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Abstract: 
In order to protect the constitutionally guaranteed rights and freedoms of individuals, the Jordanian constitutional 

legislator has adopted the mechanism of defense of unconstitutionality, according to the constitutional amendment 

of 2011 in accordance with the text of Article 60 thereof, as well as in accordance with Article 11 of Constitutional 

Court Law No. 15 of 2012 that defines the conditions and procedures for the defense of unconstitutionality, similar 

to other legislation. The comparison in this field is the most prominent of the French legislation under the 

constitutional amendment of 2008. Citizens of the litigation have the right to argue that the legislative text is 

unconstitutional before the competent courts, which in turn raise the issue to the higher judicial authority to ascertain 

whether the payment is serious or not. In this research, we will shed light on the seriousness of the defense of 

unconstitutionality, and ensure its effectiveness by referring only serious defenses to the Constitutional Court or the 

Constitutional Council, after judicial authorities verify that the payment meets the formal and objective conditions 

and ensures its seriousness, and the extent to which the contested legislative text is linked to the essence of the 

dispute, as the seriousness of the argument allows for the rationalization of constitutional oversight. 
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 :الملخص
م 2011الدستوري لسنة  لالتعدي، تبنى المشرع الدستوري األردني آلية الدفع بعدم الدستورية، بموجب المكفولة دستوريًّا هموحرياتحماية لحقوق األفراد 

 الذي يحدد شروط الدفع بعدم الدستورية م،2012لسنة  (15)من قانون المحكمة الدستورية رقم  (11)للمادة  ( منه، وكذلك وفًقا60)لنص المادة  وفًقا
ح من حق . إذ أصبم2008وأبرزها التشريع الفرنسي بموجب التعديل الدستوري لسنة  ،، أسوة بباقي التشريعات المقارنة في هذا المجالهوإجراءات

للتأكد  ؛أمام المحاكم المختصة، التي بدورها ترفع الموضوع إلى الجهة القضائية العليا النص التشريعيالمواطنين المتقاضين حق الدفع بعدم دستورية 
ى وضمان فعاليتها بإحالة الدفوع الجدية فقط عل ية،من جدية الدفع من عدمه. وفي هذا البحث سنسلط الضوء على شرط جدية الدفع بعدم الدستور 

ومدى ارتباط  يته،، والتأكد من جدوالموضوعية المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري، بعد تحقق الجهات القضائية من استيفاء الدفع للشروط الشكلية
 الدستورية. النص التشريعي المطعون فيه بجوهر النزاع، حيث تسمح جدية الدفع بترشيد الرقابة

.الدفع بعدم الدستورية عن طريق اإلحالة، جّدية، المحكمة الدستورية، قضاة الموضوع، اإلحالة القضائية، محكمة التمييز: المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

 اتفقً مية القوانين وستتتتيلة دفاعية مقررة يعّد حق الدفع بعدم دستتتتتور 
الدعوى  كوسيلة أساسية لتحريك ،عليها لدى غالبية الدول التي تتبناه

األفراد  نالدستتتتتورية. وباعتبار مستتتتألة الدفع بعدم الدستتتتتورية آلية تمكّ 
عند انتهاك نص تشتتتتتتتتتتتتريعي لحقوقهم  من تحريك الرقابة الدستتتتتتتتتتتتتورية

وحرياتهم أثناء نزاع قائم أمام القضاء، فقد جرى العمل في العديد من 
الدول على إشتتتتراك القضتتتتاء في إحالة طلبات الدفوع بعدم الدستتتتتورية 
المثارة أمام الهيئات القضتتتتتتتتتتائية على مختلو أنواعها ودرجاتها، على 

تحقق وريتها، لكن بعد الالمجلس أو المحكمة الدستورية للبت في دست
وفحص مدى جّديتها، وذلك لتالفي إرهاق  ،من شتتتتتتتتتتتتتروط صتتتتتتتتتتتتتحتها

فة بالرقابة على دستتتتتتتتتتتتتتورية المجلس أو المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية المكلّ 
بعنتتاء الن ر والفصتتتتتتتتتتتتتتل في جميع طلبتتات التتدفوع، وكتتذلتتك  ،القوانين

لتجّنب طلبات الدفوع الكيدية التي تعد هدف الدفع بعدم الدستتتتتتتتتورية. 
علقة دفوع الجّدية فقط المتيستتتتتتتتتتتتتمح فحص جّدية الدفع بقبول ال بحيث
ا بشتتبهة عدم دستتتورية نص تشتتريعي معّين. وقد وجدت مستتألة  أستتاستتً
ات من المقتضتتتتتتتتتتتتتيوتنقيحها ألجل تنقية المن ومة القانونية  ؛الجّدية

غير الدستورية. كما نجد أن المشرع الدستوري األردني اختار معيار 
 ،ة الدفع بعدم الدستتتورية إلى المحكمة الدستتتوريةجّدية الدفع قبل إحال

راكم الدفع المباشر الذي يؤدي إلى ت أسوة بالمشرع الفرنسي، مستبعًدا
وستتيتم التركيز خالل هذه الدراستتة  ،القضتتايا أمام المحكمة الدستتتورية

على اإلشتتتتتكال المرتبط بجّدية طلبات الدفع بعدم الدستتتتتتورية، بالن ر 
عتتبء على المحتتاكم والمجتتالس التتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتة ألهميتهتتا في تخفيا ال
وتفتتادي إحتتالتتة الطلبتتات الكيتتديتتة التي من  ،بتتإحتتالتتة الطلبتتات الجتتّديتتة

 شأنها إفراغ آلية الدفع بعدم الدستورية من مضمونها.
نلجأ إلى ستتتت ،يرها جّدية الدفعوللوقوف على اإلشتتتتكالية التي ستتتتتث

ن خالل مالمشتتتترع الدستتتتتوري الفرنستتتتي الذي يتبع معيار جّدية الدفع 
، والمتعلقة بإحالة الدفع بعدم م2008التعديل الدستتتتتتتتتتتتتتوري لستتتتتتتتتتتتتنة 

أو مجلس الدولة إلى المجلس  ،الدستتتتتتتتتتتتتتورية من قبل محكمة النق 
 ،بعد مروره بفحص جّدية الدفع التي ستتتتتتتتتتتتتنقو عندها ،الدستتتتتتتتتتتتتتوري 

لتوضتتتتيح مفهومها وتحديد شتتتتروطها. وإلى مدى تضتتتتمن آلية فحص 
يحها من وتنقنقية المن ومة القانونية جّدية الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية ت
وما هي ضتتتتتتتتوابط جّدية الدفوع بعدم  المقتضتتتتتتتتيات غير الدستتتتتتتتتورية،

 في األردن وفرنسا؟وإجراءاتها الدستورية 
نموذج الفرنستتتتتتتتتتتتي، وقد اعتمدنا المنهج المقارن من خالل التعرض لأل

الذي اتبعه المشتتتتتتتترع  هنفستتتتتتتتن المشتتتتتتتترع الدستتتتتتتتتوري األردني أخذ النهج أل
ن ضتتتتتابط الجّدية القضتتتتتائي المعمول به في فرنستتتتتا حيث إالفرنستتتتتي، 
 يجد ستتتنده القانوني في دستتتتور كال البلدين، إذ تنص المادة ،واألردن

من الدستتتتتتتتتور الفرنستتتتتتتتي على أنه: سعندما يثار بمناستتتتتتتتبة ( 1– 61)
دعوى جارية أمام محكمة، بأن مقتضتتتتتتتتتتتتى تشتتتتتتتتتتتتريعي يمس بالحقوق 
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لتي يضتتتمنها الدستتتتور، يمكن للمجلس الدستتتتوري أن يبت والحريات ا
في هتتذه المستتتتتتتتتتتتتتألتتة بنتتاًء على إحتتالتتة من مجلس التتدولتتة أو محكمتتة 

( من الدستتتتتتتور األردني 60المادة )الفقرة الثانية من النق س. وتنص 
يجوز ألي من  ،: سفي التتتتدعوة المن ورة أمتتتتام المحتتتتاكماآلتيعلى 

وعلى المحكمة إن وجدت  ،توريةأطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدس
أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت 
في أمر إحتالتته إلى المحكمتة التدستتتتتتتتتتتتتتوريتةس. ومن هنتا يتضتتتتتتتتتتتتتح أن 
التأسيس لضابط الجّدية القضائي في الن امين الفرنسي واألردني له 

ا و تجاوز هذسند دستوري، لذا ال يوجد هناك خيار أمامهما لتخطي أ
 الضابط الدستوري.
أثرنا تقستتتتتتتيم الدراستتتتتتتة على  ،اإلشتتتتتتتكالية المطروحة لإلجابة على
 النحو اآلتي:

 :المبحث األول
موقف الفقههو والقءهههههههههههاه م  دحههدلههد مفدوم جههديههة الههدفع بعههدم 

 :الدستورية
لم يحدد المشتتتتتّرع الدستتتتتتوري األردني معايير محددة لجدية الدفع، 

 ،ت عليه مع م التشتتتتتريعات الدستتتتتتوريةالذي ستتتتتار نفستتتتته وهو التوجه 
 مصتتري، التي لم تضتتع بدورها معياًرا حاستتًماالفرنستتي وال ين:كالن ام  

حول ضتتابط جدية الدفع، حيث تركت األمر لمحاكم الموضتتوع تقدير 
مدى جدية الدفع المقّدم أمامها من قبل األفراد بعدم الدستتتتتورية، غير 

 يان ذلك المفهوم.ال ببأن الفقه والقضاء الدستوري قد تكفّ 
 :المطلب األول

  :رأي الفقو في دحدلد مفدوم جدية الدفع بعدم الدستورية
يان في ب ،خاصتتتتتتتتتتتتتة فقهاء القانون الدستتتتتتتتتتتتتتوري لقد اختلو الفقه 

المقصود بجدية الدفع، خاصة وأن المشرع الدستوري األردني وكذلك 
بناًء  يتحدد خرى، لم يضع معياًرا حاسًمان يره في مع م األن مة األ

