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با�سم��ساحب�اجلاللة�امللك�حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

ملك�مملكة�البحرين

املحكمة�الد�ستورية

باجلل�شة العلنية املنعقدة يوم الأربعاء 20 اأكتوبر 2021م، املوافق 14 ربيع الأول 1443هـ،                  

 برئا�شة معايل ال�شيخ خليفــــة بن را�شد بن عبداهلل اآل خليفــــة، رئي�س املحكمــة.

نائب  املال،  را�شــد  اإبراهيــم  اأحمـــد  امل�شـــت�شـــــــار  الق�شـــــــــــــاة:  ال�شــــــــــــادة  وع�شويـــة    

الكعبي،  و�شعيد ح�شن احلايكي، وعي�شى بن مبارك  الدوي�شان،  املحكمة، وعلي عبداهلل  رئي�س 

والدكتورة منى جا�شم الكواري، واأحمد حمد عبداهلل الدو�شري، اأع�شاء املحكمة الد�شتورية.

وح�شور ال�شيد عمر عبدالعزيز ح�شاين، اأمني ال�شر.

اأ�سدرت�احلكم�الآتي:

يف الدعوى املقيدة بجدول املحكمة الد�شتورية برقم )م.ت/2021/1( ل�شنة )19( ق�شائية.

املقامة�من:

معاذ مبارك العايدي

وكيله املحامي: اأحمد النم�شان الدو�شري.

�سد:

1- �شاحب ال�شمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء )ب�شفته(.

ويمثله جهاز ق�شايا الدولة.

2- �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري )اإدامة(.

وكيلها املحامي: ع�شام عبدالأمري التميمي.

الإجراءات

بتاريخ العا�شر من يونيو 2021م، اأودع املدعي �شحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة 

الد�شتورية طالًبا احلكم:

�اأوًل�– بالم�شـــي فـــي تنفيـــذ حكم المحكمـــة الد�شتورية ال�شـــادر في الدعـــوى الد�شتورية رقم 

)د/2016/2( بجل�شة 2016/11/30، والمن�شور بالجريدة الر�شمية العدد 3292 بتـــــاريخ 
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 باسم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
 ملك مملكة البحرين 
 المحكمة الدستورية 

 
                    هـ،1443 ربيع األول 14م، الموافق  2021 أكتوبر 20  بالجلسة العلنية المنعقدة يوم األربعاء

 المحكمــة. رئيس  ،خليفــــةل  آ معالي الشيخ خليفــــة بن راشد بن عبدهللابرئاسة  
 

الســـوعضوي       أحمـــــــتشـــالمس  :اةـــــــــــــالقضادة  ـــــــــــ ـة  إبراهي ـــار  راشــد  المحكمة،    ، المالد  ــم  رئيس  نائب 
  وعلي عبدهللا الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى بن مبارك الكعبي، والدكتورة منى جاسم الكواري، 

 وأحمد حمد عبدهللا الدوسري، أعضاء المحكمة الدستورية.
 

 ، أمين السر. عمر عبدالعزيز حسانيوحضور السيد 
 

 اآلتي: أصدرت الحكم 
 ( قضائية. 19) ة لسن  (1/2021/م.ت) في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم

 من: المقامة 
 معاذ مبارك العايدي 

 .النمشان الدوسري أحمد : ي المحام هوكيل
 :ضد

 صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء )بصفته(.-1
 جهاز قضايا الدولة. هويمثل

 . العقاري )إدامة(  لالستثمارشركة البحرين -2
 وكيلها المحامي: عصام عبداألمير التميمي. 

حكم�من�املحكمة�الد�ستورية
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2016/12/15، فيما ف�شل فيه من اأن المحكمة التي تنظر الطعن على قرارات لجنة المنازعات 

الإيجاريـــة هـــي المحكمة الكبرى المدنية ب�شفتها ال�شتئنافيـــة، مع ما يترتب على ذلك من 

اآثار اأخ�شها جواز الطعن بالتمييز على اأحكامها ال�شادرة في هذا الخ�شو�س.      

