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الرقابة الالحقة على دستورية القوانين في القانون المقارن

ملخــص
تمكن من كشف حالة عدم الدستورية التي
حيز النفاذ ّ
الرقابة الالحقة على دستورية القوانين أي التثبت من دستورية أحكام قانونية دخلت ّ
تظهر عند تطبيق قانون ما والتي لم يكن من املمكن أحيانا تشخيصها في بداية األمر.
وتعرض هذه املذكرة الخطوط التوجيهية للرقابة الالحقة التي يمكن اعتمداها كعناصر للتفكير بالنسبة للدول التي تنوي إرساء هذه اآللية
ملراقبة دستورية القوانين.
تحديات يتعلق البعض منها بمسائل عملية :خطر إغراق املحاكم بطعون
ويطرح إرساء آلية الرقابة الالحقة على دستورية القوانين عدة ّ
عديدة أو غير جدية .وبالنظر إلى هذه املخاطر املرتبطة بالرقابة الالحقة فإنه يتحتم تنظيم هذه اآللية بطريقة تعقلن إجراءات الرقابة .وتأتي
هنا فكرة فرز الطعون ليقع النظر فيها من طرف املحاكم بطريقة عقالنية و فعالة .وتكمن الصعوبة في الواقع في كيفية تنظيم الفرز وفي توازنه
من حيث عقالنية ممارسة الطعن وحماية حقوق األطراف املدعية.
أهمها فيما يلي:
عدة نماذج لعملية الفرز تم تكريسها في القانون املقارن ّ
وهنالك ّ
وتتمثل ّ
 -1املحكمة الدستورية هي التي تقوم بفرز الطعون (أملانيا) .ويتطلب هذا النظام تنظيما لوجستيا هاما ْ
لكي يتسنى فرز الدعاوى خاصة
ّ
عندما تكون كثيرة العدد.
البت فيها من حيث األصل (إيطاليا
تتعلق بعدم الدستورية لكن دون ّ
 -2كل محكمة من املحاكم تقوم بنفسها بفرز الطعون التي ّ
وفرنسا وجنوب أفريقيا) .إال أن الدور الذي تلعبه سائر املحاكم في عملية فرز الطعون يختلف من دولة إلى أخرى:
••هنالك دول تكتفي بإلزام قا�ضي األصل ّ
بالتثبت من وجود قاعدة دستورية تمت إثارتها دون االهتمام بمضمونها و دون
إمكانية تقديرها.

••و هنالك دول أخرى تمنح لقا�ضي األصل دورا فاعال أكثر من خالل مطالبته ّ
بالتثبت من كون القاعدة الدستورية املثارة
املتعلق بالدستورية الذي ّتم الدفع به مرتبط فعال باإلشكال الذي تطرحه
لها صلة وثيقة بموضوع الدعوى وأن التحليل ّ
القضية في األصل.
وفي التطبيق يرتبط اختيار نوع ودرجة الفرز الذي تقوم به املحاكم العادية بالسياق العام وبدرجة ثقة السلطة التأسيسية واملشرع
في هذه املحاكم.
املتعلق بالرقابة الالحقة على الدستورية ،ثم يتراجع عددها شيئا
ُوتبرز التجربة املقارنة أن الطعون تكون مرتفعة العدد على إثر إرساء اإلجراء ّ
ّ
ّ
ّ
يستقر عندما يصبح املتقاضون وممثلوهم أمام القضاء على دراية جيدة بكيفية سير آلية الرقابة .ومع ذلك ،يتحول هذا اإلجراء
فشيئا إلى أن
ْ
مدة وجيزة إلى الطريقة األكثر استعماال عندما تكون كلتا طريقتي الرقابة (السابقة والالحقة) متاحتين .وقد كان
ّ
املتعلق بالرقابة الالحقة في ّ
األمر كذلك مثال في إيطاليا وإسبانيا وجنوب أفريقيا.
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مقدمــة

أدى تطور املحاكم الدستورية في العالم منذ نهاية الحرب العاملية الثانية إلى ارتفاع ّ
هام في ّ
كم املسائل املتعلقة بالدستورية املثارة في إطار
محاكمة .وتوجد عبر العالم العديد من طرق الرقابة على الدستورية ،حيث تعتمد كل محكمة مؤهلة للنظر في «مسألة الدستورية» عادة طرقا
خاصة بها .ومع ذلك ،فقد أصبح من املتعارف عليه تصنيف مختلف أشكال الرقابة على الدستورية تصنيفا بيداغوجيا ،حتى يتسنى ّ
التعرف
يتدخل بشأنها القا�ضي للبت في تلك املسألة الدستورية .وقبل تناول الرقابة الالحقة
يتدخل فيها القا�ضي وعلى األعمال التي ّ
على املرحلة التي ّ
على الدستورية – التي يتمحور حولها موضوع الدراسة الراهنة  -من املفيد الوقوف عند مختلف الخيارات املتاحة للسلطات التأسيسية
إلرساء نظام رقابة على الدستورية .ويجدر هنا تسليط الضوء على ثالث نقاط اختالف.
تستند نقطة االختالف الهامة األولى الفاصلة بين الطرق التي تعتمدها املحاكم في الرقابة على الدستورية إلى األوان الذي ّ
تتم فيه ممارسة
الرقابة.

ن
تتولد عنه ّأي
حيز النفاذ ،أي قبل أن ّ
فبعض املحاكم الدستورية مخولة  -وأحيانا بصفة حصرية – للنظر في دستورية القانو قبل دخوله ّ
آثار .وتنعت هذه الرقابة «بالرقابة املسبقة».
وخالفا لذلك تتولى بعض املحاكم الدستورية األخرى النظر في دستورية األحكام التشريعية بعد أن يكون القانون قد دخل حيز النفاذ ،ويكون
ّ
ذلك إما في إطار طعن مباشر أمام املحكمة الدستورية – وهي آلية لن يقع التطرق إليها في هذه الدراسة – أو من خالل مسألة مطروحة أمام
تسلط بعد أن يكون القانون قد ّولد آثارا.
ألنها ّ
محكمة عاديةّ .
ويسمى هذا النوع من الرقابة «رقابة الحقة» ّ
تبنت بعض الدول كال النوعين من الرقابة :السابقة والالحقة .ومن مزايا الرقابة السابقة ّأنها ذات صبغة فورية :ففي حال التفطن لوجود
وقد ّ
حيز النفاذ ويكون لذلك الحذف أثر تجاه الجميع .وفي املقابل ،تسمح الرقابة الالحقة
أحكام غير دستورية ،يقع حذفها قبل حتى أن تدخل ّ
ّ
ّ
بالتفطن إلى حالة عدم الدستورية التي يكشف عنها تطبيق القانون والتي ربما لم يكن باإلمكان التفطن لوجودها منذ أول وهلة.
ّ
وتستند نقطة االختالف الهامة الثانية بين طرق الرقابة على الدستورية في القانون املقارن إلى طبيعة الرقابة على الدستورية :هل هي رقابة
مجردة أو رقابة غير مجردة أي ُتسلط أيضا على العناصر الواقعية.