عليه جّدية الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية من عدمه، وإنما أناط المشتتتتتتتتتتتتترع 
بمحكمتتة الموضتتتتتتتتتتتتتوع تقتتدير متتدى جتتديتتة التتدفع المقتتدم أمتتامهتتا بعتتدم 

قدموا قانون الدستوري أن يالدستورية. وعليه فقد حاول بع  فقهاء ال
مقصتتتتتود ن النهم من قال: إللطابع الجدي بعدم الدستتتتتتورية، فم تعريًفا
ة الدفع أال يستهدف بغايته إطالة أمر الدعوى األصلية المن ورة بجدي

عّد يأمام محكمة الموضتتتتوع، فإذا كان الدفع يستتتتتهدف التستتتتويا فإنه 
. بينما يرى جانب (1)يقصد منه تعطيل ن ر القضية دفًعا غير جدي،

ستتألة ل في مآخر من الفقه بأن المقصتتود بالجدية هو أن يكون الفصتت
 ن ام المطعون فيبمعنى أن يكون القانون أو ال الدستتتتتتتتتتتتتتورية منتًجا،
أنه  (3)بع  الفقه عدّ . كما (2)بموضتتتتتتوع النزاع دستتتتتتتوريتهما متصتتتتتتل

يستتتتتتتتتتتتتتفاد من معنى الجدية أنها تنتهي إلى استتتتتتتتتتتتتتبعاد الدفوع الكيدية 
والتي ال يقصتتتتد منها غير تعطيل الدعوى، وكذلك الدفوع  ،الواضتتتتحة

ن يتعلق التتدفع بنص ال غير المؤثرة في الفصتتتتتتتتتتتتتتل في التتدعوى، كتتأ
 .هذات حتى وإن ورد في القانون  ،ينطبق على الواقعة محل النزاع

أن يكون بتتت منوطتتتةبع  الفقتتته أن أمر جتتتديتتتة التتتدفع  عتتتدّ كمتتتا 
 دالفصتتتتتل فيه ذا تأثير على الفصتتتتتل في الدعوى الدستتتتتتورية، وأن يولّ 

حول المستتتتتتتألة الدستتتتتتتتورية المثارة  لدى قاضتتتتتتتي الموضتتتتتتتوع شتتتتتتتكوًكا
 :(5)تحديد جدية الدفع باآلتي بعضهمما حاول . ك(4)أمامه
يتعين تحقيق فائدة للخصتتتتتتتم في المنازعة الموضتتتتتتتوعية التي  .1

مة ما لو قضتتتتتت المحك في ،أثير فيها الدفع بعدم الدستتتتتتورية
 الدستورية بعدم الدستورية.

أن تتولد لدى قاضي محكمة الموضوع محل لخصومة شبهة  .2
 ه.دم دستوريتبأن النص التشريعي المطعون به يحتمل ع

ا      ، يمكن القول بأن الدفع يكون جدًياعلى ما تقدم تأستتيستتً
لطتتتاعن في التتتدعوى إذا كتتتان يؤثر على المركز القتتتانوني ل

ك ش ،توفر لدى قاضي محكمة الموضوعالموضوعية، وأن ي
 بصحة الدفع بعدم الدستورية.

 :المطلب الثاني
 :ةالدستوريموقف القءاه الدستوري م  مفدوم جدية الدفع بعدم 

كما هو معلوم فإنه يشتتتتتتتتتتتترط إلحالة الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتورية إلى 
محكمة الموضتتتتتتتتتتتتتوع، أن يغلب عليه الحكم بعدم دستتتتتتتتتتتتتتورية النص 

طلق يالتشتتتتريعي المطعون فيه بواستتتتطة المحكمة الدستتتتتورية، وهو ما 
أي رجحان الحكم  ،من صتتتتتتتتتتتتتفة الجديةس عليه سأال يكون الدفع مجرًدا

ية لتشريعي. وهذا الشرط نصت عليه الفقرة الثانبعدم دستورية النص ا
. يتضتتتتتتتتتح مما م1952( من الدستتتتتتتتتتور األردني لعام 60من المادة )

تقدم بأن األمر يترك لمحكمة الموضتتتتتوع الستتتتتلطة التقديرية في تقدير 
جدية الدفع من عدمه. فقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية 

ئل تقوم معها شتتتتتتبهة قوية هو وجود دال ،بأن القصتتتتتتد من جدية الدفع
على مخالفة النص المطعون فيه ألحكام الدستتتتتتتتتتتتتتور، وأن تقدير تلك 
الشتتتبهة ال يدخل في اختصتتتا  قاضتتتي الموضتتتوع وحده، وإنما يعود 

لك متها في تللتقول ك ،األمر في النهاية إلى المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية
. كما قضتتتتتتي سأن تقدير (6)لتقرير مدة صتتتتتتحتها أو فستتتتتتادها ؛الشتتتتتتبهة

كمة الموضتتتتتتتتتتتتتوع جدية المطاعن الموجهة إليه هو مما يدخل في مح
مبدئي من التقييم ال ديرية التي تباشتتتتتتتتتر من خاللها نوًعاستتتتتتتتتلطتها التق

لمضتتتتتتتتتمون هذه المطاعن وستتتتتتتتتالمة أستتتتتتتتتستتتتتتتتتها، فإذا لم تقل محكمة 
الموضتتتتتتتوع كلمتها في شتتتتتتتأن جديتها، دل ذلك على نفيها تلك الجدية 

التصتتتتتتتتال الدعوى الدستتتتتتتتتورية  يًّامها بها، شتتتتتتتترًطا أولالتي يعد تستتتتتتتتلي
 .س(7)بالمحكمة الدستورية العليا

 :لمطلب الثالثا
 :شرط جدية الدفعالشروط الواجب دوافرها لتحقيق 

اعترف المشتتتتتتتتتتتتترع الدستتتتتتتتتتتتتتوري األردني بموجب الفقرة الثانية من 
من الدستتتتتتتور لألفراد المتقاضتتتتتتين بحقهم في الدفع بعدم  (60)المادة 

ن مة النافذة، إال أنه حق مقيد بضتتترورة المرور دستتتتورية القوانين واأل
عبر محكمة الموضتتتتتتتتتتتتتوع للبت في جدية الدفع المثار في القضتتتتتتتتتتتتتية 
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 ،أوقفت الن ر في الدعوى  ،المعروضتتتتتتتتة أمامها، فإذا تبين لها جديته
 ،يزمحكمة التمي :ورفعت الدفع إلى محكمة التمييز، وهذه األخيرة أي

 وتحيتتل التتدفع الجتتدي إلى ،جتتديتتته من جتتديتتدبالبتتت في تقوم بتتدروهتتا 
. وإذا ما أثير الدفع أمام محكمة التمييز أو (8)المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية

 .(9)فتتولى مباشرة أمر البت في اإلحالة ،المحكمة اإلدارية
يتضح مما تقدم بأن المشرع الدستوري األردني قد أخذ بمرحلتين 

أمام ثم  ،للجدية يمر بهما الدفع أمام أول جهة )محكمة الموضتتتتتتتتتتتوع(
باإلحالة )محكمة التمييز( على المحكمة  الجهة العليا المكلفة حصريًّا

 الدستورية للبت في دستوريته.
وكما يرى الباحثان أن هذا الخيار يستتتتتاهم في ضتتتتتبط الدفع غير 

ومن ثم الستتتتتتتتتماح للمحكمة الدستتتتتتتتتتورية بالبت في الدفوع  ،المؤستتتتتتتتتس
ائية د الجهات القضتالنوعية والجدية. وهي اإلحالة التي تكون بعد تأك

ك التأكد من جدية الدفع وكذل ،من توافر الشتتتتتتتتتتتتتروط الشتتتتتتتتتتتتتكلية للدفع
حماية  ،للدفوع الصتتتتورية غير المؤستتتتستتتتة على أستتتتانيد قوية استتتتتبعاًدا

لمصتتتتتتتتتلحة المتقاضتتتتتتتتتي المتضتتتتتتتتترر من النزاع، حيث اشتتتتتتتتتترط قانون 
 ،المحكمة الدستتتتتتتتتتورية أن يكون موضتتتتتتتتتوع الدفع مرتبط بجوهر النزاع

ة أمر يدي بقصتتتتتتتتتتتتتتد إطالللدفع الك عليه النزاع، تفادًيايتوقو  بحيث
عن شرط عدم أسبقية الحكم بدستورية التشريع المدفوع  النزاع، فضاًل 

 بعدم دستوريته.
مرحلة وستتتتتتتتيطة بين  تعدوعليه يرى الباحثان أن مستتتتتتتتألة الجدية 

 وبين المحكمة الدستورية. ،المتقاضين
قد ن م ف ،دستتتتتتتتتتوريةما يتعلق بضتتتتتتتتتوابط تقديم الدفع بعدم ال وفي

المشتتتتتترع األردني وستتتتتتيلة الدفع بعدم الدستتتتتتتورية في الفقرة الثانية من 
( من قتتتانون المحكمتتتة 11والمتتتادة ) ،( من التتتدستتتتتتتتتتتتتتور60المتتتادة )

الذي جاء بمجموعة من الشروط  م،2012لسنة ( 12) الدستورية رقم
 التي ال يقبل الدفع من دون توفرها.

ن الشتتتروط الشتتتكلية، ثم أهم ومن خالل هذا المطلب ستتتنحاول بيا
 الشروط الموضوعية الواجبة االحترام عند تقديم الدفع.