ثانًيـــا�– بعـــدم العتـــداد بالقرار ال�شادر من محكمة التمييز – فـــي غرفة م�شورة – في الطعن 

رقم 818 ل�شنة 2020 بتاريخ 2020/9/9، واعتباره كاأن لم يكن.

ثالًثا�- باإلزام المدعى عليهما الر�شوم والم�شروفات ومقابل اأتعاب المحاماة.

قّدم جهاز ق�شايا الدولة عن املدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها احلكم: اأوًل – وب�شفة 

اأ�شلية – عدم قبول دعوى منازعة التنفيذ لنتفاء حملها. ثانًيا – وب�شفة احتياطية – عدم 

قبول الدعوى لنتفاء �شرط امل�شلحة املو�شوعية املبا�شرة. ثالًثا – وعلى �شبيل الحتياط الكلي 

احلكم برف�س الدعوى لقيامها على غري ذي �شند من القانون.

كما قّدمت ال�شركة املدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها احلكم: 

بعدم قبول الدعوى لرفعها خالًفا للو�شع الذي ر�شمه القانون.  -1

برف�س الدعوى لعدم تعار�س الحكم ال�شادر في الطعن 818 ل�شنة 2020، والحكم ال�شادر   -2

عن المحكمة الد�شتورية في الدعوى الد�شتورية رقم )د/2016/2(.

رًدا على مذكرة  اأخرى  الأول، ومذكرة  رًدا على مذكرة املدعى عليه  م املدعي مذكرة  وقدَّ

املدعى عليها الثانية، وردد يف مذكرتيه دفاعه الوارد يف �شحيفة الدعوى.

مت ال�شركة املدعى عليها الثانية مذكرة تعقيًبا على مذكرة املدعي انتهت فيها اإىل  كما قدَّ

ذات طلباتها يف مذكرتها �شالفة الإ�شارة.

نظرت الدعوى على النحو املُبنيَّ مبحا�شر اجلل�شات، وقررت املحكمة اإ�شدار احلكم فيها 

بجل�شة اليوم.

املحكمة

بعد الطالع على الأوراق واملداولة.

اأن  يف   - الأوراق  و�شائر  الدعوى  �شحيفة  من  يبني  ما  – على  تتح�شل  الوقائع  اإن  حيث 

اأمام  ل�شنة 2020   9 رقم  الإيجارية  املنازعة  واآخرين  املدعي  اأقامت �شد  الثانية  املدعى عليها 

جلنة املنازعات الإيجارية طلبت فيها احلكم بطرد املدعى عليهم من العني املوؤجرة وت�شليمها 

للمدعية، وبتاريخ 2020/3/17، اأ�شدرت تلك اللجنة قرارها بطرد املدعى عليهــــم من الأر�س 
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الكائنة يف منطقة جنوب املحرق. ومل يرت�ِس املدعى عليهم بهذا القرار فطعنوا عليه اأمام 

املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية – الدائرة الأوىل – بال�شتئناف رقم 1582 ل�شنة 2020، 

بتاأييد القرار املطعون عليه، طعن املدعى عليهم بالتمييز بالطعن رقم 818 ل�شنة  التي ق�شت 

.2020

– بعدم قبول  – يف غرفة م�شورة  التمييز قرارها  اأ�شدرت حمكمة  وبتاريخ 2020/9/9، 

الطعن واأوردت بالأ�شباب »... من املقرر وفًقا لن�س املادتني )1/8(، )9( من قانون حمكمة 

اأن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق التمييز هي الأحكام ال�شادرة من حمكمة  التمييز 

�شدور  وحالة  ال�شتئنافية،  ب�شفتها  املدنية  الكربى  املحكمة  من  اأو  املدنية  العليا  ال�شتئناف 

واأن �شدر  �شبق  اآخر  نزاع خالًفا حلكم  اأ�شدرته ف�شل يف  التي  املحكمة  كانت  اأًيا  نهائي  حكم 

بني اخل�شوم اأنف�شهم وحاز قوة الأمر املق�شي، اأو احلالت التي يجيز املُ�شّرع الطعن فيها اأمام 

هذه املحكمة بن�س خا�س، وكان احلكم املطعون فيه قد �شدر من املحكمة الكربى املدنية نهائًيا 

ب�شفتها البتدائية طعًنا على قرار جلنة املنازعات الإيجارية، وذلك وفًقا لن�س املادتني )40(، 

فيه  الطعن  يجوز  ل  ثم  ومن   ،2014 ل�شنة   )27( رقم  العقارات  اإيجارات  قانون  من  )43/اأ( 

بطريق التمييز، الأمر الذي يتعني معه عدم قبول الطعن«.