عرف الرقابة ّ
وت َّ
املجردة بكونها تلك التي ال تأخذ بعين االعتبار السياق الذي تنطبق فيه القواعد .وهي رقابة على املالءمة (أو املطابقة) بين
ُ
القاعدة الدنيا (القانون أو القرار الترتيبي) والقاعدة العليا املتمثلة في الدستور .وعندما يتم تفعيل هذه الرقابة ،يقتصر دور القا�ضي على
ّ
وصف هذه الرقابة أحيانا «بمراقبة احترام قاعدة لقاعدة أخرى» للداللة على أنه ال مجال
التثبت من أنه ال يوجد عدم تالؤم بين قاعدتينُ .وت
َ
ألي عنصر متصل بالوقائع أو بسياق معين .وألن الرقابة املجردة هي رقابة غير متصلة ّ
فيها ّ
بأي قضية ،فهي عادة ما تؤول إلى صدور قرار له
ّ
ّ
حجية األمر املق�ضي به تجاه الكافة ،أي يسري على الجميع .فإذا ّ
تقرر اإلعالن عن عدم دستورية أحكام تشريعية ،تصبح هذه األخيرة غير
قابلة للتطبيق وتختفي من املنظومة القانونية.
ومن ناحية أخرى ،فإن الرقابة غير ّ
املجردة أي املستندة على العناصر الواقعية هي شكل من أشكال الرقابة التي تمارس بمناسبة تطبيق
ّ
ّ
أحكام تشريعية ،ويكون الغرض منها تقدير مدى تالؤم الكيفية التي ُط ِب َقت بها هذه األحكام في سياق معين مع الدستور .بعبارة أخرى ،تكون
ّ
املجردة ّ
الرقابة غير ّ
موجهة نحو الوضعية املحددة التي ّتم فيها تطبيق القانون :وعلى القا�ضي الدستوري التثبت من مدى مالءمة الكيفية
التي ّتم بها تطبيق القانون لألحكام الدستورية .وتؤدي الرقابة غير ّ
املجردة على الدستورية إلى «مراقبة احترام وضعية معينة لقاعدة ما» ،وال
إلى «مراقبة احترام قاعدة لقاعدة أخرى» ،وذلك إجابة على السؤال التالي :هل ّأن األحكام التشريعية كما ّتم تطبيقها في النزاع تحترم األحكام
إال أثر نسبي لحجية األمر املق�ضي به أي
يتولد عنه ّ
الدستورية؟ ومن الواضح أن هذا النوع من الرقابة يقتصر على وضعية معينة وال يمكن أن ّ
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في حدود أطراف النزاع .وال تكون املحاكم الدستورية أو املحاكم املكلفة بالنظر في دستورية قانون ما أو في وضعية ما ّتم فيها تطبيق القانون
ّ
إال في حدود القضية التي ّبتت فيها.
مقيدة بقرارها ّ
وتنقسم املحاكم الدستورية في العالم إلى تلك التي تعتمد الرقابة ذات الصبغة املجردة وتلك التي تعتمد الرقابة ذات الصبغة غير ّ
املجردة من
العناصر الواقعية وتلك أحيانا التي تعتمد اإلثنين معا .وتجدر اإلشارة إلى أنه ولئن كانت الرقابة السابقة تكت�سي آليا صبغة مجردة (بما ّأن
ن
فإن الرقابة الالحقة يمكن أن تكون ذات صبغة مجردة أو غير مجردة.
حيز النفاذ) ّ
القانو لم يدخل بعد ّ
تعدد املحاكم الدستورية .حيث تنقسم الدول التي اعتمدت الرقابة على الدستورية بين دول
وتستند نقطة االختالف الثالثة إلى وحدة أو ّ
املركزة (التي تمارسها جميع
أخذت
املركزة (التي تمارسها محكمة واحدة تحتكر مراقبة الدستورية) وبين دول ّاتبعت الرقابة غير ّ
بالرقابة ّ
ّ
مكلفة
املركزة ِب َيد محكمة واحدة ّ
تتعلق بالدستورية خالل النظر في نزاع ما) .وعادة ما ُت َنعت الرقابة ّ
البت في مسألة ّ
املحاكم املخول لها ّ
بمراقبة الدستورية بصفة حصرية بالنموذج «الكلسني» (نسبة السم مصممها هانس كلسن) أو «األوروبي» للقضاء الدستوريّ .أما الرقابة
كل املحاكم ،فهي ُت َنعت بـ «النموذج األمريكي» للقضاء الدستوري (نسبة السم الدولة التي ظهر
املركزة واملتمثلة في تلك
غير ّ
التي تمارسها ّ
ّ
متوقفا على
فلكل واحد مزاياه وعيوبه .وغالبا ما يكون اختيار هذا النموذج أو ذاك ّ
فيها هذا النموذج) .وال يوجد أي تفاضل بين النموذجينّ .
إال ّأن إرساء نظام جديد للرقابة على
بكل دولةّ .
شكل الدولة وتاريخها الدستوري والقضائي أو مرتبطا باألوضاع الواقعية أو الهيكلية الخاصة ّ
الدستورية ،صلب دستور ال يزال في مرحلة الكتابة ،يستوجب التساؤل في نفس الوقت حول األهمية النظرية للنموذج وحول آثاره التطبيقية.

النماذج املختلطة التي تمزج بين الرقابة غيراملركزة والرقابة املركزة :البرتغال واليونان  -بالرغم من التعارض الظاهر بين «نماذج القضاء
الدستوري» ،اختارت البرتغال واليونان املزج بين أنظمة الرقابة على الدستورية .وأسندت كلتا الدولتين ملحاكمها صالحية املراقبة الدستورية
لكن مع إضافة محكمة دستورية مكلفة ّ
بالتثبت من مدى تالؤم التأويالت والتقديرات الدستورية املعتمدة من قبل املحاكم العادية (املحكمة
ّ
الخاصة باليونان) .وتحتكر املحكمة الدستورية النظر نهائيا في املسائل الدستورية
العليا
واملحكمة
البرتغال
الدستورية املحدثة سنة  1981في
ّ
صنف هذه األنظمة بالنماذج املختلطة.
وهي بذلك تلعب دور محكمة عليا تنحصر صالحياتها في املسائل الدستورية وعلى هذا األساس ُت ّ
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رهانات وتحديات الرقابة الالحقة
على دستورية القوانين

