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مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بالقــــانــــون التنــــظيــــمي للمحــــكمة الد�ستــــورية
بيان الأ�سباب
 .1طبقا للفقرة الثانية من املادة  25من الظهري ال�رشيف رقم � 1.11.19صادر يف  25من ربيع الأول 1423
(فاحت مار�س  )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،ف�إن املجل�س املذكور ي�ساهم يف "تعزيز
البناء الدميقراطي ،من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي ،وتطوير كافة الو�سائل والآليات املنا�سبة
لذلك".
كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،وطبقا للمادة  13من الظهري ال�رشيف املحدث
له ببحث ودرا�سة "مالءمة الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة
بحقوق الإن�سان وبالقانون الدويل الإن�ساين ،التي �صادقت عليها اململكة �أو ان�ضمت �إليها ،وكذا يف �ضوء
املالحظات اخلتامية ،والتو�صيات ال�صادرة عن �أجهزة املعاهدات الأممية اخلا�صة بالتقارير املقدمة لها من
لدن احلكومة"
وطبقا ملقت�ضيات املادة  24من الظهري ال�سالف الذكر ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،يرفع �إىل النظر
ال�سامي جلاللة امللك" ،اقرتاحات وتقارير مو�ضوعاتية "،يف كل "ما ي�ساهم يف حماية حقوق الإن�سان
والدفاع عنها على نحو �أف�ضل"
 .2وعيا منه بالأثر البنيوي لتو�سيع طرق الولوج �إىل الق�ضاء الد�ستوري على حماية و�إجناز حقوق الإن�سان
والنهو�ض بها ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يواكب ،بعرو�ضه االقرتاحية ،م�سار �إنتاج
القوانني التنظيمية ،يويل �أهمية خا�صة وم�رشوعة مل�س�ألة الق�ضاء الد�ستوري .1وهو اهتمام يجد مربراته
�أي�ضا يف متطلبات "املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان" وهي مقاربة متت الإ�شارة ب�شكل �رصيح يف بيان
الأ�سباب املوجبة للظهري املن�شئ للمجل�س.
 .3اعتبارا لكون احلوار الوطني حول �إ�صالح العدالة ي�شكل فر�صة تاريخية لبناء ت�شاوري للمبادئ الأ�سا�سية
املتعلقة للقوانني التنظيمية والعادية املتعلقة بالولوج �إىل العدالة ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان،
بو�صفه م�ؤ�س�سة وطنية ممثلة يف الهي�أة العليا للحوار الوطني حول �إ�صالح منظومة العدالة ,يعتزم امل�ساهمة يف
النقا�ش العمومي املتعلق ب�إ�صالح منظومة العدالة ،بتقدميه لهذه املذكرة املتعلقة بالقانون التنظيمي للمحكمة
الد�ستورية.
� .4إن املقرتحات املت�ضمنة يف هذه املذكرة ،قد مت �إعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية والت�رصيحية
على امل�ستويني الوطني والدويل .كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة لعدد من الن�صو�ص
القانونية املنظمة للمحاكم الد�ستورية يف عدد من البلدان الدميقراطية ،وذلك لتقريب املقرتحات املقدمة يف
هذه املذكرة من املمار�سات اجليدة ال�سارية املفعول يف هذه البلدان.
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 .5وهكذا ،فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رصيحية التالية يف �إعداد هذه املذكرة:

