مذكرة اعالمية عدد 40
سبتمبر 3102

مركز

info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org

العمليات االنتقالية الدستورية
في كلية الحقوق في جامعة نيويورك

ال َّرقابةُ القضائيَّة على دستوريَّة القوانين
األنظمة الدّيمقراطيَّة الجديدة
في
ِ
1

ُم َّ
لخص تنفيذي

1

يُعتَبَر اليوم إنشا ُء سلط ٍة قضائيَّ ٍة تَحم ُل سلطةَ الرَّقابة ال ُّدستوريَّة،
ُ
اإلجراءات الحكوميَّةُ تتماشى مع
أي سلطة تحديد ما إذا كانت
ً
أحكام ال ُّدستور ،عنصراً ُمعتَ َمدا من عناصر ال ّديمقراطيَّة.
ويزدا ُد شيو ُ
ع تفويض سلطة الرَّقابة ال ُّدستوريَّة لمحكم ٍة
ُ
ت موثوق بها في ما يخصُّ
دستوريَّ ٍة ُمتخ ِّ
صص ٍة تصد ُر قرارا ٍ
دستوريَّةَ القوانين واإلجراءات الحكوميَّة و و التي بإمكانها أن
تُفَ ِّس ُر أحكا َم ال ُّدستور.
أدوار ُمه َّمة ،منها الرَّقابةُ على
قد تل َعبُ المحكمةُ ال ُّدستوريَّةُ ع َّدة
ٍ
دستوريَّة التَّشريعات ،وحماية الحقوق ال َّشخصيَّة ،وتوفير
نظام فدرالي ،وتطبيق مبدأ
محكم ٍة لح ِّل النِّزاعات النّاشئة في
ٍ
فصل السُّلطات ،والتَّصديق على نتائج اإلنتخابات ،وتقييم
مشروعيَّة األحزاب السياسيَّة.
هذا ويؤ ِّمنُ إنشا ُء محكم ٍة تتحلّى بصالحيَّة الرَّقابة على
دستوريَّة القوانين والتدابير الحكوميَّة نوعاً من "الضَّمان"
لألحزاب والمجموعات السياسيَّة في المستقبل ان لم تكن هذه
األخيرة جزءاً من السُّلطة الحاكمة ،بو سعت الى التّأ ُّكد من
َصرُّ ف الحكومة ضمن حدود ال ُّدستور .تُ َش ِّك ُل المحاك ُم
ت َ
ً
ُ
ً
ال ُّدستوريَّة أيضا أداة لترسيخ إلتزام جميع األحزاب باالمتثال
ألحكام الدستورالذي ساهموا في صياغته  .كما ويرى
المستثمرون األجانب عادةً في سلط ٍة قضائيَّ ٍة مستقلَّ ٍة وفعّال ٍة
عالمةً إلستقرار البالد وإمكانيَّة اإلستثمار فيها.
ُ
خيارات لتَصميم محكم ٍة دستوريَّ ٍة ،غير َّ
أن بعض
تَتَع َّد ُد ال
التَّوصيات قد تُعطى في ما يخصُّ ع َّدةَ مسائل أساسيَّ ٍة ُمرتَبط ٍة
بالتَّصميم:
 .1العالقة بين المحاكم العاديَّة والمحكمة الدُّستوريَّة :ينبغي
ق رقابةً محدودةً على المسائل
السَّما ُح للمحاكم العاديَّة بأن تُطَبِّ َ
ال ُّدستوريَّة التي ترفع اليها خالل ُمعال َجتها لقضيَّ ٍة ما .وقد
1دون هذه المذكرة كل من كاثرين غلين باس و سوجيت شودري من مركز العملياات االنتقالياة
الدستورية في كلية الحقوق في جامعة نيويورك و تولى كل من كالّ مان مايكال مااير-ريزينادي
ودانكن بيكارد من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية تحريرها.

أن التَّشريعات تُ َ
تقتص ُر الرَّقابةُ هذه على التَّأ ُّكد من َّ
طبَّ ُ
ق بما
ق مع ال ُّدستور .بال ُمقابل ،إذا ُمن َحت المحاك ُم العاديَّةُ إمكانيَّةَ
يتوافَ ُ
النَّظَر في القضايا التي تتضاربُ مع التَّشريعات ،قد تخض ُع
قراراتُها الحقا ً ل ُمراجعة المحكمة ال ُّدستوريَّة .يُ َع ِّز ُز إذاً كال
إضطرار المحاكم
الخيا َرين الفعاليَّةَ القضائيَّة ،فك ٌّل منهما يلغي
َ
العاديَّة إلى تعليق ال ُمحاكمات للنَّظر في مسائل دستوريَّ ٍة.
 .2العضويَّة في المحكمة :يجبُ حمايةُ القُضاة من الضَّغط
السياس ّي غير ال َمشروع .وقد يُساه ُم إشرا ُ
ك ع َّدة فاعلين
ُ
سياسيّين ُمختَلفين في عمليَّة تعيين القُضاة ،ووض ُع قواع ٍد ت َح ِّد ُد
قاض واإلجراءات ال ُمتَّبعةَ ل َعزله،
سباب المؤدِّيةَ إلى عَزل
األ
َ
ٍ
ّ
وإستنا ُد المؤهالت القضائيَّة إلى اإلستحقاق والخبرة ،وتحدي ُد
مدد والي ٍة للقضاة غير قابل ٍة للتَّجديد ،في تعزيز إستقالل السُّلطة
القضائيَّة.
 .3مجال إختِصاص المحكمة الدستوريَّة :ينبغي على المحكمة
صاصها في كلِّ قضيَّ ٍة تَتَض َّمنُ مسألةً
س إخت
َ
ال ُّدستوريَّة أن تُمار َ
دستوريَّةً .هذا ويس َم ُح إتِّسا ُ
ع إختصاصات المحكمة ال ُّدستوريَّة
لها بأن تُحد َ
ث تأثيراً كبيراً على السياسة في ال َّدولة من جه ٍة ،أما
حص َر إختصاصات المحكمة ،من جه ٍة أُخرى ،لتستثني قَطعاً
مجاالت القانون الدستور ّ
ي كلَّها ،يتناقضُ مع دَور المحكمة أال
هائي في القانون.
وهو التَّحكي ُم النِّ ُّ
 .4اللجوء إلى المحكمة :تُعتَبَ ُر مسألةُ إمكانيَّة األفراد على تقديم
عريض ٍة للمحكمة ال ُّدستوريَّة لربَّما ألَ َّح المسائل =ال ُمتَعلِّق ٍة
باللجوء إلى المحكمة .وقد يُ َع ِّز ُز قبو ُل العرائض من المواطنين
ال َّدع َم العا ّمة للمحكمة ،لكنَّه قد يزي ُد في الوقت نفسه عب َء ال َع َمل
على المحكمة زيادةً كبيرةً .أ ّما َمن ُع المواطنين عن توجيه
األرجح إلى إنخفاض َعدَد
العرائض للمحكمة ،فيؤ ّدي على
َ
ً
َض َّمنُ إنتهاكا للحقوق
ال ّدعاوى المرفوعة إليها و التي تَت َ
ال ُّدستوريَّة  ،األمر الذي قد يُضعفُ بدوره فَرض إحترام
الحقوق ال ُّدستوريَّة.
 .5الطعون  :ينبغي على المحكمة ال ُّدستوريَّة أن تتحلّى بسلطَة
قبول الطعون المتعلقة بال ُمخالفات ال ُّدستوريَّة التي قد تطا ُل
ت ُمختلفةً والتي تُحد ُ
أحكام
ث اا ثاراً فعليّة ،كسلطة إصدار
حاال ٍ
ٍ
ً
ُ
ً
ِّ
تُرغ ُم المحكمة بموجبها فاعال حكوميّا على إتخاذ إجرا ٍء ما أو
على اإلمتناع عن إتِّخاذه.

 .1إقامة رقابة دُستوريَّة في ال ُّد َول التي تشهد
انتقاال ديمقراطيا
يتباح ُ
قال ديمقراطي
َ
ث الفاعلون السِّياسيّون خالل كلِّ عمليَّة إنت ٍ
ِّ
ّ
دستور
في
جونها
ُدر
ي
و
الجديد
ي
يمقراط
د
ال
ظام
ن
ال
قواعد
في
ّ
ٍ
ً
ب لتُصب َح رسميَّة .و من ث َّم تواجه الديمقراطيات الناشئة
مكتو ٍ
ُسؤا ٌل ُملحٌّ بشأن كيفيَّة تطبيق هذا ال ُّدستور .وقد أصبَ َح بعد
الحرب العالميَّة الثّانية من اإلعتياد ّ
ي تسلي ُم السُّلطة القضائيَّة
مسؤوليَّة تأويل ال ُّدستور والفصل في دُستوريَّة قرارات الحكومة
والتدابير التي تَتَّخ ُذها .وقد لَحظَ كال ُمفوَّض حقوق اإلنسان لدى
نظام دَولي
عني بإقامة
منظَّمة األمم ال ُمتَّحدة والخبير ال ُمستَق ّل ال َم ّ
ٍ
نصف أهميَّةَ إقامة ال َّرقابة ال ُّدستوريَّة.
ديمقراطي و ُم
ٍ
2

بحذر في تَصميم اآلليَّة ال ُمناسبة
ي التأ ُّم ُل
كما أنه من الضَّرور ِّ
ٍ
َّ
ُّ
بوضوح نحو
ُ
ه
ج
ت
ي
ل
ُ
ي
م
فال
.
ستور
د
ال
تطبيق
للفَرض القضائ ّي ل
َ
ٍ
ّ
َّ
تفسير ال ُّدستور .تُقَ ِّد ُم هذه
ى
ل
تتو
ة
جديد
ة
ي
ور
إنشاء محكم ٍة دست
ٍ
ٍ
َ
ً
ُ
ً
المذكرة االعالميَّة إذا نظرةً عا َّمة على المسائل األساسيَّة
ال ُمرتَبطة بالتَّصميم التي ستيتعرضُ اليها صانعي السّياسات
خالل إنشائهم محكم ٍة دستوريَّ ٍة ،فيضطرّوا إلى ُمعالَجتها.
وتشتَم ُل المسائ ُل هذه على العضويَّة في ال َمحكمة ال ُّدستوريَّة،
واإلجراءات ال ُمتَّبعة إلختيار قُضاة المحكمة وآليَّة عَزلهم،
وإختصاصات المحكمة ال ُّدستوريَّة ،ووسيلة الوصول إليها،
وأشكال الرَّقابة ال ُّدستوريَّة ال ُمختَلفة ،واإلصالحات القضائيَّة في
َوجه ال ُمخالَفات ال ُّدستوريَّة.
 1.1أن ِظمة ال َّرقابة ال ُّدستوريَّة :أنظمةٌ َمركزيَّة ُمقابل
أنظمةٌ م َو َّزعة
قد تَتَّخ ُذ الرَّقابةُ ال ُّدستوريَّةُ شكلَين أ َّولُهما مركزيٌّ وثانيهما
ُم َو َّز ٌ
ع.
تَتَّب ُع ُمعظَ ُم بلدان أوروبا كفرنسا وألمانيا وإيطاليا النِّظا َم
المركز َّ
َّسمي في
ي .في هذا النِّظام ،تُمنَ ُح سلطةُ الفصل الر ّ
دُستوريَّة قانو ٍن أو إجرا ٍء حُكومي ما فقط إلى هيئ ٍة رسمي ٍةَّ
س
ُمخصَّص ٍة لهذا الغ ََرض ،أي إلى محكم ٍة دستوريَّ ٍة أو مجل ٍ
دستوري .لذلك ،حين تطرح مسائل دستوريَّةٌ في قضيَّ ٍة تنظ ُر
فيها محكمةُ من درج ٍة أدنى ،تُحال القضيَّةُ إلى المحكمة
ال ُّدستوريَّة لتَحك َم هي فيها.

