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سرتاس بورغ ،يف  12دجنرب 2014

اللجنة ا ألوربية من أأجل ادلميقراطية من خالل القانون
(جلنة البندقية)

املكزن املهنجي
الصيغة رمق 22 :

يطبق ابتداء من النرشة رمق 2014/3
(صيغة عربية معدة من دلن اجمللس ادلس توري للمملكة املغربية)

يعد املكزن املهنجي نظاما للتصنيف يف ميدان القانون ادلس توري ،اذ يس تعمل أأثناء فهرسة قرارات
احملامك ادلس تورية والهيئات املامثةل لها (يف نرشة اجهتادات القضاء ادلس توري وقاعدة املعطيات ،)codices
وفصول ادلساتري والقوانني املتعلقة ابحملامك (يف قاعدة املعطيات  .)codicesوقد مت تطوير املكزن املهنجي من قبل
جلنة البندقية وموظفي االتصال املعينني من دلن احملامك .ويمت حتيينه ابنتظام من قبل اجمللس اخملتلط املهمت ابلقضاء
ادلس توري.
يت أألف هذا املكزن من مخسة فصول تتفرع عىل النحو التايل :
الفصل ا ألول وهو ا ألطول من بني الفصول امخلسة ،ويتعلق ابحملمكة ادلس تورية املعنية أأو الهيئة
املامثةل (حممكة عليا ،جملس دس توري اخل .)...هذا الفصل جيب أأن يس تعمل بشلك حمدود ألن اللكامت -املفتاح
الواردة فيه يتعني ادخالها فقط يف احلاةل اليت تطرح فهيا احملمكة سؤالا يتعلق ابملسطرة ،وذلكل فان هذا الفصل
ال يصلح الجناز احصائيات .فقارئ النرشة أأو مس تعمل قاعدة  codicesينبغي أأن جيد مضهنا فقط القرارات اليت
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يعاجل فهيا موضوع اللكمة -املفتاح من حيث املضمون ،ولهذا السبب يوىص ابجناز الفهرسة وفق ترتيب معكوس
للفصول أأي البدء ابلفصل  5مث  4وبعده  3اخل...
الفصل  1.1يتناول هيلكة احملمكة املعنية و 2.1يتعلق ابلعارضني و 3.1يتعلق ابختصاصات احملمكة.
أأما الفصل الفرعي  5.3.1فيـهم القاعدة اليت ختضع للمراقبة .أأما خمتلف أأوجه املسطرة أأمام احملمكة فتوجد يف .4.1
والقضااي املرتبطة ابلضامانت املسطرية أأمام ادلرجات ادلنيا فتوجد مضن الفصل  13.3.5من املكزن .واذا اكن
ا ألمر يتعلق ابلقرار املتعني اختاذه فينبغي اعامتد الفصل  .5.1أأما الفصل  6.1فهيم أاثر القرار اذا اكنت ذات
أأمهية.
الفصل الثاين يتعلق مبصادر القانون ادلس توري .اذ جند يف الفصل الفرعي  1.2مصادر وطنية ودولية
(اتفاقيات ،اجهتادات قضائية اخل .)..ويف  2.2جند قضااي تتعلق ابلتسلسل يف املصادر ،ويف  3.2جند خمتلف
تقنيات الت أأويل.
الفصل الثالث يتناول املبادئ الكربى للقانون ادلس توري ،مثل ادلميقراطية  ،3.3أأو فصل السلط
 .4.3كام جند أأيضا مبد أأ املساواة  ،21.3غري أأنه ينبغي االشارة اىل كون اللكمة -املفتاح تس تعمل فقط عندما ال
يطبق مبد أأ املساواة عىل ا ألفراد ولكن عىل املؤسسات ( مثل البدلايت) .ويف هذه احلاةل من املالمئ اس تعامل
اللكمة-املفتاح " مساواة" يف الفصل .2.5
الفصل الرابع يشمل مؤسسات ادلوةل ،ال س امي رئيس ادلوةل  ،4.4والربملان  ،5.4واحلكومة ،6.4
واحملامك ا ألخرى غري احملمكة ادلس تورية  .7.4وابلنس بة لدلول ذات التنظمي الفيدرايل أأو اجلهوي يطبق الفصل
 ،8.4أأما الفصل  9.4فيتناول خمتلف جوانب الانتخاابت .مث تليه مؤسسات مثل املالية العمومية ،10.4
اجليش والرشطة واملصاحل الرسية  ،11.4والوس يط  ،12.4وحاالت خاصة أأخرى .كام أأن الفصل  17.4يتناول
قضااي هتم مؤسسات الاحتاد ا ألورويب .
الفصل اخلامس يتفرع عىل غرار عهدي ا ألمم املتحدة حول احلقوق املدنية والس ياس ية  ،3.5واحلقوق
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية  .4.5أأما الفصل  1.5فيشمل قضااي ذات صبغة عامة مثل املس تفيدين من
احلقوق 1.1.5أأو القيود املفروضة عىل احلقوق ا ألساس ية  .4.1.5مث الفصل  2.5اذلي يشمل مبد أأ املساواة
املطبق عىل ا ألفراد .والفصل  4.5اذلي يضم بعض احلقوق املسامة عادة ابحلقوق امجلاعية.
هوامش أأسفل الصفحة
تعترب هوامش أأسفل الصفحة ذات أأمهية ابلنس بة للفصول امخلسة من املكزن .وت متثل وظيفهتا يف رشح
اللكامت  -املفتاح واعطاء التوهجات بش أأن اس تعاملها .كام تتضمن أأحياان احاالت عىل لكامت -مفتاح أأخرى من
أأجل اس تعاملها.
الفهرســـة
هناك عنرص أخر همم للغاية يرتكز عىل فهرسة ما هو مقدم للقارئ .فالفهرسة عادة ما تمت ابلنس بة
لقرار خمزتل يرد يف نرشة الاجهتادات القضائية ادلس تورية ،ونتيجة ذلكل ،فان ما جيب فهرس ته فقط يه

-4-

CDL-JU(2014)019cor

العنارص الواردة يف القرار اخملزتل كام مت عرضها يف النرشة ،وليس املواضيع اليت ال توجد اال يف النص الاكمل
للقرار .اما اذا اكنت أأحد املواضيع تكتيس أأمهية ابلغة مما يس توجب معه فهرس هتا فينبغي ادراج هذا املوضوع
أأيضا يف القرار اخملزتل.
الهيلكة الشلكية للمكزن املهنجي
يتفرع املكزن املهنجي اىل مخسة فصول تش به فروع جشرة ( وي أأيت من هنا تفريع املكزن وبنيته
التسلسلية) .أأما الفروع الكربى لهذه "الشجرة" فتنقسم اىل فروع أأصغر .وبذكل تصبح املواضيع اليت تشملها
الفروع ذات خصوصية أأكرث أفأكرث.
ولنأأخذ مثال اللكمة -املفتاح " مساواة" ابعتبارها حقا أأساس يا :
 .5حقـوق أأساسيــة
...
 2.5مساواة
 1.2.5جمال التطبيق
....
 2.2.5معايري ال متيزي
1.2.2.5جنس
 2.2.2.5عرق
ابلنس بة للفهرسة يعترب من الرضوري توضيح "سلسةل اللكامت  -املفتاح" لكها ،فعىل سبيل املثال،
من أأجل اعطاء التسمية لقرار يتناول ال متيزي القامئ عىل اجلنس :
"  1.2.2.5حقوق أأساس ية  -مساواة  -معايري ال متيزي -جنس"
فاذا اكنت أخر لكمة مفتاح داخل السلسةل ،ال تطابق مضمون القرار ،فان سلسةل اللكامت املفتاح
تكون مبتورة وال حتقق الهدف من الفهرسة ،مثال ذكل القرار اذلي يتناول ال متيزي عىل أأساس معيار غري وارد
يف املكزن اكدراج اترخي اعتباطي.
" 2.2.5حقوق أأساس ية  -مساواة  -معايري ال متيزي"
يف هذه احلاةل أأضيفوا املعيار الناقص اىل قامئة اللكامت  -املفتاح للفهرس ا ألجبدي .غري أأنه ال يسمح ابعامتد طرق
خمترصة داخل السلسةل أأو خلط لكامت  -مفتاح تن متي اىل سلسالت متعددة.
لك مكون للكمة -املفتاح يبتدئ حبرف كبري ولك السلسالت تنهتيي بنقطة "".
ان ال منوذج الالكرتوين املساعد عىل ادخال املعلومة ،يدرج بشلك أيل الرتقمي الصحيح لللكامت  -املفتاح ،وعىل
عكس ذكل اذا اس تخدممت برانجما ملعاجلة النصوص من أأجل اعداد مسامهة وفق الصيغة احلالية الصحيحة
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للمكزن فأأضيفوا رمق اللكمة -املفتاح (مثال  )12.13.3.5ولتفادي لك لبس أأشريوا اىل صيغة املكزن اليت
تس تعملوهنا يف بداية مسامهتمك ،مثال (املكزن صيغة .)21
أأمثةل سلسالت لكامت -مفتاح
 -Iمثال غري حصيح ( خمترص سلسةل لكامت  -مفتاح)
 15.13.3.5حقوق أأساس ية  -حقوق مدنية وس ياس ية  -اس تقاللية
الصحيح :

