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اللجنة األوروبية للديمقراطية 
من خالل القانون

)لجنة البندقية(

القائمة المرجعية

لسيادة القانون

 ُاعتمد من قبل لجنة البندقية في دورتها 106 بكامل أعضائها 
 )البندقية، 12-11 آذار/مارس 2016(،

  وأكد عليه ممثلي الوزراء في اجتماعهم 1263 
 )7-6 أيلول/سبتمبر 2016(،

  ومن قبل مؤتمر السلطات المحلية واإلقليمية لمجلس أوروبا 
 في دورته 31 )21-19 تشرين األول/أكتوبر 2016(،

  ومن قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 
 بتاريخ 11 تشرين األول/أكتوبر 2016 

)القرار 2178)2017((.
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1. مقدمة1

الوثيقة )CDL-AD)2016(007(، اعتمدهتا جلنة البندقية يف دورهتا 106 بكامل أعضائها )البندقية، 11-12   1
آذار/مارس 2016( اعتمادا على مالحظات السيد سريجيو باراتول )ممثل بديل، إيطاليا(، والسيدة فريونيكا بيلكوفا 
بول كرايج  والسيد  األمريكية(،  املتحدة  الواليات  والسيدة سارة كليفيالند )عضو،  التشيك(،  )عضو، مجهورية 
)عضو بديل، اململكة املتحدة(، والسيد جان هيلجيسني )عضو، النرويج(، والسيد فولفجانج هوفمان-رمي )عضو، 
جوويي  وسري جيفري  هولندا(،  )عضو سابق،  دجيك  فان  بيتر  والسيد  فلندا(،  )عضو،  توري  كارلو  والسيد  أملاميا(، 

)عضو سابق، اململكة املتحدة(.
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املعين  التقرير   )2011 )مارس/آذار   86 رقم  العامة  جلستها  يف  البندقية  جلنة  اعتمدت   .1
املشتركة  السمات  التقرير  هذا  حدد  ولقد   .)CDL-AD)2011(003rev( القانون  بسيادة 
لسيادة القانون ودولة احلق والقانون. وُمرفق هبذا التقرير نسخة أولية من القائمة املرجعية 

لتقييم حالة سيادة القانون لدول مبفردها.

كمفهوم  القانون  "سيادة  بعنوان  مؤمترًا   2012 مارس/آذار   2 يف  البندقية  جلنة  نظمت   .2
عملي" حتت إشراف الرئاسة الربيطانية للجنة وزراء جملس أوروبا بالتعاون مع وزارة اخلارجية 
والكومنولث الربيطانية ومركز بينغهام لسيادة القانون. وشددت نتائج هذا املؤمتر على أن 
جلنة البندقية ستُطّور القائمة املرجعية ضمن أمور أخرى، مبا يف ذلك بعض االقتراحات 

اليت ُقدمت يف املؤمتر.

بارتويل، والسيدة/ بيلكوفا، والسيدة كليفالند،  3. أعد فريق من اخلرباء مّكون من السيد/ 
والسيد/ كريغ، والسيد/ هيلجيسن، والسيد/ هوفمان-رمي، والسيد/ تيوري، والسيد/ فان 

دايك، والسيد/ جيفري جويل نسخة مفصلة للقائمة املرجعية.

على  القانون  لسيادة  بينغهام  ملركز  والتقدير  بالشكر  تتقدم  أن  البندقية  جلنة  تود   .4
مسامهته، وال سيما إعداده للمعايري املحددة الواردة يف اجلزء الثالث. وتود اللجنة أيًضا أن 
تشكر األمانة العامة للمجلس االستشاري للقضاة األوروبيني واللجنة األوروبية ملناهضة 
العنصرية والتعصب واالتفاقية-اإلطار حلماية األقليات القومية وجمموعة الدول ضد 
الفساد إىل جانب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا/مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان ووكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية على حسن تعاوهنم. 

العالقات  ذلك  بعد  ويتناول  ونطاقه  التقرير  من  الغرض  )أ(  األول  التعريفي  اجلزء  يشرح   .5
املتبادلة بني سيادة القانون من جهة والدميقراطية وحقوق اإلنسان من جهة أخرى )"سيادة 

القانون يف بيئة مواتية"(.

6. يُعد اجلزء الثاين )املعايري( جوهر القائمة املرجعية ويتناول خمتلف جوانب سيادة القانون 
املساواة  السلطة؛  القانوين؛ إساءة استعمال  اليقني  املشروعية؛  تقرير 2011:  املحددة يف 
األخري  الفصل  يُقدم  بينما  العدالة؛  إىل  الوصول  وكفالة  التمييز  وعدم  القانون  أمام 
مثالني من التحديات اخلاصة اليت تواجه سيادة القانون )الفساد وتضارب املصاحل ومجع 

البيانات واملراقبة(.

واليت  امللزمة  وغري  امللزمة  القانونية  الصكوك  أهم  حمددة(  )معايري  الثالث  اجلزء  يسرد   .7
تعاجل مسألة سيادة القانون.

8. ولقد ناقشت اللجنة الفرعية لسيادة القانون القائمة املرجعية احلالية يف 17 ديسمرب/
كانون األول 2015 ويف 10 مارس/آذار عام 2016، واعتمدهتا جلنة البندقية يف وقت الحق يف 

اجللسة العامة رقم 106 )البندقية، 11-12 مارس/آذار 2016(.

الغرض ونطاق العمل أ - 
األمم  الدول األعضاء يف  أقرت مجيع  العاملية. كما  القانون مبدأ للصالحية  إن سيادة   .9
املتحدة مبدأ "ضرورة االلتزام العاملي بسيادة القانون وتطبيقها على الصعيدين الوطين 
والدويل" يف الوثيقة اخلتامية لعام 2005 الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي )الفقرة 134(. 
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وتعد سيادة القانون وفًقا ملا ورد يف ديباجة معاهدة االحتاد األورويب واملادة )2( منها واحدة 
من القيم املؤسسة اليت يراعيها االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه2. ذّكرت املفوضية 
بأنه  القانون  سيادة  تعزيز  إىل  يرمي  الذي   2014 لعام  اجلديد  عملها  إطار  يف  األوروبية 
"أصبح مبدأ سيادة القانون تدرجييا منوذًجا تنظيميًا سائًدا يف القانون الدستوري احلديث 
)الصفحتان 3-4(. وهناك  العامة"  السلطات  لتنظيم ممارسة  الدولية ]…[  واملؤسسات 

عدد متزايد من احلاالت اليت تشري فيها الدول إىل سيادة القانون يف دساتريها الوطنية3.

10. أعلنت األمم املتحدة أن سيادة القانون مبدأ أساسي على مستوى العامل )على سبيل 
املثال يف مؤشرات سيادة القانون( كما أعلنت ذلك على املستوى اإلقليمي منظمة الدول 
األمريكية )وخباصة يف امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية( وكذلك االحتاد األفريقي )وال 
سيما يف قانونه التأسيسي(. وميكن العثور على إشارات إىل سيادة القانون يف عدة وثائق 

جلامعة الدول العربية.

11. ذُكر مبدأ سيادة القانون يف ديباجة ميثاق جملس أوروبا باعتباره واحد من ثالثة "مبادئ 
تشكل األساس لكل دميقراطية حقيقية"، إىل جانب احلرية الفردية واحلرية السياسية. جتعل 
املادة 3 من امليثاق احترام مبدأ سيادة القانون شرًطا مسبًقا النضمام الدول األعضاء اجلدد 
إىل املنظمة. وبالتايل فإن مبدأ سيادة القانون أحد مبادئ جملس أوروبا األساسية الثالثة 
املترابطة واملتداخلة بشكل جزئي، مع الدميقراطية وحقوق اإلنسان. ولقد أكدت املحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان على العالقة الوثيقة بني سيادة القانون واملجتمع الدميقراطي من 
خالل تعبريات خمتلفة مثل: "جمتمع دميقراطي مؤيد لسيادة القانون" و"جمتمع دميقراطي 
يستند إىل سيادة القانون"، وبشكل أكثر منهجية، "سيادة القانون يف جمتمع دميقراطي". 
التعددية، وسيادة  والدميقراطية  اإلنسان،  )احترام حقوق  الثالثة  املبادئ  يُعترب حتقيق هذه 

القانون( هدًفا أساسيا، واهلدف األساس ملجلس أوروبا.

االتفاقيات  من  العديد  وكذلك  أوروبا  ملجلس  الرئيسية  السياسية  الوثائق  أشارت   .12
والتوصيات إىل سيادة القانون بشكل منهجي. يشار إىل سيادة القانون بوضوح باعتبارها 
عنصرًا من عناصر التراث املشترك يف ديباجة االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية، كمبدأ مؤسس للدميقراطيات األوروبية يف القرار 12 )2002( القاضي 
بتشكيل اللجنة األوروبية لكفاءة العدالة وكهدف له األولوية للجنة البندقية. ومع ذلك، 
فإن نصوص جملس أوروبا مل حتدد سيادة القانون ومل يُنشئ جملس أوروبا أي آلية رصد 

حمددة لقضايا سيادة القانون. 

وتعزيز سيادة  تشجيع  وذلك هبدف  النواحي  من  العديد  أوروبا عمل يف  أن جملس  غري   .13
حلقوق  األوروبية  املحكمة  سيما  وال  له،  التابعة  اهليئات  من  العديد  خالل  من  القانون 
األوروبيني،  للقضاة  االستشاري  واملجلس  العدالة،  لفعالية  األوروبية  واللجنة  اإلنسان، 
وجمموعة دول ضد الفساد، وجلنة متابعة اجلمعية الربملانية ملجلس أوروبا، ومفوض حقوق 

اإلنسان وجلنة البندقية. 

14. درست 4جلنة البندقية يف تقريرها املعين بسيادة القانون يف عام 2011، مفهوم سيادة 
لفت  والذي  الربملانية  اجلمعية  عن  الصادر   )2007(  1594 رقم  القرار  أعقاب  يف  القانون، 

انظر، على سبيل املثال، وكالة احلقوق األساسية )FRA( لسنة )2016(، احلقوق األساسية: التحديات واإلجنازات يف 2015 - التقرير   2
السنوي لوكالة احلقوق األساسية يف 2013، لوكسمبورغ، االحتاد األورويب )مكتب املنشورات(، الفصل السابع )املقبل(.

انظر CDL-AD)2011(003rev، الفقرة 30 وما يليها.  3
.CDL-AD)2011(003rev  4
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االنتباه إىل ضرورة التأكد من التفسري الصحيح ملصطلحات "سيادة القانون" و"دولة احلق" 
و"دولة القانون" اليت تشمل مبادئ الشرعية واإلجراءات القانونية الواجبة. 

15. حللت جلنة البندقية التعاريف اليت اقترحها عدة مؤلفني من نظم قانونية وحكومية 
خمتلفة، وكذلك ثقافات قانونية متباينة. ورأت اللجنة أن مفهوم سيادة القانون يتطلب 
القرار  جانب صناع  يعاَمل من  أن  فرد  لكل  ومتوقع، حيث حيق  قانوين حمدد  نظام  وجود 
بطريقة حتفظ الكرامة واملساواة والعقالنية ووفًقا للقوانني وأن تتاح له الفرصة للطعن 
اللجنة من  وحذرت  عادلة.  إجراءات  ونزيهة من خالل  أمام حماكم مستقلة  األحكام  يف 
خماطر وجود مفهوم شكلي حبت لسيادة القانون، يتطلب جمرد أن يكون أي تصرف يقوم 
به موظف عمومي مسموًحا مبوجب القانون. ومتثل مصطلحات "احلكم بالقانون" أو "حكم 

القانون" أو "احلكم وفق قواعد القانون" تفسريات مشوهة لسيادة القانون5.

16. وشددت اللجنة أيًضا على أن حقوق اإلنسان الفردية ال تتأثر بسلطات الدولة فحسب، 
بل أيًضا جبهات فاعلة خمتلطة )حكومية وخاصة( وكيانات خاصة تؤدي مهام كانت يف 
تؤثر على عدد كبري  اجلانب  أحادية  أو تتضمن قرارات  الدولة،  السابق هي نطاق سلطات 
من الناس، وتتأثر كذلك باملنظمات الدولية أو اليت تتجاوز حدود الوالية الوطنية. وأوصت 

اللجنة بتطبيق مبادئ سيادة القانون يف هذه املجاالت أيًضا. 

إجراء  وبعد  العامة.  السلطة  على مجيع مستويات  القانون  مبدأ سيادة  تطبيق  17. جيب 
يتناول  اخلاص.  القانون  أيًضا يف عالقات  القانون  تُطّبق مبادئ سيادة  الالزمة،  التعديالت 
التعريف التايل الذي أعده توم بينغهام العناصر األساسية املُثلى لسيادة القانون على 
كانوا  سواء  الدولة،  داخل  والسلطات  األشخاص  مجيع  يكون  أن  "ينبغي  التايل:  النحو 
شخصيات وسلطات عامة أو خاصة، خاضعني للقوانني العلنية وأهل لالستفادة منها، 

واليت سيبدأ سرياهنا )عموًما( يف املستقبل واليت تُطّبق عالنية يف املحاكم"6.

18. على الرغم من االختالفات يف الرأي، َخلُصت اللجنة يف تقريرها إىل وجود توافق يف اآلراء 
بشأن العناصر األساسية لسيادة القانون وكذلك العناصر اخلاصة بدولة احلق والقانون، 
واليت ليست رمسية فحسب بل أيًضا موضوعية أو مادية )املفهوم املادي لدولة القانون(. 
وتضم هذه العناصر األساسية ما يلي: )1( املشروعية، مبا يف ذلك عملية سن القوانني 
التعسف.  حظر   )3( القانوين.  اليقني   )2( والدميقراطية.  واملساءلة  بالشفافية  تتسم 
القضائية  املراجعة  ذلك  مبا يف  ونزيهة،  أمام حماكم مستقلة  العدالة  إىل  الوصول   )4(

للقوانني اإلدارية. )5( احترام حقوق اإلنسان. )6( عدم التمييز واملساواة أمام القانون.

19. ومنذ أن مت توجيه تقريرها الصادر عام 2011 إىل تيسري الفهم الصحيح واملتسق وتفسري 
سيادة  ملبادئ  العملي  التطبيق  تسهيل  إىل  يهدف  كان  مث  ومن  القانون،  سيادة  مفهوم 
بلدان بعينها"  القانون يف  "قائمة مرجعية لتقييم حالة سيادة  بالتقرير  أُرفقت  القانون، 

تتضمن هذه العناصر الستة، مقسمة إىل عدة معايري فرعية. 

وزارة  رعاية  حتت  لندن  يف  نظمته  مؤمتر  يف  البندقية  جلنة  أطلقت   ،2012 عام  يف   .20
ملواصلة  املشروع  القانون،  لسيادة  بينغهام  مركز  مع  وبالتعاون  الربيطانية  اخلارجية 

،10180 الوثيقة  القانون،  مبدأ سيادة  وآخرون،  هولوفايت  السيد  قدمه  قرار  باختاذ  مقترح  أوروبا،  ملجلس  الربملانية  اجلمعية  انظر   5 
" تَعترب ]الدول  أوروبا، الفقرة 2:   الفقرة 10. ويف هذا السياق، انظر أيًضا وثيقة كوبنهاجن الصادرة عن منظمة األمن والتعاون يف 
املشاركة[ أن سيادة القانون ال تعين شرعية رمسية تضمن االنتظام والتناسق يف حتقيق وتطبيق النظام الدميقراطي فحسب، بل 
أيًضا العدالة اليت تقوم على االعتراف بالقيمة العليا لإلنسان والقبول التام هبا، واليت تضمنها املؤسسات اليت توفر إطارًا للتعبري 

األمثل عنها."
توم بينغهام، سيادة القانون )2010(.  6



11 القائمة المرجعية لسيادة القانون

حالة  لتقييم  مستحدثًا  وجديًدا  وظيفيًا  هنًجا  باعتبارها  املرجعية  القائمة  تطوير 
سيادة القانون يف دولة بعينها. 

21. يف عام 2013، بدأ جملس االحتاد األورويب بإجراء حوار جديد حول سيادة القانون مع الدول 
األعضاء، والذي سيعقد سنويًا. وقد أكد على أن "احترام سيادة القانون شرط أساسي 
حلماية احلقوق األساسية"، ودعا اللجنة "للمضي ُقدًما يف احلوار مبا يتماشى مع املعاهدات 
بشأن احلاجة املحتملة إىل أسلوب تعاوين منظم وصياغته متاًما ملُعاجلة هذه القضايا"7. 
القانون  سيادة  قضايا  مع  للتعامل  آلية  األوروبية  املفوضية  اعتمدت   ،2014 عام  ويف 
األورويب  لالحتاد  اجلديد  "اإلطار  ويدق هذا  األورويب.  االحتاد  األعضاء يف  الدول  النظامية يف 
الواردة من مصادر  "املؤشرات  إىل  إنذار مبكر يستند  القانون" جرس  بتعزيز سيادة  املعين 
متوافرة واملؤسسات املعترف هبا، مبا يف ذلك جملس أوروبا". ومن أجل احلصول على معرفة 
للمفوضية  ميكن  األعضاء،  الدول  يف  القانون  بسيادة  تتعلق  معينة  قضايا  يف  اخلرباء 
أوروبا و/أو  األوروبية، وكقاعدة عامة، ويف احلاالت اليت تقتضي ذلك، املشورة من جملس 

جلنة البندقية التابعة هلا8.

22. على مستوى األمم املتحدة، ويف أعقاب نشر "مؤشرات سيادة القانون" يف عام 20119 
االجتماع  عن  الصادر  اإلعالن   2012 عام  يف  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  ،اعتمدت 
والدويل،  الوطين  القانون على الصعيدين  العامة بشأن سيادة  رفيع املستوى للجمعية 
وكذلك على  املساواة  قدم  الدول على  تطبق على مجيع  القانون  "سيادة  بأن  اإلقرار  مع 

املؤسسات الدولية".

23. اعتمدت اجلمعية العام لألمم املتحدة باإلمجاع يف أيلول/سبتمرب 2015 جدول أعمال 
التنمية املستدامة بأهدافه الـ17 للتنمية املستدامة و169 هدًفا يتم إجنازها حبلول عام 
2030. وترمي أهداف التنمية املستدامة اليت تتكون من عدد من األهداف أن تكون انتقالية 
حًقا وهلا تأثريات عميقة من أجل حتقيق جدول األعمال الذي يضع تصورًا لـ "]عامل[ تكون 
فيه الدميقراطية واحلكم الرشيد وسيادة القانون إىل جانب بيئة مواتية على الصعيدين 
الوطين والدويل عناصرًا ضرورية لتحقيق التنمية املستدامة". كما يُلزم اهلدف 16 الدول 
بأن "تعزز املجتمعات السلمية والشاملة للتنمية املستدامة، وتسهل الوصول إىل العدالة 
وسيتم  املستويات".  مجيع  على  وشاملة  ومسؤولة  فّعالة  مؤسسات  وتنشئ  للجميع 
تقييم اهلدف 16 يف مقابل عدد من األهداف، بعضها يُدمج مع عناصر سيادة القانون، 
مثل إنشاء مؤسسات فّعالة ومسؤولة وتتسم بالشفافية )اهلدف 16.6( وصنع القرار 
)اهلدف  املستويات  مجيع  على  شاملة  ومتثيلية  وتشاركية  االستجابة  سريعة  بطريقة 
الصعيدين  على  القانون  "تعزيز سيادة  بـ  الدول  يُلزم   16.3 فإن اهلدف  ذلك،  ومع   .)16.7
فريدة  فرصة  يتيح  مما  العدالة"  إىل  اجلميع  املساواة يف وصول  والدويل وضمان  الوطين 
لتعزيز العالقة بني املواطنني والدولة. وميكن هلذه القائمة املرجعية أن تكون أداة مهمة 
للغاية للمساعدة يف القياس النوعي ملؤشرات سيادة القانون يف سياق أهداف التنمية 

املستدامة.

استنتاجات املجلس بشأن احلقوق األساسية وسيادة القانون وفيما خيص تقرير عام 2012 للجنة املعين بتطبيق ميثاق احلقوق   7
املوقع:  ج، متاح على  اجلزء  يونيو 2013،  لوكسمبورغ، 7-6  الداخلية،  والشؤون  العدالة  اجتماع جملس  األورويب يف  لالحتاد  األساسية 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf.
االتصاالت بني املفوضية األوروبية والربملان األورويب واملجلس، "إطار جديد لالحتاد األورويب لتعزيز سيادة القانون"،  8

.COM)2014( 158 final/2, http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf 
هذه الوثيقة عبارة عن منشور مشترك بني إدارة عمليات حفظ السالم )DPKO( التابعة لألمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة   9

حلقوق اإلنسان.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf
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24. هتدف القائمة املرجعية احلالية إىل البناء على هذه التطورات وتوفري أداة لتقييم سيادة 
القانون يف بلد بعينه من وجهة نظر هياكلها الدستورية والقانونية والتشريعات املعمول 
تقييم  إجراء  تيسري  إىل  املرجعية  القائمة  وهتدف  املوجودة.  القضائية  والسوابق  هبا 

موضوعي وشامل يتسم بالشفافية واإلنصاف.

فإن  ذلك،  ومع  القانونية.  الضمانات  تقييم  إىل  األساس  يف  املرجعية  القائمة  ه  وتوجَّ  .25
ينبغي  ولذلك  القانون،  مبدأ سيادة  لترسيخ  مهًما  جانبًا  يعد  للقانون  السليم  التنفيذ 
املعايري  بعض  على  أيًضا  املرجعية  القائمة  اشتمال  وهذا هو سبب  االعتبار.  بعني  أخذه 

التكاملية املتعلقة باملمارسة. وهذه املعايري ليست شاملة.

26. حتليل صياغة هذه املعايري يتطلب وجود مصادر موثقة. وبالنسبة للضوابط القانونية، 
ستكون هي القانون املعمول به، وكذلك، على سبيل املثال، يف أوروبا، التقييمات القانونية 
الرصد  وهيئات  البندقية،  وجلنة  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  املحكمة  جتريها  اليت  هلا 
مبجلس أوروبا واملصادر املؤسسية األخرى. وللضوابط املتعلقة باملمارسة العملية، ينبغي 
استخدام مصادر متعددة، مبا يف ذلك املصادر املؤسسية مثل اللجنة األوروبية لفعالية 

القضاء، ووكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية.

27. يُقصد بالقائمة املرجعية أن تكون أداة ملجموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة اليت قد 
وغريها من سلطات  الربملانات  اجلهات  هذه  تشمل  أن  وميكن  املذكور:  التقّييم  إجراء  تقرر 
واملنظمات  املدين  واملجتمع  وحمتواه،  التشريعي  اإلصالح  إىل  احلاجة  تلبية  عند  الدولة 
تأخذ  أن  األورويب. جيب  أوروبا واالحتاد  الدولية، مبا يف ذلك اإلقليمية منها ال سيما جملس 
التقييمات بعني االعتبار السياق كله، وتتجنب أي تطبيق آيل لعناصر حمددة من القائمة 

املرجعية.

28. ال يدخل ضمن والية جلنة البندقية أن متضي قدًما يف إجراء تقييمات سيادة القانون يف 
بلدان معينة من تلقاء نفسها؛ ومع هذا يكون من املفهوم أنه عندما تتعامل اللجنة، عند 
طلب ذلك، مع قضايا سيادة القانون يف إطار إعداد رأي يتعلق ببلد معني، سيستند حتليلها 

إىل ضوابط القائمة املرجعية يف نطاق اختصاصها. 

29. وميكن حتقيق سيادة القانون من خالل مستويات متتابعة يتم إجنازها بطريقة تدرجيية: 
كلما كان مستوى سيادة القانون أساسيًا، أصبح مطلوبًا أكثر. ال يزال التحقيق الكامل 
هذه  وعلى  الدميقراطيات.  أعىت  يف  حىت  مستمرة،  مهمة  يشكل  أمرًا  القانون  لسيادة 
أن  بالضرورة  املرجعية ال جيب  القائمة  أن يكون واضًحا أن ضوابط  ينبغي  اخللفية، فإنه 
تُستوىف كلها جمتمعة من أجل الوصول إىل تقييم هنائي إجيايب حول االمتثال لسيادة 
الوفاء هبا وإىل أي  التقييم يف اعتباره أي الضوابط مل يتم  القانون. وسيتعني أن يضع 

مدى مت ذلك، ويف أي مزيج، وغري ذلك. وجيب أن تبقى املسألة قيد املراجعة املستمرة.

30. القائمة املرجعية ليست شاملة أو هنائية، فهي هتدف إىل تناول العناصر األساسية 
لسيادة القانون. وميكن أن تتغري القائمة املرجعية مبرور الوقت، ويتم تطويرها لتتناول جوانب 
أخرى أو إلضافة املزيد من التفاصيل. وقد تنشأ قضايا جديدة تتطلب النظر فيها. ولذا، 

ستنُص جلنة البندقية على التحديث املنتظم للقائمة املرجعية.

