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   ةرــــكذــم

   نم ةمدقم

  عضو جملس األمة صفتهببشخصه واحلربش ظاهر الدكتور مجعان  : الوأ

  بشخصه وبصفته عضو جملس األمةالطبطبائي الدكتور وليد مساعد  : اً يناث

    ٢٠١٨لسنة  ٥ ن رقميف الطع 

  ٨١٠٢ ةنسل ٦ مقر نعطلاو
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   طلب التدخل انضماماً 

بشخصه احلربش ظاهر ماضي النائب الدكتور مجعان من قبل 

  عضو جملس األمة صفتهبو

من قبل النائب الدكتور وليد مساعد السيد ابراهيم كذلك و

  بشخصه وبصفته عضو جملس األمةالطبطبائي 

يف مواجهة رئيس جملس األمة بصفته املدعى عليه الثاني جانب  إىل 

    ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥الطاعنني يف الطعنني رقمي 

  

قبول طلب  جملس األمة يف أعضاء موبصفته مبشخصه نييستند املتدخل

لس األمة بصفته جمإىل جانب املدعى عليه الثاني رئيس  انضماماً  ماتدخله

  : إىل سببني  ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥رقمي  نيشكالً يف الطعن
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  : السبب األول 

  : من قانون املرافعات املدنية والتجارية بأنه  ٨٧نصت املادة 

جيوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل يف الدعوى منضما ألحد اخلصوم أو طالبا [ 

احلكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون ذلك باإلجراءات املعتادة لرفع 

وم الدعوى قبل يوم اجللسة أو بطلب يقدم شفاهة يف اجللسة يف حضور اخلص

  ] . ويثبت يف حمضرها 

  : من ذات القانون على أنه  ٨٨ونصت املادة 

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله ملصلحة [ 

كما جيوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب ......... العدالة أو إلظهار احلقيقة 

ترى ملصلحة إعالن ملخص واف من طلبات اخلصوم يف الدعوى إىل أي شخص 

  ]. العدالة أو إلظهار احلقيقة أن يكون على علم بها 
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  ...... ... يف ذا الصدد  وقضت احملكمة الدستورية

بإنشاء احملكمة الدستورية  ٧٣/  ١٤أن مقتضى املادة الثامنة من القانون رقم [ 

تطبق يف كل ما مل يرد بشأنه نص خاص يف الئحة احملكمة الدستورية ( أنه 

األحكام املقررة لدى دائرة التمييز وفيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون أو 

إذا كان ذلك القانون وتلك الالئحة و) . مع طبيعة العمل يف احملكمة الدستورية 

قد خال كل منهما من نصوص خاصة بعدم صالحية أعضاء احملكمة الدستورية 

  ] وردهم وتنحيتهم فقد وجب الرجوع إىل أحكام قانون املرافعات يف هذا الشأن 

  ] ٢٠٠٠/  ٧/  ٣، صادر يف  ٢٠٠٠/  ٥،  ٤احلكم يف الطعنني رقمي : لطفًا أنظر [ 

، فإنه خبلو القانون وتلك الالئحة من  استقر قانونًا وقضاءًا دستورياً وبإنزال ما 

فقد وجب الرجوع إىل أحكام قانون نصوص خاصة بالتدخل االنضمامي 

املرافعات يف هذا الشأن وإعمال قواعدها اخلاصة بالتدخل املنصوص عليها يف 

  . من قانون املرافعات  ٨٨و  ٨٧املادتني 

سواءًا  ة يف الطعن وأن احلكم الصادر فيهذوي املصلحمن املتدخلني فإن لذا 

جملس األمة والتي جاءت  اءعضأك ةالقانوني ماكزهايؤثر يف مرسسلبًا أو إجيابًا 



5 
 

تعبريا عن إرادة الناخبني باعتبار أن األمة مصدر السلطات وفقا  ماعضويته

  .   من الدستور  ٦للمادة 

حتقيقًا حلسن  التدخلمبفهوم سعت من قانون املرافعات تو ٨٨خاصة أن املادة 

، فأجازت للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن سري العدالة وصوالً إلظهار احلقيقة 

وأنه ......... تأمر بإدخال من ترى إدخاله ملصلحة العدالة أو إلظهار احلقيقة 

أن تكلف إدارة الكتاب إعالن ملخص واف من طلبات اخلصوم يف  جيوز هلا

ر احلقيقة أن يكون على علم شخص ترى ملصلحة العدالة أو إلظهاالدعوى إىل أي 

  . بها 

مبدأ ضمان فإن ضوع الطعن وتعلقه الشديد بعضوية املتدخلني وبالنظر ملو

مبدأ سري من الدستور ، و ١٦٢القضاء حلقوق األفراد وحرياتهم املقرر يف املادة 

ومبدأ الدور االجيابي للمحكمة  ،من الدستور   ١٦٣يف املادة  العدالة املقرر

هذه ومبدأ احملاكمة املنصفة للنص املطعون التي تستطرق ،  الدستورية

  . من عدمها مسألة إسقاط عضويتهماإىل تناول حبكم اللزوم احملاكمة 
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 ماهتدخلقبول طلب من التدخل ب نيهذه املبادئ متكني املتدخل قتضيمما ت

مبا سيقدمه إلظهار احلقيقة واالستيثاق منها  االنضمامي سالف البيان

أن الدفع مبعناه القانوني وحسبما قضت به  خاصة،  من دفوع ودفاع نياملتدخل

إىل القاضي يتقدم بها اخلصم احملكمة الدستورية هو اإلجراء أو الوسيلة التي 

مبا يدعيه خصمه ، فهو األداة ردًا على طلب خصمه ، بقصد تفادي احلكم عليه 

  . يف يد املدعي قابلة يف الدعوى امل

  ] ١٩٩٥أبريل  ٢٢دستوري بتاريخ  ١٩٩٤لسنة  ٥كمة الدستورية يف الطعن رقم احملحكم [ 

هو الطريق  نيمما يكون طلب التدخل االنضمامي الذي يبتغيه املتدخل

يف  أعضاء ماباعتباره ةالقانوني ماكزهاالوحيد للرد على الطعن الذي ميس مر

  . جملس األمة 
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  : والسبب الثاني 

القضاء الدستوري على قبول التدخل االنضمامي يف الدعوى  عليهاستقر ما 

  :  الدستورية العينية

الختصاصها بالنظر يف الدعوى الدستورية احملكمة الدستورية  إعمالومن ذلك 

عادل محود / االستاذ من قبل املقدم التدخل االنضمامي  طلبالعينية يف ظل 

مبذكرة عن نفسه وبصفته وكيال عن تسعة عشر شخصًا بطلب البحريي احملامي 

وقدم املتدخل عن نفسه . إىل جانب احلكومة شكالً  انضماماقبول تدخلهم 

وبصفته وكيال مذكرة أورد فيها عددًا من الدفوع منها الدفع بعدم قبول 

  .   الدعوى الدستورية النتفاء صفة الطاعنتني

  ]  ٢٠٠١أبريل  ٢١، صادر بتاريخ ) دستوري (  ٢٠٠١لسنة  ٣الطعن رقم  : لطفًا أنظر يف ذلك [ 

  ] ٢٠٠٠ يوليو ٤، صادر بتاريخ ) دستوري (  ٢٠٠٠لسنة  ٧الطعن رقم  : لطفًا أنظر يف ذلك [ 

  ] ٢٠٠٦ مارس ٢٣، صادر بتاريخ ) دستوري (  ٢٠١٥لسنة  ٢٠الطعن رقم  : لطفًا أنظر يف ذلك [ 
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طعن مباشر (  ٢٠١٥لسنة  ١٣ناهيك أن احملكمة الدستورية يف حكمها رقم 

عندما تناولت التدخل  ٢٠١٥ديسمرب  ١٦الصادر بتاريخ ) دستوري 

االنضمامي يف الطعون املباشرة الدستورية املوجه أصالً إىل التشريع قررت 

  : صراحة بأن 

يتحدد بعد  -نطاق الطعن املباشر من ناحية أشخاصه وموضوعه [ 

  ] .دون جتاوز هذا النطاق مبا جاء بصحيفته شكالً وموضوعًا  - قبوله

فإذا كان ذلك وكان هذا النطاق وفقا للحكم الدستوري سالف البيان يتحدد مبا 

جاء ، فإنه ال مراء أن ما  جاء بصحيفة الدعوى الدستورية شكالً وموضوعاً 

، وأن احلكم وصفاتهم تدخلني بصحيفة الطاعن يتصل اتصاالً وثيقًا بأشخاص امل

الدستوري وإن كان عينيًا له حجية مطلقة تنسحب آثارها إىل الكافة ومنهم 

من املتدخلني هذا التدخل  ضيتفإن ذلك يقدون احلاجة لتدخلهم املتدخلني 

منه بأن شرف القضاء  ١٦٢استنادًا إىل الدستور ذاته فيما قرره يف املادة 

ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان حلقوق املتدخلني بعد ثبوت اتصال الطعن بهما 

خاصة أن تدخلهم ليس مقصورًا على أشخاصهم إمنا اتصاالً وثيقًا 
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وهو ما خيتلف عن بصفته  مبثل اختصام رئيس جملس األمةبصفاتهم 

    .يف املنازعات الدستورية الطبيعيني تدخل األفراد 

تهم أعضاء جملس األمة فقد سبق وأن قبلت وهذا التدخل من املتدخلني بصف

بذات الصفة ، وذلك عندما دستورية  احملكمة الدستورية تدخالً يف منازعة

احلال عضوا يف رئيس جملس األمة بصفته والذي يعد يف واقع قبلت تدخل 

الصادر احلكم فيها بتاريخ  ١٩٩٤/  ٣جملس األمة يف الدعوى الدستورية رقم 

تعرض لطلب التدخل دون أن تمن ذوي املصلحة باعتباره  ١٩٩٤/  ٦/  ٢٩

   . بالرفض 

  ] ١٩٩٤/  ٦/  ٢٩دستوري بتاريخ  ١٩٩٤/  ٣حكم احملكمة الدستورية رقم [ 

قبول احملكمة الدستورية لتدخل رئيس جملس األمة بصفته وهو خر ومثالنا اآل

 ١٧دستوري الصادر احلكم فيه بتاريخ  ١٩٩٤/  ١[ يف الطعن الدستوري رقم 

قوًال منه بأنه اخلصم األصلي من ذوي الشأن األصليني باعتباره ]  ١٩٩٤مايو 

و وصاحب الشأن األول يف خصومة الطعن ، وأنه بتدخله ال يدعي حقًا لنفسه أ

أن حيل حمل املطعون ضده اآلخر ، وإمنا ليساعد يف تقرير موقفه يف اخلصومة ، 
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ابتغاء مصلحة الدفاع عن قرار اجمللس والتي تتأثر حبجية التقرير القضائي ، 

  . وأنه يكفي لتربير قبول تدخله اعتباره من ذوي الشأن 

  ] ١٩٩٤/  ٥/  ١٧دستوري بتاريخ  ١٩٩٤/  ١حكم احملكمة الدستورية رقم [  

عضو جملس  متهاصفم وصهاشخأباملتدخلني وبناء على ما سبق بيانه يلتمس 

انضمامًا إىل جانب املدعى عليه الثاني  همتدخل القبول شكالً لطلباتاألمة 

  . رئيس جملس األمة بصفته يف مواجهة الطاعن 

أمام احملكمة  انيتقدمفإن املتدخلني ،  اتالطلب وأنه يف حالة قبول هذه

   : التالية اجلوهرية دستورية املوقرة بالدفوع ال

ني يف طعنيهما عدم قبول الطعن النتفاء مصلحة الطاعن: الدفع األول 

  .  ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥رقمي 

 نيعدم اختصاص احملكمة الدستورية يف نظر الطعن: الدفع الثاني 

  .  ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥رقمي 

  . موضوعًا   ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥رقمي ني رفض الطعن: الدفع الثالث 
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  وفقا لآلتي وسيفصل املتدخل دفاعه يف الدفوع اجلوهرية سالفة البيان
  

   األولالدفع 

  لطاعناصلحة منتفاء ال الطعنعدم قبول 

أن الطاعن ارتكن لقبوله طعنه  ٢٠١٨لسنة  ٥يتضح من فحوى الطعن رقم 

  . لتوافر املصلحة الشخصية املباشرة له يف طعنه 

توافر على فقد ارتكن الطاعن لقبوله طعنه  ٢٠١٨لسنة  ٦رقم الطعن  أما

  :يف طعنه وهما  لهمصلحتني 

  . للطاعن املصلحة احملتملة : أوال 

  .  للطاعن املباشرةاملصلحة الشخصية : ثانيًا و

يفتقد إىل سنده الصحيح من القانون إن ما ذهب إليه الطاعنني يف طعنيهما 

  . والواقع 

   :ولبيان ذلك سنتناول 
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  أوال

بتوافر املصلحة  ٢٠١٨لسنة  ٦يف الطعن رقم الرد على ما ذهب إليه الطاعن 

  : له احملتملة 

  وثانيا 

بتوافر  ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥ني يف الطعنني الرد على ما ذهب إليه الطاعن

  .  ماهلاملصلحة الشخصية املباشرة 

  وفقا لآلتي بيانه

لسنة  ٦يف الطعن رقم  املصلحة احملتملة للطاعنالرد على توافر : أوال 

٢٠١٨    

  : أن  يف تربير توافر املصلحة احملتملة له الطاعن قال

. القضاء الدستوري توسع مبفهوم املصلحة بأن ضمنها املصلحة احملتملة [ 

 ٤٢الطعن بعدم دستورية املادة  دوساق الطاعن يف هذا األمر مثاالً ملا حدث عن
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يف شأن مكافحة غسيل األموال ومتويل  ٢٠١٣لسنة  ١٠٦رقم من القانون 

   ] .  اإلرهاب

  : باآليات التالية  مردود عليه هبيانسالف وفقًا للما ذهب إليه الطاعن إن 

  : اآلية األوىل 

املدنية والتجارية نصت على  رافعاتمن قانون امل الثانيةاملادة أنه وإن كانت 

  :  أنه 

ال يقبل أي طلب أو دفع ال يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، [ 

ومع ذلك تكفي املصلحة احملتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع 

  ] ضرر حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه 

أن فة البيان سالنص املادة الثانية من قانون املرافعات تطبيق إال أن مؤدى 

دى احلالتني فقط ـي إحـًا لقبول الدعوى إال فاملصلحة احملتملة ال تصلح أساس

  : وهما 

  



14 
 

  . حالة دفع ضرر حمدق : األوىل احلالة 

  . حالة االستيثاق حلق خيشى زوال دليل عند النزاع فيه : الثانية واحلالة 

وعند بسط ما ساقه الطاعن تربيرًا لتوافر املصلحة احملتملة له جند أن احلالتني 

املشروطتني الستنهاض هذه املصلحة ال تنطبق أي منهما على حالة الطاعن يف 

  . طعنه 

  : دق احمللضرر افبالنسبة حلالة دفع 

احلاجة إىل محاية القانون للحق املعتدى عليه أو املهدد فإنه ملا كانت املصلحة هي 

  . باالعتداء عليه واملنفعة التي حيصل عليها املدعي بتحقيق هذه احلماية 

وعة له وقد و مصلحة مشرأذى الذي يصيب الشخص يف حق األ وكان الضرر هو

   . و ضرر معنويأيكون هذا الضرر مادي 

هو الضرر الذي يلزم درؤه بسرعة ال تكون عادة يف التقاضي الضرر احملدق وكان 

  . العادي 
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ال جندها التي ساقها الطاعن الطعن من مالبسات وظروف  هتخلصفإن ما نس

