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ُواملؤسسيةُالدستورية العواملُتفاعلُبواسطةُاألربعةُالدولُمجيعُيفُوالتشريعاتُالسياساتُتتشكلُ  
ُالقضاءُجهازُ ُيعملُ.القضائيةُالقراراتُعنُالناتجُالدستوريُالقانونُيتشكلُ ُأيضاُ ُالعواملُوهبذهُ.والتارخيية

ُالدستورُلتفسريُاملتعددةُاملناهجُ ُأنُ ُإىلُابإلضافةُبه،ُخاصةُوإجراءاتُمعينةُقواعدُحتتُالدولُهذهُمنُكلُيُف
ُاللجوءُمتُمىتُ،«أسبابُأوُآراءُكذلكُُعليهاُي طلق»ُاحملاكمُأحكامُيفُاملوجودةُاالختالفاتُيفُمهمُدورُ ُهلا

ُأوالُ ُاإلحاطةُدونُمنُاالختالفاتُهذهُفهمُالصعبُمنُسيكونُ ُ.الفرديةُالدستوريةُالنزاعاتُحلل ُ ُإليها
ُ.للتفسريُاملتعددةُابملناهج

                                                           
1 Stephen Ross, Helen Irving, Heinz Klug, Comparative Constitutional Law: A Contextual Approach, 

Approaches Constitutional Interpretations: A Brief Survey, LexisNexis School Publishing 2014, pp: 29, 39 
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ُ.Law Commonُالـُنظامُتتبعُدولُوهيُ«اسرتاليا- ُأفريقياُجنوب- ُأمريكا- ُكندا»ُدولُأربعةُيفُالدستورُتفسريُمناهجُيتناولُامل
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ُ.الدستوريةُاخلالفاتُوجودُحالُالدستورُتفسريُيفُدورُ ُلهُالقواننيُتفسريُ ُأنُ ُمعرفةُكذلكُُاملهمُمنُ
ُجيبُ.«حيدثُماُندراُ ُذلكُلكنُدستوري،ُأساسُ ُعلى فيهاُالطعنُيتمُالرائسية/التنفيذيةُاألعمالُأحيانُ »

د  دواُأنُالقضاةُعلى ُ.د وهلمُدساتريُ ُبهُي فسرونُالذيُاملنهجُبنفسُالقواننيُبتفسريُعدمهُمنُالتزامهمُمدىُحي 

ُملتزمةُ ُوكنداُاسرتالياُيفُواحملاكمُ ُ.تطبيقهاُيتمُ ُتفسرييةُ«قواعد»ُخ لقُ ُاألمريكيةُاملتحدةُالوالايتُيف فالقضاءُ 
ُأفريقياُجنوبُدستورُوي قد  مُ ُ.العامُالقانونُمبادئُجبانبُالقانون،ُلتفسريُقواعدُعلىُت ن صُ ُتفسرييةُبقوانني

ُالدستوريةُاحملكمةُ ُندتُوقدُ،«٣٩ُاملادة»ُاحلقوقُلوثيقةُ ُبتفسريهاُيتعلقُفيماُللمحاكمُواضحةُتوجيهاتُ 
ُاالختالفاتُهذهُكلُُمنُالرغمُعلىُ.عامُبشكلُالدستورُتفسريُيفُوموسعُغائيُمبنهجُ ُابألخذُ ُأحكامهاُع رب

ُأنُ ُعلىُالقرينةُهذهُتقومُ.للقواننيُتفسريهاُعندُالدستوريةُالصالحيةُقرينةُ ُت طبقُاحملاكمُ ُمجيعُأنُ ُإال ُُالبسيطة،
الفةُهباُمفرتضُ ُغريُالقواننيُ  ُاحملاكمُست فضلُتفسريي،ُمعىنُمنُأكثرُحيتملُ ُماُقانونُ ُمواجهةُفعندُالدستور،ُُم 
ُ.يوافقهُالُآخرُتفسريُ ُأيُ ُعلىُالدستورُيوافقُالذيُابلتفسريُاألخذُ 

ُ

ُعناوينُأربعةُحتتُمعاُ ُمجعهاُاملمكنُمنُلكنُالدستور،ُتفسريُمناهجُلتقسيمُط رقُعدةُه ناكُ
ُ[النفعية.]الربامجاتيةُ-ُاحليُالتفسريُ-ُالنصوصيةُ-ُاألصوليةُ:واسعة