التايل.  الفصل  يف  سيوضح  كما  اإلنسان،  وحقوق  القانون  سيادة  بني  ارتباط  هناك   .31
وسيُفرَّغ مبدأ سيادة القانون من حمتواه مع عدم السماح باحلصول على حقوق اإلنسان. 
والعكس صحيح، حيث ال تتحقق محاية وتعزيز حقوق اإلنسان إال من خالل احترام سيادة 
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اإلنسان.  حقوق  حلماية  حيويًا  أمرًا  القانون  لسيادة  قوي  نظام  وجود  يُّعد  حيث  القانون، 
باإلضافة إىل ذلك، تتداخل سيادة القانون مع العديد من حقوق اإلنسان )مثل املحاكمة 
العادلة وحرية التعبري(10. ومع إدراك أن سيادة القانون ال ميكن حتقيقها بالكامل إال يف بيئة 
حتمي حقوق اإلنسان، ستتعامل القائمة املرجعية صراحة مع حقوق اإلنسان فقط عندما 

تكون مرتبطة جبوانب حمددة من سيادة القانون11.

32. وحيث إن جلنة البندقية هيئة تتبع جملس أوروبا، فإن القائمة املرجعية تؤكد على الوضع 
القانوين يف أوروبا، كما هو موضح على وجه اخلصوص يف السوابق القضائية للمحكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان، وكذلك ملحكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب ضمن االختصاص 
املحدد هلا. ومع ذلك فإن مبدأ سيادة القانون مبدأ عاملي، وتشري هذه الوثيقة أيًضا، حيثما 
اقتضى األمر، إىل التطورات على املستوى العاملي وكذلك يف مناطق أخرى من العامل - وال 

سيما يف اجلزء الثالث الذي يسرد املعايري الدولية. 

سيادة القانون في بيئة مواتية ب - 
أي  بالدميقراطية،  أيًضا  ترتبط  بل  فحسب  اإلنسان  حبقوق  القانون  سيادة  ترتبط  ال   .33
بالقيمة الرئيسية الثالثة ملجلس أوروبا. وتتعلق الدميقراطية بإشراك املواطنني يف عملية 
صنع القرار يف املجتمع؛ وهتدف حقوق اإلنسان إىل محاية األفراد من التدخالت التعسفية 
القانون  سيادة  وتركز  اإلنسانية؛  الكرامة  وضمان  وحقوقهم  حرياهتم  يف  واملفرطة 
القانون  سيادة  تعزز  مستقل.  بشكل  ومراجعتها  العامة  السلطات  ممارسة  تقييد  على 
الدميقراطية عن طريق إنشاء آلية للمساءلة ملن يتمتعون بالسلطة العامة وكذلك عن 

طريق محاية حقوق اإلنسان، اليت حتمي األقليات من قواعد األغلبية التعسفية.

كل  يف  مناسب  أساسي  هدف  هلا  عامليًا"12،  وطموًحا  "فكرة  القانون  سيادة  أصبحت   .34
عن  النظر  بغض  متطابًقا  يكون  أن  يتعني  تنفيذها  أن  يعين  ال  فهذا  ذلك،  ومع  مكان. 
تُّعد  بينما  املحدد.  اجلغرايف  أو  االجتماعي  أو  السياسي  أو  التارخيي  أو  االعتباري  السياق 
املحددة  الطريقة  فإن  ثابتة،  القانون  بسيادة  اخلاصة  "املكونات"13  أو  الرئيسية  العناصر 
اليت تتحقق هبا قد ختتلف من بلد إىل آخر تبًعا للسياق املحلي، خاصة النظام الدستوري 
والتقاليد يف البلد املعين. وقد يُحدد هذا السياق أيًضا الثِقل النسيب لكل عنصر من 

العناصر. 

35. جرى تطوير سيادة القانون تارخييًا كوسيلة لتقييد سلطة الدولة )احلكومة(. وكان يُنظر 
السلبية"(.  )"احلقوق  حلقوق اإلنسان على أهنا حقوق ضد تغول أصحاب هذه السلطة 
وأثناء ذلك تغريت النظرة إىل حقوق اإلنسان يف العديد من الدول وكذلك يف القانون األورويب 
نطاق  لتوسيع  اجتاه  هناك  أن  غري  التفاصيل،  االختالفات يف  من  العديد  وهناك  والدويل. 
احلقوق املدنية والسياسية، وخباصة من خالل اإلقرار بااللتزامات اإلجيابية للدولة لضمان 
إزاء اجلهات الفاعلة اخلاصة. أما املصطلحات  احلماية القانونية الفّعالة حلقوق اإلنسان 

انظر FRA )2014(، إطار استراتيجي داخلي لالحتاد األورويب من أجل احلقوق األساسية: ربط احلقوق األساسية: تضافر اجلهود من   10
أجل حتقيق نتائج أفضل. لوكسمبورغ، مكتب منشورات االحتاد األورويب.

 ،CDL-AD)2011(003rev ،يف هذا الصدد، انظر على وجه اخلصوص التقرير املعين بسيادة القانون والذي اعتمدته جلنة البندقية  11
الفقرات 59-61. يؤكد التقرير أيًضا )الفقرة 41( أنه "ميكن أن جند اآلن توافًقا لآلراء بشأن العناصر الالزمة لسيادة القانون وكذلك 

لدولة القانون اليت ال تكون شكلية فحسب بل أيًضا أساسية أو مادية" )مع التشديد على ذلك(.
سيادة القانون. دليل السياسيني )A Guide for Politicians(، هيل، لوند/الهاي، 2012، ص. 6.  12

تقرير جلنة البندقية حول سيادة القانون، CDL-AD)2011(003rev، الفقرة 37.  13
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أو  األساسية"  للحقوق  األفقي  "األثر  أو  باحلماية"  إجيابية  "التزامات  فهي  الصلة  ذات 
."Drittwirkung der Grundrechte"

36. أقرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بالتزامات إجيابية يف العديد من املجاالت، على 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  حلماية  األوروبية  االتفاقية  من   8 باملادة  يتعلق  ما  املثال  سبيل 
للدولة  إجيابية حمددة  التزامات  املحكمة  القرارات وضعت  من  العديد  ويف  األساسية14. 
واحلريات األساسية  األوروبية حلماية حقوق اإلنسان  االتفاقية  املادة 8 من  من خالل دمج 
مع سيادة القانون15. وعلى الرغم من أنه ال ميكن أن تُستمد االلتزامات اإلجيابية اخلاصة 
التزامات  القانون  القانون يف هذه احلاالت فحسب، خيلق مبدأ سيادة  باحلماية من سيادة 
إضافية على الدولة لضمان متكن األفراد اخلاضعني لواليتها القضائية من الوصول إىل 
وسائل قانونية فعالة إلنفاذ محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف احلاالت اليت تنتهك فيها 
اجلهات الفاعلة اخلاصة هذه احلقوق. وهكذا فإن سيادة القانون ختلق معيارًا جلودة القوانني 
اليت حتمي حقوق اإلنسان: حيث إن األحكام القانونية يف هذا املجال - وما بعده16 - جيب 
أن تكون، يف مجلة أمور، واضحة وميكن التنبؤ هبا وغري متييزية، وجيب أن تُطّبقها حماكم 
مستقلة يف ظل ضمانات إجرائية مماثلة للضمانات املُطّبقة يف الزناعات الناجتة عن تدخل 

السلطات العامة يف حقوق اإلنسان. 

37. ويُّعد النظام القانوين ككل أحد العناصر السياقية ذات الصلة. وتُّعد مصادر القانون 
مجيع  يف  متطابقة  غري  القانوين،  اليقني  متنح  وبالتايل  القانونية،  القواعد  تُكّرس  اليت 
البلدان، فبعض الدول تلتزم إىل حد كبري بالقانون التشريعي، عدا استثناءات نادرة، يف حني 

أن دول أخرى تعتمد على القانون الذي ينطق به القاضي )القانون العريف(. 

املحاكمة  تتعلق، مثال، مببدأ  وإجراءات خمتلفة،  أن تستخدم وسائل  أيًضا  للدول  38. ميكن 
العادلة يف اإلجراءات اجلنائية )نظام اهتامي أو حتقيقي، واحلق يف إجراء حماكمة أمام هيئة 
من املحلفني أو قضايا جنائية موكولة لقاض(. وقد تتخذ الوسائل املادية اليت تؤدي دورًا 
القانونية وغريها من التسهيالت أشكاالً  مهًما لضمان حماكمة عادلة، مثل املساعدة 

متعددة.

39. وقد يؤثر توزيع السلطات بني مؤسسات الدولة املختلفة على السياق الذي يتم دراسة 
هذه القائمة املرجعية من خالله. وينبغي أن يكون متكيًفا بشكل سليم من خالل نظام 
من الضوابط والتوازنات. وينبغي أن تكون ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية خاضعة 
مستقلة  قضائية  هيئة  خالل  من  وشرعيتها  دستوريتها  مبدى  يتعلق  الذي  لإلشراف 
ذ قراراهتا على حنو  وحمايدة. وتُّعد السلطة القضائية اليت تعمل بشكل جيد، واليت تُنفَّ

فّعال، ذات أمهية قصوى يف صون وتعزيز سيادة القانون. 

40. وعلى املستوى الدويل، تعكس املطالب واآلثار املترتبة على سيادة القانون خصوصيات 
من  بكثري  تطورًا  أقل  النظام  هذا  يكون  النواحي  من  كثري  ويف  الدويل.  القانوين  النظام 
النظم الدستورية والقانونية الوطنية. وبصرف النظر عن النظم اإلقليمية اخلاصة مثل 
تلك املوجودة يف االحتاد األورويب، ال متتلك النظم الدولية مشرًعا دائًما، وبالنسبة ملعظم 
احلاالت ال يوجد جهاز قضائي له والية إلزامية، يف حني أن السمات الدميقراطية يف عملية 

صنع القرار ال تزال ضعيفة للغاية.

انظر على سبيل املثال املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، سنترو يوروب 7 ودي ستيفانو ضد إيطاليا، 09/38433، 7 يونيو 2012،   14
الفقرتان 134 و156؛باربوليسكو ضد رومانيا، 08/61496، 12 يناير 2016، الفقرة 52 وما يليها.

انظر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، سيلفيستر ضد النمسا، 97/36812 و98/40104، 24 أبريل 2003، الفقرة 63؛ ب. ب. ضد   15
بولندا، 03/8677، 8 يناير 2008، الفقرة 88.

ال تنطبق ضمانات سيادة القانون على قانون حقوق اإلنسان فحسب بل على مجيع القوانني.   16
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41. وقد أدت الطبيعة العابرة للحدود الوطنية يف االحتاد األورويب إىل تطوير مفهوم سيادة 
به.  اخلاص  القانوين  نظامه  على  التطبيق  واجب  القانون  مبادئ  من  عام  القانون كمبدأ 
إعالء  القانون  سيادة  تشمل  األورويب،  لالحتاد  العدل  ملحكمة  القضائية  للسوابق  ووفًقا 
يف  مبا  )اإلجرائية(،  األساسية  واحلقوق  القضائية،  واملراجعة  املؤسسي،  والتوازن  القانون، 

ذلك احلق يف االنتصاف القضائي إىل جانب مبادئ املساواة والتناسب.

وجود  يساعد  القانونية.  العوامل  على  القانون  لسيادة  السياقية  العناصر  تقتصر  ال   .42
تلك  بني  والعالقة  املجتمع  داخل  التشاركية  والقانونية  السياسية  الثقافة  غياب(  )أو 
الثقافة والنظام القانوين يف حتديد إىل أي مدى وبأي مستوى من الواقعية ينبغي التعبري 
املثال،  سبيل  على  ولذا،  مدوَّن.  قانون  يف  القانون  لسيادة  املختلفة  اجلوانب  عن  صراحة 
سيكون للتقاليد الوطنية يف جمال تسوية املنازعات وحل الصراعات تأثري على الضمانات 
الثقافة  تدعم  أن  ومن األمهية مبكان  ما.  بلد  املتوفرة يف  العادلة  للمحاكمة  امللموسة 
السياسية والقانونية الراسخة يف كل دولة آليات وإجراءات حمددة لسيادة القانون، واليت 

ينبغي مراجعتها وتكييفها وحتسينها باستمرار. 

43. ال ميكن أن تعلو سيادة القانون إال يف بلد يشعر مواطنوه باملسؤولية التضامنية عن تنفيذ 
هذا املفهوم، ما جيعله جزًءا ال يتجزأ من ثقافتهم القانونية والسياسية واالجتماعية.





2. المعايير



القائمة المرجعية لسيادة القانون18

الشرعية17 أ - 
احترام القانون  .1

هل يُّعد علوية القانون أمرًا معترًفا به؟

هل هناك دستور مكتوب؟  .1
هل هناك ضمان ملطابقة التشريع مع الدستور؟  .2

هل يُعتَمد التشريع بدون تأخري عندما ينص عليه الدستور؟  .3
هل تصرفات السلطة التنفيذية تتوافق مع الدستور والقوانني األخرى؟18  .4

هل تُعتَمد اللوائح بدون تأخري عندما ينص عليها التشريع؟  .5
هل تتاح املراجعة القضائية الفّعالة ملطابقة إجراءات وقرارات السلطة التنفيذية   .6

للحكومة مع القانون املتاح؟
وهل تنطبق هذه املراجعة القضائية أيًضا على إجراءات وقرارات اهليئات املستقلة   .7

واجلهات الفاعلة اخلاصة اليت تؤدي مهام عامة؟
هل تستفيد حقوق اإلنسان من محاية قانونية فّعالة ضد االنتهاكات اليت يرتكبها   .8

األشخاص؟

ومبوجبه. يف حني  القانون  مع  متوافقة  الدولة  تتخذها  اليت  اإلجراءات  تكون  أن  يتعني   .44
التنفيذية وقراراهتا  أن هناك إقرارًا عامليًا بضرورة املراجعة القضائية إلجراءات السلطة 
للغاية  متنوعة  الوطنية  املمارسة  تُّعد  عامة.  مهام  تؤدي  اليت  األخرى  اجلهات  وكذلك 
بشأن كيفية ضمان مطابقة التشريع للدستور. وعلى الرغم من أن املراجعة القضائية 
تُّعد وسيلة فعالة لتحقيق هذا اهلدف، فقد يكون هناك وسائل أخرى لضمان التطبيق 
اليت  املسبقة  املراجعة  القانون، مثل  احترام سيادة  أجل ضمان  للدستور من  الصحيح 

جتريها جلنة متخصصة19.

تُسّلم حمكمة العدل لالحتاد األورويب صراحة بأن مبدأ الشرعية جانب من جوانب سيادة القانون، انظر حمكمة العدل الدولية   17
C-496/99 P ،ECJ، املفوضية ضد كاز سوتشي دي فروتا، 29 أبريل 2004، الفقرة 63.

أوروبا  CM)2008(170، جملس  انظر  التنفيذية:  السلطة  تقدير  أيًضا  تقيد  اليت  السلطات،  بني  الفصل  مبدأ  ذلك عن  ينتج   18
وسيادة القانون، الفقرة 46.

تُّعد جلنة البندقية مالئمة من حيث املبدأ للمراجعة الكاملة ملدى الدستورية، ولكن يُّعد التطبيق الصحيح للدستور كافيًا:   19
انظر 2008(010(CDL-AD، رأي يتعلق بدستور فنلندا، الفقرة 115 وما يليها. انظر حتديًدا القسم اخلاص بالعدالة الدستورية )ثانيًا. 

هـ. 3(.
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االمتثال للقانون20   .2

هل تعمل السلطات العامة على أساس القانون املعمول به ووفًقا له؟21

هل تُحدد صالحيات السلطات العامة وفًقا للقانون؟22  .1
هل يُّعد حتديد الصالحيات بني السلطات املختلفة واضًحا؟  .2

هل اإلجراءات اليت جيب أن تتبعها السلطات العامة موضوعة طبًقا للقانون؟  .3
هل ميكن أن تعمل السلطات العامة بدون أساس قانوين؟ هل تُّعد هذه احلاالت مربرة   .4

تربيرًا وافيًا؟
حقوق  تطبيق  ضمان  طريق  عن  اإلجيابية  اللتزاماهتا  العامة  السلطات  متتثل  هل   .5

اإلنسان واحلماية الفّعالة هلا؟ 
تُحّدد  هل  خاصة،  فاعلة  جهات  إىل  العامة  املهام  فيها  تُفوض  اليت  احلاالت  يف   .6

الضمانات املناسبة طبًقا للقانون؟23

45. مثة شرط أساسي لسيادة القانون هو أن تكون صالحيات السلطات العامة حمددة وفًقا 
للقانون. وبقدر ما تتناول الشرعية تصرفات املوظفني العمومني، فإنه من الضروري أيًضا 
املخولة  بعد ذلك ضمن حدود الصالحيات  وأن يتصرفوا  بالتصرف  إذن  لديهم  أن يكون 
هلم، وبالتايل يتعني عليهم احترام القانون اإلجرائي واملوضوعي على حد سواء. ويتعني أن 
توضع الضمانات املناسبة طبًقا للقانون عندما تفوض الصالحيات العامة جلهات فاعلة 
خاصة - خاصة على سبيل املثال وليس احلصر الصالحيات املعقولة. وعالوة على ذلك، 
يتعني على السلطات العامة محاية احلقوق األساسية لألفراد بشكل فّعال إزاء اجلهات 

الفّعالة اخلاصة األخرى24.

واللوائح  األساسية  والنظم  الدويل  والقانون  الدساتري  "القانون"  مصطلح  يشمل  ال   .46
العام،  القانون  قواعد  مثل  العريف25،  القانون  االقتضاء  عند  أيًضا،  يشمل  بل  فحسب، 

وكلها ذات طبيعة ملزمة. ويتعني أن يكون أي قانون متاًحا ومتوقًعا بشكل كاٍف26.

القانون  لسيادة  األوروبية  املعايري  املنعقد حول  املؤمتر   - CDL-JU)2013(020، مذكرة  انظر  للقواعد،  اهلرمي  للتسلسل  وفًقا   20
ونطاق السلطة التقديرية للسلطات العامة يف الدول األعضاء مبجلس أوروبا )يريفان، أرمينيا، 3-5 يوليو 2013(.

االتفاقية  أحكام  اإلنسان يف عدد من  تؤثر على حقوق  اليت  والقرارات  لإلجراءات  "القانون"  بـ  املتعلق  املرجع  العثور على  ميكن   21
األوروبية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك، املادة )6.1( و)7( واملواد )8.2( و)9.2( و)10.2( و)11.2( بشأن القيود املفروضة على احلريات األساسية. 
انظر، من بني العديد من السلطات األخرى، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، أمان ضد سويسرا، 95/27798، 16 شباط/فرباير 2000، 
الفقرة 47 وما يليها، سليفنكو ضد التفيا، 99/48321، 9 تشرين األول/أكتوبر 2003، الفقرة 100؛ إكس ضد التفيا، 09/27853، 26 

تشرين الثاين/نوفمرب 2013، الفقرة 58؛ كوريك وآخرون ضد سلوفينيا، 6،12/26828 آذار/مارس 2014، الفقرة 341.
تُّعد السلطة التقديرية مسموًحا هبا، بالتأكيد، ولكن يتعني أن تكون حتت املراقبة. انظر أدناه ثانيًا. ج. 1.  22

انظر أدناه ثانيًا. أ. 8.  23
الفاعلة  إزاء اجلهات  للدولة لضمان احلقوق األساسية لألفراد  اإلجيابية  االلتزامات  أجل االطالع على مرجع حديث بشأن  ومن   24
اخلاصة، انظر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان باربوليسكو ضد رومانيا، 08/61496، 12 كانون الثاين/يناير 2016،الفقرة 52 وما يليها 

)املتعلقة باملادة 8 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية(.
فرنسا،  ضد  أتشور  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  املحكمة  القضائية"،  السوابق  وكذلك  التشريعي  "القانون  القانون  يتضمن   25

01،29/67335 آذار/مارس 2006، الفقرة 42؛ انظر كونونوف ضد التفيا، ]GC[، 36376/04، 17 مايو 2010، الفقرة 185.
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان صحيفة صنداي تاميز ضد اململكة املتحدة )رقم1(،74/6538، 26 نيسان/أبريل 1979، الفقرة   26
46 وما يليها. حول شروط سهولة الوصول والتوقع، انظر، على سبيل املثال، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كوريك وآخرون ضد 
الفقرة  أمان ضد سويسرا،95/27798، 16 شباط/فرباير 2000،  يليها  وما  سلوفينيا،06/26828، 26 حزيران/يونيو 2012،الفقرة 341 
50؛سليفنكو ضد التفيا، 99/48321، 9 تشرين األول/أكتوبر 2003، الفقرة 100؛ ترى حمكمة االحتاد األورويب أن مبادئ اليقني القانوين 
والتوقعات املشروعة توضح بأن "تأثري تشريع اجلماعة يتعني أن يكون واضًحا ومتوقًعا للخاضعني له": حمكمة العدل األوروبية، 212 
إىل 80/217، أمينيسترازيون ديلي فينانز ديلو ستاتو ضد س. ر. ل. مرييديونال إنداستريا سالومي وآخرون، 12 تشرين الثاين/نوفمرب 1981، 
الفقرة 10؛ أو "أن يكون هذا التشريع واضًحا ودقيًقا وأن يكون التطبيق متوقًعا جلميع األطراف املعنية": حمكمة العدل التابعة لالحتاد 
األورويب، C-585/13، يوروبايش إيرانيش هاندلسبانك أ ج ضد جملس االحتاد األورويب، 5 آذار/مارس 2015، الفقرة 93؛ انظر ،حمكمة العدل 

األوروبية، C-325/91، فرنسا ضد املفوضية، 16 حزيران/يونيو 1993، الفقرة 26. ملزيد من التفاصيل، انظر ثانيًا. ب )اليقني القانوين(.
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العالقة بين القانون الدولي والقانون المحلي  .3

هل يضمن النظام القانوين املحلي أن تلتزم الدولة بواجباهتا امللزمة مبوجب القانون الدويل؟ 
على وجه التحديد:

الدولية  املحاكم  قرارات  ذلك  يف  مبا  اإلنسان،  حقوق  لقانون  االمتثال  يضمن  هل   .1
امللزمة؟

هل هناك قواعد واضحة حول تطبيق هذه اللوائح املوجودة يف القانون املحلي؟27  .2

47. يُّعد مبدأ العقد شريعة املتعاقدين )جيب احترام االتفاقيات( الوسيلة اليت يعرب هبا القانون 
الدويل عن مبدأ الشرعية. وال يتعامل مع الطريقة اليت يطبق هبا القانون الدويل العريف 
أو القانون التقليدي للنظام القانوين الداخلي، ولكن "ال جيوز أن حتتج الدولة بأحكام القانون 
الداخلي اخلاص هبا كمربر إلخفاقها يف تنفيذ معاهدة ما"28، أو الحترام القانون العريف الدويل. 

48. ال يفرض مبدأ سيادة القانون االختيار بني األحادية واالزدواجية، ولكن يطبق مبدأ العقد 
شريعة املتعاقدين بغض النظر عن النهج الوطين للعالقة بني القانون الدويل والداخلي. 
وعلى أية حال، يعترب التنفيذ املحلي التام للقانون الدويل أمرًا بالغ األمهية. وعندما يكون 
الفقرة  باملعىن املقصود يف  القانون  يربط  املحلي، فإنه  القانون  الدويل جزًءا من  القانون 
السابقة املتعلقة بسيادة القانون )ثانيًا. أ.2(. ومع ذلك، فإن هذا ال يعين أنه ينبغي دائًما 

إعالء القانون على الدستور أو التشريع العادي.

صالحيات تشريعية للسلطة التنفيذية  .4

هل سيادة السلطة التشريعية مكفولة؟

هل القواعد العامة والنظرية مدرجة ضمن قانون صادر عن الربملان أو الئحة تقوم   .1
على هذا القانون، عدا االستثناءات املحدودة املنصوص عليها يف الدستور؟ 

الربملان  فيها  يتحكم  بوقت معني؟ هل  االستثناءات؟ هل هي حمدودة  تلك  ما هي   .2
والقضاء؟ هل هناك حل فّعال ضد إساءة استخدام السلطة؟

التنفيذية، هل أهداف تفويض  التشريعية للسلطة  الربملان سلطة  يُفّوض  عندما   .3
السلطة ومضموهنا ونطاقها حمددة صراحة يف قانون تشريعي؟29

49. تُّعد الصالحيات غري املحدودة للسلطة التنفيذية، حبكم القانون أو األمر الواقع، مسة 
أساسية للنظم االستبدادية والديكتاتورية. ولقد وُضعت مبادئ إرساء النظام الدستوري 
بقية  على  التشريعية  السلطة  سيادة  تكفل  فهي  ولذا  األنظمة،  هذه  ضد  احلديث 

السلطات30.