بعيد إىل توافر ضرر حمدق يف احلقوق الدستورية  وال منمن قريب ال تشري 

تويل الوظيفة النيابية عند حق ما يتبعه من حصرها يف حقه بالرتشيح والتي 

بني املتنافسني يف انتخابات أعضاء جملس األمة حسبما من الفوز بهذا الرتشيح 

  .  إرادة الناخبني هتعرب عن

 الفهذه احلقوق الدستورية سالفة البيان والتي استنهضت الطاعن إلقامة طعنه 

تويل حقه يف الرتشيح وما يتبعه من حق منفعته من تزال حتفظ للطاعن 

لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٦الوظيفة النيابية سواء قضي بعدم دستورية املادة 

  .  بشأن الالئحة الداخلية من عدمه ١٩٦٣

شروطة لتوافر مما ال يتوافر معه حالة الضرر احملدق باعتبارها إحدى احلاالت امل

 خاصة أن طبيعة الدعوى الدستورية هي دعوى عينية ال، واملصلحة احملتملة 

  . كالدعوى املستعجلة الضرر احملدق بسرعة تعني على درء 
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  :  عند النزاع فيه هأما بالنسبة حلالة االستيثاق حلق خيشى زوال دليل

الدعوى الدستورية هي أنها دعوى عينية خترج عن مفهوم  طبيعة فإن

  . االستيثاق حلق خيشى زوال دليل خاص بها عند النزاع فيه 

بشأن الالئحة الداخلية  ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٦املادة  مما ال تكون

الدستوري  - حمالً لالستيثاق منها خشية زوال دليلها يف النزاع سالفة البيان 

  الذي يعرضه الطاعن أمام احملكمة الدستورية العيني 

  : اآلية الثانية 

، لقبول الدعوى تكفي املصلحة احملتملة  أنهإن ما نصت عليه املادة الثانية من 

وأن املطلق يؤخذ على إطالقه ما مل يقيد أو فإن هذا النص ورد مطلقا وعاما ، 

  .  خيصص 

لسنة  ١٠٩القانون رقم املادة الرابعة مكررًا املضافة مبوجب وحيث نصت 

صراحة على بإنشاء احملكمة الدستورية  ١٩٧٣لسنة  ١٤القانون رقم  إىل ٢٠١٤
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ومل تنص على  ون الدستوريةباشرة يف الطعاملشخصية الصلحة امل شرط توافر 

  .  املصلحة احملتملة

تعد  ٢٠١٤لسنة  ١٠٩القانون رقم  املادة الرابعة مكررًا املضافة مبوجب فإن

مما تنتفي واحلال كذلك نصًا خاصًا يقيد املادة الثانية من قانون املرافعات 

يف شق كفاية املصلحة احملتملة املادة الثانية من قانون املرافعات تطبيق معه 

  . أمام احملكمة الدستورية  على اإلدعاء املباشر 

  :  هه استقر يف القضاء الدستوري بأننألهذا التقييد سالف البيان قد نص على و

الدعوى الدستورية نظرًا لطبيعتها كدعوى عينية تستهدف ملا كانت [  

التشريع املطعون عليه بالعيب ، فقد وضع املشرع إجراءات حتريكها وشروط 

، وكانت تلك اإلجراءات .  على حنو خاص مرسومقبوهلا واالختصاص بنظرها 

من مقومات الدعوى الدستورية ، فإن والية احملكمة الدستورية بالفصل يف 

، لتعلقها بالنظام العام ية القوانني واللوائح ال تنعقد إال بإتباعها دستور

باعتبارها شكالً جوهريًا يف التقاضي قصد به املشرع مصلحة عامة ، حىت ينتظم 
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التداعي يف املسائل الدستورية باإلجراءات التي رمسها ، وإال كانت الدعوى 

  ..] ت الدستورية غري مقبولة ، يف حال جتنب تلك اإلجراءا

  ] ١٩٩٥أبريل  ٢٢دستورية يف  ١٩٩٤لسنة  ٥احلكم رقم [ 

أن املشرع تطلب بصريح  منعقدة بغرفة املشورة وقد أكدت احملكمة الدستورية

سالف  ٢٠١٤لسنة  ١٠٩القانون رقم  مبوجب املادة الرابعة مكررًا املضافةنص 

  :  قرارهاالذكر أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فقالت يف 

القانون رقم املضافة مبوجب  -ملا كان من املقرر طبقا للمادة الرابعة مكررًا  [

أن  - ١٩٧٣لسنة  ١٤رقم إنشاء احملكمة الدستورية إىل قانون  ٢٠١٤لسنة  ١٠٩

وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعنًا بطريق اإلدعاء املشرع 

متطلبًا املشرع  -يف أي قانون أو مرسوم أو الئحة  -املباشر أمام هذه احملكمة 

أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي ال بصريح نص هذه املادة 

أن يقبل الطعن يف غيبتها ، ومفاد ذلك أنه ال يكفي لقبول الطعن املباشر جمرد 

يكون النص التشريعي املطعون عليه خمالفًا يف ذاته للدستور ، بل يتعني أن 

ن تطبيق هذا النص على الطاعن قد أخل بأحد احلقوق التي كفلها يكو
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راجحًا وأن أو أن يكون تطبيقه عليه الدستور على حنو أحلق به ضررًا مباشرًا ، 

  ] .  اإلضرار به صار حمتمالً 

  ] ٢٠١٦مايو  ٢٥، بتاريخ  ٢٠١٦لسنة  ١املقيد برقم يف الطعن املباشر غرفة املشورة قرار [ 

 أن املصلحة احملتملة ال تعد 
َ
ـن
ّ
ويتضح من ذلك أن قرار غرفة املشورة قد بـي

أساسًا لقبول اإلدعاء املباشر وإمنا أساس قبوهلا هو املصلحة الشخصية املباشرة 

وأن االحتمال ال يؤخذ به يف اإلدعاء املباشر إال إذا كان تطبيق هذا من جانب ، 

  .  من جانب آخرالنص املطعون فيه راجحا على الطاعن 

 ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٦حمل تطبيق املادة ذلك ؛ وكان وملا كان 

يستهدف عضوية جملس األمة وأعضاء هذا بشأن الالئحة الداخلية جمللس األمة 

اجمللس فقط دون غريهم ، وال شأن لألفراد العاديني ومنهم الطاعن يف تطبيقها 

وسع مبفهوم املصلحة احملتملة واألخذ بهذا ، فإن ما أراده الطاعن بتطبيق الت

ينتفي متامًا هذا  -والذي أورد مثاًال مبهم على هذا التوسع  –التوسع جلانبه 

املطعون عليها ال تنطبق الطاعن وهو غري معىن  ١٦التوسع لكون املادة 

  . بتطبيقها يف جملس األمة لكونه ليس عضوا من أعضاء جملس األمة 
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  : مردود عليه باآلتي الذي ساقه الطاعن فإن املثال ومن جانب آخر 

  : أوال 

كمة احمليعوزه الدليل إذ أن الطاعن مل يذكر رقم احلكم الصادر من أن املثال 

حىت يتوقف الدفاع املتدخل على وقائع الطعن فيه الدستورية وتاريخ صدوره 

  . وأسباب ومنطوق احلكم 

  : ثانيًا و

ال يعرب عن توسع القضاء الدستوري  ساقه الطاعنالوحيد الذي أن املثال 

بالرغم مما بيناه وتواتره على األخذ باملصلحة احملتملة  مبفهوم املصلحة

   . بشأنها 

  : وثالثًا 

أن هذا املثال إمنا جاء يف دعوى غري مباشرة حمالة من إحدى احملاكم التي 

وبالتايل ال يصح القياس على هذا املثال وإعماله تنظر دعوى موضوعية ، كانت 
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وشروط أقامها الطاعن ؛ الختالف أساس الدعويني يف دعوى دستورية مباشرة 

  . قبوهلما وإجراءاتهما 

لتوافر املصلحة احملتملة للطاعن النتفاء ال حمل أنه الصة ملا سبق اخللذلك فإن 

 ، وأن إعمال تطبيقنب هذا من جااحلالتني هلذه املصلحة يف طعن الطاعن 

بشأن الالئحة الداخلية جمللس األمة ال  ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٦املادة 

تمسك اليف  أحقية الطاعنمعه مما تنتفي  يتعلق بالطاعن بأي شكل كان

يقرر من تلقاء نفسه بأن  ، وتبعًا لذلك ال يستقيم معه أنباملصلحة احملتملة له 

من  أحلق به ضررًا  قد - أعضاء جملس األمةوهم  -املخاطبني بها تطبيقها على 

  . جانب آخر 

 ٦و  ٥ني يف طعنيهما رقمي ومن هنا ننتقل إىل الرد على ما قرره الطاعن

  .بتوافر املصلحة الشخصية املباشرة له يف طعنه املاثل   ٢٠١٨لسنة 
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  للطاعن  الشخصية املباشرة ةالرد على توافر املصلح: ثانيا 

   : بأن الشخصية املباشر  مصلحته ٢٠١٨لسنة  ٥حدد الطاعن يف الطعن رقم 

أن بطالن عضوية النائب وليد الطبطبائي على أثر زوال أحد الشروط [ 

تصبح عضوية جملس األمة القانونية الالزمة الستمرارها فيه يرتتب عليه أن 

هذه العضوية حليازته  عن الدائرة الثالثة شاغرة وحيق للطاعن التقدم لشغل

كون امسه  لكافة الشروط القانونية الالزمة لشغل العضوية يف جملس األمة

لذلك فإن الطاعن . مدرجًا يف أحد جداول االنتخاب للدائرة االنتخابية الثالثة 

تتوافر فيه الصفة واملصلحة يف الطعن املاثل ، فيكون الطعن مقبول شكالً خاصة 

كفالة املقررة قانونًا ، وتوقيع صحيفة الطعن من ثالث بعد استيفاء الطاعن لل

  ] . حمامني موكلني أصليا بوكاالت مرفقة طي صحيفة الطعن 

   : بأن الشخصية املباشر  مصلحته ٢٠١٨لسنة  ٦يف الطعن رقم حدد الطاعن كما 

نال من احلقوق الدستورية له وأهدرها وحال بينه أن النص املطعون فيه [  

وبني حقني أصيلني كفلهما الدستور له وهو حقه بالرتشح لالنتخابات وأيضا 



23 
 

أصابه ضررًا مباشرًا أخل حبقه كمواطن كويتي ، ف حقه بتويل الوظيفة النيابية

للرتشح لالنتخابات التكميلية للمنافسة على الكرسي الذي كان جيب أن يكون 

وليد الطبطبائي ، وأنه لوال نص املادة / شاغرًا بسقوط عضوية النائب الدكتور 

املطعون عليها لتمكن الطاعن من ممارسة حقه الذي كفله الدستور بالرتشح 

، فتكون املصلحة املبتغاة من هذا الطعن ليست الوظيفة النيابية وشغل 

   ] . نظرية إمنا عملية واقعية 

مصلحة شخصية  ماال حيقق هلسالف بيانه وفقًا لل نيإن ما ذهب إليه الطاعن

مردود عليه مباشرة يف اإلدعاء الدستوري املباشر أمام احملكمة الدستورية ، و

   : باآليات التالية 

  األوىلاآلية 

على أن ضررًا مباشرًا أخل حبقه  الشخصية املباشرة مامصلحته نيالطاعن عقد

كمواطن للرتشح لالنتخابات التكميلية على الكرسي الذي كان جيب أن يكون 

شاغرًا بسقوط عضوية النائب الدكتور وليد الطبطبائي الذي صدر حبقه حكم 

ها لتمكن الطاعن من ممارسة بعقوبة جناية ، وأنه لوال نص املادة املطعون علي
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فإن املصلحة وعليه . حقه الذي كفله الدستور بالرتشح وشغل الوظيفة النيابية 

  .  ليست نظرية إمنا عملية واقعية هطعناملبتغاة من 

  : لسببني وما ذهب إليه الطاعن ال حيقق له مصلحة شخصية مباشرة 

  : السبب األول 

أن الضرر الذي ادعى به الطاعنني الناتج عن املادة املطعون عليها ال يصلح 

أساسًا لتوافر املصلحة الشخصية املباشرة يف حق الطاعنني ، نظرًا ألنه وإن 

افرتضنا جدالً وجود هذا الضرر بسبب تطبيق جملس األمة للنص املطعون فيه 

تنتفي معه املصلحة الطاعنني مما  عــلــىيكن إال أن هذا التطبيق مل 

  . الشخصية املباشرة التي ادعى بها الطاعنني 

  : كمة الدستورية صراحة مبا سبق بأن احملوقد قضت 

بقيام الدليل على  رهـــيـــنأن مناط قبول الدعوى الدستورية أمامها [ 

  . ]  جـــراء تــطــبــيـــق النص املطعون عليهوجود ضرر حلق اخلصم من 

  ] ٢٠١٦مارس  ٩دستوري بتاريخ  ٢٠١٤لسنة  ٢٨رقم الدستورية حكم [ 



25 
 

  :  الثانيالسبب 

مل بالرتشح ، وهذا األعلى جمرد أن الطاعنني عقدا مصلحتهما الشخصية 

أمل غري قائم عند رفع ه مصلحة شخصية مباشرة ؛ ألن مااألمل ال يكسبه

  . الطاعن لطعنه 

دى مبكما أن ضياع هذا األمل ليس مرهون بالنص املطعون فيه إمنا مرهون 

ا من جراء تطبيق النص املطعون م، وال يشكل ضررًا وقع عليه الطاعنني قدرات

  .  لكون هذا النص مل يطبق عليها من األساس  عليه

وإن  -هي مصلحة نظرية حبته  نيوبالتايل فإن املصلحة التي ارتكن إليها الطاعن

؛ ألنها مصلحة ليست  - يف طعنه بأنها عملية واقعيةأحد الطاعنني  وصفها 

عن  نيه قد ميتنع الطاعنحالة وقائمة عند رفع طعنه هذا من جانب ، وأن

 ١٦احلكم بعدم دستورية املادة  الرتشح لعضوية جملس األمة حىت وإن صدر

  . ن جانب آخر مما ال يتحقق اجلزم بتوافر هذه املصلحة ماملطعون عليها 
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عدم كفاية املصلحة النظرية والتي الدستوري على القضاء يف وقد استقر 

ابتغاء إبطاله إبطاالً جمردًا باعتبار أن النص التشريعي  الطعن على تستهدف

  . هذه املصلحة ال جيوز االرتكان عليها لقبول الدعوى الدستورية 

  ] ٢٠١٦مارس  ٢٣بتاريخ دستوري  ٢٠١٥لسنة  ٢٨حكم الدستورية رقم [ 

  اآلية الثانية

املطعون عليها هو تنظيم داخلي  ١٦أن التنظيم املنصوص عليه يف املادة 

من  ١١٧خاص مبمارسة جملس األمة الختصاصاته والتي أحالت املادة 

الدستور جمللس األمة سلطة تنظيم اختصاصاته الدستورية ومن بينها تطبيق 

  . ور الفقرة ب من الدست ٨٢املادة 

ه ما جرى يف جملس األمة عند إتباععلى  نيوبالتايل فإن استناد الطاعن

لتربير توافر مصلحته لتنظيم املنصوص عليه يف النص املطعون فيه ل

إمنا يؤدي هذا االستناد إىل انتفاء هذه املصلحة ؛ ألن هذا ، الشخصية املباشرة 

يف الرتشح لعضوية جملس األمة الذي يضل قائما ال  ماالتنظيم ال صلة له حبقه

من الدستور  هذا من جانب ، وإقحامًا  ٨٢و  ٨٠أحد يف املادتني  ماينازعه عليه
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ليس من  نياملطعون عليها يف غري موضعها خاصة أن الطاعن ١٦للمادة 

