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 الملخص

هدف الدعوى الدستورية وسلطات القاضي في ظلها ونتائجها وحجيتها تضفي عليها الطبيعة العينية من دون  

 ولكن شرط المصلحة قد يبدو ظاهرا انه يحول مسارها تلقاء طبيعتها الشخصية . ريبة . 

لمصلحة الذي وان مما ال شك فيه ان أعمال الشرط أولى من إهماله ، وحينها ال مناص من التقييد بشرط ا 

أوجبته المشرع بوصفه شرطا لقبول الدعوى ، بيد ان هذا الشرط له مدلوالت متعددة ، ومتغيرة بحسب آلية 

 تحريك الدعوى الدستورية . 

ويرتكز قيام المصلحة على تحقق عنصر القانونية ومضمونه ان تضمن النصوص الدستورية ، فضال عن  

اص كافة ، وتكون تلك الضمانة عصية على التعدي ، كما تمكن االفراد من التشريعية ، المراكز القانونية لألشخ

 اللوذ بالرقابة على دستورية القوانين . 

وتعد الدعوى الدستورية من أهم وسائل حماية الحق وهي الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في  

الحق ومن أهم وأكفل تلك الوسائل في حماية  االلتجاء الى القضاء لتقرير حقه او حمايته وهي من وسائل حماية

حقوق االفراد لما لها من طابع عام ويمنح الحق لكل االفراد ان يلجئ اليها في جميع الحاالت التي يتعدى على 

 حقوقهم ويجب ان تتوافر فيها شروط حتى يمكن قبولها والمصلحة هي من أهم تلك الشروط . 
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ABSTRACT 

The objective of the Constitutional case and the power of the Judge in light of it , it is results 

and it is arguments give it the in-kind nature without doubt. 

And so that the work of the Condition of First neglect, and then there is no need to restrict the 

requirement of interest which was imposed by the legislator as a condition to accept the 

lawsuit, However, this Condition has multiple implication and varies according to the 

mechanism of triggering the Constitution Case. 

The establishment of the Authority is based on the realization of the legal element and it is 

content that the Constitutional texts, as well as the legislative, guarantee the legal status of all 

persons. Such guarantee is in surmountable whenever individuals can Control the 

Constitutionality of laws. 

The Constitutional case is one of the most important mean of protecting the right, which is 

the mean given by the law to the right holder to resort to the to the Judiciary to determine his 

right or protectt him , It is the most important and guaranteed mints to protect the rights and 

guaranteed mints to protect the rights of individuals because of their general nature and gives 

the right to all individuals to resort to it in all Cases that infringe their rights. And wants to 

have Condition to be accepted and interest is one of the most important Conditions.    

 

 

 



 
 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.9 
 

321 
 

  

 المقدمة
الدعوى الدستورية باعتبارها وسيلة تحقيق الحماية القضائية ال تنشأ اال حيث توجد الحاجة لهذه الحماية لرد  

االعتداء ولهذا اذا صدر قانون فليس ألي شخص مصلحة بالطعن فيه بعدم الدستورية ما دام هذا القانون لم يطبق 

ط ال يناقض طبيعة الرقابة القضائية على دستورية القوانين عليه وشرط المصلحة في الدعوى الدستورية هو شر

التي تحركها الدعوى الدستورية وال يتعارض مع االوضاع المقررة في شأنها امام المحكمة الدستورية العليا بل 

 هو أكبر ما يكون التصاقا واستصحابا للصلة الحتمية التي تقوم بين الدعويين الموضوعية والدستورية . 

ة" لمعالجة هذه الفكرة وهنا "المصلحة في الدعوى الدستوريهذا المنطلق آثرنا اختيار موضوع بحث ومن  

 البد علينا ان نسن هذه الدراسة من خالل المحاور االتية والتي البد علينا ايرادها في مقدمتنا هذه .. 

 

  -أوال : التعريف بموضوع الدراسة وبيان أهميتها :
طبيعة الدعوى الدستورية من سائر الدعاوى القضائية االخرى اال انها تشترط فيها ما على الرغم من اختالف  

يشترط في الدعوى العادية من ضرورة توافر المصلحة التي تعد شرطا اساسي لقبول الدعوى ، ولكي تقوم 

تي تقرر ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى فان الدعوى الدستورية تخضع من هذه الناحية للقاعدة العامة ال

 المصلحة مناط الدعوى فال دعوى بال مصلحة فان انتفت المصلحة انتفت معها الدعوى .

فالمصلحة هي المنفعة او الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته ، فالمصلحة هي الباعث  

تعد اساسا لقبول الدعوى ان تكون  على رفع الدعوى وهي كذلك الغاية المقصودة منها ويشترط في المصلحة لكي

قانونية وشخصية ومباشرة وقائمة ، ويقصد بقانونية المصلحة ان تستند الدعوى الى المطالبة بحق او مركز 

 قانوني أورد االعتداء عليه او المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه . 

المصلحة والتي البد ان تكون مقبولة امام والدعوى الدستورية شأنها شأن اي دعوى يتعين ان تتوافر فيها  

القضاء الدستوري وبالتالي تخضع الدعوى الدستورية في هذا الصدد بالقاعدة المسلم بها التي تقرر ان المصلحة 

 مناط الدعوى وال دعوى بغير مصلحة ويجب ان تولد المصلحة حتى تولد الدعوى . 

ة الدعوى الدستورية التي أدت الى ضرورة اتسام في طبيع -موضوع البحث –وتتجلى أهمية الموضوع  

المصلحة التي تعد شرطا لقبول الدعوى الدستورية بأوصاف خاصة او شروطا خاصة البد من توافرها في تلك 

المصلحة حتى يمكن قبول الدعوى الدستورية امام القضاء الدستوري ويترتب على ذلك انه في االحوال التي 

 سبب كان فانه ال يمكن قبول الدعوى الدستورية . تنتفي فيها المصلحة بأي 

وتكمن أهمية الموضوع ايضا في أهمية دور المصلحة في الدعوى الدستورية والدعوى الموضوعية بها  

واالمر الذي يثير حدود العالقة بين المصلحة في الدعوى الدستورية وغيرها من االفكار القانونية التي يمكن ان 

 خل في الدعوى واختصام الغير .. تثور بجوارها في الدعوى الدستورية مثل الصفة والطلبات العارضة والتد

 وافي .  كل هذه المضامين تجعل الحاجة ملحة للتصدي لهذا الموضوع وتسليط الضوء عليه بشكل 

 

  -ثانيا : هدف الدراسة :
يتجسد هدف الدراسة والتي تناولت موضوع المصلحة في الدعوى الدستورية في تحديد مفهوم المصلحة  

الدعوى الدستورية ومعالجة نتائج انتفائها فضالً عن االهداف االخرى التي  وخصائصها وتدقيق أهميتها في

بسطت نفوذها في هذه الدراسة ولعل أبرزها ارتباط المصلحة من الدعوى الدستورية بالمصلحة في الدعوى 

الموضوعية ومدى توافر شرط المصلحة في دعوى عدم الدستورية ولعل الهدف األسمى هو محاولة خلق صورة 

 اضحة لشرط الدعوى الدستورية والخروج بآلية تبدو واضحة العيان وبشكل علمي دقيق . و

 

  -ثالثا : تساؤالت الدراسة :
جملة من التساؤالت حاولنا اثارتها في هذه الدراسة ولعل من أبرزها بيان المقصود بالمصلحة في الدعوى  

 الدستورية وما هي خصائصها وهل هي ذات الخصائص التي تتوفر في الدعوى الموضوعية ؟ 

 وما هو موقف الفقه والقضاء من شرط المصلحة هذا ؟  

 ية ونظيرتها الموضوعية ؟ وما هي العالقة بين الدعوى الدستور 
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 وما هو مدى توافر شرط المصلحة في الدعوى االصلية بعدم الدستورية ؟  

فضال عن بعض التساؤالت التي حاولنا اثارتها في هذا البحث والتي الغرض منها تسليط الضوء عن فكرة  

 البحث بصورة وافية . 

