CONSTITUTIONAL COURT COMPARATIVE CHART
المحكمة الدستورية

رومانيا
المحكمة الدستورية

التركيب

المؤھالت

الدور

 9قضاة:
 3أعضاء معينين
من قبل مجلس
النواب
,و) (3معينين من
قبل مجلس الشيوخ
و  3أعضاء معينين
من قبل الرئيس.

‐ شھادة قانون
‐ كفاءة مھنية عالية
 خبرة في القانون القضائي.أو األنشطة األكاديمية.

دستورية القوانين،
والمعاھدات الدولية؛
تقييم قرارات المحاكم
األدنى درجة المتعلقة
بالمسابتعليق عملة إذا طلب
منھا ذلك ؛
حل النزاعات ذات الطابع
القانوني بين السلطات
العامة ؛
المصادقة على نتيجة
االنتخابات الرئاسية و
االستفتاءات ؛
تقديم الرأي إعالية -مان
بشأن المقترحات المتعلقة
بتعليق عمل الرئيس ؛
البت في دستورية تعليق
عمل حزب سياسي.

الرئاسة
ينتخب قضاة المحكمة
الرئيس عن طريق
االقتراع السري لمدة 3
سنوات.

التمويل
صياغة مشروع
قانون الميزانية
الخاصة بالمجلس
كبند مستقل في
الموازنة العامة للدولة.

بولندا
المحكمة الدستورية

 15قاضيا يعينھم
البرلمان

 15قاضيامتع بالمؤھالت
التي يحددھا القانون ليكون
قاضيا في المحكمة العليا أو
رئيسا للمحكمة اإلدارية.

الفصل في دستورية
القوانين والتشريعات
واالتفاقيات الدولية
والشكاوى المتعلقة
بانتھاكات الدستور وفي
المنازعات الدستورية بين
السلطات العامة وفي
دستورية من األغراض و /
 .أو أنشطة حزب سياسي

يرشح األعضاء
الرئيس ونائب الرئيس
من بينھم و يعينھما
رئيس بولندا بعد ذلك.

صياغة مشروع
الميزانية الخاصة
بالمجلس والتي ھي
جزء من ميزانية
الدولة.
سلطة حصرية من
خالل تنفيذ الميزانية.

أفغانستان
"المحكمة العليا"

 9أعضاء يعينھم
رئيس الجمھورية
وبموافقة مجلس
النواب

أسبانيا
المحكمة الدستورية

يجب أن يكون القضاة
المراجعة الدستورية لقوانين يرشح أعضاء المحكمة
 12قضاة يعينھم
قالنواب؛ة أو مدعين عامين )التي لھا مرتبة القانون( كل الرئيس من بينھم
الملك:
 4أعضاء يعينھم أو أساتذة جامعات أو
ويعينھم الملك بعد ذلك.
من الدولة والمجتمعات
موظفين عامين أو محامين
المتمتعة بالحكم الذاتي ؛
مجلس النواب ؛ 4
ويجب أن يكونوا "رجال
البت في النزاعات
أعضاء يرشحھم
مجلس الشيوخ ؛  2القانون مشھود لھم
الدستورية بين الدولة
ترشحھما الحكومة ؛ باالختصاص" ويتمتعون
وواحدة أو أكثر من األقاليم
 2يرشحھما المجلس بخبرة مھنية لفترة ال تقل عن المتمتعة بالحكم الذاتي او
بين ھيئات للدولة ؛
 15عام..
العام للسلطة

على األقل  40عاما من
عمره
بين المواطن من أفغاني
الجنسية
حاصل على شھادة التعليم
العالي في القانون أو في الفقه
اإلسالمي و له خبرة كافية
وخبرة في النظام القضائي
في أفغانستان
يتمتع بقيم أخالقية عالية و
سمعة جيدة
غير محكوم عليه بارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية او
جرائم  ،او محكوم عليه
بحرمانه من حقوقه المدنية
ليس عضوا في أي حزب ‐
سياسي خالل فترة توليه
مھام منصبه الرسمية

مراجعة وتفسير دستورية
القوانين والمراسيم
التشريعية والمعاھدات
/واالتفاقيات الدولية.

يعين رئيس جمھورية
أفغانستان عضو واحد
رئيسا للمحكمة.

تضع المحكمة العليا
مشروع ميزانية
السلطة القضائية التي
ھي جزء من ميزانية
الدولة ويوافق عليھا
البرلمان.تنفرد
المحكمة العليا بسلطة
تنفيذ الميزانية.

صياغة مشروع
الميزانية الخاصة بھا ،
جزء من ميزانية
الدولة.

الصراعات من اجل الدفاع
عن االستقالل الذاتي
المحلي التي ترفعھا األقاليم
والبلديات ضد الدولة أو
قوانين المنطقة المتمتعة
بالحكم الذاتي أو القواعد
التي لھا مرتبة القوانين التي
قد تُعتبر انتھاكا لالستقالل
الذاتي المحلي الذي يكفله
الدستور؛ المراجعة االولية
ما قبل المراجعة الدستورية
دستورية للمعاھدات الدولية
؛ االستئناف الفردي من
أجل الحصول على الحماية
الدستورية.