أ ّما نظا ُم الرَّقابة ال ُّدستوريَّة ال ُم َو َّزعة أي ّ
الالمركزيَّة ال ُمعتَ َم ُد في
الواليات ال ُمتَّحدة األمريكيَّة ،فيُعطي جمي َع محاكم السُّلطة
القضائيَّة سلطةَ الرَّقابة ال ُّدستوريَّة .وتتحلّى المحكمةُ العليا
بأعلى درج ٍة في البالد وتُعال ُج هي المسائل ال ُمتَ َعلِّقة بال ُّدستوريَّة
في القضايا التي ترفع أمامها ُ .كما وتنظُرُ المحكمةُ العليا في
ال َّدعاوى غير ال ُّدستوريَّة ال َمرفوعة عن محكمة درج ٍة أدنى
إليها.
 2 .1ل َماذا تتم إقامة رقابة دستوريَّة َمركزيَّة؟
قائم على محكم ٍة
يُقَ ِّد ُم إختيا ُر نظام رقاب ٍة دستوريَّ ٍة َمركزيَّ ٍة ٍ
َّ
مكاسب
دستوريَّ ٍة عوضا ً عن نظام رقاب ٍة دستوريَّ ٍة ُم َوزع ٍة،
َ
ع َّدة .أ َّوالً ،تَتَّصفُ المحكمةُ ال ُّدستوريَّةُ بال ُمالئمة إلدخالها إلى
القانون المدني الذي يتض َّمنُ عادةً محاكم ُمتَ َخصِّ صةً في
المدني والقانون الجزائ ّي
ت أخرى أيضا ً (كفي القانون
مجاال ٍ
ّ
ي إلخ) .تُقَ ِّد ُم المحكمةُ ال ُّدستوريَّةُ ثانياً طريقةً
والقانون اإلدار ّ
سريعةً وحاسمةً نسبيّا ً للفصل في دستوريَّة القوانين والمراسيم.
في ال ُمقابل ،يسم ُح نظا ُم الرَّقابَة الالمركزيَّة لمحاكم ُمختلف ٍة
ت تَتَ َعلَّ ُ
تتضاربُ
ق بدستوريَّة قانو ٍن ما ،وقد
بإصدار قرارا ٍ
َ
ُ
أيُّ
قرار ّإال بعد مرور
يثبت
لن
لذا
.
القرارات
بالتالي هذه
ٍ
ِّ
القضائي ال ُمختَلفة كلها لتَص َل إلى
ال َّدعاوى عبر درجات النّظام
ّ
أعلى المحاكم .وبعد صدور قرار محكمة اإلستئناف أو المحكمة
العليا .أ ّما المحكمةُ ال ُّدستوريَّةُ فهي الهيئةُ الحكوميَّةُ الوحيدةُ التي
تمل ُ
ك صالحيَّة تطبيق الرَّقابة ال ُّدستوريَّة وتتب ُع جمي ُع المحاك ُم
األخرى قراراتَها .باإلضافة إلى ذلك ،تُصد ُر المحكمةُ
نظام يس َم ُح بالتَّ َوجُّ ه إليها من دون التَّقَ ُّدم أ َّوالً
ال ُّدستوريَّةُ ،في
ٍ
ُ
أسرع م ّما تصدرُه
ت أدنى ،قرا َرها بشك ٍل
إلى محاكم درجا ٍ
َ
المحكمة في نظام رقاب ٍة المركزيَّ ٍة.
3

يتَ َمح َو ُر عام ٌل آخ ٌر يُ َش ِّج ُع على إنشاء محكم ٍة دستوريَّ ٍة ُمختَ َّ
ص ٍة
ُ
حو َل طبيعة ال َّدعاوى التي تنظ ُر فيها هذه المحكمةُ .فالنِّ
زاعات
ُرض في
حول أحكام ال ُّدستور تش ُم ُل في ُمعظم األحيان ،كما ع َ
ما يلي (في الجزء  ،)5المسائل السياسيَّةَ
األكثر حساسيَّ ٍة التي
َ
تواجهُها البالدُ ،ومنها إقامةُ الرَّقابة على قوانين اإلنتخاب
واإلنتخابات في البالد ،وتحديد السُّلطات الممنوحة لفروع
الحكومة المختلفة ،ومسائل أخرى .تُحد ُ
القرارات الصّ ادرةُ
ُ
ث
في هذه المسائل بالتّالي أثراً جوهريّاً علي السياسة في البالد.
لذلك يستَن ُد بعض األخ ّ
صائيّون إلى طبيعة ال َّدعاوى ال ُّدستوريَّة
فض َل في إنشاء هيئ ٍة
ال ُمتَّصفة بالسياسيَّة ليجدوا الخيا َر األ َ
ُمختَ َّ
ص ٍة تس َم ُح ألعضاءها بتنمية خبرتهم في مجال فقه القضاء
ال ُّدستور ّ
ي وحماية هيئات السُّلطة القضائيَّة األخرى من
التَّسييس.
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 2بيان صحف ّي بعنوان "على ال َمجر أن تُلغي التَّعديالت الدُّستوريَّة ال ُمقلقة – بيالي صد َر عن
مكتب مفوَّض األمم ال ُمتَّحدة السّامي لحقوق اإلنسان بتاريخ 81حزيران/يونيو3102

رِ
اجع
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.as
px?NewsID=13464&LangID=E
ٍ
ِ
بإقامة ٍ
ص َدر عن
عني
ولي ديمقر ٍّ
نظام َد ٍّ
ومنصف َ
اطي ُ
والفقرة  44من تقرير الخبير ال ُمستَق ّل َ
الم ّ
مجلس حقوق اإلنسان التّبِع لألمم المتَّ
الص ِادر بتاريخ  0ت ّموز/يوليو
)
A/HCR/24/38
(
حدة
ّ
ُ
2013
رِ
اجع http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IntOrder/A-HRC-
24-38_en.pdf
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وقد أنشأت دو ٌل عديدةٌ محكمةً دستوريَّةً جديدةً في فترة إنتقالها
نظام ديمقراطي .تُقَ ِّد ُم المحاك ُم ال ُّدستوريَّةُ
حكم إستبدادي إلى
ٍ
من ٍ
ض ُع البال ُد من خالل إنشاء
في احتمال كهذا مناف َع ع َّدة .أ َّوالً ،تَخ َ
محكم ٍة ُمختَ َّ
تفسير ال ُّدستور وضمان سيادَته ،و
ص ٍة تتولّى
َ
 3الصَّفحة  268من "ظهور المحاكم الدُستوريَّة ال ُمخ َتصَّة" في "القانون الدُّستور ّ
قارن"
ي ال ُم َ
وصدَر
لفيكتور فيريرس كوميال ،نَقَّ َحه غنسبورغ وديكسون (،)Ginsburg and Dixon
َ
عن دار نشر إلغار ( )Elgarسنة .1111
 4الصَّفحة  362من المرجع نفسه لفيكتور فيريرس كوميال.

علوية القانون وتتخلّى نهائيّاً عن الحكم اإلستبداد ّ
ي الماضي.
وتتح َّم ُل المحكمةُ مسؤوليَّةً خا َّ
صةً تقو ُم على التأ ُّكد من فرض
تَطبيق ال ُّدستور على جميع مكونات ال ُمجتَ َمع مهما اختلفت
ومنصف .قد تواجهُ ثانيا ً المحاك ُم العاديَّة ُ
قُ َّوتُهم ،بشك ٍل عاد ٍل
ٍ
االنتقادات ألنَّها عَملَت خالل نظام الحكم السّابق .لذلك ،قد
يُطَمئنُ إئتمانُ هيئ ٍة جديد ٍة يُعيِّنُ ُم َمثِّلون ديمقراطيّون أعضا َءها
على سلطة الرَّقابة الدُستوريَّة ،صانعي السّيايات أكثر (راجع
ِّ
الحث على إنشاء
لمنطقي في
الجزء  .)3وقد ساهَ َم هذا التَّحليل ا
ُّ
المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة في ألمانيا بعد الحرب العالميَّة
الثّانية و كذلك إلى إنشاء المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلسبانيَّة بعد
إنتهاء والية الجنرال فرانكو.
هذا ويؤ ِّمنُ إنشا ُء محكم ٍة تتولّى سلطةَ الرَّقابة على دستوريَّة
القوانين والتدابير الحكوميَّة نوعا ً من "الضَّمان" لألحزاب
السياسيَّة ،ففي حال لم يُ َش ِّك ُل حزبٌ ما جزءاً من الحكومة في
المستقبل ،يكون بامكانه التَّأ ُّكد من َّ
أن الحكومةَ المؤلَّفةَ من
أخصامه تتصرَّفُ في حدود ال ُّدستور .كما وتُ َش ِّك ُل المحكمةُ
ال ُّدستوريَّةُ أداةً لترسيخ إلتزام جميع األحزاب ،القائم على
إحترام أحكام ال ُّدستور والذي ساهموا في صياغته .وقد تجا َد َل
على سبيل المثال أعضا ُء الجمعيَّة التأسيسيَّة لل ُّدستور في إيطاليا
عام  ۱٦٤٩في َموضوع إنشاء محكم ٍة دستوريَّ ٍة جديد ٍة.
ود َع َمت آنذاك األحزابُ السياسيَّةُ التي توقَّ َعت أن تج َد نفسها
جزءاً من ال ُمعارضة بعد اإلنتخابات النيابيَّة إنشا َء المحكمة هذه
دَعما ً شديداً .ويعو ُد ذلك جزئيّاً إلى رؤيَتها في المحكمة تمثل
سبيالً ل ُمحاسبة الفريق الحاكم.
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باإلضافة إلى ذلك ،يَعتَب ُر المستثمرون األجانب السُّلطةَ
القضائيَّةَ ال ُمستَقلَّةَ والفعّالةَ عالمةً إلستقرار البالد وإمكانيّات
اإلستثمار فيها .ويقوم أح ُد أهداف إنشاء الرَّئيسُ أنور السادات
المحكمةَ الدستوريَّةَ العُليا في مصر مثالً على طمأنة
ال ُمستَثمرين ب َّ
أن الدولة ملتَزمةٌ بتطبيق حقوق الملكيَّة.
7