2

الد�ستور وال�سيما الف�صول 10-19-44-55-59-61-69-73-75-79-85-96-104-
 129-130-131-132-133-134و 174منه.
املادة  14من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،كما مت التعليق عليها من طرف جلنة حقوق
الإن�سان يف مالحظتها العامة رقم  ،132خا�صة يف الفقرة ال�ساد�سة  3وكذا يف املالحظة العامة رقم ،4 32
خا�صة يف فقراتها  187 ،611 ،5 8و 198مع اعتبار خ�صو�صيات الق�ضاء الد�ستوري.
املبادئ الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،كما �صادقت عليها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
قراريها  40/32بتاريخ  29نونرب  1985و 40/146بتاريخ  13دجنرب  1985وال�سيما من النقطة الثامنة
�إىل النقطة الع�رشين.
مبادئ بنغالور املنظمة لل�سلوك الق�ضائي ،والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�ضائية حول تقوية
نزاهة الق�ضاء بتاريخ  26نونرب 2002؛
القرار رقم  67/1امل�صادق عليه من طرف اجلمعية العامة للأمم املتحدة بتاريخ � 24سبتمرب  ،2012يف �إطار
االجتماع عايل امل�ستوى حول دولة القانون ،وخا�صة الفقرات  11و 149منه .
تو�صيات املقررة اخلا�صة حول ا�ستقالل الق�ضاة واملحامني ،غابرييال كناول ،10خا�صة تلك املتعلقة
بالتمثيل املن�صف للن�ساء داخل اجلهاز الق�ضائي.
11
التو�صيات الوجيهة لهي�أة الإن�صاف وامل�صاحلة وخا�صة التو�صية رقم  5الواردة يف �إطار املحور رقم 1
املتعلق بتثبيت ال�ضمانات الد�ستورية حلماية حقوق الإن�سان.
امليثاق الأوربي حول نظام الق�ضاة والذي �صادق عليه جمل�س �أوربا بتاريخ  10يوليوز .1998
 .6وقد اعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان كل الأعمال الوجيهة التي �أنتجتها "جلن البندقية" ،القرتاح
"حلول تقنية مالئمة" يف جماالت حت�سني تدبري املنازعات املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب و�أع�ضاء
جمل�س امل�ست�شارين ،12وتطوير دور الأمانة العامة للمحكمة الد�ستورية .13و�إن نف�س امل�سعى املنهجي ينطبق
على مو�ضوعات �أخرى متت فيها تعبئة �أدبيات جلنة البندقية ب�شكل وا�سع ،ويتعلق الأمر �أ�سا�سا بق�ضية مراقبة
د�ستورية املعاهدات ،14م�س�ألة ا�ستقالل الق�ضاة ونظام حاالت التنايف ،15دعم الوظيفة الت�أويلية للمحكمة
الد�ستورية.16
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 .7و�ضمن نف�س املنطق ،قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدرا�سة مقارنة للن�صو�ص القانونية املنظمة
للمحاكم الد�ستورية يف عدد من الدول الدميقراطية املتقدمة ،ويف هذا الإطار متت درا�سة الن�صو�ص التالية :
القانون املنظم للمحكمة الد�ستورية جلنوب �إفريقيا (قواعد املحكمة)
18
القانون املنظم للمحكمة الد�ستورية النم�ساوية
19
القانون اخلا�ص باملحكمة الد�ستورية البلجيكية ،كما مت تغيريه وتتميمه
الأمر رقم  58-1067ل 7نونرب  1958املتعلق بالقانون التنظيمي للمجل�س الد�ستوري الفرن�سي ،كما
20
وقع تغيريه وتتميمه
21
القانون املحدث للمحكمة الد�ستورية الأملانية
22
القوانني املنظمة للمحكمة الد�ستورية الإيطالية
23
القانون التنظيمي للمحكمة الد�ستورية الإ�سبانية
24
قانون املحكمة الد�ستورية الربتغالية
القوانني املنظمة للق�ضاء الد�ستوري امل�رصي
17

