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التقدمي
اإلنسايّن« والقانون  اإلنسان  حلقوق  والينربغ  راؤول  معهد  » كلمة 

يف إطار مشروع معهد راؤول والينبرغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن يف منطقة الّشرق األوسط ومشال 
إفريقيا املمتد من العام 2014 - 2016، يسرّنا أْن نضع هذا الكتاب بني أيدي السادة القضاة العرب 
ومتدريب املعاهد القضائّية العربّية الشريكة واحملامني وأساتذة اجلامعات يف كليات احلقوق، يف حماولة إلبراز 
مكانة القضاء ودوره يف إدماج مبادئ حقوق اإلنسان ذات الُبعد الّدويل يف التطبيقات القضائّية الوطنّية، 
وتوفري املصادر الاّلزمة لتمكني العاملني يف اجملال القضائّي واحلقوقّيني من الوصول إىل قواعد القانون الّدويل 

حلقوق اإلنسان بيّسر وسهولة.

ومع الرتكيز على اإلضاءات املستنرية للفكر القضائّي العريّب جلهة تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان 
ومحاية احلقوق واحلرّيات العاّمة، جييء هذا الكتاب ليسلط الضوء على خالصة االجتهادات القضائّية اليت 
هي نتاج حّي انبثق عن حماكم عربّية اجتهد فيها قضاهتا يف استخدام القانون الّدويل حلقوق اإلنسان لتحقيق 
الّدول  انضمام  الوطنّية من خالل  اكتسبت احلجّية  الواسع، والستشراف مبادئ عاملّية  العدالة مبفهومها 
العربّية الشريكة أو مصادقتها على طيف واسع من اتفاقّيات ومعاهدات ومواثيق حقوق اإلنسان، ليصبح 

هذا الكتاب - كما أردناه مجيعًا- نتاجاً وطنّياً وإقليمّياً عربّياً خالصاً.

إنّنا يف معهد راؤول والينبرغ، وحنن نقدم هذه الّدراسة املتخّصصة باالجتهادات القضائّية العربّية يف تطبيق 
االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، يسعدنا أْن نرى فيها مثرًة يانعًة للتعاون البّناء واملستمر مع عدد من 
املعاهد القضائّية العربّية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وهي: لبنان؛ وتونس؛ واألردن؛ واجلزائر؛ 
الذي صدر يف 2012   األّول  للكتاب  جديدًة  وإضافًة  إجنازاً  متّثل  وهي  وفلسطني،  والعراق؛  واملغرب؛ 
بعنوان: » االجتهاد القضائّي في تطبيق معايّير حقوق اإلنسان في محاكم عربّية«، وليضاف أيّضاً إىل 
إجناز كتاٍب آخر مّت إعداده يف العام 2015 حول االجتهادات القضائّية العربّية يف تطبيق ا االتفاقّيات 
الّدولية حلقوق اإلنسان للمرأة الذي أعّدته األستاذة سامية بوروبة؛ األمر الذي جيعل من وضع هذا الكتاب 
اجلديد وسيلًة فّعالًة يف البناء الرتاكمّي على ما مّت إجنازه سابقاً؛ هبدف حتقيق الّتواصل واالستمراريّة يف تعزيز 

املعرفة القضائّية، وتعميمها.

إنّنا يف معهد راؤول والينبرغ، وحنن نقّدم هذا الكتاب للعاملني يف اجملال القضائّي واحلقوقّيني، ال يسعنا إالّ 
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أْن نعّب عن شعورنا العميق بالّسعادة واألمل يف أْن نكون قد جنحنا يف تقدمي مسامهٍة فاعلٍة لشركائنا األعزاء 
يف املعاهد القضائّية الذين قاموا مشكورين بالتعاون الوثيق معنا يف كافة البامج املقّررة يف مذكرات التفاهم 
املوّقعة معهم، هادفني ألْن يكون تعزيز دور القضاء واحلقوقّيني يف محاية حقوق اإلنسان هو العنوان األبرز 

لكافة البامج املنّفذة من قبل معهد راؤول والينبرغ من خالل مكتبه اإلقليمّي يف عّمان.

ويف هذا السِّياق، جتدر اإلشارة إىل أنَّ هذا املشروع وإصدار هذا الكتاب مل يكن ُمكناً من دون الّدعم 
املايلِّ من الوكالة السويديّة للتعاون اإلنمائّي الّدولي )سيدا( والتنسيق مع االتّحاد الّدولي للمساعدة 

القانونّية يف تنفيذه، فكّل الشكر واالمتنان هلما. 

ويف اخلتام، نتقّدم بالشكر لسعادة القاضي أحمد األشقر، باحث  الدكتوراه يف القانون العاّم، على قيامه 
التعاون وتقدمي  الشريكة على  القضائّية  للمعاهد  أيّضاً  اجلزيل  الشكر  تأّكيد  الكتاب، مع  بتأليف هذا 
خباهتا، وكذلك الشكر إىل السيدة إيمان صيام، مسؤولة برنامج الّشرق األوسط ومشال إفريقيا،  جلهودها 
وإشرافها على إخراج هذا الكتاب إىل حّيز الوجود، آملني أْن حنّقق األهداف املرجوة سويًة، وأْن يستمر 

العطاء والتعاون دائماً.

كارال بو خري
مديرة املكتب اإلقليمّي يف عّمان/ األردن

معهد راؤول والينبغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن  
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املقدمة

تستمد مصادر حقوق اإلنسان أمهّيتها من مفهومها الذي يضرب جبذوره البعيدة يف الفكر القدمي، السيما 
يف فكر العصور الوسطى ولدى خمتلف الّديانات واملذاهب اليت شهدت تبلور اجّتاهات فكريّة ذات منزٍع 
منذ  اليت حدثت  والفكريّة  التارخيّية  بالتحّوالت  اإلنسان  احلقيقّية ملصادر حقوق  النشأة  وترتبط  إنسايّن، 
التطّور  ومع  اإلنسان،  العاملّي حلقوق  اإلعالن  الثامن عشر يف  القرن  ذروهتا يف  وبلغت  النهضة،  عصور 
التارخيّي والتفاعلّي لنشاط أشخاص القانون العام،  أصبحت حقوق اإلنسان يف العصر احلديث تستمد 
وجودها من مصدر دويّل تعاقدّي ُيضاف إىل املصدر الّدويّل العريّف؛  ليشّكال معاً دعامة هذه احلقوق فيما 

بات يُعرف بـ »القانون الّدولّي لحقوق اإلنسان«.

وهكذا، تطّورت قواعد ومبادئ حقوق اإلنسان لتصل إىل بوتقة مقّننة تشمل مصدرين رئيسني يشّكالن 
بُعٍد  التشريع والّرقابة القضائّية، أوهلما: مصدر دويّل ذو  القانونّية الوطنّية يف جمال  اإلطار املرجعّي للنظم 
عريفٍّ واتفاقيٍّ مبا ينسجم مع نفاذ االشرتاطات الّدستورية؛ وثانيهما مصدر وطيّن يتمّثل فيما تضّمنته الوثائق 

الّدستورية من حقوق وحرّيات عاّمة.

وجرياً على ذلك؛ بات يتشّكل القانون الدويّل حلقوق اإلنسان، شأنّه يف ذلك شأن القانون الدويّل العاّم، 
من مجلة من القواعد تتضّمن معاّيري تتمّيز بكوهنا على درجة عالية من الوضوح والّدقة، مستمّدة من خمتلف 
املصادر اليت تتوقف على اإلرادة احلرّة للّدول؛ إذ شاع ما يُعرف بـ »المعايّير الّدولية لحقوق اإلنسان«؛ 

ويقصد باملعاّيري مضمون القاعدة القانونّية ذاهتا اليت قد تكون ذات مصدر عريّف أو اتفاقّي.

وتُعّد املنطقة العربّية من املناطق اليت انضّمت فيها الغالبّية العظمى من الّدول وصادقت على الكثري من 
املواثيق واملعاهدات الّدولية حلقوق اإلنسان، حبيث أضحت االتفاقيات الّدولية حلقوق اإلنسان من املصادر 
العهود واملواثيق  ملا تضّمنته  العريّب االسرتشاد هبا وتطبيقها يف أحكامه. ونظراً  املهّمة اليت ميكن للقاضي 
الّدولية من مبادئ سامية؛ فقد باتت حقوق اإلنسان املوضوع األهّم الذي نّصت عليه الوثائق الّدستورية 
الوطنّية، واألكثر ارتباطاً مبفهوم حتقيق العدالة يف التطبيقات واالجتهادات القضائّية العربّية، إذ تصبح العدالة 

غري ذات معىن يف ظّل عدم وجود محاية قضائّية فاعلة هلا.

وإذا كان باإلمكان القول إّن العديد من االجتهادات القضائّية العربّية قد أّكدت اكتساب مبادئ حقوق 
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اإلنسان اليت جاء هبا القانون الّدويل حلقوق اإلنسان صفة اإللزام يف األنظمة الدستوريّة والقضائّية الوطنّية، 
ليس فقط مبجرد النّص عليها يف الوثائق الدستوريّة، بل أيضاً يف االلتزام بإعماهلا يف النظام القضائّي من 
خالل قيام احملاكم الوطنّية بتطبيق هذه املبادئ يف األحكام القضائّية بوصفها مصدراً دولّياً هلذه احلقوق، 
فإّن ذلك يفرتض أْن تكون مناهج التعليم القضائّي قد ذهبت إىل تعزيز منظومة التعليم القضائّي مبا يساهم 

يف رفع قدرة القضاء العريّب على إعمال االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان.

ومن أجل هذه الغاية، وللمسامهة يف تطوير برامج معاهد ومدارس التدريب القضائّي يف جمال تعليم حقوق 
اإلنسان، ورفع درجة مسامهة خرجيي املعاهد القضائّية والقضاة يف محاية حقوق اإلنسان بكفاءة ومهنية 
عالية يف تطبيقاهتم القضائّية باالستناد إىل املعاّيري الّدولّية، تآلفت مثانية معاهد ومدارس قضائّية عربية يف 
راؤول والينبرغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنسايّن،  إفريقيا، وبالتعاون مع معهد  الشرق األوسط ومشال 
لتصميم برنامج عايل الكفاءة ويستند إىل مبدأ التشاركية يف تبادل اخلبات واملعرفة القضائّية، ويف وضع 

اخلطط الالزمة لتنفيذ مذكرة التفاهم املوّقعة من قبلهم ومعهد راؤول والينبرغ هبذا الّصدد.

أبرز  الضوء على  التنفيذية 2014 -2016 مجلة من األنشطة هتدف إىل تسليط  وقد تضّمنت اخلطة 
القضاء ودوره يف  القضائّية حلقوق اإلنسان؛ وإبراز مكانة  العربّية يف جمال احلماية  القضائّية  االجتهادات 
إدماج مبادئ حقوق اإلنسان ذات الُبعد الّدويل يف التطبيقات القضائّية الوطنّية؛ وتوفري املصادر الالزمة 
لتمكني السادة القضاة من الوصول إىل قواعد القانون الّدويل حلقوق اإلنسان بيّسر وسهولة، من خالل 
يف  العريّب  القضائّي  الفكر  إليه  توصل  ما  آخر  واستخالص  وحتليلها،  املصادر  هذه  جتميع  يف  إشراكهم 

اجتهاداته القضائّية حلماية حقوق اإلنسان من خالل تطبيق  االتفاقّياِت الّدولية هلذه احلقوق.1

ويف سبيل ذلك، وإىل جانب العديد من األنشطة اليت يتضّمنها املشروع، تقّرر- وبناء على توصية من مثلي 
املعاهد القضائّية العربّية الشركاء- إصدار كتابـنَْي إقليميَـّنْي: األّول يتناول » االجتهادات القضائّية العربّية 
في تطبيق االتفاقّياِت الدولّية لحقوق اإلنسان«، والثاين يبحث يف »االجتهادات القضائّية العربّية في 

حماية حقوق اإلنسان للمرأة«.

العريب ودوره يف تطبيق   القضائّي  البحث يف االجتهاد  تتوىّل  الّدراسة سوف  فإّن هذه  على ذلك،  وجرياً 

1  تكريساً ألهداف املشروع، أصدر معهد راؤول والينبرغ  يف العام 2013 وضمن املرحلة األوىل للمشروع كتاباً إقليمياً حول االجتهاد القضائّي يف تطبيق 
معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، من إعداد سامية بوروبة، األستاذة املشاركة باملدرسة العليا للقضاء يف اجلزائر، نـُّفذ بالتعاون مع املعاهد واملدارس 
القضائّية العربّية يف: اجلزائر؛ والعراق؛ واألردن؛ واملغرب؛ وفلسطني، وقد القى الكتاب ترحيباً وقبواًل واسَعنْي لدى اجلهات الشريكة؛ األمر الذي حدا بالشركاء 
يف املرحلة الثانية، التوصية بإصدار كتاب جديد، يتضمن االجتهادات السابقة، واالجتهادات احلديثة، السيما يف ظّل توقيع عدة معاهد قضائية عربية جديدة 

على مذكرة التفاهم يف املرحلة الثانية من املشروع املمتّدة من العام 2016-2014.
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االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان بوجه عام، يف حني ستتوىّل الّدراسة اليت تعّدها األستاذة سامية بوربة 
البحث يف االجتهادات القضائّية العربّية يف جمال حقوق اإلنسان للنساء على وجه اخلصوص.

ومن أجل الوصول إىل تنفيذ سليم للخطة التنفيذيّة اليت تضّمنت إصدار هذا الكتاب، فإنّنا سنحاول من 
خالله توفري مادة نظرية تطبيقّية آللّيات استخدام قواعد القانون الّدويل يف األحكام القضائّية، بوضع إطاٍر 
جامٍع يضع بني أيادي الّسادة القضاة العرب ومتدريب املعاهد القضائّية خالصة اجتهاداٍت قضائّيٍة عربّيٍة 
طّبقت نصوص االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان يف األحكام القضائّية، حىت يتسىّن هلم االّطالع على 
التجارب املقارنة يف األنظمة القضائّية العربّية اليت تتشابه- إىل حدٍّ كبري- يف بُنيتها وتشكيلها، فضاًل عن 
تعميم الفكر القضائّي املستنري يف إجياد حلول خاّلقة للتغّلب على إشكاليات التناقض وعدم املواءمة بني 

التشريع احمللي واالتفاقّيات الّدولية.

الّرقابة  كما سنحاول أن نوّفر بني دفيت هذا الكتاب حتلياًل لالجتهادات القضائّية العربّية يف شىّت أوجه 
القضائّية يف جمال محاية حقوق اإلنسان بوجه عاّم، علما أّن املقصود باالجتهادات القضائية أية أحكام أو 
قرارات صادرة عن احملاكم واهليئات القضائية العربية باختالف أنواعها ودرجاهتا، وذلك من أجل بيان أوجه 
هذا االجتهاد القضائّي وآلّياته يف تطبيق االتفاقّياِت الدولّية حلقوق اإلنسان على وجه اخلصوص، مبا يشّكل 
مادًة تطبيقّيًة حّيًة ومبّوبًة يضعها هذا الكتاب للّسادة القضاة العرب ومتدريب املعاهد واملدارس القضائّية 
حول آلّيات استخدام قواعد حقوق اإلنسان يف التطبيقات القضائّية اليت أصدرها زمالؤهم يف احملاكم العربّية 
املختلفة، السيما أّن املعاهد واملدارس القضائّية العربّية، ومن خالل الّسادة أعضاء الفرق الوطنّية ومنسقيها 
املشاركني يف املشروع، قد سامهوا مشكورين يف تكّبد عناء توفري عدد من األحكام املشمولة بالّدراسة؛ األمر 
الذي سيجعل الكتاب متمتعاً باملقبولّية والشمولّية لتبادل املعرفة القضائّية بني الّسادة القضاة العرب، وبني 
منتسيب املعاهد القضائّية يف الّدول العربية املشاركة؛ وهي: تونس؛ ولبنان؛ واألرّدن؛ واجلزائر؛ وفلسطني؛ 

والعراق؛ واملغرب.

سوف تنطلق هذه الّدراسة من فرضّية أساسّية مفادها أنه ويف ظّل تعّدد املرجعّيات التشريعّية اليت يستند إليها 
القاضي يف إصدار أحكامه، فإّن مصادر حقوق اإلنسان تُعّد من أهّم تلك املرجعّيات اليت ميكن للقاضي 
االسرتشاد هبا وتطبيقها يف اجتهاداته، مع مراعاة حقيقة مفادها أنّه يفرتض أْن تتواّفر لألنظمة الدستوريّة 
والقضائّية العربّية آلّياٌت إلدماج االتفاقّيات الّدولية يف التشريع الوطيّن، وتبعاً لذلك، تتباين قيمتها التشريعّية 

من جهة مسّوها على نصوص القانون الوطيّن.

وإْن كانت هذه الدراسة تقوم على فرضّية أخرى مفادها أّن للرقابة القضائية دوراً مفرتضاً يف محاية حقوق 
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اإلنسان؛ فإنه ينبغي القول إهنا ال تستهدف تقّييم كلٍّ من: حالة حقوق اإلنسان يف الّدول العربّية؛ وجوهر 
أداء السلطات القضائّية العربّية، بقدر ما تسعى لتسليط الضوء على النقاط املضيئة يف االجتهاد القضائّي 
العريّب، وصواًل للبناء الرتاكمّي على هذه االجتهادات يف حتقيق إضاءات جديدة ومستنرية يف االجتهادات 
الّدولية  االتفاقّياِت  تطبيق  العاّمة، ومن خالل  اإلنسان واحلرّيات  العربّية يف جمال محاية حقوق  القضائّية 

حلقوق اإلنسان.

وعليه؛ سوف تعتمد هذه الّدراسة منهجّيًة تقوم على املنهج الوصفّي التحليلّي بصورة أساسية، حبيث تستند 
إىل تعميق الفهم والتحليل آللّيات االجتهاد القضائّي يف األحكام القضائّية العربّية املميزة يف جمال محاية 
حقوق اإلنسان وتطبيق االتفاقّياِت الّدولية هبذا الشأن، من خالل استقراء آلّيات االجتهاد والفكر القضائّي 
يف هذا اجلانب، السيما من ناحية التسبيب والتعليل والربط بني النّص الوطيّن وأحكام االتفاقّيات الّدولية، 
وصواًل لتحليل األحكام حمّل الّدراسة لغايات استظهار دور القاضّي الوطيّن يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية 
حلقوق اإلنسان، سواء من خالل تغليب االتفاقّياِت الّدولية على القانون الوطيّن،  أو َعب تطبيقها- بشكل 
مباشر- لسّد الفراغ القانويّن والقصور التشريعّي يف القوانني الداخلية، أو من خالل تطبيقها بشكل ضمين، 
أو باستخدام هذه االتفاقّياِت يف تفسري مقاصد املشرّع الوطيّن واستنباطها؛ مبا يتواءم والنصوص الّدستورية 

الساعية حلماية حقوق اإلنسان املنسجمة مع ا االتفاقّياِت الّدولية هلذه احلقوق.

وحتقيقاً هلذه الغاية؛ سوف نعمد إىل تقسيم هذه الّدراسة وفقاً للمنهجّية التالّية:

تقسيم أساسّي يقوم على بيان دور أمناط الرقابة القضائّية املختلفة يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق . 1
اإلنسان، وهي: الّرقابة الّدستورية اليت تتوالها احملاكم واجملالس الّدستورية؛ ورقابة املشروعّية اليت تتوالها 
حماكم القضاء اإلدارّي؛ ورقابة القضاء العادّي اليت تتواّلها احملاكم العاديّة أو النظامّية أو العدلّية تبعاً 
للتسمية يف كّل دولة. وسيظهر هذا التقسيم جلّياً من خالل تضمني الّدراسة لثالثة مباحث أساسية: 
األّول خيتّص بالّرقابة الّدستورية؛ والثاين خيتّص برقابة القضاء اإلدارّي؛ والثالث خيتّص برقابة القضاء 
العسكرّي والقضاء الشرعّي  القضاء  البحث يف  الّدراسة لن تتوىل  العادّي، مع اإلشارة إىل أّن هذه 
أو الدييّن، وستظّل مقتصرًة على األمناط القضائّية املذكورة، باعتبارها صاحبة الوالية العاّمة يف نظر 

املنازعات والفصل هبا.
كما أننا سنعمد، من خالل هذا التقسيم، إىل  وضع إطاٍر نظريٍّ يبنّي طبيعة كّل منط من هذه األمناط 
القضائّية، ودورها يف محاية حقوق اإلنسان، مع بيان آللّيات االجتهاد القضائّي واألدوات القضائّية 
اليت ميتلكها القاضي يف نطاق اختصاصه القضائي، اليت متكّنه من تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق 
اليت ستشتمل عليها هذه  املطالب  اإلنسان. وسيظهر ذلك جلّياً يف مطلع كّل مبحث من خالل 
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املباحث، كّل يف إطاره، وهذا سيساهم يف إدراج سياقات التحليل يف نطاقها القضائّي املتخّصص، 
ذلك أّن أدوات القاضي الّدستورّي يف االجتهاد القضائّي، يف ضوء االختصاص املمنوح له، ختتلف 
عن أدوات القاضي اإلدارّي، وهذا ما ينسحب أيضاً على القاضي اجلالس يف احملاكم العاديّة، والعكس 

صحيح.
كما سيسّهل هذا التقسيم على القارئ الوصول إىل املبحث الذي مُيّكنه من الدخول بيّسٍر وسهولٍة إىل 
التطبيقات القضائّية ذات العالقة بتخّصصه أو اهتماّمه، دون عناء البحث يف مجيع مباحث الكتاب 

وصواًل ملبتغاه.

تقسيم فرعّي موضوعّي يستند إىل مضمون احلّق الذي تناوله احلكم القضائّي موضوع التحليل، ِمثل: . 2
احلّق يف احلرّية الشخصّية؛ واحلّق يف حرّية املعتقد؛ واحلّق يف حرّية الرأّي والتعبري،.. وهكذا، وهو ما 
الذي  األمر  باحلماية؛  املشمول  احلّق  ونوع  القضائّي  االجتهاد  آلّية  بني  الرتابط  إظهار  سيساهم يف 
سيؤّدي إىل تكوين تصّوٍر عاّم لدى القارئ حول آلّيات االجتهاد القضائّي بتطبيق االتفاقّياِت الّدولية 
يف كّل منٍط من أمناط الّرقابة القضائّية حلماية احلّق ذاته. فعلى سبيل التدليل؛ سيكون مفيداً بالّضرورة 
أن يستطلع القارئ كيف استطاع القاضي الّدستوري محاية احلّق يف احلرّية الشخصّية من خالل سلطته 
بإلغاء التشريع أو تفسريه يف أثناء رقابته الّدستورية، وكذلك كيف اجتهد القاضي اإلدارّي يف محاية هذا 
احلّق، على وجه التحديد، يف معرض رقابته على القرارات اإلدارية املاّسة هبذا احلّق: إلغاًء وتعويضاً، 
املتعّددة يف  القضائّية  ذاته من خالل إجراءاته  بالدور  القيام  العادّي  القاضي  وكذلك كيف استطاع 
ضوء االختصاصات املتنّوعة املمنوحة له، سواء يف املواّد اجلزائّية أو املدنّية أو التجاريّة أو يف القضاء 
املستعجل وغريه من االختصاصات. وسوف يظهر هذا التقسيم جلّياً من خالل احملاور اليت سوف 

تشتملها الفروع املنضوية يف كّل مطلب.

للنمط القضائّي حمّل الّدراسة. فعلى . 3 تقسيم قطاعي متخّصص بكّل دولة من الّدول املشاركة، وفقاً 
تتناول  مستقلة  وحماور  وفروعاً  مطالب  الّدستورية  بالّرقابة  اخلاّص  املبحث  يف  سنجد  املثال؛  سبيل 
واللبنايّن؛ والتونسّي؛ واجلزائرّي؛ وهكذا...، وينسحب ذلك  الّدستوري األرديّن؛  القضاء  اجتهادات 
على رقابة القضاء اإلدارّي ورقابة القضاء العادّي؛ األمر الذي سيسّهل للقارئ الّرجوع لالجتهادات 

القضائّية الصادرة يف الّدولة حمّل اهتمامه، ويف النمط القضائّي الذي يريده.
كما سيساهم ذلك يف تكوين تصّوٍر عن دور التنظيم القضائّي يف كّل دولة جلهة اسّتطالع آلّيات 
االجتهاد املمنوحة للقاضي مبوجب التشريعات اخلاّصة به، وهو ما سنعّززه بإيراد وصٍف موجٍز لطبيعة 
التنظيم القضائّي يف كّل دولة يف مطلع كّل منٍط قضائيٍّ حمّل الّدراسة، وذلك يف نطاق االجتهادات 

القضائّية ذات العالقة هبذا النمط القضائّي.



االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان 8

تقسيم نظرّي تأصيلّي من خالل إدراج مبحث مستقل حتت عنوان املبحث التمهيدي، حبيث يشتمل . 4
القضاء يف  لدور  النظرّي  التأّصيل  تتناول  وفروع  مطالب  من خالل  عاّم  تقسيم  على  املبحث  هذا 
تطبيق االتفاقّياِت الّدولية  حلقوق اإلنسان على وجه العموم، وذلك قبل الولوج إىل دراسة التطبيقات 
اإلنسان  الّدولية حلقوق  االتفاقّياِت  لعالقة  تصّوٍر سابٍق  تكوين  الذي سيساهم يف  األمر  القضائّية؛ 

باملصادر الوطنّية للتشريع، ومدى التزام القاضي الوطيّن بتطبيقها يف أحكامه واجتهاداته القضائّية.

وأخرياً؛ ونظراً ألننا قد عملنا، َقدر املستطاع، على توفري مجلٍة من األحكام حمّل الّدراسة، إضافًة إىل ما ورد 
من أحكام من الفرق الوطنّية املشاركة يف املعاهد واملدارس القضائّية العربّية، فإنه باإلمكان القول إّن الصعوبة 
األساسّية يف إعداد هذه الّدراسة كانت تكمن يف عدم تواّفر قاعدة بيانات مركزيّة لألحكام القضائّية العربّية 
التابعة  اإللكرتونّية  واملواقع  الّدراسات  بعض  إىل  بالرجوع  استطعنا جتاوزه  الذي  األمر  العموم؛  على وجه 
االتفاقّياِت  تطبيق  املمّيزة يف جمال  العربّية  األحكام  مزيٍد من  الوسائل الستجالب  من  للمحاكم وغريها 

الّدولية حلقوق اإلنسان.
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املبحث التمهيدّي
اإلطار النظرّي العاّم لدور القضاء يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولّية حلقوق اإلنسان

أْن  اإلنسان  الدولّية حلقوق  االتفاقّياِت  تطبيق  العربّية ودورها يف  القضائّية  االجتهادات  لبيان طبيعة  يلزم 
نقوم باستعراٍض نظريٍّ يؤّسس لفهٍم عميٍق لدور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان، بوصفه مقّدمًة أساسّيًة 
الستظهار دوره يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان. وقد ارتأينا ألمهية ذلك أْن خنّصص مبحثاً 
الرسالة  لتحقيق  القضائّية  بالسلطة  املنوط  الّدور  عليها  يقوم  اليت  األساسّية  املفاصل  الستعراض  متهيدياً 
القضائّية الّسامية يف محايّة حقوق اإلنسان، ومبا يساهم يف التقدمي الشمويّل واألصويّل لفهم طبيعة أمناط 
الّرقابة القضائّية اليت تتواّلها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا، سواء أكانت رقابًة دستوريًة متارسها 
اليت  الّرقابة  أم تلك  القضاء اإلدارّي،  اليت متارسها حماكم  أم رقابًة املشروعّية  الّدستورية،  احملاكم واجملالس 
متارسها احملاكم العاديّة، اجلزائّية؛ واملدنّية؛ والتجاريّة، مع اإلشارة إىل أننا سنعمد إىل تقدمي حتليٍل نظريٍّ 
متخّصص لدور كّل منٍط من أمناط الّرقابة القضائّية يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان يف مستهل 

كّل مبحٍث من املباحث املتخّصصة الاّلحقة. 

وعليه؛ سوف نقّسم هذا املبحث إىل مطلبـنَْي، يتناول األّول دراسة مفهوم الّرقابة القضائّية ودورها يف محاية 
بالّدساتري  اإلنسان وعالقتها  اتفاقّياِت حقوق  الثاين  املطلب  فرَعنْي؛ ويتناول  اإلنسان من خالل  حقوق 

واألنظمة القضائّية الوطنّية.

المطلب األّول
مفهوم الّرقابة القضائّية ودورها في حماية حقوق اإلنسان من منظور المعايّير الّدولية

سوف يتناول هذا املطلب مفهوم الّرقابة القضائّية ودورها يف محاية حقوق اإلنسان من خالل فرَعني: األّول 
يتطّرق إىل مفهوم الّرقابة القضائّية حلمايّة حقوق اإلنسان، بينما يتناول الفرع الثايّن ضمانات فاعلّية الّرقابة 

القضائّية يف محايّة حقوق اإلنسان.
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الفرع األّول
مفهوم الّرقابة القضائّية

تتجّلى احلماية القضائّية للحقوق واحلرّيات العاّمة من خالل بسط الّرقابة القضائّية على التشريعات الوطنّية 
وتصّرفات الّسلطة العاّمة، ذلك أنه إذا كان مبدأ سيادة القانون يقضي »بالتزام الكافة مبا فيها أجهزة الدولة 
بالقوانني اليت تصدرها الّسلطة املختصة كأساس ملشروعية أعمال هذه السلطة،«2 فإّن هذا ال يتأّتى دون 
وجود أدواٍت رقابّيٍة مشروعٍة وملزمٍة يف األنظمة الّدستورية، وأمّهها الّرقابة اليت متارسها الّسلطة القضائية؛ ألن 
سيادة القانون تفرتض أن تتوىّل هذه الّسلطة القضائّية مهّمة الّرقابة على مدى مواءمة التشريعات الصادرة 
عن الّسلطة التشريعّية للّدستور من جهة، ومدى اتفاق تصرفات الّسلطة العاّمة مع التشريعات والّدستور 
من جهة أخرى؛ إذ تقوم الّسلطة القضائّية اليت تتواّلها احملاكم، على اختالف أنواعها ودرجاهتا، بالفصل يف 
املنازعات املعروضة عليها بني األفراد، أو بني األفراد وجهة اإلدارة، وتكرّيس مبدأ سيادة القانون من خالل 

ذلك، وهذا ما ميكن االصّطالح على تسميته بـ »الرقابة القضائّية«.

وتقوم الّرقابة القضائّية، مهما تعّددت تعريفاهتا ومفاهيمها، 
التصرفات  بعينها من مراجعة  على متكني جهٍة قضائّيٍة 
احملاكم  صالحية  حتّدد  وأّسس  قواعد  وفق  والتشريعات 
اخلصومات  يف  التطبيق  الاّلزمة  والقوانني  واختصاصاهتا 

املعروضة عليها.3 

أو  قراٍر  أّي  وجود  عدم  القضائّية  الّرقابة  تفرتض  كما 
تصرٍف خارج عن نطاق رقابة القضاء، وقد نّظم املشرّع 
آلّيات بسط الّرقابة القضائّية تنظيماً دقيقاً حتكمه قواعد 

تشريعّية تُعّد من متعّلقات النظام العاّم، وال جيوز االتفاق على خمالفتها. لذلك جند أّن املشرّع قد فرض 
للّرقابة القضائّية لتنظيمها بصورة تضمن عدم تداخلها وتناقضها، فقد أناط املشرّع ببعض احملاكم  أمناطاً 
اختصاصات ال تستقيم أْن تتواّلها حماكم أخرى، وإال ُعّدت أحكامها باطلًة ال ترّتب أثراً، وقد حّددت 

2  حممد حممد مصباح القاضي، حّق اإلنسان يف حماكمة عادلة، دراسة مقارنة )بريوت: دار النهضة العربية، 1996(، 16.

3  قد يتصادم مفهوم الّرقابة القضائّية مع مجلة من املفاهيم واملصطلحات القانونّية اليت قد تُعرقل إمكانية مراجعة القضاء لتصرفات اإلدارة، ومراجعة التشريعات 
الصادرة عن اجلهات ذات االختصاص التشريعّي، سواء أكانت هذه التشريعات رئيسة أم ثانويّة، وسواء أكانت ُتطبق يف الظروف العاديّة أم االستثنائّية؛  
فالّرقابة القضائّية هي رقابة دائمة وشاملة، وذلك يستدعي حتديد مجلة من املفاهيم امللتبسة، ِمثل مفهوم أعمال السيادة وغريه، مع اإلشارة إىل أّن القانون 
األساسّي مل يتطرق إىل أعمال السيادة، ومل ينّص على إخراجها من نطاق الّرقابة القضائّية، وكذلك حتديد مفهوم نظرية الظّروف الطارئة والظروف االستثنائّية، 

وحالة الطوارئ والّضرورة.

تعّددت  مهما  القضائّية،  الّرقابة  وتقوم 
جهٍة  متكني  على  ومفاهيمها،  تعريفاهتا 
التصرفات  مراجعة  من  بعينها  قضائّيٍة 
حتّدد  وأّسس  قواعد  وفق  والتشريعات 
والقوانني  واختصاصاهتا  احملاكم  صالحية 
املعروضة  اخلصومات  يف  التطبيق  الاّلزمة 

عليها.
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الّدساتري القواعد العاّمة هلذه االختصاصات، وتُرك للتشريعات العاديّة احلّق يف بيان تفصيالهتا، وتبعاً هلذه 
االختصاصات، تتحّدد مالمح أمناط الّرقابة القضائّية من خالهلا، وهي رقابة قضائية متارسها احملاكم النظامّية 
سواء أكانت رقابًة دستوريًّة أو رقابًة مشروعّيًة )قضاء إدارّي( أو رقابة حماكم عاديّة جزائّية ومدنّية، أو أّي 

سلطٍة هلا صالحّية الفصل يف املنازعات بني اخلصوم أياً كانت طبيعة اختصاصاهتا.

الفرع الثانّي
ضمانات فاعلّية الّرقابة القضائّية في حماية حقوق اإلنسان من منظور المعايّير الّدولية

إّن قيام رقابة قضائّية فاعلة جيب أن يستند إىل عناصر جوهريّة قوامها: كفالة حّق التقاضي؛ واستقالل 
الّسلطة القضائّية؛ واملساواة أمام القانون والقضاء. ويُعّد حّق التقاضي من أهّم الضمانات األساسّية لقيام 
الّرقابة القضائّية؛ إذ إنه ال رقابة قضائّية من دون كفالة حّق التقاضي، ويقتضي هذا احلّق أْن تكون أبواب 

احملاكم مفتوحًة للجميع، وأْن يتمكن كّل مواطن من اللجوء إىل قاضيه الطبيعّي.

وقد أولت املعاهدات واملواثيق الدولّية احلّق يف التقاضي أمهيًة بالغة؛ فنجد أّن املادة 10 من اإلعالن العاملّي 
حلقوق اإلنسان قد نّصت على أّن: » لكّل إنسان، وعلى قدم املساواة التاّمة مع اآلخرين، احلّق يف أن 
تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية هتمة جزائّية 
توجه إليه،« كما نّصت املادة 8 من اإلعالن ذاته على أّن: »ألّي شخص حّق اللجوء إىل احملاكم الوطنّية 
املختّصة إلنصافه الفعلّي من أيّة أعمال تنتهك احلقوق األساسّية اليت مينحها إياه الدستور أو القانون،« 
يف حني أّكد العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية على هذا احلّق، وأشارت الفقرات من 7-1 
من املاّدة 14 من العهد ذاته إىل مجلة من الضمانات املرتبطة باحلّق يف التقاضي،«4 وقد استقر اجتهاد 
احملاكم واجملالس الّدستورية يف األنظمة القضائّية املقارنة على عدم جواز صدور أّي تشريعات حتول دون 

احلّق يف التقاضي.«5

أْن »تتحمل خزانة  القاعدة  وُمؤدى هذه  القضاء،  جّمانية  مهّم؛ وهو  مبدأ  التقاضي  بكفالة حّق  ويرتبط 
الّدولة – دون املتقاضني- مرتبات القضاة واملوظفني واحتياجاهتم ويتحمل املتقاضون دفع رسوم متنوعة 

إىل خزانة الّدولة.«6
4  قواعد ومعاّيري دولّية خاّصة بسيادة القانون وحقوق اإلنسان، منشورات األمم املّتحدة، مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينّية، 45.

5  »يف هذا رأت احملكمة الدستوريّة العليا املصرية يف حكمها رقم )92 لسنة4 قضائّية دستوريّة يف العام 1983( »أن الفقرة األخرية من البند ب من املادة الثانية 
من قانون اإلصالح الزراعي  ختالف نّص املادة 68 من الّدستور املصرّي اليت نّصت على حّق التقاضي وحّق كل مواطن يف اللجوء إىل قاضيه الطبيعي«. 
أشرف فايز اللمساوي، التقاضي يف التشريعات الوطنية وموقف املواثيق الدولية واملبادئ الدستورية العاملية )املركز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األوىل، 

.149 ،)2009

6  آمال الفزايري، ضمانات التقاضي، دراسة حتليلية مقارنة )اإلسكندرية: منشأة املعارف(، 52 .
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وإذا كانت كفالة حّق التقاضي من الضمانات األساسّية املهّمة كما تبنّي آنفاً، فإنه ميكن القول إّن حّق 
التقاضي يُفرتض أن يقرتن بوجود قضاٍء مستقل، وهذا ما أّكدته املادة 1/14 من العهد الّدويل اخلاّص 
باحلقوق املدنّية والسياسّية حني أشارت إىل وجوب أن تقوم بنظر القضايا حمكمة خمتصة مستقلة حيادية.7

وقد أصبح استقالل الّسلطة القضائّية من املبادئ الرّاسخة لضمان فاعلّية الّرقابة القضائّية يف القانون الّدويل، 
وهذا ما أّكدته املبادئ األساسّية بشأن استقالل الّسلطة القضائّية اليت اعتمدها مؤمتر األمم املّتحدة الّسابع 
ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي ُعقد يف ميالنو العام 1985؛ إذ أوردت هذه االتفاقّية مجلة من املبادئ 
بشأن استقالل الّسلطة القضائّية والقضاة وشروط اخلدمة واحلصانة والتأديب واإليقاف والعزل وغريها من 

املبادئ.8

أهّم  من  القضائّية  الّسلطة  استقالل  ويُعّد 
القضائّية  الّرقابة  لفاعلّية  األساسّية  الضمانات 
جوهر  وميّثل  الوطنّية،  القضائّية  األنظمة  يف 
القضائية  العملّية  سري  حُلسن  الضمانات 
للحقوق  جاّدة  محاية  تشكيل  على  وقدرهتا 
يف  بالغ  أثر  من  االستقالل  هلذا  ملا  واحلرّيات، 
األحكام  إصداره  عند  وحياده  القاضي  نزاهة 
املتعّلقة  األحكام  تلك  السيما  القضائّية، 
بانتهاكات حقوق اإلنسان وحرّياته،9   لذلك 

نّصت أغلب الّدساتري العربّية على استقالل الّسلطة القضائّية، وحظرت التدّخل يف شؤون احملاكم، وقد 

7  وقد تطّورت فكرة استقالل القضاء عب احلقب التارخيية للحّد من تغّول سلطات احلاكم من خالل البحث عن آليات لكّف يّد احلاكم عن التدخل يف 
عمل القضاة لتحقيق غاياته ومصاحله، وتعزيز هيمنته وانتهاكه للحقوق اإلنسانية دون رقابة، وقد جهد الفالسفة واملفكرين على بلورة فكرة استقالل القضاء، 
ويعّد )مونتسكيو( أول من طرح هذه النظرية اليت تستهدف فصاًل عضوياً حبيث ختتص كّل هيئة قضائّية بوظيفة من وظائف الّدولة الثالث، وهي: التشريعّية؛ 
مارسة العملّية؛ إذ كانت تقوم هذه النظرية على عدم  الفصل اجلامد بني السلطات من خالل عدم 

ُ
والتنفيذيّة؛ والقضائّية، وتطّورت هذه النظرية من خالل امل

إقامة فواصل قاطعة بني السلطات الثالث، وإقامة تعاون ومشاركة بينها. ورغم ذلك، فإّن البعض يرى بأّن من الثابت يف مجيع الّدساتري الّدميوقراطية احلديثة 
إضفاء صفة االستقالل التاّم للّسلطة القضائّية عن الّسلطات األخرى، حامد إبراهيم عبد الكرمي اجلبوري، ضمانات القاضي يف الشريعة اإلسالمية والقانون، 

دراسة مقارنة )بريوت: منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة األوىل، 2009(، 60.

8  يرجى الّنظر إىل، قواعد ومعاّيري دولّية خاّصة بسيادة قانون حقوق اإلنسان، 119.

9  إذ إنه ال ميكن تصّور أْن تكون الّرقابة القضائّية ناجعًة وحمايدًة يف ظّل خضوع الّسلطة القضائّية إلمالءات الّسلطة التنفيذيّة وضغوطها وهيمنتها على 
شؤون العدالة؛ األمر الذي فّسره البعض بوجوب توفري االستقالل املايّل واإلدارّي للمؤّسسة القضائّية.  وعليه،  نّصت أغلب الّدساتري على استقالل الّسلطة 

القضائّية، وحظرت التدّخل يف شؤون احملاكم.

أهّم  من  القضائّية  الّسلطة  استقالل  ويُعّد 
يف  القضائّية  الّرقابة  لفاعلّية  األساسّية  الضمانات 
األنظمة القضائّية الوطنّية، وميّثل جوهر الضمانات 
حُلسن سري العملّية القضائية وقدرهتا على تشكيل 
محاية جاّدة للحقوق واحلرّيات، ملا هلذا االستقالل 
من أثر بالغ يف نزاهة القاضي وحياده عند إصداره 
األحكام القضائّية، السيما تلك األحكام املتعّلقة 

بانتهاكات حقوق اإلنسان وحرّياته. 
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العديد من  به  فيما جاءت  القضائّية  الّسلطة  تأّكيد استقالل  املقارنة على  القضائّية  التطبيقات  استقّرت 
من لتمكينه  القضاء  استقالل  ميثّله  الذي  األمهية  البالغ  الدور  إىل  أشارت  اليت  املهّمة  القضائية  السوابق 

تشكيل ضمانة حقيقّية وفاعلة للحقوق واحلرّيات العاّمة،10 وكذلك ضمان استقالل القاضي،«11 والنأي 
به عما ميّس استقالله.12

وتُعّد علنّية احملاكمات من أهّم ضمانات دور القضاء يف محاية حقوق اإلنسان أيضاً، وقد أّكدت املواثيق 
الّدولية على مبدأ علنّية احملاكمات حني أشارت املاّدة العاشرة من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان على 
وجوب أْن يكون نظر القضايا علنّياً، وهو ما توّسعت به املاّدة 1/14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
املدنّية والّسياسّية حني أّكدت على وجوب أْن يكون نظر القضايا علنّيا من قبل حمكمة خمتصة، وهو ما 
أّكده امليثاق العريّب حلقوق اإلنسان يف املادة 1/13 اليت نّصت على أّن: »لكل شخص احلق يف حماكمة 
عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وجتريها حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقاً حبكم القانون، وذلك 
يف مواجهة أية هتمة جزائية توجه إليه أو للبت يف حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغري القادرين 

مالياً اإلعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.«13  

قاعدة عاّمة  املدنّية والسياسّية قد وضعت  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  املاّدة 1/14 من  أّن  وُيالحظ 
بوجوب أن تكون جلسات احملاكمة علنّية، إال أهنا أوردت استثناء على ذلك حني نّصت على أنه جيوز 
منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن 
القومي يف جمتمع دميقراطّي، أو ملقتضيات ُحرمة احلياة اخلاّصة ألطراف الّدعوى، أو يف أدىن احلدود اليت 
تراها احملكمة ضرورية حني يكون من شأن العلنّية يف بعض الظروف االستثنائّية أْن ختّل مبصلحة العدالة، 

10 حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، 120، من السوابق القضائية املهّمة اليت تعطي الداللة على أمّهية استقالل الّسلطة القضائّية للتمكن من القيام 
بواجباهتا املنوطة هبا يف الّرقابة، احلكم الصادر عن حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان فيما ُعرف بقضية  احملكمة الدستورية، »وهي تتعلق باملقاضاة 
اجلنائية والعزل النهائي بقرارات تشريعية مؤرخة يف 28 أيار من العام 1997صادرة حبق ثالثة قضاة تابعني هليئة احملكمة الّدستورية على خلفية إصدارهم 
حكماً للمحكمة الّدستورية  حول عدم انطباق قرار رئيس البريو )فوجيموري( حبل الكونغرس وحمكمة الضمانات الّدستورية؛ إذ كان عزل القضاة الثالثة 
نتيجة لتطبيق عقوبة فرضتها السلطة التشريعّية يف إطار حماكمة سياسّية، فقد خُلصت حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أّن املادتني 8 و 25 من 

االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان قد انتهكت«. 

11 على الّرغم من أمهية استقالل القضاء بوصفه مؤّسسة، إاّل أّن استقالل القاضي بوصفه فرداً يف إصدار أحكامه ومتتعه باحلصانة الذاتية يشكل حجر الزاوية 
يف ضمان استقالل القضاء برمته، إذ جيب أن يكون القاضي متمتعاً باستقالل نابع من »روح االستغناء« ويرى القاضي عبد اهلل غزالن، عضو احملكمة 
العليا الفلسطينية  »أّن من اخلطر أن يستقل القضاء كسلطة وأن ال يستقل القضاة كأفراد، كأن خيرتق القاضي استقالله بنفسه أو أن خيرتق استقالله من 
غريه من القضاة، وأزعم أن استقالل القاضي هو الداعم األول وحجر الزاوية يف استقالل القضاء كسلطة.« للمزيد: يرجى النظر إىل، عبد اهلل غزالن. » 
مفهوم استقالل القاضي، القيمة األخالقّية واملهنّية،« جملة العدالة والقانون، املركز الفلسطيين الستقالل احملاماة والقضاء، العدد16، )آب 2011(:250.

12 وليس أدّل على ذلك من أّن اشتغال املنّظمات املهنّية للقضاة بالعمل السياسّي يف إيطاليا، وأدى إىل تدخل االعتبارات السياسّية يف تعّيني شاغلي املناصب 
القضائّية، وأصبح القضاء تبعاً لذلك موالياً لألحزاب السياسّية وخاضعاً لنفوذ الّسلطة التنفيذيّة، ما أفقده حياده واستقالله، يرجى النظر إىل، حسن رجب 

عبد الكرمي، احلماية القضائية حلرية تأسيس األحزاب )مصر، احمللة الكبى: دار الكتب القانونية،  2008(، 787.

13  امليثاق العريّب حلقوق اإلنسان، اعُتمد من القمة العربية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس 23 أيار/ مايو 2004.
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وأّكدت هذ املادة وجوب أْن يصدر احلكم يف كّل األحوال بصورة علنّية، وهذا ما يتوافق متاماً مع ما نّصت 
عليه أغلب الّدساتري العربّية، وكذلك امليثاق العريّب حلقوق اإلنسان يف املادة 2/13 منه.

وقد نّصت معظم الوثائق الّدستورية يف األنظمة التشريعّية املقارنة على مبدأ علنّية احملاكمات؛ إذ راعت 
النّص على مبدأ علنّية احملاكمات من أجل حتقيق مجلة من األهداف  الّدولية  الوطنّية واملواثيق  الّدساتري 
املتصلة حبقوق اإلنسان، وضمان فاعلّية الّرقابة القضائّية اليت جيب أْن تكون إجراءاهتا علنّية أمام الكافة، 
لضمان عدم انتهاك حقوق اإلنسان بتعريضه إلجراءات سّرية يف احملاكمة، وذلك من خالل فرض رقابة 
جمتمعّية على إجراءات التقاضي، ذلك أّن ملبدأ علنّية اجللسات، إضافًة إىل كونه قاعدًة قانونّيًة، سنداً شعبّياً 
وسياسّياً، »مرّده احلرص على إشراك الشعب يف املسائل اليت هتّم الرّأي العاّم يف اجملتمع للتأّكد من مدى 
العاّمة، باعتبار أّن حّق اجلمهور يف حضور جلسات  الّرقابة القضائّية يف محاية احلقوق واحلرّيات  فاعلّية 

احملاكمة هو تعبرٌي عن إشباع شعوره بالعدالة.«14

توفري  يُعّد  احملاكمات،  علنية  إىل  وإضافًة 
األمهّية  بالغة  وسيلًة  العادلة  احملاكمة  ضمانات 
يف تأّكيد ضمان دور القضاء يف محاية حقوق 
وضعها  اليت  القواعد  مجلة  ومنها  اإلنسان، 
يف  التنفيذ  موضع  والعادّي  الّدستوري  املشرّع 
عن  تتفرّع  ضمانات  وهي  اجلزائّية،  احملاكمات 
معها،  وتتقاطع  باإلنسان،  الّلصيقة  احلقوق 
يتسع  مشويلٌّ  مفهوٌم  العادلة  احملاكمة  فمفهوم 
القضائّية  بالعملّية  املرتبطة  الضمانات  لكّل 
بالتهمة  اإلحاطة  يف  املتهم  حّق  ِمثل:  برمتها، 
املوّجهة إليه؛ وحّقه باالستعانة مبحاٍم؛ وحّقه يف 

الّصمت؛  وحّقه يف إبداء أقوال وغريها.

وقد وضعت املادة 14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والسياسّية أّسساً مهّمًة يف حتديد ماهّية 
ضمانات احملاكمة العادلة، وهو ما تأثّرت به أغلب الّدساتري الوطنّية، وتُعّد ضمانة قرينة الباءة من أهّم 
ضمانات احملاكمة العادلة، وهي تستهدف محاية اإلنسان من التعّرض حملاكمات جائرة دون أساٍس قانويّن 
ودون أدلٍة يقينّيٍة تصلح للتجرمي واإلدانة والعقوبة، فيصبح الفرد حمّط تسّلط وتعّسف وتغّول من جانب 

14 عادل ماجد، »اإلعالم وحدود وضوابط مبدأ عالنية اجللسات«.

وسيلًة  العادلة  احملاكمة  ضمانات  توفري  يُعّد 
يف  القضاء  دور  ضمان  تأّكيد  يف  األمهّية  بالغة 
اليت  القواعد  مجلة  ومنها  اإلنسان،  حقوق  محاية 
التنفيذ  موضع  والعادّي  الّدستوري  املشرّع  وضعها 
تتفرّع  ضمانات  وهي  اجلزائّية،  احملاكمات  يف 
معها،  وتتقاطع  باإلنسان،  الّلصيقة  احلقوق  عن 
فمفهوم احملاكمة العادلة مفهوٌم مشويلٌّ يتسع لكّل 
الضمانات املرتبطة بالعملّية القضائّية برمتها، ِمثل: 
حّق املتهم يف اإلحاطة بالتهمة املوّجهة إليه؛ وحّقه 
الّصمت؛  وحّقه يف  باالستعانة مبحاٍم؛ وحّقه يف 

إبداء أقوال وغريها.
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الّسلطات العاّمة، ويف هذا تقول احملكمة الّدستورية العليا املصرية يف ُحكم هلا »أصل الباءة يعّد قاعدة 
أساسّية أقرهتا الشرائع مجيعها ال لتكفل مبوجبها محاية املذنبني، وإمنا لتدرأ مبقتضاها العقوبة عن الفرد إذا 

كانت التهمة املوّجهة إليه قد أحاطتها الشبهات مبا حيول دون التيقن من مقارفة املتهم هلا.«15

وُتشّكل هذه القاعدة ضمانًة لفاعلّية الّرقابة القضائّية؛ إّذ إنه ومبقتضاها يلتزم قاضي املوضوع بإعالن براءة 
أّي متهم ال تتوافر ضّده أدلة كافية لإلدانة. وقد أّكدت املادة 2/14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
املدنّية والسياسّية على قرينة الباءة حني أشارت إىل أّن من حّق كّل متهٍم بارتكاب جرمية أْن يعتب بريئاً إىل 
أْن يثبت عليه اجلُرم قانوناً. وقاعدة افرتاض الباءة- كما يتبني من نّص هذه املادة- ترتبط حبّق الّدفاع، وهو 
حّق املتهم باالستفادة من مجلة من اإلجراءات املرعّية يف قوانني اإلجراءات اجلزائّية للّدفاع عن نفسه، وهذه 
اإلجراءات وضعت لتمكني الّرقابة القضائّية من املواءمة بني دفوع اخلصوم وموازنة األدلة، ومبا يُتيح للمتهم 

فرصًة كافيًة لتقدمي دفاعه يف مقابل حّق اجملتمع يف حماكمته.

لضمانات  املدنّية والّسياسّية تفصياًل دقيقاً  الّدويل اخلاّص باحلقوق  العهد  املادة 3/14 من  كما أوردت 
الّدفاع، ِمثل: حّق املتهم يف معرفة طبيعة التهمة املوّجهة له؛ وإعطائه الوقت الكايف لتقدمي دفاعه؛ وحّقه يف 

توكيل حماٍم؛ وحّقه يف سرعة الفصل بالّدعوى، وغريها من احلقوق األخرى.

وأمام حمكمة خمتصة وحمايدة  الطبيعي  قاضيه  أمام  املواطن  ِمثول  العادلة  احملاكمة  تفرتُض ضمانات  كما 
أيضاً، وهذا ما جاءت به املادة 1/14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والسياسّية؛ واملادة 10 
من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، كما أّن املادة 15 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والسياسّية 
أّكدت مبدأ عدم رجعّية القوانني العقابّية حني أشارت إىل أنه ال  يُدان أّي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو 
امتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشّكل جرميًة مبقتضى القانون الوطيّن أو الّدويّل،  وقد أّكد العهد 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والسياسّية سريان مبدأ القانون األصلح للمتهم، حني أشار يف املادة 15 
منه إىل أنه ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشّد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت 
فيه اجلرمية، وإذا حدث، بعد ارتكاب اجلرمية، بأْن صدر قانون ينّص على عقوبة أخف، وجب أْن يستفيد 

مرتكب اجلرمية من هذا التخفيف.

كما يُعّد مبدأ تدرّج القضاء من أهّم الضمانات اليت تُعّزز فاعلّية الّرقابة القضائّية؛ ألّن وجود حمكمة أعلى 
درجة تُراقب على احملكمة األدىن منها هو حّق إجرائّي للخصوم يضمن مراجعًة قضائّيًة للُحكم القضائّي 

15 يرجى النظر إىل احُلكم رقم ، 12/13، قضائية دستورية، صادر يف 1992/2/2، حامت بكار، محاية حق املتهم يف محاية عادلة )اإلسكندرية: منشأة 
املعارف(، 9.
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قبل صريورته هنائياً، وهو بذلك يكّرس الّرقابة القضائّية على أكثر من درجة، ويتفق الفقه عموماً على أّن 
»ملبدأ تدرّج القضاء هدف عاّم يتمثل يف تدعيم وتأّكيد حسن سري العدالة.« 16

وقد أّكدت ذلك املادة 5/14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية ، حني أشارت إىل أّن 
لكّل شخٍص أُدين جبرمية حّق اللجوء، وفقاً للقانون، إىل حمكمة أعلى كي تعيد النظر يف قرار إدانته ويف 

العقاب الذي ُحكم به عليه.

للّسلطة  ليكون  اشرتاٌط ضروريٌّ  هي  إليها  أشرنا  اليت  القضائّية  الّرقابة  فاعلّية  ضمانات  أّن  نرى  وهكذا 
القضائّية دوٌر فاعٌل يف محاية حقوق اإلنسان، وتكرّيس االجتهاد القضائّي يف تطبيق املعاّيري الّدولية يف هذا 

الشأن بصورته الفضلى.

المطلب الثاني
االتفاقّياِت الّدولّية لحقوق اإلنسان وعالقتها بالّدساتير واألنظمة القضائّية الوطنّية

القضائّية  واألنظمة  بالّدساتري  الّدولية وعالقتها  اإلنسان  بيان مصادر حقوق  املطلب  يتناول هذا  سوف 
الوطنّية من خالل فرَعنْي: األّول يتطّرق إىل تطّور مصادر حقوق اإلنسان، بينما يتناّول الفرع الثايّن عالقة 

االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان بالّدساتري واألنظمة القضائّية الوطنّية.

الفرع األّول
تطّور مصادر حقوق اإلنسان

تطّورت حقوق اإلنسان على املستوى الّدويل من مبادئ فلسفّية شّكلت مصدراً فكريّاً واسعاً إىل جتسيد 
هذه احلقوق يف بوتقة مقّننة. وتنقسم مصادر حقوق اإلنسان إىل مصدرْين رئيَسنْي يشّكالن اإلطار املرجعّي 
القانونّية الوطنّية يف جمال التشريع والّرقابة القضائّية، أوهلما مصدٌر دويلٌّ ذو بُعٍد ُعريّف واتفاقّي،17  للنظم 

16 آمال الفزايري. ضمانات التقاضي، دراسة حتليلية مقارنة. اإلسكندرية: منشأة املعارف.، 132.

17 » يضاف إىل ذلك املبادئ العامة للقانون، حيث تستمد مصادر حقوق اإلنسان أمّهيتها من مفهومها الذي يضرب جبذوره البعيدة يف الفكر القدمي، 
السيما يف فكر العصور الوسطى ولدى خمتلف الديانات واملذاهب اليت شهدت تبلور اجّتاهات فكرية ذات نزعة إنسانّية، وترتبط النشأة احلقيقّية ملصادر 
حقوق اإلنسان من ارتباطها بالتحّوالت التارخيّية والفكريّة اليت حدثت منذ عصور النهضة، واليت بلغت ذروهتا يف القرن الثامن عشر يف اإلعالن العاملّي 
حلقوق اإلنسان واملواطن الذي أعلنته الثورة الفرنسية سنة 1789.«وقد جاء مفهوم حقوق اإلنسان نتاج خماض فلسفي قاد مع األحداث والثورات التارخيية 
اليت وقعت يف أمريكا وأوروبا يف أوائل القرن الثامن عشر إىل بلورة حقوق اإلنسان يف مواثيق ومن مثّ معاهدات مؤسسية ترعاها املنظمات الدولية«، حممد 

سبيال وعبد السالم العايل، حقوق اإلنسان، األصول واألسس الفلسفية) الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 2004(، 5.
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الوثائق  تضّمنته  فيما  يتمّثل  وطينٌّ  مصدٌر  وثانيهما 
من  وإذا كان  عاّمة.  وحرّيات  حقوق  من  الّدستورية 
من  تُعّد  اإلنسان  الّدولية حلقوق  املصادر  أّن  الثابت 
للقاضي االسرتشاد هبا يف  اليت ميكن  املهّمة  املصادر 
أحكامه، فإّن نشأة هذه املصادر واستقرارها يف النظام 
الّدويل، أّدت إىل  تطّور كبري يف مفاهيم قواعد حقوق 

اإلنسان يف األنظمة الّدستوريّة والقضائّية الوطنّية.

أهّنا  ا كان باإلمكان تعريف حقوق اإلنسان على 
ّ
ومل

»مكنات طبيعية اقتضتها طبيعة آدمية اإلنسان الروحية والعقلية والغريزية واملادية واجلسدية،«18 فإّن مصادر 
حقوق اإلنسان قد نشأت من تْوق اإلنسانية إىل صيانة االحرتام واملساواة وقيم التسامح بني الّشعوب،19 
هذه  رغبات  مع  منسجمًة  جاءت  اليت  اإلنسانّية  الّرغبة  هبذه  تأثّرت  قد  الوطنّية  الّدساتري  فإّن  لذلك، 

الّشعوب؛ األمر الذي حدا بالّدول لعقد االتفاقّيات الّدولية احلامية حلقوق اإلنسان.

لقد بذل اجملتمع الّدويل جهداً حثيثاً من أجل إجياد وسائل لتحقيق العدل للبشرية ومحاية حقوق اإلنسان، 
كما عملت الّشعوب، قدر اإلمكان، على حتقيق ذلك. وقد تّوجت هذه املساعي باعتماد ميثاق هيئة 
األمم املّتحدة يف سان فرانسيسكو بتاريخ 26 حزيران/ يونيو من العام 1945، وكان من أهّم مقاصد 
األمم املّتحدة وفقاً ملا ورد يف الفقرة )3( من املادة )1( من امليثاق هو« حتقيق التعاون الّدويل على حّل 
حقوق  احرتام  تعزيز  وعلى  واإلنسانية،  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الصبغة  ذات  الّدولية  املشاكل 
اإلنسان واحلرّيات األساسّية للناس مجيعاً، والتشجيع على ذلك بال متييز بسبب العرق أو اجلنس أو اللغة 

أو الدين.«20

وقد اجتهد اجملتمع الّدويل، وعْب سياقاٍت تارخيّيٍة تفاعلّيٍة، لبلورة عوملة مفاهيم حقوق اإلنسان، ذلك أنّه 
ومن خالل األحكام اليت جاء هبا القانون الّدويل حلقوق اإلنسان، أصبحت هذه املبادئ تستمد قوهتا من 
بُعدها الّدويّل والعاملّي باجتاه احلّد من سيادة الّدول يف سلوكها جتاه األفراد، وأصبح من غري املستساغ أن 

18 علي حممد الدباس علي عليان أبو زيد، حقوق اإلنسان وحرياته ودور شرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزها )دار الثقافة، 2005(، 26.

19 تُعّد حقوق اإلنسان نتاجاً بّيناً لفكرة القانون الطبيعي بعد أْن جتّرد من صبغته الدينّية واتسم بالصبغة الزمنية بفضل الفقيه )جروسيوس(، وقد ساهم انتشار 
املذهب الليبايّل يف أوروبا يف القرن السابع عشر واعتماد مفكريه على معاّيري القانون الطبيعّي يف اعتبار حقوق اإلنسان حقوقاً كامنة يف طبيعته ال كاشف هلا 
إال العقل، لذلك فهي تُعّد حقوقاً جوهريّة وليست شكلّية، ساسي سامل احلاج،  املفاهيم القانونية حلقوق اإلنسان عب الزمان واملكان )بريوت: دار الكتاب، 

اجلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 2004(، 41.

السامية حلقوق  املتحدة  العاّمني واحملامني )مفوضّية األمم  بالقضاة واملّدعني  العدل، دليل بشأن حقوق اإلنسان خاّص  إقامة  20 حقوق اإلنسان يف جمال 
اإلنسان، 2003(، 3.

الّدولية  املصادر  أّن  الثابت  من  وإذا كان 
املهّمة  املصادر  من  تُعّد  اإلنسان  حلقوق 
يف  هبا  االسرتشاد  للقاضي  ميكن  اليت 
أحكامه، فإّن نشأة هذه املصادر واستقرارها 
تطّور كبري  إىل   أّدت  الّدويل،  النظام  يف 
يف  اإلنسان  حقوق  قواعد  مفاهيم  يف 
الوطنّية. والقضائّية  الّدستوريّة  األنظمة 
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يكون »متّسك الدول بسيادهتا عائقاً أمام احرتام التزاماهتا القانونية الدولية املنبثقة بصورة أولية عن ميثاق 
هيئة األمم املتحدة ومواثيق حقوق اإلنسان اليت حتمل يف طياهتا بعض احلقوق اليت أصبحت تشكل قواعد 
آمرة،«21 سواء أكانت هذه الدول طرفاً يف هذه املعاهدات أم ال، وبذلك، أصبح القانون الّدويل احلديث 
يويل الفرد مكانة مهّمة يف االتفاقّيات واملعاهدات الّدولية، السيما تلك املتصلة باحلقوق واحلرّيات العاّمة.22

وإذا كانت القوانني الّداخلية قد اهتّمت حبقوق اإلنسان 
بقصد توفري وسائل محاية فاعلة هلا، فإّن النظام القانويّن 
القناعة  تكّونت  أن  بعد  نفسه  الشيء  فعل  قد  الّدويل 
لدى دول العامل املختلفة؛ نظراً ملا عاناه اإلنسان يف القرن 
حربنْي  عن  نتجت  وآالم  ويالت  من  حتديداً  العشرين 
عامليتنْي. وتبعاً لذلك، بدأ اهتمام القانون الّدويل بالفرد 
من خالل صيٍغ وأشكاٍل خمتلفة، منها االهتمام بتفاصيل 
والفالسفة  املفكرون  هبا  نادى  اليت  واحلرّيات  احلقوق 

وتبنتها الّدساتري وإعالنات احلقوق، فضاًل عن خلق آلّيات للحماية مقررة ملصلحة الفرد، وميكن القول إّن 
»البوادر األوىل اليت كانت حمددة األهداف وواضحة الرؤيا باجتاه محاية حقوق اإلنسان دولياً قد ظهرت 
بعد احلرب العاملية األوىل، وهذا أمر ارتبط حىت قبل هذا التاريخ بتحديد مركز الفرد يف القانون الدويل.«23

وقد جتّلى اهتمام اجملتمع الّدويل بقواعد حقوق اإلنسان واعتبار الفرد حمّط رعاية القانون الّدويل باعتماد اجلمعّية 
العاّمة لألمم املّتحدة يف 10 كانون األول/ ديسمب من العام 1948 اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان.24 

وأضفى اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان نوعاً من اإللزامّية على الّدول باحرتام حقوق اإلنسان، وذلك من 
خالل اإلشارة إىل إلزام األنظمة القانونّية الوطنّية بتوفري احلماية لقواعد حقوق اإلنسان، وهذا ما يستفاد ما 
نّصت عليه ديباجته من أّن »من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان حبماية النظام القانوين إذا أريد للبشر 
للدراسات  الزيتونة  مركز  )بريوت:  اإلسرائيلية   – الفلسطينية  واملفاوضات  الدولية  الشرعية  بني  الفلسطينيني  الالجئني  21 جنوى مصطفى حساوي، حقوق 

واالستشارات(، 43.

22 إذا كانت »الدولة القومية منذ إبرام معاهدة صلح وستفاليا عام 1648 هي الالعب املباشر على مستوى العالقات الدولية باعتبارها الشخص الوحيد 
للقانون الدويل، وما يعنيه ذلك من متتع هذه الدول باحلقوق وحتمل االلتزامات اليت يفرضها النظام القانوين الدويل، وإذا كان اجلدل احملتدم آنذاك كان يؤدي 
إىل إنكار أي دور للفرد يلعبه بصورة مباشرة يف النظام القانوين الدويل، على الرغم من االعرتاف بأنه ميثل الوحدة اإلنسانية اليت يقوم ويرتكز عليها أي نظام 
قانوين وطين، فإن الدول األوروبية قد اضطرت يف القرن التاسع عشر والقرن الثامن عشر إىل إبرام معاهدات تقضي حبماية فئة معينة من رعاياها،« يرجى 

النظر إىل، مازن ليلو راضي وحيدر عبد اهلادي، املدخل لدراسة حقوق اإلنسان، )من دون ناشر(، 101.

23 املرجع الّسابق.

24 حممد عابد اجلابري، الدميوقراطية وحقوق اإلنسان )منشورات اليونسكو، 2000(، 13، انتقد البعض طابع الصياغة الغريب هلذا اإلعالن بأْن رأوا »أّن 
صياغة قواعد حقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملّي وغريه من االتفاقيات قد صيغت على اعتبار أهنا ثوابت يف الثقافة األوروبية وتعكس خصوصيتها، وهي 

ختتلف، إىل حّد ما، عن اخلصوصّية الثقافّية لألمم األخرى.

بدأ اهتمام القانون الّدويل بالفرد من خالل 
االهتمام  منها  خمتلفة،  وأشكاٍل  صيٍغ 
نادى  اليت  واحلرّيات  احلقوق  بتفاصيل 
الّدساتري  وتبنتها  والفالسفة  املفكرون  هبا 
وإعالنات احلقوق، فضاًل عن خلق آلّيات 

للحماية مقررة ملصلحة الفرد.
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أال يضطروا آخر األمر إىل اللياذ بالتمرد على الطغيان واالضطهاد«، وهو ما تعّزز مبا نّصت عليه املادة 
)8( من اإلعالن ذاته حني أّكدت حّق أّي شخٍص يف اللجوء إىل احملاكم الوطنّية املختصة إلنصافه الفعلّي 
من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسّية اليت مينحها إياه الّدستور أو القانون،25 حبيث ميكننا اعتبار هذه 
املادة أساساً رئيساً اللتزام الّدول بالنّص على مبادئ حقوق اإلنسان يف األنظمة القانونّية الوطنّية، وتوفري 

ضمانات الّرقابة القضائية على انتهاكات احلقوق واحلرّيات العاّمة.

وليس خافياً أّن اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان قد تضّمن قواعد رئيسة حلقوق اإلنسان تأثّرت هبا الّدساتري 
من  العاملّي  اإلعالن  الواردة يف  اإلنسان  قواعد حقوق  أصبحت  إىل حّد كبري،26 حبيث  احلديثة  الوطنّية 
املصادر الّدولية العرفّية امللزمة، وإذا كان البعض جيادل يف القيمة القانونّية لإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، 
فإّن حمكمة العدل الّدولية قد انتهت يف العام 1971 إىل إصدار فتوى بشأن »قضية ناميبيا« بّينت فيها 
أّن »اإلعالن، وإْن كان غري ملزم بوصفه اتفاقية دولية، إال أّن قوته اإللزامّية تأيت من قبول الّدول به بوصفه 
الدول،  بني  التعاقدّي  االلتزام  مصادر  تفرضه  ما  ذلك  إىل  يضاف  االستعمال،«27  تواتر  عليه  دّل  عرفاً 
فيما تضّمنته املعاهدات واملواثيق الّدولية اليت صادقت عليها، ِمثل: العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية  

والسياسّية؛ والعهد الّدويل اخلاّص باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعّية والثقافّية.28

ومع التطّور التارخيّي والتفاعلّي لنشاط أشخاص القانون العاّم، أصبحت حقوق اإلنسان يف العصر احلديث 
تستمّد وجودها من مصدر دويّل تعاقدّي يضاف إىل املصدر الّدويل العريّف ليشكال معاً دعامة هذه احلقوق.29 

وعلى املستوى العريّب، تبّنت الّدول العربّية امليثاق العريّب حلقوق اإلنسان الذي اعُتمد من جانب القّمة 
العربّية السادسة عشرة اليت استضافتها تونس يف 23 أيار/ مايو 2004، لتصبح محاية حقوق اإلنسان هي 

25 نّصت املادة 10 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان »لكل إنسان، على قدم املساواة التاّمة مع اآلخرين، احلّق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، 
نظراً ُمنصفاً وعلنياً، للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية هتمة جزائّية توّجه إليه.«

26 نّصت املادة 11 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان على: » 1-  كل شخص متهم جبرمية يعتب بريئاً إىل أن يثبت ارتكابه هلا قانوناً يف حماكمة علنية تكون 
قد وفرت له فيها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه، 2- ال يُدان أي شخص جبرمية بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل مل يكن يف حينه يشكل 
جرماً مبقتضى القانون الوطين أو الدويل، كما ال توقع عليه أية عقوبة أشّد من تلك اليت كانت سارية يف الوقت الذي ارتكب فيه الفعل اجلرمي.« ويالحظ 

كيف أن مضمون هذه املادة يشابه النصوص اليت ترد يف الّدساتري الوطنّية.

27 خليل إمساعيل احلديثي، »املوقف القانوين لالجئني الفلسطينيني وموقف األمم املتحدة منه،«  جملة شؤون عربية )2005(: 205.

28 حقوق اإلنسان، جمموعة صكوك دولية )منشورات األمم املّتحدة(، 3، 8، 6، بدء سريان العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعّية والثقافّية 
يف 3 كانون الثاين/ يناير1976 طبقاً للمادة )1/27( اليت تنّص على أن يبدأ نفاذه بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق اخلامس 
والثالثني لدى األمني العام. وبدء سريان العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والسياسّية يف 23 آذار/ مارس 1976 طبقاً للمادة )1/49( من العهد اليت 
تنّص على أن يبدأ نفاذه بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق اخلامس والثالثني لدى األمني العام، وكذلك البوتوكول االختياري 
املتعّلق بالعهد الّدويل للحقوق املدنّية والسياسّية يف 23 آذار/ مارس 1976طبقاً للمادة )1/9( اليت تنّص على أن يبدأ نفاذه بعد ثالثة أشهر من تاريخ 

إيداع صك االنضمام أو التصديق العاشر لدى األمني العام.

29 سليفان، ماتون. حقوق اإلنسان من سقراط إىل ماركس، ترمجة حممد اهلاليل. منشورات إمبيال، الطبعة الثانية، 1999، ص 6.
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ما تدور حوهلا كافة القواعد القانونية ذات الصلة هبذه احلقوق، سواء أكانت ذات مصدر دويّل يف صور 
معاهدات دولّية أو عاملّية أو إقليمّية ، أم مصادر وطنّية داخلّية دستوريّة أو تشريعّية أو إداريّة.«30

اإلنسان  حقوق  مبادئ  أّن  الثابت  من  بات  وقد 
ليست  اإلنسان  الّدويل حلقوق  القانون  هبا  جاء  اليت 
جمرد مبادئ ال تلقى صدى يف الّدساتري والتطبيقات 
القضائّية الوطنّية، بل إّن هذه املبادئ أخذت تكتسب 
صفة اإللزام يف األنظمة الدستوريّة الوطنّية، ليس فقط 
مبجرد التنصيص عليها يف الوثائق الدستورية، وإمنا يف 
القضائّي أيضاً من خالل  النظام  االلتزام بإعماهلا يف 
قيام احملاكم الوطنّية بتطبيق هذه املبادئ يف األحكام 

القضائية، بوصفها مصدراً دولّياً هلذه احلقوق.31

وانعكاساً ملا تضّمنته العهود واملواثيق الّدولية من مبادئ 
سامية؛ فقد تبنّي أّن »حقوق اإلنسان باتت املوضوعة 
األهم اليت تتضمنها الوثائق الدستورية، وقد أصبحت 
املوضوعة األكثر ارتباطاً مبفهوم حتقيق العدالة، إذ إّن 
العدالة تصبح غري ذات معىن يف جمتمع جتاهل احلقوق 

اإلنسانية وأمهلها.«32

وهكذا تطّورت قواعد حقوق اإلنسان على املستويـنَْي: 
الّدويل؛ واحمللّي لتصبح أداًة ميكن للقاضي االسرتشاد هبا عند االقتضاء ويطبقها صوناً للحقوق اإلنسانية، 
وتكريساً لقواعد القانون الّدويل حلقوق اإلنسان واملبادئ اليت جاءت هبا الوثائق الّدستورية الوطنّية يف آٍن 

واحد.

30 خريي أمحد الكباش، دراسة يف أصول احلماية القانونية حلقوق اإلنسان )اإلسكندرية: الفتح للطباعة والنشر(، 11.

31 إبراهيم شعبان، القانون الدويل حلقوق اإلنسان ) فلسطني: جامعة القدس، 2008(، 42.

32 ملحم قربان، احلقوق اإلنسانية رهنا بالتباعدية )من دون ناشر ، 1990(، 337.

بات من الثابت أّن مبادئ حقوق اإلنسان 
اليت جاء هبا القانون الّدويل حلقوق اإلنسان 
يف  صدى  تلقى  ال  مبادئ  جمرد  ليست 
الوطنّية،  القضائّية  والتطبيقات  الّدساتري 
بل إّن هذه املبادئ أخذت تكتسب صفة 
اإللزام يف األنظمة الدستوريّة الوطنّية، ليس 
الوثائق  يف  عليها  التنصيص  مبجرد  فقط 
يف  بإعماهلا  االلتزام  يف  وإمنا  الدستورية، 

النظام القضائّي أيضاً .

على  اإلنسان  حقوق  قواعد  تطّورت 
أداًة  لتصبح  واحمللّي  الّدويل؛  املستويـنَْي: 
ميكن للقاضي االسرتشاد هبا عند االقتضاء 
ويطبقها صوناً للحقوق اإلنسانية، وتكريساً 
اإلنسان  حلقوق  الّدويل  القانون  لقواعد 
الّدستورية  الوثائق  هبا  جاءت  اليت  واملبادئ 

الوطنّية يف آٍن واحد.
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الفرع الثانّي
عالقة االتفاقّياِت الّدولية لحقوق اإلنسان بالّدساتير واألنظمة القضائّية الوطنّية

يتحّدد األثر املباشر لالتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان على األنظمة الّدستورية الوطنّية من خالل آلّيات 
إدماج  آلّيات  وختتلف  الوطنّية،  والتشريعات  الّدساتري  متون  يف  الّدولية  اإلنسان  حقوق  قواعد  إدماج 
االتفاقّيات واملعاهدات الّدولية، ومنها تللك املتصلة حبقوق اإلنسان يف الّدساتري والتشريعات الوطنّية من 
دولة إىل أخرى، فهناك بعض الّدول اليت قد منحت الّسلطة التنفيذيّة حّق إبرام االتفاقّيات واملعاهدات 
بشرط مصادقة البملان عليها لتأخذ شكل القانون، يف حني أّن بعض الّدول األخرى تشرتط مصادقة البملان 
على نوع معني من االتفاقّيات اليت تنطوي على التزامات مالّية أو سياسّية، ويرتتب على املصادقة أن تلتزم 
هذه الّدول بتطبيق أحكام هذه االتفاقّيات، وذلك وفقاً ملا متليه أحكام املادة 26 من اتفاقّية فيينا لقانون 

املعاهدات لسنة 1969. 33

فإّن  القانويّن،34  نظامها  الّدولية يف  االتفاقّيات  إدماج  آلّيات  معظمها-  الّدساتري حتّدد- يف  وإذا كانت 
العديد من الّدساتري تنّص يف متوهنا صراحًة على قيمة املعاهدات الّدولية يف نظامها القانويّن.35

وميكن القول إّن املعاهدات الّدولية، والسيما املرتبطة باحلقوق واحلرّيات العاّمة، باتت تتمتع بدرجة سامية 
على القوانني الوطنّية، ولكنها جيب أالّ تتعارض مع الّدساتري؛ إذ ال حتوز هذه املعاهدات القوة امللزمة يف 
النظام القانويّن الوطيّن إال إذا مّت تعديل الّدستور، إال أنه ال جيوز أن تتنّصل الّدول من التزاماهتا التعاقديّة 
حتت ذريعة تعارضها مع القوانني الّداخلية، وهذا ما تؤّكده املادة 46 من اتفاقّية فيينا لقانون املعاهدات 
لسنة 1969، اليت نّصت على أنه ال جيوز ألية دولة أن تتنّصل من التزاماهتا الّدولية الناشئة عن املعاهدات 
حبجة تعارضها مع قانوهنا الّداخلي أو عدم تصديقها دستورياً، وهو ما قضى به احلكم الصادر عن حمكمة 
العدل  العام 1923، وكذلك ما قضى به حكم حمكمة  قضية ويمبلدون  الدائمة بشأن  الّدولية  العدل 
33 لالّطالع على حالة الدساتري العربية واجتهادات القضاء العريب هبذا الشأن، يرجى مراجعة، سامية بوروبة، االجتهاد القضائي يف تطبيق معاّيري حقوق 

اإلنسان يف حماكم عربّية، اجلزائر- العراق- األردن- املغرب- فلسطني، منشورات معهد راؤول والينبغ، ص 25- 40.

34 عزيز كايد، الرقابة البملانية على املعاهدات اليت تبمها السلطة التنفيذية )رام اهلل :اهليئة املستقلة حلقوق املواطن، آذار/ مارس 2012( 16- 34. »تتباين 
قيمة املعاهدات الدولية وقوهتا بالنسبة إىل التشريعات الداخلية وفقاً للنظام الدستوري لكل دولة، فقد رأى جانب من الفقه الذي يتبىن نظرية االزدواج بأن 
القانون الدويل والقانون الداخلي ميثالن نظامَيني متساوَيني يستقل كّل منهما عن اآلخر، يف حني رأى أصحاب نظرية الوحدة أّن قواعد القانون الّدويل العاّم 

وقواعد القانون الداخلّي تندمج يف نظام قانوين واحد.«

35 يّتضح، على سبيل التدليل، أّن املادة 56 من الّدستور الفرنسي قد رفعت من مكانة االتفاقّيات الّدولية إىل درجة توجب تعديل الّدستور إذا ما تعارض 
مع أحكام املعاهدة املصادق عليها وفقاً للشروط املقّررة، يف حني أّكدت املادة 6 من الدستور األمريكي بأّن املعاهدات تُعّد القانون األعلى للبالد، بينما 
أشارت املادة 65 من الّدستور الرتكي إىل منح املعاهدات القوة ذاهتا اليت تتمتع هبا القوانني العادية، بينما اكتفت بعض الّدساتري، ِمثل: الّدستور اليونايّن؛ 
والبلغارّي؛ والتونسّي؛ واإليطايّل، بالنّص على طريقة املصادقة مبا يوحي أّن هذه الّدساتري قد منحت املعاهدات القوة ذاهتا اليت حيوز عليها القانون الداخلّي، 

للمزيد: يرجى النظر إىل، املرجع الّسابق، 33 – 37.
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الّدولية بشأن النزاع بين هيئة األمم المّتحدة والواليات المّتحدة األميركية العام 1998 بشأن اتفاق 
مقّر األمم املّتحدة يف نيويورك العام 1947. 36

الّدولية  االتفاقيات  مكانة  تتحّدد  وبالعموم؛ 
بالنسبة للقانون الوطيّن وفق ما تنّص عليه دساتري 
الّدول،37وميكن القول إنه وأيّاً كانت آلّية التصديق 
األنظمة  نفاذها يف كافة  لتحديد مدى  النشر  أو 
إىل  الرّامية  الّدول  أهداف  وأيّاً كانت  الّدستورية، 
عليها،  املالية  األعباء  زيادة  وعدم  سيادهتا  محاية 
فإّن هذه اإلجراءات الّدستورية ال تعفي هذه الّدول 
األّول،  املقام  يف  التعاقديّة  بالتزاماهتا  الوفاء  من 
الّدولية  لالتفاقّياِت  واضحاً  أثراً  يرتب  ما  وهو 
الوطنّية  القضائّية  األنظمة  على  اإلنسان  حلقوق 
اتفاقيات  بتطبيق  الوطنّية  التزام احملاكم  من خالل 
القضائّية  التطبيقات  يف  الّدولية  اإلنسان  حقوق 
املعاهدات  عليه  قامت  الذي  العاّم  للمنطق  وفقاً 
أّن الدول ال تُعفى  املرتبطة حبقوق اإلنسان، كما 
من التزاماهتا مبوجب أحكام القانون الّدويل العريّف 
حلقوق اإلنسان يف املقام الثاين، على قاعدة مسّو 
املبادئ الواردة يف الشرعة الّدولية حلقوق اإلنسان 
على أحكام التشريع الوطيّن؛ إذ ميكن للقضاة أن 

النحو  وتنشأ على هذا  االستعمال،  تواتر  عليه  دّل  قانون  مبثابة  املعتبة  املرعية  الدولية  يطبقوا »األعراف 
االلتزامات العرفية الدولية الواقعة على عاتق الدول.«38

وتعّد مسألة عالقة القانون الّدويل بالقانون الّداخلي واحدًة من املفاهيم اليت تكّرست منذ مدة زمنّية غري َيسرية 
يف القانون الّدويل املعاصر، ولقد تناوهلا الفقه الّدويل وكّرسها يف نظريتنْي مها: نظرية الوحدة؛ ونظرية االزدواجّية، 

36 للمزيد: يرجى النظر إىل ، املرجع الّسابق، 38 -39.

37 لالّطالع على املزيد وتفّحص اجتهادات القضاء العريّب هبذا الشأن، يرجى مراجعة، سامية بوروبة، االجتهاد القضائّي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف 
حماكم عربّية، اجلزائر- العراق- األردن- املغرب- فلسطني، منشورات معهد راؤول والينبغ، ص 46-12.

38 حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، 8.

بالنسبة  الّدولية  االتفاقيات  مكانة  تتحّدد 
للقانون الوطيّن وفق ما تنّص عليه دساتري الّدول، 
أو  التصديق  آلّية  وأيّاً كانت  إنه  القول  وميكن 
األنظمة  نفاذها يف كافة  مدى  لتحديد  النشر 
الّدستورية، وأيّاً كانت أهداف الّدول الرّامية إىل 
محاية سيادهتا وعدم زيادة األعباء املالية عليها، 
هذه  تعفي  ال  الّدستورية  اإلجراءات  هذه  فإّن 
املقام  التعاقديّة يف  بالتزاماهتا  الوفاء  من  الّدول 
لالتفاقّياِت  واضحاً  أثراً  يرتب  ما  وهو  األّول، 
الّدولية حلقوق اإلنسان على األنظمة القضائّية 

الوطنّية.

الدولية  »األعراف  يطبقوا  أن  للقضاة  ميكن 
تواتر  عليه  دّل  قانون  مبثابة  املعتبة  املرعية 
االستعمال، وتنشأ على هذا النحو االلتزامات 

العرفية الدولية الواقعة على عاتق الدول.
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امتداداً  الثنائّية  أو  االزدواجّية  نظرية  تعّد  كما 
امللزمة  القّوة  أساس  تفسري  يف  اإلراديّة  للمدرسة 
مصادر  اختالف  إىل  وتستند  الّدويل،  للقانون 
الّداخلي،  والقانون  الّدويل  القانون  من  كلٍّ 
لكلٍّ  القانوين  والبنيان  القانونّية  الطبيعة  واختالف 
اختالف  إىل  إضافًة  القانونيـنَْي،  النظاَمنْي  من 
خاطَبني بالقاعدة القانونّية 

ُ
املوضوع واألشخاص امل

هبذه  األخذ  على  ويرتّتب  النظاَمنْي،  من  يف كلٍّ 
النظريّة استقالل تاّم بني النظاَمنْي، وامتناع القضاء 
الّداخلي عن تطبيق القواعد القانونّية الدولّية، إالّ 
إذا حتّولت إىل قواعد قانونّية داخلّية عن طريق ما 

يسمى بـ »االستقبال«.39

أما نظرية الوحدة؛ فهي امتداد للمدرسة الوضعّية 
احلديثة، وترى أّن القانون الّدويل والقانون الّداخلي 
منقسمون  الوحدة  وأنّصار  واحد،  قانوين  نظاٌم 
هذْين  بني  تعارض  اجتاَهني يف حالة حدوث  إىل 
القانونـنَْي: االجتاه األول ومُيثل األغلبّية اليت تعتمد 
الثاين  واالجتاه  الّدويل؛  القانون  مُسّو  مع  الوحدة 
ومُيثل األقلّية اليت تنادي بالوحدة مع مُسّو القانون 
الّداخلي. ورغم األمهّية األكادميّية هلاتني النظرتني، 
فإهنما أصبحتا من دون أمهّية حالياً؛ إذ أصبحت 
الّدول من خالل دساتريها تعتمد مواقف عملّية؛  

فهناك  الّدستور الواحد الذي يعتمد اجتاهات وحدويّة ويف الوقت نفسه يأخذ ببعض مظاهر االزدواجّية، 
يف حني يتطرق القضاء الّدويل بشقيه: القضائّي؛ والتحكيمّي لعالقة القانون الّدويل بالقانون الّداخلي يف 
مناسبات عديدة، وأفردت هلا االتفاقّيات الدولّية أمهية بارزة، وميكن اإلشارة يف هذا الّصدد إىل اتفاقّية فيينا 
لقانون املعاهدات املوّقعة يف 23 أيار/ مايو 1969 اليت كّرست يف املادة 27 منها مُسّو املعاهدة الدولّية 
على القانون الّداخلي بنّصها »ال جيوز ألي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبير عدم تنفيذه 

معاهدة ما، وليس يف هذه القاعدة ما خيّل باملادة 46.«40
39 سامية بوروبة، االجتهاد القضائّي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، املرجع الّسابق، ص 25.

40 املرجع الّسابق، ص 25.

تعّد نظرية االزدواجّية أو الثنائّية امتداداً للمدرسة 
للقانون  امللزمة  القّوة  أساس  تفسري  يف  اإلراديّة 
من  مصادر كلٍّ  اختالف  إىل  وتستند  الّدويل، 
واختالف  الّداخلي،  والقانون  الّدويل  القانون 
من  لكلٍّ  القانوين  والبنيان  القانونّية  الطبيعة 
النظاَمنْي القانونيـنَْي، إضافًة إىل اختالف املوضوع 
خاطَبني بالقاعدة القانونّية يف كلٍّ 

ُ
واألشخاص امل

النظريّة  األخذ هبذه  النظاَمنْي، ويرتّتب على  من 
القضاء  وامتناع  النظاَمنْي،  بني  تاّم  استقالل 
الّداخلي عن تطبيق القواعد القانونّية الدولّية، إالّ 
إذا حتّولت إىل قواعد قانونّية داخلّية عن طريق ما 

يسمى بـ »االستقبال«.

الوضعّية  للمدرسة  امتداد  فهي  الوحدة؛  نظرية 
والقانون  الّدويل  القانون  أّن  وترى  احلديثة، 
الوحدة  وأنّصار  واحد،  قانوين  نظاٌم  الّداخلي 
منقسمون إىل اجتاَهني يف حالة حدوث تعارض 
بني هذْين القانونـنَْي: االجتاه األول ومُيثل األغلبّية 
الّدويل؛  القانون  مُسّو  مع  الوحدة  تعتمد  اليت 
بالوحدة  تنادي  اليت  األقلّية  ومُيثل  الثاين  واالجتاه 

مع مُسّو القانون الّداخلي.
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وبالنتيجة؛ ُيالحظ بأّن الّدساتري الوطنّية اتبعت منطنْي رئيسنْي يف تضمني قواعد حقوق اإلنسان الّدولية يف 
متوهنا، »النمط األول يقوم على وضع نصوص مانعة أو حمرمة منعاً مطلقا أو مقيداً حبدود القانون لفداحة 
هذه التصرفات ومساسها اخلطري باحلقوق واحلريات العامة، كحرمان التعذيب وعدم رجعية القوانني وغريها، 
أما النمط الثاين، فيقوم على حظر القيام بأعمال ماّسة باحلقوق واحلرّيات مع إجازهتا يف بعض األحيان، 

ومن أمثلتها جواز إسقاط اجلنسية.«41

وإذا كان واضحاً أّن لالتفاقّياِت الّدولية أثراً واضحاً على 
الّدساتري والتشريعات الوطنّية، فإنه جيدر القول إّن هذه 
تفصيالهتا، وهذا  الوطيّن وضع  للقانون  االتفاقّياِت جتيز 
نابع من النظرة الواقعّية اليت تعاملت هبا املواثيق الّدولية مع 
قواعد حقوق اإلنسان، قد أوجدت بعض املبّرات عند 
»النظام  فكرة  املبّرات  هذه  ومن  الوطنّية،  القوانني  سّن 
العاّم والّسالمة العاّمة ومحاية األمن القومّي واحرتام هياكل 
الّدول ومواردها،«42 إاّل أّن إحالة تنظيم هذه احلقوق إىل 
املشرّع الّدستوري أو العادّي ال يعين إطالق يده، فال بّد 

له أْن »يلتزم بالضوابط الدستورية لقواعد حقوق اإلنسان يف حدودها املوضوعية، وأن ال يصل تنظيم هذه 
احلقوق إىل احلّد من إهدارها أو املصادرة الكلية هلا، أو أن يفرض قيوداً على احلريات واحلقوق مبا جيعل 

من الشاق مارستها.«43

وملا كانت مصادر حقوق اإلنسان الّدولية بصفة عاّمة، تفرض التزاماٍت عرفّية أو تعاقدية على الّدول باحرتام 
مبادئ حقوق اإلنسان، فإهنا تفرتض أيضاً أْن يتّم تطبيق هذه القواعد حُبسن نّية يف الواقع العملي،«44 وأن 

41 حممد عبد اهلل الركن، التنظيم الدستوري للحقوق واحلريات العامة )من دون ناشر(، 393- 400.

العاملّي حلقوق اإلنسان« إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم، وجيب أن تتجّلى هذه  املادة 1/21 من اإلعالن  النظر إىل  املثال، يرجى  42 على سبيل 
اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جتري دورياً باالقرتاع العاّم، وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية 
التصويت« وفيها حتيل اإلجراء لضمان هذا احلّق من خالل املشرّع الوطيّن، وكذلك املادة 22 اليت نصّت على: » لكل شخص، بوصفه عضواً يف اجملتمع، 
حّق يف الضمان االجتماعي، ومن حّقه أن توفر له، من خالل اجملهود القومّي والتعاون الّدويل، ومبا يتفق مع هيكل كّل دولة ومواردها، احلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية اليت ال غىن عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرية«.

43 الركن، التنظيم الدستوري للحقوق واحلريات العامة، 401.

44 حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل، 7.

املشرّع  إىل  احلقوق  هذه  تنظيم  إحالة  أّن 
الّدستوري أو العادّي ال يعين إطالق يده، 
بّد له أْن »يلتزم بالضوابط الدستورية  فال 
حدودها  يف  اإلنسان  حقوق  لقواعد 
هذه  تنظيم  يصل  ال  وأن  املوضوعية، 
احلقوق إىل احلّد من إهدارها أو املصادرة 
الكلية هلا، أو أن يفرض قيوداً على احلريات 

واحلقوق مبا جيعل من الشاق مارستها.
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تقوم األنظمة القضائية الوطنية »بتوخي هنج تفسريي منطقي ومشويل أثناء البحث عن التفسري الذي حيرتم 
حقوق ومصاحل األفراد.«45

ولغايات ذلك، يستطيع القاضي الوطيّن اللجوء لالتفاقّيات الّدولية املتنّوعة مهما كانت تسميتها ونطاق مشوهلا، 
سواء أكانت تسمى: »العهد« أو »االتفاقّية« أو »امليثاق« أو »البوتوكول«، فهي مجيعاً ملزمة قانوناً للّدول 
اليت وافقت عليها ويفرتض هبا التقّيد بأحكامها، إذا ما كانت قد صادقت عليها،46  وميكن للّدولة أن تلتزم 
هبذه املعاهدات وأن تسلك طريقاً من مرحلتني، حبيث تبدأ بالتوقيع مث تنتهي بالتصديق أو ميكنها أن تنضم هلا 
يف خطوة واحدة مباشرة ، ذلك أنه وعندما توّقع الّدولة على اتفاقية، تعلن بذلك نّيتها على التصديق عليها يف 
املستقبل، وال جيوز هلا مبجرد التصديق عليها أْن تأيت بأّي فعٍل يتناىف مع اهلدف والقصد من املعاهدة، وعندما 
تصّدق عليها تنضم هلا، وتصبح دولة طرفاً فيها، وتتعهد الّدول األطراف بأْن تلتزم جبميع األحكام الواردة 
يف املعاهدة، وأْن تفي بالتزاماهتا اليت متليها عليها. وميكن تقسيم املعاهدات إىل معاهدات ثنائّية ومعاهدات 
مجاعّية، وأخرى ميكن تقسيمها وفقاً لقدرهتا على إنشاء قواعد القانون الّدويل؛ وهي نوعان: معاهدات شارعة 
)عاّمة( ومعاهدات عقدية )خاّصة(، فاملعاهدات العقدية موضوعها تبادل مصاحل فردية أو أهنا قد تكون ذات 
طبيعة شخصّية ال تتمّيز خبصوصّية العمومّية، واملعاهدات الشارعة تكون متاحة النضمام كافة الّدول، وهي 
بذلك تشّكل مصدراً للقانون الّدويل، كما تنقسم املعاهدات اخلاّصة حبقوق اإلنسان إىل معاهدات عاّمة تعاجل 
حقوق اإلنسان بوجه عاّم، ِمثل: العهَدْين الّدوليْين؛ ومعاهدات تتعّلق حبقوق فئة معينة، ِمثل: اتفاقّية حقوق 

الطفل؛ واتفاقّية »سيداو« وغريمها.

أما يف ما يتعلق بالبوتوكول؛  فهو معاهدة صغرى ملحقة مبعاهدة كبى كمرفق، ويضيف البوتوكول بوجه 
عاّم املزيد من األحكام للمعاهدة األصلية ، ويوّسع من نطاق تطبيقها أو قد يؤّسس آلّية لبحث الشكاوى 
املتقدمة بشأن خمالفة أحكامها، ويصبح البوتوكول ملزماً قانوناً للّدولة عندما ُتصدق عليه أو تنضّم له.47 
45 على مستوى أثر املصادر الدولية حلقوق اإلنسان على األنظمة القضائية الوطنية، يتضح أّن القضاء املصري قد امتنع عن تطبيق أّي نّص تشريعّي يتعارض مع القواعد 
الّدولية حلقوق اإلنسان. ولعّل حكم حمكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة يف قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 األزبكية )121 كّلي مشال( اخلاّصة بإضراب 
سائقي القطارات؛ مُيّثل صورة واضحة على ذلك حني قضت هذه احملكمة بإلغاء املادة 124من قانون العقوبات اليت حتظر اإلضراب لتعارضها مع العهد الّدويل للحقوق 
االقتصادية واالجتماعية؛ إذ رأت احملكمة أنه ومىت كانت االتفاقية املذكورة قد نشرت يف اجلريدة الرمسية يف الثامن من نيسان/ إبريل سنة 1982 بعد أن وافق عليها جملس 
الشعب، فهي تُعّد قانوناً من قوانني الّدولة. وما دامت الحقة لقانون العقوبات؛ فإنه يتعني اعتبار املادة 124 قد ألغيت ضمنياً باملادة 8 فقرة )د( من االتفاقية املشار 
إليها عمالً بنّص املادة الثانية من القانون املدين، مركز حسام مبارك للقانون،  http://hmlc-egy.org/node/162، ُحكم حمكمة أمن الدولة العليا طوارئ 
القاهرة يف قضية النيابة العامة رقم 4190 سنة 86 األزبكية )121 كلي مشال( اخلاّصة بإضراب سائقي القطارات. وقد شهدت األنظمة القضائّية األوروبّية العديد من 
الّسوابق القضائّية اليت استندت فيها احملاكم الوطنّية إىل أحكام القانون الّدويل حلقوق اإلنسان يف إصدار أحكامها، كقضية  تسليم )بينوشيه( اليت نظرها جملس اللوردات 
يف اململكة املتحدة بتاريخ 1999/3/24؛ إذ مّت إدماج االلتزامات الناشئة عن اتفاقية مناهضة التعذيب يف احلكم القضائي. وتُعّد هذه القضية من الّسوابق القضائّية 
املهّمة يف إدماج أحكام القانون الّدويل حلقوق اإلنسان يف احملاكم الوطنّية، وكذلك قضية أحد العازفني األمريكيني اليت نظرها القضاء األملاين، وقّرر فيها على أساس املادة 
)9( من االتفاقية األوروبّية حلقوق اإلنسان واملادتني )18( و)26( من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية، حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل،22-20.

46 من املعاهدات ما هو مفتوح أمام مجيع البلدان يف شىت أرجاء العامل للتصديق عليها ، ِمثل: »العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
» و » العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية« ومنها ما هو قاصر على الّدول اليت تنتمي اىل منظمة إقليمّية معينة .

47 تنقسم املعاهدات إىل معاهدات ثنائّية؛ ومعاهدات مجاعّية؛ وأخرى ميكن تقسيمها وفقاً لقدرهتا على إنشاء قواعد القانون الّدويل ، وهي نوعان: معاهدات 
شارعة )عاّمة( ومعاهدات عقدية )خاّصة(، فاملعاهدات العقدية موضوعها تبادل مصاحل فردية أو أهنا قد تكون ذات طبيعة شخصّية ال تتمّيز خبصوصّية 
العمومّية، واملعاهدات الشارعة تشّكل مصدراً للقانون الّدويل، كما تنقسم املعاهدات اخلاّصة حبقوق اإلنسان إىل معاهدات عاّمة تعاجل حقوق اإلنسان بوجه 

عاّم، ِمثل: العهَدْين الدولَيني؛ ومعاهدات تتعّلق حبقوق فئٍة معينٍة، ِمثل: اتفاقّية حقوق الطفل؛ واتفاقّية »سيداو« وغريمها.
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تفسري  لغايات  الوطيّن  للقاضي  وميكن 
الّدولية  املعاهدات  يف  الواردة  األحكام 
االسرتشاد  هبا  امللحقة  والبوتوكوالت  والعهود 
تصدرها  اليت  والنتائج  والقرارات  بالتعليقات 
تنفيذ  برصّد  إليها  وتنتهي  املعنية  اهليئات 
املعاهدات أو احملاكم املختّصة حبقوق اإلنسان، 
أو  معاهدات  مبوجب  تؤّسس  هيئات  وهي 
اإلقليمّية  املنظمات  أو  املّتحدة  األمم  تنشئها 
لرصّد تنفيذ املعاهدات وللتحقيق يف الشكاوى 
للقاضي  وميكن  أحكامها،  انتهكت  ما  إذا 
الوطين االسرتشاد أيضاً بتعليقات اهليئات غري 
املعين  العامل  الفريق  ِمثل  األخرى،  احلكومية 

باالحتجاز التعسفي التابع لألمم املّتحدة، ومقّرَرْي األمم املّتحدة اخلاصَّنْي التابَعنْي للجنة حقوق اإلنسان.48

وعلى العموم؛ ميكن لالجتهادات 
القضائّية العربّية العمل على توثيق 
الوطنّية  التشريعات  بني  الّصلة 
حلقوق  الّدويل  القانون  وقواعد 
القضاة  قيام  من خالل  اإلنسان 
حال  الّدويل  النّص  بتغليب 
الّداخلي  التشريع  مع  التعارض 
تعزيزاً ملبدأ مُسّو االتفاقّيات الّدولية 
ينسجم  مبا  الوطيّن  التشريع  على 
مع االشرتاطات الّدستورية الوطنّية 
خالل  من  أو  وجودها،  حال 

الّدويل اخلاّص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد اعُتمد وُعرض للتوقيع  العهد  العاّمة لألمم املّتحدة  48 على سبيل املثال، اعتمدت اجلمعية 
والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املّتحدة 2200 ألف)د-21( املؤرخ يف 16 كانون األول/ ديسمب 1966 . وكذلك اعتمدت 
اجلمعية العامة لألمم املّتحدة العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية يف العام 1966، ودخل حّيز التنفيذ يف العام 1976 . وبلغ عدد الّدول 
األطراف فيه 140 حىت تشرين األول/ أكتوبر 1998 . وقد قّنن احلقوق املدنّية والّسياسّية يف صورة معاهدة ُملزمة للّدول اليت تصّدق عليها أو تنضّم هلا ، 
ووّسع من نطاق احلقوق املدنّية والّسياسّية املعرتف هبا يف اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان. وهو حيمي احلقوق األساسّية، ومن بينها تلك املبادئ األساسّية 
اليت هتتدي هبا منظمة العفو الّدولية يف لّب نشاطها،  وقد ُأّسست من أجل العهد الّدويل املذكور هيئة من 18 خبرياً تُعرف باسم »اللجنة المعنّية بحقوق 
اإلنسان« . وتوّفر التعليقات العامة هلذه اللجنة دلياًل مرجعّياً لتفسري مواّد العهد، وجيوز للجنة النظر يف  الشكاوى اليت تتقّدم هبا إحدى الّدول األطراف ضّد 
أخرى،  شريطة أْن تكون كلتا الّدولتني املعنيتني قد اعرتفتا رمسياً باختصاص اللجنة يف هذا الشأن ، وذلك بأْن تعلن ذلك مبوجب املادة 41 من العهد الّدويل. 

األحكام  تفسري  لغايات  الوطيّن  للقاضي  وميكن 
الواردة يف املعاهدات الّدولية والعهود والبوتوكوالت 
امللحقة هبا االسرتشاد بالتعليقات والقرارات والنتائج 
اليت تصدرها اهليئات املعنية وتنتهي إليها برصّد تنفيذ 
اإلنسان،  حبقوق  املختّصة  احملاكم  أو  املعاهدات 
تنشئها  أو  معاهدات  مبوجب  تؤّسس  هيئات  وهي 
تنفيذ  لرصّد  اإلقليمّية  املنظمات  أو  املّتحدة  األمم 
انتهكت  ما  إذا  الشكاوى  وللتحقيق يف  املعاهدات 
أيضاً  االسرتشاد  الوطين  للقاضي  وميكن  أحكامها، 

بتعليقات اهليئات غري احلكومية األخرى.

ميكن لالجتهادات القضائّية العربّية العمل على توثيق الّصلة بني 
من  اإلنسان  حلقوق  الّدويل  القانون  وقواعد  الوطنّية  التشريعات 
خالل قيام القضاة بتغليب النّص الّدويل حال التعارض مع التشريع 
الّداخلي تعزيزاً ملبدأ مُسّو االتفاقّيات الّدولية على التشريع الوطيّن 
مبا ينسجم مع االشرتاطات الّدستورية الوطنّية حال وجودها، أو 
يف  الّدويل  القانون  قواعد  الوطيّن  القاضّي  استخدام  خالل  من 
سّد القصور التشريعّي أو الفراغ القانويّن يف التشريعات والقوانني 
الّداخلية حال عدم كفاية أو سكوت التشريع الوطيّن عن معاجلة 
مسألة تتصل حبقوق اإلنسان، أو من خالل قيام القاضي الوطيّن 
بشرح قواعد القانون الّدويل حلقوق اإلنسان؛ وتفسريها؛ وتأّويلها 

مبا يعّزز من قيمة قواعد حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنّية.



االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان 30

استخدام القاضّي الوطيّن قواعد القانون الّدويل يف سّد القصور التشريعّي أو الفراغ القانويّن يف التشريعات 
والقوانني الّداخلية حال عدم كفاية أو سكوت التشريع الوطيّن عن معاجلة مسألة تتصل حبقوق اإلنسان، 
أو من خالل قيام القاضي الوطيّن بشرح قواعد القانون الّدويل حلقوق اإلنسان؛ وتفسريها؛ وتأّويلها مبا يعّزز 
من قيمة قواعد حقوق اإلنسان يف التشريعات الوطنّية، ومبا يتفق مع روح القانون الّدويل حلقوق اإلنسان 

وتفسرياته، وهو ما سنعمل على استظهاره واستقرائه تفصياًل يف املباحث الاّلحقة.
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املبحث األّول
دور الّرقابة على دستورية القوانني يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان

تتبىّن الغالبية العظمى من األنظمة الّدستورية والقضائّية املقارنة هنجاً دستورياً قائماً على متكني جهة بعينها 
يف النظام الّدستوري للقيام بالّرقابة على مدى دستورية القوانني من ناحية اتفاقها مع املبادئ واألحكام اليت 
وردت يف الوثائق الّدستورية، ومنها تلك املبادئ املّتصلة حبقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة. وللّرقابة الّدستورية 
دوٌر بالغ األمهية يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان؛ األمر الذي يستدعي أْن نتناوهلا يف هذا 
القضائّية  الّرقابة  مفهوم   دراسة  األّول  املطلب  يتناول  مطلبـنَْي،  مستفيٍض- من خالل  بشكٍل  الفصل- 
ودورها يف محاية حقوق اإلنسان؛ بينما يتناول املطلب الثاين آلّيات وتطبيقات الّرقابة على دستورية القوانني 

يف تطبيق االتفاقيات الّدولية حلقوق اإلنسان.

المطلب األّول
مفهوم الّرقابة على دستورية القوانين وأنواعها ودورها في حماية حقوق اإلنسان

تستدعي دراسة دور الّرقابة على دستورية القوانني يف تطبيق املعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان ابتداًء التطّرق 
إىل بيان مفهوم الّرقابة على دستورية القوانني وأنواعها ودورها يف محاية حقوق اإلنسان، حىت يتسىّن الولوج 
إىل مضامني هذه الّرقابة؛ وصواًل الستقراء دورها يف التطبيق الفاعل للمعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان، وهو 
ما سنتناوله يف املطلب من خالل فرَعني: الفرع األّول يتطّرق إىل مفهوم الّرقابة على دستورية القوانني؛ يف 

حني يتطّرق الفرع الثاين إىل دراسة صور الّرقابة على دستورية القوانني ودورها يف محاية حقوق اإلنسان.

الفرع األّول
مفهوم الّرقابة على دستورية القوانين

يستمّد مفهوم الّرقابة على دستورية القوانني أصوله التارخيية من املذاهب والنظريات املثالّية اليت سادت قبل 
اجلدل الدائر حوهلا يف العصر احلديث؛ إذ كانت »هذه النظريات املثالّية جتعل من الشرائع السماوية املصدر 
األساسّي لكّل قانون، وترى يف القوانني امتداداً ملبادئ العدالة اإلنسانّية اجملّسدة يف القانون الطبيعي، األمر 
الذي يستوجب رعايتها من االنتقاص والتقييد،«49 ومع التطّورات يف األنظمة الدستورية املختلفة، شاعت 

49 اجملذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي ، 83.
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الّرقابة على دستورية القوانني بصور متباينة، حىّت استقّر الفقه على وصفها بأهنا »تلك العملية اليت ميكن 
من خالهلا جعل أحكام القانون متفقة مع الدستور، وهي تستهدف صون الدستور ومحايته وضمان احرتام 

قواعده ومنها تلك القواعد املتصلة باحلقوق واحلريات العامة.«50

القوانني  دستورية  على  الّرقابة  مفهوم  يتحّدد  وهكذا 
السلطات  على  قيداً  الدستورية  القواعد  اعتبار  على 
العاّمة والبملان، مبا فيها قواعد حقوق اإلنسان، وهي 
أو  تشريع  خيالفها  أو  ينقضها  أْن  جيوز  وال  سامية 

مارسة.51

وإّذا كانت أّول الّدساتري املكتوبة اليت وضعت قد اقرتنت بفكرة أن جتعل من هذا الّدستور أداًة حلماية 
احلّرية، وذلك بضمانه حلقوق املواطن اليت ال جيوز أن متّسها يّد املشرّع،52 فإّن الّدستور قد وضع آلّية حمّددة 
لضمان هذه احلقوق، وبذلك تكون السلطات اليت أنشأها الّدستور، ومنها مؤّسسة الّرقابة الّدستورية، أداًة 

لتحقيق هذه الفكرة، وضمانًة حلقوق الشعب، ووسيلًة لتحقيق الرسالة اليت تتوخاها األّمة من دستورها.53

ا كانت حقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة وضمانات الّرقابة القضائّية تكتسب السُّمو الشكلّي 
ّ
لذلك، ومل

واملوضوعّي ذاته الذي تتمّتع به القواعد الّدستورية بوصفها جزءاً أصياًل من حمتويات الّدستور، فإن مهّمة 
الّرقابة على دستورية القوانني هي محاية هذه القواعد الّدستورية، ومنها احلقوق واحلرّيات العاّمة؛ وضماناهتا؛ 

50 مصطفى صاحل العماوي، الرقابة على دستورية القوانني يف مصر ولبنان واألردن، رسالة ماجستري )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 2000(، 8.

51 يرى جانب من الفقه بأّن التطّورات اليت قادت إىل نشوء الّرقابة على دستورية القوانني قد اقتصرت على الّدول اليت تتبىّن الدساتري اجلامدة، »فال يتصور 
حبث الرقابة على دستورية القوانني يف ظل دستور مرن، ألن مرونة الدستور تعين أن يكون يف مقدور السلطة التشريعية تعديل أحكام هذا الدستور باتباع 
نفس القواعد واإلجراءات املقررة لوضع وتعديل القوانني العادية، لذلك فإن القوانني اليت تضعها السلطة التشريعية تعد فيما خالفت فيه الدستور بأهنا قد 

عدلتها«، الوحيدي، التطورات الدستورية يف فلسطني، 108.

52 يرجع أّول الدساتري إىل تلك اليت حّررهتا املستعمرات اإلجنليزية بأمريكا الشمالية ابتداًء من سنة 1776)دستور والية فرجينيا(«، رقية املصدق، رقية، القانون 
الدستوري واملؤسسات الدستورية – إرشادات منهجية- )الدار البيضاء:  دار توبقال للنشر، الطبعة األوىل، 1987(، 47.

53 ميكننا القول إّن إرهاصات الّرقابة على دستورية القوانني بدأت تطل برأسها عندما أعلن دستور الواليات املّتحدة األمريكية أنه صادر عن »حنن الشعب«، 
ويف هذا تكرّيس واضح لفكرة السيادة الشعبية ال البملانية، ويف ذلك داللة واضحة على أّن البملان األمريكي ليس حرّاً طليق اليدين كنظريه اإلجنليزي،  ومن 
هنا، بدأ القضاء األمريكي  بإعمال سيف الّرقابة الّدستورية وفق هذا املفهوم، »فقضت حمكمة نيوجرسي العام 1780 يف قضية )هولمز ضد والتون( ببطالن 
قانون صدر بتشكيل هيئة حملفني من ستة أعضاء، وقضت حمكمة والية نيوهامبشري سنة 1787 بعدم دستورية تشريع صدر حبرمان بعض متهمني من حّقهم 
يف احملاكمة عن طريق حُملفني، ولعّل ما قّرره  القاضي مارشال يف حكمه يف قضية )ماربوري ضد ماديسون( العام 1803 من »أّن الّدستور يف حقيقته هو 
تعبري عن اإلرادة الشعبّية وتعلو قواعده على كّل أعمال السلطات احلكومية مبا فيها الكونغرس،«  يشكل، وفق ما يرى الباحث، أوىل املبادئ التطبيقّية يف 

تكرّيس الرقابة على دستورية القوانني، يرجى النظر إىل، اجملذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي ، 83.

يتحّدد مفهوم الّرقابة على دستورية القوانني 
على  قيداً  الدستورية  القواعد  اعتبار  على 
قواعد  فيها  مبا  والبملان،  العاّمة  السلطات 
حقوق اإلنسان، وهي سامية وال جيوز أْن 

ينقضها أو خيالفها تشريع أو مارسة.
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ورعايتها من العبث لتظّل قواعد سامية واجبة النفاذ واالحرتام.54

وجرياً على ذلك؛ فإّن قواعد حقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة تكتسب الُسمّو على التشريعات العادية لكوهنا 
قواعد دستورية، السيما أّن مُسّو النّص الّدستورّي ينطوي على جانبنْي: أوهلما الُسمّو الشكلّي للّدستور؛ وثانيهما 
الُسمّو املوضوعّي له، و »يتحقق السمو الشكلي للدستور إذا كان تعديله يتطلب أشكاالً وإجراءات خاصة مغايرة 
لإلجراءات اليت ينبغي اتباعها لتعديل القوانني العادية، بينما يكون السمو املوضوعي جلميع أنواع الدساتري املدونة 
وغري املدونة اجلامدة وغري اجلامدة، بينما ال يتحقق السمو الشكلي إال للدساتري اجلامدة،«55 وهكذا يبدو بأّن 
الرّقابة على دستورية القوانني تؤّدي دوراً رئيساً يف محاية حقوق اإلنسان، وتطبيق املعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان من 
خالل صالحيتها مبراجعة مدى اتفاق هذه التشريعات مع الّدستور الذي يرعى يف حمتواه حقوق اإلنسان رعايًة 

كاملًة مبا ينسجم، بالّضرورة، مع حقوق اإلنسان املستمّدة من االتفاقّياِت الّدولية.

الفرع الثاني
صور الّرقابة على دستورية القوانين ودورها في حماية حقوق اإلنسان

تبّنت الكثري من األنظمة الّدستورية هنجاً قائماً على متكني جهة بعينها مبهّمة الّرقابة على دستورية القوانني 
من خالل النّص الصريح على ذلك يف متون الّدساتري، حبيث يتّم إسناد هذه املهّمة إىل هيئة قضائّية أو 
سياسية تتوىّل النظر يف دستورية القوانني والتشريعات، وختتلف طبيعة الّرقابة الّدستورية من دولة ألخرى من 
ناحية اجلهة املخّولة بالّرقابة، والوقت الذي تقوم فيه، سواء أكان ذلك قبل صدور التشريع أو بعد صدوره، 
كما تباينت الّدساتري يف طرق الطعن الّدستوري، وميكننا القول إّن األنظمة الّدستورية املقارنة قد استقّرت 

على صورتنْي أساسيتنْي للّرقابة على دستورية القوانني، ومها: الّرقابة الّسياسّية؛ والّرقابة القضائّية.

