
 »نحن نخ�سع للد�ستور، لكن �لد�ستور هو ما يقول �لق�ساة �أنه د�ستور«

�سارل هاجز

» ... و�سف رئي�س حمكمة د�ستورية باأمريكا �لو�سطى �لق�ساء �لد�ستوري، 

عن حق، بكونه »مبثابة �لربيع للزهور«، �عتبار� للدور �لذي ي�سطلع به هذ� 

�لق�ساء يف تاأويل �أحكام �لد�ستور و��ستنطاق روحه و��ستجالء مقا�سده وتوليد 

مبادئ ذ�ت قيم د�ستورية من رحم ن�سو�سه، و�ل�سهر من خالل ذلك على حماية 

�سمو �لد�ستور و�سيانة �حلقوق و�حلريات �لعامة...

ولعل �ملحكمة �لد�ستورية �لفيدر�لية �لأملانية، �لتي كر�سها �لقانون �لأ�سا�سي 

�ل�سادر يف يوم 28 مايو من �سنة 1949، ثم �سرعت يف مبا�سرة مهامها �سنة 1951 

مبوجب �لقانون �ل�سادر يف 12 مار�س 1951، جتمع يف طبيعتها ووظائفها بني 

�لنموذجني �ملعروفني يف جمال �لق�ساء �لد�ستوري: �لنم�ساوي و�لأمريكي، تعد 

مثال �أ�سا�سيا يف هذ� �ملجال...

لقد �أ�سفى بع�س �لفقهاء على �ملحكمة �لد�ستورية �لفيدر�لية �لأملانية �سفة 

»�سلطة ر�بعة« بحكم �لخت�سا�س �ملخول لها ملر�قبة �ل�سلطة �ل�سيا�سية و�ل�سلطة 

�لق�سائية وكذ� �ل�سلطة �لتنفيذية و�ل�سلطات �لإد�رية بطريقة غري مبا�سرة. 

وبف�سل ذلك �ساهمت �ملحكمة �لد�ستورية �لأملانية، لي�س فح�سب يف تطوير �لقانون  

�لد�ستوري �لأملاين، بل �أي�سا يف �إغناء �لقانون �لد�ستوري عموما د�خل وخارج 

�أوروبا. فخالل ما يقارب �ستة و�ستون �سنة من وجودها، �أبدعت هذه �ملحكمة 

�لعديد من �ملبادئ، ل�سيما يف �ملجالت �ملتعلقة ب�سيادة دولة �لقانون وباحلقوق 

�لأ�سا�سية، مما جعلها منوذجا ��ستوحت منه �لعديد من �لدول �لأوربية، �حلديثة 

�لعهد باحلياة �لدميقر�طية، نظام ق�سائها �لد�ستوري...

د. حممد �أ�سركي، رئي�س �ملجل�س �لد�ستوري للمملكة �ملغربية �سابقا

 �أحكام �ملحكمة �لد�ستورية �لفيدر�لية �لأملانية

بنية الدولة ودولة القانون

اجلزء الأول

ترجمة

�لدكتور �أحمد �ل�سود�ين
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 اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الأملانية:

بنية الدولة ودولة القانون
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نبذة عن احلياة العلمية للمرتجم

1966 اأحمد ال�سوداين من مواليد  الدكتور 

0682482348/0615778899 الهاتف : 

الر�سمي حاليا املهني  الن�ساط 

اأ�ستاذ جامعي باحث يف جامعة حممد اخلام�س، الرباط  •

الد�ستوري  والقانون  ال�سيا�سية  والعلوم  الفكر  – تخ�س�س 

ال�رشعية العلوم   –

العلمي يف �سال العربية مع املجل�س  للغة  اأ�ستاذ عر�سي   –

اإىل الإ�سبانية اإىل العربية، ومن العربية  خبري يف الرتجمة من الإ�سبانية   •

اإ�سبانية قانونية  اأعمال ر�سمية وحكومية، وموؤلفات ون�سو�سا  – ترجم عدة 

خبري يف الت�رشيع، و�سع عدة مقرتحات وم�ساريع قوانني:   •

– مع فرق برملانية 

– مع قطاعات حكومية 

– مع منظمات غري حكومية

الن�رش والتاأليف م�ساهماته يف جمال   •

وال�سيا�سية القانونية  لليقظة  املغربية  املجلة  مدير   –

وال�سيا�سية  القانونية  لالأنظمة  املغربية  للمجلة  رئي�س حترير  موؤ�س�س  – ع�سو 

الفقهية والقانونية  البحوث  العلمية جملة  اللجنة  – ع�سو يف 

له عدة موؤلفات  •

الأ�سا�سية الت�رشيع واحلقوق واحلريات  الإ�سبانية يف حماية  الد�ستورية  دور املحكمة   –

التاألف والوظائف  الإ�سباين :  الربملان   –

العام الكورتي�س  الن�سبي وتطبيقه يف  – نظام القرتاع 

الإ�سباين  الد�ستوري  النظام  املحلية يف  الهيئات   –

– اجلماعات امل�ستقلة يف اإ�سبانيا: املنطقات واحلدود والأهداف )النظام اجلهوي الإ�سباين(
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اإ�سبانيا يف  الربملانية  للملكية  ال�سيا�سية  الهوية   –

الدولة والقانون واملجتمع ال�سيا�سي:  الفكر  تاريخ   –

/الأخالقية(  القانونية  الإن�سان )احلرية  العامة وحقوق  للحرية  العامة  النظرية   –

القانوين: درا�سة نظرية وتطبيقية الن�س  القانونية ودورها يف متا�سك وجودة  اللغة   –

املنطق القانوين ودوره يف اجلودة القانونية  –

ال�سيا�سية والتمثيلية  اإىل احلكامة يف اخلريطة  التحكمي  الدور  – نظم القرتاع من 

– الأمن القانوين يف الت�رشيعني اجلنائي والأ�رشي املغربيني، )موؤلف م�سرتك يف طور الن�رش(

)يف طور الن�رش( اللغة القانونية واحلمولة الأخالقية يف خطاب مدونة الأ�رشة،   –

)يف طور الن�رش( الت�رشيع املغربي،  القانونية: اخلطاب العقالين يف  – احلجية 

)غري من�سور( الد�ستورية،  العدالة  بناء وتقومي  – نظريات احلجية والتف�سري يف 
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الفهر�س

13 اأ�رشكي                     الدكتور حممد  املغربية،  للمملكة  الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  تقدمي 

15 اأديناور                                                              موؤ�س�سة كونراد  ملمثل  متهيد 

18 الد�ستوري                                    كلمة �سكر وتقدير من املرتجم اىل رئي�س املجل�س 

19 الدكتور هلمت ريفيلد                                        اإىل  كلمة �سكر وتقدير من املرتجم 

20 العربية                                                                             الرتجمة  مقدمة 

33 الإ�سبانية                                                                          الرتجمة  مقدمة 

39 )الطبعة اجلديدة(                                                                املرتجم  مالحظة 

41 الأوىل )مالحظة املرتجم(                                                           الطبعة  متهيد 

46 الأوىل(                                                                  مالحظة املرتجم )الطبعة 

51 الفيدرالية                             الدولة  لبنية  الد�ستورية  املبادئ  الأول:  الق�سم 

52 الفيدرالية                                                                    الدولة  اأول : مبداأ 

يتعلق بخالف بني اجلمهورية  205/12 الفيدرالية رقم  الد�ستورية   1.  حكم املحكمة 

52            60/2 ،1 الفيدرالية والوليات بالبث الإذاعي بناء على طعن احلماية رقم 

55 الدولة الجتماعية                                                                  ثانيا : مبداأ 

55              2 اليتم  121/40 يتعلق مبعا�س  الفيدرالية رقم  الد�ستورية  2. حكم املحكمة 

56 بالتعاون احلر               يتعلق   231/59 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  3. حكم املحكمة 

57 الأجر           يتعلق بتخفي�س   271/100 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  4. حكم املحكمة 

61 الدميقراطية                                                                 الدولة  ثالثا : مبداأ 

النتخابية بالدعاية  يتعلق   125/44 رقم  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة    5.  حكم 

61 العموميني                                                             املوظفني  من طرف 
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65 القانون                                                                        رابعا : مبداأ دولة 

65 القانون                                                 – مبداأ املجال املحفوظ ويقينية  اأ 

65 الأ�سعار               يتعلق بقانون   274/8 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  6. حكم املحكمة 

67 بال�سترياد           بالرتخي�س  يتعلق   137/9 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  7. حكم 

70 النقل اخلا�س         306/17 يتعلق مبقر  الفيدرالية رقم  الد�ستورية  8. حكم املحكمة 

املوارد باإعفاء  يتعلق   210/48 الفيدرالية رقم  الد�ستورية   9.  حكم املحكمة 

72 امل�ستوردة من اخلارج                                                                     

74 بكالكار                       يتعلق   89/49 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  10. حكم املحكمة 

80 للحق وللقانون                                                      الق�ساة  ب – خ�سوع 

80 269/34 يتعلق بالأمرية ثريا              الفيدرالية رقم  الد�ستورية  11. حكم املحكمة 

83 اجلنائية                                                                          ج – العدالة 

83 بالتجرمي املزدوج          يتعلق   378/21 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  12. حكم املحكمة 

84 القوانني                                                                     د – عدم رجعية 

الفيدرايل بالقانون  يتعلق   367/30 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   13.  حكم 

84 بالتعوي�سات                                                                     اخلا�س 

88 ال�سيا�سية                                                    للأحزاب  املايل  التمويل  خام�سا: 

الأحزاب بتمويل  يتعلق   51/8 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   14.  حكم 

88 ال�سيا�سية                                                                                 

90 العمومية                                                                      الوظيفة  �ساد�سا: 

املوظفني باأجور  يتعلق   1/8 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   15.  حكم 

91 العموميني                                                                                

املوظفني باأجور  يتعلق   257/6 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   16.  حكم 

95 العموميني                                                                                
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99 القانون                                     لتطبيق دولة  العامة  الأ�س�س  الثاين:  الق�سم 

99 القانونية                                                           الأحكام   اأول:  الرقابة على 

الأحكام بالرقابة على  يتعلق   84/1 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   17.  حكم 

99                                                                                1 القانونية 

الأحكام يتعلق مبراقبة   114/2 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   18.  حكم 

103                                                                                2 الق�سائية 

104 ال�ستثنائية                                                                 املحاكم  منع  ثانيا: 

104 ال�رشعي           بالقا�سي  يتعلق   412/4 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  19. حكم 

يتعلق بواجب مراجعة  237/42 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   20   حكم 

107 عليا                                                                                حمكمة 

108 ثالثا:  اإلغاء عقوبة الإعدام                                                                      

108 بت�سليم املجرمني             يتعلق   112/18 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  21. حكم 

110 العادلة                                                                 املحاكمة  رابعا :  �سمان 

111 اأمام املحاكم                                القا�سي لأقواله  الفرد يف ا�ستماع  اأ – حق 

اأمام املحاكمة  يتعلق ب�سمان   89/9 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   22.  حكم 

111 بالعتقال                                                                            الأمر 

113 مـاينهوف           ببادر  يتعلـق   246/41 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  23. حكم 

باملحاكمة يف حالة يتعلق   158/25 الفيدرالية رقم  الد�ستورية   24.  حكم املحكمة 

115 املحاكمة                                                                 و�سمان  الغياب 

ا�ستماع يتعلق بجل�سة   395/107 رقم  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة   25.  حكم 

116 املخت�سة                                                                     اأمام املحاكم 

122 القواعد والقانون                         القانون اجلنائي، وعدم رجعية  ب – يقينية 

للقانون يتعلق باخل�سوع   174/14 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   26.  حكم 

122 اجلنائي                                                                        يف القانون 
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بالقواعد اجلنائية يتعلق   346/32 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   27.  حكم 

125 البلدية                                                                         يف الأنظمة 

بال�سطرابات يتعلق   41/26 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   28.  حكم 

126 اخلطرية                                                                        العمومية 

الدعوى بتقادم  يتعلق   269/25 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   29.  حكم 

128 اجلنائية                                                                                   

ِقَبل يتعلق باحل�سار من   1/92 الفيدرالية رقم  الد�ستورية   30.  حكم املحكمة 

131 املتظاهرين                                                                                

137 يتعلق بعملية احل�سار             92/104 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  31. حكم 

142 املالية          بالعقوبة  يتعلق   135/105 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  32. حكم 

150 ج – منع ازدواجية العقوبة عن جرمية واحدة                                          

اأداء يتعلق برف�س   191/23 الفيدرالية رقم  الد�ستورية   33.  حكم املحكمة 

150 املدنية                                                                             اخلدمة 

153  خام�سا:  عقوبة احلرمان من احلرية                                                          

153 بالولية                    يتعلق   302/10 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  34. حكم املحكمة 

157 يتعلق بعقوبة احلب�س             311/22 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  35. حكم املحكمة 

املحفوظة بامل�سائل  يتعلق   239/105 رقم  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة   36.  حكم 

160 الق�سائية                                                                         لل�سلطة 

165 الد�ستور وحدوده                                          تف�سري  اأ�س�س  الثالث:  الق�سم 

165 الد�ستور                                                                             تف�سري  اأول: 

التاأكيدية بالإرادة  يتعلق   126/11 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   37.  حكم 

165 الد�ستور                                               قبل  القانونية  لالأحكام  للم�رشع 

املوظفني يتعلق برواتب   28/8 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   38.  حكم 

167 العموميني                                                                                
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بالإ�سعار يف حالة يتعلق   88/40 الفيدرالية رقم  الد�ستورية   39.  حكم املحكمة 

169 عنه                                                                        املبحوث  غياب 

171 العادي                                              القانون  تف�سري وتطبيق  ثانيا: مراجعة 

الد�ستوري بالقانون  يتعلق   85/18 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   40.  حكم 

170 اخلا�س                                                                                   

172 باملن�سورات                       يتعلق   85/18 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  41. حكم 

175 القوانني                                                              اآثار عدم د�ستورية  ثالثا: 

175 القانون           اإلغاء  باآثار  14/1 يتعلق  الفيدرالية رقم  الد�ستورية  42. حكم املحكمة 

الدخل بال�رشيبة على  يتعلق   51/1 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة   43.  حكم 

176 يف جميع املراحل                                                                         

177 القت�سادي                                                                     الد�ستور  رابعا: 

177 العمال             بقانون  يتعلق   290/50 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  44.  حكم 

179 لل�سلطة                          العلقات اخلا�سة  الأ�سا�سية يف نطاق  خام�سا: احلقوق 

179 بال�سجناء                      يتعلق   1/33 الفيدرالية رقم  الد�ستورية  املحكمة  45. حكم 

185 امللحق                                                                                          

1949 28 مايو  الفيدرالية ال�سادر يف  اأملانيا  الأ�سا�سي جلمهورية   1   القانون 

185 اآخر تعديل �سنة 2015                                                                 مع 

1951 واملعدل 12 مار�س  ال�سادر يف  الفيدرالية  الد�ستورية   2   قانون املحكمة 

293                                                               2015/8/31 8 يف  منه املادة 
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تقدمي ال�سيد رئي�س املجل�س الد�ستوري للمملكة املغربية، الدكتور حممد اأ�سركي

»مبثابة  بكونه  حق،  عن  الد�ستوري،  الق�ساء  الو�سطى  باأمريكا  د�ستورية  حمكمة  رئي�س  و�سف 

، اعتبارا للدور الذي ي�سطلع به هذا الق�ساء يف تاأويل اأحكام الد�ستور وا�ستنطاق 
1
الربيع للزهور« 

روحه وا�ستجالء مقا�سده وتوليد مبادئ ذات قيم د�ستورية من رحم ن�سو�سه، وال�سهر من خالل 

العامة. الد�ستور و�سيانة احلقوق واحلريات  ذلك على حماية �سمو 

يوم  يف  ال�سادر  الأ�سا�سي  القانون  كر�سها  التي  الأملانية،  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  ولعل 

ال�سادر  القانون  مبوجب   1951 �سنة  مهامها  مبا�رشة  يف  �رشعت  ثم   ،1949 �سنة  من  28 مايو 

الق�ساء  جمال  يف  املعروفني  النموذجني  بني  ووظائفها  طبيعتها  يف  جتمع   ،1951 12 مار�س  يف 

اأ�سا�سيا يف هذا املجال. النم�ساوي والأمريكي، تعد مثال  الد�ستوري: 

اأ�سا�سا املادة 95  18 اخت�سا�سا متفاوت الأهمية حددتها  ومتار�س املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

من القانون الأ�سا�سي )الد�ستور( ومت تف�سيلها وتدقيقها مبوجب قانون 12 مار�س 1951 املتعلق 

باملحكمة. وتتمثل هذه الخت�سا�سات، على وجه اخل�سو�س، يف ال�سهر على ح�سن �سري ال�سلطات 

Länder، ويف حماية  العمومية ل�سيما ما يهم العالقات بني الدولة الفيدرالية والوليات الأع�ساء 

الد�ستور، ويف املراقبة الالحقة لد�ستورية القواعد القانونية )القوانني والأنظمة( التي ميكن الطعن 

هذا  الد�ستور  منحها  التي  الد�ستورية  الأجهزة  التنفيذ من طرف  دخولها حيز  بعد  مبا�رشة  فيها 

 )Bundestag ثلث اأع�ساء جمل�س النواب ،Länder احلق )احلكومة الفيدرالية، حكومات الوليات

وكذا من طرف كل �سخ�س خا�س يدفع بخرق حق من حقوقه الأ�سا�سية.

على  حتال  اأن  اأي�سا  ميكن  �سخ�س،  لكل  املحكمة  اأمام  املفتوح  املبا�رش  الفردي  الطعن  جانب  واإىل 

اإما من طرف حمكمة عادية  )القوانني والأنظمة(  املحكمة ق�سايا تهم د�ستورية القواعد القانونية 

اإذا اقتنعت بعدم د�ستورية قانون يراد تطبيقه على نزاع معرو�س عليها، واإما من قبل اأحد اأطراف 

الدعوى ق�سد الطعن يف احلكم ال�سادر عن املحكمة العادية القا�سي بد�ستورية، اأو عدم د�ستورية، 

القاعدة القانونية املطبقة على النزاع، وذلك بعد ا�ستنفاذ طرق الطعن. ومبوجب هذا الخت�سا�س 

تكون املحكمة الد�ستورية الفيدرالية حمكمة عليا مادامت تراقب اأي�سا د�ستورية الأحكام الق�سائية.

بحكم  رابعة«  »�سلطة  �سفة  الأملانية  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  على  الفقهاء  بع�س  اأ�سفى  لقد 

التنفيذية  ال�سلطة  وكذا  الق�سائية  وال�سلطة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ملراقبة  لها  املخول  الخت�سا�س 

1. Dr. Milton Ray Guevara, « Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominica », Opinión 
constitucional, 2014, p. 51.
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الأملانية،  الد�ستورية  املحكمة  �ساهمت  ذلك،  وبف�سل   .
2
مبا�رشة  غري  بطريقة  الإدارية  وال�سلطات 

الد�ستوري عموما  القانون  اإغناء  اأي�سا يف  الأملاين، بل  الد�ستوري  القانون  لي�س فح�سب يف تطوير 

داخل وخارج اأوروبا. فخالل ما يقارب �ستة و�ستني �سنة من وجودها، اأبدعت هذه املحكمة العديد 

جعلها  مما  الأ�سا�سية،  وباحلقوق  القانون  دولة  ب�سيادة  املتعلقة  املجالت  يف  ل�سيما  املبادئ،  من 

نظام  الدميقراطية،  باحلياة  العهد  احلديثة  الأوربية،  الدول  من  العديد  منه  ا�ستوحت  منوذجا 

الد�ستوري. ق�سائها 

اإىل  لأملانيا  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  ال�سادرة عن  الهامة  الأحكام  نقل  اأهمية  تتبني  ومن هنا 

اإىل اللغة الإ�سبانية من طرف الربوفي�سور يورغن  اللغة العربية من خالل الرتجمة املو�سوعة لها 

اأمريكا الالتينية جناحا باهرا. القانون يف  التي لقيت لدى رجال  �سوابي، وهي الرتجمة 

التوفيق، ترجمة  ال�سوداين الذي توىل، بكثري من  اأحمد  التنويه تنويها خا�سا بالدكتور  لذا يجب 

اأهم الأحكام ال�سادرة عن املحكمة الد�ستورية الأملانية، املرتجمة اإىل الإ�سبانية، اإىل اللغة العربية.

الوا�سع من قبل رجال  العربية �ستلقى الرتحيب  باللغة  الأحكام ون�رشها  اأن �سدور هذه  ول �سك 

العربي. العامل  داخل  الد�ستورية  بالق�سايا  واملهتمني  القانون 

اأ�رشكي د. حممد 

املغربية للمملكة  الد�ستوري  املجل�س  رئي�س 

2. Michel Fromont, « Présentation de la Cour Constitutionnelle fédérale d’Allemagne », Cahier du Conseil 
Constitutionnel, n° 15, janvier 2004, p. 11.
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متهيد ملمثل موؤ�س�سة كونراد اأديناور

 ،1949 مايو   23 يف  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  الفيدرالية،  اأملانيا  جلمهورية  الأ�سا�سي  القانون  اإن 

الأ�سا�سية  بذلك احلقوق  اأي�سا  القانون، و�سمن  دولة  الدميقراطية ومبداأ  التاريخ  ذلك  منذ  �سمن 

لكل مواطن على حدة. وقد مت و�سع لبنات هذا القانون الأ�سا�سي ومناق�سته يف املجل�س الربملاين 

بني �سنتي 1948 و1949. وكان هذا املجل�س ي�سم ممثلي الوليات الأملانية التابعة ملناطق الحتالل 

. كما كان هذا املجل�س الربملاين ي�سطلع مبهمة فتح املجال لبداية �سيا�سية جديدة قوامها 
3
الثالث 

رئي�س  اآنذاك  كان  الذي  اأديناور،  كونراد  و�سف  وقد  الدميقراطية.  على  قائمة  ت�رشيعية  �سلطة 

بقوله:  جدا  جيدا  و�سفا  اجلديدة،  ال�سيا�سية  البداية  لهذه  الدميقراطية  الروح  الربملاين،  املجل�س 

يف  �ساربة  جذورها  الأبعاد؛  مرتامية  روؤية  هي  بل  برملاين،  نظام  جمرد  لي�ست  الدميقراطية  »اإن 

اإدراكنا لكرامة كل اإن�سان وقيمته وحقوقه التي ل غنى عنها. والدميقراطية احلقة عليها اأن حترتم 

العامة والقت�سادية والثقافية.«  التي ل غنى عنها، وحترتم قيمته يف احلياة  اإن�سان،  حقوق كل 

القانون الأ�سا�سي، خالل ما يناهز �سبعني �سنة من التطبيق، ال�ستقرار الدميقراطي  و�َسِمن هذا 

للبالد. وي�رشي حاليا، بعد توحيد الأملانيتني يف 3 اأكتوبر 1990، يف كافة اأرجاء اأملانيا، كما �سمن 

املواطنون  بها  يتمتع  التي  مثلما ي�سمن احلقوق  النا�س،  كافة  بها  يتمتع  التي  الأ�سا�سية  احلقوق 

املحكمة  عاتق  على  الأ�سا�سي  القانون  وتف�سري  تاأويل  مهمة  وتقع  التحديد.  وجه  على  الأملان 

الد�ستورية الفيدرالية ب�سفتها »حامية الد�ستور«. وتطبع قرارات هذه املحكمة احلياة ال�سيا�سية 

اأمد بعيد، كما تتخذ هذه القرارات طابعا موؤ�س�سا للهوية. ويف الكثري من املنازعات،  يف اأملانيا، منذ 

وعالوة  ككل.  املجتمع  م�سلحة  وبني  لالأفراد  الفردية  امل�سالح  بني  توافق  اإيجاد  الالزم  من  كان 

على ذلك، اأقامت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، دائما واأبدا، طرقا ومناهج جديدة ق�سد التو�سل 

اإىل حلول توافقية وعادلة. 

ويبدو اأن هذا الربط بني �سحة امل�سمون وتالوؤم املنهج هو الذي جر املجتمع الدويل اإىل الهتمام 

طويلة،  مدة  منذ  لدينا،  توفرت  وبعدما  الفيدرالية.  الد�ستورية  املحكمة  عن  ال�سادرة  بالأحكام 

ترجمات لن�سو�س خمتارة من قرارات مبدئية باللغات الإجنليزية والفرن�سية والإ�سبانية وبع�س 

اإ�سافة  لكم،  نقدم  باأن  ن�رش  اأديناور،  كونراد  موؤ�س�سة  يف  اليوم،  نحن  ها  ال�رشقية،  اأوروبا  لغات 

3  عينت برملانات الواليات 61 رجال واأربع ن�ساء كمندوبني، كانوا اأع�ساء يف اأحزاب �سيا�سية مرخ�سة من قبل �سلطات 

االحتالل. كان معظمهم من قدامى املحاربني يف جمهورية فاميار. وكان اجلميع، ماعدا اأحد ع�رش منهم، من الدميقراطيني 

12 مايو.  اأقرت من قبل املحتلني يف  1949، والتي  8 مايو  اأقر املجل�س م�سودة يف بون يف  اأو امل�سيحيني.  اال�سرتاكيني 

1949، م�سكاًل بذلك جمهورية  24 مايو  الد�ستور قانونًا يف  اأي�سا جميع املقاطعات با�ستثناء بافاريا، واأ�سبح  ووافقت 

اأملانيا الفيدرالية، انظر املزيد يف:

http://www.constitutionnet.org/ar/country/constitutional-history-germany
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اإىل هذين املجلدين، ترجمة عربية لبع�س القرارات التوجيهية التي �سدرت عن املحكمة الد�ستورية 

الفيدرالية. 

اأخرى بالن�سبة للممار�سة  اأن تكون لقرارات املحكمة الد�ستورية لدولة  ما هي الأهمية التي ميكن 

قائمة قطعا  القرارات  اإذا كانت هذه  ال�سوؤال –،  اأن نطرح هذا  بالتاأكيد  لنا  – يحق  بها؟  القانونية 

اأحكام  ال�سائدة هناك، فما هي �سلة  القانونية  ال�سيا�سة  الداخلي وثقافة  الد�ستوري  القانون  على 

املغرب؟ يف  القانونية  باملمار�سة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة 

عند  الأمر  هذا  يقف  ومل  دوليا.  طابعا  املا�سية،  العقود  عرب  الد�ستوري،  القانون  اكت�سى  لقد 

بني  اخلربات  تبادل  اإىل  اخل�سو�س،  وجه  على  تعداه،  واإمنا  العلمي،  امليدان  يف  القوانني  مقارنة 

اأديناور، من  اأبعد من ذلك. وقد واكبت موؤ�س�سة كونراد  القارات، واإىل  الد�ستورية داخل  املحاكم 

العامل،  مناطق  جميع  يف  و�ساندته  الق�سائي  احلوار  هذا  القانون،  بدولة  املتعلقة  براجمها  خالل 

وال�رشق  ال�سحراء  جنوب  واإفريقيا  واآ�سيا  اأوروبا  �رشق  جنوب  يف  مماثلة  لقاءات  اأجريت  كما 

يف  �سنويا  تعقد  التي  الد�ستوريني،  الق�ساة  موؤمترات  من  انطالقا  ال�سمالية،  واإفريقيا  الأو�سط 

 .1993 �سنة  الالتينية منذ  اأمريكا 

ورغم اختالف الأنظمة القانونية، من حيث التفا�سيل، اإل اأن القانون الد�ستوري بالذات ي�سم يف 

ثناياه اأوجه التقاء بني الدول التي كر�ست لنف�سها احلقوق الأ�سا�سية والدميقراطية ودولة القانون. 

وبالأ�سا�س  دائما  الأمر  اأن  اإل  خمتلف،  نحو  على  ت�سكيله  ميكن  الدميقراطية  مبداأ  اأن  و�سحيح 

ال�سيا�سية.  القرارات  الفاعلة يف  املواطن  بفكرة م�ساركة  يرتبط 

العامل  الكامنة يف د�ساتري  الفوارق  بدقة  ُتظهر  اأن  ينبغي  الأ�سا�سي  القانون  اإن �سياغة مفهر�سات 

احلرة، تارة ب�سورة �ساعرية مفرطة، كما هو الأمر اأحيانا يف اأمريكا الالتينية، وتارة اأخرى ب�سكل 

احلالتني  كلتا  يف  يتعلق  الأمر  لكن  الأملاين،  الأ�سا�سي  القانون  يف  الأمر  هو  كما  ومقت�سب،  ب�سيط 

لت�سبح عالقة  ب�سكل متزايد،  العالقة حديثا،  املواطن والدولة. وتتطور هذه  العالقة بني  بت�سكيل 

وحرية  امل�ساواة،  ومبداأ  البدنية  وال�سالمة  واحلياة  الكربى.  واملقاولت  الفرد  بني  مت�ساوية  غري 

الراأي وحرية التجمع، وحرية الفن والعلم، وحرية الدين، وغري ذلك، كل هذه ال�رشوط الأ�سا�سية 

الالزمة لتطور املرء م�سمونة بالأ�سا�س، ب�سكل مت�ساو، يف الد�ساتري الدميقراطية. ومثل ذلك ينطبق 

اإىل  حتولت  الأفكار  هذه  اأن  الأمر،  هذا  يف  باخل�سو�س  يهم،  فما  ولهذا  القانون.  دولة  مبداأ  على 

قانون �ساري املفعول، وينبغي لها اأن مُتالأ باحلياة يف املمار�سة العملية واأن ت�سري نافذة املفعول. 

اأن ت�سبح �سارية املفعول فعال، واأل تبقى جمرد حرب على ورق.  اأخرى: ينبغي لها  وبعبارة 

ولبلوغ ذلك، تلعب الثقافة الد�ستورية دورا حا�سما جدا. وي�ساهم جميع الفاعلني، �سواء يف جمال 

عندما  وطبعا  الثقافة.  هذه  تكوين  يف  م�سرتك،  ب�سكل  القت�ساد،  اأو  املدين  املجتمع  اأو  ال�سيا�سة 
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درجة،  الأقل  باملحاكم  بدءا  الق�ساء،  وجهاز  الفاعلني  هوؤلء  بني  الراأي  يف  اختالفات  هناك  تكون 

اأن تطبق الد�ستور متاما مثل املحاكم الد�ستورية بالطبع، التي لها  فيجب حينئذ على هذه املحاكم 

وحدها الكلمة الأخرية يف تف�سري القاعدة القانونية الأ�سمى يف الدولة. ومبا اأن م�سامني القوانني 

املطروحة  للم�ساكل  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  الدول،  الكثري من  يف  مت�سابهة  )الد�ساتري(  الأ�سا�سية 

املناق�سات  من  الأ�سياء  من  الكثري  يتعلموا  اأن  القانون ميكنهم  مطبقي  فاإن  القوانني،  هذه  حلماية 

اأخرى.  بلدان  الق�ساء يف  القانونية ومن  ال�سيا�سة  ب�ساأن 

ومل تكن املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف بداياتها، باأي حال من الأحوال، موؤ�س�سة مقد�سة حتظى 

باحرتام وتقدير اجلميع بال�سكل الذي نالحظه اليوم؛ بل اكت�سبت �سمعتها مب�سقة يف وجه النتقاد 

ومعتدلة  املواطن  من  قريبة  ق�سائية  لأحكام  اإ�سدارها  بف�سل  ذلك  لها  تاأتى  وقد  اأحيانا.  الهائل 

ومربرة جيدا وممنهجة، حيث طورت هذه املحكمة م�سمون القانون الأ�سا�سي الب�سيط اإىل دوغمائية 

ترعى حقوق الإن�سان، وتت�سف بالتمايز الدقيق والتاأثري القوي. وقد جاء تاأثري املحكمة الد�ستورية 

القانون خالل  القانون الأ�سا�سي ودولة  الكارثية �سد  التاريخي لالنتهاكات  ال�سياق  الفيدرالية يف 

دولة  اليوم  الفيدرالية  اأملانيا  جمهورية  اعتبار  يف  الف�سل،  فاإن  ولهذا  القومية.  ال�سرتاكية  عهد 

العليا.  الد�ستورية  اإىل حمكمتها  اأي�سا  قانون دميقراطية �سامدة، يرجع 

الد�ستورية  املحكمة  اأ�سدرتها  التي  الهامة  الأحكام  من  جمموعة  الكتاب،  هذا  يف  نقدم،  اإذ  واإننا 

الد�ستوري  القانون  مدر�س  طرف  من  خمتارة  باقة  اإىل  تن�سب  املجموعة(  )اأي  والتي  الفيدرالية، 

مرة.  لأول  العربية  باللغة  العموم  متناول  يف  الق�سائية  الأحكام  هذه  ن�سع  فاإننا  �سوابي،  يورغن 

واأدلة  العربية حججا  اللغوية  املناطق  داخل  القارئ  يدي  اأي�سا بني  ت�سع  املحكمة  تدبريات  فليت 

اأوقات التحول ال�سعبة.  جيدة ت�ساعده على امل�ساركة ب�سكل بناء يف ت�سكيل الثقافة الد�ستورية يف 

الذين ل يهتمون فقط بنظرية  القراء،  اإىل كثري من  اأن ي�سل  اأن نتمنى لهذا املرجع  اإل  ول ي�سعنا 

وحقوق  ال�سيا�سية  واحلرية  الدميقراطية  »روح«  اأي�سا  ُيك�سبون  واإمنا  القانون«،  دولة  »مبداأ 

الإن�سان مفعول �سيا�سيا نافذا. واإن اأخذ الأحكام الق�سائية يف العتبار، مع تخطي احلدود اللغوية 

بثقافة خا�سة جدا وح�سا م�سطلحيا. التحلي  يتطلب  والقانونية،  وال�سيا�سية 

اإقدامه على رفع هذا  اأن نوجه ال�سكر ونعرب عن التهاين للدكتور اأحمد ال�سوداين على  ول يفوتنا 

العظيم.  التحدي 

املغرب بالرباط،  اأديناور  ملوؤ�س�سة كونراد  املقيم  املمثل  الدكتور هلمت ريفيلد، 

واإ�سبيلية(، مدير �سابق )برلني  القانون، حمام   الدكتور كري�ستيان �ستايرن، دكتوراه يف 

اأديناور اإ�رشاف موؤ�س�سة كونراد  اأمريكا الالتينية حتت  القانون يف  لربنامج دولة 



18

كلمة �سكر وتقدير من املرتجم اإىل ال�سيد رئي�س املجل�س الد�ستوري

اأ�ستاذي  بحق  اإنكم  اأ�رشكي،  حممد  الدكتور  الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  ال�سيد  اجلليل  اأ�ستاذي 

»الروحي« تعلمت منكم مبا�رشة الكثري والكثري وتعلمت من اأبحاثكم اجليدة ما مل اأتعلمه من اأحد 

التحليل  واأ�سلوب  الر�سني،  العلمي  املنهج  منكم  تعلمت  كما  والد�ستورية،  القانونية  املعارف  من 

امل�رشف  تكونوا  اأن  �رشف  يل  وكان  الجتاهات،  وخمتلف  املدار�س،  تنوع  على  املعتمد  الفريد 

ت�سجيعي  اأثرت يف  ال�سديدة، كما  اأثرت فيها توجيهاتكم  التي  الدكتوراه.  لنيل  الفعلي لأطروحتي 

على ال�ستمرار يف البحث الد�ستوري املقارن خا�سة مع الدول الناطقة باللغة الإ�سبانية، وتعلمت 

اأكرث واأكرث من توا�سعكم الرفيع ومكارم اأخالقكم، واقتديت بكم يف حبكم الكبري ملهنة الأ�ستاذية، 

وال�رشامة يف اجلد والتفرد يف الن�سباط يف العمل، واحرتام الوقت والقانون.

»اأ�ستاذي الروحي«  اأنتم  لهذا حقا 

اأنتم اليوم من جديد، حفظكم اهلل، تقدمون لهذا العمل املتوا�سع رغم كرثة الأعمال، وغزارة  وها 

وجدية  املو�سوع،  ولأهمية  العمل،  لهذا  تقديركم  على  يدل  فاإمنا  �سيء  على  دل  واإن  الهتمامات. 

الرتجمة. اإنها التفاتة ت�ستحق �سكرا من القلب، وانحناء احرتام ومودة. وقد �سبق لكم اأن قدمتم 

واحلريات  واحلقوق  الت�رشيع  حماية  يف  ودورها  الإ�سبانية  الد�ستورية  »املحكمة  حول  يل  لكتاب 

الأ�سا�سية«

و�ساحب  الد�ستوري،  القانون  فقهاء  كبار  اأحد  له  يقدم  عمل  اأمام  توا�سع،  بكل  اليوم،  اأنا  وها 

جتربة ميدانية، يف الق�ساء املايل: وكيال عاما للمجل�س الأعلى للح�سابات �سابقا، ورئي�سا للمجل�س 

الد�ستوري حاليا. واإنني اإذ اأنحني تقديرا »لأ�ستاذي الروحي«، فال اأملك اإل اأن اأقول، باأن تقدميكم 

الد�ستورية  املوا�سيع  اقتحام  موا�سلة  على  وي�سجعني  طاقتي  �سيجدد  اأ�ستاذي،  العمل،  لهذا 

الكربى. املقارنة 

والعافية،  ال�سحة  بدوام  الدعاء  واأخل�س  وال�سكر،  والتقدير  الثناء  العظيم،  اأ�ستاذي  مني،  لكم 

ال�سوؤدد.  ومزيد من 

ال�سوداين اأحمد  من طالبكم 
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كلمة �سكر وتقدير من املرتجم اإىل الدكتور هلمت ريفيلد

الرباط يف  اأديناور فرع  ملوؤ�س�سة كونراد  العميق  ال�سكر  اأعرب عن  اأن  اإل  الكلمة  ي�سعني يف هذه  ل 

�سخ�س ممثلها الدكتور هلمت ريفيلد الذي �سجع ودعم ترجمة اأحكام املحكمة الد�ستورية الأملانية 

اإىل عدة لغات. اأن جمعها الدكتور يورغن �سوابي، وترجمت  التي �سبق 

�سخ�سيا  جعلتني  جهة،  من  اأكرب؛  كانت  متعتها  ولكن  كبري،  تعب  التجربة  معركة  خلو�س  وكان 

اأطلع على جتربة د�ستورية رائدة، كما جعلتني اأي�سا اأطلع من خاللها على اأهم التجارب الق�سائية 

األغازا كثرية من الإ�سكاليات الد�ستورية وال�سيا�سية التي  الد�ستورية املقارنة، وبداأت اأفهم واأحل 

ب�سفة خا�سة.  الأ�سا�سية  عامة، ووظائفها يف حماية احلقوق واحلريات  ب�سفة  بالدولة  لها عالقة 

ومن جهة اأخرى، يل اليقني اأن هذا العمل �سيغني النقا�سات الد�ستورية يف العامل العربي، و�سيفتح 

الفيدرالية. اأملانيا  اإنها جتربة  للبحث يف جتربة متفردة.  بابا جديدا 

ال�سوداين اأحمد  د. 
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مقدمة الرتجمة العربية

اأهميتها ؟ وما هي الأهداف منها ؟ ملاذا التجربة الق�سائية الأملانية ؟ وما هي 

اأول: اأهمية التجربة 

واأعرفها. و�ساءت �سدف  اأطلع عليها  باأن  بالن�سبة يل، حلما طاملا راودين  الأملانية،  التجربة  كانت 

املحكمة  اأحكام  من  »خمتارات   : عنوان  حتت  موؤلف  من  ن�سخة  على  اأعرث  اأن  العلمي  البحث 

الأ�ستاذ  الأملانية والتي جمعها  اللغة  اأ�سال من  الإ�سبانية املرتجمة  باللغة  الفيدرالية«،  الد�ستورية 

يورغن �سوابي، وت�سم 146 حكما للمحكمة الد�ستورية يف جمالت احلقوق واحلريات الأ�سا�سية، 

هلمت  الدكتور  على  اأتعرف  اأن  اأخرى  �سدف  وت�ساء  القانون.  ودولة  للدولة،  الإقليمي  والتنظيم 

الإرادة والفرحة. الذي رحب بفكرة الرتجمة و�سجعني عليها، فكملت 

يف  للطلبة  وتدري�سها  وتتبعها  الأملانية  التجربة  بقراءة  اأبداأ  اأن  �سنوات  ثالث  منذ  قررت  وكنت 

مقرر اجلامعة، من خالل ما يرتجم وما يكتب باللغة الإ�سبانية يف اإ�سبانيا واأمريكا الالتينية. وبعد 

الأعمال  بع�س  برتجمة  اأقوم  اأن  قررت  وال�سيا�سية،  الد�ستورية  اآلياتها  بكل  التجربة  ا�ستيعاب 

الهامة منها من الإ�سبانية اإىل العربية نظرا لأهميتها؛ ومنها املدونة اجلنائية الأملانية )قيد الطبع(، 

اأيديكم. والبدء يف املدونة املدنية، وهذا العمل الذي بني 

خمتلف  من  اجلامعيني  الأ�ساتذة  مع  املحادثات  من  العديد  اإجراء  بعد  اأهميتها  اأي�سا  يل  وظهرت 

اأهمية  اأكدوا جميعا على  الذين  العربية،  البلدان  الق�ساة واحلقوقيني يف كثري من  اجلامعات ومع 

الإ�سبانية. اإىل  الأملانية  الكتاب من  اأطلعتهم على م�سامني ترجمة  اأن  العمل، بعد 

اأحكام  وباأنها  الأملانية،  الد�ستورية  املحكمة  لأحكام  العميقة  القراءة  بعد  اأهميتها  يل  ات�سحت  كما 

تت�سم بالعمق الفكري والإن�ساين والإبداعي الفريد، وترثي الكثري من التفا�سيل املوؤطرة للمدر�سة 

.
4
املعا�رشة  لأملانيا  والأخالقية  القانونية 

 2011 ل�سنة  املغربي  الد�ستور  املقابل  يف  معها  اأ�ستح�رش  التجربة،  هذه  اأهمية  ا�ستح�رش  وحني 

واحلريات  الإن�سان  حقوق  حول  الد�ستورية  والقيم  املبادئ  من  جمموعة  بدوره  كر�س  والذي 

املجل�س  عو�س  الد�ستورية  املحكمة  واأن�ساأ  القانون،  ودولة  املتقدمة  واجلهوية  الأ�سا�سية، 

4.  ويعد اليك�س روبري من اأكرب رواد هذه املدر�سة حديثا ومن اأ�سهر موؤلفاته :
Robert Alexy, Teoria de la argumentacion juridica, (traduccion de Manuel Atienza e Isabel Espejo), CEC 
Madrid 1997.
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الد�ستوري، وو�سع �سالحياتها لل�سهر على �سمان حماية هذه القيم واملبادئ الد�ستورية املتعلقة 

ت�سق  اأخذت  الد�ستوري  الق�ساء  يف  املغربية  التجربة  اأن  الأ�سا�سية. ورغم  واحلريات  باحلقوق 

الطريق يف بناء ذاتها، فما زالت مع ذاك ت�سعى اإىل تر�سيخ الجتهاد الق�سائي يف تف�سري وتو�سيح 

اجلوانب املعقدة من ممار�سة ال�سلطة الت�رشيعية والتنفيذية، وال�سعي لحقا اإىل النظر يف ا�ستكمل 

القانون بكل قيمها احلقوقية والأخالقية. بناء دولة 

ولهذا تعترب ال�ستنارة برتاكمات التجربة الأملانية الرائدة اأف�سل دليل م�ساعد ل�ستكمال بناء ق�ساء 

واملنخرطة  الفاعلة  دولة اجلهات  وبناء  والقانون،  دولة احلق  د�ستوري مغربي متطور، وتر�سيخ 

املعا�رش. للمغرب  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  التنمية  يف 

اإىل : اأن كثريا من الأنظمة العربية التي �سين�رش هذا العمل يف بلدانها، يف حاجة  اإىل ذلك  اأ�سف 

التجربة  النهل من  اإىل  اأغلبها  التي اجته  اأوروبا  املتقدة يف  الدول  1.  اقتفاء جتربة غريها من 

اأحكامها  من  كثري  يف  ت�ست�سهد  الأوربية  الد�ستورية  املحاكم  بع�س  اأن  درجة  اإىل  الأملانية، 

بالتجربة،  انبهرت  الالتينية  اأمريكا  النامية يف  الدول  اأغلب  اأن  اأملانيا. كما  الكربى بتجربة 

�سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا، والت�رشيع  بلدانها  تنمية  نقلها وتوظيفها يف  وانكبت على 

نحو بناء دولة املوؤ�س�سات ودولة احلق والقانون.

الإن�سان،  كرامة  ومبادئ حول حماية  قيما  د�ستورها  يف  اختارت  كدولة  للمغرب،  2.  بالن�سبة 

وطورت الآليات التي تقود اإىل تلك احلماية، لبد اأن يجد �سندا يف اجتهاد الق�ساء الد�ستوري 

الإن�سان وتعزيز حقوقه، �سواء تعلقت  اأحكامه حول حماية كرامة  الذي تدور كل  الأملاين 

الإن�ساين. اأو  اأو الجتماعي  اأو القت�سادي  ال�سيا�سي  تلك الأحكام باملجال 

ومن ثمة، فاإن نقطة اللتقاء بني التجربة الأملانية، واملنظومة القانونية والأخالقية والدينية املغربية 

اجل�سدية  وال�سالمة  احلياة  يف  حقه  وحماية  الإن�سان  كرامة  حول  تتمحور  الإ�سالمية  والعربية 

اأي  القانون فوق اجلميع بدون  العي�س والعدالة الجتماعية، وتكري�س دولة  والعر�سية، و�سمان 

نوع من ال�ستثناء؛ وهي كرامة تنطلق من الإن�سان كفرد واأ�رشة وجمتمع ودولة.

الأ�سا�سية،  احلقوق  بحماية  اأ�سا�سا  ترتبط  �سامية  وظيفة  الد�ستوري  الق�ساء  وظيفة  اأن  ذلك 

الأخالقية،  البتكارات  للعديد من  التحول الجتماعي، وتكر�س جهودها  امل�ساهمة يف  وت�سهر على 

وتخليق دول احلق والقانون. مبعنى اأدق، اإن املحكمة الد�ستورية تلعب دور املدافع عن ال�رشعية 

املوؤ�س�سات. دولة  وبناء  الد�ستورية 

�سنة   66 بعد  اأ�سبحت،  التي  الد�ستورية،  للمحكمة  ب�سكل حا�سم،  الوظيفة،  هذه  اأملانيا  اأولت  وقد 

�سيادة  على  يقوم  الذي  الأملاين  الدميقراطي  للنظام  اأ�سا�سية  وركيزة  رئي�سة  موؤ�س�سة  العمل،  من 
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املوؤ�س�سات  بني  املنازعات  وحل  الد�ستور  تف�سري  يف  فريدا  دورا  وتلعب  والقانون،  احلق  دولة 

ال�سلطة  ف�سل  يف  العقالنية  و�سمان  الدولة،  يف  الأ�سمى  القانوين  احلكم  دور  واأي�سا  الد�ستورية، 

�سياأتي لحقا. كما 

على  ويتوفر  ن�سمة،   300 000 000 من  اأزيد  �سكانه  عدد  بلغ  الذي  العربي  العامل  و�سيكون 

واملهنيني  واملحامني  والق�ساة  والطلبة  والأ�ساتذة  واجلامعات  الد�ستورية  املحاكم  من  هائل  عدد 

القانونيني، معنيا اأكرث من اأي �سعب اآخر بال�ستفادة من هذه التجربة الأملانية التي �سترتجم من 

 : التايل  يتاألف من جزاأين على النحو  اللغة العربية يف كتاب  اإىل  اللغة الإ�سبانية 

القانون؛ الفيدرالية: بنية الدول ودولة  الد�ستورية لأملانيا  اأحكام املحكمة  اجلزء الأول:   •

اجلزء الثاين: اأحكام املحكمة الد�ستورية لأملانيا الفيدرالية: احلقوق واحلريات الأ�سا�سية.  •

ثانيا: اإ�سكالية التدقيق اللغوي »ال�سطلحي« واملنهج 

اإىل  اأكرب حتد يف نقل املعنى اجلوهري من لغة الن�س الأ�سلي  يطرح التدقيق اللغوي ال�سطالحي 

�سواء  الد�ستوري،  القا�سي  ي�ستعملها  التي  القطعية،  القانونية  اللغة  منها  وخا�سة  الثانية،  اللغة 

وعبارات وجمل  كلمات  ابتكار  اأو  عن جوهره،  الك�سف  اأو  تاأويله،  اأو  القانوين،  الن�س  تف�سري  يف 

اإىل خلق جودة ت�رشيعية متوازنة، من حيث اجلوهر وال�سكل. توجه امل�رشع 

قرارات حمكمة  ترجمة  العلمية يف  الأمانة  املرتجم حول  �سوؤال كبري وعري�س عن  يطرح  هنا  ومن 

د�ستورية اأجنبية )لغة اإ�سبانية( )املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الأملانية( اإىل لغة عربية. كما تطرح 

فتجيب  متفرعة،  اأ�سئلة  وهي  التوا�سلية،  ال�سعوبات  حول  امليدانية  الفرعية  الأ�سئلة  من  �سل�سلة 

من جهة، عن القيام بالتوفيق بني الختالفات اللغوية القائمة، واحلاجة اإىل احلفاظ على الرتجمة 

يف عملية التوا�سل القائمة بني املجتمع واملحكمة، واإىل تطوير القرارات الق�سائية كهدف لتحليل 

اأخرى. علمي قانوين من طرف امل�ستفيدين من الرتجمة، ومن جهة 

التوا�سل  معنى  اجلمل  تفقد  ل  حتى  الدقة  على  اأعتمد  اأن  كمرتجم،  علي،  الواجب  من  و�سيكون 

الأ�سلي، وتكون يف نف�س الوقت جمال مفهومة للقارئ العربي املتخ�س�س وفقا للثقافة وامل�سطلحات 

اللغوية القانونية الأكرث انت�سارا يف الوطن العربي. ومن ثم فقد �سغل التدقيق اللغوي الإ�سالحي 

ذهني طيلة مرحلة الرتجمة، وا�ستح�رشت بعيدا عن »التحرر« مبعنى الرتجمة احلرة، وبحثت عن 

الأكرث مماثلة  واملفاهيم  والألفاظ  التعبري  واأ�سلوب  الرتجمة، من جهة،  اأ�ساليب  بني  التوازن  نقط 
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للمفاهيم اللغوية والقانونية العربية؛ حيث حاولت اأن اأجعل من املماثلة اللغوية ل�سياغة ن�س من 

املعنى الأ�سلي للن�س املرتجم بطريقة تي�رش للقارئ العربي اأن يفهم بعمق كل لفظ، وعبارة وجملة.

اإنتاج  من  املطلوب  التحرير  ولأ�سلوب  للن�س  ملخ�سا  اأكون  اأن  اأخرى،  جهة  من  حاولت،  ولكن 

اأو�سح  اأن  الكلمات. كما حاولت  الأملانية حتى ل تتولد امل�ساكل يف فهم معاين  الد�ستورية  املحكمة 

الجتاه  نف�س  يف  وركزت  املحكمة،  قرارات  يف  الواردة  واحلجج  العبارات  �سل�س  لغوي  باأ�سلوب 

اإىل  باللجوء  الأ�سلية،  الإ�سبانية  اللغة  يف  ذلك  يعادل  ما  على  باحلفاظ  العامة  اللغوية  الدقة  على 

الإ�سبانية. وبالإ�سافة  اللغة  يعادلها يف  ما  ل�سياغة  العربية،  اللغة  الرثي يف  اللغوي  ال�ستقاق  علم 

اإىل ذلك حافظت كلية على اإ�سارات متعددة يف اأعراف املحكمة الد�ستورية وما قررته يف قراراتها.

ثالثا : ما يتعلق بالتدقيقات املحددة لبع�س امل�سطلحات القانونية الد�ستورية امل�ستعملة

اإىل ما يلي : اأن تكون هناك مطابقة بالإ�سارة  فيجب 

الأف�سلية  تعني  اأغلبها  الن�س،  يف  لل�سياق  وفقا  بالتبادل  متعددة،  مبعاين   Prioridad تعبري  ترجم 

 2004 �سنة  اإعالن  يف  نف�سها  الد�ستورية  املحكمة  اإلينا  تقدم  الذي  املذهبي،  التمايز  اأو  والتفوق، 

هذه  يف  غريب  الأملاين  املوقف  لكن  الأوروبي.  الد�ستور  معاهدة  د�ستورية  يف  النظر  مبنا�سبة 

امل�سطلحات، مثل م�سطلح )confederacion( الكنفدرالية اأو)federacion de estados( فيدرالية 

الدول، التي حتمل حتديا لغويا كبريا من خالل ال�ستعمال املتعدد يف التعبري.

بالدولة  اأي�سا   )Lund(و بالفيدرالية   )Bund( ترجم  فقد  للدولة،  الإقليمي  بالتنظيم  يتعلق  وفيما 

اإذا تعلق الأمر  الفيدرالية عندما تكون م�سحوبة بالإ�سم اخلا�س بها؛ وتكون يف مثل هذه احلالة، 

باإحدى الدول الفيدرالية التي تت�سكل منها جمهورية اأملانيا الفيدرالية، علما باأن كثريا من املرتجمني 

بـ  )Estados( والدولة الأملانية  اإىل دول  التنظيم الإقليمي  اأمريكا الالتينية ترجموا  الأ�سبان ومن 

)Federal(. مبعنى اأنه، يف جمال ال�سلطة ال�سيا�سية، يتم الحتفاظ بتعبري الدولة يف �سياق عام وقوي 

وفقا للغتنا العربية، كما يعادل التنظيم ال�سيا�سي لل�سلطة العمومية. ومل يرتجم تعبري الرايخ، ومل 

م�سطلح  اإىل  دائما  ُيوؤدي  ل  اأنه  غري  كالإمرباطورية  ترجم  اأن  منذ  الأ�سلي  امل�سطلح  على  يحافظ 

القانون النتخابي والربملاين،  املثل يف جمال  نف�س  تاريخيا، ويكون  له �سيغ ذات دللت مفهومة 

فرتجم الأول بـ »احلاجز النتخابي«، وترجم الثاين بالربملان على امل�ستوى الوطني الغرفة الأوىل 

الفيدرالية. الفيدرايل واحلكومة  باملجل�س  الثانية  والغرفة  الفيدرايل(  )الربملان 
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الكبرية،  ال�سوتية  التح�سينات  عليه  اأطلق  ما  العبارات  من  هناك  الأ�سا�سية،  احلقوق  جمال  ويف 

كالإجها�س اأطلق عليه اإ�سقاط احلمل، واأطلق على )velo( »املنديل« الذي تغطي به املراأة امل�سلمة 

اإما  اأن تكون  له هي  الدللة احلرفية  ال�سحيحة ذات  الذي يعد تعبريا غام�سا، والرتجمة  راأ�سها، 

اأكرث تعبريا عن املق�سود. اأو اخلمار: لأنهما  احلجاب 

املحكمة  اأن  من  الرغم  على  احلر  بالزواج   )pareja de hecho( م�سطلح  ترجمت  وقد 

وترجمت اجلن�س.  نف�س  من  �رشيك  اإىل  �سمنيا  يحيل  �سياق  يف  دائما  ا�ستعملته   الد�ستورية 

بامل�سنني.   )residencis(بالالجئني و )asilos(

 derecho( الدفاع  يف  احلق  اأو   )derecho a ser oido( للقا�سي  ال�ستماع  يف  احلق  وترجمت 

de defensa( اعتمادا على ال�سياق العام مبعنى احلماية الق�سائية، اأو كالولية الق�سائية الفعالة 

ال�سلطة  تقييد  معنى  يفيد  ل  احلريف  معناها  اأن  من  الرغم  على   )tutela judicial efectiva(

يف  الق�سائية  ال�سلطة  به  تتمتع  ما  يفيد  ذلك  اأن  اإىل  الإ�سارة  مبكان  الأهمية  من  لكن  الق�سائية، 

اأهمية. الأملاين من  القانوين  النظام  الد�ستوري ويف  القانون 

العتبار  بعني  تاأخذ  ل  والتي  تكون،  اأن  ميكن  التي  اخل�سو�سيات  بع�س  وجود  من  الرغم  وعلى 

م�ستوى حظر الأحزاب والتي ل تتعلق مب�سطرة عدم قانونية الأحزاب، واإمنا مبنعها املو�سوعي 

املرتتب عن عدم احرتام امل�رشوعية القانونية. لأن كال الطبيعتني خمتلفتان د�ستوريا يف اأملانيا: طبيعة 

ال�رشعية  احرتام  عدم  عن  الناجت  املنع  وطبيعة  القانونية،  امل�ساطر  ا�ستيفاء  عدم  عن  الناجت  املنع 

الد�ستورية.

عن  تختلف  برتجمة  الد�ستورية  امل�سطرية  التعبريات  مع  التعامل  ميكن  اأي�سا،  الطريقة  وبنف�س 

حول  القرارات  وطبيعة  امل�ساطر  وظيفة  مع  لتالوؤمها  نظرا  العادي  الق�ساء  يف  امل�ستعملة  املعايري 

د�ستورية  عدم  وم�ساألة  احلماية  طعن  يف  مثال  الأمر  وكذلك  فيها.  النظر  مت  التي  امل�ساألة  اأ�سا�س 

تاأخذ احليز الكبري يف هذا العمل. التي  الد�ستورية  القانون وتنازع الأجهزة 

ومع ذلك، لبد من الإ�سارة اإىل اأن من ملك اللغة العربية القانونية، واأتقن بدقة علمية كافة علومها 

قانوين،  ن�س  اأي  بناء  نحو  معبدة  الطريق  �سيجد  ا�ستقاقها،  وعلم  و�رشفها  ونحوها  وقواعدها 

اأو قرار ق�سائي، و�سيتمكن من بناء ن�س جديد على اأنقا�س ن�س اآخر، مبنهج ي�سمن نقل جوهر 

اأمينا �سليما، �سل�سا ويف حلة جيدة واأ�سلوب رفيع. الن�س نقال 
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رابعا : املبادئ التوجيهية الأ�سا�سية لق�ساء املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الأملانية

العامة 1. املفاهيم 

تاريخي  �سياق  يف  الد�ستورية،  القيام مبهامها  يف   1951 �سنة  الأملانية  الد�ستورية  املحكمة  انطلقت 

املقارنة. ومع  الأنظمة  الأوروبي، كما هو احلال يف  و�سيا�سي واجتماعي داخلي لأملانيا وحميطها 

حمكمة  من  ابتداء  الأملاين،  العرف  يف  �سوابق  القوانني  د�ستورية  على  الرقابة  لفكرة  كانت  ذلك 

النظري  املفهوم  ول  الأنظمة  هذه  بنية  بني  نقارن  اأن  ميكننا  ل  للرايخ. وبالتاأكيد  التابعة  الغرفة 

الد�ستورية  املوؤ�س�سة مع املحكمة  املوؤ�س�سات و�سالحيات هذه  اأي�سا بني تطور  الأنظمة، ول  لهذه 

.1949 �سنة  اأ�سا�سي  بقانون  املن�ساأة  الفيدرالية 

ال�سلطات  جميع  على  مكانتها  ت�سمو  �سيا�سيا  جهازا  ولي�ست  ق�سائي  جهاز  هي  الوقت  نف�س  ويف 

ال�سابقة  الرقابة  اأجهزة  خالف  على  ووظائفها  بنيتها  يف  التامة  بال�ستقاللية  وتتمتع  العمومية، 

واأحيانا  التنفيذية،  ال�سلطة  لو�ساية  اأحيانا  تخ�سع  كانت  التي  فيمار  جلمهورية  العليا  للمحكمة 

منها  خا�سة  وب�سفة  متطرفا،  تف�سريا  الد�ستور  تف�رش  وكانت  الت�رشيعية،  الأجهزة  اإىل  اأخرى 

الفيدرالية.  الرايخ والدول  بالنظر يف اخلالف بني  املتعلقة  ال�سالحيات 

واأ�سدرت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية خالل خم�سني عاما من وجودها، وبناء على ال�سالحيات 

اجتهاد  وهو  والكيف،  الكم  حيث  من  متتاز  والقرارات  الأحكام  من  �سخما  عددا  اإليها،  امل�سندة 

الد�ستورية وال�سيا�سية والت�رشيعية والقت�سادية  اليوم يف جميع جمالت احلياة  تاأثري  له  اأ�سبح 

اإىل نظام حمكم  والجتماعية، وحولت تدريجيا النظام القانوين من نظام ب�سيط و�سبه د�ستوري، 

البنيان ومنخرط يف اليقظة امل�ستمرة مللء الفراغات الت�رشيعية يف كافة الأ�سعدة، من خالل تقدمي 

والقانونية. ال�سيا�سية  التوجيهات  من  �سل�سلة 

اإذا كان  الت�ساوؤل حول م�ساألة ما  وقد ولد هذا الجتاه الأخري انتقادات متزايدة للمحكمة. واأثري 

اأن تعترب  اأنها ميكن  اأم  دور ووظيفة املحكمة الد�ستورية يقت�رشان على تف�سري وتاأويل الد�ستور، 

يف الواقع، م�رشعا بديال للربملان.

وقد حددت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف عدة منا�سبات باأن الد�ستور الأملاين »ياأمر باخل�سوع 

الأ�سمى من  الهدف  باعتبارهما  الإن�سانية،  الدفاع عن احلرية والكرامة  اإىل  ت�سعى  التي  القيم  اإىل 

اإليه  اأن ينظر  اإىل الإن�سان كفرد يكتفي بذاته، واإمنا يجب  كل قانون، واأن نف�س الد�ستور ل ينظر 

كفرد يعي�س يف جمتمع..«.

واعتربت من ناحية اأخرى باأن كل �سلطة عامة: »ل ميكن اأن متار�س اأية �سلطة اإل يف اإطار احلدود 

العام  ال�سالح  اأجل  من  اإل  متار�س  ل  اأن  يجب  كلها  وال�سلطة  الأ�سا�سي،  القانون  و�سعها  التي 
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حترتم  اأن  لذلك اأي�سا،  نتيجة  ويجب،  الجتماعية«.  العدالة  ودولة  احلرية  من  اأ�س�س  على  القائم 

القيم الد�ستورية التي ت�سعى اإىل اإقرار »اأمن الدولة باعتبارها القوة الد�ستورية، و�سمان ال�سالم 

عنها،  ال�ستغناء  اأخرى ل ميكن  قيم  احرتام  ت�سمن،  اأن  عليها  يجب  كما  ال�سكان،  واأمن  والنظام 

اخلا�سة،  بهويتها  تتمتع  التي  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وجود  تربر  التي  هي  القيم  وهذه 

التف�سري«. يف  الوا�سعة  الد�ستورية  و�سالحياتها 

كل  عن  الك�سف  من  بوا�سطته  ودقيقا؛ متكنت  املحكمة عميقا  اعتمدته  الذي  التف�سري  منهج  وكان 

وقيم  مبادئ  عدة  باحرتام  تطالب  اأن  واحد،  حكم  يف  وا�ستطاعت،  الد�ستورية،  الأحكام  تفا�سيل 

د�ستورية. وا�ستطاعت، اأحيانا اأخرى، اأن تن�سئ مبادئ جديدة من الإعالنات التي ت�سمل جمالت 

القانوين بكامله. النظام  اأو  الد�ستوري  النظام  للغاية، �سواء يف  كثرية، ومف�سلة 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأكدت دائما على مبادئ النظام الدميقراطي، 

وهي مبادئ تتاأ�س�س عليها الدولة الدميقراطية ودولة القانون والدولة الجتماعية، بالإ�سافة اإىل 

مبداأ التنظيم الفيدرايل للدولة. وميزت، من ناحية اأخرى، بناء على القانون الأ�سا�سي، بني اتباع 

منهج وا�سع ل�سيا�سة اجتماعية، وبني و�سع معايري �سارمة للت�رشيع، عندما يتعلق الأمر باحلفاظ 

الأ�سا�سية. ال�سمانات  على 

اإىل  اأن مفتاح جناح هذا النظام الد�ستوري متثل على وجه التحديد يف اللجوء  اإىل  وجتدر الإ�سارة 

اجلمع بني املعيار ال�سيا�سي املفتوح واملتطلبات القانونية ال�سارمة. ومن الوا�سح اأن هذه احلقيقة 

النف�س. امل�سوؤولية وتتطلب منها �سبط  عالية من  الد�ستورية درجة  املحكمة  تفر�س على 

النظام  جمال  يف  املعتمد  املفتوح  التف�سريي  املعيار  مع  عالقتها  يف  املحكمة  به  تقوم  ما  حللنا  اإذا 

الجتماعي، وجدنا اأنه يدل على اأنها حترتم النظام القت�سادي للبلد. ومنه خل�ست اإىل اأن القانون 

من  وجند  القت�سادي.  النظام  على  مفتوح  اأو  »حمايد«  اإما  ال�سيا�سية  الناحية  من  الأ�سا�سي 

الأمثلة على ذلك جمال القانون وو�سائل الإعالم، ول �سيما قانون البث الإذاعي، ومتويل الأحزاب 

ال�سيا�سي. اللجوء  وقانون  ال�رشائب  وقانون  ال�سيا�سية 

القيم  وتطبيق  احرتام  عن  الدفاع  اأو  للحفاظ  �سدة  باأق�سى  لذلك،  وفقا  دائما،  املحكمة  وت�رشفت 

الأ�سا�سية. وهذا وا�سح يف كل اأحكامها املتعلقة باحلقوق الأ�سا�سية ودولة القانون والت�رشيحات 

املتعلقة باملحافظة على الوحدة الأملانية، كما يدل على ذلك حكمها ال�سادر يف 31 يوليو 1973 ب�ساأن 

ا�ستمرارية  على  بامل�سادقة  اأمرت  كما  ال�رشقية.  واأملانيا  الغربية  اأملانيا  بني  الأ�سا�سية«  »املعاهدة 

القانون  من  الد�ستور  موقف  وو�سحت  بالتق�سيم،  العرتاف  اإمكانية  وا�ستبعاد  الأملانية  الوحدة 

 .1990 الذي فتح الباب، و�سمح با�ستعادة الوحدة الأملانية يف عام 
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الدولة الجتماعية الأ�سا�سية و�سيادة  2. احلقوق 

اأعلنت، يف عدة  يعترب الدفاع عن ال�سمانات الد�ستورية حمور وظائف املحكمة الد�ستورية. ولهذا 

اأحكام، باأن احلقوق الأ�سا�سية ل تعني فقط احلقوق ال�سخ�سية للمواطنني �سد احلكومة، ولكنها 

تعني اأي�سا القيم املو�سوعية وب�سفة خا�سة القيم الق�سائية. ففي حكمها ال�سادر يف ق�سية لوث، 

15 يناير 1958، حدد الد�ستور حقوقا اأ�سا�سية وا�سعة، كنظام مغلق من القيم التي ينبغي اأن حتكم 

وحتدد النظام القانوين باأكمله. وهذا التاأكيد ت�ستمد منه امل�سوؤوليات القانونية اخلا�سة بالد�ستور. 

ومل تف�رش املحكمة فقط تف�سريا كامال وملمو�سا يف بع�س احلالت ال�سمانات املن�سو�س عليها يف 

الد�ستور، كما مت ذلك يف جمموعة من احلقوق الأ�سا�سية ونظام القيم و�سماناتها. كما هو احلال يف 

حكم ب�ساأن Elfes، يف 16 يناير 1957 الذي يعرف احلق يف »تطوير ال�سخ�سية بحرية«، املن�سو�س 

للعمل« وحماية  العامة  »احلرية  اأو  الرئي�سية  اأنه احلرية  على  الد�ستور  من   )1(  2 املادة  يف  عليها 

جميع احلريات، �سواء كانت مدرجة اأو غري مدرجة يف الد�ستور، كاحلقوق الد�ستورية الأ�سا�سية.

الد�ستورية  الب�سيطة  ال�سمانات  بني  التمييز  اإىل  تقريبا  كامل  ب�سكل  اجتهادها  املحكمة  وجهت 

اأعلنت  عندما  وكذلك  الأحيان،  بع�س  يف  املحكمة  من  وفريدة  غريبة  اأحكام  عن  واأعلنت  واحلقوق، 

اأن هذا  املرجح  د�ستوريا. فمن غري  الغابة حرية م�سمونة  باأن حرية ركوب اخليل جمانا يف  مثال 

ن�سيج  بناء  يف  الد�ستور  لو�سع  التاأ�سي�سية  الهيئة  اأدمغة  حركت  التي  الكايف  الروح  يعد  التف�سري 

الإن�سان. ل�سمان كرامة  اأخالقي وموؤ�س�ساتي،  حقوقي 

ال�سيا�سي  الواقع  يف  اإنكارها  با�ستمرار، وهو حقيقة ل ميكن  يتطور  الجتهاد  هذا  اأي حال،  على 

اأملانيا  العامل يعي�س واقعا د�ستوريا مياثل جتربة  اآخر يف  بلد  اأملانيا. رمبا ل يوجد  والد�ستوري يف 

نوعها  من  فريدة  جتربة  باأنها  الباحثني  من  الكثري  يعتربها  لذلك  الأ�سا�سية،  احلقوق  جمال  يف 

اأن يحتذى. ومنوذج يجب 

يف  واأبرزت  املحكمة،  طرف  من  خا�سا  واهتماما  كبريا  حيزا  ال�سخ�سية«  تطوير  يف  »احلق  واأخذ 

املبا�رش«  غري  »التاأثري  ونظرية  املعلومات.  جمال  يف  امل�سري  تقرير  حق  مبداأ  حوله  ال�سياق،  هذا 

و»النظرية اجلوهرية« التي �سمنت من خاللها حماية احلقوق الأ�سا�سية وحماية املجال املحفوظ 

الت�رشيعية. وال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  للقانون، ور�سمت حدودا وا�سحة خا�سة من 

وكان لبتكار »النظرية اجلوهرية« دور كبري يف تقدمي القدرة على الإقناع ور�سم معايري �سارمة، 

وتو�سعت من خالل هذه النظرية يف الك�سف عن ماهية وجوهر مبداأ دولة القانون باعتباره واحدا 

والثقافية  الإقليمية  الفيدرالية  اأملانيا  جمهورية  هوية  حتديد  ومت  الهامة.  الد�ستورية  املبادئ  من 

واحل�سارية، وا�ستعملت نف�س النظرية يف الك�سف عن مبداأ دولة القانون، وبالتايل، مبادئ العدالة 

املدنية، والدولة الجتماعية. القانوين وحماية احلقوق  املادية واليقني والأمن 
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الدميقراطية، والنظام الربملاين   .3

والربملانية  التمثيلية  الدميقراطية  مبادئ  حتكمها  فيدرالية  دولة  هي  »اأملانيا  باأن:  الد�ستور  كر�س 

املحكمة  ق�ساء  �سمح  وقد  ال�سعبية«.  الإرادة  ي�سكل  الذي  ال�سيا�سية  الأحزاب  نظام  على  القائمة 

الد�ستورية الفيدرالية بتحقيق هذه املبادئ، ومل يكن القيام بذلك اأمرا �سهال على الدوام؛ بل يبدو 

اأحيانا يف نظر الن�سان العادي وكاأن هناك تناق�سا؛ واحلال اأن املحكمة �سهرت بحر�س �سديد على 

ال�سيا�سي.  النظام  الد�ستور وخ�سائ�س  لروح  املطلق  الحرتام 

واعتربت »باأن الإرادة ال�سعبية هي اأ�سا�س اأي تنظيم للدولة«. وا�ستعملت يف ذلك عبارة وا�سحة، 

عندما اأف�سحت باأن ال�سلطة تاأتي من ال�سعب اإىل الربملان، ول تاأتي من الربملان اإىل ال�سعب. وميزت 

وظائفها  متار�س  التي  العمومية  والإرادة  الدولة،  اأ�سا�س  هي  التي  ال�سعبية  الإرادة  بني  املحكمة 

الد�ستورية«.  املوؤ�س�سات  من خالل 

كما اعتربت املحكمة بحق باأنه: »يف دولة القانون احلر الدميقراطي، يكون دور ال�سعب هو الأداة 

هذه  يف  احلكم  ويكون  العامة،  ال�سلطة  و�رشعية  الدميقراطية  الإرادة  عن  لالإعراب  قوة  الأكرث 

ال�سعبي. الت�سويت  هو  املوؤ�س�سة 

وهذا ما اأكدته واأثبته املحكمة يف اأحكام متعددة. وعلى وجه اخل�سو�س منها، ما يتعلق بامل�ساواة 

الت�سويت  حق  �سابقا  واأنكرت  املواطن،  حقوق  من  اأ�سا�سي  حق  باأنه  عرفته  الذي  الت�سويت،  يف 

القائم على  النظام النتخابي احلايل  الفيدرالية د�ستورية  الد�ستورية  اأيدت املحكمة  لالأجانب. كما 

احلزب  على  يجب  باأنه  اأعلنت  عندما  النتخابية  العتبة  وعلى  ال�سخ�سي«،  الن�سبي  »الت�سويت 

الآن يف  الربملان وقد ف�سلت حتى  الأ�سوات لدخول  املائة من  اأن يح�سل على خم�سة يف  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سية. لالأحزاب  املفرط  الت�رشذم  اأ�سكال  عالج جميع 

وت�سند  للدميقراطية.  املركزي  اجلهاز  هو  )البوند�ستاغ(  الفيدرايل  الربملان  باأن  دائما  واعتربت 

اإليه ال�سلطة الت�رشيعية كوظيفة د�ستورية لو�سع الن�سو�س الت�رشيعية. كما اعتربت باأن للربملان 

ولكنه  ال�سيا�سي،  والن�سجام  والإ�رشاف  لالإن�ساء  جهاز  وهو  بذلك  للقيام  الدميقراطية  ال�رشعية 

الفيدرالية.  العادية على احلكومة  القانونية  الرقابة  ملمار�سة  لي�س جهازا 

ومبداأ  الدميقراطي  املبداأ  هما  متوازنني  مبداأين  بني  توفق  اأن  التاأكيد  هذا  مع  املحكمة  وحاولت 

هو  اأملانيا  يف  احلكم  نظام  اأن  على  املبداأين  هذين  خالل  من  التاأكيد  ويكون  ال�سلطات.  بني  الف�سل 

1949، الذي اأبان بالتاأكيد عن فعالية غري  نظام برملاين مكر�س يف القانون الأ�سا�سي الأملاين ل�سنة 

عادية، واأ�سبح دعامة رئي�سية لأول دميقراطية م�ستقرة يف تاريخ الدميقراطية الأملانية املعا�رشة، 

وهذا الت�سور للمحكمة يعك�س مبداأ التمثيل املن�سو�س عليه يف الد�ستور، ويوؤكد اأي�سا على م�ساركة 

ال�سعبية. الإرادة  ت�سكيل  ال�سيا�سية يف  الأحزاب 
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اأن يعتمد على املوؤ�س�سات  اأن املجتمع التعددي احلديث يجب  اإىل  اأخرى، نبهت املحكمة  ومن جهة 

لت�سكيل الإرادة ال�سيا�سية، �سواء على امل�ستوى العام، اأو على م�ستوى القناعات يف ت�سكيل الإرادة 

ال�سيا�سية يف املجتمع. واعتربت باأن وظيفة الأحزاب ال�سيا�سية احلالية »لي�ست جزءا من الأجهزة 

العليا للدولة« واإمنا دور الأحزاب هو امل�ساركة يف ت�سكيل الإرادة ال�سيا�سية، وهي طبعا موؤ�س�سات 

د�ستورية، ميكن اأن متار�س وظائفها كاأحزاب فردية اأو يف اإطار الأحالف والتكتالت الربملانية، كما 

اأن متار�س املعار�سة؛ وهو حق م�سمون. اأغلبية يف الربملان، وميكن  اأن تكون  اأنه ميكن 

واأولت املحكمة دائما عناية كبرية للحفاظ على التوازن ال�رشوري يف ال�رشاع والتناف�س احلزبي، 

من خالل �سمان احلقوق الربملانية لالأع�ساء، و�سمان ال�ستقاللية والفعالية الناجعة يف ظل ميثاق 

للكتل الربملانية. اأخالقي برملاين، واحلد من عدم الن�سباط احلزبي املفرط 

ال�سيا�سية،  الأحزاب  متويل  مل�ساألة  كبريا  حقوقيا  عمقا  تت�سمن  اأحكاما  املحكمة  خ�س�ست  كما 

و�ساهمت بذلك يف التحولت ال�سعيفة لزيادة ثقة املواطنني يف الأحزاب ال�سيا�سية وطرق متويلها، 

ال�سبهات. اأنها كانت دائما عر�سة لإثارة  رغم 

ال�رشعية  حترتم  ل  التي  الأحزاب  على  الطريق  الد�ستورية  املحكمة  قطعت  ال�سياق  نف�س  ويف 

الد�ستورية، من خالل »اأهدافها اأو �سلوك اأتباعها، يف ال�سعي اإىل تقوي�س النظام الأ�سا�سي للحرية 

ال�سهرية يف  الأحكام  للخطر«. ومن  الفيدرالية  اأملانيا  تعري�س وجود جمهورية  اأو  والدميقراطية، 

ذلك، حكم �سدر يف اخلم�سينات حلظر حزب الرايخ ال�سرتاكي )احلزب ال�سيوعي الأملاين(. وقرار 

النازيني اجلدد.  املحكمة ب�ساأن حظر حزب 

الفيدرالية  .4

يف  عليه  املن�سو�س  الفيدرالية  مبداأ  اإىل  ا�ستنادا  ال�سياق،  هذا  يف  اأحكام  عدة  املحكمة  واأ�سدرت 

الدفاع  يف  حد  اأبعد  اإىل  ذهبت  الأحكام  هذه  جميع  باأن  القول  وميكن  الأملاين.  الأ�سا�سي  القانون 

عن ال�سورة ال�سائدة يف الدولة الفيدرالية باأنها دولة »وحدوية وتعاونية« وتتحدى وتعمل يف كل 

باأنها  الفيدرالية  اإىل  تنظر  فاأ�سبحت  قراراتها،  يف  للمحكمة  الق�سائية  ال�سوابق  حتديث  على  مرة 

»هيكل فيدرايل م�ستقر« وغري قابل للتغيري. غري اأنها اعتربت باأن مبداأ الفيدرالية نف�سه، »ل ي�سمن 

اإعادة  اخت�سا�سها  من  لأن  الفيدرالية«.  ال�سلطة  تدخل  مواجهة  يف  اإقليمها  اأو  وجودها  للوليات 

الفيدرالية. الأرا�سي  تنظيم 

امل�ستودعات  مبثابة  الوليات  باأن  ذلك،  من  الرغم  على  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  واعتربت 

الأولية للنظام الفيدرايل، و�ساعدت اأحكامها على البناء الأويل لقيام دولة فيدرالية، على الأقل فيما 

الت�رشيعية. بال�سلطات  يتعلق 
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للدولة  الإقليمي  الف�ساء  اعتبار  على  الفيدرالية  الدولة  مبداأ  بخ�سو�س  املحكمة  توجه  ويتفق 

اأخرى. وكانت  الإقليمي من جهة  الدميقراطي  والبناء  الوليات من جهة،  كل  التنوع بني  اأ�سا�سا 

معايري  حددت  عندما  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  ق�ساء  تطور  يف  وا�سحة  الجتاهات  هذه 

الف�سل »العمودي«  الفيدرالية والوليات، وف�سلت بو�سوح مفهوم  العالقات بني  جديدة يف جمع 

لل�سلطات بني احلكومة الفيدرالية والدول التي تتاألف منها، وكان هذا الجتاه موجودا يف العديد 

خا�سا  اهتماما  تظهر  اأن  وولياتها  الفيدرالية  من  فيها  وتطالب  عنها  �سدرت  التي  الأحكام  من 

بالتعاون املتبادل. لي�س هناك ما هو وا�سح اأكرث يف هذا اخل�سو�س من اإبداع املحكمة ملبداأ الولء 

جمال  تعديل  يف  كبري  دور  له  وكان  اإلزامي،  طابع  له  د�ستوريا  مبداأ  فاأ�سبح  للفيدرايل  الولياتي 

بينها. فيما  املقاطعات  الفيدرالية والوليات، ف�سال عن  الدولة  �سلطات 

البديل اأو امل�سرع  الد�ستور وامل�سرع الأ�سلي  5. حماية 

ال�سورة التي ميكن اأن نر�سمها هنا عن التطور والجتاهات الأ�سا�سية يف ق�ساء املحكمة الد�ستورية 

حيث  باهر؛  د�ستوري  جناح  ق�سة  ن�ساهد  اأننا  على  بالتاأكيد  اأوىل،  كا�ستنتاج  ت�سمح،  الفيدرالية 

اأ�سبحت املحكمة احلامي والو�سي احلقيقي للد�ستور يف اأملانيا. واملحكمة هي ال�سامنة للدميقراطية 

هذا  ي�سجل  واإذ  الد�ستوري.  النظام  وحماية  الجتماعية،  والدولة  القانون  دولة  على  تقوم  التي 

النجاح، فاإنه ي�سجل معه الثناء على جناح ال�سلطة التاأ�سي�سية لو�سع القانون الأ�سا�سي �سنة 1949 

املعا�رشة. لأملانيا 

احلالت،  بع�س  يف  املحكمة  هذه  اإىل  وجهت  التي  اخلطرية  النتقادات  جتاهل  ميكن  ل  ذلك،  ومع 

وخا�سة يف ال�سنوات الأخرية؛ اإذ اأ�سبحت تتهم باأن لها ميال اأن تكون »امل�رشع البديل«. وبعبارة 

اأخرى، كانت املحكمة تتجاوز دور الو�سي على الد�ستور الذي منح لها بالتاأكيد، يف بع�س احلالت 

القانونية،  القواعد  واإ�سدار  ناحية،  من  القوانني  د�ستورية  على  ال�سيطرة  بني  احلدود  فو�سعت 

اأن هناك اجتاها ملحوظا من املحكمة الد�ستورية  اإنكار  اأخرى، ومع ذلك، فاإنه ل ميكن  من ناحية 

الفيدرالية لي�س فقط لل�سيطرة على ال�سلطة الت�رشيعية من خالل مراقبة د�ستورية القوانني، واإمنا 

اأحيان  اأحيانا حول نوعية الأحكام القانونية الب�سيطة. بل وتتوىل، واقعيا، يف  باإعطاء التوجيهات 

اأخرى، دور امل�رشع البديل عن امل�رشع الأ�سلي.

وتتجاوز  املحكمة،  متار�سها  التي  املختلفة  بالخت�سا�سات  يتعلق  فيما  وا�سحة  العملية  وهذه 

فيها مبداأ ف�سل ال�سلطات. ويظهر ذلك حتى على م�ستوى مراجعة الأحكام الق�سائية يف الوليات 

باحلقوق  عالقة  لها  التي  القوانني  د�ستورية  بعدم  بالطعن  الأمر  يتعلق  عندما  خا�سة  املختلفة، 

الأ�سا�سية.  واحلريات 
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املحكمة  »حتولت  حماته؟«،  من  الد�ستور  يحمي  الذي  »من  ال�ساأن:  بهذا  تثار  التي  الأ�سئلة  ومن 

حتمي  الد�ستورية:  الفيدرالية  »املحكمة  الجتماعية« ؟  للم�ساعدة  جلنة  اإىل  الفيدرالية  الد�ستورية 

و»املحكمة  الدميقراطية« ؟،  يف  الأوليغار�سية  الد�ستورية  املحكمة  »وظيفة  تعدله؟«،  اأم  الد�ستور 

اأم هي م�رشع بديل ؟«. الفيدرالية، حتمي الدميقراطية  الد�ستورية 

يقول:  الذي  هي�س  كـ.  كالفقيه  الفقهاء  بع�س  اآراء  اإىل  الإ�سارة  جتدر  الأ�سئلة،  هذه  على  تعقيبا 

الفقيه  وي�سري  الأ�سمى«.  الت�رشيع  نوع من  اأداة  ولي�س  القانون  اإدارة  يعني  الد�ستوري  »الق�ساء 

الت�رشيعية، كما  باملبادرة  بالقيام  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ي�سمح  اأنه »ل  اإىل  ايو بوكنيفور 

ل ي�سمح لها مبمار�سة املراقبة امل�ستمرة على العمل الت�رشيعي«، م�سريا اإىل اأن املحكمة الد�ستورية 

املوؤدب« للربملان. ويقول ب.  اأو »الو�سي  ال�سلطوي«  اأن تنتحل �سفة »املوؤدب  الفيدرالية ل ميكن 

باأن »القا�سي يف املحكمة الد�ستورية ل ي�سدر القوانني«، م�سيفا يف وقت لحق: »باأن  كريت�سوف 

والق�ساء  للد�ستور  الأول  املرتجم  هو  امل�رشع  باأن  ت�سري  الآمرة  الد�ستورية  القانونية  القاعدة 

الثانية«. املرتبة  اإل  الد�ستوري ل يحتل 

منه  خا�سة  القانون؛  حول  وغريها  النتقادات  هذه  مثل  من  كثريا  املحكمة  قرارات  اأثارت  لقد 

القانون املدين والقانون اجلنائي، وقانون ال�رشائب واملجال الجتماعي.

ويجب الإقرار، مع ذلك، باأن املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، و�سعت احلدود بني الرقابة الد�ستورية 

والوظيفة ال�سيا�سية؛ لكنها فر�ست اأحيانا على امل�رشع اأن ي�سلك اجتاها مبنيا على قناعتها، وكان 

قانون  اإ�سالح  يف  ذلك  وحدث  الواقعية،  الناحية  من  الأقل  على  الأحيان،  بع�س  يف  وا�سحا  الأمر 

اأملانيا. اإعادة توحيد  الإجها�س بعد 

الدميقراطية  ال�رشعية  نف�سه  للربملان  باأن  املحكمة  لدى  قناعة  هناك  النتقادات،  هذه  ورغم 

والد�ستورية، فال ميكن للمحكمة اإل اأن ت�سهر على �سمان ال�رشعية الد�ستورية. ولهذا بالتاأكيد مل 

تتجراأ على و�سع »ت�رشيعات بديلة« ولديها نف�س القناعة باأن الربملان هو الوحيد اجلهاز الد�ستوري 

القادر على تقدمي احللول وال�سالم ال�رشوريني من خالل الت�رشيع، �سواء على امل�ستوى الوطني اأو 

امل�ستوى اخلارجي؛ فامل�رشع هو الذي قرر، واملحكمة اأبدت مواقف من العمليات امل�سلحة للجي�س 

الأملاين يف اخلارج، ومن مناورة حلف �سمال الأطل�سي؛ اإذ يف قرارها ال�سادر يف 12 يوليو 1994، 

املنطقة تتطلب موافقة �رشيحة من الربملان.  امل�سلحة خارج  للقوات  باأن عمليات حمددة  اأعلنت 

من  احل�سا�سية  امل�سائل  من  الد�ستورية  واملحكمة  الت�رشيعية  ال�سلطة  بني  احلالية  العالقة  وكانت 

الناحية ال�سيا�سية والقانونية، ويطرح فيها دائما النزاع حول مبداأ الف�سل بني ال�سلطات يف دولة 

كل  اأداء  على  يعتمد  ال�سلطات،  ف�سل  اأ�سا�س  على  الدميقراطي،  القانون  دولة  فوجود  القانون. 

اإليها بالد�ستور، فالربملان م�رشع، وله جمال حمفوظ واملحكمة  ال�سلطات العامة الوظيفة امل�سندة 
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الد�ستورية جهاز للرقابة وحماية الد�ستور والدفاع عن قيمه ومبادئه، والعالقة بينهما تقوم على 

اأ�سا�س من امل�ساواة وامل�سوؤولية املتبادلة. ويجب عليهما معا اأن يحرتما ويراعيا اخت�سا�س الآخر. 

وينبغي اأن ترتكز م�سوؤولية املحكمة على تنبيه ال�سلطة الت�رشيعية على تدارك اأي خلل، ويجب على 

الد�ستورية. للقيم واملبادئ  العادل  التوازن  اأن يوفرا  الد�ستورية  الربملان واملحكمة  اجلهازين : 

ت�سحح  اأن  ا�ستطاعت  باأنها  املا�سية  ال�ستة  العقود  يف  للمحكمة  للغاية  الناجح  الأداء  يظهر 

غنى  ل  الذي  احلامي  هي  اإليها،  املوجهة  النتقادات  رغم  و�ستظل،  وظلت  املحتملة.  النحرافات 

يف  اإقرارها  ظروف  على  تطراأ  التي  الق�سائية  لل�سوابق  ب�رشعة  الوحيد  وامل�سحح  للد�ستور  عنه 

الوقت املحدد كما هو مطلوب. 

ال�سوداين اأحمد   الدكتور 
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مقدمة الرتجمة الإ�سبانية

الد�ستورية  للمحكمة  الق�سائية  الأحكام  من  جمموعة  ترجمة  على  قليلة  �سنوات  �سوى  متر  مل 

الفيدرالية التي جمعها الربوفي�سور يورجن �سوابي، اأ�ستاذ يف جامعة هامبورغو الأملانية، ون�رشها 

�سنة 2003 حتت عنوان »خم�سون �سنة من ق�ساء املحكمة الد�ستورية الفيدرالية«، حتى ا�سُتِنفذت 

جميع الن�سخ التي مت توزيعها على ق�ساة املحاكم العليا واملحاكم الد�ستورية والأ�ساتذة اجلامعيني 

القانون،  وكليات احلقوق واملوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية والدار�سني واملوؤثرين يف جمال 

اأرجاء القارة الأمريكية. ومل يتوقف الطلب عليها منذ ذلك احلني، وما زلنا نتو�سل بالعديد من  يف 

املوؤلف. ب�ساأن هذا  الطلبات 

ال�سنوات  يف  الفيدرالية  اأملانيا  جلمهورية  الد�ستورية  املحكمة  عرفته  الذي  الق�ساء  تطور  وبف�سل 

الأخرية، ورغبة منا يف حت�سني وحتديث موؤلف عرف جناحا كبريا يف اأمريكا الالتينية، تخلينا عن 

فكرة اإعادة الطبع، و�رشعنا يف م�رشوع جديد يت�سمن مراجعة الطبعة ال�سابقة وتعزيزها بالأحكام 

»اأحكام  كتابه  يف  الثامنة  الطبعة  يف  نف�سه  �سوابي  يورجن  الدكتور  بتجميعها  قام  التي  اجلديدة 

 .
5
الفيدرالية«  الد�ستورية  املحكمة 

ومن ثم، يعترب هذا املوؤلف ن�سخة كاملة ومن�سقة ومرتبة حول الق�ساء الد�ستوري الأملاين املن�سور 

الالتينية  لأمريكا  بالن�سبة  القانون  دولة  برنامج  عمل  يف  مهمة  اأداة  وي�سكل  الإ�سبانية،  باللغة 

اأديناور. كونراد  ملوؤ�س�سة 

وقد مت الحتفال هذه ال�سنة بالذكرى ال�ستني للد�ستور ال�سيا�سي جلمهورية اأملانيا الفيدرالية، الذي 

1949 و�سمي »بالقانون الأ�سا�سي، وت�سميته هذه تعك�س  23 مايو لعام  التنفيذ يف يوم  دخل حيز 

القانوين،  الن�س  هذا  بو�سع  املكلفة  املوؤ�س�سة  باعتباره  الربملان،  جمل�س  لأع�ساء  الأ�سلية  الفكرة 

ما  كانت  التي  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اأملانيا  من  الغربي  اجلزء  يف  موؤقتا  اإل  يطبق  ل  اأن  على 

الغربيني. زالت حمتلة من طرف احللفاء 

لإن�ساء  اأ�سا�س  اإىل  الأ�سا�سي  القانون  هذا  حتول  فقد  التطلعات  هذه  لتحقيق  طال  الأمد  اأن  ومبا 

دولة دميقراطية القانون، ونظام ليربايل ودميقراطي، ونظام اقت�سادي ي�سمن النمو امل�ستقر، مع 

لل�سوق(. الجتماعي  )القت�ساد  الجتماعي  التوازن 

اأربعني عاما، قرر �سكان  الواقع بعد  اأر�س  الأملانيتني على  الدولتني  اإعادة توحيد  وعندما حتققت 

اأملانيا ال�سيوعية القدمية – التي كانت ت�سمى باجلمهورية الدميقراطية الأملانية – باإرادتهم احلرة 

5  انظر مزيدا من التفا�سيل يف مالحظة املرتجم، الطبعة 8.
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اأن ين�سموا اإىل النظام الد�ستوري لأملانيا الليربالية الدميقراطية، والتي يطلق عليها حاليا جمهورية 

لكل  الأ�سمى  القانون  هو   1993 اأكتوبر   3 منذ  الأ�سا�سي  القانون  هذا  واأ�سبح  الفيدرالية.  اأملانيا 

الأملانيني.

ويعود جناح هذا الد�ستور لكونه الأكرث تطبيقا يف تاريخ الدميقراطية الأملانية، ب�سبب وجود عوامل 

خمتلفة واآراء متعددة يف هذا املو�سوع، نذكر من بينها ما ي�سري، من جهة، اإىل النمو القت�سادي 

جهة  من  وما ي�سري،  وجودها،  من  الأولني  العقدين  خالل  الفتية  الفيدرالية  للجمهورية  ال�رشيع 

اأخرى، اإىل الطابع الب�سيط واملفتوح للن�س الد�ستوري القابل للتكيف مع متغريات املجتمع والتقدم 

التكنولوجي وقدرة الندماج املتنامي لدولة اأملانيا يف املجموعات الأوربية التي حتولت اإىل الحتاد 

27 دولة ع�سوا. الأوروبي الذي يتاألف حاليا من 

ول �سك مطلقا باأن العن�رش اجلوهري، اأو رمبا العن�رش الأكرث ح�سما يف جناح القانون الأ�سا�سي، 

يعود للتف�سري الذي اأعطته املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الأملانية لهذا القانون من خالل اأحكامها.

القوانني،  د�ستورية  عدم  وم�سائل  احلماية،  بطعون  تتعلق  التي  باأحكامها  املحكمة،  هذه  واأعادت 

التي  الأحكام  لأحد  وكان  للدولة.  املوجهة  املبادئ  واإىل  الأ�سا�سية  احلقوق  اإىل  والن�ساط  احلياة 

دللة  الأكرث  الأحكام  بني  من  يعترب  والذي  لوث  ق�سية  يف  جوهري  طابع   1958 �سنة  اأ�سدرتها 

الفردية ل تق�رش على  للحقوق  الد�ستورية  »ال�سمانات  اأن  الذي حدد فيه  الأ�سا�سي  نظرا لطابعه 

مو�سوعيا  نظاما  جت�سد  حقوق  هي  واإمنا  الدولة،  اأمام  الدفاع  يف  للمواطن  الكال�سيكية  احلقوق 

بني  للعالقة  فقط  ت�سلح  ل  الأ�سا�سية  املبادئ  اأو  »القيم  كون  من  ذلك  على  يرتتب  ما  مع   ،
6
للقيم«

.
7

الدولة واملواطن، واإمنا لكافة جمالت القانون« 

وبالنتيجة، مت اإقرار وا�ستحداث مفهوم »فعالية احلقوق الأ�سا�سية يف مواجهة الإطراف الأخرى« 

بوا�سطة هذا املعيار. ومل يكن هذا احلكم �سوى مثل من بني اأمثلة كثرية للتاأكيد على الدور احلا�سم 

للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف تطوير املفاهيم الأ�سا�سية للنظام الد�ستوري الأملاين الذي خول 

التام من طرف جميع املواطنني. الأ�سا�سي قوته و�رشيانه وقبوله  القانون  له 

مبا�رشة  منبثقة  م�رشوعية  ذات  د�ستورية  كهيئة  ذاتها  املحكمة  دور  تعزيز  على  اأي�سا  عمل  وقد 

عن الد�ستور الذي يوليها نف�س مكانة رئي�س اجلمهورية والربملان بغرفتيه واحلكومة الفيدرالية.

198/7: انظر الدرا�سة التحليلية لروبني �سانت�سيث خيل: »التاأويل الفقهي والق�سائي  6  من اأحكام املحكمة الد�ستورية 

للد�ستور االأملاين« يف جملة ليك�س.. 3 الن�رش والتحليل، رقم 166، اأبريل 2009. 

7  روبني �سانت�سيث نقال عن روبري األيك�س، املرجع ال�سابق.
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لقراراتها.  الكامل  للتنفيذ  الآليات  متلك  ل  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأن  بالذكر،  واجلدير 

وتعتمد »�سلطتها« ب�سكل ح�رشي على هيبة املوؤ�س�سة التي تتجلى يف �سلطتها على تعليل قراراتها 

بها. والقتناع 

اأخري ونهائي للد�ستور، فقد ا�سطلعت يف كثري من الأحيان مبهمة  وبف�سل دورها البارز، كمف�رش 

البت يف ق�سايا مهمة وح�سا�سة )�سيا�سيا( اأثرت يف قرارات �سيا�سية اتخذتها بقية �سلطات الدولة.

لكن  لذعة.  انتقادات  اإىل  تعر�ست  كما  وجودها،  فرتة  طيلة  للمحكمة  وال�ستح�سان  املديح  واأكيل 

�سارل  مقولة  تزال  ول  املُلِزمة.  قراراتها  قوة  اأو  م�رشوعيتها  يف  علنا  الطعن  يتم  مل  الآن  حد  اإىل 

هي:  املقولة  وهذه  ب�سحتها؛  حتتفظ  كثريا،  ترديدها  يتم  والتي   ،1992 �سنة  اأطلقها  التي  هاجز 

.
8
اأنه د�ستور« الق�ساة  الد�ستور هو ما يقول  للد�ستور لكن  »نحن نخ�سع 

القانون،  بتدويل  اأي�سا  يتاأثر  لالأمم  القانوين  النظام  فاإن  العاملي،  النظام  هذا  ظل  ويف  ذلك،  ومع 

العدالة  وميدان  الق�سائية  ال�سلطة  فيها  مبا  وموؤ�س�ساتها  الدول  الدولية  املعاهدات  تلزم  حيث 

الد�ستورية؛ وتندرج معاهدات حقوق الإن�سان، مبوجب القاعدة القانونية الد�ستورية، اأو القانون 

يطبقها  اأن  يجب  التي  القواعد  من  جمموعة  �سمن  املتعاقدين(  �رشيعة  العقد  )مبداأ  العام  الدويل 

بلده. د�ستور  الد�ستوري ويالئمها مع  القا�سي 

املتناق�سة  الق�سائية  الجتهادات  اإزاء  موقفا  تتخذ  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  على  ويجب 

لتف�سري التفاقية   ك�سلطة عليا 
9

الإن�سان  الأوروبية حلقوق  يف بع�س الأحيان مع قرارات املحكمة 

الأ�سا�سية. الإن�سان واحلريات  املتعلقة بحماية حقوق  الأوروبية 

حمكمة  قرارات  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  الالتينية  اأمريكا  حماكم  على  الطريقة،  بنف�س  ويجب، 

املتعلقة  الأمريكية  املعاهدة  وتف�سري  بتطبيق  املكلفة  الهيئة  الإن�سان،  حلقوق  الأمريكية  البلدان 

تعاي�س  عن  يرتتب  اأن  ينبغي  ول  امل�ساألة.  نف�س  بخ�سو�س  اأخرى  ومعاهدات  الإن�سان  بحقوق 

املوؤ�س�سات  الفعال بالأ�سخا�س والنزاع بني  التكفل  بال�سهر على  املكلفة  الوطنية والدولية  املحاكم 

قانوين  حوار  يف  لل�رشوع  حافزا  يكون  اأن  يجب  واإمنا  الأ�سا�سية،  احلقوق  تف�سري  �سيادة  ب�سبب 

املواطنني. املثلى حلماية  الطريقة  حول 

8  �سارل هاجز، اخلطاب، اإملريا، نيويورك، 3 مايو 1902.

9  على �سبيل املثال ق�سية كارولني دي موناكو املوؤرخة 24 يونيو 2004.
<http://www.kas.de/proj/home/pub/14/4/year-2008/dokument_id-15469/index.html>.
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ومن اأجل هذا الغر�س، قمنا، اإىل جانب حمكمة البلدان الأمريكية اخلا�سة بحقوق الإن�سان ومعهد 

البلدان الأمريكية حلقوق الإن�سان ومعهد الأبحاث القانونية التابع جلامعة الوطنية وامل�ستقلة يف 

مك�سيكو، بن�رش املجلة امل�سماة »احلوار الق�سائي« التي حتتوي على اأحكام املحاكم الوطنية التي 

الإن�سان. يتعلق بحقوق  فيما  الدويل  القانوين  للفقه  الوطني  ال�ستقبال  تعك�س 

ولقيت فكرة اجلهاز امل�ستقل للرقابة الد�ستورية يف اأمريكا الالتينية انت�سارًا كبريا جتلت يف اإن�ساء 

الدولة  �سلطات  املنازعات مع  وبالرغم من  الد�ستورية.  للق�سايا  حماكم وهيئات ق�سائية ومرافق 

فقد عزز ق�ساة  الفرتة احلالية،  كما هو احلال يف  املا�سي  عليها مواجهتها يف  التي يجب  الأخرى 

املحاكم الد�ستورية مهمتهم ك�سامنني للنظام الد�ستوري ولل�سمانات الأ�سا�سية وذلك بال�ستخدام 

ب�سكل �سحيح لأدوات التف�سري ال�سامل واملنهجي واملت�سق مع املعايري الوطنية والدولية بخ�سو�س 

اأ�سلوب القانون املقارن. اأْي  حقوق الإن�سان، مبا يف ذلك ما ي�سمى بالأ�سلوب التف�سريي اخلام�س 

غري اأنه ُيالحظ اأن ثمة تهديدا جادا لتوطيد العدالة الد�ستورية يف املنطقة: هناك يف الوقت الراهن 

اقرتاحات  يتجلى من خالل  الذي  املنا�سب  ال�سيا�سي  النظام  الالتينية بخ�سو�س  اأمريكا  يف  نقا�س 

د�ستورية  تعديالت  اأو  مهمة  وموؤ�س�ساتية  ت�رشيعية  تغيريات  على  تنطوي  التي  الدولة«  »تعديل 

اإىل  الدعوة  طريق  عن  ال�ساملة  الد�ستورية  الهند�سة  يف  م�ستجدات  على  حتى  اأو   
10

منظمة«  »غري 

التاأ�سي�سية.  اجلمعية 

به، يف  املعمول  الد�ستوري  النظام  ب�سبب رغبتها يف حماية  الد�ستورية  للمحاكم  ت�سور  ومت و�سع 

الفئات الجتماعية  تعبئة  الأحيان، من خالل  امل�رشوعة يف كثري من  ال�سيا�سية  ال�سيناريوهات  هذه 

التغيري. اأمام  عقبة  باعتبارها  املهم�سة 

ويت�سح جليا اأن قا�سي املحاكم الد�ستورية ل ي�ستطيع الدفاع بنجاح عن د�ستور ل يحظى مبوافقة 

 : »لن وجوده وا�ستمراره يتوقف يف املقام الأول على مدى 
11

ال�سعب. كما اأكد ذلك نوربري لوزينغ 

يتكون منه«.  الذي  املحلي  للمجتمع  ال�ساملة  اأداء مهمته 

يفقد  م�رشوعيتها،  رغم  والرغبات  والتطلعات  املطالب  جلميع  ي�ستجيب  الذي  الد�ستور  اأن  كما 

�سبيها  ي�سري  وال�سمانات  للحقوق  �سامنا  يكون  اأن  فعو�س  تطبيقه.  وقت  وم�سداقيته  وظيفته 

احل�سنة. للنوايا  مبيثاق 

الد�ستوري  القانون  النظامية« يف حولية  التاأ�سي�سية غري  ال�سلطة  �سكوي�س، »مالحظات بخ�سو�س  ن�ستور ب.  10  انظر 

الأمريكا الالتينية، 2009.

11  نوربري لوزينغ، �سلطة القانون الد�ستوري يف اأمريكا الالتينية، مدريد، ديكن�سون، 2002، �س. 343. 
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ال�سوابق  اإل من خالل  مقِنع  ال�سيا�سية غري  ال�سيناريوهات  هذه  الد�ستوري يف ظل  الق�ساء  ويظل 

الق�سائية املنعزلة، ولو كانت ل تقبل املناق�سة. ويعترب ك�سب ثقة املواطنني، من خالل اإ�رشاكهم يف 

الق�سائي. وقد اتخذت  للت�سدي لالعتداءات على ال�ستقالل  اأف�سل طريقة  الق�سائية،  الإجراءات 

التوا�سل  من  جديدة  اأ�سكال  ت�سهد  التي  ال�سفافية  تدابري  ال�سياق  هذا  يف  �سابقا  املحاكم  بع�س 

الجتماعي، وت�رشح بوا�سطتها للمواطنني ب�سكل وا�سح مفهوم واأ�سباب ومنطق قراراتها، وذلك 

.
12

اإعالمية ع�رشية  و�سائل  با�ستخدام 

الد�ستوري(  القانون  �سلطة  ذلك  يف  )مبا  الق�سائية  لل�سلطة  املواطنني  طرف  من  دعما  ذلك  ويعترب 

وعيا من الق�ساء الد�ستوري مب�سوؤوليته اإزاء املواطنني. ولذلك �سعى اإىل تعزيز الثقة يف املواطنني 

باعتباره  الد�ستورية،  املحكمة  قا�سي  لأن  الأخرى.  الدولة  �سلطات  عن  ال�سادرة  التحديات  جتاه 

املواطنني. لدعم  اأي�سا  الإن�سان، يحتاج  الفردية وحلقوق  لل�سمانات  حاميا 

القانون  1991 من خالل برناجمها �سيادة  اإن�سائها �سنة  اأديناور مذ  وقد ركزت موؤ�س�سة كونراد 

يف اأمريكا الالتينية، على تعزيز العدالة الد�ستورية الفعالة وامل�ستقلة. وحتقق ذلك بف�سل اللقاءات 

وبوا�سطة  الالتينية،  لأمريكا  الد�ستورية  والدوائر  الد�ستورية  املحاكم  وق�ساة  لروؤ�ساء  ال�سنوية 

.
13

الالتينية  لأمريكا  الد�ستوري  القانون  املتعددة كحولية  املن�سورات 

وبف�سل احلوار القانوين، املذكور �سابقا، وكذا بف�سل موؤلفات اأخرى يف جمال القانون الد�ستوري 

والقانون الدويل العام، واأي�سا بوا�سطة م�ساريع احلوار ال�سيا�سي والتاأهيل الذي يهدف اإىل تعزيز 

الالتينية. اأمريكا  يف  الد�ستورية  العدالة  لتح�سني  والتعلم  والتفاهم  التبادل 

بالن�سبة  مهم  مرجع  مبثابة  الأملانية  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  الق�سائي  الجتهاد  ويعترب 

اإىل  اأهمية  اأمريكا الالتينية. وتتوخى ترجمة م�سامني الأحكام الأكرث  ملحاكم ودوائر د�ستورية يف 

الق�سائية.  ال�سوابق  اإىل هذه  الو�سول  تي�سري  الإ�سبانية 

الربازيلي  اجلامعي  الأ�ستاذ  اإ�رشاف  حتت  الربتغالية  باللغة  الأوىل  الن�سخة  ن�رش   2005 يف  ومت 

. وكجميع من�سورات الربنامج، فهذا املوؤلف موجود كامال يف �سفحة ال�سبكة 
14

ليوناردو مارتين�س 

.
15

العنكبوتيية 

الق�سائية، مك�سيكو،  ال�سلطة  املعلومات يف  بيانويبا، يف احلق يف احل�سول على  واإ.  12  انظر: خ. كبايريو وب. دياث 

ميجيل اأنخيل بوروا، 2006 :

<http://www.kas.de/proj/home/pub/14/4/year-2006/doku- ment_id-9152/index.html>.
13. http://www.kas.de/proj/home/pub/14/4/year-2008/dokument_id-14931/index.html>.
14. http://www.kas.de/proj/home/pub/13/1/year-2005/dokument_id-7738/index.html

15. www.kasmex.org.mx o www.kas.de/uruguay>.: املبا�رش -pub/14/4/year-2009/dokument_id > الرابط 
16817/index.html> <http://www.kas.de/proj/home/
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ماو�س  اإميليو  للدكتور  والدقيق  الدوؤوب  العمل  بدون  اجلديدة  الطبعة  هذه  ن�رش  ليتاأتى  يكن  مل 

رات�س الذي قام مبراجعة كافة الأحكام التي مت جتميعها يف الطبعة الأوىل، كما قام برتجمة الأحكام 

الأ�سلي.  ع  املُجمِّ اأدرجها  التي  اجلديدة 

وال�سيد  اإل�سترن  بتينا  واملجازة  رمريي�س  اإ�سابيل  املحررة  ال�سيدة  اإىل  بال�سكر  نتقدم  اأن  نود  كما 

املجاز  ن�سكر  كما  للكتاب.  الداخلي  وال�سكل  اخلارجي  بالت�سميم  تكلفوا  الذين  اأ�ستورجا  هكتور 

الذي  مك�سيكو  مدينة  مكتب  من  القانون  دولة  لربنامج  واملتحم�س  الويف  امل�ساعد  األباريث  اإغناثيو 

امل�رشوع. تن�سيق  دعمنا يف 

اأن ننوه باأريحية الربوفي�سور يورجن �سوابي الذي �سمح لنا برتجمة  وحري بنا يف نهاية املطاف 

عمله من جديد اإىل الإ�سبانية والذي يعترب هدية للعديد من طلبة احلقوق يف اأملانيا ونتمنى اأن يكون 

الالتينية. اأمريكا  الإ�سبانية يف  باللغة  الناطقني  للقراء  بالن�سبة  اأي�سا  الأمر 

�ستايرن اإل�سرن ورودولف هوبري وكري�ستيان  جيزيال 

2009 القانون لأمريكا الالتينية  مدراء برنامج دولة 
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ملحظة املرتجم )الطبعة اجلديدة(

الربوفي�سور  باإعداده  قام  الذي  التجميع  من  الثامنة  الطبعة  الإ�سبانية  باللغة  الطبعة  هذه  تقابل 

يورجن �سوابي. وقد اأدرج فيها اأحكاما جديدة ن�رشت يف املجلدات من 101 اإىل 109 من املجموعة 

الفيدرالية. الد�ستورية  للمحكمة  الق�سائية  لالأحكام  الر�سمية 

وتت�سمن الأحكام اجلديدة موا�سيع متنوعة، وجند من �سمنها حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

يف  الأ�سا�سي  باحلق  وعالقتها  كازينوهات  لت�سغيل  ترخي�س  منح  يعالج  الذي   197/102 رقم 

197/103 الذي يقوم بتحليل احلمالت الإعالمية ال�ستفزازية ل�رشكة  حرية العمل. وحكمها رقم 

»بنيتون« وحرية التعبري. وحتيل اإىل اأحكام عديدة عن احلق يف »احلياة اخلا�سة« )كجزء من حق 

ال�سخ�سية( وما يرتتب عنها من التوترات التي ميكن اأن ت�سطدم بامل�سلحة العامة )واجب الدولة( 

 ،28/106  ،142/103 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )حكم  فعالة  بطريقة  اجلرائم  حماربة  يف 

.)279/109  ،299/107

وتعر�ست بع�س القرارات ملختلف مظاهر حرية املعتقد وجتلياتها؛ مثل حكم املحكمة الد�ستورية 

من  واحلكم 137/104  دينية،  طائفة  من  العموميني  باملوظفني  املتعلق   279/105 رقم  الفيدرالية 

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية املتعلق بحق جزار م�سلم يف بيع حلم احليوانات املذبوحة طبقا 

 137/104 )بدون تخدير( لتلبية طلبات زبنائه من امل�سلمني، واحلكم  لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية 

الدرا�سية وتعار�سه مع  اأثناء احل�س�س  الإ�سالمي  ارتداء احلجاب  م�سلمة يف  معلمة  املتعلق بحق 

املحكمة  )حكم  املتعاي�سة  للمجتمعات  اآخر  حكم  وتعر�س  الديني،  املجال  يف  الدولة  حياد  واجب 

.)313/105 الفيدرالية  الد�ستورية 

ال�ستماع  و�سمانة  القانونية،  امل�ساطر  يف  الواجبة  بال�سمانات  تتعلق  اأحكام  هناك  واأخريا 

 239/105 رقم  مثل  واأحكام  اجلنائي.  القانون  وتطبيق  للق�ساء،  املحفوظ  واملجال  للمتقا�سني 

الذي   92/104 )احلكم  اأو  للد�ستور،  املالية خمالفة  العقوبة  تعترب  التي  و135/105  و395/107 

يعترب اأعمال احل�سار التي يقيم فيها امل�ساركون حاجزا ماديا، باأنها ت�سكل اأعمال العنف اأو الإكراه 

اجلنائي(. الت�رشيع  مبقت�سيات 

وتعترب هذه الأحكام، على كرثة عددها، فر�سة للتعرف على بع�س املوؤ�س�سات النموذجية للقانون 

بالإ�سبانية. الناطقني  للقانونيني  فائدة كبرية  ذا  الأملاين، كما تعترب م�سدرا  الد�ستوري 

النقاط  القليلة يف الهام�س، وذلك بهدف ا�ستجالء بع�س  واأدرجت يف هذه الطبعة بع�س املالحظات 

الأملانية،  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  لأحكام  التاريخي  ال�سياق  يف  القارئ  وو�سع  الغام�سة، 
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يكن  ومل  مناق�ستها.  متت  التي  القانونية  واملوؤ�س�سات  القرار  ملدى  اجليد  الفهم  اإىل  والو�سول 

واإمنا  املوؤلف –،  هذا  يتعدى هدف  الذي  – الأمر  �سمويل  بتحليل  للقيام  اأي وقت حماولة  يف  هناك 

وغنى  العقدي  عمقها  مع  القانونية،  احلجج  نقل  تي�رش  التي  التف�سريية  املفاتيح  من  كثريا  يقدم 

اأن  بداياته، وميكن  بلد على حدة. ويعالج عمال ما زال يف  لواقع كل  الدقيقة،  تفا�سيلها وفروقها 

لحقا. ُي�ْستكمل 

اأجل تي�سري ا�ستخدام هذا املوؤلف. اأحلق يف الأخري مبيان من الفهر�س التحليلي من  وقْد 

رات�س ماو�س  اإميليو 

2009 مدينة مك�سيكو يف يونيو 
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متهيد الطبعة الأوىل )ملحظة املرتجم(

القانون  دولة  لربنامج  كمدير  اأجريتها  التي  املحادثات  من  العديد  بعد  الكتاب  هذا  فكرة  ظهرت 

يل  اأثاروا  الذين  الالتينية  اأمريكا  دول  خمتلف  من  واأ�ساتذة  ق�ساة  مع  اأديناور،  كونراد  ملوؤ�س�سة 

الد�ستورية  للمحكمة  الرئي�سية  التوفر على م�سنف لالأحكام  اإليهم  بالن�سبة  التي يكت�سيها  الأهمية 

يف  حتى  القبيل،  هذا  من  ترجمة  وجود  عدم  البداية  يف  اأ�سدق  اأن  اأ�ستطع  مل  الأملانية.  الفيدرالية 

اإ�سبانيا. ومع ذلك ا�ستطعت اأن اأحتقق من هذه املعلومة، عندما ربطت الت�سال مع اأ�ساتذة القانون 

ال�سبانيني. الد�ستوري 

الد�ستورية  املحكمة  »اأحكام  اأُخذت من كتاب  قد  التي متت ترجمتها ون�رشها هنا  الأحكام  وكانت 

الفيدرالية« لالأ�ستاذ يورغن �سوابي الد�ستوري الهامبورغي الذي كان منذ 1979 اأ�ستاذا نظاميا يف 

جامعة هامبورغو، والذي قام بتجميع املختارات من الأحكام الأ�سا�سية لهذه املحكمة التي حظيت 

باأهمية كبرية خالل اخلم�سني �سنة الأخرية. وتعترب قراءة عمله هذا واجبا يف كليات القانون لأملانيا 

اأنه متوفر يف كل مكتبة قانونية. كما 

 حكم 
16

واإذا كان �سواربي اختار اأهم الأحكام من بني حوايل مائة و�ستة ع�رشة اآلف )116000( 

وقرار للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية التي اأ�سدرتها اإىل حد الآن. فاإنه عر�س بهذه الطريقة و�سيلة 

ل غنى عنها من اأجل اأن يتم و�سعها يف اإطار الإنتاج الوفري لالأحكام الق�سائية للمحكمة الد�ستورية 

الفيدرالية الأملانية. وقامت املحامية الكولومبية مار�سيال اأنزول خيل باإجناز الرتجمة اإىل الإ�سبانية.