واأورد املدعي يف �شحيفة دعواه اأن هذا القرار ال�شادر من حمكمة التمييز بعدم جواز الطعن 

بالتمييز على اأحكام املحكمة الكربى املدنية ال�شادرة يف الطعن على قرارات جلنة املنازعات 

الإيجارية، ميثل عائًقا وعقبة يف تنفيذ احلكم ال�شادر من املحكمة الد�شتورية رقم د/2016/2 

 ،)40( املواد  د�شتورية  بعدم  احلكم  بطلب  واملقامة  الدعوى.  برف�س   ،2016/11/30 بتاريخ 

اأ�شباب مرتبطة ارتباًطا  اإيجار العقارات، وذلك تاأ�شي�ًشا على  )41(، )42(، )43( من قانون 

وثيًقا مبنطوق هذا احلكم والذي اأورد بها ما ن�شه: )ملا كان ذلك وكان امل�شرع قد اأفرد تنظيًما 

ق�شائًيا حل�شم الدعاوى واملنازعات النا�شئة عن عقود اإيجار العقارات اخلا�شعة لأحكام القانون 

اأوًل اإىل جلنة املنازعات الإيجارية، وهي هيئة ذات  رقم )27( ل�شنة 2014، باأن يتم اللتجاء 

اخت�شا�س ق�شائي، تتوافر فيها جميع ال�شمانات الق�شائية املن�شو�س عليها قانوًنا، وُت�شدر يف 

النزاعات املعرو�شة عليها قرارات م�شببة كالأحكام الق�شائية، يجوز الطعن عليها اأمام املحكمة 

الكربى املدنية خالل اأجل حمدد وت�شدر حكمها يف الطعن ويكون حكمها يف الطعن نهائًيا ...(.

ويرى املدعي اأنه من خالل ذلك يتبني اأن هذا احلكم قد ت�شمنت اأ�شبابه املرتبطة مبنطوقه 

قاعدة قانونية م�شمونها اأن قرارات جلنة املنازعــات الإيجـــارية ذات طبيعة ق�شــــائـية وليـ�شت 
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اإدارية، وذلك لف�شلها يف خ�شومة ق�شائية بني طرفيها وبالتايل فاإنها متثل التقا�شي على 

اأول درجة، واأن املحكمة الكربى املدنية عند نظرها الطعن بال�شتئناف على قرار هذه اللجنة 

تقبل  ل  اأنها  مبعنى  نهائية،  ال�شاأن  هذا  يف  واأحكامها  درجة،  ثاين  على  التقا�شي  متثل  فاإنها 

بالطرق  عليها  الطعن  ُيقبل  فال  املدنية،  العليا  ال�شتئناف  اأمام حمكمة  ال�شتئناف من جديد 

العادية، واإمنا ُيقبل الطعن عليها بالطرق غري العادية فقط. وعلى هذا الأ�شا�س وهذا املعنى الذي 

حدده احلكم الد�شتوري فاإن املحكمة الكربى املدنية حني ت�شدر حكمها يف الطعن املاثل اأمامها 

فاإنها ت�شدره – وبطريق ال�شرورة واللزوم - ب�شفتها ال�شتئنافية، هذا ف�شاًل عن اأن احلكم 

الد�شتوري �شالف البيان قد و�شف املحكمة الكربى املدنية التي تنظر الطعن على قرارات جلنة 

املنازعات الإيجارية – ويف اأكرث من مو�شع من احلكم – باأنها املحكمة الكربى ال�شتئنافية، اإل 

اأن قرار حمكمة التمييز يف الطعن رقم 818 ل�شنة 2020- مو�شوع منازعة التنفيذ املاثلة اآنف 

الذكر – قد اأ�شبغ معنًى مغايًرا لن�شو�س املواد )40(، )41(، )42(، )43( من قانون اإيجار 

العقارات وذلك باملخالفة ملا انتهت اإليه املحكمة الد�شتورية يف ق�شائها �شالف البيان.