 

  -رابعا : نطاق الدراسة :
ان شرط المصلحة في الدعوى الدستورية الواردة في نطاق القانون الدستوري يتحدد نطاق دراستنا في بي 

الواقع ضمن منظومة القانون العام بعيدا عن قواعدها الواردة في القانون الخاص وبالتحديد في القوانين االجرائية 

 وقوانين المرافعات المدنية والتي تشترط في الدعوى شرط المصلحة . 

رب الواضح في خصائص هذا الشرط من حيث السمات والخصائص اال انهما بعيدتين كل على الرغم من التقا 

 البعد فيما يخص المعالجة الخاصة بانتمائها للقوانين . 

 

  -خامسا : منهجية البحث :
اعتمدنا في كتابة بحثنا هذا المنهج االستقرائي التجاهات الفقه والقضاء الدستوريين ومن ثم تحليل مواقف تلك  

لمعالجات من أجل التواصل الى حقيقة مفهوم فكرة المصلحة من الدعوى الدستورية من أجل تحقيق الغاية ا

 المرجوة من البحث . 

 

  -سادسا : هيكلية الدراسة :
  -قسمنا دراستنا هذه الى مبحثين بعد مقدمة لهذه الدراسة وكما يلي : 

 المبحث االول : ماهية المصلحة في الدعوى الدستورية . 

 المبحث الثاني : أحكام المصلحة في الدعوى الدستورية . 

ثم أعقبنا ذلك بخاتمة ضمت أبرز النتائج والتوصيات والتي نأمل ان تكون محط اهتمام ودراسة من قبل  

 الباحثين ورجال القانون . 

 

 

 

 المبحث االول

 الدعوى الدستورية ماهية المصلحة في

 
ان الدعوى الدستورية دعوى كسائر الدعاوى القضائية يشترط  لقبولها توافر المصلحة فيها .اذا ال دعوى بال 

مصلحة ومناط هاذا المصلحة ان يكون ثمة ارتباط  بينها وبين مصلحة القائمة في  الدعوى الموضوعية ان يكون 

او يؤثر فيما ثم ابدائه من طلبات  في دعاوى الموضوعمن شأن الحكم صادر في المسألة الدستورية 
(1)

وسوف  

 االتي :نتناول في هاذا البحث تعريف المصلحة وخصائصها وطبيعتها في ثالث مطالب على النحو 

 

 المطلب االول

 تعريف المصلحة في الدعوى الدستورية

 

عرفت المصلحة في  اللغة بأنها " المصلحة : الصالح ُ واالستصالح : نقيض االستفساد ، وأصلح الشيئ بعد 

فساده :اقامه . واصلح الدابة :احسن اليها فصلحت "
(2 )

  . 

                                                           
(1)

 .   34، ص 1002عز الدين الديناصوري ، الدعوى الدستورية ، منشأة المعارف ، االسكندرية ،  
(2)

، بيروت ،  2ابي الفضل  جمال الدين دمحم بن مكلوم بن منظور االفريقي المصري ، لسان العرب ، المجلد الرابع ، ط 

 .12، ص2991لبنان ، دار صاد ، 
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المنفعة والفائدة التي تعود على المدعي من رفع الدعوى امام القضاء وعرف الفقه القانوني المصلحة بأنها : 

اكانت الفائدة تتمثل بحماية حقه ام باالستيثاق له ام الحصول على تعويض.سواء 
(3)

 

وعرفت بأنها : الفائدة العلمية  التي  تعود على رافع الدعوى اذا حكم له بطلبه  فحيث ال تعود من رفع الدعوى  

هفائدة على رافعها فال تقبل دعوا
(4)

  . 

ا بالضرر وتارة يصفها بالفائدة العملية ، فاذا كان وصف وقدم القضاء معان مختلفة للمصلحة فتارة يصفه

المصلحة " بالفائدة " فمعناه ال يجوز االلتجاء الى القضاء عبثا من دون تحقيق فائدة ما ، فأن وصفها " بالعملية " 

لإلفتاء  فمعناه :ان المسائل النظرية ال تصلح ان تكون محال ً لدعوى قضائية كون القضاء ليس مصدرا ً او دارا ً 
(5)

. 

 -هذا وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في قرار لها مؤداه :

أال تقبل الخصومة الدستورية من غير االشخاص الذين ينالهم الضرر جراء سريان النص المطعون فيه " 

" عليهم ، ويتعين دوما ً ان يكون هذا القدر منفصال ً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه الدستور
(6)

   . 

بل ذهبت الى ابعد من ذلك بإقرارها الصفة العملية للمصلحة عندما قضت بانه : " ..... دل على ذلك انتفاء 

المصلحة الشخصية المباشرة ، اذ ان ابطال النص التشريعي المطعون عليه لن يحقق للمدعي اي فائدة عملية 

ة مما كان عليه قبلها"ممكن ان يتغير بها مركزه بعد الفصل في الدعوى الدستوري
(7)

، فالدعوى الدستورية تدور  

وجودا وعدما مع الحاجة الى الحماية القضائية ، وان الفائدة العملية فيها تتمثل في تغيير المركز القانوني بعد 

غاء الفصل في الدعوى الدستورية مقارنة بما قبل تحريكها ، لذا ينكر تحقق الفائدة للطاعن) مثال ً( اذا ما تم ال

النص القانوني المطعون بها بأثر رجعي
(8)

  . 

   

 المطلب الثاني

 خصائص شرط المصلحة في الدعوى الدستورية

 

بعد االطالع  على العديد من المؤلفات الخاصة بمصادر القانون الدستوري اتضح لنا ان المصلحة في الدعوى 

قانونية والمصلحة معتبرة لقبول الدعوى الدستورية الدستورية  يوجد لها سمات عده ، اولها هي بأن المصلحة 

وهي المصلحة يقّرها ويحميها الدستور والقانون وال يتحقق ذلك اال اذا كان صاحب المصلحة يستند الى مركز 

قانوني او حق ذاتي يحميه الدستور ، اذا تخلفت هذه الخاصية في شرط المصلحة ، االمر الذي يجعل  الدعوى 

مقبولة وذلك لكونها تقوم على مصلحة ال تقرها وال تحميها احكام الدستور وثانيها خاصية الدستورية غير 

المصلحة الشخصية المباشرة ويتحقق هذه الخاصية في الدعوى الدستورية ان يكون النص التشريعي المطعون 

بعدم دستوريته من شأنه ان يلحق ضررا ً مباشرا ً بالمدعي اذا طبق عليه
(9)

  . 

                                                           
(3)

 ( 88أ. عبد الرحمن العالم ، قواعد المرافعات ، شرح مقارن لنصوص قانون اصول المرافعات المدنية  والتجارية رقم ) 

 .11، ص2912،  مطبعه شفيق ، بغداد ،  2عديالته مع احكام محكمه التمييز مرتبة على مواد القانون ، جوت2991لسنة
(4)

 .233، ص2913د. رمزي سيف ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ،  
(5)

 .  289، ص1001مدنية ، دار الثقافة ، عمان ، أ. د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون اصول المحاكمات ال 
(6)

مشار اليها لدى : د. علي هادي عطية ،  1003، قضائية ، المحكمة الدستورية العليا ،  28( لسنة 211القضية المرقمة  ) 

،  1028، المركز العربي للنشر ، القاهرة ،  2المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوى الدستورية ، ط

 . 31ص
(7)

، د. علي هادي عطية ، مصدر سابق ، 1003،  قضائية ، المحكمة الدستورية العليا ،  13( في سنه 183القضية رقم ) 

 .  34ص 
(8)

، اشار اليها  د. رفعت عيد سيد ، 2998، 29( لسنه 91مة الدستورية العليا المصرية في الدعوى المرقمة )قرار المحك 

 .  444، ص  1003، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2الوجيز في الدعوى الدستورية ، ط
(9)

ى موقع االنترنيت ينظر د. خليفة سالم الجهمي ، شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، مقال منشور عل 

khalifasalem.wordpress.com 
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يكم النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته غير قابل للتطبيق على المدعي او من المخاطبين بأحكامه ،  فاذا لم

او كان  االخالل بالحقوق التي يدعيها ال يعود اليه ، فأن المصلحة الشخصية المباشرة  تكون منتفيه
(10)

   . 

