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دعوى دستورية
2021/06

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )14( لسنة )6( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

الفلسطيني  العربي  الشعب  باسم  هللا  رام  في  المنعقدة  العليا  الدستورية  المحكمة  عن  الصادر 
من  الرابع عشر  الموافق  2021م،  )اكتوبر(  األول  تشرين  من  العشرين  األربعاء  يوم  في جلسة 

ربيع األول لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسـة المستشـار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

عياش،  أبو  رفيق  د.  النصر،  أبو  الرحمن  عبد  أ.د  مبارك،  أسعد  المستشارين:  السادة  وعضوية 
هاني الناطور، عدنان أبو وردة، محمد عبد الغني العويوي، فريد عقل، د. عبد الناصر أبو سمهدانة.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2021/06( "دستورية".

المدعي: 
أحمد محمد أحمد مسعود - جنين - هوية رقم: )942410846(، بواسطة وكيلته المحامية مرام عمر 

نجار - طولكرم.
المدعى عليهم:

لمنظمة . 1 التنفيذية  اللجنة  رئيس  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس  فلسطين،  دولة  رئيس  فخامة 
التحرير الفلسطينية، باإلضافة إلى وظيفته - رام هللا.

معالي قاضي قضاة فلسطين، باإلضافة إلى وظيفته - رام هللا.. 2
عطوفة النائب العام الفلسطيني، باإلضافة إلى وظيفته - رام هللا.. 3

اإلجراءات

بتاريخ 2021/07/29م أودع المدعي بواسطة وكيلته الدعوى األصلية المباشرة )الماثلة( قلم المحكمة 
طالًبا الحكم بعدم دستورية نص المادة )15( من القرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م بشأن التنفيذ 
الشرعي، وشل آثارها القانونية كافة واعتبارها كأن لم تكن، واإلفراج عنه، وذلك لتعارضها وتناقضها 

مع المادتين )1/10( و)11( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته.
بتاريخ 2021/08/10م تقدمت النيابة العامة خالل المدة القانونية بالئحة جوابية التمست بموجبها رد 

الدعوى شكاًل و/أو موضوًعا.
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المحكمة

الدعوى  الئحة  من  يبين  ما  على  الوقائع  إن  وحيث  قانوًنا،  والمداولة  األوراق  على  االطالع  بعد 
في  العين  محكمة  من  قرار  على  استحصلت  قد  المدعي  طليقة  أن  في  تتحصل  األوراق  وسائر 
نورة وهاشم وألمى، كما رفعت  أبنائهما، وهم:  لها بحضانة  المتحدة يقضي  العربية  اإلمارات  دولة 
دعوى أمام المحكمة الشرعية في عتيل لغايات إكساب الحكم األجنبي المذكور الصيغة التنفيذية وصدر 
حكم بذلك، ونفذت األخيرة قرار الحضانة المذكور لدى دائرة تنفيذ محكمة طولكرم الشرعية في الملف 
التنفيذي رقم )2019/329(، وبتاريخ 2021/03/02م أصدر قاضي التنفيذ أمر حبس بحق المدعي 
سنًدا إلى المادة )15( من قرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي يقضي بحبسه حتى 
إذعانه وتسليم أبنائه )نورة وهاشم وألمى(، حيث ظل أمر الحبس الصادر بحقه سارًيا، وما زال موقوًفا 
حتى تاريخ تقديم الدعوى، في حين تم تسليم ابنيه )نورة وهاشم(، ورفضت ابنته ألمى أن يسلمها والدها 

كونها ترفض االنضمام لوالدتها كما جاء في الئحة الدعوى.
قاضي  لقرار  إلذعانه  المدعي  بحق  الصادر  الحبس  أمر  استرداد  تقرر  2021/09/20م  بتاريخ 

تنفيذ طولكرم الشرعي، ولم يعد موقوًفا.
وينعى المدعي في الئحة الدعوى أن المادة )15( من قرار بقانون رقم )17( لسنة 2016م بشأن التنفيذ 
الشرعي - التي تنص على: "1.على الرغم مما ورد في المادتين )13( و)14( من هذا القرار بقانون، 
يجوز حبس المحكوم عليه إلى حين إذعانه عند االمتناع عن تسليم الصغير أو عدم االلتزام بتنفيذ حكم 
المشاهدة أو االستضافة أو االصطحاب، وذلك بناًء على طلب المحكوم له. 2. يبقى للمحكوم له بحضانة 
الصغير صراحة أو ضمًنا حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير، وأثبت المحكوم 
له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه" - مشوبة بعيب عدم الدستورية لتعارضها 
وتناقضها مع المادة )1/10( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته التي تنص على أن: 
"1- حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام."، والمادة )11( من القانون نفسه التي 
تنص على أن: "1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ال تمس. 2- ال يجوز القبض على أحد 
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر قضائي وفقاً ألحكام القانون، 
ويحدد القانون مدة الحبس االحتياطي، وال يجوز الحجز أو الحبس في غير األماكن الخاضعة للقوانين 
الصادرة بتنظيم السجون."، كما أضاف المدعي في الئحة الدعوى أن النص على ما يسمى "بالحبس 
حتى اإلذعان" هو دخيل على المنظومة القانونية الفلسطينية، ويشكل مخالفة لحق اإلنسان الدستوري 
في الحرية، وذلك لعدم بيان المدة التي يبقى فيها المحكوم عليه موقوًفا قياًسا على غيره في القوانين 