 15.13.3.5حقوق أأساس ية  -حقوق مدنية وس ياس ية  -ضامانت مسطرية وحمامكة عادةل  -اس تقاللية
 -IIمثال غري حصيح ( املزج بني سلسلتني)
 15.13.3.5حقوق أأساس ية  -حقوق مدنية وس ياس ية  -ضامانت مسطرية وحمامكة عادةل  -اس تقاللية  -نزاهة.
الصحيح :

 14.13.3.5حقوق أأساس ية  -حقوق مدنية وس ياس ية  -ضامانت مسطرية وحمامكة عادةل  -اس تقاللية
 15.13.3.5حقوق أأساس ية  -حقوق مدنية وس ياس ية  -ضامانت مسطرية وحمامكة عادةل  -حياد
 - IIIمثال غري حصيح ( ابتداع لكامت  -مفتاح)
 31.3.5حقوق أأساس ية  -حقوق مدنية وس ياس ية  -احلق يف الرشف والسمعة
الصحيح :

 31.3.5حقوق أأساس ية  -حقوق مدنية وس ياس ية  -احلق يف الرشف والسمعة
بعده أأضيفوا لكمة  -مفتاح " قذف" يف الفهرس ا ألجبدي.

 1قضاء دس توري

1
2

 1.1حممكة دس تورية
 1.1.1النظام ا ألسايس والتنظمي
هذا الفصل كما هو الشأن بالنسبة للمكنز المنهجي عامة ينبغي استعماله في حدود ضيقة .فالكلمة-المفتاح الواردة فيه ينبغي أن تدرج
فقط حينما يطرح سؤال ذو أهمية بالنسبة للموضوع ،لذلك فإن هذا الفصل ال يهدف إلى إنجاز إحصائيات ولكن قارئ النشرة أو
ينبغي أن يجد فيها فقط القرارات التي يكون موضوعها هو أيضا موضوع الكلمة-المفتاح  CODICESمستعمل قاعدة
1

محكمة دستورية أو هيئة مماثلة (محكمة أو مجلس دستوري أو محكمة عليا الخ)...

2
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 1.1.1.1مصادر
 1.1.1.1.1دس تور
 2.1.1.1.1قانون تنظميي/أأسايس
 3.1.1.1.1قانون
 4.1.1.1.1نص تنظميي صادر عن السلطة التنفيذية
3
 5.1.1.1.1قرار صادر عن القضاء

 2.1.1.1اس تقاللية
 1.2.1.1.1اس تقاللية نظامية
 2.2.1.1.1اس تقاللية ادارية
 3.2.1.1.1اس تقاللية مالية

 2.1.1تأأليف ،توظيف وهيلكة
4
 1.2.1.1مؤهالت مطلوبة
 2.2.1.1عدد ا ألعضاء
 3.2.1.1سلطات التعيني
5
 4.2.1.1تعيني ا ألعضاء
6
 5.2.1.1تعيني الرئيس
 6.2.1.1همام الرئيس/انئب الرئيس
 7.2.1.1التقس مي اىل غرف أأو شعب
7
 8.2.1.1الرتاتبية بني ا ألعضاء
8
 9.2.1.1أأهجزة التحقيق
9
 10.2.1.1املوظفون
 1.10.2.1.1همام اكتب عام/اكتب الضبط
 2.10.2.1.1املقررون

 3.1.1النظام ا ألسايس ألعضاء احملمكة
على سبيل المثال نظام داخلي

3

على سبيل المثال السن ،الدبلومات  ،التجربة ،األقدمية ،المروءة ،المواطنة

4

بما في ذلك شروط وكيفيات هذا التعيين (انتخاب ،تعيين الخ)..

5

بما في ذلك شروط وكيفيات هذا التعيين (انتخاب ،تعيين الخ)..

6

نواب رؤساء ،رؤساء الغرف والشعب ،الخ..

7

ادعاء عام ،انتداب ،نيابة عامة الخ..

8

مصلحة الدراسات ،الخ ..كتاب عامون ،مقررون ،مساعدون ،كتاب ضبط (مساعدون )

9
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 1.3.1.1مدة انتداب ا ألعضاء
 2.3.1.1مدة انتداب الرئيس
 3.3.1.1امتيازات وحصاانت
 4.3.1.1حاالت التنايف
 5.3.1.1نظام ت أأدييب
 6.3.1.1عدم قابلية العزل
 7.3.1.1نظام ا ألجور
 8.3.1.1توقيف عن العمل لسبب غري ت أأدييب
 9.3.1.1انهتاء املهام
10
 10.3.1.1أأعضاء خاضعون لنظام أأسايس خاص
11
 11.3.1.1نظام أأسايس للموظفني
 4.1.1عالقات مع مؤسسات أأخرى
12
 1.4.1.1رئيس ادلوةل
 2.4.1.1أأهجزة ترشيعية
 3.4.1.1أأهجزة تنفيذية
 4.4.1.1حمامك
 2.1احــالـــــة
 1.2.1طلب صادر عن خشص معويم
 1.1.2.1رئيس ادلوةل
 2.1.2.1أأهجزة ترشيعية
 3.1.2.1أأهجزة تنفيذية
 4.1.2.1أأهجزة سلطات فيدرالية أأو هجوية
 5.1.2.1أأهجزة المركزية بواسطة مصاحل
 6.1.2.1هجاز حمك حميل
 7.1.2.1وكيل عام  /انئب عام
 8.1.2.1وس يط
 9.1.2.1دول أأعضاء يف الاحتاد ا ألورويب
 10.1.2.1مؤسسات الاحتاد ا ألورويب
على سبيل المثال مساعدون ،أعضاء بحكم القانون

10

كتاب عامون ،مقررون ،مساعدون ،مصلحة الدراسات ،الخ ..كتاب ضبط (مساعدون )

11

بما في ذلك القضايا المتعلقة بمزاولة مهام رئيس الدولة بالنيابة

12
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 11.1.2.1سلطات دينية
 2.2.1طلب صادر عن خشص أأو مجموعة خاصة
 1.2.2.1خشص طبيعي
 2.2.2.1خشص معنوي ال هيدف اىل حتقيق الرحب
 3.2.2.1خشص معنوي هيدف اىل حتقيق الرحب
 4.2.2.1أأحزاب س ياس ية
 5.2.2.1نقاابت
13
 3.2.1احاةل صادرة من حممكة
 4.2.1احاةل ذاتية
14
 5.2.1مراقبة اجبارية
 3.1اختصـاصــــات
 1.3.1نطاق املراقبة
15
 1.1.3.1مدى نطاق املراقبة
 2.3.1أأنواع املراقبة
 1.2.3.1مراقبة
 2.2.3.1مراقبة جمردة /ملموسة
 3.3.1اختصاصات ذات طبيعة استشارية
 4.3.1أأنواع املنازعات
 1.4.3.1منازعات تتعلق ابحلرايت واحلقوق ا ألساس ية
16
 2.4.3.1توزيع الاختصاصات بني ا ألهجزة أأو سلطات ادلوةل
17
 3.4.3.1توزيع الاختصاصات بني ادلوةل والوحدات الفيدرالية أأو اجلهوية
18
 4.4.3.1اختصاصات السلطات احمللية
19
 5.4.3.1منازعات انتخابية
خاصة القضايا الفرعية