ُ
Originalismُ األصولية
ُوقتُاترخيياُ ُالكلماتُمعاينُمعرفةُهبدفُالدستورُكلماتُ ُُلتفسريُاستخدامهُيتمُمصطلحُ ُاألصوليةُ ُ

ُالرجالُذهنُيفُكانُُماُأيُالدستور؛ُواضعيُمقصدُعنُالبحثُهوُاألصوليةُمنُالصورُتلكُأحدُ.كتابتها
ُكانُُماعُإماُيكونُالبحثُهذاُ.يقصدونهُكانواُُماُأوُللدستورُاملؤسسنيُ«النساءُممكنا ،ُذلكُكانُُإذاُأو،»

ُعمليُبشكلُتعينُأنُالكلماتُتلكُمنُيريدونهُكانواُُماُأو/وُللكلمات،ُمعىنُمنُالدستورُواضعواُيعتقده
ُلتفسريُالعامُاملعىنُعنُتبحثُ ُ«اجلديدةُاألصولية»ُعليهاُيطلقُأخرىُصورةُ.مستقبالُ ُالقضاايُيفُت طبقُحني

ُعلىُممثليهمُأوُهمُمصادقتهمُوقتُللكلماتُمعىنُمنُيفهمونهُسوفُالناسُكانُُماذاُالدستور؛ُكلمات
ُاملتحدةُالوالايتُيفُالدستورُعلىُالوالايتُتصديقُمؤمتراتُخاللُمنُاملثال،ُسبيلُعلى»ُالدستورُكامل

جُ ُ.«أفريقياُوجنوبُكنداُيُفُالتشريعيةُالتعديالتُخاللُمنُأوُاسرتاليا،ُيفُالعامُاالستفتاءُأوُاألمريكية، اج  ُحي 
ُواضعيُوق ي مُمقاصدُعلىُحنافظُلكيُالوحيدُاملنهجُهوُاملنهجُهذاُأبنُ«صورهاُمجيعُيف»ُاألصوليةُمؤيدو

ُحنيُإىلُكذلكُُوستبقىُتعاقداي ،ُم لزمةُت عتربُاملقاصدُهذهُأبنُهؤالءُويد عيُ.عليهُواملصادقنيُالدستور
ُمنُسيكونُواليتُالدستورُيفُعليهاُواملنصوصُالدستورُلتعديلُاملتبعةُالشكليةُاالجراءاتُخاللُمنُتعديلها
رُ ُ.اتباعهاُالواجب ُهباُمصرحُغريُحريةُ ُالقضاةُ ُي عطيُللدستورُالتارخييُاملعىنُإغفالُأنُعلىُاألصوليونُي ص 
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ُالتشجيعُأخرى،ُوبعبارةُالدستوري،ُ«املقصدُأوُاملعىن»ُكأهناُُوتقدميهاُالدستور،ُعلىُاخلاصةُق ي م همُإلضافة
ُملعرفةُوالوحيدُالصحيحُالطريقُهوُكتابتهُُوقتُالدستورُمعىنُأبنُاألصوليونُيقولُ.«القضائيُالنشاط»ُعلى

ُ.احلاضرُالوقتُيفُيعنيهُأنُجيبُما
ُ

ُ Textualism النصوصية
ُابألصوليةُاألوقاتُبعضُيفُالنصوصيةُت عرف»ُاألصوليةُمعُأحيانُ ُالنصوصيةُوتتشابكُتلتبسُ

جُ ُ.بينهماُمهمةُاختالفاتُ ُمث ةُلكنُ«الداللية اج  ُماُفقطُهوُالدستورُ-كلمات-ُن صُ ُأبنُ ُالنصوصيونُحي 
ُاحملاكمُأبنُيقولونُهمُ.لهُاترخيياُ ُاملنتمونُأوُواضعيه،ُمقاصدُأوُأفكارُأوُمعتقداتُوليسُيـ ف س ر،ُأنُجيب
ُي ريدُماُعنُتعبريُ ُأهناُعلىُالكلماتُمعُتتعاملُأنُعليهاُبلُالنص،ُوراءُماُعنُتبحثُالُأنُعليهاُجيب

ُبلُصلةُذيُغريُأمرُ ُفهوُذهنهمُيفُيدورُكانُُماُعنُالنظرُبغضُإيصاله،ُيريدونُماُوعنُحتقيقه،ُاملؤسسون
ُذهنُحقيقةُيفُكانُُبـماذاُاالهتمامُدونُمن»ُالتشريعاتُتفسريُلطريقةُم شابهُاملنهجُهذاُ.معلومُوغري