المحاكم الدُّستوريَّة والمحاكم
 3.1العالقة بين
ِ
األخرى
ت بينها وبين
قد يُ َولِّ ُد إنشا ُء محكم ٍة دستوريَّ ٍة جديد ٍة خالفا ٍ
المحاكم األخرى داخل المنظومة القضائيّة ،وباألخصِّ بين
المحكمة ال ُّدستوريَّة والمحاكم العليا فتتعارضُ على األر َجح في
ما يخصُّ " مجال" إختصاص كل منها .وقد تظه ُر التَّ َوتُّ ُ
رات
هذه في نظا َمي القانون العرف ّي والقانون المدني ،فتقوم في
النّظام األوَّل بين المحكمة ال ُّدستوريَّة والمحكمة العليا وفي
قسم
الثّاني بين المحكمة ال ُّدستوريَّة والمحاكم العُليا لك ّل
ٍ
ص (والتي نطلُ ُ
ق عليها تسمية "محاكم عليا ") .كما وقد
ُمتَخَ صِّ ٍ
ُ
تض ُّم المحاك ُم ال ُّدستوريَّة ال ُمنشأةُ خالل فترة االنتقال إلى نظا ٍم

يمقراطي الجديد أكثر من
ديمقراطي قُضاةً مهتمين بالنّظام ال ّد
ّ
القُضاة العاملين في محاكم السُّلطة القضائيَّة األخرى .وقد
تَعكسُ بالتالي أحكا ُم المحكمة ال ُّدستوريَّة تَطَلُّعات العصر
ال ُّدستور ّ
أفضل من قرارات المحاكم العاديَّة.
ي الجديد بشك ٍل
َ
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ّإال أنَّه يتَ َع َّذ ُر تحقي ُ
ق فص ٍل تام بين إختصاصات المحكمة
ال ُّدستوريَّة والمحاكم األخرى وذلك بسبب تعقيد العديد من
النِّزاعات القانونيَّة .كما وال يتَّصفُ بالضَّرورة الفَص ُل هذا
حص َر في
بال ُمستَ َحبِّ  ،فالقواع ُد المحفوظةُ في ال ُّدستور ال تُ َع ُّد لتُ َ
هيئ ٍة واحد ٍة ُم َعيَّن ٍة بل لتَنتَش َر في نظام الحكم كلِّه في البالد.
9

أ ّما واضعو السّياسات فينبغي عليهم أخذ األسئلة التالية ب َعين
اإلعتبار خالل عمليَّة تصميم المحكمة ال ُّدستوريَّة وتَوضيح
عالقتها بالمحاكم األخرى:
 أتُمنَ ُح المحاك ُم العاديَّة (أي محاكم ال َّدرجات األدنى
والمحاكم العليا ) صالحيَّةَ إعطاء آرائها في ما يخصُّ
قانونا ً ما أو دستوريَّةَ إجرا ٍء حكومي؟ خالل السّنين
األولى من َع َمل المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة في
َصمت هذه األخيرةُ والمحاك ُم العليا
ألمانيا ،إخت َ
األلمانيَّةُ مراراً حول صالحيَّة المحكمة العليا باتخاذ
قرار في المسائل ال ُّدستوريَّة ال ُمحالة من محكمة درج ٍة
ٍ
أدنى إلى المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة (فالمسائل
ال ُمحالة تمرُّ أمام المحكمة العليا ال َمعنيَّة بها قبل
بلوغها المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة) .وقد َح َّل
األلماني هذا النِّزا َع بتعديله قانون
مجلسُ ال َّشعب
ُّ
ِّ
المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتحاديَّة ليُلغي ال َّدور الذي تلعبُه
المحاك ُم العليا في عمليَّة إحالة المسائل إلى المحكمة
ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّةّ .إال َّ
أن هذه األخيرةَ قد تطلبُ إن
ي المحكمة العليا في دستوريَّة مسأل ٍة ما
َرغبَت ذلك رأ َ
ُّ
(الما َّدة  18من قانون المحكمة الدستوريَّة
اإلتِّحاديَّة).
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أتُعطى المحاك ُم العاديَّةُ (أي محاكم ال َّدرجات األدنى
ص ُر هذه
والمحاكم العليا) سلطةَ إبطال
تشريع ما أم تُح َ
ٍ
ُخَو ُل نظا ُم
السُّلطةُ على المحكمة ال ُّدستوريَّة َوحدها؟ ي ِّ
البرتغال مثالً للمحاك َم العاديَّةَ إلغا َء التَّشريعات
بمحض سلطَتها تاركاً المجال للطَّعن في قرارها
ورفعه إلى المحكمة ال ُّدستوريَّة (الما ّدة. )812 .



أينبغي على المحكمة ال ُّدستوريَّة أن تعتَمد على تفسير
المحاكم العليا للتَّشريعات؟ قد َي ُح ُّد فرضُ ذلك من
اإلحتكاكات بين المحكمة ال ُّدستوريَّة والمحاكم العليا.
فقد نشأت على سبيل المثال عمليَّةٌ غير رسميَّ ٍة لدى
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 8الصَّفحة  314من المرجع لفيريرس كوميال نفسه.

 5راجع "المحاكم لدُّستوريَّة في آسيا ال َّ
شرقيَّة :فهم التَّبايُن" في كتاب "دراسة ُمقارنة حول
ص َد َر عن دار
المحاكم الدُّستوريَّة" ،نَقَّ َحه هاردينغ وليالند ( )Harding and Leylandو َ
نشر ويلدي ،سيمونز أند هيل ( )Wildy, Simmons and Hillعام .3112
6
ص َد َر عن
الصَّفحتان  06و 01من "السّياسةُ الدُّستوريَّة في إيطاليا" بقلم ماري فولكانسكَ ،

 9الصَّفحة  312من "تفاعُل السُّلطتَين القضائيَّتَين الدُّستوريَّة والعاديَّة" في "القانون الدُّستور ّ
ي
قارن" بقلم فرانك ميشلمان نَقَّ َحه غنسبورغ وديكسون (،)Ginsburg and Dixon
ال ُم َ
وصدَر عن دار نشر إلغار ( )Elgarعام .3100
َ

كامبريدج عام .3111

 11الصَّفحة 312من المرجع نفسه لفيريرس كوميال.

دار نشر ماك ميالن ( )Macmillanعام .3111
7
صد ََر عن دار نشر
الصَّفحات  4إلى  6من "الكفاح لل ًّسلطة الدُّستوريَّة" بقلم تامر مصطفى َ

3

 10الفقرة  81بالصَّفحة  10من "المحاكم الدُّستوريَّة ُمقابل محاكم التَّمييز" بقلم ليخ غارليكي
ص َد َر في المجلّة الدَّولية للقانون الدُّستوريّ عام .3111
الصّادر َ

المحكمة ال ُّدستوريَّة في إيطاليا تقو ُل باالعتماد على
تفسير المحاكم العليا للتَّشريعات ،واالحتفاظ في الوقت
ِّ
نفسه بح ِّ
البت في ما إذا كان التَّفسي ُر هذا يق ُع ضمن
ق
حدود ال ُّدستور.
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وتقو ُم أح ُد االقتراحات الهادفة إلى وضع بني ٍة للعالقة بين
المحاكم ال ُّدستوريَّة والمحاكم العاديَّة على السَّماح للمحاكم
العاديَّة بأن تُجري الرَّقابةَ على المسائل ال ُّدستوريَّة الظاهرة
في ال َّدعاوى التي تُرفَ ُع إليها قبل أن تُمارسُ المحكمةُ
ال ُّدستوريَّةُ الرَّقابةَ على نفس المسائل .فإذا َح َك َمت حيثي ُ
ّات
محاكم ال َّدرجة األدنى بغير دُستوريّة إجرا ٍء تنفيذي أو
تشريعي ما ،لم يُ َؤ َّكد حك ُمها ّإال بعد خضوعه ل ُمراجعة
المحكمة ال ُّدستوريَّة وموافقتها عليه .يتأتّى عن هذا
اإلقتراح مكسبٌ إدار ٌّ
ي أال وهو َعدَم إضطرار محاكم
ال َّدرجة األدنى على تعليق ال ُمحاكمات كلَّما َ
ظهَر سؤا ٌل
يتعلَّ ُ
ق بال ُّدستوريَّة وإنتظار نتيجة رقابة المحكمة ال ُّدستوريَّة
عليها .ولقد إعتمدت جمهوريَّةُ جنوب أفريقيا هذا المأخذ
(القسم  1من قانون المحكمة ال ُّدستوريَّة التَّكميل ّي) .بينما
يقضي مأخ ٌذ آخ ٌر بالسَّماح لمحاكم ال َّدرجة األدنى بأن تبط َل
ب دستوريَّ ٍة ،بينما تحفظُ
ق
تَطبي َ
تشريع ُم َعيَّ ٍن وذلك ألسبا ٍ
ٍ
ُ
ُ
المحكمة ال ُّدستوريَّة سلطةَ إبطال التَّشريع بأكمله.
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4 . 1إنشاء محكمة دستوريَّة ف ّعالة

ووض ُع م َّدة ُم َح َّدد ٍة لوالي ٍة القُضاة وغير قابلة
للتَّجديد (راجع الجزء )8
وتحديد المؤهّالت المهنيَّة الضَّروريَّة إلعتبار أيّ
جدير بأن يُ َعيَّنَ عضواً في المحكمة
فر ٍد
ٍ
ال ُّدستوريَّة (راجع الجزء .)8