انظر املادة 26 )العقد شريعة املتعاقدين( واملادة 27 )القانون الداخلي ومراعاة املعاهدات( من اتفاقية فيينا عام 1969 حول قانون   27
املعاهدات؛ 1993(006(CDL-STD، العالقة بني القانون الدويل واملحلي، الفقرة )3.6( )املعاهدات(، و4.9 )العرف الدويل( و5.5 )قرارات 
املنظمات الدولية( و6.4 )األحكام والقواعد الدولية(؛ 036)CDL-AD)2014 تقرير حول تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان يف القانون 

املحلي ودور املحاكم، الفقرة 50.
املادة 27 من اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات؛ انظر أيًضا املادة 46 )أحكام القانون الداخلي املتعلقة بصالحية إبرام املعاهدات(.  28

انظر املادة 80 من الدستور األملاين؛ املادة 76 من الدستور اإليطايل؛ املادة 92 من الدستور البولندي؛ املادة 290.1 من املعاهدة املعنية   29
بعمل االحتاد األورويب، واليت تنص على أن "العناصر األساسية ملجال ما ينبغي أن تُخّصص لإلجراء التشريعي وبناًء عليه ال جيوز أن 

تكون موضوًعا لتفويض السلطة".
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، صنداي تاميز، املالحظة 25 أعاله.  30
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إجراءات تشريعية   .5

هل عملية سن القوانني تتسم بالشفافية واملسؤولية والشمولية والدميقراطية؟

هل هناك قواعد دستورية واضحة حول اإلجراء التشريعي؟31  .1
هل الربملان له اليد العليا يف اختاذ القرار بشأن مبضمون القانون؟  .2

هل يُناقش الربملان التشريع املقترح علنًا ويربره على حنو كاٍف )على سبيل املثال عن   .3
طريق التقارير التفسريية(؟32

هل يتاح للجمهور الوصول إىل صياغة التشريعات، على األقل عند تقدميها للربملان؟   .4
هل ميتلك اجلمهور فرصة حقيقية لتقدمي مسامهات؟33

وعند االقتضاء، هل ستُجرى تقييمات التأثري قبل اعتماد التشريع )على سبيل املثال   .5
يف جمال حقوق اإلنسان وتأثري امليزانية على القوانني(؟34

وإدماجها  واعتمادها  الدولية  املعاهدات  صياغة  عملية  يف  الربملان  يشارك  هل   .6
وتنفيذها؟

تدعم  حيث  بالدميقراطية  القانون  سيادة  ترتبط  التمهيدي،  اجلزء  يف  موضح  هو  كما   .50
املساءلة واحلصول على احلقوق اليت حتد من صالحيات األغلبية.

CDL- الفقرة 79؛ انظر ،CDL-AD)2012(026 فيما يتعلق بتوضيح وتبسيط اإلجراءات التشريعية، انظر على سبيل املثال  31
AD)2002(012، رأي حول مشروع مراجعة الدستور الروماين، الفقرة 38 وما يليها.

وفًقا للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، جتعل املراجعة الصارمة وذات الصلة بـ )مسودة( التشريع اليت ال تُعد الحقة بواسطة   32
احلقوق  حول  املفروضة  القيود  تسويغ  األسهل  من  التشريعية،  السلطة  بواسطة  أيًضا سابقة  بل  القضائية فحسب،  السلطة 
األساسية اليت تكفلها االتفاقية: املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، املدافعون الدوليون عن احليوان ضد اململكة املتحدة، 08/48876، 

22 نيسان/أبريل 2013، الفقرة 106 وما يليها.
جلنة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، التعليق العام رقم 25 )1996(، املادة 25 )املشاركة يف الشؤون العامة واحلق يف التصويت(   33
- احلق يف املشاركة يف الشؤون العامة وحقوق التصويت واحلق يف الوصول املتساوي إىل اخلدمة العامة، تنص على "مشاركة املواطنني 

يف إدارة الشؤون العامة بالتأثري من خالل املناقشة العامة" )الفقرة 8(. متاحة على:
 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=453883fc22&skip=0&query=general 

.comment 25
تنص وثيقة كوبنهاجن الصادرة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا على أن التشريع "يُعتمد يف هناية إجراء عام"  

وتنص وثيقة موسكو http://www.osce.org/odihr/elections/14310( 1991( على أنه "سيتم صياغة التشريع واعتماده كنتيجة 
لعملية مفتوحة" )الفقرة 18.1(.

املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان هاتون ضد اململكة املتحدة، 97/36022، 8 متوز/يوليو 2003، الفقرة 128: "جيب أن تنطوي عملية   34
صنع القرار احلكومية املتعلقة بقضايا السياسة البيئية واالقتصادية املعقدة كما هو احلال يف هذه القضية بالضرورة على حتقيقات 
ودراسات مناسبة من أجل متكينهم من حتقيق توازن عادل بني خمتلف املصاحل املتضاربة املطروحة." انظر أيًضا إيفانس ضد اململكة 
املتحدة، 05/6339، 10 نيسان/أبريل 2007، الفقرة 64. حول غياب املناقشة الربملانية احلقيقية منذ اعتماد النظام األساسي، والذي مت 
يف عام 1870، انظر هريست )رقم 2( ضد اململكة املتحدة، 01/74025، 6 تشرين األول/أكتوبر 2005، الفقرة 79. يف فنلندا، تتضمن 

اإلرشادات اخلاصة بصياغة القوانني هذا الشرط.

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=453883fc22&skip=0&query=general
http://www.osce.org/odihr/elections/14310
http://www.osce.org/odihr/elections/14310
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استثناءات في حاالت الطوارئ   .6

هل ينص القانون على استثناءات يف حاالت الطوارئ؟

من  غريها  أو  )احلرب  الطوارئ  حاالت  على  تنطبق  حمددة  وطنية  أحكام  هناك  هل   .1
حاالت الطوارئ العامة اليت هتدد حياة األمة(؟ هل استثناءات حقوق اإلنسان ممكنة 
يف مثل هذه احلاالت مبوجب القانون الوطين؟ ما هي الظروف واملعايري املطلوبة اليت 

تؤدي إىل وجود استثناء؟
الطوارئ؟  حاالت  يف  حىت  معينة  حقوق  من  االنتقاص  الوطين  القانون  حيظر  هل   .2
الوضع  تقتضيه ضرورات  الذي  الالزم  بالقدر  االستثناءات متناسبة، وحمدودة  هل 

وحمددة املدة والظرف والنطاق؟35
التقسيم  من  انتقاًصا  تُّعد  اليت  التنفيذية  بالسلطة  اخلاصة  االحتماالت  هل   .3

الطبيعي للسلطات يف ظروف الطوارئ حمددة أيًضا يف املدة والظرف والنطاق؟
ومراجعة  برملانية  رقابة  هناك  هل  الطوارئ؟  حالة  لتحديد  املناسب  اإلجراء  هو  ما   .4

قضائية لوجود حالة الطوارئ ومدهتا ومدى حدوث أي استثناء مبوجبها؟

51. يُّعد أمن الدولة ومؤسساهتا الدميقراطية، وسالمة موظفيها ومواطنيها مصاحل عامة 
وخاصة حيوية تستحق احلماية وقد تؤدي إىل انتقاص مؤقت من بعض حقوق اإلنسان وإىل 
تقسيم غري عادي للسلطات. ومع ذلك، أساءت احلكومات االستبدادية استخدام سلطات 
عام.  بشكل  اإلنسان  حقوق  وتقييد  املعارضة  وإلسكات  السلطة،  يف  للبقاء  الطوارئ 
وبالتايل فإن وجود قيود صارمة على مدة وظروف ونطاق هذه السلطات يُّعد أمرًا أساسيًا. 
نظام  ظل  يف  إال  فّعال  بشكل  العامة  والسالمة  الدولة  أمن  على  املحافظة  ميكن  وال 
واملراجعة  الربملانية  الرقابة  احتراًما كامال36ً. وهذا يتطلب  القانون  دميقراطي حيترم سيادة 

القضائية لوجود حالة طوارئ معلنة ومدهتا من أجل جتنب إساءة استخدامها.

52. تُّعد األحكام ذات الصلة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واالتفاقية 
األوروبية حلماية حقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان متشاهبة37. وتنُص 
املفروضة  القيود  باالنتقاص )كما هو مميز عن جمرد  التقيد  احتمالية عدم  مجيًعا على 
على احلقوق املكفولة( إال يف ظروف استثنائية للغاية. يُّعد االنتقاص غري ممكن خبصوص 
أو غري  التعذيب واملعاملة القاسية  "احلقوق املطلقة املذكورة وهي: احلق يف احلياة وحظر 
اإلنسانية أو املهينة أو العقاب والعبودية ومبدأ ال جرمية أو عقوبة إال مبوجب القانون" من 

بني أمور أخرى38. يلخص البند ثانيًا أ. 6. أوالً. شروط هذه املعاهدات.

 4 املادة  الطوارئ"(؛  أوقات  يف  )"االستثناءات  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  حلماية  األوروبية  االتفاقية  من   15 املادة  انظر.   35
الفردي  للتطبيق  اإلنسان.  حقوق  حلماية  األمريكية  االتفاقية  من   27 واملادة  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من 
وآخرون ضد  أ.  األوروبية حلقوق اإلنسان  انظر املحكمة  واحلريات األساسية،  األوروبية حلماية حقوق اإلنسان  للمادة 15 من االتفاقية 
اململكة املتحدة،05/3455، 19 شباط/فرباير 2009، الفقرة 178، 182: مت اعتبار ذلك تقييًدا للفقرة 1 من املادة 5 يف االتفاقية األوروبية 
الطوارئ؛  أيًضا CDL-STD)1995(012، سلطات  انظر  الطوارئ،  اإلنسان بوصفه غري متناسب. فيما خيص سلطات   حلماية حقوق 

CDL-AD)2006(015، الرأي املتعلق حبماية حقوق اإلنسان يف حاالت الطوارئ.
CDL-AD)2006(015، الفقرة 33.  36

املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من   4 املادة  األساسية:  واحلريات  اإلنسان  حقوق  حلماية  األوروبية  االتفاقية  من   15 املادة   37
والسياسية؛ املادة 27 من االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان.

واحلريات  اإلنسان  األوروبية حلماية حقوق  االتفاقية  15 من  املادة  مبوجب  االنتقاص  9. يف حاالت  الفقرة   ،CDL-AD)2006(015  38
األساسية، انظر بشكل أكثر عمومية CDL-AD)2006(015، الفقرة 9 وما يليها، والسوابق القضائية املقتبسة.
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واجب تنفيذ القانون  .7

ما هي التدابري املتخذة لضمان تنفيذ السلطات العامة للقانون بشكل فّعال؟

هل مت حتليل العقبات اليت حتول دون تنفيذ القانون قبل اعتماده وبعده؟  .1
هل هناك إجراءات فّعالة تتخذ عند عدم تنفيذ التشريعات؟  .2

هل ينص القانون على فرض عقوبات واضحة وحمددة لعدم االمتثال للقانون؟39  .3
هل هناك نظام قوي ومتماسك إلنفاذ القانون من خالل السلطات العامة لتنفيذ   .4

هذه العقوبات؟
هل تُطبق هذه العقوبات باستمرار؟  .5

نادرًا ما يكون ممكنًا، هناك شرط أساسي  53. على الرغم من أن التطبيق الكامل للقانون 
لسيادة القانون هو أن القانون جيب أن يُحتَرم. وهذا يعين على وجه اخلصوص أن أجهزة 
الدولة جيب أن تُطّبق القوانني على حنو فّعال. وسيكون جوهر مبدأ سيادة القانون موضع 
الواجب40.  النحو  ويُنّفذ على  يُطّبق  الكتب ولكن مل  إال يف  القانون  إذا مل يظهر  تساؤل 
للقانون،  األفراد  امتثال  إنه يتضمن  القانون ثالثة حماور، حيث  تشمل مسؤولية تطبيق 
واملسؤولية املعقولة للدولة إلنفاذ الدولة للقانون، وضرورة تصّرف املسؤولني احلكوميني 

ضمن حدود الصالحيات املمنوحة هلم. 

54. ال ميكن أن توجد العقبات اليت تعترض التنفيذ الفّعال للقانون بسبب عمل غري قانوين أو 
إمهال من السلطات فحسب، بل أيًضا ألن نوعية التشريعات جتعل من الصعب تنفيذه. 
إىل  اعتماده،  قبل  العملية  املمارسة  للتطبيق يف  القانون  قابلية  مدى  تقييم  يُّعد  ولذا، 
جانب مراجعته الحًقا ملعرفة إن كان باإلمكان تطبيقه وإنفاذه بشكل فّعال أمرًا مهًما 
للغاية. وهذا يعين ضرورة إجراء التقييم التشريعي السابق والالحق عند احلاجة إىل تناول 

مسألة سيادة القانون.

السليم للتشريعات بسبب عدم وجود عقوبات كافية، إىل  التنفيذ  أيًضا عرقلة  55. ميكن 
جانب تنفيذ العقوبات ذات الصلة بطريقة غري كافية أو انتقائية. 

جهات خاصة مكلفة بمهام الخدمة العامة  .8

هل يضمن القانون أن الكيانات غري احلكومية، اليت تتوىل مهام عامة معتادة، سواء تولتها 
كليًا أو جزئيًا، ويكون إلجراءاهتا وقراراهتا تأثري مماثل على املواطنني العاديني مثلما هو احلال 
يف السلطات العامة، ختضع ملتطلبات سيادة القانون وللمساءلة بطريقة مماثلة للسلطات 

العامة؟41

89؛  الفقرة   ،CDL-AD)2014(019 املثال  سبيل  على  انظر  ورادعة،  فعالة  عقوبات  لفرض  باحلاجة  يتعلق  فيما   39 
CDL-AD)2013(021، الفقرة 70.

 ،CDL-AD)2014(003 كثريًا ما تشدد جلنة البندقية على احلاجة إىل ضمان التنفيذ السليم للتشريعات: انظر على سبيل املثال  40
لإلرادة  املصلحة  أصحاب  مجيع  ممارسة  هو  حقيقية  دميقراطية  انتخابات  إجراء  يواجه  الذي  الرئيسي  التحدي  "يظل   :11 الفقرة 

السياسية والتمسك بنص وروح القانون وتنفيذه بشكل كامل وفّعال"؛ CDL-AD)2014(001، الفقرة 85.
انظر املادة )124( من دستور فنلندا: "ال جيوز إسناد مهمة إدارية عامة جلهات من غري السلطات العامة إال مبوجب قانون أو مبقتضى   41
واحلريات األساسية وسبل االنتصاف  أال تكون احلقوق  املناسب هلذه املهمة ويف حالة  األداء  إذا كان ذلك ضروريًا من أجل  القانون، 

القانوين وغريها من متطلبات احلكم الرشيد يف خطر".
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56. هناك عدد من املجاالت متارس فيها جهات خمتلطة )حكومية - خاصة( أو كيانات خاصة 
صالحيات تكون ضمن نطاق سلطات الدولة، مبا يف ذلك جماالت إدارة السجون والرعاية 

الصحية. جيب تطبيق سيادة القانون على مثل هذه احلاالت أيًضا.

الضمان القانوني ب - 
الوصول إلى التشريع  .1

هل القوانني متاحة؟

هل مجيع القوانني التشريعية نُِشرت قبل دخوهلا حيز النفاذ؟  .1
يف  و/أو  اإلنترنت  طريق  عن  باملجان  املثال:  سبيل  على  إليها،  الوصول  يسهل  هل   .2

اجلريدة الرمسية؟

الوصول إلى قرارات المحاكم  .2

هل ميكن الوصول إىل قرارات املحاكم؟

هل يسهل وصول اجلمهور إىل قرارات املحاكم؟42  .1
هل االستثناءات هلا مربر كاٍف؟  .2

تُّعد جزًءا  إتاحتها  القانون، فإن  أن تُنشئ وتضيف وتوضح  أن قرارات املحاكم ميكن  57. مبا 
من اليقني القانوين. ميكن تربير القيود بأهنا من أجل محاية احلقوق الفردية، مثل القيود 

اخلاصة باألحداث يف القضايا اجلنائية.

توُقع القوانين  .3

هل ميكن توُقع مدى فعالية القوانني؟43

هل القوانني مكتوبة بطريقة سهلة الفهم؟  .1
تعديله  أو  سابق  تشريع  إلغاء  ينبغي  كان  إذا  ما  بوضوح  اجلديد  القانون  حيدد  هل   .2
)وما هو هذا التشريع(؟ هل أُدرجت التعديالت يف نسخة من القانون موحدة ومتاحة 

للجمهور؟

الفقرة 64-70، بصفة خاصة  املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فازليسكي ضد بلغاريا، 05/40908، 16 نيسان/أبريل 2013،   42
الفقرة 65؛ رياكيب برييوكوف ضد روسيا، 02/14810، 17 كانون الثاين/يناير 2008، بصفة خاصة الفقرة 30 وما يليها؛ انظر كونونوف 

ضد التفيا، 04/36376، 17 أيار/مايو 2010، الفقرة 185.
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان صحيفة صنداي تاميز ضد اململكة املتحدة )رقم 1(،74/6538، 26 نيسان/أبريل 1979، الفقرة   43

46 وما يليها؛ ريكفيين ضد املجر، 94/25390، 20 أيار/مايو 1999، الفقرة 34 وما يليها.
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58. ال يعين التوقع أن القانون جيب، حيثما كان ذلك ممكنًا، اإلعالن عنه يف وقت مبكر قبل 
التنفيذ وميكن توقع فعاليته، بل جيب أيًضا أن يصاغ بكل دقة ووضوح لتمّكني األشخاص 

االعتباريني من تنظيم سلوكهم مبا يتفق معه44.

59. ومع ذلك تعتمد الدرجة الالزمة للتوقع على طبيعة القانون. فاألمر ضروري خصوًصا يف 
التشريع اجلنائي. ولقد أصبحت االحتياطات املتخذة قبل التعامل مع املخاطر امللموسة 
النامجة  املخاطر  تضاعف  بسبب  قانونًا  جائز  التحول  وهذا  اآلن؛  متزايدة  أمهية  ذات 
باخلصوص عن التكنولوجيا املتغرية. ومع ذلك، ففي املناطق اليت تطبق النهج االحترازي 
بشكل  الدولة  لتصرف  األساسية  الشروط  توضيح  يتم  املخاطر،  قانون  مثل  للقوانني، 

أوسع وأقل دقة إىل حد كبري، غري أن سيادة القانون تضمن عدم طرح مبدأ التوقع جانبًا.

استقرار القانون واتساقه  .4

هل القوانني مستقرة ومتسقة؟
هل القوانني مستقرة، لدرجة أهنا ال تُغيَّر إال بتحذير واضح؟45  .1

هل تُطّبق باستمرار؟  .2

60. قد يؤثر عدم استقرار وعدم اتساق التشريعات أو اإلجراءات القانونية على قدرة الشخص 
على التخطيط لتصرفاته. ومع ذلك، فإن االستقرار ليس غاية يف حد ذاته، بل جيب أن يكون 
القانون قادرًا على التكيف مع الظروف املتغرية. وميكن تغيري القانون، ولكن بنقاش وإخطار 

عام، ودون أن يؤثر سلبًا على التوقعات املشروعة )انظر البند التايل(.

التوقعات المشروعة  .5

هل هناك ضمان الحترام مبدأ التوقعات املشروعة؟

61. يُّعد مبدأ التوقعات املشروعة جزًءا من مبدأ اليقني القانوين العام يف قانون االحتاد األورويب 
املستمد من القوانني الوطنية. كما يُعّبر عن فكرة أن السلطات العامة ال جيب أن متتثل 
للقانون فحسب بل أيًضا أن تلتزم بوعودها والتوقعات املُثارة. ووفًقا ملبدأ التوقعات املشروعة، 
فإن األشخاص الذين يتصرفون حبسن نية على أساس القانون كما هو، ال ينبغي أن يصابوا 
باإلحباط يف توقعاهتم املشروعة. ومع ذلك، فإن األوضاع اجلديدة قد تربر أن تؤدي التغيريات 
التشريعية إىل اإلحباط يف التوقعات املشروعة يف حاالت استثنائية. وال ينطبق هذا املبدأ 

على التشريع فحسب، بل أيًضا على القرارات الفردية اليت تتخذها السلطات العامة46.

املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان صحيفة صنداي تاميز ضد اململكة املتحدة )رقم 1(، 74/6538، 26 أبريل 1979، الفقرة 49.  44
االنتخابية،  املسائل  يف  اجليدة  املمارسات  مدونة  االنتخايب:  املجال  يف  التشريعات  استقرار  مسألة  البندقية  جلنة  تناولت  لقد   45

.CDL-AD)2005(043 ،ثانيًا. 2؛ اإلعالن التفسريي حول استقرار القانون االنتخايب ،CDL-AD)2002(023rev
على سبيل املثال، فإن األشخاص الذين يتم تشجيعهم على تبين سلوك من خالل تدابري اجلماعة األوروبية قد يتوقعون بصورة   46
مشروعة أال خيضعوا، عند انتهاء هذا التعهد، لقيود تؤثر عليهم على وجه التحديد ألهنم استفادوا من اإلمكانيات اليت تقدمها 
أحكام اجلماعة األوروبية. حمكمة العدل األوروبية، 86/120، مولدر ضد وزير الزراعة والثروة السمكية، 28 نيسان/أبريل 1988، الفقرة 
21 وما يليها. يف السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ينطبق مبدأ التوقعات املشروعة أساًسا على محاية حقوق 
امللكية الذي تكفله املادة 1 من الربوتوكول اإلضايف األول لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان: انظر على سبيل املثال املحكمة 
غراتزينغر  65؛  الفقرة   ،2007 الثاين/يناير  كانون   11  ،01/GC[، 73049[ الربتغال  ضد  إنك  أهناوسر-بوش  اإلنسان  حلقوق  األوروبية 
وغراتزينغروفا ضد اجلمهورية التشيكية ]GC[ )dec.(، 39794/98، 10 كانون الثاين/يناير 2002، الفقرة 68 وما يليها؛ اجلمعية الوطنية 
واإلقليمية للبناء، ومجعية ليدز الدائمة للبناء ومجعية البناء يف يوركشاير ضد اململكة املتحدة 93/21319 و93/21449 و93/21675 

و93/21319 و93/21449 و93/21675، 23 تشرين األول/أكتوبر 1997، الفقرة 62 وما يليها.
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عدم الرجعية  .6

هل مبدأ عدم رجعية التشريع حمظور؟

هل مبدأ عدم رجعية التشريع اجلنائي حمظور؟  .1
إىل أي مدى يوجد حظر عام على مبدأ عدم الرجعية للقوانني األخرى؟47  .2

هل هناك استثناءات، وإذا كان األمر كذلك، فتحت أي ظروف؟  .3

مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص  .7

هل يُطّبق مبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص؟ 

62. جيب إبالغ الناس مقدًما بعواقب سلوكياهتم. وهذا يعين إمكانية التوقع )ثانيًا. ب. 3 
تؤثر  واإلداري، قد  املدين  القانون  اجلنائية. يف  التشريعات  الرجعية خاصة يف  أعاله( وعدم 
الرجعية سلبًا على احلقوق واملصاحل القانونية48. ومع ذلك، بعيًدا عن املجال اجلنائي، قد 
يكون مسموًحا بوجود قيود بأثر رجعي حلقوق األشخاص أو فرض واجبات جديدة، ولكن إذا 
كان هذا يصب يف املصلحة العامة ومبا يتفق مع مبدأ التناسب )مبا يف ذلك ما هو مؤقت(. 

ال جيب أن يتدخل املُشرِّع يف تطبيق املحاكم للتشريعات القائمة.

حجية الشيء المقضي به49  .8

هل احترام حجية الشيء املقضي به أمر مضمون؟

هل هناك ضمان الحترام مبدأ عدم جواز املحاكمة على ذات اجلرم مرتني؟  .1
هل ميكن مراجعة القرارات القضائية النهائية؟  .2

إذا كان األمر كذلك، فتحت أي ظروف؟  .3

63. يعين مبدأ حجية الشيء املقضي به أنه عند صدور حكم يف النهاية خبصوص طعن، 
النهائية، ما مل تكن هناك  املزيد من الطعون. جيب احترام األحكام  ال يكون ممكنًا تقدمي 

أسباب مقنعة ملراجعتها50.