ُوأحكامه،ُالدستورُكلماتُُلتفسريُكافيةُُوغالباُ ُمناسبةُالنصوصينيُعندُالتفسريُوقواننيُقواعدُت عتربُ.«املشرعني
ُالقانونية،ُالقواميسُعلىُفقطُواملقتصرةُهلا،ُالرجوعُيتم للمعاينُ«األصلية»ُالتارخييةُاملصادرُأنُطاملا

ُالنصوصيونُيدعمُ.الدستورُوضعُوقتُاستخدمتُاليتُاالخرىُالقانونيةُواملصادرُالقانونيةُواالطروحات
ُللنشاطُمقيدةُغريُدعوةُهوُللنصُ[الضيق]ُالدقيقُاملعىنُمغادرةُأنُابعتبارُاألصوليني،ُمنطُبنفسُمنهجهم،
ُ.القضائي

ُ
Interpretation Livingُ «احلي» التفسري

ُمنُاألخريُاملصطلحُظهر)ُ«احليةُالشجرة»ُتفسريُأوُ«التطوريُالتفسري»ُبـُكذلكُُي عرفُاملنهجُهذاُ
ُومتواصل،ُمستمرُتطورُذاتُوثيقةُابعتبارهُالدستورُمعُيتعاملُهوُ(.الحقاُ ُتناولهُسيتمُشهري،ُبريطاينُحكم
ُهذهُتعريفُيتمُدائما ،ُليسُولكنُأحيان ،ُ.املتطورةُاحلديثةُالق ي مُعلىُبناءُ ُوتعديلهُاملعىنُتكييفُجيبُحبيث
ُتوجهاتُمنُهباُيرتبطُوماُالشائعةُالعمليةُللممارسةُكانعكاسُُأوُالدويل،ُالقانونُيفُمتضمنةُهيُكماُُالق ي م

ُالنصُمنُاحليويونُالدستوريونُينطلقُ.اجملتمعُسلوكياتُإطارُيفُتعريفهاُيتمُماُوغالباُ ُاملتقدم،ُالعاملُيفُقضائية
ُالوقتُيفُالكلماتُتعنيهُماذاُعنُيتساءلونُلكنهمُوالنصوصيني،ُاألصولينيُعندُاحلالُهوُكماُُالدستوري،

ُعلىُاألسبقيةُمتلكُأهناُلوُكماُُاملعاصرُالوقتُيفُالشعبُسلطةُمعُالتعاملُويتمُ.املاضيُمنُبدالُ ُاحلاضر
جونُهمُ.الدستورُوضعواُالذينُأولئكُسلطة اج  ُبرغباتُاألحياءُتـ ق ي  دانُوالنصوصيةُاألصوليةُمنُك الُ ُُأبنُحي 

ينةُالتاريخُخارجُاألحوال،ُأحسنُعلىُهيُاملعاين،ُوت نت جانُاألموات ُينظرُ.أحواهلاُأسوأُيفُاحلاليةُللق ي مُوم ه 
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ُالق ي مُلرتسيخُالدستورُتستخدمُوأهناُاملاضيُآبراءُالتمسكُيفُترغبُأهناُلوُكماُُلألصوليةُاحليويونُالدستوريون
ُ.احملافظة

ُ
ُ Pragmatism«النفعية» الربمجاتية
ُيبدأُالقضاة،ُكلُُعندُاحلالُهوُكماُُ.ابلنتائج إهتماماُ ُوأكثرُالتفسريُبتقنيةُعنايةُ ُأقلُالربمجاتيةُتعتربُ

ُللكلماتُاملختلفُالتوظيفُلقياسُاألمرُهذاُبتجاوزُق د ماُ ُميضونُلكنهمُالدستوريةُابلنصوصُالربمجاتيون
ُي دركونُهمُ.العدالةُوغايةُاحمليطةُاالجتماعيةُالعواملُضوءُيفُاملطروحة،ُابلقضيةُاحمليطةُاخلاصةُالظروفُجتاه
ُويؤكدونُالدستورية،ُاالستنتاجاتُمنُمتاحُهوُماُبنيُمنُلالختيارُالتقديريةُسلطتهمُميارسونُالقضاةُأبن