13

عمل تكون مراقبته الدستورية مطلوبة قانونا

14

مراقبة متجاوزة ،إحالة تلقائية

15

توزيع أفقي لالختصاصات

16

توزيع عمودي لالختصاصات ،أساسا في إطار دول فدرالية أو جهوية

17

سلطات المركزية ( جماعات ،بلديات ،أقاليم الخ)

18

بالنسبة للقضايا غير تلك المتعلقة باالختصاصات انظر 9.4

19
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20

 6.4.3.1منازعات الاس تفتاءات وأليات ادلميقراطية املبارشة ا ألخرى
 1.6.4.3.1القبول
 2.6.4.3.1منازعات أأخرى
 7.4.3.1منازعات زجرية
 1.7.4.3.1منع ا ألحزاب الس ياس ية
 2.7.4.3.1التجريد من احلقوق املدنية
 3.7.4.3.1جتريد الربملانيني
 4.7.4.3.1عزل
 8.4.3.1منازعات متعلقة بتنازع الاختصاص بني احملامك
21
 9.4.3.1منازعات خاصة ابملرشوعية الشلكية للنصوص املعيارية
 10.4.3.1منازعات خاصة ابدلس تورية املادية للنصوص املعيارية
 1.10.4.3.1حدود الاختصاص الترشيعي
 11.4.3.1منازعات متعلقة مبراجعة ادلس تور
22
 12.4.3.1تنازع القوانني
 13.4.3.1الزامية الت أأويل العاملي للقوانني
 14.4.3.1توزيع الاختصاصات بني الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
 15.4.3.1توزيع الاختصاصات بني مؤسسات الاحتاد ا ألورويب
 5.3.1موضوع املراقبة
 1.5.3.1اتفاقيات دولية
 2.5.3.1قانون الاحتاد ا ألورويب
 1.2.5.3.1قانون مؤسس لالحتاد
 2.2.5.3.1قانون منبثق عن أأهجزة الاحتاد
23
 3.5.3.1دس تور
24
 4.5.3.1قوانني ذات ق مية ش به دس تورية
 5.5.3.1قوانني وقواعد أأخرى ذات ق مية ترشيعية
بما في ذلك االستشارات الشعبية..بالنسبة للقضايا غير تلك المتعلقة باالختصاصات انظر 9.4

20

فحص العيوب المسطرية والشكلية للقوانين واألنظمة وال سيما فيما يتعلق بتأليف المجالس وصحة عمليات التصويت واختصاص
السلطات مصدرة النظام الخ(..مشاكل توزيع االختصاصات بين الدولة والكيانات الفيدرالية أو الجهات

21

تكون موضوع الكلمة -المفتاح ) 3.4.3.1
في مدلول القانون الدولي الخاص

22

بما في ذلك القوانين الدستورية

23

على سبيل المثال القوانين التنظيمية

24
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 1.5.5.3.1قوانني وقواعد أأخرى سارية املفعول قبل دخول ادلس تور حزي التطبيق
 6.5.3.1مراس مي رئيس ادلوةل
 7.5.3.1أأنظمة ذات ق مية ش به ترشيعية
 8.5.3.1قواعد الكياانت الفيدرالية أأو اجلهوية
 9.5.3.1أأنظمة اجملالس الربملانية
 10.5.3.1أأنظمة اجلهاز التنفيذي
 11.5.3.1أأعامل السلطات الالمركزية
25
 1.11.5.3.1الالمركزية الرتابية
26
 2.11.5.3.1الالمتركز االداري
 12.5.3.1قرارات احملامك
 13.5.3.1أأعامل ادارية فردية
27
 14.5.3.1أأعامل احلكومة
28
 15.5.3.1عيب يف معل املرشع أأو االدارة
 4.1مسطــــرة
29
 1.4.1خصائص عامة
 2.4.1مسطرة خمزتةل
 3.4.1أأجل ادراج القضية
 1.3.4.1أأجل القانون العادي
 2.3.4.1أجال اس تثنائية
 3.3.4.1فتح أأجل جديد
 4.4.1استنفاذ طرق الطعن
 1.4.4.1واجب ااثرة القضااي ذات الطابع ادلس توري أأمام احملامك العادية
 5.4.1معل متهيدي
30
 1.5.4.1قرار ابلترصف
 2.5.4.1توقيع
 3.5.4.1شلك
سلطات محلية ،جماعات ،بلديات ،أقاليم الخ)..

25

أو المركزية وظيفية ( منشآت عامة ذات اختصاصات مفوضة)

26

" قضايا سياسية"

27

عدم دستورية نتيجة إغفال

28

بما في ذلك قضايا اللغة المتعلقة بالمسطرة واألحكام والقرارات الخ...

29

بالنسبة للتنازالت انظر أيضا 4.10.4.1

30
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 4.5.4.1ملحقات
 5.5.4.1تبليغ
 6.4.1وسائل
 1.6.4.1أجال
 2.6.4.1شلك
 3.6.4.1وسائل تلقائية
31
 7.4.1مستندات صادرة عن ا ألطراف
 1.7.4.1أجال
 2.7.4.1قرار ابيداع املستند
 3.7.4.1توقيع
 4.7.4.1شلك
 5.7.4.1ملحقات
 6.7.4.1تبليغ
 8.4.1التحقيق يف القضية
 1.8.4.1تسجيل
 2.8.4.1تبليغ ونرش
 3.8.4.1أجال
 4.8.4.1مسطرة متهيدية
 5.8.4.1اشعار
 6.8.4.1تقارير
 7.8.4.1اثبااتت
 1.7.8.4.1اجراءات التحقيق
 8.8.4.1قرار هناية التحقيق
 9.4.1أأطراف
32
 1.9.4.1صفة التقايض
 2.9.4.1مصلحة
 3.9.4.1االانبة
 1.3.9.4.1هيئة حماماة
 2.3.9.4.1منتدب قانوين من خارج الهيئة
 3.3.9.4.1منتدب ليس مبحايم وال رجل قانون
بحوث ،استنتاجات ،مذكرات إلخ...

31

يمكن استعماله بالموازاة مع الفصل  2.1إحالة

32

- 12 -

CDL-JU(2014)019cor

 4.9.4.1متدخلون
 10.4.1عوارض مسطرية
 1.10.4.1تدخل
 2.10.4.1طعن ابلزتوير
 3.10.4.1اعادة ادلعوى
33
 4.10.4.1تنازل
 5.10.4.1ارتباط
 6.10.4.1جترحي
 1.6.10.4.1جترحي تلقايئ
 2.6.10.4.1جترحي بطلب من أأحد ا ألطراف
 7.10.4.1دفع فرعي أأمام حممكة العدل لالحتاد ا ألورويب
 11.4.1جلسة معومية
 1.11.4.1تأأليف هيئة احلمك
 2.11.4.1سري اجللسة
 3.11.4.1اشهار/جلسة مغلقة
 4.11.4.1تقرير
 5.11.4.1اشعار
 6.11.4.1عروض ا ألطراف الشفهية
 12.4.1مساطر خصوصية
 13.4.1اعادة فتح املناقشات
34
 14.4.1مصاريف املسطرة
 1.14.4.1اعفاء من املصاريف القضائية
 2.14.4.1دمع أأو مساعدة قضائية
 3.14.4.1مصاريف ا ألطراف
 5.1قـــرارات
 1.5.1املداوالت
 1.1.5.1ت أأليف هيئة احلمك
 2.1.5.1رئاسة
 3.1.5.1طريقة التداول
 1.3.1.5.1النصاب القانوين للحارضين
بالنسبة لسحب قرار التصرف  ،انظر أيضا 5.4.1