  . املخاطبني بالنص املطعون فيه 

  اآلية الثالثة

إال إذا قبول املنازعة الدستورية ال تتحقق لشرط كأن املصلحة الشخصية املباشرة 

  .ا ينطبق على حالة الطاعن شخصيًا كان النص املطعون فيه مم

وال يعد شخصيا  نيمن الئحة اجمللس ال عالقة له بالطاعن ١٦تطبيق املادة  وملا كان

من املخاطبني بها ، إذ أن النص املطعون فيه قد حدد على سبيل  نيالطاعن

األشخاص املخاطبني بها ومراكزهم القانونية وحمل تطبيقها ، بأن احلصر 

املخاطب بها هو عضو جملس األمة الذي يفقد أحد الشروط املنصوص عليها يف 

  . دستور أو يف قانون االنتخاب أو فقد أهليته املدنية من ال ٨٢املادة 

 ١٦املادة  من الطعن على نيفبالتايل تنتفي املصلحة الشخصية املباشرة للطاعن

 مالكونه ؛بشأن الالئحة الداخلية جمللس األمة  ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم 

بها  انجيعل واحلال كذلك أن املصلحة التي يدعيمما من غري املخاطبني فيه 
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مصلحة نظرية غايتها إبطال النص إبطاالً جمردًا ، مما تنتفي معه املصلحة هي 

  . الشخصية املباشرة كشرط لقبول طعنه املاثل 

انتفاء املصلحة احملكمة الدستورية منعقدة يف غرفة املشورة مبدأ  أرستوقد 

غري حمض مصلحة نظرية لكونها بالنص املطعون فيه  نيخاطباملغري لالشخصية 

  :  قوهلابمعتربة قانونًا ؛ 

أن املصلحة املعتربة قانونًا جيب أال تكون حمض مصلحة نظرية ، غايتها إما [ 

 - وكانت الطاعنات ، ، ومىت كان ذلك ........ إبطال النصوص إبطاالً جمردًا ، 

باحلكم الوارد بالنصوص املطعون فيها ،  غري خماطبات أصالً  -وهن كويتيات 

مبا تنتفي مصلحتهن يف الطعن عليها ، مما يتخلف معه مناط قبول الطعن ، 

  ] .  ومن ثم يكون حريًا بالتقرير بعدم قبوله

  ] ٢٠١٧مايو  ٢٣بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ١قرار غرفة املشورة يف الطعن املباشر املقيد برقم [ 
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  ةالرابع اآلية

أن النص املطعون ب القول ٢٠١٨لسنة  ٦يف الطعن رقم  يقبل من الطاعنال أنه 

فيه نال من احلقوق الدستورية له وأهدرها وحال بينه وبني حقني أصيلني 

كفلهما الدستور له وهو حقه بالرتشح لالنتخابات وأيضا حقه بتويل الوظيفة 

يقصد من  بأنه ،من طعنه  ةالستنهاض مصلحته الشخصية املباشرالنيابية 

  .  صون حقوقه ومصاحلهطعنه 

انتفاء املصلحة احملكمة الدستورية منعقدة يف غرفة املشورة مبدأ  أرستوقد 

حمض الشخصية املباشرة التي تستهدف جمرد صون احلقوق واملصاحل لكونها 

  :  قوهلابمصلحة نظرية غري معتربة قانونًا ؛ 

، غايتها إما  حمض مصلحة نظريةأن املصلحة املعتربة قانونًا جيب أال تكون [ 

أو إبطال النصوص إبطاالً جمردًا ، أو إعمال نصوص الدستور إعماًال جمردًا ، 

   ]  جملرد صون حقوق اآلخرين وحرياتهم ومصاحلهم

  ] ٢٠١٧مايو  ٢٣بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ١قرار غرفة املشورة يف الطعن املباشر املقيد برقم [ 
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  اآلية اخلامسة

ـل حائالً قانونيًا مـأن النص املطعون فيه ب القول نين الطاعنأنه ال يقبل م
َّ
ث

للشروط القانونية ني مستوفيان كويتي نيكمواطن ماوممارسة حقه همانبي

عضوية جملس األمة عن الدائرة  هماللرتشح للمجلس النيابي متهيدًا لشغل

 نيكويتي نيكمواطن ماضررًا مباشرًا أخل حبقه ماالثالثة ، وأنه قد أصابه

للرتشح لالنتخابات التكميلية للمنافسة على الكرسي الذي كان جيب أن يكون 

وليد الطبطبائي ، وأنه لوال نص املادة / شاغرًا بسقوط عضوية النائب الدكتور 

الذي كفله الدستور  مامن ممارسة حقه نياملطعون عليها لتمكن الطاعن

 ةما الشخصية املباشرصلحتهالستنهاض مبالرتشح وشغل الوظيفة النيابية ؛ 

  . مامن طعنه

على إعمال جملس  انيعيب ماأنه مافيما سبق قوله منه نيفمقصود الطاعن

 طعن مفهوممن الدستور ، وبالتايل فإن  ٨٢حلكم املادة وتطبيقه األمة 

منه إعمال نص من نصوص الدستور إعماالً جمردًا ،  انيبتغي ماأنه نيالطاعن

ال يتعلق يف منازعة دستورية يف شأن النص  ماأن طعنهمما يعد واحلال كذلك 
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يف  منتفية نيللطاعناملصلحة الشخصية املباشرة  مما تصبحاملطعون فيه 

  .  ماهحق

انتفاء املصلحة احملكمة الدستورية منعقدة يف غرفة املشورة مبدأ  أرستوقد 

 إعمال نصوص الدستور إعماًال جمرداً الشخصية املباشرة التي تستهدف 

  :  قوهلابلكونها حمض مصلحة نظرية غري معتربة قانونًا ؛ 

أن املصلحة املعتربة قانونًا جيب أال تكون حمض مصلحة نظرية ، غايتها إما [ 

أو ،  أو إعمال نصوص الدستور إعماالً جمرداً إبطال النصوص إبطاالً جمردًا ، 

  ]  جملرد صون حقوق اآلخرين وحرياتهم ومصاحلهم 

  ] ٢٠١٧مايو  ٢٣بتاريخ  ٢٠١٧لسنة  ١املشورة يف الطعن املباشر املقيد برقم قرار غرفة [ 

  آلية السادسة ا

الشخصية املباشرة  ماالستنهاض مصلحته نيالطاعن أي من أنه ال يقبل من

  :  القول
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أصابه ضررًا مباشرًا بأن أخل حبقه كمواطن كويتي أن النص املطعون فيه ب[ 

للرتشح لالنتخابات التكميلية للمنافسة على الكرسي الذي كان جيب أن يكون 

وليد الطبطبائي ، وأنه لوال نص املادة / شاغرًا بسقوط عضوية النائب الدكتور 

املطعون عليها لتمكن الطاعن من ممارسة حقه الذي كفله الدستور بالرتشح 

  ] . شغل الوظيفة النيابية و

  : وذلك ألنه من املقرر يف قضاء احملكمة الدستورية بأنه 

يشرتط لقبول الدعوى الدستورية توافر املصلحة الشخصية املباشرة للطاعن [ 

  :  ويتحدد مفهوم تلك املصلحة باجتماع شرطني، ..... يف طعنه ، 

  : أوهلما 

أن يقدم املدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد حلق به ، ويتعني أن يكون هذا 

ومواجهته باحلكم بعدم الضرر مباشرا ومستقال بعناصره ، ممكنا إدراكه 

، وال يتصور أن تقوم املصلحة  الدستورية ، وليس ضررا نظريًا أو جمهالً 

  . الشخصية املباشرة إال مرتبطة بدفع ذلك الضرر 
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  : ثانيهما 

، فإذا مل يكن أن يكون مرد األمر يف الضرر إىل النص التشريعي املطعون عليه 

د طبق على املدعي أصالً فإن املصلحة الشخصية املباشرة تكون ــالنص ق

  . منتفية 

وشرط املصلحة إمنا ينفصل دوما عن مطابقة النص التشريعي املطعون عليه 

  ] . للدستور أو خمالفته ألحكامه 

  ]  ١٩٩٧مارس  ٨بتاريخ  -دستوري  ١٩٩٧/  ١٥ احلكم رقم [ 

  ]  ٢٠٠٤ ابريل ٣بتاريخ  - دستوري  ٢٠٠٤/  ١ احلكم رقم [ 

  ]  ١٩٩٩ يناير ١٦بتاريخ  -دستوري  ٩٨/  ٩ احلكم رقم [ 

  ]  ١٩٩٨ ابريل ٢٥بتاريخ  - دستوري  ١٩٩٨/  ٢ احلكم رقم [ 

  : وملا كان ذلك 

 ١٩٧٣لسنة  ١٤من القانون رقم  -فقرتها األخرية  -حكم املادة األوىل وكان 

  : بإنشاء احملكمة الدستورية احملكمة الدستورية نصت على أن 
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  ]ويكون حكم احملكمة الدستورية ملزمًا للكافة ولسائر احملاكم [ 

  : بأنه  ١٩٨٦لسنة  ٣يف قرار التفسري رقم احملكمة الدستورية قضت كما 

جيوز طرح قرارها جمددًا أمام احملكمة الدستورية إلعادة النظر فيه والعدول [ 

  . ] عنه كونه ال يعترب حكمًا قضائيًا استنفذ كل طرق الطعن فيه 

) دستوري (  ٢٠٠٠/  ٥،  ٤ يرقم الطعننيكذلك يف احملكمة الدستورية وقضت 

  : بأن 

عن ، مما مؤداه أنها أحكام أحكام احملكمة الدستورية نهائية وغري قابلة للط[ 

باتة ال جيوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ، احرتامًا حلجيتها ، 

وبالنظر إىل وظيفة تلك احملكمة وما أسند إليها من اختصاصات ، غري أنه 

يستثىن مـن هذا األصل الدعاوى املتعلقة مبخاصمة أعضائها وعدم 

  ] . صالحيتهم 
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مارس  ٨بتاريخ  الصادردستوري  ١٩٩٧/  ١٥رقم  احملكمة الدستورية فإن حكم 

يكون ملزمًا للكافة ولسائر احملاكم  -ًا سالفواألحكام املشابهة له املذكورة  - ١٩٩٧

  . مبا فيها احملكمة الدستورية وحاز على قوة األمر املقضي به 

ر شرط لبحث مدى تواف) دستوري (  ١٩٩٧/  ١٥فإنه بتطبيق احلكم رقم 

بهذه احلكم قضى يف ظل ما  –املصلحة الشخصية املباشرة للطاعن من عدمها 

بأن شرط املصلحة إمنا ينفصل دوما عن مطابقة النص التشريعي املطعون عليه 

سيتضح جليًا لعدالة احملكمة الدستورية انتفاء املصلحة الشخصية املباشرة ، 

 ١٦قد انصب على نص املادة إذ أن طعنه بعدم الدستورية ، للطاعن يف طعنه 

بشأن الالئحة الداخلية جمللس األمة ومل يكن  ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم 

   .هذا النص قد طبق أصالً على الطاعن 

دستوري (  ١٩٩٧/  ١٥وهو ما قالته احملكمة الدستورية صراحة يف حكمها رقم 

مفهوم املصلحة بهما يتحدد للشرطني اجملتمعني اللذان يف صدد بيانها 

  : الشخصية املباشرة بأن 
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الشخصية املباشرة  فإذا مل يكن النص قد طبق على املدعي أصالً فإن املصلحة[ 

  ] .تكون منتفية 

سالفة  ١٦كما أسلفنا انصب صراحة على نص املادة وبذلك فإنه الطعن املاثل 

   .الذكر ، وهو نص مل يطبق على الطاعن أصالً 

]  ١٩٩٧/  ١٥[ الشخصية املباشرة ال تعد تبعا ملا سطره احلكم رقم املصلحة ف

متحققة بالضرورة على حمض خمالفة النص التشريعي املطعون سالف الذكر 

عليه للدستور فحسب ، بل يتعني قيام الدليل على أن ضررًا واقعًا مباشرًا 

  . يه وأن يكون أمر هذا الضرر مرجعه إىل النص املطعون علحلق الطاعن ، 

وأنه تبعًا لذلك فإنه إذا كان النص املطعون فيه مل يطبق أصالً على الطاعن فال 

ميكن اإلدعاء منه بضررًا قد وقع عليه مباشر أو غري مباشر ، إذ أنه ال ميكن 

من القانون مل يطبق تصور وقوع ضرر على الطاعن يف مواجهة نصًا وحكمًا 

   : كمة الدستورية بأن عليه أصالً ، وهذا ما قضت به كذلك احمل

بقيام الدليل على وجود  رهـــيـــنمناط قبول الدعوى الدستورية أمامها [ 

  ] .  جـــراء تــطــبــيـــق النص املطعون عليهضرر حلق اخلصم من 
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  ] ٢٠١٦مارس  ٩دستوري بتاريخ  ٢٠١٤لسنة  ٢٨رقم الدستورية حكم [ 

مما يتخلف منتفية  نييدعيها الطاعنفتكون املصلحة الشخصية املباشرة التي 

دون احلاجة  معه مناط قبول الطعن ، ومن ثم يكون حريًا بالتقرير بعدم قبوله

  . لبحث موضوعه 

  اآلية السابعة

  :  الستنهاض مصلحته الشخصية املباشرة القول نيأنه ال يقبل من الطاعن

أن ضررًا مباشرًا بأن أخل النص املطعون فيه حبقه كمواطن كويتي للرتشح [ 

لالنتخابات التكميلية للمنافسة على الكرسي الذي كان جيب أن يكون شاغرًا 

وليد الطبطبائي ، وأنه لوال نص املادة / بسقوط عضوية النائب الدكتور 

لدستور بالرتشح املطعون عليها لتمكن الطاعن من ممارسة حقه الذي كفله ا

  ] . وشغل الوظيفة النيابية 

  : وذلك القول ال يصلح أساسًا لتوافر املصلحة الشخصية املباشرة وذلك 
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بعدم دستورية النص املطعون فيه بأن القضاء له  مابدفاعه اقصد نين الطاعنأل

جملس األمة عن الدائرة االنتخابية الثالثة يف  يؤدي إىل أنه تصبح عضويتهما

لكافة الشروط  ماالتقدم لشغل هذه العضوية حليازته ما، وأنه حيق هلشاغرة 

  . القانونية الالزمة لشغل العضوية يف جملس األمة 

عضوية  سقوطبشغل عضوية جملس األمة بعد  ماعن حقه نيفإن إفصاح الطاعن

  :ومثله النائب مجعان احلربش النائب وليد الطبطبائي 

فإنه يكون  ١٦ة بعدم دستورية نص املادة وإذا ما قضت احملكمة الدستوري[ 

من قانون االنتخاب والتي  ٥٠من الواجب على جملس األمة إعمال نص املادة 

مبقتضاها أن إسقاط عضوية النائب متحققًا من تاريخ صدور احلكم بإدانته وأن 

اجمللس يقتصر دوره بإعالن سقوط العضوية والدعوة النتخابات تكميلية وفقا ملا 

  ] . من الالئحة الداخلية للمجلس  ١٨ر يف نص املادة هو مقر

، إذ أنه وغري منتج جيعل من جلوء الطاعن إىل املسألة الدستورية أمرًا غري الزم 

  : من جانبني ال أثر للحكم يف الدعوى الدستورية 
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  : اجلانب األول 