ُالسليم،ُواملنطقُالنص،ُ:جمموعُمنُيـ و ج هُأنُجيبُ-للكلماتُاملعطىُاألفضلُللمعىن-ُاالختيارُأنُعلى
ُإبمكانيةُالقائلةُأخرىُمناهجُيفُاملوجودةُالفكرةُيرفضونُهمُ.ابلغاايتُواالهتمامُالعادلةُالنتائجُعنُوالبحث

ُكالمُيُفُم١٩٠٥ُعامُيفُإبجيازُجتسدُالرفضُهذاُ.جتريديُأوُشاملُعامُمبدأُطريقُعنُالدستورُتفسري
ُقضاايُتـ ق ر  رُالُالعامةُاإلفرتاضات»ُ:Jr Holmes, Wendell Oliverُاألمريكيةُالعلياُاحملكمةُقاضي
ُ.«حمددة

ُ
 .«األشخاص» قضية : النظرايت هذه تطبيق

 The Famous Five or The Valiant Five  ر
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رُاالمرباطوريُامللكيُللمجلسُالتارخييُالقرارُيفُتقييمهاُاملمكنُمنُالنظرايتُهذهُمنُكلُ  ف س 
ُامل

ُيفُابلنظرُ.الكنديُالشيوخُجملسُيفُاملرأةُبتعينيُللسماحُ«BNA»ُالربيطانية الشماليةُأمريكاُلقانون
ُ.سابقاُ ُاملعروضةُاألسسُأحدُعلىُمربرةُالقضاةُآراءُكونُُمدىُإىلُوابإلضافةُاآلراء،ُخطاب

ُ
ُ ُُُ

ُُ
    

 
 
 

        
  ُ

ُ
  : م١٨٦٧ الربيطانية الشمالية أمريكا قانون من ٢٤ الفصل يف «األشخاص» كلمة معىن إىل ابإلشارة

124 A.C. ) 1930 ( - CANADA OF A.G. v EDWARDS 3 

                                                           
 -:وهيُاحلكمُقراءةُقبلُمهمةُمالحظات3ُ

ُبـُاحلكمُيفُإليهمُي شار»ُالقضيةُهذهُيفُالنهائيُاحلكمُأصدرواُالذينُوهمُاالمرباطوريُامللكيُللمجلسُالقضائيةُاللجنةُأعضاءُهمُاللورداتُالقضاةُ:أوالُ 
ُأعلىُسلطتهاُاللجنةُهذهُأنُمبعىنُالكومنولث،ُوحكمُالربيطانيةُامللكيةُعهدُيفُآنذاكُقضائيةُهيئةُأعلىُتعتربُاللجنةُوهذهُ«سيادهتمُوبـُاألعضاءُالسادة

ُ.الكنديةُالعلياُاحملكمةُحكمُأبطلتُقدُاالمرباطوريُامللكيُللمجلسُالقضائيةُاللجنةُأنُسنرىُالقضيةُهذهُويفُالكندية،ُاحملاكمُسلطةُمن
ُهيُأبرزهنُوكانتُاخلمس،ُالباسالت/الشجاعاتُأوُاخلمسُاملشهوراتُبـُآنذاكُامللقنبُاخلمس،ُالنساءُهنُالكنديةُالعلياُاحملكمةُحكمُيفُالطاعناتُ:اثنياُ 

Murphy Emily،ُُالقضيةُاسمُجاءُبينما(General (Attorney Canada v Edwardsُاملدعوةُاسمُلكون Muir Henrietta 
Edwardsُهوُللقضيةُاملشهورُواالسمُهلن،ُاألجبديُالرتتيبُيفُاسمُأولُجاءُقد«Case Persons».ُ

ُاملختلفةُللظروفُتبعاُ ُالوقتُمبرورُمعناهُسيختلفُالقانوينُالنصُأنُومؤداهاُآنفا ،ُتناوهلاُمتُواليتُ«احليُالتفسري»ُملنهجيةُاملؤسسُيعتربُاحلكمُهذاُ:اثلثاُ 
ُ.القانوينُالنصُفهمُعلىُالتأثريُشأهناُمنُواليتُواملتطورة

ُُ.الكنديُالشيوخُجملسُيفُالمرأةُكرسيُُأولMackayُReayُCairineُُنلتُم١٩٣٠ُفربايرُيفُوحتديداُ ُاحلكم،ُبعدُ:رابعاُ 
ُلكلُ«األشخاص»ُقضيةُذكرىُإلحياءُالسنويةُالعامُاحلاكمُجائزةSchreyer Richard Edwardُُالعامُاحلاكمُخصصُم١٩٧٩ُعامُيفُ:خامساُ 