33

تشمل المصاريف القضائية والنفقات وحقوق الدمغة والتسبيقات على المصاريف

34
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 2.3.1.5.1تصويت
 2.5.1تعليل
 3.5.1شلك
 4.5.1أأنواع
 1.4.5.1قرارات تتعلق ابملسطرة
 2.4.5.1اشعار
35
 3.4.5.1اثبات ادلس تورية أأو عدم ادلس تورية
 4.4.5.1الغاء
 1.4.4.5.1االلغاء كنتيجة
 5.4.5.1توقيف
 6.4.5.1مراجعة
 7.4.5.1اجراءات مؤقتة
 5.5.1الراء الفردية ل ألعضاء
 1.5.5.1أراء متوافقة
 2.5.5.1أراء خمالفة
 6.5.1منطوق احلمك واالشهار
 1.6.5.1حمك
 2.6.5.1أأجل
 3.6.5.1نرش
 1.3.6.5.1نرش ابجلريدة الرمسية
 2.3.6.5.1نرش مبصنف رمسي
 3.3.6.5.1نرش خاص
 4.6.5.1حصافة
 6.1أثـــار القـــرارات
 1.6.1مضمون
 2.6.1حتديد الاثر من دلن احملمكة
 3.6.1أأثر مطلق
 1.3.6.1القاعدة السابقة املعمول هبا
 4.6.1أأثر نس يب
 5.6.1أاثر يف الزمن
 1.5.6.1دخول القرار حزي التنفيذ
للتأويل مع التحفظ أنظر 2.3.2

35
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 2.5.6.1أأثر رجعي
 3.5.6.1حرص ا ألثر الرجعي
 4.5.6.1أأثر ساري ابلنس بة للمس تقبل
 5.5.6.1ت أأجيل ا ألثر يف الزمن
 6.6.1تنفيذ
 1.6.6.1هجاز ملكف ابلسهر عىل تنفيذ القرار
 2.6.6.1غرامة هتديدية
 7.6.1ت أأثري عىل أأهجزة ادلوةل
 8.6.1ت أأثري عىل حياة املواطنني
 9.6.1انعاكس عىل مساطر قضائية أأخرى
 1.9.6.1انعاكس عىل دعوى جارية
 2.9.6.1انعاكس عىل دعاوى منهتية
 2مصــــادر
36
 1.2أأصنــــاف
 1.1.2قواعد مكتوبة
 1.1.1.2قواعد وطنية
 1.1.1.1.2دس تور
37
 2.1.1.1.2قوانني وقواعد ذات ق مية ش به دس تورية
 2.1.1.2قواعد وطنية دلول أأخرى
 3.1.1.2قانون الاحتاد ا ألورويب
 4.1.1.2أليات دولية
 1.4.1.1.2ميثاق ا ألمم املتحدة لس نة 1945
 2.4.1.1.2االعالن العاملي حلقوق االنسان لس نة 1948
 3.4.1.1.2اتفاقية جنيف لس نة 1949
38
 4.4.1.1.2االتفاقية ا ألوروبية حلقوق االنسان لس نة 1950
 5.4.1.1.2االتفاقية املتعلقة حبقوق الالجئني لس نة 1951
 6.4.1.1.2امليثاق الاجامتعي ا ألورويب لس نة 1961
 7.4.1.1.2االتفاقية ادلولية للقضاء عىل لك أأشاكل ال متيزي العنرصي لس نة 1965
مخصص فقط لقضايا القابلية للتطبيق وليس التطبيق

36

هاته الكلمة-المفتاح تسمح بإدراج معايير ومبادئ كتلة دستورية موسعة مقارنة مع الدستور لوحده ( إعالنات الحقوق ،مواثيق
أساسية الخ)..
37

بما في ذلك البروتوكوالت المتعلقة بها

38
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 8.4.1.1.2العهد ادلويل حول احلقوق املدنية والس ياس ية لس نة 1966
 9.4.1.1.2العهد ادلويل املتعلق ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لس نة 1966
 10.4.1.1.2اتفاقية فيبنا حول حقوق املعاهدات لس نة 1969
 11.4.1.1.2االتفاقية ا ألمريكية حول حقوق االنسان لس نة 1969
 12.4.1.1.2اتفاقية القضاء عىل لك أأشاكل ال متيزي ضد املرأأة لس نة 1979
 13.4.1.1.2امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب لس نة 1981
 14.4.1.1.2امليثاق ا ألورويب للحمك اذلايت احمليل لس نة 1985
 15.4.1.1.2االتفاقية املتعلقة حبقوق الطفل لس نة 1989
 16.4.1.1.2االتفاقية االطار حول حامية ا ألقليات القومية لس نة 1995
 17.4.1.1.2قانون احملمكة اجلنائية ادلولية لس نة 1998
 18.4.1.1.2امليثاق ا ألورويب للحقوق ا ألساس ية لس نة 2000
 19.4.1.1.2االتفاقيات ادلولية املنظمة للعالقات ادلبلوماس ية والقنصلية
 2.1.2قواعد غري مكتوبة
 1.2.1.2عرف دس توري
 2.2.1.2مبادئ عامة للقانون
 3.2.1.2قانون طبيعي
 3.1.2اجهتاد قضايئ
 1.3.1.2اجهتاد قضايئ داخيل
 2.3.1.2اجهتاد قضايئ دويل
 1.2.3.1.2احملمكة ا ألوروبية حلقوق االنسان
 2.2.3.1.2حممكة العدل لالحتاد ا ألورويب
 3.2.3.1.2هيئات دولية أأخرى
 3.3.1.2اجهتاد قضايئ أأجنيب
 2.2تــراتبيـــــة
 1.2.2تراتبية بني مصادر وطنية وغري وطنية
 1.1.2.2معاهدات ودساتري
 2.1.2.2معاهدات و أأعامل ترشيعية
 3.1.2.2معاهدات و أأعامل أأخرى للقانون ادلاخيل
 4.1.2.2االتفاقية ا ألوروبية حلقوق االنسان وادلساتري
 5.1.2.2االتفاقية ا ألوروبية حلقوق االنسان و أأعامل القانون ادلاخيل غري ادلس تورية
 6.1.2.2قانون الاحتاد ا ألورويب والقانون الوطين
 1.6.1.2.2قانون مؤسس لالحتاد ا ألورويب وادلساتري
 2.6.1.2.2قانون مؤسس لالحتاد ا ألورويب و أأعامل القانون ادلاخيل غري ادلس تورية
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 3.6.1.2.2قانون منبثق عن الاحتاد ا ألورويب وادلساتري
 4.6.1.2.2قانون منبثق عن الاحتاد ا ألورويب و أأعامل القانون ادلاخيل غري ادلس تورية
 5.6.1.2.2أأثر مبارش ،مسو وتطبيق القانون املوحد لالحتاد ا ألورويب
 2.2.2تراتبية بني مصادر وطنية
 1.2.2.2تراتبية داخل ادلس تور
 1.1.2.2.2تراتبية داخل احلقوق واحلرايت
 2.2.2.2دس تور ومصادر أأخرى للقانون ادلاخيل
 3.2.2تراتبية بني مصادر قانون الاحتاد ا ألورويب
 3.2تقنيـــات املراقبــــة
 1.3.2تقنية اخلط أأ البني يف التقدير
39
 2.3.2تقنية املطابقة أأو الت أأويل بتحفظ
 3.3.2قصد صاحب القاعدة املراقبة
 4.3.2ت أأويل قيايس
 5.3.2ت أأويل منطقي
 6.3.2ت أأويل اترخيي
 7.3.2ت أأويل حريف
 8.3.2ت أأويل مهنجي
 9.3.2ت أأويل غائـي
 10.3.2ت أأويل س يايق
 11.3.2ت أأويل أأكرث فائدة للشخص
 3مبـــادئ عامـــــة
 1.3سيـــــادة
 2.3مجهورية/ملكيــة
 3.3دميقراطيـــة
 1.3.3دميقراطية متثيلية
 2.3.3دميقراطية مبارشة
40
 3.3.3دميقراطية تعددية
قرينة دستورية ،التأويل المبطل والتأويل المطابق

39

بما في ذلك مبدأ التعددية الحزبية

40
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 4.3فصــل السلـــط
 5.3دولــــة اجامتعيــــة

41

42

 6.3بنيـــة ادلولــــة
 1.6.3دوةل موحدة
 2.6.3دوةل تعرتف ابس تقاللية اجلهات
 3.6.3دوةل فدرالية

 7.3العالقة بني ادلوةل واملؤسسات ادلينية والفلسفية

43

 8.3مبــــادئ ترابيــــة
 1.8.3عدم قابلية الرتاب الوطين للتجزئـــة
 9.3دولــة القانـــون
 10.3أأمــن قانونــــي

44

 3.11حقـــوق مكتسبــــة
 12.3وضـــوح ودقـــة القاعــــدة
 13.3مرشوعيــــة

45
بما في ذلك مبدأ العدالة االجتماعية

41

أنظر أيضا 8.4

42

الفصل بين الكنيسة والدولة ،الدعم واالعتراف بالشعائر الدينية والعلمانية  ...الخ...