ترمي الدراسة الراهنة إلى عرض مختلف الخيارات املتاحة للدولة التي ترغب في إرساء رقابة الحقة على الدستورية .فالرقابة املسبقة هي في
تدخل املحكمة الدستورية قبل دخول القانون حيز النفاذ.1
الواقع أقل تعقيدا باعتبارها تقوم على ّ
والرقابة الالحقة تجعل القضاء الدستوري يندرج ّ
كليا ضمن الرقابة القضائية .وبقطع النظر عن حاالت الطعن املباشر بعدم الدستورية،2
3
إال
املتعلق بالدستورية بمناسبة نزاع ناشب بين أطراف .إن فكرة ضمان علوية الدستور على القانون عند تطبيقه ليست ّ
يمكن إثارة الطعن ّ
أال يقع احترام هذا التسلسل الهرمي من طرف القا�ضي
نتيجة مباشرة الحترام الترتيب التفاضلي للقواعد القانونية .فمن غير املقبول قانونا ّ
بتعلة غياب وسائل الرقابة .إذ ّأن الغاية من الرقابة الالحقة على الدستورية هي معالجة مثل هذا التناقض الذي كان وال يزال قائما في العديد
ّ
من الدول وهو شأن الدول االفريقية التي استأنست باملثال الفرن�سي قبل تعديله سنة  2008حيث ال يمكن ألي محكمة أن تنازع في قانون
مصادق عليه حتى وإن كان مخالفا للدستور.
وعلى الرغم من كونه من األمور املرغوب فيها والتي تكت�سي صبغة ضرورية في دولة قانون ،يطرح إرساء الرقابة الالحقة على الدستورية
جملة من التحديات ،بعضها مرتبط بطبيعة الرقابة الالحقة ذاتها ،والبعض اآلخر مرتبط بمعطيات عملية :ففتح باب اللجوء إلى املحكمة
تقدما في تكريس دولة القانون ،لكنه يمكن أن يكون أمرا صعبا إذا ما ارتفع عدد الدعاوى بشكل كبير أو كانت الطعون
الدستورية ّ
يشكل ّ
غير جدية بشكل يؤول إلى إغراق مختلف املحاكم بالدعاوى .فإرساء مثل هذا النوع من الرقابة على الدستورية يجب أن تراعى فيه الجوانب
النظرية والعملية وأن يسمح بإيجاد توازن بين هذه املتطلبات.
متعلق باألفراد أو الهياكل التي
وباإلضافة إلى اختيار طرق الرقابة على الدستورية ،هناك عنصر رئي�سي آخر ينبغي أخذه بعين االعتبار وهو ّ
بإمكانها تحريك إجراءات الرقابة على الدستورية.
مؤس َسة ممثلة
في إطار الرقابة املسبقة ،وبما أن القانون لم يدخل بعد حيز النفاذ ،يكون هذا اإلجراء عادة حكرا على هياكل سياسية َّ
للسلطتين التنفيذية والتشريعية (رئيس الدولة ،رئيس الحكومة ،رئيس املجلس النيابي ،البرملانيون ،الخ) .ويجد هذا اإلجراء تبريره في ضمان
التوازن بين السلطات ،حيث ّتم ّ
تصوره أحيانا كحق للمعارضة في الطعن في النصوص التشريعية الصادرة عن األغلبية ولكن أيضا كوسيلة
أوسع لضمان احترام دستورية القوانين .ونظرا ملحدودية عدد السلطات التي يمكنها تفعيل الرقابة على الدستورية والسرعة التي يجب أن
ُ
البت في أجل محدود .وهو
املتعلق بضرورة ّ
ي ّت َخذ بها القرار ،ال تثير هذه الطريقة للرقابة على الدستورية إشكاالت معينة ،باستثناء اإلشكال ّ
أمر يمكن التحكم فيه إذا ما كانت الوسائل التنظيمية واللوجستية للهيكل الرقابي  -أي املحكمة الدستورية  -مالئمة.
1
«بالبت في نزاع» (أي «قول الحق»
مكلفا
ّ
ويطرح هذا النوع من الرقابة على الدستورية مسألة ما إذا كانت رقابة قضائية حقيقية أم ال ،باعتبار ّأن القا�ضي الدستوري ال يكون ّ
وإنما بتقدير مدى التالؤم بين النص التشريعي املصادق عليه  -والذي لم يكتسب وجودا قانونيا بعد  -والدستور.
ّ )juris-dictio
ّ
 2يسمح الطعن املباشر ،الذي لن يقع تناوله بالتحليل في إطار هذه الدراسة ،للمتقا�ضي باللجوء مباشرة إلى املحكمة الدستورية ،خارج إطار أي محاكمة ،للمطالبة باإلعالن عن
عدم دستورية قاعدة قانونية مشوبة بعيب الالدستورية ولم تكن محل رقابة مسبقة .وأكثر األمثلة ّ
رمزية بخصوص هذه الفرضية هو مثل أملانيا التي تسمح بالطعن مباشرة
ّ
للمدعي أن يثبت إمكانية إلحاق ضرر بحقوقه الذاتية حتى يتسنى له رفع مثل هذه «الدعوى املباشرة بعدم
بعدم الدستورية
من أجل انتهاك الحقوق األساسية .إذ يكفي بالنسبة ّ
الدستورية» .لكن ّتم التشديد في شروط قبولية الدعوى بشكل جعل نسبة هذه الدعاوى التي يقع النظر فيها في األصل في أملانيا نسبة ضعيفة ( .)% 2كما تسمح جنوب إفريقيا
بالطعن مباشرة بعدم الدستورية أمام املحكمة الدستورية.
3
ى
بأن الرقابة الالحقة على
ويتعين التذكير هنا ّ
ّإن هذه الدراسة  -بالنظر إلى موضوعها – ال تأخذ بعين االعتبار الرقابة على دستورية األعمال القانونية األخر غير التشريعيةّ .
الدستورية يمكن أن تشمل أيضا القرارات اإلدارية أو ،في كثير من األحيان وفي بعض الدول ،األحكام القضائية نفسها ،كما هو الشأن بالنسبة لدعاوى األمبارو  amparoفي اسبانيا
أو دعاوى التوتالس  tutelasفي أمريكا الالتينية.
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فإن اإلمكانيات املتاحة ستكون أوسع باعتبار ّأن هذا الشكل من الرقابة على الدستورية ليس خاضع ملسألة اآلجال
ّأما في إطار الرقابة الالحقة ّ
مما يستوجب فرض نظام
التي قد تحول دون الطعن في دستورية القانون .وتكمن الصعوبة هنا في تعدد فرص الطعن في دستورية القانونّ ،
محكم لترشيد طرق الرقابة .فلو انحصرت الجهة الطاعنة بعدم الدستورية في السلطات العمومية ،سواء كانت تابعة للسلطة التنفيذية أو
السلطة التشريعية أو القضائية ،ملا كان األمر مختلفا اختالفا كبيرا عما هو عليه بالنسبة للرقابة املسبقة .ولئن كان وضع بعض الضوابط
التحكم في آلية الرقابة الالحقة ممكنا لو انحصر حق الطعن في إطار هذه الرقابة في بعض السلطات.
اإلجرائية أمرا ضروريا ،إال أنه سيظل
ّ
ّ
املتعلقة بعدم الدستورية املثارة من قبل األفراد ،رغبة منهم في الدفاع عن حقوقهم
لكن ستكون الصعوبة أكبر إذا ما تم قبول الطعون ّ
الدستورية أو في فرض احترام الدستور ،في إطار الدعوى القضائية التي يكونون أطرافا فيها .وقد أثار فتح مجال الطعن في الدستورية لألفراد
عدة انتقادات قائمة على إمكانية إغراق املحاكم بالطعون وتكاثر الدعاوى الرامية إلى املماطلة .ولئن كانت مثل هذه االنتقادات ّ
مبررة ،فمن
ّ
ن
ن
األمور
املتعلقة بالدستورية .ولو
الطعو
في
اللوجستي
التصرف
حيث
من
فقط
تحليل
على
قائمة
تكو
ما
غالبا
باعتبارها
تنسيبها
جه
املت
ّ
ّ
كانت هذه املخاطر واردة ،فإن إتاحة اللجوء إلى القضاء الدستوري بالنسبة لألفراد ليس سوى النتيجة املنطقية لالعتراف لهؤالء األفراد
بالحقوق املمنوحة لهم دستوريا .ولعله من املفارقات أن ّ
ّ
وفعلي .وتجدر اإلشارة
يتم االعتراف لهم بحقوق ال يمكن حمايتها بشكل ملموس
ّ
في األخير إلى أن الحل املتمثل في جعل القا�ضي العادي يثير من تلقاء نفسه مسألة عدم الدستورية ّ
حال دارجا من
ليس
لها
اكتشافه
د
بمجر
ّ
ّ
ّ ّ4
ّ
لكنها تؤول إلى جعل القا�ضي العادي
العام
النظام
تهم
التي
املسائل
من
الدستورية
عدم
مسألة
فيها
تصبح
حالة
وهي
.
الناحية اإلحصائية
ّ
الحل األكثر انتشارا في جعل املتقا�ضي هو الجهة
بمثابة «املدعي العام» لعدم دستورية القوانين ،وهو ما ال يندرج ضمن مهامه .لذا ،يكمن ّ
ّ
املخولة إلثارة الطعن بعدم الدستورية.