الدكتور استمرار عضوية النائب على ال أثر للحكم يف الدعوى الدستورية أنه 

وليد الطبطبائي من عدمها ؛ ألن حكم احملكمة الدستورية يقف عند تقرير 

 
ُ
جملس األمة بإسقاط عضوية النائب حكمها لزم عدم الدستورية فقط ، وال ي

  . الدكتور وليد الطبطبائي ، لكون الدعوى الدستورية دعوى عينية 

 ١٩٧٣لسنة  ١٤ وال يقدح فيما أسلفناه أن املادة السادسة من القانون رقم

  : بإنشاء احملكمة الدستورية نصت على أن 

وجب على السلطات املختصة أن تبادر إىل اختاذ ما يلزم من تدابري لتصحيح [ 

  ] . هذه املخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي 

ألنه وبافرتاض أن احملكمة الدستورية قضت بعدم دستورية النص املطعون فيه 

  : من صحيفة طعنه قائالً  ٧يف الصفحة ، فإنه وحسب ما قرره الطاعن 

يف  ١٩٦٢لسنة  ٣٥من القانون رقم ٥٠يبعث احلياة من جديد يف نص املادة [ 

إعماًال  ١٦ شأن انتخابات أعضاء جملس األمة التي سبق وأن نسختها املادة
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لقاعدة أن الالحق من القواعد القانونية ينسخ ما يعارضه من السابق من هذه 

  ] . القواعد 

يف شأن  ١٩٦٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ٥٠املادة وباستقراء ما نصت عليه 

  : أن بانتخابات أعضاء جملس األمة 

يف تسقط العضوية عن عضو جملس األمة إذا فقد أحد الشروط املشرتطة [ 

ويعلن سقوط العضوية بقرار من العضو أو تبني أنه فاقدها قبل االنتخاب ، 

  ] اجمللس 

يف  ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٨وكذلك باستقراء ما نصت عليه املادة 

  : شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة بأن 

إذا خال حمل أحد أعضاء جملس األمة قبل نهاية مدته ألي سبب من األسباب [ 

أعلن اجمللس ذلك ، وعلى رئيس ال جلس أن يبلغ رئيس جملس الوزراء فورًا 

  ] . من الدستور  ٨٤بهذا اخللو النتخاب عضو آخر وفقًا للمادة 
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 قد علقت لسمن الئحة اجمل ١٨وكذلك املادة من قانون االنتخاب  ٥٠فإن املادة 

أو إعالن سقوط العضوية  -املطعون عليها  ١٦املادة ما نصت مبثل  - كالً منهما

  . وليس على احلكم الدستوري على قرار جملس األمة خلوها 

 ١٨اخلاصة بإعالن سقوط العضوية وكذلك املادة من قانون االنتخاب  ٥٠املادة ف

جملس األمة ، مل جتعل  اخلاصة بإعالن خلو حمل أحد أعضاء من الئحة اجمللس

كال منهما اإلعالن من اختصاص رئيس جملس األمة منفردا إمنا يعود 

أي كهيئة نيابية جمتمعة ، إذ أن االختصاص يف ذلك إىل جملس األمة برمته 

لس بينت االختصاصات التي ميارسها رئيس جملس األمة منفردًا اجملالئحة 

ليس من بينها إعالن سقوط العضوية أو إعالن خلو حمل أحد أعضاء جملس 

  . األمة 

تعني  ]أعلن اجمللس [ أو عبارة  ]بقرار من اجمللس [ غني عن البيان أن عبارة و

وفقا ملا  -رين الجتماعه ذلك اجمللس الذي يعقد اجتماعه يف املكان والزمان املقر

كهيئة نيابية هذا من جانب ، وأن ذلك  -من الدستور  ٩٠نصت عليه املادة 
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باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين وفقا ملا نصت عليه القرار هو الذي يصدر 

  . من جانب ثاني  –من الدستور  ٩٧املادة 

للطاعن بعد أن أفصح املصلحة الشخصية املباشرة وفقا للسالف بيانه مما تنتفي 

 ١٢من القانون رقم  ١٦اهلدف من طعنه بعدم دستورية املادة عن صراحة 

 ٥٠يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة بأن يبعث باحلياة للمادة  ١٩٦٣لسنة 

قد علقت سقوط العضوية على ب بالرغم أنها وكما أسلفنا من قانون االنتخا

املطعون عليها ،  ١٦ما نصت عليه املادة القرار الصادر من جملس األمة مبثل 

مقبول لعدم حتقق مناط املصلحة الشخصية املباشرة بسبب فيكون الطعن غري 

عدم توافر عالقة منطقية بني مفهوم هذه املصلحة وبني املصلحة التي يدعي 

  . الطاعن بأنها قائمة يف نزاعه املوضوعي 
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  : وهذا إىل جانب 

، فإن من قانون االنتخاب  ٥٠املادة العمل ببعودة  –على الفرض اجلديل أنه 

بها على األصل يف القاعدة القانونية هو سريانها اعتبارًا من تاريخ العمل 

من قانون االنتخاب  ٥٠الوقائع تتم يف ظلها حىت إلغائها ، فإذا أحلت املادة 

ز من قانون الئحة اجمللس ، فإن ما نشأ مكتمًال من املراك ١٦حمل املادة 

يف ظل القاعدة القانونية القدمية يظل حمكومًا بها  -وجودًا وأثرًا  -القانونية 

وحدها ، وهو ما ينطبق على واقعة رفض جملس األمة إسقاط عضوية النائبني 

الدكتور مجعان احلربش ووليد الطبطبائي التي نشأت مكتملة وجودًا وأثرًا يف 

  . ظل قاعدة قانونية كانت سارية حتكمها آنذاك 

  : قضت احملكمة الدستورية ويف هذا الصدد سالف البيان 

أن األصل يف القاعة القانونية هو سريانها اعتبارًا من تاريخ العمل بها على [ 

الوقائع التي تتم يف ظلها حىت إلغائها ، فإذا أحل املشرع حملها قاعدة جديدة 

وإهمال القاعدة القدمية من تاريخ تعني تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها 

إلغائها ، وذلك يتحدد جمال إعمال كل من القاعدتني من حيث الزمان ، فما 
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يف ظل القاعدة القانونية  - وجودًا وأثرًا  -نشأ مكتمالً من املراكز القانونية 

  . ] القدمية يظل حمكومًا بها وحدها  

الصادر جبلسة  –) دستورية ( قضائية  ٣٤لسنة  ١٦٦لطفا أنظر حكم احملكمة الدستورية العليا رقم [ 

٢٠١٢/  ١٠/  ٢٣ [  

  : اجلانب الثاني 

شغل عضوية جملس األمة عن على ال أثر للحكم يف الدعوى الدستورية أنه 

ال بانتخابات عامة الدائرة االنتخابية الثالثة لكون شغل العضوية ال يكون إ

   .مباشرة وسرية 

ال يعد احلكم الدستوري يف منازعة الطاعن سبيالً ألن يشغل الطاعن بالتايل و

عضوية جملس األمة بشكل مباشر ، إمنا سيشغلها من تتجه إليه إرادة األمة 

عضوية النائب وليد على الفرض اجلديل بسقوط عرب صناديق االنتخاب فقط 

ن التكهن الطبطبائي ، وهي إرادة ليس يف مقدور احملكمة الدستورية أو الطاع

بها ليكون أمام احملكمة الدستورية ضررًا مباشرًا يستنهض املصلحة الشخصية 

  . للطاعن 
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 قبول طعنه على مصلحة جاءت حمض افرتاض طلبمما يكون الطاعن قد بىن 

وسيتوىل الوظيفة النيابية ، دون أن سيرتشح لالنتخابات أنه بمن الطاعن 

يقدم الطاعن دليالً على سعيه للرتشح ودليالً جازمًا على أنه سيفوز بهذا 

 التي يدعي بها الطاعن  صلحةامل مما تكونالرتشيح ويتوىل الوظيفة النيابية ، 

ال تستنهض ضررًا مباشرًا ومستقالً بعناصره ، ممكنا إدراكه ومواجهته 

  . ، وإمنا ضررًا نظريًا وجمهالً ستورية باحلكم بعدم الد

. واقعية وافرتاضية ال عملية التي يتمسك فيها الطاعن هي مصلحة صلحة فامل

أي أنها مصلحة ال توحي جبزم حتققها نظرًا ملا أسلفناه بأن شغل العضوية ال 

يكون إال بانتخابات عامة مباشرة وسرية قد ال يتحقق من خالهلا شغل الطاعن 

  . النيابية  للوظيفة
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  ةالثامن اآلية

من الئحة اجمللس بأن  ١٦استهدف يف الطعن على املادة أنه وإن كان الطاعن قد 

عضوية جملس األمة عن الدائرة احلكم بعدم دستوريتها سيؤدي إىل ترشحه ل

االنتخابية الثالثة إال هذا التمسك غري كايف لتوافر املصلحة الشخصية املباشرة 

  . مناط قبول طعنه 

ألنه من املشرتط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للطاعن مصلحة شخصية 

  .  يف دعواه وقت رفعهامباشرة 

أي أن تلك املصلحة إمنا تتحدد ويلزم توافرها عند رفع املنازعة الدستورية حىت 

احلكم فيها ، وهو ما مل يتحقق لكون ما قرره جملس األمة من رفض متام 

إسقاط عضوية النائب وليد الطبطبائي يعد واحلال كذلك عمالً برملاني خيرج 

، فضًال أنه حىت يف ظل  منها اإللغاءعن رقابة القضاء الدستوري وعصيًا على 

الئحة ، واعتبارها كأن مل يكن كأثر مرتتب على  ١٦احلكم بعدم دستورية املادة 

ومجعان عدم دستورية ، فإن ذلك يؤدي إىل ثبوت عضوية وليد الطبطبائي 

الئحة  ١٦ال فقدها ، إذ أن جملس األمة بعد احلكم بعدم دستورية املادة احلربش 
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وية النائب وليد الطبطبائي لعدم توافر حكم ليس يف مقدوره إسقاط عض

بديل أو أكثر يف الئحة جملس األمة ميكنه من مواجهة احلالة التي استند 

وليد  نيإليها الطاعن يف موضوع طعنه وهي صدور عقوبة جناية ضد النائب

من  ١٦، مما يؤدي احلكم بعدم دستورية املادة ومجعان احلربش الطبطبائي 

ا كأن مل يكن إىل ثبوت عضوية النائب وليد الطبطبائي ال الالئحة واعتباره

  . إسقاطها 

من قانون االنتخاب واملادة  ٥٠ناهيك كذلك على ما بيناه بشأن تطبيق املادة 

  . من قانون الئحة جملس األمة  ١٨

 ١٦وترتيبًا على ذلك فإن الفصل يف املنازعة الدستورية بعدم دستورية املادة 

نتج ومن ثم غري مقبول ، الفتقاد الطاعن املصلحة الشخصية الئحة  يكون غري م

  .  املباشرة 
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  ةالتاسع اآلية

أنه يشرتط يف املصلحة الشخصية املباشرة أن يكون للطاعن أو املدعي عالقة 

  . باحلق الذي يدعيه 

وملا كان ذلك وكان إسقاط العضوية من عدمها من احلقوق احلصرية جمللس األمة 

  . من الدستور له يف هذا االختصاص  ١١٧وفقا الختصاصها بها بتفويض املادة 

فإن الطاعن تبعًا لذلك تنقطع عالقته املباشرة بإسقاط العضوية عن عضو 

ال خيض لرقابة القضاء  جملس األمة ، ناهيك على أن هذا اإلسقاط عمل برملاني

  . الدستوري 

واألهم يف ذلك يف صدد هذه اآلية بعدم تعلق الطاعن باحلق الذي يدعيه ما 

 ١٩٩٧/  ١٧[ قضت به احملكمة الدستورية صراحة يف احلكم الصادر منها برقم 

  : أن ]  ١٩٩٧مارس  ٨[ بتاريخ ] دستوري 

ص قد طبق املصلحة الشخصية املباشرة تنتفي إذا مل يكن الن[ 

  ]  على املدعي أصالً 
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]  ١٩٩٧/  ١٥[ الشخصية املباشرة ال تعد تبعا ملا سطره احلكم رقم املصلحة ف

متحققة بالضرورة على حمض خمالفة  -واألحكام املشابهة هلا سالفة الذكر 

النص التشريعي املطعون عليه للدستور فحسب ، بل يتعني قيام الدليل على 

وأن يكون أمر هذا الضرر مرجعه إىل أن ضررًا واقعًا مباشرًا حلق الطاعن ، 

  . النص املطعون عليه 

اعن فال كان النص املطعون فيه مل يطبق أصالً على الط تبعًا لذلك فإنه إذاوأنه 

قد وقع عليه مباشر أو غري مباشر ، إذ أنه ال ميكن ميكن اإلدعاء منه بأن ضررًا 

تصور وقوع ضرر على الطاعن يف مواجهة نصًا وحكمًا من القانون مل يطبق 

   . عليه أصالً 

  اآلية العاشرة

أن الطعن لن حيقق للطاعن أية فائدة يتبدل بها مركزه القانوني القائم عند 

  إقامة طعنه مما تنتفي معه مصلحته الشخصية املباشرة كشرط لقبول الطعن 
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وليس حكم إذ أن احلكم بعدم دستورية النص املطعون هو حكم عيني تقريري 

ر مجعان احلربش شخصي يتعلق باملراكز القانونية للطاعن وللنائبني الدكتو

  . والدكتور وليد الطبطبائي 

  عشر ةاحلادي اآلية

أنه وإن كان القضاء بعدم الدستورية يستوجب توافر مصلحة شخصية مباشرة 

للطاعن ، إال أنه ال تعد تلك املصلحة متحققة بالضرورة على حمض خمالفة النص 

التشريعي املطعون عليه للدستور فحسب ، بل يتعني قيام الدليل على أن 

ضرر مرجعه إىل النص وأن يكون أمر هذا الضررًا واقعًا مباشرًا حلق الطاعن ، 

  . املطعون عليه 

وملا كان ذلك ، وكان جملس األمة قد منح سلطة تقديرية واسعة يف إسقاط 

العضوية من عدمه ، فإن هذه السلطة ال يرتتب عليها ضررًا يكابده الطاعن 

ومن ناحية أخرى فإن الضرر مناط املصلحة الشخصية املباشرة . هذا من ناحية 

  . عًا ملمارسة جملس األمة لسلطة قررها له الدستور والقانون ينتفي إذا كان راج
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  الثانية عشر اآلية

 ؛ وذلك أن البني من طعن الطاعن أن ما يدعيه مل يكن ضررًا أصابه مباشرة 

عند النظر سلطة مقيدة مل يفرض على جملس األمة النص املطعون عليه  ألن

وأن يسري يف اجتاه واحد بأن س إال لمجلال مناص لبأن يكون يف إسقاط العضوية 

  . بإسقاط عضوية جملس األمة  يلتزم بإصدار قرار

منح جملس األمة سلطة تقديرية تتوافق مع ما قد إمنا النص املطعون فيه 

من الدستور  بأن عضو جملس األمة حر فيما يبديه من  ١١٠قضت به املادة 

ذته عن ذلك حبال من اآلراء واألفكار يف اجمللس أو جلانه وأنه ال جتوز مؤاخ

  . األحوال 

وبالتايل فلو كان النص املطعون ألزم جملس األمة بإسقاط العضوية دون أن 

مينحه سلطة تقديرية ختضع للتصويت احلر ألعضائه ، وكان جملس قد خالف 

هذا اإللزام ، فمن املتصور أن نساير الطاعن بأن ضررًا مباشرًا قد وقع عليه ، 

ضرر غري متصور بأي حال لصراحة حكم احملكمة بالرغم من أن هذا ال
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وغريها من األحكام املستشهد هلا ] دستوري  ١٩٩٧/  ١٥[ الدستورية رقم 

