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صدر الحكم األتى:
) لسنة 21فى الدعوى المقیدة فى سجل المحكمة الدستوریة برقم (

محكمة االستئناف القضیة رقم " دستوري" بعد أن أحالت2015
.5مدنى /–أمر تقدیر أتعاب 2014) لسنة 152(

المرفوعة من:
عماد جاسم حممد بوراشد

ضـــــــــــد
صر صاحل الصاحل صاحل 

انطوت على تمییز غیر - )32/1المادة (–تقدیره –اة ــــــأتعاب المحام- 1
مبرر دستوریًا.

تعاب احملاماة ، فأعترب إذ مايز بني املتقاضني ىف جما ل التداعى ىف شأن املطالبة 
املنازعة ىف تقدير أتعاب احملاماة ىف حالة وجود عقد اتفاق على هذه األتعاب هى منازعة 
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عادية ُجترى اإلجراءات فيها وفًقا لإلجراءات املعتادة للدعاوى املدنية من حيق 
، بينما أعطت للمحامى الذى االختصاص بنظرها ، والطعن ىف األحكام الصادرة فيها

طًال ،  مل يربم عقد اتفاق مكتوب على األتعاب أوكان االتفاق املربم بينه وبني موكله 
ا ائى غري قابل احلق ىف اللجوء على حمكمة االستئناف لتقدر دائر املدنية أتعابه بقرار 

ألن أعمال للطعن فيه ، على الرغم من عدم استناد هذا التمييز على أساس موضوعى
.احملاماة الىت يزاوهلا احملامون ىف احلالتني واحدة

فى حالة "قصره على درجة واحدة –تقدیر أتعاب المحاماة- حق التقاضى- 2
مبررة.انطوائھ على تفرقة غیر –"عدم وجود اتفاق مكتوب

- ىف حالة عدم وجود اتفاق مكتوب–قصر نظر املنازعة ىف تقدير أتعاب احملاماة 
ى درجة واحدة ينطوى على تفرقة غري مربرة بينها وبني املنازعة ىف تقدير ذات عل

ا  األتعاب ىف حالة وجود اتفاق عليها بني الطرفني ،والىت جيوز الطعن فيما يصدر بشأ
من أحكام وفًقا للقواعد العامة املقررة للطعن ىف األحكام ، وهو ما خيالف مبدأ 

تقاضى الذى كفله الدستور للناس كافة.املساواة وميثل إخالالً حبق ال
.مؤداه–مبدأ دستورى أصیل –حق التقاضى - 3

أن حق التقاضى للناس كافة مبدأ دستورى - ىف قضاء هذه احملكمة–من املقرر 
ا والذود عنها ورد  عتباره الوسيلة الىت تكفل لألفراد محاية حقوقهم والتمتع  أصيل 

.االعتداء عليها
.سلطة تقدیریة للمشرع –ظیمھا تن- حقوق- 4

ا سلطة تقديرية مامل يقيدها  واألصل ىف سلطة املشرع ىف موضوع تنظيم احلقوق أ
.الدستور بضوابط معينة تعترب حًدا هلا حيول دون إطالقها

قواعدھا اإلجرائیة –خصومة قضائیة –حق التقاضى –مبدأ المساواة - 5
والموضوعیة.
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إىل القضاء هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم جعل الدستور حق اللجوء
القانونية ىف سعيهم لرد االعتداء على حقوقهم دفاًعا عن مصاحلهم ، حبيث ال يتمايزون 
فيما بينهم ىف جمال حقهم ىف النفاذ إىل قاضيهم الطبيعى، وال ىف نطاق القواعد 

ىف جمال التداعى بشان اإلجرائية أو املوضوعية الىت حتكم اخلصومة القضائية ، وال
ا وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط املطال ا، إذ أنه باحلقوق املدعى  ى دوًما غنبية 

أن تكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء ىف جمال اقتضاء تلك احلقوق، أو 
الدفاع عنها ، أو الطعن على األحكام الىت تصدر فيها.

عــــــــالوقائ
أن –يبني من حكم اإلحالة وسائر األوراق حسبما –الوقائع لحاصحيث إن 

) قدم طلًبا للدائرة املدنية مبحكمة االستئناف قيد احملامى ( عماد جاسم حممد بوراشد
لتقدير األتعاب املستحقة 5مدىن /–أمر تقدير أتعاب 2014) لسنة 152برقم (

صر صاحل الصاحل) عن مب ) 2070اشرة الدعوى رقم (له قبل املدعى عليه ( صاحل 
جتارى 2011) لسنة 1075، واستئنافها رقم (20جتارى كلى /2009لسنة 

لتمييز رقم (11/ . وذلك على سند 4جتارى /2013) لسنة 1093والطعن 
ن املدعى عليه قد قام  بتوكيله إلقامة ومباشرة الدعوى املشار إليها والىت من القول 

ر ، ورد مبلغ ( أقامها له بطلب بطالن عق د بيع أسهم ، وإلغاء ما ترتب عليه من آ
% عن ذلك املبلغ 7د. ك) قيمة األسهم املبيعة والفوائد القانونية بواقع 100000