انتشار اإلجراء املتعلق باملسألة التوقيفية أمام املحاكم الدستورية في العالم  -بإلقاء نظرة عامة على الدساتير واملمارسات الدستورية،
خاصة بقارة معينة .إذ نجدها في بعض دول أمريكا الالتينية مثل بنما وأوروغواي
يتبين ّأن آلية املسألة التوقيفية املتعلقة بالدستورية ليست ّ
والهندوراس أو كوستاريكا ،حتى وإن كانت معظم دول أمريكا الالتينية تعتمد النموذج األمريكي الستثناء الالدستورية .وفي أوروبا الغربية،
تنامت هذه اآللية بشكل كبير في النمسا وأملانيا وإيطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان وبلجيكا وفرنسا ...كما شهدت هذه اآللية بعض النجاح
في أوروبا الشرقية بالرغم من أنها ّ
كرست مؤخرا :ليتوانيا وبولونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وبلغاريا ورومانياّ ...أما في أفريقيا ،فنجدها مكرسة
في بنين وبوركينا فاسو والسنغال وجيبوتي ...وفي آسيا ،نجدها مثال في كوريا الجنوبية .وإذا كانت هذه الدول تعتمد املسألة التوقيفية بطرق
التحمس
مختلفة ،فإن األهمية التي تكتسيها هذه اآللية في إطار القضاء الدستوري العام تختلف من دولة إلى أخرى .ويمكن تفسير مثل هذا
ّ
أو هذا ّ
التروي في التعامل مع هذا الصنف من الرقابة الالحقة على الدستورية باختالف أشكال هذه الدول (موحدة أو اتحادية )...أو بغيرها
من العوامل (التاريخية أحيانا).

 4حتى وإن كان هذا الحل معمول به مثال في إيطاليا حيث يتمتع القا�ضي ّ
املتعهد في نفس الوقت بصالحية اإلحالة على القا�ضي الدستوري ،طبقا ألحكام الفصل األول من القانون
ّ
الدستوري عدد  1/48املؤرخ في  9فيفري .1948
9

2

الرقابة الالحقة على دستورية القوانين في القانون المقارن

الرقابة الالحقة على دستورية القوانين

تعدد فرص منازعة دستورية القانون يمكن أن ينجر عنه ضغط على املحاكم العادية وإغراق املحاكم الدستورية بطعون ليست لها أي
ّ
فرصة للنجاح وهو ما سيمنع املحاكم الدستورية من التفرغ للقيام بمهمتها األساسية كقاض دستوري .وبذلك يكون من الضروري «تنظيم»
يمكن من إدارته عمليا من طرف القضاة املكلفين بتفعيله
إجراءات الطعن
بعدم الدستورية في إطار الرقابة الالحقة من خالل تأطيره بشكل ّ
ّ
دون النيل من فعاليته .ومن هنا جاءت فكرة فرز الطعون حتى يكون هنالك تنظيم عقالني وناجع في معالجة الطعون املتعلقة بعدم الدستورية
الحد من الطعن بعدم الدستورية عبر فرض شروط للقبولية قد تجعل ممارسته
واملرفوعة أمام املحاكم دون أن يؤدي هذا الفرز عمليا إلى ّ
ّ
تتحول إلى أمر مستحيل.