  : الذكر بأنه  ةسالف

إذا مل يكن النص املطعون فيه قد طبق على املدعي أصالً فإن املصلحة [ 

  ] . الشخصية تكون منتفية 
  

  بانتفاء املصلحة للطاعن يف طعنه  ختام الدفع الثاني

بنظر الدعوى الدستورية رهينًا بأن يكون انعقاد والية احملكمة الدستورية  نأ

اتصاهلا بها قد مت وفقًا لألوضاع املقررة قانونا بأن يكون للطاعن مصلحة شخصية 

على أن  -التزامًا بهذا النهج  -قد جرى قضاء هذه احملكمة مباشرة إذ أنه 

الشخصية املباشرة شرط جوهري ال غىن عن وجوب توفره لقبول  املصلحة

املشرع ولئن ناط باحملكمة الدستورية منعقدة بغرفة  الدعوى الدستورية ، وأن

يف املشورة حتديد جلسة لنظر الطعن املاثل مىت رأت أن الطعن جدير بالنظر 

ا من إطار ما تباشره من تقييم مبدئي ملضمون مطاعنه وسالمة أسسه مبا هل

حق تقدير هذا الشأن ، إال أن التقدير حبكم اللزوم خيضع لرقابة احملكمة 
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الدستورية للتأكد من توافر الشرائط التي يتطلبها لقبول الدعوى الدستورية 

والتي توافرها مدخالً للفصل يف موضوعها ، مبا مؤداه أن حتديد جلسة لنظر 

ما مل الدستورية دعوى لقبول ل الالطعن ال تفيد بذاتها توفر املصلحة إذ أنه 

  . تتحقق فيها املصلحة 

ـن 
َّ
واضحة البيان تفصيلية وباثني عشر آية وملا كان ذلك ، وكان املتدخل قد بـي

بانتفاء املصلحة الشخصية  -ومدعمة مبا استقر عليه القضاء الدستوري  -

  .املباشرة واحملتملة للطاعن يف طعنه 

دون احلاجة لبحث  حريًا بالتقرير بعدم قبولهفإنه واحلال كذلك يكون الطعن 

  . موضوعه 
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  الدفع الثاني 

  ني الطعن موضوع احملكمة الدستورية يف نظرعدم اختصاص 

   ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥رقمي 

   :ستورية هو باجتماع أمرين الزمني أن املناط يف تقدير جدية الدفع بعدم الد

   الدستورية الزمًا للفصل يف النزاع املوضوعيأن يكون الفصل يف املسألة : أوهلما 

أن تقوم شبهة ظاهرة بوجود تعارض بني النص التشريعي : وثانيهما 

  .  املطعون فيه وبني نص يف الدستور 

يف كل طعن متدخل  الطاعنحقيقة الطعن أن وباستقراء صحيفة الطعن جند 

 ١٦وإعماالً للمادة قيام جملس األمة  علىأسس الدفع بعدم الدستورية قد  فيه

بالرغم من صدور حكم برفض إسقاط عضوية النائب وليد الطبطبائي الئحة 

  . بات بعقوبة جناية 

وهذا األساس ال يصلح إلثارته يف منازعة دستورية ، لكون ما أتاه اجمللس من 

يعد عمالً  تصويت برفض جملس األمة إسقاط عضوية النائب وليد الطبطبائي
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ذاتها  الئحة ١٦ال يعد عيبًا دستوريًا ينال من املادة وهذا العمل  .برملانيا حبتًا 

  . وأنه ال خيضع لرقابة احملكمة الدستورية من ناحية أخرى ،  هذا من ناحية

وملا كان العمل الربملاني املتمثل برفض جملس األمة إسقاط عضوية النائب 

وليد الطبطبائي ال خيضع لرقابة احملكمة الدستورية وخيرج عن واليتها ، فإنه 

من الئحة اجمللس  ١٦واحلال كذلك يضحى معه الطعن بعدم دستورية املادة 

احملكمة الدستورية  غري جمدي إذ أن رقابةالتي نظمت هذا العمل الربملاني 

جملس األمة حبث ما أجراه الئحة يستتبع حتما  ١٦بشأن عدم دستورية املادة 

نحصر عنه رقابة احملكمة الدستورية ، وأنه بسبب ، وهو ما تمن عمل برملاني 

عن العمل الربملاني فإن احلكم الصادر يف املنازعة هذه الرقابة احنصار 

يف أصل النزاع املوضوعي الذي ن له أي أثر ال يكو –تبعًا لذلك  -الدستورية 

النائب إسقاط عضوية استند إليه الطاعن وهو النزاع بشأن رفض جملس األمة ب

، فتكون املنازعة الدستورية التي يثريها الطاعن غري ذي  وليد الطبطبائي

  . موضوع فاقدة حمللها 

  ] ١٩٩٤/  ٣،ورقم  ١٩٩٤/  ١ورقم  ، ١٩٨٢/  ٦ / ٢٨صادر بتاريخ  ١٩٨٢/  ٢حكم الدستورية رقم يف ذلك انظر [ 
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  .......... أن قضي ب يف قضاء جملس الدولةو

األعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية ليست من طبيعة قانونية [ 

التي أقرتها السلطة التشريعية وصدق عليها رئيس واحدة ، فمنها القوانني 

الية حماكم جملس الدولة اجلمهورية وأصدرها ، وخيرج الطعن عليها من و

للمحكمة الدستورية العليا وينعقد االختصاص بنظر الطعن على دستوريتها 

كما أن السلطة التشريعية يصدر عنها أعمال برملانية تتعلق دون سواها ، 

كانتخاب رئيس جملس الشعب ورئيس جملس بإدارة شئون الربملان الداخلية 

وانتخاب كل جملس واألعمال املتعلقة بالرقابة على أعمال السلطة الشورى 

التنفيذية كتوجيه األسئلة وطلبات اإلحاطة واالستجوابات وغري ذلك من 

األعمال املتعلقة مبباشرة السلطة التشريعية الختصاصها الدستوري 

والقانوني ، وكل هذه األعمال خترج عن والية حماكم جملس الدولة ، ومل 

ها املشرع إىل والية أية جهة قضائية أخرى فهي خترج عن والية احملاكم يسند

، فضالً عن أن  األعمال الربملانية مل ختضع يومًا لرقابة أية جهة قضائية عمومًا 



57 
 

يف مصر ، ومل يتضمن تاريخ التشريع يف مصر إسناد أية رقابة على األعمال 

  ] .   كمة الدستورية العلياالربملانية إىل إحدى جهات القضاء مبا يف ذلك احمل

  ] ٢٠١٢/  ١٠/  ٢٣ق بتاريخ  ٦٦لسنة  ٤٥٩٣١لطفا أنظر يف ذلك قضاء جملس الدولة يف الدعوى رقم [ 

  .........  قضيويف قضاء احملكمة الدستورية الكويتية 

  يف موضوع الفصل يف دستورية قرار جملس األمة الصادر جبلسته املنعقدة يف

بعدم إقرار  - ١٣٩واملنشور باجلريدة الرمسية بالعدد رقم  ٩٤/  ١/  ١١

  : يف شأن حماكمة الوزراء بأن  ١٩٩٠/  ٣٥املرسوم بقانون رقم 

ذات وإذ كان اجمللس التشريعي خيتص أساسًا بالتشريع أي بإصدار قوانني [ 

فإن الدستور قد خوله قواعد عامة جمردة وفقا لإلجراءات املرسومة دستوريًا ، 

باإلضافة إىل ذلك اختصاصات أخرى يطلق عليها اصطالح األعمال الربملانية ، 

وهي مجيع األعمال القانونية واملادية التي ليس هلا صفتي العمومية 

إحدى جلانه أو أحد والتجريد ، والتي تصدر من اجمللس التشريعي أو من 

أعضائه ، وهم بصدد القيام بوظائفهم املخولة هلم مبوجب الدستور خارج 

نطاق وظيفة التشريع ، ومن ثم فال تعد أعماالً تشريعية ، مما يبعدها عن 
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، وعلى ذلك فهي خترج عن مفهوم القوانني أو املراسيم بقوانني أو اللوائح 

أو عدم لك وكان قرار جملس األمة بإقرار وملا كان ذ. رقابة احملكمة الدستورية 

املرسوم بقانون الصادر يف غيبته ال تتوافر فيه املقومات التي تدخله يف إقرار 

زمرة القوانني التي يصدرها اجمللس إذ افتقد عناصر القاعدة القانونية امللزمة 

، ومل تتبع بصدده اإلجراءات الدستورية املقررة لسن  من العمومية والتجريد

/  ٣٥املرسوم بقانون رقم القوانني ، ومن ثم فإن قرار جملس األمة بعدم إقرار 

يف شأن حماكمة الوزراء ال يعد من التشريعات التي حددها الدستور  ٩٠

والقانون ، وأخضعها لرقابة احملكمة الدستورية ، مبا تضحى معه احملكمة 

ضاء به ، دون حاجة الدستورية غري خمتصة بالنزاع املطروح وهو ما يتعني الق

. إىل التعرض ملا أورده اخلصوم يف مذكراتهم ومرافعاتهم الشفوية من دفاع 

  ] . فلهذه األسباب حكمت احملكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 

  ] ١٩٩٤/  ٦/  ٢٩دستوري بتاريخ  ١٩٩٤/  ٣حكم احملكمة الدستورية رقم [ 

وجتدر اإلشارة بصدد تلك املنازعة الدستورية فإنه بعد تقديم رئيس جملس 

األمة طلب التدخل فيها فقد دفع بعدم اختصاص احملكمة الدستورية يف 
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موضوع املنازعة تأسيسًا على أن عدم إقرار جملس األمة املرسوم بقانون رقم 

ل يف نطاق والية يف شأن حماكمة الوزراء ليس عمالً تشريعيًا مما يدخ ٩٠/  ٣٥

  . رقابة احملكمة الدستورية وإمنا هو عمل برملاني ينفرد بطبيعة قانونية خاصة 

  وتتضح الصورة أكثر ما جرى يف قضاء احلكم الدستوري الصادر يف الدعوى

، عندما طعن الطاعن يف  ١٩٩٤نوفمرب  ٥بتاريخ ) وري دست ( ١٩٩٤/  ٤رقم 

رقــم ن قانون املطبوعات والنشر ــم ١٧هذه املنازعة بعدم دستورية املادة 

 ٢٠، وبعدم دستورية البند خامسًا من املادة األوىل من القانون رقم  ٦١/  ٣

 .   ٨٢/  ٦١املعدل بالقانون رقم  ٨١/ 

ه بالنسبة للطعن على النصني املدفوع فدفعت إدارة الفتوى والتشريع بأن

املوضوعي املتعلق بهما قد طرح على حمكمة  النزاع، فإن  بعدم دستوريتهما 

غري خمتصة بالفصل فيه ، إذ أن حمله هو مما يدخل يف عداد األعمال السياسية 

املندرجة يف أعمال السيادة التي خترج بطبيعتها عن جمال الرقابة القضائية 

  . لسائر احملاكم 

  ] ١٩٩٤ / ٦/  ٢٩دستوري بتاريخ  ١٩٩٤/  ٣حكم احملكمة الدستورية رقم [ 
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من الئحة اجمللس إال  ١٦الطعن وإن كان منصبًا على املادة يتضح مما سبق أن 

وما صدر أنه يستطرق حبكم اللزوم إىل فحص تطبيق هذا النص املطعون فيه 

عنه من قرار جملس األمة برفض إسقاط عضوية املتدخلني ، مما يتأثر قرار 

بعدم دستورية النص جملس األمة بهذا الشأن حبجية التقرير القضائي 

  . املطعون فيه 

وبذلك فإن احملكمة الدستورية ستكون تبعًا ملا أسلفناه غري خمتصة بنظر 

الدعوى بسبب هذا االستطراق املتصل وامللزم عند نظر الطعن لكونه عمًال 

  .برملاني ال خيتص القضاء الدستوري بالنظر فيه 

صومة العينية املوجهة إىل جانب أن فحص تطبيق النص املطعون فيه يف اخل

من  ٨٢بتوافقه مع املادة  ملراقبة واستظهار مدى شرعيته الدستوريةإليه 

فإن مراقبة تطبيق النص املطعون فيه ال يكشف بذاته عن ،  الدستور من عدمه

عيب دستوري وأن احملكمة ال شأن هلا بكيفية تطبيق القانون وال مبا يظهر عند 

    . ذلك من قصور ومثالب 

  ] ٢٠١٥/  ١٢/  ١٦دستوري بتاريخ  ٢٠١٥/  ١٣حكم احملكمة الدستورية رقم أنظر يف ذات املعىن [  
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عدم اختصاص احملكمة الدستورية والئيًا بنظر الطعن املتعلق بالعمل إن 

هذا العمل من أعمال سيادة الربملان التي أحالت املادة  يعود لكونالربملاني ، 

  .ارسة جملس األمة الختصاصاته تنظيم مم من الدستور بشأنه ١١٧

استبعدت األعمال الربملانية ومنها التي من الدستور  ١١٧فيكون حكم املادة 

جعلت عدمه من رقابة القضاء الدستوري قد النظر يف إسقاط العضوية من 

  . هذه األعمال من اختصاص السلطة التشريعية 

وهذا االستبعاد إمنا تقرر لكون األعمال الربملانية حيكمها ضابط املالءمة 

السياسية التي جعلتها مذكرة الدستور يف بند التصوير العام لنظام احلكم 

  :  هذه املذكرةشرطًا أوليًا يقيد أعمال السلطتني التشريعية والتنفيذية بقول 

مة سياسية تعرب عن واقع مسألة مالءويف النهاية فاملسألة قبل كل شيء [ 

الدولة وتتخري أقدر األصول النظرية على التزام احلد الضروري من مقتضيات 

  . ]  هذا الواقع

من الئحة اجمللس بأن ال يكون إسقاط العضوية  ١٦لذلك فإن ما قضت به املادة 

إال مبوافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس مما يفهم من ذلك أن 



62 
 

األغلبية قد ال تتحقق فتستمر العضوية بالرغم من صدور عقوبة جناية هذه 

من الدستور ، فإن كل ما  ٨٢ضد العضو أو حتقق أي حالة أخرى قررتها املادة 

  .من الالئحة يأتي حتقيقًا للمالءمة السياسية الدستورية  ١٦قضت به املادة 

كمة الدستورية مما يكون وفقا للسالف مجيعه أن الدفع بعدم اختصاص احمل

بنظر الدعوى الدستورية قد صادف صحيح الدستور والقانون والسوابق 

  .  الدستورية القضائية
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  الدفع الثالث 

  موضوعاً  ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥ني رقمي رفض الطعن

من قانون  ١٦بعدم دستورية املادة  الدفعأن  نيالطعن يتضح من صحيفة

  :  وفقا لآلتيه قد حدد نطاق الالئحة الداخلية

  :  أوالً 

يف شأن الالئحة الداخلية  ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٦ املادةخمالفة 

