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Abstract: This study tackles the conditions pertinent to the successful submission of the unconstitutionality of laws and
regulations in Jordan. Submissions against the constitutionality of laws and regulations require that an active substantive suit
is pending before the courts, whereby such suit has at its subject matter the application of the sought against law or
regulation. The current framework currently in existence in Jordan allows an aggrieved party in court proceedings to submit
such challenge, which could be transferred by the primary courts to the higher courts and then to the constitutional court for
consideration. However, said submissions require certain conditions to be met.
My study concerns those requirements, which include locus standi, proper standing, grievance and seriousness of challenge
for the petitioner. Courts are too bound by other objective tests including issues of the determination of the correct standing
of the petitioner and other conditions on form in order to evaluate whether or not such challenges are admissible.
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الشروط الواجب توافرها في الطعن بالدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين واألنظمة في األردن
أسامة أحمد الحناينة  ،آالء محمد الهالالت

كلية الحقوق-جامعة عمان االهلية -عمان
الملخص

 :تناولتته هتتلد الد استتة ملشتتل التتتقو المفع اتتة يالتتد د الرقةتتل يعتتد يستتفل ،ة الاتلا ال تتل اال ي  ،اط قعفلتتق التتد د الرقةتتل متتل تتق ال عتتل يعتد يستتفل ،ة

الالا ال الفل ترفقض وجلي يةلى قضائية منظتل امتا الاضتاء ،يتقاي متل اللهتا ت لاتو الاتا ل المستال

ل دستفل ة ت النت ا المعتقوض امتا احتدى المحتا م  ،ممتا

يد د ال قف المفضق مل ت لاو الاا ل ة ت ثاتا التد د الرقةتل يعتد الدستفل ،ة ،ولالتلم المحفمتة التد د تهتدف ثحالفتت لمحفمتة الفماات إحالفتت ل محفمتة الدستفل ،ة
التد مل تلا ق شقو معانة.
اتد تناولته الد استتة التتقو المفع اتة يلتتاحم ال عتل مثت ا اليدقتة والملت حة واللتترة ،والتتقو المفع اتة يالاضتتاء ،ةلجتلي لتتلمة قائمتة وااتا التتد د امتا محفمتتة

الملشل وي د و سل الدةلى يعد الدسفل ،ة ةتقو لاللم الد د مل قل المحفمة إحالفت لمحفمة الفماا لغايه الله ل ثحالفت ل محفمة الدسفل ،ة.

الكلمات المفتاحيه :ي د قةل  ،يسفل ،ة الالا ال  ،يةلى  ،عل  ،المحفمة الدسفل ،ة.

 1مقدمة
تكر ت التتنظم الدستتفل ،ة الحديثتتة الققايتتة ة ت الا تلا ال واه ظمتتة الفتتل تعتتنها الع ت ة الفت تق ،ية ل فا تتد متتل متتدى ضتتلةها هحفتتا الدستتفل  ،وطلتتم متتل تتالم الاضتتاء
الدسفل ي اللي تدو د يهدف ال ثةالء التقعية الدسفل ،ة وشما سمل الدسفل واحفقامت مل الم الققاية الفل يبع ها ة

يسفل ،ة الالا ال.

وتفي ت الققايتتة ة ت يستتفل ،ة الا تلا ال يسضتتل الاتتا ل اللتتاي ةتتل الع ت ة الفت تق ،ية ،لققايتتة تمتتا م متتل قل ت جهتتاج معتتفا  ،قعتتع هتتلا اليهتتاج ل فا تتد متتل متتدى
م اياة و ملا اة هلا الاا ل ل مبايئ اللا ي ل الدسفل وبالفالل ا مرهل الققايتة يقتكت ة ت اةفبتا ا الدستفل هتل قتا ل الدولتة اهستم وأ الالاةتد التلا ي فيتت
هل اهة

مقتبة و،فلجم ة

جميد الع ات ل الدولة احفقامها والعم يملجلهتا يمتا تل طلتم العت ة الفتتق ،ية ،وتمتا م هتلد الققايتة ،امتا متل قلت ها تة سياستية

قحتتديها الدستتفل  ،تعتتع ال ت الفحاتتو متتل متتدى يستتفل ،ة الا تلا ال قل ت اتتدو ها او وقلةهتتا هتتلا النتتل متتل الققايتتة قمتتا م ة ت الا تلا ال الم متتد ااتتدا ها ،أي ة ت
الالا ال الفل تم ثق اق اها مل قل اللقلما ولم يفم اادا ها مل قل

ئيس الدولتة هتل قايتة طات تايد وقتائل تعتلو اتدو الاتا ل تهتدف حا للتة ااتدا قتلا ال اتق

والفحاو مل مدى م اياة الاا ل هحفا الدسفل والمحا ظة ة

ملدأ سمل الدسفل وتعقف يالققاية الاضائية(.)2

يستتفل ،ة تعتتقف يالققايتتة العياستتية( ،)1او تمتتا م هتتلد الققايتتة متتل قل ت ها تتة طات تتايد قضتتائل اي وجتتلي ها تتة قضتتائية تفتتلل مهمتتة الققايتتة ة ت يستتفل ،ة الا تلا ال
قمتتا م الاضتتاء الدستتفل ي مهمتتة الققايتتة الاضتتائية يلتتل الحاتتة للتتدو الاتتا ل اي يعتتد اتتدو د و رتتايد امتتا متتل تتالم يةتتلى اات ية مباشتتق  ،وامتتا متتل تتالم التتد د

الرقةل (وهل محل حديثنا ل هلا البحث).

 2االطار العام للبحث

 2.1متف ة الد اسة

تكمل متف ة الد اسة تل ةتد قتد قاشتل الملشتل تل ااتا ملشتل ةتد يستفل ،ة الاتا ل
طلم ة

المتقاي ت لياتت ة ت الاضتية المنظتل امامتت ،متل ت اتاء رعتت واقفلتا

السلل اط.

 2.2أهمية الد اسة

تكمل اهمية هتلد الد استة ةل هتا تناولته البحتث يتتف مرلت

تل ج ئيتة متل ملشتل ةتا وهتل التتقو الفتل قيتم تلا قهتا تل التد د الرقةتل ،هتلد التتقو الفتل متل

شا ها قللم اوةد قللم الد د يعد الدسفل ،ة مل قل محفمة الملشل والفل تدو ها تحا ت ال محفمتة الفماات لغاقتات اللته تل امتق احالفهتا الت المحفمتة الدستفل ،ة
 .1الحيا ي ،ةايم( )1972الاا ل الدسفل ي والنظا الدسفل ي اال ي ل ،م ايد ا م ةلدد ،ص.228
 .2الحناينت ،اسامت( ) 2013حو الاضاء العايي ل الققاية ة

يسفل ،ة الالا ال اللالقات المفحد االمق،فيةا ملطجا،مي ة ة ل التق،عة والاا ل ،المي د ( ،)40العدي( ،)1ص.258-256
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 2.3اهداف الد اسةا
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ل دسفل .

تهدف هلد الد اسة ال ما ي لا -

 -1تيا التقو اللاجم تلا قها ل الد د الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال واال ظمة.

 -2تاعيم التقو ال شقو طات ةالقة يال اةل وشقو ا قى طات ةالقة يالاضاء.
 -3تلشيح يو ة مل محفمة الملشل ومحفمة الفماا والمحفمة الدسفل ،ة ل ال عل الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال.
 -4تيا الية تادقم ال عل الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال واال ظمة.

 2.4منهيية الد اسةا

ل هلد الد اسة المنهج اللارل والمنهج الفح ا ل مل الم اسفعقاض النللص واالحفا الدسفل ،ة والبحث ل مدلللها ،وتح ا ها يتف يؤيي ال

اتبد الباحثا

السقوج تنفائج وتلايات مل هلد الد اسة.

 2.5اس ة الد اسةا

 -1ما هل التقو اللاجم تلا قها يالد د الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال واال ظمة؟

 -2ما هل يو محفمة الملشل ل ال عل الماد يعد الدسفل ،ة؟
 -3ه قعف يد قاشل الملشل ا يثاق معالة ةد الدسفل ،ة مل ت ااء رعت؟
 -4ما هل الية الفاد يال عل الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال واال ظمة؟
وبناء ة

ما سلو سافم البحث ل هلد الد اسة مل الم المبحثال اآلتاالا

المبحث اهوما التقو المفع اة يلاحم ال عل.
المبحث الثا لا التقو المفع اة يالاضاء.

المبحث األول
الشروط المتعلقة بصاحب الطعن
قعفلق الد د الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال واال ظمة أحد اللسائ وال ق الد اعية الفل ي يا الاها ااحم المل حة تهدف ةد ت لاو الاا ل ة يت  ،وطلم ياةفبا د
مسالراً ل دسفل مل احية ،وا ت ليات ة يت ي حو ش اق اً يت مل احية ا قى.
وال قمفل أاا هلا الد د اال ثطا ةا ه هنالم يةلى ماامة أما احدى المحا م يو الفااد يميعاي معال إاا تت ،هل مل الد ل الفل تثا

ل أي مقح ة مل مقاح

الدةلى.
قعد هلا الد د مل قلا الققاية الاضائية ة

يسفل ،ة الالا ال ،هلد الققاية الفل تما سها المحا م ة

ا فالف ي جاتها وا لاةها تهدف الفا د مل مدى ضل

الالا ال واه ظمة هحفا الدسفل تا اداً لملدأ ة ل وسمل الدسفل  ،و،رفقض ل فمعم يالد د الرقةل وجلي يةلى قضائية منظل اما محفمة الملشل اط قال احد
ا قاف السللمة يإاا الد د يعد يسفل ،ة الاا ل اللاجم الف لاو ل هلد الدةلى ،المفضق ال قعف يد ا يفاد يإاا د هلا الد د اما المحفمة الدسفل ،ة مباشق

وا ما ال المحفمة الفل تنظق قضافت .

()3

وبالفالل ا ت ال قمفل هي شسص الحو يالد د الرقةل وإاا تت أما محفمة الملشل والرل يت ،اال أط تلا قت جم ة مل التقو هلاجدقة الد د ،وجلي مل حة،
ارة ال اةل.

