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 2019سنة  يوليومن  2الموافق  الثالثاءجلسة 

  رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ - محمد بن حمد الباديبرئاسة السيد القاضي /           

والبشير بن  فالح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح  شهاب عبدالرحمن الحمادي و

 الهادي زيتون. 

      (  ) 

 دستوري  2018لسنة  3الدعوى رقم 

ع المحكمتتتتة " شتتتتا "ها " " قبولهتتتتا " "نطاقهتتتا "  دستتتتور ع دعتتتتوى دستتتتتورية 

  محكمة الموضوع " ما تلتزم به "ع   االتحادية العليا " اختصاصها "

أنـــال الدســـتور بالمحكمـــة االتحاديـــة العليـــا مباشـــرة الر ابـــة القضـــائية علـــ   -

دســــتورية القــــوانين واللــــوائف ايةــــلية والارعيــــة التــــي ت ــــدر ا الســــل ة 

ــا   ــا  . أس ــا أو محلي ــريع اتحادي ــان التش ــوات ر ــة س ــل ة التيايسي ــريعية أو الس التش

 ذلك؟

ــتورية - ــدعو  الدس ــة بال ــاة المحكم ــا الت  ــرق لر  ــا المش ــا  رس ــين اتباعه يتع

 مآلها.ال ران عدم القبوة وإ

ات ــاة المحكمــة بالــدعو  الدســتورية لــ  عــدة حــاالت ميهــا مــا أوردتــ  المــادة  -

مــن  ــانون المحكمــة االتحاديــة العليــا. ويتعــين عليهــا التحقــ  مــن أمــرين  58

ــة .  ــة ورانيهــا مضــمون  ــرار ا حال أولهــا ةــدور  ــرار مــن احــد  محــارا الدول

المحكمـــة التـــي تهيـــر شـــبه  عـــدم الدســـتورية أن ت ـــدر  ـــرارا  يجـــل علـــ   -

ــ   ــل بحـ ــ  للـ ــ  بموجبـ ــا تحيـ ــورة أمامهـ ــو  ميعـ ــا دعـ ــات نعر ـ ــببا أريـ مسـ

 دستورية اليص التشريعي إل  المحكمة االتحادية العليا.

ــا  - ــي يعــرك علــ  المحكمــة العلي مــا يكــون  لتجليــةللــل عــدم الدســتورية . عيي

ــد  ــدم م ران  ــبه  ع ــن ش ــيص م ــ  ال ــ  لمقتضــيات ن ــو  عل ــ  أو م ابقت وافقت

ــتور  ــ  للدس ــاب  والمواف ــيص الم  ــ  ال ــ  وت بي ــبه  عي ــع الش ــة رف ــتور بةي الدس

 واالمتياق عن ت بي  ما يخالا .
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ل ــحة  ــرار ا حالــة . ما يتهــا؟ تخلــ. احــدا ما . مــ دا  الشــرول الالزمــة  -

 عدم  بوة الدعو  الدستورية لعدم ةحة ات الها.

  رار ا حالة وفقد  للتسبيل القانوني. لتجهي لدعو  مهاة لعدم  بوة ا -

 ( 2019/ 2/7دستوري جلسة  2018سنة  ل 3الدعوى رقم )

 ــــــــ

وحيث إن هذه المحكمة تشير بداية إلى أن الدستور قد ناط بالمحكمة االتحادية العليا          
مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح األصلية والفرعية التي تصدرها 
السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في حدود صالحيتها الدستورية سواء كان التشريع 

من القانون   33/4من الدستور والمادة  3/ 99ليا ، وهو ما أوردته صريح المادة اتحاديا أم مح
في شأن المحكمة االتحادية العليا ، وقد رسم المشرع طرقا التصال   1973لسنة  10رقم 

المحكمة بالدعوى الدستورية يتعين اتباعها وإال كان عدم القبول مآلها. وباتصال المحكمة  
ى الدستورية اتصااًل صحيحا تنعقد واليتها ، واتصال المحكمة بالدعوى االتحادية العليا بالدعو 

من قانون المحكمة االتحادية العليا  58الدستورية له عدة حاالت منها ما أوردته المادة 
المشار إليها آنفا والتي تنص " تحال إلى المحكمة العليا طلبات بحث الدستورية التي تثار  

منظورة أمامها بقرار مسبب من المحكمة . . . ويشتمل على  أمام المحاكم في صدد دعوى 
النصوص محل البحث وذلك إذا كانت اإلحالة بناء على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها . . 