ُ.كنداُيُفُللمرأةُاملساواةُتعزيزُيفُاجلنسني،ُكالُُمنُيسعى،ُمن

                 yEmily Murph          Henrietta Muir Edwards   
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ُ
ُ:L.C. SANKEY, Lord ُاللوردُبواسطةُمتُاألعضاءُالسادةُحكمُ

ُ:علىُينصُوالذيُم١٨٦٧ُالربيطانية الشماليةُأمريكاُقانونُمن٢٤ُُرقمُالفصلُعلىُبناء
ُلكندا،ُاألعظمُاخلتمُحتتُأداةُوبواسطة امللكة،ُابسمُآلخر،ُوقتُمنُالعامُاحلاكمُعلىُجيب»ُ
ت خ بُشخصُكلُُيكونُالقانونُهذاُأحكامُعلىُبناءُوُالشيوخ،ُجمللسُاملؤهلنيُاألشخاصُانتخاب ُعضواُ ُم نـْ

ُ.«وسيناتورُالشيوخُجملسُيف
ُ

ُالفصلُهذاُيفُ«املؤهلنيُاألشخاص»ُالكلماتُكانتُُإذاُعم اُ:هوُالطعنُهذاُيفُاملطروحُالسؤالُ
ُالشيوخُجملسُيفُعضواُ ُولتكونُت ستدعىُألنُومؤهلةُجديرةُاملرأةُكانتُُإذاُعم اُعليهُوبناءُالنساء،ُتتضمن

ُالكندي؟
ُ

ُللمحكمةُحمددُسؤالُإلحالةُاجمللسُيفُالعامُاحلاكمُ ُالطاعناتُ ُالتمسنُم١٩٢٧ُاغسطس٢٩ُُيفُ
ُاحلاكمُ ُأحالُم١٩٢٧ُاكتوبر١٢ُُوبتاريخُالشيوخ،ُجملسُيفُالنساءُتعينيُيفُالعامُاحلاكمُبسلطةُيتعلقُالعليا
ُالسيدُ،Anglinُالقضاةُرئيسُأمامُالقضيةُع رضتُ.العلياُاحملكمةُإىلُاملذكورُالسؤالُ ُاجمللسُيفُالعام

ُ،Smithُالقاضيُوالسيدُ،Lamontُالقاضيُالسيدُ،Mignaultُالقاضيُالسيدُ،Duffُالقاضي
ُاملرأةُهل»ُ:التايلُابلشكلُالسؤالُفهمُمتُ.ابلنفيُالسؤالُعلىُاحملكمةُأجابتُم١٩٢٨ُأبريل٢٣ُُوبتاريخ
ُ.«الكندي؟ُالشيوخُجملسُيفُل ت عنيُمؤهلة

ُ
ُواسعةُطرقُعدةُعربُالنتيجةُهذهُإىلُالقضاة،ُالسادةُمنُابحلكمُوافقهُومنُالقضاة،ُرئيسُانتهىُ

ُمتُاليتُالقضاايُمنُالكثريُإىلُاستناداُ ُالعامةُاملناصبُ ُاملرأةُ ُتتوىلُأنُيرفضُالعامُالقانونُأنُإىلُأساساُ ُمردها
ُ.الربملانُيفُلعضوُالتصويتُيفُحبقهاُتتعلقُقواننيُعدةُحكمُحتتُفيهاُالبت

ُ

                                                           
 بعد ذلك وكان الخمس، النساء من لكل الكندي الشيوخ مجلس في «فخري عضو» لقب إعطاء تم م٢٠٠٩ أكتوبر في :سادسا  
 .جميعا   وفاتهن
 الملكي، للمجلس القضائية اللجنة حكم من المقتطفات بعض فقط هو المقال في ترجمته تم ما المحكمة، حكم يخص فيما :سابعا  
 (.الُمترِجم) .لإلطالة منعا  
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ُلت عنيُمؤهلةُغريُاملرأةُأنُإىلُينتهيُهوُ.احل جةُهذهُمعDuffُُالقاضيُاليتفقُأخرى،ُنحيةُمنُ
ُم١٨٦٧ُالربيطانية الشماليةُأمريكاُقانونُفحصُعلىُبناءُوهوُأضيق،ُأساسُإىلُابإلستنادُالشيوخُجملسُيف