هذه  ن�رش  من  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  لإن�ساء  اخلم�سني  الذكرى  مبنا�سبة  الهدف،  وكان 

الرتجمة هو تي�سري عمل ق�ساة املحاكم الد�ستورية، وق�ساة املحاكم العادية، واملوظفني الق�سائيني 

لكون  نظرا  ذلك،  لحظت  وكما  الالتينية.  اأمريكا  وطلبة  والباحثني  القانون  واأ�ساتذة  الآخرين، 

هذه الأحكام، يتم ال�ست�سهاد بها عدة مرات رغم عدم وجود ترجمة كاملة لها حلد الآن اإىل اللغة 

الإ�سبانية. وُت�ستعمل على العموم، زيادة على ذلك، كم�سدر لالأحكام الق�سائية الإ�سبانية، وت�سبح 

دقيقة. ت�ستعمل ب�سفة غري  الأملانية  الأحكام  بذلك 

تطبق  اأن  الأملانية، ل ميكن  الق�سائية  الأحكام  هذه  باأن  نف�سي  واثق من  الكالم،  هذا  اأحرر  اإذ  اأنا 

مائة يف املائة على النظم القانونية يف بلدان اأمريكا الالتينية. لكن يجب اأن ننتبه عند نقل القرارات 

الأحكام.  اإ�سدار  فيه  مت  الذي  املحدد  ال�سياق  معرفة  دون  اخلارج  اإىل  اأملانيا  من  ملحكمة  املحددة 

16  وبلغ عدد االأحكام والقرارات �سنة 2016 اإثنى ع�رش حكما.
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واأعتقد باملقابل اأن الأحكام الق�سائية بعمقها العقدي وغنى تفا�سيلها ميكن اأن تكون، يف منا�سبات 

الد�ستورية يف اخلارج. القواعد  اأجل تف�سري  عديدة على الأقل، مبثابة م�ساعد من 

يف  حتى  متماثلة  وهي  احلقوق،  نف�س  وت�سمن  املبادئ،  نف�س  على  كبري  حد  اإىل  د�ساترينا  وتعتمد 

على منوذج  ت�سميمها  قد مت  عامة  ب�سفة  الالتينية  اأمريكا  د�ساتري  اإىل كون  يرجع  فحواها. وهذا 

الأ�سا�سية يف كل جوانبها بنف�س  يتم تنزيل احلقوق  الأوروبية والأمريكية. ومع ذلك مل  الد�ساتري 

الجتماعي  الواقع  اإىل  امل�سمونة  واحلقوق  احلريات  لنقل  يطلب  لأنه  اجلوانب.  جميع  يف  املعاير 

العمل. النوع من  تن�سا موؤ�س�سة م�ستقلة تكون مهمتها مراقبة هذا  اأن  العملي 

ق�سائها  فقه  لتطوير  عاما  خم�سني  ا�ستغرقت  الأملانية  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  كانت  فاإذا 

العهد  الد�ستورية ومرافقها حديثة  الالتينية ما زالت فيها املحاكم  اأمريكا  فاإن بلدان  الد�ستوري، 

اأو ل تزال قيد الإن�ساء. ن�سبيا 

ل تكمن مهمة الولية الد�ستورية فقط يف ممار�سة تدخل تقييدي وتنظيمي، واإمنا يف ربط احلقوق 

التقنية  الخرتاعات  من  املتزايد  العدد  ب�سبب  لأنه  الدوؤوب.  الجتماعي  التحول  بعملية  الأ�سا�سية 

اإىل حد الآن. اأخالقية جديدة وجمهولة  والعلمية تربز دائما م�سائل 

وجتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن مهمة املدافع عن الد�ستور التي ت�سفى عليها ال�سبغة املوؤ�س�سية من قبل 

للتطورات اجلديدة  الد�ستور  التاأويل. يتعلق الأمر بتحليل يف �سوء  الدولة تكمن قبل كل �سيء يف 

واإدماج املفاهيم القائمة يف الإجراءات الجتماعية اجلديدة. وباإيجاز، تتطلب املواد الد�ستورية التي 

الد�ستورية  اأنيطت باملحكمة  اأملانيا  املهمة يف  التدقيق. وهذه  متت �سياغتها ب�سكل موجز �سيئا من 

الفيدرالية التي يوجد مقرها بكارل روهي )بادن فورمتربغ( والتي مت العرتاف بها حاليا »كمدافعة 

حقيقية عن الد�ستور«. وحتولت هذه املوؤ�س�سة خالل فرتة وجودها البالغة خم�سني عاما اإىل الدعامة 

امل�ستقرتني. القانون  ولدولة  للدميقراطية  الأ�سا�سية 

الهام؟  الدور  الفيدرالية على حتقيق هذا  الد�ستورية  التي �ساعدت املحكمة  اإذن الظروف  فما هي 

اإىل  اأي�سا  ذلك  وبعد  الدولة،  يف  الد�ستوري  موقعها  اإىل  الأول  املقام  يف  راجع  هذا  بالتاأكيد  اأقول 

الد�ستورية  املحكمة  وتعترب  الأملاين،  الد�ستور  اأْي  الأ�سا�سي،  القانون  ح�سب  وبنيتها  تنظيمها 

اجلمعيات  اأو  الفيدرايل،  الربملان  اأو  الفيدرالية،  احلكومة  �ساأن  �ساأنها  د�ستورية  هيئة  الفيدرالية 

الكلمة  الد�ستورية  املحاكم  لق�ساة  ويكون  الفيدرايل.  الرئي�س  اأو  للوليات  الفيدرالية  الت�رشيعية 

الأخرية يف جميع الأ�سئلة املتعلقة بتف�سري القانون الأ�سا�سي. ويتخذون القرارات مدعومني بقوة 

حول  نزاع  وحدوث  الآراء  اختالف  حالة  يف  د�ستورية  م�ساألة  عن  الإجابة  كيفية  حول  الد�ستور 

الد�ستورية. الهيئات  بني  الخت�سا�س 
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اأجهزة  كل  بني  املنازعات  حلل  جهاز  اأعلى  احلالة  هذه  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وتعترب 

للدولة،  الثالثة  الد�ستورية  الأجهزة  جتاه  الد�ستورية  للرقابة  حمدودة  غري  �سلطة  ومتلك  الدولة، 

بقوة  اخلا�سة  احلالت  يف  وتتمتع  طعن،  اأي  تقبل  ول  للدولة،  الثالث  ال�سلطات  قراراتها  وتلزم 

املو�سوعي. القانون 

من  تتاألف  منهما  واحدة  كل  غرفتني:  من  تتكون  فهي  املوقف،  هذا  مع  املحكمة  تنظيم  ويتنا�سب 

ملدة  الثلثني  باأغلبية  للولية  الت�رشيعية  واجلمعيات  الفيدرايل،  الربملان  ينتخبهم  ق�ساة  ثمانية 

انتخابهم. لإعادة  اإمكانية  اأية  وُت�ستبعد  �سنة.  اثنتي ع�رشة  ل تتجاوز 

ول تخ�سع املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف املجال الإداري لرقابة اأية وزارة، واإمنا ُتدير �سوؤونها 

وتتمتع  الوطنية.  امليزانية  �سمن  تندرج  التي  ميزانيتها  حجم  يف  وتبت  مبا�رش،  ب�سكل  بنف�سها 

بال�ستقاللية يف جميع النواحي عن باقي الأجهزة الد�ستورية الأخرى، ومتلك نف�س احلقوق كهذه 

با�ستقاللية د�ستورية غري حمدودة. تتمتع  الأخرية، كما 

ر�سمية  ب�سفة  تراقب  اأن  م�ستقل،  د�ستوري  كجهاز  الفيدرالية،  الد�ستورية  للمحكمة  وميكن 

الت�رشيعية  ال�سلطة  وخ�سو�سا  الثالث،  الدولة  �سلطات  باقي  واحرتام  احلفاظ  مدى  وموؤ�س�سية 

الأملاين. الد�ستوري  للنظام 

ويتبلور  تف�سريه،  طريق  عن  الد�ستور  تدقيق  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  مهمة  وتتجلى 

فاإن  ثم  ومن  �َسنِّه.  اأي�سا يف جمال  واإمنا  القانون  معرفة  فقط يف جمال  لي�س  الطريقة  بهذه  عملها 

املختلفة  املهام  املحكمة  الأ�سا�سية. وحتدد  على حماية احلقوق  يرتكز  الق�سائي  اجتهادها  اهتمام 

للقانون الأ�سا�سي، وتويل دائما الأولوية لذلك التف�سري الذي يعر�س ب�سكل اأكرث �رشامة للفعالية 

بها. املنوط  للمعيار  القانونية 

وقامت املحكمة الد�ستورية بتنزيل و�سياغة احلقوق الأ�سا�سية لي�س فقط كحق للمواطن يف الدفاع 

الذاتي املحدد اإزاء ال�سلطة العمومية، واإمنا زيادة على ذلك كنظام مو�سوعي للقيم. يعرتف نظام 

القيم هذا بحماية حرية وكرامة الإن�سان كغاية اأ�سمى للقانون، وت�سمل ب�سفة قانونية ومو�سوعية 

برمته.  القانوين  النظام 

احلقوق  نطاق  وتو�سيع  و�سياغة  بتف�سري  فقط  تقم  مل  الفيدرالية  الد�ستورية  فاملحكمة  ولذلك 

اأي�سا ب�سياغة نظام احلقوق الأ�سا�سية  الأ�سا�سية بني الفينة والأخرى ب�سكل فردي، واإمنا قامت 

للقيم وال�سمانات. برمته يف قالب حمكم 

حالة  يف  عليها،  يجب  كما  الأملاين.  الأ�سا�سي  القانون  اأن حترتم  الدولة  موؤ�س�سات  كل  على  ويجب 

جانب  اإىل  الأخرية،  هذه  على  ويتعني  الفيدرالية.  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  اللجوء  نزاع،  وقوع 
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البت يف النزاعات ذات الطابع القانوين والتنظيمي، اأن تقوم، قبل كل �سيء، باحلماية الد�ستورية 

احلقوق  تطبيق  دعاوي  ت�سغلها  ال�سا�سعة  فامل�ساحة  العالقة  الإجراءات  و�سمن  وهكذا  للمواطن. 

الد�ستورية: من بينها 136/622 طلب ما بني 1951 و2001، 131/454 كانت كلها دعاوى تطبيق 

الد�ستورية. احلقوق 

اأن يرفع دعوى  العمومية ميكنه  ال�سلطة  انُتِهكت من طرف  الأ�سا�سية قد  اأن حقوقه  كل من �سعر 

حماية احلقوق الد�ستورية التي ميكن اأن توجه �سد تدبري ال�سلطة، اأو �سد حكم �سادر عن املحكمة 

يتم  التي مت تقدميها، كمتو�سط �سنوي،  اآلف طلب  القانون. ومع ذلك فلي�س كل اخلم�سة  اأو �سد 

الد�ستورية.  البت فيها من طرف ق�ساة املحاكم  اأجل  قبولها من 

يكون  اإما  اأ�سا�سي:  د�ستوري  مفهوم  على  الطلب  ينطوي  اأن  للقبول  امل�سبق  الفرتا�س  ويتطلب 

هناك انتهاك احلق الأ�سا�سي الذي ُيعتد به، له وزن معترب، اأو اأن الطاعن تعر�س لأ�رشار كبرية. 

املحكمة  واعرتاف  تعزيز  راأيي  يف  ي�ستند  ول  الطلبات.  من   % 2,5 اإل  ال�رشوط  هذه  ت�ستوف  ومل 

اأنها تقوم بانتقاء مدرو�س جيدا. اأي طلب واإمنا  اإىل عدم البت يف  الد�ستورية 

اأن يتميز البت يف قبول الطلب عن قبول دعوى تنفيذ احلقوق الد�ستورية الذي ميثل العقبة  ويجب 

للق�سية. ول ميكن قبول دعوى تطبيق  الد�ستورية مبا�رشة  اأن يتفرغ قا�سي املحكمة  الثانية قبل 

اأن  نتيجة. يجب  اأي  املخت�سة ومل يحقق  املحاكم  اإىل  الطاعن  يلجاأ  اأن  بعد  اإل  الد�ستورية  احلقوق 

ق�سائيا.  وكيال  الأمر  يتطلب  ول  الأدلة.  من  يكفي  مبا  مدعمة  وتكون  كتابة،  الدعوى  هذه  ُترفع 

وتتحمل الدولة تكاليف الإجراء. وهكذا خ�س�ست ميزانية الدولة العام املا�سي على �سبيل املثال 

اأورو لعمل املحكمة. 15,1 مليون 

وتبدو الآثار ال�سيا�سية للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية جلية عندما يتم الإعالن عن عدم د�ستورية 

وال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  بني  الخت�سا�س  حول  النزاعات  يف  البت  يتم  عندما  اأو  القانون، 

نادرا خالل اخلم�سني  اإل  يقع  الذي مل  )ال�سيء  يتم حل حزب غري د�ستوري  اأو عندما  الت�رشيعية 

املجال  على  حتما  اأي�سا  توؤثر  الد�ستورية  املحكمة  لقا�سي  التف�سريية  املهمة  لكن  الأخرية(.  �سنة 

ال�سيا�سي. وُيطرح بهذا اخل�سو�س ت�ساوؤل حول مدى �رشعية املحكمة يف حياة النظام ال�سيا�سي، 

الدميقراطي. التنظيمي يف عمل امل�رشع  التدخل  وبالتايل مدى 

وتت�سح �سالحية املحكمة من خالل فكرة املنظومة الد�ستورية الأملانية ذاتها مع �سيادة الد�ستور 

املطلقة. ويكون قا�سي املحكمة الد�ستورية بعيدا عن النزاع ال�سيا�سي اليومي. فا�ستقالله امل�سمون 

�سخ�سيا وماديا يف القانون الأ�سا�سي يخول له الأمان واحل�سانة اإزاء الإجراءات ال�سيا�سية التي 

العامة  للم�سلحة  الأمثل  التحقيق  يف  فالبت  ذلك،  من  العك�س  وعلى  ب�ساأنها.  حكم  اإ�سدار  له  يحق 

اأملانيا. ُيطرح دائما ك�ساأن �سيا�سي يف 
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اأن تراعي من جهتها  اأخرى، فاملوؤ�س�سة التي تتمتع ب�سالحية وا�سعة جدا يجب دائما  ومن جهة 

ا�ستخدام  يف  العتدال  ال�سلطات  ف�سل  مبداأ  وي�ستلزم  اإليها.  امل�سندة  القرار  اتخاذ  �سلطة  حدود 

النزاعات  يف  البت  يف  النف�س  �سبط  اأ�سا�س  على  واعية  ال�سدد  هذا  يف  املحكمة  وتكون  ال�سلطة. 

الق�سائية، واحرتام الهيئات الد�ستورية الأخرى. وتطلب ح�سب خ�سائ�س امليدان اإمكانيات املعرفة 

التنبوؤية  القرارات  حالة  يف  خا�س  ب�سكل  هذا  وي�سح  للقانوين.  املحفوظ  املجال  يف  احلق  واأهمية 

والقرارات املتخذة بخ�سو�س ال�رشط ال�رشوري، وبالن�سبة ملراقبة ت�رشفات ال�سلطتني الت�رشيعية 

والتنفيذية يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية ويف املجال القت�سادي. ول ميكن زيادة على ذلك للمحكمة 

اأن تتدخل بنف�سها واإمنا فقط بناء على طلب لحق. وتقت�رش بهذا ال�سكل على ال�ستجابة واملراقبة. 

اأدين بال�سكر ب�سكل خا�س للربوفي�سور يورغن �سوابي الذي �سمح دون َمنٍّ لربنامج دولة القانون 

اأمريكا  قراء  متناول  يف  يكون  كي  الإ�سبانية،  اإىل  عمله  ترجمة  اأديناور  كونراد  مبوؤ�س�سة  اخلا�س 

الذي  املوؤلف  يكون  اأن  اأمتنى  ترجمتها.  على  خيل  اأنزول  مار�سيال  ال�سيدة  اأ�سكر  كما  الالتينية. 

اأنا ب�سدد تقدميه ذا فائدة.

يان فوي �سنيك

)2006-2001( الالتينية  القانون لأمريكا  مدير برنامج دولة 
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ملحظة املرتجم )الطبعة الأوىل(

ع�رش  اخلام�س  القرنني  اإىل  جذورها  تعود  اأملانيا  يف  الد�ستورية  الرقابة  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

وال�ساد�س ع�رش مع املحكمة وجمل�س الإمرباطورية كجهازين خمت�سني تكمن وظيفتهما الأ�سا�سية 

)املادة 108(  يف  الإمرباطوري  فيمار  د�ستور  يف  التن�سي�س  ومت   
17

الفردية  احلقوق  حماية  يف 

لرئي�س  الربملان  اتهامات  يف  الف�سل  الرئي�سية:  وظيفتها  تكون   
18

د�ستورية  حمكمة  وجود  على 

والوليات  الإمرباطورية  وبني  الوليات،  خمتلف  بني  املنازعات  وحل  الوزارة،  اأو  الإمرباطورية 

 
20

فيمار  د�ستور  من  املادة 13  وت�سمح   
19

الوليات  داخل  املنازعات  يف  الف�سل  و– احتياطيا – 

مبراقبة الد�ستور املجردة يف حالة وجود �سكوك حول تطابق قانون ولية من الوليات مع قانون 

 23 الإمرباطورية، ول ميكن اأن نتحدث عن د�ستورية حقيقية اإل بعد �سدور القانون الأ�سا�سي يف 

.1949 مايو 

واأ�س�س القانون الأ�سا�سي الق�ساء الد�ستوري الذي متار�سه املحكمة الد�ستورية الفيدرالية كحام 

اأعلى للد�ستور وكجهاز د�ستوري يتمتع باأعلى �سلطة، وت�سكل موؤ�س�سة تتمتع بال�ستقالل الذاتي، 

الأخرى. الد�ستورية  الأجهزة  باقي  وم�ستقلة عن 

النظام  وتفعيل  توطيد،   1951 �سنة  اإن�سائها  منذ  واآزرت  كارل�رشويه،  مدينة  يف  مقر  وللمحكمة 

هيئة  لي�ست  واملحكمة  الأ�سا�سية.  احلقوق  واحرتام  مراقبة  خا�سة  وبطريقة  احلر،  الدميقراطي 

�سيا�سية ظاهرة ووا�سحة  اآثار  على  ينطوي  به  ت�سطلع  الذي  العمل  اأن  من  الرغم  على  �سيا�سية. 

توجيهي  كمبداأ  به  ت�ستعني  الذي  الوحيد  املعيار  لأن  للد�ستور.  ما  قانون  خمالفة  عن  تعلن  عندما 

اأية م�ساءلة ذات طابع �سيا�سي، ومقت�رشة على حتديد املجالت  هو القانون الأ�سا�سي، م�ستبعدة 

ال�سيا�سية. للقرارات  كدليل  تعمل  التي  الد�ستورية 

�ستارك،  طبعة  والع�رشين«،  ع�رش  التا�سع  القرنني  خالل  االأملانية  للواليات  الق�سائية  ال�سلطات  »تقاليد  17  �سيونري، 

املحكمة الد�ستورية الفيدرالية والد�ستور، 1976، �س. 1 والتي تليها.

18  مت اإن�ساء املحكمة مبوجب قانون 9 يوليو 1921.

19  املادة التا�سعة ع�رشة من د�ستور فيمار: النزاعات التي تن�سب داخل اإقليم ال توجد فيه اأية حمكمة خمت�سة لت�سويتها 

واأي�سا ال�رشاعات ذات الطابع غري اخلا�س الدائرة بني خمتلف االأقاليم اأو بني االإمرباطورية واإقليم ما، يتم احلكم فيها 

النزاع يندرج �سمن  اأال يكون  الد�ستوري �رشيطة  الق�ساء  ِقَبل حمكمة  االأطراف املتنازعة من  بناء على طلب طرف من 

�سالحيات حمكمة اأخرى من حماكم االإمرباطورية. وُيكلف رئي�س االإمرباطورية بالعمل على تنفيذ حكم حمكمة الق�ساء 

الد�ستوري.

20  املادة 13 من د�ستور فيمار: يحل قانون االإمرباطورية حمل قانون االأقاليم. اإذا اأُثريت �سكوك اأو خالفات يف التقدير 

حول مدى توافق اأو عدم توافق متطلبات االإقليم مع قانون االإمرباطورية، ميكن لل�سلطة املركزية املخت�سة لالإمرباطورية 

اأن تطالب حمكمة الرايخ العليا للعدل بالبت وفقا ملا ن�س عليه قانون االإمرباطورية يف املو�سوع ب�سكل خا�س.
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اأن تراعيه  الفيدرالية كاأهم �سامن لالحرتام الذي يجب  الد�ستورية  وتربز يف هذا ال�سدد املحكمة 

القيم  لفائدة  عنها  تن�ساأ  التي  ال�سيا�سية  ال�سلطة  احتواء  ويف�رش  للد�ستور.  الأخرى  الأجهزة 

الد�ستورية التي تتبواأ يف القانون الأ�سا�سي مكانة مميزة، وما مياثلها من مكانة يف الوعي الجتماعي 

 .
21

ال�سيا�سي اجلديد  النظام  تر�سيخ  ت�ساهم يف  التي 

ومـن  منهم،  ثمانية  الربملان  ينتخب  قا�سيا  ع�رش  �ستة  من  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وترتكب 

اإمكانيـة  دون  �سنة  ع�رش  اثنا  ملدة  الثلثني  باأغلبية  الربملان  جمل�س  ومن  الباقي،  الفيدرايل  الربملان 

تنق�سم  الأوىل  فالغرفـة  اأع�ساء.  ثمانية  من  تتاألفان  غرفتني  اإىل  املحكمة  وتنق�سم  انتخابهم.  اإعادة 

اإلـى ثالثة فروع، وكل فرع يتاألف من ثالثة اأع�ساء والغرفة الثانية تتاألف من اأربعة فروع، وكل 

تف�سل يف طعون احلماية ورقابة  اأن  الغرفتني  لكل من  اأع�ساء. ويحق  يتاألف من ثالثة  فرع منها 

يف  الفـروع  وتقـرر  الق�سـايا،  بقيـة  يف  ح�رشي  ب�سكل  تبت  التي  هي  الثانية  الغرفة  لكن  القـواعد، 

قبول اأو عـدم قبول طعون احلماية، كما اأن هذه الغرفة هي التي تبت يف حالة ق�سايا ذات الأهمية 

 .
22

الكبرية 

اإحدى  ترغب  عندما  وتقرر  املحكمة.  من  ع�سوا  ع�رش  �ستة  من  جهتها  من  العامة  الغرفة  تتكون 

والتنظيم  القانون  نطاق  اإدارية يف  ذلك مبهام  على  زيادة  وتقوم  اأخرى.  الغرفتني يف ق�سية غرفة 

الغرفتني. ل�سالحيات  ال�سنوي 

وتنظر املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف كمية هائلة من الق�سايا )املادة 93 من القانون الأ�سا�سي( 

 من للمواطنني 
23

التي تبداأ بف�سل املنازعات بني الأجهزة والفيدرالية والوليات وطعون احلماية 

النظام  عن  والدفاع  النتخابية،  واملنازعات  القانونية،  لالأحكام  الواقعية  املجردة  واملراقبة 

الد�ستوري.

21  طبعة �ستارك. املحكمة الد�ستورية الفيدرالية والد�ستور، 1976.

اآالف  اآالف ومائة وت�سعة ع�رش حكما واتخذت فروعها مائة وت�سعة  �ستة  1951 و2001  الغرفتان ما بني  22  اأ�سدرت 

وثالثمائة و�ستة و�ستون قرارا. وتخفف الفروع من االزدحام ب�سكل كبري عن الغرفتني. يف الوقت الراهن ترفع خم�سة اآالف 

دعوى اأنفاذ احلقوق الد�ستورية كل �سنة اأمام املحكمة الد�ستورية. امل�سدر: املحكمة الد�ستورية.

23.  La expresión “amparo” se utiliza para significar “juicio constitucional de amparo”, es decir, una garantía 
judicial, un proceso constitucional, un mecanismo de protección específico para salvaguardar los derechos 
fundamentales dentro de los sistemas de control de la constitucionalidad de leyes y dentro de la concepción 
genérica de la defensa de la Constitución. Históricamente, como proceso constitucional, se contempló por 
primera vez en la Constitución del Estado de Yucatán, México, de 1841 (arts. 8º, 9º y 62º), en donde se 
facultaba expresamente al Tribunal Supe-rior de Justicia para “amparar en el goce de sus derechos a los que 
le pidan su protección, contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución”. 
Posteriormente, el juicio de amparo mexicano quedó regulado a nivel federal (1847, 1857 y 1917). La 
experiencia mexicana influyó en todos los países latinoamericanos. La mayoría utiliza la denominación de 
“juicio” “recurso” “proceso” o “acción” de “amparo”. Solo tres países le otorgan distinta denominación, Brasil 
(manda-do de seguranza), Colombia (“tutela jurídica”) y Chile (“recurso de protección”). Diccionario de 
Derecho Procesal Constitucional y Convencional Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurí 
Dica, Núm. 692, p. 58.
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ل ميكن من خالل هذا ال�ستهالل املوجز القيام بتحليل عام لكل اأنواع اأن�سطة املحكمة الد�ستورية 

يعترب  عندما  تربز  التي  الأ�سا�سية  الد�ستورية  رقابتها  منه  اخل�سو�س  وعلى  الأملانية،  الفيدرالية 

جهاز ق�سائي اأن قانونا معينا تتوقف �سحته على �سدور حكم يق�سي بعدم د�ستوريته، وتتوقف 

الدعوى وتطرح امل�ساألة الد�ستورية اأمام املحكمة املخت�سة يف الولية، اأو اأمام املحكمة الد�ستورية 

القانون  من   100 املادة  من   1 )الفقرة  الأ�سا�سي  القانون  بانتهاك  الأمر  يتعلق  عندما  الفيدرالية، 

الأ�سا�سي(.

ويالحظ اأي�سا بطريقة �سطحية كيف تقوم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اإزاء ال�سكوك النا�سئة عن 

نزاع حول مدى انتماء قاعدة من قواعد القانون الدويل العام كجزء ل يتجزاأ من النظام القانوين، 

اإىل القانون الفيدرايل ومدى حتديد ما اإذا كان هذا القانون يرتبط ب�سكل اآين باحلقوق والواجبات 

25 من القانون الأ�سا�سي(. 100 واملادة  2 من املادة  )الفقرة  الفردية 

وترتكز الإ�سكالية املهمة للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف م�سالة اإيجاد توازن بني �سمان احلقوق 

حول  للقلق  مثري  ب�سكل  املعا�رش  العامل  يف  مطروح  مو�سوع  وهو  العامة،  وامل�سلحة  الأ�سا�سية 

القانونية،  املمار�سة  يف  كثرية  خالفات  يثري  والذي  للد�ستور،  الق�سائي  التف�سري  مدار�س  خمتلف 

منظور  من  املف�رشة  الأ�سا�سية  باحلقوق  ترتبط  الطويل،  التاريخ  عرب  قانونية  مواقف  ومت حتديد 

الدميقراطية. ال�رشعية  التي حتد من �سالحيات امل�رشع �ساحب  القانون،  دولة 

مل  الق�سائية  املمار�سـة  اأثنـاء  الفـيدرالية  الد�ستوريـة  املحكـمة  اأن  على  التاأكيد  ال�سياق  هذا  يف  ومت 

تعتمد على منهجية اأحادية، واإمنا ف�سحت املجال ملختلف مناهج التف�سري التي تربز عدم د�ستورية 

الإ�سكاليات  كل  تو�سيح  تنا�سب  التي  املختلفة  التفا�سري  جميع  توظف  اأن  وحاولت  ما.  قاعدة 

من  كثري  مو�سع  كانت  اأنها  رغم  القانوين،  ال�ستقرار  يف  الطريقة  هذه  �ساهمت  وقد  الد�ستورية. 

اخلالفات.

تف�سري  يف  الق�سائي  اجتهادها  بف�سل  الأخرية  �سنة  اخلم�سني  خالل  �ساهمت  املحكمة  اأن  �سحيح 

كما  الليربالية،  الدميقراطية  الدولة  وا�ستمرار  وجود  بذلك  و�سمنت  الأ�سا�سي،  القانون  وتنزيل 

�ساهمت يف تر�سيخ مبداأْي دولة القانون والدولة الجتماعية، ومع ذلك ما زالت تنتظـرها حتـديات 

جهودا  تبذل  اأن  القادمة  ال�سنوات  يف  يجب  اإذن  مطردا.  تطورا  يتطور  مرتابط  عالـم  يطرحهـا 

يف  ل  ومل  الأوروبـي،  الحتـاد  اإطـار  يف  حتدث  التي  اجلديـدة  التطورات  مع  املبادئ  هـذه  لتكييف 

الـدويل. النطاق 

الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  الق�سائية  الإحكام  اأهم  يت�سمن  الذي  املرتجم،  الكتاب  هذا  يتيح 

التعرف على  النوعية،  املجالت  الأوىل من وجودها، والذي يحتوي على كل  �سنة  خالل اخلم�سني 

توطيد  اأ�سول وكيفية  اأهمية، معرفة  اأكرث  تاريخ طويل. ورمبا، وهذا  التي حدثت عرب  التطورات 
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تاأثريها  القانون الد�ستوري الأملاين، كما يتعرف على متديد  املبادئ الد�ستورية املهمة التي حتكم 

اإىل اأنظمة قانونية اأخرى. وميكن بالتايل القول، بكل تاأكيد، اإن القارئ �سيجد يف هذا الن�س �سل�سلة 

من الأحكام الق�سائية ذات القوة اخلا�سة لالإقناع ب�سكل خا�س، و�ستوؤدي اإىل ر�سي د�ستوري يف 

التطورات الالحقة. تاأكيد يف  املقارن، و�ست�ساهم بكل  القانون  جمال 

اأنزول خيل بوكوتا مار�سيال 

2002 دجنرب 
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الفيدرالية الدولة  لبنية  الد�ستورية  املبادئ  الأول:  الق�سم 

الوظائف فيما  تتبادل  بينها، وكل عنا�رشها  املت�سامنة فيما  العنا�رش  بالبنية جمموعة من  يق�سد 

.
24

بينها 

ومييز الفقه يف هذا بني بنية الدولة وبنية احلكومة، فالأوىل تتعلق بالتوزيع اخلا�س لل�سلطة على 

امل�ستوى الإقليمي للدولة، وبعبارة اأخرى التوزيع الأفقي لل�سلطة بني اأجهزة الدولة، بينما تتعلق 

. وي�سري الفقه اأي�سا اإىل بنية الدولة واإىل العالقات التي تن�ساأ 
25

الثانية بالتوزيع الوظيفي لل�سلطة 

الد�ستوري  الفقه  وي�سيف   .
26

العالقات  هذه  عنها  تنتج  التي  ال�سيا�سية  والأ�سكال  الدولة  بني 

تتاألف منها  التي  الدول  باقي  لها عالقة مع  واإمنا توجد دول  تعي�س منفردة،  باأنه »ل توجد دول 

.
27

اجلماعة فوق الدول« 

بال�سلطة  تتمتع  دول،  عدة  من  تتاألف  التي  هي  الفيدرالية  الدولة  »بنية  باأن  ايرمو  الفقيه  ويرى 

م�سرتكة  اخت�سا�سات  الد�ستور  اإليها  وي�سند  بها،  خا�سة  والق�سائية  والتنفيذية  الت�رشيعية 

من  الأخرى  ال�سالحيات  بع�س  اإليها  ت�سند  اأن  للفيدرالية  ميكن  كما  الفيدرالية،  ال�سلطات  مع 

 .
28

اخت�سا�ساتها« 

�سيا�سيا  تتاألف  الدول  من  جمموعة  هي  اأملانيا  يف  الفيدرالية  »الدولة  باأن  الفقه  من  جانب  ويعترب 

واإداريا على امل�ستوى الوطني اأو الفيدرايل، وامل�ستوى املحلي، وتتمتع هذه الدول باأعلى درجة من 

.
29

28 منه«  اأقرها النظام الأ�سا�سي يف املادة  ال�ستقاللية يف ظل القيم واملبادئ التي 

تتعلق  اأحكامها على عدة مبادئ  الفيدرالية يف عدد من  الد�ستورية  املحكمة  ال�سياق عربت  ويف هذا 

بتو�سيح الد�ستور ب�ساأن بنية الدولة يف النظام الد�ستوري الأملاين، اأهمها: مبداأ الفيدرالية، ومبداأ 

الدولة الجتماعية، ومبداأ الدولة الدميقراطية، واحلق يف اجلن�سية، والهجرة واللجوء ال�سيا�سي، 

القانونية.  لل�سخ�سية  الأ�سا�سية  واحلقوق 

24. José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía abreviado, Editorial Sudamericana, página 130.

25  يراجع يف هذا ال�سدد: اأحمد ال�سوداين، »التنظيم اجلهوي االإ�سباين«، املجلة املغربية لالأنظمة القانونية وال�سيا�سية، 

عدد خا�س، �س. 99 .

26. Anibal Barbagelata, Teoría del Estado, Fundación de Cultura Universitaria, p. 118.
27. Jose Luis Bruno y Susana Andreasen, Derecho Público 1, (guias de clsse), Fundación de Cultura 
Universitaria, p. 232.
28. Ermo Quisbert Huanca, Apuntes de Derecho, página web y http://www.geocities.com/ermoquisbert
29. Anke fuech la experiencia alemana de descentralización https://www.google.com/#q=+estructura+de
+estado+alemana
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اأول: مبداأ الدولة الفيدرالية

التي تن�س يف :   20 املادة  الأ�سا�سي، وخا�سة منه  للقانون  تطبيقا 

فيدرالية دميقراطية واجتماعية. دولة  الفيدرالية،  اأملانيا  1 : جمهورية  الفقرة 

بالنتخاب  مبا�رشة  ميار�سها  الذي  ال�سعب،  من  الدولة  �سلطات  كل  2 :  تنبثق  الفقرة 

الت�رشيعية  بال�سلطات  تخت�س  اأجهزة  من  مبا�رشة  غري  وبطريقة  والت�سويت، 

والق�سائية. والتنفيذية 

3 :  تخ�سع ال�سلطة الت�رشيعية اإىل النظام الد�ستوري، وال�سلطتان التنفيذية والق�سائية  الفقرة 

اإىل القانون واحلق.

4 :  يحق لكل الأملاين له حق الإقامة، اأن يقاوم كل من يحاول اأن يلغي هذا النظام، اإذا  الفقرة 

اأخرى ملنعه. مل تكن هناك و�سائل 

فيها  و�سحت  الأحكام  من  جمموعة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأ�سدرت  املادة،  لهذه  تطبيقا 

اأهمها: الفيدرالية، ومن  مبداأ 

احلكم 1

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 205/12 يتعلق بخلف بني اجلمهورية 

الفيدرالية والوليات بالبث الإذاعي بناء على طعن احلماية رقم 1، 60/2

يوم  فرنزين،  دوت�سالند  �رشكة  اأن�ساأت  التي  الفيدرالية  باحلكومة  املتعلق  الت�ساوؤل  »بخ�سو�س 

1960 يف اإطار �رشكة حمدودة امل�سوؤولية واأ�سدرت بع�س التدابري يف جمال التلفزيون.  25 يوليو 

5 و33. هل انتهك املادتني 

: 5 تن�س املادة 

اأو ال�سورة، كما يحق له  اأو ين�رش بحرية راأيه بالكتابة  اإن�سان اأن يعرب  1 :  يحق لكل  الفقرة 

ان يح�سل على كل م�سادر املعلومات بدون اأية عراقيل، وت�سمن حرية ال�سحافة 

اأية رقابة. باملذياع والتلفزيون، وال�سينما. ول ميار�س عليها  املعلومات  وحرية 

الن�سو�س  اأحكام  ويف  العامة،  القوانني  اأحكام  يف  احلقوق  هذه  على  قيود  2 :  يكون  الفقرة 

ال�سخ�سي. ال�رشف  الطفولة، واحلق يف  املتعلقة بحماية  القوانني 

3 :  ت�سمن حرية الفن والعلم والبحث والتعليم. ول تعفي حرية التعليم من اخل�سوع  الفقرة 

للد�ستور.



53

30 تن�س على: املادة 

بها  ي�سمح  اأو  ي�سندها  مل  ما  احلكومية،  باملهام  والقيام  الخت�سا�سات  ممار�سة  للوليات  »ي�سند 

تن�س  التي  الأ�سا�سي  القانون  من   78 املادة  من   3 بالفقرة  املتعلقتني  الأ�سا�سي«  القانون  هذا 

املادة 78 منه على:

اإىل  الربملان  جمل�س  عليه  وافق  اإذا  الفيدرايل  الربملان  عليه  وافق  الذي  القانون  م�رشوع  »يتحول 

مل  اأو   ،77 املادة  من   2 الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  الإمكانيات  الأخري  هذا  ي�ستعمل  مل  اإذا  قانون، 

اأو �سحب   ،77 املادة  3 من  الفقرة  القانون خالل الفرتة الزمنية املن�سو�س عليها يف  يعرت�س على 

اأع�سائه«. ِقَبل الربملان الفيدرايل باأغلبية  اإذا مت رف�س العرتا�س من  اأو  هذا العرتا�س، 

وفقا لهذه الأحكام، هل حافظت على واجب ال�سلوك الأمني؟ 

قامت جمهورية اأملانيا الفيدرالية يف 25 يوليو 1960 باأمر من امل�ست�سار الفيدرايل والوزير الفيدرايل 

امل�سوؤولية( يوجد مقرها يف كولن. )�رشكة حمدودة  باإن�ساء �رشكة دوت�سالند فرنزين  �سافري 

وتقوم وظيفة ال�رشكة »على تقدمي برامج الراديو والتلفزيون، وعلى نقل �سورة كاملة عن اأملانيا 

2 من الأنظمة الأ�سا�سية(. )املادة  يف املحطات الأملانية ويف اخلارج« 

العالقات  جميع  املكتوب،  غري  الد�ستوري،  املبداأ  يحكم  اأن  الفيدرالية،  اأملانيا  دولة  يف  ويجب، 

واجب  يف  يتج�سد  الذي  الوليات،  بني  العالقات  واأي�سا  وولياتها،  الفيدرالية  بني  الد�ستورية 

العريف  القانون  �سميند:  كتاب  )راجع  والوليات  الفيدرالية  بني  املتبادل  الولئي«  »ال�سلوك 

تليها(. 247 والتي  1916، �س.  ال�سادر �سنة  الفيدرالية،  للدولة  الد�ستورية  والأحكام 

القانونية  الواجبات  من  �سل�سلة  النقطة،  هذه  حول  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  طورت  وقد 

بالقول  الأفقية،  املالية  التوازنات  بد�ستورية  املتعلقة  العتبارات  بخ�سو�س  وعربت،  امللمو�سة، 

اأي�سا يف  اأ�سا�سه  اأ�سا�سه قط يف احلقوق، واإمنا يجد  الآتي: »ل يجد مبداأ الدولة الفيدرالية جوهر 

الواجبات. وتكمن اإحدى هذه الواجبات يف اإجبار الوليات القوية من الناحية املالية، على م�ساعدة 

الوليات ال�سعيفة يف حدود املعقول« )اأحكام املحكمة الد�ستورية 117/1 ]137[(. وميكن اأي�سا اأن 

يربر هذا املبداأ الد�ستوري يف احلالت التي يفر�س فيها القانون تفاهما بني الفيدرالية والوليات.

ويجب من جديد اأن ياأخذ التعاون بني جميع امل�ساركني بعني العتبار موقف اأحد امل�ساركني بتفاهم 

ال�رشط  هذا  ي�سبح  تليها[(.و  والتي   315[  299/1 الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  واحد  زمن  يف 

القانوين وا�سحا اأكرث يف فكرة الولء للفيدرالية اأثناء ممار�سة ال�سالحيات الت�رشيعية: »كما يجب 
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القانوين  التنظيم  يحدد  مل  اإذا  والوليات،  الفيدرالية  اجلمهورية  م�سالح  يراعي  اأن  امل�رشع  على 

 .)]140[  125/4 )اأحكام املحكمة الد�ستورية  الآثار يف املجال املحفوظ للدولة« 

الدولية  لالتفاقيات  بالمتثال  الوليات  التزام  الولئي  ال�سلوك  لواجب  الد�ستوري  املبداأ  ويوجه 

 261  ،328[  309/6 الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  معينة  ظروف  حتت  الفيدرالية  اأبرمتها  التي 

تليها[(. والتي 

ويكون المتثال لواجب الولء من الوليات ُملزما عن طريق املراقبة التي متار�سها على البلديات 

التي تقوم بالت�رشف والتدخل يف املجال املحفوظ ل�سالحيات الفيدرالية )اأحكام املحكمة الد�ستورية 

122/8 ]138 والتي تليها[(. ويكون ذلك من اأجل �سمان �سالحيات الفيدرالية يف جمال حمطات 

الراديو، كما متت الإ�سارة اإليها �سابقا )انظر I.4.ج. وج.II.7.ب(. ومن هنا يكت�سي مبداأ الولء 

اأ�سا�سية. اأهمية  للفيدرالية 

عليها  املن�سو�س  الد�ستورية  الواجبات  الآن  حد  اإىل  �سدرت  التي  الق�سائية  الأحكام  وتتجاوز 

�رشاحة يف الد�ستور الفيدرايل، وطورت هذا املبداأ على اأ�سا�س حمدد للواجبات الإ�سافية للوليات 

على الفيدرالية وللواجبات الإ�سافية للفيدرالية على الوليات، وو�سعت قيودا معينة على ممار�سة 

الوليات. الفيدرالية واإىل  اإىل  الأ�سا�سي  القانون  اأ�سندها  التي  ال�سالحيات 

وتعطى حاليا الفر�سة يف هذه احلالة لتطوير مبداأ د�ستوري ب�سكل وا�سع، وهو مبداأ واجب ال�سلوك 

الفيدرالية  بني  يكون  اأن  يجب  الذي  املفاو�سات  واأ�سلوب  عمليات  خالل  من  للفيدرالية،  الولئي 

الد�ستورية.  واأطرافها، وبني الوليات يف احلياة 

وتتمتع كافة الوليات بنف�س الو�سعية الد�ستورية يف اإطار اجلمهورية الفيدرالية الأملانية بناء على 

مبداأ الولء الفيدرايل، كما تتمتع بنف�س احلقوق. ويجب اأن ت�ساهم اأحيانا وليات معينة يف احلياة 

اإىل اتفاق بارز د�ستوريا. اأجل الو�سول  الد�ستورية، من 

اأخرى  وبعبارة  ت�سد«.  »فرق  مبداأ  تطبق  اأن  الفيدرالية  على  الفيدرايل«  الولء  »واجب  ومينع 

الأخرى  واإلزام  الوليات  بع�س  مع  اتفاق  لإبرام  املوجودة  التق�سيمات  من  تنطلق  اأن  عليها  مُينع 

بالن�سمام.

كافة  اإليها  تن�سم  التي  املفاو�سات  حالة  يف  الفيدرالية،  احلكومة  على  اأي�سا  املبداأ  هذا  ومينع 

ت�ست�سريها  التي  الوليات  منها  ال�سيا�سية، وخا�سة  توجهاتها  على  بناء  بينها  اأن متيز  الوليات، 

ال�سيا�سي،  حزبها  من  املقربني  الولية  حكومة  ممثلي  ت�ستدعي  اأو  ال�سيا�سية،  ال�سوؤون  يف  لتقرر 

املعار�سة.  تق�سي ممثلي  اأو 



55

ويحق لل�سيا�سيني، يف احلالت من هذا النوع التي نحللها، املنتمني اإىل حزب �سيا�سي يف الفيدرالية 

تهم  التي  للم�ساكل  حلول  اإيجاد  حول  ال�سيا�سي  خطابهم  يف  اأفكارهم  عن  يعربوا  اأن  الوليات  اأو 

الفيدرالية والوليات، من  التي تتم بني  املفاو�سات  اأثناء  الوليات، ويحللونها  الفيدرالية وجميع 

املفاو�سات ال�رشورية بني  تاأخذ بعني العتبار، يف  اأن  امل�ستقبل، ويجب  تفاهم يف  البحث عن  اأجل 

�سابقا. اإليها  امل�سار  املبادئ  الر�سميني،  الفيدرالية والوليات وبني احلكومات وناطقيها 

ثانيا: مبداأ الدولة الجتماعية 30

الدولة  مفهوم  »باأن  الفقه  ويعترب  الأملانية.  الفيدرالية  للدولة  الأ�سا�سية  الركيزة  املبداأ  هذا  يعد 

الأملانية، ويرتكز على نظام �سيا�سي يفر�س  ال�سيا�سية  الجتماعية هو توجه خا�س لالإيديولوجية 

على الدولة مهمة �سمان احلقوق املعتربة اأ�سا�سا للحد الأدنى من العي�س يف املجتمع الوطني بدون 

.
31

تخ�سي�س غري عقالين

اأملانيا  »جمهورية  اأن :  على   20 املادة  من   1 الفقرة  يف  الأ�سا�سي  القانون  ن�س  املنحى  هذا  ويف 

واجتماعية.« فيدرالية دميقراطية  دولة  الفيدرالية، 

اأهمها: الأحكام، من  الفيدرالية جمموعة من  الد�ستورية  اأ�سدرت املحكمة  املبداأ،  لهذا  وتوطيدا 

احلكم 2

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 121/40 يتعلق مبعا�س اليتم 2

يعترب مطابقا للقانون الأ�سا�سي: »الإعانات التي مُتنح لالأ�سخا�س العاجزين عن ك�سب عي�سهم ب�سبب 

اأو العقلية، التي تكت�سي طابع ال�ستمرار والدوام، ول متنح املعا�سات التي  اأهليتهم اجل�سدية  عدم 

وفقا  �سنة   25 امل�ستفيد  ا�ستكمال  عند  اإل  امل�ستخدمون  عليه  يتوفر  الذي  اليتم  اإىل  التاأمني  عن  تن�ساأ 

44 من قانون املحكمة الإدارية(.  2 من املادة  ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

واالقت�سادية  االجتماعية  االأ�سعدة  كافة  يف  التوازنات  دولة  هي  الفيدرالية،  اأملانيا  يف  االجتماعية  30  الدولة 

وال�سيا�سية، يراجع يف ذلك:

Del estado de derecho al estado social de derecho Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 10, Octubre 2008, 
Marzo 2009, p. 9-13.
31. Juan Fernando Silva Henao evaluación y origen del concepto del estado social /Revista Ratino juris, Vol. 
7, N° 14 enero 2012, p. 141.
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1975/7/4 18 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

مل تنتهك املادة 44 املطعون فيها، واملعرو�سة للفح�س ل مبداأ امل�ساواة، ول مبداأ الدولة الجتماعية. 

ومن املعلوم اأن الإعانات املالية املوجهة ملن يحتاجون امل�ساعدة ت�سكل جزءا من الواجبات املتاأ�سلة 

.)]236[  20/35  ،]198[  85/5 الفيدرالية  )انظر حكم املحكمة الد�ستورية  يف الدولة الجتماعية 

الذين ل ي�ستطيعون ب�سبب عجز ج�سدي  للمواطنني  امل�ساعدة الجتماعية  وي�سمل هذا بال�رشورة 

اأو ظروف ل متكنهم من احلفاظ عليها. اأو يوجدون يف و�سعية  اأنف�سهم،  اإعالة  اأو عقلي، 

ويجب على الدولة اأن ت�سمن لهم يف كل الأحوال احلد الأدنى من النفقات الالزمة للعي�س الكرمي، 

اأو  اأ�رشهم،  خالل  من  لهم  الواجبة  الرعاية  وتعزز  املجتمع،  يف  اإدماجهم  على  العمل  اإىل  وت�سعى 

ميكن  ل  م�ساعدتهم.  تتطلبها  التي  املوؤ�س�سات  تن�سئ  اأن  عليها  يجب  كما  بهم،  الآخرين  املكلفني 

املتطلبات  يتنا�سب مع  اأن  اأي�سا  للحماية يف �سن معينة، واإمنا يجب  العام  الواجب  ينتهي  اأن  طبعا 

الجتماعية.  للم�ساعدة  املوجودة 

ويوجد مع ذلك كثري من الإمكانيات لتطوير احلماية املنظمة التي تندرج يف جمال ال�سلطة التنظيمية 

اأ�سكال  خمتلف  بني  الختيار  اإمكانية  منها  خا�سة  لذلك،  الأن�سب  الطريقة  يحدد  الذي  للم�رشع 

ويجب  ت�سلمها،  يف  احلق  اأ�سحاب  واإقرار  الإعاقة،  ذوي  ورعاية  اإعالة  اأجل  من  املالية  امل�ساعدة 

اإليها. اأن يقرر احلد الأدنى من النفقات امل�سار  اأي�سا على امل�رشع 

وظائف  اأداء  ولواجب  املتوفرة،  لالإمكانيات  ا�ستجابة  الجتماعية  امل�ساعدة  ت�سمن  اأن  ويجب 

الدرجة. اأخرى من نف�س  حكومية 

من   20 املادة  من   1 والفقرة   3 املادة  من   1 الفقرة  يف  املكر�سة  الد�ستورية  للمبادئ  خرقا  ويعد 

كانت  �سواء  الجتماعية،  العدالة  �رشوط  الجتماعية  امل�ساعدة  ت�ستوف  مل  اإذا  الأ�سا�سي  القانون 

دائرة امل�ستفيدين من م�ساعدات الدولة حمدودة لدرجة تولد انتهاكا ماديا، اأو كانت حالة احلماية 

الأ�سخا�س.  �ساملة يت�رشر منها جمموعة كبرية من  الجتماعية 

احلكم 3

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 231/59 يتعلق بالتعاون احلر

1982 13 يناير  �سدر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

اأو من  الأ�سا�سية،  الدولة الجتماعية معنًى ودللة من خالل تف�سري احلقوق  ملبداأ  اأن مينح  »مُيكن 

خالل التف�سري والتقييم الد�ستوري، مع خ�سوعه للمجال املحفوظ للقانون، على الرغم من اأن هذا 

اأن يقيد احلقوق الأ�سا�سية بدون تدقيق لحق. املنا�سب  املبداأ من 
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وي�سكل مبداأ الدولة الجتماعية واجبا على الدولة، ت�سمن من خالله وجود نظام اجتماعي عادل 

 253/27  ،]204[  180/22  ،]198[  85/5 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  املثال  �سبيل  على  )انظر 

]235 والتي تليها[(.   202/35  ،]283[

وي�سند اإىل امل�رشع �سلطة التنظيم القانوين الوا�سعة من اأجل اأداء هذا الواجب )انظر اأحكام املحكمة 

اأي�سا  يفر�س  الدولة الجتماعية  واإذا كان مبداأ   .)]235[  221/29  ،]273[  257/18 الد�ستورية 

هذا  اعتبار  ظاهريا،  ميكن،  فاإنه  الوظيفية،  هذه  اأداء  كيفية  يقرر  ومل  بوظيفة،  القيام  الدولة  على 

الدميقراطية. يتعار�س مع مبداأ  املبداأ 

والواقع اأن النظام الدميقراطي يحدده ويربزه القانون الأ�سا�سي ب�سكل قاطع، ويجب اأن يْفَهم منه 

بواجب  للقيام  ال�سيا�سية  الإرادة  ت�سكيل  يف  يتج�سد  �سيا�سية حرة،  لعملية  نظام  الدميقراطية  باأن 

د�ستوري بطريقة حمددة، ول ميكن اأن تكون بطريقة اأخرى. ولهذا ل ميكن ملبداأ الدولة الجتماعية 

اأي قيد مبا�رش على احلقوق الأ�سا�سية.  اأن يفر�س، بحكم هذه املرونة، 

احلكم 4

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 271/100 يتعلق بتخفي�س الأجر

1999 اأبريل   27 حكم �سدر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

العمل –  اأجل خلق فر�س  – كتدبري مهني من  التي مينح بوا�سطتها  التنظيمية  ال�سلطة  1. تتدخل 

اإعانات موؤقتة م�رشوطة باتفاق على تعوي�سات اأقل من ثمن )خف�س الأجر( بالتاأكيد يف ا�ستقاللية 

الق�سد منها  اإذا كان  الرغم من ذلك،  اأن تكون مربرة على  العمالية، وميكن  الأجر لئتالفات  ثمن 

البطالة عالية. خلق منا�سب �سغل جديدة يف فرتات تكون فيها م�ستويات 

جزء من القرار

ترف�س طعون احلماية.

الأ�س�س

اأ( تتعلق طعون احلماية حول مطابقة الأحكام القانونية اخلا�سة بالأجور )التنازل عن الأجر( يف 

)نقابة ال�سناعة املعدنية(  حالة اتخاذ تدابري حمددة خللق منا�سب ال�سغل. التي قدمتها النقابات 

املفاو�سات.  ا�ستقالليتها على م�ستوى  انتهاك  القانونية مت  التدابري  اأنه بوا�سطة هذه  التي تعترب 
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– I –

يتعلق مو�سوع طعن احلماية �سد الفقرة 2 من املادة 275 بات�ساق مع اجلملة الأوىل من الفقرة 1 

من املادة 265 من القانون الجتماعي III واأي�سا الأحكام القانونية املوؤقتة للقانون املتعلق بت�سجيع 

القانون  من  املادة 275  من   2 الفقرة  وتنظم  جزئيا.  املفعول  �سارية  مازالت  التي  العمل  فر�س 

الجتماعي III حجم الإعانات ذات الطابع املهني التي تقدمها الفيدرالية. وتهدف التدابري املتخذة 

 .
32

ب�سكل خا�س  لهم  اإيجاد �سغل  اأ�سخا�س ي�سعب  ت�سغيل  ت�سجيع  اإىل 

ول مُتنح الإعانة باأكملها اإل اإذا مل يتجاوز الأجر العمايل املتفق عليه 80 % من الأجور عن الأن�سطة 

العمل.  املماثلة يف �سوق 

– I I –

3 من القانون  1 من املادة  9 والفقرة  3 من املادة  احتج الطاعنون يف طعن للحماية بخرق الفقرة 

وكان  �سابقا،  اإليها  امل�سار  القانونية  الأحكام  يف  الأجر  بتخفي�س  املتعلق  البند  بوا�سطة  الأ�سا�سي 

ينبغي اأن حتدد النقابات املتفاو�سة ب�ساأن العقد اجلماعي مع اأرباب العمل ما يتعلق ب�سوؤون العمال 

امل�ستفيدين من تدابري خلق فر�س ال�سغل، واحلد الأق�سى الذي مت حتديده لهذا الغر�س، ويكون 

الأحكام  مت�رشرين جراء  اأنف�سهم  ويعتربون  �سعيفا.  اجلماعي  العقد  مفاو�سات  يف  موقفها  بهذا 

واآنية. فيها بطريقة مبا�رشة  املطعون 

 – II – ب

اأ�سا�س لها. واأن الأحكام املطعون فيها مل تنتهك  تعترب طعون احلماية، على الرغم من قبولها، ل 

للطاعنني حرية اجلمعيات، ول مبداأ امل�ساواة املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 3 من القانون 

اإ�سافية.  الأ�سا�سي، ومل تتفرع عنها �رشوط 

القانون  من   256 املادة  من   1 الفقرة  من  الأوىل  اجلملة  مع   275 املادة  من   2 الفقرة  تتوافق   .1

9 من القانون الأ�سا�سي. 3 من املادة  III مع الفقرة  الجتماعي 

اجلمعية  اإن�ساء  يف  الأفراد  حرية  فقط  الأ�سا�سي  القانون  من   9 املادة  من   3 الفقرة  حتمي  ل  اأ( 

واإمنا  منها،  الن�سحاب  اأو  فيها  البقاء  اأو  بها،  والرتباط  والقت�سادية  املهنية  ال�رشوط  حلماية 

حتمي اأي�سا اجلمعية يف وجودها وتنظيمها البنيوي، وتطوير اأن�سطتها طاملا اأنها تعمل على حت�سني 

32  القانون االجتماعي، الكتاب الثالث، بتعزيز فر�س العمل، )املادة االأوىل من القانون املتعلق باإ�سالح تعزيز فر�س 

العمل(.
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والتي تليها[،   373[  290/50 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  والقت�سادية  املهنية  الظروف 

 .)]224[ 212/84

اأي�سا  هذه  ت�سمل  واإمنا  املنا�سب،  اجلمعية  لن�ساط  املركزي  املجال  على  م�سبقا  احلماية  تقت�رش  ل 

 )]358[  352/93 اأحكام املحكمة الد�ستورية  )انظر  اأ�سكال ال�سلوك النوعي املرتبط باجلمعية  كافة 

وت�سمل اأي�سا، ب�سكل خا�س، ا�ستقاللية املفاو�سات التي تاأتي يف مركز الإمكانيات املخولة للجمعيات 

لتحقيق اأهدافها. ويعترب ا�سرتاط التفاقيات اجلماعية من بني الأهداف الأ�سا�سية للجمعيات )انظر 

]283[ مع مزيد من الإ�سارات(.   268/94 اأحكام املحكمة الد�ستورية 

النقابية  لالئتالفات  التنظيمية  ال�سالحيات  اإىل  امل�سندة  امل�سائل  �سمن  خا�سة  ب�سفة  وتوجد 

)انظر  )املايل(،  املادي  الطابع  ذات  اأخرى  العمالية وظروف مهنية  الأجور  للدفاع عن  �سالحيات 

 .)]283[  268/94 الد�ستورية  اأحكام املحكمة 

 ]   [ 275 من القانون الجتماعي  1 من املادة  ب( يدخل يف نطاق هذه احلماية الفقرة 

ج( يكون التدخل على الرغم من ذلك مربرا لأ�سباب مرجحة وم�رشوعة د�ستوريا.

القانون  من   9 املادة  من   3 الفقرة  عليها  تن�س  التي  اإن�ساء اجلمعيات  تكون حرية  اأن  –اأ( ميكن  اأ

رفاه  م�سالح  حماية  بهدف  مقيدة  القانون –،  من  حفظ  بدون  م�سمونة  اأنها  – رغم  الأ�سا�سي 

املجتمع، الذي ُيخول له مركز د�ستوري مماثل )انظر اأحكام املحكمة الد�ستورية 212/84 ]228[ 

املتعددة(. الق�سائية  الأحكام 

التفاقيات  اأن تكون مو�سع  تنظيم �سوؤون، ميكن  الدواعي، من  امل�رشع عند وجود هذه  ول مينع 

 .)]284[  268/94 الد�ستورية  اأحكام املحكمة  )انظر  للعمل  اجلماعية 

ل حتمي احلقوق الأ�سا�سية جميع الأن�سطة النقابية ب�سكل مت�ساو وبنف�س الدرجة. وتزداد فعالية 

احلق الأ�سا�سي اإذا كان لأ�سباب ذات طبيعة مادية، وميكن اأن تكون امل�سالة منظمة اأح�سن يف �سكل 

عقد جماعي، وميكن، وفقا لفكرة ال�سلطة التاأ�سي�سية، اأن يتحقق اأكرب توازن بني امل�سالح املتناق�سة. 

كانت  وكلما  املادي.  الطابع  ذات  الأخرى  املهنية  والظروف  الأجور  حتديد  على  اأول  هذا  ويطبق 

الفقرة 3 من املادة 9 من القانون الأ�سا�سي ذات اأهمية، كلما كانت الدواعي التي تربر التدخل اأكرب 

تليها[. ]284 والتي   268/94 الد�ستورية  اأحكام املحكمة  )انظر 

ب–ب( يكون الهدف املن�سود من وراء الأحكام القانونية املطعون فيها حماربة البطالة اجلماعية 

اأن  اإ�سافية لل�سغل، وهو هدف له مكانة د�ستورية �سامية. وميكن للم�رشع  عن طريق خلق فر�س 
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 20 املادة  1 من  الفقرة  يف  عليه  ملا هو من�سو�س  وفقا  الجتماعية  الدولة  مبداأ  على  ذلك  ي�ستند يف 

الأ�سا�سي. القانون  من 

العمل،  بوا�سطة  �سخ�سيتهم  تطوير  يف  العمل  عن  العاطلني  القانونية  الأحكام  هذه  اأي�سا  وت�ساعد 

من  م�سمونا  هدفه  النحو  هذا  على  ويكون  النف�س.  واحرتام  الحرتام  معنى  بذلك  وي�ست�سعروا 

خالل ما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 1 والفقرة 1 من املادة 3 من القانون الأ�سا�سي 

اأحكام  )انظر  احلق  هذا  ينظم  اأن  امل�رشع  على  يفر�س  الذي  الجتماعية  الدولة  مبداأ  يكر�س  الذي 

اأحكام  )انظر  الجتماعية  التناق�سات  بني  توازن  ويوجد   .)]108[  57/50 الد�ستورية  املحكمة 

تليها[(. ]204 والتي   180/22 الد�ستورية  املحكمة 

اأو  بحكم ظروف حياتها،  التي متنع  وللجماعات  لالأفراد  م�ساعدات  اأن متنح  الدولة  اأي�سا  وياأمر 

بحكم ال�سعوبات الجتماعية من تطوير اأنف�سهم من الناحية الجتماعية اأو ال�سخ�سية )انظر اأحكام 

 .)]387[  367/45 الد�ستورية  املحكمة 

كيف يطبق امل�رشع هذه القاعدة القانونية ؟ انه �ساأن يعنيه نظرا لعدم دقة مبداأ الدولة الجتماعي 

املتعددة(.  الق�سائية  ال�سوابق   ]105[  97/1 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر 

لهم  تخلق  اأن  ميكن  واإمنا  للعاطلني.  املايل  الدعم  على  البطالة  حالة  يف  الدولة  م�ساعدة  تقت�رش  ل 

البطالة  ملحاربة  العاملة  الأيدي  لتكاليف  امل�سرتك  التمويل  طريق  عن  ال�سغل  منا�سب  من  عددا 

اأي�سا  ويربر  ال�رشعية،  عليه  ي�سفي  وزنا  الهتمام  لهذا  الجتماعية  الدولة  مبداأ  ومينح  بالذات. 

املفاو�سات.  ا�ستقاللية  على  التقييدية  الآثار 

اأراد امل�رشع من خالل الأحكام القانونية قيد الدرا�سة هنا اأن ي�ساهم يف مكافحة البطالة. كما يهدف 

 ]   [ البطالة  تن�ساأ عن  التي  ال�سعوبات  العمل وتذليل  العاطلني عن  اإىل م�ساعدة 

هنا  فيها  الطعن  وقع  والتي  امل�رشع  اأ�سدرها  التي  القانونية  الأحكام  تربر  التي  الدوافع  وتكون 

لها وزن. لأن خلق منا�سب ال�سغل لعدد يناهز اأربعة ماليني عاطل �رشورة ملحة ب�سكل كبري. واأن 

البطالة تقود املت�رشرين من جرائها اإىل حمنة وجودية، وميكن اإذا انعدمت الظروف القت�سادية 

 133/84 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  الإن�سانية  وال�سخ�سية  الكرامة  تتاأثر  اأن  الأ�سا�سية، 

 .)]155[

بينت التجربة اأنه يف املجتمع الذي تتوقف فيه قيمة الفرد اإىل حد كبري على تطوير مهاراته املهنية، 

اأن تنتج عنه م�ساكل نف�سية. العمل، ميكن  وعدم وجود 
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ويطبق هذا بقدر كبري على الذين توقفوا عن العمل ملدة طويلة، وعلى الذين مل ي�ستطيعوا الدخول 

اإل فر�سا قليلة للح�سول على من�سب عمل. بالتايل  الذين ل ميلكون  يف مفاو�سات، وعلى 

وميكن، بالإ�سافة اإىل ذلك، اأن ت�ساعد تدابري خلق منا�سب ال�سغل على اإيجاد توازن بني امل�ساواة 

الفيدرايل.  الإقليم  داخل  البنيوية 

التي  امل�سرتكة  امل�سالح  واأهمية  التدخل  انخفا�س حدة  اإىل  ن�سبيا  بالنظر  القول، ل ميكن  خال�سة 

اأن يثبت وجود �رشر غري متنا�سب.  القانونية املطعون فيها،  اإليها الأحكام  تهدف 

ثالثا: مبداأ الدولة الدميقراطية 

اأهمها: اأحكام، من  الفيدرالية م�سمونه يف عدة  الد�ستورية  املبداأ و�سحت املحكمة  لهذا  وتطبيقا 

احلكم 5

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 125/44

يتعلق بالدعاية النتخابية من طرف املوظفني العموميني 

اإجراء النتخابات  اأثناء ممار�سة وظائفها خالل  اأن تتعامل  الدولة  اأجهزة  الد�ستور على  1.  مينع 

منها  ول�سيما  الدولة،  مبوارد  حماربتهم  اأو  دعمهم  اأو  املر�سحني  اأو  ال�سيا�سية  الأحزاب  مع 

الدعاية. الناخبني من خالل  التاأثري على قرار 

2.  تتعار�س م�ساركة احلكومة املوؤقتة، كهيئة د�ستورية يف احلملة النتخابية، مع املبداأ الد�ستوري 

ب�سكل  حمدودة  مبهمة  اإل  الفيدرالية  واحلكومة  الفيدرايل  الربملان  بحكمه  ي�سطلع  ل  الذي 

موؤقت. ويكون ذلك بهدف اإعادة انتخابها وتقوم بالدعاية لهذا الغر�س ملتم�سة اإعادة انتخابها 

كحكومة. 

اإذا اأثرت اأجهزة الدولة ل�سالح اأو �سد  3.  يخرق حق الأحزاب ال�سيا�سية يف امل�ساواة يف الفر�س 

النتخابية.  املناف�سة  اأو مر�سحني يف  �سيا�سي  حزب 

4.  ل يقبل اأي�سا التاأثري احلزبي على اأجهزة الدولة يف انتخاب ممثلي ال�سعب يف �سكل عمل عمومي. 

ال�سيا�سية.  الدعاية  تبداأ  للحكومة حدوده حني  العمومي  للعمل  ويوجد 
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5.  ل ميكن لالأجهزة الد�ستورية التابعة للفيدرالية اأو للوليات، اأثناء اإجراء النتخابات يف الوليات 

اأن تت�رشف حزبيا يف احلملة النتخابية.  الفيدرايل،  اأو انتخاب الربملان 

6.  يعترب املحتوى املعلوماتي ملطبوع اأو ت�رشيح اأنه جتاوز احلدود املقبولة، اإذا كان ينطوي على 

اأو يثري الدعاية ال�ساخبة.  احلدة يف الدعاية 

وترية  ارتفاع  ال�سيا�سية،  الدعاية  يف  بها  امل�سموح  احلدود  جتاوز  على  كموؤ�رش  اأي�سا،  7.  يعترب 

الأ�سغال العمومية املوجه للمعركة النتخابية التي ميكن الت�رشيح بها يف اأكرب عدد من التدابري 

الفردية دون اأي �سبب خا�س، اأو يف كميتها، اأو يف ال�ستخدام املتزايد للموارد العامة بالن�سبة 

التدابري.  النوع من  لهذا 

8.  ي�ستمر واجب احلكومة الفيدرايل يف منع اأي تاأثري حزبي خالل فرتة ما قبل النتخابات ومتنع 

اأو خالل النتائج.  اأو خالل املمار�سة،  اأي�سا ا�ستعمال املوارد العمومية يف �سكل تقارير مهنية، 

9.  يجب على احلكومة الفيدرالية اأن ت�سدر اأحكاما قانونية متنع ا�ستخدام املن�سورات التي ُتنتجها 

من اأجل اأداء وظائفها، �سواء من طرف الأحزاب نف�سها، اأو من طرف التنظيمات التي تدعمها 

النتخابية. بالدعاية  للقيام  النتخابات  يف 

بالتنازع  يتعلق   76/1 رقم   1977 مار�س   2 بتاريخ  الثانية  الغرفة  عن  ال�سادر  احلكم 

الفيدرالية الهيئات  الد�ستوري بني 

التي  التدابري  طريق  عن  تدخلت،  قد  احلكومة  كانت  اإذا  ما  م�ساألة  حول  الطعن  هذا  هدف  يدور 

لعام  الفيدرالية  النتخابات  يف  العمومية،  اأن�سطتها  من  للدعاية«  »عمل  اأنها  بنف�سها  اإليها  اأ�سارت 

�سة للخطر بذلك احلقوق التي يدعيها حزب الحتاد امل�سيحي الدميقراطي  1976 خمرتقة اأو معرِّ

املن�سو�س عليها يف القانون الأ�سا�سي )التنازع الد�ستوري بني خمتلف الأجهزة وفقا للعدد 1 من 

.
33

93 من القانون الأ�سا�سي(  1 من املادة  الفقرة 

20 ما يلي: 1 و2 من املادة  2 من الفقرة  ُي�ستفاد من العدد 

اأملانيا  جمهورية  على  الأ�سا�سي  القانون  فيها  يفر�س  التي  الليربالية  الدميقراطية  يف  يجب، 

بطريقة  ميار�سها  الذي  فهو  الدولة،  �سلطات  من  �سلطة  كل  م�سدر  ال�سعب  يكون  اأن  الفيدرالية، 

33  املادة 93 الفقرة 1 تقرر املحكمة الد�ستورية الفيدرالية: 1  يف تف�سري هذا القانون االأ�سا�سي بالن�سبة للمنازعات حول 

اأو وفقا  اأطراف اأخرى معنية بحقوق خا�سة وفق هذا القانون االأ�سا�سي،  اأو  اأعلى جهاز فيدرايل،  مدى حقوق وواجبات 

للنظام الداخلي الأعلى جهاز فيدرايل.
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وتنفيذية  ت�رشيعية  اأجهزة  بوا�سطة  مبا�رشة  غري  وبطريقة  النتخابات،  يف  بالت�سويت  مبا�رشة 

]   [ 20 من القانون الأ�سا�سي(  1 و2 من املادة  )الفقرة  وق�سائية 

ول ُت�سفي النتخابات ال�رشعية على الدميقراطية باملفهوم امل�سار اإليه يف الفقرة 2 من املادة 20 من 

القانون الأ�سا�سي اإل عندما تتم بحرية. ول تطلب ال�رشعية الدميقراطية فقط اأن يكون الت�سويت، 

1 من  الفقرة  تاأمر بذلك  اأن حتمى حريته من الإكراه وال�سغوطات غري املقبولة، كما  واإمنا يجب 

. وميكن للناخب اأي�سا اأن يتخذ قراره يف عملية انتخابية مفتوحة 
34

املادة 38 من القانون الأ�سا�سي

]   [  )]97[  56/20 الفيدرالية  )انظر حكم املحكمة الد�ستورية  وحرة 

يف  عليها  املن�سو�س  ال�سعبية  الإرادة  تكوين  مراحلها  بكافة  النتخابية  العملية  جت�سد  اأن  ويجب 

اأجهزة  نحو  ال�سعب  من  تنطلق  اأن  يجب  والتي  الأ�سا�سي،  القانون  من   20 املادة  من   2 الفقرة 

الدولة، ولي�س العك�س اأن تنطلق من اأجهزة الدولة نحو ال�سعب، ولهذا يجب اأن مينع على اأجهزة 

اإرادة ال�سعب  اأن توؤثر بوا�سطة تدابري ذات طابع خا�س يف تكوين  اأثناء ممار�سة وظائفها  الدولة 

النحو. الدولة على هذا  اأو تغيري، �سلطة هيئات  اأجل احلفاظ،  العمليات النتخابية من  اأثناء 

هذه  تتحول  ما  بقدر  الناخبني،  وراأي  اإرادة  تكوين  على  الدولة  اأجهزة  ت�رشفات  توؤثر  ما  فبقدر 

اأثناء  الدولة  اأجهزة  على  الد�ستور  مينع  نف�سه  وبالقدر  الناخبني،  لقرارات  هدف  اإىل  الت�رشفات 

ممار�سة وظائفها اأن تتعامل مع الأحزاب اأو املر�سحني واأي�سا دعمهم اأو حماربتهم بوا�سطة موارد 

الدعاية خالل النتخابات. الناخبني من خالل  التاأثري على قرار  الدولة ول�سيما 

بغ�س النظر عن اأن هذا يتعار�س مع املبداأ الد�ستوري، باأن ل يكون للربملان الفيدرايل واحلكومة 

كجهاز  املوؤقتة  الأعمال  ت�رشيف  يف  احلكومة  واأن  موؤقت،  ب�سكل  حمدودة  مهمة  اإل  الفيدرالية 

الغر�س  لهذا  بالدعاية  وتقوم  انتخابها،  ُيعاد  اأن  اأجل  من  النتخابية  احلملة  يف  تتقدم  د�ستوري 

»كحكومة«. انتخابها  اإعادة  ملتم�سة 

من  النتخابية  احلملة  يف  احلزب  من  جزءا  ي�سكلوا  اأن  الفيدرالية  احلكومة  اأع�ساء  مينع  ل  وهذا 

اأن  يعني  الذي  الدميقراطي  النظام  على  الأ�سا�سي  القانون  ين�س  العمومية، حيث  خارج وظائفهم 

يتم اتخاذ قرارات الدولة ذات الطابع الأ�سا�سي وفق معايري الأغلبية )وفقا للفقرة 2 من املادة 42 

 6 والفقرة   52 املادة  من   3 والفقرة   67 املادة  من   1 والفقرة   63 املادة  من   4 اإىل   2 من  والفقرة 

 ]   [ )54 من املادة 

ال�رشي.  املت�ساوي  احلر  املبا�رشة  العام  االقرتاع  طريق  عن  الفيدرايل  الربملان  نواب  ُينتخب   :  1 الفقرة   38 34  املادة 

وميثلون ال�سعب كله، وال يتقيدون باأي اأمر اأو تعليمات، وال يخ�سعون اإال ل�سمائرهم.
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وميكن عندما تن�ساأ فقط الأغلبية عن عمليات تكوين لالإرادة والراأي الذين يجددان النظام والنفتاح 

حكم  تعترب  اأن  ميكن  ول  احلقوق،  بنف�س  ي�ساركوا  اأن  للت�سويت  املوؤهلني  املواطنني  لكافة  بحرية، 

بعني  الأغلبية  اأخذت  اإذا  اإل  الكل،  اإرادة  عن  كتعبري  الدولة  �سلطة  ممار�سة  يف  �سحيحة  الأغلبية 

العتبار يف قراراتها م�سلحة املجتمع كعامل رئي�سي، وا�ستجابت اأي�سا حلقوق الأقليات وم�ساحلها، 

بهذه  وتربز  اأغلبية،  بدورها  امل�ستقبل  يف  لت�سبح  اإمكانياتها  من  تنتق�س  اأو  متنعها  مل  اإذا  وخا�سة 

املواطنني. الطريقة قوة الرتابط مع فكرة حرية تقرير امل�سري لكافة 

متنح املوارد املالية التي ت�ساعد الدولة على احلفاظ عليها بطريقة خا�سة للمواطنني، دون التمييز 

بني اأفكارهم اأو انتماءاتهم ال�سيا�سية. وُيعهد للدولة بهذه املوارد كي ت�ستخدمها لتحقيق امل�سلحة 

العامة، وتقوم الدولة بهذه املهمة كدولة اجتماعية، ودولة القانون باأ�سكال خمتلفة ومتنحها اأي�سا 

م�ساحله.  تت�سارب  تعددي  جمتمع  طابع  لها  التي  ال�سكان  من  جمموعات  اأو  القطاعات  لتعزيز 

3 من  املادة  3 من  الفقرة  عليه يف  ملا هو من�سو�س  تن�ساأ وفقا  التي  المتيازات  ملنع  وهناك حدود 

الأ�سا�سي. القانون 

ل توجد احلاجة لأي قرار. ويكون على الرغم من ذلك يف ماأمن ب�سبب هذا الرتباط للحالة امل�سطرة 

واحلا�سمة التي تربط الدولة يف �سموليتها، كما هو احلال يف انتخاب ممثلي ال�سعب الذي ترتتب عنه 

ال�سيا�سية  م�ساريف واإمكانيات الدولة التي يوفرها املجتمع، وحتابي به ب�سكل حزبي لالأحزاب 

املر�سحني. اأو 

باإجراء  ينتهي  الذي  ال�سعب  راأي  اأو  ال�سيا�سية  الإرادة  تكوين  عملية  يف  الأ�سا�سي  القانون  يقبل 

النتخابات، بعدم امل�ساواة ال�ستثنائية لناخبيهم وجتمعاتهم ال�سيا�سية. ول مينع مع ذلك احلكومة 

الطريقة يف ظل  بهذه  التاأثري  اأجل  النتخابية من  ينا�سبها يف احلملة  الذي  تتحالف مع احلزب  اأن 

اأن تقدم خدمات  املناف�سة بني القوات ال�سيا�سية. ومع ذلك يجب على اأجهزة الدولة ب�سفتها هذه 

النتخابية. مت�ساو، وت�ستمر حمايدة يف احلملة  ب�سكل  للجميع 

اأو �سد حزب �سيا�سي  الدولة، كما يحدث ب�سفة عامة يف هذه احلالت، ل�سالح،  لكن عندما تتدخل 

اأو مر�سح حزب �سيا�سي معني، فاإنها بذلك تنتهك اأي�سا احلق الد�ستوري املتعلق بامل�ساواة يف تكافوؤ 

38 من القانون الأ�سا�سي. 1 من املادة  الفر�س يف النتخابات املن�سو�س عليه يف الفقرة 
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رابعا: مبداأ دولة القانون 

20 يف: اأ�سا�سه يف القانون الأ�سا�سي الذي ين�س يف املادة  يجد هذا املبداأ 

بالنتخاب  مبا�رشة  ميار�سها  الذي  ال�سعب،  من  الدولة  �سلطات  كل  2:  تنبثق  الفقرة 

الت�رشيعية  بال�سلطات  تخت�س  اأجهزة  عرب  مبا�رشة  غري  وبطريقة  والت�سويت، 

والق�سائية. والتنفيذية 

3:  تخ�سع ال�سلطة الت�رشيعية اإىل النظام الد�ستوري، وال�سلطتان التنفيذية، والق�سائية  الفقرة 

واحلق. للقانون 

وتطبيقا لهذه املادة، اأ�سدرت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية جمموعة من الأحكام، اأهمها ما يتعلق 

للقانون. املحفوظ  باملجال 

اأ – مبداأ املجال املحفوظ ويقينية القانون 

 ،46/47 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  اأي�سا  للقانون  املحفوظ  املجال  بخ�سو�س  )انظر 

.)300/58

احلكم 6

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 274/8 يتعلق بقانون الأ�سعار

التي  الإدارية  الأعمال  لإ�سدار  التنفيذية  لل�سلطة  الرتخي�س  يكون  اأن  القانون  دولة  مبادئ  تقت�سي 

ونطاقها،  وغر�سها  م�سمونها وحملها  من حيث  الرتخي�س  قانون  يف  التزامات، حمددا  عنها  تن�ساأ 

املواطن.  للقيا�س، ومعروف من طرف  قابل  نطاق  للتحديد �سمن  التدخالت متوقعة وقابلة  وتكون 

ويتفرع عن هذا مبداأ �رشعية الإدارة، ومبداأ الف�سل بني ال�سلطات، ووجود دولة القانون، واحلماية 

العمومية. ال�سلطة  بوا�سطة تدخالت  للفرد  القانوين  املجال  الكاملة �سد خرق  الق�سائية 

1958 12 نوفمرب  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

تقت�سي مبادئ دولة القانون اأن يكون الرتخي�س لل�سلطة التنفيذية لإ�سدار الأعمال الإدارية التي 

تن�ساأ عنها التزامات، حمددا يف قانون الرتخي�س من حيث م�سمونها وحملها وغر�سها ونطاقها، 



66

وتكون التدخالت متوقعة وقابلة للتحديد �سمن نطاق قابل للقيا�س ومعروف من طرف املواطن. 

العليا  الفيدرالية  املحكمة  وحكم   ،1956 يوليو  الرابع  الفيدرالية  الإدارية  املحكمة  حكم  )انظر 

38 والتي تليها[(.   ،35[  24/4 للمنازعات الإدارية 

وي�ستند هذا العمل ب�سكل خا�س اإىل مبداأ ال�رشعية الإدارية. وهو مبداأ ل يتطلب العتماد على اأي 

التنفيذية  ال�سلطة  ت�سدر  لكي  وحمددا  معينا  يكون  الذي  الرتخي�س  على  يعتمد  واإمنا  ترخي�س، 

اأعمال اإدارية تن�ساأ عنها اللتزامات، ويهدف بالتايل اإىل جعل تدخالت ال�سلطة العامة قابلة للتحديد 

باأكرب قدر ممكن. كميًا 

و�سع  بتحديد  يكتفي  اأن  له  ميكن  ول  الإدارة  اأن�سطة  دقة  بالقانون  ينظم  اأن  امل�رشع  على  ويجب 

مبادئ ذات طبيعة عامة. كما ل يكفي اأن يلتزم �سكليا باأن يكون عمل تدخل الإدارة موافقا للمبادئ 

يف  التقدير  حرية  التنفيذية  لل�سلطة  ترتك  التي  الغام�سة«  العامة  القاعدة  عليه  يطلق  »ما  العامة. 

القرارات ب�سفة خا�سة. اتخاذ 

 ،]42[  32/6 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  الإدارية  ال�رشعية  مبداأ  مع  يتوافق  ل  وهذا طبعا 

282/7 ]302[، 71/8 ]76[(. وحكم املحكمة الد�ستورية لبابفيريا 81/1 ]91[، 181/4 ]191[، 

 ،]116[  114/2 ]119 والتي تليها[؛ وحكم املحكمة الفيدرالية العليا للمنازعات الإدارية   113/7

 ،951  ،201[  ،187  ،]34[  30/8 الإداري  التنازع  حمكمة  من   ،]207[  205/3  ،]121[  118/2

.)]156[ 127  ،1957  ،671[ 670

�سلطات  يتم حتديد  اإذا مل  كاف،  ب�سكل  يظهر  ل  الذي  ال�سلطات  ف�سل  مبداأ  اأي�سا  هذا  عن  وين�ساأ 

ال�سلطة التنفيذية، و�سيف�سح بالتايل املجال لل�سلطة التنفيذية اأن ل تنفذ القانون، وتت�رشف بعيدا 

عن اإرادة وتوجيهات امل�رشع التوجيهية، وتبداأ يف اتخاذ القرارات مكانه، وهذا يعد خرقا �سافرا 

 ،]302[  282/7  ،]42[  32/6 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  ال�سلطات  ف�سل  ملبداأ  ووا�سحا 

املحكمة  وحكم   ،]116[  114/2 الإداري  للتنازع  العليا  الفيدرالية  املحكمة  وحكم   .)]76[  71/8

 .173  ،1952  ،1  ،]191[  181 الد�ستورية لبابفيريا، 

ويتفرع عن هذا اأي�سا التزام دولة القانون بتوفري حماية ق�سائية اإىل اأق�سى ما ميكن �سد تدخالت 

الأ�سا�سي.  القانون  19 من  املادة  4 من  الفقرة  التي ت�سمنها  العمومية  ال�سلطة 

كانت  اإذا  اإل  القانوين  الن�س  املحاكم من خالل هذا  اإىل  امل�سند  يتحقق واجب احلماية  اأن  ل ميكن 

للمراجعة  قابلة  للمواطن،  القانوين  املجال  يف  التنفيذية  ال�سلطة  بوا�سطتها  تتدخل  التي  القاعدة، 

ب�سكل كاف.  التنفيذية  ال�سلطة  الرتخي�س تدخل  اأن يحدد  ال�سبب  لهذا  الق�سائية، ويجب 
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احلكم 7

حكم املحكمة الد�ستورية رقم 137/9 يتعلق بالرتخي�س بال�سترياد

يتطلب مبداأ دولة القانون اأن يعرف الفرد اإىل اأي حد ميكن اأن تتدخل الإدارة يف جماله القانوين، 

ي�ستهدف  ول اأن  دائم،  ب�سكل  املمكنة  التدخالت  بتنفيذ  الإدارة  امل�رشع  يلزم  اأن  هذا  يتطلب  ول 

التدخل املقبول الذي  اأن تتخلى عن  التي حتدد متى ميكن لالإدارة  الواقعية  ب�سكل كاف الظروف 

يكون منظما من حيث ظروفه واآثاره. 

 1959 3 فرباير  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

املادة 4  2 من  1 والفقرة  املادة  1 من  الفقرة  املن�سو�س عليها يف  الد�ستورية  املراجعة  يف م�سطرة 

 1951 دجنرب   27 املوؤرخ  ال�سترياد  لرتاخي�س  املربر  غري  الإهدار  بتفادي  املتعلق  القانون،  من 

 .)1005 الر�سمية، �س.  )اجلريدة 

 1951 دجنرب   27 املوؤرخ  بال�سترياد  للرتخي�س  املربر  غري  الإهدار  بتفادي  املتعلق  القانون  فاإن 

اأقر ما يلي: 

املادة 1 

اأداء غرامة.  اأن تفر�س على من يقوم با�ست�سدار الرتخي�س  )1(  ميكن لل�سلطة الإدارية املخت�سة 

 ]   [ اأو كامل  )2(  اإذا مل يتم ا�ستخدام الرتخي�س ال�سادر يف عملية ا�سترياد ب�سكل جزئي 

املادة 4 

)1(  تفر�س الغرامة من طرف ال�سلطة الإدارية املخت�سة بعد انتهاء اأجل الرتخي�س خالل ال�سهرين 

املذكور.  الأجل  املواليني لنتهاء 

ال�رشيبي  النظام  من   131 املادة  اأحكام  تطبيق  عن  ال�ستغناء  ويتم  غرامة  تفر�س  اأن  )2(  ميكن 

تورط  عدم  عند  ال�رشيبية  القانونية  الأحكام  اإ�سدار  جمال  يف  بها  املعمول  لالإمرباطورية 

الكلي للرتخي�س.  اأو  باأداء الغرامة يف الإهدار اجلزئي  املتعهدين 

الفيدرالية. الغرامة مليزانية احلكومة  اأن ُت�رشف قيمة  )3( يجب 
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ال�سلطة  و»تو�سيع  تنظيمها  امل�رشع  به  اأن�ساأ  الذي  الغرامات  قانون  حول  رئي�سية  �سكوك  توجه 

 1 املادة  من   1 الفقرة  يف  »ميكن«  عبارة  ا�ستخدامه  خالل  من  لالإدارة  اأ�سندها  التي  التقديرية« 

4 من هذا القانون.  2 من املادة  والفقرة 

التقديرية  ال�سلطة  لأن  القانونني،  الن�سني  كال  يف  التقديرية«  »ال�سلطة  معنى  الطعون  هذه  وتغفل 

اأن تت�رشف بتع�سف.  اأنه ميكن لها  التي يخولها امل�رشع لالإدارة ل تعني مطلقا 

1 �سكل ومدى التدخل لل�سلطة التقديرية لالإدارة، واإمنا اأقر فيها مدى  ومل يرتك امل�رشع يف املادة 

وجوب ا�ستخدام اإمكانيات التدخل. ول ت�سمل اأي�سا الفقرة 2 من املادة 4 من القانون الرتخي�س 

التدخل املقبول قانونيا. لفائدة الأفراد، مع احرتام  اأ�سند لالإدارة �سالحية  بالتدخل، واإمنا 

ومبا اأن ال�سلطة التقديرية قد اأُ�سِندت لالإدارة، فاإنه يجب عليها اأن تت�رشف وفقا لواجب ال�سلطة 

القانون.  لها يف م�سمون  املتاحة  الإمكانيات  التقديرية، وا�ستعمال 

دولة  يف  الواجب  الأمر  اإطار  يف  خا�سة،  ب�سفة  القانون،  هذا  تطبيق  عند  امل�ساواة،  مبداأ  ويندرج 

التي من واجبها  الإدارية  املحاكم  لرقابة  التقديرية  لل�سلطة  املمار�سة اخلاطئة  القانون. وتخ�سع 

عليه يف  املن�سو�س  لي�سوا م�سوؤولني«  »ملن  القانوين  للمفهوم  املحدد  بالتف�سري غري  تقوم  اأن  اأي�سا 

4 من القانون، وذلك يف حالت النزاع.  2 من املادة  الفقرة 

اإذا  اإل  للفرد  القانوين  املجال  اأن تتدخل يف  لالإدارة  اأن ل يكون ممكنا  القانون  ويتطلب مبداأ دولة 

ومدى  وغر�س  وحمل  م�سمون  حدد  قد  القانون  هذا  يكون  اأن  ويجب  بذلك.  القانون  لها  رخ�س 

املواطن  طرف  من  ومتوقعا  كميا  للتحديد  قابال  التدخل  يكون  حتى  كاف،  ب�سكل  الرتخي�س  ذلك 

 .)]325[ 276/8

املجال  يف  تتدخل  اأن  لالإدارة  ُترخ�س  التي  القانونية  الأحكام  يف  »ميكن«  عبارة  ا�ستعمال  واإن 

دولة  يف  تنفيذي  هو  مبا  ت�رشيعي  هو  ما  تربط  التي  العالقات  جمال  اإىل  يرجع  لالأفراد،  القانوين 

وحمدد  �رشيح  برتخي�س  اإل  للتنفيذية  لل�سلطة  التقديرية  ال�سلطة  تت�سع  اأن  ميكن  ول  القانون: 

القانون. ووا�سح من 

وميكن وفقا لذلك، من الآن ف�ساعدا، اأن يتم القيام ب�سيء مل يكن ممكنا القيام به من قبل. وتت�سمن 

اأن تتخذ تدابري حمددة.  اأنه »ميكن« لالإدارة  التي ل حت�سى �سيغة  التدخل  العديد من تراخي�س 

وتتجلى، من منظور دولة القانون، الدقة يف مدى وو�سوح ال�سيء املرخ�س به لالإدارة ب�سكل كاف. 

1 من قانون الغرامات.  ول يوجد اأدين �سك يف هذا التدبري املن�سو�س عليه يف املادة 
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التقديرية  �سلطتها  ت�ستعمل  لكي  لها  ُيرخ�س  واإمنا  تقديريا«  »تتدخل  اأن  لالإدارة  ُيرخ�س  ل 

يتم  »مل  اإذا  اإل  غرامة  تفر�س  اأن  منها  ُيقبل  ول  كاف.  ب�سكل  القانون  يحددها  التي  بالتدخالت 

ا�سترياد«. املمنوح يف عملية  الرتخي�س  ا�ستعمال 

القانون بطريقة ل تدع  1 من  املادة  12 من  الفقرة  وُيحدد بالتايل مفهوم الرتخي�س لال�سترياد يف 

اأدين جمال لل�سك يف هذا ال�ساأن. كما حُتدد بو�سوح الظروف الواقعية وخ�سائ�س »عدم ا�ستعمال« 

الرتخي�س ب�سكل حمدد بو�سوح كاف. 

نزاع.  وقوع  حالة  يف  املجال  هذا  يف  الإدارة  تدابري  مراجعة  تقرر  اأن  الإدارية  للمحاكم  وميكن 

التي ميكن  الظروف  التي ترتتب على حتديد  القانونية  الآثار  ويظهر ب�سكل وا�سح جدا يف تنظيم 

هذه  يف  لالإدارة  ي�سمح  ل  ب�سكل  القانون  من   2 املادة  حتددها  التي  الغرامة  تفر�س  اأن  بوجودها 

اأي قرار بحرية.  اأن تتخذ  النقطة 

تدخل  اأي�سا  ينظم  واأن  لالأفراد  القانوين  املجال  تتدخل يف  اأن  لالإدارة  اإذا رخ�س  للم�رشع  وميكن 

الإدارة كلما جتددت الظروف الواقعية. لكن مبداأ دولة القانون ل يتطلب ب�سكل عام اأن يتم التدخل 

يف الرتاخي�س على هذا النحو. 

اأي تعار�س د�ستوري، واإذا  1 من قانون الغرامات من  وي�ستند راأي املحاكم الأ�سلية خللو املادة 

اأن  فيجب  الواقعية.  الظروف  فيها  حتدث  التي  احلالت  جميع  يف  غرامات  بفر�س  الإدارة  اأمرت 

يكون التدخل موافقا ملبداأ دولة القانون، وحتى لو مار�ست الإدارة هذه ال�سالحية لتخاذ القرار 

امتثال للقانون يف احلالت التي ترى فيها �رشورة ذلك، فاإن مبداأ دولة القانون يفر�س على الدولة 

العمومية.  ال�سلطة  اأق�سى ما ميكن �سد تدخالت  اإىل  الفرد  واجب حماية 

ذلك  يف  م�ستعمال  اختيارية  قانونية  قاعدة  �سيغة  يف  للتدخل  ترخي�سا  امل�رشع  ي�سدر  عندما  لذلك، 

اإليها. وبالتايل  اآلية تتمكن بوا�سطتها من القيام باملهام امل�سندة  عبارة »ميكن«، فهو يتيح لالإدارة 

فال ميكن لأحد اأن يفر�س على الإدارة ا�ستعمالها يف جميع احلالت التي تاأتي فيها هذه الظروف 

هذه  ت�ستخدم  اأن  احلالت  جميع  يف  لالإدارة  امل�رشع  نظر  وجهة  من  ينبغي  ل  ولهذا  الواقعية، 

الفرد. الو�سائل �سد 

الظروف،  على  بناء  وذلك  التقديرية،  ال�سلطة  لالإدارة  ويرتك  التدخل  يقيد  امل�رشع  فاإن  وبالتايل، 

للقانون. اأن يوؤخذ بعني العتبار عن كل تطبيق  وا�ستجابة ملبداأ امل�ساواة الذي يجب 

وقد اأتاح امل�رشع بو�سوح لالإدارة �سلطة اتخاذ القرار ب�ساأن ا�ستعمال اإمكانيات التدخل املحددة. 

يحكم  الذي  ال�سلطات  ف�سل  مبداأ  وتعك�س  القانون.  دولة  مبداأ  مع  متاما  تتوافق  اإمكانية  وهي 
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القانون  دولة  فكرة  كبري  حد  اإىل  ويربر  والت�رشيعية،  التنفيذية  ال�سلطتني  بني  املوجودة  العالقة 

الفرد بدون ال�رشورة. اأن تتدخل يف حرية  العمومية  لل�سلطة  التي ل ت�سمح 

وتن�سجم هذه القاعدة من جهة، مع مبداأ املالءمة الذي يجب اأن ي�سود يف الآثار القانونية التطبيقية 

الإدارة  التزام  عند  ُتطرح  التي  القانونية  الو�سعية  تختلف  ل  اأخرى،  جهة  ومن   ]   [ لالإدارة 

باتخاذ القرار حول ا�ستعمال اأو عدم ا�ستعمال اإمكانية فر�س غرامات يف حالة خرق نظام قانوين. 

احلكم 8

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 306/17 يتعلق مبقر النقل اخلا�س

اإطار دولة احلق والقانون. القانون يف  املتعلقة ب�سياغة  يتعلق بال�رشوط 

 1964 اأبريل   7 القرار ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

ل يتوافق منع نقل امل�سافرين، املن�سو�س عليه يف الأحكام امل�سار اإليها وال�سمانة بوا�سطة التهديد 

بعقوبة جنائية، يف �سيارات خا�سة مقابل اأجرة ل تتجاوز تكاليف ال�سفر، عندما يتوا�سل ال�سائق 

القانون الأ�سا�سي.  الدعاية، مع  اأو بوا�سطة  واملرافق له عن طريق وكالة عمومية 

لهم  �س  املُرخَّ الآخرين  ولالأ�سخا�س  ال�سيارات  ملالكي  اأ�سا�سيا  حقا  اأي�سا  املنع  هذا  ويخرق 

القانون الأ�سا�سي.  2 من  1 من املادة  با�ستعمالها وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

1. يقيد هذا املنع حرية ت�رشف مالكي ال�سيارات اخلا�سة، وهو حق م�سمون وفقا ملا هو من�سو�س 

عليه يف الفقرة 1 من املادة 2 من القانون الأ�سا�سي، ويجب بالتايل اأن يت�سمن هذا املنع اأحد القيود 

امل�سا�س  عدم  تقييد  اإل  العتبار  بعني  يوؤخذ  اأن  هنا، ول ميكن  اإليها  امل�سار  احلق  هذا  على  الثالثة 

الد�ستوري«. »بالنظام 

النظام  من  جزءا  يكون  اأن  املقيدة(  لالأحكام  )املت�سمن  التقييدي  القانون  على  بالتايل  ويجب 

الد�ستوري. مبعنى اأدق، يجب اأن يكون متوافقا ب�سكل كامل مع الد�ستور )زيادة على توافقه مع 

)انظر بهذا اخل�سو�س  2 من القانون الأ�سا�سي( من حيث ال�سكل وامل�سمون  2 من املادة  الفقرة 

.)]14 ]36 والتي تليها ل �سيما   32/6 الفيدرالية  الد�ستورية  حكم املحكمة 

اأحد  اأحكام القانون الد�ستوري املكتوب. ومع ذلك يتنافى مع  اأي حكم من  2. ل يخرق هذا املنع 

القانون. الأ�سا�سية؛ وهو مبداأ دولة  الد�ستورية  املبادئ 



71

يتطلب مبداأ دولة القانون اأن يكون الفرد حمميا من التدخالت غري ال�رشورية من ال�سلطة العمومية 

اأن يكون  اأن ياأخذ تدخل الإدارة بعني العتبار، بتنا�سق مع قرينة احلرية العامة، ويجب  – يجب 

مبداأ دولة القانون يف �سالح املواطنني –، كما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 2 من القانون 

الأ�سا�سي. اإذا مت التاأكد اأن تدخال من هذا النوع �رشوري – تنفيذا لأمر اأو منع قانوين – فيجب 

وُمتاحة  معلومة  اأحكامه  تكون  اأن  يجب  كما  الو�سوح،  من  طريقة  باأق�سى  افرتا�ساته  حتدد  اأن 

.)]149  ،147[  137/39 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر بهذا اخل�سو�س حكم املحكمة  للمواطنني 

التي تربر تلك الأهمية،  الدواعي  القيام بعمل، كلما كان احلر�س على �سياغة  تاأثرت حرية  فكلما 

مالئمة،  تكون  اأن  يجب  امل�رشع،  اأهداف  لتحقيق  امل�ستعملة  التدخل  و�سائل  اأن  اأي�سا  يعني  وهذا 

الفرد ب�سكل متع�سف. اأن ترهق  ول ميكن 

3. يجب انطالقا من وجهات النظر هذه املتعار�سة يف كثري من املظاهر مع التنظيم القانوين الذي 

يراجع، اأن يتم �سياغة افرتا�سات وم�سامني املنع بطريقة وا�سحة جدا، بحيث ميكن للخا�سعني 

النحو. اإىل مالءمة �سلوكهم على هذا  اأن يطلعوا عليها حتى ي�سعوا  املنع  لهذا 

من املعلوم اأنه ل ميكن اأن يجيب يف اأي تنظيم قانوين منذ البداية على كل ال�سكوك والعرتا�سات 

يف�سح  اأن  الأقل،  على  امل�رشع،  من  يطالب  اأن  يجب  ذلك  ومع  الغمو�س،  اأوجه  جميع  وا�ستجالء 

بتنظيم  الأمر  تعلق  اإذا  خا�سة  الت�رشيعية،  اإرادته  اأهداف  وعن  الأ�سا�سية،  اأفكاره  عن  بو�سوح 

و�سهولة.  بب�ساطة  التي ميكن معاجلتها  امل�سائل 

واجلدير باملالحظة اأن �سياغة الن�س القانوين لظروف الواقع ل يجد �سعوبات كبرية. وهي م�سالة 

غيبها امل�رشع يف هذه احلالة وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 1 من القانون املتعلق 

املطالبة  اإىل واجب  نقل عمومية،  بو�سائل  يتم  الذي  للقانون  النقل  اأخ�سع  الأ�سخا�س، حيث  بنقل 

اأي �سيء حول افرتا�سات، وم�ساطر، و�سكل الرتخي�س.  برتخي�س. ومل يحدد 

وُي�ستفاد العك�س من ذلك، مما هو من�سو�س عليه يف املادتني 46 و49 من هذا القانون، باأنه ل ميكن 

لهذا النوع من الأ�سفار اأن يرخ�س لها لأي �سبب من الأ�سباب. وتثار يف �سوء هذا التناق�س البارز 

النقل. النوع من  ُيعامل بها هذا  اأن  التي يجب  القانونية،  القانون �سكوك ب�ساأن املعاجلة  ملحتوى 

ففي الوقت الذي تعترب فيه احلكومة الفيدرالية باأن هذا النوع من النقل يجب اأن يخ�سع للرتخي�س، 

تعتربه املحاكم ممنوعا، ويف ظل هذا النزاع ل داعي اأن يتحمل املواطن الذي يتعر�س خلطر العقوبة 

الفيدرالية. اتباع تف�سري احلكومة  اإىل  امليل  اجلنائية ما يرتتب عن 
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احلكم 9

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 210/48 يتعلق باإعفاء

املوارد امل�ستوردة من اخلارج 

34 من القانون اخلا�س املتعلق بال�رشائب على الدخل لالأ�سخا�س  2 من املادة  1. تتطابق الفقرة 

الطبيعية مع القانون الأ�سا�سي املتعلقة باإعفاء ال�سلطات العليا للمالية يف الوليات، مبوافقة وزارة 

املالية الفيدرالية، من ال�رشيبة على الدخل التي يت�سلمها الأملان من املداخيل امل�ستوردة من اخلارج 

اأ�سباب ذات طابع اقت�سادي.  اإذا دعت لذلك  اإجماليا عاما ثابتا  اأو حتدد مبلغا  اأو جزئيا،  كليا 

الفقرة 3  يف  القت�سادي«  الطابع  ذات  »الأ�سباب  مفهوم  ا�ستعمل  امل�رشع  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

دقيقا  ا�ستعمال  الطبيعيني،  لالأ�سخا�س  الدخل  على  بال�رشيبة  املتعلق  القانون  من   34 املادة  من 

وب�سكل كاف، وقرر ذلك اآخذا بعني العتبار امل�سمون الذي يحميه يف �سياقه، والأهداف املتوخى 

القانوين. الن�س  لهذا  الت�رشيع  منه، وتاريخ 

ملنح،  العمومية  لالإدارة  املمنوحة  الرتاخي�س  من  التاأكد  معيار  يتطلبها  التي  ال�رشوط  تكون   .2

هذه  يف  يكون  اإذ  بالتدخل،  بالرتخي�س  املطلوب  امل�ستوى  من  اقل  طابع �رشيبي  ذات  اإعفاءات  اأو 

كان  اإذا  اإل  هذا  ي�رشي  ول  عموما.  الأ�سا�سية  احلقوق  يف  ملمو�س  ب�سكل  التدخل  الأخرية  احلالة 

الرتخي�س الذي ينظم ال�ستثناءات التي توؤثر على امل�ساواة يف حتمل الأعباء بني كافة امل�ستهدفني 

املناف�سة.  اإىل عرقلة حرية  القوانني ال�رشيبية، ل يوؤدي مثال  من 

 1978 اأبريل   19 احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

الفيدرالية للح�سابات يف حكمها  اأعلنت عنه املحكمة  للراأي الذي  – خالفا  القانوين،  الن�س  ي�ستويف 

1966 – ال�رشوط التي و�سعها القانون الأ�سا�سي ملنح �سالحيات  13 يناير  61/166 املوؤرخ  رقم 

ال�رشيبية.  الإعفاءات  التنفيذية يف جمال  لل�سلطة 

20 من القانون الأ�سا�سي،  3 من املادة  1. ين�ساأ عن مبداأ دولة القانون املن�سو�س عليه يف الفقرة 

امل�سمونة  املواطنني  وم�ساواة  حرية  حماية  وظيفة  املبداأ  ولهذا  للقانون.  املحفوظ  املجال  مبداأ 

د�ستوريا.

اأن ي�سمن وجود الأ�سا�س القانوين لإ�سناد ال�سالحيات، كما يجب اأن يكون امل�رشع  ويجب اأي�سا 

هو الذي يتخذ القرارات الأ�سا�سية التي تقع يف نطاق حرية وم�ساواة املواطنني. 

وت�ستفاد هذه ال�رشوط مما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 3 من املادة 34 من القانون اخلا�س املتعلق 

اإذن امل�رشع نظم بطريقة مبا�رشة الأ�س�س القانونية  بال�رشيبة على الدخل لالأ�سخا�س الطبيعيني. 
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وثابت  عام  اإجمايل  مبلغ  حتديد  اأو  ال�رشيبي،  الإعفاء  تنظيم  وفر�س  ال�رشيبية.  الإعفاءات  ملنح 

اقت�سادية«. لأ�سباب ذات طبيعة  املذكور »منا�سبا  الإجراء  م�سبقا، حتى يكون 

2. ي�ستفاد اأي�سا جمال، وم�سمون، وهدف، ومدى هذه ال�سالحية من �رشوط دولة القانون لكونها 

بعدها[،  والتي   326[  274/8 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  كاف.  ب�سكل  وحمدودة  حمددة 

]161 والتي بعدها[(.  153/13

وتكون ال�سالحيات بالتايل متطابقة مع مبداأ امل�ساواة – اأي�سا الرتابط يف دولة القانون – يف حتمل 

ال�رشيبية. العدالة  مبداأ  ال�رشيبية، ومنها  الأعباء 

ل�سالحيات  القانوين  للتوزيع  تطلب  التي  »اليقني«  درجة  عامة  بطريقة  تقرر  اأن  ميكن  ول  اأ( 

احلجم  منه  خا�سة  املنظمة،  امل�ساألة  خ�سائ�س  على  يتوقف  هذا  لأن  اإدارية،  باإعمال  الرتخي�س 

الذي تتاأثر فيه احلقوق الأ�سا�سية، ونوع وحدة ال�سلوك التي من اأجلها متنح ال�سالحية لالإدارة. 

الطبيعيني  الدخل لالأ�سخا�س  القانون اخلا�س بال�رشيبة على  34 من  املادة  1 من  الفقرة  ولي�ست 

هي الن�س القانوين الذي يقرر اللتزامات ذات الطابع ال�رشيبي، واإمنا هو بب�ساطة ن�س قانوين 

العبء ال�رشيبي. ي�سمح باتخاذ تدابري لإعفاء دافعي ال�رشائب من 

من املعلوم بالن�سبة ل�سالحيات من هذا القبيل يف دولة دميقراطية القانون، اأنه يجب على امل�رشع 

امل�رشع  ت�رشف  جمال  ُيقيد  اأن  يجب  كما  الت�رشيعي«،  »اليقني  من  درجة  اأعلى  على  يحر�س  اأن 

والإدارة مببداأ العدالة ال�رشيبية رغم انه جمال حمفوظ للقانون، )انظر اأحكام املحكمة الد�ستورية 

.)]73[ 62/23

فاإن  بينهما،  فيما  عامة  ب�سفة  مرتابط  ب�سكل  والإعفاء  الأعباء  يقرر  ال�رشيبي  القانون  كان  لئن 

التي  ال�سالحيات  من  �رشامة  اأقل  )الإعفاءات(،  ال�سالحيات  من  النوع  لهذا  بالن�سبة  ال�رشوط، 

اأهميتها ترتبط باحلقوق الأ�سا�سية، ولهذا تكون على  اإىل التدخل يف فر�س ال�رشائب؛ لأن  تهدف 

العموم كثرية جدا. 

ل ميكن لهذه ال�سالحيات ال�ستثنائية اأن حتظى بال�رشعية القانونية اإل اإذا كانت ل توؤثر على مبداأ 

ل يرتتب  اأي  ال�رشيبية،  القانونية  الأحكام  خالل  من  املكلفني  بني  ال�رشيبية  الأعباء  يف  امل�ساواة 

املناف�سة. عنها م�س مببداأ حرية 

الذي  القانون  يف  ي�ستعمل  اأن  امل�رشع  على  الت�رشيعية  ال�سالحيات  يف  اليقني  �رشط  مينع  ل  ب( 

تعترب �رشورية  التي  املحددة،  القانونية غري  واملفاهيم  العامة  والبنود  ال�سالحيات  مبوجبه مينح 

يت�رشف،  اأن  ال�سالحيات  هذه  بدون  امل�رشع  ي�ستطيع  ولن  خا�سة،  ال�رشيبي  القانون  يف  جدا 
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اخلا�سة  الظروف  بها  تفهم  و�سعية  يف  ال�رشيبي  بالتح�سيل  املكلفة  ال�سلطات  يجعل  اأن  اأراد  اإذا 

احلقوق  احرتام  ت�سمن  قانونية  اأحكاما  يقرر  اأن  امل�رشع  على  اأي�سا  يفر�س  وذلك  حلالة خا�سة، 

�سامل. ب�سكل  ال�رشائب  لدافعي  الأ�سا�سية 

املالية �سلطة تقديرية حمددة.  لل�سلطات  امل�رشع منح  باأن  الأ�سباب يكون �سحيحا  لهذه 

3.اأ( ل ي�سكل مفهوم »الأ�سباب ذات الطبيعة القت�سادية«« قاعدة قانونية عامة وغام�سة« وبالتايل 

 ،399/85 الفيدرالية للح�سابات يف حكم رقم  لن يكون مقبول ما عربت عنه املحكمة 

34 ومل ياأخذ بعني العتبار  3 من املادة  وجتاهل هذا التف�سري الوقائع املن�سو�س عليها يف الفقرة 

يتوقف  ال�رشيبي  الإعفاء  واإن  الدويل،  القت�سادي  باملجال  ترتبط  التي  القت�سادية  الأ�سباب  اإل 

الفرتا�س  هذا  يوجد  ول  الأ�سخا�س،  اأو  املقاولني  على  ح�رشي  ب�سكل  ولي�س  مالئما،  كونه  على 

اإذا كانت المتيازات ال�رشيبية تخدم القت�ساد اخلارجي لأملانيا...« اإل  الإ�سايف 

احلكم 10 

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 89/49 يتعلق بكالكار 

1.  ل ميكن اأن ين�ساأ عن مبداأ الدميقراطية الربملانية مبداأ التف�سري الوا�سع الذي يقرر �سمو الربملان 

وقراراته على قرارات ال�سلطات الأخرى، ومل مينح الد�ستور للم�رشع هذه املكانة اإل من خالل 

لل�سالحيات. النوعي  التوزيع 

2.  يتعلق قرار و�سع القواعد القانونية ل�سالح اأو �سد القبول القانوين لال�ستعمال ال�سلمي للطاقة 

يف  خا�سة  املواطنني  على  وا�سعة  اآثار  يف  يت�سبب  الذي  الفيدرالية،  اأملانيا  جمهورية  يف  النووية 

واأ�سا�سيا  جوهريا  قرارا  وي�سكل  بامل�رشع،  العامة  احلياة  وظروف  وامل�ساواة  احلرية  جمال 

اإل امل�رشع ب�سكل ح�رشي. القرار  للقانون«. ومل ي�سند هذا  مبفهوم »املجال املحفوظ 

ب�سبب  لل�سك  مثارا  اإليه  ا�ستند  الذي  الأ�سا�س  وكان  قانون،  لإ�سدار  قرارا  امل�رشع  اتخذ  3.  اإذا 

اأن  القانون، ميكن  ا�ست�سدار  الن�س وقت  يكر�سها  اأن  كان م�ستحيال  التي  التطورات اجلديدة 

اأو يحتفظ به يف ظل ظروف جديدة. اأن يراجع القرار الأ�سلي،  يجرب على 

4.  ميكن للم�رشع وللحكومة – كل منهما يف اإطار ال�سالحيات املنوطة بهما – اأن يتخذا القرارات 

ملح،  وب�سكل  وجوبا  تثري  التي  بال�سكوك  امل�سحونة  الأو�ساع  يف  مالئمة،  يعتربانها  التي 

م�سوؤوليتهما ال�سيا�سية. ول ي�سمح للمحاكم يف هذه احلالت اأن تتدخل مكان الأجهزة ال�سيا�سية 

القانونية يف هذا املجال.  الأ�سا�س والأحكام  اإىل  امل�سوؤولة، لأنها تفتقر 
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املتعلق  القانون  من   7 املادة  من   3 الفقرة  من   3 الفرعية  الفقرة  يف  املقررة  ال�سيغة  5.  تهدف 

بال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية والوقاية من خماطرها، اإىل �سمان حماية حركية احلقوق 

اأح�سن وجه ممكن، وفقا ملا هو من�سو�س  اإقرار حقيقة احلماية على  الأ�سا�سية، وت�ساعد على 

عليه يف الفقرة 2 من املادة 1 من القانون املتعلق بال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية والوقاية 

من خماطرها.

الأمن  املنوط به، من خالل تنظيم  ياأخذ بعني العتبار واجبه يف احلماية  اأن  6.  يجب على امل�رشع 

عن  اأو  نووية  مفاعالت  ببناء  الرتخي�س  عن  ينتج  قد  خطر  كل  من  الأ�سا�سية  للحقوق  املطلق 

ت�سغيلها، وعدم اإغفال حدود املعرفة الإن�سانية، واإلغاء اأي نوع من الرتخي�س للدولة ل�ستخدام 

التكنولوجيا.

اأن ميتثل امل�رشع لتقديرات العوامل العملية امليدانية.  اأجل تنظيم النظام الجتماعي،  ويجب، من 

اأنها  – طاملا  التطبيقية،  العملية  العوامل  نطاق  ُتثار خارج  التي  ال�سكوك  تفادي  يتم  اأن  ول ميكن 

املواطنني. اأن يتحملها جميع  بالتايل  – ويجب  اأعباًء منا�سبة اجتماعيا  ُت�سكل 

 77/8/2 1978 رقم  8 غ�ست  قرار الغرفة الثانية ال�سادر بتاريخ 

يف دعوى للتحقيق حول د�ستورية املادة 7 من القانون املتعلق بال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية 

ال�سيغة  يف   )814 1. �س.  الر�سمية  )اجلريدة   1959 دجنرب   28 املوؤرخ  واحلماية من خماطرها 

هذا  اأن  على  بناء   ،)3035 �س.   .1 الر�سمية  )اجلريدة   1976 اأكتوبر   31 يف  عليها  املن�سو�س 

 – ال�رشيعة  املولدة  باملفاعالت  املعروف  النوع  من  نووية  مفاعالت  مراكز  باإن�ساء  ي�سمح  القانون 

 1977 18 غ�ست  وطلبا لال�ست�سارة من املحكمة الإدارية العليا لولية نوردراين و�ستفالن بتاريخ 

)IV اأ. 74/338( – توؤكد املادة 7 من القانون املتعلق بال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية واحلماية 

للمفاعالت:  باإن�ساء مراكز  اأن الرتخي�س  من خماطرها على 

اأو  اإنتاج  اأجل  اأو ميلك مفاعال، يف مكان قار من  يدير  اأو  ين�سئ  )1(  يتطلب الرتخي�س من كل من 

تطوير، اأو اإعداد اأو تفجري املواد النووية، اأو من اأجل معاجلة املواد النووية امل�سعة، واأي�سا 

اأو يعمل على ت�سغيله. املفاعل  كل من يغري جوهريا 

اإل عندما:  اأن مينح الرتخي�س  )2( ل ميكن 

بناء  عن  امل�سوؤولني  والأ�سخا�س  امللتِم�س  وثوقية  ب�ساأن  ال�سك  يثري  قد  اأي ظرف  يوجد  1.  ل 

املطلوبة. الكفاءة  املذكورين ميتلكون  الأ�سخا�س  واأن  املفاعل،  ت�سغيل  وت�سيري ومراقبة 
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حول  ال�رشورية  املعارف  على  يتوفرون  املفاعل  بوظيفة  املكلفني  الأ�سخا�س  اأن  2.  ي�سمن 

تطبيقها. الواجب  الوقاية  املمكنة وتدابري  للمفاعل واملخاطر  الآمن  الت�سغيل 

اأجل  العلم والتكنولوجيا – من  التي يحتفظ بها  للحالة  – وفقا  3.  تتخذ الحتياطات املطلوبة 

املفاعل.  اأو ت�سغيل  التي قد ي�سببها بناء  الوقاية من الأ�رشار 

القانوين.  الطابع  التعوي�سية ذات  تنفيذ اللتزامات  اأجل  املطلوبة من  4. تتخذ الحتياطات 

5.  ت�سمن احلماية املطلوبة اإزاء الإجراءات املعطلة واملقلقة اأو الآثار املمكنة الأخرى ال�سادرة 

الآخرين.  عن 

ما  منها  العليا، خا�سة  العامة  امل�سلحة  مع  يتعار�س  ل  الذي  املفاعل،  لإن�ساء  مكان  6.  يختار 

املياه والهواء والرتبة. يتعلق باحلفاظ على 

]   [

يف نظر حمكمة القرار، اإن هذا القانون يتنافى مع مبداأ ف�سل ال�سلطات املن�سو�س عليه يف الفقرة 2 

من املادة 20 من القانون الأ�سا�سي، ومع مبداأ الدميقراطية الربملانية املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 

20 من القانون  3 من املادة  20 من القانون الأ�سا�سي، ومبداأ دولة القانون الفقرة  و2 من املادة 

ال�رشيعة. املولدات  باإن�ساء  ال�سماح  ت�سهل  واأن �سيغته احلالية  الأ�سا�سي، 

7 من القانون املتعلق بال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية واحلماية  1 و2 من املادة  اإن الفقرتني 

الأ�سا�سي. القانون  تتوافقان مع  من خماطرها 

1. اأ( مل ُي�سِند القانون الأ�سا�سي اإىل الربملان ال�سمو املطلق لتخاذ القرارات الأ�سا�سية، واإمنا فر�س 

– ب�سفة  جدا  الوا�سعة  القرارات  وتظل  ال�سلطات.  بني  الف�سل  خالل  من  �سالحياته  على  حدودا 

خا�سة منها ال�سيا�سية – خا�سعة ل�سالحية باقي الأجهزة العليا الأخرى؛ على �سبيل املثال، حتديد 

املبادئ التوجيهية لل�سيا�سة من طرف امل�ست�سار الفيدرايل املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 65 

من القانون الأ�سا�سي، وحل الربملان الفيدرايل املن�سو�س عليه يف املادة 68 من القانون الأ�سا�سي، 

اأو  الأ�سا�سي،  القانون  املادة 81 من  املن�سو�س عليه يف  الت�رشيعي  ال�ستعجال  والإعالن عن حالة 

الدبلوما�سية. ويحتفظ الربملان يف  العالقات  ال�سيا�سة اخلارجية مثل قطع  قرارات مهمة يف جمال 

للرقابة. باآليات حمددة  مثل هذه الأعمال 

اإىل  الطريقة  بهذه  وي�سل  جديدا  فيدراليا  م�ست�سارا  يختار  اأن  حمددة،  حالة  يف  للم�رشع،  وميكن 

القانون  اأن  من  الرغم  على  امليزانية،  حول  �سالحياته  ي�ستعمل  اأن  ميكنه  كما  احلكومة.  اإ�سقاط 

امل�سائل.  البت يف هذه  اإليه �سالحية  الأ�سا�سي مل ي�سند 
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القانون  اأراد  الذي  الدولة،  �سلطات  وتوازن  لتوزيع  الدقيق  القانوين  التنظيم  يحط  اأن  ميكن  ل 

�سكل  يف  الدميقراطي  املبداأ  من   ،
ً
خطاأ املتفرعة،  ال�سلطات  وحدة  طريق  عن  ي�سمنه  اأن  الأ�سا�سي 

طرف  من  مبا�رشة  ينتخبون  وحدهم  الربملان  اأع�ساء  كون  من  املوؤ�س�س  املطلق  الربملاين  ال�سمو 

الدميقراطية. لل�رشعية  تفتقد  فاإنها  الدولة  �سلطة  املوؤ�س�سات، ووظائف  باقي  اأما  ال�سعب؛ 

الدميقراطية  تكت�سب �رشعيتها  والق�سائية  والت�رشيعية  التنفيذية  ال�سلطات  اأجهزة  اأن  وال�سحيح 

واملوؤ�س�ساتية والوظيفية بالقرار التاأ�سي�سي املتخذ يف الفقرة 2 من املادة 20 من القانون الأ�سا�سي.

القانون  قانون مينح �سالحيات متفرعة عن  بنطاق و�سع  الراهنة  الأمر يف هذه احلالة  يتعلق  ب( 

للقانون. للمجال املحفوظ  العام  املبداأ  الأ�سا�سي. وهذا يعني، انطالقا من 

اأجل القيام باإعمال تقع مبا�رشة �سمن نطاق  اإىل الأ�سا�س القانوين من  التنفيذية  وحتتاج ال�سلطة 

املواطن. حرية وم�ساواة 

النووية  للطاقة  ال�سلمي  بال�ستعمال  املتعلق  القانون  من   1 املادة  من   2 الفقرة  تتعار�س  ل   .2

للقانون. واحلماية من خماطرها مع مبداأ املجال املحفوظ 

اأ( مل ُيذكر مبداأ املجال املحفوظ للقانون يف احلقيقة �رشاحة يف الد�ستور. ويجد مع ذلك اأ�سله فيما 

هو من�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 20 من القانون الأ�سا�سي )انظر حكم املحكمة الد�ستورية 

خا�سة  ب�سفة  الأخرية،  ال�سنوات  يف  املبداأ  هذا  تف�سري  تطور  وقد   .)]248[  237/40 الفيدرالية 

الدميقراطية.  بف�سل العرتاف به كمكون من مكونات 

امتياز  على  اعتمادا   – جمرب  امل�رشع  باأن  فيها  الت�رشيح  مت  عديدة  ق�سائية  اأحكام  حاليا  وتوجد 

الأ�سا�سية، خا�سة  القانونية  القواعد  املمكنة يف جمال  الأ�سا�سية  القرارات  يتخذ كل  اأن  التدخل – 

طرف  من  للتنظيم  قابال  يكون  املجال  هذا  اأن  طاملا  الأ�سا�سية،  احلقوق  مبمار�سة  يتعلق  ما  منها 

الدولة )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 165/34 ]192 والتي تليها[، 237/40 ]249[، 

 .)]221[ 210/48 تليها[،  والتي   78[  46/47 تليها[،  والتي   417[  400/50  ،]260[  25/41

القانون  59 من  املادة  2 من  80 والفقرة  املادة  1 من  الفقرة  ملا هو من�سو�س عليه يف  وذلك وفقا 

العام. القوانني اخلا�سة هي تعبريات لهذا احلفظ  الأ�سا�سي؛ فاإن حفظ 

يقت�سي الأمر يف كل املجالت ال�سابقة اأن تقوم ت�رشفات الدولة على اأ�سا�س قانوين يف �سكل قانون 

بها.  للقيام  ُيخطط  اأو  بها  القيام  مت  التي  التنظيمات  قوة  املجال  هذا  اأ�سا�س  على  يقرر  اأن  ميكن 

ويحب اأن يعتمد يف معايري التقييم الد�ستورية قبل كل �سيء على مبادئ القانون الأ�سا�سي، وب�سكل 

التي مت العرتاف بها وتكري�سها.  الأ�سا�سية  املتعلقة باحلقوق  املبادئ  خا�س على 
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اإذا كان امل�رشع احرتم املجال املحفوظ للقانون  ويجب وفقا لنف�س املعايري اأن يتم التقييم حول ما 

تليها[(  ]192 والتي   165/34 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  مطلوب  هو  كما  د�ستوريا، 

من خالل الأحكام القانونية التي اأخ�سعها للفح�س، وباأنه اأقر مبا�رشة الأ�س�س اجلوهرية للمجال 

القانوين الذي مت تنظيمه، ومل يرتكه على �سبيل املثال بيد الإدارة. 

ب( فقرار و�سع القواعد القانونية ل�سالح اأو �سد احتمالية القبول القانوين لال�ستخدام ال�سلمي 

اأملانيا الفيدرالية، نظرا لآثارها اجل�سيمة على املواطنني، خا�سة منها  للطاقة النووية يف جمهورية 

ما يتعلق باحلرية وامل�ساواة وظروف احلياة العامة، ونظرا اأي�سا ل�سكل وحدة التنظيم التي ترتبط 

بال�رشورة بهذه الأخرية، فهو ي�سكل قرارا جوهريا واأ�سا�سيا يف �سياق املجال املحفوظ للقانون، 

القرار يف ذلك وظيفة حمفوظة للم�رشع. واتخاذ 

وينطبق نف�س ال�سيء على الأحكام التنظيمية التي حتدد الرتخي�س الإداري لإن�ساء مراكز املفاعالت 

بال�ستخدام  املتعلق  القانون  من   7 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  النووية، 

النووية واحلماية من خماطرها. للطاقة  ال�سلمي 

ويكت�سي الرتخي�س اأو عدم الرتخي�س من طرف ال�سلطة التنفيذية لإن�ساء هذه املراكز طابع عمل، 

]   [ للمواطن  الأ�سا�سية  يوؤثر بطريقة قطعية على احلقوق  اأن  وميكن 

للطاقة  ال�سلمي  بال�ستخدام  املتعلق  القانون  من   1 املادة  يف  اأ�سا�سيا  قرارا  امل�رشع  اتخذ  لقد 

النووية واحلماية من خماطرها ل�سالح ال�ستعمال ال�سلمي للطاقة النووية وحدد اأي�سا – مبوجب 

قانون – حدود ا�ستعمالها بهدف �سمان اأكرب قدر ممكن من احلماية �سد خماطر الطاقة النووية. 