إستقالل
س قضائي مستقل في إقامة
ٍ
هذا ويُساه ُم تشكي ُل مجل ٍ
القضائي عادةً من األعضاء األعلى
قضائي .يتألَّفُ المجلسُ
ُّ
رتب ٍة في السُّلطة القضائيَّة وفي بعض الحاالت من ُمحامين
وأساتذة في القانون وشخصيّات سياسيَّ ٍة ت َّم تَعيينُها لم تَحصل
ق في مجال القانون .أ ّما لجنة الخدمات
على أ ِّ
ي تدري ٍ
ب ساب ٍ
ً
القضائيَّة في جنوب أفريقيا فتشم ُل مثال أعضا ًءا من هذه
اإلختصاصات جميعها باإلضافة إلى أعضا ٍء في البرلمان .كما
القضائي أحيانا ً كثيرةً باإلشراف على ترقيات
ويُ َكلَّفُ المجلسُ
ُّ
القُضاة وال ُمحامين وبتأديبهم وبتدريبهم .ويؤ ّدي جعل تَرقيات
س قضائي إلى إخراج هاتين
القُضاة من مشموالت مجل ٍ
ّياسي األمر الذي يهدُفُ إلى ضمان
المسألتين من اإلطار الس ّ
ً
ّ
إعتماد القرارات هذه على مؤهالت القاضي عوضا عن
إستنادها إلى مدى موافقة الفاعلين السّياسيّين على قراراته .هذا
صةً
وتُعتَبَ ُر مه َّمةُ تدريب المحامين والقُضاة ضروريَّةً أيضاً ،خا َّ
صغير نسبيّاً من ال ُمختَصّين
في البلدان التي تعرف َع َد ٍد
ٍ
المؤهَّلين في القانون ،أو في البلدان التي شه َد تاري ُخها سيطرةً
إستبداديَّةً على السُّلطة القضائيَّة ما أ ّدى إلى ظهور ال ُّشكوك في
تَ َحيُّز قُضاتها ال ُم َعيَّنين من قبل النِّظام.
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ال يتطلَّبُ إنشا ُء محكم ٍة دستوريَّ ٍة فعّال ٍة تُحاسبُ السُّلطةَ
تأسيس
الحكوميَّةَ وتُصد ُر أحكاماً تُالقي إحتراما ً وطاعةً،
َ
محكم ٍة دستوريَّ ٍة فحسب ،بل يستلز ُم أيضاً إتِّخا َذ صانعي
ت تضمنُ إستقال َل المحكمة ،وتحميها من
السياسات خطوا ٍ
سيطرة النُّخبة السياسيَّة ،وتُ َولِّ ُد درجةً كبيرةً من ال َّدعم
السياس ّي للمحكمة هذه .كما وينبغي على صانعي السّياسات
كاف من ال ُمختَصّين ال ُم َدرَّبين
التَّأ ُّكد من تَ َوفُّر عد ٍد
ٍ
ً
المؤهَّلين ليُ َعيَّنوا أعضاءا في المحكمة باإلضافة إلى
موظَّفين يؤ ّدون المها ّم اليوميَّة فيها.
تقو ُم الخطوةُ األولى بإتِّجاه إقامة إستقالل المحكمة
ال ُّدستوريَّة على تكريس مبدأ إستقالل السُّلطة القضائيَّة في
ال ُّدستور .غير َّ
أن ذلك وحده ال يكفي .فقدرةُ المحكمة على
ال َع َمل بشك ٍل ُمستَقل تَعتَم ُد أ َّوالً على مدى إستطاعة
الفاعلين السّياسيّين التأثير أو الضَّغط عليها .لذلك ،يجب
على صانعي السّياسات أخذ الخطوات التالية بعين اإلعتبار
بغية حماية المحكمة ال ُّدستوريَّة من الضَّغط السّياس ّي:




واسع من الفاعلين السّياسيين يتض َّمنُ
إشرا ُ
قدر
ك ٍ
ٍ
أعضا ًءا من ال ُمعارضة السياسيَّة ،في عمليَّة
تعيين القُضاة (راجع الجزء )3
قاض عن المحكمة
و َس ُّن قواني ٍن تَج َع ُل عَز َل
ٍ
ال ُّدستوريَّة صعباً وتح ُّد األسباب التي قد تؤ ّدي
قاض (راجع الجزء )1
إلى عَزل
ٍ

 12الصَّفحة  11من المرجع نفسه لليخ غارليكي.

 13الصَّفحتين  322و322من المرجع نفسه لفرانك ميشلمان.
4

 .2العضويَّة في المحكمة الدُّستوريَّة
ينبغي على صانعي السّياسات الذين يُنشئون محكمةً دستوريَّةً
جديدةً تحدي ُد عَدد القُضاة الذين سيجلسون بها ،وتَقري ُر م َّدة
واليَتهم وإمكانيَّة تجديدها ،وإختيار إ ّما تحديد سن إلزامي
للتَّقاعُد القُضاة أم ال .كما ويجبُ تحدي ُد المؤهّالت الضروريَّة
قاض عضواً في المحكمة ال ُّدستوريَّة.
لتعيين
ٍ
عَدد األعضاء :يَختَلفُ َع َد ُد القُضاة في المحاكم ال ُّدستوريَّة
إختالفا ً كبيراً من دول ٍة وأخرى .فالمحكمةُ ال ُّدستوريَّةُ في التفيا
صغيرةٌ تتألَّفُ من سبعة أعضا ٍء (الما ّدة  3من قانون المحكمة
ال ُّدستوريَّة) بينما أصبَ َحت المحكمةُ ال ُّدستوريَّةُ في تركيا تض ُّم،
بعد تعديل ال ُّدستور عام  ،8282سبعة عشر عضواً وتُ َش ِّك ُل إذاً
إحدى المحاكم األكبر حجما ً .يُستَح َسن إجماالً إختيا ُر َع َد ٍد فردي
لقُضاة المحاكم ال ُّدستوريَّة وذلك بغية ت ََجنُّب تَعادُل األصوات
خالل التَّصويت حول القضايا .كما وينبغي تحدي ُد َعدَد قُضاة
المحكمة ،ومن األفضل إدراجُه في ال ُّدستور .يمنَ ُع ذلك فرو َع
الحكومة األخرى عن محاولة الترفيع في عدد أعضاء المحكمة
تعاطف كما فَ َع َل الرَّئيسُ
بغية الحصول على أحك ٍام أكثر
ٍ
المصريُّ السّابق حسني مبارك في بدايت القرن الحادي
والعشرين.
15

تفصيل ،راجع "المعايير الدَّوليَّة إلستقالل
القضائي أكثر
 14لمعالجةٍ حول إقامة اإلستقالل
ّ
ٍ
َّ
َّ
السُّلطة القضائيَّة" الصّادر عن المنظمة الدَّوليَّة للتقرير عن الدّيمقراطيَّة والمركز لإلنتقاالت
الدُّستوريَّة في تشرين األوَّل/أكتوبر 3102
15
ً
ص َد َر عن
الصَّفحات  022إلى  310من "الكفاح لل ّسلطة الدُّستوريَّة" بقلم تامر مصطفى َ
دار نشر كامبريدج عام .3112

مدَّة الوالية :قد تؤثِّ ُر م ّدةُ والية قضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة على
قدرة المحكمة على ال َع َمل بشك ٍل ُمستَقل .تُ َح ِّد ُد إذاً العدي ُد من
المحاكم ال ُّدستوريَّة م َّدةَ والي ٍة ُم َعيَّنةً لقُضاتها وغالبا ً ما تَتَراو ُح
الم َّدةُ هذه بين تسع وإثنتا عَشرة سنةً (رغم َّ
أن ُم َد َد الوالية
ُ
تَختَلفُ من دولة الى أخرى) .يسم ُح ذلك بتعيين قضا ٍة ُج ُد ٍد في
المحكمة بشك ٍل متواتر األمر الذي يُساع ُد على ضمان َعدَم
األخالقي
إبتعاد قرارات المحكمة إبتعاداً كبيراً عن فكر ال ُمجتَ َمع
ّ
والسياس ّي السّائد .هذا وقد تَتَّصفُ ُم َد ُد والية قُضاة المحكمة
ال ُّدستوريَّة بالقابلة أو بغَير القابلة للتَّجديد .ومن ال ُم َرجَّح أن تؤثِّر
ُمد ُد الوالية القابلةُ للتَّجديد (من قبل السُّلطة التَّشريعيَّة مثالً)
على أحكام القضاة إلى حد ما ،فقد يش ُع ُر القاضي بضغ ٍط يدفعُه
أحكام تُرضي الفاعلين ال ِّسياسيّين الذين يتحلّون
إلى إصدار
ٍ
بسلطة تَجديد أو إنهاء وال َيتهَ .س َم َحت ألمانيا أساساً ،على سبيل
المثال ،بتجديد والية قُضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة .غير
أنَّها أصبحت سنة  8792تعتمد ُمد َد والي ٍة غير قابل ٍة للتَّجديد
بغية إبعاد إمكانيَّة قبول أعضاء البرلمان أو َرفضهم لتجديد مدَد
ب سياسيَّ ٍةّ .إال َّ
أن إعتما َد ُمدد والي ٍة غير قابل ٍة
الوالية ألسبا ٍ
ِّ
َّ
َ
للتَّجديد (ومنها التعيين مدى الحياة) قد يُقلصُ إندفا َع القضاة
لل َع َمل بشك ٍل ف ّعا ٍل وحسَّ مسؤوليَّتهم أمام الفاعلين السِّياسيّين.
وتوصي لجنةُ البندقيَّة إجماالً بتحديد " ُم َد َد والي ٍة ثابتةً وطويلةَ
األمد غير قابل ٍة للتَّجديد" لقُضاة المحاكم ال ُّدستوريَّة.
16
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سنُّ التَّقاعُد :تفرضُ بعضُ الدول س َّن تقا ُع ٍد إلزامي لقُضاة
المحكمة ال ُّدستوريَّة .كما قد تُ َح ِّد ُد البلدانُ سنّا ً أدنى يبل ُغه كلُّ
قاض لكي يُصب َح مؤهَّالً ليُ َعيَّنَ عضواً في المحكمة ال ُّدستوريَّة.
ٍ
وقد يت ُّم إعتما ُد س َّن تقا ُع ٍد إلزامي إ ّما بدالً من تحديد م َّدة الوالية
أو باإلضافة إليه .وعلى سبيل المثال ،يستَطي ُع قُضاةُ المحكمة
ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة في ألمانيا أن يخدموا م َّدةَ إثنتا عشرة سنةً
فقط كما أنَّهُم ُمرغَمون على التَّقاعُد عند بلوغ عُمر الثَّماني
وستّين عاماً حتّى ولو لم تنته م َّدةُ واليتهم بعد (الما َّدتان  3و1
من قانون المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة).