ريخ املطالبة القضائية وحىت متام السداد ، وقد قضت حمكمة أول درجة بعد ندب  من 
كيًال عنه ىف االستئناف الذى خبري ببطالن التصرف، وبرد املبلغ املطالب به، وحضر و 

لرد على  أقامه اخلصم حىت قضى برفضه وبتأييد احلكم املستأنف ، كما أودع مذكرة 
لتمييز الذى أقيم على احلكم األخري،وقررت احملكمة عدم قبوله ىف أسباب الطعن 
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غرفة املشورة ، إال أنه بعد احلصول على هذه األحكام امتنع عن أداء األتعاب 
د. ك) ونظًرا للعالقة الودية بينهما فلم 20000حقة له ، والىت تقدر مببلغ ( املست
ألتعاب، لذا تقدم بطلبه سالف الذكر.يتم  إبرام عقد مكتوب 

من املادة وأثناء نظر الطلب أمام احملكمة دفع املدعى بعدم دستورية الفقرة األوىل
مهنة احملاماة أمام احملاكم ىف شأن تنظيم 1964) لسنة 42) من القانون رقم (32(

لقانون رقم ( ، فيما تضمنته من النص على أنه ىف حالة 1996) لسنة 62املعدل 
عدم وجود اتفاق مكتوب على األتعاب أو بطالن االتفاق يعرض أمر تقديرها على 
الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف للفصل فيه بعد االستئناس برأى مجعية احملامني بقرار 

) 166، 34، 29، 8، 7ائى غري قابل للطعن فيه ، قوالً منه مبخالفتها املواد ( 
من الدستور.
حالته إىل 24/6/2015وجبلسة  قضت احملكمة بوقف نظر أمر التقدير و

) من القانون 32احملكمة الدستورية للفصل ىف مدى دستورية الفقرة األوىل من املادة (
ائية القرار الصادر املشار 1964) لسنة 42رقم ( إليه فيما تضمنته من النص على 

ت  من الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف وعدم قابليته للطعن فيه، وذلك بعد أن ار
جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص.

وعقب ورود ملف الدعوى إىل إدارة كتاب هذه احملكمة ، قيدت ىف سجلها برقم 
" دستوري"، ومت إخطار ذوى الشأن.2015) لسنة 21(

الدعوى على الوجه املبني مبحضر جلستها ، وقررت احملكمة ونظرت هذه احملكمة 
إصدار احلكم ىف الدعوى جبلسة اليوم .

المحكمة 
، ومساع املرافعة ، وبعد املداولة .بعد االطالع على األوراق 

قد استوفت أوضاعها املقررة قانوً .وحيث إن إجراءات اإلحالة 
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ىف شأن تنظيم مهنة 1964) لسنة 42) من القانون رقم (32وحيق إن املادة (
لقانون رقم ( ، تنص على أنه 1996) لسنة 62احملاماة أمام احملاكم، بعد استبداهلا 

احملرر بينه وبني موكله ، وإذا تفرعت عن الدعوى ي أتعاً وفًقا للعقد"يتقاضي احملام
تعابه عنها، ويف حالة عدم  موضوع االتفاق أعمال أخرى كان للمحامي أن يطلب 

اتفاق مكتوب على األتعاب أو بطالن االتفاق بعرض أمر تقديرها على الدائرة وجود 
ائى املدنية مبحكمة االستئناف للفصل فيه بعد اال ستئناس برأى مجعية احملامني بقرار 

غري قابل للطعن فيه".
حسبما –) سالفة البيان 32وحيث إن مبىن النعى على الفقرة األوىل من املادة (

) و 29حاصله أن نص هذه الفقرة قد خالف املادتني (–يبني من حكم اإلحالة 
تعاب ) من الدستور ، إذ مايز بني املتقاضني ىف جمال التد166( اعى ىف شأن املطالبة 

أتعاب احملاماة ىف حالة وجود عقد اتفاق على هذه احملاماة ، فأعترب املنازعة ىف تقدير 
األتعاب هى منازعة عادية ُجترى اإلجراءات فيها وفًقا لإلجراءات املعتادة للدعاوى 

ا أعطت ، والطعن ىف األحكام الصادرة فيها، بينماملدنية من حيق االختصاص بنظرها 
للمحامى الذى مل يربم عقد اتفاق مكتوب على األتعاب أوكان االتفاق املربم بينه وبني 

ا طًال ، احلق ىف اللجوء على حمكمة االستئناف لتقدر دائر املدنية أتعابه بقرار موكله 
ائى غري قابل للطعن فيه ، على الرغم من عدم استناد هذا التمييز على أساس 

عمال احملاماة الىت يزاوهلا احملامون ىف احلالتني واحدة ، فضًال عن أن موضوعى ألن أ
على - اتفاق مكتوبىف حالة عدم وجود –قصر نظر املنازعة ىف تقدير أتعاب احملاماة 