وا�شتطرد املدعي قائاًل اإن هذا املعنى الذي اأ�شبغته املحكمة الد�شتورية مل�شمون هذه املواد 

من قانون اإيجار العقارات ُيكون الدعامة الأ�شا�شية التي اأنبنى عليها حكمها املتقدم ولزم للنتيجة 

التي انتهى اإليها ويرتبط ارتباًطا وثيًقا مبنطوقه ويكمله لتمتد اإليه احلجية التي اأ�شبغتها الفقرة 

الأوىل من املادة )31( من قانون املحكمة الد�شتورية بالن�شبة للكافة وللدولة ب�شلطاتها املختلفة. 

كما اأن الأعمال التح�شريية للمادة رقم )43( من قانون اإيجار العقارات ت�شري اإىل اجتاه اإرادة 

املنازعات  ال�شادرة يف  املدنية  الكربى  اأحكام املحكمة  بالتمييز على  الطعن  امل�شرع نحو جواز 

الإيجارية، اإذ اإن جمل�س ال�شورى عند مناق�شة املادة )43( من قانون اإيجار العقارات رقم )27( 

ل�شنة 2014، امل�شار اإليه وفق ما هو ثابت مب�شبطة جل�شة 2014/5/22، يت�شح منها اأن اإرادة 

من  ال�شادر  احلكم  على  الطعن  – اإىل جواز  و�شريحة  – ب�شورة جازمة  اجتهت  قد  امل�شرع 

املحكمة الكربى املدنية طعًنا على قرار جلنة املنازعات الإيجارية اأمام حمكمة التمييز، وباأنها 

مل تتجه اإىل غلق باب الطعن عليه بهذا الطريق، وباأن املق�شود من املحكمة التي تنظر الطعن 

هي املحكمة الكربى املدنية ب�شفتها ال�شتئنافية.

وحيث اإنه عن دفع ال�شركة املدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى �شكاًل لرفعها خالًفا حلكم 

اإن�شاء املحكمة الد�شتورية، اإذ اإن املدعي مل يبِد دفعه بعدم الد�شتورية  املادة )18( من قانون 

اأمام حمكمة املو�شوع ومل ت�شرح له اأي حمكمة بتقدمي الطعن، فاإنه دفع غري �شديد، ذلك اأن 

الدعوى املاثلة لي�شت من املنازعات اخلا�شة بالرقابة على د�شتورية القوانني واللوائح التي تنظم 
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طرق رفعها املادة )18( �شالفة الإ�شارة – واإمنا هي منازعة متعلقة بتنفيذ الأحكام ال�شادرة 

عن املحكمة الد�شتورية التي تف�شل فيها املحكمة طبًقا للمادة )32( من قانون اإن�شائها. 

وقد جرى ق�شاء هذه املحكمة على اأنه يجوز رفع منازعة التنفيذ املت�شلة باأحكامها مبا�شرة 

من هوؤلء الذين تعلقت م�شاحلهم ال�شخ�شية املبا�شرة باإعمال م�شمونها دون ما حاجة اإىل اأن 

تاأذن لهم حمكمة املو�شوع باإقامة املنازعة يف التنفيذ.

وحيث اإنه عن دفع جهاز ق�شايا الدولة بانتفاء �شرط امل�شلحة ال�شخ�شية املبا�شرة للمدعي 

على �شند من اأن النزاع املو�شوعي �شبق اأن ق�شت فيه حمكمة التمييز يف الطعن رقم 6 ل�شنة 

2001، والذي انتهت فيه اإىل اإنهاء عقد الإيجار حمل النزاع، فاإنه دفع مردود. اإذ اإن املادة )33( 

اأنه: »فيما عدا ما ن�س عليه هذا القانون من  اإن�شاء املحكمة الد�شتورية تن�س على  من قانون 

اأحكام ت�شري على قرارات الإحالة اإىل املحكمة والدعاوى التي تقدم اإليها والأحكام والقرارات 

ال�شادرة عنها القواعد املقررة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية مبا ل يتعار�س مع طبيعة 

اخت�شا�س املحكمة والأو�شاع املقررة اأمامها«.