و�أخريا ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وانطالقا من االهتمام الذي يخ�ص�صه مل�س�ألة الولوج �إىل
العدالة ،باعتبارها م�س�ألة مرتبطة ع�ضويا بحقوق الإن�سان ،ف�إنه اكتفى يف هذه املذكرة بتقدمي عدد من
املقرتحات ذات الأثر املبا�رش على امل�س�ألة املذكورة �أو على تقوية قدرة ا�ستجابة املحكمة الد�ستورية �أو على
�رشوط حتقيق بع�ض الأهداف ذات القيمة الد�ستورية كاملنا�صفة مثال.
وهكذا ميكن تقدمي مقرتحات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بخ�صو�ص القانون التنظيمي للمحكمة
الد�ستورية كما يلي :
 .8مقرتحات متعلقة مب�سطرة انتقاء الأع�ضاء املنتخبني من طرف غرفتي الربملان
يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن �أي مقرتح يتعلق مب�سطرة اختيار الأع�ضاء املنتخبني من طرف
غرفتي الربملان ينبغي �أن ترتكز على مقت�ضيات الف�صلني  10و 130من الد�ستور .و�أن يتم �إدراج القواعد
العامة املتعلقة بانتخابهم وجتديدهم يف القانون التنظيمي للمحكمة الد�ستورية وم�سطرة االنتقاء الأويل يف
النظامني الداخليني لغرفتي الربملان.
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ويف هذا الإطار ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �سيناريوهني ميكن و�صفهما كما يلي :
مراحل ال�سيناريو الأول:
�إطالق رئي�س كل غرفة من غرفتي الربملان �إعالنا للرت�شيحات
و�ضع الرت�شيحات لدى مكتب �أحد املجل�سني ح�سب احلالة
انتقاء �أويل للمر�شحني واملر�شحات من طرف املكتب وعلى �أ�سا�س درا�سة امللف وذلك باالرتكاز �أ�سا�سا
على املعايري وامل�ؤهالت املن�صو�ص عليها يف الف�صل  130من الد�ستور.
مقابلة مع املر�شحني واملر�شحات الذين اجتازوا مرحلة االنتقاء الأويل.
انتخاب املر�شحني واملر�شحات املقدمني من طرف املكتب (مبعدل  3مر�شحني لكل مقعد) وح�سب
قاعدة �أغلبية الثلثني طبقا ملقت�ضيات الف�صل  130من الد�ستور.
يف حالة الت�ساوي ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان و�ضع قواعد تتعلق بالف�صل بني املر�شحني
واملر�شحات ح�سب ال�سن (الأكرب �سنا) ،ويف حالة التعادل يف ال�سن يقرتح �أن يتم اللجوء للقرعة.
�إن نف�س امل�سطرة يقرتح تطبيقها يف حال �إجراء التجديد.
4