 :الفرع األول
 :الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية

لقد حدد قانون المحكمة الدستورية مجموعة من الشروط الشكلية 
 :التي يجب توفرها عند تقديم الدفع، ستواء عند الشتخص المقدم للدفع

والتي تمكنتته من إثتتارة التتدفع أمتتام أحتتد  ،)المتتدعى أو المتتدعى عليتته(
الجهات القضتتتتتتتتتتائية المختصتتتتتتتتتتة، بحكم حماية الحق الذي يضتتتتتتتتتتمنه 

 الدستور للفرد.
أن يقدم الدفع بعدم الدستتتتتتورية أثناء الن ر في قضتتتتتية أمام أواًل: 

. وفي حال وجدت (10)إحدى المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها
الناظرة للدعوى أن القانون أو الن ام الذي أثير الدفع بعدم المحكمة 

ع وتحيل الدف ،توقو المحكمة الن ر في الدعوى  ،دستتتتتتتتتتتتتتوريته جدي

إلى محكمتتتة التمييز لغتتتايتتتات البتتتت في أمر إحتتتالتتتته إلى المحكمتتتة 
من الدستتتتتتتور الفرنستتتتتتي ( 1-61) . وقد نصتتتتتتت المادة(11)الدستتتتتتتورية
كانية إثارة الدفع أمام الجهات على إم م،2008يوليو  23المعدل في 

أي أنتته يجوز  ،القضتتتتتتتتتتتتتتائيتتة التتتابعتتة لمجلس التتدولتتة ومحكمتتة النق 
للمتقاضتتتتتتتتتتتتتين أمام محاكم القضتتتتتتتتتتتتتاء العادي أو اإلداري الدفع بعدم 
دستتتتتتتتتتتتتورية النص التشتتتتتتتتتتتتريعي، بحيث تقوم المحكمة التي أثير الدفع 
ر أمتتامهتتا بتتإحتتالتتته لمجلس التتدولتتة أو محكمتتة النق ، وفي حتتال إقرا

مجلس التتدولتتة أو محكمتتة النق  الفرنستتتتتتتتتتتتتيتتة جتتديتتة التتدفع، يختص 
 المجلس الدستوري الفرنسي بالفصل في الدفع بعدم الدستورية.

يً  لقتتد اشتتتتتتتتتتتتتترط  ة التتدفع من قبتتل أحتتد أطراف التتدعوى.إثتتار : اثان
د من قبل أحأن تتم إثارة الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية المشتتتتتتتتتتتتترع األردني 

. يتضح من هذا الشرط (12)محاكمأطراف دعوى من ورة أمام إحدى ال
بأن حق الدفع بعدم الدستتتورية حق مقيد فقط ألحد أطراف نزاع معين 

فة شرط الص ،مطروح أمام القضاء. كما يشترط توفر لدى مقدم الدفع
ون دوالمصتتتلحة الشتتتخصتتتية المباشتتترة في ذلك. حيث تصتتتبح الصتتتفة 

 اشتتتتتتتترط المصتتتتتتتتلحة. وهو ما أخذ به أيضتتتتتتتتً ما لم تكن مقترنة ب جدوى 
تاريخ ( 2009/1523) المشتتتتترع الفرنستتتتتي في القانون العضتتتتتوي رقم

( من 1الفقرة ) (61)المن م لشتتتتتتتتتتتترط المصتتتتتتتتتتتتلحة  م10/12/2009
 (1)الفقرة ( 23)، وذلك في المادة م1958الفرنستتي لستتنة –الدستتتور 

 التي ستشترط بأن ترفع دعوى الدفع من ذوي المصلحة الشخصيةس.
رط لقد اشتتتتتتتتتتتت .الدستتتتتتتتتتتتورية بموجب مذكرةإثارة الدفع بعدم : ثالًثا

المشتتتتتتتتتتتترع األردني أن يقدم الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتورية تحت طائلة عدم 
. وذلك ببيان اسم القانون أو (13)القبول بموجب مذكرة مكتوبة ومسببة
صتتتورة ونطاق الدفع ب ،ورقمه ،الن ام الذي أثير الدفع بعدم دستتتتوريته

لقانون أو الن ام واجب واضتتتتتحة ومحددة، وما يؤيد ادعاءه بأن ذلك ا
التطبيق على موضتتتتتتتتتتتتتوع الدعوى، مع تبيان أوجه الخرق واالنتهاك. 

 (23)وبالمقارنة مع المشرع الفرنسي، فقد اشترط الفرنسي في المادة 
أن يقدم الدفع ( 2009/1523) ( من القانون العضتتتتتوي رقم1الفقرة )

مة حكفي مذكرة منفصلة ومعللة، تحت طائلة عدم القبول، أمام أي م
 تابعة لمجلس الدولة أو لمحكمة النق .

 :الفرع الثاني
 :الشروط الموضوعية لقبول الدفع بعدم الدستورية

( من قانون المحكمة 11لقد نص المشتتتتتتتتتتتتترع األردني في المادة )
الدستتتتتورية على أهم الشتتتتروط الموضتتتتوعية المطلوبة لقبول الدفع من 

م ية الدفع بعدالناحية الموضتتتتتتتتتوعية، والتي حددت شتتتتتتتتتروط تطبيق آل
من الدستتتور ( 1-61) . وكذلك ما جاء في المادةوكيفيتها الدستتتورية

من ( 2-23) ، وفي المادةم2008يوليو  23الفرنستتتتتتتتتتتتي المعدل في 
بشتتتأن تطبيق هذه المادة والمضتتتافة  م،2009القانون األستتتاستتتي لعام 

 .إلى القانون األساسي للمجلس الدستوري 
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النظههام المطعون هيههو مطبق  ل  : أن يكون القههانون أو أواًل 
 :النزاع

عنه  رية، وما قد يترتبمن أجل تفادي تكاثر الدفوع بعدم الدستتتتو 
ى عل لفصتتتتتتتتتتتل في الدعاوى األصتتتتتتتتتتتلية، وحفاًظالمحاكم لمن تعطيل ل

األمن القانوني، يشتتتتتتتترط لقبول الدفع بعدم دستتتتتتتتورية نص تشتتتتتتتريعي 
 لى القضتتاء،ا صتتلة بالنزاع المعروض عأن يكون ذ ،)قانون أو ن ام(

أو أن يكون واجب التطبيق على موضتتتتتتتتتتتتتوع الدعوى كما ذهب إلى 
. وعليه فإنه ال يجوز إثارة الدفع إال على (14)ذلك المشتتتتتتتتتتتتترع األردني

النص الذي يكون محل التطبيق في الدعوى األصتتتتتتتتتتتتتلية. بينما ذهب 
من القانون األستاستي الصتادر ( 23)المشترع الفرنستي بموجب المادة 

على أن يكون النص التشتتتتتتريعي المدفوع  م،2009ديستتتتتتمبر  10في 
مطروح على المحكمة، أو يعد على النزاع ال ريته مطبًقابعدم دستتتتتتتتتتتتتتو 

لذلك قضى مجلس الدولة بأنه  . وتطبيًقا(15)للمالحقة القضائية أساًسا
 ،ال يجوز إحالة الدفع بعدم الدستتتورية إلى المجلس الدستتتوري مباشتترة

اكتتان النص المطعون عليتته  حتى ولو من النص المطبق  قريتتب جتتدًّ
 .(16)على النزاع
ا :  ههدم دمتع النص التشهههههههههريعي المطعون هيههو بههالقرينههة ثههانيههً

 الدستورية:
 ،ال يجوز الدفع بعدم دستتتتتتتتورية نص تشتتتتتتتريعي )قانون أو ن ام(

فيه، على غرار ما ذهب  تستتتتبق لجهة القضتتتتاء الدستتتتتوري أن فصتتتتل
من ( 23) إليه المشرع الفرنسي، حيث تقضي الفقرة الثانية من المادة

، بشتتتأن تطبيق م2009ديستتتمبر  10القانون األستتتاستتتي الصتتتادر في 
من الدستتتتور، بأال يكون النص التشتتتريعي، قد ستتتبق ( 1-61) المادة

الحكم بتطابقه مع الدستتتور، في أستتبان ومنطوق القرار الصتتادر من 
لقوانين، ا المجلس الدستتتتوري، في إطار رقابته الستتتابقة على دستتتتورية

عادة الدفع بدستتتتتتتتتتتورية ما لم تتغير ال روف. إن شتتتتتتتتتترط عدم جواز إ 
لتمتعه  ،نص تشتريعي ستبق الحكم بدستتوريته من المحكمة الدستتورية

على اعتبتتار أن قراراتهتتا نهتتائيتتة وغير قتتابلتتة ألي  ،بتتالحجيتتة المطلقتتة
وملزمة لجميع الستتلطات بنص الدستتتور ستتواء  ،نوجه من أوجه الطع

 .(18)أو فرنسا (17)في األردن

 :المبحث الثاني
جدية الدفع بعدم الدسهههههتورية أمام محكمة الموضهههههوع والمحا   

  :والمجالس الدستورية
عدم على كيفية ممارسة الدفع ب وضع المشرع الدستوري قيوًدا لقد

دية فع باالعتماد على جالدستتتتتورية، تتمثل في كيفية ممارستتتتة هذا الد
دراستتتتتتتتتتتتتة مدى مطابقة  ،الدفع، حيث أناط بالمحاكم التي أثير أمامها

مذكرة الدفع للشتتتتتتتروط الشتتتتتتتكلية والموضتتتتتتتوعية التي حددها المشتتتتتتترع 
من  وقد اتخذ المشرع أكثر ة تقديمه، وكذلك فحص الجّدية فيه،لصح

 صورة أو شكل لجدية الدفع.

