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يناق�ش هذا الف�ضل من دليل عملي لبناء الد�ضاتري، وهو بعنوان »ت�ضميم ال�ضلطة الق�ضائية«، 
دور الق�ضاء يف الد�ضتور الدميقراطي، وخا�ضة دوره كحار�ش للنظام الد�ضتوري. ويدر�ش 
اأ�ضكال ال�ضلطة الق�ضائية كاملراجعة الد�ضتورية واال�ضتقالل الق�ضائي،  اأي�ضًا  هذا الف�ضل 

وحما�ضن وم�ضاوئ اإدراج التعددية القانونية يف االإطار الد�ضتوري.

و تظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�ضل ال�ضاد�ش من دليل عملي لبناء الد�ضاتري ال�ضادر عن 
املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية واالنتخابات. والدليل بالكامل متاح بن�ضق PDF ويف �ضورة 
كتاب اإلكرتوين على الرابط التايل http://www.idea.int ويت�ضمن ف�ضال عن مبادئ 
االإن�ضان  حقوق  ثقافة  واإر�ضاء  الثاين(،  )الف�ضل  الد�ضاتري  بناء  يف  متداخلة  ومو�ضوعات 
والق�ضائية  والت�ضريعية  التنفيذية  ال�ضلطة  وت�ضميم  الد�ضاتري  وبناء  الثالث(،  )الف�ضل 
ببناء  يتعلق  ما  للحكومة يف  الالمركزية  واالأ�ضكال  وال�ضاد�ش(  واخلام�ش  الرابع  )الف�ضل 

الد�ضاتري )الف�ضل ال�ضابع(.
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تظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�سل ال�ساد�س من دليل عملي لبناء الد�ساتيـر ال�سادر عن املوؤ�س�سة الدوليـة 
الرابــط  على  اإلكرتونـي  كتــاب  �ســورة  ويف   PDF بن�ســق  مـتـاح  بالكامــل  والدليــل  واالنتخابــات.  للدميقراطية 
التالـــي http://www.idea.int ويت�سمن ف�سال عن مبادئ ومو�سوعات متداخلة يف بناء الد�ساتري )الف�سل 
الثاين(، واإر�ساء ثقافة حقوق االإن�سان )الف�سل الثالث(، وبناء الد�ساتري وت�سميم ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية 
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)الف�سل ال�سابع(.
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مقدمة
ان القرن ال�سابع ع�سر، حيث ُو�سفت اآنذاك باأنها مواثيق ثورية نظًرا لظهورها  جرى و�سع اأقدم د�ساتري العامل اإبَّ
يف ظل نظم �سيا�سية جديدة متاًما. وفيما بني ذلك الزمن وهذه االآونة، �سهد العامل العديد من الد�ساتري.  وظهر 
الكثري منها عقب انتهاء احلرب الباردة يف عام 1989، والتي و�سفت بالد�ساتري االإ�سالحية حيث كانت تهدف يف 

املقام االأول اإىل حت�سني اأداء املوؤ�س�سات الدميقراطية.

ي�سطلع  الذي  من  وحتديد  احلكم  ملوؤ�س�سات  العام  االإطار  و�سع  د�ستور  الأي  اجلوهرية  الوظائف  اأهم  ومن 
ب�سالحيات الدولة و�سلطاتها، وكيفية النهو�س بهذا الدور والأي غر�س. اإال اأن الد�ساتري ال تهبط علينا من ال�سماء 
اإذ تر�سم خطوطها العري�سة  وال تنمو كذلك و�سط الب�ساتني، بل هي يف واقع االأمر نتاج الإبتكار واإنتاج الب�سر، 

االتفاقيات وال�سياقات التاريخية واالختيار والكفاح ال�سيا�سي.

ويطالب املواطن يف ظل النظام الدميقراطي باحل�سول على حق �ساحب ال�سلطات االأ�سلي. فالد�ستور بالن�سبة 
له ميثل عقًدا اجتماعًيا يعمل على ق�سر ا�ستخدام احلكومة لل�سلطة على ال�سعي لتحقيق �سالح املواطن يف مقابل 

والئه ودعمه لها. ويلخ�س م�سطلح »الد�ستورية« فكرة ال�سلطة املحدودة.

اأبعد من تلك الوظائف االأ�سا�سية. وتندرج  ويف الوقت ذاته، متتد االأهمية اجلوهرية لد�ساتري اليوم اإىل ما هو 
اإىل  ال�سعوب  وت�سعى  اأف�سل.  �سيا�سي  نظام  اإىل  للتغيري  الوقت  يحني  عندما  العامة  االأجندات  �سمن  الد�ساتري 
امل�سكالت  تلك  تت�سم  الراهن،  الوقت  واحلكومة. ويف  للدولة  الع�سرية  امل�سكالت  قادرة على حل  د�ساتري  و�سع 
اأوجهها واتخاذها نطاقًا عامليًا على نحو متزايد - بداية من الف�ساد اإىل االأزمات املالية الطاحنة، ومن  بتعدد 
حتديد  يف  امل�ساركة  يف  ال�سعوب  رغبة  مدى  اإدراك  بالطبع  وميكن  كبرية.  باأعداد  الهجرة  اإىل  البيئي  التدهور 
م�سطلح  اأقتحم  وقد  والدميقراطية.  بال�سمولية  تت�سم  للد�ساتري  ت�سريع  عملية  على  واالإ�سرار  الد�ساتري  بنود 
»الد�ستورية اجلديدة« امل�سطلحات ال�سيا�سية كدليل اإ�سايف على تلك االأهمية اجلديدة التي اكت�سبتها الد�ساتري. 
ويتمثل التحدي االآن يف اإتاحة الفر�سة للقطاع االأكرب من املجتمع اأن يدلو بدلوه يف عملية بناء الد�ساتري، مبا يف 

ذلك الن�ساء وال�سباب واملجموعات امل�ست�سعفة واملهم�سة.

وال يزال ال�سراع يف الوقت ذاته ميثل �سوكة يف ظهر الد�ساتري. فقد كانت الد�ساتري القدمية متثل موروث ال�سراع 
مع النزعة اال�ستعمارية، بينما ا�ستهدفت الد�ساتري احلديثة و�سع نهاية لذلك ال�سراع ال�سرو�س بني املجموعات 
واالأمم املتناحرة حول الدولة وملن تنتمي. ومما ال يدع جماال لل�سك، جاءت تلك الد�ساتري اجلديدة وهي حتمل 
والدميقراطية،  ال�سالم  من  جديدة  حقبة  اإىل  املدخل  �ستكون  باأنها  واالآمال  التوقعات  من  الكثري  اأعتاقها  على 

خملفة ورائها الفا�سية واال�ستبداد واالحتقان ال�سيا�سي.

ُت�ساغ الد�ساتري االآن يف ع�سر تنت�سر فيه مناذج ومبادئ احلكم الر�سيد يف جميع قارات العامل. وكان من املمكن 
اأن ي�ستغرق هذا التغيري فرتة زمنية اأطول لوال الدور الذي لعبته املنظمات الدولية، وعلى االأخ�س االأمم املتحدة 
وغريها من املنظمات مثل  املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )International IDEA(. وجتدر 
االإ�سارة هنا اإىل اأن امل�ستوى املنخف�س لل�سراع العنيف بني الدول كان له دوره كذلك يف تعزيز احلوار الدويل 
ب�ساأن القيم امل�سرتكة، مثل حقوق االإن�سان و�سيادة القانون واحلرية والد�ستورية والعدالة وال�سفافية وامل�ساءلة – 
والتي تعد جميعها عنا�سر جوهرية الي نظام د�ستوري. وتتيح تلك القيم امل�سرتكة ملنظمات مثل االحتاد االإفريقي 



ومنظمة الدول االأمريكية اأن تكون اأطرافًا اأ�سا�سية للحكم الد�ستوري يف دولها االأع�ساء، وهو ما يتيح لها بدوره 
التدخل ب�سكل قانوين عندما ال ُيحرتم الد�ستور يف اأمور مثل تويل ونقل ال�سلطة عقب اإجراء انتخابات حرة.

ومن هذا املنطلق اأحث القائمني على بناء الد�ساتري على اال�ستفادة من الدرو�س واخليارات التي ميكن اأن تقدمها 
اإدراج حقوق  مثل  ق�سايا  مع  التعامل  عند  ال�سفر  من  للبدء  داع  لي�س هناك  االأخرى.  الدولية  والهيئات  الدول 
االإن�سان �سمن الد�ساتري و�سمان ا�ستقالل الق�ساء واإخ�ساع قوات االأمن حتت مظلة احلكم الدميقراطي املدين 
و�سمان اأن يتمتع كل مواطن مبمار�سة ت�سويت حر وعادل و�سادق. ويكمن اخلطاأ يف االعتقاد باأن ذلك االتفاق 

العام ال�سطحي من �ساأنه تربير اتخاذ منهج مر�سوم �سلًفا ل�سياغة الد�ساتري.

اإن فكرة النماذج والقيم امل�سركة ال يجوز لها مبكان اأن تقو�س من  حقيقة اأن القائمني على بناء الد�ساتري كانوا 
يتعلمون عن طريق املمار�سة. فكل حالة من حاالت بناء الد�ساتري �ستمثل ق�سايا �ساخنة يتعني حلها، على �سبيل 
املثال ما الذي يتوجب فعله مع �ساغلي املنا�سب الذين يحجمون عن التخلي عن ال�سلطة ويلجاأون اإىل كافة ال�سبل 
موؤخرا ميخائيل غوربات�سوف يف  اأبرزه  الذي  لل�سلطة  الرتكيز  اإن هذا  وال�سيطرة.  توليهم احلكم  للحفاظ على 
تقييمه للعامل اليوم بعد انتهاء موروث حقبة الت�سعينيات من القرن الع�سرين، اإمنا ميثل تهديًدا فعلًيا للدميقراطية 

الد�ستورية يف اأي مكان بالعامل.

بها  يحظ  يتمتعون مبيزة مل  اليوم  الد�ساتري  بناء  على  القائمني  يجعل  ما  وهو  �سريعة،  بخطى  يتغري  العامل  اإن 
من �سبقوهم. فقد اأ�سبحت الد�ساتري القومية م�سدًرا عاملًيا لفهم القيم العاملية امل�سرتكة، كما تتيح تكنولوجيا 

املعلومات مبجرد �سغطة زر الو�سول اإىل عدد ال متناٍه من خيارات ت�سميم الد�ساتري.

اإن ما يقدمه هذا الدليل اجلديد ال�سادر عن املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات للجهات الفاعلة امل�ساركة 
يف عملية بناء الد�ساتري هو مطالبة بتوفري �سبل اأكرث منهجية ملراجعة الد�ساتري، والتاأكيد على اأنه ال يوجد ما 
اأو مناذج معيارية تتنا�سب مع اجلميع. ويعمل  اأو حتى �سيغ  اأو خارقة بطبيعتها  يدعى بنظم د�ستورية م�ستقرة 
الدليل على ت�سليط ال�سوء على حقيقة مفادها اأن كل الدول يتعني عليها اأن تبحث عن اأ�سلوبها اخلا�س يف �سياغة 
د�ستورها اخلا�س. عالوة على ذلك، ال يعد ت�سميم الد�ساتري ممار�سة اأكادميية بحتة ي�سعى امل�ساركون فيها اإىل 
ب�ساأنها ن�سطاًء �سيا�سيني  الد�ساتري واملفاو�سني  القائمني على �سياغة  لبلدانهم. ويعد  االأمثل  التقني  بلوغ احلل 
يهدفون اإىل تف�سري اأجنداتهم ال�سيا�سية �سمن ن�سو�س الد�ستور. ومن ثم فاإن الوثائق الد�ستورية الناجتة نادًرا 

ما تكون اأف�سل خيار تقني متوفر، بل هي يف واقع االأمر اأف�سل حل و�سط د�ستوري ميكن التو�سل اإليه.

ويهدف هذا الدليل اإىل حت�سني املناظرات املعنية بالبحث عن منوذج يعك�س متطلبات بلد بعينه كنتاج لت�سوية 
�سيا�سية. ومن خالل توجهه اإىل القائمني على بناء الد�ساتري يف خمتلف اأنحاء العامل، يكون اأف�سل ا�ستخدام له يف 
املرحلة املبكرة من عملية بناء الد�ساتري. وهو ي�ستعر�س بع�س املعلومات التي من �ساأنها اإثراء املناق�سات املبدئية 

حول خيارات ت�سميم الد�ستور املتاحة، ويعد مفيًدا للغاية كمقدمة لفهم جمال بناء الد�ساتري املعقد.

ي�سهدها  التي  االأخرية  للتحركات  نتيجة  الدميقراطية  الد�ساتري  بناء  قريبًا موجة جديدة من  العامل  ي�سهد  قد 
العامل العربي. وبناء عليه، ُو�سع هذا الدليل يف التوقيت املنا�سب.

ق�ّسام اأوتيم
الرئي�س االأ�سبق لدولة موري�سيو�س



تمهيد

اأعادت العديد من البلدان من جميع قارات العامل ت�سكيل نظمها الد�ستورية على مدار العقود االأخرية– خالل ال�سنوات 
اخلم�س االأخرية فح�سب �ساركت كل من بوليفيا وم�سر واآي�سلندا وكينيا وميامنار ونيبال و�سري النكا وال�سودان وتايلند 
وتون�س يف مرحلة من مراحل عملية بناء الد�ساتري. ويف اأعقاب االنتفا�سات ال�سعبية التي اندلعت يف العامل العربي يف 

عام 2011، بات بناء الد�ساتري مهيًئا للنهو�س بدور حموري يف اإقامة دميقراطية را�سخة يف املنطقة.

كما  دولة،  وبناء  �سالم  عملية  بتنفيذ  ترتبط  قد  نطاًقا  اأو�سع  �سيا�سية  حتوالت  �سياق  يف  عادة  الد�ساتري  ُتبنى 
ال�سراعات.  تعقب  التي  الفرتات  للموارد خالل  العادل  والتوزيع  وامل�ساركة  امل�ساحلة  اإىل  باحلاجة  ترتبط  قد 
واأ�سبحت العديد من الد�ساتري  ال يقت�سر دورها احلايل على حتديد اآليات احلكم فح�سب، بل امتد كذلك لي�سمل 
اال�ستجابة لتلك التحديات االأو�سع نطاًقا على نحو يعترب م�سروًعا ومقبواًل على نطاق وا�سع. ومع زيادة املطالب 
امللقاة على عاتق الد�ساتري، كثريا ما تكون معقدة ومطولة، ومن ثم تزداد �سعوبة ت�سميمها، وكذلك تطبيقها. 
ونتيجة ملا �سبق، يحتاج القائمون على بناء الد�ساتري  اإىل الو�سول اإىل معارف وا�سعة النطاق ومتنوعة املجاالت 

وعملية حول عمليات وخيارات بناء الد�ساتري.

الدولية  للموؤ�س�سة  الرئي�سية  العمل  جماالت  اأهم  اأحد  الد�ساتري  ببناء  املعنية  املقارنة  املعارف  م�ساركة  تعد 
للمرة االأوىل يف دليل  الدليل على جمع تلك املعارف واخلربات املقارنة  للدميقراطية واالنتخابات. ويعمل هذا 

عملي لبناء الد�ساتري، والتي مت جمعها مبنتهى احلر�س والعناية بوا�سطة جمموعة من املوؤلفني اخلرباء.

واملمار�سون  ال�سيا�سات  ووا�سعو  ال�سيا�سيون  يواجهها  التي  املعرفية  الثغرات  تلك  �سد  اإىل  الدليل  هذا  ويهدف 
امل�ساركون يف عمليات بناء الد�ساتري املعا�سرة. ويتمثل هدفه الرئي�سي يف توفري اأداة م�ساعدة من الدرجة االأوىل 
ت�ستند اإىل الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واالجتاهات احلديثة يف بناء الد�ساتري. وهو مق�سم اإىل عدة ف�سول 
ميكن قراءتها كمقاطع فردية، بينما يوفر ا�ستخدام اإطار حتليلي مت�سق عرب كل ف�سل فهًما اأعمق ملجال الق�سايا 

والعنا�سر الفعالة يف عمليات تطوير الد�ساتري.

ويعك�س الدليل العملي لبناء الد�ساتري  مدى �سرورة بناء الد�ساتري بالن�سبة اإىل اإن�ساء دميقراطية م�ستدمية. ويعد 
بناء الد�ساتري عملية طويلة االأجل وتاريخية وهي غري مقيدة باحلقبة الزمنية التي ُيكتب فيها الد�ستور فعلًيا. 
ومع تركيز الدليل على الد�ساتري باعتبارها وثائق رئي�سية يف حد ذاتها، يوؤكد على فهم النظم الد�ستورية على 
نحو جممل، مبا يت�سمن املبادئ ذات ال�سلة )الف�سل 2( واحلاجة اإىل تعزيز ثقافة حقوق االإن�سان )الف�سل 3(، 
ف�ساًل عن اأحكام الت�سميم املوؤ�س�سي )الف�سلني 4 و6( واالأمناط الالمركزية للحكم )الف�سل 7(. وهو بهذا ال 
يقدم معياًرا اأو منوذًجا للد�ساتري، بل ي�ستنبط الدرو�س امل�ستفادة من املمار�سات واملعارف احلديثة. ومن بني هذه 

الدرو�س اأن الد�ساتري قد تختلف ن�سو�سها عن تطبيقها الفعلي على اأر�س الواقع.

واأنا من موقعي هذا اإمنا اأرغب يف التعبري عن عميق امتناين للموؤلفني واملمار�سني الذين اأ�سهموا باآرائهم التي 
ا�ستقوها من خرباتهم، وكذلك حلكومة الرنويج ملا قدمته من دعم وموؤازرة. اإن الدليل العملي لبناء الد�ساتري مل 

يكن ليظهر للنور بدون جهود هوؤالء.
فيدار هيلجي�سني

االأمني العام للموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات



شكر وتقدير 

مل يكن هذا الدليل لريى النور لوال دعم واإ�سهامات العديد من االأفراد واملنظمات.

نقدر بكل امتنان اإ�سهامات املوؤلفني وغريهم من امل�ساهمني: »ماركو�س بوكينفورديه«، و»ح�سن اإبراهيم«، و»نورا 
هيدلنج«، و»�ساكونتاال كاديرجامار –راجا�سينجهام«، و»باولو�س تي�سفاجورج�س«، و»وينالك واهيو«. ونقدم جل 
تقديرنا اإىل كل من »بيبني ادهيكاري« و»�ستيفن جوميز كومب�س« و»�سوالندا جوي�س« و»�سريين حا�سم« و»توركواتو 

جاردمي« و»ويلفريدو فيالكورتا« الإ�سهاماتهم القيمة.

ونتوجه بال�سكر اإىل مراجعينا االأجالء: »تيك برا�سد دوجنانا«، و»كارلو�س األبريتو جوت�سيا«، و»نوريا ما�سومبا«، 
ونقدم  املحنكة.  وتوجيهاتهم  ال�سامل  لعملهم  ويكراماراتن«  و»جاميباثي  توهايكا«،  و»جيني  موراي«،  و»كي�ستينا 
اأن نعرب عن امتناننا  �سكرنا اخلا�س اإىل »كتيا بابجياين« مل�ساركتها اجلوهرية يف العديد من امل�سودات. ونود 
جلميع االأ�سخا�س الذين اأمدونا باأفكارهم واآرائهم احلديثة لو�سع ن�س الدليل، مبن فيهم »روؤول اأفيال اأورتيز«، 
اإلي�س«، و»�سرييل �سوندرز«، و»لينا ريكيال تاماجن« وكثريين غريهم، من بينهم فريق  و»اأندرو براديل«، و»اأندرو 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات الذين ال ي�سمح عددهم الكبري بذكرهم فردًا فردًا.

وتطويره،  امل�سروع  هذا  ت�سور  اإعداد  يف  البارز  لدورها   Interpeace منظمة  ل�سريكتنا  امتناننا  عن  ونعرب 
وي�سمل تقديرنا امل�ساهمني يف Interpeace »مي�سيل براندت« و»جيل كوتريل« و»يا�س جاي«، و»اأنتوين ريجان«.

املزيد من ال�سكر للدعم البحثي الذي قدمته »اإمييلي بينز«، و»موج فازليوجلو«، و»اإيف جرينا«، و»�سنو يل«، و»جان 
و»فيليب  فارجا�س«،  ماريا  و»اأنا  �ستوكربجر«،  و»كاجتا  �سيكيميري«،  كاترين  و»اأن  �ساتي«،  و»اأبراك  اأورجتي�س«، 

وين�سبريج«.

ونقدم جزيل ال�سكر واالمتنان للخربة التحريرية التي قدمها »جي ماثيو �سرتيدي« و»اإيف جوهان�سون«، وكذلك 
جلهود فريق الن�سر باملوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات، وعلى االأخ�س »نادية حن�سل زاندر«، و»حت�سني 
زيونة«. وقد كان تفاين فريق عمليات بناء الد�ساتري اأمر يفوق التقدير؛ ونتوجه ب�سكرنا اإىل كل من »ميالين الني«، 
و»جيني فاندياالن اإيزبريج«، و»روزينا اإ�سماعيل-كالرك«، و»تايوه جننجي« الإ�سهاماتهم العديدة ودعمهم لهذا 

امل�سروع.

واأخريًا ولي�س اآخرًا، نتوجه بال�سكر اإىل حكومة الرنويج ملا قدمته من م�ساندة، والتي بدونها مل يكن يف االإمكان 
اإ�سدار الن�سخة االإجنليزية لهذا الدليل.
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1 دليل عملى لبناء الد�ساتري

1 ( مقدمة وملحة عامة

يتناول هذا الف�سل دور ال�سلطة الق�سائية يف اإطار الدميقراطية الد�ستورية من خالل درا�سة موا�سيع حُمددة 
ذات �سلة بتخ�سي�س وتوزيع �سالحيات الق�ساء يف الدول التي تعاين من انق�سام عميق. والوظيفة االأكرث اأهمية 
لل�سلطة الق�سائية هي الف�سل يف املنازعات واإقامة العدل من خالل تطبيق القانون يف احلاالت املعرو�سة اأمامها. 
االأنظمة  الدليل( ت�سميم  الثاين من هذا  الف�سل  ا  اأي�سً �سيادته )انظر  القانون واحلفاظ على  ويتطلب تطبيق 
والهيئات الق�سائية بطريقة ت�سمن عدالة غري متحيزة ومتوفرة للجميع. وال ي�ستمل هذا الف�سل على مناق�سة 
تت�سّمنها  رئي�سية  يركز على ثالثة جوانب  اأنه  الق�سائية، غري  ال�سلطة  االأركان جلميع جوانب  ومتكاملة  �ساملة 

الد�ساتري: �سالحيات الق�ساء مبا يف ذلك املراجعة الد�ستورية؛ وا�ستقاللية الق�ساء؛ والتعددية القانونية.

 تعهد الد�ساتري يف كثري من االأحيان اإىل ال�سلطة الق�سائية بتنفيذ وتطبيق ال�سمانات الد�ستورية كجزء من دورها 
اأحياًنا االإ�سراف على اجلهات والهيئات والعمليات احلكومية. على �سبيل  اإقامة العدل، االأمر الذي ي�ستلزم  يف 
اأفعال  مراجعة  من  نها  متكِّ الد�ستورية  للمراجعة  حمددة  �سالحيات  الق�سائية  ال�سلطات  معظم  ل  ُتخوَّ املثال، 

الأحكام  امتثالها  من  للتاأكد  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني 
ت�ستطيع  الد�ستورية  املراجعة  هذه  خالل  ومن  الد�ستور. 
الهيئات  على  د�ستورية  رقابة  فر�س  الق�سائية  ال�سلطة 
كلي  يكون  ما  نادًرا  الق�ساء  اأن  غري  الدولة.  يف  ال�سيا�سية 
القدرة: فمعظم االأنظمة الد�ستورية يقّيد ا�ستقالليته بدرجة 
على  التاأثري  من  درجة  االأخرى  احلكم  �سلطات  منح  عرب  ما 

حلماية  الد�ساتري  على  للقائمني  هامة  فر�سة  الق�سائية  ال�سلطة  ت�سميم  يعد  ال�سبب،  ولهذا  ووظائفه.  تكوينه 
الد�ستور و�سمان الرقابة عليه. يف الوقت نف�سه، يتطلب ت�سميم ال�سلطة الق�سائية، كغريها من فروع احلكم، 

درا�سة متاأنية للتوازن املنا�سب بني �سالحيات هذه الفروع.

على  للقائمني  هامة  فر�سة  الق�سائية  ال�سلطة  ت�سميم  يعد 
الوقت  يف  عليه.  الرقابة  و�سمان  الد�ستور  حلماية  الد�ساتري 
فروع  من  كغريها  الق�سائية،  ال�سلطة  ت�سميم  يتطلب  نف�سه، 
هذه  �سالحيات  بني  املنا�سب  للتوازن  متاأنية  درا�سة  احلكم، 

الفروع.

تصميم السلطة القضائية
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ا  فر�سً متعدد،  قانوين  لنظام  العملي  التج�سيد  ال�سيما  الق�سائية،  لل�سلطة  الداخلي  الت�سميم  يربز  وباملثل، 
وحتديات فريدة. ويجب اأن حتتل عملية �سري بناء الد�ستور –اأي ظروف االأمة وتاريخها– �سلب عملية ت�سميم 

ال�سلطة الق�سائية.

اإىل  املمار�سني  انتباه  وتلفت  الق�سائية،  لل�سلطة  الد�ستوري  الت�سميم  خيارات  خُمتلف  التالية  الفقرات  تتناول 
االعتبارات الرئي�سية. فبعد مناق�سة وجيزة لهذه اخليارات، يقوم الف�سل بتحليلها من خالل عاملني اثنني ي�سكالن 
جزًءا من االإطار التحليلي لهذا الدليل. العامل االأول هو هل مييل ت�سميم ال�سلطة الق�سائية املعني اإىل توزيع اأم 
مركزة ال�سالحيات احلكومية، �سواء يف الق�ساء اأم يف الفروع االأخرى. والعامل الثاين هو اأنه يف حني ميكن اعتبار 
احلقوق  على  التعدي  مواجهة  يف  اأخري  دفاع  وخط  جوهرية  قانونية  �سمانة  مبثابة  الق�سائية  االأحكام  تنفيذ 
اأن  من  الرغم  وعلى  واأق�سامه.  احلكم  فروع  كافة  يف  موجودة  ال�سيا�سية  القوى  اأن  تذكر  املهم  من  ال�سخ�سية، 
ب�سر،  النهاية  يف  اأنهم  اإال  فح�سب،  منه  املنبثقة  والقوانني  للد�ستور  اإعمااًل  القرارات  باتخاذ  مطالبون  الق�ساة 
ا  ولديهم معتقدات وجتارب فريدة ي�ستحيل ف�سلها متاًما عن طريقة تف�سريهم وتطبيقهم للقوانني. ولهذا يتم اأي�سً

بحث اخليارات يف الوقت نف�سه على �سوء القوى القانونية وال�سيا�سية التي حتدد �سكل وظائف الق�ساء وتاأثريه.

 يتعني على وا�سعي الد�ستور درا�سة اأهدافهم وظروفهم باهتمام 
يقدم  ال  ال�سلطات.  بني  االأمثل  التوازن  حتقيق  اأجل  من  �سديد 
االأنظمة،  كافة  على  تطبيقه  ميكن  واحًدا  منوذًجا  الف�سل  هذا 
بل يناق�س عدًدا من عنا�سر بناء ال�سلطة الق�سائية، وي�ستعر�س 
وا�سعي  ينبغي على  كٍل منها. عالوة على ذلك،  وتكاليف  فوائد 
الد�ساتري، عند تفكريهم بال�سلطة الق�سائية اأن يتذكروا اأنه على الرغم من اأن املبادئ املعرو�سة هنا قد تكون 
اأكرث عمقًا لرتتيبات وهياكل  اأن حتقيق هدف حمدد - ا�ستقالل الق�ساء مثاًل - قد يتطلب درا�سة  اإال  مفيدة، 
د�ستورية تتخطى حدود الق�ساء. وبعبارة اأخرى، ال تعمل اأي من �سلطات احلكم مبعزل عن ال�سلطات االأخرى. 
ومعظم االأمثلة الواردة تناق�س اأحكاًما د�ستورية متنح الق�ساء �سالحيات �سريحة. من املهم مالحظة اأن عدم 
املطلوبة  بال�سالحيات  يتمتع  ال  اأنه  بال�سرورة  يعني  ال  الد�ستور  يف  الق�ساء  �سلطات  يحدد  �سريح  ن�س  وجود 
التي يخولها الد�ستور. ويجوز تكري�س هذه ال�سلطات مبوجب قانون، اأو ميكن ا�ستنباطها من ال�سوابق الق�سائية، 
ال�سيما يف الدول التي تتبنى القانون العام. على �سبيل املثال، ال تتطرق بع�س الد�ساتري للمراجعة الق�سائية ب�سكل 
مبا�سر، غري اأن ال�سلطة الق�سائية متار�سها وتعد ممار�ستها هذه �سحيحة د�ستورًيا. ففي ق�سية »ماربوري �سد 
مادي�سون«1 ال�سهرية، ق�ست املحكمة العليا يف الواليات املتحدة بجالء بد�ستورية املراجعة الق�سائية )وت�سمى يف 

اأماكن اأخرى املراجعة الد�ستورية( باعتبارها نتيجة منطقية لتوزيع ال�سالحيات بالد�ستور.

وبالتايل، ال يتعني على وا�سعي الد�ساتري فقط توخي احلذر يف درا�سة االأحكام والن�سو�س الواردة �سراحًة يف 
الد�ستور بل اأي�سًا يف درا�سة املمار�سات والتقاليد وال�سوابق التي يحتمل اأن تكون مقبولة اأو مت�سامح معها، ف�ساًل 
عن النتائج املحتملة املرتتبة على الرتتيبات واملبادئ املن�سو�س عليها يف الد�ستور. ال تعمل الن�سو�س الد�ستورية 
ب�سكل منعزل، بل تتفاعل مع االأحكام الد�ستورية االأخرى وم�سادر القانون االأخرى والظروف التاريخية وال�سيا�سية 
ذات ال�سلة يف جمتمع معني. ومن املرجح اأن ت�ساعد التقاليد واالأعراف املجتمعية، ف�ساًل عن م�سادر القانون 
االأخرى - كالقانون الو�سعي، والقانون العام، والعرف اأو املمار�سة - على تو�سيح معنى اأحكام د�ستورية خا�سة 

وتعزيز فهمها وتطبيقها.

قد   - مثالاً  الق�ساء  ا�ستقالل   - حمدد  هدف  حتقيق 
د�ستورية  وهياكل  لرتتيبات  عمقااً  اأكرث  درا�سة  يتطلب 
تتخطى حدود الق�ساء. وال تعمل اأي من �سلطات احلكم 

مبعزل عن ال�سلطات االأخرى.
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االإطار رقم )1(: ال�سلطة الق�سائية: اأفكار رئي�سية

y  ال�سلطة الق�سائية هي عادة فرع احلكم الذي يف�سر القانون، ولي�س �سنه اأو اإلزام تنفيذه. وميكن اأن
ت�سمل هذه الوظيفة، يف الد�ساتري احلديثة، �سالحيات كثرية، غري اأن وظيفة الق�ساء هي باالأ�سا�س 
ت�سوية النزاعات وحتقيق العدالة من خالل حتديد احلقائق ومن ثم تطبيق القانون القائم على تلك 

احلقائق.
y  ال�سلطة الق�سائية يف معظم الدميقراطيات احلديثة. وهذا الد�ستورية حجر زاوية  تعترب املراجعة 

فيما  �سواء  الد�ستورية،  ال�سمانات  مع  متوافقة  احلكم  واإجراءات  قوانني  تكون  اأن  �سمان  يقت�سي 
يتعلق ب�سلطات احلكم، اأو هيكل احلكم، اأو الف�سل بني ال�سلطات – اأو حتديد املمار�سات املحظورة 
كانتهاك احلريات الفردية املعرتف بها يف الد�ستور. اإن مدى �سالحيات املراجعة الد�ستورية ف�ساًل 

عن اإ�سراك �سلطات احلكم االأخرى يختلف ب�سكل وا�سع.
y  اإما ي�سكل  منها  كثري  االأخرى،  ال�سالحيات  من  عدًدا  ا  اأي�سً احلديثة  الق�سائية  ال�سلطات  متار�س 

رقابة على �سلطات احلكم االأخرى اأو اآليات اإ�سرافية اأخرى، والتي قد ت�سمل �سالحيات كالقدرة على 
مراقبة وتنظيم االنتخابات وتكوين االأحزاب ال�سيا�سية. 

y  يعترب احلفاظ على ا�ستقالل الق�ساء اأمًرا بالغ االأهمية للحفاظ على �سيادة القانون ول�سمان �سالمة
نظام  ت�سجيع  على  ا  اأي�سً الد�ساتري  تعمل  اأن  ينبغي  نف�سه،  الوقت  يف  املحاكم.  نظام  وحيادية  عمل 
على  احلفاظ  اإىل  الق�سائية  ال�سلطة  ت�سميم  ي�سعى  اأن  يجب  وامل�ساءلة.  بال�سفافية  يت�سم  ق�سائي 
التوازن بني هذه القيم املتناف�سة اأحياًنا. ميكن اأن ي�سمل ت�سميم هذه القيم تعزيز الو�سوح واالت�ساق 
يف االإجراءات واملعايري الق�سائية، احلق يف عقد جل�سات ا�ستماع علنية، اإتاحة الو�سول اإىل املعلومات 
تطبيق  مثل  الق�ساء،  على ممار�سات  الرقابة  امل�ستخدمة يف  االآليات  ف�ساًل عن حتديد  الق�سائية، 
نظام ا�ستئناف فعال، والرقابة من قبل ال�سلطات االأخرى يف �سكل اإجراءات التعيني والعزل. يعترب 
الظرف الذي يتم فيه اإعداد الد�ستور عاماًل اأ�سا�سيًا يف حتديد االآليات القادرة على حتقيق مثل هذا 

التوازن بنجاح.
y  ت�سجع التعددية القانونية على ا�ستخدام اأنظمة قانونية عديدة يف �سوء نظام د�ستوري واحد. بعبارة

الد�ستوري  النظام  يف  القائمة  القانونية  والقواعد  االأنظمة  دمج  القانونية  التعددية  ت�سهل  اأخرى، 
التعددية  تزال  ال  الدينية.  واجلماعات  االأ�سليني  لل�سكان  القانونية  اال�ستقاللية  توفري  اإىل  وتف�سي 
الت�سل�سل  وكذلك  نظام،  لكل  الق�سائية  الوالية  نطاق  ب�ساأن  الهامة  الت�ساوؤالت  بع�س  تثري  القانونية 
التحديات  بع�س  القانونية  التعددية  وتربز  الد�ستوري.  النظام  �سوء  يف  لالأنظمة  القانوين  الهرمي 

اخلا�سة املتعلقة بتطبيق احلقوق الد�ستورية يف جميع االأنظمة القانونية املعمول بها.
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هذه  ترتبط  اأمامها.  املرفوعة  النزاعات  يف  وجترد  باإن�ساف  القانون  تطبيق  هي  للمحاكم  الرئي�سية  الوظيفة 
الوظيفة ارتباًطا وثيًقا با�ستقرار و�سرعية ال�سلطة الق�سائية والنظام الد�ستوري. واحلياد والنزاهة اأمران بالغا 
االأهمية،اإذ اأن الق�ساة مطالبون بدرا�سة الق�سايا والبت فيها دون االإخالل بالوقائع املعرو�سة اأمامهم، وبعدئٍذ 
تطبيق القانون باإن�ساف وحيادية بغ�س النظر عن االنتماءات ال�سيا�سية اأو التف�سيالت ال�سخ�سية. وال تف�سي 
احليادية والنزاهة فقط اإىل توفري اأق�سى قدر ممكن من اإقامة العدالة واإحقاق احلق يف النزاع املنظور، بل توؤدي 
ا املعايري التي يلتزم  ا اإىل بناء ج�سور من امل�سداقية والثقة بالق�ساء كموؤ�س�سة. حتدد احليادية والنزاهة اأي�سً اأي�سً

بها الق�ساة يف اأداء مهامهم االأخرى، مبا يف ذلك، دورهم بالغ االأهمية يف حماية الد�ستور. 