المطلب األول
جدية الدفع

ياسفعقاض للص الدسفل اال ي ل وقا ل المحفمة الدسفل ،ة يد ا المتق اال ي ل لم قضد تعق،راً واشح ًا ليدقة الد د وأ ما أ فر
اال قاي ل الفمعم واقامة الدةلى الدسفل ،ة يملجم الد د الرقةل و ااً لتقو واجقاءات معانة تفضمل جدقة الد د الدسفل ي ،ولم قتق المتق ال
 .3ال ،ايات ،ميت ال ها ل( ،) 2017يو المحفمة الدسفل ،ة اال ي ية ل شما سمل الدسفل  ،ي اسة ماا ة ،سالة ماجعفاق ،جامعة ةما اهه ية ،ص.88
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والمعاياق الفل تقتك ة اها المحفمة ل تاديق مدى جدقة الد د وأ ما منح المحفمة س ة تاديق،ة ل تاق،ق مدى تلا ق جدقة الد د مل ةدمت ،مما يفيح ل اضاء
حدى يو الفااد ييملي وحقفية النص الاا ل ل( ،)4وة

ي اسة ظقوف ة قضية ة

ال تهدف ثال ل مما ة وإ الة أمد الن ا

()5

المحفمة الفا د مل مدى اللت جدقة الد د وا ت ليس مل الد ل الكادقة الفل

.

()6

أ ف الرات ل وشد تعق،راً واشح ًا وم يا اً اق،حاً لمرهل جدقة الد د ،قأى جا م مل الرات
الفل تهدف ال تع ا وةقق ة ساق الرل ل الدةلى هل ي ل ةادقة و اق جدقة قعفلجم ة
وطهم أي ا ق مل الرات

()7

ال الالم يا الماللي ييدقة الد د ا قفل الرل

ا الد د اليدي ال قعفهدف ث الة أمد الدةلى الملشلعية ،الد ل
الااشل اسفبعايها ل ا.

ل معالة الدسفل ،ة منفياً ،و،الد تللم ا قفل الاا ل او النظا المثا ةد

يسفل ،فت مفل يملشل الن ا  ،وبلات اللقه يفلجم اقضا ا تحفم مدى م اياة الاا ل او النظا ل دسفل ا فالف ل وجهات النظق.
ل حال اتيت أي االث

()8

ال اليمد تال الفعق،رات العاياة ،ا دوا أاحاب هلا االتياد يا مرهل جدقة الد د يقتك ة

معالة الدسفل ،ة منفيا ل الرل

تلا ق شق ال ،ا قفل الرل

ل الدةلى االا ية مل احية ،ومل احية ا قى قتفق اقضاً أ ال تكل المعالة الدسفل ،ة قائمة ة

ل

اسام ظاهق ،اي ا ت

قفرل ا تكل معالة الدسفل ،ة مح شم ،يمعن أ يفللد لدى قاشل الملشل شفلةاً ل المعالة الدسفل ،ة المعقوشة أمامت.
وة يت قمفل ا الالم ا الرات وشد م يا ،ل يفحدي مل اللهما مدى جدقة الد د.

أ -ا قفل الرل

ل المعالة الدسفل ،ة منفج ومؤاق ل الدةلى االا ية.

ب -ا يفلا ق التم لدى محفمة الملشل يعد يسفل ،ة الاا ل او النظا .
وبناء ة

طلم يقى الباحثا أ مرهل جدقة الد د يقتك ة

()9

ةد ةادقة الد د وا قفل الد د مؤا اق ل الرل

يسفل ،ة الاا ل او النظا المد ل يعد يسفل ،فت مح شم لدى قاشل الملشل .
يالقجل ال الفتق،عات اال ي ية يد أ الدسفل اال ي ل الحالل ص ل الماي ( )2/60ة

ل الدةلى الملشلعية ،وا تكل معالة

أ ت " ل الدةلى المنظل أما المحا م قيلج هي مل ا قاف الدةلى

ااا الد د يعد الدسفل ،ة وة المحفمة ث وجدت أ الد د جدقاً تحا ت ثل المحفمة الفل قحديها الاا ل لغاقات الله ل أمق ثحالفت ال المحفمة الدسفل ،ة".
مل الم هلا النص يد أ المتق منح الحو لأل قاي تفحق،م الدةلى الدسفل ،ة مل الم الد د الرقةل ولكل وشد المتق قاد ة ةاتو اال قاي ا قفل الد د
الماد جدقاً واوة المتق مهمة الفا د مل مدى اليدقة لااشل الملشل ومنحت الدسفل س ة تاديق،ة لفاق،ق مدى جدقة الد د ،وةللم تفح ا هلا النص يد أ
المتق اال ي ل وشد شق اً ا ق لكل يفمفل الرقي مل الفمعم يالد د الرقةل وهل وجلي يةلى منظل د اما الاضاء ،الااشل ال قعف يد أاا هلا الد د مل ت ااء
رعت ت قيم ة

احد ا قاف الدةلى الماامة ااا ال عل يعد يسفل ،ة الاا ل او النظا يهدف تللم ال الغائت( ،)10وهلا ما ا د ة يت ص الماي ( /11أ) مل

قا ل المحفمة الدسفل ،ة قم( )15لعنة  2012اط جاء فيت "هي مل ا قاف يةلى منظل أما المحا م ة
قا ل أو ظا واجم الف لاو ة

ا فالف ا لاةها وي جاتها الد د يعد يسفل ،ة أي

ملشل الدةلى".

أقضا ما جاء ل ص الماي (/11ج )1/مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة اط ص ة "مد مقاةا أحفا الراق (ي) مل هلد الماي  ،ثطا وجدت المحفمة الناظق ل دةلى

أ الاا ل أو النظا اللي اااق الد د يعد يسفل ،فت واجم الف لاو ة

ملشل الدةلى وأ الد د يعد الدسفل ،ة جدي تلق

النظق ل الدةلى وتحا الد د ال

محفمة الفماا لغاقات الله ل أمق ثحالفت ال المحفمة ،و،فل ق اق المحفمة الناظق ل دةلى يعد االحالة قايال ل عل مد ملشل الدةلى".

وباسفاقاء هلا النص يد أ المتق اال ي ل ا د مق ا قى ة

الااشل الفاديق،ة اطا قد ت المحفمة جدقة الد د وجم ة اها وق

جدقة الد د مل احية  ،وة

وجلي يةلى ماامة مل احية ا قى ،ةما ا د اقضاً ة

س ة

النظق يالن ا الملشلةل الحالل واحالة ال عل يعد الدسفل ،ة ال محفمة الفماا لغاقة الله

 .4الحعبا ،ةاد( ،)2011قق،نة الدسفل ،ة ةاسام لعم الااشل الدسفل ي ،مي ة التق،عة والاا ل  ،العدي  ،48ص.170
 .5ال ،ايات،ميت ال ،مقجد ساتو ،ص.90
 .6الباج،ة ل( ،) 1978الققاية ة

يسفل ،ة الالا ال ل ملق ،يا اليامعات الملق،ة ،االسفند ،ة ،ص .556

 .7التاةق ،م ي( ،)1978النظق،ة العامة ل اا ل الدسفل ي ،م للةات جامعة الكل،ه ،الكل،ه ،ص .529
 .8جه اق ،محمد( ،)2014الققاية ة

يسفل ،ة الالا ال ل اق اليا ،يحث منتل ل مي ة قضاقا الحفلمة ،العدي االوم ،ص.135-134

.9ش ناوي  ،فيل  ،وحفام ت ،س يم )2013(،الققاية الاضائية ة
 /.624أ ظق ةللم التق،ف ،ة  ،د )1995(،ي اسات ل الققاية ة
 .10اليالمد  ،اقوج ،الققاية الاضائية ()2016ة

يسفل ،ة الالا ال واال ظمة اما المحفمة الدسفل ،ة ل اال ي  ،مي ة الد اسات ة ل التق،عة والاا ل المي د  40العدي  ،2013 ،2ص
يسفل ،ة الفتق،د ،م للةات جامعة الكل،ه ،الكل،ه ،ص.178

يسفل ،ة الالا ال مل الم الد د الرقةل ل المم كة اال ي ية الهاشمية ،سالة ماجعفاق ،جامعة ةما اهه ية ،ص .75
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ل امق احالفت ال المحفمة الدسفل ،ة و،فل ق اق محفمة الفماا هنا اق قل ل عل(.)11
ومما ال شم فيت ا اي حفم قلد ةل جهة قضائية ا ت يقتم ة يت جم ة مل االاا الاا ل ية وةند البحث ل معالة الحفم ل جدقة الد د يعد تادقم ال قف
الم الد د ملةق الد د يعد يسفل ،ة الاا ل أوالنظا الم لو ة

ملشل الدةلى ال قاشل الملشل اتفداء يبعط الااشل قاتفت ل فحاو مل مدى تلا ق شق

اليدقة مل ةدمت والفا د مل جدقة الد د وةد ةاديفت ،وادو حفم مضمل ت اما تلا ق اليدقة او ةد تلا قها ل طلم الد د ،اطا تلا قت اليدقة قاد ة
المحفمة ا تاق وق

النظق ل الدةلى الملشلعية وةف يد الااشل يلل مؤقفت ال حال الرل

الفماا والفل تدو ها تعاد ها ة مل االاة اةضاء ة

ةاتو

ل الد د الماد يعد الدسفل ،ة و احالة الد د ال محفمة

االق لرحص جدقة الد د مق ا قى واادا ق اق اها ياإحالة ال المحفمة الدسفل ،ة الم االاال يلماً مل

تا ،خ و وي الدةلى الاها( ،)12وطلم ل نظق ل يسفل ،ة الاا ل او النظا تهدف الغائت ،و،فل ق اق ها هنا اق قات ل عل.