، وهذه املخالفة مذكورة يف الطعنني من الدستور  ٨٢جمللس األمة حلكم املادة 

  . ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥رقمي 

  : وثانيًا 

يف شأن الالئحة الداخلية  ١٩٦٣لسنة  ١٢من القانون رقم  ١٦خمالفة املادة 

وهذه املخالفة مذكورة من الدستور   ٢٩و  ١٦٣و  ٥٠جمللس األمة ألحكام املواد 

  .  ٢٠١٨/  ٦الطعن رقم يف 
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وعلى ضوء األسباب  انالطاعن قبل من املعنيهذا النطاق حدود يف لذلك فإنه و

فإن بيانًا ألوجه املخالفات الدستورية التي يدعي بها ، كالً منهما التي ساقها 

  : برفض الطعن موضوعًا وفقًا لآليات التالية  انيدفع نياملتدخل

  اآلية األول

  ...... يف قضاء احملكمة الدستورية من املقرر 

الدستور من ث يف مدى توافق أحكام القانون مع أن القضاء الدستوري يبح

وهو يف سبيل أداء  .ون مناط الطعن مبناه عيب دستوري أن يكعدمه ، أي 

مهمته إمنا يسعى إىل استجالء اهلدف احلقيقي الذي يتغياه التشريع وصوًال 

والتشريع يف هذا الصدد ال خيضع لوالية احملكمة . إىل إخضاعه لواليته الرقابية 

كمًا من أحكامه ، أو الدستورية طاملا أنه ال يهدر نصًا يف الدستور ، وال خيالف ح

يصطدم بضابط أو قيد من الضوابط والقيود التي يكون الدستور قد حدد 

ومن املقرر أن الرقابة التي تباشرها احملكمة . سلطة التشريع يف أمر من األمور 

الدستورية يف شأن النصوص القانونية إمنا جتد جماهلا يف خمالفة النصوص 
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بتفسري النصوص ورية عند قيامها الدست وال شأن للرقابة. للدستور 

التشريعية ، أو بكيفية تطبيقها عمالً ، وما ينجم عن ذلك من آثار ، ذلك أن 

إذ أن العيوب ، اخلطأ يف تأويلها ، سواء بفهمها على غري معناها أو بتحريفها 

ال يوقعها يف محأة خمالفة يف التفسري أو بكيفية تطبيقها وما ينجم عن ذلك 

ا كانت النصوص صحيحة يف ذاتها على ضوء األحكام التي ، إذ الدستور

كما أن الرقابة القضائية التي تباشرها احملكمة الدستورية يف شأن . تضمنتها 

الشرعية الدستورية ، ال تستقيم موطنًا إلبطال نصوص قانونية حيتمل 

ذلك أن هذه .  مضمونها تأويالً جينبها الوقوع يف محأة املخالفة الدستورية

حملكمة إمنا تباشر رقابتها لضرورة تقتضيها ، وهي تكون كذلك كلما كانت ا

النصوص املطعون عليها عصية على كل تفسري ، يوائم مضمونها وأحكام 

  . الدستور 

وبإنزال ما سلف بيانه من مبادئ دستورية استقرت عليها احملكمة الدستورية 

هة عدم الدستورية على موضوع الطعن يتضح جليا أن الطعن ال يستثري شب

  . مرتكزًا على ما يربره مل الطعن  فضالً أنوليس هلا ما يظاهرها 
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عِني على 
ُ
إذ أن املربرات التي ساقها الطاعن يف طعنه ال تستقيم جادة لت

  . استنهاض الطعن أمام القضاء الدستوري 

، على حقيقة الطعن  للتعرفلسلطتها  اإعماهلملا كانت احملكمة عند إذ أنه 

تقيد حبرفية العبارات واأللفاظ املستخدمة أو بالتكييف املعطى هلا فإنها ال ت

ذلك من فهم الواقع الذي أن وما خيلعه الطاعن عليها من أوصاف ، باعتبار 

تبني احلقيقة التي اقتنعت بها وأن به احملكمة بتقديره ،  وحسبما يتستقل 

  . اق تقيم قضاءها على أسباب سائغة هلا أصلها يف األور

  : ناحيتني يف الطعن املوقرة سيتضح جليًا أمام احملكمة فإنه 

  : من الناحية األوىل 

مل يبني أوجه املخالفة واملطاعن املوجهة إىل  ٢٠١٨/  ٥يف الطعن رقم أن الطاعن 

بيانًا كافيًا وافيًا نافيًا عنها كل  من الناحية املوضوعيةالنص املطعون عليه 

غموض وجتهيل ، حىت يتحدد بهذه البيانات اجلوهرية نطاق الدفع بعدم 

  . الدستورية وحمله ومداه 
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النواحي اإلجرائية فقط إمنا كانت املطاعن التي وجهها الطاعن تستغرق 

  . للمادة املطعون عليها 

  : ومن الناحية الثانية 

الئحة ،  ١٦بتفسري املادة  ماتعلقه  ٢٠١٨لسنة  ٦ و ٥أن مؤدى الطعنني 

وبكيفية تطبيقها عمالً ، وما جنم عن ذلكما التفسري والتطبيق من آثار برفض 

املتدخلني [ ش ـومجعان احلرب وليد الطبطبائي نيإسقاط عضوية النائب

  .  ]انضمامًا 

ـوالذي ال يستقيم حمًال ملنا نيوهذا املؤدى للطعن
َ
ـها الطعن زعة دستورية ب

َ
ـن
َّ
ـي

  : من طعنه بقوله  ٨و  ٧صراحة يف الصفحتني  ٢٠١٨/  ٥رقم 

  : ــة  ٧صفحــ 

عندئذ يكون ختلف هذا الشرط أو غريه سببًا مباشرًا ووحيد وجازم يف فقدان [ 

املرشح ملقومات ترشحه وأن كان عضوًا يكون ختلف هذا الشرط أو غريه من 

  ] الشروط سببًا مباشرًا ووحيدًا وجازم يف فقدانه للعضوية يف جملس األمة 
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  : ــة  ٨صفحــ 

ئحة الداخلية جمللس األمة والتي تشري من الال ١٦وعندئذ يكون نص املادة [ 

إىل أن فقدان العضو ألحد الشروط املنصوص عليها يف قانون االنتخاب 

يستتبعه اختاذ إجراءات إجرائية بتشكيل جلنة وعرض نتيجة عمل تلك اللجنة 

للتصويت على األعضاء وهو يف حقيقته تعطيل وقفز على حكم الدستور 

 ١٦بت معه املخالفة الدستورية وتضحى املادة منه مما تث ٨٢الثابت باملادة 

  ] . من الالئحة الداخلية جمللس األمة خمالفة حلكم الدستور 

  : قائالً  ١٠يف الصفحة  ٢٠١٨/  ٦وكذلك املؤدى سالف البيان بينها الطعن رقم 

من  ٨٢النص املطعون فيه قد أورد قيودًا وشروطًا قد خلت منه نص املادة [ 

يعد إهدارًا من النص املطعون فيه للشرعية الدستورية التي  الدستور ويف هذا

  ]هي مبناها مطابقة النصوص القانونية ألحكام الدستور 

من قانون  ١٦وجها ملخالفة املادة  ني يف هاذينوبالتايل فإن ما اعتربه الطاعن

على الفرض اجلديل حبدوث  –من الدستور  ٨٢حلكم املادة  الداخلية الئحةال

الئحة ، سواء  ١٦فهي خمالفة تتعلق باخلطأ يف تأويل حكم املادة  – املخالفة
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وهذه املخالفة ال يوقعها يف محأة . بفهم حكمها على غري معناها أو بتحريفها 

   .خمالفة الدستور وال يعيبها دستوريًا 

الئحة وفقا للسالف بيانه  ١٦ومــا يؤكد انتفاء العيب الدستوري عن املادة 

  : أمرين 

  :   الئحة  ١٦النتفاء العيب الدستوري عن املادة : األمر األول 

الئحة مل يهدر شيئا من النظرية التي نص عليها حكم املادة  ١٦أن نص املادة 

الئحة بأي شرط من الشروط  ١٦من  الدستور ، وكذلك مل تصطدم املادة  ٨٢

  . من الدستور بشأن فقد العضوية   ٨٢التي حددت املادة 

يقرر احلاالت املوضوعية أو  –مبفهوم املخالفة و - من الدستور  ٨٢ملادة فحكم ا

  .  النظرية إلسقاط العضوية بأربعة حاالت

احلاالت املوضوعية على هذه  يف فقرتها األوىل أبقت ١٦وباملثل فإن حكم املادة 

  . األهلية املدنية حالة فقدان زاد عليها ومل يلغي أي منها ، بل  أو النظرية
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متفقة يف شقها املوضوعي مع الشق املوضوعي للمادة  ١٦التايل تظل املادة وب

 احلاالتمن الدستور  عندما عددت حاالت إسقاط العضوية مبا يتماثل مع  ٨٢

  .  من الدستور  ٨٢الواردة يف املادة 

شق إجرائيًا يدفعنا إىل يف حكمها من الدستور مل تتضمن  ٨٢خاصة أن املادة 

الشق اإلجرائي املنصوص عليه باملقارنة مع دم الدستورية استظهار شبهة ع

  . الئحة  ١٦يف املادة 

حلاالت  –حصريًا  -من الدستور تضمنت تعدادًا  ٨٢ونقصد بذلك أن املادة 

هي الشق املوضوعي  -تعد واحلال كذلك  -إسقاط العضوية وهذه احلاالت 

مل تنص على شق  - ٨٢أي املادة  –من الدستور ، إذ أنها  ٨٢للمادة  وحيدال

 حتقق حالة من احلاالتإجرائي يتعلق بكيفية السري يف إسقاط العضوية عند 

  . جملس األمة سالفة الذكر املوجبة إلسقاط عضوية  املوضوعية

  : الئحة فقد تضمنت شقني  ١٦أما املادة 

نصت عليه الفقرة األوىل ويتماثل مع الشق  شق موضوعي :الشق األول 

  . من الدستور  ٨٢املوضوعي الوحيد للمادة 
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نصت عليه الفقرة الثانية ويتعلق بكيفية السري  شق إجرائي :والشق الثاني 

 املنصوصيف إسقاط العضوية عند خمالفة عضو جملس األمة للشق املوضوعي 

  . من الدستور  ٨٢املادة  يف عليه

إن استنهاض العيب بعدم الدستورية لنص قانون مطعون فيه يف وبالتايل ف

مقابل حكم من أحكام الدستور ، يستوجب أن تكون املخالفة الدستورية بني 

املتقابالت ، أي بني شق موضوعي يف نص القانون مع شق موضوعي يف نص 

الدستور ، أو بني شق إجرائي يف نـص القانون مع شق إجرائي يف نص 

  . الدستور 

من الدستور  ١١١أن املادة  -على سبيل املثال  –وتدليالً على ما سبق جند 

شق إجرائي للحصانة النيابية ، وبالتايل فإن ما يقابلها يف  -فقط  -تتضمن 

على  -فقط  –نصت  جندها قدمنها ،  ٢٠هو نص املادة ونصوص الئحة اجمللس 

  . من الدستور  ١١١شق إجرائي مماثل للمادة 

الئحة وبني  ٢٠ت منازعة دستورية أمام احملكمة الدستورية بني املادة فإذا أثري

من الدستور فإنها تكون يف حملها الصحيح ألن املخالفة الدستورية  ١١١املادة 
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ستكون بني شقني متماثلني وهما شقني إجرائيني ، مىت ما توافرت مربرات 

  .  سائغة هلذه املنازعة 

  : احملكمة الدستورية قد قضى  وتأكيدا على ما نقول فإن قضاء

وال يتسىن تبعا لذلك مساواتها يف احلكم بالنصوص املوضوعية ، فالنص [ 

  ..... ] املوضوعي يكون نافذًا بذاته فيما تضمنه من أحكام موضوعية 

  ] ٢٠١٥ديسمرب  ١٦طعن مباشر دستوري بتاريخ  ٢٠١٥لسنة  ١٣حكم رقم [ 

  :  ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥ ني طعنالأما عن 

استنهاض ني أرادا عناأن الط جند ماومربراته نيفإنه مبطالعة وقائع هذا الطعن

ع ــبني شقها اإلجرائي يف فقرتها الثانية م ١٦العيب بعدم دستورية املادة 

  . من الدستور  ٨٢لوحيد يف املادة الشق املوضوعي ا

يف خمالفة ما استقرت عليه احملكمة الدستورية من مبادئ  نيمما أوقع الطعن

بأنها ال ختتص بالرقابة الدستورية على كيفية تطبيق حكم القانون ، أي تقصد 

احملكمة الدستورية بذلك أنها ال ختتص بالرقابة على الشق اإلجرائي لنص 
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ابله يف طاملا أنه ال يوجد شق إجرائي يقيف جمال تطبيقه القانون املطعون فيه 

  . أي حكم من أحكام الدستور 

ويف هذا الشأن بعدم رقابة احملكمة الدستورية ملا سلف بيانه قضت احملكمة 

  : الدستورية بأنه 

إمنا يتعلق بتطبيق القانون املطعون وما ساقه الطاعنون يف أسباب طعنهم [ 

 وهذه احملكمة ال شأن هلا بكيفية. فيه وال يكشف بذاته عن عيب دستوري 

  .] تطبيق القانون ، وال مبا يظهر عند ذلك من قصور ومثالب 

  ] ٢٠١٥ديسمرب  ١٦طعن مباشر دستوري بتاريخ  ٢٠١٥لسنة  ١٣حكم رقم [ 

  :   الئحة  ١٦النتفاء العيب الدستوري عن املادة : واألمر الثاني 

  : ــــة منه  ٧قال يف الصفحــ  ٢٠١٨لسنة  ٥رقم أن الطعن 

عندئذ يكون ختلف هذا الشرط أو غريه سببًا مباشرًا ووحيد وجازم يف فقدان [ 

املرشح ملقومات ترشحه وأن كان عضوًا يكون ختلف هذا الشرط أو غريه من 

  ] .  سببًا مباشرًا ووحيدًا وجازم يف فقدانه للعضوية يف جملس األمةالشروط 
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  : ـة ـــ ١٠قال يف الصفحــ  ٢٠١٨لسنة  ٦وأن الطعن رقم 

إذ أن نتاج هذا النص هو متكني احملكوم عليه بعقوبة جناية أو جرمية خملة [ 

بالشرف واألمانة أن تستمر عضويته يف جملس األمة إذا ما ارتأى أغلبية أعضاء 

من الدستور التي  ٨٢اجمللس ذلك ، وهذا فيه انتهاك صارخ لنص املادة 

بة جناية أو جرمية خملة حرمت الوظيفة النيابية على احملكوم عليه بعقو

  ] من قانون االنتخاب  ٢بالشرف واألمانة كما هو مقرر بنص املادة 

  : سالفًا خيالف ما استقرت عليه احملكمة الدستورية من  نيوما قاله الطعن

أن الرقابة القضائية التي تباشرها احملكمة الدستورية يف شأن الشرعية [ 

ل نصوص قانونية حيتمل مضمونها تأويالً إلبطاالدستورية ، ال تستقيم موطنًا 

ذلك أن هذه احملكمة إمنا تباشر .  جينبها الوقوع يف محأة املخالفة الدستورية

رقابتها لضرورة تقتضيها ، وهي تكون كذلك كلما كانت النصوص املطعون 

  ] .عليها عصية على كل تفسري ، يوائم مضمونها وأحكام الدستور 

ها دستوريًا انالئحة التي يعيب ١٦إىل أن املادة  مامل ينتبه فهمه نيفالطاعن

جينبها الوقوع يف املخالفة الدستورية ، عندما ما حتتمل يف مضمونها تأويالً 
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قررت بأن العضوية ال تسقط إال مبوافقة األعضاء الذين يتألف منهم جملس 