يف الوقت نف�سه، الق�ساة ب�سر، وقد ُي�سدر قا�سيان نزيهان ُحْكَمني خمتلفني على الرغم من وجود احلقائق ذاتها. 
اأو الف�سل يف ق�سية تف�سري القانون  وقد يتطلب تطبيق القانون على جمموعة فريدة من احلقائق لت�سوية نزاع 
تنطوي  وبالتايل  املتوقعة.  اأو رمبا غري  القانون حتديًدا يف مثل هذه احلاالت اخلا�سة  يتطلبه  فيما  التحقيق  اأو 
ال�سماح بدرجة من  الرغم من حتمية  ال�سلطة يف حتديد معناه. وعلى  القانون على درجة من  م�سوؤولية تطبيق 

العمل االإبداعي »اال�ستنباط«، اإال اأنه ال يجب اأن يكون مطلًقا باأي 
االأخرى،  االآليات  بع�س  ا�ستخدام  ي�سهم  وقد  االأحوال.  من  حال 
ال�سوابق  اأو  املف�سلة  القوانني  والطعون،  اال�ستئناف  اأنظمة  مثل 
االإبداعي  العمل  وقع  تهدئة  يف  �سابقة،  ق�سايا  يف  الق�سائية 
»اال�ستنباط« وي�ساعد يف احلفاظ على االت�ساق يف تطبيق القانون 

يف �ستى جماالت ال�سلطة الق�سائية. 

الإر�ساء  ا  اأي�سً وهي هامة  الق�سائية،  لل�سلطة  االأ�سا�سية  ال�سالحيات  القوانني من  وتطبيق  تف�سري  مع ذلك،يعد 
مبداأ �سيادة القانون، الذي يتطلب - اإىل جانب اأمور اأخرى - امل�ساواة اأمام القانون، والعدالة يف تطبيق القانون، 
ا �سميم  اأي�سً القانون مت�س  فعاليات تطبيق  اأن  املحاكم. كما  كتفعيل  العدالة  اأدوات حتقيق  كافة  توفري  وكذلك 
اأعمال كافة االإدارات احلكومية، وخا�سة يف العملية الت�سريعية. وتعترب ال�سلطة الق�سائية اإحدى �سلطات احلكم 
لل�سلطة  ال�سالحيات  الد�ستور  ومينح  العدالة.  حتقيق  على  االإ�سراف  يف  اليومي  دورها  اإىل  باالإ�سافة  الثالث، 

القانون  تطبيق  هي  للمحاكم  الرئي�سية  الوظيفة 
املرفوعة  النزاعات  من  العديد  يف  وجترد  باإن�ساف 
ا  وثيقاً ا  ارتباطاً الوظيفة  هذه  وترتبط  اأمامها. 
والنظام  الق�سائية  ال�سلطة  و�سرعية  با�ستقرار 

الد�ستوري. احلياد والنزاهة اأمر بالغ االأهمية.

2( صالحيات السلطة القضائية 
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الق�سائية وغريها من االإدارات كجزء من ت�سميم هدفه حتقيق نظام حكم فعال. بناًء على ذلك، ترتبط ال�سلطة 
الق�سائية بعالقات مع غريها من ال�سلطات االأخرى. فهي تراقب اأن�سطة تلك ال�سلطات؛ كما اأن تلك ال�سلطات 
ت�سارك يف ت�سميم ال�سلطة الق�سائية بطريقة اأو باأخرى. وتركز الفقرات التالية من هذا الف�سل على دور الق�ساء 
يف احلفاظ على النظام الد�ستوري وعلى طريقة تداخلها وتفاعلها مع �سلطات احلكم االأخرى. كما تتناول العديد 
والنظام  املتعددة  املحاكم  تفعيل عمل  اإمكانية  ال�سيما  الق�سائية،  لل�سلطة  الداخلي  بالهيكل  املتعلقة  االأمور  من 

الق�سائي يف ظل د�ستور واحد.

2-1( املراجعات الدستورية

على  التاأكيد  احلديث  الع�سر  يف  الق�سائية  ال�سلطات  اأدوار  اأهم  من 
الدور  الق�سائية تنفذ هذا  وال�سلطة  الد�ستورية.  بال�سمانات  االلتزام 
باملراجعة  ا  اأي�سً الد�ستورية،املعروفة  املراجعة  اإجراء  طريق  عن 
الق�سائية. تتخذ عملية املراجعة الد�ستورية العديد من االأ�سكال وقد 
ت�سمل ا�ستخدام العديد من اآليات الرقابة املختلفة، لكن هدفها واحد 
يف جميع الواليات الق�سائية – وهو االلتزام باملبادئ واالأحكام الد�ستورية يف مواجهة اأي ت�سريعات اأو قوانني اأو 
اإجراءات حكومية قد تتعار�س معها. ومن خالل اإجراءات املراجعة الد�ستورية، تعمل املحاكم القائمة على تقييم 
الت�سريعات وغريها من االإجراءات احلكومية ل�سمان التزامها بالد�ستور. لو تعار�ست الت�سريعات اأو االإجراءات 
مع الد�ستور، حتكم املحكمة بعدم �سحتها. يف العموم، يعترب القانون الد�ستوري مبثابة القانون االأعلى، والذي 
متتثل له كافة القوانني االأخرى والقرارات احلكومية. ومن خالل م�ساركتها باملراجعات الد�ستورية، تنفذال�سلطة 
الق�سائية هذه الرتاتبية. وبينما تفو�س الد�ساتري عادة �سلطة �سن القوانني اإىل املجل�س الت�سريعي، يلتزم االأخري 
االآلية  هي  الد�ستورية  فاملراجعات  تتجاهلها.  اأو  الد�ستورية  واملبادئ  االأحكام  مع  تتعار�س  قوانني  مترير  بعدم 
التي ميكن من خاللها حماية وتطبيق الد�ستور. وهي و�سائل متنح القوة لالأحكام الد�ستورية وحتول دون اتخاذ 

اإجراءات تخرقها.

2-1-1( ما الذي يمكن مراجعته؟

ت�سمل املراجعات الد�ستورية اأنواعًا خمتلفة من القوانني. فهي يف امل�ستوى االأ�سا�سي ت�سمح لل�سلطات الق�سائية 
اإىل درا�سة  ثانية، متتد هذه املراجعات عادة  الد�ستور. من ناحية  الت�سريعات مع متطلبات  بالتحقق من توافق 
الد�ساتري  بع�س  ت�سمح  املثال،  �سبيل  فعلى  التنفيذية.  والقوانني  االإدارية  كالقرارات  اأخرى  واإجراءات  قوانني 
املراجعات  تتخطى  وقد   .2 دولية  اتفاقيات  مبوجب  �سياغتها  تتم  التي  القوانني  على  ق�سائية  رقابة  باإجراء 
الد�ستورية الت�سريعات الوطنية لت�سمل قوانني اعتمدتها م�ستويات اأدنى من احلكومة. ففي جنوب اإفريقيا، امتدت 
ال�سالحيات الرقابية للمحكمة العليا وفقًا لد�ستور 1996 لت�سمل كافة م�ستويات احلكومة، مبا يف ذلك د�ساتري 
ا للد�ستور القومي 3. وباملثل، متلك املحكمة الد�ستورية ال�سربية، مبوجب  املحافظات، والتي يجب اأن متتثل اأي�سً
الد�ستور، �سالحية مراجعة القوانني العامة لالأقاليم املتمتعة بحكم ذاتي ووحدات احلكم املحلي، بغر�س التاأكد 

من امتثالها للد�ستور 4.

ب�سكل  الق�سائية  ال�سلطة  اأنظمة  معظم  تتمتع 
من اأ�سكال ال�سلطة يخول لها مراجعة االأن�سطة 
امتثالها  من  للتاأكد  والتنفيذية  الت�سريعية 

للد�ستور.
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ا مبراجعة االأن�سطة التي متار�سها �سلطات احلكم التنفيذية والت�سريعية  اأي�سً اأن تقوم ال�سلطة الق�سائية  ميكن 
والتي تثري ت�ساوؤالت حول توزيع وتق�سيم ال�سلطات املن�سو�س عليه يف الد�ستور. وال تهدف املراجعات الد�ستورية 
من هذا النوع اإىل ت�سوية النزاعات بني االأطراف اخلا�سة فح�سب، بل اأي�سًا بني فروع وهيئات احلكم، بغر�س 
حتديد اخت�سا�سات �سلطات احلكم املختلفة، مبا يف ذلك �سالحيات ال�سلطة الق�سائية ذاتها. متلك املحكمة 

غريها،   اأخرى  وبلدان  اجلنوبية،  كوريا  يف  الد�ستورية 
5. وقد  ال�سلطات بني فروع احلكم  توزيع  �سلطة مراجعة 
ال�سلطات بني  توزيع  ا �سلطة مراجعة  اأي�سً متلك املحكمة 
م�ستويات احلكم املختلفة، على �سبيل املثال بني احلكومة 
الكامريون  د�ستور  ومينح  الوطنية.  واحلكومة  املحلية 
تن�ساأ  التي  النزاعات  ت�سوية  �سالحية  الق�سائية  لل�سلطة 

بني الدولة واملقيمني فيها، ف�ساًل عن النزاعات التي تن�ساأ بني املواطنني اأنف�سهم 6. وت�سمح د�ساتري الهند وماليزيا 
واملك�سيك ونيجرييا ودول اأخرى مبراجعة توزيع ال�سلطات بني م�ستويات احلكم املختلفة 7.

ولي�س ممار�ساته.  �سلطة مراجعة جتاوزات احلكم  الق�سائية  لل�سلطة  الد�ساتري  وا�سعو  اأن يخول  اأخرًيا، ميكن 
ففي اأوغندا مثاًل، متلك حمكمة اال�ستئناف، القائمة باأعمال املحكمة الد�ستورية، مثل هذه ال�سلطة. ومتنح املادة 
137)3( 8 االأفراد حق تقدمي التما�س للمحكمة ب�ساأن اأي »فعل اأو جتاوز يرتكبه اأي فرد اأو �سلطة« ويتعار�س مع 

الد�ستور. واإذا اعترب االلتما�س م�ستندًا اإىل اأ�س�س �سليمة، تعمل املحكمة على رد احلق اإىل ن�سابه.

2-1-2( من الذي يقوم باملراجعة؟
يختلف نطاق املراجعة الد�ستورية بني بلد واآخر، وكذلك العمليات التي تت�سمنها. وترتبط املراجعة ارتباًطا وثيًقا، 
واإن مل يكن �سارمًا، بنوع املحاكم املن�ساأة مبوجب الد�ستور وكذلك بالنظام القانوين املعمول به. ويختلف »النموذج 
االأمريكي للمراجعة الق�سائية« متاًما عن »النموذج االأوروبي للمراجعة الد�ستورية« من ناحية متكني املوؤ�س�سات 
املُختلفة من امل�ساركة يف املراجعة الد�ستورية. ففي النموذج االأمريكي، تعتربامل�ساركة يف املراجعة الد�ستورية من 
�سلب اخت�سا�س جميع حماكم النظام الق�سائي. بعبارة اأخرى، حتى املحاكم االأدنى يجوز لها اإ�سدار حكم باأن 
قانونًا اأو اإجراءًا حكوميًا معينًا يخالف الد�ستور. والإ�سدار مثل هذا احلكم، يتعني على املحكمة البت يف الق�سية 

مبا يتما�سى مع متطلبات الد�ستور ورف�س تطبيق القانون مو�سوع الق�سية ا�ستنادًا اإىل اأ�س�س د�ستورية.

�سكل  تنفيذ  يتم  لال�ستئناف،  خا�سعة  االأحكام  هذه  اأن  ومع 
املحاكم  ترتبع  العادة،  ويف  الد�ستورية.  املراجعة  اأ�سكال  من 
ويكون  املراجعة  نظام  قمة  على  اال�ستئناف،  كمحكمة  العليا، 
لها القول الف�سل بخ�سو�س د�ستورية القوانني املطعون عليها. 
الق�سايا  غالبية  االأدنى  املحاكم  تنظر  االأمريكي،  النموذج  يف 
الد�ستورية وتف�سل فيها، الأن معظم املحاكم العليا ال تنظر اإال 

من  �سكل  – على  اأخرى  ود�ساتري   - ا�ستونيا  د�ستور  ينطوي  املرفوعة.  الد�ستورية  الطعون  من  �سئيلة  ن�سبة  يف 
الربتغال  د�ستور  9.وي�سمح  د�ستورية  ق�سايا  يف  الف�سل  االأدنى  للمحاكم  تخول  التي  الق�سائية  املراجعة  اأ�سكال 
10. وميكن  الد�ستورية  املحكمة  نظام  يتبنى  اأنه  الرغم من  املراجعة، على  بامل�ساركة يف  االأدنى  للمحاكم  ا  اأي�سً

امتثال  تقييم  على  الد�ستورية  املراجعات  نطاق  يقت�سر  ال 
مراجعة  لي�سمل  ميتد  بل  الد�ستورية،  للمتطلبات  الت�سريعات 
القوانني واملمار�سات االأخرى، وتق�سيم ال�سلطات بني م�ستويات 
جتاوزات  مبراجعة  تهتم  اأن  املمكن  ومن  املختلفة،  احلكم 

احلكومة ولي�س اأن�سطتها. 

يف بع�س الدول، حتى املحاكم االأدنى يجوز لها اإ�سدار حكم 
الد�ستور،  يخالف  معينااً  حكوميااً  اإجراءااً  اأو  قانونااً  باأن 
على الرغم من اأن هذه االأحكام خا�سعة لال�ستئناف. ويف 
الد�ستورية وظيفيااً عن  املراجعة  يتم ف�سل  اأخرى،  دول 

ال�سلطة الق�سائية التي تعمل ب�سكل طبيعي.
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اعتبار متكني املحاكم االأدنى من امل�ساركة يف املراجعة على اأنه توزيع ل�سالحية املراجعة الد�ستورية عرب ال�سلطة 
الق�سائية )انظر اأي�سا الف�سل 7 من هذا الدليل، ب�ساأن الالمركزية(. ومع ذلك، يقت�سي االأمر يف نهاية املطاف 
اأن تكون االأحكام ال�سادرة عن كافة املحاكم متوافقة مع الد�ستور، وبالتايل ح�سر �سند اأحكامها ب�سلطة مركزية 
العليا  فاملحاكم  احلكم.  يف  اإمكانية الطعن  االأمريكي  املراجعة  منوذج  مزايا  ومن  نف�سه.  الد�ستور  وهي  اأال   –
والدنيا على حد �سواء تنظر يف الق�سايا وتزن د�ستوريتها قبل اإ�سدار احلكم النهائي. وت�ستغرق هذه العملية بع�س 
الوقت، وهو ما ي�سكل عائًقا. ففي هذا النموذج، قد ي�ستغرق و�سول امل�ساألة الد�ستورية اإىل املحكمة العليا واإ�سدار 
ا اإىل ت�سارب وتباين حلني تو�سل املحكمة العليا اإىل حكم نهائي،  حكم نهائي �سنوات عدة. وقد يف�سي االأمر اأي�سً

حيث اأن املحاكم االأدنى قد تكون اأ�سدرت بالفعل اأحكامًا خمتلفة يف الق�سايا نف�سها.

يف�سل النموذج االأوروبي املراجعة الد�ستورية وظيفًيا عن �سالحيات ال�سلطة الق�سائية التي تعمل ب�سكل طبيعي. ففي 
هذا النموذج، متار�س املحكمة الد�ستورية �سالحيات ق�سائية ح�سريةعلى كافة الدعاوى الد�ستورية. ويوؤكد بع�س 
اخلرباء اأن نظامًا كهذا، يخول �سلطة املراجعة الد�ستورية لهيئة خارج اإطار ال�سلطة الق�سائية العادية، يحافظ ب�سكل 
اأف�سل على مبداأ الف�سل بني ال�سلطات. ويف �سوء هذا املفهوم، ُينظر اإىل املحكمة الد�ستورية باعتبارها هيئة رقابية 
منف�سلة عن كافة �سلطات احلكم الثالث ويناط بها مهمة وحيدة هي تاأييد مقت�سيات الد�ستور. لذلك، من الناحية 
وا�سح  وبالتايل يحافظ على ف�سل  االأخرى،  ال�سلطات  بارزًا على  تفوقًا  �سلطة  الأي  النظام  النظرية، ال يعطي هذا 
بني ال�سلطات. عالوة على ذلك، ال يخول النظام الأي �سلطة منفردًة �سالحية الف�سل يف ق�سايا الد�ستورية. وخالفًا 
للنموذج االأمريكي، يجمع النظام االأوروبي ال�سلطة بيد حمكمة واحدة، بحيث ال يت�سنى الأي هيئة ق�سائية اأخرى الف�سل 
يف الق�سايا الد�ستورية. وميكن العثور على اأمثلة ملحاكم د�ستورية تعتمد النموذج االأوروبي للمراجعة الد�ستورية يف 
بنني واأملانيا واالحتاد الرو�سي وتركيا واأوكرانيا وغريها 11. ومتلك دول اأخرى موؤ�س�سات م�سابهة للمحاكم الد�ستورية 

يعهد اإليها باملراجعة الد�ستورية. ويلخ�س اجلدول )1( مالمح كال النظامني االأمريكي واالأوروبي. 

اجلدول )1(: منوذجا املراجعة الد�ستورية االأمريكي واالأوروبي

منوذج املراجعة الد�ستورية »االأوروبي«منوذج املراجعة الق�سائية »االأمريكي«
املحاكم  لكافة  الد�ستورية:  الق�سايا  نظر  مركزية  ال 
لعدم  معني  قانون  تطبيق  رف�س  اأو  اإبطال  �سالحية 

د�ستوريته. 

الد�ستورية  للمحكمة  الد�ستورية:  املراجعة  مركزية 
وحدها �سالحية اإبطال قانون ما لعدم د�ستوريته.

النظام  يف  العليا  اال�ستئناف  حمكمة  هي  العليا  املحكمة 
القانوين، ولي�ست مقت�سرة عل الق�سايا الد�ستورية فقط. 

يقت�سر اخت�سا�س املحكمة الد�ستورية على الف�سل 
يف النزاعات الد�ستورية.

الإجراءات  وفًقا  ممار�ستها  يتم  »ملمو�سة«:  املراجعة 
التقا�سي العادية.

جتيب  »نظرية«:  تكون  ما  عادة  الد�ستورية  املراجعة 
قبل  من  اإليها  املحالة  االأ�سئلة  على  الد�ستورية  املحكمة 
الق�ساة اأو امل�سوؤولني املُنتخبني ب�ساأن د�ستورية قانون ما. 

Constitutions and Judi-( الق�سائية  وال�سلطة  الد�ساتري   :)Stone  Alex  ,Sweet( �ستون  األيك�س  �سويت  بت�سرف عن  :اامل�سدر 
cial Power(، يف دانييل كرماين )Daniele Caramani(: علم ال�سيا�سة املقارن )Comparative Politics(، اأك�سفورد ونيويورك: 

مطبعة جامعة اأك�سفورد، 2008، االإطار 9-1، �س 222.
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2-1-3( ظروف وتوقيت إجراء املراجعة

فللقواعد  املراجعة.  يوؤثران على عملية  اإ�سافيني  �ستجرى فيهاعن�سرين  التي  والظروف  املراجعة  توقيت  يعترب 
�سالحيات  تقلي�س  اأو  تو�سيع  على  كبري  تاأثري  د�ستورية  ق�سية  يف  النظر  وظروف  توقيت  للمحكمة  حتدد  التي 

وظروف  توقيت  يف  الد�ساتري  وتختلف  الد�ستورية.  املراجعة 
د�ستورية  تقيم  حماكم  هناك  للتوقيت،  فبالن�سبة  املراجعة. 
تنظر حماكم  ال  قوانني، يف حني  اإىل  قبل حتولها  الت�سريعات 
اأخرى يف الطعون القانونية اإال بعد �سن القانون. وي�سمح د�ستور 
ورف�س  د�ستورية  باإجراء مراجعات  العليا  للمحكمة  �سريالنكا 
مراجعة  لها  يحق  ال  لكن  االإعداد(،  )قيد  املعلقة  الت�سريعات 
الد�ستورية  املراجعة  اأن�سار  12.ويرى  �سدورها  بعد  القوانني 

للت�سريعات قبل �سدورها اأنها تعطي يقينًا للت�سريعات املنتظرة. من ناحية اأخرى، ال ميكن فهم االآثار والنتائج 
ال�سماح  اأن  مراقبون  يرى  لذلك،  كقانون.  وا�ستخدامها  تطبيقها  بعد  اإال  كلي  ب�سكل  الت�سريعات  على  املرتتبة 

مبراجعة القوانني بعد �سنها يعترب اأ�سا�سيًا.

وعلى نحو مماثل، تخول بع�س الد�ساتري لل�سلطة الق�سائية �سالحيات كبرية يف حتديد توقيت املراجعة، بينما 
بع�س  اإال يف  الد�ستورية  املراجعة  باإجراء  ت�سمح  ال   اأو  اأخرى  اإىل هيئات  ال�سالحية  تلك  اأخرى  د�ساتري  تعطي 
اعتمادها.  قبل  للت�سريعات  تلقائية  ق�سائية  مراجعة  باإجراء  الد�ساتري  بع�س  وتق�سي  املحركة«.  »االأحداث 
الد�ستور  يطالبها  قوانني  وهي  اإ�سدارها،  قبل  املوؤ�س�سية«  »القوانني  مراجعة  ي�سرتط  مثاًل  الفرن�سي  فالد�ستور 
حتديًدا باأن تعطي تفا�سيل اأكرب لالأحكام الد�ستورية 13. وباملثل، تقوم املحكمة الد�ستورية يف ت�سيلي مبراجعة 
كافة القوانني االأ�سا�سية قبل اإ�سدارها 14. وت�سرتط د�ساتري اأخرى اأن ال يتم اإجراء املراجعة الد�ستورية اإال يف 
فردية  دعاوى  ترفع  املراجعة عندما  اإجراءات  تطبق  الد�ساتري،  بع�س  ويف  ق�سية خالفية حُمددة.  وجود  حالة 
ب�سكل مبا�سر اإىل املحكمة الد�ستورية تزعم خمالفة الد�ستور 15. وتظهر هذه اخليارات الكثرية اأنه ميكن اإيجاد 
عدد ال نهائي من الرتكيبات الإر�ساء قواعد املراجعة الد�ستورية. وعلى الرغم من احتمال اختالف تنفيذ تلك 
العمليات بني البلدان، فاإن هناك ظروف تتيح املزيد من احلرية يف اإجراء املراجعة الد�ستورية، االأمر الذي يب�سط 
يد ال�سلطة الق�سائية على الق�سايا الد�ستورية. وكلما زاد م�ستوى احلرية والفر�سة املمنوحة لل�سلطة الق�سائية يف 

اإجراء املراجعة الد�ستورية، كلما زادت درجة جتمع ال�سالحيات يف يدها.

اأمثلة ذلك املجل�س الد�ستوري يف فرن�سا. ففي  وتغري الدول �سالحيات املراجعة الد�ستورية مبرور الوقت. ومن 
وف�ساًل  عليها.  الرئي�س  توقيع  قبل  اإال  الت�سريعات  د�ستورية  من  التحقق  املجل�س  هذا  حق  من  يكن  مل  املا�سي، 
مبوجب  اإال  الت�سريعات  من  عديدة  اأ�سكال  مراجعة  تخول  املحكمة  تكن  مل  للمراجعة،  املتاح  الوقت  �سيق  عن 
من  �ستني  بطلب  اأو  الوطنية  التاأ�سي�سية  اجلمعية  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  – الرئي�س،  اأخرى  �سلطة  من  مبادرة 
لالأحزاب  يحق  بات   ،2010 مار�س  من  اعتباًرا  لكن  الوطنية.  التاأ�سي�سية  اجلمعية  اأو  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�ساء 
.16 د�ستوريتها  من  للتحقق  اإ�سدارها  املقرر  القوانني  مبراجعة  الد�ستوري  املجل�س  مطالبة  اأي�سًا   واالأفراد 
كما تغري توقيت املراجعة تبًعا لذلك. وف�ساًل عن مراجعة القوانني قبل اإ�سدارها، يجوز للمجل�س حاليًا اال�ستماع 
اإىل دعاوى ب�ساأن د�ستورية القوانني ال�سارية. وقد عملت ال�سلطة الت�سريعية الفرن�سية على جتميع ال�سالحيات 

النظر  وظروف  توقيت  للمحكمة  حتدد  التي  القواعد  اإن 
اأو تقلي�س  لها تاأثري كبري على تو�سيع  يف ق�سية د�ستورية 
ت�سمح  ال  الدول  بع�س  الد�ستورية.  املراجعة  �سالحيات 
بينما  قوانني؛  اإىل  حتولها  قبل  اإال  الت�سريعات  مبراجعة 
وجود  حالة  يف  فقط  باملراجعة  اأخرى  د�ساتري  ت�سمح 

ق�سية خالفية حُمددة.
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بيد املجل�س الد�ستوري من خالل تو�سيع نطاق ال�سالحيات املمنوحة له باإجراء املراجعة الد�ستورية. كما قامت 
ال�سلطة الت�سريعية بجعل فرن�سا اأقرب اإىل النموذج القانوين ل�سن القوانني، يقلل اللجوء اإىلامل�ساءلة ال�سيا�سية 

الإلغاء القوانني غري الد�ستورية. 

واجلدير بالذكر اأن الد�ساتري ال تنظم دوًما مو�سوع املراجعة الد�ستورية وظروف اإجرائها. وحتى يف حاالت الن�س 
على املراجعة و�سمان اإجرائها، ال تذكر د�ساتري كثرية �سوى القليل من التعليمات ب�ساأن تنفيذها. وباملقابل، تن�س 
بع�س الد�ساتري على تفا�سيل عملية املراجعة الد�ستورية مبقت�سى القانون. وتعترب هنغاريا اأحد االأمثلة على تاأثري 
ال�سلطة الت�سريعية على عمليات املراجعة الق�سائية: ففي حني تن�س املادة 32 )اأ( من الد�ستور الهنغاري على 
تاأ�سي�س حمكمة د�ستورية ومتكينها من ممار�سة املراجعة الد�ستورية امللزمة، فاإن حتديد نطاق املراجعة واأ�سكالها 
املُختلفة يتم مبوجب قانون ت�سريعي. يحدد قانون رقم 32 ل�سنة 1989 هذا النطاق من خالل اأحكام تف�سيلية 

ب�ساأن عدة موا�سيع مثل القواعد الثابتة واالإجرائية والتنظيمية للمحكمة الد�ستورية 17.

2-1-4( غياب املراجعة الدستورية

ال�سيادة  على  حتافظ  بل  الد�ستورية،  املراجعة  �سالحيات  الق�سائية  ال�سلطة  متنح  ال  دول  هناك  اأخرًيا، 
هذه  مثل  ويف  امل�ستقلة.  املوؤ�س�سات  رقابة  من  ت�سريعاتها  وت�سون  وحتمي  الت�سريعية،  لل�سلطة  الكاملة 
االأخرى،  الر�سمية  واجلهات  احلكم  �سلطات  جانب  اإىل  الت�سريعية،  ال�سلطة  تتحمل  نادرة،  وهي  االأنظمة، 
الذي  الهولندي  الد�ستور  مبوجب  النظام  هذا  ويطبق  الد�ستورية.  للمرا�سيم  التام  امتثالها  �سمان  م�سوؤولية 
.18 املحاكم«  قبل  من  املعاهدات  اأو  القوانني  د�ستورية  يف  النظر  اإعادة  اأو  البت  يجوز  »ال  اأنه:  على   ين�س 
ال�سلطة  مطالبة  دون  الد�ستورية  امل�سائل  ب�ساأن  م�ساهمات  بتقدمي  اال�ست�سارية  للهيئات  اأخرى  د�ساتري  وت�سمح 
د�ستورية  ب�ساأن  تقاريرها  الد�ستوري  القانون  جلنة  ت�سدر  مثاًل،  فنلندا  ففي  باآرائها.  االلتزام  الت�سريعية 
.19 اأمامها  املعرو�سة  امل�سائل  من  وغريها  االإن�سان  حقوق  مبعاهدات  والتزامها  الت�سريعية   املقرتحات 
وحتتفظ ال�سلطة الت�سريعية ب�سالحيات �سن القوانني بغ�س النظر عن موقف جلنة القانون الد�ستوري وبغ�س 
ا عن موقف الرئي�س. فاإذا رف�س الرئي�س اإقرار القانون ، يحق للربملان اإعادة امل�سادقة عليه، ويف هذه  النظر اأي�سً

احلالة ي�سدر القانون دون موافقة الرئي�س 20.

2-1-5( تحليل إضايف

اأو  ال�سلطات  اإىل جتميع  الد�ستورية  االأنظمة  اأو  االأحكام  يعاين درجة ميل  الدليل منظارًا حتليليًا  ي�ستخدم هذا 
توزيعها. وينطبق هذا النهج ب�سكل مالئم على املراجعة الد�ستورية. فهذه االأخرية تعمل على جتميع ال�سلطات بيد 
ال�سلطة الق�سائية التي يكون لها القول الف�سل يف متطلبات الد�ستور، مبا يف ذلك ما تعنيه لل�سلطات االأخرى. 
الد�ستورية  املراجعة  توزع  اأو�سع،  ومبنظار  الق�ساء.  اأمام  م�سوؤولة  ال�سيا�سية  ال�سلطات  فاإن  معينة،  درجة  واإىل 
ال�سلطات بني فروع احلكم على نحٍو فَعال، بحيث ال يتمكن فرع مبفرده من ممار�سة �سالحيات اأكرث مما ينبغي 
بال�سرائب  والتحكم  واإ�سدارها،  القوانني  ب�سياغة  ال�سيا�سية  ال�سلطات  وتقوم  االأخرى.  الفروع  م�ساركة  دون 
الق�سائية  لل�سلطة  الد�ستورية  املراجعة  وت�سمح  احلكومية.  املوؤ�س�سات  معظم  واإدارة  اجلي�س  وقيادة  واالإنفاق، 
ا  بامل�ساركة يف بع�س هذه العمليات اأو االإ�سراف عليها. لكن ترتيبات املراجعة الد�ستورية تقت�سي يف العادةاأي�سً
فر�س قيود على نطاق ال�سلطة الق�سائية من خالل اقت�ساء وقوع حوادث بعينها اأو من خالل ح�سر املراجعة على 
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اأو  اأو النزاعات  مو�سوعات حمُددة. ويف بع�س احلاالت، مُتنح ال�سلطة الق�سائية فقط حق النظر يف القوانني، 
اأخرى. ويف  �سلطة  اأو من  اأمامها من اخل�سوم  املرفوعة  الدعاوى 
د�ساتري اأخرى، يقت�سر حق ال�سلطة الق�سائية على مراجعة قوانني 
امل�ستقلة  الق�سائية  حتىال�سلطات  عليه،  وبناًء  فح�سب.  حمددة 
متار�س �سالحيات حمدودة يف هذا ال�سدد. وبالتايل، وبينما ميكن 
اعتبار عمليات املراجعة الد�ستورية اأداة لتجميع ال�سلطة اأو توزيعها 
بني فروع احلكم، حتوي معظم الد�ساتري العاملة ترتيبات جتمع كال 
احلكم  اأداء  حت�سني  اإىل  بينهما  املالئم  التوازن  ويوؤدي  االأمرين. 

وتعزيز �سرعية اإجراءات ال�سلطات االأخرى.