ُأنُذلك،ُكلُُإىلُابالستنادُالنتيجة،ُتكونُ.الرجالُابألعضاءُمقيدة٢٤ُُالفصلُيفُ«األشخاص»ُفكلمة
ُمثُومنُالنساء،ُاألشخاصُتتضمنُالُ«األشخاص»ُكلمةُُأنُهيُوابإلمجاع،ُالعلياُللمحكمةُالنهائيُاحلكم

ُ.الشيوخُجملسُيفُللتعينيُمؤهالتُغريُفالنساء
ُ

ُاملرأةُتكونُمثُومنُالنساء،ُتتضمن٢٤ُُالفصلُيفُ«األشخاص»ُكلمةُُأن األعضاءُالسادةُيرىُ
ُ.الكنديُالشيوخُجملسُيفُعضواُ ُولتكونُلالنتخابُمؤهلة

ُ
ُُُ:نقطتنيُيفُالنظرُاملمكنُمنُللربملان،ُاملذكورُالقانونُيفُاملعنيةُللكلمةُاملقصودُاملعىنُلتحديدُتوصالُ ُ

ُاحلكمُسبقُاليتُوالقضاايُالسابقةُكالتشريعاتُُالصلة،ُذاتُغري الظروفُمنُاملستمدةُاخلارجيةُاألدلةُ(١
ُ.نفسهُالقانونُمنُاملستمدةُالداخليةُاألدلةُ(٢ُ.فيها

ُ
 (اخلارجية األدلة) 

ُجيبُلكنناُمنا،ُأكثرُ(متمدنةُغري)ُبربريةُألايمُقدميُأثرُهوُالعامةُالوظائفُمجيعُمنُالنساءُاستبعادُ
ُغريُتكونُالحقةُأايمُيفُواليتُاملرء،ُعاداتُمنُأقوىُتكونُماُغالباُ ُاألايمُضروراتُأنُدوماُ ُنتذكرُأن

ُ.ضرورية
ُاملمكنُمنُمتزوجة،ُغريُأوُمتزوجةُسواءُ،امرأةُتوجدُالُالعرش، أوُامللكةُقانونُعلىُبناءُانكلرتا،ُيفُ

ُمنُكانتُُولوُحىتُالربملانُيفُللعملُأوُلالختيارُقانونياُ ُمؤهلةُغريُفاملرأةُ.الدولةُحكومةُيفُمكانُ ُتشغلُأن
ُ.اللورداتُجملسُيفُللتعينيُاستدعاءُأمرُتتلقىُأنُهلاُحيقُفالُبلدها،ُيفُالنبالء

ُ
ُأوُكقضاةُُسواء،ُالقضائيةُاإلدارةُيفُجزءاُ ُيشغ ْلنُ ُأنُمنُالعامُالقانونُقبلُمنُاستبعادهنُمتُلقدُ

ُحالةُبشأنُإقرتاحُلتقدميُممرضاتُلرئيسةُحملفنيُقبلُمنُلالستفسارُواحدةُحالةُابستثناءُكمحلفني،
ُ.وضع/محل

ُ
ُ ُقانون)ُم١٨٥٠ُعامBroughams ُللوردُالسابقُالقانونُمنُيظهرُالُ ُابللغةُم ْعين 
ُالرابعُالفصلُينصُ.احلاليةُللسلطةُكبريُُبشكلُمؤثرُ ُأنهُمنُ(الربملانُقواننيُيفُاملستخدمةُاملوجزة/املختصرة
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ُيتمُملُماُالنساء،ُتتضمنُأبهناُوأخذهاُاعتبارهاُجيبُاملذكرُصيغةُت ستخدمُاليتُالقواننيُكلماتُُكلُُأنُمنه
ُ.معنيُجنسُحتديدُعلىُواضحُدليلُتقدمي

ُ
ُعندماLings v. Chorlton ُقضيةُخاللُمنُمنُوتطبيقهُالقانونُاختصاصُيفُالنظرُأتىُ

ُالدستوريُالتصويتُحقُمنحُوالذيُم١٨٦١ُعامُيفُصدرُقانونُتفسريُاملشرتكةُاالستئنافُحمكمةُمنُط ل ب
 قي دُاملطلوبةُاملؤهالتُميلكُرجلُلكلُالربملانُيف