ويف ما يتعّلق بالّرقابة السياسية على دستورية القوانني؛ فإهنا تعين أْن يتّم  إسناد مهّمة الّرقابة الّدستورية 
اهليئة  الدستورّي«، وتتوىّل هذه  »المجلس  بـ  مبقتضى نصٍّ دستوريٍّ إىل هيئة غري قضائية تسمى غالباً 
لذلك فهي  قبل صدورها،  الّدستور  اتفاقها مع  ناحية مدى  النهائي من  إقرارها  قبل  التشريعات  مراجعة 

54 قدمياً، حاول اللورد )توماس كوك Thomas Cook(  يف كتابه »النظم« أْن حُيّدد العالقة بني القانون والّدولة حني أشار إىل »أّن العهد األعظم قد 
تضّمن عدداً من املبادئ والقواعد األساسية اليت ترتبط مباشرة بفكريت احلق والعدل وكذلك الشريعة العامة تضمنت بدورها مزيداً من التعبري عن هذه املبادئ 

العليا، ومن مثّ فإن العهد األعظم وقواعد القانون العام تعتب القانون األعلى يف البالد، وبالتايل تعتب قيداً على سلطة امللك والبملان.« 
ورمبا يكون )كوك( قد وجد ضالته يف فهم هذه املشكلة من منظوره، ذلك أنه قد وجد »أّن العالقة بني الدولة والقانون قائمة على مسو القانون على الدولة 
باعتباره قيداً على سلطاهتا، هذا القيد الذي يفرتض وجود جهة ما ملراقبة تعّدي السلطة سواء أكان البملان أو امللك على القانون السامي وهو الدستور،«  
هذا الفهم الذي أورده كوك يف كتابه »النظم« وإشارته إىل القيود على سلطة البملان وامللك يُعّد من األدبيات املهّمة يف حتديد اإلطار العاّم ملفهوم الّرقابة 

الّدستورية، عز الدين الدناصوري وعبد احلميد الشواريب، الدعوى الدستورية )اإلسكندرية: منشأة املعارف،2002(، 18

topic-3oloum.org/t1.http://droit ،55  حيىي اجلمل، أنظمة الرقابة الدستورية
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تسّمى أيضاً بـ »الّرقابة الوقائّية«56. وقد نشأ هذا النمط من الّرقابة على دستورية القانون يف فرنسا نتيجة 
ظروف تارخيية مّرت هبا فرنسا إبان الثورة الفرنسية، ويف ظروف ساد فيها االعتقاد بأن أعمال البملان ال 

جيوز املساس هبا.57

وقد تعّرضت الّرقابة الّسياسّية جلملة من االنتقادات؛ إذ ساق معارضوها حججاً متعّددة للنيل منها، وذلك 
الفعلي على احلاالت  بالتطبيق  إال  الّدستور  القانون مع  اتفاق نصوص  إنه ال ميكن معرفة مدى  بالقول 
الّرقابة  معارضو  انتقد  القانون، كما  لتطبيق  الحقة  جمدية كوهنا  غري  الّرقابة  هذه  تكون  وبذلك  الفردية. 
الّسياسّية إسنادها هليئة سياسّية؛ ألّن ذلك قد يثري جداًل حول السلطة املخّولة بتعّيني أعضاء هذه اهليئة، 
الّرقابة الّدستورية، بأهنا وسيلة  ما يهّدد استقالهلا وحياد قراراهتا، يف حني يرى املؤيّدون هلذه الصورة من 
لتفادي  نافعاً  التشريع املختلفة، ويرون فيها أسلوباً  جيدة ملنع إصدار تشريعات غري دستورية متّر مبراحل 
اآلثار السلبّية الناجتة عن تسوية اآلثار اليت ترتبت على تطبيق النّص القانويّن الذي يُقضى بعدم دستوريته 
بأثر رجعّي، وتذرعوا بأّن االجتاه الرّاجح يف الفقه بات يسبغ طابعاً قضائياً على الّرقابة الّسياسّية، ويرجع 

ذلك- كما يرون- إىل أسباب واقعّية أكثر منها نظريّة أو قانونّية.58

وعلى العموم؛ ميكن القول إّن الّرقابة الّسياسّية ميكن 
متّس  قوانني  نفاذ  تطبيق  ملنع   جيدة  أداًة  تكون  أن 
احلقوق واحلرّيات العاّمة قبل إجازهتا من جانب اجمللس 
من  الّسابقة،  الّسياسّية  الّرقابة  تضمن  إذ  الّدستورّي، 
ناحية مبدئّية، نفي أثر أّي تشريٍع على حقوق اإلنسان 
مبنعه من الصدور ابتداًء؛ مبعىن أنه لن توجد حاالت 
القانون  فردية أو مجاعية عانت أو تعاين من تأثريات 
على حقوقه، ومن مثّ اللجوء إىل جهة ما للحكم بعدم 

دستوريته.

56  اتّبعت العديد من األنظمة القضائّية العربّية الّرقابة الّسياسّية، ِمثل: دستور اجلمهورية اللبنانية الصادر يف العام 1990 الذي تأثّر بالّنسق الفرنسي يف الّرقابة 
على دستورية القوانني، من خالل تشكيل جملس دستوري مبوجب املادة 19 من الّدستور املذكور، ولكن هذا اجمللس مل ينشأ عملياً، ومل يُعمل به إالّ يف العام 

1994، وكذلك أخذت بالّرقابة الّسياسّية على الّنسق الفرنسّي دول ِمثل: اململكة املغربية؛ وموريتانيا؛ واجلزائر.

57 نستطيع االدعاء هبذا اخلصوص أن مونتسكيو قد أورد  يف كتابه »روح الشرائع« ما يشري إىل اقتصار حّق احلفاظ على القوانني يف يّد الّسلطة الّسياسّية 
دون غريها، وذلك حينما قال: » ال يكفي وجود مراتب متوسطة وحدها يف امللكية، بل جيب وجود مستودع للقوانني أيضاً، وال يكون هذا املستودع يف غري 

اهليئات الّسياسّية اليت تعلن القوانني حني وضعها وتذّكر هبا عندما تنسى«، يرجى النظر إىل، مونتسكيو، روح الشرائع، 33.

58 العصار، »موازنة بني الرقابة السابقة والرقابة الالحقة على الدستورية«، 293.

أداًة  تكون  أن  ميكن  الّسياسّية  الّرقابة  إّن 
جيدة ملنع  تطبيق نفاذ قوانني متّس احلقوق 
جانب  من  إجازهتا  قبل  العاّمة  واحلرّيات 
الّرقابة  تضمن  إذ  الّدستورّي،  اجمللس 
نفي  مبدئّية،  ناحية  من  الّسابقة،  الّسياسّية 
أثر أّي تشريٍع على حقوق اإلنسان مبنعه من 
الصدور ابتداًء؛ مبعىن أنه لن توجد حاالت 
فردية أو مجاعية عانت أو تعاين من تأثريات 
إىل  اللجوء  مثّ  ومن  حقوقه،  على  القانون 

جهة ما للحكم بعدم دستوريته.
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أما يف ما يتعّلق بالّرقابة القضائّية على دستورية القوانني؛ فهي تعين أْن يتّم إسناد مهّمة الّرقابة الّدستورية إىل 
جهة قضائّية، وقد تكون هذه اجلهة جزءاً من النظام القضائّي العادّي، ِمثل المحكمة العليا، أو قد تكون 
جهة قضائّية مستقلة تسمى غالباً بـ »المحكمة الدستورية«59.ويُعّرف )موريس دوفرجييه( الّرقابة القضائّية 

على أهّنا تعين »أن مُيارس هذه الرقابة جهاز له صفة حمكمة«.60

الّرقابة  إّن  القول  االنتقادات، ومن ذلك  بعض  إىل  القوانني  القضائّية على دستورية  الّرقابة  تعّرضت  وقد 
القضائّية ستؤّدي إىل ما يُعرف بـ »حكومة القضاة«؛ ألهنا تنقل القرار األعلى إىل هؤالء، آخذة إياه من 
ما ستؤّدي إىل توّجه حمافظ يف  أّن الّرقابة القضائّية غالباً  البملان واحلكومة، ورأى بعض معارضيها أيضاً 
إصدارها األحكام؛ ألّن غالبّية القضاة ينزعون طبيعياً إىل هذا االجتاه، تبعاً لثقافتهم القانونّية؛ وعقلّيتهم؛ 
أّن الّرقابة القضائّية هتدر مبدأ الفصل بني الّسلطات،  والطبقات االجتماعّية اليت ينتمون هلا، ورأوا أيضاً 
الّرقابة  ذلك أّن وظيفة القاضي تقتصر على تطبيق القانون ال البحث يف دستوريته، وقد تصّدى أنصار 
القضائّية هلذه االنتقادات بالقول: إّن ما ساقه معارضوها ال يتفق وحقيقة الّرقابة القضائّية؛ ألّن القضاة 
أّن القاضي الّدستوري  يلتزمون  بتطبيق نصوص الدستور،  وقد رأى بعض أنصار الّرقابة القضائّية أيضاً 
إمنا يفصل يف منازعة داخلة يف اختصاصاته، والقول بغري ذلك يُعّد جتنّياً على مبدأ الفصل بني السلطات 

وليس دفاعا عنه.61 

رقابة  مها:  القوانني،  دستورية  على  القضائّية  الّرقابة  من  رئيسان  نوعان  القضائّية  األنظمة  يف  استقّر  وقد 
االمتناع؛ ورقابة اإللغاء، وتكون رقابة اإللغاء على التشريع سابقة أو الحقة على صدوره، يف حني أن رقابة 

االمتناع تقع على النصوص القانونية النافذة أثناء نظر النزاع أمام حمكمة املوضوع.62

عّدة،  بطرق  القضائّية   الّرقابة  بنظام  تأخذ  اليت  الّدول  يف  القوانني  دستورية  على  رقابته  القضاء  ويباشر 
»كالرقابة بطريق الدعوى األصلية والرقابة بطريق الفرعي والرقابة بطريق اجلمع بني الدعوى األصلية والدفع 
59 ُتسند بعض الّدساتري مهّمة الّرقابة على دستورية القانون إىل احملكمة العليا القائمة على قّمة اهلرم القضائي يف الدولة، ِمثل: الدستور السويسري الذي أناط 
هذه املهّمة باحملكمة االحّتادية؛ ودستور السنغال لسنة 1960؛ ودستور اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1971.  لكّن الشائع الغالب يف الّدول اليت تتبىّن 
الّرقابة القضائّية على دستورية القوانني أن تقوم دساتريها بالنّص على إنشاء حمكمة خاّصة للقيام هبذه املهّمة، ومن الّدساتري األوروبية اليت أخذت بذلك: 
»دستور النمسا لسنة 1945 والدستور اإلسباين لسنة 1931 والدستور اإليطايل لسنة 1947ودستور مجهورية أملانيا االحتادية لسنة 1949، ومن دساتري 
الدول العربية اليت أخذت بذلك أيضاً دستور العراق لسنة 1925 والدستور السوري لسنة 1950 ودستور الكويت لسنة 1962والدستور املصري لسنة 
1971 ، وكذلك القانون األساسي الفلسطيين  املعدل لسنة 2003،« يرجى النظر إىل ، عبد الغين بسيوين عبد اهلل، الوسيط يف النظم السياسية والقانون 

الدستوري ) من دون ناشر، 2004(، 552.

60 موريس دوفرجيه، املؤّسسات السياسية والقانون الدستوري، ترمجة جورج سعد )املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع(، 160.

61 نصار، أمني، رئيس اجمللس الدستوري اللبناين، »ضوابط الرقابة على دستورية القوانني وتطبيقاهتا العملية.« أعمال امللتقى العلمي الثاين، جملة احتاد احملاكم 
واجملالس الدستورية العربية، السودان، اخلرطوم، بتاريخ 16 كانون األول/ ديسمب 2003، منشورات احتاد احملاكم واجملالس الدستورية العربية، السنة األوىل، 

العدد األول، )ديسمب،2007(، 157.

62 الدناصوري والشواريب ، الدعوى الدستورية ، 24.
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الفرعي، وتنفرد الواليات املتحدة األمريكية بأسلوبني آخرين ومها أسلوب أوامر املنع،  وأسلوب األحكام 
التقريرية.«63

وتتّم الّرقابة القضائّية على دستورية القوانني بطرق عّدة، أمّهها وأكثرها شيوعاً هي طريق الّدعوى األصلية 
بأّن يتقّدم الطاعن بدعوى مباشرًة لدى اجلهة القضائية املختصة للطعن بدستورية القانون، وكذلك طريق 
الدفع الفرعي من جانب اخلصوم يف أثناء نظر النزاع أمام حمكمة املوضوع، وختتلف الّرقابة القضائّية بطريق 
الّدعوى األصلية عن الّرقابة القضائّية بطريق الدفع الفرعّي بأوجه عّدة؛ إذ حتكم احملكمة بإلغاء القانون أو 
بطالنه إذا ما أيقنت بأنه خمالف للدستور يف حالة الّرقابة عن طريقة الدعوى األصلية، بينما متتنع حمكمة 
القانون إذا ما تبينت عدم دستوريته يف حالة الدفع الفرعي، وختتص حمكمة واحدة  املوضوع عن تطبيق 
بالّرقابة يف الّدعوى األصلية، يف حني تكون الّرقابة من صالحية احملاكم كافة يف الدفع الفرعي، وحيوز احلكم 
الصادر بإلغاء القانون يف الدعوى األصلية على حجّية مطلقة يف مواجهة الكافة، بينما ال يكون له هذه 
احلجّية يف الدفع الفرعّي؛ ألّن هذه احلجّية تقتصر على النزاع املعروض على احملكمة اليت تنظر النزاع فقط.64

أما الّرقابة بطريق الدعوى األصلية؛ فتتطلب وجود نصٍّ دستوريٍّ يُنشئ جهًة مركزيًة للّرقابة على دستورية 
القوانني، أما يف طريقة الدفع الفرعي، فمن املمكن أْن تتوىّل احملاكم- على اختالف أنواعها ودرجاهتا- 
الرقابة على دستورية القوانني دون وجود نصٍّ دستوريٍّ.  وجرياً على ذلك كله؛ فقد شاع تقسيم الّرقابة 
القضائّية على دستورية القوانني من هذا اجلانب  إىل رقابة مركزية ورقابة غري مركزية، وميكن اجلمع أيضاً 
بني الّرقابة املركزية الاّلحقة والّسابقة. ومن األمثلة على ذلك ما قّرره املشرع الّدستوري املصري يف التعديل 
اجلاري يف العام 2005 بأْن تكون هناك رقابة قضائية مركزية سابقة على دستورية مشروع قانون معني، وهو 
قانون تنظيم انتخابات الرئاسة يف مصر، وذلك قبل إصداره للتحّقق من اتفاقه مع أحكام الّدستور القائم، 
وقد قضت احملكمة الّدستورية العليا املصرية حكماً بتاريخ 2006/1/15 بأن مباشرهتا للّرقابة الّدستورية 
السابقة على مشروع تنظيم انتخابات الرئاسة وإبداء رأيها فيه ال مينعها من مباشرة الرقابة الاّلحقة على 

نصوص القانون.65

ويف ما يتعّلق بدور هذه الّصورة من الّرقابة على دستورية القوانني يف محاية احلقوق واحلرّيات املهّمة، هناك 
آراء مفادها أّن الّرقابة القضائّية أكثر جدوى وفاعلّية يف محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة من الّرقابة الّسياسّية؛ 
ألّن الّرقابة القضائّية تتمّتع بضمانات التقاضي من ناحية احلياد؛ واالستقالل؛ والعلنّية وغريها من ضمانات 

63 أبو حجيلة، علي رشيد. الرقابة على دستورية القوانني يف األردن. الطبعة األوىل، 2004.، 32.

64 نصار، الوسيط يف القانون الدستوري، 154- 155.

65 نسرين طلبة، »الرقابة على دستورية القوانني،« جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 27، العدد األول، )2011(: 502.
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التقاضي، وهي بعيدة-كما يُفرتض- عن األهواء 
الّسياسية، وعن التجاذبات املصلحّية والّسياسّية، 
تتوىّل  اليت  احملكمة  أعضاء  يكون  أْن  يُفرتض  إذ 
ذوي  القضاة  من  الغالب،  يف  الّدستورية،  الّرقابة 
اخلبة يف العمل القضائّي أو من ميتلكون قدرات 
أكادميّية عالية، ومن مثّ فهم أقدر على حتديد مدى 
على  وأقدر  للّدستور،  التشريع  نصوص  مواءمة 
تفهم مضامني القواعد الّدستورية املتصلة باحلقوق 

واحلرّيات العاّمة وتطبيقاهتا القضائّية.66

على  الّرقابة  طبيعة  كانت  وأيّاً  العموم،  وعلى 
دستورية القوانني يف الّدول العربّية، فقد بات من الثابت أّن هذا النوع من الّرقابة يساهم- إىل حدٍّ كبري- يف 

محاية حقوق اإلنسان، ويف تطبيق املعاّيري الّدولية هبذا اخلصوص، وهو ما سنبّينه يف املطلب الاّلحق.

المطلب الثاني
آلّيات واجتهادات الّرقابة على دستورية القوانين في تطبيق االتفاقّياِت الّدولية لحقوق اإلنسان

بعد أن استعرضنا نظرياً يف  املطلب األّول من هذا املبحث مفهوم الرّقابة على دستورية القوانني وصورها ودورها 
يف محاية حقوق اإلنسان، فإنه يلزم أْن نبنّي- بشكٍل تفصيليٍّ وتطبيقيٍّ- آلّيات وتطبيقات الرّقابة على دستورية 
القوانني يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان، حىت يتسىّن فهم الدور العميق الجتهاد القاضي الّدستوري 
وعضو اجمللس الّدستوري وأثره يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان من خالل استعراض اجلانب الفين يف 
آلّيات االجتهاد َعْب استقراء التطبيقات الصادرة عن احملاكم واجملالس الّدستورية يف األنظمة القضائّية العربية واملقارنة. 
وهذا ما سيتأّتى من خالل فرعنْي: الفرع األّول يبحث يف آلّيات االجتهاد القضائّي يف تطبيق املعاّيري الّدولية 
حلقوق اإلنسان، بينما يتناول الفرع الثاين، وعلى حنوٍّ مستفيض، اجتهادات الرّقابة على دستورية القوانني يف تطبيق 
االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان من واقع ما أصدرته احملاكم واجملالس الّدستورية العربّية من أحكام؛ وقرارات؛ 

وآراء، ليتسىّن من خالهلا استخالص دور الرّقابة الّدستورية يف تطبيق املعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان.

66 نصار، الوسيط يف القانون الدستوري، 156.

أّن الّرقابة القضائّية أكثر جدوى وفاعلّية يف محاية 
الّسياسّية؛  الّرقابة  من  العاّمة  واحلّريات  احلقوق 
التقاضي  بضمانات  تتمّتع  القضائّية  الّرقابة  ألّن 
وغريها  والعلنّية  واالستقالل؛  احلياد؛  ناحية  من 
بعيدة-كما  وهي  التقاضي،  ضمانات  من 
يُفرتض- عن األهواء الّسياسية، وعن التجاذبات 
يكون  أْن  يُفرتض  إذ  والّسياسّية،  املصلحّية 
الّدستورية،  الّرقابة  تتوىّل  اليت  احملكمة  أعضاء 
العمل  يف  اخلبة  ذوي  القضاة  من  الغالب،  يف 
القضائّي أو من ميتلكون قدرات أكادميّية عالية.
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الفرع األول
آلّيات االجتهاد القضائّي في تطبيق االتفاقّياِت الّدولية لحقوق اإلنسان

احلماية  اإلنسان واحلرّيات وإسباغ  أمهّية عظمى يف محاية حقوق  القوانني  الّرقابة على دستورية  تكتسب 
الّدستورية عليها، وبالنتيجة يف تطبيق املعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان. وينطلق القاضي الّدستوري يف سبيل 
هذه املهّمة من ضوابط متعّددة، ذلك أنه »ال يستطيع أن ينظر هلذه احلقوق من منظور فردي، بل ينبغي 
عليه حتليل النصوص الدستورية من خالل ثالثة ضوابط، وهي الشخص ذاته، واجملتمع، ومتطلبات النظام 
العام، وإّن أي اجتهاد للقاضي الدستوري يف حتليل احلقوق دون أن يأخذ باحلسبان مصاحل هذا الثالوث، 

فالبد أن يعرتي اجتهاده بعض الشوائب.«67

كما يُفرتض على القاضي الّدستوري أو عضو اجمللس 
الّدستوري القيام بإجراء املوازنة الّدستورية على قاعدة 
قائمة  مشولية  نظرة  مع  الّدستورية  النصوص  تكامل 
على مقاربة منسجمة بني الّدستور والقانون الّدويل 
حلقوق اإلنسان؛ مبعىن أّن »نصوص الدستور تكمل 
بعضها، وأّن لكل نّص مضمون مستقل ال يعزله عن 
تفهم  ال  النصوص  هذه  أّن  ذلك  النصوص،  باقي 
أي  داللة  تتأتى  وإمنا  البعض،  بعضها  عن  معزولة 
منها يف ضوء ما تفيده داللة النصوص األخرى من 
معان شاملة«.68  وهذا يقود إىل حقيقة مفادها أّن 
احلقوق واحلرّيات العاّمة تتداخل فيما بينها تداخاًل 
كبرياً ال انفصام فيه، وميكن التعّمق يف فهم مدلوالت 

النصوص الّدستورية يف جمال حقوق اإلنسان من خالل الّسياق التارخيّي املرتابط بني النّص الوطيّن يف الّدستور 
ومضامينه يف االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، وما أوصت به الّلجان املنبثقة عن هذه االتفاقّيات واملواثيق 

واملعاهدات الّدولية ذات الصلة.

وضمن هذه الضوابط، أّدت الّرقابة الّدستورية املقارنة دوراً بالغ األمهّية يف تأّكيد ضمانات حقوق اإلنسان 
وحرّياته، ال بل جتاوز قضاء بعض احملاكم الّدستورية حدود النّص الّدستوري ذاته، لتأّكيد احلماية القضائّية 

67 صليبا، أمني عاطف. دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، دراسة مقارنة. )طرابلس: املؤسسة احلديثة للكتاب، 2002(، 326.

68 يرجى النظر إىل، احملكمة الدستورية الكويتية، »طلب تفسري رقم3 لسنة 2004،« جملة الرقابة الدستورية،  منشورات احتاد احملاكم واجملالس الدستورية 
العربية، العدد األول، )2007(: 101.

عضو  أو  الّدستوري  القاضي  على  يُفرتض 
اجمللس الّدستوري القيام بإجراء املوازنة الّدستورية 
مع  الّدستورية  النصوص  تكامل  قاعدة  على 
بني  منسجمة  مقاربة  على  قائمة  مشولية  نظرة 
الّدستور والقانون الّدويل حلقوق اإلنسان؛ مبعىن 
وأّن  بعضها،  تكمل  الدستور  »نصوص  أّن 
باقي  يعزله عن  لكل نّص مضمون مستقل ال 
تفهم  ال  النصوص  هذه  أّن  ذلك  النصوص، 
معزولة عن بعضها البعض، وإمنا تتأتى داللة أي 
منها يف ضوء ما تفيده داللة النصوص األخرى 

من معان شاملة.
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حلقوق اإلنسان، وليس أدّل على ذلك ما خُلصت إليه احملكمة الّدستورية يف جنوب إفريقيا يف حكمها 
الصادر بتاريخ 6 حزيران/ يونيو 1995 »حيث استطاعت من خالل اجتهادها أن ترفض اإلعدام الذي 
مل يستطع املشرع إلغاءه، حيث رأت احملكمة أن اإلعدام ال يتوافق مع القسم التاسع من الدستور الذي يقر 

حقوق اإلنسان الفردية ال سيما حقه باحلياة.«69

وجرياً على ذلك؛ فإّن اجلهة املختصة بالّرقابة على 
دستورية  حمكمة  أكانت  سواء  القوانني،  دستورية 
الّرقابة  متارس  أكانت  وسواء  دستورّي،  جملس  أم 
رأس  على  تُعّد  الاّلحقة،  او  الّسابقة  الّدستورية 
حلقوق  الّدولية  املعاّيري  لتطبيق  الداعمة  املنظومة 
اإلنسان، ذلك أهنا ختتّص- يف احلقيقة- يف الفصل 
يف النزاعات ذات العالقة بالّدساتري والتشريعات أو 
مشاريع القوانني، ومنها تلك اإلشكالّيات اليت قد 
تبز يف جمال حقوق اإلنسان وتطبيق االتفاقّيات 
تطبيق  يف  االجتهاد  آلّيات  فإّن  وعليه،  الّدولية. 
تبدو  الّدستورية  الّرقابة  خالل  من  الّدولية  املعاّيري 
أو  القاضي  أّن  األمهّية، ذلك  قدر كبري من  على 
عضو اجمللس الّدستوري ميتلك الكثري من األدوات 

اليت تساعده يف االجتهاد اخلاّلق، ومنها على سبيل الذكر ال احلصر، تغليب النّص الوارد يف االتفاقّية على 
النّص التشريعّي بناء على مُسّو هذه االتفاقّية أو اعتبارها عرفاً دولّياً ملزماً، كما أنه ميتلك حّق إلغاء التشريع 
القدرة على  الذي يتناقض مع االتفاقّية باالستناد إىل الشروط الّدستورية املرعية النفاذ، وهو ميتلك أيضاً 
تفسري االتفاقّية الّدولية الراعية حلقوق اإلنسان مبا يتفق مع ما تضّمنته الّدساتري من حقوق وحرّيات، وهو 
بذلك يستطيع أن يدمج أحكام االتفاقّية يف منت الّدستور من خالل تبيّن تفسري مشويّل يؤّصل ويؤّسس 
الذي جيعل  األمر  اإلنسان؛  الّدولية يف جمال حقوق  االتفاقّيات  ونصوص  الّدستوري  النّص  بني  للعالقة 

التشريع املناقض لالتفاقّية غري نافذ، حىت ولو مل ينّص الّدستور على ذلك صراحة.

69 صليبا،  دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، 313.

الّدولية  املعاّيري  تطبيق  يف  االجتهاد  آلّيات 
قدر  على  تبدو  الّدستورية  الّرقابة  خالل  من 
أو عضو  القاضي  أّن  ذلك  األمهّية،  من  كبري 
األدوات  من  الكثري  ميتلك  الّدستوري  اجمللس 
اليت تساعده يف االجتهاد اخلاّلق، ومنها على 
سبيل الذكر ال احلصر، تغليب النّص الوارد يف 
مُسّو  على  بناء  التشريعّي  النّص  على  االتفاقّية 
هذه االتفاقّية أو اعتبارها عرفاً دولّياً ملزماً، كما 
أنه ميتلك حّق إلغاء التشريع الذي يتناقض مع 
االتفاقّية باالستناد إىل الشروط الّدستورية املرعية 
تفسري  على  القدرة  أيضاً  ميتلك  وهو  النفاذ، 
االتفاقّية الّدولية الراعية حلقوق اإلنسان مبا يتفق 
الّدساتري من حقوق وحرّيات. مع ما تضّمنته 
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الفرع الثانّي
اجتهادات الّرقابة على دستورية القوانين في تطبيق االتفاقّياِت الّدولية لحقوق اإلنسان

سوف نتناول يف هذا الفرع تطبيقات عملّية من االجتهادات الصادرة عن احملاكم واجملالس الّدستورية العربية 
تطبيق  االجتهادات يف  القوانني، ودور هذه  الّرقابة على دستورية  العريّب يف جمال  االجتهاد  آلّيات  لبيان 
االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان. ومن خالل ما حتتويه هذه التطبيقات، سنعمد إىل تبويبها إىل حقوق 
حمّددة تبعاً ملضموهنا وجوهرها واحلّق احملمّي مبوجبها، كّلما أمكن ذلك، ِمثل: احلّق يف حرّية الرأّي والتعبري؛ 
واحلّق يف املشاركة الّسياسية؛ واحلّق يف حرّية املعتقد؛ واحلّق يف املساواة أمام القانون والقضاء، وغريها. ويف 
هذا جتدر اإلشارة إىل أننا لن نعتمد تبويب هذه احلقوق إىل حقوق مدنية وسياسية من جهة، وحقوق 
اجتماعية واقتصادية وثقافية من جهة أخرى؛ ألّن هذه احلقوق- يف جوهرها- مرتابطة ومتصلة وال ميكن 
التفريق بينها، ذلك أّن هذا التقسيم  املستمد من الشرعة الّدولية ال يعكس أمهّية يف  التقّييد أو االنسحاب 
أو التفسري، وهو ال يُرتب أثراً قانونّياً بقدر ارتباطه بتطور هذه املفاهيم وقبوهلا يف اجملتمع الّدويل، وخروجها 
القائم على أساس مضمون احلّق وجوهره املوضوعي هو  التقسيم  أّن  بوثائق دولّية منفصلة. لذلك وجد 
األكثر جدوى يف فهم طبيعة هذه التطبيقات، وترابطها مع احلقوق األخرى ذات الصلة، وهو ما سنتناوله 

يف احملاور التالية:

أّواًل
اجتهادات المجلس الّدستوري اللبنانّي

أشارت املادة 19 من الّدستور اللبناين إىل 
وبتاريخ  الّدستوري،  اجمللس  إنشاء  وجوب 
اللبناين  النواب  1993/7/15 سّن جملس 
اجمللس  بإنشاء    93/250 رقم  القانون 
الّدستوري إعمااًل للمادة 19 من الّدستور. 
األوىل  املادة  مبقتضى  اجمللس  هذا  وخيتّص 
من قانون إنشاء اجمللس الدستوري،  مبراقبة 

دستورية القوانني وسائر النصوص اليت هلا قوة القانون والبّت يف النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات 
الرئاسية والنيابية. وقد نّصت املادة 18 من القانون رقم 93/250 صراحًة على أّن اجمللس الّدستوري يتوىّل 
الّرقابة على دستورية القوانني وسائر النصوص اليت هلا قوة القانون. وخالفاً ألّي نّص مغاير، ال جيوز ألّي 

حلماية  تصّدى  قد  اللبناينّ  الّدستوري  اجمللس  أّن 
بشأهنا  الّدولية  االتفاقّياِت  وتطبيق  اإلنسان  حقوق 
القاضي  اتّبع  وقد  اجتهاداته.  من  العديد  يف 
الضمين  التطبيق  على  قائماً  هنجاً  اللبناينّ  الّدستوري 
أحكامه. يف  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  لالتفاقّياِت 
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مرجع قضائّي القيامبهذه الّرقابة مباشرة عن طريق الطعن أو بصورة غري مباشرة عن طريق الدفع ملخالفة 
الّدستور أو خمالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص. واملقصود بعبارة سائر النصوص اليت هلا قوة القانون؛ كّل 
األعمال التشريعّية اليت ميكن أْن تصدر عن الّسلطة التنفيذية، ِمثل: القانون املنّفذ مبرسوم سنداً للمادة 58 
من الّدستور؛ وقانون املوازنة املنّفذ مبرسوم سنداً للمادة 86 من الّدستور؛ واملراسيم االشرتاعّية اليت تصدرها 

احلكومة استناداً إىل تفويضها من جملس النواب.70

إّن مسرية اجتهاد القاضي الّدستوري اللبنايّن اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان تتسارع خطاها مع تصاعد وترية 
الطعون املطروحة أمامه، وعلى الّرغم من قّلة هذه الطعون،  إالّ أّن اجمللس الّدستوري اللبناينّ قد تصّدى حلماية 
حقوق اإلنسان وتطبيق االتفاقّياِت الّدولية بشأهنا يف العديد من اجتهاداته. وقد اتّبع القاضي الّدستوري اللبناينّ هنجاً 
قائماً على التطبيق الضمين لالتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان يف أحكامه، وهو ما سنعرض له يف التطبيقات التالّية:

1. الحّق في المشاركة الّسياسّية
ينبثّق احلق يّف املشاركة السياسية عن احلّق يف املساواة، وعدم التمّييز الذي رعته املواثيق الّدولية، والسيما 
أخرى،  احلّق مع حقوق  ويتداخل هذا  والّسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  املادة 26 من 

وخباّصًة احلّق يف تقّلد الوظائف العاّمة؛ واحلّق يف االنتخاب والرتشح وغريمها.

وقد أّكد اجمللس الّدستوري اللبناين على محاية هذا احلّق، وهذا ما يستدّل عليه ما ورد يف القرار رقم 96/4 
الصادر بتاريخ 1996/8/7 املتعّلق بإبطال بعض مواد قانون االنتخاب رقم 530 تاريخ 21996/7/12 
من خالل نّص املادة 12 من الّدستور اللبنايّن؛ إذ ورد يف القرار »أّن الرتشيح لالنتخابات هو حّق مديّن 
ودستورّي، وكّل قيد يأيت من جانب املشرّع على مارسة هذا احلّق ال ميكن تفسريه إال بصورة ضيقة«. 
وخُلص اجمللس إىل نتيجة مفادها إبطال نّص املادة 30 من قانون االنتخاب ملخالفته املادة 12 واملادة 7 
من الّدستور اللبنايّن كوهنا طالت حّقاً من احلقوق الّدستورية اليت كفلها الّدستور للمواطن، وقد رأى اجمللس 
الّدستوري اللبنايّن يف هذا احلكم أنّه إذا كان للمشرع أّن يضع ضوابط وقيوداً على مارسة حّق الرتشيح 

لالنتخابات؛ فإّن هذا املنع جيب أْن يكون مع اهلدف الذي يتوخاه املشرّع.71

70 جتدر اإلشارة إىل أّن الغاية اجلوهرية من إنشاء اجمللس، وفق ما نّصت عليه وثيقة الوفاق الوطيّن اليت أقّرها اللقاء النيايب يف الطائف )السعودية( بتاريخ 
1989/10/22 ، هي تفسري الّدستور إضافًة إىل مراقبة دستورية القوانني، والبّت يف النزاعات والطعون الناشئة عن االنتخابات الرّئاسية والنيابّية. لكن 
قانون إنشاء اجمللس الدستورّي رقم 93/250 مل ينّص على صالحيته يف تفسري الّدستور بعد النقاش املستفيض يف جملس النواب، وحذف صالحية تفسري 

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?18866#.VaKogCKsVyc ،الّدستور، للمزيد: يرجى النظر إىل

71 صليبا، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون، 445.
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التطبيق الضمين ملا نّصت عليه املادة  26 من  اللبنايّن قد عمد إىل  ويالحظ هنا أّن اجمللس الّدستوري 
العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية بالقول: »الناس مجيعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون 
أّي متّييز حبّق متساٍو يف التمتع حبمايته، ويف هذا الصدد جيب أن حيظر القانون أي متّييز وأن يكفل جلميع 
األشخاص على السواء محاية فعالة من التمّييز ألّي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين 
أو الرأي سياسيا أو غري سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من 

األسباب.«

2. الحّق في الخصوصّية وحرمة الحياة الخاّصة
لقد أمجعت املواثيق والعهود الّدولية يف جمال حقوق اإلنسان على ضرورة توفري احلّق يف اخلصوصّية ومحاية 
ُحرمة احلياة اخلاّصة، ومن ذلك ما نّصت عليه املادة 12 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان حني أشارت 
إىل أنه »ال جيوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته اخلاصة أو يف شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، 
وال حلمالت متّس شرفه ومسعته، ولكّل شخص حّق يف أن حيميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك 

احلمالت«.

اجتهاداته  اللبنايّن يف  الّدستوري  اجمللس  أّكد  وقد 
ضمن  اخلصوصّية  يف  اللبنايّن  املواطن  حّق  على 
ومن  اخلاّصة،  حياته  ُحرمة  تكفل  اليت  الضوابط 
ذلك ما قضى به القرار  رقم 99/2 بشـأن محاية 
حرّية املراسالت وُحرمة احلياة اخلاّصة عند تفحصه 
القانون رقم 99/140  للمادتني: 15 و16 من 
بتاريخ 1999/10/27 املتعّلق بصون احلّق بسرّية 
القانون  من   15 املادة  نّص  أبطل  إذ  التخابر؛ 
املذكور لعدم دستوريتها، كوهنا جاءت مطلقة ومل 
قرار  على  بناء  املخابرات  على  التنصت  بني  متّيز 

إداري وتلك اليت جتري بناء على قرار قضائّي، وقد رأى اجمللس الّدستوري اللبناين أّن ذلك ميّس احلرّية الفردية 
الرأّي؛ وحرّية  إبداء  التنّقل؛ وحرّية  الّدستور، وتتفرّع عنها حرّية  اليت حيميها  كوهنا من احلقوق األساسّية 
املراسالت؛ وُحرمة املنزل؛ واحرتام احلياة اخلاّصة؛ وهذه احلرّيات صاهنا الّدستور وجعلها يف محاية القانون.72

ويالحظ هنا أّن اجمللس الّدستوري اللبنايّن قد عمد إىل التوّسع يف تفسري مفهوم احلّق يف اخلصوصّية من خالل 
72 املرجع الّسابق، ص، 446 - 447.

اجتهاداته  يف  اللبنايّن  الّدستوري  اجمللس  أّكد 
على حّق املواطن اللبنايّن يف اخلصوصّية ضمن 
الضوابط اليت تكفل ُحرمة حياته اخلاّصة، ومن 
بشـأن   99/2 رقم  القرار   به  قضى  ما  ذلك 
محاية حرّية املراسالت وُحرمة احلياة اخلاّصة عند 
تفحصه للمادتني: 15 و16 من القانون رقم 
املتعّلق   1999/10/27 بتاريخ   99/140

بصون احلّق بسرّية التخابر.



43االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان

تأّكيٍد يف منت احلكم على أّن هذا احلّق 
من احلقوق الّدستورية الفردية اليت حيميها 
الّدستور، وتتفرّع عنها حرّية التنّقل؛ وحرّية 
وُحرمة  املراسالت؛  وحرّية  الرأّي؛  إبداء 
املنزل؛ واحرتام احلياة اخلاّصة. ويبدو هنا 
قد  اللبنايّن  الّدستوري  اجمللس  أّن  جلّياً 
عمد إىل تفسري نصوص الّدستور احلامية 
مع  يتوافق  مبا  ضمناً،  اإلنسان  حلقوق 
عليه  نّصت  ما  الّدولية، والسيما  املعاّيري 
حلقوق  العاملّي  اإلعالن  من   12 املادة 

اإلنسان املشار إليها.

3. الحّق في حّرية المعتقد
حلرّية االعتقاد أمهّية كبرية يف البلدان اليت تتعّدد فيها الطوائف، السيما أّن هذا احلّق يتصل حبقوق دستورية 
أخرى لصيقة هبا، ِمثل: احلّق يف التعبري؛ واحلّق يف مُارسة الشعائر الدينية؛ وحرّية الفكر وغريها من احلقوق 

ذات الّصلة.

وقد كّرست املواثيق واملعاهدات الّدولية املتعّلقة حبقوق اإلنسان حرّية االعتقاد، فيما نّصت عليه هذه املواثيق 
من ضرورة صيانة هذا احلّق، ومن ذلك ما نّصت عليه املادة 18 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية 
والسياسّية السيما الفقرة 1 اليت أّكدت على أّن » لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين«. 
ويشمل ذلك حرّيته يف أن يدين بدين ما، وحرّيته يف اعتناق أّي دين أو معتقد خيتاره، وحرّيته يف إظهار 

دينه أو معتقده بالتعّبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم، مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حدة.

وتبز أمهية القاضي الّدستوري اللبنايّن يف فهم خصوصية الرتكيبة االجتماعية يف لبنان؛ إذ أّدى دوراً بارزاً يف 
محاية دميومة لبنان ووحدته،73 

73 صليبا، املرجع الّسابق، ص 448.

ويالحظ هنا أّن اجمللس الّدستوري اللبنايّن قد عمد إىل 
التوّسع يف تفسري مفهوم احلّق يف اخلصوصّية من خالل 
احلقوق  من  احلّق  هذا  أّن  على  احلكم  منت  يف  تأّكيٍد 
الّدستورية الفردية اليت حيميها الّدستور، وتتفرّع عنها حرّية 
وُحرمة  املراسالت؛  وحرّية  الرأّي؛  إبداء  وحرّية  التنّقل؛ 
املنزل؛ واحرتام احلياة اخلاّصة. ويبدو هنا جلّياً أّن اجمللس 
الّدستوري اللبنايّن قد عمد إىل تفسري نصوص الّدستور 
املعاّيري  مع  يتوافق  مبا  ضمناً،  اإلنسان  حلقوق  احلامية 
الّدولية، والسيما ما نّصت عليه املادة 12 من اإلعالن 

العاملّي حلقوق اإلنسان.



االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان 44

محاية  يف  اللبنايّن  الّدستوري  اجمللس  اجتهد  وقد 
استقالل الطوائف يف إدارة شؤوهنا املتعّلقة مبعتقداهتا 
االعتقاد  يف  للحّق  بنّيٍ  تكرّيس  وهذا  الدينية.  
ومارسة الشعائر من خالل التأّكيد على استقاللية 
الطوائف يف إدارة شؤوهنا املتعّلقة مبعتقداهتا، ومن 
يف  اللبنايّن  الدستورّي  اجمللس  عنه  عّب  ما  ذلك 
القرار رقم 99/1 بتاريخ 1999/11/24 املتعّلق 
إذ  الدرزية؛  الطائفة  أوقاف  أمناء  جملس  بإنشاء 
قضى القرار بإبطال عبارات من املادة 11 واملادة 

12 من القانون ملخالفتها الّدستور.74

يّتضح، ومن خالل ما استعرضناه من اجتهادات 
على  عمل  قد  أنّه  اللبنايّن،  الّدستوري  للمجلس 
من  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  االتفاقّياِت  تطبيق 
املوّسع  التفسري  هنج  إتباع  عْب  تطبيقاته  خالل 
للنصوص الّدستورية، حبيث جاءت هذه التطبيقات 
منسجمًة مع املعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان على 
بالّرقابة  املنوط  املهّم  الدور  على  أّكد  حنّو ضميّن 
على دستورية القوانني يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية 

حلقوق اإلنسان.

، على حيثيات القرار، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق، ص 448 – 449. 74 لالّطالع، بشكٍل تفصيليٍّ

محاية  يف  اللبنايّن  الّدستوري  اجمللس  اجتهد 
املتعّلقة  شؤوهنا  إدارة  يف  الطوائف  استقالل 
مبعتقداهتا الدينية.  وهذا تكرّيس بنّيٍ للحّق يف 
التأّكيد  خالل  من  الشعائر  ومارسة  االعتقاد 
شؤوهنا  إدارة  يف  الطوائف  استقاللية  على 
املتعّلقة مبعتقداهتا، ومن ذلك ما عّب عنه اجمللس 
الدستورّي اللبنايّن يف القرار رقم 99/1 بتاريخ 
أمناء  جملس  بإنشاء  املتعّلق   1999/11/24
أوقاف الطائفة الدرزية؛ إذ قضى القرار بإبطال 
عبارات من املادة 11 واملادة 12 من القانون 

ملخالفتها الّدستور.

يّتضح، ومن خالل ما استعرضناه من اجتهادات 
للمجلس الّدستوري اللبنايّن، أنّه قد عمل على 
اإلنسان من  الّدولية حلقوق  االتفاقّياِت  تطبيق 
املوّسع  التفسري  إتباع هنج  تطبيقاته عْب  خالل 
هذه  جاءت  حبيث  الّدستورية،  للنصوص 
التطبيقات منسجمًة مع املعاّيري الّدولية حلقوق 
اإلنسان على حنّو ضميّن أّكد على الدور املهّم 
املنوط بالّرقابة على دستورية القوانني يف تطبيق 

االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان.
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ثانياً:
اجتهادات المجلس الّدستوري التونسّي

بعد صدور الّدستور التونسّي اجلديد يف العام 2014، مّت إنشاء احملكمة الّدستورية اليت ختتّص مبوجب املادة 
117 من الّدستور اجلديد مبراقبة دستورية مشاريع القوانني بناًء على طلب من رئيس اجلمهورية أو رئيس 
احلكومة أو ثالثني عضواً من أعضاء جملس نواب الشعب، وكذلك بالّرقابة على دستورية مشاريع القوانني 
اليت يعرضها عليها رئيس جملس نواب الشعب، حسبما هو مقّرر بالفصل 142 أو ملراقبة احرتام إجراءات 
تعديل الدستور، وكذلك املعاهدات اليت يعرضها عليها رئيس اجلمهورية قبل ختم مشروع قانون املوافقة 
عليها، والقوانني اليت حتيلها عليها احملاكم تبعاً للدفع بعدم الّدستورية بطلب من أحد اخلصوم يف احلاالت، 

وطبقاً لإلجراءات اليت يضبطها القانون.75

حىت  تصدر  ومل  النشأة،  حديثة  وهي  الّسابق،  الّدستوري  اجمللس  مكان  الدستورية  احملكمة  حلَّت  وقد 
تاريخ إعداد هذه الّدراسة أحكاماً تؤشر ملدى فاعلّيتها يف تطبيق املعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان؛ األمر 

الذي يستدعي دراسة القرارات الصادرة عن اجمللس 
دور  الستخالص  حماولة  يف  الّسابق  الّدستوري 
االتفاقّياِت  تطبيق  يف  تونس  يف  الّدستورية  الّرقابة 
الصادرة  االجتهادات  يف  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 

عنه.

اجمللس  أّن  يّتضح  التطبيقات؛  هذه  وباستعراض 
نوعيٍّ-  بشكٍل  اجتهد-  قد  التونسّي  الّدستوري 
تكرّيس  لتطبيقات دستورية جاّدة يف  التأّصيل  يف 
قواعد القانون الّدويل حلقوق اإلنسان يف تطبيقاته، 
ومن ذلك ما قام به اجمللس الّدستوري، يف الرأّي 
قانون  مشروع  بشأن  الصادر   ،2006-02 رقم 
يكمل أحكام جملة األحوال الشخصية، ويضيف 
يف  اجلَدْين  حبّق  يقضي  الذي  مكّرراً   66 الفصل 
منها  بأمور  حيثياته،  بالتذكري يف  أحفادمها،  زيارة 
أّن »اتفاقية حقوق الطفل الصادرة يف 20 تشرين 

75 يف 3 آذار/ مارس 2011 مّت اإلعالن عن انتخاب جملٍس تأّسيسيٍّ لكتابة دستور جديد للجمهورية التونسية. ويف 26 كانون الثاين/ يناير 2014 مّتت 
املصادقة على دستور تونسّي جديد بعد 3 سنوات من سقوط النظام الّسابق.

يّتضح أّن اجمللس الّدستوري التونسّي قد اجتهد- 
دستورية  لتطبيقات  التأّصيل  يف  نوعيٍّ-  بشكٍل 
حلقوق  الّدويل  القانون  قواعد  تكرّيس  يف  جاّدة 
اإلنسان يف تطبيقاته، ومن ذلك ما قام به اجمللس 
الّدستوري، يف الرأّي رقم 02-2006، الصادر 
بشأن مشروع قانون يكمل أحكام جملة األحوال 
الذي  مكّرراً   66 الفصل  ويضيف  الشخصية، 
يقضي حبّق اجلَدْين يف زيارة أحفادمها، بالتذكري 
يف حيثياته، بأمور منها أّن "اتفاقية حقوق الطفل 
 1989 الثاين/نوفمب  تشرين   20 يف  الصادرة 
تقضي،  التونسية  اجلمهورية  عليها  اليت صدقت 
الفضلى  الطفل  مبراعاة مصلحة  األول  املقام  يف 
وتنّص  األسرية،  احلفاظ على عالقاته  وحقه يف 
على حقوق  اللزوم،  وعند  الوالدين،  إىل  إضافة 

وواجبات أفراد األسرة املوسعة".
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الثاين/نوفمب 1989 اليت صدقت عليها اجلمهورية التونسية تقضي، يف املقام األول مبراعاة مصلحة الطفل 
اللزوم، على حقوق  الوالدين، وعند  إىل  إضافة  وتنّص  األسرية،  احلفاظ على عالقاته  الفضلى وحقه يف 
مراعاة  مع  الوالدين،  أحد  وفاة  بعد  اجلدين  زيارة  أْن »منح حّق  وعلى  املوسعة«  األسرة  أفراد  وواجبات 
مصلحة الطفل الفضلى، يعزز الروابط بني أفراد األسرة وميثل، بالتايل، جانباً من جوانب محاية األسرة يف 
إطار ما يقضي به الدستور واملبادئ اليت قبلت هبا اجلمهورية التونسية واملكرسة بصفة خاصة يف اتفاقية 
حقوق الطفل«، واستنتج اجمللس الّدستوري من ذلك عند إصداره الرأي أّن مشروع القانون الّسالف الذكر 

مطابق للدستور.76

ويف هذا يّتضح أّن اجمللس الّدستوري التونسّي 
قد استند يف رأيه- بشكٍل واضٍح- إىل اتفاقّية 
حقوق الطفل الصادرة يف 20 تشرين الثاين/
نوفمب 1989 اليت صّدقت عليها اجلمهورية 
مراعاة  قاعدة  باستخدام  وقامت  التونسية، 
الواردة يف االتفاقية  الفضلى  الطفل  مصلحة 
املذكورة بصورة تفسريية تُنبئ عن فهٍم عميٍق 
الّدولية  باالتفاقيات  الوطنّية  القوانني  لعالقة 
مع  االتفاقّيات  قواعد  تكامل  ناحية  من 
قواعد القانون الوطيّن، وهو بذلك يكون قد 
جنح إىل تأويل نصوص القانون الوطيّن من 
وهذا  الطفل،  الّدولية حلقوق  املعاّيري  منظور 

اجتهاد صائب  يدخل يف عداد املواءمة بني التشريع الوطيّن واالتفاقّية الّدولية، بوصفه أسلوباً ناجعاً لتأّكيد 
دور الّرقابة الّدستورية يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان.

ويف اجتهاد آخر للمجلس الّدستوري التونسّي، ومبوجب الرأّي رقم 32-2007 بشأن مشروع قانون 
يتعّلق باملصادقة على بروتوكول امليثاق األفريقّي حلقوق اإلنسان والشعوب ذي الّصلة بإنشاء حمكمة أفريقية 
حلقوق اإلنسان والشعوب، قام اجمللس الّدستوري بالتذكري يف حيثياته، بأمور منها أّن »الفصل 32 السالف 
أقوى نفوذاً  النواب  اليت صادق عليها رئيس اجلمهورية ووافق عليها جملس  املعاهدات  بأن  الذكر يقضي 
من القوانني«، وأّن »تعهد الدولة بالتزامات دولية ال ميثل تنازاًل عن سيادهتا بل ظاهرة من ظواهر مارسة 

76 يرجى النظر إىل، ردود احلكومة التونسية على قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا )CCPR/C/TUN/Q/5( عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس 
.*)CCPR/C/DZA/Q/5( املقّدم من تونس

رأيه-  يف  استند  قد  التونسّي  الّدستوري  اجمللس  أّن 
بشكٍل واضٍح- إىل اتفاقّية حقوق الطفل الصادرة يف 
20 تشرين الثاين/نوفمب 1989 اليت صّدقت عليها 
مراعاة  قاعدة  باستخدام  وقامت  التونسية،  اجلمهورية 
املذكورة  االتفاقية  يف  الواردة  الفضلى  الطفل  مصلحة 
القوانني  لعالقة  عميٍق  فهٍم  عن  تُنبئ  تفسريية  بصورة 
قواعد  تكامل  ناحية  من  الّدولية  باالتفاقيات  الوطنّية 
بذلك  وهو  الوطيّن،  القانون  قواعد  مع  االتفاقّيات 
يكون قد جنح إىل تأويل نصوص القانون الوطيّن من 

منظور املعاّيري الّدولية حلقوق الطفل.
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تلك السيادة« وأنه بالتايل، »ومع مراعاة اخلصائص املنوطة باحملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
واستناداً إىل ديباجة الدستور اليت تنص على تصميم الشعب على التمسك بالقيم اإلنسانية املشاعة بني 
الشعوب اليت تدين بكرامة اإلنسان ... وكذلك الفصل 5 من الدستور الذي يقضي بأن تضمن اجلمهورية 
البوتوكول  يندرج  التونسية احلريات األساسية وحقوق اإلنسان يف كونيتها ومشوليتها وتكاملها وترابطها، 
املعين باملصادقة وفقاً لكل ما تقدم، يف إطار حتقيق تلك األهداف دون النيل من سيادة الدولة«. وقد 
خُلص اجمللس الّدستوري، عند إصدار الرأّي، إىل أّن مشروع القانون الذي يتعّلق باملصادقة على بروتوكول 

امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب مطابق للّدستور.77

اجمللس  تبىّن  كيف  هنا  ويالحظ 
امليثاق  بروتوكول  التونسّي  الّدستوري 
والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقي 
أفريقية  حمكمة  بإنشاء  الّصلة  ذي 
كمرجعية  والشعوب  اإلنسان  حلقوق 
على  املصادقة  دستورية  بشأن  للتقرير 
اجمللس  استطاع  إذ  البوتوكول؛  هذا 
بني  التوفيق  الرأّي  هذا  يف  الّدستوري 
أحكام الّدستور التونسّي الساري آنذاك 
البوتوكول  على  التصديق  وموجبات 
الّدستور  املذكور باعتبار الفصل 5 من 
اجلمهورية  تضمن  بأن  يقضي  الذي 
وحقوق  األساسّية  احلرّيات  التونسية 
اإلنسان يف كونيتها ومشوليتها وتكاملها 
وترابطها، حبيث يندرج البوتوكول املعين 
باملصادقة يف إطار حتقيق تلك األهداف 
ما  وهذا  الّدولة.  سيادة  من  النيل  دون 

يندرج- يف احلقيقة- حتت إطار التوّسع اإلجيايّب يف تفسري نصوص الّدستور من جانب اجمللس الّدستوري 
التونسّي مبا حيمل تأّكيداً لدور الّرقابة الّدستورية يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان.

ويف الرأّي رقم 56-2005 بشأن مشروع القانون اخلاّص بتنظيم نشاط الغوص، املتعّلق بعدم مطابقة 

77 املرجع الّسابق.

امليثاق  بروتوكول  التونسّي  الّدستوري  اجمللس  تبىّن 
بإنشاء  الّصلة  ذي  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  األفريقي 
كمرجعية  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  أفريقية  حمكمة 
البوتوكول؛  هذا  على  املصادقة  دستورية  بشأن  للتقرير 
التوفيق بني  الرأّي  الّدستوري يف هذا  إذ استطاع اجمللس 
وموجبات  آنذاك  الساري  التونسّي  الّدستور  أحكام 
التصديق على البوتوكول املذكور باعتبار الفصل 5 من 
التونسية  اجلمهورية  تضمن  بأن  يقضي  الذي  الّدستور 
احلرّيات األساسّية وحقوق اإلنسان يف كونيتها ومشوليتها 
املعين  البوتوكول  يندرج  حبيث  وترابطها،  وتكاملها 
باملصادقة يف إطار حتقيق تلك األهداف دون النيل من 
سيادة الّدولة. وهذا ما يندرج- يف احلقيقة- حتت إطار 
الّدستور من جانب  التوّسع اإلجيايّب يف تفسري نصوص 
اجمللس الّدستوري التونسّي مبا حيمل تأّكيداً لدور الّرقابة 
الّدستورية يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان.
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مشروع القانون للّدستور، وحتديداً ما نّصت عليه املادة 17 من مشروع القانون من  جزاءات مالية وأحكام 
باحلرمان من احلرّية الرتكاب عدد من املخالفات، يّتضح أّن اجمللس الّدستوري التونسّي قد قّرر يف هذا الرأّي أّن 
نّص هذه املادة والظروف اليت وردت فيها يُعّد خمالفة ألحكام املادة 73 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 
للعام 1982، اليت صّدقت عليها تونس، ونّصت على أنه »ال جيوز أن تشمل العقوبات اليت تفرضها الدولة 
الساحلية على خمالفة قوانينها املتعلقة مبصائد األمساك عقوبة السجن وال أي شكل آخر من العقوبة البدنية«، وذكَّر 
اجمللس الّدستوري يف حيثياته بأمور منها »أنه مبقتضى الفصل 32 من الدستور، فإن املعاهدات املصادق واملوافق 
عليها أقوى نفوذاً من القوانني« و«يرتتَّب على ذلك أّن املادة 17، بصيغتها احلالية، ال تتماشى بالتايل مع الفصل 

32 من الدستور،« وخيُلص اجمللس الّدستوري إىل رأّي 
مفاده أّن مشروع القانون الّسالف الذكر ال يتطابق مع 
الّدستور يف بعض أحكامه، وال سيما الفصل 17. 78

قد  التونسّي  الّدستوري  اجمللس  أّن  يتبنّي  هذا  ويف 
على  الّدولية  االتفاقّية  تغليب  اتباع هنج  إىل  عمد 
الدولية  املعاهدات  أّن  أكّد  بأْن  الوطيّن،  التشريع 
املصادق عليها هي أقوى نفوذاً من القوانني، مستنداً 
يف ذلك إىل ما نّصت عليه املادة 32 من الّدستور 
إىل  عمد  اجتهاد  وهذا  آنذاك،  الّساري  التونسّي 
تأّكيد مُسّو االتفاقّيات الّدولية على التشريع الوطيّن 
االتفاقّيات  تلك  على  بالّضرورة،  ينسحب،  مبا 

املتعّلقة حبقوق اإلنسان.

اجمللس  تطبيقات  استعراض  خالل  ومن  وهبذا، 
الّدستوري التونسّي، يتبنّي أنّه قد اتّبع ثالثة أساليب 
حلقوق  الّدولية  االتفاقّياِت  تطبيق  يف  اجتهادية 
الّرقابة  يف  الختصاصه  مارسته  أثناء  يف  اإلنسان 
املواءمة  على  يقوم  األول  األسلوب  الّدستورية: 
يقوم  بينما  الّدولية؛  الوطيّن واالتفاقّية  التشريع  بني 
تفسري  يف  اإلجيايّب  التوّسع  على  الثاين  األسلوب 

78 املرجع الّسابق.

يتبنّي أّن اجمللس الّدستوري التونسّي قد عمد إىل 
اتباع هنج تغليب االتفاقّية الّدولية على التشريع 
الوطيّن، بأْن أكّد أّن املعاهدات الدولية املصادق 
عليها هي أقوى نفوذاً من القوانني، مستنداً يف 
ذلك إىل ما نّصت عليه املادة 32 من الّدستور 
عمد  اجتهاد  وهذا  آنذاك،  الّساري  التونسّي 
إىل تأّكيد مُسّو االتفاقّيات الّدولية على التشريع 
تلك  على  بالّضرورة،  ينسحب،  مبا  الوطيّن 

االتفاقّيات املتعّلقة حبقوق اإلنسان.

اجمللس  تطبيقات  استعراض  خالل  ومن 
ثالثة  اتّبع  قد  أنّه  يتبنّي  التونسّي،  الّدستوري 
أساليب اجتهادية يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية 
الختصاصه  مارسته  أثناء  يف  اإلنسان  حلقوق 
يقوم  األول  األسلوب  الّدستورية:  الّرقابة  يف 
واالتفاقّية  الوطيّن  التشريع  بني  املواءمة  على 
الّدولية؛ بينما يقوم األسلوب الثاين على التوّسع 
اإلجيايّب يف تفسري نصوص الّدستور جلهة تطبيق 
حني  يف  اإلنسان؛  حلقوق  الّدولية  االتفاقّياِت 
االتفاقّية  تغليب  على  الثالث  األسلوب  يقوم 

الّدولية على التشريع الوطيّن.
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الثالث على  الّدولية حلقوق اإلنسان؛ يف حني يقوم األسلوب  الّدستور جلهة تطبيق االتفاقّياِت  نصوص 
تغليب االتفاقّية الّدولية على التشريع الوطيّن.

ثالثًا
اجتهادات المحكمة االّتحادية الُعليا العراقّية

ختتّص احملكمة االحّتادية الُعليا يف العراق بالّرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة وتفسري نصوص 
الّدستور، إضافًة اىل اختصاصاهتا األخرى املنصوص عليها يف املادة )93( من الّدستور، وكذلك االختصاص 
املنصوص عليه يف املادة )52/ثانياً( منه، كما ختتّص هذه احملكمة بالنظر يف الطعون الصادرة عن حمكمة 
ملا نّصت عليه  املادة )4/ثالثاً( من قانوهنا رقم )30( لسنة 2005 ، عالوًة عن  القضاء اإلدارّي وفقاً 
االختصاصات األخرى املمنوحة هلا مبوجب قانون اجلنسية رقم )26( لسنة 2006 وقانون احملافظات غري 

املنتظمة يف إقليم .79

ومنذ تشكيل احملكمة االحّتادية الُعليا، باالستناد إىل قانون إدارة الّدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ومارستها 
لعملها، يرى البعض أهنا قد أّدت دوراً كبرياً يف احلياة العامة، وأصبحت حارساً وملجأ للمواطن حلماية 
احلقوق واحلرّيات، السيما عندما توّسعت هذه االختصاصات يف املادة )93( من دستور مجهورية العراق 
للعام 2005؛ األمر الذي كان له أثٌر كبرٌي يف دور هذه احملكمة يف احلّد من جتاوز الّسلطتنْي: التشريعّية؛ 
والتنفيذية حلماية حقوق اإلنسان وحرّياته العاّمة اليت تُعّد اهلدف األمسى املتوّخى من دورها يف الّرقابة على 

دستورية القوانني .80

العراق؛ يّتضح أهنا قد عمدت إىل  القضائّية الصادرة عن احملكمة االحّتادية يف  وباستعراض االجتهادات 
تفسري نصوص الّدستور العراقّي من منظور يتوافق مع املعاهدات واملواثيق الّدولية املتصلة حبقوق اإلنسان، 
وإْن مل يكن ذلك على حنوٍّ صريح، وقد اشتملت هذه االجتهادات على محاية للحقوق املدنّية والّسياسّية، 
وكذلك احلقوق االجتماعّية واالقتصاديّة والثقافّية،81 وهو ما نستعرضه على حنّو إمجايّل من خالل البنود 

التالّية:
79 للمزيد: يرجى النظر إىل، دولة أمحد عبد اهلل وبيداء عبد اجلواد توفيق، دور احملكمة االحتادية يف محاية حقوق اإلنسان يف العراق، جملة الرافدين للحقوق، 

اجمللد )13(، العدد )49(، السنة )16(، ص 368.

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1023  80
     جملة التشريع والقضاء، دور احملكمة االحتادية يف العليا يف العراق يف محاية احلقوق واحلريات، انتصار حسن عبد اهلل.

81 للمزيد حول دور احملكمة االحّتادية العليا يف العراق، يرجى النظر إىل: القضاء العراقي مينع الّسلطة التنفيذية من حجز األشخاص، القاضي سامل روضان 
املوسوي،  

      http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=249005
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1. الحّق في الحصول على الجنسية
يُعّد احلّق يف  احلصول على اجلنسية من احلقوق املهّمة اليت أقرهتا الشرعة الّدولية حلقوق اإلنسان، السيما 
املادة 15 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان اليت نّصت على أّن »لكل  فرد حّق التمتع جبنسية ما«، وتثور 
أمهّية احلّق يف احلصول على اجلنسية عندما يتصل األمر مبا للمرأة من قدرة على منح جنسيتها ألطفاهلا، 
لذلك يتشابك هذا احلّق  مع حقوق املرأة ومع حقوق الطفل أيضاً يف اكتسابه جنسية، وهو يف األصل 

يتفرع من احلّق يف املساواة وعدم التمّييز.

لقد اجتهدت احملكمة االحّتادية العليا يف العراق اجتهاداً ميزاً لتأيّيد احلّق يف احلصول على اجلنسية، ومن 
ذلك ما ورد يف حكمها الصادر هبذا اخلصوص؛ إذ تتلخص وقائع القضية يف أّن وزارة الداخلية العراقية قد 
امتنعت عن منح اجلنسية العراقية ملن ولد من أّم عراقية وأّب غري عراقي، وقد بادرت األّم العراقية املولود هلا 
طفل من جنسية عربية أخرى إىل الطعن بقرار وزير الداخلية أمام حمكمة القضاء اإلداري اليت أيّدت بدورها 
قرار وزارة الداخلية، فقامت األّم باللجوء إىل احملكمة االحّتادية العليا اليت بدروها ألزمت حمكمة القضاء 
اإلداري بتطبيق الّدستور وقانون اجلنسية واحلكم بأحقية هذا املولود من أّم عراقية باحلصول على اجلنسية 

العراقية.82

ويالحظ هنا أّن احملكمة االحّتادية العليا يف العراق قد 
عمدت إىل تطبيق  مضمون نّص املادة )اخلامسة عشرة( 
من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان بأّن لكّل فرد حّق 
التمّتع جبنسية ما؛ إذ جاء هذا التطبيق بشكٍل ضمينٍّ 
انسجاماً مع ما نّصت عليه املادة  )18( الفقرة 2 من 
الّدستور العراقي من أنه » يعّد عراقياً كل من ولد ألب 
عراقي أو ألم عراقية وينظم ذلك بقانون« وكذلك ما 
نّصت عليه املادة 3 الفقرة أ من قانون اجلنسية العراقي 
رقم )26( لسنة 2006 من أنه »يعتب عراقياً : أـ من 

ولد ألب عراقي أو ألم عراقية«.83

82 دور احملكمة االحّتادية الُعليا يف العراق يف محاية احلقوق واحلرّيات، انتصار حسن عبد اهلل، املرجع الّسابق.

83 يالحظ يف هذا احلكم أّن احملكمة االحّتادية العليا مل متارس رقابتها على دستورية قانون اجلنسية بدعوى مباشرة؛ وإمنا مارست هذه الّرقابة بدعوى غري 
مباشرة مبناسبة الطعن بقرارات حمكمة القضاء اإلداري أمامها، وقامت بدورها يف محاية حقوق اإلنسان، وقد اتبعت حمكمة القضاء اإلداري قرار احملكمة 
التزمت وزارة الداخلية بذلك أيّضاً، ولكن بعد أْن  أصدرت احملكمة  االحتادية العليا؛ ألنه واجب االتباع وملزم للكافة  وال متتلك حّق خمالفته . واخرياً 
االحّتادية العليا عدداً كبرياً من القرارات. ومن بني هذه القرارات: )القرار 4/احتاديّة/متّييز/2007 يف  2007/4/26(؛ و )القرار 31/احّتادية/متّييز/2007 

يف 2007/7/30(؛ و )القرار 78/احّتادية/متّييز/2007 يف 2007/11/16(. املرجع الّسابق.

العليا يف  االحّتادية  أّن احملكمة  هنا  ويالحظ 
العراق قد عمدت إىل تطبيق  مضمون نّص 
العاملّي  اإلعالن  من  عشرة(  )اخلامسة  املادة 
التمّتع  حّق  فرد  لكّل  بأّن  اإلنسان  حلقوق 
جبنسية ما؛ إذ جاء هذا التطبيق بشكٍل ضمينٍّ 
 )18( املادة   عليه  نّصت  ما  مع  انسجاماً 
الفقرة 2 من الّدستور العراقي من أنه » يعّد 
عراقياً كل من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية 
وينظم ذلك بقانون« وكذلك ما نّصت عليه 
العراقي  اجلنسية  قانون  أ من  الفقرة  املادة 3 
رقم )26( لسنة 2006 من أنه »يعتب عراقياً 

: أـ من ولد ألب عراقي أو ألم عراقية«.
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ويبدو جلّياً  أّن ما ذهبت إليه احملكمة االحّتادية الُعليا يف 
هذا احلكم يُعّد تطبيقاً ضمنّياً  ملا نّصت عليه  املادة 9 
الفقرة 2 من اتفاقية  القضاء على مجيع أشكال التمّييز ضّد 
املرأة،84 اليت نّصت على أْن »متنح الدول األطراف املرأة 

حّقاً مساوياً حلّق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما.«85

2. الحّق في الملكّية الخاّصة
الشرعة  رعتها  اليت  احلقوق  من  اخلاّصة  امللكّية  يف  احلّق 
الّدولية حلقوق اإلنسان ودعت إىل عدم املساس هبا، وقد 

ُأّسست هذه احلماية فيما نّصت عليه املادة 17 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت نّصت على أّن 
»لكل فرد احلق يف التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه وال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفًا«، ويتشابك 

هذا احلّق مع حقوق عديدة، ِمثل: احلّق يف التصرف؛ واحلّق يف الشخصية القانونية وغريمها.

وجرياً على األسلوب ذاته يف االجتهاد القضائّي، اتّبعت 
احملكمة االحّتادية الُعليا يف العراق هنجاً قائماً على التطبيق 
الضمين للمعاهدات الّدولية حلقوق اإلنسان يف أحكامها 
اخلاّصة،  امللكية  يف  احلّق  ومنها  اإلنسان،  حلماية حقوق 
11/احّتادية/2006  رقم   قرارها  يف  ورد  ما  ذلك  ومن 
يف 2006/8/24؛ إذ تتلخص وقائع الّدعوى يف الطعن 
الثورة  قيادة  جملس  قرار  من  )ثالثاً(  البند  دستورية  بعدم 
على  تنّص  اليت   2001/10/4 يف   )221( رقم  املنحل 
)حيرم )ن.ج.ش( ابن املنصوص عليها يف البند )ثانياً( من 

هذا القرار من وراثتها بعد وفاهتا عقابا له على عقوقه هلا، وتوزع حصته على ورثتها كل حسب استحقاقه 
الشرعي(، حيث قضت احملكمة أّن هذا القرار قد صدر يف ظّل الدستور املؤقت، وأنه قد تبىّن يف أحكامه 
الشريعة اإلسالمية . ونظراً ألّن الشريعة اإلسالمية قد حّددت احلاالت اليت حُيرم فيها الوارث من اإلرث 
وليس من بينها عقوق الوالدين وجاءت خمالفة للدستور؛  فقد قضت احملكمة بإلغاء الفقرة )ثالثاً( من قرار 

جملس قيادة الثورة لعدم دستوريتها.86
84 للمزيد، يرجى النظر إىل: سامية بوروبة، االجتهادات القضائية العربية، املرجع الّسابق، ص 46،47.

85 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمّييز ضّد املرأة، اعتمدهتا اجلمعية العامة، وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام
     بقرارها 180/34 املؤرخ يف 18 كانون األول/ ديسمب 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/ سبتمب 1981.

86 دور احملكمة االحّتادية  الُعليا يف العراق يف محاية احلقوق واحلريات، انتصار حسن عبد اهلل، املرجع الّسابق.

أّن ما ذهبت إليه احملكمة االحّتادية الُعليا 
ملا  ضمنّياً   تطبيقاً  يُعّد  احلكم  هذا  يف 
نّصت عليه  املادة 9 الفقرة 2 من اتفاقية  
ضّد  التمّييز  أشكال  مجيع  على  القضاء 
املرأة،  اليت نّصت على أْن »متنح الدول 
الرجل  حلّق  مساوياً  حّقاً  املرأة  األطراف 

فيما يتعلق جبنسية أطفاهلما.

يف  الُعليا  االحّتادية  احملكمة  اتّبعت 
الضمين  التطبيق  على  قائماً  العراق هنجاً 
يف  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  للمعاهدات 
أحكامها حلماية حقوق اإلنسان، ومنها 
احلّق يف امللكية اخلاّصة، ومن ذلك ما ورد 
يف  11/احّتادية/2006  رقم   قرارها  يف 

. 2006/8/24
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ويالحظ من هذا احلكم؛ أنّه قد عمد إىل التطبيق الضمين ملا نّصت عليه املادة  )17( من اإلعالن العاملّي 
حلقوق اإلنسان من أّن:  »لكل فرد احلق يف التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه وال جيوز جتريد أحد من 
ملكه تعسفاً » وهو ما ينسجم مع ما نّصت عليه املادة )23/أواًل( من الّدستور العراقي من أّن »امللكية 
اخلاصة مصونة وحيق للمالك االنتفاع هبا واستغالهلا والتصرف هبا يف حدود القانون«، ومع ما نّصت عليه 
الفقرة ثانياً من  املادة نفسها على أنه : )ال جيوز نزع امللكية إالّ ألغراض املنفعة العامة مقابل تعويض عادل 

وينظم ذلك بقانون(.

ويف حكم آخر للمحكمة االحّتادية الُعليا  محل الرقم  60/
احّتادية/2009 يف 2010/7/12، يتبنّي أهنا قد أّكدت 
على تكرّيس محايتها الالّفتة للحّق يف امللكية اخلاّصة وعدم 
وقائع  وتتلخص  وضوحاً  أكثر  بصورة  هبا  املساس  جواز 
للمحكمة يف  بطعن  تقّدم  قد  املدعي  بأّن  الّدعوى  هذه 
قرار  رئيس اجلمهورية الّسابق املنشور يف العدد )67( يف 
القطعة  من  جزء  بإفراز  القرار  قضى  ؛إذ   2001/7/31
مع  كشريك  املدعي  موافقة  دون   )1/525( املرقمة 

لنّص املواد  باقي الشركاء على الشيوع، وتسجيل هذا اجلزء باسم املدعى عليه الثالث )ع.ر.س( خالفاً 
بامللك،  التصرف  أشكال مصادرة حّق  من  يُعّد شكاًل  اإلفراز  هذا  ِمثل  )1070ـ1073( مدين، وألّن 
وخيالف الّدستور املؤقت ودستور العام 2005، قّررت احملكمة االحّتادية الُعليا احلكم بعدم دستورية القرار 
املذكور، وإعادة احلالة إىل ما كانت عليه لقطعة األرض موضوع الدعوى قبل اإلفراز، وهو ما يُعّد أيّضاً 
تطبيقاً ضمنّياً ملا نّصت عليه املادة  )17( من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان على الوجه الذي بّيناه. 

أيّضاً.87

3. ضمانات المحاكمة العادلة
ماهّية  حتديد  يف  مهّمًة  أّسساً  والّسياسية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من   14 املادة  وضعت 
ضمانات احملاكمة العادلة، وكذلك فعل اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان وامليثاق العريّب 
حلقوق يف اإلنسان يف الكثري من نصوصهما. ويف هذا اجملال، سعت احملكمة االحّتادية 
الُعليا يف العراق لتوفري ضمانات احملاكمة العادلة مبا ينسجم مع املعاّيري الدولّية، ومن ذلك 
سعيها إىل محاية احلّق يف احلرّية الشخصّية وعدم التعّرض هلا إال مبوجب قرار قضائي، 
87 لالّطالع على مزيد من احلكام هبذا الشأن، ميكن مراجعة، سامية بوروبة، االجتهاد القضائّي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، اجلزائر- 

العراق- األردن- املغرب- فلسطني، منشورات معهد راؤول والينبغ، ص 71.

االحّتادية  للمحكمة  آخر  حكم  ويف 
الرقم  60/احّتادية/2009  الُعليا  محل 
يف 2010/7/12، يتبنّي أهنا قد أّكدت 
يف  للحّق  الالّفتة  محايتها  تكرّيس  على 
هبا  املساس  جواز  وعدم  اخلاّصة  امللكية 

بصورة أكثر وضوحاً.
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وهذا ما يظهر يف ما ذهبت إليه احملكمة يف 
قضية طلبت فيها وزارة حقوق اإلنسان من 
جملس القضاء األعلى بيان الرأّي يف القرار 
الذي أصدره مدير عام الكمارك )اجلمارك( 
صالحيته  حسب  شخصاً   )37( بتوقيف 
أحد  باعتباره  الكمارك  قانون  يف  الواردة 
التنفيذية، وباعتبار أن نّص  الّسلطة  رجال 
املادة )237/ثانياً /1( من قانون الكمارك 
الّدستور، من   )37( املادة  نّص  خالف 

وألّن صالحّية التوقيف منوطٌة بالقضاء الذي 
يعمل باستقالل عن السلطات األخرى بعد 
مبوجب  الّسلطات  بني  الفصل  مبدأ  إقرار 
)م47 من الّدستور(، وهذا ما ينسجم مع 
اإلنسان  حلقوق  الّدولَيني  العهَدين  أحكام 

واإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان بعدم  جواز التوقيف إالّ بأمر قضائّي، وهو ما تكّرس 
يف ما نّصت عليه املادة )37/اواًل/ب( من دستور مجهورية العراق بأنه : )ال جيوز توقيف 
أحد أو التحقيق معه أالّ مبوجب قرار قضائي(؛ إذ أحال جملس القضاء األعلى الطلب اىل 
احملكمة االحّتادية الُعليا مع كافة مبزاته باعتباره ُمنازعة قضائّية بني وزارة حقوق اإلنسان 
ومديرية الكمارك العاّمة، وفقاً للمادة )5( من النظام الّداخلي للمحكمة رقم )1( لسنة 
2005 فقّررت احملكمة اإلشعار إىل وزارة حقوق اإلنسان بالتقّدم بدعوى مباشرة حول 

النزاع للبّت يف عدم دستورية نّص املادة )237/ثانياً( من قانون الكمارك.88

كما أّكدت احملكمة على حّق املواطن يف اللجوء للقضاء واحلصول عل  حماكمة عادلة، وهذا ما أنبأت 
عنه احملكمة يف قضية الطعن بقانون انضباط موظفي الّدولة والقطاع االشرتاكي رقم )14( لسنة 1991. 
وتتلخص وقائع الّدعوى يف قيام املوّظف الذي وّجه إليه وزير الزراعة عقوبة اإلنذار بالتقّدم بطعن يف هذا 
القرار؛ وذلك استناداّ إىل عدم دستورية املادة )11/رابعاً( اليت حصَّنت قرار الوزير، وذلك لتعارضها مع املادة  
)100( من الّدستور اليت تقضي بعدم حتصني أّي قرار إداري من الطعن، وقضت احملكمة االحّتادية الُعليا 
بالّدعوى املرقمة 4/احّتادية/2007 تاريخ 2007/5/29 بعدم دستورية نّص الفقرة )رابعاً( من املادة )11( 

88 لالّطالع على املزيد من حيثيات هذا احلكم، ميكن مراجعة، سامية بوروبة، املرجع الّسابق، ص 128.

سعت احملكمة االحّتادية الُعليا يف العراق لتوفري 
ضمانات احملاكمة العادلة مبا ينسجم مع املعاّيري 
يف  احلّق  محاية  إىل  سعيها  ذلك  ومن  الدولّية، 
احلرّية الشخصّية وعدم التعّرض هلا إال مبوجب 
قرار قضائي، وهذا ما يظهر يف ما ذهبت إليه 
حقوق  وزارة  فيها  طلبت  قضية  يف  احملكمة 
الرأّي  بيان  القضاء األعلى  اإلنسان من جملس 
الكمارك  عام  مدير  أصدره  الذي  القرار  يف 
حسب  شخصاً   )37( بتوقيف  )اجلمارك( 
باعتباره  الكمارك  قانون  يف  الواردة  صالحيته 
أحد رجال الّسلطة التنفيذية، وباعتبار أن نّص 
الكمارك  قانون  من   )1/ )237/ثانياً  املادة 

خالف نّص املادة )37( من الّدستور.
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من قانون انضباط موظفي الّدولة املذكورة ، واستناداً هلذا احلكم شرَّع جملس النواب تعدياًل لقانون االنضباط 
املذكور برقم 5 لسنة 2008 وأخضع عقوَبيْت: »لفت النظر« »واإلنذار« لطرق الطعن القانونية .89

عليه   نّصت  ملا  ضمنّياً   تطبيقاً  احلكم  هذا  ويًعّد 
املادة )8( من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان من 
احملاكم  إىل  يلجأ  أن  يف  احلّق  شخص  »لكّل  أّن 
الوطنية إلنصافه من أعمال فيها اعتداء على احلقوق 
األساسية اليت مينحها له القانون »،  وهو ما يتوافق- 
يف جوهره- مع ما نّص عليه  الّدستور العراقّي يف 
البند )ثالثاً( من املادة )19( من أّن »التقاضي حقٌّ 
عليه   نّص  ما  للجميع« وكذلك  مضموٌن ومكفول 
الدفاع  »حّق  أّن  من  ذاته  الّدستور  من  رابعاً  البند 

مقدس ومكفول ...«

4.الحّق في المساواة وعدم التمّييز
إّن احلّق يف املساواة وعدم التمّييز ال ينفصل عن احلقوق األخرى السيما احلّق يف تقّلد الوظائف العاّمة، 
واحلّق يف املشاركة الّسياسية وغريها، وتقوم فكرة هذا احلّق على منع التمّييز بسبب العرق أو اللون وأو اجلنس 
أو الدين، وهو ما قد تتفرّع عنه حقوق دستورية أخرى عديدة، لذلك، يتبنّي أّن العديد من التطبيقات 
ترتبط-  االقتصاديّة  أو  االجتماعّية  احلقوق  أو  الّسياسية  أو  املدنّية  باحلقوق  يتعلق  ما  القضائية سواء يف 

بشكٍل أو بآخر- باحلّق يف املساواة.90

وقد استطاعت احملكمة االحّتادية الُعليا يف العراق أن تكّرس احلّق يف املساواة وعدم التمّييز، وقد عمدت 
النّص  ربط  اخلصوص، من خالل  هبذا  اإلنسان  الّدولية حلقوق  الشرعة  تضّمنته  ملا  الضمين  التطبيق  إىل 
الّدستوري بتفسري هذا احلّق  مبا يتفق مع جوهر ما أتت به الشرعة الّدولية حلقوق اإلنسان. وليس أدّل على 
ذلك ما ورد يف حكمها رقم 13/احّتادية/2007 تاريخ 2007/7/31 اخلاّص حبّق املواطن يف التمثيل 
مبجالس احملافظات؛ إذ أشارت احملكمة يف ُحكمها إىل أّن )القواعد اليت تتبع يف تفسري أّي مادة يف تشريع 

 http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1023  89
      جملة التشريع والقضاء

90 تنّص املادة 26 من العهد الدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية على: »الناس مجيعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متّييز حبقٍّ متساٍو يف التمتع 
حبمايته. ويف هذا الّصدد جيب أْن حيظر القانون أي متّييز، وأْن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمّييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو 

اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرّأي سياسياً أو غري سياسّي، أو األصل القومّي أو االجتماعّي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب«.

ويًعّد هذا احلكم تطبيقاً ضمنّياً  ملا نّصت عليه  
املادة )8( من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان 
إىل  يلجأ  أن  يف  احلّق  »لكّل شخص  أّن  من 
احملاكم الوطنية إلنصافه من أعمال فيها اعتداء 
القانون  على احلقوق األساسية اليت مينحها له 
»،  وهو ما يتوافق- يف جوهره- مع ما نّص 
عليه  الّدستور العراقّي يف البند )ثالثاً( من املادة 
)19( من أّن »التقاضي حقٌّ مضموٌن ومكفول 
للجميع« وكذلك ما نّص عليه  البند رابعاً من 
مقدس  الدفاع  »حّق  أّن  من  ذاته  الّدستور 

ومكفول ...«.
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ما تستوجب دراسة كّل مواد ذلك التشريع للوصول 
إىل فلسفة وهدف ذلك التشريع الذي أراده املشرع 
وبالرجوع  أنه  احملكمة  ، ورأت  الدستور  ذلك  ومن 
العراق  مجهورية  دستور  من  )49/رابعاً(  املادة  اىل 
وجد أهنا تنشد وتستهدف حتقيق نسبة متثيل للنساء 
النواب،  أعضاء جملس  من عدد  الربع  تقل عن  ال 
واحملكمة االحّتادية الُعليا جتد أّن ذلك ما جيب العمل 
عليه يف جملس احملافظة املنتخب؛ نظراً لوحدة اهلدف 
ولوحدة االختصاصات يف اجملال التشريعي وأن هذا 
ال يتقاطع مع املبدأ املنصوص عليه يف املادة )14( 
املرحلة  يف  معه  منسجماً  يأيت  بأن  الّدستور  من 

احلاضرة (.91

وجاء هذا احلكم يف سياق طلب جملس النواب العراقي  تفسري بعض املواد الّدستورية، ومنها املادة )14( 
من الّدستور، وسأل فيما إذا كان ميكن فرض نسبة متثيل للنساء يف قانون احملافظات وفقاً للمادة )14( من 
الّدستور وغريها من املواد اليت نّصت على تكافؤ الفرص، ذلك أّن الّدستور َضِمن نسبَة متثيٍل للنساء يف 
جملس النواب ال تقل عن الرّبع من عدد أعضاء جملس النواب،  غري أّن قانون احملافظات غري املنتظمة يف 
إقليم مل يعاجل هذه الناحية، ويّتضح من منطوق حكم  احملكمة االحّتادية الُعليا الذي أوردناه بأهّنا قد عمدت 
إىل تطبيق ضميّن ملا نّصت عليه املادة الثانية من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان من أّن: »لكل إنسان حّق 
التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن،  دون أّي متّييز  بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس 
أو اللغة أو الدين أو الرأّي السياسّي أو أّي رأّي آخر،  أو األصل الوطيّن أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد 
أو أّي وضع آخر، دون أّي تفرقة بني الرجال والنساء« مع التأّكيد على ضرورة توافر التمّييز اإلجيايب لصاحل 
املرأة باعتبارها عنصراً حباجة إىل التمكني اجملتمعي، وهو ما ينسجم مع كافة املواثيق الّدولية هبذا الشأن، 
وينسجم مع ما نّصت علية املادة )14( من الّدستور  العراقّي: »العراقيون متساوون أمام القانون دون متّييز 
بسب اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع 

االقتصادي أو االجتماعي.«  92

ويف السِّياق ذاته، يّتضح أّن احملكمة االحّتادية الُعليا اتّبعت يف القرار 13/احّتادية/2007 تاريخ 2007/7/31 
91 املرجع الّسابق.

92 املرجع الّسابق.

العراق  يف  الُعليا  االحّتادية  احملكمة  استطاعت 
أن تكّرس احلّق يف املساواة وعدم التمّييز، وقد 
عمدت إىل التطبيق الضمين ملا تضّمنته الشرعة 
من  اخلصوص،  هبذا  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 
خالل ربط النّص الّدستوري بتفسري هذا احلّق  
مبا يتفق مع جوهر ما أتت به الشرعة الّدولية 
حلقوق اإلنسان. وليس أدّل على ذلك ما ورد 
تاريخ  13/احّتادية/2007  رقم  حكمها  يف 
2007/7/31 اخلاّص حبّق املواطن يف التمثيل 

مبجالس احملافظات.
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األسلوب ذاته يف التطبيق الضميّن للمعاّيري الّدولية بشأن احلّق يف املساواة وعدم التمّييز  خالل حكمها 
قانون  بتعديل  الطعن  الّدعوى يف  وقائع  وتتلخص  النسيّب.  التمثيل  األقلّيات يف  املتضمن محاية  حقوق 
االنتخابات رقم )126( لسنة 2005 بالقانون رقم ) 26 (لسنة 2009؛ إذ نّصت املادة )1/ثالثاً( منه 
على: »منح املكونات املذكورة فيها حصة )كوتا( حتتسب من املقاعد املخّصصة حملافظاهتم على أن ال 
يؤثّر ذلك على نسبتهم يف حالة مشاركتهم يف القوائم الوطنية(، ونّص البند )خامساً( من املادة )1( من 
ذلك القانون على أْن: »تكون املقاعد املخّصصة من الكوتا للمسيحيني ضمن دائرة انتخابية واحدة«.  
وقد أغفل هذا النّص املكونات األخرى كالصابئة املندائيني املنتشرين يف كّل حمافظات العراق، واألزيدية 
املتواجدين يف: نينوى؛ ودهوك؛ وأماكن أخرى، وقد طعن الصابئة املندائيون بعدم دستورية البند خامساً 
احملكمة  فقضت  واحدة،  انتخابية  دائرة  ضمن  يكونوا  بأن  املسيحي  باملكون  مساواهتم  وطلبوا  املذكور، 
االحّتادية الُعليا بالدعويـنَْي: )6/احّتادية/2010( و)7/احّتادية/2010( وأصدرت يف 2010/3/3 قرارْين 
يقضيان بعدم دستورية البند خامساً من املادة )1( من القانون رقم )26( لسنة 2009 لتعارضهما مع 
املادتني: )14( و)20( من الّدستور، وإشعار السلطة التشريعية بتشريع نصٍّ جديٍد يكون موافقاً هلاتنْي 
املادتنْي، كما طعن املكون األزيدي بعدم دستورية النّص ذاته وأصدرت احملكمة االحّتادية الُعليا القرار رقم 

11/احّتادية/2010 املؤرخ 2010/6/14 بعدم دستورية النّص املذكور، ومّت إصدار احلكم ذاته.93

وبالنتيجة؛ يّتضح من األحكام اليت استعرضناها أّن احملكمة 
االحّتادية الُعليا يف العراق قد اتّبعت  هنجاً يقوم على تطبيق 
اإلنسان يف  الّدولية حلقوق  للمعاّيري  وليس صرحياً  ضميّن 
تطبيقاهتا، وهذا اجتاه جّيد يف تفسري نصوص الدستور من 
وجهة نظر تتفق مع املعاّيري الّدولية وتكمّلها وصواًل للغاية 
املتوخاة من تكرّيس دور الّرقابة على دستورية القوانني يف 

تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان.94

، على حيثيات هذه القضية وغريها، ميكن مراجعة، سامية بوروبة، االجتهاد القضائي يف تطبيق معاّيري حقوق  93 املرجع الّسابق، ولالّطالع، بشكٍل تفصيليٍّ
اإلنسان يف حماكم عربّية، اجلزائر- العراق- األردن- املغرب- فلسطني، منشورات معهد راؤول والينبغ، ص 60 -62.

94 لالّطالع على املزيد من األحكام، ميكن مراجعة، سامية بوروبة، االجتهاد القضائّي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، اجلزائر- العراق- 
األردن- املغرب- فلسطني، منشورات معهد راؤول والينبغ، املرجع الّسابق، ص 52 – 58.

استعرضناها  اليت  األحكام  من  يّتضح 
أّن احملكمة االحّتادية الُعليا يف العراق قد 
ضميّن  تطبيق  على  يقوم  هنجاً  اتّبعت  
حلقوق  الّدولية  للمعاّيري  صرحياً  وليس 

اإلنسان يف تطبيقاهتا.
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رابعًا
اجتهادات المحكمة الّدستورية األردنّية

قبل إصدار قانون احملكمة الّدستورية األرديّن رقم 15 لسنة 2012، مل يكن مثة رقابة دستورية مركزية يف 
بـ »رقابة االمتناع«، وهي طريقة  النظام القضائي األردين، فلجأت احملاكم األردنّية إىل تطبيق ما يُعرف 
دفاعّية يلجأ إليها صاحب الشأن املتضّرر من تطبيق قانون معني، يف أثناء نظر دعوى أمام القضاء، طالباً 
استبعاد تطبيق هذا القانون ملخالفته للّدستور، وتفرتض هذه الطريقة أّن هناك دعوى مقامة لدى القضاء 
أيّاً كان موضوعها، فقد يكون النزاع مطروحاً أمام حمكمة جنائّية أو حقوقّية أو إداريّة، فيدفع أحد اخلصوم 
بعدم دستورية النّص القانويّن الذي سيفصل يف النزاع سنداً إليه، مطالباً بعدم تطبيقه،  فإذا أقرّه القاضي 
على طلبه وأخذ حبّجته؛ فإنّه ميتنع عن تطبيق ذلك القانون دون أن حيكم بإلغائه أو بطالنه، وتنشأ »رقابة 
االمتناع« يف األنظمة القضائّية اليت يسكت فيها الّدستور عن تنظيم موضع الّرقابة على دستورية القوانني، 
فهو ال حيتاج إىل نّص دستورّي؛ ألنه يتصل بطبيعة عمل القاضي حينما يدفع املّدعى عليه بعدم دستورية 
قانون معني، فإّن من واجب القاضي أن يتحّرى عن صحة هذا الّدفع، فإذا تبنّي له أّن القانون متفٌق مع 
أحكام الّدستور قضى بتطبيقه، أما إذا تأّكد من جّدية الدفع وخمالفة القانون للقواعد الدستورية، فعليه أن 
يرّجح كفة الّدستور باعتباره التشريع األعلى مقّرراً االمتناع عن تطبيق هذا القانون يف القضية املطروحة وفقاً 
ملبدأ تدرّج التشريع، وهذا ما سارت عليه احملاكم األردنّية باختالف أنواعها ودرجاهتا قبل تشكيل احملكمة 

الّدستورية األردنية.95

ويف العام 2011 مّت تعديل الّدستور األردين، وقد مشل التعديل إنشاء المحكمة الّدستورية،96 وقد أقّرت 
التعديالت الّدستورية الصادرة بتاريخ2011/10/1 فصاًل خاّصاً بإنشاء هذه حملكمة يف املواد: 58، 59، 
60، 61 ؛ إذ نّصت املادة 58 من الّدستور األرديّن بعد تعديله على أْن: » تنشأ بقانون حمكمة دستورية 
يكون مقرها يف العاصمة وتعتب هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاهتا وتؤلف من تسعة أعضاء على األقل من 

95 مبا أّن احلكم يقتصر فقط على االمتناع عن تطبيق القانون لتعارضه مع أحكام الّدستور، كما أنه ذو حجّية نسبّية؛ إذ يقتصر أثره على أطراف الّدعوى 
فقط، فإن هذا القانون يبقى قائًما وموجوداً، وميكن للمحاكم األخرى أن تطبقه إذا مل يدفع بعدم دستوريته أمامها، أو إذا قّررت هذه احملاكم دستوريته. 
وعليه؛ فإّن من احملتمل أن تتضارب األحكام الصادرة عن احملاكم بأنواعها، ولكن املالحظ من الناحية العملّية أن صدور احلكم باالمتناع عن تطبيق قانون 
ما لعدم دستوريته من حمكمة عليا يقيد سائر احملاكم على اختالف درجاهتا، ويكون سبباً يف شّل تطبيق ذلك القانون، للمزيد: يرجى النظر إىل، هاين علي 

الطهراوي، ماهية رقابة االمتناع يف القانون األردين: 
  http://www.startimes.com/f.aspx?t=31513431   

96كانت هذه التعديالت على درجة مهّمة من االتساع حىت إهنا مشلت أكثر من ثلث نصوص الّدستور، واحتوت، يف جمملها، على تعديالت مهّمة فيما 
يتعّلق بنصوص إدارة السلطات، وأسلوب عملها، وكذلك يف األجزاء املتعّلقة حبقوق اإلنسان األساسّية، ومبنظومة حقوق اإلنسان مبفهومها الّدويل، ومّتت 
موافقة البملان عليها، وأصبحت سارية املفعول ونافذة. ومن أهّم هذه التعديالت مسائل تتعّلق بالّسلطات الثالث، وضمانات عدم تدخل أو تغّول أحدمها 

على األخرى، ومّت تنظيم عالقات هذه السلطات وأسلوب عملها، واستحدثت مؤّسسات دستورية للرقابة على ُمارسة السلطات
   http://www.cco.gov.jo/ar- موقع احملكمة الدستورية األردين 
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بينهم الرئيس يعينهم امللك« . وإعمااًل هلذا النّص، صدر قانون احملكمة الدستورية رقم )15( لسنة 2012 
بتاريخ 10/6/ 2012. ومبوجب املـادة 4 من هذا القانون، أضحت احملكمة الّدستورية خمتصة بالّرقابة على 
دستورية القوانني واألنظمة النافذة، وكذلك تفسري نصوص الدستور، وقد نّظمت املواد: 12،11،10،9، 

طرق الطعن الّدستوري أمامها.97

وجرياً على ذلك؛ ميكن تقسيم الّرقابة الّدستورية يف األردن إىل مرحلتني أساسيتني: مرحلة »رقابة االمتناع« 
ما قبل صدور قانون احملكمة الّدستورية رقم 15 لسنة 2012؛ ومرحلة »الّرقابة الّدستورية املركزية«، وهي 

املرحلة اليت تلت صدور هذا القانون.

وألمهّية املرحلة األوىل، وهي مرحلة »رقابة االمتناع«، البّد من اإلشارة إىل بعض األحكام القضائّية الصادرة 
عن احملاكم األردنية هبذا الّصدد، وذلك قبل الولوج إىل تطبيقات احملكمة الّدستورية األردنّية بوصفها جهة 

الرقابة املركزية على دستورية القوانني يف األردن بعد صدور قانوهنا الناظم هلا.

إّن  القول  االمتناع«، ميكن  بـ »رقابة  يتعّلق  ما  ويف 
ودرجاهتا،  أنواعها  اختالف  على  األردنية،  احملاكم 
مفاهيم  تكريس  يف  حدٍّ كبري-  إىل  سامهت-  قد 
تطبيق  عن  باالمتناع  تطبيقاهتا  يف  اإلنسان  حقوق 
نصوص خمالفة حلقوق اإلنسان مبا يؤّكد على احلماية 
حكم  إىل  نشري  هذا  ويف  احلقوق.  هلذه  الّدستورية 
املنعقدة  جلستها  يف  عمان،  جزاء  بداية  حمكمة 
بتاريخ 2002/10/30؛ إذ  تصّدت يف حكم هلا 
فيما  النشر،  حرّية  على  والعقابّية  التشريعّية  للقيود 
من   78 املادة  تطبيق  عن  االمتناع  قّررته خبصوص 
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960؛ فقد رأت 

احملكمة يف حكمها رقم 2002/876 أّن جعل مسؤولية رئيس التحرير مبنّية على افرتاض قانويّن بأنه اطّلع 
على كّل ما نشر يف الصحيفة يشّكل خمالفًة ألحكام الّدستور بافرتاض مبدأ ُحسن النّية و الباءة، وقّررت 
أّن الفقرة )ب( من املادة )41( من قانون املطبوعات والنشر ختالف املادة )103( من الّدستور؛  أيّضاً 

97 املرجع الّسابق.

ويف ما يتعّلق بـ »رقابة االمتناع«، ميكن القول 
أنواعها  اختالف  على  األردنية،  احملاكم  إّن 
يف  حدٍّ كبري-  إىل  سامهت-  قد  ودرجاهتا، 
تطبيقاهتا  يف  اإلنسان  حقوق  مفاهيم  تكريس 
حلقوق  خمالفة  نصوص  تطبيق  عن  باالمتناع 
الّدستورية هلذه  اإلنسان مبا يؤّكد على احلماية 
حمكمة  حكم  إىل  نشري  هذا  ويف  احلقوق. 
بداية جزاء عمان، يف جلستها املنعقدة بتاريخ 
هلا  حكم  يف  تصّدت  إذ   2002/10/30؛ 

للقيود التشريعّية والعقابّية على حرّية النشر.
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األمر الذي جيعل هذه الفقرة غري دستورية« وقد رأت احملكمة وجوب »االمتناع عن تطبيق النص القانوين 
املخالف للدستور باعتبار الدستور أمسى القوانني.«98

كما أّن حمكمة العدل األردنّية، ويف سابقة على درجة كبرية من األمهّية يف القضية رقم 97/226 تاريخ 
لسنة 1997، خُلصت  املؤقت رقم 27  والنشر  املطبوعات  قانون  1998/1/26 بشأن عدم دستوريّة 
الّدستور األردين لسنة  املادة 94 من  الّضرورة  املنصوص عليها يف  احملكمة يف هذا احلكم إىل أّن حالة 
1952 ال تتوافر يف احلالة اليت صدر هبا التشريع املذكور. وعليه؛ فهو خمالف للّدستور؛ األمر الذي يستدعي 

بالتأّكيد االمتناع عن تطبيقه.99

ويالحظ هنا أّن هاتنْي احملكمتنْي قد تصّدتا حلماية 
احلّق يف حرّية الرأّي والتعبري باالمتناع عن تطبيق 
مبقتضى خمالف  الصادر  أو  له،  املناقض  التشريع 
لالشرتاط الّدستوري. وهذا ينسجم- يف حقيقته- 
مع القواعد الّدولية احلامية للحّق يف حرّية الرأّي 
والتعبري؛ إذ ينسجم هذان احُلكمان مع ما نّصت 
عليه املادة 19 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق 
يف  حّق  إنسان  »لكّل  أّن  من  والّسياسية  املدنّية 
اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حّق يف 
حرية التعبري، ويشمل هذا احلّق حريته يف التماس 
خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها 
على  سواء  للحدود،  اعتبار  دومنا  اآلخرين  إىل 
بأية  أو  قالب  يف  أو  مطبوع  أو  مكتوب  شكل 

وسيلة أخرى خيتارها.«

العام  يف  املقرّة  الدستورية  التعديالت  بعد  األردن  يف  الّدستورية  الّرقابة  من  اجلّيدة  املرحلة  إىل  وباالنتقال 
2011، وبعد صدور قانون احملكمة الّدستورية األردنّية، ومن خالل استعراضنا لتجربة هذه احملكمة، يّتضح 

98 جتدر اإلشارة إىل أّن املصدر مل يبنّي اسم احملكمة اليت أصدرت القرار رقم 2002/876 ، يرجى النظر إىل موقع التشريعات األردنية:
 http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp?year=2002&no=876&PrincType=8&PrincPage=000000&p
ublish_year=2002

99 أبو حجيلة، الرقابة على دستورية القوانني يف األردن، 163.

تصّدتا  قد  احملكمتنْي  هاتنْي  أّن  هنا  ويالحظ 
حلماية احلّق يف حرّية الرأّي والتعبري باالمتناع عن 
مبقتضى  الصادر  أو  له،  املناقض  التشريع  تطبيق 
الّدستوري. وهذا ينسجم- يف  خمالف لالشرتاط 
يف  للحّق  احلامية  الّدولية  القواعد  مع  حقيقته- 
احُلكمان  إذ ينسجم هذان  الرأّي والتعبري؛  حرّية 
الّدويّل  العهد  من  املادة 19  عليه  نّصت  ما  مع 
اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية من أّن »لكّل 
إنسان حّق يف اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل 
احلّق  هذا  ويشمل  التعبري،  حرية  حّق يف  إنسان 
املعلومات  ضروب  خمتلف  التماس  يف  حريته 
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار 
للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو 

يف قالب أو بأية وسيلة أخرى خيتارها.«.
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أهنا، وعلى الّرغم من حداثة نشأهتا، استطاعت إصدار العديد من التطبيقات القضائّية والتفسريات لنصوص 
الّدستور اليت تتوافق مع املعاّيري الّدولية حبقوق اإلنسان؛ األمر الذي يُنبئ عن دور كبري هلذه احملكمة يف 

تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان، ويف ما يلي نورد بعضاً من هذه األحكام:

1. الحّق في التنظيم النقابي
كّرست احملكمة الّدستورية األردنّية احلّق يف التنظيم النقايّب بصورة الفتة جلّية يف قرار التفسري رقم 6 لسنة 
2013 الصادر عنها بتاريخ 2013/7/24؛ إذ انعقدت والية احملكمة الّدستورية بالتفسري بناء على قرار 
جملس األعيان بتاريخ 2013/4/14 واملتضمن طلب تفسري املادة 2/23/و واملادة 120 من الّدستور 
األرديّن لبيان ما إذا كان هذان النصان جييزان للموظفني يف أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤّسسة حكومية 
أْن ينشئوا نقابة خاّصة هلم، وهم موظفون تابعون لنظام اخلدمة املدنية، وال يوجد لوظائفهم مثيل يف القطاع 

اخلاّص خارج إطار احلكومة.100

وقد رأت احملكمة يف معرض القرار أّن املادة 1/128من الّدستور األردين بعد تعديالت 2011 قد أحاطت 
احلقوق واحلّريات للمواطن األردين، مهما كان نوعها، بسياج قوّي من احلماية، وعملت على إسباغ احلماية 
على احلّق يف التنظيم النقايب من خالل ربط تأصيلّي عميق بني النصوص الّدستورية وأحكام املواثيق والعهود 

أشارت  فقد  اإلنسان؛  حبقوق  املتعّلقة  الّدولية 
نّصت  ما  إلزامية  إىل  احملكمة، على حنوٍّ صريٍح، 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   4/23 املادة  عليه 
اإلنسان الذي صادق عليه األردن يف 10 كانون 
األول/ديسمب من العام 1948، واليت جاء فيها 
أّن »لكل شخص حّق إنشاء النقابات مع آخرين 

واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله«.

كما عمدت احملكمة، وعلى حنّو غري مسبوق، إىل 
ربط صريح للمادة 1/128 من الّدستور األرديّن 
باملادة 1/22 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
املدنّية والّسياسّية لسنة 1966  الذي صّدق عليه 

100 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: موقع احملكمة الّدستورية األردنّية:
 http://www.cco.gov.jo/Portals/0/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%2%D8%B1%D9%82
%D9%85%206%20%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9.pdf

إىل  مسبوق،  غري  حنّو  وعلى  احملكمة،  عمدت 
ربط صريح للمادة 1/128 من الّدستور األرديّن 
باملادة 1/22 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
صّدق  الذي    1966 لسنة  والّسياسّية  املدنّية 
العام  يناير من  الثاين/  األردن يف 3 كانون  عليه 
1976، اليت نّصت على أّن: »لكّل فرد حّق يف 
حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك 
أجل  من  إليها  واالنضمام  النقابات  إنشاء  حّق 
العهد  من   8 باملادة  وكذلك  مصاحله،«  محاية 
واالجتماعّية  االقتصاديّة  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل 
والثقافّية لسنة 1966 الذي صّدق عليه األردن 

يف 3 كانون الثاين/ يناير من العام. 
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األردن يف 3 كانون الثاين/ يناير من العام 1976، اليت نّصت على أّن: »لكّل فرد حّق يف حرية تكوين 
اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حّق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله،« وكذلك 
باملادة 8 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعّية والثقافّية لسنة 1966 الذي صّدق 
عليه األردن يف 3 كانون الثاين/ يناير من العام 1976اليت نّصت على أن: »تتعهد الدول األطراف يف 
هذا العهد بكفالة حّق كّل شخص يف تكوين النقابات باالشرتاك مع آخرين وىف االنضمام إىل النقابة اليت 
خيتارها، دومنا قيد سوى قواعد املنظمة املعنية، على قصد تعزيز مصاحله االقتصادية واالجتماعية ومحايتها. 
وال جيوز إخضاع مارسة هذا احلّق ألية قيود غري تلك اليت ينّص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف 
جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو النظام العام أو حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم، حّق النقابات 
يف إنشاء احتادات أو احتادات قومية، وحّق هذه االحتادات يف تكوين منظمات نقابية دولية أو االنضمام 

إليها«.

قرار  يف  األردنّية  الّدستورية  احملكمة  تكتِف  ومل 
الدوليَّني، بل  العهَدْين  التفسري هذا باإلشارة إىل 
توّسعت يف إسباغ احلماية على احلّق يف التنظيم 
الّدولية  احلماية  على  التأّكيد  خالل  من  النقايب 
تضّمنه  ما  إلزامّية  تأّكيد  خالل  من  احلّق  هلذا 
 1 املادة  مبقتضى  الّدولية  العمل  منظمة  دستور 
منه وما بعدها، وكذلك االتفاقّية رقم 87 بشأن 
احلرّية النقابّية ومحاية حّق التنظيم النقايّب واملفاوضة 
االتفاقّية رقم 89 بشأن حّق  اجلماعية، وكذلك 
وجدت  إذ  اجلماعية؛  واملفاوضة  النقايّب  التنظيم 

احملكمة أّن هذه االتفاقّية قد كفلت حّق التنظيم النقايّب للموظفني العمومّيني باملعىن الذي يتسع جلميع 
األشخاص الذين تستخدمهم السلطات العاّمة، فانبثق عنها ما يُطلق عليه » منظمة موظفين عموميين« 
ليكون غرضها تقرير مصاحل هذه الفئة والّدفاع عنها بكّل ما يلزم توفريه هلذه املنظمات وما يتعنّي تقدميه 
من تسهيالت؛ األمر الذي يؤّكد أّن حّق التنظيم النقايّب قد حظي حبماية دولّية على حدِّ وصف احملكمة. 
وقد أجازت احملكمة يف ضوء ذلك للموظفني العمومّيني يف أيّة وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤّسسة حكومية 
أن يُنشئوا نقابة خاّصة هلم حىت وإْن كانوا موظفني تابعني لنظام اخلدمة املدنّية، وال يوجد لوظائفهم َمثيٌل 

يف القطاع اخلاّص خارج إطار احلكومة.

قرار  يف  األردنّية  الّدستورية  احملكمة  تكتِف  ومل 
التفسري هذا باإلشارة إىل العهَدْين الدوليَّني، بل 
توّسعت يف إسباغ احلماية على احلّق يف التنظيم 
الّدولية  احلماية  على  التأّكيد  خالل  من  النقايب 
تضّمنه  ما  إلزامّية  تأّكيد  خالل  من  احلّق  هلذا 
 1 املادة  مبقتضى  الّدولية  العمل  منظمة  دستور 
منه وما بعدها، وكذلك االتفاقّية رقم 87 بشأن 
احلرّية النقابّية ومحاية حّق التنظيم النقايّب واملفاوضة 
اجلماعية، وكذلك االتفاقّية رقم 89 بشأن حّق 

التنظيم النقايّب واملفاوضة اجلماعية.
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ويُعّد هذا احلكم سابقًة يف تأّكيد قدرة الّرقابة على 
دستورية القوانني وتفسري نصوص التشريعات من 
الّدولية  االتفاقّياِت  تطبيق  على  دستورّي  منظور 
إلزامّية  على  التأّكيد  خالل  من  اإلنسان  حلقوق 
صريح؛  حنّو  على  الوطيّن  للمشرّع  املعاّيري  هذه 
األمر الذي يندرج يف سياق النهج القضائّي الذي 
يعتمد على تغليب االتفاقّية على التشريع الوطيّن 

مبا ينسجم مع أحكام الّدستور.

2. الحّق في المساواة أمام القانون والقضاء
عملت احملكمة الّدستورية األردنّية على إسباغ احلماية الّدستورية للحّق يف املساواة أمام القانون والقضاء 
بتاريخ  عنها  الصادر   2013 لسنة   2 رقم  احلكم  ذلك  ومن  عنها،  الصادرة  األحكام  من  العديد  يف 
التحكيم  قانون  املادة 51 من  بدستورية  املقّدم  الطعن  تتلخص وقائع هذا احلكم يف  إذ  2013/4/3؛ 
رقم 31 لسنة 2001 املثار لدى حمكمة استئناف عمان يف الدعوى رقم 2012/15 واحملال إىل حمكمة 
التمّييز اليت قامت بدورها بإحالته إىل احملكمة الّدستورية، فقد تضّمن الطعن القول إّن املادة 51 من قانون 
التحكيم تنطوي على خمالفة دستورية واضحة متّس روح الدستور ومبادئه بعدم مساواهتا بني اخلصوم يف احلّق 
يف املساواة أمام القانون والقضاء، من خالل منح أحد اخلصوم درجة تقاضي إضافية ومنعها عن الطرف 

اآلخر، مبا يشكل إنكاراً للعدالة واملساواة بني اخلصوم، وخمالفة للمادة 1/6 من الّدستور األردين.101

وجدت احملكمة أّن هذه املادة ختالف ما نّصت عليه املادة 1/128 من الّدستور األردين؛ ألّن هذه املادة 
قد أقامت سياجاً على احلقوق واحلرّيات العاّمة على اختالفها ملنع االلتفاف عليها، وأّكدت احملكمة على 
أّن  التفويض املمنوح للمشرّع بتنظيم استعمال هذه احلقوق جيب أالّ ينال جوهر هذه احلقوق أو املساّس 
هبا، حبيث ال تكون صالحية املشرّع بتنظيم هذه احلقوق إىل حّد إهدارها أو مصادرهتا بأّي شكل من 

األشكال، وإال كان ذلك خروجاً على أحكام الّدستور.

وأشارت احملكمة، على حنوٍّ صريٍح، إىل أّن احلّق يف التقاضي هو مبدأ دستورّي ال جيوز جتاوزه، وجيب أْن 

101  لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: موقع احملكمة الّدستورية األردنّية:
http://www.cco.gov.jo/Portals/0/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B%AA%D9%85%82%D8%B1%D8%A7%
D8%B1%20%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20
128%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7-2.pdf

ويُعّد هذا احلكم سابقًة يف تأّكيد قدرة الّرقابة على 
دستورية القوانني وتفسري نصوص التشريعات من 
الّدولية  االتفاقّياِت  تطبيق  على  دستورّي  منظور 
إلزامّية  على  التأّكيد  من خالل  اإلنسان  حلقوق 
صريح؛  حنّو  على  الوطيّن  للمشرّع  املعاّيري  هذه 
األمر الذي يندرج يف سياق النهج القضائّي الذي 
يعتمد على تغليب االتفاقّية على التشريع الوطيّن 

مبا ينسجم مع أحكام الّدستور.
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يتّم متكني املواطنني من التمّتع به على حدٍّ سواء، السيما أّن املادة 1/6 من الّدستور قد نّصت على أّن 
األردنّيني أمام القانون سواء ال متّييز بينهم يف احلقوق والواجبات، وإْن اختلفوا بالعرق او اللغة أو الدين، 
وخُلصت احملكمة إىل نتيجة مفادها أّن املادة 51 من قانون التحكيم ختالف مبدأ املساواة أمام القانون 
املادة  ملخالفتها هذه  بعدم دستوريتها  احلكم  فقّررت  أيضاً،  الّدستور  من  املادة 1/6  عليه يف  املنصوص 

وخمالفتها املادة 128 /1 من الّدستور األردين أيضاً.

ويف السِّياق ذاته، أّكدت احملكمة الّدستورية األردنّية، مرّة أخرى، على إسباغ احلماية الّدستورية على احلّق 
يف املساواة أمام القانون والقضاء من خالل ما قضت به يف احلكم  رقم 4 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 
األنباء  املادة 14 من نظام موظفي وكالة  الفقرة ب من  بالطعن يف عدم دستورية  املتعّلق   2014/9/3
األردنية رقم 7 لسنة 2010 املتصلة باحلقوق التعاقدية ملوظفي الوكالة؛ إذ قال الطاعن إّن هذه املادة ختالف 
مبدأ املساواة بني األردنّيني الوارد يف املادة 1/6 من الّدستور األردين. وقد خُلصت احملكمة إىل أّن الفقرة 
ب من املادة 14 من نظام موظفي وكالة األنباء األردنية رقم 7 لسنة 2010 تنطوي على إخالل باحلّق يف 

املساواة بني األردنّيني رغم احتالهلم مركزاً قانونّياً واحداً، فقضت بعدم دستوريتها.102

وهذا ما أّكدته احملكمة الّدستورية األردنّية أيضاً يف حكمها رقم 7 لسنة 2013 املتعّلق بعدم دستورية الفقرة 
ج من املادة 11 من قانون االمساء التجارية رقم 9 لسنة 2006؛ إذ رأت احملكمة عدم دستورية هذه الفقرة؛ 
ألهنا حرمت طالب الشطب من الطعن بالقرار اإلداري أسوًة بالطرف اآلخر؛ األمر الذي جيعلها تنطوي 

على إخالل مببدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة 1/6 من الّدستور األرديّن.103

ويف ضوء ما تقّدم ؛ يّتضح أّن ما ذهبت إليه احملكمة الّدستورية األردنّية يف األحكام الثالثة املشارة إليها 
ينسجم مع ما جاءت به املادة 10 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان اليت نّصت على أّن: » لكّل إنسان، 
وعلى قدم املساواة التاّمة مع اآلخرين، احلّق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظراً منصفاً وعلنّياً، 
للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أيّة هتمة جزائّية توّجه إليه،« ومع ما نّصت عليه املادة 8 من اإلعالن ذاته 
على أّن: »ألّي شخص حّق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك 
احلقوق األساسية اليت مينحها إياه الدستور أو القانون«، وكذلك ما أّكده العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
D8%A7%/0/http://www.cco.gov.jo/Portals :102 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: موقع احملكمة الّدستورية األردنّية

%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%204%20-2014.pdf

http://cco.gov.jo/Portals/0/%D8%A7%D9% :103 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: موقع احملكمة الّدستورية األردنّية
84%D8%AD%D9%83%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%207.pdf
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الفقرات من 1-7 من  والّسياسية يف  املدنّية 
املادة 14 من العهد ذاته املتعّلقة بالضمانات 
املرتبطة باحلّق يف التقاضي؛ األمر الذي يؤّكد 
الّدستورية  للمحكمة  العميق  الدور  على 
حلقوق  الّدولية  لالتفاقّياِت  الضمين  بالتطبيق 
اإلنسان من خالل تفسري النصوص الّدستورية 
املواثيق  يف  وردت  اليت  واملعاّيري  يتواءم  مبا 

واملعاهدات الّدولية حلقوق اإلنسان.