انظر املادة 7.1 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان، املادة 15 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة   47
9 من االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان، املادة 7.2 من امليثاق األفريقي )ميثاق باجنول( حلقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلق 

بالقانون اجلنائي؛ املادة 28 من اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات للمعاهدات الدولية. 
ال ينطبق مبدأ عدم الرجعية عندما تضع التشريعات اجلديدة األشخاص يف موقف أفضل. ترى املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   48
أن املادة 7 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان تشمل مبدأ األثر الرجعي للقانون اجلنائي األقل صرامة: انظر سكوبوال ضد 

إيطاليا )رقم 2(، 03/10249، 17 أيلول/سبتمرب 2009.
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  من   14.7 املادة  اإلنسان،  حقوق  حلماية  األوروبية  االتفاقية  من   7 الربوتوكول  من   4 املادة   49
والسياسية، املادة 8.4 من االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان )يف املجال اجلنائي(؛ حول احترام مبدأ حجية الشيء املقضي به، 
انظر على سبيل املثال املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بروماريسكو ضد رومانيا، 95/28342، 28 تشرين األول/أكتوبر 1999، الفقرة 
62؛ كولكوف وآخرون ضد روسيا، 03/25114، 03/11512 و05/9794 و05/37403 و06/13110، 06/19469 و06/42608 و06/44928 
تنظر   .32 الفقرة   ،2009 آذار/مارس   3  ،07/75 مولدوفا،  دوكا ضد  27؛  الفقرة   ،2009 الثاين/يناير  كانون   8 و06/45022،  و06/44972 
املحكمة إىل احترام مبدأ حجية الشيء املقضي به كأحد جوانب اليقني القانوين. انظر ماركس ضد بلجيكا، 74/6833، 13 حزيران/

يونيو 1979، الفقرة 58.
انظر جملس أوروبا وسيادة القانون - ملحة عامة، CM)2008(170، 21 تشرين الثاين/نوفمرب 2008، الفقرة 48.  50



27 القائمة المرجعية لسيادة القانون

الوقاية من سوء استخدام السلطة51 ت - 
هل هناك ضمانات قانونية ضد التعسف وسوء استخدام اجلهات العامة للسلطة؟

القانون  )الدستور،  الضمان  هلذا  القانوين  املصدر  ما  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا   .1
التشريعي، السوابق القضائية(؟

عندما  ال سيما  التقديرية،  السلطة  على  تُفرض  واضحة  قانونية  قيود  هناك  هل   .2
متارسها السلطة التنفيذية يف اإلجراءات اإلدارية؟52

واملعاقبة  وتصحيحها  التقديرية  السلطة  استخدام  إساءة  ملنع  آليات  هناك  هل   .3
مراجعة قضائية  هناك  للمسؤولني، هل  التقديرية  السلطة  تُمنَح  عندما  عليها؟ 

ملمارسة السلطة املذكورة؟
على  تؤثر  وخاصة حني  لقراراهتا،  كافية  أسباب  تقدمي  العامة  السلطات  يلزم  هل   .4
حقوق املواطنني؟ هل الفشل يف تقدمي أسباب ميثل أساًسا صحيًحا للطعن يف هذه 

القرارات أمام املحاكم؟

64. تنتهك ممارسة السلطة اليت تؤدي إىل قرارات غري عادلة أو غري موضوعية أو غري معقولة 
أو غري منطقية أو قمعية سيادة القانون.

65. تُّعد السلطة املطلقة خمالفة لسيادة القانون للتقدير التنفيذي. ونتيجة لذلك، جيب أن 
يشري القانون إىل نطاق أي سلطة تقديرية حلظر التعسف.

66. جيب أن ختضع إساءة استخدام السلطة التقديرية للرقابة من هيئة قضائية أو غريها 
وللمراجعة املستقلة. ينبغي أن تكون سبل االنتصاف املتاحة واضحة ويسهل الوصول 

إليها.

67. قد يكون الوصول إىل أمني املظامل أو أي شكل آخر من أشكال السلطة القضائية غري 
املثرية للجدل أيًضا أمرًا مناسبًا.

68. ينبغي أن ينطبق االلتزام بإبداء األسباب على القرارات اإلدارية53.

لقد أشارت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل احلماية ضد التعسف يف عدد من احلاالت. باإلضافة إىل ما نُِقل يف املالحظة   51
التالية، انظر على سبيل املثال حسني )أبو زبيدة( ضد بولندا، 13/7511، 24 متوز/يوليو 2014، الفقرة 521 وما يليها؛ حسن ضد اململكة 
وما  الفقرة 182  )I(، 13255/07، 3 متوز/يوليو 2014،  روسيا  الفقرة 106؛ جورجيا ضد  أيلول/سبتمرب 2014،  املتحدة، 09/29750، 16 
يليها )املادة 5 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان(؛ إيفينوفيتش ضد كرواتيا، 13/13006، 18 أيلول/سبتمرب 2014، الفقرة 40 
)املادة 8 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان(. حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب، انظر على سبيل املثال حمكمة العدل 
األوروبية، 87/46 و88/227، هويشت ضد املفوضية، 21 أيلول/سبتمرب 1989، الفقرة 19؛ T-402/13، أورانج ضد املفوضية األوروبية، 
CM/ ،25 تشرين الثاين/نوفمرب 2014، الفقرة 89. يف حدود السلطة التقديرية، انظر ملحق توصية جلنة الوزراء حول اإلدارة السليمة

2007(7(Rec، املادة 2.4 )"مبدأ الشرعية"(: ال متارس "]السلطات العامة[ صالحيتها إال إذا كانت الوقائع مؤكدة والقانون املعمول به 
خيول هلم القيام بذلك ويكون مقصورًا على الغرض املمنوح فحسب".

CM)2008(170، جملس أوروبا وسيادة القانون، الفقرة 46؛ املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مالون، 79/8691، 2 آب/أغسطس   52
1984، الفقرة 68؛ سيغريستيدت-ويبريج وآخرون ضد السويد، 00/62332، 6 حزيران/يونيو 2006، الفقرة 76 )املادة 8(. تعقيد املجتمع 
احلديث يعين أنه جيب أن تُمنح السلطة التقديرية للموظفني العموميني. يتجاوز املبدأ الذي مبوجبه جيب أن تسعى السلطات العامة 
لتكون موضوعية يف عدد من الدول مثل السويد وفنلندا جمرد حظر املعاملة التمييزية والنظر إليها كعامل مهم لدعم الثقة يف 

اإلدارة العامة ورأس املال االجتماعي.
انظر على سبيل املثال املادة 41.1.ج من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب. انظر أيًضا البند ثانيًا. هـ. 2. ج. 5 واملالحظة 126.  53
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المساواة أمام القانون وعدم التمييز ث - 
مبدأ  .1

هل يضمن الدستور مبدأ املساواة يف املعاملة، والتزام الدولة بتعزيز املساواة فضالً عن حق 
األفراد يف عدم التعرض للتمييز؟

عدم التمييز54  .2

هل احترام مبدأ عدم التمييز مكفول؟

هل حيظر الدستور التمييز؟  .1
هل يكفل القانون عدم التمييز على حنو فّعال؟  .2

هل حيدد الدستور و/أو التشريعات وحيظر التمييز املباشر وغري املباشر على حد سواء؟  .3

69. يتطلب مبدأ عدم التمييز حظر أي معاملة متييزية غري مربرة مبوجب القانون و/أو بالقانون، 
ويُكفل لكل شخص احلماية املتساوية واملضمونة من التمييز على أسس مثل العرق أو 
اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو 

االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية وطنية أو صفة مميزة أو ميالد أو أي وضع آخر.

المساواة في القانون  .3

هل املساواة يف القانون مكفولة؟

هل حيتاج الدستور إىل تشريع )مبا يف ذلك اللوائح( الحترام مبدأ املساواة يف القانون؟55   .1
هل يشترط ضرورة أن تكون التفرقة مربرة بشكل موضوعي؟

هل ميكن الطعن يف التشريعات اليت تنتهك مبدأ املساواة يف املحكمة؟  .2
هل هناك أفراد أو مجاعات ذات امتيازات قانونية خاصة؟ هل تستند هذه االستثناءات   .3

و/أو االمتيازات إىل هدف مشروع وتتفق مع مبدأ التناسب؟ 
ذلك  مبا يف  فئات معينة،  اإلجيابية لصاحل  التدابري  اختاذ  النص صراحة على  مت  هل   .4

األقليات القومية، من أجل معاجلة أوجه عدم املساواة اهليكلية؟

70. جيب أن حيترم التشريع مبدأ املساواة: حيث جيب أن يعاجل احلاالت املماثلة على قدم املساواة 
واملواقف املختلفة بشكل متنوع وضمان املساواة فيما يتعلق بأي أساس لتمييز حمتمل.

انظر على سبيل املثال، املادة 14 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان؛ الربوتوكول 12 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق   54
اإلنسان؛ املادتان 12، 26 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 24 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. 

النهائي  الدستور  املتعلق مبشروع  الرأي   ،CDL-AD)2013(032 الفقرة 41-42؛  ،CDL-AD)2014(010 املثال انظر على سبيل   55
للجمهورية التونسية، الفقرة 44 وما يليها: ال ينبغي أن تقتصر املساواة على املواطنني وينبغي أن تشمل بنًدا عاًما لعدم التمييز.
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حول  حتديًدا  أكثر  وبشكل  الربملانية،  باحلصانات  املتعلقة  القواعد  املثال،  سبيل  على   .71
العصمة اليت ال تُنتهك، "جيب رفعها حسب إجراءات واضحة ونزيهة. جيب رفع احلصانة، 
يف حال تطبيقها، ما مل ترُبّر باإلشارة إىل القضية املطروحة وما هو متناسب وضروري من 

أجل محاية العمل الدميقراطي للربملان وحقوق املعارضة السياسية"56.

72. "ينبغي أن ينص القانون على أن حظر التمييز ال مينع من احلفاظ على اختاذ تدابري خاصة 
مؤقتة أو اعتمادها واليت هتدف إما إىل منع األضرار اليت تلحق باألشخاص على أساس 
الكاملة يف مجيع  املشاركة  لتيسري  أو  التعويض عنها،  أو  ]االنتماء إىل مجاعة معينة[ 

جماالت احلياة. وال ينبغي أن تستمر هذه التدابري مىت حتققت األهداف املرجوة"57.

المساواة أمام القانون   .4

هل املساواة أمام القانون مكفولة؟

هل ينص النظام القانوين الوطين بوضوح على أن القانون يُطبق على قدم املساواة   .1
على كل شخص بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي 
السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو االنتماء إىل أقلية 
قومية، أو صفة مميزة، أو امليالد، أو املكانة؟58 هل ينص على أن االختالفات جيب أن تكون 

مربرة بشكل موضوعي، وتستند إىل هدف معقول، وتتفق مع مبدأ التناسب؟59
باملساواة  يتسم  ال  الذي  أو  التمييزي  التطبيق  ضد  فعال  قانوين  إجراء  هناك  هل   .2

للتشريع؟60

73. تتطلب سيادة القانون إخضاع اجلميع للقانون. ويتضمن ذلك أن القانون جيب أن يُطّبق 
على قدم املساواة ويُنّفذ باستمرار. ومع ذلك فإن املساواة ليست جمرد معيار رمسي، ولكن 
ينبغي أن تؤدي إىل معاملة متساوية إىل حد كبري. وللوصول إىل هذه الغاية، جيوز التساهل 
اإلجيايب وسيلة  العمل  يكون  قد  املثال،  تكون مطلوبة. على سبيل  ورمبا  بل  التفرقة،  مع 
لضمان املساواة احلقيقية يف ظروف حمدودة وذلك لتصحيح اخلطأ أو االستبعاد السابق61.

2014(011(CDL-AD، تقرير عن نطاق احلصانات الربملانية ورفعها )املادة 200(؛ حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية كوردوفا ضد   56
إيطاليا، ورقم 1 و2، 98/40877 و99/45649، 30 كانن الثاين/يناير 2003، الفقرات 67-58. 

اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، التوصية رقم 7، الفقرة 5.  57
على سبيل املثال، توضح املادة 1.2 من الربوتوكول 12 يف االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان أن "أي سلطة عامة" - وليس   58
السلطة التشريعية فحسب- جيب أن حتترم مبدأ املساواة. تنص املادة 26 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن 
"مجيع األفراد متساوون أمام القانون ويتمتعون حبماية القانون على قدم املساواة دون متييز". "كما أن مبدأ املساواة يف املعاملة هو املبدأ 
العام لقانون االحتاد األورويب، منصوص عليه يف املادتني 20 و21 من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب": حمكمة العدل التابعة 

لالحتاد األورويب، C-550/07 P، أكزو نوبل كيميكالز وأككروس كيميكالز ضد املفوضية، 14 أيلول/سبتمرب 2010، الفقرة 54.
يُّعد التمييز مقبوالً إذا كانت احلاالت غري قابلة للمقارنة و/أو إذا كانت قائمة على مربرات موضوعية ومعقولة: انظر املحكمة   59
سوابقها  يف  املحكمة  أقرت  "لقد   :108 الفقرة   ،2014 متوز/يوليو   26  ،09/37359 فنلندا،  ضد  هاماليانني  اإلنسان  حلقوق  األوروبية 
القانونية أنه من أجل رفع قضية مبوجب املادة 14 جيب أن يكون هناك اختالف يف معاملة األشخاص الذين يتعرضون حلاالت مماثلة 
وثيقة الصلة. يُّعد االختالف املذكور يف املعاملة متييزيًا إذا مل يكن له مربر موضوعي ومناسب. وبعبارة أخرى، إذا مل يكن وراء ذلك 
هدف مشروع أو عالقة معقولة من التناسب بني الوسائل املستخدمة واهلدف املراد حتقيقه. تتمتع الدول املتعاقدة بقدر من التقدير 
يف تقييم ما إذا كان هناك اختالف وإىل أي مدى يكون يف حاالت مماثلة تربر لالختالف يف املعاملة خبالف ذلك )انظر بوردن ضد اململكة 

املتحدة GC رقم 05/13378، الفقرة 60، االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان 2008(".
انظر املادة 13 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان؛ املادة 2.3 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة   60

25 من االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان؛ املادة 7.1.أ من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.
انظر املادتان 1.4 و2.2 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ املادة 4 من اتفاقية القضاء على   61

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ املادة 5.4 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الوصول إلى العدالة 62 ج - 
االستقالل والنزاهة  .1

استقالل السلطة القضائية )أ ( 

هل هناك ضمانات دستورية وقانونية كافية الستقالل القضاء؟

هل املبادئ األساسية الستقالل القضاء، مبا يف ذلك اإلجراءات واملعايري املوضوعية   .1
أو  الدستور  يف  املنصب  من  والعزل  واالنضباط  والتثبيت  القضائية  للتعيينات 

التشريع العادي؟63
هل يُعّين القضاة مدى احلياة أو حىت سن التقاعد؟ هل تقتصر أسباب عزل القضاة   .2
أو  القانون،  عليها  ينص  اليت  اجلنائية  األحكام  أو  اجلسيمة  النظام  انتهاكات  على 
إذا تعذر على القاضي أداء وظيفته القضائية؟ هل اإلجراء املعمول به ينص عليه 
القانون بشكل واضح؟ هل هناك إجراءات قانونية ميكن للقاضي الفرد اختاذها ضد 

قرار الفصل؟64
هل تقتصر أسباب التدابري التأديبية حمددة بوضوح والعقوبات على اجلرائم املتعمدة   .3

واإلمهال اجلسيم؟65
هل هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن هذه اإلجراءات املذكورة؟66  .4

هل هذه اهليئة ال تتكون من القضاة وحدهم؟  .5
والزناهة  الكفاءة  مثل  صلة،  ذات  عوامل  إىل  القضاة  وترقية  تعيني  يستند  هل   .6

واخلربة؟67 هل هذه املعايري منصوص عليها يف القانون؟
موافقة  أخرى؟ هل  إىل حمكمة  القضاة  نقل  مبوجبها  ميكن  اليت  الظروف  ما هي   .7

القاضي على النقل مطلوبة؟ هل ميكن للقاضي الطعن على قرار النقل؟
بشأن  القانون  أو  بالدستور  نص  هناك  هل  مستقل؟  قضائي  جملس  هناك  هل   .8
القضاء؟68 إذا كانت اإلجابة بنعم، هل هناك ضمان لتمثيل القضاة بشكل مناسب 

وكذلك املحامني واجلمهور؟69
هل جيوز للقضاة الطعن لدى املجلس القضائي النتهاك استقالهلم؟  .9

القضائي  تواجه االستقالل  التحديات اليت   ،3)2016(SG/Inf انظر  القانون،  العدالة وسيادة  الوصول إىل  يتعلق مبسألة  فيما   62
واملجلس  األوروبيني  للقضاة  االستشاري  املجلس  مكتب  بني  باالشتراك  التقرير  أٌِعّد  أوروبا،  جملس  يف  األعضاء  الدول  يف  واحليادية 
االستشاري ألعضاء النيابة العامة يف أوروبا، وموجه إىل األمني العام ملجلس أوروبا كمتابعة لتقريره الصادر يف 2015 بعنوان "حالة 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون يف أوروبا - مسؤولية مشتركة لألمن الدميقراطي يف أوروبا.
CDL-AD)2010(004، الفقرة 22: "ينبغي أن تُحّدد املبادئ األساسية اليت تضمن استقالل القضاء يف الدستور أو ما يعادله من   63

نصوص".
انظر CM/Rec)2010(12 اخلاص بلجنة وزراء الدول األعضاء املعنية بالقضاة: االستقاللية والكفاءة واملسؤوليات، الفقرة 49   64
وما يليها؛ CDL-AD)2010(004، الفقرة 33 وما يليها؛ من أجل العدالة الدستورية، انظر "تشكيل املحاكم الدستورية"، علوم وتقنيات 

الدميقراطية رقم CDL-STD)1997(020 ،20، ص 19-18.
"ينبغي أن يتمتع القضاة حبصانة وظيفية - لكن وظيفية فحسب )حصانة من االستهداف القضائية على أعمال قاموا هبا   65

أثناء ممارسة مهامهم، باستثناء اجلرائم املتعمدة، على سبيل املثال قبول رََشاوَى(".
CDL-AD)2010(004، الفقرة 61.

توصيات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حول استقالل القضاء، الفقرة 9.  66
انظر CM/Rec)2010(12، الفقرة 44.  67

ترى جلنة البندقية أنه من املناسب تشكيل جملس قضائي له تأثري حاسم على قرارات تعيني القضاة ومهنتهم.  68
 CDL-AD)2010(004، الفقرة 32.

CDL- القضائي":  املجلس  أعضاء  أغلبية  أو  الرئيسيني  األعضاء  أحد  بنفسها  القضائية  السلطة  تنتخب  أن  "ينبغي   69
AD)2007(028، الفقرة 29.
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املايل للسلطة القضائية مكفول؟ على وجه اخلصوص، هل  هل االستقالل   .10
تُخّصص موارد كافية للمحاكم، وهل هناك مادة حمددة يف امليزانية تتعلق بالسلطة 
القضائية، مع استثناء احتمالية أن تقلصها السلطة التنفيذية، إال إذا مت ذلك عن 
طريق اختاذ تدابري خاصة باألجور العامة؟70 هل تؤدي السلطة القضائية أو املجلس 

القضائي دورًا يف العملية اخلاصة بامليزانية؟
هل مهام النيابة العامة يف الغالب تقتصر على جمال العدالة اجلنائية؟71  .11

السياسية  التأثريات  عن  اجلمهور  تصور  هو  ما  مستقالً؟  القضاء  يعترب  هل   .12
املحتملة أو التالعب يف تعيني وترقية القضاة/املدعني العامني، فضالً عن قراراهتم 
يف حاالت فردية؟ إذا كان ذلك موجودًا، هل يدافع املجلس القضائي بشكل فعال عن 

القضاة ضد اهلجوم غري املربر؟
هل يَتابع القضاة بانتباه طلبات املدعني العامني بشكل تلقائي )"حتيز النيابة   .13

العامة"(؟
هل هناك رواتب عادلة وكافية للقضاة؟  .14

القضائية  السلطة  تعرض  االستقالل عدم  يعين  القضاء مستقالً.  يكون  أن  ينبغي   .74
السلطة  من  سيما  ال  التالعب،  أو  السياسي  للتأثري  ختضع  وأال  خارجية،  ضغوط  إىل 
التنفيذية. ويعد هذا املطلب جزًءا ال يتجزأ من املبدأ األساسي للدميقراطية وهو الفصل 

بني السلطات. وال ينبغي أن خيضع القضاة للنفوذ السياسي أو التالعب.

75. تسلط املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان الضوء على أربعة عناصر الستقالل القضاء 
وهي: طريقة التعيني، ومدة الوالية، ووجود ضمانات ضد الضغوط اخلارجية - مبا يف ذلك 

املسائل املتعلقة بامليزانية - وما إذا كان القضاء يبدو مستقالً وحمايًدا72.

76. وقد جتعل مدة الوالية املحدودة أو القابلة للتجديد من القضاة تابعني للسلطة اليت 
عينتهم أو متتلك سلطة إعادة تعيينهم.

77. قد تُشّجع التشريعات املتعلقة بالعزل على فرض عقوبات ُمقّنعة.

يف  واضح  بشكل  قانونية  وتبعات  تأديبية  عقوبات  إىل  تؤدي  اليت  اجلرائم  حتديد  جيب   .78
القانون. وينبغي أن يستويف النظام التأدييب شروط اإلنصاف اإلجرائي عن طريق املحاكمة 

العادلة وإمكانية االستئناف )انظر القسم ثانيًا. هـ. 2 أدناه(. 

79. ومن األمهية مبكان أال يستند تعيني وترقية القضاة إىل اعتبارات سياسية أو شخصية، 
وجيب مراقبة النظام باستمرار للتأكد من تنفيذ ذلك.

يكون يف بعض  أخرى قد  بدون موافقة إىل حمكمة  القضاة  نقل  أن  الرغم من  وعلى   .80
دوافع سياسية حتت  ذات  احلاالت ُمطّبق بشكل قانوين كعقوبة، ميكن استخدامه كأداة 

CDL-AD)2010(038، موجز أصدقاء املحكمة الدستورية من "مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة" حول تعديل العديد   70
من القوانني املتعلقة بنظام الرواتب ومكافآت املسؤولني املنتخبني واملعينني. 

اجلنائية؛  العدالة  نظام  خارج  العامة  النيابة  أعضاء  دور  بشأن  األعضاء  الدول  وزراء  للجنة   CM/Rec)2012(11 التوصية   71 
يف  العام  املدعي  مبكتب  اخلاص  القانون  مشروع  حول  املشترك  الرأي   ،CDL-AD)2013(025 81-83؛  الفقرة   ،CDL-AD)2010(040

أوكرانيا، الفقرة 28-16.
انظر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، كامبيل وفل ضد اململكة املتحدة، 28 حزيران/يونيو 2014، 77/7819 و77/7878، الفقرة   72
CDL- للجنة وزراء الدول األعضاء بشأن دور أعضاء النيابة العامة خارج نظام العدالة اجلنائية؛ CM/Rec)2012(11 78. التوصية

2010(040(AD، الفقرة 81-83؛ 025)CDL-AD)2013، الرأي املشترك حول مشروع القانون اخلاص مبكتب املدعي العام يف أوكرانيا، 
الفقرة 28-16.
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تنظيم  إعادة  حاالت  املبدأ يف  حيث  من  النقل  هذا  يرُبر  ذلك،  ومع  عقوبة73.  كونه  غطاء 
املؤسسية الشرعية.

تأثري  املستقل  القضائي  للمجلس  يكون  أن  القضاء  استقالل  لضمان  املناسب  "من   .81
"ينبغي  القضائية  املجالس  ومهنتهم".  القضاة  بتعيني  املتعلقة  القرارات  على  حاسم 
األغلبية، من  يكن  إن مل  األعضاء،  من  كبري  عدد  يكون  أن  على  تعدديًا  تكوينًا  متتلك  أن 
القضاة"74 هذه هي الطريقة األكثر فعالية لضمان استقالل القرارات املتعلقة باختيار 
مقبولة  أخرى  هناك طرق  تكون  قد  ذلك  ومع  واإلدارة75  احلكومة  عن  ومهنتهم  القضاة 

لتعيني هيئة قضائية مستقلة. 

82. ال جيوز منح دور يف السلطة التنفيذية إال يف الدول اليت تكون فيها هذه السلطات مقيدة 
مبوجب الثقافة والتقاليد القانونية فقط، واليت منت على مدى فترة زمنية طويلة، يف حني 
أن إشراك الربملان ينطوي على خماطر التسيس76. وينطوي إشراك القضاة وحدهم على 
خماطر رفع تصور احلماية الذاتية واملصلحة الذاتية واملحسوبية. وفيما يتعلق بتشكيل 
املجلس القضائي، يتعني جتنب التسيس واهليمنة على حد سواء77. وينبغي إجياد التوازن 
املناسب بني القضاة واألعضاء غري القانونيني78. جيب أال يشكل إشراك اجلهات احلكومية 

األخرى هتديًدا للضغط غري املربر على أعضاء املجلس والسلطة القضائية بأكملها79.

83. تعد املوارد الكافية ضرورية لضمان استقالل القضاء عن مؤسسات الدولة واألطراف 
اخلاصة، حبيث ميكن للقضاء أن يؤدي مهامه بزناهة وكفاءة، وبالتايل تعزيز ثقة اجلمهور يف 
العدالة وسيادة القانون80 كما ميثل قيام السلطة التنفيذية بتخفيض ميزانية القضاء 

أحد النماذج على طريقة وضع موارد السلطة القضائية حتت ضغوط ال داٍع هلا. 