متثل معظم ترتيبات املراجعة الد�ستورية منوذًجا قوًيا للحماية 
الد�ستور  بتطبيق  احلكم  �سلطات  اأحد  تكلف  ومثلما  القانونية. 
قانونية  �سمانة  الق�سائية مبثابة  الرقابة  تكون  وات�ساق،  بتجرد 
يناق�سه  الذي  النحو  وعلى  اأنه،  غري  الد�ستور.  خمالفة  لعدم 
هذا الف�سل، ال ينبغي اأن يفرت�س وا�سعو الد�ساتري اأن ال�سلطة 
الق�سائية �ستكون معزولة عن ال�سغوط ال�سيا�سية. فعلى الرغم 
ال�سلطات  على  ال�سيا�سية  ال�سغوط  من  للحد  اآليات  وجود  من 

فاالأطراف  ال�سيا�سية.  القوى  من  مباأمن  ولي�ست  ال�سغوط  تلك  عن  مبعزل  تعمل  ال  االأخرية  اأن  اإال  الق�سائية، 
ال�سيا�سية تقوم عادة بتعيني الق�ساة، ومن املتوقع طبعًا اأن تختار من ي�ساركونها االآراء ال�سيا�سية. ورغم اأن الق�ساة 
يطبقون القانون على الوقائع، اإال اأن هذا الفن يف�سح لهم جمااًل للمحاكمة واالجتهاد. وعند النظر بالق�سايا، ال 
يكون القا�سي غافاًل عّما �سيقبله النا�س من اأحكام اأو ما الذي �ستطبقه ال�سلطة التنفيذية منها. لهذه االأ�سباب 
التوازن يف  ي�ستح�سن حتقيق  اأخرى،  و�سيا�سية معًا. ومرة  قانونية  اإجراءات  الد�ستورية  املراجعة  ت�سم  ولغريها، 

مدى و�سكل �سالحيات املراجعة الد�ستورية عرب مراعاة الظروف اخلا�سة بالدولة.

2-2( الصالحيات اإلضافية

إ�سافًة اإىل املراجعة الد�ستورية، قد متنح الد�ساتري املحاكم �سالحية التاأثري على �سن القوانني بو�سائل اأخرى، 

قبل  �سواء  القوانني،  د�ستورية  ب�ساأن  ا�ست�سارية  اآراء  اإ�سدار  منها 
عملية  يف  الق�ساء  اإ�سراك  هي  الثانية  والو�سيلة  بعده.  اأو  �سدورها 
ا لت�سمل  تعديل الد�ستور. وقد متتد �سالحيات ال�سلطة الق�سائية اأي�سً
االإدارية  والهيئات  احلكم  �سلطات  على  العامة  الرقابة  �سالحيات 
االأخرى. وقد مينح الد�ستور ال�سلطة الق�سائية �سالحية اإقالة رئي�س 
الدولة اأو حل الربملان. كما ميكن اأن ي�سمل دور املحاكم تنظيم عمل 

ال�سلطة  تقوم  اأن  الد�ساتري  من  العديد  وي�سرتط  االنتخابية.  العمليات  على  االإ�سراف  اأو  ال�سيا�سية  االأحزاب 
اإ�ساءة  وجتنب  العام  النظام  على  للحفاظ  الطوارئ،  حالة  اإعالن  قبل  ق�سائي  اإذن  على  باحل�سول  التنفيذية 

ا�ستخدام ال�سلطة اأثناء االأزمات املحتملة.

ال�سلطات  جتميع  على  الد�ستورية  املراجعة  تعمل 
القول  لها  يكون  التي  الق�سائية  ال�سلطة  بيد 
ل�سلطات  تعنيه  وما  الد�ستور  متطلبات  يف  الف�سل 
املراجعة  توزع  اأو�سع،  مبنظار  لكن  االأخرى.  احلكم 
بفعالية.  احلكم  فروع  بني  ال�سلطات  الد�ستورية 
لتجميع  ترتيبات  العاملة  الد�ساتري  معظم  وحتوي 

ال�سلطة وتوزيعها بني فروع احلكم.

ا  قوياً ا  منوذجاً الد�ستورية  املراجعة  ترتيبات  معظم  متثل 
�سمانة  الق�سائية  الرقابة  وتعترب  القانونية.  للحماية 
ال�سلطات  تعمل  ال  الد�ستور.  خمالفة  لعدم  قانونية 
مباأمن  ولي�ست  ال�سيا�سية  ال�سغوط  عن  مبعزل  الق�سائية 
من القوى ال�سيا�سية. والقا�سي ال يكون غافالاً عّما �سيقبله 
ال�سلطة  وتنفذه  �ستطبقه  الذي  ما  اأو  اأحكام  من  النا�س 

التنفيذية منها.

التاأثري  �سالحية  للمحاكم  الد�ساتري  تخول  قد 
املراجعة  غري  اأخرى  بو�سائل  القوانني  �سن  على 
، من خالل اإ�سدار اآراء ا�ست�سارية  الد�ستورية، مثالاً
اأو  قبل  ذلك  كان  �سواء  القوانني،  د�ستورية  ب�ساأن 
تعديل  عملية  يف  املحاكم  اإ�سراك  اأو  �سنها،  بعد 

الد�ستور.
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2-2-1( اآلراء االستشارية

ميكن اعتبار االآراء اال�ست�سارية مبثابة ن�سخة غري ملزمة من املراجعة الد�ستورية. فهي و�سيلة ت�سمح للمحكمة 
بتقدمي امل�سورة ل�سلطات احلكم االأخرى ب�ساأن د�ستورية االإجراءات التي يدر�سون اتخاذها دون اإلزامهم باالمتثال 
القوانني.  اأحد  اإبان مناق�سة  ا�ست�ساري  راأي  للح�سول على  الت�سريعية  ال�سلطة  ت�سعى  املحكمة. فمثاًل، قد  لراأي 
واالآراء اال�ست�سارية تفتقر اإىل القوة القانونية لكونها غري ملزمة. اأي اأنها ت�سكل �سمانة �سيا�سية ولي�ست قانونية 
للد�ستور. مع ذلك وباعتبارها اأداة �سيا�سية، ميكن اأن يكون لها كبري االأثر على عملية ت�سريع القوانني. فالقوى 
املعار�سة لقانون ما ت�ستقوي باالآراء اال�ست�سارية التي ت�سكك بد�ستورية هذا القانون، وت�ستغل هذا الت�سكيك لتاأكيد 
اأن  االإيجابية  اال�ست�سارية  لالآراء  نحو مماثل، ميكن  وعلى  �سيا�سي كبري.  تاأثري  اإحداث  بهدف  �سرعية حججها 
حت�سن القوانني يف مواجهة االعرتا�سات ال�سيا�سية. لكن االآراء اال�ست�سارية ال تزال تفتقر اإىل التاأثري القانوين 
امللزم؛ وهي ال متلك القول الف�سل يف م�ساألة ما. وت�ستطيع االأطراف ال�سيا�سية جتاوز القوة التي متنحها ال�سرعية 
اأو تنزعها عنها. وتقدم كندا مثااًل على هذا النوع من االآليات. فاإىل جانب ال�سالحيات االأخرى املخولة للمحكمة 
العليا، يجوز لها اإ�سدار اآراء ا�ست�سارية غري ملزمة قانوًنا رًدا على »اأ�سئلة مرجعية« تطرحها احلكومة، وهي عادًة 

ما تت�سل بد�ستورية القوانني 21.

2-2-2( تعديل الدستور

تتيح  الد�ستورية  فالتعديالت  الد�ستور.  تعديل  عملية  لت�سمل  ا  اأي�سً الق�سائية  ال�سلطات  �سالحيات  متتد  قد 
ت�سمح  ال  ولتعزيزاال�ستقرار،  للحكم.  والقانوين  ال�سيا�سي  االإطار  تغيري جذري يف  اإحداث  ال�سيا�سية  لالأطراف 
واالأطراف  احلكومية  الهيئات  من  عددًا  االأحيان  من  كثري  يف  ت�سم  معقدة،  تعديل  بعملية  اإال  الد�ساتري  معظم 
ال�سيا�سية و�سلطات احلكم. وت�سمح بع�س الد�ساتري حتى مب�ساهمة ال�سلطة الق�سائية يف عملية التعديل. فد�ستور 
جنوب اأفريقيا مينح املحكمة الد�ستورية فر�سة اإبداء الراأي بد�ستورية التعديالت22. وقد يرغب وا�سعو الد�ساتري 
باإدراج هذا الدور الهام للق�ساء يف عملية التعديالت الد�ستورية، موؤكدين على اأهمية بع�س املبادئ الد�ستورية. 
وبالفعل، قد تف�سل االأطراف ال�سيا�سية بتعديل بع�س االأحكام الد�ستورية دون تاأييد ال�سلطة الق�سائية، مهما كانت 
هذه االأحكام غري �سعبية من الناحية ال�سيا�سية. اإن هذه االآلية تخرج بع�س الق�سايا خارج نطاق العملية ال�سيا�سية، 
ا تركز �سالحيات هائلة بيد  وتعتمد بداًل من ذلك على ال�سلطة الق�سائية لتفعيل التعديل الد�ستوري؛ كما اأنها اأي�سً

ال�سلطة الق�سائية. وتتبنى اأوكرانيا اآلية تعديل د�ستوري مماثلة 23.

2-2-3( حالة الطوارئ

بهدف  احل�سار،  اأو  الطوارئ  حالة  اإعالن  �سالحية  االأطراف  اأو  ال�سلطات  اإحدى  الد�ساتري  من  العديد  مينح 
ت�سهيل اال�ستجابة ال�سريعة والفعالة يف اأوقات االأزمات. وعادة ما يعهد بهذه ال�سالحية اإىل ال�سلطة التنفيذية، 
الأنها تعترب اأف�سل قدرة على اال�ستجابة ب�سرعة وح�سم. و�سالحية اإعالن حالة الطوارئ قد تعني �سلطات وا�سعة 
ت�سمح يف كثري من االأحيان بتعليق موؤقت الأحكام الد�ستور، مبا فيه االأحكام ال�سامنة للحقوق واحلريات. لذلك، 
التنفيذية على  ال�سلطة  الد�ساتري قدرة  التاأثري، حتد معظم  بالغة  ال�سلطة  ا�ستخدام هذه  اإ�ساءة  اأجل منع  ومن 
اإعالن حالة الطوارئ عرب فر�س قيود على الظروف التي ت�سنف كحالة طوارئ اأو عرب ا�سرتاط احل�سول على 
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تاأييد ال�سلطات االأخرى، مبا فيها الق�سائية. ففي د�ستور تايالند مثاًل، مت تخويل ال�سلطة الق�سائية �سالحية منع 
ال�سلطة التنفيذية من اإعالن حالة الطوارئ 24.وعلى الرغم من اأنه يجوز للملك اإعالن حالة الطوارئ، لكنها ال 
اأن يقوم عدد حمدد )حد  الوطنية. وميكن  التاأ�سي�سية  الوزراء واجلمعية  التنفيذ دون دعم جمل�س  تدخل حيز 

اأدنى( من اأع�ساء اجلمعية الوطنية بدورهم باإحالة االأمر 
امللكي  املر�سوم  هل  تقرر  التي  الد�ستورية،  املحكمة  اإىل 
باإعالن حالة الطوارئ متوافق مع املتطلبات الد�ستورية اأم 
قدرة  ا  اأي�سً الد�ستور  يقّيد  قد  احلالة،  هذه  مثل  ويف  ال. 
باإعالن  امللكي  املر�سوم  تعطيل  على  الد�ستورية  املحكمة 
حالة الطوارئ: يتطلب اأي قرار من هذا القبيل موافقة ثلثي 

االأع�ساء 25.  ومع ذلك، فاإن قوة املراجعة الق�سائية حتد بالتاأكيد من حرية ال�سلطة التنفيذية يف اإ�سدار مر�سوم 
باإعالن حالة الطوارئ.

2-2-4( إجراءات العزل

ا فر�س �سمانات قانونية يف مواجهة اإ�ساءة اال�ستخدام ال�سيا�سي لعملية امل�ساءلةاأو  ميكن لل�سلطة الق�سائية اأي�سً
�سالحية ال�سلطة التنفيذية يف حل الربملان. مرة اأخرى، اإن جمرد احتمال تدخل ال�سلطة الق�سائية يخف�س على 
االأرجح عدد مطالبات الهيئة الت�سريعية باإقالة ال�سلطة التنفيذية دون �سبب مقنع، متاًما كما يفر�س عقبة اإ�سافية 
ال�سلطتني  من  الأي  الق�سائية  االإدانة  على  يرتتب  وقد  الربملان.  حل  التنفيذية  ال�سلطة  على  ال�سعب  من  جتعل 
التنفيذية اأو الت�سريعية تداعيات �سيا�سية �سلبية عليهما. وبالتايل يجب اأن تف�سي ال�سمانات القانونية اإىل تعزيز 
�سحة االإجراءات التي تقود اإىلاإقالة ال�سلطة التنفيذية اأو تكون اأ�سا�ًسا يقوم عليه حل الربملان. ففي اأفغان�ستان 

وال�سودان على �سبيل املثال، تلعب ال�سلطات الق�سائية دوًرا يف امل�ساءلة اأو االإقالة 26.

2-2-5( اإلدارة االنتخابية

اإدارة  م�ساعدة  خالل  من  ال�سيا�سية  العملية  على  التاأثري  من  درجة  ممار�سة  ا  اأي�سً الق�سائية  لل�سلطة  ميكن 
االنتخابات اأو من خالل تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية. ففي اأملانيا وكوريا اجلنوبية وتركيا، على �سبيل املثال، تخول 
الد�ساتري للمحاكم تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية، ورمبا حظرها ومنعها يف ظل ظروف معينة 27. يخول للمحاكم 
.28 الد�ستور  واال�ستفتاءات مبوجب  االنتخابات  االإ�سراف على  �سلطة  البلدان مثل فرن�سا ومنغوليا   يف عدد من 
لالنتخابات  وراعًيا  قيًما  باعتباره  ال�سيا�سية،  العملية  على  خا�س  بتاأثري  فرن�سا  يف  الد�ستوري  املجل�س  ويتمتع 
ا على تنفيذ القواعد االإجرائية التي  النزيهة، وميكنه االإعالن عن بطالن االنتخابات. وي�سرف هذا املجل�س اأي�سً

توؤثر على االأحزاب ال�سيا�سية، مبا يف ذلك اأنظمة متويل احلمالت.

لت�سمل  الق�سائية  ال�سلطة  �سالحيات  ا  اأي�ساً متتد  اأن  ميكن 
االأحزاب  تنظيم  الربملان؛  حل  اأو  الدولة  رئي�س  م�ساءلة 
املوافقة  اأو  االنتخابية؛  العمليات  على  االإ�سراف  اأو  ال�سيا�سية 

امل�سبقة على اإعالن حالة الطوارئ.
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بعد ا�ستعرا�س ال�سالحيات املُختلفة التي قد متار�سها ال�سلطة الق�سائية، ينتقل هذا الف�سل االآن ملناق�سة اأهمية 
ا�ستقالل الق�ساء واالآليات الد�ستورية املختلفة التي تقوم مبوجبها �سلطات احلكم االأخرى مبمار�سة �سالحياتها 
يف التاأثري والرقابة على ال�سلطة الق�سائية. ويعترب ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية عن�سًرا جوهرًيا واأ�سا�سًيا لبناء 
اإن ا�ستقالل الق�ساء هو  اإليها.  اأو املهام املُ�سندة  الد�ستور على نحٍو مالئم، هذا بغ�س النظر عن ال�سالحيات 
ا  املحك ل�سيادة القانون، حيث يقت�سي التف�سري والتطبيق النزيه واملتجرد للقانون. ويعترب ا�ستقالل الق�ساء اأي�سً
وكذلك  االأخرى،  الد�ستورية  وال�سمانات  االإن�سان  بحقوق  املتعلقة  الد�ستورية  االأحكام  لتنفيذ  اأ�سا�سًيا  عن�سًرا 

لتعزيز قدرة ال�سلطة الق�سائية على امل�ساركة يف املراجعة الد�ستورية وت�سوية املنازعات بجدية وا�ستقاللية.

تن�س العديد من الد�ساتري �سراحًة على االلتزام مببداأ ا�ستقالل الق�ساء. اإن 65% من الد�ساتري املعمول بها اليوم 
تن�س على مثل هذا االلتزام 29. ويتزايد عددها طردًا مع مرور 
ال�سريح  االلتزام  ال�سكل رقم )1( االجتاه نحو  الوقت. يظهر 

مببداأ ا�ستقالل الق�ساء. 

ترتك ال�سلطة الق�سائية التابعة واملن�ساعة �سلطات احلكم االأخرى دون رادع، وتكون �سعيفة يف الدفاع عن احلقوق 
الق�سائية، قد ي�سعف احلكم  لل�سلطة  املفرط  فاإن احلزم  وباملقابل،  الف�ساد.  لتف�سي  الباب  تفتح  الفردية، كما 
الذاتي وامل�ساءلة ال�سيا�سية. عالوة على ذلك، يجب اأن تتحمل ال�سلطة الق�سائية م�سوؤولية اإقامة العدل يف الوقت 
املنا�سب وبطريقة فّعالة، للحفاظ على �سمانات �سيادة القانون. لذلك، قد ين�س الد�ستور على منح ال�سلطات 
ال�سيا�سية اأو الهيئات الرقابية االأخرى كاملجال�س الق�سائية، قدًرا من النفوذ اأو الرقابة على ال�سلطة الق�سائية، 
بهدف تلبية متطلبات امل�ساءلة الق�سائية. وعلى وا�سعي الد�ساتري مراعاة ظروف بلدهم بعناية لتحقيق التوازن 
ال�سليم بني ا�ستقالل الق�ساء وامل�ساءلة الق�سائية. وتوؤثر  عوامل عديدة على ا�ستقالل الق�ساء، �سواء كان ذلك 
داخل االأركان االأربعة للد�ستور اأو خارجها. يركز هذا الق�سم على ثالثة خيارات للت�سميم الد�ستوري توثر تاأثرًيا 

مبا�سًرا على ا�ستقالل الق�ساء وامل�ساءلة الق�سائية.

ا�ستقالل الق�ساء هو املحك  ل�سيادة القانون.

3( االستقالل القضائي واملساءلة القضائية
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ال�سكل رقم )1(: ن�سبة الد�ساتري التي حتوي ن�سااً �سريحااً عن ا�ستقالل االأجهزة الق�سائية 
املركزية، ح�سب ال�سنة )ن = 550(
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مالحظة: ت�سري »ن« اإىل حجم العينة، اأي عدد الد�ساتري احلالية وال�سابقة )منذ 1789( التي متت درا�ستها الإعداد تلك االإح�سائيات. ووفًقا 
للم�سدر، ُوجد اأن 550 من اأ�سل 800 د�ستور معمول بها من ذلك احلني، ومنها 90% �سدرت بعد احلرب العاملية الثانية، تن�س �سراحة على 

ا�ستقاللية االأجهزة الق�سائية املركزية.
امل�سدر: constitutionmaking.org تقرير عن اال�ستقالل الق�سائي، متاح على الرابط: 

 http://www.constitutionmaking.org/reports.html

يتعلق اخليار االأول مب�ساألة اختيار الق�ساة، والو�سائل الفّعالة اأكرث من غريها التي ت�سمح ل�سلطات احلكم االأخرى 
للمخاطر  نظًرا  الدول  العديد من  اإىل ق�سية خالفية يف  االأمر  وقد حتول هذا  الق�سائية.  ال�سلطة  التاأثري على 
املرتتبة. واخليار الثاين يف ا�ستقالل الق�ساء يتعلق بحدود الفرتة الزمنية. ففرتات اخلدمة الطويلة توؤدي اإىل 
حت�سني الق�ساة من االنتقام ال�سيا�سي اإذا اأ�سدروا اأحكاًما 
للمخاوف  املالئم  االعتبار غري  تقلل من  �سعبية؛ كما  غري 
اخلدمة  فرتات  اأن  الق�سايا.كما  يف  البت  يف  ال�سخ�سية 
الق�ساة درجة من اال�ستقاللية متكنهم من  الطويلة متنح 
اأ�س�س قانونية، ولي�ست �سيا�سية. من  اإ�سدار االأحكام على 
ناحية اأخرى، قد ينظر اإىل فرتات اخلدمة الطويلة باعتبار اأنها حتد من التغيري والتطور يف ا�ستخدام القانون. 
واخليار الثالث هو عزل الق�ساة من هيئة املحكمة. وتاأخذ احلماية الد�ستورية يف مواجهة اإقالة الق�ساة تع�سفًيا اأو 

لدوافع �سيا�سة اأ�سكااًل عديدة.

ا  هناك ثالثة من خيارات الت�سميم الد�ستوري التي توثر تاأثرياً
ا على ا�ستقالل الق�ساء وامل�ساءلة الق�سائية– الطريقة  مبا�سراً
التي يتم بها اختيار وتعيني الق�ساة، القيود املفرو�سة على مدة 

خدمة الق�ساة، الطرق التي ميكن بها عزل اأو اإقالة الق�ساة.
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3-1( اختيار القضاة
يت�سح مما �سبق اأن �سالحية اختيار الق�ساة توؤثر تاأثرًيا جوهرًيا على توازن القوى. وتخول د�ساتري كثرية هذه 
ال�سالحية لل�سلطات ال�سيا�سية )للرئي�س اأو رئي�س الوزراء عمومًا( رغم اأنه من النادر وجود د�ستور يخول للرئي�س 
اأو لرئي�س الوزراء �سالحية تعيني الق�ساة دون دعم اأو م�ساهمة اأو موافقة هيئة اأو �سلطة اأخرى. ومع ذلك، يتمتع 
بع�س روؤ�ساء ال�سلطات التنفيذية ب�سالحيات وا�سعة يف هذا ال�سدد. ففي زمبابوي مثاًل، يقوم الرئي�س بتعيني 
ا يعني معظم اأع�ساء هذه اللجنة، وهو ما  الق�ساة بالت�ساور مع جلنة اخلدمات الق�سائية 30. لكن الرئي�س اأي�سً

يق�سي بطريقة اأو باأخرى على الغر�س من �سالحيات التعيني امل�سرتكة. 
مقدونيا  جمهورية  ففي  الق�ساة.  تعيني  على  الرقابة  من  مزيًدا  الدول  بع�س  يف  الت�سريعية  ال�سلطة  متار�س 
اليوغو�سالفية �سابقًا، ينتخب املجل�س الت�سريعي اأع�ساء كاًل من املحكمة الد�ستورية وجمل�س الق�ساء اجلمهوري 
 الذي يقرتح انتخاب واإقالة الق�ساة، تقييم الكفاءة، وكذلك االإ�سراف والرقابة على تدابري امل�ساءلة الق�سائية 31. 
ومبوجب العديد من الد�ساتري، ت�سارك كال ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية يف تعيني ق�ساة املحاكم العليا. ففي 
 املجر، ينفرد املجل�س الت�سريعي بتعيني اأع�ساء املحكمة الد�ستورية، يف حني يعني الرئي�س اأع�ساء املحكمة العليا 32.
ويف اإندوني�سيا، ت�سارك كال ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية يف تعيينات الق�ساة باملحكمة الد�ستورية واملحكمة 

العليا واللجنة الق�سائية 33.

حتى لو حاول الق�ساة و�سع معتقداتهم ال�سيا�سية اأو ال�سخ�سية جانباً عند تف�سري القانون، فاإن جتاربهم ووجهات 
اختيار  الق�ساة  تعيني  بها  املنوط  ال�سيا�سية  االأطراف  �ستحاول  وبالطبع  قراراتهم.  على  حتًما  توؤثر  نظرهم 

تعيني  �سالحية  متثل  وبذلك  ذاتها.  املبادئ  ي�ساركونها  مر�سحني 
ال�سلطة  كانت  متى  الق�سائية  ال�سلطة  على  �سيا�سية  رقابة  الق�ساة 
التي  الد�ساتري  اأن  يعني  وهذا  فيها.  طرًفا  التنفيذية  اأو  الت�سريعية 
من  قدًرا  تدعم  الق�ساة  تعيني  يف  امل�ساركة  احلكم  ل�سلطات  ت�سمح 

النفوذ ال�سيا�سي على طابع وتكوين ال�سلطة الق�سائية.

و�سع  على  وا�سع  نفوذ  مبمار�سة  االأطراف  من  طرف  تفرد  عن  الناجمة  املخاطر  من  الد�ستور  يقلل  اأن  ميكن 
ا عن اإقالة  القوانني، من خالل تخويل �سالحيات اختيار الق�ساة اإىل اأطراف متعددة. وقد ي�سفر هذا النظام اأي�سً
معظم الق�ساة املتطرفني اأيديولوجًيا، حيث ميثل معظم الق�ساة املر�سحني حاًل و�سطًا يتم التو�سل اإليه من خالل 
املفاو�سات ال�سيا�سية. ففي اإثيوبيا وجنوب اأفريقيا مثاًل، ين�س الد�ستور على اإ�سراك جمل�س الق�ساء يف عملية 
تعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية 34. ويف الربازيل، يقوم الرئي�س برت�سيح الق�ساة الذين يجب اأن يح�سلوا على 
موافقة املجل�س الت�سريعي على تعيينهم 35. ويخول الد�ستور االإيطايل رئي�س اجلمهورية والربملان واملحاكم االأدنى 
بتعيني اأع�ساء املحكمة الد�ستورية بالت�ساوي: كل طرف يعني ثلث االأع�ساء، بغية حتقيق اأق�سى قدر ممكن من 

تنوع االآراء داخل ال�سلطة الق�سائية 36.
تعزز ال�سمانات القانونية مبداأ ا�ستقالل الق�ساء. وحتوي د�ساتري كثرية معايري اختيار �سريحة ووا�سحة ت�سيق 
دائرة الق�ساة املحتمل تعيينهم. وقد ت�سمل هذه املعايري �سروطًا تتعلق بالعمر والعرق واملن�ساأ االإقليمي واملوؤهالت 
الق�سائية،  ال�سلطة  يف  خا�س  توازن  لتحقيق  معينة  معايري  الد�ساتري  وا�سعو  يحدد  وقد   .37 واخلربة  القانونية 

بهدف �سمان تنوع االآراء، اأو لت�سجيع وتعزيز ال�سلطة الق�سائية املهنية ولي�س ال�سيا�سية .

ال�سلطة  قبل  من  الق�ساة  تعيني  �سالحية  تعد 
ال�سلطة الت�سريعية مبثابة رقابة  اأو  التنفيذية 

�سيا�سية على ال�سلطة الق�سائية.
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هناك نوع اآخر من ال�سمانات القانونية يق�سي بتخويل �سالحية تعيني الق�ساة لهيئة م�ستقلة وحمايدة. فد�ستور 
البو�سنة والهر�سك يخول هيئة دولية هي املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان اختيار ثالثة ق�ساة من اأ�سل ت�سعة من 
ق�ساة املحكمة الد�ستورية 38. وتق�سي د�ساتري اأخرى با�سرتاك هيئات حملية 
م�ستقلة يف اختيار الق�ساة، على الرغم من اأن تلك الهيئات تعمل ب�سكل وثيق 
مع ال�سلطات ال�سيا�سية. ففي د�ستور اأوغندا، تعني جلنة اخلدمات الق�سائية 
ق�ساة املحاكم االأدنى غري اأن دورها يف تعيني ق�ساة املحكمة العليا يقت�سر 
باملجال�س  39. ويناط  الربملان  اخت�سا�س  واملوافقة عليها من  التعينات  اعتماد  الأن  للرئي�س  امل�سورة  اإ�سداء  على 
الق�سائية املحايدة اأو جلان اخلدمات الق�سائية التي تتمتع ب�سالحية تعيني الق�ساة تعزيز ا�ستقالل الق�ساء عن 

طريق تخفي�س ال�سيطرة ال�سيا�سية ب�سكل ملحوظ.
هذه  وتعزز  عليها.  الرقابة  يف  االنفراد  حتى  اأو  الق�ساة،  تعيني  عملية  يف  االنخراط  ذاتها  الق�سائية  لل�سلطة  ميكن 
ا اإىل تركيز ال�سلطات بيد الق�ساء. وعلى الرغم  الرتتيبات ا�ستقاللية الق�ساء اإىل احلد االأق�سى لكنها تف�سي اأي�سً
من اأن ال�سلطة الق�سائية قد تكون اأكرث قدرة وحيادية يف اختيار الق�ساة، مقارنة بفروع احلكم االأخرى، فمن املرجح 
اأن تختار ق�ساة اأقل متثياًل ملواطني الدولة، واإن كان ال يوجد ثمة دليل يوؤيد هذا االإدعاء. عالوة على ذلك، فاإن ح�سر 
�سالحية تعيني الق�ساة داخل ال�سلطة الق�سائية من �ساأنه اإزالة اأية رقابة �سيا�سية على موؤ�س�سة غري �سيا�سية بالفعل، 
وقد يتطلب االأمر التعدي على مبداأ ا�ستقاللية الق�ساء كاإجراء م�ساد. ففي الربتغال، يخول الد�ستور الق�ساة املنتخبني 
تعيني عدد من اأع�ساء هيئة املحكمة 40. ويف بلغاريا، متار�س ال�سلطة الق�سائية �سالحيات التعيني، حيث يجوز لق�ساة 
العليا بع�س  اأفغان�ستان، تزكي املحكمة  اأع�ساء املحاكم االأدنى 41. وعلى نحو مماثل يف د�ستور  العليا تعيني  املحاكم 

الق�ساة للتعيني يف املحاكم االأدنى 42. يو�سح اجلدول )2( اإجراءات التعيني مبوجب بع�س الد�ساتري املختارة. 

الجدول )2(: اختيار القضاة
التعيني التنفيذي بدون 

م�ساركة جلنة
التعيني التنفيذي
مب�ساركة جلنة

التعيني من قبل    التعيني من قبل جلنـــة 
ال�سلطة الت�سريعية

�سلطـة ق�سائية مهنية

فرن�ساال�سنياجلزائراألبانيااأفغان�ستان
اأملانياكوبا بلغاريا اأنغوالاالأرجنتني 
اإيطالياالو�س كرواتيا كندا اأ�سرتاليا

اليابانجمهورية مقدونيا قرب�س جمهورية الدومينيكان بنغالدي�س
الربتغالاملك�سيكلبنان اإجنلرتا وويلز رو�سيا البي�ساء 

اجلبل االأ�سوداأ�سبانيااليونان بلجيكا
رواندااليمن اإ�سرائيل كمبوديا 

ناميبيات�ساد 
بولنداجمهورية الت�سيك

رو�سيانيوزيلندا 
جنوب اأفريقياتركيا 

زمبابوياأوزبك�ستان 
مالحظة: تقت�سي بع�س الد�ساتري ا�ستخدام اأ�ساليب متعددة الختيار الق�ساة؛ يو�سح اجلدول االأ�سلوب االأ�سا�سي منها فح�سب. 

امل�سدر: بت�سرف عن اآدم ليبتاك )Adam ,Liptak(: اإحقاق العدل مع الطموح باإعادة االنتخاب
http://goo.gl/80vUZ. نيويورك تاميز، 25 مايو 2008 ، متوفر على ،)election-Re on Eye One With ,Justice Rendering(

يعد تعيني الق�ساة من قبل هيئة م�ستقلة 
ال�سمانات  من  اآخر  نوع  وحمايدة مبثابة 

القانونية.
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3-2( مدة الخدمة

الف�سل يف  الق�ساة من  الوظيفي ميّكن  االأمن  الأن  الق�ساء،  ا�ستقاللية  ا على  اأي�سً القا�سي  توؤثر مدة خدمة  قد 
الق�سايا والنزاعات دون النظر اإىل اعتبارات الوظيفة وامل�سلحة ال�سخ�سية. وال�سمانات ال�سيا�سية غري جمدية 
ال�سكل  احلياة  مدى  اخلدمة  البقاء يف  ويعد  الق�ساء.  ا�ستقاللية  من  املق�سود  الهدف  اإحباط  اإىل  تف�سي  وقد 
االأقوى من اأ�سكال ال�سمانات القانونية، والذي ن�ست عليه بع�س الد�ساتري مثل االأرجنتني43 وا�ستونيا44 وغريها. 
يليه اإىل حدٍ اأقل، ال�سن العادية للتقاعد، وهو ما يعزز ا�ستقاللية الق�ساء عن طريق حترير الق�ساة من املخاوف 
اأو فرتات مبدئية ق�سرية تليها فرتة  املتعلقة باإعادة التعيني 45. ومن اخليارات االأخرى فرتات طويلة حُمددة، 

خدمة مدى احلياة 46. 

على الرغم من اأن فرتات اخلدمة الطويلة قد ُتعزز مبداأ ا�ستقاللية الق�ساء، اإال اأنها يف الوقت نف�سه قد ت�سعف 
مبداأ امل�ساءلة الق�سائية من قبل �سلطات احلكم االأخرى وجمهور الناخبني على حٍد �سواء. ويظهر بجالء اأن لفرتات 
اخلدمة الق�سرية واأنظمة اإعادة التعيني اأثًرا عك�سًيا: �سيكون مطلوبًا من الق�ساة حتى يحافظوا على وظائفهم 
ال�سلطة  تعيينهم، وهذه اجلهة هي  تعيد  اأو  تعينهم  التي  الذي حتدده اجلهة  النحو  بفّعالية على  تاأدية مهامهم 
التنفيذية يف الغالب، اأو جمهور الناخبني يف حاالت نادرة. ففي غواتيماال مثاًل، يخدم ق�ساة املحكمة العليا خم�س 
 �سنوات يتعني بعدها اإعادة انتخابهم من قبل املجل�س الت�سريعي لال�ستمرار يف مزاولة اأعمالهم لفرتة اأخرى 47.
ويف اليابان، ُيعني ق�ساة املحكمة العليا من قبل جمل�س الوزراء غري اأن هذا التعيني يخ�سع ال�ستفتاء �سعبي بعد 
املحاكم  يف  الق�ساة  خدمة  فرتة  حدود  ب�ساأن  اآخر  خيار  ثمة  اأخرًيا،   .48 بعدئٍذ  �سنوات  ع�سرة  كل  ثم  االختيار 

اإعادة  اأو  انتخابهم  اإعادة  احتمال  ا�ستبعاد  وهو  اأال  العليا 
تعيينهم. تطبق هذه االآلية على اأع�ساء املحكمة الد�ستورية 
يف اأملانيا، الذين تبلغ مدة خدمتهم 12 عامًا دون اإمكانية 
اإعادة انتخابهم، على الرغم من اأن تلك القاعدة موجودة 
يف القانون االحتادي الذي ينظم عمل املحكمة الد�ستورية 

ولي�س يف الد�ستور االأملاين 49.

