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احملوكة ادلس خوزًة يف مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان-اًـصاق
(حبر حتًََل ملازن)
اًلايض ؾامثن ايسني ؿًل

٠

 ٠جمَس اًضوز  ،اكَمي هوزذس خان ،اًـصاق
______________________________________________________________________________________

املس خزَط
ثُـس اًـساةل ادلس خوزًة من ّممّياث ادلوةل اًلاهوهَة يف ادلول املـارصت ،واًيت ثضمن ثعحَق احاكم اًيعوض ادلس خوزًة تعوزت حصَحة ،وان احملامك اًـََا واًيت ًعَق ؿَهيا احِا ًان
ابحملامك ادلس خوزًة ،يه اًيت ثلوم هبشٍ املِمة .ومت ثيؼمي اوضاء احملوكة ادلس خوزًة يف مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان-اًـصاق املعاذق ؿَََ من كدي جصملان اكَمي هوزذس خان اًـصاق
ؿام ً 5003ـصضَ ؿىل الاس خفذاء اًضـيب ،ؿىل اًصمغ من اًلاء كاهون اكصاز املرشوغ زمق (ً )31س يَ  5002املـسل و كصاز ثعسًق املرشوغ ًـصضَ ؿىل صـة اكَمي هوزذس خان-
اًـصاق يف اس خفذاء ؿام ري زمق ً 2س ية  5003تعسوز كاهون زمق (ً )4س ية  5032كاهون اؿساذ مرشوغ ذس خوز هوزذس خان-اًـصاق ًالس خفذاء ،اال ان املرشوغ نمثصت ٌَجِوذ
اًفىصًة اًلاهوهَة يف الاكَمي نيىن الاؾامتذ ؿَََ  .وازياء ُشا اًححر الحؼيا وحوذ تـغ املثاًة يف ثيؼمي اوضاء احملوكة ادلس خوزًة يف املرشوغ ،وركل خبعوض جضىِي احملوكة
وادذعاظاهتا ،تـسما حبثيا يف الاسس ادلس خوزًة ٌَمحامك ادلس خوزًة يف ادلساثري امللازهة ،مثي ذس خوز اًوالايث املخحست الامصٍىِة ًس ية  3123وذس خوز املاهَا الاحتاذًة ًس ية
3343و ذس خوز مجِوزًة فصوسا ًس ية  3322وذس خوز اس حاهَا ًس ية  3312و ذس خوز مجِوزًة اًـصاق ًس ية  ،5002وزنّزان ؿىل ذس خوز والًة ابفازاي ًس ية  3341هبش
اًعسذ ،واذرتانٍ نسس خوز منوريج الكَمي يف ذوةل احتاذًة ويه املاهَا الاحتاذًة .وىصاٍ ذس خوزاً منورحِ ًا اًض ًا خبعوض اوضاء احملامك ادلس خوزًة يف الاكاًمي .وحي  ٍى لي ثيؼمي
جضىِي وادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًة املزمؽ اوضاهئا مبوحة املواذ ( )32-33من مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان -اًـصاق واوسجاهما مؽ املـاًري املخحـة يف ادلساثري امللازهة ،من
اًرضوزي ان حيشو حشو ذس خوز والًة ابفازاي .وؿىل وخَ اخلعوض ًخفاذي اخلَط تني ادذعاظاث اًلضاء ادلس خوزي وادذعاظاث اًلضاء االذازي ،وؿىل ضوء ركل اكرتحٌا
احصاء ثـسًالث يف تـغ املواذ يف مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان خبعوض جضىِي وادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًة و اضافة مواذ ادص رضوزًة .
مفاثَح اًلكٌلث :اًـساةل ادلس خوزًة ،احملوكة ادلس خوزًة ،ادلساثري امللازهة ،ذس خوز والًة ابفازاي ،مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان
______________________________________________________________________________________

 .3امللسمة
ارا اكن الكَمي هوزذس خان هَان اكَميي مضن ادلوةل الاحتاذًة اًـصاكِة مـرتف تَ يف
املاذت ( )331من ذس خوز  ،5002واذلي هط اًض ًا يف املاذت ( )350مٌَ ؿىل اهَ (
ًلوم الاكَمي توضؽ ذس خوز هل  ، )..،ذلا فان ؿسم وحوذ ذس خوز ًِشا الاكَمي هلط من
اًرضوزي ثالفَِ .وُشا ما ذفؽ اًربملان اًىوزذس خاين يف ادلوزت الاهخزاتَة اًثاهَة تبأن
ًلوم تدرشًؽ كاهون اكصاز ذس خوز اكَمي هوزذس خان زمق (ً )31س ية  5002تخبأزخي
 ، 5002 /33/51وان ًعاذق تلصازٍ املصمق ( )2اًعاذز تخبأزخي  5003/1/52ؿىل
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق ًـصضَ ؿىل الاس خفذاء اًـام .ونشكل ظسز
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كاهون زمق (ً )4س ية  5032كاهون اؿساذ مرشوغ ذس خوز هوزذس خان-اًـصاق
ًالس خفذاء اذلي اًلى اًلاهون واًلصاز املشهوزٍن.
وان اوضاء حموكة ؿََا ًخرخط تخسط زكاجهتا ؿىل ذس خوزًة اًلواهني واًحت يف
اًلضااي و املياسؿاث راث اًعحلة ادلس خوزًة امص رضوزي يف ادلوةل اًلاهوهَة املـارصت
 ،وًعَق يف اكَة ذول اًـامل ؿىل ُشا اًيوغ من احملامك جسمَة احملوكة ادلس خوزًة او
احملوكة اًـََا ،هوهنا متازش زكاجهتا يف اؿىل ذزخاث اًصكاتة اًلضائَة و ثخت يف اًلضااي
املعريًة ذاذي ادلوةل  .وان بًَة جضىِي احملوكة و حتسًس ادذعاظاهتا يف ظَة
ادلس خوز نفِةل تيجاخ احملوكة يف أبذاء املِام اًيت ثلؽ ؿىل ؿاثلِا.
امهَة اًححر وهعاكَ
ؿىل اًصمغ من ظسوز كؼاهون زمق (ً )4سؼ ية  5032كؼاهون اؿؼساذ مرشؼوغ ذسؼ خوز
هوزذس خان-اًـصاق ًالس خفذاء واذلي مت مبوحدَ اًلاء اًلؼاهون زمق (ً )31سؼ ية  5002و
كؼؼصاز زمق (ً )2سؼؼ ية  ، 5003اال ان املرشؼؼوغ اذلي مت ثعؼؼسًلَ مؼؼن كدؼؼي اًربملؼؼان
اًىوزذس خاين ًـصضَ ؿىل الاس خفذاء اًـام مٌش ؾرشؼ سؼ يواث ،اكن هخؼاح ؼصت ا ِؼوذ
اًفىصًة يف الاكَمي ،ومل ًمت ذزاس خَ تعوزت اكفِؼة دل الااكذنيؼني .ذلا فؼان امهَؼة ُؼشا
اًححر حوكؼن يف ؿؼسم وحؼوذ ذزاسؼة مس خفِضؼة ًِؼشا املرشؼوغ ،وذاظؼة فؼ ًخـَؼق
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ابوضاء احملوكة ادلس خوزًة ،وىص من اًرضوزي ذزاسة املرشوغ من اكفة حواهحَ ،واهيا
أبزثبأًيا اًححر يف جمؼال مـؼني يف ُؼشا املرشؼوغ ،وركل خبعؼوض مؼا وزذ فِؼَ ثضؼبأن
اوضاء احملوكة ادلس خوزًة وادذعاظاهتا.
حِر ان املاذت ( )33من مرشؼوغ ذسؼ خوز اكَؼمي هوزذسؼ خان هعؼت ؿؼىل مؼاًًل (
ثؤسس تلؼاهون احملوكؼة ادلسؼ خوزًة ًىوزذسؼ خان اًـؼصاق) و مت ثيؼؼمي جضؼىِي احملوكؼة
املشهوزت يف املؼواذ ( 35و  31و  )34مؼن املرشؼوغ .نؼٌل ان املؼاذت ( )32هعؼت ؿؼىل
ادذعاظؼؼاث احملوكؼؼة ادلس ؼ خوزًة .ان ُؼؼشٍ امل ؼواذ حباخؼؼة اف ذزاسؼؼة وملـصفؼؼة مؼؼس
اوسجاهما مؽ همام احملامك ادلس خوزًة يف تـغ ادلول ،مثي اًوالايث املخحست الامصٍىِة و
فصوسا و املاهَا الاحتاذًة و اس حاهَا و مجِوزًة اًـصاق الاحتاذي و الاكاًمي ،وؿىل اًوخَ
اخلعوض اكَمي ابفازاي .ذلا فان امهَة اًححر حىون يف موضوؿَ تسزاسة وحتََي املؼواذ
املخـَلة ابوضاء احملوكة ادلس خوزًة يف مرشوغ ذس خوز الاكَمي وملازىهتؼا تسسؼاثري تـؼغ
ادلول او أبكاًمي ادص ٌَخـصف ؿىل كوهتا و ماكمن اخلَي فهيا .و اذرتان ذسؼ خوز والًؼة
ابفازاي نمنورح ٌَملازهة ،ألهَ نيثي ذس خوز انرب اكَمي او والًة يف املاهَا الاحتاذًة .
.
ُسف اًححر
ان ُسف اًححر ٍوكن يف ااثزت اًدساؤل اًصئُيس ًِشا اًححر واذلي س يحبأول
الاخاتة ؾيَ ُو :مس اوسجام مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان خبعوض اوضاء
احملوكة ادلس خوزًة مؽ ذساثري ادلول الادص و ذس خوز اكَمي ابفازاي؟
مهنج اًححر
ان املهنج املخحؽ يف ذزاسدٌا ُو مهنج حتًََل ملازن ،حِر حنَي املواذ ادلس خوزًة يف
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان و هلازهنا ابملواذ ادلس خوزًة يف ذساثري تـغ ادلول و
الاكاًمي الادص و ابالدط ذس خوز اكَمي ابفازاي.
دعة اًححر
اوسجام ًا مؽ موضوغ اًححر كسميا اًححر اف مدحثني ،س يرعط املححر ا ألول
ً ألساش ادلس خوزي ٌَمحامك ادلس خوزًة يف تـغ ادلول ويف والًة ابفازاي ،أبما يف
املححر اًثاين هخعصق فَِ اف مس مالمئة اوضاء احملوكة ادلس خوزًة يف مرشوغ
ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق مؽ ادلساثري امللازهة.
ويف اخلخام س يشهص امه الاس خًذاخاث اًيت ثوظي اًححر اٍهيا وثلسمي تـغ
امللرتحاث و اًخوظَاث.
و و أبزحو ان اهون موفلا يف اًححر ومن هللا اًخوفِق.
املححر الأول
الاساش ادلس خوزي ٌَمحامك ادلس خوزًة يف تـغ ادلول ويف والًة ابفازاي
س يدٌاول او ًال يف املعَة الاول الاساش ادلس خوزي الوضاء احملامك ادلس خوزًة يف
تـغ ادلول ،ومن مث هححر يف املعَة اًثاين احملوكة ادلس خوزًة يف ذس خوز والًة
ابفازاي يف أبملاهَا الاحتاذًة
املعَة الأول
الاساش ادلس خوزي ٌَمحامك ادلس خوزًة يف ذساثري تـغ ادلول
اظحح من اًحسهييي ان احس ازاكن ذوةل اًلاهونُ ،و وحوذ كضاء فـال وكاذز
ومس خلي ؾن تلِة اًسَعاث من اخي حٌلًة احللوق و احلصايث (ظََحا ،5005 ،ض
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 ،)12وحتلِق اًـساةل يف اجمل لؽ ،سواء أباكن ُشا اًلضاء كضاء َا ؿاذاي او اذاز ًاي او
ذس خوز ًاي  .و ارا اكن امه همام اًلضاء ادلس خوزي ُو اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني،
فان ُشٍ اًصكاتة يه هدِجة ملحس أب ؿَوًة او مسة ادلس خوز(صىص  ،3334 ،ض. )311
حِر اهَ من ذالًِا حىون اًسَعة اًدرشًـَة مَزمة ابظساز اًلواهني اًيت ال ثـازط
اًيعوض ادلس خوزًة .ذلا فان ٌَلضاء ادلس خوزي ذوز واحض يف ادلوةل اًلاهوهَة ؾيسما
نيازش ُشا اًلضاء ظالحِخَ يف اًلاء اًلواهني كري ادلس خوزًة.
ؾصف اًربوفسوز ذمٌَىو زوسو ) (  Dominique Rousseauاًـساةل
ادلس خوزًة تبأهنا يه ( ثكل اًسَعة املـعات ألصزاض ًـَيوا ًَلميوا و ٍصاكدوا وًـاكدوا
ؿسم املالءمة ادلس خوزًة ألؾٌلل ظسزث ؾن اًسَعاث اًـامة ،وتعوزت ذاظة اًلواهني
اًيت ًّلصُا اًيواة ) (صىص ،5034 ،ض  ).31ومبا ان اًـساةل ادلس خوزًة يه اًيت
ًياظ هبا حي املياسؿاث املخـَلة تخعحَق و ثفسري هط رو كمية ذس خوزًة من كدي
احملوكة ادلس خوزًة ،ذلا فان مسبأةل وحوذُا ثعصخ يف ادلول اًيت ًِا ذساثري ابملفِوم
احلسًر (.صىص ،5034 ،ض . )511
ومن ذالل ثعوز اجمل لؽ اًخرشي و مؤسساث ادلوةل احلسًثة و ذاظة يف اًلصن
اًـرشٍن ػِصث تـغ الاسس الوضاء احملامك ادلس خوزًة يف ذساثري ادلول  ،و نيىن
ثياول ثكل الاسس من خاهحني ،اوهلٌل الاسس املخـَلة تدضىِي اًلضاء ادلس خوزي و
اثىهيٌل الاسس املخـَلة ابدذعاظاث اًلضاء ادلس خوزي .وس يدٌاوهلٌل يف اًفصؿني
اًخاًَني:
اًفصغ الأول :الاسس املخـَلة تدضىِي اًلضاء ادلس خوزي
اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ادذعاض زئُيس ٌَلضاء ادلس خوزي  ،وان اظي ُشٍ
اًصكاتة ًـوذ اف والايث املخحست الامصٍىِة اًيت اوضبأث حموكة ؿََا و اًيت مازست
اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني(همسي  ،5033 ،ض  .)51مبا ان اًلضاء ادلس خوزي
نيثي اًلمة يف اًِصم اًلضايئ ذاذي ادلوةل  ،واهَ حيمي ادلس خوز و حازس ًا أبمِي ًا ًخعحَق
او ثيفِش هعوظَ .ذلا ال تس ان ًمت جضىِي ُشا اًلضاء مبوحة هعوض يف ظَة
ادلس خوز ،ال حصك ركل ٌَلواهني اًـاذًة .وُشا ما هعت ؿَََ ملسمة اًفلصت الاوف من
املاذت اًثاًثة يف ذس خوز اًوالايث املخحست الامصٍىِة ًس ية ( 3123املـسل ) 3335
ابًـحازت اًخاًَة( :ثياظ اًسَعة اًلضائَة يف اًوالايث املخحست مبحوكة ؿََا واحست.)..
وؿىل اًصمغ من ان ادلس خوز مل نييح احملامك حق اًصكاتة اًلضائَة ؿىل اًدرشًؽ رصاحة،
وًىن اًفالسفة اًس َاس َون يف اًوالايث املخحست الامصٍىِة اكهوا ًـخلسون ابهَ ال ًوخس
صم ابن املؤسسني ٌدلس خوز كعسوا اجياذ اًصكاتة اًلضائَة ؿىل ذس خوزًة
اًلواهني(اخلعَة ،5030 ،ض  .)211ونٌل س يالحغ ركل الحلا هَف مازست
احملوكة اًـََا ُشا الادذعاض.
و مبا ان ذس خوز اًوالايث املخحست الامصٍىِة ًس ية  3123املـسل مل ًيط ؿىل هَفِة
جضىِي ُشٍ احملوكة .وًىن وفلا ٌَفلصت اًثاهَة من املاذت اًثاهَة من ادلس خوز ًمت حصص َح
كضات احملوكة اًـََا من كدي اًصئُس وجية موافلة اًىوهلصش ؿىل ركل .وال صم ان
ثـَني كضات احملوكة اًـََا ترتص َح اًصئُس يف ركل احلني اكن ثعوزاً هحري ًا يف اس خلالل
اًلضاء و اس خلالل احملامك اًـََا  ،ومن ُيا كال اًلايض الامصٍيك ()Jackson
خاهسون  ( :ان احملوكة اًـََا اوضئت تعصًلة ختخَف ؾن اوضاء احملامك اًـََا  ،يف تدلان
اًـامل ا ألدص  ،ففي أبوزاب اكن مجَؽ اًلضات ذاضـني الزاذٍ املكل ،أبما يف اًوالايث
املخحست ،فان اًوضؽ خمخَف ،ار اؾخرب ممثَو اًضـة ا ألمصٍيك وحوذ حموكة ؿََا مس خلةل
امص رضوزي ورضوزت وحوذ اًىوهلصش واًسَعة اًخيفِشًة ،الكصاز اًـسل وضٌلن
الاس خلصاز ادلاذًل) (هل ًال ؾن ا حوزي و اخلفايج ،5031 ،ض . )444

املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق
وًحسو ان ُشٍ اخلعوت يف جضىِي اًلضاء ادلس خوزي يف ذس خوز اًوالايث املخحست
الامصٍىِة كس ذفؽ ابًفلَ اًلاهوين ادلس خوزي ذزاسة وضؽ اًلضاء و احملامك ؿىل ضوء
ادلس خوز ادلنيلصاظي ().Benjamin, F,1946,p1
ويف املاهَا الاحتاذًة هعت املاذت ( )35من ذس خوز س ية  3343ؿىل اوضاء احملوكة
ادلس خوزًة ،و ثضبأن حىوٍن احملوكة ً ،لس هعت اًفلصت ( )3من املاذت ( )34من
ادلس خوز ؿىل ماًًل  (:ثخبأًف احملوكة ادلس خوزًة الاحتاذًة من كضات احتاذًني و أبؾضاء
بدصٍنًًُ .ذرة هعف أبؾضاء احملوكة ادلس خوزًة الاحتاذًة من كدي اًحوهسس خاػ تُامن
ًًذرة اًيعف الدص من كدي اًحوهسسرتاث ( . )1وال جيوس أبن ٍىون ُؤالء أبؾضاء
يف اًحوهسس خاػ  ،أبو يف اًحوهسرساث ،أبو يف احلىومة الاحتاذًة ،أبو ف ًلاتَِا من
َُئاث يف اًوالايث.
ان اجملَس ادلس خوزي اًفصويس اذلي نيثي اًلضاء ادلس خوزي يف فصوسا كس أبوضبأ
مبوحة املاذت ( )21من ادلس خوز اًفصويس ًس ية  .3322ووفل ًا ٌٌَلذت املشهوزت  ،فبأهَ
ًخبأًف اجملَس ادلس خوزي من جسـة أبؾضاءً ،خوف لك مهنم مٌعحَ ًفرتت كري كاتةل
ٌَخجسًس من جسؽ س يواث .و ًمت جتسًس زَر أبؾضاء اجملَس ادلس خوزي لك زالج
س يواث .نٌل و ًمت ثـَني زالزة من أبؾضائَ من كدي زئُس ادلِوزًة ،وزالزة من كدي
زئُس ادلـَة اًوظيَة ،وزالزة من كدي زئُس جمَس اًض َود ،فض ًال ؾن اؾضاء
مـَيون مس احلَات ومه زؤساء ادلِوزًة اًساتلون  ،وتشكل فان اؾضاء اجملَس
ادلس خوزي اًفصويس ال ًَزم ان ٍىوهوا من اًلضات او املخرععني يف اًلاهون(ؾحسٍ امام
 ،5002 ،ض .)333-330
ويف اس حاهَا فان ذس خوز س ية  3312كس ثياول يف اًحاة اًخاسؽ مٌَ جضىِي احملوكة
ادلس خوزًة ،حِر هعت اًفلصت ( )3من املاذت (  )323من ادلس خوز ؿىل اهَ ثخبأًف
احملوكة ادلس خوزًة من ازين ؾرش ؾضو ًا ًـَهنم املكل ،وًلرتخ جمَس اًيواة أبزتـة مهنم
تبأكَحَة زالزة أبدٌلش أبؾضائَ وتيفس ا ألكَحَة ًلرتخ جمَس اًض َود أبزتـة أبؾضاء
بدصٍن ،نٌل ثلرتخ احلىومة ؾضوٍن وًلرتخ اجملَس اًـام ٌَسَعة اًلضائَة ؾضوٍن (.)2
وُىشا هالحغ ان جضىِي احملامك اًـََا او احملامك ادلس خوزًة يف ظَة ادلس خوز امللازن
اظحح من املـاًري ادلوًَة  ،وان ركل ًضمن زظاهة و اس خلالًَة ُشٍ احملوكة و أبذاء
هماهما تيجاخ .وُشا ما مل ًبأذش تَ ادلس خوز اًـصايق ًس ية  5002خبعوض جضىِي
احملوكة الاحتاذًة اًـََا ،حِر هعت اًفلصت اثهَ ًا من املاذت( )35ؿىل اهَ (ثخىون
احملوكة الاحتاذًة اًـََا من ؿسذ من اًلضات وذرباء يف اًفلَ الاساليم وفلِاء اًلاهون ،
حيسذ ؿسذمه وثيؼم ظصًلة ادذَازمه ومعي احملوكة تلاهون ٌسن ابكَحَة زَيث اؾضاء
جمَس اًيواة) .وتشكل فان ذس خوز اًـصاق حصك بًَة جضىِي احملوكة و معَِا ٌَلاهون
اذلي مل ًعسز حلس الن .وًىن ًحسو ان املرشغ ادلس خوزي اًـصايق كس احاظ ركل
تـياًة ذاظة  ،ؾيسما اصرتظ يف ظسوز اًلاهون هبشا اًضبأن موافلة اكَحَة زَيث اؾضا
جمَس اًيواة.
اًفصغ اًثاين :الاسس املخـَلة تبأدذعاظاث اًلضاء ادلس خوزي
ان احملوكة اًـََا  Supreme Courtيف اًوالايث املخحست الامصٍىِة ثلف ؿىل مقة
اًِصم اًلضايئ و اهَط هبا هوؿان من الادذعاظاث  :الادذعاض الاول هكحوكة
ابدلزخة الاوف ثيؼص اف ادلؿاو اًيت ٍىون ظصفِا احس اًوالايث ،وادلؿاو
املخـَلة تبأؾضاء اًسكل ادلتَومايس  .اما الادذعاض اًثاين ٌَمحوكة اًـََا فِو اًيؼص
يف اًعـون املوهجة اف احاكم حمامك الاس خئٌاف هكحوكة متَّي  ،نٌل ختخط ابًيؼص يف
ادلؿاو اًيت هؼصهتا احملامك ا زئَة املضلكة من زالزة كضات و ذاظة ادلؿاو املخـَلة
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تـسم ذس خوزًة اًيعوض اًلاهوهَة (َلوذ ،5001 ،ض  4-1و ثوين ،5003 ،ض
.) 23
وتشكل فبأن احملوكة اًـََا يف اًوالايث املخحست الامصٍىِة ال متازش ادذعاض اًصكاتة ؿىل
ذس خوزًة اًلواهني تعوزت مدارشت ،اي ؾن ظصًق اًصكاتة تعصًق ادلؾو الاظََة ،تي
متازش ُشٍ اًصكاتة ؾن ظصًق ادلفؽ(املعسق ، )330 ،3321 ،اذلي ًثاز ازياء اًيؼص
يف ادلؿاو امام احملامك  ،وٍصحؽ ثبأزخي ُشا الادذعاض ٌَمحوكة اًـََا اف ؿام 3201
و ان ُشا اًيوغ من اًصكاتة من اتخاكز اًلايض (حون مازصال) (صىص ،5034 ،ض
 .)31يف ؿام  3201اظسزث احملوكة اًـََا حىٌل ثضمن اكصاز ًا ٌَمحامك ثسَعة حبر
ذس خوزًة اًلواهني و انس اًلايض حون مازصال زئُس احملوكة بهشاك ؿىل حق اًلضاء
يف الامذياغ ؾن ثعحَق هط كاهوين خياًف ما ٍصذ يف ادلس خوز من هعوض و احاكم و
اوزذ جحج ًا ًخربٍص اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني زمغ ذَو ادلس خوز الامصٍيك و
ثـسًالثَ من هط رصحي جيّي ركل (اخلعَة ،5030 ،ض .)213
اما ادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًة  Bundesverfassungsgerichtيف املاهَا
الاحتاذًة ،فلس هعت ؿَهيا املاذت ( )31من ذس خوز املاهَا الاحتاذًة ًس ية  3343و
ركل من ذالل ؿست فلصاث( 3و 5و 1و  4أب و 4ة و 4ح) ،واًيت جضمي ثفسري
اًلاهون ا ألسايس يف حاةل حسوج مٌاسؿاث او ؾيس وكوغ ذالفاث أبو صىوك حول
اجساق اًلاهون الاحتاذي أبو كاهون اًوالايث ً
صًلك وموضوؿًا مؽ اًلاهون ا ألسايس ،أبو
حول اجساق كواهني اًوالايث مؽ أبي كاهون احتاذي أبدص ،وركل تيا ًء ؿىل ظَة من
احلىومة الاحتاذًة ،أبو احس حىوماث اًوالايث ،أبو من زتؽ أبؾضاء اًحوهسس خاػ؛ او
ؾيس الادذالف حول ما ارا اكن أبحس اًلواهني ًفي ابًرشوظ اًوازذت يف اًفلصت ( )5
من املاذت  15وركل تيا ًء ؿىل ظَة من اًحوهسرساث ،أبو من حىومة احس
اًوالايث ،أبو من اجملَس اًدرشًـي الحس اًوالايث؛ او ؾيس الادذالف حول حلوق
وواحداث الاحتاذ واًوالايث ،وتوخَ ذاض دل ثيفِش اًلواهني الاحتاذًة من كدي
اًوالايث ،ودل ممازسة املصاكدة الاحتاذًة؛ او ؾيس حسوج أبي مٌاسؿاث أبدص تني
الاحتاذ واًوالايث حول كضااي ثخـَق ابًلاهون اًـام ،أبو تني اًوالايث اخملخَفة ،أبو
ذاذي احس اًوالايث ،اال ارا مت اٌَجوء اف حموكة أبدص ؛ او ؾيس حسوج أبي
مٌاسؿاث أبدص تني الاحتاذ واًوالايث حول كضااي ثخـَق ابًلاهون اًـام ،أبو تني
اًوالايث اخملخَفة  ،واًضاكو ادلس خوزًة ،اًيت جيوس ألي صخط أبن ٍصفـِا اف احملوكة
تسؾو أبن اًسَعاث اًـامة كس اىهتىت أبحس حلوكَ ا ألساس َة ،واًضاكو
ادلس خوزًة املصفوؿة من اًحدلايث ،أبو الاحتاذاث اًحدلًة تسؾو اىهتاك حلِا يف االذازت
اذلاثَة  ،و اًحت يف صاكو ثلسهما مجـَاث ضس كصازاث تـسم الاؿرتاف هبا وحزة
من أبخي دوط الاهخزاابث ادلـَة الاحتاذًة ا ألملاهَة .
و مبا ان اجملَس ادلس خوزي  Le Conseil constitutionnelيف فصوسا ًددؽ اسَوة
وكايئ فلط ٌَمصاكدة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني حي  ؿام  ،)3(5002و نٌل س حق وكَيا ابهَ
ال ٌضرتظ ان ٍىون اؾضائَ من اًلاهوهَني ،ذلا ُياك من ًـخرب ابن اجملَس ادلس خوزي
نيازش اًصكاتة اًس َاس َة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني (اخلعَة ،5030 ،ض .)241-241
وُياك من ٍص ابن ُشا اجملَس نيثي حموكة ذس خوزًة حلِلِة ،ؿىل اًصمغ من وحوذ
هلاص كاهوين هون ُشا اجملَس َُئة س َاس َة ام َُئة كضائَة أبم اهَ َُئة (ابملـىن
اًـام) ؟ ألن حسة ُشا اًص أبي حسمت مـضم املشاُة اًفلَِة ُشا اًسجال تبأؾخحازٍ
َُئة كضائَة(زوس َون ،5003 ،ض .) 33
وؾيس اًيؼص يف ادذعاظاث ُشا اجملَس وذاظة تـس ؿام  5002ؾيسما مت احصاء
اًخـسًي ادلس خوزي زمق  5002-154تخازخي  51متوس CODE ( 5002
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 .)ADMINISTRATIF, 2009, ADDENDUM-P10اذلي اس خحسج
الول مصت املصاكدة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ؾن ظصًق ادلفؽ(صىص ،5034 ،ض ، )411
ًخضح ابن اجملَس ادلس خوزي نيثي اًلضاء ادلس خوزي يف فصوسا .حِر دعط اًحاة
اًساتؽ يف ذس خوز س ية ٌَ 3322مجَس ادلس خوزي  ،ومت حتسًس ادذعاظاثَ يف املواذ
 22و  23و 10و  3-13 ، 13ويه  :اًيؼص يف الاؿرتاضاث امللسمة ؾيس اهخزاة
زئُس ادلِوزًة و اؿالن هخاجئ الاكرتاغ و اًفعي يف اًامنسؿاث الاهخزاتَة الهخزاابث
جمَس اًيواة و اؾضاء جمَس اًض َود و الارشاف ؿىل حصة معََاث الاس خفذاء
واؿالن هخاجئَ و اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني .حِر نيازش اجملَس اًصكاتة اًساتلة(
زكاتة وحوتَة ،وادص حواسًة) ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ،فض ًال ؾن ممازس خَ ٌَصكاتة
اًالحلة ؾن ظصًق ادلفؽ اذلي اس خحسزَ اًخـسًي ادلس خوزي اذلي رهصانٍ (.)4
و مبوحة املاذت (  )313دلس خوز اس حاهَا س ية  3312ختخط احملوكة ادلس خوزًة
ابًعـن يف اًلواهني وا ألحاكم مبصثحة اًلاهون ًـسم ذس خوزٍهتا ،او االؿالن ؾن ؿسم
ذس خوزًة كاؿست كاهوهَة مبثاتة كاهون كس مت ثعحَلِا من كدي احملامك ًؤثص ؿىل اًسواتق
اًلضائَة املرتثحة ؿَهيا .و اًيؼص يف اًخؼمل ثسخة دصق احللوق واحلصايث اًوازذت يف
املاذت  21اًفلصت  5من ادلس خوز .ونشكل اًيؼص يف اًزناؿاث حول اًعالحِاث تني
ادلوةل وجم لـاث احلنك اذلايت أبو ف تني ُشٍ اجمل لـاث .نٌل و حيق ٌَحىومة أبن ثعـن
أبمام احملوكة ادلس خوزًة يف امللذضَاث واًلصازاث اًيت ثخزشُا أبهجزت جم لـاث احلنك
اذلايت اي امللاظـاث او الاكاًمي ،وًيجم ؾن اًعـن ثـََق امللذضَاث أبو اًلصاز
املعـون فَِ (.)5
وُىشا ان ادلس خوز امللازن كس هؼم ادذعاظاث احملامك ادلس خوزًة يف ظَة ادلس خوز،
وُشا ما فـهل اًض ًا املرشغ ادلس خوزي اًـصايق  ،ؾيسما رهص ادذعاظاث احملوكة
الاحتاذًة اًـََا يف املاذت ( ( 31من ذس خوز  ،5002ويه اكليت :اوال :اًصكاتة ؿىل
ذس خوزًة اًلواهني والاهؼمة اًيافشت  .اثهَا :ثفسري هعوض ادلس خوز  .اثًثا :اًفعي يف
اًلضااي اًيت ثًضبأ ؾن ثعحَق اًلواهني الاحتاذًة واًلصازاث والاهؼمة واًخـَ ث
والاحصاءاث اًعاذزت ؾن اًسَعة الاحتاذًة  ،وٍىفي اًلاهون حق لك من جمَس
اًوسزاء وروي اًضبأن من الافصاذ وكريمه حق اًعـن املحارش دل احملوكة  .زاتـ ًا:
اًفعي يف املياسؿاث اًيت حتعي تني احلىومة الاحتاذًة وحىوماث الاكاًمي واحملافؼاث
واًحدلايث والاذازاث احملََة  .ذامسا ً :اًفعي يف املياسؿاث اًيت حتعي ف تني
حىوماث الاكاًمي أبو احملافؼاث  .ساذس ًا :اًفعي يف االهتاماث املوهجة اف زئُس
ادلِوزًة وزئُس جمَس اًوسزاء واًوسزاء وًيؼم ركل تلاهون  .ساتـا ً :املعاذكة ؿىل
اًيخاجئ اٍهنائَة ًالهخزاابث اًـامة ًـضوًة جمَس اًيواة  .اثمٌا ً  :أب -اًفعي يف ثياسغ
الادذعاض تني اًلضاء الاحتاذي واًَِئاث اًلضائَة ًالكاًمي واحملافؼاث كري امليخؼمة
يف اكَمي  .ة -اًفعي يف ثياسغ الادذعاض ف تني اًَِئاث اًلضائَة ًالكاًمي أبو
احملافؼاث كري امليخؼمة يف اكَمي .
وتشكل فان احملوكة الاحتاذًة اًـََا يف اًـصاق ال ختخط فلط ابًصكاتة ؿىل ذس خوزًة
اًلواهني و ثفسري اًيعوض ادلس خوزًة  ،تي ختخط اًض ًا ابًفعي يف املياسؿاث راث
اًعحلة ادلس خوزًة و اًلضااي املِمة اًيت متس هَان ادلوةل .وحس ي ًا ما فـي املرشغ
ادلس خوزي يف اًـصاق تـسم كرص ادذعاض احملوكة الاحتاذًة اًـََا ابًصكاتة ؿىل
ذس خوزًة اًلواهَني واانظة جسوًة اًلضااي ادلس خوزًة و املِمة اًيت متس هَان ادلوةل اف
اًسَعة اًلضائَة اًـََا يف ادلوةل  ،ال صم اهَ ارا ظحلت ُشٍ احملوكة املـاًري ادلوًَة
ثضبأن اس خلالًِا ً ،خذـس اًحدل ؾن نثري من املضالك اًيت ثسٍصُا اًخوهجاث اًس َاس َة
املس َعصت و اًيت حتنك معري ادلوةل .
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املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق
املعَة اًثاين:
احملوكة ادلس خوزًة يف ذس خوز والًة ابفازاي يف أبملاهَا الاحتاذًة
ان والًة ابفازاي ًِا اتزخي اًـصًق يف اًخعوز اًس َايس يف اوزاب معوما و يف املاهَا
الاحتاذًة ؿىل وخَ اخلعوض ( .)7فض ًال ؾن هوهنا انرب اًوالايث اًيت صلكت املاهَا
الاحتاذًة  ،ذلا ىص من اًرضوزي اًححر يف حموكهتا ادلس خوزًة  ،تلَة اًخـصف ؿىل
منورح من اًلضاء ادلس خوزي يف اكَمي احتاذي  ،حي  ى لىن من الاس خفاذت من رصهحا
ادلس خوزي واًلاهوين و اًلضايئ(.)8
تـس سلوظ اًياسًة يف اوزاب وكـت والًة ابفازاي حتت اًس َعصت والارشاف الامصٍيك،
واظسزث يف  3341/35/3ذس خوزُا اذلي ُا ِكص ابس خفذاء صـيب  ،ويه اكهت اًوالًة
اًثاهَة تـس والًة ُُسن ( )Hessenثـَن ذس خوزُا و كس اهضمت اف املاهَا الاحتاذًة
يف اؿالهنا ؿام ( 3343اًيجاز ،5003 ،ض .) 33
دعط اًلسم اخلامس من ذس خوز ابفازاي ٌَمحوكة ادلس خوزًة  ،وًخىون ُشا اًلسم
من ؾرشت مواذ ،ومبا ان جضىِي احملوكة ادلس خوزًة يف ابفازاي مبوحة ادلس خوز جضلك
حسة اًلضااي امليؼوزت اماهما ،ذلا ثياول املرشغ ادلس خوزي اًحافازي اوالً
ادذعاظاث ُشٍ احملوكة ومن مث ّتني هَفِة جضىِي احملوكة ،واوسجام ًا مؽ ُشٍ املواذ
ادلس خوزًة هخلكم اوالً ؾن ادذعاظاث ُشٍ احملوكة و من مث هححر يف هَفِة جضىَِِا:
اًفصغ الأول :ادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة
وفل ًا ٌٌَلذت ( )10من ذس خوز ابفازاي ان احملوكة ادلس خوزًة يه حموكة ٌَلضااي احلىومِة،
وًىن ال ٌضمي ركل اكفة اًلضااي احلىومِة  ،تي ة كضااي هممة ختخط هبا احملوكة
حسذهتا املواذ اًالحلة ،ويه اكليت:
أبوالً :االهتاماث ضس اًوسزاء و اًيواة
مبوحة املاذت ( )13من ادلس خوز ان احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة ختخط ابًحت يف
االهتاماث املوهجة ضس احس اؾضاء احلىومة او جمَس اًوالًة.
ابًًس حة الؾضاء احلىومةً ،لس هعت اًفلصت ( )5من املاذت ( )13من ادلس خوز ؿىل ان
االهتام املوخَ ضس احس اؾضاء ا ىومة جية ان ًشهص ؿىل ان ادلس خوز او احس
اًلواهني كس مت اىهتانَ من كدهل تعوزت مذـمست .اما ابًًس حة ًالهتام املوخَ ضس احس
اؾضاء جمَس اًوالًة  ،فمبوحة اًفلصت ( )1من املاذت ( )13من ادلس خوز جية ان
ًشهص ؿىل اهَ نيازش هفورٍ تلعس اًصحب او هدِجة معهل وـضو اًَِئة اًيَاتَة كس اساء
اس خزسام سَعخَ واذ اف اساءت مسـخَ اؿَن ثضلك مذـمس ما اس خوحة ان ٍىون
رس ًا ما حص ثلصٍصٍ يف احس اهَ و ثسخة ركل اس خفاذ ظصف بدص من ُشا
الاؿالن او الافعاخُ .شا وان اًفلصت ( )4من املاذت ( )13من ادلس خوز كس ت ًَّت تبأهَ
ًمت ثوحَِ االهتام من ذالل جمَس اًوالًة و تعَة من  3/1من اًـسذ اًلاهوين من
الاؾضاء و ًمت اًخعوًت او متصٍص االهتام تًس حة زَيث اؾضاء اجملَس .نٌل ونيىن ألي
ؾضو من اؾضاء جمَس اًوالًة او احلىومة ان حيصك اًلضَة ضس هفسَ(.)9
اثهَ ًا :ادصاح بأو ظصذ اجملموؿاث اًس َاس َة من الاهخزاابث
مبوحة اًفلصت ( )3من املاذت ( )32من ذس خوز ابفازاي ،ان اجملموؿاث اًس َاس َة اذلٍن
ٌس خزسمون اًلوت يف هحح حصًة مواظين اًوالًة يف اًوكوف ضس اًضـة او ضس
اًوالًة او ضس ادلس خوز ،ال ٌسمح هلم املضازنة يف الاهخزاابث .وا ِة اخملخعة حبسم
كضَة ُشٍ اجملموؿاث وفل ًا ٌٌَلذت ( )15من ادلس خوز يه احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة.
وؾيسما ثخوفص احلاةل اًوازذت يف اًفلصت ( )3من املاذت ( )32من ادلس خوز يف اًة ٍلوؿة
مضازنة يف الاهخزاابث ،ثلصز احملوكة املشهوزت ادصاح او ظصذ ُشٍ اجملموؿة اًس َاس َة
من الاهخزاابث.
()6

املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق
اثًث ًا :حسم املياسؿاث الاهخزاتَة
وفل ًا ٌٌَلذت ( )11من ادلس خوز ان احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة ختخط ابملياسؿاث
الاهخزاتَة ،و يه اًيت ثلصز حصة اهخزاابث ؾضو جمَس اًوالًة ،او فلسان اًـضوًة يف
جمَس اًوالًة .نٌل ان املاذت ( )11من ادلس خوز اًض ًا اانظت ادذعاض حسم
املياسؿاث الاهخزاتَة اف احملوكة ادلس خوزًة ،حِر اهنا هعت ؿىل اهَ ارا ػِص ذالف
حول حصة الاهخزاابث فان احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة يه اًيت ثلصز ركل ،ويه ثلصز
اًض ًا مسبأةل ما ارا فلس احس الاؾضاء ؾضوًخَ يف جمَس اًوالًة ( اًيجاز ،5003 ،ض
.)14
ً
زاتـا :حسم املياسؿاث تني اًَِئاث احلىومِة اًـََا
هعت املاذت ( )14من ادلس خوز اًحافازي ؿىل ان احملوكة ادلس خوزًة يه اًيت ثلصز يف
اخلالفاث ادلس خوزًة ما تني ازفؽ اًَِئاث احلىومِة او ما تني ثكل الاكسام من احس
ازفؽ اًَِئاث احلىومِة اًيت اؾعَت ًِا يف ادلس خوز حلوق ذاظة ( اًيجاز،5003 ،
ض .)44

ذامساً :اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني

ان املاذت ( )12من ذس خوز ابفازاي هعت ؿىل ان (احملوكة ادلس خوزًة يه اًيت ثلصز يف
مسبأةل ذس خوزًة اًلواهني) .نٌل اوحدت املاذت ( )35من ادلس خوز ؿىل اًلايض اذلي
ٍص ابن كاهون ما خماًف ٌدلس خوز ،فـَََ ان ًعَة من احملوكة ادلس خوزًة اظساز
كصاز تـسم ذس خوزًة اًلاهون.

ساذساً :اًحت يف اًضاكوي ادلس خوزًة

ان اًفلصت ( )3من املاذت ( )42من ادلس خوز اًحافازي كس اؾعت احلق اف احلىومة
اًحافازًة يف حاةل دعص هيسذ الامن اًـام و اًيؼام ان ًلِس او ًَلي تـغ احللوق مؤكذا
و ملست اس حوغ واحس ورعوت اوف .وان ُشٍ احللوق يه اًيت هط ؿَهيا ادلس خوز ،مثي
حق اًخـحري ؾن اًص أبي (املاذت  )330و حصًة اًعحافة (املاذت  )333و رسًة اًصسائي و
اًربًس و اًربكِاث و اًخَفون (املاذت  )335و حصًة اًخجمؽ (املاذت . )331
و مبوحة اًفلصت ( )1من املاذت ( )42من ادلس خوز  ،نيىن اٌَجوء اف احملوكة
ادلس خوزًة اًحافازًة ًخلسمي صاكو ضس ُشٍ الاحصاءاث اًيت ثخزشُا احلىومة  ،وؿىل
احملوكة ان ثعسز كصاز ًا ذالل اس حوغ.
ونشكل املاذت ( )11من ادلس خوز انسث ؿىل ُشا الادذعاض ٌَمحوكة ادلس خوزًة
ابًحت يف مساةل اًضاكو ثسخة اىهتاك اًلواهني اًعاذزت مبوحة ادلس خوز من كدي
اًسَعاث ،نٌل ثخعَة اًفلصت( )1من املاذت ( )42و املاذت ( )350من ادلس خوز  .نٌل
ان املاذت ( )350من ادلس خوز كس اؾعت احلق ًلك ساهن يف ابفازاي ارا صـص ابىهتاك
حلَ ادلس خوزي من كدي سَعة حىومِة نيىن ان ًعَة حٌلًة احملوكة ادلس خوزًة
اًحافازًة( اًيجاز ،5003 ،ض .)13
وُىشا هالحغ ابن ادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة واسـة  ،حبَر اهنا
ظاحدة اًوالًة اًـامة يف لك مٌاسؿة ثخـَق ابىهتاك ادلس خوز ُ ،شا وان املاذت ( )11من
ادلس خوز كس حصهت اجملال ٌَمرشغ اانظة ادذعاظاث ادص اف احملوكة ادلس خوزًة
وركل من ذالل ظسوز كاهون.
اًفصغ اًثاين :جضىِي احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة
تـس رهص ادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًة يف ذس خوز ابفازاي و ركل يف املواذ ( 13و
 15و  11و  14و 12و  11و) 11و اًيت ثياوًياُا يف اًفصغ اًساتق ،و اوسجام ًا مؽ
اًوضؽ يف ادلساثري امللازهة هؼم ادلس خوز املشهوز هَفِة جضىِي احملوكة ادلس خوزًة
اًحافازًة و مل ًرتك ثيؼمي ركل ٌَلواهني .وًىن ٍ لّي ُشا اًخيؼمي تبأهَ خيخَف متام ًا مؽ