وهي بصدد بحث المسائل الدستورية  –. " ومفاد هذا النص أن والية المحكمة العليا 
تتحدد باتصالها بالدعوى الدستورية وفقا لألوضاع المنصوص عليها في   –المعروضة عليها 

صدور قرار من إحدى محاكم  -هذه المادة ويتعين عليها أن تتحقق من أمرين : األمر األول :
 مضمون قرار اإلحالة.   -الدولة واألمر الثاني :

تثير شبهة عدم   فإن المشرع قد أوجب على المحكمة التي -وحيث إنه عن األمر األول :   
الدستورية أن تصدر قرارا مسببا أثناء دعوى منظورة أمامها تحيل بموجبه طلب بحث دستورية  
النص التشريعي إلى المحكمة العليا، وهذا القرار هو أحد الطرق التي رسمها القانون إلقامة  

وأن يصدر من  الدعوى الدستورية واستلزم المشرع في هذه الحالة أن يكون قرار اإلحالة مسببا 
إحدى محاكم الدولة سواء كانت هذه المحكمة اتحادية أم محلية ، وأن يكون صدور القرار 



 المحكمة االتحادية العليا

 LS 

بمناسبة دعوى منظورة أمامها، ومؤدى ذلك أن المشرع ألزم محكمة الموضوع التي تنظر  
النزاع أن تسبب قرار إحالة طلب بحث عدم دستورية النص التشريعي الذي يثير شبهة عدم  

فهو بحث مضمون قرار اإلحالة التي تصدره محكمة الموضوع  -ة ، أما األمر الثاني :الدستوري
باعتباره طلبا منها إلى المحكمة العليا والذي تستهدف من خالله بحث مدي دستورية النص 
المنطبق على واقعة النزاع في الدعوى الموضوعية المنظورة أمامها ، وهو طلب عيني يعرض  

من شبهة عدم موافقته أو  –محل الطلب  –لتجلية ما يكون قد ران النص  على المحكمة العليا
مطابقته لمقتضيات نصوص الدستور بغية رفع الشبهة عنه وتطبيق النص المطابق والموافق  

  -للدستور واالمتناع عن تطبيق ما يخالفه ، ولزوم هذه العينية أن يبين قرار اإلحالة اآلتي:
  -3النص الدستوري المستشهد به.  -2هة بعدم دستوريته. النص التشريعي مثار الشب -1

أن يكون النص الدستوري متصال اتصاال مباشرا بالنص المطلوب بحث دستوريته والمتوقع  
تطبيقه على واقعة النزاع في الدعوى الموضوعية أو أن يشكل النص الدستوري فضاء حيويا  

ج مفاعيله وآثاره القانونية بعيدا عن بحيث ال يمكن أن ينت –محل الطلب  –للنص التشريعي 
فضاء ذلك النص. وهذه الشروط الزمة لصحة قرار اإلحالة وأن تخلف أي منها يجعل القرار 
مجهال فاقد للتسبيب القانوني يوصمه بعدم الصحة ويترتب عليه عدم قبول الدعوى الدستورية 

  918،  807ي الطعنين رقمي لعدم صحة اتصالها ، لما كان ذلك وكان قرار اإلحالة الصادر ف
نقض إداري عليا من الدائرة اإلدارية بالمحكمة االتحادية العليا قد خلت أسبابه   2017لسنة 

من ذكر النص الدستوري المستشهد به وهو بيان جوهري يفقد قرار طلب بحث مدى دستورية 
لسنة   9قم من المرسوم بقانون ر  37من المادة  3محل الطلب " البند  –النص التشريعي 

هذا النص  من شرط اتصال –" ........في شأن معاشات ومكافأة التقاعد للعاملين  2007
ومن ثم فإن قرار اإلحالة يكون مجهال   –مطابقته وموافقته لها  بالنصوص الدستورية ومدى

فاقدًا للتسبيب القانوني الذي أوجبه المشرع والذي من شأن ذلك أن يعجز هذه المحكمة من  
من شبهة عدم موافقته أو مطابقته   -تجلية ما يكون قد ران النص محل طلب البحث بحث و 

لمقتضيات نصوص الدستور مما يعيب قرار اإلحالة بعدم الصحة ويحول دون اتصال المحكمة 
                                                                            االتحادية العليا بالدعوى الدستورية اتصاال صحيحا ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة.                          
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تتحصننف  نن   –حسبما يبين مننن ح ننح اةحالننر األننائ  ا ا ا   –حيث إن الوقائع           
إدا ي كل  أبننويب  لالبننا  نند   2016لسنر  153أقام الدعوى  قح  ..........أن المدعو/ 