43

بما في ذلك حماية الثقة واالنتظارات المشروعة
المبدأ الذي بموجبه ينبغي لألعمال العامة األقل مرتبة من التشريع أن تكون مؤسسة ومطابقة للقانون

44

45
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 14.3مرشوعية اجلرامئ والعقوبـــــات

CDL-JU(2014)019cor

46

 15.3اشهار النصوص الترشيعية والتنظ مييـــة
 1.15.3ال أأحد يعذر جبهل القانون
 2.15.3جوانب لغوية
 16.3نس بيــــة
 17.3موازنة بني املصــــاحل
 18.3مصلحـــة عامـــة

47

 19.3هامــــش التقديــــر
 20.3معقوليــــة
 21.3مســـاواة

48

 22.3منـــع التعســــف
 23.3انصـــاف
 24.3االخـــالص لدلولــــة
 25.3اقتصـــاد الســـوق

49

50

 26.3مبادئ أأساس ية للســـوق ادلاخلــــي

51
شرعية الجرائم والعقوبات

46

بما في ذلك المنفعة العامة

47

فقط في الحاالت التي ال يطبق فيها هذا المبدأ كحق أساسي (على سبيل المثال فيما بين سلطات الدولة والبلديات الخ)..

48

بما في ذلك قضايا الخيانة العظمى

49

بما في ذلك منع االحتكار

50
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 4مؤسســـات
52

 1.4مرشوع دستـــــوري
 1.1.4مسطرة
 2.1.4حدود السلطة
 2.4رمــوز ادلولــــة
 1.2.4عمل
 2.2.4عيد وطين
 3.2.4نش يد وطين
 4.2.4رمز
 5.2.4شعار
 6.2.4عامصة
 3.4لغــات
 1.3.4لغة أأو لغات رمسية
 2.3.4لغة أأو لغات وطنية
 3.3.4لغة أأو لغات هجوية
 4.3.4لغة أأو لغات أأقلية
 4.4رئيـــس ادلولـــة
 1.4.4انئب رئيس /ويص
 2.4.4نيابة مؤقتة
 3.4.4سلط
53
 1.3.4.4عالقات مع ا ألهجزة الترشيعية
54
 2.3.4.4عالقات مع ا ألهجزة التنفيذية
55
 3.3.4.4عالقات مع ا ألهجزة القضائية
من أجل التعاون المشروع والفرعية أنظر على التوالي  1.2.17.4و 2.2.17.4

51

بما في ذلك الجهاز المكلف بمراجعة أو تعديل الدستور

52

على سبيل المثال خطاب رئاسي ،طلب إعادة مناقشة القانون ،حق الفيتو التشريعي ،حل البرلمان

53

على سبيل المثال تعيين أعضاء الحكومة ،رئاسة مجلس الوزراء ،التوقيع بالعطف

54
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 4.3.4.4اصدار القوانني
 5.3.4.4عالقات دولية
 6.3.4.4سلط متعلقة ابلقوات املسلحة
 7.3.4.4وساطة أأو ضبط
 4.4.4تعيني
 1.4.4.4مؤهالت مطلوبة
 2.4.4.4حاالت تنايف
 3.4.4.4انتخاب مبارش  /غري مبارش
 4.4.4.4خالفة وراثية
 5.4.4انتداب/والية
 1.5.4.4الولوج اىل الوظائف
 2.5.4.4مدة الانتداب
 3.5.4.4جعز
 4.5.4.4هناية الانتداب
 5.5.4.4تقييد عدد الانتداابت
 6.4.4نظام أأسايس
 1.6.4.4مسؤولية
 1.1.6.4.4مسؤولية قانونية
 1.1.1.6.4.4حصانة
 2.1.1.6.4.4مسؤولية مدنية
 3.1.1.6.4.4مسؤولية جنائية
 2.1.6.4.4مسؤولية س ياس ية
56

 5.4أأهجــزة ترشيعيـــة
57
 1.5.4بنية
58
 2.5.4اختصاصات
 1.2.5.4اختصاصات مرتبطة مبعاهدات دولية
59
 2.2.5.4سلطة التحقيق
على سبيل المثال العفو
بالنسبة للسلطات الجهوية والمحلية أنظر الفصل 8.4

55

56

نظام الغرفتين ،نظام الغرفة الواحدة ،تخصص إحدى الغرف الخ...

57

بما في ذلك اختصاصات كل جهاز تشريعي واالختصاصات المحفوظة للمشرع

58
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60

 3.2.5.4تفويض جلهاز ترشيعي أخر
61
 4.2.5.4اغفال ترشيعي
 3.5.4تأأليف
 1.3.5.4انتخاابت
 2.3.5.4تعيني
 3.3.5.4مدة انتداب اجلهاز الترشيعي
 1.3.3.5.4مدة
 4.3.5.4انتداب ا ألعضاء
62
 1.4.3.5.4خصائص
 2.4.3.5.4مدة
 3.4.3.5.4هناية
 4.5.4تنظمي
 1.4.5.4نظام داخيل
 2.4.5.4رئيس
63
 3.4.5.4دورات
64
 4.4.5.4جلان
 5.4.5.4فرق برملانية
65
 5.5.4متويل
66
 6.5.4مسطرة حتضري القوانني
 1.6.5.4اقرتاح القوانني
 2.6.5.4نصاب قانوين
 3.6.5.4أأغلبية مطلوبة
 4.6.5.4حق التعديل

خاصة لجان التقصي
بالنسبة لتفويض السلط إلى جهاز تنفيذي أنظر الكلمة المفتاح 2.3.6.4

59

60

ينبغي للمشرع ممارسة اختصاصاته كاملة

61

انتداب تمثيلي  /إلزامي

62

بما في ذلك المسائل المتعلقة باالستدعاء و المدة واإلشهار وجدول األعمال

63

خاصة القضايا المتعلقة بإحداث وتأليف اللجان ومدة عملها

64

اعتمادات ومصادر أخرى الخ...

65

بالنسبة لنشر القوانين ،أنظر 15.3

66
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 5.6.5.4العالقة بني الغرفتني
 7.5.4عالقات مع ا ألهجزة التنفيذية
 1.7.5.4أأس ئةل موهجة للحكومة
 2.7.5.4مسأأةل الثقة
 3.7.5.4مل متس الرقابة
 8.5.4عالقات مع أأهجزة قضائية
 9.5.4مسؤولية
 10.5.4أأحزاب س ياس ية
 1.10.5.4احداث
 2.10.5.4متويل
 3.10.5.4دور
 4.10.5.4منع
67
 11.5.4نظام أأسايس ألعضاء ا ألهجزة الترشيعية
68

 6.4أأهجـــزة تنفيذيـــة
 1.6.4تراتبية
 2.6.4اختصاصات
 3.6.4تنفيذ القوانني
69
 1.3.6.4اختصاص معياري مس تقل
 2.3.6.4اختصاص معياري مفوض
 4.6.4تأأليف
 1.4.6.4تعيني ا ألعضاء
 2.4.6.4انتخاب ا ألعضاء
 3.4.6.4انهتاء املهام
 4.4.6.4نظام أأسايس ألعضاء ا ألهجزة التنفيذية
 5.6.4تنظمي
 6.6.4عالقات مع ا ألهجزة القضائية
70
 7.6.4الالمتركز
خاصة حاالت التنافي الطارئة خالل مدة االنتداب والحصانات البرلمانية واالمتيازات القضائية المحتملة الخ...بالنسبة للقضايا
المتعلقة بعدم القابلية لالنتخاب أنظر الكلمة – المفتاح 5.9.4
67