ل الدةلى يو ملق او وجت

اما ل حالة اللت ةد جدقة الد د واسفبعاي قاشل الملشل ل د ل الفل ل ظاهقها ةادقة وا ها تهدف اط ال ةقق ة ساق الرل

حو فيلد ق اق اتفداء مل قاشل الملشل تق ض الد د لعد جديفت وال قعفلق هلا الق ض يمثاية ل او اق اق مل الااشل ل ةد يسفل ،ة الاا ل او النظا

وا يو الااشل هنا قافلق اط ل جدقة الد د وليس ل تاديق الد د اط قعد مل ا فلاص المحفمة الدسفل ،ة(،)13واجاج الاا ل لماد الد د الحو يال ل ل

ق اق قاشل الملشل تقي الد د يعد الدسفل ،ة ،اال ا هلا ال عل ال قمفل ا قاد اال يعد ادو الحفم النهائل ل ملشل الدةلى ،يحاث يفم ال عل يالا اق ،ل
معاةند الرل

ل ملشل الدةلى االا ية(.)14

و،قى الباحثا هنا ا ت مل اال ض

ل حالة اللت جدقة الد د ا تاق محفمة الملشل احالفت يلل مباشق ال المحفمة الدسفل ،ة يو المقو

يمحفمة الفماا لفاق،ق مدى يسفل ،ة الالا ال واال ظمة وطلم مل ياب تيعق وتعها اجقاءات الفااشل.

المطلب الثاني

وجود مصلحة لدى الطاعن
تلجم الالاةد العامة ل السللمة الاضائية شقو تلا ق شقو معانة لاللم الدةلى ،مل ت م التقو

تلا ق المل حة ل عها ،و،عد هلا التق مل التقو

العامة ليميد الدةاوى والد ل يما اها الدةلى الدسفل ،ة وي لةها(،)15وبللم قا ال مل حة ال يةلى والمل حة منا يالدةلى
ياء ل ص الماي ( )1/3مل قا ل االم المحا مات المد ية قم ( )24لعنة "1988ال قال أي

الاا ل .
وةللم ص قا ل محفمة العدم الع يا لعنة  1992ل الماي (/9أ ) "تسفص المحفمة يو
الماي الراقتال أ 7/ة

ال عل الفل قادمها اي مفضق ي م وق

.

م أو ي د ال قفل للاحبت فيت مل حة قائمة قاقها

اقها يالنظق ل ال عل المادمة مل طوي المل حة  "..ومل طات

العم ياحفا أي قا ل مؤقه مسال

و(ج")2/ال تال الدةلى المادمة مل أشساص ليعه لهم مل حة شسلية".

()16

ل دسفل أو ظا مسال

ل اا ل أو الدسفل ".

وباسفاقاء هلد الراق الحظ أ المتق اسفسد مل ح المل حة التسلية ،ال تد مل تلا ق مل حة تقتبط مد ال اةل ل الا اق اإيا ي اق المتقو  ،ال

قيلج د يةلى مل شسص ليس لت مل حة شسلية تللم.

وةللم االمق يالنعبة ل دةلى وال عل الدسفل ،ة هل ةعائق الدةاوى الاضائية قتفق لالللها تلا ق المل حة اقفلق المتق اال ي ل الحو ل تادقم الد د الرقةل
ة

أحدأ قاف السللمة وطلم يملجم ص الماي (/11أ) مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة ،وة يت ا ت ال يفم ااا الد د الرقةل اال مل قل أحدأ قاف الدةلى

واللي تدو د مل ااحاب المل حة ل الدةلى الماامة.

 .11ش ناوي ،فيل ،وحفام ت س يم ،مقجد ساتو ،ص.624
 .12ا ظق ال الماي قم  2/11مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة قم  15لعنة .2012
.13الباج،ة ل،مقجد ساتو ،ص .398
 .14ا ظق ال الماي (/11ج 1/مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة قم  15لعنة .2012
.15اليهمل،

يرت سالم )2018( ،شتتق المل حتتة ل الدةلى الدسفل ،ة ،ي اسة تح ا ية ماا ة ،يحث منتل ة

تا ،خ ال ،ا  2019/8/6الثالااء،العاةت  12ظه ًاق ص.11
 .16سيف ،م ي )1974(،قا ل الم اق عات المد ية والفيا ،ة ،جامعة الكل،ه ،ة ية الحال  ،الكل،ه،ص .144

© 2021NSP
Natural Sciences Publishing Cor.

الملقد االلكفقو ل ،https://khalifasalem.wordpress.com/2018/04/10/

64

Applied Science University Journal, Vol.5 No.1 Jan.2021

لم قضد المتق اال ي ل تعق،راً واشحاً لتق المل حة عق ت البعض يا ت الرائد الفل قيناها المدةل ةند الحفم لت ي باتت( ،)17ل حال ةق ت ا ق يا ت وا
يقتبط وجليد مل ةدمت مد ال اةل(.)18

احد الحال او الم اق

وةق ه اقضاً يا ها الحاجة ل حماقة الاضائية حانما قحدث ةدوا ة
الم الاضاء( ،)19و،الد تها ةللم الرائد الفل تعلي ة ا د الدةلى اطا حفم لت ي بت
وبناء ة

ما سلو يقى الباحثا ا شق المل حة يفمث

()20

الاا ل ية مما قحق ااحبت مل منا عت فيحفاج ال حماقة قا ل ية مل
.

ل الغاقة او الرائد الفل يقجلها ااحم ال عل تهدف حماقة حات مل االةفداء وتعلي ة يت يالنرد.

ولكل يفحاو شق المل حة لاللم الدةلى الدسفل ،ة والد د الرقةل قيم تلا ق شقو ا قى ال جا م الغاقة او الرائد المقاي حمايفها وهل ا تكل المل حة

قا ل ية وشسلية ومباشق مل احية ،وا تكل المل حة قائمة مل احية ا قى.
اوال :ان تكون المصلحة قانونية وشخصية ومباشرة.

و،الد تللم أ المل حة ل الدةلى الدسفل ،ة هل مل حة قا ل ية أي مل حة قاقها و،رقشها الاا ل و،ل ق الحماقة الالجمة لها ،وا قا ل ية المل حة تعفند

ال حو او مقة قا ل ل يحاث قفل الهدف مل الدةلى تل اق الحماقة لهلا الحو او المقة الاا ل ل( ،)21ةما قتفق اقضاً لاللم ال عل يعد الدسفل ،ة تلا ق
مل حة شسلية مباشق ل اةل و،فحاو طلم ثطا ةا الفتق،د الم عل فيت وهل المقاي ت ليات ة

شا ت الحا الضق  ،ت و،ففرل اط يإ اللت ياحد الحال الفل ةر ها الدسفل ة
ما أ المل حة المباشق تفمث

المدةل رعت يفعا ض مد للص الدسفل وا ت ليات مل

حل ي حو شق اً مباش اق مل ت ليات ة

ال اةل

()22

.

ل ا قفل الفتق،د المقاي ال عل يت قد ااق تااا اًق مباش اق ل المقة الاا ل ل ل مدةل وا ت سافقتم ائد جقاء الحفم يعد

يسفل ،ة الاا ل او النظا  ،هلد الرائد مقتب ة يمل حة مباشقد ااة يلاحم الدةلى
ثانياً :أن تكون المصلحة قائمة.

()23

.

و،الد يالمل حة الاائمة هنا ا تكل المل حة حالة او واقعة وأ قفل المعام يالحال او المقة الاا ل ل قد حدث عالً و فج ةنت شق ا لحو يال اةل وقه
د الدةلى ( ،)24وليس طلم حعم وا ما قتفق ا تبا المل حة قائمة ال حال الرل يالدةلى(.)25

ولكل تال الدةلى الدسفل ،ة يتف ةا والد د الرقةل يتف
مقة د الاا ل ل او تقتم ة
المد ية ة ا
 - 1ال قال أي

طلم شق اً ولكل اسفثناء ة

اص التد ا تكل المل حة حالة وواقعت يحاث ا قاد اما اةفداء ة

حو ا د الدةلى او ة

طلم قج المتق اال ي ل وا ل ل المل حة المحفم ة نله الماي ( )3مل قا ل االم المحا مات

م أو ي د ال قفل للاحبت فيت مل حة قائمة قاقها الاا ل .

-2تكرل المل حة المحفم ة ثطا ةا الغقض مل ال م االحفيا لد د شق محد أو االشفيا لحو قست جوام يلا ت ةند الن ا فيت.
وباسفاقاء هلا النص يد أ المتق ا ل يالمل حة المحفم ة ل حالة اال حفيا لد د شق محاو اللقل يلل معفال ية او ل حالة وجلي حو قست ا فراء
االيلة يمقو ال مل  ،الضق لم قاد هنا ولكل محفم اومحاو اللقل يلل معفال ية،وتهدف المل حة هنا تل اق الحماقةوالمحا ظة ة

ل اةل( ،)26وال ي

المقة الاا ل ل

ا قفل هلا الضق قد وا ال ي جة الياال ت قفرل ا قفل وقلةت محفمالً و تعاانت ممفن ًا شق ،ة ا ال قا ل تلل ،اًق منفحالً او ةادقاً

 . 17حفام ة ،س يم ،شق المل حة ل قضاء محفمة العدم الع يا اال ي ية ،مي ة جامعة اال با ل ع ل الاا ل ية والعياسية ،العدي الثامل ،ص .112
 .18الياجي ،شيف هللا )2015(،وقه تلا ق شق المل حة ل يةلى اإلغاء ،ي اسة تح ا ية ماا ة،يحث منتل ل مي ة ي اسات ة ل التق،عة والاا ل  ،المي د،42العدي ،1ص .19
 .19ةلدهللا ،أ ةا حعل)2016( ،المل حة ل الدةلى الدسفل ،ة ،سالة ماجعفاق ،جامعة تاقوت العقبية ،ص .36
 .20سيف ،م ي ،مقجد ساتو ،ص .144
 .21المقجد العاتو ،ص .146
 .22الرقجا ل ،االح )2018(،شق المل حة ل الدةلى الدسفل ،ة ،مي ة الاا ل  /قات س ،العدي  ،7ص .83
 .23اليهمل،

يرة ،مقجد ساتو ،ص.4

 .24ةلدهللا ،أ ةا حعل،مقجد ساتو ،ص.31
 .25الرقجا ل االح ،مقجد ساتو ،ص.86
 .26اليالمد  ،اقوج ،مقجد ساتو ،ص.64
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اق محدي يضق معال( ،)27و،الد يالمل حة المحفم ة هنا المل حة الفل ال قفل

او محفم اللقل (.)28

اها االةفداء وقد يالرع ة

حو ال اةل او مقة د الاا ل ل وا ما ةا مفلقد

و،قى الباحثا أ المتق اال ي ل أحعل انعاًيإي ام هلا النص وا فر تلجلي المل حة المحفم ة لاللم ال عل يعد الدسفل ،ة وطلم حراظاً ة
الاا ل ية والسيما ل الحاالت الفل قست

والم اق

حال اال قاي

اها جوام الدلا او الحو او ل الحاالت الفل يثله تها الحو يلل معفال يت ممفنة الحدوث واللقل  ،كر

المتق تللم تل اق اقل ي جات الحماقة للاحم الحو.