�أما ال�سيناريو الثاين فهو مماثل لل�سيناريو الأول �إال يف املرحلة الأوىل حيث يقرتح املجل�س الوطني حلقوق
25
الإن�سان �أن يتم و�ضع الرت�شيحات من طرف الفرق واملجموعات النيابية
ويف ال�سيناريوهني معا ،وبالن�سبة لأول انتخاب ،يقرتح تخ�صي�ص مقعد واحد على الأقل للن�ساء وذلك
بالن�سبة لكل غرفة.
 .9مقرتحات تتعلق بتنظيم املحكمة الد�ستورية
بالنظر للمقاربة املعتمدة يف �صياغة هذا الر�أي ،اكتفى املجل�س ب�صياغة عدد من املقرتحات التي تتعلق �أ�سا�سا
مبراجعة نظام حاالت التنايف وذلك من خالل حمددين �أ�سا�سيني:
تو�سيع حاالت التنايف الناجت عن د�سرتة م�ؤ�س�سات وهيئات حماية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة
والتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميوقراطية الت�شاركية
اعتبار حاالت التنايف الربملانية (املن�صو�ص عليها يف القانون التنظيمي  27.11و )28.11مبثابة عتبة ميكن
على �أ�سا�سها وانطالقا منها �إعادة �صياغة نظام حلاالت التنايف متعلق بع�ضوية املجل�س الد�ستوري
على قاعدة هذه املحددات امل�شار �إليها يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن ال يتم اجلمع بني الوظائف
وبني ع�ضوية املحكمة الد�ستورية:
ع�ضوية احلكومة ،ع�ضوية جمل�س النواب،ع�ضوية جمل�س امل�ست�شارين ،املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية،
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي وع�ضوية �إحدى م�ؤ�س�سات وهيئات حماية احلقوق واحلريات
واحلكامة اجليدة والتنمية الب�رشية وامل�ستدامة والدميوقراطية الت�شاركية .
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ممار�سة �أية وظيفة عامة �أو مهمة عامة انتخابية �أو �شغل من�صب مهام كان مقابل �أجر يف �رشكات يكون �أكرث
من ن�صف ر�أ�سمالها مملوكا ل�شخ�ص معنوي �أو �أكرث من �أ�شخا�ص القانون العام �أو يف ال�رشكات التي متلك
الدولة �أكرث من  30باملائة من ر�أ�سمالها ،وكذا ال�رشكات �أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة �أو امل�ؤ�س�سات
العمومية على انفراد �أو ب�صفة م�شرتكة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش �أغلبية الأ�سهم يف الر�أ�سمال �أو �سلطة
مرجحة يف اتخاذ القرار.
مزاولة مهام غري متثيلية ت�ؤدي الأجرة عنها دولة �أجنبية �أو منظمة دولية �أو منظمة دولية غري حكومية
ممار�سة مهنة املحاماة
ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن يكون ب�إمكان �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية مزاولة مهام التدري�س
والبحث ،ب�شكل ال يتنافى ،ح�سب تقدير املحكمة ،مع واجب التحفظ .ومن �ش�أن هذا املقرتح �أن ميكن
�أع�ضاء املحكمة الد�ستورية من امل�ساهمة يف تطوير الفقه الد�ستوري و�إغناء االجتهاد الق�ضائي بوا�سطة
البحث الأكادميي وتطوير تدري�س القانون الد�ستوري.
.10مقرتحات تتعلق ب�سري املحكمة الد�ستورية
يقدم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مقرتحني يف هذا املحور:
يف �إطار منطق تو�سيع الولوج �إىل الق�ضاء الد�ستوري ،وبعد درا�سة عدد من التجارب املقارنة  ،26ف�إن
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح احلفاظ على عدم علنية جل�سات املحكمة الد�ستورية با�ستثناء
اجلل�سات املخ�ص�صة للبت يف الدفع بعدم الد�ستورية ما عدا يف حاالت ا�ستثنائية يقرتح �أن يحددها النظام
الداخلي للمحكمة الد�ستورية.
�أما املقرتح الثاين في�ستهدف متكني املحكمة الد�ستورية من الأدوات التي متكنه من تدبري التحديات الت�أويلية