ال�سلمي  بال�ستعمال  املتعلق  القانون  7 من  املادة  1 و2 من  الفقرة  الإطار يف  كما نظم، �سمن هذا 

 ]   [ للقبول  امل�سائل اجلوهرية والأ�سا�سية  النووية واحلماية من خماطرها، كافة  للطاقة 

عليه  يجب  ؟ –  حالت  اأي  يف  املطاف  نهاية  يف  امل�رشع –  كان  اإذا  عما  �سيئا  يقل  مل  �سبق،  ملا  طبقا 

املفاعالت  منها  خا�سة  املفاعالت؛  وت�سغيل  لإن�ساء  القانونية  الفرتا�سات  يف  جديد  من  يقرر  اأن 

ال�رشيعة ؟ املولدة 

ب�سبب  للمنع  تعر�س  قد  قانون  لإ�سدار  قاعدة  يكون  اأن  ي�سلح  اأ�سا�سيا  قرارا  امل�رشع  اتخذ  اإذا 

اأن يتم التن�سي�س عليها وقت ا�ست�سدار القانون، فيمكنه  التطورات اجلديدة التي كان م�ستحيال 

عندئذ اأن يجد نف�سه مرغما على مراجعة الن�س القانوين، اأو ميكن اأن يحافظ على القرار الأ�سلي 

يف ظل الظروف اجلديدة. 
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ال�رشورة   – الآن  حد  – اإىل  يعترب  مل  امل�رشع  باأن  الد�ستوري  املنظور  من  تعار�س  هناك  ولي�س 

عن  تنتج  اأن  ميكن  التي  والآثار  ال�رشيع  التوليد  تقنية  ا�ستعمال  لتنظيم  »ليتدخل«  اجلديدة 

امل�سعة.  النفايات  يف  مثال  كالتحكم  ا�ستخدامها، 

للطاقة  ال�سلمي  بال�ستخدام  املتعلق  القانون  من   7 املادة  من  و2   1 الفقرة  اأي�سا  تتعار�س  ل 

النووية واحلماية من خماطرها، مع ال�سرتاط الد�ستوري لليقني القانوين الكايف. فوفقا لل�سوابق 

عليه  العرتا�س  ميكن  ل  مبدئيا،  حمددة،  غري  قانونية  مفاهيم  ا�ستعملت  التي  املتعددة  الق�سائية 

من وجهة النظر القانونية )اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 73/21 ]79[، 255/31 ]264[، 

.)]144[ 132/37

لالإجابة على الت�ساوؤل حول ما هي �رشوط اليقني – ب�سفة خا�سة – التي يجب ا�ستيفاوؤها ؟ يجب 

)اأحكام املحكمة  اأن ناأخذ بعني العتبار اخل�سائ�س املتعلقة بهدف التنظيم، ثم حدة التنظيم  علينا 

التي متثل جوانب  الأوجه  املتعددة  للق�سايا  تليها[(  ]221 والتي   210/48 الفيدرالية  الد�ستورية 

خمتلفة، وتاأخذ اأي�سا بعني العتبار احتمال تغري الأو�ساع ب�رشعة، فيجب عندئذ اأن تقرر �رشوطا 

 .)]183[  175/28  ،]4[  1/21  ،]237[  234/11 )اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  خفيفة 

النووية  للطاقة  ال�سلمي  بال�ستخدام  املتعلق  القانون  من   7 املادة  من  و2   1 الفقرة  تعترب  ل   .4

واحلماية من خماطرها، منتهكة للحقوق الأ�سا�سية، اأو لواجب حماية الأهداف النا�سئة عن احلقوق 

الأ�سا�سية ]   [. على اأ�سا�س التف�سري من املنظور الد�ستوري الذي اأعطي دائما مفاهيم لالحرتازية 

املتبقية. اأو للمخاطر  – وللخطر  ال�سياق  – يف هذا  ولالأ�رشار 

ويرف�س القانون الرتخي�س لبناء وت�سغيل مراكز املفاعل اإذا كان يرتتب عنه اأ�رشار تنتهك احلقوق 

اأو اجلانبية على �سوء  الأ�رشار اخلفيفة  اأي نوع من  بالذات  النقطة  يقبل يف هذه  الأ�سا�سية. ومل 

2 من القانون الأ�سا�سي. 2 من املادة  احلق الأ�سا�سي املن�سو�س عليه يف الفقرة 

اإذ كان قانون الطاقة الذرية  اآخر،  اأن يعترب ما �سبق كانتهاك للحقوق الأ�سا�سية. على نحو  ميكن 

املثال يف  �سبيل  على  يحدث  كما  تقييده،  يريد  الذي  الأ�سا�سي  احلق  اإمكانية  اإىل  اأ�سار �رشاحة  قد 

من  واحلماية  النووية  للطاقة  ال�سلمي  بال�ستخدام  املتعلق  القانون  من   12 املادة  من   2 الفقرة 

و�ست�سكل  البدنية،  ال�سالمة  يف  باحلق  يتعلق  الأ�سا�سي  احلق  على  القيد  هذا  ويكون  خماطرها. 

من   2 العدد  يف  عليها  املن�سو�س  الأ�سا�سية  للحقوق  جديدا  تقييدا  عنها  النا�سئة  الأ�رشار  بالتايل 

.19 1 من املادة  الفقرة 
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ب – خ�سوع الق�ساة للحق والقانون 

احلكم 11

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 269/34 يتعلق بالأمرية ثريا

يف  للحق  اجل�سيمة  النتهاكات  حالة  يف   – املدنية  املحاكم  ق�ساء  من  يطالبوا  اأن  لالأفراد  ميكن 

ال�سخ�سية – بتعوي�س مايل عن الأ�رشار غري املادية الناجتة عن العتداء على احلق يف ال�سخ�سية. 

الأ�سا�سي.  القانون  ول يتعار�س هذا املطلب مع 

 1973 14 فرباير  القرار ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

فاإن  القانوين،  والفقه  الق�سائي  الجتهاد  يف  ب�رشعة  ال�سخ�سية  يف  احلق  فر�س  من  الرغم  على 

ال�سوؤال ما زال مطروحا حول مدى اإمكانية املطالبة بتعوي�س عن اأ�رشار غري مادية، وفقا للقانون 

 ]   [ اجلاري به العمل، يف حالة العتداء على احلق يف ال�سخ�سية 

اأقرت املحكمة الفيدرالية لأول مرة يف احلكم املعروف »ب. هرنرايرت«، تعوي�سا   1958 ففي �سنة 

الق�سائية  الأحكام  )جمموعة  مايل  بوا�سطة �رشر غري  ال�سخ�سية  انُتهك حقه يف  ملن  نقديا من�سفا 

.)349/26 العليا  الفيدرالية  للمحكمة  املدنية 

وا�ستدلت املحكمة بعدة اأ�سباب يف حكمها ال�سادر �سنة 1954 )خال�سة ال�سوابق الق�سائية املدنية 

للمحكمة الفيدرالية العليا 334/13(، وم�سرية اإىل اأن املادتني 1 و2 من القانون الأ�سا�سي ل يفهم 

منهما فقط الأمر القانوين باحرتام ال�سخ�سية، واإمنا اأي�سا ب�رشورتها، ويجب اأن توفر يف حالة 

الأ�رشار.  عن  مادي  تعوي�س  ومنح  العتداء،  �سد  احلماية  ال�سخ�سية،  جمال  يف  تدخالت  وقوع 

847 من القانون املدين.  ويطبق عليه، قيا�سا، ما هو من�سو�س عليه يف املادة 

ن�رش احلكم يف دار الن�رش »العامل« املنتمية اإىل الئتالف األك�س-�سربينجر، ون�رش اأي�سا يف الأ�سبوعية 

املحكمة«. لأ�سبوع  »اجلريدة اجلديدة 

ثريا  الأمرية  اإيران  �ساه  ملطلقة  �سورا  مرات،  عدة  و1962،   1961 يف  اجلرائد  اإحدى  ون�رشت 

ال�ساه  »ثريا:  عنوان:  حتت   1961 اأبريل   29 طبعة  من  الأوىل  ال�سفحة  يف  بختياري،  ا�سفندياري 

اإتاحتها ل�سحايف من طرف  يرا�سلني«. مت ن�رشت تقريرا خا�سا مع »مقابلة خا�سة« متت  يعد  مل 

بيع  ومت  اخلا�سة.  حياتها  حول  لالأمرية  ت�رشيحات  ا�ستن�ساخ  املقابلة  هذه  يف  مت  ثريا.  الأمرية 

للمقابلة.  للجريدة اجلديدة، فيها اختالق  املقابلة من طرف �رشيكة خارجية 
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وقبلت حمكمة الدولة دعوى الأمرية ثريا التي طالبت فيها تعوي�سا عن انتهاك حقها يف ال�سخ�سية، 

000 15 مارك اأملاين. ومل يطبق ومل يراجع احلكم. وقدمت  وحكمت للطاعنة �سد ال�رشكة، بدفع 

 20 2 و3 من املادة  2 والفقرتني  1 من املادة  الأمرية طعن احلماية، واحتجت فيه بانتهاك الفقرة 

كما  الأ�سا�سي،  القانون  من   103 املادة  من   2 والفقرة   5 املادة  من  1 و2  الفقرتني  من   2 والعدد 

من  و14  و13   12 املواد  يف  امل�سمونة  الأ�سا�سية  حقوقها  بانتهاك  الوقائي«  »بالتدبري  احتجت 

الدعوى ما يلي:  اأ�س�س  الأ�سا�سي. وعر�ست يف  القانون 

»التطبيق الإلزامي الذي يجب مبوجبه – يف حالة انتهاك احلق العام لل�سخ�سية حتت افرتا�سات 

حمددة – اأن يوؤدى تعوي�سا نقديا، حتى يف حالة الأ�رشار غري املادية، التي ل يوؤخذ بها يف النظام 

الد�ستوري، ذلك اأن املبداأ املذكور ينتهك مبداأ الف�سل بني ال�سلطات املن�سو�س عليه يف الفقرتني 2 

20 من القانون الأ�سا�سي. و3 من املادة 

املحكمة  ومنحت  الت�رشف،  يف  حريته  يف  مقبول  غري  ب�سكل  فيها  املطعون  الأحكام  تدخلت  وقد 

الفيدرالية تعوي�سا عن الأ�رشار �سد القانون. لأنه ل ميكن اأن تن�ساأ هذه الآثار القانونية ل مبا�رشة 

اأحكام القانون املدين«.  ول عن طريق القيا�س عن 

اأ�سا�س له. ولهذا يعترب طعن احلماية ل 

اأ�سا�سيا ملبداأ الف�سل بني ال�سلطات وبالتايل لدولة احلق  1. ي�سكل خ�سوع القا�سي للقانون ركنا 

والقانون، ومع ذلك يالحظ اأن �سياغة هذا املبداأ يف قانوننا الأ�سا�سي عدل ب�سكل طفيف من عباراته.

من�سو�س  هو  ملا  وفقا  واحلق،  القانون  ملبداأ  الق�سائي  الن�ساط  يخ�سع  اأن  ال�سياق  هذا  يف  ويجب 

عليه يف الفقرة 3 من املادة 20 من القانون الأ�سا�سي. وهناك راأي عام يرى باأن القانون الأ�سا�سي 

ال�سيقة. الو�سعية  الفل�سفة  يرف�س 

اإىل احلفاظ على بقاء الوعي احلي يف ممار�سة القانون واحلق ب�سكل متواز  وت�سعى هذه ال�سياغة 

يف  يتج�سد  ول  يتماثل  ل  احلق  لأن  واأبدا؛  دائما  املتبادل  التنا�سب  هذا  يوجد  ل  لكن  ومتنا�سب، 

املكتوبة.  القوانني  جميع 

احلالت  بع�س  يف  يكون  اأن  العامة،  ال�سلطة  طرف  من  املفرو�سة  الإيجابية  الأحكام  اأمام  وميكن 

»قانون« يتجاوز تلك القواعد، لكن يوجد م�سدرها يف النظام القانوين الد�ستوري الذي ينظر اإليه 

والو�سول  مراقبته  وتكون  املكتوب،  القانون  »تعديل«  على  قادرا  يكون  اأن  وميكن  �سموليته،  يف 

الق�سائي.  الن�ساط  القرارات من مهمة  بوا�سطة  اإليه 
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اأن يطبق، يف حالة معينة، الأحكام القانونية ال�سادرة  ول يفر�س القانون الأ�سا�سي على القا�سي 

هناك  كان  اإذا  اإل  التف�سري  هذا  عليه  ويفر�س  املمكن،  احلريف  املعنى  حدود  يف  )فقط(  امل�رشع  عن 

غياب مطلق وتام للثغرات يف النظام القانوين املو�سوعي للدولة )انظر مبداأ »الإحكام التام« للنظام 

لليقني  النظرية �رشورة  الناحية  الثغرات من  املطلق من  اعتبار اخللو  واإن كان ممكنا  القانوين(. 

اإليه. الو�سول  العملية ي�سعب  الناحية  فاإنه من  القانوين، 

امل�رشع.  �سابقا من  املتخذة  القرارات  واإقرار  نطاق معرفة  الق�سائي يف  الن�ساط  ي�ستنفذ  ل  ولهذا 

القيمية  التقييمات  �سوء  عن  الإف�ساح  خا�س  ب�سكل  الق�سائي  الن�ساط  مهمة  تتطلب  اأن  وميكن 

للم�رشع التي يكون لها اأ�سل يف النظام القانوين الد�ستوري، ومل تكن ولن تكون – فقط بطريقة غري 

كاملة – متج�سدة يف ن�س القانون املكتوب والو�سول اإليها بوا�سطة طريق الأحكام الق�سائية. ومن 

اأجل ذلك كانت احلاجة م�ستمرة اإىل »معرفة القيم« )التي ل ينبغي اأن تفتقر اإىل عنا�رش »اإرادية«(.

املنطقية،  التع�سف، وي�ستند يف قراراته على احلجة  بعيدا عن  يبقى  اأن  القا�سي  على  بالتايل  يجب 

امل�ساكل  حل  وظيفة  ت�ستويف  ل  القانونية  القاعدة  باأن  معينة –  حالة  يف  وا�سح –  ب�سكل  ويبني 

القانوين،  النظام  يف  املوجودة  الثغرات  الق�سائي  القرار  ميالأ  وبهذا  عادلة.  بطريقة  القانونية 

يف  الجتماعية  العدالة  عليها  تتاأ�س�س  التي  العامة  واملعايري  التطبيقية،  العقلنة  معايري  اإىل  ا�ستنادا 

 .)]349[  338/9 الد�ستورية  )اأحكام املحكمة  املجتمع 

ومل تكن اأبدا مهمة القا�سي هذه »هي اإن�ساء القانون« على الأقل يف ظل �رشيان القانون الأ�سا�سي، 

حمل �سك اإطالقا. ومل تكن حمل ت�ساوؤل جدي يف اأي وقت )انظر خال�سة ال�سوابق الق�سائية املدنية 

]158[( التي اعرتفت بها املحكمة الد�ستورية   153/4  ،]315[  308/3 للمحكمة العليا الفيدرالية 

با�ستمرار )انظر على �سبيل املثال اأحكام املحكمة الد�ستورية 225/3 ]243 والتي تليها[، 153/13 

.)]183[  167/25 ]237 والتي تليها[،   224/18  ،]164[

ال�رشيح  الأمر  امل�رشع  من  الفيدرالية  للجمهورية  العليا  للمحاكم  العظيم  ال�سيوخ  جمل�س  وتلقى 

ميادين  بع�س  يف  املحاكم(.  تنظيم  قانون  من   137 املادة  )انظر  للقانون  التدرجي«  »التطوير  بـ 

القانون – على �سبيل املثال قانون العمل – اكت�سب الن�ساط الق�سائي اأهمية كبرية يف اإن�ساء القانون 

الجتماعية. للتطورات  الت�رشيع  لعدم مواكبة  نظرا 

ويجب بالتاأكيد اأن تو�سع قيود على م�ساهمة القا�سي يف اإن�ساء القانون يف احلالت – حماية لدولة 

اأن  جمديا  لي�س  ذلك  ومع  ُمِلّحًا،  اأمرا  ال�رشعية  مببداأ  الت�سبث  فيها  يكون  التي  والقانون –  احلق 

اأو  القانون  فروع  لكافة  بالن�سبة  م�سبقا  �سارية  كانت  واحدة،  �سيغة  يف  احلالت  هذه  ح�رش  يتم 

القانون. اأو تنظيمها مبوجب  اإن�ساوؤها  التي مت  القانونية  العالقات  لكافة 
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ج – العدالة اجلنائية 

احلكم 12

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 378/21 يتعلق بالتجرمي املزدوج 

وفقا  التاأديبي  العتقال  عقوبات  على  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   3 الفقرة  تطبق  1.  ل 

اجلنائية. العقوبة  ونظام  امل�سلحة  للقوات  التاأديبي  للنظام 

2.  يتعار�س فر�س العقوبة ال�سالبة للحرية دون الأخذ بعني العتبار مبداأ دولة القانون، اإذا تعلق 

التاأديبي. اأن الطاعن قد ق�سى عقوبة العتقال  الأمر بالوقائع ذاتها، واحلال 

احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 2 مايو 1967 طعن احلماية 64/391 و66/263 

اإىل يونيو 1966،   1965 اأبريل  اأدى الطاعن اخلدمة الع�سكرية الإجبارية يف اجلي�س الفيدرايل من 

اأ�سا�س  على  العتقال،  من  اأيام  �ستة  ملدة  تاأديبية  بعقوبة   1965 غ�ست   6 يوم  الكتيبة  قائد  وعاقبه 

و�ستمه  عريف  من  �سدر  لأمر  المتثال  وعدم  خروجه  على  املفرو�سة  بالقيود  الطاعن  تقيد  عدم 

1965 وقد ق�سى الطاعن عقوبة العتقال. 25 يوليو  وهاجم عليه يوم 

1965 – م.�س. 65/38 –  ورفع املدعي العام الدعوى وحكمت املحكمة على الطاعن يومه 27 غ�ست 

20 و25 من القانون اجلنائي الع�سكري واملادة 73 من  ب�سبب اجلرائم التي ارتكبها وفقا للمادتني 

ال�سجن طيلة �سهري مايو ويونيو 1966.  الطاعن عقوبة  ب�سهرين �سجنا. ق�سى  القانون اجلنائي 

وقد �رشحت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف القرار املوؤرخ 2 مايو 1967 – رقم 66/1 – ال�سادر 

بعد الت�ساور مع املحكمة الع�سكرية باأن فر�س العقوبات اجلنائية والتاأديبية ب�سكل متزامن ل ينتهك 

الفعل. ومينع ح�سب  بنف�س  الأمر  تعلق  الأ�سا�سي حتى ولو  القانون  103 من  املادة  2 من  الفقرة 

احلكم املذكور اأن تفر�س عقوبات متعددة على نف�س الفعل، على اأ�سا�س »القوانني اجلنائية العامة«.

كما ي�ستوحي من التاريخ الت�رشيعي لإقرار الفقرة 3 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي )انظر 

القوانني  العامة«  اجلنائية  »بالقوانني  ُيفهم  اأن  يجب  باأنه  تليها(،  والتي   741  ]1951[  1 جور 

التقليدية. التاأديبية  القوانني  ولي�س  اجلنائية 

وكانت تفر�س دائما يف جمال القوانني التاأديبية التقليدية عقوبة جنائية اإىل جانب العقوبة التاأديبية، 

لكن مل تكن تعترب »كتجرمي مزدوج« مبفهوم الفقرة 3 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، اإل اإذا 

كانت عقوبة العتقال يف جميع �سورها ل تكت�سي طابعا تاأديبيا، واإمنا هي عقوبة جنائية حقيقية. 
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التاأديبي  العتقال  بعقوبة  يتعلق  فيما  تطبيق  اأي  له  جند  ل  الق�سية،  هذه  يف  الأمر  هذا  اأن  غري 

]   [ القانون الأ�سا�سي  103 من  3 من املادة  والعقوبة اجلنائية املن�سو�س عليها يف الفقرة 

ل تق�سي اأي�سا عقوبة العتقال املفرو�سة بالطريقة التاأديبية، اأن يخ�سع الفاعل بعد ذلك للتحقيق 

اجلنائي حول نف�س الفعل. لأن كال الإجراءين يتجهان نحو جانبني خمتلفني. ويكون بالتايل خمالفا 

ملبداأ الأمن القانوين والعدالة، ول ميكن اأن يعاقب عن فعل معني انتهك واجب اخلدمة بحكم عليه 

]   [ القانون اجلنائي،  اإذا كان من�سو�سا عليها يف  اإل  ب�سكل نهائي بعقوبة جنائية، 

اأن تفر�س عقوبات جنائية دون مراعاة عقوبة العتقال التاأديبية، مع مبداأ دولة  اأي�سا  ويتعار�س 

حكم  )انظر  القانون  دولة  مفهوم  اإطار  يف  اإقرارها  تق�سي  التي  العدالة  فكرة  وفر�س  القانون. 

املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 89/7 ]92[، 194/7 ]196[( يكون من خالل ال�سماح باإمكانية احلكم 

على جندي بعقوبة �سالبة للحرية على نف�س الفعل، اأول بطريقة تاأديبية يف النظام التاأديبي، ثم لحقا 

العقوبة  مراعاة  بوجوب  ذلك  على  ذلك  على  زيادة  الأخرية  هذه  وتاأمر  جنائية.  من طرف حمكمة 

التاأديبية ال�سالبة للحرية من اأجل فهم حجم العقوبة اجلنائية رغم اأنها توؤثر على جوانب اأخرى.

زيادة على ذلك، يجب اأن يوؤخذ بعني العتبار العقوبة التاأديبية ال�سالبة للحرية وقت فر�سها لحقا 

على نف�س الفعل، مع العقوبة ذات الطابع اجلنائي، لأن ذلك هو املنا�سب والأ�سل يف دولة القانون.

د – عدم رجعية القوانني

احلكم 13

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 367/30 يتعلق بالقانون الفيدرايل

اخلا�س بالتعوي�سات

1971 23 مار�س  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

املتعلق  الفيدرايل  القانون  من   150 املادة  بتعديل  هنا  املرتاكمة  الإجراءات  مو�سوع  يكون 

تخول  ل  التي   ،)1315 �س.   ،I الر�سمية  )اجلريدة   1965 �ستنرب   14 يف  ل  املعدِّ بالتعوي�سات 

القانون  )بدخول  الذين،  »للمالحقني«  اإل  بالتعوي�س  ق�سائيا  املطالبة  يف  احلق  اجلديدة  اأحكامها 

يفر�سها  التي  ال�رشوط  ا�ستوفوا   )1953 اأكتوبر  فاحت  اإىل  رجعي  باأثر  يطبق  الذي  التنفيذ  حيز 

القانون )الفقرة 2 من املادة 150(. وال�سيغة الالحقة اجلاري بها العمل للمادة 150 من القانون 

)على الأقل غري �رشيح(. املتعلق بالتعوي�سات مل تن�س على تاريخ حمدد  الفيدرايل 
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اإجبارية من طرف النظام  يتطلب احلق يف احل�سول على تعوي�س مادي للذين خ�سعوا لإجراءات 

الوطني ال�سرتاكي، واأحلق ال�رشر بحياتهم اأو ب�سالمتهم البدنية اأو ال�سحة اأو احلرية اأو امللكية 

اأو القت�سادي. اأو بالتطور املهني  اأو املرياث 

ويعترب اإدراج التاريخ املحددة يف الفقرة 2 من املادة 150 من القانون الفيدرايل املتعلق بالتعوي�سات 

القانون الأ�سا�سي(. 20 من  )املادة  القانون  يف �سيغته اجلديدة انتهاكا ملبداأ دولة 

]   [ اأ�س�س  للحماية قائما على  الطعن  ويعترب هذا 

ويحق وفقا للفقرة 2 من املادة 150 من القانون الفيدرايل املتعلق بالتعوي�سات )ال�سيغة ال�سابقة( للذين 

اأ�سبحوا ابتداء  اأو الذين  اأن يطالبوا بتعوي�س،  متت مالحقتهم من طرف النظام الوطني ال�سرتاكي 

من فاحت اأكتوبر 1953 »منفيني« وفقا ملفهوم املادة 1 من القانون املتعلق ب�سوؤون املنفيني والالجئني. 

 150 للمادة  املعدل   1965 �ستنرب   14 يف  ال�سادر  بالتعوي�سات  املتعلق  الفيدرايل  للقانون  ووفقا 

�سببا  القانونية  الأحكام  هذه  وكانت  املذكورين  الأ�سخا�س  لفئة  القانونية  وللو�سعية  رجعي  باأثر 

يف حرمانهم من احلق يف التعوي�س، وكان ال�سبب يف تطبيق نظام قانوين جديد عو�س نظام قانوين 

]   [ جاري به العمل 

ويتعلق الأمر يف حالة الفقرة 2 من املادة 150 من القانون الفيدرايل املتعلق بالتعوي�سات )ال�سيغة 

)الرجعية مبعناها ال�سيق( الذي ل يوجد لها مربر  اجلديدة( بتطبيق القانون باأثر رجعي حقيقي 

يف الظروف اخلا�سة.

ول ينتهك بالتاأكيد تطبيق القانون باأثر رجعي الد�ستور دائما. لأنه ل يطبق املنع املطلق لعدم رجعية 

املتعددة  الق�سائية  لالأحكام  فوفقا  ذلك  ومع  القانوين.  النظام  على  عامة  بطريقة  اجلنائي  القانون 

للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية، التي ق�ست باأن القوانني املرهقة التي ت�سمل ظروفا واقعية انتهت 

يف املا�سي، وهي قوانني ب�سفة عامة »ل تتوافق مع دولة لقانون التي ينتمي اإليها، كعن�رش جوهري، 

الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  الثقة«  »حماية  الأول  املقام  يف  للمواطنني  ي�سكل  الذي  القانوين  الأمن 

.)]229[  220/24  ،]32[  12/23 ]439[ واأي�سا   429/18 الفيدرالية 

ويوجد يف هذا ال�سياق تطبيق القانون باأثر رجعي حقيقي )الرجعية مبعناها ال�سيق( اإذا مت تعديل 

اإىل املا�سي. القانون الالحق واأدخلت فيه افرتا�سات لوقائع تعود 

ويختلف هذا عن التدخل يف الأو�ساع الراهنة، اأْي يف ال�سوؤون والعالقات القانونية التي مل ُيفرغ 

املحكمة  حكم  )انظر  الرجعي(  بالأثر  الرجعية  وهي  املنا�سب،  غري  مبعناها  )الرجعية  بْعُد  منها 

املتعددة(.  الق�سائية  ال�سوابق  تليها[  والتي   145[  139/11 الفيدرالية  الد�ستورية 
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الفراغ  مت  التي  بالوقائع  القانونية  الآثار  خاللها  من  يربط  التي  الثقة  اأ�سا�سا  يحمي  والد�ستور 

]   [  )]271[  261/13 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر حكم املحكمة  منها 

رفع  اإمكانية  رجعي  باأثر  حدد  الذي  بالتعوي�سات  املتعلق  الفيدرايل  القانون  باأن  الطاعنون  ويرى 

املتعلق  الفيدرايل  القانون  من   150 املادة  من   2 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  القانونية  ال�سكاوى 

بالتعوي�سات – ال�سيغة ال�سابقة – وفر�س بوا�سطة تاريخ حمدد طريقة الإق�ساء من اإمكانية احل�سول 

الذي كان لهم احلق فيه �سابقا، وهو تنظيم قانوين �سبب يف تدهور و�سعيتهم.  التعوي�س  على 

ول ينبغي اأن يفهم »بالقانون امل�سبب يف تكلفة كبرية« فقط القواعد ال�رشيبية، والقوانني الأخرى 

القانونية  الو�سعية  على  �سلبيا  توؤثر  قانونية  قاعدة  كل  منها  يفهم  واإمنا  على احلظر،  تن�س  التي 

منفيني  بذلك  فاأ�سبحوا   1953 اأكتوبر  فاحت  بعد  متابعتهم  متت  الذين  لأولئك  بالن�سبة  القائمة. 

يحق  يعد  مل  لذلك  وكنتيجة  والالجئني –  املغرتبني  ب�سوؤون  املتعلق  القانون  من   1 املادة  مبفهوم 

لهم املطالبة بتعوي�س مبوجب الفقرة 2 من املادة 150 من القانون الفيدرايل املتعلق بالتعوي�سات 

للتكلفة.  لها طبيعة كبرية  فيها  املطعون  القانونية  فالقاعدة  )ال�سيغة اجلديدة( – 

يكفي القول عن »الأثر احلقيقي لرجعية القانون« ب�ساأن الأحكام القانونية التي تخول احلق يف رفع 

دعوى، اأن يتدخل امل�رشع يف ال�سوؤون التي اأعلنها القانون وانتهى منها، واأنها ت�ستويف افرتا�سات 

اللحظة. العمل حتى هذه  للقانون اجلاري به  الواقع  عنا�رش 

الثقة  حماية  فكرة  على  رجعي،  باأثر  كبرية  تكلفة  ذات  قوانني  لتطبيق  الأ�سا�سي  املنع  ي�ستند 

ثقة يف حالة  هناك  كانت  اإذا  ا�ستثناء  املبداأ  هذا  ي�رشي  اأن  القانون. وميكن  دولة  مبداأ  املتاأ�سلة يف 

)انظر  املادية  الناحية  من  مربرة  غري  الأخرية  هذه  وكانت  باحلماية،  جديرة  غري  حمددة  قانونية 

مثل  احلالة  هذه  يف  يوجد  تليها[(.ول  والتي   271[  261/13 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم 

الظروف اخلا�سة. هذه 

هذا  من  قانونية  قاعدة  ُتدرج  اأن  متوقعا  كان  اإذا  اإل  �رشورية  الثقة  حماية  تكون  ل  وهكذا  اأ( 

القبيل، ويوؤخذ القانون كنقطة مرجعية لربط التبعات القانونية )انظر اأحكام املحكمة الد�ستورية 

]272[ مع مزيد من ال�رشوحات(.  261/13 الفيدرالية 

القانونية  التبعات  كانت  اإذا  العمل  به  اجلاري  القانون  يف  اأي�سا  يثق  اأن  للمواطن  ميكن  ل  ب( 

 151[  129/7 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  ثغرات  وفيها  حمددة،  وغري  غام�سة 

مع  ال�سلة  مقطوعة  كانت  اأو   ،)]272[  261/13 تليها[،  والتي   73[  64/11 تليها[  والتي 

د�ستوريتها حول  جدية  �سكوك  واأثريت  الإجراء،  هذا  يف  عادلة  غري  كانت  اأو  القانوين،   النظام 

هذه  يف  ويتطلب   .)]197[  187/19  ،]224[  215/13 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )انظر حكم 
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بطريقة  والعدالة  القانوين  اليقني  بناء  اإعادة  يتم  اأن  القانون،  دولة  مبداأ  نف�س  على  بناء  احلالت 

]   [ قانوين تو�سيحي  تنظيم  رجعية، وبوا�سطة 

الأ�سخا�س  طرف  من  املفعول  ال�ساري  القانوين  الو�سع  يف  الثقة  حماية  اأي�سا  تتطلب  ل  ج( 

املت�رشرين اإزاء تغيريات القانون احلا�سلة باأثر رجعي، واملربرة من الناحية املادية اإذا مل ت�سبب 

يف اأي �رشر، اأو كان هذا ال�رشر ل عالقة له به، ل يحمي مبداأ دولة القانون اأي خيبة اأمل )انظر 

 .)]252[  241/22  ،]299[  288/14 الفيدرالية  حكم املحكمة الد�ستورية 

من  منا�سبا  ا�ستمراره –  يف  الثقة  – بخ�سو�س  القانوين  التنظيم  يكون  اأن  عامة،  ب�سفة  ويجب، 

اأقل خطرا يف حالة تغري  التاأثري يف القرارات والرتتيبات امل�ستقبلية، التي قد تعترب  اأو  اأجل توليد 

تليها[(. ]45 والتي   39/13 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر حكم املحكمة  القانوين  الو�سع  يف 

تكمن الأ�رشار التي حلقت الأ�سخا�س الذين مت اإق�ساوؤهم من اإمكانية رفع دعاوى ق�سائية، وفقا 

يف �سقوط احلق يف   – – ال�سيغة اجلديدة  املتعلق بالتعوي�سات  الفيدرايل  القانون  150 من  للمادة 

للو�سع  وفقا  بدقة  اإح�ساوؤه  يكون  وحتى  ثقة،  بكل  توقعه  ميكنهم  كان  الذي  بالتعوي�س  املطالبة 

القانوين.

التي مل  الثقة يف هذه احلقوق  بناء  ال�سدد.  هذا  تقديرية يف  �سلطة  اأي  الدولة  لأجهزة  يكن  لأنه مل 

حاجة  )دومنا   
35

القانونية  الأحكام  خمتلف  لتحقيق  املجال  تف�سح  واإمنا  ب�سيطة،  اآمال  فقط  تكن 

اإىل عر�سها هنا ب�سكل فردي من طرف املت�رشرين(. وبالتايل فالقانون ذو طبيعة عامة يهدف اإىل 

.]   [ احل�سول على ا�ستحقاق نقدي مهم ميثل قيمة مالية 

توؤثر  ل  عندما  وحتى  القانون،  دولة  مبداأ  ظل  يف  �سارة  قاعدة  تقييم  وجوب  على  الإ�رشار  يجب 

ثقتهم  يف  باخلذلن  �سي�سعرون  الأحوال  كل  هوؤلء يف  فاإن  املواطنني.  من  عدد جد حمدود  على  اإل 

القانوين املعمول به. النظام  امل�رشوعة يف 

فاإنه  الأ�سخا�س،  من  جدا  قليال  عددا  اإل  يلحق  مل  القانوين  الو�سع  لهذا  الكبري  ال�رشر  اأن  رغم 

.]   [ باآثار رجعية  اأن يلغي قاعدة قانونية  ميكن 

ويف الأخري، اإذا كان التنظيم القانوين اجلديد يهدف اإىل تي�سري ت�سفية التعوي�سات على ال�سلطات 

مت  كما  املرهقة.  القوانني  لرجعية  الأ�سا�سي  احلظر  ا�ستثناء  تربر  اأن  يكفي  ل  فاإنه  واملحاكم، 

– ال�سيغة  بالتعوي�سات  املتعلق  الفيدرايل  القانون  من   150 املادة  من   2 الفقرة  يف  تو�سيحه 

35  يظهر باأن حكم املحكمة يحيل على املخطط االقت�سادي للمعنيني، ويدرج فيه عقود الدين، وبقية االلتزامات.
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اجلديدة – باأنها ل تتعار�س مع القانون الأ�سا�سي، ومل تنتهك مبداأ دولة القانون، ولي�س �رشوريا 

13 و14 من القانون الأ�سا�سي. 1 من املادتني  اأن يثبت انتهاك الفقرة  اأي�سا 

150 من القانون الفيدرايل املتعلق بالتعوي�سات – ال�سيغة  2 من املادة  وفقا ملا �سبق، فاإن الفقرة 

الأ�سا�سي. القانون  اجلديدة – ل تتعار�س مع 

املحكمة  قانون  من   78 املادة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  بطالنها  يعلن  اأن  ذلك  مع  ويجب 

اإعالن  مت  الذي  احلكم  اأ�سا�س  على  ال�سادرة  العليا  الفيدرالية  املحكمة  اأحكام  وُتلغى  الد�ستورية. 

اأ�سدرت احلكم.  اإىل حمكمة الدولة التي  اإحالة الإجراءات  عدم د�ستوريته، ويجب 

خام�سا: التمويل املايل للأحزاب ال�سيا�سية

21 من القانون الأ�سا�سي على : 1 من املادة  تن�س الفقرة 

»ت�سارك الأحزاب يف عملية بناء الإرادة ال�سيا�سية لل�سعب. ول تفر�س قيود على تاأ�سي�سها. ويجب 

اأن  الأحزاب  الأ�سا�سية كما يجب على  الدميقراطية  للمبادئ  الداخلي لالأحزاب  النظام  اأن يخ�سع 

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

احلكم 14

حكم املحكمة الد�ستورية رقم 51/8 يتعلق بتمويل الأحزاب ال�سيا�سية

تن�ساأ  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  املوجودة بني  الفوارق  التوازن بني  امل�رشع على خلق  3. ل يجرب 

عن الختالفات يف البنية الجتماعية لالأحزاب، بوا�سطة منح الفر�س لالأحزاب ال�سيا�سية خلو�س 

معركة املناف�سة، لكن ل ُي�سمح للم�رشع بدون دافع قاهر اأن يعتمد تنظيما يزيد من تاأزم الفوارق 

املناف�سة.  ال�سيا�سية بخو�س  لالأحزاب  ت�سمح  التي  الفر�س  القائمة يف  الواقعية 

اإعفاءات �رشيبية  القانون الذي ين�س على تعامل �رشيبي يتم مبوجبه – عن طريق منح  4. يدرج 

عن الهبات املمنوحة لالأحزاب ال�سيا�سية – اختالف بني قدرة املواطنني على التاأثري يف بناء الإرادة 

احلقوق  ممار�سة  يحكم  الذي  امل�ساواة  مبداأ  مع  ويتنافى  الإيرادات،  مبلغ  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سية 

الدميقراطية احلرة.  يف  ال�سيا�سية 
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 1958 24 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

نظرا للم�ساريف املالية ال�سخمة التي تتطلبها الدعاية ال�سيا�سية املعا�رشة، وتتوقف حاليا جميع 

املالية مبا يف ذلك  اأن يغطي كافة املتطلبات  اأي حزب  ال�سيا�سية على الهبات، ل ي�ستطيع  الأحزاب 

اأع�سائه. م�ساهمات  بوا�سطة  النتخابية  الدعاية  نفقات 

اأن ت�ساهم جميع الأحزاب ال�سيا�سية على قدم امل�ساواة يف  يجب يف الأنظمة الدميقراطية التعددية 

بناء الإرادة ال�سيا�سية لل�سعب، �سواء كانت اأحزابا حكومية اأو اأحزابا معار�سة. ول جترب الدولة 

ال�سيا�سية. واإذا  تلبي احلاجات القت�سادية لالأحزاب  اأن  القانونية  الن�سو�س  بالتاأكيد عن طريق 

من  ب�سكل  الأحزاب  متويل  تعزيز  خالله  من  يتوخى  منوذجا  ذلك،  من  الرغم  على  امل�رشع  تبنى 

الأ�سكال، فيجب اأن يكون هذا النموذج متوافقا مع الد�ستور، ول ينتهك احلق الأ�سا�سي لالأحزاب 

يف امل�ساواة ويف تكافوؤ الفر�س. 

تن�س الأحكام القانونية املطعون فيها على اأن كافة املكلفني بال�رشيبة ملزمني باأداء ال�رشيبة على 

. ميكن لهم اأن مينحوا هبات ت�سل اإىل مبلغ حمدد لأي حزب 
36

الدخل وال�رشائب على ال�رشكات 

ال�رشيبية.  التزاماته  لتحديد  الأ�سا�سي  الدخل  من  ت�ستخل�س  اأن  الهبات  لهذه  وميكن  �سيا�سي، 

ال�سيا�سية  الأحزاب  كافة  ا�ستفادة  ينظم  باأنه  القانوين،  الن�س  لهذا  احلريف  املنطوق  من  وي�ستفاد 

الهبات. الفر�س للح�سول على  امل�ساواة يف  على قدم 

ويق�سي هذا الن�س القانوين التعامل غري املت�ساوي من خالل �رشيانه ب�سكل عام وجمرد، وميكنه 

ب�سكل  املفتوحة  امل�ساواة  عدم  التطبيقية  اآثاره  عن  ينتج  عندما  امل�ساواة  مبداأ  يخالف  اأن  اأي�سا 

مبحتواها  العربة  واإمنا  للقانون  اخلارجي  بال�سكل  العربة  ولي�س  القانوين.  التنظيم  على  مبا�رش 

 ]   [ اجلوهري 

مع  يتنا�سب  ب�سكل  اأْي  تدريجي،  ب�سكل  الدخل  على  ال�رشيبة  حالة  يف  الر�سوم  مثال  ترتفع  عندما 

املفرو�سة  ال�رشيبة  35 % ومعدل  اإىل �سقف  يعترب مبثابة وعاء �رشيبي حتى ت�سل  الذي  الدخل 

على ال�سـركات الـذي ي�سل عمومـا اإىل 45 % فـاإن اإمكانيـة منـح الهبـات حلـزب �سيا�سي امل�ستخل�سة 

الدخـل  ذوي  والأ�سـخا�س  ال�سـركات  مـن  خـا�سة  التـبـرعات  لتقديـم  كمحـفـز  تـاأتي  ال�سـرائب،  من 

املرتفع.

36  ال�رشيبة على ال�رشكات.
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ال�سابقة، من م�ساعفة  الفرتا�سات  القانون اجلديد و�سعية متكنه، يف ظل بع�س  اأ�سا�س  ويكر�س 

من  كبريا  مبلغا  الهبات  تدفع  اأن  اإىل  حاجة  دومنا  ال�سابق،  القانوين  التنظيم  من  اأكرث  تربعاته 

اأ�سحابها.  ح�ساب 

ول ت�سكل، على العك�س من ذلك، لالأ�سخا�س ذوي الدخل املحدود الذين تنتج التزاماتهم ال�رشيبية 

عن مرتبهم، الإعانات ال�رشيبية من اأجل الهبات املمنوحة لالأحزاب ال�سيا�سية حتفيزا نظرا لكون 

املبلغ  اأنها ل تتجاوز  التربعات �سئيلة جدا لدرجة  التي يتوفرون عليها لإعطاء  املالية  الإمكانيات 

التكاليف اخلا�سة. الذي يحدده معدل  الإجمايل 

اخلا�سة،  امل�سالح  دوافع  عن  ناجتة  �سيا�سي  حزب  لفائدة  للتجربة  وفقا  باملال  التربعات  وتكون 

اأو اقت�سادي، وعلى العك�س من ذلك فالتربعات التي توجه  ويكون لها على العموم طابع �سيا�سي 

لغر�س خريي اأو ديني اأو علمي يكون م�سدرها ال�سخاء، والتعبري عن العمل الإح�ساين، ول ينتظر 

منافع. اأن يح�سلوا على  اأ�سحابها 

وتوجد اأي�سا ظاهرة الأ�سخا�س الذين ل يتربعون من املال اإل للحزب الذي يكون برناجمه ون�ساطه 

]   [ ال�سيا�سية اخلا�سة  يتنا�سب مع م�ساحلهم  اأو احلكومة  يف الربملان 

واأن�سطتها  برناجمها  ينال  التي  الأحزاب  باأن  تقر  التي  فيها  املطعون  الأحكام  عن  ينتج  ثم  ومن 

امل�ستفيدون.  الر�ساميل لأنهم يف نهاية املطاف هم  اأكرب  اأ�سحاب  اأن تنال ر�سى  ا�ستح�سانا يجب 

جتد  التي  امل�سنوعة،  الفر�س  يف  الفوارق  بني  توازنات  يخلق  اأن  ُملَزم  غري  امل�رشع  فاإن  وبالتاأكيد 

اأ�سلها يف البنية الجتماعية لالأحزاب ال�سيا�سية. ويخ�س�س فر�سا واإمكانيات ُت�سهل على الأحزاب 

ال�سيا�سية خو�س املناف�سة، خا�سة واأن الفوارق تن�ساأ عن الختالفات يف البنية الجتماعية لالأحزاب. 

لكن ل ُي�سمح للم�رشع، دون دافع قهري، اأن يقرر تنظيما قانونيا، يزيد من تاأزم الفوارق الوقائعية 

لفائدة  عنها  الدولة  تخلت  التي  ال�رشائب  مبالغ  يعزز  الذي  الراهن  القانون  و�سع  وقد  القائمة. 

ال�سيا�سية. الدولة  اإرادة  بناء  اأحزاب �سيا�سية حمددة يف عملية 

ال�رشكات«  مداخيل  على  ال�رشيبة  و»قانون  الدخل«  على  ال�رشيبة  »قانون  اأحكام  اأي�سا  تنتهك 

امل�ساواة.  الأ�سا�سي يف  املواطنني  التنفيذيني، زيادة على ذلك، حق  واأي�سا مر�سوميهما 

الذين مار�سوا حقهم  املواطنني  اأن  اإىل  الراهنة –  الق�سية  – يف  الت�ساعدية  ال�رشيبة  مبداأ  ويوؤدي 

الدميقراطي يف عملية بناء اإرادة الدولة ال�سيا�سية، عن طريق منح تربعات اإىل الأحزاب، قد ح�سلوا 

للتح�سري  بالن�سبة  كبرية  اأهمية  يكت�سي  املال  لأن  نظرا  خمتلفة.  مادية  مزايا  على  كم�ساهمني 

لالنتخابات.
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اأن ين�رش دعاية اأكرث  اإمكانيات مادية كثرية، ميكنه ب�سفة عامة  ونظرا لكون اأي حزب يتوفر على 

ميكن  لذلك  املالية،  الإمكانيات  من  الأدنى  احلد  على  اإل  يتوفر  ل  الذي  الآخر  احلزب  من  فعالية 

ال�سيا�سي قوة دعائية كربى،  راأيهم  اأن يك�سب  اأن يعملوا على  املرتفع  الدخل  للمتربعني من ذوي 

الدخل  ذوي  من  املانحة  اجلهات  تاأثري  من  اأكرث  فعال،  اأثر  ذا  �سيا�سيا  تاأثريا  بالتايل  ويحققوا 

املنخف�س. 

عالية  اإيرادات  على  يح�سل  الذي  فال�سخ�س  ال�سيا�سية،  الأحزاب  لفائدة  بالتربع  يتعلق  وفيما 

ذوي  من  املانحة  اجلهات  مع  مقارنة  ال�رشائب،  من  كبريا  مبلغا  ون�سبية  مطلقة  ب�سورة  يوفر 

املنخف�س. الدخل 

ميكن القول باأن هذه الطريقة هي التي حتدد الراأي ال�سيا�سي الذي يحظى بح�سور وازن وتاأثري 

على املواطن يف عملية بناء الإرادة ال�سيا�سية للدولة، واأن بناءها يتاأثر بقانون ال�رشائب، وبالتايل ل 

يتوافق مبلغ الدخل الذي يحدد امل�ساهمة مع مبداأ امل�ساواة الذي يوجه ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية 

الدميقراطي احلر.  يف املجتمع 

�ساد�سا: الوظيفة العمومية

33 من القانون الأ�سا�سي على: 5 من املادة  تن�س الفقرة 

املاألوفة  الأ�سا�سية  للمبادئ  وفقا  العمومية،  للوظيفة  القانوين  النظام  ويطور  ينظم  اأن  »يجب 

العمومي.« للموظف 

احلكم 15

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 1/8 يتعلق باأجور املوظفني العموميني

القانون  من   33 املادة  من   5 الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  باملفهوم  تقليدي«  »مبداأ  اأي  يوجد  1.  ل 

اأجر حمدد وفقا ملبلغ معني. ت�سلم  للموظفني حقا مكت�سبا يف  التي ت�سمن  الأ�سا�سي 

القانون  من   33 املادة  من   5 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  التقليدي«  »املبداأ  2.  يوجد 

واأهمية  مبن�سبهم  املتعلقة  وامل�سوؤوليات  لرتبتهم  للموظفني – طبقا  ي�سمن  الذي  الأ�سا�سي 

ويجب  العام.  والقت�سادي  املايل  التطور  �سياق  ينا�سب  منا�ِسبًا  املجتمع – دعما  يف  وظيفتهم 

اأن يحرتم هذا املبداأ.  على امل�رشع 
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فرديا  حقا  العموميني  للموظفني  الأ�سا�سي  القانون  من   33 املادة  من   5 الفقرة  اأي�سا   ومتنح 

 1 اأن يقدم فيه طعن احلماية يف حالة انتهاكه، طبقا للفقرة  مياثل احلق الأ�سا�سي الذي ميكن 

.
37

90 من قانون املحكمة الد�ستورية  من املادة 

الأجور ب�سبب  باإلغاء قانون  اأن تعلن يف طعن احلماية  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  3.  ل ميكن 

هو  ملا  وفقا  وذلك  املنا�سب،  الدعم  منح  ل�رشوط  بالتايل اخل�سوع  احلياة، وترتك  تغري ظروف 

33 من القانون الأ�سا�سي. ويجب بالأحرى على املحكمة  5 من املادة  من�سو�س عليه يف الفقرة 

املن�سو�س  املوظف  انتهك حق  قد  يكون  الأجور،  عندما عدل  امل�رشع  اأن  اإىل  بالإ�سارة  تنبه  اأن 

33 من القانون الأ�سا�سي. 5 من املادة  عليه يف الفقرة 

1958 11 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

كان املبداأ النا�سئ قبل وخالل �رشيان د�ستور فاميار يكر�س : »ت�سمن الدولة للموظفني العموميني 

املرفق  تنظيم  عند  العمومية  للوظيفة  تقليدي  كمبداأ  احرتامه  يتم  اأن  يجب  ولهذا  منا�سبا«،  عي�سا 

تليها[(. وترتك  والتي   137[  58/3 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  بهذا اخل�سو�س  )انظر  العمومي 

133 من القانون الأ�سا�سي مبدئيا للم�رشع �سلطة تقديرية وا�سعة لتكييف الت�رشيع  5 من  الفقرة 

يف جمال الوظيفة العمومية مع متطلبات الدولة الدميقراطية احلرة وتطوراتها الالحقة. غري اأنها 

له حرية تنظيمية مطلقة.  ل تخول 

�سوء  على  العمومية  الوظيفة  لنظام  بالن�سبة  اأعاله  املذكور  التقليدي  املبداأ  دللة  تقيم  اأن  يجب 

�سكل  على  هذا  ويتوقف  الجتماعية،  والدولة  القانون،  دولة  اإطار  ويف  الليربالية،  الدميقراطية 

ومدى المتثال له. 

وتتحول  م�ستقرة،  اإدارة  ل�سمان  اإليها  ت�سند  التي  بالوظائف  العمومية  الوظيفة  تقوم  اأن  ميكن 

اأمام القوى ال�سيا�سية التي تتوىل ن�ساط الدولة، خا�سة عندما  اإىل عامل من عوامل التوازن  بهذا 

 162[  155/7 الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  الالزمة  القانونية والقت�سادية  ال�سمانات  تعتمد على 

املبداأ كمبداأ تقليدي،  اإىل هذا  بالنظر  اإل  الالئق،  العي�س  يتم �سمان  اأن  بالتايل  و163[(. ول ميكن 

اأن يخ�سع له. ويجب على امل�رشع 

اأن اأحد حقوقه  اإذا اعترب  اأمام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  ميكن الأي �سخ�س اأن يرفع طعنا  37  املادة 90 الفقرة 1 

االأ�سا�سي مت  القانون  33 و38 و101 و103 و104 من  املواد  اأو   20 املادة  4 من  الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  االأ�سا�سية 

االعتداء عليه من طرف ال�سلطة العمومية. 
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املنا�سب  العي�س  مل�ساألة  الأ�سا�سي �سمانة مو�سوعية  القانون  33 من  املادة  5 من  الفقرة  5. متنح 

الدولة.  اأمام  الأ�سا�سي  للحق  املماثل  الفردي  احلق  منه  خا�سة  وب�سفة  العموميني،  للموظفني 

ويجب اأن ُي�ستنتج هذا الأخري قبل كل �سيء من خ�سائ�س العالقات القانونية للوظيفة العمومية. 

املوؤهل  هو  كم�رشع،  موقعه  بحكم  هذا،  العمل  رب  لكن  العمل،  كرب  الدولة  اإىل  املوظف  وينظر 

املوظف  ميلك  ول  املتبادلة.  والواجبات  احلقوق  وتوزيع  القانونية  العالقة  تنظيم  عن  وامل�سوؤول 

اإمكانية قانونية للتاأثري يف بنية عالقته املهنية، وب�سفة خا�سة منها مبلغ اأجره، كما ل يحق له  اأية 

فهو  امل�سرتكة.  املهنية  امل�سالح  تعزيز  بغية  اجلماعي  الن�سال  يخو�س  اأن  املعهودة  للمبادئ  طبقا 

العمل كم�رشع. اعتمدها رب  التي  للقواعد  يخ�سع 

اإذا كان القانون الأ�سا�سي يف الفقرة 5 من املادة 33 اأقر �سمانة مبا�رشة، لي�ستجيب الت�رشيع فيما 

يخ�س الوظيفة العمومية للحد الأدنى من املتطلبات املقيدة ب�سكل �سارم بالد�ستور، فاإنه ُيفرت�س 

من  يتمكنوا  لكي  الفردي  احلق  لهم  مينح  اأن  ويجب  ورئي�سية،  مبا�رشة  ب�سفة  املعنيني  يقبل  اأن 

لدولة  الأ�سا�سية  املبادئ  مع  بات�ساق  الد�ستوري  موقعهم  على  ويح�سلوا  قانوين،  ب�سكل  اإقراره 

]387 و388[(.   386/6 الد�ستورية  )اأحكام املحكمة  القانون والدولة الجتماعية 

الد�ستورية  امللكية  فرتة  منذ  ح�سل  الذي  التاريخي  التطور  اإىل  بالنظر  الفرتا�س  هذا  يتعزز 

خا�س  ب�سكل  ت�سمل  لكي  املوظفني،  اإىل  الفردية  القانونية  احلماية  متتد  اأن  وجوب  على  بالتاأكيد 

احلماية  توطيد  اإىل  ي�سعى  الذي  العام  التوجه  العتبار  بعني  اأُخذ  اإذا  ويجب  املالية.  و�سعيتهم 

للموظفني  الأ�سا�سي ت�سمن  القانون  33 من  املادة  5 من  الفقرة  باأن  ي�ستنتج  اأن  للفرد،  القانونية 

د�ستوريا. فرديا مكر�سا  حقا 

وت�سري اإىل هذا احلق الفقرة 1 من املادة 90 من قانون املحكمة الد�ستورية التي ت�سمح برفع طعن 

القانون الأ�سا�سي. 33 من  احلماية �سد النتهاكات التي مت�س ما هو من�سو�س عليه يف املادة 

33 من القانون الأ�سا�سي  5 من املادة  6. ميكن اأن يرفع طعن احلماية املن�سو�س عليها يف الفقرة 

الالئق بطريقتني: العي�س  التي م�ست احلق يف  ب�سبب النتهاكات 

�ساأنا  الأجور  تنظيم  كون  اإىل  ميتد  قانوين  باأجر  العمومي  للموظف  املو�سوعية  املطالبة  اأن  مبا  اأ( 

يعني النظام الد�ستوري وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 3 من املادة 20 من القانون الأ�سا�سي، 

فاإن املوظف الذي يعترب تخفي�س الأجور اأمرا غري د�ستوري، ميكنه اأن يطعن يف ذلك التخفي�س اأمام 

الفيدرالية(. العمومية  بالوظيفة  املتعلق  القانون  172 من  )املادة  املخت�سة  املحكمة 

وفقا  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  لقرار  يخ�سع  اأن  فعليه  املوظف  براأي  املحكمة  مت�سكت  اإذا 

100 من القانون الأ�سا�سي. 1 من املادة  للفقرة 
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اأما اإذا اعتربت املحكمة، على العك�س من ذلك، باأن تخفي�س الأجور، وبالتايل اإلغاء اأو تعديل التنظيم 

اأن يرفع طعن احلماية بعد ا�ستنفاذ  املعمول به يف ال�سابق، عمال د�ستوريا، فاإذن �سيحق للموظف 

جميع طرق الإن�ساف القانونية املن�سو�س عليها يف الفقرة 5 من املادة 33 من القانون الأ�سا�سي.

ب( اإذا راأى املوظف على العك�س من ذلك – دون اأن يحدث تخفي�س يف الأجر – اأن م�ساطر الأجور 

اإىل حد الآن، نتيجة لتغري الظروف، كما هو احلال بالن�سبة للتعديل الت�رشيعي املنظم  املعمول بها 

 5 الفقرة  الأدنى من احلقوق املن�سو�س عليها يف  التعديل يفتقر ل�سمان احلد  د�ستوريا، واأن هذا 

33 من القانون الأ�سا�سي. من املادة 

اأن   ،II 3 ل ميكن للموظف، كما ي�ستنتج من التو�سيحات املن�سو�س عليها يف الفقرة الفرعية ب. 

يلجاأ اإىل املحكمة املخت�سة ليطالب بالأجر. لأن هذا �سيتنافى مع املبداأ املعهود الذي يعني اأن تنظيم 

ممار�سة الوظيفة العمومية يجب اأن يتم ب�سكل عام مبوجب القانون وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف 

اإطار القانون الأ�سا�سي،  33 من القانون الأ�سا�سي واأي�سا مبوقف املحاكم يف  5 من املادة  الفقرة 

20 من القانون الأ�سا�سي. 3 من املادة  وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

ول ميكن للمحكمة، اأخريا، اأن تخ�س�س للموظف العمومي ب�سكل خا�س اأجرا غري مقرر يف التنظيم 

اأن  للموظف  املجال   
38

الد�ستورية  املحكمة  قانون  من   90 املادة  من   1 الفقرة  وتف�سح  القانوين. 

تليها(.  275/6 والتي  الد�ستورية  )اأحكام املحكمة  يرفع طعن احلماية �سد امل�رشع 

القانوين  التنظيم  اإطار  خارج  بحرية،  حتدد  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ي�سمح  ل  اأ – اأ( 

من   33 املادة  من   5 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  فردية،  بطريقة  املوظف  اأجر  العام، 

امل�رشع، وحتدد  مقام  تقوم  اأن  اأ�سا�س طلب فردي،  على  اأي�سا،  لها  الأ�سا�سي، ول ميكن  القانون 

من تلقاء نف�سها النظام العام لالأجور الذي تعتربه �رشوريا وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

20 من القانون الأ�سا�سي.  3 من املادة 

وميكن مع ذلك للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن تقرر ما اإذا كان القانون القائم، ل ي�ستويف احلد 

33 من القانون الأ�سا�سي.  5 من املادة  الأدنى من ال�رشوط املن�سو�س عليها يف الفقرة 

ويجب، لتحليل هذا الت�ساوؤل طبعا، اأن توؤخذ ال�سلطة التقديرية للجهاز الت�رشيعي كافة العتبارات 

الد�ستورية املطلوبة التي متكن على �سبيل املثال من اإيقاف امل�رشع من اأجل القيام بتعديل الأجور، 

فحينئذ فقط عند حتديد عدم وجود اأ�سا�س د�ستوري للمحافظة على التنظيم القانوين املعمول به اإىل 

باملواقف  التي مت خرقها  االأ�سا�سي  القانون  اأحكام  املحكمة  قرار  »يحدد يف  على:   90 املادة  من   1 الفقرة  38  تن�س 

واالإهمال اإذا قدم طعن احلماية، وميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأي�سا اأن تعرب باأن كل التدابري املتخذة ت�سكل خرقا 

للقانون االأ�سا�سي«.
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ذلك العهد، وعندما تن�ساأ عن الد�ستور �رشورة التعديل الت�رشيعي مع وحدة املعنى التي يتطلبها 

القوانني اجلاري بها العمل  باأن  اأن تثبت  الفيدرالية  الد�ستورية  الق�سائي، ميكن للمحكمة  القرار 

33 من القانون الأ�سا�سي. 5 من املادة  تنتهك الفقرة 

تنظيم  وجوب  يف  ويتمثل  املعهود،  املبداأ  عن  القانون  بوا�سطة  هام  تقييد  ذلك  مع  وين�ساأ  ب – ب( 

القبيل. لقرار من هذا  بالن�سبة  الأجور بطريقة عامة 

الذي  الأجور  قانون  اأنه يف حالة  بيد  للد�ستور.  املخالف  القانون  يعلن عن بطالن  اأن  يجب مبدئيا 

تخلى عن ا�ستيفاء احلد الأدنى من ال�رشوط ل�سمان دعم منا�سب، نتيجة لتغري الظروف، �سينتج 

الد�ستوري.  النظام  يتنا�سب خا�سة مع  الفيدرالية و�سع  الد�ستورية  املحكمة  عن قرار 

اإذن تقت�سي الفقرة 5 من املادة 33 من القانون الأ�سا�سي اأن يوجد تنظيم قانوين لالأجر ذو طبيعة 

يف  تف�سل  اأن  بالتايل  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن  ول  القانون.  يف  عليه  من�سو�س  عامة 

لالأجور – اأن  القانوين  والتنظيم  الالئق،  العي�س  – �سمان  الد�ستوريني  املبداأين  كال  بني  العالقة 

هذه  يف  دورها  يقت�رش  اأن  يجب  واإمنا  كافية،  غري  اأ�سحت  التي  الأجور  قوانني  بطالن  عن  تعلن 

يف  عليه  املن�سو�س  احلق  انتهك  قد  الأجور،  تعديل  اإغفاله  عند  امل�رشع،  باأن  اإعالن  على  احلالت 

33 من القانون الأ�سا�سي.  5 من املادة  الفقرة 

والقرار من هذا القبيل الذي، ترك من اأول وقت قانون الأجور اجلاري به العمل غري كاف، ل يفتقر 

الد�ستور  لأحكام  ي�ستجيب  باأن يت�رشف بطريقة جتعله  امل�رشع  اأنه يجرب  ذلك  اإىل معنى تطبيقي، 

]265 و266[(. تليها  257/6 والتي  الفيدرالية  الد�ستورية  )اأحكام املحكمة 

احلكم 16

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 257/6 يتعلق باأجور املوظفني العموميني

1.  يكون حتديد ما اإذا كانت مكافاآت املوظفني العموميني مبا فيها اإعانات ذوي ال�سيخوخة والأرامل 

على  اإل  ذلك  يقيم  ل  اأن  ويجب  الأ�سا�سي،  القانون  من   33 املادة  من   5 الفقرة  مبفهوم  كافية 

اأ�سا�س الأجر الذي يتقا�ساه املوظف، وميكن اأن يت�رشف فيه  اأ�سا�س الدخل الإجمايل اأْي على 

بعد ما مت خ�سم ال�رشائب.

عالقتها  يف  اليوم  حتليلها  يتم  اأن  يجب  التي  الأ�سا�سي  القانون  من   33 املادة  من   5 2.  الفقرة 

باملادة 6 من القانون الأ�سا�سي، وعالقتها مع اأحكام القيم الد�ستورية املت�سمنة يف مبداأ الدولة 

الجتماعية التي تقت�سي باأن يتمكن املوظفون العموميون يف احلياة الواقعية – دون اأخذ حجم 

ال�سيء. ُيتاح لهم عمليا نف�س  اأ�رشهم بعني العتبار – اأن 
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 1977 30 مار�س  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

العامة  التعوي�سات  من  امل�ستفيدين  واجلنود  والق�ساة  املوظفني  مرتب  �سد  احلماية  طعن  يرفع 

لالأعباء  نظرا  كافية  التعوي�سات غري  تلك  اأن  الطعون  العائلية، وي�رشح يف  الأعباء  توازن  لتحقيق 

الأبناء. اإعالة وتربية  الناجمة عن  القت�سادية 

3. املبداأ امل�سهور، الذي يجب المتثال له، وفقا ملا تتطلب الوظيفة العمومية، واملهنة الق�سائية من 

اأن يحدد  ال�سيخوخة والأرامل، يجب  اإعانات ذوي  واأي�سا  التعوي�سات،  اأن  اأْي  دعم مايل منا�سب 

على اأ�سا�س درجة وم�سوؤولية املوظف، وتطور ال�سياق العام املنوط به من اأجل �سمان دعم منا�سب.

ويجب كاأ�سا�س لهذا الغر�س اأن يزاول املوظف، ح�رشيا، الوظيفة العمومية، واأن ي�ساهم با�ستقالله 

القت�سادي يف اأداء املهمة، التي ُي�سندها القانون الأ�سا�سي للوظيفة العمومية، ل�سمان لعبة القوى 

 196/39 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  بالثقة  وجديرة  م�ستقرة  اإدارة  يف  ال�سيا�سية 

التعوي�سات  تدرج  واأن  الدولة،  تنظيم  داخل  الإدارية  الأعباء  بنية  مع  بالتايل  ويتنا�سب   .)]201[

الأجور. �سمن نظام 

فيها  مبا  احلكوميون،  املوظفون  عليها  يح�ّسل  التي  التعوي�سات  باأن  يوؤكد  اأن  امل�رشع  على  يجب 

اإىل وجهات  اأي�سا بالإ�سافة  ياأخذ بعني العتبار  اأن  اإعانات ال�سيخوخة والرتمل، منا�ِسبة. ويجب 

العمومي  املوظف  مهنة  العمومية، و�رشورة جعل  الوظيفة  موؤ�س�سة  مفهوم  اآنفا،  املذكورة  النظر 

للموظفني  الالزم  والإعداد  املجتمع،  اأنظار  اأمام  بالإدارة  والعرتاف  املوؤهلني  لالأ�سخا�س  جذابة 

وم�سوؤولية املن�سب الذي يتعر�س له املوظف )يعترب عادة كا�ستحقاق( – يف يومنا هذا – ول يكون 

اإىل الحتياجات الأ�سا�سية  فقط ح�سب الراأي ال�سائد، من �سمن الحتياجات الإن�سانية بالإ�سافة 

من غذاء وك�ساء وماأوى، بالنظر اإىل القيا�س العام للحياة واأي�سا الأمناط العامة للحياة وال�ستهالك 

واإمنا يجب اأن ت�سمل اأي�سا احلد الأدنى للعي�س : على �سبيل املثال : جتهيز املاأوى بالأجهزة املنزلية 

اجلرائد  يف  وال�سرتاكات  العادية،  وم�ساريفها  والتلفاز  الراديو  واأجهزة  �سيانتها(  ذلك  يف  )مبا 

واملجالت، ومتابعة الأعمال امل�رشحية والعرو�س امل�سابهة وال�سيارة وال�سفر اأثناء العطل، والتوفر 

على ح�ساب الدخار اخلا�س بال�سكن وتاأمني احلياة وتاأمني املر�س وامل�ساريف التعليمية والأن�سطة 

الرتفيه. واأن�سطة  وال�سيا�سية  الجتماعية 

ول يعني مفهوم النفقة يف جمتمع الرفاهية احلايل اأن يقت�رش على توفري اأ�سباب العي�س، كما كان 

معروفا يف الأزمنة الغابرة التي تتميز باحلرمان والعوز للقاعدة العري�سة والوا�سعة من ال�سكان. 

اأن يدقق على نحو يواكب حاجيات الع�رش. النفقة ينطوي على معيار يجب  اأ�سبح مفهوم  واإمنا 
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ويجب اأن حتدد تعوي�سات املوظفني العموميني مبا فيها معا�سات ال�سيخوخة والرتمل بقدر كاف، 

اإل على  ُتقيم  33 من القانون الأ�سا�سي، واأن ل  5 من املادة  وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

اأ�سا�س املداخل الإجمالية اأْي على اأ�سا�س الأجر الذي يتقا�ساه املوظف، والذي ميكن اأن يت�رشف 

يتم خ�سم ال�رشائب منه.  فيه عندما 

يجب اأن تعتمد اأحكام قانونية يف جمال ال�رشائب، وت�سمح باأن يبقى مبا فيه الكفاية من املداخيل 

الإجمالية لكل موظف على حدة، كي ي�ستطيع اأن يعي�س هو وعائلته حياة تتالءم ووظيفته. اأو يجب 

اأن حتدد رواتب اإجمالية عالية ب�سكل كاف بحيث يتم – بعد اأداء ال�رشائب طبقا لالأحكام القانونية 

تتما�سى ومن�سبه ومكانته. للموظف وعائلته  )مداخل(  اإيرادات  �سمان  العامة –  ال�رشيبية 

الأدنى من  ال�سيخوخة والورثة ل تقل عن احلد  الأجور ومعا�سات  اأن  4. يجب على امل�رشع طاملا 

ُت�سمن  التي  العامة  ال�ستحقاقات  اإذا كانت  ما  اأن يحدد  اأعاله،  املو�سحة  بال�سيغة  الالئق  العي�س 

اآخذة بعني العتبار �سمن نفقة املوظفني العموميني. خارج نطاق احلق الإداري لكافة املواطنني 

5. يجب طبقا ملا �سبق على املوظف من الناحية الد�ستورية، اأن يكون مفهوم النفقة يتوقف ب�سكل 

بديهي على حجم عائلته وعلى التكاليف املنا�سبة لإعالتها. وميلك امل�رشع عدة اإمكانيات للوفاء بهذه 

33 من  5 من املادة  القاعدة الآمرة الد�ستورية. ول ميلك املوظف حقا م�ستقال متفرعا عن الفقرة 

القانون الأ�سا�سي يغطى به نفقات اإعالة اأبنائه، اأو اأن ت�ساعف له الأجر على اأ�سا�س عدد الأبناء. 

وتكون تكاليف النفقات العائلية لالأبناء داخل الأ�رشة، منخف�سة باملقارنة مع نف�س التكاليف خارج 

اإل باملوازاة مع منو كل ابن.  اأن تكاليف النفقة لالأ�رشة ل ترتفع  دائرة الأ�رشة. كما 

اإىل تقلي�س النفقات ب�سبب  ويقت�سي الأمر مع ذلك تقييما لالأجور لكي ل ي�سطر املوظف وعائلته 

يتطلب  تلبيتها  اأن  ذلك  كامل،  اأو  جزئي  ب�سكل  حاجياتهم  تلبية  عن  يتخلى  اأو  الأبناء،  عدد  تزايد 

3 �سابقا. ول ميكن اأن يح�سب هذا ب�سكل دقيق. اإقرار اأجور منا�سبة وفقا ملا مت حتديده يف العدد 

5 من املادة 33  اأن حتلل الفقرة  اأن ُيخول للم�رشع جمال للتنظيم القانوين. ويجب  ويجب بالتايل 

والقيم  وبالأحكام  الأ�سا�سي،  القانون  من   6 املادة  مع  عالقتها  يف  حاليا  الأ�سا�سي،  القانون  من 

الد�ستورية املن�سوية حتت مبداأ الدولة الجتماعية، الذي يقت�سي اأن يتم متكني املوظفني العموميني 

وُيتاح لهم عمليا نف�س ال�سيء«. اأ�رشهم بعني العتبار –  اأخذ حجم  – دون  يف احلياة الواقعية 

اإعالتهم  وتكاليف  الأ�رشة،  لأبناء  املرتفع  العدد  ب�سبب  وا�سح،  ب�سكل  معني  تنظيم  اأدى  واإذا 

عن  التنازل  اإىل  عائلة  ت�سطر  اأن  اإىل  البيت –  يف  الأبناء  عي�س  فرتة  خالل  عموما  – اأي  وتعليمهم 

اإبرام عقد الدخار اخلا�س بال�سكن، وامتالك الأجهزة املنزلية املعتادة، وامل�ساركة يف التظاهرات 

الخ. والعطل  الثقافية 
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واإن اختيار حتديد منط حياة الأ�رشة اخلا�سة �ستعرت�سها عراقيل – على �سبيل املثال عند اقتناء 

اأو  )عزاب،  اآخرين  موظفني  مع  مقارنة  اأكرث  التق�سف  تعي�س  اأن  بالتايل  عليها  ويرتتب  املالب�س – 

اأو اثنني( من نف�س امل�ستوى ومن نف�س الدرجة، فيجب يف هذه  اأو لديهم طفل واحد  بدون اأطفال، 

اأبناء. اأن يوؤخذ بعني العتبار العائالت التي لديها عدة  احلالة عندئذ 

املوظف  مبن�سب  الالئق  العي�س  �سبل  �سمان  وجوب  اإىل  يهدف  الذي  املبداأ  انتهاك  مت  فقد  ولهذا 

العمومي.
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القانون لتطبيق دولة  العامة  الأ�س�س  الثاين:  الق�سم 

اأول: الرقابة على الأحكام القانونية

100 من القانون الأ�سا�سي يف : تن�س املادة 

1:  تتوقف الدعوى اإذا اعتربت حمكمة باأن عدم د�ستورية قانون يتوقف على اإ�سدار  الفقرة 

بخرق  الأمر  تعلق  اإذا  املعنية  للولية  الد�ستورية  املحكمة  وتنظر  ق�سائي،  حكم 

للد�ستور يف تلك الولية، وتنظر فيه املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، اإذا تعلق الأمر 

بخرق هذا القانون الأ�سا�سي. اأو بخرق ت�رشيع الولية لهذا القانون الأ�سا�سي اأو 

التعار�س بني قانون ولية وقانون فيدرايل. 

2:  تلتم�س املحكمة اإذا ظهر لها �سك اأثناء النظر يف دعوى حول اإحدى قواعد القانون  الفقرة 

الدويل اأنها ت�سكل جزءًا من القانون الفيدرايل، وم�سدرا مبا�رشا حلقوق وواجبات 

الأفراد املن�سو�س عليها يف املادة 25، من املحكمة الد�ستورية الحتادية، اأن ت�سدر 

قرارا يف املو�سوع.

القانون  هذا  تف�سري  اأثناء  الوليات،  لإحدى  التابعة  الد�ستورية  املحكمة  3:  تلتم�س  الفقرة 

الأ�سا�سي من املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن ت�سدر قرارا، وت�سقط حكما �سابقا 

الأخرى،  الوليات  لإحدى  د�ستورية  ملحكمة  اأو  الفيدرالية،  الد�ستورية  للمحكمة 

.)126/11 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأي�سا حكم  )انظر 

احلكم 17

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 84/1 يتعلق بالرقابة

على الأحكام القانونية املعايري 1

من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  طبقا  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  لرقابة  تخ�سع  1.  ل 

الذي  الت�رشيع  فيها  ويندرج  ال�سكلي،  باملعنى  القوانني  اإل  الأ�سا�سي  القانون  من   100 املادة 

القانون الأ�سا�سي. 81 من  املادة  اأثناء حالة ال�ستثناء، طبقا ملا هو من�سو�س عليه يف  ي�سدر 

بعدم  القرار  حمكمة  ق�ست  اإذا  اإل  مقبولة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  �سالحية  تكون  2.  ل 

د�ستورية قانون ما. ول يكفي جمرد ال�سك يف هذه احلالة.
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1952 20 مار�س  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

الداخلية  وزارة  طرف  اإ�سداره  مت  �سليم  وبحكم  ال�رشطة  مع�سكر  يف  التحقيق  م�سطرة  يف   ]   [

اأبريل   27 يوم  �سادر  باأمر  فيلد  بييل  ولية  حمكمة  واأوقفت   ]   [ فالن  و�ست  نوردراين-  لولية 

القانون  من   100 من   1 للفقرة  طبقا  هايرني�س  هان�س  البناء  عامل  �سد  اجلنائية  املحاكمة   1951

عن  املحكمة  واأعربت  الق�سية.  يف  تبت  ان  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  من  وطالبت  الأ�سا�سي، 

 4 للمادة   1951 اأبريل   28 يوم  يف  ال�سادر  ال�سليم  واحلكم  ال�رشطة  مع�سكر  مطابقة  حول  ال�سك 

و17 و19 من القانون الأ�سا�سي. و5 و8 و9 

اأحيانا عبارة »قانون« يف �سياقه  100 من القانون الأ�سا�سي غام�س، لأنه ا�ستعملت  منطوق املادة 

الت�رشيعي،  التاريخ  ل  ذلك،  على  زيادة  يقدم  ومل  ال�سكلي،  �سياقه  يف  اأخرى  واأحيانا  املو�سوعي، 

املن�سو�س  »قانون«  لتف�سري عبارة  الق�سائية  للرقابة  كافية  التاريخي عنا�رش �سامنة  التطور  ول 

100 من القانون الأ�سا�سي.  عليه يف املادة 

اإ�سقاط تطابق  اأن ترف�س بوا�سطة  للمحاكم  املنظور قرارا حول هل ميكن  الأمر من ذلك  ويتطلب 

الفيدرالية  الد�ستورية  تلتم�س يف هذه احلالة من املحكمة  اأنها  اأو  الأ�سا�سي،  القانون  املرا�سيم مع 

100 من القانون الأ�سا�سي؟ 1 من املادة  اأن ت�سدر قرارا يف ذلك طبقا للفقرة 

يف  القانونية  الأحكام  مراقبة  مفهوم  العتبار  بعني  بالأخذ  اإل  ُي�ستمد  اأن  القرار  لهذا  ميكن  ول 

جمملها يف اإطار القانون الأ�سا�سي، واإطار الوظائف التي تن�سا عنه للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية.

مراقبة  حالة  يف  �سامية.  مكانة  للد�ستور  كحار�س  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وظيفة  تتبواأ   .1

93 من القانون  1 من املادة  1 من الفقرة  الأحكام القانونية، وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد 

الأ�سا�سي.

ولهذا يجب على املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن ت�سهر على عدم خرق القانون الأ�سا�سي، ل �سكليا 

اأو حملي. ول مو�سوعيا، �سواء كانت هذه الأحكام القانونية ذات طابع فيدرايل 

البنية  – الناجت عن  املتبقي  الفيدرايل  القانون  اأن متنع خطر خرق  اأخرى،  عليها، من جهة  ويجب 

الفيدرالية – من قانون الوليات، غري اأنه ل يفر�س على املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأي التزام 

]   [ من�سبها  بحكم  بال�سهر 

ميكن عندئذ لكافة الأجهزة العليا لل�سلطة التنفيذية اإذا اأُثريت �سكوك حول �سحة �رشيان مر�سوم 

اأن تطلب تدخل املحكمة   – كل واحدة بطريقة م�ستقلة   – اأو قانون داخلي ب�سبب عدم الد�ستورية 

للد�ستور. كاأعلى حام  الفيدرالية  الد�ستورية 
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2. وعلى العك�س من ذلك، يف حالة الرقابة على الأحكام القانونية وفقا لل�رشوط املن�سو�س عليها 

كحار�س  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وظيفة  رتبت  فقد  الأ�سا�سي،  القانون  من   100 املادة  يف 

الثانية. الدرجة  للد�ستور يف 

هذا  اأن  احلريف  منطوقها  اإىل  ا�ستنادا  الأ�سا�سي  القانون  من   100 املادة  قراءة  خالل  من  ُيفهم 

الد�ستورية،  امل�سائل  كل  يف  القرار  واتخاذ  التحقق  من  املحاكم  اإق�ساء  يعني  ل  القانوين،  الن�س 

]مطلقة[للمحكمة  واإمنا يعني يف حالة التناق�س القانوين اخلا�س واجلوهري اأن تكون ال�سالحية 

الفيدرالية.  الد�ستورية 

وميكن، اأو اإمنا يجب، على العك�س من ذلك، على املحاكم اأن حتقق يف د�ستورية الأحكام القانونية 

الني تعر�س على اأنظارها من اأجل البت فيها، مثل توافق قانون الوليات مع القانون الفيدرايل. 

اإذا ات�سح باأن  اأن تتاأكد من وجود هذا التوافق،  وميكن لهذه املحاكم بحكم �سالحياتها اخلا�سة 

بالتايل  واأنه  الق�سائي  التف�سري  قناعات  على  بناء  الأ�سا�سي  القانون  انتهك  النوع  هذا  من  قرارا 

بالبطالن. تق�سي  الد�ستور  يخالف 

يف  اإل  تت�رشف  اأن  للد�ستور،  كحار�سة  وظيفتها  بحكم  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن  ول 

93 من القانون  1 من املادة  2 من الفقرة  اإطار رقابة الأحكام القانونية املن�سو�س عليها يف العدد 

الأ�سا�سي، اأو يف انتهاك جمالت للحقوق الأ�سا�سية، بناء على طعون احلماية التي تقدم اإليها، علما 

100 من القانون الأ�سا�سي.  باأن �سالحية من هذا النوع ل تفهم مما هو من�سو�س عليه يف املادة 

القانون  100 من  للمادة  ذلك وفقا  العك�س من  الأملانية على  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وتقوم 

اإرادة امل�رشع، �سواء على  اأية حمكمة تتجاوز  اأن ل تتغا�سى عن  الأ�سا�سي بوظيفة احلر�س على 

العمل تذرعا  القوانني اجلاري بها  اأو متتنع عن تطبيق  الوليات،  اأو م�ستوى  الفيدرالية  م�ستوى 

القانونية  الأحكام  بني  بالرتاتبية  الحتجاج  اأو  الأ�سا�سي،  للقانون  القوانني  هذه  بانتهاك  منها 

الوليات.  واأحكام قوانني  الفيدرالية 

اأن  اإل  خالله  من  ميكن  ول  معينة،  واقعة  يف  التحقيق  على  الق�سائي  الخت�سا�س  دور  ويقت�رش 

حالة  يف  املحاكم  هذه  متلك  ول  الد�ستور.  اأحكام  مع  معينة  قانونية  قاعدة  توافق  على  التاأكد  يتم 

يف  تدخلها  اإمكانية  الطريقة  بهذه  وت�ستبعد  �سابقا،  اإليه  امل�سار  التحقيق  �سالحية  �سوى  الرف�س 

للم�رشع. الت�رشيعية  ال�سلطة 

تو�سيع  عن  يرتتب  اأن  الذي ميكن  املحتمل  التهديد  من  نابعا  بالتحديد  دائما  امل�رشع  وكان خوف 

نطاق التحقق الق�سائي، كما يعترب من بني العراقيل الكربى التي حتول دون منح القا�سي �سالحية 

 ]   [ عامة يف هذا ال�ساأن 
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ول تقوم على اأ�سا�س هذه العرتا�سات �سد �سالحية الق�ساة العامة للتحقيق يف الأحكام القانونية 

اإليها  امل�سار  الأخرى  الداخلية  الأنظمة  اأو  باملرا�سيم،  يتعلق  ما  منها  �سواء  العام،  الطابع  ذات 

اأن  املرا�سيم يف حالت معينة، طاملا  د�ستورية  النظر يف  املحاكم متلك �سالحية  اأن  �سك  �سابقا. ول 

ا�ستبعادها ب�سكل �رشيح.  يتم  الإمكانية مل  هذه 

ت�سكل  التي  بالقوانني  تتعلق  التي  الأحكام  يف  النظر  ممار�سة  ممكنا  كان  اأن  منذ  يطرح  واأ�سبح 

اأن  اأ�سا�س  على  الت�رشيعية؛  ال�سلطة  اأعمال  تنفيذ  عن  حمكمة  اأية  امتناع  لإمكانية  الت�سدي  كيفية 

اإمكانية  حول  �سوؤال  طرح  ومت  القوانني،  د�ستورية  يف  للنظر  عام  طابع  لها  الق�سائية  ال�سالحية 

للولية.  تابعة  اأو  تركيز ال�سالحية يف حمكمة خا�سة، �سواء كانت د�ستورية 

القانونية  الأحكام  اإمكانية رف�س �رشعية  يف  العادية  للمحاكم  املراجعة  باملقابل �سالحيات  وتظهر 

ي�سبح  اأن  الأخري  لهذا  ميكن  القانوين.  النظام  وت�ستت  القانوين،  الأمن  على  خطرا  ت�سكل  التي 

املرا�سيم  يف  البت  يف  فقط  ينح�رش  دورها  لكن  املراجعة،  �سالحية  الواحدة  للمحكمة  تخول  حجة 

 ]   [ الداخلية  والأنظمة 

غري اأنه طبقا للقانون الأ�سا�سي، ل يوجد من خالل مراجعة املرا�سيم اأي تهديد ميكن اأن يرتتب عنه 

انعدام لالأمن القانوين، وت�ستت النظام القانوين، نظرا لكون العدد 2 فقرة من الفقرة 1 من املادة 93 

كافية  اإمكانيات  على  اآنفا  ُذِكر  ح�سبما  القوانني  مراقبة  بخ�سو�س  تن�س  الأ�سا�سي  القانون  من 

املرا�سيم. املنا�سب بخ�سو�س د�ستورية  الوقت  باإ�سدار قرار ملزم يف  الد�ستورية  املحكمة  ملطالبة 

اإىل  ال�سابق  يف  امليل  من  امليدان  هذا  يف  فعال  يت�سح  كما  القوانني.  حالة  يف  خمتلف  الأمر  اأن  بيد 

احتكار املراجعة، الذي نتج عن �سالحية املحاكم العامة لفح�س د�ستورية القوانني، وانعدام اليقني 

للمحاكم  ميكن  التي  للوليات  الت�رشيعية  الهيئات  لكون  نظرا  القانوين  النظام  وت�ستت  القانوين، 

ال�سالحية  اإىل  تفتقر  الفيدرايل  للقانون  اأو  الأ�سا�سي،  للقانون  منتهكة  قوانينها  اعتبار  النظامية 

1 من  الفقرة  الفيدرالية كما تن�س على ذلك  الد�ستورية  اأمام املحكمة  املعايري  لرفع دعوى مراقبة 

93 من القانون الأ�سا�سي. املادة 

الفيدرالية،  التي تعني احلكومات  القانونية  الرقابة على الأحكام  وبالتاأكيد، فاإن تنظيم طلب هذه 

اإىل  يهدف  القانونية  الأحكام  على  الرقابة  تركيز  باأن  تام  بو�سوح  يوؤكد  الوليات  برملانات  ولي�س 

القانوين. انعدام الأمن  تفادي 

ملراقبة  العام  التنظيم  ول  للد�ستور  كحار�سة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  موقف  يوؤيد  ل  وهذا 

100 من القانون الأ�سا�سي. وعلى العك�س من ذلك، فاإن  الأحكام املدرجة يف املرا�سيم �سمن املادة 
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الأ�سا�سي  القانون  100 من  املادة  ملا هو من�سو�س عليه يف  القانونية طبقا  الأحكام  تنظيم مراقبة 

�سد الإدراج املذكور.

اإذا امتدت هذه الأحكام القانونية لت�سمل املرا�سيم والنظام الداخلي، فعندئذ يجب على كل حمكمة 

اأن تطلب ا�ست�سدار قرار من املحكمة الد�ستورية. لي�س فقط عندما تعترب اأن مر�سوما من مرا�سيم 

التنظيم  اأو  املر�سوم  يتوافق  ل  عندما  اأي�سا  واإمنا  الأ�سا�سي  القانون  ينتهك  الولية  اأو  الفيدرالية 

 ]   [ الفيدرايل  القانون  القانوين لولية مع 

3. نظرا لل�سالحيات الوا�سعة للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية، فاإن التف�سري الذي مت القيام به هنا 

يتنا�سب مع التطور الذي ح�سل يف القانون، ول يكون لتحديد ن�ساط املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

اإل يف الوظائف ذات الأهمية الكربى.  على رقابة الأحكام القانونية 

احلكم 18

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 114/2 يتعلق مبراقبة الأحكام الق�سائية 2 

مايو   24 يوم  التنفيذ  حيز  الأ�سا�سي  القانون  دخول  قبل  اإ�سدارها  مت  التي  القوانني  تخ�سع  ل 

1949 للرقابة التي تقوم بها املحكمة الد�ستورية الفيدرالية على الأحكام القانونية، طبقا لالأحكام 

100 من القانون الأ�سا�سي.  1 من املادة  املن�سو�س عليها يف الفقرة 

احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 24 فرباير 1953 املتعلق بطعن احلماية 21/51 

تفح�س  اأن  حمكمة  اأي  على  يجب  باأنه  تعني  خال�سة،  اإىل  بال�رشورة  املبادئ  هذه  توؤدي   ]   [

وتقرر بطريقة م�ستقلة ب�ساأن القوانني التي �سدرت قبل دخول القانون الأ�سا�سي حيز التنفيذ يف 

اأم ل مع هذا الأخري؟ تطابقها 

على  الأ�سا�سي  القانون  مع  الد�ستور  قبل  و�سُعه  مت  الذي  القانون  توافق  مدى  يف  البت  يوؤثر  ل 

اأعلنت حمكمة عن عدم د�ستورية قاعدة قانونية �سدرت قبل دخول  �سلطة ال�سلطة الت�رشيعية. اإذا 

الد�ستور حيز التنفيذ )قانون مت و�سعه قبل اإقرار الد�ستور( واعتربته خمالفا للقانون الأ�سا�سي، 

للتنفيذ.  قابل  وبالتايل فهو غري 

يتوافق  القانون  اإذا كان  للم�رشع. وتفح�س ما  الأ�سلية  الإرادة  اأنها و�سعت جانبا  فهذا ل يعني 

مع د�ستور مت اإ�سداره بعد اإقرار هذا الأخري، ينطلق بالتحديد من افرتا�س اأن القاعدة القانونية 
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قيد املراجعة، كان تتمتع اأ�سال بالفعالية القانونية، ذلك اأنه فقط عند اعتبار قانون ت�رشيعي مل�رشع 

الد�ستور.  اإقرار  الأ�سا�سي ال�سادر بعد  القانون  اأن تطرح م�ساألة مدى توافقه مع  �سابق، ميكن 

�سلطة  يقو�س  ول  ينتق�س  ل  فهذا  للد�ستور،  املذكور  القانون  خمالفة  عن  الإعالن  مت  اإذا  اأنه  غري 

الالحقة،  الت�رشيعية  الإرادة  اأن  �سيتاأكد بطريقة مو�سوعية  ب�ساطة،  بكل  واإمنا،  ال�سابق،  امل�رشع 

تتعار�س معها.  التي  ال�سابقة  الت�رشيعية  لالإرادة  بالن�سبة  اأولوية  لها 

ثانيا: منع املحاكم ال�ستثنائية 

101 من القانون الأ�سا�سي يف : تن�س املادة 

اأحد من قا�سيه ال�رشعي.  اأن ُيحرم  متنع املحاكم ال�ستثنائية. ول ميكن   : 1 الفقرة 

اأن تن�ساأ حماكم يف جمالت خا�سة اإل مبوجب قانون. ل ميكن   : 2 الفقرة 

احلكم 19

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 412/4 يتعلق بالقا�سي ال�سرعي 

101 من القانون الأ�سا�سي، ق�ساة حماكم القرار والقا�سي  1 من املادة  1.  ي�سمل تطبيق الفقرة 

الرئي�سية.  تاريخ اجلل�سة  الذي يحدد 

م�ستبعد  قا�س  اأثر  اإذا  الأ�سا�سي،  القانون  من   101 املادة  من   1 الفقرة  من   1 العدد  2.  ُينتهك 

اأ�سا�س �سلطته بطريقة حا�سمة، يف حتديد تاريخ اجلل�سة لكي ينظر  )رئي�س غرفة جماعية( على 

الق�سية. قا�س معني يف 

)57/479 )طعن احلماية رقم   1956 20 مار�س  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

بال�سجن  الطاعن  على  اإ�سدار احلكم   1956 20 و21 دجنرب  يومي  ال�ستماع يف  مت خالل جل�سات 

قا�سيه  عن  احلكم  يف  النظر  لإعادة  طلبه  حجب  مت  اأنه  به،  يحتج  ما  بني  من  ويحتج  �سنة.  ملدة 

الطبيعي، واأن ق�ساة حماكم الدولة مل ي�ساركوا يف اإ�سدار احلكم، كما اأن تاريخ اجلل�سة الرئي�سية 

– رئي�س  الدكتور م.  الأوىل  اجلنائية  الغرفة  رئي�س  اأ�سدرها  تعليمات  اأ�سا�س  على  حتديدها  مت 

اأي�سا  وكان  الق�سية،  يف  للنظر  الأدوار  توزيع  اأ�سا�سا من  ا�ستبعد  قد  كان  الذي  الدولة –  حمكمة 

اأ.  الدكتور ر. والدكتور  لي�ستبعد بذلك  التاريخ  الدكتور ل. قد قام بتحديد  الدولة  قا�سي حمكمة 
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اأ�سا�س: يقبل طعن احلماية، ويقوم على 

التالية: القانونية  بالعتبارات  القرار  يتعلق  اأول : 

اإىل  ال�رشعي«  اأحد قا�سيه  ي�ستبعد عن  باأنه »ل  التي تق�سي  الآمرة  الد�ستورية  القاعدة  1. تهدف 

اإدارة  اأنا�س غري م�سموح لهم يف  اأي�سا على تفادي تدخالت  �سمان ا�ستقاللية املحاكم، واىل العمل 

ويف  العدالة  عن  يبحثون  الذين  الأفراد  – يف  الثقة  تعزيز  اإىل  الوقت  نف�س  يف  تهدف  كما  الق�ساء 

حول حياد ومو�سوعية املحاكم.  اأي�سا –  العام  الراأي 

ويرتبط هذا املبداأ يف �سياقه التاريخي »مبنع حماكم ال�ستثناء«؛ وهو مبداأ يهدف اإىل �سمان ذلك. 

ومن حيث اجلوهر، فاإن هذه الأحكام القانونية طورت مبداأ دولة القانون يف جمال تنظيم املحاكم، 

مرتبة  لها  وتعطى  ع�رش،  ال�ساد�س  القرن  يف  الأملانية  الوليات  د�ساتري  ُمعظم  يف  تدرج  كانت  التي 

105 من د�ستور فاميار على نف�س العرف والتقليد.  املادة  الد�ستورية الآمرة. وحافظت  القاعدة 

املتعلقة  الأحكام  اأي�سا حت�سني  ال�سلطات، مت  القانون ومبداأ ف�سل  دولة  مبداأ  تدقيق  ما مت  وبقدر 

بالقا�سي الطبيعي. ويظهر من خالل حتديد القانون التنظيمي والنظام القانوين امل�سطري وبرنامج 

)اأدوار( الق�سايا يف حماكم الخت�سا�س الإقليمي واملو�سوعي، وتوزيع الق�سايا، واإدماج  توزيع 

اأحد قا�سيه  اأ�سله يف مبداأ »ل ي�ستبعد عن  الذي يجد  املحكمة  ِحدة، وغرف وقاعات  كل فرع على 

اأ�سكال »عدالة الديوان«، لأن  ال�رشعي« الذي يوجه ويهدف ب�سكل خا�س اإىل تفادي كل �سكل من 

�سخ�س  اأي  ومتنع  املحاكم،  تنظيم  داخل  تدابري  اتخاذ  يف  كان  اأي  ا�ستبعاد  حلماية  متتد  وظيفته 

اأن ينظر يف ق�سيته. القانون  اأمام قا�سيه الذي كلف  للح�سور 

101 من القانون الأ�سا�سي، ينتهك يف كل حالة  1 من املادة  2 من الفقرة  2. ل يعني هذا اأن العدد 

يق�سي فيها قا�س غري »القا�سي الطبيعي«. اإل اإذا ا�ستند التدبري املعتمد من طرف القا�سي – الذي 

ترتتب عنه هذه الآثار – اإىل خطاأ م�سطري، و�سي�ستبعد حينئذ وجود انتهاك العدد 2 من الفقرة 1 

.)]364[ 359/3 الفيدرالية  الد�ستورية  )من حكم املحكمة  القانون الأ�سا�سي  101 من  املادة  من 

القا�سي ال�رشعي«، ولكن الطريقة  الفرق بني »اخلطاأ امل�سطري« و»ا�ستبعاد  ل حاجة هنا لتحليل 

اإىل  بب�ساطة  )ا�ستنادا  م�سطري«  »خطاأ  وجود  ت�ستبعد  اأن  يجب  امل�سطلحني،  كال  بها  ُيحدد  التي 

التدخل،  من  نوع  باأي  املحكمة  هيئة  غري  هيئة  اأو  �سخ�س،  فيها  يقوم  التي  احلالت  يف  املفهوم( 

املنظومة  داخل  تواجدهم  رغم  يتوفرون  ل  باأ�سخا�س  الأمر  يتعلق  عندما  القول  نف�س  وميكن 

وظائف  على  معينة –  ق�سية  يف  النظر  من  ا�سُتبعدوا  لأنهم  اأو  عام  ب�سكل  الق�سائية – �سواء 

 ]   [ ق�سائية 
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انتهاك  العدالة، ويرتتب عن تدخالتهم  اإدارة  يقوموا بتدخالت يف  اأن  الأ�سخا�س  لهوؤلء  3. ميكن 

العدد 2 من الفقرة 1 من املادة 101 من القانون الأ�سا�سي. ولن يكون هذا فقط عندما يخول هوؤلء 

اأي�سا عندما يوؤثرون بحكم �سلطتهم ونفوذهم ب�سفة مبا�رشة يف  لأنف�سهم وظائف ق�سائية، واإمنا 

اأو يف جوهرها.  الق�سائية  الأن�سطة 

101 من القانون الأ�سا�سي اإل احلماية اأمام هذا النوع  1 من املادة  2 من الفقرة  ول يخول العدد 

القانون. القانونية بوظيفتها يف حماية دولة  القاعدة  اأن تقوم هذه  من التدخالت، كما ميكن 

101 من القانون الأ�سا�سي على قا�سي حمكمة القرار،  1 من املادة  2 من الفقرة  4. ُيطبق العدد 

كما ُيطبق على القا�سي الذي يحدد تاريخ اجلل�سة الرئي�سية. ويرجع هذا اإىل اأن �سالحية وتركيبة 

املحاكم يتم تنظيمها مبوجب قانون، وعن طريق جدول الأعمال لتعيني الأدوار، �سواء على م�ستوى 

اأو على م�ستوى الأن�سطة الق�سائية التح�سريية. ول يوؤثر الق�سور املتعلق بتحديد  القرار نف�سه، 

اأي عندما يكون هناك انعدام  اإل على �سحة احلكم عندما ي�ستند على تلك اجلل�سة  تاريخ اجلل�سة، 

الق�سائي.  امل�سطرة واحلكم  ال�سببية بني  للعالقة 

ويجب التاأكيد وفقا لل�سوابق الق�سائية املتعددة، عند احلديث عن املبادئ امل�سطرية اجلوهرية من 

اأثرت  العالقة قد  امل�سطرة، وتكون هذه  وانتهاك  اإلغاء احلكم –  وجود عالقة �سببية – ينتج عنها 

بالتايل على حمتوى احلكم )انظر لوو رو�سنربغ، الطبعة الثامنة ع�رشة والطبعة الع�رشون، املادة 

7.اأ و7.ب(. النقطة  الثالثة،  املائة  ال�سابعة والثالثون بعد 

2 من الفقرة 1  ويخرق تطبيق هذا املفهوم القانوين على احلالت التي حتدد اأجال للجل�سة، العدد 

حياد  يف  الثقة  حماية  القاعدة  هذه  وظيفة  مع  ويتنا�سب  الأ�سا�سي،  القانون  من   101 املادة  من 

املحاكم. ومو�سوعية 

101 من القانون الأ�سا�سي يف حالة حتديد  1 من املادة  2 من الفقرة  ويوؤدي هذا اإىل انتهاك العدد 

اأن  اأنه ل ميكن  اأثر على هذا النتهاك، غري  له  اإذا كان  اإلغاء احلكم  اإىل  بالتايل  يوؤدي  الآجال، كما 

اإذا كانت املحكمة �سيتم اإدماجها على نحو اآخر ب�سبب حتديد اأَجل اجلل�سة  ت�ستبعد هذه الإمكانية 

اإىل الأهمية التي تكت�سيها تركيبة املحكمة التي تنظر يف الق�سية بالن�سبة  طبقا للقانون، وا�ستنادا 

احلكم. لنتيجة 

ثانيا : ينتهك احلكم ال�سادر عن حمكمة ولية ميونيخ يوم 21 دجنرب 1954 �سد الطاعن، بالنظر 

وفقا  الأ�سا�سي،  القانون  من   101 املادة  من   1 الفقرة  من   2 العدد  يف  املقررة  املبادئ،  هذه  اإىل 

املقدمة:  لالأدلة 
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الغرفة  رئي�س  طرف  من   1954 دجنرب   20 ليوم  الرئي�سة  اجلل�سة  تاريخ  حتديد  اأن  1.  يظهر 

اجلنائية الأوىل الدكتور م. )رئي�س حمكمة الدولة( الذي مت ا�ستبعاده من النظر يف الق�سية 

اأ�سا�س توزيع الأدوار، كان له تاأثري حا�سم يف املحتوى املحدد يف هذه الق�سية. على 

يف  اأخرى  نتيجة  عن  اأ�سفرت  قد  الطاعن  �سد  الرئي�سية  اجلل�سة  باأن  ي�ستبعد  اأن  ميكن  2.  ل 

امل�ستبعد. القا�سي  يتدخل  اأن  للمحكمة دون  تكوين خمتلف 

احلكم 20

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 237/42 يتعلق بواجب مراجعة حمكمة عليا

1976 29 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

اأن مينع احد قا�سيه ال�رشعي  اإذا مت انتهاك مبداأ ل ميكن  يتعلق طعن احلماية بالت�ساوؤل حول ما 

املن�سو�س عليه يف العدد 2 من الفقرة 1 من املادة 101 من القانون الأ�سا�سي، عندما تبتعد حمكمة 

2 من  ولية معينة بانتهاك واجب مراجعة الأحكام، لتاأييد قرار املحكمة العليا الفيدرالية )الفقرة 

املتعلق بتنظيم املحاكم(.  القانون  121 من  املادة 

وقد حالت حمكمة الدولة العليا دون مثول الطاعن اأمام قا�سيه الطبيعي، بالحتجاج اأنه مل يطالب 

مراجعة املحكمة العليا الفيدرالية يف الق�سية، رغم اأنها تنحت عن تاأييد قرار هذه املحكمة وفقا ملا 

القانون املتعلق بتنظيم املحاكم. 121 من  2 من املادة  هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

101 من القانون الأ�سا�سي، اذا مل ت�ستجب حمكمة  1 من املادة  2 من الفقرة  يعترب منتهكا العدد 

معينة بطريقة اعتباطية بواجب مراجعة حمكمة اأخرى )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

 38/19  ،]447[  441/18  ،]104[  99/17  ،]143[  132/13  ،]215[  213/9  ،]363[  359/3

 ،169[ 141/31  ،]207[ 198/29  ،]172[ 166/29  ،]319[ 288/23  ،]264[ 254/12  ،]43[

تليها[. 171 والتي 

]   [ الفيدرالية  العليا على مراجعة املحكمة  الدولة  ُترَغم حمكمة 

ولأي  مو�سوعيا  يربره  ما  له  لي�س  لأنه  املحكمة،  حكم  يراجع  اأن  الراهنة  احلالة  هذه  يف  ويجب 

 ،]155[  144/4  ،]281[  266/2 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  الأ�سباب  من  �سبب 

واأن  ال�ست�سارة،  لواجب  لعدم اخل�سوع  داع  اأي  هناك  لي�س  انه  كما  تليها[،  والتي   72[  64/42

بديهية. املراجعة  افرتا�سات واجب 
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اإمكانية تاأييد الراأي القانوين للمحكمة الفيدرالية العليا، وتلغي  اإل  ول متلك حمكمة الدولة العليا 

على اأ�سا�سه احلكم املطعون فيه اأو اإمكانية – اإذا مت العزم على التنحي عن راأي املحكمة – عر�س 

اخليار  هذا  �سوء  على  النظر  اإعادة  رف�س  وينطوي  العليا.  الدولة  حمكمة  اأنظار  على  الق�سية 

نظر،  وجهة  اأية  من  للمراجعة  ُيطاق  ل  لواجب  تع�سفي  انتهاك  على  عنه،  حميد  ل  الذي  الوا�سح 

لأنها ت�سلب الطاعن حقه يف طلب املراجعة.

ثالثا: اإلغاء عقوبة الإعدام

احلكم 21

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 112/18 يتعلق بت�سليم املجرمني

ل متنع املادة 102 من القانون الأ�سا�سي مطلقا ت�سليم املجرم اإىل الدولة التي طلبته، وهي ُتعاقب 

بالإعدام على ذلك.

93/64 1964 طعن احلماية رقم  30 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

– كما  بلده  اأن غادر  بعد   1957 الأجنبي  بالفيلق   1937 �سنة  املزداد يف يوغ�سالفيا  الطاعن  التحق 

الفرن�سية.  ال�سلطات  �سيا�سية. ويتابع جنائيًا حاليا من طرف  لأ�سباب  بنف�سه –  عرب عن ذلك 

و�رشح الطاعن ب�سفته جنديا اإىل جانب ثالثة جنود اآخرين من الفيلق الأجنبي، الذين كانوا تابعني 

�سكانها من  العديد من  فقتل  قرية يف اجلزائر  باأنه دخل منزل يف   ،1962 يونيو   12 ليلة  له خالل 

الفيدرالية.  اأملانيا  اإىل جمهورية  الطاعن من �سجن فرن�سي  ن�ساء واأطفال، وفر  بينهم 

الع�سكرية  املحكمة  من   1962 دجنرب   3 يف  �سادر  اأمر  عل  بناء  الفرن�سية  اجلمهورية  وطالبت 

ملار�سيليا باإلقاء القب�س عليه بوا�سطة ر�سالة موجهة اإىل ال�سفارة الأملانية بتاريخ 22 اأبريل 1963 

تطالب فيها بت�سليم الطاعن الذي قتل اأحد ع�رش �سخ�سا على الأقل، واعتدى عليهم بالأذى البدين 

 302 للمادة  الفرن�سي وفقا  القانون اجلنائي  امل�سلح يف ظروف م�سددة. ويعاقب  املتعمد وال�سطو 

القتل.  بالإعدام على 

القانون  من   2 املادة  من   2 الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  للطاعن  الأ�سا�سي  احلق  الت�سليم  ينتهك  ل 

فيه  وتنفذ  تفر�س  اأن  الدولة  لهذه  اأمكن  لو  حتى  احلالة –  هذه  يف  مفرت�س  هو  – كما  الأ�سا�سي 

الإعدام. عقوبة 
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اأخرى  اإىل دولة  القانونية  امل�ساعدة  اأن تقدم  الأملانية  العمومية  ال�سلطة  الأ�سا�سي  القانون  ل مينع 

اأن تفر�س وتنفذ عقوبة الإعدام.  اأمكن لهذه الدولة  يف الدعوى اجلنائية، حتى ولو 

تقرر القاعدة القانونية املن�سو�س عليها يف املادة 102 من القانون الأ�سا�سي »تلغى عقوبة الإعدام« 

ل  كما  كعقوبة،  القانونية  الأحكام  يف  الإعدام  ُيدرج  اأن  الأملاين  للم�رشع  ميكن  ل  اأنه  يعني  وهذا 

اإقرار  عن  �سابقة  قانونية  قاعدة  اأ�سا�س  على  ولو  بالإعدام،  يحكموا  اأن  الأملانيني  للق�ساة  ميكن 

هذا  �سدر  واإن  حتى  الإعدام،  حكم  تنفذ  اأن  الأملانية  التنفيذية  لل�سلطة  اأي�سا  ميكن  ول  الد�ستور، 

الد�ستور. اإقرار  الأخري قبل 

هل يجب هنا اأن نحدد باأن املادة 102 من القانون الأ�سا�سي تتطلب زيادة على ذلك النظر يف ]اإلغاء[ 

الإعدام  عقوبة  وتنفيذ  فر�س  يف  امل�ساهمة  من  الأملانية  العمومية  ال�سلطة  متنع  اأن  الإعدام،  عقوبة 

اأن يرد على ما �سبق بالنفي. اأخرى. يجب  مع دولة 

الأمر  اأن  اإىل  ت�سري  »تلغى«،  النوعية –  – من خالل �سيغتها  القانونية  للقاعدة  املنطوق احلريف   .1

اأن  اأنه ل �سيء يدل على  القطعي، غري  اأ�سا�سي مت اتخاذه لأهميته اخلا�سة ولطابعه  يتعلق بقرار 

اأملانيا.  اأثر يتجاوز �سلطة العقاب وق�ساء دولة  له  اأن يكون  القانوين يجب  هذا الن�س 

هذا  ويوجد  اآخر.  �سيء  اأي  الأ�سا�سي  القانون  من   102 للمادة  الن�سي  املوقف  عن  ينبثق  ل   .2

الأخري يف الف�سل التا�سع املتعلق »باإدارة الق�ساء« يف و�سط الأحكام القانونية التي تنظم م�سطلح 

الأملاين. للمجال اخلدماتي  بالن�سبة  وامل�سطري  املو�سوعي  القانون  الو�سع 

اإذا اأردنا اأن نعطي لهذه القاعدة القانونية دللة »الحرتام« العام ملنع عقوبة الإعدام كما هو ال�ساأن 

ت�سليم  منع  عنها  يتفرع  بالطبع –  منطقية  كنتيجة  ذلك  – عند  العام  الإن�ساين  القانون  مفهوم  يف 

اإذا كان مهددا بعقوبة الإعدام.  ال�سخ�س املطلوب 

حال  يف  الأ�سا�سية  باحلقوق  املتعلقة  القاعدة  هذه  اإىل  الإ�سارة  تتم  اأن  الأقل  على  يجب  كان  اإذن 

16 من القانون الأ�سا�سي. 2 من املادة  الت�سليم يف الن�س القانوين يف الفقرة 

من   2 الفقرة  – فاإن  د�ستوريا  الت�سليم  قيود  لتنظيم  املنا�سب  – احلل  الن�سي  املنظور  من  اإذن 

تعني  ول  اخلارج،  اإىل  الأملانيني  لت�سليم  عامة  ب�سفة  املنع  تقيد  الأ�سا�سي  القانون  من  املادة 16 

�سيا�سيا. املتابعني  اإل  الأجانب  �سواهم من 

النتيجة: اإىل نف�س  الد�ستورية  القاعدة  اأ�سا�س ومدى هذه  3. يوؤدي اعتبار 

القانون  اإلغاء  اأي�سا  يعني  الإعدام  عقوبة  اإلغاء  فاإن  الفيدرالية،  اأملانيا  جلمهورية  بالن�سبة  اأ( 

اجلنائية  بال�سيا�سة  الأمر  يتعلق  التقليدي.  اجلنائي  النظام  يف  العقوبات  اأكرث  وهي  الو�سعي، 
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ومبفهوم  الإن�سانية،  للحياة  الأ�سا�سية  بالقيمة  العرتاف  تت�سمن  التي  املهمة  للدولة  والق�سائية 

الدولة الذي يتعار�س مع روؤية للنظام ال�سيا�سي الذي ل تعني له احلياة الفردية اإل ال�سيء القليل، 

القانون على حياة وموت املواطنني. ويكون بالتايل التع�سف بدون قيود يف 

اأ�سا�س الو�سعية التاريخية اخلا�سة الذي مت اتخاذه فيه. ول يعني  يجب اأن يفهم هذا القرار على 

التجارب  لها هذه  التي مل تكن  اأخرى،  قانونية  اإىل قيم يف نظم  ي�ستند  الذي  الراأي  اأن  بالتايل  هذا 

مغايرة  احلكومية  ال�سيا�سية  للفل�سفة  ومفاهيم  تاريخيا  تطورا  عرفت  واإمنا  عادل،  غري  نظام  مع 

لنف�سها قرارا مماثال. لذلك، ومل تتخذ 

من  الآخرين[قراره  ]اأمام  يعمم  اأن  اأجل  من  الداخلية  لل�رشعية  الأملاين  النظام  يفتقد  ب( 

العامل  يف  العام  والراأي  الت�رشيع  مكانة  من  انطالقا  الإعدام.  عقوبة  اإزاء  قانونه الأ�سا�سي 

احل�سارة،  دولة  مع  اإطالقا  يتوافق  ل  الإعدام  اأن  باليقني  نوؤكد  اأن  ميكن  ول  الثقايف احلايل، 

وبالتايل ميكن للـدول التي األغتها اأن تفر�س على الآخـرين راأيها – حتى بالإكراه – وبهـذا يتخـذون 

الأنظمة  بني  اجلوانب  هذه  يف  بالتميـيز  ويقوم  حكومي،  قانوين  طابع  ذا  لأنف�سهم تفـوقا اأخالقيا 

]   [ الأجنبية 

التي  للم�ساألة  حا�سم  �سيء  اأي  الأ�سا�سي  القانون  من   102 للمادة  الت�رشيعي  التاريخ  يفد  مل   .4

]   [ تهمنا هنا 

مالحظة: ل ي�سمح حاليا يف املادة 8 من قانون التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية بت�سليم �سخ�س 

]   [ اإذا تعهدت الدولة بعدم تطبيق عقوبة الإعدام عليه  اإل 

رابعا : �سمان املحاكمة العادلة 

103 من القانون الأ�سا�سي : تن�س املادة 

اأمام املحاكم. اإليه  ُي�سَتمع  اأن  يحق لكل �سخ�س   : 1 الفقرة 

اأنه  الفعل  ارتكاب  على  الالحق  القانون  اأقر  اإذا  اإل  عمل،  على  يعاقب  اأن  2 :  ل ميكن  الفقرة 

جرمية. 

اأكرث من مرة مبقت�سى القوانني اجلنائية  3 :  ل ميكن اأن يعاقب اأحد على نف�س الفعل  الفقرة 

العامة.
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اأ – حق الفرد يف ا�ستماع القا�سي لأقواله اأمام املحاكم

احلكم 22

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 89/9 يتعلق ب�سمان املحاكمة

اأمام الأمر بالعتقال

على  هذا  اأي�سا  ويطبق  لحقا.  قرارا  املتهم  �سلم  اإذا  الأ�سا�سي  للقانون  وفقا  العتقال  1.  يكون 

املراجعة.  حمكمة 

2.  اإذا اأ�سدرت حمكمة الدولة العليا – ا�ستنادا اإىل طلب ال�ستئناف من طرف النيابة العامة دون 

اأن ُت�سغي م�سبقا للمتهم – مذكرة لالأمر بالتوقيف، ميكن ملحكمة فرعية اأن ترف�سها اأو تلغيها، 

على  يجب  كما  بالتوقيف،  الأمر  مذكرة  على  للجواب  للمتهم  فر�سة  تعطى  اأن  حينئذ  ويجب 

املحكمة عند البت اأن ت�سدر حكما ب�ساأن طعن املتهم. ويجب على هذا الأخري اأن يطلع على هذا 

115 من قانون مدونة الإجراءات اجلنائية. للمادة  القيا�سي  بالتطبيق  احلق 

 53/396 1959 طعن احلماية  8 يناير  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

اأ�سدرت حمكمة �سوابي�س هول البتدائية �سد الطاعنة ب�سبب العديد من حالت الغ�س والت�سنيع، 

اإىل اخلوف من عرقلة الدعوى الق�سائية. وقدم  1953 مذكرة الأمر بالتوقيف ت�ستند  3 �ستنرب  يف 

املذكرة  املحكمة  هذه  فاألغت  �ستنرب،   8 يف  بورن  هيل  ولية  الدولة  حمكمة  اأمام  طعنا  عليه  املدعى 

1955 حكم حمكمة  �ستنرب   16 يوم  العليا  �ستوتكارت  ولية  األغت حمكمة  ثم   .1955 �ستنرب   8 يف 

.1955 3 �ستنرب  اأ�سدرته املحكمة البتدائية بتاريخ  القب�س الذي  باإلقاء  الدولة، واأيدت الأمر 

العامة لحقا. النيابة  الذي قدمته  اأو الطاعنة عن ال�ستئناف  ومل يبلغ املحامي 

ال�سوؤال املطروح من طرف الطاعنة، يتعلق مبحكمة ال�ستئناف املعنية التي اأ�سدرت مذكرة الأمر 

بالتوقيف، واألغتها حمكمة ابتدائية، كان يجب اأن ت�ستمع م�سبقا اإىل املتهم. ويتطلب حتليال لدللة 

من�سو�س  هو  ملا  وفقا  بال�سجن  املدان  ت�رشيح  – اإىل  منه  خا�سة  – وب�سفة  عام  ب�سكل  ال�ستماع 

القانوين اجلنائي. النظام  عليه يف 

103 من القانون  1. يعترب مبداأ احلق يف ال�ستماع الذي يرقى اإىل درجة احلق الأ�سا�سي يف املادة 

الأ�سا�سي، مبثابة نتيجة ملفهوم دولة القانون يف جمال امل�سطرة الق�سائية. وتكمن وظيفة املحاكم 

يف اإ�سدار حكم نهائي يف ق�سية معينة، بعدم اإمكانيتها القيام بذلك مب�سطرة عامة اإل بعد ال�ستماع 

املتهم. اإىل 
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القرار  لتخاذ  متهيدية  مرحلة  – مبثابة  الأول  املقام  – يف  الآخر  الطرف  اإىل  ال�ستماع  ويعترب 

ال�سحيح. وتتطلب زيادة على ذلك كرامة الإن�سان اأن ل تت�رشف ال�سلطة يف حقه دون اأدنى اعتبار. 

موقفه  يبدي  من  على  يقدر  اأن  يحب  واإمنا  الق�سائي،  للقرار  هدفا  ال�سخ�س  يكون  اأن  ينبغي  ول 

قبل اتخاذ قرار يوؤثر على حقوقه، ويقدر على التاأثري على م�سطرة الدعوى، ونتيجتها )من حكم 

 .)]279[  275/7  ،]57[  53/7 الفيدرالية  املحكمة الد�ستورية 

منذ  وا�سع  ب�سكل  اأقواله  اإىل  ال�ستماع  يف  املتهم  حق  ملبداأ  العتبار  واإعطاء  العرتاف  مت  عندما 

اأن  يجب  ثم  من  فاإنه  خا�س،  ب�سكل  امل�سطرية  القانونية  الأنظمة  يف  املبداأ  هذا  وكر�س  طويل.  اأمد 

خا�س.  ب�سكل  حدة  على  الدعوى  يف  م�سطرة  كل  طبيعة  احرتام  ومع  اأخرى،  مبادئ  مع  يتما�سى 

الأ�سا�سي، ما مل  اإىل مرتبة احلق  اأقواله  اإىل  ال�ستماع  املتهم يف  اأن يرقى مببداأ حق  اأي�سا  ويجب 

املتهم. املت�ساربة، و�رشورة مواءمتها مع م�سالح  امل�سالح  تلك  يوؤثر على م�رشوعية 

الق�سائية،  امل�ساطر  يف  التع�سف  مينع  اأن  الأ�سا�سي  القانون  يف  احلق  هذا  تبني  من  الهدف  وكان 

العدالة غري  اإدارة  ال�سعب يف  الوطني، ويعيد ثقة  النظام ال�سرتاكي  كما كان يحدث �سابقا يف ظل 

املتحيزة. ومل تلغ على العك�س من ذلك املادة 103 من القانون الأ�سا�سي كل القيود على حق املتهم 

يف ال�ستماع اإىل اأقواله، التي ميكن اأن تن�ساأ عن التوازن املعترب بني خمتلف امل�سالح، والأخذ بعني 

ب�سكل خا�س. الدعوى  العتبار طبيعة خمتلف م�ساطر 

تنظيم  يكون  اأن  الأ�سا�سي،  القانون  من   103 املادة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  اأي�سا،  يجب 

القانون  دخول  وقت  املوجودة  امل�سطرية  القانونية  الأنظمة  يف  اأقواله  اإىل  ال�ستماع  يف  املتهم  حق 

م�ستوى  على  القانون  دولة  �رشوط  اإىل  عامة  ب�سفة  ت�ستجيب  اأن  ويجب  التنفيذ،  حيز  الأ�سا�سي 

اأقواله. اإىل  احرتام �سمانة حق املتهم يف ال�ستماع 

من  اأي�سا  – وتف�سري  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  تف�سري  اأجل  من  النطالق  يتم  اأن  ويجب 

منع ازدواجية التجرمي، والرتقاء بهما اإىل درجة احلق الأ�سا�سي املن�سو�س عليه يف الفقرة 3 من 

املادة 103 من القانون الأ�سا�سي )قاعدة عدم جواز حماكمة ال�سخ�س على نف�س اجلرمية مرتني، 

248/3 ]252[( – من الت�سور العام للقانون امل�سطري  انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

الد�ستور. اإقرار  قبل  املعتمد 

الق�سائي  القرار  ليوؤثر يف  اأقواله  اإىل  ال�ستماع  املت�رشر يف  ال�سخ�س  الفر�سة حلق  تعطى  اأن  يجب 

وتلزم  م�سبق.  بتو�سيح  الأمر  تعلق  اإذا  اإل  معنى  اأي  عامة  ب�سفة  لهذا  يكون  ولن  �سي�سدر  الذي 

اأن  قبل  امل�ساركني  اإىل  ال�ستماع  يتم  اأن  الق�سائية  لالأحكام  للتعديل  القابل  وغري  النهائي  الطابع 

اإىل اتخاذ قرارات  التي تهدف  الق�سائية وبقية الأعمال  النهائي كما هو �ساأن الأحكام  القرار  يتخذ 

به.  املق�سي  ال�سيء  التي تك�سب قوة  القرارات  نهائية، وب�سفة خا�سة منها 
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واأ�سندت مع ذلك تقليديا اإىل ملحاكم اأي�سا وظيفة ل تقت�رش على اإ�سدار حكم نهائي يف ق�سية معينة، 

�رشورية  اأو  موؤقت،  طابع  ذات  و�سعية  يف  موؤقتة  تدابري  اتخاذ  وظيفة  اأي�سا  اإليها  ا�سند  واإمنا 

اأو خا�سة موؤقتا.  ل�سمان حقوق عمومية 

وميكن على الرغم ذلك اأن يتم التدخل الفوري وال�رشوري اإذا كان اأمن امل�سالح املهددة، وكانت 

اإذا  امل�سبق،  ال�ستماع  يلغي  اأن  ميكن  واإمنا  الأحداث  عن  امل�سبق  بال�ستماع  ت�سمح  ل  الو�سعية 

كانت هناك م�سالح هامة مهددة بخطر، كما ميكن اأن يكون اإجباريا ال�ستماع اإىل ال�سخ�س م�سبقا 

.)]97[  95/7 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر حكم املحكمة  يتم تنبيهه  لكي ل 

اإىل  اأن يقت�سي الأمر ال�ستماع م�سبقا  وتدخل القا�سي يجعل هذا النوع من الأوامر مقبول دون 

املُخالف. مبا اأن الأمر يتعلق دائما بالتدخل يف حقوق املت�رشر فيمكن قبول ال�ستثناء على هذا احلق 

يف ال�ستماع اإىل اأقواله ب�سكل م�سبق عندما ي�ستدعي الأمر ذلك لكي ل تتعر�س غاية التدبري للخطر.