كما تن�س املادة )5( من قانون املرافعات املدنية والتجارية على اأنه: »ل يقبل اأي طلب اأو 

دفع ل يكون ل�شاحبه فيه م�شلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي امل�شلحة املحتملة اإذا 

كان الغر�س من الطلب الحتياط لدفع �شرر حمدق اأو ال�شتيثاق حلق يخ�شى زوال دليله عند 

النزاع فيه«.

وحيث اإن الأ�شل املقرر بن�س هذه املادة اخلام�شة هو األ تقبل اأي دعوى ل تكون لرافعها فيها 

م�شلحة قائمة يقرها القانون، اأو م�شلحة حمتملة – بال�شروط التي بينها – وقد اأحال قانون 

املحكمة الد�شتورية بن�س مادته رقم )33( اإىل اأحكام قانون املرافعات جميعها كافاًل �شريانها 

على الدعاوى والطلبات التي تقدم اإليها ب�شرطني اأولهما: األ يكون قانون املحكمة مت�شمًنا لن�س 

والأو�شاع  األ يكون تطبيقها منافًيا لطبيعة اخت�شا�س املحكمة  وثانيهما:  خا�س على خالفها. 

املقررة اأمامها.

التنفيذ املاثلة والق�شاء مبا يطلبه املدعي بعدم  ملا كان ما تقدم وكان الف�شل يف منازعة 

العتداد بقرار غرفة امل�شورة مبحكمة التمييز يف الطعن رقم 818 ل�شنة 2020، موؤداه اأن ينعقد 

الف�شل يف النزاع من جديد اأمام حمكمة التمييز، على �شوء ق�شاء املحكمة الد�شتورية امللزم 

للكافة وجميع �شلطات الدولة، ومن ثم فاإنه يكون للمدعي م�شلحة �شخ�شية ومبا�شرة يف اإقامة 

دعوى منازعة التنفيذ املاثلة، والتي ت�شتقل بذاتها ومقوماتها وموجباتها عن الدعوى املو�شوعية، 
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فال تندجمان يف بع�شهما، ول تتحدان يف اأ�ش�س الف�شل يف كل منهما، ويكون الدفع بانتفاء 

امل�شلحة جدير بالرف�س.

وحيث اإنَّ ق�شاء هذه املحكمة قد جرى على اأن قوام منازعة التنفيذ اأن يكون تنفيذ احلكم 

 – الق�شائي مل يتم وفًقا لطبيعته، وعلى �شوء الأ�شل فيه، بل اعرت�شته عوائق حتول قانونـــــًا 

مب�شمونها اأو اأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعّطل تبًعا لذلك اأو تقّيد ات�شال حلقاته وت�شاممها 

القانونية هي ذاتها  التنفيذ  تكون عوائق  ثم  اآثاره كاملة دون نق�شان، ومن  يعرقل جريان  مبا 

مو�شوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى يف غايتها النهائية اإنهاء الآثار القانونية امل�شاحبة لتلك 

العوائق اأو النا�شئة عنها اأو املرتتبة عليها، ول يكون ذلك اإل باإ�شقاط م�شبباتها، واإعدام وجودها 

ل�شمان العودة بالتنفيذ اإىل حالته ال�شابقة على ن�شوئها، وكلما كان التنفيذ متعلًقا بحكم �شادر 

يف دعوى د�شتورية، فاإن حقيقة م�شمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار املتولدة 

عنه يف �شياقها وعلى �شوء ال�شلة احلتمية التي تقوم بينها هي التي حتدد جميعها �شكل التنفيذ 

املحكمة  تدخل  اأن  بيد  فعاليته،  ل�شمان  لزًما  يكون  ما  كذلك  وتعني  الإجمالية،  �شورته  وتبلور 

اآثارها يف مواجهة  اأحكامها، وتنال من جريان  التي تعرت�س  التنفيذ  الد�شتورية لإزاحة عوائق 