ما سلو فيمفننا الالم يا الدةلى الدسفل ،ة تمفاج ةل اقها مل الدةاوى ل ليعة الحو اللي تحميت وهل حو ةر ت واا ت الدسفل وا اي اةفداء

وبناء ة

ة يت قسلم ااحم المل حة او ااحم الحو ل الفلجت ال المحا م المسفلة وااا ال عل يعد الدسفل ،ة سلاء ا ا ي ق،و الدةلى اها يةالمثا مل قل

مي س اللج اء اومي س االمت ،او ةل ق،و الد د الرقةل اللي يثا مل قل احد ا قاف الدةلى الملشلعية ممل تفلا ق لديهم شق المل حة وا قللم المحفمة
لهلا الد د والنظق يت واحالفت ل محفمة المسفلة ما هل اال اق اق المحفمة ياللم الد د وتحاو شق اليدقة والمل حة المثلفت مل الم ااا الد د مل قل احد

ا قاف الن ا ل الدةلى الملشلعية(.)29
وبال أ

تاق ل هلا العيا ال شقو ا تبا المل حة ل الدةاوى الدسفل ،ة ( الد د الرقةل )مد المل حة الاائمة ل الدةلى الملشلعية ،يحاث أ قفل

الحفم اللاي ل المعالة الدسفل ،ة الجماً ل رل ل ال بات والد ل الملشلعية المقتب ة تها مل احية ،ومؤا اًق تها مل احية ا قى ،إطا ا فره الل ة تعفلق
الدةلى الدسفل ،ة مق لشت ومنفهية( ،)30الدةلى الدسفل ،ة تدو وجلياً وةدماً مد الدةلى الملشلعية و،عف اسفم اق ،ة المل حة ال حال ادو الحفم(.)31

و فيية لال تبا اللااو تال الدةلتال الدسفل ،ة و الملشلعية ا الدةلى الدسفل ،ة تفااق يما قعفقي السللمة ل الدةلى الملشلعية مل اسباب اال فهاء سلاء
يالفقك او الفناجم او ادو حفم هائل ،وة يت ا ا فهاء الدةلى الملشلعية هي سلم ةا قالي ال

الحفم يعد قللم الدةلى الدسفل ،ة يما اها الد د

اتفداء
الرقةل( ،)32دةلى ةد الدسفل ،ة تدو وجلياً وةدماً مد الدةلى الملشلعية والتد مل اسفم اق ،ة المل حة ال وقه ادو الحفم ل المعالة الدسفل ،ة
ً
فداء لما لت تااا اًق واشح ًا
ولما لت تاااق واشح ل الدةلى الملشلعية ،وةما اشق ا سايا ًا ا الدةلى الملشلعية تفلق ال حال الرل ل الد د يعد الدسفل ،ة ات ً
ة

ال بات الم قوحة ل الدةلى الملشلعية وهلا تدو د يؤةد ة

مدى ا تبا العالقة تال الدةلى الملشلعية والدةلى الدسفل ،ة(.)33

و ل سيا حديثنا ةل تلا ق شق المل حة قد يفباي ال اطها نا تعاؤم ةل الحاالت الفل يفس

تها شق المل حة يعد اقامة الدةلى الدسفل ،ة اي ا شق

المل حة ةا قائما وقه ااا الدةلى الدسفل ،ة ولكل ا فر قل ادو الحفم ل الدةلى الدسفل ،ة مما يؤيي ال ةد قللم الدةلى الدسفل ،ة واةفبا ها ةا لم

تكل ،وهاطا ما قالي ا ال تلشيح ال ا فراء المل حة ل الدةلى الدسفل ،ةا
 -1ل حالة ا فهاء الدةلى الملشلعية قل الرل

ل الدةلى الدسفل ،ة

و ل هلد الحالة ا الدةلى الدسفل ،ة والسيما الد د يعد الدسفل ،ة يقتبط يلل واياة ل الدةلى الملشلعية وة يت ا اي
يؤاق ة

قعفقي الدةلى الملشلعية ا ت

الدةلى الدسفل ،ة ،وا ا فهاء الدةلى الملشلعية هي سلم ةا ة وام مل حة المدةل مل شا ت ةد قللم الدةلى الدسفل ،ة

()34

.

-2الحفم يعد يسفل ،ة النص الفتق،عل الم عل يت
تفمث هلد اللل

ل حالة ادو حفم يعد يسفل ،ة النص المقاي ال عل يت مل قل المحفمة الدسفل ،ة ا ت يفقتم ة

تا ،خ ادو د وال قافلق طلم ة

طلم ا عدا جميد االاا الاا ل ية منل

السلل ل الدةلى اط وا ما قمفد ليتم الكا ة فيية لما تفمفد يت االحفا يعد الدسفل ،ة يحيية م اة

-3حدوث تغاقات تفع و يا قاف الدةلى الملشلعية

.27اليهمل،

يرت ،مقجد ساتو ،ص.9

 .28سيف ،م ي ،مقجد ساتو ،ص .148
 .29ال ب بائل ،ةايم )2002(،المحفمة الدسفل ،ة الكل،فية ،جامعة الكل،ه ،ص .365
 .30ةلدهللا ،أ ةا حعل ،مقجد ساتو ،ص.58
 .31السقايتة ،يتاق )2016(،النظا الاا ل ل ل محفمة الدسفل ،ة ل المم كة اال ي ية الهاشمية ،ي اسة ماا ة ،سالة ماجعفاق ،جامعة ةما اهه ية ،اه ي  ،ص.132
 .32اليهمل،

يرت ،مقجد ساتو ،ص.14

 .33العن ي ،جمام مبا ك )2008(،ي اسة ل وق

السللمة المد ية ل الاا ل الكل،فل ي اسة ماا ة ل قا ل الم اق عات ،يا اليامعة اليديد  ،ص.327

 .34التاةق ،م ي )1988(،النظق،ة العامة ل اا ل الدسفل ي ،منتا المعا ف ،االسفند ،ة،ص / 509وةللم اليهمل،
 .35اليهمل،

يرة ،مقجد ساتو ،ص.15
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()35

.

66

Applied Science University Journal, Vol.5 No.1 Jan.2021
ل يعض الحاالت قد قحدث تغاقات ة

اوشا او ارات تفع و يا قاف الدةلى الملشلعية يعد د الدةلى الدسفل ،ة تؤيي هلد الفغاقات ال ا فراء المل حة

واللي تدو د يؤيي ال ا فراء الدةلى الدسفل ،ة الف ل قتفق قيا المل حة وتلا قها ال حال ادو الحفم

()36

.

اتفداء الحو ل تادقم
و ل هاقة الحديث ةل شق المل حة اللي قافضل ا يثا الد د يعد الدسفل ،ة مل اي شسص لت ةالقة يالدةلى الملشلعية
ً
وااا ال عل اللي قاضل يعد يسفل ،ة النص اللاجم ت ليات ة ملشل الن ا والتد مل تلا ق مل حة طلم التسص مل ةد ت لاو الاا ل او النظا اط مل

شا ت ثلحا الضق واالطى يمقة د الاا ل ل يلل مباشق  ،ت وا فر
و،تفق

ل الد د هنا وجلي يةلى ملشلعية يثا

مل

المتق اال ي ل ل قللم المنرعة او المل حة محفم ة اللقل يعاداً ةل الفلهم والكادقة،

اللها الد د يعد الدسفل ،ة اط وجدت المحفمة يا

الد د

اق معفل ل لتقو ت و ا فراء شق

المل حة ا تكل المنرعة اق حقيقيت وهمية،هنا تق ض المحفمة الد د الماد وتنظق ل الدةلى الملشلعية واةفبا الدةلى الدسفل ،ة ةا لم تكل ،أما اطا
وجه المحفمة يا الد د اسفل
حال الرل

ةا ة شقو ت ومل شمنها شق المل حة ا ها تك

ل الدةلى الدسفل ،ة وطلم لما لها تاااق واشح ة

يدها ةل النظق ل الدةلى الملشلعية وتحا ها ال محفمة الفماا  ،ال

ساق الدةلى الملشلعية ومدى تقايط وتلا و ةال مل الدةلتال.

المطلب الثالث
صفة الطاعن

قعفلق شق اللرة مل التقو االساسية لاللم الدةلى الدسفل ،ة ،يدقة الد د ووجلي مل حة ل اةل وحدهما القففيا لاللم الدةلى الدسفل ،ة.
وال فمام التقو اللاجم تلا قها ل الد د الرقةل التد ا يفمفد ااحم الد د ياللرة ،يمعن

والقمفل قللم الدةاوى او الد ل مل اق ااحم الحو المعفدى ة يت(.)37

ا قفل هل ااحم الحو او المقة الاا ل ل المقاي حمايفت

قالد ياللرة هل الحو ل الم البة أما الاضاء وتال تللم المل حة المباشق والتسلية ل الفااشل( ،)38وهل ةللم حو ال اةل ل حماقة مقة د الاا ل ل

مل االةفداء ة يت وا الدةلى المق لةة لحماقة هلا الحو ،أو المقة الاا ل ل ،التد أ تكل ممل يدةل لنرعت هلا الحو ،أو المقة الاا ل ل ،ال تق د الدةلى
مل اقد وة

اقد( ،)39و،عفلق شق اللرة شقو ،ا والجماإقامة الدةلى الدسفل ،ة والد د الرقةل وا تلا قها ل المدةل يؤيي ال قلللها شفالً وةد تلا قها

يؤيي ال ةد قلللها ملشلةاً وشفالً ،و،مفل ااا تت ل اي مقح ة مل مقاح الدةلى
وبالقجل ال الفتق،عات اال ي ية يد ا المتق

أ قاف الدةلى ثاا الد د يعد الدسفل ،ة وة

()40

.