مع  امل�سبق  ال�ستماع  حق  فيها  يراعى  ل  التي  التدخالت  يربط  اأن  بالتايل  امل�رشع  على  ويجب 

اأن مُتنح الفر�سة ل�سخ�س يف مثل  اأي�سا  الفرتا�سات الأكرث �رشامة، ويتطلب مبداأ دولة القانون 

اأن يدافع عن نف�سه على الأقل يف وقت لحق �سد التدابري املتخذة يف حقه.  هذه الو�سعية، 

احلكم 23

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 246/41 يتعلق ببادر ماينهوف

املحكمة  قانون  من   24 للمادة  وفقا   1970 يناير   21 بتاريخ  الثانية  الغرفة  عن  �سادر  قرار 

الد�ستورية.

اأول

القرار منطوق 

يرف�س طعن احلماية.

الأ�س�س

عليهم  للمدعى  الأ�سا�سية  احلقوق  انتهاك  مت  اإذا  تتعلق مبا  م�ساألة  معرفة  اإىل  احلماية  يرمي طعن 

1 نظرا لكون الإجراءات الرئي�سية مت  يف م�سطرة دعوى �ستوتغارت �سد جمموعة بادر ماينهوف 

القيام بها يف غياب هذه الأطراف.
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اأن تتم املحاكمة الرئي�سية �سد املدعى عليه يف غيابه، ويوجد مع ذلك ا�ستثناءات على هذا  ل ميكن 

املبداأ. فالقانون التكميلي »للقانون الأول املتعلق باإ�سالح قانون الإجراءات اجلنائية« ال�سادر يوم 

3686( و�سع عددا من هذه ال�ستثناءات  )اجلريدة الر�سمية الفيدرالية، �س.   1974 20 دجنرب 

: 
39

واأدرج ب�سكل خا�س احلكم التايل 

131 من قانون امل�سطرة اجلنائية : املادة 

)1(  اإذا ُو�سع املتهم عمدا يف و�سع ل ي�سمح له بامل�ساركة يف اإجراء ق�سائي، ومينع على هذا النحو 

عن وعي اأن تعقد اجلل�سة الرئي�سية، اأو ت�ستمر بطريقة عادية مع كونه حا�رشا فاإن اجلل�سة 

الرئي�سية �ستعقد اأو �ست�ستمر يف غيابه حتى لو اأن املتهم مل يتم ا�ستنطاقه بخ�سو�س الأفعال 

الأوىل  للجملة  وفقا  ويحدد  املحكمة ح�سوره غري �رشوري.  تعترب  اأن  اإليه �رشيطة  املن�سوبة 

موقفه  يعلن  اأن  املحاكمة –  بدء  – بعد  للمتهم  الفر�سة  �ُسنحت  اإذا  ما  فقط  الفقرة  هذه  من 

الغر�س.  لهذا  املكلف  القا�سي  اأو  اأمام املحكمة  بخ�سو�س التهام 

الأ�سا�سية  العنا�رش  ب�ساأن  الت�رشف  اأهلية  املتهم  اكت�ساب  فور  املحكمة  رئي�س  يبلغ  اأن  )2(  يجب 

التي مت تناولها خالل املحاكمة التي متت اأثناء غيابه �رشيطة اأن ل يكون قد �سدر حكم بهذا 

اخل�سو�س. 

بعد   1 للفقرة  وفقا  املدعي  غياب  يف  جتري  التي  الإجراءات  �ساأن  يف  قرارها  املحكمة  )3(  ت�سدر 

وي�رشع  الرئي�سية.  اجلل�سة  بدء  قبل  القرار  اتخاذ  يتم  اأن  وميكن  الطبية.  للخربة  ال�ستماع 

]   [ فورا يف رفع طعن احلماية �سد القرار 

1975 موا�سلة اجلل�سة  30 �ستنرب  العليا يومه  اأ�سا�س هذا احلكم قررت حمكمة �ستوتغارت  على 

املدعى عليه.  الرئي�سية يف غياب 

ثانيا

اأ�سا�س.  طعن احلماية ب�رشاحة ل يقوم على 

اأقواله  اإىل  ال�ستماع  يف  عليه  املدعى  حق  ينتهك  اجلنائية:  امل�سطرة  قانون  من   131 املادة  اأحكام 

املن�سو�س عليه يف املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، ول حقه يف املحاكمة وفقا لالأ�سول القانونية 

20 من القانون الأ�سا�سي.  3 من املادة  2، والفقرة  1 من املادة  املن�سو�س عليها يف الفقرة 

39  وهى جماعة اإرهابية من الي�سار املتطرف مت اإن�ساوؤها عام 1970 وهي م�سوؤولة عن العديد من االعتداءات ومعروفة 

اأي�سا با�سم ف�سيل اجلي�س االأحمر.
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هذه  عن  ينبثق  املحاكمة  اإجراءات  يف  نف�سه  عن  والدفاع  امل�ساركة  يف  عليه  املدعى  حق  اأن  وطاملا 

احلقوق الأ�سا�سية، فاإن حقه يف احل�سور ل يتاأثر مبا هو من�سو�س عليه يف املادة 131 من قانون 

اجلنائية.  امل�سطرة 

من  مثل  مثله  يكون  الدعوى،  رفع  يف  بالت�رشف  للقيام  اأهليته  عدم  يف  عمدي  ب�سكل  ي�سبب  فالذي 

– رغم قدرته على احل�سور – مل يح�رش اجلل�سة الرئي�سية اأو تخلى عنها طواعية )انظر الفقرة 3 

امل�ساركة  اإمكانية  املدعى عليه عن  تنازل  اإذا  لكن  الإجراءات اجلنائية(.  131 من قانون  املادة  من 

يف  حقه  ُينتهك  مل  فعندئذ  احل�سور،  يف  حقه  ا�ستعمال  عن  وتخلى  الرئي�سية،  اجلل�سة  يف  �سخ�سيا 

حالة انعقاد هذه الأخرية بدون ح�سوره. 

احلكم 24

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رغم 158/25 يتعلق باملحاكمة

يف حالة الغياب و�سمان املحاكمة 

 1969 21 يناير  القرار ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

حكمت حمكمة برمين البتدائية على الطاعن، اأن يوؤدي غرامة قدرها �ستون ماركا اأملانيا اأو ت�ستبدل 

ال�سري. انتهاكه لأحكام قانون   ملدة يومني ب�سبب 
40

له بالعتقال 

من  للجملة 1  وفقا   1968 يونيو   28 يوم  الربيد  طريق  عن  منزله  يف  بالعقوبة  الطاعن  تبليغ  مت 

املدنية.  امل�سطرة  قانون  من   181 واملادة  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  من   137 املادة  من  الفقرة 1 

يوم  اإل  التبليغ  ي�ستلم  ومل   ،1967 يونيو  17 و18  بني  ما  عطلة  يف  الطاعن  كان  لت�رشيحه  فطبقا 

حمامي  طرق  عن   1967 يوليو   11 بتاريخ  خطية  ر�سالة  باإر�سال  الطاعن  فقام   .1967 يوليو   10

الدفاع اإىل حمكمة ولية برمين البتدائية لرفع دعوى �سد احلكم ال�سادر يف حقه بالعقوبة وطالب 

ال�سابقة. اإىل و�سعيتها  الأ�سياء  باإعادة حالة 

]   [ ينتهك بالتايل حكم حمكمة ولية برمين ال�سادر بتاريخ 7 نونرب 1967 الفقرة 1 من املادة 103 

التحقيق  للمتهم عند  الأ�سا�سي، لأن املحكمة جتاهلت معنى ومدى احلق يف ال�ستماع  القانون  من 

 198/7 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  املحاكمة  م�سطرة  وخالل  املخالفة،  م�ساألة  يف 

.)]98[ 93/22  ،]310[ 303/19  ،]92[ 85/18  ،]207[

40  ال وجود حاليا الإجراء من هذا القبيل؛ فقد مت ا�ستبداله باالإجراء املن�سو�س عليه يف املادة 407 من قانون االإجراءات 

اجلنائية.
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لأن  ذلك  اجلزئية،  اجلنائية  امل�سطرة  يف  الق�سور  اأوجه  تقبل  اأن  الد�ستورية  الناحية  من  وميكن 

اأن  عليه  للمدعى  فر�سة  منح  ي�سمن  املحاكمة،  اأثناء  عليه  املدعى  اإىل  ال�ستماع  يف  احلق  �سمان 

يح�سل على حماكمة عادية بوا�سطة الطعن يف الدعوى )حكم املحكمة الد�ستورية 248/3 ]253[(.

وتتوقف هذه الإمكانية يف احلالت التي ين�رشم فيها اأَجل رفع الدعوى على اإتاحة الفر�سة لإرجاع 

الأمور اإىل ن�سابها. وتكون اأحكام القانون الإجرائي مالئمة، َبْيد اأنه يجب اأن يراعى يف هذا ال�ساأن 

اأن الفقرة 1 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي التي تكفل احلد الأدنى من الحرتام حلق املدعى 

عليه يف ال�ستماع اإىل اأقواله يف كافة الإجراءات الق�سائية بغ�س النظر عن تنظيم املحاكمة من طرف 

 .)]57[  53/7 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر حكم املحكمة  الإجرائية  الأنظمة  خمتلف 

يتعلق  التي ل  الراهنة  اأنه يف حالت مثل احلالة  يوؤخذ بعني العتبار  اأن  اإىل ذلك  بالإ�سافة  ويجب 

يتعلق  اأي�سا  واإمنا  ب�سكل خا�س  بحكم  اأقواله  اإىل  لال�ستماع  عليه  املدعى  ب�سمان حق  فيها  الأمر 

اأقواله.  اإىل  فعال باحلق يف ا�ستماع القا�سي 

ول يوجب املبداأ اأن يبالغ يف ال�رشوط التي يجب اأن تتوفر يف الأطراف للح�سول على حماكمة كي 

ي�سمن لهم احلق يف ا�ستماع القا�سي اإىل اأقواله )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 194/17 

]197[، 147/18 ]150[( ويجب اأن ُيطبق – ب�سكل خا�س يف حالت من هذا القبيل – بعناية فائقة. 

وجتاهلت حمكمة الدولة هذه القاعدة القانونية الد�ستورية الآمرة عند فح�س ال�رشوط التي يجب 

اأن تنتبه عند فر�سها على الطاعن بخ�سو�س اإ�سعار متوقع. حيث من ميلك منزل قارا وغاب عنه 

ملدة عابرة – على �سبيل املثال عند الذهاب يف عطلة ملدة ثالثة اأ�سابيع – لي�س مرغما على اتخاذ اأي 

املتوقعة.  بالإ�سعارات  يتعلق  فيما  احتياط 

وميكن بالتايل للمواطن اأن يعتمد على اإمكانية اإعادة الأمور اإىل ن�سابها يف حالة ما اإذا مت اإخطاره 

بوجوب اأداء غرامة يف م�سكنه عرب الربيد خالل هذه الفرتة وترك ب�سبب جتاهل هذا الإ�سعار الأَجل 

ين�رشم دون رفع دعوى.

احلكم 25

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 395/107 يتعلق بجل�سة ا�ستماع

اأمام املحاكم املخت�سة

حول ال�سمانات القانونية الد�ستورية للحماية يف حالة وقوع انتهاك ل�سمانات املحاكمة )الفقرة 1 من 

املادة 108 من القانون الأ�سا�سي( التي تن�س على: »يحق لكل �سخ�س اأن ُي�سَتمع اإليه اأمام املحاكم«.
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02/1 2003 القرار العام للمحكمة الد�ستورية  اأبريل   30 قرار اجلل�سة العامة ليوم 

القانونية  الأخطاء  �ساأن  �ساأنها  املحاكمة  �سمانات  انتهاك  يف  تطعن  اأن  اأي�سا  حمكمة  لأي  ميكن 

الأخرى عن طريق الطعون القانونية. ويقدم طعن احلماية يف حالة عدم وجود هذا الطعن القانوين 

غالبا  راجع  )وهذا  عناية  الد�ستورية  املحكمة  عمل  اأ�سبعها  التي  املحاكمة  �سمانات  انتهاك  ب�سبب 

اإىل كون هذه الدعاوى كانت اأكرث فعالية يف اإبراز احلقوق الأ�سا�سية من طعون احلماية(. بالبتكار 

اإل يف حت�سن  الذي مل ي�سبب  املدنية  امل�سطرة  101 من قانون  املادة  الت�رشيعي املن�سو�س عليه يف 

طفيف من هذا العبء.

القرار �سيغة 

املنتهكة  للحالت  بالن�سبة  القانوين  الطعن  اأنواع  من  نوع  اأي  على  امل�سطرة  مدونة  تن�س  مل  اإذا 

تعلق  اإذا  القانون  دولة  ملبداأ  خرقا  ي�سكل  فهذا  املخت�سة،  املحاكم  طرف  من  املحاكمة  ل�سمانات 

بالفقرة 1 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي اأو عندما يكون النتهاك املذكور ذا اأهمية بالن�سبة 

للقرار.

الأ�س�س

اأو  اأي مدى  اإىل  م�ساألة حتديد،  العامة حول  اأمام اجلل�سة  امل�سطرة  لهذه  املو�سوعي  الهدف  يدور 

اأن تكون انتهاكات ل�سمانات املحاكمة التي متاثل احلق الأ�سا�سي  حد يقت�سي القانون الأ�سا�سي 

يتم  اأن  ويجب  القا�سي،  طرف  من  ارتكب  قد  الأ�سا�سي(  القانون  من   103 املادة  من   1 )الفقرة 

]   [ ؟ املخت�سة  املحاكم  نف�س  ت�سحيحها من طرف 

تكون الطريقة الق�سائية ل�سالح الأفراد – يف اإطار احلق العام يف الولية الق�سائية – اأي�سا ملراجعة 

اأعمال املحاكم اإذا اأكد الأفراد على وقوع انتهاكات ل�سمان املحاكمة من طرف هذه الأخرية. ويكون 

ما �سبق كنتيجة ملبداأ دولة القانون يف عالقتها مع الفقرة 1 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، 

الد�ستورية. اآنفا املحكمة  اعتمدته  الذي  الق�ساء  اأقره  ما  الق�ساء كامال على نقي�س  ويتخلى 

اأول

القانونية  احلماية  توفري  على  ح�رشية  ب�سفة  الأ�سا�سي  للقانون  القانونية  احلماية  تقت�رش  ل 

القانون  من   19 املادة  من   4 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  التنفيذية  ال�سلطة  اأعمال  �سد 

الأ�سا�سي، واإمنا يجب اأن ت�ستوعب من منظور اأو�سع، ول ي�سمن مع ذلك هذا احلكم القانوين اأن 

بال�رشورة حالت خمتلفة.  توجد 
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املحكمة  اأحكام  )انظر  القانون  لدولة  اأ�سا�سيا  الفعالة عن�رشا  القانونية  ي�سكل �سمان احلماية   .1

الد�ستورية الفيدرالية 118/88 ]123[، 37/26 ]39 والتي تليها[(. ول ي�سمن القانون الأ�سا�سي 

من  املادة 19  من   4 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  املحاكم،  اأمام  القانونية  احلماية  هذه 

الأ�سا�سي. القانون 

واإمنا يتجاوز هذا الن�س القانوين يف اإطار احلق العام يف احلماية الق�سائية، اإىل اإن ي�سبح عن�رشا 

الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  الأ�سا�سية  يتعلق باحلقوق  ما  منه  القانون، ل�سيما  دولة  ملبداأ  اأ�سا�سيا 

.)]107[  99/93 )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  2 من القانون الأ�سا�سي  1 من املادة 

الفعال  الولوج  يف  احلق  على  الفرد  يح�سل  اأن  القانونية:  للحماية  الد�ستورية  ال�سمانات  وت�سمل 

اإىل املحاكم الذي ميثل حتليل املطلب القانوين )مو�سوع النزاع( يف اإطار م�سطرة �سكلية، واأن تبت 

اأحكام ق�سائية ملزمة. النزاع املحاكم من خالل  يف 

2. ي�سمن القانون الأ�سا�سي يف جمال الفقرة 4 من املادة 19 من القانون الأ�سا�سي )كما يف جمال 

اإىل  الولوج  يف  احلق  من  الرغم  على  الق�سائية،  الطعون  وجود  الق�سائية(  الولية  يف  العام  احلق 

املحاكم للح�سول على احلماية القانونية �سد النتهاكات التي حتدث. ول يعني هذا وجود تراكمات 

غري حمدودة من الطعون.

القانونيني – قد  والأمن  ال�سلم  م�سالح  يخدم  نزاع – مبا  كل  اأن  القانون  دولة  مبداأ  اأ(  يقت�سي 

 ]437[ 433/1 ي�سل اإىل نهايته اآجال اأو عاجال )كما مت التاأكيد على ذلك �سابقا منذ �سدور احلكم 

الفيدرالية(. الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  من 

الد�ستور تخوف  اإىل  ا�ستنادا  اأن يحدد متى يحدث هذا ؟ ل يوجد  الثانوي  الت�رشيع  اإىل  ي�سند  هل 

الأ�سا�سي،  القانون  من   19 املادة  من   4 الفقرة  اإطار  يف  ُي�سمن  مل  لأنه  للق�ساء،  اللجوء  من  دائم 

اإىل الق�ساء.  اإل باللجوء  اإطار احلق العام يف الولية الق�سائية،  ول يف 

الأفراد  ُتثار بني  التي  ت�سوية اخلالفات  اأجل  الق�ساء من  اإىل  اللجوء  اأمام  املجال مفتوحا  ويوجد 

اأنف�سهم وبني الأفراد ومالكي ال�سلطة العمومية. وينتج عن هذا اإمكانية تكليف حمكمة م�ستقلة يف 

البت يف جمال احلقوق والواجبات. ويكفي يف هذا ال�سدد اأن مينح النظام القانوين فر�سة وحيدة 

القانون(.  اأن ت�سمنه دولة  اأقل ما يجب  )وهذا  للح�سول على قرار ق�سائي 

وي�سند اإىل امل�رشع مهمة حتديد – مع الأخذ بعني العتبار خمتلف امل�سالح املعنية وحماولة حتقيق 

اأكرث من هيئة  اأم توفري  اإذا كان من الواجب القت�سار على هيئة واحدة فقط،  توازن بينها – ما 

)انظر حكم  الهيئات  تلك  اإليها  ت�ستند  اأن  التي ميكن  وال�رشوط  الظروف  اأي�سا  للمعنيني وحتديد 

 .)]291[  277/54 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة 
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الراهنة  احلالة  يف  داعي  ول  الهيئات.  من  جمموعة  وجود  وجوب  الد�ستور  ذلك  مقابل  يتطلب  ل 

�سمان  املحددة  اخلالفات  بع�س  يف  �رشورة  تقت�سي  القانون  دولة  مبادئ  كانت  اإذا  ما  يقرر  اأن 

الق�سائي  التدخل  ا�ستمرار  من  احلالت  هذه  يف  تخوف  دائما،  يوجد،  ل  لأنه  ثانية.  مراِقبة  هيئة 

اإىل ما ل نهاية.

الهتمام  الفرد على  اإىل عمل  الأقل،  ب( تهدف �سمانات احل�سول على قرار ق�سائي، واحد على 

الناجمة عن انتهاك قانوين حمتمل للفح�س واحل�سول على  النزاعات  بحق من حقوقه واإخ�ساع 

قرار نهائي مت�سق. وتكمن يف هذا، ويف هذا فقط، �سمانات من هذا القبيل.

اأجل  من  للمراجعة  اآليات  بو�سع  التزام  وجود  اأي�سا  الد�ستوري  القانوين  املنظور  من  يتطلب  ل 

اأجل  الأ�سلية. ومن  امل�سطرة  املطبقة يف  القانونية  الأحكام  قد خرقت  املحكمة  كانت  اإذا  ما  حتديد 

– على  الد�ستور  عليها يف  املن�سو�س  القانونية  ت�سمح منظومة احلماية  القانونيني،  والأمن  ال�سلم 

القانون. اأن ُتخطئ يف تطبيق  للمحاكم  بتحليل �سلوك معني ميكن  املعتمدة –  التدابري  عك�س 

اأخرى  اأمور  جانب  اإىل  الأ�سا�سي  القانون  يف  املكر�سة  القانون  دولة  يف  مقبول  �سبق  ما  ج(  يكون 

– من خالل التدابري املوؤ�س�سية وال�رشوط املحددة ذات الطابع الإجرائي – واأن يتم اتخاذ الو�سائل 

القانون. اأثناء تطبيق  اأخطاء  بتفادي حدوث  الكفيلة 

القانون  دولة  مبداأ  اإىل  ا�ستنادا  اأحكامها  املحاكم  ُت�سدر  اأن  �سمان  اإىل  الق�ساة  ا�ستقالل  ويهدف 

ب�سكل ح�رشي. ويجب اأن ت�سمن احلقوق الأ�سا�سية يف اإجراءات املحاكمة – ل�سيما تلك املن�سو�س 

عليها يف العدد 2 من الفقرة 1 من املادة 101 والفقرة 1 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي – اأن 

التاأكد  اأحداث مت  اأ�سا�س معايري مو�سوعية وبناء على  الق�سائي، على  القرار  ي�سدر جهاز حمايد 

منها ب�سكل كاف وعلى حتليل قانوين خاٍل من املحاباة مع اأخذ حجج الأطراف، زيادة على ذلك، 

العتبار.  بعني 

اأ�سا�س هذه املعايري وتاأكدت من غياب الأخطاء وعدم  اإذا ا�ستعر�ست املحاكم امل�ستقلة اإجراًء على 

ارتكابها خرقا جديدا لل�سمانات الد�ستورية يف الإجراء، فعندئذ ل ُيبدى اأي اعرتا�س من الناحية 

القانونية والد�ستورية على اأن تتم مراجعة القرار الق�سائي الذي مت اتخاذه بهذا ال�سكل من جديد 

اأخطاء قانونية.  اأجل �سمان خلوه من  من طرف هيئة لحقة من 

3. توؤخذ بعني العتبار املبادئ املطلوبة لدولة القانون، الذي ل مُييز من حيث اجلوهر بني القانون 

العام يف احلماية الق�سائية والقاعدة القانونية اخلا�سة املت�سمنة يف �سمانة احلماية القانونية التي 

اإل مبجال تطبيقهما. تتعلق فيها الختالفات  ل 
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19 من  املادة  4 من  الفقرة  الذي ت�سمنته  القانوين  الأدب  الق�سائي، ويف جزء من  اأ( يف الجتهاد 

اأن عبارة »ال�سلطة العمومية« امل�ستعملة هنا ل ينبغي اأن تف�رش  القانون الأ�سا�سي التي تن�س على 

التنفيذية.  ال�سلطة  العمومية«  »بال�سلطة  ح�رشية  ب�سفة  يعني  تف�سري  وهو  �سيقا،  تف�سريا  اإل 

من  القانونية  احلماية  الأ�سا�سي  القانون  »ي�سمن  الآتية:  ال�سيغة  يف  �سبق  ما  ُيلخ�س  ما  عادة 

 ،]280[  275/15 )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  خالل القا�سي ولي�س �سد القا�سي« 

 .)]90[ 76/65  ،]340[ 329/49

اأن  بيد اأن اجلزء الثاين من هذه العبارة ُيواجه نقدا متزايدا بناًء على جملة من املربرات اأحدها: 

عبارة »ال�سلطة العامة« وا�سعة وت�سمل اأي�سا ال�سلطة الق�سائية. فال التف�سري التاريخي ول مفهوم 

للعبارة التي تقيد  التف�سري ال�سيق  القانون الأ�سا�سي تربر  19 من  4 من املادة  ومو�سوع الفقرة 

التنفيذية. ال�سلطة  ال�سادرة من  الأعمال  ب�سكل ح�رشي �سد  القانونية  احلماية 

من  الفقرة 4  تف�سري  عن  للتخلي  مربرا  العامة  اجلل�سة  اإىل  الأوىل  الغرفة  ا�ستدعاء  ي�سكل  ل  ب( 

املادة 19 من القانون الأ�سا�سي الذي مت اإجنازه اإىل حدود الآن. وتتطلع الغرفة الأوىل – ا�ستنادا 

اإذا كان  اإىل القيام مبهمة توفري احلماية القانونية  اإىل الراأي القانوين املعتمد يف الوقت الراهن – 

من   103 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  امل�سطرية  ال�سمانات  بانتهاكات  يتعلق  الأمر 

بالقرار.  لها �سلة وثيقة  التي  الأ�سا�سي  القانون 

الأ�سا�سي.  القانون  من   19 املادة  من   4 الفقرة  تطبيق  جمال  حتديد  اإعادة  �سبق  ما  يتطلب  ل 

يكون  الق�سائية  احلماية  يف  العام  احلق  اأن  يعني  الذي  الفرتا�س  مع  القاعدة  هذه  ول تتنافى 

اأدناه(.  )ت.ت(  )انظر الفقرة  اأخرى  م�سمونا حتت افرتا�سات واقعية 

اإذا منح احلق العام يف احلماية  اأي تناق�س  التف�سري ال�سيق لعبارة »ال�سلطة العامة«  ل يظهر من 

الق�سائية احلماية القانونية حلالت ل ت�سملها الفقرة 4 من املادة 19 من القانون الأ�سا�سي مادام 

اإذا: ]   [. وتكون  اأن دولة القانون تتطلب تلك احلماية 

)1( اعرتفت املحكمة الد�ستورية باحلق العام يف احلماية الق�سائية النا�سئ عن مبداأ دولة القانون 

عليها  ل تطبق  التي  املدنية  الق�سايا  يف  القانونية  للحماية  كدعامة  الأ�سا�سية  باحلقوق  واملرتبط 

الفقرة 4 من املادة 19 من القانون الأ�سا�سي )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 118/88 

اإمكانية بت املحكمة ب�سكل  ]185[(. وتتاأكد بهذه الطريقة من   169/97  ،]107[  99/93  ،]123[

ُملِْزم يف وجود احلقوق والواجبات يف ال�سوؤون املدنية. 

خول احلق يف احل�سول على العدالة من خالل املحاكم احل�سول اأي�سا على احلق يف احلماية   )2(

اإذا انتهكت املحكمة لأول  اأي�سا  القانونية يف حالت تقت�سيها دولة احلق والقانون. ويكون الأمر 

امل�سطرية. ال�سمانات  مرة 
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من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  تلك  – خ�سو�سا  القانونية  لالإجراءات  الأ�سا�سية  توؤكد احلقوق 

املادة 101 والفقرة 1 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي – من خالل حق مُماثل للحق الأ�سا�سي 

القانون. التي تقت�سيها دولة  الأدنى  على وجوب اخل�سوع ملعايري احلد 

منا�سبة  يف  الأقل  على   – د�ستوريًة  �سمانًة  القانون  دولة  يف  املحاكم  حتقق  اإمكانية  وجوُد  ُي�سكل 

واحدة – ويجب اأن يتم الوفاء بها. اإذا ا�ستدعت ال�رشورة ذلك حماية املمتلكات القانونية املهمة 

اأن تقرر على ذلك ا�ستثناءات وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد 2  ب�سكل خا�س، ميكن للمحكمة 

الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  الأ�سا�سي  القانون  من   10 املادة  من   2 الفقرة  من 

 ]   [ )1/30

اأي  يف  ت�سري  ل  لأنها  �سبق  ما  مع  الأ�سا�سي  القانون  من   19 املادة  من   4 الفقرة  تتناق�س  ل  ج( 

املادة املذكورة... اإل بعبارات  القانونية م�سمونة  اأن احلماية  اإىل  مو�سع 

اأن يكون حتليل انتهاكات �سمان املحاكمة املرتكبة من طرف  )3( يتنا�سب مع مبداأ دولة القانون 

املحاكم وت�سحيحها يتم اإجنازه يف املقام الأول من طرف املحاكم املخت�سة. وت�سعى دولة القانون 

يتم  اأن  الهدف  هذا  لتحقيق  فعالية  الأكرث  الطريقة  وتكمن  القانونية.  احلماية  فعالية  حتقيق  اإىل 

ت�سحيح انتهاكات �سمان املحاكمة يف اأ�رشع واأقرب طريقة ممكنة من املنظور املو�سوعي. وميكن 

اأن يتم ذلك ب�سهولة من طرف املحاكم بدون مماطلة ول ت�سويف.

امل�س  فيها  مت  التي  احلالت  يف  القانونية  احلماية  الق�سائية  احلماية  يف  العام  احلق  ي�سمن   )4(

ب�سمان املحاكمة يف اأية درجة من درجات التقا�سي، ويعني هذا اأي�سا احلالت التي يتم فيها امل�س 

 ]   [ امل�ساطر يف طلب ال�ستئناف  ب�سمانات 

التي ميكن من خاللها حتليل  الق�سائي  القرار  ال�ستئناف �سد  اإمكانية تقدمي طعون  ُتوجد  عندما 

اإذا  العدالة ب�سكل كامل. خا�سة  اإقامة  اأهداف  املقدمة ف�سيتم حينئذ احرتام  امل�سطرية  ال�سمانات 

عليها يف  املن�سو�س  التقا�سي  الأخرية من  الدرجة  امل�سطرية يف  ال�سمانات  انتهاك  على  الفرد  اأكد 

اأن  لهذا  ويجب  امل�ساألة،  هذه  بحل  عالقة  له  اخلطاأ  اأو  النتهاك  هذا  اأن  وثبت  امل�سطري،  القانون 

م�ستقلة.  ق�سائية  و�سيلة  امل�سطري  القانون  يوفر 

)5( يكفي مع ذلك اأن توجد اإمكانية اإخ�ساع انتهاك ال�سمانات امل�سطرية ملراجعة ق�سائية وحيدة 

]   [ من طرف حمكمة ما 

ثانيا

 ]   [ للت�رشف يف �سياغة نظام للطعون  يعتمد امل�رشع على هام�س وا�سع 
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ب – يقينية القانون اجلنائي وعدم رجعية القواعد القانونية

احلكم 26

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 174/14 يتعلق باخل�سوع للقانون

يف القانون اجلنائي 

من   2 للفقرة  طبقا  القوانني،  اأ�سا�س  على  بناء  اإل  اجلرائم  ارتكاب  على  يعاقب  اأن  ميكن  1.  ل 

املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، اأو بناء اأي�سا على املرا�سيم التي �سدرت يف اإطار ال�سالحيات 

80 من القانون الأ�سا�سي.  1 من املادة  املن�سو�س عليها يف الفقرة 

2.  يجب على امل�رشع اأن يعرب عن موافقته ب�سكل �رشيح ل لب�س فيها لتحديد اجلرمية وم�سمون 

واأهداف ومدى ال�سالحيات املقررة لإمكانية العقوبة، ونوع العقوبة القابلة للتنبوؤ بها انطالقا 

اإليها.  التي ت�ستند  املرا�سيم  القانون، ولي�س يف  املقررة يف  ال�سالحيات  من نف�س 

عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  للحرية  تقييد  مبثابة  للحرية  ال�سالبة  بالعقوبة  احلكم  اأي�سا  3.  يعترب 

104 من القانون الأ�سا�سي.  1 من املادة  1 من الفقرة  يف العدد 

104 من القانون الأ�سا�سي  1 من املادة  1 من الفقرة  ول ي�ستفاد مما هو من�سو�س عليه يف العدد 

اإل القوانني ال�سكلية. ويجب على امل�رشع اأن يحدد ب�سكل كاف الأفعال التي ميكن اأن يعاقب عليها 

يت�سمن  اأن  ميكن  مر�سوما  ت�سدر  اأن  لل�سلطة  ي�سمح  ول  �سكلي،  قانون  يف  العقوبة  ومدى  ونوع 

عليه.  معاقبا  فعال 

1963 3 يوليو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

71 من نظام النقل  2 واملادة  األ�سفيلد البتدائية طبقا للمادة  اإدانة الطاعن من طرف حمكمة  متت 

اأ�سابيع.  ملدة ثالثة  بال�سجن  للحدود  العابر 

الأ�سا�سي،  القانون  من   104 املادة  من   1 الفقرة  ينتهك  فيه  املطعون  احلكم  باأن  الطاعن  واحتج 

تتمتع  ول  �سكلي.  قانون  اأ�سا�س  على  اإل  تفر�س  اأن  ميكن  ل  للحرية  ال�سالبة  العقوبة  اأن  واعترب 

لأنها جمرد مر�سوم.  ال�سكلي،  القانون  بطابع  للحدود  العابر  للنقل  التنظيمية  ال�سلطة 

يكون  اأن  الأ�سا�سي  القانون  103 من  املادة  2 من  الفقرة  عيه يف  ملا هو من�سو�س  ول ميكن وفقا 

كان  كما  اجلرم.  ارتكاب  قبل  �سدر  قانون  يف  حمددة  العقوبة  كانت  اإذا  اإل  عليه  معاقب  فعل  اأي 

وتعترب  اجلنائية،  املدونة  من   2 املادة  من   1 والفقرة  فاميار،  د�ستور  من   116 املادة  يف  ال�ساأن 
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الذي  القانون اجلنائي  ملبداأ امل�رشوعية يف  اأ�سا�سا  الأ�سا�سي  القانون  103 من  املادة  2 من  الفقرة 

اأو تطبيق  العريف  القانون  بناء على تطبيق  اأو  القيا�سي،  التف�سري  اأ�سا�س  العقوبة على  اإقرار  مينع 

باأثر رجعي. القانون 

الأ�سا�سي.  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  من  »مفهوميا«  القانوين  املعنى  هذا  من  ي�ستفاد 

ق�سائية  اأحكام  ت�سدر  اأن  ول ميكن  اجلنائية.  الأحكام  للقانون يف جمال  املجال حمفوظ  هذا  باأن 

 101/1 اإل على اأ�سا�س القانون اجلنائي اجلاري به العمل )من اأحكام حمكمة بافاريا الد�ستورية 

تليها[(.  ]109 والتي 

ل يجب اأن يفهم »بقوانني« املفهوم املن�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي 

اإطار ال�سالحيات  اأ�سدرت يف  التي  املرا�سيم  ال�سكلي فقط؛ واإمنا تدخل فيها  القوانني باملعنى  اإل 

80 من القانون الأ�سا�سي، كما مت الإعالن عنها عدة مرات  1 من املادة  التي ت�ستجيب لها الفقرة 

يقينية  يف  الفيدرالية  احلكومة  طرف  من  عليها  اأي�سا  التاأكيد  ومت  الد�ستورية،  املحكمة  طرف  من 

اأن  يجب  التي  اجلنائي  الطابع  ذات  القوانني  لإ�سدار  ال�سالحيات  تخول  التي  القواعد  حمتوى 

ت�سع �رشوطا �سارمة.

ويجب على امل�رشع اأن يعرب بطريقة وا�سحة يف الرتخي�س لتحديد اجلرمية، ويعرب اأي�سا عن حمتوى 

العقوبة  افرتا�سات  حتدد  اأن  اأي�سا  ويجب  الرتخي�س،  هذا  يف  املقرر  ال�سالحيات  ومدى  وهدف 

ولي�س  امل�رشع،  حددها  التي  ال�سالحيات  نف�س  من  انطالقا  املواطنني  من  للتنبوؤ  القابلة  و�سكلها 

 ،]60[  14/1 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  اإليها  ت�ستند  التي  املرا�سيم  اأ�سا�س  على 

.)]238[ 251/10 274/8 ]302 والتي تيها[،   ،]302[ 282/7  ،]76[ 71/5  ،]334[ 307/2

ل ميكن اأن يعاقب املدعى عليه اإل وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها يف القانون، اأو مر�سوم مت اإ�سداره 

قانوين،  ترخي�س  على  بناء  اإل  التجرمي  يتم  ولن  امل�رشع.  يخولها  التي  ال�سالحيات  اأ�سا�س  على 

اأن »العقوبة« حمددة يف ن�س قانوين اآخر.  اأن تربر بحجة  ول ميكن 

الأنواع  خمتلف  من  بعقوبات  تتعلق  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  اأن  مبا   .2

103 من القانون الأ�سا�سي تهدف  1 من املادة  1 من الفقرة  املفرو�سة بحكم ق�سائي، فان العدد 

اإىل احلماية ب�سكل خا�س من القيود التي ت�سعها ال�سلطة التنفيذية، كق�ساء جنائي، على  اأحكامه 

احلرية طبقا للعدد 1 من الفقرة 1 من املادة 104 من القانون الأ�سا�سي، ول ميكن بالتايل اأن تقيد 

القانون.  املن�سو�س عليها يف  الطريقة  اأ�سا�س قانون �سكلي، وباحرتام  اإل على  احلرية 
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ال�سخ�س  الأ�سا�سي حلرية  باحلق  متوقع،  ب�سكل غري  الأ�سا�سي،  القانون  من   104 املادة  وتتعلق 

2 من القانون الأ�سا�سي.  2 من املادة  2 و3 من الفقرة  املن�سو�س عليه يف العددين 

وكان متوقعا اأ�سال اأن تدرج اأحكام املادة 104 يف مادة واحدة؛ اأي يف املادة 2. ومت لحقا اإحالتها 

التحرير لكي  الق�ساء«، ومل يكن ذلك لأ�سباب منهجية، واإمنا لأ�سباب  »باإدارة  املتعلق  الف�سل  اإىل 

الأ�سا�سية وا�سعا جدا.  املتعلق باحلقوق  ل يبقى اجلزء 

 1 العدد  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  للحرية  قيدا  للحرية  ال�سالبة  بالعقوبة  احلكم  اأي�سا  يعترب 

التي  اجلنائية  العقوبة  تقيد  ل  عندما  وحتى  الأ�سا�سي.  القانون  من   104 املادة  من   1 الفقرة  من 

اإجراء كامال للحرمان من  اإىل جانب تنفيذ العقوبة  يتم النظر فيها احلرية ب�سكل منعزل، وت�سكل 

الإن�سان  حقوق  حماية  اتفاقية  من   5 املادة  من   1 الفقرة  من   ) )اأ الفرعية  الفقرة  )انظر  احلرية 

 .1962 اجلنائي«.  والخت�سا�س  الق�سائية  »ال�سلطة  يف  اأمدت  اأدولف   ،1831 1961. �س.  ل�سنة 

5 والتي تليها(.  �س. 

104 من  1 من املادة  1 من الفقرة  ل ي�ستفاد من املجال املحفوظ للقانون املن�سو�س عليه يف العدد 

من  اإ�سدارها  يتم  التي  القانونية  القواعد  اأي  وحدها؛  ال�سكلية  القوانني  اإل  الأ�سا�سي،  القانون 

يقبل  ما  حتدد  اأن  يجب  الفرتا�سات  نف�س  فاإن  وبالتايل  للم�رشع،  الت�رشيعية  ال�سالحيات  خالل 

.)]64[  61/15 )فقه القانون املدين  من التدخالت، وطبيعة هذه التدخالت 

اإذا يجب على امل�رشع اأن يحدد مبا فيه الكفاية ما يعاقب عليه من اأفعال، ويقرر اأي�سا �سكل ومدى 

العقوبة يف قانون �سكلي، ول ينقل لإدارة العدالة اإل تعيني الفعل املعاقب عليه، وي�سمن بذلك الأمن 

من  بالتايل  تنتزع  ول  الأ�سا�سي،  القانون  من   104 املادة  �سياق وهدف  يف  الفرد  القانوين وحرية 

 ]   [ الأ�سا�سي  القانون  له  التي خولها  امل�سوؤولية  امل�رشع 

وتكون  الت�رشيع،  عن  الناجتة  ال�سالحيات  لبع�س  كنتيجة  ال�سري  قانون  من   21 املادة  تعترب  ل 

التي  ال�سالحيات  اأي نوع من  لكنها ل تت�سمن  القانونية اجلنائية،  الأحكام  نف�سها تكت�سي طابع 

اأو مماثل.  اأحكام قانونية جنائية ذات م�سمون م�ساو  اإ�سدار  الق�سائية من  ال�سلطة  متكن 

وتفتقر بالتايل املادة 71 من لوائح ال�سلطة التنظيمية، بالتايل، لرتخي�س املرور اإىل الأ�س�س القانونية 

القانون الأ�سا�سي.  103 من  2 من املادة  وتعترب باطلة لنتهاكها الفقرة 

وترخ�س  ال�سكلي  القانون  م�ستوى  اإىل  ترقى  ل  التنظيمية  ال�سلطة  لوائح  من   71 املادة  اأن  طاملا 

104 من  1 من املادة  1 من الفقرة  باملرور، فاإنها متثل تهديدا للحرية، وبالتايل تتنافى مع العدد 

الأ�سا�سي. القانون 
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احلكم 27

حكم املحكمة الد�ستورية رقم 346/32 يتعلق بالقواعد اجلنائية يف الأنظمة البلدية

ميكن اأن حتتوي التفاقيات البلدية على اأحكام جنائية مبنية على �سالحيات خا�سة يخولها امل�رشع 

على م�ستوى الولية. ول ت�سفي على هذه الأحكام القانونية يقينية القانون اجلنائي املن�سو�س عليه 

يف الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، اإل اإذا اأمكن للمواطن اأن يتوقع من ال�سالحيات 

العقوبة. �سكل ومدى  واأي�سا  امل�سوؤولية اجلنائية  لل�سلطات وحدود  املخولة  ال�ستثنائية 

 1972 23 فرباير  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

103 من القانون  2 من املادة  اأن يفهم »بالقوانني« وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة  ل ينبغي 

الأ�سا�سي ال القوانني باملعنى ال�سكلي. فقد اأعلنت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأي�سا اأن الأنظمة 

ت�ستجيب  التي  ال�سالحيات  اإطار  يف  �سدرت  اإذا  جنائية  اأحكام  على  حتتوي  اأن  ميكن  الداخلية 

املحكمة  )اأحكام  الأ�سا�سي  القانون  من   80 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  لالفرتا�سات 

الد�ستورية الفيدرالية 174/14 ]185[، 245/14 ]251[، 254/14 ]257[، 21/22 ]25[(. ويطبق 

البلدية. الأوامر  ال�سيء على  نف�س 

ول ميكن بالتاأكيد للقانون ال�سكلي الذي يخول �سالحية اإ�سدار املرا�سيم اأن ينظر اإليه على اأ�سا�س 

من  الد�ستوري  الن�س  هذا  يطبق  اأن  ميكن  ل  كما  الأ�سا�سي،  القانون  من   80 املادة  من   1 الفقرة 

القيا�س. باب 

القيود  من  نوع  لأي  تخ�سع  ل  مرا�سيم  لإ�سدار  القبيل  هذا  من  �سالحية  باأن  ي�ستفاد  ل  اأنه  غري 

من  املادة 103  من   2 الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  اجلنائي  القانون  يقينية  ت�سمن  التي  القيود  اإل 

الأ�سا�سي. القانون 

العقوبة  القانونية تت�سمن ما هو ممنوع وما هي  القاعدة  باأن  الفرد  اأن يعرف  والتي يرتتب عنها 

انُتِهك هذا املنع. اإذا  التي �ستفر�س عليه 

اإىل  ي�ستند  اأوامر،  ت�سدر  اأن  للبلديات  �سالحية  اإ�سناد  اإمكانية  فاإن  احلالة،  هذه  يف  وقع  وكما 

التي  القانونية،  الأوامر  هذه  لي�ست  اإذ  الفيدرايل،  امل�رشع  لها  خولها  التي  اخلا�سة  ال�سالحيات 

التي  القانون هو الذي منح ال�سالحيات  القانونية اجلنائية باملعنى ال�سيق، واإمنا  القاعدة  ت�سكل 

يجب اأن تاأخذ بعني العتبار هذه ال�رشوط. ويجب بالن�سبة للمواطن اأن يتم التن�سي�س على حدود 

العقوبة  حتدد  اأن  يجب  اآخر  مبعنى  البداية،  منذ  العقوبة  �سكل  على  واأي�سا  اجلنائية،  امل�سوؤولية 

القانون. اأ�سا�س هذا  التي �سدرت على  اأ�سند هذه ال�سالحيات ولي�س بالأوامر  الذي  بالقانون 
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كانت  اإذا  ما  حمددة  حالة  يف  يحققوا  اأن  الق�ساة،  ول  للمواطنني  اأخرى،  جهة  من  ميكن،  ول 

ال�سلطة املكلفة باإ�سدار الأوامر خمت�سة لإ�سدار اأحكام قانونية ذات طابع جنائي، وما اإذا كانت 

ال�سالحيات جد مف�سلة بحيث ميكن من  تكون  اأن  بالتايل  كافية. ويجب  اإليها  املفو�سة  ال�سلطات 

خاللها حتديد ما اإذا كانت الأفعال املعاقب عليها التي مت تنظيمها يف املرا�سيم تتنا�سب مع مقا�سد 

تقييمها ؟  امل�رشع وكيف ميكن 

ول ينبغي مع ذلك لهذه ال�سالحيات اأن تنظم الأفعال املعاقب عليها يف جميع تفا�سيلها. ول ت�ستويف 

اإل  القبيل  هذا  من  ل�سالحيات  بالن�سبة  الأ�سا�سي،  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  �رشوط 

ك�سكل  املمكنة  الواقعية  العنا�رش  الكفاية،  فيه  مبا  وا�سحة  بطريقة  حتديد  خاللها  من  اأمكن  اإذا 

املعروفة. القانوين  التف�سري  لقواعد  العقوبة وفقا  اجلرمية ونوع ومدى 

الأمر  يتعلق  مل  ما  الأوامر،  اإ�سدار  اإمكانية  ر�سمية  �سلطة  اإىل  ي�سند  اأن  للم�رشع  ذلك  مع  وميكن 

من   1 العدد  يف  عليها  املن�سو�س  للقانون  املحفوظ  املجال  تخ�سع  التي  احلرية  على  قيود  بو�سع 

الد�ستورية  املحكمة  حكم  ال�سدد  هذا  يف  )انظر  الأ�سا�سي  القانون  من   104 املادة  من   1 الفقرة 

الفيدرالية 174/14 ]185 والتي تليها[(، بناء على �سلطة تقديرية حمددة يف اإطار الإطار اجلنائي 

اأ�سندت لها، وترتكز  اأ�سا�س ال�سالحيات التي  لكل فعل من الأفعال اجلنائية على حدة، تقوم على 

هذه الإمكانية على تكييف تقييم كل �سلوك مع ج�سامة النتهاكات التي ت�ستوجب العقوبة يف الأوامر 

بها. اخلا�سة  الإقليمية  لالأجهزة  والقت�سادية  الهيكلية  واأي�سا اخل�سائ�س 

احلكم 28

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 41/26 يتعلق بال�سطرابات العمومية اخلطرية 

من   360 املادة  من   )11(  1 الفقرة  من   2 )العدد  العام  بالنظام  املتعلقة  اجلنائية  الأحكام  تتوافق 

103 من القانون الأ�سا�سي.  2 من املادة  املدونة اجلنائية( مع الفقرة 

احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 24 مايو 1969 وفقا للمادة 24 من قانون املحكمة 

الد�ستورية

غرامة  بـاأداء  العام  بالنظام  مت�س  اأفعال  ارتكب  اأو  حر�س،  اأو  مهني،  ب�سكل  اأخل  من  كل  يعاقب 

القانون  من   160 املادة  من   1 الفقرة  من   11 للعدد  وفقـا  اأملانـي  مـارك  خم�سمائة  اإىل  قد ت�سل 

اجلنائي. 
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قام الطاعن رفقة �سخ�س يعرفه بجر مقعد حديقة ليلتي 29 و30 من �سهر �ستنرب 1967 وو�سعاه 

الثاين  يف  البتدائية  �سبورغ  وولف  حمكمة  عليه  وحكمت  الراجلني.  مرور  ليمنعا  الر�سيف  فوق 

والع�رشين من يناير 1968 باأداء غرامة تقدر مبائة مارك اأملاين اأو بعقوبة بديلة تقدر بع�رشة اأيام 

الأوىل  الفقرة  من  الثاين[  )]اخليار  العام  بالنظام  املتعلق  اجلنائي  احلكم  ويتوافق  ال�سجن،  من 

103 من القانون الأ�سا�سي. 2 من املادة  160 من القانون اجلنائي( مع الفقرة  )11( من املادة 

العقوبة  حتديد  مت  اإذا  يعاقب  اأن  الأ�سا�سي،  القانون  من   103 املادة  من   2 للفقرة  وفقا  ميكن   .1

من   103 املادة  من   2 الفقرة  الد�ستورية  الناحية  من  ومتنع  اجلرم،  ُيرتكب  اأن  قبل  ما  قانون  يف 

تطبيق  اإىل  اللجوء  اأي�سا  ومتنع  رجعي  باأثر  اجلديدة  اجلنائية  القواعد  تطبيق  الأ�سا�سي  القانون 

العريف. القانون  اأو  القيا�س  العقوبة عن طريق 

تقت�سي الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، اأي�سا باأن حتدد العقوبة »قانونيا«، ويتعني 

اأن يعرف ما هي الأفعال التي ت�ستوجب العقوبة والعقوبات التي قد يتعر�س لها  على كل �سخ�س 

املحكمة  )اأحكام  ب�سكل منا�سب  �سلوكه  التحكم يف  ي�ستطيع  لكي  الأفعال،  ارتكب فعال من هذه  اإذا 

 .)]285[  269/25 الفيدرالية  الد�ستورية 

ول ميكن مع ذلك للقانون اجلنائي اأن يرتك متاما ا�ستعمال املفاهيم العامة، التي ل ميكن اأن حتدد 

ب�سكل عام كل فعل جنائي، ولهذا تقت�سي اأن يقوم القا�سي بتف�سريها )اأحكام املحكمة الد�ستورية 

 .)]237[  234/11 الفيدرالية 

ويقت�سي بالتايل وفقا للفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، اأن ل حتدد اإمكانية العقوبة 

اإطار حمدد.  اإل ب�سكل قانوين و�سمن 

اأن تكون لنماذج جنائية ب�سفة خا�سة؟ ويتوقف اليقني  ما هي درجة اليقني القانوين التي ينبغي 

القانوين املطلوب على خ�سو�سيات اجلرم املعني، وعلى الظروف التي اأدت اإىل تنظيمه. ويجب يف 

كل الأحوال اأن يحدد القانون الفرتا�سات املمكنة للعقوبة ب�سكل دقيق، خا�سة اإذا كانت العقوبة 

 .)]254[  251/14 الفيدرالية  الد�ستورية  )اأحكام املحكمة  خطرية جدا 

العام ب�سكل كاف.  املتعلق بالنظام  الن�س اجلنائي  2. مت حتديد 

 )11( 1 اأي حالة �ستطبق املحاكم الفرع الثاين من الفقرة  ميكن للمواطن اأن يعرف ب�سكل عام يف 

من املادة 160 من القانون اجلنائي. ويقبل حمتوى هذا الن�س القانوين يف الواقع وبتف�سري وا�سع. 

مت  التي  التقليدية  القواعد  من  جمموعة  اإىل  ينتمي  باأنه  خ�سو�سياته  ذلك  من  الرغم  على  وتكمن 

حتديدها ب�سكل دقيق من طرف الق�ساء خالل عدة عقود. 
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احلكم 29

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 269/25 يتعلق بتقادم الدعوى اجلنائية

1.  تن�س الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي على الفرتا�سات التي ميكن اأن حتدد من 

العقوبات وت�سديدها بوا�سطة تطبيق  العقوبة على �سلوك معني، ومتنع حتديد  اإمكانية  خاللها 

باأثر رجعي.  القانون 

2.  تنظم الأحكام املتعلقة بالتقادم الزمني، الذي ميكن اأن يتعر�س له فعل معني للمتابعة اجلنائية. 

من  عليه يف من خاللها  املن�سو�س  الرجعي  لالأثر  بالتقادم  املتعلقة  الأحكام  بالتايل  ول تخ�سع 

103 من القانون الأ�سا�سي.  2 من املادة  الفقرة 

ل  بال�سجن  عليها  ُيعاقب  التي  اجلرائم  حالة  يف  تنفيذه  يتم  مل  تقادم  تعليق  اأو  تاأجيل  ينتهك  3.  ل 

اأو مبداأ امل�ساواة.  مبداأ دولة القانون 

 1969 26 فرباير  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

اأول

يف  الزمنية  الفرتة  بح�ساب  املتعلق  القانون  من   1 املادة  من   1 للفقرة  الد�ستوري  التحقيق  دعوى  يف 

 .)315 1 �س.  )اجلريدة الر�سمية الفيدرالية، عدد   1965 اأبريل   13 امل�سائل اجلنائية املوؤرخة يف 

1961 دون تقادم جرائم القتل التي تعود اإىل فرتة النظام  31 دجنرب  اأراد امل�رشع اأن يحول يوم 

الوطني ال�سرتاكي وفرتة ما بعد احلرب. 

ت�سمل الفقرة 1 من املادة 1 من القانون املتعلق بح�ساب الآجال – خا�سة – اآجال التقادم يف امل�سائل 

اجلنائية املتعلقة بالأفعال املعاقب عليها، وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف القانون ال�سادر يف يوم 31 

1961 الأمر الذي يوؤدي اإىل متديد فرتات التقادم املعمول بها.  دجنرب 

ثانيا

الفقرة 1  اجلنائية  امل�سائل  يف  الآجال  بح�ساب  املتعلق  القانون  من   1 املادة  من   1 الفقرة  تنتهك  ل 

103 من القانون الأ�سا�سي التي توؤدي اإىل متديد فرتة التقادم بالن�سبة ملتابعة املجرمني  من املادة 

ملدة طويلة : بال�سجن  عليها  ُيعاقب  التي 
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1. ل يعاقب عن الفعل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، 

اإل اإذا مت حتديد اإمكانية العقوبة ب�سكل قانوين قبل اأن يتم ارتكاب اجلرمية. ومتنع مثال املادة 116 

من د�ستور فاميار الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، اأن يعاقب ال�سخ�س على اأ�سا�س 

قانون مل يدخل حيز التنفيذ وقت ارتكاب الأفعال املعاقب عليها، اأو كان ل ميكن اأن يعرف مرتكب 

ثم  ]119[(. ومن   111/7 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  بالقانون  اإل  الإجرامية  الأفعال 

طريق  عن  العقوبة  اإقرار  اأو  رجعي  باأثر  الد�ستورية  الناحية  من  اجلنائية  القواعد  تطبيق  مُينع 

]   [ القيا�س 

اإثبات  على  رجعي  باأثر  القانون  يطبق  اأن  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  متنع 

العقوبة.  لت�سديد  بالن�سبة  واأي�سا  العقوبة 

يتعلق  �سيء  اإىل  ذلك  من  العك�س  على  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  ت�رش  2. مل 

بالتقادم طاملا اأن فعال ما معاقبا عليه يتابع عنه بطريقة د�ستورية ويجب اإدانته بعقوبة معينة، لأن 

اإىل الوقت املطلق بـ »متى« ولي�س اإىل مدة املالحقة اجلنائية.  اإل  هذه املادة مل ت�رش 

اجتماعية،  والثانية  اأخالقية،  اإحداهما  القيم:  من  اثنني  على  جنائية  قانونية  قاعدة  كل  وحتتوي 

القيمتني  هاتني  عن  ويرتتب  معينة.  لأفعال  التجرمي  باإمكانية  خاللهما  من  الدولة  �سلطة  وتتمتع 

املن�سو�س  العقوبة  اإمكانية  كالهما  وي�سكل  مرتكبها،  تهدد  التي  والعقوبة  اجلرمية  �سكل  حتديد 

103 من القانون الأ�سا�سي. 2 من املادة  عليها يف الفقرة 

ولهذا اإذا ا�ستوجب اإقرار العقوبة عن القيام ب�سلوك م�رش من خالل ن�س قانوين يت�سمن ال�رشوط 

املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، ويجب اأن يتوافق مع الد�ستور 

اإل بالقانون. اإمكانية فر�س العقوبة ل حتدد  اأن  حتى ي�سبح »فعال معاقبا عليه«. وهذا يعني 

اإمكانية  لأن  اجلرم،  ارتكاب  قبل  القانون  حدده  اإذا  اإل  عليه  معاقبا  ت�رشف  يعترب  اأن  ميكن  ول 

اإمكانية العقوبة باملتابعة،  العقوبة على فعل معني يعد مبثابة افرتا�س ملتابعة اجلاين، مهما كانت 

اآنفا  ارتكابه  مت  عليه  معاقب  فعل  يفقد  ول  العقوبة،  فر�س  اإمكانية  تلقائيا  تعني  ل  املتابعة  بينما 

لأ�سباب  ب�سببه  املالحقة  املمكن  من  يكن  مل  اأو  للمالحقة  يتعر�س  مل  لكونه  ال�رشعية  عدم  طابع 

اأو مادية.  قانونية 

اأن  خاللها  من  ميكن  التي  الفرتا�سات  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  حتدد 

عن  املتابعة  اأثناءها  تتم  اأن  يجب  التي  بالآجال  املتعلقة  الأحكام  وتنظم  عليه،  معاقب  فعل  يعترب 

عليه.  فعل معاقب 
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خارج  تتاأثر  ل  العقوبة  اإمكانية  ف�ستكون  باملتابعة،  فقط  تتعلق  القانونية  الأحكام  هذه  اأن  طاملا 

اأو انتهاء  اأن يعترب متديد  103 من القانون الأ�سا�سي، وبالتايل ل ميكن  2 من املادة  جمال الفقرة 

الفيدرالية  الد�ستورية  ال�سياق حكم املحكمة  )يف نف�س  الد�ستوري  املبداأ  التقادم خُمالفة لهذا  اآجال 

 .)]423[ 418/1

 ]   [ 3. يوؤكد هذا الأمر تاريخ و�سع هذه القاعدة القانونية 

ثالثا

ل تخالف الفقرة 1 من املادة 1 من القانون املتعـلق بالآجال يف امل�سائل اجلنائية مبداأ دولة القانون :

القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  نطاق  – خارج  رجعي  باأثر  القوانني  تطبيق  يعترب  ل   .1

»اليقني  مبداأ  عن  هنا  تنبثق  د�ستورية  قيود  هناك  ذلك  ومع  ذاته.  حد  يف  مقبول  غري  الأ�سا�سي – 

القانون.  امل�ستنتج من مبداأ دولة  القانوين« 

ِتها  ِبُرمَّ اأثرت على ال�سورة  اإىل املبادئ العامة واإىل الأفكار التوجيهية التي  وينتمي املبداأ املذكور 

التي انطلق منها امل�رشع قبل اإقرار الد�ستور، والتي مل يتم ت�سميمها يف مبداأ قانوين خا�س )اأحكام 

)]403[  380/2 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة 

اإدراجه  يتم  املكتوب، ومل  الد�ستور  مبادئ خا�سة يف  اأو �سياغته يف  املبداأ  يتم حتديد هذا  طاملا مل 

اأو مانعة ذات مرتبة د�ستورية حمددة ومف�سلة، ف�سيكون عبارة عن مبداأ  اآمرة  يف قواعد قانونية 

 89/7 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  املادية  للظروف  وفقا  حتديده  يتطلب  د�ستوري 

تليها[(. ]92 والتي 

على  قادرا  املواطن  يكون  اأن  تقت�سي  القانون،  دولة  مبداأ  عن  النا�سئة  القانوين  الأمن  ُم�َسلََّمة  اإن 

الت�سدي جلميع التدخالت والت�رشفات املمكنة للدولة �سده ب�سكل منا�سب، وميكن مبدئيا اأن يعتمد 

امل�رشع على عدم ربط تبعات الأحداث التي مت اإدماجها �سابقا، والتي مل توؤخذ بعني العتبار عند 

)بالأثر الرجعي الكامل(.  وقوع هذه الأحداث 

اأن تتطلب ثقة املواطنني حماية و�سعهم القانوين �سد التقليل من  وميكن، يف ظل بع�س الظروف، 

قيمتهم بوا�سطة اأحكام قانونية لحقة، توؤثر يف الق�سايا الراهنة ولو مل يتم قبل اإدماجها )بالأثر 

الناق�س(. الرجعي 

ويعني الأمن القانوين للمواطن اأ�سا�سا كل �سيء يحمي الثقة كما جاء يف )اأحكام املحكمة الد�ستورية 

 .)]324[ 313/15  ،]297[ 288/14  ،]271[ 261/13 الفيدرالية 
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املادية.  العدالة  اأي�سا  ت�سمن  اأن  واإمنا  القانوين،  الأمن  فقط  ي�سمن  اأن  القانون  دولة  يف  يجب  ل 

املحكمة  )اأحكام  مت�ساو  ب�سكل  العتبار  بعني  ياأخذهما  اأن  الوجهني  كال  يف  للم�رشع  ول ميكن 

]92 والتي تليها[(.  89/7  ،]237[  225/3 الفيدرالية  الد�ستورية 

ل�سالح  اإما  يقرر  اأن  املادية،  العدالة  مع  القانوين  الأمن  تعار�س  اإذا  امل�رشع  من وظيفة  و�سيكون 

وظيفته  ا�ستعمال  يف  التع�سف  عدم  ذلك  يف  ويراعي  املادية،  العدالة  ل�سالح  اأو  القانوين  الأمن 

الد�ستورية  الأ�سباب  بدعوى  الت�رشيعي  القرار  على  يعرت�س  اأن  ذلك  بعد  ميكن  ول  الت�رشيعية، 

)اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 225/3 ]237 والتي تالها[، 313/15 ]319 والتي تليها[(.

على  ي�ستند  اأن  للمواطن  ا�ستثناءات«. ول ميكن  بدون  »الثقة  مل�ساألة  الد�ستورية  احلماية  تطبق  ل 

ثقته  اإىل  ينظر  اأن  للم�رشع  ممكنا  يكن  مل  اإذا  القانون،  دولة  مبداأ  عن  كتعبري  الثقة  حماية  حجة 

با�ستمرار بالتنظيم القانوين )اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 288/14 ]298[( اأو اأن الثقة 

يف و�سع قانوين حمدد لي�س لها ما يربرها من الناحية املادية )اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

261 ]271[، ال�سوابق الق�سائية املتعددة(. ويف هذه الق�سية هنا. ل يتدخل القانون املتعلق بالآجال 

الوقائع  على  يطبق  ول  املا�سي.  يف  وقعت  التي  الأحداث  تغريت  اإذا  الالحق  اجلنائي  املجال  يف 

 1 1 من املادة  1(. توؤدي الفقرة  2 من  التي تقادمت تبعاتها بدخول القانون حيز التنفيذ )الفقرة 

التقادم يف امل�ستقبل. اآجال  اإىل متديد  امل�سائل اجلنائية بكل ب�ساطة  املتعلق بالآجال يف  القانون  من 

ال�سالبة  بالعقوبة  عليها  ُيعاقب  التي  اجلرائم  ملالحقة  بالن�سبة  التقادم  اآجال  متديد  عن  يرتتب  ل 

للثقة.  بالن�سبة  ُيذكر  اأي �رشر  الد�ستوري  املنظور  ل�سنوات طويلة من  للحرية 

حكم 30

حكم املحكمة الد�ستورية رقم 1/92 يتعلق باحل�سار من ِقَبل املتظاهرين 

 
41

التف�سري الوا�سع ملفهوم العنف املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 140 من القانون اجلنائي 

من  املادة 103  من   2 الفقرة  ينتهك  جال�سني  املتظاهرون  فيها  يظل  التي  بالحتجاجات  املتعلق 

الأ�سا�سي.  القانون 

 ،719  ،718 احلماية  )طعن   1995 يناير   10 بتاريخ  الأوىل  الغرفة  عن  ال�سادر  احلكم 

 )89/723  ،722

بطريقة غري  �سخ�سا  اأرغم  بغرامة كل من  اأو  �سنوات  اإىل ثالث  ت�سل  قد  بال�سجن ملدة  ُيعاقب  االإكراه   :240 41  املادة 

م�رشوعة وذلك بتعنيفه اأو تهديده باإحلاق �رشر ج�سيم به من اأجل اأن يقوم بعمل ما اأو ي�سمح بالقيام به اأو باإهماله. 
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الأ�س�س

– اأ –

اأمام  اإدانة الطاعنني عن ارتكابهم الإكراه اجلماعي، عندما قاموا مبظاهرة، وظلوا جال�سني  متت 

القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  انتهاك  فيها  اإدانتهم  الطاعنون  ويعترب  ع�سكرية.  موؤ�س�سة 

الأ�سا�سي، وندد الطاعن الثالث والرابع اأي�سا بانتهاك احلق يف الدعوى املن�سو�س عليه يف الفقرة 3 

20 من القانون الأ�سا�سي. من املادة 

– ب – 

اأ�سا�س. طعون احلماية تقوم على 

اأول

املطعون  للدولة  العليا  املحكمة  واأحكام  الدولة  ال�سادرة عن حمكمة  فيها  املطعون  الأحكام  تنتهك 

القانون الأ�سا�سي. 103 من  فيها الفقرة 2 من املادة 

الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  دللة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  عر�ست   .1

والتي   114[  108/17 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  باخل�سو�س  )انظر  دعاوى  عدة  يف 

]234 والتي تليها[(.  206/73 تليها[، 

مل ين�س طبقا لهذا التنظيم القانوين فقط على منع تطبيق الأحكام القانونية اجلنائية باأثر رجعي، 

يخ�سع  بحيث  حمدد  جد  ب�سكل  العقوبة  افرتا�سات  يخ�سع  اأن  امل�رشع  على  اأي�سا  فر�س  واإمنا 

جميع  يف  ويقارنها  القانونية،  القاعدة  منطوق  اإىل  عليها  املعاقب  الأفعال  وج�سامة  التطبيق  جمال 

لتحقيق هدفني مزدوجني:  اللتزام  التف�سري. وي�ستعمل هذا  بوا�سطة  الأحوال 

اإمكانية توقع ماذا يرتتب عن  القانونية،  القاعدة  للمخاطبني من خالل  اأن ي�سمن  يجب من جهة، 

العقوبة؟ له من  �سلوك ممنوع وما �سيتعر�سون 

�سلوك  حول  القرارات  اتخاذ  يكون  باأن  م�سبقا،  ي�سمن  اأن  امل�رشع  على  ثانية،  جهة  من  ويجب، 

ال�سلطة  طرف  من  اأو  التنفيذية،  ال�سلطة  لخت�سا�س  لحقا  جمال  اأي  يرتك  ول  عليه،  معاقب 

املحفوظ  املجال  اأن  على  تن�س  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  لأن  الق�سائية، 

القانون. املحاكم اجلنائية يف تطبيق  يقيد  للقانون  ال�سارم 
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ل ي�ستبعد على الرغم من ذلك تطبيق املفاهيم التي تتطلب اإىل حد كبري تف�سريا من طرف القا�سي. 

اأ�سكال  تعدد  العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  اجلنائي  القانون  يف  اأحكام  اإقرار  يف  امل�رشع  يحتاج  ولهذا 

كان  ما اإذا  حول  ال�سكوك  اإثارة  من  مفر  ل  ويكون  اجلنائية،  الأحكام  وجتريد  وعمومية  احلياة، 

اأم ل �سمن الإطار القانوين. �سلوك ما يندرج 

ويجب يف جميع الأحوال على املخاطبني بالأحكام القانونية اأن يتوقعوا العقوبة على �سلوك معني، 

اأقل قبول لعدم التوفيق.  ويكون خطر التعر�س للعقوبة يف حالت حمددة 

قيا�سا  العقوبة  اإقرار  اأن مينع  ال�رشعية،  مبداأ  متطلبات  من  باأن  الق�سائي  الجتهاد  من  وي�ستفاد 

على العرف، ول يفهم يف هذا ال�سدد »القيا�س« وفقا للمعنى التقني ال�سيق، واإمنا يفهم منه اأي�سا 

املعنى الذي ي�ستبعد اأي تطبيق قانوين قد ُي�ستنتج من الن�س الت�رشيعي القائم على فر�س العقوبات.

يتجلى كمعيار  الذي  القانوين  الن�س  �سوى  القانونية،  القاعدة  تف�سري  يكون مو�سوع  اأن  ل ميكن 

حا�سم يهدف معناه احلريف املمكن للقانون، وي�سع حدا خارجيا للتف�سري الق�سائي املقبول. ومبا 

اأن الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي ت�سمن للمخاطبني من طرف الأحكام القانونية 

وجهة  من  انطالقا  منها،  الأدنى  احلد  يحدد  اأن  يجب  التي  اجلنائية  بالعقوبة  التنبوؤ  على  القدرة 

 ]   [ النظر هذه 

2. تتوافق املادة 240 من القانون اجلنائي لالحتجاجات فيما يخ�س بدائل »الإكراه« مع الفقرة 2 

.
42

 ]   [ 103 من القانون الأ�سا�سي  من املادة 

ويعترب مفهوم »الإكراه« املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 240 من القانون اجلنائي متوافقا 

103 من القانون الأ�سا�سي.  2 من املادة  مع الفقرة 

3. يعترب على العك�س من ذلك تف�سري مفهوم »الإكراه« املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 240 

من القانون اجلنائي من طرف املحاكم باأنه يخرق الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي 

التالية: لالأ�سباب 

اأ( اإن القرار املطعون فيه يرتكز على تف�سري مفهوم »الإكراه« الذي مت تطويره من طرف الجتهاد 

 ]   [ العليا خالل زمن طويل  للمحاكم  الق�سائي 

42  املادة 240 الفقرة 2 تن�س على: »يكون الفعل غري قانوين اإذا ا�ستعمل بالعنف اأو التهديد بال�رشر من اأجل الهدف 

املن�سود وي�ستخف )يعترب( ال�سجب«.
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 1969 لعام  الفيدرالية  للمحكمة  »لْيبل«  حكم  يف  الق�سائي  الجتهاد  الراهن  الو�سع  يف  و�سجل 

املن�سو�س  »الإكراه«  مفهوم  باأن   .)]54[  46/23 اجلنائية  امل�سائل  يف  الفيدرالية  املحكمة  )اأحكام 

عليه يف الفقرة 1 من 240 من القانون اجلنائي ل يت�سمن الحتجاجات »امل�ستعملة للقوة اجل�سدية 

بال�رشورة.  مبا�رشة« 

واإمنا ميكن اأن يتم ا�ستيفاء هذا ال�رشط بب�ساطة با�ستخدام ال�سخ�س الأقل قدر من القوة اجل�سدية، 

ب�سكل  العتبار  بعني  العقوبة  توؤخذ  اأن  يجب  ولهذا  لل�سحية.  نف�سيا  اإيذاءا  خاللها  من  وي�سبب 

النف�سية«. الآثار   ]   [ حا�سم على �سوء »حجم 

ملفهوم  املادي«  طابعه  من  »كتجريد  اأو  »كعقلنة«،  عام  ب�سكل  اإليه  امل�سار  التف�سري  هذا  يرتكز 

املوجبة  الآثار  تلك  اأمام  فعال،  ب�سكل  الإرادة  الرغبة يف حماية حرية  اأ�سا�سه يف  »الإكراه«. ويجد 

للعقاب، والتي تكون بالتاأكيد عظيمة، ولكنها تكون اأكرث فعالية من ا�ستخدام القوة املادية )اأحكام 

املحكمة الفيدرالية يف امل�سائل اجلنائية 145/1 ]147[، 102/8 ]103[ واأحكام املحكمة الد�ستورية 

تليها[(.  ]242 والتي   206/73 الفيدرالية 

اجلنائي  الفقه  كتب  ويف  الق�سائي،  الجتهاد  طرف  من  »الإكراه«  مفهوم  عبارة  مناق�سة  ومتت 

الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  يف  املو�سوع  بهذا  املتعلقة  املالحظات  )انظر  والد�ستوري 

ب�ساأن  ال�سادر  الد�ستورية  املحكمة  حكم  يعطى  اأن  ميكن  تليها[(.ول  والتي   232[  206/73

 ]   [ موتالجنن تو�سيحا لالأمر ب�سب تعادل الأ�سوات يف الغرفة 

اأ�سل خم�سة،  اأ�سوات من  ب( متكنت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، باإ�سدار حكم باأغلبية ثالثة 

واأنه  فيها،  املطعون  القرارات  عليه  ترتكز  الذي  »العنف«  مفهوم  ف�رش  الذي  الراأي  تر�سيخ  من 

 ]   [ 103 من القانون الأ�سا�سي  2 من املادة  مفهوم يتنافى مع ما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

اآليات  طاملا اأن ممار�سة القوة على اإرادة طرف ثالث ورد �سمن مفهوم »الإكراه« واأن ِذْكر بع�س 

العقوبة،  لها وظيفة لتحديد من ي�ستحق  القانون اجلنائي  240 من  املادة  2 من  الفقرة  الإكراه يف 

القوة  ون�رش  التهديدات  على خالف  الإكراه  اآليات  الأخرية، حتديد  هذه  من  ينطلق  اأن  يجب  فاإنه 

الفاعل. املادية من طرف 

للظروف  والروحي  الفكري  للتاأثري  املادية  القوة  با�ستعمال  تتعلق  ل  التي  الإكراه  اآثار  ت�ستجيب 

املن�سو�س عليها يف بدائل التهديد، ولكن لي�س لتاأثري ا�ستخدام القوة املادية اجل�سمانية كخا�سية 

الإكراه.  من خ�سائ�س 

ُيفقد الوظيفة امل�سندة للم�رشع لتحديد من ي�ستوجب  ويخفف بالتايل الفعل امل�سكل لالإكراه ب�سكل 

العقاب الناجت عن الإكراه الالزم واملعتاد على حرية الإرادة لالأطراف الأخرى. ويربط حتما بني 
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العنا�رش املتعددة لأ�سكال من ال�سلوك التي تعترب منا�سبة من الناحية الجتماعية، والتي ُت�ستبعد 

من   240 املادة  من   2 الفقرة  يف  الت�سحيحي  اللوم  ا�ستحقاق  �رشط  خالل  من  للعقاب  قابليتها 

.
43

لالحتجاجات  اجلنائي  القانون 

اأدرجت فيه  اإىل تو�سيع مفهوم »الإكراه« لدرجة  وا�سطرت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية بالتايل 

»ثقل الآثار النف�سية«. واأقرت بهذه الطريقة مهمة حتديد واإثبات املفاهيم لكن لي�س ب�سكل عر�سي 

الإكراه.  بالن�سبة ملفهوم  ال�ساأن  كما هو 

غري اأن هناك حاجة اإىل ا�ستجالٍء يو�سح كل اجلوانب حول متى يكون الأثر النف�سي مهما؟ وبالتايل 

فالإحالة عن »متى« يكون ا�ستحقاق العقوبة الت�سحيحية غري منا�سب، بناء على تو�سيح ال�سكوك 

الإكراه. الق�سائي ملفهوم  ب�سبب تو�سيع الجتهاد  ُتثار  التي 

ال�سيكولوجية  الناحية  من  مينع  الذي  املادي  ال�سلوك  عن  اليقني  من  يكفي  مبا  التنبوؤ  ميكن  ول 

مفهوم  تف�سري  بخالف  فر�سها،  يجب  ل  اأو  يجب  التي  الأ�سياء  وعن  اإرادتهم  فر�س  من  الآخرين 

من   2 الفقرة  يف  املت�سمنة  الوقائية  الآثار  وكافة  العليا  للمحاكم  الق�سائي  الجتهاد  يف  الإكراه 

الأ�سا�سي.  القانون  املادة 103 من 

تكون  اأن  ولهذا ميكن  املادي،  باحل�سور  اإل  فيها  الإكراه  يكون  ل  التي  احلالة  امل�رشع  يحدد  ومل 

عامة  حالة  يف  العقوبة  ا�ستحقاق  يعدد  مل  امل�رشع  لأن  املُْكَره،  على  النف�سية  الطبيعة  ذات  بالآثار 

على  العقوبة  تكييف  حول  قناعته  اإىل  ال�ستناد  حرية  حمددة  حالة  يف  للقا�سي  ترك  بل  وجمردة، 

فعل معني. وتفتح هذه املتابعة عن فعل الإكراه جمالت كبرية.

وت�سكل اإجراءات احلظر على التظاهر �سد الطاقة النووية من جهة، وعلى التظاهرات �سد قرارات 

من  العابر،  املرور  تخطيط  اأو  الإعانات،  من  التخفي�س  اأو  الر�سوم،  من  الرفع  اأو  العمل،  اأرباب 

اأدلة على هذا. جهة اأخرى، 

باأن  مكانتها،  من  انطالقا  العليا  للمحكمة  الرابعة  اجلنائية  الغرفة  اأبرزتها  التي  النتيجة  وكانت 

املحكمة  تو�سعت  ثم  الوقت،  مرور  رغم  دللته  يفقد  مل  الوا�سع،  الإكراه  مفهوم  عن  الناجت  ال�سك 

لالإكراه  جدا  �سيق  مفهوم  من  الغت�ساب  كمجال  اأخرى  جمالت  يف  اخل�سو�س  على  الفيدرالية 

.)2204 1981، �س.  القانونية اجلديدة،  )الأ�سبوعية 

43  املادة 240 : االإكراه يعترب فعل غري م�رشوع اإذا كان ا�ستخدام العنف اأو التهديد باإحلاق ال�رشر لنيل غر�س حمدد 

اأمرا خ�سي�سا. 
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الإكراه  ب�سبب  اإجراءات احلظر  على  العقوبة  اإمكانية  باأن  املذكورة،  الأمثلة  يتجلى من خالل  كما 

 ]   [ ما زال ي�سوبها غمو�س ب�سكل كبري 

العنف من خالل وجود ثغرات غري مرغوب  اأن يربر تو�سيع مفهوم  كما ل ميكن يف نهاية املطاف 

على  بناء  لل�سلوك  الوا�سع  التف�سري  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  العقوبة، وحتى  اإقرار  لإمكانية  فيها 

على  جمرب  امل�رشع  فاإن  لل�سك،  حمل  ال�سلوك  ذلك  يكن  ومل  العقوبة،  لإقرار  معينة  قانونية  قاعدة 

املحكمة  )اأحكام  العقوبة  اإقرار  لإمكانية  بتف�سري  ت�سمح  القانون  يف  موجودة  لثغرات  حد  و�سع 

]116[ مع مزيد من املراجع(.   108/71 الفيدرالية  الد�ستورية 

املتعلق  اجلنائي  القانون  من   204 املادة  من   2 الفقرة  يف  الإكراه  مفهوم  حتديد  اأ�سا�سا  وي�سند 

عدم  فاإن  ولهذا  الفيدرالية.  الد�ستورية  للمحكمة  ولي�س  اجلنائية،  املحاكم  اإىل  بالحتجاجات 

م�رشوعية املظاهرات التي يظل فيها الأ�سخا�س جال�سني وفقا لأحكام اأخرى يخرج عن اخت�سا�س 

القرار.  هذا 

ها�س. والقا�سية  و�سلونري  للقا�سيني �سيدل  منف�سل  راأي 

من   103 املادة  من   2 الفقرة  البتدائية  املرحلة  حماكمات  يف  اجلنائية  املحاكم  قرارات  تنتهك  مل 

بارتكاب  كيفتها  التي  جال�سني،  الأ�سخا�س  فيها  ظل  التي  باملظاهرات  املتعلق  الأ�سا�سي،  القانون 

لالحتجاجات  اجلنائي  القانون  من   140 املادة  من   2 الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  الإكراه  جرمية 

 ]   [ العنف  ا�ستخدام  ب�سبب 

اأ( تهدف اأحكام املادة 241 من القانون اجلنائي املتعلق بالحتجاجات اإىل حماية حرية اتخاذ القرار 

والت�رشف بحرية )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 206/73 ]237[ مع مراجع اأخرى(.

وُتف�رّش  اأ�سا�سي،  ب�سكل  العنف  على  تنطوي  التي  الأحداث  تفهم  اأن  ذلك  من  العك�س  على  ميكن 

الذي  امل�سرتكة  اللغة  يف  لها  املحدد  املعنى  يف  منف�سل  ب�سكل  ُينظر  بينما  ماديا،  تاأثريا  لها  اأن  على 

تليها[(. ]252 والتي   206/73 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر حكم املحكمة  العنف  ي�سمل مفهوم 

ل تتطلب اأهداف القاعدة اأو احلكم القانوين اأي حتديد للمفهوم ال�سيق للعنف. كما اأنه ل يتجاوز 

اأنه  اأن يف�رش على  املعنى احلريف للفعل الذي ينطوي على العنف، وميكن من خالل مفهوم الإكراه 

اأو  اأو ال�سماح به،  التاأثري املادي، الذي يعر�س ال�سحية لالإكراه على القيام بعمل  اأنواع  نوع من 

 ]   [ المتناع عن القيام به 

تعطيل حركة مرور  الطريق  بذلك  الأ�سخا�س جال�سني حُما�رِشين  فيها  مت من خالل مظاهرة ظل 

بالتايل  تعترب  والتي  ال�سري،  موا�سلة  من  ال�سيارات  �سائقي  ملنع  الطريق  وحما�رشة  ال�سيارات. 
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هذا  من  الت�رشف.  وحرية  القرار  اتخاذ  حرية  على  والنف�سي  املادي،  التاأثري  اأ�سكال  من  �سكال 

املعيار انطلقت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف حكم »لْيبل« املعروف )اأحكام املحكمة الفيدرالية 

يف امل�سائل اجلنائية 46/23/ ]54[( الذي َبتَّت خالله املحكمة اجلنائية يف حماكمة املرحلة البتدائية 

التاأثري يكمن يف احل�سار.  الإكراه. واعتبار  �رشاحة ل�سالح مفهوم 

ال�سيارة املعر�سني لالإكراه يف حالة  اأي�سا عدم اكرتاث م�ستخدمي  النف�سي  التاأثري  ب( يرتتب عن 

هذا  ويكون  املتظاهرين.  قتل  اأو  جرح  اإىل  �سيوؤدي  ذلك  لأن  املادي،  احلاجز  اإنقاذ  على  قدرتهم 

لنجاح احل�سار. بالتاأكيد حا�سما  نف�سيا  املحدد  الإجراء 

لكن ل يغري هذا من عمل احل�سار يف حد ذاته الذي مت حتقيقه من خالل حاجز مادي يف ظل هذه 

التي  الآثار  يتم النطالق من  لأنه  لالإكراه، نظرا  املعنى احلريف  الأخري  الظروف، ول يتجاوز هذا 

املذكورة.  الو�سائل  املتولدة عن هذه  النف�سية  العمليات  الإكراه احلا�سمة، ومن  تنجم عن و�سائل 

احلكم 31

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 92/104 يتعلق بعملية احل�سار

جرمية  اجلنائية  املحاكم  طبقت  اإذا  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  تنتهك  1.  ل 
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العنف والإكراه املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من املادة 140 من املدونة اجلنائية لالحتجاجات 

– تتجاوز الآثار النف�سية الناجتة عن  على حالت عمليات احل�سار التي ي�سع فيها امل�ساركون 

املادي املح�س – حاجزا ماديا. احل�سور 

الأ�سا�سي تواجد عدد  القانون  108 من  املادة  املن�سو�س عليه يف  باملفهوم  »بالجتماع«  2.  يق�سد 

يف  امل�ساركة  اأجل  من  م�سرتك،  ب�سكل  الحتجاج  اأو  للتعبري،  واحد  مكان  يف  الأ�سخا�س  من 

العام.  الراأي  ت�سكيل 

من  املتعلق  التجمع  يف حرية  الأ�سا�سي  احلق  لأ�سحاب  امل�سري  تقرير  يف  احلق  اأي�سا  ي�سمل  3.  ل 

لها  يتعر�س  التي  الأ�رشار  حول  قرارا  والزمان،  واملكان  الجتماع،  ومو�سوع  الهدف  حيث 

اأ�سحاب حقوق قانونية.  الذين يعتربون بدورهم  الآخرون، 

44  املادة االأربعون بعد املائتني من القانون اجلنائي لالحتجاجات : العنف/االإكراه. 

يعاقب كل من اأرغم �سخ�سا على القيام بعمل اأو اإهماله اأو ال�سماح به، بطريقة غري قانونية وبا�ستخدام القوة اأو التهديد 

باإحلاق اأذى ج�سيم، بعقوبة �سالبة للحرية قد ت�سل اإىل ثالث �سنوات اأو بعقوبة مالية. 

التهديد باإحلاق ال�رشر لتحقيق هدف  اأو  القوة  اإذا كان ا�ستخدام  القيام به بطريقة غري قانونية  اأن هذا العمل مت  ُيعترب 

من�سود جديرا باللوم وغري مقبول. 
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بتعميق  القيام  عند  يجب  التي  القانونية – الد�ستورية  ال�رشوط  العتبار  بعني  توؤخذ  اأن  4.  يجب 

النظر يف »ا�ستحقاق العقوبة« باملفهوم املن�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 140 من القانون 

لالحتجاجات.  اجلنائي 

احلماية  طعن  ب�ساأن   2001 اأكتوبر   21 بتاريخ  الأوىل  الغرفة  عن  ال�سادر  ال��ق��رار 

 96/433  ،93/2173 رقم 90/1190، 

القرار �سيغة 

اإنفاذ احلقوق الد�ستورية.  مت رف�س دعاوى 

الأ�س�س

اأ( تتعلق طعون احلماية باأحكام الإدانة التي اأ�سدرتها املحاكم اجلنائية ب�سبب الإكراه املنبثق عن 

 ]   [ امل�ساركة يف عمليات احل�سار 

اأ�سا�س لها.  طعون احلماية ل 

ل تنتهك الأحكام املطعون فيها، حقوق طعون احلماية املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 من املادة 103 

 ]   [ 2 من القانون الأ�سا�سي  1 من املادة  5 والفقرة  1 من املادة  8 والفقرة  واملادة 

فيها  يتعلق  التي  احلالت  تلك  يف  العنف/الإكراه  جرمية  �سمن  تندرج  التي  العنا�رش  تت�سكل  ل 

العنف ب�سكل ح�رشي باحل�سور املادي، ويكون التاأثري الق�رشي على الأ�سخا�س املكَرهني ب�سكل 

 )]18[  1/92 الفيدرالية  الد�ستورية  )اأحكام املحكمة  خا�س ذا طابع نف�سي 

ومل  اجلنائية،  للعقوبة  ال�سارم  والتطبيق  »اليقني«  �رشط  اإىل  ال�ستناد  من  الرغم  على  يحدد  مل 

الدخول  باب  اأمام  اجل�سدي  احل�سور  على  احلالة،  هذه  يف  الطاعنون  به  قام  الذي  العمل  يقت�رش 

كان  الذي  النف�سي  الإكراه  تاأثري  وعلى  النووية[،  للطاقة  عليها طابق  ُيبنى  كان  التي  الأر�س  ]اإىل 

اأتوا  حيث  من  بالرجوع  اأو  الوقوف  على  )باإرغامهم  املركبات  �سائقي  على  الفعل  هذا  �سيمار�سه 

اأو قتل املحتجني(. لتفادي خطر جرح 

ال�سال�سل املعدنية  واإن ما قام به يف هذه احلالة املتظاهرون يج�سد عمل الإكراه اجل�سدي بو�سع 

– رابطني ال�سال�سل فيما بينها على م�ستوى الأرداف – واأوثقوا هذه »ال�سل�سلة الب�رشية« بالأعمدة 

للمدخل.  الكبري  الباب  اأطراف  التي كانت على 
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بناء  يكن  للقوة. ومل  ا�ستعمال  العمل،  راأت يف هذا  التي  املحاكم اجلنائية  على  اأن يعرت�س  ل ميكن 

ال�سال�سل.  القوة اجل�سدية لإزالة  اإىل ا�ستخدام  اأي�سا بال�رشورة  اللجوء  اأن يتم  التدبري،  على هذا 

يتجاوز  اإ�سافيا  املظاهرة طابعا  بال�سال�سل، ي�سفي على  اأنف�سهم  كبلوا  الذين  املتظاهرين  لأن عمل 

الآخرين. وحالت  اإرادة  املتظاهرين �سد  اإكراها من  ال�سال�سل  النف�سي املح�س، ومتثل منه  التاأثري 

ال�سائقون اقتحام احلاجز الذي  اإذا حاول  اإل  التنحي جانبا،  ال�سال�سل دون متكن املتظاهرين من 

اإىل الأر�س املذكورة، وعرقلة الإجالء عن املدخل يف نف�س الوقت.  اأقاموه للولوج 

القانون«  اأخذت بعني العتبار متطلبات »يقينية  اإذا  الد�ستور  تناق�س من وجهة نظر  اأي  ل يظهر 

عنا�رش  لإثبات  كافيا  املدعية  طرف  من  املادي  احلاجز  و�سع  ويكون  اجلنائية،  املحاكم  اعتبار  يف 

جرمية العنف/الإكراه. ت�سمح الظروف املالزمة يف هذه احلالة اأن يتم التمييز ب�سكل وا�سح وقابل 

اآثار نف�سية حم�سة.  للتنبوؤ بني الإكراه املادي والإكراه الذي ينطوي على 

الإكراه  القوة،  ا�ستخدام  اأ�سباب  عن  النظر  بغ�س  العنف/الإكراه  جرمية  ت�سكل  ذلك،  عدا  فيما 

لالأ�سخا�س.  املح�س  املادي  الناجم عن احل�سور  النف�سي 

96/433 املتعلقة بح�سار الطريق ال�سيار  اأي�سا الدعوى التي ن�ساأ عنها طعن احلماية  ب( متيزت 

من  موكب  بتوقيف  املتظاهرون  قام  حيث  اجل�سدية.  القوة  ن�سوء  عن  الناجم  الإكراهي  بالتاأثري 

عن  عائقا  الطريقة  بهذه  فاأقاموا  املدارج.  جانب  ويف  ال�رشيع  الطريق  م�سارْي  كال  يف  ال�سيارات 

اإكراهي. تاأثري  القوة اجل�سدية مت�سببني يف  طريق ن�رش 

على  اعرت�سوا  الذين  بالأ�سخا�س  ال�رشر  اإحلاق  يف  املادي  احلاجز  هذا  تخطي  حماولة  و�سببت 

�سلوك  ي�سنف  اأن  ميكن  ل  للح�سار،  نتيجة  اآخرين  اأ�سخا�س  �سيارات  توقيف  اأن  كما  احل�سار. 

الطاعن باأنه �سلوك �سوي، وبالتايل فاأحداث هذه الق�سية ل ت�ستدعي ال�رشوع يف تعميق النظر يف ما 

ي�سمى »ب�سوابق الجتهاد الق�سائي من الدرجة الثانية« للمحكمة العليا الفيدرالية )اأحكام املحكمة 

 .)182/41 امل�سائل اجلنائية  الفيدرالية يف 

اأن �رشط ا�ستحقاق العقوبة املن�سو�س عليه يف الفقرة 2  2. قررت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

الذي ن�ست عليه  القانوين  اليقني  ي�ستويف مبداأ  القانون اجلنائي لالحتجاجات  140 من  املادة  من 

 .103 2 من املادة  الفقرة 

اجلنائية  املحاكم  طرف  من  اعتماده  مت  قد  ال�رشط  هذا  اأن  الد�ستورية  املحكمة  اعتربت  ولهذا 

اإىل  تاأثريه  اأدى  كلما  املتهم  لفائدة  ت�سحيحي  كاإجراء  با�ستخدامه  وذلك  للجرمية،  ل  ُمعدِّ كعن�رش 

 238[ 206/73 تقييد ال�سلوك الذي ي�ستوجب العقوبة )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

تليها[(. والتي 
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ثانيا

الأ�سا�سية للطاعنني املن�سو�س عليها يف  انتهاكا للحقوق  واأخريا فالأحكام املطعون فيها ل ت�سكل 

 ]   [ 2 من القانون الأ�سا�سي  1 من املادة  5 والفقرة  1 من املادة  8 والفقرة  املادة 

1. تكفل الفقرة 1 من املادة 8 من القانون الأ�سا�سي لكافة الأملانيني احلق يف التجمع ال�سلمي دون 

حمل الأ�سلحة. ول حتمي هذه املادة اإل الوقائع التي يتم فيها التعبري عن الآراء اأو الحتجاجات 

 – ح�رشي  اأو  اإ�سايف  – ب�سكل  اآرائهم  عن  اأي�سا  امل�ساركون  فيه  يعرب  الذي  التجمع  اأو  ال�سفهية، 

الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  املثال  �سبيل  على  احل�سار  كعمليات  اأخرى؛  بطريقة 

 .)]406[ 399/87

تهدف  التي   – التعبري  اأ�سكال  من  ك�سكل  التجمع  الأ�سا�سي حرية  القانون  من   8 املادة  اأ( حتمي 

 315/69 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  حملية  جماعة  داخل   – التوا�سل  تعزيز  اإىل 

]343[(. وت�ستند احلماية اخلا�سة التي تتمتع بها حرية التجمع اإىل الأهمية التي تكت�سيها عملية 

 ]   [ الأ�سا�سي  القانون  النظام الدميقراطي املكر�س يف  العام �سمن  الراأي  ت�سكيل 

لكي ُيعترب جمال احلماية مفتوحا – نظرا لعالقته بعملية ت�سكيل الراأي العام – ل يكفي اأن يتجمع 

بل  الداخلية،  اجلماعة  داخل  التوا�سل  تطوير  يف  تدخلهم  بعد  كان  هدف  اأي  اأجل  من  امل�ساركون 

ي�سكل بالأحرى عن�رشا اأ�سا�سيا لكون التجمع يهدف بالتحديد اإىل امل�ساركة يف ت�سكيل الراأي العام.

ويجب بالتايل اأن ُيق�سد »بالتجمع«، باملفهوم املن�سو�س عليه يف املادة 108 من القانون الأ�سا�سي، 

اأجل ت�سكيل  اأو الحتجاج ب�سكل م�سرتك من  تواجد العديد من الأ�سخا�س يف مكان واحد للتعبري 

 ]   [ الراأي العام 

يف  ال�سـريع  الطـريق  ح�سـار  يهـدف  ل   ،96/433 احلمـايـة  بطعــن  تتعلق  التـي  الدعـوى  يف   ]   [

قطـاع املمـر احلـدودي )على الأقل يف املقـام الأول( اإىل اإي�سـال راأي اأو اإثـارة الـراأي العـام لغـر�س 

التوا�سل.

يهدف،  كان  وروما،  �سينتي  ممر  ح�سار  فعملية  ذلك،  مالحظة  من  البتدائية  املحكمة  متكنت  كما 

– بعد ما مت رف�س دخولهم اإىل �سوي�رشا – اإىل التو�سل اإىل حمادثة مع املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون 

اإىل  بالدخول  لهم  ي�سمح  لكي  الطريقة  بهذه  وال�سغط  جنيف(  يف  مقرها  يوجد  )التي  الالجئني 

�سوي�رشا. وكان هذا هو الهدف الذي تن�سده املفاو�سات حول الولوج اإىل �سوي�رشا وحول اإمكانيات 

التي كانت جتري بالتوازي مع عملية احل�سار.  و�سع حد للح�سار 



141

اإجراءات  ت�سمل  ل  لكنها  العام  الراأي  ت�سكيل  يف  امل�ساركة  الأ�سا�سي  القانون  من   8 املادة  حتمي 

الإكراه، ول تلك املماثلة »للو�ساية الذاتية« التي تهدف اإىل حتقيق املطالب اخلا�سة بالقوة. وكانت 

اأ�سا�سا  تهدف  – كما متكنت املحكمة البتدائية من مالحظة ذلك –  عملية احل�سار يف هذه الق�سية 

اإىل فر�س املطالب اخلا�سة. ولهذا تك�سب املحاكم اجلنائية ال�رشعية يف و�سف �سلوك املتظاهرين يف 

طعن احلماية بالإكراه دومنا حاجة اإىل قيا�سها على ما هو من�سو�س عليه يف املادة 8 من القانون 

 ]   [ الأ�سا�سي 

8 من القانون الأ�سا�سي،  بالن�سبة للطاعنات مل تنتهك حقهن يف احلماية املن�سو�س عليها يف املادة 

لأن احل�سار الذي مت من قبل املتظاهرين من هذا النوع كان ب�سكل غري �سلمي. 

ول حتمي املادة 8 من القانون الأ�سا�سي اإل حرية التعبري عن الراأي ب�سكل جماعي ما مل ي�ستعمل 

يا كامل�ساركة يف جتمع م�سلح.  التجمع بطريقة غري �سلمية فيعترب د�ستور  اأما  العنف. 

مثل  جدا،  خطرية  اأفعال  املتظاهرين  ارتكاب  عند  اإل  ال�سلمي  طابعه  التجمع  يفقد  ل  وبالتايل 

العتداء على الأ�سخا�س اأو املمتلكات، اأو القيام باأعمال عنف من اأي �سنف، ول ي�سكل جمرد منع 

ذاته  يف حد  به –  م�سموحا  فقط  ولي�س  اإيجابي  ب�سكل  من�سودا  كان  لو  – حتى  الأخرى  الأطراف 

]238 والتي تليها[،   206/73 اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  )انظر  عمال من اأعمال العنف 

.)]406[ 399/87

وبالتايل ل ي�سكل ربط املتظاهرين اأنف�سهم بال�سال�سل )مانعني بذلك مرور ال�سيارات( يف حد ذاته 

عملية خطرية على الأ�سخا�س اأو الأ�سياء – مبعنى »عنف« – بالعبارات املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 

من املادة 8 من القانون الأ�سا�سي. ومع ذلك ا�ستمر التطور الالحق للمظاهرة �سمن اإطار الحتجاج 

اأدنى مقاومة بعد قيام ال�رشطة بقطع ال�سال�سل.  ال�سلمي، ومت اإلقاء القب�س على املتظاهرين دون 

والد�ستورية  القانونية  الناحية  من  »عنفا«  القبيل  هذا  من  �سلوك  اعتبار  اإمكانية  عن  النظر  بغ�س 

)فيما يتعلق بالفقرة 1 من املادة 140 من القانون اجلنائي لالحتجاجات(، فاإنه ل ميكن اأن يعترب 

الد�ستور.  املتظاهرين يف عملية احل�سار »عنفا« مبفهوم  موقف 

ويكون حتديد جمال احلماية املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 8 من القانون الأ�سا�سي حا�سما 

املن�سو�س  للعنف  العام  املفهوم  يف  ولي�س  للعنف  الد�ستوري  القانوين  املفهوم  يف  ح�رشي  ب�سكل 

الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )انظر حكم  القانون اجلنائي لالحتجاجات  140 من  املادة  عليه يف 

 ]   [ )]248[ 206/73
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احلكم 32

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 135/105 يتعلق بالعقوبة املالية 

2 من  الفقرة  اأهمية خا�سة وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف  القانون اجلنائي  اأمر يقينية  1. يكت�سي 

املادة 103 من القانون الأ�سا�سي، وي�رشي يف عالقته مع التهديد بالعقوبة. ومتثل العقوبة رد فعل 

للموؤاخذة على �سلوك غري قانوين واإجرامي ومدان. �سيادي 

ويجب  الربملاين.  امل�رشع  طرف  من  ومداها،  �سنفها  حيث  من  قانونيا،  العقوبة  حتدد  اأن  ويجب 

بالن�سبة  للتنبوؤ  قابلة  اجلنائي  القانون  خرق  حلالت  بالن�سبة  و�سعها  مت  التي  العقوبة  تكون  اأن 

القانونية.  الأحكام  من  للمخاطبني 

2. ل يجب على امل�رشع حلظة حتديد العقوبة املطبقة اأن يبحث فقط عن اليقني والأمن القانونيني، 

القانون. ياأخذ بعني العتبار »مبداأ العقوبة« اخلا�س بدولة  اأن  اأي�سا  واإمنا يجب عليه 

ويجب، لتحديد العقوبة بهذه الطريقة، اأن ي�سمح للقا�سي اأن يطبق يف كل حالة معينة عقوبة عادلة 

النتائج القانونية، لأن هناك عالقة جدلية يجب  ومتنا�سبة. ويربط بني مبداأ العقوبة ومبداأ يقينية 

اأن توؤدي اإىل خلق توازن يتوافق مع الد�ستور. 

3. يجب على امل�رشع فيما يتعلق مبدى العقوبة املعنية ان يحدد هام�سا ي�سمح مبدئيا مبعرفة احلد 

للعقوبة.  والأق�سى  الأدنى 

املن�سو�س  املالية  العقوبة  )كما حدث مع  العقوبة  اأدرج نوعا جديدا من  اإذا  4. يجب على امل�رشع 

الأ�سا�سية  ال�سارم يف احلقوق  بالتدخل  الذي ت�سمح  القانون اجلنائي(  ( من  )اأ  43 املادة  عليها يف 

لالأفراد، اأن يقدم توجيهات نوعية – تتجاوز املعايري التقليدية املتعلقة بتحديد العقوبات – ت�سمح 

املقررة. العقوبة  وتقييم  بتو�سيف 

 2002 20 مار�س  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

القرار اأ�س�س 

– اأ – 

اأول 

املالية( مع  )العقوبة  القانون اجلنائي  ( من  )اأ  43 املادة  توافق  يتعلق طعن احلماية مب�ساألة مدى 

لل�سوابق  طبقا  القاعدة  هذه  تطبيق  �سد  الوقت  نف�س  يف  الطعن  هذا  ووجه  الأ�سا�سي.  القانون 

للد�ستور.  ووفقا  العليا  الفيدرالية  للمحكمة  الق�سائية 
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43 من املدونة اجلنائية كالتايل: ( من املادة  )اأ ياأتي منطوق الفقرة 

املالية. 43: تطبيق العقوبة  ( من املادة  )اأ الفقرة 

)1(  ميكن للمحكمة اأن تفر�س يف احلالت التي يحيل فيها القانون على هذه القاعدة القانونية من 

ال�سنتني –  تتجاوز  للحرية  �سالبة  عقوبة  اأو  املوؤبد  ال�سجن  جانب  – اإىل  العقوبة  تطبيق  اأجل 

)عقوبة  املدان  قيمة ممتلكات  العقوبة  مبلغ  يتجاوز  اأن  مالية، ول ميكن يف هذه احلالة  عقوبة 

مالية(. اأو املنافع املتعلقة بالإرث التي يوؤمر بان�رشامها م�سبقا ولن توؤخذ بعني العتبار عند 

اأن يقدر قيمة هذا املرياث.  للقا�سي  ح�ساب مبلغ املرياث. وميكن 

42 عند القت�ساء. )2( تطبق املادة 

)ال�سجن  املالية  العقوبة  اأداء  يتم  مل  اإذا  تطبق  التي  للحرية  ال�سالبة  العقوبة  املحكمة  )3(  حتدد 

 ]   [ البديل عن �سهر ولن يتجاوز �سنتني  ال�سجن  البديل(. ولن يقل 

ثانيا

1. اأدانت حمكمة الدولة الطاعنني ب�سبب الجتار غري امل�رشوع يف املخدرات بكميات كبرية وهو �سلوك 

معاقب عليه – وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد 2 من الفقرة 2 من املادة 29 من القانون املتعلق 

�ستمائة  قيمتها  تبلغ  مالية  عقوبة  واأداء  ون�سف،  �سنوات  ثالث  ملدة  بال�سجن  املخدرات –  بتعاطي 

ال�سالبة للحرية ملدة  العقوبة  املالية،  العقوبة  اأداء  اأملاين. وحددت املحكمة، يف حالة عدم  األف مارك 

عام ون�سف اإ�سايف، واأعلنت 10860 مارك اأملاين، ومن اأجل ذلك قام الطاعنون بتاأمني �سيارة ]   [

– ب – 

منا�سب ووجيه.  طعن احلماية 

اأول

العقوبة  اأو  املوؤبد  ال�سجن  جانب  – اإىل  تفر�س  اأن  للمحكمة  اجلنائي  القانون  من   43 املادة  متنح 

ال�سالبة للحرية تتجاوز ال�سنتني – عقوبة اأداء مقدار من املال الذي يكون نطاقه الوحيد ممتلكات 

2 من  املُدان، وهي عقوبة ل تتوافق مع اأمر »يقينية القانون اجلنائي« املن�سو�س عليها يف الفقرة 

103 من القانون الأ�سا�سي. املادة 

القانون،  على  يجب  التي  التنبوؤ  اإمكانية  من  ممكن  قدر  اأقل  �سمان  على  قادرا  امل�رشع  يكن  مل 

اأن ي�سمنها لالأفراد فيما يتعلق باختيار نوع ومدى العقوبة املطلوب  اآمرة –  – بقاعدة د�ستورية 

فر�سها. 
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– ب�سكل غري مقبول من الناحية القانونية – اإمكانية تنبوؤ الفرد بالعقوبة املالية  وهذا الأمر يعيق 

اأن يتوقع رد فعل للدولة على �سلوكه  الذي ُتطبق عليه ونوعها ومدتها، وهو حق ميكن من خالله 

الإجرامي. 

103 من القانون الأ�سا�سي اإمكانية العقوبة على �سلوك معني اإل  2 من املادة  1. ل ت�سمن الفقرة 

اإذا مت التن�سي�س على العقوبة يف قانون حمدد قبل القيام بال�سلوك. وهذا يفر�س على امل�رشع اأن 

للقانون  اخلا�سع  الفرد  يتمكن  بحيث  للعقاب،  املوجب  لل�سلوك  امل�سبقة  الفرتا�سات  بدقة  ي�سف 

من معرفة مدى وجمال تطبيق اجلرمية.

حتديدها  يتم  اأن  ويجب  نف�سه،  القانون  ن�س  يف  العنا�رش  بهذه  التنبوؤ  اإمكانية  تن�ساأ  اأن  ينبغي 

وت�سكيلها عن طريق التف�سري )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 206/73 ]234[، 329/75 

املتعددة(. الق�سائية  ال�سوابق  تليها[،  ]381 والتي   374/78  ،]340[

عن  م�سوؤول  – يكون  �سخ�س  كل  اإمكانية  �سمان  اإىل  الطريقة  بهذه  الأ�سا�سي  القانون  يهدف 

نف�سه – اأن يوجه �سلوكه على اأ�سا�س الت�رشيع اجلنائي اجلاري به العمل، دون اأن يخ�سى من رد 

]393 والتي   369/64 )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  ِقَبل الدولة  فعل غري متوقع من 

]72 والتي تليها[(.  69/85 تليها[، 

تخ�سع �سلطة الدولة املكلفة باملتابعة والعقوبة عن اجلرائم ب�سكل �سارم للقانون، وتخ�سع على 

– ال�رشورية  املواطنني  ثقة  ويحمي  القانوين«،  »الأمن  وبالتايل  القانون«،  »يقينية  ي�سمن  نحو 

ل�سمان حقهم يف احلرية – ب�ساأن متابعة ومعاقبة الدولة فقط على ال�سلوك الذي يكون عند اقرتافه 

قد اأ�سفي عليه �سفة اجلرمية، مبوجب املدونة اجلنائية )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

]130 والتي تليها[(.   96/95

امل�رشع وحده يف جمال  يكون  اأن  بدورها  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة  ت�سمن 

– للعقوبة املرتتبة  – بطريقة عامة وجمردة  الوا�سعة  اآثاره  الذي يقرر مدى  القانون اجلنائي هو 

 ،]382[  374/78  ،]341[  329/75 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  معني  �سلوك  عن 

.)]131[ 96/95

ويكون امل�رشع نف�سه ُملزما بو�سع حدود امل�سوؤولية اجلنائية ل�سلوك معني. ولهذا ل ميكن له اأن 

امل�سائل  د�ستوري – يف  – مبوجب حكم  الدولة  �سلطات  من  �سلطة  اأي  متناول  يف  القرار  هذا  يرتك 

املثال. �سبيل  على  الق�سائية  كال�سلطة  اجلنائية، 

ويحمل »مبداأ يقينية القانون« اأوامر موجهة للم�رشع اجلنائي لكي يت�رشف، ويحمل يف نف�س الآن 

اأوامر موجهة للقا�سي اجلنائي، لكي يكف عن الت�رشف. لهذه الأ�سباب اأي�سا متنع الفقرة 2 من 
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قانونا غري حمدد  نف�سه  تلقاء  اأن ي�سحح من  القا�سي اجلنائي  الأ�سا�سي  القانون  103 من  املادة 

)انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 109/47 ]120[، 389/64 ]393[، 206/73 ]235[(. 

اأن  بالعقوبة، ويجب  التهديد  مع  قائما يف عالقته  اجلنائي  القانون  »يقينية«  اأي�سا حفظ  يكون   .2

ملبداأ  اجلنائية،  امل�سوؤولية  ملبداأ  املكر�سة  اجلنائية  القانونية  املنظومة  يف  بالعقوبة  التهديد  يخ�سع 

القانوين(  غري  ال�سلوك  على  )اللوم  القيمي  احلكم  مع  يت�سق  اأن  اأي�سا  ويجب  )املنا�سب(،  العدل 

 ،]313[  288/86 )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  املن�سو�س عليه يف النموذج اجلنائي 

املتعددة(. الق�سائية  ال�سوابق 

ي�سمح هذا الت�ساق مبعرفة تو�سيف القاعدة القانونية اجلنائية الذي اأقرها امل�رشع، ويتيح معرفة 

عنا�رش تقييم وتف�سري التكييف اجلنائي، وي�سمح اأي�سا بو�سف ال�سلوك النموذجي )املعاقب عليه( 

.)]286[  269/25 الفيدرالية  الد�ستورية  )اأحكام املحكمة  القانون اجلنائي  يف 

وت�سكل العقوبة رد فعل �سيادي لإدانة �سلوك اإجرامي خمالف للقانون ومرفو�س، ويجب بالتايل 

اأن يحدد امل�رشع الربملاين قانونيا العقوبة – من حيث نوعها ومداها – )اأحكام املحكمة الد�ستورية 

الفيدرالية 346/32 ]362 والتي تليها[(، وتكون مبثابة ا�ستجابة الدولة لإقرار العقوبة بو�سوح 

)اأحكام  للقانون  الأفراد اخلا�سعني  اأن تكون متوقعة عند  القانون اجلنائي، والتي يجب  دقيق يف 

]370 والتي تليها[(.   363/45  ،]42[  41/26 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة 

اأ( ول يظهر من املنظور الد�ستوري اأي تعار�س بني حتديد امل�رشع لالآثار القانونية اجلنائية خلرق 

الناحية  )يكون ما �سبق ممكنا من  اإغفال ال�ستعانة بامل�ستوى العايل من الدقة  قانون معني، وبني 

الآثار  حتديد  �سالحية  ذلك  عو�س  للقا�سي  ويرتك  مطلق(،  طابع  ذات  عقوبات  بوا�سطة  النظرية 

خ�سائ�س  مراعاة  – مع  القا�سي  ويكون  القانون.  يف  عليها  املن�سو�س  املجالت  �سمن  اخلا�سة 

املطبقة  العقوبة  وعدالة  مالءمة  مدى  بتقدير  له  ي�سمح  و�سع  يف  عام –  ب�سكل  حدة  على  حالة  كل 

على حالة معينة. 

103 من القانون الأ�سا�سي، زيادة على ذلك، على مبداأ دولة القانون،  2 من املادة  وترتكز الفقرة 

الذي يعني اأن كل عقوبة ل تفر�س اإل بالإدانة )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 269/25 

 .)]285[

املتبادل،  التنا�سب  واجب  للتطبيق  القابلة  العقوبة  وجمال  اجلنائي  التو�سيف  هذا  عن  ين�ساأ  ول 

– باتخاذ العدالة كمعيار للتقييم – واإمنا يجب يف حالة معينة اأن تكون العقوبة املطبقة تتنا�سب مع 

ج�سامة الفعل والقاعدة القانونية املحددة ملعاقبة املُدان )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 
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 100/54  ،]12[  50/50  ،]260[  187/45  ،]29[  18/27  ،]286[  269/25  ،]331[  323/20

املتعددة(.  الق�سائية  ال�سوابق   ،]108[

للجرمية  املحددة  القانونية  القاعدة  على  عامة  ب�سفة  ا�ستنادا  واأخرى،  جرمية  بني  فرق  ويوجد 

– التي  العقوبة  تكييف  اإمكانية  للقا�سي  ُترتك  اأن  ولهذا يجب  اقرتافه.  الذي مت  وج�سامة اجلرم 

اأُنيط به فر�سها – مع هذه الختالفات. ولأجل ذلك ل ينبغي اأن يكون القا�سي ُمرغما – عن طريق 

امل�سوؤولية  حول  لديه  تكونت  التي  القناعة  مع  تتنا�سب  ل  عقوبة  فر�س  على  للغاية –  قا�س  تهديد 

الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  اقرتافهما  مت  الذي  واجلرم  العتداء  وج�سامة  للُمدان،  اجلنائية 

.)]109[  100/54 الفيدرالية 

اجلنائية  امل�سوؤولية  مبداأ  مع  التعار�س  اإثارة  خطر  على  بالعقوبة  املطلقة  التهديدات  وتنطوي 

على  العقوبة  اجلنائي  القا�سي  يقي�س  اأن  دون  حتول  لأنها  الد�ستورية(،  الناحية  من  )امل�سمون 

للم�سوؤولية اجلنائية والظلم يف حالة حمددة. امل�ستويات اخلا�سة  اأ�سا�س 

من  التاأكد  اأجل  من  الد�ستور  مبادئ  مع  تت�سق  بطريقة  تف�سريها  يتم  اأن  معينة،  حالة  يف  ويجب، 

للجرمية،  املحددة  القانونية  القاعدة  تنطبق فيها عقوبات متنا�سبة مع  التي قد  الق�سوى  احلالت 

وج�سامة اجلرم الذي مت اقرتافه )انظر فيما يتعلق بعقوبة ال�سجن املوؤبد حكم املحكمة الد�ستورية 

تليها[(.  ]261 والتي   187/45 الفيدرالية 

اجلنائية،  امل�سوؤولية  مبداأ  يقت�سي  ُمن�سفة  وغري  متنا�سبة  غري  عقوبات  فر�س  تفادي  اأجل  من 

لي�ستخل�س  القا�سي  منها  ينطلق  اأن  ميكن  التي  العقوبات  لتطبيق  جمالت  و�سع  هادف،  ب�سكل 

حكم  )انظر  للُمتهم  اجلنائية  امل�سوؤولية  ح�سب  وُمنا�سبة  ُمن�سفة  عقوبات  املحددة –  احلالة  – يف 

 .)]254[  206/73 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة 

وبنف�س الطريقة، فاأمر اليقني الذي تفر�سه الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي بدوره 

ملفهوم  – وفقا  ما  جرمية  اقرتاف  ب�سبب  تطبيقها  املزمع  العقوبة  يف  البت  لكون  نظرا  متناق�س، 

الإر�سادات العامة والتطبيق املوحد للعقوبات – يرتك لقرار امل�رشع الذي يناط به حتديد جمالت 

اإدماجها. اأجل  اأخذها بعني العتبار من  التي يجب  العقوبة واأي�سا املعايري 

التيقن  يعني  )هذا  القانوين  اليقني  اأمر  ي�ستوفيها  اأن  يجب  التي  ال�رشوط  هي  ما  على  الرد  عند 

الأخرية  تتحقق هذه  توتر، ول  د�ستوريان يف عالقة  مبداآن  يدخل  ما(  ل�سلوك  القانونية  الآثار  من 

بالتخلي على العموم عن اإن�ساء جمالت لتحديد العقوبة، ول باتخاذ القرار الأ�سا�سي ملنح القا�سي 

العقوبة.  لتحديد  وا�سعة جدا  �سالحيات 
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وهناك من جهة اأخرى مبداأ امل�سوؤولية اجلنائية واإقامة العدالة على نحو �سليم يف احلالة املحددة. 

مبداآن  كالهما  القانوين.  والأمن  القانونية  بالآثار  املتعلق  اليقني  مبداأ  ياأتي  اأخرى  جهة  ومن 

للقانون اجلنائي.  اأ�سا�سا  �رشوريان ميثالن 

لهذا ينبغي القيام مبوازنة وو�سع كال املبداأين يف توازن يتوافق من الناحية القانونية مع الد�ستور 

وي�سمن يف نف�س الوقت تطوير كال املبداأين. ويكون امل�رشع اجلنائي قام بواجبه اإذا قدم للقا�سي 

فيه  دقيقة مبا  توجيهات  بفر�س عقوبات –  التهديد  تنظيم  – من خالل  املعني  اجلنائي وللمواطن 

الكفاية بحيث يتمكن الإثنان من الطالع ب�سكل وا�سح على تقييم امل�رشع – الذي يتج�سد يف و�سف 

ت�سكل جرمية،  التي  لل�سلوكيات  اجلرمية – 

عليه  املعاقب  بال�سلوك  القيام  حالة  يف  عليه  تفر�س  قد  التي  العقوبة  مدى  يقدر  اأن  للمعني  ميكن 

اأن يفر�س، كرد فعل على اجلرم، عقوبة تتنا�سب مع امل�سوؤولية اجلنائية للجاين. وميكن للقا�سي 

ب( ي�سند اإىل امل�رشع اتخاذ القرارات الأ�سا�سية فيما يتعلق بنوع ومدى الآثار القانونية التي ميكن 

ال�رشوط  ب�سكل دقيق. وتكون  فيه  يتحرك  اأن  للقا�سي  الذي ميكن  املجال  واأي�سا حتديد  تطبيقها 

املفرو�سة على امل�رشع اأكرث �رشامة كلما كان اأثر التدخل عميقا. )انظر اأحكام املحكمة الد�ستورية 

288/86 ]311[( ويكون ب�سكل عام اأمر »اليقني القانوين« املتعلق ب�رشوط ا�ستحقاق العقوبة انظر 

اأحكام املحكمة الد�ستورية 245/14 ]251[، 41/26 ]43[، 314/41 ]320[، 329/75 ]342[(.

املبادئ  يقرر  اأن  امل�رشع  على  واجبا  كان  كلما  العقوبة،  اإيقاع  بتطبيق  التهديد خطريا  كان  فكلما 

عنا�رش  جتدد  حالة  يف  للتنبوؤ  قابال  العقوبة  تطبيق  يكون  حتى  م�ستعجل  ب�سكل  للقا�سي  املوجهة 

الآثار  حول  فكرة  تكوين  من  املواطن  متكني  على  قادرة  املبادئ  هذه  تكون  اأن  ويجب  اجلرمية، 

عليه.  قد تطبق  التي  القانونية واجلنائية 

تنفيذها  ميكن  التي  العقوبات  نوع  حتديد  اتخاذها  للم�رشع  ينبغي  التي  القرارات  بني  من  جـ( 

اأجل  من   – اجلنائية  امل�سوؤولية  ملبداأ  فقط  كنتيجة  لي�س  �سبق،  ما  ياأتي  معينة.  جلرمية  بالن�سبة 

حتقيق مبداأ التنا�سب الذي يجب اأن يكون بني �سلوك ما والآثار القانونية – بل اأي�سا ملبداأ يقينية 

القانون الذي مبوجبه ُيتوخى اأن يتمكن اخلا�سع للقانون من معرفة العقوبة التي ميكن اأن تطبق 

عليها يف  املن�سو�س  على كل جرمية من اجلرائم  العقوبات  بفر�س  التهديد  عند احلديث عن  عليه، 

بالقانون اجلنائي. اجلزء اخلا�س 

ينبغي اأن يحدد امل�رشع جمالت ت�سمح مبدئيا بكال احلدين الأدنى والأق�سى للعقوبات وت�سكل بهذه 

اجلرائم  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  ينبغي  التي  الق�سائية  للموازنة  بالن�سبة  للتوجيه  اإطارا  الطريقة 

التي مت ارتكابها واملقيا�س املحدد للجرمية. عندما يتعلق الأمر بالتهديد بفر�س العقوبات، فعندئذ 
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)املادة  اجلنائي  القانون  من  العام  اجلزء  باأحكام  بال�ستعانة  للعقوبة  الأدنى  احلد  حتديد  ميكن 

القانون اجلنائي(. والثمانون من  الثامنة 

على  تنطوي  حمدودة«  غري  »جمالت  ين�سئ  اأن  للعقوبة  الق�سوى  باحلدود  اقرتانه  عند  يجب  ول 

– من  والعقوبة  جهة –  – من  اجلنائية  وامل�سوؤولية  اجلرمية  بني  القانونية  العالقة  برتك  التهديد 

جهة اأخرى – ول ميكن على هذا النحو اأن يتم حتويل حتديد العقوبة اإىل ت�رشف غري قابل للتنبوؤ 

الق�ساء.  �سلطة  لتقدير  به وتركه 

د( يجد امل�رشع نف�سه جُمربا – مبوجب حكم د�ستوري – على حتديد اأحكام قانونية تقييمية. كما 

حتديده  مت  الذي  املجال  �سمن  ومداها  العقوبة  نوع  حتديد  عند  يحرتمها  اأن  القا�سي  على  يجب 

من   2 الفقرة  الد�ستور،  على  تعليق  يف  مانوز/دوريك  اأ�سمان،  �سميدت  )انظر  امل�رشع  طرف  من 

.)197 املادة 103، رقم 

ول تتوىل يف هذا ال�ساأن القواعد العامة للقانون اجلنائي املتعلقة بتحديد درجة العقوبة على اأ�سا�س 

القانوين والد�ستوري لإثبات  املبداأ  القانون اجلنائي(، وحتديد  تليها من  46 والتي  )املادة  فردي 

الإدانة فقط )انظر اأحكام املحكمة الد�ستورية 288/86 ]311[(، واإمنا ت�سكل يف نف�س الوقت �رشطا 

اأ�سا�سيا لإقرار »اليقني القانوين«. ول ميكن من خالل القواعد املتعلقة بتحديد درجة العقوبة على 

اأ�سا�س فردي )امل�سفرة واملج�سدة بوا�سطة الفقه القانوين( اأن ل يعتمد اإل على جمالت اأو�سع من 

اأجل تطبيق العقوبات يف احلالة املحددة التي تتوافق مع مبداأ دولة القانون. 