إليها .كما يُ َش ِّك ُل تحدي ُد المؤهّالت القضائيَّة عائقاً إضافيّا ً
ب سياسي يرغبُ في
لتعبأةالمحاكم .فهو يُرغ ُم ك َّل
فاعل أو حز ٍ
ٍ
َجعل مؤيِّديه جزءاً من المحكمة ال ُّدستوريَّة على التَّأ ُّكد من َّ
أن
م َر َّشحيهم يتمتَّعون بالمؤهّالت األدنى ال ُم َح َّددة في ال ُّدستور .هذا
وقد تس َم ُح المؤهّ ُ
الت القضائيَّةُ بتحديد المناصب العا َّمة التي
ُ
ً
يتبيَّنُ تعيينُ من يشغلها عضوا في المحكمة ال ُّدستوريَّة غي َر
ب ،كالمناصب السياسيَّة التي يشغلُها أفرا ٌد ُمنتَخَ بون ،األمر
ُمناس ٍ
ً
َّ
الذي يُساه ُم أيضا في حماية المحكمة ال ُّدستوريَّة من التأثير
السِّياس ّي.
قد تشتَم ُل المؤهّالت القضائيَّة على ما يلي:
ٌ
بلدان عديدةٌ تَ َمتُّ َع قُضاة
العلميَّةُ أو ال ِمهنيَّةُ :تفترُضُ
الخبرة ِ
المحكمة ال ُّدستوريَّة بخبر ٍة سابق ٍة كقضا ٍة أو ُمحامين ،بينما تَس َم ُح
ٌ
بلدان أخرى بتَعيين أساتذ ٍة ورجال سياس ٍة قضاةً في المحكمة
الفرنسي ال يُرغ ُم أعضا َء المجلس ال ُّدستور ّ
ي
فالقانون
هذه.
ُّ
ّ
ً
َّ
ق ،وهو يج َع ُل تلقائيّا كلُّ رئيس
على التحلي بتدري ٍ
ب قضائي ساب ٍ
ق عضواً في هذا المجلس (الما ّدة  65من ال ّدستور
جمهوريَّ ٍة ساب ٍ
ِّ
ُّ
الفرنس ّي) .أ ّما أغلبية أعضاء المحكمة الدستوريَّة التركيَّة
فتَتَ َش َّك ُل من قُضا ٍة سابقين ،كما قد يتألَّفُ َع َد ٌد ُمعي ٌَّن من
ال ُم َر َّشحين للعضويَّة في المحكمة من ال ُعلَماء االقتصاديين
واالختصاصيين في العلوم السِّياسيّة (الما ّدة  835من ال ُّدستور
التّرك ّي).
العلمي أو عَد َد سنين
تُ َح ِّد ُد دساتي ُر بلدا ٍن ع َّد ٍة درجةَ التَّدرُّ ب
ّ
َ
الخبرة ال ُمكتَ َسبة في مهنة ال َّشخص السّابقة الضَّروريَّة ليُ َعيَّنَ
قاض في المحكمة ال ُّدستوريَّة .وعلى سبيل المثال ،يت ُّم إختيا ُر
ٍ
ال ُم َر َّشحين للعضويَّة في المحكمة ال ُّدستوريَّة اإليطاليَّة من إحدى
الفئات المهنيَّة التّالية:
22





 1.2المؤهّالت القضائيَّة
ت في ال ُّدستور ُمرتَبط ٍة ب ُمستوى التَّعليم
يض َمنُ تحدي ُد متَطَلّبا ٍ
ّ
ُ
وباإلنجازات المهنيَّة يُستَل َز ُم ت ََحلي قضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة
بها ،تَ َمتُّ َع القُضاة ال ُم َعيَّنين بالمهارة الضَّروريَّة للفَصل في
المسائل ال ُّدستوريَّة الصَّعبة والحاملة أه ّميَّ ٍة سياسيَّ ٍة التي تُرفَ ُع
 16الصَّفحة  311من المرجع نفسه لفيريرس كوميال ،و الصَّفحة  1من "الدُّروس العالميَّة
صدَر
ال ُمكتسبة :المحاكم الدُّستوريَّة واإلستقالل
القضائي وحكم القانون" بقلم فيوالين أوثمانَ ،
ّ
عام  3114عن المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية في سلسلة الكتابات البيضاء حول حكم
القانون.
 17الصَّفحة  311من المرجع نفسه لفيريرس كوميال.
18
القضائي" الصادر عن
لي لبناء الدُّستور :تصميم الفرع
ّ
الصَّفحة  02من "دَلي ٌل َع َم ٌّ
المؤسسة ال َّدولية للديمقراطيّة واإلنتخابات عام .3100

 19الصَّفحتان  042و 042من "اإلستقالليَّة مقابل ال ُمساءلة :السُّلطة القضائيَّة األلمانيَّة" في
ص َد َر عن دار نشر
"اإلستقالليّة القضائيّة في عصر الدّيمقراطيَّة :آرا ٌء نقديَّةٌ من العا َل /كلِّه" َ
جامعة فرجينيا عام .3110

المؤهّالت ال ُمتَضاربة :تُ َح ِّد ُد بعضُ ال ُّد َول أيضاً مجموعةً من
المهَن والمناصب التي ال يستَطي ُع قُضاةُ المحكمة ال ُّدستوريَّة
إشغالَها .ال يُمكنُ لقضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة في ألمانيا
ب في الفرع التَّ
شريعي أو التَّنفيذيّ في الوقت
مثالً تقلد منص ٍ
ّ
نفسه ،كما وال يستَطيعون ُممارسة أيُّ مهن ٍة أخرى غير مهنة
األستاذ في القانون (الما َّدتان  3و 1من قانون المحكمة
الدستوريَّة اإلتِّحاديَّة).
ت تمثيليَّ ٍة
ُمتَطلّبات أخرى :تقتضي بعضُ ال َّدساتير تلبيةَ متطلِّبا ٍ
ُم َعيَّن ٍة في إختيار أعضاء المحكمة ال ُّدستوريَّة .وعلى سبيل
المثال ،ينصُّ دستو ُر جنوب أفريقيا على "أخذ الحاجة إلى أن
والجنسي
العرقي
تعكس السُّلطةُ القضائيَّةُ تكوينَ جنوب أفريقيا
َ
ّ
ّ
إجمالي في تعيين المأمورين القضائيّين"
بعين اإلعتبار بشك ٍل
ّ
(الما ّدة  .)891وقد ت َّم تحدي ُد ال ُمتطلّب هذا بغية دَعم تب ُّدل السُّلطة

 20الصَّفحتان  02و 31من مرجع المؤسسة ال َّدولية للديمقراطيّة واإلنتخابات نفسه.

 21الصَّفحة  2من "تركيب المحاكم الدُّستوريَّة الصّادر عن لجنة البندقيّة عام .0221
5

قاض (عام ٌل أو ُمتقاعد) في إحدى محاكم إيطاليا
ٍ
العُليا (العاديَّة أو اإلداريَّة)
أو أُستا ٌذ في القانون
حام يتمتَّ ُع بعشرين سن ٍة من ال ُخبرة في المهنة.
أو ُم ٍ

22

اإليطالي.
المادّة  021من الدُّستور
ّ

القضائيَّة ،بعد سقوط سياسة التَّمييز العنصر ّ
ي ،من سلط ٍة
أغلبها ذكور ٌّ
ي ومن ذوي البشرة البيضاء إلى هيئ ٍة تُ َمثِّ ُل التَّنَوُّ َع
السّائ َد في جنوب أفريقيا.

 .3آليّات تعيين القُضاة
إجراءات تعيين قُضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة أحد األسئلةُ
ُ
تُ َش ِّك ُل
األه ّم التي سيُواجهُها فاعلو السّياسات أثناء إنشائهم المحكمة.
ف
فرغم بذل القُضاةَ لجُهودَهم لتفسير القانون
بشكل ُمنص ٍ
ٍ
وإلصدار القرارات غير ال ُمتَ َحيِّزة ،تلعبُ آراؤهم السِّياسيَّةُ
طبيعيّا ً دوراً في كيفيَّة تطبيقهم لل ُّدستور .وقد أصبَ َح من ال َمقبول
أن يؤ ّدي الفاعلون السّياسيّون دوراً في إختيار قُضاة المحكمة
ال ُّدستوريَّة وذلك بسبب المسائل ال ُّدستوريَّة ال ُمه َّمة التي تُرفَ ُع
إلى المحكمة ال ُّدستوريَّة وتأثير قرارات المحكمة الهام على
السّياسة .كما يُستَح َسنُ إشرا ُ
در واس ٍع من الفاعلين السِّياسيّين
ك قَ ٍ
في عمليَّة تعيين القُضاة بغية تَشجيعهم على تشريك المحكمة
سياسيا لكي يخضع كلُّ فاع ٍل سياسي يخ َس ُر أمام المحكمة وال
يُواف ُ
ق على أحكامها لألحكام هذه عوضا ً عن ُمهاجمة المحكمة
ُ
نماذج شائع ٍة لتعيين قُضاة المحكمة
ثالث
ل
ُ
وتشم
.
ها
وإضعاف
ٍ
ال ُّدستوريَّة نموذ َج األغلبيَّة الموصوفة في السُّلطة التَّشريعيَّة،
ونموذج المجلس القضائ ّي ،ونموذج المجموعات اإلنتخابيَّة
ال ُمتَ َعدِّدة.
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سلط ِة
1. 3
نموذج األغلبيَّة الموصوفة في ال ُّ
َ
التَّشريعيَّة
تَمنَ ُح بعضُ ال ُّد َول السُّلطةَ التَّشريعيَّةَ صالحيَّةَ تعيين قُضاة
المحكمة ال ُّدستوريَّة .يساع ُد ذلك على ُموازنة ال ّسلطة ال َممنوحة
إلى المحكمة في مجال إبطال القوانين ال ّ
صادرة عن السُّلطة
التَّشريعيَّة .يُ َعيِّنُ مثالً ك ٌّل من المجل َسين النّيابيَّين في ألمانيا ،أال
وهما مجلس ال َّشعب األلمان ّي والمجلس اإلتِّحاد ّ
األلماني،
ي
ّ
ُّ
نصفَ َعدَد قُضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة بأغلبيَّة الثلثَين.
يهدُفُ هذا القانون إلى ت ََجنُّب سيطرة الطَّ َرف الحاكم على جميع
تَعيينات قُضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة (األمر الذي عادة ما يحد ُ
ُث
في صورة إعتماد األغلبيَّة البسيطة) وإلى تَشجيع األحزاب على
ت في إختيار ال ُم َر َّشحينّ .إال َّ
أن تجربة
العمل معا ً إليجاد تسويا ٍ
ألمانيا تُظه ُر أيضاً في َّ
أن ت ََح ُّك َم السُّلطة التَّشريعيَّة في تعيينات
ّ
قُضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة قد يؤ ّدي إلى الجمود والتأجيل في
ملء ال ّشغور القائم في المحكمة كلَّما عجزَت األطرافُ ال ُمختَلفةَ
عن اإلتِّفاق.
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أ ّما العدي ُد من ال ُّد َول األخرى فتُقَ ِّس ُم سلطةَ تَعيين قُضاة المحكمة
ال ُّدسوريَّة على ع َّدة فاعلين مختلفين منهم سياسيّون ومنهم غير