دوره  خارج  القضائية  احلاالت  يف  بالتدخل  العام  املدعي  مكتب  يسمح  أن  ينبغي  ال   .84
القياسي املقرر يف نظام العدالة اجلنائية - على سبيل املثال، حتت منوذج "املقاضاة". ومن 

شأن هذه السلطة أن تشكك يف عمل القضاء وهتدد استقالله81.

85. تتناول املعايري من الثاين عشر إىل الرابع عشر، أوالً وقبل كل شيء، تصور استقالل القضاء. 
ويُّعد حتيز النيابة العامة مثاالً على غياب االستقالل، وقد يشجع على ذلك احتمالية فرض 
عقوبات يف حالة األحكام "اخلاطئة". وأخريًا، تشكل الرواتب العادلة والكافية جانبًا ملموًسا 
من االستقالل املايل للسلطة القضائية. وهي وسيلة ملنع الفساد، واليت قد تشكل خطرًا 
على استقالل القضاء ليس فقط من اجلهات احلكومية األخرى، ولكن أيًضا من األفراد82.

انظر CDL-AD)2010(004، الفقرة 43.  73
CDL-AD)2010(004، الفقرة 32.  74

انظر التوصية )94( 12 للجنة الوزراء بشأن استقالل القضاة وكفائتهم ودور القضاة )املبدأ أوالً.2 . أ(، واليت تعكس تفضيل   75
املجلس القضائي ولكنها تقبل بوجود أنظمة أخرى.

عن  بعيًدا  الكومنولث  دول  يف  االجتاه  هذا  يعد  يليها.  وما   44 الفقرة  القضائية،  التعيينات  عن  تقرير   ،CDL-AD)2007(028  76
التعيينات التنفيذية ومييل حنو جلان التعيني، واليت تعرف أحيانًا باسم جلان اخلدمات القضائية. انظر ج فان زيل مسيت )2015(،

 The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of
Best Practice

http://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_ على  متاح  القانون(،  لسيادة  بينغهام  مركز  أجراه  حبث  )تقرير 
.compendium.pdf

CDL-AD)2002(021، الرأي التكميلي حول مراجعة الدستور يف رومانيا، الفقرة 21 و22.  77
انظر CDL-PI)2015(001، جتميع أراء جلنة البندقية والتقارير املتعلقة باملحاكم والقضاة، الفصل 2.4، واملراجع.  78

CDL-INF)1999(005، الرأي املتعلق بإصالح النظام القضائي يف بلغاريا، الفقرة 28؛ وانظر أيًضا، على سبيل املثال، مشروع   79
املشترك حول  الرأي   ،CDL-AD)2010(026 الفقرة 33؛ البندقية،  أعدته جلنة  القضائية  بالتعيينات  تقرير خاص   ،CDL-AD)2007(

مشروع قانون بشأن النظام القضائي ووضع القضاة يف أوكرانيا، 97، بشأن وجود وزراء يف جملس القضاء.
2010(12(CM/Rec، الفقرة 33 وما يليها؛ 004)CDL-AD)2010، الفقرة 52 وما يليها.  80

CDL-AD)2010(040، الفقرة 71 وما يليها.  81
انظر. CDL-AD)2012(014، رأي حول اليقني القانوين واستقالل السلطة القضائية يف البوسنة واهلرسك، الفقرة 81.  82

http://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_compendium.pdf
http://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_compendium.pdf
http://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_compendium.pdf
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استقالل القضاة أنفسهم )ب ( 

هل هناك ضمانات دستورية وقانونية كافية الستقالل القضاة األفراد؟

هل ختضع األنشطة القضائية لرقابة املحاكم العليا - خارج إطار الطعن - لرؤساء   .1
املحاكم أو اهليئات العامة األخرى؟

هل يضمن الدستور حق االحتكام إىل قاٍض خمتص )"القاضي الطبيعي املنصوص   .2
عليه مسبًقا مبوجب القانون"(83؟

هل حيدد القانون بوضوح املحاكم املتخصصة؟ هل تضع قواعد من أجل تسوية أي   .3
تنازع حول االختصاص؟

هل يتبع ختصيص القضايا معايري تتسم باملوضوعية والشفافية؟ هل مت اإلعالن عن   .4
وجود أساس قانوين النسحاب قاض من قضية مستبعدة وذلك خبالف وجود طلب رد 

القاضي املقدم من أحد األطراف أو من القاضي نفسه؟84

عن  القضائية  السلطة  تستقل  أن  جيب  كما  األفراد،  القضاة  استقالل  ضمان  جيب   .86
السلطة التشريعية واجلهات التنفيذية للحكومة على وجه اخلصوص.

87. تُّعد إمكانية استئناف األحكام أمام حمكمة أعلى عنصرًا شائًعا يف النظم القضائية 
وجيب أن يكون الطريقة الوحيدة ملراجعة القضاة عند تطبيق القانون. وال ينبغي أن خيضع 
القضاة إلشراف زمالئهم القضاة، ومن باب أوىل إىل أي سلطة هرمية تنفيذية، ميارسها 
الفردي،  املثال. وسيتعارض هذا اإلشراف مع استقالهلم  املدنيون على سبيل  املوظفون 

وبالتايل يشكل انتهاًكا لسيادة القانون85.

88. "قد يُفهم الضمان على وجهني. أحدمها يتعلق باملحكمة ككل. والثاين يتعلق بالقاضي 
الفرد أو هيئة قضائية تنظر يف القضية. ِ]...[ وال يكفي إذا حددت املحكمة املختصة )أو 
فيه  الذي  النظام  ويُّعد  مسبًقا.  معينة  قضية  يف  للنظر  وحدها  القضائية(  السلطة 
حيدد القاضي الفرد )أو هيئة قضاة( يف حمكمة مقدًما، والذي يعين أنه قائم على مبادئ 

موضوعية عامة، ضروريًا"86.

CDL-AD)2010(004، الفقرة 78؛ انظر على سبيل املثال انظر اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، زاند ضد النمسا، 76/7360، 16   83
أيار/مايو 1977، اجلزء 8، صفحة 167؛ املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان فروين ضد سلوفاكيا، 07/8014، 21 حزيران/يونيو 2011، الفقرة 

134 وما يليها.
حول ختصيص القضايا، انظر 2010(12(CM/Rec، الفقرة 24؛ 004)CDL-AD)2010، الفقرة 73 وما يليها. يشار إىل توصيات   84
كييف ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا بأهنا ممارسة جيدة إما بتخصيص القضايا العشوائي أو التخصيص بناء على معايري حمددة 

سلًفا وواضحة وموضوعية )الفقرة 12(.
وزراء  و CM/Rec)2000(19 عن جلنة  يليها؛  وما  الفقرة 68   ،CDL-AD)2010(004 يليها؛ وما  الفقرة 22   ،CM/Rec)2010(12  85
النظام  استقالل  عن  تقرير   ،CDL-AD)2010(004 19؛  الفقرة  اجلنائية،  العدالة  نظام  يف  العامة  النيابة  دور  حول  األعضاء  الدول 

القضائي اجلزء األول: استقالل القضاة(، الفقرة 72.
CDL-AD)2010(004، الفقرة 79:  86
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نزاهة القضاء87 )ت ( 

هل هناك قواعد دستورية وقانونية حمددة تنص على نزاهة القضاء؟88

ما هو تصور اجلمهور لزناهة القضاء والقضاة األفراد؟  .1
هل هناك فساد يف القضاء؟ هل تُتخذ تدابري حمددة ضد الفساد يف اجلهاز القضائي   .2

)مثل إقرار املمتلكات(؟ ما هو تصور اجلمهور حول هذه املسألة؟89

89. جيب ضمان نزاهة القضاء يف املمارسة العملية، وكذلك يف القانون. الصيغة التقليدية، 
كما عّبرت عنها، على سبيل املثال، السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، 
هي أن "العدالة ال تتحقق فحسب، بل جيب أن يكون من املتوقع حتقيقها"90. وهذا يعين 
إذا كان  رأي اجلمهور يف تقييم ما  أن يساعد  احلياد املوضوعي وكذلك الشخصي. ميكن 

القضاء غري نزيه يف املمارسة العملية أم ال.

90. يُّعد إقرار املمتلكات وسيلة ملحاربة الفساد ألنه قد يسلط الضوء على أي تضارب يف 
املصاحل، ورمبا يؤدي إىل التدقيق يف أي دخل غري عادي91.

النيابة العامة: االستقاللية والرقابة )ث ( 

هل تُكَفل االستقاللية الكافية يف عمل النيابة العامة؟

هل ميتلك مكتب النيابة العامة استقاللية كافية داخل هيكل الدولة؟ هل يتصرف   .1
وفًقا للقانون بدالً من النفعية السياسية؟92

هل مسموح للسلطة التنفيذية إعطاء تعليمات حمددة ملكتب النيابة يف قضايا   .2
للمراقبة  وختضع  وخطية،  ُمسبَبَة،  تكون  هل  بنعم،  اإلجابة  كانت  إذا  معينة؟ 

العامة؟93
قضية  يف  األحدث  املدعي  إىل  مباشرة  تعليمات  إعطاء  األقدم  للمدعي  جيوز  هل   .3

معينة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، هل تكون ُمسبَبَة وخطية؟
هل هناك آلية ميكن ملدٍع حديث من خالهلا الطعن يف صحة التعليمات على أساس   .4

عدم الشرعية أو ألن أسباب التعليمات غري مناسبة؟ 
التعليمات  طلب  صحة  يف  يطعن  الذي  للمدعي  يطلب  أن  ميكن  هل  وأيًضا،   .5

استبداهلا؟94

املادة 6.1 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان؛ املادة 14.1 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة 8.1   87
من االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان؛ املادة 7.1.د من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. انظر أيًضا خمتلف جوانب 

الزناهة يف مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، القيمة 2، مبا يف ذلك عدم املحاباة أو التحيز أو التحامل.
انظر على سبيل املثال املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ميكالف ضد مالطا ]GC[، 17056/06، 15 تشرين األول/أكتوبر 2009،   88

الفقرة 100-99. 
حول الفساد، انظر ثانيًا.و.1 بشكل عام.  89

انظر على سبيل املثال املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان دي كوبر ضد بلجيكا، 80/9186، 26 تشرين األول/أكتوبر 1984، الفقرة   90
26: ميكاليف ضد مالطا، 06/17056، 15 تشرين األول/أكتوبر 2009، الفقرة 98؛ أولكسندر فولكوف ضد أوكرانيا، 11/21722، 9 كانون 

الثاين/يناير 2013، الفقرة 106.
CDL-AD)2011(017، الرأي املتعلق بإدخال تغيريات على القانون الدستوري "على وضع القضاة" يف قرغيزستان، الفقرة 15.  91

CDL-AD)2010(040، تقرير عن املعايري األوروبية فيما يتعلق باستقالل النظام القضائي: اجلزء الثاين - مكتب النيابة العامة،   92
الفقرة 39.

CDL-AD)2010(040، الفقرة 52:  93
CDL-AD)2010(040، الفقرة 69.  94
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هل ال جيوز فصل املدعني العامني إال عند بلوغ سن التقاعد، أو ألغراض تأديبية، أو   .6
بدالً من ذلك، هل يُعّين املدعون العامون لفترة طويلة نسبيًا دون إمكانية التجديد؟95

العامة منصوص عليها بوضوح يف  النيابة  إقالة أعضاء  هل هذه األمور وأسباب   .7
القانون؟96

هل هناك إجراءات قانونية ميكن للمدعي اختاذها ضد قرار الفصل؟97  .8
هل تعيني ونقل وترقية أعضاء النيابة العامة تستند إىل عوامل موضوعية، وخاصة   .9
املبادئ منصوص  والزناهة واخلربة، وليس على اعتبارات سياسية؟ هل هذه  الكفاءة 

عليها يف القانون؟
هل هناك رواتب عادلة وكافية للمدعني؟98  .10

هل هناك تصور بأن سياسات النيابة العامة تسمح باإلنفاذ االنتقائي للقانون؟  .11
هل خيضع عمل النيابة العامة لرقابة قضائية؟  .12

السلطة  حول  وخاصة  العام،  االدعاء  هيئة  تنظيم  بشأن  مشترك  معيار  أي  يوجد  ال   .91
الالزمة لتعيني أعضاء النيابة العامة، أو التنظيم الداخلي هليئة االدعاء العام. ومع ذلك، 
جيب ضمان استقاللية كافية حلماية سلطات النيابة العامة من التعرض لنفوذ سياسي 
ال مربر له. وفًقا ملبدأ الشرعية، جيب على هيئة االدعاء العام أن يعمل على أساس القانون 
ومبوجبه فحسب99. وهذا ال مينع القانون من منح سلطات النيابة العامة بعض من حرية 

التصرف عند اختاذ قرار بشأن ضرورة بدء اإلجراءات اجلنائية من عدمه )مبدأ الفرصة(100.

العامون  املدعون  يُقّدم  أال  جيب  العام.  االدعاء  هيئة  داخل  االستقاللية  ضمان  جيب   .92
أال يكونوا يف وضع يستدعي عدم  تقدير، وجيب مراعاة  أي  دون  تعليمات هرمية صارمة 

تنفيذ تعليمات تتعارض مع القانون.

93. تنطبق الشواغل املتعلقة باجلهاز القضائي، حسب مقتضى احلال، على هيئة االدعاء 
العام، مبا يف ذلك أمهية تقييم اللوائح القانونية وكذلك املمارسة.

94. مرة أخرى101 متثل األجور الكافية عنصرًا مهًما لالستقاللية إىل جانب أهنا ضمان ضد 
الفساد.

95. غياب الزناهة من طرف النيابة العامة ميكن أن يؤدي إىل حماكمة غري سليمة، أو انتقائية، 
وخباصة ملصلحة أشخاص يف السلطة أو ملقربني منها. وهذا من شأنه أن يهدد تنفيذ 
النظام القانوين، وبالتايل يشكل خطرًا على سيادة القانون. يُّعد رأي اجلمهور أساسيًا يف 

حتديد مشكلة من هذا النوع.

تأثرت  الذين  لألشخاص  متاح  قانوين  إجراء  وجود  فإن  أخرى،  جماالت  يف  احلال  هو  كما   .96
حقوقهم ضروري لضمان احترام سيادة القانون. 

انظر على وجه اخلصوص 2000(19(CM/Rec، الفقرة 11 وما يليها؛ 040)CDL-AD)2010، الفقرة 23 وما يليها.  95
انظر CDL-AD)2010(040، الفقرة 22:  96

انظر CDL-AD)2010(040، الفقرة 53 وما يليها.  97
CDL-AD)2010(040، الفقرة 34 وما يليها، 47 وما يليها.  98

انظر ثانيًا. أ. 1.  99
CDL-AD)2010(040، الفقرتان 7 و53 وما يليها.  100

انظر ثانيًا. هـ. 1.أ. 14 للقضاة.  101
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استقالل ونزاهة نقابة المحامين )ج ( 

هل االستقاللية والزناهة مكفولة لنقابة املحامني؟

هل توجد هيئة قانونية )نقابة املحامني( معترف هبا ومنظمة ومستقلة؟102  .1
هل هناك أساس قانوين لعمل نقابة املحامني، ويستند إىل مبادئ االستقالل والسرية   .2

وأخالقيات املهنة وجتنب تضارب املصاحل؟
فيه  مبا  ومتاحة  موضوعية  بطريقة  املحامني  نقابة  إىل  االنضمام  تنظيم  مت  هل   .3

الكفاية، هل هناك أيًضا اهتمام باألجر واملساعدة القانونية؟
هل هناك إجراءات تأديبية فّعالة ونزيهة يف نقابة املحامني؟  .4

ما هو تصور اجلمهور عن استقالل نقابة املحامني؟  .5

97. تؤدي نقابة املحامني دورًا أساسيًا يف مساعدة النظام القضائي. ولذلك فمن األمهية 
م النقابة مبا يضمن استقالهلا وأداء عملها على النحو املناسب. وهذا يعين  مبكان أن تُنظَّ
أن ينص التشريع على السمات الرئيسية الستقالهلا وأن يكون االنضمام للنقابة متاًحا 
اجلنائية  اإلجراءات  تُّعد  فعال.  أمر  حماٍم  بتوكيل  االستعانة  يف  احلق  جلعل  كاٍف  بشكل 

والتأديبية العادلة والفّعالة ضرورية لضمان استقالل ونزاهة املحامني.

98. تعين األخالق املهنية، يف مجلة أمور أخرى، أنه "ينبغي احلفاظ على استقاللية املحامي 
ومتثيلهم  ملوكليه  املشورة  إعطاء  يف  املذكور  االستقالل  يوفرها  اليت  احلماية  يُمنح  وأن 
بشكل غري متحيز"103. جيب على املحامي "أن حيافظ يف مجيع األوقات على أعلى معايري 
الذين  األشخاص  ومجيع  والزمالء  واملحكمة  موكليه  جتاه  واإلنصاف  والزناهة  الصدق 
يتواصل معهم املحامي مهنيًا"104، "ال جيوز له تويل األمر حينما تتعارض مصلحة املوكل مع 

مصلحة املحامي"105، و"جيب أن يتعامل مع مصلحة املوكل على أهنا بالغة األمهية"106.

انظر التوصية رقم R)2000(21 للجنة وزراء الدول األعضاء بشأن حرية ممارسة مهنة املحاماة.  102
رابطة املحامني الدولية - املبادئ الدولية لقواعد سلوك مهنة املحاماة، 1. 1.  103

نفس املرجع السابق، 2.1.  104

نفس املرجع السابق، 3.1.  105

نفس املرجع السابق، 5.1.  106
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المحاكمة العادلة107  .2

الوصول إلى المحاكم أ . 

هل يتاح لألفراد الوصول الفّعال إىل املحاكم؟

وفّعالة للطعن يف تصرف  الفرد فرصة متاحة  أمام املحكمة: هل لدى  املثول  حق   .1
خاص أو عام يتداخل مع حقوقه؟108

هل حق الدفاع مكفول، مبا يف ذلك من خالل املساعدة القانونية الفعالة؟109 إذا كانت   .2
اإلجابة بنعم، ما هو املصدر القانوين هلذا الضمان؟

هل املساعدة القانونية متاحة لألطراف اليت ال متلك وسائل كافية لدفع مثن املساعدة   .3
القانونية، عندما تقتضي مصاحل العدالة ذلك؟110

هل الشروط الرمسية،111، واحلدود الزمنية112، ورسوم املحاكم معقولة؟113  .4
هل الوصول إىل العدالة سهل من الناحية العملية؟114 ما هي التدابري املتخذة جلعل   .5

ذلك األمر سهالً؟
هل املعلومات املناسبة خبصوص عمل السلطة القضائية متاحة للجمهور؟  .6

99. عادة ال يكون األفراد يف وضع ميكنهم من رفع دعوى قضائية من تلقاء أنفسهم. ولذلك 
توفري  أيًضا  وينبغي  للجميع.  متاحة  تكون  أن  وينبغي  حامسة  القانونية  املساعدة  فإن 

املساعدة القانونية ملن ال يستطيع حتمل تكلفتها.

100. ويتناول هذا السؤال عددًا من العقبات اإلجرائية اليت قد هتدد الوصول إىل العدالة. 
قد تؤدي الشروط الشكلية املفرطة إىل حاالت خطرية وعلى أساس راسخ يتم اإلعالن عن 
أهنا غري مقبولة. وقد يستلزم تعقيدها الرجوع إىل حماٍم حىت يف احلاالت الواضحة مع 
املادة 6 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان، املادة 14 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة 8 من   107
االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان، املادة 7من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب. لقد أقرت حمكمة العدل األوروبية 
احلق يف املحاكمة العادلة، كما "هو مستوحى من املادة 6 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان": C-174/98 P وC-189/98 P، هولندا 

وفان دير وول ضد املفوضية، 11 كانون الثاين/يناير 2000، الفقرة 17. انظر اآلن املادة 47 من ميثاق احلقوق األساسية.
"جيب أن يكون حد الوصول الذي توفره التشريعات الوطنية كافيًا لتأمني "حق الفرد يف الوصول إىل املحكمة"، مع إيالء االعتبار   108
ملبدأ سيادة القانون يف جمتمع دميقراطي. حىت يكون احلق يف اإلتاحة فعاال، جيب أن يكون "لدى الفرد فرصة عملية ملعارضة إجراء ميثل 
تدخال يف حقوقه"، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بيليت ضد فرنسا، 94/23805، 4 كانون األول/ديسمرب 1995، الفقرة 36؛ انظر 

املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان م.د. وآخرون ضد مالطا، 10/64791، 17 متوز/يوليو 2012، الفقرة 53.
املادة )6.3 ب-جـ( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، واملادة 14.3من العهد الدويل اخلاص باحلقوق   109
املدنية والسياسية، واملادة 8.2 من االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان؛ احلق يف الدفاع حممي مبوجب املادة 6.1 االتفاقية األوروبية 
حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف اإلجراءات املدنية، انظر على سبيل املثال، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أوفرتا وإس آر 
إل ضد مولدوفا، 04/14385، 19 كانون األول/ديسمرب 2006، الفقرة 145. وهو مسلم به بشكل عام يف املادة 7.1 ج من امليثاق األفريقي 

حلقوق اإلنسان والشعوب.
املادة 6.3.ج من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملادة 14.3.د العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية   110
األوروبية  االتفاقية  من   6.1 املادة  مبوجب  معني  حد  إىل  القانونية  املساعدة  على  احلصول  حق  يُتاح  اجلنائية؛  لإلجراءات  والسياسية 
ضد  أ  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة  املثال  سبيل  على  انظر  املدنية:  لإلجراءات  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  حلماية 
انظر  التحديد،  وجه  على  الدستورية  للمحاكم  يليها؛  وما   90 الفقرة   ،2002 األول/ديسمرب  كانون   17  ،97/35373 املتحدة،   اململكة 

CDL-AD)2010(039rev، دراسة حول وصول األفراد للعدالة الدستورية، الفقرة 113.
للعدالة الدستورية، انظر CDL-AD)2010(039rev، الفقرة 125.  111

للعدالة الدستورية، انظر CDL-AD)2010(039rev، الفقرة 112؛ احلدود الزمنية الختاذ القرار، انظر الفقرة 149.  112
حول رسوم املحاكم الزائدة، انظر على سبيل املثال، املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان كريوز ضد بولندا )رقم 1(، 95،19/28249   113
حزيران/يونيو 2001، الفقرة 60-67؛ويسمان وآخرون ضد رومانيا،00/63945، 24 أيار/مايو 2006، الفقرة 32 وما يليها؛ سكوردينو ضد 
إيطاليا، 97،29/36813 آذار/مارس 2006، الفقرة 201؛ ساخنومسكي ضد روسيا،03/21272، 2 تشرين اثاين/نوفمرب 2010،الفقرة69؛ 
حول األمن زائد التكاليف، انظر على سبيل املثال املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان آيت موهوب فرنسا،93/22924، 28 تشرين األول/

أكتوبر 1998،الفقرة 57-58؛غراسيا ماينباردو ضد إسبانيا،97/38695، 15 شباط/فرباير 2000، الفقرة 38-45؛ حول العدالة الدستورية، 
انظر CDL-AD)2010(039rev، الفقرة 117.

حول احلاجة إىل احلق الفعال للوصول إىل املحكمة، انظر على سبيل املثال غولدير ضد اململكة املتحدة، 70/4451، 21 كانون   114
الثاين/يناير 1975، الفقرة 26 وما يليها؛ ياغتزيالر وآخرون ضد اليونان، 98/41727، 6 كانون األول/ديسمرب 2001، الفقرة 20 وما يليها.
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تأثري مايل ضئيل. وينبغي أن يكون وصول اجلمهور السهل إىل مناذج موحدة مبسطة متاًحا 
لتيسري اإلجراءات القضائية.

101. قد متنع املهل الزمنية قصرية للغاية األفراد عمليًا من ممارسة حقوقهم. وقد ال تشجع 
الرسوم املرتفعة العديد من األفراد، وخباصة ذوي الدخول املنخفضة، من رفع قضاياهم 

أمام املحكمة. 

102. ينبغي أن تُمّكن الردود على األسئلة السابقة بشأن العقبات اإلجرائية من التوصل إىل 
استنتاج أويل بشأن الكيفية اليت يُكفل هبا الوصول إىل املحكمة. ومع ذلك، ينبغي أن 

يضع الرد الكامل يف اعتباره رأي اجلمهور بشأن هذه املسائل.