ص ل المايتال( )2/60مل الدسفل اال ي ل ة

ا ت " ل الدةلى المنظل أما المحا م قيلج هي مل

المحفمة ث وجدت أ الد د جدي تحا ت ثل المحفمة الفل قحديها الاا ل لغاقات الله ل أمق ثحالفت ثل

المحفمة الدسفل ،ة ،والماي (/11ج )1/مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة الفل جاء تها "مد مقاةا أحفا الراق (ي) مل هلد الماي  ،ثطا وجدت المحفمة الناظق ل دةلى

أ الاا ل أو النظا اللي اااق الد د يعد يسفل ،فت واجم الف لاو ة

ملشل الدةلى وأ الد د يعد الدسفل ،ة جدي تلق

النظق ل الدةلى وتحا الد د ال

محفمة الفماا لغاقات الله ل أمق ثحالفت ال المحفمة  ،و،فل ق اق المحفمة الناظق ل دةلى يعد االحالة قايال ل عل مد ملشل الدةلى.

وباسفاقاء النللص العاياة يد ا المتق اال ي ل قد اجاج لأل قاي الحو تفحق،م الدةلى الدسفل ،ة مل الم الد د الرقةل ولكل يملجم تلا ق شقو  ،اليدقة
والمل حة واللرة الفل يملجلها قيم ا قفل المفمعم يال عل احد ا قاف السللمة المفضق ،ل مل الاا ل او النظا اللاجم الف لاو ة يت ،يهدف ال حماقة
حات او مقة د الاا ل ل.

و،قى الباحثا هنا ا ارة ال اةل مرفقشت ل الد د الرقةل يو الحاجة ال النص ة اها يلل مباشق وطلم ال الد د الرقةل ال قاد وال يثا اال مل قل
أحدأ قاف السللمة وبالفالل ا ت مل المرفقض ا هؤالء اال قاف وحدهم مل يفمفعلا يحو ااا الد د تهدف حماقة حالقهم وم اق هم الاا ل ية مل الضق اللي قد

ي حو تهم جقاء ت لاو الاا ل او النظا .
و ل سيا الحديث ةل شق اللرة المفل ق ل ال اةل قد يدو

الدةلى الملشلعية؟ اها ا الن ا الملشلةل ال قافلق ة

ل اطها نا سؤام حلم مدى جلاج ا فالف ارة ال اةل ل الدةلى الدسفل ،ة ةل ارفت ل
الحو المفناج ة يت ت قتم اقضاً حو السللمة الفل قد تثا يلل ةقشيت مل الم ي د

شف ل او معالة قعية تفع و ياا ملشل الدةلى ،وال قتفق ا قفل أ قاف السللمةالرقعية هم طاتهم أ قاف السللمة االا ية اط ةا لا طاتهم ال الف
 .36المقجد العاتو ،ص.17
 .37الكيال ل ،ج،د أحمد )2012( ،ال عل ل يسفل ،ة الالا ال ،ي اسة ماا ة ،سالة ماجعفاق ،جامعة النياح الل نية ،ات س /ع ال ،ص.103
 .38شا ق ،أحمد )2017( ،شقو الدةلى الدسفل ،ة ،سالة ماجعفاق جامعة يقال  ،الع اق  ،ص.28
 .39الق اةل ،قلل أحمد )2016( ،تحق،م الدةلى الدسفل ،ة ،ي اسة ماا ة ،سالة ماجعفاق ،جامعة الادم ،ع ال ،ص.105
 .40الق اةل ،قلل أحمد،مقجد ساتو ،ص.106
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هنا فعفلق اللرة قائمت ،ولكل ا ةا ااحاب السللمة الرقعية قسف رل ةل ااحاب السللمةالملشلعية ،هنا التد مل الفماا تال حالفال ،االول ااطا ةا ه

الدةلى الدسفل ،ة مفع اة يا قاف السللمة الرقعية فيعفلقوا مل طوي اللرة ل الدةلى الدسفل ،ة و،عفد يلرفهم ،والثا يةا اطا ةا ه الدةلى الدسفل ،ة ال تفع و
يا قاف السللمةالرقعية اي تافلق اط ة

ا قاف الدةلى الملشلعية رل هلد الحالة ال قعفد يلرفهم وال قعفلق شق اللرة قائما(.)41

اسفثناء ة
يال ا تاق ل هلا العيا ال شقو تلا ق شق اللرة ل جميد الدةاوى ال قمفل قللم الدةلى يو ااحم الحو و
ً
تيا للاحم اللرة ل الدةلى يلل اسفثنائية اقامة يةلى ق الم تها يحال الغاق ،و،ح شسص مفا ااحم اللرة االا ية ل د الدةلى و ،الم
االا

يحال مل ينلب ةنهم ،ةالدةاوى الفل تقيمها الناايات والدةاوى الفل يق عها الللل ،أو اللال ،أو القيم(.)42

هنالم حاالت

ق امل ا قاف الدةلى الملشلعية سلاء أ ا

أ اللرةياةفبا ها شق ًا لاللم يةلى ةد الدسفل ،ة قيم ثاا تها ممل قم م الحو ل تادقمها اي ا قفل
شسلياً او مل قل مل ينلب ةنهم قا ل اً( ،)43و ل طلم قد يثل الفعاؤم حلم مدى ارة اللةا ل تادقم الدةلى الدسفل ،ة ،اط اااقالد د يعد الدسفل ،ة مل قل

محامل السلم ل الدةلى الملشلعية فيتفق للحة وتحاو ارفت لاللم ال عل يعد الدسفل ،ة تادقم الد د تلةالة ااة تفع و يالد د اط وا قفل هلا الد د

مل السللص الملة يت هلا المحامل وقضه ل طلم المحفمة الدسفل ،ة ل ق اق اها قم ( )2014/2واللي جاء فيت " ...حاث أ اللةالة المع ا ل الدةلى
الملشلعية مل المدةل ة اها  ..ل محامل ..اللي تاد يالد د يعد الدسفل ،ة هل وةالة ااة  ...ال يلجد اها ما قتاق ال ال عل يعد الدسفل ،ة لدى المحفمة

الدسفل ،ة ياي قا ل او ظا يفع و يالدةلى الملشلعية  ،ةما لم يلجد ل م

الدةلى الملشلعية وال ل

م الد د يعد الدسفل ،ة وةالة ااة ا قى تهلا

السللص ،يما قعنل و،راد يا هلا الد د يعد الدسفل ،ة ماد ممل ال قم م حو تادقمت وبفالل هل اق ماللم قا ل اً.)44(.....
وبناء ة

ما سلو قمفننا االشا ال مدى اهمية شق اللرة ل اةل وهل اابات حو ال اةل ل حماقة حالقت وم اق د الاا ل ية مل الضق فيية لف لاو الاا ل

او النظا وا ت قحو لت الفمعم تدةلى ةد الدسفل ،ة مل الم الد د الرقةل يعد يسفل ،ة النص الفت ق،عل المسال

لحالقت ،وا ت مل المرفقض ا الد د الرقةل

ال يثا اال مل ااحاب السللمة وبالفالل إ اابات شق اللرة ومدى تلا قها ام اًق ليس طات اعلبة وطلم قعلي ال ا ااحاب الدةلى هم اط مل قحو لهم
الفمعم يالد د ،اطا ا فم شق اليدقة وشق المل حة وتلا قت اللرة قعفلق الد د ماللال و،يم ة المحفمة ةف النظق ةل الدةلى الملشلعية ال حال
ل الدةلى الدسفل ،ة ،اما اط وجدت المحفمة ا فراء احد التقو أوشق اللرة االفه ا

الم الد د ليس ق ًا ل الدةلى الملشلعية ا ت قعفلق ليس طي

ارت ل الدةلى الدسفل ،ة ،فال تقي ال عل الماد يعد يسفل ،ة الاا ل او النظا مل الم الد د الرقةل.

وبعد ا تانا التقو اللاجم تلا قها ل ال عل يالد د الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال واال ظمة والمفع اة يلاحم ال عل ،نفا ل حديث ةل التقو طات العالقة
يالاضاء مل الم المبحث الفالل.

المبحث الثاني
الشروط المتعلقة بالقضاء

أشق ا ل المبحث االوم ال ميملةة مل التقو الفل قيم تلا قها يلاحم ال عل لاللم عنت ،و ل هلا المبحث سنفناوم الحديث حلم ميملةة مل
التقو التد مل تلا قها ل الد د الرقةل تفع و يالاضاء.
امنا تفاعيم هلا المبحث ال االث م الم ،االوما للناد ل حديث ةل شق وجلي للمة اما الاضاء ،والمبحث الثا ل اللي جاء ل بحث ل
شق تادقم الد د يعد الدسفل ،ة اما محفمة الملشل  ،اما المبحث الثالث وفيت فحدث ةل شق ي د القسل الاضائية.

المطلب االول

وجود خصومة امام القضاء

أشق ا سايااً أ الد د الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال ما هل اال شفالً مل أشفام الققاية الاضائية والفل تباشق مل الم ها ة طات ارة قضائية ،تما م

هلد الققاية يعد ثادا الاا ل تلاس ة الد د الرقةل ،شق ،ة وجلي ا معقوض ة
الاا ل المقاي ت ليات ة

الاضاء ،اد د أحد السلل اي أحد أ قاف الن ا يعد يسفل ،ة طلم

الن ا .