3. الحّق في التقاضي
احملكمة  به  قامت  الذي  الدور  إىل  إضافًة 
الّدستورية األردنّية يف إسباغ احلماية الّدستورية 
للحّق يف التنظيم النقايّب واحلّق يف املساواة أمام 
تأّكيد  فإهّنا قد سعت إىل  القانون والقضاء، 
دورها أيضاً يف توفري احلماية الّدستورية للحّق 
يف التقاضي، ومن ذلك ما جاء يف قرارها رقم 
4 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 2013/3/7 
قانون  دستورية  بعدم  املقّدم  بالطعن  واملتعّلق 
املالكني واملستأجرين املثار لدى حمكمة صلح 
حقوق الرمثا يف دعوى تقدير أجر املثل رقم 
الّدستورية  احملكمة  إىل  2012/167 واحملال 
رقم  قرارها  مبوجب  التمّييز  حمكمة  قبل  من 
 .2012/12/27 تاريخ   2012/4422

104

http://cco.gov.jo/Portals/0/%D9%82% :104 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: موقع احملكمة الّدستورية األردنّية
D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D
9%8A%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%20%D9%85%D8%B9%20%20

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9.pdf

يّتضح أّن ما ذهبت إليه احملكمة الّدستورية األردنّية يف 
األحكام الثالثة املشارة إليها ينسجم مع ما جاءت به املادة 
10 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان اليت نّصت على 
أّن: » لكّل إنسان، وعلى قدم املساواة التاّمة مع اآلخرين، 
احلّق يف أن تنظر قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظراً منصفاً 
وعلنّياً، للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أيّة هتمة جزائّية توّجه 
إليه،« ومع ما نّصت عليه املادة 8 من اإلعالن ذاته على 
أّن: »ألّي شخص حّق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة 
إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية اليت 
مينحها إياه الدستور أو القانون«، وكذلك ما أّكده العهد 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية يف الفقرات من 
1-7 من املادة 14 من العهد ذاته املتعّلقة بالضمانات 
املرتبطة باحلّق يف التقاضي؛ األمر الذي يؤّكد على الدور 
العميق للمحكمة الّدستورية بالتطبيق الضمين لالتفاقّياِت 
الّدولية حلقوق اإلنسان من خالل تفسري النصوص الّدستورية 
مبا يتواءم واملعاّيري اليت وردت يف املواثيق واملعاهدات الّدولية 

حلقوق اإلنسان.

الّدستورية  به احملكمة  قامت  الذي  الدور  إىل  إضافًة 
األردنّية يف إسباغ احلماية الّدستورية للحّق يف التنظيم 
النقايّب واحلّق يف املساواة أمام القانون والقضاء، فإهّنا 
احلماية  توفري  يف  أيضاً  دورها  تأّكيد  إىل  سعت  قد 
جاء  ما  ذلك  ومن  التقاضي،  يف  للحّق  الّدستورية 
بتاريخ  الصادر   2013 لسنة   4 رقم  قرارها  يف 
بعدم دستورية  املقّدم  بالطعن  واملتعّلق   2013/3/7
حمكمة  لدى  املثار  واملستأجرين  املالكني  قانون 
رقم  املثل  أجر  تقدير  الرمثا يف دعوى  صلح حقوق 
2012/167 واحملال إىل احملكمة الّدستورية من قبل 
 2012/4422 رقم  قرارها  مبوجب  التمّييز  حمكمة 

تاريخ 2012/12/27.
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وقد وجدت احملكمة يف أثناء نظر الطعن املتعّلق بقطعّية احلكم بأجر املثل قد أصاب جوهر احلقوق اليت 
حرص املشرّع الّدستوري على صيانتها، ذلك أّن عدم إتاحة اجملال بالطعن بقرار أجر املثل يشّكل مساساً 
جوهرياً حبقوق املواطنني لدى درجة قضائّية أعلى، وأّن من شأن ذلك إهدار احلماية اليت فرضها الّدستور 
للحقوق على اختالف أنواعها. وخُلصت احملكمة إىل أّن عدم إتاحة اجملال بالطعن بقرار أجر املثل خيالف 
ما نّصت عليه املادة 1/128 من الّدستور األرديّن؛ ألّن هذه املادة قد أقامت سياجاً على احلقوق واحلرّيات 
العاّمة على اختالفها ملنع االلتفاف عليها، وأّن التفويض املمنوح للمشرّع بتنظيم استعمال هذه احلقوق 
جيب أالّ ينال جوهر هذه احلقوق أو املساس هبا، حبيث ال تكون صالحّية املشرّع بتنظيم هذه احلقوق إىل 
حّد إهدارها أو مصادرهتا، بأّي شكٍل من األشكال، وإال كان ذلك خروجاً على أحكام الدستور، فقضت 

بعدم دستورية قطعّية احلكم بأجر املثل املقّررة مبوجب أحكام قانون املالكني واملستأجرين.

احملكمة  إليه  ذهبت  ما  أّن  يتبنّي  هذا  ويف 
الّدستورية األردنّية يف هذا احلكم يُعّد من قبيل 
التطبيق الضميّن للمعاّيري الّدولية احلامية للحّق 
يف التقاضي انسجاماً مع ما جاءت به املادة 
10 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت 
أّن: » لكل إنسان، وعلى قدم  نّصت على 
املساواة التاّمة مع اآلخرين، احلّق يف أن تنظر 
منصفاً  نظراً  وحمايدة،  مستقلة  قضيته حمكمة 
أية  ويف  والتزاماته  حقوقه  يف  للفصل  وعلنّياً، 

أّن: »ألّي شخص حّق  ذاته على  املادة 8 من اإلعالن  ما نّصت عليه  إليه،« ومع  توجه  هتمة جزائية 
اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك احلقوق األساسية اليت مينحها 
إياه الدستور أو القانون،« وكذلك ما أّكده العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية يف الفقرات من 

1-7 من املادة 14 من العهد ذاته املتعّلقة بالضمانات املرتبطة باحلّق يف التقاضي.

خامسًا
اجتهادات المجلس الّدستوري الجزائرّي

شّكل صدور الّدستور اجلزائرّي لسنة 1989 نقلًة نوعّيًة يف التنظيم الّدستوري اجلزائرّي جلهة إرساء أسس 
دولة القانون باعتماده مبدأ الفصل بني الّسلطات وتكرّيس احلماية الّدستورية حلقوق اإلنسان من خالل 
استحداث جملٍس دستوريٍّ يتوىّل الّرقابة الدستورية مبوجب نّص املادة 155 )اليت أصبحت يف دستور 1996 
املادة 165(؛ إذ حّددت هذه املادة االختصاصات املنوطة هبذا اجملال حني أشارت إىل أنه »يفصل اجمللس 

للمعاّيري الّدولية احلامية للحّق يف التقاضي انسجاماً 
مع ما جاءت به املادة 10 من اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان اليت نّصت على أّن: » لكل إنسان، وعلى 
تنظر  أن  يف  احلّق  اآلخرين،  مع  التاّمة  املساواة  قدم 
قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة، نظراً منصفاً وعلنّياً، 
للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية هتمة جزائية توجه 
إليه،« ومع ما نّصت عليه املادة 8 من اإلعالن ذاته. 
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الدستوري، باإلضافة إىل االختصاصات اليت خّولتها إيّاه صراحة أحكام أخرى يف الدستور، يف دستورية 
املعاهدات والقوانني، والتنظيمات، إما برأّي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار يف احلالة العكسية.«

منح  قد  اجلزائرّي  الّدستور  »أّن  أوهلما  جوهريتـنَْي:  مالحظتـنَْي  إبداء  ميكن  املادة؛  هذه  نّص  وباستقراء 
القانونّية، هي: املعاهدات؛ والقوانني؛  القواعد  الّرقابة على ثالثة أنواع من  الّدستوري صالحية  للمجلس 
واالتفاقّيات، وهو الّدستور العريّب الوحيد الذي نّص على رقابة دستوريّة املعاهدات، وثانيهما أّن اجمللس 
الّدستوري اجلزائرّي قد اعتمد نظام الّرقابة الّدستوريّة الّسابقة والاّلحقة، وهو كذلك أمرٌّ مل تأخذ به الدساتري 

العربّية األخرى«.105

الّدستوري  اجمللس  الجتهادات  املتتبع  إّن 
دوراً  نشأته  منذ  أدى  قد  أنه  جيد  اجلزائرّي؛ 
الّدولية  االتفاقّياِت  تطبيق  يف  وفاعاًل  أساسّياً 
فقط  يكتِف  مل  أنه  ذلك  اإلنسان،  حلقوق 
بفحص البنود اليت مّت إخطاره بعدم دستوريتها، 
بل توّسع يف تطبيق مبدأ رقابة اتفاقية القانون؛ 
إذ حرص على تأّكيد احرتام املشرّع يف العملية 
التشريعّية اليت ميارسها، باعتباره سلطة عمومّية، 

حقوق األفراد وحرّياهتم املكّرسة يف الّدستور، ومل يكتِف فقط بإلغاء البنود اليت متّس هبذه احلقوق، بل ذّكر 
املشرّع بدوره يف تكريس هذه احلقوق وإعماهلا، ومن ذلك ما  ورد يف الرأّي رقم01 الصادر يف06 آذار/
مارس 1997 املتعّلق برقابة مطابقة األمر املتضمن القانون العضوي اخلاّص بقانون االنتخابات للّدستور 
حني أشار إىل أّن »عمل املشرّع، خاّصة يف ميدان احلقوق واحلريات، الفردية منها واجلماعية، ينبغي أن 

يضمن املمارسة الفعلية للحّق أو احلرية املعرتف هبا دستوريا«.106 

وميكن استعراض بعض تطبيقات اجمللس الّدستوري اجلزائرّي يف هذا الشأن من خالل احملاور التالّية:

1. الحّق في المساواة وعدم التمّييز

أيّا  التمّييز  وعلى حظر  اجلزائرّيني،  املواطنني  بني  املساواة  يف  احلّق  على  اجلزائرّي  الّدستوري  اجمللس  أّكد 
ًكان نوعه، وهذا ما أنبأ عنه قراره  املؤرخ 20 آب/ أغسطس 1989 يف ما يتعلق بقانون االنتخابات،

105 سامية بوروبة، االجتهاد القضائّي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، املرجع الّسابق، ص 28.

106 اجمللس الدستورّي اجلزائرّي ومحاية حقوق اإلنسان: تقّييم أويّل للممارسات، سامية بوروبة، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر.

اجلزائرّي؛  الّدستوري  اجمللس  الجتهادات  املتتبع  إّن 
أساسّياً وفاعاًل يف  جيد أنه قد أدى منذ نشأته دوراً 
تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق اإلنسان، ذلك أنه 
البنود اليت مّت إخطاره بعدم  مل يكتِف فقط بفحص 
اتفاقية  رقابة  مبدأ  تطبيق  يف  توّسع  بل  دستوريتها، 

القانون.
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والالفت يف هذا القرار أّن اجمللس الّدستوري 
االتفاقّيات  مُسّو  مبدأ  على  أّكد  قد  اجلزائري 
أشار  حينما  الوطيّن  التشريع  على  الّدولية 
اتفاقية  »أية  أّن  إىل  قراره  منطوق  صراحًة يف 
بعد املصادقة عليها ونشرها، تندرج يف القانون 
من   123 املادة  مبقتضى  وتكتسب  الوطين، 
الدستور اجلزائري سلطة السمو على القوانني، 
وختّول كل مواطن جزائري أن يتذرع هبا أمام 
خاصة  الشأن  وهكذا  القضائية،  اجلهات 
بالنسبة إىل ميثاق األمم املتحدة لسنة 1966 

أبريل سنة 1989  املوافق 25  املؤرخ يف 19 رمضان عام 1409  بالقانون رقم 89ـ08  املصادق عليه 
الذي انضمت اجلزائر إليه مبرسوم رئاسي رقم 89ـ67 املؤرخ يف 11 شوال عام 1409 املوافق 16 مايو 
سنة 1989، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، املصادق عليه باملرسوم رقم 87ـ37 املؤرخ يف 4 
مجادى الثانية عام 1407 املوافق 3 فباير سنة 1987، فإن هذه األدوات القانونية متنع منعاً صرحياً كل 

متييز مهما كان نوعه«.107

وهناك َمْن يرى أّن اجمللس الّدستوري اجلزائرّي قد توّسع توّسعاً إجيابّياً يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق 
اإلنسان يف اجتهاداته اليت عّب عنها هذا القرار بشكل جلّي، ذلك أّن »من نتائج هذا التوسيع أن القاعدة 
املرجعية مل تعّد الدستور فقط بل حىت املعاهدات، ما حدا باجمللس إللغاء البند الذي ورد يف القانون باعتباره 
ال يتوافق مع معاهدات حقوق اإلنسان اليت صادقت عليها اجلزائر السيما العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
املدنّية والّسياسية لسنة 1966، وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة 1981 اليت تكرس مبدأ 

عدم التمييز أيا كان نوعه.«108

وقد حرص اجمللس الّدستورّي اجلزائرّي على تكرّيس احلّق يف املساواة وعدم التمّييز يف اجتهادات أخرى، 
ومن ذلك ما جاء يف رأّي صادر عنه يف 1998 »باعتبار مبدأ مساواة املواطنني أمام القانون كما هو وارد 
يف املادة 29 من الدستور يلزم املشرّع بإخضاع املواطنني الذين يتواجدون يف وضعيات ماثلة إىل قواعد 

ماثلة، وإخضاع املتواجدين يف وضعيات خمتلفة لقواعد خمتلفة.«109
107 سامية بوروبة، االجتهاد القضائّي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، املرجع الّسابق، ص 28.

108 اجمللس الّدستورّي اجلزائرّي ومحاية حقوق اإلنسان: تقّييم أويل للُممارسات، سامية بوروبة، املرجع الّسابق.

109  يبدو من هذا القرار كذلك أّن اجمللس الّدستوري قام بإدماج املعاهدات يف مصادر أحكامه، على خالف اجمللس الّدستورّي الفرنسّي يف القضية الشهرية 
املتعّلقة مبنع اإلجهاض اإلرادّي اليت أصدر فيها قراره يف 1975، ورفض أن يرجع للمعاهدات املتعّلقة حبقوق اإلنسان ليقّدر مدى مطابقة القانون ألحكامها. 
وجيعلنا هذا القرار نتساءل: عما إذا كان اجمللس الّدستورّي اجلزائرّي قد عمد هبذا إىل التدخل يف صالحّيات الّسلطة القضائّية اليت تتوىّل رقابة مطابقة القانون 
لالتفاقيات الّدولية ؟.يرجى النظر إىل: اجمللس الّدستورّي اجلزائرّي ومحاية حقوق اإلنسان: تقّييم أويّل للُممارسات، سامية بوروبة، كلية احلقوق، جامعة 

اجلزائر، املرجع الّسابق.

والالفت يف هذا القرار أّن اجمللس الّدستوري اجلزائري 
على  الّدولية  االتفاقّيات  مُسّو  مبدأ  على  أّكد  قد 
التشريع الوطيّن حينما أشار صراحًة يف منطوق قراره 
ونشرها،  عليها  املصادقة  بعد  اتفاقية  »أية  أّن  إىل 
املادة  مبقتضى  وتكتسب  الوطين،  القانون  يف  تندرج 
على  السمو  سلطة  اجلزائري  الدستور  من   123
القوانني، وختّول كل مواطن جزائري أن يتذرع هبا أمام 

اجلهات القضائية.
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ويف هذا يّتضح أّن اجمللس الّدستورّي اجلزائرّي 
على  الّدولية  االتفاقية  تغليب  منحى  حنا  قد 
التشريعات الوطنّية؛ األمر الذي يساهم- إىل 
للّرقابة  املتعاظم  الدور  تأّكيد  يف  حدٍّ كبري- 
الّدولية  االتفاقّياِت  تطبيق  جلهة  الّدستورية 

حلقوق اإلنسان يف الواقع العملي.

2. الحّق في المشاركة الّسياسّية وتكوين األحزاب
الّدولية،  املواثيق  رعته  الذي  التمّييز  وعدم  املساواة  يف  احلّق  عن  ينبثق  الّسياسّية  املشاركة  يف  احلّق  إّن 
والسيما املادة 26 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية، ويتداخل هذا احلّق مع حقوق 
العاّمة؛ واحلّق يف االنتخاب والرتشح؛ وتكوين األحزاب وغريها  أخرى السيما احلّق يف تقّلد الوظائف 

من احلقوق املتصلة به.

الّسياسّية وتكوين األحزاب، وهذا ما  الّدستورّي اجلزائرّي إىل تأّكيد احلّق يف املشاركة  وقد سعى اجمللس 
تُفصح عنه توّجهات اجمللس الّدستورّي اجلزائرّي يف إطار حكمه حول اإلخطار املتعّلق باألحزاب الّسياسّية 
الصادر يف 1997، وكانت 3 من األحكام املطعون بعدم دستوريتها تشرتط عدم استعمال احلزب الّسياسي 
للمكّونات األساسّية اهلويّة الوطنّية بأبعادها الثالثة، وهي: اإلسالم؛ والعروبة؛ واألمازيغّية ألغراض سياسّية، 
أو  أصلّية  جزائرية  جنسية  على  املؤّسسون حاصلني  األعضاء  يكون  أْن  أيضاً   13 املادة  اشرتطت  كما 
مكتسبة من 10 سنوات على األقل، واإلقامة املنتظمة على تراب الوطن، وقد قضى اجمللس الّدستوري 
األحزاب  إنشاء  حّق  تضّييق  أثرها  يكون  شروطاً  وضعت  لكوهنا  األحكام  هذه  دستورية  بعدم  اجلزائرّي 
الّسياسية الذي يعرتُف به ويضمُنه الّدستور يف الفقرة األوىل من املادة 1/42 من الّدستور اجلزائرّي اليت 
تنّص على أّن: »حّق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون،« وقد بنّي اجمللس الّدستورّي اجلزائرّي 
يف معرض التعليل والتسبيب للنتيجة اليت توّصل هلا أّن »دور القانون هو تطبيق املبدأ الدستوري بالنّص على 

إجراءات وكيفيات مارسته وليس تقليصه أو 
إفراغه من حمتواه بفرض قيود عليه، وال حيّق له 

أن يضيف عليها شروطاً جديدة.«110

وهنا تبز أمهّية آلّيات االجتهاد القضائّي يف 
تفسري نصوص الدستور من وجهة نظر حتمي 

110 املرجع الّسابق.

الّدستورّي اجلزائرّي قد حنا منحى  أّن اجمللس  يّتضح 
الوطنّية؛  التشريعات  على  الّدولية  االتفاقية  تغليب 
األمر الذي يساهم- إىل حدٍّ كبري- يف تأّكيد الدور 
االتفاقّياِت  تطبيق  جلهة  الّدستورية  للّرقابة  املتعاظم 

الّدولية حلقوق اإلنسان يف الواقع العملي.

القضائّي يف تفسري  آلّيات االجتهاد  وهنا تبز أمهّية 
احلقوق  حتمي  نظر  وجهة  من  الدستور  نصوص 
بني  املواءمة  حتقيق  يف  وتساهم  العامة،  واحلريات 
التشريع الوطيّن وتلك املعاّيري والقواعد الّدولية حلقوق 
اإلنسان اليت جاءت هبا االتفاقّيات واملواثيق الّدولية.
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الّدولية  والقواعد  املعاّيري  وتلك  الوطيّن  التشريع  بني  املواءمة  وتساهم يف حتقيق  العامة،  واحلريات  احلقوق 
حلقوق اإلنسان اليت جاءت هبا االتفاقّيات واملواثيق الّدولية.

به يف  قضى  فيما  الّسياسّية،  املشاركة  يف  احلّق  على  اجلزائرّي  الّدستوري  اجمللس  أّكد  ذاته؛  السِّياق  ويف 
اإلخطار الذي ُقّدم له واملتعّلق بعدم دستورية قانون االنتخابات لسنة 1989 الذي كان يشرتط اجلنسية 

اجلزائرية األصلّية لزوج املرتّشح؛ إذ رأى أّن هذا النّص غري دستورّي.111

كما أصدر اجمللس الّدستورّي رأيّاً حيمل  الرقم 1 يف 1997/03/06، يعّد فيه أّن املادة 13 من القانون 
العضوّي املتعّلق باألحزاب الّسياسية اليت تلزم أْن يكون العضو املؤّسس حلزب سياسّي حيمل جنسيًة جزائريًّة 
أصلّيًة أو مكتسبًة من 10 سنوات على األقل غري دستورية، وقام بإلغائها باعتبارها خمالفًة ألحكام املادة 

29 من  الّدستور اجلزائرّي.112

سادسًا
اجتهادات المحكمة الُعليا الفلسطينّية بصفتها الّدستورية

باالستعراض التارخيّي للحقب الّدستورية اليت مّرت على فلسطني ما قبل سريان القانون األساسّي الفلسطييّن 
الّرقابة  على  النّص  من  خلت  قد  املرحلة  هذه  يف  الّدستورية  الوثائق  أّن  يّتضح  2003؛  لسنة  املعّدل 
الّدستورية، ففي عهد االنتداب البيطايّن، خال مرسوم دستور فلسطني لسنة 1922 وتعديالته من اإلشارة 
إىل الّرقابة الّدستورية؛  وكذلك فعل القانون األساسّي رقم 255 لسنة 1955؛ والنظام الّدستورّي لسنة 
1962 يف قطاع غزة؛ والّدستور األرديّن لسنة 1952يف الضفة الغربية.  وميكن القول يف هذا الّسياق؛ إّن 
خلو هذه الوثائق الّدستورية من النّص على الّرقابة الّدستورية ال ينفي إمكانية أْن تتصّدى احملاكم، على 
تتعارض مع  اليت  النصوص  تطبيق  االمتناع عن  الّدستورية من خالل  للّرقابة  أنواعها ودرجاهتا،  اختالف 

الوثائق الّدستورية وفق قاعدة هرمّية التشريعات، واليت يقف الّدستور على رأسها.113

وعلى هذا، ميكن مالحظة أّن هذه املرحلة قد اّتسمت بأّن الّرقابة على دستورية القوانني مل تكن تستمّد 
شرعيتها من أي نّص يف أّي وثيقة دستورية، ومل تكن رقابة مركزية ُمسندة إىل جهة حمّددة بذاهتا، وإمنا 
111 هناك َمْن يرى أّن األمر غري اجلديد الذي جاء يف قراره الذي بينته إحدى احليثيات، هو  أنه أضاف شرط النشر الذي مل يرد يف املادة 123 من دستور 
1989 اليت نّصت على أّن: »املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية، حسب الشروط املنصوص عليها يف الدستور، تسمو على القانون«، يرجى 

النظر إىل: سامية بوروبة، املرجع الّسابق.

112 لالّطالع على املزيد حول حيثيات احلكم، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

113 يرجى النظر إىل ما أشرنا إليه يف هذا الفصل خبصوص رقابة االمتناع يف األردن يف الشّق املتعّلق باجتهادات احملكمة الّدستورية األردنّية.
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تصّدت احملاكم، باختالف أنواعها ودرجاهتا، للّرقابة على دستورية القوانني من ناحييَتْ: الشكل؛ واملوضوع 
من خالل امتناعها عن تطبيق النصوص اليت تتعارض مع الّدستور على قاعدة تدرّج التشريعات؛  أي أهنا 
كانت متارس رقابة االمتناع، ونستدل على ذلك ما جاء يف القرار رقم 53/50 استئناف عليا الذي جاء 
فيه: »كما كان يف دستور فلسطني وهو القانون األساسي النافذ املفعول يف املنطقة مبقتضى األمر رقم 6 ال 
حيرم احملاكم من التصّدي لبحث دستورية القوانني، وكان األصل أْن تتوىّل احملاكم تفسري القوانني وتطبيقها 
على ما يُطرح عليها من خصومة، فإّن هلا ال بل عليها أْن تتحّقق من سالمة القانون الذي تطّبقه سواء من 
ناحية الشكل أم املوضوع،« وكذلك ما ورد يف القرار الصادر يف الطلب 76/69 عدل عليا،   42/13، 

42/7، 42/8، وغريمها. 114

وقد شّكل صدور القانون األساسّي الفلسطيين املعّدل لسنة 2003 باعتباره الوثيقة الّدستورية الّسارية نقلًة 
نوعّيًة باجتاه التنظيم الّدستورّي للّرقابة على دستورية القوانني يف فلسطني؛  إذ نّصت املادة 103 منه على 
تشكيل احملكمة الّدستورية الُعليا وأحالت إىل التشريع العادّي طريقة تشكيلها، واإلجراءات الواجبة االتباع، 
واآلثار املرتتبة على أحكامها. وقد أحالت املادة 104 اختصاص احملكمة الّدستورية الُعليا إىل احملكمة الُعليا 
مؤقتاً، حلني تشكيل احملكمة الّدستورية الُعليا؛ إذ يظهر جلّياً من مقاصد املشرّع الّدستوري يف املادة 103 

من القانون األساسّي أنه قد أخذ بنظام الّرقابة القضائّية املركزية على دستورية القوانني.

وتستمدُّ احملكمة الّدستورية الُعليا اختصاصها ما جاءت به املادة 103 من القانون األساسّي الفلسطييّن 
الّدستورية  احملكمة  اختصاصات  أّن  على  املادة  هذه  من   1 الفقرة  نّصت  فقد  2003؛  لسنة  املعّدل 
الُعليا تنحصر يف البحث بدستورية القوانني واللوائح أو الّنظم وغريها، وتفسري نصوص القانون األساسّي 
والتشريعات، والفصل يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية وبني اجلهات اإلدارية ذات االختصاص 
القضائّي. وقد نّص قانون احملكمة الّدستورية الُعليا رقم 3 لسنة 2006 يف املادة 27 منه على أربع طرق 
حمّددة للطعن والّدفع الدستورّي، وهي: طريقة الّدعوى األصلّية املباشرة لصاحب املصلحة؛ والّدفع بطريق 
اإلحالة من جانب احملاكم واهليئات ذات االختصاص القضائّي؛ والّدفع الفرعّي بواسطة أحد اخلصوم يف 

دعوى منظورة؛ والّدفع بطريق التصّدي من جانب احملكمة الّدستورية.

114 موسى أبو ملوح، »الرقابة القضائّية كضمانة لسيادة القانون«، فصلية سياسات، معهد الّسياسات العاّمة، رام اهلل، العدد3، )2007(: 37- 38.
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وعلى الّرغم من صدور قانون احملكمة الّدستورية رقم 3 لسنة 2006، فإنه لغاية تاريخ إعداد هذه الّدراسة 
مل يتّم تشكيل احملكمة الّدستورية الُعليا، وظّل االختصاص يف نظر املنازعات الّدستورية منعقداً بصورة مؤقتة 

للمحكمة الُعليا، وذلك مبوجب املادة 104من القانون األساسّي الفلسطييّن املعّدل لسنة 2003. 115

وعلى مستوى االجتهادات القضائّية؛ يّتضح أّن األحكام الصادرة عن احملكمة الُعليا، بصفتها الّدستورية، 
هي أحكام قليلة نسبّياً لقّلة عدد الطعون املقّدمة هلا،  ومل يصدر عن احملكمة الُعليا، بصفتها الّدستورية، حىت 
تاريخ إعداد هذه الّدراسة، أّي حكم قضى بعدم الّدستورية، باستثناء ما صدر عن احملكمة الُعليا، بصفتها 
الّدستورية  املنعقدة يف غزة  يف الطعن 2005/4، املقّدم من املركز الفلسطييّن حلقوق اإلنسان بإلغاء قانون 
الّسلطة القضائية رقم 15 لسنة 2005. وتتلخص وقائع الطعن بقيام املركز الفلسطييّن حلقوق اإلنسان 
بتاريخ 14 تشرين الثاين/ نوفمب 2005، بالتقّدم بطعن يف قانون الّسلطة القضائّية الذي صادق عليه رئيس 
الّسلطة الوطنّية الفلسطينّية بتاريخ 10 تشرين الثاين/ نوفمب2005، وُنشر بالوقائع الفلسطينّية يف العدد رقم 
60، وذلك ملخالفته القانون األساسّي املعّدل الذي يُعّد عملّياً مبنزلة دستور الّسلطة الوطنّية الفلسطينّية،  
ويندرج القانون املطعون فيه ضمن القوانني اليت ورد احلديث عنها يف املادة 100 من القانون األساسّي 
املعّدل اليت نّصت على أْن: » ينشأ جملس أعلى للقضاء ويبني القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد 
سري العمل فيه، ويؤخذ رأيه يف مشروعات القوانني اليت تنظم أي شأن من شئون السلطة القضائية مبا يف 
ذلك النيابة العامة«، وقد نعى الطاعن بوجوب قيام الرّئيس الفلسطييّن بأخذ رأّي جملس القضاء األعلى يف 
قانون الّسلطة القضائّية املعّدل قبل عرضه على اجمللس التشريعّي وقبل مصادقة الرئيس عليه إعمااًل لنّص 
املادة 100 من القانون األساسّي الفلسطييّن، إال أّن ذلك مل حيدث وفقاً ملا أفاد به املستشار رئيس جملس 
القضاء األعلى آنذاك بأّن القانون املطعون فيه مل يعرض على جملس القضاء ألخذ رأيه به؛ األمر الذي 

يشّكل خمالفًة صرحيًة للّدستور الفلسطييّن.116

115 هناك َمْن يرى أّن منح االختصاص املؤقت للمحكمة العليا بالنظر يف الطعون الدستورية؛ قد جاء متأثّراً مبا نّصت عليه املادة 192 من الّدستور املصري 
للعام 1971، وعاب آخرون على املشرّع الّدستوري الفلسطييّن نقله للتجربة املصرية هبذا الشأن، ذلك أّن املشرّع الدستورّي الفلسطييّن قد غفل عن حقيقة 
عدم وجود قانون مستقل للمحكمة الُعليا الفلسطينّية ينّظمها على غرار قانون 1969 الذي كان ينّظم احملكمة الُعليا يف مجهورية مصر العربية،  لذلك 
واجهت احملكمة الُعليا الفلسطينّية العديد من االجتهادات يف حتديد كيفّية انعقادها للنظر يف الطعون الّدستورية يف ظّل عدم النّص على هذه الكيفية يف قانون 

تشكيل احملاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001؛ األمر الذي استمّر حىت بعد صدور قانون احملكمة الدستورية الُعليا رقم 3 لسنة 2006،

116 أشار املركز يف الطعن الذي تقّدم به إىل أّن القانون املطعون فيه يتضمن العديد من املخالفات القانونّية والّدستوريّة، وعلى وجه التحديد، وأشار املركز 
للمخالفة الدستورية اخلطرة اليت متثّلها املادة 65 من قانون الّسلطة القضائّية املعّدل.  وتنّص املادة املذكورة على أّن: »تعيني النائب العام يكون بقرار من 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من وزير العدل ومصادقة اجمللس التشريعّي، وحيدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته«.  وتتناقض 
هذه املادة والفقرة 1 من املادة رقم 107 من القانون األساسّي املعّدل اليت حّددت كيفية تعّيني واختيار النائب العام: »يُعنّي النائب العاّم بقرار من رئيس 
الّسلطة الوطنّية الفلسطينّية بناًء على تنسيب من اجمللس األعلى للقضاء«، فضاًل عن التضارب يف نصوص القانون املطعون فيه، وال سيما املادتني 36، 

103، اللتني متّثالن خمالفًة دستوريًّة للمادة 100 من القانون األساسّي املعّدل.  
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 27 بتاريخ  غزة  يف  املنعقدة  جلستها  ويف 
تشرين الثاين/نوفمب 2005، قضت احملكمة 
الّعليا بصفتها الّدستورية  بعدم دستورية قانون 
 ،2005 لسنة   15 رقم  القضائّية  الّسلطة 
الفلسطينّية  الوقائع  من   60 بالعدد  املنشور 
الثاين/نوفمب 2005،  تشرين  الصادر يف 9 
احملكمة  عّللت  وقد  يكن،  مل  واعتباره كأنه 
ذلك »بعدم أخذ رأي جملس القضاء األعلى 
يف قانون السلطة القضائية وفقاً ملا تنّص عليه 
املادة 100 من القانون األساسّي الفلسطييّن؛ 
األمر الذي يشّكل خمالفًة دستوريًّة تستوجب 
ذلك  أّن  عن  عالوة  برّمته«،  القانون  إلغاء 
القضائّية؛  الّسلطة  استقالل  مببدأ  يرتبط 

بوصفه مبدأً دستوريّاً.117

ويالحظ أّن ما ذهبت له احملكمة العليا، بصفتها الّدستورية، يف هذا الطعن ينسجم مع املبادئ األساسّية 
بشأن استقالل الّسلطة القضائّية اليت اعتمدها مؤمتر األمم املّتحدة الّسابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي 
عقد يف ميالنو من 26 آب/أغسطس إىل 6 أيلول/سبتمب 118،1985 السيما املادة1 منها اليت نّصت 
على أنه: » تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينّص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب مجيع 
املؤّسسات احلكومية وغريها من املؤّسسات احرتام ومراعاة استقالل السلطة القضائية،« وهذا ما يُعّد تطبيقاً 

ضمنّياً للمعاّيري الّدولية بشأن استقالل الّسلطة القضائّية احلامية حلقوق اإلنسان. 

سابعًا
اجتهادات المجلس الّدستورّي المغربّي

بدأت الّرقابة الّدستوريّة يف املغرب بإنشاء الغرفة الّدستوريّة باجمللس األعلى سنة 1962، ويف دستور 1992 
مّت استبداهلا باجمللس الّدستورّي، إىل أن صدر الّدستور املغريّب اجلديد يف العام 2011، الذي نّص يف الباب 

.http://www.pchrgaza.org :117 يرجى النظر إىل: املوقع الرمسّي للمركز الفلسطييّن حلقوق اإلنسان

118 اعُتمدت وُنشرت على املأل مبوجب قراَرْي اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة: 32/40 املؤرّخ يف 29 تشرين الثاين/نوفمب 1985؛ و146/40 املؤرّخ يف 
13 كانون األّول/ديسمب 1985.

بصفتها  العليا،  احملكمة  له  ذهبت  ما  أّن  ويالحظ 
الّدستورية، يف هذا الطعن ينسجم مع املبادئ األساسّية 
بشأن استقالل الّسلطة القضائّية اليت اعتمدها مؤمتر 
األمم املّتحدة الّسابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي 
عقد يف ميالنو من 26 آب/أغسطس إىل 6 أيلول/

سبتمب 1985،  السيما املادة 1 منها اليت نّصت 
على أنه: » تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية 
وينّص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب مجيع 
احرتام  املؤّسسات  من  وغريها  احلكومية  املؤّسسات 
يُعّد  ما  وهذا  القضائية،«  السلطة  استقالل  ومراعاة 
تطبيقاً ضمنّياً للمعاّيري الّدولية بشأن استقالل الّسلطة 

القضائّية احلامية حلقوق اإلنسان. 
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الثامن  )الفصول 129 إىل 134(على إنشاء احملكمة الّدستورية ، وجعلها متخّصصة يف البّت يف صحة 
انتخاب أعضاء جملس النواب والعمليات االستفتائّية، ومالءمة القوانني التنظيمّية واألنظمة الداخلّية جمللس 

النواب وجملس املستشارين والقوانني وااللتزامات الّدولية للمغرب مع الّدستور. 

وذلك  املغريّب،  الّدستورّي  اجمللس  عن  الصادرة  التطبيقات  دراسة  إىل  سنعمد  فإنّنا  ذلك؛  على  وجرياً 
الستظهار دور الّرقابة الّدستوريّة اليت مارسها اجمللس الّدستورّي املغريّب جلهة تطبيق االتفاقّياِت الّدولية حلقوق 

اإلنسان. وهذا ما سيتأّتى من خالل احملاور التالّية:

1. حريّة الّرأّي والتعبير 
 يُعّد القرار رقم 94-36 الصادر عن اجمللس الّدستورّي املغريّب من أهّم التطبيقات اليت تكّرس حرّية الرأّي 
النظر  القرار يف سياق  ويأيت هذا  اإلنسان،  الّدويّل حلقوق  والقانون  الّدستوريّة  باحلماية  املشمولة  والتعبري 
بدستوريّة فرض الضريبة على اهلوائّيات املعّدة اللتقاط القنوات الفضائّية؛ إذ قّرر اجمللس الّدستورّي بشأن 
رسالة اإلحالة املقدمة إليه من طرف أعضاء جملس النواب عدم دستوريّة القانون املتضّمن ذلك يف  اجلوانب 

املسطريّة املتمثّلة يف عدم احرتام احلكومة للمسطرة اخلاّصة بتقدمي هذا القانون أمام البملان.119 

الرّأّي  حرّية  يكّرس  القرار  هذا  أّن  ويالحظ 
دستوريّة  بعدم  احلكم  خالل  من  والتعبري 
الّدستورّي  لالشرتاط  املخالف  القانون 
والّشروط املسطريّة إلصداره. وهذا ينسجم- 
يف حقيقته- مع القواعد الّدولية احلامية للحّق 
يف حرّية الرّأّي والتعبري؛ إذ ينسجم هذا القرار 
العهد  من   19 املادة  عليه  نّصت  ما  مع 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية من 
آراء دون  اعتناق  إنسان حّق يف  أّن: »لكل 

مضايقة، ولكل إنسان حّق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلّق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات 
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب 

أو بأية وسيلة أخرى خيتارها«، وهو ما يعّد تطبيقاً ضمنّياً للمعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان0

119 املرجع الّسابق.

والتعبري  الرّأّي  حرّية  يكّرس  القرار  هذا  أّن  ويالحظ 
املخالف  القانون  دستوريّة  بعدم  احلكم  خالل  من 
إلصداره.  املسطريّة  والّشروط  الّدستورّي  لالشرتاط 
الّدولية  القواعد  مع  حقيقته-  يف  ينسجم-  وهذا 
احلامية للحّق يف حرّية الرّأّي والتعبري؛ إذ ينسجم هذا 
القرار مع ما نّصت عليه املادة 19 من العهد الّدويل 

اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية.



االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان 74

2. ضمانات المحاكمة العادلة: 
وضعت املادة 14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية أّسساً مهّمًة يف حتديد ماهّية ضمانات 
احملاكمة العادلة، وكذلك فعل اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان وامليثاق العريّب حلقوق اإلنسان يف الكثري من 
نصوصهما، ومنها مجلة القواعد اليت وضعها املشرّع الّدستورّي والعادّي موضع التنفيذ يف احملاكمات اجلزائّية، وهي 
ضمانات تتفرّع عن احلقوق الّلصيقة باإلنسان، وتتقاطع معها. ويُعّد مفهوم احملاكمة العادلة مفهوماً مشولّياً  يّتسع 

لكّل الضمانات املرتبطة بالعملّية القضائّية برّمتها، كما يُعّد حّق الّدفاع من أهّم هذه الضمانات.

ويف هذا السِّياق، أسبغ اجمللس الّدستورّي املغريّب محايًة دستوريًّة حلّق الّدفاع باعتباره أحد أهّم ضمانات 
احملاكمة العادلة املشمولة حبماية الّدستور املغريّب والقانون الّدويّل حلقوق اإلنسان؛ إذ شّكل هذا احلّق حمور 
اجلدل الذي أثري يف أثناء نظر اجمللس الّدستورّي يف القانون رقم 129.01 القاضي بتغّيري املادة 139 من 
قانون املسطرة اجلنائّية، الذي ينّص على منح احلّق لقاضي التحقيق باملنع التلقائّي أو بناء على ملتمسات 
النيابة العاّمة بعدم تسليم نسخ من احملاضر أو من بقّية وثائق امللف: كلّياً أو جزئّياً، إذا اقتضت مصلحة 
التحقيق ذلك مىت تعّلق األمر باجلرائم املنصوص عليها يف املادة 108 من هذا قانون املسطرة اجلنائّية أو 

جبرائم الرشوة أو استغالل النفوذ أو االختالس أو التبديد أو الغدر أو غسل األموال.120

الّدفاع مضموٌن  إىل أّن احلّق يف  القانون مستنداً  الّدستورّي املغريّب بعدم دستوريّة هذا  وقد قضى اجمللس 
مبوجب الفصل 120 من الّدستور، وأّكد اجمللس على أّن هذا احلّق يُعّد حّقاً أساسّياً، ومتارس من خالله 
بقّية احلقوق األخرى املتصلة باحملاكمة العادلة، وهو حّق ينشأ منذ توجيه التهّمة إليه إىل حني صدور  احلكم 
النهائّي يف حّقه ،كما استند اجمللس يف معرض تبيره إىل مبدأ التوازن يف األسلحة بني النيابة العاّمة ودفاع 
املتهم، مشرياً إىل وجوب أْن يتمّتع حمامو املتهم وحمامو الطرف املديّن يف اجلرائم كاّفة، بالشروط واآلجال 
نفسيهما إلعداد دفاعهم. وقد أّكد اجمللس الّدستورّي املغريّب يف هذا القرار على ضرورة أْن خيضع احلّق يف 
الّدفاع وغريه من ضمانات احملاكمة العادلة ألكب قدٍر مكن من الضمانات، السيما يف ما يتعّلق بأجل 

تسليم امللف حملامي املتهم أو الطرف املديّن، وهي 
ضمانات من شأهنا حتقيق التوازن بني ُحسن سري 
حقوق  ومتطلبات  املذكورة  اجلرائم  يف  التحقيق 

الّدفاع.121

ويالحظ هنا أّن اجمللس الّدستورّي املغريّب قد عمد إىل 
استخدام أسلوب التطبيق الضميّن للمعاّيري الّدولية يف 
جمال محاية ضمانات احملاكمة العادلة السيما احلّق يف 

120 أنوار عشيبة، خمتب قانون األعمال والعدالة البديلة، املرجع الّسابق.

121 املرجع الّسابق.

ويالحظ هنا أّن اجمللس الّدستورّي املغريّب قد عمد إىل 
استخدام أسلوب التطبيق الضميّن للمعاّيري الّدولية يف 
جمال محاية ضمانات احملاكمة العادلة السيما احلّق يف 
الّدفاع واحلقوق األخرى املّتصلة به. وهذا يدّلل على 
أمهّية الرّقابة على دستوريّة القوانني يف تطبيق االتفاقّياِت 

الّدولية حلقوق اإلنسان يف التطبيق العملّي. 
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الّدفاع واحلقوق األخرى املّتصلة به. وهذا يدّلل على أمهّية الرّقابة على دستوريّة القوانني يف تطبيق االتفاقّياِت الّدولية 
حلقوق اإلنسان يف التطبيق العملّي. 

3. الحّق في المشاركة الّسياسّية
إّن احلّق يف املشاركة الّسياسّية ينبثق عن احلّق يف املساواة وعدم التمّييز الذي رعته املواثيق الّدولية السيما 
املادة 26 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية، ويتداخل هذا احلّق مع حقوق أخرى 
من  األحزاب وغريها  وتكوين  والرتّشح؛  االنتخاب  واحلّق يف  العاّمة؛  الوظائف  تقّلد  احلّق يف  السيما 

به. املّتصلة  احلقوق 

وقد قطع اجمللس الّدستورّي املغريّب شوطاً كبرياً 
يف ما يتعلق حبماية احلّق يف املشاركة الّسياسّية، 
ورمبا يعود ذلك إىل ارتباط الكثري من املسائل 
اليت ُعرضت أمامه بالطعون االنتخابية. وتُعّد 
محاية احلّق يف الرتّشح من أهّم أوجه احلماية 
الّسياسّية.  املشاركة  يف  للحّق  دستورياً  املقّررة 
ويف هذا السِّياق؛ يّتضح أّن اجمللس الّدستورّي 
الرتّشح  يف  احلّق  محاية  إىل  سعى  قد  املغريّب 
رقم   قراره  عنه  أنبأ  ما  وهذا  الفتة،  بصورة 
القانون  دستوريّة  بعدم  املتعّلق   17/2002
النواب؛  مبجلس  اخلاّص  التنظيمّي 31-97 

إذ اعتب اجمللس الّدستوري أّن النّص على أّن: »كّل عضو يف جملس النواب يرغب يف الرتشح لعضوية جملس 
املستشارين يتعني عليه تقدمي استقالته مسبقاً من اجمللس الذي ينتمي إليه«، حتوياًل عملّياً حلالة التنايف إىل 
مانع للرتّشح، وأنَّ هذا املزج اخلاطئ بني مفهوَمْي: التنايف؛ وانعدام األهلّية غري مطابق للّدستور، وأضاف 
اجمللس يف القرار نفسه أنَّ اشرتاط االنتماء الّسياسّي للرتّشح يتعارض مع املقتضيات الّدستورية اليت تضمن 
للمواطنني حرّية االخنراط يف أّي منظمة نقابّية أو سياسّية حسب اختيارهم، ومع حّق مجيع املواطنني يف 
أْن يتقّلدوا املناصب والوظائف العمومّية. وقد استند اجمللس الّدستوري يف ذلك  للفصل 37 من الّدستور 
املغريّب، وهبذا يكون اجمللس الّدستورّي املغريّب وبتوظيفه للفصول املتعّلقة بالباب األّول من الّدستور: )9-
1-11-12 -13-14( قد أهنى اجلدال الذي أثري آنذاك خبصوص مدى إلزامّية هذه الفصول للمشرّع 
العادّي؛ إذ كان هناك َمْن يراها جمرد إعالٍن للمبادئ وال تتمّتع بأيّة قيمة حقوقّية، إالّ أنَّ استناد اجمللس 

قطع اجمللس الّدستورّي املغريّب شوطاً كبرياً يف ما يتعلق 
حبماية احلّق يف املشاركة الّسياسّية، ورمبا يعود ذلك إىل 
ارتباط الكثري من املسائل اليت ُعرضت أمامه بالطعون 
االنتخابية. وتُعّد محاية احلّق يف الرتّشح من أهّم أوجه 
للحّق يف املشاركة الّسياسّية.  احلماية املقّررة دستورياً 
ويف هذا السِّياق؛ يّتضح أّن اجمللس الّدستورّي املغريّب 
الفتة،  بصورة  الرتّشح  يف  احلّق  محاية  إىل  سعى  قد 
وهذا ما أنبأ عنه قراره رقم  17/2002 املتعّلق بعدم 
دستوريّة القانون التنظيمّي 97-31 اخلاّص مبجلس 

النواب.
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الّدستورّي إىل هذه الفصول، أّكد على أهّنا تدخل يف صميم احلقوق واحلرّيات املكّرسة دستورياً، وليست 
جمّرد إعالٍن للمبادئ.122

بتوفري  املغريّب  الّدستورّي  اجمللس  يكتِف  ومل 
بصفة  الرتّشح  يف  للحّق  الّدستورية  احلماية 
حبقوق  احلّق  هذا  ربط  إىل  عمد  بل  جمّردة، 
القانون،  أمام  املساواة  يف  احلّق  ِمثل  أخرى، 
الصادر  اجمللس  قرار  يف  جلّياً  يظهر  ما  وهذا 
 ،  2007 يناير  الثاين/  23 كانون  بتاريخ 
اشرتاط  دستورية  مدى  يف  بالنظر  املتعّلق 
بقبول  اخلاّصة  باملائة   3 على  احلصول 
الرتشيحات، اليت نّصت عليها املادة 20 من 

القانون التنظيمّي جمللس النواب، اليت تستهدف تقّييد حّق األحزاب واملرشحني املنتمني إليها من الرتّشح 
لالنتخابات؛ إذ رأى اجمللس أّن هذا الّشرط وغريه من الّشروط األخرى ذات العالقة، تُعّد مساساً حبقوق 
األفراد من زاوية املساواة أمام القانون بني كّل املرتشحني، وهو ما يتعارض مع الفصل اخلامس من الّدستور، 
ويتعارض أيضاً مع احلّق يف الرتّشح لالنتخابات، باعتباره أحد أبرز احلقوق الّسياسّية للمواطن املغريّب يف 
الثالث؛ والثامن من  بالفصلنْي:  الّسياسّية؛ األمر الذي يشّكل مساساً  أْن يؤطَّر وميثَّل بواسطة األحزاب 
الّدستور، ومن جهة ثانية ميّس حقوق األحزاب سواء باملشاركة االنتخابية ومتثيل املواطنني ، أو احلّق يف 
التنافس احلّر بني األحزاب،  وإشاعة روح التعّددية املبنّية على املساواة، ما حدا باجمللس الّدستورّي إىل اعتبار 
هذه الشروط خمالفًة لإلطار الّدستورّي احملّدد لعمل التنظيمات احلزبية، وأيّضاً ملبدأ املساواة بني األحزاب 
وخمالفة املبادئ ذات القيمة الّدستوريّة اليت تشّكل ما أمساه اجمللس بـاملنظومة احلزبية اليت يشتغل فيها احلزب، 
وهي منظومة منافية لنظام احلزب الوحيد قوامها مبادئ ذات قيمة دستورية، منها التعددية احلزبية وحرية 
التنافس بينها، مع ما يقتضيه هذا النظام الدستوري لألحزاب من استقالليتها يف تسيري شؤوهنا الداخلية 

ومن مساواة بينها أمام القانون.123

122 من املقّررات املميزة للغرفة الّدستورية اخلاّصة باحلّق واحلرّية يف التصويت  يف بداية عملها؛ جند مقّررها املتعّلق بالقانون التنظيمّي جمللس النواب لسنة 1965 
عندما قضت بأّن: »...الفصل الثالث من القانون التنظيمي املذكور عندما قّرر أّن تقدمي االستقالة حيول دون احلكم بالتجريد من صفة نائب، بدون متّييز 
بني األشخاص الذين وقعوا بعد االنتخاب يف حالة عدم القابلية وبني األشخاص الذين كانوا يف تلك احلالة وقت االنتخاب وقبله ، يكون قد أخّل مببدأ 

حرّية التصويت الذي هو من املبادئ األساسّية اليت يقوم عليها الدستور »،يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

123 املرجع الّسابق.

احلماية  بتوفري  املغريّب  الّدستورّي  اجمللس  يكتِف  ومل 
الّدستورية للحّق يف الرتّشح بصفة جمّردة، بل عمد إىل 
ربط هذا احلّق حبقوق أخرى، ِمثل احلّق يف املساواة 
اجمللس  قرار  يف  جلّياً  يظهر  ما  وهذا  القانون،  أمام 
 ،  2007 يناير  الثاين/  23 كانون  بتاريخ  الصادر 
املتعّلق بالنظر يف مدى دستورية اشرتاط احلصول على 

3 باملائة اخلاّصة بقبول الرتشيحات.
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وهذا ما أّكده أيّضاً اجمللس الّدستوري املغريب يف قراره الصادر يف 13 تشرين األول/أكتوبر 2011  املتعّلق 
بأّن  املذكور  التنظيمي  القانون  عند فحصه  الّدستورّي  اجمللس  رأى  إذ  النواب؛  التنظيمّي جمللس  بالقانون 
وتقوية  توطيد  إىل  الدستور  يسعى  اليت  احلديثة  الدولة  مرتكزات  من  تعتب  والتعددية  السياسية  »املشاركة 
مؤسساهتا، وذلك إىل جانب املبادئ األساسية اليت تضمنها الدستور يف جمال مارسة املواطنني واملواطنات 

حلقوقهم السياسية«.124

ويالحظ هنا أّن اجمللس الّدستورّي املغريّب قد 
عمد إىل التطبيق الضميّن لالتفاقّيات الّدولية 
حلقوق اإلنسان يف تطبيقاته يف ما يتعّلق باحلّق 
يف املشاركة الّسياسّية؛ واحلّق يف املساواة وعدم 
السيما  الّدولية  املواثيق  رعته  الذي  التمّييز 
املادة 26 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق 

املدنّية والّسياسّية.

وبالنتيجة؛ يّتضح من خالل ما استعرضناه من اجتهادات اجمللس الّدستورّي املغريّب أنّه راوح بني أسلوبنْي 
يف تطبيقاته: األسلوب األّول يقوم على استدراج املبادئ اليت جاءت هبا االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان 
وتوطينها ضمناً على حنّو الفت يف اجتهاده، ويقوم األسلوب الثاين على التفسري املوّسع هلذه املبادئ مبا 
يتواءم والّدستور املغريب لتحقيق املوازنة الّدستورية بني االشرتاطات والقواعد الواردة يف الّدستور املغريّب، وتلك 

املبادئ الواردة يف القانون الّدويل حلقوق اإلنسان. 

124 للمزيد، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

ويالحظ هنا أّن اجمللس الّدستورّي املغريّب قد عمد إىل 
الّدولية حلقوق اإلنسان  التطبيق الضميّن لالتفاقّيات 
يف تطبيقاته يف ما يتعّلق باحلّق يف املشاركة الّسياسّية؛ 
املواثيق  رعته  الذي  التمّييز  وعدم  املساواة  يف  واحلّق 
اخلاّص  الّدويّل  العهد  املادة 26 من  الّدولية السيما 

باحلقوق املدنّية والّسياسّية.
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املبحث الثاين
دور القضاء اإلدارّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان

يُعّد القضاء اإلدارّي من أهّم أمناط الّرقابة القضائّية اهلادفة إىل محاية حقوق اإلنسان؛ وذلك نظراً لطبيعة 
اختصاصه، وتتبىّن الغالبّية العظمى من األنظمة القضائّية املقارنة هنجاً قضائّياً قائماً على متكني جهة بعينها 
يف التنظيم القضائّي من بسط رقابتها على مدى مشروعّية تصّرفات الّسلطة العاّمة جتاه حقوق األفراد يف 
بالغ األمهية يف  احلرّيات العاّمة؛ األمر الذي جيعل لرقابة املشروعّية اليت خيتّص هبا القاضي اإلدارّي  دوراً 
تطبيق املعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان، ما يستدعي أْن نتناوهلا يف هذا املبحث بشكل مستفيض من خالل 
مطلبـنَْي، حبيث يتناّول املطلب األّول دراسة طبيعة وصور رقابة القضاء اإلدارّي ودورها يف محاية حقوق 
اإلنسان؛ بينما يتناّول املطلب الثاين آلّيات وتطبيقات رقابة القضاء اإلدارّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية 

حلقوق اإلنسان.
المطلب األّول

طبيعة وصور رقابة القضاء اإلداري ودورها في حماية حقوق اإلنسان
يلزم لتعميق الفهم بدور القضاء اإلداري يف تطبيق االتفاقّيات الدولية حلقوق اإلنسان أْن نستعرض طبيعة 
وصور رقابة القضاء اإلداري ودورها يف محاية حقوق اإلنسان، ذلك أّن لطبيعة وصور رقابة القضاء اإلداري 
دوراً أساسّياً يف اإلحاطة مبا هلذا الّنمط من الّرقابة القضائّية من خصائص جتعل منه قضاًء فاعاًل يف محاية 
القضاء  رقابة  طبيعة  لدراسة  يتصّدى  األول  الفرع  فرَعنْي:  سنتناوله من خالل  ما  اإلنسان، وهو  حقوق 
اإلدارّي ودورها يف محاية حقوق اإلنسان؛ بينما يستعرض الفرع الثاين صور رقابة القضاء اإلدارّي ودورها 

يف محاية حقوق اإلنسان.

الفرع األّول
طبيعة رقابة القضاء اإلدارّي ودورها في حماية حقوق اإلنسان

تّتسم رقابة القضاء اإلدارّي بطبيعة خاّصة متيّزها عن غريها من أمناط الّرقابة القضائّية األخرى، ذلك أّن 
القضاء اإلدارّي خيتّص بالّرقابة على مشروعّية تصّرفات الّسلطة العاّمة، ويعين مبدأ املشروعّية خضوع احلكام 
واحملكومني للقانون، السيما خضوع اإلدارة العاّمة للقانون، فإذا خرجت هذه اإلدارة عن حدود القانون يف 
تصرفاهتا، كان للقضاء اإلداري إلزام هذه اإلدارة بعدم  جماوزة حدود القانون وإعادهتا إىل جاّدة الصواب.  
ولرقابة القضاء اإلدارّي على مدى مواءمة تصّرفات اإلدارة ملبدأ املشروعّية دوٌر رئيٌس ومهمٌّ يف كفالة احلقوق 
اهلادفة إىل  النظريات  الّرغم من وجود بعض  العاّمة، على  اإلدارة  تعّسف  العاّمة، ومحايتها من  واحلرّيات 
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حتصني بعض هذه التصّرفات من خضوعها للّرقابة القضائّية بداعي أّن إخضاع سلطات اإلدارة كافة للّرقابة 
القضائّية قد يؤّدي إىل حرماهنا من الّسلطة التقديرية يف بعض الظروف مبا يؤّدي إىل شّل حركتها، وإعاقة 

تأّديتها لوظائفها بشكل فاعل. 

امتالك اإلدارة لسلطات  القضائّية، ويف ظّل  للّرقابة  القاضية خبضوع تصّرفات اإلدارة  وأمام هذه احلقيقة 
واسعة للقيام بتصّرفاهتا مبا قد تنتهك به احلقوق واحلرّيات العاّمة لألفراد، السيما يف ظّل عدم وجود القيود 
والضوابط ذات املصدر التشريعي اليت يتحّتم على اإلدارة مراعاهتا، فإّن طبيعة الّرقابة اليت يفرضها القضاء 
اإلدارّي تستدعي أْن يتدّخل القاضي اإلدارّي، مبا لديه من سلطة منشئة وخالّقة، لسّد هذه الثغرة محايًة 

حلقوق األفراد وحرّياهتم.«125

ويف احلقيقة؛ يّتضح أّن طبيعة الّرقابة اليت يفرضها 

القضاء اإلدارّي متتاز بشموهلا ملا يسّمى بـ »سلطة 
مظاهر  أقوى  من  تعّد  اليت  اإلدارّي«  الضبط 
الّسلطة العامة وأكثرها تقّييداً حلرّيات األفراد،126 

ذلك أّن الكثري من األنظمة القضائية قد عمدت إىل التفرقة بني ما يُعدُّ حرّيًة عاّمًة حقيقّيًة حيميها ويكفل 
مارستها املشرّع، وبني ما يُعّد جمرد رخصٍة مرتوكٍة لألفراد بتسامح من اإلدارة،127 كما استقّرت االجتهادات 
املقارنة على أنَّ استخدام اإلدارة لصالحياهتا يف الضبط اإلدارّي بأسلوب املنع أو احلظر املطلق للنشاط 
الفردي غري جائز؛ إذ إّن هذا األسلوب يعين، بداهًة، إلغاء احلرّية ذاهتا، يف حني أنَّ سلطة الضبط اإلدارّي 

ختتص بتنظيم هذه احلرّية وليس مبصادرهتا.128

125 ومع تطّور األنظمة القضائّية املقارنة، واستقرار فكرة الّرقابة القضائّية على تصّرفات اإلدارة، أصبح الفقه اإلدارّي احلديث يرى أّن نظرية أعمال السلطة 
تنطوي على افتئات واضح على مبدأ املشروعية وهدم ملفهوم دولة القانون، وقد تؤدي إىل إطالق يّد السلطة التنفيذية لتفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب، 

وبالتايل انتهاك احلقوق واحلريات العامة ، املرجع الّسابق، 85- 98.

126 وقد كان جملس الّدولة الفرنسّي أول من تصّدى هلذه الّسلطة اليت تتمّتع هبا اإلدارة يف مواجهة األفراد بأْن وضع ضوابط حلدود السلطة، ويُعرَّف الضبط 
اإلدارّي بأنه جمموعة األوامر واإلجراءات والقرارات اليت تتخذها السلطة املختصة للمحافظة على النظام العام مبدلوالته الثالثة: األمن؛ والصحة؛ والسكينة، 
بأنه مظهر من مظاهر عمل اإلدارة يتمّثل يف تنظيم حرّيات األفراد محايًة للنظام العام، وخيتلف الضبط اإلدارّي عن مفاهيم أخرى شبيهة  ويُعرَّف أيضاً 

كالضبط القضائّي والضبط التشريعّي، للمزيد: يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق، 25.

127 »اّتضحت هذه التفرقة مبناسبة املواكب الدينية اليت تتّم يف الطرق العامة، فإذا كان املوكب الديين تقليدياً استقر منذ وقت طويل، فإن جملس الدولة ينظر 
إليه باعتباره مظهراً من مظاهر التمتع بإحدى احلرّيات العاّمة، أال وهي حرية مارسة الشعائر الدينية،« - الكيومي، أنور راشد. ملخص القانون اإلداري، 

)اإلسكندرية: جامعة بريوت العربية ، 2008.(،20.

128 قّرر جملس الّدولة الفرنسّي أنَّ االحتجاج بوجود خطر يسري على النظام العاّم ال ُيبر تكبيل احلرّيات العاّمة بقيود خطرة، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق، 
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القضاء  يفرضها  اليت  الّرقابة  طبيعة  أّن  يّتضح 
»سلطة  بـ  يسّمى  ملا  بشموهلا  متتاز  اإلدارّي 
مظاهر  أقوى  من  تعّد  اليت  اإلدارّي«  الضبط 

الّسلطة العامة وأكثرها تقّييداً حلرّيات األفراد.
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وجرياً على ذلك؛ يبدو أنَّ للقضاء اإلدارّي دوراً 
أصياًل يف محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة، وكذلك 
الّدولية  االتفاقّيات  تطبيق  يف  بارزاً  دوراً  له  فإّن 
حلقوق اإلنسان مبا يتواءم والّدساتري والتشريعات 

الوطنّية وينسجم معها.

الفرع الثاني
صور رقابة القضاء اإلدارّي ودورها في حماية حقوق اإلنسان

يف  القضاء  وحدة  على  يقوم  األّول  اإلدارّي:  للقضاء  رئيسينْي  شكَلنْي  املقارنة  القضائّية  األنظمة  َتعرف 
مواجهة النزاع املعروض عليه أيًّا كان نوعه؛ إذ توجد حمكمة واحدة ختتّص- بشكٍل مشويلٍّ- بكافة املنازعات 
املعروضة عليها أيًّا كانت طبيعتها؛ والثاين يقوم على فكرة االزدواج القضائّي؛  فقد ينشأ قضاء مستقل 
الّرقابة على أعمال اإلدارة بعيداً عن  املنازعات اإلدارية وحدها دون غريها، مبا يشمل  خيتّص بالنظر يف 

اختصاص القضاء العادّي.129

ويقوم نظام القضاء املوحد على عدم التمّييز بني األفراد واإلدارة يف مراقبة تصّرفاهتم وخيضعهم إىل نظام 
قضائّي واحد هو القضاء العادّي، وقد يكون ذلك من اختصاص احملاكم العادية املتنّوعة أو اختصاص جهة 
قضائية مركزية كاحملكمة الُعليا أو احملكمة االحّتادية. أما نظام القضاء املزدوج؛  فيتّم فيه  التمّييز بني منازعات 

األفراد وخيتّص هبا القضاء العادّي، بينما خيتّص 
بالنظر يف املنازعات اإلدارية قضاء متخّصص هو 
القضاء اإلداري، وميكن أْن يتّم إسناد ذلك إىل 
تشكيل حماكم إدارية متعّددة الّدرجات أو جهة 

مركزية  كمجلس الّدولة.130

ويف ما يتعلق بصور رقابة القضاء اإلدارّي ودورها 
يف محاية حقوق اإلنسان، هناك َمْن يرى أنَّ هذا 
مبدأ  مع  اتفاقاً  أكثر  بأنّه  يتمّيز  املوحد  النظام 

129 سامي مجال الدين، القضاء اإلداري، الرقابة على أعمال اإلدارة، )منشأة املعارف، 2003(، 306.

.http://www.startimes.com/?t=29456344 ،130 التنظيم القضائي اإلداري يف ظّل االزدواجية القضائية

أنَّ للقضاء اإلدارّي دوراً أصياًل يف محاية احلقوق 
يف  بارزاً  دوراً  له  فإّن  وكذلك  العاّمة،  واحلرّيات 
مبا  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات  تطبيق 
وينسجم  الوطنّية  والتشريعات  والّدساتري  يتواءم 

معها.

ويف ما يتعلق بصور رقابة القضاء اإلدارّي ودورها 
أنَّ  يرى  َمْن  هناك  اإلنسان،  حقوق  محاية  يف 
مع  اتفاقاً  أكثر  بأنّه  يتمّيز  املوحد  النظام  هذا 
إىل  واإلدارة  األفراد  خيضع  إذ  املشروعّية؛  مبدأ 
أّي  اإلدارة  مبنح  يسمح  ال  ما  واحد،  قانون 
امتيازات يف مواجهة األفراد، إضافًة اىل اليسر يف 
إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع 
العادّي  القضاء  بني  القضائّية  االختصاصات 

واإلدارّي يف نظام القضاء املزدوج.
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املشروعّية؛ إذ خيضع األفراد واإلدارة إىل قانون واحد، ما ال يسمح مبنح اإلدارة أّي امتيازات يف مواجهة 
األفراد، إضافًة اىل اليسر يف إجراءات التقاضي إذا ما قورنت بأسلوب توزيع االختصاصات القضائّية بني 
القضاء العادّي واإلدارّي يف نظام القضاء املزدوج. ومع ذلك فقد وّجه النقد إىل هذا النظام من ناحية أنّه 
يقضي على االستقالل الواجب توافره لإلدارة بتوجيه األوامر إليها ما يُعيق أداءها ألعماهلا؛ األمر الذي 
يدفع اإلدارة اىل استصدار التشريعات اليت متنع الطعن يف قراراهتا، وهذا قد يؤّدي إىل إحداث الّضرر حبقوق 

اإلنسان واحلرّيات العاّمة.131

فهناك  املزدوج؛  القضاء  بنظام  يتعّلق  ما  يف  أما 
َمْن يرى أنَّ هذا النظام جيعل من القضاء اإلدارّي 
قضاًء إنشائّياً ُيسهم يف خلق قواعد القانون العاّم 
املتميزة عن القواعد العادية يف ظّل القانون اخلاّص 
العاّمة  املصلحة  حتقيق  خالهلا  من  ميكن  اليت 

ومحاية حقوق األفراد وحرّياهتم.132

ومن جهة أخرى؛ ميكن تقسيم القضاء اإلدارّي إىل قضاء إلغاء؛ وقضاء شامل، ويتوىّل قضاء اإللغاء النظر 
يف الّدعوى اإلدارية اهلادفة ملخاصمة القرار اإلدارّي، وتقتصر سلطة القاضي يف هذه الّدعوى على التحّقق 
من صحة القرار اإلدارّي ومشروعّيته، ومدى موافقته للقانون، وال ميتّد حكمه إىل أكثر من ذلك، فليس له 
تعديل القرار املطعون فيه أو إنشاء مراكز قانونّية، بينما يتوىّل القضاء الشامل سلطات كاملة حلسم النزاع، 
حبيث ال يقتصر دور القاضي اإلدارّي على إلغاء القرار غري املشروع؛ وإمنا حيكم مبا يرتتب على هذا القرار 
من نتائج؛ ألنّه يتعّلق باحلقوق الشخصّية لرافع الّدعوى، فله أْن حيكم بإلغاء القرار والتعويض عن األضرار 

اليت أحلقها باملّدعي، ومن ذلك املنازعات املتعّلقة بقضاء التعويض عن أعمال اإلدارة الّضارة.  

ًكاملة؛  وعلى الّرغم من األمهّية الكبرية لقضاء اإللغاء، إالّ أنّه ال يكفي حلماية حقوق األفراد وحرّياهتم محاية 
إذ يرى بعض الفقهاء أنَّ قضاء اإللغاء، وإْن كان يضمن إهناء القرارات اإلداريّة املعيبة، فإنه ال يكفل تغطية 
ما يرتتب على بقاء تلك القرارات املعيبة فرتة من الزمن؛ نظراً ملبدأ نفاذ القرارات اإلدارية بالّرغم من دعوى 

اإللغاء.133  

131 املرجع الّسابق.

132 املرجع الّسابق.

133 سليمان حممد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثاين، قضاء التعويض وطرق الطعن باألحكام دراسة مقارنة )دار الفكر العريب(، 11.

فهناك  املزدوج؛  القضاء  بنظام  يتعّلق  ما  يف  أما 
َمْن يرى أنَّ هذا النظام جيعل من القضاء اإلدارّي 
القانون  قواعد  خلق  يف  ُيسهم  إنشائّياً  قضاًء 
العاّم املتميزة عن القواعد العادية يف ظّل القانون 
املصلحة  حتقيق  خالهلا  من  ميكن  اليت  اخلاّص 

العاّمة ومحاية حقوق األفراد وحرّياهتم.
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المطلب الثانّي
آلّيات وتطبيقات رقابة القضاء اإلدارّي في تطبيق االتفاقّيات الّدولية لحقوق اإلنسان

بعد أن استعرضنا يف املطلب األّول من هذا املبحث طبيعة وصور رقابة القضاء اإلداري ودورها يف محاية 
حقوق اإلنسان؛ فإنه يلزم بيان آلّيات وتطبيقات رقابة القضاء اإلدارّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق 
اإلنسان، ملا لذلك من أمهّية يف اإلحاطة بالوسائل واألدوات اليت ميتلكها القاضي اإلدارّي يف مارسة الدور 
املنوط به يف محاية حقوق اإلنسان واحلرّيات العامة؛ وصواًل إىل تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان 
يف تطبيقاته املختلفة. وهذا يستدعي أْن نعاجل هذا املطلب من خالل فرَعنْي: الفرع األّول يتناول اآللّيات 
املمنوحة للقضاء اإلدارّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان؛ بينما يستعرض الفرع الثايّن، وعلى 
حنوٍّ مستفيٍض، تطبيقات القضاء اإلدارّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، من خالل دراسة 

مجلٍة من االجتهادات القضائّية الصادرة عن القضاء اإلدارّي يف الّدول العربّية.

الفرع األّول
اآللّيات الممنوحة للقضاء اإلدارّي في تطبيق االتفاقّيات الّدولية لحقوق اإلنسان

ميتاز القضاء اإلدارّي بآلّيات عّدة متُّكن القاضي اإلدارّي من محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة والسعي لتطبيق 
االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، ومن ذلك طرق اإلثبات يف الدعوى اإلدارية؛ إذ استقر اجتهاد القضاء 
اإلدارّي على قبول الدليل املستمّد بكّل طرق اإلثبات أو الّداللة، ومل يكتِف مبجرد قراءة القرار أو أسبابه 
اليت ُبين عليها؛ أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه؛ والظروف اليت أحاطت به إلثبات عيب االحنراف.134 
وهذا يقود إىل أنَّ للمستدعي حّق إثبات ما خيالف ما اشتمل عليه القرار اإلدارّي من وقائع. وهذا يشّكل 
ضمانًة للمستدعني من نقض ما ورد يف تبيرات اإلدارة لتقّييد حرّياهتم وحقوقهم واملّس مبراكزهم القانونية، 
السيما أنَّ اإلدارة غالباً ما تلجأ إىل تبير حرماهنا للمواطنني من حقوقهم بدواعي عّدة، ِمثل النظام العاّم؛ 
واألمن وغريمها، وهنا يّتسع اجملال للمواطنني املتظلِّمني أْن يثبتوا أنَّ هذا التبير ال يستند إىل وقائع حقيقّية 

بكّل طرق اإلثبات.135

كما أّن للقاضي اإلداري احلّق يف تكّييف الوقائع املنتجة للقرار اإلدارّي؛ إذ إنَّ اإلدارة قد تلجأ إىل تكّييف 
134 أرسى جملس الّدولة الفرنسّي هذا االجتهاد يف ما يتعلق بطرق اإلثبات يف الّدعوى اإلدارية، راضي، مازن ليلوا ، الوجيز يف القانون اإلداري. )من دون 

ناشر(.، كتاب القضاء اإلداري، 67.

135 ذهب جملس الّدولة الفرنسّي  يف محايته للحرّيات العاّمة إىل احلّد الذي جعله يُقيم قرينًة قضائّيًة لصاحل األفراد ضّد اإلدارة؛ فمجلس الّدولة الفرنسّي يقّرر 
ينية التقليدية واجلنازات يُفرتض فيها أالّ تعّكر السكينة العاّمة، ومن مثَّ ليس على األفراد أْن يثبتوا شيئاً، ذلك أنَّ عبء إثبات العكس  مثاًل أنَّ املواكب الدِّ
يقع على عاتق اإلدارة مباشرًة، وهذا املسلك؛ أي نقل عبء اإلثبات على عاتق اإلدارة، يُعّد تيسرياً مهّماً لألفراد يف جمال دعوى اإللغاء، مبا حيفظ حقوقهم 

وحرياهتم بوضياف، عمار. حماضرات يف القانون اإلداري، مدخل لدراسة القانون اإلداري. الدمنارك: األكادميية العربية املفتوحة، 2010، 20.
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يتصّدى  وحينها  العاّمة،  واحلرّيات  احلقوق  أحد  النتهاكها  تبيراً  احلقيقّية  للوقائع  خالفاً  اإلدارّي  القرار 
القاضي اإلدارّي إىل تكّييف الوقائع وتعرية مضمون القرار اإلداري واحلكم على أساس هذه الوقائع.136

كما منحت العديد من األنظمة القضائية القاضي اإلدارّي صاحّية احلكم بالتعويض عن الّضرر املادي 
واملعنوي،137 .وهذا ما يعّزز من قدرة القاضي اإلداري على محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة من خالل إلزام 
النفس  لصيقة يف  تُعّد  اليت  العاّمة  واحلرّيات  باحلقوق  املساس  اإلنسان وعدم  باحرتام كرامة  اإلدارة  جهة 
البشرية، وأّن املساس هبذه احلقوق يؤّدي إىل إحلاق أذى نفسّي ومعنوّي جيب على اإلدارة أن تلزم بالتعويض 

عنه، وهو ما يُعّد وسيلًة حلماية حقوق اإلنسان.

أّما يف ما يتعّلق باألدوات املتاحة للقاضي اإلدارّي من أجل تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، فإنَّ 
القاضي اإلدارّي يكون يف ِسياق تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان أمام أربع حاالت ميكن بياهنا 

يف التايل:

الحالة األولى: إذا تعّلق األمر بقرار إداريٍّ 
فإنَّ  معها،  وتعارض  دولّية،  مبعاهدة  الحٍق 
إذا  إلغائه  ميتلك صالحّية  اإلدارّي  القاضي 

كان الطعن فيه متعّلقاً بفحص املشروعّية.

سابق  بقرار  األمر  تعّلق  إذا  الثانية:  الحالة 
معها،  متعارضاً  وكان  دولية  معاهدة  على  
فإنِّ هذه املعاهدة قد تؤّدي إىل إلغائه ضمناً 
القرار  فإذا كان  ذلك.  إىل  تؤّدي  ال  ورمبا 
سريانه  وقف  للقاضي  ميكن  فإنّه  تنظيماً؛ 

طاملا أنَّ القاعدة الّدولية كانت نافذًة، لكن القاضي ملزم بالتصريح باإللغاء، وإبطال كّل املراسيم التنفيذية 
اليت تصدر بصفة الحقة للمعاهدة ، وتكون خمالفًة هلا.

136 من أشهر أحكام جملس الّدولة الفرنسي يف الّرقابة على التكّييف القانوين للوقائع »حكمه يف قضية Gomel العام 1914؛ إذ قضى بإلغاء قرار مدير 
أحد األقاليم الذي رفض الرتخيص للسيد )جوميل( بالبناء يف منطقة أثرية على أساس أّن هذا البناء سيشوه مجال املنظر األثري، وملا حبث اجمللس يف التكّييف 

القانويّن للوقائع اليت استند إليها هذا القرار اعتبها غري صحيحة، وألغى قرار املدير«، راضي، كتاب القضاء اإلداري، 81.   

137 وّسع جملس الّدولة الفرنسّي من حدود اختصاصاته حبيث ال تقتصر على التعويض عن الّضرر املادي فقط، بل متتد إىل التعويض عن الّضرر املعنوي 
 )Delpech (املتحصل من تصرفات اإلدارة املاّسة باحلقوق واحلرّيات العاّمة، وميكن قراءة ذلك من خالل ما جاء به ُحكم جملس الّدولة الفرنسّي بقضية
اليت ألزم فيها جملساً بلدياً بالتعويض املادي واملعنوي ملدرس رفض اجمللس تسليمه املفاتيح اخلاّصة مبسكنه من دون مبّر، ما اضطره للسكن يف مكان غري 

صحي وغري الئق، وترّتب على ذلك إتالف الكثري من أثاث مسكنه، وتدهور صحة أطفاله، الطماوي، القضاء اإلداري، 361.

الحٍق  إداريٍّ  بقرار  األمر  تعّلق  إذا  األوىل:  احلالة 
مبعاهدة دولّية، وتعارض معها، فإنَّ القاضي اإلدارّي 
متعّلقاً  فيه  الطعن  إذا كان  إلغائه  صالحّية  ميتلك 

بفحص املشروعّية.
احلالة الثانية: إذا تعّلق األمر بقرار سابق على  معاهدة 
دولية وكان متعارضاً معها، فإنِّ هذه املعاهدة قد تؤّدي 
فإذا كان  تؤّدي إىل ذلك.  ورمبا ال  إلغائه ضمناً  إىل 
القرار تنظيماً؛ فإنّه ميكن للقاضي وقف سريانه طاملا 
أنَّ القاعدة الّدولية كانت نافذًة، لكن القاضي ملزم 
بالتصريح باإللغاء، وإبطال كّل املراسيم التنفيذية اليت 

تصدر بصفة الحقة للمعاهدة ، وتكون خمالفًة هلا.
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الحالة الثالثة: إذا تعّلق األمر مبخالفة قانون 
ضيقة،  تبدو  القاضي  سلطة  فإنَّ  ملعاهدة؛ 
فإذا كان القانون سابقاً للمعاهدة فال ميتلك 
القاضي إالّ معاينة اإللغاء، وذلك منذ إدماج 
ومن  الّداخلي،  النظام  يف  الّدولية  القاعدة 
التصريح  اإلداري  القاضي  واجب  فمن  مثّ 
ببطالن كّل املراسيم التنفيذية هلذه القوانني.

الحالة الرابعة: أّما إذا صرح القاضي بطريقة 
تشريع  على  دولية  قاعدة  بُسمّو  عادية  غري 
نافذ، فال ميكنه، يف أفضل األحوال، إالّ أْن 

ُيصرح بعدم إمكانية تطبيق هذا األخري.138

الفرع الثانّي
اجتهادات القضاء اإلدارّي في تطبيق االتفاقّيات الّدولية لحقوق اإلنسان

جهد القضاء اإلدارّي يف الّدول العربية يف الكثري من تطبيقاته القضائّية إىل محاية حقوق اإلنسان واحلرّيات 
العاّمة، وقد عمدت بعض هذه االجتهادات، وعلى حنوٍّ صريح، إىل تغليب االتفاقّيات الّدولية احلامية حلقوق 
اإلنسان على أيّة تصّرفات أو قرارات ماّسة باحلقوق اليت رعتها املواثيق الّدولية حلقوق اإلنسان، وكّرستها 
الّدساتري والتشريعات والقوانني الوطنّية، بينما سعت اجتهادات قضائّية أخرى إىل التطبيق املباشر للمواثيق 
الضميّن ألحكام  التطبيق  اجتهادات أخرى إىل  اجتهاداته، يف حني عمدت  اإلنسان يف  الّدولية حلقوق 
والتشريعات  الّدساتري  نصوص  تفسري  يف  التوّسع  من خالل  اإلنسان  حلقوق  احلامية  الّدولية  االتفاقّيات 
والقوانني الوطنّية مبا يتواءم وهذه االتفاقّيات، أو من خالل سّد النقص القانويّن والفراغ التشريعّي يف بعض 

القوانني والتشريعات جلهة تطبيق االتفاقّيات الّدولية محايًة حلقوق اإلنسان وحرّياته.

ولغايات استظهار ذلك؛ سوف نتناول يف هذا الفرع مجلًة من االجتهادات القضائّية للقضاء اإلداري يف 
بعض الّدول العربية، مع اإلشارة إىل أنّنا سوف نورد مقتطفاً موجزاً عن التنظيم القضائّي للقضاء اإلدارّي 

يف هذه الّدول، وهو ما سيتأّتى من خالل احملاور التالية:

138 يرجى النظر إىل: الرقابة القضائية على اتفاقية القواعد التشريعية والالئحية،
http://droit7.blogspot.com/2015/06/blog-post_81.html      

احلالة الثالثة: إذا تعّلق األمر مبخالفة قانون ملعاهدة؛ 
القانون  فإذا كان  ضيقة،  تبدو  القاضي  سلطة  فإنَّ 
سابقاً للمعاهدة فال ميتلك القاضي إالّ معاينة اإللغاء، 
وذلك منذ إدماج القاعدة الّدولية يف النظام الّداخلي، 
ومن مثّ فمن واجب القاضي اإلداري التصريح ببطالن 

كّل املراسيم التنفيذية هلذه القوانني.
احلالة الرابعة: أّما إذا صرح القاضي بطريقة غري عادية 
بُسمّو قاعدة دولية على تشريع نافذ، فال ميكنه، يف 
تطبيق  إمكانية  بعدم  ُيصرح  أْن  إالّ  األحوال،  أفضل 

هذا األخري.
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أّواًل
اجتهادات القضاء اإلدارّي في تونس

أحدث صدور الّدستور التونسّي اجلديد يف العام 2014 نقلًة نوعّيًة باجّتاه إعادة تنظيم القضاء اإلدارّي يف 
تونس؛ إذ بات القضاء اإلدارّي التونسّي مبوجب الفصل 116 من الّدستور اجلديد ُمشّكاًل من: حمكمة 
إدارية عليا؛ وحماكم إدارية استئنافّية؛ وحماكم إدارية ابتدائّية. وقد أحال الّدستور تنظيم هذه احملاكم للقانون 
العادّي، فالقضاء اإلدارّي التونسّي متخّصٌص بالنظر يف جتاوز سلطة اإلدارة، ويف النزاعات اإلدارية، ومُيارس 

وظيفة استشارية طبقاً للقانون.

تطبيقاته  اإلنسان يف  الّدولية حلقوق  االتفاقّيات  تطبيق  يف  بارزاً  التونسّي دوراً  اإلدارّي  القضاء  أّدى  وقد 
القضائّية املختلفة، وهو ما سنستعرضه يف التطبيقات القضائّية التالية:

1. الحّق في حّرية الّرأي والتعبير
إسباغ  إىل  التونسي  اإلدارّي  القضاء  سعى 
والتعبري  الرّأي  حريّة  يف  احلّق  على  احلماية 
االتفاقّيات  تغليب  إىل  ذلك  يف  مستنداً 
واستخدامها،  اإلنسان،  حلقوق  الّدولية 
على حنوٍّ الفٍت، إللغاء القرارات املاّسة هبذا 
اإلدارية  احملكمة  قّررته  ما  ذلك  ومن  احلّق، 
يف  أصدرته  الذي  االبتدائي  احلكم  يف 
القضية رقم 2193، املؤرخ 1 حزيران/يونيو 
1994، باالستناد إىل كلٍّ من املادة 19 من 
اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان والفصل 8 
من الّدستور التونسّي ، وقّررت أنه ال ميكن 

ينّية أو حماكمة  لإلدارة، وفقاً للقانون، أْن ُتضمِّن ملف موظف إشارة إىل آرائه الّسياسّية، أو الفلسفّية أو الدِّ
املوظف بناًء على أفكاره طاملا مل يتصّرف يف مُارسة وظائفه بشكل يتعارض مع أداء املهّمات املنوطة به، 
كما وجددت احملكمة اإلدارية يف ُحكم ابتدائي صادر يف القضية رقم 18600، بتاريخ 14 نيسان/أبريل 

2001، املوقف نفسه وأوردت األسباب ذاهتا.139
139 يرجى النظر إىل: ردود احلكومة التونسّية على قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا )CCPR/C/TUN/Q/5( عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس 

.*)CCPR/C/DZA/Q/5( املقّدم من تونس

احلماية  إسباغ  إىل  التونسي  اإلدارّي  القضاء  سعى 
ذلك  يف  مستنداً  والتعبري  الرّأي  حريّة  يف  احلّق  على 
اإلنسان،  حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات  تغليب  إىل 
القرارات  إللغاء  الفٍت،  حنوٍّ  على  واستخدامها، 
املاّسة هبذا احلّق، ومن ذلك ما قّررته احملكمة اإلدارية 
رقم  القضية  يف  أصدرته  الذي  االبتدائي  احلكم  يف 
باالستناد  املؤرخ 1 حزيران/يونيو 1994،   ،2193
حلقوق  العاملّي  اإلعالن  من   19 املادة  من  إىل كلٍّ 

اإلنسان والفصل 8 من الّدستور التونسّي.
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ويّتضح هنا أنَّ احملكمة اإلدارية قد عمدت إىل االستناد صراحًة إىل االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، 
السيما املادة 19 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان، مع تأّصيل هذا االستناد إىل ما نّص عليه الفصل 
8 من الّدستور التونسّي، وهذا اجّتاه يُعّب -بصورٍة جلّيٍة- عن الّدور الذي ميكن للقضاء اإلداري القيام به 

يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان يف تطبيقاته القضائّية.

2. حّرية تكوين الجمعّيات
 أّكدت احملكمة اإلدارية على محايتها للحّق 
ذلك  ومن  اجلمعيات،  تكوين  حرّية  يف 
يف  الصادر  االبتدائي  احلكم  يف   قّررته  ما 
القضية رقم 3643، املؤرخ يف 21 أيار/مايو 
احملكمة يف حكمها،  استندت  إذ  1996؛ 
الّدويّل  العهد  من   22 املادة  إىل  صراحًة، 
والّسياسية، وقضت  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص 
إساءة  نتيجة  الداخلية  وزير  قرار  بإلغاء 
الرابطة  بتصنيف  املتعّلق  السلطة،  استعمال 

التونسية للّدفاع عن حقوق اإلنسان يف فئة اجلمعيات ذات الصبغة العامة. واعتبت احملكمة، يف حيثيات 
من  نفوذاً  أقوى  الدستور،  من   32 للفصل  وفقاً  عليها  صاَدق 

ُ
امل الدولية  »املعاهدات  أّن:  احلكم،  هذا 

القوانني، ومن مثّ فإّن قرار الوزير املتخذ، وفقاً للقانون رقم 25 املؤرخ 2 نيسان/أبريل 1992 املكمِّل للقانون 
رقم 154 املؤرخ 7 تشرين الثاين/نوفمب 1959 املتعّلق باجلمعيات، تشوبه إساءة استعمال السلطة«، ويف 
احلكم االبتدائي الصادر يف القضية رقم 13918 املؤرخ 13 أيار/مايو 2003، جّددت احملكمة اإلدارية 

املوقف ذاته، واستندت إىل احليثيات نفسها.140

ويالحظ ما قضى به هذا احُلكم أنَّ احملكمة اإلدارية قد اتبعت اجتهاداً قضائّياً قائماً على تغليب االتفاقّية 
الّدولية على القوانني الوطنّية، وهو ما ينسحب على القرارات اإلدارية املتخذة مبوجب هذه القوانني، وذلك 
صاَدق عليها وفقاً للفصل 32 من الّدستور، 

ُ
حني أشارت احملكمة، صراحًة، إىل أنَّ املعاهدات الّدولية امل

تُعدُّ أقوى نفوذاً من القوانني، وهذا اجتاه متطّور يف تأّكيد الّدور الذي ميكن للقضاء اإلدارّي القيام به يف 
سبيل تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان يف تطبيقاته القضائية.

140 املرجع الّسابق.

ويالحظ ما قضى به هذا احُلكم أنَّ احملكمة اإلدارية 
قد اتبعت اجتهاداً قضائّياً قائماً على تغليب االتفاقّية 
الّدولية على القوانني الوطنّية، وهو ما ينسحب على 
القرارات اإلدارية املتخذة مبوجب هذه القوانني، وذلك 
املعاهدات  أنَّ  إىل  صراحًة،  احملكمة،  أشارت  حني 
صاَدق عليها وفقاً للفصل 32 من الّدستور، 

ُ
الّدولية امل

تُعدُّ أقوى نفوذاً من القوانني.
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3. حّرية الزواج وتأّسيس أسرة
أصدرت احملكمة اإلدارية يف احُلكم االبتدائي الصادر يف القضية رقم 16919، املؤرخ 18 كانون األّول/

ديسمب 1999 قراراً نوعّياً يف محاية حرّية الزواج وتأّسيس أسرة. وقد استندت احملكمة، صراحًة، فيما قضت 
به  املادة 23 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية الذي يُقّر بأْن يكون للرجل واملرأة، ابتداًء 
من بلوغ ِسن الزواج، حقٌّ ُمعرتٌف به يف الزواج وتأّسيس أسرة دون قيد؛ إذ قّررت احملكمة اإلدارية إلغاء قرار 
طرد موظف من موظفي قوات األمن الّداخلي استناداً إىل إساءة استعمال الّسلطة، وهو القرار الذي اختذته 
اإلدارة بسبب عدم حصول املوظف على إذن مسبق بزواجه من امرأة أجنبية، كما ينّص على ذلك الفصل8 
من النظام العاّم ألفراد قوات األمن الّداخلي، طاملا أنَّ اإلدارة مل تتمكن من إثبات أنَّ األسباب الوقائية 

املرتبطة بلزوم اإلذن املسبق، مبا يف ذلك إمكانية النيل من أمن الّدولة، أسباب واردة يف هذه احلالة.141

ويالحظ ما قضى به هذا احلكم أنَّ احملكمة 
اإلدارية قد اتّبعت اجتهاداً قضائّياً قائماً على 
تغليب االتفاقّية الّدولية على القوانني الوطنّية، 
وذلك حني استندت احملكمة، صراحًة، إىل 
املادة 23 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق 
املدنّية والّسياسّية الذي يُقّر بأْن يكون للرجل 
حقٌّ  الزواج،  ِسن  بلوغ  من  ابتداًء  واملرأة، 
ُمعرتف به يف الزواج وتأّسيس أسرة دون قيد، 

وهذا اجتاه متطّور أيّضاً يف تأّكيد الّدور الذي ميكن للقضاء اإلدارّي القيام به يف سبيل تطبيق االتفاقّيات 
الّدولية حلقوق اإلنسان يف تطبيقاته القضائّية.

ثانيًا
اجتهادات القضاء اإلدارّي في لبنان

أخَذ التنظيم القضائي اللبنايّن بنظام القضاء املزدوج ، ويتشّكل القضاء اإلدارّي اللبناين من اجلهات القضائّية 
التالّية:

 جملس شورى الّدولة: يُقسم إىل سبع وحدات: جملس القضايا وست غرف إحداها إدارية واألخرى . 1
قضائّية، ويؤازر الغرف يف جملس شورى الّدولة مفّوض احلكومة ومعاونوه. أّما جملس القضايا؛ فيتأّلف 
141 يرجى النظر إىل : ردود احلكومة التونسية على قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا )CCPR/C/TUN/Q/5( عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس 

املقّدم من تونس )CCPR/C/DZA/Q/5(*، املرجع الّسابق.

ويالحظ ما قضى به هذا احلكم أنَّ احملكمة اإلدارية 
قد اتّبعت اجتهاداً قضائّياً قائماً على تغليب االتفاقّية 
استندت  الوطنّية، وذلك حني  القوانني  على  الّدولية 
الّدويّل  العهد  من   23 املادة  إىل  صراحًة،  احملكمة، 
بأْن  يُقّر  الذي  والّسياسّية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص 
يكون للرجل واملرأة، ابتداًء من بلوغ ِسن الزواج، حقٌّ 

ُمعرتف به يف الزواج وتأّسيس أسرة دون قيد.
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من: رئيس جملس شورى الّدولة؛ ومن رؤساء الغرف؛ وثالثة مستشارين أعضاء.
 اهليئات اإلداريّة ذات الصفة القضائّية اليت تنظر يف قضايا إدارية معينة، ويطعن بقراراهتا استئنافًا أو متّييزًا . 2

أمام جملس شورى الّدولة، وأهّم هذه الّلجان: الّلجان اخلاّصة بالفصل يف االعرتاضات على الضرائب 
والرسوم؛ وهيئات أو جمالس تأّديب املوظفني؛ والّلجان اخلاّصة بالقيد يف القوائم االنتخابّية.

حمكمة حلِّ اخلالفات اليت تبّت يف مسألة املرجع املختّص عند وقوع اختالف يف االختصاص السليّب . 3
بني حمكمة عدلّية وحمكمة إداريّة.

ديوان احملاسبة )القضاء املايّل(: يُعدُّ ديوان احملاسبة حمكمًة إداريًة تتوىّل القضاء املايّل، ومهمّتها السهر . 4
برئيس جملس  إداريًا  احملاسبة  ديوان  اخلزينة. ويرتبط  املودعة يف  العمومّية واألموال  األموال  إدارة  على 

الوزراء.
ويف ما يتعّلق باالجتهادات القضائّية، أّدى القضاء اإلدارّي اللبنايّن دوراً مهّماً يف محاية حقوق اإلنسان 
واحلرّيات العاّمة، ويف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان. ويف ما يلي عرٌض لبعض هذه التطبيقات:

1. الحّق في الحصول على المعلومات 

أصدر جملس شورى الّدولة اللبنايّن قراراً نوعّياً بتأّكيد احلّق يف احلصول على املعلومات يف ما قضى به يف 
القرار الصادر عنه بتاريخ 4-3-2014؛ إذ تقّدمت جلنة أهايل املخطوفني واملفقودين يف لبنان ومجعية دعم 
املعتقلني واملنفّيني اللبنانّيني )سوليد( بتاريخ 2009/12/24، بدعوى إىل جملس شورى الّدولة للطعن بقرار 
رئاسة جملس الوزراء الضميّن برفض تسليم ملف التحقيقات اليت قامت هبا جلنة التحقيق الرمسّية لالستقصاء 
عن مصري مجيع املخطوفني واملفقودين لذويهم. وقد قّرر جملس شورى الّدولة إبطال هذا القرار الضميّن، يف 
تكرّيس حلّق أهايل املفقودين يف الوصول إىل املعلومات، بوصفه حّقاً أساسّياً رعته املواثيق الّدولية حلقوق 
اإلنسان، مبعرفة مصائر هؤالء باعتباره حّقاً طبيعّياً ال يقبل أّي استثناء أو تقّييد؛ إذ توّصل اجمللس إىل هذا 
القرار باالستناد إىل عدد من احلقوق هي: حقوق اإلنسان باحلياة وباحلياة الكرمية ومبدفن الئق؛ وحّق العائلة 
باحرتام األسس العائلّية ومجع مشلها؛ وحّق الطفل بالّرعاية األسريّة والعاطفّية واحلياة املستقرة، وهي حقوق 
كّرستها املواثيق والشرائع الّدولية اليت انضم إليها لبنان. وقد ذهب جملس شورى الّدولة إىل إعالن حّق املعرفة 
حّقاً طبيعّياً ال يقبل أّي تقّييد أو انتقاص أو استثناء، إالّ مبوجب نّص قانويّن صريح، وهو أمر غري متوافر 

يف القضية اليت صدر القرار مبناسبتها.142

ويُعدُّ هذا القرار سابقًة يف تأّكيد احلّق يف احلصول على املعلومات، وقد متّيزت حيثياته يف الفهم العميق 
142 هناك َمْن يرى أنَّ هلذا القرار أمهّيًة سياسّيًة واجتماعّيًة كبريًة، للمزيد يرجى النظر إىل:  أبرز األحكام القضائية يف 2014: حّق املعرفة يف مواجهة ذاكرة  

األبطال، موقع املفكرة القانونية: 
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1006&lang=ar
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واملرتابط لقواعد حقوق اإلنسان الواردة يف االتفاقّيات الدولية ِمثل: حّقه باحلياة الكرمية ومبدفن الئق؛ وحّق 
العائلة باحرتام األسس العائلية ومجع مشلها؛ وحّق الطفل بالّرعاية األسريّة والعاطفّية واحلياة املستقرّة، السيما 
أّن جملس شورى الّدولة اللبنايّن قد استند، صراحًة، يف تسبيب قراره إىل املعاّيري الّدولية بصورة عميقة؛ األمر 
الذي يؤّشر إىل أمهّية الّدور الذي يقوم به القضاء اإلدارّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان يف 

املمارسة العملّية والواقعّية.

2. ضمانات المحاكمة العادلة 
َسعى جملس شورى الّدولة اللبنايّن إىل محاية 
وضعت  وقد  العادلة،  احملاكمة  ضمانات 
املادة 14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
حتديد  يف  مهّمًة  أّسساً  والّسياسّية  املدنّية 
ماهّية ضمانات احملاكمة العادلة، ومنها تلك 
ينبثق  وما  الّدفاع،  حبّق  املتعّلقة  الضمانات 
بواسطة  أو  أصواًل  املتهم  متكني  من  عنها 
حماميه من حضور جلسات التحقيق وتقدمي 
جملس  أصدر  السِّياق،  هذا  ويف  دفاعه. 
شورى الّدولة اللبنايّن بتاريخ 2014-4-1 
قراراً قضى بقبول الّدعوى اليت قّدمها حمامي 
الّدفاع ضّد الّدولة عن أعمال وزارة الداخلية 

والبلديات، وحتديداً املديرية العاّمة لألمن العاّم، طالباً إبطال قراٍر صادٍر عن األمن العاّم مبنعه من حضور 
جلسات حتقيق موكليه يف املديرية، وبإلزام الّدولة بتسديده تعويضاً عن الّضرر الذي أصابه بعدما فسخت 
موكلته )وهي منظمة إنسانية خريية( االتفاق معه تبعاً هلذا املنع. وقد استند القرار إىل تقرير املستشار املقّرر 
الذي تكّررت فيه اإلشارة إىل النصوص الّدولية والّداخلّية املكّرسة هلذه املبادئ، ومن بينها املادة 20 من 
الّدستور اللبنايّن اليت تكّرس الضمانة القضائّية للمتقاضني اليت تتجّسد من خالل حّق الّدفاع، والفقرة ب 
من مقّدمة الّدستور اليت تنّص على التزام لبنان باإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان ومواثيق األمم املّتحدة، مبا 
فيها العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية، وحتديداً املادة 14 منه اليت تكّرس احلّق يف احملاكمة 

العادلة.143
143 كانت هذه القضية قد بدأت فصواًل حني متىّن األمن العاّم على املنظمة اخلريية اليت عّينت أحد احملامني للّدفاع عن عدد من عامالت املنازل األجانب، 
استبداله مبحاٍم آخر، على خلفية قيامه بأعمال وصفها األمن العاّم بأهنا استفزازية ومضرّة بسري التحقيقات. فقامت املنظمة املذكورة بفسخ التعاقد معه، 

للمزيد حول حيثيات هذا احلكم: يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

احلصول  احلّق يف  تأّكيد  سابقًة يف  القرار  هذا  ويُعدُّ 
على املعلومات، وقد متّيزت حيثياته يف الفهم العميق 
واملرتابط لقواعد حقوق اإلنسان الواردة يف االتفاقّيات 
الدولية ِمثل: حّقه باحلياة الكرمية ومبدفن الئق؛ وحّق 
وحّق  مشلها؛  ومجع  العائلية  األسس  باحرتام  العائلة 
املستقرّة،  واحلياة  والعاطفّية  األسريّة  بالّرعاية  الطفل 
استند،  قد  اللبنايّن  الّدولة  شورى  جملس  أّن  السيما 
بصورة  الّدولية  املعاّيري  إىل  قراره  تسبيب  صراحًة، يف 
عميقة؛ األمر الذي يؤّشر إىل أمهّية الّدور الذي يقوم 
الّدولية  االتفاقّيات  تطبيق  يف  اإلدارّي  القضاء  به 

حلقوق اإلنسان يف املمارسة العملّية والواقعّية.
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جملس  أنَّ  القرار  هذا  من  جلّياً  ويبدو 
التطبيق الضميّن  الّدولة قد عمد إىل  شورى 
يف  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات 
يؤّكد  اجّتاه  وهو  احلكمية،  للنتيجة  التوّصل 
أمهّية الّدور الذي يقوم به القضاء اإلدارّي يف 
تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان يف 

التطبيق العملّي والواقعّي.

ثالثًا
اجتهادات القضاء اإلدارّي في الجزائر

اجلهات  من  اجلزائر  يف  اإلدارّي  القضاء  ويتشّكل  املزدوج،  القضاء  نظام  اجلزائرّي  القضائّي  التنظيم  اتّبع 
القضائية التالّية:

1- جملس الّدولة: هو أعلى هيئة قضائّية إدارية ُمقّومة ألعمال اجلهات القضائّية اإلداريّة وموّحدة لالجتهاد 
ويفصل يف  العاّمة،  النيابة  وُقضاة  احلكم؛  ُقضاة  من:  ويتأّلف  اجلزائر.  أحناء  مجيع  اإلدارّي يف  القضائّي 
القضايا املرفوعة إليه كجهة استئناف لألحكام الّصادرة عن احملاكم اإلدارية، وُيصدر قرارات هنائية بشأهنا. 
إىل جانب صالحياته القضائّية يتمّتع اجمللس بصالحّيات استشارية؛ إذ يُبدي رأيًا استشاريًّا يف القوانني قبل 

عرضها على الّسلطة التشريعّية.
2- احملاكم اإلدارية: تُعدُّ احملكمة اإلدارية أوىل درجات القضاء اإلدارّي، وهي موجودة يف دائرة اختصاص 
. تتشّكُل احملكمة من ثالثة قضاة على األقل، وتفصل يف كّل النزاعات اليت تكون الّدولة  كلِّ جملٍس قضائيٍّ
أو إحدى هيئاهتا أو املؤّسسات العمومّية طرفاً فيها، وُتصدر أحكاماً قابلًة لالستئناف أمام جملس الّدولة.

الّدولية حلقوق اإلنسان، ويُعّد  وقد اجتهد القضاُء اإلداريُّ يف اجلزائر لتأّكيد دوره يف تطبيق االتفاقّيات 
بم يف 

ُ
الفرنسّي امل القضائّي اجلزائرّي  الّدولة اجلزائرّي بتغليب أحكام البوتوكول  القرار الصادر عن جملس 

1962/08/28 يف النزاع املعروض عليه بني الّلجنة املصرفّية مع أحد البنوك؛ إشارًة صرحيًة داّلًة على ذلك، 
ومبا يعّزز احلّق يف العمل، بوصفه حّقاً دستوريّاً رعته املواثيق واملعاهدات الّدولية املختلفة.

وتتلخص الوقائع املؤّدية لصدور هذا القرار يف قيام اللجنة املصرفّية بفتح حتقيق ضّد أحد البنوك )ي ب(، 
قام هذا األخري بتوكيل األستاذة )ج . م( اليت هي حمامية ُمسجلة يف نقابة احملامني بباريس )فرنسا(، من 
أجل الدفاع عن مصاحله. غري أنَّ اللجنة املصرفّية، ومبوجب القرار رقم 3/99 املؤرخ يف 1999/03/23، 

ويبدو جلّياً من هذا القرار أنَّ جملس شورى الّدولة قد 
عمد إىل التطبيق الضميّن لالتفاقّيات الّدولية حلقوق 
اإلنسان يف التوّصل للنتيجة احلكمية، وهو اجّتاه يؤّكد 
أمهّية الّدور الذي يقوم به القضاء اإلدارّي يف تطبيق 
االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان يف التطبيق العملّي 

والواقعّي.
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رفضت توكيلها بسبب أهّنا مل متتثل ملتطلبات نّص املادة 6 من القانون رقم 04/91. فرفع احملامون اآلخرون 
املوكلون يف قضية البنك )ي . ب( طعناً إلبطال هذا القرار ُمستندين إىل البوتوكول القضائّي اجلزائرّي 

بم يف 144.1962/08/28
ُ
الفرنسّي امل

وقد أشار القرار يف مسّوغاته إىل »أنه يتعني يف هذه الظروف  القول إهنا قد احرتمت االلتزام القانوين الذي 
يفرضه البوتوكول الّدويل املذكور أعاله، والقول إن اللجنة املصرفّية عندما اشرتطت تقدمي الرخصة اخلاّصة 
من نقيب احملامني املنّصوص عليها يف املادة 6 القانون املؤرخ يف 1991/01/08 قد جتاهلت مقتضيات 
البوتوكول القضائي املؤرخ يف 1991/01/08 املبم بني اجلزائر وفرنسا«، وهو ما نتج عنه إبطال قرار 

اللجنة املصرفّية كونه جاء خمالفاً لالتفاقّية الدولّية.145

قد  اجلزائرّي  الّدولة  جملس  أنَّ  هنا  ويالحظ 
االتفاقّية  تغليب  على  قائٍم  هنٍج  إىل  عمد 
الّدولية على القانون الوطيّن والقرارات اإلدارية 
الصادرة مبقتضاه؛ إذ جاء قرار جملس الّدولة 
قاطعاً بتغليب البوتوكول القضائّي املؤرخ يف 
وفرنسا  اجلزائر  بني  املبم   1991/01/08
على أية أسباب موجبة الختاذ القرار املطعون 
لالتفاقّيات  فيه، وهو ما يُعّد تطبيقاً ضمنّياً 
 1 الفقرة  السيما  اإلنسان،  حلقوق  الّدولية 

من املادة 6 من العهد الّدويل للحقوق االقتصاديّة؛ واالجتماعّية؛ والثقافّية للعام 1966، واليت أّكدت على 
احلّق يف العمل فيما نّصت عليه من أنه:  » تعرتف الدول األطراف يف هذا العهد باحلّق يف العمل، الذي 
يشمل ما لكل شخص من حّق أْن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية، وتقوم باختاذ 
تدابري مناسبة لصون هذا احلّق،« إذ ُيكرَّس هذا احلّق يف االتفاقّيات املتعّددة األطراف، وكذلك الثنائّية، 

ومنها البوتوكول القضائّي املؤرخ يف 1991/01/08 املبم بني اجلزائر وفرنسا.146

144  أثارت يف هذه القضّية مسألة احلّق يف مُارسة مهنة احملامي من قبل أجنيب، ومتّسكت اجلهات اليت رفضت طلب التسجيل يف كلِّ مرٍّة بالقوانني الّداخلية 
اليت تضع شروطاً على األجانب الراغبني يف ُمارسة املهنة، غري أّن التوّجه أصبح يتمثل يف إبرام بروتوكوالت ثنائية تنظم كيفية ُمارسة حمامي كلِّ دولٍة املهنة 
يف الّدولة األخرى بشروط تسهيلية، وهو ما حتّقق يف هذه القضية. إذ تُنّظم القوانني الوطنية ملهنة احملاماة شروط التسجيل وااللتحاق هبذه املهنة، وكذلك 
ُمارستها. ولقد نّظم القانون اجلزائرّي رقم 91ـ04 املؤرخ يف 08 كانون الثاين/ يناير 1991  شروط ُمارسة مهنة احملاماة، وكذا حقوق احملامي وواجباته، 
للمزيد: يرجى النظر إىل: سامية بوروبة، االجتهاد القضائي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، اجلزائر- العراق- األردن- املغرب- فلسطني، 

منشورات معهد راؤول والينبغ، ص 73.

145  املرجع الّسايق، ص 75.

146 املرجع الّسابق، ص 72.

ويالحظ هنا أنَّ جملس الّدولة اجلزائرّي قد عمد إىل 
الّدولية على القانون  هنٍج قائٍم على تغليب االتفاقّية 
إذ جاء  مبقتضاه؛  الصادرة  اإلدارية  والقرارات  الوطيّن 
قرار جملس الّدولة قاطعاً بتغليب البوتوكول القضائّي 
وفرنسا  اجلزائر  بني  املبم  املؤرخ يف 1991/01/08 
فيه،  املطعون  القرار  الختاذ  موجبة  أسباب  أية  على 
وهو ما يُعّد تطبيقاً ضمنّياً لالتفاقّيات الّدولية حلقوق 

اإلنسان.
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رابعًا
اجتهادات القضاء اإلدارّي في فلسطين

شّكل صدور قانون تشكيل احملاكم النظامّية رقم 5 لسنة 2001 قفزًة نوعّيًة باجتاه تنظيم القضاء اإلدارّي يف 
فلسطني، من خالل إنشاء حمكمة العدل الفلسطينية اليت تتوىّل بوصفها أحد مكّونات احملكمة الُعليا الفلسطينّية 
النظر يف الطعون اإلدارية املرفوعة عليها، وهي تقوم على درجة قضائّية واحدة، وتُعّد قراراهتا قطعّية وال تقبل الطعن.

النظامية رقم 5 لسنة  املادة  33 من قانون تشكيل احملاكم  الفلسطينّية مبوجب  العدل   وختتّص حمكمة 
اللوائح أو  بإلغاء  ?;]2001 بالنظر يف الطعون اخلاّصة باالنتخابات، الطلبات اليت يقّدمها ذوو الشأن 
األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائّية املاّسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أشخاص القانون العاّم، 
مبا يف ذلك النقابات املهنّية، ومؤّسسات التعليم العايّل، واالحّتادات املسّجلة حسب األصول واجلمعيات 
ذات النفع العام،147والطلبات اليت هي من نوع املعارضة يف احلبس اليت يطلب فيها إصدار أوامر اإلفراج 
عن األشخاص املوقوفني بوجه غري مشروع، واملنازعات املتعّلقة بالوظائف العمومّية من ناحية التعّيني أو 
الرتقية أو العالوات أو املرتبات أو النقل أو اإلحالة إىل املعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر 
ما يتعلق باألعمال الوظيفّية، وكذلك رفض اجلهة اإلدارية أو امتناعها عن اختاذ أّي قرار كان جيب اختاذه 
وفقاً ألحكام القوانني أو األنظمة املعمول هبا، وكذلك سائر املنازعات اإلدارية واملسائل اليت ليست قضايا 
أو حماكمات؛ بل جمرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صالحّية أّي حمكمة تستوجب الّضرورة الفصل 

فيها حتقيقاً للعدالة.

وقد كان لقضاء حمكمة العدل الُعليا دوٌر بارٌز يف محاية حقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة، واالجتهاد يف 
تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، وهو ما سنبّينه من خالل استعراض التطبيقات التالّية:

1. الحّق في الحّرية الشخصّية
ينطوي احلّق يف احلرّية الشخّصية على العديد من احلقوق املرتبطة به، ِمثل: احلّق يف احملاكمة العادلة؛ وحظر 
الّدويل اخلاّص باحلقوق  التعسفّي؛ واحلّق يف األمان الشخصي. وقد عّبت املادة 9 من العهد  االعتقال 

املدنّية والّسياسّية عن هذا احلّق واحلقوق املرتبطة به بصورة وافية وشاملة.148 
147 مّت تعديل نّص هذه املادة مبوجب قرار بقانون رقم )15( لسنة 2014م  بشأن تعديل قانون تشكيل احملاكم النظامّية رقم )5( لسنة 2001م.

148 تنّص املادة 9 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية على:«
1- لكّل فرد حّق يف احلرية ويف األمان على شخصه. وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينّص عليها 

القانون وطبق اإلجراء املقّرر فيه.
2- يتوجب إبالغ أّي شخص يتّم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبالغه سريعاً بأية هتمة توجه إليه.

3- يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية، سريعاً إىل أحد القضاة أو أحد املوظفني املخّولني قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حّقه أْن حياكم 
خالل مهلة معقولة أو أْن يفرج عنه. وال جيوز أْن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون احملاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من اجلائز تعليق 

اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء.
4- لكّل شخص ُحرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج 

عنه إذا كان االعتقال غري قانوين«.
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ولقضاء حمكمة العدل الّعليا الفلسطينية دوٌر 
بارٌز يف محاية هذا احلّق من خالل فرض رقابة 
التعسفّي،  االعتقال  إجراءات  على  صارمة 
عن  األحكام  من  العشرات  صدرت  وقد 
حمكمة العدل الّعليا هبذا الّصدد، ولعّل أبرزها 
 2005/119 رقم  الّدعوى  يف  حكمها 
الذي   ،2005/10/30 بتاريخ  الصادر 
تطبيق  وجوب  إىل  صراحًة  فيه  أشارت 
يف  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات 

األحكام القضائية.

وتتلخص وقائع الدعوى  بقيام املستدعي بتاريخ 2005/9/6  بالتقّدم بواسطة وكيله هبذه الّدعوى ضّد 
املستدعى ضّدهم للطعن يف قرار احملافظ بتاريخ 2005/6/7 املتضّمن استمرار توقيف املستدعي على ذمة 
احملافظ املذكور؛ إذ قال الطاعن إّن استمرار  توقيف املستدعي على ذمة احملافظ جيعل من هذا القرار ُمعيباً 

بعيب إساءة استعمال الّسلطة، ويشكل اعتداًء على الّسلطة القضائّية وخمالفًة صارخًة لقرارات احملاكم.

وقد قضت احملكمة بإلغاء القرار الطعني وإصدار األمر اىل السجن لإلفراج عن املستدعي فوراً، وعّللت 
احملكمة قرارها باالستناد إىل املادة 1/11 من القانون األساسّي اليت نّصت على أّن: »احلرية الشخصية حّق 
طبيعي وهي مكفولة ال متّس«، وكذلك إىل الفقرة الثانية من املادة نفسها اليت نّصت على أنّه: »ال جيوز 
القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقّييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إالّ بأمر قضائي وفقاً 
ألحكام القانون،....اخل«، وكذلك املادة )98( من القانون األساسّي اليت قد نّصت على أّن: »القضاة 
مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون، وال جيوز ألية سلطة التدخل يف القضاء أو يف شؤون 
العدالة«، كما أشارت إىل أّن قانون السلطة القضائّية رقم )1( لسنة 2002 وهو القانون األساسّي للقضاء 
قد وضع قواعد آمرة متنع التدخل يف الشأن القضائّي محاية للّسلطة القضائّية من تغّول الّسلطة التنفيذيّة 
على اختصاص واستقالل القضاء، ومن هذه القواعد ما نّصت عليه املادة )1( من القانون نفسه من أّن: 

»السلطة القضائية مستقلة، وحيظر التدخل يف القضاء أو يف شؤون العدالة«.