األخرى في فلسطين.
وفي ضوء ما تم بيانه، وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن واليتها في مجال 
 )1/27( المادة  لنص  وفًقا  بها  اتصالها  مناطها  عليها  تطرح  التي  الدستورية  المسائل  في  الفصل 
قانونها، فيما يتعلق بالدعوى األصلية المباشرة أن تكون من الشخص المتضرر، التي ال يجوز  من 
اللجوء إليها إال إذا تحققت للمدعي مصلحة شخصية مباشرة باعتبارها شرًطا أساسًيا لقبول الدعوى 
األساسي  القانون  فيه  المطعون  التشريعي  النص  مخالفة  على  بناًء  متحققة  تعتبر  ال  التي  الدستورية 
المعدل لسنة 2003م وتعديالته؛ بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعي قد أخل بالحقوق 
األساسية أو الحريات العامة ذات القيمة الدستورية التي يكفلها القانون األساسي المعدل لسنة 2003م 

وتعديالته أو انتقص منها على نحو ألحق ضرًرا مباشًرا قطعًيا ال متوهًما أو احتمالًيا.



49 الرقم المرجعي: 2021-11-185ديوان الفتوى والتشريع

2021/11/22 185العدد

mjr.lab.pna.ps

وحيث إن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - إنما يتحدد 
يندمج فيه،  أو  اآلخر  مع  أحدهما  يتداخل  وال  مضمونها،  يحددان  أوليين  عنصرين  ضوء  على 
وإن كان استقاللهما بعضهما عن بعض ال ينفي تكاملهما، ومن دونهما مجتمعين ال يجوز لهذه المحكمة 
أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واألنظمة، أولهما: أن يقيم المدعي - وفي حدود الصفة التي 
اختصم بها النص التشريعي المطعون فيه - الدليل على أن ضرًرا واقعًيا قد لحق به، ويتعين أن يكون 
القضائية، وليس ضرًرا  بالترضية  إدراكه ومواجهته  بعناصره، ممكًنا  مباشًرا، مستقاًل  الضرر  هذا 
لمواجهة  موطًئا  تكون  أن  يجب  الدستورية  على  الرقابة  أن  مؤداه  بما  مجهاًل،  أو  نظرًيا  أو  متوهًما 
أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، وال يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة 
إال مرتبطة بدفعها. ثانيهما: أن يكون مرد األمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، 
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصاًل أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد 
من مزاياه، أو كان اإلخالل بالحقوق التي يدعيها ال يعود إليه فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون 
منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أي فائدة عملية يمكن 
أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها. ومن ثم 
يكون زمام إعمال هذا الشرط - بعنصريه - بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها، وإليها دون غيرها 

يعود أمر التحقق من توفره.
وحيث إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتعين أن يكون متوفًرا طوال مراحل الدعوى الدستورية، 
 إذ يشترط أن يكون موجوًدا وقت رفعها، وأن يستمر قائًما إلى وقت الحكم والفصل فيها، فإذا انتفت
منذ رفعها أو زالت قبل الفصل فيها وجب أال تخوض المحكمة الدستورية العليا في موضوعها، 
إليها من  إحالتها  أو عند  الدستورية  الدعوى  المصلحة عند رفع  توفر شرط  يكفي  أنه ال  بما مؤداه 
محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها بحيث إذا زالت المصلحة 

بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فال سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
ولما كان المدعي قد أخلي سبيله إلذعانه لقرار قاضي تنفيذ طولكرم الشرعي بتاريخ 2021/09/20م 
فإنه بهذه المثابة قد انطفأ سراج مصلحته من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة وذلك بعدم استمرار 
لنص  وفًقا  المباشرة  األصلية  الدعوى  قبول  شروط  أهم  تنتفي  وبالتالي  بحقه،  الضرر  شرط  تحقق 
المادة )1/27( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، وما استقر عليه 
قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة لقبول الدعوى 

الدستورية، وعليه يتعين الحكم بعدم قبولها.
وبناًء على كل ما تقدم فإنه يتبين عدم توفر الشروط الواجب توفرها في الدعوى األصلية المباشرة 

ال سيما المصلحة الشخصية المباشرة وفًقا للتفصيل السابق، ما يضحي معه عدم قبول الدعوى.

لهذه األسباب

قانون  من   )2/45( المادة  بأحكام  وعماًل  الدعوى،  قبول  بعدم  العليا  الدستورية  المحكمة  حكمت 
المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته مصادرة قيمة الكفالة.