 .41الكيال ل ،ج،د أحمد ،مقجد ساتو ،ص.108
 .42الق اةل ،قلل أحمد،مقجد ساتو ،ص.105
 .43السقايتة ،يتاق ،مقجد ساتو ،ص.130
 .44ق اق المحفمة الدسفل ،ة قم  2014/2اللاي تفا ،خ  2014/2/26المنتل ل ةدي اليق،د القسمية قم  5273تفا ،خ .2014/3/2
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وا وجلي مث هلا التق قيع مل الن ا الدسفل ي حقياة ه ها مقتب ة تلجلي مناجةة حقيقية قائمة و معقوشة أما ثحدى اليهات الاضائية ،فيحو
لمحفمة الملشل وبناء ة
اال فلاص ل رل

االيةاء المثا مل قل احد أ قاف الدةلى أ تاق ثقااف الرل

ل المعالة الدسفل ،ة

()45

ل الدةلى الملشلعية و ثحالة الدةلى ثل المحفمة ااحبة

.
شقو وجلي للمة قائمة اما الاضاء هاا

المتق اال ي ل أ د ل الماي ( )2/60مل الدسفل والماي (/11أ)مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة ة

الد د الرقةل يعد الدسفل ،ة ياء ل ص الماي ( )2/60مل الدسفل " ل الدةلى المنظل أما المحا م قيلج هي مل أ قاف الدةلى ثاا الد د يعد الدسفل ،ة
وة

المحفمة ث وجدت أ الد د جدي تحا ت ثل المحفمة الفل قحديها الاا ل لغاقات الله ل أمق ثحالفت ثل المحفمة الدسفل ،ة ".ل حال ا ت جاء ل ص

الماي (/11أ) مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة ة
ظا واجم الف لاو ة

"هي مل أ قاف يةلى منظل أما المحا م ة

ملشل الدةلى".

وباسفاقاء هليل النلال تلال ل باحثال ا المتق اال ي ل أ د ة

ا فالف أ لاةها وي جاتها الد د يعد يسفل ،ة أي قا ل أو

شقو قيا يةلى من ظل أما المحا م لاللم الد د يعد الدسفل ،ة ة

ا لاةها وي جاتها واةفلق ا قيا السللمة او الدةلى ما هل اال شق قللم ل د د المثا مل قل أحدأ قاف السللمة وبمعن

ا فالف

ا ت ل حالة ةد وجلي يةلى

قضائية ال ميام ل حديث ةل ي د قةل.

المطلب الثاني

شرط اثارة الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الموضوع

قتفق اقضاً لاللم الد د الرقةل اللي اااق مل احد ا قاف الدةلى ا يفم تادقم الد د الرقةل اما المحفمة رعها الفل اااق الن ا امامها اتفداء ،وهلا

ما ص ة يت المتق يلل اق،حة وواشحة مل الم ص الماي (/11ب) مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة والفل جاء اها" قاد الد د يعد الدسفل ،ة اما المحفمة

الناظق ل دةلى يملجم ملةق يلال اها ال اةل اسم الاا ل او النظا اللي اااق الد د يعد يسفل ،فت و قمت و ا الد د يلل واشحة ومحدي وما يؤ،د ايةاءد
يا طلم الاا ل او النظا واجم الف لاو ة
المحفمة ة

أ ال ت ،د ة

ملشل الدةلى ووجت مسالرفت ل دسفل  ،و،يلج هي قف آ ق ل الدةلى تادقم يد الم المد الفل تحديها ت م

معة ةتق يلما مل تا ،خ تادقم ملةق الد د يعد الدسفل ،ة" وبهلا النص يد ا المتق اشا يلل واشحة واق،حة ال

شقو ووجلب تادقم الد د الرقةل اما المحفمة طاتها ااحبة الدةلى اها ية وة يت ال قيلج تياه محفمة الملشل وااا الد د وتادقمت اما محفمة الفماا
او المحفمة الدسفل ،ة يلل مباشقد.
وهلا ما قالي ا ال

قح تعاؤم فيما اط تم تادقم وااا الد د يعد الدسفل ،ة اما محفمة الفماا او المحا م االيا ،ة ياةفبا ها المحفمة الملشلعية ل دةلى.

أوالً :أثارة الدفع الفرعي امام محكمة التمييز.
اطا تم ااا الد د الرقةل اما محفمة الفماا ياةفبا ها المحفمة الملشلعية ل دةلى ا المحفمة تال تفتفا ها ة مل االاة اةضاء تفلل يلل مباشق مهمة
النظق والله ل احالة الد د الرقةل ال المحفمة ااحبة اال فلاص( المحفمة الدسفل ،ة) ،و،يم ادو ق اق اها ياإحالة الم مد االاال يلما مل تا ،خ و وي

الدةلى ثلاها وطلم يملجم ص الماي ()11مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة ياء ل الراق (ي) " ثطا أااق الد د يعد الدسفل ،ة أما محفمة الفماا أو محفمة العدم
الع يا ففلل مباشق أمق الله ل اإحالة و و أحفا هلد الماي ".
و،فلجم ة
تعف يد الفد

محفمة الفماا ا تاد مدى جدقة ال عل ومل ام ثحالفت ال المحفمة الدسفل ،ة يلل مباشق يو أ تفياوج حدوي ما ة رها يت الدسفل
ل وظيرة المحفمة الدسفل ،ة وتال يالرل أو الله ل مدى يسفل ،ة النص المقاي ال عل يت

()46

ال

.

ثانياً :اثارة الدفع امام المحاكم اإلدارية

اما يالنعبة إاا الد د اما المحا م اإيا ،ة المتق اه ي ل ومل الم ص الماي (/11ي) مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة اجاج ل محفمة اإيا ،ة ل حالة ثاا
الد د امامها مل الله ل اإحالة وإحالة الد د الل اليهة المسفلة وهنا قظهق الفعاؤم ما هل اليهة الفل تحا الاها المحفمة اإيا ،ة الد د ه تحا ها ال
المحفمة الدسفل ،ة يملجم احفا الماي ( )11مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة ا ه تال يإحالة الد د ال المحفمة االيا ،ة الع يا او تحا ها ال محفمة الفماا .

يالقجل ال قا ل الاضاء اإيا ي قم ( )27لعنة  2014يد ا المتق اال ي ل ص ل الماي ( )3منت ة

" ينتا ل المم كة قضاء قعم الاضاء اإيا ي

(و،فكل مل :أ .المحفمة اإيا ،ة .ب .المحفمة اإيا ،ة الع يا ".لم قحدي المتق اال ي ل ل للات اليهة الاضائية الفل تحا الاها المحفمة االيا ،ة ال عل
المفع اة يعد الدسفل ،ة ،وبالفالل اسفاقت محفمة العدم الع يا ة

احالة الد ل المثا امامها ال

المحفمة الدسفل ،ة مباشق ياةفبا ها المحفمة المسفلة ل

ا لنظق والله ل مدى يسفل ،ة الالا ال ،اق ت محفمة العدم الع يا ل ق اق ها قم(  )2012/451واللي جاء يت " قعفراي مل الماي (/11ي) مل قا ل المحفمة
 .45ايقة ،عيعل ،ووةهانت،أماق ) 2017(،الد د يعد يسفل ،ة الالا ال ،سالة ماجعفاق  ،جامعة ةلدالقحمل ماقا ، ،ص.62
 .46ال ،ايات ،ميت ال ،المقجد العاتو ،ص.91
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الدسفل ،ة قم  15لعنة  2012ا محفمة العدم الع يا ااحبة اللالقة ل الرل ييدقة الد د يعد الدسفل ،ة ةعلم إحالفت ال المحفمة الدسفل ،ة،)47( " ....
وةللم ق اق ا قم  2013/138واللي جاء يت "  ..ا المحا م مرفلحة ل يميد وحاث أ محفمة العدم الع يا ااحبة اللالقة ل احالة الد د يعد الدسفل ،ة المثا
امامها وأ ل اةل مل حة ل ي عت وأسباب ال عل جدقة تؤيي يظاهقها الل االقحاء تلجلي شبت يسفل ،ة اهمق اللي قافضل معت أ تلدي المحفمة الدسفل ،ة
أيها فيت  ،مما قافضل وق

العاق يالدةلى وإجاية ال م وبإحالة ال عل ال المحفمة الدسفل ،ة إتداء أيها فيت.)48(".

وق اق ها اقضاً قم  2014/258تفا ،خ  2014/9/30واللي اققت يت " تعفلق محفمة العدم الع ي ا ااحبة اللالقة ل الرل ييدقة الد د يعد الدسفل ،ة ملجم

لإلحالة ال المحفمة الدسفل ،ة و ااُ ل نص الماي /11ي مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة قم 15لعنة .)49("2012

اها ا تال المحفمة اإيا ،ة يإحالة ال عل المثا أمامهاثل المحفمة اإيا ،ة الع يا ل ظ غياب النص الفتق،عل اللاشح اط ا فر المتق ل

ص الماي (/11ي) يمنح المحفمة اإيا ،ة الحو ل الله ل ثحالة الد د اط يو تحديد جهة اإحالة و،قى الباحثا ا ت ةا أول يالمتق اه ي ل مل تحديد
اليهة الفل تحا ثلاها المحفمة الد د يعد الدسفل ،ة وا تحا ها ي ق،اة مباشق ال المحفمة الدسفل ،ة.

المطلب الثالث
الشروط المتعلقة بإجراءات تقديم الدفع الفرعي والرسوم القضائية
ا د المتق اال ي ل ل المايتال ( )11و ( )12مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة لعنة  2012ة
الد د الرقةل وباسفعقاشهما اشا ت الماي ( )11ة
أو ظا واجم الف لاو ة

ملشل الدةلى.