اليت حتمي حقوق اإلنسان،  الّدولية واإلقليمّية  املواثيق  تعليل حكمها إىل  استندت يف  وعلى حنوٍّ الفت 
وذلك حني أشارت، صراحًة، إىل أّن »قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )3( لسنة 2001 قد وضع قواعد 
وضوابط حتول دون اخلروج على احلقوق األساسّية لإلنسان اليت نّصت عليها اإلعالنات واملواثيق الّدولية 

ولقضاء حمكمة العدل الّعليا الفلسطينية دوٌر بارٌز يف 
رقابة صارمة على  احلّق من خالل فرض  محاية هذا 
إجراءات االعتقال التعسفّي، وقد صدرت العشرات 
الّصدد،  الّعليا هبذا  العدل  األحكام عن حمكمة  من 
ولعّل أبرزها حكمها يف الّدعوى رقم 2005/119 
الصادر بتاريخ 2005/10/30، الذي أشارت فيه 
صراحًة إىل وجوب تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق 

اإلنسان يف األحكام القضائية.
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اإلنسان«.  حقوق  حتمي  اليت  واإلقليمّية 
ويف هذا إشارة صرحية إىل قيام هذه احملكمة 
اإلنسان  الّدولية حلقوق  االتفاقّيات  بتغليب 
دون  وطنّية حتول  تشريعّية  مصادر  أية  على 
املستمّدة  اإلنسان  حقوق  قواعد  تطبيق 
مع  ينسجم  ومبا  الّدولية،  االتفاقّيات  من 
مشويلٍّ  تفسرٍي  إطار  يف  الوطنّية  التشريعات 
الوطنّية  التشريعات  هذه  لعالقة  ومرتابٍط 

باالتفاقّيات الّدولية.

ويف السِّياق ذاته، ويف اجتهاداٍت أخرى، قضت به حمكمة العدل الُعليا يف ُحكم هلا بأنّه »ال جيوز القبض 
على األشخاص وتوقيفهم إال بأمر من السلطات املختصة، وحيث أن توقيف املستدعيني واستمرار اعتقاهلم 
خمالفاً  يعّد  توقيفهم  استمرار  فإن  باطلة،  إلجراءات  ووفقاً  اجلزائية  احملاكمات  أصول  لقانون  خمالفاً  جاء 

للقانون ما يتوجب معه اإلفراج عنهم فوراً.«149 

وقد أشارت احملكمة يف ُحكم آخر هلا إىل خمالفة االعتقال التعسفّي ألحكام القانون األساسّي؛ إذ رأت أنَّ: 
»توقيف املستدعي بالّرغم من عدم وجود هتمة ضده ودون أن يتّم التحقيق معه وإحالته إىل حمكمة خمتصة 
القانون األساسي واملادة 120 من قانون اإلجراءات  بعد مضي أكثر من عشرة شهور خيالف نصوص 
اجلزائية رقم 3 لسنة 2001، ويكون اعتقاله خمالفاً للقانون، ما يستدعي إلغاؤه واإلفراج عنه فوراً مامل يكن 

حمكوماً أو موقوفاً لداع آخر.«150 

كما أّكدت حمكمة العدل الُعليا، صراحًة، على حظر االعتقال الّسياسّي؛ إذ قضت احملكمة يف ُحكم هلا 
بأنَّ: » إجراءات القبض على املستدعي مل تتم بواسطة النيابة العامة ومل يتم عرض املستدعي على قاض 
لتمديد توقيفه مبا يفيد أن اعتقاله كان سياسياً، وحيث أّن االعتقال السياسي حمظور، فإّن ذلك يستوجب 

اإلفراج فوراً عن املستدعي.«151 

149 ُحكم حمكمة العدل الُعليا  اليت ُعقدت يف  رام اهلل  يف الّدعوى اإلدارية رقم 25 لسنة 1961، قاعدة بيانات املكتب الفيّن باحملكمة الُعليا الفلسطينية،  
رام اهلل،  مّتت املراجعة بتاريخ 2012/7/20

150ُحكم حمكمة العدل الُعليا  اليت ُعقدت يف  رام اهلل  يف الّدعوى اإلدارية رقم 8 لسنة 2002، املرجع الّسابق.

151 ُحكم حمكمة العدل الُعليا  اليت ُعقدت  يف  غزة  يف الّدعوى اإلدارية رقم 170 لسنة 2001، املرجع الّسابق.

ويف هذا إشارة صرحية إىل قيام هذه احملكمة بتغليب 
الّدولية حلقوق اإلنسان على أية مصادر  االتفاقّيات 
تشريعّية وطنّية حتول دون تطبيق قواعد حقوق اإلنسان 
مع  ينسجم  ومبا  الّدولية،  االتفاقّيات  من  املستمّدة 
ومرتابٍط  مشويلٍّ  تفسرٍي  إطار  يف  الوطنّية  التشريعات 

لعالقة هذه التشريعات الوطنّية باالتفاقّيات الّدولية.
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ومل يكتِف قضاء حمكمة العدل الُعليا بتقرير عدم مشروعّية االعتقال التعسفّي ووجوب اإلفراج عن الذين 
تعرضوا هلذا االعتقال، بل وشّددت احملكمة على ضرورة تنفيذ األحكام القضائّية الصادرة عنها باإلفراج عن 
املوقوفني بوّجٍه غري مشروع، واعتبت أنَّ امتناع وزير الداخلية الفلسطييّن عن تنفيذ هذه القرارات يشّكل 
اعتداًء على الّدستور، وعلى استقالل الّسلطة القضائية، وعلى مبدأ الفصل بني السلطات، ورأت أنَّ قرار 
وزير الداخلّية بإعادة توقيف املستدعي املفرج عنه يُعّد اغتصاباً لسلطة القضاء؛ األمر الذي يرتتب عليه 

االحندار بقراره إىل درجة االنعدام.152 

ما  أنَّ  يّتضح  وبقراءة جمملة هلذه األحكام؛ 
الفلسطينّية  الُعليا  العدل  إليه حمكمة  ذهبت 
لالتفاقّيات  الضميّن  التطبيق  دائرة  يف  يقع 
 9 املادة  السيما  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 
املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من 
يف  للحّق  تأّكيدها  خالل  من  والّسياسية 
احملاكمة العادلة؛ وحظر االعتقال التعسفّي؛ 

واحلّق يف األمان الشخصّي.

2. الحّق في التقاضي

اجتهدت حمكمة العدل الُعليا الفلسطينّية لتكرّيس احلّق يف التقاضي من خالل التأّكيد على عدم جواز 
حتصني أّي قراٍر إداريٍّ من الطعن محايًة حلقوق األفراد يف اللجوء للقضاء من أجل إسباغ احلماية القضائية 
للحقوق، ومن ذلك ما قّررته يف ُحكمها رقم 531/ 2010، ونّصه: »أنَّ أعمال السيادة هي بطبيعتها 
أعمال إدارية، وأنَّ الدفع بأنَّ بعض القرارات اإلدارية هي من أعمال السيادة يهدف لتحصني هذه القرارات 
من رقابة القضاء كوهنا مشوبة بعدم  املشروعية؛ األمر الذي أدى ألن يعتبها الفقهاء متّثل نقطًة سوداء يف 
جبني املشروعّية، وأّن املشرّع الفلسطييّن قد وافق على ما انتهى إليه الفقه هبذا اخلصوص، ونّص يف املادة 
30 من القانون األساسّي على أنّه: »حيظر النّص يف القوانني على حتصني أّي قرار أو عمل إداري من 

رقابة القضاء.« 

152 تضّمن منطوق القرار » كما أنه ال جيوز للسلطة التنفيذيّة فرض رقابتها على إجراءات احملاكم وقراراهتا، ولقد أمجع فقهاء القانون بأن غلَّ يّد الّسلطة 
التنفيذية عن التدّخل يف الّدعاوى املنظورة أمام احملاكم هو من أهم عوامل إرساء مبدأ استقالل القضاء وفرض احرتامه على اجلميع، وجيب أن تبقى يّد الّسلطة 
التنفيذية مغلولًة حىت لو كان هناك خطأ يف تطبيق القانون ارتكبه القاضي أثناء سري الّدعوى؛ ألن الوسيلة الصحيحة لتدارك ِمثل هذا اخلطأ وإصالحه تتّم 
بالطعن يف تلك األحكام بالطرق املقّررة قانوناً، وليس عن طريق تدّخل الّسلطة التنفيذيّة يف إجراءات وقرارات احملاكم«، للمزيد يرجى النظر إىل: الّدعوى 

:2005/112 الّسلطة القضائية، رقم القرار: 169 حمكمـة العدل الُعليــا، املرجع الّسابق.

الُعليا  العدل  حمكمة  إليه  ذهبت  ما  أنَّ  يّتضح 
الفلسطينّية يقع يف دائرة التطبيق الضميّن لالتفاقّيات 
العهد  من   9 املادة  السيما  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية من خالل 
تأّكيدها للحّق يف احملاكمة العادلة؛ وحظر االعتقال 

التعسفّي؛ واحلّق يف األمان الشخصّي.
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الُعليا  العدل  حمكمة  أّن  يّتضح  هذا  ويف 
الّسيادة  أعمال  من  جعلت  قد  الفلسطينّية 
أجل  من  املشروعّية  جبني  يف  سوداء  نقطًة 
تأّكيد حّق املواطن الفلسطييّن يف التقاضي، 
يف  يتفق-  ما  وهذا  دستوريّاً،  حّقاً  بوصفه 
من   8 املادة  عليه  نّصت  ما  مع  جوهره- 
من  ذاته  اإلنسان  حلقوق  العاملّي  اإلعالن 
أّن: »ألّي شخص حّق اللجوء إىل احملاكم 

أو  الدستور  إياه  مينحها  اليت  األساسية  احلقوق  تنتهك  أعمال  أية  من  الفعلي  املختصة إلنصافه  الوطنية 
القانون،« يف حني أّكد العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية على هذا احلّق، وأشارت الفقرات 

من 1-7 من املادة 14 من العهد ذاته إىل مجلة من الضمانات املرتبطة باحلّق يف التقاضي. 

ويالحظ أنَّ ما ذهبت إليه حمكمة العدل الُعليا يف هذا احلكم يُعدُّ تطبيقاً ضمنّياً لالتفاقّيات الّدولية حلقوق 
اإلنسان مبا ينسجم مع القواعد الّدستورية الوطنّية.

4. الحّق في تكوين الجمعّيات
اجلمعّيات  تكوين  يف  احلّق  إىل  والّسياسّية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من   22 املادة  أشارت 
صراحًة، مع تأّكيدها على أنّه ال جيوز فرض قيود على مارسة هذا احلّق، إال يف احلدود اليت ينّص عليها 
القانون والتدابري الّضرورية يف جمتمع دميقراطّي، لصيانة األمن القومّي، أو السالمة العاّمة، أو النظام العاّم، 

أو محاية الصحة العاّمة أو اآلداب العاّمة أو محاية حقوق اآلخرين وحرّياهتم.153 

وقد كّرس قضاء حمكمة العدل الفلسطينية احلّق يف تكوين اجلمعّيات بصورة جلّية يف العديد من أحكامه، 
بالّرقابة على هذه اجلمعّيات مبا ميّس احلّق يف نشاطها املشروع باعتبارها من  العاّمة  الّسلطة  ورفض قيام 
قانوين،  أموال بعض اجلمعّيات دون مسوّغ  بتجميد  النقد  قيام سلطة  املدين، السيما  مؤّسسات اجملتمع 

153 نّصت املادة 22 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية على: » 1- لكّل فرد حّق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حّق 
إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله.

2- ال جيوز أن يوضع من القيود على مارسة هذا احلّق إال تلك اليت ينّص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن 
القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم. وال حتول هذه املادة دون 

إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على مارسة هذا احلّق.
3- ليس يف هذه املادة أّي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948 بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم 

النقايب اختاذ تدابري تشريعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا أن ختّل بالضمانات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.«

الفلسطينّية  الُعليا  العدل  أّن حمكمة  يّتضح  هذا  ويف 
قد جعلت من أعمال الّسيادة نقطًة سوداء يف جبني 
املشروعّية من أجل تأّكيد حّق املواطن الفلسطييّن يف 
التقاضي، بوصفه حّقاً دستوريّاً، وهذا ما يتفق- يف 
اإلعالن  من   8 املادة  عليه  نّصت  ما  مع  جوهره- 

العاملّي حلقوق اإلنسان. 
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ومن ذلك ما قّررته حمكمة العدل الُعليا املنعقدة يف غزة  يف الّدعوى اإلدارية رقم 163 لسنة 2003 حني 
أشارت إىل أنه »وحيث مل يثبت أن اجلمعيات املستدعية خالفت قانون اجلمعيات أو شروط الرتخيص اليت 
أنشئت بناًء عليه، أو أهنا حصلت على أمواهلا بطريق غري مشروع، ومل يثبت أنه نسب إليها أي فساد أو 
سوء يف التوزيع أو خروج عن قانون اجلمعيات أو إخالل مبصلحة املواطنني أو إضرار باملصلحة الوطنية، 
وحيث أن قانون اجلمعيات أضفى على هذه اجلمعيات محاية خاصة حىت تتمكن من أداء واجبها على 
الوجه األكمل؛ األمر الذي مل تطبقه املستدعى ضدها سلطة النقد، فإن القرار الصادر عنها بتجميد أموال 
للقانون، وفيه تعسف باستخدام السلطة، ما يتعني إلغاؤه وإجابة اجلمعيات  اجلمعيات املستدعية خمالفاً 

املستدعية إىل طلبها يف إطالق يدها يف أمواهلا.«154 

وإذا كانت حمكمة العدل الُعليا قد أّكدت على حظر  جتميد أموال اجلمعيات دون مسوِّغ  قانويّن، فإهنا ويف 
حكمها يف الّدعوى اإلدارية رقم 125 لسنة 2001  رفضت، وعلى حنوٍّ صريح، تبيرات اجلهة املختصة 
بعدم تسجيل اجلمعّيات بداعي وجود مجعّيات أخرى ُمسّجلة تعمل يف امليدان نفسه؛ األمر الذي يُعدُّ، 
املواطنني يف تكوين  تقييد حّق  القانوين كونه قد يهدف إىل  للمسوِّغ  على حّد وصف احملكمة: »فاقداً 

اجلمعيات.«155 

تكوين  يف  للحّق  القضائية  احلماية  توفري  يف  حازماً  موقفاً  العدل  وقفت حمكمة  فقد  ذلك؛  على  عالوًة 
اجلمعّيات، ال سيما يف ظّل قيام وزارة الداخلية باالمتناع عن ترخيص اجلمعّيات متجاوزًة املهلة القانونّية 
املمنوحة هلا؛ إذ رأت احملكمة أنَّ »قانون اجلمعيات اخلريية واهليئات األهلية رقم 1 لسنة 2000 قد نّظم 
إجراءات تسجيل اجلمعيات، وذلك إما بقرار صادر عن وزير الداخلية، أو حبكم القانون يف حالة مضي 
مدة تزيد على شهرين دون أن يصدر مثل هذا القرار استنادا للمادة 2/4 من القانون املذكور، وحيث 
مضت مدة تزيد على الشهرين من تاريخ طلب تسجيل اجلمعية املستدعية دون أن يصدر قرار من وزير 
الداخلية بشأن استيفاء الطلب شروط التسجيل من عدمها، فإن اجلمعية املستدعية تكون مسجلة حبكم 

القانون ويتعني على وزارة الداخلية منحها مستنداً يفيد ذلك.«156 

154 ُحكم حمكمة العدل الُعليا  املنعقدة يف  غزة  يف الّدعوى اإلدارية رقم 163 لسنة 2003، قاعدة بينات املكتب الفين، املرجع الّسابق.

155 حكم حمكمة العدل الُعليا  املنعقدة يف  غزة  يف الّدعوى اإلدارية رقم 125 لسنة 2001،  جاء يف احلكم« أنه مل يرد يف قانون اجلمعيات اخلريية 
واهليئات األهلية رقم 1 لسنة 2000 أّي نّص مينع منح ترخيص ألكثر من مجعية تعمل على حتقيق ذات اهلدف، فإن قرار وزارة الداخلية برفض طلب 
تسجيل اجلمعية يف غري حمله لقيامه على غري سند من القانون ما يتعني إلغاؤه وإلزام املستدعى ضدها وزارة الداخلية بتسجيل اجلمعية لدى الوزارة حسب 

األصول.«، املرجع الّسابق.

156 ُحكم حمكمة العدل الُعليا اليت ُعقدت يف غزة  يف الّدعوى اإلدارية رقم 75 لسنة 2004، املرجع الّسابق.
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ذهبت  ما  أّن  جند  األحكام؛  هلذه  جمملة  وبقراءة 
دائرة  يقع يف  الفلسطينية  الُعليا  العدل  إليه حمكمة 
التطبيق الضميّن لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان 
السيما املادة 22 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 
املدنّية والّسياسية اليت أّكدت على احلّق يف تكوين 
أنّه ال جيوز  تأّكيدها على  اجلمعّيات صراحًة، مع 
فرض قيود على مارسة هذا احلّق إال يف احلدود اليت 

ينّص عليها القانون والتدابري الّضرورية يف جمتمع دميقراطّي، لصيانة األمن القومّي، أو السالمة العاّمة، أو 
النظام العاّم، أو محاية الصحة العاّمة أو اآلداب العاّمة أو محاية حقوق اآلخرين وحرّياهتم.  

5. حّق المساواة في تقّلد الوظائف العاّمة
أشارت املادة 25 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية إىل احلّق يف املساوة يف تقّلد الوظائف 
العاّمة، ويرتبط هذا املبدأ باحلّق يف املساواة أمام القانون والقضاء؛ واحلّق يف عدم التمّييز بسبب العرق أو 

اللون أو اجلنس أو الّدين.157 

وقد أفرغت حمكمة العدل الُعليا فهمها للحّق يف املساواة حني أشارت إىل أّن »املقصود مببدأ املساواة هو 
املساواة أمام القانون، وال جمال للمطالبة باملساواة يف حاالت اخلروج عن أوامر القانون ونواهيه،«158  وقد 
أخذت حمكمة العدل الُعليا بتطبيق هذا الفهم يف تطبيقاهتا القضائية،159 ال سيما يف منازعات الوظيفة 
العاّمة وغريها، ومنها ما جاء يف ُحكم هلا من أنه: »وحيث أن السلطة الوطنية الفلسطينية أمرت بعودة 
املوظفني الذين مّت فصلهم أيام االحتالل إىل سابق عهدهم، فإنّه يتوجب معاملة املستدعية باملثل معهم وفقا 
ملبدأ املساواة بني املواطنني واملوظفني،«160  وكذلك ما ورد يف ُحكم آخر من أّن » تبير جلنة التنظيم احمللية 

157 نّصت املادة 25 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية على: » يكون لكل مواطن، دون أّي وجه من وجوه التمّييز املذكورة يف املادة 2، 
احلقوق التالية، اليت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبا دون قيود غري معقولة:

)أ( أْن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة مثلني خيتارون يف حرية،
)ب( أْن ينتِخب وينتَخب، يف انتخابات نزيهة جترى دورياً باالقرتاع العاّم وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السّري، تضمن التعبري احلّر عن 

إرادة الناخبني،
)ج( أْن تتاح له، على قدم املساواة عموماً مع سواه، فرصة تقّلد الوظائف العاّمة يف بلده.

158 ُحكم حمكمة العدل الُعليا  اليت ُعقدت  يف  رام اهلل  يف الّدعوى اإلدارية رقم 44 لسنة 2005، قاعدة بيانات املكتب الفين، املرجع الّسابق.

159 رأت حمكمة العدل الُعليا يف حكم آخر أنَّ »املقصود مببدأ املساواة هو املساواة القانونية والذي خيرج عنه احلاالت اليت يتّم هبا جتاوز أوامر القانون ونواهيه، 
إذ ال جيوز اعتبار خمالفة القانون سابقة جيوز االحتجاج هبا«، يرجى النظر إىل: حكم حمكمة العدل الُعليا  ايت ُعقدت ايف  رام اهلل  يف الّدعوى اإلدارية رقم 

42 لسنة 2003، املرجع الّسابق.

160 ُحكم حمكمة العدل الُعليا  اليت ُعقدت يف غزة  يف الّدعوى اإلدارية رقم 23 لسنة 95، املرجع الّسابق.

الُعليا  العدل  حمكمة  إليه  ذهبت  ما  أّن  جند 
الضميّن  التطبيق  دائرة  يف  يقع  الفلسطينية 
السيما  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات 
باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من   22 املادة 

املدنّية والّسياسية.
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إقرارها مشروع التنظيم التفصيلي املطعون فيه لتجنب دفع التعويض لصاحب قطعة األرض اليت مير الشارع 
منها، ال جييز هلا اإلخالل مببدأ املساواة يف االقتطاع من قطعيت األرض املتقابلتني.«161 

كما عمدت حمكمة العدل الُعليا إىل محاية احلّق يف تقّلد الوظيفة يف العديد من أحكامها، ومنها احلكم 
الصادر عن حمكمة العدل الُعليا والقاضي بإلغاء املرسوم الرّئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطني املتضّمن 
السلك  لدى  موظفة  هي  املستدعية  »وملا كانت  أنه:  احملكمة  رأت  إذ  التقاعد؛  إىل  املستدعية  إحالة 
الدبلوماسي يف وزارة اخلارجية برام اهلل وحتدد حقوقها التقاعدية وفقاً لقانون التقاعد العام ذلك بعد بلوغها 
سن الستني عماًل باملادتني 20 و 22 من قانون السلك الدبلوماسي، وعليه واستناداً ملا مت بيانه، فإننا 
جند أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قد خالف القانون بإصداره املرسوم الرئاسي بإحالة املستدعية إىل 

التقاعد، ما يستوجب معه إلغاء القرار الطعني وإعادة املستدعية لرأس عملها يف رام اهلل.«162 

املذكورة إىل  املوظفة  بإعادة  التقرير  تعداه إىل  القرار، وإمنا  إلغاء  أّن هذا احلكم مل يقتصر على  ويالحظ 
عملها، وهو ما حيمل معىن اإللزام الواضح لإلدارة، وذلك يف سابقة ال تتكّرر يف أحكام حمكمة العدل الُعليا 

اليت غالباً ما تكتفي بإلغاء القرار فقط.

وقد قّررت حمكمة العدل الُعليا يف ُحكم هلا أّن العدالة تقضي بأْن ال يعزل موظف إال بعد ذنب أو تقصري 
يرتكبه أو لعدم كفاءته، وأْن يكون القرار صادراً عن صاحب االختصاص القانوين وُمعّباً عن قناعته الذاتية، 
وأنَّ قرار املستدعى ضّده األول برفض تعّيني املستدعي مستنداً إىل رأي جهة أخرى وهي اجلهات املختصة 
غري املعروفة جيعل من هذا القرار غري مشروع ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وواجب اإللغاء.163 

ورغم ما ساقته هذه احملكمة وما وفرته من محاية حلقوق املواطن الفلسطييّن ال سيما احلّق يف تقّلد الوظائف 
العاّمة، وحتديداً يف احلكم املشار إليه أعاله، إالّ أنَّ احملكمة عادت عن هذا االجتهاد يف ُحكم آخر تتماثل 
وقائعه مع وقائع احلكم الّسابق،164 حبيث أّدى هذا التناقض إىل رفع األمر للمحكمة الُعليا هبيئتها العاّمة 

161 ُحكم حمكمة العدل الُعليا  اليت ُعقدت يف  رام اهلل  يف الّدعوى اإلدارية رقم 22 لسنة 2006، املرجع الّسابق.

162 دعوى عدل عليا  رقم 100 /2009، املرجع الّسابق.

163 قضت احملكمة » أن مدة التجربة بالنسبة إىل املستدعي تستمر سنة واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل كما جاء يف قرار التعيني ونص املادة 30 
من قانون اخلدمة املدنية، وأن عدم تثبيت املوظف لعدم لياقته خالل فرتة التجربة يقع لتخّلف شرط  صالحيته للعمل املسند إليه، وهذا احلكم مرهون بفرتة 

حمّددة )التجربة( وال يتعداها إىل أبعد منها« يرجى النظر إىل: حيثيات احلكم، عدل عليا رقم 2009/311، املرجع الّسابق.

164 عدل عليا رقم 2008/375، جاء يف منطوق احلكم » وقد رأت احملكمة فيه أهنا غري خمتصة بنظر هذه الدعوى، وذلك حني تضمن منطوق حكمها 
»رد الدعوى لعدم االختصاص معّللة ذلك  بأنَّ الكتاب الّصادر للمستدعي الذي ينّص على أنه )تقرر تعيينك للعمل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل اعتباراً 
من تاريخ مباشرتك للعمل شريطة استكمال مسوغات التعيني .... إخل( هو قرار معلق على عدة شروط ويعتب من القرارات التحضريية السلبية وما جاء 
فيه ال يرقى ملستوى القرار اإلداري الذي يقبل الطعن أمام حمكمة العدل العليا، وأن القرار الثاين املطعون فيه يتضمن إلغاء التنسيب و/ أو التعيني استنادا 
إىل كتاب ديوان املوظفني العام لعدم موافقة اجلهات املختصة على التنسيب و/ أو التعيني ال يعتب قراراً إدارياً أيضاً ألنه عبارة عن إجراء الحق و/ أو تابع 

للقرار األول.« املرجع الّسابق.
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اليت أصدرت حكماً على درجة بالغة من األمهّية عّزز دور القضاء اإلدارّي الفلسطييّن يف محاية احلقوق 
واحلرّيات العاّمة، وذلك فيما ُعرف بـ »قضية املعلمني املفصولني على خلفية أمنية«، إذ رأت احملكمة أّن 
عليها  تقوم  اليت  األسس  يهدم  العاّمة  واملناصب  الوظائف  لتقّلد  شرط  األمنّية  األجهزة  توصيات  اعتبار 
اجملتمعات املتحّضرة املستندة يف شرعيتها لسيادة القانون، ويهدر حّق املواطنني يف املساواة وتكافؤ الفرص 

يف تقّلد الوظائف العاّمة.165 

ويكتسب هذا احُلكم أمهّيًة بالغًة كونه أرسى مبدأً قانونّياً ملزماً للهيئات القضائّية كاّفة، ومتتد آثاره ملئات 
املتضّررين من شرط الّسالمة األمنّية الذي حرمهم من حّقهم يف تقّلد الوظائف العاّمة.

ونظراً الرتباط احلّق يف املساواة ارتباطاً وثيقاً باحلّق يف املشاركة الّسياسية؛ فإنَّ حمكمة العدل الُعليا قد تصّدت 
حلماية هذا احلّق حني أصدرت حكماً مهّماً يف ما عرف بقضية )تأجيل االنتخابات المحلية(،166 إذ 
ألغت احملكمة قرار جملس الوزراء بشأن تأجيل موعد انتخابات جمالس اهليئات احمللية وحتديد موعد إجراء 
االنتخابات املقبلة يف موعد الحق. وقد تضّمن هذا احلكم مبدأً مهّماً يقضي بأّن إجراء االنتخابات العاّمة 
جملالس اهليئات احمللية هو استحقاق دستورّي وقانويّن جيب مباشرته يف املوعد احملّدد، وعلى النحو الذي 
بينه وحّدده القانون، وأنَّ هذا ليس منحًة أو خياراً للّسلطة التنفيذية، إْن شاءت باشرته، وإْن شاءت تركته.

ما  أنَّ  يّتضح  األحكام؛  هلذه  جمملة  وبقراءة 
ذهبت إليه حمكمة العدل الُعليا الفلسطينية يقع 
الّدولية  لالتفاقّيات  الضميّن  التطبيق  دائرة  يف 
العهد  من   25 املادة  السيما  اإلنسان  حلقوق 
اليت  والّسياسية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل 
أّكدت على احلّق يف املساوة يف تقّلد الوظائف 
العاّمة، ويرتبط هذا املبدأ مع احلّق يف املساواة 
التمّييز  عدم  يف  واحلّق  والقضاء،  القانون  أمام 

بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو الّدين.  

165 يرجى النظر إىل: دعوى عدل عليا رقم 2009/209، جتدر اإلشارة إىل أنَّ احُلكم قد صدر مبوجب القرار املؤرخ 2012/9/4 بأغلبّية صوت واحد فقط.

166 دعوى عدل عليا رقم 2010/531، قاعدة بيانات املكتب الفين باحملكمة الُعليا الفلسطينّية، رام اهلل،  مّتت املراجعة بتاريخ 2012/7/20 ، وميكن 
االّطالع على مزيد من التعليق على هذا احلكم مبراجعة  جملة العدالة والقانون، عدد16، 219-197.

الُعليا  العدل  حمكمة  إليه  ذهبت  ما  أنَّ  يّتضح 
الضميّن  التطبيق  دائرة  يف  يقع  الفلسطينية 
لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان السيما املادة 
املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من   25
املساوة يف  يف  احلّق  على  أّكدت  اليت  والّسياسية 
تقّلد الوظائف العاّمة، ويرتبط هذا املبدأ مع احلّق 
يف املساواة أمام القانون والقضاء، واحلّق يف عدم 
التمّييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو الّدين.  
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خامسًا
اجتهادات القضاء اإلدارّي في األرّدن

أحدث صدور التعديالت الّدستورية على الّدستور األردين يف العام 2011 تطّوراً نوعّياً باجتاه تنظيم القضاء 
اإلدارّي األرديّن، السيما يف ما نّص عليه تعديل املادة )100( من الّدستور األردين من أنه »تُعنَي أنواع 
احملاكم ودرجاهتا وأقسامها واختصاصاهتا وكيفية إدارهتا بقانون خاّص على أن ينّص هذا القانون على إنشاء 
قضاء إداري على درجتني«. وسنداً هلذا التعديل الّدستوري، صدر قانون القضاء اإلداري لسنة 2014 
الذي أقرّه جملس األمة وصادق عليه جاللة امللك يف متوز/يوليو 2014، وقد أخذ هذا القانون بالتقاضي 
على درجتني انسجاماً مع التعديل الذي طرأ على املادة )100( من الّدستور؛ إذ نّصت املادة )3( من 
القانون على إنشاء حمكمتنْي للقضاء اإلدارّي )احملكمة اإلدارية واحملكمة اإلدارية الُعليا(، كما نّصت املادة 
إليها يف مجيع  ترفع  اليت  الطعون  بالنظر يف  الُعليا  اإلدارية  احملكمة  أنّه: »ختتص  القانون على  )25( من 
األحكام النهائية الصادرة عن احملكمة اإلدارية، وتنظر يف الطعون من الناحيتنْي املوضوعية والقانونية«، وقد 

كانت حمكمة العدل األردنية قبل هذا التعديل هي حمكمة أول وآخر درجة.167

وبقراءة الجتهادات القضاء اإلدارّي األرديّن، جند أنّه قد عمد إىل محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة يف الكثري 
من تطبيقاته، وهو ما سنّبينه من خالل استعراض التطبيقات التالّية:

1. الحّق في المساواة وعدم التمّييز
أّكدت حمكمة العدل األردنية على محاية احلّق يف املساواة باعتباره حّقاً دستوريّاً، وقد  أفصحت حمكمة 
العدل الُعليا األردنية يف حكم هلا عن فهمها ملبدأ املساواة؛ إذ رأت أنَّ: »ال جمال للمطالبة باملساواة به يف 
حاالت اخلروج عن أوامر القانون ونواهيه يف حاالت أخرى مشاهبة« وهذا ما ينطوي على تأّكيد للحّق 
يف املساواة وعدم التفرقة. لذلك جند حمكمة العدل األردنية تقول إّن املساواة القانونية هي عدم التفرقة بني 

أفراد الفئة الواحدة إذا متاثلت ظروفهم ومواقعهم ومراكزهم القانونية.168

يف حني ذهبت حمكمة العدل األردنية يف ُحكم آخر إىل محاية حّق املواطنني يف املساواة بتقّلد الوظيفة العاّمة 
أيضاً، ومحاية موظفي القطاع العاّم من تعّسف اإلدارة حبّقهم يف العديد من أحكامها، ومنها حكم قضت 
فيه بإلغاء قرار اإلدارة بإحالة أحد املوظفني إىل التقاعد، »ذلك أن هذا القرار اإلداري كان مشوباً بعيب 

167 للمزيد يرجى النظر إىل: التقاضي على درجتني يف قانون القضاء اإلداري األردين اجلديد، الدكتور محدي القبيالت، موقع املفكرة القانونية،
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=796&lang=ar.

168 شطناوي، علي خطار. موسوعة القضاء اإلداري.)دار الثقافة، اجلزء األول، 2011(، 809.
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إساءة استعمال السلطة، وأنه قد صدر بدافع االنتقام وليس من أجل حتقيق الصاحل العام.«169

ويف هذا يّتضح أّن حمكمة العدل الُعليا األردنية 
قد كّرست احلّق يف املساواة وعدم التمّييز، وقد 
عمدت إىل التطبيق الضميّن ملا تضّمنته الشرعة 
من  اخلصوص،  هبذا  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 
خالل ربط النّص الّدستوري بتفسري هذا احلّق  
الّدولية  مبا يتفق مع جوهر ما أتت به الشرعة 
حلقوق اإلنسان، السيما املادة 26 من العهد 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية الذي 
نّص على أّن »الناس مجيعاً سواء أمام القانون 

ويتمتعون دون أّي متّييز حبقٍّ متساٍو يف التمتع حبمايته، ويف هذا الصّدد جيب أن حيظر القانون أّي متّييز وأْن 
يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمّييز ألّي سبب، كالعرق أو اللون أو اجلنس أو 
اللغة أو الدِّين أو الرّأي سياسيا أو غري سياسّي، أو األصل القومّي أو االجتماعّي، أو الثروة أو النسب، 

أو غري ذلك من األسباب.

2. حّرية الّرأي والتعبير
اجتهدت حمكمة العدل الُعليا األردنية يف إسباغ احلماية حلرّية الرّأي والتعبري واحلّق يف النشر والصحافة، ومن 
ذلك ما جاء يف حكمها رقم  57/ 1954. وتتلخص وقائع الّدعوى  بطلب املستدعيـنَْي من وزير الداخلية 
احلصول على ترخيص بإصدار جملة »الفجر الجديد«، إالّ أّن الوزير رفض ذلك بداعي أّن املستدعيـنَْي ال 
يتمتعان حُبسن السرية والسمعة النتمائها حلزب سياسّي وفكرّي معني، فقّررت حمكمة العدل الُعليا  إلغاء 
قرار وزير الداخلية، وعلّلت ذلك بالقول: »إن جمرد اعتناق مبدأ سياسي خاص دون أن يقرتن هذا االعتناق 
بنشاط معاقب عليه يف القانون ال ينطوي حبّد ذاته على سوء اخللق، وإال فإن األخذ بغري هذا املفهوم يؤدي 

اىل نتائج غري معقولة ال تتمشى مع روح القانون وأهدافه«.170

الّدولية  املواثيق والعهود  أقرّته  مع ما  متماشياً  العدل األردنية يف هذا احلكم تفسرياً  ويُعّد اجتهاد حمكمة 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية  بشأن حرّية الرّأي والتعبري، وهو مع ما نّصت عليه املادة 19 من العهد 
والّسياسية من أّن: »لكّل إنسان حّق يف اعتناق آراء دون مضايقة، ولكّل إنسان حّق يف حرية التعبري، 

169 عمر حممد الشوبكي، القضاء اإلداري، دراسة مقارنة،) عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، الطبعة األوىل، اإلصدار الثالث(، 363.

https://yahiashukkeir.wordpress.com  :170 يرجى النظر إىل

يّتضح أّن حمكمة العدل الُعليا األردنية قد كّرست 
التمّييز، وقد عمدت إىل  املساواة وعدم  احلّق يف 
التطبيق الضميّن ملا تضّمنته الشرعة الّدولية حلقوق 
النّص  ربط  خالل  من  اخلصوص،  هبذا  اإلنسان 
الّدستوري بتفسري هذا احلّق  مبا يتفق مع جوهر ما 
الّدولية حلقوق اإلنسان، السيما  الشرعة  به  أتت 
املادة 26 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية 

والّسياسية. 
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ضروب  خمتلف  التماس  يف  حريته  احلّق  هذا  ويشمل 
دومنا  اآلخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  املعلومات 
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 
أو يف قالب أو بأية وسيلة أخرى خيتارها،« وهو ما يعّد 

تطبيقاً ضمنياً للمعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان.

3. ضمانات المحاكمة العادلة 
واملعاّيري  يتواءم  مبا  العادلة  احملاكمة  العميق لضمانات  فهمها  تكرّيس  إىل  األردنية  العدل  عمدت حمكمة 
الّدولية هبذا الشأن، السيما ما نّصت عليه املادة 14 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية، 
ومنها قرينة الباءة اليت تُعّد من أهّم ضمانات احملاكمة العادلة، ويف هذا السِّياق، أّكدت حمكمة العدل 
األردنية يف قرارها رقم  103 لسنة 1980 على احلّق يف افرتاض الباءة. وتتلخص وقائع هذه الّدعوى 
يف رفض نقابة احملامني تسجيل املستدعي يف سجل احملامني املتدربني جملرد إسناد هتمة إليه حىت لو جرى 
التحقيق فيها من السلطات املختصة، فقد عّللت احملكمة النتيجة اليت توّصلت إليها بأّن الفقرة األوىل للمادة 
الثامنة من قانون نقابة احملامني النظاميني رقم )11( لسنة 1972م قد نّصت على أنّه ال جيوز رفض طلب 
التسجيل يف سجل احملامني حتت التدريب جملرد إسناد جناية أو جرمية أخالقية للطالب بل ال بد من صدور 
بعد صدور حكم على الطالب جبناية أو جرمية  حكم قطعي بذلك، وبالتايل ال جيوز رفض الطلب إالّ 

أخالقية ال جمرد إسناد هذه التهم إليه حىت لو جرى التحقيق فيها من السلطات املختصة.171 

حمكمة  له  ذهبت  ما  أّن  ذلك؛  من  ويّتضح 
العدل األردنية يف هذا احلكم يدخل يف عداد 
حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  الضميّن  التطبيق 
اإلنسان لكونه يتوافق مع تلك الضمانات اليت 
جاءت هبا املادة 14 من العهد الّدويل اخلاّص 
باحلقوق املدنّية والّسياسية، ومنها قرينة الباءة.

ويف سياق إسباغها احلماية لضمانات احملاكمة العادلة، أّكدت حمكمة العدل الُعليا األردنية على ضرورة 
تاريخ 2001/1/31  )هيئة مخاسية(  رقم 2000/13  به حكمها  قضى  ما  وذلك  الّدفاع،  حّق  تواّفر 
املنشور على الصفحة 523 من عدد اجمللة القضائية رقم 1 بتاريخ 2001/1/1. وتتلخص وقائع الّدعوى 

.http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/f-38.html :171 يرجى النظر إىل

هذا  يف  األردنية  العدل  حمكمة  له  ذهبت  ما  أّن 
احلكم يدخل يف عداد التطبيق الضميّن لالتفاقّيات 
تلك  مع  يتوافق  لكونه  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 
العهد  من  املادة 14  هبا  اليت جاءت  الضمانات 
ومنها  والّسياسية،  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل 

قرينة الباءة.

ويُعّد اجتهاد حمكمة العدل األردنية يف هذا 
احلكم تفسرياً متماشياً مع ما أقرّته املواثيق 
والعهود الّدولية بشأن حرّية الرّأي والتعبري، 
وهو مع ما نّصت عليه املادة 19 من العهد 

الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية. 
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يف قيام جملس التأديب العسكرّي بفصل املستدعي من وظيفته بناًء على حتقيق شفوّي وغري مكتوب، وقد 
رأت حمكمة العدل الُعليا عن اتصاهلا بالطعن أّن حماكمة املستدعي مل تتّم بصورة كتابّية، ما جيعلها باطلًة 
بطالناً مطلقاً؛ ألهنا مّتت بصورة شفوية ومل تدوَّن يف حماضر مكتوبة، وأنَّ هيئة التحقيق مل توّجه للمستدعي 
هتّمًة حمّددًة ليتمكن من الّدفاع عن نفسه، ومل حتلِّف الشهود اليمني القانونّية. وهذا اإلجراء يُعّد إهداراً 
للضمانات اليت جيب أْن تتوافر للمتهم، وأّكدت احملكمة ضرورة تواّفر الضمانات اجلوهرية اليت جيب أْن 
تتواّفر كحدٍّ أدىن يف كّل حماكمة تأديبّية، وأّن هذا القيد متليه العدالة اجملّردة، وضمري اإلنصاف واألصول 

العاّمة يف احملاكمات ليتمكن املتهم من الّدفاع عن نفسه.172

ويّتضح من ذلك؛ أّن ما ذهبت إليه حمكمة العدل األردنية يف هذْين احُلكمنْي، يدخل يف عداد التطبيق 
الضميّن لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان لكونه يتوافق مع تلك الضمانات اليت جاءت هبا املادة 14 من 

العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية، ومنها قرينة الباءة؛ وحّق الّدفاع.

4. الحّق في تكوين الجمعّيات وُممارسة نشاطها
من  تدّخل  دون  لعملها  مارستها  اجلمعّيات وضمان  تكوين  احلّق يف  على  الُعليا  العدل  أّكدت حمكمة 
جانب الّسلطات إال بالقدر الذي يفرضه القانون، وهذا ما أنبأ عنه قرار حمكمة العدل الُعليا األردنية رقم 
2010/159 )هيئة مخاسية( الصادر بتاريخ 2010/7/20. وتتلخص وقائع الّدعوى يف قيام جهة اإلدارة 
يف الوزارة املختصة بتعّيني جلنة مؤقتة للجمعية بداًل من اللجنة املنتخبة؛ إذ رأت احملكمة أنَّ القرار الصادر 
بتعّيني جلنة مؤقتة جيب أْن يكون قائماً على سبب من األسباب الواردة يف املادة )14( من نظام اجلمعّيات 
التعاونّية رقم )13( لسنة )1998( وفقاً للفقرة ) ب (  كركن من أركان القرار. وما دام أّن النظام حّدد 
هذه األسباب؛ فقد كان على اإلدارة أْن تبنّي أياً منها دفعتها إلصدار قرارها املطعون فيه . وأْن تدّون هذا 
السبب على شكل تسبيب، وحبيث يُعدُّ جزءاً من القرار اإلدارّي وشرطاً من شروط صحته، فقضت احملكمة 

بإلغاء هذا القرار.173

حمكمة  إليه  ذهبت  ما  أنَّ  ذلك؛  من  ويّتضح 
العدل األردنية يف هذا احلكم يدخل يف عداد 
حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  الضميّن  التطبيق 
العهد  من   1/22 املادة   السيما  اإلنسان، 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية لسنة 

172 املرجع الّسابق.

173 املرجع الّسابق.

األردنية يف هذا  العدل  إليه حمكمة  ما ذهبت  أنَّ 
احلكم يدخل يف عداد التطبيق الضميّن لالتفاقّيات 
الّدولية حلقوق اإلنسان، السيما املادة  1/22 من 
العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية لسنة 
األردن يف 3 كانون  عليه  الذي صّدق    1966

الثاين/ يناير من العام  1976.
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1966  الذي صّدق عليه األردن يف 3 كانون الثاين/ يناير من العام 1976، اليت نّصت على أّن: »لكّل 
فرد حّق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حّق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل 
محاية مصاحله،« وكذلك ما نّصت عليه املادة 8 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق االقتصاديّة واالجتماعّية 

والثقافّية لسنة 1966 الذي صّدق عليه األردن يف 3 كانون الثاين/ يناير من العام 1976.

سادسًا
اجتهادات القضاء اإلدارّي في المغرب

أُنشئت احملاكم اإلدارية يف املغرب مبقتضى الظهري الشريف رقم 03 نونب1993 ، وشرعت يف العمل به 
اعتباراً من 04 آذار/ مارس 174،1994 ويرجع أمر إحداثها إىل اإلرادة امللكية اليت مّت اإلعالن عنها يوم 
08 ماي*** 1990 عند إنشاء جملس استشارّي حلقوق اإلنسان، وذلك يف إطار دعم وتعزيز دولة احلّق 
وفاس؛  الرباط؛ ومكناس؛  السبع، وهي:  اجلهات  موّزعة على  إدارية  أُنشئت سبع حماكم  وقد  والقانون، 
ووجدة؛ ومراكش؛ وأكادير؛ والدار البيضاء، وتعزيزاً للصرح القضائّي اإلدارّي املغريب صدر الظهري الشريف 
رقم 1.06.07 الصادر يف 14 شباط/فباير 2006 ، الذي أحدث حماكم استئناف إدارية، حّددت يف 

حمكمتني بكّل من: الرباط؛ ومراكش، وشرعت يف العمل ابتداًء من يوم 18 شتنب****2006.

اجتهد  القضائّية؛  بالتطبيقات  يتعّلق  ما  ويف 
القانونّية  لتوفري احلماية  املغريّب  القضاء اإلدارّي 
وقد  العاّمة،  واحلرّيات  اإلنسان  حلقوق 
مبدأ  تكرّيس  إىل  قراراته  من  العديد  يف  سعى 
الوطيّن،  التشريع  على  الّدولية  االتفاقّية  مُسّو 
العدد  األعلى  اجمللس  قرار  عنه   عّب  ما  وهذا 

اليت  القانون  مصادر  من  الدولية  »االتفاقية  أّن  اإلدارية  الغرفة  اعتبت  إذ  تاريخ 1992/02/13؛   61
يستدعي  الذي  األمر  دولية وهو  اتفاقية  إدارية خمالفة ألحكام  قرارات  احرتامها فال ميكن إصدار  ينبغي 
إلغاءها التسامها بعدم الشرعية،«  وقد تكّرس هذا االجتاه يف العديد من األحكام األخرى الصادرة عن 
التالّية: الواردة يف احملاور  القضائية  التطبيقات  احملاكم اإلدارية بعد ذلك، وهو ما سنستعرضه من خالل 

174 يقصد بالظهري الشريف املرسوم امللكي الذي ُيصّدره امللك يف ما خيتّص بقضايا الّدولة من تعّيينات وقرارات عليا.
       ويقصد بشهر نونب شهر تشرين الثاين، وماي هو شهر أيار، وشتنب هو شهر أيلول.

اعتبت الغرفة اإلدارية أّن »االتفاقية الدولية من 
ميكن  فال  احرتامها  ينبغي  اليت  القانون  مصادر 
إصدار قرارات إدارية خمالفة ألحكام اتفاقية دولية 
وهو األمر الذي يستدعي إلغاءها التسامها بعدم 

الشرعية.
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1. الحّق في تكوين الجمعيات وُممارسة نشاطها
سعى القضاء اإلدارّي املغريّب، وعلى حنوٍّ الفت، إىل محاية احلّق يف تكوين اجلمعّيات يف ُمارسة نشاطها وفقاً 
ملقتضيات القانون، ومن ذلك ما قضت به احملكمة اإلدارية بفاس، والصادر يف 10 حزيران/يونيو 2015 
بإلغاء القرار املطعون فيه من طرف اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان فرع تاهلة. وتتلخص وقائع الّدعوى 
برفض اجلهة اإلدارية املختصة بتسّلم امللف القانويّن لتجديد املكتب احمللّي للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، 
دون أّي سنٍد قانويّن، مع اإلشارة إىل أّن دور الّسلطة احمللّية بشأن تأّسيس اجلمعيات يقتصر على تسليم 
وصل اإليداع، وال حيّق هلا أْن ترفض تسليم هذا الوصل؛ ألّن القضاء وحده هو الذي حيّق له الفصل يف 
بطالن أّي اجتماع طبقاً ملقتضيات القانون املتعّلق بتنظيم حّق تأسيس اجلمعيات، وقد جاء هذا القرار بعد 
قيام اجلمعّية بعقد مجٍع عاٍم مبقّر اجلمعّية ومناقشة التقريرْين: األديّب؛ واملايّل، وانتخاب مكتب جديد، وقد 

قضت احملكمة بإلغاء القرار اإلداري املذكور.175

ويف هذا جند أّن ما قضت به احملكمة يُعّد إشارًة 
يف  للحّق  اإلدارّي  القضاء  محاية  إىل  صرحيًة 
تكوين اجلمعيات ومارسة نشاطها دون وجود 
القانون وال حتول دون مارسة  قيوٍد ال يفرضها 
التطبيق  عداد  يف  يدخل  ما  وهذا  احلّق،  هذا 
اإلنسان،  حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  الضميّن 
السيما املادة  1/22 من العهد الّدويل اخلاّص 
اليت   1966 لسنة  والّسياسية  املدنّية  باحلقوق 

نّصت على أّن: »لكّل فرد حّق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حّق إنشاء النقابات 
واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله.«

ومل يكتِف القضاء اإلدارّي حبماية احلّق يف تكوين اجلمعيات ومحاية نشاطها، ال بل وتعّدت هذه احلماية إىل 
التقرير بفرض غرامة على الّدولة على خلفّية صدور قراٍر إداريٍّ باملنع التعسفّي لنشاط  اجلمعيات، وهذا ما 
أنبأ عنه احلكم رقم  114 يف امللف 988-7112-2014 الصادر بتاريخ 2015/01/16 عن احملكمة 
اإلدارية بالرباط؛ إذ قضت احملكمة بتغرمي الّدولة املغربية مبلغ 50000 درهم، لفائدة »الجمعية المغربية 
لحقوق اإلنسان« على خلفية املنع التعسفّي لنشاط كانت تعتزم تنظيمه خالل شهر شتنب* 2014 مبركز 

175 يرجى النظر إىل: موقع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان،
http://www.amdh.org.ma/ar/news-ar/verdict-favorable-amdh     

إىل  إشارًة صرحيًة  يُعّد  احملكمة  به  قضت  ما  أّن 
محاية القضاء اإلدارّي للحّق يف تكوين اجلمعيات 
يفرضها  ال  قيوٍد  وجود  دون  نشاطها  ومارسة 
وهذا  احلّق،  هذا  مارسة  دون  حتول  وال  القانون 
لالتفاقّيات  الضميّن  التطبيق  يدخل يف عداد  ما 
الّدولية حلقوق اإلنسان، السيما املادة  1/22 من 
والّسياسية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد 

لسنة 1966 .
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الذي  النشاط  إّن موضوع  بالقول  قرارها  احملكمة  عّللت  والرياضة، وقد  الشباب  لوزارة  التابع  »بوهالل« 
منعت املدعية من تنظيمه يف نازلة احلال يتعلق بدورة تكوينية لعضواهتا وأعضائها يف جمال حقوق اإلنسان، 
بطبيعته وبالبداهة ضمن األنشطة الثقافية،  للتفسري الذي حنته اإلدارة، مندرجاً  وهو جمال يبقى، وخالفاّ 
شأنه يف ذلك شأن أّي نشاط حقوقّي، وبالتايل فهو معفّي من التصريح املسبق عماًل بالفقرة السادسة من 
الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية، والقول خبالف ذلك يعين جتريد جمال حقوق اإلنسان من 
ارتباطاته الطبيعية والوثيقة باملعرفة والرتبية والتكوين، وبالتوعية والتحسيس، فحقوق اإلنسان تشّكل- يف 
حدِّ ذاهتا- ثقافًة ومعرفًة يتعنّي العمل بكّل الوسائل املتاحة قانوناً على ترسيخها يف الضمري اجلماعّي ويف 
الّرقي به، وتتحّمل مؤّسسات الرتبية والتكوين وهيئات  اليومّي لكّل فرد من أفراد اجملتمع ألجل  السلوك 
اجملتمع املديّن يف هذا الباب مسؤولّية أساسية، وهذا ما أّكدته الّرسالة امللكية الّسامية املوّجهة لألّمة مبناسبة 
الذكرى الواحدة واخلمسني لصدور اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان؛ إذ جاء فيها: »إن إشاعة ثقافة حقوق 
اإلنسان تفرتض إشاعة نور العلم، إن دور املدرسة يظّل مركزياً يف غرس قيم حقوق اإلنسان لدى الناشئة 
حىت تضحى حقوق اإلنسان جبلة وطبعاً ...«. وقد خُلصت احملكمة إىل نتيجة حكمّية مفادها قبول 
طلب اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان واحلكم بأداء الّدولة قطاع الشباب والرياضة لفائدة املدعية تعويضاً 

عن الّضرر املعنوي قدره 50.000.00 درهم.176

وقد سبق أن قضت هذه احملكمة احلكم ذاته خبصوص قرار منع والية الرباط لندوة فكرية للجمعية املغربية 
حلقوق اإلنسان كانت ستنّظم باملكتبة الوطنّية يوم السبت 27 شتنب ) أيلول- سبتمب( 2014، وساقت 
إذ  بتاريخ 2014/11/21؛  الصادر  رقم  201/7112/949   امللف  ذاهتا يف حكمها يف  األسباب 
قضت احملكمة بإلغاء القرار الصادر عن وايل والية جهة الرباط حتت العدد 542 املؤرخ يف 2014/9/25 
بتاريخ  الوطنية  باملكتبة  مقّررة  اليت كانت  الندوة  عقد  من  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  مبنع  القاضي 
2014/9/27، وبأداء الّدولة يف شخص رئيس احلكومة لفائدة املدعية،  تعويضاً عن الّضرر املعنوي قدره 

مائة ألف درهم )100.000.00 درهم(.177

ذهبت  ما  أّن  احلكمنْي  هذْين  من  ويالحظ 
إليه احملكمة اإلدارية يف الرباط يدخل يف عداد 
حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  الضميّن  التطبيق 
العهد  من   1/22 املادة   السيما  اإلنسان، 

176 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: موقع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان،
.http://www.amdh.org.ma/ar/news-ar/verdict-favorable-amdh       

        *شتنب هو شهر أيلول/ سبتمب نفسه.

177 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

إليه  أّن ما ذهبت  ويالحظ من هذْين احلكمنْي 
احملكمة اإلدارية يف الرباط يدخل يف عداد التطبيق 
اإلنسان،  حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  الضميّن 
الّدويل اخلاّص  العهد  املادة  1/22 من  السيما 

باحلقوق املدنّية والّسياسية لسنة 1966 .
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فرد حّق يف حرية  »لكّل  أّن:  على  نّصت  اليت  لسنة 1966  والّسياسية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل 
تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حّق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله،« 
السيما أّن احملكمة قد أّكدت على تكرّيس فهمها للمعاّيري الّدولية حلقوق اإلنسان وتفسريها على حنوٍّ 
يضمن فاعلية دورها يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان باإلشارة الّصرحية إىل ما أّكدته الرسالة 
امللكية السامية املوّجهة لألمة مبناسبة الذكرى الواحدة واخلمسني لصدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
وتأّكيدها صراحًة على أّن منع نشاط اجلمعيات يعين جتريد جمال حقوق اإلنسان من ارتباطاته الطبيعّية 

والوثيقة باملعرفة والرتبية والتكوين.          

2. الحّق في الملكّية الخاّصة: 
األموال  ملكية  احلّق يف  اخلاّصة ال سيما  امللكّية  احلّق يف  احلماية على  بالرباط  اإلدارية  احملكمة  أسبغت 
املنقولة، وهذا ما أنبأ عنه قرارها يف امللف رقم  2012/1/792 الصادر بـتـاريخ 2012/10/0. وتتلخص 
وقائع الّدعوى يف أّن املستدعية وهي تعمل حمامية قد »فوجئت بإخبار شفوي من وكالة سال، بكون القابض 
البلدي مبكتب حتصيل الضرائب مبدينة سال أوقع حجزاً على حساهبا املعتب حساب لودائع الزبناء لكوهنا 
حمامية هبيئة احملامني بالرباط، وأهنا مل تبلغ بأّي إشعار أو قرار بذلك من البنك املودعة فيه، رغم أّن احلساب 
موضوع احلجز هو حساب مهيّن وليس حساب شخصي« وبالنظر لألضرار املرتتبة عن ضياع حقوق وأموال 

املنفذ هلم، التمست املستدعية )الطالبة( احلكم برفع احلجز على حساب الودائع اخلاّص هبا.178

وقد قضت احملكمة بإجابة طلب املستدعية، وعّللت ذلك بأنه » يؤخذ من ظاهر الشهادة  البنكية املضافة 
للملف أن إجراءات احلجز يف إطار مسطرة اإلشعار للغري احلائز انصـــــــــــبت على احلساب املهـــــــــين اخلاّص 
بالزبناء واحلقوق املرتتبة هلم يف إطار القانون رقم 08-   28  املتعّلق بتعديل القانون املنظم ملهنة احملاماة 
مّت يف  الذي  بإجراء احلجز  الذين سيضارون  الودائع  املنفذ هلم أصحاب  الغري أي حبقوق  وماّسة حبقوق 
غيبتهم، والذين ال عالقة هلم به، فيكون احلجز قد انصب على حمّل ال ميلكه احملجوز عليه ما جيعله غري 
مبّر من الناحية القانونية والطلب حول رفعه مؤسساً سيما وأن حالة االستعجال قائمة  بالنظر  ملا يرتتب  

عن مواصلة  التنفيذ من أضرار على ودائع الزبناء.«179

ويتضح من هذا احلكم؛ أّن احملكمة اإلدارية يف الرباط قد سعت إىل التطبيق الضمين لالتفاقّيات الدولّية 
حبماية احلّق يف امللكية اخلاّصة وعدم جواز املساس هبا، وهو ما ينسجم مع احلقوق اليت رعتها الشرعة الّدولية 

http://www.marocdroit.com ،178 للمزيد حول حيثيات احلكم، يرجى النظر إىل:  جملة العلوم القانونية

179 للمزيد حول حيثيات احلكم، يرجى النظر إىل:  املرجع الّسابق.
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املادة  عليه  نّصت  ما  السيما  اإلنسان  حلقوق 
17 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان من أّن 
»لكّل فرد احلّق يف التملك مبفرده أو باالشرتاك 
مع غريه وال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً 
»؛إذ يتشابك هذا احلّق مع حقوق عديدة ِمثل: 
احلّق يف التصرف؛ واحلّق يف الشخصية القانونية 

وغريمها.

سابعًا
اجتهادات القضاء اإلدارّي في العراق

أخذ التنظيم القضائّي العراقّي بنظام القضاء املزدوج، وقد أُدخلت العديد من التعديالت التشريعّية لغايات 
حتديث هذا النظام وتطويره ، وكان آخر هذه التعديالت يف العام 2013 بصدور قانون التعديل اخلامس 
لقانون جملس شورى الّدولة رقم )65( لسنة 1979، ليصبح القضاء اإلدارّي العراقّي ُمشّكاًل من جملس 
شورى الّدولة الذي يتمّتع بالشخصية ، ويرتبط بوزارة العدل، ويكون مقرّه يف بغداد،  ويتأّلف من رئيس 
من  وعدد  اإلدارّي  القضاء  لشؤون  واآلخر  والفتوى؛  والرأّي  التشريع   لشؤون  أحدمها  للرّئيس،  ونائبني 
املستشارين ال يقل عن )50( مخسني مستشاراً، وعدد من املستشارين املساعدين اليقل عن )25( مخسة 

وعشرين مستشاراً مساعداً  وال يزيد على  نصف عدد املستشارين.

واحملكمة  املتخّصصة،  واهليئات  الرّئاسة؛  وهيئة  العاّمة؛  اهليئة  التالية:  األقسام  من  الّدولة  ويتشّكل جملس 
اإلدارية الُعليا؛ وحماكم القضاء اإلدارّي؛ وحماكم قضاء املوظفني. بينما تتشّكل احملكمة اإلدارية الُعليا يف 
بغداد، وتنعقد برئاسة رئيس اجمللس أو من خيّوله من املستشارين، وعضوية )6( ستة مستشارين، و )4( 
أربعة مستشارين مساعدين يسميهم رئيس اجمللس، واالختصاصات اليت متارسها حمكمة التمّييز االحّتادية 
املنصوص عليها يف قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 عند النظر يف الطعن بقرارات حمكمة 
القضاء اإلدارّي وحمكمة قضاء املوظفني، كما ختتّص بالنظر يف الطعون املقّدمة على القرارات واألحكام 
الصادرة عن حمكمة القضاء اإلداري وحماكم قضاء املوظفني، ويف التنازع احلاصل حول تعّيني االختصاص 
يف نظر الّدعوى الذي يقع بني حمكمة القضاء اإلداري وحمكمة قضاء املوظفني، ويف التنازع احلاصل حول 
البتات متناقَضنْي صادَرْين عن حمكمة القضاء اإلدارّي أو حمكمة قضاء  تنفيذ ُحكَمنْي مكتسبـنَْي درجة 

ويتضح من هذا احلكم؛ أّن احملكمة اإلدارية يف 
الرباط قد سعت إىل التطبيق الضمين لالتفاقّيات 
وعدم  اخلاّصة  امللكية  يف  احلّق  حبماية  الدولّية 
احلقوق  مع  ينسجم  ما  وهو  هبا،  املساس  جواز 
اليت رعتها الشرعة الّدولية حلقوق اإلنسان السيما 
العاملّي  اإلعالن  من   17 املادة  عليه  نّصت  ما 

حلقوق اإلنسان. 
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املوظفني يف موضوع واحد إذا كان بني اخلصوم أنفسهم أو كان أحدهم طرفاً يف هذْين احُلكمنْي، وترّجح 
أحد احُلكمنْي وتقّرر تنفيذه دون احُلكم اآلخر.180

وبقراءة الجتهادات القضاء اإلدارّي العراقّي، جند أنّه قد عمد إىل محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة يف الكثري 
من تطبيقاته، وهو ما سنّبينه من خالل استعراض التطبيقات التالّية:

أ- الحّق في التنظيم والنشاط النقابّي:
سعى جملس شورى الّدولة العراقّي إىل تكرّيس احلّق يف العمل والنشاط النقايّب بعدم فرض قيود على اجلمع 
بينهما، وهذا ما يظهر جلّياً يف قراره رقم 2014/92 الصادر بتاريخ 2014/8/26. وتتلخص الوقائع يف 
طلب وزارة الثقافة بكتاهبا املرقم بــــ)11644( يف 2014/6/16 الرّأي من جملس شورى الّدولة، استناداً 
إىل أحكام البند )رابعاً( من املادة )6( من قانون اجمللس رقم )65( لسنة 1979 يف شأن مدى إمكانية 
اجلمع بني الوظيفة ورئاسة النقابات بوجود البند )أواًل( من املادة )5( من قانون انضباط موظفي الّدولة 
والقطاع العاّم رقم )14( لسنة 1991 اليت حتظر على املوظف اجلمع بني الوظيفة وعمل آخر؛ إذ رأت 
الدائرة القانونية يف وزارة الثقافة بالكتاب املذكور آنفاً عدم إمكانية اجلمع بني الوظيفة بصفة أصلّية وبني 

رئاسة النقابات.

وقد قّرر جملس شورى الّدولة بأنه ال مينع اجلمع بني رئاسة النقابة والوظيفة العاّمة؛ إذ عّلل قراره باالستناد إىل 
البند )ثالثاً( من املادة )22( من الّدستور اليت نّصت على: )تكفل الّدولة حّق تأسيس النقابات واالحتادات 
املهنية أو االنضمام إليها وينظم ذلك بقانون(. وأّكد اجمللس على وجود نقابات ُأّسست مبوجب قوانني 
خاّصة ِمثل: قانون نقابة املهندسني العراقية رقم )51( لسنة 1979؛ وقانون نقابة األطباء رقم )81( لسنة 
1984؛ وقانون نقابة املعلمني يف مجهورية العراق رقم )7( لسنة 1989. ورأى أّن هذه القوانني ال متنع 
اجلمع بني عضوية النقابة والوظيفة العاّمة، ِمثل: قانون نقابة املهندسني العراقية رقم )51( لسنة 1979؛ 
وقانون نقابة األطباء رقم )81( لسنة 1984؛ وقانون نقابة املعلمني يف مجهورية العراق رقم )7( لسنة 

1989، وهذا ما ينسحب على رئاسة النقابة أيّضاً.181

ويالحظ من هذا القرار أّن جملس شورى الّدولة العراقّي قد عمد إىل التطبيق الضميّن لالتفاقّيات الّدولية 

180 للمزيد حول تنظيم القضاء اإلدارّي العراقي، يرجى النظر إىل: موقع املرصد النيايب العراقّي:
  http://www.miqpm.com/Document_Details.php?ID=181      

181 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: قرارات جملس شورى الّدولة، موقع وزارة العدل العراقية،
/http://www.moj.gov.iq/view.1232       
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النّص  تكرّيس  خالل  من  اإلنسان  حلقوق 
النقايب،  التنظيم  يف  للحّق  احلامي  الّدستوري 
وذلك يف سياق قراءة تتفق مع املادة 22 من 
العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية 
وتتواءم معها، ونّصها:  »لكّل فرد حّق يف حرية 
تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق 
إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية 
مصاحله، وأنه ال جيوز أن يوضع من القيود على 

مارسة هذا احلق إال تلك اليت ينّص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة 
األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق 
اآلخرين وحرياهتم. وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية 

على مارسة هذا احلّق.«

ب- حماية الحّق في الحياة
 يُعّد احلّق يف احلياة حّقاً أساسّياً تلتصق به كافة احلقوق اإلنسانية األخرى وال ميكن هلا أن تقوم من دونه، 
فهذا احلّق هو من احلقوق  املثرية للجدل، وخباّصة مبا يتعّلق بتطبيق عقوبة اإلعدام، وقد كرّست املواثيق 
واملعاهدات الّدولية احلّق يف احلياة بصورة كبرية، السيما اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان يف املادة 3 منه اليت 

نّصت على أّن: »لكّل فرد احلّق يف احلياة واحلرية وسالمة شخصه.«

ويف اجتهاد نوعي، غلَّب جملس شورى الّدولة العراقي احلّق يف احلياة على فرض عقوبة اإلعدام، وهذا ما 
استيضاح  القرار مبناسبة  بتاريخ  2008/2/4، وقد صدر هذا  الصادر  قراره رقم 2008/17  أنبأ عنه 
وزارة حقوق اإلنسان العراقية بكتاهبا املرقم بـ)ق/19109( يف 2006/7/9 الرّأي من جملس شورى الّدولة 
استناداً إىل حكم البند )خامساً( من املادة )6( من قانون اجمللس رقم )65( لسنة 1979 خبصوص قرار 
جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم )95( لسنة 1994 الذي يعاقب باإلعدام كلَّ من هرَّب سيارة أو شاحنة 
أو إحدى املكائن أو اآلالت املستعملة ألغراض احلفر أو السداد أو ألّي غرٍض مشابه إىل خارج العراق 
أو إىل جهة معادية يف شأن إبقاء العمل بأحكام هذا القرار أو إلغائه أو تعديله يف ضوء املرحلة احلالية 

وأحكام الّدستور . 

وقد بّينت وزارة املوارد املالية/ مكتب املفتش العاّم بكتاهبا املرقم )ح/155( يف 2006/11/22 أهنا تؤيّد 
اإلبقاء على القرار أعاله، واستمـرار العمل مبوجبه لغرض ردع املهربني لآلليات املذكورة فيه، كما بينت وزارة 

ويالحظ من هذا القرار أّن جملس شورى الّدولة 
العراقّي قد عمد إىل التطبيق الضميّن لالتفاقّيات 
الّدولية حلقوق اإلنسان من خالل تكرّيس النّص 
النقايب،  التنظيم  يف  للحّق  احلامي  الّدستوري 
من   22 املادة  مع  تتفق  قراءة  سياق  يف  وذلك 
والّسياسية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد 

وتتواءم معها.
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املالية بكتاهبا املرقم بـ)34394( يف 2007/10/9 أهنا ال ترى ما مينع من إلغاء القرار املذكور وتفعيل 
القوانني األخرى، وهي كافية ملعاجلة حالة التهريب .

وقد قضى جملس شورى الّدولة بإلغاء القرار القاضي باإلعدام معّلاًل ذلك أّن عقوبة اإلعدام هي عقوبة 
جسيمة، وأّن قانون الكمارك ) اجلمارك(  رقم )23( لسنة 1984هو القانون اخلاّص يف جرائم التهريب 
القانون، وال يرقى  الفصل األول من هذا  القرار املذكور ضمن نطاق  املعاقب عليها يف  وتدخل األفعال 

العقاب عليها إىل اإلعدام.182

جملس  إليه  ذهب  ما  أّن  القرار  هذا  من  جلّياً  ويّتضح 
شورى الّدولة العراقي يف قراره يُعّد تطبيقاً مباشراً ملا نّصت 
املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من   6 املادة  عليه 
والّسياسية من أّن »احلّق يف احلياة حّق مالزم لكل إنسان، 
وعلى القانون أْن حيمى هذا احلّق. وال جيوز حرمان أحد 
من حياته تعسفاً، وأنه ال جيوز يف البلدان اليت مل تلغ عقوبة 
اإلعدام، أْن حيكم هبذه العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم 

للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية  خطورة وفقاً 
اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها. وال جيوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم هنائي صادر عن حمكمة 

خمتصة.«

ج- حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

يف قرار فريد من نوعه، ويف ضوء االختصاص املمنوح جمللس شورى الّدولة العراقّي عند صدور القرار، أّدى 
وتعزيزها، والسيما  اإلنسان  الّدولية حلقوق  االتفاقّيات  تطبيق  يف  بارزاً  دوراً  العراقّي  الّدولة  جملس شورى 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وهذا ما أنبأ عنه القرار الصادر عنه بتاريخ 2008/10/6 الذي حيمل 
املرقم  بكتاهبــا  الــوزراء  جمللــس  العامــّة  األمانــة  القرار يف طلب  هذا  وقائع  وتتلخص  الرقم 2008/125، 
بـ)ق/6030/10/4/2( يف 2008/3/17 املشورة القانونية من جملس شورى الّدولة استنادا إىل أحكام 
البند )ثانياً( من املـادة )6( من قانون اجمللس رقم )65( لسنة 1979 يف شـأن االنضمام إىل اتفاقيـة األمم 
املّتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدة من اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة العام 2006؛ إذ بّينت 
األمانة العامة جمللس الوزراء العراقي أّن اهلدف من االتفاقية هو تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع األشخاص 

182 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

ويّتضح جلّياً من هذا القرار أّن ما ذهب 
إليه جملس شورى الّدولة العراقي يف قراره 
يُعّد تطبيقاً مباشراً ملا نّصت عليه املادة 
باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من   6

املدنّية والّسياسية .
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ذوي اإلعاقة متتعاً كاماًل وعلى قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيز 
احرتام كرامتهم، يف حني بينت وزارة حقوق اإلنسان بكتاهبا املرقم بـ)2866( يف 2008/3/3 أمهّية اتفاقية 

األمم املّتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وضرورة االنضمام إليها. 

وبينت وزارة اخلارجية بكتابيها املرقمني بـ)م.و/411/3( يف 2008/5/4 و)54804/14/4/7(   يف 
2008/5/15 بأنّه ال مانع من االنضمام اىل االتفاقّية املذكورة، وأهنا قد دخلت حيز النفاذ يف 2008/4/30 

بعـد أن صادقت عليهـا )20( عشرون دولـة استناداً اىل أحكـام املـادة )45( من االتفاقّية.183

وقد قّرر جملس شورى الّدولة يعد تدقيقه االتفاقية املذكورة أهنا ال تتعارض مع الّدستور والتشريعات ذات 
الّصلة، وقضى بأنه ال مانع من االنضمام اىل اتفاقية األمم املّتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدة 

من اجلمعية العامة لألمم املّتحدة سنة 2006 اليت دخلت حيز النفاذ يف 2008/4/30.

الدولة يدخل يف  قّرره جملس شورى  ما  أّن  ويف هذا جند 
سياق تعزيز تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان على 
حنوٍّ غاية يف األمهّية، ومبا يتواءم والّدستور العراقّي النافذ.184

يف  شبيهاً  نفسه ُحكماً  اجمللس  أصدر  ذاته،  السِّياق  ويف 
 2008/10/8 بتاريخ  الصادر   2008/128 رقم  قراره 

تنــوع أشكال  اتفاقية محاية وتعزيز  العراق إىل  انضمـام مجهورية  عدم وجود مانع من  أيضاً  الذي تضّمن 
التعبيـر الثقافـّي املعتمدة مــن منظمة األمـم املّتحدة للرتبيـة والعلوم والثقافــة يف باريس/2005 التـي دخلت 

حيـز النفـاذ يف 2007/3/18. 185                             

183 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: قرارات جملس شورى الّدولة، موقع وزارة العدل العراقية،
   http://www.moj.gov.iq/view.1232      

 184

185 لالّطالع على حيثيات احلكم كاماًل، يرجى النظر إىل: قرارات جملس شورى الّدولة، موقع وزارة العدل العراقية، املرجع الّسابق.

قّرره جملس شورى  ما  أّن  هذا جند  ويف 
تطبيق  تعزيز  سياق  يف  يدخل  الدولة 
االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان على 
حنوٍّ غاية يف األمهّية، ومبا يتواءم والّدستور 

العراقّي النافذ.
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املبحث الثالث
دور القضاء العادّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان

احلقوق  محاية  يف  مباشراً  دوراً  العادّي  القضاء  ميارس 
واحلرّيات العاّمة وتطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان، 
وختتلف طبيعة هذه احلماية عن احلماية اليت يوفّرها القضاء 
الّدستوري والقضاء اإلدارّي من ناحية اتصال محاية القضاء 
تضمني  خالل  من  وذلك  احملاكمة،  بإجراءات  العادّي 
الّدعاوى  يف  املتخذة  اإلجراءات  يف  الّدستورية  القواعد 
اجلزائّية واملدنّية وإعماهلا بطريقة ضامنة للحقوق واحلرّيات 
تُعّد  اإلجراءات  هذه  أّن  واضحاً  يكون  أْن  دون  العاّمة، 

حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات  مع  تتوافق  اليت  العاّمة  واحلرّيات  للحقوق  الّدستورية  للقواعد  بديهّياً  انعكاساً 
حلقوق  الّدولّية  االتفاقّيات  وتطبيق  واحلرّيات،  احلقوق  محاية  العادّي يف  القضاء  أمهّية  وتكمن  اإلنسان، 
اإلنسان من اتصال القاضي العادّي املباشر بالنزاعات اليومية وكثرة وزخم القضايا املعروضة عليه مقارنة 
بالقضاء الّدستوّري والقضاء اإلدارّي، وتتعّدد تقسيمات القضاء العادّي يف الّدول العربّية بني حماكم مدنّية 
وجزائّية وجتارية وعمالّية واستعجالّية وغريها من أمناط التخّصص اليت يقّررها التنظيم القضائّي تبعاً لكّل دولة. 

ويكون القضاء العادّي- يف الغالب األعّم- خاضعاً ملبدأ التدرّج بالتقاضي على أكثر من درجة يف حماكم 
املوضوع، وقد تكون هناك حمكمة قانون تقبع على رأس اهلرم القضائي تتوىّل مهّمات عديدة، منها مراقبة 
مدى سالمة تطبيق القانون؛ وكذلك تسعى لوضع مبادئ قانونّية لتحقيق االستقرار يف االجتهاد القضائّي.

وألمهّية القضاء العادّي- بتقسيماته املتعّددة يف محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة وتطبيق االتفاقّيات الّدولّية 
به يف  هذا اجلانب من خالل  املنوط  الدور  املبحث إىل دراسة  حلقوق اإلنسان- سوف نعمد يف هذا 
مطلبنْي: األّول يستقرئ طبيعة اختصاص القضاء العادّي ودوره يف محاية حقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة؛ 

بينما يستعرض املطلب الثايّن اجتهادات القضاء العادّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان.

المطلب األّول
طبيعة اختصاص القضاء العادّي ودوره في حماية حقوق اإلنسان والحّريات العاّمة

تتنوّع اختصاصات القضاء العادّي وتتعّدد تبعاً حملاكمه، ومن أجل تسليط الضوء على طبيعة هذا القضاء 
ودوره يف محاية حقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة، سنعمد إىل تقسيم هذا املطلب إىل فرعنْي: األّول يتناول 

احملاكم اجلزائّية؛ بينما يتناول الفرع الثايّن احملاكم املدنّية والتجاريّة والقضاء املستعجل:

محاية  يف  العادّي  القضاء  أمهّية  وتكمن 
االتفاقّيات  وتطبيق  واحلرّيات،  احلقوق 
اتصال  من  اإلنسان  حلقوق  الّدولّية 
القاضي العادّي املباشر بالنزاعات اليومية 
وكثرة وزخم القضايا املعروضة عليه مقارنة 
اإلدارّي. والقضاء  الّدستوّري  بالقضاء 
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الفرع األّول
المحاكم الجزائّية

متارس احملاكم اجلزائّية دوراً بالغ احليوية يف إرساء قواعد النظام العاّم وتنفيذ التشريعات العقابية، وهي يف 
سبيل حتقيق ذلك يُفرتض أْن تراقب أيضاً مدى سالمة إجراءات الّسلطة العاّمة يف اختاذ التدابري والتيقن 
من عدم مساس هذه اإلجراءات حبقوق اإلنسان وحرّياته إال بالقدر الذي نّصت عليه القوانني النافذة، ومبا 
يتواءم وما تضّمنته الوثائق الّدستورية واالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان من قواعد ضامنة حلقوق اإلنسان 

يف أثناء إجراءات احملاكمة.

ا كانت قواعد احملاكمات اجلزائّية حتظر معاقبة املواطن عن واقعة مل ترفع هبا دعوى ولو أثبتتها البينة،186 
ّ
ومل

فإنه ال جيوز ابتداًء توقيع أّي عقوبة على أّي مواطن أو مباشرة إجراءات التحقيق حبّقه، إال من قبل اجلهة 
املختصة وفقاً ملا نّصت عليه الّدساتري وقوانني احملاكمات يف الّدول العربّية، اليت تتوافق مع االتفاقّيات الّدولية 

حلقوق اإلنسان.

ا كانت العقوبة، كقاعدة عاّمة، مقّررًة لصاحل اجملتمع ومحايًة للمصلحة العاّمة وضبطاً للّسلوك االجتماعّي 
ّ
ومل

ونشراً للطمأنينة بني الناس،187 فإّن هذه العقوبة تنطوي على مساس بأحد احلقوق اإلنسانية من أجل محاية 
حقوق أخرى. وتقوم العالقة بني العقوبة واحلّق الذي متّس به على جدلّية فلسفّية مفادها أّن احلرّية جيب 
أْن تكون مقيدًة بعدم املساس حبقوق اآلخرين وحرّياهتم، وهذا يقودنا إىل أّن العقوبة ُشّرعت أصاًل حلماية 
حقوق األفراد وحّق اجملتمع من االعتداء عليها، وجعلت للّسلطة العاّمة حّق إيقاع هذه العقوبة من خالل 
احملاكم على تصّرفات  رقابة هذه  اجلزائّية، ومن خالل فرض  احملاكم  الذي متارسه  القضائّي  االختصاص 

الّسلطة العاّمة يف ضبط اجلرائم الواقعة على األشخاص واألموال واجملتمع برّمته.

اليت تتضّمن جزاءات  العقوبات  العربّية قد جاءت جبملة من  القوانني اجلزائّية واجلنائّية  أّن  وعليه؛ يّتضح 
تُفرض على مرتكيب اجلرائم الواقعة على حقوق األفراد، لذلك فقد جّرم املشرّع اجلزائّي االعتداء على حّق 
احلياة، فنّص على معاقبة القاتل، وجّرم االعتداء على الّسالمة البدنية، كما نّص على عقوبات متعّددة 
جلرائم اإليذاء وجرائم االعتداء على العرض، ِمثل: االغتصاب؛ وهتك العرض؛ والزنا وغريها، كذلك جّرم 
املشروع، وكذلك جّرم  احلّرية؛ والقبض غري  ِمثل: حجز  الشخصّية،  احلرّية  االعتداء على  اجلزائّي  املشرّع 
186يُرجى النظر إىل: نقض جزاء رقم 2007/28 جمموعة األحكام القضائية واملبادئ القانونية الصادرة عن حمكمة النقض الفلسطينية، إعداد القاضي عبد 

اهلل غزالن، )مجعية القضاة الفلسطينيني، 2009(، 114.

187حممد عياد احلليب، األحكام العامة يف قانون العقوبات )مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع(، 451.
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التشريع اجلزائّي األفعال املاّسة حبّق امللكية اخلاّصة، ِمثل: السرقة؛ وإساءة االئتمان؛ والسطو؛ واالختالس؛ 
وهكذا.

وقد وضع املشرّع هذه القواعد التجرميّية لصيانة حقوق األفراد من جهة، ولصيانة حقوق اجملتمع من جهة 
أخرى، وذلك من خالل ردع كّل من تسّول له نفسه املساس حبقوق اإلنسان اليت كفلتها الّدساتري واملواثيق 
الّدستورية اليت حتمي حقوق األفراد  للقواعد  الّدولية. وعليه؛ يّتضح أّن التشريعات اجلزائّية متّثل انعكاساً 
واجلماعة، وتطبيقاً واضحاً لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، فكّل قاعدة جزائّية حتوي يف ثناياها قاعدة 

من قواعد فروع القانون األخرى.188 

ويف وقت الذي يتضّمن فيه هذا التجرمي محايًة لألفراد، فإنّه من املمكن أيضاً أْن يتضّمن والعقوبات املقّررة 
له مساساً حبقوق اإلنسان إْن مل تراِع السلطات العاّمة أحكام القانون يف تطبيق هذه العقوبات، ذلك أّن 
للحقوق الّلصيقة، ِمثل: حّق احلياة الذي هتدره عقوبة اإلعدام؛  العقوبات- حبدِّ ذاهتا- تشّكل انتقاصاً 

واحلّق يف احلرية الذي هتدره عقوبة السجن واالعتقال وغريها.

وحيث إن مهّمة قواعد أصول احملاكمات اجلزائية واملسطرة اجلنائّية تتضّمن تفعيل قواعد القانون اجلزائّي 
)اجلنائّي( من الناحية النظرية إىل الناحية امليدانية والتطبيقية؛ فقد قيل إّن »أخالق الشعب وثقافته ورقيه 
تقرأ يف قانونه األصويّل؛ ألهنا تتضّمن مفاهيمه عن احلّق والعدالة وكرامة اإلنسان واحرتام احلريات الشخصية 
والعاّمة، إذ إن قانون أصول احملاكمات اجلزائية يعتب مرآة تعكس مدنية وحضارة ودميقراطية الشعب«.189 

ولعّل من أهّم املبادئ الّدستورية الواجبة اإلتباع يف القوانني اجلزائية هي تواّفر قرينة الباءة ابتداًء، وكذلك 
ضمان حّق الّدفاع، وغالباً ما تلجأ السلطات العاّمة إىل إجراءات ماّسة باحلقوق الشخصية يف سبيل حتريك 
الّدعوى اجلزائية ضّد املواطنني، وهي املرحلة السابقة على احملاكمة، وتشتمل هذه املرحلة على إجراءات مجع 
االستدالل؛ وإجراءات التحقيق االبتدائّي. ولعّل من أخطر إجراءات مجع االستدالالت اليت قد متّس حقوق 
اإلنسان هي إجراءات القبض والتحّفظ، لذلك جند أّن أغلب القوانني العربية قد نّصت على أنه ال جيوز 
القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من اجلهة املختصة بذلك قانوناً، كما جتب معاملته مبا حيفظ كرامته، 
وال جيوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وهذا ما أرسته القواعد الّدستورية واالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان، وهذا 
ما يُتيح رقابًة قضائّيًة ملدى جماوزة السلطات العاّمة للنصوص القانونية اليت تنظم إجراءات القبض وغريها.

188 كامل السعيد، شرح األحكام العاّمة يف قانون العقوبات )دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009(، 18.

189 حممد صبحي جنم، قانون أصول احملاكمات اجلزائية )مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000(، 4.
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رقابًة  فرضت  قد  العربّية  اجلزائّية  القوانني  فإّن  وباجململ؛ 
مراعيًة  العاّمة  السلطات  إجراءات  على  صارمًة  قضائّيًة 
يف الكثري منها ضمانات حقوق اإلنسان املتواءمة مع ما 

جاءت به الشرعة الّدولّية حلقوق اإلنسان.

الفرع الثانّي
المحاكم المدنّية والتجارية والقضاء الُمستعجل

ختتّص احملاكم املدنّية والتجاريّة، باختالف درجاهتا، بالنظر يف مجلة من الّدعاوى املدنّية والتجاريّة؛ هبدف 
القوانني  عليها  نّصت  اليت  االلتزام  ملصادر  وفقاً  املدنّية،  املعامالت  احلقوق، ورّدها ألصحاهبا يف  إحقاق 
املختلفة؛ إذ يُعّد الفعل الّضار أو ما يُعرف بـ »المسؤولّية التقصيريّة أو العمل غير المشروع«، من أهّم 

هذه املصادر اليت ترتب التزاماٍت جبب الّضرر حبّق مرتكب الفعل غري املشروع.

ولكْن، كيف ميكن للمحاكم املدنّية والتجاريّة أْن متارس رقابة قضائية هتدف إىل محاية احلقوق واحلرّيات 
العاّمة؟

ما ال شّك فيه أّن احملاكم املدنّية والتجاريّة تقوم بالفصل يف املنازعات بني األفراد أنفسهم، وبني األفراد 
والّسلطة العاّمة حني متارس هذه الّسلطة تصرفاهتا بصفتها أحد أشخاص القانون العام، وتقوم فكرة القضاء 
املديّن والتجارّي على جزاء املسؤولية املدنية اليت يهيمن عليها »التعويض، بينما يهيمن على جزاء املسؤولية 
العقارية  احملاكم  تتوىّل  املدنّية،  املسؤولّية  جزاء  وهي  الفكرة،  هذه  رحم  ومن  العقاب«.190  فكرة  اجلزائّية 
اختصاص احلكم باملسائل املّتصلة حبّق امللكية. وهذا ينطوي على محاية للحّق اإلنساين بصورة غري مباشرة، 
فنجد مثاًل أّن دعاوى امللكية وما يتفرع عنها تستهدف- يف جوهرها- محاية حّق املواطن يف امللكّية اخلاّصة، 
بينما تستهدف دعاوى التعويض بصورها كافة محاية احلقوق مجعاء من االعتداء عليها، فنجد أّن املتضّرر 
حني يلجأ إىل احملكمة املدنّية جلب الّضرر يكون مستنداً إىل حقوقه املستمّدة يف األساس من النصوص 

الّدستورية  اليت تنعكس يف األحكام اإلجرائّية واملوضوعّية يف التشريعات املختلفة.
 

كما تنبثق رقابة القضاء املديّن والتجارّي يف محايتها حلقوق اإلنسان يف القضاء االستعجايّل )املستعجل( من 
خالل إلزام اجلهة اليت اعتدت على حقوق األفراد بوقف االعتداء من جهة، بينما ختتّص حماكم املوضوع 

190 جالل علي العدوي، أصول االلتزامات )اإلسكندرية: منشأة املعارف، 1997(، 315.

رقابًة  فرضت  قد  العربّية  اجلزائّية  القوانني 
قضائّيًة صارمًة على إجراءات السلطات 
ضمانات  منها  الكثري  يف  مراعيًة  العاّمة 
جاءت  ما  مع  املتواءمة  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان. حلقوق  الّدولّية  الشرعة  به 
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برّد احلال إىل ما كان عليه أو رّد الّدعوى أو احلكم بالتعويض عن آثار هذا االعتداء الذي ميّس حقوق 
األفراد واجلماعات.

ويتخذ اجلزاء املديّن أشكااًل عّدة، منها اجلزاء العييّن املباشر والتنفيذ بطريق التعويض، وإعادة احلال ملا كان 
التعّدي على احلقوق يف أغلب  املستعجلة لوقف  الطلبات  قبل وقوع االعتداء، وقد نّظمت تقدمي  عليه 

املدّونات القانونّية العربّية.

وما ال شّك فيه أّن اختصاص احملاكم املدنّية بالتعويض يشّكل الصورة األساسية للحماية القضائية للحقوق 
واحلرّيات العاّمة، ذلك أّن بعض الفقه قد استقّر على اعتبار التعويض كجزاء لالعتداء على احلقوق، واعتب 
الشخص  تعّمد  إذا  االحنراف  هذا  ويقع  الغري،  على حقوق  والتعّدي  االحنراف  هو »جزاء  التعويض  أّن 
اإلضرار بالغري، وهذا ما يسمى باجلرمية املدنية«.191ومتارس احملاكم املدنّية اختصاصاهتا القضائّية باحلكم 
بالتعويض ملن أحلق به ضرر من قبل الغري، وهذا يشكِّل ردعاً لكّل من تسّول له نفسه أْن يلحق الّضرر 
متعمداً حبقوق الغري الشخصّية واملعنويّة، ذلك أّن احملاكم املدنية ستلزمه بالتعويض عن هذا الّضرر، إضافًة 
إىل إمكانية معاقبته جزائياً أمام احملاكم اجلزائية إذا كان الفعل الذي قام به يشّكل جرمية. لذلك جند أّن بعض 
األنظمة القانونّية قد أعطت االختصاص للمحاكم املدنّية والتجاريّة اختصاص النظر يف دعاوى التعويض 
الناشئة عن ُجرم جزائّي، وقد ختتّص أيّضاً احملاكم اجلزائّية بالنظر يف طلبات التعويض املديّن تبعاً للّدعوى 

اجلزائّية إذا ما اختذ املشتكي صفة املّدعي باحلّق املديّن.

وتقوم احملاكم املدنّية لتحقيق رسالتها يف محاية احلقوق واحلرّيات العاّمة ببسط رقابتها على املنازعات بني 
األفراد لتثبيت احلقوق، فنجد أّن الّدعاوى العقارية متّثل هذا االجتاه بشكّل جلّي، وكذلك دعاوى حّق 
الشرب واملسيل واالنتفاع باملأجور، يف حني تفرض هذه احملاكم رقابتها لقياس مدى املواءمة بني احلّق يف 
السكن واحلّق يف امللكّية اخلاّصة يف دعوى إخالء املأجور، وذلك حني تعمل على املوازنة بني هذْين احلّقنْي 

يف ضوء التشريعات الّسارية لتبنّي يف حكمها القضائّي أيّهما أوىل بالّرعاية.

ولعّل اختصاص احملاكم املدنّية يف النظر يف الّدعاوى الناشئة عن العقود تشّكل محايًة غري مباشرة للحرّية 
الشخصية؛ إذ يستهدف القضاء املديّن محاية حرّية التعاقد وفقاً للقانون، وحرّية التعاقد هي إحدى الّصور 
املعّبة عن احلرّية الشخصّية بالتصّرف. وعليه؛ يكون هلذه احملكمة والية محاية احلّق التعاقدّي الشخصّي 
الناشئ عن تالقي اإلرادات باجتاه إنشاء أثٍر قانوينٍّ يكون حّقاً ألطراف التعاقد، وهو محاية تتعّدى احلّق يف 

191 عبد الرازق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد )منشورات احلليب احلقوقية، اجمللد الثاين، الطبعة الثالثة، 2009(، 882.
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احلرّية التعاقدية إىل محاية مراكز األفراد وحقوقهم املالّية؛ واالقتصاديّة؛ واالجتماعّية وغريها.

وكذلك يّتضح أّن احملاكم املدنّية هي املتخّصصة يف النظر يف املنازعات العمالية، وقد يكون هناك قضاء 
عمايل متخّصص، وهي بذلك متارس رقابة على مدى سالمة تطبيق وتطبيق أحكام قانون العمل الذي 

ينّظم هذا احلّق الّدستورّي. 

والقضاء  والتجاريّة  املدنّية  احملاكم  أّن  سبق  ما  ويتبنّي 
على  مباشرة-  غري  بصورة  رقابًة-  متارس  املستعجل 
التصّرفات املاّسة حبقوق اإلنسان اليت مهّمتها جب الّضرر 
العمل غري املشروع محايًة للحقوق الشخصّية  الناتج عن 
احلقوق  هذه  تتصل  إذ  عليها؛  للتعّدي  ووقفاً  للمواطن 
الشخصّية اتصااًل مباشراً ال انفصام فيه باحلقوق واحلرّيات 
العاّمة اليت كفلتها الّدساتري والتشريعات الوطنّية، واملواثيق 

واملعاهدات الّدولية.

المطلب الثاني
آلّيات واجتهادات القضاء العادّي في تطبيق االتفاقّيات الّدولّية لحقوق اإلنسان

بعد أْن عرضنا يف املطلب األّول من هذا املبحث وصفاً نظريّاً لطبيعة اختصاص القضاء العادّي ودوره يف 
محاية حقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة، فإّن هذا املطلب سيتطّرق إىل آلّيات واجتهادات القضاء العادّي 
يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان، وذلك من خالل فرعنْي: الفرع األّول يتناول آلّيات اجتهاد 
القاضي العادي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان، بينما سوف يستعرض الفرع الثاين، وعلى 

حنوٍّ مستفيض، اجتهادات القضاء العادّي يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان.

الفرع األّول
آلّيات اجتهاد القاضي العادّي في تطبيق االتفاقّيات الّدولّية لحقوق اإلنسان

يُعّد القاضي العادّي الذي يزاول اختصاصه يف أيٍّ من احملاكم العادية، سواء اجلزائّية أو املدنّية أو التجاريّة 
أو غريها من التقسيمات، املدافع األّول عن حقوق اإلنسان، وهو هبذه الصفة يكون األقدر على تطبيق 

والقضاء  والتجاريّة  املدنّية  احملاكم  أّن 
غري  بصورة  رقابًة-  متارس  املستعجل 
حبقوق  املاّسة  التصرّفات  على  مباشرة- 
الناتج  الّضرر  مهّمتها جب  اليت  اإلنسان 
للحقوق  محايًة  املشروع  غري  العمل  عن 
الشخصّية للمواطن ووقفاً للتعّدي عليها؛ 
إذ تتصل هذه احلقوق الشخصّية اتصااًل 
مباشراً ال انفصام فيه باحلقوق واحلرّيات 
والتشريعات  الّدساتري  اليت كفلتها  العاّمة 
الّدولية. واملعاهدات  واملواثيق  الوطنّية، 
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تلك  ومن  املختلفة،  والقانونّية  التشريعّية  مصادرها  من  عليه  املعروضة  النزاعات  يف  املوضوعّية  األحكام 
املصادر اليت ميكن للقاضي العادّي اللجوء إليها هي االتفاقّيات الّدولّية.

ملبدأ هرمّية  القوانني وفقاً  بتطبيق  القاضي ملزماً  وإذا كان 
التشريعات، تبعاً لتدّرجها يف النظام القانويّن، فإّن اجتهاده 
قضائه،  يف  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات  بتطبيق 
وإْن كان منضبطاً هبرمّية التشريعات، يُعّد مقدمًة أساسّيًة 
اإلنسان،  حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات  استخدام  لتعميق 
هبا  االستنارة  له  ميكن  اليت  األدوات  أهّم  أحّد  بوصفها 

لتحقيق العدالة ومحاية حقوق األفراد.

إّن القاضي العادّي ميتلك اختصاصات واسعة متّكنه- يف 
احلقيقة- من إعمال االجتهاد القضائّي لتوثيق الّصلة بني 

التشريعات الوطنّية وقواعد القانون الّدويّل حلقوق اإلنسان، وهو مبا ميتلك من سلطة خالّقة يف استخدام 
أدواته يف احلكم والفصل يف الّدعاوى ميكن أْن يؤّدي دوراً رئيساً يف اإلضاءة على أحكامه بقواعد حقوق 
بتحقيق  مباشرة  عالقة  ذات  املصادر  هذه  إذا كانت  والسيما  الّدولّية،  املصادر  من  املستمّدة  اإلنسان 
مقتضيات العدالة، وهبذا يتمّيز القاضي العادي عن القاضي الّدستورّي والقاضي اإلدارّي بأنّه ميتلك حّق 
تكّييف الوقائع مبا حيّقق العدالة يف إطار اختصاصه الواسع يف احلكم، ففي الوقت الذي تقتصر فيه مهّمة 
القاضي الّدستورّي على إلغاء التشريع املخالف للّدستور، وتقتصر مهّمة القاضي اإلدارّي على إلغاء القرار 

املخالف للقانون، فإّن القاضي العادّي ميتلك أدوات عّدة 
متّكنه من استخدام فاعل لالتفاقّيات الّدولّية يف قضائه.

املصادر  استخدم  يف  العادّي  القاضي  أدوات  أهّم  ومن 
الّدولّية  املباشر لالتفاقّية  التطبيق  أنّه ميتلك حّق  الّدولّية؛ 
حلقوق اإلنسان إذا كان القانون الوطيّن يفتقر إىل نصوص 
تعاجل املسألة املطروحة أمامه، وهو بذلك يكون قد عمد 
إىل سّد القصور التشريعّي أو الفراغ القانويّن يف التشريعات 
التشريع  أو سكوت  الّداخلية حال عدم كفاية  والقوانني 

الوطيّن عن معاجلة مسألة تتصل حبقوق اإلنسان.

بتطبيق  ملزماً  القاضي  كان  وإذا 
التشريعات،  هرمّية  ملبدأ  وفقاً  القوانني 
فإّن  القانويّن،  النظام  يف  لتدّرجها  تبعاً 
الّدولية  االتفاقّيات  بتطبيق  اجتهاده 
وإْن كان  قضائه،  يف  اإلنسان  حلقوق 
مقدمًة  يُعّد  التشريعات،  هبرمّية  منضبطاً 
االتفاقّيات  استخدام  لتعميق  أساسّيًة 
أحّد  بوصفها  اإلنسان،  حلقوق  الّدولية 
أهّم األدوات اليت ميكن له االستنارة هبا 
األفراد. حقوق  ومحاية  العدالة  لتحقيق 

يف  العادّي  القاضي  أدوات  أهّم  ومن 
ميتلك  أنّه  الّدولّية؛  املصادر  استخدم 
الّدولّية  لالتفاقّية  املباشر  التطبيق  حّق 
الوطيّن  القانون  إذا كان  اإلنسان  حلقوق 
يفتقر إىل نصوص تعاجل املسألة املطروحة 
أمامه، وهو بذلك يكون قد عمد إىل سّد 
يف  القانوينّ  الفراغ  أو  التشريعّي  القصور 
التشريعات والقوانني الّداخلية حال عدم 
عن  الوطيّن  التشريع  سكوت  أو  كفاية 
اإلنسان. حبقوق  تتصل  مسألة  معاجلة 
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كما أنّه ميتلك احلّق، وفقاً لالشرتاطات الّدستوريّة، أْن يعمد تغليب النّص الّدويّل حال التعارض مع التشريع 
الّداخلّي، وهو ميتلك أيضاً أْن يستخدم الُعرف الّدويّل حلقوق اإلنسان، بوصفه مصدراً ُملزماً حال عدم 

تواّفر إلزام تعاقدّي ناشئ عن اتفاقية مصادق عليها من جانب دولته.

وميكن للقاضي العادّي القيام بتفسري نصوص القانون الوطيّن من منظور االتفاقّيات الّدولّية، وله االستفاضة 
يف إبداء فهمه وقناعاته ووجدانه يف التأّطري القضائي لعالقة النّص الوطيّن بالقواعد الّدولّية، إذا كان من شأن 
ذلك أْن حيّقق رسالته القضائّية السامية يف محاية حقوق املتقاضني، وقد يلجأ هلذه الغاية إىل استخدام آراء 

الّلجان الّدولّية املنبثقة عن املعاهدات الّدولّية يف تعزيز ُحكمه؛ واجتهاده القضائّي.

وهبذا جند أّن صالحّيات واختصاص القاضي العادّي هي- يف احلقيقة- صالحّيات واسعة ميكن من خالهلا 
أْن ميتلك أدوات فاعلة يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان.

الفرع الثانّي
اجتهادات القضاء العادّي في تطبيق االتفاقّيات الّدولّية لحقوق اإلنسان

أّدى القضاء العريّب العادّي، بتقسيماته املتعّددة، دوراّ مهّماً يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان، 
وقد تباينت تطبيقات حماكم القضاء العريّب يف آلّيات االجتهاد القضائّي هبذا الشأن؛ فبينما عمدت بعض 
اهليئات القضائّية إىل تطبيق مباشر هلذه االتفاقّيات يف اجتهاداهتا لسّد القصور التشريعّي والفراغ القانويّن 
يف التشريعات والقوانني الوطنّية، جند أّن هيئات قضائّية أخرى قد عمدت إىل تغليب االتفاقّيات الّدولّية 
على املصادر التشريعّية الوطنّية وفقاً ملبدأ السُّمو، يف حني ذهبت هيئات أخرى إىل تفسري نصوص القانون 
ذلك،  استظهار  ولغايات  الوطنّية،  والّدساتري  والقوانني  يتواءم  ومبا  الّدولّية  االتفاقّيات  منظور  من  الوطيّن 

سنقوم باستعراض مجلة من تطبيقات القضاء العادّي يف الّدول العربّية من خالل احملاور التالّية:

أواًل:
اجتهادات القضاء العادّي في لبنان

يتشّكل القضاء العادّي )العديّل( اللبنايّن من  القضاء املديّن والقضاء اجلزائّي، وفقاً للتقسم التايّل:

القضاء املديّن: ويتأّلف من حماكم الّدرجة األوىل املكّونة من: الغرفة االبتدائّية؛ والقاضي املنفرد؛ وحماكم . 1
االبتدائّية  الغرفة  عن  األوىل،  بالدرجة  الّصادرة،  األحكام  استئناف  يف  بالنظر  وختتّص  االستئناف، 
والقاضي املنفرد إذا كانت قيمة الّدعوى تتجاوز الثالثة ماليني لرية لبنانّية، أو إذا كانت غري معّينة 
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القيمة، كما تنظر يف بعض الّدعاوى دون أْن تشكِّل درجة استئناف، ومن حمكمة التمّييز باعتبارها 
احملكمة الُعليا اليت تقوم على رأس احملاكم العدلّية كافًة، ويدخل يف اختصاصها أمور حمّددة حصرًا، 
منها طلبات نقض األحكام الّصادرة عن حماكم االستئناف، وطلبات نقل الّدعوى يف حاالت خاّصة 
عيَّنها القانون، يف حني تتوىّل اهليئة العاّمة حملكمة التمّييز، اختصاصات حمّددة، وردت منها، على سبيل 
املثال، الّدعوى املقامة على الّدولة بشأن املسؤولّية النامجة عن أعمال القضاة العدلّيني، واالعرتاض 
على قرار ُمبٍم صادٍر عن حمكمة شرعّية أو مذهبّية لعدم االختصاص أو ملخالفة صيغة جوهريّة تتعّلق 
بالنظام العاّم، واستدعاء نقض األحكام ملنفعة القانون، وغريها، وتتنوّع اختصاصات القضاء املديّن بني 

التجارّي؛ واملايّل؛ والعقارّي؛ والتنفيذ؛ وقاضي األمور املستعجلة.

القضاء اجلزائّي: ويتأّلف من قضاء الّظن املتمّثل بالنيابات العاّمة، وكذلك من قضاء التحقيق، كما . 2
يتأّلف القضاء اجلزائّي من: قضاء احلكم املتمّثل بالقاضي املنفرد اجلزائّي؛ وحمكمة استئناف اجلنح؛ 
وحمكمة اجلنايات، وكذلك يشتمل القضاء اجلزائّي الّلبنايّن من قضاء جزائّي استثنائّي الذي يشتمل 
على: حمكمة األحداث؛ واحملكمة العسكريّة؛ وحمكمة املطبوعات؛ واجمللس العديل الذي حُتال الّدعاوى 
عليه بناًء على مرسوم يُتخذ يف جملس الوزراء، وهو ينظر- بشكٍل أساسيٍّ- يف اجلرائم الواقعة على 
أمن الّدولة وغريها من اجلرائم. ولعّل أهّم ما ميّيز القرارات الّصادرة عن اجمللس العديّل هو عدم قابليتها 

للطّعن بأي طريق من طرق املراجعة ال العادية وال غري العادية.192

احملاكم  أّن هذه  لبنان؛ جند  العادّي يف  القضاء  الّصادرة عن حماكم  القضائّية  االجتهادات  وعلى صعيد 
اإلنسان يف  الّدولّية حلقوق  لالتفاقّيات  املباشر  التطبيق  أسلوب  اعتماد  إىل  قد سعت، وعلى حنوٍّ كبري، 
تطبيقاهتا، السيما القضاء املستعجل من خالل سّد القصور يف التشريعات الوطنّية أو من خالل تغليب 
االتفاقّية الّدولّية على التشريع الوطيّن، إضافًة إىل اعتماد أسلوب التطبيق الضميّن هلذه االتفاقّيات يف العديد 

من األحكام، وهو ما سنبّينه من خالل استعراض التطبيقات التالّية:
1. الحّق في التنقل

استطاع قاضي األمور املستعجلة يف بريوت، على حنو الفت، أْن يوّظف االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان 
يف احلكم الصادر عنه 23-6-2014 والذي حيمل العدد رقم 2014/300. وتتلخص الوقائع بقيام 
املستدعية، وهي عاملة حتمل اجلنسية اإلثيوبّية، بتقدمي استدعاء قاضي األمور املستعجلة يف بريوت تلتمس 
فيه إلزام صاحب العمل اللبنايّن الذي تعمل يف منزله برّد جواز سفرها إليها، وقد قّرر القاضي احلكم بإلزام 
صاحب العمل املستدعى ضّده برّد جواز السفر للمستدعية، معّلاًل ذلك بأّن احتجاز جواز الّسفر يشّكل 
تعّرضاً حلرّية أساسّية هي حرّية التنقل؛ وهي حرّية ال ميكن تقّييد ُمارستها إالّ استثنائّياً، ومبوجب قانون، ومن 

192 للمزيد يرجى النظر إىل: ليلى مجهوري، الدراسة اإلقليمية التحليلية ملشروع حقوق املرأة اإلنسانية، املرجع الّسابق، ص 35.
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دون متّييز، شّدد القاضي يف منت حكمه على حرّية العامالت برتك العمل وعلى عدم جواز انتهاج مارسة 
متّييزية يف التعامل بني عامل أجنيّب وعامل وطين، على أْن تصبح هذه املمارسة التمّييزية مارسًة عنصريًة يف 

حال تعميمها ضّد جنسيات معينة.193

وقد أّسس قاضي األمور املستعجلة يف بريوت حكمه على 
هذه  إللزامّية  عميقة  قراءة  مع  الّدولية  لالتفاقّيات  تطبيق 
االتفاقّيات للقاضي الوطيّن اللبنايّن من خالل اإلشارة إىل 
يف  ورد  ما  السيما  اللبنايّن  الّدستور  يف  القانونّية  قيمتها 
الّدستورّي  اجمللس  بقرار  الّدستور، مستشهداً  هذا  مقدمة 

اللبنايّن رقم 2 لسنة 1999.

وُيالحظ من خالل ما تضّمنه هذا القرار؛ أّن قاضي األمور املستعجلة يف بريوت قد عمد إىل تطبيق مباشر 
لالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان اليت ميكن تلخيصها بالتايل:

تطبيق املادة 13 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان اليت تنّص على أّن: » لكّل فرد حرية التنقل 	 
واختيار حمل إقامته داخل حدود كّل دولة، وحيّق لكّل فرد أن يغادر أية بالد مبا يف ذلك بلده كما 

حيّق له العودة إليه...«

تطبيق مباشر للمادة 12 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت تنّص على: » لكّل 	 
فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حّق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته...«  

تطبيق مباشر للمادة 26 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت تنّص على: » الناس 	 
مجيعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي متّييز حبّق متساو يف التمتع حبمايته. ويف هذا الصدد جيب 
أن حيظر القانون أي متّييز وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمّييز ألي سبب، 
كالعرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأّي سياسيا أو غري سياسّي، أو األصل القومي أو 
االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غري ذلك من األسباب« مشرياً إىل أّن لبنان قد صادق على هذا 

العهد بتاريخ 1972/9/1.

193 للمزيد من التعليق حول أمّهية هذا احلكم، يرجى النظر إىل: أبرز األحكام القضائية يف 2014: حّق املعرفة يف مواجهة ذاكرة األبطال، موقع املفكرة 
القانونية، 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1006&lang=ar    

يف  املستعجلة  األمور  قاضي  أّسس 
لالتفاقّيات  تطبيق  على  حكمه  بريوت 
هذه  إللزامّية  عميقة  قراءة  مع  الّدولية 
من  اللبناينّ  الوطيّن  للقاضي  االتفاقّيات 
يف  القانونّية  قيمتها  إىل  اإلشارة  خالل 
الّدستور اللبنايّن السيما ما ورد يف مقدمة 
اجمللس  بقرار  مستشهداً  الّدستور،  هذا 
الّدستورّي اللبناينّ رقم 2 لسنة 1999.
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تطبيق مباشر للمادة 4 من االتفاقية الّدولّية للقضاء علي مجيع أشكال التمّييز العنصرّي اليت نّصت 	 
على: »تشجب الدول األطراف مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة علي األفكار أو النظريات القائلة 
بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل إثين واحد، أو اليت حتاول تبير أو تعزيز أي شكل من 
أشكال الكراهية العنصرية والتمّييز العنصري، وتتعهد باختاذ التدابري الفورية اإلجيابية الرامية إىل القضاء 

على كّل حتريض على هذا التمّييز وكّل عمل من أعماله..«

تطبيق مباشر للمادة 5 من االتفاقّية الّدولية للقضاء على مجيع أشكال التمّييز العنصرّي اليت نّصت 	 
على: » تتعهد الّدول األطراف حبظر التمّييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حّق 
كل إنسان، دون متّييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون .. 
ومنها احلّق يف حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة، واحلّق يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، 

ويف العودة إىل بلده..«

2. ضمانات المحاكمة العادلة
العديل  القضاء  إطار  تندرج يف  لبنانية  عّدة صادرة عن حماكم  قرارات  اللبنايّن يف  العادّي  القضاء  كّرس 
الصادر  قراره  بريوت ويف  املستعجلة يف  األمور  قاضي  أّن  إالّ  متعّددة،  بصور  العادلة  احملاكمة  ضمانات 
بتاريخ 2011/2/2 قد أبدى اجتهاداً نوعّياً يف تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان حلماية احلّق يف 
التقاضي وتعزيز ضمانات احملاكمة العادلة السيما احلّق يف الدفاع. وتتلخص وقائع هذا القرار يف أّن االحّتاد 
اللبنايّن للتزجل قام مبنع املستدعية من التزجل ومن املشاركات احمللّية والّدولية ويف أي نشاط باسم لبنان ملدة 
ثالث سنوات، وبتاريخ 2010/9/23 تقّدمت املستدعية بالطلب من قاضي األمور املستعجلة إلبطال 

هذا القرار.194

قّرر قاضي األمور املستعجلة يف بريوت تعليق مفعول قرار االحّتاد اللبنايّن للتزجل موضوع الدعوى، مستنداً 
يف ذلك إىل تطبيق مباشر لالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان السيما تلك الضمانات املتعّلقة بضمانات 
احملاكمة العادلة، وحتديداً حّق الّدفاع واحلّق يف التقاضي، معّززاً ذلك مبا ورد يف مقدمة الّدستور من خالل 
اإلشارة إىل قيمة املعاهدات الواردة يف هذه املقّدمة، ومستشهداً بقرار اجمللس الّدستوري اللبنايّن رقم 2 لسنة 
1999؛ إذ طّبق القاضي، على حنوٍّ صريٍح، القواعد الواردة يف االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان على 

النحو التايل:

194 للمزيد حول حيثيات القرار ووقائع الدعوى، يرجى النظر إىل: موقع جملس القضاء األعلى الفلسطيين،
http://www.courts.gov.ps/userfiles/file/333.pdf      
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تطبيق مباشر للمادة 10 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان اليت تنّص على أّن: »لكل إنسان احلّق، 	 
على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، يف أن تنظر قضيته أمام حمكمة مستقلة نزيهة نظراً عاداًل علنياً 

للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية هتمة جنائية توجه إليه.«

تطبيق مباشر للمادة 14 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت تنّص على: » ... 	 
ومن حّق كّل فرد، لدى الفصل يف أية هتمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى 
مدنية، أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية، منشأة حبكم 

القانون..« 

وقد أشار القرار أيضاً، وعلى حنوٍّ الفت، إىل االتفاقّية األوروبّية حلقوق اإلنسان؛ إذ اعتب القرار أّن نّص 
األوروبّية حلقوق  االتفاقّية  يف  أيضاً  تكّرست  قد  والّسياسية  املدنّية  للحقوق  الّدويّل  العهد  من  املادة 14 
اإلنسان، مسرتشداً هبا يف التفسري والتعليل ملسّوغات حكمه، مع إشارته إىل أّن لبنان غري ملتزم هبا وإمنا 
ملتزم باملادة 14 من العهد الّدويّل للحقوق املدنّية والّسياسّية، ومشرياً إىل أّن احلّق يف الّدفاع يتمّتع بقيمة 
دستورية وفقاً لقرارات اجمللس الّدستورّي اللبنايّن، وأنه حّق أساسّي وفقاً ملا ذهبت له حمكمة التمّييز اللبنانّية، 
للمواثيق  املستدعية خمالٌف  للتزجل حبّق  اللبنايّن  الّصادر عن االحّتاد  القرار  أّن  بالنتيجة،  ووجدت احملكمة، 
الّدولّية اليت تضمن حّق احملاكمة العادلة السيما أّن االحّتاد املذكور مل يأخذ بدفاع املستدعية عن إصدار 

قراره حبّقها؛ األمر الذي يستدعي تعليق مفعوله.

بريوت  يف  املستعجلة  األمور  قاضي  أّن  يّتضح  هذا  ويف 
حلقوق  الّدولّية  لالتفاقّيات  املباشر  بالتطبيق  يكتِف  مل 
تفسري  إىل  عمد  وإمنا  بّيناه،  الذي  الوجه  على  اإلنسان 
موّسع هلذه االتفاقّية، وقام بربطها بطريقة الفتة يف ما نّص 
عليه الّدستور اللبنايّن، وما قضت به احملاكم اللبنانّية، ِمثل: 
اجمللس الّدستورّي؛ وحمكمة التمّييز، مستعيناً بذلك أيضاً 
مبا نّصت عليه االتفاقّية األوروبّية حلقوق اإلنسان وكذلك 

الّدستور األمريكّي.195

195 للمزيد، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

املستعجلة  األمور  قاضي  أّن  يّتضح  هذا 
املباشر  بالتطبيق  يكتِف  مل  بريوت  يف 
لالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان على 
بّيناه، وإمنا عمد إىل تفسري  الوجه الذي 
موّسع هلذه االتفاقّية، وقام بربطها بطريقة 
اللبنايّن،  الّدستور  الفتة يف ما نّص عليه 
وما قضت به احملاكم اللبنانّية، ِمثل: اجمللس 
الّدستورّي؛ وحمكمة التمّييز، مستعيناً بذلك 
األوروبّية  االتفاقّية  عليه  نّصت  مبا  أيضاً 
حلقوق اإلنسان وكذلك الّدستور األمريكّي.
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3. الحّق في الخصوصّية وُحرمة الحياة الخاّصة
أسبغ القضاء العادّي يف لبنان محايته القضائّية للحّق يف اخلصوصّية وُحرمة احلياة اخلاّصة. ويف ِسياق املوازنة 
اخلاّصة  احلياة  وُحرمة  اخلصوصّية  يف  واحلّق  اإلعالم،  لوسائل  املمنوحة  والتعبري  الرّأي  حرّية  يف  احلّق  بني 
لإلنسان، بسط قاضي األمور املستعجلة يف بريوت رقابته القضائّية للموازنة بني هذْين احلّقنْي وأيّهما أوىل 

بالرعايّة يف القرار الّصادر عنه بتاريخ 2014/1/18.

وتتلخص وقائع الّدعوى بقيام املستدعية بالتقّدم بطلب لدى قاضي األمور املستعجلة يف بريوت تلتمس فيه 
منع عرض حلقة برنامج تلفزيويّن، ومنع عرض أي موضوع متعّلق هبا من خالل احللقة أو إيراد امسها – بأّي 
شكٍل من األشكال- لكون ذلك يسبب هلا ضرراً مادياً ومعنوياً حال حدوثه السيما أهنا رفضت عرض 

املوضوع يف اإلعالم.