وبهذا متثل الأحكام القانونية التقليدية املتعلقة بتحديد درجة العقوبة على اأ�سا�س فردي واملن�سو�س 

46 من القانون اجلنائي والتي متت بلورتها من طرف الفقه القانوين، �سمانا مبنع  عليها يف املادة 

حتديد العقوبة من ال�سلطة التقديرية غري املحدودة القا�سي، ورف�ست اإقرارها �سمن جمال مهيكل.

للمراقبة  قابلة  العقوبة  وت�سبح  للقانون،  بالعقوبة  التنبوؤ  يخ�سع  اأن  الطريقة  بهذه  فقط  وميكن 

امل�رشع  على  املفرو�سة  املتطلبات  اأن  تعني  التي  الفكرة  اأي�سا  وتطبق  اجلنائي.  الق�ساء  ِقَبل  من 

الأ�سا�سية  على احلقوق  بوجه خا�س  قا�سية  بطريقة  القانونية  العقوبة  اآثار  توؤثر  ما  بقدر  تتزايد 

عليه. للمحكوم 

ثانيا

يف  عليه  املن�سو�س  القانوين  اليقني  اأمر  �سوء  على  اجلنائي  القانون  من   46 املادة  حتليل  ينبغي 

طبيعتها  منظور  – من  املالية  العقوبة  وتعترب  الأ�سا�سي،  القانون  من   103 املادة  من   2 الفقرة 

القانونية و�سكلها الت�رشيعي – عقوبة باملعنى ال�سيق للكلمة. وتندرج بالتايل �سمن جمال احلماية 

القوانني اجلنائية. اأن تتوفر يف  التي يجب  القانونية –  الآثار  – اليقني من  لل�سمانات 
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ياأتي ما �سبق م�ستقال عن م�ساألة – مل تبت بعد فيها املحكمة الد�ستورية – حتديد ما يجب اأن ت�سمله 

الفقرة 2 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي من تدابري احلماية والتدابري الت�سحيحية اأو اإعادة 

.)]128[  119/83  ،]126[  102/74 اأحكام املحكمة الد�ستورية  )انظر  التاأهيل 

التي  املو�سوعية  امل�رشع  اإرادة  معرفة  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  القانونية  القاعدة  تف�سري  يتوقف  اأ( 

امل�ستق  املعنى  واأي�سا من  التف�سري احلريف  الإرادة من خالل  القانون. وت�ستخرج  اأحكام  اأقرها يف 

 299/1 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  فيه  القانونية  القاعدة  هذه  اإدراج  مت  الذي  ال�سياق  من 

]132[، الأحكام الق�سائية املتعددة(.  126/11  ،]312[

اأولوية  توجد طبعا  ول  التقليدية،  التف�سري  مناهج  بكافة  ال�ستعانة  يتم  اأن  ال�سدد  هذا  وينبغي يف 

وال�سدارة،  بالتفوق  اجلنائي  للقانون  النحوي  احلريف  التف�سري  بالتاأكيد  ويتميز  منها،  لواحد 

من   103 املادة  من   2 الفقرة  اإىل  – بالنظر  ما  معيار  يعتمده  اأن  ميكن  الذي  احلريف  فاملعنى 

الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  التف�سري حدا ل ميكن تخطيه  على  يفر�س  الأ�سا�سي –  القانون 

 .)]224[ 209/87  ،]73[ 69/85

ت�سنيف  اإىل  القانوين  التف�سري  مناهج  قواعد  العتبار  بعني  ياأخذ  الذي  التف�سري  يوؤدي  ب( 

]   [ العقوبات  القانون اجلنائي �سمن قائمة  ( من  )اأ املادة ال�ساد�سة والأربعني 

 103 املادة  من   3 الفقرة  تفر�سها  التي  باملتطلبات  اجلنائي  القانون  من  46/اأ  املادة  تفي  ل   .2

القانونية  الآثار  بتحديد  يتعلق  ما  منها  خا�سة  اجلنائية،  القوانني  على  الأ�سا�سي  القانون  من 

)العقوبات(.

وت�سمح هذه القاعدة القانونية لل�سلطات العمومية اأن تتدخل بعمق يف احلقوق الأ�سا�سية لالأفراد، 

اأي�سا بني العقوبة ال�سالبة للحرية والعقوبة املالية )التي مبوجبها يوؤذن بالتدخل يف كافة  وجتمع 

»يقينية  اإقرار  اأجل  من  �رشوطا  يفر�س  اأن  القانون  على  يجب  كان  وبالتايل،  الفرد(.  ممتلكات 

القانون«.

وحتديدها  العقوبة  تطبيق  اإجراءات  لكافة  املرافقة  والغام�سة  املبهمة  القانون  اأحكام  اأن  ويبدو 

من القانون اجلنائي اأن تثري  46/اأ  �ستوؤدي اإىل فر�س وقيا�س العقوبة املالية. ولهذا اأغفلت املادة 

حُتال  عندما   – حتديد  من  متكنه  التي  املو�سوعية  القانونية  الأحكام  اإىل  اجلنائي  القا�سي  انتباه 

– احلالت التي يجب  46/اأ من القانون اجلنائي  اإىل العقوبة املن�سو�س عليها يف املادة  جرمية ما 

املالية. اأو ل يجب اختيار العقوبة  فيها 
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ولهذا فالبت يف مالءمة تطبيق العقوبة املالية وتنا�سبها اأمر يخ�س ح�رشيا القا�سي، وكان باإمكان 

امل�رشع اأن يحدد املعايري املو�سوعية للقا�سي ب�سهولة. كما اأغفلت املادة 46/اأ من القانون اجلنائي، 

اأ�سا�س قيمته كما جرت العادة بذلك، لكنها حُتيل، عو�س ذلك،  يف البداية، حتديد جمال ثابت على 

درجة  لتحديد  – بالن�سبة  النطالق  ونقطة  القا�سي  اإىل  للعقوبة  املعني  املجال  حتديد  �سالحية 

املحددة.  املالية على احلالة  العقوبة  لتطبيق  اعتمادها  اأ�سا�س فردي – التي يجب  العقوبات على 

الأق�سى  – التي متثل احلد  املُدان  القا�سي عن حتديد ممتلكات  اأخرى عند عجز  وي�سكل من جهة 

العقوبة.  لتحديد جمالت  دقة جديدة  عدم  ي�سكل  اليقني، وهذا  الكايف من  بالقدر  املالية –  للعقوبة 

مل  اأي�سا  القانون  اأن  غري  املالية،  الأ�سول  مبلغ  تقدير  للقا�سي  القبيل  هذا  من  حالت  يف  ويحق 

اأي معيار بهذا اخل�سو�س. ُيقدم 

قانونية  معايري  اأي�سا  القا�سي  يجد  ل  للحرية،  ال�سالبة  بالعقوبة  املتعلقة  املالية  العقوبة  لفر�س 

ت�ساعده على ح�ساب مبلغ العقوبة املالية. وت�سمح يف حالة انعدامها له بتحويلها اإىل العقوبة ال�سالبة 

 ]   [ البديل  ال�سجن  اإىل  للحرية، وعند القت�ساء، 

ج – منع ازدواجية العقوبة عن جرمية واحدة 

احلكم 33

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 191/23 يتعلق برف�س اأداء اخلدمة املدنية 

الأ�سا�سي يف  القانون  103 من  املادة  2 من  الفقرة  الفعل« باملعنى املق�سود يف  يتعلق الأمر »بنف�س 

الفعل  مرتكب  اتخذه  قرار  ب�سبب  املدنية  اخلدمة  لأداء  لال�ستدعاء  املتعددة  ال�ستجابة  عدم  حالة 

املدنية  اأداء اخلدمة  الذي �سدر يف غ�سون ذلك ب�سبب رف�س  الق�سائي  عن وعي وتكرار، واحلكم 

مل يقدم �سده اأي طعن.

1968 7 مار�س  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

ال�ستجابة  لعدم  ونظرا  املدنية.  اخلدمة  لأداء  برف�سهم  معروفون   )Jehove( يف  اأع�ساء  الطاعنون 

للقانون  وفقا  الفعل  هذا  ب�سبب  املخت�سة  اجلنائية  املحكمة  اأدانتهم  املدنية  اخلدمة  لأداء  لال�ستدعاء 

الفيدرالية،  الر�سمية  اجلريدة   ،1960 يناير   13 قانون  من   37 )املادة  املدنية  باخلدمة  املتعلق 

الفقرة 1، �س. 10 واملادة 10 من القانون ب�سيغته املوؤرخة يف 16 يوليو 1968، اجلريدة الر�سمية 
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ال�سجن من  البديلة( بعقوبة  املدنية  املتعلق باخلدمة  القانون   ،984 الأوىل، �س.  الفقرة  الفيدرالية، 

اأ�سهر. وقد ق�سى الطاعنون مدة هذه العقوبة الأوىل. اإىل ثمانية  �سهرين 

وقد مت اإخطار الطاعنني من جهة، بعد اختتام الإجراءات اجلنائية نهائيا، ومن جهة اأخرى، اأثناء 

اأو بعد ق�ساء العقوبة من طرف وزير ال�سغل ب�سفته �سلطة خمت�سة للدعوة لأداء اخلدمة املدنية، 

اإىل عقد جل�سة جديدة تكون ُملِزمة اإذا مل يتم الطعن فيها. ومبا اأن الطاعنني رف�سوا اأداء اخلدمة 

ال�سغل ب�سبب رف�سهم  اإدانتهم من جديد وحماكمتهم بطلب من وزير  املدنية من جديد، فقد متت 

اأداء اخلدمة املدنية. 

13 من القانون  3 من املادة  تنتهك الأحكام املطعون فيها حق الطاعنني املن�سو�س عليه يف الفقرة 

الأ�سا�سي. التي تن�س على عدم جواز معاقبة اأي فرد على اأ�سا�س القانون اجلنائي العام اأكرث من 

الفعل.  مرة عن نف�س 

الأ�سا�سي  املبداأ  طابع  مرتني  نف�س اجلرمية  عن  املحاكمة  لعدم جواز  القانوين  املبداأ  يكت�سي  1. اأ( 

لقانون امل�سطرة اجلنائية، ومت العرتاف به كقانون جاري به العمل من طرف الق�ساء، كما اأ�سبح 

القانون الأ�سا�سي.  103 من  املادة  3 من  الفقرة  يكت�سي طابعا د�ستوريا بناء على 

ي�ستبعد مبداأ عدم جواز املحاكمة عن نف�س اجلرمية ذاتها مرتني واملتابعة املتعددة عن نف�س الفعل 

اآخر  فعل  ارتكاب  على  املبداأ  هذا  ذلك  من  العك�س  على  يطبق  ول  ب�ساأنه،  الذي مت حماكمة اجلاين 

حتى ولو كان من نف�س النوع. 

عليه خالل هذا  املدعى  قام  اإذا  الدعوى حا�سما  فيه طلب وبدء  الذي مت  التاريخي  ال�سياق  ويكون 

العقوبة. ي�ستوجب  بارتكاب فعل  اأو �رشيكا  اأ�سليا  الوقت �سواء بو�سفه فاعال 

مت  التي  املبادئ  على  الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   3 الفقرة  تف�سري  ارتكز  اإذا  1. ب( 

اأن يوؤخذ بعني العتبار هذا  التنفيذ، فاإنه يجب عندئذ  بلورتها قبل دخول القانون الأ�سا�سي حيز 

الد�ستورية  القيم  نظام  الأ�سا�سي �سمن  القانون  القدمي، ويدرج مع �رشيان  منذ  املوجود  القانون 

)انظر اأحكام املحكمة الد�ستورية 198/7 ]205[(. ويجب بالتايل اأن تف�رش هذه املبادئ على �سوء 

 .)]252[  249/3 الد�ستورية  اأحكام املحكمة  )انظر  الأ�سا�سية  احلقوق 

من   103 املادة  من   3 الفقرة  باأن  الطاعنني،  طرف  من  اأحكامها  يف  الطعن  مت  التي  املحاكم  وترى 

اأداء اخلدمة  القانون الأ�سا�سي ل تعرت�س على متابعة وعقوبة جنائيتني جديدتني ب�سبب رف�سهم 

اأ�سا�س نف�س احلجج يف املنا�سبة  اأن الطاعنني عللوا رف�سهم لأداء اخلدمة املدنية على  املدنية، رغم 

املدنية –. اأداء اخلدمة  – حالة رف�س  الأمر  ال�سابقة، يتعلق 
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يوم  ال�سادر  حكمها  يف  م�ستمرة  جرمية  باأنها  �ستوتغارت،  لولية  العليا  املحكمة  مثال  عربت  كما 

ال�سلوك  فاإن  لهذا  وكنتيجة  املدنية.  اخلدمة  اأداء  رف�س  ق�سية  يف  الطاعن  �سد   1966 مايو   23

مرة  لأول  توقف  قد  الأوىل،  الدعوة  يلب  مل  الذي  املدنية  اخلدمة  باأداء  للُملَزم  للعقاب  امل�ستوجب 

باحلكم  م�سمول  لحقا،  بلورته  �ستتم  الذي  عليه(  )املعاقب  ال�سلوك  يكن  ومل  اإدانته.  متت  عندما 

64 من قانون  املادة  الإبقاء عليه كواقعة جديدة مبدلول ما هو من�سو�س عليه يف  الأول واإمنا مت 

 .
45

اجلنائية  امل�سطرة 

3. ل ميكن اأن يقبل هذا الراأي. 

الأ�سا�سي  القانون  من   103 املادة  من   3 الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  باملفهوم  الفعل  نف�س  ويوجد 

املتكررة. ال�ستجابة  رغم عدم 

يوجد  ول  وم�ستمرة،  متكررة  ب�سفة  اجلاين  اإىل  املدنية،  اخلدمة  لأداء  لال�ستدعاء  القرار  ويبلغ 

اأداء اخلدمة املدنية. اعرتا�س على احلكم ب�سبب رف�س 

ب( ل ت�سنف هذه الظروف – اأ�سا�سا منها القرار ملرة واحدة �سد الطلب الر�سمي للح�سور ومرة 

اجلرمية  منوذج  وتكييفها – يف  باإدراجها  الأمر  يتعلق  عندما  املدنية،  اخلدمة  لأداء  اأخرى  واحدة 

امل�ستمرة.

نظرا لأن ال�سلوك املعاقب عليه بالإلزام باأداء اخلدمة املدنية الذي مل ي�ستجيب لال�ستدعاء الأول، 

اأول مرة مع �سدور احلكم الق�سائي. وبالتايل فقد مت جتاهل جوهر القرارات الواعية  قد توقف 

104 من القانون  1 من املادة  التي تك�سب وزنا خا�سا، مبقت�سى ما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

الأ�سا�سي.

الذي  و»ال�رش«  »اخلري«  مراتب  �سمن  وموجه  واأخالقي  جدي  قرار  كل  الواعي  بالقرار  وُيق�سد 

يتخذه الأ�سخا�س داخليا، يف حالة معينة ويلزمهم بطريقة غري م�رشوطة، ول ميكن بهذه الطريقة 

 .)]55[  45/12 اأحكام املحكمة الد�ستورية  )انظر  اأن يتعر�س لأي خطر  اأن يت�رشف �سده بدون 

يالحظ يف حالة الطاعنني ب�سكل وا�سح، جدية وا�ستمرار قرارهم بوعي، بعد معاقبتهم لأول مرة، 

اأداء اخلدمة املدنية من  وبعد ال�ستدعاء الأول ت�سبث الطاعنون بقرارهم الأول، ورف�سوا بالتايل 

.]   [ جديد. 

45  املادة ال�ساد�سة واالأربعون بعد املائتني من القانون اجلنائي لالحتجاجات: 

1   �سيخ�سع الفعل املن�سوب اإىل امل�ستبه فيه للتحليل كما �سيقدم احلكم بعد النتائج املح�سل عليها يف االإجراءات الق�سائية. 

2  من اأجل تقييم االأحداث، تكون املحكمة غري ُملزمة بالقرار املعتمد م�سبقا عند بدء االإجراءات. 
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وطاملا اأنهم ت�سبثوا بقرارهم الأول يف ق�سية ال�ستدعاء الثاين، وامتنعوا عن اأداء اخلدمة املدنية، 

فاإنهم مل يرتكبوا اأي فعل ي�ستوجب العقاب مبفهوم الفقرة 3 من املادة 103 من القانون الأ�سا�سي. 

خام�سا: عقوبة احلرمان من احلرية

104 من القانون الأ�سا�سي يف : تن�س املادة 

1:  ل ميكن اأن تقيد حرية الفرد اإل بقانون �سكلي، الذي يجب اأن يحرتم اأ�سكال الأحكام  الفقرة 

اأو اجل�سدية.  النف�سية  اأن يتعر�س املقبو�س عليه لالإذاية  الآمرة فيه. ول ميكن 

2:  ل يقرر بقبول متديد مدة احلرمان من احلرية اإل القا�سي، ويجب اأن متدد يف كل  الفقرة 

حالة من احلرمان من احلرية غري املوؤ�س�سة على اأمر ق�سائي باإ�سدار حكم ق�سائي 

فورا، ول ميكن لل�رشطة اأن متار�س �سلطتها وحتجز اأي �سخ�س لديها لفرتة متتد 

اليوم املوايل من القب�س عليه. وُينظم ذلك بقانون. اإىل نهاية 

3:  يجب اأن يقدم اأي �سخ�س حمتجز ب�سفة موؤقتة لال�ستباه يف ارتكابه جرمية جنائية  الفقرة 

اأن  القا�سي  على  اعتقاله، ويجب  من  املوايل  اليوم  يتجاوز  ل  موعد  قا�س يف  اأمام 

يبلغه عن اأ�سباب القب�س عليه، وا�ستجوابه، ومينحه فر�سة اأن يقدم العرتا�سات. 

الأ�سباب  فيه  بال�سجن يحدد  اأمرا مكتوبا  ي�سدر فورا  اأن  القا�سي  على  كما يجب 

اأو ياأمر باإطالق �رشاحه.

4 :  يجب اأن يبلغ القرار الق�سائي باأمر اأو متديد احلرمان من احلرية اإىل عائلة املدان  الفقرة 

اأي �سخ�س من ثقته بدون تاأخري. اأو 

احلكم 34

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 302/10 يتعلق بالولية

مكان  حتديد  يف  حقه  ممار�سة  اأثناء  اجلاين  فيها  يقوم  التي  احلالة  يف  الق�سائي  القرار  ُي�سرتط 

 104 املادة  من  و2   1 للفقرتني  طبقا  مغلقة،  موؤ�س�سة  يف  الرا�سد  عليه  املحجور  بحجز  ال�سكن 

الأ�سا�سي. من القانون 

1960 10 فرباير  القرار ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 



154

القرار منطوق 

مت انتهاك الفقرة 1 و2 الثانية من املادة 104 من القانون الأ�سا�سي نظرا لأن حمكمتني ابتدائيتني 

على  ويل  من  اأمر  على  بناء  م�سحة،  يف  الطاعن  حجز  جواز  يف  البت  اأغفلتا  وهام  ميونيخ  لوليتي 

الأهلية.  عدمي 

يتعلق القرار باحلق املن�سو�س عليه يف الفقرتني 1 و2 من املادة 104 من القانون الأ�سا�سي الذي 

ال�سيء  نف�س  بعد فر�س احلرمان من احلرية، ويطبق  )اأو فورا(  م�سبق  قرار ق�سائي  اإىل  يحتاج 

اأمرا باحتجاز عدمي الأهلية يف موؤ�س�سة مغلقة. وبالتايل ل يتعلق  يف احلالة التي ي�سدر فيها الويل 

التزام  مبدى  بالأحرى  يكون  واإمنا  فح�سب،  بالحتجاز  الأمر  ل�رشعية  الويل  امتالك  مبدى  الأمر 

من   2 الفقرة  من  و2   1 العددين  يف  عليها  املن�سو�س  احلماية  مبنح  احلالت  هذه  مثل  يف  الدولة 

 ]   [ املادة 104 من القانون الأ�سا�سي 

طبيعة  منها  خا�سة،  بخ�سائ�س  بالولية  تكلف  التي  املوؤ�س�سة  ينظم  الذي  القانون  ويتمتع 

ال�سمو العمومي. 

ت�سند الدولة ممار�سة ن�ساط الولية اإىل املوظفني وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املواد 32 و35 و41 

خا�سة  حالة  يف  يختار  ثقة  ذا  �سخ�سا  تعني  اأو   ،)1922 يوليو   9 املوؤرخ  ال�سباب  رفاه  قانون  من 

القوامة التي متار�س من  اأي�سا  القانون املدين، وتكت�سي  1979 من  للمادة  ليمار�س الولية، وفقا 

حتمل  عنها  يرتتب  كما  وطنيا،  واجبا  قبولها  وي�سكل  الإدارية،  الوظيفة  طبيعة  خا�س  فرد  طرف 

احلقوق والواجبات ذات طابع عام وخا�س. 

ويتفرع عن الولية ب�سكل ح�رشي تفوي�س لل�سلطة، كما يتفرع عنها مراقبة الدولة لتطورها على 

 ]   [ الولية  اإزاء  العامة  اأ�سا�س �سلطتها 

للقا�رش من احلرية مثار نقا�س ب�سكل ح�رشي. يكون هذا احلرمان 

 1 العددين  يف  عليها  املن�سو�س  احلرية  حماية  احلالة  هذه  يف  العتبار  بعني  يوؤخذ  اأن  يجب  ولهذا 

104 من القانون الأ�سا�سي، التي مل حتدد فقط احلالت ذات الطبيعة  2 من املادة  و2 من الفقرة 

اأي�سا كل حرمان من  لم، والأمن والنظام العمومي، واإمنا ت�سمل  اجلنائية والعتقالت لفائدة ال�سِّ

اإىل حماية ال�سخ�س، ويندرج فيها الولية، خ�سو�سا التي مُتار�س على البالغ �سن  احلرية يهدف 

العامة. الرعاية  الر�سد، والتي تعود لعقود عديدة وتعترب جزءا من 

104 من القانون الأ�سا�سي على احلرمان من  2 من املادة  و2 من الفقرة   1 ولهذا يطبق العددان 

احلرية الذي اأمر به الويل؛ وهو ال�رشط الوحيد الذي يعني اأن هذه الرعاية متار�س يف اإطار العالقة 
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ال�سخ�سية لل�سلطة، هو اأنه ميكن للدولة اأن ت�ستعني بفرد معني لتنفيذها، الأمر الذي يوؤدي ح�سب 

اإىل نتائج متعار�سة.  ما يبدو 

غري اأن جوهر ال�سلطة ال�سخ�سية للو�سي املعني من الدولة، ل ميكن اأن تتم لأن ذلك يلغي احلماية 

القانونية امل�سمونة د�ستوريا �سد احلرمان من احلرية، يف حني اأن ما يقوم الو�سي به يوؤدي اإىل 

والرفاهية  احلماية  توفري  اإىل  للو�سي  ال�سخ�سية  ال�سلطة  ت�سعى  اأن  يجب  ولهذا  احلرية.  اإلغاء 

عليه. للمحجور 

ذلك  على  توؤكد  كما  القانونية،  احلماية  حق  عليه  للمحجور  ي�سمن  اأن  بالتايل،  الويل،  على  ويجب 

الق�سية. وترتبط  للنظر يف  التي تعتمدها املحاكم املخت�سة  اليقظة والرقابة  العديد من �سالحيات 

كل املحاكم بالدولة حلماية املحجور عليه اإزاء التع�سف يف ال�سلطة. ول ميكن لها اأن ترف�س حماية 

الد�ستور.  الإيجابية، والتي توجد لها �سمانة مكر�سة يف  الأمر باحلرية  اإذا تعلق  املحجور عليه 

ول ميكن اأي�سا القول باأن احتجاز املحجور عليه البالغ �سن الر�سد يف موؤ�س�سة مغلقة وفقا للقانون 

اجلاري به العمل، ل يعد عمال من الأعمال املبا�رشة للم�ساعدة العمومية، واإمنا عمل يكت�سي طابع 

الويل.  ل�سلطة  املحدد  – القانون اخلا�س –  القانوين  الن�س 

العدد 1  يف�رش  اأن  يجب  فاإنه  ما،  اإىل حد  منا�سب  الحتجاز غري  لعمل  املفاهيمي  الت�سنيف  اأن  مبا 

والتي مت  الت�سنيف  هذا  تن�ساأ عن  التي  النتائج  الأ�سا�سي مع مراعاة  القانون  104 من  املادة  من 

اعتمادها يف الجتهاد الق�سائي ال�سائد اإىل حد الآن: اإذا مار�ست الدولة الولية بوا�سطة املوظفني 

الفيدرالية  اأي�سا املحكمة  العموميني، فالأمر �سيتعلق مبمار�سة �سلطة عمومية. وهذا ما ق�ست به 

.)255/9 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )اأحكام  امل�سوؤولية  بق�سايا  يتعلق  فيما 

بالن�سبة  الأ�سا�سي  القانون  من   104 املادة  من   2 الفقرة  من   1 العدد  دللة  حتديد  يتم  مل 

لحتجاز القا�رشين من طرف الإدارة العمومية )اأحكام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 108/17(، 

غري اأن القرار الأول يقود اإىل خال�سة تعني اأن الو�ساية عندما متار�س من طرف موظف عمومي 

على  الأ�سا�سي،  القانون  من   104 املادة  من   2 الفقرة  من   1 للعدد  املقيد  التف�سري  حالة  يف  وحتى 

خالف الويل اخلا�س، ي�سرتط اأن يح�سل على ترخي�س لحتجاز املحجور عليه، رغم اأن كال احلكمني 

اأجل حتديد مكان الإقامة الدائم.  اأحكام القانون املدين من  يرتكزان على نف�س 

املن�سو�س  عليه  للمحجور  الإجرائية  يتم رف�س احلماية  اأن  التناق�س  فمن  عام،  وب�سكل  واأخريا، 

اأن  حني  يف  الويل،  طرف  من  املتخذة  التدابري  اإزاء  الأ�سا�سي  القانون  من   104 املادة  يف  عليها 

بالن�سبة  احلرية.  من  احلرمان  حالة  يف  مواطن  لأي  اخلا�سة  احلماية  هذه  ت�سمن  العامة  ال�سلطة 
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من  من �سالحياتها  ا�ستخدام �سالحية  اإمكانية  تبقى  القانون،  دولة  مبداأ  يحكمها  اإدارية  لهيئات 

ن�سبيا.  اأجل احلرمان من احلرية �سئيل 

التع�سف  ارتكاب  خطر  يكون  فعندئذ  معني،  فرد  يد  يف  احلرية  من  احلرمان  �سالحية  كانت  اإذا 

لأنه  للمحجور عليه،  الثقيلة واملزعجة  الرعاية  الرغبة يف رفع عبء  واردا وكبريا. قد يكون �سببه 

اأفراد العائلة، ولهذا يلعب الدافع ال�سخ�سي والقت�سادي دورا  اأغلب الأحيان كفرد من  يكون يف 

الرعاية.  يف احتجازه يف موؤ�س�سة 

ومت  العام  املدين  للقانون  التقليدية  الفئات  �سمن  الحتجاز  اختفى  اإذا  اجلدل  هذا  كل  ويتال�سى 

قد مت  بعيد  زمن غري  منذ  وكان  برمته.  الو�ساية  قانون  التي حتدد  العامة  امل�ساعدة  فكرة  حتليل 

العرتاف باأن جمال قانون الأ�رشة والزواج والو�ساية، رغم انتمائه اإىل القانون اخلا�س، يحتوي 

العام. القانون  اأي�سا على عنا�رش من 

وتكمن الطبيعة املزدوجة للو�ساية، قبل كل �سيء، يف العالقة املتبادلة للن�ساط العام واخلا�س وبني 

الو�ساية عن طريق خمتلف  التي ترتكز على تتبع تطور  للويل  العامة والن�ساط اخلا�س  الو�ساية 

و�سوحا  الأكرث  ال�سكل  ويظهر  املو�سوع.  هذا  ب�ساأن  القوانني  عليها  تن�س  التي  املراقبة  و�سائل 

لتقاطع القانون العام واخلا�س يف الو�ساية على امل�سنني، نظرا لأن الدولة هنا ت�سحب نظام الأهلية 

اأنها تقيد وتوطد �سلطته.  اأي  الكاملة من خالل احلجر وتعني و�سيا 

فقط  متاحا  يكون  الأخري  هذا  لأن  واخلا�س  العام  العن�رش  يتعزز  الق�رشي  الحتجاز  حالة  يف 

لأنها  لالحتجاز  ال�رشورية  املوؤ�س�سات  توفر  الأخرية  هذه  لأن  نظرا  العامة،  ال�سلطة  مب�ساعدة 

اإذا تطلب الأمر  التجاري(  القانون  العا�رشة من  )املادة  اإدارتها جلهات خارجية  اأو تنيط  متتلكها 

تنفيذ  اأجل  من  ال�رشطة  اأو  املحاكم  اإىل  ال�رشعي،  املمثل  �ساأن  �ساأنه  )احلا�سن(،  الراعي  جلوء 

الإجراء ذاته. 

الدولة،  اأن  والواقع  للدولة.  الفعلية  اأو  املحتملة  امل�ساعدة  خالل  من  الحتجاز  يف  احلق  ي�رشي 

اأي�سا، حتتجز حتى ولو مل يكن ذلك من تلقاء نف�سها واإمنا لأنها ت�ستعني  – عادة وب�سكل جلي – 

تنفيذي.  بالويل كجهاز 

من  موؤ�س�سة  يف  ال�سن  كبري  نف�سي  مري�س  احتجاز  اعتبار  القانونية  الناحية  من  بالتايل  وُيحظر 

ميكن  ل  للمواطنني.  اخلا�س  القانون  عالقات  اإطار  يف  احلرية  من  حرمان  اأنه  على  و�سيه  طرف 

بالوظائف  لال�سطالع  �سخ�س  تعيني  خالل  من  الأ�سا�سية  باحلقوق  عالقتها  من  تتحرر  اأن  لدولة 

 ]   [ اأدوات �سلطة الدولة  العامة واتخاذ القرار حول ا�ستخدام 
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الأ�سا�سي  القانون  من   104 املادة  من   2 الفقرة  من   2 العدد  مطابقة  مدى  يف  البت  هنا  ي�سلح  ل 

فمن  الوالدان.  ميار�سها  التي  الأبوية  ال�سلطة  اإطار  يف  احلرية  من  باحلرمان  الأمر  يتعلق  عندما 

املحتمل اأن تكون وجهات نظر اأخرى حا�سمة لحتجاز القا�رشين من طرف اآبائهم غري تلك التي 

الو�سي.  امل�سنني من طرف  يتم تطبيقها على 

وبالتاأكيد، فاإن ال�سلطة الأبوية والو�ساية كالهما ت�سعيان اإىل حتقيق اأهداف مت�سابهة لكن الركيزة 

الآباء  بني  الطبيعية  العالقة  على  ترتكز  الأبوية  فال�سلطة  عليها خمتلفة.  ي�ستندان  التي  الأ�سا�سية 

والأبناء وحتدث بطريقة مبا�رشة مبوجب القانون، اأما من�سب الو�سي على العك�س من ذلك يعترب 

موؤ�س�سة للدولة ويجب اأن يعينها الربملان، وت�ستند �سلطتها على املحجور عليه بالتايل اإىل عمل من 

الدولة.  �سيادة  اأعمال 

احلكم 35

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 311/22 يتعلق بعقوبة احلب�س

املادة 28  1 من  للفقرة  وفقا  و�سكلها ومدتها،  عقوبة احلب�س  ب�ساأن �رشعية  القا�سي  قرار  ي�سمل 

اأ�سباب قبول ومالءمة  من النظام التاأديبي للجي�س، يف حالة التف�سري طبقا للد�ستور، والتحقيق يف 

املتوقعة.  ال�سجن  عقوبة 

67/14 1967 طعن احلماية  7 نونرب  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

يف الدعوى املتعلقة بالتحقيق يف الفقرة 1 من املادة 128 والفقرة 1 من املادة 28 من النظام التاأديبي 

التاأديبي للجي�س على ما يلي: 10 من النظام  1 من املادة  للجي�س. توؤكد الفقرة 

ت�سمل العقوبات التاأديبية التي ميكن اأن تفر�س من طرف ال�سلطات التاأديبية )العقوبات التاأديبية 

على: الب�سيطة( 

التوبيخ.  .1

ال�سديد. التوبيخ   .2

3. اخلدمة الإدارية. 

الغرامة.  .4

5. القيود على اخلروج.

6. احلب�س. 
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اإىل:  128، من جهتها،  1 من املادة  وت�سري الفقرة 

وتبت  ومدتها.  �سكلها  م�رشوعية  القا�سي  يعلن  اأن  بعد  اإل  احلب�س  عقوبة  تفر�س  اأن  ميكن  ل   .1

اإحلاحا. اأكرث  التي تكون  ال�سجن، ويف حالة الطوارئ  الع�سكرية املخت�سة يف �رشعية عقوبة  املحكمة 

2. ]   [ طالب قائد الكتيبة يف الدعوى البتدائية طبقا للفقرة 1 من املادة 128 من النظام التاأديبي 

التخطيط  مت  كان  التي  اأيام  خم�سة  ملدة  ال�سجن  عقوبة  ومدة  �سكل  �رشعية  عن  يعلن  باأن  للجي�س 

اأن تفر�س على املتهم.  لها 

اأجل  الأ�سا�سي من  القانون  128 من  املادة  1 من  للفقرة  وفقا  الدعوى  املخت�س  القا�سي  واأوقف 

من  و6   1 الفقرتني  موافقة  حول  قرار  لإ�سدار  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  على  يعر�سها  اأن 

املادة 10 واملادة 28 بعد املائة من النظام التاأديبي للجي�س مع الفقرة 2 من املادة 104 من القانون 

الفيدرالية. الد�ستورية  للمحكمة  الأ�سا�سي 

104 من القانون  2 من املادة  اإىل حجة باأن كال الن�سني القانونني ينتهكان الفقرة  وا�ستند الطلب 

مدى  مراجعة  خاللها  من  عليه  يجب  والتي  التدخل،  حق  فقط  للقا�سي  ي�سندان  لأنهما  الأ�سا�سي 

التنفيذية. ال�سلطة  اأمر بها جهاز من  الذي  �رشعية احلرمان من احلرية 

104 من القانون الأ�سا�سي تن�س على اأن القا�سي يجب عليه اأن يتوىل  2 من املادة  غري اأن الفقرة 

اأن ي�سدر الأمر باحلرمان من  اأنه يجب عليه  امل�سوؤولية الكاملة فيما يتعلق بالإجراء، ويعني هذا 

م�ستقل وح�رشي.  ب�سكل  احلرية 

تتوافق الفقرتان 1 و6 من املادة 10 واملادة 128 من النظام التاأديبي للجي�س مع القانون الأ�سا�سي: 

1. ل ين�سب فر�س العقوبات التاأديبية ال�سالبة للحرية اإىل الخت�سا�س الق�سائي امل�سند للق�ساة، 

92 من القانون الأ�سا�سي. لأن فر�س العقوبات اجلنائية هو  طبقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 

عمل له طابع ق�سائي وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 92 من القانون الأ�سا�سي )انظر اأحكام 

لأن طبيعتها خمتلفة  التاأديبية،  العقوبات  على  هذا  يطبق  ول   ،)]74[  49/22 الد�ستورية  املحكمة 

.)]387[  378/21 الد�ستورية  اأحكام املحكمة  )انظر  العقوبات اجلنائية  عن طبيعة 

وين�س العدد 1 من الفقرة 2 من املادة 104 من القانون الأ�سا�سي على اأن البت يف قبول وا�ستمرار 

اأن تف�رش  اأن هذا الن�س القانوين الأ�سا�سي يجب  احلرمان من احلرية يقت�رش على القا�سي. غري 

م�ستقل.  ب�سكل  دللته ومداه 

باملفهوم  احلرية  من  حرمانا  للجي�س  التاأديبي  النظام  يف  عليه  املن�سو�س  العتقال  يعترب   .2

اأي  يوجد  ول  الأ�سا�سي.  القانون  من   104 املادة  من   2 الفقرة  من   1 العدد  يف  عليه  املن�سو�س 
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تعار�س د�ستوري على اأن ين�س القانون التاأديبي اأي�سا على عقوبة احلب�س )انظر اأحكام املحكمة 

 .)]387[  378/21 الد�ستورية 

اإل للقا�سي  اأنه »ل ميكن  104 من القانون الأ�سا�سي على  2 من املادة  1 من الفقرة  وين�س العدد 

وحده اأن يبت يف قبول احلرمان من احلرية«. ويتم اخل�سوع لهذا الن�س القانوين اإذا كان القا�سي 

اإمكانية  اإىل  العتبار  الأ�سا�سي  القانون  اأي�سا  واأعطى  احلرية.  من  باحلرمان  الأمر  ي�سدر  نف�سه 

 2 الفقرة  من  و4  و2   1 الأعداد  اأن  كما  ق�سائي«  اأمر  اإىل  ت�ستند  ل  التي  احلرية  من  »احلرمان 

القانون الأ�سا�سي ن�ست على وجوب اتخاذ القرار الق�سائي فورا  104 من  3 من املادة  والفقرة 

يف حالة القيام باإقرار احلرمان من احلرية. 

القانون الأ�سا�سي على الرغم من ذلك قرارا ق�سائيا لحقا يف تلك احلالت  104 من  املادة  وتقبل 

اإذا فر�س  املن�سودة،  الد�ستورية  الأهداف  اأن حتقق  التي ل يقرر احلرمان من احلرية، ول ميكن 

الق�سائي. القرار  امل�سبق لتخاذ  التوقيف 

ويجب اأن يطبق نف�س ال�سيء على الأنظمة الداخلية التي يتم تدقيق النظر فيها هنا، ويتعلق الأمر 

ُيتوخى من وراء  الذي  الهدف  ا�ستحال حتقيق  اإذا  اإل  يتم قبوله  با�ستثناء ل  اأي�سا  يف هذه احلالة 

م�رشوعية  ب�ساأن  الق�سائي  القرار  اتخاذ  عو�س  التي  احلالة  يف  للتهديد  يتعر�س  اأنه  اأو  العتقال، 

حالت  يف  العقوبة  تلك  فر�س  قد  القا�سي  كان  التاأديبية  ال�سلطة  طرف  من  املقرتح  القب�س  اإلقاء 

ال�ستثناء هذه، يق�سد مب�سطلح »القرار« اأن يكون القا�سي م�سوؤول م�سوؤولية كاملة عن الإجراء 

 .)]310[  302/10 الد�ستورية  اأحكام املحكمة  )انظر 

عدم  �سد  وفعال  �رشيع  فعل  رد  املجالت،  من  غريها  من  اأكرث  الع�سكرية،  اخلدمة  يف  يقت�سي   .3

.]   [ النظام والن�سباط  احرتام 

الإجراء  اتخاذ  يف  امل�سوؤولية  كامل  يتحمل  الدعوى،  هذه  اإطار  يف  القا�سي،  هل  ال�سوؤال:  يبقى   .4

 128 للمادة  طبقا  موافقته  بدون  العتقال  عقوبة  تفر�س  اأن  بالتايل  ميكن  ول  للحرية ؟،  ال�سالب 

للجي�س ؟ التاأديبي  النظام  من 

وحق القا�سي يف التحقيق يف القرار املتعلق ب�رشعية عقوبة العتقال، وفقا للفقرة 1 من املادة 128 

لي�س حقا مطلقا.  للجي�س،  التاأديبي  النظام  من 

]   [ يت�سح مما �سبق اأنه يجب على القا�سي اأن يدقق النظر يف طلب ال�سلطة التاأديبية برمته. كما 

يجب عليه اأن يدقق النظر يف مدى مالءمة عقوبة العتقال املقرتحة. ومينح هذا النظر للقا�سي اأن 

للحرية. ال�سالبة  العقوبة  قبول  الكاملة حول  امل�سوؤولية  يتحمل 
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احلكم 36

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 239/105 يتعلق بامل�سائل

املحفوظة لل�سلطة الق�سائية

ُي�ستخل�س من الفقرة 2 من املادة 104 من القانون الأ�سا�سي ما يجب على للدولة ل�سمان اإمكانية 

الو�سول اإىل قا�س خمت�س – على الأقل خالل اليوم – والواجب من متكني القا�سي من اأداء مهامه 

ينبغي.  كما  الق�سائية 

القانون الأ�سا�سي على احلد الأق�سى من العتقال ل�سخ�س يف  104 من  3 من املادة  تن�س الفقرة 

غياب اأمر ق�سائي. ويجب يف هذه احلالة، اأن يفرج عن ال�سخ�س بعد ان�رشام اليوم املوايل لالعتقال، 

اإ�سدار قرار ق�سائي.  اأكرب تقدير، ول تعفى ال�سلطة، مما �سبق، من وجوب  على 

1975 15 مايو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

القرار اأ�س�س 

– اأ –

وتبادل  ت�سليم  اإطار  يف  بهما  القيام  مت  الذين  النظرية  واحلرا�سة  بالعتقال  احلماية  طعن  يتعلق 

 .]   [ اأمر ق�سائي  املجرمني دون العتماد على 

اأ( تقدم �ساحب الطعن بال�ستئناف اإىل حمكمة �سايك البتدائية وطالب اأن يعلن باأن العتقال الذي 

مت يوم 20 يناير 1999 حوايل ال�ساعة الثالثة بعد الزوال واأي�سا الحتجاز حتت احلرا�سة النظرية 

الق�سائية – كانا غري قانونيني.  ال�سلطة  اإثباتهما من طرف  اأن يتم  – دون  الالحق 

ب( وطعن احلماية هذا منا�سب. ل ميكن ب�سفة خا�سة اأن يقال باأن املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

اأن �ساحب الطعن قد مت  تفتقر مل�سلحة احلماية القانونية لتخاذ قرار ب�ساأن هذه امل�ساألة بدعوى 

اأن انتهاك �سمانات احلرية قد توقف.  اأو  ترحيله 

فال يتوقف احلق يف اأن تبت املحكمة الد�ستورية، وحتدد م�رشوعية التدخل يف حق الأفراد يف احلرية 

ال�سخ�سية  اأهمية حماية احلرية  مع  هذا  يتنا�سب  عليه حريته، ول  املجني  ي�سرتد  اأن  اأجل  اإل من 

.]   [ الأ�سا�سي  القانون  بال�سكل الذي مت �سمانها يف 
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انتهكت  باأنها  فيها،  املطعون  لالأحكام  ال�سبب  انتهاك  على  يقوم  الذي  احلماية  طعن  ج( يرتكز 

احلقوق الأ�سا�سية للمجني عليه املن�سو�س عليها يف العدد 2 من الفقرة 2 من املادة 2 من القانون 

القانون الأ�سا�سي.  104 من  2 من املادة  الأ�سا�سي التي يرتبط بالفقرة 

اأول

قابلة  غري  ال�سخ�س  حرية  باأن  الأ�سا�سي  القانون  من   2 املادة  من   2 الفقرة  من   2 العدد  يْعَترِب 

لالنتهاك. وميتاز هذا القرار الأ�سا�سي للحق الد�ستوري باإقرار احلق يف احلرية كم�سلحة قانونية 

 302/10 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )انظر حكم  هام  ل�سبٍب  اإل  فيها  التدخل  �سامية، ل ميكن 

.)]322[ 317/65  ،]92[ 87/32  ،]316[ 312/29  ،]322[

به  العام اجلاري  القانوين  النظام  اإطار  ويحمي هذا احلق ب�سكل فعال حرية احلركة اجل�سدية يف 

 166/94 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  )انظر حكم  الطابع احلكومي  التدخالت ذات  العمل �سد 

النظرية،  اأو احلجز حتت احلرا�سة  الفرد من العتقال  اأنها حتمي  ]21[( مبعنى   10/96  ،]198[

الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  مبا�رش  اإكراه  على  تنطوي  التي  الأخرى  املماثلة  التدابري  اأو 

 : )]26[  21/22 الفيدرالية 

املادة 104  1 من  الفقرة  1 من  العدد  ال�سخ�س املن�سو�س عليه يف  اأن يتم تقييد حرية  1. ل ميكن 

القانون  من   2 املادة  من   2 الفقرة  من   2 العدد  يف  �سمانة  لها  اأقر  والتي  الأ�سا�سي،  القانون  من 

الأ�سا�سي، اإل بناء على اأ�سا�س قانون �سكلي، خا�سة اإذا مت احرتام الإجراءات ال�سكلية املن�سو�س 

الأ�سا�سي. القانون  عليها يف 

الأ�سا�سي،  القانون  من   104 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  ال�سكلي  الطابع  ذات  ال�سمانات  وتوجد 

2 من املادة  2 من الفقرة  وال�سمانات التي لها عالقة وثيقة مع احلرية املن�سو�س عليها يف العدد 

.)]322[  302/10 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر حكم املحكمة  الأ�سا�سي  القانون  2 من 

للقانون  املحفوظ  باملجال  ال�ستمرار  الأ�سا�سي  القانون  من   104 املادة  من   1 الفقرة  واأقرت 

2 من القانون الأ�سا�سي، وعززت كافة  2 من املادة  2 من الفقرة  املن�سو�س عليه م�سبقا يف العدد 

الد�ستورية  القاعدة  مرتبة  اإىل  ورفعته  �سكلي،  قانون  اإىل  بوجوب اخل�سوع  احلرية  تقييد  حالت 

الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  القانون  هذا  عن  املتفرعة  لل�سياغات  احلفظ  اأوجبت  كما  الآمرة، 

.)]220[ 208/58  ،]195[ 183/29  ،]322[ 302/10 الفيدرالية 

تقت�سي القيود على احلرية – وهذا يعني التدخالت يف حرية اجل�سد يف احلركة – اأن يكون لها الأ�سا�س 

.)]195[  183/29  ،]129[  118/2 )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  القانوين املادي 
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ويجب يف هذا ال�ساأن اأن ينظر يف قانون ذي طابع فيدرايل اأو حكومي، كما يجب اأن يف�رش حمتوى 

ومدى الإجراءات ال�سكلية للقانون الذي يقيد احلرية من طرف املحاكم بحيث ت�سمح هذه القوانني 

املحكمة  حكم  )انظر  الأ�سا�سي  احلق  ومفهوم  اأهمية  مع  بات�ساق  اآثارها  تبلور  اأن  والإجراءات 

 .)]97[  68/96  ،]322[  317/65 الد�ستورية الفيدرالية 

من   104 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  احلرية  تقييد  بني  الد�ستورية  املحكمة  متيز   .2

القانون الأ�سا�سي، واحلرمان من احلرية املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 من املادة 104 من القانون 

احلرية  تقييد  اأ�سكال  اأ�سد  احلرمان  ويعترب  التدخل.  حدة  معيار  على  ذلك  يف  وت�ستند  الأ�سا�سي، 

.)]322[  302/10 الفيدرالية  الد�ستورية  )انظر حكم املحكمة  خطورة 

وتعترب احلرية مقيدة عندما مُينع �سخ�س معني – �سد اإرادته من طرف �سلطة عمومية – من زيارة 

القانوين  الفرتا�س  يحني  ول  فيه.  البقاء  اأو  قانونيا(  اأو  فعال  اإليه  الولوج  )ميكنه  معني  مكان 

للحرمان من احلرية، اإل اإذا مت اإلغاء حرية اجل�سد يف التنقل يف اأي اجتاه معني – وتكون ممكنة يف 

حد ذاتها من الناحية القانونية والواقعية على ال�سواء – )انظر حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

 .)]198[ 166/94

حق  يف  خطورة  الأكرث  التدخل  حلالة  الأ�سا�سي  القانون  من   104 املادة  من   2 الفقرة  ت�سيف   .3

)ذي الطابع ال�سكلي(  )احلرمان من احلرية( �رشط املجال املحفوظ للقانون.  ال�سخ�س يف احلرية 

ك�رشط قانوين وم�سطري للقرار الق�سائي. ول توجد هذه املتطلبات يف حرية موقف امل�رشع )انظر 

 .)]323[  302/10 الفيدرالية  الد�ستورية  حكم املحكمة 

ويهدف هذا »املجال املحفوظ للق�ساء« )م�سائل حمفوظة لل�سلطة الق�سائية( اإىل تعزيز حماية احلق 

الأ�سا�سي املن�سو�س عليه يف العدد 2 من الفقرة 2 من املادة 2 من القانون الأ�سا�سي. ويجب على 

كافة اأجهزة الدولة اأن توفر الو�سائل التي ت�سمن املجال املحفوظ للق�ساء من اأجل احلماية الفعالة 

املحكمة  حكم  الأ�سا�سي:  القانون  من   13 املادة  من   2 بالفقرة  يتعلق  فيما  )انظر  الأ�سا�سي  للحق 

تليها[(.  ]151 والتي   142/103 الفيدرالية  الد�ستورية 

يف  الأقل  – على  الو�سول  اإمكانية  ت�سمن  اأن  للدولة  الد�ستوري  القانوين  الواجب  عن  وين�ساأ 

الثامنة والثمانني بعد  املادة  الأوىل من  الفقرة  املثال  )انظر على �سبيل  النهار – اإىل قا�س خمت�س 

اجلنائية(،  الإجراءات  قانون  من   104 املادة  من   3 والفقرة  املدنية  الإجراءات  قانون  من  املائة 

املحكمة  حكم  )انظر  املطلوب  بال�سكل  الق�سائية  وظائفه  اأداء  من  القا�سي  متكني  اأي�سا  وت�سمن 

تليها[(.  ]151 والتي   142/103 الفيدرالية  الد�ستورية 
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يف  يبت  اأن  للقا�سي  اإل  الأ�سا�سي  القانون  من   104 املادة  من   1 الفقرة  من   1 للعدد  وفقا  يحق  ل 

مدى مالءمة وا�ستمرار عقوبة احلرمان من احلرية. ويقت�سي ذلك اأن ي�سدر اأمرا ق�سائيا م�سبقا.

104 من القانون الأ�سا�سي  2 من املادة  اأ( ل ميكن اأن يقرر وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

اأو ا�ستمرار احلرمان من احلرية، ويقت�سي وفقا لذلك وجود اأمر ق�سائي  اإل القا�سي يف �رشعية 

اأ�سا�سي وم�سبق لإقرار احلرمان من احلرية. 

به  )امل�سموح  املن�سود –  الهدف  حتقيق  بالإمكان  يكن  مل  – اإذا  ال�ستثنائية  للحالت  بالن�سبة 

الأمر  ويتطلب  بالعتقال.  القيام  اأجل  من  ق�سائي  قرار  �سدور  انتظار  الأمر  ي�ستدعى  د�ستوريا( 

104 من  2 من املادة  2 من الفقرة  القبيل، وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد  يف حالت من هذا 

املحكمة  حكم  )انظر  تاأخري  بدون  الق�سائي  القرار  انعدام  ا�ستدراك  يتم  اأن  الأ�سا�سي،  القانون 

 .)]323[  302/10 الفيدرالية  الد�ستورية 

القرار  انعدام  فيه  يتدارك  اأن  يجب  الذي  ال�سياق  يف  تاأخري«  »بدون  عبارة  تف�رش  اأن  يجب  ب( 

– وتوؤخذ  مو�سوعية  اأ�سباب  على  بناء  املربر  التاأخري  ا�ستثناء  – مع  ت�سويف  اأي  بدون  الق�سائي 

التوثيق  اأو  نقل  و�سيلة  اإيجاد  �سعوبة  وعن  امل�سافات،  بعد  عن  النا�سئة  التاأخريات  العتبار  بعني 

اأو ظروف مماثلة.  للُمْحتَجز  املنفر  ال�سلوك  اأو  ال�رشوريني،  والت�سجيل 

اتخاذ  وجوب  بخ�سو�س  للدولة،  والد�ستورية  القانونية  امل�سوؤولية  العتبار  بعني  توؤخذ  كما 

للق�ساء. املحفوظ  املجال  اأهمية  تتنا�سب مع  لكي  املنا�سبة،  التنظيمية  الإجراءات 

القرار  �رشط  تدارك  اأجل  من  تخطيه«  ي�سعب  »عائقا  قا�س  وجود  ا�ستحالة  يعترب  اأن  ميكن  ول 

والتي   151[  142/103 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  تاأخري  بدون  الق�سائي 

تليها 156[(.

تاأخري ب�سبب تعليق  الق�سائي بدون  القرار  اأي�سا ال�ستغناء عن واجب تدارك �رشط  ج – ل ميكن 

عقوبة احلرمان من احلرية قبل ان�رشام الأجل املن�سو�س عليه يف العدد 3 من الفقرة 2 من املادة 

الأ�سا�سي. القانون  104 من 

اأمر ق�سائي. ويجب  اعتقال �سخ�س معني يف غياب  الأق�سى من مدة  املادة على احلد  وتن�س هذه 

اأن يفرج يف هذه احلالة عن ال�سخ�س بعد م�سي اليوم املوايل لالعتقال على اأكرب تقدير )انظر حكم 

املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 142/103 ]151 والتي تليها 156[(. ول تعفي مع ذلك هذه القاعدة 

 ]   [ اإ�سدار القرار املذكور بدون تاأخري  ال�سلطة من وجوب  القانونية 
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تتعار�س الأحكام املطعون فيها – على الأقل يف هذا اجلانب – مع ما ين�س عليه العدد 2 من الفقرة 2 

من املادة 2 التي ترتبط بالعدد 2 من الفقرة 2 من املادة 104 من القانون الأ�سا�سي عندما اعتربت 

اإحدى  ملدة  ال�رشطة  يف خمفر  الحتياطي  الحتجاز  رهن  امل�ستكي  اعتقال  اأن  تو�سيح  اأدنى  بدون 

القانون.  – يتما�سى مع  – ولو لحقا  ع�رشة �ساعة دون احل�سول على قرار ق�سائي 

2. يقت�سي العدد 2 من الفقرة 2 من املادة 104 من القانون الأ�سا�سي احل�سول بدون تاأخري على 

قرار ق�سائي اإذا مل يكن ح�سل عليه امل�ستكي �سابقا. وال�ستنتاجات التي مت التو�سل اإليها ب�ساأن 

اأنه مت المتثال لهذا احلكم الد�ستوري.  وقائع البالغ تبني 

يتوقف  اأن  كان حمتمال  فقد  لالعتقال،  املوايل  ال�سباح  يف  متوقعا  كان  املدعي  ت�سليم  لكون  ونظرا 

حرمانه من احلرية قبل ان�رشام يوم 21 يناير 1999، غري اأن هذا ل ي�سمح بال�ستغناء عن العتقال 

الق�سائي. القرار  بعد �سدور 

ل يفهم من حتليل الأحداث اأي نوع من الأ�سباب املو�سوعية التي ميكنها اأن تربر احتجاز امل�ستكي 

القا�سي يف م�رشوعية  اأن يبت  الرابعة م�ساء دون  ال�ساعة  1999 منذ  يناير   20 باأمر ق�سائي يوم 

]   [ العتقال 
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الد�ستور وحدوده 46 تف�سري  الثالث : اأ�س�س  الق�سم 

اأول : تف�سري الد�ستور

احلكم 37

 حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 126/11 47

يتعلق بالإرادة التاأكيدية للم�سرع للأحكام القانونية قبل الد�ستور 

امل�رشع،  اإرادة  اإىل  الد�ستور  اإ�سدار  قبل  العمل  بها  اجلاري  القانونية  القواعد  ت�سند  اأن  ميكن  ل 

اإل اإذا كان م�سمون القانون نف�سه ي�ستنتج مو�سوعيا من اإرادة تقريرية اأو – عند القت�ساء حني 

اأو مت تعديلها. التي مل تعدل  القانونية  القاعدة  املادية العري�سة بني  القانون – من العالقة  تعديل 

59/11 و60/11 1960 رقم  17 مايو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الثانية بتاريخ 

التي  القانونية  الأحكام  الفيدرالية،  الد�ستورية  للمحكمة  لأحكام  طبقا  للرقابة،  مبدئيا  تخ�سع  ل 

بقوانني  )املعروفة   1949 مايو   24 بتاريخ  التنفيذ  حيز  الأ�سا�سي  القانون  دخول  قبل  �سدرت 

100 من القانون الأ�سا�سي  1 من املادة  1 من الفقرة  ما قبل الد�ستور( املن�سو�س عليها يف العدد 

والتي  ]�س. 213  و210/8  تليها[  والتي   128 ]�س.   124/2 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر 

 .)]191 132[ و185/10 ]�س.  46[ و129/10 ]�س.  تليها[ و39/9 ]�س. 

ميكن اأن تو�سع ا�ستثناءات على هذا املبداأ طبقا لقرار املحكمة الد�ستورية الفيدرالية املوؤرخ يف 17 

يناير 1957 يف حالة ما اإذا اأقر امل�رشع اعتمادها بعد دخول القانون الأ�سا�سي حيز التنفيذ )انظر 

اأحكام املحكمة الد�ستورية 55/6 ]�س. 65[ بالإ�سافة اإىل 282/7 ]�س. 290[ و210/8 ]�س. 213 

 .)]191 32[ و185/10 ]�س.  46[ و129/10 ]�س.  والتي تليها[ و39/9 ]�س. 

]   [ اأُثريت بع�س العرتا�سات �سد تعليل هذا القرار  وقد 

46  كر�س القانون االأ�سا�سي االأملاين ل�سنة 1949 �سبكة وا�سعة من احلقوق االأ�سا�سية يف ظل نظام من القيم الد�ستورية 

التي يجب اأن توجه وحتدد كل نظام قانوين، وتفرع عن ذلك م�سوؤولية املحكمة الد�ستورية يف حالة اخلالف لتف�سريها 

وتوجيهها وحمايتها من التع�سف اأيا كان م�سدره يراجع:

Robet Scholz, Alemania cincuenta años de corte constitucional federal http://www.juridicas.unam.mx

47  مالحظة املرتجم: الرقم االأول ي�سري اإىل املجلد والثاين اإىل ال�سفحة التي يبداأ فيها احلكم.



166

يرى بع�س املوؤلفني اأن املحكمة اأ�سندت اإرادة اإىل اأجهزة خمتلطة لإن�ساء قانون له دللة ومل تعلن 

نف�س الإرادة املذكورة يف القانون بعينه، ومل يقدم مع ذلك احلكم املوؤرخ يف 17 يناير 1957 تف�سريا 

يف هذا ال�سياق، ولذلك يخالف اأي�سا املبادئ املتعلقة باأهداف ومناهج تف�سري القوانني املعرتف بها 

الد�ستورية. املحكمة  من طرف 

اإذا كانت النظرية »الذاتية« ت�ستند على الإرادة التاريخية »للم�رشع« التي تعني اأن وا�سعي القانون 

يف  كبري  بتقدير  حتظى  التي  »املو�سوعية«  النظرية  فاإن  التاريخي،  ال�سياق  يف  دوافعهم  يجدون 

يف  املو�سوعية  امل�رشع  اإرادة  وعلى  نف�سه،  القانون  تف�سري  على  ت�ستند  والفقه  الق�سائي  الجتهاد 

القانون نف�سه. »ل تعرب الدولة عن نف�سها بوا�سطة التاأكيدات ال�سخ�سية للذين �ساركوا يف و�سع 

اإىل جنب  امل�رشع مت�سي جنبا  واإرادة  نف�سه«.  القانون  نف�سها من خالل  واإمنا تعرب عن  القانون، 

تليها(.  الرابعة، �س. 210 والتي  الطبعة  القانون،  )رادبروخ، فل�سفة  القانون  اإرادة  مع 

النحوي(  )التف�سري  القانونية  لالأحكام  احلريف  املنطوق  اأ�سا�س  على  للتف�سري  الهدف  هذا  وي�سلح 

والدرا�سات  الغائي(  )التف�سري  منه  الغاية  اأ�سا�س  وعلى  النظمي(  )التف�سري  ال�سياق  اأ�سا�س  وعلى 

التاريخي(.  )التف�سري  القانون  وتاريخ و�سع  للقانون  التح�سريية 

ينفي  ل  التي  للتف�سري  املناهج  هذه  كافة  توظف  اأن  للم�رشع  املو�سوعية  الإرادة  لفهم  وُي�سمح 

اأحدها الآخر واإمنا يكمل بع�سها البع�س الآخر. ويطبق هذا اأي�سا على احلالة التي ُيلجاأ فيها اإىل 

للقانون.  املو�سوعي  بامل�سمون  ارتباطها  بقدر  للقانون  التح�سريية  والأعمال  الدرا�سات 

وبقدر  التحفظ  من  بنوع  تف�سرييه  اأجل  من  ما  لقانون  التح�سريية  الأعمال  »تقييم  بالطبع  ويجب 

احلاجة اإليه يف التف�سري«. ولهذا ل ميكن اأن توؤخذ اإرادة امل�رشع بعني العتبار يف تف�سري القانون 

اإل بقدر يظهر ب�سكل كاف يف القانون ذاته. وميكن بالتايل اأن مياثل امل�سمون املو�سوعي للقانون.

املحكمة  اأحكام  )انظر   1952 مايو   21 يف  املوؤرخ  احلكم  الفيدرالية يف  الد�ستورية  املحكمة  واأعلنت 

الد�ستورية 299/1 ]�س. 312[( باأنه يجب لتف�سري ن�س قانوين اأن يتم البحث على اإرادة امل�رشع 

املو�سوعية التي تنبثق من منطوق الأحكام القانونية، و�سياق م�سمونها، وتاريخ و�سعها ويكت�سب 

تثار  ما  عند  اأو  عليها،  متفق  مبادئ  على  بناء  تتم  التي  التف�سري  دقة  تتاأكد  »عندما  دللة  تف�سريه 

�سكوك ل ميكن حلها بالطرق املقدمة«. وقد اأكدت املحكمة يف حكمها املوؤرخ 15 دجنرب 1959 )انظر 

234[( على هذه املبادئ. ]�س.   234/10 اأحكام املحكمة الد�ستورية 

 ]   [

2. تتج�سد املو�سوعية يف »اإرادة امل�رشع«، ويفهم بالتايل باأن قانونا �سدر قبل الد�ستور قد حظي 

بالقبول من اإرادة امل�رشع اإذا اأمكن ال�ست�سهاد ب�سكل مو�سوعي مب�سمون القانون نف�سه اأو – يف 
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والتي  تعديلها  مت  التي  القانونية  الأحكام  بني  الوثيقة  املادية  بالعالقة  ت�رشيعية –  تعديالت  حالة 

مل  اإذا  حا�سمة  الت�رشيعية  الهيئات  اأع�ساء  واأفكار  دوافع  بالتايل  تكون  ولن  تغيريها.  بعد  يتم  مل 

يتم الإعراب عنها يف القانون. 

ول يعني هذا وجود موافقة تاأكيدية على قانون و�سع قبل اإقرار القانون الأ�سا�سي، اإل اإذا وافق 

اإلغائه. اأو  اأو قام بتعديله  عليه امل�رشع 

باأن  الد�ستور  اإقرار  قبل  �سدر  قانون  من  الفردية  الأحكام  تعديل  من  ُي�ستخل�س  اأن  ميكن  ل  كما 

اإقرار الد�ستور.  اإ�سداره قبل  امل�رشع قد وافق واأقر الأحكام املتبقية لقانون، ومت 

امل�رشع  الد�ستور من طرف  اإقرار  قبل  اإ�سداره  لقانون مت  تعديل  اأي  اأن  الراأي  هذا  وي�ستفاد من 

اأكد  اأن امل�رشع  اإقرار الد�ستور، حيث  ل القانون برمته، اإىل قانون مت اإ�سداره بعد  الفيدرايل ُيحوِّ

بهذه الطريقة اأنه يعترب اجلزء الذي مل يتم تعديله موافقا للد�ستور، وهذا اأمر ل يت�سق مع الواقع، 

تعديل  ب�سبب  امل�رشع،  كون  الت�سكيك يف  يتم جتنب  اأن  ال�ساملة خا�سة،  القوانني  ويجب، يف حالة 

القانون برمته واأقره.  جزئي لالأحكام، قام بفح�س د�ستورية 

ميكن لقانون �سدر قبل اإقرار الد�ستور اأن ي�سبح قانونا د�ستوريا لحقا، ويجب هنا على امل�رشع 

عندما  املثال  �سبيل  على  الو�سع  هو  هذا  ويكون  القانون.  يف  تاأكيدية  اإرادة  عن  يك�سف  اأن  اأي�سا 

اإقرار  )بعد  جديدة  قانونية  قاعدة  حتيل  وعندما  كقانون،  جديد  من  �سابقة  قانونية  قاعدة  ت�سدر 

جذري  ب�سكل  تعديله  ومت  حمدودا،  القانون  جمال  يكون  عندما  اأو  �سابقة،  قاعدة  على  الد�ستور( 

اإقرار الد�ستور. �سيت�سح من خالل �سيق العالقة املو�سوعية بني الأحكام  من طرف امل�رشع بعد 

اأن يتبناها بدون  اإقرار الد�ستور، مل ي�ستطع  اأن امل�رشع، بعد  القانونية القدمية والقوانني املعدلة 

منها. التحقق 

احلكم 38

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 28/8 يتعلق برواتب املوظفني العموميني

– ملنطوقه ومفهومه نتائج وا�سحة – معًنى مغايرا عن طريق  للقانون  اأن يعطي  للقا�سي  ل مُيكن 

للد�ستور«. »اإل وفقا  التف�سري 

1958 11 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 
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اإرادة  ن�ستنتج  اأن  التكميلي  الق�سائي  التف�سري  حالة  يف  اأي�سا  ال�سياق  هذا  يف  ممكنا  يكون   ]   [

يف  واجبها  اأداء  يف  تدعمه  اأن  املحكمة  اأرادت  اإذا  و�سعه  وتاريخ  منطوقه،  من  بو�سوح  القانون 

القانون.  د�ستورية  تف�سري 

املحكمة  اأحكام  )انظر   1952 مايو   21 يف  املوؤرخ  احلكم  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وعربت 

واأ�سافت  للد�ستور«.  وفقا  بالتف�سري  ُيوؤمر  ال�سك  حالة  »يف  باأنه   )]282 ]�س.   66/2 الد�ستورية 

اأنه ميكن اأن جنهل الغاية من القانون«. اأن »هذا طبعا ل يعني  مع ذلك 

التف�سري  فيها  يتعار�س  التي  احلالت  يف  للد�ستور«  »وفقا  التف�سري  املحكمة  نف�س  ا�ستخدمت  وقد 

اإعطاوؤه هناك، يتما�سى مع  الذي ميكن  التف�سري،  ملا كان  الد�ستور، ورف�سته  للقانون مع  الوا�سع 

امل�رشع. مفاهيم 

الأقل مع  على  يتنا�سب  بتف�سري مدقق،  اأخرى  منا�سبات  الفيدرالية يف  الد�ستورية  املحكمة  واأمرت 

اإرادة امل�رشع بالقدر الذي يطابق الد�ستور. واأمرت اأي�سا اأن يحتفظ احلكم الق�سائي كنتيجة لذلك 

اأهداف امل�رشع �سمن احلدود التي ي�سمح بها الد�ستور.  اأكرب قدر ممكن من  على 

وكان ميكن على هذا النحو اأن ل تبت فيما اإذا كانت نية امل�رشع، مثال قد ذهبت اإىل اأبعد من ذلك. 

وميكن يف الق�سايا املوجودة اأن يالحظ اإىل اأي حد ي�سمح ب�ساأن التف�سري للقا�سي »وفقا للد�ستور« 

اأهداف امل�رشع.  اأو يتمم  اأن يحدد 

وقد اأقرت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف احلكم املوؤرخ يف 21 مايو 1952 )انظر اأحكام املحكمة 

�سمحت  اإذا  اإل  الإمكانية  بهذه  يعرتف  اأن  ميكن  ل  باأنه   )]341-340 ]�س.   336/2 الد�ستورية 

بال�ستنتاج منها، ويكون مبداأ امل�ساواة من القانون اجلاري به العمل، ومن التنظيم الإيجابي له، 

اأو  اأن يغري  اأحوال التف�سري »املتطابق مع الد�ستور«  متوافقني مع منطوق القانون. وميكن يف كل 

اأهداف امل�رشع يف نقطة جوهرية.  يحرف 

ل وا�سحة. واأن املحكمة العليا ظاهريا  وتكون يف هذه احلالة الفقرة 1 من املادة 6 من القانون املعدِّ

للقانون.  الوا�سح  للمنطوق  مغايرا  للد�ستور«  اأعطت»تف�سريا 

وبالتايل مل تتدخل يف �سالحيات امل�رشع، واإمنا تدخلت يف �سالحيات املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

احتفظ  والتي  الأ�سا�سي،  القانون  من   100 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا 

م�سمونها  ويخالف  الأ�سا�سي،  القانون  �رشيان  قبل  ي�سدر  قانون  اأي  د�ستورية  عدم  باإعالن  لها 

الأ�سا�سي. القانون  3 من  املادة  ومنطوقها 



169

احلكم 39

حكم املحكمة الد�ستورية رقم 88/40 يتعلق بالإ�سعار يف حالة غياب املبحوث عنه

املحكمة  على  ويجب  املتخ�س�سة،  للمحاكم  ت�سند  م�ساألة  هي  العادي  القانون  وتطبيق  1.  تف�سري 

الد�ستورية الفيدرالية على العك�س من ذلك اأن تقرر ب�سكل ُملِزم لالأحكام القانونية، اأو احلدود 

القبيل.  قانون من هذا  لتف�سري  الد�ستوري  القانون  يفر�سها  التي 

من  قاعدة  اأن  للد�ستور«  وفقا  »التف�سري  اإطار  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأو�سحت  2.  اإذا 

اأخرى  الأ�سا�سي، فال ميكن يف هذه احلالة لأي حمكمة  القانون  العادي ل تتوافق مع  القانون 

الد�ستوري غري ممكن.  التف�سري  باأن هذا  اأن تعترب 

 1975 10 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

]   [

ق�ست املحكمة الد�ستورية الفيدرالية باأن كل مواطن ميلك م�سكنا دائما ول ي�ستخدمه ب�سكل عابر 

اأثناء  اإليه  يوجه  حمتمل،  اإ�سعار  حول  اخلا�سة  الحتياطات  يتخذ  اأن  عليه  يجب  ل  العطل،  خالل 

القانوين  و�سعه  عن  تعوي�س  على  احل�سول  اإمكانية  يف  يثق  اأن  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  وميكنه  غيابه. 

ال�سابق اإذا مت اإخطاره اأثناء غيابه عرب الربيد باأمر جنائي )اأو فر�س غرامة( وترك الأجل ينق�سي 

العلم بوجود الإ�سعار الإ�سايف.  اأن يعرت�س عليه ب�سبب عدم  دون 

)الأ�سبوعية   1974 2 يناير  اأقرت حمكمة الدولة الإحالة اإىل حكم حمكمة الغرف املوؤرخ  بقـدر ما 

657 والتي تليها( فاإنها عربت عن اإمكانية ال�سلطات اأن تق�سي  1975، �س.  القانونية اجلديدة، 

اأمام  اإعادة الدعوى  الفيدرالية حول  املبادئ التي طورها الجتهاد الق�سائي للمحكمة الد�ستورية 

الق�سائي. امللزم لالجتهاد  للد�ستور ولالأثر  ب�سكل خارق وج�سيم  واأنكرت  البتدائية،  املحكمة 

 كل املحاكم يف جمال �سحة القانون ب�سفة عامة 
48

وتربط املادة 31 من قانون املحكمة الد�ستوريـة 

اأو  اإلغاء  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأعلنت  اإذا  ولهذا  الفيدرالية.  الد�ستورية  ملحكمة  بقرارات 

�سحة ن�س قانوين، فاإن قرارها �سيكت�سب القوة امللزمة جتاه جميع ال�سلطات، وذلك وفقا للفقرة 2 

31 من قانون املحكمة الد�ستورية. من املادة 

48  تن�س املادة 31 الفقرة 2 يجب على وزارة العدل الفيدرالية يف احلاالت املن�سو�س عليها يف االأعداد 6 و11 و12 و14 

من املادة 13 اأن تن�رش قرار املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الذي ي�سبح له قوة القانون يف اجلريدة الر�سمية للفيدرالية، 

ويطبق نف�س االأمر اأي�سا العدد 8 من املادة 13 على اإعالن التوافق اأو عدم التوافق اأو اإلغاء القانون، �سواء كان التوافق اأو 

عدم التوافق مع القانون االأ�سا�سي اأو القانون الفيدرايل، اأو كان الإعالن االإلغاء، ، كما يطبق على القرارات ال�سادرة يف 

العددين 12 و14 من املادة 13.
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من   31 املادة  من   1 الفقرة  وفق  اأخرى،  الفيدرالية طور يف حالت  الد�ستورية  املحكمة  لكن حكم 

قانون املحكمة الد�ستورية، الأثر امللزم ليتجاوز احلالة الفردية. ويجب على املحاكم اأن تاأخذ بعني 

القرار  يف  عنها  املعرب  والأ�س�س  املنطوق  عن  املبادئ  ن�ساأت  اإذا  امل�ستقبل  يف  احلالت  كل  العتبار 

والتي تليها[،   391 ]�س.   377/19 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  الد�ستور  تف�سري  خالل  من 

 .)]297 289/24 ]�س.   ،]87 56/20 ]�س. 

باعتبار  املُلِزمَة  القوة  الد�ستورية  لقرارات املحكمة  الد�ستورية  31 من قانون املحكمة  املادة  متنح 

يقت�رش  اأن  هذا  ويقت�سي  للد�ستور.  لحرتام  وال�سامنة  ال�سمي،  املف�رش  وظيفة  املحكمة،  وظيفة 

القانون. اإىل تف�سري وتطبيق  ُي�سار فيها  اأ�س�س احلكم التي  املُلِزم على جزء من  الأثر 

تف�سري  العادية. ويكون  القوانني  تف�سري  اإىل  تهدف  التي  التو�سيحات  على  الأ�س�س  ول تطبق هذه 

اإىل املحاكم املتخ�س�سة. وميكن على العك�س من ذلك  وتطبيق القوانني العادية اخت�سا�سا م�سندا 

توجد  التي  واحلدود  املعايري  املُلِزمة  الآثار  خالل  من  حتدد  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة 

اإطار  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اعتربت  اإذا  عادي،  قانون  لتف�سري  الد�ستوري  القانون  يف 

اأن  ميكن  معني  لتف�سري  وفقا  العادي  القانون  من  قانونية  قاعدة  باأن  للد�ستور«  وفقا  »التف�سري 

الد�ستور. تخالف 

ل ميكن للمحاكم الأخرى اأن تعترب باأن �سالحية التف�سري الد�ستوري، خا�سة منها ما هو من�سو�س 

هذه  اأن  ال�سواب  واإمنا  املحاكم،  جلميع  ت�سند  الد�ستورية،  املحكمة  قانون  من   31 املادة  يف  عليه 

الد�ستورية  امل�سائل  الفيدرالية يف  الد�ستورية  املحكمة  التي ت�سدرها  بالأحكام  املحاكم كلها ملزمة 

الد�ستورية. بعدم  املتعلقة 

وبالتايل، اإذا اأعلنت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية بـاأن قاعـدة قانونيـة ملغية يف جُمملهـا، اأو و�سفتها 

بب�ساطة اأنها خمالفة للد�ستـور، مـن خـالل تف�سـري حمدد »لالختـالف يف القاعدة القانونية« وبالتحديد 

قانون املحكمة  من   31 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  القانونية  الغاية  باأن  يري  الذي  املنظور  من 

لباقي املحاكم.  املُلِزمة لأحكامها  بالطبيعة  يتعلق  اأي اختالف،  اأن تقرر  الد�ستورية ل ميكن 

ثانيا: مراجعة التف�سري وتطبيق القانون العادي 

احلكم 40

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 85/18 يتعلق بالقانون الد�ستوري اخلا�س

الفيدرالية.  الد�ستورية  املحكمة  الق�سائية من طرف  لالأحكام  الالحقة  املراجعة  حدود 
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 1964 10 يونيو  احلكم ال�سادر عن الغرفة الأوىل بتاريخ 

 ]   [

من�سو�س  هو  ملا  موافق  لالإبراء  الفيدرالية  املحكمة  طبقته  الذي  العادي  فالقانون  �سبق،  ملا  طبقا 

الرئي�سية  احلجة  ب�ساأنه  ُتقرر  اأن  بدون  ظل  ذلك  ومع  الأ�سا�سي.  القانون  من   14 املادة  يف  عليه 

ب�سكل  العادي  القانون  هذا  وطبقت  الفيدرالية  الإبراء  حمكمة  ف�رشت  فقد  ولهذا  احلماية،  لطعن 

امللكية.  الأ�سا�سي يف  انتهك احلق 

وب�سفة  العادي  القانون  وتطبيق  تف�سري  عند  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  املحاكم  على  يجب  اأ( 

املحكمة  تعترب  ول  الأ�سا�سية.  احلقوق  يف  نة  املت�سمَّ القيم  ومعايري  العامة،  الأحكام  منها  خا�سة 

احلقوق  بالتايل  وانتهكت  لل�سلطة،  كممثلة  اأهملتها  اإذا  اإل  القيم  اأو  املعايري  هذه  انتهكت  اأنها 

حكمها  تلغي  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  وميكن  العتبار.  بعني  اأخذتها  التي  الأ�سا�سية 

،]207 ]�س.   198/7 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  الد�ستورية  احلماية  طعن  نطاق   يف 

 .)]325 318/13 ]�س.   ،]124 113/12 ]�س. 

اأهمية الوظائف اخلا�سة للمحكمة الد�ستورية  اأهمية طعن احلماية، ول  اأخرى  ومل تربر من جهة 

اإمكانية  حمدود  غري  ب�سكل  ي�ستعمل  اأن  يتطلب  الذي  املراجعة  حكم  يف  مماثل  ب�سكل  الفيدرالية 

احلقوق  على  يوؤثر  اأن  ممكن  القانوين  غري  القرار  لأن  الق�سائية،  لالأحكام  الالحقة  املراجعة 

اخلا�رش.  للطرف  الأ�سا�سية 

على  وتطبيقه  العادي  القانون  وتف�سري  الوقائع،  عنا�رش  وتقييم  وحتديد  املحاكمة  بنية  وتعترب 

من  الالحقة  املراجعة  الغر�س  لهذا  وت�ستبعد  املخت�سة،  املحاكم  اخت�سا�س  من  الفردية  احلالت 

ِقَبل  من  د�ستوري معني  انتهاك حق  لها يف حالة  لكن ميكن  الفيدرالية.  الد�ستورية  املحكمة  طرف 

املحكمة  حكم  )انظر  اأمامها  احلماية  طعن  فيها  قدم  التي  امل�ساألة  يف  تتدخل  اأن  معينة  حمكمة 

.)]420 ]�س.   418/1 الد�ستورية 

القانون  كان اخلطاأ مو�سوعيا من منطلق  اإذا  الد�ستوري خا�سة  للقانون  انتهاكا  بالتايل  يعترب  ل 

الأ�سا�سية.  التقيد باحلقوق  اإىل عدم  اأن ين�سب اخلطاأ مبا�رشة  العادي، ويجب 

ول توجد حدود لإمكانية تدخل املحكمة الد�ستورية الفيدرالية كما ل توجد اإمكانية فا�سلة بو�سوح، 

اآثار.  يف هذه امل�ساألة، وما يرتتب عليها من 

للحالة  اخلا�سة  اخل�سائ�س  يراعي  اأن  له  ي�سمح  حمدد  جمال  يف  القا�سي  تقييم  يرتك  اأن  ويجب 

الفردية. وتتولد ب�سكل عام عمليات ال�ستدلل العادية يف اإطار القانون العادي، عن الفح�س الالحق 

الفهم  عن  اأ�سا�سا  الناجت  التف�سري  يف  اأخطاء  وجود  عدم  �رشيطة  الفيدرالية،  الد�ستورية  للمحكمة 
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اأي�سا  اأو عندما تكون  يتعلق مبدى جمال حمايته،  الأ�سا�سي، خا�سة منه ما  لدللة احلق  اخلاطئ 

قانونية معينة.  اأهمية  املادية  لدللته 

ول ي�سكل انتهاكا حلق اأ�سا�سي اإذا كان تطبيق القانون العادي من طرف القا�سي املخت�س يوؤدي 

اإىل نتيجة تكون »دقتها« )باملفهوم العام »للموافقة« اأو »امل�ساواة«( قابلة للنقا�س، خا�سة يف حالة 

فح�س امل�سالح املت�ساربة، ويعتمد التقييم النتيجة القابلة للنقا�س، وترجح م�سالح طرف اأو طرف 

اأو �سغرية. اآخر، بدرجات كبرية 

انتهاكا  فيه قد ت�سمن  املطعون  اأن احلكم  تثبت  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  ت�ستطع  ب( مل 

املفهوم.  اأ�سا�سي بهذا  حلق 

احلكم 41

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 85/18 يتعلق باملن�سورات

1.  يف حالة حتديد حمتوى بيان ب�ساأن خالف يف الراأي ال�سيا�سي، الذي اعُتمد كقاعدة للحكم ال�سادر 

يجب  فاإنه  اجلنائي،  القانون  من  و187/اأ   186 املادتني  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  اأ�سا�س  على 

البيان،  ا�سُتخِدمت لتحديد وتكييف حمتوى  التي  القانونية  النظر والقواعد  من خالل وجهات 

5 من القانون الأ�سا�سي.  اأن تتطابق مع املادة 

للرقابة  كامل  ب�سكل  تخ�سع  اأن  ميكن  بحالة،  يتعلق  الأمر  كان  اإذا  ما  حول  2.  الت�ساوؤل 

بتاريخ  الأوىل  الغرفة  عن  ال�سادر  باحلكم  املرتبطة  التدخالت  اأهمية  ب�سبب  الآجلة  الد�ستورية 

7 دجنرب 1976.

القانون  من  و187/اأ   186 املادتني  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الت�سهري  بتهمة  الطاعن  توبع 

اجلنائي. وحكمت املحكمة على الطاعن اأن يوؤدي غرامة مقدارها األف )1000( مارك اأملاين. وق�ست 

اأي�سا للطرف املدين باأن ين�رش ن�س احلكم يف ثالث جرائد على ح�ساب الطاعن. 

اأن املكتب الذي كان يعمل به الطرف املدين، مل يكن حمتال اإل من امل�ستوطنني  وثبت لدى املحكمة 

�سبَّه  املدين  الطرف  اأن  لديها  اأي�سا  وثبت  اأرا�سيهم.  من  البولونيني  املزارعني  وطرد  الأملانيني، 

اإبادة  يف  بامل�ساركة  �رشيرة  بطريقة  املدين  الطرف  اتهم  الطاعن  اأن  غري  »بالبق«.  البولونيني 

اإذا قرئ يف �سياقه. اأن يفهم الت�سهري بالهجاء  البولونيني. ويجب يف هذه احلالة 

اأ�سا�س: ويقوم طعن احلماية على 
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– I –

1. قدم الطاعن طعن احلماية �سد حكم حمكمة عادية يف دعوى جنائية. واأن هذا احلكم الذي اأقرت 

حمكمة خمت�سة منطوقه، ل يوجد يف جوهره ما ميكن اأن يقبل املراجعة من طرف حمكمة د�ستورية. 

على  وتطبيقه  العادي،  القانون  وتف�سري  الوقائع،  وتقييم  وحتديد  الدعوى  بنية  مبدئيا  ُت�ستثنى 

احلالة الفردية من مراجعة املحكمة الد�ستورية الفيدرايل، ول ميكن لها اأن تتدخل وتبت يف التدابري 

 85/18 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  )انظر  معينا  د�ستوريا  حقا  املحكمة  انتهكت  اإذا  اإل  املتخذة، 

 .)]92 ]�س. 

ميكن اأن يقع هذا النتهاك، اإذا مل يراع تاأثري احلقوق الأ�سا�سية يف القانون اجلنائي اأو يف م�سطرة 

اإعاقة  حدة  النطاق  هذا  يف  وتكت�سي  خاطئة.  بطريقة  القوانني  هذه  اإقرار  مت  اأو  جلنائي،  القانون 

الأ�سا�سية  احلقوق  بدائرة  مت�س  لدرجة  طويلة،  جد  لفرتة  الإدانة  كانت  اإذا  الأ�سا�سية،  احلقوق 

للمدان.

التدخل،  هذا  اأ�سا�سه  على  يقوم  الذي  الن�س  يف  ووا�سحة  �سارمة  املطالبة  تكون  ما  بقدر  ولذلك 

اأحكام  )انظر  �ساملة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  طرف  من  املراجعة  اإمكانيات  تكون  ما  بقدر 

148 والتي تليها[(.  ]�س.   143/42 الد�ستورية  املحكمة 

– عندما  العقوبة  فتكون  فقط،  غرامة  هنا،  احلال  هو  كما  اأخرى  حالت  يف  ُفر�ست،  اإذا  وحتى 

تكت�سي طابع العقوبة عن ارتكاب عمل جنائي – اأ�سد، مقارنة مع حكم �سدر عن حمكمة مدنية يف 

حالة عدم التنفيذ، اأو املراجعة، اأو التعوي�س عن الأ�رشار. وي�ساف اإىل هذا اأن التدخل يف احلقوق 

ادعاء  وجود  اإثبات  اإىل  يهدف  لأنه  ج�سيما،  خطرا  ي�سكل  احلماية  طعن  فيه  قدم  الذي  الأ�سا�سية 

ماكر، حيث قولت حمكمة الدولة الطاعن ما مل يقل، واأدانته على ذلك الأ�سا�س.

اإطار احلقوق  اأمام تدخل قوي مي�س يف ال�سميم جمال ال�سخ�سية املحمية يف  ونحن يف هذه احلالة 

للطاعن،  الراأي  حرية  فردية  بطريقة  يلحق  الذي  ال�رشر  يتجاوز  �رشر  عنه  وينتج  الأ�سا�سية. 

وتكون الآثار ال�سلبية ج�سيمة على ممار�سة احلق الأ�سا�سي يف الراأي املخالف )انظر اأحكام املحكمة 

.)]156 ]�س.   143/42 الد�ستورية 

جوهر  مت�س  فاإنها  ترهيبيا،  اأثرها  يكن  مل  ولو  احلكومية،  لل�سلطة  املمار�سة  هذه  فاإن  وبالتايل، 

التعبري  الطريقة على حرية  بهذه  الراأي، و�ستوؤثر  املعلومة، وحرية تكوين  التعبري، وحرية  حرية 

يف جوهرها. 
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اأ�سا�سا  تتعلق  اأخطاء  يت�سمن  فيه  املطعون  احلكم  كان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  ذلك  على  بناء  يكفي  ول 

)انظر  حمايتها  نطاق  بتمديد  يتعلق  ما  منها  خا�سة  الأ�سا�سية،  احلقوق  ملفهوم  مالئم  غري  بتقييم 

 .)]93 ]�س.   85/18 اأحكام املحكمة الد�ستورية 

ويجب على املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن تقوم بدرا�سة مف�سلة حول ما اإذا كان هناك انتهاك 

وتطبق  الوقائع،  فيها  وُتقيم  وحُتدد  حدة،  على  حكم  كل  يف  الد�ستور  ي�سمنه  الذي  الراأي  حلق 

العادي. القانون  عليه 

يعطى  عندما  النتهاك  هذا  وجود  تقرر  اأن  بالتاأكيد،  املرتكبة  اجلرائم  حالة  يف  للمحكمة  ميكن   .2

هذه  يف  يعتمد  ول  الكفاية.  فيه  مبا  وا�سح  غري  اأو  وا�سح،  غري  كتابي  ت�رشيح  مل�سمون  تف�سري 

احلالت »الوقائع« اإل على ن�س الت�رشيح املوجود يف املحكمة، والذي يجب اأن يحلل حمتواه من 

خالل تف�سري م�سمون الت�رشيح اإذا كان يهدف اإىل ممار�سة بع�س التاأثري يف عملية تكوين الراأي، 

لتف�سريها  ا�ست�سهدت بها املحكمة  التي  القانونية  النظر والأحكام  اأن تتطابق وجهات  اإذن  فيجب 

5 من القانون الأ�سا�سي. على �سوء املادة 

ول تتعار�س املراجعة الد�ستورية للتثبت من الوقائع والظروف التي توؤدي يف بع�س احلالت اإىل 

بتف�سري  تقوم  التي  منها  وباخل�سو�س  املخت�سة،  املحاكم  بها  تقوم  التي  التحقيق  اإجراء  اإلزامية 

امل�ستن�سخة  املحا�رش  بوحدة  مي�س  ل  اأن  �رشيطة  املحررة،  املحا�رش  يف  املوجودة  الن�سو�س  اأحد 

اأي حلظة، وميكن بالتايل مراقبتها.  اأن تكرر يف  جلميع جل�سات ال�ستماع. وميكن لهذه الأخرية 

– II –

الأ�سا�سي  القانون  من   5 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  الدولة  ينتهك حكم حمكمة 

الفقرة  التي رف�ست مراجعة احلكم املن�سو�س عليه يف  للدولة  العليا  اأي�سا قرار املحكمة  ويخالفه 

5 من القانون الأ�سا�سي.  1 من املادة 

1. ت�سمل اإهانة الطاعن الت�رشيحات والتقييمات التي كانت حا�سمة يف تكوين الراأي، ويتعلق الأمر 

الأمر  يتعلق  العام، كما  الراأي  اأ�سا�سا على  يوؤثر  الذي  الأمر  الثقايف حول  التناظر  اإىل  بالإ�سارة  هنا 

اأحكام  )انظر  خا�سة  دللة  ذا  ال�رشف  وحماية  الراأي،  حرية  بني  العالقة  حتديد  فيه  يكون  بو�سع 

 278/24 –ميد�سبيكل –،   ]127 ]�س.   113/12 – لوث –،   ]212 ]�س.   198/7 الد�ستورية  املحكمة 

170[  –اإ�سرتناخ –(.  ]�س.   136/42 – تونياجر  –،  282 والتي تليها[  ]�س. 

من  الأ�سا�سي،  دللة يف احلق  لها  م�ساألة  العميق، حول  والتحليل  النقا�س  اإىل  الدولة  يفتقر حكم حمكمة 

من   5 للمادة  وفقا  املعينة  الق�سية  يف  الدولة  حمكمة  حُتدد  مل  اتخذته.  الذي  القرار  اإىل  ت�سل  اأن  اأجل 

الراأي.  اأي�سا احلق الأ�سا�سي يف حرية  تاأخذ بعني العتبار  القانون الأ�سا�سي ب�سكل غري منا�سب، ومل 
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اأ�سدرته،  الذي  املحكمة يف احلكم  عليها  اعتمدت  التي  الوقائع  التحقق من  باأن  هذا،  ين�ساأ عن   .2

الطاعن  باأن  تعترب  اأن  الدولة  حمكمة  جُترَب  التي  الأ�سا�سي  القانون  من   5 املادة  مدلول  يراع  مل 

ب�سفة  تتعلق  ل  بالهجاء  الت�سهريي  املن�سور  يف  اإعالنها  مت  التي  الوقائع  واأن  بالتلميح  �رشح  قد 

للت�سهري«.  »اأي معنى  بالنظر فيها  مبا�رشة مبا�سي الطرف املدين ول يوجد 

وال�رشطة،  ال�رشية  املخابرات  طرف  من  اجلماعية  بالإعدامات  املتعلقة  التقارير  بالتايل  وت�سكل 

واملتعلقة بالعدد الكبري من البولونيني الذين متت »ت�سفيتهم« و»بعمليات اإحالل ال�سالم« الفريدة 

طرف  من  امل�سادة  الدعوى  يف  به  الت�رشيح  مت  ما  خالف  – على  البولوين  ال�ستخبارات  وباإبادة 

الوقائع  هذه  �سوء  يف  الت�سهري  يف�رش  اأن  ميكن  ول  مرجعية.  معلومات  جمّرد  من  الطاعن – اأكرث 

اإليه.  التو�سل  اأ�سا�س التحقيق الذي مت  اإل على 

اأ�سا�س قانوين.  اإىل  الدولة  انطلقت منها حمكمة  التي  النقطة  تفتقر 

اأن ينطلق من »التف�سري  تنطلق حمكمة الدولة من العمل على احلماية الفعالة لل�رشف، الذي يجب 

ال�سك  حالة  يف  الأقل  على  متنح  قانونية  قاعدة  على  بناء  يكون  اأن  اأي�سا  يتطلب  الذي  الوا�سع« 

اأجاب على التهامات املوجهة يف حقه �رشيا.  الذي  ال�سمانة ل�سالح الطاعن 

ح�رشي  ب�سكل  تدور  لأنها  الأ�سا�سي،  القانون  من   5 املادة  مع  القانونية  القاعدة  هذه  وتتنافى 

�سمانة  تام  ب�سكل  ت�ستبعد  التي  الراأي،  حرية  عوائق  من  كعائق  املكر�سة  ال�رشف  حماية  حول 

الد�ستورية  الدللة  يتم جتاهل  اأن  اأنه ل ميكن  نف�سها. ولو كان �سحيحا،  الراأي  د�ستورية حلرية 

ال�رشف. حلماية 

ال�رشف  حماية  يف  باحلق  اإل  يتقيد  ل  الذي  الراأي  حرية  يف  احلق  مراعاة  وجوب  اأي�سا  ف�سحيح 

الثقايف يف  الراأي  بالنقا�س حول  يتعلق  تقرير  بالت�سهري يف  هذا  اأكرث من  الأمر  ويتعلق  ال�سخ�سي. 

اأمر مي�س اأ�سا�سا الراأي العام )انظر اأحكام املحكمة الد�ستورية، نف�س امل�سدر ال�سابق(. ول يقبل 

الأ�سا�سي. القانون  5 من  املادة  التحليل املقيد حلماية ال�رشف من منظور  بالتايل 

ثالثا: اآثار عدم د�ستورية القوانني

احلكم 42

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 14/1 يتعلق باآثار اإلغاء قانون

 ]   [
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من�سو�س  ملا هو  وفقا  اإل  القانون  بقوة  اإلغاءه  املحكمة  اأعلن حكم  الذي  القانون  يتمتع  5.  ل 

ال�سابقة  الأحكام  لنف�س  اأي�سا  ووفقا  القانون اجلنائي  31 من  املادة  2 من  الفقرة  عليه يف 

لن  امل�ستقبل  يف  اأنه  لدرجة  الفيدرالية،  للجمهورية  الد�ستورية  الأجهزة  بكل  ترتبط  التي 

اأن ي�سدر قانون فيدرايل بنف�س امل�سمون.  يكون ممكنا 

القانون  دخول  عن  لحقا  �سدر  قانونا  تلغي  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأقرت  6.  اإذا 

القانونية  اآثاره  �ستنعدم  القانون  ذلك  فاإن  معه،  يتعار�س  كان  اإذا  التنفيذ،  الأ�سا�سي حيز 

البداية. منذ 

احلكم 43

حكم املحكمة الد�ستورية رقم 51/1 يتعلق بال�سريبة على الدخل يف جميع املراحل

يجب اأن يراعى توخي احلياد يف جمال املناف�سة احلرة بني ال�رشكات وجمموعات �رشكات الأعمال 

امل�رشع  على  املبيعات، ويجب  على  بال�رشيبة  املتعلق  العمل  به  القانون اجلاري  يف  املقرر  التجارية 

ياأخذ بعني العتبار خالل زمن حمدد عند التعديل الذي يتم على �رشيبة املبيعات.  اأن 

احلماية  طعن  ب�ساأن   1966 دي�سمرب   20 بتاريخ  الأوىل  الغرفة  عن  ال�سادر  احلكم 

رقم 57/320 و63/70 

اأقر  وقد  املطلوب،  ال�رشيبية  العدالة  ملبداأ  به  املعمول  الدخل  على  ال�رشيبة  قانون  ي�ستجيب 

ومل  التجارية،  الأعمال  �رشكات  وجمموعات  لل�رشكات  اخلارجية  للمعامالت  املكانة  نف�س  امل�رشع 

اإلغاء القانون اأو يقرر اأنه انتهك احلقوق  يقرر و�سعية ا�ستثنائية، ولهذا ل ي�سمح حاليا اأن يعلن 

الأ�سا�سية. وي�رشي هذا اأي�سا على اأي انتهاك د�ستوري يدعيه الطاعنون والذي ي�ستند يف جوهره 

العتبارات.  نف�س  على 

اإكراه  ورغم  الفيدرالية،  مداخيل  يف  اجلاري  الدخل  على  ال�رشيبة  لقانون  اخلا�سة  الأهمية  رغم 

اأن  الأحوال،  كل  ويف  حاليا،  ي�سمح  ل  فاإنه  لالأ�سعار،  العام  والتحديد  لل�رشكات  ذاتها  التكاليف 

اإىل حجة تق�سي باأن جمموعة �سغرية ولي�ست قليلة ما زالت  يعلن الإلغاء الكلي للقانون، ا�ستنادا 

الأكرب منها. ُتعاَمل ب�سكل غري مت�ساو مع املجموعات 

ومل يطالبوا اأي�سا اأن يعلن اإلغاء بع�س اجلوانب من القانون الذي يكون فيها عدم امل�ساواة التي 

اأر�س  على  يتحقق  ولن  النظرية،  الناحية  من  اإل  الإلغاء  هذا  يحدد  اأن  ول ميكن  هنا،  يتم حتليلها 
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الواقع نظرا لت�ساع جمال فر�س ال�رشائب، وهي و�سعية ت�سمح للقا�سي اأن يحدد �سحية جزء، 

 ]   [ اآخر منها  اإلغاء جزء  ويعلن 

املوؤقت  التنفيذ  على  يحافظوا  اأن  اإطالقا  الطاعنون  واأي�سا  لل�رشكات،  بالن�سبة  يقبل  ل  واأخريا 

]   [ الو�سعية احلالية  للقانون يف 

يجب، وفقا لهذا، على قانون ال�رشيبة على الدخل اأن يحافظ مبدئيا على تنظيمه احلايل غري الكامل، 

وجمموعات  لل�رشكات،  اخلارجية  املعامالت  ت�سوية  ل�رشامة  بالن�سبة  املفعول  �ساري  وي�ستمر 

�رشكات الأعمال التجارية رغم و�سع حدود موؤقتة، )انظر اأي�سا اأحكام املحكمة الد�ستورية 1/33 

يف هذا املوؤلف(. 

رابعا : الد�ستور القت�سادي 

احلكم 44

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 290/50 يتعلق بقانون العمال

 وفقا لقانون الت�سيري املوؤرخ 
49

تو�سيع نطاق م�ساركة العمال يف قرارات ال�رشكة )ت�سري ال�رشكة( 

القانون، وحلاملي  1976 يتطابق مع احلقوق الأ�سا�سية لل�رشكات املن�سو�س عليها يف  4 مايو  يف 

العمل.  اأرباب  الأ�سهم وحتالف 

532 و533/77  )طعن احلماية   1951 اأكتوبر   23 بتاريخ  الثانية  الغرفة  حكم �سدر عن 

و419/78 و21/78(

اقت�رش القانون الأ�سا�سي يف ف�سله الأول اأ�سا�سا على احلقوق الأ�سا�سية الكال�سيكية، ومل يت�سمن 

اأحكاما قانونية، ول اأي �سمانة تتعلق بنظام اقت�سادي معني، ومل ياأت ب�سيء خمتلف وب�سكل معني 

عما كان عليه الأمر يف د�ستور فاميار )املادة 151 وما يليها(، ومل ين�س اأي�سا على مبادئ د�ستورية 

معينة حول تكوين احلياة القت�سادية. والأهم من ذلك، ترك هذا التنظيم القانوين للم�رشع الذي 

يجب عليه اأن يقرر بحرية يف هذا املو�سوع، �سمن احلدود املن�سو�س عليها يف القانون الأ�سا�سي، 

49  ين�س القانون االأملاين على حق العمال يف امل�ساركة، عن طريق نيابة �رشعية، يف جمل�س االإدارة ويف هيئة مراقبة 

ال�رشكات. تختلف درجة م�ساركتهم ح�سب امل�سائل املعنية: بع�س امل�سائل تتطلب ب�سكل ا�سطراري موافقة العمال ويف 

البع�س االآخر يخفى عن متثيل العمال احلق يف الت�سويت ويف حاالت اأخرى يتمتع العمال باحلق يف املعلومة ويف اأن 

يقدم اقرتاحات واأن يت�رشف كهيئة ا�ست�سارية. ]مالحظة املرتجم[.
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وهذا ين�سجم مع ال�رشعية الدميقراطية العامة، لأن مهام التنظيم بالت�رشيع من �ساأنها اأن ت�سمن 

لد�ستور دميقراطي. اأ�سا�سية  عنا�رش  ت�سكل  التي  الأ�سا�سية  احلقوق 

الأمر  تعلق  اإذا  الأ�سا�سية  احلقوق  تف�سري  طريق  عن  القت�سادية  احلقوق  حتديد  يتم  اأن  ميكن  ل 

بتنظيم حق اأ�سا�سي فردي. وكان لهذا احلق الأ�سا�سي الفردي نف�س املعنى كما هو احلال يف �سياقات 

الإن�سان  �سيء، وتهدف حقوق  قبل كل  واآنية م�سمونه، وهي حقوق فردية  لتاريخه  اأخرى طبقا 

اأن تتعر�س للتهديد. اإىل حماية حمددة يف جمالت خا�سة حلرية الإن�سان التي ميكن  واملواطن 

)انظر  �سالحيتها  �سحة  تعزيز  يف  مو�سوعية  كمبادئ  الأ�سا�سية  احلقوق  وظيفة  اأ�سا�سا  وتكمن 

املعنى  هذا  يف  جذورها  جتد  اأنها  رغم  – لوث –(   ]205 ]�س.   198/7 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام 

الأويل )انظر على �سبيل املثال فيما يتعلق بامللكية اأحكام املحكمة الد�ستورية 367/24 ]�س. 389[، 

قانون حول �سدود هامبورغو(. 

اأن تنف�سل عن م�سمونها احلقيقي، وت�ستقل عن الأحكام القانونية  ول ميكن لهذه املبادئ بالتايل 

ل  التي  العالقة  وت�سكل  الأ�سا�سية.  للحقوق  والدائم  الأ�سلي  املعنى  عن  تتنازل  اأو  املو�سوعية، 

القت�ساد. وهي عالقة  التي حتكم  القوانني  د�ستورية  م�ساألة  على  معنى خا�س  لها  يفهم  اأن  تقبل 

تعترب اأول وقبل كل �سيء �سمانة من �سمانات حرية املواطنني التي يجب على امل�رشع اأن يحرتمها 

القت�ساد(. تنظيم  بالن�سبة حلالة  )اأي�سا 

م�ستقل،  على متو�سع  يتاأ�س�س  الذي  القت�سادي«  للد�ستور  املوؤ�س�ساتي  »بال�سياق  الأمر  يتعلق  ل 

ويعطي منحى للم�سمون القانوين للحقوق الأ�سا�سية الفردية، اأو »النظام و�سياق حماية احلقوق 

الأ�سا�سي.  القانون  ملا هو من�سو�س عليه يف  اأهمية، وفقا  اأكرث  الذي ي�سمن عنا�رش  الأ�سا�سية« 

هذا هو ما اأ�سارت اإليه املحكمة الد�ستورية الفيدرالية عندما اعتربت باأن القانون الأ�سا�سي حمايد 

منا�سبة يف  يراها  اقت�سادية  �سيا�سة  اأي  يتبع  اأي  للم�رشع  واأنه ميكن  القت�سادية،  ال�سيا�سة  اإزاء 

نظره، �رشيطة اأن يحرتم القانون الأ�سا�سي، خا�سة منه احلقوق الأ�سا�سية )انظر اأحكام املحكمة 

17 والتي تليها[  ]�س.   7/4 الد�ستورية 

املحكمة  اأحكام  )انظر  القانوين  للتنظيم  وا�سعة  حرية  اأي�سا  ال�ستثمار  ت�سجيع  قانون  منح  وقد 

– قانون  تليها[  والتي   19 ]�س.   1/25 ال�سيدليات،  – قانون   ]400 ]�س.   377/7 الد�ستورية 

التفتح  عن�رش  ويكت�سي  بالبرتول(.  التزويد   ]319-317 ]�س.   292/30 الهوائية،  الطواحني 

مييز  الذي  التاريخي  التحول  راعى  اإذا  خا�سة،  اأهمية  هنا  البارز  الد�ستوري  للنظام  الن�سبي 

للد�ستور  القانونية  الأحكام  تنا�سبية �سلطة  احلياة القت�سادية بطريقة خا�سة من جهة، ويفر�س 

اأخرى.  من جهة 
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ول ميكن يف الواقع اأن تراعى حرية و�سع القواعد التنظيمية التي يتمتع بها امل�رشع، التي توؤدي اإىل 

تقلي�س ما يريد الد�ستور اأن يحتفظ به يف وقت الإ�سالح، دون اأي تغيري، ويكون ذلك ب�سكل اأ�سا�سي 

احلياة  على  يحافظ  اأن  الأ�سا�سي  القانون  ملفهوم  بدونها طبقا  ي�ستحيل  التي  الفردية  يف احلريات 

باملجال  القانوين  للتنظيم  الأ�سا�سية  بالتايل يف ربط احلرية  املهمة  الكرمية. وتكمن هذه  الإن�سانية 

ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي – الواجب �سمانه للم�رشع – مع احلق يف حماية احلرية التي 

 .)]400 ]�س.   377/7 اأحكام املحكمة الد�ستورية  )انظر  اإزاء امل�رشع  ميلكها املواطن د�ستوريا 

خام�سا: احلقوق الأ�سا�سية يف نطاق العلقات اخلا�سة لل�سلطة 

احلكم 45

حكم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية رقم 1/33 يتعلق بال�سجناء

اأ�سا�س قانون.  اأو على  اإل بوا�سطة قانون،  اأن تقيد احلقوق الأ�سا�سية لل�سجناء  1. ل ميكن 

2.  ل ميكن اأن تكون التدخالت يف احلقوق الأ�سا�سية لل�سجناء اإل على اأ�سا�س قانوين، وي�ستثنى 

لها طبيعة موؤقتة.  التي  التدخالت  منها 

اأو عند ال�رشورة من  3.  ل ميكن اأن حتدد احلقوق الأ�سا�سية لل�سجناء اإل يف حالة ال�رشورة 

اأهداف املجتمع املقررة يف نظام القيم يف للقانون الأ�سا�سي. اإىل  اأجل الو�سول 

حرية  العتبار  بعني  تاأخذ  التي  احلدود  و�سع  يف  اجلنائي«  التنفيذ  »قانون  وظيفة  4.  تكون 

اجلنائية  للعقوبات  لالمتثال  ال�رشورية  املتطلبات  تاأخذ  كما  الراأي،  يف  لل�سجناء  الراأي 

ومنا�سب.  منظم  ب�سكل 

1972 قرار الغرفة الثانية املوؤرخ 14 مار�س 

اإىل �سخ�س معني تناول فيها �سخ�سية   1967 24 دجنرب  يوجه الطاعن من ال�سجن ر�سالة يف يوم 

الأ�سباب  حول  راأيه  عن  فيها  وعرب  من�سبه(  من  ُعزل  كان  )الذي  �س.ت  الدكتور  املوؤ�س�سة  مدير 

الدكتور �س.ت. ب�سكل �سيء �سد  ال�سجن، وتكلم فيها  لتغيري مدير  الرئي�سية 
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1967 لأنها تت�سمن ادعاءات مهينة، وتعرب عن  27 دجنرب  احتفظ مدير الق�سم املعني بالر�سالة يف 

جوانب ل تتعلق مبا�رشة بنزلء املوؤ�س�سة. وا�ست�سهد بالأ�سا�س القانوين ملا فيها من م�س بالفقرة 

 .
50

155 من مذكرات حول اخلدمات والقواعد التنظيمية  2 من الفقرة  الفرعية 

واحتج الطاعن يف �سكواه الد�ستورية بخرق الفقرة 3 من املادة 1 والفقرة 1 من املادتني 10 و19 

103 من القانون الأ�سا�سي. 1 من املادة  20 والفقرة  3 من املادة  والفقرة 

التي  امل�سمونة  املرا�سالت  �رشية  موظفيها  طرف  من  ال�سجناء  ر�سائل  مراقبة  م�سلحة  وانتهكت 

اأي�سا  ت�رشفها  ويتعار�س  الأ�سا�سي.  القانون  من   10 املادة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  ي�سمنها 

بالحتفاظ بالبيانات املكتوبة بدعوى اأنها تت�سمن عبارات مهينة، اأو اأنها تتناول �سوؤون موؤ�س�ساتية 

5 من القانون الأ�سا�سي. 1 من املادة  مع ما هو مكر�س يف الفقرة 

ويجب اأن تطبق اأي�سا احلقوق الأ�سا�سية على ال�سجناء، ول ميكن اأن تكون مقيدة – كما ت�سري اإىل 

19 من القانون الأ�سا�سي – اإل مبوجب قانون يحدد كل حق اأ�سا�سي قيده مع الإ�سارة  ذلك املادة 

التي ترد عليها ال�ستثناءات. الأ�سا�سي  القانون  املادة من  اإىل 

اأ�سا�س. طعن احلماية مقبول ومنا�سب، ومبني على 

– I –

اأ�سا�س قانون : اأو على  اإل من خالل قانون،  اأن تقيد احلقوق الأ�سا�سية لل�سجناء  ل ميكن 

1 و2 من الفقرة 2 من  104 ويف العددين  1 و2 من املادة  1. ين�س القانون الأ�سا�سي يف الفقرتني 

املادة 2 على اإمكانية اإلغاء احلرية املقيدة موؤقتا، اأو غري مقيدة بناء على حكم ق�سائي جنائي �سادر 

عن حمكمة خمت�سة على اأ�سا�س تطبيق القانون اجلنائي، وتنفيذا لالأحكام الد�ستورية املتعلقة بها.

من   2 العدد  يف  عليه  املن�سو�س  املعاملة  �سوء  منع  – با�ستثناء  ذلك  من  العك�س  على  تت�سمن  ول 

اأن تنفذ به العقوبة ال�سالبة  104 – اأي تاأكيد حول النوع وال�سكل الذي يجب  1 من املادة  الفقرة 

اأكدت  التي  الد�ستورية،  اأ�سا�س الأحكام  الأ�سا�سية، على  للحرية. ويحدد ما يتعلق بتقييد احلقوق 

ال�سدد  )انظر يف هذا  اأ�سا�س قانون  اأو على  القانون  اإل بوا�سطة  اأن يقبل  التقييد ل ميكن  اأن هذا 

5 من القانون الأ�سا�سي(. 2 من املادة  10 والفقرة  2 من املادة  1 من الفقرة  العدد 

اأنه لي�س قاعدة تنظيمية  الر�سمي كما  اأنه لي�س قانونا للربملان باملفهوم  اأي  اإداري  االأمر بحكم ذي طابع  50  يتعلق 

من�سو�س عليها يف القانون.
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واخلال�سة الوا�سحة اأن امل�رشع جمرب لهذا ال�سبب، ومن هذه اللحظة على اأن ي�سدر القانون املعني 

يف جمال كان قد مت تنظيمه يف �سموليته اإىل حد الآن.

البداية من  يف  القانون  هذه  قبول  ب�سيطة  اإدارية  قانونية  ن�سو�س  وبوا�سطة  رئي�سي  ب�سكل  يتم  ولن 

ب�سبب  اللجوء  مت  اإذا  اإل  التنفيذ،  حيز  الأ�سا�سي  القانون  دخول  بعد  املتطور  والفقه  الق�ساء  طرف 

م�ستقل  كتقييد  الأخرية  هذه  فهم  ومت  لل�سلطة«  اخلا�سة  »للعالقات  قانونية  �سورة  �سياغة  اإىل  ذلك 

حول  قانون  لإ�سدار  الكامل  للحق  كاأمر  ُيعترب  اأن  ميكن  ول  لل�سجناء،  الأ�سا�سية  للحقوق  �سمني 

 ]   [ العقوبات  تنفيذ 

2. مل يتم ذكر هذا الراأي اإل بهدف تو�سيح باأن املفهوم التقليدي للتنفيذ اجلنائي للعقوبة »كعالقة 

حمدد  غري  نحو  على  لل�سجناء،  الأ�سا�سية  احلقوق  ن�سبية  اأجل  من  مقبول  يكون  لل�سلطة«  خا�سة 

ُيحتمل.  اأمرا ل  ي�سبح معها 

احلرية  حماية  يكر�س  الذي  بالقيم،  مرتبط  نظام  هو  الأ�سا�سي  القانون  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

على  فقط  ذلك  مع  جمالها  ين�سب  ول  احلقوق،  من  حق  لكل  غاية  كاأق�سى  الإن�سانية  والكرامة 

الإن�سان الفرد امل�ستقل املنعزل، واإمنا تن�سب عن الفرد الذي يكون يف اجلماعة وتكون له �سخ�سية 

 ،]51 ]�س.   45/12 الد�ستورية  املحكمة  حكم  )انظر  الو�سائل  خمتلف  من  لاللتزامات  تخ�سع 

.)]189 175/28 ]�س. 

وتن�س الفقرة 3 من املادة 1 من القانون الأ�سا�سي على اأن احلقوق الأ�سا�سية ترتابط حمايتها بني 

احلكومية  ال�سلطات  بني  الكامل  الرتابط  هذا  ويكون  والق�سائية،  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�سلطة 

بالتقدير  يقيد  اأن  ميكن  ول  الأ�سا�سية،  احلقوق  على  �سدا  اجلنائية  العقوبة  تنفيذ  عند  متناق�سا 

التقديرية.  بال�سلطة  اأو 

اإليه �رشوريا  اللجوء  كان  اإذا  اإل  التقديرية  بال�سلطة  الأ�سا�سية  تقييد احلقوق  يقبل  اأن  ول ميكن 

لتحقيق هدف اجتماعي من�سو�س عليه يف نظام قيم للقانون الأ�سا�سي، ويعترب من �سمن الأ�سكال 

املن�سو�س عليها د�ستوريا، احلقوق الأ�سا�سية لل�سجناء التي ل ميكن اأن تقيد اإل بوا�سطة قانون، 

– يف احلدود املمكنة – لأطراف اأخرى.  اأن يتخلى عنه  ول ميكن مع ذلك للم�رشع 

– II –

مل يخرق مراقبة املوظف املخت�س لر�سالة الطاعن ما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 10 

الأ�سا�سي. القانون  من 
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ويكون  الأفراد،  بني  الر�سائل  تبادل  حماية  اإىل  املرا�سالت  �رشية  يف  الأ�سا�سي  احلق  يهدف   .1

م�سمون الر�سالة املطلع عليه من طرف ال�سلطة العمومية واملراقبة التي يقوم بها املوظف املخت�س 

اإليه خارج ال�سجن، تنطوي على تدخل يف احلق الأ�سا�سي يف  لر�سالة وجهها امل�سجون اإىل املر�سل 

ال�سجني. بها  يتمتع  التي  املرا�سالت  �رشية 

2. ل ميكن اأن ينظم القانون احلدود على �رشية املرا�سالت اإل طبقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد 1 

من الفقرة 2 من املادة 10 من القانون الأ�سا�سي، وعلى اأ�سا�س قانون والحتفاظ بر�سالة الطاعن 

اإداري وتنفيذه. اأمر  اأ�سا�س  مت على 

مر�سوم  وهو  العدالة،  وزير  عن  �سدر  مر�سوم  يف  العقوبة  لتنفيذ  الإداري  النظام  هذا  ورد  وقد 

10 من  املادة  2 من  الفقرة  1 من  العدد  اإدارية، وبالتايل ل ي�ستجيب ملقت�سيات  اإل طبيعة  له  لي�س 

اأي�سا بقانون.  الأمر  يتعلق  الأ�سا�سي، ول  القانون 

ول يوجد حاليا قانون يتعلق بتنفيذ العقوبة اجلنائية. واإمنا كان هناك م�رشوع قانون حول تنفيذ 

العقوبة ال�سالبة للحرية، وحت�سني وتاأمني الإجراءات ال�سالبة للحرية الذي اأر�سلته وزارة العدالة 

الفيدرالية.  اإىل احلكومة  الفيدرالية 

10 من القانون الأ�سا�سي. فقد  2 من املادة  3. ل ميكن يف الظروف الراهنة اأن نثبت خرق الفقرة 

ب�سفة  ُي�ستفاد  كما  الأ�سا�سي،  القانون  اإ�سدار  حلظة  التاأ�سي�سية  ال�سلطة  �ساحب  امل�رشع  و�سع 

القانون  من   104 املادة  من  و2   1 الفقرتني  ومن   2 املادة،  من   2 الفقرة  من   1 العدد  من  خا�سة 

اجلنائية.  العقوبات  لتنفيذ  التقليدية  ال�سورة  اأمامه  الأ�سا�سي 

اإىل الأدلة التي متكننا من القول باأنه يجب على امل�رشع، مبجرد دخول القانون الأ�سا�سي  ونفتقر 

من  الأ�سا�سي  القانون  اأن  كما  اجلنائية.  العقوبات  لتنفيذ  قانونا  فورا  ي�سدر  اأن  التنفيذ،  حيز 

يف  اجلنائية  العقوبات  لتنفيذ  القانوين  التنظيم  مهمة  ح�رشيا  للم�رشع  اأ�سند  للقيم  نظامه  خالل 

منا�سب.  اأجل 

امل�رشع خرق يف هذه  اعتبار  ؟ ومدى  انتهى  الأجل قد  اعتبار هذا  ال�سوؤال حول مدى  لالإجابة عن 

فرتة  وحتى  عديدة  منا�سبات  يف  اأنه  اأي�سا  ي�ستح�رش  اأن  يجب  فاإنه  الأ�سا�سي ؟،  القانون  الأثناء 

يوؤمن  الذي  الراأي  اعتماد  ال�سلطة اخلا�سة« ومت  لعالقات  »القانوين  باملفهوم  ال�ستعانة  قريبة مت 

تنفيذ  يف  عليها  املن�سو�س  ال�رشوط  بوا�سطة  عام  ب�سكل  تقيد  لل�سجناء  الأ�سا�سية  احلقوق  باأن 

اجلنائية.  العقوبات 

يتم  الذي  �سكلي.  قانون  يف  �رشاحة  عليها  التن�سي�س  ينبغي  ل  �سمنية  بقيود  هنا  الأمر  ويتعلق 

القانون  اأن  لفكرة  تدريجي  ب�سكل  التقليدي  املفهوم  تطوير  خالله  ذلك – من  من  العك�س  – على 
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التي يجب  الأ�سا�سية،  اأن يحمي بطريقة وا�سعة احلقوق  الأ�سا�سي كنظام قيم مو�سوعي، ويجب 

للحقوق  احلماية  تقيد  اأن  تقبل  ول  ب�سمولية،  على حتقيقها  تعمل  اأن  العمومية  ال�سلطات  كل  على 

 ]   [ الأ�سخا�س  الأ�سا�سية ملجموعة حمددة من 

تفتقر  حالة  اأمام  نكون  عندما  ال�سجناء  حقوق  يف  للتدخالت  الواقعية  الو�سعية  هذه  اأمام  ويجب 

للم�رشع  منا�سبة  فر�سة  تتوفر  اأن  اإىل  موؤقتة،  طبيعة  ذات  لفرتة  بذلك  نقبل  اأن  قانوين،  �سند  اإىل 

الذي يجب  الأ�سا�سية  للحقوق  للمفهوم احلايل  العقوبات اجلنائية، طبقا  تنفيذ  قانون  ي�سدر فيها 

التدخل.  اأن يت�سمن معايري دقيقة حول ظروف 

ويجب يف هذا الأجل – على الرغم من ذلك – اأن ُيحدد م�ستقبال املعيار املو�سوعي للتدخل قبل نهاية 

و167/25   ]352 ]�س.   337/15 الد�ستورية  املحكمة  اأحكام  يف  كما  احلالية،  الت�رشيعية  الولية 

للحالت  الدولة  قبول  يف  ال�ستمرار  يتم  اأن   1973 خريف  حدود  اإىل  وميكن   .]188  ،185 ]�س. 