 لدستتتورية قبل اإلحالة علىوللوقوف على دور جدية الدفع بعدم ا
 :ياآلتينبغي تناول هذا المبحث على النحو  ،المحكمة الدستورية

 :المطلب األول
  :جّدية الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع 

م به أحد يتقد آلية الدفع بعدم دستتتتتتورية نص تشتتتتتريعي إجراءً  تعدّ 
موضتتتتوع، أطراف الدعوى الموضتتتتوعية المن ورة أمام إحدى محاكم ال
ن موتطهيرهتا تمكنته من المستتتتتتتتتتتتتتاهمتة في تنقيح المن ومتة القتانونيتة 

التشريعات المخالفة للدستور. وقد بين المشرع الدستوري في كل من 
األردن وفرنستتتتتتتتتتا الشتتتتتتتتتتروط واإلجراءات التي تحكم عملية الدفع بعدم 
الدستتتتتتتتورية أمام المحاكم، حيث ستتتتتتتمح المشتتتتتتترع الدستتتتتتتتوري في كال 

لكل طرف في دعوى مدنية، تجارية،  ،األردني والفرنستتتتتتتتي :الن امين
إدارية، بإثارة الدفع بعدم دستتتتتورية نص تشتتتتريعي، يرى أن تطبيقه قد 
يمس بحق من حقوقه أو بحرية من الحريات التي كفلها الدستتتتتتتتتتتتتتور، 
وذلتتتك أمتتتام أي محكمتتتة من محتتتاكم التتتدولتتتة على اختالف أنواعهتتتا 

 .(19)ودرجاتها
عملية الدفع بعدم دستتتورية النص التشتتريعي يتضتتح مما تقدم أن 

الذي يدفع به أحد أطراف الدعوى أمام قاضتتتتتتتتتتتتتي الموضتتتتتتتتتتتتتوع إلى 
 وإنما يجب أن يمر عبر ،المحكمة الدستورية، ال يكون بشكل مباشر

، أو كما يطلق عليها الفقه الفرنستتي بن ام التصتتفية (20)مرحلة الجّدية
(Le Filtrge)ا محكمة الموضتتوع، فهي وستتيلة ضتترورية تعتمد عليه 

 ،إلرستتتتتتتتتتتتتتال الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية إلى محكمة التمييز في األردن
ومحكمة النق  أو مجلس الدولة في فرنستتتتتتتا، وذلك في حال توافرت 

من المادة ( 1)ج/الشروط المطلوبة في تقديم الدفع. فقد نصت الفقرة 
على  م،2012( من قانون المحكمة الدستتتتتتتتورية األردنية لستتتتتتتنة 11)

ذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو الن ام الذي أنه سإ
وأن  ،أثير الدفع بعدم دستتوريته واجب التطبيق على موضتوع الدعوى 

الدفع  وتحيل ،توقو الن ر في الدعوى  ،الدفع بعدم الدستتتتتتتورية جدي
إلى محكمتتتة التمييز لغتتتايتتتات البتتتت في أمر إحتتتالتتتته إلى المحكمتتتة 

 الدستوريةس.
به المشتتتتترع الفرنستتتتتي في مستتتتتألة األولية الدستتتتتتورية وهو ما أخذ 

يوليو  23على إثر التعديل الدستتتتتتتتتتتتتتوري الذي قامت به فرنستتتتتتتتتتتتتا في 
والذي بموجبه منح األفراد الحق في الدفع بدستتتتتتتتتتتتتتورية  ،(21)م2008

ديل لهذا التع شتتتتتريعي أمام محاكم الموضتتتتتوع مباشتتتتترة، ووفًقاالنص الت
الدستتتتتتور، ليصتتتتتبح نص  من( 61)فقد تم إضتتتتتافة مادة لنص المادة 

: سعند مناستتتتتتتتتتتتتبة الن ر في دعوى تياآلعلى النحو ( 1-61)المادة 
 ى بأن حكًما تشتتتتتتتتريعيًّاودفع أحد أطراف الدعو  ،مقامة أمام القضتتتتتتتتاء

ينتهك الحقوق والحريات التي كفلها الدستتتتتتتتتتتتتتور، يستتتتتتتتتتتتتتطيع المجلس 
الدستتتتتتتوري الن ر في هذه المستتتتتتألة بناًء على إحالته إليه من مجلس 

 ولة أو محكمة النق س.الد
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إلى ذلك صتدر القانون األستاستي الذي أشتارت إليه هذه  واستتناًدا
 والمتضتتتتتتتتتتتتتمن كيفيتتتتة تطبيقتتتته المتتتتادة م،10/12/2009المتتتتادة في 

من الدستتتتتتور، فأقر أن األمر متعلق بالية الدفع، حيث جاء ( 61/1)
ن انون األستتاستتي للمجلس الدستتتوري: سإمن الق( 23) في نص المادة

الدستتتتتتتتتتتتتتورية األولية تفثار من خالل دفع يتم الدفع به أمام  المستتتتتتتتتتتتتألة
 ضتتتد نص ،ستتتواء لمجلس الدولة أم لمحكمة النق  ،المحاكم التابعة

تشتتتريعي ينتهك الحقوق والحريات التي كفلها الدستتتتور، على أن يقدم 
الدفع من خالل مذكرة مكتوبة ومستتتتتتببة، ويجوز إثارة هذا الدفع ألول 
مرة أمام محاكم االستتتتتتتتتتتتئناف، لكنه ال يجوز للمحكمة إثارة هذا الدفع 

 من تلقاء نفسهاس.
آذار حيز النفتتتتتاذ في األول من ( 61/1)وقتتتتتد دخلتتتتتت المتتتتتادة 

بتاريخ ( 1523/2009)بعد صتتدور القانون األستتاستتي رقم  م،2010
 .م10/12/2009

ة إلى محكمة النق  هذا ويشتتتتتتتتترط إلحالة الدفع بعدم الدستتتتتتتتتوري
لس الدولة الفرنستتتتي )إن كان قاضتتتتًيا أو مج ،()إن كان قاضتتتتًيا عاديًّا

أي رجحان الحكم  ،من صتتتتتتتتتفة الجّدية إداريًّا(، أال يكون الدفع مجرًدا
 .(22)عدم دستورية النص التشريعيب

ي كل من ري فلكثرة الدفوع، وضع المشرع الدستو  وتفادًيا ،وعليه
لدفع ال بد أن يمر بهما ا ،ن لفحص جّدية الدفعفرنسا واألردن مرحلتي
، إذ ال يمكن للمتقاضتتتتتتتتتتتتتي أن يوجه دفعه إلى (23)بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية

رة، لفرنستتتي مباشتتتالمحكمة الدستتتتورية األردنية أو المجلس الدستتتتوري ا
بل يجب أن يحال من قبل قاضتتتتتتتتتي الدعوى األصتتتتتتتتتلية، إلى محكمة 
 ،التمييز )األردن(، وإلى محكمة النق  أو مجلس الدولة )فرنستتتتتتتتتتتتتا(

يحيالنه بدورهما على المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية )األردن(، وعلى  واللتين
 .(24)س الدستوري )فرنسا( متى كان جديًّاالمجل
، وهو ضتتتترورة أن تقدر ضتتتتع قيًداتضتتتتح مما تقدم أن المشتتتترع و ي

محكمة الموضوع مدى جدية الدفع، واستبعاد الدفوع الكيدية الواضحة 
والتي ال يقصتتد منها ستتوى إغراق المحاكم والمجالس الدستتتورية بستتير 

هذا ويقدر  ،من الدعاوى الدستتتتتتتتتتتتتتورية بغير حدود، وتعطيل الدعوى 
نص قاضتتتتتتتتتي الموضتتتتتتتتتوع جّدية الدفع من خالل مرا بة مضتتتتتتتتتمون ال

على ضتتوء مالبستتات وظروف تطبيقه على  ،التشتتريعي المطعون فيه
متتامتته، فيقرر جتتّديتتة التتدفع استتتتتتتتتتتتتتنتتاًدا إلى معرفتتته التتدعوى المن ورة أ
 وتفستتتتتتتيره وفهمه للنصتتتتتتتو  التشتتتتتتتريعية، ،لقانون ودرايته الواستتتتتتتعة با

وبالتالي يحيل الدفع مع قراره المستتتتتتتتتتتتتبب إلى محكمة التمييز، أما إذا 
البستتتتتتات إثارة الدفع أن الغرض منه هو تعطيل تبين للقاضتتتتتتي من م

الفصتتتتتتل في القضتتتتتتية، ال ستتتتتتيما في حالة وضتتتتتتوح النص التشتتتتتتريعي 
وعدم ارتباط ظروف تطبيقه على القضتتتية المعروضتتتة  ،المطعون فيه

لن ر ا ي عدم جّدية الدفع، ويستتتتتتتتتتتتتتأنو فوًراأمامه، فإنه يقرر بالتال
 .(25)والفصل في القضية

دية الدفع متروكة لقاضتتتتتي الموضتتتتتوع وعليه فإن مستتتتتألة تقدير ج
كستتتتتلطة تقديرية، فهو إن قدر جدية الدفع أخذ الموضتتتتتوع طريقه إلى 

ومحكمتتتتة النق  أو  ،المحتتتتاكم العليتتتتا، لمحكمتتتتة التمييز في األردن
 ،ن أدنى درجات الجّديةس الدولة في فرنستتتتتتتتتتتتتا. ويرى الباحثان أمجل

والتي نعني بها إثارة الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية ألول مرة أمام محكمة 
نكون أمام جّدية مرنة هدفها تجاوز المستتتتتتائل المثارة من  ،الموضتتتتتتوع

أجل المماطلة في إجراءات دعوى الموضتتتتتتتتتوع األصتتتتتتتتتلية، أي يراقب 
فيها قاضتتي الموضتتوع الطابع الجدي للمستتألة فقط، ثم بعد ذلك تأتي 

األعلى، والتي يعتد فيها بالشتتتتك الجدي الذي يثيره  الجّدية في الدرجة
محاكم التمييز –القاضتتتتتتتي على مستتتتتتتتوى المحاكم القضتتتتتتتائية األعلى 

وال تتم اإلحالة هنا الى المحكمة الدستتتتتورية  -والنق  ومجلس الدولة
 والمجلس الدستوري إال إذا كانت المسألة جدية.