12
ادلساثري امللازهة .ألن جضىِي احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة خيخَف ابدذالف اًلضَة
امليؼوزت ،و ُشا ما ًؼِص يف املاذت ( )12من ادلس خوز تعوزت واحضة.
ان اًفلصت ( )3من املاذت ( )12من ادلس خوز اًحافازي هعت ؿىل ان ( احملوكة
ادلس خوزًة جضلك يف احملوكة اًـََا يف مِوخن) ،وتشكل فبأن احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة
جضلك من ذالل احملوكة اًـََا اًيت متثي اؿىل ذزخة اًخلايض  .و اًدضىِي ٍىون
حبسة اًلضَة امليؼوزت امام احملوكة ادلس خوزًة و اكليت:
-3مبوحة املاذت ( -5/12أب) من ادلس خوز يف اًلضااي امليؼمة وفق املاذت
( )13من ادلس خوز ،اي خبعوض اًلضااي املخـَلة ابالهتاماث املوهجة ضس اًوسزاء
واًيواة  ،فبأن احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة جضلك من زئُس احملوكة اًـََا وُو زئُس ًا
ًِا و ( )2كضات هميَني ( ،)10ومن تُهنم ( )1كضات من اؾضاء احملوكة االذازًة  ،ونشكل
( )30اؾضاء بدصٍن ًمت اهخزاهبم من اًربملان اًحافازي .
 -5مبوحة املاذت ( -5/12ة) من ادلس خوز فاهَ خبعوض اًلضااي امليؼمة
وفق املاذت (  ،)12ف ًخـَق ابًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ،ان احملوكة ادلس خوزًة
اًحافازًة ثخىون من زئُس و ( )2كُضات هميَني و ( )1من اؾضاء احملوكة الاذازًة.
 -1مبوحة املاذت ( -5/12ح) من ادلس خوز يف اًلضااي الادص  ،ثخىون
احملوكة ادلس خوزًة من زئُس و ( )1من اًلضات املِيَني  ،من تُهنم ازيان من اؾضاء
احملامك االذازًة و مخسة ًًذرحون من كدي جمَس اًوالًة –اًربملان .
ُشا واهَ مبوحة املاذت ( -5/12ذ) من ادلس خوز ان زئُس احملوكة و اً ُلضات املِيَني
ًًذرحون من كدي جمَس اًوالًة  ،وال جيوس ان ٍىوهوا من اؾضاء جمَس اًوالًة.
وا سٍص ابذلهص ٍ لّي اًلايض املِين او كضات اًسكل ؾن اًلايض كري املِين يف َُئة
احملَفني تبأن هميخَ نلايض ًمت ثـَهنم من كدي ادلوةل وًُس مثي الاؾضاء الادصٍن من
َُئة احملَفني ومه ًُسوا كضات ،تي افصاذ ؿاذًني ٌضازهون يف َُئة احملَفني  ،اًيت
متازش اًـمي اًلضايئ( .ادلوزي  ،5031 ،ض  113وماًَهيا و ذوفصحَِ ،3335 ،ض
.)343
وُىشا ًخخني تبأن ذس خوز والًة ابفازاي كس هؼم هَفِة جضىِي احملوكة ادلس خوزًة ومل
ًرتك ركل ٌَمرشغ اًـاذي ًخيؼميَ تلاهون ،وُشا ال صم ضٌلهة الس خلالل احملوكة
ادلس خوزًة ،وكس سكل نثري من ادلساثري امللازهة ُشا املسكل .فض ًال ؾن ركل فان
جضىِي ُشٍ احملوكة خيخَف ابدذالف اًلضااي امليؼوزت و ًُست ًِا جضىِي اثتت
ًاكفة اًلضااي .وُشا اًضا ضٌلهة ثسمع اس خلالل و زظاهة احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة.
اما خبعوض ضٌلانث زئُس و اؾضاء احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة ،فال ًوخس هط
ذس خوزي ،وًىن مبا ان زئُس و اؾضاء ُشٍ احملوكة اكَهبم من اًلضات فداماكن اًصحوغ
اف اًضٌلانث ادلس خوزًة ٌَلضات اًوازذت يف ذس خوز ابفازاي .ففي اًلسم اًثامن من
ادلس خوز املشهوز املخـَق ابًلضاء ،فان املاذت ( )24مٌَ كس اذشث ابملحاذئ الاساس َة
اًـامة و املـرتف هبا ٌَلاهون ادلويل وجزء من اًلاهون احملًل .وتشكل فاهَ ابالماكن
اؾخحاز املحاذئ الاساس َة اًوازذت يف االثفاكِاث واًـِوذ ادلوًَة ( )11تعسذ ضٌلانث
اس خلالل اًلضاء حزء من اًلاهون احملًل اًحافازي .فض ًال ؾن املاذت ( )22من ادلس خوز
اًيت انسث ؿىل اس خلالل اًلضاء.
ونشكل خبعوض الاس خلالل اًضريص ٌَلضات ،فان ذس خوز والًة ابفازاي يف اًضق
الاول من اًفلصت ( )3من املاذت ( )21كس اذش مبحس أب ؿسم ؾزل اًلضات اال تلصاز كضايئ
مسخة .و مبا ان ادلس خوز اًحافازي يف اًضق الاذري من اًفلصت املشهوزت كس اخاس
حتسًس اًسن اًلاهوين ٌَخلاؿس ،اال اهَ هط يف اًفلصت ( )5من املاذت ( )21ؿىل ان
اًلضات ًـَيون مس احلَات.
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املححر اًثاين
احملوكة ادلس خوزًة الكَمي هوزذس خان-اًـصاق
س يدٌاول او ًال مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان و من مث هححر يف جضىِي احملوكَ
ادلس خوزًَ یف اكَمي هوزذس خان مبوحة مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق و من
مث هححر يف ؾن ادذعاظاث ُشٍ احملوكة وفلا ٌَمرشوغ املشهوز ،و ركل من ذالل
املعاًة اًخاًَة:
املعَة الأول:
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان
تلَة سس اًفصاػ الاذازي و اًدرشًـي يف اكَمي هوزذس خان تـس حسة احلىومة املصنزًة
اذازهتا يف  ،)12(3333/30/51مت احصاء الاهخزاابث اًـامة الهخزاة اًربملان
اًىوزذس خاين يف  3335 /2/33ومن مث ثبأسُس اول جضىِةل حىومِة ًالكَمي .وتشكل
تـسما كامت ا هبة اًىوزذس خاهَة اكًسَعة اًخبأسُس َة الاوف يف وضؽ اول كاهون جصمق
(ً )3س ية  3335ابمس كاهون اهخزاابث اجملَس اًوظين اًىوزذس خاين – اًـصاق،
اظحح اًربملان اًىوزذس خاين اًسَعة اًخبأسُس َة يف الاكَمي ( .)13ذلا هعت املاذت ()5
من كاهون اكصاز ذس خوز اكَمي هوزذس خان – اًـصاق زمق (ً )31س ية )14( 5002ؿىل ما
ًًل ً( :ـس اجملَس يف ادلوزت الاهخزاتَة الاوف اًسَعة اًخبأسُس َة ًالكَمي هوهَ كس اكص
اًفِسزاًَة اساس ًا ًـالكة الاكَمي مؽ اًـصاق تلصازٍ املصمق ( )55يف  3335/30/4وثخىن
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان مبوحة كصازٍ املصمق ( )51يف .)5005/33/1
وًلس ّاكص ذس خوز اًـصاق ًس ية  5002يف املاذت ( )331مٌَ تبأكَمي هوزذس خان
وسَعاثَ اًلامئة اكَ ً احتاذ ًاي ،نٌل هعت املاذت ( )350من ادلس خوز املشهوز ؿىل اهَ
(ًلوم الاكَمي توضؽ ذس خوز هل  ،حيسذ َُلك سَعاث الاكَمي  ،وظالحِاثَ  ،وبًَاث
ممازسة ثكل اًعالحِاث  ،ؿىل ان ال ًخـازط مؽ ُشا ادلس خوز) .وثعحَلا ًِشٍ املاذت
ادلس خوزًة  ،ظسز كاهون اكصاز ذس خوز اكَمي هوزذس خان – اًـصاق زمق (ً )31س ية
 5002نٌل خاء ركل يف املاذت ( )1مٌَ تبأهَ (هيسف ُشا اًلاهون اف حتسًس بًَة ًوضؽ
ذس خوز ذامئ ًالكَمي وفل ًا ألحاكم املاذت  350من ادلس خوز اًـصايق الاحتاذي) ،ونشكل
خاء يف الاس حاة املوحدة ٌَلاهون(..ثعحَل ًا ملا خاء يف املاذت ( )350من ذس خوز
اًـصاق.)..
وتـسما اولك كاهون اكصاز ذس خوز اكَمي هوزذس خان – اًـصاق اٌَجية اخملخعة ابؿاذت
اًيؼص يف املرشوغ واملضلكة تلصاز اجملَس املصمق( )2واملؤزد يف  ،5002/3/2وتخلسمي
املرشوغ وابٌَلخني اًىوزذًة واًـصتَة اف زئاسة اجملَس حال الاىهتاء من أبؾٌلًِا ،اانظ
جصئاسة اجملَس اذزاح اًعَلة اٍهنائَة ٌَمرشوغ يف خسول أبؾٌلل اجملَس ٌَخعوًت ؿَََ
 ،وركل من ذالل املواذ /3زاتـا و  4و  2من اًلاهون املشهوز.
()15
ويف اًخـسًي الاول ٌَلاهون املشهوز تلاهون زمق (ً )3س ية  ، 5003اوحة ؾصط
مرشوغ ادلس خوز ؿىل الاس خفذاء اًـام تـس معاذكة اًربملان ؿَََ مبوافلة ما الًلي ؿىل
زَيث ؿسذ اؾضاءٍ ،وؿني ًوم اًسخت املعاذف  5003/1/52موؿساً الحصاء معََة
الاس خفذاء اًـام ؿىل املرشوغ و ابالكرتاغ اًـام اًرسي و املحارش ،وٍىون الاس خفذاء
ابتساء اًص أبي ابًسؤال اليتُ :ي ثوافق ؿىل مرشوغ ادلس خوز؟ وحىون الاخاتة
تؼ(هـم) أبو (ال) .ومت ثعسًق مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان تؼ( 31ظوث) من اظي
ؿسذ الاؾضاء احلارضٍن ( )31ؾضو ًا و قَاة ازتـة ؾرش ؾضو ًا ،وركل مبوحة كصاز
زمق (ً )2س ية  ، )16( 5003وركل ًـصضَ ؿىل الاس خفذاء اًـام.
وًىن يف اًخـسًي اًثاين ًلاهون اكصاز ذس خوز اكَمي هوزذس خان – اًـصاق زمق ()31
ًس ية  5002تلاهون زمق (ً )30س ية  )17( 5003ثسخة اؾخشاز املفوضَة اًـََا

Original Article | http://dx.doi.org/10.14500/tmc2019.Gen327

املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق
ًالهخزاابث يف اًـصاق ؾن احصاء الاس خفذاء اًـام ؿىل ذس خوز اكَمي هوزذس خان يف
 ،)18( 5003/1/52مت اًلاء موؿس الاس خفذاء  ،ؿىل ان ًمت حتسًس موؿس الاس خفذاء
اًـام ؿىل مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان-اًـصاق ابًخًس َق تني زئاسة اكَمي
هوزذس خان-اًـصاق وحىومة الاكَمي وا ِاث راث اًـالكة .وًىن مل ًمت ُشا اًخًس َق،
واكن املرشوغ ابهخؼاز ركل اًَوم.اف ان ظسز كاهون زمق (ً )4س ية  5032كاهون
اؿساذ مرشوغ ذس خوز هوزذس خان-اًـصاق ًالس خفذاء ،ومبوحدَ مت اًلاء اًلاهون زمق
(ً )31س ية  5002وكصاز زمق (ً)2س ية .)19( 5003
ال صم ان اسدئزاز اكصاز مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اكن وماسال وس َؼي هل
ثساؾَاث نثريت (حسني و َلوذ ،5031 ،ض  ، )443- 124وؿىل اًصمغ من اًلاء
كصاز اكصازٍ تلاهون زمق (ً )4س ية  ،5032وًىن َّمص ُشا املرشوغ مبصاحي كاهوهَة يف
ظَاقخَ من كدي ية خمخعة  ،فض ًال ؾن اكصازٍ هكرشوغ يف اًربملان اًىوزذس خاين
وان مت اًلاء ُشا الاكصاز تلاهون الحق ،اال ان املرشوغ املشهوز صت ِوذ اًسَعة
اًدرشًـَة ًالكَمي و اًيت ثؼافصث فهيا ويف املرشوغ ا ِوذ اًفىصًة واًلاهوهَة و
اًس َاس َة يف الاكَمي ( ،)20ذل التس ان ٍىون ًحية اساس َة دلس خوز الاكَمي يف
املس خلدي .وؿىل وخَ اخلعوض ا زء املخـَق ابوضاء احملوكة ادلس خوزًة الكَمي
هوزذس خان.
املعَة اًثاين:
جضىِي احملوكَ ادلس خوزًَ مبوحة مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق
يف اًفعي اًثاًر من مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اخملعط ٌَسَعة اًلضائَة،
تـس رهص املحاذئ اًـامة خبعوض اًلضاء يف او ًال ،مت ختعَط اثهَ ًا ٌَمحوكة ادلس خوزًة
يف اكَمي هوزذس خان – اًـصاق ،حِر هعت املاذت) )33ؿىل اهَ ( ثؤسس تلاهون
احملوكة ادلس خوزًة ًىوزذس خان-اًـصاق (.
مبا ان احملوكة ادلس خوزًة يه اؿىل سَعة كضائَة يف اكَمي هوزذس خان ،فاكن من
املفصوط ان ًيط مرشوغ ذس خوز الاكَمي تساً ًة ؿىل ركل ،وتشكل ًضمن اس خلالًَة
ُشٍ احملوكة مثٌَل فـهل ذس خوز اًـصاق ًس ية  5002خبعوض احملوكة الاحتاذًة اًـََا،
حِر هعت اًفلصت او ًال من املاذت ( )35من ادلس خوز ابن احملوكة الاحتاذًة اًـََا َُئة
كضائَة مس خلةل ماًَ ًا و اذاز ًاي .
ويف ادلس خوز اًحافازي مبوحة اًفلصت ( )3من املاذت ( )12نٌل الحؼيا فبأن احملوكة
ادلس خوزًة اًحافازًة جضلك من ذالل احملوكة اًـََا اًيت متثي اؿىل ذزخة اًخلايض.
اما ما خاء يف مرشوغ ذس خوز الاكَمي ابوضاء احملوكة ادلس خوزًة يف الاكَمي تلاهون،
فان ركل ال ًًسجم مؽ امهَة و همام ُشٍ احملوكة اًيت ثلذضَان اوضاهئا ابدلس خوز ال
ابًلاهون ،ونشكل ُشٍ اًـحازت (ثؤسس تلاهون ) ال ثًسجم مؽ اًيعوض املوحوذ يف
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق خبعوض اوضاء احملوكة ادلس خوزًة ،وُشا ما
وس خًذج يف ختعَط اًفلصت اثهَ ًا ٌَمحوكة ادلس خوزًة يف اًفعي اًثاًر خبعوض
اًسَعة اًلضائَة.
ًلس هعت املاذت ( )35مرشوغ ذس خوز الاكَمي من ذالل زالج فلصاث (او ًال و اثهَ ًا و
اثًث ًا) ؿىل جضىِي احملوكة ادلس خوزًة ،حِر جضلك احملوكة من س حـة أبؾضاء مبا فهيم
اًصئُس ًمت ادذَازمه من تني اًلضات و أبساثشت اًلاهون واحملامني ممن ال ثلي ممازس هتم يف
جمال اًلضاء أبو اًدرشًؽ أبو اًخسزٌس أبو احملامات ما ٍلوؿَ ؾرشون س ية .و ًلوم زئُس
االكَمي ابًدضاوز مؽ جمَس اًلضاء ترتص َح أبؾضاء احملوكة ادلس خوزًة.و ًمت ثـَني
أبؾضاء احملوكة من كدي زئُس اكَمي هوزذس خان مبصسوم تـس معاذكة اًربملان ؿىل
املصحشني تلاًحَة زَيث ؿسذ اؾضائَ .

املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق
ووفلا ٌٌَلذت ( )31من مرشوغ ادلس خوز ثًذرة احملوكة زئُسِا من تني أبؾضاهئا .نٌل و
هعت املاذت( )34ؿىل اهَ ً :ؤذي زئُس و أبؾضاء احملوكة ادلس خوزًة اٍميني اًلاهوهَة أبمام
زئُس اكَمي هوزذس خان كدي مدارشهتم ملِاهمم.
ً
ً
وتشكل فان جضىِي احملوكة ادلس خوزًة يف الاكَمي وفلا ملرشوغ ادلس خوز ٍىون ذامئَا ال
جضىِ ًال وفل ًا ٌَلضااي امليؼوزت اماهما ،مثٌَل الحؼياٍ يف جضىِي احملوكة ادلس خوزًة
اًحافازًة ،حِر ان جضىِي احملوكة ادلس خوزًة وفل ًا ٌَلضااي امليؼوزت اماهما ًؤذي اف
فـاًَة احملوكة و اس خلالًَة انرث الؾضاء احملوكة يف ممازسة اؾٌلهلم تـَس ًا ؾن ثبأزرياث
اًسَعة اًس َاس َة اًيت متازش مبصوز اًزمان خربوهتا ؿىل اكفة اجملاالث ذاذي
مؤسساث ادلوةل .ألهَ ؿىل اًصمغ من ان جضىِي احملوكة ادلس خوزًة تعوزت ذامئَة
ًضمن اف حس ما اس خلصاز احملوكة يف ظصخ املحاذئ اًلاهوهَة واس خلصازاُا يف ثفسري
اًيعوض ادلس خوزًة ،وًىن من خاهة بدص ،ألن احملوكة ادلس خوزًة ثخت يف كضااي
انرثُا راث ظحلة س َاس َة ،ذلا فان جضىَِِا تعوزت ذامئَة كس خيَق هوغ من ثـاظف
او مِول احنَاس اؾضاء احملوكة و زئُسِا مؽ اًسَعة اًس َاس َة اًلاتضة ؿىل اموز
ادلوةل .وان اهخزاة اؾضاء احملوكة من كدي اًربملان تـس حصص َحِم ،ال ًـاجل ركل ظاملا
نيازسون اؾضاء احملوكة اؾٌلهلم تعوزت ذامئَة .وًىن ارا اكن ثـني اؾضاء احملوكة
ادلس خوزًة مس احلَات وفل ًا ٌدلس خوز  ،نيىن ان ٍىون حافزاً ٌَحفاع ؿىل اس خلالًَة
اؾضاء احملوكة و اتخـاذمه ؾن اًخبأزرياث اًس َاس َة اًيت كس حىون همسذت الس  لصازًة
ؾضوًة احملوكة .وُشا ما اذش تَ ادلس خوز اًحافازي ابًًس حة ٌَلضات املِيَني تعوزت ؿامة
 ،حِر اهَ مبوحة اًفلصت ( )5من املاذت ( )21من ذس خوز والًة ابفازاي اًلضات
ًـَيون مس احلَات.
ُشا و من خاهة بدص ان اًلضاء ادلس خوزي ُو كضاء اًلاهون اًـام  ،ذلا فال تس ان
ٍىون كُضاهتا او اؾضاهئا من تني املَمني تفلَ اًلاهون اًـام و ثعحَلاثَ اًلضائَة ،و ؿىل
وخَ اخلعوض يف جمال اًلضاء الاذازي .ذلا ىص ان ادلس خوز اًحافازي ( يف املاذت 12
مٌَ) هط ؿىل جضىِي احملوكة ادلس خوزًة من ( )2اًلضات املِيني ،ؿىل ان ٍىون ()1
من اؾضاء احملوكة االذازًة ،نٌل رهصان ساتل ًا.
و مبا ان جمَس صوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق خيخط ابًلضاء الاذازي فض ًال ؾن
ادذعاظَ ابًعَاكة اًدرشًـَة واتساء اًص أبي اًلاهوين  ،ذلا من اًرضوزي ان ٍىون ؿسذ
من اؾضاء احملوكة ادلس خوزًة من تني اًلضات او املسدضازٍن اًـامَني يف جمَس
صوز اكَمي.
و ابًًس حة ً ألؾضاء الدصٍن ،فان اهخزاهبم من كدي اًربملان اًىوزذس خاين ًًسجم مؽ
ما ُو مذحؽ يف جضىِي احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة ،و مرشوغ ذس خوز اكَمي
هوزذس خان كس سكل مسَاكً حِساً ؾيسما ؿني الاؾضاء الادصٍن من أبساثشت اًلاهون
واحملامني ممن ال ثلي ممازس هتم يف جمال اًلضاء أبو اًدرشًؽ أبو اًخسزٌس أبو احملامات ما
ٍلوؿَ ؾرشون س ية.
ُشا وان س حـة اؾضاء ٌَمحوكة كََةل ملازهة ابالدذعاظاث اًيت متازسِا احملوكة ،ذل فاهَ
من املفصوط ان ٍىون ؿسذ اؾضاء احملوكة جسـة اؾضاء وان ٍىون س حـة من اًلضات
ؿىل ان ٍىون ازتـة كضات من اًلضاء اًـاذي وزالزة مهنم ممن مازسوا اًلضاء الاذازي
من اًلضات و املسدضازٍن جملَس صوز اكَمي هوزذس خان و اؾضاء بدصٍن من فلِاء
اًلاهون او احملامني ال ثلي ممازس هتم يف جمال ادذعاظاهتم ؾن ؾرشون س ية.
وما ًالحغ خبعوض ؾضوًة احملوكة ادلس خوزًة ًحسو ان مرشوغ ذس خوز اكَمي
هوزذس خان كس حصوِا ٌَلاهون ًخحسًس رشوظِا اًخفعَََة ،حِر ان املاذت ( )31من
املرشوغ كس هعت ؿىل اهَ (حتسذ رشوظ اًـضوًة يف احملوكة وسري اًـمي فهيا وهَفِة

11
كدول ادلؿاو واًعَحاث واًعـون تلاهون( .فارا اكن سري اًـمي يف احملوكة و هَفِة
كدول ادلؿاو و اًعـون ابًلاهون حباخة اف كاهون ًخيؼمي لك ركل ،اال اهَ من
املفصوط حتسًس رشوظ ؾضوًة احملوكة يف ظَة ادلس خوز ال ثيؼميَ ابًلاهون .وان
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان كس ّتني اًرشوظ اًصئُس َة ًـضوًة احملوكة ،وًىٌَ
حباخة اف اؿاذت اًيؼص فَِ ،وجيوس حتسًس اًرشوظ اًخفعَََة ًـضوًة احملوكة تلاهون.
املعَة اًثاًر:
ادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًَ مبوحة مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق
هعت املاذت ( )32من مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان ؿىل ادذعاظاث احملوكة
ادلس خوزًة ،ويه اكليت:
أبوالً :ثفسري هعوض مواذ ذس خوز اكَمي هوزذس خان.
ان ثفسري اًيعوض ادلس خوزًة من ظَة ادذعاض احملامك ادلس خوزًة امللازهة ،نٌل
الحؼيا ركل  ،حِر اكن ًلضاء احملوكة اًـََا  Supreme Courtيف اًوالايث
املخحست الامصٍىِة ذوز هحري يف ثفسري هعوض ادلس خوز ( اخلعَة ،5030 ،ض
 . )413ذلا فان ُشا الادذعاض ٌَمحوكة ادلس خوزًة يف مرشوغ ذس خوز اكَمي
هوزذس خان اًـصاق مًسجم مؽ ما ُو مذحؽ يف ادلساثري امللازهة.
اثهَ ًا:1 :ؼ اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني تياء ؿىل ظَة زئُس اكَمي هوزذس خان ،أبو
جمَس اًوسزاء ،أبو ؾرشت من أبؾضاء اًربملان.
ان اًلضاء نيخكل مؤُالث كاهوهَة و نيخاس تضٌلانث احلَست و الاس خلالل و اًثلة
املخحاذةل تٌَُ و تني الافصاذ و ًؤنس ؿىل احرتام و ثعحَق ادلس خوز و اًلاهون ،ذلا فاهَ
ذري من ًلوم تسوز اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ،و اًلضاء تعوزت ؿامة نيازش هوؿني
من اًصكاتة ادلس خوزًة ،احسٌُل زكاتة االًلاء و الدص زكاتة الامذياغ( اخلعَة،
 ،5030ض  .)222و اًيوغ الاول من اًصكاتة متازسَ احملامك ادلس خوزًة ،اما اًيوغ
اًثاين من اًصكاتة فاهَ متازسَ احملامك اًلضائَة( ،)21سواء ااكن كضا ًء ؿاذ ًاي ام كضا ًء اذاز ًاي،
وركل ؾيسما متخيؽ ُشٍ احملامك ؾن ثعحَق كاهون خماًف ٌدلس خوز .ذلا فان اًصكاتة
ادلس خوزًة ؿىل اًلواهني ويه زكاتة االًلاء من امه ادذعاظاث احملامك ادلس خوزًة
امللازهة ،و اًيت ثفذح اًحاة ملٌلزسة حق اًخلايض امام احملامك ادلس خوزًة .
وًىن الصم ان حرص اكامة ادلؾو تـسم ذس خوزًة اًلاهون تعَة زئُس اكَمي
هوزذس خان او جمَس اًوسزاء او ؾرشت من اؾضا اًربملان ً ،ؤذي اف ثضَق حق
اًخلايض امام احملوكة ادلس خوزًة .ذلكل من املفصوط ضٌل ًان ٌَخلايض ادلس خوزي ان
ٍىون ًلك مواظن حق اكامة ادلؾو تـسم ذس خوزًة اًلواهني .مثٌَل ُو مذحؽ امام
احملامك ادلس خوزًة امللازهة .وان هالحغ الحلا ابهَ نيىن ٌَمواظن ممازسة ُشا احلق
تعوزت كري مدارشت ،وركل ؾن ظصًق ادلفؽ تـسم ذس خوزًة كاهون ما امام احملامك و ؾيس
ادلؾو امليؼصت اماهما.
.2ؼ اًحت يف مرشوؾَة املصاس مي وا ألهؼمة واًلصازاث واًخـَ ث تيا ًء ؿىل
ظَة لك صخط ري معَحة مدارشت.
ان ادذعاض احملوكة ادلس خوزًة ابًصكاتة ؿىل اًلصازاث واًخـَ ث ال ًًسجم مؽ ظحَـة
اؾٌلل اًلضاء ادلس خوزي ،تي اهَ يف ظَة ادذعاض اًلضاء الاذازي .و مبا ان
اًخـَ ث ثخضمن كواؿس ؿامة مَزمة ذلا فاهنا ثـس كصازاث اذازًة ثيؼميَة (اًعٌلوي،
 ،5001ض  . )412ومن املفصوط دضوغ اكفة اًلصازاث االذازًة (اًفصذًة واًخيؼميَة)
ٌَعـن امام احملامك الاذازًة و َُئة اهضحاظ موػفي الاكَمي  ،وركل وفل ًا ٌَمواذ (31و
 53و )55من كاهون جمَس اًضوز الكَمي هوزذس خان اًـصاق زمق (ً )34س ية .5002
وًىن مل ًيط املرشغ اًىوزذس خاين رصاحة ؿىل ادذعاض اًلضاء االذازي ابًفعي يف
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حصة اًلصازاث االذازًة اًخيؼميَة  ،مثٌَل هط ؿىل ركل املرشغ اًـصايق يف اًخـسًي
اخلامس ًلاهون جمَس ادلوةل اًـصايق تلاهون زمق (ً )31س ية  5031وركل يف اًفلصت
زاتـ ًا من املاذت ( .)1وُشا ما حـي اًلضاء االذازي يف اكَمي هوزذس خان ًيؼص فلط يف
اًعـن ابًخـَ ث كري املًضوزت يف ا صًست اًصمسَة ،ابؾخحازُا كصازاث اذازًة ذاضـة
ًصكاتة اًلضاء االذازي (ؿًل ،5032 ،ض  .)13و مبا ان اًلصاز االذازي من حِر
اًـمومِة و اًخجصًس ًدٌوغ اف اًلصاز اًفصذي و اًلصاز اًخيؼميي( احلَو،5003 ،
ض ، )351فان ُشا املوكف ٌَلضاء االذازي يف اكَمي هوزذس خان حمي اًيؼص ،و
خيخَف مؽ املوكف املس خلص يف اًلضاء االذازي اًفصويس .ؿىل اًصمغ من اهَ اكهت
اًلصازاث اًخيؼميَة ًالذازت اًـامة يف فصوسا ًفرتت من اًزمن مبيبأ ؾن اي ظـن كضايئ،
اال ان جمَس ادلوةل اًفصويس كصز مٌش ظسوز حوكَ يف كضَة سىم حسًس اًرشق
تخازخي  1اكهون الاول  3301كدول اًعـن تخكل اًلصازاث اًخيؼميَة ؿىل اساش هوهنا
كصازاث اذازًة (ا حوزي ،5004 ،ض .)11
ُشا وان الاهؼمة اًيت ًعسزُا جمَس اًوسزاء  ،فان ذس خوز اًـصايق ًس ية  5002يف
املاذت ( )31مٌَ كس ادضـِا اف زكاتة احملوكة الاحتاذًة اًـََا ،و ُياك من ٍص ابهَ
من ذالل اس خلصاء املاذت ( )20من ادلس خوز ًخضح ابن الادذعاض املميوخ جملَس
اًوسزاء يف اظساز الاهؼمة ًـس ادذعاظ ًا جرشًـَ ًا اظَال ًثخت جملَس اًوسزاء ؿىل
كسم املساوات مؽ الادذعاض املميوخ جملَس اًيواة يف اظساز اًدرشًؽ اًفصؾي (ظاًة
و زايض ،5032 ،ض  .)112ومبا ان اًلضاء ادلس خوزي الاحتاذي خيخط ابًصكاتة ؿىل
الاهؼمة اًيت ًعسزُا جمَس اًوسزاء ،مفن املفصوط هبشا اًضبأن ان ال خيخَف ذس خوز
اكَمي هوزذس خان مؽ ادلس خوز اًـصايق تي جية مواهحخَ.
اما ابًًس حة ٌَمصاس مي ( ، )22فاهنا راث ظحَـة خمخَعة ،فِيي ثبأذش من هجة تـغ
ؾيارص اًلاهون ومن هجة ادص ثبأذش تحـغ دعائط ا ألوامص ) ) Les décrets
اًيت ًعسزُا اؿىل زئُس ٌَسَعة اًخيفِشًة هصئُس ادلِوزًة ( رصظاز ،5001 ،ض
 ،)35و التس ان ال حىون املصاس مي خماًفة الحاكم اًيعوض ادلس خوزًة (حصجي،
 ،3313ض  ،)11ذلا ابالماكن ان ٍىون اًعـن تـسم ذس خوزٍهتا امام احملامك
ادلس خوزًة.
اثًث ًا :اًحت يف ادلفؽ امللسم يف ذؾو ملامة أبمام حموكة تـسم ذس خوزًة كاهون أبو
مرشوؾَة كصاز أبو هؼام أبو ثـَ ث ،وؿىل احملوكة املشهوزت ثبأحِي ادلؾو حلني اًحت
يف هدِجة ادلفؽ من كدي احملوكة ادلس خوزًة.
ارااكن يف اًفلصت اثهَ ًا 3 /من املاذت ( )32من مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان كس اذش
تسؾو مدارشت يف ذؿاو ؿسم ذس خوزًة اًلواهني ،فاهَ يف ُشٍ اًفلصت كس اذش مرشوغ
ادلس خوز تسؾو ؿسم ذس خوزًة اًلواهني ؾن ظصًق ادلفؽ .وًىن ذَط اًضا ادذعاض
اًلضاء الاذازي ابًلضاء ادلس خوزي ف ًخـَق مبرشوؾَة كصاز او هؼام او ثـَ ث،
ألن اًصكاتة ؿىل ُشٍ اًلصازاث اًخيؼميَة من ادذعاض اًلضاء الاذازي ال ادذعاض
اًلضاء ادلس خوزي.
زاتـ ًا :ثعسًق هخاجئ الاس خفذاءاث والاهخزاابث اًـامة ًصئُس الاكَمي وجصملان هوزذس خان
– اًـصاق.
مبا ان ًالس خفذاءاث و الاهخزاابث اًـامة باثز ذس خوزًة ذلا اانظت اكَة ادلساثري
مٌاسؿاهتا او ثعسًلِا اف احملامك ادلس خوزًة ،مثٌَل الحؼيا يف ادذعاض احملوكة
ادلس خوزًة اًحافازًة حبسم املياسؿاث الاهخزاتَة .وًىن اهخزاة زئُس الاكَمي ًمت من
كدي اًربملان اًىوزذس خاين ال ؾن ظصًق الاهخزاابث اًـامة مبوحة املاذت (/5اوالً) من
كاهون زمق (ً )3س ية  5033كاهون ثفـَي مؤسسة زئاسة اكَمي هوزذس خان اًـصاق و
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املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق
ثـسًي ظصًلة اهخزاة اًصئُس حلني ثعسًق ادلس خوز( ،)23واًيت ؿسًت املاذت اًثاهَة
من كاهون زئاسة اكَمي زمق (ً )3س ية  ، 5002اًيت اكهت ثيط ؿىل اهخزاة زئُس
اكَمي هوزذس خان اًـصاق ؾن ظصًق الاكرتاغ اًـام اًرسي املحارش  ،ذلا فان هط اًفلصت
زاتـ ًا من املاذت ( )32من مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان ال ًًسجم مؽ املاذت
(/5او ًال) من كاهون زمق (ً )3س ية  5033كاهون ثفـَي مؤسسة زئاسة اكَمي
هوزذس خان اًـصاق و ثـسًي ظصًلة اهخزاة اًصئُس حلني ثعسًق ادلس خوز .و ًىن
ًحسو من ؾيوان اًلاهون املشهوز اهَ كس اذش تيؼص الاؾخحاز ما هط ؿَََ مرشوغ
ذس خوز اكَمي هوزذس خان خبعوض اهخزاة زئُس الاكَمي ؾن ظصًق الاهخزاابث اًـامة
 ،ذلا ظسز اًلاهون حلني ظسوز ادلس خوز.
ذامس ًا :اًحت يف ذس خوزًة اًخـسًي امللرتخ ؿىل ذس خوز اكَمي هوزذس خان ومس
موافلذَ ملخعَحاث املاذت ( )350من ُشا ادلس خوز.
ان مدس أب ؿَوًة ادلس خوز من املحاذئ الاساس َة املسمل هبا ،حي  وًو مل ثيط ؿَهيا
ادلساثري ،ألن ادلس خوز ُو اذلي ًضؽ اًيؼام اًلاهوين ٌدلوةل وًًضئ اًسَعاث اًـامة
فهيا ،وان ُشا املحس أب ًوظف ابًـَو املوضوؾي ٌدلس خوز ،ويف ملاتي ركل ًوخس اًـَو
اًضلكي ٌدلس خوز ،واذلي ًفرتط فَِ وحوذ رشوظ واحصاءاث ذاظة ًخـسًي
ادلس خوز ختخَف ؾن احصاءاث ثـسًي اًلواهني اًـاذًة .وًعَق ؿىل ادلساثري اًيت ثبأذش
ابًـَو اًضلكي اظعالخ ادلساثري ا امست (احلَو ،5001 ،ض  ،).32واًيت ختخَف
ؾن ادلساثري املصهة (همسي  ،5033،ض  ، )4ألن الاذريت ح لَّي مبصوهة ثـسًَِا مثي
ثـسًي اًلواهني اًـاذًة .
وان ثسط اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة احصاءاث اًخـسًي ادلس خوزي ومس مالمئهتا مؽ
اًيعوض ادلس خوزًة ًضمن مدس أب ؿَو ادلس خوز ،ذلا فان ما هنجَ مرشوغ ذس خوز
اكَمي هوزذس خان يف اانظة ادذعاض احملوكة ادلس خوزًة ابًحت يف ذس خوزًة اًخـسًي
امللرتخ ؿىل ادلس خوز و مس موافلذَ مؽ االحصاءاث امليعوض ؿَهيا يف املاذت ()350
( )24من مرشوغ ادلس خوز مهنج سَمي ًضٌلن مدس أب ؿَوًة ذس خوز اكَمي هوزذس خان
اًـصاق.
ساذس ًا :حماهكة زئُس أبو انئة زئُس اكَمي هوزذس خان تـس اهتاهمٌل من كدي اًربملان وفل ًا
ٌٌَلذت ( )15من ُشا ادلس خوز ،والذاهة اًصئُس أبو انئحَ ٌس خوحة موافلة ما ال ًلي
ؾن مخسة من أبؾضاء احملوكة.
ان ادذعاض احملوكة ادلس خوزًة مبحاهكة زئُس و انئة زئُس اكَمي هوزذس خان هنج
سَمي مللاضات احصاة اًسَعاث اًـََا من كدي احملوكة اًـََا ،وًىن حدشا ًو اانظ
مرشوغ ادلس خوز ادذعاض احملوكة ادلس خوزًة مبحاهكة هواة اًربملان وزئُس جمَس
اًوسزاء و اًوسزاء وزؤساء اًَِئاث تسزخة وسٍص وزئُس جمَس اًلضاء الكَمي
هوزذس خان و اؾضائَ و اؾضاء حموكة اٍ لَّي الكَمي هوزذس خان و اؾضاء جمَس
اًضوز الكَمي هوزذس خان  ،وركل ألن ُؤالء اًض ًا نيثَون احصاة اًسَعاث اًـََا
يف اًسَعاث اًدرشًـَة واًخيفِشًة واًلضائَة يف اكَمي هوزذس خان اًـصاق.
ساتـ ًا :اًحت يف ادلؿاو املصفوؿة وفق املاذت (/ 33اًفلصت اثمن ؾرش )1 /من ُشا
ادلس خوز.
ًلس هعت اًفلصت اثمن ؾرش 1/من املاذت ( )33من مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان
ؿىل اهَ ( ًـخرب احلزة اذلي ٌسـى من ذالل أبُسافَ أبو وضاظَ اف املساش ابًيؼام
ا ألسايس ادلنيلصاظي الكَمي هوزذس خان أبو اساًخَ أبو هتسًس وحست الاكَمي أبو اًخـاٌش
اًسَمي تني مىوانثَ اًلومِة أبو ادلًًِة خماًف ًا ٌدلس خوز وحىون احملوكة ادلس خوزًة يه
ا ِة اخملخعة الختار اًلصاز يف ضوء اخملاًفة ادلس خوزًة املًسوتة اًََ ومس دعوزهتا.).

املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق
ان اانظة مٌاسؿاث ما ارا اكهت ثرصفاث حزة س َايس جضلك اذالالً ابدلس خوز اف
احملوكة ادلس خوزًة نيثي دعوت حِست ًخسط اًصكاتة ادلس خوزًة ؿىل ثرصفاث
الاحزاة اًس َاس َة من كدي حموكة ؿََا ويه احملوكة ادلس خوزًة و ؿسم حصك ُشا
الادذعاض اف احملامك اًـاذًة .
وًىن حدشا ًو اانظ ادلس خوز ادذعاض احملوكة ادلس خوزًة ابملياسؿاث املخـَلة ابجملموؿة
الاهخزاتَة اًيت متيؽ من املضازنة يف الاهخزاابث اًـامة تشزائؽ خمخَفة .مثٌَل ختخط
احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة مبياسؿاث و كضااي اجملموؿاث الاهخزاتَة ،مبوحة املاذت
( )15من ذس خوز والًة ابفازاي يف املاهَا الاحتاذًة ،نٌل س حق رهصانٍ.
اثمٌ ًا :اًحت يف اًعـون املخـَلة تعحة اًـضوًة وزفؽ احلعاهة ؾن أبؾضاء اًربملان.
ان ُشا الادذعاض ًًسجم مؽ ما ُو خازي يف ادذعاظاث اكَة احملامك ادلس خوزًة
يف ادلساثري امللازهة و يف ملسمهتم ذس خوز والًة ابفازاي  ،نٌل الحؼيا ركل يف املاذثني
( 11و  ) 11من ادلس خوز املشهوز.
ُشا وان مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان كس وضؽ الًَة ًفـاًَة اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة
اًلواهني ،حِر هعت املاذت ( )31مٌَ ؿىل ما ًًل (:أبحاكم احملوكة ادلس خوزًة هنائَة
ومَزمة ٌَجمَؽ ،وارا ما كصزث احملوكة ؾيس جهتا يف ذس خوزًة اًلواهني أبو مرشوؾَة
املصاس مي وا ألهؼمة واًلصازاث واًخـَ ث أبن أب ًاي مهنا خماًف ٌدلس خوز أبو اًلاهونً ،خـني
ؿَهيا اصـاز اًسَعة املـيَة يف اكَمي هوزذس خان الختار ما ًَزم من احصاءاث الساةل
اخملاًفة ادلس خوزًة أبو ثعحَحِا).
الصم ان وضؽ الًَة يف ظَة ادلس خوز ًخيفِش ما ثعسزٍ احملوكة ادلس خوزًة من
الاحاكم تـسم ذس خوزًة كاهون ًـعى ثكل اًفـاًَة الحاكم احملوكة  ،ذلكل ان ما اًزمَ
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان ؿىل احملوكة ادلس خوزًة ًلِاهما ابصـاز اًسَعة املـيَة
يف الاكَمي الختار ما ًَزم من احصاءاث الساةل اخملاًفة ادلس خوزًة أبو ثعحَحِا  ،تـس
ظسوز حوكِا ٍ ،ىون ٌَحنك باثز ثيفِشًة مدارشت ،ال ان ٍىون ٌَحنك حرب ؿىل وزق
ًًذؼص من ًثريٍ ٌَخيفِش .وًىن هالحغ يف ( )31اًض ًا حىصاز ذَط ادذعاض اًلضاء
الاذازي ابًلضاء ادلس خوزي ف ًخـَق مبرشوؾَة كصاز او هؼام او ثـَ ث ،ألهَ نٌل
رهصان ساتل ًا اًصكاتة ؿىل ُشٍ اًلصازاث اًخيؼميَة من ادذعاض اًلضاء الاذازي ال
ادذعاض اًلضاء ادلس خوزي.
وُىشا مبا أبن مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان مت اكصازٍ من كدي اًربملان اًىوزذس خاين
الحصاء الاس خفذاء اًضـيب ؿَََ و ًىن موؿس ركل كري حمسذ حي  الن  ،وًىن نٌل
الحؼيا ان تـغ املواذ و اًفلصاث خبعوض اوضاء احملوكة ادلس خوزًة و ادذعاظاهتا ،
فهيا ذَي ال ًًسجم مؽ ما ُو مذحؽ يف ادلساثري امللازهة ،فاهنا حباخة اف اؿاذت ظَاقهتا
 ،ذلا من اًرضوزي ان ًلوم اًربملان اًىوزذس خاين ابؿاذت اًيؼص يف املواذ واًفلصاث اًيت
رهصانُا و ظَاقهتا ثضلك ًًسجم مؽ املـاًري امللصزت يف ادلساثري امللازهة ،كدي حتسًس
املوؿس ًالس خفذاء ؿَََ .
اخلامتة
يف دذام ُشا اًححر هشهص او ًال امه الاس خًذاخاث اًيت ثوظَيا اٍهيا  ،ومن مث هلسم
اًخعوايث اًيت ىص رضوت ا ألذش هبا ،تلَة حتسني اًخيؼمي ادلس خوزي ٌَمحوكة
ادلس خوزًة يف مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق.
أبوالً :الاس خًذاخاث
ً -3وخس الاساش ادلس خوزي ٌَـساةل ادلس خوزًة يف اوضاء او جضىِي
احملامك اًـََا او احملامك ادلس خوزًة يف ادلساثري امللازهة مثي ذس خوز اًوالايث املخحست