الد�ستورية احلالية.  املفاهيم  تتنا�سب مع  التي ل  املوجودة 

احلقوق  يف  التقديري  الطابع  ذات  التدخالت  تقبل  الأجل،  هذا  خالل  اأنه  يعني  ل  هذا  اأن  غري   .4

الأ�سا�سية لل�سجناء. واإمنا يجب على ال�سلطات املخت�سة واملحاكم – كما هو احلال الآن – اأن تتحقق 

العقوبات  تنفيذ  قانون  عدم وجود  ب�سبب  التع�سف  مت  هل  التدخل،  فيها  وقع  كل حالة حمددة  يف 

اإل  احلالة  هذه  يف  ي�سمح  ول  مقبولة ؟  بطريقة  الأ�سا�سية  احلقوق  يف  التدخل  مت  وهل  اجلنائية ؟ 

ذلك  ويخ�سع  ومنظمة.  منا�سبة  بطريقة  اجلنائية  العقوبات  لتنفيذ  �رشوريا  التدخل  يكون  عندما 

العقوبة.  تنفيذ  وغاية  ملفهوم 

وعلى العك�س من ذلك، فاإن الحتفاظ بالر�سالة التي كان م�سمونها عدائيا يخرق احلق الأ�سا�سي 

اأن حتتفظ  الدولة  لأجهزة  يرخ�س  قانون  اأي  يوجد  ل  واأنه  ]   [ خا�سة  للطاعن  الراأي  يف حرية 

بالر�سائل ب�سبب م�سمونها العدائي الذي اطلعت عليه من خالل مراقبة ب�سيطة تهدف اأ�سا�سيا اإىل 

القانون  اأن يحدد  – اإىل  اأن يطبق هذا  اإجرامية. ويجب  اأعمال  اأو ارتكاب  ال�سجناء،  تفادي هروب 

�سيئا اآخر – عند توجيه الإهانات اإىل اأع�ساء اجلهاز الق�سائي. ول يحق لهوؤلء اأي�سا اأن يوجهوا 

]   [ اأ�سا�س القوانني املوجودة  اإل على  هذه الإهانات 

من�سو�س  هو  ملا  وفقا  عام«  »قانون  طبيعة  له  اجلنائية،  العقوبات  بتنفيذ  يتعلق  قانون  يوجد  ل 

عليه يف الفقرة 2 من املادة 5 من القانون الأ�سا�سي، الذي ميكن اأن يربر يف هذه الظروف الحتفاظ 

بر�سالة ذات م�سمون تع�سفي، اأو ر�سائل تتعلق بو�سعية املوؤ�س�سة التي مل يرخ�س بها لل�سجناء. 

العقوبة وتنفيذها.  للحفاظ على  التدابري غري �رشورية  اأي�سا هذه  وتعترب 



184

كل  من  ال�سجني  تقييد  يتم  اأن  حتمي  ب�سكل  للحرية  املقيدة  للعقوبة  املنا�سب  التنفيذ  يتطلب  ول 

اأغلب احلالت احتقاريا  اأن يكون يف  – طبيعي  اآرائه مل�ستقِبلي ر�سائله ر�سائله  اإمكانية للتعبري عن 

املوؤ�س�سة. وعدائيا – حول ظروف وموظفي 
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الأول امللحق 

ال�سادر الفيدرالية  اأملانيا  الأ�سا�سي جلمهورية   القانون 

1949 مع اآخر تعديل �سنة 2015 يف يوم 28 مايو من �سنة 

م�سامني وعناوين املواد

متهيد 

الأ�سا�سية الأول: احلقوق  الف�سل 

1 : حماية كرامة الإن�سان  املادة 

ال�سخ�سية  2 : احلريات  املادة 

اأمام القانون  3 : امل�ساواة  املادة 

العقيدة وال�سمري 4 : حرية  املادة 

التعبري والفنون والعلوم  5 : حرية  املادة 

6 : الزواج والعائلة  املادة 

7 : النظام املدر�سي  املادة 

8 : حرية التجمع  املادة 

9 : حرية تكوين اجلمعيات املادة 

10 : �رشية الر�سائل والربيد والت�سالت املادة 

11 : حرية التنقل والإقامة  املادة 

12 : حرية اختيار املهنة  املادة 

الع�سكرية واملدنية 12/اأ : واجب اخلدمة  املادة 

13 : حرمة امل�سكن  املادة 

)واحلق يف الإرث( نزع امللكية اخلا�سة  14 : امللكية اخلا�سة  املادة 

اإىل ملكية عامة  15 : حتويل امللكية اخلا�سة  املادة 

ت�سليم املجرمني  16 : اجلن�سية وتبادل  املادة 

16/اأ : حق اللجوء  املادة 

17 : �سحق تقدمي العرائ�س  املادة 

الأ�سا�سية املحددة  17/اأ : تقييد احلقوق  املادة 

18 : احلرمان من احلقوق الأ�سا�سية  املادة 

الأ�سا�سية  19 : تقييد احلقوق  املادة 
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والوليات الفيدرالية  الثاين:  الف�سل 

- الفيدرالية  اأ�س�س نظام الوليات   : 20 املادة 

للحياة وحماية احليوانات  الطبيعية  الأ�س�س  20/اأ : حماية  املادة 

ال�سيا�سية  الأحزاب   : 21 املادة 

الفيدرالية  العا�سمة وعلم   : 22 املادة 

23 : الحتاد الأوروبي وحماية احلقوق الأ�سا�سية املادة 

الولياتية  املوؤ�س�سات فوق   : 24 املادة 

الفيدرايل  القانون الولياتي والقانون   : 25 املادة 

26 : منع احلرب العدوانية  املادة 

27 : الأ�سطول التجاري  املادة 

الفيدرالية يف د�ساتري الوليات  28 : �سمان  املادة 

الفيدرايل  اإعادة تنظيم الإقليم   : 29 املادة 

الوليات  30 : اخت�سا�سات  املادة 

الفيدرايل القانون  31 : �سمو  املادة 

32 : العالقات اخلارجية املادة 

33 : امل�ساواة يف املواطنة بني الأملانيني واملوظفني العموميني املادة 

العامة  امل�سوؤولية عند الإخالل بواجبات الوظيفة  34 : حتمل  املادة 

– امل�ساعدة يف حالة الكوارث 35 : امل�ساعدة القانونية والإدارية  املادة 

36 : كوادر الدوائر الفيدرالية  املادة 

الفيدرايل التنفيذ   : 37 املادة 

51
»البوند�ستاغ«  الفيدرايل  الربملان  الثالث:  الف�سل 

38 : قواعد النتخابات  املادة 

– النعقاد  39 : الدورة النتخابية  املادة 

الفيدرايل  40 : جمل�س رئا�سة الربملان  املادة 

41 : مراجعة النتخابات  املادة 

الفيدرايل وقراراته  42 : جل�سات الربملان  املادة 

43 :  حق ا�ستدعاء اأع�ساء احلكومة، حق الأع�ساء يف ح�سور اجلل�سات، وال�ستماع اإليهم املادة 

44 : جلان تق�سي احلقائق  املادة 

الفيدرايل،  بالربملان  ت�سميته  على  االإ�سبانية  اللغة  مرتجمو  واعتاد  االأوىل،  الربملانية  الغرفة  البوند�ستاغ  51  يعترب 

ويتوىل التمثيل ال�سيا�سي لكل ال�سعب االأملاين.



187

45 : جلنة الحتاد الأوروبي املادة 

45/اأ : جلنة ال�سوؤون اخلارجية وجلنة الدفاع  املادة 

امل�سلحة القوات  ل�سوؤون  »البوند�ستاغ««  الفيدرايل  الربملان  45/ب : مفو�س  املادة 

45/ج : جلنة العرائ�س  املادة 

للرقابة  الربملانية  الهيئة  45/د:  املادة 

النواب  46 : ح�سانة  املادة 

47 : حق المتناع عن الإدلء بال�سهادة  املادة 

املكافاآت  النيابي،  العمل  الرت�سح لالنتخابات، حماية   : 48 املادة 

52
الفيدرايل »البوند�سرات«  الرابع: املجل�س  الف�سل 

50 : املهام املادة 

التكوين، ن�سب الأ�سوات   : 51 املادة 

القرارات وامل�ساطر  »البوند�رشات«  الفيدرايل  52 : رئي�س املجل�س  املادة 

»البوند�رشات« الفيدرايل  املجل�س  الفيدرالية جل�سات  اأع�ساء احلكومة  53 : ح�سور  املادة 

اللجنة امل�سرتكة اأ :  الرابع  الف�سل 

: التكوين، القواعد الإجرائية  53/اأ  املادة 

الفيدرايل الرئي�س  الف�سل اخلام�س: 

54 : انتخاب ومدة ولية الرئي�س الفيدرايل  املادة 

55 : عدم اجلمع بني املنا�سب  املادة 

اليمني للمن�سب  اأداء   : 56 املادة 

النيابة   : 57 املادة 

بالتوقيع  الت�سديق   : 58 املادة 

الولياتي القانون  الفيدرالية لأغرا�س  59 : متثيل  املادة 

العفو واحل�سانة  العامة وحق  60 : تعيني موظفي اخلدمة  املادة 

الفيدرالية الد�ستورية  اأمام املحكمة  الفيدرايل  الرئي�س  61 : دعوى �سد  املادة 

ويتوىل  االأمل��اين،  الربملان  يف  الثانية  الغرفة  مبثابة  وهو  الربملان«  »جمل�س  االإ�سبانية  الرتجمة  يف  عليه  52  يطلق 

التمثيل االإقليمى للواليات.
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الفيدرالية احلكومة  ال�ساد�س:  الف�سل 

التكوين  : 62 املادة 

الفيدرايل امل�ست�سار  انتخاب   : 63 املادة 

64 : تعيني وعزل الوزراء الفيدراليني واأداء اليمني على املن�سب  املادة 

65 : اخت�سا�س حتديد املبادئ التوجيهية لل�سيا�سات، مبداأ العمل يف جمال التخ�س�س،   املادة 

التعاوين العمل  ومبداأ 

القوات امل�سلحة  65/اأ : قيادة  املادة 

66 : عدم اجلمع بني املنا�سب املادة 

الثقة الت�سويت على �سحب   : 67 املادة 

بالثقة  الت�سويت   : 68 املادة 

اأع�ساء احلكومة منا�سبهم الفيدرايل ومدة تويل  امل�ست�سار  نائب   : 69 املادة 

الت�سريعية وامل�ساطر  الفيدرايل  الت�سريع  ال�سابع:  الف�سل 

الفيدرالية والوليات  70 : توزيع ال�سالحيات بني  املادة 

للفيدرالية  املحفوظة  الت�رشيعية  ال�سلطة   : 71 املادة 

امل�سرتكة الت�رشيعية  ال�سلطة   : 72 املادة 

للفيدرالية املحفوظة  الت�رشيعية  ال�سلطة  73 : جمالت  املادة 

امل�سرتكة الت�رشيعية  بال�سلطة  املتعلقة  ال�سوؤون   : 74 املادة 

القوانني 76 : م�ساريع  املادة 

الو�ساطة الت�رشيعية، جلنة  امل�ساطر   : 77 املادة 

الفيدرالية  القوانني  النهائية على  املوافقة   : 78 املادة 

الأ�سا�سي القانون  79 : تعديل  املادة 

اإ�سدار الأوامر القانونية  : 80 املادة 

اإعالن حالة التوتر 80/اأ :  املادة 

اإعالن حالة الطوارئ الت�رشيعية  : 81 املادة 

التنفيذ 82 : امل�سادقة، الإعالن، الدخول حيز  املادة 

الفيدرالية  الفيدرالية، والإدارة  القوانني  تنفيذ  الثامن :  الف�سل 

التنفيذ من قبل الوليات  : 83 املادة 

اإ�رشاف الفيدرالية اإدارة الوليات،   : 84 املادة 

التنفيذ من قبل الوليات بتكليف فيدرايل  : 85 املادة 

86 : الإدارة الفيدرالية املادة 
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87 : �سوؤون الإدارة الفيدرالية املادة 

القوات امل�سلحة 87/اأ :  املادة 

اإدارة الدفاع الفيدرايل 87/ب :  املادة 

النووية اإنتاج وا�ستخدام الطاقة  87/ج :  املادة 

87/د : اإدارة النقل اجلوي املادة 

اإدارة نقل بال�سكك احلديدية 87/هـ :  املادة 

87/و : �سوؤون الربيد والت�سالت املادة 

88 : البنك الفيدرايل، البنك املركزي الأوروبي املادة 

اإدارة املجاري املائية الفيدرالية،  89 : املجاري املائية  املادة 

الفيدرالية ال�رشيعة  الطرق   : 90 املادة 

91 : حالة الطوارئ الداخلية املادة 

اأ : املهام امل�سرتكة الثامن  الف�سل 

الإنفاق املهام امل�سرتكة وم�سوؤولية  91/اأ :  املادة 

امل�سرتك العلمي  البحث  التعليم وت�سجيع  91/ب : برامج  املادة 

املعلومات تقنية  اأنظمة  91/ج :  املادة 

91/د : مقارنة كفاءة الأداء املادة 

للباحثني عن العمل التعاون يف جمال الدعم الأ�سا�سي  91/هـ :  املادة 

الق�سائية ال�سلطة  التا�سع:  الف�سل 

92 : تنظيم املحاكم املادة 

الفيدرالية الد�ستورية  املحكمة  اخت�سا�سات   : 93 املادة 

الفيدرالية الد�ستورية  املحكمة  94 : تكوين  املادة 

العليا الفيدرالية  املحاكم   : 95 املادة 

الفيدرالية الأخرى 96 : املحاكم  املادة 

الق�ساة ا�ستقاللية   : 97 املادة 

للق�ساة  القانوين  الو�سع   : 98 املادة 

الد�ستورية  املنازعات   : 99 املادة 

العملية الق�سائية  املراجعة   : 100 املادة 

ال�ستثنائية املحاكم  101 : منع  املادة 

اإلغاء عقوبة الإعدام  : 102 املادة 

العادلة  103 : املحاكمة  املادة 

104 : احلرمان من احلرية املادة 
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املالية ال�سوؤون  العا�سر:  الف�سل 

ال�سمان املايل،  النظام  النفقات،  104/اأ: تق�سيم  املادة 

لال�ستثمارات املالية  امل�ساعدة  104/ب :  املادة 

105 : توزيع الخت�سا�سات يف قوانني ال�رشائب املادة 

املالية 106 : توزيع ح�سيلة ال�رشائب وريع الحتكارات  املادة 

للركاب العام  للنقل  الفيدرالية املخ�س�سة  املنح  106/اأ :  املادة 

ال�سيارات 106/ب : ح�سة الوليات من �رشيبة  املادة 

التكميلية  املنح  التوازن املايل بني الوليات،  107 : توزيع ح�سيلة ال�رشائب،  املادة 

املالية للفيدرالية والوليات، املحاكم  املالية  ال�سوؤون  اإدارة   : 108 املادة 

اإدارة امليزانية يف الفيدرالية والوليات  : 109 املادة 

109/اأ : حالت الطوارئ يف امليزانية املادة 

الفيدرالية امليزانية   : 110 املادة 

للميزانية  111 : الإدارة املوؤقتة  املادة 

النفقات اخلارجة عن امليزانية  : 112 املادة 

113 : زيادة النفقات املادة 

114 : تقدمي احل�سابات وتدقيقها املادة 

115 : حدود القرتا�س املادة 

الدفاع اأ : حالة  العا�سر  الف�سل 

115/اأ : اإعالن حالة الدفاع املادة 

الفيدرايل امل�ست�سار  اإىل  املُخولة  القيادة  115/ب : �سالحية  املادة 

للفيدرالية الت�رشيعية  ال�سلطة  اخت�سا�سات  تو�سيع  115/ج :  املادة 

العاجلة القوانني  115/د : م�رشوعات  املادة 

امل�سرتكة اللجنة  115/هـ :  املادة 

115/و :  ا�ستخدام قوات �رشطة احلدود الفيدرالية �سالحيات مو�سعة لإ�سدار التعليمات  املادة 

الفيدرالية الد�ستورية  املحكمة  115/ز :  املادة 

الدورات النتخابية ومدد �سغل املن�سب انتهاء  115/ح :  املادة 

115/ط : �سالحيات حكومات الوليات املادة 

اأحكام الطوارئ ومدتها 115/ي : ت�سنيف  املادة 

ال�سالم اتفاق  التدابري ال�ستثنائية،  اإلغاء  115/كـ :  املادة 
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انتقالية واأحكام ختامية اأحكام  الف�سل احلادي ع�سر: 

اإعادة اجلن�سية 116 : تعريف لفظة »الأملاين«،  املادة 

التنفيذ 117 : وقف دخول اثنني من احلقوق الأ�سا�سية حيز  املادة 

التق�سيم اجلديد لوليتي بادن وفورمتبريغ  : 118 املادة 

اأ : تق�سيم جديد لوليتي برلني وبراندنبورغ  118 املادة 

119 : الالجئون واملُهجرون املادة 

120 : تكاليف الحتالل، الأعباء الناجمة عن احلرب املادة 

اأ : امل�ساواة يف حتمل الأعباء  120 املادة 

الأع�ساء« »اأغلبية  121 : تعريف  املادة 

الت�رشيعية ال�سلطات  انتقال  تاريخ   : 122 املادة 

ا�ستمرار تطبيق قانون قائم م�سبًقا  : 123 املادة 

الت�رشيعية املحفوظة  ال�سلطة  ا�ستمرار تطبيق قانون يف نطاق   : 124 املادة 

امل�سرتكة الت�رشيعية  ال�سلطة  القانون يف نطاق  ا�ستمرار تطبيق   : 125 املادة 

125/اأ :  ا�ستمرار تطبيق قانون فيدرايل، ال�ستعا�سة بقانون ولية عن القانون الفيدرايل املادة 

قواعد  اإ�سدار  يف  الوليات  �سالحية  الإطارية،  القوانني  تطبيق  125/ب :  ا�ستمرار   املادة 

مغايرة تنظيمية 

القانون يف نطاق املهام امل�سرتكة 125/ج : ا�ستمرار تطبيق  املادة 

126 : البت يف ا�ستمرار تطبيق قانون فيدرايل  املادة 

الفرن�سية وبرلني املنطقة  لي�سمل  القانون  127 : تو�سيع نطاق  املادة 

التعليمات اإ�سدار  ا�ستمرار �رشيان �سلطة   : 128 املادة 

اإ�سدار �سكوك قانونية ا�ستمرار �رشيان �سلطة   : 129 املادة 

القائمة الإدارية  املوؤ�س�سات  130 : نقل  املادة 

للعاملني �سابقا يف اخلدمة املدنية 131 : الأو�ساع احلقوقية  املادة 

للتقاعد العامة  اإحالة موظفي اخلدمة   : 132 املادة 

اإدارة املنطقة القت�سادية املتحدة القانونية يف  133 : اخلالفة  املادة 

اأ�سول الرايخ 134 : اخلالفة القانونية يف  املادة 

135 : اخلالفة القانونية لالأ�سول يف حالة تغيري الأرا�سي بني الوليات املادة 

135/اأ : الديون القدمية  املادة 

اأول اجتماع للبوند�رشات  : 136 املادة 
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137 : حق موظفي الوليات يف الرت�سح لالنتخابات املادة 

اأملانيا ُكتَّاب العدل يف جنوب   : 138 املادة 

النازية بالتحرر من  ا�ستمرار تطبيق الأحكام اخلا�سة   : 139 املادة 

الدينية 140 : قانون اجلمعيات  املادة 

141 : »بند خا�س« املادة 

الوليات الأ�سا�سية يف د�ساتري  التحفظات ل�سالح احلقوق   : 142 املادة 

143 : مدة حالت اخلروج عن القانون الأ�سا�سي املادة 

الفيدرالية  بال�سكك احلديدية  املحفوظة اخلا�سة  الت�رشيعية  ال�سلطة  143/اأ  :  املادة 

الأملاين الفيدرايل  143/ب  : خ�سخ�سة الربيد  املادة 

الفيدرالية والوليات  امل�سرتكة بني  املهام  اإلغاء  143/ج : مبالغ تعوي�سية مرتتبة على  املادة 

املايل انتقالية تتعلق مب�ساعدات ال�ستقرار  اأحكام  143/د :  املادة 

الأ�سا�سي، برلني القانون  144 : امل�سادقة على  املادة 

التنفيذ الأ�سا�سي حيز  القانون  145 : دخول  املادة 

146 : مدة �رشيان القانون الأ�سا�سي  املادة 
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 القانون الأ�سا�سي جلمهورية اأملانيا الفيدرالية )الد�ستور(

ال�سادر يف يوم 28 مايو من �سنة 1949 مع اآخر تعديل �سنة 2012

ت�سدير

اأمام اهلل والإن�سان، وم�ستلهما  اإن ال�سعب الأملاين، بناء على �سلطته التاأ�سي�سية، مدركا مل�سوؤوليته 

باإرادته خدمة ال�سالم يف العامل، وكع�سو مت�ساو مع الأع�ساء يف اأوروبا املوحدة، مينح هذا القانون 

الأ�سا�سي لالأملان يف دول: بادن، ڤورمترِبغ، وباڤاريا، وبرلني، وبراندنبورغ، وبرمِين، وهامبورغ، 

الراين-و�ستفاليا،  و�سمال  ال�سفلى،  و�ساك�سونيا  الغربية،  وميكلينبورغ-بومرانيا  وهي�ِسن، 

و�سلي�سفيغ-هول�ستاِين،  اأنهالت،  و�ساك�سونيا،  و�ساك�سونيا،  و�سارلند،  وراينالند-بفالْت�س، 

الأ�سا�سي  القانون  هذا  ويوجه  اأملانيا.  وحرية  ووحدة،  امل�سري،  تقرير  بحرية  ينجز  وتورنغن، 

.
53

الأملاين قاطبة  ال�سعب  اإىل  بالتايل 

الف�صل الأول

احلقوق الأ�سا�سية

املادة 1 

 1 الفقرة 

الوليات.  ال�سلطات يف  الإن�سان، وي�سكل احرتامها و�سونها واجبا على جميع  ل تنتهك كرامة 

2 الفقرة 

كاأ�سا�س  الت�رشف  اأو  لالنتهاك،  قابلة  الغري  الإن�سان  بحقوق  ذلك،  على  بناء  الأملاين  ال�سعب  يقر 

العامل. اإن�سانية، وال�سلم، والعدالة يف  لكل جماعة 

3 الفقرة 

كقانون  ويطبق  والق�سائية،  والتنفيذية  الت�رشيعية  بال�سلطات  التالية  الأ�سا�سية  احلقوق  ترتبط 

فورا.

53  مت تعديله بتاريخ 1990/08/31 
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املادة 2 

1 الفقرة 

ول  الآخرين  حقوق  على  يعتدي  ل  اأن  عليه  ويجب  بحرية،  �سخ�سيته  ينمي  اأن  �سخ�س  لكل  يحق 

اأو الأخالق.  اأو القانون  على النظام الد�ستوري، 

2 الفقرة 

اأن  يتمتع كل �سخ�س باحلق يف احلياة وال�سالمة اجل�سدية. ول تنتهك حرية ال�سخ�س. ول ميكن 

القانون. اإل مبقت�سى  تقيد هذه احلقوق 

املادة 3

1 الفقرة 

القانون. اأمام  الأ�سخا�س مت�ساوون  كل 

2 الفقرة 

يف  الفعلية  امل�ساواة  اإىل  الو�سول  على  الوليات  وَت�سجع  احلقوق.  بنف�س  واملراأة  الرجل  يتمتع 

.
54

اإلغاء كل متيز موجود  اإىل  احلقوق بني الن�ساء والرجال، وت�سعى 

3 الفقرة 

ل ميكن اأن يوؤذى اأو يف�سل احد ب�سبب جن�سه، اأو ن�سبه، اأو عرقه، اأو لغته، اأو موطنه، اأو اأ�سله، 

اإعاقته  ب�سبب  اأي �سخ�س  احتقار  ال�سيا�سية. كما مينع  اأو  الدينية  اأفكاره  اأو  دينه  اأو  اأو معتقده، 

.
55

اجل�سدية 

املادة 4

1 الفقرة 

اأيديولوجية. اأو  اأي دين  ُتنتهك حرية العقيدة، وال�سمري، ول حرية اعتناق  ل 

54  مت تعديلها بتاريخ 1019/4/27 

55  مت تعديلها بتاريخ 1019/4/27.
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2 الفقرة 

العبادة. ُت�سمن حرية ممار�سة 

3 الفقرة 

ل ميكن اأن ُيجرب اأي �سخ�س �سد �سمريه على القيام باخلدمة الع�سكرية امل�سلحة. وتنظم بقانون 

فيدرايل.

املادة 5

1 الفقرة 

اأو ال�سورة، كما يحق له اأن يح�سل على  اأو ين�رش بحرية راأيه بالكتابة  اأن يعرب  اإن�سان  يحق لكل 

باملذياع  املعلومات  وحرية  ال�سحافة  حرية  وت�سمن  عراقيل،  اأية  بدون  املعلومات  م�سادر  كل 

اأية رقابة. والتلفزيون، وال�سينما. ول ميار�س عليها 

2 الفقرة 

اأحكام الن�سو�س القوانني املتعلقة  اأحكام القوانني العامة، ويف  تكون القيود على هذه احلقوق يف 

ال�سخ�سي. ال�رشف  الطفولة، واحلق يف  بحماية 

3 الفقرة 

للد�ستور. التعليم من اخل�سوع  الفن والعلم والبحث والتعليم. ول تعفى حرية  ت�سمن حرية 

املادة 6 56

1 الفقرة 

للدولة. الر�سمي  النظام  للحماية اخلا�سة من  الزواج والأ�رشة  يخ�سع 

2 الفقرة 

تعترب رعاية الأطفال وتربيتهم حقني طبيعيني لالأبوين، ويقع عليهما اأول واجب رعايتهم، وي�سهر 

بهما. الوفاء  على  الر�سمي  املجتمع 

56  مت تعديلها بتاريخ 1979/07/18.
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3 الفقرة 

ل ميكن لالأ�سخا�س املرخ�س بتعليمهم اأن يف�سلوا �سد اإرادتهم عن عائالتهم اإل مبقت�سى قانون. 

اإذا تعر�س الأطفال خلطر الإهمال. اأو  واإذا مل يقم الأ�سخا�س املكلفون بواجب الرتبية، 

4 الفقرة 

اأم احلق يف احلماية وامل�ساعدة من طرف املجتمع. لكل 

5 الفقرة 

يجب اأن ي�سمن الت�رشيع لالأطفال املولودين خارج اإطار الزواج نف�س الظروف لغريهم من الأطفال 

البدين والنف�سي، ومكانتهم يف املجتمع. اإطار الزواج يف ما يتعلق بنموهم  املولودين يف 

املادة 7

1 الفقرة 

اإ�رشاف الوليات. اإىل  يخ�سع نظام املدر�سية برمته 

2 الفقرة 

الديني. التعليم  اأبنائهم يف اختيار  اأن يقرروا م�ساركة  القا�رش  لالأ�سخا�س املرخ�س لهم برتبية  يحق 

3 الفقرة 

يكون تدري�س مادة التعليم الديني عاديًا يف برامج املدار�س العمومية، وي�ستثنى منها الطوائف غري 

الدينية. مع احرتام حق الولية يف الإ�رشاف، ويدر�س التعليم الديني وفقا ملبادئ اجلماعة الدينية 

اإرادته باأن يدر�س تعليما دينيا.  اأ�ستاذ �سد  اأي  اأن يجرب  ول ميكن 

4 الفقرة 

اإن�ساء املدار�س اخلا�سة. ويتطلب تاأ�سي�سها حمل املدار�س العمومية ترخي�سا من  ي�سمن احلق يف 

الولية، وتخ�سع لقوانني الولية املعنية، ويجب اأن مينح لها الرتخي�س، اإذا كان م�ستواها ل يقل 

عن املدار�س العمومية، يف براجمها، ومن�سئاتها والتكوين العلمي لهيئة التدري�س، ول تقر متييزا 

بني التالميذ على اأ�سا�س الو�سعية الجتماعية لآبائهم. ويرف�س الرتخي�س اإذا مل ي�سمن و�سعية 

التدري�س. لهيئة  مالئمة  وقانونية  اقت�سادية 
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5 الفقرة 

ل ُيرخ�س لإن�ساء اأي مدر�سة ابتدائية خا�سة اإل اإذا اأقرت الإدارة التعليمية باأن لهذه املدر�سة فائدة 

اأ�سخا�س مرخ�س لهم باإن�ساء مدر�سة ملجموعة من الطوائف  اإذا مت تقدمي من  اأو  تربوية خا�سة، 

الدينية اأو طائفة واحدة دينية اأو اإيديولوجية، ول توجد مدر�سة ابتدائية عمومية مماثلة يف البلدية.

6 الفقرة 

الإعدادية. املدار�س  اإلغاء  ي�ستمر 

املادة 8

1 الفقرة 

يحق لكل الأملان اأن يعقدوا جتمعا �سلميا بدون �سالح، ول يحتاج ذلك اإىل اإبالغ، اأو اإذن م�سبق بذلك.

2 الفقرة 

ل ميكن اأن يقيد هذا احلق اإذا كان التجمع يف الأماكن العمومية املفتوحة، اإل بقانون اأو بناء على 

قانون.

املادة 9

1 الفقرة 

اأخرى. اأو جمتمعات  اأن ين�سئوا جمعيات  يحق لكل الأملان 

2 الفقرة 

متنع اجلمعيات التي تتعار�س اأهدافها، اأو اأن�سطتها مع اأحكام القوانني اجلنائية، اأو التي توجه 

ال�سعوب. التفاهم بني  اأو �سد فكرة  الد�ستوري،  النظام  �سد 

3 الفقرة 

والقت�ساد  العمل  على ظروف  للحفاظ  تاأ�سي�س جمعيات  يف  مهنة احلق  ولكل  �سخ�س  لكل  ُي�سمن 

وحت�سينها. وتعترب التفاقات التي تعيق اأو تنق�س من هذا احلق لغيه، والتدابري املتخذة لتحقيق 

املادة  عليه يف  ملا هو من�سو�س  املتخذة وفقا  التدابري  اأن توجه  قانونية، ل ميكن  الهدف غري  هذا 



91 �سد نزاعات العمل  87 اأ، اأو املادة  4 من املادة  35، والفقرة  2 و3 من املادة  12 اأ، والفقرتني 

املنظمة باجلمعيات باملعنى املن�سو�س عليه يف الفقرة 1 من هذه املادة من اأجل احلفاظ على ظروف 

وحت�سينهما. القت�سادية  والظروف  العمل 

املادة 10 

1 الفقرة 

ُتنتهك �رشية الر�سائل ول �رشية الربيد ول الت�سالت. ل 

2 الفقرة 

اإذا كان هذا التقييد يوجه حلماية  اأوامر لتقييد هذا احلق اإل مبقت�سى قانون.  ل ميكن اأن ت�سدر 

مبمثلي  املعينة  امل�ساعدة  الفيدرالية  لأمن  اأو  لل�رشورة  اأو  والدميقراطي،  احلر  الأ�سا�سي  النظام 

الق�سائي.  بالطعن  ال�سعب 

املادة 11

1 الفقرة 

الفيدرايل. التنقل والإقامة يف كل الإقليم  يتمتع كل الأملان بحرية 

2 الفقرة 

فيها و�سائل  ل توجد  التي  قانون يف احلالت  اأو مبقت�سى  بقانون  اإل  يقيد هذا احلق  اأن  ل ميكن 

كافية للعي�س، اأو يف احلالت التي ميكن اأن تن�ساأ عنها اأعباء خا�سًة على املجتمع، اأو يكون تقييده 

اأو اإحدى ولياتها،  اأو النظام الأ�سا�سي الدميقراطي للفيدرالية  �رشورًيا لدفع خطر يهدد العي�س 

القا�رشين  اأو حماية  اأو حوادث خطرية خا�سة  الطبيعية،  الكوارث  اأو  الأوبئة،  ملحاربة خطر  اأو 

اإجراميه. اأعمال  اأو تفادي  من الإهمال، 

املادة 12 

1 الفقرة 

املهن  متار�س  اأن  وميكن  بحرية،  املهني  وتكوينه  العمل  ومكان  مهنته،  يختار  اأن  اأملاين  لكل  يحق 

قانون. اأو مبقت�سى  بالقانون  املُنظمة 
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2 الفقرة 

تكون  التي  اإجبارية  عمومية  خدمة  اإطار  يف  اإل  معني  عمل  ممار�سة  على  اأحد  يجرب  اأن  ميكن  ل 

ب�سكل عام ومت�ساو. معهودة، وتطبق على اجلميع 

3 الفقرة 

اإل يف حالة احلرمان من احلرية، وباأمر ق�سائي. ُيقبل العمل الإجباري  ل 

املادة 12/ اأ  57

1 الفقرة 

امل�سلحة،  القوات  القيام باخلدمات يف  الثامنة ع�رشة على  بلغوا �سن  الذين  الذكور  اأن يجرب  ميكن 

اأو يف الفريق الفيدرايل حلماية احلدود، اأو يف اأي وحدة للدفاع املدين.

2 الفقرة 

ميكن اأن يجرب الذين يرف�سون القيام باخلدمة الع�سكرية، لأ�سباب تتعلق بال�سمري، اأن ياأدوا خدمة 

القانون  وُينظم  الع�سكرية.  اخلدمة  مدة  من  اأطول  البديلة  اخلدمة  مدة  تكون  اأن  بديلة. ول ميكن 

ين�س  كما  اخلا�س،  لل�سمري  وفقا  القرار  اتخاذ  حرية  تقيد  اأن  ميكن  ل  التي  اخلدمة  هذه  اأنواع 

اإمكانية القيام بخدمة بديلة ل ترتبط باأي حال من الأحوال بوحدات القوات امل�سلحة،  اأي�سا على 

الفيدرايل حلماية احلدود. بالفريق  اأو 

3 الفقرة 

ميكن اأن يجرب بالقانون، اأو مبقت�سى قانون، الأ�سخا�س اخلا�سعون للخدمة الع�سكرية الإجبارية، 

1 اأو  اإليها يف حالة الدفاع، وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة  اأو الأ�سخا�س الذين مل ي�ستدعوا 

وي�سمل  الدفاع،  لأغرا�س  املدنية  اخلدمات  جمال  يف  العمل  نطاق  �سمن  املادة،  هذه  من   2 الفقرة 

حماية املدنيني. ول ميكن اأن تفر�س عليهم �سمن القانون العام اإل ممار�سة الوظائف ال�رشطية اأو 

الوظائف الإدارية لل�سلطة العمومية التي ل ميكن اأداوؤها اإل من خالل نظام املرفق العام. وميكن 

1 العمل �سمن القوات امل�سلحة، اأو قطاع التموين  اأن ت�سمل عالقات العمل امل�سار اإليها يف الفقرة 

بتزويد  ترتبط  التي  اخلدمة  بتكليفات  الإلزام  ل ميكن  كما  العمومية،  الإدارة  لدى  اأو  الع�سكري، 

اأو ل�سمان حمايتهم. لتلبية حاجاتهم ال�رشورية  اإذا كان ذلك  اإل  املدنيني وخدمتهم  املواطنني 

57  مت تعديلها بتاريخ 2000/12/19.
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4 الفقرة 

املدنية يف قطاع  املرافق اخلدماتية  اأ�سا�س طوعي حاجيات  الدفاع على  اأن تغطى يف حالة  ل ميكن 

بناء  اأو  بقانون  الإجبار  يكون  اأن  ميكن  املقررة،  الع�سكرية  امل�ست�سفيات  يف  اأو  املدنية،  ال�سحة 

هذه  لتاأدية  الثامنة ع�رشة واخلام�سة واخلم�سني  اأعمارهن بني  الالئي ترتاوح  للن�ساء  قانون  على 

اخلدمات. ول ميكن اأن يفر�س على الن�ساء يف اأي حال من الأحوال القيام بخدمة مع حمل الأ�سلحة.

5 الفقرة 

ل ميكن اأن تقرر اللتزامات خالل الفرتة التي ت�سبق حالة الدفاع، املن�سو�س عليها يف الفقرة 3 من 

هذه املادة اإل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 1 من املادة 80 اأ من اأجل حت�سري ال�ستعدادات 

اأو مهارات خا�سة،  تتطلب معارف  والتي  املادة،  3 من هذه  الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  للخدمات 

يطلب ال�سرتاك، بقانون اأو بناء على قانون، يف دورات تدريبية. ويف هذه احلالة، ل تطبق اجلملة 

الأوىل من هذه الفقرة.

6 الفقرة 

ميكن اأن تفر�س بالقانون اأو مبقت�سى القانون تقييد حريات املواطنني الأملان املغادرين ملمار�سة مهنة 

اأو من�سب عمل قبل حالة الدفاع اإذا تعذر، اأن تغطى على اأ�سا�س طوعي لليد العاملة املن�سو�س عليها 

يف الفقرة 3 من هذه املادة، وتطبق بالقيا�س الفقرة 5 من هذه املادة بعد اإجراء التعديالت الالزمة.

املادة 13

1 الفقرة 

امل�سكن. تنتهك حرمة  ل 

2 الفقرة 

ل ميكن اأن تخ�سع ال�سجالت للتفتي�س اإل باأمر من القا�سي اأو اإذا كان الإبطاء ي�سبب يف خطر و�سيك 

اإل ب�سكل م�رشوط. اأو باأمر من هيئات اأخرى من�سو�س عليها يف القوانني، ول يكون  احلدوث، 

3 الفقرة 

ال�سخ�س  فيه  يوجد  الذي  لل�سكن  مراقبة  لإجراء  الأ�سوات  لعلم  تقنية  و�سائل  ت�ستعمل  اأن  ميكن 

برتخي�س ق�سائي اإذا بررت اأفعال معينة مثرية لل�سبهات باأن هذا ال�سخ�س ارتكب جرمية ي�سفها 
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القانون باأنها خطرية، اأو اإذا تبني اأن الك�سف عن حيثيات اجلرمية بطرق اأخرى قد ي�سبح �سعبا 

متاما، اأو عدمي اجلدوى، ويجب اأن يكون هذا ال�ستخدام ملدة حمدودة. ويجب اأن ي�سدر الرتخي�س 

.
58

الق�سائي ثالثة ق�ساة عندما يكون الوقت حا�سًما، فيمكن القيام بذلك اإذا كان الوقت ل ي�سمح 

4 الفقرة 

ل ميكن اأن يتخذ القرار اإل اجلهاز املحدد بالقانون اإذا كانت الو�سائل التقنية املتوقعة ب�سفة خا�سة 

على  �سديدة  خماطر  لتجنب  ق�سائي،  ترخي�س  وبعد  املنزل  يف  يتدخلون  الذين  الأ�سخا�س  حلماية 

اأو العموم من النا�س، وعندما يكون الوقت عن�رًشا  ال�سالمة العامة، وخا�سة خماطر على احلياة 

حا�سًما، ميكن اأي�سا اأن تتوىل اإ�سدار الأمر با�ستخدام هذه التدابري جهات اأخرى يحددها القانون، 

.
59

اإحلاقها بقرار ق�سائي دون تاأخري  اأن يتم  على 

5 الفقرة 

ميكن اأن ي�سدر الأمر باتخاذ اإجراءات التدخل يف تفتي�س مرخ�س به ملنزل من طرف جهة يحددها 

هذه  يف  ول ميكن  الأ�سخا�س،  فقط حلماية  املخ�س�سة  التقنية  الو�سائل  ا�ستخدام  اإذا مت  القانون، 

منع  اأو  اجلنائية،  املتابعة  لأغرا�س  اإل  اآخر  غر�س  اأي  يف  املعلومات  با�ستعمال  ي�سمح  اأن  احلالة 

فورا  القا�سي  وي�سدر  القا�سي،  مراقبة  اإىل  م�سبًقا  الإجراء  قانونية  يخ�سع  اأن  ويجب  اخلطر، 

.
60

اإذا كان اخلطر حال وحا�سًما  الأمر الق�سائي 

6 الفقرة 

امل�ستعملة  التقنية  الو�سائل  حول  الفيدرايل  الربملان  اإىل  �سنويا  تقريرا  الفيدرالية  احلكومة  ترفع 

وفقا للفقرة 3، التي تدخل يف جمال اخت�سا�س الفيدرالية وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 4، 

املادة.  هذه  من   5 الفقرة  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الق�سائية،  الرقابة  تقت�سيه  الذي  وبالقدر 

اأ�سا�س هذا التقرير. وي�سمن  ومتار�س جلنة منتخبة من الربملان الفيدرايل الرقابة الربملانية حول 

.
61

للدول رقابة برملانية مماثلة 

58  مت تعديلها بتاريخ 1998/03/26.

59  اأ�سيفت بتاريخ 1981/03/26.

60  اأ�سيفت بتاريخ 1981/03/26.

 1981/03/26 بتاريخ  61  أضيفت 
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7 الفقرة 

ل ميكن اأن تتم التدخالت يف بقية احلالت اأو تفر�س القيود اإل لدفع خطر عام، اأو خطر اأخالقي 

اأن متنع خطرا مبا�رشا على  التدابري  لهذه  الأ�سخا�س، ويكون ذلك مبقت�سى قانون، وميكن  على 

اأو  الأوبئة،  تهديد  تكافح  اأو  امل�ساكن،  ندرة  على  خا�سة  ب�سفة  تتغلب  واأن  العام  والنظام  الأمن 

.
62

حتمي القا�رشين من اخلطر 

املادة 14 

 1 الفقرة 

القوانني. التي حتددها  للم�سمون واحلدود  الإرث، وفقا  امللكية وحق  ت�سمن 

2 الفقرة 

العامة. الوقت يخدم امل�سلحة  ا�ستعمالها يف نف�س  اأن يكون  التزاما، يجب  امللكية  ين�سئ حق 

3 الفقرة 

ومقدار  نوع  يحدد  قانون  مبقت�سى  اأو  قانون،  وبوا�سطة  العامة،  للم�سلحة  اإل  امللكية  تنتزع  ل 

التعوي�سات، ويحدد التعوي�س ب�سكل يوازي بني امل�سلحة العامة وم�سلحة املعني، وتقدم الدعوى 

التعوي�س. النزاع عن مقدار  العادية يف حالة  اأمام املحاكم  الق�سائية 

املادة 15 

ميكن اأن حتول الأرا�سي، واملوارد الطبيعية وو�سائل الإنتاج ذات الأهداف الجتماعية اإىل ملكية 

عامة واإىل اأ�سكال اأخرى من الت�سيري اجلماعي، بوا�سطة القانون الذي يحدد فيه مقدار التعوي�س. 

.14 3 من املادة  3 و4 من الفقرة  ويطبق اأي�سا على التعوي�س ما هو من�سو�س عليه يف اجلملتني 

املادة 16 

1 الفقرة 

يجرد  ول  قانون،  مبقت�سى  اإل  اجلن�سية  تفقد  ول  الأملانية،  اجلن�سية  من  اأحد  يحرم  اأن  ميكن  ل 

اإرادته من اجلن�سية.  املعني �سد 

62  اأ�سيفت بتاريخ 1981/03/26.
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2 الفقرة 

تبادل  على  القانون  ين�س  اأن  ذلك  مع  وميكن  اأجنبية.  دولة  اإىل  اأملاين  اأي  ت�سليم  يتم  اأن  ميكن  ل 

ت�سليم املجرمني اإىل اإحدى الوليات الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي، اأو اإىل حمكمة دولية، �رشيطة 

.
63

القانون  احرتام دولة 

املادة 16 اأ  64

1 الفقرة 

اللجوء. بحق  �سيا�سيًا  املتابعون  يتمتع 

2 الفقرة 

الأع�ساء  الوليات  اإحدى  من  دخل  اأحد  اأي  املادة  هذه  من   1 الفقرة  على  ي�ستند  اأن  ميكن  ل 

للمجموعات الأوروبية، اأو من دولة اأخرى ت�سمن تطبيق التفاقية الولياتية حول النظام الأ�سا�سي 

اأي�سا تطبيق التفاقية الولياتية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية،  لالجئني، وت�سمن 

والتي  الأوروبية  املجموعات  الوليات من خارج  برملان  عليه جمل�س  يوافق  الذي  القانون  وحتدد 

الإجراءات  تخ�سع  اأن  وميكن  املادة.  هذه  من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  ال�رشوط  فيها  توفر 

اإىل طعن ق�سائي.  اإنهاء الإقامة  التي يرتتب عنها 

3 الفقرة 

ميكن اأن يحدد مبقت�سى قانون، يوافق جمل�س الربملان عليه، بناء على الو�سعية القانونية، وتطبيق 

املتابعات  وجود  عدم  �سمان  ويظهر  العامة  ال�سيا�سية  والأو�ساع  املعنية،  بالوليات  القانون 

القادم  الأجنبي  اأن  وتفر�س  املهينة.  اأو  الإن�سانية،  غري  املعامالت  اأو  العقوبات  ول  ال�سيا�سية، 

اأنه متابع �سيا�سيًا. اأدلة توؤكد  اإذا قدم  اإل  من هذه الوليات ل يعاين من متابعة �سيا�سية هناك، 

4 الفقرة 

من   3 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  احلالة  يف  لالإقامة  حدا  ت�سع  التي  الإجراءات  تنفيذ  يوقف  ل 

هذه املادة، ويف احلالت الأخرى التي تبدو غري ُمربرة، اأو ُتعترب ب�سكل وا�سح غري ُمربرة اإل من 

63  مت تعديلها بتاريخ 2000/11/29.

64  اأ�سيفت بتاريخ 1993/06/26.
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طرف املحكمة، اإذا كانت هناك جمموعة من ال�سكوك حول �رشعية الإجراءات، وميكن اأن تقيد من 

ويكون  املحدد،  الأجل  خارج  املقدمة  الطعون  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  ميكن  ول  التحقيق،  تو�سيع 

القانون. بوا�سطة  التنظيم 

 5 الفقرة 

الأع�ساء  الوليات  بني  الولياتية  التفاقيات  مع  املادة  هذه  من   4 اإىل   1 من  الفقرات  تتعار�س  ل 

عن  الناجتة  اللتزامات  على  بناء  اتخاذها  مت  التي  اأخرى  دول  مع  اأو  الأوروبية،  املجموعات  يف 

اتفاقية  اأن ي�سمن تطبيق  ال�سيا�سيني، ويجب  الأ�سا�سي لالجئني  النظام  التفاقية الولياتية حول 

للنظر  املتعاقدة، وحتدد قواعد الخت�سا�س  الوليات  الأ�سا�سية يف كل  الإن�سان واحلريات  حقوق 

يف طلبات اللجوء، وت�سمل العرتاف املتبادل للقرارات يف جمال اللجوء.

املادة 17

يحق لكل فرد وحده، اأو مع جمموعة اأن يقدم التما�سات اأو �سكاوى مكتوبة اإىل ال�سلطات املخت�سة، 

ال�سعبي.  التمثيل  اأجهزة  اإىل  اأو 

املادة 17/ اأ

1 الفقرة 

اأفراد  على  قيودا  لها  البديلة  واخلدمة  الع�سكرية  باخلدمة  اخلا�سة  القوانني  حتدد  اأن  ميكن 

القوات امل�سلحة واملكلفني باخلدمات البديلة يف احلق الأ�سا�سي للتعبري والدفاع بحرية عن راأيهم 

ويف  املادة 5،  من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  ون�رشه  بال�سورة  اأو  كتابة  اأو  �سفويا 

اأثناء فرتة   ،)17 )مادة  امللتم�سات  تقدمي  8، ويف حق  للمادة  وفقا  التجمع  الأ�سا�سي حلرية  احلق 

بال�سرتاك  وال�سكاوى  اللتما�سات  تقدمي  يف  كان احلق  اإذا  البديلة،  الع�سكرية واخلدمات  اخلدمة 

اآخرين مكفول لهم. مع 

2 الفقرة 

ميكن اأن تن�س القوانني املتعلقة بالدفاع، وحماية املدنيني، على و�سع قيود على احلقوق الأ�سا�سية 

 .)13 )املادة  11( ويف حرمة امل�سكن  )املادة  يف حرية التنقل والإقامة 
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املادة 18 65

يفقد ال�سخ�س احلقوق الأ�سا�سية اإذا حارب النظام الأ�سا�سي للحرية والدميقراطية، اأو تع�سف يف 

5 اأو التعليم  1 من املادة  ا�ستعمال حرية التعبري عن الراأي، وال�سحافة املن�سو�س عليه يف الفقرة 

املن�سو�س عليه يف الفقرة 3 من املادة 5 اأو التجمع املن�سو�س عليه يف املادة 8، اأو تكوين اجلمعيات 

 10 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  والت�سالت  والربيد  الر�سائل  اأو �رشية   9 املادة  يف  عليه  املن�سو�س 

 ،16 اأو حق اللجوء املن�سو�س عليه يف املادة   14 اأو حق امللكية اخلا�سة املن�سو�س عليه يف املادة 

الفيدرالية هذا احلرمان ومداه. الد�ستورية  املحكمة  وتعلن 

املادة 19

1 الفقرة 

يجب اأن ياأخذ الطابع العام وغري املحددة على حالة فرد اإذا قيد وفقا لهذا القانون الأ�سا�سي اأحد 

احلقوق الأ�سا�سية بقانون، اأو مبوجب قانون، ويجب اأن يطبق هذا القانون ب�سكل عام، كما يجب 

اإىل هذا احلق الأ�سا�سي املعني، واملادة املتعلقة به. اأن ي�سار  اأي�سا 

2 الفقرة 

ل ميكن اأن يوؤثر يف اأي حال يف جوهر احلق الأ�سا�سي.

3 الفقرة 

الوليات، وتطبق عليهم بنف�س  القانونيني داخل  الأ�سخا�س  اأي�سًا على  الأ�سا�سية  ت�رشي احلقوق 

الطبيعة.

4 الفقرة 

ميكن لكل �سخ�س انتهكت ال�سلطات العمومية حقوقه اأن يرفع الدعوى الق�سائية، وتكون الدعوى 

 2 الفقرة  من  الثاين  بالعدد  تتاأثر  ول  اآخر،  ق�ساء خمت�س  هناك  يكن  اإذا مل  العادية  املحاكم  اأمام 

 .10 من املادة 

65  مت تعديلها بتاريخ 1993/06/28.
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الف�صل الثاين

الفيدرالية والوليات

املادة 20

1 الفقرة 

واجتماعية. فيدرالية دميقراطية  دولة  الفيدرالية،  اأملانيا  جمهورية 

2 الفقرة 

وبطريقة  والت�سويت،  بالنتخاب  مبا�رشة  ميار�سها  الذي  ال�سعب،  من  الولية  �سلطات  كل  تنبثق 

والق�سائية. والتنفيذية  الت�رشيعية  بال�سلطات  تخت�س  اأجهزة  من  مبا�رشة  غري 

3 الفقرة 

القانون  اإىل  والق�سائية  التنفيذية  وال�سلطتان  الد�ستوري،  النظام  اإىل  الت�رشيعية  ال�سلطة  تخ�سع 

واحلق.

 4 الفقرة 

هناك  تكن  مل  اإذا  النظام،  هذا  يلغي  اأن  يحاول  من  كل  يقاوم  اأن  الإقامة،  حق  له  اأملاين  لكل  يحق 

ملنعه. اأخرى  و�سائل 

املادة 20/ اأ  66

الد�ستوري  النظام  اإطار  القادمة، يف  الأجيال  انطالقًا من م�سوؤوليتها حيال  اأي�سا  الوليات  حتمى 

الأ�س�س الطبيعية للحياة وحماية احليوانات، بوا�سطة الت�رشيع، ووفقا للقانون واحلق وبوا�سطة 

والق�سائية. التنفيذية  ال�سلطتني 

املادة 21/ ب

1 الفقرة 

اإن�ساوؤها بحرية، ويجب  لل�سعب، ويكون  ال�سيا�سية  الإرادة  ال�سيا�سية يف ت�سكيل  الأحزاب  ت�ساهم 

عن  علنيا  ح�سابا  تقدم  اأن  عليها  يجب  كما  الدميقراطية.  للمبادئ  الداخلي  تنظيمها  ي�ستجيب  اأن 

وممتلكاتها. وا�ستعمالها،  اأموالها،  م�سادر 

66  مت تعديلها بتاريخ 2002/07/26.
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2 الفقرة 

تكون الأحزاب التي ت�سعى من خالل اأهدافها اأو من �سلوك املنتمني لها، اإىل الإخالل اأو اإلغاء النظام 

د�ستورية،  غري  للخطر  الفيدرالية  اأملانيا  جمهورية  تعري�س  اأو  والدميقراطية،  للحرية  الأ�سا�سي 

د�ستوريتها. الفيدرالية حول  الد�ستورية  املحكمة  وتقرر 

3 الفقرة 

الفيدرالية. القوانني  بوا�سطة  التنظيم  يكون 

املادة 22

1 الفقرة 

يف  كلها  الأمة  متثيل  م�سوؤولية  الفيدرالية  وتتوىل  الفيدرالية  اأملانيا  جمهورية  عا�سمة  هي  برلني 

فيدرايل. قانون  بوا�سطة  التنظيم  العا�سمة. ويكون 

2 الفقرة 

بالأ�سود والأحمر والذهبي. الفيدرايل ملونا  العلم  يكون 

املادة 23 67

1 الفقرة 

مبادئ  بحماية  تلتزم  التي  املوحدة  اأوروبا  وتطوير  الفيدرالية يف حتقيق  اأملانيا  ت�ساهم جمهورية 

الدميقراطية، ودولة القانون، والولياتية الجتماعية والفيدرالية، ومبداأ التكافل، وت�سمن حماية 

وميكن  الأ�سا�سي.  القانون  هذا  يف  جوهريا  م�سمون  هو  ما  مع  تتوافق  التي  الأ�سا�سية  احلقوق 

الربملان.  عليه جمل�س  يوافق  قانون  ال�سيادة مبوجب  تنقل حقوق  اأن  الأ�سباب،  لنف�س  للفيدرالية، 

79 على تاأ�سي�س الحتاد الأوروبي، واأي�سا على تعديالت  2 و3 من املادة  وتطبق اأحكام الفقرتني 

اإدخال تعديالت على  التاأ�سي�سية، وكل ما مياثلها من قواعد تنظيمية يرتتب عليها  على التفاقيات 

اأو الإ�سافات. اأن يقع من تلك التعديالت  اأو ما ميكن  اأو تكميله،  هذا القانون الأ�سا�سي 

67  مت تعديلها بتاريخ 1992/12/12.
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1/اأ الفقرة 

يحق للربملان الفيدرايل، واملجل�س الفيدرايل اأن يقدما دعوى اأمام حمكمة العدل لالحتاد الأوروبي 

للطعن ب�سبب خمالفة عمل ت�رشيعي لالحتاد الأوروبي ملبداأ التكافل )التبعية(. ويجب على الربملان 

الفيدرايل اأن يلتم�س هذه الدعوى باأربعة من اأع�سائه وبقانون يحتاج اإىل موافقة جمل�س الربملان، 

1 من  املادة 42، والعدد  1 من  الفقرة  1 من  العدد  اأن ي�سمح ال�ستثناء املن�سو�س عليه يف  وميكن 

يف  الربملاين  واملجل�س  الفيدرايل،  الربملان  اأقرها  التي  احلقوق  مبمار�سة   52 املادة  من   2 الفقرة 

الأوروبي.  الأ�سا�سية لالحتاد  التفاقيات 

2 الفقرة 

يجب اأن تبلغ احلكومة الربملان الفيدرايل وجمل�س الربملان عن تفا�سيل امل�ساركة يف �سوؤون الحتاد 

الأوروبي، ب�سكٍل �سامل وعاجل قدر الإمكان.

3 الفقرة 

تعطي احلكومة للربملان الفيدرايل قبل م�ساركتها يف ال�سوؤون القانونية لالحتاد الأوروبي، فر�سة 

مفاو�ساتها،  خالل  الربملان  موقف  العتبار  بعني  الفيدرالية  احلكومة  وتاأخذ  راأيها.  عن  للتعبري 

بقانون. ذلك  وُينظم 

4 الفقرة 

تدابري  ي�سارك يف  اأن  عليه  كما يجب  الفيدرالية،  اإرادة  الربملان يف �سياغة  ي�ساهم جمل�س  اأن  يجب 

اإذا كانت خمت�سة على امل�ستوى الوطني. مماثلة على امل�ستوى الوطني، ويف الوليات 

5 الفقرة 

تاأخذ احلكومة الفيدرالية راأي جمل�س الربملان يف اتخاذ قرار يف جمال من جمالت الخت�سا�سات 

الأخرى،  الأمور  ويف  الوليات،  م�سالح  على  تاأثريات  لها  كانت  اإذا  بالحتاد  للفيدرالية  املحفوظة 

جمل�س  راأي  ويوؤخذ  الإدارية،  م�ساطرها  اأو  تنظيماتها  اأو  الوليات،  ت�رشيع  على  تاأثري  لها  اأو 

وتكون  الولية  عن  الفيدرالية  مب�سوؤولية  حتتفظ  اأن  ويجب  الفيدرالية.  اإرادة  ت�سكيل  يف  الربملان 

يف  التخفي�س  اأو  الزيادة  عنها  يرتب  التي  ال�سوؤون  كل  يف  �رشورية  الفيدرالية  احلكومة  موافقة 

الفيدرالية. نفقات 
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6 الفقرة 

ال�سلطة  كان جوهر  اإذا  الربملان  من جمل�س  املعينني  الوليات  اإىل ممثلي  الفيدرالية  تنقل  اأن  يجب 

اأو البث الإذاعي وممار�سة  اأو الثقافة  الت�رشيعية املحفوظة لها يوؤثر يف جمالت التعليم املدر�سي، 

ومتار�س  الأوروبي،  الحتاد  يف  ع�سو  كدولة  الفيدرالية  اأملانيا  جمهورية  بها  تتمتع  التي  احلقوق 

الكاملة  الفيدرالية  مب�سوؤولية  ويحتفظ  ومب�ساركتها،  الفيدرالية  احلكومة  مبوافقة  احلقوق  هذه 

الولية. عن 

7 الفقرة 

ينظم قانون فيدرايل ي�ستلزم موافقة جمل�س الربملان ما هو من�سو�س عليه يف الفقرات من 4 اإىل 6 

من هذه املادة.

املادة 24 

1 الفقرة 

.
68

اإىل موؤ�س�سات دولية  ال�سيادية  تنقل بقانون، حقوقها  اأن  للفيدرالية  ميكن 

1/اأ الفقرة 

مبوافقة  تنقل  اأن  احلكومية،  ال�سلطات  مهام  وتنفيذ  مبمار�سة  خمت�سة  كانت  اإذا  للوليات  ميكن 

اإقليمية جماورة حلدودها. اإىل موؤ�س�سات  �سيادية  الفيدرالية، حقوقًا  احلكومة 

2 الفقرة 

ال�سالم،  على  احلفاظ  اأجل  من  امل�سرتك  اجلماعي  لالأمن  نظام  يف  طرًفا  تدخل  اأن  للفيدرالية  ميكن 

وبني  اأوروبا  يف  دائم  �سالم  و�سمان  حتقيق،  اإىل  توؤدي  التي  ال�سيادية  حقوقها  تقييد  تقبل  واأن 

العامل. �سعوب 

3 الفقرة 

العامة  الولياتي  التحكيم  اتفاقيات  الولياتية،  النزاعات  ت�سوية  تنظيم  اأجل  من  الفيدرالية  تتبنى 

واملُلزمة. وال�ساملة 

68  اأ�سيفت بتاريخ 1992/12/21.
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املادة 25 

القوانني  اأحكامه على  الفيدرايل. وت�سمو  القانون  العام جزءا من  القانون الولياتي  تعترب قواعد 

الفيدرايل. الإقليم  لل�سكان يف جميع  الوطنية، وتن�ساأ عنها مبا�رشة احلقوق والواجبات 

املادة 26 

1 الفقرة 

منها  وخا�سة  ال�سعوب،  بني  ال�سلمي  التعاي�س  تعكري  اأجل  من  تتخذ  التي  املوؤثرة  الأفعال  تعترب 

التح�سري حلرب عدوانية، غري د�ستورية، ويعاقب عليها جنائيا. اإىل  التي تهدف 

2 الفقرة 

الفيدرالية.  احلكومة  من  برتخي�س  اإل  احلرب،  اأ�سلحة  يف  يتاجر  اأو  ينقل  اأو  ي�سنع  اأن  ميكن  ل 

بقانون. ذلك  وُينظم 

املادة 27

اأ�سطوًل جتاريًا موحدًا. الأملانية  التجارية  ال�سفن  ُت�سكل كل 

املادة 28

1 الفقرة 

والدميقراطي  اجلمهوري  القانون  دولة  ملبادئ  للوليات  الد�ستوري  النظام  ي�ستجيب  اأن  يجب 

ولية،  كل  يف  ممثال  ال�سعب  يكون  اأن  ويجب  الأ�سا�سي.  القانون  هذا  يف  املق�سود  والجتماعي، 

للقانون.  وفقا  و�رشية  ومت�ساوية،  وحرة،  ومبا�رشة،  عامة،  انتخابات  بوا�سطة  وبلدية  واإقليم، 

يف  دولة ع�سو  اأي  بجن�سية  يتمتعون  الذين  لالأ�سخا�س  يحق  والبلديات،  املحافظات  انتخابات  ويف 

تكون  اأن  للبلديات،  بالن�سبة  وميكن  لالنتخابات.  والرت�سح  الت�سويت  اأي�سا  الأوروبي  الحتاد 

.
69

منتخبة  هيئة  بدياًل عن  للبلدية  العمومية  اجلمعية 

2 الفقرة 

ويف  اخلا�سة  م�سوؤوليتها  على  الداخلية  �سوؤونها  جميع  تنظيم  يف  احلق  للبلديات  ي�سمن  اأن  يجب 

اإطار القيود املن�سو�س عليها يف القانون. وي�سمن اأي�سا لحتاد البلدية احلق يف الإدارة الذاتية يف 

69  مت تعديلها بتاريخ 1992/12/12.
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اإطار النطاق القانوين ملهامها وطبقا للقوانني. وي�سمل �سمان حق الإدارة الذاتية اأ�س�س ال�ستقالل 

اإىل قدرتها  ت�ستند  البلديات يف حت�سيل عائدات �رشيبية  الأ�س�س حق  اأي�سا، هذه  املايل. وتت�سمن 

.
70

القت�سادية، مع احلق يف حتديد ن�سب فر�س ال�رشائب على هذه املوارد 

3 الفقرة 

ت�سمن الفيدرالية باأن ي�ستجيب النظام الد�ستوري للوليات للحقوق الأ�سا�سية ولأحكام الفقرتني 1 

و2 من هذه املادة.

املادة 29 71

1 الفقرة 

اأداء  على  والقدرة  احلجم  ولية  لكل  يكون  اأن  ي�سمن  لكي  الفيدرالية  اإقليم  تنظيم  يعاد  اأن  ميكن 

مهامها على نحو فعال ينا�سبها، ويجب اأن ياأخذ بعني العتبار يف هذه النقطة ب�سفة خا�سة �سعور 

املجتمع الإقليمي والعالقات التاريخية والثقافية، والفوائد القت�سادية، ومتطلبات تنظيم الإقليم، 

الإقليمي. والتخطيط 

2 الفقرة 

تنظم بوا�سطة قانون فيدرايل اإجراءات اإعادة تنظيم الإقليم الفيدرايل الذي يقت�سي اأن يوافق عليه 

اإىل كل الوليات املعنية. اأن ي�ستمع يف ذلك  با�ستفتاء �سعبي، ويجب 

3 الفقرة 

يجري ال�ستفتاء ال�سعبي يف الوليات التي تن�سئ ولية جديدة يف اإقليمها، اأو يف جزء منه اأو حتدد 

اأو  الو�سعية  نف�س  املعنية يف  الوليات  ت�ستمر  اأن  بنعم  اأن ي�سوت  حدود وليات موجودة، ويجب 

اإعادة  اأو  جديدة  ولية  اإن�ساء  ل�سالح  مقبول  ال�سعبي  القرار  ويعترب  املوجودة.  احلدود  بتغيري 

حتديد حدود جديدة للولية اإذا وافق عليه ال�سكان يف الولية املُعنية باأغلبية الأ�سوات، ويعتمد يف 

املعنية  الأرا�سي  من  اأو جزء  كل  يف  ال�سكان  واأغلبية  الطريقة،  بنف�س  الإقليم  اإىل  النتماء  التعديل 

التي �سيطراأ التغيري على تبعية اأرا�سيها للولية باأي طريقة، ويعترب مقرتح التعديل غري مقبول اإذا 

70  مت تعديلها بتاريخ 1997/10/20.

71  مت تعديلها بتاريخ 1994/10/27.
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اأثر لهذا  اأي  اأنه ل يرتتب  اأي ولية معنية بهذا التغيري، غري  اأرا�سي  اأغلبية الأ�سوات يف  رف�سته 

اأرا�سيها  تبعية  على  التغيري  �سيطراأ  اأر�س  اأي  يف  الأ�سوات  ثلثي  اأغلبية  عليه  وافقت  اإذا  الرف�س 

التابعة للولية املعنية يف جمملها. اأغلبية ثلثي الأ�سوات يف الأر�س  اإذا رف�سته  اإل  للولية، 

3 الفقرة 

اإذا طالب ع�رش من لهم حق امل�ساركة يف انتخابات الربملان الفيدرايل من �سكان اأي منطقة �سكانية 

�سكانها  عدد  يقل  ول  اأكرث  اأو  وليتني  يف  اأجزاوؤها  تقع  احلدود،  ومعينة  مرتابطة  اقت�سادية  اأو 

اأن يحدد ذلك قانون فيدرايل خالل  عن مليون ن�سمة، بتحديد تبعية موحدة لها لأي ولية، فيجب 

ا�ستفتاء  ُيجرى  اأو  املادة،  هذه  من   )2( للفقرة  وفقًا  املنطقة  هذه  تبعية  تغيري  �سيتم  متى  �سنتني، 

املعنية. الوليات  ا�ست�ساري على ذلك يف  �سعبي 

5 الفقرة 

يهدف ال�ستفتاء ال�سعبي ال�ست�ساري اإىل التحقق من تاأييد تغيري النتماء لولية، والذي يجب اأن 

يقرتح يف �سيغة قانون. وميكن لهذا القانون اأن يخ�سع لال�ست�سارة ال�سعبية املتعددة القرتاحات، 

تغيري  اإذا مت  �سنتني  اأجل  قانون فيدرايل يف  اأكرث من اقرتاحني خمتلفني. ويحدد  يتجاوز  ولكن ل 

اأن ي�سدر القرتاح  اأغلبية ويجب  عليه  الذي توافق  املادة  2 من هذه  للفقرة  للولية وفقا  النتماء 

3 من  الفقرة  اإذا متت املوافقة املنا�سبة وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف  املقدم لال�ست�سارة ال�سعبية 

هذه املادة، خالل عامني بعد اإجراء ال�ستفتاء ول يحتاج قانون فيدرايل لتكوين ولية مقرتحة اإىل 

بال�ستفتاء. الت�سديق 

6 الفقرة 

ل تعترب الأغلبية املطلوبة يف ال�ستفتاء اأو ال�ست�سارة ال�سعبية �سحيحة اإل اإذا ح�سلت على اأغلبية 

الأ�سوات املعرب عنها، و�سارك فيها على الأقل ربع الناخبني الذين يحق لهم الت�سويت يف انتخابات 

واملبادرات  ال�ستفتاءات،  اأنواع  بقية  فيدرايل  قانون  وينظم  املعني،  الإقليم  يف  الفيدرايل  الربملان 

يعاد  اأن  ل ميكن  اأنه  على  اأي�سا  ين�س  اأن  القانون  لهذا  وميكن  ال�سعبية.  وال�ستفتاءات  ال�سعبية، 

اإل بعد مرور فرتة خم�س �سنوات. ال�سعبية  امللتم�سات  تقدمي نف�س 

7 الفقرة 

الوليات  بني  ر�سمية  اتفاقات  على  بناء  الوليات  اأقاليم  لوحدة  اأخرى  تعديالت  تتم  اأن  ميكن 

اإذا كان عدد �سكان املنطقة  اأو بناء على قانون فيدرايل يوافق عليه جمل�س الربملان، وذلك  املعنية، 
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التي �سيتم اإجراء تعديالت على تبعيتها للولية ل يتجاوز 50,000 ن�سمة. ويكون التنظيم بقانون 

فيدرايل يتطلب اأن يوافق عليه جمل�س الربملان واأغلبية اأع�ساء الربملان الفيدرايل، ويجب اأن ين�س 

املعنية. والأقاليم  البلديات  ا�ست�سارة  على 

8 الفقرة 

ميكن للوليات اأن تبعد ما هو من�سو�س عليه يف الفقرات من 2 اإىل 7 من هذه املادة وتنظم بوا�سطة 

اتفاقيات حكومية التنظيم الإقليمي اجلديد اأو اأجزاء من الإقليم كل فيما يخ�سها ويجب ان توؤخذ 

براأي البلديات واملقاطعات املعنية. وتتطلب التفاقات احلكومية الت�سديق عليها يف ا�ستفتاء �سعبي 

يف كل ولية معنية. وميكن اإذا تعلقت املراجعة فقط باأجزاء من اأر�س الولية، اأن يقت�رش ال�ستفتاء 

اإذا  �سحيحا  ال�سعبي  ال�ستفتاء  ويكون  احلالة.  هذه  يف   5 الفقرة  تطبق  ول  املعنية،  الأقاليم  على 

ح�سل على اأغلبية الأ�سوات املعرب عنها و�سملت ربع اأ�سوات الناخبني الذين يحق لهم ان ي�ساركوا 

الفيدرايل ويكون تنظيم التفاقية بقانون فيدرايل. الربملان  انتخابات  يف 

املادة 30

اأو ي�سمح بغريها  ي�سند للوليات ممار�سة الخت�سا�سات والقيام باملهام احلكومية، ما مل ي�سندها 

الأ�سا�سي. القانون  هذا 

املادة 31 

الوليات. الفيدرايل على قانون  القانون  ي�سمو 

املادة 32 

1 الفقرة 

اأن حتافظ على العالقات مع الوليات الأجنبية. الفيدرالية  اإىل  ي�سند 

2 الفقرة 

يجب اأن ت�ست�سار اأية ولية َقبل عقد اأي اتفاقية توؤثر على الو�سعية اخلا�سة بها، يف الوقت املنا�سب.

3 الفقرة 

اتفاقيات  الفيدرالية  احلكومة  من  تربم مبوافقة  اأن  بالت�رشيع،  الوليات خمت�سة  كانت  اإذا  ميكن 

اأجنبية. مع دول 
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املادة 33 

1 الفقرة 

يتمتع كل الأملان يف كل الوليات بنف�س احلقوق والواجبات الوطنية.

2 الفقرة 

يحق لكل اأملاين، اأن يدخل بامل�ساواة لأي من�سب عمومي وفقا ملوؤهالته وكفاءاته وقدراته املهنية.

3 الفقرة 

يكون التمتع باحلقوق املدنية، واحلقوق املواطنة، والقبول يف تويل الوظائف العمومية، واحلقوق 

املكت�سبة اأثناء العمل يف املرافق العمومية م�ستقاًل عن الطائفة الدينية، ول ميكن اأن مييز اأي �سخ�س 

اإيديولوجية. اأو  اإىل طائفة دينية،  انتمائه  اأو عدم  انتمائه  ب�سبب 

4 الفقرة 

ت�سند ممار�سة اخت�سا�سات بوا�سطة م�سطرة عامة بلقب مهمة دائمة يف �سلك املوظفني العموميني، 

والنزاهة. للخدمة  العام  للقانون  ويخ�سعون يف عالقتهم 

5 الفقرة 

يجب اأن ينظم ويطور النظام القانوين للوظيفة العمومية وفقا للمبادئ الأ�سا�سية املاألوفة للموظف 

العمومي.

املادة 34

تقع امل�سوؤولية على الوليات اأو الهيئة املكلفة باملرفق مبدئيا اإذا اأخّل اأحد املوظفني بواجبات العمل 

اإليه، ويحتفظ يف حالة اخلطاأ املتعمد اأو  اأثناء ممار�سته الوظيفة العامة املعهودة  جتاه طرف ثالث 

الإهمال اجل�سيم، بحق اللجوء اإىل املحكمة �سد املوظف املعني. ول ميكن اأن ت�ستبعد الدعوى اأمام 

اأو عن التعوي�س. اأو الأذى،  املحاكم العادية عن ال�رشر 

املادة 35

1 الفقرة 

تتعاون كافة ال�سلطات على �سعيد الفيدرالية والوليات لتقدمي م�ساعدة قانونية واإدارية لبع�سها 

البع�س.
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2 الفقرة 

اأهمية خا�سة،  لها  العام، ويف حالت  النظام  اأو  الأمن  اإقرار  اأو  اأجل احلفاظ  لأية ولية من  ميكن 

اأن تطالب م�ساركة القوات واملوؤ�س�سات ل�رشطة احلدود الفيدرالية اإذا كانت �رشطتها ل ميكن لها 

اأو دون التعر�س ل�سعوبات خطرية. وميكنها يف حالة احلوادث  القيام بذلك بدون هذه امل�ساندة، 

املروعة اأو الكوارث الطبيعية، اأن تطلب امل�ساعدة من �رشطة اأي ولية اأخرى، اأو من قوات واأجهزة 

.
72

اأو من قوات ال�رشطة الفيدرالية للحدود  اأو من القوات امل�سلحة،  اأخرى،  اإدارية  لهيئات 

3 الفقرة 

ميكن للحكومة الفيدرالية اإذا هددت كارثة اأو حادثة طبيعية اإقليما اأو اأكرث من ولية اأو اإذا كانت 

اإىل حكومات الوليات  التعليمات  اأن ت�سدر  النا�سئة،  احلالة تلزم مكافحته ب�سكل فعال الو�سعية 

اأن تن�رش وحدات من  باأن ت�سع قوات ال�رشطة لديها حتت ت�رشف وليات اأخرى، كما ميكن لها 

املت�رشرة.  الوليات  ال�رشطة يف  امل�سلحة مل�ساعدة  القوات  اأو من  الفيدرالية  قوات �رشطة احلدود 

على  بناء  الفقرة  هذه  من  الأوىل  باجلملة  عمال  الفيدرالية  احلكومة  اتخذتها  التي  التدابري  وتلغى 

اإزالة هذا اخلطر. طلب من جمل�س الربملان، يف اأي وقت ويف اأي حالة حاملا تتم 

املادة 36

1 الفقرة 

كل  موظفي  مع  متنا�سب  ب�سكل  للفيدرالية،  العليا  التنفيذية  الأجهزة  يف  العاملون  يكون  اأن  يجب 

من  عامة  ب�سفة  الفيدرالية  لل�سلطات  الأخرى  املرافق  يف  العاملون  الأ�سخا�س  ويختار  الوليات. 

فيها وظائفهم. التي ميار�سون  الولية 

2 الفقرة 

الوليات،  يف  الفيدرايل  التنظيم  الع�سكرية  القوانني  يف  العتبار  بعني  ياأخذ  اأن  اأي�سا  يجب 

بها. اخلا�سة  الإقليمية  واخل�سو�سيات 

املادة 37 

1 الفقرة 

ميكن اأن تتخذ احلكومة الفيدرالية التدابري الالزمة مبوافقة املجل�س الفيدرايل، يف حالة عدم احرتام 

اآخر على  قانون فيدرايل  اأو  الأ�سا�سي،  القانون  التي و�سعها هذا  الفيدرالية  التزاماتها  الوليات 

اإكراه فيدرايل. القيام بواجباتها بوا�سطة  املعنية  الولية  عاتقها، وتفر�س على 

72  مت تعديلها بتاريخ 1972/07/28.
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2 الفقرة 

يحق للحكومة الفيدرالية اأو ممثلها من اأجل تنفيذ التدابري الفيدرالية الإكراهية اأن ت�سدر التعليمات 

الوليات و�سلطاتها. اإىل كل 

الف�صل الثالث

الربملان الفيدرايل »البوند�ستاغ«

املادة 38 

1 الفقرة 

ُينتخب نواب الربملان الفيدرايل عن طريق القرتاع العام املبا�رش احلر املت�ساوي ال�رشي. وميثلون 

اإل ل�سمائرهم. اأو تعليمات، ول يخ�سعون  اأمر  باأي  ال�سعب كله، ول يتقيدون 

2 الفقرة 

بلغ  من  لكل  يحق  كما  النتخابات،  يف  ب�سوته  يديل  اأن  عمره  من  الثامنة ع�رشة  بلغ  من  لكل  يحق 

اأن يرت�سح لالنتخاب. القانوين  الر�سد  �سن 

3 الفقرة 

تفا�سيل ذلك. ُينظم قانون فيدرايل 

املادة 39

1 الفقرة 

وليته  وتنتهي  التالية.  الأحكام  مراعاة  مع  �سنوات  اأربع  ملدة  الفيدرايل  الربملان  نواب  ُينتخب 

الأخرية  الت�رشيعية  الدورة  انتهاء  بعد  جديدة  انتخابات  وجتري  جديد.  فيدرايل  برملان  بتاأ�سي�س 

ب�ستة واأربعني �سهرًا على الأقل، اأو ثمانية واأربعني �سهرًا على الأكرث وجترى النتخابات يف حالة 

.
73

حل هذا الربملان خالل �ستني يومًا التالية لتاريخ حله 

2 الفقرة 

اأوىل جل�ساته خالل ثالثني يومًا على الأكرث بعد انتخابه. الفيدرايل املنتخب  يعقد الربملان 

73  مت تعديلها بتاريخ 1998/07/16.
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3 الفقرة 

يحدد الربملان الفيدرايل تاريخ رفع وا�ستئناف جل�ساته، وميكن لرئي�س الربملان اأن يدعوه لالجتماع 

اإذا طلب  املحدد  التاريخ  قبل  املجل�س  ي�ستدعي  اأن  اأي�سا  الرئي�س  على  املحدد. ويجب  التاريخ  قبل 

الفيدرايل. امل�ست�سار  اأو  الفيدرايل  الرئي�س  اأو  اأع�ساء الربملان  ذلك ثلث 

املادة 40 

1 الفقرة 

الداخلي. الفيدرايل رئي�سه ونواب رئي�سه والكتاب. وي�سع نظامه  الربملان  ينتخب 

2 الفقرة 

مُيار�س الرئي�س �سلطة على الأعوان، وعلى ال�سلطات الأمنية يف مباين الربملان الفيدرايل. ول ميكن 

اإل برتخ�س من الرئي�س. اأو م�سادرة  اأي تفتي�س،  اإجراء 

املادة 41 

1 الفقرة 

للع�سوية. الأع�ساء  الفيدرايل يف مراقبة النتخابات. ويقرر يف فقدان  يخت�س الربملان 

2 الفقرة 

الفيدرالية. الد�ستورية  اأمام املحكمة  الفيدرايل  الطعن يف قرار الربملان  ميكن 

3 الفقرة 

بذلك. التفا�سيل اخلا�سة  قانون فيدرايل  ُينظم 

املادة 42 

1 الفقرة 

على  بناًء  الأع�ساء،  ثلثي  اأغلبية  العلنية مبوافقة  ترفع  اأن  علنية. وميكن  املجل�سني  تكون جل�سات 

القرار اخلا�س  الفيدرالية. وُيتخذ هذا  اأو من احلكومة  الفيدرايل،  الربملان  اأع�ساء  ُع�رش  طلب من 

الطلب يف جل�سة غري علنية. بتقدمي 
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2 الفقرة 

مل  ما  عنها،  املُعرب  الأ�سوات  باأغلبية  عليه  يوافق  اأن  الفيدرايل  الربملان  يف  القرار  اإ�سدار  يتطلب 

با�ستثناءات  الداخلي  القانون  ي�سمح  اأن  وميكن  ذلك.  خالف  على  الأ�سا�سي  القانون  هذا  ين�س 

الفيدرايل. بالربملان  يقوم  اأن  التي يجب  الت�سويت  تتعلق بعمليات 

3 الفقرة 

اأي م�سوؤولية. الفيدرايل وجلانه،  العلنية للربملان  ل يرتتب عن املحا�رش املحررة حول اجلل�سات 

املادة 43

1 الفقرة 

يف  الفيدرالية  احلكومة  اأع�ساء  من  ع�سو  اأي  ح�سور  يطلبوا  اأن  وجلانه  الفيدرايل  للربملان  ميكن 

جل�ساته.

2 الفقرة 

ميكن لأع�ساء املجل�س الفيدرايل اأو احلكومة الفيدرالية واأي�سا ممثليهم اأن يح�رشوا جميع جل�سات 

اأي وقت. اإليهم يف  ُي�ستمع  اأن  الربملان الفيدرايل وجلانه. ويحق لهم 

املادة 44 

1 الفقرة 

اأن  يجب  والتي  اأع�سائه،  ربع  ذلك  طلب  اإذا  حتقيق،  جلنة  ُيعني  اأن  الفيدرايل  الربملان  على  يجب 

العلنية. اأن حتجب  الأدلة الالزمة. وميكن  جتتمع يف جل�سة علنية لتقدمي 

2 الفقرة 

تطبق اأحكام امل�سطرة اجلنائية من اأجل احل�سول على الأدلة دون م�س ب�رشية املرا�سالت والربيد 

والتلغراف.

3 الفقرة 

الق�سائية والتنفيذية. امل�ساعدة  تقدم  اأن  الإدارية  املحاكم وال�سلطات  يجب على 
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4 الفقرة 

ل ميكن اأن تخ�سع قرارات جلان تق�سي احلقائق اإىل اأية مراجعة ق�سائية. وتتمتع املحاكم بحرية 

اأمامها. التحقيق  الأفعال مو�سوع  التقدير واحلكم على 

املادة 45 74

ُيعنّي الربملان الفيدرايل جلنة ُمكلفة ب�سوؤون الحتاد الأوروبي، وميكن له اأن يرخ�س لهذه اللجنة 

اأن يرخ�س  له  23، كما ميكن  للمادة  الفيدرالية وفقا  اأمام احلكومة  الربملانية  اأن متار�س احلقوق 

الأوروبي. الأ�سا�سية لالحتاد  التفاقيات  املن�سو�س عليها يف  لها مبمار�سة حقوقه 

املادة 45/ اأ

1 الفقرة 

للدفاع. ال�سوؤون اخلارجية، وجلنة  الفيدرايل جلنة  ُيعنّي الربملان 

2 الفقرة 

اإذا  اأي�سا. وتكون ملزمة بالتحقيق يف م�ساألة معينة  تتمتع جلنة الدفاع ب�سالحيات جلنة التحقيق 

اأع�سائها. ُربع  طلب ذلك 

3 الفقرة 

44 يف جمال الدفاع. 1 من املادة  ل تطبق الفقرة 

املادة 45/ ب

الأ�سا�سية وب�سفة خا�سة  القوات امل�سلحة حلماية احلقوق  الفيدرايل مفو�سا له عن  ُيعني الربملان 

الرقابة الربملانية. وُينظم قانون فيدرايل ذلك. له ملمار�سة  امل�ساعدة  يف جلانها 

املادة 45/ ج

1 الفقرة 

هو  ملا  وفقا  اإليه  املقدمة  وال�سكاوى  العرائ�س  يف  بالتحقيق  تكلف  جلنة  الفيدرايل  الربملان  يعني 

.17 من�سو�س عليه يف املادة 

74  اأ�سيفت بتاريخ 1992/12/21.
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2 الفقرة 

ال�سكايات. التحقيق يف  بالنظر يف  املتعلقة  اللجنة  قانون فيدرايل �سالحيات  ينظم 

املادة 45/ د

1 الفقرة 

الفيدرالية. ال�ستخبارات  اأن�سطة  الرقابة على  تتوىل  الفيدرايل جلنة  الربملان  ين�سئ 

2 الفقرة 

بذلك. التفا�سيل اخلا�سة  قانون فيدرايل  ُينظم 

املادة 46

1 الفقرة 

الربملان  مل�ساءلة  ول  التاأديبية،  اأو  الق�سائية  للم�سطرة  حلظة  اأي  يف  النواب  يخ�سع  اأن  ميكن  ل 

الإهانات  اإحدى جلانه، ول يطبق هذا على  اأو يف  الربملان  اأو ت�رشيح يف  ب�سبب ت�سويت  الفيدرايل 

لل�سمعة. امل�سيئة 

2 الفقرة 

اإل  اجلنائية  العقوبة  اإىل  تخ�سع  اأعمال  ب�سبب  الربملان  يف  ع�سو  يعتقل  اأو  ي�ساأل،  اأن  ميكن  ل 

خالل  اأو  جرمية،  بارتكاب  متلب�سًا  �سبط  اإذا  ذلك  من  وي�ستثنى  الفيدرايل.  الربملان  من  برتخي�س 

الفعل اجلنائي.  التايل لرتكابه  اليوم 

3 الفقرة 

�سده  امل�سطرة  تفتح  اأو  برملاين  نائب  لأي  ال�سخ�سية  احلرية  تقيد  اأخرى  حالة  كل  اأي�سا  يحتاج 

اإىل ترخي�س من الربملان الفيدرايل.   ،18 وفقا لأحكام املادة 

4 الفقرة 

توقف بناًء على طلب من الربملان الفيدرايل اأي م�سطرة جنائية �سد نائب برملاين، كل تقييد حلريته 

.18 للمادة  ال�سخ�سية وفقا 
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املادة 47 

يحق للنواب اأن ميتنعوا عن تقدمي ال�سهادة حول اأ�سخا�س عهدوا اإليهم بحفظ معلومات، ب�سفتهم 

بحفظ  اأنف�سهم  النواب  اإليهم  عهد  الذين  الأ�سخا�س  هوؤلء  اإىل  اأو  الفيدرايل،  الربملان  يف  نوابًا 

معلومات، كما يحق لهم اأن ميتنعوا عن تقدمي ال�سهادة ب�ساأن هذه املعلومات نف�سها. ول ميكن اأن 

اإل يف نطاق هذا احلق. تقبل �رشية الوثائق 

املادة 48 

1 الفقرة 

اأن يح�سل على الإجازة الالزمة لالإعداد حلمالته  الفيدرايل  يحق لكل من يرت�سح ملقعد يف الربملان 

النتخابية.

2 الفقرة 

ل ميكن اأن مينع اأي �سخ�س اأن يتوىل من�سب النائب يف الربملان الفيدرايل، اأو اأن ميار�س مهام هذا 

اأو يقال من وظيفته ب�سبب ذلك. اأي �سخ�س  اأن يف�سل  املن�سب. كما ل ميكن 

3 الفقرة 

ا�ستقالليتهم.  لهم  توؤمن  منا�سبة  تعوي�سات  على  يح�سلوا  اأن  الفيدرايل  الربملان  يف  للنواب  يحق 

للدولة جمانا. وُينظم ذلك قانون فيدرايل. التابعة  النقل  اأن ي�ستعملوا كافة و�سائل  ويحق لهم 

املادة 49 ملغية

الف�صل الرابع

البوند�سرات )جمل�س الربملان(

املادة 50  75

�سوؤون  يف  ت�سارك  كما  الفيدرالية،  واإدارة  الت�رشيع  يف  الربملان  جمل�س  بوا�سطة  الوليات  ُت�سارك 

الحتاد الأوروبي.

75  مت تعديلها بتاريخ 1992/12/21.
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املادة 51 

1 الفقرة 

متثل  اأن  وميكن  وتعفيهم،  تعينهم  التي  الوليات  حكومات  يف  اأع�ساء  من  الربملان  جمل�س  يتكون 

اآخرين من حكوماتها. باأع�ساء 

2 الفقرة 

�سكانها عن  يزيد عدد  الربملان، ومتثل كل ولية  الأقل يف جمل�س  بثالثة مقاعد على  متثل كل ولية 

مليوين ن�سمة باأربعة مقاعد، والولية التي يزيد عدد �سكانها عن �ستة ماليني ن�سمة بخم�سة مقاعد، 

.
76

التي يزيد عدد �سكانها عن �سبعة ماليني ن�سمة ب�ستة مقاعد  والولية 

3 الفقرة 

لأ�سوات  ميكن  ول  الت�سويت،  يف  احلق  لهم  يكون  الأع�ساء  من  عددًا  تبعث  اأن  ولية  لكل  ميكن 

الولية الإدلء بالأ�سوات املخ�س�سة لها اإّل اإذا كانت اأ�سواتها موحدة، واأدىل بها اأع�ساء الولية 

اأو من ينوبون عنهم. احل�سور 

املادة 52 

1 الفقرة 

الربملان رئي�سه ملدة �سنة واحدة. ينتخب جمل�س 

2 الفقرة 

ممثلو  ذلك  طلب  اإذا  ي�ستدعيه،  اأن  عليه  ويجب  الجتماع.  اإىل  الربملان  جمل�س  الرئي�س  ي�ستدعي 

الفيدرالية. اأو احلكومة  وليتني على الأقل، 

3 الفقرة 

الداخلي.  الأقل. وي�سع نظامه  اأع�سائه على  الأ�سوات من  باأغلبية  يتخذ جمل�س الربملان قراراته 

العموم.  اأن مينع ح�سور  ويجتمع يف جل�سات علنية. وميكنه 

76  مت تعديلها بتاريخ 1990/09/23.



223

3/ اأ الفقرة 

ميكن ملجل�س الربملان اأن ي�سكل غرفة ب�سوؤون الحتاد الأوروبي، وتكون قراراتها مبثابة قرارات 

.
77

 51 2 من املادة  ملجل�س الربملان وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

4 الفقرة 

اأو مفو�سون من حكومات الوليات يف جلان جمل�س الربملان.  اأع�ساء اآخرون،  اأن يكون  ميكن 

املادة 53 

وجلانه  الربملان  جمل�س  مناق�سات  ح�سور  يف  والواجب  احلق  الفيدرالية  احلكومة  لأع�ساء  يكون 

اأن  ذلك، كما يجب  ُطلب منهم  اإذا  ي�ساركوا يف هذه اجلل�سات،  اأن  ذلك، ويجب عليهم  التم�سوا  اإذا 

حول  الفيدرالية  احلكومة  يبلغ  اأن  الربملان  جمل�س  على  ويجب  وقت،  اأي  يف  اآرائهم  اإىل  ُي�ستمع 

�سوؤون احلكم. ت�سيري 

الف�صل الرابع اأ

اللجنة امل�سرتكة

املادة 53/ اأ

ويعني  الربملان.  جمل�س  اأع�ساء  وثلث  الفيدرايل  الربملان  اأع�ساء  ثلثي  من  امل�سرتكة  اللجنة  تتاألف 

الربملان الفيدرايل اأع�ساءه يف هذه اللجنة ب�سكل يتنا�سب مع القوة العددية للفرق الربملانية، ول ميكن 

اأن يكونوا اأع�ساء يف احلكومة الفيدرالية، ومُتثل كل ولية بع�سو منتخب من طرفها يف هذه اللجنة، 

ول يتقيد هوؤلء الأع�ساء باأي تعليمات. وينظم النظام الداخلي املقرر من طرف الربملان الفيدرايل 

امل�سرتكة وم�سطرة عملها. اللجنة  ت�سكيل  الفيدرايل  املجل�س  عليه من  واملوافق 

2 الفقرة 

تتاأثر  الدفاع. ول  اللجنة امل�سرتكة عن خمططاتها يف حالة  اأن تبلغ  الفيدرالية  يجب على احلكومة 

.43 1 من املادة  حقوق الربملان الفيدرايل وجلانه املن�سو�س عليها يف الفقرة 

77  اأ�سيفت بتاريخ 1992/12/21.
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الف�صل اخلام�س

الرئي�س الفيدرايل

املادة 54 

1 الفقرة 

ُينتخب الرئي�س الفيدرايل من قبل اجلمعية الفيدرالية بدون مناق�سة. ويحق لكل اأملاين يتمتع باحلق 

اأن يرت�سح. يف القرتاع للربملان الفيدرايل وبلغ �سن الأربعني من عمره 

2 الفقرة 

تكون مدة ولية الرئي�س الفيدرايل خم�س �سنوات. ول ميكن اأن يعاد انتخابه لولية رئا�سية اأخرى 

اإّل مرة واحدة.

3 الفقرة 

اأع�ساء  من  مماثل  عدد  ومن  الفيدرايل  الربملان  اأع�ساء  من  الفيدرالية  الت�رشيعية  اجلمعية  تتاألف 

الن�سبي. التمثيل  ملبادئ  الوليات وفقا  النيابية يف  املجال�س  تنتخبهم 

4 الفقرة 

جتتمع اجلمعية الت�رشيعية الفيدرالية خالل ثالثني يومًا على الأكرث قبل انتهاء مدة رئا�سة الرئي�س 

الفيدرايل، اأو جتتمع عند القت�ساء يف حالة النتهاء املبكر لرئا�سته خالل ثالثني يومًا على الأكرث 

الفيدرايل بدعوة اجلمعية لالجتماع. من تاريخ هذا النتهاء. ويقوم رئي�س الربملان 

5 الفقرة 

4 من هذه املادة مبجرد  يبداأ اأول اجتماع للربملان الفيدرايل خالل املدة املن�سو�س عليها يف الفقرة 

الت�رشيعية. الفرتة  نهاية 

6 الفقرة 

الفيدرالية.  الت�رشيعية  اجلمعية  اأع�ساء  اأ�سوات  اأغلبية  على  يح�سل  الذي  املنتخب  الرئي�س  يعترب 

واإذا مل يح�سل اأي مر�سح على هذه الأغلبية يف الت�سويت الأول والثاين، فيكون منتخبا َمن يح�سل 

التفا�سيل اخلا�سة بذلك قانون فيدرايل. الثالث وُينظم  اأغلبية الأ�سوات يف القرتاع  على 
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املادة 55 

1 الفقرة 

اجلهاز  اأو  الفيدرايل،  الت�رشيعي  اجلهاز  اأو  احلكومة،  اإىل  ينتمي  اأن  الفيدرايل  للرئي�س  ميكن  ل 

للوليات. الت�رشيعي 

2 الفقرة 

ول ميكن للرئي�س الفيدرايل اأن ميار�س من�سبًا عموميًا اآخر براتب، ول اأي حرفة اأو مهنة، ول اأن 

اأهداف ربحية. اأو جمل�س مقاولة ذات  اإدارة  اإىل  اأي�سا  ينتمي 

املادة 56 

يوؤدي الرئي�س الفيدرايل اأمام اأع�ساء الربملان الفيدرايل واأع�ساء جمل�س الربملان عند تويل من�سبه، 

ويكون الق�سم التايل: »اأق�سم اأنني �ساأكر�س جهودي لفائدة ال�سعب الأملاين، وتعزيز رفاهيته، ودرء 

ال�رشر عنه، واأن اأحافظ واأدافع عن القانون الأ�سا�سي وقوانني الفيدرالية، واأن اأقوم بواجباتي 

باإخال�س، واأكون عادل مع اجلميع. ولي�ساعدين اهلل على ذلك«. وميكن اأي�سا اأن يوؤدى هذا الق�سم 

بدون دعاء ديني.

املادة 57 

عن  الفيدرايل  الرئي�س  عجز  حالة  يف  الفيدرايل،  الرئي�س  وظائف  الربملان  جمل�س  رئي�س  ميار�س 

ملن�سبه. املبكر  النتهاء  اأو  ممار�سة مهام من�سبه، 

املادة 58 

ل تطبق الأوامر والأحكام القانونية ال�سادرة عن الرئي�س الفيدرايل اإل بعد اأن توقع بالعطف من 

اإعفاء  اأو  تعيني  حالة  يف  هذا  يطبق  ول  املخت�س.  الفيدرايل  الوزير  اأو  الفيدرايل،  امل�ست�سار  طرف 

امل�ست�سار الفيدرايل من من�سبه، اأو حّل الربملان الفيدرايل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 63، 

.69 3 من املادة  اإليه يف الفقرة  وال�ستدعاء امل�سار 

املادة 59

1 الفقرة 

ميثل الرئي�س الفيدرايل الفيدرالية على امل�ستوى الولياتي. ويعقد با�سمها معاهدات مع الوليات 

الدبلوما�سيني. املمثلني  وي�ستقبل  ويعتمد  الأجنبية، 
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2 الفقرة 

الت�رشيع  مبجال  تتعلق  التي  اأو  للفيدرالية،  ال�سيا�سية  العالقات  تنظم  التي  املعاهدات  تقت�سي 

الفيدرايل يف �سيغة قانون، اأن توافق عليها اأو ت�سارك فيها، الأجهزة املخت�سة بالت�رشيع الفيدرايل، 

بالإدارة  املتعلقة  لالأحكام  بالقيا�س  الإدارات  اتفاقيات  على  ويطبق  الفيدرايل،  القانون  �سكل  يف 

الفيدرالية.

املادة 59/ اأ : ملغية

املادة 60 

1 الفقرة 

و�سباط  وال�سباط  الفيدراليني،  العموميني  واملوظفني  الق�ساة،  الفيدرايل  الرئي�س  ويعفي  يعني 

القانون على خالف ذلك. ال�سف من منا�سبهم، ما مل ين�س 

2 الفقرة 

الفيدرالية يف كل حالة خا�سة على حدة. ميار�س حق العفو با�سم 

3 الفقرة 

اأخرى. اإىل �سلطات  اأن تفو�س هذه ال�سالحيات  ميكن 

4 الفقرة 

46 بالقيا�س على الرئي�س الفيدرايل. 4 من املادة  اإىل   2 تطبق الفقرات من 

املادة 61

1 الفقرة 

الد�ستورية  املحكمة  اأمام  الفيدرايل  الرئي�س  يتهما  اأن  الربملان،  وجمل�س  الفيدرايل  للربملان  ميكن 

يقدم  اأن  ويجب  اآخر.  فيدرايل  قانون  لأي  اأو  الأ�سا�سي،  القانون  لهذا  املتعمد  باخلرق  الفيدرالية 

ويوافق  الأقل،  على  الربملان  جمل�س  يف  الأع�ساء  ربع  اأو  الفيدرايل،  الربملان  اأع�ساء  ربع  التهام 

اأغلبية ثلثي الأع�ساء يف جمل�س الربملان. ويعر�س  اأع�ساء الربملان الفيدرايل، اأو  عليه باأغلبية ثلثي 

الفيدرالية. الد�ستورية  املحكمة  اأمام  املوجه لالتهام  املجل�س  مفو�س من طرف 
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2 الفقرة 

املتعمد  الإخالل  عن  مدان  الفيدرايل  الرئي�س  اأن  اأقرت  اإذا  الفيدرالية،  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

اأن ُت�سدر  اأي�سا  اأن تف�سله من من�سبه، وميكنها  اأو لأي قانون فيدرايل اآخر،  للقانون الأ�سا�سي، 

اأمرًا ق�سائيًا موؤقتا مبنعه من ممار�سة مهامه.

الف�صل ال�صاد�س

احلكومة الفيدرالية

املادة 62 

الفيدراليني. والوزراء  الفيدرايل،  امل�ست�سار  الفيدرالية من  تتكون احلكومة 

املادة 63

1 الفقرة 

الفيدرايل الرئي�س  باقرتاح من  الفيدرايل، بدون مناق�سة،  امل�ست�سار  الفيدرايل  الربملان  ينتخب 

2 الفقرة 

هذا  يعني  اأن  ويجب  الفيدرايل،  الربملان  اأ�سوات  اأغلبية  على  ح�سل  اإذا  منتخبا  امل�ست�سار  يعترب 

الفيدرايل. الرئي�س  املنتخب من  الرئي�س 

4 الفقرة 

ي�رشع يف ت�سويت اآخر اإذا مل يتم انتخاب ال�سخ�س املقرتح خالل هذا الأجل، ويعترب منتخبا الذي 

ح�سل على الأغلبية الب�سيطة من الأ�سوات، ويعينه الرئي�س الفيدرايل اإذا ح�سل على اأغلبية اأ�سوات 

اأيام التالية عن انتخابه، ويجب على الرئي�س الفيدرايل اأن  اأع�ساء الربملان الفيدرايل يف اأجل �سبعة 

يعني الرئي�س املر�سح، اأو يحل الربملان الفيدرايل اإذا مل يح�سل املنتخب على اأ�سوات هذه الأغلبية.

املادة 64

1 الفقرة 

الفيدرايل. املجل�س  الفيدراليني باقرتاح من  الوزراء  الفيدرايل  الرئي�س  يعني ويعفي 
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2 الفقرة 

يتقدم املجل�س الفيدرايل والوزراء الفيدراليون لتويل من�سبهم اأمام الربملان الفيدرايل لأداء الق�سم 

.56 املن�سو�س عليه يف املادة 

املادة 65

فيدرايل  وزير  كل  وُيوجه  م�سوؤوليتها  ويتحمل  ال�سيا�سية،  التوجهات  الفيدرايل  امل�ست�سار  يحدد 

وتتويل  ال�سخ�سية.  م�سوؤوليته  وحتت  با�ستقاللية  اخت�سا�سه  جمال  يف  كل  ال�سيا�سة،  هذه  �سمن 

امل�ست�سار  ويوجه  الفيدراليني،  الوزراء  بني  حتدث  التي  اخلالفات  ت�سوية  الفيدرالية  احلكومة 

الفيدرايل. اأعمال احلكومة بوا�سطة نظام داخلي توافق عليه احلكومة والرئي�س  الفيدرايل 

املادة 65/ اأ

القوات امل�سلحة. الفيدرايل رئا�سة واأمر قيادة  الدفاع  ميار�س وزير 

2 : ملغية الفقرة 

املادة 66 

اأو  اأجر،  اآخر مقابل  اأن يتوىل من�سبا عموميا  اأي وزير فيدرايل  اأو  الفيدرايل،  للم�ست�سار  ل ميكن 

اأو يتوىل رئا�سة اأي موؤ�س�سة ربحية، اإل مبوافقة  اإدارة،  اأو ينتمي اإىل  ميار�س اأي حرفة اأو مهنة، 

الفيدرايل. الربملان 

املادة 67 

1 الفقرة 

اإل بعد انتخاب خلفه  اأن يطرح ملتم�س رقابة �سد امل�ست�سار الفيدرايل،  ل ميكن للربملان الفيدرايل 

احلايل  امل�ست�سار  باإعفاء  الفيدرايل  الرئي�س  اإىل  التما�س  وتقدمي  الفيدرايل،  الربملان  اأع�ساء  باأغلبية 

اأن يوافق على اللتما�س، واأن يعني ال�سخ�س املُنتخب  الفيدرايل  من من�سبه، ويجب على الرئي�س 

فيدراليا. م�ست�سارا 

2 الفقرة 

امللتم�س والت�سويت عليه. اأن متر ثمانية واأربعون �ساعة بني تقدمي  يجب 
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املادة 68

1 الفقرة 

ميكن للم�ست�سار الفيدرايل اأن يحل الربملان الفيدرايل خالل واحد وع�رشين يومًا، اإذا مل يحظ طلبه 

احلل  يف  احلق  وينتهي  الفيدرايل.  الربملان  اأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  عليه  يوافق  ومل  بدعم،  للثقة 

اأع�سائه. باأغلبية  اآخر،  انتخاب رئي�س فيدرايل  مبجرد 

2 الفقرة 

الرقابة والت�سويت عليه. اأن متر ثمانية واأربعون �ساعة بني تقدمي ملتم�س  يجب 

املادة 69 

1 الفقرة 

يعني امل�ست�سار الفيدرايل وزيرا فيدراليا ليتوىل من�سب امل�ست�سار الفيدرايل الحتياطي )الرديف(.

2 الفقرة 

الفيدرايل  الربملان  باجتماع  الأحوال  كل  يف  فيدرايل  وزير  اأي  اأو  الفيدرايل  امل�ست�سار  ولية  تنتهي 

الفيدرايل. الذي تنتهي به ولية امل�ست�سار  اأي وزير فيدرايل بال�سكل  اجلديد، كما تنتهي ولية 

3 الفقرة 

يجب على اأي وزير فيدرايل اأن ي�ستمر يف ت�سيري �سوؤون وزارته اإىل اأن يعني وزير خلفا له ويكون 

للوزير املعني. الأمر ملزما  هذا 

الف�صل ال�صابع

الت�سريع الفيدرايل 

املادة 70 

1 الفقرة 

للفيدرالية. الأ�سا�سي  القانون  اأ�سندها هذا  التي  اإل يف املجالت  الت�رشيع،  الوليات بحق  تتمتع 
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2 الفقرة 

القانون  لأحكام هذا  ال�سالحيات، وفقا  والوليات يف  الفيدرالية  الخت�سا�سات بني  يوجه حتديد 

بينهما. فيما  وامل�سرتك  منهما  لكل واحد  املحفوظ  بالت�رشيع  املتعلقة  الأ�سا�سي 

املادة 71 

التي  احلالة واحلدود  اإل يف  للفيدرالية،  املحفوظة  املجالت  يف  الت�رشيع  ب�سلطة  الوليات  تتمتع  ل 

يرخ�س بها �رشاحة يف قانون فيدرايل. 

املادة 72 78

1 الفقرة 

الفيدرالية،  فيها  متار�س  مل  اإذا  امل�سرتك،  الت�رشيع  جمال  يف  الت�رشيع  باإمكانية  الوليات  تتمتع 

الت�رشيعية مبوجب قانون، ويف احلدود وبالقدر الذي مل ميار�س فيه هذا الخت�سا�س. �سلطتها 

2 الفقرة 

4 و7 و11 و13 و15 و19/ اأ  تخت�س الفيدرالية بالت�رشيع يف املجالت املن�سو�س عليها يف البنود 

و20 و22 و25 و26 من الفقرة 1 من املادة 74، اإذا كانت ال�رشورة للتنظيم الت�رشيعي الفيدرايل 

ال�سامل للدولة من اأجل خلق ظروف معي�سية مت�ساوية يف الإقليم الفيدرايل، اأو احلفاظ على الوحدة 

والقت�سادية. القانونية 

3 الفقرة 

ميكن للوليات اإذا مار�ست الفيدرالية اخت�سا�سها الت�رشيعي اأن تتبنى، مبقت�سى قانون، تنظيمات 

خمتلفة حول:

لل�سيد؛  الرتخي�س  قانون حق  ال�سيد، وي�ستثنى منها   .1

الطبيعة،  حلماية  العامة  املبادئ  منها  )ي�ستثنى  القروية  املناطق  ورعاية  الطبيعة  2.  حماية 

البحرية(؛ والطبيعة  الف�ساءات  وحماية 

3. توزيع الأرا�سي؛

الإقليمي؛ التنظيم   .4

78  مت تعديلها بتاريخ 1994/10/27.
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واملن�ساآت؛ ال�سطحية  املياه  تنظيمات  منها  وي�ستثنى  املياه،  تنظيم   .5

القوانني  وتدخل  املوؤ�س�سات.  هذه  يف  التخرج  ومتطلبات  و�سواهدها  اجلامعات،  6.  قبول 

الفيدرالية حيز التنفيذ بعد �ستة اأ�سهر على الأقل من تاريخ اإ�سدارها، ما مل يحدد موافقة 

الوليات،  وقانون  الفيدرايل  القانون  بني  العالقة  على  وي�رشي  ذلك.  غري  الربملان  جمل�س 

ما هو من�سو�س عليه يف العدد الأول.

4 الفقرة 

ميكن للقانون الفيدرايل اأن يحدد باأن الت�رشيع الفيدرايل الذي مل يعد �رشوريًا وفقا ملا هو من�سو�س 

اأن يعاد تعوي�سه بقانون الوليات. 2 من هذه املادة. وميكن  عليه يف الفقرة 

املادة 73 

1 الفقرة 

التالية: املجالت  املحفوظ يف  بالت�رشيع  الفيدرالية  تخت�س 

ال�سوؤون اخلارجية، والدفاع، وحماية املجتمع املدين؛  .1

الفيدرالية؛ �سائر  2. اجلن�سية يف 

ال�سفر، والإح�ساء، ووثائق ال�سخ�س، والإدماج،  التنقل، والإقامة ونظام جوازات  3.  حرية 

الفارين؛ وت�سليم  والهجرة 

الر�سمي؛ التوقيت  املقايي�س والأوزان، وحتديد  النقود، ونظام  4.  نظام ال�رشف والعملة و�سك 

الب�سائع،  حركة  وحرية  واملالحة،  التجارة  واتفاقيات  والتجارية،  اجلمركية  5.  الوحدة 

والتبادل التجاري واملايل مع اخلارج، و�رشطة اجلمارك واحلدود؛

– حماية الرتاث الثقايف الأملاين من التهريب اإىل اخلارج؛ 5/اأ 

؛
79

6. النقل اجلوي 

وحفظ  وبناية  للفيدرالية  ملكيتها  اأغلبية  تعود  التي  احلديدية  ال�سكك  قطارات  6/اأ –  نقل 

ال�سكك  هذه  ا�ستخدام  على  الر�سوم  وفر�س  الفيدرالية،  احلديدية  ال�سكك  وا�ستغالل 

احلديدية؛

79  مت تعديلها بتاريخ 1993/12/20.
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7. الربيد، والت�سالت؛

التابعة  العام  القانون  هيئات  ويف  الفيدرالية  مرافق  يف  لالأ�سخا�س  القانونية  8.  الأو�ساع 

للفيدرالية؛ مبا�رشة 

املوؤلف والن�رش؛ ال�سناعية، وحقوق  امللكية  9. حماية 

يف  اجلنائية  لل�رشطة  الفيدرالية  ال�سلطة  طريق  عن  الولياتي  الإرهاب  اأخطار  9/اأ –  مكافحة 

وجود  عدم  حالة  يف  اأو  الوليات،  اإحدى  حدود  يهدد  خطر  فيها  يوجد  التي  احلالت 

�سلطة �رشطة لولية غري خمت�سة يف ذلك، اأو اإذا التم�ست ال�سلطة العليا لولية من مكتب 

اإليها هذا الخت�سا�س؛  ينقل  اأن  الفيدرالية  ال�رشطة اجلنائية 

10. التعاون بني الفيدرالية والوليات يف:

– جمال ال�رشطة اجلنائية؛ اأ 

اأي  اأو  الفيدرالية،  واأمن  ووجود  والدميقراطية،  للحرية  الأ�سا�سي  النظام  ب –  حماية 

الد�ستور؛ ولية وحماية 

ج –  حماربة الذين يحاولون اأن يقوموا يف الإقليم الفيدرايل بالعنف اأو باأعمال حت�سريية 

له، مت�س امل�سالح اخلارجية جلمهورية اأملانيا الفيدرالية واأي�سا اإن�ساء �سلطة فيدرالية 

الولياتي؛ الإجرام  لل�رشطة اجلنائية وملكافحة 

الإح�ساء لأغرا�س فيدرالية؛  .11

الأ�سلحة واملتفجرات؛ 12. قانون حيازة 

13.  تعوي�سات م�سوهي احلرب والأرامل ويتامى احلرب، وم�ساعدة �سجناء احلرب ال�سابقني؛

14.  اإنتاج وا�ستعمال الطاقة النووية لأغرا�س �سلمية، وبناء وت�سغيل املن�ساآت التي ُت�ستخدم 

النووية  الطاقة  اأن ترتتب عن ت�رشب  التي ميكن  الأخطار  الأغرا�س، واحلماية من  لهذه 

الإ�سعاعية. املواد  الإ�سعاعات والتخل�س من خملفات  اإنتاج  اأو عن 

2 الفقرة 

اأن يوافق عليها املجل�س  املادة  1 من هذه  الفقرة  9 من  العدد  القوانني املن�سو�س عليها يف  تتطلب 

الفيدرايل.
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املادة 74 

1 الفقرة 

التالية : املجالت  امل�سرتك  الت�رشيع  ي�سمل 

1.  القانون املدين والقانون اجلنائي، وتنظيم املحاكم، امل�سطرة الق�سائية وي�ستثنى منه قانون 

القانونية. وال�ست�سارات  والتوثيق،  واملحاماة،  الحتياطي،  احلب�س  تنفيذ 

2. احلالة املدنية.

3. احلق يف اجلمعيات.

4. احلق يف الإقامة وا�ستقرار الأجانب.

– ملغية. 4/اأ 

5. ملغي.

6. �سوؤون الالجئني واملُهجرين.

الجتماعية. امل�ساعدة   .7

8. ملغي.

اأ�رشار وتعوي�سات احلروب.   .9

10. مقابر احلروب، واملقابر الأخرى ل�سحايا احلرب، والطغيان.

11.  الت�رشيع القت�سادي: املعادن، وال�سناعات، والقت�ساد، وال�سناعة ال�سغرية، والتجارة، 

والنظام البنكي والبور�سة، وتاأمني احلق اخلا�س وي�ستثنى منها احلق يف اإغالق املحالت 

الأ�سخا�س،  وا�ستعرا�س  القمار،  األعاب  �سالت  وغرف  احلانات  واملطاعم،  التجارية، 

والأ�سواق. التجارية،  واملعار�س 

– ملغي. 11/اأ 

12.  احلق يف العمل، مع اإدراج النظام التنظيمي للمقاولت وحماية العمل، ومكاتب الت�سغيل، 

البطالة. على  والتاأمني  الجتماعي  ال�سمان  واأي�سا 

العلمي. البحث  املهني، وت�سجيع  للتكوين  امل�ساعدات  تنظيم   .13

73 و74  14. احلق يف نزع امللكية، املن�سو�س عليه يف املادتني 



234

اأ�سكال  اإىل  اأو  اإىل ملكية جماعية،  الإنتاج  الطبيعية، وو�سائل  الأرا�سي، واملوارد  15.  حتويل 

اأخرى من القت�ساد اجلماعي.

ال�سلطة يف القت�ساد. 16. منع تع�سف 

17.  ت�سجيع الإنتاج الفالحي والغابوي )با�ستثناء قانون جتميع الأرا�سي(، و�سمان الكفاية 

و�سيد  الغابات،  اقت�ساد  ومنتجات  الفالحية  املنتجات  وت�سدير  وا�سترياد  الغذائية، 

البحرية. ال�سواحل  ال�ساحلية، وحماية  البحار واملياه  اأعماق  الأ�سماك يف 

ونظام  احل�رشية(  ال�رشائب  قانون  منه  )ي�ستثنى  الأر�س  وقانون  العقارية  18.  املعامالت 

.
80

الفالحية واملنازل، وامل�ستوطنات واملاأوى  الأرا�سي  ال�سكن، وتاأجري  قانون 

اأو  اجلمهور  على  خطًرا  ت�سكل  التي  واحليوان  الإن�سان  اأمرا�س  من  الوقاية  19.  اإجراءات 

املعدية، واإدارة ممار�سة املهن الطبية وال�سيدلية والعالجية، والتجارة يف الأدوية واملواد 

ال�سامة.

امل�ست�سفيات، وتنظيم ر�سومها. – متويل  19/اأ 

20.  تدابري احلماية حول التجارة يف املواد الغذائية واملن�سطات، واأدوات ال�ستهالك والأعالف، 

البذور والف�سائل النباتية الفالحية والغابات، وحماية النباتات من الأمرا�س واحل�رشات 

واأي�سا حماية احليوانات. ال�سارة 

الداخلية،  واملالحة  البحرية،  والإ�سارات  ال�ساحلية،  واملالحة  البحار  اأعايل  يف  21.  املالحة 

العامة. التجارة  امل�ستعملة يف  الداخلية  البحرية، واملائية  والأر�ساد اجلوية، والطرق 

22.  حركة املرور يف الطرقات، ونظام ال�سيارات، واإن�ساء و�سيانة الطرق التجارية للم�سافات 

العامة. الطرق  ال�سيارات على  ا�ستخدام  البعيدة، واأي�سا فر�س وتوزيع ر�سوم وبدل 

.
81

ال�سكك احلديدية اجلبلية  با�ستثناء  الفيدرالية،  ال�سكك احلديدية غري   .23

ال�سجيج.  النقي، وحماربة  الهواء  النفايات، واحلفاظ على  التخل�س من   .24

الولياتية. امل�سوؤولية   .25

الأع�ساء  زراعة  وتنظيم  الوراثية،  املعلومات  حول  والبحث  الب�رشي،  ال�سناعي  26.  التلقيح 

واخلاليا. والأن�سجة 

80  مت تعديلها بتاريخ 1994/10/27.

81  مت تعديلها بتاريخ 1993/12/20.
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والهيئات  والبلديات،  الوليات  يف  العموميني  املوظفني  وواجبات  الأ�سا�سية  27.  احلقوق 

الأخرى التابعة للقانون العام، وق�ساة يف الوليات، وي�ستثنى من ذلك التداريب املهنية، 

واملعا�سات. والأجور، 

ال�سيد.  .28

الفالحني. الطبيعة ورعاية  29. حماية 

30. توزيع الأرا�سي.

الإقليمي.  التنظيم   .31

32. نظام موارد املياه.

اعتماد اجلامعات وال�سواهد اجلامعية.  .33

2 الفقرة 

تتطلب القوانني املن�سو�س عليها يف العددين 25 و27 من الفقرة 1 اأن يوافق جمل�س الربملان عليها.

املادة 74/ اأ : ملغية

املادة 75 : ملغية

املادة 76

1 الفقرة 

ميكن اأن تقدم م�ساريع القوانني اإىل الربملان الفيدرايل من طرف احلكومة الفيدرالية، اأو من اأع�ساء 

الفيدرايل. اأع�ساء املجل�س  اأو  الفيدرايل  الربملان 

2 الفقرة 

يجب اأن تبعث م�ساريع قوانني احلكومة الفيدرالية اأول اإىل املجل�س الفيدرايل، وميكن لهذا الأخري 

ثمانية  اإىل  املدة  هذه  متدد  اأن  وميكن  لت�سليمها،  املوالية  اأ�سابيع  �ستة  خالل  فيها  راأيه  يحدد  اأن 

اأ�سابيع اأخرى اإذا طلب ذلك بناء على اأ�سباب مهمة، وميكن للحكومة الفيدرالية اأن تبعث اإىل الربملان 

هذا  ميد  اأن  وميكن  النطاق،  مبراعاة  املتعلقة  لالأ�سباب  ببيان  مرفقا  القانون  م�رشوع  الفيدرايل 

اأ�سابيع، وميكن للحكومة الفيدرالية يف حالت الظروف ال�ستثنائية وعند اإر�سال  الأجل اإىل ت�سعة 

احلكومة الفيدرالية مل�رشوع القانون اإىل املجل�س يف �سيغة ا�ستعجالية، اأن تبعث م�رشوع القانون 
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اإىل الربملان الفيدرايل بعد ثالثة اأ�سابيع، وميدد هذا الأجل اإذا طلب بعد �ستة اأ�سابيع، وحتى اإن مل 

تت�سلم تعليقات جمل�س الربملان، تر�سل احلكومة الفيدرالية هذه التعليقات بعد ت�سلمها اإىل الربملان 

الفيدرايل دون تاأخري. ويف حالة اإر�سال م�ساريع القوانني اخلا�سة بتعديل هذا القانون الأ�سا�سي 

م�رشوعات  على  التعليق  فرتة  فتكون  املادة 24،  اأو   23 للمادة  وفقا  �سيادية  ل�سالحيات  بنقل  اأو 

الفقرة. الرابعة من هذه  اأ�سابيع، ول تنطبق هنا اجلملة  القوانني ت�سعة 

3 الفقرة 

يجب اأن تبعث م�ساريع قوانني جمل�س الربملان عن طريق احلكومة الفيدرالية اإىل الربملان الفيدرايل 

للحكومة  وميكن  راأيه،  عن  الأجل  هذا  يف  الأخري  هذا  يعرب  اأن  ويجب  اأ�سابيع،  �ستة  اأجل  داخل 

الربملان عن  اأعلن جمل�س  واإذا  اأ�سابيع.  ت�سعة  اإىل  لأ�سباب مهمة،  املدة  تطلب متديد  اأن  الفيدرالية 

احلكومة  طلب  حالة  يف  اأو  اأ�سابيع،  ثالثة  الفرتة  تكون  القانون  امل�رشوع  لهذا  ال�ستعجال  حالة 

اأ�سابيع،  �ستة  اإىل  الفرتة  متتد  املادة  هذه  من   2 الفقرة  مبوجب  الإر�سال  لفرتة  متديًدا  الفيدرالية 

اأو يف حالة  اإر�سال م�ساريع القوانني املتعلقة بتعديل هذا القانون الأ�سا�سي،  وتكون املدة يف حالة 

الفيدرايل  الربملان  ويدر�س  اأ�سابيع،  ت�سعة   24 املادة  اأو   23 للمادة  وفقا  �سيادية  �سالحيات  نقل 

.
82

القوانني ويتخذ قراراته فيها خالل فرتة زمنية منا�سبة  م�ساريع 

املادة 77

1 الفقرة 

الربملان. اإىل جمل�س  تبنيها فورا  الفيدرالية، ويبعثها رئي�سه بعد  القوانني  الربملان على  يوافق 

2 الفقرة 

ميكن ملجل�س الربملان خالل ثالثة اأ�سابيع بعد ت�سلمه للقانون املوافق عليه، اأن يطلب اجتماع جلنة 

موؤلفة من اأع�ساء من الربملان الفيدرايل واأع�ساء جمل�س الربملان للتداول معا يف م�رشوع القانون. 