الكافة دون متييز، بلوًغا للغاية املبتغاة منها يف تاأمني احلقوق لالأفراد و�شون حرياتهم، اإمنا 

يفرت�س ثالثة اأمور، اأولها: اأن تكون هذه العوائق – �شواء بطبيعتها اأو بالنظر اإىل نتائجها – حتول 

فعاًل دون تنفيذ اأحكامها تنفيذا �شحيًحا مكتماًل اأو مقّيًدا لنطاقها. ثانيها: اأن يكون اإ�شنادها 

اإىل تلك الأحكام وربطها منطقًيا بها ممكًنا، فاإذا مل تكن بها من �شلة، فاإن خ�شومة التنفيذ 

اأن منازعة  ثالثها:  تعترب غريبة عنها منافية حلقيقتها ومو�شوعها.  بل  العوائق،  بتلك  تقوم  ل 

التنفيذ ل ُتعدُّ طريًقا للطعن يف الأحكام الق�شائية وهو ما ل متتد اإليه ولية هذه املحكمة.

اأن احلجية املطلقة لأحكام  اإّنه من املقرر وفًقا ملا ا�شتقر عليه ق�شاء هذه املحكمة  وحيث 

املحكمة الد�شتورية يف الدعاوى الد�شتورية، �شواء كان احلكم قد ق�شى بعدم د�شتورية الن�س 

�شلطة يف  كل  يلزم  د�شتورية، مبا  م�شاألة  ف�شاًل يف  قبولها  بعدم  اأو  الدعوى  برف�س  اأو  الطعني 

على  مقت�شاه  وتنفيذ  ق�شائها  باحرتام  اختالفها-  على  الق�شائية  اجلهات  فيها  مبا   - الدولة 

وجهه ال�شحيح، كما تثبت هذه احلجية املطلقة لأ�شباب احلكم الد�شتوري اإذا ما كانت مرتبطة 

باملنطوق ارتباًطا وثيًقا، اإّما لأنها متثل دعامة �شرورية له ل يقوم من دونها، واإّما لأنها ح�شمت 

جزًءا من النزاع اأو ف�شلت يف دفع من الدفوع التي اأثريت يف الدعوى.

اأن ق�شاء احلكم يعترب من�شرًفا اإىل امل�شائل التي ف�شل فيها �شراحة،  ومن املقرر كذلك 

وكذلــك اإىل تلــك التي ترتبـــط بها بحــكم القت�شــاء العقلي فال يكونــان اإل ُكـــاّل غيــر منـق�شم، 
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ويتكامالن بالتايل يف �شاأن بنيان احلكم، والدعائم التي يقوم عليها. اأّما ما مل يكن مطروًحا 

على املحكمة، ومل يكن مثاًرا للنزاع اأمامها، ومل تف�شل فيه بالفعل فال ميكن اأن يكون مو�شوعا 

حلكم يحوز قوة الأمر املق�شي؛ فهي ل تلحق �شوى منطوق احلكم وما هو مت�شل بهذا املنطوق 

من الأ�شباب ات�شاًل حتمًيا بحيث ل تقوم له قائمة اإل بها.

الد�شتورية رقم  الواردة يف احلكم يف الدعوى  اإنه ملا كان ما تقدم وكانت الأ�شباب  وحيث 

منازعة  يف  املدعي  اإليها  يت�شاند  والتي   - الإ�شارة  �شالفة   - ق�شائية   )14( ل�شنة  د/2016/2 

التنفيذ املاثلة ويرى اأن ما اأوردته غرفة امل�شورة مبحكمة التمييز يف اأ�شباب قرارها يف الطعن 

احلكم  تنفيذ  يف  عقبة  يعد  قبوله  – بعدم  التنفيذ  منازعة  – مو�شوع   2020 ل�شنة   818 رقم 

الد�شتوري مل�شادمته له. اإذ ت�شمن القرار: »... وكان احلكم املطعون فيه قد �شدر من املحكمة 

الكربى املدنية نهائًيا ب�شفتها البتدائية طعًنا على قرار جلنة املنازعات اليجارية وذلك وفًقا 