3-3( عزل القضاة 

ا تاأثرًيا كبرًيا على ا�ستقاللية  توؤثر االآلية والظروف، التي يتم فيها عزل الق�ساة العاملني من هيئة املحكمة، اأي�سً
الق�ساء. فحتى يحافظ القا�سي على نزاهته وعدم انحيازه يف تطبيق القانون، يجب اأال يخ�سى من النقل التع�سفي 
اأو العزل. وعلى الرغم من اأن �سلوك القا�سي قد يربر عزله اأو نقله، اإال اأن العديد من الد�ساتري حتدد بو�سوح 
الظروف التي تربر مثل هذا العزل اأو النقل. وتعهد بع�س الد�ساتري لالأطراف ال�سيا�سية ب�سالحية عزل الق�ساة. 
فد�ستور األبانيا يخول ال�سلطة الت�سريعية �سالحية تطبيق العزل 50. ويف غامبيا، يحق لرئي�س الدولة اإنهاء تعيني 
ق�ساة املحكمة العليا بالت�ساور مع جلنة اخلدمات الق�سائية، يف حني يخول للجمعية الوطنية البدء يف اإجراءات 

العزل على اأ�سا�س �سلوك القا�سي اأو عجزه عن القيام بواجبه 51.

ميّكن االأمن الوظيفي الق�ساة من الف�سل يف الق�سايا والنزاعات 
دون النظر اإىل اعتبارات الوظيفة وامل�سلحة ال�سخ�سية، غري اأن 
فرتات اخلدمة الطويلة قد ت�سعف مبداأ امل�ساءلة الق�سائية من 

قبل �سلطات احلكم االأخرى وجمهور الناخبني على حٍد �سواء.

حتى  التع�سفي،  العزل  اأو  النقل  من  القا�سي  يخ�سى  اأال  يجب 
القانون. حتدد  انحيازه يف تطبيق  يحافظ على نزاهته وعدم 

د�ساتري كثرية بو�سوح الظروف التي تربر العزل.
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وكلما زاد عدد اجلهات امل�ساركة يف العزل، كلما زادت قدرة القوى ال�سيا�سية املتناف�سة على الت�سدي للعزل غري 
وال�سلطة  الربملان  موافقة  القا�سي  عزل  يحتاج  الهند  ففي  املربر. 
اأن هذا الرتتيب ال يق�سي على  التنفيذية معًا 52. وعلى الرغم من 
بني  اتفاق  حدوث  اقت�ساء  اأن  اإال  ال�سيا�سي،  اال�ستغالل  احتمال 

ال�سلطات ي�سعف هذا االحتمال. 

ا اأن  اإ�سراك ال�سلطة الق�سائية يف عملية العزل و�سيلة من و�سائل حماية ا�ستقاللية الق�ساء. وميكن اأي�سً يعترب 
يلعب جمل�س الق�ساء اأو جلنة اخلدمة الق�سائية املعنية بتعيني الق�ساة دور احلار�س الذي يحمي من العزل بدوافع 
�سيا�سية 53. وثمة طريقة اأخرى الإ�سراك ال�سلطة الق�سائية يف عمليات العزل عرب ا�سرتاطا حل�سول على قرار 
ويتم  الق�سائية،  ال�سلطة  بيد  ال�سالحيات  وجتميع  الق�ساء  ا�ستقاللية  حماية  وبالتايل  العزل،  يوؤيد  ق�سائي 
ا�ستخدام مثل هذه الطريقة يف ال�سويد 54. ويحوي الد�ستور االأملاين �سمانات قانونية مماثلة ل�سمان ا�ستقالل 
الق�ساء عن طريق اقت�ساء عدم عزل اأو نقل اأو توقيف القا�سي بدون قرار ق�سائي يدعم مثل هذه االإجراءات اأو 
بدون االلتزام والتقيد ال�سارم بربوتوكول العزل املعمول به 55. اإن 
عزل  عليه  يرتتب  قد  مبا   – االأملان  الفيدراليني  م�ساءلةالق�ساة 
النظام  اأو  االأ�سا�سي  القانون  مبادئ  خمالفة  ب�سبب  للق�ساة 
تاأييد  اإىل  اإ�سافة  الت�سريعي  املجل�س  م�ساركة  يقت�سي  الد�ستوري- 
ثلثي اأع�ساء املحكمة الد�ستورية لقرار العزل. وهكذا و�سعت اأملانيا 
عقبات كبرية – مبا فيها توزيع ال�سلطة على هيئات متعددة، ف�ساًل 
الأ�سباب  القا�سي  اأمام عزل  وال�سيا�سية -  القانونية  ال�سمانات  عن 

ودوافع �سيا�سية، وبالتايل تعزيز ا�ستقالل الق�ساء اإىل حد كبري.

ومن ال�سمانات القانونية االأخرى ملنع العزل التع�سفي للق�ساة تفوي�س هيئات م�ستقلة باالإ�سراف والرقابة على 
.56 العزل  ق�سايا  يف  للف�سل  م�ستقلة  هيئات  كرواتيا  تعني  احل�سانات.  وتفعيل  تاأ�سي�س  وكذلك  العزل،   عملية 
ا اأحكام منح احل�سانة للق�ساة عن االإجراءات التي يقومون بها ب�سفة ر�سمية اإىل دعم اتخاذ القرار  تهدف اأي�سً
الق�سائي ب�سكل م�ستقل 57. من ناحية اأخرى، اإذا مل تطبق مواد احل�سانة بال�سكل املنا�سب فاإنها قد ت�ساعد على 

الف�ساد ومنع امل�ساءلة الق�سائية.

ا  اأي�سً يقت�سي  ولكنه  فح�سب،  اأعاله  املذكورة  الر�سمية  الد�ستورية  الق�ساءاالأحكام  ا�ستقاللية  يتطلب حتقيق  ال 
التزام القادة ال�سيا�سيني مببداأ �سيادة القانون – اأي االلتزام باالأحكام الد�ستورية والقرارات الق�سائية. ينبغي 
ا جتنيب الق�ساء من اأن ي�سبح طرًفا يف النزاعات ال�سيا�سية اأو يف اأية اأن�سطة  على �سلطات احلكم االأخرى اأي�سً

اأخرى خارج االإطار االأ�سا�سي لل�سلطة الق�سائية وهو الف�سل يف املنازعات وتف�سري القانون.

بع�س  ا  اأي�سً يتطلب  الق�سائي  النظام  و�سالمة عمل  ا�ستقالل  اإن 
االأحكام  تدعم  وبينما  التمويل.  كفاية  مثل  العملية  االعتبارات 
ال�سلطة  على  ينبغي  ونزاهته،  الق�ساء  ا�ستقالل  الد�ستورية 
االأحكام  وتنفيذ  الف�ساد،  مكافحة  تدابري  تنفيذ  التنفيذية 
اأن  ومع  الق�ساء.  نزاهة  يف  اجلمهور  ثقة  وتعزيز  الق�سائية، 
الد�ساتري يف الغالب تفر�س ال�سفافية يف بع�س الوظائف الق�سائية 
ال�سفافية،  تعزيز هذه  ا  اأي�سً �ساأنها  واالإدارية من  الت�سريعية  التدابري  – لكن  العلنية  املحاكمة  مثل احلق يف   –

ال�سيما يف اجلوانب االأخرى لالإجراءات الق�سائية والعمليات ذات ال�سلة باختيار وتعيني الق�ساة وا�ستبقائهم.

العزل  اأو  النقل  من  القا�سي  يخ�سى  اأال  يجب 
التع�سفي، حتى يحافظ على نزاهته وعدم انحيازه 
بو�سوح  كثرية  د�ساتري  حتدد  القانون.  تطبيق  يف 

الظروف التي تربر العزل.

كلما  العزل،  يف  امل�ساركة  اجلهات  عدد  زاد  كلما 
على  املتناف�سة  ال�سيا�سية  القوى  قدرة  زادت 
ال�سلطة  اإ�سراك  يعترب  املربر.  غري  للعزل  الت�سدي 
الق�سائية يف عملية العزل و�سيلة من و�سائل حماية 
القانونية  ال�سمانات  ومن  الق�ساء؛  ا�ستقاللية 
االأخرى ملنع العزل التع�سفي للق�ساة تفوي�س هيئات 

م�ستقلة باالإ�سراف والرقابة على عملية العزل.

االأحكام  وجود  الق�ساء  ا�ستقالل  حتقيق  يتطلب  ال 
الد�ستورية الر�سمية املذكورة اأعاله فح�سب، ولكنه يقت�سي 
الد�ستورية  لالأحكام  ال�سيا�سيني  القادة  امتثال  ا  اأي�ساً
احلكم  �سلطات  على  وينبغي  الق�سائية.  والقرارات 
القرارات  الف�ساد، وتنفيذ  ملكافحة  اتخاذ تدابري  االأخرى 
الق�سائية، وكذلك تعزيز ثقة اجلمهور يف نزاهة الق�ساء.
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يتناول الق�سم االأخري من هذا الف�سل مفهوم التعددية القانونية. يتم ت�سمني التعددية القانونية عادًة يف الت�سميم 
الد�ستوري للمجتمعات املنق�سمة حيث تلتزم جمموعات خمتلفة باأنظمة وقواعد قانونية متناف�سة. ميكن اأن ت�سفي 

الد�ساتري و�سعًا قانونيًا فريدًا على فئات معينة اأو يف مناطق معينة، 
عرب اإقرارها بتعددية القواعد واالأنظمة وامل�سادر القانونية يف بلد 
ما. تتيح التعددية القانونية لوا�سعي الد�ساتري االعرتاف باالأنظمة 
معايري  اإىل  ت�ستند  التي  االأنظمة  مثل   - املهم�سة  للفئات  القانونية 
دينية اأو االأنظمة القانونية لل�سكان االأ�سليني–كما اأنها تتيح فر�سة 
القواعد  على  ال�سرعية  واإ�سفاء  امل�سطهدة  اجلماعات  لتمكني 

واملمار�سات الثقافية التقليدية واحلفاظ عليها. يف دول ما بعد ال�سراعات على وجه التحديد، قد ي�سكل االإقرار 
التعددية  الأن  ونظًرا  ذلك،  على  عالوة  املجتمعية.  للتوترات  جوهرًيا  حاًل  القانون  م�سادر  بتعدد  الد�ستوري 
ا باأنظمة حماكم متعددة، فقد يكون  القانونية ال ت�سمح فح�سب بدمج م�سادر قانونية متعددة ولكنها ت�سمح اأي�سً
اإمكانيات متزايدة  القانونية توفري  للتعددية  ا  اأي�سً العدل. ميكن  اإقامة  للتنوع يف �سبل  با�ستطاعتها خلق فر�سة 
الإقامة العدل على ال�سعيدين االإقليمي واملحلي، من قبل حماكم تقرتب م�ستوياتها من املجتمعات التي تخدمها، 
بع�س  على  القانونية  التعددية  تنطوي  ذلك،  ومع  العدل.  اإقامة  يف  الالمركزية  تبني  خالل  من  ذلك  ويكون 
وقواعد  اأنظمة  من  متما�سكني  قانوين  ونظام  د�ستوري  اإطار  تاأ�سي�س  الد�ساتري  وا�سعي  على  ينبغي  التحديات: 
قانونية خمتلفة واأحيانًا متعار�سة. يجب على وا�سعي الد�ساتري حتديد نطاق كل نظام قانوين وحتديد احلقوق 
االأ�سا�سية املطبقة يف كافة االأنظمة القانونية، من اأجل اإيجاد اأنظمة قانونية تعددية تعمل على نحو �سليم. وقبل 

ا�ستك�ساف هذه امل�سائل، �سنقوم اأواًل مب�سح امل�سادر القانونية املختلفة التي ميكنها ت�سكيل اأنظمة قانونية.

اإال بنظام قانوين واحد  وعلى النقي�س من التعددية القانونية، فاإن النظام القانوين املُوحد ال يعرتف د�ستورًيا 
فح�سب. وعلى الرغم من اأن وا�سعي الد�ساتري قد يلتزمون بالقواعد القانونية املمثلة يف النظام القانوين املوحد 
لعديد من امل�سادر - مبا يف ذلك املبادئ الدينية اأو القانون الدويل على �سبيل املثال – اإال اأن الد�ستور ي�سفي 

�سرعية على نظام واحد لتف�سري وتطبيق القانون. 

الت�سميم  يف  القانونية  التعددية  ت�سمني  يتم  قد 
تلتزم  حيث  املنق�سمة  للمجتمعات  الد�ستوري 
قانونية  وقواعد  باأنظمة  خمتلفة  جمموعات 
معايري  اإىل  ت�ستند  التي  كاالأنظمة  متناف�سة، 

دينية اأو االأنظمة القانونية لل�سكان االأ�سليني.

4( التعددية القانونية
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يعترب القانون املدين القانون االأكرث انت�ساًرا، والذي يقوم يف غالب االأمر علىاملدونات القانونية املكتوبة باعتبارها 
قراراتهم  اإىل  للتو�سل  العامة  والت�سريعات  الد�ستورية  االأحكام  املدين  القانون  ق�ساة  يطبق  للقانون.  م�سدًرا 
واالأحكام  الت�سريعية  املدونات  على  الق�ساة  يعتمد  ال  العك�س،  فعلى  العام  القانون  نظام  يف  اأما  واأحكامهم. 
ا اإىل االآراء القانونية املكتوبة لهيئة الق�ساة اأو �سوابق واأحكام ق�سائية تعترب  الد�ستورية فح�سب، بل ي�ستندون اأي�سً
ملزمة لق�ساة املحاكم االأدنى حال نظرهم لوقائع مماثلة، حتى لو 
اأمكن قلب ال�سوابق اأو اأمكن متييز الق�سايا التي تنطوي على وقائع 
العام،  القانون  اأنظمة  ومبوجب  ال�سوابق.  تلك  عن  قلياًل  خمتلفة 
االأحكام  من  كمجموعة  الدقيقة  ومعامله  القانون  معنى  يظهر 
ال�سابقة يف ق�سية معينة. يف هذا النطاق، يتغري ويتطور  الق�سائية 

القانون العام ب�سكل جوهري مبرور الوقت.

توؤ�س�س االأنظمة العرفية، التي تكون غري مكتوبة عادًة، من خالل القواعد والتقاليد واملمار�سات املجتمعية ال�سائدة 
يف جمتمع ما. ويعد قانون ال�سكان االأ�سليني اأحد االأمثلة على االأنظمة العرفية، ويعترب القانون الديني »ال�سريعة« 
– القائم على اأ�سا�س الن�سو�س واملمار�سات الدينية – مثااًل اآخر. تعترب ال�سريعة االإ�سالمية اأو القانون االإ�سالمي 
نظام القانون الديني االأكرث انت�ساًرا؛ وم�سادرها الرئي�سية املعتربة هي القراآن الكرمي وال�سنة النبوية 58. وبينما 
القانوين الوحيد يف بع�س الدول، تتواجد غالبًا م�ساحبة الأنظمة  ال�سريعة االإ�سالمية باعتبارها النظام  ُتطبق 

اأخرى يف الدول التي تتبنى التعددية القانونية. 
اأن  ال�سرعية الق�سائية وتدعمها 59. ميكن  القانونية  التعددية  ُتعزز 
ت�ستخدم االأنظمة القانونية املتعددة يف كثري من االأحيان داخل الدولة 
اإقرارها د�ستورًيا، ال�سيما يف الدول ذات  الواحدة بغ�س النظر عن 
التنوع ال�سكاين دينًيا اأو عرقًيا. هناك العديد من االأنظمة املتاأ�سلة 
والتي يتم االعتماد عليها من قبل املجتمعات التي تخدمها. باملثل، 
القانونية  االأنظمة  من  عدًدا  اال�ستعمار  بعد  ما  دول  تتبنى  ما  عادة 
اال�ستعمارية  القوى  الأن  واحد،  اآٍن  يف  جميًعا  ا�ستخدامها  يتم  التي 
طبقت جوانب من نظمها القانونية اخلا�سة، مثل القانون التجاري، 
تفر�س  ال  الد�ساتري  معظم  فاإن  وبالتايل،  املحتلة.  للدولة  التقليدية  القانونية  االأنظمة  من  جوانب  على  واأبقت 
اأو بدجمها يف النظام الد�ستوري القائم.  ا عن ذلك تقبل بوجودها  اأو تن�سئها، ولكنها عو�سً التعددية القانونية 
ترتكز قوة و�سرعية الق�ساء ب�سكل ح�سري تقريبًا على ت�سور ال�سعب وال�سلطات ال�سيا�سية. يعاين هذا الت�سور 
عندما ال يعرتف النظام الد�ستوري باالأنظمة القانونية ال�سارية فعاًل وحتظى باحرتام وتقدير ال�سعب – وكذلك 
التعددية  اأن تعزز  وبالتايل، ميكن  ال�سابق.  الد�ستوري  النظام  اإىل  ت�ستند  التي  الق�سائية،  االأحكام  ي�سعف قوة 

القانونية من ال�سرعية الق�سائية.
متعلقة  التحديات مب�سائل  تلك  اأحد  يرتبط  القانونية عن حتديات جوهرية.  التعددية  ت�سفر  اآنًفا،  ذكرنا  وكما 
باالخت�سا�س الق�سائي – اأّي املحاكم تخت�س بالف�سل يف اأّي نزاعات وبني اأّي اأفراد؟ قد ُيطبق النظام القانوين 
اأحيانًا على اأ�سا�س اإقليمي. يحدث ذلك غالًبا يف االأنظمة الفيدرالية، حيث يكون لكل والية اخت�سا�س ق�سائي 
لنظر اأية ق�سايا داخل املنطقة التي ال تخ�سع للمركز الفيدرايل ورمبا يكون لها نظام قانوين خُمتلف. ويف �سكل 

يف دول ما بعد ال�سراعات على وجه التحديد، قد 
القانون  م�سادر  بتعدد  الد�ستوري  االإقرار  ي�سكل 
اأن  ميكن  املجتمعية.  للتوترات  ا  جوهرياً حالاً 
اإقامة العدل على  اأي�سااً  القانونية  التعددية  تعزز 
حماكم  قبل  من  واملحلي،  االإقليمي  ال�سعيدين 

تقرتب م�ستوياتها من املجتمعات التي تخدمها.

بع�س  على  تنطوي  القانونية  التعددية  لكن 
تاأ�سي�س  الد�ساتري  وا�سعي  على  ينبغي  التحديات: 
اأنظمة  من  متما�سكني  قانوين  ونظام  د�ستوري  اإطار 
متعار�سة.  واأحيانااً  خمتلفة  قانونية  وقواعد 
وحتديد  قانوين  نظام  كل  نطاق  حتديد  وعليهم 
االأنظمة  كافة  يف  املطبقة  االأ�سا�سية  احلقوق 
تعمل  تعددية  اأنظمة  اإيجاد  اأجل  من  القانونية، 

على نحو �سليم.
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اآخر من اأ�سكال التعددية القانونية، قد يتم تطبيق نظام قانوين اأو اأكرث ب�سكل ح�سري على جمموعة من االأفراد 
ا�ستنادًا اإىل ع�سويتهم. وقد يكون لهذا الرتتيب ُبعد اإقليمي ولكن لي�س دائًما. على �سبيل املثال، قد يكون من حق 

بهم  اخلا�س  القانون  على  االإبقاء  االأ�سليني  ال�سكان  جماعات 
وتطبيقه عمومًا كجزء من احلكم الذاتي االإقليمي مبقت�سى الد�ستور. 
لت�سوية  الديني  القانون  اأو  ال�سريعة  تطبيق  الد�ساتري  بع�س  تتيح 
يف  احلال  هو  كما  الديانة،  لنف�س  املنتمني  االأع�ساء  بني  املنازعات 
جماالت  على  ا  اأي�سً القانوين  النظام  تطبيق  يقت�سر  وقد  الهند60. 
تنظم  قد  فمثاًل،   .61 املرفوعة  بالق�سايا  ومتعلقة  حمددة  قانونية 
املحاكم الدينية والقانون الديني الق�سايا املتعلقة بقانون االأ�سرة يف 

بع�س احلاالت.

4-1( التعددية القانونية والنزاع الدستوري

القانونية  االأنظمة  تطبيق  ظروف  �سراحًة  الد�ستور  حدد  لو  حتى 
ظهور  احتمال  يبقى  عليهم،  تطبق  الذين  واالأ�سخا�س  املختلفة 
نزاعات قائًما. اإذا تعار�ست احلقوق االأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف 
الد�ستور مع االأنظمة القانونية املقررة مبوجبه، ينبغي على �سائغي 
الد�ستور تقرير اأًيا من تلك االأنظمة �سيكون له ال�سيادة، اأو الكيفية 
التعددية  اأن  اإىل  النقاد  اأ�سار  القرار.  هذا  اتخاذ  بها  �سيتم  التي 

القانونية قد ُتهدد حقوق االأقليات والفئات ال�سعيفة ال�سيما املراأة. ال تلبي بع�س االأنظمة القانونية معايري امل�ساواة 
القانون  الدولية. ورمبا تظهر �سعوبات خا�سة يف جمال  واملواثيق  الد�ساتري  املن�سو�س عليها يف  بني اجلن�سني 
االجتماعي واالأ�سري. كانت اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة من بني املنظمات التي اأعربت عن 
قلقها اإزاء التعددية القانونية الأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتمييز 62.  وعلى الرغم من اأن العديد من الد�ساتري 
اأنها مل تهتدي اإىل نهج  قد حاولت معاجلة ثمة توترات قد تن�ساأ بني القيم القانونية والد�ستورية املتناف�سة، اإال 
موحد يف هذا ال�سدد. وقد منح وا�سعو الد�ساتري م�ستويات خمتلفة من حرية اتخاذ القرار لالأنظمة القانونية 

املختلفة. 

اأنه يف  ُمعِلنًة  الد�ستور،  �سيادة  الد�ساتري مبداأ  العديد من  تبنى 
حالة تعار�س القوانني اأو املبادئ املقررة يف االأنظمة القانونية مع 
اأي من االأحكام الد�ستورية، تكون ال�سيادة لالأحكام الد�ستورية. 
وقد عزز القانون الدويل هذا النهج 63. يتبنى د�ستور موزمبيق، 
]االأنظمة  كانت  اإذا  فقط  القانونية  التعددية  املثال،  �سبيل  على 

تن�سئ  الرتاتبية،  لتطبيق هذه  و�سعيًا   .64 للد�ستور  االأ�سا�سية  واملبادئ  القيم  مع  تتعار�س  ال  املختلفة[  القانونية 
يف  والف�سل  امل�سالح  ت�سوية  اإىل  تهدف  التي  االأخرى  واملنابر  املحاكم  بني  �سالت  اأخرى  د�ستورية  ن�سو�س 
النزاعات 65، وهو ما ميّكن ال�سلطة الت�سريعية من �سمان متكني املحاكم الوطنية العليا وغالبًا الد�ستورية من 

مراجعة االأحكام والقرارات ال�سادرة عن املحاكم الدينية اأو حماكم قانون ال�سكان االأ�سليني.

وبني  نزاعات  اأّي  يف  بالف�سل  تخت�س  املحاكم  اأّي 
اأّي اأفراد؟ قد ُيطبق النظام القانوين اأحيانااً على 
اأو  قانوين  نظام  تطبيق  يتم  قد  اإقليمي.  اأ�سا�س 
االأفراد  من  جمموعة  على  ح�سري  ب�سكل  اأكرث 
القانون  تطبيق  يتم  قد  ع�سويتهم؛  اإىل  ا  ا�ستناداً
املنتمني  االأع�ساء  نزاعات  بني  للف�سل  الديني 
لدين معني يف جماالت قانونية حمددة، مثل قانون 

االأ�سرة اأو املرياث.

اإذا تعار�ست احلقوق االأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف 
مبوجبه،  املقررة  القانونية  االأنظمة  مع  الد�ستور 
تكون  ملن  تقرير  الد�ستور  �سائغي  على  يجب 
هذا  اتخاذ  بها  �سيتم  التي  الكيفية  اأو  ال�سيادة، 

القرار.

الد�ستور،  �سيادة  مبداأ  الد�ساتري  من  العديد  تبنى 
املقررة  املبادئ  اأو  القوانني  اأنه يف حالة تعار�س  ُمعِلنةاً 
الد�ستورية،  االأحكام  من  اأي  مع  القانونية  االأنظمة  يف 

تكون ال�سيادة لالأحكام الد�ستورية.
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تعترب كولومبيا اأحد االأمثلة على �سعوبة تكّيف ت�سميم املحكمة الد�ستورية مع مبداأ ال�سيادة، اإذ خول الد�ستور 
الكولومبي لعام 1991 درجة كبرية من احلكم الذاتي ملجموعات ال�سكان االأ�سليني، مبا يف ذلك �سلطة تطبيق 
�سلطة  منح  بني  الد�ستورية  املحكمة  وازنت  احلاالت،  من  جمموعة  ويف   .66 اأرا�سيها  داخل  اخلا�سة  قوانينها 
احلكم الذاتي مقابل احلقوق الفردية التي يقرها الد�ستور. ويف عام 1996، اأ�سدرت املحكمة حكمها يف ق�سية  
  Asemblea General de Cabildos Indigenas Region Gonzalez Wasorna �سد 

Chami y Cabildo Mayor والذي اأقرت فيه ب�سيادة احلقوق االأ�سا�سية لكنها قيدت التدخل يف قوانني 

اأن القيود املفرو�سة على  ال�سكان االأ�سليني اإال يف ظروف حمددة بدقة 67.وعلى وجه التحديد، قررت املحكمة 
قوانني ال�سكان االأ�سليني يجب اأن ت�ستو يف �سرطني اأ�سا�سيني: يجب اأن تكون اإلزامية حلماية ال�سمانة الد�ستورية 
ا اأن ال�سمانات الد�ستورية »العليا« ت�ستمل  العليا، ويجب اأن تقوم بذلك بطريقة اأقل تقييًدا. وجدت املحكمة اأي�سً

على املقا�سد والقيم االإن�سانية االأ�سمى فح�سب – مثل احلق يف احلياة، وحظر التعذيب وحظر العبودية.

الد�ستور،  �سيادة  بعدم  اال�ستثنائية -  باملواد  ي�سمى  فيما  الد�ساتري -  بع�س  تقر  الطيف،  االآخر من  يف اجلانب 
ولكنها تن�س على احلكم الذاتي التام لالأنظمة القانونية يف جماالت حمددة من القانون. وقد تف�سي مثل هذه 
الرتتيبات اإىل الف�سل بني ال�سلطة الوطنية وال�سلطة الق�سائية 
ب�سكٍل كبري. فعليًا، تن�س البنود اال�ستثنائية حتديًدا على ا�ستثناء 
جماالت قانونية حمددة من ال�سمانات الد�ستورية �سد التمييز، 
مثل قانون االأ�سرة يف كثري من االأحيان. قدم د�ستور لي�سوتو لعام 
1993 مثااًل على ذلك: حيث ن�ست املادة 18 )4()ب(على حظر 
التمييز يف اأي قانون على اأ�سا�س »العرق، اللون، اجلن�س، اللغة، 
الدين، الراأي ال�سيا�سي اأو غريه من االآراء، االأ�سل القومي اأو االجتماعي، امللكية، امليالد اأو غري ذلك« –اإال اأن هذا 
الن�س ال ينطبق على القوانني املتعلقة مب�سائل »الزواج، الطالق، الدفن، املرياث عند الوفاة اأو غريها من امل�سائل 
على  وغامبيا  بوت�سوانا  د�ساتري  تنطوي  االأ�سخا�س«.  الأولئك  ال�سخ�سية  االأحوال  قانون  ينظمها  التي  االأخرى 

ن�سو�س م�سابهة 68.

والو�سايا  االأ�سرة  قانون  مثل  امل�سمولة،  القانونية  املجاالت  يف  الد�ستورية  احلمايات  اال�ستثنائية  املواد  تعطل 
والعقارات. وبالتايل يحتمل حدوث متييز حمظور يف غري هذه املجاالت. وب�سبب هذا االحتمال، تعر�ست الن�سو�س 
اال�ستثنائية النتقادات باعتبارها تتعار�س مع املتطلبات واملعايري الدولية حلقوق االإن�سان كاتفاقية الق�ساء على 
جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 69. بيد اأن ما �سبق ال يعني اأن ثمة نظام قانوين يحتكر قيمة امل�ساواة. كما اأن 
التعددية القانونية اأو االحت�سان الد�ستوري للتعددية الثقافية عمومًا ال تعني بال�سرورة اأن يكون هناك تعار�س 
مع مبداأ حتقيق امل�ساواة 70. ينبغي على امل�ساركني يف بناء الد�ستور مراعاة النتائج املرتتبة على خمتلف خيارات 
ت�سميم ال�سلطة الق�سائية وخيارات الت�سميم الد�ستوري االأخرى يف الظروف التاريخية واالجتماعية وال�سيا�سية 

اخلا�سة بالدول املعنية.

باحلكم  تقر  ا�ستثنائية  مواد  الد�ساتري  بع�س  حتوي 
من  حمددة  جماالت  يف  القانونية  للنظم  التام  الذاتي 
من  حمددة  قانونية  جماالت  ا�ستثناء   ، مثالاً القانون، 
ال�سمانات الد�ستورية �سد التمييز، مثل قانون االأ�سرة 

يف كثري من االأحيان.
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تعترب ال�سلطة الق�سائية عن�سرًا اأ�سا�سيًا ال غنى عنه لتحقيق دميقراطية د�ستورية فعالة. فال ميكن حتقيق �سيادة 
القانون من دون قيام الق�ساء بت�سوية النزاعات عن طريق تطبيق القانون على نحو حمايد. كما يلعب الق�ساء 
دورًا بارزًا يف احلفاظ على الرتتيبات وال�سمانات التي يقدمها الد�ستور من خالل تطبيق املراجعة الق�سائية، 
والتي متّكنه من �سمان عمل �سلطات احلكم االأخرى مبوجب اأحكام الد�ستور. ويف �سبيل االإيفاء بهذه امل�سوؤولية 
على النحو االأمثل، حتتاج ال�سلطة الق�سائية اإىل درجة معينة من اال�ستقالل واحلرية. اإال اأن اال�ستقالل الق�سائي 
ال�سلطات  تطلب  اأن  ميكن  الق�ساة.  بوا�سطة  احلكم  اأو  الق�سائية  لل�سلطة  الذاتي  احلكم  بال�سرورة  يعادل  ال 
وال�سفافية، وهو ما يهدف ب�سفة  امل�ساءلة  االلتزام مب�ستوى حمدد من  الق�سائية  ال�سلطة  اأي�سًا من  ال�سيا�سية 
رئي�سية اإىل احلفاظ على النزاهة الق�سائية. وعلى وا�سعي الد�ساتري اأن يحر�سوا على مراعاة الهيكل الداخلي 
لل�سلطة الق�سائية وتنظيمها، لي�س ل�سمان �سريان القانون على نحو متما�سك فح�سب بل ل�سمان �سرعية ال�سلطة 
الق�سائية اأي�سًا. اإن االإقرار الد�ستوري باالأنظمة القانونية املتعددة يعزز ال�سرعية الق�سائية ويف نف�س الوقت يعزز 
انبثاق  اإىل  توؤدي  القانونية  التعددية  لكن  منق�سم.  جمتمع  داخل  واالأنظمة  والتقاليد  الثقافات  خمتلف  احرتام 
العديد من التحديات اجل�سام التي تواجه النظام الد�ستوري. وبناء عليه، ينبغي على وا�سعي الد�ساتري، قبل تبني 
واحلماية  للقوانني  الهرمي  والتنظيم  الق�سائي  باالخت�سا�س  املرتبطة  امل�سكالت  ت�سنيف  القانونية،  التعددية 

الد�ستورية للحقوق.

5( خاتمة
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جدول 3: أهم املوضوعات التي أبرزها هذا الفصل

االأ�سئلةاملو�سوع
•1( دور ال�سلطة الق�سائية  ما دور ال�سلطة الق�سائية؟	

• كيف ت�سهم يف �سمان �سيادة القانون؟	
• ما ال�سوابط والتوازنات املوجودة بينها وبني ال�سلطات االأخرى؟	

•2( املراجعة الد�ستورية ما دور ال�سلطة الق�سائية يف فر�س تطبيق �سمانات الد�ستور؟	
• املراجعة 	 عملية  يف  مراجعتها  ميكن  التي  والقرارات  القوانني  ما 

الد�ستورية؟
• اأي حماكم مبقدورها ممار�سة املراجعة الق�سائية؟	
• ما الظروف التي ميكن يف ظلها اإجراء املراجعة؟	
• متى يتم اإجراء املراجعة الد�ستورية؟	

•3( ال�سالحيات الق�سائية ما دور ال�سلطة الق�سائية يف �سياغة القوانني؟	
• ما دورها يف تعديل الد�ستور؟	
• ما ال�سوابط التي ت�ستطيع تطبيقها على ال�سلطات االأخرى؟	
• كيف ت�سارك ال�سلطة الق�سائية يف اإدارة االنتخابات واالأحزاب ال�سيا�سية؟	

4( ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية 
وامل�ساءلة الق�سائية

• ما هي اأ�سباب اأهمية ا�ستقالل الق�ساء؟	
• ما هي االآليات امل�ستخدمة ل�سمان خ�سوع ال�سلطة الق�سائية للم�ساءلة؟	
• املعايري 	 هي  ما  باختيارهم؟  يقوم  الذي  من  الق�ساة؟  اختيار  يتم  كيف 

املتبعة لهذا الغر�س؟
• ما هي مدة �سغل الق�ساة ملنا�سبهم؟	
• كيف يتم عزل الق�ساة؟	

•5(التعددية القانونية كيف ميكن للد�ستور اجلمع بني اأنظمة قانونية متعددة؟	
• كيف ت�سهم التعددية القانونية يف �سرعية االأنظمة القانونية؟	
• القائمة 	 القانونية  االأنظمة  بني  تعار�س  حدوث  على  يرتتب  الذي  ما 

مبوجب الد�ستور؟
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كلمات رئيسية

�سلطة ق�سائية، �سالحية ق�سائية، اأنظمة ق�سائية، مراجعة د�ستورية، مراجعة ق�سائية، مراجعة واقعية، مراجعة 
نظرية، اآراء ا�ست�سارية، م�سائل مرجعية، تعديل د�ستوري، ا�ستقالل ق�سائي، م�ساءلة ق�سائية، تعيينات ق�سائية، 
حدود مدة اخلدمة، �سيادة القانون، نظام قانوين، تعددية قانونية، ت�سارب القوانني، قانون ال�سكان االأ�سليني، 
القانون التقليدي، �سمانات قانونية، �سوابط وتوازنات، الف�سل بني ال�سلطات، ن�ساط ق�سائي، تف�سري قانوين، 

و�سول ق�سائي، املحكمة العليا، املحكمة الد�ستورية، حمكمة عليا، القانون املدين، القانون العام.