المباشرة في حاالت عدة منها : اذا لم هذا وان القضاء الدستوري يخلع على الطاعن صفة المصلحة الشخصية  

يكن النص القانوني الطعين قد طبق فعال ً على الطاعن او لم يكن من المخاطبين بأحكامه او ان االخالل بالحقوق 

التي يدعيها ال ترجع الى النص الطعين او كان النص قد الغي باثر رجعي
(11)

  . 

اقامة الدعوى الدستورية تتمثل بانتهاء حالة التأثر  وقد اضاف لها حاالت تنهي توافر شرط المصلحة في 

وامتزاج حالة التأثر واالفادة من النص القانوني الطعين في الوقت ذاته مثلما قضى " فاذا لم يكن هذا النص قد 

طبق اصال ً على من ادعى مخالفته للدستور او كان من غير المخاطبين بأحكامه او كان قد افاد من مزاياه او كان 

االخالل بالحقوق التي يدعيها ال يعود اليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة
(12)

. وثالثهما : يجب  

ان تكون المصلحة قائمة وحالة يقصد بهذا الضرر وشيكاً  يتهددهُ ام كان قد وقع فعالً  ومن المسلم به ان وقوع 

 ة له في الدعوى للمطالبة بإصالح هذا الضرر  . ضرر قانوني حال بالمدعي يؤدي الى وجود مصلحة قائم

) يشترط لقبول اي طلب او دفع ( على انه 4وقد نص قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في المادة ) 

( ومفاد ذلك النص لنه يشترط لتوافر المصلحة ان يكون حق رافع الدعوى ان يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة 

لفعل او حصلت له منازعة فيه ، فيتحقق الضرر الذي يبرر االلتجاء الى القضاء ، فاألصل ان قد اعتدى عليه با

الدعوى ال تقبل اال اذا كانت المصلحة فيها قائمة
(13)

  . 

هذا وقد تعرض قانون المرافعات المدني  العراقي والقانون المصري الى شرط المصلحة في الدعوى  

المدنية
(14)

النافذ  2919( لسنة 84لسادسة من قانون المرافعات المدنية العراقي ذي الرقم )، فقد اشارت المادة ا 

يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة  المعدل لهذا الشرط وجاء فيها انه "

الشأن ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي 

ويجوز كذلك االدعاء بحق مؤجل على ان يراعى ألجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف 

"الدعوى
(15)

  . 

  

ويالحظ على النص انه قصر االشارة على المصلحة بالمدعى به وهو ما يطلق عليه في القانتون المصري 

يشمل الطلب والدفع بالطلب وشرط المصلحة بالقانون المصري شرطا ً عاما ً
(16)

. ومع ذلك فان هذا الشرط  

ينطبق على احكام قانون المرافعات العراقي
(17)

  . 

                                                           
(10)

 .  129، ص1000، دار النهضة ، القاهرة ، 2د. ابراهيم دمحم علي ، المصلحة في الدعوى الدستورية ، ط 
(11)

ـ توردهما د. رفعت عيد سيد ، مصدر  129، وقرارها بالدعوى  91قرار المحكمة الدستورية العليا ، الدعوى بالرقم  

 .  444سابق ، ص
(12)

، المشار اليها لدى أ. د. علي هادي عطية  1004قضائية المحكمة الدستورية العليا لسنة  28لسنة  11قضية رقم  

 .   93الهاللي ، مصدر سابق ، ص
(13)

اركان حسن عبد هللا ، المصلحة في الدعوى الدستورية ، رسالة ماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  

 .  11، ص 1021جامعة بيروت ، 
(14)

( من 4، والمادة ) النافذ  المعدل 2919( لسنة 84( من قانون المرافعات المدنية العراقي ذي الرقم )1ينظر المادة ) 

 النافذ المعدل .  2919( لسنة 24قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ذي الرقم )
(15)

، دار الكتب ، جامعة الموصل ،  2د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، ط -ينظر للتفصيل : 

؛  29، ص 1022، المكتبة القانونية ، بغداد ،  3المدنية ، ط، ومدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات  101، ص 1000

.  29، ص 2981وكذلك صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، المعهد القضائي ، بغداد ، 

  -وينظر :

Morel : Triate elementaire de procedure Civil , 2ed , 1949 , p : 31 etc.  
(16)

، ود. أحمد مسلم ،  289، ص 1023، المركز القومي ، القاهرة ،  2لوهاب خيري ، نظام المرافعات ، طد. عبد ا 

 .  428، ص 2911اصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
(17)

د. عبد ، وكذلك  211، ص 1022، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ،  4د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، ط 

 وما بعدها .  91، ص 2931المنعم الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى ، اطروحة دكتوراه ، القاهرة ، 
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وعلى ذلك فان المصلحة ليست شرطاً لقبول الدعوى فحسب ، بل هي شرطا ً لقبول اي طلب او دفع او حتى  

طعن في حكم باعتبار ان استعمال الدعوى يكون بطريق الدعوى والدفع
(18)

  . 

ك ان اللجوء الى القضاء قد شرع لحماية الحقوق وليست الدعوى والطلب والدفع والطعن في الحكم أال ذل 

وسائل لحماية الحقوق التي يقرها القانون ، فال يجوز مثال ً ان يتقدم بدعوى يستهدف منها الحصول على رأي 

ال يكون حكما ً قابال ً للتنفيذالمحكمة القانوني الن هذا الرأي وان كان الخصم يستفيد منه ، غير انه 
(19)

  . 

ويتضح بعد هذه المعالجة انه ال يكفي لقبول الدعوى ان تكون هناك مصلحة من اقامتها امام المحكمة ،         

وانما يلزم لذلك ان تتوافر في هذه المصلحة اوصاف وخصائص معينة ، فاذا توافرتن المصلحة في الدعوى 

صائص المطلوبة في المصلحة فأنها ال تكون مقبولةولكنها لم تكن مستكملة للخ
(20)

  . 

 

 

 المطلب الثالث

 موقف الفقه والقضاء من شرط المصلحة في الدعوى الدستورية

 

الدعوى الدستورية وسيلة اختيارية خولها القانون لصاحب الحق في اللجوء الى القضاء إليقاع الجزاء الذي  

بالواجب الذي تنطوي عليه القاعدة الدستوريةيقرره القانون على اخالل البرلمان 
(21)

  . 

والمصلحة الدستورية ترتبط بالمصلحة الموضوعية مما يتعين علينا في هذا المطلب ان نسلط الضوء الى بيان  

  -موقف الفقه والقضاء من شرطها في الدعوى الدستورية وذلك من خالل الفرعين اآلتيين :

 

 الفرع األول

 شرط المصلحة في الدعوى الدستورية موقف الفقه من

يؤيد الفقه في مصر على ضرورة توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، حتى ان اغلب الفقهاء الذين  

ينادون بتطبيق اسلوب الرقابة على دستورية القوانين عن طريق دعوى اصلية يرفعها االفراد مباشرة امام 

فر مصلحة شخصية مباشرة لدى رافع هذه الدعوى لكي يمكن قبولها امام المحكمة الدستورية يرون اشتراط توا

المحكمة الدستورية
(22)

  . 