قبولية الطعن  -قبولية الطعن تتمثل في الشروط التي تضعها النصوص القانونية والترتيبية حتى يتسنى للقا�ضي املختص النظر في الطعن.
ويمكن أن تتعلق شروط القبولية بالنص موضوع املراقبة (أي أنه ال يمكن مثال أن يكون النص قد خضع سابقا ملراقبة الدستورية) أو تتعلق
بالطاعن (أي أنه يجب مثال أن تكون للطاعن مصلحة في القيام ومنازعة دستورية القانون) .وتعدد شروط القبولية يجعل من الصعب
ويحد من عدد الطعون .ويمكن مقارنة شروط القبولية بالحنفية التي يمكن فتحها قليال أو كثيرا للتحكم في تدفق الطعون.
ممارسة الطعن ّ
فبقدر ما تكون شروط القبولية عديدة بقدر ما يكون عدد الطعون قليال .إال أن قبولية الطعن ال يمكن أن تتعلق باألصل .وفي صورة اعتبار
الطعن مقبوال نظرا لتوفر جميع شروطه يمكن حينها للقا�ضي النظر في الطعن من حيث األصل.
ففي الواقع ،تكمن الصعوبة هنا في كيفية تنظيم الفرز وفي توازنه من حيث عقالنية ممارسة الطعن وحماية حقوق األطراف املدعية.
أهمها فيما يلي:
عدة فرضيات ممكنة ّ
وهنالك ّ
تتمثل ّ
مهمة تنظيم هذا الفرز إلى املحكمة الدستورية ذاتها .حيث تتلقى هذه األخيرة جميع الطعون وتتولى
وتتمثل الفرضية األولى في إسناد ّ
ن
وضع إجراء داخلي بهدف استبعاد الطعو الرامية للمماطلة أو تلك التي ال أساس لها من حيث تعليلها الدستوري .هذا النظام السائد في
لكي يتسنى فرز الطعون .وبصفة عامةّ ،
العديد من الدول ،مثل أملانيا ،يتطلب تنظيما لوجستيا هاما ْ
يتم النظر في القبولية من طرف هيئة
ّ ّ
ى
ن
الحل كافيا إذا ما كان
هذا
د
ع
ي
وقد
.
الدعو
قبولية
في
فقط
بالبت
مكلفة
تكو
قة
عدة هيئات) ذات تركيبة مضي
َ
ُ ّ
من القضاة الدستوريين (أو ّ
ّ
املتعلقة بعدم الدستورية محدودا .لكن قد يصير األمر أكثر تعقيدا في حال تدفق عدد كبير من الدعاوى .لذا ،من الضروري
عدد الطعون ّ
محددا بما فيه الكفاية حتى يتسنى النظر في املسائل الحقيقية املتعلقة بالدستورية واملطروحة في إطار
تنظيم إجراءات الفرز ومنحها إطارا ّ
الرقابة الالحقة ،في آجال معقولة.
الفرز لدى املحكمة الدستورية األملانية  -أرست املحكمة الدستورية األملانية منذ فترة طويلة آلية لفرز الدعاوى الدستورية .وقد شكلت
ّ
بالبت في قبولية الطعون املعروضة عليهم .ويتم اتخاذ القرار وفقا إجراءات كتابية ودون وجوب
مكلفين ّ
للغرض أقساما تتكون من ثالثة قضاة ّ
التعليل .ويمكن لقسم يتكون من ثالثة قضاة رفض قبول طعن دون تعليل وذلك في صورة اإلجماع .هذا وقد اقتضت الفقرة  93ثانيا من
القانون املتعلق باملحكمة الدستورية على أنه يجب قبول الطعن بموجب القانون إذا اكت�سى من ناحية أهمية بالغة بالنسبة للحق الدستوري
و من ناحية أخرى إذا ّ
يسبب الرفض ضررا فادحا للطاعن .وعمليا تتلقى املحكمة الدستورية األملانية أكثر من  5000طعنا في السنة وال
يتجاوز أغلبها مرحلة الفرز أما البقية فهي تتعلق عادة بمسائل هامة.
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تتعلق بعدم الدستورية لكن دون منحها صالحية
تتمثل في تمكين كل محكمة من املحاكم من فرز الطعون التي ّ
ّأما الفرضية الثانية فهي ّ
ن
ل
يتضمن
معقدا نوعا ما وأن
البت فيها بنفسها .وهو نظام معتمد في الكثير من الدو (كإيطاليا وفرنسا وجنوب أفريقيا) ،لكنه يمكن أن يكو ّ
ّ
ّ
ل
إال ّأن الخيارات بخصوص هذا النظام ليست المتناهية وهي تعكس مدى إرادة السلطة التأسيسية
.
الدو
بحسب
ما
حد
إلى
صارمة
شروطا
ّ
ّ
أو التشريعية في عقلنة الطعون.
املتعلقة بعدم الدستورية الذي يقوم به القا�ضي العادي إلى شرطين اثنين.
وعادة ما يخضع فرز الطعون ّ
فض
ويتمثل الشرط األول – وهو أصال الشرط األهم – في معرفة ما إذا كانت القضية األصلية
تتضمن فعال مسألة دستورية ّ
ّ
يتوقف عليها ّ
جدا أن تكون هنالك رغبة في إثارة مسألة دستورية في حين أنها ّإما غير موجودة باملرة أو وهمية .وفي هذه الحالة يمكن
النزاعّ .فمن الوارد ّ
أن تتحول املسألة التوقيفية إلى وسيلة الهدف منها املماطلة ،غايتها التأخير في إجراءات سير الدعوى .لذا ،من الضروري أن تكون مسألة
الدستورية مطروحة بشكل دقيق (ما هي تحديدا األحكام الدستورية املستند إليها للطعن في املقتضيات التشريعية موضوع الطعن؟) .فإثارة
عامة لن يكون كافيا .إذ يجب أن تكون هناك قاعدة دستورية محددة ،وهو ما سيسمح بإزاحة
مسألة عدم دستورية أحكام تشريعية بصفة ّ
الطعون التي ترمي فعال إلى املماطلة.
ّ
املحتج بها من شأنها ّ
فعليا أن تثير شكوكا حول طريقة الفصل في
يتمثل في التساؤل عما إذا كانت األحكام الدستورية
ّأما الشرط الثاني فهو ّ
النزاع .ويؤول هذا الشرط إلى تقدير العالقة بين القاعدة الدستورية املثارة واإلشكالية املطروحة أي الوجاهة بين القاعدة الدستورية املثارة
ّ
جدية أو مستحدثة .كما
ُوالقاعدة املنازع فيها .يفترض هذا الشرط أن تكون املسألة ّاملطروحة ّ
مؤسسة على مبررات أو أن تكون لها صبغة ّ
ّ
معن في املسألة املطروحة والتثبت – بقطع النظر عن الشروط الشكلية الالزمة  -من كونها ليست مجرد وسيلة
ي َلزم قا�ضي األصل
للت ّ
بالتدخل ّ
ّ
للمماطلة.
وتختلف الحلول املعتمدة لالستجابة إلى هذين الشرطين من خالل اعتماد إجراءات مختلفة إلحالة املسألة الدستورية للمحاكم الدستورية.
املتعهد باإلحالة اآللية :حيث يقصر دور القا�ضي على ّ
تكتفي بعض الدول بإلزام القا�ضي ّ
التثبت من وجود قاعدة دستورية مثارة ومن طلب
ّ
ويتحول القا�ضي في هذه الحالة إلى ما يشابه «صندوق
األطراف املدعية املتمثل في مكافحة هذه القاعدة مع األحكام التشريعية املنتقدة.
ّ
ويتعلق األمر في هذه الفرضية بإحالة
البريد» ،حيث ينحصر دوره في التثبت من حمل الرسالة «للطابع البريدي» دون االهتمام بمضمونهاّ .
يكون فيها النظر في القبولية مقتصرا على معاينة وجود العناصر املطلوبة دون إمكانية تقديرها .وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه أحيانا يقوم
القا�ضي بإحالة الطعون املتعلقة بعدم الدستورية بصفة شبه آلية بالرغم من تمتعه بصالحية تقديرية في هذا املجال كما هو الشأن في
اسبانيا بمناسبة دعوى األمبارو .amparo
ل ى اختارت منح قا�ضي األصل دورا فاعال من خالل مطالبته ّ
بالتثبت من كون القاعدة الدستورية املثارة لها صلة وثيقة
لكن هنالك دو أخر
ّ
املتعلق بالدستورية الذي تم اعتماده مرتبط فعال باإلشكال الذي تطرحه القضية في األصل .فدون الخوض في
بموضوع الدعوى وأن التحليل ّ ّ
للبت في أصل القضية .وفي
يتولى القا�ضي التثبت من وجود مسألة دستورية على األقل ومن كون اإلجابة عليها ستكون ضرورية ّ
اإلجابة عليهاّ ،
هذه الحالة ،يكون دور قا�ضي األصل دورا فاعال أكثر .وقد وصف البعض هذا الدور املوكول للقا�ضي العادي بـ»القا�ضي الدستوري السلبي»
يفسر االختالف الطفيف الذي قد يطرأ على
باعتبار ّأن رفض اإلحالة هو بمثابة االعتراف بعدم وجود مشكلة ّ
تتعلق بالدستورية .وهو ما ّ
مستوى دور قا�ضي األصل بحسب اختالف نظم الرقابة الالحقة على الدستورية.
متوقف على جملة من الشروط التي قد تختلف من دولة إلى أخرى .وغالبا
املؤكد ّأن التوازن املراد تحقيقه بين مختلف هذه املتطلبات ّ
ومن ّ
ما يكون ترسيخ اإلجراءات مرتبطا باملمارسة القضائية للدول وبتطور املنازعات الدستورية.
يسلطها قا�ضي األصل ،فهي تقوم على
كما يمكن إلجراءات الفرز في إطار الرقابة الالحقة أن تشمل رقابة أولية مزدوجةّ :أما الرقابة األولى التي ّ
ُ
تحليل موجز للشروط الخارجية املتعلقة بالقبولية (كما هو الشأن في فرنسا بعد سنة  2008و بلجيكيا ،ينظر إلى اإلطار) والواجب توفرها
ّ
وأما الرقابة الثانية فهي تمارس إما من قبل املحكمة العليا التي يتبعها القا�ضي العادي (العدلية أو اإلدارية) أو من قبل
حتى تتم إحالة الطعنّ .
حل سبق
املحكمة الدستورية ذاتها وتقوم على تحليل نوعي لشروط قبولية الطعن (الصبغة الجدية الحقيقية للمطاعن املثارةّ ،عدم وجود ّ
للمحكمة الدستورية اعتماده بخصوص نفس املسألة من قبل .)...وتسمح هذه اآللية ذات املستويين بمنع القا�ضي املتعهد بالقضية في األصل
ّ
ّ
والتثبت من الوجود الفعلي ملسألة
محددة
التحول إلى قاض دستوري حقيقي (فهو
من
يقتصر على التحقق من االحتجاج بأحكام دستورية ّ
تتعلق بالدستورية) وجعله يكتفي بإجراء فرز ّأولي من جهة ،كما ّأنها تحول من جهة أخرى دون إغراق دوائر املحكمة الدستورية بالطعون
ّ
وذلك عبر إجراء فحص ّأولي للقبولية .وتجدر املالحظة إلى أن هذه اآللية ذات املستويين تبقى غير دارجة.
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تتعلق بالدستورية :واجب أم إمكانية؟  -إن صياغة األحكام الدستورية أو
واجب اللجوء إلى املحكمة الدستورية عند إثارة مسألة توقيفية ّ
التشريعية املتعلقة بإجراءات املسألة التوقيفية الدستورية عادة ما ال تترك مجاال كبيرا للغموض بخصوص الصبغة التقديرية أو اإللزامية
إلحالة املسألة املطروحة .وفي معظم الحاالت ،يكون القا�ضي ملزما باإلحالة على املحكمة الدستورية ما دامت الشروط التي ينص عليها
ّ
إال إذا كان
املتعلقة بالدستورية وجوبية ّ
القانون مستوفاة (فرنسا) .لكن في بعض الدول ،على غرار بلجيكيا ،ال تكون إحالة املسألة التوقيفية ّ
الحكم الذي سيصدر عن قا�ضي األصل غير قابل للطعن .ففي بلجيكيا ،تبقى إحالة املسألة التوقيفية املتعلقة بالدستورية متروكة الختيار
بالحد من الطعون الرامية للمماطلة دون النيل من مبدأ
حل يسمح أيضا
القا�ضي إذا كان الحكم الذي سيصدره في األصل
ّ
قابال للطعن .وهو ّ
ّ
ن
ل
املسألة التوقيفية بما ّأنه سيكون باإلمكان إحالتها آليا في صورة رفض قا�ضي الطور األو  ،وذلك حين تكو القضية قد بلغت طورها النهائي.
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المعضالت التي تطرحها الرقابة
الالحقة على دستورية القوانين