بالنسبة للسلطات المحلية ،أنظر 8.4

68

منبثق مباشرة من الدستور

69

أنظر أيضا 8.4

70

- 23 -

CDL-JU(2014)019cor

71

 8.6.4الالمركزية بواسطة مصاحل
 1.8.6.4جامعات
72
 9.6.4وظيفة معومية
 1.9.6.4رشوط الولوج اىل الوظيفة العمومية
 2.9.6.4أأس باب االستبعاد
73
 1.2.9.6.4تطهري
 3.9.6.4أأجـــر
 4.9.6.4مسؤولية خشصية
 5.9.6.4نظام أأسايس للنقابة
 10.6.4مسؤولية
 1.10.6.4مسؤولية قانونية
 1.1.10.6.4حصانة
 2.1.10.6.4مسؤولية مدنية
 3.1.10.6.4مسؤولية جنائية
 2.10.6.4مسؤولية س ياس ية
74

 7.4أأهجـــزة قضائيـــة
 1.7.4اختصاصات
 1.1.7.4اختصاص حرصي
 2.1.7.4اختصاص شامل
75
 3.1.7.4تنازع احملامك
 2.7.4مسطرة
 3.7.4قرارات
 4.7.4تنظمي
 1.4.7.4أأعضاء
 1.1.4.7.4مؤهالت
تخويل اختصاصات إدارية ألشخاص قانون عام معنويين يتوفرون على هيكلة تنظيمية مستقلة عن السلطة العمومية ولكنها خاضعة
لمراقبتها .بالنسبة ألجهزة أخرى تزاول اختصاصات إدارية .أنظر أيضا الكلمات -المفتاح 7.6.4و 13.4

71

موظفون وأعوان إداريون الخ..

72

ممارسات رامية إلى االستبعاد من الوظيفة العمومية لموظفين سبق لهم التعاون مع نظام مستبد

73

جهاز قضائي آخر غير الذي أصدر القرار الملخص
تنازعات إيجابية وسلبية

74

75
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 2.1.4.7.4تعيني
 3.1.4.7.4انتخاب
 4.1.4.7.4مدة الانتداب
 5.1.4.7.4انهتاء املهام
 6.1.4.7.4نظام أأسايس
 1.6.1.4.7.4حاالت تنايف
 2.6.1.4.7.4ت أأديب
 3.6.1.4.7.4عدم القابلية للعزل
 2.4.7.4مساعدو العداةل
76
 3.4.7.4نيابة عامة
 1.3.4.7.4اختصاصات
 2.3.4.7.4تعيني
 3.3.4.7.4انتخاب
 4.3.4.7.4مدة الانتداب
 5.3.4.7.4انهتاء املهام
 6.3.4.7.4نظام أأسايس
 4.4.7.4لغات
 5.4.7.4كتابة الضبط
 6.4.7.4مزيانية
77
 5.7.4جملس أأعىل للقضاء أأو هجاز يعادةل
 6.7.4عالقات مع احملامك ادلولية
 7.7.4حممكة عليا
 8.7.4حمامك قضائية
 1.8.7.4حمامك مدنية
 2.8.7.4حمامك جنائية
 9.7.4حمامك ادارية
78
 10.7.4حمامك مالية
 11.7.4حمامك عسكرية
 12.7.4حمامك اس تثنائية
مهما كان نوع سلطة الدولة التي تنتمي إليها النيابة العامة

76

المجلس األعلى للقضاء ،اللجنة المكلفة بقطاع القضاء الخ...

77

هذا يشمل محكمة الحسابات باعتبارها تزاول مهمة قضائية

78
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 13.7.4حمامك أأخرى
 14.7.4حتكمي
 15.7.4مساعدة ومتثيل ا ألطراف
 1.15.7.4هيئة احملامني
 1.1.15.7.4تنظمي
 2.1.15.7.4اختصاصات ا ألهجزة
 3.1.15.7.4دور احملامني
 4.1.15.7.4نظام أأسايس للمحامني
 5.1.15.7.4ت أأديب
 2.15.7.4مساعدة من خارج هيئة احملامني
 1.2.15.7.4مستشارون قانونيون
 2.2.15.7.4هيأت املساعدة القانونية
 16.7.4مسؤولية
 1.16.7.4مسؤولية ادلوةل
 2.16.7.4مسؤولية القضاة
 8.4فدراليــة،هجويـــة حكـــم حملـــي
79
 1.8.4كياانت فيدرالية
 2.8.4هجات و أأقالمي
80
 3.8.4بدلايت
 4.8.4مبادئ أأساس ية
 1.4.8.4اس تقالل
 2.4.8.4تفريع
 5.8.4ترس مي احلدود الرتابية
 6.8.4جوانب مؤسساتية
 1.6.8.4مجعيات تداولية
 1.1.6.8.4نظام أأسايس ل ألعضاء
 2.6.8.4تنفيذ
 3.6.8.4حمامك
 7.8.4جوانب مزيانياتية ومالية
أنظر ايضا 6.3
بما في ذلك الوحدات األخرى للحكم المحلي

79

80
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 1.7.8.4متويل
 2.7.8.4أليات توزيع املوارد املالية لدلوةل
 3.7.8.4مزيانية
 4.7.8.4أليات التضامن
 8.8.4توزيع الاختصاصات
 1.8.8.4مبادئ ومناجه
 2.8.8.4تنفيذ
 1.2.8.8.4توزيع الاختصاص النوعي
 2.2.8.8.4توزيع الاختصاص احمليل
 3.2.8.8.4توزيع الاختصاص الزمين
 4.2.8.8.4توزيع الاختصاص الشخيص
 3.8.8.4مراقبة
 4.8.8.4تعاون
 5.8.8.4عالقات دولية
 1.5.8.8.4ابرام املعاهدات
 2.5.8.8.4املشاركة يف املنظامت ادلولية أأو يف أأهجزهتا
81

 9.4انتخاابت وأليات ادلميقراطية املباشــرة
82
 1.9.4هجاز خمتص بتنظمي ومراقبة التصويت
83
 2.9.4اس تفتاءات وأليات أأخرى لدلميقراطية املبارشة
84
 1.2.9.4قبولية
 2.2.9.4أاثر
85
 3.9.4منط الاقرتاع
86
 1.3.9.4طرق التصويت
 4.9.4دوائر انتخابية
87
 5.9.4أأهلية الانتخاب
أنظر أيضا الكلمات-المفتاح  1.4.3.5و4.1.2.5

81

أجهزة المراقبة واإلشراف

82

بما في ذلك االستشارات الشعبية

83

بالنسبة للقضايا المتعلقة باالختصاصات أنظر الكلمة المفتاح 6.4.3.1

84

نسبي ،باألغلبية ،تفاضلي ،أحادي الخ..

85

على سبيل المثال مزج  ،تصويت إسمي ،وكيل الئحة ،تصويت أبيض

86
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 6.9.4متثيل ا ألقليات
 7.9.4معليات متهيدية
 1.7.9.4لواحئ انتخابية
88
 2.7.9.4تسجيل ا ألحزاب واملرحشني
89
 3.7.9.4ورقة التصويت
90
 8.9.4دعاية ومحةل انتخابية
 1.8.9.4متويل امحلةل
 2.8.9.4نفقات انتخابية
91
 3.8.9.4الولوج اىل وسائل االعالم
 9.9.4معليات التصويت
 1.9.9.4ماكتب التصويت
 2.9.9.4معازل
92
 3.9.9.4سري الاقرتاع
 4.9.9.4مراقبة هوية الناخبني
93
 5.9.9.4تسجيل املصوتني
94
 6.9.9.4كيفية التصويت
 10.9.4العتبة ادلنيا للمشاركة
 11.9.4احتساب
 1.11.9.4فرز
 2.11.9.4حمارض
 12.9.4اعالن النتاجئ
 13.9.4رقابة قضائية
بالنسبة للقضايا المتعلقة بالحقوق األساسية أنظر 2.41.3.5
بالنسبة إلنشاء األحزاب أنظر 1.10.5.4

87

88

على سبيل المثال أسماء األحزاب ،ترتيب ،عالمة ،رمز أو سؤال مرتبط باستفتاء

89

تنصيبات ،الخ ..إعالنات ،مناشير ،رسائل ،صحافة ،إذاعة وتلفزة،

90

بالنسبة لولوج وسائل اإلعالم إلى المعلومة أنظر  23.3.5و 25.3.4بالموازاة مع 41.3.5

91

حياد السلطات االنتخابية ،أحداث ،مساس بالنظام العام

92

توقيع الهوامش،وضع األختام الخ..