ولم يخالف احد من الكتاب في وجوب توافر المصلحة الشخصية لدى الطرف الذي يثير دفعا ً بعد دستورية  

د اختلف حول ضرورة نص تشريعي او والئي بمناسبة دعوى مرفوعة امام احدى جهات القضاء ، ولكن الفقه ق

توافر هذه الشرط في حالة احالة نص قانوني او والئي للمحكمة الدستورية بواسطة احدى المحاكم بمناسبة دعوى 

قائمة امامها ، حيث ذهب راي الى ان المصلحة الشخصية المباشرة ال تتوافر في هذه الحالة
(23)

  . 

ا لبحث دستورية احد النصوص المرتبطة بالنزاع القائم اما في حالة تصدي المحكمة الدستورية من تلقاء نفسه 

امامها فان فكرة المصلحة الشخصية المباشرة ال تثور بصدد النص الذي تتصدى المحكمة لفحص مدى اتفاقه مع 

الدستور ذلك ان الفصل في هذه المسألة ليس الزما ً المكان الفصل في النزاع الموضوعي الذي رفعت الدعوى 

ناسبة وان كان فكرة المصلحة تظل قائمة بالنسبة للدعوى التي رفعت للمحكمة الدستورية والمرتبطة الدستورية بم

بالنزاع الموضوعي القائم امام القضاء
(24)

  . 

                                                           
(18)

واالستاذ  12، ص 2991د. صالح الدين الناهي ، مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والترافع ، دار الثقافة ، عمان ،  

 : Vincent؛وينظر  2991لقضاء العراقية ، العدد الثاني ، بغداد ، ضياء شيت خطاب ، الدعوى ، بحث منشور في مجلة ا

( Jeam )  procedure Civil, paris  , 1969 , p;58. 
(19)

 وما بعدها .  229، ص 2911، المعارف ، القاهرة ،  20د. احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط 
((20

 .  101عبودي ، مصدر سابق ، صد. عباس ال 
(21)

 .  290د. رفعت عيد سيد ، مصدر سابق ، ص 
(22)

 .  229، ص 2980طعيمة الجرف ، رقابة القضاء واعمال االدارة ، دار النهضة العربية ،  
(23)

د. عبد العظيم عبد السالم ، شرط المصلحة في دعوى  -وكذلك ينظر : 49اركان حسن عبد هللا ، مصدر سابق ، ص 

 .  229االلغاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بال سنة نشر ، ص
(24)

 .  20، ص 2989دمحم كامل الليلة ، الرقابة على اعمال االدارة اطروحة دكتوراه ، القاهرة ،  
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 الفرع الثاني

 موقف القضاء من شرط المصلحة في الدعوى الدستورية

ً متواترة  فيما يتعلق بموقف المحكمة الدستورية في   مصر من شرط المصلحة ، وهذا التواتر ظهرت احكاما

دل على موقفها المتمثل بالتحري على وجود هذه المصلحة قبل الحكم لقبول الدعوى الدستورية عمال ً بالمبدأ العام 

الذي يحكم جميع الدعاوى بما فيها الدعوى الدستورية
(25 )

 . 

ة المصرية لمفهوم شرط المصلحة في ومن االحكام الحديثة لها حكمها الذي تعرضت فيه المحكمة الدستوري 

.... وال يجوز الطعن على  والتي اكدت فيها على : " 2/1/2991الدعوى الدستورية حكمها الصادر في 

النصوص التشريعية إال بعد توافر شرطين اولين يحددان معا ً مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة وال يتداخل 

ان استقالل كل منهما عن االخر ال ينفي تكاملها وبدنوهما مجتمعين ال كل منهما عن االخر او يندمج فيه وان ك

يحوز لهذه المحكمة ان تباشر رقابتها على دستورية النصوص التشريعية ، اولهما ان يقيم المدعي وفي حدود 

ً او غي ره قد الصفة التي اختصم فيها النص التشريعي المطعون عليه الدليل على ان ضررا ً واقعيا ً اقتصاديا

لحق به ، ويتعين ان يكون هذا الضرر مباشرا ً او مستقال ً بعناصره ممكنا ً ادارة وليس ضررا ً متوهما ً او 

نظريا ً او مجهال ً ، وثانيهما ان يكون مرد االمر الى النص التشريعي المطعون عليه
 

"
(26)

  . 

ى اقرارها لشرط المصلحة في الدعوى وغيرها من االحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية والتي تدل عل 

" ... وكان النص المذكور قد الغى باثر رجعي منذ تاريخ العمل الدستورية فقد قضت في احد قراراتها على ان 

به وبالتالي زال كل ما كان له اثر قانوني منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك 

في هذه الحالة لن يحقق للمدعي اي فائدة عملية يمكن ان يتغير بها مركزه القانوني ان ابطال النص التشريعي 

بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها "
(27)

  . 

وهنا نتفق مع من ذهب الى ان المصلحة في الدعوى الدستورية تتمثل بالحق في تحريك الدعوى وال يتعدى  

الصلة يجب ان تدقق بين قائمها وبين قبولها شكال ً من دون التحقق بين الصلة  الى الحق في موضوعها بمعنى ان

بينه وبين مضمونها او نتائجها النهائية بداللة ان المدعي يكفي ان يكون مخاطبا ً بأحكام القانون المطعون به بعدم 

دستوريته من دون ان يتعدى الى تطبيقه
(28)

  . 

يعد المصلحة بعد كل هذه المعالجات ، انها شرطاً جوهريا ً واساسيا ً في ونضم صوتنا ايضا ً مع الرأي الذي  

الدعوى الدستورية ، اقرها الفقه والقضاء معا ً وان الدعوى الدستورية بذلك شأنها شأن اية دعوى يتعين لقبولها 

 وجود مصلحة فهذه االخيرة هي مناط الدعوى وحجر الزاوية   فيها .  

 

 

 المبحث الثاني

 المصلحة في الدعوى الدستورية احكام

 
طبيعة الدعوى الدستورية عن غيرها من الدعاوى القضائية ، ادى الى اختالف شرط المصلحة في ان اختالف 

الدعوى الدستورية ، عن شرط المصلحة الواجب توافرها في بقية الدعاوى العادية او غيرها 
(29)

. وعليه سوف 

نتناول في هذا المبحث شروط تحقق المصلحة في الدعوى الدستورية وحاالت الترابط بالمصلحة في الدعوى 

الدستورية والدعوى الموضوعية وبعض احوال انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية في ثالثة مطالب وعلى 

  -النحو االتي :

                                                           
(25)

 .    228ود. عبد العظيم عبد السالم ، مصدر سابق ، ص 8د. ابراهيم دمحم علي ، مصدر سابق ، ص 
(26)

 .  210جرف ، مصدر سابق ، سابق ، صطعيمة ال 
(27)

، مشار اليها لدى : د. علي معادي ، مصدر  1003( قضائية ، المحكمة الدستورية العليا ، 29( لسنة )11القضية رقم ) 

 .  33سابق ، ص
(28)

 .  1003وهذا ما سارت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في احد قراراتها الصادر عام  
(29)

، المشار اليه  11/2/2991دستوري بتاريخ  2999( لسنة 3ينظر حكم المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن المرقم ) 

 .   219، ص 2991في المجلة العربية للفقه والقضاء ، العدد الثامن عشر ، نيسان 
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 المطلب االول

 الدستورية شروط تحقق المصلحة في الدعوى

 

ان شرط المصلحة من الشروط المقررة لقبول الدعوى الدستورية ولتحقق شرط المصلحة في الدعوى  

الدستورية سوف نتناول في هذا المطلب ارتباط المصلحة في الدعوى الدستورية بالمصلحة في الدعوى 

  -يين :الموضوعية ومدى توافر شرط المصلحة في الدعوى االصلية بعدم الدستورية في الفرعين التال

 

 الفرع االول

 ارتباط المصلحة في الدعوى الدستورية بالمصلحة في الدعوى الموضوعية

يتحقق هذا االرتباط في حالتين ، هما طريق الدفع الفرعي من االفراد امام محكمة الموضوع بعدم دستورية  

القانون او الالئحة المراد تطبيقها عليه في النزاع المعروض 
(30)

 . 