وُينظم نظام داخلي يقره الربملان الفيدرايل ويوافق عليه جمل�س الربملان تكوين هذه اللجنة وم�سطرة 

عملها ول يخ�سع الأع�ساء الذين فو�س لهم جمل�س الربملان يف هذه اللجنة للتعليمات. وميكن اأي�سا 

اإذا كان القانون يتوقف على موافقة جمل�س الربملان اأن  للربملان الفيدرايل اأو احلكومة الفيدرالية 

على  تعديال  اللجنة  اقرتحت  اإذا  الفيدرايل  الربملان  على  ويجب  اللجنة.  هذه  اجتماع  طلب  يطلبا 

اأن يتخذ قرارا جديدا عليه. القانون املوافق عليه 

82  مت تعديلها بتاريخ 1994/10/27.
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2/اأ الفقرة 

الربملان،  موافقة جمل�س  يتطلب  كان  اإذا  منا�سب  اأجل  يف  القانون  على  املوافقة  قرار  يتم  اأن  يجب 

2 من هذه املادة، اأو م�سطرة الو�ساطة دون اقرتاح لتعديل متفق عليه  ومل يقدم طلبا وفقا للفقرة 

للقانون.

3 الفقرة 

اأ�سبوعني  اأن يعرب عن موقفه خالل  اإذا مل تكن موافقته مطلوبة على قانون  ميكن ملجل�س الربملان 

بعد النتهاء من امل�سطرة املن�سو�س عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة. ويبداأ اأجل تقدمي العرتا�س 

من  عليه  املوافق  القانون  الربملان  جمل�س  ت�سلم  مبجرد  املادة،  هذه  من   2 الفقرة  يف  املن�سو�س 

جمل�س  اإىل  ي�سل  اأن  مبجرد  العرتا�س  فرتة  تبداأ  املتبقية  احلالت  كافة  ويف  الفيدرايل،  الربملان 

اإجراءات اللجنة. 2 من هذه املادة بانتهاء  الربملان ويبلغ رئي�س اللجنة املن�سو�س عليه يف الفقرة 

4 الفقرة 

ميكن للربملان الفيدرايل اأن يرف�س بقرار من اأغلبية اأع�سائه العرتا�س الذي اتخذه جمل�س الربملان 

الأقل،  على  اأ�سواته  ثلثي  باأغلبية  العرتا�س  يقرر  اأن  الربملان  ملجل�س  وميكن  الأ�سوات  باأغلبية 

الأقل. اأع�ساء على  ثلثي  اأغلبية  الفيدرايل موافقة  ويتطلب رف�سه من قبل الربملان 

املادة 78 

اإىل  الربملان  جمل�س  عليه  وافق  اإذا  الفيدرايل  الربملان  عليه  وافق  الذي  القانون  م�رشوع  يتحول 

اأو مل   ،77 املادة  2 من  الفقرة  املن�سو�س عليها يف  الإمكانيات  الأخري  ي�ستعمل هذا  اإذا مل  قانون، 

اأو �سحب   ،77 املادة  3 من  الفقرة  القانون خالل الفرتة الزمنية املن�سو�س عليها يف  يعرت�س على 

اأع�سائه. ِقَبل الربملان الفيدرايل باأغلبية  اإذا مت رف�س العرتا�س من  اأو  هذا العرتا�س، 

املادة 79

1 الفقرة 

يف  ويكفي  يكمله.  اأو  وا�سح  ب�سكل  ن�سه  ُيغري  بقانون  اإل  الأ�سا�سي  القانون  يعدل  اأن  ميكن  ل 

اأو  لالحتالل،  قانوين  نظام  اإلغاء  اأو  اإعداده  اأو  ال�سلم  اإقرار  اإىل  تهدف  التي  الولياتية  املعاهدات 

اإذا مل  التنفيذ  وتدخل حيز  تقرر  اأن  الفيدرالية،  اأملانيا  الدفاع عن جمهورية  التي تربم من خدمة 

التنفيذ. الأ�سا�سي ودخولها حيز  القانون  اأحكام  تتعار�س مع  تكن 
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2 الفقرة 

الأ�سوات  وثلثا  الفيدرايل  الربملان  اأع�ساء  ثلثا  عليه  يوافق  اأن  الطبيعة  قانون من هذه  اأي  يتطلب 

يف جمل�س الربملان.

3 الفقرة 

ل ُيقبل اأي تعديل على هذا القانون الأ�سا�سي، اإذا كان �سيوؤثر على التنظيم الفيدرايل يف الوليات، 

اأو على مبداأ امل�ساركة يف عملية الت�رشيع يف الوليات، اأو على املبادئ املن�سو�س عليها يف املادتني 1 

و20.

املادة 80

1 الفقرة 

باإ�سدار مر�سوم  اأن يقوموا  الوليات،  اأو حكومات  اأو وزير فيدرايل،  الفيدرالية،  للحكومة  ميكن 

قانون مبقت�سى قانون تفوي�سي، ويجب اأن يحددوا فيه م�سمون وهدف ومدى الرتخي�س املفو�س. 

كما يجب اأن يت�سمن اأ�سا�سه القانوين. وميكن، اإذا ن�س القانون على احلق يف الإ�سدار، اأن يكون 

التفوي�س مبر�سوم. ُينفذ هذا  اأن  مفو�سا. ويجب 

2 الفقرة 

يتطلب موافقة جمل�س الربملان حلفظ ن�سو�س قانونية اأخرى تدخل يف املجال املحفوظ للفيدرالية، 

اأ�س�س واأ�سعار من اأجل من�ساآت ال�سكك  اأو الوزراء الفيدراليني حول  واأوامر احلكومة الفيدرالية 

احلديدية والربيد والت�سالت، اأو بناء �سكك حديدية وا�ستغاللها، وتتطلب اأي�سا الأوامر القانونية 

من  بتكليف  الوليات  ُتنفذها  اأو  الربملان،  جمل�س  موافقة  فيدرالية  قوانني  مبقت�سى  ال�سادرة 

.
83

بها  امل�سائل اخلا�سة  اأو ب�سفة  الفيدرالية 

3 الفقرة 

تتطلب  مرا�سيم  اإ�سدار  اأجل  من  م�ساريع  الفيدرالية  احلكومة  اإىل  يبعث  اأن  الربملان  ملجل�س  ميكن 

عليها. موافقته 

83  مت تعديلها بتاريخ 1993/12/20.
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4 الفقرة 

ت�سدر  اأن  فيدرالية  قوانني  اأ�سا�س  على  اأو  فيدرالية،  قوانني  مبوجب  الوليات  حلكومات  يحق 

بقانون. الوليات  بتنظيم  اأي�سا  لها  مرا�سيم، ويرخ�س 

املادة 80/ اأ

1 الفقرة 

اإذا ت�سمن  املادة  اأكرث مما هو مقرر يف هذه  اأن تطبق  باأن ن�سو�سا قانونية حمددة ل ميكن  يقرر 

اأحد القوانني الفيدرالية املتعلقة بالدفاع، وحماية املدنيني، ول ي�سمح  اأو  هذا القانون الأ�سا�سي، 

اأو اعتماده هذا  اإل يف حالة الدفاع وبعد تاأكد الربملان الفيدرايل من وقوع حالة التوتر،  بتطبيقها 

التطبيق بوجه خا�س ويتطلب تاأكيد وقوع حالة التوتر، واملوافقة اخلا�سة يف احلالت املن�سو�س 

ثلثي  اأغلبية  على  يح�سل  اأن  12 اأ  املادة  من   6 الفقرة  من   2 والعدد  الفقرة  من   1 العدد  يف  عليها 

الأ�سوات. 

2 الفقرة 

تلغى اأي تدابري ُمتخذة وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 1 من هذه املادة، يف حالة ما اإذا طلب 

الفيدرايل ذلك. الربملان 

3 الفقرة 

ميكن اأي�سا بغ�س النظر عما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 1 من هذه املادة، اأن تطبق اأحكام قانونية 

احلكومة  ومبوافقة  حتالف  اتفاقية  اإطار  يف  دويل  جهاز  من  املتخذ  القرار  وب�رشوط  اأ�سا�س  على 

ذلك  الفيدرايل  الربملان  طلب  اإذا  الفقرة،  لهذه  وفقا  املُتخذة  التدابري  تلغى  اأن  ويجب  الفيدرالية، 

اأع�سائه. باأغلبية 

املادة 81/ ب

1 الفقرة 

 ،68 املادة  يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  يف  الفيدرايل  الربملان  حل  مت  اإذا  الفيدرايل  للرئي�س  ميكن 

بطلب من احلكومة الفيدرالية وموافقة جمل�س الربملان، اأن يعلن حالة ال�رشورة الت�رشيعية بالن�سبة 

الفيدرالية عن حالة  اإعالن احلكومة  الرغم من  الفيدرايل على  الربملان  اإذا رف�سه  قانون،  مل�رشوع 
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ال�ستعجال. ويطبق نف�س الأمر، اإذا ُرف�س م�رشوع القانون الذي قدمه امل�ست�سار الفيدرايل بربطه 

.68 املادة  املن�سو�س عليها يف  الثقة  مب�ساألة 

2 الفقرة 

حالة  عن  الإعالن  الفيدرايل  الربملان  رف�س  اإذا  الربملان  جمل�س  من  عليه  موافقا  القانون  يعترب 

ال�رشورة عليه، اأو اإذا اعتمده يف �سيغة ت�سفها احلكومة الفيدرالية بغري املقبولة، وُيعترب م�رشوع 

اإذا مل ُيوافق الربملان على  اإذا حظي مبوافقة جمل�س الربملان، ويطبق نف�س الأمر  القانون قانونًا، 

اأخرى.  اإليه مرة  اأ�سابيع بعد تقدميه  اأربعة  القانون خالل  م�رشوع 

3 الفقرة 

اإذا رف�سه الربملان الفيدرايل خالل ولية امل�ست�سار  اأن يوافق على مقرتح قانون اآخر  اأي�سا  ميكن 

عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الت�رشيعية  ال�رشورة  اإعالن حلالة  اأول  من  اأ�سهر  �ستة  بعد  الفيدرايل 

حالة  عن  اأخرى  مرة  يعلن  اأن  املدة  هذه  مرور  بعد  ميكن  ول  املادة.  هذه  من  و2   1 الفقرتني  يف 

الفيدرايل.  امل�ست�سار  لنف�س  الرئا�سية  الولية  الت�رشيعية خالل  ال�رشورة 

4 الفقرة 

عليه  موافق  بقانون  جزئيًا  اأو  كليًا  يوقف  اأو  يلغى  اأو  الأ�سا�سي،  القانون  هذا  يعدل  اأن  ميكن  ل 

2 من هذه املادة. بال�رشوط املن�سو�س عليها يف الفقرة 

املادة 82

1 الفقرة 

ي�سدر الرئي�س الفيدرايل القوانني املوافق عليه وفقا لأحكام هذا القانون الأ�سا�سي، بعد توقيعها 

وتن�رشها  املرا�سيم  املخت�سة  ال�سلطة  وُت�سدر  الفيدرالية.  الر�سمية  اجلريدة  يف  وتن�رش  بالعطف، 

اأخرى على خالف ذلك. اأحكام قانونية  يف اجلريدة الر�سمية الفيدرالية، ما مل تن�س 

2 الفقرة 

املر�سوم  اأو  القانون  ويدخل  التنفيذ.  حيز  دخوله  يوم  مر�سوم  كل  اأو  قانون  كل  يحدد  اأن  يجب 

اجلريدة  يف  فيه  �سدر  الذي  ع�رش  الرابع  اليوم  بعد  املقت�سى،  هذا  غياب  حالة  يف  التنفيذ  حيز 

الفيدرالية. الر�سمية 
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الف�صل الثامن

تنفيذ القوانني الفيدرالية، والإدارة الفيدرالية

املادة 83 

على  الأ�سا�سي  القانون  هذا  ين�س  مل  ما  بها،  خا�سة  كم�ساألة  الفيدرالية  القوانني  الوليات  ُتنفذ 

خالف ذلك.

املادة 84

1 الفقرة 

يقرر  ما مل  الفيدرالية  للقوانني  الوليات  تنفذ  عندما  الإدارية  وامل�سطرة  ال�سلطات  تنظيم  يكون 

القانون �سيئا اآخر. وميكن للوليات اأن تعتمد اأحكاما قانونية مغايرة اإذا تبنت ولية حكما قانونيا 

خمالفا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 2 لوائح مغايرة لذلك، ول تطبق القوانني الفيدرالية الالحقة 

الأقل،  اإ�سدارها على  اأ�سهر عن  �ستة  بعد مرور  اإل  الإدارية،  ال�سلطات وامل�سطرة  بتنظيم  املتعلقة 

 3 العدد  ا�ستثنائية  ويطبق يف حالت  الربملان.  اآخر مبوافقة جمل�س  �سيئا  القانون  اإذا حدد  ماعدا 

التعار�س  اإمكانية  الإدارية بدون  اأن تنظم امل�ساطر  للفيدرالية  72، وميكن  املادة  3 من  الفقرة  من 

مع الوليات، اإذا كانت احلاجة اخلا�سة لقانون موحد يف الفيدرالية، وتتطلب هذه القوانني موافقة 

جمل�س الربملان عليها. ول ميكن اأن حتول املهام بالقوانني الفيدرالية اإىل البلديات واحتاد البلديات.

2 الفقرة 

اإدارية عامة.  اأحكاما قانونية  الربملان  ُت�سدر مبوافقة جمل�س  اأن  الفيدرالية  للحكومة  ميكن 

3 الفقرة 

العمل،  به  اجلاري  للقانون  وفقا  الفيدرالية  للقوانني  الوليات  تنفيذ  الفيدرالية  احلكومة  تراقب 

الوليات  يف  العليا  ال�سلطات  اإىل  مندوبني  تبعث  اأن  الغر�س  لهذا  الفيدرالية  للحكومة  وميكن 

مبوافقتها اأو مبوافقة جمل�س الربملان يف حالة رف�سها، وتقوم بنف�س ال�سيء اإىل ال�سلطات ال�سفلى.

4 الفقرة 

راأته  ما  ُيكن  مل  اإذا  الولية  من  اأو  الفيدرالية  احلكومة  من  طلب  على  بناء  الربملان  جمل�س  يقرر 

خرق  ب�ساأن  اأو  الوليات،  يف  الفيدرالية  القوانني  تنفيذ  يف  نق�س  اأوجه  من  الفيدرالية  احلكومة 

الفيدرالية يف قرار جمل�س الربملان.  الد�ستورية  اأمام املحكمة  اأن يطعن  القانون. وميكن 
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5 الفقرة 

ميكن اأن ي�سند اإىل احلكومة الفيدرالية بوا�سطة قانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س الربملان لهدف 

�سمان تنفيذ القوانني الفيدرالية، اإمكانية اإ�سدار تعليمات فردية يف حالت خا�سة. ويجب اأن توجه 

هذه التعليمات اإىل ال�سلطات العليا يف الوليات، اإل اإذا اأعلنت احلكومة الفيدرالية حالة ال�ستعجال.

املادة 85

1 الفقرة 

القوانني  الوليات  فيها  تنفذ  التي  احلالة  يف  ال�سلطات  عن  املتفرعة  املوؤ�س�سات  �سالحيات  ت�ستمر 

الفيدرالية بتفوي�س من الفيدرالية ما مل يوافق على قوانني فيدرالية مبوافقة جمل�س الربملان على 

خالف ذلك.

2 الفقرة 

ميكن للحكومة الفيدرالية مبوافقة جمل�س الربملان، اأن ُت�سدر قواعد قانونية اإدارية عامة. وميكن 

التنفيذية  لالأجهزة  الو�سطاء  مدراء  ويعني  والعاملني،  للموظفني  موحدا  تكوينا  تنظم  اأن  اأي�سا 

الفيدرالية. بقرار م�سرتك من احلكومة 

3 الفقرة 

هذه  توجه  اأن  ويجب  العليا  للفيدرالية  املخت�سة  ال�سلطات  لتعليمات  الوليات  �سلطات  تخ�سع 

التعليمات اإىل ال�سلطات العليا يف الوليات، اإل اإذا اأعلنت احلكومة الفيدرالية عن حالة ال�ستعجال 

التعليمات. تنفيذ  الوليات  العليا يف  ال�سلطات  اأن ت�سمن  ويجب 

4 الفقرة 

هذا  اأجل  من  الفيدرالية  للحكومة  وميكن  التنفيذ،  ومالءمة  ال�رشعية  الفيدرالية  الرقابة  ت�سمل 

ال�سلطات. اإىل كل  التقارير وتقدمي امللفات، واإر�سال جلان  اأن تطلب  الغر�س، 

املادة 86

ت�سدر احلكومة الفيدرالية اأحكاما قانونية اإدارية عامة اإذا كانت تنفذ القوانني بوا�سطة اإدارتها، 

مل  ما  للفيدرالية،  مبا�رشة  تبعية  لها  العام  القانون  موؤ�س�سات  اأو  فيدرالية،  هيئات  خالل  من  اأو 

ين�س القانون على تنظيم خا�س. وت�سع الفيدرالية تنظيما لل�سلطات الإدارية ما مل ين�س القانون 

اآخر. على �سيء 
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املادة 87

1 الفقرة 

للمالية  الفيدرالية  والإدارة  اخلارجية  مبرفق  وتنظم  للفيدرالية  املبا�رشة  الإدارة  نظام  ت�سري 

وفقا  الفيدرالية  املائية  والطرق  املالحة  واإدارة  الفيدرايل،  والربيد  الفيدرالية  احلديدية  وال�سكك 

احلدود،  حلماية  �سلطات  فيدرايل،  بقانون  تن�ساأ  اأن  وميكن   .89 املادة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا 

ومرافق مركزية ل�رشطة الت�سالت واملعلومات ولل�رشطة اجلنائية، وجمع امللفات املتعلقة باأغرا�س 

الدفاع عن الد�ستور، واحلماية من الأن�سطة التي تن�رش العنف يف الإقليم الفيدرايل اأو من الأعمال 

للخطر. الفيدرالية  اأملانيا  امل�سالح اخلارجية جلمهورية  تعر�س  التي  التح�سريية 

2 الفقرة 

تنظم الهياآت ذات الطبيعة اخلا�سعة للقانون العام والتابعة مبا�رشة اإىل الفيدرالية اأجهزة ال�سمان 

وليات،  ثالث  تتجاوز  اأن  �رشيطة  واحدة  ولية  من  اأكرث  يف  اخت�سا�ساتها  ميتد  التي  الجتماعي 

وتنظم منظمات ال�سمان الجتماعي التي ميتد نطاق اخت�سا�سها خارج حدود اإقليم ولية واحدة، 

لكن ل ميتد لأكرث من حدود ثالث وليات، خالف ملا هو م�سار اإليه �سابقا، وتعترب هيئات من نف�س 

الرقابة. التي متار�س  الولية  املعنية  الوليات  اإذا حددت  للولية  الطبيعة وتتبع مبا�رشة 

3 الفقرة 

واأجهزة  جديدة  وهياآت  م�ستقلة  فيدرالية  �سلطات  تن�سا  اأن  فيدرايل  قانون  مبوجب  اأي�سا  ميكن 

اأو  املتو�سط  امل�ستوى  فيدرالية على  �سلطات  تن�ساأ  اأن  العام، وميكن  القانون  اإىل  خا�سعة مبا�رشة 

الأدنى مبوافقة جمل�س الربملان وموافقة الربملان الفيدرايل باأغلبية اأع�سائه، اإذا كان جمال الت�رشيع 

للفيدرالية. الت�رشيعي  الخت�سا�س  يف  يدخل 

املادة 87/ اأ

1 الفقرة 

الفعلي  عددها  عن  �رشاحة  يعرب  اأن  ويجب  الدفاع.  اأجل  من  امل�سلحة  القوات  الفيدرالية  تنظم 

العامة. امليزانية  يف  وتنظيمها  الأ�سا�سية،  وخ�سائ�سها 
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2 الفقرة 

هذا  يف  �رشاحة  به  يرخ�س  ما  اإل  الدفاع،  اأغرا�س  لغري  امل�سلحة  القوات  ت�ستخدم  اأن  ميكن  ل 

الأ�سا�سي. القانون 

3 الفقرة 

يرخ�س للقوات امل�سلحة يف حالة الدفاع والتوتر، اأن حتمي الأهداف املدنية، وتقوم مبهام تنظيم 

اأن  والتوتر  الدفاع،  حالة  يف  اأي�سا  وميكن  الدفاعية.  مهامها  لأداء  الالزم  بالقدر  املرور  حركة 

احلالة  هذه  يف  وتتعاون  ال�رشطة،  تدابري  لدعم  املدنية  الأهداف  حماية  امل�سلحة  القوات  اإىل  ي�سند 

املخت�سة. ال�سلطات  مع 

4 الفقرة 

النظام  اأو  الوجود  يهدد  الذي  الوقوع  الو�سيك  اخلطر  منع  اأجل  من  الفيدرالية  للحكومة  ميكن 

الأ�سا�سي للحرية ودميقراطية الفيدرالية، اأو الولية اإذا توفرت ال�رشوط املن�سو�س عليها يف الفقرة 

وت�ستعمل  احلدود،  حلماية  الفيدرايل  والفيلق  ال�رشطة  قوات  كفاية  عدم  وتبني   ،91 املادة  من   2

املدنية،  الأهداف  وحماية  احلدود،  حلماية  الفيدرايل  والفيلق  ال�رشطة  مل�ساعدة  امل�سلحة  القوات 

طلب  اإذا  امل�سلحة  للقوات  ن�ساط  توقف  اأن  ويجب  امل�سلح،  وال�سغب  املنظمة،  التمردات  ومكافحة 

اأو جمل�س الربملان. ذلك الربملان الفيدرايل 

املادة 87/ ب

1 الفقرة 

الب�رشية،  املوارد  ت�سيري  مهام  بها  وتتوىل  امل�سلحة،  القوات  باإدارة  خا�سة  فيدرالية  اإدارة  تقوم 

والتموين املادي املبا�رش للقوات امل�سلحة. وميكن مبقت�سى قانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س 

الربملان اأن ُت�سند املهام املرتبطة مبعا�سات امل�سابني، اأو اأعمال الت�سييد، اإىل اإدارة الدفاع الفيدرايل، 

وتتطلب اأي�سا القوانني التي متنح اإمكانية للقوات امل�سلحة التدخل يف حقوق اأطراف ثالثة اأن يوافق 

الب�رشية. املوارد  املتعلقة ب�سوؤون  القوانني  عليها جمل�س الربملان، ول يطبق هذا على 

2 الفقرة 

والدفاع  الع�سكري  والتجنيد  بالدفاع،  املتعلقة  الفيدرالية  القوانني  من  تبقى  فيما  يحدد  اأن  ميكن 

الفيدرالية  بالإدارة  اأو جزئيا  كليا  تنفيذها  يتم  التي  الربملان  املدنيني مبوافقة جمل�س  ال�سكان  عن 

اخلا�سة بها، اأو من قبل الوليات عن طريق التكليف الفيدرايل. واإذا ُنفذت هذه القوانني من ِقَبل 
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على  الربملان،  القوانني، مبوافقة جمل�س  هذه  تن�س  اأن  فيدرايل، ميكن  تكليف  الوليات عن طريق 

بناء  املخت�سة  العليا  الفيدرالية  الر�سمية  للدوائر  اأو  الفيدرالية  للحكومة  املخولة  ال�سالحيات  اأن 

ويف  عليا،  فيدرالية  ر�سمية  دوائر  اإىل  جزئي  ب�سكل  اأو  كامل  ب�سكٍل  تنقل  اأن  على   ،85 املادة  على 

عند  الربملان  جمل�س  موافقة  ت�سرتط  ل  الدوائر  هذه  اأن  على  القانون  ين�س  اأن  ميكن  احلالة،  هذه 

.85 )2( من املادة  اإدارية عامة وفقًا للجملة الأوىل من الفقرة  اإ�سدارها لتعليمات 

املادة 87/ ج

 1 الفقرة  14 من  العدد  عليه يف  ملا هو من�سو�س  التي ت�سدر وفقا  القوانني  تنفيذ  اأن حتدد  ميكن 

اأو بتفوي�س من الفيدرالية. 73 مبوافقة جمل�س الربملان من طرف الوليات  من املادة 

املادة 87 / د 84

1 الفقرة 

تتوىل الإدارة الفيدرالية ت�سيري املالحة اجلوية، وميكن اأي�سًا اأن مُتار�س مهام الأمن اجلوي بوا�سطة 

املنظمات الأجنبية لالأمن التي رخ�س لها وفقا لقانون الحتاد الأوروبي وينظم ذلك بقانون فيدرايل.

2 الفقرة 

ميكن، مبقت�سى قانون فيدرايل، يتطلب موافقة جمل�س الربملان، اأن حتول اإىل الوليات مهام اإدارة 

اإطار الإدارة املفو�سة. النقل اجلوي، يف 

املادة 87/ ه� 85

1 الفقرة 

تكلف الإدارة الفيدرالية باإدارة نقل ال�سكك احلديدية الفيدرالية. وميكن اأن حتول بوا�سطة قانون 

اإىل الوليات كمهام خا�سة بها. اإدارة نقل بال�سكك احلديدية  فيدرايل مهام 

2 الفقرة 

احلديدية  ال�سكك  نطاق  تتجاوز  التي  احلديدية،  ال�سكك  نقل  اإدارة  مهام  اإدارة  الفيدرالية  تتوىل 

فيدرايل. قانون  بوا�سطة  للفيدرالية ويتم حتويلها 

84  مت تعديلها بتاريخ 1992/07/14.

85  اأ�سيفت بتاريخ 10/20 1993.
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3 الفقرة 

ومتلكها  خا�س.  لقانون  خا�سعة  اقت�سادية  مقاولت  �سفة  يف  الفيدرالية  احلديدية  ال�سكك  ُت�سري 

ال�سكك  خطوط  وا�ستغالل  وال�سيانة،  البناء،  ت�سمل  اأن�سطتها  يجعل  الذي  بالقدر  الفيدرالية 

اأن  2، ويجب  للفقرة  املقاولت وفقا  الفيدرالية يف هذه  احلديدية. وتباع مبقت�سى قانون ح�س�س 

بقانون فيدرايل. املقاولت. ويكون تنظيمها  باأغلبية احل�س�س يف هذه  الفيدرالية  حتتفظ 

4 الفقرة 

ال�سكك  عند تطوير و�سيانة طرق  ال�رشوري،  النقل  املجتمع، وخا�سة  الفيدرالية م�سالح  ت�سمن 

احلديدية الفيدرالية، وخدمات النقل على ال�سبكة، وينظم قانون فيدرايل حالت النقل للم�سافرين 

املجاورين.

5 الفقرة 

جمل�س  عليها  يوافق  اأن  املادة  هذه  من   4 اإىل   1 من  للفقرات  وفقا  ت�سدر  التي  القوانني  تتطلب 

موؤ�س�سات  تق�سيم  اأو  دمج،  اأو  حلل،  ت�سدر  التي  القوانني  على  موافقته  اأي�سا  ويطلب  الربملان. 

اأو نقل خطوط لل�سكك احلديدية الفيدرالية اإىل طرف اآخر،  ال�سكك احلديدية الفيدرالية لفيدرالية، 

الركاب املجاورين. املوؤثرة على نقل  العوامل  اأو  ال�سكك احلديدية،  اأو وقف ا�ستعمال �سبكة 

املادة 87/ و

1 الفقرة 

ت�سمن الفيدرالية بوا�سطة قانون فيدرايل مرافق الربيد والت�سالت املالئمة والكافية يف كل اإقليم، 

عليه. الربملان  ويتطلب موافقة جمل�س 

2 الفقرة 

بوا�سطة  خا�سة  اقت�سادية  كاأن�سطة  املادة  هذه  من   1 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  اخلدمات  تقدم 

�رشكات �سامنة للملك اخلا�س للربيد الفيدرايل الأملاين، وخدمات اأخرى من القطاع اخلا�س وتقوم 

الربيد والت�سالت. ال�سيادية يف جمال مرفق  باملهام  اإدارتها اخلا�سة  الفيدرالية بوا�سطة 

3 الفقرة 

تتوىل الفيدرالية مع احرتام ما هو من�سو�س عليه يف العدد 2 من الفقرة 2، بوا�سطة تنظيم فيدرايل 

يخ�سع للقانون العام، مهام خا�سة مرتبطة بال�رشكات ال�سامنة مللك الربيد الفيدرايل الأملاين وفقا 

ملا هو مقرر يف قانون فيدرايل.
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املادة 88

الأوروبي، وميكن  الحتاد  اإطار  يف  النقد و�رشف عمالت  لإ�سدار  فيدراليا  بنكا  الفيدرالية  تن�سئ 

بال�ستقاللية،  البنك  هذا  ويتمتع  الأوروبي،  املركزي  البنك  اإىل  واخت�سا�ساته  مهامه  تفو�س  اأن 

الأ�سعار. ا�ستقرار  ي�سمن  الذي  الرئي�سي  بالهدف  ويلتزم 

املادة 89 

1 الفقرة 

ال�سابق. للرايخ  تنتمي  التي  املالحة  الفيدرالية طرق  متلك 

2 الفقرة 

مهام  ومتار�س  بها  خا�سة  اأجهزة  بوا�سطة  الفيدرالية  للمالحة  القابلة  الطرق  الفيدرالية  تدير 

اإليها  وي�سند  الولية،  نطاق  تتجاوز  التي  البحرية  واملالحة  الداخلية  املالحة  جمال  يف  الوليات 

يف  الفيدرالية  املائية  املجاري  طرق  وقعت  كانت  اإذا  للفيدرالية  وميكن  فيدرايل.  قانون  مبوجب 

اأرا�سي اإحدى الوليات، اأن تفو�س اإدارتها اإىل هذه الولية، بتكليف فيدرايل تلقائيا، اأو بناًء على 

اأن تكلف به الوليات  اأرا�سي تابعة لعدة وليات،  اإذا عرب جمرى مائي  للفيدرالية  طلبها. وميكن 

تكليفها. بطلب  تقدمت  التي  املعنية 

3 الفقرة 

اإدارة وتو�سيع وبناء الطرق القابلة للمالحة موافقة الوليات على احلاجيات اجلماعية  يراعي يف 

املياه. ونظام  الإقليمية 

املادة 90

1 الفقرة 

للرايخ. ال�سابقة  ال�سيارات، والطرق  لطرق  املالك  الفيدرالية  تعترب 

2 الفقرة 

اأو تلك الهيئات الإدارية امل�ستقلة الطرق املخ�س�سة لل�سيارات، والطرق الفيدرالية  تدير الوليات 

الفيدرالية. بتكليف من  البعيدة  امل�سافات  ملوا�سالت  وامل�ستخدمة  الأخرى 
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3 الفقرة 

والطرق  الفيدرالية،  للطرق  املبا�رشة  الإدارة  لها  ت�سند  اأن  ولية،  على طلب  بناًء  للفيدرالية  ميكن 

يف  الطرق  هذه  وقعت  اإذا  البعيدة،  امل�سافات  موا�سالت  وا�ستخدام  الأخرى  الفيدرالية  ال�رشيعة 

الولية. تلك  اأرا�سي 

املادة 91

1 الفقرة 

ميكن لأي ولية اأن تطلب من الفيدرالية اأن متدها بقوات لل�رشطة من وليـات اأخـرى، اأو املـوارد 

�سـد  الدفاع  اأجل  من  احلدود  الفيدرايل حلماية  بالفيلق  اأو  اأخرى،  اإدارية  موؤ�س�سات  اأو  الب�رشية 

الوليات الأخرى. اأو  الفيدرالية،  للحرية ودميقراطية  الأ�سا�سي  النظام  خطر و�سيك يهدد وجود 

2 الفقرة 

ميكن للحكومة الفيدرالية اإذا كانت الولية التي يهددها اخلطر الو�سيك تكون غري قادرة اأو ل تتوفر 

لديها �رشوط ملحاربته، اأن تتخذ قرارا حتت قيادتها لتحريك �رشطة هذه الولية، وقوات ال�رشطة 

اأمر  اأي  ويلغى  احلدود،  حماية  ل�رشطة  الفيدرايل  الفيلق  من  وحدات  وحترك  اأخرى،  وليات  من 

الفيدرالية  للحكومة  الربملان. وميكن  على طلب من جمل�س  بناًء  وقت  اأي  يف  اأو  اإزالة اخلطر،  بعد 

كان  اإذا  الوليات،  اإىل حكومات  تعليمات  توجه  اأن  واحدة،  اأرا�سي ولية  امتد اخلطر خارج  اإذا 

1 و2 من هذه املادة بهذا احلكم. ذلك �رشوريًا ل�سمان مكافحة هذا اخلطر. ول تتاأثر الفقرة 

الف�صل الثامن اأ

املهام امل�سرتكة

املادة 91/ اأ

1 الفقرة 

ت�سارك الفيدرالية يف القيام مبهام الوليات، اإذا كانت مهمة للمجتمع، وتقت�سي م�ساركة الفيدرالية 

التالية: لتح�سني ظروف احلياة يف املجالت 

التعليمية؛ العليا، وامل�سحات  التقنية  املدار�س  وبناء  تو�سيع   .1

الإقليمي؛ القت�ساد  بنية  2. حت�سني 

ال�ساحلية. املناطق  الفالحة، وحماية  البنيات  3. حت�سني 
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2 الفقرة 

يحدد بوا�سطة قوانني فيدرايل موافق عليه من جمل�س الربملان املهام امل�سرتكة، وتفا�سيل التن�سيق.

3 الفقرة 

من  و2   1 العدد  عليها  املن�سو�س  احلالت  يف  ولية  كل  يف  النفقات  بن�سف  الفيدرالية  ت�ساهم 

املن�سو�س  احلالت  يف  النفقات  بن�سف  الأقل  على  الفيدرالية  وت�ساهم  املادة.  هذه  من  الفقرة 1 

1 من هذه املادة، وحتدد امل�ساهمة يف جميع الوليات بطريقة موحدة  2 من الفقرة  عليها يف العدد 

ميزانيات  يف  اعتمادها  اإىل  حالة  كل  يف  املوارد  توفري  ويخ�سع  التطبيق.  تفا�سيل  القانون  وُينظم 

والوليات. الفيدرالية 

4: ملغية الفقرة 

5: ملغية الفقرة 

املادة 91/ ب

الإقليمية  فوق  الأهمية  حالت  يف  اتفاقيات  مبقت�سى  يتعاونا  اأن  والوليات  للفيدرالية  1.  ميكن 

ت�سجيع:  على 

العلمي غري اجلامعي؛ البحث  1. موؤ�س�سات وم�ساريع 

العلم والبحث يف اجلامعات؛  2. م�ساريع 

عليها  موافق  اتفاقات  تتطلب  التي  الكربى  العلمية  واملن�ساآت  اجلامعات  يف  البحث  3.  بنايات 

.1 2 من الفقرة  من طرف جميع الوليات، وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد 

2 الفقرة 

ميكن للفيدرالية والوليات اأن يتعاونا مبقت�سى اتفاقيات من اأجل حتديد اأهلية اإخ�ساع اأداء النظام 

بذلك. املتعلقة  والتو�سيات  التقارير  العاملية، و�سياغة  املقارنة  م�ستوى  على  التعليمي 

3 الفقرة 

التفاقية. النفقات يف  ينظم توزيع 
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املادة 91/ ج

1 الفقرة 

ميكن للفيدرالية والوليات اأن ين�سقا يف التخطيط، واإن�ساء، وت�سغيل اأنظمة تقنية املعلومات الالزمة 

مبهامهما. للقيام 

2 الفقرة 

ميكن للفيدرالية والوليات اأن يحددا اأ�سا�س القرارات، واملعايري واملتطلبات ال�رشورية للتوا�سل 

املتخذة  املهام اخلا�سة م�سبقا والقرارات  اأن تقدرا  لهما  للمعلومات، وميكن  التقنية  اأنظمتها  بني 

ونطاقها،  مل�سمونها  تبعا  املحددة  امل�سوؤوليات  لبع�س  1 وميكن  للفقرة  وفقا  التعاون  اأ�س�س  حول 

1، على و�سع لوائح تف�سيلية مبوافقة  اأن تن�س التفاقات املتعلقة باأ�س�س التعاون مبوجب العدد 

اأغلبية خمت�سة من الفيدرالية والوليات. وتتطلب هذه التفاقات موافقة البوند�ستاغ وال�سلطات 

وتنظم  التفاقات.  هذه  اإلغاء  يف  احلق  ي�ستبعد  اأن  ميكن  ول  امل�ساركة،  الوليات  يف  الت�رشيعية 

التكاليف. تقا�سم  م�ساألة  اأي�سا  التفاقات 

3 الفقرة 

اأن تتفق على الت�سغيل امل�سرتك لأنظمة تقنية املعلومات واإن�ساء موؤ�س�سات مماثلة. ميكن للوليات 

4 الفقرة 

تن�سئ الفيدرالية ات�سالت ب�سبكة تقنية املعلومات التابعة لها اأو للوليات. وينظم قانون فيدرايل 

اإن�ساء �سبكة الت�سال ووظيفتها. الربملان  موافق عليه من جمل�س 

املادة 91/ د

نتائجها.  للقيام بدرا�سات مقارنة، ون�رش  اإدارتها  اأن ت�سجع  للفيدرالية والوليات،  ميكن 

املادة 91/ ه�

1 الفقرة 

تتعاون الفيدرالية والوليات، اأو البلديات واحتاد البلدية املعنية عامة يف اإطار املوؤ�س�سات امل�سرتكة 

يبحثون  الذين  لالأ�سخا�س  الأ�سا�سي  الجتماعي  ال�سمان  جمال  يف  الفيدرالية  القوانني  تنفيذ  عند 

العمل. عن 
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2 الفقرة 

وموافقة  طلبها  على  بناء  البلديات  واحتاد  البلديات  من  حمدود  لعدد  ت�سمح  اأن  للفيدرالية  ميكن 

ال�سلطات العليا يف الوليات، اأن متار�س فقط املهام املن�سو�س عليها الفقرة 1، وتتحمل الفيدرالية 

يف هذه احلالة النفقات الالزمة مبا فيها النفقات الإدارية للمهام املزمع تنفيذها من قبل الفيدرالية 

.1 الفقرة  املن�سو�س عليها يف  القوانني  تنفيذ  عند 

3 الفقرة 

الربملان عليه. التنظيم مبوافقة جمل�س  ينظم قانون فيدرايل 

الف�صل التا�صع

ال�سلطة الق�سائية

املادة 92 

الفيدرالية، واملحاكم  الد�ستورية  الق�سائية، ومتار�س بوا�سطة املحكمة  الق�ساة بال�سلطة  اإىل  يعهد 

الوليات. الأ�سا�سي، وبوا�سطة حماكم  القانون  املن�سو�س عليها يف هذا  الفيدرالية 

املادة 93

1 الفقرة 

الفيدرالية يف : الد�ستورية  املحكمة  تقرر 

اأعلى جهاز  1.  تف�سري هذا القانون الأ�سا�سي بالن�سبة للمنازعات حول مدى حقوق وواجبات 

وفقا  اأو  الأ�سا�سي،  القانون  هذا  وفق  خا�سة  بحقوق  معنية  اأخرى  اأطراف  اأو  فيدرايل، 

لأعلى جهاز فيدرايل. الداخلي  للنظام 

�سكاًل  الوليات  قانون  اأو  الفيدرايل  القانون  ات�ساق  حول  ال�سكوك  اأو  التعار�س  2.  حالة 

قانون  اأي  مع  الوليات  قوانني  ات�ساق  حول  اأو  الأ�سا�سي،  القانون  هذا  مع  ومو�سوًعا 

حكومات  اإحدى  من  اأو  الفيدرالية،  احلكومة  من  طلب  على  بناًء  وذلك  اأخرى،  فيدرالية 

اأع�ساء الربملان الفيدرايل.  اأو من ربع  الوليات، 

2/اأ –  حالة الختالف حول ما اإذا كان اأحد القوانني تتوفر فيه ال�رشوط املن�سو�س عليها يف 

اإحدى  اأو من حكومة  72 وذلك بناًء على طلب من جمل�س الربملان،  املادة  2 من  الفقرة 

اأو من املجل�س الت�رشيعي لإحدى الوليات. الوليات، 
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3.  حالة الختالف حول حقوق وواجبات الفيدرالية والوليات، التي حتدث ب�سفة خا�سة اأثناء 

الفيدرالية.  املراقبة  اأو ممار�سة  الوليات،  الفيدرالية من قبل  القوانني  تنفيذ 

4.  حالة خالفات اأخرى بني الفيدرالية والوليات حول القانون العام، اأو بني الوليات املختلفة، 

اإذا مت اللجوء اإىل طريقة ق�سائية اأخرى. اأو داخل اإحدى الوليات، 

اإحدى  يف  عمومية  ب�سلطة  ت�رشر  �سخ�س  اأي  يقدمها  اأن  ميكن  التي  احلماية،  4/اأ –  طعون 

حقوقه الأ�سا�سية، اأو اأحد حقوقه املن�سو�س عليها يف الفقرة 4 من املادة 20، اأو املواد، 

33 و38 و101 و103 و104.

4. ب –  طعون احلماية التي تقدمها البلديات، اأو احتاد البلدية ب�سبب العتداء بوا�سطة قانون 

على حقها يف الإدارة الذاتية وفق املادة 28، ويف حالة انتهاك قانون اإحدى الوليات، 

الد�ستورية للولية. القانون يف املحكمة  اإذا مل يتم الطعن فيها على 

القانون الأ�سا�سي. 5. احلالت الأخرى املن�سو�س عليها يف هذا 

2 الفقرة 

اأو  اأو من احلكومة  اأي�سا، بناء على طلب من جمل�س الربملان  الفيدرالية  الد�ستورية  تقرر املحكمة 

72 حول  املادة  4 من  الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  الوليات، يف احلالة  لإحدى  الت�رشيعية  اجلمعية 

اأول ميكن املوافقة عليه يف احلالت املن�سو�س عليها  عدم احلاجة لت�رشيع من القانون الفيدرايل، 

يف العدد 1 من الفقرة 2 من املادة 125/اأ اأول ميكن تقدمي الطلب املن�سو�س عليه يف اجلملة الأوىل، 

 2 72 اأو اجلملة الثانية من الفقرة  4 من املادة  اإل اإذا ُرف�س اأي م�رشوع قانون ُمعد وفقا للفقرة 

من املادة 125/اأ من قبل الأملان بعد رفعه اإليه، اأو اإذا مل ُيناق�س هذا امل�رشوع وُيتخذ قرار ب�ساأنه 

اإذا ُرف�س م�رشوع قانون مماثل من قبل جمل�س الربملان. اأو  خالل عام واحد، 

3 الفقرة 

بقانون فيدرايل. اإليها  ت�سند  التي  الأخرى  الق�سايا  الفيدرالية يف  الد�ستورية  املحكمة  تنظر 

املادة 94 

1 الفقرة 

اآخرين. ينتخب الربملان  الفيدرالية من م�ست�سارين فيدراليني واأع�ساء  تتاألف املحكمة الد�ستورية 

الن�سف الآخر.  الفيدرالية وينتخب املجل�س الربملاين  الد�ستورية  اأع�ساء املحكمة  الفيدرايل ن�سف 
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ول ميكن اأن ينتمي هوؤلء الأع�ساء اإىل الربملان الفيدرايل، اأو اإىل جمل�س الربملان، اأو اإىل احلكومة 

اإىل الأجهزة املماثلة لها يف الوليات. اأو  الفيدرالية، 

2 الفقرة 

ينظم قانون فيدرايل تنظيم املحكمة الد�ستورية الفيدرالية وامل�سطرة املحددة للحالت التي يكون فيه 

لقراراتها قوة القانون. وميكن لهذا القانون الفيدرايل اأن يقرر ك�رشط لطعون احلماية با�ستنفاذ 

لقبولها. م�سطرة خا�سة  ويقرر  امل�سبقة،  الق�سائية  الطريقة 

املادة 95 

1 الفقرة 

ُتن�سىء الفيدرالية يف جمالت الق�ساء العادي املدين واجلنائي والإداري واملايل والعمايل والجتماعي 

حماكم عليا كاملحكمة الفيدرالية للعدل، واملحكمة الفيدرالية للمنازعات الإدارية، واملحكمة الفيدرالية 

للت�رشيعات  عليا  وحماكم  الفيدرالية،  الجتماعية  واملحكمة  الفيدرالية،  العمل  وحمكمة  للمالية، 

والجتماعية. والعمالية،  واملالية،  والإدارية،  النظامية 

2 الفقرة 

املحاكم يف جمال الخت�سا�س مع جلنة  امل�ست�سارين يف هذه  الق�ساة  املعني  الفيدرايل  الوزير  يعني 

انتخاب الق�ساة، التي تتاألف من وزراء الوليات املخت�سني يف جمالهم، ويختار الربملان الفيدرايل 

عددًا مماثاًل لهم من الأع�ساء.

3 الفقرة 

1 للحفاظ على وحدة الق�ساء ويكون  اإليها يف الفقرة  اأن توؤ�س�س غرفة جتمع املحاكم امل�سار  يجب 

فيدرايل. بقانون  التنظيم 

املادة 96 86

1 الفقرة 

ال�سناعية. امللكية  ب�سوؤون حقوق  فيدرالية تخت�س  تن�سئ حمكمة  اأن  للفيدرالية  ميكن 

86  مت تعديلها بتاريخ 2002/07/26.
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2 الفقرة 

ول ميكن  امل�سلحة.  للقوات  فيدرالية  كمحاكم  ع�سكرية  جنائية  حماكم  تن�سئ  اأن  للفيدرالية  ميكن 

لهذه املحاكم اأن متار�س الق�ساء اجلنائي اإل يف حالة الدفاع، وعلى اأع�ساء القوات امل�سلحة الذين 

بعثوا اإىل اخلارج، اأو اأبحروا على منت �سفن احلرب. و�سيكون التنظيم بقانون فيدرايل. وتو�سع 

هذه املحاكم حتت اخت�سا�س وزير العدل الفيدرايل. ويجب اأن يكون للق�ساة احلاملني لالألقاب يف 

الق�ساء. ملمار�سة وظيفة  املطلوبة  الكفاءة  املحاكم  هذه 

3 الفقرة 

تكون حمكمة العدل الفيدرالية هي املحكمة العليا املخت�سة بالنظر يف الأحكام التي اأقرتها املحاكم 

1 و2 من هذه املادة. املحددة يف الفقرتني 

4 الفقرة 

طعون  يف  النظر  اأو  تاأديبية،  اإجراءات  باتخاذ  تكلف  فيدرالية  حماكم  تن�سئ  اأن  للفيدرالية  ميكن 

العام.  الفيدرالية بعالقة خدمة املرفق  الأ�سخا�س اخلا�سعني يف  املقدمة من  احلماية 

5 الفقرة 

اخت�سا�س  الوليات  تويل حماكم  على  الربملان  عليه جمل�س  ُيوافق  فيدرايل  قانون  ين�س  اأن  ميكن 

التالية: املجالت  بالإجراءات اجلنائية يف  املتعلق  الفيدرالية 

الولياتي؛ القانون  الإبادة اجلماعية،   .1

الإن�سانية؛ الولياتي جرائم �سد  القانون اجلنائي  التي يعتربها  2. اجلرائم 

3. جرائم احلرب؛

ق�سد  عن  وترتكب  ال�سعوب،  بني  ال�سلمية  العالقات  تعكري  اإىل  ترمي  اأخرى  اأفعال  4.  اأي 

26(؛ 1 من املادة  )الفقرة 

5. الأمن الولياتي. 

املادة 97

1 الفقرة 

للقانون. اإل  بال�ستقاللية، ول يخ�سعون  الق�ساة  يتمتع 
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2 الفقرة 

يعفوا  اأو  اإرادتهم،  �سد  يرغموا  اأن  نهائية،  ب�سفة  واملُعينني  لل�سفة  احلاملني  للق�ساة  ميكن  ل 

اأخرى،  منا�سب  اإىل  ينقلوا  اأو  من�سبهم،  من  موؤقتا  اأو  دائما  يوقفوا  اأو  انتدابهم،  انتهاء  قبل 

يحدد  اأن  وميكن  القوانني.  حتددها  وبطرق  ولأ�سباب  ق�سائي  بقرار  اإل  التقاعد  على  يحالوا  اأو 

الت�رشيع حدود �سن تقاعد الق�ساة املعينني مدى احلياة. يف حالة حدوث تغيريات بهيكل املحاكم يف 

مقاطعاتهم، ميكن نقل الق�ساة اإىل حمكمة اأخرى، اأو ت�رشيحهم من منا�سبهم، �رشيطة ح�سولهم 

بالكامل. رواتبهم  على 

املادة 98

1 الفقرة 

فيدرايل. قانون  الفيدرالية مبقت�سى  لق�ساة  القانونية  الو�سعية  تنظم 

2 الفقرة 

اأمرا باأغلبية  اأن ت�سدر  ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية بناء على طلب من الربملان الفيدرايل 

ممار�سة  اأثناء  خالف  اإذا  التقاعد  على  اإحالته  اأو  اآخر  من�سب  اإىل  القا�سي  بنقل  اأع�سائها  ثلثي 

مهامه اأو خارجها مبادئ القانون الأ�سا�سي اأو النظام الد�ستوري للولية، وميكن يف حالة املخالفة 

تاأمر بعزله. اأن  املُتعمدة 

3 الفقرة 

ُتنظم قوانني خا�سة للوليات الو�سع القانوين لق�ساة الوليات، اإل اإذا حدد العدد 27 من الفقرة 1 

74 خالف ذلك.  من املادة 

4 الفقرة 

ميكن للوليات اأن حتدد باأن يكون تعيني الق�ساة يف الوليات من طرف وزير العدالة للولية املعنية 

الق�ساة. لنتخاب  وجلنة 

5 الفقرة 

هذه  من   2 الفقرة  يف  عليها  املن�سو�س  لالأحكام  مماثلة  قانونية  اأحكاما  ت�سدر  اأن  للوليات  ميكن 

امل�سا�س  الوليات على عدم  العمل يف  به  الد�ستور اجلاري  الوليات. ويحافظ  تتعلق بق�ساة  املادة 

القا�سي. التهام �سد  النظر يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  بالقا�سي، وي�سند 
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املادة 99 

املنازعات  للولية،  قانون  بوا�سطة  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  حتيل  اأن  للمحاكم  ميكن 

امل�سار  العليا  الفيدرالية  املحاكم  على  اأي�سا  القانون  هذا  ويطبق  املعنية.  الولية  داخل  الد�ستورية 

.95 1 من املادة  اإليها يف الفقرة 

املادة 100

1 الفقرة 

اإ�سدار حكم ق�سائي،  باأن عدم د�ستورية قانون يتوقف على  اإذا اعتربت حمكمة  الدعوى  تتوقف 

وتنظر املحكمة الد�ستورية للولية املعنية اإذا تعلق الأمر بخرق لد�ستور ولية، وتنظر فيه املحكمة 

الولية  ت�رشيع  بخرق  اأو  الأ�سا�سي.  القانون  هذا  بخرق  الأمر  تعلق  اإذا  الفيدرالية،  الد�ستورية 

اأو تعار�س بني قانون ولية وقانون فيدرايل. لهذا القانون الأ�سا�سي، 

2 الفقرة 

الولياتي،  القانون  قواعد  اإحدى  حول  دعوى  يف  النظر  اأثناء  �سك  لها  ظهر  اإذا  املحكمة،  تلتم�س 

واأنها ت�سكل جزءًا من القانون الفيدرايل، وم�سدرا مبا�رشا حلقوق وواجبات الأفراد املن�سو�س 

اأن ت�سدر قرارا يف املو�سوع. 25، من املحكمة الد�ستورية الفيدرالية  عليها يف املادة 

3 الفقرة 

املحكمة  من  الأ�سا�سي  القانون  هذا  تف�سري  اأثناء  الوليات  لإحدى  الد�ستورية  املحكمة  تلتم�س 

الفيدرالية،  الد�ستورية  اأن ت�سدر قرارا، واأن ت�سقط حكما �سابقا للمحكمة  الفيدرالية  الد�ستورية 

اأو ملحكمة د�ستورية لإحدى الوليات الأخرى.

املادة 101

 1 الفقرة 

اأحد من القا�سي القانوين.  اأن ُيحرم  اأن تعقد حماكم ا�ستثنائية. ول ميكن  ل ي�سمح 

2 الفقرة 

اإل مبوجب قانون. اأن تن�ساأ حماكم للتعامل يف جمالت خا�سة يف القانون  ل ميكن 



257

املادة 102 

الإعدام. تلغى عقوبة 

املادة 103

1 الفقرة 

اأمام املحاكم. اإليه  ُي�سَتمع  اأن  يحق لكل �سخ�س 

2 الفقرة 

اأنه جرمية. اأقر القانون الالحق على ارتكاب الفعل  اإذا  اإل  اأن يعترب عمال معاقبا عليه،  ل ميكن 

3 الفقرة 

اأكرث من مرة على نف�س الفعل مبقت�سى القوانني اجلنائية العامة.  اأحد  اأن يعاقب  ل ميكن 

املادة 104 

1 الفقرة 

ل ميكن اأن تقيد حرية الفرد اإل بقانون �سكلي واحرتام الأ�سكال الآمرة فيه. ول ميكن اأن يتعر�س 

اأو اجل�سدية. النف�سية  لالإذاية  عليه  املقبو�س 

2 الفقرة 

ل يقرر قبول مدة احلرمان من احلرية اإل القا�سي، ويجب اأن متدد يف كل حالة احلرمان من احلرية 

غري املوؤ�س�سة على اأمر ق�سائي باإ�سدار حكم ق�سائي فورا، ول ميكن لل�رشطة اأن متار�س �سلطتها 

وحتجز اأي �سخ�س لديها لفرتة متتد اإىل نهاية اليوم املوايل عن القب�س عليه. وُينظم ذلك بقانون.

3 الفقرة 

اأمام قا�س يف  اأي �سخ�س حمتجز ب�سفة موؤقتة لال�ستباه يف ارتكابه جرمية جنائية  اأن يقدم  يجب 

موعد ل يتجاوز اليوم املوايل عن اعتقاله، ويجب على القا�سي اأن يبلغه عن اأ�سباب القب�س عليه، 

وا�ستجوابه، ومينحه فر�سة اأن يقدم العرتا�سات. يجب على القا�سي اأن ي�سدر فورا اأمرا مكتوبا 

باإطالق �رشاحه. ياأمر  اأو  الأ�سباب  بال�سجن يحدد فيه 
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4 الفقرة 

اأو اأي �سخ�س  يجب اأن يبلغ كل قرار ق�سائي ياأمر اأو ميدد احلرمان من احلرية اإىل عائلة املدان 

من ثقته بدون تاأخري. 

الف�صل العا�رش

ال�سوؤون املالية

املادة 104/ اأ

1 الفقرة 

مل  ما  اخلا�سة،  باملهام  القيام  عن  تن�ساأ  التي  النفقات  حدة،  على  كل  والوليات،  الفيدرالية  تتوىل 

القانون الأ�سا�سي على خالف ذلك. ين�س هذا 

2 الفقرة 

النا�سئة عن ذلك. النفقات  الفيدرالية  الفيدرالية ومتول  بتفوي�س من  الوليات مبهام  تقوم 

3 الفقرة 

اأن ت�سرتط القوانني الفيدرالية التي متنح منحا مالية باأن تنفذ بوا�سطة الوليات، وتخ�سع  ميكن 

هذه املنح كليًا اأو جزئيا اإىل الفيدرالية. ويكون التنفيذ بتفوي�س من الفيدرالية اإذا ن�س اأي قانون 

اأكرث من الن�سف. اأو  النفقات  الفيدرالية ن�سف  اأن متول  منها على 

4 الفقرة 

تقيم  اأموال  اأو  مالية،  منح  لتقدمي  الوليات  على  واجبا  ت�ستوجب  التي  الفيدرالية  القوانني  تطلب 

وفقا  اأو  بها  خا�سة  كم�سائل  الوليات  من  وتنفذ  ثالث،  لطرف  مماثلة  خدمات  تقدمي  اأو  بالعملة، 

اإذا كانت  اأن يوافق عليه جمل�س الربملان،  3، ويتطلب التفوي�س من الفيدرالية  2 من الفقرة  للعدد 

عليه. املرتتبة  النفقات  تتحمل  الوليات 

5 الفقرة 

جتاه  م�سوؤولني  ويكونا  �سلطاتهما،  من  املوجهة  الإدارية  النفقات  والوليات  الفيدرالية  تتحمل 

التنظيم بقانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س  اإدارة منظمة، ويكون  البع�س عن تطوير  بع�سهما 

عليه. الربملان 
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6 الفقرة 

تتحمل الفيدرالية والوليات وفقا للتوزيع الداخلي لالخت�سا�سات واملهام التكاليف املرتتبة على 

الفيدرالية والوليات يف  الولياتي. وتتحمل  للقانون  اأو  الوطنية،  اأملانيا فوق  اأي خرق للتزامات 

حالت التاأديب املايل من قبل الحتاد الأوروبي الذي يوؤثر على عدة وليات م�سوؤولية بن�سبة ترتاوح 

من 15 اإىل 85 باملائة. ويف هذه احلالت، تتحمل الوليات ككل، وعلى �سبيل التكافل، 35 باملائة من 

جملة الأعباء بناًء على �سيغة عامة، وتتحمل تلك الوليات التي ت�سببت يف ن�سوء الأعباء 50 باملائة 

مالية.  عليه كل ولية من م�ساعدات  قيا�سا على مقدار ما حت�سلت  عليها  ُتوزع  الأعباء،  من جملة 

الربملان عليه. يتطلب موافقة جمل�س  بقانون فيدرايل  التنظيم  ويكون 

املادة 104/ ب

1 الفقرة 

ت�رشيعية،  اخت�سا�سات  الأ�سا�سي،  القانون  هذا  يحدده  الذي  بالقدر  متنح،  اأن  للفيدرالية  ميكن 

اأو احتاد البلديات  اأهمية خا�سة للوليات والبلديات،  اأجل ا�ستثمارات ذات  وم�ساعدات مالية من 

التي تكون �رشورة:

للتوازن الإجمايل لالقت�ساد؛ 1. لدفع خلل 

2.  لتعوي�س التباين بني القوة القت�سادية يف الإقليم الفيدرايل، اأو لت�سجيع النمو القت�سادي؛

العادية  غري  الأو�ساع  اأو  الطبيعية،  الكوارث  حالة  يف   ،1 للعدد  خالفا  للفيدرالية  3.  ميكن 

اأن  كبري،  ب�سكل  املايل  بو�سعها  وت�رش  عليها،  الوليات  �سيطرة  عن  تخرج  التي  الطارئة 

ت�رشيعية. اخت�سا�سات  بدون  مالية  م�ساعدات  تقدم 

2 الفقرة 

التي  ال�ستثمارات  لأنواع  بالن�سبة  الربملان  جمل�س  موافقة  يتطلب  فيدرايل  بقانون  التنظيم  يكون 

الفيدرالية،  امليزانية  قانون  عليه يف  اإداري من�سو�س  باتفاق  اأو  بقانون فيدرايل  ت�سجع،  اأن  يجب 

بنيات  املالية  للم�ساعدات  ا�ستعمالها دوريا، ويكون  املوارد ملدة حمددة، ويراجع  اأن متنح  ويجب 

�سنوية. تخفي�سية 

3 الفقرة 

يبلغ الربملان الفيدرايل واحلكومة الفيدرالية وجمل�س الربملان، بناء على طلبها، حول تنفيذ التدابري، 

اإليها. التو�سل  التي مت  والتح�سينات 
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املادة 105 

1 الفقرة 

املالية. الر�سوم اجلمركية والحتكارات  ب�سلطة ت�رشيعية حمفوظة يف جمال  الفيدرالية  تتمتع 

2 الفقرة 

هذه  ح�سيلة  كانت  اإذا  الأخرى،  ال�رشائب  جمال  يف  م�سرتكة  ت�رشيعية  �سلطة  للفيدرالية  يكون 

2 من  اأو يف حالة توفر ال�رشوط املن�سو�س عليها يف الفقرة  اأو جزئيًا،  ال�رشائب م�سندة لها كليًا 

.72 املادة 

2/اأ الفقرة 

تتمتع الوليات ب�سالحية الت�رشيع يف جمال ال�رشيبية املحلية على ال�ستهالك والنفقات، وت�ستثنى 

اإذا كان ينظمها قانون فيدرايل. وتكون للوليات �سالحية  منها ال�رشائب التي لها نف�س الطبيعة 

العقارية. ال�رشيبة  ن�سبة  حتديد 

3 الفقرة 

اأو  كليًا  توؤثر  ال�رشائب  هذه  ح�سيلة  كانت  اإذا  بال�رشائب،  املتعلقة  الفيدرالية  القوانني  تتطلب 

اأن يوافق عليها جمل�س الربملان. البلدية،  اأو احتاد  البلديات  اأو  جزئيًا على الوليات 

املادة 106 

1 الفقرة 

التالية: ال�رشائب  املالية، ومداخيل  الحتكارات  مداخيل  للفيدرالية  يخ�س�س 

الر�سوم اجلمركية.  .1

للوليات  اأو   ،2 الفقرة  وفق  للوليات  م�سندة  تكن  مل  اإذا  ال�ستهالك،  على  2.  ال�رشائب 

.6 للبلديات وفق الفقرة  اأو   ،3 للفقرة  والبلديات وفقا 

3.  ال�رشيبة على النقل التجاري على الطرق، وال�رشيبة على ال�سيارات، وغريها من ال�رشائب 

الآلية. النقل  املقررة على و�سائل 

4. ال�رشائب على تداول راأ�س املال والتاأمني والكمبيالت.
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الأعباء. امللكية و�رشائب ت�سوية  5. ال�رشائب غري املتعددة على 

ال�رشكات. املفرو�سة على  الدخل وال�رشائب  املكملة ل�رشيبة  ال�رشائب   .6

اإطار املجموعات الأوروبية. 7. ال�رشائب املفرو�سة يف 

87
 2 الفقرة 

التالية: ال�رشائب  للوليات ح�سيلة  ُتخ�س�س 

املمتلكات؛ ال�رشيبة على   .1

2. ال�رشيبة على الرتكات؛

املتحركة؛ ال�سيارات  ال�رشيبة على   .3

للفيدرالية  اأو   1 للفقرة  وفقا  الفيدرالية  اإىل  م�سندة  تكن  ملن  اإذا  املعامالت  على  4.  ال�رشائب 

3 ؛ والوليات معا وفقا للفقرة 

)البرية(؛ 5. ال�رشيبة على اجلعة 

القمار. األعاب  6. ال�رشائب املفرو�سة على حمالت 

3 الفقرة 

ي�سند اإىل الفيدرالية والوليات معا اأن يقوما بتح�سيل ال�رشيبة على الدخل وال�رشكات واملبيعات، 

وي�ستثنى منها التي اأ�سندت اإىل البلديات وفقا للفقرتني 5 و5/اأ من هذه املادة، ويتم تق�سيم مداخيل 

ال�رشيبة على الدخل وعلى ال�رشكات منا�سفًة بني الفيدرالية والوليات، وحُتدد ح�سة كل منهما 

ويعتمد  عليه.  الربملان  جمل�س  موافقة  يتطلب  فيدرايل  قانون  مبوجب  املبيعات  على  ال�رشيبة  من 

التالية: املبادئ  حتديد ذلك على 

الفيدرالية  من  عليها  املن�سو�س  املداخيل  جمال  يف  احلق  نف�س  والوليات  للفيدرالية  1.  يكون 

النفقات مع الأخذ بعني العتبار  اأو الوليات لتغطية نفقاتهما الالزمة. وُيحدد مقدار هذه 

املايل لأكرث من �سنة؛ التخطيط 

اإيجاد  ي�ساعد يف  الفيدرالية والوليات على نحو  املالية لكل من  املتطلبات  التن�سيق بني  2.  يتم 

معي�سية  م�ستوى  و�سمان  ال�رشائب،  دافعي  على  الزائدة  الأعباء  وجتّنب  عادل،  توازن 

ال�رشيبة  مداخيل  من  والوليات  الفيدرالية  ح�س�س  وحتديد  الفيدرايل.  الإقليم  يف  موحد 

87  مت تعديلها بتاريخ 1997/10/20.
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 1996 يناير   1 منذ  للوليات  امل�ستحقة  الإيرادات  على  التخفي�سات  توؤخذ  املبيعات،  على 

نظًرا لالأحكام التي �سدرت بالن�سبة لالأطفال يف قانون �رشيبة الدخل بعني العتبار، وُتنظم 

3 من هذه الفقرة. التفا�سيل من خالل قانون فيدرايل �سدر مبوجب العدد 

4 الفقرة 

ُتوزع ح�س�س الفيدرالية وح�س�س الوليات من مداخيل ال�رشيبة على املبيعات من جديد اإذا طراأت 

تطورات جوهرية على ن�سبة بني املوارد والنفقات يف الفيدرالية والوليات، ول يراعى التخفي�س يف 

مداخيل ال�رشائب، التي ُتوؤخذ بعني العتبار عند حتديد احل�س�س اخلا�سة من مداخيل ال�رشيبة 

نفقات  فيدرايل  قانون  فر�س  اإذا  املادة. وميكن  هذه  من   3 الفقرة  من   5 للعدد  وفقا  املبيعات  على 

موافقة  يتطلب  فيدرايل  قانون  مبوجب  يعو�س  اأن  مواردها  من  اقتطع  اأو  الوليات  على  اإ�سافية 

جمل�س الربملان عليه. وي�سرتط يف العبء الزائد عن طريق منح من ِقَبل الفيدرالية، اأن حُتدد فيه فرتة 

زمنية ق�سرية لتقدمي هذه املنح، وقواعد خا�سة لحت�ساب هذه املنح املالية وتوزيعها على الوليات.

5 الفقرة 

الوليات  بوا�سطة  مُترر  اأن  على  الدخل،  املوارد من �رشيبة  البلديات على ح�سة من هذه  حت�سل 

الدخل، وينظم ذلك قانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س  اأ�سا�س ال�رشائب على  بلدياتها على  اإىل 

ح�سة  من  املُخف�سة  اأو  املُكملة  الن�سب  حتديد  على  القانون  هذا  ين�س  اأن  ميكن  عليه.  الربملان 

ال�رشائب. البلديات من 

5/اأ الفقرة 

حت�سل البلديات ابتداء من 1 يناير 1998 على ح�ستها من مداخيل ال�رشيبة على املبيعات. وحتول 

الوليات هذه احل�سة اإىل البلديات التابعة لها على اأ�سا�س عواملها اجلغرافية والقت�سادية؛ وينظم 

ذلك قانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س الربملان عليه.

6 الفقرة 

البلدية،  احتاد  اإىل  اأو  البلديات  اإىل  والتجارة  العقارية  املمتلكات  على  ال�رشائب  مداخيل  متنح 

عليها  تن�س  التي  لل�رشوط  وفقا  والإنفاق،  ال�ستهالك  على  املحلية  ال�رشائب  اأي�سا  لها  ومتنح 

العقارية  املمتلكات  املفرو�سة على  ال�رشائب  ن�سب  اأن حتدد  للبلديات  الوليات. وُيرخ�س  قوانني 

وميكن  بلديات.  على  ل تتوفر  كانت  اإذا  للولية  ال�رشائب  هذه  ومتنح  للقوانني.  وفقا  والتجارة، 

للفيدرالية وللوليات اأن ي�سرتكا يف احل�سول على ح�سة من مداخيل ال�رشيبة على التجارة. وُينظم 
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ذلك التوزيع قانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س الربملان عليه. ميكن طبقا لقوانني الوليات اأن 

على  ال�رشيبة  مداخيل  من  البلديات  وح�سة  والتجارة،  العقارية  املمتلكات  على  ال�رشائب  تعترب 

التوزيع. لتحديد مقدار  اأ�سا�سا  املبيعات  الدخل، و�رشيبة 

7 الفقرة 

ت�ستحق البلديات اأو احتاد البلدية ن�سبة اإجمالية، حتددها قوانني الوليات، من ح�سة الوليات من 

اإجمايل مداخيل ال�رشائب امل�سرتكة. وحتدد قوانني الوليات مداخيل �رشائب الوليات امل�ستحقة 

ون�سبتها. البلدية،  البلديات واحتاد  على 

8 الفقرة 

اإذا قررت الفيدرالية بناء من�ساآت خا�سة، يف اأي ولية اأو يف اإحدى البلديات، اأو يف احتاد بلديات، 

من �ساأنها اأن ت�سبب للولية اأو للبلدية، اأو احتاد البلديات ب�سكل مبا�رش زيادة يف الإنفاق، اأو نق�سا 

يف الإيرادات، اأو اأعباء خا�سة، تتكفل الفيدرالية بالتعوي�س الالزم، اإذا مل تتمكن الولية اأو اإحدى 

اأو احتاد البلديات من حتمل هذه الأعباء على نحو معقول. وتوؤخذ بعني العتبار، لدى  البلديات، 

تقدير هذا التعوي�س، التعوي�سات اخلا�سة التي يدفعها اأي طرف ثالث، واملنافع املالية امل�ستحقة 

لبناء هذه املن�ساآت. البلديات نتيجة  البلديات واحتاد  اأو  اإىل هذه الوليات 

 9 الفقرة 

تعترب، وفقا لأهداف هذه املادة، مداخيل ونفقات البلديات واحتاد البلدية مبثابة مداخيل ونفقات 

للوليات.

املادة 106/ اأ

النقل  تكاليف  لتغطية  ال�رشيبية  على  املحتملة  املوارد  من  مبلغ  على  حت�سل  اأن  للوليات  يحق 

موافقة جمل�س  يتطلب  فيدرايل  بقانون  التنظيم  ويكون   ،1996 يناير   1 من  اعتبارًا  لالأفراد  العام 

 2 الفقرة  مبوجب  الوليات  لإحدى  املالية  القدرة  حتديد  املبالغ  هذه  يف  ُيراعى  ول  عليه،  الربملان 

.107 من املادة 

املادة 106/ ب

مينح اإىل الوليات ابتداء من 1 يوليوز 2009، مبلغا من مداخيل الفيدرالية من �رشائب املركبات، 

موافقة  يتطلب  فيدرايل  قانون  بوا�سطة  الفيدرالية،  اإىل  ال�سيارات  على  ال�رشائب  نقل  حالة  يف 

عليه. الربملان  جمل�س 
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املادة 107 

1 الفقرة 

الولية  اإىل  ال�رشكات  و�رشائب  الدخل  �رشائب  من  وح�ستها  الولية،  �رشائب  ح�سيلة  تعود 

فيها  ال�رشائب  بتح�سيل  املعنية  مناطقها  املالية يف  الهيئات  تقوم من خالله  الذي  وبالقدر  نف�سها 

)احل�سيلة املحلية(. وُينظم التفا�سيل املتعلقة مب�ساألة حتديد مقدار احل�سيلة املحلية من ال�رشائب 

على ال�رشكات، وال�رشائب على الأجور، واأ�سلوب ونطاق توزيعها قانون فيدرايل يتطلب موافقة 

اأن ين�س هذا القانون على حتديد مقدار احل�سيلة املحلية لل�رشائب  جمل�س الربملان عليه. وميكن 

على  نف�سها  الولية  اإىل  املبيعات  �رشيبة  ح�سيلة  من  الوليات  ح�سة  وتعود  وتوزيعها.  الأخرى، 

اأ�سا�س ن�سيب الفرد، وميكن اأن ين�س قانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س الربملان عليه، على منح 

الدخل، و�رشيبة  بها، ومن �رشيبة  ال�رشائب اخلا�سة  الفرد من  فيها دخل  يكون  التي  الوليات 

ال�رشكات، ومن ال�رشائب املفرو�سة مبوجب املادة 106 ب، اأقل من متو�سط الإيرادات ال�رشيبية 

للوليات جمتمعة، منحًا تكميلية ل تتعدى ربع ح�سة ال�رشيبية امل�ستحقة للولية، وتراعى القدرة 

العقارات. بال�رشائب على امتالك  يتعلق  الدخل فيما  على توليد 

2 الفقرة 

العتبار  بعني  توؤخذ  واأن  الوليات،  يف  املتفاوتة  املالية  القدرة  القانون  بوا�سطة  ت�سمن  اأن  يجب 

يف  احلق  امليزانيات  قانون  يف  ويخ�س�س  البلدية،  واحتاد  للبلديات  املالية  والحتياجات  القدرات 

لقانون  وميكن  املقا�سة،  اأداء  مبلغ  معايري  واأي�سا  املقا�سة،  لواجب  اخلا�سعة  الوليات  مقا�سة 

ال�سعيفة  للوليات  مواردها  من  مالية  م�ساعدات  الفيدرالية  تقدمي  على  اأي�سا  ين�س  اأن  الفيدرالية 

تكميلية. وم�ساعدات  العامة  املالية  احتياجاتها  لتلبية 

املادة 108 88

1 الفقرة 

تدير ال�سلطات املالية الفيدرالية حقوق اجلمارك، والحتكارات املالية، وال�رشائب على ال�ستهالك 

املنظمة بقانون فيدرايل، وت�سمل اأي�سا ال�رشائب على املبيعات من الأ�سياء امل�ستوردة وال�رشائب 

1 يوليو  على ال�سيارات، وغريها من �رشائب املعامالت املتعلقة بنقل ال�سيارات الآلية اعتبارا من 

هذه  فيدرايل  قانون  وينظم  الأوروبية.  املجموعات  اإطار  يف  املفرو�سة  الر�سوم  واأي�سا   ،2009

الإقليمية. الو�سطاء لهذه لأجهزة باتفاق مع احلكومات  الإدارات، ويعني املدراء 

88  مت تعديلها بتاريخ 2001/11/26.
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2 الفقرة 

اأن ينظم قانون فيدرايل يتطلب موافقة  ُتدار بقية ال�رشائب من ال�سلطات املالية للوليات. وميكن 

الو�سطاء  املدراء  ويعني  ملوظفيها.  املوحد  والتكوين  ال�سلطات،  هذه  تنظيم  عليه  الربملان  جمل�س 

الفيدرالية. باتفاق مع احلكومة  التنفيذية  لالأجهزة 

3 الفقرة 

امل�ستحقة  الوليات  يف  ال�رشائب  باإدارة  الفيدرالية  من  بتفوي�س  للوليات  املالية  ال�سلطات  تقوم 

كليًا اأو جزئيًا للفيدرالية، ويقوم الوزير الفيدرايل للمالية باملهام مكان احلكومة الفيدرالية لتحقيق 

 .85 3 و4 من املادة  النتائج املن�سو�س عليها يف الفقرتني 

4 الفقرة 

امل�سرتك  الن�ساط  ينظم  اأن  عليه،  الربملان  جمل�س  موافقة  يتطلب  فيدرايل  قانون  بوا�سطة  ميكن 

لل�سلطات املالية للفيدرالية، وللوليات يف اإدارة ال�رشائب، وتدار من طرف اإدارة ال�سلطات املالية 

للوليات يف احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة، وتدار من طرف اإدارة ال�سلطات 

اأو ت�سهيل تنفيذ قوانني ال�رشائب.  اأجل حت�سني  للفيدرالية يف احلالت الأخرى، وذلك من  املالية 

اإدارتها كليًا اأو جزئيًا اإىل  اأن ت�سند مهام الهيئات املنوطة بتح�سيل ال�رشائب يف  وميكن للوليات 

البلدية. او احتاد  البلديات 

5 الفقرة 

املطبقة من  الفيدرالية، وامل�ساطر  املالية  ال�سلطات  املطبقة من طرف  امل�ساطر  يقرر قانون فيدرايل 

طرف ال�سلطات املالية للوليات، وتطلب احلالت املن�سو�س عليها يف العدد 4 من الفقرة 2 املتعلقة 

الربملان. البلديات موافقة جمل�س  بالبلديات، واحتاد 

6 الفقرة 

بقانون فيدرايل. املايل  الق�ساء  يوحد تنظيم 

7 الفقرة 

اإدارية عامة، تتطلب موافقة جمل�س الربملان، اإذا كانت  ميكن للحكومة الفيدرالية اأن ت�سدر اأوامر 

القيام بتح�سيل ال�رشائب. البلدية حق  اأو احتاد  البلديات،  اأو  متنح لإدارة الوليات 
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املادة 109

1 الفقرة 

اإدارة  والوليات  للفيدرالية  يكون  البع�س،  بع�سهما  عن  بال�ستقالل  والوليات  الفيدرالية  تتمتع 

املايل. الآخر يف ت�سيريهما  موازنة ب�سكل م�ستقل، ومنف�سل عن 

2 الفقرة 

تقوم الفيدرالية والوليات بالوفاء بالتزامات جمهورية اأملانيا الفيدرالية النا�سئة عن اأعمال قانونية 

للمجموعة الأوروبية املن�سو�س عليها يف املادة 104 من املعاهدة التاأ�سي�سية للمجموعة الأوروبية، 

الإجمايل لالقت�ساد. التوازن  امليزانية والأخذ بعني العتبار متطلبات  واحرتام 

3 الفقرة 

يجب اأن تكون ميزانيات الفيدرالية والوليات موازنة اأ�سا�ًسا، وبدون موارد من القرو�س. وميكن 

للفيدرالية والوليات اأن ت�سع تنظيمات تاأخذ بعني العتبار ب�سكل يتنا�سب مع النمو، والرتاجع، 

مع اآثار التطور يف ظل الظروف العادية، وتنظيم حالت ال�ستثناء يف الكوارث الطبيعية والطوارئ 

للحكومة.  املايل  بالو�سع  كثريا  وت�رش  الوليات،  رقابة  عن  تخرج  التي  العادية  غري  والأو�ساع 

 115 املادة  وتنظم  مقابلة.  �سداد  خطة  اعتماد  يتم  اأن  ال�ستثنائية،  الأنظمة  لهذه  بالن�سبة  ويجب 

اإيرادات  كانت  اإذا  م�ستوفاة   1 العدد  تعترب  اأن  على  الفيدرالية،  موازنة  باإعداد  املتعلقة  التفا�سيل 

0,35 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل. وتنظم الوليات بنف�سها  امليزانية من القرو�س ل تتعدى 

الد�ستورية.  اإطار �سالحياتها  اإعداد موازناتها يف  تفا�سيل 

4 الفقرة 

للفيدرالية  العامة  املبادئ  حتدد  اأن  عليه،  الربملان  جمل�س  موافقة  يتطلب  فيدرايل  بقانون  ميكن 

والوليات يف جمال القانون والقت�ساد املايل ياأخذ بعني العتبار املتطلبات القت�سادية، والتخطيط 

ال�سنوات الطويلة الأجال. املايل لعدد من 

5 الفقرة 

35 باملائة من تدابري العقوبات التي تفر�سها املجموعة  65 اإىل  تتحمل الفيدرالية والوليات ن�سبة 

الأوروبية وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف اأحكام املادة 104 من معاهدة تاأ�سي�س املجموعة الأوروبية 

امليزانيات. ب�سبط  املتعلقة 
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املادة 109/ اأ

املالية: اأو�ساع الأزمات  لتفادي  اأن يوافق عليه جمل�س الربملان؛  ينظم قانون فيدرايل، يتطلب 

ال�ستقرار؛  بوا�سطة جمل�س  للفيدرالية والوليات  املايل  لالقت�ساد  امل�ستمرة  املراقبة   .1

املالية؛ التاأكد من الو�سعية املهددة بالأزمة  اأجل  2. القرتاحات وم�سطرة من 

وُتن�رش  املالية.  الأزمة  اأو�ساع  لتفادي  الإ�سالح  برامج  وتنفيذ  لإن�ساء  الالزمة  3.  املبادئ 

التي اعتمد عليها يف املداولت. قرارات جمل�س ال�ستقرار، والوثائق 

املادة 110

1 الفقرة 

الفيدرالية  املقاولت  حالة  يف  ويكفي  امليزانية،  يف  الفيدرالية  ونفقات  موارد  جميع  ُتدرج  اأن  يجب 

واملمتلكات اخلا�سة اأن ت�سجل مواردها، ونفقاتها اأو حتويالتها يف امليزانية. ويجب اأن يتم التوازن 

العامة. امليزانيات  بني املوارد والنفقات يف 

2 الفقرة 

يوما عن  قبل خم�سة ع�رش  مالية واقت�سادية،  ل�سنة  اأكرث  اأو  قانون واحد  بوا�سطة  امليزانية  ُتقرر 

بداية ال�سنة املالية اجلديدة. وميكن اأن تخ�س�س اأجزاء امليزانية وتطبق على فرتات زمنية خمتلفة 

القت�سادية. املمار�سة  من 

3 الفقرة 

املتعلقة  القرتاحات  واأي�سا  املادة،  هذه  من   2 الفقرة  يف  عليه  املن�سو�س  القانون  م�رشوع  ُيقدم 

بتعديل قانون امليزانية، اأو القرتاحات نف�سها، اإىل جمل�س الربملان الفيدرايل الذي يحيلها يف نف�س 

الوقت اإىل جمل�س الربملان. ويتمتع املجل�س الربملاين باإمكانية التعبري عن راأيه يف م�رشوعات القوانني 

اأ�سابيع. اأ�سابيع، ويف حالة اقرتاح التعديل خالل مدة ثالثة  يف مدة �ستة 

4 الفقرة 

ل ميكن اأن يدرج يف قانون امليزانية اإل الأحكام املتعلقة مبوارد ونفقات الفيدرالية، واملدة الزمنية 

ميزانية  قانون  اإ�سدار  بعد  اإل  منه  اأحكام  اإلغاء  على  ين�س  اأن  عليها. ول ميكن  املوافقة  تتم  التي 

.115 اأو يف حالة منح ترخي�س للطعن وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة  ال�سنة املالية املوالية 
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املادة 111

1 الفقرة 

تفعل  اأن  املايل،  القانون  على  يوافق  ومل  املالية  ال�سنة  انتهت  اإذا  الفيدرالية،  للحكومة  يرخ�س 

اأجل: التنفيذ، وتكون �رشورية من  النفقات قبل دخوله حيز 

– احلفاظ على الأجهزة املوجودة، والقيام بالتدابري املقررة قانونيا؛ اأ 

للفيدرالية؛ القانونية  الفيدرالية واللتزامات  بتعهدات  الوفاء   – ب 

اأو  الأخرى،  اخلدمات  اأو  املزايا  وتوفري  وامل�سرتيات،  الت�سييد،  م�رشوعات  ج –  ا�ستكمال 

ال�سابقة. امليزانيات  املبالغ املخ�س�سة يف  الأغرا�س، وفق  ال�ستمرار يف تقدمي منح لهذه 

2 الفقرة 

النفقات  على  للحفاظ  الالزمة  الو�سائل  القرو�س،  بوا�سطة  تعبئ،  اأن  الفيدرالية  للحكومة  ميكن 

القت�سادية يف حدود ربع املبلغ الإجمايل للميزانيات ال�سابقة؛ اإذا كانت املوارد مل�ستندة اإىل قوانني 

خا�سة، اأو املن�سو�س عليها من ال�رشائب، اأو الر�سوم، اأو م�سادر اأخرى، اأو الحتياطيات املحفوظ 

)1( من هذه املادة. لراأ�س املال، ل تغطي النفقات املن�سو�س عليها يف الفقرة 

املادة 112

عليها  يوافق  اأن  العادية،  غري  النفقات  اأو  امليزانية،  يف  املقرر  احلد  جتاوزت  التي  النفقات  تتطلب 

وزير املالية الفيدرايل، ول ميكن اأن متنح هذه املوافقة اإل يف حالة ال�رشورة الطارئة وغري املتوقعة، 

اأن يقرر تنظيمها بقانون فيدرايل. وميكن 

املادة 113

1 الفقرة 

تدرج  اأو  جديدة،  نفقات  تت�سمن  التي  اأو  العامة  امليزانيات  نفقات  يف  تزيد  التي  القوانني  تتطلب 

التي  القوانني  على  الأمر  نف�س  ويطبق  الفيدرالية،  احلكومة  عليها  توافق  اأن  امل�ستقبل،  يف  فيها 

يوؤخر  اأن  الفيدرايل  الربملان  اأن تطلب من  الفيدرالية  للحكومة  املوارد. وميكن  ينتج عنها نق�س يف 

الفيدرالية  الت�سويت على هذا النوع من م�ساريع القوانني. ويجب، يف هذه احلالة، على احلكومة 

اأ�سابيع. اإىل الربملان الفيدرايل خالل مدة �ستة  اأن تبعث راأيها 
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2 الفقرة 

ميكن للحكومة الفيدرالية اأن تطلب خالل مدة اأربعة اأ�سابيع، حت�سب من موافقة الربملان الفيدرايل 

اأن يتخذ قرارا جديدا. على القانون، 

3 الفقرة 

ل ميكن للحكومة الفيدرالية اأن ترف�س املوافقة داخل اأجل �ستة اأ�سابيع اإذا متت املوافقة النهائية 

اإليها  78، وتعترب املوافقة فقط يف احلالة امل�سار  على القانون وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 

2 من هذه املادة، وبعد انق�ساء هذه  1 اأو يف الفقرة  3 و4 من الفقرة  املن�سو�س عليها يف العددين 

الفرتة.

املادة 114

1 الفقرة 

والنفقات  باملداخيل  يتعلق  املا�سية  القت�سادية  لل�سنة  �سنويا  تقريرا  الفيدرايل  املالية  وزير  يقدم 

والأموال والقرو�س اأمام الربملان الفيدرايل وجمل�س الربملان، وبيانًا بالإيرادات والنفقات، لإعفاء 

امل�سوؤولية. من  الفيدرالية  احلكومة 

2 الفقرة 

بتدقيق  املحكمة  هذه  وتقوم  الق�سائية،  بال�ستقاللية  الفيدرالية  احل�سابات  حمكمة  اأع�ساء  يتمتع 

احل�سابات والقت�ساد و�رشعية الت�سيري املايل والقت�سادي، ويجب اأن ترفع تقريرا �سنويا مبا�رشًة 

�سالحيات  فيدرايل  قانون  وينظم  الربملان،  وجمل�س  الفيدرايل  والربملان  الفيدرالية،  احلكومة  اإىل 

الفيدرالية. املحكمة 

املادة 115

1 الفقرة 

يحتاج احل�سول على القرو�س وال�سلف ب�سمانة، اأو ال�سمانات، اأو اأنواع اأخرى من التاأمينات، 

فيدرايل  بقانون  تاأهيل  اإىل  امل�ستقبلية،  القت�سادية  املمار�سة  نفقات يف  عليها  اأن ترتتب  التي ميكن 

مبالغها. بتحديد  ي�سمح  اأو  يحدد 
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2 الفقرة 

جتري امليزانية بني الإيرادات وامل�رشوفات ب�سكل اأ�سا�سي دون احت�ساب اإيرادات من القرو�س.

 0,35 اإذا مل تتجاوز الإيرادات املتح�سل عليها عن طريق اقرتا�س الأموال  وي�ستوفى هذا املبداأ، 

باملائة من الناجت املحلي الإجمايل. واإ�سافة اإىل ذلك، يجب اأن ُتراعى التاأثريات على امليزانية خالل 

الظروف  عن  القت�سادية  التطورات  تخرج  عندما  متماثل،  نحو  وعلى  والزدهار،  الك�ساد  فرتات 

املعتادة. وُت�سجل انحرافات القرتا�س الفعلي عن حدود الئتمان املو�سحة مبوجب اجلملة الأوىل 

الناجت  من  باملائة   1,5 حد  تتجاوز  التي  الديون  وُتخف�س  املراقبة،  ح�ساب  يف  الثالثة  اجلملة  اإىل 

املحلي الإجمايل وفًقا للدورة القت�سادية. وينظم قانون فيدرايل تفا�سيل ذلك، وخا�سة فيما يتعلق 

ال�سنوي  احلد  مقدار  ح�ساب  واإجراءات  املالية،  باملعامالت  املتعلقة  والنفقات  الإيرادات  بتعديل 

مع  الدورة  لتعديل  ُيتخذ  اإجراء  اأ�سا�س  على  القت�سادية  الدورة  مراعاة  مع  القرو�س،  ل�سايف 

التحكم يف انحرافات القرتا�س الفعلي عن حد الئتمان وموازنتها. ويف حالت الكوارث الطبيعية 

الوليات  بقدرة  وت�رش  احلكومة،  �سيطرة  عن  تخرج  والتي  املعتادة،  غري  الطارئة  املواقف  اأو 

اأع�ساء الربملان  اأغلبية  املالية ب�سكل كبري، ميكن جتاوز حدود الئتمان هذه بناء على قرار تتخذه 

يجري  اأن  يتعني  كما  الت�سديد.  جلدولة  بخطة  القرار  يقرتن  اأن  ويجب  )البوند�ستاغ(.  الفيدرايل 

منا�سبة. ال�ساد�سة بفرتة زمنية  املقرت�سة مبوجب اجلملة  الأموال  ت�سديد 

الف�صل العا�رش اأ

حالة الدفاع

املادة 115/ اأ

1 الفقرة 

ميكن للربملان الفيدرايل مبوافقة من جمل�س الربملان اأن يعلن عن تعر�س الإقليم الفيدرايل لعدوان 

احلكومة  من  طلب  على  بناء  الإعالن  هذا  ويكون  الوقوع.  و�سيك  بالعدوان  لتهديد  اأو  م�سلح، 

الفيدرالية، يتطلب موافقة ثلثي اأغلبية الأ�سوات املعرب عنها ومن اأغلبية اأع�ساء الربملان الفيدرايل 

اأدنى. كحد 

الفقرة 2

املعرب  الأ�سوات  اأغلبية  ثلثي  الدفاع مبوافقة  تعلن حالة  اأن  الدفاع  امل�سرتكة يف حالة  للجنة  ميكن 

عنها ومن اأغلبية اأع�ساء الربملان الفيدرايل كحد اأدنى اإذا اقت�سى الو�سع اتخاذ اإجراءات فورية، 

ووجود موانع قاهرة حالت دون عقد اجتماع الربملان الفيدرايل يف الوقت املنا�سب، اأو مل ي�ستطع 

القرار. له، لتخاذ  القانوين  الن�ساب  التداول ب�سبب عدم اكتمال 
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3 الفقرة 

اجلريدة  يف   ،82 املادة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الإعالن،  باإ�سدار  الفيدرايل  الرئي�س  ياأمر 

الر�سمية للقانون الفيدرايل. ويتم اإ�سداره بطرقة اأخرى اإذا تعذر يف الوقت املنا�سب، وُين�رش لحقًا 

الفيدرالية. الر�سمية  الظروف، يف اجلريدة  متى �سمحت 

4 الفقرة 

يعترب الإعالن عن حالة الدفاع قائما و�سادرا اإذا تعر�س الإقليم الفيدرايل لهجوم م�سلح، يف الوقت 

الفيدرالية املخت�سة تتوفر على �رشوط الإعالن وفقا ملا  الذي يبداأ فيه الهجوم ومل تكن الأجهزة 

الذي  الوقت  يف  الفيدرايل  الرئي�س  ذلك  عن  وُيبلغ  املادة،  هذه  من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو 

الظروف. فيه  ت�سمح 

5 الفقرة 

الدفاع  باإعالنات حول وجود حالة  يقوم  اأن  الفيدرايل،  الربملان  الفيدرايل، مبوافقة  للرئي�س  ميكن 

وفقا لقانون الوليات اإذا كان قد �سدر الإعالن عن حالة الدفاع، وتعر�س الإقليم الفيدرايل لهجوم 

امل�سرتكة  اللجنة  املادة، وحتل  2 من هذه  الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  لل�رشوط  م�سلح، وذلك طبًقا 

الفيدرايل. الربملان  حمل 

املادة 115/ ب 

1 الفقرة 

الدفاع.  الفيدرايل مبجرد الإعالن عن حالة  الرئي�س  اإىل  للقوات امل�سلحة  العليا  القيادة  حتول 

املادة 115/ ج

1 الفقرة 

هو  ملا  وفقا  امل�سرتكة  الت�رشيعية  املجالت  يف  الدفاع،  حالة  اأثناء  الفيدرالية  اإىل  الت�رشيع  ي�سند 

من�سو�س عليه يف الفقرتني 2 و3 من هذه املادة، وبغ�س النظر عن اأحكام الفقرة 2 من املادة 76، 

والعدد 2 من الفقرة 1، والفقرات من 2 اإىل 4 من املادة 77، واملادة 78، والفقرة 1 من املادة 82.
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2 الفقرة 

اأن: اإذا كانت الظروف تقت�سي، خالل حالة الدفاع، قانونا فيدراليا حلالة الدفاع،  ميكن 

يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  على  خالفا  امللكية،  نزع  يف  التعوي�سات  موؤقتة  ب�سورة  1.  تنظم 

14؛ 3 من املادة  العدد 2 من الفقرة 

2.  يحدد احلرمان من احلرية للمدة املن�سو�س عليها يف العدد 3 من الفقرة 2 من املادة 104، 

.3 1 من الفقرة  والعدد 

3 الفقرة 

يطبق العدد 2 من الفقرة 3 من املادة 115 اأ على اإ�سدار هذه القوانني مع اإجراء التعديالت الالزمة.

املادة 115/ د

1 الفقرة 

حتل اللجنة امل�سرتكة حمل الربملان الفيدرايل وجمل�س الربملان ومتار�س �سالحياتهما كهيئة واحدة، 

اأع�سائها على  اأغلبية  باأغلبية ثلثي الأ�سوات املعرب عنها، والتي ت�سمل  الدفاع،  اأكدت يف حالة  اإذا 

الأقل، وجود موانع قاهرة حتول دون اجتماع الربملان الفيدرايل يف الوقت املنا�سب، اأو باأن ن�سابه 

القانوين غري مكتمل.

2 الفقرة 

ل ميكن للجنة امل�سرتكة اأن تعدل اأو تلغي اأو توقف التطبيق الكلي اأو اجلزئي مبوجب قانون هذا 

القانون الأ�سا�سي، ول متلك اأي �سالحية لإ�سدار قوانني وفًقا للعدد 2 من الفقرة 1 من املادة 23، 

.29 24، اأو املادة  1 من املادة  اأو الفقرة 

املادة 115/ ه�

1 الفقرة 

اأن تقوم: الأو�ساع  ملا تقت�سيه  الدفاع، وتبعا  الفيدرالية يف حالة  ميكن للحكومة 

1. بن�رش قوات �رشطة احلدود الفيدرالية يف الإقليم الفيدرايل كله؛

�سلطات  واإىل  الوليات،  وحكومات  الفيدرالية  الإدارية  ال�سلطات  اإىل  التعليمات  2.  باإ�سدار 

اأن تفو�س هذه ال�سالحية ملن حتددهم  لها  اأمرا عاجال، وميكن  اإذا ما راأت ذلك  للوليات، 

الوليات. اأع�ساء حكومات  من 
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2 الفقرة 

يبلغ الربملان الفيدرايل وجمل�س الربملان، واللجنة امل�سرتكة فورا بالتدابري املتخذة وفقا للفقرة 1 

من هذه املادة.

املادة 115/ و

ل ميكن اأن ينتق�س من و�سع املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، اأو من القيام مبهامها اأو من ق�ساتها. 

ول ميكن اأن يعدل القانون الفيدرايل املُنظم لعمل املحكمة الد�ستورية بقانون ت�سعه اللجنة امل�سرتكة 

اإل اإذا وافقت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية عليه، وكان �رشوريا ل�سمان القيام بوظائفها. وميكن 

لها اتخاذ التدابري الالزمة للقيام بوظيفتها حتى ي�سدر هذا القانون. وتتخذ املحكمة الد�ستورية 

الق�ساة احلا�رشين. باأغلبية  املادة  2 و3 من هذه  للفقرتني  الفيدرالية قراراتها وفقا 

املادة 115/ ز

1 الفقرة 

حالة  بانتهاء  للوليات،  الت�رشيعية  للجمعيات  اأو  الفيدرايل،  للربملان  النتخابية  الفرتات  تنتهي 

اأ�سهر من انتهاء  اأ�سهر من انتهائها. وتنتهي ولية الرئي�س الفيدرايل بعد ت�سعة  الدفاع بعد �ستة 

تنق�سي  اأن  يتعني  الفيدرالية، والتي  الد�ستورية  املحكمة  اأع�ساء  اأحد  الدفاع، وتنتهي ولية  حالة 

اإنهاء حالة الدفاع. اأ�سهر من  خالل حالة الدفاع، بعد �ستة 

2 الفقرة 

تنتخب اللجنة امل�سرتكة م�ست�سارًا فيدراليا جديدًا باأغلبية الأع�ساء الذين تتاألف منهم، اإذا كان من 

اجلديد.  املر�سًح  امل�سرتكة  اللجنة  على  الفيدرايل  الرئي�س  ويقرتح  �رشوريًا،  امل�سرتكة  اللجنة  قبل 

انتخاب  خالل  من  اإل  الفيدرايل  امل�ست�سار  �سد  رقابة  ملتم�س  تقدم  اأن  امل�سرتكة  للجنة  ميكن  ول 

اأع�سائها. ثلثي  وباأغلبية  له  خلف 

3 الفقرة 

اأثناء حالة الدفاع. ل يتم حل الربملان الفيدرايل 

املادة 115/ ح

1 الفقرة 

ميكن حلكومات الوليات اأو لل�سلطات اأو للمندوبني املعينني من قبلها، اأن تتخذ التدابري املن�سو�س 

مواتية  غري  املخت�سة  الفيدرالية  الأجهزة  ظروف  تكن  مل  اإذا   ،115 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليها 
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لتخاذ التدابري الالزمة لدفع اخلطر، اأو اإذا تطلبت الو�سعية التي ل حتتمل اتخاذ اإجراء م�ستقل 

وفوري يف مناطق حمددة من الإقليم الفيدرايل.

2 الفقرة 

ميكن للحكومة الفيدرالية، اأو لروؤ�ساء حكومات الوليات بالن�سبة لدوائرها الر�سمية، اأو لروؤ�ساء 

1 من هذه املادة. اأن يلغوا التدابري امُلتخذة يف اأي وقت وفقا للفقرة  الإدارات الفيدرالية، 

املادة 115/ ط

1 الفقرة 

يوِقف العمل بالقوانني ال�سادرة وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املواد 115/ج، و115/هـ، و115/ز، 

على  بناء  �سابقا  ال�سادرة  الأحكام  على  هذا  يطبق  ول  القوانني،  لهذه  التطبيقية  املرا�سيم  واأي�سا 

115/ج، و115/هـ، و115/ز. ما هو من�سو�س عليه يف املواد 

2 الفقرة 

اأقرتها اللجنة امل�سرتكة، واملرا�سيم التطبيقية لهذه القوانني يف اأجل  ي�ستمر العمل بالقوانني التي 

اأق�ساه �ستة اأ�سهر بعد نهاية حالة الدفاع. وي�ستمر العمل بالقوانني التي تت�سمن اأحكاًما خمالفة 

نهاية  عن  تزيد  ل  ملدة  و107  و106،  و104/اأ،  و91/ب،  91/اأ،  املواد  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا 

ال�سنة املالية التالية بعد انتهاء حالة الدفاع. وميكن اأن تعدل هذه القوانني بقانون فيدرايل يوافق 

اإقرار ما هو من�سو�س عليه يف الف�سلني الثامن/اأ، والعا�رش. اإىل  عليه جمل�س الربملان، والرجوع 

املادة 115/ ي

1 الفقرة 

ميكن للربملان الفيدرايل، اأن يلغي القوانني ال�سادرة من اللجنة امل�سرتكة يف اأي وقت مبوافقة جمل�س 

الربملان. وميكن ملجل�س الربملان اأن يطالب الربملان الفيدرايل باتخاذ قرار ب�ساأن هذه امل�ساألة. وتلغى 

اإذا  اأو احلكومة الفيدرالية لدفع اخلطر،  ِقَبل اللجنة امل�سرتكة،  بقية التدابري الأخرى املتخذة من 

الفيدرايل وجمل�س الربملان. قرر ذلك الربملان 

2 الفقرة 

الرئي�س  ي�سدره  قرار  بوا�سطة  ُيعلن  اأن  الربملان،  جمل�س  من  مبوافقة  الفيدرايل،  للربملان  ميكن 

الفيدرايل يف اأي وقت انتهاء حالة الدفاع، وميكن ملجل�س الربملان اأن يطالب الربملان الفيدرايل باتخاذ 
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قرار يف هذا الأمر. ويجب اأن يعلن عن نهاية حالة الدفاع يف اأقرب وقت اإذا اختفت الظروف التي 

اأدت اإىل اإ�سدار قرارها.

3 الفقرة 

ال�سالم. اإقرار  يقرر بوا�سطة قانون 

الف�صل احلادي ع�رش

اأحكام انتقالية واأحكام ختامية

املادة 116

1 الفقرة 

يعترب اأملانيا، وفقا لهذا القانون الأ�سا�سي، كل من يتمتع باجلن�سية الأملانية اأو جلاأ اإىل اإقليم الرايخ 

اأو كزوج،  اأو منفيا ينتمي لل�سعب الأملاين  1937 ب�سفته لجئا  31 دي�سمرب  الذي كان موجودا يف 

اأو له ذرية منهم، ما مل ين�س القانون على خالف ذلك.

2 الفقرة 

30 يناير  بني  ما  منها  وحرموا  الأملانية،  باجلن�سية  متتعوا  الذين  وذرياتهم  الأ�سخا�س  ي�ستعيد 

اأو دينية، جن�سيتهم بناء على طلب منهم. ول  1945 لأ�سباب �سيا�سية، اأو عرقية،  1933 و8 مايو 

يعترب هوؤلء حمرومني اأبدا من جن�سيتهم، اإذا كانوا قد حددوا �سكنهم يف اأملانيا قبل 8 مايو 1945، 

باإرادتهم على العك�س من ذلك. ومل يعربوا 

املادة 117 

 1 الفقرة 

حتى   3 املادة  من   2 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  مع  تتعار�س  قانونية  باأحكام  العمل  ي�ستمر 

.1953 31 مار�س  اأن ي�ستمر العمل بها بعد  تتم مالءمتها مع هذا القانون الأ�سا�سي، ول ميكن 

2 الفقرة 

تلغى  اأن  اإىل  ال�سكن،  يف  احلايل  العجز  ب�سب  الإقامة  من حرية  التي حتد  بالقوانني  العمل  ي�ستمر 

فيدرايل. بقانون 
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املادة 118

ميكن اأن تتم اإعادة التنظيم الإقليمي لوليات بادن، وڤورمتربغ-بادن، وڤورمتربغ-هوِهن ت�سوِلرن 

املعنية.  الوليات  اتفاق بني  بوا�سطة   ،29 املادة  عليه يف  ما هو من�سو�س  اإىل وليات، مع مراعاة 

التو�سل  اإذا مل يتم  اأن ين�س على ا�ستفتاء �سعبي  التنظيم بقانون فيدرايل يجب  اإعادة هذا  وينظم 

اإىل اتفاق بني الوليات.

املادة 118/اأ

اأن يعاد التنظيم الإقليمي يف الأقاليم التي ت�سمل وليتي برلني وبراندنبورغ، ويتم ذلك مع  ميكن 

�سكانهما  من  الت�سويت  يف  احلق  له  من  ومب�ساركة   ،29 املادة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  مراعاة 

الوليتني. اتفاق بني  وبوا�سطة 

املادة 119 

ميكن للحكومة الفيدرالية، مبوافقة جمل�س الربملان، اأن ت�سدر مرا�سيم قوانني يف املجالت املنظمة 

الوليات،  على  توزيعهم  اأجل  من  واملُهاجرين،  بالالجئني  املتعلقة  امل�سائل  يف  الفيدرالية  بالقوانني 

ت�سدر  اأن  الفيدرالية  للحكومة  تفو�س  اأن  وميكن  ذلك،  ينظم  فيدرايل  قانون  ي�سدر  ريثما  وذلك 

اإىل  التعليمات  هذه  توجه  حا�سًما،  عن�رًشا  الوقت  يكن  مل  واإذا  بعينها.  تعليمات خا�سة يف حالت 

الوليات. العليا يف  ال�سلطات 

املادة 120 

 1 الفقرة 

عن  الناجمة  واخلارجية  الداخلية  الأعباء  من  الحتالل، وغريها  تكاليف  نفقات  الفيدرالية  تتحمل 

احلرب، وذلك على النحو الذي تنظمه قوانني فيدرالية بالتف�سيل. وتبعا للقدر الذي تنظم القوانني 

الفيدرالية من خالله هذه الأعباء، اعتبارا من 1 ت�رشين الأول/اأكتوبر 1969 اأو قبل هذا التاريخ، 

يتحمل كل من الفيدرالية والوليات بالتنا�سب بينهما هذه النفقات طبقًا لهذه القوانني الفيدرالية. 

واإذا ما قد جرى الوفاء بالنفقات الناجمة عن اأعباء احلرب هذه، والتي مل يتم تنظيمها اأو �ستنظمها 

التي  الأخرى  الكيانات  اأو  البلدية،  احتاد  اأو  البلديات  اأو  الوليات،  قبل  من  الفيدرالية،  القوانني 

1965، اأو قبل ذلك  1 ت�رشين الأول/اأكتوبر  توؤدي مهام الوليات اأو البلديات، اعتباًرا من تاريخ 

الفيدرالية  وت�سطلع  التاريخ.  هذا  بعد  حتى  النفقات  هذه  بتحمل  الفيدرالية  تلتزم  ل  التاريخ، 

التاأمني �سد البطالة، وامل�ساعدات  التاأمني الجتماعي، مبا يف ذلك  مب�سوؤولية دعم الوفاء بتكاليف 
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العامة للعاطلني. ول ُيف�رش تنظيم توزيع الأعباء الناجمة عن احلرب بني الفيدرالية والوليات على 

اآثار احلرب.  التعوي�س عن  باأي قانون يتعلق باملطالبات بحقوق  اأنه مي�س 

2 الفقرة 

النفقات. التي تتوىل فيها  اللحظة  الفيدرالية يف  اإىل  تنقل املوارد 

املادة 120/ اأ

1 الفقرة 

اأن حتدد  الربملان،  تتطلب موافقة جمل�س  التي  املوظفني  تعوي�سات  بتنفيذ  املتعلقة  للقوانني  ميكن 

بتفوي�س من  للوليات  التنفيذ  فيه  يعود  الذي  واملجال  للفيدرالية،  التنفيذ  فيها  يعود  الذي  املجال 

العليا  الفيدرالية  ولل�سلطات  الفيدرالية  احلكومة  اإىل  ت�سند  التي  الإمكانيات  واأي�سا  الفيدرالية 

اإىل مكتب معادلة الأعباء الفيدرايل. ول يحتاج مكتب  اأو جزئيا،  85، كليا  املخت�سة مبوجب املادة 

معادلة الأعباء الفيدرايل يف ممار�سته لهذه ال�سالحيات اإىل موافقة جمل�س الربملان، اإل يف احلالت 

معادلة  )مكاتب  الوليات  يف  العليا  الر�سمية  الدوائر  اإىل  تعليماته  املكتب  هذا  يوجه  حيث  العاجلة 

الأعباء يف الوليات(.

2 الفقرة 

.87 2 من املادة  2 من الفقرة  ل يتاأثر ما هو من�سو�س عليه يف العدد 

املادة 121

الأع�ساء،  واأغلبية  الفيدرايل،  الربملان  اأع�ساء  اأغلبية  الأ�سا�سي،  القانون  هذا  لأحكام  طبقا  تعترب، 

القانوين. اأع�سائها  عدد  اأغلبية  الفيدرالية،  الت�رشيعية  يف اجلمعية 

املادة 122 

 1 الفقرة 

الأ�سا�سي  القانون  هذا  يف  املقررة  الت�رشيعية  ال�سلطات  طرف  من  حمفوظة  ب�سفة  القوانني  تقرر 

الفيدرايل. ابتداء من اجتماع الربملان 
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2 الفقرة 

تنتهي �سالحيات الأجهزة الت�رشيعية والأجهزة امل�ساعدة يف ال�سوؤون الت�رشيعية، وفًقا للفقرة 1 

من هذه املادة منذ ذلك التاريخ.

املادة 123

 1 الفقرة 

هذا  مع  يتعار�س  مل  ما  الفيدرايل  الربملان  انعقاد  قبل  العمل  به  اجلاري  بالقانون  العمل  ي�ستمر 

الأ�سا�سي. القانون 

2 الفقرة 

تظل املعاهدات التي اأبرمها الرايخ الأملاين والتي تتعلق مبجالت تتبع نطاق الخت�سا�س الت�رشيعي 

املعنية،  الأطراف  واعرتا�سات  حقوق  كافة  مراعاة  ومع  الأ�سا�سي  القانون  لهذا  وفقا  للوليات 

املبادئ  مبوجب  كذلك  كونها  يف  وت�ستمر  �سحيحة.  معاهدات  تكون  اأن  �رشيطة  املفعول،  ال�سارية 

العامة للقانون، واإىل حني اإبرام معاهدات دولية جديدة من قبل اجلهات املخت�سة بذلك وفقا لهذا 

اأحكام. اأخرى بناء على ما تت�سمنه من  اإنهاوؤها بطريقة  اأن يجري  اإىل  اأو  القانون الأ�سا�سي، 

املادة 124 

يحول القانون املتعلق مبجالت الت�رشيع املحفوظ للفيدرالية اإىل قانون فيدرايل يف نطاق �رشيانه.

املادة 125

الفيدرايل �سمن نطاق �رشيانه: للقانون  امل�سرتك  الت�رشيع  املتعلق مبجالت  القانون  يتحول 

اأكرث من املناطق املكر�س فيها؛ اأو  اإذا كان يطبق ب�سكل موحد يف منطقة   .1

مايو   8 يف  ال�سابق  الأملاين  للرايخ  قانون  بوا�سطتها  عدل  قانونية  اأحكاما  يعالج  كان  2.  اإذا 

.1945

املادة 125/ اأ

1 الفقرة 

فيدرايل،  كقانون  عليه  متت  املوافقة  كانت  اإذا  فيدرايل  قانون  لأنه  قانون  على  يوافق  اأن  ميكن  ل 

7 من  العدد  اأو   ،74 املادة  1 من  الفقرة  عليه يف  ملا هو من�سو�س  يعدل وفقا  اأن  اإذا كان يجب  اإل 
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من  2/اأ  الفقرة  من   2 العدد  اأو   ،85 املادة  من   1 الفقرة  من   2 العدد  اأو   ،84 املادة  من   1 الفقرة 

اأن  وميكن   ،98 املادة  من   3 الفقرة  من   2 العدد  اأو  و75  74/اأ،  املادتني  يلغي  اأو  105/اأ،  املادة 

بقانون ولية. يعو�س 

2 الفقرة 

ل ميكن اأن يوافق على قانون باأنه قانون فيدرايل اإذا متت املوافقة عليه كقانون فيدرايل بناء على 

ما هو من�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 72 يف �سكله اجلاري به العمل اإىل 15 نوفمرب 1994، 

72، ويعو�س بقانون الوليات. 2 من املادة  اأن يوافق عليه ب�سبب تعديل الفقرة  ولكن ميكن 

6 الفقرة 

اأ�سدرته  قد  كان  اإذا  اإل  ولية  قانون  باأنه  قانون  على  يوافق  اأن   ،73 املادة  تعديل  عند  ميكن،  ل 

اأن يعو�س بقانون فيدرايل. الوليات، وي�ستمر العمل به كقانون ولية. وميكن 

املادة 125/ ب

1 الفقرة 

 ،2006 اأيلول/�سبتمرب   1 اإىل  ال�سارية  �سيغتها  يف   75 املادة  على  بناء  اأُ�سدر  قانون  اأي  ي�ستمر 

فيدرايل.  كقانون  املفعول  �ساري  فيدرايل،  كقانون  اأي�سًا  التاريخ  ذلك  بعد  حتى  اإ�سداره  واأمكن 

تغيري.  اأي  دون  ال�ساأن  هذا  يف  الت�رشيعات  باإ�سدار  املتعلقة  الوليات  وواجبات  وتظل �سالحيات 

وميكن للوليات اإ�سدار، لوائح مغايرة لهذا القانون يف املجالت امل�سار اإليها يف اجلملة الأوىل من 

تلك  يف  التنظيمية  القرارات  هذه  ت�سدر  اأن  للوليات  ميكن  ل  ذلك،  ومع   .72 املادة  من  الفقرة 3 

املجالت املذكورة يف الفقرات 2، و5، و6 من اجلملة الأوىل من املادة 72 اإل بالقدر الذي ت�ستخدم 

فيه الفيدرالية �سالحياتها لإ�سدار الت�رشيعات بعد 1 اأيلول/�سبتمرب 2006، ويف احلالت املن�سو�س 

عليها يف البندين 2 و5 اعتبارا من 1 كانون الثاين/يناير 2010 على الأكرث، ويف احلالت املن�سو�س 

2008 على الأكرث.  1 اآب/اأغ�سط�س  6 اعتبارا من  عليها يف البند 

2 الفقرة 

ميكن للوليات اأن تتبنى تنظيمات خمالفة للقوانني الفيدرالية التي متت املوافقة عليها وفقا ملا هو 

1 �سبتمرب 2006،  قبل  العمل  بها  اجلاري  �سيغتها  يف   84 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س 

وتنظيمات حول امل�سطرة الإدارية اإىل 31 دي�سمرب 2008، لكن ل ميكن ابتداء من 1 �سبتمرب 2006 

اإل بقانون فيدرايل. اأن تعدل امل�ساطر الإدارية 
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املادة 125/ج

 1 الفقرة 

31 دي�سمرب  اإىل   91 املادة  2 من  الفقرة  بناء على  املوافقة عليه  الذي متت  بالقانون  العمل  ي�ستمر 

.2006 1 �سبتمرب  اإىل  1 يف �سيغتها اجلاري بها العمل  1 من الفقرة  2006 وي�ستمر معه العدد 

2 الفقرة 

 ،2006 �سبتمرب   31 اإىل  104/اأ  املادة  4 من  الفقرة  املن�سو�س عليها يف  بالتنظيمات  العمل  ي�ستمر 

يف  اأ�سدرت  التي  للوائح  وبالن�سبة   .2006 الأول/دي�سمرب  كانون   31 حتى  �رشيانها  وي�ستمر 

6 من قانون متويل  1 من املادة  جمال متويل املوا�سالت البلدية ب�ساأن برامج خا�سة وفقا للفقرة 

يف  املادة 104/اأ  من   4 للفقرة  وفقا  املقررة  التنظيمية  القرارات  من  وغريها  البلدية،  املوا�سالت 

�سيغتها ال�سارية حتى 1 اأيلول/�سبتمرب 2006، فاإنها ت�ستمر �سارية املفعول حتى 31 كانون الأول/

اأو يف الوقت احلايل. باإلغائها م�سبًقا  اإ�سدار قرار  2019، �رشيطة عدم  دي�سمرب 

املادة 126 

للقانون  القانونية  الأحكام  تطبيق  ا�ستمرار  حول  اخلالفات  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حتل 

الفيدرايل.

املادة 127 

ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية، مبوافقة حكومات الوليات املعنية، وخالل �سنة بعد اإ�سدار 

هذا القانون الأ�سا�سي، اأن ت�سع قانونا يتعلق باإدارة املنطقة القت�سادية املتحدة يف وليات بان، 

وبرلني الكربى وراين لند-بفالت�س، وڤورمتربغ-هوهن ت�سولرن، اإذا ا�ستمر �رشيان هذا القانون 

.125 اأو املادة   124 كقانون فيدرايل وفقا للمادة 

املادة 128 

تعليمات  اإمكانيات لإعطاء  اإذا كانت تن�س على  العمل  بها  القوانني اجلاري  باأحكام  العمل  ي�ستمر 

اآخر. 84 حتى يقرر القانون �سيئا  5 من املادة  وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 
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املادة 129 

 1 الفقرة 

منحت  اإذا  ف�ساعدا،  الآن  من  جمالها  يف  خمت�سة  اأ�سبحت  التي  الأجهزة  اإىل  ال�سالحيات  تنتقل 

قانونية  اأحكام  اأو  مرا�سيم  لإ�سدار  فيدرايل  كقانون  العمل  بها  ا�ستمر  التي  القانونية  الأحكام 

اإدارية عامة، اأو القيام باأعمال اإدارية. وتتخذ احلكومة الفيدرالية يف حالت ال�سك قرارا م�سرتكا 

اأن ين�رش هذا القرار. بالتفاق مع جمل�س الربملان، ويجب 

2 الفقرة 

متار�س الأجهزة املخت�سة وفقا لقانون الولية املعنية اإذا كانت الأحكام القانونية ال�سارية كقانون 

ملثل هذه الرتخي�س. للولية 

3 الفقرة 

ل يرتتب اأي اأثر على ترخي�س اإذا كان يحيل على الأحكام القانونية املن�سو�س عليها يف الفقرتني 1 

و2 من هذه املادة وتوؤثر على تعديلها، اأو اإ�سافة لها، اأو باإ�سدار م�ساطر اأو اأحكام لها قوة القانون. 

4 الفقرة 

اإذا كانت الأحكام القانونية التي حتيل على  1 و2 من هذه املادة بالقيا�س،  اأحكام الفقرتني  تطبق 

اإىل موؤ�س�سات مل تعد موجودة. اأو  اأحكام قانونية غري �سارية املفعول، 

املادة 130 

 1 الفقرة 

تخ�سع اإىل احلكومة الفيدرالية الأجهزة الإدارية وبقية املوؤ�س�سات الإدارية العمومية، اأو العدالة 

بني  اتفاقيات  اإىل  اأو  ولية  قانون  اإىل  تخ�سع  ل  التي  العدل،  اإقامة  اأو  العامة  الإدارة  تخدم  التي 

وجمل�س  اأملانيا،  غرب  جنوب  يف  احلديدية  بال�سكك  املرتبطة  الإدارة  اأي�سا  لها  وتخ�سع  الوليات، 

الفيدرالية مبوافقة جمل�س  احلكومة  وتنظم  الفرن�سي،  الحتالل  ملنطقة  والت�سالت  الربيد  اإدارة 

اأو ت�سفيتها. اأو حلها،  نقلها،  الربملان طريقة 

2 الفقرة 

املخت�س. الفيدرايل  الوزير  اإىل  الإدارات واملوؤ�س�سات  للموظفني يف  العليا  التاأديبية  ال�سلطة  ت�سند 
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3 الفقرة 

تخ�سع التعاونيات وموؤ�س�سات القانون العام، التي ل تتبع مبا�رشة للوليات، ول تقوم ا�ستنادا 

اأعلى �سلطة فيدرالية خمت�سة. اإىل رقابة  اتفاقيات بني الوليات،  اإىل 

املادة 131

كانوا  الذين  واملهجرين،  الالجئني  ي�سمل  �سخ�س،  لأي  القانونية  الو�سعية  فيدرايل  قانون  ينظم 

بقانون  تتعلق  ل  لأ�سباب  وظائفهم  وتركوا   1945 مايو   8 حدود  اإىل  العمومية  الوظيفة  خدمة  يف 

الوظيفة العمومية، اأو باأحكام التفاقات اجلماعية، ومل يتم اإعادتهم اإىل الآن اإىل منا�سبهم ال�سابقة، 

اإليهم وظائف تالئم و�سعيتهم ال�سابقة. ويطبق نف�س التنظيم على الالجئني واملُهجرين،  اأو ت�سند 

1945، واأ�سبحوا ل يتقا�سون هذه املعا�سات، اأو املزايا  8 مايو  الذين كان لهم احلق يف معا�سات 

ل  اجلماعية.  التفاقات  بقانون  اأو  العمومية،  الوظيفة  بقانون  لها  عالقة  ل  لأ�سباب  ال�سلة  ذات 

ميكن اأن يطبق القانون بخ�سو�س ذلك اإل بعد اأن يدخل القانون الفيدرايل املتعلق به حيز التنفيذ، 

اآخر. اإذا نظمت الوليات �سيئا  اأو 

املادة 132 

 1 الفقرة 

اأو  التقاعد  على  يحال  اأن  الفيدرايل،  للربملان  اجتماع  لأول  املوالية  اأ�سهر  �ستة  اأجل  يف  ميكن، 

يتولون  الذين  العموميون والق�ساة  املوظفون  اأجر،  اأقل  اأو يف من�سب  ال�ستيداع  يو�سع يف حالة 

يفتقدون  كانوا  اإذا  التنفيذ،  حيز  الأ�سا�سي  القانون  هذا  دخول  مبجرد  احلياة،  مدى  منا�سبهم 

ب�سكل مماثل على  القاعدة  املطلوبة يف منا�سبهم احلالية. وتطبق هذه  ال�سخ�سية واملهنية  للكفاءة 

باأجر �سمن  املرفق  املتعاقدين مع  اأن تخالف  اأجور، وميكن  املرفق بدون  املتعاقدين مع  العاملني 

اإنهاء تعيينهم  اأو الق�ساة، الذين ل ميكن  اإليها �سابقا بخالف موظفي اخلدمة العامة  املدة امل�سار 

وفق نظام التعيني بالختيار. وميكن يف حالة املوظفني احلكوميني العاملني برواتب والذين ميكن 

اإنهاء تعيينهم وفق نظام تعيني بالختيار، تلغى خالل نف�س املدة، مدد الإنذار املتجاوزة لتلك املدد 

امل�ساومة اجلماعية. اتفاقات  عليها يف  املن�سو�س 

2 الفقرة 

ل يطبق ما هو من�سو�س عليه يف الفقرة ال�سابقة على اأع�ساء املرفق العمومي غري املعنيني بالأحكام 

املتعلقة بـ »التحرر من ال�سرتاكية القومية والت�سّلط الع�سكري«، اأو الذين كانوا �سحايا لال�سرتاكية 

اإذا كان هناك �سبب مهم يرتبط ب�سخ�سيتهم. اإل  القومية 
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3 الفقرة 

ميكن للمت�رشرين اأن يرفعوا دعوى ق�سائية وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 4 من املادة 19.