مصادر إضافية
• مبادئ اأ�سا�سية ب�ساأن ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية	

<http://www.abanet.org/rol/docs/judicial_reform_un_principlesindependence_

judiciary_english.pdf>

يحتوي هذا امل�ستند على معلومات وقرارات االأمم املتحدة ال�سادرة عام 1985، والتي تن�س على املبادئ الرئي�سية 
ل�سمان وتعزيز ا�ستقالل الق�ساء يف االأو�ساع القطرية.

• املحاكم الد�ستورية: حتليل د�ستوري مقارن	
<http://www.concourts.net/index.php>

تقدم  Concourts.net حتلياًل مقارنًا الأنظمة املراجعة الد�ستورية يف اأكرث من 150 بلدًا. وهي توفر جمموعة 
من اجلداول والر�سوم التو�سيحية واخلرائط ف�ساًل عن تف�سريات للعنا�سر املختلفة للمراجعة الد�ستورية.

• بناء الد�ستور	
<http://www.constitutionmaking.org/>

)CCP( ومعهد  عبارة عن م�سروع م�سرتك تابع مل�سروع الد�ساتري املقارنة   <Constitutionmaking.org>

الواليات املتحدة لل�سالم )USIP(. ويهدف هذا امل�سروع اإىل تزويد امل�سممني مبعلومات منهجية حول خيارات 
�سياغة الد�ساتري والن�سو�س الد�ستورية، ا�ستنادًا على جمموعة البيانات ال�ساملة املتوفرة لدى م�سروع الد�ساتري 

املقارنة ب�ساأن خ�سائ�س الد�ساتري القومية التي مت و�سعها منذ عام 1789.
• الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية )دليل تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية وحياديتها(	

<http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/technical_

areas/rule_of_law/>

املو�سوعات  حول  م�سادر   )USAID( الدولية  للتنمية  االأمريكية  للوكالة  التابع  القانون  �سيادة  برنامج  يقدم 
املتعلقة ب�سيادة القانون للبعثات امليدانية ومكاتب الوكالة والهيئات احلكومية االأمريكية االأخرى واملجتمع املعني 
بالدميقراطية واحلكم عمومًا. ت�سمل هذه ال�سفحة معلومات حول الربنامج وروابط اإىل عدد من املطبوعات ذات 

ال�سلة، مبا يت�سمن »دليل تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�سائية وحياديتها«.
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• االإ�سالح القانوين والق�سائي يف و�سط اأوروبا واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق	
<http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/

IB/2003/08/08/000094946_03073004032060/Rendered/PDF/multi0page.pdf>

م�ساعدات  وموظفي  اأعمال  ورجال  وم�سرعني  وحمامني  ق�ساة  بخربات  باال�ستعانة  التقرير  هذا  مواد  جمعت 
التنمية الذين يعملون يومًا بيوم لتحقيق االإ�سالح القانوين يف خم�سة بلدان رئي�سية متر مبرحلة انتقالية. 
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مسرد املصطلحات

عن  �سادر  ملزم  غري  راأي  اال�ست�سارية:  االآراء 
حمكمة د�ستورية يقدم امل�سورة اإىل الهيئة الت�سريعية 

ب�ساأن د�ستورية ن�س ت�سريعي مقرتح.

Advisory opinions: A non-binding opinion 
issued by a Constitutional Courtadvising the 

legislature as to the constitutionality of a 

proposed piece oflegislation.

ال�سوابط والتوازنات: نظام يتيح لكل فرع من 
احلكم ممار�سة �سيطرة حمدودة على فروع اأخرى 
بغر�س �سمان �سلوك مالئم وقانوين باالإ�سافة اإىل 

توازن القوى والديناميكيات ال�سيا�سية.

Checks and balances: A system that allows 

each branch of government to exercise 

limited control over other branches in order 

to ensure proper and legal behaviour, as 

well as a balance of political powers and 

dynamics.

تدوين  على  يوؤكد  قانوين  نظام  املدين:  القانون 
القوانني.

Civil law: A legal system which places 

emphasis on the codification of laws.

القانون العام: نظام قانوين يوؤكد على اتباع اأمثلة 
�سابقة من قرارات قانونية �سبق اتخاذها يف املا�سي 

للف�سل يف الق�سايا.

Common law: A legal system which places 

emphasis on following precedent from 

earlier legal decisions to decide cases.

من  فيها جوانب  تتعار�س  و�سع  القوانني:  تنازع 
النظم القانونية يف البلد نف�سه.

Conflict of laws: The situation when 

aspects of legal systems within the same 

country are contradictory.

تغيري  بها  يتم  و�سيلة  الد�ستور:  تعديل  عملية 
اأو  احلذف  اأو  التعديل  بطريق  �سواء  الد�ستور 

االإ�سافة.

Constitutional amendment process: 
The means by which an alteration to a 

constitution, whether amodification, deletion 

or addition, is accomplished.

م�سوؤولة  عليا  حمكمة  الد�ستورية:  املحكمة 
يف  والف�سل  الد�ستور  تف�سري  عن  اأ�سا�سي  ب�سكل 
مدى مطابقة القوانني الوطنية االأخرى للد�ستور اأو 
عدم د�ستوريتها. واملحكمة الد�ستورية عادة ما تكون 
ال  الق�سايا  من  اأخرى  باأنواع  تعنى  ال  متخ�س�سة 

تت�سل ات�سااًل مبا�سًرا بالد�ستور.

Constitutional Court: A high court 

primarily responsible for interpreting the 

constitution and deciding whether other 

national laws are in compliance with it or 

are unconstitutional. A Constitutional Court 

is usually a specialized court that will not 

occupy itself with other types of cases that 

are not directly related to the constitution.

ا  اأي�ساً )وت�سمى  الد�ستورية  املراجعة 
ما  حمكمة  �سالحيات  الق�سائية(:  املراجعة 
الهيئة  عن  �سادر  قانون  د�ستورية  يف  الف�سل  يف 
الت�سريعية اأو الفرع التنفيذي، واإبطاله اإذا تبني اأنه 

خمالف للن�سو�س اأو املبادئ الد�ستورية.

Constitutional review (also judicial
review): The powers of a court to decide 

upon the constitutionality of an act of the 

legislature or the executive branch and 

invalidate the act if it is determined to 

be contrary to constitutional provisions or 

principles.

مكتوبة  غري  قانونية،  اأنظمة  العريف:  القانون 
واملمار�سات  والعادات  املعايري  من  ت�ساغ  غالًبا، 

االجتماعية جلماعة من الب�سر.

Customary law: Legal systems, often 

unwritten, developed from the societal 

norms, customs and practices of a particular 

community.
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التزام  �سمان  هدفه  مبداأ  الق�ساء:  م�ساءلة 
الق�ساء ب�سيادة القانون، وتنفذه الفروع االأخرى من 

خالل املراقبة وال�سوابط والتوازنات.

Judicial accountability: A principle to 

ensure judicial compliance with the rule 

of law, enforced by other branches through 

oversight, and checks and balances.

ال�سلطة  اأع�ساء  اآلية الختيار  الق�سائي:  التعيني 
الفرع  يقدم  اأن  هو  ال�سائع  والنظام  الق�سائية. 
التنفيذي تر�سيحات اإىل الهيئة الت�سريعية التي لها 

�سالحية قبول اأو رف�س املر�سحني.

Judicial appointment: The mechanism 
by which members of the judiciary 
are selected. A common system has 
the executive offer nominations to the 
legislature which then has the power to 
confirm or reject nominees.

الفروع  تاأثري  من  التحرر  الق�ساء:  ا�ستقالل 
االأخرى للحكم اأو االأطراف الفاعلة. ويعد ا�ستقالل 
فاعلة  ق�سائية  ل�سلطة  اأ�سا�سًيا  عن�سًرا  الق�ساء 

وجمتمع دميقراطي.

Judicial independence: Freedom 

from influence from other branches of 

government or actors; judicial independence 

is considered fundamental to a functioning 

judiciary and to a democratic society.

الد�ستورية:  الق�سائية/املراجعة  املراجعة 
�سالحيات حمكمة ما يف الف�سل يف د�ستورية قانون 
التنفيذي،  الفرع  اأو  الت�سريعية  الهيئة  عن  �سادر 
املبادئ  اأو  للن�سو�س  اأنه خمالف  تبني  اإذا  واإبطاله 

الد�ستورية.

Judicial review/constitutional review: 
The powers of a court to decide upon the 
constitutionality of an act of the legislature 
or the executive branch and invalidate 
that act if it is determined to be contrary 
to constitutional provisions or principles.

لدولة  العام  الق�سائي  االإطار  الق�سائي:  النظام 
واملمار�سات  واملعايري  املحاكم  نظام  وي�سمل  ما 

الق�سائية والقوانني.

Judicial system: The entire judicial 

framework of a nation, including the court 

system, judicial norms and practices, and 

laws.

املخول  احلكم  فرع  الق�سائية:  ال�سلطة 
املنازعات  وت�سوية  القانون  تف�سري  ب�سالحيات 

القانونية واإعمال العدالة.

Judiciary: The branch of government that 
is endowed with the authority to interpret 
the law, adjudicate legal disputes, and 
otherwise administer justice.

التف�سري القانوين: اإجراء اأو عملية حتديد املعنى 
املق�سود لوثيقة مكتوبة مثل د�ستور اأو نظام اأ�سا�سي 

اأو عقد اأو �سند ملكية اأو و�سية.

Legal interpretation: The act or process 
of determining the intended meaning of a 

written document, such as a constitution, 

statute, contract, deed or will.

التعددية القانونية: وجود نظم قانونية متعددة 
حتت د�ستور واحد، غالًبا ما تاأخذ �سكل نظم حماكم 

متعددة اأو منف�سلة اأو اإقليمية اأو متخ�س�سة.

Legal pluralism: The existence of multiple 

legal systems under one constitution, often 

taking the form of multiple, separate, regional 

or specialized court systems.

مو�سوعة  قانونية  قواعد  القانونية:  ال�سمانات 
احلكم.  فروع  جانب  من  ال�سلطات  ا�ستغالل  ملنع 
ميار�سها  وتوازنات  �سوابط  �سكل  تاأخذ  ما  وغالًبا 

فرع على اآخر. 

Legal safeguards: Legal rules established to 
prevent the misuse of powers by branches 

of government. Often take the form of 

checks and balances to beexercised by one 

branch over another.
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بني  الدولة  �سلطات  توزيع  ال�سلطات:  ف�سل 
خمتلف الفروع والفرقاء بطريقة متنع فرًعا معيًنا 
اإىل  ح�سًرا  ممنوحة  �سلطات  ممار�سة  من  للحكم 

فرع اآخر.

Separation of powers: The distribution 

of state power among different branches 

and actors in such a way that no branch 

of government can exercise the powers 

specifically granted to another.

مبوجبها  متنح  موؤقتة  فرتة  الطوارئ:  حالة 
بغر�س  عادة،  التنفيذي  للفرع  ا�ستثنائية،  �سلطات 

التعامل مع ظروف ا�ستثنائية تعترب حالة طوارئ.

State of emergency: A temporary period 

under which extraordinary powers are 

granted, usually to the executive branch, in 

order to deal with extenuating circumstances 

that are deemed an emergency.

اأعلى  احلاالت  اأغلب  يف  هي  العليا:  املحكمة 
حمكمة يف النظام القانوين وغالًبا ما تكون حمكمة 
وا�سعة يف  ا�ستئناف ذات �سالحيات عليا و�سلطات 

اخت�سا�سها الق�سائي.

Supreme Court: In most cases, the highest 

court within the legal system, which is often 

an appellate tribunal with high powers and 

broad authority within its jurisdiction.
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ملحة عن املؤلف
نورا هيدلينغ

ع�سو اأ�سا�سي يف برنامج عمليات بناء الد�ساتري التابع للموؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات. يرتكز عملها 
الق�سائي  واالإ�سالح  االنتخابي  القانون  باحثة يف جمال  ال�سابق  املعرفية. عملت يف  االأدوات  ابتكار  اأ�سا�سًا على 
املنظمات  اأخرى. كما عملت يف قطاع  اإىل وظائف  اإ�سافة  االأمريكية  يف جامعة ميني�سوتا ومع وزارة اخلارجية 
الالربحية وقطاع الرتبية. وهي حا�سلة على بكالوريو�س من جامعة تفت�س ودكتوراه يف القانون من كلية احلقوق 
يف جامعة ميني�سوتا، وهي ع�سو يف هيئة حمامي والية ميني�سوتا. ح�سلت موؤخًرا على �سهادة ماج�ستري يف القانون 

االأوروبي من جامعة �ستوكهومل حيث منحت جائزة القانون من مطبعة جامعة اأك�سفورد.
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امللحق: األحكام الدستورية والقانونية التي تمت اإلشارة إليها يف هذا الفصل

تظهر هذه الن�سو�س برتتيب االإ�سارة اإليها يف احلوا�سي اخلتامية ويف منت الف�سل. اقتب�ست االأحكام الد�ستورية 
 ، <http://www.servat.unibe.ch/icl/info.html> املدرجة هنا من م�سروع القانون الد�ستوري الدويل 

ما مل يذكر خالف ذلك.
املادة 121 من د�ستور اأفغان�ستان )2004(

القوانني والقرارات  التزام  اإجراء مراجعة  اأو من املحاكم  بناء على طلب من احلكومة  العليا  ت�ستطيع املحكمة 
الت�سريعية واملعاهدات الدولية واالتفاقيات الدولية بالد�ستور، وتف�سريها وفقًا القانون.

املادة 167 من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا )1996(
تتكون املحكمة الد�ستورية من رئي�س ق�ساة جنوب اأفريقيا ونائب رئي�س الق�ساة وت�سعة ق�ساة اآخرين.( ))
يتوىل ثمانية ق�ساة على االأقل النظر يف اأي اأمر معرو�س على املحكمة الد�ستورية.( ))
املحكمة الد�ستورية:( ))

هي اأعلى حمكمة يف جميع الق�سايا الد�ستورية؛ )اأ(   
ال تنظر �سوى فى االأمور الد�ستورية وامل�سائل املرتبطة باأحكام متعلقة باأمور د�ستورية؛ )ب(   

ت�سدر احلكم النهائي الإقرار د�ستورية اأمر ما اأو ارتباط م�ساألة ما بحكم يتعلق باأمر د�ستوري. )ج(   
تخت�س املحكمة الد�ستورية دون غريها باالآتي:( ))

الو�سع  بخ�سو�س  االإقليمي  اأو  الوطني  ال�سعيد  على  الدولة  اأجهزة  بني  النزاعات  يف  احلكم  )اأ(   
الد�ستوري اأو ال�سلطات اأو املهام الد�ستورية الأي منها؛

اأن تفعل ذلك اإال يف  اإقليمي، ولكن ال يجوز  اأو  احلكم ب�ساأن د�ستورية اأي م�سروع قانون برملاين  )ب(   
�سوء الظروف املن�سو�س عليها يف املادة 79 اأو املادة 121؛

اإقرار التطبيقات املدرجة يف املادة 80 اأو 122؛ )ج(   
احلكم بد�ستورية اأو عدم د�ستورية اأي تعديل للد�ستور؛ )د(   

احلكم باإخالل الربملان اأو رئي�س اجلمهورية بالتزام د�ستوري؛ )هـ(   
الت�سديق على د�ستور االإقليم مبوجب املادة 144. )و(   

ت�سدر املحكمة الد�ستورية احلكم النهائي بد�ستورية اأو عدم د�ستورية قانون �سادر �سواء عن الربملان اأو ( ))
االإقليم اأو ت�سرف للرئي�س، وت�سدق على بطالن اأي اأمر ت�سدره حمكمة اال�ستئناف العليا اأو اأي حمكمة 

�سواء كانت عليا اأو ذات و�سع مماثل قبل اأن يكون معمواًل به.
يتيح الت�سريع الوطني اأو قواعد املحكمة الد�ستورية الأي �سخ�س، اإذا كان ذلك يف �سالح العدالة، وباإذن ( ))

من املحكمة الد�ستورية:
عر�س االأمر مبا�سرة على املحكمة الد�ستورية؛	(( 
ا�ستئناف اأي حكم �سادر عن اأية حمكمة اأخرى مبا�سرة اأمام املحكمة الد�ستورية.	(( 

ي�سمل اأي اأمر د�ستوري كل م�ساألة تتعلق بتف�سري الد�ستور اأو حمايته اأو اإنفاذه.( ))
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املادة 143 من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا )1996(
ال يجوز اأن يتعار�س اأي د�ستور اإقليمي اأو تعديل د�ستوري مع هذا الد�ستور، ولكن يجوز اأن ي�سمح بوجود ( ))

ما يلي:
هيئة ت�سريعية اإقليمية اأو هياكل واإجراءات تنفيذية تختلف عن تلك املن�سو�س عليها يف هذا  )اأ(   

الف�سل.
نظام ملكي تقليدي وحتديد دور العاهل و�سلطته وو�سعه، عند االقت�ساء. )ب(   

ي�سرتط يف االأحكام الواردة يف اأي د�ستور اإقليمي اأو تعديل د�ستوري وفقًا للفقرات )1-اأ( اأو)1-ب( ما يلي:( ))
اأن تتوافق مع القيم الواردة يف املادة 1 والف�سل 3؛ )اأ( 

)ب(  ال يجوز اأن تخول هذه االأحكام لالإقليم اأية �سلطة اأو مهمة تقع:
خارج نطاق االخت�سا�س االإقليمي وفقًا للملحق 4 و5؛ اأو )1(
خارج ال�سلطات واملهام املخولة لالإقليم وفقًا للمواد االأخرى من هذا الد�ستور. )2(

املادة 144 من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا
اإذا اأقرت اأية هيئة ت�سريعية اإقليمية اأو عّدلت اأي د�ستور، يرفع رئي�س الهيئة الت�سريعية ن�س الد�ستور  )1(

اأو التعديل الد�ستوري اإىل املحكمة الد�ستورية للت�سديق عليها.
ال ي�سبح ن�س اأي د�ستور اإقليمي اأوتعديل د�ستوري قانوًنا اإال عندما تقر املحكمة الد�ستورية باأن: )2(

هذا الن�س قد مت اإقراره وفًقا للمادة )142(. )اأ( 
هذاالن�س باأكمله يلتزم باملادة )143(. )ب( 

املادة 167 )1()4( من د�ستور جمهورية �سربيا )2006(
املادة 167:االخت�سا�س الق�سائي

)1( تخت�س املحكمة الد�ستورية يف احلكم ب�ساأن:
ذاتية  املحلية  والوحدات  الذاتي  باحلكم  تتمتع  التي  االأقاليم  ال�سادرة عن  العامة  والقوانني  القانون  التزام   .4

احلكم بالد�ستور والقانون، ...
املادة 111 )1( من د�ستور اجلمهورية الكورية )د�ستور 1948 ب�سيغته املعدلة لعام 1987(*

)1( تخت�س املحكمة الد�ستورية بالنظر يف ما يلي:
د�ستورية القوانني بناء على طلب املحاكم؛ )اأ( 

)ب( االتهام بالتق�سري؛
حل االأحزاب ال�سيا�سية؛ )ج( 

احلكومات  وبني  املحلية،  واحلكومات  الدولة  اأجهزة  وبني  الدولة،  اأجهزة  بني  ال�سالحيات  نزاعات  )د( 
املحلية فيما بينها؛

النزاعات وال�سكاوى الد�ستورية على النحو املو�سوف بالقانون. )هـ( 
* اأعيد طبعها ومتاحة على موقع املحكمة الد�ستورية:

<http://www.ccourt.go.kr/home/english/index.jsp>
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املادة 47)1( من د�ستور جمهورية الكامريون )د�ستور 1972 ب�سيغته املعدلة لعام 1996(*
47)1(  ي�سدر املجل�س الد�ستوري احلكم النهائي ب�ساأن:

د�ستورية القوانني واملعاهدات واالتفاقيات الدولية؛	 
د�ستورية االأوامر املعلقة ال�سادرة عن اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�سيوخ قبل تطبيقها؛	 
تعار�س ال�سالحيات بني موؤ�س�سات الدولة، بني الدولة واالأقاليم وبني االأقاليم فيما بينها.	 

<http://confinder.richmond.edu/> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *
املادة 232 من مر�سوم )اإعالن( د�ستور جمهورية نيجرييا الفيدرالية )1999(*

املحكمة العليا، دون غريها من املحاكم، �ساحبة االخت�سا�س الق�سائي االأ�سيل للنظر يف اأي نزاع ين�ساأ  )1(
بني االحتاد ووالية ما اأو فيما بني الواليات اإذا وطاملا كان هذا النزاع ينطوي على اأي م�ساألة )�سواء 

قانون اأو واقعة( ي�ستند عليها وجود حق قانوين اأو نطاق تطبيقه.
املحكمة  )2( تتمتع  املادة،  هذه  من   )1( الف�سل  مبوجب  لها  املمنوح  الق�سائي  االخت�سا�س  على  عالوة 

العليا مبثل هذا االخت�سا�س الق�سائي االأ�سيل ح�سبما مينح لها مبوجب اأي قانون �سادر عن اجلمعية 
الوطنية.

�سريطة اأال يتم منح اأي اخت�سا�س ق�سائيًا اأ�سيل للمحكمة العليا بخ�سو�س اأي �ساأن جنائي.
 <http://www.nigeria-law.org> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 131 من د�ستور جمهورية الهند )د�ستور 1950 ب�سيغته املعدلة لعام 1996(
االخت�سا�س الق�سائي االأ�سيل للمحكمة العليا مبوجب االأحكام املن�سو�س عليها يف هذا الد�ستور، تتمتع املحكمة 

العليا، دون غريها من املحاكم، باالخت�سا�س الق�سائي االأ�سيل يف اأي نزاع:
ين�ساأ بني حكومة الهند ووالية واحدة اأو اأكرث؛ اأو )اأ( 

)ب( بني حكومة الهند واأي من الواليات يف طرف ووالية اأخرى واحدة اأو اأكرث كطرف مقابل؛ اأو
بني واليتني اأو اأكرث. )ج( 

اإذا وطاملا كان هذا النزاع ينطوي على اأي م�ساألة )�سواء قانون اأو واقعة( ي�ستند عليها وجود حق قانوين اأو نطاق تطبيقه:
�سريطة اأال ميتد ذلك االخت�سا�س الق�سائي اإىل نزاع ين�ساأ عن معاهدة اأو اتفاقية اأو عهد اأو التزام اأو اأي اأدوات 
اأخرى م�سابهة والتي، حتى لو مت اإبرامها اأو تنفيذها قبل بدء العمل بهذا الد�ستور، ي�ستمر العمل بها عقب بدء 

العمل بالد�ستور اأو التي تن�س على اأن مثل هذا االخت�سا�س الق�سائي ال يغطي مثل تلك النزاعات.
املادة 128 من د�ستور ماليزيا )د�ستور 1957 ب�سيغته املعدلة لعام عام 1994(*

تكون للمحكمة العليا، دون غريها من املحاكم، ال�سالحية،وفقًا الأية قوانني للمحكمة تنظم ممار�سة  )1(
هذه ال�سالحية، لتحديد:

اأية م�ساألة حول ما اإذا كان القانون الذي ي�سنه الربملان اأو الهيئة الت�سريعية للوالية قانونًا باطاًل بحيث  )اأ( 

http://confinder.richmond.edu
http://www.nigeria-law.org
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يتعلق مب�ساألة لي�س للربملان اأو، ح�سب ال�سرورة، الهيئة الت�سريعية �سالحية �سن القوانني ب�ساأنها؛
اأية خالفات حول اأية م�ساألة اأخرى بني الواليات اأو بني االحتاد واأية والية. )ب( 

اإجراءات  )2( اإىل اال�ستئناف، حيثما تربز خالل  العليا يف اال�ستماع  التعدي على �سالحية املحكمة  دون 
يف حمكمة اأخرى م�ساألة تتعلق باأي حكم من اأحكام هذا الد�ستور، تكون للمحكمة العليا ال�سالحية 
)التي تخ�سع للقوانني املنظمة ملمار�سة هذه ال�سالحية( يف حتديد طبيعة امل�ساألة واإحالة الق�سية اإىل 

حمكمة اأخرى ليتم الت�سرف فيها وفقًا لطبيعة التحديد لنوع امل�ساألة.
تقدم �سالحية املحكمة العليا يف البت يف ق�سايا ا�ستئناف حمالة من حمكمة عليا اأو قا�س فيها وفقًا  )3(

لقانون االحتاد.
*اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط:

<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf>

املعدلة  ب�سيغته   1917 )د�ستور  املتحدة  املك�سيكية  للواليات  ال�سيا�سي  الد�ستور  من   105 املادة 
لعام 2007(*

تف�سل حمكمة العدل العليا، مبوجب الت�سريعات ذات ال�سلة، يف ال�سوؤون القانونية على النحو التايل:
اخلالفات الد�ستورية – بخالف تلك التي تنطوي على نزاع انتخابي – بني: )1(

االحتاد ووالية اأو مقاطعة فيدرالية؛ )اأ( 
)ب( االحتاد وبلدية؛

ال�سلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية وجمل�س النواب؛ ال�سلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية  )ج( 
واملفو�سية  الفيدرالية  للحكومة  التنفيذية  ال�سلطة  اأو  االأقل  على  النواب  جمل�س  غرف  واإحدى 

الدائمة املت�سرفة كممثلة لالحتاد اأو للمقاطعة الفيدرالية؛
واليتني؛ )د( 

والية ومقاطعة فيدرالية؛ )هـ( 
مقاطعة فيدرالية وبلدية؛ )و( 

بلديتني يف واليتني خمتلفتني؛ )ز( 
�سلطتني تابعتني لوالية واحدة خمتلفتني حول د�ستورية ت�سرفاتهما اأو اأوامرهما التنفيذية؛  )ح( 

اأوامرهما  اأو  ت�سرفاتهما  د�ستورية  ب�ساأن  خمتلفتني  داخلها  الواقعة  البلديات  واإحدى  )ط( والية 
التنفيذية؛ 

اأو  ت�سرفاتهما  د�ستورية  ب�ساأن  خمتلفتني  اأخرى  والية  داخل  الواقعة  البلديات  واإحدى  والية  )ى( 
اأوامرهما التنفيذية؛

اأو  ت�سرفاتهمـا  د�ستوريـة  ب�سـاأن  خمتلفتني  الفيدراليـة  للمقاطعـة  تابعتني  حكوميتني  )ك( وكالتني 
اأوامرهما التنفيذية.

تعلن القرارات املتخذة بغالبية ثمانية اأ�سوات من ق�ساة املحكمة العليا بطالن اأي اأمر تنفيذي طاملا كان اخلالف 
كان  اأو  االحتاد،  قبل  من  عليها  واملطعون  البلدية  اأو  الوالية  عن  ال�سادرة  التنفيذية  االأوامر  عن  ناجتًا  املعني 
اخلالف ناجتًا عن االأوامر التنفيذية ال�سادرة عن البلدية واملطعون عليها من قبل الواليات اأو ناجتًا عن تطبيق 

الفقرات )ج( و)ح( و)ك( من هذه املادة.
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يف اأي حالة اأخرى، ال ت�سري نتائج قرارات حمكمة العدل العليا اإال على االأطراف املتنازعة.
تهدف ق�سايا عدم الد�ستورية اإىل حل تعار�س حمتمل بني قاعدة عامة وهذا الد�ستور؛ )2(

يتعني رفع الق�سايا املعنية بعدم الد�ستورية اأمام حمكمة العدل العليا يف غ�سون 30 يومًا اعتبارًا من 
تاريخ ن�سر القاعدة العامة حمل اخلالف. هوؤالء من يحق لهم التقدم بتلك الدعاوى: 

قبل  من  �سنه  مت  قانون  يف  بطعن  يتقدمون  النواب  جمل�س  اأع�ساء  عدد  اإجمايل  من   %33 )اأ(   
الكوجنر�س مبا يت�سمن ت�سريعات املقاطعة الفيدرالية.

قبل  من  �سنه  مت  قانون  يف  بطعن  يتقدمون  ال�سيوخ  جمل�س  اأع�ساء  عدد  اإجمايل  من   %33 )ب(   
الكوجنر�س مبا يف ذلك ت�سريعات املقاطعة الفيدرالية اأو يطعنون على اأي معاهدة دولية اأقرتها 

احلكومة املك�سيكية؛
النائب العام يطعن يف ت�سريع فيدرايل اأو حملي، مبا يف ذلك ت�سريعات املقاطعة الفيدرالية، اأو  )ج(   

املعاهدات الدولية التي اأقرتها احلكومة املك�سيكية؛
33% من اإجمايل عدد اأع�ساء هيئة ت�سريعية حملية يطعنون على قانون �سنته تلك الهيئة الت�سريعية. )د(   
33% من اإجمايل عدد اأع�ساء جمعية النواب باملقاطعة الفيدرالية يطعنون فى قانون مت �سنه من  )هـ(   

قبل تلك اجلمعية؛
الروؤ�ساء الوطنيون لالأحزاب ال�سيا�سية امل�سجلون يف اللجنةالفيدرالية لالنتخابات يطعنون على  )و(   
امل�سجلون يف  ال�سيا�سية  لالأحزاب  الوطنيون  الروؤ�ساء  واملحلية؛  الفيدرالية  االنتخابية  القوانني 
الدوائر االنتخابية املحلية يخول لهم كذلك الطعن يف القوانني االنتخابية التي مت �سنها بوا�سطة 

الهيئة الت�سريعية املحلية التمثيلية.
يعد هذا هو االإجراء الوحيد للطعن يف عدم د�ستورية القوانني االنتخابية.

يتعني ن�سر واإعالن كل من الت�سريعات االنتخابية الفيدرالية واملحلية يف غ�سون 90 يومًا من تاريخ بدء العملية 
االنتخابية املعنية. واإبان العمليات االنتخابية، ال يجوز تعديل القوانني االنتخابية.

يتم اإعالن بطالن القواعد املطعون عليها عرب قرارات حمكمة العدل العليا املتخذة باأغلبية ثمانية ق�ساة.
الطعون املقدمة اإما عن طريق حمكمة دائرة فردية اأو النائب العام �سد قرارات قا�سي املقاطعة يف  )3(

املحاكمات التي يكون االحتاد طرفًا فيها والتي لها اأهمية خا�سة. يتم تطبيق ذات االإجراء على الطعون 
املختارة من قبل املحكمة العليا نف�سها.

رجعي  باأثر  تطبيقها  يجوز  ال  املادة،  و2 من هذه   1 الفقرات  اإليها  ت�سري  التي  البطالن  اإعالنات  اإن 
بخالف تلك املرتبطة بقرار خمالفات جنائية والتي تخ�سع للمبادئ العامة وللقانون اجلنائي.

اأي حتد للقرارات املذكورة يف الفقرات 1 و2 من هذه املادة يعاقب مرتكبه مبوجب املادة 107، الفقرة 
16 والفقرات الفرعية 1 و2 من هذا الد�ستور.

بوا�سطة  الرتجمة  متت   ،http://biblio.juridicas.unam.mx الرابط   على  ومتاحة  طبعها  اأعيد   *
كارلو�س برييز فازكويز.

http://biblio.juridicas.unam.mx
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املادة 137)3( من د�ستور جمهورية اأوغندا )1995(*
137. م�سائل متعلقة بتف�سري الد�ستور.

)3( يجوز الأي �سخ�س يزعم اأن:
قانونًا برملانيًا اأو اأي قانون اآخر اأو اأي �سيء يف �سلطة اأي قانون اأو يتم مبوجبها؛ اأو )اأ(   

اأي ت�سرف اأو اإغفال عن ت�سرف من قبل اأي �سخ�س اأو �سلطة، )ب(   
يعد غري مت�سق اأو متعار�سًا مع اأحكام هذا الد�ستور، يجوز له التقدم بطعن اأمام املحكمة الد�ستورية الإ�سدار 

اإقرار يفيد ما تقدم، ولت�سحيح ذلك القانون املطعون يف د�ستوريته اإن اأمكن.
 http://www.constitutionnet.org :عيد طبعها ومتاحة على الرابط) *

املادة 152 من د�ستور جمهورية اإ�ستونيا )1992(
اإذا كان ثمة اأي قانون اأو اأي عمل قانوين اآخر يتعار�س مع هذا الد�ستور، ال يجوز الأي حمكمة العمل  )اأ(   

به اإبان نظر اأي ق�سية.

اإذا كان ثمة اأي قانون اأو اأي عمل قانوين اآخر يتعار�س مع اأحكام وروح هذا الد�ستور، يجب اإعالن  )ب(   
بطالنه واإلغاءه من قبل املحكمة الوطنية.

املادة 204 من د�ستور جمهورية الربتغال )د�ستور 1976 ب�سيغته املعدلة لعام 2005(
االلتزام بالد�ستور

ويف االأمور التي تقدم للمحاكمة، ال يجوز للمحكمة تطبيق اأي قواعد تتعار�س مع اأحكام هذا الد�ستور اأو مع املبادئ 
التي يحث عليها.

