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 عام، بشكل الدستورية الدعوى  في المصلحة شرط وماهية طبيعة على التعرف  الى الدراسة تهدف

 القيام في يساهم وما الدستورية الرقابة في المعنية الجهات بها تقوم التي ألدوارا طبيعةتحديد و 

مع  المصلحةفي تحقيق   المؤثرة العوامل على أهم تركيز  وال واضح، تشريعي منظور وفق بمهامها

 تحقق ال التي القوانين تجاه الدعوى  إقامة عملية تتم حتى المقتضاة المطلوبة اإلجراءاتبيان 

 رفع على الباعث هو المصلحة شرط إن :اهمها تائجنال من عدد الى الدراسة توصلت. المصلحة

 تكون  أن الدعوى  لقبول أساسا   تعتبروالتي  المصلحة في ويشترط ،منه المقصود والغاية الدعوى 

 األساليب بتنوع يتباين الدستورية الدعوى  في المصلحة شرطوإتضح بإن  ودائمة، وشخصية قانونية

 في الشرط هذا داللة أن كون  بالمحكمة الدستورية الدعوى  الرتباط القانوني النظام في المتبعة

 الدستورية المحكمة وإن خاصة، طبيعة ذو واإلحالة والتصدي الفرعي الدفع تعتمد التي األنظمة

 قانونية دعوى  ليست وأنها مستقلة أو منفصلة دعوى  أنها أي مستقلة أنها أولهما بميزتين، تتفرد



 ب
 

 عن ومستقلة منفصلة دعوى  إنها بل فرعيةليست  أو الدستورية، الخصومة أساس وهي عارضة

 الدستوري  القضاء يعتمد أن ضرورة: أهمهاوخرجت الدراسة بعدد من التوصيات . الموضوع دعوى 

 الفصل لحين استمراريتها اشتراط وعدم الدستورية الدعوى  رفع وقت المصلحة وجود بوجوب األردني

 بأسباب يتعلق بما الدستورية القضائية االجتهادات توحيد أهمية إبراز ضرورةو ، الدستورية بالدعوى 

 الحكم آثار عن الناجمة واألخطار األسباب تلك ألهمية نظرا   الدستورية بالدعوى  المصلحة انتفاء

 في المتراكمة الخبرات ذات الدول في الدستورية التجارب من االستفادة رورة، وضالمصلحة بانتفاء

 المفيدة الخبرات واكتساب العالمي المستوى  في والحداثة التطور لمواكبة الدستوري  القضاء مجال

 المصلحة بشروط يتعلق فيما وخاصة المجال بهذا العهد حديث كونه األردني الدستوري  للقضاء

 .المختلفة ومتعلقاتها

.واالحالة الدفع واالهلية، الصفة المصلحة، شرط الدستورية، الدعوى  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aims to identify the nature and nature of the condition of interest in the 

constitutional case in general and to determine the nature of the roles played by the 

concerned authorities in constitutional oversight, what contributes to carrying out its 

tasks according to a clear legislative perspective.  In addition, focusing on the most 

important factors affecting the achievement of the interest with an indication of the 

required procedures required to be completed the process of filing a lawsuit against laws 

that do not achieve the interest. The study reached a number of results, the most 

important of which are: The condition of interest is the motive for filing the lawsuit and 

its intended purpose, and the interest, which is considered a basis for accepting the 

lawsuit, is required to be legal, personal and permanent. The constitutionality of the 

court is that the significance of this condition in the systems that adopt sub-push, 

rebuttal and referral is of a special nature. And that the Constitutional Court is unique in 

two advantages, the first is that it is independent, that is, it is a separate or independent 
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lawsuit and it is not a casual legal lawsuit and it is the basis of constitutional litigation, 

or it is not subsidiary but rather a lawsuit Separate and independent of the subject suit. 

The study came out with a number of recommendations, the most important are: First, 

the need for the Jordanian constitutional judiciary to adopt the necessity of having the 

interest at the time of filing the constitutional lawsuit and not requiring its continuity 

until the constitutional lawsuit is decided. Scond, the need to highlight the importance 

of unifying the constitutional jurisprudence regarding the reasons for the absence of 

interest in the constitutional lawsuit due to the importance of those reasons and the 

dangers arising from the effects the ruling that there is no interest. Third, the need to 

benefit from the constitutional experiences in countries with accumulated experiences in 

the field of constitutional judiciary to keep pace with development and modernity at the 

global level. Fourth, gain useful experiences for the Jordanian constitutional judiciary, 

as it is new to this field especially with regard to the conditions of the interest and its 

various attachments. 

Keywords: the constitutional case, the condition of interest, capacity and capability, 

payment and assignment. 

 

 