اإيجار العقارات رقم )27( ل�شنة 2014، ومن ثم ل  لن�س املادتني )40(، )43/اأ( من قانون 

يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ...« واأن ذلك يتناق�س مع مقت�شى احلكم الد�شتوري، مبقولة 

اإن املعنى الذي حدده احلكم الد�شتوري لن�س املادة )43(، هو اأن املحكمة الكربى املدنية حني 

ت�شدر حكمها يف الطعن يف قرار جلنة املنازعات الإيجارية، فاإنها ت�شدره وبطريق ال�شرورة 

واللزوم ب�شفتها ال�شتئنافية فاإن هذا القول مردود، ول يتفق مع ما ت�شمنه احلكم الد�شتوري 

املنازع يف تنفيذه اإذ اإن الفقرة منه التي ي�شتند اإليها املدعي – �شالفة البيان – ن�شت على اأنه: 

ب�شفتها  اأنها  تذكر  ومل  املدنية«  الكربى  املحكمة  اأمام  اللجنة(  )قرارات  عليها  الطعن  »يجوز 

البتدائية اأم ال�شتئنافية وهو ذات ما اأورده ن�س البند )اأ( من املادة )43( من القانون رقم 

)27( ل�شنة 2014.

وحيث اإنه بالإ�شافة اإىل ما تقدم فاإن احلكم يف الدعوى الد�شتورية املنازع يف تنفيذه رد على 

باإقامتها �شدر عن املحكمة  الت�شريح  اإن  الدعوى مبقولة  الدولة بعدم قبول  دفع جهاز ق�شايا 

الكربى ال�شتئنافية، يف حني اأن الطعن يف قرار جلنة املنازعات الإيجارية يكون اأمام املحكمة 

الكربى املدنية طبًقا لن�س املادة )43( �شالفة الإ�شارة، واأورد احلكم يف اأ�شبابه اأن هذا الدفع 

غري �شديد، ذلك اأن الطعن يف قرار جلنة املنازعات الإيجارية تنفرد بتحقيقه حمكمة املو�شوع 

ول �شاأن للطعن بعدم د�شتورية املواد )40(، )41(، )42(، )43( من القانون به. ومن ثم فاإن 

املحكمة الد�شتورية مل حتدد �شفة املحكمة الكربى املدنية طبًقا لن�س املادة )43( هل هي ب�شفة 

ابتدائية اأم ا�شتئنافية ول يغري من الأمر ورود عبارة »املحكمة الكربى ال�شتئنافية« يف اأكرث من 

مو�شع من احلــكم عند الإ�شـــارة اإىل وقائــع الدعوى، ذلك اأن الطعــن بعدم الد�شتـــوريـــة الذي 
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ما  اأن  كما  ال�شتئنافية،  الكربى  املحكمة  من  به  م�شّرًحا  كان  الد�شتورية  املحكمة  نظرته 

ت�شمنه احلكم يف الدعوى الد�شتورية – اآنفة الإ�شارة – من اأن جلنة املنازعات الإيجارية هي 

هيئة ذات اخت�شا�س ق�شائي، واأن امل�شرع حني اأوجب التقا�شي اأمامها مل يخّل بحق التقا�شي اأو 

ينال من ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية، اأو يهدر مبداأ امل�شاواة، ل توجد ثمة �شلة حتمية بينه وبني 

اأن تكون املحكمة الكربى املدنية – حني تنظر الطعون يف قرارات اللجنة – ب�شفتها البتدائية، 

�شمًنا  اأو  �شراحة  الد�شتورية  الدعوى  يف  احلكم  اأ�شباب  تت�شمن  ومل  ال�شتئنافية  ب�شفتها  اأم 

ل  اإذ  بالتمييز من عدمه،  فيه  الطعن  يجوز  الكربى  املحكمة  اأن حكم  العقلي  القت�شاء  بحكم 

يوجد ثمة ارتباط بني اعتبار جلنة املنازعات الإيجارية هيئة ذات اخت�شا�س ق�شائي وبني جواز 

الطعن يف الأحكام ال�شادرة من املحكمة الكربى املدنية ب�شاأنها اأمام حمكمة التمييز، ذلك اأن 

اأ�شبابه اأن  – قد ت�شمنت  اإليه  احلكم يف الدعوى الد�شتورية ذاتها رقم )د/2016/2( امل�شار 

الد�شتور مل يتطلب اأن يكون التقا�شي على اأكرث من درجة يف جميع اأنواع املنازعات، واإمنا ترك 

ذلك لل�شلطة التقديرية للم�شرع ومراعاة طبيعة املنازعات التي قد تختلف فيما بينها، والذي 

تّغيا �شرعة اإنهاء املنازعات الإيجارية حتى ت�شتقر حقوق اأ�شحابها.