  . األمة 

أغلبية خاصة إلسقاط العضوية أنه  ١٦وبالتايل يتضح من اشرتاط حكم املادة 

فيكون مضمون . من املمكن أن تسقط العضوية بتحقق هذه األغلبية اخلاصة 

حتققت يف عضو جملس األمة حيتمل التأويل بإسقاط العضوية إذا  ١٦نص املادة 

  . من الدستور  ٨٢املنصوص عليها يف املادة  إحدى احلاالت

بأنه من املمكن أن من الئحة جملس األمة  ١٦يف املادة وهذا التأويل الواضح 

تسقط العضوية مبوافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم جملس األمة جينب 

من  ني، خالف ما جزم به الطاعن الوقوع يف محأة املخالفة الدستوريةمضمونها 

 ١٦يد الطبطبائي يوقع املادة أن رفض جملس األمة بإسقاط عضوية النائبني ول

  . من الدستور  ٨٢الئحة يف خمالفة دستورية بتعارضها مع املادة 

من الدستور ، وال عوار  ٨٢موائمًا وحكم املادة  ١٦وبالتايل يكون مضمون املادة

دستوري ينال منها طاملا أن تأويلها يف التطبيق ليس فيه جزما بعدم سقوط 
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الئحة جاءت بشكل  ١٦أن املادة ب ني يف طعونهمانخبالف ما يرى الطاعالعضوية 

  .من الدستور  ٨٢مينع التأويل حنو إسقاط العضوية مما تعد خمالفة للمادة 

رقابة احملكمة الدستورية تكون ضرورية كلما كان النص لذلك فإنه إذا كانت 

  . طعون عليه عصيًا على كل تفسري  امل

الئحة وباشرتاطها موافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم  ١٦املادة  فإن

 على التفسري اآلخر بأنه إذا مل 
ً
جملس األمة إلسقاط العضوية فإن ال تكون عصية

تتحقق هذه األغلبية اخلاصة فإن مآل العضوية يكون إىل السقوط ، وبالتايل فإن 

حتصن نفسها بنفسها من العيب الداخلية جمللس األمة الئحة من ال ١٦املادة 

  . حبدوث التأويل يف تفسريها بعدم الدستورية 

  لثانيةاآلية ا

 صراحة يف الصفحةأنـه كما أسلفنا ، بأن الط
َ
ـن
َّ
ــي

َ
 ٥رقم  من طعنه ٨ اعن ب

مــن الدستور  ٨٢ني املادة الئحة وب ١٦وجه املخالفة بني املادة  ٢٠١٨لسنة 

  : بقوله 
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من الالئحة الداخلية جمللس األمة والتي تشري  ١٦وعندئذ يكون نص املادة [ 

إىل أن فقدان العضو ألحد الشروط املنصوص عليها يف قانون االنتخاب 

يستتبعه اختاذ إجراءات إجرائية بتشكيل جلنة وعرض نتيجة عمل تلك اللجنة 

دستور للتصويت على األعضاء وهو يف حقيقته تعطيل وقفز على حكم ال

 ١٦منه مما تثبت معه املخالفة الدستورية وتضحى املادة  ٨٢الثابت باملادة 

  ] . من الالئحة الداخلية جمللس األمة خمالفة حلكم الدستور 

وجه  ٢٠١٨لسنة  ٦ـــة من طعنه رقم  ١٠كما بني الطاعن صراحة يف الصفحــ 

  : ه بقولاملطعون عليها  ١٦املخالفة التي ينعى بها على املادة 

إذ أن نتاج هذا النص هو متكني احملكوم عليه بعقوبة جناية أو جرمية خملة [ 

بالشرف واألمانة أن تستمر عضويته يف جملس األمة إذا ما ارتأى أغلبية أعضاء 

من الدستور التي  ٨٢اجمللس ذلك ، وهذا فيه انتهاك صارخ لنص املادة 

ة جناية أو جرمية خملة حرمت الوظيفة النيابية على احملكوم عليه بعقوب

  ] . من قانون االنتخاب  ٢بالشرف واألمانة كما هو مقرر بنص املادة 
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، فهي خمالفة تنصب على اإلجراءات سالفة البيان فة وباستقراء وجه املخال

  . بعدم الدستورية اإلجراءات  هذه الئحة ، بأن وصمت ١٦التي قررتها املادة 

على مثالب اإلجراءات التي قررتها املادة  قد عوال نيوبشكل آخر ، فإن الطاعن

من  ١٦شأن إسقاط العضوية من عدمه ، وأنه بالتايل تكون املادة الئحة ب ١٦

من الدستور ؛  ٨٢حلكم املادة الالئحة الداخلية جمللس األمة غري مالءمة 

  . بعدم الدستورية الطاعن وصمها ف

ال تقوم على أساس  نياعنهذا املخالفة سالفة البيان التي خطرت يف بال الط

قويم ، إذ أنه قد سبق للمحكمة الدستورية أن قررت يف حكمها الصادر فــي 

  : بأنه  ٢٠١٢/  ٩/  ٢٥بتاريخ ] دستوري  ٢٠١٢لسنة  ٢٦[ الطعن رقــم 

ال شأن للمحكمة يف حبث مدى مالءمة النص ، وال ما ظهر فيه من قصور [ 

ء بأن النص مل تؤتى أكله وتتحقق غايته ومثالب من جراء تطبيقه ، وال باإلدعا

، فهذه األمور قد يستدعي معها النظر يف تعديلها إذا كانت غري وافية املرام 

وذلك باألداة القانونية املقررة طبقا للدستور ، بيد أنها ال تصلح أن تكون سببا 
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للطعن عليها بعدم الدستورية خلروج ذلك عن جمال الرقابة القضائية هلذه 

  ] . كمة احمل

الئحة  ١٦من إجراءات قضت بها املادة  نيإذن نستنتج أن ما يراه الطاعن 

هذا من ]  ٢٠١٨/  ٥طعن رقم [ من الدستور  ٨٢وعدم مالءمتها حلكم املادة 

 ٨٢وأن هذه اإلجراءات قد أوردت قيودًا وشروطا مل تنص عليها املادة جانب ، 

بعدم  ١٦يوصم املادة خر ، من جانب آ]  ٢٠١٨/  ٦طعن رقم [ من الدستور 

  . دستورية جاء على غري أساس قويم ال

إذ أنه فضال عما أسلفناه بأن التعييب بعدم الدستورية ال حمل له ألنه وجه ما 

بني قواعد إجرائية نصت عليها املادة املطعون عليها وبني قواعد موضوعية 

  . من الدستور  ٨٢نصت عليها املادة 

وتطبيقها ومدى مالءمتها خترج عن للمادة املطعون عليها هذه اإلجراءات فإن 

جمال الرقابة الدستورية ، وال متلك احملكمة إلزام جملس األمة على حنو معني 

لزم أغلبية أعضائه الذين يتألف منهم إسقاط بأن ت ١٦حلكم املادة  هعند إعمال

يها يف علفقد عضو جملس األمة املنصوص من حاالت العضوية عند حتقق حالة 
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من الدستور ، وأن احملكمة الدستورية حتكم بعدم الدستورية إذا  ٨٢املادة 

  .  من الالئحة الداخلية جمللس األمة  ١٦أخطأ جملس األمة يف إعمال حكم املادة 

وبالتايل فإنه ليس من شأن رفض جملس األمة إسقاط العضوية أن يكون هذا 

 لفًا خما برمتها ١٦العمل الربملاني أو املادة 
ً
من  ٨٢حلكم املادة أو خمالفة

  . الدستور 

  اآلية الثالثة

  : ـــة منه  ٨حــ فيف الص ٢٠١٨لسنة  ٥رقم قال الطعن 

من الالئحة الداخلية جمللس األمة والتي تشري إىل أن فقدان  ١٦نص املادة [ 

العضو ألحد الشروط املنصوص عليها يف قانون االنتخاب يستتبعه اختاذ 

إجراءات إجرائية بتشكيل جلنة وعرض نتيجة عمل اللجنة للتصويت على 

  . ] فة هلا من الدستور وخمال ٨٢األعضاء هو يف حقيقته قفز على حكم املادة 
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  : ـــة  ١٠قال يف الصفحــ  ٢٠١٨لسنة  ٦وأن الطعن رقم 

إذ أن نتاج هذا النص هو متكني احملكوم عليه بعقوبة جناية أو جرمية خملة [ 

بالشرف واألمانة أن تستمر عضويته يف جملس األمة إذا ما ارتأى أغلبية أعضاء 

من الدستور التي  ٨٢اجمللس ذلك ، وهذا فيه انتهاك صارخ لنص املادة 

حرمت الوظيفة النيابية على احملكوم عليه بعقوبة جناية أو جرمية خملة 

  ] من قانون االنتخاب ٢بالشرف واألمانة كما هو مقرر بنص املادة 

الئحة مت استغالهلا يف  ١٦ضمنيًا إىل أن املادة  - هنا  - انيشري نيالطعنفإن 

يصوت أغلبية األعضاء الذين ا مل من الدستور عندم ٨٢ة للمادة ارتكاب خمالف

إسقاط عضوية النائب وليد باملوافقة على يتألف منهم جملس األمة 

  . الطبطبائي بعد أن صدر ضده حكم بات بعقوبة جناية 

ال  بوجود استغالل تشريعي سيء -وبشكل ضمني  - نيما ذهب إليه الطعنو

ال يصلح بهذه املثابة للطعن بعدم يكشف بذاته عن عيب دستوري ، 

  . الدستورية الحنسار رقابة احملكمة الدستورية عنه 
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الئحة التحدي  ١٦كما أنه ال يسوغ يف مقام الوقوف على مدى دستورية املادة 

الئحة  ١٦تارة إىل استغالل املادة ذلك الواقع الذي يشري بواقع متغري ؛ 

، وتارة أخرى يشري إىل االستغالل  استغالًال سيئًا عند رفض إسقاط العضوية

 يفهوم الظناملوذلك حسب  –احلسن عند املوافقة على إسقاط العضوية 

  . الئحة  ١٦لتعييب القانون توصالً إىل القضاء بعدم دستورية املادة   - نيللطعن

 ٢٠١٢لسنة  ٢٦انظر يف هذا املعىن حكم احملكمة الدستورية الصادر فــي الطعن رقــم [ 

  ] ٢٠١٢/  ٩/  ٢٥ي ، بتاريخ دستور

  اآلية الرابعة

بأن اإلجراءات  نيبعدم الدستورية الذي يراه الطاعن ١٦إن الطعن على املادة 

من الدستور وفقا للسالف بيانه فاقدًا  ٨٢التي نصت عليها خمالفة حلكم املادة 

  . يح يف هذا الشأن لسنده الصح

منه قد فوض جملس األمة بأن يضع  ١١٧نظرًا ألن الدستور ذاته يف املادة 

الئحته الداخلية متضمنة سري العمل يف اجمللس وجلانه وأصول املناقشة 

  .  والتصويت وسائر الصالحيات املنصوص عليها يف الدستور 
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 أن يضع أصولمنه جملس األمة ب ١١٧فإذا كان الدستور ذاته قد فوض يف املادة 

  . املناقشة والتصويت 

من الئحة اجمللس مبا تضمنته  ١٦فإن القواعد اإلجرائية التي قررتها املادة 

هذه القواعد من إحالة موضوع إسقاط العضوية إىل جلنة الشئون التشريعية 

والقانونية ثم التصويت عليه يف اللجنة ويف اجمللس وفقا لقاعدة التصويت احلر 

من الدستور بأن عضو جملس األمة حر فيما يبديه من  ١١٠التي قررتها املادة 

اآلراء واألفكار يف اجمللس أو جلانه ، وما ينتهي إليه هذا التصويت احلر من 

  . ط العضوية أو املوافقة على ذلك رفض إسقا

 ١٦وتبعًا لذلك معها املادة  -شرعيتها الدستورية فإن هذه اإلجراءات تستمد 

  . منه  ١١٧من الدستور ذاته يف مادته  -من الالئحة الداخلية جمللس األمة 

بينت شرعية حاالت فقد عضوية قد من الدستور  ٨٢أي أنه إذا كانت املادة 

جملس األمة دون إلزام على جملس األمة لسلوك موقف معني حنو رفض إسقاط 

  . سقاطها ضوية أو  املوافقة على إالع
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بينت من الدستور  ٨٢املادة درجة وهي بذات من الدستور  ١١٧فإن املادة 

من الالئحة الداخلية جمللس  ١٦شرعية اإلجراءات التي نصت عليها املادة 

  . األمة 

من املقرر أن املغايرة بني األوضاع أو املراكز أو األشخاص التي ال تتحدد واقعًا و

 إطار سلطته التقديرية يف جمال تنظيم احلقوق ، فيما بينها ميلكها املشرع يف

وهي سلطة تتمثل جوهرها يف إجراء املفاضلة بني البدائل املختلفة واختيار 

البديل األكثر مالءمة من غريه حتقيقًا لألغراض التي يتوخاها من هذا 

التنظيم ، وطاملا كان هذا التقدير قائما على أسس موضوعية ، مستهدفًا 

شخاص األت مشروعة ، كافالً وحدة تطبيق القاعدة القانونية يف شأن حتقيق غايا

املخاطبني بها ، فإن منح جملس األمة سلطة هذه املفاضلة بني إسقاط العضوية 

 ٨٢أو رفض هذا اإلسقاط على ذات األسس املوضوعية املنصوص عليها يف املادة 

من  ١١٧ادة من الدستور جتد سندها يف ذلك التفويض الذي نصت عليه امل

من الالئحة أي عيب دستوري مبوجب هذا  ١٦الدستور ، مما ال ينال املادة 

من الئحة  ١٦التفويض نظرًا ألن هذه اإلجراءات التي نصت عليها املادة 
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اجمللس تعد من صميم السياسة التشريعية التي ميلك جملس األمة منفردا 

  . حتديد مفهومها ومداها ونطاقها وكيفية إتباعها 

من الدستور بأن عهد جمللس األمة منفردًا  ١١٧ما قضت به املادة  أي أن

من الدستور ،  ٨٢تنظيم ممارسة اختصاصاته الدستورية ومنها إعمال املادة 

الدستور ذاته ينفي شبهة عدم الدستورية التي يثريها الطاعنني ، وذلك ألن 

نظيم احلقوق منه قد خول جملس األمة سلطة تقديرية يف ت ١١٧يف املادة 

  . املعهودة إليه يف الئحته الداخلية 

لس التشريعي ال تقتصر أهميتها يف الواقع على تنظيم اجملإذ أن الئحة 

املسائل الشكلية أو اإلجرائية بل هي متس كذلك املسائل املوضوعية ، فتقوم 

النصوص الدستورية فيما يتعلق مبجال االختصاص الربملاني بوجه  بتكملة

ن أجل ذلك تفوض الدساتري اجمللس التشريعي وحده يف إصدار هذه عام ، وم

منه ، واستنادًا إىل  ١١٧الالئحة ، وهو ما أخذ به الدستور الكويتي يف املادة 

الوارد بها وضع جملس األمة الالئحة الداخلية لتكون مكملة ألحكام  التفويض

الدستور يف خصوص وظيفة اجمللس التشريعية وسائر صالحياته الدستورية ، 
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ومن ثم فإن هذه الالئحة تعترب وثيقة مكملة ألحكام الدستور يف جمال العمل 