  

حيل المحكمة او المسألة الدستورية من تلقاء نفسها اذا وجدت ان ذلك الزم للفصل في النزاع المطروح واما ان ت

عليها 
(31)

 . 

في  2919لسنة  38وهناك طريق ثالث نص عليه المشرع المصري في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  

( وذلك بان تتصدى المحكمة الدستورية العليا من تلقاء نفسها للبحث المسألة الدستورية بمناسبة 11المادة )

 ممارسة اختصاصاتها . 

مصلحة في الدعوى الدستورية ان يكون ثمة ارتباط بين فالمستقر عليه في القضاء الدستوري ان مناط ال 

المصلحة في الدعوى الدستورية والمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية 
(32)

( 3. من خالل قراءة نص المادة )

( من النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا 3( و )4من قانون المحكمة الدستورية الكويتية ، ونص المادتين )

)او الهيئات ذات االختصاص القضائي(قية ، يتبين اشتراط قيام دعوى موضوعية امام احدى المحاكم العرا
(33)

، 

وان يوجد نص في قانون او الئحة ترى المحكمة انه الزم للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها 

قاضي الموضوع وحده امر  ويتراءى لها عدم دستورية او يدفع احد الخصوم بعدم الدستورية . ويدخل في سلطة

تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ولزومه للفصل في الدعوى الموضوعية المطروحة عليها 
(34)

 . 

وفي حالة االحالة المباشرة من محكمة الموضوع البد ان تقوم شبهة قوية لدى قاضي الموضوع اثناء نظره  

 هذا النزاع المطروح على المحكمة .  للنزاع بعدم دستورية نص قانوني او الئحي الزم للفصل في

وبحث هذا االمر تستقبل بتقديره المحكمة الحيلة دون تعقيب عليها من المحكمة االعلى طالما انها ستوقف  

الدعوى الموضوعية وتحيلها الى المحكمة الدستورية العليا 
(35)

 . 

ي هذا الشأن ايضا ، اذ البد ان تتأكد وهذا االمر تتواله محكمة الموضوع اال ان للمحكمة الدستورية دورا ف 

 المحكمة ان الفصل في المسألة الدستورية من شأنه ان يؤثر فيما ابداه الطاعن من طلبات في دعوى الموضوع . 

وعلى ذلك اذا كان من الممكن الفصل في الخصومة المطروحة من غير طريق المسألة الدستورية فان  

المنازعة فيها تكون غير الزمة او غير منتجة اذ ال اثر للحكم فيها على الفصل في الطلبات الموضوعية ، وبذلك 

تنتفي مصلحة الطاعن الشخصية المباشرة في طعنه بعدم الدستورية 
(36)

 . 

 

                                                           
(30)

 ( من النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا في العراق . 3ينظر المادة ) 
(31)

( من النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا في العراق . هذا وسترد المعالجة الوافية لهذا االرتباط في 4ينظر المادة ) 

 المطلب الثاني من هذه الدراسة وبشكل مفصل في الصفحات القادمة منها . 
(32)

 .  988ة مراد ، مصدر سابق ، صق موسوع 4( لسنة 9حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في الدعوى رقم ) 
(33)

د. دمحم فؤاد عبد الباسط ، والية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، منشأة المعارف ، االسكندرية ،  

 .  311، ص 1001
(34)

  مشار اليه سابق . 2991يونيو  11، بتاريخ  2992لسنة  8ينظر المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم  
(35)

 .  11د. ابراهيم دمحم علي ، المصدر السابق ، ص 
(36)

 مشار اليه سابقا .  19/9/1001بتاريخ  1001لسنة  1ينظر حكم المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم  
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 الفرع الثاني

 مدى توافر شرط المصلحة في الدعوى األصلية بعدم الدستورية

سوف نتناول في هذا الفرع مدى امكانية رفع دعوى أصلية بعدم الدستورية وموقف الفقه والقضاء الدستوري  

 من صور الرقابة على دستورية القوانين . 

تخصصة في نظر الدعاوى االصلية التي يرفعها وفقا لنظام الرقابة بطريق الدعوى االصلية هناك محكمة م 

 المواطنون ويطالبون فيها بإلغاء قانون من القوانين لمخالفته للدستور . 

فأي مواطن حتى ولو لم تكن له دعوى مرفوعة او منظورة امام القضاء يكون له الحق في مهاجمة اي قانون  

رفع دعوى أصلية امام المحكمة المختصة يطالب يكون نصوصه او احكامه مخالفة للدستور ، وذلك عن طريق 

امامها بإلغاء هذا القانون 
(37)

. ولذلك توصف هذه الوسيلة بأنها هجومية . واذا ما أنهت المحكمة الى عدم 

دستورية القانون المطعون عليه امامها ، فأنها تصدر حكما بإلغائه لهذا السبب ، ويكون لحكمها حجية على الكافة 

ع الدعوى فقط ، فيمتنع تطبيقه في المستقبل على الجميع . واستنادا الى ذلك ال يجوز اللجوء الى وليس على راف

مثل هذا االسلوب في الرقابة االبناء على نص دستوري صريح يحدد المحكمة المختصة بهذا الشأن والنتائج 

المترتبة عليه 
(38)

 . 

حيث  2813من أمثلة الدول التي تأخذ بأسلوب الرقابة عن طريق الدعوى االصلية الدستور السويسري لسنة  

اعطى هذا الدستور للمواطنين حق اللجوء الى المحكمة الفدرالية للطعن بعدم دستورية قانون من القوانين ، ولكن 

نات ( وال تشمل القوانين الفدراليةهذه الرقابة قاصرة على قوانين الواليات او المقاطعات ) الكنتو
(39)

. 

، الذي نص على انشاء محكمة دستورية فدرالية ،  2939مايو  11وكذلك دستور المانيا االتحادية الصادر في  

( يكون 94في المادة ) 2919وطبقا لهذا القانون المعدل عام   2992مارس  21وقد صدر قانون المحكمة في 

امام المحكمة الفدرالية اذا اصابهم ضرر في حق من حقوق االساسية وهذا ما للواطين نفسهم حق رفع دعوى 

يطلق عليه بالشكاوى الدستورية الفردية
(40)

. 

اما موقف القضاء الدستوري في مصر من الرقابة عن طريق الدعوى االصلية فقد قضت المحكمة العليا 
(41)

 

ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا
 

( من قانون المحكمة 19الدستورية االصلية وفقا للمادة )بعدم قبول الدعوى  

الدستورية العليا ، ان المشرع لم يجز صراحة الدعوى االصلية كوسيلة للطعن بعدم دستورية النصوص 

ً او الئحة  التشريعية ، فال يجوز لألفراد رفع دعوى اصلية امام المحكمة الدستورية العليا بقصد اثبات ان قانونا

لف نصا دستوريا مادام القانون او الالئحة لم يجد بعد مجاال للتطبيقمعينة يخا
(42)

. 

فالطعن المباشر بعدم الدستورية معناه اثارة المسألة الدستورية من خالل دعوى اصلية  تقوم بذاتها منفصلة  

ة عن اي نزاع موضوعي مطروح على محكمة الموضوع ، بما مؤداه انتفاء ارتباطها بأية طلبات موضوعي

واستقاللها عنها
(43)

. 

