ميدان مصر

درا�سة حالة � :أملانيا
بعض املواد اخملتارة من «وثيقة احلقوق» األملانية
مادة ( :)1الكرامة اإلنسانية

-1الكرامة اإلنسانية لها حرمتها.وتتعهد جميع سلطات الدولة باحترامها وحمايتها.
أساسا ينبني عليه اجملتمع والسالم والعدل في العالم.
 -2على هذا يعترف الشعب األملاني بحقوق اإلنسان ذات احلرمة وغير القابلة للتصرف بوصفها
ً
 -3تعتبر احلقوق األساسية اآلتية (تلك الواردة في الدستور) ملزمة بالنسبة للهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية مثلها في ذلك مثل القانون الساري مباشرة.

مادة ( :)2الحريات الشخصية

-1يتمتع كل شخص بالحق يف حرية تطوير شخصيته مادام ال ينتهك حقوق اآلخرين وال يتجاوز النظام الدستوري وال يخرق القانون األخالقي.
-2يتمتع كل شخص بالحق يف الحياة والسالمة البدنية .وحرية الفرد لها حرمتها .ويجوز التدخل يف هذه الحقوق فقط يف حدود ما ينص عليه القانون.
(تعترب هذه املادة ذات أهمية خاصة نتيجة لطبيعتها الواسعة .فحق الفرد يف حرية تطوير شخصيته يتيح الفرصة أمام حامية أي نشاط برشي مل يغطه القانون األسايس).

مادة ( :)18فقدان الحقوق األساسية

أي شخص ييسء استعامل حرية التعبري ،وخاصة حرية الصحافة (فقرة  1من املادة  )5وحرية التدريس (فقرة  3من املادة  ،)5وحرية االجتامع (املادة  ،)8وحرية تكوين الجمعيات (املادة ،)9
وخصوصية املراسالت املكتوبة وعرب اإلرسال التليفوين ،وحق امللكية (املادة  ،)14أو حق اللجوء (املادة  - 16أ) ،فكل من يحارب الحرية الدميقراطية ،يفقد جميع هذه الحقوق األساسية .ومدة هذا
الفقدان تحددها املحكمة الدستورية الفيدرالية.
(هذه املادة برهان ساطع ملدى تغلغل الدميقراطية يف الدستور األملاين)
© جميع احلقوق محفوظة جلريدة ميدان مصر،
إلعادة االستخدام او النشر يرجي التواصل مع ميدان مصر
www.midanmasr.com

ميدان مصر

درا�سة حالة � :أملانيا
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﺳﻤﻬﺎ "وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮق" .وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﺳﺘﺨﺪم ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺴﻢ اول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
)دﺳﺘﻮر( ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ،وﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ.

اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ:
 ﻋﻘﺐ اﺳﺘﺴﻼم أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻗﻌﺖاراﺿﻲ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﻀﺔ ﻗﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء )اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻓﺮﻧﺴﺎ(ُ .ﻗﺴﻤﺖ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻟﺖ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ
دول اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إدارة واﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﺳﺎﺳﻲ:
 اﺗﻔﻖ ﻣﻤﺜﻠﻮ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﻴﻦÎﺻﺪار اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ .وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻞ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﻤﺸﺮوع دﺳﺘﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ.
 وﻗﺪ ُدﻣﺠﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاه ﻓﻲاﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ .واﻧﺘﺨﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت
ﻣﻨﺪوﺑﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺳﺘﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ
ً
ﻓﻴﻬﻢ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ )ﻟﻢ
ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻳﺔ وﻻﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت(.
 اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت،
وﻟﺠﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر .ﻛﻤﺎ أﻗﻴﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﺣﺰاب ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻨﺪوﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺰب ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﺣﺰاب اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.

 ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  ١٩٤٨اﺟﺘﻤﻊ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةواﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻫﻮﻟﻨﺪا وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟ»راﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
واﺗﻔﻖ اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن اﻟﺤﺎﺿﺮون ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻜﻮﻳﻦ دوﻟﺔ
اﺗﺤﺎدﻳﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ
اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﺗﻮﻏ Àﻠﻪ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
 ﺛﻢ أُرﺳﻠﺖ ﻗﺮارات ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻨﺪن اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ُﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ "وﺛﺎﺋﻖﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت" إﻟﻰ رؤﺳﺎء وزراء اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻟﻮﻻﻳﺎت وﺣﺪات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ﺟﺰﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
 ﻧﺎدت وﺛﺎﺋﻖ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔدﺳﺘﻮر ﻟﺪوﻟﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة وﺣﺪدت اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮه ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻠﻔﺎء.

ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أول  ١٩ﻣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر "وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق" ،إذ ﺗﻮﺿﺢ
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا
ﻋﻤﻖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻮاﺟﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎُ .
ﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ن ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻢ
ً
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺻﺮاﺣﺔ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎل
ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺑﻴﺎﻧﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎذ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ أن ﺗﺘﻌﺪلﺗﺤﺖ أي ﻇﺮف ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ،وﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ )أو أﻛﺜﺮ( وﻻ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺷﻌﺒﻲ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺎدة  ٢٠ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ أي ﺷﺨﺺ أو أﺷﺨﺎص ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻰ
إﻟﻐﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﻌﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺼﺪي اﺧﺮى ،وﻫﻲ
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﻔﻲ أي إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.
 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺮاﻣﺔ اÎﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻮﺿﺤﻪ اﻟﻤﺎدة  ١اﻟﻤﺒﺪأ اﺳﺎﺳﻲاﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ

 -ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ

 ١٠ﻓﺒﺮاﻳﺮ ١٩٤٩

ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺴﻮدة اوﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ  ١٠ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،١٩٤٩
واﺷﺘﻤﻠﺖ اﺷﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﻼﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.
 وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲاﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﻋﻀﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ
ﻗﺪﻣﺖ أﻓﻜﺎرﻫﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﺈن ﻗﻮات
اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻧﻈﺮت إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻞ دﻓﻌﺖ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺒﺎدئ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ أﻗﺮب ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﻐﺮﺑﻲ
ﺧﺎﺻﺔ اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻬﺎ.

 ١٢ﻣﺎﻳﻮ ١٩٤٩
وﻋﻘﺐ ﻓﺘﺮة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
وﻗﻮات اﻟﺤﻠﻔﺎء أُرﺳﻠﺖ اﻟﻤﺴﻮدة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ
أﻗﺮوا ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ  ١٢ﻣﺎﻳﻮ ١٩٤٩

 ٢٣ﻣﺎﻳﻮ ١٩٤٩
 .ﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء وﻻﻳﺔ واﺣﺪة ،وﻫﻜﺬا
ﺳﺎرﻳﺎ وﻧﺎﻓﺬً ا ﻓﻲ  ٢٣ﻣﺎﻳﻮ .١٩٤٩
أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ
ً
 ﻗﻠﻖ رؤﺳﺎء وزراء اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ دوﻟﺔ داﺋﻤﺔن ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺟﻬﻮد إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .وﺑﺪ ً
وﻻﻳﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮاب ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺈدارة أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻣﺤﺘﻮى "وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻘﻮق"

 وﻋﻘﺐ ﺗﻮﺣﺪ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ  ١٩٩٠أﺻﺒﺢاﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
اﻟﺘﻮﺣﺪ( دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب
واﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ

ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت
واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل
واﻟﻨﺴﺎء

ﺣﻈﺮ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن
ﺣﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت

ﻣﺤﺪدا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﻛﻞ ﻣﺎدة اﻟﺨﻄﻮط
 ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﻫﺬه اﻟﻤﻮادً
اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة  ١٣اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻻت ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ي ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ.
 ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔواﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
دورا
ُﻳﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﻞ وﻳﻨﻴﻂ ﺑﻬﺎ ً
أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﺮاط ﻣﻨﺢ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻨﻬﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻧﻔﺎذً ا
ﻼ ﻟ»ﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﺎﻣ ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ  -ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮب أو اﻟﻄﻮارئ
اﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﺨﻠﻮ
ً
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  -ﻣﻦ أي ﺣﻜﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد
 .١-٢٠وﻟﻜﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺆﻗﺖ
ﻟﺒﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  ١٢اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ
اÎﺟﺒﺎري.
 ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔاﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﺎك أي ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ.
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