وحيث اإن ما اأورده املدعي يف �شحيفة دعواه باأن الأعمال التح�شريية للمادة رقم )43( من 

قانون اإيجار العقارات – اآنفة الذكر – ت�شري اإىل اجتاه اإرادة املُ�شّرع نحو جواز الطعن بالتمييز 

اأحكام املحكمة الكربى املدنية ال�شادرة يف املنازعات الإيجارية، وبفر�س �شحته فاإنه ل  على 

يعد �شنًدا ملنازعة التنفيذ القائمة، فاإنه وعلى النحو ال�شالف بيانه، فاإن قوام منازعة التنفيذ 

اأن يكون تنفيذ احلكم يف الدعوى الد�شتورية املنازع يف تنفيذه مل يتم وفًقا لطبيعته وعلى �شوء 

الأ�شل فيه وهو ما يحدد نطاق منازعة التنفيذ ح�شًرا، فال ميتد اإىل بحث الأعمال التح�شريية 

لن�شو�س القانون املطعون بعدم د�شتوريتها، واإمنا تنح�شر فيما ت�شمنه احلكم املنازع يف تنفيذه، 

يف منطوقه اأو اأ�شبابه املرتبطة به ارتباًطا ل يقبل التجزئة.

وحيث اإنه وبالبناء على ما تقدم، وبالفرتا�س – جدًل – اأن غرفة امل�شورة مبحكمة التمييز 

اإيجار العقارات رقم )27(  قد جانبها ال�شواب يف تطبيق املادتني )40(، )43/اأ( من قانون 

ل�شنة 2014، فاإن ذلك ل يجوز اأن يكون �شنًدا لخت�شا�س املحكمة الد�شتورية بنظر منازعات 

التنفيذ املعقودة لها مبوجب ن�س املادة )32( من قانونها ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )27( 

اإىل  اأن ميتد  دون  اأحكامها،  تنفيذ  تعرت�س  التي  العوائق  اإزالة  يدور حول  والذي   ،2002 ل�شنة 

املحكمة  تعد  ل  اإذ  عوار،  من  الأخرى  الق�شاء  جهات  من  ال�شادرة  الأحكام  حلق  ما  ت�شحيح 

الد�شتورية حال ممار�شتها هذا الخت�شا�س جهة طعن يف تلك الأحكام.
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الدعوى  يف  الد�شتورية  املحكمة  من  ال�شادر  تنفيذه  يف  املنازع  احلكم  كان  ملا  اإنه  وحيث 

الطعن  جواز  مل�شاألة  �شمًنا  اأو  �شراحة  يعر�س  مل   ،2016 نوفمرب   30 بجل�شة  د/2016/2  رقم 

بالتمييز يف اأحكام املحكمة الكربى املدنية حال ف�شلها يف الطعون على القرارات ال�شادرة من 

امل�شورة  �شاأنها قرار غرفة  التي عيب املدعي يف  امل�شاألة عينها  الإيجارية وهي  املنازعات  جلنة 

مبحكمة التمييز ال�شالف الذكر، ومن ثم فال يكون ثمة �شلة بني هذا احلكم ال�شادر من املحكمة 

الد�شتورية وقرار الغرفة، وتنحل املنازعة املعرو�شة اإىل طعن يف ذلك القرار، ل ي�شتنه�س ولية 

هذه املحكمة مما تكون معه الدعوى املعرو�شة حرية بعدم القبول.

فلهذه�الأ�سباب

حكمت�املحكمة�بعدم�قبول�الدعوى،�واإلزام�املدعي�بامل�سروفات�
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