 :المطلب الثاني
)محكمهة التمييز في األرنن  :اجهّديهة الهدفع أمهام المحها   العليه

 :ومحكمة النقض ومجلس الدولة في فرنسا(
عندما يثار الدفع بعدم دستتتتتتتتتتتتتتورية نص تشتتتتتتتتتتتتتريعي أمام محاكم 
الموضتتتتتتتوع، فيتعين عليها بعد أن تتأكد من استتتتتتتتيفاء الدفع للشتتتتتتتروط 

أن تحيله على محكمة  ،خاصتتتة شتتترط الجّدية، الشتتتكلية والموضتتتوعية
ى محكمتتتتتتة النق  أو مجلس التتتتتتدولتتتتتتة ، وعل( 26)التمييز األردنيتتتتتتة

(،   1523/2009) ، وفق قانون المجلس الدستتتتتتتوري رقم(27)الفرنستتتتتتي
وهمتتا في ذلتتك  ،(28)وذلتتك من أجتتل إعتتادة فحص جتتديتتة التتدفع بتعمق

بمثابة قاضتي إحالة وستيط بين محاكم الموضتوع والمحاكم والمجالس 
عي ي، كما قد يحدث أن يثار الدفع بعدم دستتتورية نص تشتتر الدستتتورية

بمناستتتتتتتتتتتبة قضتتتتتتتتتتتية  ،مباشتتتتتتتتتتترة أمام هذه المحاكم )التمييز( ألول مرة
. وإصتتتتتتتتتتدار قرار إما برف  الدفع وإعادة الموضتتتتتتتتتتوع (29)معروضتتتتتتتتتتة

لمحكمة الموضتتتتوع الستتتتتكمال الفصتتتتل في الدعوى الموضتتتتوعية، أو 
 .(30)قبول الدفع وإحالته إلى المحاكم والمجالس الدستورية

األولى أمام محاكم الموضتتتتتتتتتتتتتوع وعليه وبعد مرور مرحلة الجّدية 
التي أثير الدفع بعدم دستتتتورية نص تشتتتريعي أمامها، تمارن كل من 

محكمتتتتة النق  ومجلس التتتتدولتتتتة في ، و محكمتتتتة التمييز في األردن
فرنستتا مرحلة الجّدية الثانية للدفع بعدم الدستتتورية، وذلك عندما تتلقى 

ن ر في إشتتتتعار الدفع من محاكم الموضتتتتوع كخطوة أولى، ومن ثم ال
من ( 23) للشتتتتتتتتتتتتتروط الواردة في المادة ، وذلك وفًقامدى جّدية الدفع

، أي أن (1523)القانون األستتاستتي للمجلس الدستتتوري الفرنستتي رقم 
تكون دواعي ومستتتتتتتتوغات عدم دستتتتتتتتتوريته قائمة، مما يضتتتتتتتتمن إحالة 

 الدفوع المؤسسية فقط على المجلس الدستوري.
من القانون األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  (23)للفقرة الستتتتتتتتتابعة من المادة  ووفًقا

، يقرر مجلس م10/12/2009للمجلس الدستتتتتتتتتتتتتوري الصتتتتتتتتتتتتادر في 
أشتتتتتتتتتتتتتهر من تاريخ إحالة الدفع ( 3) الدولة أو محكمة النق ، خالل
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ريخ الدفع أمامهما ألول مرة أو من تا ،إليها من محكمة الموضتتتتتتتتتتتتتوع
لدفع على المجلس ، إحالة ا(23)للفقرة الخامستتتتتتتتتتتتتة من المادة  طبًقا

به مذكرات ومستندات الخصوم في الدعوى  مسبًبا ومرفًقا الدستوري،
الموضتتتتتتتتتتتتتوعية، عند تحقق الطابع الجّدي للدفع، حيث يملك مجلس 
الدولة ومحكمة النق  ستتتتلطة واستتتتعة في تقدير مدى استتتتتيفاء الدفع 

 .(31)لضابط الجّدية
 ،وهنتتا يرى البتتاحثتتان إمكتتانيتتة تحول محكمتتة التمييز في األردن

 ،جلس الدولة في فرنستتتتتتتا إلى محكمة دستتتتتتتتوريةومحكمة النق  أو م
وذلك عند رف  إحالة الدفع إلى المحكمة الدستتتتتتتتورية، فتتحول بذلك 

وتتحول المحكمة الدستورية إلى محكمة تنت ر  ،إلى محكمة دستورية
ما تقوم به محكمة التمييز بإحالته إليها، فتصتتتتتتتتتتتتتبح محكمة التمييز 

تختص بفحص دستورية  ،عبارة عن محكمة دستورية من درجة أولى
وانين تفحص دستتتورية الق ،والمحكمة الدستتتورية كدرجة ثانية ،القوانين

بشتتتتتكل استتتتتتثنائي، ويستتتتتاهم في تقوية وضتتتتتع قضتتتتتاة محكمة التمييز 
وجعلهم قضتتتتتاة دستتتتتتوريين، وأن من شتتتتتأن القرار الذي تتخذه محكمة 

 الحستتبانبالتمييز بعدم إحالة الدفع بعدم الدستتتورية ستتيؤدي إلى أخذه 
 من قبل محاكم الموضوع.

 جّدية الدفع يستتتتير بالمحاكم إن ضتتتتابطوعليه نستتتتتطيع القول        
والمجالس الدستتتتتتتتتتتتتتورية إلى التنازل عن جزء من وظيفتهم في الرقابة 
الدستتتتتتتتتتتورية، فمن خالل تقدير جّدية الدفع المحالة إليهم، ستتتتتتتتتتيتحول 

 ،محكمة التمييز والنق  ومجلس الدولة إلى قضتتتتتتاة دستتتتتتتور قضتتتتتتاة
ن أن الرقابة الدستتتتورية تقتضتتتي الموازنة بين الدستتتتور يبيّ  األمر الذي

والقاضتتتتتتي الدستتتتتتتوري هو الحارن  ،(32)والقانون وهو عمل ستتتتتتياستتتتتتي
األمين للشتتتتتتتريعة الدستتتتتتتتورية، وحامل لواء األمن القانوني في الدولة، 
وهي مهمة قانونية بحتة تعود في طبيعتها لوظيفة القاضي الدستوري 

القاضتتتتتتي الدستتتتتتتوري أثناء  يامه  عدّ من  (33)من الفقه نفستتتتتته، وهناك
بهذه المهام يمارن وظيفة ستتتتتتياستتتتتتية وليستتتتتتت قانونية، وما دام عمل 
القاضتتتي الدستتتتوري يختلط بين ما هو قانوني وستتتياستتتي، فإن محكمة 
التمييز ال يمكنها ممارستتتتتتتتتتة الرقابة على الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتورية عن 

 ، وممارستتتتتتها هذهيقة بالستتتتتياستتتتتةطريق الجّدية، ألن هذه المستتتتتألة وث
ومن شتتتتأن ممارستتتتتها للجّدية المستتتتان  ،بالستتتتياستتتتة لصتتتتيقةلمستتتتألة ل

باستقاللها. وعليه فإن دور محكمة التمييز هو مرا بة تطبيق المحاكم 
للقانون ليس إال، وال يمكنها في األصتتتتتتل ممارستتتتتتة رقابة ستتتتتتابقة عن 

مة حكألنه عمل يدخل في اختصتتتتتا  الم ؛طريق فحص جّدية الدفع
 الدستورية. 

ومقارنة بما ورد في التشتتتتتتتتتريع الفرنستتتتتتتتتي، فقد ستتتتتتتتتاير المشتتتتتتتتترع 
من ( 60)التتتدستتتتتتتتتتتتتتوري األردني في نص الفقرة الثتتتانيتتتة من المتتتادة 

التتدستتتتتتتتتتتتتتور اعتمتتاد ن تتام اإلحتتالتتة من محكمتتة التمييز على المحكمتة 
من التتدستتتتتتتتتتتتتتور ( 1-61)التتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتة، وفق متتا تنص عليتته المتتادة 

الفرنستتتي. حيث وضتتتع المشتتترع الدستتتتوري وستتتيلة اتصتتتال إلزامية بين 

وبين الدعوى  ،الدعوى الموضوعية المعروضة أمام محاكم الموضوع
لها تجري خال ،الدستتتتتورية المتصتتتتلة باختصتتتتا  المحكمة الدستتتتتورية

عملية الن ر في جّدية الدفع، حيث ال يملك األفراد حق الدفع بعدم 
 على أن تتم ،باشتتتتتتترة إال بعد المرور بمحاكم الموضتتتتتتتوعالدستتتتتتتتورية م

 .( 34)من محكمة التمييز حالة على المحكمة الدستورية حصًرااإل
حيث قضتتى مجلس الدولة الفرنستتي برف  الدفع بعدم الدستتتورية 

هذه وإثارة الدفع ب ،لعدم جّديته، في حالة الرقابة على مبدأ المستتتتتتتتتتتتتاواة 
على النزاع يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ  ، بأن النص المطبقالمناستتتتتتتتتتتتتبة

 فقضتتتتتتتتتى برف  ،المستتتتتتتتتاواة، ولكن مجلس الدولة تبين له عكس ذلك
 الدفع بعدم الدستورية.