وعند اتصال قاضي األمور املستعجلة يف بريوت بالنظر يف الّدعوى، اجتهد يف سعيه للوصول إىل النتيجة 
احلكمّية يف أْن يوازن بني حّقنْي أساسيـنّْي، مها: احلّق يف اخلصوصّية وُحرمة احلياة اخلاّصة؛ واحلّق يف حرّية 
الّدولية حلقوق  االتفاقّيات  إىل  باالستناد  املوضوع  قاضي  قام  ملبتغاه،  الوصول  سبيل  والتعبري، ويف  الرّأي 
اإلنسان، وما نّص عليه الّدستور اللبنايّن، مرّجحًا- يف النتيجة- محاية احلّق يف اخلصوصّية وُحرمة احلياة 
اخلاّصة على احلّق يف حرّية الرّأي والتعبري. وقد عّلل القاضي توصله هلذه النتيجة بأسباب عّدة، أمّهها أّن 
تناوهلا ال تشّكل مسألًة عاّمًة من مصلحة اجلمهور  املراد  املسألة  املستدعية ليست شخصيًة عاّمًة، وأنَّ 
معرفتها ليصار إىل توسيع حدود حرّية الرّأي والتعبري، مشباً إىل رفض املستدعية مراراً وتكراراً الظهور على 

اهلواء عند االتصال هبا.196

قاضي  التجاء  القرار  حيثيات  يف  الالّفت  من  ولعّل 
األمور املستعجلة يف بريوت لالتفاقّيات الّدولية على حنوٍّ 
ومتوازناً  عميقاً  فهماً  احلقيقة-  مبا يكّرس- يف  مستفيض 
اإلنسان،  وتأويالهتا يف محاية حقوق  املصار  هذه  ألمهّية 
ذاهباً إىل تكّييف الوقائع من منظور املعاّيري الّدولّية، ومبا 

يتناغم مع الّدستور اللبنايّن.

وميكن مالحظة استناد القاضي يف حكمه لالتفاقّيات الّدولّية من خالل التايل:

196 للمزيد حول حيثيات القرار ووقائع الدعوى، يرجى النظر إىل: موقع جملس القضاء األعلى الفلسطيين،
http://www.courts.gov.ps/userfiles/file/444.pdf       

من الالّفت يف حيثيات القرار التجاء قاضي 
لالتفاقّيات  بريوت  املستعجلة يف  األمور 
الّدولية على حنوٍّ مستفيض مبا يكّرس- يف 
احلقيقة- فهماً عميقاً ومتوازناً ألمهّية هذه 
املصار وتأويالهتا يف محاية حقوق اإلنسان، 
ذاهباً إىل تكّييف الوقائع من منظور املعاّيري 
الّدولّية، ومبا يتناغم مع الّدستور اللبنايّن. 
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تطبيق مباشر للمادة 19 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت تنّص على: ».. لكّل 	 
إنسان حّق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلّق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار 
وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين 

أو بأية وسيلة أخرى خيتارها..«
تطبيق مباشر للمادة 17 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت تنّص على: » ال حيوز 	 

تعريض أي شخص، على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته 
أو مراسالته، وال ألي محالت غري قانونية متّس شرفه أو مسعته، ومن حّق كل شخص أن حيميه القانون 
من مثل هذا التدخل أو املساس« مشرياً إىل أّن لبنان قد صادق على هذا العهد بتاريخ 1972/9/1.

تطبيق مباشر للمادة 12 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان اليت تنّص على: » ال يعرض أحد لتدخل 	 
أو حلمالت على شرفه ومسعته، ولكّل  أو مراسالته  أو مسكنه  أو أسرته  تعسفي يف حياته اخلاصة 

شخص احلّق يف محاية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت.«

ويالحظ هنا أّن قاضي األمور املستعجلة يف بريوت قد طّبق 
االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان مع قراءة عميقة للموازنة 
احلقوقّية بني احلقوق املتعارضة ضمن هذه التفاقّيات، ومع 
الوطيّن  للقاضي  الّدولية  االتفاقّيات  هذه  إلزامّية  تأّكيده 
اللبنايّن من خالل اإلشارة إىل قيمتها القانونّية يف الّدستور 

اللبنايّن السيما ما ورد يف مقّدمة هذا الّدستور.

الالّفت يف  فإّن  القرار،  إضافًة إىل  أمهّية ما ورد يف هذا 
النتيجة احلكمية أّن قاضي األمور املستعجلة يف بريوت مل 

يقّرر وقف عرض احللقة؛ بل قّرر التدخل اإلجيايّب يف طريقة عرضها، وذلك حتقيقاً للموازنة بني حّق النشر 
وحّق اخلصوصّية، فقّرر بالنتيجة أْن يُلزم اجلهة املستدعى ضّدها بعدم عرض احللقة، إالّ بعد تعديل صوت 
املستدعية، ومتويه مكان عملها، ومتويه اسم الشركة وهكذا... وهذا ما يُعّب- يف احلقيقة- عن دور فاعٍل 

للقضاء العادّي يف تكرّيس حقوق اإلنسان ومحايتها بصورة إجيابّية عميقة.

4. الحّق في حّرية النشر والوصول للمعلومات
أسبغ القضاء العادّي يف لبنان محايته القضائّية للحّق يف حّرية النشر والوصول للمعلومات ، ويف ِسياق 
املوازنة بني احلّق يف حرّية الرّأّي والتعبري املمنوحة لوسائل اإلعالم، واحلّق يف اخلصوصّية وُحرمة احلياة اخلاّصة 

ويالحظ هنا أّن قاضي األمور املستعجلة 
الّدولّية  االتفاقّيات  طّبق  قد  بريوت  يف 
عميقة  قراءة  مع  اإلنسان  حلقوق 
املتعارضة  احلقوق  بني  احلقوقّية  للموازنة 
تأّكيده  ومع  التفاقّيات،  هذه  ضمن 
للقاضي  الّدولية  االتفاقّيات  هذه  إلزامّية 
إىل  اإلشارة  خالل  من  اللبناينّ  الوطيّن 
اللبنايّن  الّدستور  يف  القانونّية  قيمتها 
السيما ما ورد يف مقّدمة هذا الّدستور.
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لإلنسان، بسَط قاضي األمور املستعجلة يف بريوت رقابته القضائّية للموازنة بني هذْين احلّقنْي وأيّهما أوىل 
بالّرعاية يف القرار الصادر عنه بتاريخ 2013/7/16.

وتتلخص وقائع الّدعوى يف قيام املستدعي بالتقّدم بطلب لقاضي األمور املستعجلة يف بريوت إلزالة عشر 
مقاالت من موقع إلكرتويّن، تستهدف، بناًء على ما ورد يف طلب املستدعي، النيل من كرامته وكرامة احلزب 

الذي ينتمي له لكوهنا تتضّمن ذماً وقدحاً له.197

واحلّق يف  للصحافة؛  النشر  وحّق  والتعبري؛  الرّأّي  االنتصار حلرّية  مفادها  نتيجة  إىل  القاضّي  وقد خُلص 
الوصول للمعلومات، السيما حني يتصل األمر بشخصية عاّمة ومسألة متعّلقة بالّشأن العاّم، مستنداً يف 
ذلك إىل االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان، السيما املادة 19 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية 
والّسياسّية اليت تنّص على: » .. لكّل إنسان حّق يف حرّية التعبري. ويشمل هذا احلّق حريته يف التماس 
على شكل  سواء  للحدود،  اعتبار  دومنا  آخرين  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار  املعلومات  خمتلف ضروب 

مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها..«.

وقّرر القاضي رّد الطلب، وإلزام اجلهة الناشرة بتعديل عنوان املقال؛ هبدف حتقيق املوازنة بني احلّق يف الوصول 
للمعلومات واحلّق يف اخلصوصية، وهذا ما يُعّد تدّخاًل إجيابّياً يُعّب- يف احلقيقة- عن دور فاعٍل للقضاء 

العادّي يف تكرّيس حقوق اإلنسان ومحايتها.

ويف السِّياق ذاته؛ أّكد قاضي األمور املستعجلة يف بريوت يف قرار آخر صدر بتاريخ 2014/12/8  على 
االجّتاه نفسه الذي ذهب له القرار الّسابق؛ إذ تقّدمت جامعة معينة بوصفها اجلهة املستدعية بطلب لقاضي 
األمور املستعجلة تلتمس فيه منع جريدة معينة من نشر أّي مراسالٍت خاّصة بني القيِّمنَي على هذه اجلامعة 
والعاملني فيها، وقد انتهى القاضي إىل تكرّيس سابقة تّتفق مع مبادئ حرّية التعبري يف فضح الفساد؛ إذ آل 
هذا القرار إىل منع نشر أية مراسلة خاّصة باجلامعة األمريكّية غري ضروريّة ومهّمة ملصلحة عاّمة ذات شأن، 
التأّويل املعاكس، إىل السماح بنشر أّي مراسلة تكون ضروريًة ومهّمًة ملصلحة عاّمة  وعملّياً، ومن باب 
ماثلة. وللوصول إىل هذه النتيجة؛ أّكد احلكم على مبدأْي مُسّو املصلحة العاّمة على املصلحة الشخصّية؛ 
العاّم يف االّطالع واملعرفة، ما يبّر التضحية بسمعة شخص ما أو خبصوصّيته هبدف محاية  الرّأّي  وحّق 

املصلحة العاّمة.198
197 للمزيد حول حيثيات القرار ووقائع الّدعوى، يرجى النظر إىل: موقع جملس القضاء األعلى الفلسطيين،

.http://www.courts.gov.ps/userfiles/file/555.pdf       

198 للمزيد حول حيثيات القرار والتعليق عليه، يرجى النظر إىل: أبرز األحكام القضائية يف 2014: حّق املعرفة يف مواجهة ذاكرة األبطال، موقع املفكرة القانونية، 
. http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1006&lang=ar     

* الظهري الشريف معناه القانوين: مرسوم  ملكي ُيصدره امللك يف ما خيتّص بالّدولة من تعّيينات وقرارات عليا.
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5. حّرية المعتقد
كّرس القضاء العادّي اللبنايّن يف العديد من اجتهاداته حرّية املعتقد، ومن ذلك احُلكم بتاريخ 2014/3/24، 
الصادر عن القاضي املنفرد اجلزائّي يف جويا، وتتلخص وقائع الّدعوى يف قيام املدعية بالطلب من احملكمة 
بتغّيري امسها الذي يؤّشر إىل انتمائها إىل طائفة معينة باسم آخر استناداً إىل حرّية املعتقد، وقد قّررت احملكمة 
قبول طلب هذه السيدة، والسماح هلا بتغّيري امسها الذي يرتبط بانتماء طائفّي معني لعدم رغبتها يف االنتماء 
ألّي طائفة ألسباب خاّصة هبا ساقتها يف معرض الّدعوى طالبًة إعمال أحكام الّدستور اللبنايّن. وقد عّلل 
القاضي قراره بالقول إّن عدم إظهار االنتماء الدِّيين، هو حّق يضمنه الّدستور اللبنايّن، مستمداً ذلك من 

ينية املكّرسة يف املادة 9 من الّدستور.199 حرّية إقامة الشعائر الدِّ

ويف السِّياق ذاته؛ جتدر اإلشارة إىل أّن احملكمة نفسها كانت قد أصدرت بتاريخ 2014/2/11 حكماً 
بتصحيح اسم عائلة من عبد علي إىل عبد العلي، وذلك على أساس أّن شهرته اليت تصّوره كعبٍد إلنسان 
ال كعبٍد هلل، خمالفة ملا يعتنقه ويؤّمن به من مبادئ شرعّية وفقهّية. وعند مقاربة احُلكَمنْي، يظهر أّن اجتهاد 
احملكمة والتزامها يف هذا اجملال هو سعّي اىل احرتام حّرية الفرد برسم هويته، وإعالهنا وفق املعتقد الذي يراه 

مناسباً، يف موقف حقوقّي ال غلبة فيه ملعتقٍد على آخر.200  

6. حقوق الالجئين
منذ انضمام لبنان إىل معاهدة منع التعذيب، صدر عدد كبري من األحكام القضائّية املانعة لرتحيل الجئني 
على أساس املادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب اليت متنع على الّدول املنضّمة إليها ترحيل شخص إىل 
بلد قد تتعّرض فيه حياته أو حرّيته خلطر كبري. كما صدرت يف فرتة الحقة )2009-2010( أحكام عّدة 
بإدانة مارسات األمن العاّم التعسفّية يف توقيف الجئني لفرتات طويلة وصلت أحياناً إىل أربع سنوات من 

دون أّي سند قضائّي.201

ولعّل أبرز األحكام الّصادرة هبذا اخلصوص محاية حلقوق الالجئني، هو القرار الّصادر عن قاضي األمور 
املستعجلة يف بريوت يف الّدعوى عدد رقم 2014/493. وتتلخص وقائع الّدعوى يف احتجاز األمن العاّم 
للمستدعي احلاصل على صفة الجئ من مكتب املفوضّية السامية لألم املّتحدة لشؤون الالجئني. وعلى 
الّرغم من صدور قرار سابق من حمكمة االستئناف بعدم طرد هذا الالجئ، إالّ أّن األمن العاّم أبقى عليه 
اإلفراج عن  للتقّدم بطلب لقاضي األمور املستعجلة يف بريوت ملتمساً  حمتجزاً؛ األمر الذي حدا بوكيله 

199 للمزيد حول حيثيات القرار والتعليق عليه، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

200 ، للمزيد: يرجى النظر إىل: أبرز األحكام القضائية يف 2014: حّق املعرفة يف مواجهة ذاكرة األبطال، املرجع الّسابق.

201 املرجع الّسابق.
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موكله. وقد خُلص القاضي إىل نتيجة مفادها؛ األمر بإطالق سراح املستدعي فوراً حتت طائلة غرامة هتديديّة 
قدرها مئتا ألف لرية عن كّل يوم تأخري.202

ويالحظ أّن حيثيات هذا القرار قد متّيزت بكوهنا غنية باالجتهاد القضائّي احملكم جلهة املوازنة بني تذرّع 
اإلدارة بتطبيق النصوص اليت تتيح هلا اللجوء إىل التوقيف اإلدارّي، ومبدأ احلرّية الشخصّية وحقوق اللجوء 
وفق مبدأ التناسب؛ إذ استند القاضي يف قراره- بشكٍل جليٍّ- إىل االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان على 

الوجه التايل:

تطبيق مباشر للمادة 9 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان اليت تنّص على: » ال جيوز القبض على 	 
أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.«

تطبيق مباشر للمادة 9 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت تنّص على: » لكّل 	 
فرد حّق يف احلرية وىف األمان على شخصه. وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعّسفاً. وال جيوز حرمان 
أحد من حريته إال ألسباب ينّص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه... وأّن لكّل شخص حرم من 
حريته باالعتقال أو التوقيف حّق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية 

اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين...«

اليت  الّدولّية  لالتفاقّيات  املباشر  التطبيق  أمهّية  ومع 
أشرنا إليها يف معرض التسبيب للنتيجة اليت توّصل هلا 
القاضي، إالّ أنه يالحظ أّن حيثيات احُلكم تكتسب 
تفسري  القاضي إىل  من خالل جلوء  أيضاً  أمهّيًة كبريًة 
وهي:  لبنان،  عليها  صادق  اليت  للمعاهدات  إجيايّب 
اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان؛ والعهد الّدويّل اخلاّص 
لالجئ،  احلماية  إلسباغ  والّسياسّية  املدنّية  باحلقوق 
اخلاّصة  لالتفاقّية  لبنان  انضمام  عدم  من  الّرغم  على 
القاضي يف  بوضع الالجئني لسنة 1951 كما أشار 
وتعميقه  اجتهاده  تطوير  إىل  بذلك سعى  قراره، وهو 

للبحث عن بدائل يف االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان اليت صادق عليها لبنان، السيما أّن القاضي قد 
أشار صراحًة يف قراره إىل استناده للّدستور اللبنايّن السيما املادة الثامنة منه.

202 للمزيد حول حيثيات القرار ووقائع الدعوى، يرجى النظر إىل: موقع جملس القضاء األعلى الفلسطيين، 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000112317816       

أيضاً  أمهّيًة كبريًة  تكتسب  احُلكم  حيثيات 
إجيايّب  تفسري  إىل  القاضي  جلوء  خالل  من 
للمعاهدات اليت صادق عليها لبنان، وهي: 
اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان؛ والعهد الّدويّل 
إلسباغ  والّسياسّية  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص 
احلماية لالجئ، على الّرغم من عدم انضمام 
لبنان لالتفاقّية اخلاّصة بوضع الالجئني لسنة 
1951 كما أشار القاضي يف قراره، وهو بذلك 
سعى إىل تطوير اجتهاده وتعميقه للبحث عن 
بدائل يف االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان.
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كما يكتسب احلكم أمهّيًة خاّصًة من خالل تأّكيده 
تشريعّي  فراع  أو  قصور  وجود  حالة  ويف  أنه  على 
االسرتشاد  القاضي  على  فإّن  الوطنّية،  القوانني  يف 
هذا  سّد  لغايات  والّدستورية  الّدولّية  باالتفاقّيات 
القصور أو الفراغ. وهذا ما أشار إليه احلكم صراحًة، 
وطّبقه يف هذه الّدعوى حني أّكد على وجود قصور 
تشريعّي يف قانون »تنظيم الدخول إىل لبنان واإلقامة 
القاضي  جعل  ما   ،»1962 لسنة  منه  واخلروج  فيه 

يسرتشد باالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان يف تعليل النتيجة اليت توّصل هلا.203

ويف الّسياق ذاته، وباجتهاد نوعي ال يقّل أمهّية عن اجتهاد قاضي األمور املستعجلة الّسابق، أصدر القاضي 
وتتلخص  الالجئني.  على محاية حقوق  فيه  أّكد  قراراً  بتاريخ 2010/11/9  الدامور  املنفرد يف  اجلزائّي 
وقائع الّدعوى بقيام النيابة العاّمة االستئنافّية يف جبل لبنان بالطلب من القاضي اجلزائّي املنفرد مبحاكمة 
أحد الالجئني لدخوله األراضي اللبنانّية دون تأشرية دخول. وقد وجدت احملكمة أّن هذا الشخص يتمّتع 
بصفة الجئ مبوجب أحكام القانون الّدويّل، وقّرر القاضي بالنتيجة حسم مّدة التوقيف من العقوبة املقّررة 
حببسه مدة شهر عن الّدخول غري املشروع لألراضي اللبنانّية مبقتضى املادة 32 من قانون األجانب، وقّررت 

احملكمة عدم إخراج هذا الالجئ من األراضي اللبنانّية حىت إجياد حّل دائم لوضعه.

ويالحظ من حيثيات هذا القرار أّن القاضي قد عمد إىل تطبيق مباشر لالتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان 
يف هذه الّدعوى، وذلك على الوجه التايّل:

تطبيق مباشر للمادة 14 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اليت تنّص على أّن: 	 
     ») 1( لكّل فرد احلّق يف أن يلجأ إىل بالد أخرى أو حياول االلتجاء إليها هرباً من االضطهاد...«.

تطبيق مباشر للمادة 3 من اتفاقّية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانّية 	 
أو املهينة اليت انضم إليها لبنان مبوجب القانون رقم 185 بتاريخ 2000/5/24 اليت نّصت على أّن: 
» لكّل فرد حّق يف احلرية وىف األمان على شخصه. وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعّسفاً، وال جيوز 
حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينّص عليها القانون وطبقاً لإلجراء املقرر فيه... وأّن لكّل شخص 
حرم من حريته باالعتقال أو التوقيف حّق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف 

قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين...«

203 للمزيد حول حيثيات احلكم، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

خالل  من  خاّصًة  أمهّيًة  احلكم  يكتسب 
أو  قصور  أنه ويف حالة وجود  على  تأّكيده 
فإّن على  الوطنّية،  القوانني  فراع تشريعّي يف 
الّدولّية  باالتفاقّيات  االسرتشاد  القاضي 
والّدستورية لغايات سّد هذا القصور أو الفراغ.
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هذه  بتطبيق  القاضي  قيام  أمهّية  من  الّرغم  وعلى 
الّدعوى، السيما  هذه  مباشرة يف  بصورة  االتفاقّيات 
املعاملة  ضروب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة  اتفاقّية 
القاسية أو الالإنسانّية أو املهينة اليت انضم إليها لبنان 
مبوجب القانون رقم 185 بتاريخ 2000/5/24، إالّ 
أّن هذا احُلكم يكتسب أمهّيًة خاّصًة باإلشارة غري املباشرة 
إىل املادة 33 من االتفاقّية اخلاّصة بوضع الالجئني لسنة 
1951 اليت مل ينضم هلا لبنان، وقد قصد القاضي يف 
ذلك- على ما يبدو- أْن يوّسع من مضمون االجتهاد 
الّدولّية حلقوق اإلنسان  باالتفاقّيات  جلهة االسرتشاد 
الساعي  توّجهه  وتدعيم  وتعليله،  ُحكمه  تفسري  يف 

حلماية حقوق اإلنسان، حىت وإْن مل تصادق دولته على هذه االتفاقّية اخلاّصة بوضع الالجئني لسنة 1951،
 كما أّن القاضي قد أّكد يف حكمه على مُسّو املعاهدات على أية قوانني أخرى قاصداً تغليب االتفاقّية 
الّدولّية على أيّة تشريع يناقضها،204 وجند أّن ما ذهب له القاضي اجلزائّي املنفرد يف الدامور يف هذا القرار 

اجتاه فيه الكثري من التطّور يف تعميق دور القضاء  العادّي يف تطبيق املعاّيري الّدولّية حلقوق اإلنسان.

ثانيًا
اجتهادات القضاء العادّي في تونس

يتشّكل القضاء العادّي يف تونس من الناحية التنظيمّية من حمكمة التعقيب ومقّرها بتونس العاصمة، ومن 
حماكم لالستئناف؛ وحماكم ابتدائّية؛ وحماكم ناحية؛ واحملكمة العقاريّة، وذلك وفقاً للتنظيم القضائّي التايّل:

حماكم الناحية: تُعّد حمكمة الناحية يف تونس أصغر هيئة يف ُسّلم احملاكم القضائّية، وتوجد 85 حمكمة . 1
ناحية موّزعة على كامل الرتاب التونسّي، وينظر قاضي الناحية مبفرده يف كّل القضايا اليت ترجع له 
باالختصاص. وتتمّيز اإلجراءات املّتبعة يف حماكم الناحية باملرونة وباإلمكانية املتاحة أمام املتقاضني 
لتقدمي قضاياهم بأنفسهم من دون نائب حّق عاّم أو حماٍم. وقد دعم قانون 23 ماي* سنة1994 
من مرونة هذا القضاء بالرتفيع يف حدود اختصاصه إىل 7000 دينار. وباستحداث مرحلة صلحّية، 
ويف اجملال اجلزائّي ينظر حاكم الناحية يف املخالفات اليت ال تكتسي خطورة كبى، وتعّد قراراته يف 

204  للمزيد حول حيثيات القرار ووقائع الّدعوى، يرجى النظر إىل: موقع جملس القضاء األعلى الفلسطيين،
.https://www.facebook.com/profile.php?id=100000112317816       

       *ماي هو شهر أيار/  مايو نفسه.

هذا احُلكم يكتسب أمهّيًة خاّصًة باإلشارة غري 
اخلاّصة  االتفاقّية  من  املادة 33  إىل  املباشرة 
بوضع الالجئني لسنة 1951 اليت مل ينضم 
هلا لبنان، وقد قصد القاضي يف ذلك- على 
االجتهاد  من مضمون  يوّسع  أْن  يبدو-  ما 
الّدولّية حلقوق  باالتفاقّيات  جلهة االسرتشاد 
اإلنسان يف تفسري ُحكمه وتعليله، وتدعيم 
توّجهه الساعي حلماية حقوق اإلنسان، حىت 
االتفاقّية  هذه  على  دولته  تصادق  مل  وإْن 
 .1951 لسنة  الالجئني  بوضع  اخلاّصة 
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هذا اجملال هنائّية، بينما ميكن الطعن يف قضايا اجلنح اخلفيفة لدى احملكمة االبتدائّية اليت تؤّدي دور 
االستئناف.

احملاكم االبتدائّية: تُعّد احملاكم االبتدائّية اهليئة القضائّية للحّق العاّم بامتياز، وهي تتكّون من رئيس . 2
احملكمة وقاضينْي، وتصدر أحكامها بأغلبّية األصوات، ويبقى حضور احملامي يف املادة اجلزائّية اختياريًّا. 
وتتكّون كّل حمكمة ابتدائّية من عدد من الغرف املدنّية واجلزائّية والتجاريّة وغريها، بينما تضّم احملاكم 
أّن احملاكم االبتدائّية  املنتصبة لدى حماكم االستئناف دوائر جنائّية فقط، مع اإلشارة إىل  االبتدائّية 
تتأّلف، وفقاً للمادة اجلنائّية، من: رئيس ومستشارين وقاضينْي. وتتمّتع احملاكم االبتدائّية بصالحّيات 
عاّمة بوصفها تنظر ابتدائيًّا يف مجيع الّدعاوى املدنّية والتجاريّة اليت ليست من اختصاص حمكمة أخرى 
بنّص خاّص. ويف املادة اجلزائّية، تنظر احملاكم االبتدائّية يف اجلرائم اليت توصف باجلنح وباجلنايات، 
باستثناء تلك اليت يرجع النظر هبا حملاكم الناحية. كما تنظر احملاكم االبتدائّية بوصفها قضاًء من درجة 

ثانية يف مطالب االستئناف اليت تُقّدم ضّد األحكام الصادرة عن قاضي ناحية.
احملكمة العقاريّة: تنظر يف مطالب تسجيل العقارات، ومنذ قانون 23 نيسان/إبريل 1995، أصبح . 3

باإلمكان أْن تكون أحكامها موضوع طلب إعادة نظر يف بعض األحوال املعّينة.

حماكم االستئناف: تنظر يف طعن األحكام االبتدائّية الصادرة عن احملاكم االبتدائّية التابعة لدوائرها، . 4
وتشتمل كّل حمكمة استئناف على عدد من  الدوائر اجلنائّية واملدنّية والتجاريّة ودائرة اهتام، وتتأّلف 
عاّمة من رئيس دائرة ومن مستشاَرْين أو أربعة مستشارين يقضون يف تركيبة مجاعّية. وتنظر حمكمة 
االستئناف هنائيًّا يف اجلنح احملكوم فيها من طرف احملكمة االبتدائّية ويف اجلنايات احملكوم فيها من طرف 

احملكمة االبتدائّية املنتصبة مبقّر حمكمة استئناف.

حمكمة التعقيب: هي أعلى هيئة يف النظام القضائّي التونسي، لكّنها ال متّثل درجًة ثالثًة للتقاضي. . 5
بالنظر يف  املدنّية واجلزائّية واإلداريّة والعقاريّة، وتكتفي  الدوائر  التعقيب من عدد من  تتأّلف حمكمة 
الطعون املتعّلقة بالقانون وليس بالوقائع. وعماًل بأحكام جملة اإلجراءات اجلزائّية، تنظر حمكمة التعقيب 
يف األحكام والقرارات الصادرة يف األصل هنائيًّا ولو بعد تنفيذها، وذلك بناء على عدم االختصاص 

أو جتاوز الّسلطة أو خرق القانون أو اخلطأ يف تطبيقه.205

وعلى مستوى التطبيقات القضائّية؛ يّتضح أّن العديد من حماكم القضاء العادّي يف تونس قد عمدت إىل 
الّدولّية حلقوق اإلنسان يف اجتهاداهتا. وهو ما  املباشر لالتفاقّيات  التطبيق  قائم على  إتباع هنج قضائّي 

سنستعرضه من خالل التطبيقات القضائّية يف احملاور التالّية:
205 للمزيد يرجى النظر إىل:  ليلى مجهوري، الدراسة اإلقليمية التحليلية ملشروع حقوق املرأة اإلنسانية، عالمات مضيئة يف أحكام القضاء العريب، أيلول/ 

سبتمب، 2013، منشورات منظمة املرأة العربية، مصر، ص 24.
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1. الحّق في تكوين أسرة
 أّكد القضاء العادّي التونسّي على محاية احلّق يف تكوين أسرة من خالل إسباغ احلماية ملصاحل تكوين أسرة 
مبا يتوافق مع النظام العاّم التونسّي. وهذا ما قضت به احملكمة االبتدائّية بتونس، يف احلكم الذي أصدرته 
يف القضية رقم 34179، بتاريخ 27 يونيه ) حزيران- يونيو( 2000، بشأن الّدعوى املرفوعة الستصدار 
براءة تنفيذ حكم مصري »بالطالق«، قد رفضت تلك الّدعوى معّللة رفضها بالقول إّن: »هذا الطالق ميّثل 
شكاًل تقليدياً ودينياً حلّل عقدة الزواج يقوم على رغبة جانب واحد وهو الزوج دومنا مراعاة أليّة مصلحة 
من  الفصل 6  من  يتضح  التونسي كما  العام  النظام  مع  يتعارض  املذكور  الطالق  فإّن  وبالتايل  لألسرة، 
الدستور واملواد 1 و2 و7 والفقرة 1 و2 من املادة 16 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948، 

وكذلك املواد 1 و2 و16)ج( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 1979«.206

صريح  تطبيق  إىل  عمد  قد  احلكم  هذا  أّن  ويالحظ 
للمادة 16 من اإلعالن العاملّي حلقوق اإلنسان للعام 
1948، وكذلك املواد: 1 و2 و16)ج( من اتفاقّية 
للعام  املرأة  ضّد  التمّييز  أشكال  مجيع  على  القضاء 
1979، بصورة تظهر جلّياً مدى قدرة القضاء العادّي 

على تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان.

2. حّرية المعتقد
سعى القضاء العادّي التونسّي إىل محاية احلرّية يف املعتقد يف العديد من أحكامه، وهذا ما أنبأ به احلكم 
الصادر يف القضية رقم 7602، املؤرخ 18 أيار/مايو 2000، الصادر عن احملكمة االبتدائّية بتونس؛ إذ 
قضت هذه احملكمة عند النظر يف الّدعوى املقّدمة، بشأن إلغاء عقد بيع أبرمته أرملة غري مسلمة موضوعه 
أقساطها يف متلكات عقارية ورثتها عن زوجها التونسّي املسلم املتوىف، برفض الّدعوى بنقض احلجج املقّدمة 
ومفادها أنّه ال حيّق للوارثة غري املسلمة يوم استحقاق اإلرث أْن تكون يف قائمة أصحاب احلّق من ورثة 

املتوىف. 

ويف حيثيات احلكم، أّكدت احملكمة أموراً منها أّن »استبعاد األرملة من قائمة الورثة على أساس معتقداهتا 
العمد  القتل  يعرِّف حصراً  الذي  الشخصية  )األحوال  الفصل 88 من جملة  أحكام  مع  يتعارض  الدينية 
باعتباره املانع للمرياث ...« وأّن »عدم التمّييز القائم على أساس الدين ميثل مبدأ من املبادئ اليت يستند 
206  يرجى النظر إىل: ردود احلكومة التونسية على قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا )CCPR/C/TUN/Q/5( عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس 

املقّدم من تونس )CCPR/C/DZA/Q/5(*، املرجع الّسابق.

ويالحظ أّن هذا احلكم قد عمد إىل تطبيق 
صريح للمادة 16 من اإلعالن العاملّي حلقوق 
 1 املواد:  وكذلك   ،1948 للعام  اإلنسان 
و2 و16)ج( من اتفاقّية القضاء على مجيع 
أشكال التمّييز ضّد املرأة للعام 1979، بصورة 
تظهر جلّياً مدى قدرة القضاء العادّي على 
اإلنسان. حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات  تطبيق 
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إليها النظام القضائي التونسي ويشكل خاّصة من خصائص حرية املعتقد وفقاً ملا يضمنه الفصل 5 من 
الدستور وتقضي به املواد 2 و16 و18 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948، والفقرة 2 من 
املادة 2 من العهد الدويل اخلاّص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفقرة 1 من املادة 2 من العهد 

الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنية والسياسية، ومها الصّكان اللذان صدَّقت عليهما تونس«.207

3. حقوق الطفل
عمد القضاء العادّي التونسّي إىل تطبيق مباشر التفاقّية حقوق الطفل محايًة حلقوقه من التعّرض لالنتهاك 
يف العديد من أحكامه، السيما يف إعمال مصاحل الطفل الفضلى، وهذا ما أفصح عنه احلكم رقم 7286 
املؤرخ 2 آذار/مارس 2001 الصادر عن حمكمة التعقيب، عند النظر يف قضية النقض اليت تقّدم هبا أب 
تونسّي ضّد احلكم الصادر عن حمكمة االستئناف الذي يؤّكد حكماً صادراً عن احملكمة االبتدائّية مبنح براءة 
تنفيذ حكم صادر عن احملكمة االبتدائّية يف بروكسل، الذي نّص على طالق ومنح حضانة الطفل لألّم اليت 
حتمل اجلنسية البلجيكية، رفضت الّدعوى بالنقض واحليثيات الواردة فيه ومفادها أّن إسناد قاٍض أجنيّب 
حضانة طفل مولود عن زوجني حيمالن جنسيتني خمتلفتني أحدمها الزوج، والد الطفل، تونسّي ومسلم، هو 
حكم يتعارض مع القانون العاّم التونسّي؛ إذ إنه مينع األب من مارسة الوصاية على ابنه، وحيرم الطفل من 
ينية لألب، ومن مثّ فإن قضاة احملكمة االبتدائّية رمبا يكونون قد انتهكوا القانون  أن يُرّب يف البيئة الثقافّية والدِّ

مبنح براءة تنفيذ هذا احلكم. 

ويف حيثيات رفض النقض، أّكدت حمكمة التعقيب أّن »املشرّع التونسي، امتثااًل ألحكام اتفاقية حقوق 
الطفل املؤرخة 20 تشرين الثاين/نوفمب 1989، اليت صدَّقت عليها تونس، راعى يف جمال منح احلضانة 
مصلحة الطفل ...«، حىت »ال يكون هناك انتقاص من النظام العام التونسي بقرار أجنيب مينح حضانة 
طفل إىل أمه األجنبية، حيث يتعلق األمر يف هذه القضية، بعالقة قانون خاص دويل وأن املعيار الوحيد 

الذي ينبغي أن يسود هو مصلحة الطفل الفضلى«.208

ويف احلكم الصادر يف القضية رقم 16189/53، املؤرخ 2 كانون األول/ديسمب 2003، قامت احملكمة 
االبتدائّية مبنوبة، عند النظر يف دعوى قّدمتها النيابة العاّمة من أجل إثبات البنوة بتقدمي دليل على البنوة 
باللجوء إىل اختبار البصمات الوراثّية )احلمض اخللوي الصبغي(، فقامت بتحليل واضح حلكمها الذي 
حيّدد تلك األبوة باعتبار أّن »البنوة هي حّق من حقوق الطفل ال ميكن تقّييده بشكل العالقات اليت خيتارها 

207 املرجع الّسابق.

208 يرجى النظر إىل:  ردود احلكومة التونسية على قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا )CCPR/C/TUN/Q/5( عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس 
املقّدم من تونس )CCPR/C/DZA/Q/5(*، املرجع الّسابق.
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والده، ومن مثّ جيب أن تفهم البنوة، كما ترد يف الفصل 68 من جملة األحوال الشخصية، مبعناها الواسع 
وفقاً للفقرة 2 من املادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل املصادق عليها بالقانون املؤرخ 29 تشرين الثاين/نوفمب 
1991 واليت حتمي الطفل من مجيع أشكال التمّييز أو اجلزاء اليت يستوجبها الوضع القانوين لوالديه، وأن 
حرمان الطفل من حّقه يف البنوة بداعي أن الوالدين غري مرتبطني برابطة الزوجية، ميثل عقوبة تنزل بالطفل 
ونياًل من أحد حقوقه األساسية، دون مراعاة للتمّييز الناجم عن ذلك بني األطفال باعتماد فارق اصطناعي 

بني البنوَّة الشرعية والبنوة الطبيعية«.209

4. الحّق في المساواة أمام القانون
أسبغ القضاء العادّي يف تونس محايًة الفتًة للحّق يف املساواة أمام القانون يف العديد من أحكامه، وهذا ما 
أنبأ عنه احلكم الفريد الصادر يف القضية رقم 120، املؤرخ 6 كانون الثاين/يناير 2004؛ إذ قضت حمكمة 
االستئناف بتونس، عند النظر يف االستئناف املقّدم من ورثة تونسيني المرأة تونسية متزوجة يف سويسرا من 
مواطن بلجيكي ضّد حكم صادر عن حمكمة ابتدائية يثبت حّق الّدعوى اليت تقّدم هبا هذا األخري قصد 
إلغاء شهادة وفاة زوجته بدعوى أّن هذه الشهادة ال ُتدرج امسه بصفته من الورثة، برفض الّدعوى، وأّكدت 
احلكم االبتدائّي الصادر، ونقضت حكم أصحاب الّدعوى بأن الزواج املعقود يف سويسرا زواج باطل من 
حيث أّن الزوجني كانا متلّبسني مببطل من مبطالت الزواج، أال وهو حظر زواج املسلمة بغري املسلم، ويرتّتب 

على ذلك انتفاء إمكانية إدراج الزوج يف قائمة ورثة املتوفاة املستحّقني.

وأثبتت احملكمة، يف حيثيات قرار رفض االستئناف، 
وبالتايل  الزواج  ببطالن  »االدعاء  أّن  منها  أموراً 
احلرمان من املرياث القائم على الفارق يف املعتقد 
للفصل 6 من الّدستور الذي يعتب  ميثل انتهاكاً 
أّن كّل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات، 
وهم سواء أمام القانون، وتضمن معاملة تفضيلية 
احلّق يف حرية  يستفيدون من  الذين  الرجال  بني 
الزواج بغري املسلمات والنساء الالئي حيرمن من 
ذلك، وكذلك املعاملة التفضيلية يف جمال اإلرث 

209 املرجع السابق.

وأثبتت احملكمة، يف حيثيات قرار رفض االستئناف، 
وبالتايل  الزواج  ببطالن  »االدعاء  أّن  منها  أموراً 
احلرمان من املرياث القائم على الفارق يف املعتقد 
ميثل انتهاكاً للفصل 6 من الّدستور الذي يعتب أّن 
كّل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات، وهم 
سواء أمام القانون، وتضمن معاملة تفضيلية بني 
الرجال الذين يستفيدون من احلّق يف حرية الزواج بغري 
املسلمات والنساء الالئي حيرمن من ذلك، وكذلك 
املعاملة التفضيلية يف جمال اإلرث اليت تتعارض مع 
حرية الوجدان والدين، اليت يضمنها أيضاً الدستور 
تونس«.  عليها  صّدقت  اليت  الدولية  والصكوك 
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اليت تتعارض مع حرية الوجدان والدين، اليت يضمنها أيضاً الدستور والصكوك الدولية اليت صّدقت عليها 
تونس«.210

ثالثًا
اجتهادات القضاء العادّي في العراق

ميتاز القضاء العادّي يف العراق بتنوّع كبري، ويتشّكل من اجلهات القضائّية، وهي:
أ- القضاء املديّن: ويتشّكل من:

وجيوز . 1 قضاء،  أو  حمافظة  مركز كّل  يف  أكثر  أو  بداءة  حمكمة  ُتشّكل  واختصاصاهتا  البداءة  حماكم 
قانون  الواردة يف  لالختصاصات  وفًقا  وتعمل  واحد،  قاٍض  من  تتأّلف  وهي  النواحي،  تشكيلها يف 

املرافعات املدنّية.211 
حماكم العمل: نّص قانون العمل على تشكيل حماكم عمل أو أكثر يف كّل حمافظة، وتنعقد من قبل . 2

قاٍض واحد، ويف حالة عدم تشكيلها يناط اختصاصها مبحاكم البداءة. أما قراراهتا؛ فهي بدرجة أخرية 
قابلة للطعن بطريقة التمّييز، وختتّص بالنظر يف الدعاوى ذات الصلة بقانون العمل؛ وقانون التقاعد؛ 

والضمان االجتماعّي للعمال.
حماكم االستئناف: قسم العراق إىل أربع عشرة منطقة استئنافّية. وحمكمة االستئناف هي اهليئة القضائّية . 3

الُعليا يف املنطقة اليت تتواجد فيها، وتتكّون من: رئيس؛ وعدد من النواب؛ والقضاة خيتلف عددهم من 
منطقة إىل أخرى حسب احلاجة، وتكون احملاكم األخرى تابعًة هلا ضمن املنطقة اجلغرافية اليت تتواجد 
فيها. وختتّص هذه حملكمة بالنظر يف الطعن استئنافًا يف األحكام الّصادرة عن حمكمة البداءة بدرجة 
أوىل يف الّدعاوى اليت تزيد قيمتها على ألف دينار ويف األحكام الصادرة باإلفالس وتصفية الشركات، 

وهي بذلك تعّد حمكمة تقاضي بدرجة ثانية.
الّرقابة على مجيع احملاكم. وختتّص النظر يف . 4 الُعليا اليت متارس  التمّييز : وهي اهليئة القضائّية  حمكمة 

الطعون التمّييزية املقّدمة على األحكام والقرارات الصادرة عن حماكم االستئناف  وحماكم البداءة اليت 
خترج عن اختصاص حمكمة االستئناف بصفتها التمّييزية.

210 يرجى النظر إىل: ردود احلكومة التونسية على قائمة املسائل اليت ينبغي تناوهلا )CCPR/C/TUN/Q/5( عند النظر يف التقرير الدوري اخلامس 
املقّدم من تونس )CCPR/C/DZA/Q/5(*، املرجع الّسابق.

211 تنظر حماكم البداءة بوصفها حمكمة مواّد مدنية يف القضايا املتعّلقة باألحوال الشخصية لغري املسلمني ولألجانب يف العراق كالزواج أو الطالق. وهي 
تطّبق القانون املديّن بداًل من أحكام الشريعة اإلسالمية الواردة أصاًل يف قانون األحوال الشخصية )رقم  188  لسنة 1959 م(. أّما خبصوص أحكامها 
؛فهي تصدر بدرجة أخرية قابلة للطعن متّييزًا أمام حمكمة التمّييز، يف حني أّن حماكم األحوال الشخصية: تتكّون من قاٍض واحد، وتنظر يف قضايا األحوال 
الشخصية، ِمثل: الزواج؛ والطالق؛ والتفريق القضائّي؛ واملرياث..... وغريها، وتطبق قانون األحوال الشخصية )املرقم 188  لسنة 1959 م(. أّما القرارات 

اليت تصدرها؛ فهي بدرجة أخرية قابلة للطعن متّييًزا أمام حمكمة التمّييز.
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ب- القضاء اجلزائّي، ويتشّكل من :

حماكم التحقيق: تشّكل حمكمة حتقيق أو أكثر يف كّل مكان فيه حمكمة بداءة، ويكون قاضي البداءة . 1
قاضياً للتحقيق ما مل يُعني قاٍض خاصٍّ هلا. وتنعقد هذه احملاكم من قبل قاٍض واحد.

حماكم اجلنايات: هي من احملاكم اجلزائّية اليت تتشّكل يف مركز كّل حمافظة، وأربع حماكم يف بغداد. . 2
وختتّص هذه احملاكم بالنظر يف جرائم اجلنايات اليت حتال عليها من حماكم التحقيق أو من حماكم اجلنح، 

وغري ذلك من االختصاصات. 
حماكم اجلنح: تشّكل هذه احملاكم يف كّل مكان فيه حمكمة بداءة، وتنعقد من قاٍض واحد، وهي خمتّصة . 3

بالنظر يف جرائم اجلنح واملخالفات.
اجلرائم . 4 التحقيق يف  اختصاص  نوعنْي:  حماكم حتقيق األحداث، وهلا  حماكم األحداث، وهي على 

املتهم بارتكاهبا األحداث؛ وحماكم األحداث، وهي ختتّص مبحاكمة احلدث عن اجلرمية اليت ُنسب 
إليه ارتكاهبا، 

احملاكم اجلمركّية: ختتّص بالنظر يف الّدعاوى املتعّلقة بالقضايا اجلمركّية، واألحكام الصادرة عنها تكون . 5
بدرجة أخرية قابلة للطعن أمام اهليئة التمّييزية املشّكلة مبوجب قانون الكمارك )اجلمارك(.

السابق، . 6 الُعليا: ختتّص هذه احملكمة يف االهّتامات املوّجهة إىل نظام احلكم  العراقّية  احملكمة اجلنائّية 
وتنظر يف جرائم اإلبادة اجلماعّية؛ وجرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانّية؛ واجلرائم الواردة يف القوانني 
اجلزائّية العراقية النافذة، على أْن تكون الفرتة اليت ارُتكبت فيها هذه اجلرائم واقعة بني تارخيي 17 / 7/ 

1968 م و 1/ 5/ 2003 م.
اخلطرة. . 7 اجلرائم  وتنظر يف  املؤقت،  االئتالف  بقرار سلطة  تشّكلت  العراقّية:  املركزيّة  اجلنائّية  احملكمة 

وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه احملكمة قد أحلقت مبحاكم اجلنايات يف الوقت الراهن، ومقّرها بغداد، على 
أّن القانون أجاز عقد مرافعات هلا يف مكان آخر.212

وحيّدد قانون التنظيم القضائّي العراقّي رقم )160( لسنة 1979 والتعديالت الواردة عليه اختصاصات هذه 
احملاكم على حنوٍّ تفصيلّي.213

ويبدو جلّياً أّن القضاء العادّي يف العراق ميتاز بالتنوّع وبانتهاج أسلوب التخّصص القضائّي على حنّو الفت، 
ويدفع باجتاه تطوير منظومة التقاضي مبا يسمح بتحقيق ضمانات احملاكمة، وفقاً ملبدأ التدرّج القضائّي يف 

نظر املنازعات.

212 للمزيد يرجى النظر إىل:  ليلى مجهوري، الدراسة اإلقليمية التحليلية ملشروع حقوق املرأة اإلنسانية، املرجع الّسابق، ص، 31.

213 للمزيد حول التنظيم القضائي العراقي والتعديالت األخرية على قانون التنظيم القضائي رقم )160( لسنة 1979  ميكن مراجعة موقع جملس القضاء 
األعلى العراقي، قاعدة التشريعات العراقية.
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وعلى مستوى التطبيقات القضائّية؛ يّتضح أّن القضاء العادي العراقّي قد سعى إىل تطبيق ضمين لالتفاقّيات 
الّدولية حلقوق اإلنسان يف اجتهاداته املتعّددة. وهذا ما سنستعرضه يف التطبيقات التالّية:

1. ضمانات المحاكمة العادلة
احلماية  إلسباغ  العراقّي  العادي  القضاء  اجتهد 
لضمانات احملاكمة العادلة يف العديد من القرارات 
قرار  إىل  السِّياق  هذا  يف  ونشري  عنه،  الصادرة 
حمكمة التمّييز االحتادية هيئة عاّمة 2008 العدد 
154 الصادر بتاريخ 2009/1/28؛ إذ أرست 
بأنّه »إذا كان  يقضي  قانونّياً  هذه احملكمة مبدأً 
يف  الوحيد  الدليل  هي  السريني  املخبين  أقوال 
الدعوى ومل تعّزز بدليل معتب أو قرينة، فإّن ذلك 
واإلفراج  للمتهم  املوّجهة  التهّمة  إلغاء  يستدعي 

عنه لعدم كفاية األدلة«. ويف هذا يتبنّي أّن القضاء العادي العراقّي قد عّزز يف هذا احلكم من افرتاض الباءة، 
وجعل من جمرد توافر أقوال املخبين السرّيني كدليل وحيد يف الّدعوى سبباً لباءة املتهم، وهذا يف احلقيقة ما 
ينسجم- يف جوهره- مع املعاّيري الّدولية، ويُعّد من قبيل التطبيق الضميّن ملا نّصت عليه املادة 14 من العهد 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية، السيما قرينة الباءة اليت هي من أهّم ضمانات احملاكمة العادلة.

2. الحّق في الملكّية الخاّصة
سعت العديد من االجتهادات القضائّية العراقّية إىل محاية احلّق يف امللكّية اخلاّصة، باعتباره حّقاً دستوريّاً جيد 
تأّصيالته يف االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، ومن ذلك قرار حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمّييزية 
املنشور العدد 179/ت ـ ح/2010 يف 2010/11/29 الذي قضت مبوجبه نقض قرار حمكمة بداءة 
الديوانية العدد 1007/ب/2009 يف 2010/11/3. وقد جاء يف قرار النقض أّن: »حمكمة بداءة الديوانية 
قد أصدرت يف الدعوى املرقمة 1007/ب/2009 قرارها املؤرخ 2010/11/3 والذي قضى برد الدعوى 
املقامة من قبل املميزة أعاله ولعدم قناعتها بالقرار أعاله طعنت به بالئحتها املؤرخة 2010/11/11 طالبة 
نقضه لألسباب الواردة فيها ولدى ورودها سجلت بالعدد 179/ت ـ ح/2010«. وقد وضعت الّدعوى 
موضع التدقيق واملداولة، وأصدرت قرارها املتضمن أنّه )ولدى التدقيق واملداولة وجد أن الطعن قدم ضمن 
أنه صحيح وموافق ألحكام  املميز وجد  القرار  النظر على  قبوله شكاًل ولدى عطف  قّرر  القانونية  املدة 
املادة  الرتكة  املوجودة يف  املنقوالت والعقارات واحلقوق  املرياث  الوارث يكسب بطريق  أّن  القانون، ذلك 

يتبنّي أّن القضاء العادي العراقّي قد عّزز يف هذا 
توافر  الباءة، وجعل من جمرد  افرتاض  من  احلكم 
الّدعوى  السرّيني كدليل وحيد يف  املخبين  أقوال 
سبباً لباءة املتهم، وهذا يف احلقيقة ما ينسجم- 
قبيل  من  ويُعّد  الّدولية،  املعاّيري  مع  جوهره-  يف 
من   14 املادة  عليه  نّصت  ملا  الضميّن  التطبيق 
والّسياسّية. املدنّية  باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد 
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)1106( مدين . هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإّن أحكام املادة )189( من قانون التسجيل العقاري 
قد نّصت على أْن يكتسب الوارث حّق امللكية العقارية وما يف حكمها من تاريخ وفاة املورث غري أنه ال 
ميكنه التصرف به إالّ بعد تسجيله يف السجل العقاري . وملا تقدم فإن القرار املميز له سند من القانون، 
املادة  ألحكام  استناداً  القرار  وصدر  التمييز  رسم  املميز  وحتميل  التمييزية  العريضة  ورد  تصديقه  وقررت 

2/210 من قانون املرافعات املدنية وباالتفاق يف 24/ذو احلجة/ 1432 املوافق 2010/11/29(.214

ويُعّد هذا االجتهاد يف مناقشة احلّق يف امللكّية اخلاّصة 
ما  السيما  ضمنّياً  تطبيقاً  العادي  القضاء  قبل  من 
حلقوق  العاملّي  اإلعالن  من   17 املادة  عليه  نّصت 
يف  احلّق  فرد  »لكّل  أّن:  على  نّصت  اليت  اإلنسان 
التملك مبفرده أو باالشرتاك مع غريه وال جيوز جتريد 
أحد من ملكه تعسفاً »؛ إذ يتشابك هذا احلّق مع 

حقوق عديدة ِمثل: احلّق يف التصرف؛ واحلّق يف الشخصّية القانونّية وغريها من املسائل اليت ناقشها القرار 
املذكور.

3- حّرية الّرأي والتعبير
احلكم  عنه  أنبأ  ما  وهذا  والتعبري،  الرّأي  حرّية  يف  للحّق  الفتًة  محايًة  العراق  يف  العادي  القضاء  أسبغ 
الصادر بتاريخ 2015/3/10 عن حمكمة قضايا النشر واإلعالم والذي محل الرقم )العدد 110/نشر/ 
مدين/2014(. وتتلخص وقائع الّدعوى بقيام املدعي بواسطة وكيله باملطالبة مببلغ سبعمائة ومخسني مليون 
دينار عراقي تعويضاً أدبّياً ومعنويّاً عن الّضرر الذي حلق مبوكله لقيام املّدعى عليها على حّد وصف املّدعي 
الفيسبوك  الشخصي من خالل صفحات  والتشهري بسمعته وكيانه  )باستهداف موكله بشكل شخصي 
واستخدامها ألفاظاً نابية ال يسمح القانون والعرف واألخالق اإلنسانية بلفظها أمام اجملتمع العراقي(؛ إذ 

وصفت موكله باملؤامرة ومبسلسل تكميم األفواه وألفاظ أخرى.

قامت احملكمة- يف سبيل وصوهلا إىل التقرير والقضاء يف هذه املسألة- بانتداب خباء متخّصصني بالنشر 
واإلعالم، وقد قضت احملكمة بإعمال رأيها يف النزاع، بصفتها صاحبة الصالحّية يف التحّقق من وقوع اخلطأ 
والّضرر وعالقة السببّية؛ إذ رأت احملكمة أّن ما قامت به املّدعى عليها مل يصل إىل حد التشهري أو القذف 

214 ميكن االّطالع على تعليق سعادة القاضي سامل روضان املوسوي حول قرار حمكمة استئناف القادسية بصفتها التمّييزية، موقع جملة التشريع والقضاء،
.http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1268&page_namper=p5       

يف  احلّق  مناقشة  يف  االجتهاد  هذا  ويُعّد 
العادي  القضاء  قبل  من  اخلاّصة  امللكّية 
املادة  عليه  نّصت  ما  السيما  ضمنّياً  تطبيقاً 
اإلنسان.  حلقوق  العاملّي  اإلعالن  من   17
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أو السب أو اإلساءة أو التشويه وأّن ما صدر يشّكل عتاباً ولوماً ال يؤاخذ عليه؛ فقضت برّد الدعوى.

عمدت  احلكم  هذا  احلاكمة يف  اهليئة  أن  ويالحظ 
إىل تطبيق فهم قضائي عميق، وفق منظور قائم على 
تكرّيس محاية حرّية الرّأي والتعبري، وهو ما يُعّد تطبيقاً 
احلامية  اإلنسان  حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  ضمنّياً 
للحّق يف حرّية الرّأّي والتعبري؛ إذ ينسجم هذا احلكم، 
وعلى حنوٍّ صريح، مع ما نّصت عليه املادة 19 من 
العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية من 
أّن: »لكّل إنسان حّق يف اعتناق آراء دون مضايقة، 

ولكّل إنسان حّق يف حرية التعبري، ويشمل هذا احلّق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار 
وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب أو بأية 

وسيلة أخرى خيتارها.«

رابعًا
اجتهادات القضاء العادي في المغرب

أحدث الظهري الشريف* رقم 15 يوليو 1974 تطّوراً نوعّياً باجتاه تنظيم القضاء املغريب، ومشل ذلك حماكم 
القضاء العادي؛ إذ ألغى هذا الظهري احملاكم اليت كانت سائدًة من قبل ليصبح التنظيم القضائّي مكّوناً 
من: حماكم اجلماعات واملقاطعات؛ واحملاكم االبتدائّية؛ وحماكم االستئناف؛ واجمللس األعلى الذي أُعيد 
االبتدائّية، وهي احملاكم  املغريب من احملاكم  العادي  القضاء  يتشّكل  تنظيمه بشكل جديد. وهكذا بات 
صاحبة االختصاص بالوالية العاّمة، حبيث مّت إحداث 30 حمكمة ابتدائية بدل 45 حمكمة سدد، و 16 
حمكمة إقليمية، مع إحداث 9 حماكم استئناف، ومّت إقرار نظام القاضي املنفرد الذي يتوىل مهّمات البّت 
يف القضايا على صعيد احملكمة االبتدائّية، وأحدثت بعد ذلك 8 حماكم جتارية و 3 حماكم استئناف جتارية 
اليت تتوىل الفصل يف املنازعات التجارية الداخلة يف اختصاصها ، كما مّت إحداث 7 حماكم إدارية، و)2(

حمكمتـنَْي استئنافيتنْي إداريتنْي ختتّصان يف البّت يف القضايا اليت يكون أحد أطرافها الّدولة، إذ تقوم بدور 
الّرقابة على أعمال اإلدارة.

ويف العام 2011، ومبوجب الظهري الشريف رقم 1.11.148، مّت ألغاء حماكم اجلماعات واملقاطعات،  
واعتماد قضاء القرب حملها، والقضاء الفردي أمام احملاكم االبتدائية بشكل أساسّي مع بعض االستثناءات، 

احلكم  هذا  يف  احلاكمة  اهليئة  أن  ويالحظ 
وفق  عميق،  قضائي  فهم  تطبيق  إىل  عمدت 
الرّأي  حرّية  محاية  تكرّيس  على  قائم  منظور 
والتعبري، وهو ما يُعّد تطبيقاً ضمنّياً لالتفاقّيات 
الّدولية حلقوق اإلنسان احلامية للحّق يف حرّية 
الرّأّي والتعبري؛ إذ ينسجم هذا احلكم، وعلى 
حنوٍّ صريح، مع ما نّصت عليه املادة 19 من 
العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية.
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وكذلك إحداث غرف استئنافّية لدى احملاكم االبتدائّية للنظر يف القضايا اليت ال تتجاوز 20.000 درهم، 
مع إمكانية تصنيف احملاكم االبتدائّية، حسب نوعية القضايا اليت ختتّص بالنظر فيها، إىل حماكم ابتدائّية 
مدنّية؛ وحماكم ابتدائّية اجتماعّية؛ وحماكم ابتدائّية زجريّة. وهذا التصنيف مل تعرفه حىت اآلن سوى احملكمة 
اإلدارية بالدار البيضاء؛ نظراً للعدد املهّم الرّائج للقضايا اليت ختتّص هبا، ومّت إحداث 4 أقسام للجرائم املالية 
مبحاكم االستئناف لكّل من: الرباط؛ ومراكش؛ وفاس؛ والدار البيضاء، يف حني أن عبارة حمكمة النقض 

حّلت مكان اجمللس األعلى.

ويبدو جلّياً أّن التنظيم القضائي املغريب ميتاز بالتنوّع والتخّصص والتطّور بشكل مستمر، السيما يف جمال 
تنظيم القضاء العادي، ويف سبيل استظهار دور هذا القضاء العادي يف تطبيق االتفاقّيات الدولية حلقوق 
اإلنسان، سوف نعمد إىل مراجعة بعض التطبيقات القضائّية الصادرة عن حماكم القضاء العادي يف املغرب 

من خالل احملاور التالية: 

1. الحّق في الحّرية الشخصّية وعدم اإلكراه البدنّي
سعى القضاء العادي املغريب يف العديد من اجتهاداته 
اإلكراه  الشخّصية، وعدم  احلرّية  احلّق يف  إىل محاية 
البديّن لإلنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء 
عّدة  قضائّية  أحكام  صدرت  وقد  تعاقدي.  بالتزام 
هبذا الصّدد مستندة إىل تطبيق مباشر للعهد الّدويل 
أبرز هذه  ولّعل  والّسياسّية.  املدنّية  باحلقوق  اخلاّص 
االتفاقّيات  تطبيق  يف  وضوحاً  وأكثرها  القرارات 
اجمللس  قرار  به  قضى  ما  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 
األعلى الصادر بتاريخ 2003/03/22  يف امللف 

التجاري العدد 99/1716، الذي تضّمن رفض تطبيق اإلكراه البدين نتيجة العجز عن الوفاء بالّرغم ما 
يقضي به ظهري 8 فباير 1961 املتعّلق مبمارسة اإلكراه البدين يف املادة املدنية على اخلصوص؛ إذ طّبق 
اجمللس املادة11 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية املصادق عليه من طرف املغرب بتاريخ 
1979/11/18 اليت تنّص على أنّه: »ال جيوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام 

تعاقدي«.

ويالحظ من خالل استطالع حيثيات هذا احلكم أّن اجمللس األعلى )حمكمة النقض( يف املغرب قد عمدت 
إىل اتباع هنٍج قضائيٍّ قائٍم على تغليب االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان على التشريع الوطيّن، وذلك من 

ويالحظ من خالل استطالع حيثيات هذا احلكم 
أّن اجمللس األعلى )حمكمة النقض( يف املغرب قد 
عمدت إىل اتباع هنٍج قضائيٍّ قائٍم على تغليب 
االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان على التشريع 
الوطيّن،  وذلك من خالل تطبيق املادة 11 من 
العهد الّدويل للحقوق املدنّية والّسياسّية، ورأى 
أّن هلا قوة ملزمة تسمُّو على التشريع الوطيّن .
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خالل تطبيق املادة 11 من العهد الّدويل للحقوق املدنّية والّسياسّية، ورأى أّن هلا قوة ملزمة تسمُّو على 
التشريع الوطيّن الذي أجاز إيقاع اإلكراه البدين مبوجب أحكام الظهري 8 فباير 1961. 215

ويف قضية اعرتف اجمللس األعلى يف هذا امللف اعرتافاً صرحياً باملادة 11 من امليثاق الّدويّل اخلاّص باحلقوق 
املدنّية والّسياسّية حني أشار إىل ».. أنه ليس بامللف ما يفيد أن الطالب ادعى وأثبت أنه غري قادر على 
الوفاء بالتزامه التعاقدي اجتاه املطلوب ومن مث فإنه طبقاً ملفهوم املخالفة للميثاق املذكور ميكن حتديد مدة 

اإلكراه يف حق الطرف املدين القادر على الوفاء«.216

2. الحّق في حّرية التعاقد
عمد القضاء العادي املغريّب- بصورة الفتة- إىل محاية احلرّية يف التعاقد من خالل تطبيق االتفاقّية الّدولية 
اجتهاداته، السيما يف جمال  العديد من  الّدولية يف  االتفاقّية  قواعد  اليت حتكمها  التجارية  النزاعات  على 
التعاقد التجاري البحري واجلوي؛ إذ أّكد اجمللس األعلى يف أكثر من قرار صادر عنه على وجوب تطبيق 
مبدأ مُسّو االتفاقّيات الّدولية على القانون الوطين، ومن ذلك قراره عدد 754 بتاريخ 1999/05/19 يف 

امللف التجاري رقم 1990/4356 واملنشور مبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 56. 217

وتكّرس هذا االجتاه بقيام الغرفة التجارية باجمللس األعلى يف قرارها الصادر بتاريخ 1999/05/19 برتجيح 
اتفاقية هامبورغ على القانون التجاري الوطين يف موضوع مسؤولية الناقل البحري؛ إذ ورد يف احلكم »إن 
املغرب  إليها  املنضم  بتاريخ 1978/03/31  هبامبورج  عليها  املوقع  البضائع  لنقل  املتحدة  األمم  اتفاقية 
بتاريخ 1978/07/17 تعتب نافذة املفعول منذ تاريخ 11/01/ 1992 وقانونا ملزما يف النطاق الوطين 
منذ هذا التاريخ«. وقد تكّرر هذا االجتهاد أيضاً يف القرار الصادر عن اجمللس األعلى بتاريخ 1999/2/3 

215 ويف قضية أخرى ُمقامة من طرف أحّد املّدعني ضّد أحد البنوك العاملة يف الرباط، اعرتف اجمللس األعلى ضمنّياً بامليثاق الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية 
والّسياسية، حني أشار إىل أنه: » وإذا كان الفصل 11 من ميثاق األمم املتحدة املؤرخ يف 1966/12/16 املتعّلق باحلقوق املدنّية والّسياسية واملصادق 
عليه باملغرب بتاريخ 1979/03/27، يقضي بعدم جواز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي، فإن القرار املطعون فيه الذي أيّد 
احلكم االبتدائي القاضي بتحديد مّدة اإلكراه البدين يف حّق الطالب يف حالة امتناعه عن األداء، ومل حيّدده يف حالة عدم استطاعته األداء وعدم قدرته 

.http://www.marocdroit.com ،عليه »، يرجى النظر إىل: عادلة الوردي، باحثة بدرجة الدكتوراه »القانون العاّم والعلوم الّسياسّية«، فاس
  

216 املرجع الّسابق.

217 أوردت الغرفة الشرعية حملكمة االستئناف بالدار البيضاء يف تعليلها للقرار رقم 1413 الصادر بتاريخ 2007/05/23 ما يلي :« وحيث أن االتفاقية 
الدولية هي قانون خاص ومقدم يف التطبيق على القانون الوطين، وهو هنا مدونة األحوال الشخصية ومدونة األسرة اليت هي قانون عام، وذلك طبقاً ملبدأ مسو 
هذه االتفاقيات على القانون الوطين الذي أكده اجمللس األعلى يف قراره عدد 754 بتاريخ 1999/05/19 يف امللف التجاري رقم 1990/4356 واملنشور 
مبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 56 » وهو ما يدل على تطبيق مبدأ مسو االتفاقيات الدولية على القانون الوطين مبا فيه مدونة األسرة«، يرجى النظر إىل: 

.http://www.marocdroit.com ،عادلة الوردي، باحثة بدرجة الدكتوراه »القانون العاّم والعلوم الّسياسّية«، فاس
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الذي رّجح تطبيق اتفاقّية وارسو لسنة 1929 املتعّلقة بالنقل اجلوّي الّدويل على القانون الداخلي املغريب.218

ويُعّد املنحى الذي اتّبعه اجمللس األعلى يف املغرب يف 
االجتهادية  األساليب  أهّم  من  القرارات  هذه  اخّتاذ 
الساعية لتطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، 
تغليب  اعتمد، وعلى حنوٍّ صريح، على  أنه  السيما 
الذي  األمر  الوطيّن؛  القانون  على  الّدولية  االتفاقّية 

يؤّكد فاعلّية القضاء العادي يف هذا الشأن.

3. حقوق الطفل
الّدولية  الطفل، من خالل تطبيق االتفاقّيات  املغرب حلماية حقوق  العادي يف  القضاء  اجتهدت حماكم 
بتاريخ  الصادر  بطنجة  االبتدائية  احملكمة  حكم  به  قضى  ما  ذلك  ومن  أحكامها،  يف  اإلنسان  حلقوق 
2009/11/26 يف امللف عدد 08/2495؛ إذ أشارت احملكمة يف حيثيات قرارها إىل أنه«.. وحيث 
يؤخذ من الفقرة األوىل من املادة الثالثة من االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل املعتمدة من طرف اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة يف 20 نوفمب 1989، املصادق عليها من املغرب يف 1993/06/21، أن القضاء يتوجب 

عليه إيالء االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى عند النظر يف النزاعات املتعلقة باألطفال«.219

ويالحظ من منت هذا احلكم أّن احملكمة االبتدائية 
وإيالء  الطفل  حّق  محاية  إىل  عمدت  قد  بطنجة 
مصاحله الفضلى االعتبار األول وفقاً للمعاّيري الّدولية 
املباشر  تطبيقها  خالل  من  وذلك  الطفل،  حلقوق 
للفقرة 1 من املادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 
1989 اليت نّصت على أنه: » يف مجيع اإلجراءات 
مؤسسات  هبا  قامت  سواء  باألطفال،  تتعلق  اليت 
الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو 

السلطات اإلدارية أو اهليئات التشريعية، يويل االعتبار األول ملصاحل الطفل الفضلى.«
218 يظهر التناقض يف  الفصلني: 231 و262 من القانون التجاري البحري اللذين يقضيان بامتداد مسؤولية الناقل البحري من تاريخ تسلمه البضاعة إىل 
تاريخ الوضع الفعلي هلا رهن إشارة املرسل إليه، بينما تشري اتفاقية هامبورغ إىل أن مسؤولية الناقل تنتهي بتسليمها ملكتب استغالل املوانئ ؛ إذ تبدأ من هذا 

التاريخ مسؤولية هذا األخري جتاه املرسل إليه، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.

..http://www.marocdroit.com ،219 يرجى النظر إىل: عادلة الوردي، باحثة بدرجة الدكتوراه »القانون العاّم والعلوم الّسياسّية«، فاس
       * شهر نونب هو شهر تشرين الثاين/ نوفمب نفسه.

* شهر جويلية هو شهر متوز/ يوليو نفسه.

األعلى  اجمللس  اتّبعه  الذي  املنحى  ويُعّد 
أهّم  من  القرارات  هذه  اخّتاذ  يف  املغرب  يف 
لتطبيق  الساعية  االجتهادية  األساليب 
االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، السيما أنه 
اعتمد، وعلى حنوٍّ صريح، على تغليب االتفاقّية 
الذي  األمر  الوطيّن؛  القانون  على  الّدولية 
الشأن. هذا  يف  العادي  القضاء  فاعلّية  يؤّكد 

احملكمة  أّن  احلكم  هذا  منت  من  ويالحظ 
حّق  محاية  إىل  عمدت  قد  بطنجة  االبتدائية 
الطفل وإيالء مصاحله الفضلى االعتبار األول 
وذلك  الطفل،  حلقوق  الّدولية  للمعاّيري  وفقاً 
من خالل تطبيقها املباشر للفقرة 1 من املادة 
لسنة 1989. الطفل  حقوق  اتفاقية  من   3
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ومن ذلك أيضاً ما قضت به حمكمة االبتدائية بطنجة يف امللف عدد 2009/1607/616 حني أشارت 
إىل أّن: »احملكمة يف قضية احلضانة تراعي سائر الظروف واملعطيات الواقعية والقانونية واليت تسري مجيعها 
يف اجتاه البحث عن املصلحة الفضلى للمحضون باعتبار املصلحة هي املدار الذي تدور يف فلكه األحكام 
اخلاصة باحملضون إعماال التفاقية حقوق الطفل املؤرخة يف 20 نونب* 1989 واليت انضم إليها املغرب يف 

 220»...1993/06/21

عدد  امللف  يف   2007/02/22 بتاريخ  الصادر  ويف حكهما  باحلسيمة  االبتدائية  احملكمة  أّن  يف حني 
2007/14 قد أّكدت على احرتام حّق الطفل يف التعليم ويف الّرعاية األسرية- بصورة منتظمة- بعالقات 
شخصّية واتصاالت مباشرة لكل من والديه يف ضوء ما تقّرره اتفاقّية حقوق الطفل، وذلك حني أشارت 
هذه احملكمة يف احليثيات إىل أّن : » ... حّق األبناء يف متابعة دراستهم من أهّم احلقوق الواجب على 
األب واألم ومنصوص عليها دستوريا ويف مجيع املواثيق الدولية، وحيث تنص الفقرة الثانية من املادة العاشرة 
من االتفاقية املذكورة على أّن للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلّق يف االحتفاظ بصورة منتظمة 
بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة لكال والديه. وحتقيقاً هلذه الغاية، ووفقاً اللتزام الدول األطراف مبوجب 
الفقرة 2 من املادة 9 حترتم الدول حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلدهم هم، ويف دخول 

بلدهم، وال خيضع احلّق إال للقيود اليت ينّص عليها القانون...«221 

القضاء  أّن  األحكام  هذه  خالل  من  جلّياً  ويبدو 
العادي قد ذهب إىل تطبيق مباشر لالتفاقّيات الّدولية 
حلقوق اإلنسان، السيما أحكام اتفاقّية حقوق الطفل 
وتغليب  السُّمو  مبدأ  على  قائم  قانوين  تأّصيل  مع 
االتفاقّية على القانون الوطين مبا يشتمل على تسبيب 
عميق وتفسري دقيق ملصاحل الطفل الفضلى اليت جيب 
باألطفال،  اخلاّصة  اإلجراءات  يف كافة  تراعى  أْن 
أّن هذه االجتهادات تعمل، وبصورة  ونرى يف هذا 

فاعلة، على تعزيز قدرة القضاء العادي على محاية حقوق الطفل من منظور املعاّيري الّدولية.

220 املرجع الّسابق.

221 املرجع الّسابق.

أّن  األحكام  هذه  خالل  من  جلّياً  ويبدو 
مباشر  تطبيق  إىل  ذهب  قد  العادي  القضاء 
السيما  اإلنسان،  حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات 
تأّصيل  مع  الطفل  حقوق  اتفاقّية  أحكام 
قانوين قائم على مبدأ السُّمو وتغليب االتفاقّية 
القانون الوطين مبا يشتمل على تسبيب  على 
عميق وتفسري دقيق ملصاحل الطفل الفضلى .
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خامسا
اجتهادات القضاء العادي في فلسطين

يقوم القضاء العادي يف فلسطيين على مبدأ تدرّج القضاء، ويتشّكل القضاء العادي من درجتنْي، وحمكمة 
قانون، وذلك وفقاً للتقسم التايّل: 

حماكم الصلح، وهي حماكم الّدرجة األوىل املشّكلة من قاض فرد، وهي املتخّصصة بالنظر يف نوعّية . 1

حمّددة من القضايا الّداخلة يف اختصاصها، وتنقسم حماكم الصلح، وفقاً للتخصيص املقّرر من جملس 
القضاء األعلى، إىل ما يلي: 

أ- هيئة حمكمة الصلح اجلزائّية: ختتّص هذه احملكمة بالنظر يف املخالفات واجلنح اليت ال تتجاوز مدة 
احلبس فيها الـثالث سنوات، كما ختتّص بالنظر يف طلبات متديد التوقيف املقّدمة من النيابة العاّمة 
يف القضايا التحقيقّية يف كافة أنواع اجلرائم من اجلنح واجلنايات عندما تكون املّدة املطلوبة للتوقيف 
ال تزيد على 45 يوماً، وتبعاً لذلك فهي ختتّص بالنظر يف طلبات إخالء السبيل املقّدمة من املتهّمني 
أو وكالئهم، ويقوم جملس القضاء األعلى بتخصيص قضاة صلح جزائّيني للنظر يف قضايا األحداث،  

وكذلك قضايا الصحفّيني، وقضاة حماكم بلديات، وقضاة أمالك الّدولة، وهكذا...

ب- هيئة حمكمة الصلح املدنّية: وختتّص بالنظر يف املنازعات املدنّية والتجاريّة والعقاريّة الّداخلة يف 

اختصاصها، على سبيل احلصر، الواردة يف املادة 39 من قانون أصول احملاكمات املدنّية والتجاريّة 
املستعجلة، ويقوم حملس  الطلبات  بالنظر يف  لسنة  222،2001 كما ختتّص  الفلسطييّن رقم )2( 
القضاء األعلى بتخّصيص قضاة صلح من احملاكم املدنّية بالنظر يف القضايا العمالّية وقضايا التسوية 

وهكذا..

222 تنّص املادة 39 من قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة  2001 على أنه: »ختتّص حمكمة الصلح بالنظر فيما يلي: 1- الدعاوى 
اليت ال تتجاوز قيمتها )10.000( عشرة آالف دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً، ويكون حكمها قطعياً يف الّدعاوى املتعّلقة مببلغ نقدي أو 

مال منقول إذا كانت قيمة املدعى به ال تتجاوز ألف دينار أردين أو ما يعادهلا بالعملة املتداولة قانوناً.
2- الّدعاوى اآلتية مهما بلغت قيمتها:

أ( تقسيم األموال املشرتكة املنقولة وغري املنقولة.
ب( إخالء املأجور.

ج( حقوق االرتفاق.
د( املنازعات املتعلقة بوضع اليد.

هـ( املنازعات املتعلقة باالنتفاع يف العقار.
و( تعيني احلدود وتصحيحها.

ز( اسرتداد العارية.
ح( االنتفاع باألجزاء املشرتكة وصيانتها يف املباين املتعددة الطوابق.

ط( الدعاوى والطلبات اليت تنص القوانني األخرى على اختصاص حمكمة الصلح هبا.
ي( دعاوى التصحيح يف سجالت وقيود األحوال املدنية«.



147االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان

حماكم البداية: وهي احملاكم صاحبة الوالية العاّمة، وتوجد حمكمة بداية يف مركز كل حمافظة فلسطينّية، . 2
وتنعقد على شاكلتـنَْي:

أ- اهليئات الثالثية: وهي املشّكلة من ثالثة قضاة، وختتّص بالنظر يف كافة القضايا غري الّداخلة يف 
اختصاص حماكم الصلح سواء يف املواّد اجلزائّية أو املدنّية أو التجاريّة، وهي تُعّد حمكمة درجة أوىل 
احملاكم كمحكمة  تنعقد هذه  االستئناف، يف حني  أمام حمكمة  قراراهتا  الصفة، ويطعن يف  هبذه 
ثانية،  استئناف لألحكام والقرارات الصادرة عن حماكم الصلح، وتُعّد هبذه الصفة حمكمة درجة 
وُيطعن بقراراهتا يف هذه الصفة أمام حمكمة النقض كمحكمة قانون، وهي ختتّص بالنظر يف اجلنايات 
يف املواد اجلزائّية، وما يدخل يف اختصاص اهليئات الثالثّية املخّصصة للنظر يف املنازعات املدنّية 

والتجاريّة.

ب- اهليئات الفرديةـ: وتشّكل من قاض فرد، وتنقسم إىل هيئات جزائّية وهيئات مدنّية، حبيث ختتّص 
اهليئة اجلزائّية الفردية بالنظر يف اجلنايات الّداخلة يف اختصاصها، بينما ختتّص اهليئة املدنّية والتجاريّة 
الفردية بالنظر يف نوعّية حمّددة من القضايا املدنّية والتجاريّة، وتُعّد هذه اهليئات حمكمة درجة أوىل، 

ويطعن يف قراراهتا أمام حمكمة االستئناف كمحكمة درجة ثانية.
         كما يلحق مبحكمة البداية قضاة لدائرة التنفيذ املختّصة بتنفيذ األحكام املدنّية والشرعّية.

 حمكمة االستئناف: وتشّكل من حمكمتنْي رئيسيتنْي: حمكمة استئناف القدس اليت تنعقد مؤقتاً يف رام . 3
اهلل؛ وحمكمة استئناف غزة. وتعّد حمكمة االستئناف حمكمة درجة ثانية ختتّص بالنظر يف االستئنافات 
الواردة من حمكمة البداية يف املواد اجلزائّية واملدنّية والتجاريّة. ويتوىّل جملس القضاء األعلى ختصيص 
هيئات من هذه احملكمة للنظر يف االستئنافات الواردة من حماكم البداية وحماكم التنفيذ وفقاً ملقتضى 

احلال، ويطعن يف قرارات هذه احملكمة أمام حمكمة النقض بوصفها حمكمة قانون.
حمكمة النقض: وهي حمكمة قانون، وتنعقد من رئيس وأربعة قضاة حمكمة عليا، ويطعن أمامها يف األحكام 
النهائّية الصادرة عن احملاكم إذا وقع بطالن يف احلكم أو بطالن يف اإلجراءات أثّر يف احلكم، أو إذا تناقض 
احلكم املطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة األمر املقضي فيه وصدر بني اخلصوم أنفسهم وبالنزاع ذاته،223. 
وتعّد حمكمة النقض هي املكّون الثاين للمحكمة الُعليا اليت تشتمل على حمكمة النقض وحمكمة العدل الُعليا 
املتخّصصة بالنظر يف الطعون اإلدارية، وإذا تبنّي إلحدى دوائر حمكمة النقض أهنا ستخالف سابقة قضائّية 
اإلتباع لدى احملاكم  تنعقد بكامل هيئتها إلصدار حكمها، ويكون هذا احلكم واجب  للنقض  مستقرة 
األخرى يف مجيع األحوال. كما ميكن للهيئة العاّمة للمحكمة العليا اليت تُعّد حمكمة النقض جزءاً منها أْن 

223 نّصت املادة 30 من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )5( لسنة 2001 على أنه: » ختتص حمكمة النقض بالنظر يف:
1- الطعون املرفوعة إليها عن حماكم االستئناف يف القضايا اجلزائية واملدنية ومسائل األحوال الشخصية لغري املسلمني.

2- الطعون املرفوعة إليها عن حماكم البداية بصفتها االستئنافية.
3- املسائل املتعلقة بتغيري مرجع الدعوى.

4- أية طلبات ترفع إليها مبوجب أي قانون آخر«
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تنعقد حبضور أغلبّية ثلثي عدد أعضائها- على األقّل- بناًء على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها للعدول 
عن مبدأ قانويّن سبق أن قّررته احملكمة، أو لرفع تناقض بني مبادئ سابقة، أو إذا كانت القضية املعروضة 

عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أمهّية خاّصة.

ويف ما يتعّلق باجتهادات القضاء العادي يف فلسطني؛ يتبنّي أّن العديد من األحكام الصادرة عن احملاكم 
العادية قد عمدت إىل تطبيق مباشر أو ضمين لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، وهو ما سنستعرضه من 

خالل التطبيقات القضائّية يف احملاور التالّية:

1. حقوق الطفل
اجتهدت حماكم القضاء العادي يف فلسطني لتكرّيس حقوق الطفل يف العديد من أحكامها من خالل 
االسرتشاد بتطبيق لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان السيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، ومن 

ذلك ما قضت به حمكمة النقض الفلسطينية رقم 2014/56 الصادر بتاريخ 2014/6/4.

وتتلخص وقائع الّدعوى يف صدور حكٍم هنائيٍّ من حمكمة فلسطينية بإدانة طفل يف خالف مع القانون 
أمام حمكمة  الطعن  من  الطفل  هذا  فلسطني  الساري يف  األحداث  قانون  ومينع  هنائي،  )حدث( حلكم 
النقض، إالّ أّن حمكمة النقض مل تقّرر رّد هذا الطعن عند اتصاهلا به، بل قّررت بوجود شبهة عدم دستورية 
يف نّص املادة 16 الفقرة 1 من قانون إصالح األحداث رقم 16 لسنة 1954 اليت متنع األحداث من 
الطعن بالنقض باعتبار األحكام الصادرة حبقهم أمام حماكم االستئناف هنائية، وقّررت حمكمة النقض تبعاً 
لذلك إحالة األمر للمحكمة العليا بصفتها الّدستورية للفصل يف املسألة الّدستورية. وقد رأت حمكمة النقض 
أّن تضمني قانون إصالح األحداث عدم جواز الطعن بالنقض يف أحكام حمكمة االستئناف املتصلة بقضايا 
القانون األساسّي  أْن يشّكل خمالفًة دستوريًة ألحكام  قطعية، ميكن  باعتبارها أحكاماً  األطفال اجلاحنني 

الفلسطيين املعّدل لسنة 2003 باعتباره الوثيقة الّدستورية النافذة.

وإذا كان من الثابت أّن قيام حمكمة النقض بإعمال الدفع الّدستوري بطريق اإلحالة يف طعن مقّدم لديها 
يُعّد حكماً فريداّ حبّد ذاته، فإّن ما احتواه احلكم من مضامني يشري إىل وجود فكر قضائّي يستند يف روحه 
إىل تطبيق لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، ذلك أّن هذا احلكم قد استند يف حيثياته- بشكٍل واضٍح 
وصريٍح- إىل أحكام اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 اليت صادقت عليها دولة فلسطني بتاريخ 2 نيسان/
إبريل من العام 2014، وكذلك استناده إىل املادة )10( من القانون األساسّي اليت نّصت على أّن حقوق 
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على  إبطاء  دون  الفلسطينّية  الوطنّية  السلطة  وتعمل  االحرتام،  وواجبة  ملزمة  األساسّية  وحرّياته  اإلنسان 
االنضمام إىل اإلعالنات واملواثيق اإلقليمّية والّدولية اليت حتمي حقوق اإلنسان.224

الّرغم من عدم احتواء حكم حمكمة النقض املذكور على ما يشري صراحة إىل تبنيه رؤية واضحة  وعلى 
الطعن  النقض  حمكمة  هيئة  استخدام  من  الّرغم  وعلى  الّدولية،  واالتفاقية  الوطيّن  التشريع  بني  للعالقة 
الّدستوري بطريق اإلحالة وفقاً للمادة 27 من قانون احملكمة الّدستورية الفلسطينّية بوصفها وسيلة لتطبيق 
بُسمّو  أو ضمنًا-  توحي- صراحة  اليت  اإلشارات  أنه ميكن مالحظة مجلة من  إاّل  الّدولية،225  االتفاقّية 

االتفاقّية الّدولية على التشريع الوطيّن، وهو ما ميكن إمجاله يف النقاط التالّية:
اإلشارة الصرحية إىل ما تضّمنته ديباجة اتفاقّية حقوق الطفل سنة 1989 اليت اعتمدهتا اجلمعّية العاّمة 	 

بقرارها 25/44 املؤرّخ يف 1989/10/20 )أّن الطفل بسبب عدم نضجه البدين والعقلي حيتاج إىل 
إجراءات وقاية ورعاية خاّصة مبا يف ذلك محاية قانونية مناسبة....(.

االستناد إىل نّص املادة 1 من اتفاقّية حقوق الطفل اليت نّصت على ) وكل إنسان مل يتجاوز الثامنة 	 
عشرة ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه(.

الّدول 	  )تسعى  فيها  اليت جاء  الطفل  اتفاقّية حقوق  من  املادة 3/40  عليه  نّصت  ما  إىل  االستناد 
األطراف لتعزيز إقامة قوانني وإجراءات وسلطات ومؤّسسات منطبقة خصيصاً على األطفال الذين 

يدعى أهنم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك..(.

التأّكيد على ضرورة مراعاة املعاّيري الّدولية حلقوق الطفل الواردة يف االتفاقّية الّدولية، وهذا ما تنبئ عنه إشارة 
احملكمة إىل »أّن حتصني أحكام حمكمة االستئناف الصادرة حبّق األطفال من الطعن بالنقض يقوم على غري 
أساس بل يهدم حّق الطفل بالّرعاية والعناية اخلاّصة اليت منحه إياها القانون األساسّي واملواثيق اإلقليمّية 

224 جتدر اإلشارة إىل أّن القانون األساسّي الفلسطييّن قد خال من حتديد مرتبة االتفاقّيات الّدولية بالنسبة للتشريع الوطيّن من ناحية مُسوها، وسكت عن 
حتديد آليات إدماج أو مواءمة أحكام االتفاقّيات الّدولية يف التشريع الوطيّن وحىت آلية املصادقة على االتفاقّيات واالشرتاطات الّدستورية ذات العالقة. وقد 
بات هذا األمر يشّكل معضلًة قانونّيًة لدى كثري من الباحثني واملشتغلني بالقانون تبعاً النضمام فلسطني إىل عشرات االتفاقّيات الّدولية مؤخراً. وعليه، 
جاء حكم حمكمة النقض املشار إليه يف هذه الظروف ليمأل فراغاً دستوريّاً ويضع فيما تضّمنه نقاطاً مضيئة يف سياق تكرّيس دور القضاء وتعزيزه يف مواءمة 
التشريعات مع االتفاقّيات الّدولية، وحتديد مدى إلزامية هذه االتفاقّيات للمشرّع والقاضي الوطين، السيما تلك االتفاقّيات املتعّلقة حبقوق اإلنسان، ِمثل 

اتفاقية حقوق الطفل.

225 نّصت املادة 27 من قانون احملكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 على: » تتوىل احملكمة الرقابة القضائية على الدستورية على الوجه التايل:
1- بطريق الدعوى األصلية املباشرة اليت يقيمها الشخص املتضرر أمام احملكمة استناداً إىل أحكام املادة )24( من هذا القانون.

2- إذا تراءى إلحدى احملاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام 
أو قرار الزم للفصل يف النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت األوراق بغري رسوم إىل احملكمة الدستورية العليا للفصل يف املسألة الدستورية.

3- إذا دفع اخلصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى احملاكم أو اهليئات ذات االختصاص القضائي بعدم دستورية نص يف قانون أو مرسوم أو الئحة أو 
نظام أو قرار ورأت احملكمة أو اهليئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت ملن أثار الدفع ميعاداً ال جياوز تسعني يوماً لرفع دعوى بذلك 

أمام احملكمة الدستورية العليا، فإذا مل ترفع الدعوى يف امليعاد، اعتب الدفع كأن مل يكن. 
4- إذا كانت احملكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السري يف النزاع تبني للمحكمة أّن هناك نصاّ غري دستوري متصاًل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها 

أن تتصدى بأن تفصل يف عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصاًل فعاًل باملنازعة املطروحة أمامها حسب األصول.«
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والّدولية ،كما ال يعقل منطقاً وقانوناً أْن تكون األحكام الصادرة عن حمكمة االستئناف حبّق البالغني حماًل 
للطعن بالنقض يف حني حُيرم الطفل من هذا احلّق. بل إّن حّق الطفل بالنقض هو أكثر لزوماً للطفل منه 
للبالغ، ويف حرمانه من هذا احلّق خمالفة لنصوص أحكام القانون األساسّي. وبذلك تغدو نصوص القانون 
املذكور جمرد لغو أو جمموعة من املواعظ واإلرشادات والنصائح ميكن تنحيتها جانباً بنصوص أدىن منها 

درجة.«226

الفلسطينية  النقض  حمكمة  حكم  أّن  جلّياً  ويبدو 
املشار إليه، قد اجّته حنو تأّكيد قدرة القضاء العادّي 
اإلنسان  حلقوق  الّدولية  االتفاقّيات  تطبيق  على 
التطبيق  يف  أدواته  استخدام  من  هبا  واالسرتشاد 

القضائي.

ويف السِّياق ذاته، ويف حكٍم قضائيٍّ آخر، قام القضاء العادي يف فلسطني بتطبيق اتفاقّية حقوق الطفل 
بصورة مباشرة، وهذا ما أنبأ عنه القرار رقم 2014/2863 الّصادر عن حمكمة صلح جنني الدائرة اجلزائّية 
بتاريخ 2014/9/22. وتتلخص وقائع الّدعوى يف إحالة النيابة العاّمة أحد األطفال الواقعني يف خالف 
إىل احملكمة حملاكمته بتهمة السرقة باألخذ والنشل خالفاً ألحكام املادة  مع القانون )األحداث( موقوفاً 
407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقد التمست وكيلة الدفاع إخالء سبيل هذا الطفل، 
وعدم توقيفه والسري مبحاكمته، وهو حّر طليق لكونه طالب مدرسة وتوقيفه لغايات احملاكمة يلحق به أشّد 

الّضرر.

وقد قّررت احملكمة إخالء سبيل هذا الطفل معّللة ذلك بالقول: »إّن توقيف الطفل اجلانح جيب أْن يتّم يف 
أضيق احلدود مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى على هدي ما نّص عليه قانون الطفل الفلسطيين رقم 7  
لسنة 2014 وما متليه أحكام اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 اليت أوجبت أّن يتّم استخدام العقوبات 
أو التدابري املانعة للحرية يف أضيق احلدود باعتبارها استثناًء، وكذلك حّثت هذه االتفاقية على  إيالء مراعاة 
مصلحة الطفل الفضلى االعتبار األول يف اإلجراءات القضائية، وحّضت أيّضاً على جتّنب فصل الطفل 
عن حميطه األسري والعائلي« وقد عّززت احملكمة من قرارها بالقول إّن احلرّية الشخصّية هي قاعدة دستورية 
مرعّية النفاذ مبوجب القانون األساسّي الفلسطييّن املعّدل لسنة 2003، مشرية يف منت حكمها، وعلى حنوٍّ 

صريٍح للعهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية.
226 للمزيد، يرجى النظر إىل: تعليقنا على هذا احلكم، دور القضاء يف مواءمة التشريعات مع االتفاقيات الدولية، )قراءة يف حكم حمكمة النقض الفلسطينية 

رقم 2014/56(، 
.http://legal-agenda.com/article.php?id=1050&folder=articles&lang=ar    

النقض  حمكمة  حكم  أّن  جلّياً  ويبدو 
تأّكيد  حنو  اجّته  قد  إليه،  املشار  الفلسطينية 
االتفاقّيات  تطبيق  على  العادّي  القضاء  قدرة 
هبا  واالسرتشاد  اإلنسان  حلقوق  الّدولية 
القضائي. التطبيق  يف  أدواته  استخدام  من 
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قد  احملكمة  أّن  احلكم؛  هذا  يف  ويالحظ 
حقوق  التفاقّية  مباشر  تطبيق  إىل  عمدت 
بتجّنب  بتوقيف  املتعّلقة  املسائل  يف  الطفل 
للحرّية  املانعة  التدابري  أو  العقوبات  إيقاع 
احلدود  أضيق  يف  إالّ  األحداث،  على 
مصلحة  مراعاة  إيالء  ويف  استثناًء،  باعتبارها 
الطفل الفضلى االعتبار األول يف اإلجراءات 
الطفل  فصل  جتّنب  وكذلك  القضائّية، 
ذلك  معّززة  والعائلّي،  األسرّي  حميطه  عن 
بإشارهتا إىل قانون الطفل الفلسطيين والقانون 
الضمين  االسرتشاد  مع  الفلسطيين  األساسّي 
بأحكام العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية 

والّسياسّية املصادق عليه من دولة فلسطني.

2. ضمانات المحاكمة العادلة
لقد عمدت حماكم القضاء العادي يف فلسطني إىل محاية ضمانات احملاكم العادلة بصورة الفتة يف العديد 
القضائي لضمان عدم تعّسفها  العاّمة وأجهزة الضبط  النيابة  من األحكام؛ إذ فرضت رقابة على سلطة 
يف تقّييد حرّيات املواطنني بداعي إجراءات التحقيق. ومن ذلك ما قضت به حمكمة استئناف رام اهلل يف 
حكمها  اسـتئناف جزاء رقم 2010/472 »القاعدة القانونية تقضي بأّن املتهم بريء حىت تثبت إدانته 
وحبسه احتياطياً هو إجراء مؤقت تقتضيه مصلحة التحقيق أو احملاكمة، إال أنه إجراء شاذ وخطر أجازه 
القانون العتبارات حمددة قد تكون إجراءات التحقيق أو احلفاظ على األمن والنظام العاّمني أو مصلحة 
وحياة املتهم نفسه أو ما شابه ذلك، لذا فإن احملكمة رأت بأن زوال مبرات احلبس االحتياطي يوجب 

إخالء سبيل املوقوف«.227 

وهنا يتبنّي أّن حمكمة االستئناف قد فرضت رقابتها على توقيف املتهم حىت وإن صدر من قبل احملكمة 
األدىن درجة، وهي أشارت إىل احلّق بافرتاض الباءة بصورة جلّية، وأشارت إىل أّن احلبس االحتياطي هو 

إجراء خطر، وخيضع لرقابتها، وإّن إعماله يستدعي وجود أسباب حقيقّيٍة وليست واهية.

كما كّرست احملاكم اجلزائّية الفلسطينّية يف العشرات من أحكامها- بصورٍة الفتٍة- احلّق يف الّدفاع، واعتبته 
227 اسـتئناف جزاء رقم 2010/472، قاعدة بيانات املكتب الفين باحملكمة العليا الفلسطينية، رام اهلل، مّتت املراجعة بتاريخ 2012/7/20.

ويالحظ يف هذا احلكم؛ أّن احملكمة قد عمدت إىل 
تطبيق مباشر التفاقّية حقوق الطفل يف املسائل املتعّلقة 
املانعة  التدابري  أو  العقوبات  إيقاع  بتجّنب  بتوقيف 
للحرّية على األحداث، إالّ يف أضيق احلدود باعتبارها 
الفضلى  الطفل  مصلحة  مراعاة  إيالء  ويف  استثناًء، 
وكذلك  القضائّية،  اإلجراءات  يف  األول  االعتبار 
والعائلّي،  األسرّي  حميطه  عن  الطفل  فصل  جتّنب 
الفلسطيين  الطفل  قانون  إىل  بإشارهتا  ذلك  معّززة 
االسرتشاد  مع  الفلسطيين  األساسّي  والقانون 
باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  بأحكام  الضمين 
فلسطني. دولة  من  عليه  املصادق  والّسياسّية  املدنّية 



االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان 152

مقدساً ال جيوز  الّدفاع »حّقاً  حمكمة االستئناف يف حكمها استئناف جزاء رقم 2010/96  أّن حّق 
إمهاله حتت طائلة البطالن، مشرية إىل أّن  »احلّق املتعلق بالدفاع هو حّق مقدس، واّن القانون قد ألزم 
املتهم بوجوب حضوره من خالل أمر التوقيف ولكن القانون  أعطى استثناء للمتهم حالة املرض«، وقد 
تساءلت احملكمة يف سياق تعليل حكمها بالقول: »أليست األمور األمنية والوضع يف ظّل احتالل جمرم ال 
حيرتم القانون واالعتبارات وال أي نوع من احلقوق اإلنسانية بعدم السماح ملتهم للحضور إىل احملاكم قياساً 

على األسباب املرضية« .228

وميكن القول إّن ما ورد يف هذه األحكام يُعّد من قبيل 
التطبيق الضمين ألحكام املادة 14 من العهد الّدويل 
اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية الذي ينسجم يف 
الكثري من أحكامه مع ما تضّمنه القانون األساسّي 

الفلسطييّن والقوانني اإلجرائّية الفلسطينّية.

3. حّرية الّرأّي والتعبير والحّق في الّتجمع السلمي
كّرست حماكم القضاء العادي يف فلسطني يف العديد من أحكامها حلماية حرّية الرّأّي والتعبري والّتجمع 
السلمّي، ومن ذلك ما قضت به حمكمة صلح جنني يف دعوى جزاء رقم2013/1065 الصادر بتاريخ 

.2014/10/20

وتتلخص وقائع الّدعوى يف إحالة النيابة العاّمة جمموعة من األشخاص إىل احملكمة حملاكمتهم عن هتمة 
االستمرار يف التجمهر خالفاً ألحكام املادة 168 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960؛ إذ  تضّمنت 
وقائع الئحة االهتام )قيام املتهمني املنتمني حلزب سياسي معني وبعد اتفاق مسبق بينهما بتنظيم جتمهر 

وذلك احتجاجا على املبادرة العربية ما أدى إىل اإلخالل باألمن والطمأنينة العامة(.

وقد أعلنت احملكمة براءة املتهمني يف هذه القضية معّللة حكمها بالقول إنه: »مل يثبت هلذه احملكمة وجود 
القانون  ما خيالف القواعد املتعلقة باحلّق الدستوري يف حرية الرأي والتعبري والتظاهر السلمي اليت كفلها 
األساسي الفلسطيين املعّدل يف املادة 19 منه، وكذلك يف املادة 19 أيضاّ من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق 

228  يُنظر: استئناف جزاء رقم 2010/96 »احلّق املتعلق بالدفاع هو حّق مقدس وأن املتهم عندما كان موقوفاً يف األصل وصرحت املادة 121 من القانون 
بوجوب حضوره من خالل أمر التوقيف ولكن أعطت املادة استثناء يف حالة املرض. أليست األمور األمنية والوضع يف ظل احتالل جمرم ال حيرتم القانون 
واالعتبارات وال أي نوع من احلقوق اإلنسانية بعدم السماح ملتهم للحضور إىل احملاكم قياساً على األسباب املرضية«.، قاعدة بيانات املكتب الفين باحملكمة 

العليا الفلسطينية، رام اهلل، مّتت املراجعة بتاريخ 2012/7/20.

األحكام  هذه  يف  ورد  ما  إّن  القول  وميكن 
املادة  الضمين ألحكام  التطبيق  قبيل  يُعّد من 
باحلقوق  اخلاّص  الّدويل  العهد  من   14
الكثري  يف  ينسجم  الذي  والّسياسّية  املدنّية 
من أحكامه مع ما تضّمنه القانون األساسّي 
الفلسطينّية.` اإلجرائّية  والقوانني  الفلسطييّن 
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املدنّية والّسياسية الذي صادقت عليه دولة فلسطني، عالوًة على أّن املادة املسندة للمتهمني مل يرد فيها 
قيود واضحة على احلّق يف التظاهر بوصفه حّقاً دستوريّاً، ذلك أنَّ تقدير عدم مشروعّية التجمهر تتحّقق 
بثبوت ما جيعل من هذا التجمهر وسيلًة ملخالفة القانون، وال يستقيم اعتبار التجمهر جرميًة حبّد ذاته؛ ألّن 

يف ذلك ما ميّس جوهر احلماية الدستورية حلقوق اإلنسان واحلرّيات العاّمة املكفولة دستورياً.

ويف قضية مشاهبة، كّرست احملكمة ذاهتا حرّية الرّأّي والتعبري يف حكمها الصادر بتاريخ 2014/10/12  
يف الّدعوى اجلزائّية رقم 2012/3443. وتتلخص وقائع هذه الّدعوى يف إحالة النيابة العاّمة إىل احملكمة 
للمادة 150 ق.ع رقم 16 لسنة 1960؛ إذ  النعرات املذهبّية خالفاً  شخصاً حملاكمته عن هتمة إثارة 
الّسلطة  على  فيها  يتهّجم  معينة  سياسية  تعود حلركة  بيانات  بتوزيع  املتهم  )قيام  االهتام  تضّمنت الئحة 
وعلى القيادة الّسياسية، وكذلك شارك املتهم يف اعتصام نّظمته هذه احلركة الّسياسّية يف أحد اجلامعات 

الفلسطينّية حتت عنوان ال لالعتقال السياسّي قاصداً إحداث الفتنة(.

وقد أعلنت احملكمة براءة هذا املتهم من التهمة املسندة إليه معّللة ذلك بالقول: )) إّن قيام املتهم بتوزيع 
بيانات حلركة سياسية ومشاركته يف اعتصام نظمه هذا احلزب ضد االعتقال السياسي  ال يشكل حبّد ذاته 
جرمية يعاقب عليها القانون، ذلك أّن حرية الرأي والتعبري مكفولة وحممية مبوجب أحكام القانون األساسي 
الرأي، ولكل  الفلسطيين املعّدل لسنة 2003 والذي نّصت املادة 19 منه على أنه » ال مساس حبرية 
إنسان احلّق يف التعبري عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غري ذلك من وسائل التعبري أو الفن مع مراعاة 
أحكام القانون.«(( . وهذا ما يتوافق مع ما نّصت عليه املادة 19 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية 
والّسياسّية الذي صادقت عليه فلسطني، وحيث جتد احملكمة أّن التشريع الفلسطيين مل يأِت على جترمي 
االنتماء هلذا احلزب  أو جترمي املشاركة باالعتصامات اليت تنظم من قبله، وحيث مل يثبت هلذه احملكمة أّن 
ما قام به املتهم قد اقرتن مبخالفة حلكم القانون، ومل يثبت جماسرته على إثارة النعرات املذهبّية وفقاً للوقائع 

املسندة له يف الئحة االهتام، وقّررت احملكمة تبعاً لذلك إعالن براءته عن التهمة املسندة له.

اليت نّصت على أّن: » لكّل إنسان حّق يف اعتناق 
آراء دون مضايقة، لكّل إنسان حّق يف حرّية التعبري. 
ويشمل هذا احلّق حرّيته يف التماس خمتلف ضروب 
املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا 
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 

أو يف قالب فين أو بأية وسيلة أخرى خيتارها...«

قد  احملكمة  أّن  احُلكمنْي  هذْين  من  ويالحظ 
عمدت إىل محاية احلّق يف حرية الرّأّي والتعبري 
من خالل االستناد إىل أحكام القانون األساسّي 
الفلسطيين، ومن خالل التطبيق املباشر للمادة 
. اإلنسان  حلقوق  الّدويل  العهد  من   19
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كما يبدو واضحاً أّن احملكمة قد سعت أيضاً إىل توفري احلماية للحّق يف الّتجمع السلمّي من خالل التطبيق 
الضمين للمادة 21 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت تنّص على أنّه: »يكون احلّق يف 
التجمع السلمي معرتفاً به. وال جيوز أن يوضع من القيود على مارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقاً 
للقانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام 

أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم«.

4. الحّق في الملكّية
يُعّد  احلّق يف امللكّية اخلاّصة من احلقوق األكثر محايًة يف التطبيقات املدنّية يف حماكم القضاء العادي يف 
فلسطني. لذلك جند أّن جّل احملاكم املدنّية قد كّرست هذا احلّق بصوره املختلفة، ومن ذلك ما قضت به 
حمكمة االستئناف يف رام اهلل يف حكمها استئناف مدين رقم 22/ 2009 حني أشارت إىل أّن: »القانون 
قد كفل حّق امللكية مطلقاً وبالطرق اليت رمسها القانون دومنا قيد أو شرط فال جيوز قانوناً تقييد حّق امللكية 
الفردية إال بالطرق اليت رمسها القانون، وأّن أي قيد على امللكية الفردية طاملا كانت هذه امللكية تستند إىل 

صحيح القانون يكون باطاًل ملخالفته القانون والنظام العام.«

املباشر  التطبيق  قبيل  من  احلكم  هذا  يف  ورد  ما  ويُعّد 
اليت  اإلنسان  حلقوق  العاملّي  اإلعالن  من   17 للمادة 
مبفرده  التملك  يف  احلّق  فرد  »لكّل  أّن:  على  نّصت 
ملكه  من  أحد  جتريد  جيوز  وال  غريه  مع  باالشرتاك  أو 
تعسفًا«، ويتشابك هذا احلّق مع حقوق عديدة ِمثل: 
احلّق يف التصّرف؛ واحلّق يف الشخصّية القانونّية وغريمها.

5. الحّق في تقرير المصير
إّن حّق تقرير املصري للشعوب من املبادئ األساسّية اليت نّص عليها العهد الّدويل للحقوق املدنّية والّسياسية 
يف املادة 1 منه، ومن تطبيقات هذا احلّق احلكم الصادر عن حمكمة صلح رام اهلل بتاريخ 2014/7/13 يف 
الّدعوى اجلزائّية رقم 2014/669؛ إذ أعلنت احملكمة براءة املتهمني من هتمة تصنيع أسلحة نارية خالفاً 
ألحكام املادة 25/ 5 من قانون األسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998، وعّللت احملكمة حكمها بأّن 
املتهمني مل يقوموا بتصنيع أسلحة بقصد اإلخالل بالنظام واألمن العاّمني، وإمنا قاما بذلك بقصد املقاومة 

املشروعة كأحد أشكال احلّق يف تقرير املصري، مستندًة يف ذلك إىل اتفاقّية جنيف الرابعة.

وأشارت احملكمة يف تعليل حكمها إىل أّن: » حّق تقرير املصري من أهّم احلقوق اليت اعرتف هبا وأوجدها 
القانون الّدويل، وقد مّت النّص صراحة على هذا احلّق مبيثاق األمم املتحدة، وذلك بنّص املادة )1/ 2( 

ويُعّد ما ورد يف هذا احلكم من قبيل التطبيق 
العاملّي  اإلعالن  من   17 للمادة  املباشر 
حلقوق اإلنسان اليت نّصت على أّن: »لكّل 
فرد احلّق يف التملك مبفرده أو باالشرتاك مع 
غريه وال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفاً«.
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بالتعاون  اخلاّص  التاسع  الفصل  من   )55( املادة  بنّص  وأيضاً  املتحدة،  األمم  ومبادئ  بأهداف  املتعّلقة 
الدويل االقتصادي واالجتماعي، وتعتب فلسطني ملتزمة هبذه القواعد بصفتها دولة مراقب يف منظمة األمم 
املتحدة، ويف سبيل مارسة الشعب حلّقه يف تقرير املصري  يكون له إتباع املقاومة املسلحة )الكفاح املسلح( 
من خالل  عمليات القتال اليت تقوم هبا عناصر وطنية من غري أفراد القوات املسلحة النظامية، دفاعاً عن 
املصاحل الوطنية أو القومية، ضّد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل يف إطار تنظيم خيضع إلشراف 
وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية، أو كانت تعمل بناء على مبادرهتا اخلاصة، سواء باشرت هذا النشاط فوق 

اإلقليم الوطين أو من قواعد خارج هذا اإلقليم«.

وأشارت احملكمة يف قرارها إىل العديد من قراراتّ  اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة اليت أقّرت مبا ميكن أن يُعّد 
عرفاً دولّياً حبّق الشعوب يف املقاومة املسلحة باعتبار حّق املقاومة املسلحة املشروعة كأحد أساليب تقرير 

املصري229

ووجدت احملكمة أّن األفعال اليت قام هبا املتهمون تندرج يف سياق حّق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه 
من خالل حّقه املشروع يف املقاومة املسلحة، وأسهبت يف توصيف انطباق املقاومة املشروعة املعرتف هبا يف 

القانون الّدويل على األفعال اليت قام هبا هؤالء 
براءهتم  إعالن  بالنتيجة  وقّررت  األشخاص، 

لكون الفعل ال يؤّلف ُجرماً.

إىل  استندت  قد  احملكمة  أّن  هنا  ويالحظ 
تطبيق االتفاقّيات الّدولّية حلقوق اإلنسان من 
خالل التطبيق الضمين للمادة 1 من العهد 
الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت 
تقرير  حّق  الشعوب  جلميع  أّن  على  نّصت 
مصريها بنفسها، وهى مبقتضى هذا احلّق حرّة 

229  القرارات اخلاّصة باجلمعية العاّمة لألم املّتحدة اليت وردت يف احلكم:
1- توصية رقم )2105/ 1964(، اليت جاء فيها تعرتف اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة مبشروعّية كفاح الشعوب الرازحة حتت االستعمار من أجل 
نيل حّقها يف تقرير املصري واستقالهلا، ودعت الدول مجيعها لتقدمي املعونة املادية واملعنوية حلركات التحّرر الوطيّن يف األقاليم املستعَمرة  ، ويالحظ 
على التوصية السابقة غموض النّص، وعلى وجه التحديد كلمة كفاح، فحصل لَْبس يف حتديد املعىن املقصود بالكفاح: هل هو سلمّي أو عسكرّي.

2-  القرار رقم )2778/ 1971( والقرار رقم )2955/ 1972(؛ إذ مّت التأّكيد فيهما على حّق الشعوب يف تقرير املصري واحلرّية واالستقالل، وشرعّية 
نضاهلا بكّل الوسائل املتاحة هلا واملنسجمة مع ميثاق األمم املّتحدة.

3-  القرار رقم )3070/ 1973( والذي مبوجبه طلبت اجلمعية العاّمة لألمم املّتحدة من مجيع الدول األعضاء االعرتاف حبّق الشعوب يف تقرير 
مصريها، واستقالهلا، وتقدمي الدعم املادّي واملعنوّي وكافة أنواع املساعدات للشعوب اليت تناضل من أجل هذا اهلدف.

4-  توصيات اجلمعّية العاّمة ذوات األرقام: )2708، 652، 3295( املتخذة خبصوص املستعمرات البتغالية وخبصوص الوضع يف ناميبيا؛ إذ أّكدت اجلمعّية 
العاّمة فيها صراحًة على أّن »الكفاح املسلح« هو أحد الوسائل املشروعة اليت قد تلجأ حركات التحرر الوطين إليها لتحقيق حّقها يف تقرير املصري .

ويالحظ هنا أّن احملكمة قد استندت إىل تطبيق االتفاقّيات 
الّدولّية حلقوق اإلنسان من خالل التطبيق الضمين للمادة 
1 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية 
اليت نّصت على أّن جلميع الشعوب حّق تقرير مصريها 
بنفسها، وهى مبقتضى هذا احلّق حرّة يف تقرير مركزها 
االقتصادي  منائها  لتحقيق  السعي  الّسياسي وحرّة يف 
واالجتماعي والثقايف، وكذلك للتطبيق املباشر التفاقّية 
جنيف الرابعة لغايات التكّييف القانوين للوقائع، مستندًة 
إىل  العرف الّدويل حلقوق اإلنسان بوصفه مصدراً ملزماً.
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يف تقرير مركزها الّسياسي وحرّة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف، وكذلك للتطبيق 
املباشر التفاقّية جنيف الرابعة لغايات التكّييف القانوين للوقائع، مستندًة إىل  العرف الّدويل حلقوق اإلنسان 

بوصفه مصدراً ملزماً.

كما أّن احملكمة قد استندت إىل ميثاق األمم املّتحدة السيما املادة )1/ 2( املتعّلقة بأهداف األمم املّتحدة 
ومبادئها، وأيّضاً بنّص املادة )55( من الفصل التاسع اخلاّص بالتعاون الّدويّل االقتصادّي واالجتماعّي؛ إذ 
أشارت احملكمة إىل أّن  فلسطني ملتزمة هبذه القواعد بصفتها دولة مراقب يف منظمة األمم املّتحدة، مع 
اإلشارة يف سياق التعليل إىل توصيات وقرارات اجلمعية العاّمة لألمم املتحدة خبصوص احلّق يف تقرير املصري، 

وشروط املقاومة املسلحة املشروعة يف القانوين الّدويل.

سادسًا
اجتهادات القضاء العادي في الجزائر

حّدد قانون اإلجراءات املدنّية واإلداريّة اجلزائري رقم 09/08 املؤرخ يف 02/25/ 2008 تشكيلة كّل جهٍة 
من اجلهات القضائّية التابعة للنظام القضائّي العادي وكيفّية سريها، وميتاز القضاء العادي اجلزائري بالتنوّع 

والتخّصص على النحو التايل:
القضائية . 1 اجملالس  ألعمال  املقّومة  اهليئة  وهي  العادي،  القضاء  هرم  قّمة  على  هي  العليا:  احملكمة 

واحملاكم، وقد أناط هبا الّدستور السهر على احرتام القانون وتوحيد االجتهاد القضائي، فهي بالتايل 
حمكمة قانون. تتشّكل من 8 غرف تتفرّع إىل أقسام تبعاً للحاجة، وهي: الغرفة املدنّية؛ والغرفة العقاريّة؛ 
وغرفة األحوال الشخصّية واملواريث؛ والغرفة االجتماعّية؛ والغرفة اجلنائّية؛ والغرفة التجارية والبحرية؛ 
وغرفة اجلنح واملخالفات؛ وغرفة العرائض. وُتصدر احملكمة العليا قراراهتا بتشكيلة مجاعّية إما يف غرفة 
أو يف قسم، يرأسها رئيس غرفة أو قسم حسب احلالة، ويسهر بذلك رئيس الغرفة مبساعدة رؤساء 
األقسام على تناسق االجتهاد القضائي داخل كّل غرفة، ويسهر الرئيس األول للمحكمة العليا على 
تناسق االجتهاد القضائي على مستوى احملكمة العليا. وجتتمع غرفتان أو ثالث غرف يف إطار الغرف 
املختلطة للفصل يف مسألة اجتهاٍد قضائيٍّ مشرتٍك بينها، وإذا مل تتوّصل إىل حلٍّ موّحد يدعو الرّئيس 
األّول الغرف جمتمعًة للفصل يف النقطة القانونية املثرية لالختالف، وذلك باجتماع تشكيلة متّثل كّل 
غرف احملكمة العليا، ويصُدر حينئذ قراٌر مبدئيٌّ يفرض نفسه على اجلميع، وينقسم قضاة احملكمة العليا 

إىل قضاة احلكم؛ وقضاة النيابة العاّمة.
اجملالس القضائّية: تُعّد جهات قضائية من الّدرجة الثانية، وتُعىن بالفصل يف االستئنافات املرفوعة ضّد . 2
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األحكام الّصادرة عن احملاكم وتفصل فيها كآخر درجة للتقاضي. كما يُعطيها قانون اإلجراءات املدنّية 
املنافسة،  املتعّلقة بالفصل يف الطعون املوّجهة ضّد قرارات جملس  واإلداريّة صالحياٍت أخرى كتلك 
إضافًة إىل الفصل يف الطلبات املتعّلقة بتنازع االختصاص بني القضاة، والفصل يف طلبات رّد القضاة. 
وتتشّكل اجملالس القضائّية من غرف موّزعة، حسب طبيعة املنازعات، وهي أساًسا: الغرفة املدنّية؛ 
والغرفة اجلزائّية؛ وغرفة االهتام؛ والغرفة االستعجالّية؛ وغرفة شؤون األسرة؛ وغرفة األحداث؛ والغرفة 
بتشكيلة  القضائّية  اجملالس  وتفصل  التجاريّة.  والغرفة  البحريّة؛  والغرفة  العقاريّة؛  والغرفة  االجتماعّية؛ 
مجاعية ما مل ينّص القانون على خالف ذلك، على أْن يُراعى يف التشكيلة أْن يكون العدد فرديًّا حىت 

ميكن تكوين أغلبّية.
احملاكم الفرديّة : هي جهات قضائّية تفصل بقاٍض فرد وفقاً لقواعد إجرائّية بسيطة حمّددة يف التشريع . 3

املعمول به، وحيّدد اختصاصاهتا وسريها كّل من قانويْن: اإلجراءات املدنّية؛ واجلزائّية، إضافًة إىل القوانني 
القانون على  التقاضي ما مل ينّص  النزاعات كدرجٍة أوىل من درجات  اخلاّصة، وهي تفصل يف كّل 
خالف ذلك. وتنظَّم احملاكم حسب حجم عملها وأمهّية نشاطها إىل أقسام، ويتّم حتديد األقسام، 
وتوزيع القضاة عليها بأمٍر من رئيس احملكمة بعد اسّتطالع رأّي وكيل اجلمهورية، وميكن للقاضي أْن 

ُيصدر أحكاماً يف أكثر من قسم أو فرع حسبما يتطّلب الّسري احلسن للمحكمة.
حبيث . 4 املتخّصصة،230   القضائية  واألقطاب  اجلنايات  حمكمة  ومنها  املتخّصصة:  القضائية  اجلهات 

املرتبطة هبا،  املوصوفة كجنايات وكذا اجلنح واملخالفات  بالنظر يف األفعال  اجلنايات  ختتّص حمكمة 
واجلرائم املوصوفة بأفعال إرهابّية أو ختريبّية واحملالة إليها بقرار هنائّي من غرفة االهتام. وتلتزم حمكمة 
اجلنايات بالنظر يف الّتهم الواردة يف قرار اإلحالة الصادر عن غرفة االهتام دون سواها، وليس هلا أن 

تقّرر عدم اختصاصها، وقراراهتا قابلة للطعن بالنقض أمام احملكمة العليا.