13
الامصٍىِة و ذس خوز املاهَا الاحتاذًة و ذس خوز فصوسا و ذس خوز اس حاهَا و ذس خوز
والًة ابفازاي ،و نشكل ذس خوز اًـصاق ًس ية .5002
 -5ان ٌَمحامك ادلس خوزًة يف ادلساثري امللازهة ادذعاظاث واسـة ،حبَر
جضمي مجَؽ اًلضااي راث اًعحلة ادلس خوزًة ،ويف ملسمهتا ثفسري ادلس خوز و اًصكاتة
اًلضائَة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني و حماهكة احصاة اًسَعاث اًـََا و املياسؿاث
الاهخزاتَة و ثعسًق هخاجئ الاس خفذاءاث.
 -1ذس خوز والًة ابفازاي يف املاهَا الاحتاذًة ذس خوز منوريج من تني
ذساثري الاكاًمي مضن ادلول الاحتاذًة يف اًـامل  ،حِر هؼم احملوكة ادلس خوزًة اًحافازًة
تعوزت مًسجمة ٌس خحق ان حتشو اكاًمي ادلول اًفسزاًَة حشو ُشا ادلس خوز تعسذ
اوضاء احملامك ادلس خوزًة .
 -4اكن اكصازمرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان  -اًـصاق من كدي اًربملان
اًىوزذس خاين ؿام  5003دعوت حِست حنو انامتل اًوضؽ اًلاهوين الكَمي هوزذس خان
وثوظَس املؤسساث يف الاكَمي .ومبا اهَ مل ًمت ؾصضَ ًالس خفذاء اًضـيب ،ومبوحة
كاهون زمق (ً )4س ية  5032مت اًلاء كاهون اكصاز ذس خوز اكَمي هوزذس خان زمق ()31
ًس ية  5002و اًلصاز املصمق (ً )2س ية  5003كصاز ثعسًق املرشوغ ًـصضَ ؿىل صـة
اكَمي هوزذس خان-اًـصاق يف اس خفذاء ؿام .وًىن املرشوغ ًـس هجس ًا فىصاي و كاهوهَ ًا يف
الاكَمي جية الاؾامتذ ؿَََ يف وضؽ ذس خوز اكَمي هوزذس خان.
-2ان مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان خبعوض اوضاء احملوكة ادلس خوزًة
الكَمي هوزذس خان و حتسًس ادذعاظاهتا كس سكل مهنجا سَ ً ًحياء املؤسساث
ادلس خوزًة يف الاكَمي ،وًىن تـغ املواذ خبعوض جضىِي احملوكة املشهوزت و
ادذعاظاهتا حباخة اف اؿاذت اًعَاكة و ثـسًَِا .
اثهَا :اًخوظَاث
هلرتخ ا ألؾامتذ ؿىل مرشوغ ذس خوز هوزذس خان-اًـصاق واؿاذت اًيؼص فَِ وثـسًي تـغ
املواذ و اًفلصاث املخـَلة تدضىِي وادذعاظاث احملوكة ادلس خوزًة يف اكَمي هوزذس خان
و ابًضلك اًخايل:
 -3ثـسًي املاذت) )33حبَر ثيط ؿىل ماًًل ( اوضاء احملوكة ادلس خوزًة الكَمي
هوزذس خان-اًـصاق و حىون ملصُا يف مسًية ازتَي (َُ وًري) ؿامصة اكَمي
هوزذس خان).
 -5ثـسًي اًفلصثني او ًال و اثهَ ًا من املاذت( )35اكليت:
أبو ًال :جضلك احملوكة ادلس خوزًة من جسـة أبؾضاء مبا فهيم اًصئُس مهنم س حـة كضات،
ؿىل ان ٍىون زالزة مهنم كضات او مسدضازٍن يف جمَس صوز اكَمي هوزذس خان،
وؾضوٍن بدصٍن من أبساثشت اًلاهون واحملامني ممن ال ثلي ممازس هتم يف جمال اًلضاء أبو
اًدرشًؽ أبو اًخسزٌس أبو احملامات ما ٍلوؿَ ؾرشون س ية.
اثهَ ًاً :لوم زئُس االكَمي ابًدضاوز مؽ جمَس اًلضاء و جمَس اًضوز الكَمي هوزذس خان
ترتص َح أبؾضاء احملوكة ادلس خوزًة.
 -1ثـسًي املاذت ) (31اكليت :ثًذرة احملوكة زئُسِا من تني أبؾضاهئا اً ُلضات.
 -4ثـسًي اًفلصاث او ًال واثهَ ًا و اثًث ًا و ساذس ًا من املاذت ( )32اكليت:
ختخط احملوكة ادلس خوزًة اب ألموز اًخاًَة:
أبو ًال :ثفسري هعوض مواذ ذس خوز اكَمي هوزذس خان تياء ؿىل ظَة ملسم من كدي لك
ري معَحة.
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اثهَ ًا:اًصكاتة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني واملصاس مي و الاهؼمة تياء ؿىل ادلؾو امللامة من
كدي لك ري معَحة.
اثًث ًا :اًحت يف ادلفؽ امللسم يف ذؾو ملامة أبمام احملامك او اًَِئاث تـسم ذس خوزًة
كاهون اومصسوم او هؼام وؿىل احملوكة او اًَِئة ثبأحِي ادلؾو حلني اًحت يف هدِجة
ادلفؽ من كدي احملوكة ادلس خوزًة.
ساذس ًا-3 :حماهكة زئُس أبو انئة زئُس اكَمي هوزذس خان تـس اهتاهمم من كدي اًربملان
وفل ًا ٌٌَلذت ( )15من ُشا ادلس خوز ،والذاهة اًصئُس أبو انئحَ ٌس خوحة موافلة ما ال
ًلي ؾن س خة من أبؾضاء احملوكة.
 -5حماهكة زئُس واؾضاء اًربملان اًىوزذس خاين وزئُس وانئة زئُس جمَس اًوسزاء
واًوسزاء و زؤساء اًَِئاث املس خلةل وزؤساء واؾضاء احملوكة ادلس خوزًة الكَمي
هوزذس خان وحموكة متَّي اكَمي هوزذس خان وجمَس صوز اكَمي هوزذس خان تـس اهتاهمم و
اًخحلِق مـِم وفل ًا ٌَلاهون.
 -2ثـسًي املاذت ( )31من مضوزغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اكليت :أبحاكم احملوكة
ادلس خوزًة هنائَة ومَزمة ٌَجمَؽ ،وارا ما كصزث احملوكة ؾيس جهتا يف ذس خوزًة
اًلواهني او املصاس مي او الاهؼمة خماًفهتا ٌدلس خوز ًخـني ؿَهيا اصـاز اًسَعة
اًدرشًـَة او اًخيفِشًة يف اكَمي هوزذس خان الختار ما ًَزم من احصاءاث الساةل
اخملاًفة ادلس خوزًة أبو ثعحَحِا.
املعاذز
أبو ًال :ابٌَلة اًـصتَة:
-3اًىذة
اًربسجني .رسُيم محَس ،اهخزاابث اكَمي هوزذس خان اًـصاق تني اًيؼصًة واًخعحَق،
مؤسسة موهصايين ٌَعحاؿة واًًرش ،اًدسَسي ( ، )35ازتَي  ،اًعحـة ا ألوف،
.5005
ثوين .م.فاٍن ،اًيؼم اًلاهوهَة ا ألمصٍىِة ،حصمجة وثـََق :املسدضاز ؿاذل ماخس،
ادلـَة املرصًة ًًرش املـصفة و اًثلافة اًـاملَة ،اًلاُصت ،اًعحـة ا ألوف .5003
حصجي .الاس خار ذََي ،اًصكاتة اًلضائَة ؿىل اؾٌلل اًدرشًؽ ،مـِس اًححوج و
ادلزاساث اًـصتَة.3313 ،
احلَو ،ذ.ماخس زاقة ،اًلاهون ادلس خوزي ،ذاز ا امـة ا سًست ،الاسىٌسزًة
.5001
احلَو،ذ.ماخس زاقة  ،اًلصازاث االذازًة ،ذاز ا امـة ا سًست ،الاسىٌسزًة ،
.5003
اخلعَة ،ذ.هـٌلن امحس  ،اًوس َط يف اًيؼم اًس َاس َة و اًلاهون ادلس خوزي ،ذاز
اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ ،الازذن-ؾٌلن ،اًعحـة ا ألوف ،الاظساز اًساذش-
.5030
ذوفصحَِ ،موزٌس ،املؤسساث اًس َاس َة و و اًلاهون ادلس خوزي والاهؼمة
اًس َاس َة اًىرب  ،حصمجة ذ.حوزح سـس ،املؤسسة ا امـَة ٌدلزاساث واًًرش
و اًخوسًؽ ،تريوث  ،اًعحـة ا ألوف .3335
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زوس َونُ ،رني ،اجملَس ادلس خوزي ،حصمجة ذَ.لس وظفة ،املؤسسة ا امـَة
ٌدلزاساث واًًرش واًخوسًؽ ،تريوث .5003 ،
اًزًحازي  ،احلامك ؾحساًصمحن سَ ن  ،اًوضؽ اًلاهوين الكَمي هوزذس خان اًـصاق يف
ػي كواؿس اًلاهون ادلويل ،مؤسسة موهصايين ٌَعحاؿة واًًرش ،اًدسَسي ()30
 ،ازتَي ،اًعحـة ا ألوف.5005 ،
اًضبأوي  ،ذ.مٌشز  ،يف ادلس خوز  ،تلساذ معحـة اًـاين.
صىص ،ذ .سُري ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلضاء ادلس خوزي ،ا زء ا ألول ،ذاز تالل ٌَعحاؿة
واًًرش ،تريوث اًعحـة ا ألوف .5034
صىص ،ذ .سُري ،اًوس َط يف اًلاهون ادلس خوزي ،ا زء ا ألول ،املؤسسة ا امـَة
ٌدلزاساث و اًًرش و اًخوسًؽ  ،تريوث  ،اًعحـة اًثاًثة .3334
ظََحا ،اًـمَس ادلنخوز أبمني ؿاظف ،ذوز اًلضاء ادلس خوزي يف ازساء ذوةل
اًلاهون ،املؤسسة احلسًثة ٌَىذاة ،ظصاتَس –ًحيان.5005 ،
اًعمبأوي ،ذ.سَ ن َلس ،اًيؼصًة اًـامة ٌَلصازث االذازًة ،ذزاسة ملازهة ،زاحـَ و
هلحَ ذَ.لوذ ؿاظف اًحياء ،مًضوزاث ذاز اًفىص اًـصيب ،اًلاُصت.5001 ،
ؾحسٍ امام  ،ذَ.لس َلس  ،اًوخّي يف رشخ اًلاهون ادلس خوزي ،ذاز اًفىص
ا امـي ،الاسىٌسزًة.5002 ،
ؿًل ،اًلايض ادلنخوز ؾامثن ايسني ،ادلؿبأو االذازًة يف اًـصاق و اكَمي
هوزذس خان ،مؤسسة موهصايين ٌَعحاؿة واًًرش ،ازتَي .5032
َلوذ  ،ذَ.لوذ ػِصي  ،املـامل اًحازست ٌَمحامك املسهَة ا ألمصٍىِة ،املىذة ا امـَة
احلسًر5001 ،
املعسق ،ذ.زكِة ،اًلاهون ادلس خوزي و املؤسساث اًس َاس َة ،ا زء ا ألول ،ذاز
اًحَضاء-امللصة  ،ذاز ثوتفال .3321
همسي  ،ذ.كاسي فِعي  ،افاكز يف اًلاهون ادلس خوزي ،تلساذ .5033
-5الاحباج
ا حوزي  .ذ.ماخس جنم ؾَسان  ،اًرشؾَة ادلس خوزًة ٌَلاهون ا يايئ ،ذزاسة
ملازهة يف ادلس خوزٍن اًـصايق واًحافازي ،حبر مًضوز يف جمةل لكَة
اًلاهون ٌَـَوم اًلاهوهَة واًس َاس َة ،خامـة هصهوك ،س ية  ،5032خدل ،4
اًـسذ .31
ا حوزي  ،أب.م.ذ ؿامص حامك ؾحاش و اخلفايج ،م.ذ.حامك فٌَخ ؿًل  ،سٌلث
اًيؼام اًلضايئ ا ألمصٍيك ومربزاث جضىِي احملوكة اًـََا ؿام ،3123
مًضوز يف جمةل مصنز ابتي ٌدلزاساث الاوساهَة ،5031 ،اجملدل ،1
اًـسذ . 3
ا حوزي ،ذ.ماُص ظاحل ؿ ألوي (،اًيؼام) يف اًلاهون اًـصايق ،مسًوهل ظحَـخَ
اًلاهوهَة و زكاتة اًلضاء ؿَََ ،حبر مًضوز يف جمةل اًـَوم اًلاهوهَة ًلكَة
اًلاهون يف خامـة تلساذ ،اجملدل اًثامن ؾرش ،اًـسذ ا ألول  ،س ية .5004
حسني .م.مَُ.وا ؿًل و َلوذ .م.م .سَ ن هصمي  ،رضوزت وضؽ ادلس خوز الكَمي
هوزذس خان وثساؾَاث اسدئزاز اكصازٍ ،حبر مًضوز يف جمةل لكَة اًلاهون
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ٌَـَوم اًلاهوهَة واًس َاس َة ،خامـة هصهوك ،اجملدل ( ،)2اًـسذ  ،32س ية
 ،5031ض .443- 124
ادلوزي .ذ.زؿس جفص  ،هؼام احملَفني و اماكهَة ثعحَلَ يف اًلضاء ا زايئ اًـصايق،
حبر مًضوز يف جمةل خامـة حىصًت ٌَحلوق ،اًس ية( ، )3اجملدل (،)3
اًـسذ (  ، )5ا زء ( ، )3اكهون ا ألول .5031
ظاًة م.ذ .معسق ؿاذل و زايض ،م.ذ.زان َلس ،ادذعاض جمَس اًوسزاء يف
اظساز ا ألهؼمة يف اًدرشًؽ اًـصايق ،حبر مًضوز يف جمةل لكَة احللوق
جبامـة هنصٍن ،اًـسذ  ،3اجملدل  ،31س ية .5032
اثهَ ًا:املعاذز الاًىرتوهَة ابٌَلاث اًـصتَة و الاجنَّيًة و الاملاهَة:
ّذزايج  .ذ .اجصاُمي  ،اًخجصتة االس حاه َّة -ادلس خوز واحملوكة ادلس خوزًة يف اس حاهَا،
ملال مذاخ تخازخي  5033/1/30ؿىل املوكؽ الاًىرتوين اًخايل:
/http://rawabet.org/content
املؤسساث اًس َاس َّة،5001 ،
رصظازَ .لس صفِق ،اًلاهون ادلس خوزي و ّ
املسزسة اًوظيَة ًالذازت يف ادلِوزًة اًخووس َة ،نخاة مذاخ تعَلة يب
ذي ئَف ؿىل املوكؽ الاًىرتوين اًخايل تخازخي : 5033/1/35
http://www.ena.tn/wpcontent/uploads/2018/05/DroitAxe1.pdf
اًحوهسرساث  Bundesrathأبو اجملَس الاحتاذي ا ألملاين  ،اًحوهسس خاػ ا ألملاين:
مذاخ تخازخي  5033/1/30ؿىل املوكؽ الاًىرتوين اًخايل:
https://ar.wikipedia.org/wiki Deutscher Bundestag
ذس خوز والًة ابفازاي يف املاهَا الاحتاذًة ،حصمجة ذ.صريساذ اًيجاز  ،مًضوزاث
جصملان هوزذس خان –اًـصاق  ،ذساثري اًوالايث ( ،)4ظ  ،3معحـة
صِاة،ازتَي  ،5003 ،مذاخ ؿىل املوكؽ الاًىرتوين اًخايل تخازخي
:5033/1/2
http://www.perlemanikurdistan.com/files/articles/04080909
5432.pdf
احملوكة ادلس خوزًة الاس حاهَة ثَلي كصاز اس خلالل اكاتًوهَا ،ادداز مذاخ تخازخي
 5033/1/30ؿىل املوكؽ اًخايل:
http://www.alhayat.com/article/896803/%D8%
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https://www.uniaugsburg.de/einrichtungen/gleichstellungsbeauftragte/
downloads/bayerische_verfassung.pdf
اًيط املرتمج ٌدلس خوز والًة ابفازاي اف اٌَلة الاجنَّيًة مذاخ ؿىل املوكؽ
الاًىرتوین اًخاف تخازخي : 5033/1/30
https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/scripts/get_file/B
avarian_Const_2003_BF.pdf
-GERTRUDE NORMAN , A BRIEF HISTORY OF
BAVARIA, MUNICH 1906, Digitized by the Internet
Archive in 2007 with funding from Microsoft
Corporation,
https://ia802205.us.archive.org/32/items/briefhistoryo
fba00normiala/briefhistoryofba00normiala.pdf
-Martin Kitchen , A History of Modern Germany 18002000, First published 2006 by Blackwell Publishing
Ltd https://ens9004-mza.infd.edu.ar/sitio/upload/14%20KITCHEN,%20M.%20-%20LIBRO%20%20A%20History%20of%20Modern%20Germany_1
.pdf
-Dominique Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Rousseau_(jurist
)e
The Growth Of American ، NEW YORK 1946
35-Benjamin F. Wright; Constitutional Law
https://ia801305.us.archive.org/29/items/in.ernet.dli.2015.2
75988/2015.275988.The-Growth.pdf
اثهَ ًا :ابٌَلة اًفصوس َة
CODE ADMINISTRATIF ; 32 e edition , DALLOZ, 2009.
اثًث ًا :ابٌَلة اًىوزذًة:

والًة ابفازاي احلصت  ، Free State of Bavariaملال ؿىل موكؽ املـصفة مذاخ
تخازخي  5033/1/1ؿىل املوكؽ الاًىرتوين اًخايل:

ؿًل ،اًلايض ؾامثن ايسني ( ،ذەس خووز و ذەسَاڵیت ذامَسزێيَز –ادلس خوز و
اًسَعة ِ
املؤسسة)  ،مًضوزاث مصنز احباج اًلاهون امللازن ،جسَسي ( ،)3ازتَي
.5002
زاتـ ًا :ادلساثري و اًلواهني

اًيط الاملاین ٌدلس خوز والًة ابفازاي مذاخ ؿىل املوكؽ الاًىرتوین اًخاف تخازخي
50333/1/1

ذس خوز والايث املخحست الامصٍىِة ًس ية 3123

https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%DA%A4%
D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7

ذس خوز املاهَا الاحتاذًة ًس ية 3343
ذس خوز فصوسا ًس ية 3322
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ذس خوز اس حاهَا ًس ية 3312

كاهون جمَس صوز اكَمي هوزذس خان زمق (ً )34س ية .5002

ذس خوز والًة ابفازاي ًس ية 3341

كاهون اكصاز مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان اًـصاق زمق (ً )31س ية  5002املـسل
تلاهون زمق (ً )30س ية .5003

ذس خوز اًـصاق ًس ية 5002
مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان ًس ية 5003

كاهون زئاسة اكَمي هوزذس خان اًـصاق

زمق (ً )3س ية .5002

مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان ،اؿساذ ذ.هوزي اًعاًحاين ،ازتَي .3331