واذا ما تطرقنا الى موقف المشرع العراقي من االخذ بالدعوى االصلية كطريق منطرق الرقابة على دستورية  

القوانين سنجده على خالف ما ذهب اليه الفقه والقضاء المصري قد اخذ بالدعوى ، حيث نصت المادة الرابعة من 

تتولى المحكمة االتحادية العليا المهام نصت على ان ))  1009سنة ل 40قانون المحمة االتحادي العليا رقم 

التالية .. الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات واالنظمة  والتعليمات واالوامر .. ويكون 

 (( . ذلك بناءاً على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدعٍ ذات مصلحة

                                                           
(37)

 .  121، ص 1004د. جورجي شفيق ساري ، أصول وأحكام القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  
(38)

 .  99، ص 2982د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، نظرية الدستور ، مركز البحوث القانونية ، بغداد ،  
(39)

د. عيد احمد الحسبان ،  الضمانات القضائية لحماية المقتضيات الدستورية في النظامين االردني واالسباني ، دراسة  

.419، ص1003االول ، العدد االول ، مقارنة ، مجلة الحقوق جامعة البحرين ، المجلد 
  

(40)
نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، الطبعة السابعة ،  

.991، ص1022
  

(41)
.239، ص 2ق ، موسوعة مراد ، مصدر سابق ، ج1لسنة  8حكم المحكمة الدستورية العليا ي مصر في الدعوى رقم  

  

(42)
.918، ص 2984، دار النهضة العربية ، 4رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط 

 
 

(43)
االستاذ عبد الرزاق السنهوري ، مخالفة التشريع الدستوري واالنحراف في استعمال السلطة التشريعية ، مجلة مجلس  

.1، ص2991الدولة ، السنة الثالثة ، 
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فتح الباب على مصراعيه لألفراد دون ضوابط وقيود لتحريك الدعوى الدستورية عن لكن المشرع العراقي لم ي 

( لسنة 2طريق الطعن المباشر ، فقد قيده بنص المادة السادسة ، من النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا رقم )

او نظام او  ذا طلب مدع الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعيالتي نصت على انه) ا 1009

من  11و  11و  11و 11تعليمات  او اوامر فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليه المواد 

ويلزم ان تقدم الدعوى بواسطة محام ذي  النافذ المعدل( 3111( لسنة 11قانون المرافعات المدنية ذي الرقم )

صالحيات مطلقة وان تتوافر في الدعوى عدة شروط منها ان يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة 

 ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني او المالي او االجتماعي.

 

 

 المطلب الثاني

 وضوعيةحاالت الترابط بالمصلحة في الدعوى الدستورية و الدعوى الم

 

لم تأخذ غالبية التشريعات بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح عن طريق الدعوى االصلية والتي ترفع 

ً ، مادام التشريع  ً دستوريا مباشرة امام المحكمة الدستورية العليا إلثبات ان تشريعا او الئحة  معينة تخالف نصا

والالئحة لم يجد مجاالً للتطبيق
(44)

. 

ارتباط المصلحة في كال الدعويين الدستورية والموضوعية في حاالت ، لعل ابرزها  –حاالت االرتباط وتحقق 

أ( من قانون المحكمة الدستورية على انه ) اذا تراءى ألحدى المحاكم او -19حالة االحالة اذ اكدت المادة )

في قانون او الئحة الزم للفصل  الهيئات ذات االختصاص القضائي اثناء نظر احدى الدعاوي عدم دستورية نص

في النزاع ، اوقفت الدعوى واحالت االوراق بغير رسوم الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة 

الدستورية ( ولهذا فان مكمة لموضوع تساهم في الحفاظ على مبدأ دستورية القوانين ولكن بدال من االمتناع عن 

ريته على خالف الماضي قبل نشأة القضاء الدستوريتطبيق النص الذي تقدر عدم دستو
(45)

. 

وان ما يميز هذه الطريقة بان القاضي الذي يطرح امامه النزاع حين يتحقق من مخالفة القانون للدستور فانه  

يحكم بإلغائه واالحالة المعينة هنا في المصلحة  الدستورية هي ليست االحالة  التي نظمتها القوانين االجرائية
(46)

 . 

ونطاق الدعوى الدستورية في حالة االحالة من محكمة الموضوع يتحدد بطاق المسالة الدستورية التي بنينها قرار 

االحالة
(47)

. 

اما ثاني تلك الحاالت هي االرتباط في حالة الدفع الفرعي  وحالة التصدي
(48)

فهي الحالة االولى فان كل ذي شأن  

دستورية  النص الفروض تطبيقه على واقعة الدعوى  وذلك اما  في الدعوى الموضوعية له حق الطعن بعدم

المحكمة او الهيئة ذات االختصاص القضائي التي تنظر الدعوى ويكون لهذه المحكمة او تلك الهيئة ان تتأكد من 

مدى جدية الدفع ، واذا وجدت فيه من الجدية فانها تؤجل الدعوى الموضوعية وتحدد لمبدأ الدفع ميعاد اقصاه 

ثالثة اشهر لغرض رفع الدعوى الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا وفي حالة عدم رفع الدعوى خالل هذا 

الميعاد فان الدفع لعدم الدستورية يعد كأن لم يكن
(49)

. وتفترض هذه الوسيلة وجود نزاع قضائي اما احدى المحاكم 

عيا كان او مدعي عليه ان المواد المراد تطبيقها او الهيئات ذات االختصاص القضائي ، ويرى احد الخصوم مد

على النزاع مخالفة الحد النصوص الدستورية القائمة فيدفع اما تلك المحكمة او الهيأة ذات االختصاص القضائي 

                                                           
(44)

.220، ص  1009، منشأة المعارف ، االسكندرية ، 2لمنجي ، دعوى عدم الدستورية ، طد. دمحم ا 
  

(45)
.484، ص 2991د. ماجد الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،  

  

(46)
نون المرافعات المدنية ( من قا220( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدل ؛ والمادة )18ينظر المادة ) 

والتجارية المصري النافذ المعدل
  

(47)
( من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر.40المادة ) 

  

(48)
؛ ود. احمد كمال ابو المجد  300، ص 2989د. عمر عادل شريف ، قضاء الدستوري ، منشأة المعارف، االسكندرية ،  

. 2910، الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة االمريكية واالقليم المصري ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، 
  

(49)
.301د. عادل عمر شريف ، مصدر سابق ، ص 
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بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه ومناط المصلحة في هذه الصورة ان يكون من شأن الحكم في المسألة  

يؤثر فيما ابدى من طلبات في دعوى الموضوعالدستورية ان 
(50)

 . 

اما بخصوص حالة التصدي مهو طريق اصلي يجيز للمحكمة الدستورية العليا ذاتها التصدي من تلقاء نفسها 

لبحث دستورية نص في القانون او الئحة يعرض عليها بمناسبة مباشرتها الختصاصها سواء في مجال الرقابية 

التفسير ام في مجال الفصل في تنازع االختصاص وتنفيذ االحكام المتناقضةالدستورية ام في مجال 
(51)

. هذا 

وبالنسبة للنص التشريعي الذي يعرض للمحكمة ويتصل بالنزاع المطروح عليه ، والذي تتصدى لبحث 

عامة في الدستورية من تلقاء نفسها ، فال يثور بصدده فكرة المصلحة الشخصية المباشرة وانما فكرة المصلحة ال

اقامة الشرعية الدستورية
(52)

  . 

وتجدر االشارة اليه هنا ان اعمال رخصة يشترط ان يكون النص الذي يرد عليه متصال ً بنزاع مطروح امام  

المحكمة الدستورية العليا فاذا انتفى قيام النزاع امامها فال يكون لرخصة التصدي سند يسوغ اعمالها وبالتالي ال 

تقبل الدعوى
(53)

 .  