كما قضتتتتتتتتتتى برف  الدفع لعدم الجّدية في حالة وضتتتتتتتتتتوح النص 
 .(35)وعدم الشك في دستوريته ،التشريعي

نجده في القضتتتتتتتتتتتتتاء األردني، وذلك في قرارات ذاته وفي االتجاه 
رة عن محكمة التمييز، حيث صتتتتتتتدر قرار عن محكمة التمييز صتتتتتتتاد
 مسألة جدية الدفع متوافرة. عدّ 

رية بعدم دستتتو  بق وقدم أمام محكمة الموضتتوع دفًعا متعلًقافقد ستت
، وعنتتدمتتا ن رتتته محكمتتة (36)م2012( لستتتتتتتتتتتتتنتتة 25االنتختتان رقم )

، قررت (37)الموضتتتتتتوع والتي كانت في هذا الدفع محكمة االستتتتتتتئناف
 وإحالة الدفع إلى ،الستتتتتئناف وقو الستتتتير بإجراءات الدعوى محكمة ا

وذلك بعد أن وجدت أن ما أشار إليه المستدعي من  ،محكمة التمييز
ا جديًّا مة يبرر رفعه إلى المحك أستتتبان في مذكرة الدفع يشتتتكل أستتتاستتتً

 الدستورية.
بتقدير جدية الدفع قد ونالحظ هنا أن قرار محكمة الموضتتتتتتتتتتتتتوع 

أستتتاستتتي على ما ورد في مذكرة الدفع، بمعنى أن  بشتتتكل جاء معتمًدا
ة كانت القانونيّ كافة الشتتتتروط رة التفصتتتتيلية المقدمة والمتضتتتتمنة المذك

ن بن ر محكمة الموضوع، ويمك أساًسا في اعتبار جدية الدفع متوافرةً 
القول بأن محكمة الموضتتتتتتتتتتوع على الرغم من أنها لم تستتتتتتتتتتبب قرارها 

إال أنهتتا قتتد اعتمتتدت بهتتذا  ،ديتتةمن نتتاحيتتة توافر الجتت ،بشتتتتتتتتتتتتتكتتل واف  
الخصتتتتتتو  معيار توافر الشتتتتتتروط القانونية المطلوبة في الدفع بعدم 

 الدستورية لتحكم بتوافر الجدية.
وبعد أن تمت اإلحالة من محكمة الموضتتتتوع إلى محكمة التمييز 

 توصتتتتلت ،الستتتتتكمال إجراءات إحالة الطعن إلى المحكمة الدستتتتتورية
الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادر بتتتتتاريخ ( 1794/2013)م محكمتتتتة التمييز بقرارهتتتتا رق

أن شتتتتتتتتتروط إحالة الطعن إلى المحكمة الدستتتتتتتتتتورية  م،22/5/2013
–وأن أستتتبابه توحي  ،وتوفر المصتتتلحة ،وذلك لجدية الطعن ؛متحققة
وقررت بالنتيجة إحالة الطعن إلى  ،وجود شتتتبهة دستتتتوريةب -ب اهرها

 .(38)المحكمة الدستورية للفصل فيه
 ،الصتتتتتتتتتتتتتتادر عن محكمتتة التمييزونالحظ أن خالصتتتتتتتتتتتتتتة الحكم 

اسي قد بني بشكل أس ،والقاضي بإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية
 على توافر شرطين هما:
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عن شتتترط جدية  رط المصتتتلحة، وهو شتتترط مستتتتقل تماًماتوافر شتتت -
 وال محل لبحثه هنا. ،الدفع
توافر جدية الدفع، وهو ما عّبر عنه القرار من خالل توافر أسبان  -

 ب اهرها إلى وجود شبهة دستورية.توحي 
ي هر لنتتتا أن اتجتتتاه محكمتتتة التمييز األردنيتتتة في  ،وبنتتتاًء عليتتته

قد اعتمد على وجود دالئل تقوم  ،اعتبار مدى توافر الجدية من عدمه
معها شتتتبهة قوية على مخالفة النص المطعون فيه ألحكام الدستتتتور، 

لجدية في لتوافر ابمعنى أنها أخذت بالرأي الفقهي القائل بأنه يكفي 
 أن تكون مسألة الدستورية محل شك. ،الدفع

تم تبني هتتتذا االتجتتتاه لمرة واحتتتدة من قبتتتل محكمتتتة يوإذا متتتا لم 
ك به لتحديد المقصتود من الجدية في  ،التمييز فإنه من الممكن التمستّ

القرارات الالحقة، فهو قرار ذو  يمة قانونية ملزمة لقاضتتي الموضتتوع 
 رار الصادر عنه بهذا الشأن.وجهات الطعن في الق

مستتتتتتتتتتألة جدية  عدّ  ،وفي قرار آخر صتتتتتتتتتتادر عن محكمة التمييز
إلى محكمة صتتتلح حقوق العقبة  حيث ستتتبق وقّدم الدفع غير متوافرة،

ا ( من قتتانون المتتالكين 5بعتتدم دستتتتتتتتتتتتتتوريتتة الفقرة )أ( من المتتادة ) دفعتتً
بصتتتتتتفتها محكمة الموضتتتتتتوع  م،2011( لعام 22والمستتتتتتتأجرين رقم )

، وبعد أن بحث قاضتتتتتتي الموضتتتتتتوع للدفع (39)اظرة للنزاع األصتتتتتتليالن
 وإحالة الدفع إلى ،بإيقاف الن ر في الدعوى األصتتتتتتتتلية اأصتتتتتتتتدر قرارً 

ولم  ،محكمة التمييز للبت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية
، وبعد أن (40)مستتتتألة توافر أو عدم توافر جدية الدفع يتناول قراره أبًدا

محكمتتة التمييز قررت المحكمتتة في أولى قراراتهتتا  تمتتت إحتتالتتته إلى
ع رف  إحالة هذا الدف ،ذات الصتتتتتتلة بالرقابة على دستتتتتتتورية القوانين

بحجة أن جميع األستتتتتتتبان التي وردت في  ؛إلى المحكمة الدستتتتتتتتورية
ال و  المطلوبة قانوًنا،الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية ال تنطوي على الجدية 

 .(41)كونها كالًما مرساًل ا من حيث النتيجة عن تخرج جميعه
 هما: ،واستندت في هذا القول إلى مسألتين رئيسيتين

خلو القرار الصتتتتتتتادر عن محكمة الصتتتتتتتلح والمنوه عنه ستتتتتتتابقًا من  -
( 11التستتتتتبيب، حيث لم يرد فيه ذكر لمستتتتتتلزمات ومتطلبات المادة )

من قانون المحكمة الدستتتتورية، كما وخال من بيان الجدية في الطلب 
المحكمة بذلك. مع التشتتديد على أنه كان يتعين على محكمة  واقتناع

ي لوقو الن ر ف ، وتستتتتتتتتتتتبب قرارها تمهيًداالموضتتتتتتتتتتتوع أن تلتزم بذلك
 وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز. ،الدعوى 

عدم توافر شتتتتترط مصتتتتتلحة الطاعن في استتتتتتبعاد القانون المطعون  -
األستتتتتتبان  ى ذلك أن تلكوعدم كون أستتتتتتبان الطعن جدية، ومؤدّ  ،به

ب اهرها ال توحي بوجود شتتتتبهة دستتتتتورية تقتضتتتتي أن تبدي المحكمة 
 الدستورية رأيها فيه.

أن محكمتتتة التمييز قتتتد  ،ويرى البتتتاحثتتتان من خالل هتتتذا القرار
أرستتتلت على ما يبدو قاعدة بشتتتأن الفصتتتل في جدية الدفع الموجب 
لإلحالة إلى المحكمة الدستتتتتورية من قبلها، أال وهي وجون تستتتتبيب 

وبيان أوجه الجدية في  ،قرار اإلحالة الصادر عن محكمة الموضوع
وأستتتتتتتتبان اقتناع المحكمة بجديته، فإذا ما خال قرار قاضتتتتتتتتي  ،الدفع

فإن ذلك يعد مدعاة لرد الدفع  ،واألسبان الشروطالموضوع من هذه 
 لعدم توافر جدية الدفع. ؛من قبل محكمة التمييز

ييز بشتتتتأن هذه المستتتتألة التم قرار محكمةإن  بعضتتتتهموقد يقول 
ن ال فائدة من إعطاء الصتتتتتالحية لقاضتتتتتي الموضتتتتتوع وجيٌه، حيث إ

ال  ، واستخدامه لها، إن كان ال يستخدمها أصاًل بفحص جدية الدفع
والذي يبين في أستتتتتتتتبابه  ،ي هر إال من خالل القرار الصتتتتتتتتادر عنه

بعد  وتتحقق منها محكمة التمييز ،أوجه توافر الجدية التي ستتتتتراقبها
 ذلك.

نجتتد أن محكمتتة  ،إال أننتتا وبتتالرغم من وجتتاهتتة الرأي الستتتتتتتتتتتتتتابق
التمييز لها بما تملك من صالحيات أن تعيد الن ر في مسألة توافر 
الجدية بشكل مستقل عن صالحية قاضي الموضوع بذلك، وبالتالي 

يبه وعدم تستتتتب ،فإن عدم  يام قاضتتتتي الموضتتتتوع ببحث توافر الجدية
ال يحول دون  يام محكمة  ،حول ذلكللقرار بشتتتتتتتتتتكل يعكس قناعته 

التمييز بهذا الدور، فال يمكن أن يكون لتقصتتتتتير محكمة الموضتتتتتوع 
تأثير في القرار النهائي الصتتتادر عن محكمة التمييز بشتتتأن اإلحالة 

 إذا ما رأت أن جدية الدفع متوافرة. ،إلى المحكمة الدستورية
ألة ى مستتتتتإل ه، فمحكمة التمييز قد أشتتتتتارت مجدًداذاتفي الوقت 

 كأستتان العتماد ،سوجود شتتبهة دستتتورية حول القانون المطعون بهس
توافر الجدية من عدمه، وهو ما يؤكد النتيجة الستتتتتتتابقة التي أشتتتتتتترنا 

ك بهذا المفهوم  لتحديد المقصتتتتتتتتود من ؛إليها بشتتتتتتتتأن إمكانية التمستتتتتتتتّ
 الجدية في القرارات الالحقة.