املادة 80)3( من د�ستور جمهورية �سريالنكا الدميقراطية اال�سرتاكية )د�ستور 1978 ب�سيغته 
املعدلة لعام 2000(*

80. حينما ي�سبح م�سروع القانون قانونًا.
عنه،  الر�سمي  املتحدث  اأو  الرئي�س  قبل  من  عليه  الت�سديق  قانونًا مبوجب  القانون  م�سروع  ي�سبح  حيثما   )3(
ح�سبما تكون احلالة، بعيد تبنيه، ال يجوز الأي حمكمة البحث يف �سالحية مثل هذا القانون اأو اإ�سدار حكم ب�ساأنه 

اأو الت�سكيك فيه باأي طريقة مهما تكن االأ�سباب.
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ب�سيغته   1978 )د�ستور  اال�سرتاكية  الدميقراطية  �سريالنكا  جمهورية  د�ستور  من   120 املادة 
املعدلة لعام 2001(*

120. االخت�سا�س الق�سائي الد�ستوري للمحكمة العليا
املحكمة العليا، دون غريها من املحاكم، هي �ساحبة االخت�سا�س الق�سائي احل�سري للحكم ب�ساأن د�ستورية اأو 

عدم د�ستورية م�سروع قانون اأو اأي من اأحكامه:



39 دليل عملى لبناء الد�ساتري

�سريطة ما يلي:
يف حالة م�سروع قانون مو�سوف يف عنوانه املطول باأنه خا�س بتعديل اأي حكم من اأحكام الد�ستور  )أا(   
اأو الإلغاء اأو ا�ستبدال اأي حكم من اأحكام الد�ستور، فاإن الق�سية الوحيدة التي يجوز للمحكمة العليا 
النظر فيها هي ما اإذا كان م�سروع القانون ي�ستلزم موافقة ال�سعب من خالل ا�ستفتاء عام مبوجب 

اأحكام املادة 83؛
يف حالة اإقرار جمل�س الوزراء باأن م�سروع قانون مو�سوف يف عنوانه املطول باأنه خا�س بتعديل اأي  )ب(   
متريره  املقرر  من  الد�ستور،  اأحكام  من  حكم  اأي  ا�ستبدال  اأو  الإلغاء  اأو  الد�ستور  اأحكام  من  حكم 
بوا�سطة االأغلبية اخلا�سة املطلوبة مبوجب املادة 83 ويعر�س على ال�سعب من خالل ا�ستفتاء عام، ال 

متلك املحكمة العليا اأو متار�س اأي �سالحية ب�ساأن مثل م�سروع القانون هذا؛
اأي م�سروع قانون غري مو�سوف يف عنوانه  اأحكام  اأي حكم من  باأن  الوزراء  اإقرار جمل�س  يف حالة  )ج(   
من  حكم  اأي  وا�ستبدال  اإلغاء  لغر�س  اأو  الد�ستور،  اأحكام  من  حكم  اأي  بتعديل  خا�س  باأنه  املطول 
اأحكام الد�ستور من املقرر متريره بوا�سطة االأغلبية اخلا�سة التي تن�س عليها املادة 84، فاإن الق�سية 
الوحيدة التي يجوز للمحكمة العليا البت فيها هي ما اإذا كان م�سروع القانون هذا ي�ستلزم موافقة 
ال�سعب من خالل ا�ستفتاء عام مبوجب اأحكام املادة 83 اأو ما اإذا كان يتعني اأن يتوافق م�سروع القانون 

مع الفقرات )1( و)2( من املادة 82؛ اأو
اأي م�سروع قانون غري مو�سوف يف عنوانه  اأحكام  اأي حكم من  باأن  الوزراء  اإقرار جمل�س  يف حالة  )د(   
من  حكم  اأي  وا�ستبدال  اإلغاء  لغر�س  اأو  الد�ستور،  اأحكام  من  حكم  اأي  بتعديل  خا�س  باأنه  املطول 
اأحكام الد�ستور من املقرر متريره بوا�سطة االأغلبية اخلا�سة التي تن�س عليها املادة 84، فاإن الق�سية 
الوحيدة التي يجوز للمحكمة العليا البت فيها هي ما اإذا كان ثمة اأي اأحكام اأخرى من م�سروع القانون 
اأي من  اإذا كانت  اأو ما  املادة 84  التي تن�س عليها  االأغلبية اخلا�سة  بوا�سطة  التمرير  تتطلب  هذا 
اأحكام م�سروع القانون هذا ت�ستلزم موافقة ال�سعب من خالل ا�ستفتاء عام مبوجب اأحكام املادة 83 

اأو ما اإذا كان م�سروع القانون هذا يجب اأن يتوافق مع اأحكام الفقرات )1( و)2( من املادة 82. 
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املادة 46)5( من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية )د�ستور 1958 ب�سيغته املعدلة لعام 2005(
ال يجوز اإ�سدار القوانني االأ�سا�سية اإال بعد اإقرار املجل�س الد�ستوري مبطابقتها للد�ستور.

املادة 61 من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية )د�ستور 1958 ب�سيغته املعدلة لعام 2005(
يجب عر�س القوانني االأ�سا�سية، قبل اإ�سدارها، وم�سروعات القوانني املن�سو�س عليها يف املادة 11 قبل  )1(

عر�سها على اال�ستفتاء والنظام االأ�سا�سي ملجل�سي الربملان قبل تطبيقهما على املجل�س الد�ستوري الذي 
يف�سل يف مدى مطابقتها للد�ستور.

اأو رئي�س جمل�س  )2( اأو رئي�س اجلمعية الوطنية  اأو الوزير االأول  ولنف�س الغايات، يجوز لرئي�س اجلمهورية 
املجل�س  على  اإ�سدارها  قبل  القوانني  اإحالة  ال�سيوخ  جمل�س  يف  ع�سوًا  �ستني  اأو  نائبًا  �ستني  اأو  ال�سيوخ 

الد�ستوري.
يجب اأن يبت املجل�س الد�ستوري يف احلاالت املن�سو�س عليها يف الفقرتني ال�سابقتني، خالل �سهر. غري  )3(

http://www.priu.gov.lk


املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات40

اأنه بناء على طلب احلكومة ويف حالة اال�ستعجال يتم تق�سري املدة اإىل ثمانية اأيام.
ويف هذه احلاالت نف�سها، يرتتب على اإ�سعار املجل�س الد�ستوري وقف موعد االإ�سدار. )4(

املادة 82 من د�ستور جمهورية ت�سيلي )1980(*
املادة 82: �سالحيات املحكمة الد�ستورية

ممار�سة الرقابة على د�ستورية القوانني الد�ستورية االأ�سا�سية قبل اإعالنها، ود�ستورية القوانني التي  )1(
تف�سر بع�س اأحكام الد�ستور؛

د�ستورية  )2( اأو  القوانني  م�سروعات  مناق�سة  اأثناء  تثار  قد  والتي  بالد�ستورية  املتعلقة  الق�سايا  يف  البت 
التعديالت الد�ستورية واالتفاقيات املقدمة لنيل موافقة الكوجنر�س؛

البت يف اال�ستف�سارات التي تثار ب�ساأن د�ستورية مر�سوم له قوة القانون. )3(
بال�سالحيات  )4( االإجحاف  ا�ستفتاء، دون  اإىل  الدعوة  د�ستورية  ب�ساأن  تثار  التي  اال�ستف�سارات  البت يف 

املقابلة ملحكمة اإعداد االنتخابات.
البت يف ال�سكاوى املتعلقة بعدم اإ�سدار رئي�س اجلمهورية لقانون يف حني يتوجب عليه ذلك، اأو حينما  )5(

يقوم باإعالن ن�س يختلف عن الن�س املتوافق مع الد�ستور اأو حينما ي�سدر قرارًا غري د�ستوري.
البت، بطلب من رئي�س اجلمهورية مبا يتفق مع اأحكام املادة 88، يف د�ستورية مر�سوم اأو قرار �سادر  )6(

عن الرئي�س اعرت�س عليه املراقب العام العتباره غري د�ستوري.
هذا  )7( من   8 املادة  اأحكام  وفق  ال�سيا�سية  االأحزاب  اأو  احلركات  اأو  املنظمات  د�ستورية  عدم  اإعالن 

الد�ستور.
اأنهم  )8( اأو يفرت�س  الذين يحاولون  االأ�سخا�س  اإعالن م�سوؤولية  الد�ستور،  املادة 8 من هذا  اأحكام  وفق 

حاولوا االعتداء على النظام املوؤ�س�سي للجمهورية. لكن، اإذا كان ال�سخ�س املعني هو رئي�س اجلمهورية 
اأو الرئي�س املنتخب، يجب اأن يتطلب هذا االإعالن، عالوة على ما �سبق، موافقة جمل�س ال�سيوخ عن 

طريق غالبية اأع�ساءه احلاليني.
رفع تقارير اإىل جمل�س ال�سيوخ ب�ساأن احلاالت امل�سار اإليها يف املادة 49، رقم 7، من هذا الد�ستور. )9(
اأو  )10( للدولة  كوزير  ما  �سخ�س  تعيني  دون  حتول  التي  القانونية  اأو  الد�ستورية  املعوقات  ب�ساأن  القرار 

االحتفاظ بهذا املن�سب اأو تقلد وظائف اأخرى يف وقت متزامن.
تعلن بنف�سها اأ�سباب عدم االأهلية وعدم التوافق واالأ�سباب التي تدفع اإىل اإنهاء فرتات ع�سوية اأع�ساء  )11(

الكوجنر�س. 
له،  )12( املخولة  ال�سالحيات  رئي�س اجلمهورية مبوجب  ال�سادرة عن  العليا  املرا�سيم  د�ستورية  البت يف 

حينما يتم اإ�سدار تلك املرا�سيم ب�ساأن اأمور قد يتم التحفظ عليها مبوجب القانون بتفوي�س املادة 60.
اإليها يف  امل�سار  بال�سالحيات  علمًا  اإحاطتها  عند  الوقائع  عليه �سمريها،  الد�ستوري، مبا ميليه  املحكمة  حتلل 

البنود 7 و8 و9 و10؛ وباملثل، عند التعامل مع اأ�سباب اإنهاء ع�سوية اأع�ساء الكونغر�س.

يف حالة رقم )1(، حتيل غرفة املن�ساأ م�سروع القانون اإىل املحكمة الد�ستورية يف غ�سون خم�سة اأيام من انتهاء 
مناق�سته من قبل الكونغر�س.
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ويف حالة رقم 2، ال يجوز للمحكمة االإحاطة بالق�سية اإال بناء على طلب من رئي�س اجلمهورية اأو من اأي من غرف 
الربملان اأو من ربع اإجمايل اأع�ساءهما احلاليني، �سريطة تقدمي هذا الطلب قبل اإ�سدار القانون.

تاأجيل  اإذا قررت  اإال  اأيام اعتبارًا من تاريخ تلقي الطلب،  اإ�سدار قرارها يف غ�سون ع�سرة  يتعني على املحكمة 
اإ�سدار القرار لع�سرة اأيام اأخرى الأ�سباب قوية ومربرة. ال يوؤدي التقدم بهذا الطلب اإىل تعليق النظر يف م�سروع 
اإال بعد انق�ساء املهلة  اأنه قد ال يتم االإعالن عن ذلك اجلزء من م�سروع القانون حمل االعرتا�س  اإال  القانون، 
�سالفة الذكر، اإال اإذا كان يتعلق مب�سروع قانون املوازنة العامة اأو اإذا كان م�سروع القانون يرتبط باإعالن احلرب 

املقرتح من قبل رئي�س اجلمهورية.

العام  املراقب  يقوم  اأيام، حينما  امل�سائل يف غ�سون ع�سرة  رئي�س اجلمهورية ب�سياغة  يقوم  يف احلالة رقم 3، 
بوا�سطة  االأ�سئلة  تقدمي  كذلك  ميكن  د�ستوريته.  بعدم  تتعلق  الأ�سباب  القانون  قوة  له  مر�سوم  على  باالعرتا�س 
اإحدى الغرفتني اأو بوا�سطة ربع عدد اأع�ساءهما احلاليني اإذا �سجل املراقب العام مر�سومًا له قوة القانون حمل 
اعرتا�س لعدم د�ستوريته. يتعني تقدمي مثل هذا الطلب يف مدة اأق�ساها 30 يومًا من تاريخ ن�سر املر�سوم الذي 

له قوة القانون.

يف احلالة رقم 4، ميكن تقدمي ال�سوؤال بناء على طلب جمل�س ال�سيوخ اأو جمل�س النواب، يف غ�سون ع�سرة اأيام من 
تاريخ ن�سر املر�سوم الذي يحدد تاريخ اإجراء ا�ستفتاء عام. تقوم املحكمة بو�سع ال�سياغة الن�سية املحددة لالأ�سئلة 
املقدمة لال�ستفتاء العام �سمن قرارها عند االقت�ساء. اإذا مت اإ�سدار القرار قبل التاريخ املقرر الإجراء اال�ستفتاء 

العام مبدة تقل عن ثالثني يومًا، حتدد املحكمة تاريخًا جديدًابعد اإ�سدار القرار من ثالثني اإىل �ستني يومًا.

يف احلالة رقم 5، ميكن اإثارة الق�سايا بوا�سطة اإحدى الغرفتني اأو بوا�سطة ربع اأع�سائهما احلاليني يف غ�سون 
اأو االإخطار به، اأو يف غ�سون �ستني يومًا من التاريخ املقرر لقيام  ثالثني يومًا بعد ن�سر الن�س حمل االعرتا�س 
رئي�س اجلمهورية باإعالن القانون. يف حالة قبول املحكمة للطلب، يتعني عليها اأن تعلن �سمن ن�س قرارها عن 

القانون الذي مل يتم االإعالن عنه اأو تقوم بتنقيح االإعالن غري ال�سحيح للقانون.

يف احلالة رقم 9، ال يجوز للمحكمة النظر يف الق�سية اإال بطلب من غرفة النواب اأو ربع اأع�ساءها احلاليني. يتم 
حينئذ اتخاذ اإجراء عامل تقدمي التما�س اإىل املحكمة ب�ساأن ال�سالحيات املمنوحة مبوجب البنود 7 و8 و10 من 
هذه املادة. ومع هذا، يف احلالة رقم 8، اإذا كان ال�سخ�س املعني هو رئي�س اجلمهورية اأو الرئي�س املنتخب، يجب 

تقدمي طلب االلتما�س من قبل غرفة النواب اأو ربع عدد اأع�ساءها احلاليني.

اأع�ساء  اأو من ع�سرة  رئي�س اجلمهورية  اإال بطلب من  الق�سية  النظر يف  للمحكمة  يف احلالة رقم 11، ال يجوز 
حاليني يف الكونغر�س على االأقل.

يف احلالة رقم 12، ال يجوز للمحكمة النظر يف الق�سية اإال بطلب من اأي من الغرفتني على اأن يتم التقدم بالطلب 
يف غ�سون ثالثني يومًا من تاريخ ن�سر اأو اإعالن ن�س القانون حمل االعرتا�س.

http://confinder.richmond.edu/ :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *



املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات42

املادة 32/اأ )3( من د�ستور جمهورية هنغاريا )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة لعام 2007(
)3( كل �سخ�س لديه احلق يف ال�سروع يف اإجراءات املحكمة الد�ستورية يف احلاالت التي يحددها القانون.

املادة 167)6( من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا )1996 ب�سيغته املعدلة لعام 2007(
167: املحكمة الد�ستورية

)6( يتيح الت�سريع الوطني اأو قواعد املحكمة الد�ستورية الأي �سخ�س، اإذا كان ذلك يف �سالح العدالة، وباإذن من 
املحكمة الد�ستورية:

عر�س االأمر مبا�سرة على املحكمة الد�ستورية؛  )اأ(   
ا�ستئناف اأي حكم �سادر عن اأية حمكمة اأخرى مبا�سرة اأمام املحكمة الد�ستورية. )ب(   

املادة 120 من د�ستور مملكة هولندا )د�ستور 1983 ب�سيغته املعدلة لعام 2002(
ال يجوز للمحاكم مراجعة د�ستورية القوانني واملعاهدات.

املادة 74 من د�ستور جمهورية فنلندا )د�ستور 2000 ب�سيغته املعدلة لعام 2007(
املادة74: االإ�سراف على الد�ستورية

ت�سدر جلنة القانون الد�ستوري اإعالنات ب�ساأن د�ستورية املقرتحات الت�سريعية التي تعر�س عليها، وكذلك ب�ساأن 
عالقتها باتفاقيات حقوق االإن�سان الدولية.

املادة 77 من د�ستور جمهورية فنلندا )2000 ب�سيغته املعدلة لعام عام 2007(
املادة 77: اإقرار القوانني

يتم تقدمي القوانني التي يتبناها الربملان اإىل رئي�س اجلمهورية الإقرارها. يقوم الرئي�س باإ�سدار قراره  )1(
ب�ساأن الت�سديق على القانون يف غ�سون ثالثة اأ�سهر من تاريخ تقدميه. ميكن اأن يح�سل الرئي�س على 

بيان حول القانون من املحكمة العليا اأو املحكمة االإدارية العليا.
يف حالة عدم ت�سديق الرئي�س على القانون، يتم رده اإىل الربملان الإعادة النظر فيه. اإذا قام الربملان  )2(

احلاجة  دون  ونافذًا  �ساريًا  القانون  يعد  عليه،  جوهرية  تعديالت  اإ�سفاء  دون  القانون  تبني  باإعادة 
القانون قد �سقط  القانون، يعترب  تبني  باإعادة  واإذا مل يقم الربملان  اإىل ت�سديق رئي�س اجلمهورية. 

بالتقادم.
)R.S., 1985, c. S-26( املادة 53 من قانون املحكمة العليا الكندية

االخت�سا�س الق�سائي اخلا�س
االإحاالت من احلاكم العام

اإحالة بع�س امل�سائل الإبداء الراأي
53. )1( يجوز للحاكم العام اأن يحيل اإىل املحكمة، لغر�س اال�ستماع والنظر، م�سائل اأو وقائع قانونية هامة ب�ساأن:

تف�سري قوانني الد�ستور؛ )1(
د�ستورية اأو تف�سري اأي ت�سريع فيدرايل اأو اإقليمي؛ )2(



43 دليل عملى لبناء الد�ساتري

�سالحية اال�ستئناف يف االأمور التعليمية، مبوجب القانون الد�ستوري لعام 1867، اأو مبوجب اأي قانون  )3(
اآخر معرو�س على احلاكم العام؛ اأو 

ال�سالحيات املخولة اإىل برملان كندا اأو اإىل الهيئات الت�سريعية لالأقاليم اأو اإىل احلكومات اخلا�سة  )4(
بكل منها، بغ�س النظر عما اإذا كانت هذه ال�سالحيات متار�س بالفعل اأو جمرد مقرتحات.

املادة 167)4()د( من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا )د�ستور 1996 ب�سيغته املعدلة لعام 2007(
4( تخت�س املحكمة الد�ستورية دون غريها باالآتي:

)د(احلكم بد�ستورية اأو عدم د�ستورية اأي تعديل للد�ستور؛
املادتان 157 و159 من د�ستور اأوكرانيا )1996(*

املادة 157
االإن�سان  وحريات  حقوق  تقييد  اأو  اإلغاء  �ساأنها  من  التعديالت  تلك  كانت  اإذا  اأوكرانيا  د�ستور  تعديل  يجوز  ال 

واملواطنني، اأو اإذا كانت تتجه للنيل من ا�ستقالل البالد اأو انتهاك الوحدة االإقليمية الرا�سخة الأوكرانيا.
ال يجوز تعديل د�ستور اأوكرانيا يف حالة �سيادة القانون الع�سكري اأو يف اإعالن حالة الطوارئ.

املادة 159
املحكمة  اإ�سدار  فور  اأوكرانيا  د�ستور  على  تعديالت  اإدخال  ب�ساأن  قانون  م�سودة  يف  االأوكراين  الربملان  ينظر 

الد�ستورية االأوكرانية لراأيها ب�ساأن توافق م�سودة القانون مع متطلبات املادتني 157 و158 من هذا الد�ستور.
 http://ccu.gov.ua/en/index اأعيد طبعها ومتاحة على موقع املحكمة الد�ستورية *

املادة 185من د�ستور تايالند )2007(*
قبل موافقة جمل�س النواب اأو جمل�س ال�سيوخ على مر�سوم طوارئ مبوجب الفقرة الثالثة من املادة 184، يحق 
اأن  االأقل،  على  جمل�س  كل  يف  اخلم�س  ن�ساب  حققوا  اإذا  احلاليني،  ال�سيوخ  جمل�س  اأو  النواب  جمل�س  الأع�ساء 
يتقدموا براأيهم اإىل رئي�س املجل�س الذي ينتمون اإليه باأن قرار حالة الطوارئ ال يتفق مع الفقرة االأوىل اأو الثانية 
من املادة 184، وبناء على ذلك يقوم رئي�س هذا املجل�س يف غ�سون ثالثة اأيام من تلقيه لهذا الراأي باإحالته اإىل 
املحكمة الد�ستورية للبت فيه. بعد قيام املحكمة الد�ستورية باإ�سدار قراراها بهذا ال�ساأن، تقوم باإخطار رئي�س 

املجل�س املعني بهذا القرار.
عند تلقي رئي�س جمل�س النواب اأو رئي�س جمل�س ال�سيوخ راأي اأع�ساء جمل�س النواب اأو جمل�س ال�سيوخ مبوجب 

الفقرة االأوىل، يتم تاأجيل البت يف اأمر مر�سوم حالة الطوارئ اإىل اأن تقوم املحكمة الد�ستورية باالإخطار 
بقرارها مبوجب الفقرة االأوىل.

واإذا قررت املحكمة الد�ستورية اأن اأي مر�سوم طوارئ ال يتفق مع الفقرة االأوىل اأو الثانية من املادة 184، عندئذ    
اأ�سا�سه. يتخذ قرار املحكمة الد�ستورية باأن قانون الطوارئ ال يتفق مع  ال تكون لذلك املر�سوم قوة القانون من 

الفقرة االأوىل اأو الثانية من املادة 184 باأغلبية ثلثي اأع�ساء املحكمة الد�ستورية.
<http://www.constitutionalcourt.or.th/english/> :اأعيد طبعها ومتاحة على موقع املحكمة الد�ستورية *

http://ccu.gov.ua/en/index
http://www.constitutionalcourt.or.th/english
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املادة 69 من د�ستور جمهورية اأفغان�ستان االإ�سالمية )2004 (
رئي�س اجلمهورية م�سوؤول اأمام االأمة وجمل�س النواب ] فول�سي جريغا [ وفقًا لهذه املادة. )1(
ثلث  )2( الوطنية من قبل  اأو جرمية اخليانة  االإن�سانية  بارتكاب جرمية �سد  للرئي�س  اتهام  ميكن توجيه 

اأع�ساء جمل�س النواب ] فول�سي جريغا [ .
اإذا �سوت ثلثا جمل�س النواب ] فول�سي جريغا [ ل�سالح توجيه االتهام، يدعو جمل�س النواب ] فول�سي  )3(

جريغا [ اإىل انعقاد املجل�س االأعلى ] لويا جريغا [ يف غ�سون �سهر و احد.
اإذا وافق املجل�س االأعلى ] لويا جريغا [ على االتهام باأغلبية ثلثي االأ�سوات تتم اإقالة الرئي�س، وحتال  )4(

الق�سية اإىل حمكمة خا�سة.
تت�سكل املحكمة اخلا�سة من ثالثة اأع�ساء من جمل�س النواب ] فول�سي جريغا [، وثالثة اأع�ساء من  )5(

املحكمة العليا يعينهم املجل�س االأعلى ] لويا جريغا [ ورئي�س جمل�س ال�سيوخ ] م�سرانو جريغا [.
يديرالدعوى �سخ�س يعينه املجل�س االأعلى ] لويا جريغا [. )6(
يف هذه احلالة، يتم تطبيق اأحكام املادة 67 من هذا الد�ستور. )7(

املادة 60)2( من الد�ستور الوطني االنتقايل جلمهورية ال�سودان، 2005 )املعدل(*
املادة 60 ح�سانة رئي�س اجلمهورية ونائبه االأول وتنحيتهما

)2( دون اإخالل باأحكام الفقرة »1« اأعاله يجوز اتهام رئي�س اجلمهورية اأو نائبه االأول اأمام املحكمة الد�ستورية يف 
حالة اخليانة العظمى اأو االنتهاك اجل�سيم الأحكام هذا الد�ستور اأو ال�سلوك امل�سني املتعلق ب�سوؤون الدولة، �سريطة 

�سدور قرار بذلك من ثلثي اأع�ساء الهيئة الت�سريعية القومية.
 <http://www.sudan-embassy.de/c_Sudan.pdf>:اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 69 من د�ستور جمهورية تركيا )د�ستور 1982 ب�سيغته املعدلة لعام 2007(
املادة 69: املبادئ التي ينبغي مراعاتها من قبل االأحزاب ال�سيا�سية

ال يجوز اإ�سدار قرار بحل حزب �سيا�سي ب�سفة دائمة ب�سبب ممار�سته اأن�سطة تنتهك اأحكام الفقرة  )1(
الرابعة من املادة 68 اإال عندما تقرر املحكمة الد�ستورية اأن احلزب املعني قد اأ�سبح مركزًا ملمار�سة 

تلك االأن�سطة .
يجب اأن تكون االأن�سطة واللوائح الداخلية وعمل االأحزاب ال�سيا�سية متما�سية مع املبادئ الدميقراطية.  )2(

وينظم تطبيق هذه املبادئ مبوجب القانون.
ال يجوز لالأحزاب ال�سيا�سية امل�ساركة يف االأن�سطة التجارية. )3(
اأهدافها. وينظم تطبيق  )4( اإيرادات ونفقات االأحزاب ال�سيا�سية مت�سقة ومتما�سية مع  اأن تكون  وينبغى 

واإيرادات  نفقات  يف  واملراقبة  التدقيق  تطبيق  يتم  اأن  اأي�سا  يجب  القانون.  مبوجب  القاعدة  هذه 
وممتلكات االأحزاب ال�سيا�سية، ف�سال عن الن�س على اأن تكون اإيرادات االأحزاب ال�سيا�سية ونفقاتها 
املوقعة يف حالة عدم  العقوبات  للقانون، وعلى  واأ�ساليب تدقيقها ومراجعتها مطابقة  وم�سروفاتها، 
مطابقتها، وينظم ذلك كله مبوجب القانون. ويقوم ديوان املحا�سبة مب�ساعدة املحكمة الد�ستورية يف 

http://www.sudan-embassy.de/c_Sudan.pdf
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اأداء مهمتها يف التدقيق واملراجعة. وتكون االأحكام ال�سادرة عن املحكمة الد�ستورية نتيجة املراجعة 
نهائية.

مكتب  )5( قبل  من  ق�سائية  دعوى  رفع  بعد  اأخريا  ال�سيا�سية  االأحزاب  الد�ستورية يف حل  املحكمة  وتبت 
املدعي العام للجمهورية.

وبرناجمه  )6( احلزب  لذلك  االأ�سا�سي  النظام  اأن  ثبت  متى  دائمًا  حاًل  �سيا�سي  حزب  اأي  حل  ويتقرر 
ال�سيا�سي ي�سكالن انتهاكًا الأحكام الفقرة الرابعة من املادة 68.

وال يتم اعتبار احلزب ال�سيا�سي قد اأ�سبح مركزًا ملثل هذه االأعمال )اأعمال من هذا القبيل( اإال عندما  )7(
اأو متى كان الكونغر�س  يتم تنفيذ وممار�سة هذه االأعمال ب�سكل مكثف من قبل اأع�ساء هذا احلزب 
االأعلى لذلك احلزب اأو رئا�سته العامة اأو االأجهزة املركزية ل�سنع القرار اأو االأجهزة االإدارية فيه اأو 
اأو املجل�س التنفيذي يف اجلمعية الوطنية الرتكية الكربى  متى كان االجتماع العام ملجموعة احلزب 
اأجهزة احلزب  اأو عندما متار�س  اأو �سراحة،  واملمار�سات �سمنًا  االأن�سطة  يوافق على هذه  )العليا( 

املذكورة اأعاله هذه االأن�سطة مبا�سرة وق�سدا.
وبدال من حل احلزب حال دائما وفقا للفقرات املذكورة اأعاله، يجوز للمحكمة الد�ستورية اأن حتكم  )8(

بحرمان احلزب املعني من املعونة املقدمة من الدولة كليا اأو جزئيا فيما يتعلق )ومع مراعاة( بحجم 
وكم الق�سايا املرفوعة �سده )وحجم وفداحة اأن�سطته وممار�ساته املعرو�سة( اأمام املحكمة.

وال ميكن الأي حزب مت حله ب�سكل دائم اأن يقوم حتت ا�سم اآخر. )ال ميكن اأن يعاد حتت ا�سم جديد  )9(
تاأ�سي�س حزب كان قد مت حله حال دائما(.

ت�سريحاتهم  )10( اأو  اأفعالهم  ت�سببت  الذين  موؤ�س�سوه  ذلك  يف  مبا  �سيا�سي،  حزب  الأع�ساء  ميكن  وال 
اأو  واملديرين  واالأع�ساء  املوؤ�س�سني  ي�سبحوا  اأن  لهم  ال ميكن  دائما،  )اأقوالهم( يف حل احلزب حال 
امل�سرفني يف اأي حزب اآخر ملدة خم�س �سنوات اعتبارا من تاريخ ن�سر قرار املحكمة الد�ستورية النهائي 

وحيثياتها وتربيراتها حلل احلزب حال دائما يف اجلريدة الر�سمية .
الدولية  )11( واملوؤ�س�سات  االأجنبية  الدول  من  مالية  م�ساعدات  تقبل  التي  ال�سيا�سية  االأحزاب  حل  ويتم 

واالأ�سخا�س والهيئات االعتبارية ب�سكل دائم )حال دائما(.
وينظم القانون تاأ�سي�س واأن�سطة االأحزاب ال�سيا�سية، واالإ�سراف عليها وحلها، وحرمانها من م�ساعدات  )12(

وفقا  واملر�سحني،  ال�سيا�سية  االأحزاب  االنتخابات  واإجراءات  نفقات  وكذلك  جزئيا  اأو  كليا  الدولة 
للمبادئ املذكورة اأعاله.

املادة 21 من القانون االأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا االحتادية )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة لعام 2006(
املادة 21 االأحزاب ال�سيا�سية

اأن  )1( ويجب  تاأ�سي�سها.  حرية  على  قيود  ال  لل�سعب،  ال�سيا�سية  االإرادة  بناء  عملية  يف  االأحزاب  ت�سارك 
ي�ستجيب نظام االأحزاب الداخلي للمبادئ الدميقراطية االأ�سا�سية. كما يجب على االأحزاب اأن تقدم 

ح�سابات علنية عن م�سادر مواردها وثرواتها وكيفية ا�ستعمالها.

تعترب االأحزاب التي ت�سعى من خالل اأهدافها اأو من خالل ت�سرفات اأتباعها، اإىل امل�سا�س بالنظام االأ�سا�سي  )2(
الدميقراطي احلر اأو اإزالته اأو تهديد كيان جمهورية اأملانيا االحتادية، تعترب هذه االأحزاب خمالفة للد�ستور. 
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تكون املحكمة الد�ستورية �ساحبة القرار يف م�ساألة املخالفة الد�ستورية الناجمة ومداها.
يتم ترتيب تفا�سيل اأوفى من خالل قوانني احتادية. )3(

املادة 8 )4( من د�ستور جمهورية كوريا )د�ستور 1948 ب�سيغته املعدلة لعام 1987(
اإذا تعار�ست اأهداف اأو اأن�سطة حزب �سيا�سي مع النظام الدميقراطي االأ�سا�سي، يجوز للحكومة رفع دعوى �سد 

هذا احلزب اأمام املحكمة الد�ستورية حلله، ويتم حل احلزب ال�سيا�سي مبوجب قرار املحكمة الد�ستورية.
املادة 58 من د�ستور اجلمهورية الفرن�سية )د�ستور 1958 ب�سيغته املعدلة لعام 2008(

ي�سمن املجل�س الد�ستوري قانونية انتخاب رئي�س اجلمهورية. )1(
ينظر يف االعرتا�سات ويعلن نتائج االقرتاع. )2(

املادة 66 )2( )2( من د�ستور منغوليا لعام 1992
املادة 66 )2(: ت�سدر املحكمة الد�ستورية، وفقا للفقرة )1(، اأحكامًا اإىل الربملان الوطني ب�ساأن:

2( د�ستورية اال�ستفتاءات الوطنية وقرارات اللجنة املركزية لالنتخابات امل�سرفة على انتخابات الربملان الوطني 
واأع�سائه ف�ساًل عن االنتخابات الرئا�سية؛

املادة 84 من د�ستور جمهورية زمبابوي )1979(
املادة 84: تعيني الق�ساة

الد�ستورية  )1( املحكمة  يف  االآخرين  والق�ساة  الرئي�س  والقا�سي  ونائبه  العليا  املحكمة  رئي�س  تعيني  يتم 
واملحكمة العليا من قبل الرئي�س بعد الت�ساور مع جلنة اخلدمة الق�سائية.

اإذا كان تعيني رئي�س املحكمة العليا اأو نائبه اأو القا�سي الرئي�س اأو اأحد ق�ساة املحكمة الد�ستورية اأو  )2(
املحكمة العليا ال يتفق مع اأي تو�سية من التو�سيات التي قدمتها جلنة اخلدمة الق�سائية يف الفقرة 

الفرعية )1(، يتخذ الرئي�س اإجراءات الإبالغ جمل�س ال�سيوخ يف اأقرب وقت ممكن عمليًا.
يكون تعيني القا�سي من حيث هذه الفقرة لفرتة حمددة، �سواء مت يف تاريخ بدء العمل بالد�ستور املعدل  )3(

)قانون رقم 4( لعام 1984 اأو قبله اأو بعده، ويجوز الأي قا�س يتم تعيينه، حتى لو انتهت فرتة تعيينه، 
اأن يجل�س قا�سيًا بغر�س اإعطاء حكم اأو خالف ذلك النظر باأية دعاوى بداأت اأو ا�ستمع اإليها منه حني 

كان يف من�سبه.
املادة 104 من د�ستور جمهورية مقدونيا )د�ستور 1991 ب�سيغته املعدلة 2005(

يتكون جمل�س الق�ساء اجلمهوري من �سبعة اأع�ساء. )1(
تنتخب الهيئة الت�سريعية اأع�ساء املجل�س. )2(
يتم انتخاب اأع�ساء املجل�س من بني �سفوف اأع�ساء بارزين يف ال�سلك القانوين ملدة �ست �سنوات مع  )3(

احلق يف اإعادة االنتخاب ملرة واحدة.
مُينح اأع�ساء جمل�س الق�ساء اجلمهوري احل�سانة. وتقرر الهيئة الت�سريعية ب�ساأن ح�سانتهم. )4(
ال يجوز لع�سو جمل�س الق�ساء اجلمهوري اأن ي�سغل اأي وظيفة عامة اأو مهنة اأخرى وال اأن يكون ع�سوًا  )5(

يف حزب �سيا�سي.
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املادة 109 من د�ستور جمهورية مقدونيا )د�ستور 1991 ب�سيغته املعدلة 2005(
تت�سكل املحكمة الد�ستورية جلمهورية مقدونيا من ت�سعة ق�ساة.