4 الفقرة 

الربملان.  الفيدرالية، ويوافق عليه جمل�س  التنظيم مبر�سوم ت�سدره احلكومة  يكون 

املادة 133

املوحدة. املنطقة القت�سادية  اإدارة  الفيدرالية حقوق وواجبات  تتوىل 

املادة 134

1 الفقرة 

الفيدرالية. اإىل  الرايخ،  اأموال  اأ�سا�سا  تفوت 

2 الفقرة 

القانون  لهذا  وفقا  الإدارية  للمهام  تُخ�س�س  اأن  الأ�سا�سي  هدفها  كان  اإذا  جمانا  الأموال  تنقل 

اإىل  اأو  املهام  تلك  حاليا  اإليها  ت�سند  اأجهزة  اإىل  الفيدرالية  الإدارة  مهام  من  تكن  ومل  الأ�سا�سي، 

لهذا  وفقا  الوليات  توؤديها  اإدارية  ملهام  موؤقت،  غري  ب�سكل  فقط  حاليا  ت�ستعملها  التي  الوليات 

اإىل الوليات. اأي�سا  اأخرى  اأموال  اأن تنقل  للفيدرالية  القانون الأ�سا�سي. وميكن 

3 الفقرة 

ترجع الأموال التي و�سعتها الوليات والبلديات اأو احتاد البلدية جمانا حتت ت�رّشف الرايخ اإىل 

ممتلكات الوليات والبلديات اأو احتاد البلديات ما مل تكن الفيدرالية يف حاجٍة اإليها ملهامها الإدارية.

4 الفقرة 

الربملان. اأن يوافق عليه جمل�س  التنظيم بقانون فيدرايل يقت�سي  يكون 

املادة 135

1 الفقرة 

مايو   8 بعد  ولية  اإىل  الإقليم  انتماء  تغري  اإذا  حاليا،  فيها  توجد  التي  الولية  اإىل  الأموال  ت�سند 

التنفيذ. الأ�سا�سي حيز  القانون  1945 وحتى دخول هذا 
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2 الفقرة 

تعد  مل  والتي  العام  للقانون  اخلا�سعة  واملوؤ�س�سات  الأخرى  الهيئات  اأو  الوليات  اأموال  حتول 

قائمة، ويكون هذا التحويل وفقا لالأهداف الذي ُخ�س�ست له يف الأ�سل وب�سكل اأ�سا�سي يف املهام 

التي ت�ستعمل فيه حاليا.  اأو لالأهداف  الإدارية، 

3 الفقرة 

اإىل الولية التي  حتول الأموال العقارية، وما يتبعها من ملحقات الوليات التي مل تعد موجودة، 

1 من هذه املادة. اإليها يف الفقرة  اإذا كانت من بني الأموال امل�سار  اأرا�سيها  تقع يف 

4 الفقرة 

هذه  من  و3   1 الفقرات  يف  عليه  من�سو�س  هو  عما  يبعد  تنظيم  فيدرايل،  بقانون  يعتمد،  اأن  ميكن 

لإقليم. اأو م�سلحة خا�سة  للفيدرالية،  املرجحة  امل�سلحة  اقت�ست ذلك  اإذا  املادة، 

5 الفقرة 

وتق�سيمها،  املواريث  من  تبقى  ما  كل  عليه،  الربملان  جمل�س  موافقة  يتطلب  فيدرايل،  قانون  ينظم 

موؤ�س�سات  اأو  الهيئات  اأو  الوليات  بني  اتفاق  بوا�سطة   1952 يناير   1 قبل  تنظيمها  يتم  مل  اإذا 

املعنية. العام  القانون 

6 الفقرة 

الفيدرالية الحتادية. وتكون  اإىل  القانون اخلا�س  ال�سابقة يف �رشكات  اأ�سهم ولية برو�سيا  تنتقل 

املبداأ. ت�ستبعد هذا  اأحكاما  اأن يت�سمن  بقانون فيدرايل ميكن  منظمة 

7 الفقرة 

تنتقل الأموال وفقا ملا هو من�سو�س عليه من 1 اإىل 3 اإذا دخل هذا القانون الأ�سا�سي اإىل ولية، اأو 

اآخر. اأو ب�سكل  اأو مبوجب قانون ولية،  اأو موؤ�س�سة خا�سعة للقانون العام بقانون ولية،  هيئة، 

املادة 135/ اأ

1 الفقرة 

ميكن اأن يحدد اأي�سا، مبقت�سى ال�سلطة الت�رشيعية الفيدرالية املحفوظة يف الفقرة 4 من املادة 134، 

135 مبلغ: 5 من املادة  اأو الفقرة 
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اخلا�سعة  الأخرى  واملوؤ�س�سات  والهياآت  القدمية،  برو�سيا  والتزامات  الرايخ،  1.  التزامات 

للقانون العام والتي مل تعد موجودة.

2.  التزامات الفيدرالية اأو الهيئات اأو املوؤ�س�سات اخلا�سعة للقانون العام التي ترتبط بتحويل 

عن  النا�سئة  التزامات  واأي�سا  و135،  و134  و90   89 املواد  يف  عليها  املن�سو�س  الأموال 

.1 العدد  اإليها يف  امل�سار  الهيئات  التي اتخذتها  التدابري 

هيئات  اتخذتها  تدابري  ن�ساأت عن  والتي  البلديات  اأو احتاد  والبلديات  الوليات  3.  التزامات 

قبل 1 اأغ�سط�س �سنة 1945، من اأجل تنفيذ اأوامر قوات الحتالل، اأو اإزالة و�سعية احلالة 

الناجتة عن احلرب �سمن نطاق املهام الإدارية التي اأنيط بها الرايخ اأو كانت مفو�سة من 

طرفه.

2 الفقرة 

القانونية،  اأو هياآتها  اأملانيا الدميقراطية،  التزامات جمهورية  بالقيا�س على  اأي�سا   1 الفقرة  تطبق 

وتطبق اأي�سا على التزامات الفيدرالية اأو الهيئات اأو املوؤ�س�سات الأخرى اخلا�سعة للقانون العام، 

واملتعلقة بنقل اأموال جمهورية اأملانيا الدميقراطية اإىل الفيدرالية، اأو الوليات، اأو البلديات، وعلى 

القانونية. اأو هيئاتها  الدميقراطية  اأملانيا  اتخذتها جمهورية  تدابري  ن�ساأت عن  التي  اللتزامات 

املادة 136

1 الفقرة 

ينعقد جمل�س الربملان للمرة الأوىل يف نف�س اليوم الذي ينعقد فيه الربملان الفيدرايل لأول مرة.

2 الفقرة 

ميار�س رئي�س جمل�س الربملان وظائف الرئي�س الفيدرايل حتى يتم انتخاب اأول رئي�س فيدرايل، ول 

اأن يح�رش حل الربملان الفيدرايل. ميكن 

املادة 137

1 الفقرة 

اجلنود  اأو  العمومية  املرافق  يف  العمال  اأو  العموميني  املوظفني  انتخاب  القانون  يحدد  اأن  ميكن 

الفيدرالية، والوليات، والبلديات. املهنيني مدى احلياة والق�ساة يف 
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2 الفقرة 

برملان  اأول  انتخاب  اإجراءات  الربملاين  املجل�س  ِقَبل  من  اإ�سداره  يتعني  انتخابات  قانون  ُينظم 

الفيدرالية. اأملانيا  واأول رئي�س فيدرايل جلمهورية  الفيدرالية،  للجمعية  فيدرايل، واأول جمل�س 

3 الفقرة 

اإىل   ،41 املادة  من   2 الفقرة  مبوجب  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اخت�سا�سات  ممار�سة  ُت�سند 

املحكمة الأملانية العليا للمنطقة القت�سادية املوحدة، والتي ت�سدر قرارات طبقا لقواعدها الإجرائية 

تاأ�سي�سها. اإىل حني 

املادة 138

يف  احلايل  ب�سكلها  العدل  كتاب  مهنة  لقواعد  منظم  تعديل  اأي  عن  الوليات  حكومة  موافقة  تتطلب 

ت�سوِلرن. بادن، وباڤاريا، وڤورمتربغ-بادن، وڤورمتربغ-هوِهن  وليات 

املادة 139

ل تتاأثر الأحكام القانونية ال�سادرة ب�ساأن »حترير ال�سعب الأملاين من ال�سرتاكية القومية والت�سلط 

الأ�سا�سي. القانون  هذا  باأحكام  الع�سكري« 

املادة 140

تعترب اأحكام املواد 136 و137 و138 و139 و141 من الد�ستور الأملاين ال�سادر بتاريخ 11 اآب/

1919 جزءًا ل يتجزاأ من هذا القانون الأ�سا�سي. اأغ�سط�س 

املادة 141

ذلك  على خالف  الولية  قانون  فيها  ن�س  اأي ولية  يف   7 املادة  3 من  الفقرة  1 من  العدد  يطبق  ل 

.1949 1 يناير  يف 

املادة 142

 31 املادة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  احرتام  مع  اأي�سا،  الوليات  د�ساتري  باأحكام  العمل  ي�ستمر 

18 من هذا القانون الأ�سا�سي. اإىل   1 اإذا كانت تكفل احلقوق الأ�سا�سية ب�سكل يتطابق مع املواد 
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املادة 142/ اأ : ملغية

املادة 143

1 الفقرة 

القانون  هذا  اأحكام  يبعد  اأن  الوحدة  معاهدة  من   3 املادة  يف  اإليه  امل�سار  الإقليم  يف  للقانون  ميكن 

الأ�سا�سي لأجل ل يتجاوز 31 كانون الأول/دي�سمرب 1992. ول ميكن اأن يتم دخول النظام املقرر يف 

هذا التنظيم الأ�سا�سي حيز التنفيذ اإذا كانت الظروف خمتلفة، ول ميكن للتغيريات اأن تنتهك اأحكام 

.79 3 من املادة  19، ويجب اأن تكون متوافقة مع املبادئ املحددة يف الفقرة  2 من املادة  الفقرة 

2 الفقرة 

ي�سمح بالتغيريات للفرع الثاين، والثامن، والثامن/اأ، والتا�سع، والعا�رش، واحلادي ع�رش، وذلك 

.1995 31 دي�سمرب  يف مدة ل تتجاوز 

3 الفقرة 

املعاهدة  هذه  من   3 الفقرة  يف  اإليه  امل�سار  الإقليم  ملكية  يف  التدخالت  اأثر  بدون  يرتك  اأن  ميكن  ل 

41 من معاهدة الوحدة.  1 و2 املادة  بغ�س النظر عن الفقرتني 

املادة 143/ اأ

1 الفقرة 

اإىل  الفيدرالية  احلديدية  ال�سكك  حتويل  جمال  يف  لها  حمفوظة  ت�رشيعية  �سلطة  للفيدرالية  ت�سند 

اإجراء التعديالت الالزمة. ميكن تكليف  87/هـ مع  5 من املادة  م�رشوعات جتارية. تنطبق الفقرة 

احلديدية  لل�سكك  خدمات  لتقدمي  بقانون  الفيدرالية  احلديدية  بال�سكك  العامة  اخلدمة  موظفي 

م�سوؤولية  اأو  القانوين  بو�سعهم  امل�سا�س  دون  خا�س  قانون  مبوجب  اأن�سئت  التي  الفيدرالية 

العمل. �ساحب 

2 الفقرة 

املادة. 1 من هذه  الفقرة  القوانني ال�سادرة وفق  الفيدرالية بتنفيذ  تقوم 
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3 الفقرة 

الفيدرالية  لل�سكك احلديدية  املحلية  الركاب  بامل�سوؤولية عن خدمات  الفيدرالية يف ال�سطالع  ت�ستمر 

لإدارة  املقابلة  املهام  على  الأمر  نف�س  ويطبق   .1995 عام  الأول/دي�سمرب  كانون   31 حتى  ال�سابقة 

عليه. الربملان  يتطلب موافقة  فيدرايل  قانون  ينظمها  التفا�سيل  بال�سكك احلديدية.  النقل 

املادة 143/ ب

1 الفقرة 

التجارية  امل�رشوعات  قطاع  اإىل  الأملاين  الفيدرايل  الربيد  بهيئة  اخلا�س  ال�سندوق  حتويل  يجري 

مبوجب قانون خا�س وطبقا لقانون فيدرايل. يكون لالحتاد ال�سلطة املحفوظة للت�رشيع فيما يتعلق 

التحويل. النا�سئة عن هذا  امل�سائل  بجميع 

2 الفقرة 

اإىل  انتقالية  القائمة قبل التحويل بقانون فيدرايل لفرتة  اأن تنقل احلقوق املحفوظة لالحتاد  ميكن 

م�رشوعات جتارية توؤول اإىل كل من هيئة الربيد الفيدرايل الأملاين »دويت�سه بو�ست دين�ست« وهيئة 

ح�سته  معظم  عن  التنازل  لالحتاد  ميكن  ول  تيليكوم«.  »دويت�سه  الأملانية  الفيدرالية  الت�سالت 

القانون حيز  الأقل من دخول  �سنوات على  بعد خم�س  اإل  دين�ست  اإىل دوت�سيه بو�ست  تنتقل  التي 

الربملان. فيدراليًا مبوافقة جمل�س  قانونًا  ذلك  التنفيذ، ويتطلب 

3 الفقرة 

ُتناط مبوظفي اخلدمة العامة الفيدرالية املعينني يف الربيد الفيدرايل الأملاين منا�سب لدى املوؤ�س�سات 

اإليها، دون امل�سا�س بو�سعهم القانوين وم�سوؤولية �ساحب العمل.  التجارية اخلا�سة التي انتقلوا 

ومتار�س هذه املوؤ�س�سات �سالحيات �ساحب العمل. وُينظم التفا�سيل اخلا�سة بذلك قانون فيدرايل.

املادة 143/ ج

1 الفقرة 

من  �سنوية  مالية  مبالغ   2019 دي�سمرب   31 وحتى   2007 يناير   1 من  اعتبارا  الوليات  ت�ستحق 

املهام  اإلغاء  عن  والناجت  املالية  يف  الفيدرالية  م�ساهمات  فقدان  عن  كتعوي�س  الفيدرالية  موازنة 

م�ست�سفيات  ذلك  يف  مبا  العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  وت�سييد  تو�سعات  باأعمال  اخلا�سة  امل�سرتكة 

اأو�ساع  لتح�سني  املخ�س�سة  املالية  امل�ساعدات  فقدان  واأي�سا  التعليم،  وتخطيط  اجلامعات، 

املوا�سالت يف البلديات، ودعم م�رشوعات الإ�سكان الجتماعي. حتى 31 دي�سمرب عام 2013، حُتدد 

.2008 اإىل   2000 هذه املبالغ عن طريق ح�ساب متو�سط احل�سة املالية لالحتاد عن الأعوام من 
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2 الفقرة 

2013، يف �سورة ما يلي: 31 دي�سمرب  1 بني الوليات حتى  توزع املبالغ املالية طبقا للفقرة 

 2000 من  الفرتة  يف  ولية  كل  ن�سيب  ملتو�سط  وفقا  مقاديرها  حُت�سب  ثابتة  �سنوية  •  مبالغ 

2003؛ اإىل 

ال�سابق. امل�سرتك  بالتمويل  الوظيفي اخلا�س  للمجال  املخ�س�سة  املالية  املبالغ   •

3 الفقرة 

وفق  للوليات  املخ�س�سة  التمويل  مبالغ  به  تظل  الذي  املقدار  من  والوليات  الفيدرالية  تتحقق 

التمويل  تخ�سي�س  يتوقف   .2013 عام  نهاية  حتى  مهامها  لإجناز  و�رشورية  منا�سبة  الفقرة 1 

وفًقا للبند 2 من الفقرة 2 املتعلقة بالو�سائل املالية املخ�س�سة مبوجب الفقرة 1 اعتبارا من 1 يناير 

بذلك  ول تتاأثر  تغيري.  اأي  دون  ال�ستثمار  لغر�س  الو�سائل  حجم  تخ�سي�س  يبقى  بينما   ،2014

الثانية. الت�سامن  اتفاقية  عن  املنبثقة  التفاقات 

4 الفقرة 

عليه. الربملان  التفا�سيل، ويقت�سي موافقة جمل�س  فيدرايل  قانون  ُينظم 

املادة 143/ د

1 الفقرة 

تطبق املادتان 109 و115 يف الن�سخة �سارية املفعول حتى 31 يوليو 2009 على موازنة عام 2010 

للمرة الأخرية. تنطبق املادتان 109 و115 ب�سيغتهما ال�سارية اعتبارا من 1 اأغ�سط�س 2009 للمرة 

لالقرتا�س   2010 31 دي�سمرب  يف  القائمة  التفوي�سات  تظل  بينما   ،2011 عام  موازنة  على  الأوىل 

من ال�سناديق اخلا�سة التي تاأ�س�ست بالفعل دون م�سا�س بها. وميكن للوليات خالل الفرتة من 1 

يناير 2011 وحتى 31 دي�سمرب 2019 ووفقا لقواعدها القانونية املعمول بها، اخلروج عن اأحكام 

2020 باأحكام  اإعداد موازنات الوليات بحيث تفي موازنة عام  3 من املادة 109. ويتعني  الفقرة 

2011 وحتى  1 يناير  109. وميكن لالحتاد يف الفرتة من  3 من املادة  اجلملة اخلام�سة من الفقرة 

31 دي�سمرب 2015 اأن يخرج عن اأحكام اجلملة الثانية من الفقرة 2 من املادة 115. وينبغي البدء 

يف تقلي�س العجز القائم اعتبارا من موازنة عام 2011، ويتعني اإعداد املوازنات ال�سنوية بحيث تفي 

موازنة 2016 باأحكام اجلملة الثانية من الفقرة 2 من املادة 115، وُتنظم التفا�سيل بقانون فيدرايل.
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2 الفقرة 

اأن متنح   ،2020 يناير   1 109 اعتبارا من  املادة  3 من  الفقرة  باأحكام  ميكن م�ساعدة على اللتزام 

وليات برلني، وبرمين، و�سارلند، و�ساك�سونيا-اأنهالت، و�سلي�سفيغ- هول�ستاِين يف الفرتة من عام 

2011 وحتى عام 2019 م�ساعدات لدعم ال�ستقرار املايل من موازنة الفيدرالية مببلغ اإجمايل قدره 

800 مليون يورو �سنويًا. وُيخ�س�س من هذا املبلغ لولية برمين 300 مليون يورو، ولولية �سارلند 

نهالت و�سلي�سِفيغ – هول�ستاِين 80 مليون 
َ
260 مليون يورو، ولكل من وليات برلني و�ساك�سونيا – اأ

يورو. وُتخ�س�س مبالغ امل�ساعدات بناء على اتفاق اإداري طبقا ل�رشوط قانون فيدرايل يوافق عليه 

املجل�س الفيدرايل. وتتطلب هذه امل�ساعدات حتقيق تقلي�س كامل لعجز التمويل يف نهاية عام 2020. 

وُتنظم التفا�سيل بقانون فيدرايل يتطلب موافقة املجل�س الفيدرايل عليه ومن خالل اتفاقية اإدارية، 

املايل،  العجز  لتقلي�س  اتخاذها  الواجب  ال�سنوية  باخلطوات  املتعلقة  التفا�سيل  تلك  وخ�سو�سا 

اإىل جنب مع  والإ�رشاف على تقلي�س العجز املايل من قبل املجل�س املعني با�ستقرار امليزانية، جنبا 

فورية  م�ساعدات  مُتنح  ول  التدريجية.  التقلي�س  عملية  تنفيذ  يف  الإخفاق  حالة  يف  املرتتبة  العواقب 

بامليزانية. التنمية نظرا حلالة طوارئ ق�سوى  املايل وم�ساعدات لإعادة  لدعم ال�ستقرار 

3 الفقرة 

تتحمل الفيدرالية والوليات بالت�ساوي العبء التمويلي الناجم عن تقدمي م�ساعدات لدعم ال�ستقرار 

اأن ُتقتطع تلك امل�ساعدات من ن�سيبهما من �رشيبة القيمة امل�سافة. التفا�سيل ينظمها  املايل، على 

الربملان عليه. قانون فيدرايل يتطلب موافقة جمل�س 

املادة 144

1 الفقرة 

الأملانية   
89

الوليات  لثلثي  الت�رشيعية  اجلمعيات  عليه  ت�سادق  اأن  الأ�سا�سي  القانون  هذا  يتطلب 

فيها حلظتها. �سيطبق  التي 

89  يطلق بع�س املرتجمني على )länder( لفظ الدولة، والبع�س االآخر، وهو التيار االأغلبي يرتجمه اإىل والية مثال: انكي 

فوكا�س »...الد�ستور االأملاين يقول باأن جمهورية اأملانيا تتكون من دولة اجتماعية فيدرالية دميقراطية، وهذا يعني باأن 

الدول يف جمموعها  اأملانيا يعترب باأن هذه  )länder( يف  اأو الندار  الدول  )estado( وعبارة  16 دولة  اأملانيا تتكون من 

تتاأ�س�س على م�ستوى �سيا�سي، واإداري على امل�ستوى الوطني اأو على م�ستوى الفيدرالية...«، انظر:

– Anke Fuchs, la Experiencia alemana de descentralización, serie publicaciones 2001, análisis políticas 
coyuntural, n° 4, p. 1.
– Gustavo Garcia Capo, análisis del modelo de distribución de competencias en España y Alamana de. « La 
república federal de almunia está compuesta por un gobierno federal y dieseis estados federales », http://
www/index.html

والذي يرتجمها بالوالية قلة منهم »والرتجمة االإجنليزية للقانون االأ�سا�سي االأملاين اعتمدت لفظ )länder( الذي يعادل 

يف اللغة القانونية العربية كلمة »الوالية«.

لهذا اآثرت اأن اختار من باب الرتجيح كلمة الواليات.
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2 الفقرة 

يحق لأي ولية اأو اإقليم اأن ير�سل ممثلني عنه اإىل الربملان الفيدرايل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف 

اأية  اإىل  الأ�سا�سي  القانون  هذا  تطبيق  اإذا خ�سع   50 للمادة  وفقا  الربملان  واإىل جمل�س   ،38 املادة 

اأويف منطقة تابعة لإحداها.  ،23 قيود يف اإحدى الوليات املذكورة يف املادة 

املادة 145

1 الفقرة 

يقوم املجل�س الربملاين يف جل�سٍة علنية ُي�سارك فيها نواب برلني الكربى بامل�سادقة على هذا القانون 

ون�رشه. ب�سياغته  ويقوم  الأ�سا�سي، 

2 الفقرة 

اليوم املوايل لن�رشه. التنفيذ اعتبارا من  الأ�سا�سي حيز  القانون  يدخل هذا 

3 الفقرة 

الفيدرالية. الر�سمية  الأ�سا�سي يف اجلريدة  القانون  ُين�رش هذا 

املادة 146 

يبطل العمل بهذا القانون الأ�سا�سي، الذي يطبق على ال�سعب الأملاين كله بعد اإمتام وحدة وحرية 

الأملاين كله بحرية. ال�سعب  الذي يقرره  الد�ستور  اليوم،  التنفيذ، يف نف�س  اأملانيا، ويدخل حيز 
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الثاين امللحق 

ال�سادر لأملانيا  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة   قانون 

31/8/2015 8 يف  1951 واملعدل منه املادة  12 مار�س  يف 

م�سامني القانون

الفيدرالية املحكمة  تكوين واخت�سا�سات  الأول :  الق�سم 

الد�ستورية  امل�ساطر  الثاين :  الق�سم 

العامة  امل�ساطر  الأول :  الفرع 

اأعمال خارج الدعوى الثاين : التحقيق يف  الفرع 

للم�ساطر اخلا�سة الثالث : مناذج  الق�سم 

 13 1 من املادة  الفرع الأول : امل�ساطر يف حالة العدد 

13 2 من املادة  الفرع الثاين : امل�ساطر يف حالة العدد 

 13 2 من املادة  الفرع الثالث : امل�سطرة يف حالة العدد 

13 4 من املادة  الفرع الرابع : امل�سطرة يف حالة العدد 

13 9 من املادة  الفرع اخلام�س : العدد 

13 9 من املادة  الفرع ال�ساد�س : م�سطرة حالة العدد 

13 7 من املادة  الفرع ال�سابع : امل�ساطر يف احلالت العدد 

13 8 من املادة  الفرع الثامن : امل�ساطر حالت العدد 

13 8 من املادة  الفرع التا�سع : امل�ساطر حالت العدد 

13 اأ من املادة  6 و6  الفرع العا�رش : امل�ساطر حالت العدد 

13 13 من املادة  الفرع احلادي ع�رش : الدعاوى يف احلالت املن�سو�س عليها يف العدد 

13 12 من املادة  الفرع الثاين ع�رش : امل�ساطر حالت العدد 

13 13 من املادة  الفرع الثالث ع�رش : امل�ساطر حالت العدد 

 13 14 من املادة  الفرع الرابع ع�رش : امل�ساطر حالت العدد 

 13 اأ من املادة   8 الفرع اخلام�س ع�رش: امل�ساطر حالت العدد 

النهائية : الأحكام  الرابع  الق�سم 
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الق�سم الأول: تكوين واخت�سا�سات املحكمة الفيدرالية

املادة 1

1 الفقرة 

الأجهزة  باقي  بذاتها، وم�ستقلة عن  الفيدرالية: هي حمكمة فيدرالية م�ستقلة  الد�ستورية  املحكمة 

الد�ستورية.

2 الفقرة 

كارل�سرتوف. الفيدرالية هو  الد�ستورية  املحكمة  مقر 

3 الفقرة 

ت�سدر املحكمة الد�ستورية الفيدرالية نظامها الداخلي للتداول.. وتوافق عليه يف اجلل�سة العامة.

املادة 2

1 الفقرة 

الفيدرالية من غرفتني. الد�ستورية  املحكمة  تتاألف 

2 الفقرة 

يختار ثمانية ق�ساة يف كل غرفة.

3 الفقرة 

ثالث  ق�ساء  فيهم  ي�سرتط  الفيدرالية،  املحاكم  اأعلى  ق�ساة  بني  غرفة  كل  من  ق�ساة  ثالثة  يختار 

�سنوات على الأقل يف هذه الدرجات. 

املادة 3

1 الفقرة 

ي�سرتط يف القا�سي اأن يكون بالغا من العمر اأربعني من العمر، وم�ستوفيا ل�رشوط الرت�سح للربملان 

الفيدرالية. الد�ستورية  اأن يكون ع�سوا يف املحكمة  الفيدرايل، ويعلن كتابة عن رغبته 
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2 الفقرة 

الأملاين.  للقانون  القا�سي وفقا  اأن يتمتع مبوا�سفات و�رشوط تويل من�سب  يجب 

الفقرة 3

ل ميكن لأع�ساء املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن يجمعوا بني الع�سوية يف الربملان الفيدرايل، اأو 

الفيدرالية. اأو احلكومة  الفيدرايل،  املجل�س 

4 الفقرة 

يتنافى الن�ساط الق�سائي يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية مع اأي ن�ساط مهني، مثل تدري�س القانون 

التباهي كاأ�ستاذ جامعي. اأو  اأية مدر�سة عليا  يف 

املادة 4

1 الفقرة 

التقاعد  اإىل  ي�سل  مل  ما  �سنة،   12 الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  يف  القا�سي  مدة ولية  تكون 

الإجباري. القانوين 

2 الفقرة 

اأو لحقا. الفيدرالية حال،  الد�ستورية  انتخاب ق�ساة املحكمة  اإعادة  ا�ستبعاد  يتم 

3 الفقرة 

ال�سهر  نهاية  عند  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  لق�ساة  الإجباري  القانوين  التقاعد  �سن  ينتهي 

العمر. الق�ساة ثمانية و�ستني �سنة من  يبلغ فيه  الذي 

4 الفقرة 

اآخر خلفا له. انتهاء مدة وليته، حتى يتم تعيني قا�س  القا�سي يف من�سبه بعد  ي�ستمر 

املادة 5

1 الفقرة 

اثنان  الفيدرايل،  الفيدرايل واملجل�س  الربملان  املائة من  باأغلبية خم�سني يف  ينتخب ق�ساة كل غرفة 

الأجهزة  اإحدى  قبل  من  قا�س  وينتخب  للفيدرالية،  العليا  املحاكم  ق�ساة  بني  من  ينتخبون  منهم 
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الباقون من  الثالثة  النتخابية، والثنني الآخرين من اجلهاز النتخابي الآخر، وينتخب الق�ساة 

اإحدى الأجهزة النتخابية، والإثنان من الأجهزة النتخابية الأخرى. قبل 

2 الفقرة 

ينتخب ق�ساة املحكمة الد�ستورية الفيدرالية قبل ثالثة اأ�سهر على الأقل من انتهاء فرتة اأ�سالفهم، 

اإذا مل يكونوا يف الوظيفة. اأو خالل اجلل�سة الأوىل للربملان الفيدرايل 

3 الفقرة 

يجب اأن ينتخب القا�سي اخللف خالل �سهر واحد، من نف�س اجلهاز الذي انتخب �سلفه، اإذا تقاعد 

اأحد الق�ساة يف وقت مبكر.

املادة 6

1 الفقرة 

مبا�رشة. الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  الفيدرايل ق�ساة  الربملان  ينتخب 

2 الفقرة 

 12 ينتخب الربملان الفيدرايل جلنة لنتخاب ق�ساة املحكمة الد�ستورية الفيدرالية التي تتاألف من 

ويتم  اأع�ساءه،  ق�سم  كل  يقرتح  اأن  وميكن  النتخاب،  مل�ساطر  وفقا  الفيدرايل  الربملان  يف  ع�سوا 

الأع�ساء  وعدد  املطلقة،  الأغلبية  مل�سطرة  وفقا  اقرتاح  كل  عليها  ح�سل  التي  الأ�سوات  احت�ساب 

اأو  اللجنة  اإذا ف�سلت  لكل اقرتاح، ويختار الأع�ساء وفقا للرتتيب الذي يظهر ا�سمه يف القرتاح. 

التي كان منتخبا.  بالتايل يف الالئحة  منعت ع�سوا، يعاد 

3 الفقرة 

يدعو الع�سو الأكرب �سنا يف جلنة النتخاب اأع�ساءها مبا�رشة داخل اأجل ثمانية اأيام اإىل الجتماع 

املحكمة. ينتخب كل ق�ساة  والنتخاب، وي�ستمر الجتماع حتى 

4 الفقرة 

يجب على اأع�ساء اللجنة اأن يحافظوا على �رشية املعطيات ال�سخ�سية املتعلقة باملر�سحني مبنا�سبة 

اللجنة.  اأي�سا على �رشية املالحظات والت�سويت يف  النتخاب، واأن يحافظوا 
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 5 الفقرة 

الأقل. اأ�سوات على  اإذا ح�سل على ثمانية  القا�سي منتخبا  يعترب 

املادة 7

اأع�سائه. ثلثي  باأغلبية  املحكمة  ق�ساة  الفيدرايل  املجل�س  ينتخب 

املادة 7/ اأ 

 1 الفقرة 

يطلب الع�سو الأكرب �سنا من املحكمة الد�ستورية الفيدرالية فورا اأن تقدم اقرتاح انتخاب اخللف 

.6 املادة  اأو تقاعد قا�س وفقا لأحكام  ال�سهرين املواليني لنهاية انتداب  �سمن 

2 الفقرة 

ملن�سب  مقرتحا  يكون  من  عامة  جل�سة  يف  الب�سيطة  بالأغلبية  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  تقرر 

تقرتح  عدة ق�ساة،  اأ�سخا�س، ولختيار  ثالثة  قا�س واحد من  املحكمة لختيار  القا�سي، وتقرتح 

.16 2 من املادة  �سعف عدد الأ�سخا�س، وتطبق لهذا الغر�س الفقرة 

3 الفقرة 

يتوىل  اأن  الفيدرايل، �رشيطة  املجل�س  من  القا�سي  ينتخب  اأن  يجب  كان  اإذا  1 و2  الفقرتان  تطبق 

الفيدرايل.  اأو رديفه رئا�سة املجل�س  الع�سو الأكرب �سنا يف جلنة النتخاب 

4 الفقرة 

الفيدرالية. الد�ستورية  اأحد اقرتحته املحكمة  ينتخب  اإذا مل  ي�ستمر حق جهاز النتخاب قائما، 

املادة 8

1 الفقرة 

ال�رشوط  فيهم  تتوفر  الذين  الق�ساة  من  لئحة  امل�ستهلك  وحماية  للعدالة  الفيدرايل  الوزير  يقدم 

.3 1 و2 من املادة  املن�سو�س عليها يف الفقرتني 
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2 الفقرة 

الذين  الأ�سخا�س  كل  فيها  يدرج  اإ�سافية  لئحة  امل�ستهلك  للعدالة وحماية  الفيدرايل  الوزير  ي�سع 

الذين  الفيدرالية  اإحدى احلكومات  اأو بوا�سطة  الفيدرالية  الفيدرايل، واحلكومة  اقرتحوا للربملان 

.3 1 و2 من املادة  تتوفر فيهم ال�رشوط املن�سو�س عليها يف العددين 

3 الفقرة 

اإىل رئي�سي الربملان الفيدرايل، واملجل�س الفيدرايل يف  تكمل القرارات التنظيمية با�ستمرار، وتبعث 

اأ�سبوعا قبل النتخاب. اأجل ل يتجاوز 

املادة 9 

1 الفقرة 

ينتخب الربملان الفيدرايل، واملجل�س الفيدرايل بالتتابع رئي�س املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، ونائب 

اأخرى. املنتخب غرفة  الرئي�س  نائب  الرئي�س غرفة ويرتاأ�س  الرئي�س. يرتاأ�س 

2 الفقرة 

الرئي�س. نائب  الفيدرايل  املجل�س  ينتخب  ثم  اأول رئي�س املحكمة،  الفيدرايل  الربملان  ينتخب 

3 الفقرة 

6 و7. تطبق بنف�س الآثار الأحكام املن�سو�س عليها يف املادتني 

املادة 10

املنتخبني. الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة  الفيدرايل  الرئي�س  ين�سب 

املادة 11

1 الفقرة 

يتقدم ق�ساة املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأمام الرئي�س الفيدرايل حلظة الدخول ملمار�سة مهامهم 

اأملانيا  جلمهورية  الأ�سا�سي  القانون  وقت  كل  يف  اأحرتم  اأن  كقا�س  »اأق�سم  التايل:  الق�سم  ويوؤدون 

الفيدرالية، واأقوم بواجبي كقا�س اأمام اأي �سخ�س، واأطلب من اهلل اأن ي�ساعدين«. ويكون الق�سم، 

اإذا قدم من طرف قا�سية، بعبارة »كقا�سية« عو�س »كقا�س«.
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2 الفقرة 

ميكن للقا�سي الذي ينتمي اإىل جماعة دينية توجب على اأع�سائها اأن تق�سم ب�سكل اآخر من الق�سم، 

2 من هذه املادة. اإليه يف الفقرة  اأن يق�سم به عو�س الق�سم امل�سار 

3 الفقرة 

الديني. التعهد  ا�ستعمال  اأي�سا بدون  الق�سم  يوؤدى  اأن  ميكن 

املادة 12

رئي�س  ويقبل  وقت،  اأي  يف  ا�ستقالتهم  يقدموا  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  لق�ساة  ميكن 

ا�ستقالتهم. املحكمة 

املادة 13

يلي: الأ�سا�سي، ما  القانون  التي يحددها  الفيدرالية يف احلالت  الد�ستورية  تقرر املحكمة 

الأ�سا�سي؛  القانون  18 من  املادة  املن�سو�س عليها يف  الأ�سا�سية  للحقوق  1. تكملة 

21 من القانون  2 من املادة  2.  عدم د�ستورية الأحزاب ال�سيا�سية املن�سو�س عليها يف الفقرة 

الأ�سا�سي؛

3.  �سكاوى �سد قرارات الربملان الفيدرايل التي تتعلق ب�سحة النتخابات، اأو ك�سب اأو فقدان 

القانون الأ�سا�سي؛ 41 من  املادة  2 من  الفقرة  التن�سيب الربملاين املن�سو�س عليها يف 

4.  دعاوى الربملان الفيدرايل اأو املجل�س الفيدرايل �سد الرئي�س الفيدرايل، املن�سو�س عليها يف 

61 من القانون الأ�سا�سي؛ املادة 

لالأجهزة  والواجبات  احلقوق  مدى  حول  التعار�س  مبنا�سبة  الأ�سا�سي  القانون  5.  تف�سري 

القانون  من   93 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليها  ملن�سو�س  الأخرى  على  العليا  الفيدرالية 

الأ�سا�سي؛

6.  الختالف يف الراأي اأو ال�سكوك حول التوافق ال�سكلي اأو املو�سوعي للقانون الفيدرايل اأو 

الوليات مع القانون الأ�سا�سي، اأو توافق قانون ولية مع القانون الفيدرايل بالتما�س من 

احلكومة الفيدرالية اأو حكومة ولية اأو طرف ثالث من اأع�ساء الربملان الفيدرايل املن�سو�س 

93 من القانون الأ�سا�سي؛ 1 و2 من املادة  عليها يف الفقرة 
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6. اأ –  الختالف يف الراأي حول ما اإذا كان هناك قانون مل ي�ستوف ال�رشوط املن�سو�س عليها 

اأو  الفيدرايل  اجلهاز  من  بالتما�س  الأ�سا�سي  القانون  من   72 املادة  من   2 الفقرة  يف 

لل�سعب؛ اأو ممثل  الفيدرالية  احلكومة 

خمتلفة  وليات  بني  الوليات،  اأو  الفيدرالية  وواجبات  احلقوق  حول  الراأي  يف  7.  الختالف 

ملا هو من�سو�س عليه يف  اأخرى وفقا  قانونية  الواحدة ومل توجد طريقة  الولية  اأو داخل 

84 من القانون الأ�سا�سي؛ 4 من املادة  2 من الفقرة  اجلملة 

الولية  داخل  اأو  الوليات  بني  اأو  والوليات  الفيدرالية  بني  الأخرى  القانونية  8.  النزاعات 

من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  اأخرى،  قانونية  طريقة  توجد  ومل  الواحدة 

93 من القانون الأ�سا�سي؛ املادة 

93 من القانون الأ�سا�سي؛ 1 من املادة  – طعون احلماية املن�سو�س عليها يف الفقرة  اأ   .8

2 و5 من  اأو التابعني للولية املن�سو�س عليها يف الفقرتني  9.  التهم �سد الق�ساة الفيدراليني 

98 من القانون الأ�سا�سي ؛ املادة 

الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  يعود  القرار  كان  اإذا  دولة،  داخل  الد�ستورية  10.  املنازعات 

99 من القانون الأ�سا�سي؛ وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 

ولية  قانون  توافق  اأو  الأ�سا�سي  القانون  مع  ولية  قانون  اأو  الفيدرايل  القانون  11.  توافق 

حمكمة  من  بالتما�س  الفيدرايل،  القانون  مع  لولية  القانونية  الأحكام  من  اآخر  نوع  اأو 

من   100 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  املحاكم  اإحدى  من  اأو  معينة 

الأ�سا�سي؛ القانون 

اأو تن�ساأ عنها  الداخلي  القانون  اإذا كانت ت�سكل جزءا من  12.   ال�سك يف قاعدة قانونية دولية 

 100 املادة  من   2 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الأفراد،  على  وواجبات  حقوق 

الأ�سا�سي؛ القانون  من 

13.  اإذا اأرادت حمكمة د�ستورية لولية اأن تف�سل يف تف�سري يف القانون الأ�سا�سي بقرار من املحكمة 

املحكمة  هذه  من  بالتما�س  اأخرى،  ولية  د�ستورية  حمكمة  من  اأو  الفيدرالية  الد�ستورية 

100 من القانون الأ�سا�سي؛ 3 من املادة  الد�ستورية ووفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

من�سو�س  هو  ملا  وفقا  فيدرايل  كقانون  معني،  قانون  �رشيان  حول  الراأي  يف  14.  الختالف 

126 من القانون الأ�سا�سي؛ عليها يف املادة 

2 من  الفقرة  ملا هو من�سو�س عليه يف  اإليها بقانون فيدرايل وفقا  ي�سند  التي  15.  يف احلالت 

93 من القانون الأ�سا�سي. املادة 
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املادة 14

1 الفقرة 

الأحكام  على  الرقابة  دعاوى  يف  بالنظر  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  من  الأوىل  الغرفة  تخت�س 

القانونية وفقا للفقرتني 6 و11 من املادة 13 التي تقت�سي اإبراز عدم التوافق بني ن�س قانوين مع 

القانون  33 و101 و103 و104 من  اإحدى احلقوق املكر�سة يف املواد  اأو مع  الأ�سا�سية،  احلقوق 

الأ�سا�سي، وتخت�س اأي�سا بالنظر يف طعون احلماية. وي�ستثني منها طعن احلماية املن�سو�س عليه 

93، وطعون احلماية يف جمال القانون النتخابي. يف املادة 

2 الفقرة 

يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  يف  بالنظر  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  يف  الثانية  الغرفة  تخت�س 

بالنظر يف دعاوى  اأي�سا  6/اأ و9 و12 و14. وتخت�س  13، واملواد  املادة  5 من  اإىل   1 الفقرات من 

اإىل الغرفة الأوىل. القانونية، وطعون احلماية التي مل ت�سند  الرقابة على الأحكام 

3 الفقرة 

13 وفقا ملا  10 و13 من املادة  يحدد الخت�سا�س للغرفة يف احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرتني 

1 و2. هو من�سو�س عليه يف الفقرتني 

4 الفقرة 

ومتيز  املداولت،  ال�سنة  بداية  مع  تنظم  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  العامة  للغرفة  ميكن 

1 و2 و3، واإذا مت ذلك نتيجة عدم  اخت�سا�سات الغرفتني وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرات 

القدرة امل�ستمرة للغرفة ميكن اأن يطبق اأي�سا على الدعاوى املعلقة التي مل يح�سم فيها يف اجلل�سة 

الفيدرالية. الر�سمية  القرار يف اجلريدة  العامة، ويعلن عن 

5 الفقرة 

الغرفة  حول  �سك  وجد  اإذا  ق�ساة،  واأربعة  ونائبه  الرئي�س  من  تتكون  جلنة  اإن�ساء  الرئي�س  يقرر 

املخت�سة، ويحدد لكل غرفة �سنة من املداولت. 

ويرجح اتخاذ القرار يف حالة تعادل الأ�سوات ب�سوت الذي يرتاأ�س اللجنة.
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املادة 15

1 الفقرة 

وتكونا  غرفته،  منهما  واحد  كل  الرئي�س  ونائب  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  رئي�س  يرتاأ�س 

اأو من القا�سي الأكرب �سنا  اأكرب مدة من اخلدمة،  ممثلتني من طرف قا�س يف الغرفة الذي ق�سى 

اأداء اخلدمة. يف حالة التعادل يف 

2 الفقرة 

امل�سطرة  كانت  اإذا  ق�ساة  �ستة  الأقل  على  ح�رش  اإذا  القرار،  تتخذ  اأن  حدة  على  غرفة  لكل  ميكن 

ال�ستعجاليه يف حالة خا�سة، ومل تكن الغرفة موؤهلة لتخاذ القرار ياأمر الرئي�س بحالة ال�ستعجال، 

الأخرى. الغرفة  ويعني بوا�سطتها ق�ساة متعددون من 

3 الفقرة 

الغرفة غري  كانت  اإذا  الق�ساة،  من  اأكرث  بدور  يقوم  اأن  امل�ساألة  يبداأ يف حتليل  اأن  ل ميكن مبجرد 

اأن يبداأ يف حتليل امل�ساألة من جديد مبجرد توفر عدد الق�ساة. قادرة على اتخاذ القرار، ويجب 

4 الفقرة 

و2   1 الفقرات  يف  عليها  املن�سو�س  الدعوى  يف  الأحوال  كل  يف  املدعي  �سد  ال�سلبي  القرار  يتطلب 

باأغلبية  احلالت  من  تبقى  فيما  الغرفة  وتقرر  الغرفة،  اأع�ساء  ثلثي  اأغلبية   13 املادة  من  و9  و4 

اأع�سائها، ما مل يحدد القانون خالف ذلك يف حالة التعادل.

املادة 15/ اأ

1 الفقرة 

ميكن لغرفتي املحكمة اأن تنظما جل�سات متعددة ل�سنة من املداولت، وتتكون كل جل�سة من ثالثة 

اأكرث من ثالث �سنوات. اأي تعديل  اأن ي�ستمر تكوين اجلل�سة بدون  ق�ساة، ول ميكن 

2 الفقرة 

يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الوظائف  بتوزيع  املداولت  �سنة  بداية  قبل  املقرر  اإىل  الغرفة  تبلغ 

اجلل�سات،  منهم  تتاألف  الذين  الأع�ساء  وعدد  و91   90 للمادتني  وفقا  احلماية  وطعون   80 املادة 

لهم. املرادفون  والأع�ساء 
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املادة 16

1 الفقرة 

اإىل راأي  اأن تخ�سع م�ساألة قانونية  اأرادت الغرفة  اإذا  الفيدرالية يف اجلل�سة العامة،  تقرر املحكمة 

غرفة اأخرى، وامل�ساركة يف اتخاذ قرار.

2 الفقرة 

غرفة  كل  من  احلا�رشين  الق�ساة  ثلثا  ح�رشها  اإذا  اإل  القرار،  تتخذ  اأن  العامة  للجل�سة  ميكن  ل 

على حدة.

الق�سم الثاين : امل�ساطر الد�ستورية

الفرع الأول

امل�ساطر العامة

املادة 17

1 الفقرة 

الن�رش،  عن  الد�ستورية  املحاكم  قانون  من   16 اإىل   14 من  املواد  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  يطبق 

القانون على خالف ذلك. وال�رشطة، ولغات املحكمة، وامل�ساعدة، والت�سويت ما مل ين�س هذا 

املادة 17/اأ

1 الفقرة 

على  الأفالم  وت�سجيل  والتلفاز  املذياع  اإنتاج  واإعادة  الأ�سطوانة  على  الت�سجيل  يقبل  اأن  ميكن 

الأ�سطوانة اأي�سا اإذا كانت تقدم للعموم، وفقا للفقرة 2 من املادة 169 من قانون املحاكم الد�ستورية 

يعلن م�سمونها: اأو 

اأن تقرر املحكمة ح�سور الأطراف؛ 1. يف جل�سة علنية �رشيطة 

العلنية على القرارات. 2. يف حالة املوافقة 

2 الفقرة 

على  الت�سجيل  اأو   1 للعدد  وفقا  ال�سور  التقاط  متنع  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

ال�رشيع  التاأثر  ذات  اأجل �سمان م�سالح  املالحق من  اأو جتميع  اأو جزئي  كلي  ب�سكل  الأ�سطوانة 

الدعوى.  لقانون  الثالث واأي�سا تطويرها وفقا  اأو الطرف  حلماية الأطراف 
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املادة 18

1 الفقرة 

اإذا: الفيدرالية قا�سيا من ممار�سة مهامه،  الد�ستورية  املحكمة  تعفي 

قرابة  اأو  امل�ساهرة،  طريق  عن  اأو  املبا�رش،  الدم  رابط  عن  تزوج  اأو  م�ساألة  اأي  يف  1.  �سارك 

الثانية من امل�ساهرة؛  اأو  الع�سبة،  الثالثة من قرابة  الدرجة  اإىل  احلوا�سي 

اأو املهنة. 2. كان قد ا�ستهر يف م�ساألة ب�سبب املن�سب 

2 الفقرة 

الدعوى  يف  معنيا  كان  اإذا  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  قرارات  اتخاذ  يف  القا�سي  ي�سارك  ل 

لأ�سباب عائلية، اأو مهنية، اأو ب�سبب الأ�سل اأو النتماء اإىل حزب �سيا�سي، اأو لأ�سباب ذات طبيعة 

عامة. 

3 الفقرة 

1 من هذه املادة: ل يطبق على الن�ساط املن�سو�س عليه يف الفقرة 

الت�رشيعية؛ امل�ساطر  امل�ساركة يف   .1

اأثر يف الدعوى. اأن يكون له  2. التعبري عن راأي علمي حول م�سكلة قانونية، ميكن 

املادة 19 

1 الفقرة 

اأو م�سكوك يف نزاهته.  اأي قا�س مطعون فيه  ا�ستبعاد  الفيدرالية  الد�ستورية  تقرر املحكمة 

2 الفقرة 

يف  تبتدئ  اأن  قبل  فيه  راأيه  يبدي  اأن  للمتهم  وميكن  اأ�سا�س،  على  قائما  التهام  يكون  اأن  يجب 

العمومية. اجلل�سة 

3 الفقرة 

.1 اإذا مل يرف�س القا�سي ويطبق ما هو من�سو�س عليه يف الفقرة  يعلن عن العجز 



305

4 الفقرة 

تعني املحكمة بوا�سطة القرعة قا�سيا من الغرفة الأخرى يحل حمل قا�س اآخر اإذا اأعلنت املحكمة 

للغرفتني  رئي�س  اأي  يعني  اأن  ميكن  ول  القرار،  اتخاذ  يف  امل�ساركة  من  ومنعه  اتهامه  اأ�سا�س  عن 

للمحكمة. الداخلي  النظام  حمله وذلك مع مراعاة 

املادة 20

املتنازعة الطالع على املحا�رش. يحق لالأطراف 

املادة 21 

1 الفقرة 

اأو  الأ�سخا�س  من  جمموعة  طرف  من  الدعوى  قدمت  اإذا  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

منها  خا�سة  حقوقها،  كافة  متار�س  اأن  الأخرية  املجموعة  هذه  تاأمر  اأن  جمموعة،  �سد  جمموعة 

اأكرث. اأو  حقها يف احل�سور يف اجلل�سات مبمثل واحد 

املادة 22 

1 الفقرة 

اأ�ستاذ  اأو  الأملانية،  املحاكم  الدعوى حماميا مقبول يف  تنيب عنهما يف  اأن  املتنازعة  لالأطراف  ميكن 

القانون يف اإحدى املوؤ�س�سات اجلامعية الأملانية، ويجب على هوؤلء اأن يح�رشوا يف اجلل�سة العامة 

الفيدرالية. الد�ستورية  للمحكمة 

2 الفقرة 

اأن تقدم كتابة وهذا الواجب يعرب عنه ب�سكل �رشيح يف الدعوى. يجب على ال�سلطة 

3 الفقرة 

تاأثريا. اإذا كانت ت�سكل  الد�ستورية  اإىل املحكمة  توجه جميع املرا�سالت 

املادة 23 

1 الفقرة 

مكتوبة،  ر�سائل  بوا�سطة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأمام  الدعوى  ملتم�سات  تقدم  اأن  يجب 

الالزمة. الإثبات  بو�سائل  ومعللة، ومرفقة 
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2 الفقرة 

اإل الرئي�س. اإىل املدعى عليه ولبقية الأطراف والأغيار  اإلتما�س  يبلغ املقرر بدون 

3 الفقرة 

تتطلبها  التي  الن�سخ  من  عددا  يبعث  اأن  معني  طرف  كل  على  يفر�س  اأن  املقرر  اأو  للرئي�س  ميكن 

اأجل حمدد. التي �ست�سدر داخل  مرافعاتهم والأحكام 

املادة 24 

ميكن للمحكمة اأن ترف�س بقرار اإجماعي ملتم�سات الطعن غري املقبولة اأو غري القائمة على اأ�س�س، ول 

يتطلب القرار اأي تعليل اإذا كان ملتم�س الطعن اأعلن م�سبقا عن ال�سكوك حول قبوله اأو تعليل التما�سه.

املادة 25 

1 الفقرة 

تقرر املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف اجلل�سة العمومية، ما مل يحدد �سيء اآخر ويعرب كل الأع�ساء 

عن ذلك �رشاحة على الأقل.

2 الفقرة 

التي ت�سدر  ال�سكلي، وتاأخذ  العمومية طبيعة احلكم  ال�سادرة عن اجلل�سة  تاأخذ قرارات املحكمة 

الق�سائي. القرار  اأخرى طبيعة  اأجهزة  عن 

3 الفقرة 

الن�سفية مقبولة. اأو  الفيدرالية اجلزئية  الد�ستورية  للمحكمة  قرارات  تكون 

4 الفقرة 

ال�سعب«. »با�سم  قراراتها  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  ت�سدر 

املادة 25/ اأ

املن�سو�س عليها يف  للم�سطرة  العمومية يف �سجل ر�سمي، كما يطبع وفقا  ي�سجل حمتوى اجلل�سة 

للمحكمة. الداخلي  النظام 
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املادة 26

1 الفقرة 

يجب اأن تزود املحكمة الد�ستورية الفيدرالية بو�سائل الإثبات الالزمة التي تثبت احلقيقة، وميكن، 

مع  اأخرى  حمكمة  من  ذلك  تطلب  اأو  املحكمة،  من  ع�سوا  اجلل�سة  خارج  تكلف  اأن  ذلك،  اأجل  من 

والأ�سخا�س. الأفعال  حتديد 

2 الفقرة 

ميكن التخلي عن توقيع وثائق ذات الطبيعة الفردية اإذا كان ا�ستعمالها يتعار�س مع اأمن الدولة، 

املحكمة. اأع�ساء  ثلثي  باأغلبية  يتخذ  بناء على قرار ق�سائي 

املادة 27

اإذا  الفيدرالية،  الد�ستورية  للمحكمة  امل�ساعدة  تقدم  اأن  الإدارية  وال�سلطات  املحاكم  كل  على  يجب 

اإليها مبا�رشة. اأن تر�سلها  طلبت حما�رش يف دعوى معينة، ويجب 

املادة 27 اأ

اأن يبدوا راأيهم يف املو�سوع. اأن متنح فر�سة للخرباء  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

املادة 28

1 الفقرة 

يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  يف  واخلرباء  ال�سهود  اإ�سافة  على  اجلنائية  امل�سطرة  اأحكام  تطبق 

1 و2 و4 و9، واأحكام نظام امل�سطرة املدنية يف بقية احلالت. الأعداد 

2 الفقرة 

اأن  ميكن  ول  الأعلى،  رئي�سه  من  برتخي�س  اإل  �سيء  باأي  ي�رشح  اأن  اخلبري  اأو  لل�ساهد  ميكن  ل 

يرف�س هذا الرتخي�س اإل اإذا كان ي�رش م�سالح الفيدرالية اأو الولية، ول ميكن لل�ساهد اأو اخلبري 

اأن ينتهك واجب حماية ال�رشية، اإذا اأعلنت املحكمة الد�ستورية، باأغلبية ثلثي اأع�سائها، عدم اأ�سا�س 

لالإعالن. الرتخي�س  اإنكار 
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املادة 29

يبلغ الأطراف بكل جل�سات ال�ستماع، وميكنهم اأن ي�ساركوا يف الإدلء بالأدلة، وميكنهم اأن يرفعوا 

ال�سوؤال مو�سوعي. اإذا كان  اأن تقرر ما  لل�سهود واخلرباء، وميكن للمحكمة  اأ�سئلة 

املادة 30

1 الفقرة 

تقرر املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، يف مداولة �رشية على اأ�سا�س قناعتهما احلرة، حول م�سمون 

اجلل�سة العمومية ونتائج ال�ستماع، ويجب اأن يتخذ القرار كتابة معلال وموقعا من طرف الق�ساة 

للقرار. الأ�سباب اجلوهرية  اإىل جل�سة عمومية، وين�رش تقرير حول  املعنيني، وعندما ي�سل 

2 الفقرة 

وبالن�سبة  للمداولت،  مدعما  كان  الذي  عن  خمالفًا  راأيًا  خا�س  ت�سويت  يف  يودع  اأن  لقا�س  ميكن 

قراراتهما  يف  تبلغا  اأن  للغرفتني  وميكن  باحلكم،  اخلا�س  الت�سويت  ويلحق  لتعليله،  اأو  للحكم 

للمحكمة.  الداخلي  النظام  ملا هو من�سو�س عليه يف  الت�سويت، وفقا  عالقات 

3 الفقرة 

اإىل علم امل�ساركني. تبلغ كل القرارات 

املادة 31

1 الفقرة 

بالوليات،  اأو  الفيدرالية  الد�ستورية  بالأجهزة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  قرارات  ترتبط 

وال�سلطات. احلكومات  واأي�سا 

2 الفقرة 

من  و14  و12  و11   6 الأعداد  يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  يف  الفيدرالية  العدل  وزارة  على  يجب 

13 اأن تن�رش قرار املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، الذي ي�سبح له قوة القانون، يف اجلريدة  املادة 

اأو  التوافق  اأو عدم  التوافق  اإعالن  13 على  املادة  8 من  العدد  اأي�سا  للفيدرالية، ويطبق  الر�سمية 

الفيدرايل،  القانون  اأو  الأ�سا�سي  القانون  مع  التوافق  عدم  اأو  التوافق  كان  �سواء  القانون،  اإلغاء 

.13 12 و14 من املادة  اأو كان لإعالن الإلغاء، كما يطبق على القرارات ال�سادرة يف العددين 
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املادة 32

1 الفقرة 

باأمر م�ستعجل وموؤقت،  اأن تنظم و�سعية  التناق�س  الفيدرالية يف حالة  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

اأو �سمان الرخاء العام. اأو دفع التهديد باخلطر  اأ�رشار ج�سيمة،  اإذا اقت�سى ذلك تفادي 

2 الفقرة 

ذلك جل�سة م�سبقة،  يتطلب  اأن  املوؤقت دون  الأمر  اأن ت�سدر  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

يحق  الأ�سا�سي  العمل  يف  املعنية  الأطراف  اأن  تعلن  اأن  ال�ستعجال  حالة  يف  خا�سة  لها  ميكن  كما 

اأو التعبري عن راأيهم. لهم التدخل 

3 الفقرة 

مو�سوع  يكون  اأن  اأي�سا  وميكن  ق�سائي،  قرار  بوا�سطة  موؤقت  اأمر  يرف�س  اأو  ي�سدر  اأن  ميكن 

معار�سة، ول يطبق على ذلك املعاود يف الدعوى حيث يقرر طعن احلماية، وتقرر املحكمة الد�ستورية 

الفيدرالية حول املعار�سة يف اجلل�سة العامة، ويجب اأن يتو�سل اإىل ذلك داخل الأ�سبوعني املواليني 

الطعن.  اأ�س�س  لت�سليم 

4 الفقرة 

اإذا كانت هناك معار�سة �سده  اأن توقف تنفيذ الأمر املوؤقت  ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

ومل يكن له اأثر واقف. 

5 الفقرة 

ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن تن�رش قرارا حول الأمر املوؤقت اأو حول معار�سته بدون 

التعليالت. اأن تبلغ الأطراف بف�سل عن  تعليل، ويجب عليها يف هذه احلالت 

 6 الفقرة 

اأغلبية  اأن يعاد هذا ال�رشيان بقرار من  اأ�سهر، وميكن  يفقد الأمر املوؤقت �رشيانه داخل اأجل �ستة 

املحكمة. اأع�ساء  ثلث 
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7 الفقرة 

اإحدى  وكانت  الطوارئ،  حالة  يف  اأع�ساء  ثالثة  ح�رش  اإذا  الأقل  على  موؤقت  اأمر  ي�سدر  اأن  ميكن 

اإل بعد  الغرفتني غري قادرة على اتخاذ القرار، ويتخذ هذا القرار الق�سائي بالإجماع، ول يطبق 

اإ�سداره.  اأ�سهر على  اإذا وافقت عليه الغرفة، بعد مرور �ستة  مرور �سهر، ويبقى بدون �رشيان، 

املادة 33

1 الفقرة 

ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن توقف اأي دعوى اأمامها حتى ت�ستنفذ اإجراءات الدعوى 

اأو قرارات هذه املحكمة. اإذا كانت قراراتها تتوقف على �رشوط  اأمام حمكمة اأخرى، 

2 الفقرة 

ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن تعمق قرارها بناء على حتديد قرار متخذ يف حكم ق�سائي 

�سادر يف دعوى اأخرى كانت قد حققت يف �سحة الوقائع. 

املادة 34

1 الفقرة 

الفيدرالية جمانية. الد�ستورية  املحكمة  اأمام  الدعوى  تكون 

2 الفقرة 

طعن  كان  اإذا  يورو،   2600 اإىل  ت�سل  غرامة  تفر�س  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

و�سدر  الأ�سا�سي  القانون  من   41 املادة  من   2 القفرة  يف  عليه  املن�سو�س  الطعن  كان  اأو  احلماية 

32 من هذا القانون، ومت  اإذا كان طلب الدعوى يتعلق باأمر موؤقت وفقا للمادة  ب�سكل تع�سفي، اأو 

تع�سفي. ب�سكل 

3 الفقرة 

59 من النظام ال�رشيبي الفيدرايل. 1 من املادة  تطبق علـى قـرار الغرامـات الر�سوم وفقا للفقرة 
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املادة 34/ اأ

1 الفقرة 

تعلن املحكمة الد�ستورية الفيدرالية عدم قيام الطلب على اأ�سا�س اإذا كان يتعلق باحلقوق الأ�سا�سية 

املن�سو�س عليها يف العدد 1 من املادة 13 اأو اتهام الرئي�س الفيدرايل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف 

13. ويجب  9 من املادة  اأو اتهام قا�س يف احلالة املن�سو�س عليه يف العدد   ،13 4 من املادة  العدد 

اأو طالب اللتما�س امل�ساريف الالزمة للطرف الآخر ح�سب ما يقت�سيه دفاعه.  اأن يعو�س املدعى 

2 الفقرة 

الد�ستورية  املحكمة  اعتربت  اإذا  للطاعن،  الدعوى  تقت�سيها  التي  امل�ساريف  باأداء  املطعون  يوؤمر 

اأو جزئيا. اأ�سا�س، كليا  باأن طعن احلماية يقوم على  الفيدرالية 

3 الفقرة 

اأو جزئيا. ال�سداد كليا  باإعادة  تاأمر  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

املادة 35

بع�س  يف  لها  وميكن  ينفذه،  الذي  من  قرارها  يف  حتدد  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

التنفيذ.  النموذج و�سكل  اأن تقرر  احلالت 

الفرع الثاين

التحقيق يف املحا�سر خارج الدعوى

املادة 35/ اأ

امل�سطرة،  خارج  املرفوعة  امللتم�سات  على  املعطيات  حلماية  الفيدرايل  القانون  اأحكام  تطبق 

حول  باملعطيات  املرتبطة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حما�رش  يف  والتحقيق  واملعلومات 

اأحكام القانون خالف ذلك. الأ�سخا�س، ما مل تنظم 

املادة 35/ ب

1 الفقرة 

التحقيق يف املحا�رش من: اأو  املعلومات  اأن ت�سمن  للمحكمة  ميكن 
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وجدت  اإذا  اأو  العدالة،  اإدارة  هدف  ل�ستيفاء  �رشورية  كانت  اإذا  العمومية  1.  ال�سلطات 

الفيدرايل  القانون  من   14 املادة  من   9 اإىل  و6  و4   2 العدد  يف  عليها  املن�سو�س  احلالت 

املعطيات. حلماية 

امل�سالح  حتقق  التي  بالطريقة  العمومية  غري  الأخرى  الأجهزة  اأو  اخلوا�س،  2.  الأ�سخا�س 

اإذا كان لل�سخ�س املعني م�سلحة �رشعية حممية  امل�رشوعة، وترف�س املعلومات والتحقيق 

16 من قانون الفيدرايل حلماية املعطيات، ويجب اأن  2 من املادة  ول يطبق على ذلك العدد 

اأن ي�سمن  املحا�رش، وميكن  التحقيق يف  املعلومات و�سمانة  اإىل  التقارير  اإ�سدار  ي�سري يف 

بالرتخي�س. املعني  ال�سخ�س  املحا�رش  املعلومات والتحقيق يف  اأي�سا يف 

2 الفقرة 

املعلومات  اإ�سدار  باأن  تو�سح  اأ�سباب  هناك  كانت  اإذا  املحا�رش  يف  التحقيق  ي�سمن  اأن  ميكن  ل 

1 من الفقرة  اأجل قيام ال�سلطات العمومية بواجبها تتطلب التحقيق يف املحا�رش، وفقا للعدد  من 

التم�سوا  اإذا  عمومي،  غري  اآخر  جهاز  اأو  لالأ�سخا�س،  امل�رشوعة  امل�سالح  �سمان  اأجل  من  اأو   ،1

اأن  ميكن  املعلومات  اإ�سدار  واأن  كافية  تكن  مل   1 الفقرة  من   2 للعدد  وفقا  املحا�رش  يف  التحقيق 

منا�سبة. يتطلب م�ساريف غري 

3 الفقرة 

اإذا طلب  اإل  املحا�رش  من  ت�سكل جزءا  ل  التي  امللقحة  املحا�رش  عن  معلومات  ت�سدر  اأن  ل ميكن 

القبول. على  اإثباتا  امللتم�س 

4 الفقرة 

اإىل  اإر�سالها  يعاد  اأن  ذلك  مع  وميكن  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  حما�رش  تبعث  اأن  ميكن  ل 

2، ويجب اأن ي�سمن حمايتها اإذا تعلقت بظروف خا�سة  ال�سلطات العمومية اإذا متت وفقا للفقرة 

خا�س. ل�سخ�س 

املادة 35/ ج

اإذا  الد�ستورية  الق�سائية  امل�ساطر  يف  املحا�رش  ت�ستعمل  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

اأخرى.  اأو يف م�سطرة ق�سائية د�ستورية  كانت تت�سمن معطيات �سخ�سية، 
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الق�سم الثالث: مناذج للم�ساطر اخلا�سة

الفرع الأول

امل�ساطر يف حالة العدد 1 من املادة 13 

املادة 36

هو  ملا  القرار وفقا  اتخاذ  تطلب  اأن  الفيدرالية،  لإحدى احلكومات  اأو  للحكومة،  اأو  للربملان  ميكن 

18 من القانون الأ�سا�سي.  2 من املادة  من�سو�س عليه يف الفقرة 

املادة 37

رف�س  وتقرر  حمدد،  اأجل  داخل  وتعلن  منا�سبا،  ا�ستدراكا  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  تعطي 

اإذا مت ال�رشوع يف جل�سة. اأو  اأ�سا�س،  اأو ل يتوفر على  اإذا كان غري مقبول،  امللتم�س 

املادة 38

1 الفقرة 

وفقا  التفتي�س  اأو  بامل�سادرة  تاأمر  اأن  ملتم�س،  ت�سليم  بعد  الفيدرالية،  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

امل�سطرة اجلنائية. اأحكام  ملا هو من�سو�س عليه يف 

2 الفقرة 

عمومية،  جل�سة  لإعداد  حت�سريية  درا�سة  باإجراء  تاأمر  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

اأ�سا�سية. الغرفة املخت�سة يف م�ساألة  اإىل  ينتمي  اإىل قا�س ل  امل�سبقة  بالدرا�سة  القيام  وت�سند 

املادة 39

1 الفقرة 

التما�سا  الطاعن  لها  قدم  اإذا  معطلة  الأ�سا�سية  احلقوق  باأن  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  تقرر 

يقوم على اأ�سا�س، وميكن لها اأن حترم من احلقوق ملدة حمددة ل تقل عن �سنة، وميكن لها اأي�سا 

على  توؤثر  ل  حمددة  وملدة  وا�سحة،  بطريقة  حمددة  قيودا  عليه  املدعى  الطرف  على  تفر�س  اأن 

املتهم. املالئمة �سد  التدابري  اأن تتخذ  العمومية  ال�سلطات  الأ�سا�سية، وتطلب من  احلقوق 
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2 الفقرة 

لتويل  النتخاب  واأهلية  الت�سويت،  يف  احلق  من  جترد  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

ال�سخ�سيات  حالة  يف  لها،  وميكن  الأ�سا�سية،  احلقوق  من  حرمانه  مدة  خالل  العمومية  املنا�سب 

تاأمر بحلها. اأن  القانونية، 

املادة 40

الإيقاف  كان  اإذا  املدة،  حتدد  اأو  كليا،  اأو  جزئيا  تلغي،  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

املوؤقت مل ي�رش اإىل املدة اأو اإذا فر�س اأكرث من �سنة، اأو اإذا مر على الأمر بالإيقاف اأكرث من �سنتني 

بطلب من امللتم�س اأو الطرف املدعى عليه، وميكن اأن يعاد اللتما�س بعد مرور �سنة على اآخر قرار 

الفيدرالية. الد�ستورية  للمحكمة 

املادة 41 

ل ميكن اأن يعاد اللتما�س �سد نف�س املدعى عليه اإل اإذا قررت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية بعمق 

يتاأ�س�س على وقائع جديدة. اللتما�س عندما  حول 

املادة 42 : ملغية

الفرع الثاين

امل�ساطر يف حالة العدد 2 من املادة 13

املادة 43 

1 الفقرة 

بعدم  التما�سا  يرفعوا  اأن  الفيدرالية  احلكومة  اأو  الفيدرايل  املجل�س  اأو  الفيدرايل  للربملان  ميكن 

من   2 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  حزب  د�ستورية 

2 من القانون الأ�سا�سي. املادة 

2 الفقرة 

ل ميكن حلكومة دولة اأن ترفع ملتم�سا بعدم د�ستورية حزب اإل اإذا كان تنظيمه يوجد يف اإقليمها 

الرتابي.
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املادة 44

اأو  حمددا  التمثيل  يكن  مل  واإذا  الأ�سا�سية،  واأنظمته  القانونية  لالأحكام  وفقا  احلزب  يحدد متثيل 

غري موجود اأو تغري بعد اأن رفع امللتم�س اأمام املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، يعترب متثيال لأولئك 

الأ�سخا�س الذين ي�سريون فعليا م�سائل احلزب خالل تطور ن�ساطه الذي كان حمال للتما�س الطعن.

املادة 45

تعطي املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الفر�سة ل�رشعية املمثل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 4، 

لكي تعلن �سمن اأجل حمدد وتقرر اأن ترف�س ملتم�سا غري مقبول اأو ملتم�سا ل يتوفر على اأ�سا�س 

اأو ت�ستمر يف اجلل�سة.

املادة 46

1 الفقرة 

تعلن املحكمة الد�ستورية الفيدرالية عدم د�ستورية حزب �سيا�سي اإذا اعتربت اللتما�س قائما على 

اأ�سا�س.

2 الفقرة 

اأو جزء  اإعالنها عدم د�ستورية جزء من احلزب،  اأن حتدد املحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف  ميكن 

قانونيته. اأو  تنظيمه  اأو  ا�ستقالليته  من 

3 الفقرة 

ا�ستقالليته  من  جزء  او  احلزب  حل  اإعالنها  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حتدد  اأن  ميكن 

اأن تعلن م�سادرة ممتلكات  اأي�سا  اإعادة ا�ستبداله، وميكن لها  اآخر يف  اإن�ساء تنظيم  املرتبطة مبنع 

اأهداف اجتماعية. اإىل  اأو الولية، لكي توجه  اأو جزء من حزب م�ستقل لفائدة الفيدرالية  احلزب 

املادة 47

38 و42 عند القت�ساء. تطبق الأحكام املن�سو�س عليها يف املادتني 



316

الفرع الثالث

امل�سطرة يف حالة العدد 2 من املادة 13 

املادة 48

1 الفقرة 

�سحة  حول  الفيدرايل  الربملان  قرار  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأمام  الطعن  يتم  اأن  ميكن 

النتخاب، اأو فقدان التن�سيب الربملاين، ويناق�س تن�سيب الربملان، وتكون معار�سة رف�س الناخب 

الفيدرايل  الربملان  اأقلية  اأو  وجزء  منتخب،  مائة  الأقل  على  اجتمع  اإذا  الفيدرايل  الربملان  قبل  من 

الذي يت�سمن على الأقل ع�رش جزء من العدد القانوين لأع�سائه �سمن ال�سهرين املواليني للتاريخ 

الذي اتخذ فيه الربملان القرار.

2 الفقرة 

اأن  ويجب  �سخ�سيا،  ت�رشيحا  يوقعوا  اأن  كم�ستاأنف  منتخبا  انتخبوا  الذين  الناخبني  على  يجب 

الرئي�سي.  لقبهم، وا�سمهم، وتاريخ ولدتهم، وعنوان �سكنهم  التوقيع  يدرجوا حتت 

3 الفقرة 

اإذا كانت ل تنتظر تقدما  اأن متهل انعقاد اجلل�سة العمومية،  ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

يف الدعوى. 

الفرع الرابع

امل�سطرة يف حالة العدد 4 من املادة 13

املادة 49

1 الفقرة 

يرفع اتهام الرئي�س الفيدرايل بخرق القانون الأ�سا�سي اأو قانون اآخر فيدرايل عمدا، اأمام املحكمة 

يقدم مكتوبا.  اأن  الفيدرالية، ويجب  الد�ستورية 

2 الفقرة 

يهيئ رئي�س الربملان الفيدرايل التهام بناء على قرارات فريقني ت�رشيعيني، وفقا ملا هو من�سو�س 

الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  ويبعثه  الأ�سا�سي،  القانون  من   61 املادة  من   1 الفقرة  يف  عليه 

اأجل �سهر.  داخل 
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3 الفقرة 

اإىل الإهمال الذي يت�سمنه التهام، واإىل  اأو  اإىل الأعمال املرتكبة،  اأن ي�سار يف ر�سالة التهام  يجب 

و�سائل الإثبات، والأحكام الد�ستورية، اأو القانونية التي خرقها. ويجب اأن يت�سمن الإعالن قرار 

الفيدرايل. اأ�سوات املجل�س  بثلثي  اأو  الفيدرايل،  اأع�ساء الربملان  ثلثي  باأغلبية  الذي يتخذ  التهام 

املادة 50

لعلمها  املوالية  اأ�سهر  ثالثة  خالل  التهام  على  جتيب  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

املقدم لالتهام. الفريق  بامل�ساألة عن طريق 

املادة 51

ل يتاأثر البدء بالتحقيق يف م�سطرة الدعوى �سد الرئي�س الفيدرايل بتخليه، اأو ف�سله عن من�سبه، 

اأو نهاية وليته. اأو عزله بقرار من الربملان الفيدرايل، 

املادة 52

1 الفقرة 

اأن  اأن ي�سحب التهام الذي �سدر عن قرار من غرفة برملانية �سد الرئي�س الفيدرايل قبل  ل ميكن 

ي�سدر احلكم من املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، ويتطلب هذا القرار اأن يوافق عليه اأغلبية اأع�ساء 

الفيدرايل. املجل�س  اأع�ساء  اأغلبية  اأو  الفيدرايل،  الربملان 

2 الفقرة 

املحكمة  اإىل  متخذ  قرار  اإر�سال  بوا�سطة  تدخلت،  التي  الهيئة  رئي�س  طرف  من  التهام  ي�سحب 

الفيدرالية. الد�ستورية 

3 الفقرة 

اأجل ال�سهر املوايل. اأجاب الرئي�س الفيدرايل عن التهام ال�سابق داخل  اإذا  اإعادة التهام،  يلغى 

املادة 53

اإذا كان  ما  اأمر موؤقت  اأن حتدد بعد تقدمي التهام بوا�سطة  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

الفيدرايل ممنوعا من ممار�سة مهامه. الرئي�س 
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املادة 54

1 الفقرة 

ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن تاأمر بالقيام بدرا�سة حت�سريية للجل�سة العمومية، ويجب 

اأو الرئي�س الفيدرايل. اإذا طلبها املمثل الذي قدم التهام  اأن تاأمر بها 

2 الفقرة 

يف  بالنظر  خمت�سا  يكون  ل  اأن  فيه  وي�سرتط  الغرفة،  من  م�سبقة  بدرا�سة  بالقيام  القا�سي  يكلف 

امل�ساألة.

املادة 55

1 الفقرة 

العمومية. اأ�سا�سا يف اجلل�سة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  تقرر 

2 الفقرة 

ي�ستدعي رئي�س املحكمة اإىل اجلل�سة العامة بر�سالة وي�سري فيها اإىل ما ي�ستمر العمل بالتداول فيه 

اأو عندما ي�سحب م�سبقا بدون �سبب كاف. اإذا مل يقدم بدون �سبب مربر 

3 الفقرة 

العامة. بداية اجلل�سة  املتهمة التهام يف  الهيئة  يعر�س رئي�س 

4 الفقرة 

الفر�سة لإعالن التهام. الفيدرايل بعد ذلك مبا�رشة  للرئي�س  يعطي 

 5 الفقرة 

الإثباتية. الأدلة  اإىل مرحلة تقدمي  يتو�سل لحقا 

 6 الفقرة 

دفاعه،  الفيدرايل  الرئي�س  اإىل  ويقدم  التما�سه،  يقرتح  الذي  التهام  رئي�س  اإىل  الأخري  يف  ي�ستمع 

الكلمة الأخرية. له  وتكون 
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املادة 56

1 الفقرة 

خرق  فعال  ارتكب  الفيدرايل  الرئي�س  باأن  حكم  يف  حتدد  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

التحديد.  اأو قانونًا فيدراليا �سهل  الأ�سا�سي  القانون  به 

2 الفقرة 

ميكن للمحكمة الد�ستورية الفيدرالية يف حالة الإدانة اأن تبلغ اإىل الرئي�س الفيدرايل فقدانه لتن�سيبه، 

التن�سيب. اإىل فقدان  يوؤدى  وت�سدر معه حكما 

املادة 57

الفيدرايل،  املجل�س  واىل  الفيدرايل،  الربملان  اإىل  بالتعليل  فور �سدوره مرفقا  النهائي  يحال احلكم 

الفيدرالية.  واىل احلكومة 

الفرع اخلام�س

م�سطرة حالة العدد 9 من املادة 13

املادة 58

1 الفقرة 

تطبق الأحكام املن�سو�س عليها يف املواد من 49 اإىل 55 اإذا اأراد الربملان الفيدرايل اأن يقدم اتهاما 

�سد قا�س فيدرايل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 2 من املادة 98، وي�ستثنى من ذلك تطبيق 

 .1 2 من الفقرة  50 والعدد  49 واملادة  3 من املادة  2 من الفقرة  العدد 

2 الفقرة 

ل يتخذ الربملان الفيدرايل اأي قرار قبل اأن تنتهي امل�سطرة الق�سائية، اأو بداية امل�سطرة التاأديبية 

ال�سكلية على نف�س الأفعال التي ميكن اأن يعلن فيها عن موؤاخذة القا�سي الفيدرايل ب�سبب املخالفة، 

باحلالت  م�س  بدون  اللتما�س  يقبل  ول  مهامه،  الفيدرايل يف خرق يف ممار�سة  القا�سي  ت�سبب  اإذ 

اإذا   1 العدد  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  التما�س  اأي�سا  يقبل  ولن   ،2 العدد  يف  عليها  املن�سو�س 

مرت �سنتان حت�سب ابتداء من تاريخ اخلرق.
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 3 الفقرة 

الفيدرالية. الد�ستورية  املحكمة  اأمام  التما�سا  الفيدرايل  الربملان  تقدم جلنة من 

املادة 59

 1 الفقرة 

2 من  الفقرة  ملا هو من�سو�س عليه يف  الفيدرالية تدابري تكميلية وفقا  الد�ستورية  تفر�س املحكمة 

اأو تربئ املتهم. 98 من القانون الأ�سا�سي،  املادة 

2 الفقرة 

يبتدئ فقدان املن�سب بالعقوبة املقررة يف حكم ق�سائي اإذا فر�ست املحكمة الد�ستورية الفيدرالية 

املن�سب. من  الف�سل 

3 الفقرة 

اآخر،  اإىل من�سب  ينقل  اأن  املحكمة  اإذا فر�ست  القا�سي من من�سبه كقا�س فيدرايل  العزل يف  ينفذ 

التقاعد. اأو يحال على 

 4 الفقرة 

الفيدرايل،  الربملان  واىل  الفيدرايل،  الرئي�س  اإىل  بتعليل  مرفقا  الق�سائي  احلكم  من  بنموذج  يبعث 

الفيدرالية. واىل احلكومة 

املادة 60

التاأديبية  املحكمة  اأمام  الدعوى  توقف  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  اأمام  الدعوى  توجد  طاملا 

التي فتحتها لنف�س الفعل، اإذا فر�ست املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الطرد من املن�سب، اأو اأمرت 

التقاعد.  اأو الإحالة على  اآخر،  اإىل من�سب  بالنتقال 

املادة 61

1 الفقرة 

اإذا كانت ل�سالح املدان بطلب منه اأو بناء على طلب اأحد  ل يتم التحقيق من ا�ستئناف الدعوى اإل 

359 و364 من  املادتني  ملا هو من�سو�س عليه يف  اأحفاد بعد وفاته، وفقا  اأو  اأو �رشيك  الزوجني، 

اجلنائية. امل�سطرة  قانون 
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2 الفقرة 

 1 الفقرة  لأحكام  علنية وفقا  بدون جل�سة  الطلب  قبول  ب�ساأن  الد�ستورية الحتادية  املحكمة  تقرر 

1 و3 من  370 والفقرة  369 و1 و2 و4 من املادة  1 و2 و4 من املادة  368، والفقرتني  من املادة 

371 1-3 من قانون امل�سطرة اجلنائية . املادة 

الفرع ال�صاد�س

م�سطرة حالة العدد 9 من املادة 13

املادة 62

القانون  من   98 املادة  من   5 الفقرة  من   2 العدد  يف  عليه  من�سو�س  هو  ما  اإىل  بالإ�سافة  يطبق 

قانون  كان  اإذا  الفرع  هذا  اأحكام  الوليات،  يف  العمل  به  اجلاري  الد�ستوري  والقانون  الأ�سا�سي 

98 من القانون الأ�سا�سي. 2 من املادة  ولية تبنى تنظيما وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

املادة 63

ل ميكن ملوجه التهمة، واملوجه اإليه التهمة اأن يكون اإل الرئي�س الفيدرايل اأو الربملان الفيدرايل اأو 

احلكومة الفيدرالية اأو اأطراف لهذه الأجهزة املتمتعون بحقوق خا�سة بهم يف القانون الأ�سا�سي، 

الفيدرايل. للمجل�س  الداخلي  النظام  اأو  الفيدرايل،  للربملان  الداخلي  النظام  ويف 

املادة 64

1 الفقرة 

اأو  الأ�سا�سية،  حقوقه  على  العتداء  على  التهمة  موجه  فيه  برهن  اإذا  اإل  مقبول  التهام  يكون  ل 

اإليها. ينتمي  التي  الأجهزة  على حقوق 

2 الفقرة 

اتخذها  التي  بالإجراءات  التي مت خرقها  الأ�سا�سي  القانون  اأحكام  اإىل  التهام  يف  ي�سار  اأن  يجب 

اأهملها. اأو  املتهم 

3 الفقرة 

اأو  الإجراءات  املتهم  فيه  اتخذ  الذي  للتاريخ  املوالية  اأ�سهر  �ستة  داخل  التهام  يرفع  اأن  يجب 

الإهمال.
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4 الفقرة 

التنفيذ. القانون حيز  اأ�سهر املوالية لدخول  اأجل ثالثة  التما�س الطعن داخل  اأن يقدم  ميكن 

املادة 65

1 الفقرة 

ميكن ملوجه التهمة، واملوجهة اإليه التهمة اأن يتبنيا الدعوى يف اأية حلظة، ويحق لالأ�سخا�س الآخرين 

القرار مهما  63 عندما يكون  املادة  ملا هو من�سو�س عليه يف  اأن يقوموا بها، وفقا  اأ�سحاب احلق 

يف حتديد �سالحياتها. 

2 الفقرة 

تبلغ املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اإىل الرئي�س الفيدرايل، والربملان الفيدرايل، واملجل�س الفيدرايل، 

الدعوى. م�سطرة  ببداية  الفيدرالية،  واحلكومة 

املادة 66

امل�ساطر املجمعة. اأحكام وتفرق يف  الدعاوى يف  اأن جتمع  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

املادة 67

بخرق  املتهم  اإهمال  اأو  املو�سوعي،  الإجراء  باأن  قرارها  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حتدد 

عن  الناجت  اجلزء  يف  املحكمة  تعلن  اأن  وميكن  الأحكام،  تلك  اإىل  وت�سري  الأ�سا�سي  القانون  اأحكام 

الأ�سا�سي. القانون  اأجل تف�سري ن�س من  الق�سائي حول م�ساألة قانونية بارزة من  احلكم 

املادة 68

التهمة: اإليه  التهمة، واملوجهة  اأن يكون ملوجه  ميكن 

الفيدرالية؛ الفيدرالية: احلكومة  1. يف 

2. يف الولية: حكومة الولية.

املادة 69

67 مبا هو منا�سب. 64 اإىل  تطبق اأحكام املواد من 
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املادة 70

4 من  1 من الفقرة  ل ميكن الطعن يف قرار املجل�س الفيدرايل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد 

اإل داخل اأجل �سهر املوايل لتخاذ القرار. 64 من القانون الأ�سا�سي  املادة 

الفرع ال�صابع

الدعاوى املن�سو�س عليها يف العدد 8 من املادة 13

املادة 71

1 الفقرة 

اإل: اإليه التهمة  اأن يكون ملوجه التهمة، واملوجهة  ل ميكن 

القانون  من   93 املادة  من   1 العدد  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  العام  القانون  تنازع  1.  يف 

الوليات؛  الفيدرالية، وحكومات  الفيدراليات والوليات واحلكومة  الأ�سا�سي بني 

الوليات  بني  الأ�سا�سي  القانون  من   93 املادة  من   1 للعدد  وفقا  العام  القانون  تنازع  2.  يف 

الفيدرالية؛ واحلكومات 

ولية:  داخل  الأ�سا�سي  القانون  من   93 املادة  من   1 للعدد  وفقا  العام  القانون  تنازع  3.  يف 

الولية  د�ستور  املتعلقة بحقوق خا�سة يف  الأجهزة  اأطراف هذه  اأو  للولية  العليا  الأجهزة 

اأو اخت�سا�ساتها.  التنازع يوؤثر على حقوقها  اإذا كان ذلك  اأو يف الأنظمة الداخلية 

2 الفقرة 

64 مبا هو منا�سب. 4 من املادة  اأحكام الفقرة  تطبق 

املادة 72

1 الفقرة 

اإىل: اأن ت�سري يف قرارها  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

1. قبول اأو عدم قبول اإجراء؛

اأو الت�سامح فيه؛ اأو تنفيذه  اإلغاوؤه،  اأو  2. واجب املتهم اأو حذف اإجراء، 

اإىل امل�ساعدة. 3. واجب المتثال 
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2 الفقرة 

الإجراء  كان  اإذا   73 املادة  من   1 للعدد  وفقا  الدعوى  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حتدد 

املو�سوعي اأو الإهمال امل�سبب يف خرق اأحكام د�ستور ولية، وتطبق عند القت�ساء اأحكام العددين 2 

.67 و3 من املادة 

الفرع الثامن

الدعاوى املن�سو�س عليها يف العدد 10 من املادة 13

املادة 73

1 الفقرة 

ل ميكن يف التنازع الد�ستوري الداخلي للولية اأن تكون اإل الأجهزة العليا لهذه الولية اأو اأطراف 

اأو يف النظام الداخلي. اأخرى من هذه التي تتمتع بحقوق خا�سة بها يف الد�ستور الفيدرايل 

 2 الفقرة 

تطبق اأحكام العدد 3 من املادة 64 مبا هو منا�سب يف الإجراء ما مل يحدد قانون الولية �سيئا اآخر.

املادة 74

يوؤثر  اأن  ميكن  الذي  الولية  قانون  يحدد  مل  اإذا   772 املادة  من   2 الفقرة  القت�ساء  عند  تطبق 

الفيدرالية. الد�ستورية  املحكمة  قرار  م�سمونه يف 

املادة 75

القانون. الثاين من هذا  الق�سم  العامة من  الدعاوى عند القت�ساء الأحكام  يطبق عن 

املادة 76

1 الفقرة 

ل يقبل ملتم�س احلكومة الفيدرالية، اأو حكومة ولية، اأو طرف ثالث من اأع�ساء الربملان الفيدرايل 

وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 1 و2 من املادة 93 من القانون الأ�سا�سي، اإل اإذا كان امللتم�س 

الولية: اأو قانون  الفيدرايل  بالقانون  يتعلق 

اآخر؛  اأو قانون فيدرايل  الأ�سا�سي،  القانون  اأو املو�سوعية مع  ال�سكلية  الإلغاء ملخالفته   .1

جهاز  اأو  فيدرايل  جهاز  اأو  اإدارية  �سلطة  اأو  حمكمة  من  تطبيقه  عدم  بعد  ب�سحته  2.  احلكم 

اآخر. لقانون فيدرايل  اأو  الأ�سا�سي  للقانون  ولية بحجة خمالفته 
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2 الفقرة 

ال�سعبي للوليات وفقا  التمثيل  الفيدرالية، واأجهزة  الفيدرايل، واحلكومة  ل يقبل ملتم�س املجل�س 

ملا هو مقرر للحالت املن�سو�س عليها يف العدد 2 من الفقرة 1 من املادة 93 اإل اإذا كان اعترب اإلغاء 

القانون  72 من  املادة  2 من  الفقرة  عليها يف  املن�سو�س  لل�رشوط  امل�ستويف  الفيدرايل غري  القانون 

الأ�سا�سي، وميكن اأن يوؤيد اللتما�س اأي�سا اإذا كان بالفعل الذي يعتربه املتهم لغيا للقانون الفيدرايل 

75 من القانون الأ�سا�سي. 2 من املادة  بوا�سطة احلالت املن�سو�س عليها يف العدد 

املادة 77

الفر�سة: الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  متنح 

عليها  املن�سو�س  احلالت  يف  الفيدرالية  واحلكومة  الفيدرايل  واملجل�س  الفيدرايل  1.  للربملان 

وحلكومات  الفيدرايل،  القانون  �سحة  حول  الراأي  عن  للتعبري   76 املادة  من   1 الفقرة  يف 

الوليات يف حالة الختالف يف الراأي حول �سحة قاعدة من قانون الولية، ولربملان وحكومة 

الولية يف قانون �سدر.

عليها  املن�سو�س  احلالت  يف  الفيدرالية  وللحكومة  الفيدرايل،  وللمجل�س  الفيدرايل  2.  للربملان 

76، واأي�سا لأجهزة التمثيل ال�سعبي وحلكومة الوليات. 2 من املادة  يف الفقرة 

املادة 78

تلغي املحكمة الد�ستورية الفيدرالية القانون اإذا ثبتت خمالفته للقانون الأ�سا�سي اأو ثبتت خمالفة 

قانون ولية مع قانون فيدرايل، وميكن اأي�سا اأن تلغي اأحكاما قانونية من قانون اإذا كان يتعار�س 

اآخر. اأو مع قانون فيدرايل  مع القانون الأ�سا�سي 

املادة 79

1 الفقرة 

يقوم  تنفيذي  جنائي  ق�سائي  حكم  �سد  اجلنائية  امل�سطرة  مدونة  اأحكام  مع  الدعوى  اإعادة  تقبل 

يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  األغيت  قاعدة  اأو  الأ�سا�سي،  للقانون  خمالفة  قانونية  قاعدة  على 

املادة 78، اأو الذي اأ�س�س على تف�سري قاعدة قانونية اأعلنت املحكمة الد�ستورية الفيدرالية خمالفتها 

الأ�سا�سي. للقانون 

2 الفقرة 

من   2 الفقرة  اأحكام  مراعاة  مع  احلالت  بقية  يف  للطعن  القابلة  غري  القرارات  باقي  تتاأثر  لن 

عدم  �سابقا  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  اأعلنت  قانونية  قاعدة  على  اأ�س�ست  اإذا  املادة 95، 
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78، ول يقبل تنفيذ هذا النوع من القرار، يف حني  د�ستوريتها وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 

القت�ساء،  عند   767 املادة  اأحكام  منها  ويطبق  املدنية،  امل�سطرة  لأحكام  وفقا  بالقوة  التنفيذ  يتم 

وي�ستبعد كل طلب ناجت عن الإثراء بال �سبب.

الفرع التا�صع

امل�ساطر حالت العدد 11 من املادة 13 

املادة 80

1 الفقرة 

تلتم�س املحاكم من املحكمة الد�ستورية الفيدرالية مبا�رشة اأن ت�سدر قرارا، اإذا كانت امل�ساألة تتعلق 

100 من القانون الأ�سا�سي. 1 من املادة  مبا هو من�سو�س عليه يف الفقرة 

2 الفقرة 

اإىل الأ�سباب التي جعلتها تطلب من املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن  يجب على املحاكم اأن ت�سري 

تتخذ قرارا حول �سحة الأحكام والقواعد القانونية ذات الطبيعة العليا مع التي كانت متعار�سة 

باملحا�رش. اأن ترفقها  معها، ويجب 

3 الفقرة 

اأحد امل�ساركني يف الدعوى.  اإلغاء ن�س قانوين عن  يكون ملتم�س املحكمة م�ستقال عن اتهام 

املادة 81

اإل حول م�ساألة قانونية. الفيدرالية  الد�ستورية  ل تقرر املحكمة 

املادة 81/ اأ

يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا  وفقا  ملتم�س  قبول  عدم  اإجماعي  قرار  بوا�سطة  تقرر  اأن  للفروع  ميكن 

د�ستورية  حمكمة  طرف  من  قدم  اللتما�س  كان  اإذا  الغرف  اإحدى  اإىل  امل�ساألة  وحتيل   ،80 املادة 

للفيدرالية. اأو من طرف حمكمة عليا  لدولة 

املادة 82

1 الفقرة 

77 مكرر و79 عند القت�ساء. اأحكام املادتني  تطبق 
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2 الفقرة 

اأي ولية.  اأن تتبنى الدعوى يف   77 ميكن لالأجهزة الد�ستورية املن�سو�س عليها يف املادة 

3 الفقرة 

تعطي املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأي�سا الفر�سة لأطراف الدعوى الذين قدموا امللتم�س للتعبري 

الكلمة  ياأخذوا  اأن  لهم  وميكن  العمومية،  اجلل�سة  اإىل  القانونيني  املفو�سني  وت�ستدعي  راأيهم،  عن 

فيها.

4 الفقرة 

العليا  املحاكم  اأو  للفيدرالية،  العليا  املحاكم  من  تلتم�س  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

للدول اأن تبلغها عن الأ�سا�س الذي اعتمدته لتف�سري القانون الأ�سا�سي اإىل تلك اللحظة يف اأحكامها 

يف امل�سائل التنازع فيها، واأي�سا كيف طبقت القانون يف اأحكامها القانونية، وكيف ربطت امل�سائل 

بارزة  قانونية  م�ساألة  حول  اعتباراتها  تعر�س  اأن  املحاكم  من  تطلب  اأن  وميكن  معها،  القانونية 

للتعبري  التدخل  اإمكانية  احلق  لأ�سحاب  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  وتعطي  القرار،  اتخاذ  يف 

اآرائهم.  عن 

الفرع العا�رش

الدعاوى يف احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرة 12 من املادة 13

املادة 83

1 الفقرة 

من   2 العدد  يف  عليها  املن�سو�س  احلالت  ويف  قرارها،  يف  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  حتدد 

الفيدرايل،  القانون  من  جزءا  ي�سكل  الدويل  القانون  كان  اإذا  الأ�سا�سي  القانون  من  املادة 100 

ويرتتب عليه مبا�رشة حقوق وواجبات الأفراد.

2 الفقرة 

واحلكومة  الفيدرايل،  واملجل�س  الفيدرايل،  للربملان  فر�سة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  تعطي 

اأية ولية. اأن يتبنوا الدعوى يف  اأن تعلن م�سبقا داخل اأجل حمدد، وميكن لهم  الفيدرالية، 
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املادة 84

83 عند القت�ساء. 3 من املادة  80 والفقرة  تطبق الأحكام املن�سو�س عليها يف املادة 

الفرع احلادي ع�رش 

م�ساطر حالت العدد 13 من املادة 13

املادة 85

1 الفقرة 

من  القرار  التم�س  اإذا  القانوين  راأيها  عن  وتعرب  املحا�رش  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  تقدم 

.100 3 من املادة  1 من الفقرة  املحكمة وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف العدد 

2 الفقرة 

للتعبري عن  الفيدرالية فر�سة  اأو احلكومة  الفيدرايل،  الفيدرالية للربملان  الد�ستورية  متنح املحكمة 

قرارا  تبعد  اأن  ترغب  التي  احلالة  يف  للولية  الد�ستورية  املحكمة  ومتنح  حمدد،  اأجل  داخل  راأيها 

بثت فيه هذه املحكمة.

3 الفقرة 

القانونية. امل�سائل  اإل يف  الفيدرالية  الد�ستورية  ل تقرر املحكمة 

الفرع الثاين ع�رش

م�ساطر حالت العدد 14 من املادة 13

املادة 86

1 الفقرة 

اأ�سحاب  الولية  وحكومات  الفيدرالية،  واحلكومة  الفيدرايل،  واملجل�س  الفيدرايل،  الربملان  يعترب 

احلق يف تقدمي اللتما�س.

2 الفقرة 

تطبق املحكمة املادة 80، وتلتم�س من املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اتخاذ القرار اإذا كانت امل�سطرة 

فيدراليا. املطبق  القانون  وبارزة، وكان  متناق�سة  الق�سائية 
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املادة 87

1 الفقرة 

ل يقبل التما�س من املجل�س الفيدرايل اأو احلكومة الفيدرالية اأو حكومة الولية اإذا كان القرار يعتمد 

اأو �سلطة للولية. اأو جلهاز  اأو �سلطة فيدرالية  التنفيذ جلهاز فيدرايل  اأو و�سيك  على تدبري منفذ، 

2 الفقرة 

 .1 اإليها يف الفقرة  اأ�س�س، وفقا لالفرتا�سات امل�سار  اأن يكون اللتما�س قائما على  يجب 

املادة 88

88 عند القت�ساء. املادة  تطبق الأحكام املن�سو�س عليها يف 

املادة 89

تقرر املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اإذا كان القانون ي�رشي كليا اأو جزئيا يف الإقليم الوطني كله، 

اأو جزء منه كقانون فيدرايل.

املادة 90

1 الفقرة 

اإحدى حقوقه  اأن  اإذا اعترب  الفيدرالية  الد�ستورية  اأمام املحكمة  اأن يرفع طعنا  ميكن لأي �سخ�س 

33 و38 و101 و103 و104 من  املواد  اأو   20 املادة  4 من  الفقرة  الأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف 

العمومية. ال�سلطة  الأ�سا�سي مت العتداء عليها من طرف  القانون 

2 الفقرة 

القانونية.  امل�سطرة  ا�ستنفاذ  بعد  اإل  الق�سائية  الطريقة  قبلت  اإذا  يقبل طعن احلماية،  اأن  ل ميكن 

ا�ستنفاذ  قبل  املقدم  الطعن  تقرر فورا يف طعن  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ذلك  وميكن مع 

اأن ي�سبب يف �رشر ج�سيم  اأو ميكن مل�ستاأنف الدعوى  اإذا كانت له طبيعة عامة،  الطريقة الق�سائية 

اأول على الطريقة الق�سائية. اأن ل حتال  وحال، ويجب يف هذه احلالة 
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3 الفقرة 

الدولة. الد�ستورية للولية وفقا لقانون هذه  اأمام املحكمة  يتاأثر حق رفع الطعن  ل 

املادة 91

اأو  للفيدرالية  قانونا  اأن  تفيد  حجة  على  بناء  احلماية  طعن  تقدم  اأن  واجلمعيات  للبلديات  ميكن 

اأمام  الطعن  وي�ستبعد  الأ�سا�سي،  القانون  من   28 املادة  يف  مت�سمنا  قانونيا  حكما  خرق  الولية 

املحكمة الد�ستورية بالطريقة التي ميكن بها اأن يرفع الطعن اأمام حمكمة د�ستورية للولية، حول 

الولية. امل�ستقلة مع قانون  لالإدارة  تناق�س قانون 

املادة 91 : ملغاة

92 املادة 

ال�سلطات  اأو  الأجهزة  اأو  الأن�سطة  اأو  انتهكت  التي  احلقوق  اإىل  الطعن  اأ�سا�س  يف  ي�سري  اأن  يجب 

اعتدت على حقوقهم. التي 

املادة 93

1 الفقرة 

تاريخ  من  ابتداء  انتهاوؤه  ويبتدئ  �سهر  اأجل  داخل  احلماية  طعن  ويوؤ�س�س  ي�ستاأنف  اأن  يجب 

الإخطار اأو التبليغ الر�سمي للقرار املنفذ اإذا كان ذلك وفقا لالأحكام القانونية امل�سطرية املقررة يف 

اإعالن القرار  احلالت الأخرى، وميار�س بتلقائية يف بقية احلالت، ويبداأ الأجل ابتداء من تاريخ 

من  كاملة  ن�سخة  للطاعن  تبلغ  مل  اإذا  اإليه  امل�سار  الأجل  وي�سقط  الطاعن،  اإىل  يبلغ  يعلن  مل  اإذا  اأو 

وي�ستمر  املعني،  ال�سبط  مكتب  اإىل  اأو  كتابة،  القرار  من  ن�سخة  يطلب  اأن  للطاعن  وميكن  القرار، 

لأحد  الر�سمي  بالتبليغ  اأو  القرار،  من  الكاملة  الن�سخة  على  الطاعن  يح�سل  اأن  اإىل  الأجل  اإيقاف 

الدعوى. امل�ساركني يف 

2 الفقرة 

ميكن اأن يلتم�س ا�ستبدال الآجال اإذا منع الطاعن بوا�سطة اأفعال مل تقع يف تلك الفرتة، ويقدم داخل 

لتقدمي  كاأ�سا�س  ت�ستخدم  التي  الأفعال  تكون  اأن  ويجب  العائق،  لإيقاف  املواليني  ال�سهرين  اأجل 

اللتما�س معلومة عند حلظة تقدمي اللتما�س اأو خالل الدعوى، ويجب اأن يرفع اللتما�س قبل نهاية 

الأجل، وميكن، اإذا حدث ذلك، اأن ي�سمن اإعادته بدون التما�س، ول ي�سمح بتقدمي التما�س اإذا مرت 

�سنة من التاريخ الذي انتهى الأجل املغفل عليه، وي�ستوي يف ذلك خمالفة املحامي مع خمالفة الطاعن.
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3 الفقرة 

اإمكانية  اأعمال ال�سيادة، واإذا مل توجد  اأو �سد عمل من  اإذا كان طعن احلماية يوجه �سد القانون 

لتاريخ  املوالية  ال�سنة  اأن يتدخل طعن احلماية داخل  الق�سائية، ميكن  الطريقة  التعر�س بوا�سطة 

اأو لإر�ساله. التنفيذ،  القانون حيز  دخول 

4 الفقرة 

باأ�سبقية  التنفيذ  حيز  القانون  دخل  اإذا   ،1951 اأبريل   1 حدود  اإىل  احلماية  طعن  يرفع  اأن  ميكن 

.1951 1 اأبريل  يف 

املادة 93/ اأ

1 الفقرة 

اأن يكون طعن احلماية بقرار مقبول. يجب 

2 الفقرة 

اأن يكون القرار مقبول يف حالتني: يجب 

اإذا كان يف نطاق ي�سفى عليه معنى د�ستوري؛  .1

91 و�سيكون  1 من املادة  2.  اإذا كان ي�سعى اإىل اإعطاء تنفيذ احلقوق املن�سو�س عليه يف العدد 

اإذا رف�س القرار الذي ي�سبب �رشرًا ج�سيمًا للمدعي. اأي�سا هذا احلال 

املادة 93/ ب

ميكن لأي فرع يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأن ل يقبل، اأو يقبل طعن احلماية بقرار يف احلالة 

93/ج. وتقرر الغرفة القبول يف باقي احلالت.  املن�سو�س عليها يف املادة 

املادة 93/ ج

1 الفقرة 

م�ساألة  93/اأ، وكانت  املادة  2 من  الفقرة  عليها يف احلرف ب من  املن�سو�س  اعتمدت احلالت  اإذا 

الفيدرالية. الد�ستورية  للتحقيق يف طعن احلماية قررت يف املحكمة  الد�ستورية هدفا  عدم 

2 الفقرة 

.95 1 و2 من املادة  94، والفقرتان  2 و3 من املادة  يطبق يف اإقامة الدعوى الفقرتان 
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املادة 93 د

1 الفقرة 

ل يتطلب القرار املن�سو�س عليه يف احلرف »ب« من املادة 93، واحلرف »ج« من املادة 93 انعقاد 

اجلل�سة العامة، ول يتطلب عدم قبول طعن احلماية التعليل، ميكن للفرع اأن يتخذ القرارات املتعلقة 

بطعن احلماية اإذا مل تقرر الغرفة قبول طعن احلماية، وي�سند اإىل الغرفة ب�سفة خا�سة اعتماد اأمر 

موؤقت باإ�سدار القرار يف طعن احلماية اإذا كان هذا الإعالن موؤ�س�سا، والقرار الأخري يعود للغرفة.

2 الفقرة 

.95 1 و2 من املادة  94 والفقرتان  2 و3 من املادة  تطبق يف الدعوى الفقرتني 

املادة 94

1 الفقرة 

عن  نظر  وجهة  عن  للتعبري  للوليات  اأو  للفيدرالية  الفر�سة  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  تعطي 

اأجل حمدد. اأو لطعن احلماية �سمن  مواقفها 

2 الفقرة 

تعطي املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الفر�سة للتعبري للوزير املعني، اإذا تعلق الأمر مبوقف الوزير، 

اأو لإحدى الوليات. اأو �سلطة فيدرالية، 

3 الفقرة 

اإذا كان الطعن موجها  تعطي املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الفر�سة ل�سخ�س للتعبري عن القرار، 

�سد قرار ق�سائي.

4 الفقرة 

تطبق ر�سوم الغرامات اإذا كان الطعن موجها بطريقة مبا�رشة، اأو غري مبا�رشة �سد اإحدى القوانني.

5 الفقرة 

للمحكمة  وميكن  الدعوى،  تتبنى  اأن  و4  و2   1 العدد  يف  اإليها  امل�سار  الد�ستورية  لالأجهزة  ميكن 

وكانت  امل�سطرة،  يف  تقدم  اأي  تنتظر  ل  كانت  اإذا  العامة  اجلل�سة  ترتك  اأن  الفيدرالية  الد�ستورية 

العامة. بالتنازل عن اجلل�سة  الدعوى عربت عن قرارهم  التي تبنت  الد�ستورية  الأجهزة 
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املادة 95

1 الفقرة 

يحدد يف القرار اأحكام القانون الأ�سا�سي، باأن املواقف اأو الإهمال الذي كان خرقته اإذا قدم طعن 

ت�سكل  املتخذة  التدابري  كل  باأن  تعرب  اأن  اأي�سا  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  وميكن  احلماية، 

الأ�سا�سي. للقانون  خرقا 

2 الفقرة 

تلغي املحكمة الد�ستورية الفيدرالية احلكم اإذا قدم طعن احلماية �سد قرار، يف احلالت املن�سو�س 

اإىل املحكمة املعنية.  90، وتعيد امل�ساألة  2 من املادة  2 من الفقرة  عليها يف العدد 

3 الفقرة 

اإذا قدم طعن احلماية وفقا  ال�سيء  اإذا قدم طعن احلماية �سده، ويطبق نف�س  القانون  اإلغاء  يعلن 

عند   79 املادة  وتطبق  د�ستوريته،  بعدم  امللغي  القرار  ويوؤيد   ،2 الفقرة  يف  عليه  من�سو�س  هو  ملا 

القت�ساء.

املادة 95/ اأ : ملغاة

املادة 96 : ملغاة

الفرع الثالث ع�رش

م�ساطر حالت العدد 14 من املادة 13

املادة 97 : ملغاة

الق�سم الرابع: الأحكام النهائية

املادة 98

1 الفقرة 

يتقاعد ق�ساة املحكمة الد�ستورية الفيدرالية عند نهاية انتدابهم وفقا لالأعداد 1 و2 و4 من املادة 4.
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2 الفقرة 

ملمار�سة  الدائمة  الأهلية  عدم  ب�سبب  من�سبهم  من  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  ق�ساة  يتقاعد 

مهامهم.

3 الفقرة 

اأهليتهم يف احلالتني: يثبت عدم  الفيدرالية ولو مل  الد�ستورية  يتقاعد ق�ساة املحكمة 

اأو  1.  اإذا قام بوظائفه كقا�سي يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية ملدة ل تقل عن �ست �سنوات 

65 �سنة من العمر. اأكمل 

2.  اإذا تعلق ب�سخ�س غري موؤهل وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف املادة 2 من القانون الجتماعي 

60 �سنة من العمر. الفيدرايل، واأكمل 

4 الفقرة 

.4 4 من املادة  3 الفقرة  يطبق يف احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرة 

5 الفقرة 

يت�سلم الق�ساة املتقاعدون معا�س التقاعد، وفقا لقانون اأجور اأع�ساء املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، 

الباقني على قيد احلياة.  ويطبق يف نف�س الوقت على ورثتهم 

6 الفقرة 

العموميني عند القت�ساء. 70 من قانون نظام املوظفني  املادة  تطبق 

املادة 99 : ملغية

املادة 100

1 الفقرة 

اإذا كان انتداب القا�سي يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية انتهى وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف ملادة 

12، وقام القا�سي مبهمته يف من�سبه على الأقل مدة �سنتني يكون له احلق يف ت�سلم تعوي�س موؤقت 

الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  اأع�ساء  املوظفني  القانون  اأ�سا�س  يف  م�رشوب  مبلغ  مع  �سنة  ملدة 

 .89 ول يطبق هذا على حالة التقاعد وفقا للمادة 
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2 الفقرة 

تت�سلم اأرملة ويتامى القا�سي يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية تعوي�سا موؤقتا ابتداء حلظة وفاته، 

املعا�س  الوقت، ويح�سب زمن  بقية  الوفاة وتعوي�سا موؤقتا عن  الوفاة منذ  ويت�سلمون معا�سا عن 

التعوي�س. اأ�سا�س حلظة  الوفاة على  عن 

املادة 101

1 الفقرة 

من  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  يف  قا�سيا  انتخب  الذي  القا�سي  اأو  العمومي  املوظف  يف�سل 

70 من قانون الق�ساة  من�سبه ال�سابق حلظة تعيينه حتت التحفظ املن�سو�س عليه يف اأحكام املادة 

الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  قا�سي  من�سب  مهام  ممار�سة  خالل  وتوقف  الأملان،  امل�ست�سارين 

احلقوق والواجبات املقررة يف الأنظمة الأ�سا�سية للموظفني العموميني والق�ساة، ول توقف هذه 

مينح  الذي  احلق  يوقف  ول  حلادثة،  القا�سي  اأو  املوظف  فيها  يتعر�س  التي  احلالة  يف  احلقوق 

الطبي. للعالج  واملخ�س�س 

2 الفقرة 

تنتهي الفرتة يف املن�سب لقا�س يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية اأو املوظف العمومي اأو القا�سي 

معا�س  وُي�سلم  عمومي،  موظف  اأو  كقا�س  من�سبه  من  ويتقاعد  اأخرى  وظيفة  اإليه  ت�سند  مل  اإذا 

اأو موظف، والذي مل يكن قا�سيا ول موظفا  العمل كقا�س  اأ�سا�س مدة  الذي يح�سب على  التقاعد 

للبقاء على احلياة. التقاعد وكمعا�س  العمل قيمة معا�س  له على  ُي�سدد  اأو 

3 الفقرة 

يف  ق�ساة  من�سب  ممار�ستهم  خالل  اأملانية  جامعة  يف  القانون  اأ�ساتذة  على  و2   1 الفقرتان  تطبق 

املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، وتوقف حقوقهم وواجباتهم املتعلقة مبن�سب الأ�ستاذ يف اجلامعة، 

وثلثا الأع�ساء املتفرعة عن عالقة العمل كاأ�ستاذ يف مدر�سة عليا يح�سبون �سمن التعوي�سات التي 

باملبالغ. يتعلق  ما  للجامعة  الفيدرالية  وت�سدد  الفيدرالية،  الد�ستورية  املحكمة  كقا�س يف  ت�سلمها 

املادة 102

1 الفقرة 

من�سو�س  هو  ملا  وفقا  التقاعد  يف  احلق  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  يف  املتقاعد  للقا�سي  يكون 

اأو تعوي�سا وفقا ملا هو  اأجرا  101، ويوقف هذا احلق خالل املدة التي يت�سلم فيها  عليه يف املادة 

.100 اأو املادة   98 من�سو�س عليه يف املادة 
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2 الفقرة 

اإذا كان القا�سي املتقاعد يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية الذي ت�سلم تعوي�سا موؤقتا وفقا ملا هو 

من�سو�س عليه يف املادة 100 قد ا�ستعمل من جديد املرفق العمومي، فاإن هذه املداخل التي ت�سلمها 

التعوي�س املوؤقت.  من هذا العمل حت�سب يف 

3 الفقرة 

54 من قانون  4 من املادة  3 و  2 من الفقرتني  1 و2 و3 وتطبق بالقيا�س اجلملة  تطبق الفقرتان 

العموميني. املوظفني  تقاعد 

املادة 103

1 الفقرة 

اإىل   98 الفيدرالية ما هو من�سو�س عليه يف املواد من  الد�ستورية  اأي�سا على ق�ساة املحكمة  تطبق 

102 الن�سو�س القانونية املتعلقة بالتقاعد اجلاري به العمل للق�ساة الفيدراليني، وفرتات الأن�سطة 

التي ت�سلح اأن حت�سب فرتة اخلدمة كقا�س يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية، ما مل يحدد �سيئا اآخر.

2 الفقرة 

يتخذ رئي�س املحكمة الد�ستورية الفيدرالية قرارات حول الأحكام القانونية يف جمال التقاعد حرفيا 

العموميني. املوظفني  تقاعد  لقانون  طبقا 

3 الفقرة 

جمال  يف  العموميني  املوظفني  تقاعد  قانون  على  بناء  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  رئي�س  يتخذ 

املحكمة.  ق�ساة وموظفي  تقاعد 

املادة 104

1 الفقرة 

توقف حقوق املحامي، اإذا عني قا�سيا يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية خالل مدة ممار�سة مهامه، 

للرت�سح.  تتوقف حقوقه  كما 

2 الفقرة 

يطبق العدد 1 من املادة 101 اأو 2 عند القت�ساء على املوثق اإذا عني قا�سيا يف املحكمة الد�ستورية 

الفيدرالية.
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املادة 105

1 الفقرة 

اأن: الفيدرايل  للرئي�س  اأن تخول  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  ميكن 

1.  يعزل قا�سيا يف املحكمة الد�ستورية الفيدرالية ب�سبب فقدانه اأهلية ممار�سة مهام املن�سب؛ 

عوقب  اإذا  اأو  م�سني  ن�ساط  ب�سبب  الفيدرالية  الد�ستورية  املحكمة  يف  قا�س  انتداب  2.  يلغي 

لواجباته  عن خرق ج�سيم  يعاقب  عندما  اأو  اأ�سهر،   6 عن  تزيد  ملدة  احلرية  من  باحلرمان 

املن�سب. ا�ستمراره يف  التي متنع 

2 الفقرة 

من�سو�س  هو  ملا  وفقا  الدعوى  بداية  حول  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  العامة  اجلل�سة  تقرر 

1 من هذه املادة. 1 من الفقرة  عليه يف العدد 

3 الفقرة 

تطبق الأحكام امل�سطرية ذات الطبيعة العامة، املن�سو�س عليها يف العدد 1 من املادة 54 والأعداد 1 

55 عند القت�ساء. و2 و4 و5 و6 من املادة 

4 الفقرة 

املحكمة. اأع�ساء  ثلثي  1 موافقة  الفقرة  املن�سو�س عليها يف  الرتاخي�س  تتطلب 

5 الفقرة 

احلالت  يف  تلغي  اأن  الدعوى  بداية  بعد  الفيدرالية  الد�ستورية  للمحكمة  العامة  للغرفة  ميكن 

الدعوى  اإذا رفعت  ال�سيء  نف�س  القا�سي، ويطبق  موؤقتا مهام  1 و2  العددين  عليها يف  املن�سو�س 

اأع�ساء املحكمة. ثلثي  املوؤقت موافقة  الإيقاف  ارتكاب فعل جنائي. ويتطلب  القا�سي ب�سبب  �سد 

6 الفقرة 

1 و2. للعدد  القا�سي كل حقوق من�سبه يف حالة ح�سب املن�سب وفقا  يفقد 

املادة 106 : ملغاة

املادة 107 : ملغاة
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اجلدول التطوري لأحكام املحكمة الد�ستورية الأملانية

111 12661 14

4712 1131271 184

5312 2021282 124

11112 2051294 412

7513 97126 32

1361 174586 55

8914 263467 198

2416 194717 37

11817 3061258 1

418 8528 28

13118 112388 28

6419 3031248 51

7619 3301168 274

2819 3421329 89

2920 451179 137

721 12329 338

9021 733110 234

10321 36210510 264

12221 37814410 302

14522 3117411 30

3739 33414323 191

340 8810624 33

11240 1214024 236

13341 2469125 112

7241 37813425 158

6542 1334825 256

13042 23713925 269

543 13013826 41

11544 1253026 302

4944 1971827 1

12644 2496628 295

1145 1871030 1

9346 3255730 173

5947 4612330 367

11948 2109231 229

3448 32710431 314
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12049 898432 54

850 2903932 98

6750 29013732 346

8551 97933 1

9452 14133 23

2552 2148033 303

6152 2231334 238

3652 36912134 269

2653 305635 202

7853 13510735 382

5457 29510837 150

9558 3002038 281

11359 2318838 348

1965 12239 1

9668 3613339 196

6269 3157339 210

1499 1855573 118

97100 2269974 51

114100 2712777 170

16101 36110080 315

82102 19710181 142

52102 3473584 9

51103 4410984 34

86103 1426884 212

141104 926385 69

110104 2207786 28

43104 3372388 203

142105 1352190 145

146105 23914092 1

83105 2526992 356

44105 2794293 1

60105 3139893 121

17106 285093 266

70107 29910294 49

135107 3957995 173

45108 2821596 56

87109 2798198 169



 »نحن نخ�سع للد�ستور، لكن �لد�ستور هو ما يقول �لق�ساة �أنه د�ستور«

�سارل هاجز

» ... و�سف رئي�س حمكمة د�ستورية باأمريكا �لو�سطى �لق�ساء �لد�ستوري، 

عن حق، بكونه »مبثابة �لربيع للزهور«، �عتبار� للدور �لذي ي�سطلع به هذ� 

�لق�ساء يف تاأويل �أحكام �لد�ستور و��ستنطاق روحه و��ستجالء مقا�سده وتوليد 

مبادئ ذ�ت قيم د�ستورية من رحم ن�سو�سه، و�ل�سهر من خالل ذلك على حماية 

�سمو �لد�ستور و�سيانة �حلقوق و�حلريات �لعامة...

ولعل �ملحكمة �لد�ستورية �لفيدر�لية �لأملانية، �لتي كر�سها �لقانون �لأ�سا�سي 

�ل�سادر يف يوم 28 مايو من �سنة 1949، ثم �سرعت يف مبا�سرة مهامها �سنة 1951 

مبوجب �لقانون �ل�سادر يف 12 مار�س 1951، جتمع يف طبيعتها ووظائفها بني 

�لنموذجني �ملعروفني يف جمال �لق�ساء �لد�ستوري: �لنم�ساوي و�لأمريكي، تعد 

مثال �أ�سا�سيا يف هذ� �ملجال...

لقد �أ�سفى بع�س �لفقهاء على �ملحكمة �لد�ستورية �لفيدر�لية �لأملانية �سفة 

»�سلطة ر�بعة« بحكم �لخت�سا�س �ملخول لها ملر�قبة �ل�سلطة �ل�سيا�سية و�ل�سلطة 

�لق�سائية وكذ� �ل�سلطة �لتنفيذية و�ل�سلطات �لإد�رية بطريقة غري مبا�سرة. 

وبف�سل ذلك �ساهمت �ملحكمة �لد�ستورية �لأملانية، لي�س فح�سب يف تطوير �لقانون  

�لد�ستوري �لأملاين، بل �أي�سا يف �إغناء �لقانون �لد�ستوري عموما د�خل وخارج 

�أوروبا. فخالل ما يقارب �ستة و�ستون �سنة من وجودها، �أبدعت هذه �ملحكمة 

�لعديد من �ملبادئ، ل�سيما يف �ملجالت �ملتعلقة ب�سيادة دولة �لقانون وباحلقوق 

�لأ�سا�سية، مما جعلها منوذجا ��ستوحت منه �لعديد من �لدول �لأوربية، �حلديثة 

�لعهد باحلياة �لدميقر�طية، نظام ق�سائها �لد�ستوري...

د. حممد �أ�سركي، رئي�س �ملجل�س �لد�ستوري للمملكة �ملغربية �سابقا

 �أحكام �ملحكمة �لد�ستورية �لفيدر�لية �لأملانية

بنية الدولة ودولة القانون

اجلزء الأول

ترجمة

�لدكتور �أحمد �ل�سود�ين
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