تي بثنائية الجّدية، اليّتضتتتتح مما تقّدم بأن المشتتتترع األردني أخذ 
–ث اعتمد حي المعمول بها في التشريع الفرنسي، تقترن من الجّدية

مبدأ جّدية الدفع على مرحلتين أو درجتين،  -بما تّمت اإلشتتتتتتارة إليه
أو كما تستتتتتتتتتتتتتمى محاكم  ،حتى يفثار الدفع أمام محكمة الموضتتتتتتتتتتتتتوع

لعليا اة قبل أن تتم إحالته على المحاكم القضتتتتتتتتتتائي ،القضتتتتتتتتتتاء الدنيا
والتي بتتدورهتتا تحيتتل التتدفع على المحكمتتة  الممثلتتة بمحكمتتة التمييز،

ة على عالو نموذج الفرنستتي. و الدستتتورية، كما هو الحال بالنستتبة لأل
عامل التجانس مع المشتتترع الفرنستتتي، فإّن اعتماد ثنائية جّدية الدفع 

عها بستتتبب خضتتتو  ؛ستتتيحد من إغراق محكمة التمييز بالدفوع الكيدية
 الجّدية األولى على مستوى الجهات التي أثير أمامها.مرحلة لل

أو ستتتتتتتتتتير  ،لية إجراءات التقاضتتتتتتتتتتيعوال يمكن ضتتتتتتتتتتمان فا هذا
 بوصتتتتتتتتفها، وآجالها إال من خالل تحديد مواعيد التقاضتتتتتتتتي ،الدعوى 
وعدم عرقلة ستتتتتير الدعوى أمام محاكم  ،من وقت المتقاضتتتتتين اجزءً 

د ية ستتتيما عنالموضتتتوع. وعليه يقع على المشتتترع ضتتتبط آجال الجدّ 
حيث حددها المشتتتتتتتتتتتتترع  ه مبدأ الجّدية على أكثر من درجة،اعتماد

، أشتتتتتتهر على مستتتتتتتوى المجلس الدستتتتتتتوري ( 3) الفرنستتتتتتي في أجل



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

375 
 

أشهر على مستوى محكمة النق  أو مجلس الدولة، بينما لم ( 3و)
 لن ر محاكم الموضوع في الدفع. يحدد آجااًل 

الل مدة ال تتجاوز وكذلك فعل المشرع األردني عندما حددها خ
 ( يوًما30) و ،(42)على مستتتتتتتتوى المحكمة الدستتتتتتتتورية ( يوًما120)

 .(43)على مستوى محكمة التمييز

 :المطلب الثالث
جّدية الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية في 

  :األرنن والمجلس الدستوري في فرنسا
 :أعلى هيئة قضتتتتتتتتتتائية ،األردني لقد أناط المشتتتتتتتتتتّرع الدستتتتتتتتتتتوري 

بعملية الجّدية للدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتورية التي تحال  ،)محكمة التمييز(
قبتتتتل إحتتتتالتهتتتتا على المحكمتتتتة  ،إليهتتتتا من المحتتتتاكم النتتتتاظرة للتتتتدفع

التي اعتمدها المشتتتتتتترع الدستتتتتتتتوري نفستتتتتتتها الدستتتتتتتتورية، وهي اآللية 
حيث تقوم محكمة التمييز بفحص مشتتتتتتتتتتدد لجّدية الدفع  الفرنستتتتتتتتتتي.

قبتل الفصتتتتتتتتتتتتتتل في إحتالتته إلى المحكمة  ،وشتتتتتتتتتتتتتروط قبولته ،المثتار
من قانون ( 2/ج/11) الدستتتتتتتتتتتتتتورية، كما ورد ذلك في نص المادة
من الدستتتتتتتتتتتتور ( 61/1) المحكمة الدستتتتتتتتتتتتورية األردنية، وفي المادة

 الفرنسي بالنسبة لمجلس الدولة ومحكمة النق .
ة مكما يحال الدفع بعدم الدستورية من محكمة التمييز أو المحك

عندما يثار أمامها ألول مرة بمناستتتتتتتتتتتتتبة ن ر  ،اإلدارية في األردن
أخذ به الذي  وهذا ما، (44)الطعون في األحكام أو الدعاوى األصلية

المشتتتتتتتتتتتتترع الفرنستتتتتتتتتتتتتي. كما تمارن المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية األردنية 
اختصتتاصتتها الرقابي بعد  يام الجهات الرستتمية بالطعن مباشتترة لدى 

من الدستتتتتور ( 60/1) لك وفقا لنص المادةوذ ،المحكمة الدستتتتتورية
 ،سللجهات التالية على سبيل الحصر :التي تنص على أنه ،األردني

حصر الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين 
. 3واألن متتتتة النتتتتافتتتتذة: أ. مجلس األعيتتتتان. ن. مجلس النوان. 

 ،ريةدم الدستتتتتتتتتتتتتو ما يتعلق بالدفع الفرعي بع مجلس الوزراءس. أما في
)أطراف الدعوى( تحريك الدفع مباشتتتتتتتتتتتترة، بل  :فإنه ال يمكن لألفراد

عن طريق محاكم الموضوع فقط، -بما أشير إليه سابًقا–يكون ذلك 
حيث وضتتتتع المشتتتترع الدستتتتتوري في كل من فرنستتتتا واألردن مستتتتألة 

ال بد أن يمر بهما الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية،  ،جّدية الدفع بمرحلتين
عليه و  لمجالس الدستتتورية في كال البلدين،إلى المحاكم والكي تحال 

فإن المحاكم والمجالس الدستتتتتتتتتتتتتتورية تتصتتتتتتتتتتتتتتل بدعوى الدفع بعدم 
 ،عن طريق اإلحتتالتتة من محكمتتة التمييز في األردن ؛التتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتة

ا ومحكمتة النق  ة لنص الفقر  أو مجلس التدولتة في فرنستتتتتتتتتتتتتتا، ووفقتً
 لدستتتوري الفرنستتي رقممن قانون المجلس ا( 23)الستتابعة من المادة

( من قتتانون المحكمتتة 1/1/ج11، ونص المتتادة )(1523/2009)
الدستتتتتتتتتتتورية األردنية، يتم إرستتتتتتتتتتال قرار اإلحالة الذي يصتتتتتتتتتتدر عن 

للمحتتتتتاكم  ،محكمتتتتتة التمييز، ومحكمتتتتتة النق  أو مجلس التتتتتدولتتتتتة

اوالمجتتالس التتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتة في البلتتدين ا ومرفقتتً  بتته متتذكرات ، مستتتتتتتتتتتتتببتتً
دعوى الموضتتوعية، ويلزم تبليا األطراف ومستتتندات الخصتتوم في ال
. كما يقضتتتتتتتتتتتتي البند األول من الفقرة (45)في الدعوى الموضتتتتتتتتتتتتوعية

 ،من القانون األستتتتاستتتتي للمجلس الدستتتتتوري ( 23) الثانية من المادة
بتتأن  ،من قتتانون المحكمتتة التتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتة األردنيتتة/ن( 12)والمتتادة 

 يتوّجب ،المجلس الدستتتتتتتتتتتتتتوري والمحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية على التوالي
عليهما إرستتتتتتتتتال نستتتتتتتتتخة من قرار اإلحالة الواردة إليهما من محكمة 

ة، إلى الستتتتتتتتتتتتتلطات العامة ومحكمة النق  أو مجلس الدول ،التمييز
وذلك من أجل تقديم مالح اتهم حول النص التشتتتتتتريعي  في الدولة؛

محل الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتورية، هذا وتفصتتتتتتتتتتتل المحكمة الدستتتتتتتتتتتتورية 
ييز من محكمة التم إليهاالدستتتتتتتورية المحال األردنية في الدفع بعدم 
ا120)خالل متتدة ال تتجتتاوز  من تتتاريخ ورود قرار اإلحتتالتتة  ( يومتتً

ثة والمقّدر بثال ،، وهو أجل يختلو عن ذلك المحدد بفرنستتتا(46)إليها
 بداية من تاريخ رفع الدفع أمام المجلس الدستوري. ،أشهر

التي و  ،الجّديةفإن أدنى درجات  ،تناوله ستتتتتتتتتتتتتقلما  وعليه ووفًقا
التتتدفع بعتتتدم التتتدستتتتتتتتتتتتتتوريتتتة ألول مرة أمتتتام محتتتاكم  ةنعني بهتتتا إثتتتار 

نكون أمام جّدية مرنة، هدفها استتتبعاد الدفوع التي ترمي  ،الموضتتوع
إلى التستتتتتتتتتتتتتويا وإحتتاطتتة أمر النزاع، ولعتتدم إثقتتال كتتاهتتل المحكمتتة 
الدستتتتتتتتتتتتتتورية بدفوع ال طائل من ورائها، أي يراقب فيها قاضتتتتتتتتتتتتتي 

ع الجّدي للدفع فقط، ثم بعد ذلك تأتي عملية فحص الموضتتوع الطاب
، والتي يعتد فيها بالشتتتتتتتتتتك الجّدي (47)جّدية الدفع في الدرجة األعلى

)محكمة  :الذي يثيره القاضتتي على مستتتوى الجهات القضتتائية العليا
وال تتم اإلحالة هنا إال إذا  ،التمييز، محكمة النق  ومجلس الدولة(

الفرق في فحص جتتّديتتة التتدفع من قبتتل  . إن هتتذااكتتان التتدفع جتتّديتتًّ 
 ايفرض بالضتتتترورة اختالفً  ،القضتتتتاة في مختلو الدرجات القضتتتتائية

ى مستوى عل حيث تكون هذه الجّدية أكثر تشدًدافي نوعية الجّدية، ب
)محكمتتتتتتتة التمييز ومحكمتتتتتتتة النق  ومجلس  :المحتتتتتتتاكم العليتتتتتتتا

ا(48)التتدولتتة( نستتتتتتتتتتتتتي لتتذلتتك نجتتد أن الجتتّديتتة في الن تتامين الفر  . تبعتتً
اواألردني وأن قاضتتتتتي المحاكم  ،بدرجات التقاضتتتتتي ، تتعلق أستتتتتاستتتتتً
ي هو الفاصتتتتتتتتل ف ،)التمييز ومحكمة النق  ومجلس الدولة( :العليا

جّدية الدفع بعدم الدستتتتتتتتورية من عدمها، من خالل الجّدية التي تتم 
 المثار أمامه. بجدية الدفععلى مستواه إثر شكوكه 

فإن المشتتتتتتتتتترع قد اشتتتتتتتتتتترط  ،ومهما يكن مضتتتتتتتتتتمون قرار الجدية
ية، مثله مثل جميع األحكام القضائ، وجوبية تسبيب قرار جدية الدفع

ا لقواعد المحاكمة العادلة التي تقتضتتتتتتتتتتتتي تقديم األستتتتتتتتتتتتبان التي وفقً 
ار حتى يتستتتتتتتتنى الطعن في قر  ،كونت القناعة بقبول أو رف  الدفع

 مصتتتتتلحةصتتتتتاف والتقاضتتتتتي على درجتين، حماية ناإلوفق  ،الجدية
لة لى غيان الحدود الفاصاضي المتضرر من النزاع، وبالن ر إالمتق