خبي  لحسا  ما ت صد له من م ا أة  هاير خدمته اما يستحق مننن مةمننر الممنناا مننع كا ننر 
ابتداء مننن  .......مدي ًا ةدا ة  بن .......الزيادات االمالاات ، اقال ش حا لدعواه إ ه عمف 

دسننبم متادمتننه ينائةننا، اأن اةدا ة لننح تصنن   لننه  إلننأ أن أدمنند مننن ال دمننر 21/11/1985
مسننتحتاته مننن م ا ننأة  هايننر ال دمننر ا لننا مماشننه التتاعنندي ، اأيابنن  اةدا ة مو ننحر أن 

 1984لسننننر  8منننن الم ألنننوم دتنننا ون  قنننح  36المنندع  ي يسنننتحق منننا ي لبنننه عمنننال دالمننادة 
 8/8/2017بتننا ي   امح مننر أال د يننر ق نن  للننن ......دشننأن م ا ننمت امماشننات التتاعنند 

ننن .......دنننأن تننن دي  .....دنننالزام  د همنننا ، األنننتأ ف ال   نننان هننن ا  3.878.696.40مبلننن   لن
مسننتأ ف إدا ي أبننويب  ، امح مننر  2017لسنننر  149،  147الت نناء دايألننتينا ين  قمنن  

بتمننديف الح ننح المسننتأ ف االت نناء  24/10/2017أبويب  ايتحادير ايألتينافةر ق      
 نن  مماشننه التتاعنندي أا م ا ننناة  هايننر ال دمننر أيهمننا يسننتحق ،  أقنننام  ............دأحقةننر 

 تننإ إدا ي علةننا، ارض عنن ن ال منننين  2017لسنننر  918.807ال اعنننان ال منننين  قمنن  
علأ الدائ ة اةدا ير دالمح مر ايتحادير الملةا اتداال علأ النحو المبين دمحا  ها ق نن  

مننن  3إلننأ النندائ ة الدألننتو ير لبحننث منندى دألننتو ير البننند  داحالر النندعوى  4/4/2018بتا ي  
ت التتاعننند  ننن  شنننأن مماشنننات ام م نننم 2007لسننننر  9منننن الم ألنننوم دتنننا ون  قنننح  37المنننادة 
المننا تبننين للنندائ ة اةدا يننر مننن ايننود شننبهر عنندم دألننتو ير  نن  هنن ا البننند  ........للمنناملين 

التنن  يت  هننا التننا ون للمننوي ين  للدألننتو  دح مننان المويننف مننن مسننتحتاته عننن  هايننر خدمتننه
 المنتهةر خدمتهح.

احيث إن ه ه المح مر تشي  بداير إلأ أن الدألتو  قد  اط دالمح مر ايتحادير الملةا    
مباش ة ال قادر الت ائةر علأ دألتو ير التوا ين االلوائح ا صلةر اال  عةر الت  تصد ها  

صالحيتها الدألتو ير ألواء كان التش يع  السل ر التش يعةر أا السل ر التن ي ير    حداد 
من   4/ 33من الدألتو  االمادة  3/ 99اتحاديا أم محلةا ، اهو ما أا دته ص يح المادة 

   شأن المح مر ايتحادير الملةا ، اقد  ألح المش ع ل قا   1973لسنر  10التا ون  قح 
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ول مملها. الاتصال  يتصال المح مر دالدعوى الدألتو ير يتمين اتباعها اري كان عدم التب
المح مر ايتحادير الملةا دالدعوى الدألتو ير اتصاًي صحةحا تنمتد اييتها ، ااتصال  

من قا ون المح مر  58المح مر دالدعوى الدألتو ير له عدة حايت منها ما أا دته المادة 
دحث  ايتحادير الملةا المشا  إليها آ  ا االت  تنص " تحال إلأ المح مر الملةا للبات 

الدألتو ير الت  تثا  أمام المحاكح    صدد دعوى منظو ة أمامها دت ا  مسبم من المح مر 
. . . ايشتمف علأ النصوص محف البحث اضلك إضا كا   اةحالر بناء علأ ق ا  من  

اه  دصدد  –المح مر من تلتاء   سها . . . " ام اد ه ا النص أن ايير المح مر الملةا 
تتحدد داتصالها دالدعوى الدألتو ير ا تا   –و ير المم ا ر عليها دحث المسائف الدألت