أّما األقطاب املتخّصصة؛ فتفصل يف النزاعات والقضايا املعّقدة من منطلق جتميع الوسائل املادية والكفايات 
واإلفالس  الّدولية؛  التجارة  منازعات  يف:  بالنظر  حصريًّا  املدنية  األقطاب  وختتّص  املتخّصصة،  البشرية 

والتسوية القضائّية؛ ومنازعات البنوك؛ وامللكّية الفكرية؛ واملنازعات البحرية والنقل اجلوي والتأمينات.231

وعلى مستوى التطبيقات القضائّية، ذهب القضاء العادي يف اجلزائر يف العديد من أحكامه، وعلى حنوٍّ 

230  تشتمل اجلهات القضائية املتخّصصة  يف اجلزائر على احملاكم العسكرية اليت حيكمها قانون خاّص يتعّلق بالقواعد العسكرية، وهي ذات طبيعة خاّصة من 
ناحية تشكيلتها، وكذا من ناحية اإلجراءات املّتبعة أمامها. وهي تنظر يف اجلرائم املخّلة بالنظام العسكري، وتتمثل خصوصيتها يف كون إجراءات التحقيق 
فيها سرّية، كما أّن أوامر التوقيف واإليداع تكون نافذًة إىل حني الفصل يف القضية، وُتصدر أحكامها دون تسبيب ما عدا حاليْت عدم االختصاص أو 
الطلبات العارضة، عكس ما هو سائد يف اجلهات القضائية للقضاء العادي واإلداري اليت يتوجب عليها تسبيب أحكامها، يرجى النظر إىل: عادلة الوردي، 

باحثة بدرجة  الدكتوراه »القانون العاّم والعلوم الّسياسّية«، فاس، املرجع الّسابق.

231 للمزيد حول تنظيم القضاء العادي اجلزائري، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.
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صريٍح، إىل تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان. وهذا ما سنستعرضه يف االجتهادات القضائّية التالّية:

1. حقوق الالجئين
رقم 13/12238  فهرس  رقم 13/11542  اجلنح يف حكمها جدول  قسم  قسنطينة  تصّدت حمكمة 
الصادر بتاريخ 2013/9/29، بشكٍل الفٍت، حلماية حقوق الالجئني. وتتلخص وقائع الّدعوى يف قيام 
عناصر الضبطية القضائية بالقبض على أحد الالجئني الذين دخلوا األراضي اجلزائرية بصورة مشروعة؛ إذ 
مّت ضبط الالجئ املذكور وهو متواجد يف حمل اشتبهت الّسلطات اجلزائرية بتواجده يف هذا املكان لغايات 
العمل، فتّمت إحالته لوكيل اجلمهورية الذي قّرر بدوره اهتامه جبنحة العمل دون ترخيص طبقاً للمادتنْي: 
7 و88 من القانون رقم 8-11  وكانت إحالته إىل حمكمة احلال حملاكمته عن هذه التهمة طبقاً للقانون.

وقد قضت احملكمة يف سابقٍة فريدٍة بإعالن براءة 
املتهم من هذه التهمة، وعّللت ذلك باالستناد 
حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  مباشر  تطبيق  إىل 
اإلنسان ال سيما االتفاقّية الّدولية اخلاّصة بوضع 
الالجئني لسنة 1951 اليت صادق عليها اجلزائر 
باجلريدة  واملنشورة   1963 جويلية*   25 يف 
وميكن   .1963 لسنة   105 العدد  يف  الرمسية 
من  االتفاقّية   هلذه  احملكمة  هذه  تطبيق  رصد 

خالل التايل: 

تطبيق مباشر للمادة 3 من االتفاقّية الّدولية اخلاّصة بوضع الالجئني لسنة 1951؛ إذ رأت احملكمة 	 
أّن هذا الشخص تنطبق عليه صفة الالجئ مبقتضى هذه املادة، وصّرحت احملكمة بأّن ألحكام هذه 
االتفاقية األولوية يف التطبيق على هذا الشخص لكونه الجئاً وال تطبق عليه أحكام القانون الّداخلي 

مبقتضى املادتنْي: 1 و7 من القانون رقم 11-8. 

الّدولّية اخلاّصة بوضع الالجئني لسنة 1951، 	  املادة 31 من االتفاقّية  للفقرة 1 من  تطبيق مباشر 
اليت تنّص على: »متتنع الدول املتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخوهلم أو وجودهم غري 
القانوين، على الالجئني الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمني مباشرة من إقليم 
إىل  أنفسهم  يقدموا  أْن  املادة 1، شريطة  املقصود يف  باملعين  أو حريتهم مهددة  فيه حياهتم  كانت 

السلطات دون إبطاء، وأن يبهنوا على وجاهة أسباب دخوهلم أو وجودهم غري القانوين«.

قضت احملكمة يف سابقٍة فريدٍة بإعالن براءة املتهم من 
هذه التهمة، وعّللت ذلك باالستناد إىل تطبيق مباشر 
لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان ال سيما االتفاقّية 
الّدولية اخلاّصة بوضع الالجئني لسنة 1951 اليت 
صادق عليها اجلزائر يف 25 جويلية* 1963 واملنشورة 
.1963 لسنة   105 العدد  يف  الرمسية  باجلريدة 
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وقد استندت احملكمة يف حكمها إىل املادتنْي: 131 و132 من الّدستوري اجلزائري، ويظهر جلّياً من هذا 
احلكم أّن احملكمة قد عمدت إىل تغليب االتفاقية على القانون الّداخلي مبا يعّزز من قدرة القضاء العادي 

على تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان.

2. حقوق الطفل
أسبغت حمكمة قسنطينة القسم املدين يف حكمها جدول رقم 14/13695 فهرس رقم 14/07041 
الصادر بتاريخ 2014/11/30 محايًة الفتًة حلقوق الطفل. وتتلخص وقائع الّدعوى بتعرض طفل لصعقة 
كهربائية بسبب األسالك الكهربائية غري املصانة بني األعمدة واملنازل، اليت أّدت إىل إحداث عاهة مستدمية 
بالطفل  الذي حلّق  الّضرر  للتعويض عن  بطلب  بواسطة وكيلهم  ذووه  فتقّدم  الطفل،  يّد  قطع  تتمّثل يف 

املذكور.

وقد قضت حمكمة قسنطينة القسم املدين يف هذا احلكم بإلزام اجلهة املّدعى عليها بدفع مبلغ  ثالثة ماليني 
دينار جزائري للطفل بواسطة والده تعويضاً عن األضرار اليت حلقت به.

والالّفت يف هذا احلكم أّن احملكمة قد علّلت قرارها باالستناد إىل امليثاق اإلفريقّي حلقوق الطفل ورفاهيته 
الذي صادق عليه اجلزائر بتاريخ 8 متوز/يوليو يف العام 2003، واملنشور باجلريدة الرمسية رقم 41 لسنة 
2003؛ إذ أّكدت احملكمة، بعد استعراضها لنصوص الّدستور اجلزائري والقوانني اجلزائرية ذات العالقة 
وبعد تكّييف الوقائع على أساس املسؤولّية املدنّية واخلطأ املفرتض، أّن االتفاقّيات الّدولية جيب أْن تؤخذ 
باالعتبار، مشرية إىل وجوب أْن حيرتم القاضي املدين االتفاقّيات الّدولية يف قضائه حتت طائلة البطالن، 
معّززاً ذلك مبا ورد يف املادة 358  الفقرة 7 من قانون اإلجراءات املدنّية واإلداريّة اجلزائري من أّن عدم 
احرتام القاضي لالتفاقّيات الّدولية هو أحد أوجه الطعن بالنقض، مؤّكداً وجوب محاية احلقوق املدنّية من 

خالل التطبيق املباشر لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان.

املباشر  التطبيق  إىل  احملكمة  عمدت  لذلك،  وإعمااًل 
للمادة الرابعة من امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته 
الذي صادق عليه اجلزائر بتاريخ 8 متوز/يوليو يف العام 
2003، واملنشور باجلريدة الرمسية رقم 41 لسنة 2003 
بالطفل  تتعلق  اليت  األفعال  على: »يف كافة  تنّص  اليت 
واليت يتعهد هبا أي شخص أو جهة تأخذ مصاحل الطفل 

املثلى االعتبار األول، و يف كافة اإلجراءات القضائية أو اإلدارية اليت تؤثر على الطفل القادر على إبداء 
آرائه اخلاصة – يتم توفري الفرصة لسماع آراء الطفل، إما بشكل مباشر أو من خالل مثل نزيه كطرف يف 

عمدت احملكمة إىل التطبيق املباشر للمادة 
الطفل  اإلفريقي حلقوق  امليثاق  من  الرابعة 
بتاريخ  اجلزائر  عليه  الذي صادق  ورفاهيته 
واملنشور   ،2003 العام  يف  متوز/يوليو   8
. لسنة 2003  رقم 41  الرمسية  باجلريدة 
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اإلجراءات، وتوضع تلك اآلراء يف االعتبار من قبل اجلهة ذات الصلة وفقاً ألحكام القانون املناسب.«

من املالحظ أّن هذه احملكمة قد عمدت إىل إسباغ احلماية ملصاحل الطفل الُفضلى من خالل هذا التطبيق 
املباشر للمادة 4  واملادة 11 من امليثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته؛ إذ فّسرت احملكمة مصلحة الطفل 
الُفضلى يف هذه الّدعوى بالقول: » بوجوب تقدير التعويض الذي حيقق التكفل التاّم بالطفل صحياً ونفسّياً 
والذي يرعى حّقه يف مواصلة الدراسة وحّقه يف الرتبية املنوه عنها يف املادة 11 من نفس امليثاق لتعزيز وتنمية 
شخصية الطفل ومواهبه فضاًل عن التعويض الذي يضمن له العالج والتكفل الذي حيمي قدراته الذهنية 

والبدنية إىل حني نضوجه«.

وجند يف هذا الّسياق أّن ما ذهبت له هذا احملكمة، وإن 
الّدولية  لالتفاقّيات  املباشر  التطبيق  قبيل  من  يُعّد  كان 
حلقوق اإلنسان، إالّ أنه يشّكل إضاءًة على مدى قدرة 
القاضي املدين على تفسري عميق لدوره يف محاية حقوق 

اإلنسان من خالل اجتهاداته القضائية.

سابعًا
اجتهادات القضاء العادي في األردن

تُعرف حماكم القضاء العادي يف األردن باحملاكم النظامية، وهي احملاكم صاحبة االختصاص العاّم مبمارسة 
حّق القضاء على مجيع األشخاص يف مجيع املواّد املدنّية واجلزائّية، مبا يف ذلك الّدعاوى اليت تقيمها احلكومة 

أو تقام عليها،232 وتنقسم حماكم القضاء العادي إىل اجلهات القضائّية التالّية:

1. محاكم الّدرجة األولى؛ وهي:
حماكم الصلح: وتتشّكل من قاٍض منفرد، وتنشأ مبوجب نظام يصدر عن جملس الوزراء استناداً إىل 	 

املادة )3/أ( من قانون تشكيل احملاكم النظامية رقم )17( لسنة 2001 حيّدد اختصاصها املكاين، 
ومتارس الصالحية املخّولة إليها مبقتضى قانون حماكم الصلح، أو أّي قانون أو نظام معمول به سواء 
يف املواد اجلزائّية، او املواد احلقوقّية التجاريّة واملدنّية، كما ختتّص بالنظر يف القضايا العمالية وغريها من 

املسائل الّداخلة يف اختصاصها.
.http://www.jc.jo/types ،232 يرجى النظر إىل: موقع اجمللس القضائي األردين

وجند يف هذا الّسياق أّن ما ذهبت له هذا 
احملكمة، وإن كان يُعّد من قبيل التطبيق املباشر 
لالتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، إالّ أنه 
يشّكل إضاءًة على مدى قدرة القاضي املدين 
لدوره يف محاية حقوق  تفسري عميق  على 
القضائية. اجتهاداته  خالل  من  اإلنسان 
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حماكم البداية: وتؤّلف من رئيس وعدد من القضاة حبسب احلاجة، وهي منتشرة يف خمتلف حمافظات 	 
وألوية وأقضية اململكة، وتنشأ مبوجب نظاٍم خاصٍّ صادٍر عن جملس الوزراء باالستناد إىل أحكام املادة 
النظامية رقم )17( لسنة 2001، ومتارس االختصاصات بصفتها  احملاكم  قانون تشكيل  )4( من 
االبتدائية يف مجيع الّدعاوى احلقوقّية والّدعاوى اجلزائّية اليت مل تفّوض صالحية القضاء فيها ألّي حمكمة 
أخرى )أي احملاكم صاحبة الوالية العاّمة(، كما تنعقد بصفتها حمكمة درجة ثانية كمحكمة استئناٍف 
للنظر يف الطّعون املوّجهة إىل األحكام املستأنفة إليها الصادرة عن حماكم الصلح، وذلك يف األحوال 

اليت ينّص قانون حماكم الصلح على أهنا تستأنف إىل احملاكم االبتدائية.233

كما تنشأ دائرة تسمى )دائرة التنفيذ( لدى كّل حمكمة بداية يرأسها قاٍض يسمى رئيس التنفيذ ال 
تقل درجته عن الرابعة، ويعاونه قاٍض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه، ويباشر قاضي الصلح 

اختصاصات الرئيس يف األماكن اليت ليس فيها حمكمة بداية.234
2. محاكم الّدرجة الثانية، وتنقسم إىل:

احملاكم االستئنافّية، وهي تنعقد من ثالثة قضاة، على األقّل، للّنظر يف الطّعون املوّجهة إىل األحكام 	 
الصادرة يف القضايا اجلزائّية واحلقوقّية املستأنفة إليها، ويوجد يف اململكة ثالث حماكم استئناف يف كلٍّ 

من: عّمان؛ وإربد؛ ومعان.
حمكمة التمّييز: ومقّرها يف عّمان، وهي حمكمة قانون، وال تعّد درجًة من درجات التقاضي، وال تكون 	 

حمكمة موضوع )أي تبحث يف الوقائع واألدلة( إال عند الّنظر يف التمّييز املرفوع إليها يف أحكام حمكمة 
أمن الّدولة؛ وحمكمة الشرطة؛ وحمكمة اجلنايات الكبى. ويرأس حمكمة التمّييز رئيس اجمللس القضائي 
ومعه عدد من القضاة بقدر احلاجة، وتنعقد من مخسة قضاة، على األقّل، يف هيئتها العادية يرأسها 

القاضي األقدم.235
احملاكم اخلاّصة: وهي حماكم مجيع قضاهتا نظاميون، وتتكّون من: حمكمة اجلنايات الكبى؛ وحمكمة 	 

وحماكم  واملياه؛  األراضي  تسوية  وحمكمة  اجلمارك؛  بداية  وحمكمة  الّدخل؛  ضريبة  قضايا  استئناف 
البلديات؛ وحمكمة صيانة أمالك الدولة.236

233  تنعقد حمكمة البداية للنظر يف الّدعاوى احلقوقية من قاض منفرد يُعرف بقاضي البداية، وذلك عند النظر يف مجيع الّدعاوى احلقوقّية اخلارجة عن اختصاص 
قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها، والنظر يف الّدعاوى املتقابلة وما يتفرع عنها وعن الّدعوى األصلية.

وتنعقد يف الّدعاوى اجلزائّية على الوجه التايل:
منفرد عند النظر يف جرائم اجلنح اخلارجة عن صالحية قاضي الصلح مبوجب قانون حماكم الصلح، ومن قاضينْي عند النظر يف القضايا اجلنائّية اخلارجة عن 
صالحية حمكمة اجلنايات الكبى مبوجب قانوهنا، ومن ثالثة قضاة عند النظر يف القضايا اجلنائية اليت تكون عقوبتها القانونية اإلعدام، أو األشغال الّشاقة 
املؤبّدة، أو االعتقال املؤبّد، أو االعتقال املؤقت، أو األشغال الّشاقة املؤقتة ملدة ال تقل عن مخس عشر سنة، واخلارجة عن صالحية حمكمة اجلنايات الكبى 

مبوجب قانوهنا اخلاّص، املرجع الّسابق.

234 يرجى النظر إىل: قانون رقم )36( لعام 2002، قانون التنفيذ )قانون مؤقت(.

235 للمزيد حول اختصاصات حمكمة التمّييز، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق. 

236 للمزيد حول احملاكم النظامية األردنية، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق.
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يتعّلق  ما  النوعي. ويف  التقاضي والتخّصص  بتنوّع درجات  العادي يف األردن ميتاز  القضاء  أّن  ويالحظ 
باجتهادات هذا القضاء يف تطبيق االتفاقّيات الّدولية حلقوق اإلنسان، سوف نستعرض بعضاً من اجتهاداته 

يف هذا الشأن من خالل احملاور التالّية:

1. الحّق في الشخصّية القانونّية وحّرية التعاقد
َسعت حماكم القضاء العادي يف األردن يف العديد من قرارهتا إىل محاية احلّق يف الشخصّية القانونّية وحرّية 
التعاقد، ومن ذلك قرار حمكمة التمّييز األردنية املتعّلق بالنظر يف نزاع يتضّمن قيام شركٍة برفع دعوى للمطالبة 
بالتعويض وبتطبيق شرط التحكيم الذي أُدرج يف عقد النقل بني الشاحن والناقل )مالك الباخرة( واملرسل 

إليه )املّدعي(.

بقواعد  املعروفة  للعام 1978  البحري  للنقل  املّتحدة  األمم  اتفاقّية  بتطبيق  التمّييز  حيث قضت حمكمة 
هامبورغ، اليت تسمح ألطراف عقد النقل بإحالة أّي نزاٍع يتعّلق بنقل البضائع إىل أّي مكان يتفقون عليه، 
وذلك خالفاً ملا نّصت عليه املادة 215 من  قانون التجارة البحرية األردين اليت جعلت للمحاكم األردنية 
الفقه والقضاء أمجعا على أّن  النزاع ، وعّللت احملكمة ذلك بالقول: »إّن  النظر يف ِمثل هذا  اختصاص 
االتفاقّيات الّدولّية اليت ُتبمها الّدول هي أمسى مرتبًة من القوانني احمللّية هلذه الّدول، وأّن هذه االتفاقّيات 
أوىل بالتطبيق، ولو تعارضت نصوصها مع القانون الّداخلي لديها.. »ويشرتط يف ذلك أن تكون االتفاقيات 
واملعاهدات الدولّية قد مّرت مبراحلها الدستورية يف البلد الذي ينظر النزاع. ولبيان فيما إذا كانت اتفاقّية 
األمم املّتحدة للنقل البحري اليت انضّمت إليها األردن مبوجب قرار جملس الوزراء املنشور يف عدد اجلريدة 
الرمسية رقم ))4484 (( تاريخ 2001/4/16 اليت أجازت اتفاق األطراف على إحالة أي نزاع يتعّلق بنقل 
البضائع إىل أي مكان يُعني هلذا الغرض ، قد مرَّت مبراحلها الّدستورية أم ال ، وهل يستلزم لنفاذها موافقة 

جملس األّمة والتصديق عليها«.237

التمّييز األردنية قد عمدت  ويف هذا يّتضح أّن حمكمة 
عند  الوطين  القانون  على  الّدولية  االتفاقّية  تغليب  إىل 
حتّقق الّشروط املطلوبة لنفاذ هذه االتفاقّية. وميكن القول 
للمادة 6 من  الضمين  التطبيق  قبيل  يُعّد من  إّن ذلك 
على:  نّصت  واليت  اإلنسان  حلقوق  العاملّي  اإلعالن 
»لكّل إنسان أينما وجد احلّق يف أْن يعرتف بشخصيته 

237 سامية بوروبة، االجتهاد القضائي يف تطبيق معاّيري حقوق اإلنسان يف حماكم عربّية، اجلزائر- العراق- األردن- املغرب- فلسطني، منشورات معهد راؤول 
والينبغ، ص 33،34.

التمّييز األردنية  ويف هذا يّتضح أّن حمكمة 
قد عمدت إىل تغليب االتفاقّية الّدولية على 
القانون الوطين عند حتّقق الّشروط املطلوبة 
إّن  القول  وميكن  االتفاقّية.  هذه  لنفاذ 
ذلك يُعّد من قبيل التطبيق الضمين للمادة 
. اإلنسان  حلقوق  العاملّي  اإلعالن  من   6
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القانونية.« وتنبثق عن احلّق يف الشخصية القانونّية حقوق أخرى، منها احلّق يف حرّية التعاقد مبوجب هذه 
الشخصّية القانونّية، وهو ما يظهر جلّياً يف انصراف إرادة أطراف عقد النقل بإحالة أّي نزاٍع يتعّلق بنقل 
البضائع إىل أّي مكان يتفقون عليه، وهذا ما دفع حمكمة التمّييز إىل محاية هذا احلّق وتطبيق اتفاقّية األمم 
املّتحدة للنقل البحري للعام 1978 املعروفة بقواعد هامبورغ، اليت تسمح ألطراف عقد النقل بإحالة أّي 
نزاٍع يتعّلق بنقل البضائع إىل أّي مكان يتفقون عليه، مغّلبة ذلك على تطبيق قانون التجارة البحري األردين 

الذي جعلت  املادة 215 منه اختصاص النظر يف ِمثل هذا النزاع ِحكراً على احملاكم األردنية..«238

2. الحّق في الحّرية الشخصّية
بسطت حماكم القضاء العادي يف األردن يف الكثري من أحكامها رقابًة على مدى توافر ضمانات احملاكمة 
العادلة السيما احلّق يف احلرّية الشخصّية، ومن ذلك احلكم الصادر عن حمكمة التمّييز األردنّية للنظر يف 
التمّييز املقّدم يف حكم حمكمة جنايات عمان الصادر بتاريخ 2003/01/29 والقاضي بإدانة متهمني 

واحلكم عليهم باألشغال الشاقة املؤبّدة. 

بتاريخ  مّت  املتهمني  على  القبض  إّن   « بالقول:  ذلك  معّللة  احلكم  بنقض  التمّييز  حمكمة  قضت  وقد 
2001/08/11 ومّت توديعهم إىل املدعي العام بتاريخ 2001/08/20 وأّن بقاءهم يف مركز األمن مدة 
تسعة أيام خمالف ألحكام املادة 100 من قانون أصول احملاكمات اجلزائّية األردين واليت تنص على أّن »على 
موظف الضابطة العدلية أْن يسمع فوراً أقوال املشتكى عليه وأْن يرسله إىل املدعي العام املختص خالل أربع 
وعشرين ساعة.« ألن املنطق يقضي أن ال حيتجز املتهمون طيلة هذه املدة يف نظارة الشرطة وأن يرسلوا فورا 
إىل املدعي العام«. وهذا ما يعتب من قبيل االحتجاز التعّسفي مستندة إىل حدود الصالحّيات؛  إذ نّصت 
املادة 100 من قانون أصول احملاكمات اجلزائّية األردين على ما يلي: »على موظف الضابطة العدلية أْن 

يسمع فوراً أقوال املشتكى عليهن وأْن يرسله إىل املدعي العام املختص خالل أربع وعشرين ساعة.«

نتزعة باإلكراه 
ُ
ويف الّسياق ذاته، استقّر اجتهاد حمكمة التمّييز بغرفتها اجلزائّية على استبعاد األدلة كافة امل

بنوعيه: املادّي؛ واملعنوّي، وقد تعّزز هذا االجتهاد بعد مصادقة األردن على اتفاقّية مناهضة التعذيب العام 
2007 اليت ترّتب عليها تعديل نّص املادة )208( من قانون العقوبات، وتّوج حديثاً بالتعديل الّدستوري 

يف العام 2011 الذي نّص صراحة على ذلك.239

238 للمزيد حول حيثيات احلكم، يرجى النظر إىل: املرجع الّسابق، ص 34.

239 املرجع الّسابق، ص 128.
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وتُعّد هذه االجتهادات من قبيل التطبيق الضمين لالتفاقّيات 
الّدويل  العهد  املادة 14 من  اإلنسان السيما  الّدولية حلقوق 

اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية.

3. الحّق في الحّرية الشخصّية وعدم اإلكراه البدني
سعى القضاء العادي األرديّن من خالل دوائر تنفيذ األحكام 

املدنّية والتجارية  إىل محاية احلّق يف احلرّية الشخصّية وعدم اإلكراه البدين لإلنسان على أساس عدم قدرته 
على الوفاء بالتزام تعاقدي. وقد صدرت أحكام قضائّية عّدة هبذا الّصدد مستندًة إىل تطبيق مباشر للعهد 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسية. وقامت هذه التطبيقات بإعمال أحكام املادة 11 من امليثاق 
الّدويّل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية اليت نّصت على: » ال جيوز سجن أي إنسان جملرد عجزه عن 
الوفاء بالتزام تعاقدي«، مغّلبًة ذلك على تطبيق أحكام املادة 22 من قانون التنفيذ األرديّن اليت تنّص على 
أنه:« جيوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا مل يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته املالية..«، 
ومن ذلك قرار رئيس دائرة التنفيذ يف العقبة الذي قّرر الرجوع عن قرار أصدره حببس مدين، مستنداً يف 
ذلك إىل املادة 11 من العهد الّدويّل اخلاّص باحلقوق الّسياسّية واملدنّية؛ إذ عّلل القاضي حكمه بأّن املادة 
22 من قانون التنفيذ اليت جُتيز طلب احملكوم له حبس احملكوم عليه بسداد دين، تتعارض مع نّص املادة 
11 من العهد الّدويل اليت تقول إنه ال جيوز حبس أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، مشرياً 
القوانني  الّدولة تسمو على  قبل  عليها من  املصادق  الّدولية  واملعاهدات  االتفاقّيات  أّن  إىل  التسبيب  يف 

احمللية.240

وقد قّررت حمكمة بداية العقبة، بصفتها االستئنافّية ويف أثناء نظرها للطّعن املقّدم من قبل احملكوم له، فسخ 
هذا القرار، معّللة ذلك أّن املادة 11 من العهد الّدويل اخلاّص باحلقوق الّسياسّية واملدنّية تنّص على أنّه ال 
جيوز حبس أي إنسان جملرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وأنّه البّد من حتّقق شرطنْي إلعمال هذه املادة: 
أوهلما أْن يكون االلتزام تعاقدياً؛ وثانيهما أْن يكون املدين عاجزاً عن الوفاء، ورأت احملكمة أّن  الّشرط األول 
حتّقق بالفعل؛ ألّن ما بني املدين والدائن هو التزام تعاقدي، أّما الّشرط الثاين، وهو أن يكون املدين عاجزاً 
عن الوفاء؛ وجدت احملكمة أنّه مل يرد يف هذه الّدعوى ما يشري إىل العجز عن الّسداد، وبّينت أّن املدين 

مل يتقّدم بأية بينة تثبت هذا العجز املشرتط.241

تنفيذ  قّررت فسخ حكم رئيس  قد  وإْن كانت  العقبة،  االستئنافّية يف  البداية  أّن حمكمة  ويتبنّي من هذا 
http://www.shaabnews.com/text-37472.htm :240 يرجى النظر إىل

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=191884 :241 يرجى النظر إىل

وتُعّد هذه االجتهادات من قبيل التطبيق 
حلقوق  الّدولية  لالتفاقّيات  الضمين 
اإلنسان السيما املادة 14 من العهد 
الّدويل اخلاّص باحلقوق املدنّية والّسياسّية.
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اهّنا أقّرت ضمنّياً بوجوب تطبيق املادة 11 من  العقبة، إالّ 
العهد الّدويل للحقوق املدنّية والّسياسّية حال تواّفر الشرطنْي 
الواردْين يف هذه املادة، وفقاً لالجتهاد الذي ورد يف قرارها. 
وهذا يشّكل تطّوراً نوعّياً باجتاه االجتهاد القضائّي يف تفسري 
االتفاقّيات الّدولّية؛ وتأّويلها؛ وتطبيقها على الوجه األمثل يف 

األحكام القضائّية.

4- حّرية الّرأّي والتعبير 
كّرست حمكمة جنايات عّمان حرّية الرّأّي والتعبري، بصورة الفتة، يف سابقة قضائّية صدرت عنها يف احلكم 
رقم 2010/765. وتتلخص وقائع الّدعوى يف قيام االدعاء العام بإسناد مخس هتم  ملتهمني منها جناية 
تعكري صفو العالقات مع دولة أجنبية، وجنحة إثارة النعرات العنصرية؛ وجنحة إذاعة أنباء من شأهنا النيل 
هيئة رمسية  ذّم  القائمة؛ وجنحة  احلكومة  قلب  باخلطابة على  »الغري«  الّدولة؛ وجنحة تشجيع  هيبة  من 

)اجليش(.

وقد تضّمنت الئحة االهتام العديد من الوقائع املسندة للمتهمني، منها أنه، وبتاريخ 2010/1/14 قام 
املتهمان بإجراء مقابلة تلفزيونية على قناة اجلزيرة، ومتحور احلديث يف هذه املقابلة على العالقات األردنّية 
األمريكية، وحادثة خوست اليت وقعت على األراضي األفغانية، وقد ورد على لسان املتهَمنْي يف هذه املقابلة 
أية اعتداءات إرهابّية،  اللذين أنكرا تعّرض األردن لإلرهاب أو  للّدولة األردنية واجليش األرديّن  إساءات 
باإلساءة إىل اجليش األرديّن بوصفه  قاما  اهّنما  اعتدى على اآلخرين، كما  الذي  أّن األردن هو  وأضافا 

باملرتزقة، وأّن الفساد قد طال أجهزة األمن األردنّية وجهاز املخابرات.

قضت احملكمة بإعالن عدم مسؤولّية املتهَمنْي عن بعض التهم، ووقف املالحقة عن هتم أخرى. وقد عّللت 
احملكمة حكمها على حنوٍّ الفت يستند- يف جوهره- إىل فهم عميق حلرّية الرّأي والتعبري من خالل استدراج 
تفسرياٍت فقهّيٍة حلرّية الرّأي والتعبري، وتفنيد أركان اجلرائم املسندة للمتهَمنْي، وحتليل ما ورد على لساهنما، 
بشكٍل تفصيليٍّ يتفق- يف جوهره- مع املعاّيري الّدولية باعتباره نقداً ُمباحاً، وال خيرج عن حدود حرّية الرّأي 

والتعبري احملمّية مبوجب الّدستور األردين؛ وقانون املطبوعات والنشر.

من أّن: »لكّل إنسان حّق يف اعتناق آراء دون مضايقة، ولكّل إنسان حّق يف حرية التعبري، ويشمل هذا 
احلّق حريته يف التماس خمتلف ضروب املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين دومنا اعتبار للحدود، 

سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب أو بأية وسيلة أخرى خيتارها.«

البداية  حمكمة  أّن  هذا  من  ويتبنّي 
االستئنافّية يف العقبة، وإْن كانت قد قّررت 
فسخ حكم رئيس تنفيذ العقبة، إالّ اهّنا 
أقّرت ضمنّياً بوجوب تطبيق املادة 11 من 
العهد الّدويل للحقوق املدنّية والّسياسّية 
هذه  يف  الواردْين  الشرطنْي  تواّفر  حال 
املادة، وفقاً لالجتهاد الذي ورد يف قرارها.
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اخلامتة

التفصيلي للقضاء العريب يف اإلضاءة اجلادة على مشهد حقوق اإلنسان يف  من خالل استعراض الدور 
االتفاقيات  تطبيق  جمال  يف  املضيئة  العربية  القضائية  واالجتهادات  األحكام  وباستعراض  العريب،  الوطن 
الدولية حلقوق اإلنسان، بدى لنا جليا أنه ميكن لالجتهادات القضائّية العربّية العمل على توثيق الّصلة 
بني التشريعات الوطنّية وقواعد القانون الّدويل حلقوق اإلنسان من خالل قيام القضاة بتغليب النّص الّدويل 
حال التعارض مع التشريع الّداخلي تعزيزاً ملبدأ مُسّو االتفاقّيات الّدولية على التشريع الوطيّن مبا ينسجم مع 
االشرتاطات الّدستورية الوطنّية حال وجودها، أو من خالل استخدام القاضّي الوطيّن قواعد القانون الّدويل 
يف سّد القصور التشريعّي أو الفراغ القانويّن يف التشريعات والقوانني الّداخلية حال عدم كفاية أو سكوت 
التشريع الوطيّن عن معاجلة مسألة تتصل حبقوق اإلنسان، أو من خالل قيام القاضي الوطيّن بشرح قواعد 
القانون الّدويل حلقوق اإلنسان؛ وتفسريها؛ وتأّويلها مبا يعّزز من قيمة قواعد حقوق اإلنسان يف التشريعات 

الوطنّية، ومبا يتفق مع روح القانون الّدويل حلقوق اإلنسان وتفسرياته.

وإذا كانت هذه االجتهادات هي نتاج طبيعي للرسالة القضائية السامية اليت حيملها القضاة أمانة يف أعناقهم، 
واليت تقوم أساسا على فكرة محاية احلقوق واحلريات، فإّن مسرية القضاء العريب يف هذا اجملال الزالت يف طور 
التشكل وهي حباجة ملزيد من الدفع اإلجيايب جلهة تعزيز قدرة القضاة على تعميق استخدامهم لالتفاقيات 
الدولية حلقوق اإلنسان يف اجتهاداهتم، وهذا يستتبع تكوير أدوات التدريب والتكوين القضائي سواء للقضاة 
او احملامني أو رجال النيابة العامة، وهو ما جيب أن يكون مناط اهتمام املعاهد واملدارس القضائية وجهات 

التدريب يف املؤسسات احلقوقية املختلفة.

انتهت
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 3433/2013سلى : طهـ سثو ثهلل  دػىي ؽضثء
 

 ثذلُتز ثحلجكًز : ثنمجػٍ أمحذ ثألشمش
 

 لشثس

 جتذ ثحملكًز يج َهٍ: ،ثنمجَىٌ عُذ ويف ثنذػىي ْزِ أوسثق يف ثنضذلُك دؼذ

 ألفكجو فجخال ثنشذهز جتهخ ظشوف يف ثنضىثؽذ هتًز ْزِ ثنذػىييف  نهًضهى ثنؼجيز ثنُُجدز أعُذس
 وؽذ: يٍ كم "ػهً صُض وثنيت 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر

 أٌ يف أو ذلًج زلجٍر يكجٌ يف أو ػجو شجسع أو ؿشَك أَز يف أو يُّ يمشدز ػهً أو يهك أٌ يف يضؾىاًل
 يف َؼجلخ، الةمز غًن أو يششوػز غًن نغجَز يىؽىد دأَّ يُّ َغضُضؼ وظشوف ولش يف آخش ػجو زلم
 يؼُُز يؤعغز أَز ػهً إفجنضّ ثحملكًز صمشس أٌ أو أشهش عالعز ػهً صضَذ ال يذر دجحلذظ ثألوىل ثدلشر
 عالط ػهً صضَذ وال عُز ػٍ صمم ال دلذر دجدلضغىنٌن نهؼُجَز ثالؽضًجػُز ثنشؤوٌ وصَش لذم يٍ

 ".عُىثس

 ػمجدُز ؽُجةُز عُجعز يٍ ثدلجدر ْزِ محهضّ يج أٌ جتذ ثدلجدر ْزِ يف ثنضؾشمي نؼُجطش ثحملكًز ودجعضمشثء
 : وٍْ أوؽّ  ػذر يٍ دعضىسَضهج دؼذو ثنشذهز َغًن

 ػهً صُض وثنيت 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ( 65) ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: أواًل
ٌّ  صىلغ وال لجَىين، دُض إال ػمىدز وال ؽشميز وال ثجلًجػُز، ثنؼمىدجس ومتُغ شخظُز، ثنؼمىدز" أ

 ." ثنمجَىٌ نُفجر ثنالفمز ثألفؼجل ػهً إال ػمجح وال لؼجةٍ، حبكى إال ػمىدز
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ٌّ ػهً أكذ لذ ثنذعضىسٌ ثدلششع أٌ ثنغُجق ْزث يف ثحملكًز وجتذ  دُض، إال ػمىدز وال ؽشميز ال أ
 دظىسر ثجلشميز ػهً َض لذ ثجلضثةٍ ثنمجَىٌ َكىٌ أٌ َفضشع ثنُفجر ثدلشػٍ ثنذعضىسٌ ثدلذذأ وْزث
 أطذقش وإال وثنغًىع، ثنهذظ ػٍ يُضْج ثنُض ْزث َكىٌ وأٌ نهؾهجنز، َجفُج حتذَذث زلذدر

 وجتؼم ثنشَـ، يزْخ ثدلذذأ هبزث صزْخ ثنيت وثنضفغًنثس نهضأوَالس ػشػز ثنؼجيز وثحلشَجس ثحلمىق
ٌّ العًُج ثدلىثؿٌُن، سلجح ػهً يغهـج عُفج ثجلضثةٍ ثنمجَىين ثنُض يٍ  جيؼم ثنمجَىين ثنُض غًىع أ
 أو سلُخ دوٌ شجءس، يىت وصضشكّ شجءس، يىت ثنؼجيز ثنغهـز صغضخذيّ ثحلشَجس، نمًغ أدثر يُّ

 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس ػمىدجس يٍ 983/5 ثدلجدر َض أٌ ثحملكًز جتذ ْزث ويف فغُخ،
ٌّ ثنمجػٍ ثنذعضىسٌ ثنُض يٍ ثنضششَؼُز ثحلكًز جيجوص مبج فؼفجػج غجيؼج ؽجء لذ 6311  ال دأ

 وؽذ يٍ كم دضؾشمي ثنُض ْزث يف وسد شلج ثحملكًز ػهُّ صغضذل يج وْزث دُض، إال ؽشميز وال ػمىدز
 أٌ يف أو ذلًج زلجٍر يكجٌ يف أو ػجو شجسع أو ؿشَك أَز يف أو يُّ يمشدز ػهً أو يهك أٌ يف يضؾىاًل

 أٌ رنك ويؤدي ثنذلز، وؽّ ػهً ثجلشيُز وثنُضُؾز ثجلشيٍ ثنفؼم حتذَذ ػذو يغ آخش، ػجو زلم
 ولذ وثػـ، غًن مبىؽذهج ػهُّ ثدلؼجلخ ثجلشيٍ ثنفؼم يٍ جيؼم ثدلجدر ْزِ يف وسد ثنزٌ ثنضؼًُى

 َضؼًٍ صششَغ أٌ دعضىسَز دؼذو ثحلكى ػهً ثدلمجسٌ ثنذعضىسٌ ثنمؼجء ثؽضهجدثس دؼغ ثعضمشس
 َغضهذف مبج ويمجطذْج صؼذًنْج يف فؼفجػز َظىص دجعضخذثو ورنك وثػقز، غًن ػمجدُز عُجعُز
 دٌن ثنضؼذًن فشَز وثإلػالو، ثنمؼجء ثخلؼش، أَظش،زلًذ) ثحلشَجس، دضمُُذ صغًـ وثػقز غًن لُىد إفذثط

 ،93ثنظفقجس ،3163 يذي، ثإلػاليُز، وثحلشَجس نهضًُُز ثنفهغـُين ثدلشكض: ثهلل سثو) يمجسَز دسثعز وثنضـذُك، ثنُظشَز

 مبىؽذّ ثجملشو ثنفؼم يٍ جيؼم ثنضؾشميٍ ثنُض يف ثنفؼفجػز ثنضؼجدًن ثعضخذثو أٌ وفُظ ،(16 ،99
 أٌ َغضـُغ وال مبؼُجِ، َضكهٍ أٌ نضثيج ػهُّ َكىٌ ثنؼجدٌ ثنشخض أٌ حبُظ ثنىػىؿ، دؼذو َضغى
 يف صكًٍ ثالشضذجِ ْزث  وّػهز ثدلذذأ، فُظ يٍ دعضىسَضّ دؼذو ثنشذهز َغًن شلج صـذُمّ، رلجالس حيذد

ٌّ  ثنغُف مبغجدز عُكىٌ ثنذالنز وثػقز غًن وفؼفجػز غجيؼز ػذجسثس ػهً حيضىي ثنزٌ ثنضششَغ أ
 يف ثحملكًز ْزِ أيجو ثدلجعم ثنشخض َضؼذي ثنغجيؼز ثنُظىص خـش وأٌ ثنُجط، سلجح ػهً ثدلغهؾ

 زلًُز دأػًجل ثنمُجو ػٍ عًُضُؼىٌ ثنزٍَ ثِخشٍَ ثدلىثؿٌُن إىل ميضذ دم فمؾ، ثدلىػىػُز ثنذػىي
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 َشكم يج وْزث ثنضششَغ، َؼؼهج ثنيت دجحملظىسثس يغضمذال ثالطـذثو يٍ خىفج ثنذعضىس مبىؽخ
 ؽشميز وال ػمىدز ال دأٌ ثنمجػُز ثنذعضىسَز ثنمجػذر ػُهج صؼرب ثنيت وثجلضثء ثنؼمىدز دششػُز يغجعج

 لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر َض وػىؿ وػذو غًىع فئٌ كزنك، ثأليش كجٌ ودلج دُض، إال
 والَز َغضُهغ شلج ثدلىثؿٍ حلمىق يربسر غًن دضمُُذثس َغًـ6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس

 ثنذعضىسٌ نهًذذأ سلجنفضّ ويذي دعضىسَضّ يذي يف نهُظش ثنذعضىسَز دظفضهج ثدلىلشر ثنؼهُج ثحملكًز
ٌّ ثنمجػٍ  .دُض إال ؽشميز وال ػمىدز ال دأ

 َظش وثنيت 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ(  31)  ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: عجًَُج
ٌّ ػهً  ْى ثنؼجيز ثأليجكٍ يف ثنضؾّىل أٌ وفُظ." ثنمجَىٌ فذود يف يكفىنز وثنضُمم ثإللجيز فشَز" أ
 ػهً يشْمز لُىدث َفشع أٌ نّ َُذغٍ ال ثجلضثةٍ ثنمجَىٌ أٌ وفُظ ثنضُمم، يف ثحلشَز صؼذًنثس أفذ

ٌّ وفُظ ثحلك، ْزث شلجسعز يٍ دلُؼّ ثدلىثؿٍ  إىل ثحلمىق ْزِ صُظُى ثنذعضىسٌ ثدلششع  إفجنز أ
 أٌ َُذغٍ ػهً ثدلششع ثنؼجدٌ دم ،دذثػٍ ثنُظجو ثنؼجو صُظًُهج يف َذِ إؿالق َؼين ال ثنؼجدٌ ثدلششع

 إْذثسْج فّذ إىل ثحلمىق ْزِ صُظُى َظم ال وأٌ ثدلىػىػُز، فذودْج يف ثنذعضىسَز دجنؼىثدؾ َهضضو
 شلجسعضهج، ثنشجق يٍ جيؼم مبج وثحلمىق ثحلشَجس ػهً لُىدث َفشع أٌ أو ذلج، ثنكهُز ثدلظجدسر أو

ٌّ ػذجسر )يف فذود ثنمجَىٌ( ال صؼين أٌ َظجدس ثنمجَىٌ )ثنضششَغ ثنؼجدٌ( ْزث ثحلك، وإال  وفُظ أ
ضمُُذ ثطذـ ثنُض ثنذعضىسٌ ػشدج يٍ ػشوح ثنؼذظ، َضؾىن ػهُّ ثدلششع ثنؼجدٌ دجالَضمجص وثن

وثدلظجدسر دجعى ثنمجَىٌ، فُظًن ثنذعضىس فُُهج مبج ثشضًم يٍ فمىق أعجعُز نهًىثؿٌُن رلشد دَذجؽز 
ٌّ وفُظال صهمً طذي يف ثنضـذُك ثنىثلؼٍ،   ثحلك ػهً يشْمز لُىدث َفشع 983/5 ثدلجدر َض أ

ٌّ يؼمىل، يغىؽ دوٌ ػهُهج وَؼجلخ وثنضؾىل ثنضُمم يف ٌّ جتذ ثحملكًز فئ  ثنشذهز يج َغًنيف رنك  أ
 ثنذعضىسَز نهمجػذر 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر أفكجو مبخجنفز
 ثنؼهُج ثحملكًز والَز َغضُهغ شلج 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 31 ثدلجدر يف ثنىثسدر
 .دعضىسَضّ يذي يف نهُظش ثنذعضىسَز دظفضهج ثدلىلشر
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 ػهً َظش وثنيت 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ( 61) ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: عجنغًج
ٌّ  وكم َفغّ، ػٍ ثنذفجع ػًجَجس فُهج نّ صكفم لجَىَُز زلجكًز يف إدثَضّ  صغذش فىت دشا ثدلضهى"  أ

 ." ػُّ َذثفغ زلجو نّ َكىٌ أٌ جيخ ؽُجَز يف يضهى

ٌّ ثنغُجق ْزث يف ثحملكًز وجتذ  ثدلذذأ، ْزث وَفضشع ثنُفجر، يشػٍ دعضىسٌ يذذأ ٍْ ثنربثءر لشَُز أ
 ػهً ال وثنُمٌن، ثجلضو ػهً دجألعجط لجةًز ثإلدثَز إىل ثدلفؼُز ثنمؼجةُز ثدلالفمز إؽشثءثس صكىٌ أٌ

 يؤعغج ثنضؾشمي َكىٌ ٌأ صغضذػٍ  يمشس دعضىسٌ كأطم ثنربثءر لشَُز ٌّأ رنك ،وثنضخًٌن ثنشك
 وثنشذهز، ثالعضُضجػ ػهً يذُُج َكىٌ ال وأٌ وولجةؼهج، ثنذػىي وسثقأ يٍ ثدلغضًذ ثإلعذجس  ػهً

 ،يفؼُز إىل َضُؾز ؽشيُز يهًىعز فؼال عجدضز دىثلؼز ؽجصيج ثجلضثةٍ ثنضششَغ َكىٌ ثٌ رنك وَفضشع
 يٍ 983/5 ثدلجدر َض أٌ ػىء رنك وػهً ثحملكًز وجتذ ثنشك، ػهً صمىو ظشوف يٍ يغضمجر ال

 ػهً لجةًج ثنضؾشمي أعجط ؽؼم دأٌ ثنربثءر لشَُز خجنف لذ 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ
 وظشوف) ػهً َظش فٌن ْزث يج صغضذل ػهُّ ثحملكًز شلج وسد يف ينت ْزِ ثدلجدر  ثالعضُضجػ،

ٌّ كزنك، ثأليش كجٌ ودلج، (الةمز غًن أو يششوػز غًن نغجَز يىؽىد دأَّ يُّ َغضُضؼ  ْزِ فئ
 وإٌرنك أَّ  وثنُمٌن، ثجلضو ػهً وإمنج ثالعضُضجػ، فشع ػهً ثنضؾشمي َغضمُى ال أٌ جتذ ثحملكًز

ٌّ زنك،ك غًن ثأليش كجٌ  عهُى يؼُجس دوٌ وثنؼمىدز، وثإلدثَز نهضؾشمي ػشػز عُكىٌ ثدلىثؿٍ فئ
 أوعجؽ يف ثنشػخ دظ  إىل عُؤدٌ يج وْزث ػجدنز، زلجكًز يف َفغّ ػٍ ثنذفجع نّ َضُـ ووثلؼٍ

، وفشيجهنى ثنمؼجةُز ثدلالفمز يٍ خىفج ثنشخظُز وثحلشَز ثنضُمم يف فمىلهى يٍ وفشيجهنى ثدلىثؿٌُن
يٍ شخض إىل آخش ويٍ  دجنُضُؾز يٍ ثنذفجع ػٍ أَفغهى، وإخؼجػهى العضُضجؽجس أفشثد يضجدُُز

 ثنغذذُز وػاللز ثجملشّو نهفؼم ثجلشيُز ثنُضُؾز حتذد  مل ثدلجدر ْزِ أٌ العًُج ، دُتز رلضًؼُز إىل أخشي،
 دعضىسَز يذي يف نهُظش ثدلىلشر ثنؼهُج ثحملكًز والَز َغضهغ شلج ثنُضُؾز، هبزِ  ثنفؼم ْزث صشدؾ ثنيت
 .ثنربثءر زلشَُ دضىثفش ثنمجػٍ ثنذعضىسٌ نهًذذأ سلجنفضهج ويذي ثدلجدر ْزِ
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 ػهً صُض وثنيت  3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 66 ثدلجدر أفكجو سلجنفز شذهز: سثدؼًج
ٌّ  .متظ ال يكفىنز وٍْ ؿذُؼٍ فك ثنشخظُز ثحلشَز  -6" أ

 إال ثنضُمم يٍ يُؼّ ثو لُذ دأٌ فشَضّ صمُُذ أو فذغّ أو صفضُشّ أو أفذ ػهً ثنمذغ جيىص ال -3
 ثحلذظ أو ثحلؾض جيىص وال ثالفضُجؿٍ، ثحلذظ يذر ثنمجَىٌ وحيذد ثنمجَىٌ، ألفكجو وفمًج لؼجةٍ دأيش

 ".ثنغؾىٌ دضُظُى ثنظجدسر نهمىثٌَن ثخلجػؼز ثأليجكٍ غًن يف

 يمشدز ػهً أو يهك أٌ يف َضؾىل كم يؼجلذز  َمىو ثجلشميز ذلزِ ثدلجدٌ ثنشكٍ أٌ ثحملكًز جتذ وفُظ
 فؼم كجٌ ودلج آخش، ػجو زلم أٌ يف أو ذلًج زلجٍر يكجٌ يف أو ػجو شجسع أو ؿشَك أَز يف أو يُّ

 ثالػضُجدَز ثدلًجسعز يٍ ؽضء ْى وثَّ دـذُؼضّ رلّشو غًن فؼم ْى ثحملكًز ذلزِ َضشثءي كًج ثنضؾىل
 يف عىثء ولش أٌ ويف ثنؼجيز وثنشىثسع ثنؼجيز ثأليجكٍ يف العًُج يىثؿٍ نكم وثدلضىلؼز ثدلششوػز

ٌّ ثنُهجس، ثو ثنهُم ٌّ جتذ ثحملكًز فئ  نهًىثؿٍ ثنشخظُز ثحلشَز فّك ثَضهكش لذ ثجلشيُز ثدلجدر ْزِ أ
 ال ثحلك، ذلزث ثدلىثؿٍ شلجسعز ػهً يربسر غًن لُىدث وفشػش ثنؼجيز وثنشىثسع ثأليجكٍ يف دجنضؾىل

ٌّ عًُج ٌٍ ػهً صمى مل ثدلجدر ْزِ أ ـٍ دُج  ويؼمىنز يُـمُز عذذُز دؼاللز ثدلشصذـز ثجلشيُز نهُضُؾز وثػ
 .ثنؼجيز ثأليجكٍ يف َضؾىل يٍ كم ػهً ؽضثء فشع إىل نُظجس

 ػهً 3119نغُز  ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 668 ثدلجدر شَظ وفُظ  كزنك، ثأليش كجٌ ودلج
 وثنمشثسثس وثنهىثةـ ثنمىثٌَن عجسَز صظم ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ ْزث وأفكجو َضؼجسع ال فًُج" أَّ

ٌّ وفُظ." نهمجَىٌ وفمًج صهغً أو صؼذل أٌ إىل ثنمجَىٌ هبزث ثنؼًم لذم فهغـٌن يف هبج ثدلؼًىل  يذذأ أ
 كجَش ودلج ثنذعضىسٌ، ثنُض يغ ثنؼجدٌ ثنضششَغ َضؼجسع ال أٌ َفضشع ثنضششَؼجس وْشيُز صذسػ

 فُّ ثدلـؼىٌ ثنضششَؼٍ ثنُض ثخضظجو ويُجؿهج دـذُؼضهج ػُُُز ثنذعضىسَز ثنذػىي يف ثخلظىيز
 أفكجو يٍ ْذي ػهً ثحلجكًز ثنششػُز أؿش دثخم وثَؼذجؿّ دعضىسَضّ يذي دلشثلذز ثعضهذثًفج
 إعش ػهً َضؼٌنثنُجفزر، ودلج كجٌ  ثنذعضىسَز ثنىعُمز دجػضذجسِ 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ

 ثدلجدر َظش وفُظ مسىِ، لجػذر ػهً ثنذعضىس ْزث يشفب ػهً مجُؼهج ثنضششَؼجس ثعضىثء رنك
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 أو ثحملجكى إلفذي صشثءي إرث" أَّ ػهً 3111 نغُز 9 سلى ثنذعضىسَز ثحملكًز لجَىٌ يٍ 36/3
 يشعىو أو لجَىٌ يف َض دعضىسَز ػذو ثنذػجوي إفذي َظش أعُجء ثنمؼجةٍ ثالخضظجص رثس ثذلُتجس

 إىل سعىو دغًن ثألوسثق وأفجنش ثنذػىي أولفش ثنُضثع، يف نهفظم الصو لشثس أو َظجو أو الةقز أو
 شذهجس وؽىد ثحملكًز ذلزِ صشثءي وفُظ "،ثنذعضىسَز ثدلغأنز يف نهفظم ثنؼهُج ثنذعضىسَز ثحملكًز

 66 ثدلىثد ألفكجو 6311 نغُز 61 سلى ثنؼمىدجس لجَىٌ يٍ 983/5 ثدلجدر َض سلجنفز يف
 وفُظ آَفج، دُُّجِ ثنزٌ ثنىؽّ ػهً 3119 نغُز ثدلؼذل ثألعجعٍ ثنمجَىٌ يٍ 61و 65و 31و

  صمذو، يج نكم وعُذث، ثدلىػىػُز ثنذػىي ْزِ يف نهفظم الصو دعضىسَضّ ودؼذ ثدلشضذّ ثنُض ْزث أٌ
 ولفثحملكًز  صمشس 3111 نغُز 9 سلى ثنذعضىسَز ثحملكًز لجَىٌ يٍ 36/3وػًال دأفكجو ثدلجدر 

 ثنـؼىٌ دُظش يؤلضج ثدلأروَز ثدلىلشر ثنؼهُج ثحملكًز إىل ثألوسثق وإفجنز ،ثنذػىي ْزِ يف ثنغًن
 .9/3/3169 يف وأفهىفغخ ثألطىل،  ثنذعضىسَز ثدلغأنز يف نهفظم ثنذعضىسَز
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 4104( لسنة 4الحكم  رقم )

ال ااااااا ل  اااااااا م  برئاسةةةةةةةةالصاااااااالم كااااااات الة اةااااااا  الل ااااااا  م   الة   ااااااال            

: ةاااااام ات ل ل ااااااتع م اااااال أحاااااا  ال اااااا   ال  اااااا مع أ ةاااااال  ال ااااااال  وعضةةةةةةو ة اةاااااا  

ماااااايال  اااااا  لاتع    اااااا  ال ةاااااا لع الاااااالا  م  ح شااااااا ع الاااااالا  م ااةاااااا  ال اااااا  لع 

 كحل ال الم ال  مهع اللا  م ة ةل  ل   الغز ي.

/ب( تةةةةةةم نظةةةةةةام تةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةة 04فةةةةةةن المقةةةةةةم التوةةةةةةمم بقةةةةةةمم مسةةةةةة ور ة التةةةةةةام  ) 

 . 4101( لسنة 01األنباء االرمن ة و قم ال ه رقم )

 قائ  اااااااا    صااااااا  مااااااا  أت   جااااااال أتح ااااااال اى ااااااالد كلااااااا  أ ما  الااااااالك   

الة اااااا لك   اااااال    اااااااا   اااااال ةات الة ااااااا   اااااااات قاااااال   اااااات اةااااااا  ة اةاااااا  ال اااااال  

اج  ال   شااااااا  ح اااااامام لج اااااا   ااااااال ل ااااااا ح ا اااااا    ا لااااااح الة اااااااة  اى اااااا ا  ة ةاااااا ل ال

الة ضاااااااااةت   صااااااااا   ما ااااااااا   42/4/4102ال  اكااااااااال الةااااااااال   الصاااااااااالم ح اااااااااام   

حاىضاااااااام  الااااااا    صااااااا    ( مل اااااااا  838( ل  ااااااااما      081  اكااااااالي لاااااااح ة ااااااالامه   

  لااااااا اك حاااااااما  ةاااااات  ااااااام   ( مل ااااااا  432( ل  اااااااما    020ما اااااا  اكاااااا ل  قاااااالمه   

كةاااااا  ماااااا  ةل م اااااا  اااااااات قاااااال   ااااااح أكلاااااا   لااااااا ال  اااااات ع  قاااااال أ اااااا   42/8/4103

 ةاااااااات  اااااااا   00/04/0893   اااااااا   ااااااااام    01/04/0890الاااااااالماد الةاااااااال   ة اااااااا  

ح لةااااا    ااااام  0880   كةااااا  مااااا   االااااا  اى حاااااان اىمل  ااااا  ة ااااا  اى   ةااااات ا اااااام ل ااااا
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 ح ااااااال  لاااااااا ح لةااااااا  ةصااااااا ت  ةااااااات  اااااااام    41/00/0880ةصااااااا ت    ااااااا   اااااااام   

ماااااا   اااااا ه ال االاااااا  الاااااا  ات ا  اااااا  كلاااااا   أ ااااااح قاااااال  اااااالم  حال  ااااااائ   0/04/0880

  اكااااااااله  حاااااااا ت ات ع  ا  ااااااااان اجاااااااامان ة اةلاااااااا   42/8/4103ال  اكاااااااال ةاااااااات  ااااااااام   

ال  اكااااالي   حاااااحما لج ااااا  ال  اكااااال الةااااال   قااااال أ  ااااا   مااااا    اااااا الة ااااا لك  ضااااال  ا 

ا ااااااا  حااااا لا ة التااااا   لماااااا  لل اقااااا  كلااااا  أ اااااا  ا   اااااا  ما حاااااح الشااااا مي اى  ااااام 

( ةااااااات قاااااااا  ت ال  اكااااااال ع  قااااااال ا ااااااا  ل الة ااااااا لك  مااااااا  ا اااااااحا  49ع  08الةاااااااال  ت  

   ااااااح الاااااا  ات قاااااامام لج اااااا  ال  اكاااااال ة ااااااال  للل اااااا  م  ل ااااااا  ت ال  اكاااااال الةاااااال   

  اااااا  الما ااااا  ال  اكااااالي حاااااالم    الااااا  كااااال    ح ااااا   تااااا  ال اكااااال  ال ا    ااااا  مااااا  ا 

ت ال ااااامام قااااال ح ااااا  كلااااا    ااااا  مااااا      ااااا  ةا ااااا     اااااا ي الةماااااااز ال ا    ااااا   أةااااات  

 قااااااال اممااااااا  الة ااااااا لك    ت ااااااا م ال اااااااا  ت  اى  اااااااما  مااااااا  ا ااااااا  ةا  ال ااااااال   ع 

 ( ةااااات الةاااااال  ةااااات  لل اااااا ح ااااال  ل ااااا  م   الت ااااام   حا ااااا لكان ال  ااااات ىئ ااااا  لمااااا  

ال اااااا   4101(  اااااا   09األ حااااااان اىمل  اااااا  مقاااااا   ةاااااا  ت   االاااااا  ( ةاااااات   ااااااا  02 

 قااااال ا ااااا  ل مااااا  ا اااااحا  ال  اكااااالي  حا ااااا  ل  ال  اااااا لج ااااا  ال  اكااااال مااااا  ا   اااااا  ما حااااا

ال ااااا   ضاااااةت ة اااااا ا  لم اااااح ح ااااال  ل ااااا  م   ا الااااا  ا  اااااا   اااااال  الةحاااااال  الل ااااا  م   

ع ةاااااات الل اااااا  م ( 6/0 اىمل  اااااا ت اةااااااا  ال ااااااا  ت  كلاااااا   جااااااح ال صاااااا   الةااااااال  

ح اااااال  الل اااااا  م    الاااااالم نا  الاااااالك   ااااااامم  ا اااااا  الة اااااا لك  ىئ اااااا   ا  ااااااان اجااااااما

 ا   جااااال  ة اةااااا  ال ااااال  ال ل اااااا ح ااااال  اااااةاك ا الااااا   ممااااا  ال  ااااات  ع الةشاااااام ال  اااااا 

أت ةصاااااااال   الة اااااااا لك  حالاااااااالم  ح اااااااال  الل اااااااا  م   ة    اااااااا  حاك حااااااااام ات الةااااااااال  

( ةااااااات   اااااااا   االااااااا  اى حاااااااان اىمل  ااااااا  الة  ااااااا ت ح ااااااال  ل ااااااا  م   ا  اجحااااااا  02 

ةاااااات  ا م ااااااا      ااااااحي لةااااااا ال  ح اااااا  كلاااااا   قااااااائ  الاااااالك    أت ال  اااااات ح ااااااا جاااااال  
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 اااااااااام   ( 010/4102الل ااااااااا  م   م ااااااااال قضااااااااا  ح مام اااااااااا مقااااااااا   كااااااااال   شاااااااااح  

م  ح اااااااال  الل اااااااا  م   الاااااااا   قاااااااا  ال  اااااااام حالاااااااالك    ا الاااااااا  الاااااااالح 48/0/4102

ة اة  ااااااااا ع  ا اااااااام  لااااااااا   اااااااال   ا اااااااا  الة اااااااا لك  حلئ اااااااا    ضاااااااا     ح ااااااااام   

ةاااااااااا ام  الاااااااااا زمان غااااااااااح قاااااااااامام اى الاااااااااا  قاااااااااال  مئاااااااااا    حل    ح اااااااااالع  8/6/4102

ح ااااااال مااااااا ا  الة لااااااا  ال ا    ااااااا  اةاااااااا قااااااال   ا ااااااا  الة ااااااا لك  ملا  كلااااااا    ضااااااا     

 ة ام  مئ   ال زمان ح ل م ا  الة ل  ال ا      أ ضا  . 

 

( ةااااااااات الل ااااااااا  م 08/0   اااااااااا ات ا  صاااااااااا  ة اة  اااااااااا  م اااااااااا  للةاااااااااال   

    اااااااال  4104( ل اااااااا   00   مقاااااااا   /أ( ةاااااااات قااااااااا  ت الة اةاااااااا  الل اااااااا  م2 الةااااااااال   

لل  ااااام مااااا  ال  ااااا ت ح ااااال  ل ااااا  م   ال ااااا ا  ت ة لةاااااا     ااااال لل  ااااام مااااا  ال  ااااا ت ح ااااال  

ل اااااا  م   اى  ةاااااا    اااااا ان أاا اااااا  اى  اااااام  ل  ت اااااا  ال اااااا ا  ت صااااااالم  ا اااااا  الا  للةااااااال  

 20/4( ةاااااات الل اااااا  م ا  صااااااالم  ل   اااااا   ةمااااااااز قا    اااااا  ة اااااالل   ماااااا  الةاااااا ال  30 

( ةااااااات 08/0ع لاااااااا ات   ح ااااااام اى  ةااااااا  الااااااا ي  مل مااااااا  الةاااااااال   ( ة اااااااح 041ع002ع

/أ( ةااااااات قاااااااا  ت الة اةااااااا  الل ااااااا  م   قااااااال جاااااااان كاةاااااااا  ة ل اااااااا  2الل ااااااا  م  الةاااااااال   

ل شاااااة  جة ااااا  ال  اكااااال ال ا    ااااا  ال اةااااا  الةجااااامل  الااااا امل  مااااا  اى  ةااااا  الةشاااااام ال  اااااا 

ت ج اااا   ةاااات ل ت  ة  ااااز  الة لاااا   جاااامي كلاااا  ا لقااااح ةااااا لاااا   اااامل ةااااا    ااااله ع  اااا ا ةاااا

ااااا  ال ااااام   كلااااا  ا ااااااا  الل ااااا  م قائةااااا  حال  اااااح  الااااا  جة ااااا   ج ااااا  ا ااااام  مااااا ت ة   

ااااا  اا ااااام ا  ةااااااى  مااااا    لاااااا اى  ةااااا    ت   ااااا  اا ااااا  ا    ااااام   ت   ااااا  حااااا   ت  ااااا ه الة   

ال شااااااام  ا  ال ااااااا    ضاااااااة  ا اى  ةااااااا  ةااااااات ال شااااااام  ا  ال ااااااا    ضاااااااة  ا ال ااااااا ا  ت ا  

 ة ااااااا   مااااااا  ةما ااااااا  اكااااااالال ا ةاااااااا ى   ااااااا مم لل  ااااااام  ةااااااات اللما ااااااا   الح اااااااا  ال
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  ااااا مم لل  ةااااا   ااااا ان ا ااااا  ل  مااااا  صااااال م ا الااااا  الل ااااا  م ةحاشااااام  أ  اا ااااا  الغا ااااا  

 ( ةت الل   م . 30ة  ا   ت   ال  ا  ت  م ا  للةال   

ح اااااال ال اااااالق    الةلا لاااااا   حمج ك ااااااا الاااااا  ت ة اة  ااااااا  كلاااااا   لااااااا ماااااا       ااااااا  

( ل اااااااا   09مقاااااااا   / ( ةاااااااات   ااااااااا  ةاااااااا  ت   االاااااااا  اى حااااااااان اىمل  اااااااا  02الةااااااااال   

حال  اااااااا  الة ااااااال  مقااااااا   وذلةةةةةةةع قبةةةةةةة   قةةةةةةةم   ا  الة  ااااااا ت ح ااااااال  ل ااااااا  م   ا  4101

ا  ااااااااااان   اااااااااام  00/0/4102 ااااااااااام   ةاااااااااات   ال اماااااااااا  الصااااااااااالم 4102( ل اااااااااا   61 

  -:     كل  ةا  ل  اا   أت   ه الةال  جل (  ة اة  ال ل  ال ل ا لل  ت 

: ]  ح اااااااا  الة  تاااااااا ت الصاااااااا ت  ت الةصاااااااا ت ت ال اضاااااااا  ت ى اااااااااا   ( /02 

ال  اكااااال الةاااااال   قحااااا  صاااااال م  ااااا ا ال  ااااااا   اضااااا  ت ى ااةااااااح    ضااااا  لل  اكاااااال ةااااااا 

%( ةاااااات م ا ااااااح   اى ا اااااا   الة اااااا     ل اااااا  ح اااااال   م اااااا  ا ضاااااااك    م ااااااا  60  ااااااح ح  

ا   اااااا  ال ائااااالا  ال  اكل ااااا   مااااا  ا ااااااا  قاااااا  ت ال  اكااااال  ى ااااااا   ااااا ا ال  اااااا    ااااا  

 . [ الةل   ال ام  

حة جااااا  الةاااااال  ال ا  ااااا   قضااااا اةاااااا  جااااال أت ال  اااااا  الة ااااال  الةشاااااام ال اااااح قااااال 

كلااااا  ات ى   ااااا  ] : الااااا  ل ااااام الت ااااام    ( الةشاااااام ال  اااااا ة اااااح حضااااا  ال حاااااام  ال ال ااااا  

اى اااااا ا  كاااااات الم ا اااااا   م ا ااااااح   اى ا اااااا   ال اضاااااا   لل  اكاااااال الةاااااال   ماااااا  جة اااااا 

 [ . ا  الة ص   كل  ا م    ا  ال لة  اى ا    لة  ل  ا ةت اللمج

( ل ااااااا   32/أ( ةااااااات قااااااا  ت ال  اكااااااال الةااااااال   مقااااااا   08اةااااااا  ااااااا   الةاااااااال   

ح صااااااااا   ا   اااااااااا  الما ااااااااا  ال  اكااااااااالي حال  اااااااااح  للةشاااااااااة ل ت ح  ااةاااااااااح  0808

 كل  ةا  ل  : 
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]    ااااا  الما ااااا  ال  اكااااال الشااااا مي للة  ااااا  الااااا ي   ااااا    ال  اكااااال كلااااا  ا اااااا   

 فةةةةةن را بةةةةةه ال ةةةةة ر  اال  ةةةةةرضااااام  ةجةااااا د كااااالل اشااااا م  لة اااااح الة ح لااااا  لل  اكااااال 

ع  ى  جااااااا ز ات   جاااااااا ز ما ااااااا     اصااااااا  الضااااااام  كلااااااا   ل ةائااااااا    ااااااا  ت    ااااااا

 ال  اكل الش مي م  ا    ا  ما   الة    الش مي اى  م [ . 

/  ( ةااااااات   اااااااا  ةااااااا  ت   االااااااا   02 حااااااا ت ات  ااااااا  الةاااااااال     ةااااااات  لاااااااا 

اى حاااااان قااااال ةاااااا ز حااااا ت مئ ااااا ت ةااااات الةااااا  ت ت الااااا  ت اا ةلااااا  حشااااا     شااااامائ  ا ااااا   ا  

ا ااااااال ا الصااااااا ت  ت ةااااااات الةااااااا  ت ت ا    ضااااااا  ةاااااااا   اااااااح ح الةااااااال   ما ااااااا  ال  اكااااااال 

% ( ةااااااااات م ا اااااااااح   اى ا ااااااااا   الة ااااااااا     لغا اااااااااا    اااااااااا  ة ااااااااالام ال  اكااااااااال 60 

ا ال  تةةةةةةارش تةةةةةةم   ةةةةةةت  و ال اااااا    ضاااااا  ل ااااااا  ت ال  اكاااااال الةاااااال     اااااا  األ اااااام  

ال  اكااااااالي كلااااااا  ا اااااااا  ا   اااااااا  الما ااااااا  ما ح اااااااا      ااااااا   ( الصةةةةةةةحافة عتةةةةةةةا أ

الةااااال   ةااااات الةااااا  ت ت الةشاااااة ل ت ح اااااا  ت ال  اكااااال أت التئ ااااا ت اى ا ااااا  اااااااةل  م ااااا  

الما ااااااا  اى ا ااااااا  ة اااااااح الااااااا  /أ( 08الةاااااااال     ااااااا  ل ال ااااااا   0808( ل ااااااا   32مقااااااا   

 . ااةل  ا ا ا  ى   ا  الما   ال  اكلي 

 

   ااااااااا أت الة اااااااا لك  ال اااااااااكت ةاااااااات الةشااااااااة ل ت حا اااااااااا  قااااااااا  ت ال  اكاااااااال 

الةاااال   الةشااااام ال ااااح ة اااا       ااااح حال ةاااا  اح اااالان  ماااا  ةل م اااا  الاااالماد  الةاااال    ةاااات  اااا  

 مااااا  ةاااااا   حااااا ت ةااااات قااااامام لج ااااا  ال  اكااااال  0880مااااا   االااااا  اى حاااااان اىمل  ااااا   ااااا   

مااااا   لاااااا الةي  ااااا   الةااااال   الصاااااالم ح  اااااح ع  ا اااااح حااااا لا ةااااا  زةلئاااااح ةااااات الةااااا  ت ت

ةاااااات   اااااام الصاااااا ت  ت أ  ماااااا  حاااااااق  ل ائاااااام الل لاااااا  ةاااااات ال اضاااااا  ت ل ااااااا  ت ال  اكاااااال 

الةااااااال   ة ةاااااااا ا  لتااااااا  ة اااااااة ا    ال   ت ااااااا     لااااااا ت ةماااااااازا  قا    اااااااا   ا ااااااالا  حةاااااااا 
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  ااااااا  ج    ااااااال  ال اكااااااال  ال ا    ااااااا  ال ااااااا    حغااااااا    ح   اااااااا كلااااااا    لغا ااااااا    اااااااا  

/أ( ةااااات قاااااا  ت 08ل ااااا   صااااا  كل  اااااا الةاااااال   م ا اااااح   ال  اكل ااااا  ع  ااااا ه ال اكااااال   ااااا  ا

%( ا  صاااااااام 011ال  اكاااااااال الةاااااااال   حا   ااااااااا  الما اااااااا  اى ا اااااااا  ااااااااااةل   ح  ااااااااح   

 اااااال   ماااااا    ااااااا  ة اااااالام ال  اكاااااال ع  كل ااااااح ماااااا ت   تاااااا    اااااا ا اى ااااااا  ح  اااااااح  

/ ( ةاااااات   ااااااا  ةاااااا  ت   االاااااا  02%( ةاااااات الما اااااا  األ ا اااااا  حة جاااااا  الةااااااال   30 

 حااااااال   ماااااا  ةحاااااالأ الة ااااااا ا  اةااااااا  ال ااااااا  ت الة اااااامم األ حااااااان األمل  اااااا     حاااااام ا اااااالى  

 حالةال  ال ال   ةت الل   م . 

الة صااااااااا   كل اااااااااح حالةاااااااااال  ال ال ااااااااا  ةااااااااات الة اااااااااا ا     اااااااااا أت ةحااااااااالأ 

ااااا  ال ااااال  ات ال شااااام      ال  ت   ااااا  مااااا  ةجاااااا  الل ااااا  م ةااااايلاه  أ اااااح ى  جااااا ز ات    

الة اامئاااااااا  ا ال اااااااا   اااااااا  كل  ااااااااا الل اااااااا  م حال ةا اااااااا  ةا ى  صاصااااااااا  ةةحاشاااااااام  

  لاااااا      اااااا   دلل  ااااا   جة  اااااا   ااااا ان مااااا   لاااااا ال ااااا  ضاااااة  ا الل ااااا  م أ  الةشااااام  

ةاااااات ال صاااااا   ةا  ااااااا   ةحاااااالأ الة ااااااا ا لل اااااال   اىةاااااات اىج ةاااااااك   حاااااا لا  ااااااا ت 

ال ا    ااااا  ال ااااا    ااااا   ح اااااا الةشااااامد  ة  ااااازا    ااااام ةحااااامم    اااااامم حاااااح الةماااااااز ال ا    ااااا  

   ااااال   الةشااااامد مااااا  ةجاااااا     ااااا   ال ااااا    ةا ااااا  ك اصااااام ا ع  لاااااا أت اىصااااا  مااااا

ال  ااااا   ا  اااااا  ااااال     ل م ااااا  ةاااااا لااااا     ااااال الل ااااا  م ةةام ااااا  ا حضااااا اح    ااااال ةااااات 

الل اااااا  م ا     اااااال ح   ااااااا    كل ااااااح مااااااا ت  اااااالا  ى  جااااااا ز     ااااااح ع    اااااا   ا لق ااااااا 

ه ةاااااات ق اكاااااال قا    اااااا  مةااااااا   اااااام ماااااا تة ضاااااا د ة اااااا ت الاااااا  ال اااااال   ال شاااااام     

حااااا ي صااااا م  اا ااااا  ع   لاااااا  اااااا  ةااااات ال ااااا  ة ااااا  ال ةا ااااا   حصااااالله ى  جااااا ز ات 

 . ( ةت الل   م 048/0اكةاى  ل   الةال    
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( ةاااااااات الل اااااااا  م قاااااااال  ضااااااااة   أت الةلااااااااا  صاااااااال  30   ااااااااا ات الةااااااااال   

كلاااااا  ال ااااااا ا  ت   صااااااالم ا   ااااااا ةم ح ضااااااا  اى  ةاااااا  اللزةااااااا  ل  ت ااااااا  ا م   اااااااا قااااااال 

 ا  ت ال ااااا   ضاااااا   اشااااا م   أت ى   ضاااااةت  لاااااا اى  ةاااااا  ةاااااا   اااااال  ا اااااااا  ال ااااا

( ةاااااات قااااااا  ت  االاااااا  اى حااااااان اىمل  اااااا  03ةاااااات اجاااااا    ت اااااا  ا ع    ااااااا أت الةااااااال   

 االااااا  األ حاااااان اىمل  ااااا  مقااااا    الااااا ي صااااالم   اااااا  ةااااا  ت 4118( ل ااااا   00مقااااا   

 ا   الا  ال ح     كل  ةا  ل  : 4101( ل    09 

مل  اااااااا  ]    حاااااااام ال االاااااااا  ال لاااااااا  ال ااااااااا      الاااااااا اق   ل االاااااااا  اى حااااااااان اى 

  اااااااي    4112( ل ااااااا   82الة شااااااا   حة جااااااا    اااااااا   االااااااا  اى حاااااااان اىمل  ااااااا  مقااااااا   

ال  ااااااا جة اااااا  ة ج لا  ااااااا     ق ااااااا  اة ال ااااااا الة   لاااااا    اااااام الة   لاااااا      ةاااااا  جة اااااا  

 و نوةةةةةةة  ال  ةةةةةةةا مت ةةةةةةةح توظ   ةةةةةةةا وتسةةةةةةة  مت  ا حكتةةةةةةةااىل زاةاااااااا  الة م حااااااا  كل  اااااااا 

بوة و سةةةةةة تروم فةةةةةةن  واضةةةةةةن أ  و ق بةةةةةةر  ةةةةةةمتا  م لةةةةةةم  ا اسةةةةةة ترارا  ل ةةةةةةمتا  م السةةةةةةا

ا  قاااااااماما  ةجلااااااا  الااااااا زمان ل ااااااا ت  عةةةةةةةالو  تتنوحةةةةةةةة ل ةةةةةةةم بتومةةةةةةةب ذلةةةةةةةع النظةةةةةةةام

 صل م   ا  الة  ت ت ال ا  حال اال  [ . 

ماااااا ت   ح اااااا   اااااا ا الاااااا     اااااا لز  اى اااااا ةمام حا   ااااااا  م ا اااااا  ةاااااا  ت   االاااااا  

األ حااااااان لغا ااااااا  ال  اكاااااال كلاااااا  ا ااااااا  ااةاااااا  م ا ااااااح   اى ا اااااا    ماااااا  ةااااااا  اااااا   

/أ ( ةااااات قاااااا  ت ال  اكااااال  اةاااااا ااااااات ة ح اااااا  قحااااا  صااااال م ال  اااااا  08ح الةاااااال   كل ااااا

/ب( تةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةذا النظةةةةةةةةةام 04وبةةةةةةةةةذلع فةةةةةةةةة م التةةةةةةةةةام  )ع  4101( ل ااااااااا   09مقااااااااا   

( تةةةةةةةةم المسةةةةةةةة ور 10قةةةةةةةةم  ال ةةةةةةةة  التةةةةةةةةام  ) كةةةةةةةةوم التمقةةةةةةةةوم بقةةةةةةةةمم مسةةةةةةةة ور   ا 

الاااااا ي صاااااالم   ااااااا  ةاااااا  ت   ( تةةةةةةم قةةةةةةانوم وكالةةةةةةة االنبةةةةةةاء01لت ال   ةةةةةةا التةةةةةةام )
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/ (  02م   الةااااااال   اى حااااااان لغا اااااا    ت اااااا ه ع  حةااااااا   ح ااااا  كل ااااااح كااااال  ل اااااا   االااااا  

 . الةشام ال  ا

 

ت ال ةا ااااااا  ال ااااااا  اتل اااااااا الل ااااااا  م ل ااااااا  الةلا ااااااا   مضااااااال  كااااااات  لاااااااا مااااااا 

الااااا  اااااا   ااااا   ي ق ةااااا  ةال ااااا   ااااا ان  ة ااااال الة  صااااال  ةااااات ج ااااال شااااام   ال اصااااا  

ا ااااا    مااااا   ةااااا  ج ااااا  ش صااااا ا  أ  الح اااااا  ع  ا اااااح ا ا ةاااااا أ  ااااااات  ااااا ا ال ااااا  ك   اااااا  

ات حال   جااااا  كل اااااح    ح ااااا  حةاااااا  ةااااات الج اااااا   غااااال  ال ااااال ات كل اااااح ة التااااا  ل ااااا  م  

% ( ةااااااات ة ااااااالام 011  تااااااا   ا اااااااا  ا   اااااااا  ة ااااااالام   اكااااااال ال ااااااااكت ةااااااات  

/ ( ةاااااااات   ااااااااا  ةاااااااا  ت  02%( حة جاااااااا  الةااااااااال   60الاااااااا   اى ا اااااااا   ما حااااااااح

ح اااااال أت اااااااات     اااااا   4101(  اااااا   09 االاااااا  اى حااااااان اىمل  اااااا     ل ل ااااااح مقاااااا   

   حااااااام ا   اصاااااااا  ل ت ة  ضااااااا  ةااااااات % ( ة ااااااا  أت حااااااالأ كةلاااااااح 011 كلااااااا  ا اااااااا  

الةال اااااا    ااااااا ت حاااااا لا قاااااال ا  اااااا   ل ة ااااااح ال  اااااا   ال اااااا    اااااام  الجا اااااا  اى جاااااااح  

لل اااااا  م  اااااا ةا  أت الة اااااا لك   ماااااا  ةااااااا   حاااااا ت ةاااااات لالةلا اااااا  ة التااااااا ح ةاااااا   كلاااااا  

ت ة اااااا   ا  لل  اكاااااال قحاااااا  أ ما  الاااااالك   اااااااا حاااااا تقاااااامام لج اااااا  ال  اكاااااال الة تاااااا   

 .  4101   ا  كل ل  ةت صل م   ا   اال  اى حان اىمل    ل    

 

 

مةةةةةةةن رقابةةةةةةةة ع ةةةةةةة     اااااااا أت المقاحااااااا  كلااااااا  ل ااااااا  م   ال ااااااا ا  ت  اللااااااا ائ  

ى  جااااا ز أ اااااح  حةاااااا ةااااايلاه  ت ةةةةةروع ة مةةةةةذت ال  ةةةةةر قا  وعةةةةةمم ت ال   ةةةةةا ل مسةةةةة ور

ات    اااااااام  الة اةاااااااا  الل اااااااا  م   لح ااااااااا ةاااااااال  ةلئةاااااااا  ال شاااااااام  ا  الة  اااااااا ت 

ح اااااااال  ل اااااااا  م   ا ا  ال اااااااا   ماااااااا  ةا  اااااااا  الح اكااااااااا ال اااااااا  أل  الاااااااا   اااااااا   ا أ  
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   ات جة اااااا   اااااا ه الة ااااااائ   اااااال   ماااااا  اى  صااااااا  ال شاااااام    لةجلاااااا   ضاااااام م ح

 جاااااا ز   ىالل اااااا  م  اااااا ا اى  صااااااا  ا  الج اااااا  ال شاااااام     ال اااااا  أ ى ااااااا ال اااااا ا  

م ا اااااا  الصاااااا ت  ت  ع  حاااااا لا ماااااا ت ال اااااا   حاااااا ت اللة اةاااااا  ات   اااااا    ت اااااا ا ة ل اااااا

( 09  ةاااااات   ااااااا  ةاااااا  ت   االاااااا  األ حااااااان األمل  اااااا  مقاااااا    ااااااالة اااااالل  حالةااااااال  ال ال

 ااااا  م ا ااااا  ةم ت ااااا   ات الةشااااامد قااااال اح غااااا  ةااااات الةاااااال  الة  ااااا ت  4101ل ااااا   

 حاااااااا ت   اكل اااااااا  الالصاااااااا ت  ت م ا اااااااا  حاااااااا ت ح اااااااال  ل اااااااا  م   ا     اااااااا  الة ااااااااا ا  

  اااااام   ةةاااااات   ااااااا     حالاااااالمجا  حةااااااا  ج اااااا   اااااا ه الةااااااال  ة ت اااااا  ةاااااا  م ا اااااا  

 ااااا  قااااا     ااااام ةااااات كلةاااااح الل ااااا  م   لاااااا قحااااا  الح اااااا مااااا  ا تاق اااااا ةااااا  الل ااااا  م 

 اااااال ل   لااااااا حصاااااام  ال  اااااام كاااااات ام تاااااااد م ا اااااا  الصاااااا ت  ت الة اااااالل  حال  ااااااا  

م ا اااااا  الةشااااااام  الةااااااا اك حاااااام  لااااااا ال  ااااااا  أت الأ  كاااااال  ام تاك ااااااا الة  اااااا ت حااااااح 

 ال  ا    م ا   أ ا    ل  . 

 

/ ( ةااااااات   اااااااا  ةااااااا  ت   االااااااا  اى حاااااااان 02   اااااااا أت  ااااااا  الةاااااااال   

 م ااااااا لةااااااا   اااااال  قاااااال ا  اااااا   كلاااااا  ا اااااال   4101( ل اااااا   09 اىمل  اااااا  مقاااااا    

حااااااال   ماااااا  الة ااااااا ا  الة صاااااا   كل ااااااح حالةااااااال  ال ال اااااا  ةاااااات الل اااااا  م   لااااااا 

الةشاااااااة ل ت حا ااة اااااااا  ةااااااا    ال ااااااااكت  حااااااا ت   ااااااام   ةااااااات الةشاااااااة ل ت  حااااااا ت

م اااااااا  ا اااااااا لل    0808( ل اااااااا   32حا اااااااااا  قااااااااا  ت ال  اكاااااااال الةاااااااال   مقاااااااا   

قااااااال ع  أ اااااااح ( ةااااااات الل ااااااا  م 30اةاااااااا  اااااااال  الةاااااااال   ةماااااااازا  قا    اااااااا   ا ااااااالا  

ح  ااااااا   ال ااااااااكت الةال ااااااا  حاى   اااااااا  ة  اااااااا ح ااااااال  ا  ااااااا   ا ضاااااااا  كلااااااا  ةااااااا   

( ةااااااات الل ااااااا  م مااااااا ت 048 الةاااااااال   ااااااا   اق ا حةاااااااا   اااااااال  ا ااااااا اةا  شااااااام   ا
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( 02  ة اة  ااااااا   اااااامم لااااااا   لااااااا كاااااال  ل اااااا  م    اااااا  الت اااااام    ( ةاااااات الةااااااال 

 ةت   ا  ة  ت   اال  اى حان اىمل    الةشام ال  ا  اك حام ا حا ل  . 

مـ التوافق الثالث تم أ  و   0411ب ار خ الثاتم تم ذ  الوقم  لسنة  قرارا  صمر 
 م باسم حضر  صاحب الماللة الت ع عبم هللا الثانن بم الحس م التقظم 4104نة لس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئ ش     عضو عضو

 /ت الفحكت  مامر  موم م تروام النسور القثم ابو ف م
 

 عضو عضو عضو

 مب  ا  احتم /ت الفالسق م كات  المك ور سو مام فؤام
 

 عضو عضو عضو

 الحتوم  وسف /ت الفالمور  الوامر عبم المك ور /ت الفالغزو  تحتم المك ور
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 4104لسنة  4قرار الت ال ة فن الحكم رقم 

 الصامر عم الرئ ش مامر حكت  و القضو م. عبمالوامر المور 

ُ  اااااال  األا م ااااا  الة  مةااااا  م ةاااااا   حااااا   ل اااااح مااااا  ةااااا ت ال ااااامام ةااااات   ل ااااا     اااااح          
 بام ةةةةةةة م ةااااااا  لصاااااا   ل ااااااح ماااااا  الة  اااااا   ح ك حااااااام الت اااااام  الة  اااااا ت ح اااااال  ل اااااا  م   ا 

"حااااالة ل "ع كلاااا  أ ااااا  أ  ااااا قاااال ةااااا ز  حاااا ت مئ اااا ت ةاااات الةاااا  ت ت ماااا    ااااح      ااااا  
ل  اكااااااااال  لماااااااااا  لةحااااااااالأ الة اااااااااا ا . %( لغا اااااااااا  ا 011%    60الما ااااااااا  اى ا ااااااااا    

الااااا ي  مل  م اااااح  4101ل ااااا    09  لاااااا ح مان  اااااا ةجاااااز ن  ة ز لااااا  كااااات ال  اااااا  مقااااا  
ةاااااات ال  ااااااا   ا ااااااح ال اااااا  ةااااااا ز  ةاااااا  ت   االاااااا   6 ل ت ال  اااااام  ل  ااااااا ةم ح اااااا  حالةااااااال  

اى حااااااان اىمل  اااااا  الصاااااا ت  ت حم ا اااااا  أ ا اااااا   كال اااااا  ماااااا  ُ اااااال   م ا اااااا  أ ا اااااا    ااااااا  
ا ز  كا ااااا   مااااا  ة اج ااااا  ةةاااااا ز    احل اااااا ة  امحااااا  ة  اااااا ح صااااال الح اااااان ح ااااا . ماا ااااا  ةةااااا

ضاااااةت لائااااام  الة اااااا ا  مااااا  ُ ااااال   الم ا ااااا  اى ا ااااا   الة  ااااال لغا اااااا  ال  اكااااالع   صااااام 
الز ااااااالا  ماااااا  الم ا اااااا  اى ا اااااا   ماااااا  الُ اااااال   ال ااااااا  لغا ااااااا  ال ةاااااا  الاااااا   ت  م اااااا . 

ت  ةاااااات جا اااااا  األا م اااااا  مضاااااال  كاااااات أت ا  اااااا  ال لةحاااااالأ الة ااااااا ا ع ةاااااات جا اااااا  ال اااااااك
الة  مةااااا ع م اااااح ة التااااا  ل    ااااا  ال اقااااا  مااااا   ااااا ه ال ضااااا   الة م ضااااا  ال ااااا  ُ ااااامال ة  اااااا 
ا  للُ ااااال   ال اااااا  ة ةاااااا ز  كةاااااا  ااااا       ااااااحح  م اااااا   ال صااااا   كلااااا  م ا ااااا    اكل ااااا   م ااااا
للُ اااااال   الة  اااااالع حةااااااا    اااااا  أ  ااااااا ة الحاااااا  حةز اااااال ةاااااات الةةااااااا ز  ماااااا  الم ا اااااا  ال  اكل اااااا  

ةةااااااا ز  ماااااا  الم ا اااااا  ال   ت اااااا .   اااااا ا ى ةجااااااا  م ااااااح ل  اااااا  ال  لاااااا  ةحاااااالأ حا ضااااااام  لل
الة اااااا ا   ى ا   جاااااا  حاااااحع    ةاااااا ح اجااااا   لااااا  الةز ااااال ةااااات ال  ل ااااا   ال ة ااااا     لااااا  

 أ حا   كل  ة  لت   يلي   ةا   ل     ج  ة  لت . 

 اااااامام أت  ااااااا ت ةاااااا ت ال – لمااااااا  لاااااامأي األا م اااااا  الة  مةاااااا   – لاااااا لاع م   ااااااا  اااااام        
 م  ال  ل    ال  ح  ع   لص ح م  الة    ؛ كل  ال    ال ال : 

 ح اااااال الةلا لاااااا   ال اااااالق  ع  جاااااال  ح اااااالان  أت ال شاااااام  ا  ال ااااااام    الةلغااااااا ع الة  ل اااااا        
ح االااااااا  األ حاااااااان اىمل  ااااااا   ح اااااااما(  ة  ت  اااااااا ال اضااااااا  ت لل  اكااااااال الةااااااال   كلااااااا   جاااااااح 

     اآلت؛   ة   م ةا  ل :  0868ا  ال ص  ع ة   ح اا م  ش   ا األ ل  م  ك

الة اااااااال  ل  ااااااااا     اااااااا     لام   زام  ا كاااااااال   0868ل اااااااا    23ال  ااااااااا  مقاااااااا   -0       
 . 0866ل     40مق  

ل ااااااا    83  اااااااا  كااااااال ا  ةااااااا  ت   االااااااا  األ حاااااااان اىمل  ااااااا     ل ل اااااااح مقااااااا   -4       
0890 . 

ل ااااااا    90     ل ل اااااااح مقااااااا    اااااااا  كااااااال ا  ةااااااا  ت   االااااااا  األ حاااااااان اىمل  ااااااا -3      
0896 . 

ل اااااااا    80  ااااااااا  ال   اااااااا   اىلامي ل االاااااااا  األ حااااااااان اىمل  اااااااا     ل ل ااااااااح مقاااااااا   -2      
0880 . 
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 .   4112ل     82  ا   اال  األ حان اىمل       ل ل ح مق   -0      

 . 4118ل     00قا  ت  اال  األ حان اىمل    مق   -6      

 . 4101ل     09ت   اال  األ حان اىمل   مق    ا  ة   -9      

/أ ةاااااااات   اااااااا  ال لةاااااااا  الةل  اااااااا  مقاااااااا  081/أ   088/أ   089  3 اااااااا  الةاااااااا ال  -8      
ل اااااا    09؛ ح اااااال  ال ةاااااا  ح  ااااااا  ةاااااا  ت   االاااااا  األ حااااااان اىمل  اااااا  مقاااااا  4103ل اااااا    84

ة اااااااااح لغا اااااااااا      اااااااااا   6 الةاااااااااال   02ح  ااااااااا   ان الت ااااااااام    ( ةااااااااات الةاااااااااال   4101
  ائلا  ال  اكل   م  . ال

 4102ل اااااا    61ال  ااااااا  الة اااااال  ل  ااااااا  ةاااااا  ت   االاااااا  األ حااااااان اىمل  اااااا  مقاااااا   -8     
ةااااات   اااااا  ةااااا  ت   االااااا  األ حاااااان اىمل  ااااا   02ال اااااا  ح  ااااال   الت ااااام    ( ةااااات الةاااااال  

 . 4101ل     09مق  

 اااااااااا    ل ةااااااااا  ةاااااااا   ال اااااااال ا  ا ضااااااااام   للةاااااااا  ت ت الصااااااااالم  حا  اااااااا  ال أل -01    
ال اااااااام    –   ل ل اااااااح  4119ل ااااااا    31ةااااااات   اااااااا  ال لةااااااا  الةل  ااااااا  مقااااااا   46الةاااااااال  

 لااااا  أت  لغااااا   4103ل ااااا    84الةت ااااا   مااااا   ااااا    اااااا  ال لةااااا  الةل  ااااا  ال اااااال  مقااااا  
 .   -أ    ل  أ     حل  حغ م ا  م ا  أل اا    ا ال  ا  األ  م

 . 0808ل     32قا  ت ال  اكل الةل   مق   -00     

 حاااااالمج د ل ااااا ه ال شااااام  ا   جااااال أت  االااااا  األ حاااااان اىمل  ااااا   ح اااااما( مااااا  حااااالا ا  ا        
" ةاااااات ضاااااةت ل ائاااااام  زام  ا كاااااال ع  ااااا  لائاااااام  ة اااااا  ل   مائةةةةةةر األ لااااا  اا اااااا  ةجااااامل " 
 ااااام ح  ةااااال م ا ال اااااا  حااااا ز م ا كااااال   ااااا  لائااااام  ة ااااا  ل   0880 لام اااااا   ة   اااااا  مااااا  كاااااا  

   ااااام ح  حااااامئ   الااااا زمان.  ةااااات  ااااا  ع 4112 اااااا ( مااااا  كاااااا    ااااا  لى  أا ااااام   لام اااااا   ة  
"   ة اااااااا  حش صاااااااا    ك حام اااااااا    ا    اااااااا  ل   ااااااااا   لامي  تؤسسةةةةةةةةة عاتةةةةةةةةةأصااااااااح   " 

 .  4118ل     00 ةال   ة    حة ج  ال ا  ت مق  

ةاااااات ل ائااااام ال ا ةاااااا ع ضااااااةت  " مائةةةةةر  " أ  اااااان أت اا اااااا   االااااا  األ حااااااان اىمل  اااااا        
 زام  ا كااااال   ااااا  لائااااام  ة ااااا  ل ع كلااااا  ةااااال  أمح ااااا ت كاةاااااا ؛ اا ااااا  الم ا ااااا  األ ا ااااا   
لة  ت  اااااا الصااااا ت  ت ة ااااالل   م اااااا  ل ااااال   الم ا ااااا  األ ا ااااا   الة  ااااال مااااا    اااااا  ال لةااااا  
الةل  اااااا  شاااااا     ماااااا   لااااااا شاااااا ت حاااااااق  ة  ت  ااااااا الةااااااال  ت  ا لام اااااا ت  ص صااااااا   شاااااا ت 

كة ةاااااا ع ةاااااا  ةماكاااااا   ص صااااا     الة   اااااا  الصااااا ت   ح ة  اااااز   كاااااات  ةااااا  ت  ال ا ةااااا 
  اااااام   ماااااا  الم ا اااااا  ا جةال اااااا  حااااااال ل ا  ا ضااااااام   الت  اااااا  شاااااا     ماااااا   لااااااا شاااااا ت 
األ حااااااااان  الة  ل اااااااا ت    اااااااام   ةاااااااات   ي الة اااااااات  ا  ا ك حااااااااام ال ااااااااا .  ح ح  اااااااا  

      اااااا  ال اااااا  مااااا ت ال اضااااا  ت لل  اكااااال الةااااال   ةااااات  ااااايىن الةااااا  ت ت الصااااا ت  ت  ااااا 
م ا اااااح   األ ا ااااا   ال  اكل ااااا   م اااااا  ل ااااال   الم ا ااااا  األ ا ااااا   الة  ااااال مااااا    اااااا  ال لةااااا  
الةل  ااااا   ح اااااا  أل ااااااا  قاااااا  ت ال  اكااااال الةااااال     اصااااا  ةاااااا جاااااان مااااا  الةاااااال  ال ا  ااااا  ح ااااا ا 

" و قنةةةةةن ك تةةةةةة الرا ةةةةةب وعبةةةةةار  الرا ةةةةةب ال ةةةةة ر  األ  ةةةةةر  الرا ةةةةةب ال صااااا   ةااااات أ اااااح 
 إل ه ربح مذا الرا ب....".    األساسن ال  ر  تضافا  
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مااااااا  كاااااااا   تؤسسةةةةةةةة عاتةةةةةةةة " ح ااااااال أت أصاااااااح    االااااااا  األ حاااااااان اىمل  ااااااا  "           
 4101ل ااااااااا    09حة جاااااااا  قااااااااا  ت   شااااااااائ ا الةااااااااا ا م؛ صاااااااالم ال  ااااااااا  مقاااااااا   4118

ة ااااااحع ح اااااال   م ا اااااا  أ ا اااااا    ااااااا  ح اااااا   6َمُ اااااا   ة  ت  ااااااا الصاااااا ت  تع ماااااا  الةااااااال  
حةحاااااالر أاحااااام ةةاااااا   احل اااااا مااااا   ااااال   الم ا ااااا  الة  ااااالع    ااااالل  م اااااح م ا اااااح   األ ا ااااا  

 –  ااااا  ال ةل اااااا  ال  ااااااح    – اا ااااا  الز اااااالا  ح  ااااا  ة  ااااالل  ة حا  ااااا  ة  لتااااا  حلغااااا  
% ةااااااات أصااااااا  م ا اااااااح   األ ا ااااااا   مااااااا   ااااااال    89%  مااااااا  أكل اااااااا  06مااااااا  أل ا اااااااا 

مااااا  أل ا اااااا  -  ااااا  كةل اااااا    ااااااح   أ ااااام  –الم ا ااااا  اى ا ااااا   الة  ااااال. اةاااااا حلغااااا  
% ةااااااات م ا اااااااح   األ ا ااااااا   مااااااا  ُ ااااااال   الم ا ااااااا  األ ا ااااااا    28%  مااااااا  أكل اااااااا 8ع03

ة اااااح  أ ضااااا   ةااااات  ااااا ه الم ا ااااا   02ال اااااا  ح ااااا .  ااااا  جاااااان  الت ااااام    ةااااات الةاااااال  
%   ة  اااااااا لغا اااااااا  ال  اكااااااال؛   اااااااا جاااااااان الااااااا     60اى ا ااااااا   الجل ااااااال  ةاااااااا   اااااااح ح 

م التصةةةةةةةن وم "  بوةةةةةةة  التوظ ةةةةةةةوم الصةةةةةةةح  واىصااااااال  الة  ااااااا ت حاااااااح( م  اااااااا كلااااااا  أت 
ال اضةةةةةةةقوم ألحكةةةةةةةام ال واعةةةةةةةم التةةةةةةةمنن قبةةةةةةة  صةةةةةةةمور مةةةةةةةذا النظةةةةةةةام  اضةةةةةةةق م ألحكاتةةةةةةةه 

% تةةةةةةةم روا ةةةةةةةب م االساسةةةةةةة ة التسةةةةةةة حوة ل ةةةةةةةم بقةةةةةةةم 51و  ضةةةةةةةح ل  واعةةةةةةةم تةةةةةةةا نسةةةةةةةب ه 
 وف ةةةةةق أوضةةةةةاع م وفوةةةةةا  ألحكةةةةةام مةةةةةذا النظةةةةةام و ةةةةة م إح سةةةةةاب القائةةةةةما  ال واعم ةةةةةة وفةةةةةق 

 أحكام قانوم ال واعم التمنن النافذ" . 

 ح ااااااا  ة  تااااااا   االااااااا  األ حاااااااان اىمل  ااااااا  الصااااااا ت  ت كلااااااا   ااااااا ا ال اااااااا   لااااااا  أت        
ع الة ةااااا   حاااااح  ك حااااااما  ةااااات 4103ل ااااا    84صااااالم   اااااا  ال لةااااا  الةااااال   ال اااااال  مقااااا  

؛  كاااااااال ح ااااااا  ةااااااات جل ااااااال مااااااا  الم ا ااااااا  األ ا ااااااا    لااااااا   ااااااال   الم ا ااااااا  0/0/4102
  ااااااا  الصااااااا ت   اى ا ااااااا   الة  ااااااال لةااااااا  ت  ال ا ةااااااا  ةااااااا  ةماكاااااااا   ص صااااااا     الة 

حاااااال ل ا  ا ضاااااام   الت  ااااا  اةاااااا ااااااا  ا ةااااات قحااااا ع  أح ااااا  كلااااا  الةشاااااة ل ت ةااااا    ح  ااااااا  
ةاااااااات   اااااااااة    6 اضاااااااا  ت ل ااااااااا  الةااااااااال   0/0/4104قااااااااا  ت ال  اكاااااااال الةاااااااال   قحاااااااا  

ةاااااات ال  ااااااا   ا ااااااح حال  ااااااح   02 الت اااااام    ةاااااات الةااااااال   4101ل اااااا    09ال ااااااا  مقاااااا  
الةاااااا ا م  قاااااال ة ااااااز    حم ا اااااا  أ ا اااااا    6الةااااااال  لل ائاااااالا  ال  اكل اااااا ع كلاااااا   ك حااااااام أت 

أكلااااا  ةااااات   ااااام  ع  أت الت ااااام    الةااااا ا م  قااااال  ااااال   ةااااات  لاااااا الز اااااالا  مااااا  م ا اااااح   
 % ة  ا م   اما   أ ا   لغا ا  ال  اكل.  60األ ا    ال   ت    أ   ح  

 اااااااات ةاااااات شاااااا ت  اااااا ه ال  ااااااح  ال ا اااااال  األ  اااااام ع ماااااا  ة اج اااااا    اااااا  الز ااااااالا         
؛ أت ج لااااااااا  الما ااااااااا  -  ااااااااا  ال ةل اااااااااا  ال  ااااااااااح    –  ااااااااالل  الة حا  ااااااااا  الة  لتااااااااا  الة

ةااااات أصااااا   8األ ا ااااا  األ  ااااام الة  حااااام لغا اااااا  ال  اكااااال مااااا  ةجة كااااا  ةااااات ال ااااااى    
(   ااااااال  ةااااااا اااااااات ماااااا   اااااال   م ا ااااااح   األ ا اااااا   ال اااااااح  الة  اااااالع  ماااااا  ةجة كاااااا  001

الة  اااااالع  ماااااا   ( أا اااااام ةاااااات  لااااااا ال اااااال  001ةاااااات أصاااااا   63أ اااااام  ةاااااات ال اااااااى   
(  أقااااا  ةةاااااا مااااا   لاااااا ال ااااال   الة  ااااالع 001ةااااات أصااااا   38ةجة كااااا   ال ااااا  ةااااات ال ااااااى   

األةااااام الااااا ي ُ  ااااال ة ا اااااا  حاااااالةمااز ال ا    ااااا  ال  اكل ااااا  لةااااات    حااااا  كلااااا     ااااا ه ال ااااااى  
 61( األ  اااااام ع   اااااا  ةااااااا  اااااا    اااااا لمااح ةااااااي ما  حة جاااااا  ال  ااااااا  الة اااااال  مقاااااا  38 ا 

ال اااااااا  ح  ااااااال    ااااااا ه الت ااااااام   00/0/4102 حااااااااما  ةااااااات الة ةااااااا   حاااااااح  ك 4102ل ااااااا   
" ع ةةةةة  الةشاااااام  ل  اااااا( الة  ااااا ت ح اااااا حا ضاااااام   لااااا  ل م اااااا كحاااااام   02   ةااااات الةاااااال  

أم ال  وةةةةةة  روا ةةةةةةةب م األساسةةةةةةة ة ال اضةةةةةةقة ل  واعةةةةةةةم التةةةةةةةمنن فةةةةةةن مت ةةةةةةةح األحةةةةةةةوا  عةةةةةةةم 
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الروا ةةةةةةب األساسةةةةةة ة لتث ال  ةةةةةةةا تةةةةةةم الةةةةةةةمرما  التنصةةةةةةو  ع   ةةةةةةا فةةةةةةةن نظةةةةةةام ال متةةةةةةةة 
 من ة".  الت

   ااااااا أت ال صاااااا   ال شاااااام    ع ماااااا  ال شاااااام   ال ا اااااالع ُ  اااااامأ ماااااا   اااااا ا  ة صاااااا         
 اةاااا  ح ضاااا ا ح ضااااا  لغا ااااا  الاشاااا  كةااااا حاااا ت الا  اااام ة  ااااا ةاااات  م حااااا   اااايلي  لاااا  ةااااا 
ك اااااااه  قصااااااله الةشاااااامد.  ا  ااااااما  ةااااااا  ت اااااا  الاااااا   حلىلاااااا    اااااامهع  ةااااااا  ااااااا ت الااااااح   

 ضح ا  أ    ل لا  أ  ق لا    لقا  اآل م. 

ل اااااا    09ةاااااات   ااااااا  ةاااااا  ت   االاااااا  األ حااااااان اىمل  اااااا  مقاااااا   6   ااااااا أت الةااااااا         
قااااال ة اااااز  الةااااا  ت ت الصااااا ت  ت مااااا   االااااا  األ حاااااان اىمل  ااااا  كااااات   ااااام   ةااااات  4101

ةااااا  ت  ال االااااا   كااااات حااااااق  ةااااا  ت  الل لااااا  حم ا ااااا  أ ا ااااا   كال ااااا  زائااااال  كةاااااا اا ااااا  
شااااا ت  ااااا ه الةةاااااا ز   الز اااااالا  كل اااااح مااااا   ااااال   الم ا ااااا  األ ا ااااا   الة  ااااال.  ااااااات ةااااات 

مااااا  الم ا ااااا  اى ا ااااا   ال   ت ااااا  ات  ة ااااال  اةاااااا   ح ااااا   ال اااااا  ت   قاااااا  ت ال  اكااااال الةااااال   
" " الرا ةةةةةةةب األساسةةةةةةةن الةةةةةةةوظ  ن(  لااااااا  الم ا ااااااا  ال  اكل ااااااا ع كلااااااا   ك حاااااااام أت كحاااااااام  

حة  ااااااه الة صااااا ل مااااا  الةاااااال  ال ا  ااااا   ل واعةةةةةم ا الرا ةةةةةب األساسةةةةةن   حااااام أ ا اااااا  ل  اااااا  
ةااااات ال  اااااا  الةااااا ا م  02قاااااا  ت ال  اكااااال الةااااال  . مجاااااان  الت ااااام    ( ةااااات الةاااااال   ةااااات

" ال اااااا  الرا ةةةةةب االساسةةةةةن الةةةةةوظ  ن ا اااااح الة  ااااا ت ح اااااا؛ ل  ااااال  ةااااات   ااااال  كحاااااام  " 
حةاااااااا  ت   االاااااااا  األ حااااااااان اىمل  اااااااا  الصاااااااا ت  ت   ضااااااااح ح     ااااااااله ماااااااا   اااااااا ه ال الاااااااا  

% ة ااااااح م اااااا  60ل  اكاااااال كلاااااا  الة م ضاااااا  حالاااااا ا  ل   صاااااام الما اااااا  اى ا اااااا  لغا ااااااا  ا
% ة اااااح. حةاااااا  ت ااااال     ااااا  حاااااا   ضااااا   حااااا ت ةاااااا أماله الةشااااامد ةااااات  ااااا  ت 30   ااااا ح ال 

 ىمل  ااااااا اال صااااااا  ت ال ةاااااااا ة اااااااا  ةةاااااااا ز  الةااااااا  ت ت الصااااااا ت  ت مااااااا   االااااااا  األ حاااااااان 
  روا ب م ال واعم ة.م   ل ت أت  ة ل   ه الةةا ز   ل   بروا ب أساس ة وظ   ة

 02ا اااااااا  ةاااااااات الاااااااالم  ح اااااااال  ل اااااااا  م   الت اااااااام    ( ةاااااااات الةااااااااال     ااااااااا أت الغ       
الة  اااااا ت ح ااااااا  اااااا  ماااااا       ااااااح الةز اااااال ةاااااات الةةااااااا ز  ل ة اااااال  لاااااا  الم ا اااااا  اى ا اااااا   
ال  اكل ااااااا  حا ضاااااااام  للم ا ااااااا  اى ا ااااااا   ال   ت ااااااا ع ح  ةاااااااا أت ال  ااااااات ح ااااااال  الل ااااااا  م   

لُ ح ااااا  كل اااااح قائةاااااا     ااااا  ل  لااااا  ة التااااا  ةحااااالأ الة اااااا ا  الااااا ي جاااااان  الت ااااام  الة  ااااا ت ح اااااا
 حال  ح  للم ا   ال  اكل     صم الز الا  م  الم ا   اى ا    ال   ت   م  . 

   ااااااا أت  اقااااااا  األةااااااام مااااااا  ال  ااااااات ح اااااال  الل ااااااا  م    ااااااا  الة الحااااااا  حالةةاااااااا ز         
 الز ااااااالا   لاااااا   الة ااااااا ا ع  اا اااااا   اااااا ه الةةااااااا ز  ماااااا  الم ا اااااا  ال   ت اااااا  كمضاااااا   

(  ا   اااااااااا  30/04/4104لغا اااااااااا   0/6/4101 م  ةاااااااااات لةاااااااااال   اااااااااا   ت   ااااااااااح   أشاااااااااا
 كااااال  ال اااااا   لاااا  ةاااااا اا اااا  كل اااااح ماااا  ال ااااااح  حم ا اااا  أ ا ااااا      ت اااا  ة  ااااال  الااااا ي 

      الة ا ا . 

   ااااااا أت الة ااااااا ا  المقة اااااا  ماااااا  ال  اااااا  الةئ  اااااا  ى    اااااا  الة ااااااا ا  ماااااا  اىمقااااااا        
قة اااااا  ماااااا  ال  اااااا  الةئ  اااااا    الة   اااااا  ح ااااااا  ى   ا اا اااااا  ة  اااااال .  أت كاااااال  الة ااااااا ا  الم

% ةااااااااا ل ( قااااااااال    ااااااااا  الة اااااااااا ا  ال اةااااااااا    ا قصااااااااال ح اااااااااا  لاااااااااا  اا ااااااااا  %60  011
ة ضااااااح  ع  محةااااااا الة ااااااا ا    اااااام ال اةاااااا    ال  م ح اااااا (   ا قصاااااال ح ااااااا الة ااااااا ا  ال اةاااااا  

  اا     م ة ضح   اةا م    ه ال ال  الة م ض . 
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   ل اااااال      اااااال   لقااااااا     ااااااا أت الت اااااام  الة  اااااا ت ح ااااااا اا اااااا  ةجاااااامل ضااااااح         
ةااااااات ال ا  ااااااا  ال ا    ااااااا    صااااااام الةةاااااااا ز  مااااااا  الما ااااااا   " الرا ةةةةةةةب االساسةةةةةةةن"كحاااااااام  

اى ا ااااا  الااااا   ت   ا ح اااااان كلااااا  ةحااااالأ الة اااااا ا  مااااا  الما ااااا  اى ا ااااا  ال  اكااااالي؛ مااااال 
  جااااال م  اااااا ةاااااا   اااااال  الل ااااا  م كة ةاااااا   ى الة اااااا ا   ص صاااااا  ةااااات   اااااا الةحااااالأ مااااا  

 ا. أ ا  ا  الة صل ة  

%( م  اااااااا جزام ااااااا    م ح ااااااا    ااااااام ة ضاااااااح  ع     60أةاااااااا  قااااااال جاااااااان    اااااااح  ا           
أت ج لاااااا  الما اااااا  اى ا اااااا  اى  اااااام الة  حاااااام  -اةااااااا  ااااااح  ال اااااا    –اااااااات ةاااااات شاااااا   ا 

( أا ااااام ةةاااااا 001ةااااات أصااااا  63لغا اااااا  ال  اكااااال مااااا  الةجة كااااا  ال ا  ااااا  ةااااات ال ااااااى    
 38الةجة كااااا  ال ال ااااا  ةااااات ال ااااااى   ااااااات مااااا   ااااال   الم ا ااااا  اى ا ااااا   الة  ااااالع  مااااا  

 ( أق  ةةا اات م   لا ال ل   الة  ل. 001ةت أص  

   ااااااا اااااااات حا ةاااااااات أت  ااااااا ت  اااااا ه ال  ااااااح  ة ضااااااح   ح  ااااااا ى  ااااااا ت    اااااال         
   ةاااااا ة  ااااالل  أي ح  ااااا  ة  ااااالل     امااااا  ةااااا    ااااا  الز اااااالا  مااااا  الم ا ااااا  اى ا ااااا  . 

ماااااا   اااااا ه ال الاااااا  الة م ضاااااا  حااااااال  م لةااااااا  ةةااااااا ى ةجااااااا  للح ااااااا م ااااااح  ى ال صاااااالي لااااااح
أ ل  اااااح  لاااااا ال  اااااح  مااااا  ال ااااااى  اى لااااا  ةااااات ةماااااااز قا    ااااا     ااااا   ةا  اااااح  ى  جااااا ز 

 الة ا  ح ا قا   ا . 