يتبين من القانون املقارن في مجال آليات الرقابة الالحقة أن أبسط الحلول هي األكثر نجاعة وأن إجراءات الفرز غالبا ما ّ
تتطور مع مرور
ّ
ّ
ّ
توفر الشروط التي ثبتت جدواها بمرور الوقت.
تضمنت آليات لتقدير مدى ّ
الوقت وعبر املمارسة .كما ّأن بعض هذه اإلجراءات ّ
املتعلقة بالدستورية.
وكانت املعضلة األولى متمثلة في تحديد ما إذا كان ينبغي منح القا�ضي العادي سلطة تقديرية في إحالة املسائل
ّ
عامة الدول التي اعتمدت مؤخرا نظاما للرقابة الالحقة نوعا من الحذر تجاه فكرة إسناد القا�ضي العادي سلطة تقديرية ،حيث
وقد أظهرت ّ
ّ
املتعلقة بالدستورية غير مألوفة لديه .ورغم تنوع الحلول حول
عتبر املسائل ّ
بدا لها من الصعب منح مثل هذه السلطة الحساسة إلى قاض ُت َ
ّ
املتعلقة بعدم دستورية :إذا ما
هذه النقطة ،يمكن مالحظة
وجود نزعة نحو االعتراف لقا�ضي األصل بصالحية القيام «بفرز أولي» للطعون ّ
ّ
تتعدى مستوى القا�ضي العادي .وحتى إن كانت الرقابة التي
تعلق األمر بحالة عدم قبولية بينة ،حتى بالنسبة لشخص
مطلع ،فيجب ّ
غير ّ
أال ّ
ّ ّ
ّ
ستتم ممارستها رقابة ّ
شكلية بحتة ،فهي ستسمح بتجنب تحول الطعن بعدم الدستورية إلى وسيلة للمماطلة.
وقد ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك ،حيث أتاحت للقا�ضي العادي ،باإلضافة إلى ّ
التثبت من استناد الحجج املثارة إلى أحكام دستورية،
صالحية ّ
التثبت كذلك من عدم وجود مسألة «تتسم بعدم الجدية الواضحة» ،حتى ال يحيل القا�ضي مسائل من الواضح ّأنها تقوم على أساس
ويمثل هذا
عد إيطاليا واحدة من هذه الدول رغم ّأن الرقابة القضائية على الدستورية فيها هي باألساس رقابة الحقةّ .
أو منطق دستوري واهُ .وت ّ
اإلجراء ،بحسب السنوات ،ما بين  ٪50و ٪65من نشاط املحكمة الدستورية اإليطالية.
إيطاليا :مهد املسألة التوقيفية املتعلقة بالدستورية  -كما هو منصوص عليها في القانون الدستوري عدد  48/1املؤرخ في  9فيفري ،1948
ُ«تحال مسألة دستورية القانون أو العمل الصادر عن الدولة والذي يكت�سي قوة القانون إلى املحكمة الدستورية للبت فيها ّكلما أثيرت بصفة
تلقائية أو بطلب من األطراف في إطار إجراءات قضائية ولم يكتس الشك في دستوريته صبغة غير جدية واضحة».
وتتعلق املعضلة الثانية بآلية الفرز ذات الدرجتين :هل ينبغي منح املحكمة العادية العليا أو املحكمة الدستورية مهمة إعادة النظر في
قبولية الطعن قبل النظر في األصل5؟ وإذا كانت املحاكم العليا العادية (العدلية أو اإلدارية) هي التي ستجري الفرز ثاني الدرجة ،يصبح النظر
يتمثل في تحديد درجة الثقة التي تحظى بها هذه الهياكل
يظل مطروحا حينئذ ّ
في القبولية من مشموالت القا�ضي العادي :والسؤال الذي ّ
املتعلقة بالدستورية؟ ّأما إذا كانت عملية الفرز الثانية موكلة إلى املحكمة الدستورية ،فإن نفس
القضائية حتى يتسنى لها النظر في املسائل ّ
تشكل
املحكمة املختصة بالنظر في أصل الطعن هي التي ستتولى النظر في قبوليته .بيد ّأنه ،وفي هذه الحالة األخيرة ،ليس من املستبعد أن ّ
املحكمة الدستورية وفق القانون
مكلفا بالبت في قبولية الدعوى وفقا للنصوص .وفي
املتعلق بسير عملها (قانون أسا�سي) هيكال خاصا ّ
ّ
هذه الحالةّ ،
يتم النظر في القبولية عبر آلية فرز داخلية تابعة للمحكمة الدستوريةّ .أما تعليل قرار الفرز فهو ليس دائما وجوبيا بمقت�ضى
ّ
تعلل القرارات القاضية بعدم قبول الدعاوى (وهو الشأن في أملانيا وإيطاليا) .وعلى
النصوص ،لكن عمليا ،ليس من النادر أن نرى املحاكم ّ
متوقفا على السياق العام وعلى مدى ثقة السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية
املستوى التطبيقي ،يكون اختيار الدرجة الثانية للفرز ّ
 5إن اإلجابة على هذا السؤال تتوقف باألكيد على الدور الذي يلعبه قا�ضي األصل وقدرته على النظر في الصبغة الجدية أو َّ
املبررة للطعن .فإذا كان قا�ضي األصل سيقتصر
ّ
ّ
بالتثبت من الوجود الشكلي لبعض العناصر دون تقديرها ،غالبا ما تصبح مرحلة الفرز الثانية في الواقع مرحلة أولى
املتعلقة بالدستورية مع االكتفاء
على إحالة املسألة
ّ
لتفحص قبولية الطعن.
ّ
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(عند سنها للقوانين األساسية) في املحاكم العادية .وبفضل التجربة واملمارسة يمكن لهذه اآلليات أن تتطور نحو املزيد من املرونة ونحو
تصرف أفضل في ّ
ّ
كم الدعاوى املرفوعة.