( )1اًحوهسرساث  Bundesrathاو اجملَس الاحتاذي ا ألملاين وُو اًَِئة اًدرشًـَة اًيت متثي اًوالايث س خة ؾرش ألملاهَا ،اما اًحوهسس خاػ ا ألملاين ( )Deutscher Bundestag
ُ(خيخرص  )BTاجملَس اًدرشًـي الاحتاذي) ُو اًربملان الاحتاذي وابًخايل اًَِئة اًدرشًـَة دلِوزًة أبملاهَا الاحتاذًة وًلؽ ملصٍ يف جصًني .وُو ا ِاس ادلس خوزي اًوحِس اذلي
ًًُذرة مدارش ًت من اًضـة ،املواظيون ا ألملان ،وركل وفلا ًـٌَلذت  50اًفلصت  5واملاذت  12من اًلاهون ا ألسايسً .يؼص https://ar.wikipedia.org/wiki :
( )2ان اًفلصاث (5و1و4و ) 2من املاذت املشهوزت كس هعت ؿىل اهَ جية أبن ًـني أبؾضاء احملوكة ادلس خوزًة من تني كضات ومسؿني معومِني و أبساثشت خامـَني وموػفني معومِني
وحمامني ،حِر ًخوحة أبن ٍىوهوا مجَـِم كاهوهَني مضِوذ هلم ابًىفاءت وثفوق مست مزاوٍهتم ملِهنم امخلس ؾرشت س يةً .ـني أبؾضاء احملوكة ادلس خوزًة ملست جسؽ س يواث وًمت جتسًس
ؾضوٍهتم تخجسًس ؾضوًة زَهثم لك زالج س يواث.و ال نيىن ادلؽ تني ظفة ؾضو يف احملوكة ادلس خوزًة وتني أبي متثَي س َايس أبو وػائف س َاس َة أبو اذازًة أبو الاضعالغ مبِام
اذازًة يف حزة س َايس أبو هلاتة أبو اًـمي ذاذي حزة أبو هلاتة أبو ممازسة همية اًلضاء أبو اًيَاتة اًـامة أبو أبي وضاظ همين أبو جتازي من أبي هوغ .وان أبؾضاء احملوكة ادلس خوزًة
مس خلَون وال نيىن هلَِم ذالل مست اضعالؾِم مبِاهمم.
( )3يف ؿام  5002حعي اًخـسًي ادلس خوزي دلس خوز اًفصويس جصمق  5002-254تخازخي ً 51وًَو -متوس  ،5002اذلي اضاف املاذت  3-13اف ادلس خوز مبوحهبا ؾيس ااثزت ادلفؽ
تـسم ذس خوزًة كاهون ما الىهتانَ احللوق و احلصايث الاساس َة ازياء هؼص ادلؾو امام احملوكة ًمت احاةل ُشا ادلفؽ ٌَحت فَِ من كدي اجملَس ادلس خوزي تياء ؿىل احاةل من جمَس
ادلوةل (ابًًس حة ٌَلضاء الاذازي)او حموكة اٍ لَّي (ابًًس حة ٌَلضاء اًـاذي)ً :يؼص اًخـسًي يف اجملموؿة الاذازًة ابٌَلة اًفصوس َة:
CODE ADMINISTRATIF ; 32 e edition – 2009-DALLOZ' –ADDENDUM-P10.
( )4اًصكاتة اًوحوتَة اًساتلة هط ؿَََ اًضق الاول من املاذت ( )13من ادلس خوز اًفصويس ًس ية  ،3322اذلي اوحة ؾصط اًلواهني ا ألساس َة كدي اظسازُا واكرتاحاث اًلواهني
امليعوض ؿَهيا يف املاذت ( )33من ادلس خوز كدي ؾصضِا ؿىل الاس خفذاء واًيؼام ا ألسايس جملَيس اًربملان ؿىل اجملَس ادلس خوزي اذلي ًفعي يف مس معاتلهتا ٌدلس خوز.
واًصكاتة ا واسًة هط ؿَََ اًضق اًثاين من املاذت ( )13من ادلس خوز  ،اذلي اخاس ًصئُس ادلِوزًة او زئُس اًوسزاء او زئُس اًربملان و زئُس جمَس اًض َود ؾصط مرشوؿاث
اًلواهني اًيت ٍصون رضوز ًاي ؿىل اجملَس ادلس خوزي .واًخـسًي ادلس خوزي احلاظي ؿام  5002يف فصوسا اس خحسج اًصكاتة اًالحلة ؿىل ذس خوزًة اًلواهني ؾن ظصًق ادلفؽً .يؼص :
ؾحسٍ امام  ،5002 ،ض  ،331و صىص ،5034 ،ض  .411ونشكل . CODE ADMINISTRATIF ;2009, P238, ADDENDUM,P10
( )5واجصس مثال ذلكل كصاز احملوكة ادلس خوزًة يف اس حاهَا تخازخي  5031 / 5 / 34ابًلاء كصاز جصملان اكاتًوهَا ابحصاء اس خفذاء ؿىل اس خلالل اكاتًوهَا وكصاز احملوكة تخبأزخي /33/2
 5031ابًلاء كصاز جصملان اكَمي اكاتًوهَا ابالهفعال ؾن اًحالذ ،تـس الاس خفذاء ا ازي يف  51أبنخوجص  ،5031حِر اؾخربثَ احملوكة كري رشؾيٌَ .خفعَي ًيؼص :ذ .اجصاُمي ّذزايج،
اًخجصتة االس حاه َّة -ادلس خوز واحملوكة ادلس خوزًة يف اس حاهَا ،ملال مذاخ تخازخي  5033/1/30ؿىل املوكؽ الاًىرتوين اًخايل ، /http://rawabet.org/content :احملوكة
ادلس خوزًة الاس حاهَة ثَلي كصاز اس خلالل اكاتًوهَا ،ادداز مذاخ تخازخي  5033/1/30ؿىل املوكؽ اًخايلhttp://www.alhayat.com/article/896803/%D8%:
( )6ابڤازاي  Bayernاو  Freistaat Bayernاو والًة ابڤازاي احلصت  Free State of Bavariaيه أبنرب والايث أبملاهَا اًس خة ؾرش و أبؾصكِا .اكهت يف املايض ممَىة
مس خلةل اف حني اهضٌلهما اف ادلوةل ا ألملاهَة يف أبوائي اًلصن اًـرشٍنً .لؽ اكَمي ابفازًة يف اًِضحة اًحافازًة تني واذي هنص ادلاهوة وملسمة حدال ا ألًة  .ثؤًف ابفازًة اكَ ً ظحَـَ ًا
كامئ ًا تشاثَ ًلؽ يف ا زء ا يويب اًرشيق من أبملاهَة ،حيسٍ من اًرشق جض َىِة واٍمنسا ومن ا يوة اٍمنسا ،ثحَف مساحة ابفازًة  10225هََو مرت ًا مصتـ ًا ،ويه نرب والايث أبملاهَة.
ؿسذ ساكهنا 35مََون وسمة ؿام ً ،3331لسمون اف زالج ٍلوؿاث هحريت وخمخَفة :اًحافازًون اًلساىم يف ا يوة واًرشق ،واًفصاىىِون يف اًضٌلل ،واًسواتَون اًحافازًون يف
ا يوة اًلصيب .ثلسم ابفازًة اف س حؽ حمافؼاث ثضم  52مسًية و 13مٌعلة زًفِة وًددـِا ماًلصة من  5000تدلًة ،ؿامصهتا مسًية مِوخن اًيت منت تـس احلصة اًـاملَة اًثاهَة
ًخعحح مسًية ًلعهنا  3.4مََون وسمة .موكؽ الاًىرتوين املـصفة مذاخ تخازخي  5033/1/30ؿىل املوكؽ اًخايل:
https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%A7%DA%A4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
( )7حول اًخازخي اًـصًق ًوالًة ابفازاي ًيؼص:
GERTRUDE NORMAN , A BRIEF HISTORY OF BAVARIA, MUNICH 1906, Digitized by the Internet Archive in 2007 with
funding
from
Microsoft
Corporation,
https://ia802205.us.archive.org/32/items/briefhistoryofba00normiala/briefhistoryofba00normiala.pdf
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Martin Kitchen , A History of Modern Germany 1800-2000, First published 2006 by Blackwell Publishing Ltd https://ens9004mza.infd.edu.ar/sitio/upload/14-%20KITCHEN,%20M.%20-%20LIBRO%20%20A%20History%20of%20Modern%20Germany_1.pdf
(ُ )8ياك من اًحاحثني يف اًـصاق كس اذش من ذس خوز والًة ابفازاي موضوؿ ًا ٌَملازهة مؽ ادلس خوز اًـصايق خبعوض اًرشؾَة ادلس خوزًة ٌَلاهون ا يايئً ،يؼص :ذ .ماخس جنم ؾَسان
ا حوزي ،اًرشؾَة ادلس خوزًة ٌَلاهون ا يايئ ،ذزاسة ملازهة يف ادلس خوزٍن اًـصايق واًحافازي ،حبر مًضوز يف جمةل لكَة اًلاهون ٌَـَوم اًلاهوهَة واًس َاس َة ،خامـة هصهوك ،س ية
 ،5032خدل  ،4اًـسذ  ،31ض .512-511
( )9ان حتصًم اًضرط دلؾو ا زائَة ضس هفس ََ او ادداز اًضرط تيفسَ اًسَعاث اًخحلِلة ؾن ا صنية اًيت ازحىدَ  ،كس ٌضلك الاؿشاز اًلاهوهَة الؾفاء ؾن املسؤوًَة
ا يائَة او ختفِف اًـلوتة  .ألن الاؿشاز اًلاهوهَة نٌل هعت ؿَهيا املاذت  352من كاهون اًـلوابث اًـصايق زمق ً 333س ية  3313املـسل  ،اما ان حىون مـفِة من اًـلوتة او خمففة
ًِا .ويه ملاتي اخلسمة اًيت ًلسهما ا اين ٌَمج لؽ ابًىضف ؾن ا صنية او جسَِي ضحط اًفاؿَني الدصٍن ًِا  ،مثي اؾفاء من ؾلوتة االثفاق ا يايئ ابًًس حة ملن ًحاذز من ا يات
تبأدداز اًسَعاث احلىومِة توحوذ االثفاق ا يايئ وؾن املضرتنني فَِ كدي وكوغ أبًة من ا صامئ املخفق ؿىل ازحاكهبا وكدي كِام ثكل اًسَعاث ابًححر من أبوًئم ا يات (املاذت 23
من كاهون اًـلوابث اًـصايق) .ونشكل اؾفاء اًصايش او اًوس َط من اًـلوتة ارا ابذز ابتالػ اًسَعاث اًلضائَة او الاذازًة جبصنية اًصصوت او اؿرتف هبا كدي اثعال احملوكة ابدلؾو
(املاذت  133كاهون اًـلوابث اًـصايق).
( )10حصمج اس خاران ذ.صريساذ اًيجاز ُشا املععَح تؼ(كُضات او حاكم اس خئٌاف) وًىن ابًصحوغ اف اًيط الاملاين ٌدلس خوز اًحافازي ثحني تبأهَ اس خزسم ( )Berufsrichternو
يف اًرتمجة الاجنَّيًة ٌدلس خوز اًحافازي اس خزسم ( ،)professional judgesذل فضَيا اس خزسام مععَح كُضات هميَني.اًيط الاملاین ٌدلس خوز والًة ابفازاي مذاخ تخازخي
5033/1/30ؿىل املوكؽ الاًىرتوین اًخاف:
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/gleichstellungsbeauftragte/downloads/bayerische_verfassung.pdf
و اًيط املرتمج ٌدلس خوز والًة ابفازاي اف اٌَلة الاجنَّيًة مذاخ تخازخي  5033/1/30ؿىل املوكؽ الاًىرتوین اًخاف:
https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/scripts/get_file/Bavarian_Const_2003_BF.pdf
( )11مثي اًـِس ادلويل اخلاض ابحللوق املسهَة واًس َاس َة 3313و اثفاكِة أبالوزوتَة حللوق الاوسان  ، 3320االثفاكِة ا ألمصٍىِة حللوق االوسان  ، ٠٢٩٢واملَثاق ا ألفصًلي
حللوق االوسان واًضـوة .٠٢٩٠
( )12وركل اثص اهخفاضة براز ؿام  3333واًِجصت املََوهَة ًضـة اًىوزذس خان ،واظساز كصاز جمَس الامن ادلويل املصمق ً 122س ية  ،3333حِر متىٌت ا هبة اًىوزذس خاهَة
اًس َعصت اًس َاس َة والاذازًة و اًلاهوهَة ؿىل الاكَمي يف احملافؼاث اًثالج ،ازتَي وذُوكٌَ .خفعَي يف ركل ًيؼص :اًزًحازي ، 5005 ،ض  522وماًَهيا .اًربسجني ،5005 ،ض
 522وماًَهيا.
( )13ة خسال فلِيي حول هؼصًة اًسَعة اًخبأسُسُِة الاوف او اًسَعة ِ
املؤس َسة او اًسَعة اًخبأسُس َة ا ألظََة ،ويه اًيت ثضؽ ادلس خوز ،مبوحة ُشٍ اًيؼصًة ثوخس سَعة
ؿََا جسمو ؿىل مجَؽ اًسَعاث اًـامة يف ادلوةل ٌَ .خفعَي يف ركل ًيؼص :اًضاوي ،3314 ،ض  21و ماًَهيا .وابٌَلة اًىوزذًة ًيؼص ٌَحاحر (ذەس خووز و ذەسَاڵیت
ذامَسزێيَز –ادلس خوز و اًسَعة ِ
املؤسسة)  ،5002 ،ض  2و ماًَهيا.
( )14ورش اًلاهون يف ا صًست اًصمسَة (وكائؽ هوزذس خان) ،ابًـسذ( ) 32تخبأزخي  ، 5002/35/10ض .53
( )15ورش اًلاهون يف ا صًست اًصمسَة (وكائؽ هوزذس خان) ،ابًـسذ( ) 305تخبأزخي . 5003/1/31
( )16ورش اًلصاز يف ا صًست اًصمسَة (وكائؽ هوزذس خان) ،ابًـسذ( ) 301تخبأزخي  . 5003/1/50نٌل وورش مرشوغ ادلس خوز ابٌَلة اًىوزذًة يف حصًست (َُ وًري) تـسذ ()210
تخازخي .5003/1/51
( )17ورش اًلاهون يف ا صًست اًصمسَة (وكائؽ هوزذس خان) ،ابًـسذ( ) 304تخبأزخي . 5003/2/1
( )18نٌل خاء ركل يف الاس حاة املوحدة ًعسوز اًخـسًي اًثاين ًلاهون اكصاز ذس خوز اكَمي هوزذس خان – اًـصاق زمق (ً )31س ية  5002تلاهون زمق (ً )30س ية .5003
( )19ورش اًلاهون يف ا صًست اًصمسَة (وكائؽ هوزذس خان) ،ابًـسذ( ) 322تخبأزخي . 5032/2/2
(ً )20لس وخسث حماوالث كاهوهَة فصذًة ًوضؽ مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان ،مثي مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان دلنخوز هوزي ظاًحاين مًضوز يف ازتَي يف صِص حزٍصان
 ، 3335و املخىون من ملسمة و ( )31مواذ موسؿة ؿىل س حـة الاتواة  .حِر ان املرشوغ املشهوز ذَط اًلضاء ادلس خوزي ابًلضاء االذازي ،ألهَ يف املاذت ( )22مٌَ اانظ
ادذعاض اًلضاء ادلس خوزي مبجَس ادلوةل الكَمي هوزذس خان ،وان ركل حمي الاهخلاذ ،ألهَ اكن من املفصوط ٌسمى اجملَس مبجَس الاكَمي وُو ابالظي خمخط ابًلضاء
الاذازي و ظَاكة اًدرشًؽ و اتساء اًص أبي اًلاهوين ،وُشا ما جنسٍ يف ادذعاض جمَس صوز اكَمي هوزذس خان–اًـصاق مبوحة كاهوهَ املصمق ً 34س ية .5002
( )21زكاتة الامذياغ او زكاتة ؾن ظصًق ادلفؽ تـسم ادلس خوزًة ًثاز امام احملوكة من كدي احس اظصاف ادلؾو يف اًلضَة امليؼوزت اماهما اؾٌل ًال تخلََة حنك ادلس خوز ؿىل حنك
اًلاهون  .ذلا فان ُشا اًيوغ من اًصكاتة ًفرتط وحوذ ذؾو مٌؼوزت امام احملوكة ،ا ًاي اكهت ظحَـة ُشٍ ادلؾو مسهَة او حٌائَة او اذازًة  ،فِسفؽ ظاحة اًضبأن تـسم ذس خوزًة
ركل اًلاهون اخملاًف ٌدلس خوز ،هبسف مٌؽ احملوكة من ثعحَلَ يف ادلؾو امليؼوزت اماهماً .يؼص ( اخلعَة ،5030 ،ض  ،214و ذوفصحَِ ،3335 ،ض .)322
( )22ابًًس حة ٌَمصاس مي فان زئُس اكَمي هوزذس خان ًعسز املصاس مي وفلا ٌٌَلذت ( )30من كاهون زئاسة اكَمي هوزذس خان اًـصاق زمق(ً )3س ية  ، 5002وًىن مبوحة اًفلصت /اوالً
من املاذت ( )31من كاهون جمَس اًضوز الكَمي هوزذس خان اًـصاق زمق (ً )34س ية  5002ثـخرب من اؾٌلل اًس َاذت ظالحِاث زئُس الاكَمي امليعوض ؿَهيا يف املاذت ( )30من
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املؤمتص اًـَمي ادلويل حنو ذس خوز مـارص ألكَمي هوزذس خان  -اًـصاق

كاهون زئاسة الاكَمي ،و ال ختخط حموكة اًلضاء الاذازي يف اًعـون املخـَلة هبا .وتشكل فان املرشغ اًىوزذس خاين مٌؽ اًعـن يف املصاس مي الاكَميَة اًعاذزت وفلا ٌٌَلذت ( )30من
اًلاهون املشهوز.
( )23مًضوز يف ا صًست اًصمسَة (وكائؽ هوزذس خان ) اًـسذ  511تخازخي  ،5033/2/3ض .54-55
ً
ً
( )24ان املاذت ( )350من مرشوغ ذس خوز اكَمي هوزذس خان ثياول اًخـسًي ادلس خوزي مضن مخس اًفلصاث اًخاًَة :أبوال :ال ًـسل ادلس خوز اال وفلا ًالحصاءاث اًوازذت يف ُشٍ
املاذت ؿىل أبن ال نيس ُشا اًخـسًي سالمة اًيؼام اًس َايس اًربملاين ادلِوزي ادلنيلصاظي ًىوزذس خان ؼ اًـصاق وسالمة أبزاضََ وؿىل أبن ال ًًذلط من احللوق واحلصايث
ا ألساس َة اًوازذت يف ادلس خوز .اثهَ ًاً :صئُس اكَمي هوزذس خان وجمَس اًوسزاء مـ ًا ،أبو زَر ؿسذ أبؾضاء اًربملان اكرتاخ ثـسًي ادلس خوز .اثًث ًا :ؿىل احملوكة ادلس خوزًة تـس مصاحـهتا
ٌَخـسًي امللرتخ ذالل مخسة و أبزتـني ًوم ًا ،أبن ثلصز هون اًخـسًي امللرتخ خماًف ًا ٌَرشوظ اًوازذت يف اًفلصت ( أبوالً) من ُشٍ املاذت أبم معاتل ًا ًِا .زاتـ ًاً :ربملان هوزذس خان-اًـصاق
املوافلة ؿىل الاكرتاخ تبأكَحَة زَيث ؿسذ أبؾضائَ .ذامساً :وافق صـة هوزذس خان-اًـصاق يف اس خفذاء ؿام ؿىل اًخـسًي تبأكَحَة املعوثني.
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