املرتبطة ب�إعمال مقت�ضيات الد�ستور .ويتمثل هذا املقرتح يف متكني �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية من ن�رش
�آرائهم الفردية.27
وفيما يتعلق ب�إعمال هذا املقرتح ف�إن املجل�س الوطني يقرتح ن�رش الآراء الفردية يف م�ؤلف �سنوي تن�رشه
املحكمة الد�ستورية
 .11مقرتحات تتعلق مبجال اخت�صا�صات املحكمة الد�ستورية
يرى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن هناك "كتلة موروثة" من االخت�صا�صات التي �سيتم �إعطا�ؤها طبقا
للد�ستور �إىل املحكمة الد�ستورية  :يتعلق الأمر بقرارات املطابقة للد�ستور (القوانني التنظيمية ،القوانني
العادية ,النظامني الداخليني للغرفتني)  ,وفح�ص احلاالت املن�صو�ص عليها يف الف�صل  73من الد�ستور,
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مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقة
بالقــــانــــون التنــــظيــــمي للمحــــكمة الد�ستــــورية
ونظر الدفع املن�صو�ص عليه يف الف�صل  79من الد�ستور .واملنازعات املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب
و�أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين ،واحلاالت املتعلقة بفقدان ال�صفة الربملانية ومراقبة �صحة عمليات اال�ستفتاء.
والحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أي�ضا �أن هناك اخت�صا�صات جديدة �أ�صبح الد�ستور احلايل يخولها
للمحكمة الد�ستورية ،ويتعلق الأمر بالدفع بعدم الد�ستورية ومراقبة �صحة م�سطرة مراجعة الد�ستور عرب
الطريق الربملاين.
وهكذا فمن �أجل �ضمان املطابقة الد�ستورية لأعمال امل�ؤ�س�سات املحدثة مبوجب قانون تنظيمي (مثال:
املجل�س الوطني للغات والثقافة املغربية ،واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي) وكذا النظام الداخلي
للمجل�س الأعلى للأمن ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �أن ين�ص القانون التنظيمي للمحكمة
الد�ستورية على تخويل هذه املحكمة مراقبة الأنظمة الداخلية للم�ؤ�س�سات امل�شار �إليها يف هذه الفقرة،
علما �أن النظام الداخلي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ال�سابق كان يخ�ضع مبقت�ضى املادة  37من قانونه
التنظيمي �إىل رقابة املجل�س الد�ستوري.
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ووعيا من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بكون تو�سيع احلقوق امل�ضمونة د�ستوريا ،ميثل فر�صة �إ�سرتاتيجية
لتحديد "الأهداف ذات القيمة الد�ستورية" والتي �ست�شكل ،من خالل الدينامية اخلالقة لالجتهاد الق�ضائي
الد�ستوري ،موجهات للإنتاج الت�رشيعي ،ف�إن املجل�س يقرتح تو�سيع جمال قرارات املطابقة للد�ستور �إىل
"الإهماالت غري الد�ستورية" ،من �أجل ت�أمني الفعلية والإعمال بوا�سطة القانون ،للمقت�ضيات الد�ستورية
التي تن�ص على �أهداف حمددة . 28
.12مقرتحات تتعلق بالتنظيم الإداري للمحكمة الد�ستورية
من �أجل تدبري تو�سع الطلب على الق�ضاء الد�ستوري ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يقرتح �إحداث
ج�سم ل"م�ساعدي" �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية ،وهو ما ي�شكل تطويرا وم�أ�س�سة ملقت�ضيات املادة  41من
القانون التنظيمي احلايل للمجل�س الد�ستوري ،كما ي�شكل ا�سرت�شادا بتجربة م�ساعدي املحكمة الد�ستورية
البلجيكية 29والإ�سبانية.30
و�ضمن نف�س املنطق ومن �أجل تقوية اجلانب التدبريي املتعلق ب�إدارة العدالة ،يقرتح املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان تقوية دور الأمانة العامة للمحكمة الد�ستورية يف جمال تدبري الطلبات املوجهة �إىل املحكمة.