ع�سوية  مدة  النواب.  عدد  اإجمايل  من  االأ�سوات  باأغلبية  الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة  الت�سريعية  الهيئة  تنتخب 
الق�ساة ت�سع �سنوات دون احلق يف اإعادة االنتخاب.

ينتخب ق�ساة املحكمة الد�ستورية رئي�سًا من بينهم ملدة ثالث �سنوات دون احلق يف اإعادة انتخابه.
يتم تعيني ق�ساة املحكمة الد�ستورية من بني �سفوف اأع�ساء بارزين يف ال�سلك القانوين.

املادة 19 )3( )ك( من د�ستور جمهورية هنغاريا )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة 2003(
املادة 19

)3( �سمن هذا النطاق من ال�سالحيات يقوم الربملان مبا يلي:
)ك( انتخاب رئي�س اجلمهورية، ورئي�س الوزراء، واأع�ساء املحكمة الد�ستورية، واأمناء املظامل الربملانية، ورئي�س 

ونواب رئي�س مكتب تدقيق ح�سابات الدولة، ورئي�س املحكمة العليا واملدعي العام؛
املادة 32 )اأ( )4( من د�ستور جمهورية هنغاريا )د�ستور1949 ب�سيغته املعدلة 2003(

تت�سكل املحكمة الد�ستورية من اأحد ع�سر ع�سوًا يتم انتخابهم من قبل الربملان. يعني اأع�ساء املحكمة الد�ستورية 
من قبل جلنة الرت�سيح التي تتكون من ع�سو واحد من كل حزب �سيا�سي ممثل يف الربملان. مطلوب اأغلبية ثلثي 

اأ�سوات اأع�ساء الربملان النتخاب ع�سو يف املحكمة الد�ستورية.
املادة 48 من د�ستور جمهورية هنغاريا )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة 2003(

بناء على تو�سية يقدمها رئي�س اجلمهورية، يتعني على الربملان انتخاب رئي�س للمحكمة العليا؛ بناء  )1(
على التو�سية التي يقدمها رئي�س املحكمة العليا، يقوم رئي�س اجلمهورية بتعيني نائب رئي�س املحكمة 

العليا. مطلوب اأغلبية ثلثي اأ�سوات اأع�ساء الربملان النتخاب رئي�س للمحكمة العليا.
يقوم رئي�س اجلمهورية بتعيني الق�ساة املحرتفني بالطريقة التي يحددها القانون. )2(
ال يجوز عزل الق�ساة من منا�سبهم اإال بحجة ووفقًا لالإجراءات التي يحددها القانون. )3(

املواد 24 )اأ( – )ج( من د�ستور جمهورية اإندوني�سيا )د�ستور 1945 ب�سيغته املعدلة لعام 2002(
املادة 24 )اأ(

)3( الق�ساة املر�سحني للمحكمة العليا يتم اقرتاحهم على جمل�س النواب ال�سعبي من قبل اللجنة الق�سائية بغية 
املوافقة عليه من وبقوم رئي�س اجلمهورية بتعيينهم ر�سميًا يف منا�سبهم.

املادة 24 )ب(
)3( يعني رئي�س اجلمهورية اأع�ساء اللجنة الق�سائية ويقيلهم، مبوافقة جمل�س النواب ال�سعبي.

املادة 24 )ج(
)3( تت�سكل املحكمة الد�ستورية من ت�سعة اأ�سخا�س من الق�ساة الد�ستوريني يعينهم رئي�س اجلمهورية. ثالثة منهم 
تر�سحهم املحكمة الد�ستورية، وثالثة ير�سحهم جمل�س النواب ال�سعبي وثالثة ير�سحهم رئي�س اجلمهورية.
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املادة 174 من د�ستور جمهورية جنوب اأفريقيا )1996(
املادة 174: تعيني املوظفني الق�سائيني

ق�سائيًا.  )1( موظفًا  امراأة  اأو  رجاًل  كان  �سواء  نحو مالئم  على  وموؤهل  منا�سب  �سخ�س  اأي  تعيني  يجوز 
ويجب اأن يكون ال�سخ�س املعني يف املحكمة الد�ستورية من مواطني جنوب اإفريقيا.

تراعى �سرورة اأن تعك�س ال�سلطة الق�سائية ب�سكل وا�سع ت�سكيلة العرق واجلن�س يف جنوب اإفريقيا عند  )2(
تعيني املوظفني الق�سائيني.

اخلدمات  )3( جلنة  مع  الت�ساور  بعد  الوطنية،  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�س  ب�سفته  اجلمهورية  رئي�س  يعني 
الق�سائية وزعماء االأحزاب املمثلة يف اجلمعية الوطنية، رئي�س الق�ساة ونائبه، ويعني بعد الت�ساور مع 

جلنة اخلدمات الق�سائية رئي�س ونائب رئي�س حمكمة اال�ستئناف العليا.
املحكمة  )4( يف  االآخرين  الق�ساة  الوطنية،  التنفيذية  ال�سلطة  رئي�س  ب�سفته  اجلمهورية،  رئي�س  يعني 

وفقًا  الوطنية  اجلمعية  يف  املمثلة  االأحزاب  وزعماء  الق�ساة  رئي�س  مع  الت�ساور  بعد  الد�ستورية 
لالإجراءات التالية:

تعد جلنة اخلدمات الق�سائية قائمة باأ�سماء املر�سحني تت�سمن ثالثة اأ�سماء زيادة على العدد 	(( 
املطلوب، وتقدم تلك القائمة للرئي�س.

يجوز للرئي�س اختيار املعينني من القائمة، ويبلغ جلنة اخلدمات الق�سائية، مع اإبداء االأ�سباب، 	(( 
اإذا كان اأي من املر�سحني غري مقبول وباأي تعيينات مل ت�ستكمل بعد.

رئي�س اجلمهورية 	((  وي�ستكمل  املر�سحني  باملزيد من  القائمة  الق�سائية  ت�ستكمل جلنة اخلدمات 
التعيينات املتبقية من القائمة التكميلية.

يف جميع االأحوال، يكون اأربعة على االأقل من اأع�ساء املحكمة الد�ستورية اأ�سخا�سًا كانوا ق�ساة وقت  )5(
تعيينهم يف تلك املحكمة.

يعني رئي�س اجلمهورية ق�ساة جميع املحاكم االأخرى بناء على م�سورة جلنة اخلدمات الق�سائية. )6(
اأو  )7( نقل  اأو  اأو ترقية،  تعيني،  اإمتام  االآخرون مبوجب قانون برملاين ي�سمن  الق�سائيون  املوظفون  يعني 

ف�سل اأو اتخاذ اأي خطوات تاأديبية �سد هوؤالء املوظفني الق�سائيني دون حماباة اأو حتيز.
يوؤدي امل�سوؤولون الق�سائيون قبل البدء يف اأداء مهام عملهم، ق�سمًا اأو اإقرارًا، وفقًا للملحق )2(، باأنهم  )8(

�سوف يلتزمون بالد�ستور ويحمونه.

املادة 81 من د�ستور جمهورية اإثيوبيا االحتادية الدميقراطية )1995(
املادة 81: تعيني الق�ساة

يعني جمل�س النواب رئي�س ونائب رئي�س املحكمة االحتادية العليا، بناء على تو�سية من رئي�س الوزراء. )1(
املر�سحني  )2( النواب  جمل�س  اإىل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  يحيل  االآخرين،  االحتاديني  الق�ساة  حالة  ويف 

الذين اختارهم جمل�س االإدارة الق�سائية االحتادي.
يعني جمل�س الوالية، بناء على تو�سية من حاكم الوالية، رئي�س ونائب رئي�س املحكمة العليا يف الوالية. )3(
االإدارة  )4( جمل�س  من  تو�سية  على  بناء  الوالية،  يف  والعالية  العليا  املحكمة  ق�ساة  الوالية  جمل�س  يعني 



49 دليل عملى لبناء الد�ساتري

اإىل  الرت�سيحات  تقدمي  قبل  الوالية،  الق�سائية يف  االإدارة  على جمل�س  ويتعني  الوالية.  الق�سائية يف 
واأن  املر�سحني  ب�ساأن  االحتادي  الق�سائية  االإدارة  جمل�س  اآراء  على  واحل�سول  طلب  الوالية،  جمل�س 
يرفق هذه االآراء مع تو�سياته. اإذا مل يقدم جمل�س االإدارة الق�سائية االحتادي اآراءه يف غ�سون ثالثة 

اأ�سهر، يجوز ملجل�س الوالية اإ�سدار التعيينات.
يعني جمل�س الوالية ق�ساة املحاكم االبتدائية يف الوالية، بناء على تو�سية من جمل�س االإدارة الق�سائية  )5(

يف الوالية.
يقرر جمل�س االإدارة الق�سائية املعني ب�ساأن الق�سايا املتعلقة بقواعد ال�سلوك املهني واالن�سباط وكذلك  )6(

نقل الق�ساة من اأي حمكمة.

املادة 101 من د�ستور جمهورية الربازيل االحتادية )1988(
يعني ق�ساة املحكمة االحتادية العليا من قبل رئي�س اجلمهورية، بعد اأن تتم املوافقة على اختيارهم باأغلبية مطلقة 

يف جمل�س ال�سيوخ االحتادي.

املادة 135 من د�ستور اجلمهورية االإيطالية )د�ستور 1948 ب�سيغته املعدلة 2003(

تتاألف املحكمة الد�ستورية من خم�سة ع�سر قا�سيًا يعني ثلثهم من قبل رئي�س اجلمهورية، وثلثهم من  )1(
قبل الربملان املنعقد يف جل�سة م�سرتكة، وثلثهم من قبل املحاكم العليا و االإدارية.

لو كانوا  )2( العادية واالإدارية، حتى  العليا  الد�ستورية من بني ق�ساة املحاكم  يتم اختيار ق�ساة املحكمة 
بعد  املحامني  بني  ومن  القانونية،  بالق�سايا  املخت�سني  اجلامعات  اأ�ساتذة  بني  ومن  متقاعدين، 

ممار�ستهم املهنة لع�سرين عاما.
يعني ق�ساة املحكمة الد�ستورية لت�سع �سنوات، تبداأ، بالن�سبة لكل منهم، من يوم تاأدية اليمني، وال ميكن  )3(

اأن يعاد تعيينهم.
مع انق�ساء مدة الوالية، يكف القا�سي الد�ستوري عن مزاولة من�سبه وممار�سة املهام املرتبطة به. )4(
ي�سغل  )5( لها  رئي�سا  القانون،  يبينها  التي  للقواعد  وفقا  اأع�سائها،  بني  من  الد�ستورية  املحكمة  تنتخب 

املن�سب لثالث �سنوات، وميكن اأن يعاد انتخابه، مع االحتفاظ، بجميع االأحوال، مبوعد انق�ساء والية 
القا�سي يف من�سبه.

ومع  )6( اإقليمي،  جمل�س  ويف  الربملان  يف  ع�سويته  مع  الد�ستورية  املحكمة  يف  القا�سي  من�سب  يتعار�س 
ممار�سة مهنة املحاماة ومع اأي وظيفة اأو من�سب اآخر يعينه القانون.

ي�سارك يف اأحكام اتهام رئي�س اجلمهورية، باالإ�سافة اإىل ق�ساة املحاكم العاديني، �ستة ع�سر ع�سوا  )7(
اختريوا بالقرعة من قائمة مواطنني موؤهلني لع�سوية جمل�س ال�سيوخ، ويقوم الربملان، كل ت�سعة اأعوام، 

باإعداد القائمة بطريقة االنتخاب وفقا لنف�س الطرق املتبعة لتعيني الق�ساة العاديني.

املادة 118 من د�ستور جمهورية اأفغان�ستان االإ�سالمية )2004(
يجب على ع�سو املحكمة العليا اأن يتمتع باملوؤهالت التالية:	 
ال يجوز اأن يكون عمر رئي�س املحكمة العليا واأع�سائها اأقل من اأربعني �سنة يف وقت تعيينهم.	 
يجب اأن يكون من مواطني اأفغان�ستان.	 
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حا�سل على �سهادة عليا يف القانون اأو يف الفقه االإ�سالمي، و�ساحب خربة وجتربة كافية يف النظام 	 
الق�سائي يف اأفغان�ستان.

اأن يتمتع باأخالق عالية و�سمعة ح�سنة.	 
اأن ال يكون قد اأدين بارتكاب جرائم �سد االإن�سانية، اأوجرائم، اأوحكم عليه من قبل حمكمة باحلرمان 	 

من حقوقه املدنية.
ال يجوز اأن يكون ع�سوًا يف اأي حزب �سيا�سي خالل فرتة عمله يف املحكمة.	 

املادة 182 )6( من د�ستور دولة بوليفيا متعددة القوميات )2009(*
يجب اأن يحقق املر�سح ملن�سب قا�سي يف حمكمة العدل العليا املتطلبات العامة املقررة ملوظفي اخلدمة العامة: اأن 
يكون قد بلغ من العمر ثالثني عامًا، لديه �سهادة يف القانون، اأن يكون قد �سغل وظائف ق�سائية، اأو مار�س املحاماة 
اأو عمل اأ�ستاذًا جامعيًا، باأمانة واأخالق، ملدة ثماين �سنوات ومل يعاقب قط بالف�سل من قبل جمل�س الق�ساء. ياأخذ 

حتديد الكفاءة بعني االعتبار االأداء ك�سلطة اأ�سيلة �سمن نظام العدالة.
* من د�ستور دولة بوليفيا متعددة القوميات، ترجمه اإىل االإجنليزية لوي�س فران�سي�سكو فايل.

املادة 106 من د�ستور اجلمهورية االإيطالية )1948 ب�سيغته املعدلة 2003(
يتم تعيني الق�ساة عن طريق امل�سابقة. )1(
اأو حتى انتخاب، ق�ساة فخريني جلميع املنا�سب  )2( ي�سمح القانون اخلا�س بالتنظيم الق�سائي بتعيني، 

امل�سندة اإىل الق�ساة االأفراد.
بالق�سايا  )3( املخت�سون  اجلامعات  اأ�ساتذة  النق�س  حمكمة  يف  م�ست�سار  من�سب  اإىل  يدعى  اأن  ميكن 

القانونية، وكذلك حمامون لهم ممار�سة خم�س ع�سرة �سنة وم�سجلون يف لوائح خا�سة لدى املحاكم 
العليا، على اأ�سا�س جدارتهم املتميزة وبتعيني من جمل�س الق�ساء االأعلى.

املادة 135 من د�ستور اجلمهورية االإيطالية )د�ستور 1948 ب�سيغته املعدلة 2003(
تتاألف املحكمة الد�ستورية من خم�سة ع�سر قا�سيًا يعني ثلثهم من قبل رئي�س اجلمهورية، وثلثهم من  )1(

قبل الربملان املنعقد يف جل�سة م�سرتكة، وثلثهم من قبل املحاكم العليا و االإدارية.
لو كانوا  )2( العادية واالإدارية، حتى  العليا  الد�ستورية من بني ق�ساة املحاكم  يتم اختيار ق�ساة املحكمة 

بعد  املحامني  بني  ومن  القانونية،  بالق�سايا  املخت�سني  اجلامعات  اأ�ساتذة  بني  ومن  متقاعدين، 
ممار�ستهم املهنة لع�سرين عاما.

يعني ق�ساة املحكمة الد�ستورية لت�سع �سنوات، تبداأ، بالن�سبة لكل منهم، من يوم تاأدية اليمني، وال ميكن  )3(
اأن يعاد تعيينهم.

مع انق�ساء مدة الوالية، يكف القا�سي الد�ستوري عن مزاولة من�سبه وممار�سة املهام املرتبطة به. )4(
ي�سغل  )5( لهل  رئي�سا  القانون،  يبينها  التي  للقواعد  وفقا  اأع�سائها،  بني  من  الد�ستورية  املحكمة  تنتخب 

املن�سب لثالث �سنوات، وميكن اأن يعاد انتخابه، مع االحتفاظ، بجميع االأحوال، مبوعد انق�ساء والية 
القا�سي يف من�سبه.

ومع  )6( اإقليمي،  جمل�س  ويف  الربملان  يف  ع�سويته  مع  الد�ستورية  املحكمة  يف  القا�سي  من�سب  يتعار�س 
ممار�سة مهنة املحاماة ومع اأي وظيفة اأومن�سب اآخر يعينه القانون.
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ي�سارك يف اأحكام اتهام رئي�س اجلمهورية، باالإ�سافة اإىل ق�ساة املحاكم العاديني، �ستة ع�سر ع�سوا  )7(
اختريوا بالقرعة من قائمة مواطنني موؤهلني لع�سوية جمل�س ال�سيوخ، ويقوم الربملان، كل ت�سعة اأعوام، 

باإعداد القائمة بطريقة االنتخاب وفقا لنف�س الطرق املتبعة لتعيني الق�ساة العاديني.

املادة 6 )1( )اأ( من د�ستور البو�سنة والهر�سك )1995(
1( تتكون املحكمة الد�ستورية للبو�سنة والهر�سك من ت�سعة اأع�ساء.

الت�سريعية جلمهورية �سربيا.  الهيئة  وع�سوين من  النواب لالحتاد،  اأع�ساء من جمل�س  اأربعة  اختيار  يتم  )اأ( 
ويتم اختيار االأع�ساء الثالثة الباقني من قبل رئي�س املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان بعد الت�ساور مع الرئا�سة.

املادة 142 من د�ستور جمهورية اأوغندا )1995( *
142: تعيني امل�سوؤولني الق�سائيني

اال�ستئناف  )1( وق�ساة  العليا  املحكمة  وق�ساة  الرئي�س  والقا�سي  ونائبه  العليا  املحكمة  رئي�س  تعيني  يتم 
الق�سائية  اخلدمة  جلنة  من  تو�سية  على  بناء  اجلمهورية  رئي�س  قبل  من  العالية  املحكمة  وق�ساة 

ومبوافقة الربملان.
مع حتقق اأحد ال�سروط التالية: )2(

اإذا كان من�سب قا�س يف املحكمة العليا اأو حمكمة اال�ستئناف اأو املحكمة العالية �ساغرًا؛ )اأ(   
اإذا كان قا�سي املحكمة العليا اأو حمكمة اال�ستئناف اأو املحكمة العالية غري قادر على اأداء وظيفته  )ب(   

الأي �سبب من االأ�سباب؛ اأو
اإذا اأبلغ رئي�س املحكمة العليا جلنة اخلدمة الق�سائية اأن حالة العمل يف املحكمة العليا اأو حمكمة  )ج(   
اخلدمة  جلنة  م�سورة  على  بناء  للرئي�س،  يجوز  ذلك،  تقت�سي  العالية  املحكمة  اأو  اال�ستئناف 
اأو  اال�ستئناف  حمكمة  اأو  العليا  املحكمة  يف  قا�س  من�سب  يف  موؤهل  �سخ�س  تعيني  الق�سائية، 

املحكمة العالية حتى لو كان هذا ال�سخ�س قد بلغ �سن التقاعد الواجب مراعاته لهذا املن�سب.
اأو حمكمة  )3( يوا�سل ال�سخ�س املعني مبوجب البند )2( من هذه املادة عمله قا�سيًا يف املحكمة العليا 

اإن مل يكن هناك فرتة حمددة، حتى يتم  اأو،  اأو املحكمة العالية حتى تنتهي فرتة تعيينه  اال�ستئناف 
اإلغاء تعيينه من قبل الرئي�س بناء على تو�سية من جلنة اخلدمة الق�سائية، اأيهما اأ�سبق.

 <http://www.constitutionnet.org> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 148 من د�ستور جمهورية اأوغندا )1995( *
148: تعيني املوظفني الق�سائيني االآخرين

وفق اأحكام هذا الد�ستور، يجوز للجنة اخلدمة الق�سائية تعيني اأ�سخا�س ل�سغل اأو العمل يف اأي وظيفة من الوظائف 
الق�سائية االأخرى با�ستثناء تلك املن�سو�س عليها يف املادة 147 )3( من هذا الد�ستور، وتاأكيد هذه التعيينات، 

وممار�سة الرقابة التاأديبية على االأ�سخا�س الذين ي�سغلون اأو يعملون يف هذه الوظائف، واإقالتهم منها.

http://www.constitutionnet.org
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 <http://www.constitutionnet.org>:اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *
املادة 222 من د�ستور اجلمهورية الربتغالية )1976 ب�سيغته املعدلة 2005( *

املادة 222: )تكوين ومركز الق�ساة(
الوطنية  )1( اجلمعية  قبل  من  يعينون  منهم  ع�سرة  قا�سيًا،  ع�سر  ثالثة  من  الد�ستورية  املحكمة  تتكون 

للجمهورية وثالثة يختارون ب�سكل م�سرتك من قبل اأولئك الع�سرة.
الوطنية  )2( اجلمعية  قبل  من  تعيينهم  يتم  الذين  الد�ستورية،  املحكمة  ق�ساة  من  �ستة  اختيار  يجب 

للجمهورية اأو اختيارهم ب�سكل م�سرتك، وجوبًا من بني ق�ساة املحاكم االأخرى، اأما الق�ساة الباقون 
فيتم اختيارهم من الفقهاء القانونيني.

فرتة والية القا�سي يف املحكمة الد�ستورية ت�سع �سنوات غري قابلة للتجديد. )3(
ينتخب ق�ساة املحكمة الد�ستورية رئي�سها. )4(
يتمتع ق�ساة املحكمة الد�ستورية بنف�س �سمانات اال�ستقالل، واالأمن الوظيفي، واحلياد وعدم امل�سوؤولية  )5(

ال�سخ�سية ويخ�سعون لنف�س معايري عدم التوافق التي يخ�سع لها ق�ساة املحاكم االأخرى.
يحدد القانون و�سع احل�سانات وغريها من القواعد التي تنظم و�سع ق�ساة املحكمة الد�ستورية. )6(

 <http://www.en.parlamento.pt/> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *
املادة 147 من د�ستور جمهورية بلغاريا )1991(

تتكون املحكمة الد�ستورية من 12 قا�سيًا، ثلثهم ينتخبون من قبل اجلمعية الوطنية، ويعني ثلثهم من  )1(
قبل الرئي�س، وينتخب الثلث الباقي يف اجتماع م�سرتك لق�ساة حمكمة النق�س العليا واملحكمة االإدارية 

العليا.
اإعادة  )2( اأو  انتخابهم  اإعادة  يجوز  وال  �سنوات  ت�سع  ملدة  يعينون  اأو  الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة  ينتخب 

تعيينهم. يتجدد ت�سكيل املحكمة الد�ستورية كل ثالث �سنوات وفقًا للح�س�س اأعاله، وبنظام التعاقب 
الذي يحدده القانون.

وخربة  )3( العالية  واالأخالق  املهنية  النزاهة  ذوي  القانونيني  من  الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة  اختيار  يتم 
مهنية ال تقل عن خم�سة ع�سر عامًا.

ينتخب ق�ساة املحكمة الد�ستورية باالقرتاع ال�سري رئي�سًا للمحكمة ملدة ثالث �سنوات. )4(
يتعار�س مركز القا�سي يف املحكمة الد�ستورية مع والية التمثيل، اأو اأي من�سب حكومي، اأو الع�سوية يف  )5(

حزب �سيا�سي اأو نقابة عمالية، اأو مع ممار�سة العمل احلر اأوالتجاري اأو اأي عمل مدفوع اآخر.
يتمتع ق�ساة املحكمة الد�ستورية بنف�س احل�سانة التي يتمتع بها اأع�ساء اجلمعية الوطنية. )6(

املادة 135 من د�ستور اجلمهورية االإيطالية )د�ستور 1948 ب�سيغته املعدلة 2003(
تتاألف املحكمة الد�ستورية من خم�سة ع�سر قا�سيًا يعني ثلثهم من قبل رئي�س اجلمهورية، وثلثهم من  )1(

قبل الربملان املنعقد يف جل�سة م�سرتكة، وثلثهم من قبل املحاكم العليا و االإدارية.

http://www.constitutionnet.org
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لو كانوا  )2( العادية واالإدارية، حتى  العليا  الد�ستورية من بني ق�ساة املحاكم  يتم اختيار ق�ساة املحكمة 
بعد  املحامني  بني  ومن  القانونية،  بالق�سايا  املخت�سني  اجلامعات  اأ�ساتذة  بني  ومن  متقاعدين، 

ممار�ستهم املهنة لع�سرين عاما.
يعني ق�ساة املحكمة الد�ستورية لت�سع �سنوات، تبداأ، بالن�سبة لكل منهم، من يوم تاأدية اليمني، وال ميكن  )3(

اأن يعاد تعيينهم.
مع انق�ساء مدة الوالية، يكف القا�سي الد�ستوري عن مزاولة من�سبه وممار�سة املهام املرتبطة به. )4(
ي�سغل  )5( لها  رئي�سا  القانون،  يبينها  التي  للقواعد  وفقا  اأع�سائها،  بني  من  الد�ستورية  املحكمة  تنتخب 

املن�سب لثالث �سنوات، وميكن اأن يعاد انتخابه، مع االحتفاظ، بجميع االأحوال، مبوعد انق�ساء والية 
القا�سي يف من�سبه.

ومع  )6( اإقليمي،  جمل�س  ويف  الربملان  يف  ع�سويته  مع  الد�ستورية  املحكمة  يف  القا�سي  من�سب  يتعار�س 
ممار�سة مهنة املحاماة ومع اأي وظيفة اأو من�سب اآخر يعينه القانون.

ي�سارك يف اأحكام اتهام رئي�س اجلمهورية، باالإ�سافة اإىل ق�ساة املحاكم العاديني، �ستة ع�سر ع�سوا  )7(
اختريوا بالقرعة من قائمة مواطنني موؤهلني لع�سوية جمل�س ال�سيوخ، ويقوم الربملان، كل ت�سعة اأعوام، 

باإعداد القائمة بطريقة االنتخاب وفقا لنف�س الطرق املتبعة لتعيني الق�ساة العاديني.

املادة 132 من د�ستور جمهورية اأفغان�ستان االإ�سالمية )2004(
يتم تعيني الق�ساة بتو�سية من املحكمة العليا وموافقة الرئي�س. )1(
متلك املحكمة العليا �سالحية تعيني ونقل وترقية ومعاقبة الق�ساة واإحالتهم للتقاعد وفقًا للقانون. )2(
تن�سئ املحكمة العليا مكتب االإدارة العامة لل�سلطة الق�سائية لغر�س حت�سني ترتيب ال�سوؤون االإدارية  )3(

والق�سائية وتاأمني التح�سينات املطلوبة.
املادة 110 من د�ستور االأمة االأرجنتينية )1994( *

ميار�س ق�ساة املحكمة العليا وق�ساة املحاكم االأدنى يف الدولة وظائفهم بح�سن ال�سرية وال�سلوك، ويتقا�سون لقاء 
خدماتهم تعوي�سات يحددها القانون، وال يجوز اإنقا�سها باأي �سكل من االأ�سكال يف حني عقد املكتب.

* اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط: 
http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_ingles.pdf

املادة 147 من د�ستور جمهورية ا�ستونيا )1992(
يعني الق�ساة مدى احلياة. ويحدد القانون القواعد واالإجراءات اخلا�سة بعزل الق�ساة. )1(
ال يعزل الق�ساة اإال بقرار حمكمة. )2(
ال يجوز للق�ساة �سغل اأي من�سب �سواء باالنتخاب اأو بالتعيني، اإال يف حاالت يحددها القانون. )3(
يحدد القانون �سمانات ا�ستقالل الق�ساة ومركزهم القانوين. )4(

املادة 77 من الد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية ت�سيلي )1980(
يبقى القا�سي يف من�سبه طاملا يوؤدي واجباته ب�سكل �سحيح، ومع ذلك، يوؤدي ق�ساة املحاكم االأدنى اإجراءات 

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_ingles.pdf
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املحاكمات للفرتة التي يحددها القانون.
على الرغم مما تقدم، تتوقف وظيفة القا�سي عند اإمتامه �سن 75 عامًا، اأو ا�ستقالته اأو اإ�سابته بعجز قانوين 
طارئ اأو يف حال عزله من وظيفته بحكم قانوين. ال ت�سري القاعدة املتعلقة بال�سن على رئي�س املحكمة العليا حيث 

يبقى يف من�سبه حتى نهاية فرتة واليته.
اأحد  بناء على طلب مقدم من  اأو  رئي�س اجلمهورية،  بناء على طلب من  العليا،  للمحكمة  يجوز  اأية حال،  على 
ويجوز  �سحيح،  ب�سكل  واجباته  يوؤدي  مل  القا�سي  اأن  االإعالن  ر�سمية،  ر�سالة  طريق  عن  اأو  املعنية  االأطراف 
الأع�سائها، مبوجب بيان من قبل املدعى عليه وتقرير من حمكمة اال�ستئناف املعنية، اأن يتخذوا باالأغلبية قرارًا 

باإقالته من من�سبه. تر�سل هذه االتفاقات اإىل رئي�س اجلمهورية لكي تدخل حيز التنفيذ.
من  اأو غريهم  الق�ساة  وترقيات  تنقالت  العليا،  املحكمة  من  قرار  اأو  اقرتاح  على  بناء  رئي�س اجلمهورية،  يقر 

امل�سوؤولني والعاملني يف الق�ساء.
 <http://confinder.richmond.edu/> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 291 من د�ستور جمهورية نيجرييا االحتادية
املر�سوم )1999(

�سن  )1( بلوغه  عند  اال�ستئناف  حمكمة  اأو  العليا  املحكمة  يف  املعني  الق�سائي  امل�سوؤول  يتقاعد  اأن  يجوز 
اخلام�سة وال�ستني، ويرتك من�سبه عند بلوغه �سن ال�سبعني عامًا.

يجوز اأن يتقاعد امل�سوؤول الق�سائي املعني يف اأي حمكمة اأخرى، بخالف اأولئك املحددين يف البند )1(  )2(
من هذه املادة، عند بلوغه �سن ال�ستني ويرتك من�سبه عند بلوغه �سن اخلام�سة وال�ستني.

يحق الأي �سخ�س تقّلد وظيفة ق�سائية: )3(
ملدة تزيد عن خم�س ع�سرة �سنة، اإذا كان تقاعده يف �سن اخلام�سة وال�ستني اأو بعد يف حالة رئي�س  )اأ(   
ق�ساة نيجرييا، وق�ساة املحكمة العليا، ورئي�س حمكمة الطعن اأو ق�ساة حمكمة اال�ستئناف، اأو 
يف �سن ال�ستني اأو بعد يف اأي حالة اأخرى، احل�سول على معا�س تقاعدي مدى احلياة مبعدل اآخر 

راتب �سنوي وكافة العالوات باالإ�سافة اإىل اأي ا�ستحقاقات تقاعدية اأخرى؛
ملدة اأقل من خم�س ع�سرة �سنة، اإذا كان تقاعده يف �سن اخلام�سة وال�ستني اأو ال�ستني اأو بعد،ح�سب  )ب(   
احلالة، احل�سول على معا�س تقاعدي مدى احلياة باملعدل الوارد يف الفقرة )اأ( من هذه الفقرة 
الفرعية على اأ�سا�س تنا�سبي لعدد �سنوات اخلدمة يف الوظيفة الق�سائية من مدة خم�سة ع�سر عامًا، 

وكافة العالوات باالإ�سافة اإىل اال�ستحقاقات التقاعدية االأخرى مبوجب اأحكام و�سروط اخلدمة.
ت�سنه  قانون  ينظمها  التي  االأخرى  التقاعد  ومكافاآت  معا�س  على  احل�سول  املدة،  كانت  مهما  )ج(   

اجلمعية الوطنية اأو قانون ي�سنه جمل�س الوالية.
لي�س يف هذه املادة اأو يف اأي مكان اآخر يف هذا الد�ستور ما مينع تطبيق اأحكام اأي قانون اآخر يحدد املعا�سات  )4(

واملكافاآت وغريها من اال�ستحقاقات التقاعدية للموظفني يف اخلدمة العامة يف االحتاد اأو الوالية.
<http://www.nigeria-law.org/> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *
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املادة 105 من د�ستور جمهورية كوريا )د�ستور 1948 ب�سيغته املعدلة 1987(
مدة والية رئي�س املحكمة العليا �ست �سنوات وال ميكن اإعادة تعيينه. )1(
مدة والية ق�ساة املحكمة العليا هي �ست �سنوات وميكن اإعادة تعيينهم على النحو الذي يحدده القانون. )2(
�سنوات، وميكن  )3( العليا هي ع�سر  املحكمة  العليا وق�ساة  املحكمة  رئي�س  الق�ساة بخالف  مدة ع�سوية 

اإعادة تعيينهم على النحو الذي يحدده القانون.
يحدد القانون �سن التقاعد للق�ساة. )4(

املادة 207 من د�ستور جمهورية غواتيماال )د�ستور 1985 ب�سيغته املعدلة 1993(
املادة 207:ال�سروط الواجب حتققها يف الق�ساة

يجب اأن يكون الق�ساة من اأ�سل غواتيمايل، وم�سهود لهم بالنزاهة، واأن يكونوا متمتعني بحقوقهم كمواطنني واأن 
يكونوا م�سجلني كمحامني، مع اال�ستثناءات املن�سو�س عليها يف القانون بخ�سو�س ال�سرط االأخري بالن�سبة لبع�س 

الق�ساة ذوي االخت�سا�س الق�سائي اخلا�س وق�ساة املحاكم االأدنى.
يحدد القانون عدد الق�ساة ف�ساًل عن تنظيم و�سري عمل املحاكم واالإجراءات التي يتعني مراعاتها، وفقًا للق�سية 

قيد النظر.
ال يجوز للق�ساة �سغل اأي وظيفةاأخرى وال تقلد منا�سب قيادية يف النقابات واالأحزاب ال�سيا�سية، وال اأن يكونوا رجال دين.
و�سريع.  ب�سكل كامل  العدالة  ويق�سمون على حتقيق  الكونغر�س،  اأمام  اليمني  العليا  العدل  يحلف ق�ساة حمكمة 

ويحلف الق�ساة االآخرون اليمني اأمام املحكمة العليا.
 <http://pdba.georgetown.edu/> :مرتجمة من الن�سخة االإ�سبانية متاحة على الرابط *
املادة 215 من د�ستور جمهورية غواتيماال )د�ستور 1985 ب�سيغته املعدلة 1993( *

املادة 215: انتخاب اأع�ساء املحكمة العليا
وع�سرين  �ستة  ت�سم  قائمة  من  �سنوات،  ملدة خم�س  كونغر�س اجلمهورية  قبل  من  العليا  املحكمة  ق�ساة  ينتخب 
اللجنة،  البالد، يكون رئي�س  روؤ�ساء اجلامعات يف  تر�سيح مكونة من ممثل عن  مر�سحًا مقرتحًا من قبل جلنة 
وعمداء كليات القانون واأق�سام القانون والعلوم االجتماعية من كل جامعة يف البالد، وعدد مماثل من املمثلني 
املنتخبني من قبل اجلمعية العامة لكلية املحامني وكاتبي العدل يف غواتيماال وعدد مماثل من املمثلني املنتخبني 

من قبل ق�ساة حمكمة اال�ستئناف واملحاكم االأخرى امل�سار اإليها يف املادة 217 من هذا الد�ستور.
يتطلب اختيار املر�سح اأ�سوات ثلثي اأع�ساء اللجنة على االأقل.