بين عملية الجدية القضتتتتتائية للدفع، والرقابة الدستتتتتتورية، قد تصتتتتتبح 
 اا أمام ولوج المواطن بوصتتتتتتتتتفه متقاضتتتتتتتتتيً بة وحاجزً قعملية الجدية ع
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ول انات تحجعل المشرع يضع ضمما لى القضاء الدستوري، وهو إ
أمام توستتتتتتتتتتتيع نطاق الرقابة  ون عائًقادون صتتتتتتتتتتتيرورة القضتتتتتتتتتتتاء ليك

الدستورية، وهي الضمانات التي تستهدف الموازنة بين تفعيل الحق 
حقوقهم تمس بالدستتتتوري للمتقاضتتتين في حمايتهم من تشتتتريعات قد 

ل في ظوإغراقها رهاق المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية وحرياتهم، وبين عدم إ
الجدية قرار ضتتتتتتتتابط إحدى أهم أهداف إ، وتلك اهئمحدودية أعضتتتتتتتتا

بما – ارطية والدفوع التعستتتتتفية. وفي هذا اإلللتمييز بين الدفوع الجد
ردن وفرنستتتتتتا أن يكون اشتتتتتتترط المشتتتتتترع في األ -تمت إليه اإلشتتتتتتارة

 على تشتتتتتتتتريع مرتبط بجوهر النزاع، بحيث اموضتتتتتتتتوع الدفع منصتتتتتتتتبًّ 
الة أمد طيتوقو عليه مصتتتتتتتتير النزاع، تفادًيا للدفع الكيدي بقصتتتتتتتتد إ

ص بدستتتتورية النور قرار دعن شتتترط عدم أستتتبقية صتتتالنزاع، فضتتتاًل 
عدم دستوريته، عالوة على شرط الجدية وهو التشريعي المدفوع من 

على القضتتتتتتتتتتتتتاء  وضتتتتتتتتتتتتتوع دراستتتتتتتتتتتتتتنا، ليتقرر بعدها مدى اإلحالةم
الدستتتتتتتتتتتوري، وهي اإلحالة التي تكون بعد تأكد الجهات القضتتتتتتتتتتائية 

ة ومجلس الدول)محكمة التمييز في األردن، ومحكمة النق   :العليا
لتكديس  امن توافر الشروط الشكلية للدفع وجديته، تفاديً  ،في فرنسا(
 القضايا.  
 :الخادمة
تمثل في ت ،الدفع بعدم الدستتتورية وستتيلة لتحقيق غاية مزدوجة يعدّ 

وحماية الحقوق والحريات التي  ،حماية مبدأ ستتتتتمو الدستتتتتتور من ناحية
م التتدفع بعتتد دوعليتته يعتت يكفلهتتا التتدستتتتتتتتتتتتتتور لألفراد من نتتاحيتتة أخرى.

م صتتتتتتتتتفة الدفع بعدص التشتتتتتتتتتريعي آلية تمكن كل من له دستتتتتتتتتتورية الن
دستتتتتتتورية النص التشتتتتتتريعي الذي ستتتتتتيطبق عليه في الدعوى المن ورة 
أمام إحدى محاكم الموضتتتتتتتتتوع، شتتتتتتتتتريطة أن يتم الدفع المثار بشتتتتتتتتترط 

وهو موضوع دراستنا، وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى  ،الجّدية
 نورد أبرزها على النحو اآلتي: ،موعة من النتائج والتوصياتمج

 : النتائج:أواًل 
استتتتتتبعاد الدفع المباشتتتتتر بعدم الدستتتتتتورية من قبل األفراد أمام  .1

المحكمة الدستتتتتتتتورية األردنية والمجلس الدستتتتتتتتوري الفرنستتتتتتتي، 
 عن طريق يمر الدفع بعدم الدستتتتتتتتتتتتتتورية وجوًبا حيث يجب أن

 ومحكمة التمييز. ،محكمة الموضوع
، وذلك بفحص الجهات يعّد شتتتتتتتتترط الجّدية شتتتتتتتتترًطا مفصتتتتتتتتتليًّا .2

ما إذا كان  ،)محاكم الموضتتتتتتوع ومحكمة التمييز( :القضتتتتتتائية
وذلك لتفادي الدفوع الكيدية التي  ؛الدفع المثار هو دفع جّدي

 ترمي إلى إهدار وقت المحكمة.
 طوكذلك المشتتتترع األردني لشتتتتر  ،ن اختيار المشتتتترع الفرنستتتتيإ .3

و أ ،جّدية الدفع، الذي يمستتتتتتتتتتتتتح بموجبه باإلحالة إلى المجلس
المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية من مجلس الدولة أو محكمة التمييز، 

المجلس والمحكمة الدستتتتتتتتتتتتتورية عن جزء من تنازل يؤدي إلى 

وظيفتهم في الرقابة الدستتتتتتتتورية، فمن خالل تقدير جّدية الدفع 
 حكمة التمييزالمحالة إليهم، ستتتيتحول قضتتتاة مجلس الدولة وم

من الرقابة الدستتتتتتورية  اإلى قضتتتتتاة دستتتتتتوريين، يمارستتتتتون نوعً 
 السابقة.

ول دون اإلثقتتال من يؤ  تؤّدي محتتاكم الموضتتتتتتتتتتتتتوع دوًرا كبيًرا .4
ر عبر سلطاتهم في تقدي ،أعباء المجالس والمحاكم الدستورية

الستتتبعاد تلك الدفوع التي تشتتوبها التجاوزات أو  ؛جّدية الدفع
 التكرار.

ية كعملية لفحص شتتتتتتتروط إحالة الدفع بعدم الدستتتتتتتتورية الجدّ  .5
يختلو مفهومها من  ،على المحاكم والمجالس الدستتتتتتتتتتتتتتورية

ن تتتام إلى آخر، فهي إمتتتا أن تكون على مرحلتتتة واحتتتدة أو 
مرحلتين، وقد تكون مرنة أو مشتتتتتتتتتددة، وذلك حستتتتتتتتتب الجهة 

ني للمفهوم األرد ، تبًعاالقضتتتتتتتتتتتتتائية التي تتم على مستتتتتتتتتتتتتتواها
 والفرنسي.

يتبين لنا من خالل هذه الدراستتة تبني المشتترع الدستتتوري في  .6
جّدية الدفع في أكثر من مرحلة  ،كل من األردن وفرنستتتتتتتتتتتتتتا

قضتتتتتائية، كما تم تبني ن ام اإلحالة القضتتتتتائية كطريق وحيد 
ي والمجلس الدستتتور  ،لالتصتتال بالمحكمة الدستتتورية األردنية

باشتتتر ل المالفرنستتتي، ومن ثم يكونا قد تجنبا إمكانية االتصتتتا
 للمتقاضين بالمحكمة والمجلس الدستوري.

 : التوصيات:ثانًيا
نتمنى على المشتتتتتتتتتتتتترع األردني أن يجعتتتل من التتتدفع بعتتتدم  .1

وذلك بالسماح لقاضي الموضوع  ،الدستورية من الن ام العام
أن يدفع بشتتتتتتكل تلقائي بعدم دستتتتتتتورية كل تشتتتتتتريع يقدر أنه 
مخالو للدستتتور يصتتادفه عند الفصتتل في القضتتايا المن ورة 

 أمامه.
اشترط المشرع في كل من األردن وفرنسا جدية الدفع كشرط  .2

لقبولتتته، من أجتتتل تحتتتديتتتد التتتدفوع الكيتتتديتتتة، إال أنتتته لم يحتتتدد 
تقديرها، ولستتتتتتد منافذ االنحراف في استتتتتتتعماله معايير د يقة ل

ويحدد معايير  ،نوصتتتتتتتي المشتتتتتتترع األردني أن يحستتتتتتتم األمر
 د يقة تأخذ باآلراء الفقهية.

إن القضتتتتتايا المرتبطة بالدفع بعدم الدستتتتتتورية تتطلب ستتتتترعة  .3
 هلى محكمة التمييز األردنية أن تخّص البت، مما سيفرض ع

القضتتتتتتتايا المعروضتتتتتتتة لهائل من بأولوية على حستتتتتتتان الكم ا
لذا نوصي باستحداث هيئة داخل محكمة التمييز في  عليها،

 وجاهة الطعن.
إحداث هيئة خاصتتتتتتتتة بالمحكمة الدستتتتتتتتتورية للن ر في جّدية  .4

ا م الدفع من عدمه فقط، شتتتتريطة عدم مشتتتتاركة قضتتتتاتها في
 بعد في الدفع المثار بعدم دستورية النص التشريعي.
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 ،( من قانون المحكمة الدستتتورية1/ج/11بأحكام المادة ) وعماًل  ذاته
وقو الن ر في هتتذه التتدعوى وإحتتالتتة التتدفع بعتتدم دستتتتتتتتتتتتتتوريتتة قتتانون 

ضتتتوع هذه ( وتطبيقه على مو 22/2011المالكين والمستتتتأجرين رقم )

الدعوى إلى محكمة التمييز الموقرة لغايات البت في أمر إحالته إلى 
 المحكمة الدستورية الموقرةس.

رئيس  ( صتتتتتتتتتتتتتادر عن رئيس محكمة التمييز/4البالغ رقم ) (41 )
به القرارات الصتتتتتتتتادرة عن الهيئة الحاكمة  المجلس القضتتتتتتتتائي، مرفًقا

لدى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالة الدفع بعدم دستتتتتورية 
 .م7/11/2012أي قانون إلى المحكمة الدستورية تاريخ 

 ./ج( من قانون المحكمة الدستورية األردنية12المادة ) (42 )
 .ردنية( من قانون المحكمة الدستورية األ3/ج/11المادة ) (43 )
 ./د( من قانون المحكمة الدستورية11المادة ) (44 )
 .( من قانون المحكمة الدستورية3/ج/11المادة ) (45 )
 ./ج( من قانون المحكمة الدستورية12المادة ) (46 )

Julien bonnet. Le controle de la loi par le juge  )47(
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