هوام�ش
 - 1علما �أن الق�ضاء الد�ستوري �أ�صبح منذ العقدين الأخريين �إحدى املحددات الأ�سا�سية لدولة القانون
 - 2املالحظة العامة رقم  13امل�صادق عليها يف الدورة الواحدة والع�رشين للجنة حقوق الإن�سان (� 13أبريل 1984
 - 3الفقرة ال�ساد�سة :
"�إن علنية اجلل�سات هي �إحدى و�سائل احلفاظ على م�صالح الفرد واملجتمع يف كليته .ويف نف�س الوقت ف�إن املادة  14يف
فقرتها الأوىل تعرتف ب�أن للمحاكم احلق يف طرد اجلمهور جزئيا �أو كليا للأ�سباب املذكورة يف تلك الفقرة .وتنبغي الإ�شارة
�إىل �أنه فيما عدا هذه احلاالت اال�ستثنائية ،ف�إن اللجنة تعترب �أن اجلل�سات ينبغي �أن تكون مفتوحة للعموم ب�صفة عامة ،مبا يف
ذلك �أع�ضاء ال�صحافة ،وال ينبغي �أن تقت�رص فقط على فئة معينة من الأ�شخا�ص .وتنبغي الإ�شارة �أي�ضا �أنه حتى يف احلاالت التي
ي�ستبعد فيها اجلمهور من املحاكمة ،ف�إن احلكم يجب� ،إال يف حاالت جد ا�ستثنائية وحم�صورة� ،أن يتم النطق به �أمام العموم"
 - 4املالحظة العامة رقم  32متت امل�صادقة عليها يف الدورة الت�سعون للجنة حقوق الإن�سان ( 9-27يوليوز )2007
 ،CCPR/C/GC/32بتاريخ  23غ�شت .2007
 - 5الفقرة الثامنة :
"�إن احلق يف املعاملة على قدم امل�ساواة �أمام املحاكم والهيئات الق�ضائية يكفل ب�شكل عام ...مبادئ امل�ساواة يف الو�صول �إىل
املحاكم وتكاف�ؤ الفر�ص القانونية ،وي�ضمن معاملة �أطراف الق�ضية املعنية من دون �أي متييز"
 - 6الفقرة رقم : 11
" �...إن فر�ض ر�سوم على الأطراف يف الدعاوى ي�ؤدي بحكم الأمر الواقع �إىل حرمانهم من الو�صول �إىل العدالة ميكن �أن يثري
م�سائل مبوجب الفقرة  1من املادة  14ف�رصامة القانون ب�إلزام الطرف اخلا�رس دفع م�صاريف الدعوى �إىل الطرف الرابح من دون
مراعاة ما يرتتب على ذلك �أو من دون توفري امل�ساعدة القانونية قد ت�ؤدي على وجه اخل�صو�ص �إىل �إ�ضعاف قدرة الأ�شخا�ص
على الدفاع بوا�سطة الإجـراءات املتاحـة لهم عن حقوقهم املكفولة مبوجب العهد".
 - 7الفقرة رقم : 18
"...يعني مفهوم "هيئة ق�ضائية" يف الفقرة  1من املادة  ،14ب�رصف النظر عن امل�سمى ،هيئة من�ش�أة بحكم القانون وم�ستقلة
عن ال�سلطتني التنفيذية والت�رشيعية �أو تتمتع يف بع�ض الدعاوى با�ستقالل ق�ضائي ميكنها من البت يف م�سائل قانونية بوا�سطة
�إجراءات ذات طابع ق�ضائي"
 - 8الفقرة رقم 19
" �رشط اخت�صا�ص الهيئة الق�ضائية وا�ستقاللها وحيادها وفق ًا ملدلول الفقرة  1من املادة  14هو حق مطلق ال يخ�ضع لأي
ا�ستثناء .وي�شري �رشط ا�ستقاللية الهيئة الق�ضائية ،على وجه اخل�صو�ص� ،إىل �إجراءات تعيني الق�ضاة وم�ؤهالتهم و�ضمانات
كفالة �أمنهم الوظيفي حتى بلوغهم �سن التقاعد الإلزامي �أو انتهاء فرتة واليتهم� ،إذا كانت هنالك والية حمددة ....وي�شري �رشط
ا�ستقاللية الهيئة الق�ضائية ،على وجه اخل�صو�ص� ،إىل �إجراءات تعيني الق�ضاة وم�ؤهالتهم و�ضمانات كفالة �أمنهم الوظيفي حتى
بلوغهم �سن التقاعد الإلزامي " ...
 - 9ت�ؤكد الفقرة � 11أهمية "التملك الوطني" للأعمال املتعلقة بدولة القانون وتقوية العدالة .كما �أن نف�س الفقرة ت�ؤ�رش
على �أهمية الولوج �إىل العدالة وتقوية قدرتها اجلوابية ،بهدف حماية احلقوق وبناء الثقة والنهو�ض بالتما�سك االجتماعي
واالزدهار االقت�صادي".
كما �أن الفقرة  14تعيد ت�أكيد احلق يف الولوج �إىل العدالة للجميع مبا فيها الأ�شخا�ص املنتمني �إىل جمموعات ه�شة وكذا التزام
الأطراف باتخاذ كل التدابري ال�رضورية لت�أمني ولوج �شفاف ،فعلي وغري متييزي �إىل العدالة.
 - 10جمل�س حقوق الإن�سان  A/HRC/17/30بتاريخ � 29أبريل .2011
النقطة �" : 81إن املقررة ...ت�شجع ال�سلطة الق�ضائية...على �أال تدخر جهدا من �أجل متثيل مت�ساوي للرجال والن�ساء يف الن�سق
الق�ضائي وعلى كل امل�ستويات"
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 - 11تقوية مراقبة د�ستورية القوانني والقرارات التنظيمية امل�ستقلة لل�سلطة التنفيذية ،والتكري�س الد�ستوري لإثارة الدفع
بعدم الد�ستورية �أمام املحاكم ،مع الإحالة على املجل�س الد�ستوري للبت يف امل�س�ألة ،مع و�ضع �رشوط ملمار�سة هذا احلق بطريقة
متكن من تفادي ال�شطط ،و�ضمان حق الأقلية الربملانية يف �إحالة القوانني على املجل�س الد�ستوري للبت يف د�ستوريتها" ،هي�أة
الإن�صاف وامل�صاحلة ،التقرير النهائي ،اجلزء الأول " احلقيقة ،الإن�صاف وامل�صاحلة" ،الف�صل الثالث :التو�صيات (�ص..)79
 - 12انظر :