شكلت مسألة الدستورية
املتعلقة بالدستورية بمقت�ضى التعديل الدستوري لسنة ّ - 2008
خاصة؟ فرنسا وإدخال املسألة األولوية ّ
حالة ّ
ويتسم هذا اإلجراء
املطروحة في إطار املسألة التوقيفية (األولوية) ابتكارا جوهريا في بلد لم توجد فيه من قبل رقابة الحقة على الدستوريةّ .
املتعلق بالدستورية) وبكونه محاطا من الناحية القانونية
يتميز نسبيا
بالسرعة (أقل من ثمانية أشهر إلصدار القرار ّ
بخاصيتين رئيسيتين :فهو ّ
ّ
ّ
ّ
تؤمنه املحاكم العادية :حيث تتم عملية الفرز األولى لدى املحكمة
مشددة (شكليات) يتم التثبت منها عبر نظام فرز مزدوج ّ
بشروط قبولية ّ
مكن هذا
لكل جهاز قضائي (محكمة التعقيب ومجلس الدولة) .وقد ّ
املتعهدة بأصل القضية ،وتكون عملية الفرز الثانية أمام املحكمة العليا ّ
ْ
عدة آالف من املسائل
الحد من عدد املسائل املعروضة على القا�ضي الدستوري .فبين َ
النظام ّ
سنتي  2010و ،2013ومن ضمن ّ
املعقد من ّ
املثارة أمام املحاكم العادية ،فقط  1520مسألة أحيلت على املحاكم العليا التي لم ُت ِح ْل بدورها على القا�ضي الدستوري سوى  314مسألة.
ولئن كان هذا النظام معقدا ،فقد أثبت مع ذلك نجاعته في حصر الرقابة الالحقة على الدستورية في حدود معقولةّ .
يظل
الفرن�سي
النظام
لكن
ّ
حالة معزولة لكونه يعهد عملية الفرز بدرجتيها إلى املحاكم العادية.
من املؤكد أن النزاعات املتعلقة بالحقوق والحريات األساسية ّ
املكرسة دستوريا هي األكثر عددا في هذا الصدد .إذ يمكن أن توجد فجوة كبيرة
ّ
خاصة االرتفاع في عدد الدعاوى على إثر إرساء
يفسر
ما
وهذا
االنتهاك.
هذا
وجود
وحقيقة
دستوريا
املحمي
حقه
بانتهاك
بين شعور املتقا�ضي
ّ
ّ
املتعلق بالرقابة الالحقة على الدستورية ،ثم تراجعه شيئا فشيئا إلى أن يستقر عندما يصبح املتقاضون وممثلوهم أمام القضاء على
اإلجراء ّ ّ
ّ
مدة وجيزة إلى الطريقة األكثر استعماال
دراية جيدة بكيفية سير آلية الرقابة .ومع ذلك ،فقد يتحول هذا اإلجراء ّ
املتعلق بالرقابة الالحقة في ّ
ْ
طريقتي الرقابة متاحتين (السابقة والالحقة) .وقد كان األمر كذلك مثال في إيطاليا وإسبانيا وجنوب أفريقياّ .أما جمهورية
عندما تكون كلتا
لقيته في الدول
تقدم لنا مثاال مختلفا حيث لم تلقى املسألة التوقيفية املتعلقة بالدستورية ُامل َ
عتم َدة فيها الرواج الذي ْ
أملانيا االتحادية فهي ّ
الالتينية.
املجردة أم ضمن الرقابة غير ّ
وتقوم املعضلة الثالثة على طبيعة الرقابة الالحقة :هل يمكن تصنيفها ضمن الرقابة ّ
املجردة؟ قد تبدو هذه
املتعلقة بالقبولية ،لكن في الواقع لها تأثير كبير عليها .فمنطقيا ،ال يمكن للرقابة الالحقة على الدستورية
كل البعد عن املسائل ّ
املسألة بعيدة ّ
سيبت في أصل النزاع :وهو شأن النموذج
إال إذا كان القا�ضي الذي سينظر في الدستورية هو نفس القا�ضي الذي
ّ
أن تكون رقابة ملموسة ّ
ّ
إال
املتعلق باستثناء الالدستورية .وفي إطار آلية املسألة التوقيفية ،ال يتعهد القا�ضي الدستوري عادة بالنظر في املسألة الدستورية ّ
األمريكي ّ
سيقدم إجابته حول املسألة الدستورية بقطع النظر تماما عن وقائع القضية التي آلت إلى طرح
من حيث عالقتها بالقانون املنتقد :فهو بالتالي
ّ
تلك املسألة .ومنطقياُ ،ي َ
متضمنا إلجابة مجردة وأن يكت�سي الحجية املطلقة لألمر املق�ضي به.
فترض أن يكون قراره
ّ
غير أن الوضع الذي تكشف عنه املمارسة العملية غالبا ما يكون أكثر تعقيدا ،حيث تختلط فيه األسانيد املجردة باألسانيد الواقعية لتقود
القا�ضي الدستوري إلى النظر في املسألة الدستورية على ضوء األسانيد القانونية وكذلك املعطيات الواقعية الواردة بملف القضية .وليس
من الغريب أن ترى القا�ضي الدستوري يعقد جلسات لالستماع إلى األسانيد الدستورية ألطراف ّمتصلة بملف القضية .وتبعا لذلك ،تصبح
مكن القا�ضي من تقدير دستورية األحكام
القرارات الصادرة عنه قرارات تجمع
ست ّ
بين األسانيد القانونية الصرفة واألسانيد الواقعية التي ُ
ّ
ل
ل
ل
املتعلقة بالدستورية
التشريعية انطالقا من السياق الذي ُطبقت فيه .وتدعو هذه الطريقة في الرقابة إلى التساؤ حو مفعو القرارات ّ
محل رقابة (سابقة أو الحقة) ال يمكن  -في غالب األحيان
الصادرة في إطار الرقابة الالحقة ،باعتبار ّأن األحكام القانونية التي سبق وأن كانت ّ
يتعلق بنفس املوضوع (وذلك بسبب تطبيق القا�ضي الدستوري لنظرية
مجددا في إطار طعن آخر بعدم الدستورية ّ
 أن ّتسلط عليها رقابة ّ
ّ
سبب الدعوى القضائية التي تمنع عليه النظر في مسألة تم تفحصها سابقا حتى ال يقع النيل بسلطة ما اتصل به القضاء) .فإذا تحولت الرقابة
املجردة إلى رقابة تشمل عناصر مجردة وواقعية ،فإنه يمكن أن يعارض الطاعنون الالحقون بحكم سابق ّ
أقر الدستورية صدر في خصوص
ُ َ
نزاع ال يتطابق ضرورة مع نزاعاتهم .وبالتالي سترتكز استراتيجية الطاعنين في أغلب األحيان على تحديد دقيق للعناصر غير الدستورية التي
يريدون إلغاءها .وهو ما قد يؤثر على نتائج الرقابة ،نظرا إلمكانية ظهور مسائل دستورية صغرى تقتصر آثارها على املسألة التي كان القا�ضي
مطالبا بالبت فيها دون سواها وما قد ينتج عنه ارتفاع في عدد الطعون.
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آثار األمر املق�ضي به في إطار الرقابة الالحقة على الدستورية :في بلجيكيا ،ال يعتبر القرار الصادر عن املحكمة الدستورية في إطار مسألة
وإنما يعتبر إعالنا عن عدم دستورية ويكت�سي حجية نسبية لكن معززة لألمر املق�ضي به ،بمعنى ّأنه ملزم لجميع
توقيفية حكما قاضيا باإللغاء ّ
ّ
املتعلقة باحترام الدستور .فهي نظريا حجية نسبية لكن عمليا هي حجية مطلقةّ .أما في فرنسا ،فإن
املحاكم التي قد تواجه نفس تلك املسألة ّ
الطابع ّ
املجرد للمسألة املطروحة أمام القا�ضي الدستوري يضفي على القرارات القاضية بعدم الدستورية الحجية املطلقة لألمر املق�ضي
به وهي معترف بها في الدستور وفي القانون األسا�سي .كذلك الشأن في إيطاليا ،حيث تعتبر حجية األمر املق�ضي به مطلقة وتصبح األحكام
التشريعية املعلن عن عدم دستوريتها غير قابلة للتطبيق.
إن الواقع أكثر تعقيدا مما يفترضه مجرد العرض النظري حول الرقابة الالحقة .فاختيار الرقابة الالحقة على الدستورية ال يجب أن ّ
يتم من
ّ
ّ
يترتب عنها من حماية لقواعد وقيم الدستور .فال يمكن عدم األخذ
قد
ما
وكذلك
القانونية،
املنظومة
كامل
على
املحتملة
دون مراعاة تبعاتها
ّ
بعين االعتبار السياقات التي سيقع فيها إدراج الرقابة الالحقة على الدستورية والحل ْ
املر�ضي والعملي في دولة ما ليس بالضرورة هو الحل
ّ
املناسب في دولة أخرى.
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الدروس المستخلصة من التجارب
المقارنة للرقابة الالحقة على دستورية
القوانين