خيارات لمنطقة ال َّ
ٌ
شرق
 23ل ُمعالج ٍة ُمفَصَّل ٍة لهذه النَّماذج ،راجع "تعيينات المحاكم الدُّستوريَّة:
األوسط وأفريقيا" سيص ُد ُر خالل عام  3102عن المركز لإلنتقاالت الدُّستوريَّة والمؤسسة
ال ّتالي:
الموقع
على
وي َت َو َّف ُر
للديمقراطيّة واإلنتخابات
ال َّدولية
http://constitutionaltransitions.org/
 24في مجلس ال َّ
بشكل نسبي،
شعب األلماني تُ َعيِّنُ لجنةٌ خاصّ ةٌ ،تتمثَّ ُل فيها جميع األطراف
ٍ
ُّ
ً
َ
حادي
قضاة المحكمة الدُّستوريَّة إعتمادا على تَصويتٍ بأغلبيَّة الثلثين .أ ّما في المجلس اإلتِّ ّ
المجلس .
أعضاء
ت كامل
ص ِّو ُ
األلماني ُ
ُ
ُ
في َ
ّ
6

ُمتَ َعلِّقين بالحكومة .ويُ َش ِّك ُل كال نَموذج المجلس القضائ ّي
ونَموذج المجموعات اإلنتخابيَّة ال ُمتَ َعدِّدة مثالَين عن هذا المأخذ.
 2. 3نَموذج المجلس القضائ ّي
اختارت بعضُ الدول انشاء مجلساً قضائيّا ً يو َك ُل مه َّمةَ تعيين
ال ُم َر َّشحين للعضويَّة في المحكمة ال ُّدستوريَّة ،وذلك بغية حماية
المحكمة من التّأثير السِّياس ّي .تتألَّفُ لجنةُ الخدمات القضائيَّة في
جنوب أفريقيا مثالً من بعض أعضاء السُّلطتَين التَّشريعيَّة
والتَّنفيذيَّة باإلضافة إلى ُمحامين وأساتذ ٍة في القانون وأعضا ٍء
مركز في المحكمة
يُ َعيِّنُهم رئيسُ الجمهوريَّة .وفي حال شغور
ٍ
َض ُع تحدد مواعيد
ال ُّدستوريَّة ،تتلقّى اللَّجنةُ طلبات العضويَّة ،وت َ
ت معهم يُس َمح
مع المترشحين الذين تم اختيارهم ،وتجري ُمقابال ٍ
ث في ال ُم َر َّشحين ،وتُقَ ِّد ُم أخيراً
وتتباح ُ
ألي كان حضو ُرها،
َ
الئحةً إلى رئيس الجُمهوريَّة تحتوي على أسماء ثالثة
مر َّشحين ،ويُت َر ُ
ض الرَّئيسُ
ك للرَّئيس إختيارُ أحدَهم .أ ّما إذا َرفَ َ
َّ
ّ
الالئحةَ ال ُمقَ َّدمة إليه ،فعليه تبرير قراره هذا ،وعلى اللجنة
وض ُع الئح ٍة أُخرى يجب على الرَّئيس اإلختيار منها (المادةَّ
 891من دستور جنوب أفريقيا).
 3.3نموذج الدوائر اإلنتِخابيَّة ال ُمتَ َعدِّدة
يش ُم ُل مأخ ُذ الدوائراإلنتخابيَّة ال ُمتَ َعدِّدة تعيين قُضاة المحكمة
ال ُّدستوريَّة هو أيضا ً قدراً واسعاً من الفاعلينّ ،إال َّ
أن ك ُّل
مؤسَّس ٍة تقو ُم في هذا النَّمو َذج وحدُها بتعيين بعض أعضاء
َختار ُم َر َّشحاً
المحكمة ،عوضا ً عن تعا ُون جميع المؤسَّسات لت َ
إختياراً نهائيّا ً .وقد َع َّدلَت تركيا دُستو َرها عام  8282لتَعتَم َد
نموذ َج المجموعات اإلنتخابيَّة ال ُمتَ َعدِّدة في ما يخصُّ تَعيين
أعضاء المحكمة ال ُّدستوريَّة التِّركيَّة .وهَ َدفَت التَّ
ُ
عديالت هذه في
دور في
لقدر أو َسع من الفاعلين بتأديَة
جُزئها إلى السَّماح
ٍ
ٍ
تشكيل المحكمة ال ُّدستوريَّة التّركيَّة التي رآها العدي ُد من النّاس
تحتَ سيطرة نخب ٍة صغير ٍة .كما وكان للرَّئيسُ قبل إدخال هذه
التَّعديالت أن يُ َعيِّنُ جمي َع أعضاء المحكمة ال ُّدستوريَّة فيختارُهم
من أعضاء محاكم تركيا العُليا (بما فيها المحاكم العسكريَّة)
ومن ال ُمحامين األقدَمين وال ُم َوظَّفين اإلداريّين (الما َّدة  815من
دستور تركيا قبل تعديالت عام  .)8282أ ّما بعد إقامة التَّعديالت
ال ُّدستوريَّة عام  ،8282فأصبَ َحت السُّلطةُ التَّشريعيَّةُ التِّركيَّةُ ،أال
وهي الجمعيَّةُ الوطنيَّةُ الكبرى ،تُ َعيِّنُ ثالثة أعضا ٍء من أعضاء
المحكمة ال ُّدستوريَّة وبات رئيسُ الجمهوريَّة يختا ُر قُضاةً من
قدر أوسع من ال ُم َر َّشحين يشتَم ُل اليوم على قُضا ٍة من محاكم
ٍ
درج ٍة أدنى ،وأساتذ ٍة في القانون واإلقتصاد والعلوم السِّياسيَّة،
الرئاسي
باإلضافة إلى المجموعات التي كانَت مؤهَّلةً للتَّعيين
ّ
قبل تعديل ال ُّدستور (المادة  815من دستور تركيا).
التونسي إتِّبا َع
ويقتَر ُح مشروع دستور حزيران/يونيو 8283
ّ
نموذج المجموعات اإلنتخابيَّة ال ُمتَ َعدِّدة لتَعيين أعضاء المحكمة
بعض عناصر
ال ُّدستوريَّة ال ُمنشأة حديثا ً وتُدخ ُل في الوقت نفسه
َ
نموذج األغلبيَّة التَّشريعيَّة الموصوفة (الما ّدة  886من مسوَّدة
دُستور حزيران/يونيو  .)8283ويقتضي مشروع ال ُّدستور
بالتالي عمليَّةً تتض َّمنُ مرحلتَين .تقضي المرحلةُ األولى بأن يُع َّد
ك ٌّل من رئيس الجمهوريَّة ورئيسُ مجلس النُّواب ورئيس

الوزراء ومجلس القضاء األعلى الئحةً ُمستَقلَّةً من ال ُم َر َّشحين،
واسع من الفاعلين السّياسيّين
قدر
األمر الذي يَضمنُ ُمشاركةَ ٍ
ٍ
ومن المجموعات السّياسيَّة (كالسُّلطة القضائيَّة مثالً)ّ .إال أنَّه في
حال إنتماء كال رئيس الوزراء ورئيس مجلس النُّواب إلى
الحزب السياس ّي نفسه ،قد ال تُقَ ِّد ُم العمليَّةُ ال ُمقترحة لتونس
فرصةً ل ُمشاركة أحزاب ال ُمعارضة بالقَدر ال ُمتَمنّى .أ ّما المرحلة ُ
مجلس النُّواب على إنتخاب قضاة المحكمة من
الثانيةُ فتَحم ُل
َ
َّ
ُّ
بين اللَّوائح األربعة من ال ُم َرشحين .ينبغي على مجلس النواب
ّ
والالئحةُ تشم ُل ستَّةَ
إنتخابُ ثالثة قضا ٍة من ك ِّل الئح ٍة
ُم َر َّشحين .يضمنُ هذا األم ُر تأدية كل من الفاعلين السِّياسيّين
المصرح له بإقتراح ال ُم َر َّشحين دوراً في تشكيل المحكمة.
باإلضافة إلى ذلك ،يت ُّم إنتخاب القُضاة في مجلس النُّواب
بأغلبية الثُّلثَين ،األمر الذي يُ َش ِّج ُع األحزاب السّياسيَّة ال ُمختَلفة
ال ُم َمثَّلة في المجلس على التَّعا ُون للوصول إلى تسويَ ٍة في ما
يخصُّ ال ُم َر َّشحين.

 .4آليّات ال َعزل
قد تتحلّى قواع ُد عَزل قضاة المحكمة ال ُّدسوريَّة باأله ِّمية نفسها
التي تحملُها القواع ُد ال ُمعتَ َمدة لتعيينهم .وتت ُر ُ
ك القواع ُد التي
قاض ،كالقواع ُد التي تَمنَ ُح مؤسَّسةً سياسيَّةً
تُ َسهِّ ُل ج ّداً عز َل
ٍ
ب األم ُر موافقةَ
واحدةً سلطةَ َعزل
قاض من دون أن يتطلَّ َ
ٍ
مؤسَّس ٍة أخرى على قبول القرار أو إبرامه ،أو من دون امكانية
ضةً
الطعن في القرار،يجعل قُضاةَ المحكمة ال ُّدستوريَّة عُر َ
صرُّ فَ بإستقالليَّ ٍة إن
للضَّغط السّياس ّي .فال يستَطي ُع القُضاةُ التَّ َ
تَخَ َّوفوا من أن تؤ ّدي قراراتُهم إلى عَزلهم.
لهذا ال َّسبَب يبدو من ال ُمه ِّم َوض ُع قواعد واضح ٍة و ُم َح َّدد ٍة تُنَظِّ ُم
قاض عن منصبه في المحكمة
األسباب ال ُممكنة من عزل
َ
ٍ
ُ
ال ُّدستوريَّة وإجراءات عَزله .كما أن صعوبة تغيير القواعد هذه
بعد إقرارها أمر بالغ األهمية  ،وذلك بهدف حماية إسستقالليَّة
القُضاة .يَفي إدرا ُج القواعد هذه إذاً في ال ُّدستور بدالً من
ض  ،وذلك َّ
ألن تغيي َر
تحديدها في
تشريع عادي لهذا ال َغ َر َ
ٍ
إجراءات عَزل القضاة عن المحكمة ال ُّدستوريَّة سيتطلَّبُ تعديالً
دستوريّا ً.
 1. 4تعليل ال َعزل
قاض عن
األسباب التي تس َم ُح بعزل
ص ُر معظ ُم البلدان
تح ُ
َ
ٍ
المحكمة ال ُّدستوريَّة لتشم َل عادةً فقدانَ األهليَّة بسبب المرض
صرُّ ف
(الجسديّ أو ال َعقل ّي) أو اإلدانةَ بجناي ٍة أو سوء التَّ َ
القضائي.
ّ
 2. 4إجراءات ال َعزل
ُ
تختَلفُ
اإلجراءات ال ُمتَّبَعة ل َعزل القضاة عن المحكمة
ال ُّدستوريَّة من بل ٍد إلى آخر .ففي بلدا ٍن ع َّدة كإيطاليا وألمانيا،
ص ِّوتوا على عَزل
ينبغي على أعضاء المحكمة ال ُّدسوريَّة أن يُ َ
القاضي .وقد يتطلَّبُ إقرا ُر عَزله األغلبية الموصوفة كما هو
ُ
حيث يستلز ُم إقرا ُر ال َعزل أغلبية
األمر في ألمانيا وإيطاليا
الثُّلثَين (الجزء  ٧من قانون إيطاليا ال ُّدستوري األوَّل ال ّ
صادر في
7