93

على سبيل المثال ،بصفة شخصية ،بالوكالة ،بالمراسلة ،عبر الطرق االلكترونية

94
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 14.9.4طعون غري قضائية
 15.9.4معليات الحقة عىل الانتخاابت
95

10.4ماليـــة عامـــة
 1.10.4مبادئ
 2.10.4مزيانية
 3.10.4حساابت
 4.10.4نقود
 5.10.4بنك مركزي
96
 6.10.4مؤسسات املراقبة
 7.10.4نظام رضييب
 1.7.10.4مبادئ
97
 8.10.4أأمالك عامة
 1.8.10.4خوصصة
 11.4قوات مسلحة ،وقوات حفظ ا ألمن ومصاحل الاس تعالمات
 1.11.4جيش
 2.11.4قوات ا ألمن
 3.11.4مصاحل الاس تعالمات
98

 12.4وسيــــط
 1.12.4تعيني
 2.12.4ضامانت الاس تقالل
 1.2.12.4مدة الانتداب
 2.2.12.4حاالت التنايف
 3.2.12.4حصاانت
 4.2.12.4اس تقالل مايل
تشمل هذه الكلمة المفتاح ملكية الدولة المركزية ،والجهات والبلديات ويمكن تطبيقها بالموازاة مع 8.4

95

مثال محكمة الحسابات

96

يشمل أيضا الحالة التي تملك فيها الجماعات العمومية مساهمة في شركة ما

97

وسيط ،مندوب برلماني ،مدافع عن الشعب ،لجنة حقوق اإلنسان الخ..

98

- 29 -

CDL-JU(2014)019cor

 3.12.4اختصاصات
 4.12.4تنظمي
 5.12.4عالقات مع رئيس ادلوةل
 6.12.4عالقات مع ا ألهجزة الترشيعية
 7.12.4عالقات مع ا ألهجزة التنفيذية
99
 8.12.4عالقات مع مؤسسات املراقبة املالية
 9.12.4عالقات مع ا ألهجزة القضائية
 10.12.4عال قات مع السلطات الفيدرالية أأو اجلهوية
 13.4سلطات ادارية مس تقةل

100

 14.4أأنشطة وهمام موكوةل لدلوةل بواسطة ادلس تور

101

 15.4مزاوةل وظائف عامة من قبل منظامت خصوصية
16.4عالقات دوليـــة
 1.16.4نقل الاختصاصات اىل هيئات دولية
 17.4الاحتاد ا ألورويب
 1.17.4هيلكة دس تورية
 1.1.17.4برملان أأورويب
 2.1.17.4جملس أأورويب
 3.1.17.4جملس الوزراء
 4.1.17.4جلنة أأوروبية
102
 5.1.17.4حممكة العدل لالحتاد ا ألورويب
 6.1.17.4البنك املركزي ا ألورويب
 7.1.17.4حممكة احلساابت
 2.17.4توزيع الاختصاصات بني الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
مثال محكمة الحسابات
تخويل اختصاصات إدارية ألشخاص قانون عام معنويين من خارج التسلسل اإلداري التقليدي .أنظر أيضا 8.6.4
أهداف الدولة
تعني فقط الجوانب المؤسساتية  :قضايا المسطرة ،القضاء ،التأليف إلخ  ...وقد تمت معالجتها في الفصل 1

99

100

101

102
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 1.2.17.4تعاون عادل بني املؤسسات وادلول ا ألعضاء
 2.2.17.4تفريع
 3.17.4توزيع الاختصاصات بني مؤسسات الاحتاد ا ألورويب
 4.17.4مسطرة معيارية
103

 18.4حاةل الاس تعجال وسلطات الاس تعجال
104
 5حقوق أأساسيــــة
 1.5اشاكليـــة عامـــة
 1.1.5مس تفيدون أأو أأحصاب احلقوق
 1.1.1.5وطنيون
 1.1.1.1.5وطنيون قاطنون ابخلارج
 2.1.1.5مواطنو الاحتاد ا ألورويب ومن يف وضعيهتم
 3.1.1.5أأجانب
 1.3.1.1.5الجئون وطالبو اللجوء
 4.1.1.5أأشخاص ذاتيني
105
 1.4.1.1.5قارصون
 2.4.1.1.5عاجزون
 3.4.1.1.5معتقلون
 4.4.1.1.5جنود
 5.1.1.5أأشخاص معنويون
 1.5.1.1.5أأشخاص القانون اخلاص املعنويون
 2.5.1.1.5أأشخاص القانون العام املعنويون
 2.1.5أاثر أأفقية
 3.1.5الزتام اجيايب لدلوةل
106
 4.1.5حدود وقيود
 1.4.1.5حقوق غري قابةل للتحديد
 2.4.1.5رشط حتديد عام/خاص
 3.4.1.5مراقبة بعدية للتحديد
حالة الحرب ،قانون عرفي ،كارثة طبيعية ،الخ..بالنسبة لقضايا حقوق اإلنسان أنظر أيضا الكلمة -المفتاح 1.4.1.5

103

الجوانب االيجابية والسلبية

104

بالنسبة لحقوق الطفل أنظر 44.3.5

105

معايير تحديد حقوق اإلنسان (شرعية ،هدف مشروع/ ،مصلحة عامة و نسبية) مفهرسة في الفصل 3

106
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107

108

 2.5مســـــاواة
 1.2.5نطاق التطبيق
109
 1.1.2.5أأعباء عامة
 2.1.2.5تطبيق
 1.2.1.2.5قانون خاص
 2.2.1.2.5قانون عام
 3.1.2.5ضامن اجامتعي
110
 4.1.2.5انتخاابت
 2.2.5معايري ال متيزي
 1.2.2.5جنس
ْ 2.2.2.5عرق
 3.2.2.5جذور اثنية
111
 4.2.2.5مواطنة أأو جنس ية
 5.2.2.5الانامتء الاجامتعي
 6.2.2.5داينة
 7.2.2.5سن
 8.2.2.5اعاقة جسدية أأو عقلية
 9.2.2.5أراء أأو انامتء س يايس
 10.2.2.5لغة
 11.2.2.5ميل جنيس
112
 12.2.2.5حاةل مدنية
 13.2.2.5متيزي الاختصاص الزمين
تشمل قضايا توقيف الحقوق انظر أيضا 18.4

107

بما في ذلك القضايا المتعلقة بعدم التمييز العنصري

108

ضرائب وواجبات أخرى تجاه الدولة

109

"شخص واحد صوت واحد"

110

«الجنسية تعني الرابطة القانونية بين شخص ودولة ،وال تعني  STE n° 166حسب االتفاقية األوروبية حول الجنسية لسنة 1997
الجذور اإلثنية للشخص» (المادة )2

111

وفيما يخص آثار االتفاقية فإن مصطلحي " جنسية و" مواطنة" يعتبران مرادفين(فقرة  ،23تقرير تفسيري)
مثال التمييز بين أشخاص عزاب وأشخاص متزوجين

112
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 3.2.5متيزي اجيايب
 3.5حقوق مدنية وس ياسيــــة
 1.3.5احلق يف الكرامة
 2.3.5احلق يف احلياة
 3.3.5منع التعذيب واملعامالت غري االنسانية واملهنية
 4.3.5احلق يف السالمة اجلسدية والنفس ية
 1.4.3.5معامالت وجتارب علمية وطبية
113
 5.3.5حرية خشصية
 1.5.3.5حرمان من احلرية
114
 1.1.5.3.5توقيف
 2.1.5.3.5اجراءات غري جنائية
 3.1.5.3.5اعتقال احتياطي
 4.1.5.3.5اس تفادة حبرية مرشوطة
 2.5.3.5منع العمل الشاق أأو االجباري
115
 6.3.5حرية التنقل
 7.3.5احلق يف الهجرة
 8.3.5احلق يف املواطنة أأو اجلنس ية
116
 9.3.5احلق يف االقامة
 10.3.5حرية السكن واالقامة
 11.3.5حق اللجوء
 12.3.5احلق يف ا ألمن
 13.3.5ضامانت مسطرية ،حقوق ادلفاع وحمامكة عادةل
 1.13.3.5نطاق التطبيق
 1.1.13.3.5مسطرة دس تورية
 2.1.13.3.5مسطرة مدنية
 3.1.13.3.5مسطرة جنائية
 4.1.13.3.5مسطرة ادارية منازعاتية
تعني هذه الكلمة  -المفتاح أيضا "الحرية الشخصية" .وينبغي أن تشمل مثال مراقبة الهوية والتفتيش الجسدي والتوقيف اإلداري