 المطلب الثالث

 بعض احوال انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية

 

لكي تقبل الدعوى الدستورية ال يكتفي فقط بتوافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، بل يجب  

فضال ً عن ذلك استمرار تلك المصلحة قائمة حتى الفصل فيها ، فالدعوى الدستورية ال تختلف عن الدعاوى 

العادية ، فاذا زالت المصلحة قبل ان تصدر المحكمة حكمها ألي سبب من االسباب ترتب على ذلك انقضاء 

الدعوى الدستورية
(54)

، خاصة اذا ما علمنا ان شرط المصلحة في الدعوى من النظام العام وبذلك يمكن اثارته  

، كما يجوز للمحكمة الدستورية اثارته في اي مرحلة من المراحل التي تكون قد وصلت اليها الدعوى الدستورية 

من تلقاء نفسها
(55)

  . 

تتمثل تلك الحاالت في التنازل عن الحق وشرط المصلحة في الدعوى الدستورية ينتفي في عدة حاالت ،  

المطالب به في الدعوى الموضوعية وعدم انطباق القانون المطعون بعدم دستوريته على الطاعن وصدور حكم 

الموضوعية بات في الدعوى
(56)

  . 

فان التنازل عن الحق المدعى به في الدعوى الموضوعية يرتب انتفاء مصلحة المدعي في  ففي الحالة االولى 

الدعوى الدستورية ، الن الحكم الصادر في هذه الدعوى لن يكون قد تم له اثر في الحق المدعى به في الدعوى 

الموضوعية ألنه قد تم التنازل عنه
(57)

  . 

، فاذا كان النص القانوني المطعون بعدم دستوريته ال ينطبق على الطاعن في دعواه  في ثاني االحوال اما 

الموضوعية عندئٍذ تنتفي مصلحة الطاعن وال تقبل دعواه الدستورية
(58)

. والمعيار المعول عليه في تحديد مدى  

                                                           
(50 )

،  2982، دار الفكر  العربي ، القاهرة ،  2د. دمحم عبد االسالم مخلص ، نظرية المصلحة في دعوى االلغاء ، ط

.281ص
 

(51)
.99د. دمحم عبد السالم مخلص ، مصدر سابق ، ص

  

(52)
توزيع ، بال مكان د. اسماعيل غزال ، القانون الدستوري والنظام السياسي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وال 

 ،   39، ص 2981نشر ، 
(53)

ويذهب جانب من الفقه الى تقييد رخصة التصدي التي قررها القانون للمحكمة الدستورية العليا بضرورة ان يتصل  

النص الذي تتصدى المحكمة للموضوع المطروح عليها بمعنى ان يكون الفصل في المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص 

للفصل في الموضوع المطروح اي ان يكون منتجا ً في هذا الموضوع ... د. اسماعيل عزال ، مصدر سابق ،  الزما ً

 .  31ص
(54)

د. عادل الطبطبائي ، شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد  

 .  93، ص 1000، اذار ،  13االول ، السنة 
(55)

 .   91د. عادل الطبطبائي ، مصدر سابق ، ص 
(56)

،  1009د. دمحم ماهر ابو العينين ، الدفوع في نطاق القانون العام ، الكتاب الرابع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  

 .  221ص
(57)

 .  228د. دمحم ماهر ، مصدر سابق ، ص 
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يا ً قد لحق بالطاعن ، وان يكون هذا انطباق النص المطعون عليه على الطاعن ان تعتمد على ان ضررا ً واقع

الضرر مباشرا ً ومستقال ً بعناصره ، وان مر االمر في هذا الضرر يرجع الى النص المطعون فيه
(59)

  . 

فهي انتهاء الدعوى الموضوعية بصدور حكم نهائي فيها قبل الحكم بالدعوى الدستورية   اما ثالث تلك االحوال 

المحكمة الدستورية  بعدم دستورية النص المطعون فيه من قبل اخرين في ويتحقق ذلك اما بصدور حكم من 

قضايا اخرى ، وعلى اثر ذلك باشرت محكمة الموضوع تضرها في الدعوى المرفوعة امامها واصدرت فيها 

العليا حكما واصبح هذا الحكم نهائيا امال لعدم الطعن فيه بعد فوات المواعيد ، واما تأييد لهذا الحمن من المحاكم 

واصبح نهائياً وغير قابل للطعن فيه واما باستمرار محكمة الموضوع بنظر النزاع الماثل امامها نتيجة رفضها 

جدية الدافع بعدم دستورية المقدم لها ، واثناء ذلك اصدرت محكمة الموضوع حكمها في الدعوى واصبح نهائيا 

لعدم الطعن عليه او لتأييده من المحاكم العليا
(60)

. 

 

 

 الخاتمة
قبل ان نطوي الصفحات االخيرة من بحثنا هذا لنا ادراج ابرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها من  

 -خالل هذه الدراسة العلمية الهادفة وذلك وفق المنوال االتي:

 

 -اوال : النتائج :

 ان الدعوى الدستورية دعوى كسائر الدعاوى القضائية يشترط لقبولها توافر المصلحة فيها . ـ 2

 المصلحة الدستورية هي الفائدة العلمية التي تعود رافع الدعوى اذا حكم له بطلبه.ـ 1

للمصلحة الدستورية خصائص تتميز بها من ضمنها انها قانونية معتبرة لقبول الدعوى الدستورية محمية من ـ 4

 قبل الدستور ال يتحقق اال اذا كان صاحبها يستند الى مركز قانوني او حق اتي يحميه الدستور.

انبرى الفقه والقضاء في معالجة شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وحاوال جاهدين الوصول الى فكرة ـ 3

 هادفة تجعل من شرط المصلحة مفهوما واضحا ال لبس فيه .

 لدعوى الدستورية  شروطاً عدة يقضي توافرها عند اعمال بشط المصلحة .يشترط لتحقيق المصلحة في اـ 9

ادرجت الدراسة عدة حاالت عن طريقها تبرز حاالت  الترابط بين المصلحة في الدعوى الدستورية  وتبين ـ 1

 الدعوى الموضوعية .

 تبرز حاالت عند وقوعها يؤدي الى انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية.ـ 1

 

 -وصيات :ثانيا : الت

 -جملة من التوصيات توصلنا اليها خالل هذه الدراسة ولنا ادراجها وذلك على النحو االتي: 

دعوة المشرعين للدساتير العراقية والعربية ال  تفعيل ما يسم بالمصلحة في الدعوى الدستورية في مظاهرها ـ 2

ل حق رافعها بشكل قانوني كافة لتكون محققة لوضع نصاب الحقوق من مواقعها وضمان العمل على تفعي

 وقضائي بناء.

بما ان الدعوى الدستورية هي من ضمن الدعاوى العينية توجه الخصومة في ثناياها الى النصوص التشريعية ـ 1

التي يتم الطعن بها بعدم دستوريتها وبما انها تجوز صحبة المقضي فيه .. لذا فأننا ندعو الى ضرورة تجنب 

القوانين االجرائية على  هذه الدعوى فليس باإلمكان تصور بعض المظاهر  تطبيق القواعد الموضوعية في

 المتوافرة في القوانين اعاله في منظومة الدعوى الدستورية .