" أ-هي مل أ قاف يةلى منظل أما المحا م ة

ميملةة مل االجقاءات الفل قيم ا تفلا ق لاللم
ا فالف أ لاةها وي جاتها الد د يعد يسفل ،ة أي قا ل

ب -قاد الد د يعد الدسفل ،ة اما المحفمة الناظق ل دةلى يملجم ملةق يلال اها ال اةل اسم الاا ل او النظا اللي اااق الد د يعد يسفل ،فت و قمت و ا

ملشل الدةلى ووجت مسالرفت ل دسفل  ،و،يلج هي قف آ ق ل

الد د يلل واشحة ومحدي وما يؤ،د ايةاءد يا طلم الاا ل او النظا واجم الف لاو ة

الدةلى تادقم يد الم المد الفل تحديها ت م المحفمة ة

معة ةتق يلما مل تا ،خ تادقم ملةق الد د يعد الدسفل ،ة.

أال ت ،د ة

ج -1 -مد مقاةا أحفا الراق (ي) مل هلد الماي  ،ثطا وجدت المحفمة الناظق ل دةلى أ الاا ل أو النظا اللي اااق الد د يعد يسفل ،فت واجم الف لاو ة
ملشل الدةلى وأ الد د يعد الدسفل ،ة جدي تلق

النظق ل الدةلى وتحا الد د ال محفمة الفماا لغاقات الله ل أمق ثحالفت ال المحفمة  ،و،فل ق اق

المحفمة الناظق ل دةلى يعد االحالة قايال ل عل مد ملشل الدةلى.
 -2لك

قف ل الدةلى أ قاد ملةق ال محفمة الفماا يتا أمق اإحالة ال المحفمة الم معة ةتق يلما مل تا ،خ ادو ق اق المحفمة الناظق

ل دةلى يإحالة الد د ال محفمة الفماا .

 -3لغاقات الله ل أمق اإحالة  ،تنعاد محفمة الفماا تها ة مل االاة أةضاء ة
وا اه ة

اإحالة تال تفل يغ أ قاف الدةلى تللم.

اهق  ،وتلد ق اق ها الم االاال يلما مل تا ،خ و وي الدةلى ثلاها  ،وإطا

ي -ثطا أااق الد د يعد الدسفل ،ة أما محفمة الفماا أو محفمة العدم الع يا ففلل مباشق أمق الله ل اإحالة و و أحفا هلد الماي .

ل حال جاء ل الماي  12مل طات الاا ل ا"أ -1 -لك مل أ قاف الدةلى أ قاد ملةق ال المحفمة قعقض اها يلل واشحة ومحدي الاا ل او النظا

اللي اااق الد د يعد يسفل ،فت و ا هلا الد د ووجت مسالرة الدسفل
 -2لك

الم معة ةتق يلما مل تا ،خ تل غت ق اق اإحالة ثلاها.

قف ل الدةلى قد ملةق و و أحفا اللند ( ) 1مل هلد الراق أ قاد يا ة

ما قد مل ملةقات مل أ قاف الدةلى اآل ق،ل الم االاال يلما ة

اه ثق مل تا ،خ تل غت ق اق اإحالة  ،ول محفمة ا تاق اال فراء يما قد مل ملةقات يمافض أحفا اللند ( )1مل هلد الراق .
-3ال قيلج تادقم الملةقات المتا ثلاها ل اللنديل ( )1و ( )2مل هلد الراق اال تلسا ة محا أسفاط ما م المحاما لمد

مس سنلات أو ةم

قضائية لمد مماا ة قل مما سفت ل محاما .
ب -يقس القئيس عسة مل ة ق اق احالة و ي ال المحفمة و و احفا الماي ( )11مل هلا الاا ل ال ة مل:-
 -1ئيس مي س االعيا و ئيس مي س النلاب ولك منهما ا قاد يد ة
 -2ئيس اللج اء وة يت ا قاد يد ة

ال عل ال المحفمة الم ةتق اقا مل تا ،خ تع مت.

ال عل ال المحفمة الم المد المحدي ل اللند ( )1مل هلد الراق .

 .47ق اق محفمة العدم الع يا اال ي ية قم  (2012/451بات) تفا ،خ  ،2013/1/3منتل ات مقة ةدالة.
 .48ق اق محفمة العدم الع يا اال ي ية قم (2013/138ها ة ماسية )تفا ،خ  ،2013/7/11منتل ات مقة ةدالة.
 .49ق اق ا محفمة العدم الع يا اال ي ية قم ( 2014/258ها ة ةايقة) تفا ،خ  ،2014/9/30منتل ات مقة ةدالة.
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ج -ترل المحفمة ل ال عل المحام ثلاها مل المحا م الم مد ال تفياوج مائة وةتق،ل يلما مل تا ،خ و وي ق اق اإحالة ثلاها".
وبناء ة

ماسلو يد ا قا ل المحفمة الدسفل ،ة اال ي ية حدي اجقاءات تادقم الد د يعد الدسفل ،ة وجع هلد االجقاءات تفع و يمحفمة الملشل ومحفمة

الفماا والمحفمة الدسفل ،ة.
اوالً  :االجراءات المتعلقة بمحكمة الموضوع
وشد المتق اال ي ل ميملةة مل االجقاءات تفع و يمحفمة الملشل لاللم الد د يعد الدسفل ،ة وجع ةمء اابات ةد يسفل ،ة النص قاد ة

ةاتو ال اةل

وهل الم الد د ،افلجم ة يت تادقم ةا ة االو ا وي د القسل الاا ل ية الماق  ،فياد ملةقد يلشح تها اسم ال اةل واسم الاا ل او النظا المقاي ال عل يعد

يسفل ،فت و قمت و ا الد د يلل واشحة ،و،يم ة يت اقض ًا تادقم ما يؤةد ايةائت يمسالرة الاا ل او النظا اللاجم الف لاو يملجم الدةلى الملشلعية
ل دسفل  ،واجاج المتق اقضاً مل الم ص الماي ( )11مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة قم  15لعنة  2012ا ت قحو هي قف مل ا قاف الدةلى القي ة
الد د الم مد اقلاها معة ةتق يلماً مل تا ،خ تادقم الد د( ، )50وهنا يفلجم ة
الاا ل او النظا اللي ي د يعد يسفل ،فت ل رل

محفمة الملشل البحث ل أمق،ل؛ اهوما الفا د مل مدى شقو ل و

ل الدةلى ،والثا ل ا الفا د مل مدى جدقة الد د وةد ةاديفت( ،)51وال تال المحفمة هنا ل وق
()52

الدةلى الملشلعية والبحث ل الد د وا ما تال يضم الد د ال الدةلى الملشلعية والعاق اهما معاً

االجقاءات وشقو الاا ل او النظا المقاي ال عل يعد يسفل ،فت ل رل

ل الدةلى ،ا ها اال تلق

لغاقات الله ل احالفها ال المحفمة الدسفل ،ة وال تاق هنا احالفها ال المحفمة الدسفل ،ة مباشق

العاق ل

 ،اطا وجدت محفمة الملشل جدقة الد د واسفكمام ةا ة

النظق ل الدةلى الملشلعية واحالفها ال محفمة الفماا

()53

 ،اما اط وجدت المحفمة ا النص الفتق،عل المثا يعد

يسفل ،فت اق واجم الف لاو او أت يعد جدقة الد د او ا فراء احد شقو ت إ ها تاق ةد االحالة ال محفمة الفماا و ي الد د واسفكمام ساق الدةلى و ااً
ال ل عل مد الحفم اللاي ل الدةلى الملشلعية يملجم ص الماي (/11ج )1/مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة(.)54
لألالم و،فل ق اق اها هنا قاي ً
ثانياً :االجراءات المتعلقة بمحكمة التمييز:

يفم احالة الد د يعد يسفل ،ة الاا ل او النظا المسال

ل دسفل مل قل محفمة الملشل ال محفمة الفماا والفل تدو ها تفحاامل مدى جدقة الد د ووجلب

الدةلى المنظل وطلم تهدف احالفت ال المحفمة الدسفل ،ة ل له ل ق اق ةد الدسفل ،ة محفمة الفماا ليس مل

ت لاو الفتق،د المد ل يعد يسفل ،فت ة

ا فلاااها الله ل مدى يسفل ،ة الاا ل او النظا وا ما تكفرل يالبحث ل مدى جدقة الد د وتلا ق شقو ت وتها فت هحالفت ل محفمة الدسفل ،ة تلارها ااحبة
اال فلاص.

قحو هي قف مل ا قاف الدةلى تادقم ملةق اما محفمة الفماا يتا ق اق االحالة اللاي مل محفمة الملشل

الم مد

معة ةتق يلماً مل تا ،خ احالة

محفمة الملشل الد د لمحفمة الفماا  ،والفل تدو ها تال تفتفا ها ة مل االاة اةضاء تهدف الله ل ق اق االحالة الم مد االاال يلم ًا مل تا ،خ و وي
الدةلى الاها ،اطا وا اه محفمة الفماا ة احالة الد د ال المحفمة الدسفل ،ة يعد الفا د مل جدقة الد د وتحاو التقو الم لبة تال تفل يغ ا قاف الدةلى

قلللها ق اق االحالة يملجم " ص الماي /11ج مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة( ،)55اما اط ا وجدت محفمة الفماا ةد جدقة الد د او ةد تحاو التقو الم لبة
ا ها تاق ةد االحالة و ي الد د وهنا يفم اةاي االو ا مق ا قى ل محفمة الناظق ل دةلى الملشلعية السفكمام اجقاءات ساق الدةلى و ا ًا لألالم.

وبالفالل ا مهمة محفمة الفماا تافلق اط ة

الفا د مل جدقة الد د وةد ةاديفت اطا اله ل محفمة طلم اققت يإحالفت ال المحفمة الدسفل ،ة.