   ااااا اااااات حا ةااااااات أ ضااااا    اااا ح ال  لاااااا ال  ااااح  أصاااال  ح  اااااا   اااا  ة ل ااااا كحاااااام        
مااااا    اااااا  ال لةااااا  الةل  ااااا " " الم ا ااااا  اى ا ااااا   للااااالمجا  الةةا لااااا  الة صااااا   كل  اااااا 

. ةةاااااا ى ةجاااااا  للح اااااا م اااااح  ى ال صااااالي لاااااح مااااا   ااااا ه ال الااااا  الة مضااااا  أ ضاااااا  لل اااااح  
 ا اااااح مااااا  الت ااااام  ال ااااااح   أي حاااااال  م لةاااااا أ ل  اااااح  لاااااا ال  اااااح  مااااا  ال ااااااى  اى لااااا  ةااااات 

 ةمااز قا            ةا  ح  ى  ج ز الة ا  ح ا قا   ا . 

ا     ااااااال  لاااااااا ال  اااااااح   ال ااااااال ةااااااات  جا ز اااااااا كلااااااا     اااااااا ااااااااات حا ةااااااااات اااااااا ل       
الةماااااااز ال ا    ااااا   ال  ااااا   الةا  اااااح ع مااااا  الةجة كااااا  ال ال ااااا  ةااااات ال ااااااى ع  الة اااااا  

أم " ال  وةةةةةة  الروا ةةةةةةب االساسةةةةةة ة ال اضةةةةةةقة ل  واعةةةةةةم التةةةةةةمنن فةةةةةةن مت ةةةةةةح ح ااااااا ح شاااااا ما  
االحةةةةةةةوا  عةةةةةةةم الروا ةةةةةةةب االساسةةةةةةة ة لتث ال  ةةةةةةةا تةةةةةةةم الةةةةةةةمرما  التنصةةةةةةةو  ع   ةةةةةةةا فةةةةةةةن 

أي ح ضاااااام  ال حاااااام   ا  اااااا ال ااااا   ةااااا   ضاااااام  ا للااااا   األصااااال   ام ال متةةةةةة التمن ةةةةةة".نظةةةةة
 ل لا الت م  الة   ت ح ا ى  ا  الةشام  ل  ا أكله. 

   اااااا أت  ااااا ه ا ةاا  ااااا  األ  ااااام   ااااا  الةجاااااا  ال   ااااال الااااا ي  ةاااااات الح اااااا م اااااح        
صااااال  قاصااااام   لااااا   ال صااااالي لاااااح قا   اااااا .  اا ااااا   ااااا ه الت ااااام  الة  ااااا ت ح اااااا ح صااااا ا اى

  ضااااااةت  اااااا ا الشاااااام  األ  اااااام ل  اااااا   حاااااا ت  اة ااااااا الة لاااااا   حاااااا ت الة ااااااا  حااااااالةمااز 
ال ا    ااااا   ال  ااااا   الةا  اااااح ؛ م   اااااا حااااا لا  اااااا ت قااااال أ لااااا  حةحاااااال  الل ااااا  م اى ا ااااا   
حةاااااا مااااا   لاااااا ةحااااالأ الة اااااا ا  حااااا ت الةااااا  ت ت ال ااااااة  ت     ضااااا  ال اااااا  ح ااااال  ل ااااا  م   ا 

%( الةشااااااام  ل  ااااااا أكااااااله ةاااااات  ا  اااااا  60 ل اااااا  ح  ااااااح  ا   ةاااااات  اااااا ه ال ا  اااااا  م اااااا  الة 
 جا ز ااااااا كلاااااا  الةمااااااااز ال ا    اااااا   ال  اااااا   الةا  ااااااح   الة ااااااا  ح اااااااع   كةااااااا  الشاااااام  

الاااااا ي  4101ل ااااا    09الةشاااااام  ل اااااح   اااااا  ال  ااااال   األ  ااااام ة اااااا  ال ةااااا  حال  اااااا  مقاااااا  
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ما  ةاااااات    اااااا   تااااااا ه ماااااا  ال  اااااال   األ  اااااام  ك حااااااا 0/6/4101 مل  م ااااااح  ك حاااااااما  ةاااااات 
00/0/4102 . 

 ك حاااااام  - لماااااا  لااااامأي األا م ااااا  الة  مةااااا   – لااااا اع  ح اااااان كلااااا  ةاااااا   ااااال ع  ااااام           
ل ااااا    09ةااااات   اااااا  ةااااا  ت   االااااا  األ حاااااان اىمل  ااااا  مقااااا   02الت ااااام    ( ةااااات الةاااااال  

ع ح صااااااااا ا اىصااااااااال ع  م ل ااااااااا  م   ةااااااااات  ا  ااااااااا  قصااااااااا م ا    صااااااااا ا( ح ااااااااال  4101
ع ةةةةةة  أم ال  وةةةةةة  الروا ةةةةةةب االساسةةةةةة ة ال اضةةةةةةقة ل  واعةةةةةةم  "ا ضااااااام   لاااااا  أ م ااااااا كحااااااام  

التةةةةةةةةمنن فةةةةةةةةن مت ةةةةةةةةح االحةةةةةةةةوا  عةةةةةةةةم الروا ةةةةةةةةب األساسةةةةةةةة ة لتث ال  ةةةةةةةةا تةةةةةةةةم الةةةةةةةةمرما  
" أ  ح حااااااام  أ اااااام   اااااايلي  لاااااا  الة  اااااا  التنصةةةةةو  ع   ةةةةةةا فةةةةةةن نظةةةةةةام ال متةةةةةةة التمن ةةةةةة

 . 00/0/4102      0/6/4101 ا ح.   لا أ  ان م م  قص م ا    ص ا( ةت 

 المئ  /الة ال             ال                                          ال ض /الة
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 4104( لسنة 4قرار الت ال ة فن الحكم رقم )

 الصامرعم القضو م. كات  السق م

 

فةةةةةةن الوقةةةةةة  الةةةةةةذ  أرو ف ةةةةةةه مةةةةةةواز المقةةةةةةم أو الةةةةةةمفح بقةةةةةةمم مسةةةةةة ور ة األنظتةةةةةةة         
ال ن  ذ ةةةةةةةة ال كت   ةةةةةةةة ال ةةةةةةةن  ةةةةةةةرم ل ن  ةةةةةةةذ وإكتةةةةةةةا  الوةةةةةةةوان  م ال ةةةةةةةن مةةةةةةةاء   كتال ةةةةةةةةا 

كتةةةةةةا مةةةةةةو الحةةةةةةا  بالنسةةةةةةبة لنظةةةةةةام تةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةة األنبةةةةةةاء االرمن ةةةةةةة )ب ةةةةةةرا(  –و ن  ةةةةةةذما 
كةةةةةةوم   ةةةةةةع األنظتةةةةةةة   ضةةةةةةتم  –لنظةةةةةةام وفوةةةةةةا  لتةةةةةةا مةةةةةةاء فةةةةةةن األسةةةةةةباب التومبةةةةةةة ل ةةةةةةذا ا

تراكةةةةةز قانون ةةةةةة عاتةةةةةة تمةةةةةرم   ح   ةةةةةا إلةةةةة    ةةةةةر قا  أو قةةةةةوان م بةةةةةالتقن  التوضةةةةةوعن 
األعةةةةةمإ إال إننةةةةةن أر ةةةةةالف األكثر ةةةةةة التح رتةةةةةة ف تةةةةةا ذمبةةةةة  إل ةةةةةه فةةةةةن قرارمةةةةةا تةةةةةم عةةةةةمم 

/ب( تةةةةةةم نظةةةةةةام تةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةة األنبةةةةةةاء االرمن ةةةةةةة )ب ةةةةةةرا(إ 04مسةةةةةة ور ة نةةةةةة  التةةةةةةام  )
 كش تم ذلع  تاتا  مس ور   ا لألسباب ال ال ة       وأرو ع   الق

/ب( تةةةةةةم نظةةةةةةام تةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةة 04ح ةةةةةةث أنةةةةةةه قةةةةةةم  بةةةةةة م تةةةةةةم الرمةةةةةةو  ل تةةةةةةام  )       
األنبةةةةةةةاء االرمن ةةةةةةةة )ب ةةةةةةةرا( التةةةةةةةمفو  بقةةةةةةةمم مسةةةةةةة ور   ا )وذلةةةةةةةع قبةةةةةةة   قةةةةةةةم   ا بالنظةةةةةةةام 

ظةةةةةةر أثنةةةةةةاء ن 01/1/4104الصةةةةةةامر والنافةةةةةةذ تةةةةةةم  ةةةةةةار خ  4104لسةةةةةةنة  51التقةةةةةةم   رقةةةةةةم 
 تحكتة القم  الق  ا ل مقم( كان   ن  ع   تا  ن  

و بوةةةةةةة  التوظ ةةةةةةةوم الصةةةةةةةح  وم التصةةةةةةةن وم ال اضةةةةةةةقوم ألحكةةةةةةةام ال واعةةةةةةةم التةةةةةةةمنن       
%( تةةةةةم 51قبةةةةة  صةةةةةمور مةةةةةذا النظةةةةةام  اضةةةةةق م ألحكاتةةةةةه و  ضةةةةةح ل  واعةةةةةم تةةةةةا نسةةةةةب ه )

م روا ةةةةةةب م االساسةةةةةة ة التسةةةةةة حوة ل ةةةةةةم بقةةةةةةم  وف ةةةةةةق أوضةةةةةةاعم وفوةةةةةةا  ألحكةةةةةةام مةةةةةةذا النظةةةةةةا
 و  م إح ساب القائما  ال واعم ة وفق أحكام قانوم ال واعم التمنن النافذ.

كتةةةةةا أمةةةةةم أم النظةةةةةام التقةةةةةم  الت ةةةةةار إل ةةةةةه قةةةةةم قضةةةةة  بتومةةةةةب التةةةةةام  الثان ةةةةةة تنةةةةةه      
 بضم القبار  ال ال ة إل  أ ر ال ور   )ب( الت ار إل  ا. 

منن فةةةةةةةةن مت ةةةةةةةةح " ع ةةةةةةةة  أم ال  وةةةةةةةة  روا ةةةةةةةةب م االساسةةةةةةةة ة ال اضةةةةةةةةقة ل  واعةةةةةةةةم التةةةةةةةة   
االحةةةةةةوا  عةةةةةةةم الروا ةةةةةةةب االساسةةةةةةة ة لتث ال  ةةةةةةةا تةةةةةةةم الةةةةةةةمرما  التنصةةةةةةةو  ع   ةةةةةةةا تةةةةةةةم 

 نظام ال متة التمن ة". 

 0919( لسةةةةةةةنة 14/أ( تةةةةةةةم قةةةةةةةانوم ال واعةةةةةةةم التةةةةةةةمنن رقةةةةةةةم )9كتةةةةةةةا  ةةةةةةةن  التةةةةةةةام  )     
ب صةةةةةةو  إح سةةةةةةاب الرا ةةةةةةب ال واعةةةةةةم  بالنسةةةةةةبة ل ت ةةةةةةتول م ب حكاتةةةةةةه ع ةةةةةة  تةةةةةةا  ن  " 

م  ال ةةةةةة ر  ل توظةةةةةةف الةةةةةةذ   سةةةةةة حق ال واعةةةةةةم ع ةةةةةة  أسةةةةةةاش  حسةةةةةةب الرا ةةةةةةب ال واعةةةةةة
ضةةةةةةزب تمتةةةةةةو  عةةةةةةمم أ ةةةةةة ر  مت ةةةةةةه التوبولةةةةةةة ل  واعةةةةةةم فةةةةةةن را بةةةةةةه ال ةةةةةة ر  اال  ةةةةةةر 
و وسةةةةةةم حاصةةةةةة  الضةةةةةةرب ع ةةةةةة  ثالثتائةةةةةةة وسةةةةةة  مإ وال  مةةةةةةوز أم   مةةةةةةاوز را ةةةةةةب ال واعةةةةةةم 

 ال  ر  فن أ ة حا  را ب التوظف ال  ر  اال  ر". 
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م األوراق أم الرا ةةةةةةب ال واعةةةةةةم  الةةةةةةذ  إسةةةةةة حوه وح ةةةةةةث أنةةةةةةه قةةةةةةم  بةةةةةة م تةةةةةةم ع ةةةةةةو       
% تةةةةةةةةم را بةةةةةةةةه االساسةةةةةةةةن 51( م نةةةةةةةةارا  تحسةةةةةةةةوبا  بواقةةةةةةةةح 151,195التةةةةةةةةمعن  ب ةةةةةةةة  )

 التس حوة له بقم  وف ق أوضاعه وفوا  ألحكام مذا النظامإ 

وح ةةةةةةةةث أنةةةةةةةةه وإم كةةةةةةةةام  ت  ةةةةةةةةز صةةةةةةةةح  ن وكالةةةةةةةةة االنبةةةةةةةةاء االرمن ةةةةةةةةة ) ب ةةةةةةةةرا(         
أثنةةةةةةةاء ومةةةةةةةوممم ع ةةةةةةة  رأش عت  ةةةةةةةم تةةةةةةةم روا ةةةةةةةب ب عمةةةةةةةائ م روا ةةةةةةةب أساسةةةةةةة ة أع ةةةةةةة  

نظةةةةةةرائ م ا مار ةةةةةة م الةةةةةةذ م مةةةةةةم فةةةةةةن ن ةةةةةةش مرمةةةةةةا  م تةةةةةةم تةةةةةةوظ ن الوكالةةةةةةة ذا  ةةةةةةا أو 
تةةةةةوظ ن المولةةةةةة اال ةةةةةر م أتةةةةةر تبةةةةةررإ لقةةةةةمم  تاثةةةةة  فةةةةةن التراكةةةةةز الوانون ةةةةةة ب ةةةةةن م وبةةةةة م 
التةةةةةةوظ  م االمار ةةةةةة م كتةةةةةةا ظ ةةةةةةر ذلةةةةةةع واضةةةةةةحا  فةةةةةةن االسةةةةةةباب التومبةةةةةةه لنظةةةةةةام تةةةةةةوظ ن 

نبةةةةةةاء االرمن ةةةةةةة )ب ةةةةةةرا( التب نةةةةةةة فةةةةةةن مةةةةةةذا الوةةةةةةرارإ ومةةةةةةو أتةةةةةةر ال  نبةةةةةةذت تبةةةةةةمأ وكالةةةةةةة اال
التسةةةةةةةاوا  وال  نمةةةةةةةو  ع ةةةةةةة  ت ال ةةةةةةةة لةةةةةةةه وفوةةةةةةةا  لتةةةةةةةا إسةةةةةةة ور ع  ةةةةةةةه قضةةةةةةةاء التحةةةةةةةاكم 
المسةةةةةة ور ةإ فةةةةةة م  ت  ةةةةةةزمم ب عمةةةةةةائ م روا ةةةةةةب  واعم ةةةةةةة بقةةةةةةم إحةةةةةةال  م ع ةةةةةة  ال واعةةةةةةم 

ون ا  ح سةةةةةاب   ةةةةةع ع ةةةةة  أسةةةةةاش إ ضةةةةةا  كاتةةةةة  روا ةةةةةب م االساسةةةةة ة ال ةةةةةن كةةةةةانوا   واضةةةةة
التسةةةةةةة حوا  أسةةةةةةةو  ببةةةةةةةاقن تةةةةةةةوظ ن المولةةةةةةةة الةةةةةةةذ م مةةةةةةةم فةةةةةةةن ن ةةةةةةةش مرمةةةةةةةا  م ومةةةةةةةو 

% ) تائةةةةةة فةةةةةن التائةةةةةة(إ مةةةةةو أتةةةةةر ل ةةةةةر تبةةةةةرر و سةةةةةنء إلةةةةة  تبةةةةةمأ التسةةةةةاوا  وذلةةةةةع 011
بقةةةةةةم أم زا  عةةةةةةمم ال تاثةةةةةة  فةةةةةةن التراكةةةةةةز الوانون ةةةةةةة الةةةةةةذ  كةةةةةةام سةةةةةةائما  أثنةةةةةةاء ومةةةةةةوممم 

  تا أعالت بسبب إحال  م ع   ال واعم.   ع   رأش عت  م ب م ال ئ  م التنوت عن

% تةةةةةةةم روا ةةةةةةةب م االساسةةةةةةة ة ال ةةةةةةة ر ة كتةةةةةةةا ورم 51وح ةةةةةةةث أم ا ك  ةةةةةةةاء ب  ضةةةةةةةا       
فةةةةةةةن نظةةةةةةةام تةةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةةة االنبةةةةةةةاء االرمن ةةةةةةةة )ب ةةةةةةةرا(  لغا ةةةةةةةا  إح سةةةةةةةاب تسةةةةةةة حوا  م 
ال واعم ةةةةةةة ال ةةةةةة ر ة كةةةةةةام ال ةةةةةةمف تنةةةةةةهإ مةةةةةةو  حو ةةةةةةق تبةةةةةةمأ التسةةةةةةاوا  بةةةةةة م الصةةةةةةح   م 

م تةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةة األنبةةةةةةاء االرمن ةةةةةةة )ب ةةةةةةرا(إ وسةةةةةةائر التةةةةةةوظ  م ا مار ةةةةةة م التصةةةةةةن  م تةةةةةة
اال ةةةةةةةر م الةةةةةةةذ م مةةةةةةةم تةةةةةةةم ن ةةةةةةةش مرمةةةةةةةا  م سةةةةةةةواء أكةةةةةةةانوا تةةةةةةةم تةةةةةةةوظ ن الةةةةةةةوزارا  
والةةةةةةةموائر الحكوت ةةةةةةةة أو تةةةةةةةم تةةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةةة االنبةةةةةةةاء االرمن ةةةةةةةة )ب ةةةةةةةرا( إمراكةةةةةةةا  تةةةةةةةم 

حوا  م الت ةةةةةةر  بةةةةةة م إ ضةةةةةةا  كاتةةةةةة  الرا ةةةةةةب االساسةةةةةةن ال ةةةةةة ر  ل ةةةةةةم  ح سةةةةةةاب تسةةةةةة 
ال واعم ةةةةةة ال ةةةةة ر ة ال  حوةةةةةق تبةةةةةمأ التسةةةةةاوا  ب ةةةةةن م وبةةةةة م ل ةةةةةرممإ وإنتةةةةةا  تةةةةةش ذلةةةةةع 
التبةةةةةةةمأإ ألم الروا ةةةةةةةب ال واعم ةةةةةةةة لصةةةةةةةح  ن الوكالةةةةةةةة لةةةةةةةو  ةةةةةةةم إح سةةةةةةةاب ا ع ةةةةةةة  مةةةةةةةذا 
االسةةةةةةةاش ل تكنةةةةةةةوا تةةةةةةةم إق ضةةةةةةةاء روا ةةةةةةةب  واعم ةةةةةةةة أع ةةةةةةة  تةةةةةةةم الروا ةةةةةةةب ال واعم ةةةةةةةة 

   مإ  لتوظ ن المولة االمار  م الذ م مم تم ن ش مرما

/ب( تةةةةةةم نظةةةةةةام تةةةةةةوظ ن 04وح ةةةةةةث أنةةةةةةه ال  ةةةةةةرم ع ةةةةةة  مةةةةةةذا الوةةةةةةو  بةةةةةة م التةةةةةةام  )      
وكالةةةةةةة االنبةةةةةةاء االرمن ةةةةةةة مةةةةةةن ل ةةةةةةر مسةةةةةة ور ةإ ألن ةةةةةةا  قارضةةةةةة  تةةةةةةح قواعةةةةةةم قةةةةةةانوم 

% تةةةةةةةم الرا ةةةةةةةب االساسةةةةةةةن لغا ةةةةةةةا  011ال واعةةةةةةةم التةةةةةةةمنن الةةةةةةةذ   ر ضةةةةةةةح تةةةةةةةا نسةةةةةةةب ه 
م الرا ةةةةةب االساسةةةةةن % فوةةةةةم تةةةةة51إح سةةةةةاب  واعةةةةةم تةةةةةوظ ن المولةةةةةة ولةةةةة ش تةةةةةا نسةةةةةب ه 

إ فةةةة م الةةةةرم ع ةةةة  ذلةةةةع   تثةةةة  -/ب( التنةةةةوت عن ةةةةا أعةةةةالت04وفوةةةةا  لتةةةةا قضةةةة  بةةةةه التةةةةام  )
بةةةة م  قةةةةارع نظةةةةام تةةةةح نظةةةةام أ ةةةةر أو تةةةةح قةةةةانومإ أو  قةةةةارع قةةةةانوم تةةةةح قةةةةانوم أ ةةةةرإ 
مةةةةةةو أتةةةةةةر  ةةةةةةارا عةةةةةةم نمةةةةةةاق الرقابةةةةةةة الوضةةةةةةائ ة ال ةةةةةةن  با ةةةةةةرما التحكتةةةةةةة المسةةةةةة ور ة 

ر ة أ  قةةةةةةةةةانوم أو نظةةةةةةةةةامإ ب ع بةةةةةةةةةار أم مةةةةةةةةةذا ل وضةةةةةةةةةاء بمسةةةةةةةةة ور ة أو بقةةةةةةةةةمم مسةةةةةةةةة و
ال قةةةةةةارع مةةةةةةو  قةةةةةةارع واقةةةةةةح فةةةةةةن نمةةةةةةاق الرقابةةةةةةة الوضةةةةةةائ ة ل تحةةةةةةاكم النظات ةةةةةةة عنةةةةةةم 
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 مب و ةةةةةةا ل وةةةةةةوان م أو األنظتةةةةةةة الت    ةةةةةةة إعتةةةةةةاال  لتبةةةةةةمأ قواعةةةةةةم ال ةةةةةةمرا الوةةةةةةانوننإ وأتةةةةةةا 
تنةةةةةةةام الوضةةةةةةةاء بقةةةةةةةمم المسةةةةةةة ور ة ال ةةةةةةةن  با ةةةةةةةرت التحكتةةةةةةةة المسةةةةةةة ور ة حصةةةةةةةرا إ ف ةةةةةةةو 

الوةةةةةةةانوم أو النظةةةةةةةام ع ةةةةةةة  األحكةةةةةةةام أو النصةةةةةةةو  المسةةةةةةة ور ة فحسةةةةةةةب ال عةةةةةةةمم   ةةةةةةةروا
  قارع نظام تح نظام أو قانوم تح قانوم.    

ولةةةةةة ش أم   ع ةةةةةة  صةةةةةةمق تةةةةةةا نوةةةةةةو إ تةةةةةةم ح ةةةةةةث عةةةةةةمم إ  صةةةةةةا  تحكت نةةةةةةا              
النظةةةةةةةر فةةةةةةةن  قةةةةةةةارع الوةةةةةةةوان م واألنظتةةةةةةةة ف تةةةةةةةا ب ن ةةةةةةةاإ أم  تةةةةةةةم بةةةةةةة م إ  صاصةةةةةةةا  

تةةةةةم  015ح ةةةةة   014تصةةةةةر ة الق  ةةةةةا ال ةةةةةن حةةةةةمم  ا التةةةةةوام تةةةةةم التحكتةةةةةة المسةةةةة ور ة ال
"   سةةةةةة ر النصةةةةةةو  ال  ةةةةةةر ق ة ال ةةةةةةن  ث ةةةةةةر  الفةةةةةةا   0919( لسةةةةةةنة 45الوةةةةةةانوم رقةةةةةةم )

فةةةةةن ال مب ةةةةةق"  ولقةةةةة   تةةةةةم بةةةةة م أبةةةةةرز و أمةةةةةم أومةةةةةه النصةةةةةو  ال  ةةةةةر ق ة ال ةةةةةن  ث ةةةةةر 
 الفةةةةةةا  فةةةةةةن ال مب ةةةةةةق  نةةةةةةاز  أو  قةةةةةةارع النصةةةةةةو  ال  ةةةةةةر ق ة وفةةةةةةن توةةةةةةمت  ا قواعةةةةةةم 
ال ةةةةةةةمرا الوةةةةةةةانوننإ ومةةةةةةةذا الومةةةةةةةه تةةةةةةةم ومةةةةةةةوت اال  صةةةةةةةا  لةةةةةةةم   ضةةةةةةةتنه إ  صةةةةةةةا  
التحكتةةةةةةةة المسةةةةةةة ور ة االرمن ةةةةةةةة إم فةةةةةةةن المسةةةةةةة ور أو الوةةةةةةةانومإ تةةةةةةةح تالحظةةةةةةةة أنةةةةةةةه ال 

أم  ضةةةةةة ف إلةةةةةة  المسةةةةةة ور تةةةةةةا ال   ضةةةةةةتنه إم كةةةةةةام تةةةةةةا  –أ  قةةةةةةانوم  – مةةةةةةوز ل وةةةةةةانوم 
الحصةةةةةةةةر  أورمت مةةةةةةةةذا المسةةةةةةةة ور تةةةةةةةةم تةةةةةةةةوام أو إ  صاصةةةةةةةةا  قةةةةةةةةم أورمت ع ةةةةةةةة  سةةةةةةةةب  

وال حم ةةةةةمإ وع  ةةةةةه لةةةةةو أرام الت ةةةةةر  لةةةةةم نا إح ةةةةةذاء حةةةةةذو الت ةةةةةر  التصةةةةةر  لتةةةةةا  ةةةةةرمم 
فةةةةةةةةن فقةةةةةةةة  ذلةةةةةةةةع صةةةةةةةةراحة بةةةةةةةة م أضةةةةةةةةاف مةةةةةةةةذا ا   صةةةةةةةةا     صاصةةةةةةةةا  التحكتةةةةةةةةة 
المسةةةةة ور ة لةةةةةم ناإ ومةةةةةو تةةةةةا لةةةةةم  وةةةةةمم ع ةةةةة  فق ةةةةةهإ األتةةةةةر الةةةةةذ    قةةةةة  م تقةةةةةه تراعةةةةةا  

والت تث ةةةةةة فةةةةةن أنةةةةةه " إذا  واحةةةةةم  تةةةةةم بةةةةة م أمةةةةةم وأبةةةةةرز المرائةةةةةق األصةةةةةول ة فةةةةةن ال  سةةةةة ر
 أرام ال ار  قا  وإم أب  سك ".  

وح ةةةةةةةث أنةةةةةةةه وإم كةةةةةةةام تةةةةةةةم حةةةةةةةق أ  مةةةةةةةرف تةةةةةةةم أمةةةةةةةراف الةةةةةةةمعوو أم  م ةةةةةةةب         
 مب ةةةةةةق أ  قةةةةةةانوم أو نظةةةةةةام ع  ةةةةةةه فةةةةةةن تقةةةةةةرع معةةةةةةواتإ إال  أم التحةةةةةةاكم الت  صةةةةةةة مةةةةةةن 
 ال ةةةةةن  وةةةةةرر  مب ةةةةةق الوةةةةةانوم أو النظةةةةةام الوامةةةةةب  مب وةةةةةه ع  ةةةةةهإ ف ةةةةة ش تةةةةةم حةةةةةق أحةةةةةم
إ   ةةةةةةار تةةةةةةا  ةةةةةةرام  مب وةةةةةةه ع  ةةةةةةه تةةةةةةم قةةةةةةوان م أو أنظتةةةةةةة ب ع بةةةةةةار أم تثةةةةةة  مةةةةةةذا األتةةةةةةر 
  ق ةةةةق بالنظةةةةام القةةةةام الةةةةذ  ال  مةةةةوز ت ال  ةةةةه. ومةةةةذا مةةةةو تةةةةا  مةةةةب القتةةةة  بةةةةه فةةةةن مةةةةذت 

/ب( تةةةةةةم نظةةةةةةام تةةةةةةوظ ن وكالةةةةةةة 04الوضةةةةةة ة تةةةةةةم ح ةةةةةةث ومةةةةةةوب  مب ةةةةةةق نةةةةةة  التةةةةةةام  )
التةةةةةةةمنن أو نظةةةةةةةام ال متةةةةةةةة  األنبةةةةةةةاء االرمن ةةةةةةةة ال  مب ةةةةةةةق تةةةةةةةا ورم فةةةةةةةن قةةةةةةةانوم ال واعةةةةةةةم

التمن ةةةةةةة بنةةةةةةاء ع ةةةةةة  م ةةةةةةب التةةةةةةمع  فةةةةةةن تقةةةةةةرع مفقةةةةةةه بقةةةةةةمم مسةةةةةة ور ة نةةةةةة  التةةةةةةام  
/ب( تةةةةةم نظةةةةةام تةةةةةوظ ن وكالةةةةةة األنبةةةةةاء االرمن ةةةةةة ب ةةةةةراإ والسةةةةةبب ف تةةةةةا نوةةةةةو  مةةةةةو أم 04)

/ب( مةةةةةةةةاء مةةةةةةةةو نةةةةةةةة   ةةةةةةةةا  ورم ل حم ةةةةةةةةم الروا ةةةةةةةةب ال واعم ةةةةةةةةة 04نةةةةةةةة  التةةةةةةةةام  )
عةةةةةمممإ فةةةةةن حةةةةة م أم الةةةةةن  الةةةةةوارم إم فةةةةةن ال ةةةةة ر ة لصةةةةةح  ن وكالةةةةةة األنبةةةةةاء عنةةةةةم  وا

قةةةةةةةانوم ال واعةةةةةةةم التةةةةةةةمنن أو نظةةةةةةةام ال متةةةةةةةة التمن ةةةةةةةة مةةةةةةةو نةةةةةةة  عةةةةةةةام   ق ةةةةةةةق ب حم ةةةةةةةم 
الروا ةةةةةةب ال واعم ةةةةةةة لتةةةةةةةوظ ن المولةةةةةةة ال ةةةةةةةر مإ والتبةةةةةةمأ الوةةةةةةةانونن الةةةةةةذ  ال  نةةةةةةةاز  أو 
 مةةةةةام  ف ةةةةةه أحةةةةةمإ مةةةةةو أنةةةةةه إذا  قةةةةةارع الةةةةةن  القةةةةةام تةةةةةح الةةةةةن  ال ةةةةةا  ومةةةةةب  مب ةةةةةق 

  الن  ال ا .  

وح ةةةةةةث أنةةةةةةه تةةةةةةم الثابةةةةةة  فةةةةةةن مةةةةةةذت الةةةةةةمعووإ أم الةةةةةةمفح بقةةةةةةمم مسةةةةةة ور ة نةةةةةة          
/ب تةةةةةم نظةةةةةام تةةةةةوظ ن وكالةةةةةة األنبةةةةةاء االرمن ةةةةةة )ب ةةةةةرا(إ  نصةةةةةب أساسةةةةةا  ع ةةةةة  04التةةةةةام  
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ومةةةةةةوب تسةةةةةةاوا  الروا ةةةةةةب ال واعم ةةةةةةة ال ةةةةةة ر ة ال ةةةةةةن   واضةةةةةةاما صةةةةةةح  و وكالةةةةةةة األنبةةةةةةاء 
 ةةةةةةب ال واعم ةةةةةةة ال ةةةةةة ر ة االساسةةةةةة ة التةةةةةةذكور  عنةةةةةةم إحةةةةةةال  م ع ةةةةةة  ال واعةةةةةةمإ تةةةةةةح الروا

لتةةةةةةةوظ ن المولةةةةةةةةة االمار ةةةةةةةة مإ وال  نصةةةةةةةةب  الب ةةةةةةةةة ع ةةةةةةةة  تسةةةةةةةةاوا  الروا ةةةةةةةةب االساسةةةةةةةة ة 
ال ةةةةة ر ة ال ةةةةةن   واضةةةةةاما التوظ ةةةةةوم االمار  ةةةةةوم القةةةةةات وم فةةةةةن المولةةةةةة أثنةةةةةاء ومةةةةةوممم 
فةةةةةةن ال متةةةةةةةإ األتةةةةةةر الةةةةةةذ    ومةةةةةةب تقةةةةةةه ضةةةةةةرور  تراعةةةةةةا  ذلةةةةةةع عنةةةةةةم  مب ةةةةةةق تبةةةةةةمأ 

( تةةةةةةةةم المسةةةةةةةة ورإ ع ةةةةةةةة  إع بةةةةةةةةار أم 5/0 ةةةةةةةةه فةةةةةةةةن التةةةةةةةةام  )التسةةةةةةةةاوا  التنصةةةةةةةةو  ع 
ال ةةةةةمف التركةةةةةز  تةةةةةم رفةةةةةح الةةةةةمعوو بقةةةةةمم المسةةةةة ور ة مةةةةةو ضةةةةةرور   حو ةةةةةق التسةةةةةاوا  
بةةةةةة م الروا ةةةةةةب ال واعم ةةةةةةة ال ةةةةةة ر ة ل ت واعةةةةةةم م أكةةةةةةانو تةةةةةةم الصةةةةةةح   م أو االمار ةةةةةة م ال 

حوو ةةةةةا  التسةةةةةاوا  بةةةةة م الروا ةةةةةب االساسةةةةة ة ال ةةةةة ر ة لكةةةةةال ال ئ ةةةةة مإ مةةةةةذت التسةةةةةاوا  ال ةةةةةن
الةةةةةةن  التةةةةةةمفو  بقةةةةةةمم مسةةةةةة ور  هإ ومةةةةةةذا ال  ةةةةةةم ل تسةةةةةةاوا   مةةةةةةب أم  مةةةةةةم صةةةةةةمات ع ةةةةةة  
 مب ةةةةةةق الةةةةةةن  المسةةةةةة ور  التنةةةةةةوت عنةةةةةةه أعةةةةةةالتإ  حةةةةةة  مائ ةةةةةةة ال ةةةةةةروا عةةةةةةم ال ةةةةةةمف 
التركةةةةةةز  الةةةةةةرئ ش ل ةةةةةةمعووإ و بقةةةةةةا  لةةةةةةذلع ال ضةةةةةةح ة بمةةةةةةومر أصةةةةةة   لحسةةةةةةاب ال تسةةةةةةع 

ا  فةةةةةةةةن الحوةةةةةةةةوق ب ةةةةةةةةك   ةةةةةةةةام  والةةةةةةةةذ  إم  تةةةةةةةة  تراعا ةةةةةةةةه ألرمةةةةةةةة   بتبةةةةةةةةمأ التسةةةةةةةةاو
 والوامبا  كتا سبق أم ب نا فن س اق مذا الورار . 

ةةةةةة         وأ  ةةةةةرا إ وح ةةةةةث أنةةةةةةه ال  صةةةةة  أم  وةةةةةةا  بةةةةة م حوةةةةةةوق صةةةةةح  ن الوكالةةةةةةة قةةةةةم تس 
% تةةةةةةم روا ةةةةةةب م االساسةةةةةة ة ال ةةةةةة ر ة 51بقةةةةةةم إحةةةةةةال  م ع ةةةةةة  ال واعةةةةةةم ن  مةةةةةةة   ضةةةةةةا  

و أم ال تمةةةةةةةا  %إ نةةةةةةةر011فوةةةةةةةم  ح سةةةةةةةاب روا ةةةةةةةب م ال واعم ةةةةةةةة ال ةةةةةةة ر ة بةةةةةةةمال  تةةةةةةةم 
لصةةةةةحة مةةةةةذا الوةةةةةو  تةةةةةا مام ال ةةةةةمف تةةةةةم مةةةةةذا ا  ضةةةةةا   حو ةةةةةق التسةةةةةاوا  فةةةةةن الحوةةةةةوق 
ال واعم ةةةةةة ب ةةةةةن م وبةةةةة م ل ةةةةةرمم تةةةةةم سةةةةةائر تةةةةةوظ ن المولةةةةةة االمار ةةةةة م اال ةةةةةر م الةةةةةذ م 
مةةةةةةم تةةةةةةم ن ةةةةةةش مرمةةةةةةا  مإ  اصةةةةةةة بقةةةةةةم أم زا  عةةةةةةمم ال تاثةةةةةة  فةةةةةةن التراكةةةةةةز واألوضةةةةةةا  

مم فةةةةةةن ال متةةةةةةة ال ق  ةةةةةةة والةةةةةةذ  كةةةةةةام  بةةةةةةرر الوانون ةةةةةةة الةةةةةةذ  كةةةةةةام سةةةةةةائما  أثنةةةةةةاء ومةةةةةةوم
إعمةةةةةائ م روا ةةةةةب أساسةةةةة ة  ةةةةة ر ة أع ةةةةة  تةةةةةم زتالئ ةةةةةم االمار ةةةةة مإ مةةةةةذا الةةةةةزوا  الةةةةةذ  

  حوق إثر إحال  م ع   ال واعم.  

     

و  س سةةةةةا  ع ةةةةة  تةةةةةا  وةةةةةممإ فةةةةة ننن أرقةةةةةرر رم الةةةةةمفح بقةةةةةمم مسةةةةة ور ة نةةةةة  التةةةةةام           
 /ب تم نظام توظ ن وكالة االنباء االرمن ة )ب را(  توضوعا .     04

 

 

 القضو الواضن                                                                                    

 م.كات  السق م                                                                                 
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 4104( لسنة 4قرار الت ال ة فن الحكم رقم )                          

 الصامر عم المك ور تحتم س  م تحتم لزو                           

 

ح رتوم اعضاء التحكته المس ور ه حو  المفح بقمم مس ور ة التامت اتا وقم ذمب الزتالء الت   
الذ   ومم به س  م   4101لسنة  01/ب تم نظام توظ ن وكالة االنباء االرمن ه و قم ال ه رقم 04

بقم ام قرر  تحكتة القم  الق  ا   41/1/4104ساك  التقانن وبواسمة وك   ه التحات  م ب ار خ 
الذ   ومم به التس معن  010/4104الس ر فن المعوو رقم  وقف 49/1/4104ب ار خ 

وتوضوع ا المقم بالورار الصامر عم التس مع  ضمما " لمنة ال واعم التمنن ب ار خ 
  ضتم   ص   را ب  واعم  ورا ب اع ال  ل تس معن "   واحال ه ال  التحكته  44/4/4104

 المس ور ه " 

تم نظام توظ ن وكالة االنباء االرمن ه الت ار  04لتامت ال  عمم مس ور ة ن  ال ورت ب تم ا   
ال  ا واع بارما بام ه  بحمة انه"" انموو ع   ا ال  بالحق فن التساوات التنصو  ع   ا 

تم المس ور " وبحمة انه انموو ع   تش  10بالتامت السامسه تم المس ور "" وانه  الف التامت 
 تم المس ور "" 045مت بحووق الماعم التال ه بتا   الف التا

فانن اذمب ال   الف تا ذمب  ال ه االكثر ه التح رته ""  ا  ال  رم المقم لقمم اال  صا     
وبال الن فام االحاله ال  التحكته المس ور ه ل ر صح حه وع   التحكته المس ور ه عمم الس ر 

 ف  ا . 

 اتا لتاذا ؟    

ه بالتحكته المس ور ه  مب ام  كوم تمابوا لالوضا  نومة البمء ام ا صا  المعوو المس ور    
تم المس ور ع   ام      التحكته  19الوانون ه واال  كوم ل ر توبوله ل ذا نص  التامت 

المس ور ه بالرقابه ع   مس ور ة الووان م واالنظته النافذت ....... " و  حرع الرقابه المس ور ه 
تم قانوم التحكته  04و00/أ والتامت 9والتامت   تم المس ور 51ع   ا وفوا لن  التامت 

 عم مر ق المقم تبا ر   وعم مر ق المفح  4104لقام  01المس ور ه رقم 

تم نظام  091وتا بقمما والتامت  051والنه لم        ال   تا اتر  به التامت الثالثه والتامت    
" " تح تراعا  احكام  0/0/4104م والتقتو  به اع بارا ت 4101لسنة  54ال مته التمن ه  رقم 

مذا النظام ال  قت  باالنظته وال ق  تا  ال اصه بالتوظ  م ال ن كان  تمبوه فن ا  مائرت  اضقه 
"  وال ال  ك ف ذمب تم ش الوزراء فن 10/04/4100الحكام مذا النظام او ا ضق  الحكاته بقم 

 "  4104لسنة  51االنباء االرمن ه رقم ال  اصمار النظام التقم  لنظام توظ ن وكالة  5/4/4104

تم المس ور فن وضق ا الصح   ولم       ال  تا اتر  به  10والنه لم  وضح التامت    
تم  0-/أ04/ب و 00تم المس ور والتوام  التكت ه " 041و044و041و004و و وا  ا التوام 



االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان 254

- 22 - 
 

ت  م " قاعم  عمم مس ور ة الوانوم  إ  ولم       ال  ال الف الب م ب م قاعم  م    ر  م ما
 النظام " و " قاعم  عمم ت روع ة النظام "

فوم ان ج عمم االل  ا  مذا ور ب  ماوزا ل نصو  التذكورت وبال الن اممارا لتا  قن ه و  ضتنه    
وذلع عنمتا ذمب الزتالء التح رتوم ال  قبو  المفح بقمم مس ور ة نظام توظ ن وكالة االنباء 

لسنة  00تم وكالة االنباء االرمن ه رقم  04الصامر بتو ض  التامت  4101لسنة  01االرمن ه رقم 
 والس ر فن المعوو "   4119

 وبناء ع  ه  سنبمأتم البما ه    

تم المس ور  لنسار  ال  الوو  بام  19والبما ه القومت ال   االنظته ال ن ا ار  ال  ا التامت    
تنا الوانونن االرمنن ومن   أ( االنظته ال ن  ذ ه او ال اصه مذت االنظته    قمم و  نو  فن نظا

تم المس ور " الت ع  صمق ع   الووان م و صمرما  10ب ن  ذ الوانوم وقم نص  ع   ا التامت 
و  تر بوضح االنظته الالزته ل ن  ذما ب رم ام ال   ضتم تا   الف احكات ا ب( االنظته التس و ه 

تم المس ور ا( انظتة االتم او الضبم او  041و004لوارمت فن التوام او الوائته بذا  ا  ومن ا
 تم المس ور "  041و044كتا  م ق ع   ا البقع لوائ  البول ش ومن الوارمت فن التوام 

وع  ه فام النظام / االنظته قم   الف /   الف المس ور تبا ر  " عمم مس ور ة النظام " وقم    
لمس ور ف   ن النظام ت ال ا ل وانوم وام  الف المس ور فن ن ش الوق    وسم الوانوم ب نه وب م ا

 بمر ق ل ر تبا ر " عمم ت روع ة النظام " 

وح ث  ذمب فوه الوانوم القام " المس ور  واالمار  " ال  ام الق ب التبا ر الذ   ص ب النظام    
مو فن الغالب االعم ع ب عمم المس ور ه ول ش ع ب عمم الت روع ه  ؤ م ذلع ام ت ال ة االنظته 

ل ن  ذ ه لوواعم الوانوم ال  ظ ر بصورت تبا رت سوو فن نو  واحم تم االنظته ومو " االنظته ا
" اتا االنوا  اال رو ومن االكثر امت ه و مورت فالغالب ام  ص ب ا ع ب عمم المس ور ه نظرا 

لغ اب الوانوم فن القالقه ب ن ا وب م المس ور فن تقظم االحوا  وتم ثم فال   حو ا ع ب عمم 
ر ساتن متا  الم م الت روع ه اال فن حالة ت ال   ا ل تبام ء الوانون ه القاته . " االس اذ المك و

 "90   –ال وائ  االمار ه  –

وتا بقمما تم المس ور  مق  ل تحكته المس ور ه ا  صا  رقابة  19مذا ولئم كان  التامت    
المس ور ه ع   " االنظته النافذت " موم  و  م او   ص    إ                                          

عنمنا ال  اس قتا  س م  ا ال وم ر ه ال ن  وو  ب ا و ؤ مما فوه ولتا لم   م التحكته المس ور ه 
الوانوم القام   فن  حم م نو  االنظته ال ن      ب ا ل و صر االتر فن تما  الرقابه ع   

مس ور ة االنظته ال ن   ت ح بالص ه ال  ر ق ه والووت الت زته ل   ر ح "  " المك ور رتز  
 "    940   –وانوم المس ور  النظر ه القاته ل  –ال اعر 

تم المس ور االرمنن   سح ل وو  ان ا احال  ع   الوانوم  نظ م مذا  50/1فام التامت    
اال  صا  "  حمم الوانوم مر وة عت  التحكته وامار  ا وك   ة المقم اتات ا ومت ح ال ؤوم 

م وضح الوانوم الت ق ق ب ا الت ق وه ب ا وبامراءا  ا وباحكات ا وقرارا  ا و با ر اعتال ا بق
 توضح ال ن  ذ و ب م الوانوم حووق اعضائ ا وحصان  م "   
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االتر الذ    ق م ع   الت ر  ام  حمم التوصوم باالنظته ال ن  رم الرقابه المس ور ه ع   ا    
لقربن الوانوم االمار  ا –ومنا سنسار  ال  الوو  تح فوه الوانوم القام " المك ور تحتم فؤام ت نا 

الوس م  –المك ور تصم   ابو ز م ف تن   -النظام المس ور  التصر   –المك ور سقم عص ور ’ 
النظر ه القاته ل ورارا  االمار ه " ام االنظته ال ن   ضح  –فن الوانوم االمار  المك ور المتاو  

ته ل   ر ح  ذلع الم ل رقابه المس ور ه من فوم االنظته ال ن   ت ح بالص ه ال  ر ق ه والووت الت ز
االنظته ال ن  ذ ه   ضتم الوواعم ال  ص   ه الالزته ل مب ق الوانوم ف ن انظته  س نم ال  قوان م 

 سن  ا الس مه ال  ر ق ه . .

تم المس ور االرمنن  ن  ع   ام  " الت ع  صمق ع   الووان م  10وح ث ام التامت     
  ذما ب رم ام ال   ضتم تا   الف احكات ا  .  فالس مه و صمرما و اتر بوضح االنظته الالزته ل ن

ال ن  ذ ه عنمنا  س تم حو ا اذا فن اصمار االنظته ال ن  ذ ه تم المس ور تبا ر   .ماء فن االرامت 
" نحم عبمهللا الثانن ابم الحس م ت ع التت كه االرمن ه ال ا ت ه  5/4/4101الت ك ه الصامرت فن 

ن تر  5/4/4101لمس ور وبناء ع   تا قررت تم ش الوزراء ب ار خ تم ا 10بتو ض  التامت 
نظام وكالة االنباء االرمن ه صامر بتو ض  التامت    4101لسنة  01بوضح النظام اال ن   نظام رقم 

 "   4119لسنة  00تم قانوم وكالة االنباء االرمن ه رقم  04

البرلتام    ت  ع  ه الوانوم الذ  سنه وح ث  موز اصمار االنظته ال ن  ذ ه باذم صر   تم    
تم  04""  صمر تم ش الوزراء االنظته الالزته ل ن  ذ احكام مذا الوانوم ........... " التام 

قانوم وكالة االنباء االرمن ه " فام مذا ال صر   كتا  وو  تحكتة الوضاء االمار  التصر ه ال  قمو 
المس ور فحكم االنظته ال ن  ذ ه ال ن اذم البرلتام ل س مه ام  كوم  رم ما لالذم القام الذ   ضتنه 

ال ن  ذ ه فن سن ا مو حكم االنظته ال ن  ذ ه ال ن سن  ا الس مه ال ن  ذ ه وفوا لالذم القام الذ  
  05/4/0911 ار خ  -ق4لسنة  99 ضتنه المس ور " " الوض ه رقم 

ر االنظته ال ن  ذ ه " قرارا  امار ه " تم ح ث وح ث  ذمب فوه الوانوم القام باالمتا  ال  اع با   
تصمرما وقرارا  امار ه  نظ ت ه تم ح ث توضوع ا   فام الوضاء االمار    ضق ا لرقابة 

الت روع ه ا  " تمابو  ا لوانوم تم الووان م " و وضن بالغائ ا وب قو ع التضرور م تن ا إ 
كوم عمم مس ور   ا رامقا ال  عمم مس ور ة واذا اق ض  االتر ترامقة مس ور   ا ف ن اتا ام  

الوانوم الصامرت اس ناما ال ه ف كوم تم ا  صا  التحكته المس ور ه موم ل رما رقابة مس ور ة 
مذا الوانوم  واتا ام  كوم عمم مس ور   ا رامقا ال  ا فن ذا  ا  ف ك ن  ام  با ر الوضا ء االمار  

تم المس ور "  ق م انوا  مت ح التحاكم ... ع   ام  011ت صاحب الوال ه القاته  وفوا لن  التام
 ن  مذا الوانوم ع   ان اء قضاء امار  ع   مرم  م "" فن  ام التنازعا  االمار ه وتن ا   ع 

الت ق وه بت روع ة االنظته ال ن  ذ ه     رقاب ه ع   ا بالغاءما او ب قو ع التضرور م تن ا وال 
تم المس ور كتا ال  و مت قانوم التحكته المس ور ه وتم ثم  ظ   19 و مت تا  ضتن ه التامت 

اال  صا  تقووما " ل وضاء االمار  "  "  رامح الورار الصامر تم تحكتة القم  الق  ا االرمن ه 
 –"   و  قزز مذا كتا  ذمب ال  ذلع فوه الوانوم القام " المك ور المتاو   45/1/4104فن 
 ذ ه  قبر عم ارام   الس مه ال ن  ذ ه  ومن اق  تر به تم الوانوم   " ام االنظته ال ن  455 

وتم  انوا  االنظته اال رو  تم ح ث قو  ا وق ت  ا وال  موز ل ا ام   الف نصا قانون ا او ام 
 -ق4لسنة  99 قمله او ام   غ ه او   سرت " " تحكتة الوضاء االمار  التصر ه فن الوض ه رقم 

 .  " 05/4/0911 ار خ 
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ذمب ب ذا اال مات ""ماء فن   4104لسنة  01وح ث ام قانوم ان اء التحكته المس ور ه رقم    
/ب تنه "  ومم المفح بقمم المس ور ه اتام التحكته الناظرت ل معوو بتومب تذكرت  ب م 00التامت 

مفح بصور  ف  ا الماعم اسم الوانوم او النظام الذ  اث ر المفح بقمم مس ور  ه ورقته ونماق ال
واضحه وتحممت وتا  ؤ م امعاؤت بام ذلع الوانوم او النظام وامب ال مب ق ع   توضو  المعوو 

تنه لك  تم امراف المعوو ام  ومم   0 -/أ04وومه ت ال  ه ل مس ور ........ "" كتا نص  التامت 
 ر المفح بقمم تذكرت ال  التحكته  قرع ف  ا بصور  واضحه وتحممت الوانوم او النظام الذ  اث

 مس ور  ه ونماق مذا المفح وومه ت ال ة ل مس ور ...... " 

وح ث ام  عبار  " وومه ت ال  ه ل مس ور  "" "" وومه ت ال ة المس ور ""    قنن ام    
التوصوم بالنظام / االنظته  ""   ع ال ن  صمر اس ناما ال  المس ور  ال ال  الوانوم  وبال الن   را 

 ن  ذ ه تم تمتو  االنظته ال ن  موز المقم بقمم مس ور   ا .االنظته ال 

 

نظام توظ ن وكالة االنباء االرمن ه الصامر  –و قم ال ه  4101لسنة  01وح ث ام النظام رقم  
 نظاتا  ن  ذ ا      4119لسنة  00تم قانوم وكالة االنباء االرمن ه رقم  04بتو ض  التامت 

 فاننن ارو  فن ضوء تا  ومم 

ام وال ة التحكته المس ور ه ال  ووم لقمم  وفر  رم قبول ا اال ومو ا صال ا بالمعوو ا صاال 
وتا بقمما تم المس ور وبال الن فام المعوو ل ر توبوله  19تمابوا لالوضا  ال ن قرر  ا التامت 

اء لقمم ا  صا  التحكته المس ور ه بترامقة مس ور ة االنظته ال ن  ذ ه ال ن   ضق ا الوض
 االمار  لرقابة الت روع ه .  

 

 عضو التحكته المس ور ه                                                                

 أ.م تحتم س  م تحتم لزو                                                                
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3102( لسنة  7 الحكم رقم )  

  

الصاااااااالمح ماااااااار الالماااااااااا الالاااااااا  ح ا الا   ااااااااا     للااااااااا ال اااااااا ا  اااااااال               

مااااااا اا، مام ااااااارم الاااااااا د ااااااا  ال ااااااا   ال  ااااااا حم دحااااااااا  :حمااااااااة امسااااااا  ا ال ااااااالم 

ام لااااااااااا  اا،م   لااااااااااا  اللاااااااااااا مم  ب شااااااااااالكم الاااااااااااا   ح  لمااااااااااا  ال ااااااااااا  ام اااااااااااا 

 الغزاي .الط حهم الا   ح ملاا لل   حالا   حمباال لم

  مااااااار 11اااااااا  الط ااااااار الا اااااااا    اااااااا  ملااااااا  ح ا ال  ااااااا       مااااااار الاااااااالم             

 . 6002  ل  ا 9قلن ، األلالء ال جلح ا حق   

اقاااااال ن الط اااااار  د، ماااااال هاااااالء ا لاااااال نجااااااا تاااااااق    ااااااا ال ااااااق  ملاااااا  األاحا  ا         

تاااااااا ل ا ااااااااا  د، الا اااااااا ام   الطاااااااالمر    اااااااالم  مااحم   اااااااا ا    ح لن اااااااال  صاااااااا    

  ا  الااااااااطا حنانيااااااااا لت اااااااا   ارا ش صاااااااا ا ا صاااااااا    مللاااااااا  اللاااااااا  ال جاااااااالحي  ال

 128/6012؛ دقاااااااال  الااااااااام   حقاااااااا  8/4/6012ا ق اااااااا  ماااااااار الالاااااااالم رم ا  اااااااالح   

لاااااااا  ملمااااااااا ال اااااااام ال ل ااااااال اااااااا  م اهلاااااااا الا ااااااا ام   ااااااااه م اااااااج  األلاااااااالء 

ال جلح ااااااا ااااااا  ا اح  الصاااااا لما اال جاااااالح   لل اااااالاا ل     اااااا م للط اااااار ااااااا  ال اااااا اح 

الا سااااااااار حم  لاااااااا   ااااااااط   16/6/6012تاااااااالح    1/6016مح م اااااااا   اااااااا ق  الصاااااااال

تلااااااااااة حقاااااااااا  الا ااااااااااج   "حنانيااااااااااا لشساااااااااا انا  ال  سااااااااااية"اللاااااااااا  ال جاااااااااالحي 

    إل  الش  ا الا لل ا للطلقا الشا  ا ذ. .  . 129281 

  11ا دث ااااااالء ال ااااااا   اااااااا   هااااااا اءاك الاااااااام  م ا لللااااااا  لم ألحمااااااال  الاااااااالم            

ا  اااااااااااالح    م6016  ل اااااااااااا ا 11قاااااااااااا   ح  ح ا ماااااااااااار قاااااااااااالن ، الالماااااااااااااا الالاااااااااااا
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؛ ت اااااااا  ا  ااااااا  الا ااااااا ام   ااااااااد     ط اااااااا دثااااااالح ا لااااااال الااااااااان   اااااااا  10/2/6012

  9  ماااااار قاااااالن ، األلااااااالء ال جلح ااااااا حقاااااا   11ملاااااا  ح ا ال  اااااا       ماااااار الااااااالم   

قااااااجار ألساااااا   ا  اااااا ا  ملاااااا   م باااااالح دنلاااااال تاااااا ا  اااااا احا ملاااااا  د،  6002ل اااااا ا 

 اااااااا   ا  اااااااا ا  ال  اريااااااااة م   اااااااان  ال  اريااااااااة م اااااااامن ا  اااااااام ال  ااااااااار  ألاااااااا 

لاااااااة  ألحك اااااااة ال اااااااة  ال شياااااااا    الفقاااااااج ي  ) (  )ا( ألااااااا  با  ال اااااااا    قامااااااا  لشم ااااااا

ملمااااااااا ال اااااااام ال ل ااااااال مااااااار م لااااااا   الا لل اااااااا للااااااادا الااااااا ا   اد، مااااااال  ل  لصااااااا  

دنلاااااال ت اااااا  م  صااااااا    اااااا  الط اااااار  -ح اااااابال  لاااااا    مل اااااا   ه للم اااااال  -   الصاااااا    

حللاااااا  حااااااط   لااااا  الشاااااط    لللاااااا  اااااده    ااااا اح م اااااج  األلاااااالء ال جلح اااااا اااااا 

الاااااام   . املااااا  دلااااال  د، تلااااا  ال  ااااا     صااااالل ام ل ملااااال الاشااااالح  ل لاااااال م لل اااااا 

ماااااااااااار الالاااااااااااا  ح الاباااااااااااااد الا اااااااااااالاا   101/1ا100ا99ا2/1ألحماااااااااااال  الااااااااااااا ام 

  الال  حي  مل  اه  ال ص ص. 

م ا  اااااااا تبااااااالمم الااااااااد  اك االا اا ااااااالك  شااااااا ،  ااااااادا الااااااااان   اااااااا  الالااااااا  ح ا        

د اااااااحك ملماااااااا ال ااااااام ال ل اااااال ق اح اااااال   قاااااا  ال اااااا   ااااااا   11/7/6012ا  اااااالح   

الااااااام   ا حللااااااا الط اااااار   ااااااا  الالاااااا  ح ا  لاااااا  ملما  اااااال  ااااااده لل صاااااا  ا اااااا م ملاااااا  

  م بلح د، للطلمر مصللا ا  ما   ادلبلب الط ر ها ا. 

  ماااااار قاااااالن ، األلااااااالء ال جلح ااااااا 11ال اااااااق   االاااالااااااا نجااااااا د، الااااااالم     ااااااا ا      

 ت ا مل  مل ل :  6002ل  ا  9حق  

لش سااااا   ألااااا   شقاااااا  نفساااااد    مناااااا   شااااا   شااااان يقاااااة  لاااااد ألااااا   ااااا    -       

ألصاااااااشحة  ش يقاااااااجر  ااااااامن ا  ااااااام ال  اااااااار  ألااااااا  السااااااا     بلااااااا   ب  

 في    أل  الحاال  ال الية: 

الفاااااااا   حكاااااااا  ألااااااا ا القاااااااان ش  ا ن  اااااااة إبا كااااااااش  سااااااا يشد قاااااااة  ااااااام   -0

 م ق ضاه. الصا ر 
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 منا   ش  قجار أل  ال حك ة ال   صة. -3

  إبا ثبت  ة  ألزا لة ألالكد لش  ار  ل ة    س  ن ا  أل صشة.  -2

( ألاااااا  الفقااااااج  ) ( ألاااااا  ألاااااا ه 2(  )0 شاااااا  الااااااجيم أل ااااااا  ر  فااااااي البنااااااةي  ) -ا

ال ااااااا    ال ي اااااامن ا  اااااام ال  ااااااار  الاااااا    اااااام  ساااااا يشد     اااااا   إبا 

   افج  ال ج   ال الية: 

  ش يك ش قة ألض   ش   س يشد  ك ج أل    س  ن ا  . -0

اااااا   مذ اااااا د حساااااا  النيااااااة   ال يحاااااا   بلاااااا   -3  ش يكاااااا ش ال اااااا   الاااااا    ة

ا صااااااشي لت اااااام ال  ااااااار  فااااااي  ساااااا يشد  ااااااجيمة  ش    ش حاااااال ال الاااااا 

 يق   ال س   م  ييز ك  ألنه ا م ا ي نع الشبس لة  ال  ه ر. 

يكااااا ش قاااااجار ال سااااا   م ااااامن ا  ااااام ال  اااااار  ألااااا  السااااا   قاااااامال  لشم ااااا   -ج

 لة  ألحك ة ال ة  ال شيا. 

انجاااااا د، ملمااااااا ال اااااام ال ل ااااالم اااااا  اللااااال ك الاالثلاااااا للللاااااا  اااااده الاااااام            

الا  ا ااااااا؛  لنااااااة قااااااا تصاااااااك ل   اااااا    ااااااده ال  اااااا   األ  اااااا   ملاااااا   ا  اااااا م اال

 ه للم ااااال اتااااا ات ك دحململااااال  اااااق  اااااق  ا  تااااا مم ملااااا  مااااال الط ااااارم ح ااااا   لااااا    

ط ااااار مااااار  ل  لصااااا   مااااار م لااااا   الا لل اااااا للااااا ا الااااا احم اااااا   اااااده ال  ااااا   ملااااا  ال

ال ل ااااال  ت ااااا  م  صاااااا    ااااا  الط ااااار اااااا  حللاااااا حم  حااااااط   امدنلااااال  ملمااااااا ال ااااا

م 62/1/6007تاااااااالح    110/6002 لاااااااا   ااااااااط  اللاااااااا  ال جاااااااالحي  ال اااااااا ا حقاااااااا  

 . ا ااااااااادل   مااااااااا ، م ااااااااالم  اااااااااده 11/10/6007تااااااااالح    299/6007اال ااااااااا اح حقااااااااا  

ألحك ااااااة  إش -ا لاااااا   الا لل ااااااا  ح اااااا   اااااا احا الاااااا ا ا  -ال  اااااا   الاط اااااا ، ا لاااااال 

ة  اااااامن ا  اااااام ال  ااااااار   أل  صااااااة من ااااااج الم اااااا  فااااااي حالاااااا  كاااااا ش ال ااااااة  ال شيااااااا

)رفاااااااش(  شااااااان  ااااااامن ا  اااااااام ر    يياااااااج أل  صاااااااة من اااااااج الم ااااااا  فاااااااي حالاااااااة

 ال  ار . 
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" ا ر نياااااااا ش   ماااااااار الالاااااااا  ح تاااااااا ا ملاااااااا  د، 2/1 ااااااااال نجااااااااا د، الااااااااالم            

إ  شفاااااا ا فااااااي  ألااااااا  القااااااان ش  اااااا ا  ال   ييااااااز مياااااانهم فااااااي الحقاااااا    ال ا بااااااا   إش 

 آ،.  ااااااااال    اااااااا  د، الا اااااااالاا  اتماااااااالا  ال اااااااا ص مباااااااااال ااااااااج     الشيااااااااة   الااااااااةي "

ااااااا  اللاااااال ك ال اااااا  ت الثاااااا  ا لاااااال الا ا ااااااز  الال   ااااااا  اسااااااا نل    هاااااا  ل،ملاااااا  ح 

   ال لن ن ا.

اح ااااااا  د،  لااااااا   اااااااط  اللااااااا  ال جااااااالحي    ااااااا   اهااااااا م  ااااااا ا ر  اااااااال :        

 للااااا  الشاااااط م االا اااااج   إلاااااا  اللااااا  ال جااااالحي الاطلااااا ب  اااااطب .  اااااال    ااااا   

 اااااااااح قااااااا اح  ماحي  لااااااادا ال صااااااا ص  ل اااااااا  دحاااااااا دمااااااا  ر: اإمااااااال اللااااااا جل ا 

للطلاااااا   ل اااااا   م اااااا  الطللاااااا  ا   اااااا  الا ااااااج   إلااااااا  اللاااااا  ال جاااااالحيم ا ماااااال 

 م ااااا  الا ااااااج   إلاااااا  اللااااا  ال جاااااالحي ا   ااااا  الطللااااا .  ا  اااااا   الااااا اط  ل ااااا 

اااااا ماااااار الطاااااا ا ر   اااااال   اإل اااااا  ا  اهلاااااا   شاااااا ، اللاااااا  ال جاااااالحي الاطلاااااا ب  قا د،   

ا  لمااااا  م لاااااال ال لااااال   ال لن ن اااااا  الاااااامل اااااطب . امااااار ثااااا م ااااااق  اااااا مااااار د، ت ااااا اا  

 ل.ذاتل الجلا ال سل  ا  لاا  ذات لثلا ل م ، مر ال    ال سل  ا  الا ا

ل قاااااااا اح ااااااا  د، ال  ااااااا   الاط ااااااا ، ا لااااااال  اااااااللا    االا لااااااا   الاشااااااالح  ل لاااااااا      

   لااااااال ااااااا  حاااااا  اللجاااااا ء  لاااااا  ال ساااااالء الماحي  ماااااال زك  اااااا ر الطاااااا ا ر الاااااا  ت اااااالا

ملاااااااا  اهاااااااا  ال صاااااااا ص ح اااااااا  دمطااااااااة ألحااااااااا ال   الا ااااااااج   إلااااااااا  اللاااااااا  

ال جاااااالحي  حاااااا  الط اااااار لااااااا  ملماااااااا ال ااااااام ال ل اااااال ااااااا  حللااااااا الشااااااط م اح مااااااة 

اااااا  حللاااااا حااااااط  ذاتلااااال اإل ااااا    للااااا  الشاااااط   مااااار حااااا  الط ااااار لاااااا  الالمااااااا

الا اااالاا  الا صاااا ص مل اااا  ااااا   م ااااقا  اباااااد الاااا ا ا لاااال ح اااا  هاااالء لاااا  الشااااط . 

ا   مااااار الالااااا  ح ا2/1الاااااالم    ا  مااااار اللجااااا ء زال ااااا لااااا  ح مااااال، دحاااااا   اااااا  م م ااااال

  . ل  ال سلء الماحي 
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مااااااا  ملاااااا  ح ا ال  اااااا       ماااااار  ت اااااا ح الالمااااااااملاااااا  ماااااال ت ااااااا م  ا  اااااالءا لاااااادا         

ا مااااااااق،  6002  ل اااااااا ا 9قاااااااا     ماااااااار قاااااااالن ، األلااااااااالء ال جلح ااااااااا ح11الااااااااالم   

   م بلحاا مر تلح    ااح  دا ال  اح.   طقنلل

 

 قجارا  ما يشبية صةر مذ م حضج  صاحن ال اللة ال ش   بةهللا ال اني إم  الحسي  ال   م 

  3102/ 00/  32م اريخ    

  ض                                              ض                                      الجئيس

 ال  م النس ر                         ألج اش    ي                            األج حك ت فهة  م 

 

 

  ض                                         ض                أل الف                     / ض 

  ح ة  بي ا    فؤا    يةاش                             الةك  ر كاأل  الس ية                   

 

 

 أل الف ض /                   ض                                                    أل الف      ض /

 ي  ف الح            الةك  ر ألح ة اليز                    الةك  ر  بة القا ر الم ر           

 

 

 

 

 د. 
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 اضيي  فؤا    يةاش  ي  ف الح   الق قجار ال  الفة ال  م  أل   ض   ال حك ة

 ( الصا ر    ال حك ة الة   رية 7في الحكم رقم ) 

 

  ااااااا ال اااااااق   االاااالااااااا نجااااااا د، ااق ااااااا الط اااااار   الااااااام    تاااااا ل ا ااااااا  د،          

الا اااااا ام    اااااالم  مااحم   اااااا ا    ح لن اااااال  صاااااا    الش صاااااا ا ا صاااااا    مللاااااا  اللاااااا  

دماااااال  ملماااااااا  128/6012   اااااا  حقاااااا   ال جاااااالحي   ح لن اااااال لدلاااااا  الحاك  قااااااا دقاااااال 

ال اااااااام ال ل ااااااال  اااااااا م اااااااجا  األلاااااااالء ال جلح اااااااا اااااااا  ا اح  الصااااااا لما اال جااااااالح  

ا ملاااااااا  دناااااااا  ت ااااااااا   للطلاااااااا  حقاااااااا      الاااااااا  1/6016 لل اااااااالاا ل     اااااااا  ت ل  اااااااال

الا اااااا ام   اااااااه اذلاااااا  لشااااااط  اللاااااا  ال جاااااالحي   ح لن اااااال لل اااااا لنلك الشا اااااا ا   

الشا ااااا ا ادنااااا  قاااااا هااااا   حم  لبااااا   شاااااط   الا اااااج   إلااااا  الشااااا  ا الا لل اااااا للطلقاااااا

اللااااا  ال جااااالحي الااااااد  حم ا لااااا  الا ااااا ام   لل   جاااااا  لغااااالء ال ااااا اح الط ااااا ر  ااااا م 

الطلاااااا  ا / دا  لاااااازا  الا اااااا ام   اااااااه  شااااااط  ذلاااااا  اللاااااا  م اقااااااا  اااااااار   ل اااااا  

ا   ااااااا  ملاااااا  ح ا ال  اااااا        ماااااار الااااااالم        11اماااااال  ملماااااااا ال ااااااام ال ل اااااال    اااااال

ء ال جلح اااااا  لم بااااالح انلااااال   ت ااااالاي  ااااا ر ا ااااا ا  ال صااااا ما مااااار مااااار قااااالن ، ا لاااااال

ح ااااا  انلااااال ت طااااا  لاااااار  اااااط  الاااااا  ال جااااالحي حااااا  الط ااااار   ااااا اح م اااااج  ا لاااااالء 

ال جلح اااااا امااااال  ملمااااااا ال اااااام ال ل ااااال اااااا  حااااا ر انلااااال   ت طااااا  مااااار هااااا   حم  لبااااا  

  دا الل  اذا مل ق ح م ج  ا لالء ال جلح ا حاط الطل   . 

  ماااااار قاااااالن ، األلااااااالء ال جلح ااااااا 11الا  اااااا   نجااااااا د، الااااااالم    اماااااار ح اااااا         

 ت ا مل  مل ل  :  6002  ل  ا 2حق   

للا ااااااج  ماااااار تل اااااالء ن  اااااا  دا   اااااالء ملاااااا   لاااااا    ااااااا  لاااااا  ماااااار  اااااا ا ذ   -} د 
مصاااااللا د،   ااااا ح  اااااط  اللااااا  ال جااااالحي مااااار ال اااااج  اذلااااا  اااااا  دي مااااار اللااااال ك 

 ال لل ا :
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ا ألحمااااال -1    ااااادا ال ااااالن ، ااألن ااااااا الصااااالمح   ذا  ااااال، ت اااااج ل  قاااااا تااااا   قاااااال

  ا  سله . 

   لء مل  ق اح مر  الالماا الا  صا .  -6

  ذا ثبة ما  مزاالا مللم  لل جلح  لاا   اس ل  اك م صلا. -2

  مااااااار ال  ااااااا    د  مااااااار  اااااااده 2  ا  1ملااااااا  الااااااا ت  ماااااااال احم اااااااا  الب اااااااا ر   -ب   

تااااااا ا ك  الاااااااالم     شاااااااط  اللااااااا  ال جااااااالحي الااااااادي تااااااا  ت اااااااج ل  ألي  ااااااا ام  ذا

 الش ا  ال لل ا : 

 د،  م ، قا مس  مل  ت ج ل  د    مر  اس ل  اك .  - 1

د،  ماااااا ، الشاااااا ا الاااااادي لااااااج   إلااااااا  ح اااااار ال  ااااااا ا   لاااااا م ذلاااااا  ما،  -6

حااااا  الاللااااا  األ ااااال  لدلااااا  ال جااااالحي اااااا  ت اااااج ل   ااااا  طا د،   ااااا   الا اااااج  

   ا  ز    م لال  ال  ا ن اللبس لا  الجال ح . 

قاااااامال  لشم ااااا  لاااااة   السااااا  يكااااا ش قاااااجار ال سااااا   م ااااامن ا  ااااام ال  اااااار  ألااااا   -ج 

 ألحك ة ال ة  ال شيا { .

  ماااااار ال اااااالن ، الاشاااااالح ال اااااا  ماااااال  لاااااا  :   ت اااااا ا ملماااااااا  12اهاااااالء ااااااا  الااااااالم    

 .  ص ص ال  اي مل  ا ل  ال جلحي [الباا ا  لل    ا  اي نزاملك ت ش   

 للااااااا  مااااااار ال  ااااااا     د   مااااااار الاااااااالم  ، مااااااال   ااااااا  لم مااااااار الب اااااااا ر ا ام اال 

ماااااار تل اااااالء ن  اااااا  اا   اااااالء   ماااااال  الاشاااااالح ال لاااااال ا، لا ااااااج  ا لااااااالء ال جلح ااااااا 11 

 لااااا   ااااا  مااااار هااااا   ت اااااج    ألااااةنيا   اش ي  ااااا   ااااازا   ملاااا   لااااا   ااااالح  الاصاااااللا 

دا الاااااا  ال جااااالحي اااااا  ال اااااج  ال جااااالحي  شااااام  م ااااالل  ل ااااالن ، ا لاااااالء ال جلح اااااا 

ا اذا ثبااااااة مااااااا  مزاالااااااا مللماااااا  لل جاااااالح  مااااااا   اااااااس دن اااااااا الصاااااالمح   ا  سااااااله األ

لااااا  اك ا ااااادا الجااااازاء  ااااا   اااااط  ا لااااا  ال جااااالحي ال ل اااااا ألي م لاااااال مااااار ال اااااج  

 مااااا ل  فاااااذش  ااااامن اال ااااا ا  ال  ارياااااة ال  اااااار اليهاااااا فاااااي ألااااا ه الفقاااااج   ال جااااالحي م

لااااام يكااااا  القصاااااة ألناااااد ح اياااااة اال ااااا ا  ال  ارياااااة ال اااااي  اااااج  اال  اااااةا   شيهاااااا ألااااا  
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 اااااااامن اال اااااااا ا  ال ااااااااي  ضاااااااا نها الساااااااا   ال  ااااااااار  ال  الفااااااااة  اال ااااااااجي   ان ااااااااا

 القااااااان شال اقااااااع  لشقااااااان ش  بلاااااا  ضاااااا انا  لصااااااحة الساااااا    ا فااااااا  ألضاااااا  ند ألااااااع 

حال اااااااا  م اجلاااااااا ألااااااا  االألاااااااج الااااااا   يسااااااا ق  ألسااااااا   اال ااااااا ا  ال  ارياااااااة م قاااااااةيجه

  مااااار قااااالن ،  12مااااار الاااااالم       ااااا  لما لاااااالء ال جلح اااااا الا  اااااا  مل لااااال ااااااا  مااااال 

 جلح اااااااا  ااااااا  ملمااااااااا الباا اااااااا ال ااااااا  تالااااااا   اااااااط  ا لااااااا  ال جااااااالحي اذ ا لاااااااالء ال

ا لااااااالء    ماااااار قاااااالن ، 11ااهبااااااة ال  اااااا   ا الاااااا  ماااااار الب ااااااا   د   ماااااار الااااااالم    

 ال جلح ا ت   د ق اح ل  للشط  . 
 

    قااااا اح الا اااااج   شاااااط  ا لااااا  ال جااااالحي ااااااا  مااااال   ااااا  لم مااااار ال  ااااا     ااااال،الاااااال 

 ااااا  امااااال  ملمااااااا ال اااااام ال ل ااااال ااااااإ، مااااار الطب  ااااا    قااااال قا للط ااااار ا 11مااااار الاااااالم    

ا مااااااار هاااااا    ااااااط  الااااااا  ال جاااااالحي  لم باااااالح  ، قاااااا اح دا،  ماااااا ، الط اااااار م ااااااامل

 نش  م  زاا قلن ن ل ا ها ااا ل  . دالشط  قا 
 

دمااااال  ااااالح  الاصاااااللا الااااادي ت اااااا   لااااا  م اااااج  األلاااااالء ال جلح اااااا  طلااااا   اااااط   

اللاااااا  الاااااادي اللاااااا  ال  ااااااج    اااااا حاا  اااااا  اااااااق  الاااااا  الط اااااار   اااااا اح الاااااا اط  ذ د، 

 يبقاااااا  لااااااد م  اااااازه ال اااااالن ن  لاااااا    غ اااااا  قباااااا  الط اااااار م اااااا    ااااااا حاااااااط الشااااااط م 

كااااااش الش ااااا   إلااااا  ألحك اااااة البةاياااااة لح اياااااة ا ااااا د ال  اااااار  ألااااا  ا   اااااةا   شياااااد إش 

ا ( ألااااا  قاااااان ش اال ااااا ا  ال  ارياااااة02ألنااااااد إ  اااااةا   بلااااا   فقاااااا  لش اااااا   ) م ات ل  ااااال

ملااااا  ذلااااا  اإنااااا     امااااار ال ااااا م د، ماااااا   مطااااالء مااااار ت اااااا   طلااااا  الشاااااط  احااااااط 

 لبااااا  ا  ااااا  الط ااااار   ااااا اح الااااا اط دلااااا    اااااار هااااا    اااااط   لاااااا  ال جااااالحي ا ااااا  

الااااااا  ح ا ،   اااااااقم  ابااااااااد الا ااااااالاا  الا صااااااا ص مل ااااااا   للاااااااالم  ال لملاااااااا مااااااار ال

/   مااااااار قااااااالن ، األلاااااااالء ال جلح اااااااا  لل ااااااالل  ت ااااااا  ملااااااا  ح ا ل قللااااااال 11الاااااااالم   

بلاااا   ش قااااجار ال ساااا   السااااشبي  ك ااااا  ااااج  ميانااااد لاااام يةن اااا     ي ااااة   اااادل  الاباااااد م 

ألجكااااازا  قان نياااااا  لمالااااان ال ااااامن فضاااااال   ااااا   ش القاااااجار الساااااشبي يياااااج قامااااا  لشم ااااا  
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  هااااااا  القضااااااائي  الفقااااااد ا  ار  مااااااد فااااااي أل  اااااام االحاااااا ا  حسااااااب ا  ااااااج   شيااااااد ا 

 في   جيفه ا لشقجار ا  ار  . 

( ألااااااا  قاااااااان ش ال حك اااااااة 00 فضاااااااال   ااااااا  كااااااا  بلااااااا  فقاااااااة  ضااااااا ت ال اااااااا   )    

 صاااااا ال  ألحااااااة     اضااااااحة لكاااااا  ألاااااا  يجياااااان  3103( لساااااانة 01الة اااااا  رية رقاااااام )

مالاااااةفع يياااااج ال با اااااج م اااااة    ااااا  رية قاااااان ش    ن اااااا     نااااا  قاااااان ني ألااااا   اااااال  

( ألااااااا  00ر   ألاااااااا  ال حااااااااكم فقاااااااة نصااااااات الفقاااااااج  ) ( ألااااااا  ال اااااااا   )  ااااااا   ألن ااااااا 

   -قان ش أل ه ال حك ة  ش  ألايشي:

}    ألاااااااا    ااااااااجاا   اااااااا   ألن اااااااا ر   ألااااااااا  ال حاااااااااكم  شاااااااا  إ اااااااا الا  / 00     

 ا اااااان ال مبياااااال  ن ا هااااااا   ر ا هااااااا الااااااةفع م ااااااة    اااااا  رية ا  قااااااان ش    ن ااااااا  

  ش  أل ض ع الة    {.

ةا      مر الالم  ن  لل مل  مل ل  :  ال     نصا

/  } مااااان م امااااال  ال  ااااا    م  مااااار  اااااده الاااااالم م  ذا اهااااااك الالمااااااا ال ااااال    11

 ا ااااااان للاااااااام   د، ال ااااااالن ، دا ال  ااااااال  الااااااادي اث ااااااا  الااااااااان   اااااااا  ملااااااا  ح    

ت قاااااا   هااااااا ال مبياااااال  شاااااا  أل ضاااااا ع الااااااة      ش الااااااةفع م ااااااة  الة اااااا  رية 

ملمااااااا ال ا  اااااز لغل ااااالك الباااااة اااااا  دمااااا  ال  ااااا  اااااا  الاااااام   اتل ااااا  الااااااان  لااااا  

  حلل    ل  الالماام ....{. 

 انصاة ال      م  مر الالم  ن  لل مل  مل ل  : 

/م }  ذا دث ااااااا  الااااااااان   اااااااا  الالااااااا  ح ا دمااااااال  ملمااااااااا ال ا  اااااااز دا دمااااااال  ملمااااااااا 11 

 ال ام ال ل ل ا   ل  مبل    دم  البة ا  الحللا اا  دحمل   ده الالم {. 

ا ااااااادل  ااااااااإ، الااااااااان   اااااااا  الالااااااا  ح ا دمااااااال  الالااااااال   ملااااااا    ااااااا ق  دن املااااااال    

    لز  مل ل :

د، تمااااا ،   ااااالو ممااااا   م  ااااا ح  دمااااال  الالااااال    ا  ااااا  د، تمااااا ، تلااااا  الاااااام    - د 

قاااااة قةبشااااات  اااااكال  لاااااة  لها فاااااي إ  صاااااام ال حك اااااة ال اااااي  ةثياااااج الاااااةفع  ألاألهااااااا 
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ا اااااا  الا اااااا  لم  ضاااااا  ا    ش  كاااااا ش  شاااااا  ال حك ااااااة قااااااة ما ااااااج  الن ااااااج فيهااااااا أل 

  ماااااار قاااااالن ، الالماااااااا 11مااااااال نااااااا مل اااااا  الاشاااااا    اااااالل      د  ماااااار الااااااالم   

مل ااااا  ....  اماااااال ناااااا    ااااا   ألن ااااا ر   ألاااااا  ال حااااااكمالالااااا  ح ا  ااااالل  م   .... 

  ا ن ال مبيل  ش  أل ض ع الة    .... (.  )..... لل         

 

   مااااااار  اااااااقم ممااااااا   ا ااااااادل  اإنااااااا     جااااااا    ثااااااالح  الااااااااان   اااااااا  الالااااااا  ح ا 

م  ااااااا م ا قبلاااااااة مااااااار ح ااااااا  الشااااااام   صااااااا ح  لااااااال اا ام لاااااااة اااااااا  حااااااا    

اال ااااا م  غ ااااا  ذلااااا  م  اااااله اااااا    ااااالب الط ااااار الابل ااااا    اااااا  الالااااا  ح ا  الالمااااااام

مااااار  اااااقم ممااااا   امااااال  اي اهلاااااا قسااااال  ا م  صاااااا  لناااااة اا ت ااااا  م  صاااااا  اااااال 

لبلااااا    ااااالل  قااااالن ، الالمااااااا الالااااا  ح ا  اااااال  ااااا  اللااااالم اااااا  الط ااااار ماااااااح ا

 دمل  ملما  ل. 

ا اذلاااااا   - ب  د،  ماااااا ، للطاااااالمر مصااااااللا  ااااااللط ر دث اااااالء ن اااااا  الااااااام   م  اااااا مل

 لل ب لم ال ا الاط  ،    اما  تطب    مل  الام  .

ا اذلااااا   اااااا ، تل اااااا  ماااااا  م اا اااااا ال ااااالن ، دا ال  اااااال  دا  -    د،  مااااا ، الااااااان هاااااا ل

ا ااااااا  اهلاااااالك ال  اااااا  ا لل  اااااالل  اهاااااا م  الاااااا ا الاط اااااا ،  اااااا  للالاااااا  ح    قااااااال

 اااااابلا    اااااالح  ال اااااالن ، دا ال  اااااال  دا الاااااا ا ماااااان دحماااااال  الالاااااا  حم دماااااال  ذا 

ثباااااة للالمااااااا ملااااا  اهااااا  ال  ااااا ر د، الااااا ا الاط ااااا ،  ااااا  اا ااااا  اانااااا  لااااا س 

  ااااالو  لل ااااالل   ااااابلا اااااا  ملااااا  ح    اا ملااااا  ح ا ال ااااالن ، دا ال  ااااال  ااااااار ح لااااال 

 حاط الاان . 
 

ا اااااا ت  ماااااال  لااااااا    مل اااااا   ه لااااااالم ملماااااااا ال ااااااام ال ل ااااااال  شاااااا ، ت  ااااااا   ل    

/   مااااار قااااالن ، األلاااااالء ال جلح اااااا مااااار دنااااا   ج اااااز الط ااااار   ااااا اح 11لااااا ا الاااااالم   

م ااااااج  األلااااااالء ال جلح ااااااا  شااااااط  اللاااااا  ال جاااااالحي ا   ج ااااااز الط اااااار   اااااا اح مااااااا  

 ااااااا   ا299/6007م  110/6002الشااااااط  ملاااااا  ال لاااااا  الاشاااااالح  ل اااااا  ااااااا  ق اح لاااااال  
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ت ااااااا  الطاااااالمر  إلاااااا املء   اااااار  لاااااا  ملماااااااا ال ااااااام ال ل اااااال   اااااا  لا م اااااا     اااااا  

  اااااا اح مااااااا   لاااااا جل ا م ااااااج  األلااااااالء ال جلح ااااااا لطلباااااا   شااااااط  اللاااااا  ال جاااااالحي 

ملاااااا   ااااااكال  ضاااااا ع  إ اااااا ة ا    نااااااد   ليايااااااا  قباااااا     ناااااادالاااااادي  لاااااا   ااااااطب م 

ا  ق اااااا   مااااااا  ملاااااا  ح ا الااااااالم      ماااااار / 11الصاااااا ل  ر ال لملااااااا اال اااااال  ا ما اااااال

  ماااااار الالاااااا  ح ل ااااااا  2/1قاااااالن ، األلااااااالء ال جلح ااااااا  إم باااااالح دنلاااااال ت اااااالل  الااااااالم   

  هل تلل الط ر    اح ما  الشط  .
 

 ااااااا ل ملاااااا  الااااااام   ا اااااا ح ا  اااااا   م ااااااة  ش  ضاااااا ت ألحك ااااااة ال ااااااة  ال شيااااااا          

الا ااااا ام   لااااا املء الط ااااارم اقبااااا  د، ت  اااااد الالمااااااا قااااا احاا   بااااا م الط ااااار  ااااامقا 

دا حااااااط ذلااااا  ا لل اااااالل  قبااااا  ت ااااااا   ال صااااا   لب  ااااالتل  امااااااا مل  الا  ااااا م ا ا ااااااا 

قااااا حك تلااااا  الالمااااااا   اااااا لاااااال  الا اا ااااالك حااااا م الااااااان   اااااا  الالااااا  ح ا تل  ااااا  

    . الط ر  ل  ملما  ل لل ص  ا

  ااااا اح الحللاااااا امااااال لاااااب   مااااار ال ل ااااال مااااال  ن لاااااة  ل ااااا  ملمااااااا ال اااااام   ااااال،الاااااال         

  مااااار قااااالن ، الالمااااااا الالااااا  ح ام 11مااااان مااااال ت  سااااا   الاااااالم    ت ااااا  م  ااااا    هااااا اءاك 

 ذ لااااا   مااااار الااااااان   اااااا  الالااااا  ح ا   اااااا الاااااا  م اااااا  دلااااال  الاااااام   ام  ااااا ملل  ااااا  

ا ملااااا  الاااااام   اتل  ااااازاا للااااال  ااااال، اااااا  م حلاااااا لااااال  ا ل  ااااان الالمااااااا  اااااا  ل م  ااااا مل

/   ماااااار قاااااالن ، 11ااااااا  تلاااااا  الا حلااااااا  اااااا ، تل اااااا  دماااااا  البااااااة ااااااا  ملاااااا  ح ا الااااااالم   

األلاااااالء ال جلح اااااا  لااااا  الالمااااااا الالااااا  ح ا  ااااا   جااااا ي ملااااا  دثااااا  ذلااااا  قبااااا م الط ااااار 

 ااااامقا ملااااا   اااااق  مااااال  ااااا  م ااااا    مل ااااا  اااااا   ه لااااالم تلااااا  الالمااااااا م  اااااال الااااا  تمااااار 

لاااااا ال ااااا  قاااااا   قللااااال الااااااان اااااا  م حلاااااا ت اااااا   ال صااااا   لااااااا مل  الالمااااااا اااااا  الا ح

ل  اااااالم د، ماااااال  لاااااا    اااااا  دحااااااا   ااااااا   لباااااا  دا مالماااااا  مط اااااا ،   امااااااالمل  الا  اااااا م

ا لااااااال ت  سااااااا   الااااااالم      ماااااار قاااااالن ، الالماااااااا الالااااااا  ح ام 11  ااااااا  ملاااااا  ح    اا اااااال

ا   قااااااة  ااااااا  اااااالل  اااااااإ،  هاااااا اءاك الاااااااان   ااااااا  الالاااااا  ح ا ا حلل اااااا   لاااااا  ملما  اااااال 

/ج( ألاااااااا  قااااااااان ش ال حك ااااااااة الة اااااااا  رية ال ااااااااي  ساااااااا شز  00أل الفااااااااة لاااااااان  ال ااااااااا   )
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صااااااحة الااااااة    ا صااااااشية  صااااااحة ا  ااااااجا ا  ال ااااااي ي ااااااار ألاااااا   اللهااااااا الااااااةفع م ااااااة  

 الة   رية. 

ا ملاااااا   اااااا  ماااااال ت ااااااا  اح اااااا  د، قاااااا اح م ااااااج  األلااااااالء ال جلح ااااااا            ات ل  اااااال

أللااااااالء ال جلح ااااااا  اااااا اط  ااااااط    ماااااار قاااااالن ، ا11الاااااادي  صاااااااحه  لاااااا  لماا للااااااالم   

ا  ا لااااا  ال جااااالحي   ااااالء ملااااا   لااااا  مااااار  ااااالح  الاصاااااللا      لااااا  م  ااااازاا قلن ن ااااال

لا اااااا   لااااا   اااااط  اللااااا  ال جااااالحي  ااااا    ااااالم د، ال  ااااا       مااااار تلااااا  الاااااالم  ت ااااا  

ملاااااا  ح ا ل ااااااا  امطل لاااااال اللاااااا   ااااااللط ر ااااااا  قاااااا اح مااااااا  الشااااااط  الصاااااالمح ماااااار 

 م ج  ا لالء ال جلح ا. 

ماااااار ح اااااا  د، الاااااااان   ااااااا  ملاااااا  ح ا ن اااااال  دا قاااااالن ، دا د ااااااا ماااااالم  قلن ن ااااااا ا         

دمااااااال  الالااااااال      ااااااا    للسااااااا اح  د، تمااااااا ،  الاااااااة    القضاااااااائيةمااااااار  اااااااقم 

ال صاااااا ما ال ساااااال  ا ال اااااا     لاااااا   لاااااال الاااااااام   لاااااا  تطب اااااا  ال لمااااااا  الالاااااا  ح ا 

م الاااااااال د، ألسااااااا  فية ل اااااااج   قب لهاااااااااإلمااااااا   اا  ااااااالل ملااااااا  الا ااااااال ب ر  لااااااال 

ا لاااااال لاااااب    سااااالح  اااااا  ق احنااااال ت ااااا  م ااااا ا     ااااا ا  الااااااان   اااااا  الالااااا  ح ا اا ااااال

  مااااااار قااااااالن ، الالمااااااااا الالااااااا  ح ا اإن ااااااال  11 ااااااا  م لل اااااااا لاااااااال ت  سااااااا   الاااااااالم    

 ن لل  األ    ا الال  ما ا ال ذ بة  ل   ان   ما  قب م الط ر . 

3102/  00قجارا  صةر م اريخ      /   
عضو المحكمة                               كمة                                                            ضو المحع     

القاضي فؤاد سويدان               القاضي يوسف الحمود                                                          
   

 

 

 

 

 هـ.د
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 الرأي المخالف                                

 الصادر عن الدكتور محمد سليم غزوي                    

 

قانون  /ج من11حول الدفع بعدم دستورية الماده "  اما وقد ذهب الزمالء المحترمون   
الذي تقدم به " زياد حنانيا " وبواسطة وكالئه  " 6002لسنة  9االسماء التجاريه رقم 

المحاميين , بعد ان قررت محكمة العدل العليا وقف النظر في الطعن المتعلق بالقرار الصادر 
عن المستدعى ضده " مسجل االسماء التجاريه في وزارة الصناعه والتجاره " والمتضمن رد 

ه المسجل باسم الشركه المثاليه للطاقه طلب شطب االسم التجاري " حنانيا للسخانات الشمسي
تاريخ  81القرار رقم  831/3183الشمسيه " واحالته الى المحكمه الدستوريه " الدعوى 

88/7/3183  " 

 6002لسنة  9/ج من قانون االسماء التجاريه رقم 11الي عدم دستورية الماده    

من قانون  11و9و4تور والمواد من الدس 20و 99والته لم يلتفت  الى ما امرت به المواد    
خاصا بشروط قبول الدعوى الدستوريه , وما   6016لسنة  19المحكمه الدستوريه رقم 

انتجه عدم االلتفات  هذا"  و ترتب عليه   "من حمل على االعتقاد  بأن المسأله تدور حول  
 " مبدأ المساواه بين االردنيين "

الزمالء المحترمون اي " الى ان علي المحكمه  فانني اذهب   "الى خالف ما ذهب اليه   
الدستوريه ان تقرر عدم قبول الدعوى الدستوريه "    اما لماذا ؟   فهذا  سؤال في القانون   

 يتطلب اجابه قانونيه ,                                                 نقطة البدء 

/ج  من قانون 11عدم دستورية الماده  ان المقاربه التي وضعت فيها  مسألة دستورية او
االسماء التجاريه والمحور الذي دار حوله الجدال او النقاش من شأنه ان يحمل علي االعتقاد 

 بأن موضوع البحث هو فيما اذا كان االمر خاصا    بالمساواه بين االردنيين  "   

يه من مخالفه لما ووضع المسأله هذا الوضع هو    كما ارى   وضع غير صحيح لما ف   
من الدستور  وما  نص عليه وفقا لها  قانون المحكمه الدستوريه  20و 99امرت به المواد 

"                      والوضع الصحيح هو وجوب 11و9و4" المواد  6016لسنة  19رقم 
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الذهاب اوال وقبل كل شيء الى التحقق من شروط قبول الدعوى الدستوريه او عدم قبولها   
وهذا ما سنسلكه ونذهب اليه . ولنبدأ كما يقولون من البدايه : ان اتصال الدعوى الدستوريه 

 بالمحكمه الدستوريه يجب ان يكون اتصاال مطابقا لالوضاع القانونيه   وبيان ذلك :

من الدستور نصت علي ان " تختص المحكمه الدستوريه بالرقابه علي دستورية  15ان الماده 
من  01نظمه النافذه ....  وتتحرك الرقابه الدستوريه عليها وفقا لنص الماده القوانين واال

من قانون المحكمه الدستوريه عن طريق الطعن مباشرة "  88/أ والماده 5الدستور  والماده 
وسيلة الدعوى االصليه "  وعن طريق الدفع " وسيلة الدفع بعدم الدستوريه اثناء نظر الدعاوى 

هات القضاء الموضوعي " للجهات التاليه علي سبيل الحصر  حق الطعن الموضوعيه امام ج
مباشرة لدى المحكمه الدستوريه في دستورية القوانين واالنظمه النافذه أ( مجلس االعيان ب( 

مجلس النواب ج( مجلس الوزراء  وفي الدعوى المنظوره امام المحاكم يجوز الي من اطراف 
وريه وعلى المحكمه ان وجدت ان الدفع جدي تحيله الى الدعوى اثارة الدفع بعدم الدست

 المحكمه التي يحددها القانون لغايات البت في امر احالته الى المحكمه الدستوريه . 

 وعليه 

" اي كل هيئه  فان اتصال الدعوى الدستوريه بقاضيها  يمر بطريق " قضاء الموضوع   
بعد اتباع االجراءات القضائيه التي خولها المشرع سلطة الفصل في خصومه بحكم تصدره 

وما بعدها من الدستور  كما يراجع نظام رسوم الدفع  57و  37يحددها القانون " تراجع المواد 
 "  3183لسنة  83بعدم الدستوريه رقم 

كما تقول المحكمه الدستوريه العليا المصريه في الدعوى  – اما " وقف الدعوى الموضوعيه
 –دستوريه  -ق0لسنة  831وفي الدعوى رقم   35/88/8573 –يه دستور -ق3لسنة  8رقم 
وانما هو نتيجة لتقدير جدية الدفع   فليس شرطا لقبول الدعوى الدستوريه"  – 31/0/8517

وضرورة الفصل فيه قبل الحكم في الدعوى االصليه " الموضوعيه " مما يقتضي وقف السير 
 النزاع بشأن الدستوريه . في هذه الدعوى حتى تحسم المحكمه الدستوريه 

هذا والن مقتضى النصوص سالفة الذكر ان المحكمه الدستوريه في ممارستها    
الختصاصاتها بالرقابه علي دستورية القوانين واالنظمه ليست محكمة موضوع وليست جهة 

 طعن بالنسبه الى محكمة الموضوع  وانما هي جهه ذات اختصاص اصيل  

ال ترفع اال بشكل مباشر او بناء علي دفع يثار امام محكمة  والن الدعوى الدستوريه
 الموضوع تقدر هي جديته وذلك للفصل في المسأله الدستوريه 
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فان الدعوى الدستوريه اذا وردت الى المحكمه الدستوريه للفصل في موضوعها فانها ال 
ما تقول المحكمه ك –تكون قد اتصلت بالمحكمه اتصاال مطابقا لالوضاع القانونيه وبالتالي 

 – 19/1/1997 –دستوريه  –ق 7لسنة  40الدستوريه العليا المصريه في الدعوى رقم 
 غير مقبوله 

اتصل  /ج سالفة الذكر11هل الدفع بعدم دستورية الماده    وهنا ال بد من وقفه لنتساءل   
اي " ان يكون االساس القانوني   بالمحكه الدستوريه اتصاال مطابقا لالوضاع القانونيه ؟ "

"  وان " يكون التعرض  15للدعوى هو مخالفة التشريع لنصوص الدستور نصا وروحا " م
"  وان " يكون اتصال 01/3للمشكله الدستوريه الزما للفصل قى الدعوى الموضوعيه " م

المباشر  واما  المحكمه الدستوريه اتصاال مطابقا لالوضاع المقرره قانونا " اما بطريق الطعن
بناء على دفع  وبمعنى اخر ان الدعوى لم ترد للمحكمه للفصل فى الدعوى الموضوعيه " 

 "  01و15م

 و عليه        

سالف الذكر بالمحكمه الدستوريه اتصاال مطابقا لالوضاع القانونيه " اي ان  فاذا اتصل الدفع  
 تكون الدعوى مقبوله الدعوى لم ترد للمحكمه للفصل فى الدعوى الموضوعيه " 

اتصاال مطابقا لما امرت به نصوص الدستور والقانون " اي اذا وردت  واذا لم يتصل الدفع
الدعوى الدستوريه امام المحكمه الدستوريه للفصل فى الدعوى الموضوعيه " فانها تكون غير 

 مقبوله .

 وعليه 

المحكمه لكي تختص باي  نص على ان 8553ان قانون محكمة العدل العليا لعام  و حيث   
 طعن يقدم اليها يجب ان ينصب الطعن على قرار اداري . 

هو افصاح االداره عن  –كما عرفته محكمة العدل العليا  –ان القرار االداري  و حيث   
ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واالنظمه وذلك بقصد احداث او تعديل 

 كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا مركز قانوني معين متى 

ان مبدأ سيطرة احكام القانون " مبدأ سيادة القانون اوالمشروعيه " يقضي بضرورة  و حيث   
ان تخضع القرارات االداريه للرقابه بمظهريها " االلغاء والتعويض " او باحدهما " التعويض 

 "    باستثناء :
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او السياسيه  "كما اطلقت عليها محكمة العدل " أ "  اعمال السياده او االعمال الحكوميه  
    46/96العليا "  يراجع الحكم الصادر عنها رقم 

من الدستور  169/6" ب "والقرارات االداريه المحصنه بتشريعات خاصه "  تراجع الماده 
 التي تسمح  بالتحصين من رقابة القضاء " 

درجة تقرير الواليه العامه للمحكمه و حيث ان اختصاص محكمة العدل العليا لم يصل الي    
علي    1/10/6011بنظر المنازعات االداريه فتقرير هذه الواليه العامه  " لم يتحقق اال في 

منه  وهي كما اصبحت بعد  100يد اللجنه الملكيه لتعديل الدستور التي  قامت بتعديل الماده 
ا واختصاصاتها وكيفية ادارتها التعديل : " تعين انواع جميع المحاكم ودرجاتها واقسامه

 بقانون خاص علي ان ينص هذا القانون علي انشاء قضاء اداري علي درجتين "    

اي تشريع   -من الدستور  169كما امرت بذلك الماده  –هذا ولما  لم يصدر حتي االن     
 يتم بمقتضاه بلورة قواعد ومباديء واحده تحكم المنازعات االداريه 

واحده فتقرر الواليه العامه للقضاء االداري الذي يحقق وحدة القانون الذي يطبق لطبيعتها ال
على المنازعات االداريه                                                         فان اسلوب تحديد 
اختصاص محكمة العدل العليا وهو ما يتبعه المشرع االردني حتى االن يؤدي الى ان يكون 

م النظاميه الواليه العامه في نظر المنازعات االداريه   فتختص اي المحاكم النظاميه   للمحاك
بنظر حجم كبير من هذه المنازعات وتطبق عليها بداهة احكام القانون المدني في حين تطبق 

محكمة العدل العليا مباديء القانون االداري علي المنازعات االداريه التي جعلت من 
بيل االستثناء  كما بينت ذلك الماده التاسعه من قانون المحكمه التى جاء اختصاصها على س

فيها " تختص المحكمه دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمه من ذوي المصلحه والمتعلقه 
 بما يلي ........"     

ان المشرع االردني اوكل صالحية الطعن بقرار مسجل االسماء التجاريه بشطب  و حيث   
التجاري امام محكمة العدل العليا ", ويكون قرار المسجل بشطب االسم التجاري من االسم 

 /ج من قانون االسماء التجاريه "88السجل قابال للطعن لدى محكمة العدل العليا " م

ان المشرع االردني احتفظ بقاعدة الطعن امام القضاء العادي " تختص محكمة  و حيث   
من قانون  83البدايه بالنظر في اي نزاعات تنشأ بخصوص التعدي على االسم التجاري " م

من قانون  31و 37من الدستور والماده   813و813االسماء التجاريه " كما تراجع المواد 
 "   8511لسنة  32اصول المحاكمات المدنيه رقم 
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فان رد طلب شطب االسم التجاري ال يعتبر طعنا بعمل دستوري وال بعمل اداري بل طعنا    
بقرار عادي له طبيعه اداريه اصدره مسجل االسماء التجاريه ليعود النظر في هذا الطلب الى 

 القضاء العادي 

ة الموضوع وانما هي ان المحكمه الدستوريه ليست جهة طعن بالنسبه الى محكم و حيث   
 جهه ذات اختصاص اصيل حدده الدستور وقانون المحكمه الدستوريه 

 ان الدعوى التي وردت الى المحكمه الدستوريه وردت للفصل في موضوعها  و حيث   

 فانني  ارى

في ضوء  ما تقدم  أن والية المحكمه الدستوريه ال تقوم لعدم توفر شرط قبولها  اال وهو"   
من الدستور"   20و  99بالدعوى اتصاال مطابقا لالوضاع التي قررتها المواد اتصالها 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     وبالتالي فان الدعوى غير مقبوله .                                                                                             

 

  

 عضو المحكمه الدستوريه                                                            

 أ.د محمد سليم محمد غزوي                                                            
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 بقانون المالكين والمستأجرين بالطعن (4هو الحكم الذي صدر خطأً برقم ) (1حكم رقم )ال*تنويه

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 
 
 
 
 

 المحكمة الدستورية                               
 

 
   *2113لسنة (  2رقم ) الحكم

 
طااااااااهر حكمااااااا  وع اااااااوية السااااااايد لمحكماااااااة الدساااااااتورية بر اساااااااة عااااااان االصاااااااادر 

 : السادة

الااااااادكتور  -  ثحماااااااد طبي اااااااا  -   النساااااااور فهاااااااد ثباااااااو العااااااا م -    ماااااااروان دوديااااااان -

الاااااااادكتور عبااااااااد القااااااااادر  -  يوساااااااا  الحمااااااااود -   فااااااااااد سااااااااويدان - كاماااااااا  السااااااااعيد

 الدكتور محمد سليم الغزوي -  الطورة

( ماااااان قااااااانون التحكاااااايم رقاااااام 51فاااااان الطعاااااان المقاااااادم بعاااااادم دسااااااتورية المااااااادة )       

الم ااااااااار لاااااااادم محكمااااااااة اساااااااات نا  معااااااااان فاااااااان الق ااااااااية رقاااااااام  2111( لساااااااانة 31)

هاااااذ  قامااااا  بااااادورها ب حالتاااااه حلااااات والمحاااااا  حلااااات محكماااااة التميياااااز والتااااان  15/2112

 .  المحكمة 

علااااات ماااااا يباااااين مااااان ا طااااا   علااااات ساااااا ر :   واالجنننننرا ا منننننن حيننننن  الو ننننن           

بااااااادعوم لدياااااااة معاااااااان الكباااااااري تقااااااادم  ب 11/7/2112نجاااااااد ثناااااااه وبتااااااااري  األوراق 

(  15/2112حماااااا  الاااااارقم )تساااااات نا  معااااااان محكمااااااة الاااااادم  تحكاااااايم  حكاااااام بطاااااا ن

، وث ناااااااا  لياااااااد مصاااااااطكت الصاااااااغير و اااااااريكه  اااااااركة وبمواجهاااااااة المااااااادعت عليهاااااااا 

تقاااااادم وكياااااا  بلديااااااة معااااااان  25/11/2112وبتاااااااري  السااااااير فاااااان حجاااااارا ا  المحاكمااااااة 

( ماااااان 51الكباااااارم بمااااااذكرة خطيااااااة تت اااااامن الاااااادف  بعاااااادم دسااااااتورية ناااااا  المااااااادة )

( ماااااان 11وذلااااااا اسااااااتناداً ألحكااااااام المااااااادة ) 2111/ لساااااانة 31قااااااانون التحكاااااايم رقاااااام 



275االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان

 

2 
 بقانون المالكين والمستأجرين بالطعن (4هو الحكم الذي صدر خطأً برقم ) (1حكم رقم )ال*تنويه

ية وطلااااااا وقاااااا  السااااااير باااااا جرا ا  الاااااادعوم األصااااااالية قااااااانون المحكمااااااة الدسااااااتور

وححالااااااة الطلااااااا حلاااااات محكمااااااة التمييااااااز لغايااااااة الباااااا  بااااااأمر ا حالااااااة حلاااااات المحكمااااااة 

 محكماااااة التميياااااز محكماااااة ااسااااات نا  ححالاااااة الطلاااااا حلااااات ، حيااااات قااااارر  الدساااااتورية

  11/2/2113( تااااااااااااري  282/2113بقرارهاااااااااااا رقااااااااااام )والتااااااااااان قااااااااااارر  بااااااااااادورها 

 محكمة .احالة الطعن حلت هذ  ال

 

حلاااااات كاااااا  ماااااان مجلاااااا   نسااااااخة ماااااان قاااااارار ااحالااااااة  ثن تاااااام ارسااااااا  وبعااااااد 

مجلااااااا  الناااااااواا  كااااااا  مااااااان تقااااااادمالناااااااواا ومجلااااااا  الاااااااوزرا  مجلااااااا  األعياااااااان و

 . ، كما تقدم وكي  الطاعنة بمذكرة خطيةومجل  الوزرا  برد  علت الطعن

وبعااااااد ا طاااااا   علاااااات سااااااا ر األوراق تبااااااين ثن الجهااااااة الطاعنااااااة قااااااد اسااااااتند  فاااااان 

 :ثسباا تتلخ  بما يلن  طعنها حلت

انطاااااااو  قاااااااد  2111لسااااااانة  31( مااااااان قاااااااانون التحكااااااايم رقااااااام 51دة )ثن الماااااااا .1

علاااااااات مخالكااااااااة دسااااااااتورية وا ااااااااحة تماااااااا  رو  الدسااااااااتور ومباد ااااااااه بعاااااااادم 

مسااااااواتها باااااين الخصاااااوم ومااااانض ثحااااادهم درجاااااة تقا ااااان ح اااااافية ومنعهاااااا عااااان 

 الطر  اآلخر.

رعية دساااااااتورية ثو قانونياااااااة حن هاااااااذ  المخالكاااااااة الدساااااااتورية ا تساااااااتند حلااااااات  ااااااا .2

ثو مباااااررا  عادلاااااة ثو منطقياااااة واساااااتمرار العمااااا  بهاااااذا القاااااانون وهاااااذ  الماااااادة 

ي اااااااك  صاااااااورة وا اااااااحة ) لمبااااااادث انكاااااااار العدالاااااااة( وهااااااان مصاااااااادرة حاااااااق 

وعااااادم تطبيقهاااااا، كماااااا ثن نااااا  الماااااادة المطعاااااون األفاااااراد فااااان اللجاااااو  للعدالاااااة 

 ستور.( من الد6/1بعدم دستوريتها مخالكة ألحكام المادة )

( ماااااان قااااااانون التحكاااااايم 51المحكمااااااة ثن المااااااادة )تجااااااد  وبعااااااد التاااااادقيق والمداولااااااة      

المحكماااااة المختصاااااة بتأيياااااد حكااااام التحكااااايم وجاااااا ق ااااا  تااااان  علااااات ماااااا يلااااان   حذا 

عليهااااااا ثن تااااااأمر بتنكيااااااذ  ويكااااااون قرارهااااااا بااااااذلا قطعياااااااً، وحذا ق اااااا  باااااابط ن حكاااااام 
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يومااااااً مااااان الياااااوم التاااااالن للتبليااااا      اااااينالتحكااااايم يكاااااون قرارهاااااا قابااااا  للتميياااااز خااااا   

 حكم التحكيم سقوط اتكاق التحكيم  ببط نويترتا علت القرار القطعن 

وبتاااااادقيق ناااااا  المااااااادة المااااااذكورة ثعاااااا   تجااااااد المحكمااااااة ثن هااااااذا الاااااان  قااااااد       

الصااااااادر بتأييااااااد المحكااااااوم عليااااااه ماااااان الطعاااااان فاااااان قاااااارار محكمااااااة ا ساااااات نا  حاااااارم 

 هاااااااتالماااااادة ذ ثن ، فااااان حاااااينذ  الحالاااااة قطعيااااااواعتبااااار قرارهاااااا فااااان هااااا قااااارار التحكااااايم

محكمااااة ااساااات نا  فاااان  الصااااادر عاااان  قاااارارالفاااان  لااااه حااااق الطعاااانالمحكااااوم منحاااا  

 حا  صدور قرارها ببط ن حكم التحكيم . 

( مااااااان الدساااااااتور نجاااااااد ثنهاااااااا تااااااان  128/1باااااااالرجو  حلااااااات نااااااا  الماااااااادة )و

الدساااااتور  ا)ا يجاااااوز ثن تاااااا ر القاااااوانين التااااان تصااااادر بموجاااااا هاااااذ -علااااات ماااااا يلااااان :

 لتنظيم الحقوق والحريا  علت جوهر هذ  الحقوق ثو تم  ثساسياتها...(

ومااااان حساااااتقرا  هاااااذا الااااان  نجاااااد ثناااااه ثقاااااام ساااااياجاً فااااار  الحماياااااة للحقاااااوق 

والحريااااااااا  علاااااااات اخت فهااااااااا لمناااااااا  ا لتكااااااااا  عليهااااااااا، وثن الصاااااااا حية المعطاااااااااة 

ر  تكوي ااااااً للم ااااار  بتنظااااايم اساااااتعما  هاااااذ  الحقاااااوق بموجاااااا القاااااوانين يمكااااان اعتباااااا

ا ينااااااا  ماااااان جااااااوهر هااااااذ  الحقااااااوق ثو  بشننننننك للم اااااار  بتنظاااااايم اسااااااتعما  الحقااااااوق 

 المسا  بها.

حذ ثن حجاااااااارا ا  تنظاااااااايم ممارسااااااااة هااااااااذ  الحقااااااااوق ا يجااااااااوز ثن تنااااااااا  ماااااااان 

ال اااااوابط التااااان نااااا  عليهاااااا الدساااااتور ثو تناااااا  مااااان الحقاااااوق المنصاااااو  عليهاااااا فااااان 

 ( منه سوا  بنق ها ثو انتقاصها.128/1المادة )

نااااااات ثن سااااااالطة الم ااااااار  هاااااااذ  ا يجاااااااوز لهاااااااا ثن تتجااااااااوز التنظااااااايم حلااااااات بمع

باااااأي  اااااك  مااااان األ اااااكا ، فااااا ذا حصااااا  التجااااااوز كاااااان  مصننننن درت  حهااااادار  الحاااااق ثو

 ذلا  خروجاً علت ثحكام الدستور.

حن حااااااق التقا اااااان مباااااادث دسااااااتوري ثصااااااي  ، حياااااات تاااااارا للم اااااار  العااااااادي 

حمايتاااااه والتمتااااا  باااااه ثمااااار تنظااااايم هاااااذا الحاااااق  اااااريطة مراعااااااة الوسااااايلة التااااان تككااااا  
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وعاااااادم ا نتقااااااا  منااااااه، باااااا  تمكااااااين المااااااواطنين ماااااان ممارسااااااة حرياااااااتهم وحقااااااوقهم 

)اذا كننننن ن مولنننننول الوننننن ال الم نننننرو   درجتنننننينبماااااا فااااان ذلاااااا حاااااق التقا ااااان علااااات 
وحا كااااااان متجاااااااوزاً لحاااااادود التكااااااوي  ومخالكاااااااً لاااااارو  الدسااااااتور  ، يقتلنننننن  ذلنننننن  

ق والوساااااا   التااااان ت ااااامن الاااااذي ي ااااامن تمكاااااين الماااااواطن مااااان اساااااتنكاذ كافاااااة الطااااار

 . درجتينله حقوقه ب ك  كام  ومنها حق التقا ن علت 
( ماااااان الدسااااااتور نجااااااد ثنهااااااا تاااااان  علاااااات 6/1وبااااااالرجو  حلاااااات ناااااا  المااااااادة )

مااااااااا يلاااااااان:   األردنييااااااااون ثمااااااااام القااااااااانون سااااااااوا  ا تمييااااااااز بياااااااانهم فاااااااان الحقااااااااوق 

 والواجبا ، وحن اختلكوا بالعرق ثو اللغة ثو الدين 

هااااااااة المدعيااااااااة تنعاااااااات علاااااااات الاااااااان  الطعااااااااين ثنااااااااه حذ يماااااااانض وحياااااااات ثن الج     

)المحكاااااوم لاااااه( حاااااق الطعااااان تمييااااازاً فااااان الحكااااام الصاااااادر عااااان محكماااااة ا سااااات نا  

حذا ق ااااا  المحكماااااة بااااابط ن حكااااام التحكااااايم فااااان حاااااين حااااارم الااااان  المحكاااااوم علياااااه 

مااااان الطعااااان تمييااااازاً فااااان قااااارار محكماااااة ا سااااات نا  حذا قااااارر  تأيياااااد حكااااام التحكااااايم 

 وثمر  بتنكيذ  .

فااااااان مو اااااااو  تنظااااااايم  ه وحن كاااااااان األصااااااا  فااااااان سااااااالطة الم ااااااار  وحيااااااات ثنااااااا    

اااااد الدساااااتور ممارساااااتها ب اااااوابط تحاااااد مااااان  الحقاااااوق ثنهاااااا سااااالطة تقديرياااااة ماااااا لااااام يقي 

فاااااا ن الساااااالطة الت ااااااريعية حذ يعهااااااد حليهااااااا بتنظاااااايم مو ااااااو  معااااااين فاااااا ن ، حط قهااااااا 

القواعااااااد القانونيااااااة التاااااان تصاااااادر عنهااااااا فاااااان هااااااذا النطاااااااق ا يجااااااوز ثن تنااااااا  ماااااان 

الحقااااااوق التاااااان ككاااااا  الدسااااااتور ثصاااااالها سااااااوا  بنق ااااااها ثو انتقاصااااااها ماااااان ثطرافهااااااا، 

 وحا كان ذلا عدواناً وحهداراً لمبدثي المساواة وتكافا الكر .