113

حراسة نظرية ،إجراءات أمنية

114

تشمل القضايا المتعلقة بمنح جواز السفر أو وثائق سفر أخرى

115

يمكن أن تشمل قضايا الترحيل والتسليم

116
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 5.1.13.3.5مسطرة ادارية غري منازعاتية
 2.13.3.5طعن فعيل
117
 3.13.3.5الولوج اىل احملامك
118
 " 1.3.13.3.5قايض طبيعي"  /حممكة حمدثة بقانون
 2.3.13.3.5االحاةل اىل القضاء
119
 4.13.3.5درجة مزدوجة للتقايض
 5.13.3.5أأثر موقف للطعن
 6.13.3.5حق الشخص يف الاس امتع اليه
120
 7.13.3.5حق املشاركة يف املسطرة
 8.13.3.5حق الاطالع عىل امللف
 9.13.3.5اشهار املناقشة
 10.13.3.5مشاركة احمللفني
 11.13.3.5اشهار ا ألحاكم
 12.13.3.5احلق يف تبليغ القرار
 13.13.3.5أأجل معقول
 14.13.3.5اس تقالل
121
 15.13.3.5عدم التحزي
 16.13.3.5منع تشديد العقوبة
 17.13.3.5رشعية االثبااتت
 18.13.3.5تعليل
 19.13.3.5املساواة بني ا ألطراف يف الوسائل
 20.13.3.5مبد أأ التواهجية
 21.13.3.5لغات
 22.13.3.5قرينة الرباءة
 23.13.3.5احلق يف الامتناع عن الالكم
 1.23.13.3.5احلق يف عدم التجرمي اذلايت
بما في ذلك الحق في القاضي المنصوص عليها قانونا .بالنسبة للقضايا المتعلقة بإحداث المحاكم االستثنائية انظر أيضا الكلمة
المفتاح 12.7.4

117

في مدلول المادة  1.6من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

118

تعني هذه الكلمة المفتاح الحق في طعن قضائي

119

تشمل الحق في المشاركة في الجلسة

120

بما في ذلك تجريح القاضي

121
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 2.23.13.3.5احلق يف عدم جترمي الزوجة/الزوج/ا ألقارب
 24.13.3.5احلق يف معرفة أأس باب الاعتقال
 25.13.3.5احلق يف االخبار ابالهتام
 26.13.3.5احلق يف ال متكن من الوقت الاكيف ومن التسهيالت الرضورية العداد القضية
 27.13.3.5احلق يف احلصول عىل مساعدة حمايم
 1.27.13.3.5احلق يف تغطية مصاريف املساعدة القضائية
 28.13.3.5احلق يف اس تجواب الشهود
 14.3.5عدم جواز حمامكة خشص مرتني عن نفس الفعل
 15.3.5حقوق حضااي ا ألفعال اجلنائية
 16.3.5مبد أأ تطبيق القانون ا ألصلح
 17.3.5احلق يف التعويض عن ا ألرضار اليت تس ببت فهيا القوة العمومية
122
 18.3.5حرية املعتقد
 19.3.5حرية الرأأي
 20.3.5حرية العبادات
123
 21.3.5حرية التعبري
 22.3.5حرية الصحافة املكتوبة
 23.3.5احلقوق املتعلقة بوسائل االتصال السمعي البرصي ،ووسائل االتصال امجلاهريي
 24.3.5احلق يف االخبار
 25.3.5احلق يف شفافية االدارة
 1.25.3.5احلق يف الولوج اىل الواثئق االدارية
124
 26.3.5خدمة وطنية
 27.3.5حرية تأأسيس امجلعيات
 28.3.5حرية الاجامتع
 29.3.5احلق يف املشاركة يف احلياة العامة
 1.29.3.5احلق يف مزاوةل ا ألنشطة الس ياس ية
 30.3.5حق املقاومة
 31.3.5احلق يف الرشف و السمعة
 32.3.5احلق يف احلياة اخلاصة
تشمل هذه الكلمة -المفتاح على الخصوص الحرية الدينية السيما في جوانبها الفردية  .تعبيراتها الجماعية تم ضبطها من خالل
"الكلمة المفتاح " حرية العبادات"
122

هذه المفردة  -المفتاح تشمل أيضا الحق في إعطاء معلومة بكل حرية

123

ميليشيا ،اعتراض عقائدي الخ..

124
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 1.32.3.5حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص
125
 33.3.5احلق يف احلياة العائلية
 1.33.3.5النسب
 2.33.3.5مرياث
 34.3.5احلق يف الزواج
 35.3.5عدم انهتاك حرمة املسكن
 36.3.5عدم انهتاك االتصاالت
 1.36.3.5املراسالت
 2.36.3.5املاكملات الهاتفية
 3.36.3.5اتصاالت الكرتونية
 37.3.5حق الالامتس
 38.3.5عدم رجعية القانون
 1.38.3.5قانون جنايئ
 2.38.3.5قانون مدين
 3.38.3.5قانون اجامتعي
 4.38.3.5قانون رضييب
126
 39.3.5حق امللكية
 1.39.3.5نزع امللكية
 2.39.3.5ت أأممي
 3.39.3.5حتديدات أأخرى
 4.39.3.5خوصصة
 40.3.5حرية اس تعامل اللغات
 41.3.5حقوق انتخابية
 1.41.3.5حق التصويت
 2.41.3.5حق الرتحش
 3.41.3.5حرية التصويت
 4.41.3.5اقرتاع رسي
 5.41.3.5اقرتاع مبارش/غري مبارش
 6.41.3.5وترية وحصة الانتخاابت
 42.3.5احلقوق يف املادة الرضيبية
جوانب استعمال االسم تمت معالجتها سواء هنا أو في نطاق " الحق في الحياة الخاصة"

125

بما في ذلك قضايا التعويض

126
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 43.3.5احلق يف تفتح الشخصية
 44.3.5حقوق الطفل
 45.3.5حامية ا ألقليات او ا ألشخاص املن متني اىل أأقليات
 4.5حقوق اقتصادية ،اجامتعــية وثقافـــية
 1.4.5حرية التعلمي
 2.4.5احلق يف التعلمي
 3.4.5احلق يف الشغل
127
 4.4.5حرية اختيار املهنة
 5.4.5حرية مزاوةل نشاط مدر لدلخل
128
 6.4.5حرية التجارة والصناعة
 7.4.5حامية املس هتلكني
 8.4.5حرية التعاقد
 9.4.5حق الولوج اىل الوظائف العامة
 10.4.5حق االرضاب
129
 11.4.5حرية نقابية
12.4.5حق امللكية الفكرية
 13.4.5احلق يف السكن
 14.4.5احلق يف الضامن الاجامتعي
 15.4.5احلق يف التعويض عن البطاةل
 16.4.5احلق يف التقاعد
 17.4.5احلق يف ظروف معل منصفة ومالمئة
 18.4.5احلق يف مس توى عيش اكف
 19.4.5احلق يف الصحة
 20.4.5احلق يف الثقافة
 21.4.5حرية علمية
 22.4.5حرية فنية
 5.5حقـــوق جامعيـــــة
تعني هذه الكلمة المفتاح أيضا " حرية الشغل "

127

يشمل هذا المصطلح أيضا حرية المبادرة

128

يشمل حقوق األشخاص المتعلقة بالنقابات وحقوق النقابات وحقوق إبرام اتفاقيات جماعية في مجال الشغل

129
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 1.5.5احلق يف البيئة
 2.5.5احلق يف الت منية
 3.5.5احلق يف السمل
 4.5.5احلق يف تقرير املصري
 5.5.5حقوق الشعوب ا ألصلية ،حقوق الساكن ا ألصليني

