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 2019سنة  يوليومن  4الموافق  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  4الدعوى رقم 

دستتتتور ع دعتتتوى ر دستتتتورية ر ر عتتتدس ق ولفتتتا رع ستتت ق ال  تتت  فتتت  التتتدعوى ع 

 المحكمة االتحادية ر ما تلتزس به رع

ــ  . - ــتورية . عي.ي ــدعوا الدس ــلقا   ال ــع س ــة ولجمي ــة للكاف ــة مللم ــا مقلق حجته

ــاودة  ــوز مع ــا . ال يج ــا ووزواعه ــتالن درجاته ــج اه ــاخت عل ــا المح ــا فيه ــة بم الدول

 زظر ذا  الدعوا من جديد علج المحكمة.

ــا مــن  - ــرويال وال تعقيب ــ  ت ســبا الل ــ  فــي مســرلة دســتورية . يعــد ف ــال ال يقب

 وي جهة خازت . مؤداه عدم بحثها مرة وهرا.

 ثال لعدم قبول الدعوا لسابقة الل   فيها بحكت اختسب حجية مقلقة.م -

 ( 2019/ 7/ 4دستوري جلسة  2018سنة  4الدعوى رقم )

 ــــــــ

 –وحيث إن الدعوى الدستورية ه  دعوى عينية بط يعتفا بحيتث يكتون الحكتم ال تادر فيفتا   

حجيتة  –سواء قضى بعدس دستورية النص التشريع  أو برفض الدعوى لتوافقه وأحكاس الدستتور 

مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة بما فيفا المحاكم على اختالف درجاتفتا وأوواعفتا فتال 

تن يجوز التح توى متتت تر اات الدعتتت تاوز مضتمووه أو معتاودظ وـتتت تتل  منه أو المجادلة فيه أو تجتت

جتديد على هذه المحكمة ، ومن ثم تلتزس محكمتة المووتوب بمعمتاث أثتر التك الحكتم علتى النتزاب 

المعروض عليفا باعت ار أن س ق ال    ف  هذه المسألة الدستورية يعد ف ال ال يق ت  تتأويال وال 

ا متن أي جفتة كاوتم بمتا متأداه أن ال  تومة بشتأن المستألة الدستتورية المثتارظ فت  هتذه تعقي 

التتدعوى تكتتون ميتتر مق ولتتة بحستت ان أن هتتذه المحكمتتة كاوتتم حستتمتفا بحكمفتتا ال تتادر بتتتاري  
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والتتذي قضتتى بتترفض الطعتتن بعتتدس  2018لستتنة  2فتت  التتدعوى الدستتتورية رقتتم  19/11/2018

ال تادر عتن وزيتر  2017لستنة   972القترار التوزاري رقتم الدستورية على سند من دستتورية 

المتنـم لمفنتة المحامتاظ ومتن ثتم  1991/ 23العدث بشأن الالئحة التن يذية للقاوون االتحادي رقم 

يمتنع إعادظ المسألة لمرظ ثاوية لس ق ال    فيفا بحكتم اكتستح حجيتة مطلقتة ملزمتة للكافتة وإا 

  وث الدعوىع  كان الك وهديا بما تقدس تعين عدس ق

 

 

 المحكمة

خــان قــد  .........علج ما يبين من األوراق توجل في ون المحــامي  –وحيث إن الوقائع 

إداري خلــي وبــوفبي فــي مواجهــة وزارة العــدل  318/2017وقام الدعوا اإلدارية رقت 

ب لت  وزير العدل بقلب الحكــت ب ــلة مســتعجلة بوقــ  ت.ليــ   ........والخ ت المده  

لس.ة  23بشرن الالئحة الت.لي ية للقازون االتحادي رقت  972/2017القرار الوزاري رقت 

الم.ظت لمه.ة المحاماة وفــي األ ــ  بــالحكت بــبقالن وإلاــاا ذلــك القــرار وذلــك  1991

ــازون رقــت  22م.ــ  للمــادة  37/4و  36/2د و  -36/1لمخاللــة المــواد  لســ.ة  23مــن الق

سال  ال خر. ووث.اا زظر الدعوا تقدم بقلب فرعي لوق  زظر الــدعوا وإحالــة  1991

ووراقها علج الدائرة الدستورية بالمحكمة االتحادية العليا لل.ظر في عدم دستورية المــادة 

 151و  99/3و  28من القــرار الــوزاري المــ خور والمــواد  37/4والمادة  36والمادة  2

ت المحكمة برفض الدفع بعدم الدســتورية محك 29/5/2018ن دستور الدولة. وبجلسة م

 ورفض الدعوا موضوعا.

ووعــاد التمســك بالــدفع  2018لســ.ة  131استرز  المدعج ذلك الحكت باالستئ.ان رقــت 

بعدم الدستورية وطلب من المحكمة إمهال  إلقامة دعوا عدم الدســتورية ومــام المحكمــة 

ت  المحكمة لقلب  بعد ون قبلت الدفع وحدد  ل  مهلة لرفع دعواه وبموجــب العليا . فرجاب 

ــاري   ــت هــ ه المحكمــة بت ــدعوا الدســتورية الراه.ــة قل ذلــك وودا المحــامي المــدعي ال

وعرضت علج رئيسها حيث و در قراره بتعيين القاضي المقرر وبعــد  19/11/2018

ضية علج ج.اب رئيس المحكمــة إعداد تقرير التلخيص وإيداع  مل  الدعوا وحيلت الق

 لتحديد جلسة مرافعة وتاري  إ دار الحكت.
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وحيث إن الدعوا الدستورية هي دعوا عي.ية بقبيعتها بحيــث يكــون الحكــت ال ــادر 

سواا قضج بعدم دستورية ال.ص التشريعي وو بــرفض الــدعوا لتوافقــ  ووحكــام  –فيها 

الدولــة بمــا فيهــا المحــاخت علــج حجية مقلقة مللمة للكافــة ولجميــع ســلقا   –الدستور 

اهتالن درجاتها ووزواعها فال يجوز التحــل  م.  وو المجادلة فيــ  وو تجــــاوز مضــموز  

ـوا مـــن جـديد علج ه ه المحكمة ، ومن ثت تلتلم محكمــة ـــر ذا  الدعــوو معاودة زظ

الل ــ   الموضوا بإعمال وثر ذلك الحكت علج ال.لاا المعروض عليها باعتبار ون سبا

في ه ه المسرلة الدستورية يعد ف ال ال يقبــ  تــرويال وال تعقيبــا مــن وي جهــة خازــت بمــا 

مؤداه ون الخ ومة بشرن المسرلة الدستورية المثارة في ه ه الدعوا تكون غيــر مقبولــة 

فــي  19/11/2018بحسبان ون هــ ه المحكمــة خازــت حســمتها بحكمهــا ال ــادر بتــاري  

وال ي قضج برفض القعن بعدم الدستورية علج  2018لس.ة  2الدعوا الدستورية رقت 

ال ــادر عــن وزيــر العــدل  2017لســ.ة   972س.د من دستورية القرار الــوزاري رقــت 

الم.ظت لمه.ة المحاماة ومن ثــت  1991/ 23بشرن الالئحة الت.لي ية للقازون االتحادي رقت 

تســب حجيــة مقلقــة مللمــة يمت.ع إعادة المسرلة لمرة ثازيــة لســبا الل ــ  فيهــا بحكــت اخ

 للكافة وإذ خان ذلك وهديا بما تقدم تعين عدم قبول الدعوا.  

 