توافر  يُّعد  كما  الغموض.  ويكتنفه  اجلمهور  عن  مبعزل  القضاء  يكون  أن  ينبغي  ال   .103
أحد  املحكمة  أمام  دعوى  رفع  كيفية  بشأن  اإلنترنت،  على  وخباصة  واضحة،  معلومات 
السبل لضمان االشتراك الفّعال للجمهور يف النظام القضائي. جيب أن تكون املعلومات 
بلغات  إتاحتها  جانب  إىل  املستضعفة،  الفئات  ذلك  يف  مبا  املواطنني،  مجيع  متناول  يف 
األقليات القومية و/أو املهاجرين. وينبغي أن توزَّع املحاكم االبتدائية بشكل جيد يف مجيع 

أحناء البالد وأن يسهل الوصول إىل تلك املحاكم.

قرينة البراءة115 ب . 

هل مبدأ قرينة الرباءة مكفول؟

هل مبدأ قرينة الرباءة مكفول مبوجب القانون؟  .1
هل هناك قواعد واضحة وعادلة لعبء اإلثبات؟  .2

اإلدالء  من  األخرى  احلكومية  اجلهات  منع  إىل  هتدف  قانونية  ضمانات  هناك  هل   .3
بتصرحيات حول إدانة املتهم؟116

هل يكفل القانون واملمارسة العملية احلق يف التزام الصمت وعدم جترمي الذات وال   .4
أفراد ينتمون إىل أسرة واحدة؟117

هل هناك ضمانات ضد االحتجاز لفترات طويلة قبل املحاكمة؟118  .5

104. يُّعد مبدأ قرينة الرباءة ضروريًا لضمان احلق يف احلصول على حماكمة عادلة. ومن أجل 
ضمان تطبيق مبدأ قرينة الرباءة، جيب أن يقع عبء اإلثبات على عاتق النيابة العامة119. 

املادة 6.2 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان؛ املادة 15 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة 8.2 من   115
االتفاقية األمريكية حلماية حقوق اإلنسان؛ املادة 7.1.ب من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.

يليها.  وما   32 الفقرة   ،1995 10 شباط/فرباير   ،89/15175 فرنسا،  ريبمونت ضد  دي  ألينت  اإلنسان،  األوروبية حلقوق  املحكمة   116
حول إشراك السلطات اليت ال تنتمي إىل اهليئة القضائية يف القضايا املرتبطة بامللف اجلنائي، انظر CDL-AD)2014(013، موجز 
أصدقاء املحكمة يف قضية روين ضد بولندا )الطلبات رقم 06/6091، و07/4047، و07/4070( املنظورة أمام املحكمة األوروبية حلقوق 
ريوين يف 18 شباط/فرباير  اإلنسان )حول جلان التحقيق الربملانية(. أصدرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حكمها بشأن قضية 
2016: انظر على وجه اخلصوص الفقرة 200 وما يليها. حول قضية املتابعة املنتظمة لطلبات املدعني العامني )حتيز النيابة العامة(، 

انظر البند ثانيًا.هـ.1.أ.13.
68-69؛  الفقرة   ،1996 األول/ديسمرب  كانون   91،17/19187 املتحدة،  اململكة  ضد  ساوندرز  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة   117
أوهالرون وفرانسيس ضد اململكة املتحدة، 02/5809 و02/25624، 29 حزيران/يونيو 2007، الفقرة 46 وما يليها، والسوابق القضائية 
املقتبسة. حول جترمي أفراد ينتمون ألسرة واحدة، انظر على سبيل املثال املحكمة اجلنائية الدولية، القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، 

القاعدة 75.1.
انظر املادة 5.3 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية:  118

إسبانيا،  ضد  وجاباردو  وميسيغو  باربريا  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  املحكمة  العامة":  النيابة  عاتق  على  اإلثبات  عبء  "يقع   119
انظر غراند  15؛  الفقرة  آذار/مارس 2001،  النمسا، 96/33501، 20  تيلفنر ضد  77؛  الفقرة  األول/ديسمرب 1988،  83،6/10590 كانون 

ستيفزن وآخرون ضد إيطاليا، 10/10،18668/10،18663/10،18647/18640و10/18698، 4 آذار/مارس 2014، الفقرة 159.
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كما جيب أن تكون القواعد واملمارسات املتعلقة بالدليل املطلوب واضحة وعادلة. وينبغي 
جتنب املمارسة غري املقصودة أو اهلادفة للنفوذ من جانب اجلهات احلكومية األخرى على 
السلطة القضائية املختصة بإصدار حكم مسبق على تقييم الوقائع. وينطبق الشيء 
نفسه فيما خيص بعض مصادر الرأي اخلاصة مثل وسائل اإلعالم. قد يُنظر إىل االحتجاز 

لفترات طويلة قبل املحاكمة على أنه حكم مسبق بإدانة املتهم120.

جوانب أخرى من الحق في محاكمة عادلة ت . 

أرض  على  وتُطّبق  القانون  يف  عليها  منصوص  العادلة  للمحاكمة  اإلضافية  املعايري  هل 
الواقع؟

املمارسة  يف  مكفول  ذلك  هل  الدفاع؟  يف  الفرص  تكافؤ  مبدأ  القانون  يكفل  هل   .1
العملية؟121

هل هناك قواعد تستبعد األدلة املنتزعة بطريقة غري شرعية؟122  .2
هل تُنّفذ اإلجراءات والقرارات القضائية دون تأخري ال مربر له؟123 هل هناك إجراء قانوين   .3

ضد طول مدة اإلجراءات غري املربر؟124
هل احلق يف الوصول لوثائق وملفات املحكمة يف وقت مناسب مكفول للمتقاضني؟125  .4

هل احلق يف االستماع إليه مكفول؟126  .5
هل األحكام ُمسبَبَة بشكل جيد؟127  .6

هل تكون جلسات االستماع واألحكام علنية باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف   .7
املادة 6.1 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان أو للمحاكمات الغيابية؟

هل إجراءات االستئناف متاحة، خاصة يف القضايا اجلنائية؟128  .8
هل تُسّلم اخطارات املحكمة بشكل صحيح وعلى وجه السرعة؟  .9

105. احلق يف االستئناف ضد قرار قضائي مكفول صراحة يف املادة 2 من الربوتوكول 7 من 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  يف   14.5 واملادة  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  االتفاقية 
والسياسية يف املجال اجلنائي، واملادة 8.2.ح يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بشكل 
أو  الدستوري  على املستوى  القانون غالبًا ما يكون مكفوالً  عام. وهذا مبدأ عام لسيادة 

جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32، املادة 14: احلق يف املساواة أمام املحاكم واهليئات القضائية واحلق يف   120
.4 ،)2007( 32/CCPR/C/GC .حماكمة عادلة، األمم املتحدة. الوثيقة

انظر على سبيل املثال رو وديفيس ضد اململكة املتحدة، 95/28901، 16 شباط/فرباير 2000، الفقرة 60.  121
تركيا،  ضد  غومسني  104؛  يليها،  وما   94 الفقرة   ،2006 متوز/يوليو   17  ،00/54810 أملانيا،  ضد  جالو  املثال،  سبيل  على  انظر   122
يونيو   29 و02/25624،  املتحدة، 02/5809  اململكة  وفرانسيس ضد  أوهالرون  75؛  الفقرة  األول/أكتوبر 2006،  17 تشرين   ،01/72000

2007، الفقرة 60.
املادة 6.1 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان؛ املادة 8.1 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ املادة 7.1   123

من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب؛ )"خالل فترة زمنية معقولة"(.
CDL-AD)2010(039rev، الفقرة 94. انظر على سبيل املثال املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، بانغو ضد بلجيكا، 09/18393،   124
28 تشرين األول/أكتوبر 2014، الفقرة 53، 62 )يتعارض عدم وجود إجراء قانوين فّعال يف حالة الطول املفرط ملدة اإلجراءات مع املادة 13 

إىل جانب املادة 6.1 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان(.
يُستدل هبذا احلق يف املسائل اجلنائية من املادة 6.3.ب من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان )احلق يف احلصول على وقت   125

مناسب وتسهيالت إلعداد دفاع املتهم(: انظر على سبيل املثال، فوتشر ضد فرنسا، 93/22209, 18 آذار/مارس 1993،الفقرة 36.
انظر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، ميكالف ضد مالطا، 06/17056، 15 تشرين األول/أكتوبر 2009، الفقرة 78 وما يليها؛   126

نزيراغ ضد أملانيا، 07/30804، 8 تشرين الثاين/نوفمرب 2012، الفقرة 45 وما يليها.
ضد  باالين  هريو  اإلنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة  ألحكامهم":  أسباب  بإعطاء  املحاكم  تُلزم   )1-6 )املادة   1 الفقرة   6 "املادة   127
أيًضا  انظر  72؛  الفقرة  أيار/مايو 2002،   21 فنلندا،95/28856،  الفقرة 27؛ جوكيال ضد  أيلول/سبتمرب 1994،   9 إسبانيا،91/18064، 
تاكسكويت ضد بلجيكا، 05/926، 16 تشرين الثاين/نوفمرب 2010، الفقرة 83 وما يليها. حتت عنوان "احلق يف اإلدارة السليمة"، تنص 

املادة 41.2.ج من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب على "التزام اإلدارة بإعطاء حيثيات لقراراهتا".
الدميقراطية  املؤسسات  ملكتب  العادلة  الدولية  باملحاكمات  اخلاصة  للحقوق  القانوين  املوجز  انظر  االستئناف،  إجراءات  حول   128

وحقوق اإلنسان، الصفحة 227.
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التشريعي يف التشريعات املحلية، خاصة يف املجال اجلنائي. وأي حمكمة ال ميكن استئناف 
قراراهتا ستخاطر بالتصرف بشكل تعسفي.

يف  احلق  من  أعاله  ذُِكر  كما  عادلة  حماكمة  يف  احلق  جوانب  جبميع  االستدالل  ميكن   .106
على  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  من   6 املادة  يف  حمدد  هو  كما  عادلة  حماكمة 
النحو املبني يف السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. وتضمن مشاركة 

األشخاص االعتباريني بشكل صحيح يف العملية القضائية بأكملها. 

أثار القرارات القضائية ث . 

هل القرارات القضائية فّعالة؟

هل األحكام تُنّفذ بفعالية وسرعة؟129  .1
هل هناك شكاوى متكررة فيما يتعلق بعدم تنفيذ األحكام أمام املحاكم الوطنية   .2

و/أو املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان؟
ما هو رأي اجلمهور بشأن فعالية القرارات القضائية؟  .3

يف  احلق  سيكون  والتشريعات.  الدستور  لتنفيذ  ضرورية  القضائية  القرارات  تُّعد   .107
املحاكمة العادلة وسيادة القانون بشكل عام خاليني من أي مضمون إذا مل تنفذ القرارات 

القضائية.

العدالة الدستورية )إن ُوِجدت(  .3

هل العدالة الدستورية مكفولة يف الدول اليت تتيح مراجعة الدستور )عن طريق املحاكم 
الدستورية املتخصصة أو املحاكم العليا(؟

هل يتاح لألفراد الوصول الفّعال إىل العدالة الدستورية ضد القوانني العامة، أي ميكن   .1
لألفراد طلب املراجعة الدستورية للقانون من خالل العمل املباشر أو عن طريق اعتراض 
دستوري يف دعاوى تقاضي عادي؟130 ما هي "مصلحة التقاضي" املطلوبة من جانبهم؟

هل ميكن لألفراد الوصول الفّعال إىل العدالة الدستورية ضد القوانني الفردية اليت   .2
تؤثر عليهم، أي هل جيوز لألفراد طلب املراجعة الدستورية للقوانني اإلدارية أو قرارات 

املحاكم من خالل العمل املباشر أو عن طريق االعتراض الدستوري؟131
هل الربملان والسلطة التنفيذية ملزمني، عند اعتماد أحكام تشريعية أو تنظيمية   .3
بعني  املماثل  اجلهاز  أو  الدستورية  املحكمة  تستخدمها  اليت  احلجج  بأخذ  جديدة، 

االعتبار؟ هل يأخذان ذلك بعني االعتبار يف املمارسة العملية؟
هل الربملان أو السلطة التنفيذية مأل الفجوات التشريعية/التنظيمية اليت حددهتا   .4

املحكمة الدستورية أو جهاز مماثل يف غضون فترة زمنية معقولة؟

انظر على سبيل املثال هريشهورن ضد رومانيا، 02/29294، 26 متوز/يوليو 2007، الفقرة 49؛هورنسيب ضد اليونان،91/18357،   129
19 آذار/مارس 1997، الفقرة 40؛ بوردوف ضد روسيا، 00/59498, 7 آذار/مارس 2002، الفقرة 34 وما يليها؛ غرياسيموف وآخرون ضد 
روسيا،05/29920، 10/06،18876/3553، 10/61186، 11/11،45381/11،40841/11،36426/11،36112/21176، 11/11،60822/55929، 

1 متوز/يوليو 2014، الفقرة 167 وما يليها.
CDL-AD)2010(039rev، دراسة حول الوصول الفردي إىل العدالة الدستورية، الفقرة 96.  130

CDL-AD)2010(039rev، الفقرات 62،93،165.  131
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الدستورية،  الشكوى  إجراءات  العادية يف  املحاكم  الصادرة عن  تُلغى األحكام  حني   .5
اليت  احلجج  أخذ  مع  بتسويتها  وتقوم  القضايا  فتح  العادية  املحاكم  تُعيد  هل 

استخدمتها املحكمة الدستورية أو جهاز مماثل بعني االعتبار؟132 
إذا انتخب الربملان القضاة الدستوريني، هل هناك شرط لوجود أغلبية مؤهلة133 وغري   .6

ذلك من الضمانات للحصول على تركيبة متوازنة؟134
هل متارس أي جهة حكومية تنفيذية و/أو تشريعية مراقبة مسبقة على النواحي   .7

الدستورية؟

108. عادة ما توصي جلنة البندقية بإنشاء حمكمة دستورية أو هيئة مماثلة. األمر الضروري هو 
وجود ضمان فعلي ملطابقة اإلجراء احلكومي، مبا يف ذلك التشريع، مع الدستور. وقد تكون 
هناك طرق أخرى لضمان املطابقة املذكورة. على سبيل املثال، ينص القانون الفنلندي يف 
نفس الوقت على أن تتوىل جلنة القانون الدستوري املراجعة املسبقة للدستورية والرقابة 
القضائية الالحقة يف حالة تطبيق حكم قانوين سيؤدي إىل تضارب واضح مع الدستور. 

وقد ثبت أن هذا كاف، يف السياق الوطين املحدد135.

109. تُّعد املراجعة القضائية الكاملة ملدى الدستورية يف الواقع أكثر الوسائل فعالية لضمان 
احترام الدستور، وتضم عددًا من اجلوانب اليت ترد بالتفصيل أعاله. أوالً، مسألة حق املثول 
أمام املحكمة مهمة للغاية: قد يقلل ترك إمكانية طلب املراجعة الدستورية إىل اجلهة 
أو التنفيذية للحكومة فقط من عدد القضايا، وبالتايل من نطاق املراجعة.  التشريعية 
ولذلك أُتيح وصول األفراد إىل القضاء الدستوري يف الغالبية العظمى من البلدان، على 
االعتراض  )على سبيل  أو غري مباشر  الوصول مباشرًا  يكون هذا  وقد  أوروبا136.  األقل يف 
املطروح أمام حمكمة عادية، واليت بدورها حتيل القضية إىل املحكمة الدستورية(137. ثانيًا، 
ينبغي أال يكون هناك أي قيود فيما يتعلق بأنواع القوانني اليت ميكن تقدميها للمراجعة 
الدستورية: جيب أن تكون هناك إمكانية للقيام بذلك يف القوانني املعيارية )العامة( إىل 
جانب القوانني )اإلدارية أو القضائية( الفردية. ومع ذلك، قد تكون هناك مصلحة فردية 

من جانب مقدم الطلب اخلاص.

110. يَفرض احلق يف حماكمة عادلة تنفيذ مجيع قرارات املحاكم، مبا يف ذلك القرارات ذات 
االختصاص القضائي الدستوري. وال يكفي جمرد إلغاء التشريعات اليت تنتهك الدستور 
للقضاء على كل أثر لالنتهاك، وسيكون على أي حال من املستحيل يف حاالت املخالفة 

التشريعية غري الدستورية. 

جلمهورية  الدستورية  املحكمة  قانون  مبشروع  املتعلق  الرأي   CDL-AD)2002(005 202؛  الفقرة   ،CDL-AD)2010(039rev  132
أذربيجان، الفقرتان 9، 10.

املحكمة  إىل  الفردية  للشكاوى  )مقدمة  مولدوفا  مجهورية  دستور  تعديل  باقتراح  املتعلق  الرأي   ،CDL-AD)2004(043  133
الدستورية(، الفقرتان 18،19؛ 030)CDL-AD)2008، رأي حول مشروع قانون يتعلق باملحكمة الدستورية يف مجهورية اجلبل األسود، 

الفقرة 19؛ CDL-AD)2011(040، رأي حول قانون التأسيس والنظام الداخلي للمحكمة الدستورية يف تركيا، الفقرة 24.
املحاكم  قانون  على  تعديالت  جانب صياغة  إىل  األسود،  اجلبل  دستور  على  تعديالت  حول صياغة  رأي   ،CDL-AD)2011(010  134
وقانون مكتب املدعي العام للدولة وقانون جملس قضاء اجلبل األسود، الفقرة 27؛ CDL-AD)2012(024، رأي مكون من جمموعتني 
ملشروع تعديالت على أحكام دستورية متعلقة بالسلطة القضائية يف اجلبل األسود، الفقرة 33؛ CDL-AD)2009(014، رأي حول قانون 
املحكمة الدستورية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية، الفقرة 13؛ تشكيل املحاكم الدستورية والعلوم وتقنية الدميقراطية رقم 

CDL-STD)1997(020 ،20، الصفحات 7 و21.
CDL-AD)2008(010، رأي حول دستور فنلندا، الفقرة 115 وما يليها.  135

 ،CDL-AD)2010(039rev يف الدول األعضاء يف جملس أوروبا ذات الوالية القضائية الدستورية )هناك استثناء واحد فقط )حمدود  136
الفقرات 1، 53-52.

CDL-AD)2010(039rev، الفقرة 1 وما يليها، والفقرات 54-55، و56 وما يليها.  137



القائمة المرجعية لسيادة القانون42

مع  تتماشى  لتشريعات  الربملان  اعتماد  أمهية  على  الوثيقة  هذه  تأكيد  سبب  هذا   .111
التنفيذية  والسلطة  املُشرِّع  عن  قيل  ما  مماثلة138.  جهة  أي  أو  الدستورية  املحكمة  قرار 
صحيح أيًضا بالنسبة للمحاكم: ينبغي اختاذ إجراء قانوين هلذه القضايا اليت يقضي 

االختصاص القضائي الدستوري بعدم دستوريتها، على أسس حجج األخري.

112. "قد تعتمد شرعية االختصاص القضائي الدستوري وقبول املجتمع لقراراته بشكل 
املحك،  على  اليت  املختلفة  االجتماعية  للقيم  املحكمة  اعتبار  مدى  على  للغاية  كبري 
حىت وإن ألغيت هذه القيم بشكل عام لصاحل القيم املشتركة. وحتقيًقا هلذه الغاية، 
هذه  تشكيل  قواعد  يف  املختلفة  احلساسيات  احترام  يضمن  الذي  التوازن  حتقيق  جيب 
املحاكم"139. وتنطوي األغلبية املؤهلة على تسوية سياسية وهي وسيلة لضمان التكوين 

املتوازن حني ال حيصل أي حزب أو ائتالف على األغلبية املذكورة. 

113. حىت يف الدول اليت ميكن للمحكمة الدستورية أو العليا املراقبة بأثر رجعي، فإن املراقبة 
املسبقة اليت تقوم هبا جهة حكومية تنفيذية أو تشريعية تساعد يف منع وجود حاالت 

عدم الدستورية.

أمثلة على تحديات معينة تواجه سيادة القانون ح - 
114. هناك العديد من األمثلة على اإلجراءات والقرارات اليت تضر بسيادة القانون. ومع ذلك، 
نظرًا ألهنا موضوعية وسائدة يف وقت كتابة هذه الوثيقة، نستعرض مثالني منها يف هذا 

القسم مها: الفساد وتضارب املصاحل؛ ومجع البيانات واملراقبة.

الفساد140 وتضارب المصالح  .1

تدابير وقائية )أ ( 

ما هي التدابري الوقائية املتخذة ضد الفساد؟

املوظفني  على  املحددة  السلوك  قواعد  تنطبق  هل  العامة،  املهام  ممارسة  عند   .1
احلكوميني؟ تأخذ هذه القواعد بعني االعتبار ما يلي: 

واحليادية  )الزناهة  العامة  الواجبات  طريق  عن  العامة  احلياة  يف  الزناهة  تعزيز   )1(
وغريها(؛

القيود املفروضة على اهلدايا وغريها من املزايا؛  )2(
الضمانات اليت تتعلق باستخدام املوارد العامة واملعلومات اليت ال يُقصد هبا   )3(

أن تتاح للعامة؛
للتأثري على  الذين يسعون  الغري واألشخاص  باالتصاالت مع  املتعلقة  واللوائح   )4(

القرارات العامة مبا يف ذلك العمل احلكومي والربملاين؟

انظر CDL-AD)2008(030، رأي حول مشروع قانون املحكمة الدستورية يف اجلبل األسود، الفقرة 71.  138
CDL-STD)1997(020، ص. 21.  139

فيما يتعلق بقضية الفساد، انظر جمموعة الدول املناهضة للفساد )GRECO(، حصانات املوظفني احلكوميني كعقبات ممكنة   140
يف جمال مكافحة الفساد، يف الدروس املستفادة من ثالث جوالت تقييم )2000-2010( - مقاالت مواضيعية.
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جانب  من  القرار  صنع  عملية  يف  املصاحل  تضارب  ملنع  هتدف  قواعد  هناك  هل   .2
تضارب  أي  عن  اإلفصاح  تتطلب  اليت  املثال،  سبيل  على  احلكوميني،  املوظفني 

مسبًقا؟
هل تشمل التدابري املذكورة أعاله مجيع فئات املوظفني احلكوميني، على سبيل املثال:   .3
موظفي اخلدمة املدنية، وكبار املسؤولني املنتخبني أو املعينني يف الدولة، واملستويات 
املحلية، والقضاة وغريهم من أصحاب الوظائف القضائية وأعضاء النيابة العامة 

وما إىل ذلك؟ 
الدخل  عن  اإلفصاح  لنظام  احلكوميني  املوظفني  من  معينة  فئات  ختضع  هل   .4
الوظيفة  وهناية  بداية  يف  اإلضافية  الشروط  من  ملزيد  أو  واملصاحل،  واملمتلكات 
الزناهة املحددة للتعيني وفقدان األهلية  املثال شروط  أو واليته على سبيل  العامة 
املهنية، وقيود ما بعد انتهاء اخلدمة )للحد من سياسة األبواب الدوارة أو ما يسمى 

"الوضعية بعد مغادرة الوظيفة العامة"(؟
عالية  ملخاطر  تتعرض  واليت  معينة  قطاعات  يف  حمددة  وقائية  تدابري  اختاذ  مت  هل   .5
املثال لضمان احلصول على مستوى كاٍف من الشفافية  من الفساد، على سبيل 

والرقابة على املناقصات العامة ومتويل األحزاب السياسية واحلمالت االنتخابية؟

تدابير القانون الجنائي )ب ( 

ما هي تدابري القانون اجلنائي املتخذة ضد الفساد؟

إىل أي مدى تشكل الرشوة اليت يتورط فيها املوظف العمومي جرمية؟  .1
أو غريها من النصوص مطابقة للمعايري  وثائق السياسات  هل تعريف الفساد يف   .2
الدولية؟ هل هناك أحكام يف القانون اجلنائي هتدف للحفاظ على الزناهة العامة، 
بالواجبات  واإلخالل  السلطة  استخدام  وإساءة  بالنفوذ  املتاجرة  املثال  سبيل  على 

الرمسية؟
أي من املوظفني العموميني يقع يف نطاق هذه التدابري، على سبيل املثال، موظفي   .3
الدولة  رئيس  بينهم  من  املسؤولني  كبار  من  املعينني  أو  املنتخبني  املدنية  اخلدمة 
الوظائف  أصحاب  من  وغريهم  والقضاة  العامة  واملجالس  احلكومة  وأعضاء 

القضائية وأعضاء النيابة العامة وما إىل ذلك؟
ما هي العواقب املتعلقة باألحكام الصادرة بشأن جرائم تتعلق بالفساد؟ هل هذا   .4

يشمل عواقب إضافية مثل اإلقصاء من املناصب العامة أو مصادرة األرباح؟
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مالحظات وتطبيق فعلي إلجراءات الوقاية والعقاب )ت ( 

وكيف يتم ضمان االمتثال الفعال للتدابري املذكورة أعاله؟

كيف يُنظر للمستوى العام لالمتثال لتدابري وسياسات مكافحة الفساد حمليًا؟   .1
هل متتثل الدولة لنتائج املراقبة الدولية يف هذا املجال؟  .2

هل تنص القوانني املتعلقة بالفساد وعدم االمتثال لآلليات الوقائية على عقوبات   .3
جنائية وإدارية فّعالة ومتناسبة ورادعة؟ 

تُزود  العام  نزاهة القطاع  هل اجلهات املسؤولة عن مكافحة الفساد واحلفاظ على   .4
باملوارد الكافية، مبا يف ذلك سلطات التحقيق واألفراد والدعم املايل؟ هل هذه اهليئات 

تتمتع باستقالل عملي كاف عن السلطة التنفيذية والتشريعية؟141
هل تُّتخذ التدابري الالزمة لتسهيل وصول األفراد إىل اهليئات املذكورة أعاله وتشجيع   .5
اإلفصاح عن أعمال الفساد املحتملة، وخباصة خطوط اإلبالغ الساخنة وسياسة 
تتعلق باإلبالغ عن املخالفات142 واليت توّفر احلماية من األعمال االنتقامية يف مكان 

العمل وغريها من العواقب السلبية؟ 
إجراءات  وتتخذ  الفساد،  ملكافحة  سياساهتا  فعالية  تُقّيم  نفسها  الدولة  هل   .6

تصحيحية مالئمة عند الضرورة؟
هل لوحظت أي ظواهر يف املمارسة العملية، واليت من شأهنا أن تقوض فعالية أو   .7
سالمة جهود مكافحة الفساد، على سبيل املثال، التالعب يف العملية التشريعية 
مع  والتداخل  واحلصانات  والعقوبات  املحاكم  قرارات  تنفيذ  وعدم  االمتثال  وعدم 
جهود إنفاذ مكافحة الفساد واهليئات املسؤولة األخرى - مبا يف ذلك حاالت التخويف 
السياسي، وتوظيف لبعض املؤسسات العامة، وختويف الصحفيني وأعضاء املجتمع 

املدين الذين يبلغون عن حاالت الفساد؟

ال  املتخذة  القرارات  إن  حيث  السلطة  استعمال  وإساءة  التعسف  إىل  الفساد  يؤدي   .115
تتماشى مع القانون، ما سيؤدي إىل اختاذ قرارات تعسفية يف طبيعتها. وعالوة على ذلك، 
القانون.  وبالتايل فإنه يقوض أسس سيادة  للقانون:  العادل  التطبيق  الفساد  ينتهك  قد 
على الرغم من أن مجيع الفروع الثالثة للسلطة معنية بذلك، فإن الفساد يشكل شاغالً 
خاًصا للهيئات القضائية والنيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون، اليت تؤدي دورًا أساسيًا 
بالفساد  املتصلة  األعمال  منع  ويُّعد  الفساد.  مكافحة  جهود  فّعالية  على  احلفاظ  يف 
واملعاقبة عليها عناصر هامة يف تدابري مكافحة الفساد، اليت تتناوهلا جمموعة متنوعة 

من االتفاقيات الدولية وغريها من الصكوك143. 