ال يقبل اأي متثيل يف الت�سويت على االإدراج يف جلنة الرت�سيح اأو قائمة املر�سحني.
ينتخب ق�ساة املحكمة العليا من بينهم، بال�سوت االإيجابي لثلثي االأع�ساء، رئي�س املحكمة العليا، الذين ي�سغل 

من�سبه ملدة عام واحد وال يجوز اإعادة تعيينه خالل فرتة والية املحكمة.
 <http://pdba.georgetown.edu/> :مرتجمة من الن�سخة االإ�سبانية متاحة على الرابط *
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املادة 79 من د�ستور اليابان )1946(
تت�سكل املحكمة العليا من رئي�س املحكمة العليا وعدد من الق�ساة يحدده القانون، ويعني جمل�س الوزراء  )1(

كافة ق�ساة املحكمة با�ستثناء رئي�سها.
يراجع تعيني ق�ساة املحكمة العليا من قبل ال�سعب يف االنتخابات العامة االأوىل الأع�ساء جمل�س النواب،  )2(

بعد تعيينهم، ويخ�سعون للمراجعة ثانية يف االنتخابات العامة االأوىل الأع�ساء جمل�س النواب بعد مرور 
ع�سر �سنوات، وبنف�س االأ�سلوب.

يف احلاالت املذكورة يف البند ال�سابق، يعزل القا�سي عندما ت�سوت اأغلبية الناخبني ل�سالح عزله. )3(
يحدد القانون االأمور املتعلقة باملراجعة. )4(
يحال ق�ساة املحكمة العليا على التقاعد لدى بلوغهم ال�سن التي يحددها القانون. )5(
يح�سل كل هوؤالء الق�ساة، يف فوا�سل زمنية منتظمة، تعوي�سًا منا�سبًا ال يتناق�س خالل فرتات بقائهم  )6(

يف املن�سب.
املادة 4 من قانون املحكمة الد�ستورية االحتادية يف اأملانيا )قانون 1951 ب�سيغته املعدلة 2009(

مدة والية القا�سي اثني ع�سر عامًا، دون اأن يتجاوز �سن التقاعد. )1(
ينتخب الق�ساة لوالية واحدة فقط. )2(
يحال القا�سي اإىل التقاعد يف نهاية ال�سهر الذي يبلغ فيه من العمر 68 �سنة. )3(
عند انتهاء فرتة واليته، يوا�سل القا�سي اأداء مهامه حتى يتم تعيني خلف له. )4(

املادة 128 من الد�ستور االألباين )1998(

يعزل القا�سي يف املحكمة الد�ستورية من من�سبه بقرار تتخذه اجلمعية الوطنية باأغلبية ثلثي اأع�سائها اإذا خالف 
و�سمعة  املن�سب  بجدية  ي�سر  ب�سكل  ت�سرف  اأو  ج�سدي،  اأو  عقلي  بعجز  اأ�سيب  اأو  جرمية  ارتكب  اأو  الد�ستور، 
القا�سي. تتم مراجعة قرار اجلمعية من قبل املحكمة الد�ستورية، التي تعلن، بعد حتققها من وجود اأحد هذه 

االأ�سباب، اإعفاء القا�سي من مهامه كع�سو يف املحكمة الد�ستورية.

املادة 141 من د�ستور غامبيا )1997( *
141: والية الق�ساة

ال يلغى من�سب القا�سي طاملا توفر ق�ساة ي�سغلونه ب�سكل قانوين. )1(
مع مراعاة اأحكام هذا املادة، فاإن قا�سي املحكمة العليا: )2(

يجوز اأن يتقاعد على املعا�س يف اأي وقت بعد بلوغه �سن اخلام�سة وال�ستني؛ )اأ(   
يرتك من�سبه عند بلوغه �سن ال�سبعني؛ )ب(   

يتم اإنهاء تعيينه من قبل الرئي�س بالت�ساور مع جلنة اخلدمة الق�سائية. )ج(   
حتى لو بلغ القا�سي �سن ترك املن�سب املحدد يف هذه املادة، فاإنه ي�ستمر يف وظيفته ملدة �ستة اأ�سهر  )3(

بعد بلوغ هذا ال�سن ليتمكن من اإ�سدار االأحكام اأو القيام باأي �سيء اآخر يف ما يتعلق باالإجراءات التي 
كان قد بداأها من قبل.
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ال يعزل رئي�س املحكمة العليا، وال ق�ساة املحكمة العليا وحمكمة اال�ستئناف واملحكمة العالية واأع�ساء  )4(
الق�سائي  اأداء مهام املن�سب  القدرة على  اإال بداعي عدم  املحكمة اجلنائية اخلا�سة من منا�سبهم 

املنوط بهم، �سواء كان ذلك نا�سئًا من عجز بدين اأو عقلي اأو �سوء �سلوك.
ال يجوز عزل القا�سي من من�سبه اإال مبوجب اإ�سعار خطي يقدم اإىل رئي�س املجل�س الت�سريعي، وموقع  )5(

على االأقل من ن�سف عدد االأع�ساء امل�سوتني يف اجلمعية الوطنية، مقرتحه اأن القا�سي غري قادر على 
ممار�سة وظيفته الأي �سبب من االأ�سباب املذكورة يف البند )4( واقرتاح التحقيق يف امل�ساألة مبوجب 

هذه املادة.
اإذا ا�ستلم رئي�س املجل�س الت�سريعي اإ�سعارًا خطيًا باقرتاح مبوجب الفقرة الفرعية )5(، يطلب فورًا  )6(

الت�سويت على هذا االقرتاح دون مناق�سة.
اإذا مت اعتماد هذه االقرتاح باأغلبية ثلثي اأع�ساء املجل�س الت�سريعي على االأقل: )7(

يعني املجل�س الت�سريعي، ح�سب القرار، حمكمة تتكون من ثالثة اأ�سخا�س، واحد منهم على االأقل  )اأ(   
ي�سغل اأو �سغل من�سبًا ق�سائيًا عاليًا ويكون هو رئي�س هذه املحكمة؛

حتقق املحكمة يف الق�سية وتقدم تقريراً اإىل املجل�س الت�سريعي عرب رئي�س املجل�س ب�ساأن تو�سلهم  )ب(   
اأو عدم تو�سلهم اإىل اإثبات املزاعم املحددة يف االقرتاح.

اإذا اأفاد تقرير املحكمة اإىل املجل�س الت�سريعي بعدم التو�سل اإىل اإثبات تفا�سيل االدعاء، ال يجوز  )ج(   
اتخاذ اأي اإجراءات اأخرى مبوجب هذا الق�سم بخ�سو�س هذا االدعاء؛

اإثبات تفا�سيل االدعاء، يبحث املجل�س  )8( اإىل  الت�سريعي بالتو�سل  اإىل املجل�س  اأفاد تقرير املحكمة  اإذا 
التقرير يف اأول جل�سة مريحة واإذا قرر املجل�س، بعد ح�سول االقرتاح على دعم ثلثي اأ�سوات املجل�س 

على االأقل، اإعفاء القا�سي من من�سبه، يتعني على القا�سي اأن يرتك من�سبه فورًا.
اإذا ت�سكلت حمكمة حتت هذا املادة فيما يتعلق باأي قا�س، يعلق القا�سي ممار�سة مهامه. ينتهي مفعول  )9(

هذا التعليق اإذا اأفاد تقرير املحكمة بعد التو�سل اإىل اإثبات اأي من االدعاءات املوجهة �سد القا�سي 
اأو اإذا مل يح�سل اقرتاح اإقالة القا�سي على االأ�سوات املطلوبة على النحو املن�سو�س عليه يف الفقرة 

)د( من البند )7(.
اأن  )10( جترى جميع اإجراءات املحكمة مبوجب هذه املادة �سرًا يف غرفة القا�سي، ويحق للقا�سي املعني 

يظهر ويكون ممثاًل قانونيًا اأمام املحكمة.
<http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 124 من د�ستور جمهورية الهند )د�ستور 1950 ب�سيغته املعدلة 1995(
املادة 124:اإن�ساء وتكوين املحكمة العليا

ق�ساة  )1( �سبعة  اإىل  اإ�سافة  الهند  ق�ساة  رئي�س  من  تتكون  الهند  عليا يف  هناك حمكمة  يكون  اأن  يجب 
اآخرين على االأكرث حتى يقرر الربملان مبوجب القانون عددًا اأكرب من �سبعة.

يعني كل قا�س من ق�ساة املحكمة العليا من قبل الرئي�س مبذكرة حتمل ختمه وتوقيعه بعد الت�ساور مع  )2(
ق�ساة املحكمة العليا و املحاكم العالية يف الواليات اإذا ارتاأى الرئي�س ذلك �سروريًا للغر�س ويبقى يف 

http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf
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من�سبه حتى بلوغه �سن اخلام�سة وال�ستني:
�سريطة اأن تتم ا�ست�سارة رئي�س ق�ساة الهند يف حالة تعيني اأي قا�س اآخر غري رئي�س املحكمة العليا:

واأي�سًا ب�سرط اأن:
يجوز للقا�سي اال�ستقالة من من�سبه، بطلب خطي يحمل توقيعه مرفوع اإىل الرئي�س؛ )اأ(   

ميكن عزل القا�سي من من�سبه بالطريقة التي تقدم ذكرها يف الفقرة )4(. )ب(   
)2اأ( حتدد �سن قا�سي املحكمة العليا من قبل �سلطة وبطريقة يحددها الربملان بقانون.

ال يعترب اأي �سخ�س موؤهاًل لتعيينه قا�سيًا يف املحكمة العليا اإال اإذا كان من مواطني الهند و - )3(
عمل قا�سيًا ملدة خم�س �سنوات على االأقل يف حمكمة عالية اأويف اثنتني اأو اأكرث من املحاكم على  )اأ(   

التوايل؛ اأو
عمل حمامي دفاع ملدة ع�سر �سنوات على االأقل يف حمكمة عالية اأو يف اثنتني اأو اأكرث من املحاكم  )ب(   

على التوايل؛ اأو
يعترب، يف راأي الرئي�س، حقوقيًا مرموقًا. )ت(   

التف�سري االأول: تعني »املحكمة العالية« يف هذه الفقرة اأي حمكمة عالية متار�س، اأو مار�ست قبل بدء هذا الد�ستور، 
واليتها الق�سائية يف اأي جزء من اأرا�سي الهند.

التف�سري الثاين: الأغرا�س هذه الفقرة، ويف ح�ساب الفرتة التي عمل فيها ال�سخ�س حمامي دفاع، حت�سب اأي فرتة 
�سغل فيها ال�سخ�س وظيفة ق�سائية لي�ست اأدنى من قا�سي �سلح بعد اأن اأ�سبح حمامي دفاع.

اإال باأمر من الرئي�س ميرر، بعد تقدمي  )4( اأي قا�س من ق�ساة املحكمة العليا من من�سبه  ال يجوز عزل 
خطاب، من كل غرفة من غرفتي الربملان مبوافقة اأغلبية اأع�ساء تلك الغرفة ومبوافقة اأغلبية ال تقل 
عن ثلثي اأع�ساء تلك الغرفة احلا�سرين وامل�سوتني، اأمام الرئي�س يف الدورة نف�سها املنعقدة لغر�س 

عزل القا�سي على اأ�سا�س �سوء �سلوك اأو عجز مثبت.
عجز  )5( اأو  �سلوك  �سوء  واإثبات  يف  والتحقيق  خطاب  تقدمي  اإجراءات  القانون  مبوجب  الربملان  ينظم 

القا�سي مبوجب البند )4(.
اأمام  )6( يوؤدي  اأن  مهامه،  يبا�سر  اأن  قبل  العليا،  املحكمة  يف  قا�سيًا  ليكون  عني  �سخ�س  كل  على  يجب 

الرئي�س، اأو من ينوب عنه، الق�سم اأو التوكيد وفقًا للنموذج املبني لهذا الغر�س يف اجلدول الثالث .
ال يجوز الأي �سخ�س تقلد من�سب قا�س يف املحكمة العليا املرافعة اأو الت�سرف يف اأي حمكمة اأو اأمام  )7(

اأي �سلطة داخل اأرا�سي الهند.
املادة 123 من د�ستور جمهورية كرواتيا )د�ستور 1990 ب�سيغته املعدلة 2001(

يعني الق�ساة ويعزلون وفقًا للد�ستور والقانون من قبل جمل�س الق�ساء الوطني الذي يقرر اأي�سًا ب�ساأن  )1(
جميع امل�سائل املتعلقة مب�سوؤولياتهم التاأديبية.

يطلب جمل�س الق�ساء الوطني يف عملية تعيني وعزل الق�ساة راأي اللجنة املفو�سة من الربملان الكرواتي. )2(
من  )3( للقانون،  وفقًا  الكرواتي  الربملان  ينتخبهم  ع�سوًا  ع�سر  اأحد  من  الوطني  الق�ساء  جمل�س  يتكون 

الق�ساة واملحامني واأ�ساتذة القانون البارزين. وتكون غالبية اأع�ساء جمل�س الق�ساء الوطني من بني 
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�سفوف الق�ساة.
ال يجوز اأن ينتخب روؤ�ساء املحاكم اأع�ساء يف جمل�س الق�ساء الوطني. )4(
اأع�ساء  )5( من  ع�سو  اأي  انتخاب  يجوز  وال  �سنوات،  اأربع  ملدة  الوطني  الق�ساء  جمل�س  اأع�ساء  ينتخب 

املجل�س الأكرث من واليتني متتابعتني.
ينتخب رئي�س جمل�س الق�ساء الوطني باالقرتاع ال�سري باأغلبية اأع�ساء املجل�س لوالية مدتها �سنتان. )6(
ينظم اخت�سا�س واإجراءات جمل�س الق�ساء الوطني مبوجب القانون. )7(

املادة 105 من د�ستور اجلمهورية االإيطالية )1948 ب�سيغته املعدلة 2003(
ملجل�س الق�ساء االأعلى �سالحية ت�سغيل الق�ساة وتعيينهم ونقلهم وترفعيهم، وكذلك اتخاذ االجراءات التاأديبية 

بحقهم، وفقا لقواعد التنظيم الق�سائي.
الف�سل 12، املادة 8 من وثيقة حكم ال�سويد )د�ستور 1975 ب�سيغته املعدلة 2002(

تقدم الدعاوى املرفوعة مبوجب قانون العقوبات ب�سبب فعل اإجرامي يرتكبه ع�سو يف املحكمة العليا اأو  )1(
املحكمة االإدارية العليا يف ممار�سة مهامه الر�سمية اإىل املحكمة العليا من قبل اأمني املظامل الربملاين 

اأو عن طريق وزير العدل.
ب�ساأن  )2( ال�سدد،  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  لالأحكام  وفقًا  وتقرر،  الدعوى  اأي�سًا  العليا  املحكمة  تنظر 

اإقالة ع�سو املحكمة العليا اأو املحكمة االإدارية العليا من من�سبه اأو توقيفه عن العمل، اإلزام اإخ�ساعه 
للفح�س الطبي.

تبداأ االإجراءات يف هذا ال�ساأن من قبل اأمني املظامل الربملاين اأو عن طريق وزير العدل.

املادة 97 من القانون االأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا االحتادية )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة 2009(
ا�ستقاللية الق�ساة

الق�ساة م�ستقلون ويخ�سعون فقط للقانون. )1(
اإقالة الق�ساة الذين يتقلدون وظائف دائمة والق�ساة الذين مت تعيينهم يف وظائفهم ب�سكل  )2( ال جتوز 

لفرتة  اأو  دائمة  ب�سورة  عنها  اإبعادهم  اأو   منا�سبهم  من  اإقالتهم  جتوز  ال  خطة،  على  بناًء  نهائي 
حمدودة، اأو نقلهم اإىل موقع اآخر، اأو اإحالتهم على التقاعد قبل نهاية خدمتهم وكل ذلك �سد رغبتهم، 
اإال مبوجب قرار ق�سائي والأ�سباب حتددها القوانني. وميكن للت�سريعات اأن حتدد ال�سن القانوين الذي 
اأو  املحاكم  و�سع  على  تغيري  واإذا ح�سل  التقاعد.  مرحلة  احلياة  املوظفون مدى  الق�ساة  فيه  يدخل 
و�سع مناطقها االإدارية، فيمكن عندها نقل الق�ساة العاملني فيها اإىل حمكمة اأخرى، اأو اإبعادهم عن 

منا�سبهم �سريطة اإبقاء منحهم ورواتبهم كاملة.

املادة 98 من القانون االأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا االحتادية )د�ستور 1949 ب�سيغته املعدلة 2009(
ينبغي تنظيم الو�سع القانوين لق�ساة االإحتاد من خالل قانون احتادي خا�س. )1(
اإذا اأخل اأحد ق�ساة االإحتاد اأثناء ممار�سته لوظيفته اأو خارجها بالقواعد االأ�سا�سية للقانون االأ�سا�سي،  )2(

اأو بالنظام الد�ستوري الإحدى الواليات، ت�ستطيع املحكمة الد�ستورية االحتادية باأغلبية ثلثي هيئتها بناًء 
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على طلب من جمل�س النواب االحتادي، اإ�سدار اأمر بنقل ذلك القا�سي اإىل وظيفة اأخرى اأو اإحالته 
على التقاعد. ويف حال تبني اأن االإخالل كان ب�سبق االإ�سرار، فيمكن االإقرار باإقالته.

ينبغي تنظيم الو�سع القانوين لق�ساة الواليات من خالل قوانني حملية خا�سة. وي�ستطيع االإحتاد  )3(
اإ�سدار تعليمات اأطرية بذلك ما دامت املادة ط 47 فقرة 72 ال حتدد خالف ذلك.

ت�ستطيع الواليات اأن تقرر باأن يكون القرار حول تعيني ق�ساة الواليات بيد وزير العدل يف الوالية جنبا  )4(
اإىل جنب مع جلنة اختيار الق�ساة.

ت�ستطيع الواليات اأن ت�سع لق�ساة الواليات اأنظمة متماثلة مع تلك الواردة يف الفقرة 2، مع عدم  )5(
امل�سا�س باالأحكام الد�ستورية ال�سارية املفعول يف الوالية. تكون املحكمة الد�ستورية االحتادية هي 

�ساحبة القرار يف التهم املوجهة �سد الق�ساة. 

املادة 122 من د�ستور جمهورية كرواتيا )د�ستور 1990 ب�سيغته املعدلة 2001(
املن�سب الق�سائي من�سب دائم. )1(
ب�سورة ا�ستثنائية لن�س البند 1 من هذه املادة، عند تويل املهام الق�سائية الأول مرة، يعني القا�سي  )2(

يف من�سبه لفرتة مدتها خم�س �سنوات. وبعد جتديد التعيني، يتوىل القا�سي من�سبه ب�سكل دائم.
يعفى القا�سي من من�سبه الق�سائي:

بناًء على طلبه، -
اإذا اأ�سبح عاجزًا ب�سكل دائم عن اأداء وظيفته، -
اإذا اأدين بجرم جنائي جعله غري جدير بتقلد من�سب ق�سائي، -
اإذا، وفقًا للقانون، قرر جمل�س الق�ساء الوطني ذلك نظرا الرتكاب فعل ي�سكل انتهاكًا خطريًا لقواعد  -

ال�سلوك،
عند بلوغ �سن ال�سبعني. -
يحق للقا�سي الذي اُتخذ قرار باإعفائه من من�سبه اال�ستئناف اأمام املحكمة الد�ستورية، يف غ�سون  )3(

15يومًا اعتبارًا من تاريخ القرار، وتقرر املحكمة الد�ستورية ب�ساأن هذا اال�ستئناف باالإجراءات 
والرتتيبات املحددة يف القانون الد�ستوري للمحكمة الد�ستورية جلمهورية كرواتيا.

يحق للقا�سي تقدمي تظلم �سد قرار جمل�س الق�ساء الوطني ب�ساأن امل�سوؤولية التاأديبية، اأمام املحكمة  )4(
الد�ستورية جلمهورية كرواتيا يف غ�سون 15يوما من تاريخ القرار. وتقرر املحكمة الد�ستورية البت يف 
التظلم بالطريقة واالإجراءات التي يحددها القانون الد�ستوري للمحكمة الد�ستورية جلمهورية كرواتيا.

يف احلاالت من الق�سمني 4 و 5 من هذه املادة، تقرر للمحكمة الد�ستورية يف مدة ال تزيد عن30 يومًا  )5(
بدءًا من تاريخ تقدمي اال�ستئناف. وي�ستثني قرار املحكمة الد�ستورية احلق يف ال�سكوى الد�ستورية.

ال يجوز نقل القا�سي دون اإرادته اإال يف حالة اإلغاء املحكمة اأو اإعادة هيكلتها وفقًا للقانون. )6(
ال يحق للقا�سي اأن ي�سغل من�سبًا اأو يوؤدي عماًل يعتربه القانون متعار�سًا مع من�سبه الق�سائي. )7(

املادة 134 من د�ستور جمهورية �سلوفينيا )د�ستور 1991 ب�سيغته املعدلة 2003(
ال يخ�سع اأي ممن ي�سارك يف �سنع القرارات الق�سائية للم�ساءلة عن راأي اأعرب عنه خالل عملية �سنع  )1(

القرار يف املحكمة. 1
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اإذا ا�ستبه باأن قا�سيًا ارتكب جرمًا جنائيًا خالل اأداء مهامه الق�سائية، ال يتم حجزه اأو بدء االإجراءات  )2(
اجلنائية �سده دون موافقة اجلمعية الوطنية.

املادة 121 من د�ستور ماليزيا )1957 ب�سيغته املعدلة لعام 1994(
ال�سالحيات  )1( يف  املت�ساوية  العليا  املحاكم  اإىل  لالحتاد  الق�سائية  ال�سلطة  متنح   )2( البند  مبوجب 

واحلالة، اأي
اإحدى الواليات يف ماليزيا، والتي تعرف باملحكمة العليا والتي يكون مقر ت�سجيلها املركزي يف  )اأ(   

كواالملبور، و
ت�سجيلها  مقر  ويكون  بورنيو  العليا يف  باملحكمة  تعرف  والتي  و�ساراواك،  �سباح  واليتي  اإحدى  )ب(   

املركزي يف مواقع يف واليتي �سباح و�ساواراك بال�سكل الذي يحدده يانغ دي بريتوان اأغونغ.
ملغي. )ت(   

متنح ال�سالحيات التالية ملحكمة اأغونغ )حمكمة التمييز( ومقر ت�سجيلها املركزي يف كواالملبور، ما يلي: )2(
عليا  ت�سدرها حمكمة  التي  والقرارات  اال�ستئناف  ق�سايا  بني  للتمييز  اأية �سالحية ح�سرية  )اأ(   
اأو قا�سي من تلك املحكمة. )با�ستثناء قرار املحكمة العليا الذي ي�سدره امل�سجل العام اأو اأي 
م�سوؤول يف املحكمة وميكن ا�ستئناف هذا القرار مبوجب قانون االحتاد لدى قا�س يف املحكمة(.

مثل هذه ال�سالحية االأ�سيلة اأو اال�ست�سارية كما هو مبني يف املواد 128 و130. )ب(   
)ج( اأية �سالحية اأخرى متنح مبوجب قانون االحتاد.

تبعا للمحددات املفرو�سة مبوجب قانون االحتاد، يكون الأي نظام اأو مر�سوم اأو قرار من املحاكم امل�سار  )3(
اأو ي�سدره قا�س من تلك املحكمة )بالقدر الذي ت�سمح فيه طبيعة هذه املحكمة(  اإليها يف البند )1( 
اأو  تنفيذه  وبالتايل ميكن  اأرجاء االحتاد،  القرار يف جميع  وال�سلطة وفقا لن�س هذا  ال�سالحية  مطلق 
تفعيله يف اأي جزء من اأجزاء االحتاد، ويوجه قانون االحتاد املحاكم اأو موظفيها يف اأحد اأجزاء االحتاد، 
ويوجه قانون االحتاد املحاكم اأو موظفيها يف اأحد اأجزاء االحتاد للتعاون مع حماكم اأخرى من جزء اآخر.

 بهدف حتديد مكان املقر الت�سجيل الرئي�سي للمحكمة العليا يف بورنيو، يعمل يانغ دي بريتوان اأغونغ  )4(
بن�سيحة رئي�س الوزراء، والذي بدوره ي�ست�سري كبار وزراء واليتي �سباح و�ساراواك وقا�سي الق�ساة يف 

املحكمة العليا.
<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

املادة 4 من د�ستور جمهورية موزمبيق )16 نوفمرب 2004(
تعرتف الدولة مبعايري واأنظمة ت�سوية النزاعات املختلفة املوجودة يف املجتمع املوزمبيقي، طاملا اأنها ال تتعار�س 

مع املبادئ االأ�سا�سية للد�ستور وقيمه
اأعيد طبعها ومتاحة على:

<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05)
)English(-Mozlegal.pdf>

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/malaysia.pdf
http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05)(English)-Mozlegal.pdf
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املادة 212 )3( من د�ستور جمهورية موزمبيق )16 نوفمرب 2004(
ين�سئ القانون اآليات موؤ�س�سية واإجرائية للروابط بني املحاكم وغريها من املحافل التي تهدف اإىل اإقامة توازن 

بني امل�سالح وت�سوية النزاعات.
اأعيد طبعها ومتاحة على:

<http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05)
)English(-Mozlegal.pdf>

املادة 246 من الد�ستور ال�سيا�سي لكولومبيا )د�ستور 1991 ب�سيغته املعدلة لعام 2005(
ميكن ل�سلطات اأقاليم ال�سعوب االأ�سلية ]الهندية[ اأن متار�س مهامها الق�سائية �سمن واليتها الق�سائية االإقليمية 

وفقًا لقوانينها واإجراءاتها اخلا�سة،  ما دامت ال تخالف الد�ستور وقوانني اجلمهورية. يقرر القانون اأ�سكال 
تن�سيق هذه ال�سلطة الق�سائية اخلا�سة مع النظام الق�سائي الوطني.

املادة 15 )4( )ج(من د�ستور بوت�سوانا )1996(
احلماية من التمييز على اأ�سا�س العرق، الخ

وفقا الأحكام البنود )4(، )5( و)7(من هذه المادة، يجب اأال يحوي القانون اأي ن�س تمييزي في ذاته  )1(
اأو في اأثره.

وفقا الأحكام البنود )6(، )7( و)8(من هذه المادة، ال يجوز معاملة اأي �سخ�س بطريقة تمييزية من  )2(
جانب اأي �سخ�س يت�سرف بموجب اأي قانون مكتوباأ وفي اأداء مهام اأية وظيفة عامة اأو اأية �سلطة عامة.

اأو  )3( كلي  ب�سكل  بناء،  االأ�سخا�س  باختالف  المعاملة  اختالف  يعني  »تمييزية«  تعبير  المادة،  هذا  في 
اأو  اللون  ال�سيا�سية،  االآراء  المن�ساأ،  القبيلة،  العرق،  حيث  من  ال�سخ�سية  اأو�سافهم  رئي�سي،على 
العقيدة، بحيث يتعر�س االأ�سخا�س المنتمون اإلى اأحد هذه االأو�ساف اإلى اإعاقة اأو قيود ال يتعر�س لها 

اأ�سخا�س ينتمون اإلى و�سف اآخر اأو يمنحون مزايا ال تمنح الأ�سخا�س ينتمون اإلى و�سف اآخر.
الينطبق البند )1( من هذه المادة على اأي قانون يتعلق: )4(

بتوزيع االإيرادات العامة اأواالأموال العامة االأخرى؛ )اأ(   
باالأ�سخا�س الذين لي�سوا من مواطني بوت�سوانا؛  )ب(   

بالتبني، الزواج، الطالق، الدفن، االإرث اأوغريها من ق�سايا قانون االأحوال ال�سخ�سية؛ )ت(   
<http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf> :متوفر على الرابط التايل

املادة 7 )و( من د�ستور غامبيا )1997(
قوانني غامبيا

باالإ�سافة اإىل هذا الد�ستور، تتكون قوانني غامبيا من:
قرارات اجلمعية الوطنية املتخذة مبوجب هذا الد�ستور والت�سريعات الفرعية ال�سادرة مبوجب تلك  )1(

القرارات؛
مبوجب  )2( هيئة  اأو  �سخ�س  قبل  من  اتخاذها  مت  اأخرى  فرعية  ت�سريعات  اأو  اأنظمة  قواعد،  اأوامر،  اأية 

http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Constitution_(in_force_21_01_05)(English)-Mozlegal.pdf
http://www.chr.up.ac.za/undp/domestic/docs/c_Botswana.pdf
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ال�سلطة التي مينحها هذا الد�ستور اأو اأي قانون اآخر؛
القوانني القائمة مبا يف ذلك جميع املرا�سيم ال�سادرة عن جمل�س احلكم الع�سكري املوؤقت؛ )3(
القانون العام  ومبادئ امل�ساواة؛ )4(
القانون العرفى يف حالة اأفراد املجتمعات املحلية التي يطبق عليها؛ )5(
ال�سريعة فيما يتعلق مب�سائل الزواج والطالق واملرياث بني اأفراداملجتمعات التي يطبق عليها. )6(

 <http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf> :اأعيد طبعها ومتاحة على الرابط *

http://www.ncce.gm/files/constitution.pdf
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(pp. 1181–1218 ,(June 2001) 101/5) ن�سر جمعية كولومبيا ملراجعة القانون، متوفر على 
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ملحة عن املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

ماهي املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟ 

املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات )International IDEA( هي منظمة دولية حكومية 
مهمتها دعم الدميقراطية امل�ستدامة حول العامل. تتمثل اأهداف املوؤ�س�سة يف دعم املوؤ�س�سات والعمليات 

الدميقراطية واإر�ساء دميقراطية تتمتع بقدر اكرب من اال�ستدامة والفعالية وال�سرعية.

ماهو دور املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟

تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات على م�ستويات عاملية واإقليمية وقطرية، ويرتكز عملها 
حول املواطن كقوة دافعة نحو التغيري.

توفر املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات املعرفة املقارنة يف جماالت عملها الرئي�سية والتي ت�سمل 
العمليات االإنتخابية، وو�سع الد�ساتري، وامل�ساركة والتمثيل ال�سيا�سيني، والدميقراطية والتنمية، اإ�سافة 

اإىل عالقة الدميقراطية بالنوع االجتماعي والتعددية والنزاع واالأمن.
وتقّدم املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات هذه املعرفة للفاعلني الوطنيني واملحليني ال�ساعني نحو 

االإ�سالح الدميقراطي، كما اأنها تعمل على ت�سيري احلوار الداعم للتغري الدميقراطي.
وتهدف املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات من خالل عملها اإىل حتقيق مايلي:

• تعزيز الدميقراطية و�سرعيتها وم�سداقيتها.	
• تعزيز امل�ساركة ال�سمولية والتمثيل اخلا�سع للم�ساءلة.	
• زيادة فعالية و�سرعية التعاون الدميقراطي.	

اأين تعمل املوؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات؟
مدينة  يف  الرئي�سي  مقرها  ويقع  عاملي،  م�ستوى  على  واالنتخابات  للدميقراطية  الدولية  املوؤ�س�سة  تعمل 
�ستوكهومل بال�سويد، ولها مكاتب يف اإفريقيا واآ�سيا واملحيط الهادئ واأمريكا الالتينية ودول بحر الكاريبي، 

اإ�سافة اإىل مناطق غرب اأ�سيا و�سمال اأفريقيا.
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يناق�ش هذا الف�ضل من دليل عملي لبناء الد�ضاتري، وهو بعنوان »ت�ضميم ال�ضلطة الق�ضائية«، 
دور الق�ضاء يف الد�ضتور الدميقراطي، وخا�ضة دوره كحار�ش للنظام الد�ضتوري. ويدر�ش 
اأ�ضكال ال�ضلطة الق�ضائية كاملراجعة الد�ضتورية واال�ضتقالل الق�ضائي،  اأي�ضًا  هذا الف�ضل 

وحما�ضن وم�ضاوئ اإدراج التعددية القانونية يف االإطار الد�ضتوري.

و تظهر هذه الورقة حتت عنوان الف�ضل ال�ضاد�ش من دليل عملي لبناء الد�ضاتري ال�ضادر عن 
املوؤ�ض�ضة الدولية للدميقراطية واالنتخابات. والدليل بالكامل متاح بن�ضق PDF ويف �ضورة 
كتاب اإلكرتوين على الرابط التايل http://www.idea.int ويت�ضمن ف�ضال عن مبادئ 
االإن�ضان  حقوق  ثقافة  واإر�ضاء  الثاين(،  )الف�ضل  الد�ضاتري  بناء  يف  متداخلة  ومو�ضوعات 
والق�ضائية  والت�ضريعية  التنفيذية  ال�ضلطة  وت�ضميم  الد�ضاتري  وبناء  الثالث(،  )الف�ضل 
ببناء  يتعلق  ما  للحكومة يف  الالمركزية  واالأ�ضكال  وال�ضاد�ش(  واخلام�ش  الرابع  )الف�ضل 

الد�ضاتري )الف�ضل ال�ضابع(.
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