لألا اع المنصوص عليها    ه ه المادة ايتمين عليها أن تتحتق من أم ين : ا م   
 م مون ق ا  اةحالر.  -صدا  ق ا  من إحدى محاكح الدالر اا م  الثا   : -ا ال :
أايم علأ المح مر الت  تثي  شبهر   ان المش ع قد  -احيث إ ه عن ا م  ا ال :   

عدم الدألتو ير أن تصد  ق ا ا مسببا أثناء دعوى منظو ة أمامها تحيف دمويبه للم دحث  
دألتو ير النص التش يم  إلأ المح مر الملةا، اه ا الت ا  هو أحد ال    الت   ألمها  

ن ق ا  اةحالر  التا ون ةقامر الدعوى الدألتو ير ااألتلزم المش ع    ه ه الحالر أن ي و 
مسببا اأن يصد  من إحدى محاكح الدالر ألواء كا   ه ه المح مر اتحادير أم محلةر ،  
اأن ي ون صدا  الت ا  دمناألبر دعوى منظو ة أمامها، ام دى ضلك أن المش ع ألزم  
مح مر المو وع الت  تنظ  النزاع أن تسبم ق ا  إحالر للم دحث عدم دألتو ير النص  

 هو دحث م مون ق ا    -ثي  شبهر عدم الدألتو ير ، أما ا م  الثا   : التش يم  ال ي ي 
اةحالر الت  تصد ه مح مر المو وع داعتبا ه للبا منها إلأ المح مر الملةا اال ي  
تستهد  من خالله دحث مدي دألتو ير النص المن بق علأ ااقمر النزاع    الدعوى  

 ن علأ المح مر الملةا لتجلةر ما  المو وعةر المنظو ة أمامها ، اهو للم عين  يم
من شبهر عدم موا تته أا م ادتته لمتت ةات   –محف ال لم  –ي ون قد  ان النص 

 صوص الدألتو  دغةر   ع الشبهر عنه ات بيق النص الم ابق االموا ق للدألتو   
  -1 -اايمتناع عن ت بيق ما ي ال ه ، الزام ه ه المينةر أن يبين ق ا  اةحالر اآلت :
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أن   -3النص الدألتو ي المستشهد ده.  -2نص التش يم  مثا  الشبهر دمدم دألتو يته. ال
ي ون النص الدألتو ي متصال اتصاي مباش ا دالنص الم لو  دحث دألتو يته االمتوقع 
ت بةته علأ ااقمر النزاع    الدعوى المو وعةر أا أن يش ف النص الدألتو ي   اء  

دحيث ي يم ن أن ينتج م اعيله اآثا ه التا و ةر   –محف ال لم  –حيويا للنص التش يم  
دميدا عن   اء ضلك النص. اه ه الش اط يزمر لصحر ق ا  اةحالر اأن ت لف أي منها  
يجمف الت ا  مجهال  اقد للتسبيم التا و   يوصمه دمدم الصحر ايت تم علةه عدم قبول 

ن ضلك اكان ق ا  اةحالر الصاد      الدعوى الدألتو ير لمدم صحر اتصالها ، لما كا 
 تإ إدا ي علةا من الدائ ة اةدا ير دالمح مر   2017لسنر  918،  807ال منين  قم  

ايتحادير الملةا قد خل  أألباده من ضك  النص الدألتو ي المستشهد ده اهو بةان يوه ي  
من المادة   3محف ال لم " البند  –ي تد ق ا  للم دحث مدى دألتو ير النص التش يم  

   شأن مماشات ام ا أة التتاعد للماملين   2007لسنر  9من الم ألوم دتا ون  قح  37
من ش ط اتصال ه ا النص دالنصوص الدألتو ير امدي   –بوزا ة الد اع االتوات المسلحر" 

امن ثح  ان ق ا  اةحالر ي ون مجهال  اقدًا للتسبيم التا و   ال ي   –م ادتته اموا تته لها 
المش ع اال ي من شأن ضلك أن يمجز ه ه المح مر من دحث اتجلةر ما ي ون قد   أايبه

من شبهر عدم موا تته أا م ادتته لمتت ةات  صوص   - ان النص محف للم البحث 
الدألتو  مما يميم ق ا  اةحالر دمدم الصحر ايحول دان اتصال المح مر ايتحادير الملةا  

                                                                                                       . ثح تكون الدعوى غي  متبولر  دالدعوى الدألتو ير اتصاي صحةحا امن
 