درجة واحدة ينطوى على تفرقة غري مربرة بينها وبني املنازعة ىف تقدير ذات األتعاب ىف 
ا من أحكام حالة وجود اتفاق عليها بني الطر  فني ،والىت جيوز الطعن فيما يصدر بشأ

وفًقا للقواعد العامة املقررة للطعن ىف األحكام ، وهو ما خيالف مبدأ املساواة وميثل 
إخالالً حبق التقاضى الذى كفله الدستور للناس كافة.
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أن حق - ىف قضاء هذه احملكمة–، ذلك أن من املقرر وحيث إن هذا النعي يف حمله
عتباره الوسيلة الىت تكفل لألفراد محاية التق اضى للناس كافة مبدأ دستورى أصيل 

ا والذود عنها ورد االعتداء عليها، واألصل ىف سلطة املشرع ىف  حقوقهم والتمتع 
ا سلطة تقديرية مامل يقيدها الدستور بضوابط معينة تعترب حًدا  موضوع تنظيم احلقوق أ

هو حق للناس كافة عل الدستور حق اللجوء إىل القضاء هلا حيول دون إطالقها،وقد ج
تتكافأ فيه مراكزهم القانونية ىف سعيهم لرد االعتداء على حقوقهم دفاًعا عن مصاحلهم، 
حبيث ال يتمايزون فيما بينهم ىف جمال حقهم ىف النفاذ إىل قاضيهم الطبيعى، وال ىف 

صومة القضائية ، وال ىف جمال أو املوضوعية الىت حتكم اخلنطاق القواعد اإلجرائية
ا وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط املطال ا، إذ بالتداعى بشان احلقوق املدعى  ة 

الواحدة قواعد موحدة سواء ىف جمال اقتضاء تلك ى دوًما أن تكون للخصومةغنبيأنه 
احلقوق، أو الدفاع عنها ، أو الطعن على األحكام الىت تصدر فيها.

ا ملا كان ذ لك ، وكان املشرع ىف نطاق تنظيمه ألتعاب احملامي عن األمال الىت يقوم 
لصاحل موكله، جعل األصل أن يتقاضى احملامى أتعابه وفًقا للعقد احملرر بينه وبني موكله ، 
وختضع املنازعة بينهما ىف هذه احلالة للقواعد العامة ىف التداعي ولطرق الطعن املقررة ملا 

، أما ىف حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على األتعاب أو كان حكاميصدر فيها من أ
لدائرة املدنية مبحكمة االستئناف  طًال فقد جعل أمر تقدير األتعاب منوطًا  االتفاق 
ائى غري قابل للطعن ، فيكون املشرع بذلك قد خص املنازعة  لتفصل فيه بقرار 

خرية بتنظيم خاص قائم بذاته، وخمتلف ىف املتعلقة بتقدير أتعاب احملاماة ىف احلالة األ
عن موكله مضمونه عما ختضع له غري ذلك من املنازعات املتعلقة بعقد وكالة احملامى 

من قواعد حاكمة ، وذلك على الرغم من احتاد هذه املنازعات مجيعها ىف جوهرها ، 
قد الوكالة املربم ومتاثلها ىف طبيعتها ، لتعلقها مجيًعا خبالف بني أصيل ووكيل ىف إطار ع

فأخضع املنازعة ىف احلالة - سواء كان هذا العقد مكتوً أو غري مكتوب–بينهما 



 -7-

األوىل للقواعد العامة ىف التداعى ولطرق الطعن املقررة ملا يصدر فيها من أحكام ، 
فيها غري قابل بينما قصر النظر ىف احلالة الثانية على حمكمة االستئناف لتصدر قرارًا

ا أن تسمح ن فيه، وذلك ىف غيبة من أية مربرات منطقية أو ضرورة ُملجئة للطع من شأ
حداث هذا التمييز غري املربر ، وهو يكشف جبالء عن إخالل حبق  للمشرع 

التقاضى.
وترتيًبا على ما تقدم ، فإن النص املطعون فيه ىف خصوص ما تضمنه من عرض أمر 

اق مكتوب على األتعاب أو بطالن االتفاق على تقدير األتعاب ىف حالة عدم وجود اتف
ائى غري قابل للطعن فيه ، يكون  الدائرة املدنية مبحكمة االستئناف للفصل فيه بقرار 

قد خالف مبدأ املساواة وأخل حبق التقاضى ، ومن مث يتعني القضاء بعدم دستوريته.

فلھذه األسباب
) من القانون رقم 32من املادة (بعدم دستورية الفقرة األوىلحكمت  المحكمة:

لقانون رقم 1964) لسنة 42( ىف شأن تنظيم مهنة احملاماة أمام احملاكم املعدل 
، فيما تضمنته من النص على أنه" ... وىف حالة عدم وجود 1996) لسنة 62(

اتفاق مكتوب على األتعاب أو بطالن االتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة املدنية 
ائى غري قابل مبح كمة االستئناف للفصل فيه بعد االستئناس برأى مجعية احملامني بقرار 

للطعن فيه".