                                                                                                                                                                      
(58)

 .  12د. عادل الطبطبائي ، مصدر سابق ، ص 
(59)

 .  292اهيم دمحم علي ، مصدر سابق ، صد. ابر 
(60)

، وتجد االشارة اليه هنا ان هناك حاالت اخرى لتنفي بها المصلحة في 99د. عادل الطبطبائي ، مصدر سابق ، ص 

عدم تأثر الدعوى الموضوعية بالفصل من المسألة  الدستورية ورفع  -الدعوى الدستورية ولعل من بين تلك الحاالت :

رية دون تصريح من محكمة الموضوع وحالة  اتحاد الدعويين الموضوعية والدستورية في المحل وسبق الدعوى الدستو

صدور حكم بشأن دستورية النص المطعون  بعدم دستوريته.
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دعوة المشرعين في المنظومة الدستورية في العراق والقوانين المقارنة الى تنظيم نظرية متكاملة تتعلق ـ 4

الدستورية ونظيرتها الموضوعية بحيث يزال الشرك وااللتباس عند تسليط بأحوال االرتباط واالنتفاء بين الدعوى 

الضوء على احداهما دون االخرى االمر الذي يؤدي بناء الى المحافظة على المراكز القانونية ويتحقق االستقرار 

 واليقين القانوني.

ى وان تضمنت مصلحة دعوة المختصين من ذوي الشأن الى االسراع في الفصل في الدعاوة الدستورية حتـ 3

محتملة وعدم الحكم بعدم الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية النتفاء المصلحة فها وذلك للحيلولة دون الوقوع في 

شرك الشكلية المعقدة في اإلجراءات وبالتالي االنزالق منعطف البسط من سير اجراءات التقاضي وعدم  احقاق 

 اء العادل التعجل ..الحق وبالتالي االبتعاد عن تحقيق القض

 نأمل ان تجد التوصيات صداها في الدراسات الدستورية المتخصصة 

 

 المصادر
 -اوال : مصادر اللغة :

،  2ابي الفضل  جمال الدين دمحم بن مكلوم بن منظور االفريقي المصري ، لسان العرب ، المجلد الرابع ، ط ـ 2

 . 2991بيروت ، لبنان ، دار صاد ، 

 -القانونية :ثانيا : الكتب 

 . 1000، دار النهضة ، القاهرة ، 2د. ابراهيم دمحم علي ، المصلحة في الدعوى الدستورية ، طـ 1

د. احمد كمال ابو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة االمريكية واالقليم المصري ، ـ 4

 . 2910منشأة المعارف ، االسكندرية ، 

 .2911، المعارف ، القاهرة ،  20المرافعات المدنية والتجارية ، ط د. احمد ابو الوفا ،ـ 3

 .2911د. أحمد مسلم ، اصول المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ـ 9

 .1022، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ،  4د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، طـ 1

ام السياسي ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بال د. اسماعيل غزال ، القانون الدستوري والنظـ 1

 .2981مكان نشر ، 

 .1004د. جورجي شفيق ساري ، أصول وأحكام القانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ـ 8

 .1003، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  2د. رفعت عيد سيد ، الوجيز في الدعوى الدستورية ، طـ 9

 . 2984، دار النهضة العربية ، 4رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، ط ـ20

 .2913د. رمزي سيف ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، جامعة الكويت ، كلية الحقوق والشريعة ،  ـ22

 .2981،  صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات ، محاضرات مسحوبة بالرونيو ، المعهد القضائي ، بغداد ـ21

 . 2991د. صالح الدين الناهي ، مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والترافع ، دار الثقافة ، عمان ،  ـ24

 .2980طعيمة الجرف ، رقابة القضاء واعمال االدارة ، دار النهضة العربية ،  ـ23

 .1001د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة ، عمان ،  ـ29

 . 1000، دار الكتب ، جامعة الموصل ،  2ـــــــــــ ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، ط ـ21

 . 2912،  مطبعه شفيق ، بغداد ،  2عبد الرحمن العالم ، قواعد المرافعات ، ج ـ21

 . 2931د. عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى ، اطروحة دكتوراه ، القاهرة ،  ـ28

 .1023، المركز القومي ، القاهرة ،  2بد الوهاب خيري ، نظام المرافعات ، طد. ع ـ29

 .1002عز الدين الديناصوري ، الدعوى الدستورية ، منشأة المعارف ، االسكندرية ،  ـ10

،  2د. علي هادي عطية ، المباحث الموضحة لذاتية شرط المصلحة في تحريك الدعوى الدستورية ، ط ـ12

 .1028القاهرة ، المركز العربي للنشر ، 

 .2989د. عمر عادل شريف ، قضاء الدستوري ، منشأة المعارف، االسكندرية ،  ـ11

 .2991د. ماجد الحلو ، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،  ـ14

 .1022، المكتبة القانونية ، بغداد ،  3مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ط ـ13

 .1009، منشأة المعارف ، االسكندرية ، 2نجي ، دعوى عدم الدستورية ، طد. دمحم الم ـ19
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، دار الفكر  العربي ، القاهرة ،  2د. دمحم عبد االسالم مخلص ، نظرية المصلحة في دعوى االلغاء ، ط ـ11

2982. 

ارف ، د. دمحم فؤاد عبد الباسط ، والية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية ، منشأة المع ـ11

 .1001االسكندرية ، 

د. دمحم ماهر ابو العينين ، الدفوع في نطاق القانون العام ، الكتاب الرابع ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ـ18

1009. 

 .2982د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري ، نظرية الدستور ، مركز البحوث القانونية ، بغداد ،  ـ19

نظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة والنشر والتوزيع ، الطبعة نعمان احمد الخطيب الوسيط في ال ـ40

 .1022السابعة ، 

، مراكز الدراسات العربية ،  2د. هدى مجدي ، النظام القضائي وقواعد المرافعات المدنية والتجارية ، ط ـ42

 .1021مصر ، 

 -ثالثا : الرسائل واالطاريح الجامعية:

المصلحة في الدعوى الدستورية ، رسالة ماجستير في الحقوق ، كلية الحقوق اركان حسن عبد هللا ،  ـ41

 .1021والعلوم السياسية ، جامعة بيروت ، 

 .2931د. عبد المنعم الشرقاوي ، نظرية المصلحة في الدعوى ، اطروحة دكتوراه ، القاهرة ،  ـ44

 .2989اهرة ، دمحم كامل الليلة ، الرقابة على اعمال االدارة اطروحة دكتوراه ، الق ـ43

 -رابعا : البحوث القانونية :

 . 2991ضياء شيت خطاب ، الدعوى ، بحث منشور في مجلة القضاء العراقية ، العدد الثاني ، بغداد ،  ـ49

د. عادل الطبطبائي ، شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، جامعة  ـ41

 .1000ر ، ، اذا 13الكويت ، العدد االول ، السنة 

عبد الرزاق السنهوري ، مخالفة التشريع الدستوري واالنحراف في استعمال السلطة التشريعية ، مجلة  ـ41

 .2991مجلس الدولة ، السنة الثالثة ، 

د. عيد احمد الحسبان ،  الضمانات القضائية لحماية المقتضيات الدستورية في النظامين االردني واالسباني  ـ48

 .1003الحقوق جامعة البحرين ، المجلد االول ، العدد االول ،  ، دراسة مقارنة ، مجلة

 -خامسا : الدوريات :

 . 2991مجلة القضاء العراقية ، العدد الثاني ، بغداد ،  ـ49

 .2991المجلة العربية للفقه والقضاء ، العدد الثامن عشر ، نيسان  ـ30

 .1003مجلة الحقوق ، جامعة البحرين ،  ـ32

 -واالحكام:سادسا : القوانين 

 النافذ المعدل. 2919( لسنة 84قانون المرافعات المدنية العراقي ذي الرقم ) ـ31

 النافذ المعدل. 2919( لسنة 24قانون المراعات المدنية والتجارية المصري ذي الرقم ) ـ34

 النظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا في العراق. ـ33

 ر.قرارات واحكام المحكمة الدستورية العليا في مص ـ39

 -سابعاً: مصادر االنترنيت :

د. خليفة سالم الجهمي ، شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ، مقال منشور على موقع االنترنيت  ـ31
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