امل�ؤمتر الدويل حول القانون والواقع يف االجتهاد الق�ضائي الد�ستوري ( 30يونيو �إىل  1يوليوز  ،2005فيلنيو�س ،ليتوانيا)،

التقرير حول "القانون والوقائع يف املنازعات االنتخابية".
 - 13انظر :

امل�ؤمتر الرابع للأمناء العامني للمحاكم الد�ستورية والهيئات الأخرى املماثلة (�أنقرة ،تركيا� 1-2 ،أكتوبر .)2009

 - 14انظر :

الندوة حول "اخت�صا�ص املحكمة الد�ستورية يف مراقبة مطابقة القوانني للمعاهدات امل�صادق عليها" (بودجوريكا ،اجلبل
الأ�سود 3 ،نونرب )2009
الندوة حول دور املحكمة الد�ستورية يف تطبيق القانون الدويل ()1998

 - 15انظر :

خال�صات الور�شة حول "اال�ستقالل الق�ضائي وحاالت تنايف مهام القا�ضي مع مزاولة �أن�شطة �أخرى" (ب�شكيك ،قرغيز�ستان،
� 20-21أبريل .1998
 - 16انظر :
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نتائج ور�شة العمل حول " مبادئ املراقبة الد�ستورية ،وتقنيات الت�أويل الد�ستوري" ()1998

 - 17الذي مت �إ�صداره بالأمر احلكومي  R1675يف املجلة احلكومية الر�سمية  25726بتاريخ � 31أكتوبر .2003
 - 18قانون املحكمة الد�ستورية ل�سنة .VfGG - 1953
 - 19القانون اخلا�ص باملحكمة الد�ستورية ( 6يناير .)1989
 - 20الذي مت تغيريه بالأمر رقم  59-223بتاريخ  4فرباير  1959وبالقوانني التنظيمية رقم  n° 74-1101بتاريخ  26دجنرب
 ،1974ورقم  90-383بتاريخ  10ماي  ،1990ورقم  95-63بتاريخ  19يناير  ،1995ورقم  2007-223بتاريخ 21
فرباير  ،2007ورقم  2008-695بتاريخ  15يوليوز  ،2008ورقم  2009-403بتاريخ � 15أبريل  ،2009ورقم 2009-
 1523بتاريخ  10دجنرب  ،2009ورقم  2010-830بتاريخ  22يوليوز  ،2010ورقم  2011-333بتاريخ  29مار�س
 2011وكذا رقم  2011-410بتاريخ � 14أبريل .2011
 - 21القانون اخلا�ص باملحكمة الد�ستورية الفيدرالية(،)Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG
كما �صدر يف  21مار�س ( 1951جملة القانون الفدرايل � Iص  )1473وتعديله بقانون  16يوليوز ( 1998جملة القانون الفدرايل
� Iص .)1823
 - 22القانون الد�ستوري رقم  1/1948ورقم  1/1953والقانون العادي رقم .87/1953
 - 23القانون التنظيمي رقم  2/1979املتعلق باملحكمة الد�ستورية بتاريخ � 3أكتوبر  ،1979كما مت تعديله بالقوانني التنظيمية
 8/1984بتاريخ  26دجنرب  ،1984ورقم  4/1985بتاريخ  7يونيو  ،1985ورقم  6/1988بتاريخ  9يونيو  ،1988ورقم
 7/1999بتاريخ � 21أبريل  ،1999ورقم  1/2000بتاريخ  7يناير  ،2000ورقم  6/2007بتاريخ  24ماي  ,2007ورقم
 1/2010بتاريخ  19فرباير  2010وكذا رقم  8/2010بتاريخ  4نونرب .2010