تضارب  ينشأ  وقد  الفساد.  مكافحة  يف  مهًما  عنصرًا  املصاحل  تضارب  منع  يُّعد   .116
املصاحل حني يكون للموظف العمومي مصلحة خاصة )واليت قد تشتمل على شخص 
ثالث، على سبيل املثال قريب أو زوج( عرضة للتأثري، أو يظهر أنه يؤثر، على األداء املحايد 
واملوضوعي على واجباته الرمسية144. ولقد تناولت العديد من االتفاقيات الدولية واملعايري 

فيما يتعلق مبسألة الفساد يف اجلهاز القضائي، انظر ثانيًا هـ.1.ج.2.  141
انظر التوصية CM/Rec)2014(7 حول محاية املبلغني عن املخالفات، الصادرة عن جلنة وزراء جملس أوروبا.  142

انظر على سبيل املثال اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد )CETS 173(؛ اتفاقية   143
CM/ )CETS 191(؛  الفساد  بشأن  اجلنائي  القانون  التفاقية  اإلضايف  الربوتوكول  الفساد)CETS 174(؛  بشأن  املدين  القانون 

2000(10(Rec حول مدونات سلوك املوظفني العموميني؛ 24 )CM/Res )97 حول املبادئ التوجيهية العشرين ملكافحة الفساد.
CM/Rec)2000(10 حول مدونات سلوك املوظفني العموميني، املادة 13.  144
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غري امللزمة قضية تضارب املصاحل145. ورمبا تساهم التشريعات املتعلقة جبماعات الضغط 
ومراقبة متويل احلمالت االنتخابية أيًضا يف منع تضارب املصاحل واملعاقبة عليها146.

جمع البيانات والمراقبة  .2

جمع البيانات الشخصية ومعالجتها )أ ( 

كيف يتم ضمان محاية البيانات الشخصية؟

هل تُّعد البيانات الشخصية اخلاضعة للمعاجلة اآللية حممية مبا يكفي فيما يتعلق   .1
جبمعها وختزينها ومعاجلتها من جانب الدولة وكذلك اجلهات الفاعلة اخلاصة؟ ما هي 

الضمانات الالزمة لضمان أن البيانات الشخصية:
البيانات  مبوضوع  يتعلق  فيما  وشفافة  نزيهة  وبطريقة  مشروع  بشكل  تُعاجل   -

)"املشروعية والزناهة والشفافية"(؛
هل يتم مجعها ألغراض حمددة وواضحة ومشروعة وال تُجرى هلا معاجلة إضافية   -

بطريقة ال تتفق مع هذه األغراض )"تقييد الغرض"(؟
هل هي كافية وذات صلة ومقتصرة على ما هو ضروري لألغراض اليت تُعاجل من   -

أجلها )"احلد األدىن من البيانات"(؟
هل تُّعد دقيقة، وعند الضرورة، ُمحّدثة )"الدقة"(؟  -

حمفوظة يف شكل يسمح بتحديد موضوعات البيانات بشكل ال يتخطى األغراض   -
اليت عوجلت البيانات من أجلها )"تقييد التخزين"(؛

هل تَُعاجل بشكل يضمن التأمني الكايف للبيانات الشخصية، مبا يف ذلك احلماية   -
ضد املعاجلة غري املصرح هبا أو غري املشروعة وضد الفقدان العرضي أو التدمري أو 

اإلتالف )"الزناهة والسرية"(؟147
هل موضوع البيانات املقدمة حيتوي على األقل على معلومات عن:   .2

وجود ملف البيانات الشخصية اآليل، أغراضها الرئيسية؛  -
هوية وتفاصيل اتصال املراقب ومسؤول محاية البيانات؛  -

أغراض املعاجلة اليت من أجلها تُستهدف البيانات الشخصية؛   -
الفترة اليت سيتم فيها ختزين البيانات الشخصية؛  -

أو  وتصحيحها  الشخصية  البيانات  إىل  بالوصول  املراقب  من  الطلب  حق  وجود   -
حموها فيما يتعلق مبوضوع البيانات أو تعارض معاجلة تلك البيانات الشخصية؛

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وال سيما املادة 8.5؛ CM/Rec)2000(10، امللحق - املدونة النموذجية لقواعد سلوك   145
املوظفني العموميني، املواد 13 وما يليها؛ انظر CM/Res )97( 24 حول املبادئ التوجيهية العشرين ملكافحة الفساد.

الضغط(  )مجاعات  الدميقراطي  النظام  يف  املؤسسية  غري  اجلهات  دور  عن  تقريرًا   2013 عام  يف  البندقية  جلنة  اعتمدت   146 
)CDL-AD)2013(011(. نفذت اللجنة األوروبية للتعاون القانوين يف عام 2014 دراسة جدوى حول صك قانوين ملجلس أوروبا يتعلق 
بالتنظيم القانوين ألنشطة مجاعات الضغط. ومن املتوقع تقدمي مشروع التوصية للحصول على املوافقة يف اجللسة العامة للجنة 

األوروبية للتعاون القانوين يف تشرين الثاين/نوفمرب 2016. 
تُّعد املادة )5( من اتفاقية جملس أوروبا حلماية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية وثيقة مبكرة )لعام 1981(   147
)CETS 108(؛ انظر أيًضا التوجيه EC/46/95 الصادر عن الربملان األورويب واملجلس يف 24 تشرين األول/أكتوبر 1995 بشأن محاية 
األفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية و النقل احلر هلذه البيانات واملواد )6( و)7(؛ ويف الوقت نفسه مت االتفاق يف 
"املقترح اخلاص بالئحة الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن محاية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية والنقل احلر 
هلذه البيانات )الئحة محاية البيانات العامة(" على )امللف املشترك بني املؤسسات COD( 0011/2012( يف 15 كانون األول/ديسمرب 
2015(. تتجسد مبادئ محاية البيانات يف املادة 5. انظر أيًضا "املقترح اخلاص بتوجيه الربملان األورويب وجملس أوروبا بشأن محاية األفراد 
فيما يتعلق مبعاجلة البيانات الشخصية من اهليئات املختصة لغرض الوقاية أو التحقيق أو اإلفصاح أو املالحقة القضائية للجرائم 
البيانات")امللف املشترك بني املؤسسات: COD( 0010/2012( الصادر يف 16  أو تنفيذ العقوبات اجلنائية، والنقل احلر هلذه  اجلنائية 
كانون األول/ديسمرب 2015. يف عام 2013 اعتمدت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي "إطار اخلصوصية ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، مع "املبادئ" يف اجلزء الثاين.
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احلق يف تقدمي شكوى إىل السلطات املشرفة وتفاصيل االتصال بالسلطة املشرفة؛   -
اجلهات املتلقية أو فئات املستفيدين من البيانات الشخصية؛

حيث ال تُجَمع البيانات الشخصية من موضوع البيانات، واليت منها ينشأ مصدر   -
البيانات الشخصية؛

أية معلومات أخرى ضرورية لضمان املعاجلة العادلة فيما يتعلق مبوضوع البيانات148.  -
القانون  مبوجب  القانونية  للشروط  االمتثال  حمددة  مستقلة  سلطة  تضمن  هل   .3
والبيانات  األفراد  حبماية  يتعلق  فيما  الدولية  واملتطلبات  املبادئ  إلنفاذ  املحلي 

الشخصية؟149
هل هناك إجراءات قانونية فّعالة منصوص عليها فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة   .4

حلقوق األفراد جبمع البيانات؟150

117. جعل االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات من مجع البيانات أمرًا ممكنًا إىل درجة مل 
يكن من املمكن تصورها يف املاضي. ولقد أدى ذلك إىل تطوير احلماية القانونية الوطنية 
والدولية لألفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية للمعلومات الشخصية املتعلقة هبم. ومبّين 
أعاله أهم متطلبات احلماية املذكورة. وتنطبق هذه أيًضا بعد إجراء التعديالت الالزمة على 

معاجلة البيانات ألغراض أمنية. 

مراقبة مستهدفة )ب ( 

ما هي الضمانات ضد إساءة استعمال املراقبة باالستهداف؟

هل هناك والية منصوص عليها يف التشريع األساسي وهل هي مقيدة مببادئ مثل   .1
مبدأ التناسب؟

هل هناك قواعد ختتص بالضوابط اإلجرائية والرقابة؟  .2
هل يُشتَرط احلصول على تصريح من قاض أو هيئة مستقلة؟  .3

هل هناك إجراءات قانونية كافية لالنتهاك املزعوم حلقوق الفرد؟151  .4

118. قد تُمّثل املراقبة انتهاًكا جسيًما للحق يف احترام احلياة اخلاصة. وتؤدي تطورات الوسائل 
التقنية إىل تسهيل استخدام املراقبة أكثر وأكثر. لذا فمن األمهية البالغة ضمان أهنا 

ال متنح الدولة سلطة مطلقة يف مراقبة حياة األفراد.

بالوسائل  للمحادثات  سري  مجع  أهنا  على  باالستهداف  املراقبة  تُفهم  أن  وينبغي   119
التقنية ومجع سري لالتصاالت السلكية والالسلكية ومجع سري للبيانات الفوقية152.

املعاهدات  جمموعة  10-11؛  املادتان   ،EC/46/95 التوجيه  14؛  املادة  السابقة،  احلاشية  يف  وردت  بالئحة  املتعلق  املقترح  انظر   148
األوروبية 108، املادة 8.

CDL-AD)2007(014، الفقرة 83.  149
انظر املادة 8 و13 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان.  150
انظر املادة 8 و13 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان.  151

كما أن هناك خالف حول مستوى التدخل جبمع البيانات الفوقية اليت تنطوي على احلياة اخلاصة. ولقد وّسعت حمكمة العدل   152
التابعة لالحتاد األورويب من محاية اخلصوصية للبيانات الفوقية أيًضا. وتقبل السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
حىت اآلن أنه ميكن تطبيق ضمانات أقل على التدخالت األقل خطورة يف احلياة اخلاصة. انظر CDL-AD)2015(006 الفقرات 62، 63، 

83. حيث ال يوجد إذن قضائي مسبق جلمع البيانات الفوقية، جيب على األقل أن تكون هناك مراجعة قوية الحقة مستقلة.
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مراقبة استراتيجية )ت ( 

ما هي األحكام القانونية املتعلقة باملراقبة االستراتيجية اليت تشكل ضمانًا ضد إساءة 
االستخدام؟

الرئيسية ملراقبة االستراتيجية منظمة يف شكل نظام أساسي، مبا  العناصر  هل   .1
يف تعريف الوكاالت املنوط هبا مجع املعلومات املذكورة واألغراض التفصيلية اليت 
اليت  التناسب،  مبدأ  ذلك  يف  مبا  واحلدود،  االستراتيجية  املراقبة  إجراء  ميكن  ألجلها 

تنطبق على مجع البيانات واالحتفاظ هبا ونشرها؟153
هل متتد تشريعات محاية/خصوصية البيانات أيًضا لغري املواطنني/غري املقيمني؟  .2

آليات  توجد  أو مستقل؟ هل  وقائي قضائي  االستراتيجية إلذن  املراقبة  هل ختضع   .3
مراجعة ورقابة مستقلة؟154

هل هناك إجراءات قانونية فّعالة منصوص عليها فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة   .4
حلقوق األفراد عن طريق املراقبة االستراتيجية؟155

120. جيب أن تُفهم استخبارات اإلشارات على أهنا وسائل وأساليب للتنصت على الراديو 
- مبا يف ذلك األقمار الصناعية واهلاتف اخللوي واالتصاالت املنتقلة عن طريق الكابل156.

استخبارات  أن  األخرية  السنوات  يف  االستخباراتية  املراقبة  يف  التطورات  أهم  "أحد   .121
اإلشارات ]...[ ميكن أن تشمل اآلن رصد "االتصاالت العادية" )وهي "املراقبة"( وهلا احتمالية 

أكرب يف التأثري على حقوق اإلنسان"157.

مراقبة بالفيديو )ث ( 

األماكن  يف  وخباصة  بالفيديو،  املراقبة  استخدام  إساءة  ضد  املتخذة  الضمانات  هي  ما 
العامة؟158

اجلرائم  ملنع  أو  السالمة  أو  األمن  أساس متطلبات  على  بالفيديو  املراقبة  جتري  هل   .1
للمتطلبات  وفًقا  العملية  واملمارسة  القانون  يف  وتُطبق  ومكافحتها،  اجلنائية 

املنصوص عليها يف املادة )8( من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان؟159
هل يُخطر األشخاص خبضوعهم ملراقبة يف األماكن املتاحة للجمهور؟  .2

هل ميكن لألشخاص الوصول إىل أي وسيلة مراقبة بالفيديو قد تتعلق هبم؟  .3

CDL-AD)2015(011، الفقرة 8، 69، 129؛ انظر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ليربيت وآخرون ضد اململكة املتحدة، 00/58240،   153 
1 متوز/يوليو 2008، الفقرة 59 وما يليها، ويرب وسارافيا ضد أملانيا )dec.(. 00/54934، 29 حزيران/يونيو 2006، الفقرة 85 وما يليها.

CDL-AD)2015(011، الفقرة 24-27، 115 وما يليها، 129.  154
انظر املادتان 8 و13 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان؛ CDL-AD)2015(011، الفقرتان 26، و126 وما يليها.  155

CDL-AD)2015(011، الفقرة 33.  156
CDL-AD)2015(011، الفقرة 1.  157

 Úřad pro ochranu osobních 13 فرانتيسك رينيس ضد/C-212 ،انظر على سبيل املثال حمكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب  158 
údajů، 11 كانون األول/ديسمرب 2014.

CDL-AD)2007(014، الفقرة 82.  159
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معايير عامة لسيادة القانون 3.أ . 

)Dure Law( القانون القاسي  .1
جملس أوروبا، االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان )1950(.	 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005
االحتاد األورويب، ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب )2009(.	 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ
 .C_.2010.083.01.0389.01.ENG

 	.)ICCPR( )1966( األمم املتحدة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3aa0.pdf 

جملس أوروبا، ميثاق جملس أوروبا، الديباجة )1949(.	 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001

سان 	  )"ميثاق  اإلنسان  حقوق  حلماية  األمريكية  االتفاقية  األمريكية،  الدول  منظمة 
خوسيه"( )1969(.

http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_
 Rights.htm

االحتاد األفريقي، القانون التأسيسي 	 
http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf

االحتاد األفريقي، امليثاق اخلاص بالدميقراطية واالنتخابات واحلوكمة )2007(،املادة 3.	 
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_

DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf

)Soft Law( القانون المّرن  .2

مجلس أوروبا أ . 
اللجنة األوروبية ملمارسة الدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية(، تقرير حول سيادة 	 

.CDL-AD )2011(003rev،القانون
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

AD)2011(003rev-e
 	 CM)2008(170 ،"جلنة وزراء جملس أوروبا، "جملس أوروبا وسيادة القانون

 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju29/CM%20170_en.pdf
تقيّيم مشروع األنظمة القضائية من قبل اللجنة األوروبية لفّعالة العدالة.	 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes6Suivi_en.pdf

االتحاد األوروبي ب . 
االحتاد األورويب، الئحة العدالة )التقارير السنوية احلالية(.	 

 http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0389.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0389.01.ENG
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3aa0.pdf
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)003rev-e
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju29/CM%20170_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes6Suivi_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm
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األورويب 	  لالحتاد  "إطار جديد  واملجلس،  األورويب  والربملان  األوروبية  املفوضية  بني  االتصاالت 
.COM)2014( 158 final/2 ،"لتعزيز سيادة القانون

 http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf
جملس االحتاد األورويب، نتائج حول احلقوق األساسية وسيادة القانون وحول تقرير املفوضية 	 

عام 2012 بشأن تطبيق ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب )2013(.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/

 jha/137404.pdf
معايري االنضمام لالحتاد األورويب )"معايري كوبنهاجن"(.	 

 http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-3_en.htm?locale=en

منظمات دولية أخرى ت . 
مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا )مؤمتر األمن والتعاون، واآلن منظمة األمن والتعاون(، ووثيقة 	 

يف  والتعاون  األمن  ملؤمتر  التابع  اإلنساين  البعد  حول  املنعقد  للمؤمتر  كوبنهاجن  اجتماع 
أوروبا )"وثيقة كوبنهاجن"( )1989(.

http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، قرار رقم 08/7، "تعزيز سيادة القانون يف جمال منظمة 	 

األمن والتعاون يف أوروبا" )2008(.
http://www.osce.org/mc/35494?download=true

منظمة الدول األمريكية )OAS(، امليثاق الدميقراطي للبلدان األوروبية )عام 2001(.	 
http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm

مؤمتر حول األمن والتعاون يف أوروبا )مؤمتر األمن والتعاون، واآلن منظمة األمن والتعاون(، 	 
والتعاون يف  األمن  ملؤمتر  اإلنساين  البعد  املنعقد حول  املؤمتر  اجتماع موسكو يف  ووثيقة 

أوروبا )"وثيقة موسكو"( )عام 1991(.
http://www.osce.org/odihr/elections/14310?download=true

مؤشرات سيادة القانون ث . 
مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العاملي	 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_
 index_2014_report.pdf

مؤشرات سيادة القانون الصادرة عن فريا-ألتوس	 
http://www.altus.org/pdf/dimrol_en.pdf

مؤشرات سيادة القانون الصادرة عن األمم املتحدة	 
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_

of_law_indicators.pdf
مؤشرات احلوكمة العاملية للبنك الدويل	 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_158_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-93-3_en.htm?locale=en
http://www.osce.org/odihr/elections/14304?download=true
http://www.osce.org/mc/35494?download=true
http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm
http://www.osce.org/odihr/elections/14310?download=true
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf
http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf
http://www.altus.org/pdf/dimrol_en.pdf
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf
http://www.un.org/en/events/peacekeepersday/2011/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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بالنقاط المرجعية
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الشرعية أ . 
)Dure Law( القانون القاسي  .1

املواد 6 وما يليها من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان، على وجه التحديد 6.1، و7، 	 
و8.2، و9.2، 10.2 و11.2.

مببادئ 	  )تتعلق   49 املادة   ،)2009( األورويب  لالحتاد  األساسية  احلقوق  ميثاق  األورويب،  االحتاد 
الشرعية وتناسب اجلرائم والعقوبات اجلنائية(.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

املدنية والسياسية، 	  الدويل اخلاص باحلقوق  املواد 14 وما يليها من العهد  األمم املتحدة، 
على وجه التحديد 14.1، و15، و18.3، و19.3، و21؛ و22.3

األمم املتحدة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(، املادة 4 )جيب أن 	 
تكون استثناءات الطوارئ صارمة(، واملادة 15 )مبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص(

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3aa0.pdf

أسرهم 	  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  املتحدة،  األمم 
)1990(، املادتان 16)4( و19

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )1998(، املادة 22	 
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf

ميثاق االحتاد األفريقي اخلاص بالدميقراطية واالنتخابات واحلوكمة )2007(،املادة 10	 
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_

DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf

سان 	  )"ميثاق  اإلنسان  حقوق  حلماية  األمريكية  االتفاقية  األمريكية،  الدول  منظمة 
خوسيه"( )1969(، املادة 27

http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_
 Rights.htm

)Soft Law( القانون المّرن  .2
باجلرائم 	  يتعلق  )فيما  املادة 11)2(   ،)1948( اإلنسان  العاملي حلقوق  املتحدة، اإلعالن  األمم 

والعقوبات اجلنائية(
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

منظمة الدول األمريكية، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وواجباته )1948(، املادة 25 )احلماية 	 
من القبض التعسفي(

http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20
Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf

مبادئ الكومنولث )التيمر هاوس( حول مسائلة سلطات احلكومة الثالثة والعالقة بينها 	 
)1998(، املبادئ 2، و8

 http://www.cmja.org/downloads/latimerhouse/commprinthreearms.pdf

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3aa0.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.cmja.org/downloads/latimerhouse/commprinthreearms.pdf
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ميثاق الكومنولث )2013(، القسمان 6، 8	 
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/page/documents/

 CharteroftheCommonwealth.pdf
إعالن حقوق اإلنسان )2012( لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، الفقرة 20)2( 	 
متاح على	 

http://aichr.org/documents 

الضمان القانوني ب . 
)Dure Law( القانون القاسي  .3

املواد 6 وما يليها من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان، على وجه التحديد 6.1، و7، 	 
و8.2، و9.2، 10.2 و11.2

سان 	  )"ميثاق  اإلنسان  حقوق  حلماية  األمريكية  االتفاقية  األمريكية،  الدول  منظمة 
خوسيه"( )1969(، املادة 9

http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_
Rights.htm

االحتاد األفريقي، امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )ميثاق باجنول( )1981(، املادة 7 )2(	 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf

جامعة الدول العربية، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان )منقح( )2004(، املادة 16	 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html

)Soft Law( القانون المّرن  .4
 	http://www.un.org/en/ 11 األمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(، املادة

documents/udhr/index.shtml
على 	  القانون  سيادة  حول  املستوى  رفيع  العامة  اجلمعية  اجتماع  إعالن  املتحدة،  األمم 

الصعيدين الوطين والدويل )2012( الفقرة 8
 http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=192

رابطة أمم جنوب شرق آسيا، إعالن حقوق اإلنسان )2012(، الفقرة 20)3(	 
متاح على:	 

http://aichr.org/documents

الوقاية من إساءة استعمال السلطة ت . 
)Dure Law( القانون القاسي  .5

األمم املتحدة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(، املادة 17 )التدخل 	 
يف احلريات(

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/page/documents/CharteroftheCommonwealth.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/page/documents/CharteroftheCommonwealth.pdf
http://aichr.org/documents
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=192
http://aichr.org/documents
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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أسرهم 	  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  املتحدة،  األمم 
)1990(، املواد 14 )التدخل يف احلريات، و15 )احلرمان من املمتلكات(

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل )1989(، املادة 37 )ب( )القبض أو االحتجاز التعسفي(	 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
االحتاد األفريقي، امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )ميثاق باجنول( )1981(، املادة 14	 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf

)Soft Law( القانون المّرن  .6
جلنة وزراء جملس أوروبا، "جملس أوروبا وسيادة القانون"، CM)2008(170، القسم 46	 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju29/CM%20170_en.pdf
األمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(، املواد 9، 12، 17	 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
مبادئ الكومنولث )التيمر هاوس( حول مسائلة سلطات احلكومة الثالثة والعالقة بينها 	 

)1998(، املبدأ 8
 http://www.cmja.org/downloads/latimerhouse/commprinthreearms.pdf

إعالن حقوق اإلنسان )2012( لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، الفقرات 11و12و21 )احلرمان 	 
التعسفي من احلياة واحلرية واخلصوصية(

متاح على	 
http://aichr.org/documents

المساواة أمام القانون وعدم التمييز ث . 
)Dure Law( القانون القاسي  .7

مجلس أوروبا  )أ ( 
االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان )1950(، املادة 14	 

االتحاد األوروبي )ب ( 
ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب )2009(، املواد 20 و21	 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
 	 EC 27/78/2000 املجلس توجيه  ذلك  مبا يف  باملساواة،  اخلاصة  األورويب  االحتاد  توجيهات 

كانون األول/ديسمرب 2000 لوضع إطار عام للمساواة يف املعاملة يف العمل والتوظيف 
وتوجيه املجلس EC 29/43/2000 حزيران/يونيو 2000 لتطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة 

بني األشخاص بغض النظر عن األصل العرقي أو االثين.