 88آذار/مارس  8763والما ّدة  826من قانون المحكمة
ال ُّدستوريَّة اإلتِّحاديَّة) .يجعل ذلك إذاً
قاض ما من
قرار عزل
َ
ٍ
مشموالت ُزمالئه بغية ضمان عدَم تَسييس تَقييم اإلدِّعاء ال ُمقَ َّدم
القضائي مثالً قدر اإلمكان.
صرُّ ف
ض ّد القاضي كسوء التَّ َ
ّ
أ ّما جنوب أفريقيا فيعتم ُد عمليَّةَ عز ٍل لقضاة المحكمة ال ُّدستوريَّة
تقو ُم على َمرحلتَين .أ َّوالً ،ينبغي على لجنة الخدمات القضائيَّة
أن تَتَ َوصَّل إلى نتيجة تقضي َّ
بأن القاضي أساء التَّصرُّ ف بشك ٍل
فادح أو أنَّه غير كف ٍء إجماالً أو أنَّه يُعاني من فقدان األهليَّة.
ٍ
قرار يدعو
ق على
ثانياً ،يجبُ على الجمعيَّة الوطنيَّة أن تُواف َ
ٍ
بأغلبية الثُّلثَين إلى عزل القاضي .ث َّم يقو ُم رئيسُ الجمهوريَّة
ب َعزل القاضي رسميّاً ( الما ّدة  899من دستور جنوب أفريقيا).
ٌ
وتصويت
تتطلَّبُ عمليَّةُ ال َعزل هذه موافقةَ مؤ َّس َستَين علَيها
باألغلبية الموصوفة من طرف السُّلطة التَّشريعيَّة.

 .5مجال االختصاص
تختلف صالحيات المحاكم الدستورية بشكل كبير وقد تشمل
أي من النطاقات التالية:
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النصوص التشريعية:غالبا ما تسند للمحكمة الدستورية
صالحية مراجعة دستورية القوانين والقرارات الداخلية
الصادرة عن السلطة التشريعية (مثالً في ما يتعلق بالعملية
التشريعية) و/أو حاالت اإلغفال أو عدم التصرف التشريعي
حيث يفرض الدستور اتخاذ قوانين.
المسؤولون التنفيذيون والهيئات التنفيذية :قد توكل المحاكم
الدستورية بمراجعة األعمال والقرارات التنفيذية ,بفض
النزاعات المتعلقة بفعالية الهيئة و/أو لترؤس إجراءات ادانة
المسؤولين او محاكمات مسؤولين حكوميين المتهمين بالفساد.
النظام الفدرالي :في النظام الفدرالي ،تنشأ النقاشات الدستورية
ال محالة بين مستويات الحكومة المختلفة ما يتطلب جهةً
تفضها .قد تنشأ النزاعات بين الحكومة المركزية والحكومات
الفرعية أو بين الحكومات الفرعية فيما بينها .وغالبًا ما ترتبط
هذه النزاعات بدستورية القانون المعتمد أو اإلجراء المتخذ من
قبل الحكومة الوطنية أو حكومة فرعية .تتيح كافة الدساتير
الفدرالية نوعًا من المراجعة الدستورية .تتمتع المحكمة
الدستورية الفدرالية في ألمانيا بصالحية موسعة حول المسائل
المرتبطة بالنظام الفدرالي للحكومة (قانون المحكمة الدستورية
الفدرالية ،المادة .)83
26

حماية الحقوق :إذا استطاع المواطنون األفراد اللجوء
للمحكمة الدستورية لالدعاء بانتهاك حقوقهم الدستورية من
خالل التشريع أو باإلجراءات التنفيذية (الفقرة  ،)5ستفسر
القرارات الناتجة عن ذلك محتوى ونطاق الحقوق الواردة في
الدستور وتحدد موجبات الدولة بتنفيذ هذه الحقوق.
 25ترد أربعة من هذه الفئات في دراسة ألندرو هاردينغ بيتر ليالنتد وتانيا غروبي تحت
عنوان :المحاكم الدستورية :شكلها ووظائفها وممارساتها من وجهة نظر مقارنة ،في المحاكم
الدستورية :دراسة مقارنة (إصدار هاردينغ وليالند) (وايلدي وسيمونز وهيل .)8227
 26ألك ستون سويت ،المحاكم الدستورية في كتاب أوكسفورد للقانون الدستوري التقارني
(إصدار روزنفيلد وساجو) (أوكسفورد.188 ،)8288 ،

عملية وضع الدستور :قد يتم التوجه إلى محكمة دستورية
لفض النزاعات التي تنشأ في عملية صياغة الدستور أو
مراجعة دستورية التعديالت التي أدخلت عليه عليه .فقد طُلب
من المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا مراجعة دستور عام
 8775قبل دخوله جيز التنفيذ لتصدق مطابقته مع المبادئ التي
ينص عليها دستور  8771المؤقت .ورفضت المحكمة
الدستورية في كولومبيا محاولة الرئيس السابق ألفارو أوريبي
بتعديل الدستور ليُسمح له بالترشح لوالية ثالثة ألن التعديل
سيمس بعدد من القيود الدستورية المسلطة على صالحية
الرئيس ويشكل بالتالي استبداالً (أو تغييرً ا) غير قانوني
للدستور (القرار .))8282( Sentencia C-141
27
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األحزاب السياسية واالنتخابات :تُمنح بعض المحاكم
الدستورية صالحية تحديد قانونية األحزاب السياسية ومراجعة
دستورية األعماال التي تقوم بها األحزاب أو تصديق النتائج
االنتخابية .فقد لعبت المحكمة الدستورية التركية مثالً دورً ا
فاعالً ومثي ًرا للجدل حين قررت منع األحزاب السياسية كلما
ثبت أن قواعد هذه األحزاب تنتهك مبادئ الدستور.
القانون الدولي :قد يُسمح لمحكمة دستورية بتحديد واجبات
الدولة ضمن االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة
طرفًا فيها ،وإذا ما كانت الدولة قد استوفت هذه الواجبات
باإلضافة إلى دستورية واجبات الناتجة عن المعاهدة.
قد تُمنح المحاكم الدستورية الصالحية في أي من هذه
المجاالت .في بعض الحاالت تكون صالحية المحكمة
الدستورية محدودة بعض الشيء؛ في بلجيكا مثالً ،يحق
للمحكمة الدستورية أن تراجع التشريع بما في ذلك التناقضات
في القوانين ضمن النظام الفدرالي البلجيكي (المحكمة
الدستورية البلجيكية ،المادة  .)818لكن تمنح صالحيات
واسعة نسبيًّا بما في ذلك عددًا من المذكور أعاله الى عدد
كبيرً ا من المحاكم الدستورية

 .6طرق اللجوء الى المحكمة
قد تصل الدعاوى إلى المحكمة الدستورية بطرق مختلفة ،بما
في ذلك اإلحالة من محاكم أخرى أو من فروع أخرى في
المحكمة أو خالل الشكاوي الفردية التي يحملها المواطنون.
29

اإلحالة من محاكم أخرى :في صورة النظام المركزي
للمراجعة الدستورية ،يجب على أي محكمة تبت في مسألة
تشمل تفسي ًرا دستوريًّا أن تحيلها إلى المحكمة الدستورية
(فقرة  .)8.3يتم تعليق اإلجراءات في المحكمة في المستوى
األدنى حتى تراجع المحكمة الدستورية المسألة ،ويكون قرار
المحكمة الدستورية ملز ًما للمحكمة في المستوى األدنى.
 27قرار تصديق المحكمة الدستورية .75/83
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اإلحالة من مسؤولين تشريعيين أو حكوميين :في بعض
الدول ،يجوز للمشرعين أن يتوجهوا للمحكمة الدستورية
مباشرةً .في بعض األحيان يجب أن يتوفر عدد محدد من
المشرعين في الطلب ليتم قبول العريضة ،وهذا الشرط قد
يؤثر على قدرة األحزاب السياسية المعارضة بالتوجه للمحكمة
عضوا في مجلس
الدستورية .تحتاج فرنسا مثالً إلى 52
ً
الشيوخ أو في الجمعية العمومية إلحالة تشريع في البرلمان إلى
المجلس الدستوري (دستور فرنسا ،المادة  .)58وتمنح دساتير
أخرى بعض المسؤولين الحكوميين صالحية التوجه إلى
المحكمة الدستورية كالوسطاء في مادة حقوق اإلنسان ورئيس
مجلس النواب ورئيس الجمهورية أو رؤساء الهيئات المستقلة
(مثالً لجنة إنتخابية).
آلية الدعوى الفردية :تمنح بعض الدول المواطنين حق رفع
قضية إلى المحكمة الدستورية مباشرةً .وقد يشمل هذا الحق
منظمات المجتمع المدني التي تُعنى بفض النزاعات المتعلقة
بالمصلحة العامة .في هذا اإلطار ،يمنح الدستور الكولومبي
كل مواطن حق التوجه إلى المحكمة الدستورية للتشكيك في
دستورية القوانين والمراسيم التنفيذية والتعديالت التي أدخلت
على الدستور (المادة  .)818تعتبر الدعاوى الفردية أداةً قوية
لضمان نفاذ قوانين حقوق الدستور .وتساعد هذه الدعاوى
ضا على توليد الدعم الشعبي للمحكمة بما أن قراراتها تساهم
أي ً
في حماية حقوق المواطن .إال ان السماح للمواطن بتوجيه
الدعاوى قد يزيد من عدد القضايا أمام المحكمة ويتطلب أن
يكون للمحكمة الدستورية بنية كافية (ككتاب قانون و
مساعدين) لتيسير تدفق القضايا.