 - 24قانون املحكمة الد�ستورية رقم  28/82بتاريخ  15نونرب ( 1982كما مت تعديله بالقانون رقم  143/85بتاريخ 26
نونرب  ،1985والقانون 85/89بتاريخ � 7سبتمرب  ،1989والقانون رقم  88/95بتاريخ فاحت �شتنرب  1995والقانون رقم
 13-A/98بتاريخ  26فرباير .)1998
 - 25املجموعات الربملانية تتكون من  4نواب على الأقل و 19نائبا على الأكرث طبقا ملقت�ضيات املادة  29من النظام الداخلي
ملجل�س النواب.
 - 26انظر على �سبيل املقارنة :املادة  23.10من القانون التنظيمي رقم  2009-1523بتاريخ  10دجنرب  2009املتعلق
بال�س�ؤال الأولوي للد�ستورية.
 - 27تن�ص عدد من التجارب املقارنة على هذه الإمكانية :

القانون التنظيمي املتعلق باملحكمة الد�ستورية الربتغالية  :املادة  42فقرة  " 4لق�ضاة املحكمة الد�ستورية احلق يف عر�ض
مربرات ت�صويت خمالف".

الف�صل ( 90الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم  2/1979املتعلق باملحكمة الد�ستورية بتاريخ � 3أكتوبر �( 1979إ�سبانيا)
 :الفقرة الثانية "ميكن للرئي�س وق�ضاة املحكمة �أن يعرفوا يف �آراء منف�صلة  ,وجهة نظرهم املخالفة ،يف كل مرة يتم الدفاع
عنها خالل مداولة� ،سواء فيما يتعلق مبقت�ضى القرار �أو بحيثياته .ويتم �إدراج الآراء املنف�صلة يف القرار ،وعندما يتعلق الأمر
بالقرارات� ،أو الأوامر (� )Autosأو الت�رصيحات فيتم ن�رشها مع القرارات يف "اجلريدة الر�سمية للدولة"
قانون املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الأملانية ( : )Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGGالف�صل
( 30فقرة � : )2إن القا�ضي الذي عرب عن ر�أي خمالف بخ�صو�ص مقت�ضى القرار �أو حيثياته خالل املداولة ،يحق له �أن ي�سجلها
يف ت�صويت منف�صل ،و يجب �أن يلحق الت�صويت املنف�صل بالقرار .ويف قراراتها ،ميكن للغرف �أن حتدد عدد الأ�صوات
واملعار�ضة للقرار.
The details shall be laid down in the rules of procedure

 - 28انظر على �سبيل املثال الف�صول  93من قانون املحكمة الد�ستورية الفدرالية ،الف�صل  3من قانون املحكمة الد�ستورية
الربتغالية وكذا  43و 44من املحكمة الد�ستورية الإ�سبانية
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،الذي يعي �أن حتديد الأهداف ذات القيمة الد�ستورية ،ال ميكن �أن يتم �إال ب�شكل متدرج،
وعرب اجتهاد الق�ضاء الد�ستورين ليقدم –على �سبيل املثال ،-بع�ض الأهداف ذات القيمة الد�ستورية  :كتحقيق مبد أ� املنا�صفة
(ف� ،)19ضمان احلماية القانونية للأ�رسة والطفل (ف� ،)32ضمان تكاف�ؤ الفر�ص للجميع (ف ،)35تي�سري متتع الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة باحلقوق واحلريات املعرتف بها للجميع (ف..)34
 - 29ت�شري الف�صول � 35إىل  39من املحكمة الد�ستورية البلجيكية �إىل م�ؤهالت م�ساعدي ( )référendaireاملحكمة
الد�ستورية البلجيكية :دبلوم عايل يف العلوم القانونية ،يتم توظيفهم مبباراة  ,ويكونون يف و�ضعية تدريب ملدة � 3سنوات ،كما
ميكنهم �أن يرت�شحوا الحقا لع�ضوية املحكمة الد�ستورية.
 - 30م�ؤهالت امل�ست�شارين القانونيني ( )Letradosللمحكمة الد�ستورية الإ�سبانية  :دبلوم عايل يف العلوم القانونية ,يتم
توظيفهم مبباراة ،كما يو�ضعون يف و�ضعية �إحلاق �إن كانوا موظفني �سابقا ،ويتم تعيني الأمني العام للمحكمة الد�ستورية من
بينهم.
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