منظمات الدولية األخرى )ت ( 
األمم املتحدة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(، املواد 2 و 14)1( 	 

و26 )املساواة أمام املحاكم واهليئات القضائية(
 http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/minjust/mju29/CM%20170_en.pdf
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://www.cmja.org/downloads/latimerhouse/commprinthreearms.pdf
http://aichr.org/documents
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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األمم املتحدة، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )1969(، 	 
خاصة املادة 5

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

أسرهم 	  وأفراد  املهاجرين  العمال  مجيع  حقوق  حلماية  الدولية  االتفاقية  املتحدة،  األمم 
)1990(، املواد 1، و7، و18

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm

األمم املتحدة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1966( 	 
املادة 3

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

األمم املتحدة، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )1979(	 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

األمم املتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص من ذوي اإلعاقة )2006(	 
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل )1989(، املادة 2	 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

اللجنة الدولية جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، واتفاقيات جنيف )1949(، املادة 	 
3 املشتركة 

 https://www.icrc.org/ihl/WebART/375-590006

االحتاد األفريقي، امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )ميثاق بانغول( )1981(، املادة 3، 19	 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf

ميثاق االحتاد األفريقي اخلاص بالدميقراطية واالنتخابات واحلوكمة )2007(،املادة 8	 
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_

DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
سان 	  )"ميثاق  اإلنسان  حقوق  حلماية  األمريكية  االتفاقية  األمريكية،  الدول  منظمة 

خوسيه"( )1969(، املواد 3، و24
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_

Rights.htm
جامعة الدول العربية، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان )منقح( )2004(، املادة 2، و9	 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html

)Soft Law( القانون المّرن  .8
جملس أوروبا، توصيات CM/Rec)2007(7 جلنة وزراء الدول األعضاء عن اإلدارة الرشيدة، 	 

املادة 3
 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877

ورفع 	  نطاق  عن  تقرير  فينيسيا(،  )جلنة  القانون  خالل  من  للدميقراطية  األوروبية  اللجنة 
CDL-AD)2014(011 ،احلصانات الربملانية

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD)2014(011-e
األمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(، املواد 1، و2، و6-7، و16-17، و23-22 	 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.icrc.org/ihl/WebART/375-590006
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CHARTER_ON_DEMOCRACY_ELECTIONS_AND_GOVERNANCE.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1155877
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)011-e
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
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على 	  القانون  سيادة  حول  املستوى  رفيع  العامة  اجلمعية  اجتماع  إعالن  املتحدة،  األمم 
الصعيدين الوطين والدويل )2012(، األقسام 12، و14

 http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=192
جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32 )2007(، املادة 14: احلق يف املساواة 	 

أمام املحاكم واهليئات القضائية واحلق يف حماكمة عادلة 
 http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom32.html

الكومنولث، إعالن الكومنولث الصادر يف هراري )1991(، الفقرة 4	 
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/

 Harare%20Commonwealth%20Declaration%201991.pdf
الكومنولث، إعالن مبادئ الكومنولث الصادر يف سنغافورة )1971(، املبدأ 6	 

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/
 Singapore%20Declaration.pdf

رابطة أمم جنوب شرق آسيا، إعالن حقوق اإلنسان )2012(، الفقرات 2، و9-7	 
متاح على:	 

http://aichr.org/documents 
منظمة الدول األمريكية، اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان )1948(، املادتان 2، و17	 

http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20
Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf

منظمة الدول األمريكية، امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية )عام 2001(، املادة 9 	 
http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm

رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، ميثاق الدميقراطية )2011(	 
http://saarc-sec.org/SAARC-Charter-of-Democracy/88/

الوصول إلى العدالة ج . 
)Dure Law( القانون القاسي  .9

االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان )1950(، املادة 6	 
ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األورويب )2009(، املواد 41 و47، و48، و50	 

 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
توجيه EU/64/2010 الربملان األورويب واملجلس الصادر يف 20 أكتوبر 2010 حول احلق يف 	 

تفسري اإلجراءات اجلنائية وترمجتها
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724770445&uri= 

CELEX:32010L0064
يف 	  احلق  حول   2012 مايو   22 يف  الصادر  واملجلس  األورويب  الربملان   EU/13/2012 توجيه 

احلصول على املعلومات يف اإلجراءات اجلنائية
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724843769&uri=

CELEX:32012L0013
توجيه EU/48/2013 للربملان األورويب واملجلس الصادر يف 22 أكتوبر 2013 حول احلق يف 	 

التوقيف  مبذكرة  املتعلقة  واإلجراءات  اجلنائية  اإلجراءات  يف  حماٍم  خدمات  على  احلصول 

http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=192
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom32.html
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/Harare%20Commonwealth%20Declaration%201991.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/Harare%20Commonwealth%20Declaration%201991.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/Singapore%20Declaration.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/Singapore%20Declaration.pdf
http://aichr.org/documents
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm
http://saarc-sec.org/SAARC-Charter-of-Democracy/88/
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724770445&uri=CELEX:32010L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724770445&uri=CELEX:32010L0064
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724843769&uri=CELEX:32012L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724843769&uri=CELEX:32012L0013
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اهليئات  ومع  الغري  مع  والتواصل  احلرية  من  باحلرمان  الغري  إبالغ  يف  واحلق  األوروبية، 
القنصلية أثناء احلرمان من احلرية 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724901649&uri=
CELEX:32013L0048

األمم املتحدة، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )1966(، املادتان 9، و14	 
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

األمم املتحدة، االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري )1969(، 	 
املادة 6

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
األمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل )1989(، املادة 12 )2(، و40	 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
األمم املتحدة، العهد الدويل حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم )1990(، 	 

املواد 16، و18
 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية )1998(، املادة 55	 
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-

 0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
سان 	  )"ميثاق  اإلنسان  حقوق  حلماية  األمريكية  االتفاقية  األمريكية،  الدول  منظمة 

خوسيه"( )1969(، املادتان 8، و25
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_

Rights.htm
جامعة الدول العربية، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان )منقح( )2004(، املادتان 7، و9	 

 http://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html
جامعة الدول العربية، اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي )1983(، املادتان 4-3	 

 http://www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html

)Soft Law( القانون المّرن  .10

مجلس أوروبا )أ ( 
استقالل 	  حول  تقرير  البندقية(،  )جلنة  القانون  خالل  من  للدميقراطية  األوروبية  اللجنة 

CDL-AD)2010(004 ،النظام القضائي اجلزء األول: استقالل القضاة
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD)2010(004-e

 جلنة البندقية، تقرير عن املعايري األوروبية فيما يتعلق باستقالل النظام القضائي: اجلزء 	 
CDL-AD)2010(040 ،الثاين - هيئة االدعاء العام

 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD)2010(040-e
 	CDL-AD)2007(028 ،جلنة البندقية، تقرير عن التعيينات القضائية

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
AD%282007%29028-e

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724901649&uri=CELEX:32013L0048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1455724901649&uri=CELEX:32013L0048
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38540.html
http://www.refworld.org/docid/3ae6b38d8.html
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)004-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)040-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282007%29028-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282007%29028-e
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جلنة البندقية، جمموعة آراء وتقارير ودراسات جلنة البندقية املتعلقة بالعدالة الدستورية	 
 CDL-PI)2015(002

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
PI%282015%29002-e

 	CDL-PI)2015(009 ، جلنة البندقية، جمموعة آراء جلنة البندقية والتقارير املتعلقة باملدعني
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-

PI%282015%29009-e
 	CDL- ، جلنة البندقية، جمموعة آراء جلنة البندقية، والتقارير املتعلقة باملحاكم والقضاة

 PI)2015(001
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29001-e

جملس أوروبا، توصيات CM/Rec)94(12 جلنة وزراء الدول األعضاء حول استقالل وكفاءة 	 
ودور القضاة )1994(

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=524871&Site=CM&BackColorInternet=C3
C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

القضاة: 	  حول  األعضاء  الدول  وزراء  جلنة   CM/Rec)2010(12 توصيات  أوروبا،  جملس 
االستقاللية والكفاءة واملسؤولية

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137
النيابة 	  دور  حول  األعضاء  الدول  وزراء  جلنة   CM/Rec)2000(19 توصيات  أوروبا،  جملس 

العامة يف نظام العدالة اجلنائية
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBl

 obGet&InstranetImage=2719990&SecMode=1&DocId=366374&Usage=2
جملس أوروبا، التوصية CM/Rec)2012(11 للجنة وزراء الدول األعضاء حول دور النيابة 	 

العامة خارج نطاق نظام العدالة اجلنائية
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1979395&Site=CM&BackColorInternet=C

3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
باستقالل 	  املتعلقة  املعايري  حول   1 رقم  الرأي  األوروبيني،  للقضاة  االستشاري  املجلس 

السلطة القضائية وعدم جواز عزل القضاة )2001(
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/CCJE%20

 Opinion%201_EN.pdf
ممارسة 	  حرية  األعضاء حول  الدول  وزراء  للجنة   R)2000(21 رقم  التوصية  أوروبا،  جملس 

مهنة املحاماة.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=380771&Site=CM&BackColorInternet=C3

C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

االتحاد األوروبي )ب ( 
وتعيني 	  توظيف  معايري  حول  دبلن  إعالن  القضائية،  السلطة  ملجالس  األوروبية  الشبكة 

أعضاء السلطة القضائية )2012(
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_dublin_declaration_

def_dclaration_de_dublin_recj_def.pdf
واملزايا 	  املبادئ والقيم  الشبكة األوروبية ملجالس السلطة القضائية، أخالقيات القضاة: 

)2010(
 http://encj.eu/images/stories/pdf/ethics/judicialethicsdeontologiefinal.pdf

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29002-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29002-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29009-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29009-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29001-e
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=524871&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=524871&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2719990&SecMode=1&DocId=366374&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2719990&SecMode=1&DocId=366374&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1979395&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1979395&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/CCJE%20Opinion%201_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/CCJE%20Opinion%201_EN.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=380771&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=380771&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_dublin_declaration_def_dclaration_de_dublin_recj_def.pdf
http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Dublin/encj_dublin_declaration_def_dclaration_de_dublin_recj_def.pdf
http://encj.eu/images/stories/pdf/ethics/judicialethicsdeontologiefinal.pdf
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الشبكة األوروبية ملجالس السلطة القضائية، قرار بشأن الشفافية والوصول إىل العدالة 	 
)2009(

 http://encj.eu/images/stories/pdf/opinions/resolutionbucharest29may_final.pdf

ملهنة 	  األساسية  املبادئ  ميثاق  أوروبا،  يف  القانونية  واجلمعيات  املحامني  نقابات  جملس 
املحاماة يف أوروبا )2006( ومدونة قواعد السلوك للمحامني األوروبيني )1988، آخر تعديل 

)2006
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_CCBE_

CoCpdf1_1382973057.pdf

الرابطة األوروبية للقضاة، ميثاق القضاة يف أوروبا )1997(	 
 http://www.richtervereinigung.at/international/eurojus1/eurojus15a.htm

األمم المتحدة )ت ( 
األمم املتحدة، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )1948(، املادتان 8، 10	 

 http://www.un.org/en/documents/udhr/
قرار جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة 4/25، نزاهة النظام القضائي )2014(	 

 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/25/4
جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، القرار 6/23، استقالل ونزاهة السلطة القضائية 	 

واملُحّلفني واملحكمني واستقالل املحامني )2013(
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/148/94/PDF/

 G1314894.pdf?OpenElement
على 	  القانون  سيادة  حول  املستوى  رفيع  العامة  اجلمعية  اجتماع  إعالن  املتحدة،  األمم 

الصعيدين الوطين والدويل )2012(، الفقرة 13
 http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=192

جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 32 )2007(، املادة 14: احلق يف املساواة 	 
أمام املحاكم واهليئات القضائية واحلق يف حماكمة عادلة 

 http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom32.html

نزاهة 	  بتعزيز  املعين  القضائي  الفريق  واجلرمية،  باملخدرات  املعين  املتحدة  األمم  مكتب 
القضاء، مبادئ بنغالور للسلوك القضائي )2002(

http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_
principles.pdf

الوطنية 	  املؤسسات  بوضع  املتعلقة  املبادئ  اإلنسان،  حلقوق  املتحدة  األمم  مفوضية 
)مبادئ باريس( )1993(، اجلزء 2 )تشكيل وضمانات االستقالل والتعددية(

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
StatusOfNationalInstitutions.aspx

مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني )دُِعمت بقرار اجلمعية العامة 166/45، 	 
)1990

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx

العامة )دُِعمت بقرار اجلمعية 	  النيابة  التوجيهية بشأن دور أعضاء  مبادئ األمم املتحدة 
العامة 166/45، 1990(

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx

http://encj.eu/images/stories/pdf/opinions/resolutionbucharest29may_final.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf
http://www.richtervereinigung.at/international/eurojus1/eurojus15a.htm
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/25/4
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/148/94/PDF/G1314894.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/148/94/PDF/G1314894.pdf?OpenElement
http://www.unrol.org/article.aspx?article_id=192
http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom32.html
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfProsecutors.aspx
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مشروع إعالن األمم املتحدة العاملي الستقالل العدالة )"إعالن سنغفي"( )أشارت إليها 	 
جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، القرار 32/1989(

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/
SR-Independence-of-Judges-and-Lawyers-Draft-universal-declaration-

 independence-justice-Singhvi-Declaration-instruments-1989-eng.pdf
اجلمعية 	  )أقرهتا  القضائية  السلطة  استقالل  بشأن  األساسية  املتحدة  األمم  مبادئ 

العامة يف القرار 32/40 و146/40، 1985(
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.

 aspx
العدالة 	  القانونية يف نظم  املساعدة  الوصول إىل  املتحدة حول  وتوجيهات األمم  مبادئ 

اجلنائية
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_

principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
اجلمعية الدولية ألعضاء النيابة العامة، ومعايري املسؤولية املهنية وبيان الواجبات واحلقوق 	 

األساسية للمدعني )1999(
http://www.iap-association.org/getattachment/34e49dfe-d5db-4598-91da-

16183bb12418/Standards_English.aspx
التمسك حبقوق 	  أوروبا رقم 05/12 بشأن  والتعاون يف  الوزاري ملنظمة األمن  قرار املجلس 

اإلنسان وسيادة القانون يف نظم العدالة اجلنائية )ليوبليانا(
http://www.osce.org/mc/17347?download=true

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، إعالن بروكسل حول نظم العدالة اجلنائية )2006(	 
http://www.osce.org/mc/23017?download=true

دول الكومنولث )ث ( 
ميثاق الكومنولث )2013(، القسم 7	 

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/page/documents/
 CharteroftheCommonwealth.pdf

مبادئ الكومنولث )التيمر هاوس( حول مسائلة سلطات احلكومة الثالثة والعالقة بينها 	 
)2003(، املبادئ 6-3

 http://www.cmja.org/downloads/latimerhouse/commprinthreearms.pdf
إعالن الكومنولث الصادر يف هراري )1991(، الفقرة 4	 

http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/
 Harare%20Commonwealth%20Declaration%201991.pdf

نتائج ليماسول حول مكافحة الفساد داخل السلطة القضائية )2002(	 
 http://www.cmja.org/downloads/limassolconclusionwithannexe.pdf

منظمة األمن والتعاون في أوروبا )ج ( 
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، "توصيات 	 

كييف حول استقالل القضاء يف أوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى: اإلدارة 
واالختيار واملساءلة القضائية" )2010(

 http://www.osce.org/odihr/KyivRec?download=true

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/SR-Independence-of-Judges-and-Lawyers-Draft-universal-declaration-independence-justice-Singhvi-Declaration-instruments-1989-eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/SR-Independence-of-Judges-and-Lawyers-Draft-universal-declaration-independence-justice-Singhvi-Declaration-instruments-1989-eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/03/SR-Independence-of-Judges-and-Lawyers-Draft-universal-declaration-independence-justice-Singhvi-Declaration-instruments-1989-eng.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
http://www.iap-association.org/getattachment/34e49dfe-d5db-4598-91da-16183bb12418/Standards_English.aspx
http://www.iap-association.org/getattachment/34e49dfe-d5db-4598-91da-16183bb12418/Standards_English.aspx
http://www.osce.org/mc/17347?download=true
http://www.osce.org/mc/23017?download=true
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/page/documents/CharteroftheCommonwealth.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/page/documents/CharteroftheCommonwealth.pdf
http://www.cmja.org/downloads/latimerhouse/commprinthreearms.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/Harare%20Commonwealth%20Declaration%201991.pdf
http://thecommonwealth.org/sites/default/files/history-items/documents/Harare%20Commonwealth%20Declaration%201991.pdf
http://www.cmja.org/downloads/limassolconclusionwithannexe.pdf
http://www.osce.org/odihr/KyivRec?download=true
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منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، املوجز 	 
القانوين للحقوق اخلاصة باملحاكمات الدولية العادلة

.http://www.osce.org/odihr/94214

منظمات دولية أخرى )ح ( 
املادتان 17، 	  الدول األمريكية، اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان )1948(،  منظمة 

و20
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20

Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
منظمة الدول األمريكية، امليثاق الدميقراطي للبلدان األمريكية )2001(، املواد 4-2 	 

http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm
االحتاد األفريقي، القانون التأسيسي )2000(، املادة 4)ش( 	 

http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf
االحتاد األفريقي، امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان )ميثاق بانغول( )1981(، املادتان 7 و26	 

http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf
رابطة أمم جنوب شرق آسيا، إعالن حقوق اإلنسان )2012(، الفقرة 5	 

http://aichr.org/documents متاح على
رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، ميثاق الدميقراطية )2011(	 

http://saarc-sec.org/SAARC-Charter-of-Democracy/88/

أخرى )خ ( 
مبادرة سيادة القانون لرابطة املحامني األمريكيني - املجلس العريب للدراسات القضائية 	 

والقانونية، معايري قطاع العدالة - دليل املستخدم ملنظمات املجتمع املدين
 http://www.albersconsulting.eu/justicebenchmarks.html

تعيني القضاة وتثبيتهم وعزهلم مبوجب مبادئ الكومنولث: ملخص وحتليل عن أفضل 	 
املمارسات )ج. فان زيل مسيت، تقرير من إعداد مركز بينغهام لسيادة القانون( )2015(

http://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_compendium.pdf
مركز بينغهام لسيادة القانون، مبادئ كيب تاون عن دور اللجان املستقلة يف اختيار وتعيني 	 

القضاة )2016(
http://www.biicl.org/documents/868_cape_town_principles_-_february_2016.pdf

أمثلة على تحديات معينة تواجه سيادة القانون ح . 
)Dure Law( القانون القاسي  .11

الفساد )أ ( 
جملس أوروبا، االتفاقية اجلنائية ملكافحة الفساد،	 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173
جملس أوروبا، االتفاقية املدنية بشأن الفساد،	 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174

http://www.osce.org/odihr/94214
http://www.osce.org/odihr/94214
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/dil/1948%20American%20Declaration%20of%20the%20Rights%20and%20Duties%20of%20Man.pdf
http://www.oas.org/OASpage/eng/Documents/Democractic_Charter.htm
http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3630.pdf
http://aichr.org/documents
http://saarc-sec.org/SAARC-Charter-of-Democracy/88/
http://www.albersconsulting.eu/justicebenchmarks.html
http://www.biicl.org/documents/689_bingham_centre_compendium.pdf
http://www.biicl.org/documents/868_cape_town_principles_-_february_2016.pdf
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/174
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جملس أوروبا، الربوتوكول اإلضايف التفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد	 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191

األمم املتحدة، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )2003(	 
 http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/

منظمة الدول األمريكية، االتفاقية األمريكية ملكافحة الفساد )1996(	 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html

جمع البيانات والمراقبة  )ب ( 
جملس أوروبا، اتفاقية محاية األفراد فيما يتعلق باملعاجلة اآللية للبيانات الشخصية	 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
االحتاد األورويب، التوجيه EC/46/95 الصادر عن الربملان األورويب واملجلس يف 24 أكتوبر 1995 	 

احلر هلذه  والنقل  للبيانات الشخصية  اآللية  باملعاجلة  يتعلق  األفراد فيما  بشأن محاية 
البيانات

)Soft Law( القانون المّرن  .12
الفساد )أ ( 

جملس أوروبا، توصية CM/Rec)2000(10 للجنة وزراء الدول األعضاء حول مدونات قواعد 	 
السلوك للموظفني احلكوميني، 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=353945&Site=CM&BackColorInternet=C3
C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

CM/Res )97( 24 حول املبادئ التوجيهية العشرين ملكافحة الفساد	 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=593789&Site=CM&BackColorInternet=C3

C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
جمموعة الدول املناهضة للفساد، حصانات املوظفني احلكوميني كعقبات ممكنة يف جمال 	 

مكافحة الفساد، يف الدروس املستفادة من جوالت تقييم الثالث )2000-2010( - مقاالت 
مواضيعية.

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Compendium_
Thematic_Articles_EN.pdf

املثال 	  سبيل  على  الفساد،  مكافحة  بشأن  املنتظم  األورويب  االحتاد  تقرير  األورويب،  االحتاد 
COM)2014( 38 النهائي اعتبارًا من 3 فرباير 2015

جمع البيانات والمراقبة  )ب ( 
حول 	  رأي  البندقية(،  )جلنة  القانون  خالل  من  الدميقراطية  ملمارسة  األوروبية  اللجنة 

اإلنسان،  حقوق  ومحاية  العامة  السلطات  من  العامة  األماكن  يف  بالفيديو   املراقبة 
 CDL-AD)2007(014

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD%282007%29014-e

حول 	  تقرير  البندقية(،  )جلنة  القانون  خالل  من  الدميقراطية  ملمارسة  األوروبية  اللجنة 
 CDL-AD)2015(011 ،اإلشراف الدميقراطي على هيئات االستخبارات اإلشارية

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD%282015%29011-e 

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/191
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-58.html
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=353945&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=353945&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=593789&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=593789&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Compendium_Thematic_Articles_EN.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Compendium_Thematic_Articles_EN.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282007%29014-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282007%29014-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282015%29011-e 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282015%29011-e 
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جملس أوروبا هو املنظمة الرائدة للدفاع عن حقوق االنسان يف القارة. 

ويضم 47 دولة عضو، منها 28 عضو يف االحتاد األورويب. وّقعت مجيع 

الدول األعضاء يف جملس أوروبا على االتفاقية األوربية حلقوق االنسان، وهي 

اتفاقية هتدف حلماية حقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون. وتراقب 

املحكمة األوروبية حلقوق االنسان تنفيذ االتفاقية يف الدول األعضاء.

 - القانونية  النصوص  يف  مكّرس  القانون  سيادة  مبدأ  إن 
وأيضاُ على الصعيد الدستوري الوطين وعلى صعيد جملس 
أوروبا أو االحتاد األوريب على حد سواء. ويتم التذكري غالبا بسيادة 
على  بسهولة  ذلك  وجيري  السياسي،  النقاش  يف  القانون 
اذا مت  الرغم من أن حمتواه مل يُحدد بعد. كيف يتم التحليل 
تطبيقه بطريقة موضوعية ودقيقة وشفافة ومتساوية؟ هذا 
البندقية. ومت  املعايري اليت أعدهتا جلنة  إليه قائمة  ما هتدف 
عرضها على شكل أسئلة تفصيلية، وتسمح هذه القائمة 
بتقّييم درجة احترام سيادة القانون يف بلد ما. وال يهدف هذا 
ينفذ  أن  جيب  لكن  الصحيحة،  اإلجابات  تّعداد  إىل  التقييم 

بشكل عام، مع التركيز على احترام املعايري األكثر أمهية.

كل  متناول  يف  وسيلة  هي  القانون  سيادة  معايري  قائمة  إن 
والسلطات  الدولية  املنظمات  وكذلك  املعنية،  األطراف 

الوطنية واملجتمع املدين 
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