وهنا يقى الباحثا ا هلد اللالحية هل طاتها الممنلحة لمحفمة الملشل الناظق ل الن ا المعقوض ة اها ،وبالفالل ما هلا اال تك اق لنرس اللالحيات ،مما
يؤيي ال ث الة ثجقاءات الفااشل ،ل اقفلق المتق هلد اللالحية ة

محفمة الملشل اط يو المقو يمحفمة الفماا لكا ا ض

ثالثاً :االجراءات المتعلقة بالمحكمة الدستورية

قحو هي قف مل ا قاف الدةلى تلاس ة محا اسفاط تادقم ملةق ل محفمة الدسفل ،ة قعقض مل اللها يلل واشحة ومحدي الاا ل او النظا اللي اااق
الد د يعد يسفل ،فت ووجت مسالرفت هحفا الدسفل

الم مد

معة ةتق يلماً مل تا ،خ تل يغت ق اق االحالة ،و،عف يد اي قف مل ا قاف الدةلى تادقم

 .50ال ،ايات ،ميت ال ،مقجد ساتو ،ص.89
 .51اتل اليعص ،محمد ة ل )2016(،الققاية ة

يسفل ،ة الالا ال ،ي اسة ماا ة ،سالة ماجعفاق  ،جامعة ةما اهه ية ،اه ي  ،ص.81

 .52السقايتة ،يتاق ،مقجد ساتو ،ص.135
 .53الغ وي ،محمد س يم )2014(،اللجا

ل الققاية ة

يسفل ،ة الالا ال ،ي اسة ل ة مل الفتق،د اه ي ل والماا  ،بعة  ،1يا وائ ل نتق ،ةما  ،ص.113

 .54السقايتة ،يتاق ،مقجد ساتو ،ص.136
 .55الغ وي ،محمد ،مقجد ساتو ،ص .124-123
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الملةقات المادمة مل ياقل اال قاف الم مد االاال يلماًمل تا ،خ تل يغت ق اق االحالة ،واشفق المتق يملجم ص الماي (/12أ ) 3/ةد

جلاج تادقم اي ملةق اال مل الم محا اسفاط ما م مهنة المحاما لمد ال تا ةل مس سنلات او ةم

يالرل

ل وظيرة قضائية مماا ة ،وتال المحفمة الدسفل ،ة

ل ال عل المحام الاها مل قل المحا م الم مد ال تفياوج مائة وةتق،ل يلم ًا مل تا ،خ و وي ق اق االحالة الاها يملجم ص الماي (/12ج) مل قا ل

المحفمة الدسفل ،ة ،فلد المحفمة الدسفل ،ة حفمها تدقيا ًا او ل ج عة ة نية ياسم الم م و قفل حفمها هائي ًا وم ماً ليميد الع ات والكا ة يملجم لل
الماي ( )14و( )15مل قا ل المحفمة الدسفل ،ة ،هل احفا هائية اق قات ة ل عل وتفمفد يحيية م اة و ا لد يااق ل ي ومباشق( )56اال اطا ص الا اق ة
سائق الع ات العامة(.)57

الف طلم ،و،عفلق حفمها يمثاية حية ل ملاجهة الكا ة طو أاق م و مرقوشاً ة
و،قى الباحثا ا المتق احعل ةمالً ةندما اشفق تادقم الملةقات الاا ل ية مل قل محا اسفاط وطلم ههمية و ليعة الدةاوى الدسفل ،ة هل مل الدةاوى الفل
تحفاج ال

لق قا ل ية معانة .

اقضاً قتفق ال فمام اجقاءات قللم الد د الرقةل يعد الدسفل ،ة اسفيراء سم مالل ،و يفم اسفيراءد يميقي تادقم احد السلل
لاد حدي المتق اال ي ل سلماً مالية يقيمة معل يينا اً ا ي ياً تد د ال

،نة الدولة ة

الد د يعد الدسفل ،ة قم ( )67لعنة .2019

ة مل قد ي عاً يعد يسفل ،ة يملجم ص الماي ( )2مل ظا سل

ما ا د المتق ا ت يفم اسفيراء القسم مل قل المحفمة الناظق ل دةلى ةند احالة الد د ال محفمة الفماا

المحفمة الناظق ل دةلى القسم المنللص ة يت ل الماي ( ) 2مل هلا النظا

م الد د اما محفمة الملشل .

نله الماي ( )3مل طات النظا ة

" تعفل

ةند احالة الد د يعد الدسفل ،ة ال محفمة الفماا " ،محفمة الملشل اط أت

جدقة الد د وتحاو التقو تاق يإحالفت ال محفمة الفماا يعد اسفيراء سما ماد اد معل يينا اً والفل تدو ها تال يرحص وتدقاو مدى احة وجدقة الد د قل

تها فت و احالفت ال المحفمة الدسفل ،ة ل له ل مدى يسفل ،ة الاا ل او النظا .

ومل اليديق ياللةق أ الم تق اال ي ل اسفحدث ص الماي القايعة ل هلا النظا واللي قعمح مل اللت لماد الد د يعد الدسفل ،ة ل اسفقياي قيمة القسم ل
حام تلال جدقة الد د ،اطا اققت المحفمة ييدقة الد د وتل ق ا ةا ت وشقو ت اجاجت لماد الد د اسفقياي مادا القسم.

و،قى الباحثا اهمية ه لا االسفحداث اط منح المتق الحو لماد ال عل مل اسفقياي القسم ل حالة اللت جدقة الد د وطلم مل اج الفا ل قل الفاد يالد د يعد

الدسفل ،ة.

 3الخاتمة

تناوله هلد الد اسة التقو اللاجم تلا قها لاللم الد د الرقةل يعد يسفل ،ة الالا ال واال ظمة ،و،عد ملشل هلد الد اسة طات اهمية اط تفيح للاحم التا
المفضق مل ت لاو الاا ل المسال

ل دسفل يملجم الدةلى الاائمة ال عل يعد يسفل ،ة الاا ل او النظا المقاي ت ليات ة يت ،لاحم ال عل هنا ال قعف يد

ااا الد د يمع م ةل قيا يةلى يحات يفقتم ة اها ت لاو قا ل مسال ل دسفل قد يفقتم ة ت ليات شق اً قمس مقة د الاا ل ل.
قتفق ل الد د يعد الدسفل ،ة تلا ق جدقة الد د وتلا ق المل حة واللرة لدى ال اةل ياإشا ة ال ااا الد د مل الم يةلى ملشلعية ماامة ومنظل وهلا
ما سع الباحثا ال تلشحيت يلل مرل ة والسيما وا المتق اال ي ل اشا ال جدقة الد د والمل حة ةتقو لاللم الد د مل قل المحفمة وا تس
شق مل التقو يد د المحفمة ال

اي

ض الد د المثا يعد الدسفل ،ة وةد قلللت .

و قد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات يمكن ادراجها على النحو االتي-:

أوالً :النتائج

 -1قحو لأل قاي ال عل ل ةد الدسفل ،ة مل الم الد د الرقةل ل حالة وجلي يةلى معقوشة اما الاضاء يقاي مل اللها ت لاو قا ل مسال

ل دسفل مل

شا ت الحا الضق ياحد اال قاف .

 -2يثا الد د الرقةل يعد الدسفل ،ة اما محفمة الملشل مل قل ااحم المل حة ل الدةلى .
 -3قتفق المتق اال ي ل لاللم الد د الرقةل يعد يسفل ،ة الاا ل او النظا جدقة الد د و،الد تللم ا قفل الد د مؤا اق ل الرل

ل الدةلى الملشلعية

اي ا قفل الد د طو اهمية و اق ةادي وال قالد مل اللت ا الة امد الن ا .
 -4ل حالة اللت جدقة الد د الرقةل ا م حفمة الملشل تلق

النظق ل الاضية المنظل امامها ال حال الله ل الد د يعد الدسفل ،ة وتال يإحالة الد د

ال محفمة الفماا  ،اما ل حام ةد اللت جدقة الد د واسفبعاي الااشل ل د ل الكادقة الفل ال تهدف سلى ةقق ة ساق الرل

 .56أتل اليعص ،محمد ،مقجد ساتو ،ص.83
 .57ةفيرل ،مل ر محملي( ،يال سنة تق) الققاية الدسفل ،ة ل ملق والدوم االجنلية ،1 ،مففبة سعاد أ ه ،جامعة ةال شمس ،الااهق  ،ص.192
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فيلد ق اق مل قاشل الملشل تق ض الد د لعد جديفت.

 -5قتفق لاللم الد د يعد الدسفل ،ة تلا ق شق المل حة و،الد يت الغاقة او الرائد الفل يقجلها ااحم ال عل تهدف حماقة حات مل االةفداء وتعلي ة يت
يالنرد و،تفق

ل تلا ق المل حة ا تكل شسلية ومباشق وقا ل ية .

 -6قعفلق شق اللرة مل التقو االساسية لاللم الدةلى الدسفل ،ة وتفل ق اللرة ل ااحم الحو او المقة الاا ل ل المقاي حمايفت والقمفل قللم الدةاوى او
طلم اجاج الاا ل

اسفثناء ة
الد ل مل اق ااحم الحو المعفدى ة يت ،اها ا الد د يعد الدسفل ،ة ال قال اال مل ااحم اللرة ولكل
ً
اللرة ل الدةلى اقامة يةلى ق الم تها يحال الغاق ةالدةاوى الفل تقيمها الناايات والدةاوى الفل يق عها الللل ،أو اللال ،او القيم.

للاحم

 -7يفم اسفيراء سماً مالياً وقد د معل يينا اً ا ي ياً ل حالة ااا الد د يعد الدسفل ،ة ،واجاج المتق اال ي ل ل حالة اللت جدقة الد د المثا ياسفقياي مادا

القسم المالل .

ثانياً :التوصيات

 -1يلال الباحثا تد

المتق والنص ة

احالة الد د مل المحفمة الناظق ل دةلى مباشق ال المحفمة الدسفل ،ة يو احالفها لمحفمة الفماا وطلم تهدف

تعها االجقاءات ومند ا الة امد الدةلى الدسفل ،ة.
 -2حللا لل يفد

المتق اال ي ل و،ضد معاياق محدي لفلا ق شق اليدقة وةد تقك النللص الفتق ،ية مرفلحة والفل مل شا ها أ تد

الاضاء ل حالة مل

االجفهايات المسف رة والمفناقضة .
 -3اة اء قاشل الملشل الحو يإاا ةد يسفل ،ة قا ل ا و ظا ما المقاي ت ليات ة

قضية منظل امامت مل ت ااء رعت و د طلم ال المحفمة الدسفل ،ة

ل له ل طلم .
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