مبااااااادث مسااااااااواة الماااااااواطنين ثماااااااام القاااااااانون المنصاااااااو  علياااااااه فااااااان  ثن ذلننننننن 

( مااااااااان الدساااااااااتور يعتبااااااااار الركيااااااااازة األساساااااااااية للحقاااااااااوق والحرياااااااااا  6/1الماااااااااادة )

وثساسااااااااً للعاااااااد  والسااااااالم ا جتمااااااااعن وثن  ايتاااااااه صاااااااون الحقاااااااوق والحرياااااااا  فااااااان 
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مواجهااااااة التمييااااااز ووساااااايلة لتقرياااااار الحمايااااااة المتكاف ااااااة التاااااان ا يجااااااوز التحيااااااز فيهااااااا 

 . مراكز القانونية المتما لة للمتقا ينبين ال

ثن النااااااا  ا يتمااااااايزون نااااااه ماااااان المقاااااارر فاااااان الق ااااااا  الدسااااااتوري ث وحياااااات

فيماااااا بيااااانهم فااااان مجاااااا  حقهااااام فااااان النكااااااذ حلااااات قا ااااايهم ، وا فااااان نطااااااق القواعاااااد 

ااجرا يااااااااة والمو ااااااااوعية التاااااااان تحكاااااااام الخصااااااااومة الق ااااااااا ية عينهااااااااا ، وا فاااااااان 

تور ثو الم اااااار  للحقااااااوق التاااااان ياااااادعونها ، وا  اااااامانة الاااااادفا  التاااااان يككلهااااااا الدساااااا

وا فااااان طااااارق الطعااااان التااااان تنظمهاااااا بااااا  يجاااااا ثن يكاااااون للحقاااااوق فااااان اقت اااااا ها 

عينهاااااا قواعاااااد موحااااادة ساااااوا  فااااان مجاااااا  التاااااداعن ب اااااأنها ثو الااااادفا  عنهاااااا ثو الطعااااان 

 فن األحكام التن تتعلق بها ثو التظلم فن القرارا  الصادرة فيها .

لا ثن طااااارق الطعااااان فااااان األحكاااااام ثو الاااااتظلم منهاااااا كماااااا ثناااااه مااااان المقااااارر كاااااذ

ثو القاااااااارارا  الصااااااااادرة فااااااااان الخصااااااااومة ، ا تعتباااااااار مجااااااااارد وسااااااااا   اجرا ياااااااااة 

ين اااااها الم ااااار  لياااااوفر مااااان خ لهاااااا ساااااب  تقاااااويم اعوجاجهاااااا ، بااااا  هااااان فااااان واقعهاااااا 

ثو ااااااق اتصاااااااا فاااااان الحقااااااوق التاااااان تتناولهااااااا سااااااوا ا فاااااان مجااااااا  ا باتهااااااا ثو نكيهااااااا ، 

ا ثصاااااا  حلاااااات انغاااااا ق هااااااذ  الطاااااارق ثو انكتاحهااااااا ، وكااااااذلا ليكااااااون مصاااااايرها عا ااااااد

حلااااات التميياااااز باااااين الماااااواطنين الاااااذين تتما ااااا  مراكااااازهم القانونياااااة فااااان مجاااااا  النكااااااذ 

 حلت فرصها . 

علاااااات عاااااادم  طعاااااانمااااااا ساااااابق فاااااا ن المحكمااااااة تجااااااد ثن الكاااااا  وبنااااااا اً علاااااات 

الكقااااارة المت ااااامنة حرماااااان المحكاااااوم علياااااه مااااان الطعااااان فااااان قااااارار محكماااااة  دساااااتورية

األمااااار الاااااذي يترتاااااا  وا ننننن  لننننن  مح ننننن ا سااااات نا  الصاااااادر بتأيياااااد حكااااام المحكماااااين 

( لسااااانة 31( مااااان قاااااانون التحكااااايم رقااااام )51مااااان الماااااادة )علياااااه اعتباااااار هاااااذ  الكقااااارة 

عليااااااااه و، ماااااااان الدسااااااااتور ( 128/1والمااااااااادة )( 6/1) ةالماااااااااد ألحكاااااااااممخالكااااااااة  2111

 .المادة هذ  تقرر المحكمة عدم دستورية هذ  الكقرة من 
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 بقانون المالكين والمستأجرين بالطعن (4هو الحكم الذي صدر خطأً برقم ) (1حكم رقم )ال*تنويه

باساااااام ح اااااارة صاااااااحا الج لاااااااة   2113/ 4/ 3بتااااااااري    بااجمااااااا  قااااااراراً صاااااادر 

 .الملا عبد هللا ال انن بن الحسين 
 
 علو                                      علو                                                    الر يس     

 مروان دودين                                   هر حكم                      الوـــسور لهد أبو العثم
 
 
 وعلو                                عل       علو    

 أحمد  بيش                                      الدكتور ك م  السعيد                    لؤاد سويدان        
       

 
 
 علو                               علو                                      علو             

 عبد الق در ال ورة                يوسف الحمودالدكتور محمد الغ وي                   الدكتور 
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 وىي االنتخابية، الطعون يف تبت وىي 24/03/2015 بتاريخ بالصويرة االبتدائية باحملكمة أصــدرت
 :  السادة من مؤلفة

 

  رئيسا                                   احلريري عادل. ذ     

   مكلفا عضوا                            بوركبة نبيل. ذ     

   عضوا                            الزيدي الرزاق عبد. ذ     

  العامة النيابة ممثل                        العزوزي اإللو عبد. ذ     

  الضبط كاتب                               بلكرد رشيد     

                                       

   نيةالعل جبلستها        

 : الـــتــــالـــــي  الــحكم 

 

 :  بني      

 ( أ.ح) السيد:  بني    
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  الصويرة اقليم نتليت اميي مجاعة اكورام بدوار الساكن 

  اسفي هبيئة احملامي ادلفيشخ السالم عبد. ذ عنو ينوب

 . جهة من طاعن بصفتو                                                            

                                                         

 ممثلها شخص يف نتليت اميي جلماعة  االنتخابية اللوائح مبراجعة ادلكلفة االدارية اللجنة:   بني و    
   القانوين

 . بالصويرة نتليت اميي جبماعة مبقرىا الكائنة

 . أخرى جهة من ضدىا مطعون بصفتها

 

  الوقائع

 

 وادلسجل احملكمة، رئيس السيد إىل نائبو بواسطة الطاعن بو تقدم الذي االفتتاحي ادلقال على بناء
 والذي  القانون، بقوة القضائية الرسوم أداء من وادلعفى ،19/03/2015  بتاريـــخ  الضبط بكتابة
 مل الصويرة، بإقليم تليتن اميي جلماعة االنتخابية للوائح االستثنائية ادلراجعة خالل انو خاللو من يعرض
 للشروط واستجابتو بذلك، طلب تقدمي رغم اجلماعة، ذلذه للناخبني التعديلي اجلدول يف تسجيلو  يتم

 الناحبني بسجالت جبماعة بتسجيلو واحلكم تسجيلو، برفض اللجنة مقرر إلغاء والتمس القانونية،
 طريق عن التسجيل وصل بصورة وطلب وعزز قانونا، ذلك عن يًتتب ما مع نتليت، اميي جبماعة

 . عليهم ادلشطب واألشخاص ادلسجلني، لألشخاص التعديلي اجلدول وصورة االنًتنت،

 

 من تلتمس واليت ،24/03/2015 جبلسة هبا وادلدىل الكتابية، العامة النيابة مستنتجات على وبناء
 . القانون بتطبيق احلكم خالذلا
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 نائبو وحضر الطاعن، حضورىا عن ختلف واليت ،24/03/2015 جبلسة القضية إدراج  على وبناء
 ممثلها شخص يف نتليت اميي جلماعة اإلدارية اللجنة جبعلها ضدىا، ادلطعون اسم إصالح التمس الذي

 قائد عن صادرة إدارية شهادة بادللف وألفي التوصل، رغم ضدىا ادلطعون وختلفت طعنو، وأكد القانوين،
 قصد اجللسة، ألخر للمداولة وحجزهتا جاىزة، القضية اعتبار احملكمة وقررت بالصويرة، مسيمو مجاعة
 . باحلكم النطق

 

  للقانون طبقا ادلداولة وبعد                             

 

  التعــلـيل

 

  الشكل يف

 

 نقل طلب أو قيده طلب رفض شخص لكل أعطت ،88.14 رقم القانون من 12 ادلادة إن حيث
 . ذلك يف طعن حمل دعوى يقيم أن االنتخابية الالئحة من امسو على شطب أو قيده

 

 طلب وصل من ثابت ىو ما حسب االنًتنت، طريق عن تقييده بطلب تقدم الطاعن إن وحيث 
 دعواه أن خاصة ذلك، يف قائمة صفتو تكون وبالتايل قيده، طلب ورفض بادللف، بو ادلدىل التسجيل
  ،88.12 رقم القانون من 12 ادلادة من األوىل الفقرة حددتو والذي القانوين، األجل داخل قدمت
 التطبيقي ادلرسوم من الثامنة للمادة  وفقا واحملدد التعديلي، اجلدول إليداع احملدد األجل نفس وادلتمثل
 ىو األخري التاريخ ىذا ،2014 مارس 19 إىل فرباير 27 من ادلمتدة الفًتة يف وادلتمثل أعاله، للقانون
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 من عليها التأشري تاريخ من شاخص ىو ما حسب احلال، دعوى حمل الطعن تقدمي خاللو مت الذي
 . احملكمة ىذه صندوق طرف

 

 ادلتطلبة الشكلية الشروط وفق قدم الدعوى، حمل طعن يكون أعاله، هبا ادلتوسل للعلل تبعا إنو وحيث
 . بقبولو القول ويتعني القانونية، اآلجال وداخل قانونا،

 

 :  ادلوضوع يف

 

 اإلدارية اللجنة مقرر بإلغاء احلكم إىل جوىره يف يهدف  الطاعن، دعوى صحيفة حمل الطعن إن حيث
 لذلك، تبعا واحلكم اجلماعة، ذلذه االنتخابية باللوائح تسجيلو بعدم والقاضي نتليت، اميي جلماعة
 . اللوائح هبذه بتسجيلو

 

 . أعاله ادلذكورة بالوثائق طعنو الطاعن عزز وحيث

 

 . القانون تطبيق العامة النيابة التمست وحيث

 

 جلماعة االنتخابية باللوائح التعديلي اجلدول صورة خاصة ادللف، وثائق إىل بالرجوع احملكمة إن وحيث
 عن صادرا ضمنيا قرارا يشكل وىو طياتو، يف الطاعن اسم تسجيل عدم ذلا تبني  بالصويرة، نتليت اميي

 يف تسجيلو برفض أعاله، ادلذكورة باجلماعة االنتخابية للوائح االستثنائية بادلراجعة اخلاصة اإلدارية اللجنة
 . طرفها من اللوائح ىذه
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 االنتخابية للوائح االستثنائية بادلراجعة ادلتعلق 88.14  رقم القانون من الثانية للمادة وفقا انو وحيث
 يف ادلقيدين غري األشخاص طرف من شخصية بصفة تقدم القيد طلبات أن على تنص جندىا العامة،
 رقم القانون من األول القسم يف عليها ادلنصوص الشروط فيهم وادلتوفرة العامة، االنتخابية اللوائح

 البالغني ادلغاربة حبق تصدع واليت منو، الثالثة ادلادة خاصة ادلقام، ىذا يف بو بالتوسل والذي ،11.57
 فقدان حاالت إحدى يف ادلوجودين وغري والسياسية، ادلدنية حبقوقهم وادلتمتعون القانوين، الرشد لسن

 العامة، االنتخابية اللوائح يف يقيدوا أن القانون، ىذا من والثامنة السابعة للمادتني طبقا ادلنصوص األىلية
 الفعلية اإلقامة وىو قانون،ال نفس من الرابعة ادلادة عليو نصت أساسي، شرط توافر مراعاة مع ىذا

 أشهر ثالثة دلدة فعلية بصفة وذلك فيها، القيد ادلطلوب احمللية للجماعة الًتابية بالدائرة القيد لطالب
 .  األقل على

 

 مسيمو قيادة قائد عن الصادرة اإلدارية الشهادة خاصة الدعوى، وثائق إىل بالرجوع احملكمة إن وحيث
 السنة يف مرة ادلنطقة على يتوافد الطاعن أن فيها يشهد واليت بالصويرة، نتليت اميي مجاعة ذلا التابعة
 ادلكاين االرتباط على واقعية قرينة وجود ذلا ثبت األضحى، عيد مناسبة خالل أو الصيفية العطلة خالل
 احملتج للشهادة معززة حجج وجود عدم ظل يف االنتخابية، لوائحها يف التسجيل ادلراد باجلماعة للطاعن

 على بنيت أهنا باعتبار أخرى، ترابية مجاعة نفوذ دائرة يف مسجل أو يقطن الطاعن أن تؤكد أعاله، هبا
 الواقعية أسسو تبيان دون بالصويرة، نتليت اميي جلماعة اداوخلف فرقة شيخ طرف من أجري حبث

 القانونية اإلقامة شرط توافر بعدم والقول عليو، رقابتها بسط احملكمة تستطيع حىت وذلك والقانوين،
 .    أعاله ادلذكورة باجلماعة

 

 للوائح االستثنائية بادلراجعة اخلاصة  اإلدارية اللجنة مقرر فإن أعاله، ادلذكورة العلل أمام إنو وحيث
 قانونا، مؤسس غري يكون سجالهتا، يف الطاعن تسجيل برفض بالصويرة، نتليت اميي جلماعة االنتخابية
 لسنة ادلغربية ادلملكة دستور من 30 الفصل  عليو نص دستوري، حبق مساسا جهة، من ويشكل،
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 وواجب شخصي حق باعتباره التصويت، يف احلق مواطن، و مواطنة لكل يعطي والذي  ،2011
 ما أبرزىا تبقى واليت الدولية، وادلواثيق العهود عليو نصت كوين، حبق مساسا أخرى، جهة ومن وطين،
 ودخلت ،1966 دجنرب 16 يف ادلؤرخ والسياسية ادلدنية للحقوق الدويل العهد من 25 ادلادة نصت
 باجلريدة ادلنشورة)1979 مارس 5 بتاريخ ادلغرب عليها وصادق ،1976 مارس 23 بتاريخ التنفيذ حيز

 لكل أعطلت واليت ،(631ص 1980 مايو 21 بتاريخ والستون، التاسعة السنة 3535 عدد الرمسية
 ممثلني بواسطة مباشرة؛ إما العامة، الشؤون إدارة يف يشارك أن التمييز وجوه من وجو أي دون مواطن،
 قدم وعلى العام باالقًتاع دوريا جترى نزيهة انتخابات يف وينتخب، ينتخب وأن حرية، بكل خيتارون
  الناخبني، إرادة عن احلر التعبري تضمن السري، وبالتصويت الناخبني، بني ادلساواة

 

 ادلواطنات مبشاركة النهوض إىل ترمي العامة االنتخابية للوائح االستثنائية ادلراجعة فلسفة إن وحيث
 الغالية الدرر من وادلستنبطة ادلراجعة، هبذه ادلتعلق 88.14 رقم القانون ديباجة أكدهتا واليت وادلواطنني،
 30 بتاريخ للعرش العتالئو اخلامسة الذكرى يف ونصره، اهلل أيده السادس، حممد ادللك جاللة خلطاب
 : فيو جاء والذي  ،2004 يوليوز

 .... ( 

 ال بصفة قدما، فيو والسري الدميقراطي، االنتقال حتصني على األكيد حرصنا جيسد احلل ىذا أن كما
 متواصال، وبناء مفتوحا، ورشا الدميقراطي، التحديث إىل اذلادف االنتقال، ىذا لنعترب إننا فيو، رجعة
 واحلريات ادلشاركة فضاء وتوسيع للمؤسسات، احلر االنتخاب مبصداقية أساسية مكاسب فيو حققنا
 ......(  العامة

 

 يف احلق للطاعن تعطي واليت وادلساواة، العدالة مبادئ تقتضى وما أعاله، الشاخصة للعلل اعتبار وحيث
 خالل إجراءىا ادلزمع االنتخابات يف واجلهوية اجلماعية اجملالس أعضاء واختيار االنتخابات، يف ادلشاركة

 تطبيقا للقانون العادل التطبيق أساس على إال تصدر ال القضاء أحكام أن وباعتبار ،2015 سنة
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 اخلاصة اإلدارية اللجنة مقرر بإلغاء التصريح إال يسعها ال احملكمة فإن الدستور، من110 للفصل
 . االنتخابية بلوائحها الطاعن بتسجيل واحلكم بالصويرة، نتليت اميي جلماعة االستثنائية بادلراجعة

 

 من 46 ادلادة من الثالثة للفقرة تطبيقا ادلعنية، للجهات لألطراف احلكم ىذا تبليغ يتعني إنو وحيث
 . 11.57 رقم القانون

 

 ادلدنية، ادلسطرة وقانون ،41/90 رقم والقانون 88.14 وقانون 11.57 رقم للقانون وتطبيقا
 .  والساسية ادلدنية للحقوق الدويل العهد من 25 ادلادة ادلملكة، دستور من 110و 30 لنيوالفص

 

  األسبـــاب، وذلــذه

 

 

 :     وحضوريا إنتهائيا العلنية جبلستها احملكمة حكمت

 

 :  الشكـــــــل يف

 

  الطعن بقبول                 

 

 :   ادلوضوع يف



287االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان

 

 بالصويرة، نتليت اميي جلماعة االنتخابية للوائح االستثنائية بادلراجعة اخلاصة اإلدارية اللجنة قرار بإلغاء
 باللوائح........  عدد الوطنية التعريف بطاقة صاحب أ.ح الطاعن بتسجيل احلكم التصدي وبعد

 . ادلعنية واجلهات لألطراف احلكم ىذا وبتبليغ قانونا، ذلك عن يًتتب ما مع اجلماعة، لنفس االنتخابية

 

 االبتدائية باحملكمة لذلك ادلخصصة اجللسات بقاعة أعاله والسنة والشهر اليوم يف القرار صدر هبذا
 .  بالصويرة

 

 كاتب                               ادلقرر القاضي                                            الرئيس   
                         الضبط
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 
 
 
 
 

 المحكمة الدستورٌة                               
 

 3102( لسنة 4قرار رقم )
 
 
 

طرررررررر  د حكمرررررررر  الررررررررر   لمحكمررررررررر ال ررررررررر  د ر  د  رررررررررر القررررررررداد الارررررررر  د  رررررررر  ا

   ض  ر الر  ة

الررررررر ك  د  -  ثحمررررررر  ط   ررررررر   -   النرررررررر د فهررررررر  ث ررررررر  ال ررررررر   -    مرررررررد ا      ررررررر  -

الرررررررر ك  د   رررررررر  القرررررررر  د  -    ررررررررر  الحمرررررررر   -   فرررررررراا  ررررررررر   ا  - ك مرررررررر  الررررررررر   

 ال ك  د محم  رل   الغز ي -  الط دة

 

فررررررن الط رررررر  المقرررررر     رررررر    ررررررر  د ر ثرررررر ن   المرررررر لك    المررررررر   د   الم رررررر د لرررررر   

( 167/2112محكمررررررر اررررررلا حقرررررر ق الدم رررررر  فررررررن   رررررر    قرررررر  د ث ررررررد الم رررررر  دثرررررر   

مرررررررررر  محكمررررررررررر ال م  ررررررررررز  م  رررررررررر  ثداد رررررررررر  دثرررررررررر    المحرررررررررر   ةلرررررررررر  المحكمررررررررررر

 .27/12/2112(   د خ 4422/2112 

 

 مرررررر  ح ررررررن ال ثرررررر  ال فعنرررررر    رررررر   مرررررر  ا طرررررر    لرررررر  ررررررر  د ا  داق ا  محكمررررررر 

ثررررررررردد     ررررررررر د خ  167/2112فرررررررررن الررررررررر     دثررررررررر  ارررررررررلا الدم ررررررررر  النررررررررر  دة 

 د ثم مهرررررر    رررررر    رررررر  ثرررررر  الن ررررررد فررررررن الرررررر    (  ةح لررررررر االرررررر فال الم 28/11/2112
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ةلررررررر  محكمرررررررر ال م  رررررررز  22/2111ر ثررررررر ن   المررررررر لك    المرررررررر   د   دثررررررر   رررررررر  د 

 لل   فن ثمد ةح ل   ةل  المحكمر ال ر  د ر.

ثداد ررررررر   عح لرررررررر  27/12/2112 مررررررر    ن هررررررر  ثاررررررر د  محكمرررررررر ال م  رررررررز    ررررررر د خ 

 الط   ةل  المحكمر ال ر  د ر   ا ن        هر       ر  د ر الق ن  .

الررررررد  الارررررر  د  رررررر  د  رررررررر     رررررر   فررررررنا  داق  مرررررر    ال رررررر ث ق  الم ا لررررررر فررررررن 

 :ث   ن   5/2/2113ال زدا     د خ 

   لخص ف م   لن:  ر    ر ن ث  ا ط   الطل  المق   م  ال

( مرررررر  ال ررررررر  د مرررررر  ح ررررررن المررررررر     رررررر  د حقرررررر ق 128مخ لفررررررر المرررررر  ة   .1

ثد  رررررررر ثررررررر ان   للمررررررر لك    المرررررررر   د     ررررررر   ل فررررررر  المررررررر اطن      لرررررررر ا 

المرررررر   د  ررررر    ررررر     ررررر    ا  ررررر دا  مررررر  خررررر    حرررررق   ررررر  ك نررررر   م  هررررر  

ةلررررر   قررررر  د  ررررر       ارررررر ن  ا   قررررردد مقررررر اد الز ررررر  ة الررررررن  ر  لرررررنرررررر ر م   رررررر 

ثرررررر دة المررررررر   د  لرررررر  الرررررر فال ممرررررر    ررررررك  خدثرررررر   ل ررررررر   القرررررر ن نن  فرررررر ق 

 ( م  ال ر  د .128م  ة      د حق ق المر   د   ال اد ة فن ال

 ا مرررررر  ا   مرررررر  ن    ررررررد م الرررررررل   ( مرررررر  ال ررررررر  د6،7مخ لفررررررر المرررررر        .2

 للخطد.

( مررررررر  القررررررر ن   المررررررر نن الم  لقرررررررر    د ررررررر    ا  ررررررر    156مخ لفرررررررر المررررررر  ة   .3

 مم   ا ي ةل  ةخ    ك  د فن ا    دا . ( كم  رم   الم    هر

ن   ط  ررررررق  رررررر   الم رررررر   لرررررر  ( مرررررر  القرررررر ن   المرررررر ن664/2مخ لفررررررر المرررررر  ة   .4

 ضرررررال  ررررر    مق ضررررر  ، مرررررال ال لررررر   ررررر   المرررررر   د  2111 قررررر   مررررر  ث ررررر   ررررر   

نفررررررر   ( مررررررر    ح ررررررر 5،6 نررررررر      كررررررردد المرررررررر   ن فرررررررن ال قررررررر  ا  ررررررر د، 

، ث  ال رررررر    ررررررد الغارررررر  ا ررررررر    الررررررر  قر م  رررررردا  م ضرررررر    ط  ررررررق ث ا رررررر 

 الم د  ر.
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ث رررررر  ةخرررررر   ث  القرررررر ن     رررررر  الخارررررر مر  لرررررر   د ررررررر  احرررررر ة   رررررر ا فررررررن د .5

 م  ث المر  اة . 

 

  المحكمر     ال  ث ق  الم ا لر     ثن  :

  م  ح ن ال ك  :

ال خارررررر ر  ف مرررررر     لررررررق   لرررررر فال المقرررررر   مرررررر  د  رررررررر الرررررر زدا    ن فرررررر   الماررررررلحر 

 –للطرررررر   ، فررررررع  منرررررر ط الماررررررلحر ال خارررررر ر الم   رررررردة فررررررن الرررررر     ال ررررررر  د ر 

الررررررر    ،   ضررررررر    نهررررررر    ررررررر   مث   كررررررر    مرررررررر اد  ررررررر ط  -ق  لهررررررر ل  رررررررن  ررررررردط 

القضررررر   ر م ررررر فدة  مررررر  فرررررن  لررررر    اضرررررا مررررر   ثررررر  ال الط ررررر  ث   رررررد ط الخاررررر مر 

، مرررررر   رررررر   الن ح ررررررر   ررررررد  اد   فال  ل رررررر  فررررررع  الررررر ،  الطرررررر   ( المررررررر   د مارررررلحر

  ال     مق  لر.

   لنرررررر ر لمررررر   ررررر   فرررررن ثرررررداد محكمرررررر ال م  رررررز  عح لرررررر الط ررررر  ةلررررر  محكم نررررر   ررررر   

ا  لررررر   الرررررر رارررررر ن  ا  ةلررررر  ث   رررررد ط ةح لرررررر الط ررررر  م حققرررررر فرررررن ثرررررر    الط ررررر  

ةلرررر  ثط  ررررر القررررداد  الم  لررررق   مررررال ثنهرررر  لرررر   ل فرررر  ةلرررر  الررررر   الررررر  ال الرررر ي   رررر د

 . كر   د  رن م  ثر    الط   م  د          الم  

  ممرررررر  ،  هررررر ثرررررر      م دا طررررررر   ررررر د ثخرررررر     م م   ضررررررم   ط    ررررر   الط رررررر  فرررررع 

 منهرررررررر  م ضرررررررر    ا  ال  ثررررررررر  حرررررررر       ال  رررررررردم ةلرررررررر  نارررررررر ص القرررررررر ن   

 ثط  ر القداد.

  فن الم ض  ،

فعننررررر  نرررررد  ث  مررررر  ث ررررر د   ك ررررر  المررررر     ل همررررر  فرررررن   حرررررر الط ررررر  مررررر  ث  القررررر ن   

القررررررر ن   المرررررررر نن فضرررررررر    مرررررررر ( 664/2(    56المط ررررررر   ف رررررررر  مخررررررر ل  للمرررررررر ا   

 رررررر  ثنرررررر  مخرررررر ل   د  ررررررر ثرررررر ان   ررررررر  قر للمرررررر لك    المررررررر   د  ، فرررررر ل     رررررر خ  

   الدث  ررررررررر القضرررررررر   ر ال ررررررررن  م دررررررررره  المحكمررررررررر فررررررررن  ا رررررررردة اخ ارررررررر ص  رررررررر   
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المحكمرررررررر ال رررررررر  د ر من طهررررررر   رررررررر    ررررررر دم  ررررررر   نررررررررص ثررررررر ن نن  حكررررررر  فررررررررن 

    ممررررر   رررررر     د  الط ررررر  مررررر  ال رررررر  د،     ررررر   لهررررر    ل نررررر ثم  ررررر   ال  رررررد 

     الن ح ر.

  فرررررن  ررررر ا  ثرررررر    الط ررررر  مررررر  ث  مرررررنرررررر ر لمررررر  ث د    ك ررررر  المررررر     ل هل  ثمررررر  

القرررررر ن   المط ررررررر   ف ررررررر    ررررررر  الخاررررررر مر  لررررررر   د رررررررر  احررررررر ة    ل ررررررر لن ثضررررررر  

مرررررررر اطن    قط  ررررررررر القررررررررداد،    ضرررررررر فر ةلرررررررر  ث  ف رررررررر  مر ررررررررر     رررررررر  د حقرررررررر ق ال

( مررررر  128لمررررر  ة   ثنررررر  مخررررر ل  لة ن ز ررررر  ة ا  ررررردالم ررررر  فررررر ث رررررد  طد قرررررر     مررررر  

 ( من .7,6ال ر  د،  الم       

 ( م  ال ر  د ن   ثنه   نص  ل  ثن  :128   لد    ةل  الم  ة  

     رررررر ز ث   ررررررا د القرررررر ان   ال ررررررن  ارررررر د  م  رررررر   رررررر  ال ررررررر  د ل ن رررررر    .1

 الحق ق  الحد     ل     د     الحق ق ث   م  ثر ر   ه ...(

فررررررردم الحم  رررررررر للحقررررررر ق ثثررررررر   رررررررر      قدا   ررررررر ا الرررررررنص ن ررررررر  ثنررررررر   مررررررر  ةرررررررر 

 ث  الارررررررر ح ر الم طرررررررر ة  ،لمنررررررررال ا ل فرررررررر    ل هرررررررر   الحد رررررررر    لرررررررر  اخ  فهرررررررر 

     مكررررر  ا   ررررر د   ف  ضررررر  م  ررررر  القررررر ان    ن ررررر   ارررررر  م    ررررر   الحقررررر ق  للم رررررد 

 نرررررر   مرررررر   رررررر  د  رررررر   الحقرررررر ق ث    للم ررررررد    ن رررررر   اررررررر  م   الحقرررررر ق   ررررررك  

 . ه المر   

مرررررر  الضرررررر ا ط    رررررر ز ث   نرررررر  مم درررررررر  رررررر   الحقرررررر ق     ن رررررر   ة  ث  ة رررررردا ا 

ث   نررررر   مرررررر  الحقررررر ق المنارررررر ص  ل هررررر  فررررررن المرررررر  ة ال رررررن نررررررص  ل هررررر  ال ررررررر  د 

 ( من  ر ا   نقضه  ث  ان ق اه .128 

  اد  ررررررة  ةلرررررر   م نرررررر  ث  رررررررلطر الم ررررررد   رررررر       رررررر ز لهرررررر  ث     رررررر  ز ال ن رررررر 

، فرررررع ا حاررررر  ال  ررررر  ز كررررر    لررررر    رررررك  مررررر  ا  رررررك   ي ررررر  ررررر    الماررررر  دةالحرررررق ث

 خد      ل  ثحك   ال ر  د.
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ال ق ضررررررن م رررررر ث  ررررررر  دي ثارررررر   ، ح ررررررن  ررررررد  للم ررررررد  ال رررررر  ي ثمررررررد  حررررررقة  

مدا ررررر ة ال رررررر لر ال رررررن  كفررررر  حم   ررررر   ال م رررررال  ررررر    ررررر    ن ررررر    ررررر ا الحرررررق  رررررد طر 

 مررررر  فرررررن لمررررر اطن   مررررر  مم دررررررر حد ررررر  ه   حقررررر ثه  ،  ررررر   مكررررر   اا ن قررررر ص منررررر 

 ال فرررررررر  م   زا  لحرررررررر   م  رررررررر ة  كرررررررر    لرررررررر  حررررررررق ال ق ضررررررررن  لرررررررر   د  رررررررر  ، 

الررررر ي  ضرررررم   مكررررر   المررررر اط  مررررر  ارررررر نف   ك فرررررر الطررررردق  ل رررررر  دلرررررد   امخ لفررررر    

 ال ررررررر    ال ررررررن  ضررررررم  لرررررر  حق ثرررررر    ررررررك  ك مرررررر   منهرررررر  حررررررق ال ق ضررررررن  لرررررر  

 . د    

  نص  ل  :ال ن م  ال ر  د  الر  ررلم  ة    لنر ر ل

  .... الحف    ل  الرل  ا   م  ن  ا   مق    ل  ك  ثد نن( -2

 وتكفلللللللن ال م نٌنلللللللة كفررررررر  ال  لرررررررر ال مررررررر   ال  لررررررر   ضرررررررم  حررررررر    امك ن   هررررررر    -3

 (  ك فا الفدص ل م ال الم اطن  .

للمرررررر اطن    رررررر  ا   مرررررر  ن  الرررررررل   ةدررررررر   الطم ن نررررررر  ر م نرررررر  ث   رررررر م   الرررررررك ن

  ا   مق    فدض  ثحك   ال ر  د.

 ثحكرررررر    ط  ررررررق  رررررر  ن رررررر  الرررررر ي ال اثررررررال  لرررررر  النارررررر ص  رررررر   ثحكرررررر     ررررررعنزا 

الم  لررررررق   رررررر    ررررررر  د ر ا  مرررررر   ث ررررررد     لنررررررر ر للط رررررر  ف رررررر  المط رررررر   القرررررر ن  

الم رررررر  فرررررررن   رررررر    ث مرررررررر ا   رررررر د  ررررررر ا ن ثنرررررر   لحرررررررق ة ح فرررررر     لمرررررررر   د فرررررررع  

الم ضرررررر    خضررررررال لرررررررلطر الم ررررررد  ال ق  د ررررررر  ة  ك نرررررر  المحكمررررررر  ررررررد  ث   رررررر ا 

الطد قرررررر الم   رررررر فرررررن القررررر ن   الرررررر دي المف ررررر   ل رررررر   رررررن الطد قرررررر الم لررررر  مرررررال 

  رررررر    ررررررر    ثخررررررد  لل ارررررر   ةلرررررر   قرررررر  د ا  ررررررد ال رررررر      عمكرررررر   الم ررررررد  

ة  مرررررر   ثي طد قررررررر ثخررررررد  ل قرررررر  د ا  ررررررد ال رررررر    حررررررر  مرررررر   رررررردا  م   مرررررر   مررررررال 

 ا   م   رررررر الرررررر   ة  نررررر  ة  مررررر   ث رررررر  رررررر لر ثخرررررد  لم ررررر   ال رررررد   ا ث اررررر   ر

 ررررر ا ال قررررر  د ا مرررررد الررررر ي    مكررررر  لهررررر   المحكمرررررر مررررر  ال اررررر ي لهررررر ا الم ضررررر   

   ل ك  ال ي  د  ف   الط  .
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  ررررر  د ثاررررر   مر رررررر    ث  ن ررررر ثمررررر    لنرررررر ر للط ررررر   قط  رررررر الحكررررر   ررررر  د الم ررررر    

  هرررررر  المررررررر     رررررر    ارررررر  ن ه  لرررررر  ال ررررررر  دي الم ررررررد  حرررررردص ال ررررررن الحقرررررر ق

ن ررررررر  ث   ررررررر   ة  حرررررررر الم ررررررر   للط ررررررر   قرررررررداد لررررررر  مرررررررر    ررررررر  دي  حقررررررر ق  

المررررر اطن   لررررر    د رررررر ث لررررر  مررررر   ررررر ن  ا ررررر اد الحم  رررررر ال رررررن فدضررررره  ال رررررر  د 

حررررق الل رررر   ةلرررر   د ررررر ث لرررر  فررررن القضرررر   فررررن م رررر  للحقرررر ق  لرررر  اخ  فهرررر   منررررال 

 ررررر    لررررر  المرررررر    ررررر   القضررررر    لررررر  مرررررر   م   رررررد فرررررن ح ررررر ة المررررر اطن  ،  مررررر  

  رررررر  د ال  الررررررر الرررررر ي     رررررر  م رررررر  الرررررررم    ع  حررررررر فرررررردص الط رررررر  الم  رررررر د  

( مرررررر  ال ررررررر  د فررررررن الحم  ررررررر 128 ل هرررررر ،  ة  منررررررال  لرررررر   نرررررر ثم   لررررررر المرررررر  ة  

القضرررررر   ر للحررررررق  الحد ررررررر    ضرررررر فر ةلرررررر  مخ لفررررررر مق ضرررررر  المرررررر  ة الر  رررررررر مرررررر  

 ال ر  د  فقد  ه  ال  ن ر  ال  ل ر كم  ثرلفن .

فعننرررر  نقرررردد الحكرررر    رررر    ررررر  د ر مرررر   د  فررررن الررررنص   قرررر   ل رررر ،   نرررر     لرررر  مرررر   

الم  لررررررق   رررررر    رررررر از الط رررررر   رررررر لحك  الم  لررررررق   قرررررر  د ث ررررررد الم رررررر  الارررررر  د  رررررر  

محكمرررررر ال د رررررر ا  لررررر   ا   ررررر د  ررررر ا الرررررنص  ررررر ط     ررررر  دا     لغررررر     لررررر  مررررر  

 .   د خ ا  د   ا الحك 

دة اررررر ح  ال  لرررررر الملررررر    ررررر    ال ررررر نن  ررررر    رررررر  حضررررر    ل  رررررر اررررر د ثررررردادا  

  7/3/2113فن  الحر  
 

 عضو                                      عضو                                                    الرئٌس     
 مروان دودٌن                                  اهر حكمت                     النـــسور فهد أبو العثم

 مخ ل     
 
 عضو                                عضو       عضو    

 أحمد  بٌشات                                    الدكتور كامن السعٌد                    فؤاد سوٌدان        
 مخ ل                                                      

 
 
 عضو                               عضو                                      عضو             

 الدكتور محمد الغزوي                   الدكتور عبد القادر ال ورة                ٌوسف الحمود
 مخالف                                                                                        مخالف             
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 الدكتور محمد سلٌم الغزوي سعادةفهد أبو العثم النسور ومعالً السٌد مخالفة العضوٌن  
        

ن فرررررررق مرررررررال ا ك د رررررررر المح دمرررررررر  لررررررر  ث  ثط  رررررررر القرررررررداد الاررررررر  د  ررررررر          
محكمرررررر ال د رررررر ا  لررررر   م ضررررر   ث رررررد م ررررر  ال قررررر د   ررررر   ة  حرررررر الم ررررر   للط ررررر  

    ل    د ر ث ل  ثمد   د  ر  دي.
 نخ لررررر  م هررررر  ف مررررر   ررررر ا  لررررر  رررررر ا  مررررر  ح رررررن الن   رررررر ث  ال  ل ررررر  الررررر ي        

 ث ن  كم   لن :ثن ه  ةل   القداد  ن    د
لقرررررررر  كرررررررر   مرررررررر   رررررررر ا  ثررررررررر    الط رررررررر    رررررررر    ررررررررر  د ر ثرررررررر ن   المرررررررر لك       

 ، ر     د  ر   : 22/2011 المر   د   الم    دث  
 :   ث  ثداد المحكمر نه  ن  ثط ن  األون      
 :   ا  م   ث د الم   فن ز   ة ث دة ال ق دالثانً     

  ثضرررررر    رررررر    ررررررر  د   ،    نرررررر افقه  فررررررع  ا ك د ررررررر المح دمررررررر ثرررررر  أمللللللا األون 
  ل  .

فقرررررر     رررررر  ف رررررر   رررررر لحد  ال احرررررر  ةلرررررر  ث    الطد قررررررر الم   ررررررر فررررررن  وأمللللللا الثللللللانً 
القرررررر ن   ل ررررررر   ررررررن الطد قررررررر الم لرررررر  مررررررال   رررررر    ررررررر    ثخررررررد  
لل اررررر   ةلرررررر   قرررررر  د ا  ررررررد ال ررررر   ،   عمكرررررر   الم ررررررد  ا  مرررررر   ثي 

  مكرررررر  لهرررررر   طد قرررررر ثخررررررد  ل قرررررر  د ا  رررررد ال رررررر     ا مررررررد الررررر ي  
 المحكمر م  ال ا ي له ا الم ض   .....ةلخ (.

 نقرررررر  :   رررررر لد   مرررررر   لرررررر ، فلرررررر   ارررررر د  رررررر  ا ك د ررررررر المح دمررررررر ثررررررداد         
ة    ررررر      رررررررل   ،  نررررررد  ث  ال ارررررر ي لهرررررر ا الرررررر   ثمررررررد  ملررررررا   رررررر  دي  ث  مرررررر  
الضررررررد دة  مكرررررر   ث   رررررر مخم  رررررر   لرررررر  دثي  للمحكمررررررر  مرررررر  ة ا كرررررر    ررررررر  د    

   د  ر  دي. ث 
(   128 مرررررر    ن نرررررر :     نمرررررر  ح  ررررررر ل كررررررداد نارررررر ص المرررررر ا  ال ررررررر  د ر      
( ال رررررررن دكرررررررز   لررررررر  ضرررررررد دة الحفررررررر    لررررررر  الررررررررل  ا   مررررررر  ن  ثنررررررر  6/2،3 

 ا رررررررر  مقرررررررر  ،  ث  ال  لررررررررر  كفرررررررر  الرررررررررك نر   الطم ن نررررررررر  حقرررررررر ق المرررررررر اطن   
  حد   ه .

النارررررر ص  لرررررر  ال اثررررررال الرررررر ي ن رررررر   ررررررعنزا  ثحكرررررر    رررررر   فعننرررررر  نررررررد                
 رررررر   ط  ررررررق ثحكرررررر   القرررررر ن   المط رررررر   ف رررررر  ن رررررر  ثنرررررر  ث  رررررر  ح لررررررر  رررررر   ة مرررررر  
ا ح قررررر   الم  م رررررن  ا رررررر    ا ررررردة الغررررر    ا رررررر غ    ررررردا  ا  مررررر    رررررر لر  ررررر   

مررررر  الكرررررد   الضرررررغط الم  م رررررن لررررر     ث ررررر د م  رررررر   ،الم ررررر  فرررررن ز ررررر  ة ا  ررررر د
 اررررر دة م كرررررددة لررررر   فقرررررط مررررر  ث رررررر ط   د ررررر  ةمررررر   مرررررره  ثحك مررررر   مررررر  ل ح ررررر  

 ةنمررررر  ث ضررررر   مررررر  الررررررلط   ال  رررررد   ر  ال نف   رررررر  الل ررررر   المخ لفرررررر  ،الررررردثي ال ررررر  
فرررررن من  مرررررر ا مررررر   فرررررن من مررررر   الم  مرررررال المررررر نن، ا مرررررد الررررر ي  لحرررررق ز ز رررررر  

 ا   م  ن.
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  ن نررررررن  لرررررر   لرررررر  كلرررررر  ث  مر ررررررر   ثارررررر    رررررر  د الحقرررررر ق ال ررررررن حرررررردص        
ال رررررر  دي  لررررر  اررررر  ن ه    ررررر   المرررررر    هررررر   ررررردا  ا  مررررر    ررررر   الم ررررر  الم رررررد  

فرررررن   ررررر    ث مرررررر ا    د، ررررر ا ال ررررر   الررررر ي ارررررر قد الفقررررر   القضررررر    لررررر  ا  مررررر    
ث اة ل  ررررر  م الم لررررر   ررررردا  حدم نررررر  مررررر  حرررررق ا ن فررررر    ملكررررر   رررررر    ضرررررال  ررررر  
الغ ررررد  ررررر   ن ررررر، ث   رررر  النرررر     رررر   مرررر    ررررد م ررررد   كمرررر  فررررن ح لررررر الغارررر  

 الض د. ف     م ة م  نر ث     ال
 ة ا ك نرررررر  الح لررررررر م ضرررررر   ال حررررررن   م رررررر  فررررررن طلرررررر  م لرررررر  ال قرررررر د ز رررررر  ة        

  رررررن ح لرررررر مخ لفرررررر  م مررررر    ررررر   ،ا  ررررردة الررررررن  ر ل قررررر د  ررررر   ررررر   د    قررررر  ة  ررررر د
  الضررررررر د الم ررررررر د ةل هررررررر  ف رررررررحررررررر    الغاررررررر    ضرررررررال ال ررررررر   ال  ررررررر  م  ررررررر  ال

 رررررر   الم رررررر  فررررررن ز رررررر  ة دكرررررر   ةلرررررر  طد قررررررر ث رررررر  ، فررررررع  مررررررا    لرررررر  كلرررررر  ث  ال
فرررررن   رررررد محلررررر ، ة   مكررررر  ث     افرررررق ا   ررررر د  مررررر    قررررردد مررررر  نرررررر   ا  ررررر د ثمرررررد  

مرررررال ا ث اررررر   الحق قرررررن   ررررر   د طررررر   م  ررررررط ا رررررر  د  لررررر  الف ا ررررر  ال رررررن   كررررر  
 .ال ضخ    ل  حف      ل   حق ق م  ث ال  الر  ال  از      الطدف  

   مرررررر   حررررررن النارررررر ص ال ررررررر  د ر  ا  رررررر د الن  مررررررر ة   رررررر ا الرررررر ي  رررررررطن       
 رررر   ط  ررررق م رررر ث ث ررررد الم رررر    فررررق مررررال مرررر     رررر  ةل رررر  ا   هرررر  ا  الفقه ررررر ال د  ررررر 

  منه   ل  ر    الم      الحاد:
 

 )إن دعوى أجر المثن ال تسمع مع وجود عالقة إٌجارٌة(  
 .13/1/3791تارٌخ  28قرار محكمة النقض السورٌة رقم 

 الم    ر حق  ل  ال ق د  ن م      ا    د   د مح       الطدف  ...ةلخ(  ة  ث د
 7/5/1954  د خ  242ثداد محكمر النقم الر د ر دث  

       ث د الم    ك    ن م          ق  ة   د    ر        ث د الم    ك    ل      
      ر    د ن فن  ضال ال  ...(

 .21/2/1994(   د خ 85القض ر دث    
    ل  لن  غ     ا الر    اد ا  فن الط     لق ن   م اد ال حن.

 نرررررر     لرررررر   لرررررر  كلرررررر ،  لمرررررر  ك نرررررر  ثررررررر    الط رررررر  م دا طررررررر مررررررال   ضرررررره         
     د ثخ     م م  ه .

( مررررر  القرررررر ن   المط رررررر   ف رررررر  5فعننررررر  نقرررررردد الحكرررررر    ررررر    ررررررر  د ر المرررررر  ة          
لم  لرررررق     مررررر   ث رررررد الم ررررر  رررررر     لز ررررر  ة ا  ررررردة،    ل ررررر لن  مررررر   امررررر  ثرررررر     ا

الط ررررر   لررررر  النحررررر  الررررر اد  ث ررررر    اد ة فعننررررر     ررررر   لررررر ل ،  خ فررررر   لمررررر    ررررر  ةل ررررر  
ا ك د رررررر المح دمرررررر نقررررردد الحكررررر    ررررر    رررررر  د ر القررررر ن   المط ررررر   ف ررررر   ا   ررررر د  

 .7/3/2013  ط   م    د خ ا  د   ا الحك     د خ 
 ثدادا  ا  دا    ر  حضدة ا ح  ال  لر المل        ال  نن    الحر   

 
 العضو المخالف فهد أبو العثم النسور                           العضو المخالف الدكتور محمد سلٌم الغزوي
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 معالً الدكتور كامن السعٌد   مخالفة العضوقرار 
 

 د رررر  المح دمرررر   رررر   فرررر ا ث رررر ا  الط رررر  فررررن فررررن ال ثرررر  الرررر ي ث فررررق ف رررر  مررررال ا ك

ا حكررررررر   القضررررررر     ثمرررررررد مطلررررررر    مد ررررررر   ،ة  ةننرررررررن ثخ لررررررر  م هررررررر  ف مررررررر  

 مق لرررررر ثنهررررر    لررررر  الخاررررر م   ثط  رررررر الحكررررر    ررررر  ةل ررررر  مررررر   ررررر    رررررر  د ر 

  ل   د ر  اح   م   د    ال ق ضن   ل  ل ر    ال  ل  :                                                         

 

مررررر  المررررررل   ررررر  ث ن نررررر    فقهررررر    ثضررررر    ث    ررررر  الخاررررر م   لررررر   د ررررر   احررررر ة 

مررررر   د ررررر   ال ق ضرررررن ثمرررررد  ررررر خ  ضرررررم  ررررررلطر الم رررررد  فرررررن  ن ررررر   الحقررررر ق 

  م قرررررر   ل رررررر   خا ارررررره  ك نهرررررر  رررررررلطر  ق  د ررررررر مرررررر  لرررررر   ق رررررر    ال ررررررر  د 

 ضرررررر ا ط م  نررررررر  هحرررررر ت مرررررر  ةط ثهرررررر    كرررررر    خ مرررررر   لهرررررر      رررررر ز للم ررررررد  

   خط ه ،فررررررررع  ةث حمهرررررررر  ث  خط  رررررررر   رررررررر      ن  مه ،انحرررررررر    لرررررررر  اث ح مهرررررررر  ث

 رررررر  ان   ل ه ، ف لم ررررررد  فررررررن م رررررر   انفرررررر   حررررررق ال ق ضررررررن   ررررررد مق رررررر   ررررررر  د   

   رررررررك   ا دا  رررررررر محررررررر  ة   كررررررر  انم طررررررر  م حررررررر ة للخاررررررر م   القضررررررر   ر ثي 

  رررررد مق ررررر  فرررررن ا   ن رررررد نزا ررررر   المررررر اطن    فرررررن اك ررررردم   د رررررر  احررررر ة مررررر  

فقارررررد ال ق ضرررررن فرررررن المرررررر    ال رررررن  فاررررر  حكررررر  ثضررررر  ن  د ررررر   ال ق ضرررررن، 

ف هررررر   لررررر   د رررررر  احررررر ة،ثمد   ررررر  ز  رررررر  د    كلمررررر  كررررر    ررررر ا القارررررد مرررررر ن ا  

ةلررررررر  ارررررررر  م ضررررررر   ر ك لررررررر  ال رررررررن  ق ضررررررر ه  ررررررررد ر ةنهررررررر   اررررررر د مررررررر  

المن ز ررررررر    ررررررر لن د ةلررررررر  ط    هررررررر ،ف   ررررررر  مررررررر  ال م  رررررررز  ررررررر    ثارررررررد حرررررررق 

ةنكررررر دا  مطلقررررر   ث  مق ررررر ا  مررررر  ن ح رررررر ال ق ضرررررن  لررررر   د رررررر  احررررر ة   ررررر   ةنكررررر د  

اخرررررد  ،  لررررر  ث  ثارررررد ال ق ضرررررن فرررررن المرررررر    ال رررررن  فاررررر  ف هررررر  الحكررررر   لررررر  

 ف ررررردم لز مررررر   ثمرررررد   ،   -  ررررر  مررررر   رررررر ق  الم رررررد    قررررر  د  - د رررررر  احررررر ة 

ث لهمررررررر  ث   كررررررر   ال د رررررررر ال احررررررر   محكمرررررررر ث     رررررررر  ا  ةخ اررررررر ص ثضررررررر  ن 
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لم مرررررر    هررررررر  ثم مهرررررر ،   ن همررررررر  ث  مرررررر  ح ررررررن   رررررررك له   ضررررررم ن  ه   الق ا ررررررر  ا

  ك   الم د  ث   ه  ةل ه    لفا  فن  ن اد النزا   م  ه  

    ث   دا  هرررررر  ف مرررررر   خلررررررص ةل رررررر  مرررررر   لرررررر   -ال اث  ررررررر منهرررررر   الق ن ن ررررررر  - 

  هر ةخد .                                                                            

  ال رررررر  د ثررررر  خررررر  مررررر  ثي نرررررص    ررررر  الخاررررر مر  لررررر  لمررررر  كررررر    لررررر  ،  كررررر 

ثك رررررد مررررر   د ررررر   احررررر   ،  ةنمررررر  كررررر   حداررررر  مناررررر     لررررر  مح كرررررر منارررررف  

  د هرررررر  ثضرررررر ة مررررررر قل     رررررررلط    لرررررر ه  فررررررن ثضرررررر  ه  لغ ررررررد القرررررر ن    فقرررررر   

( مررررررر  ال رررررررر  د ،  ثضررررررر   مرررررررر ق   ررررررر    كررررررر   المحررررررر ك  97لرررررررنص المررررررر  ة  

ن  رررررا نه   لررررر  مق ضررررر  نرررررص المررررر    مف  حررررر  لل م رررررال  ماررررر ن  مررررر  ال ررررر خ  فررررر

  غرررررررر   القرررررررر    مخ لفررررررررر الررررررررنص المط رررررررر    ل رررررررر  ( مرررررررر  ال ررررررررر  د، 111/1 

 لل ر  د   د  ث ق.
 العضو المخالف الدكتور كامن السعٌد                                                    

 
 

 (0/3102م )من القاضً ٌوسف الحمود فً ال عن الدستوري رق قرار المخالفة المع ى
 

  ررررررر  ال ررررررر ث ق ث ررررررر  ث  نطررررررر ق الط ررررررر    ررررررر   ال رررررررر  د ر  نحارررررررد  ررررررر لفقدة      

ال  ن ررررررر مرررررر  ال نرررررر   ث( مرررررر  المرررررر  ة الخ مرررررررر مرررررر  ثرررررر ن   المرررررر لك    المررررررر   د   

ثرررررررر ن   المرررررررر لك   (  لرررررررر   فررررررررن 22/2111الم  لررررررررر  م  رررررررر  القرررررررر ن   دثرررررررر   

  ،  ةزا   لرررررر  فررررررعنن ث فررررررق مررررررال ا ك د ررررررر المح دمررررررر ف مرررررر   المررررررر   د    كل  رررررر

ان هررررر  ةل ررررر  مررررر  ح رررررن الن   رررررر  ررررر   ا خررررر   ق  ررررر ة ث رررررد الم ررررر  فرررررن فرررررن  قررررر  د 

،   فرررررررق مرررررررال ال رررررررر  د، 31/8/2111ث ررررررردة ال قررررررر دا  المرررررررا دة ث ررررررر   ررررررر د خ 

 ثخ لفهررررر    لنرررررر ر ةلررررر  مررررر  ان هررررر  ةل ررررر   ررررر    ررررر    ررررر از الط ررررر   مقررررر اد ا  ررررردة 

لمحكمررررررررر ارررررررر  ن ف    خررررررر ل  ال ررررررررر  د    ل ررررررر لن الحكررررررر    رررررررر   ال رررررررن  حررررررر     ا
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 رررررر  د ر ال نررررر   ث(   نرررررر ر ةلررررر   ررررر   ة ررررر زة الط ررررر   حكررررر  المحكمرررررر  ا   ررررر د  

نه   رررررر    ح رررررر    لرررررر  ث رررررر  ث  الم ررررررد  ثرررررر   نرررررر    ا حكرررررر   الم  لقررررررر   لرررررررلطر 

( مررررررر  ال رررررررر  د  ثررررررر  ناررررررر  المررررررر  ة 111( ةلررررررر   97القضررررررر   ر  ررررررر لم ا  مررررررر   

    ل  ا حك    ل  م   لن: ( م    111 

    ررررررر   ثنررررررر ا   م رررررررال المحررررررر ك    د   هررررررر   ثثرررررررر مه   اخ ا اررررررر  ه   ك ف رررررررر 

ة اد هررررر   قررررر ن   خررررر ص  لررررر  ث   رررررنص  ررررر ا القررررر ن    لررررر  ان ررررر   ثضررررر   ة ادي 

  ل   د    .(

 ( م  ال ر  د  ل  م   لن: 113/1 نا  الم  ة  

ال زا ررررررررن  فررررررررق    مرررررررر د  المحرررررررر ك  اخ ا ارررررررر  ه  فررررررررن القضرررررررر   الحقرررررررر ثن  

 ثحك   الق ان   الن ف ة المف    فن المملكر......(

   ر رررررر    لررررر   لررررر  حررررر   الم رررررد  فرررررن   ثررررر ن     رررررك   المحررررر ك  الن  م رررررر     

ثنرررررررر ا  المحرررررررر ك  الن  م ررررررررر  اخ ا ارررررررر  ه   ك ف ررررررررر  2111( لرررررررررنر 17دثرررررررر   

  رررررررك له ،  ررررررر  ن ررررررر  ثاررررررر   ال ق ضرررررررن ثمررررررر    ررررررر   المحررررررر ك   طررررررردق الط ررررررر  

 ررررررن  ارررررر د    م  رررررر  ثرررررر ان     مررررررر،  مرررررر   رررررر   القرررررر ان    لرررررر     حكرررررر   ال

( 1988( لررررررررنر  24رررررررر    الم ررررررر   ثررررررر ن   ثاررررررر   المح كمررررررر   الم ن رررررررر دثررررررر   

(  ثررررررررر ن   1961( لررررررررررنر  9 ثررررررررر ن   ثاررررررررر   المح كمررررررررر   ال زا  رررررررررر دثررررررررر   

( كمرررررر  ضررررررمت  ثرررررر ان   خ اررررررر ثخررررررد  1952( لرررررررنر  15محرررررر ك  الاررررررلا دثرررررر   

للط ررررر    حكررررر   المحررررر ك  ال رررررن ثن ررررر     م  ررررر  ثاررررر    للمح كمرررررر  حررررر   طدثررررر   

( 19 لررررر  القررررر ان   كمررررر   ررررر  الحررررر   فرررررن ثررررر ن   محكمرررررر ال ن  ررررر   الك رررررد  دثررررر   

 ثررررررر ن    1959( لررررررررنر 17 ثررررررر ن   محكمرررررررر ثمررررررر  ال  لرررررررر دثررررررر    1986لررررررررنر 

  لنررررررر ر ل حكرررررر   الارررررر  دة  رررررر  محكمررررررر  1965( لرررررررنر 38ا مرررررر  ال رررررر   دثرررررر   

  لنرررررررر ر ل حكررررررر    2119( لررررررررنر 28ثررررررر   ال ررررررردطر  ثررررررر ن   ضرررررررد  ر الررررررر خ  د

الارررررر  دة  رررررر  محكمررررررر ال  ا ررررررر  ا ررررررر  ن   ال مدك ررررررر.   رررررر لد    ةلرررررر  طرررررردق 
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الط ررررر     حكررررر   الاررررر  دة  ررررر   لررررر  المحررررر ك  الن  م رررررر منهررررر     رررررد الن  م رررررر، 

فرررررع  الم رررررد    ررررر   ررررر د  ث  القضررررر ة مرررررر قل     ررررررلط    لررررر ه  فرررررن ثضررررر  ه  

ك فررررررر ضررررررم ن   المح كمررررررر ال   لررررررر فررررررن  لغ ررررررد القرررررر ن     رررررر د  ث ضرررررر    حقررررررق

رررررال نه ررررر    احررررر ا   ة ررررردا ا  المح كمرررررر  ا حكررررر   ال رررررن  اررررر د   المحررررر ك ، لررررر     ت

  لنررررررر ر ةلرررررر  ا خرررررر   طرررررردق الط رررررر     حكرررررر   الارررررر  دة  نهرررررر  ة  ث رررررر ز الط رررررر  

ارررررر  ن ف   فرررررن م  ررررر  ثحكررررر   محررررر ك  ال د رررررر ا  لررررر  فرررررن حررررر   لررررر    رررررز الط ررررر  

  محكمرررررر ال د ررررر ال  ن رررررر كمرررر   ررررر  الحرررر   فرررررن فررررن  رررر   حخرررررد مرررر  ثحك مهررررر  ثمرررر 

ثررررداد محكمررررر ال د ررررر ا  لرررر  ال ررررن  ن ررررد فررررن ثضرررر     ح  رررر  ث رررردة ال قرررر د  فقرررر   

  رررررد م لررررر ،  فرررررن ط  فرررررر   ل رررررر ث ررررر ز الم رررررد  الط ررررر    حكررررر   محررررر ك  ال د رررررر 

ا  لرررررر  ثمرررررر   محكمررررررر ال م  ررررررز م   رررررردة    ررررررن محكمررررررر ثرررررر ن  (     ث     ررررررز 

ال د ررررررر ال  ن ررررررر،  لرررررر    رررررر   نارررررر ص ال ررررررر  د ث  الط رررررر   هرررررر  ثمرررررر   محرررررر ك  

لررررررررز  الم ررررررررد    مكرررررررر    ا  ف ث رررررررر   ال  ل ررررررررر ال ررررررررن  ثتررررررررالت ا د    ل هرررررررر  مرررررررر    

الم ق ضررررر    ثمررررر   المحررررر ك  الم ن رررررر مررررر  الط ررررر    حكررررر   محررررر ك  ال د رررررر ا  لررررر  

ثمرررررررر   محكمررررررررر ا ررررررررر  ن    ةنمرررررررر   ررررررررد  لرررررررررلطر الم ررررررررد  ال ق  د ررررررررر  ح  رررررررر  

 ررررررد  اخضرررررر  ه  ل م ررررررال طرررررردق الط رررررر   ا خررررررد  م م  رررررر   ا حكرررررر   ال ررررررن 

ال رررررن  ك فرررررن  ررررر لط    هررررر  ارررررر  ن ف   ث     لهررررر  نه   رررررر مررررر خ   فرررررن  قررررر  د  ث م رررررر 

القضرررررر     ضررررررد دة ا ررررررردا  فررررررن فاررررررله   ط   ررررررر النررررررزا  المطررررررد    ل هرررررر  

  ال  ن   المق مر ف ه .

نرررر   ث(   رررر ل  فررررع  الررررنهه الرررر ي ثخرررر   رررر  الم ررررد  فررررن الفقرررردة ال  ن ررررر مرررر  ال       

مررررررر  المررررررر  ة الخ مررررررررر مررررررر  ثررررررر ن   المررررررر لك    المرررررررر   د   الم  لرررررررر  م  ررررررر  

  لرررررر    رررررر   ة رررررر زة الط رررررر   رررررر لحك   2111( لرررررررنر 22القرررررر ن   الم رررررر   دثرررررر   

الررررر ي  اررررر د  المحكمرررررر المخ ارررررر   ررررر    قررررر  د ث رررررد الم ررررر  لررررر   كررررر  ة   كد رررررر   

 لررررررررررلطر الم رررررررررد  ال ق  د رررررررررر ال ارررررررررر ر فرررررررررن م  مرررررررررر ال  رررررررررد ال  ضرررررررررد دا  
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 الحكمرررررر منررررر   ا ف ثررررر  مرررررال  رررررد   الزمررررر    المكررررر      م قتررررر   ل ررررر  فرررررن  لررررر  

مررررر   ا  ث  الحكررررر  ال  رررررد  ن الررررر ي ثررررر د  لهررررر   الحررررر    ثررررر  اررررر د   ررررر  ث  ررررر ة 

  مرررررر م رررررد ة    نطررررر ي  لررررر  ال م  رررررز  ررررر   مررررر   رررررر    مداكرررررز   الق ن ن رررررر، 

  لمرررررر  ث  الم ررررررد  لرررررر   هرررررر د ث  رررررر ة  ررررررر  د ر ث     رررررر دم م هرررررر   نرررررر  ةكررررررر  

الحكررررر  الاررررر  د فرررررن الطلررررر  المقررررر   ل ح  ررررر  ا  ررررردة  فرررررق ثحكررررر   المررررر  ة الخ مررررررر 

مررررر  ثرررررر ن   المررررر لك    المررررررر   د   ال د رررررر النه   ررررررر   ررررر   ة رررررر زة الط ررررر   رررررر  

مرررررر  طدفررررررن الخارررررر مر ن رررررردا  لط   ررررررر الط رررررر   الرررررررد ر فررررررن  ح  رررررر  ا  رررررردة، 

اد    لمرررررر  ك نرررررر  الدث  ررررررر  لرررررر   ررررررر  د ر القرررررر ان      م رررررر  ةلرررررر  م  مررررررر ةارررررر 

مررررر  ح رررررن الزمررررر    المكررررر    ال  ا رررررن  الضرررررد دا  فرررررع  الط ررررر   لررررر  ال نررررر  

ال ررررر نن مررررر  الفقررررردة  ث( مررررر  المررررر  ة الخ مررررررر مررررر  ثررررر ن   المررررر لك    المرررررر   د   

  رررررر   ال ررررررر  د ر ل هررررررر  رررررر    رررررر از الط رررررر   رررررر لحك  اررررررر  ن ف    رررررر  فررررررن   ررررررد 

مح دمرررررر محلررررر ،     مكررررر  القررررر   فرررررن  ررررر ا الرررررر  ق مررررر     ررررر  ةل ررررر  ا ك د رررررر ال

ث  ا   ررررر د الم رررررد    رررررم ا حكررررر   نه   رررررر      ررررر ز الط ررررر   هررررر  ارررررر  ن ف   ف ررررر  

مرررررر    حرررررق ال ق ضرررررن  لررررر  ث  مررررر   ررررر     لمررررر  ة الخ مررررررر مررررر  ثررررر ن   المررررر لك   

 المرررررررر   د   لررررررر   كررررررر  ة   ن  مررررررر      ررررررر ا  لل  ثرررررررر  ررررررر   الم لررررررر   المرررررررر   د 

دمررررررررر ث رررررررر   رررررررر د خ   رررررررردي  م   هرررررررر  ال  رررررررر   ال لقرررررررر  ن ل قرررررررر   ا   رررررررر دة الم 

  لررررر   حكررررر  القررررر ن   فرررررن مق  ررررر  ة ررررردا  ا فررررر ق    ررررر  م   رررررد  ررررر    31/8/2111

الم لررررر   المرررررر   د  لررررر   ح  ررررر  مقررررر اد ث ررررردة    ررررر ة لل قررررر د  فرررررن ح لرررررر  ررررر   

ا  فررررر ق  رررررد  لهمررررر  ال ررررر   مف  حررررر    لررررر  ماررررردا    ل لررررر    ررررر   القضررررر     لررررر  

   ررررر ة ،  ثررررر  ثضرررررف    قررررر     طلررررر ( ةلررررر  المحكمرررررر المخ ارررررر ل قررررر  د ا  ررررردة ال

الم ررررررد   لرررررر   رررررر ا الطلرررررر  اررررررفر ا ررررررر       رررررر    حرررررر   المحكمررررررر ا  رررررردة 

ال   رررر ة خرررر   ررررر ر ث ررررهد مرررر   قرررر    الطلرررر    لرررر  ث   كرررر   ثداد رررر  مرررر   رررر   

ال هرررررر نه   ررررر    ثط  ررررر  (   رررررد ث  ررررر  للط ررررر   ررررر  ارررررر  ن ف    لررررر  حررررر  رررررر ا    لنرررررر ر 



301االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان

14 
 

ث  مررررررررر    حررررررررق  للم لرررررررر  ث  المررررررررر   د،   رررررررر ل  فلرررررررر    نرررررررر   ثي مارررررررر  دة

 ال ق ضن  ةنم   ن    لحق ال ق ضن  م        دم مال ال ر  د

    مكررررررر  ا ف ررررررردام ث ضررررررر   ث  ا خررررررر   قط  رررررررر ثررررررردادا  المحررررررر ك   فرررررررق        

ال  ررررررد     الق ن ن ررررررر المخ لفررررررر مرررررر   رررررر ن    ررررررد م الرررررررل   ا مرررررر  ا   مرررررر  ن 

الم رررررد    ررررر    الطم ن نرررررر ال  مرررررر للخطرررررد، فم ررررر   ررررر   ا مررررر د  ررررر خ  فرررررن  قررررر  د

الررررر ي  قررررر د   ث ررررر  ااررررر اد ال  رررررد ال  حكررررر  ال مررررر   الم   رررررد مرررررال ال ررررر  ،   ررررر  

ة    رررررر  فررررررن ثط  ررررررر القررررررداد القضرررررر  ن ث  رررررر ة م  مررررررر لل ن رررررر   الرررررر ي اررررررر خ م  

 ثنهررررررر      ررررررردم الررررررررل  ا   مررررررر  ن  الطم ن نرررررررر ال  مرررررررر للخطرررررررد فررررررر    ررررررر خ  

اررررررداحر  ث   لرررررر   خرررررر ل  ال ررررررر  د المحكمررررررر ال ررررررر  د ر فررررررن  لرررررر  ط لمرررررر  ثنرررررر 

 ضمن  .

  ر رررررر    لررررر  مررررر   قررررر   ثد  خ فررررر   ل ك د رررررر المح دمرررررر ث  نرررررص الفقررررردة ال  ن رررررر 

مرررررر  ال نرررررر   ث( مرررررر  المرررررر  ة الخ مرررررررر مرررررر  ثرررررر ن   المرررررر لك    المررررررر   د   مرررررر  

ح ررررررن ا   رررررر د الحكرررررر  الرررررر ي  ارررررر د  المحكمررررررر المخ اررررررر نه   رررررر      ررررررد ث  رررررر  

  م   ن غن م   د  الط  .      ر  د     للط      خ ل  نا

 
 العضو المخالف ٌوسف الحمود
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3102( لسنة 6قرار تفسير رقم )  
 

الصاااااااالمحكمااااااااركالالمااااااااااكالالاااااااا ححماكالا   ااااااااا ك   للاااااااااكال اااااااا اك اااااااال  ك مااااااااا ك

ومضاااااااحماكال ااااااالم كهااااااا وامكموممااااااار كبيااااااااك  اااااااحكال ااااااا  كال  اااااااحح ك  اااااااااك    ااااااال  ك

الاااااااا ححكالهاااااااكال اااااا  ا كباااااا امكلااااااحماام كمحلاااااا كاللاااااااحم كالاااااااا ححكم اااااااكال اااااالمحك

 الطححه كالاا ححكهلااكلل  كالغزوي.ككككك

والا ضااااااارك لاااااا ك   اااااا  ك 14/4/2013لحمخك  اااااالقكملاااااااكعاااااا احكه لاااااا كا م اااااالمك  اااااا

هاااااااركالالااااااا ححكل  ااااااالمكهااااااالك  اكاااااااالمك ااااااا امكال صااااااالمك 120وك كوالاااااااالمهك/23/2الاااااااالمهك

م  اااااااازامكللاااااااااحة  ركبااااااااهك ماااااااااكوكاح ك وكما اااااااا  ك وك   اااااااااك وكه ل اااااااااك محه اااااااااك مك

ن ل اااااةكللمااااااكليااااا كو ااااا كهحة اااااحمك ااااال  حمكل  ااااال كال اهااااااكالاان ااااااكو كمح ااااااك  حام  ااااا

  طلعكال لصكللحجك  لحكاللمحها.كلحةل  ي كه  اكبهكال

 

 3/6/2/573 ركهاااااركاع ااااابعكملااااااكا ااااالاكح ااااا  كه لااااا كا م ااااالمك لعنل اااااةكحعااااا كم  ااااا

 مكه لااااااا كا م ااااااالمكال اااااااله كوال  ااااااا مركعااااااا حكباااااااهك ل ااااااا ةك 14/4/2013 ااااااالحمخك

وع اااااااكال اااااا وعك 14/4/2013ال لماااااااكهااااااركالاااااااوح كد اااااا كال لمماااااااكالا   ااااااا ك  اااااالحمخك

به اكل ااااااا اكوال ااااااالهل ركباااااااهكا وعااااااال كاعلاااااااباااااااهكه لع ااااااااكه ااااااا وعكعااااااالنحمكا  اااااااااك

 الا لحك ل ةك مبه.  مكمطل كال      2012
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 ( بفق و هدددددد  ق و ل دددددد  وق و  ودددددد 65) وبعددددددق ق وددددددقه و وق جققو ددددددا وبدددددد    و    دددددد  ق جدددددد ق  

جددددددت ق قالددددددوو  قا قلددددددق ق وددددددق  دددددد ال نددددددق الدددددد  و ق وعددددددق  ل ق قالددددددوو    ق جل ددددددو   

ل دددددددق صلهددددددد  ودددددددل   6/61/1166وددددددد      4666ندددددددق ردددددددقق ق    دددددددق  ق  الدددددددج    هددددددد  

لإلردنيييييييييل فيييييييا تييييييياليو الزابيييييييية   الن ة ييييييية   ا فييييييي ا  السيةسيييييييية  -3 "رلددددددد 

عليييييييين غل تهيييييييي ل سةيتهيييييييية اتيييييييير عة   سيييييييية لهة سييييييييلاية   ا  ن ييييييييم   ت ييييييييةلو 

يييييييييين م ال يييييييييةن ل اري ييييييييية تييييييييياليو الزابيييييييييية   الن ة ييييييييية   -2الدسيييييييييت ر   غفهيييييييييةم

  ا ف ا  السيةسية  اراق ة ا اردهة  

جدددددت ق قالدددددوو  هدددددق ر   دددددل ق جالددددد    ق جوعلقددددد  ب  عجددددد  وحقدددددوو  12وح دددددا صت ق جددددد ق  

ق عجددددددد   ب  لالدددددددب    ج دددددددض ق جدددددددوق ل ت قا قل ددددددد ت  ددددددد جلا  هددددددد  حقهددددددد  ندددددددق ق عجددددددد  

 دددددددجت و ددددددد  ع ل    ددددددد  بهددددددد   هددددددد     وحج  ودددددددا وجو بددددددد  رلددددددد  ق قو ددددددد  ودددددددون 

جدددددت  12وو دددددجت ق جبددددد قع ق جل دددددو  رل هددددد  ندددددق بلدددددوق ق فقددددد   ق و ل ددددد  جدددددت ق جددددد ق  

 ق قالوو  وق جوجول  ن ج   لق: 

 

  ر  ا ق ع ج  ص  قً  ول الب جض كج   رجلا وك ف وا. -ص

لح ق عجدددددددد   ص دددددددد    قحدددددددد  قالددددددددبور   وحق ددددددددق الدددددددد ر ل ق عجدددددددد  قاالددددددددبور   وجدددددددد -ب

    جض قأل  . واللو

، ونددددددق صحددددددوق  ق والدددددد  ح وق جدددددد   ق جع لدددددد توق  دددددد  وعددددددو    دددددد    لعجدددددد    -ج

 وق ع ز وق  وق ي ق ل     رت ق عج . 

 وع  ت ق   و  ق      بعج  ق لال ا وقألحققا . -ق

   و  ق جع ج   لقوقرق ق  ح  .  - 
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 ح   جت حقوق ق ق لوت.  لق بقولظ    -و

داريييييييية الت سيييييييياة  اإ رلددددددد  صت " ( جدددددددت ق قالدددددددوو 611)ق جددددددد ق   ل دددددددلندددددددق حددددددد ت 

فييييييييي  الاالهييييييييية ا ردنيييييييييية الهةتييييييييياية  تتيييييييييهي   د ا ييييييييير الفه اييييييييي   درزةتهييييييييية 
 غسيييييييياة هة  انهيييييييية  عدارتهيييييييية  هيفييييييييية تبييييييييييل الايييييييي  فيل  عيييييييي لهم  اإتييييييييراو 

هم تبيييييييييةل  ان ايييييييية ي ييييييييدرهة ازليييييييي  ةتعليييييييييهم  فييييييييد د  يييييييي فيةتهم  ع ت ة يييييييي
   . ال  راء  ا اف ة الالك

  صرددددد   صلدددددا  هق جدددددلدددددو  رلهجق جددددد قو ت ق    لددددد  بددددد تلو  ددددد  ق جققألجددددد  ق دددددهي  فهددددد  جلدددددا 

   ق قالدددددوو ي هدددددق رددددد  ل ق جالددددد    ق جوعلقددددد  ب  عجددددد  وحقدددددوو ق عجددددد   ندددددق  دددددكددددد ت ق ج

ل   ق و ددددددد  ع   جدددددددت ق قالدددددددوو  بجو دددددددب و ددددددد  ع ل ودددددددله  بهددددددد  ق الددددددد (12)ق جددددددد ق  

 ج ل الددددددق وقنددددددق ق و دددددد  ض، نملددددددا هددددددق ردددددد  ل جالدددددد     دددددد    دددددد حب  ق  و دددددد   قأل

كددددددد  وو دددددددك  ل قوق ددددددد  ق حكوجددددددد  وجلهددددددد ج  قق وهددددددد  والددددددد    قق  ددددددد  ندددددددق ق ججلق 

 ت بجو ددددددددب صلظجدددددددد     دددددددد  وددددددددله  بهدددددددد  ق الددددددددل    ت ق عجددددددددوجوظف  دددددددد وت ق جدددددددد

كجددددد   فهددددد  جدددددت  ددددد و ت ق جددددد قو ت  ،ق ولف ه ددددد  ججولددددد  بج لدددددف ق دددددوز قا وبجوقنقددددد  ق جلددددد 

ف كدددددد  الددددددل    دددددد ح  وه  نددددددق ص  دددددد ً صت ق ج دددددد   ق قالددددددوو ي ه دددددد  بدددددد ت وجدددددد    

   هدددددد  ق قالددددددوو  بح ددددددا ا وو دددددد وز الددددددل   قالددددددوو    رلدددددد   ق ج ددددددققت ق ددددددهي صوكلددددددا

 دددددد ح  ل الددددددل   ص دددددد س، وبح ددددددا ولوددددددز  كدددددد  الددددددل   حددددددقوق   و   دددددده  ق ددددددهي 

ً حددددددقق  ق قالددددددوو ، و ا   ددددددك   بدددددد  الددددددل   رلدددددد  ص دددددد س جددددددت ه    ددددددهق ق و دددددد وز  نو  ودددددد 

 و   اً بجبقص ق ف   ب ت ق الل  ل. 

 

ً كجددددددق قالددددددوو  قا قلددددددق جددددددت  (2و65/1)ق جدددددد ق   لدددددد  وح ددددددا صت هددددددق    صُ دددددد   الدددددد بق 

وغ دددددددد    جددددددددت ت   دددددددد ا ج لقدددددددد ً و دددددددد ج ً قوت وف هدددددددد  بدددددددد ت ق جددددددددوظف ت ق عجددددددددوج 
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، جك الدددددد ً  ددددددهق ق ددددددل  ق جبددددددقص ق جوجودددددد  نددددددق صت ق ج لددددددو   دددددد ي رلدددددد  قا قل دددددد ت 

 ج   ق ق  .    ق    ها ج    

وق ودددددددددق  ددددددددد ال  دددددددددق  - جدددددددددت ق قالدددددددددوو  قا قلدددددددددق (617/6)وح دددددددددا صت ق جددددددددد ق  

، هدددددددق - 1166ق قالدددددددوو    ق  ددددددد ق   ندددددددق رددددددد    قا ددددددد س ندددددددق الددددددد  و ق وعدددددددق  ل

 جودددددددض بهددددددد  قا قل دددددددوت جهجددددددد  كددددددد ت لورهددددددد  وق حقدددددددوو وق ح  ددددددد ل ق ودددددددق   صح  دددددددل

  يزييييي   غل تيييييينر ال ييييي انيل التييييي  ت يييييدر بالددددد  ج هدددددوي جدددددت ق حج  ددددد  ندددددق هو هددددد  " 
م الف ييييي ا  الفريييييية  علييييين زييييي هر هييييي   الف ييييي ا غ  ين يييييت ا زييييي  هييييي ا الدسيييييت ر ل

 .   غسةسيةتهةتا  

و  ددددددق كدددددده   ح  دددددد  وكددددددو ت ق لق بدددددد ل، وجددددددت  وق عهددددددوق ق قو  دددددد  ق جوقو ددددددو وح ددددددا صت

جدددددت ق رددددد ت ق عددددد  جق  حقدددددوو قالالددددد ت  عددددد    12/3ه ددددد  جددددد  ل دددددل رل دددددا ق جددددد ق  

  لهيييييييق تييييييي ق فيييييييا عنتيييييييةء الن ة ييييييية  اييييييي    يييييييريل  ق ودددددددق ودددددددل  رلددددددد  6837

كددددد لوت 61وددددد  ق و دددددق و رل دددددا ندددددق     اإنضييييياةم عليهييييية ايييييل غزيييييق فاةيييييية ا يييييةلف 

جدددددددددت ق عهدددددددددق ق دددددددددقو ق ق  ددددددددد    11ق جددددددددد ق  ، و دددددددددهق ق حددددددددد وو كدددددددددق ،6837قألو  

  لهيييييق فيييييرد الفيييييا فييييي   ق ودددددق ودددددل  رلددددد  6855بددددد  حقوو ق جقل ددددد  وق ال  الددددد    عددددد   

فريييييييية تهييييييي يل الزابيييييييية  اييييييي    يييييييريل  اييييييية فييييييي   ليييييييك فيييييييا عنتيييييييةء الن ة ييييييية  

كددددد لوت  2وددددد  ق و دددددق و رل دددددا ندددددق   اإنضييييياةم عليهييييية ايييييل غزيييييق فاةيييييية ا يييييةلف   

حدددددددددزقب ق ال  الددددددددد   ه   ندددددددددمت ح  ددددددددد  وكدددددددددو ت ق لق بددددددددد ل وقألوكددددددددد ، 6865ق وددددددددد لق 

/ب جدددددددت ق عهدددددددق ق دددددددقو ق ق  ددددددد   بددددددد  حقوو قاهو ددددددد ق   7جكفو ددددددد  بدددددددل  ق جددددددد ق  

تتبهييييييد د ق ا اييييييراو فيييييي  هيييييي ا "  نددددددق هو هدددددد  6855وقا وج ر دددددد  وق وق ن دددددد   عدددددد   

البهييييد هفةليييية فييييا هييييق تيييي ق  تهيييي يل ن ة يييية  عايييية  ةإتييييتراك ايييي  ا  ييييريل  فيييي  
ن الن ة يييييية التيييييي  ي تةرهيييييية  فييييييا الن ة يييييية  فيييييي  عنتييييييةء اإتفييييييةدا  غ  اإنضيييييياةم عليييييي

عتفييييييةدا  ف فييييييي  ق اييييييي   فييييييا هييييييي   اإتفييييييةدا  فيييييي  تهيييييي يل ان ايييييية  ن ة يييييييية 
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 2وددددد  ق و دددددق و رل دددددا ندددددق  د ليييييية غ  اإنضييييياةم عليهييييية لااةرسييييية نتيييييةاهة  فريييييية 

     .6865ك لوت ق و لق

                  

قالددددددوو  جلظجدددددد  ق عجدددددد  ق قو  ددددددا بجقو دددددد   ونددددددق  ددددددهق ق الدددددد  و ص  دددددد ً جدددددد  و ددددددجلا

وحج  ددددد  حدددددو   لق ب ددددد ب ددددد ت ق ح  ددددد  ق 76( وجددددد  بعدددددق   جدددددت ق وف ه ددددد   هددددد  6ق جددددد ق  )

ولظددددددددد   ق لقددددددددد بق ق ب ددددددددد ت حدددددددددو  78   ق وف ه ددددددددد   هددددددددد  ق ولظددددددددد   ق لقددددددددد بق، وكددددددددده

رلدددددددد   روجدددددددد ق   6876كجدددددددد  وقالددددددددوق  ق دددددددد صي نددددددددق ردددددددد    ،وق جف و دددددددد  ق  ج ر دددددددد 

حدددددو  "، ح دددددا كفلدددددل  ددددده  ق وف ه ددددد ال داييييية البةايييييةعتفةقيييييية ع قييييية  البايييييق فييييي  "

ق ولظددددددد   ق لقددددددد بق  لجدددددددوظف ت ق عجدددددددوج  ت بددددددد  جعل  ق دددددددهي  والدددددددض   ج دددددددض قأل ددددددد    

 ان اييييييية"  جددددددد  ق لدددددددو رل دددددددا  لبودددددددو رلهددددددد  ق ددددددده ت والدددددددو قجه  ق الدددددددل  ل ق ع جددددددد 
"  كددددددوت غ  دددددده  وق  دددددد  ج دددددد  ح  دددددده  ق ف دددددد  وق ددددددقن   رلهدددددد  ايييييي  فيل عايييييي اييل

 .جا جت واله  ل ق جلظج ل وج   وع ت وقق بك  ج   لز  وون     هه 

 قددددد   قألجددددد  ق دددددهي   كدددددق صت حدددددو ق ولظددددد   ق وقددددد بق هدددددق حظدددددق بحج  ددددد  قو  ددددد  بجددددد  

 ج   ح ق جوظف ت وق قن   رله .

  جددددد  قق  صلهددددد وح دددددا صلدددددا   دددددب صت وقددددد ص  ددددده  ق ل دددددو  ك نددددد  ندددددق الددددد  و وقحدددددق 

 روبددددد   صلهددددد  رلددددد  حدددددزقب ق ال  الددددد   وكدددددو ت ق لق بددددد ل وق  جع ددددد ل وقألوعلدددددو بحدددددو و

  جوك جل  ن ج  ب له  وجوال لق  نق وو ه وه  وصغ ق ه  وص ققنه . ل و 
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 غنييييي  يزييييي   للاييييي  فيل فييييي  ق جحكجددددد  ق قالدددددوو    وقددددد   و ال الددددد ً رلددددد  جددددد  وقدددددق   و
غيييييييية   ارئ غ  دا يييييييرئ غ  هي ييييييية غ  ايسسييييييية فه ايييييييية غل ينتييييييي  ا ن ة ييييييية  ة ييييييية 

ال دايييييية الادنييييييية     يييييي  لهييييييم فتيييييين  عل هييييييةن ا اييييييل الايييييي  فيل التيييييية بيل لن ييييييةم 
الن ييييير عاييييية ع ا هيييييةل لهيييييم انييييييق فييييي  ال اييييية  ال يييييةق  يييييةر  عايييييةر الفه اييييية غم   
علييييين غل ييييييتم  ليييييك  ا زييييي  تتيييييري  غ  تتيييييريبة  ت يييييدر لهييييي   ال ةيييييية  ف ييييية  لاييييية 

 .   ترا  السلاة التتريبة  ةف ة اإ ت ةق ا  يق ف  التتري 

 

  2013/   7/    24هكالاحابقكككك 1434/كككحهضلمك/ك 15 ع احاً ماح به   

 

 
 عضى                                      عضى                                                    الرئيس
 فهذ أبى العثم النسىر                    مروان دوديه                                 طاهر حكمج

 
 
 

 عضى                                 عضى   عضى 
 فؤاد سىيذان                          الذكتىر كامل السعيذ                      أحمذ طبيشاث

 
 
 
 

 عضى                                        عضى/مخالف                                      عضى
 الذكتىر عبذ القادر الطىرة                يىسف الحمىد            الذكتىر محمذ الغزوي       

 
 

 

 

 .  
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 قرار مخالفت

 صادر عه العضى د. عبذ القادر الطىرة

  2013لسنت ( 6)في طلب التفسير رقم 

 

 ُلاااااااالل  ا ا  مااااااااا الال  هااااااااا ب ااااااااال  ن ياااااااا   ل ااااااااة   نااااااااة م ااااااااحك للاااااااااحة  ر          

ال اااااااااحه  ركبااااااااهك ماااااااااكوكاح ك وكما اااااااا  ك وكه ل اااااااااك وكلاااااااالطاك محه اااااااااك مكم  اااااااا حاك

ن ل ااااااكللمااااااك يااااا ك   ااااالح كهطل ااااااك ااااابك صااااا كو ك لامااااااكومومك  ااااالمكناااااحعكال  ل ااااااك

 د كاعل ب ك   يال.كوهل   ا الن  ن ل ا هي  ا    مالل ا    ِال  يال ه لً ح

 لااااااانك مكال  ل ااااااال كملااااااااكناااااااحم ركه  ل ااااااا رك.كب هااااااالكال اااااااحعكا و كبياااااااحكهااااااالك         

م اااااا  كاكاكال  ل اااااال كالاي  ااااااااك وكاكن ل اااااال كالايااااااركاللاااااا  اكال لماااااااكبااااااهكا ماااااااك

  ماااااللاكالاياااااركاللااااا   كا  ل ااااااكالالاااااله ركون ل ااااااكا   ااااالقكون ل ااااااك ماااااللاكالايااااارك

 ك ااااااحك   اااااا  ك اااااا ومكالي الاااااا ا....كالااااااخ.كو لاااااالنكو ااااااحمك اااااا اكال ااااااحعكهااااااركال  ل اااااال

الاي اااااااكاللاااااا  كو طحم  اااااالكواعح  اااااالعك ا اااااا حا لكوحملماااااااكهصاااااالل ك مضاااااال يل.كو ااااااهك

ن ل ااااااك   لحمااااااكهلزهااااااك ح ااااالاكالاي ااااااكاللااااا  ك لعنضاااااال ك ل يااااالك ل ااااا كم   ااااا ك لااااانك

 ااااا  لً باااااه هزاول يااااال. و ااااا لن بياااااه   ااااااا  اااااا  ضااااا   ا ااااا   ماااااللا الاي اااااا لاااااحاق 

هكم لم اااااةكال لماااااالك وكم اااااااكلاااااا كهااااار م ااااااا هااااا ي  باااااه الاي اااااا  ااااا اً  اللط  ااااا  بااااا

الغ ااااا كباااااهكال طااااالعكال ااااالصك كاللط  ااااا كباااااهكه   ااااا اكلااااالصلك وكباااااهكال طااااالعكال ااااال ك

لااااااا كاللمحهاااااااك اللط  اااااا كبااااااهكه   اااااا اك مااااااحههكل.كو ك مااااااحمك اااااا هكال  ل اااااال ك  ك

  ااااالنحمكلااااالصكلمااااااكه يااااال.كو ط   ااااااكاللااااال كبااااا مكالاياااااركاللااااا  ك ماااااحمكباااااهكه ااااال ك

ن ااااااالقكن ل اااااااكهي  اااااااكلاي اااااااكه   اااااااك  ااااااالنحمكال طاااااالعكال اااااالص و ك مااااااحمكاللل اااااااكع

 للصك  كم اهلك محمك لنكالاي اكد  كه  ااك    م كه  ركللصك يل.ك
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و هااااالكال اااااحعكال ااااالنهكبياااااحكهااااالكم ااااا  كااال  ل ااااال كال الل اااااااكال لمااااااك لل اااااال ك       

الاااااا مرك  ااااااحاب كبااااااهكااااااااكهاااااا ي كماااااا اكال لهاااااااكالاااااا يكم ااااااااكال اااااالهل ركبااااااهكال طاااااالعك

ه  ركال ااااااالهل ركباااااااهكاللمحهاااااااا.كوالا صاااااااحمكهااااااارك ااااااا هكال ااااااالصكوالااااااااحة  ركال ااااااااح

ال  ل ااااال كال الل ااااااكو اااااحمكعااااااحكهاااااركال اااااحاكمك ااااا ركال اااااال كو ااااا رك ماااااللاك مااااااللي  ك

والغاااااا  كه ياااااالكالااااااابلعكمااااااركهصاااااالل كال ااااااال كوحملماااااااكهصاااااالللي كبااااااهكهحا ياااااااك

 ماااااااللاكال ااااااااا.و هكن ل ااااااال ك ااااااا  كد ااااااا ك   لحمااااااااك كملاااااااز كال لهااااااااك لعنضاااااااال ك

ال  ل ااااااا الاي  اااااا   ا ااااااالم ماااااالهبً لااااااا  الغ اااااا  وانط  اااااا    ل يااااال.كوم ااااااحككلل ضااااااحكبااااااه

مل اااااةك ااااا و كن ل ااااااكمالل ااااااكه   ااااااكللنضاااااال ك ل يااااال.كو   ااااا ك ااااا هكال  ل ااااال كال الل ااااااك

 اح اااااا ك اااااا ل  كلاااااالصكهاااااارك ياااااااك محه اااااااك  اااااالقكملاااااااك   اااااا  ك  اااااا م هك ياااااا اك

ال صااااااحصكملاااااااكال لااااااحكالااااااحاحمكبااااااهكعاااااالنحمكال ااااااااكال اااااالصك لل  ل اااااال كال الل اااااااك

ال طااااالعكال ااااالصكال لنااااا  ركل ااااالنحمكال اااااااك اااااالكم  اااااقكو مااااا كالاااااالم كلل ااااالهل ركباااااهك

 /وكهركالال ححك لل   اكلي هكال  اكهركال ال .ك23/2

وبااااااهك ااااااا هكاللللااااااااكالا  ونااااااااكوب اااااااالكم  لاااااااقك ل  اااااااااكال ااااااالهل ركباااااااهكوكاح ك         

ا وعااااااال كوال ااااااا ومكوالا الااااااال كاعلااااااابه اكملااااااااكو اااااااةكال صاااااااحصكبااااااا مكماليااااااا ك

اح اااااا كعاااااالنحمكالااااااحم كواعح اااااالمكوال طل اااااااكوال اااااااحم كبااااااهك اااااا ا هاااااا      اااااا م  لً  

 كون ااااااال كالاااااااحم كواعح ااااااالمكوال طل ااااااااك1986ل ااااااا اك 7الا ااااااال اكو  امب اااااااةكحعااااااا ك

 كوم ضااااااااا حمكباااااااااهكماليااااااااا ك1987ل ااااااااا اك 11وال ااااااااااحم كباااااااااهكالا ااااااااال اكحعااااااااا ك

لل اااااا ل  كهااااااركع اااااااكوكماااااا كا وعاااااال كوال اااااا ومكوالا الاااااال كاعلاااااابه اككو كمح اااااااك

 كهااااارك ااااا اكال   ااااااكا هااااا كالااااا يك كم ااااا امهكو اااااحمكباااااهكال طااااالعكال ااااالصكهي ااااااك ااااا 

 ن ل اكهي  اكلأل ااكو كو حمكعلنحمكللصك يلك.ك

 هاااااااااال الاحة ااااااااااحم ال احه ااااااااااحم ماحهاااااااااالً بااااااااااه وكاح  ا وعاااااااااال  وال اااااااااا وم         

والا الااااااال كاعلااااااابه اك ااااااااركبااااااا ي كا  اااااااااكواااااااا لنكال ااااااالهلحمكباااااااهكد   ااااااالكهااااااارك

ال لنااااااا حمكل  ااااااال كال اهااااااااك الاااااااحكاحا كوالااااااااوا  كاللمحه ااااااااكوالا ل ااااااال كال لهاااااااا
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الاان ااااااكو ن اااااااكللمااااااك ااااالل   كهااااا ي كبيااااا كهااااااركم ط اااااقكملااااااكاااااااكهااااا ي كومااااا ك

ال لهااااااكوملاااااقكلمااااااكب ااااااكهااااا ي ك ن ااااالقكن ل ااااااكمالل ااااااكللاااااابلعكماااااركهصااااالللي كولمااااارك

 اح ااااا ك ااااا ل  كهااااارك يااااااك محه ااااااك  ااااالقكملااااااك   ااااا  ك  ااااا م هكن ااااال هك ك ااااااكهااااارك

 اااااحكهح اااااحمكباااااهكعااااالنحمكال اااااااك و اااااحمهكباااااهكن ااااال كال اهااااااكالاان ااااااكملااااااك ااااالالاكهااااال

/وكهااااااركالالاااااا ححك لل  اااااا اك23/2  صااااااحص ال  ل اااااال  ال الل ااااااا  ط   اااااالً للماااااا  الااااااالم  

 للاحة  ركال احه ر.ك

لبباااااالً  ااااااا  حناااااا للً و صاااااا اً  -لاااااا ا كو  اااااالقكملاااااااكهاااااالك  ااااااا  كباااااا ن هك ح ك         

  نااااااةك كم ااااااحكك ن اااااالقكن ل اااااااكهي  اااااااكلب اااااااا  -و لامااااااااً لاااااا  ي ا ا  مااااااا الال  هااااااا 

وال ااااااالهل ركباااااااهكا وعااااااال كاعلااااااابه اكو كلأل اااااااااكو اااااااا  ك  ااااااالنحمكلااااااالص كو ناااااااالك

و يكب اااااااااكهااااااااركالاااااااااحة  ركبااااااااهك يكوكاح ك وكما اااااااا  ك وك -ملاااااااا ححملً  -م ااااااااحككلياااااااا ك

   ااااااك وكه ل ااااااك وكلااااالطاك محه ااااااك ن ااااالقكن ل ااااااكمالل ااااااكللمااااااك يااااا كللاااااابلعكمااااارك

هصااااااالللي كولمااااااارك اح ااااااا ك ااااااا ل  كهااااااارك يااااااااك محه ااااااااكو  ااااااالقكملااااااااك   ااااااا  ك

  ااااا م ه لااااالص    ل ااااال ي     اااااا هااااار و اااااحمه ه ااااااهلً باااااه ن ااااال  ال اهاااااا الاان اااااا ل   

   اااااا   اااااا ه ال  ل اااااال  ال الل ااااااا و ااااااالحن  ماللياااااال ون اااااال ل يل وب اااااالً ل حامااااااا و مااااااح  

 ونحا طكعلنحن ا.كك

  2013/   7/ 24ع احاً  للا لل ا ماح به   

 ال ضح/كالا لل ك

 م.كم اكال لمحكالطحح 

.   
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 الحػػػكم
 سم الشعب العربي الفلسطينيبا المأذونة بإصداره رام اهللالصادر عن محكمة صلح 

  شقرحمد األأالهيئة الحاكمة : القاضي 
 جنػػح 669/2014الدعوى: 

  نائل الديك :  كاتب الضبط
 الحق العام المشتكي : 
 من صفاسنة  24 مارسيل معاذ جمعة منصور  -1المتهم : 
 سنة من صفا 24ان نبيل مصطفى منصور غس -2          
 سنة من البالوع 23اسالم أحمد علي محمد عيسى  -3         
لسنة  2من قانون االسلحة والذخائر رقم  5/ 25تصنيع اسلحة نارية خالفا الحكام المادة  : والتػػػهػػم

1998  
 الوقائع

سػػنة مػػن  23 ع(إ،) و سػػنة مػػن صػػفا 24 (م ،غ) و مػػن صػػفاسػػنة  24  (م ،م) ينأسػػندت النيابػػة العامػػة للمتهمػػ
لسػػػنة  2السػػػلحة والػػػذخائر رقػػػم مػػػن قػػػانون ا 5/ 25تصػػػنيع اسػػػلحة ناريػػػة خالفػػػا الحكػػػام المػػػادة تهمػػػة  البػػػالوع
نع مػػواد متفةػػرة قػػام المتهمػػين بصػػ 2012فػػي شػػهر ايػػام مػػن عػػام العػػام ): بموجػػب الئحػػة تضػػمن  انػػو ، 1998

وقاموا بتفةيرىا من خالل اسػطوانات غػاز وذلػك بػالقرب مػن منطقػة بيتونيػا بهػدؼ االخػالل بػاالمن والن ػام العػام 
 (.تهمين اقدموا على ذلك دون وجو حقوان الم

 االجراءات
 ةتهمالئحة االتهام وال ين االول والثانيعلى المتهمتلي   6/7/2014وفي جلسة  علنابالمحاكمة الةارية 

غير صحيح ما ىو مسند لي وانني غير مذنب واننا قمنا باجراء تفةير فاجاب كل واحد منهما ) ماالمسندة اليه
تقرر  10/7/2014( وفي جلسة م باالخالل باالمن والن ام العامبوابة معسكر عوفر بواسطة جرة غاز ولم نق

قرر اجراء محاكمة المتهم الثالث غيابيا وتلي  اجراء محاكمة المتهمين االول والثاني بمثابة الحضوري وكذلك ت
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وتقرر ابراز الملف شرع  النيابة العامو بتقديم بيناتها الئحة االتهام والتهمة المسندة بحق المتهم الثالث علنا و 
بالنتيةة ادانة  لتمست وترافع وبو ختم  النيابة العامة بيناتها  1التحقيقي بكامل محتوياتو وتمييزه بالحرؼ ن/

ختم  اجراءات  13/7/2014وفي جلسة  موايقاع العقوبة الرادعة بحقه مالمسندة له ةبالتهم ينلمتهما
 المحاكمة بتالوة الحكم التالي

 المحكمة
 في أوراؽ ىذه الدعوى تةد ما يلي: التدقيق وبعد 
 لسنة  2من قانون االسلحة والذخائر رقم  5/ 25 ، نص  المادةالقانونفي سند من حيث ال

خمس  5000بالحبس مدة ال تتةاوز ثالثة سنوات وبغرامة مالية مقدارىا ) على " يعاقب ..  1998
آالؼ دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا ( أو بإحدى ىاتين العقوبتين كل من صنع 

  أسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص من الةهات المختصة.
 ينات المستمدة من األدلة الصحيحة المضمومة إلى أوراؽ ىذه في الب من حيث الوقائع الثابتة

الدعوى تةد المحكمة أّن المتهمين في ىذه الدعوى قد أدلو بإفادتهم أمام النيابة العامة بأريخا كما ىو 
وىو عبارة عن الملف التحقيقي بكامل محتوياتو حيث أفاد المتهمون أنهم  1ثاب  من أوراؽ المبرز ن/

مع إضراب األسرى الفلسطينيين في سةون االحتالل باتخاذ قرار بتنفيذ عملية ضد  قاموا وتعاطفا
معسكر عوفر القائم على أراضي بلدة بيتونيا في محاف ة رام اهلل المحتلة بالضفة الغربية، حيث قاموا 
ر بتحضير أسطوانتي غاز ووضعها في إطارات سيارات وإشعالها بواسطة البنزين أمام بوابة معسكر عوف

التابع لقوات االحتالل االسرائيلي وقاموا بإشعال النار فيها والذوا بالفرار وىذا ما يتوافق مع ما أدلى بو 
المتهمان األول والثاني في معرض إجابتهم عن التهمة المسندة لهم أمام ىذه المحكمة جيث أجاب  

تفةير بوابة معسكر عوفر  )غير صحيح ما ىو مسند لي وانني غير مذنب واننا قمنا باجراءكل منهما 
 .بواسطة جرة غاز ولم نقم باالخالل باالمن والن ام العام(

  تةد المحكمة أّن بينة النيابة العامة لم تثب  لهذه المحكمة ان  الوقائعالقانون على بتطبيق
همين المتهمين قد قارفوا الفعل المسند لهم، حيث لم تقنع بينة النيابة العامة ىذه المحكمة بأّن المت



313االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان

 ػػة فلسػػػطيندول
 القضػائية السػلطة

 
 

 القاضي                                                                                                                                  الكاتب    
 أحمد األشقر                                                                                                      

 
 

 3 

قاموا بتصنيع أسلحة بقصد اإلخالل بالن ام واألمن العامين، وال يغير من األمر شيئا ثبوت واقعة قيام 
المتهمين بتفةير اسطوانتي غاز أمام بوابة معسكر عوفر ذلك أّن وجدان وضمير وقناعة ىذه المحكمة 

نطوؽ ومقاصد المادة المسندة لم تطمأن إلى أّن ىذا الفعل يشكل جرما معتبرا للتةريم واإلدانة وفق م
 للمتهمين وذلك لألسباب التالية:

إّن معسكر عوفر االحتاللي مقام على أراض فلسطينية محتلة بوصفو استيطانا مةرما في القانون الدولي  -
سلطة وطنية فلسطينية تدير شؤون الفلسطينيين في  وإّن وجودالسيما بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، 

قواعد ارىا أراض محتلة تنطبق عليها يغير من المركز القانوني للضفة الغربية باعتبىذه األراضي ال 
 القانون الدولي اإلنساني.

وقد تم النص صراحة على ، القانون الدولي اعترؼ بها وأوجدىايعد حق تقرير المصير من أىم الحقوؽ  -
ىداؼ ومبادئ األمم المتحدة، ( المتعلقة بأ2/ 1ىذا الحق بميثاؽ األمم المتحدة وذلك بنص المادة )

، وتعتبر اون الدولي االقتصادي واالجتماعي( من الفصل التاسع الخاص بالتع55وأيضًا بنص المادة )
وفي سبيل ممارسة فلسطين ملتزمة بهذه القواعد بصفتها دولة مراقب في من مة األمم المتحدة، 

 من خالل سلحة )الكفاح المسلح( المقاومة الم الشعب لحقو في تقرير المصير  يكون لو إتباع
عمليات القتال التي تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة الن امية، دفاعاً عن المصالح 

تلك العناصر تعمل في إطار تن يم يخضع إلشراؼ الوطنية أو القومية، ضد قوى أجنبية سواء كان  
وتوجيو سلطة قانونية أو واقعية، أو كان  تعمل بناء على مبادرتها الخاصة، سواء باشرت ىذا النشاط 

 فوؽ اإلقليم الوطني أو من قواعد خارج ىذا اإلقليم".
حق الشعوب في المقاومة قد أقرت بما يمكن أن يعتبر عرفا دوليا ب الةمعية العامة لألمم المتحدة نّ إ -

أصدرت العديد من القرارات والتوصيات التي تتضمن اإلشارة بشكل صريح أو ضمني  المسلحة حيث 
 منها:إلى حق المقاومة المسلحة كأحد أساليب تقرير المصير، 

(، والتي جاء فيها تعترؼ الةمعية العامة لألمم المتحدة بمشروعية كفاح 1964/ 2105( توصية رقم )1
شعوب الرازحة تح  االستعمار من أجل نيل حقها في تقرير المصير واستقاللها، ودع  الدول جميعها لتقديم ال

المعونة المادية والمعنوية لحركات التحرر الوطني في األقاليم المستعمرة  ، ويالحظ على التوصية السابقة 



االجتهاداُت القضائّيُة العربّيُة يف تطبيِق االتفاقّياِت الّدولّيِة حلقوِق اإلنسان 314

 ػػة فلسػػػطيندول
 القضػائية السػلطة

 
 

 القاضي                                                                                                                                  الكاتب    
 أحمد األشقر                                                                                                      

 
 

 4 

ى المقصود بالكفاح ىل ىو سلمي غموض النص وعلى وجو التحديد كلمة كفاح، فحصل لبس في تحديد المعن
 أو عسكري.

(، حيث تم التأكيد فيهما على حق الشعوب 1972/ 2955( والقرار رقم )1971/ 2778( القرار رقم )2
في تقرير المصير والحرية واالستقالل، وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسةمة مع ميثاؽ األمم 

 المتحدة.
( والذي بموجبو طلب  الةمعية العامة لألمم المتحدة من جميع الدول 1973/ 3070( القرار رقم )3

األعضاء االعتراؼ بحق الشعوب في تقرير مصيرىا واستقاللها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع 
 المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل ىذا الهدؼ  .

( المتخذة بخصوص المستعمرات البرتغالية 3295، 652، 2708( توصيات الةمعية العامة رقم )4
وبخصوص الوضع في ناميبيا، حيث أكدت الةمعية العامة فيها صراحة على أن "الكفاح المسلح" ىو أحد 

 الوسائل المشروعة التي قد تلةأ حركات التحرر الوطني إليها لتحقيق حقها في تقرير المصير .
الحق قد أكدت على   1988ةلس الوطني الفلسطيني في العام إّن وثيقة إعالن االستقالل الصادرة عن الم -

الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنو فلسطين، وتضحيات أجيالو المتعاقبة دفاعًا عن 
مم حرية وطنهم واستقاللو، انطالقًا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تةسدىا قرارات األ

ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقو في تقرير كما وأكدت ىذه الوثيقة على ،  1947المتحدة منذ عام 
 .المصير واالستقالل السياسي والسيادة فوؽ أرضو

وبتدقيق المحكمة تةد أّن األفعال التي قام بها المتهمون تندرج في سياؽ حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
وحيث عةزت بينة النيابة العامة  ولماكان األمر كذلك،و المشروع في المقاومة المسلحة، مصيره من خالل حق

تم بقصد اإلخالل بالن ام واالمن العام قد موا بو ى أّن ما قاإثبات القصد الةنائي لدى المتهمين عل عن
لمضمومة إلى المبرز ا إفادات المتهمينو الفلسطيني، وحيث ثب  لهذه المحكمة من خالل بينة النيابة العامة 

 أّن القصد من القيام بفعلهم كان دافعا وطنيا تعاطفا مع األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام،   1ن/
ضد القوات العسكرية أو شبو وقد وجه  المحتلة الفلسطينية األراضي داخل تّم إتيان ىذه األفعال أّن حيث و 

لمقاومة يو ىذه األفعال اتوجعدم مع على معسكر عوفر االحتاللي القائمة ومنشآتها  العسكرية لدولة االحتالل
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 نتيةيتين مقررتين حاصل أولهما أنّ ، فإّن ذلك يوصل المحكمة إلى ضد المدنيين واألبرياء واألطراؼ الثالثة
إلى  أفعال المقاومة، وإنما انصرؼلم ينصرؼ إلى تةريم قصد المشرع في المادة الةرمية المسندة للمتهمين 

ةريم تصنيع أسلحة بقصد ارتكاب جرائم جنائية بحق الشعب الفلسطيني وليس تةريم ممارستو المشروعة لنيل ت
ندرج في إطار المقاومة الشعبية المسلةة )الكفاح المسلح( ، والنتيةة الثانية أّن ما أقدم عليو المتهمون يحقوقو

أّن القانون ذلك كلو ومؤدى  ،تبارىا أعماال مشروعةعليها باعالقانون الدولي الشروط الواجب توفرىا في النطباؽ 
، ، األمر الذي على الوجو الي بّيناهالوطني الفلسطيني والقانون الدولي لم يأتيا على تةريم ىذه األفعال 

 .مبراة المتهمين عن التهمة المسندة له يستوجب إعالن
 لذلك

تقػػرر  2001لسػػنة  3اإلجػػراءات الةزائيػػة رقػػم  مػػن قػػانون 274/1واسػػتنادا لمػػا تقػػدم ، وعمػػال بأحكػػام المػػادة 
 24غسان نبيػل مصػطفى منصػور و  من صفاسنة  24 مارسيل معاذ جمعة منصور  ينالمحكمة اعالن براءة المتهم

تهمػة تصػنيع اسػلحة ناريػة خالفػا الحكػام مػن  سػنة مػن البػالوع 23اسالم أحمد علي محمد عيسى و  سنة من صفا
 كون الفعل ال يؤلف جرما   1998لسنة  2ة والذخائر رقم من قانون االسلح 5/ 25المادة 
وغيابيػػػػا بحػػػػق المػػػػتهم الثالػػػػث قػػػػابال  قػػػػابال لالسػػػػتئناؼ بحػػػػق المتهمػػػػين االول والثػػػػاني حضػػػػوريبمثابػػػػة الحكمػػػػاً 

 13/7/2014وافهم في صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  لالعتراض
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ـون الطـــــــاعــــــن: ا. م. ا. ع/ الفارعة. وكٌله المحامً شاكر مصطفى بشارات/ نابلس. المطع

 ضــــده : الحــق العــــام
 
 
 
 
 
 

 اإلجـــــراءات
 

 األسباب والوقائع
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عن  2014/ 6/2لنقض الحكم الصادر بتارٌخ  26/2/2014تقدم الطاعن بهذا الطعن بتارٌخ 
القاضً برد  609/2013محكمة بداٌة نابلس بصفتها االستئنافٌة باالستئناف الجزائً رقم 

 المٌعاد.االستئناف شكالً لوروده بعد 
تتلخص اسباب الطعن بالنعً على الحكم المطعون فٌه الخطأ برد االستئناف شكالً إذ ان الحكم 

وقد جاء  ( من قانون اصول المحاكمات المدنٌة والتجارٌة13المادة ) المذكور لم ٌراع تسلسل نص
غٌر معلل ولم ٌأخذ بعٌن االعتبار ان هناك بطالن فً االجراءات وقد طلب بالنتٌجة نقض الحكم 

 المطعون فٌه.
من  329 و 328المادتٌن  تقدم مساعد النائب العام بالئحة جوابٌة ضمنها ان المدد المشار الٌها فً

 فٌه جاء متفقاً وصحٌح القانون. تتعلق بالنظام العام وان الحكم المطعون قانون االجراءات الجزائٌة
 
 
 

 التسبيب
 المحكمـــــــــــــــــــــــة

 
بعد التدقٌق والمداولة نجد ان النٌابة العامة احالت الطاعن )الحدث( لمحكمة صلح طوباس إلجراء 

لسنة  16من قانون العقوبات رقم  320بالمادة  محاكمته بتهمة عرض فعل منافً للحٌاء المجرمة
بمثابة  12/6/2011وبنتٌجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الصادر بتارٌخ  1960

من قانون اصالح  13/7المادة  الحضوري القاضً بإدانة المتهم بالتهمة المسندة الٌه وعمالً بأحكام
 اٌداعه مركز رعاٌة االحداث لمدة سنة. 1954االحداث لسنة 

وتقدم بواسطة وكٌله باستئناف لدى محكمة بداٌة  17/9/2013تبلغ الطاعن الحكم المذكور بتارٌخ 
 .2/10/2013افٌة بتارٌخ نابلس بصفتها االستئن

القاضً برد االستئناف شكالً  609/2013وقد اصدرت المحكمة حكمها فً الطعن االستئنافً 
 لوروده بعد المٌعاد .

لم ٌرتض الطاعن بالحكم االستئنافً المذكور فبادر للطعن فٌه بطرٌق النقض لألسباب المشار الٌها 
 آنفاً.

تنص " ٌجوز لكل من له  1954لسنة  16من قانون اصالح االحداث رقم  16/1المادة  ولما كانت
حق فً استئناف احكام محاكم الدرجة االولى ان ٌستأنف أي حكم من احكام محكمة الصلح او 

 احداث الى محكمة االستئناف وٌكون حكمها قطعٌاً".المحكمة البدائٌة بصفتها محكمة 
ولما كان النص المذكور ٌحول بٌن محكمة النقض وبٌن قبول الطعن االمر الذي ٌشكل مخالفة 

حكمة االستئناف حكماً قطعٌاً ذلك ان القانون فٌما ٌتعلق باعتبار حكم م القانون االساسً إلحكام
المذكور بوصفه القانون االسمى قد تضمن مجموعة من القواعد واالصول الدستورٌة سواء فٌما 

 ٌتعلق بضمان الحقوق والحرٌات العامة او بتحقٌق العدل والمساواة.
)الفلسطٌنٌون امام القانون والقضاء سواء ال تمٌٌز بٌنهم بسبب  ( منه9المادة ) وفً ذلك نصت

 العرق او الجنس او اللون او الدٌن او الراي السٌاسً او االعاقة".
 حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة ملزمة وواجبة االحترام -1على ان ) (10المادة ) فٌما نصت

تعمل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة دون إبطاء على االنضمام الى االعالنات والمواثٌق االقلٌمٌة  -2
 التً تحمً حقوق االنسان(. والدولٌة

من ذات القانون )رعاٌة االمومة والطفولة واجب وطنً  من ذات القانون 29/1المادة  كما ونصت
 لألطفال الحق فً الحماٌة والرعاٌة الشاملة(.

 )التقاضً حق مصون ومكفول للناس كافة(. منه30/1المادة  ونصت
والتً اعتمدتها الجمعٌة العامة بقرارها  1989وقد تضمنت دٌباجة اتفاقٌة حقوق الطفل سنة 

ان الطفل بسبب عدم نضجه البدنً والعقلً ٌحتاج الى ) 20/10/1989المؤرخ فً  44/25
 اجراءات وقاٌة ورعاٌة خاصة بما فً ذلك حماٌة قانونٌة مناسبة....(.
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كما عرفت المادة االولى منها الطفل انه ) وكل انسان لم ٌتجاوز الثامنة عشرة ما لم ٌبلغ شن الرشد 
 قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علٌه(.

من االتفاقٌة )تسعى الدول االطراف لتعزٌز اقامة قوانٌن واجراءات  40/3ة كما ونصت الماد
وسلطات ومؤسسات منطبقة خصٌصاً على االطفال الذٌن ٌدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات او 

 ٌتهمون بذلك او ٌثبت علٌهم ذلك..(.
الطفل بانه )كل انسان لم ٌتم  2004لسنة  7( من قانون الطفل الفلسطٌنً رقم 1المادة ) كما عرفت

 الثامنة عشر من عمره.
المشار  من قانون اصالح االحداث 16/1المادة  وبإلقاء السمع والبصر والفؤاد الى ما نصت علٌه

الٌها آنفاً فً شقها المتعلق اعتبار احكام محكمة االستئناف احكام قطعٌة وبمقابلة هذا النص مع 
نصوص القانون االساسً سالفة الذكر نستظهر تناقضاً واضحاً ذلك ان تحصٌن احكام محكمة 

طفال من الطعن بالنقض ٌقوم على غٌر اساس بل ٌهدم حق الطفل االستئناف الصادرة بحق اال
بالرعاٌة والعناٌة الخاصة التً منحه اٌاها القانون االساسً والمواثٌق االقلٌمٌة والدولٌة كما ال ٌعقل 
منطقاً وقانوناً ان تكون االحكام الصادرة عن محكمة االستئناف بحق، البالغٌن محالً للطعن بالنقض 

رم الطفل من هذا الحق بل ان حق الطفل بالنقض هو اكثر لزوماً للطفل منه للبالغ وفً فً حٌن ٌح
حرمانه من هذا الحق مخالفة لنصوص احكام القانون االساسً وبذلك تغدو نصوص القانون 

المذكور مجرد لغو او مجموعة من المواعظ واالرشادات والنصائح ٌمكن تنحٌتها جانباً بنصوص 
 ادنى منها درجة.

 
 

 منطوق الحكم
المادة  ولما كان االمر كذلك وحٌث ان عبارة ) وٌكون حكمها قطعٌاً ( الواردة فً الفقرة االولى من

وفق ما نرى ونعتقد مخالفة إلحكام القانون  1954لسنة  16من قانون اصالح االحداث رقم  16
االساسً وفق ما بٌناه، وحٌث ان النص المذكور الزم للفصل فً الطعن المقدم من حٌث تقرٌر 

لسنة  3من قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا رقم  27/2ادة الم قبوله من عدمه نقرر عمالً بأحكام
وقف نظر الطعن واحالة االوراق للمحكمة العلٌا التً  من القانون االساسً 104المادة  و 2006

االساسً مؤقتاً مهام المحكمة الدستورٌة العلٌا لحٌن تشكٌلها للفصل فً المسالة اناط بها القانون 
ن م 16/1المادة  الدستورٌة، اال وهً عدم دستورٌة عبارة ) وٌكون حكمها قطعٌاً( الواردة بنص

 .1954لسنة  16قانون اصالح االحداث رقم 
 
 
 
 
 

  جملة الصدور وتاريخ الفصل
 2/6/2014قراراً صدر تدقٌقا باسم الشعب العربً الفلسطٌنً 

 
 
 

  القضاة في الصدور
 الكاتـــــب الرئٌـــــــس
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