 .7أشكال المراجعة الدستورية
يمكن للمحاكم الدستورية المشاركة في مراجعة األنظمة
الدستورية قبل دخولها حيز التنفيذ (مراجعة مسبقة) أو بعده
(مراجعة الحقة) .تسمح بعض الدول للمحكمة الدستورية
بممارسة أحد أشكال المراجعة بينما تعطي دول أخرى
المحكمة صالحية ممارستهما معًا .يجوز للمحكمة الدستورية
الفدرالية األلمانية اجراء كال المراجعتين المسبقة والالحقة
(القانون األلماني األساسي ،المواد  )8( 73و822؛ وقانون
المحكمة الدستورية الفدرالية المواد  )5( 83و.)18-95
7.7المراجعة المسبقة واآلراء االستشارية
قد تُمنح المحاكم الدستورية صالحية مراجعة دستورية مشاريع
القوانين قبل سنها من قبل المجلس التشريعي أو بعد ذلك لكن
قبل تنفيذها،و هو ما يُعرف بالمراجعة المسبقة .يتمثل الهدف
من المراجعة المسبقة في كشف القوانين الالدستورية قبل أن
ينتج عنها أي خرق للدستور يتسبب في ضرر ما .تصدر
مطالب المراجعة المسبقة عادة من قبل مسؤولين سياسيين؛
أعضاء المجلس التشريعي (في الغالب ممثلي المعارضة
السياسية) أو المجلس التنفيذي أو ممثلي الحكومات اإلقليمية.
تطلب فرنسا من المجلس الدستوري مراجعة كافة القوانين
المؤسساتية (األنظمة التي تطبق أو تزود األحكام الدستورية
30
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بتفاصيل أكبر) وكافة مشاريع قوانين التي يبادر بها األعضاء
قبل سنها (الدستور الفرنسي المادة .)58
31

ضا إصدار اآلراء االستشارية.
يُمكن للمحاكم الدستورية أي ً
تطلب الحكومة عادةً اآلراء االستشارية في ما يتعلق بدستورية
القوانين المقترحة كما أنها قد تطلب أحيانًا اإلرشاد حول تفسير
أو مفاعيل األحكام الدستورية.
 7.7المراجعة الالحقة
تتمتع معظم المحاكم الدستورية بصالحية مراجعة دستورية
القوانين بعد سنها في ما يُعرف بالمراجعة الالحقة .يتم هذا
النوع من المراجعة في الحاالت التي تنطوي على مسألة
دستورية تصل إلى المحكمة الدستورية نتيجة طعن أو إحالة من
محكمة من مستوى أدنى .المراجعة الالحقة تتيح للمحكمة
مراجعة دستورية القانون بعد أن يدخل حيز التنفيذ فترة كافية
ليظهر تأثيره على أرض الواقع .من األسهل أحيانًا تقييم إذا ما
كان قانون ما سينتهك الحقوق الدستورية أو أحكام أخرى بعد
سريانه.
32
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 .8صالحيات المعالجة
قد تُمنح المحاكم الدستورية مروحة من العالجات التي يمكن
تطبيقها لدى إصدار حكم في ما يتعلق بفعالية حكمها .وتشمل
هذه الخيارات:
إعالن الالدستورية :تختلف قواعد إعالن عدم الصالحية.
يمكن للمحاكم الدستورية مبدئيا إعالن أن قانونًا كامالً أو جز ًءا
منه غير دستوري .وقد يأخذ حكمها مفعوالً فوريًّا أو مؤخرً ا
إلعطاء المجلس التشريعي الوقت لتعديل القانون أو إصدار
قانون جديد .تتبنى بعض المحاكم مقاربة حذرة بشكل خاص في
إصدار إعالن عدم الصالحية .فقد انتجت المحكمة الدستورية
اإليطالية مثالً ممارسة تقضي بإصدار "قرارات تفسيرية" تعلن
من خاللها أن تفسي ًرا معيّنًا لقاعدة قانونية غير دستوري أو أنه
هناك تفسير دستوري واحد لتلك القاعدة القانونية  ،مما يتطلب
من كافة المحاكم االلتزام بهذا التفسير في القضايا المستقبلية.
في الحاالت التي تنتهك فيها اللغة القانونية الدستور بوضوح،
تصدر المحكمة الدستورية االيطالية مثال إعالنا بعدم
صالحيتها.
الغرض من الحكم :يكون قرار المحكمة الدستورية في بعض
األنظمة ملز ًما وغير قابل للعزل .وقد منحت الدساتير في
حاالت نادرة المجلس التشريعي صالحية التفوق على قرارات
المحكمة الدستورية .مثالً والى حدود سنة  ،8223كان الدستور
الروماني يسمح للبرلمان أن يطغى على قرار المحكمة
الدستورية بإلغاء قانون إذا أقر ثلثا كل غرفة القانون مجددًا
(الدستور الروماني المادة  816قبل تعديل  .)8223وفي سنة
 ،8223عدلت رومانيا دستورها إلزالة هذا الحكم (دستور
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رومانيا ،المادة  .)819كما يمكن تعديل الدستور استجابةً لقرار
محكمة دستورية .وقد تصدر المحاكم الدستورية أيضً ا بعض
القرارات كالمسائل االستشارية التي ال تكون ملزمة لوحدات
أخرى من الحكومة أو لمحكمة دنيا.
إلغاء النتائج االنتخابية :حيث يحق للمحكمة الدستورية
ضا بصالحية إبطال نتائج
لتصديق انتخابات البلد ،تتمتع أي ً
االنتخابات إذا وجدت أن الحقوق الدستورية قد انتُهكت خالل
عملية االنتخاب .قد يكون إلبطال نتائج االنتخابات عواقب
وخيمة وموسعة على ديمقراطية الدولة وقد تؤدي إلى فترات
من االرتباك وفقدان الثقة إذا تم حل الهيئة المنتخبة كنتيجة
لقرار المحكمة (كما كان األمر حين أبطلت المحكمة الدستورية
العليا في مصر أول انتخابات برلمانية بعد رحيل مبارك في
 .)88/8288يجب على صانعي السياسات األخذ بعين االعتبار
العواقب المحتملة حين يقررون الصالحيات التي سيتم منحها
للمحكمة الدستورية في ما يتعلق بالقوانين االنتخابية
واالنتخابات.
األوامر االحترازية والمؤقتة :تما ًما كما هو األمر بالنسبة
للمحاكم العادية ،تتمتع المحاكم الدستورية بصالحيات إصدار
األوامر االحترازية التي و هي أوامر تطلب من شخص ما
اتخاذ إجراءات معينة أو منعهم من ذلك .كما يمكن للمحاكم
الدستورية أيضً ا إصدار ااقرارات المؤقتة في حين يكون النظر
في القضية مستم ًّرا ،كقرار باستئناف المدعيية عملها ,في
الوقت الذي تقيم فيه المحكمة أن إنهاء عقد العمل نتج عن تمييز
ينتهك أحكام الدستوري.

 .9الخاتمة
تلعب المحاكم الدستورية دورًا هاما في تعزيز الديمقراطية
وتساهم في ترسيخ سيادة القانون .بما أن المحكمة الدستورية
هي المؤسسة الموكلة بتحديد معنى األحكام في الدستور وفض
النزاعات الدستورية التي قد تنشأ دائ ًما بين األطراف السياسية
أو األحزاب في أي حكومة ديمقراطية يتطلب تصميمها
والصالحيات الممنوحة لها دراسة متأنية من صانعي القرارات.
ليس هناك شكل مثالي للمحكمة الدستورية .سيعتمد تصميم
المحكمة على اإلطار لسياسي واالجتماعي الفريد للدولة .لكن
حين يقرَّر كيف ستبدو المحكمة الدستورية ،على صانعي
السياسيات أن يدركوا أن الديمقراطية الدستورية المتينة تحتاج
لمحكمة تتمتع بما يكفي من الصالحيات لضمان احترام
الدستور كأعلى قانون في البالد .يجب على صانعي السياسات
ضا أن يأخذوا بعين االعتبار وضع قواعد تشجع على تعيين
أي ً
أفراد ذوي مؤهالت ومميزين كقضاة في المحكمة الدستورية
وتحمي قدرتهم على العمل بشكل مستقل عن وحدات الحكومة
األخرى .إن استجابة صانعي السياسات الى المسائل الواردة في
هذه الدراسة سيكون له أثر طويل األمد على قدرة المحكمة
الدستورية على لعب دورها بشكل فعال.

حول المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية
إن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هي
منظمة غير حزبية ومستقلة وغير هادفة للربح
ومسجلة في برلين ،ألمانيا .تعزز هذه المنظمة
المشاركة السياسية للمواطنين ،ومساءلة مؤسسات
الدولة وتطوير المؤسسات الديمقراطية في جميع
أنحاء العالم .وتساعد المنظمة على إيجاد سبل محلية
لتعزيز الحق الكوني للمواطنين في المشاركة في
الحياة السياسية لبلدهم ،على النحو المنصوص عليه
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
http://www.democracy-reporting.org
أو التواصل عبرinfo@democracy-reporting.org :

حول مركز عمليات االنتقاالت ال ُّدستوريَّة
في كلّيَّة الحقوق في جامعة نيويورك
يقوم مركز عمليات االنتقاالت ال ُّدستوريَّة في كلّيَّة
الحقوق في جامعة نيويورك بانتاج وتعبئة المعرفة
الالزمة لمساندة عملية البناء الدستورى.وتستحدث
االنتقاالت ال ُّدستوريَّة تلك المعرفة من خالل تحديد
القضايا الهامة ذات األهمية القصوى فى تحقيق نجاح
االنتقاالت ال ُّدستوريَّة ،حيث يعوق عدم تواجد أبحاث
مناسبة ومواكبة فاعلية المساعدة التقنية لعملية البناء
الدستورى ،مما يؤدى ويقود شبكات الخبراء الدولية
الى إستكمال مشاريع بحث موضوعية تكون من
شيمها إمداد الممارسين بخيارات السياسات المرتكزة
على األدلة .وتقوم االنتقاالت ال ُّدستوريَّة بتعبئة تلك
المعرفة من خالل برنامج عالجى مبتكر يصبح بمثابة
"مكتب مساندة خلفى" يدعم بحوث المستشارين
الدستوريين فى هذا المجال وينشر على األرض
خبراء هيئة التدريس والباحثين الميدانيين لتحقيق
الدعم على األرض .ونتولى تلبية احتياجات البعثات
الميدانية الحالية للبحث الشامل معززين بشكل كبير
تأثيرهم وفاعلية دورهم كمستشارى وممثلى تلك
السياسات.
http://www.constitutionaltransitions.org
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تم إعداد هذه النشرة بمسااعدة مان اإلدارة االفدرالياة
السويسااارية للشاااؤون الخارجياااة .،وزارة الخارجياااة
األلمانية والسافارة البريطانياة فاي طارابلس وتتحمال
المنظمااة الدوليااة للتقرياار عاان الديمقراطيااة ،وحاادها
مسااااؤولية المحتويااااات .كمااااا ّ
أن هااااذه المحتويااااات ال
تعكس بالضرورة وجهات نظر الجهات المانحة.