 عدم النص عليها الربملاني ؛ لتأخذ حكم القوانني األساسية أو النظامية برغم

يف الدستور ، ويتعني النظر إليها على أنها تسري إىل جوار أحكام الدستور 

، مما ينبني عليه أن للسلطة التشريعية أن دستورية  طبيعةالعتبارها ذات 

تعدل هذه الالئحة وفقا للقواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف الدستور إذا ما 

 الطعن يف دستورية بعض موادها عن رأت وجها للتعديل ، بغري حاجة إىل

  . طريق الدعوى األصلية أو الدعوى املباشرة 

املطعون عليها تعترب  ١٦وبالتايل فإن اإلجراءات التي نصت عليها املادة 

منه خصوصًا أنه مل يقم تعارض واضح  ٨٢مكملة ألحكام الدستور يف املادة 

من الدستور البتناء أساس  ٨٢وقطعي بني املادة املطعون عليها وبني املادة 

من الدستور  ٨٢املادة املطعون فيها على قواعد إجرائية وابتناء أساس املادة 

على قواعد موضوعية ، مما يستحيل تصور هذا التعارض بني قواعد خيتلف 

  .  جمال إعماهلما 
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املطعون عليها تضمنت النص يف فقرتها األوىل على كافة  ١٦وبالتايل فإن املادة 

من الدستور ، وبالتايل ال خمالفة  ٨٢واعد املوضوعية التي قررتها املادة الق

فيها للدستور ، إن جاءت فقرتها الثانية متضمنة لقواعد إجرائية يف نطاق 

من  ١١٧الصالحيات الدستورية املمنوحة جمللس األمة واملنوه عنها يف املادة 

  . جابة ألحكامها املطعون عليها است ١٦الدستور ، والتي جاءت املادة 

  اآلية السادسة

املطعون عليها جاءت مقيدة باحلدود  ١٦لقد بينا وفقا للسالف بيانه بأن املادة 

من الدستور بأن تضمنت كافة  ٨٢والضوابط املوضوعية التي فرضتها املادة 

من الدستور ، وأن ما  ٨٢هذه القواعد املوضوعية التي نصت عليها املادة 

توافر حالة من  كيفية مواجهةمن قواعد إجرائية بشأن  ١٦قضت به املادة 

  . من الدستور  ٨٢املنصوص عليها يف املادة االت احل

مهما اختذ جملس األمة بعدم الدستورية  ١٦ال تعيب املادة  فإن هذه املواجهة

 ١١٧يف املادة  -كما أسلفنا و –، لكون الدستور  يف هذه املواجهةناحية معينة 

منه قد فوض جملس األمة بأن يضع القواعد القانونية اإلجرائية لسائر 
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صالحياته املنصوص عليها يف الدستور ، فيكون له تبعًا لذلك أن يتخذ ما يراه 

التي يراها  السياسية مناسبا يف وضعه هلذه اإلجراءات وفقًا لرقابة املالءمة

عية يف إسقاط العضوية من عدمه ، أي تفويض لسياسته التشريمناسبة 

التي يراها مناسبة عند حتقق أي حالة  باختيار املواجهةالدستور جمللس األمة 

من الدستور وفقا للمالءمة السياسية  ٨٢من احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

  . التي خيتص بإعماهلا بعيدًا عن رقابة القضاء الدستوري 

بسطت محاية تصطبغ بصبغة نيابية من الالئحة  ١٦املادة  ملا كان ذلك ، وكان

فرضتها مصلحة سياسية قوامها أن إسقاط العضوية عن من اكتسبها عند 

فقد حالة من الدستور أو  ٨٢املنصوص عليها يف املادة  حتقق حالة من احلاالت 

س أهليته املدنية ال يكون إال مبوافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم جمل

من الالئحة  ١٦عنها نص املادة  تاألمة ، فإن هذه املصلحة السياسية التي عرب

بقواعد قانونية إجرائية جتد سندها فيما قضت به مذكرة الدستور صراحة يف 

  : ختام بند التصوير العام لنظام احلكم بقوهلا 
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مسألة مالءمة سياسية تعرب عن واقع ويف النهاية فاملسألة قبل كل شيء [ 

دولة وتتخري أقدر األصول النظرية على التزام احلد الضروري من مقتضيات ال

  .  ]  هذا الواقع

فإن ما ينعاه الطاعن ال يعدو ذلك أن يكون تأويالً لنص املادة ، فإنه ملا كان ذلك 

إمنا يتصل بكيفية تطبيقه ، مما تنحسر الئحة ، وال يتصل مبدى دستوريته  ١٦

لمادة تعييبه لعنه رقابة هذه احملكمة ، هذا فضالً عن أن ما قرره الطاعن بشأن 

إمنا يتعلق بالسياسة  -هو يف حقيقته  -بعد الدستورية الئحة من ال ١٦

التشريعية التي انتهجها املشرع لتنظيم القواعد القانونية اإلجرائية ملواجهة 

الئحة ، وهي احلاالت التي ما  ١٦قاط العضوية التي عددتها املادة حاالت إس

من الدستور ، فإن كل  ٨٢صت عليه املادة الئحة وبني ما ن ١٦نصت عليه املادة 

 ١٦هذا التماثل كافيا بدحض نعي الطاعن بعدم دستورية املادة ذلك وأخصه 

من وجود  الئحة ، ناهيك بأن مبىن طعن الطاعن قد احنصر على ما ينعاه

من الالئحة وبني قواعد  ١٦خمالفة بني قواعد إجرائية نصت عليها املادة 

 كوندستور ، وهذا النعي ال يصلح ألن يمن ال ٨٢موضوعية نصت عليها املادة 
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إذ ال يوجد اتصال بني القواعد اإلجرائية دستورية يف نص القانون نازعة مل حمالً 

القواعد املوضوعية الواردة يف حكم املادة الئحة وبني  ١٦الواردة يف حكم املادة 

فاألوىل توصف بأنها من الدستور ، وال ترتبطان مبجال بعضهما البعض  ٨٢

  . قواعد إجرائية والثانية توصف بأنها قواد موضوعية 

الئحة  ١٦املادة  –إىل النص املطعون عليه  ا تصبح املطاعن التي وجهتمم

ها مما عدم الدستورية وليس هلا ما يظاهر شبهة هاال تستثري يف إطار - اجمللس 

وإال أصبح القضاء يف املسألة الدستورية يدور يف .يضحى الطعن حريًا برفضه 

فلك نظري حبت ، متجردًا من كل فائدة عملية ، ويتحول إىل فراغ يف مواجهة 

وليد  نيالنائبالعمل الربملاني الذي اختذه جملس األمة برفض إسقاط عضوية 

  . ومجعان احلربش  الطبطبائي

غري  نيرية التي يطرحها الطاعنفيكون تبعًا لذلك القضاء يف املسألة الدستو

بعد أن مل يعد مثة موضوع ميكن إنزال هذا  يفقد جدواهو منتجًا أو مؤثراً 

  . القضاء عليه 
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  اآلية السابعة

 ١٢من القانون رقم  ١٦املادة بأن  ٢٠١٨لسنة  ٦قال الطاعن يف الطعن رقم [ 

حجية األحكام وقوة يف شأن الالئحة الداخلية جمللس األمة تهدر  ١٩٦٣لسنة 

  : األمر املقضي للحكم اجلزائي 

بأن هذه املادة علقت أثر احلكم اجلزائي البات مبوافقة اجمللس على حتقيق [ 

أثره فيما يتعلق باستمرار عضوية النائب ، وهذا ما مت إعماله يف مواجهة 

ن حكم 
ّ
احلكم النهائي البات الصادر ضد النائب وليد الطبطبائي حيث مك

املطعون عليها السلطة التشريعية تعطيل أثر احلكم النهائي مما  ١٦املادة 

يعد تدخالً من السلطة التشريعية خارج املنظومة الدستورية بأعمال السلطة 

  . من الدستور  ١٦٣و  ٥٠القضائية وسري العدالة باملخالفة لنصوص املواد 

إذ يشكل هذا الفعل افتئات على السلطة القضائية واستقالهلا ، وتعطيل أحكام 

القضاء ونفاذها ، وخيل مببدأ الفصل بني السلطات املنصوص عليه يف الدستور ، 

  . ] فقد رسم املشرع الدستوري ولكل سلطة حدودها املقررة هلا قانونًا 
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  وفقا للسالف بيانه وما ذهب إليه الطاعن 

  مردود عليه باآلتي بيانه 

  : أوال 

ة ماملطعون عليها من اختصاص جملس األ ١٦أن قول الطاعن أن ما قررته املادة 

حلكم برفض إسقاط العضوية للعضو الصادر ضده عقوبة جناية يعد تعطيالً 

  . قضائي نافذ مما يعد ذلك افتئات على السلطة القضائية واستقالهلا 

املادة املطعون يتعلق فقط بالتصويت على مؤدى د عليه أن مفهوم مردو

  . سقوط العضوية من عدمها 

اختصاصًا جمللس األمة  ومفهوم تطبيقها النص املطعون عليه مينحومل 

أو التصويت على أي أثر من  بالتصويت على تنفيذ احلكم القضائي من عدمه

  .  آثار احلكم اخلاصة بتنفيذه 

لو سرنا وراء التفسري املنعدم ملفهوم الطاعن للمادة آخر فإنه جانب من و

من  ٢٣٩املادة يف حكم ذلك يثري شبهة عدم الدستورية فإن  املطعون عليها
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قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية التي نصت على منح األمري اختصاص 

يثري  وكذلك .العفو عن العقوبة بعد صدورها وقبل تنفيذ احلكم الصادر بها 

من قانون اإلجراءات واحملاكمات  ٢٤٠شبهة عدم الدستورية حكم املادة 

اجلزائية التي نصت على أن يف جرائم الشكوى جيوز للمجني عليه أن يعفو 

  . عن املتهم أو يتصاحل معه على مال قبل صدور احلكم أو بعده 

  : وثانيا 

املطعون فيه قد ال يستقيم قول الطاعن بأن جملس األمة وبتطبيقه للنص 

افتئت على السلطة القضائية ، وذلك أن االختصاص بتنفيذ احلكم اجلزائي مل 

يعقده قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية للسلطة القضائية إمنا عقد هذا 

لرجال من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية  ٢١٦لمادة ل وفقاً  االختصاص

الختاذ ]  -السلطة التنفيذية   –داخلية وزارة ال[ الشرطة واألمن العام 

  . اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ احلكم 
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  : وثالثًا 

أنه حىت يف ظل عدم إسقاط عضوية النائبني وليد الطبطبائي ومجعان احلربش 

، فإن احلكم اجلزائي الصادر ضدهما يظل قائما وقابالً للتنفيذ ، وذلك ألن 

  .  األمة لسجماستمرار العضوية ال يعد مانعًا من تنفيذه وتعطيله إال بإذن 

ارية الشيخ سلمان الدعيج وهذا ما ذكره وزير العدل والشئون القانونية واإلد

ج املنعقدة / يف الفصل الشريعي اخلامس دور االنعقاد الثالث يف اجللسة األوىل 

  : بأن من املضبطة  ٧١و  ٤١يف الصفحتني  ١٩٨٢أكتوبر  ١٩بتاريخ 

اإلجراءات اجلزائية موجودة يف قانون اإلجراءات اجلزائية التي حددها وحدد [ 

زارة الداخلية أو النيابة العامة ، وهذا اإلجراء إما واجلهات التي تتخذها ، 

  ] . اجلزائي يستدعي احلصول على إذن اجمللس 

ويفهم من حديث وزير العدل باعتبار احلكومة متضامنة أن قرار جملس األمة 

برفض إسقاط عضوية النائبني وليد الطبطبائي ومجعان احلربش ال مينع وال 

ه شبهة االفتئات على السلطة القضائية يعطل تنفيذ احلكم اجلزائي وليس في
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واستقالهلا ، وإمنا حيتاج التنفيذ إىل إذن جملس األمة خالف ما حدث بشأن 

  . رفض إسقاط العضوية 

 ٢٠١٨لسنة  ٦مما يكون واحلال كذلك أن ما ذهب إليه الطاعن يف الطعن رقم 

من  ١٦٣و  ٥٠املطعون عليها تثري شبهة خمالفة أحكام املادتني  ١٦بأن املادة 

  . الدستور جانبه الصواب 

  اآلية الثامنة

  : بأن  ٢٠١٨لسنة  ٦قال الطاعن يف الطعن رقم 

إن تعليق حتقق أثر احلكم بعقوبة جناية على احلقوق السياسية للنائب بإرادة [ 

تصويت اجمللس على استمراره بالتمتع بهذه احلقوق أي استمرار عضويته يف 

  . من الدستور  ٢٩اجمللس فيه خمالفة أكيدة لنص املادة 

 إذ أن استمرار عضوية النائب رغم صدور حكم بعقوبة جناية يف حقه ومتتعه

يعد متييزا غري مقبول أو سائغ من الناحية الدستورية بأن حبقوقه السياسية 

جعل هناك مكانة خاصة لعضو جملس األمة فيما يتعلق بأثر األحكام النهائية 
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وهذا ما حرمه الدستور ومفهوم القاعدة الباتة عليه متيزه عن بقية املواطنني 

    ] .القانونية التي جيب أن تكون عمومية وجمردة 

  وفقا للسالف بيانه وما ذهب إليه الطاعن 

  مردود عليه باآلتي بيانه 

املطعون عليها من اختصاص  ١٦بأن ال مراء وفقا ملا بيناه أن ما قضت به املادة 

جملس األمة بالنظر يف إسقاط العضوية عمن حيمل هذه الصفة من أعضاء 

ل هذا احلكم قائما جملس األمة ال يعني تعليق تنفيذ احلكم اجلزائي إمنا يظ

  . وقابالً للتنفيذ ولو بإذن اجمللس 

فإنه واحلال كذلك ال يكون النص املطعون فيه قرر متايزًا بني عضو جملس األمة 

  . وبني األفراد اآلخرين يف تنفيذ احلكم اجلزائي 

 ٢٠١٨لسنة  ٦مما يكون واحلال كذلك أن ما ذهب إليه الطاعن يف الطعن رقم 

من الدستور  ٢٩ ةكم املادحلاملطعون عليها تثري شبهة خمالفة  ١٦بأن املادة 

  . جانبه الصواب 
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  بناء على ما سبق

يلتمس املتدخلني النائبني الدكتور مجعان احلربش ووليد الطبطبائي 

إىل جانب  االنضماميبشخصهم وبصفتهم أعضاء جملس األمة قبول تدخلهم 

لسنة  ٦و  ٥املدعى عليه الثاني رئيس جملس األمة بصفته يف الطعنني رقمي 

   :  اء ـــضـــقــيف مواجهة الطاعنني كال يف طعنه ، وال ٢٠١٨

  اأصلي

  : أوال 

ني النتفاء مصلحة الطاعن ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥عدم قبول الطعنني رقمي 

  . يف طعنيهما املذكورين 

  : وثانيًا 

لسنة  ٦و  ٥رقمي  نيعدم اختصاص احملكمة الدستورية يف نظر الطعن

٢٠١٨  .  
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  واحتياطياً 

  .موضوعًا   ٢٠١٨لسنة  ٦و  ٥رقمي ني رفض الطعن

                                               

  مقدمة

  الدكتور مجعان احلربش بشخصه وبصفتهانضمامًا وكيل املتدخل 

  الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بشخصه وبصفته ووكيل املتدخل انضماماً 