يعود إحداث آلية الرقابة الالحقة على الدستورية إلى السلطة التأسيسية أو السلطة التشريعية وذلك مع مراعاة هدفين اثنين هما :الصبغة
العملية لآللية وفعاليتها.
وكما سبق بيانه ،يمكن للرقابة الالحقة على الدستورية أن تأخذ عدة أشكالّ .
يتطلب
لكن إرساءها في دولة لم تكن موجودة فيها من قبل ّ
ّ
ّ
الخاص بالدولة والتي تخرج عن نطاق هذه الدراسة .وال توجد
بغض النظر عن املتطلبات املتصلة بالسياق
مراعاة العوائق التقنية وذلك ّ
وصفات جاهزة ،لكن من الضروري أن نأخذ بعين االعتبار مجموعة من الخطوط التوجيهية املستخلصة من التجارب املقارنة.
أوال ،إن إرساء آلية للرقابة الالحقة يتطلب تحديدا دقيقا لشكل ومضمون الدعوى حتى تكون مسألة الدستورية ّ
مبينة بشكل دقيق ومباشر
ّ
وواضح بالنسبة للقا�ضي .وهو ما يفترض تحديد شكل الدعوى (إجراء منفصل ،اإلحالة بقرار ،محتوى وعناصر عريضة الطعن )...بمقت�ضى
يتسنى معها تحديد إطار الدعوى بأكثر ما يمكن من الدقة .فالرقابة الالحقة على الدستورية تسمح بتحقيق علوية الدستور
نصوص وبطريقة ّ
أو باستعادتها في الحاالت التي لم يسبق فيها تطبيقه بشكل مباشر .ومع ذلك ،ينبغي على الرقابة الالحقة على الدستورية أن تستجيب ملتطلبات
فإن الطابع «الدقيق» و «املباشر» ملحتوى الطعون
املتعلقة
سيمكن
من إدراك املسائل ّ
ّ
الدقة القانونية حتى تكون ناجعة .ووفقا لهذا الشرطّ ،
ّ
املتعلقة بقبولية الدعاوى أن يضع آليات وينص على اإلجراءات بشكل
يتعين على القانون املنظم لإلجراءات ّ
بالقبولية بشكل أفضل .لذاّ ،
واضح وواقعي ،وذلك تيسيرا لعمل القضاة واملتقاضين.
ّ
كل مستلزمات الولوج املباشر إلى القا�ضي الدستوري عبر املحاكم
ثانيا ،ينبغي تصور آليات الفرز بشكل ّ
يمكن من التوفيق في نفس الوقت بين ّ
العادية مع ضمان تطبيق آلية املسألة التوقيفية املتعلقة بالدستورية .فال القا�ضي العادي وال القا�ضي الدستوري ضامن وحده لنجاح اآللية:
متمكنا
بل هناك واجب التعاون بين القا�ضي العادي والقا�ضي الدستوري لترسيخ اآللية وجعلها تعمل بنجاح .فعلى القا�ضي العادي أن يكون ّ
تمكنت
من إجراءات الرقابة الالحقة على الدستورية وذلك بإدراجها في ترسانة املطاعن واإلجراءات التي يمكن إثارتها من قبل املتقاضين .وقد ّ
العديد من الدول من إدراج هذا النوع من الرقابة ضمن ترسانتها القضائية دون أن يطرح ذلك إشكاال كبيرا .ومع ذلك ،فقد احتاج األمر إلى
التم�شي الجديد ،بل
�شيء من الوقت لتعديل اإلجراء حتى يندمج في املشهد القضائي .وال يقتصر األمر على وجوب إدماج القضاة في إطار هذا
ّ
يتعين أيضا إدماج املتقاضين ومحاميهم.
ّ
ثالثا ،ينبغي على املحكمة الدستورية ذاتها أن تعي بأهمية دورها في فرز الطعون املتأتية من املحاكم العادية .ففي حالة عدم إجراء حد
أدنى من الفرز على مستوى املحاكم العادية ،يمكن أن ّ
ّ
تضطر ملعالجة املسائل املتعلقة
تتحول املحكمة الدستورية إلى عقبة للطعون وأن
مؤشرا على فشل الخيار الدستوري والتشريعي
بالقبولية أكثر من النظر في املسائل املتعلقة باألصل .ومثل هذا االحتمال يمكن أن يكون ّ
ويقدم املثال األملاني أو اإليطالي أو غيرهما
عدة حلولّ .
املعتمد وأن يؤول إلى طرح مشكلة تجديده أو مراجعته .ولتجنب هذا اإلشكال توجد ّ
ل
يتعين مراعاة املوارد البشرية واملالية
من املحاكم الدستورية القائمة على نفس النموذجّ ،مجموعة من الحلو التي يمكن االستئناس بها .كما ّ
املتاحة لهذه املحاكم حتى تتمكن من معالجة هذا الكم من الطعون بطريقة ناجعة وعقالنية ،إذ ال ينبغي إغفال هذه العناصر العملية.
يتبين من تحليل التجارب املقارنة أن آليات الرقابة الالحقة على دستورية القوانين ليست جامدة وأنها تتطور بمرور الوقت وبحسب
رابعاّ ّ ،
ن
ما استقر عليه عمل القضاة في معالجتهم لهذه الطعو  .فمثال ،كانت أملانيا في البداية قد اعتمدت نظام فرز ذو درجتين للمسائل التوقيفية
ومعقد .إذ ّأن عدد املسائل التوقيفية في املنظومة األملانية
تبين ّأنه غير مفيد ّ
لكنها ّ
ّ
املتعلقة بعدم الدستوريةّ ،
تخلت عن هذا النظام حين ّ
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املتعلقة باملسألة التوقيفية باعتبار ّأن النجاح الذي
مما جعل اإلفراط في الفرز غير ضروريّ .أما إيطاليا فقد حاولت ترشيد إجراءاتها ّ
محدودّ ،
لحل شامل صالح للجميع في هذا املجال .لكن
شهده هذا اإلجراء قد جعل املحكمة الدستورية تتعامل ّ
بتشدد مع شروط القبولية .فال وجود ّ
تمثل أمرا دارجا في الدول التي تمارس الرقابة الالحقة على الدستورية.
يبدو ّأن مالءمة هذا اإلجراء ّ
فإن آلية الرقابة الالحقة على دستورية القوانين تستوجب إجراء خيارات بخصوص تمثيل األطراف وذلك ضمانا الحترام مبدأ
وأخيراّ ،
ّ
ّ
ّ
ى
ؤخذ فيها القضية أو
ضد نص تشريعي» ،ال ُت َ
عتبر نوعية الرقابة عنصرا حاسما في هذا اإلطار .فإذا ّ
تعلق األمر «بدعو موجهة ّ
املواجهةُ .وت َ
مبسطة .ويمكن حتى أال
األطراف بعين االعتبار ،يصبح من املمكن إجراء التحقيق والتحليل الذي تقتضيه الرقابة وفق إجراءات قضائية ّ
َ
ى
ستجر في
تتضمن هذه اإلجراءات ّ
املبسطة جلسة علنية (حتى وإن كانت موجودة في الكثير من األحيان) .لكن إذا كانت مراقبة الدستورية ُ
ن
إطار القضية وستشمل مراقبة دستورية األحكام التشريعية دو االقتصار على ذلك ،فقد تصبح املتطلبات اإلجرائية أكثر تعقيدا .حيث
سيكون من الضروري السماح بتبادل امللحوظات بين األطراف واعتماد مرحلة كتابية ومرحلة شفاهية ،وهو ما سيؤثر في اختيار اإلجراءات
وسيستوجب إدراج هذه العناصر فيها بشكل يضمن احترام الحق في محاكمة عادلة.
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