ُحتتُللنقاش،ُاملطروحُالسؤالُ.للتصويتُحقُكصاحبُُوامل
ُالقضاةُرئيسُ.النساءُتتضمنُ«رجلُكل»ُالكلماتُكانتُُإذاُعم اُهوBroughamsُُاللوردُقانونُحكم

Bovill،ُُاخلروجُأمهيةُوطبيعةُاملستخدمة،ُواللغةُوسعهاُومدىُالقانون،ُيفُاملطروحةُللمسألةُمراعاتهُمع
ُالربملانُأبنُالقائلةُالنظرةُوجهةُقبولُر فضُالنساء،ُليشملُالدستوريُالتصويتُحقُوتوسيعُالعامُالقانونُمن

ُاشتماهلاُعنُالتعبريُهوُاملستخدمةُالكلمةُمنُالقصدُأنُوقر رُذلك،ُتغيريُ«رجل»ُكلمةُُابستخدامهُق صد
ُ.اجلنسنيُلكال

ُ
ُاملطروحةُاملسألةُمعُوالتعاملُالكنديُالتشريعُلتطويرُمميزةُاترخييةُحلظةُيفُاآلنُاألعضاءُالسادةُ

ُلوصفُ«األشخاص»ُكلمةُُفيهاُاملستخدمُوالكنديةُامللكيةُالقواننيُمنُالعديدُاللجنةُفحصت)ُ.للنقاش
ُ(.حمسوماُ ُليسُاألمرُأنُاملسألةُهذهُنفسُيفُالتاريخُاستقراءُعلىُبناءُاألعضاءُالسادةُوجدُ.الوظائفُشاغلي

ُ
ُاألحكامُتطبيقُاحلايل،ُالوقتُيفُاألسلم،ُمنُأنهُاألعضاءُالسادةُيظنُفالُذلك،ُكلُُمنُالرغمُعلىُ
ُالذينُأولئكُعلىُصحيح،ُبشكلُغالباُ ُكانُُوالذيُهباُأنفسهمُألزمواُواليتُجامد،ُبشكلُكنداُيُفُواألسباب

ُ.متطورةُمراحلُويفُُمتلفةُلدولُُمتلفةُعصورُويفُُمتلفة،ُظروفُيفُالقانونُتطبيقُواجبهمُمن
ُ
 (الداخلية األدلة) 

ُ.نفسهُالقانونُمنُاملستمدةُالداخليةُاألدلةُ:هيُواليتُالثانية،ُالنقطةُإىلُاآلنُاألعضاءُالسادةُينتقلُ
ُالظروفُإىلُاإلشارةُالواجبُمنُأنهُاألعضاءُالسادةُيرىُاملختلفة،ُاألقسامُمناقشةُيفُاملضيُقبلُ

ُ.القانونُهذاُلنشأةُقادتُاليت
ُ

ُطبقاهتاُمجيعُيفُوالشعوبُالدولُتشملُواليتُالربيطاين،ُالنظامُيفُاملندرجةُاجملتمعاتُختضعُ
ُ.التطويرُمنُمستمرةُلعمليةُ،واالقتصاديةُوالسياسيةُ،االجتماعية
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ُفهذهُوهلذاُاجملتمعات،ُهذهُلكلُ[العليا]ُالنهائيةُاالستئنافيةُاحملكمةُاجمللس،ُيفُامللكُجاللته،ُي عتربُ
ُاجملتمعاتُهذهُأحدُيفُت ط ب قُالُحىتُالتشريعاتُملعىنُتفسريهاُعندُالكاملُاحلذرُأتخذُأنُجيبُاللجنة
ُاألم،ُالدولةُمعُأوُبلدهاُيفُسواءُصعوابهتاُهلاُفكنداُ.آخرُجمتمعُوتقاليدُأعرافُعلىُوصارمةُجامدةُبطريقة

ُ.ومرتابطةُقويةُأهناُينكشفُماُسرعانُلكن
ُ

ُ.الطبيعيةُحدودهاُظلُيفُوالتوسعُللنموُقابلةُحيةُشجرةُ ُكنداُيُفُالربيطانية الشماليةُأمريكاُقانونُزرعُ
ُالتطوير،ُمنُلعمليةُأيضاُ ُخيضعُهوُاملكتوبةُالدساتريُوكبقيةُ.لكنداُدستورُمنحُهوُالقانونُهذاُمنُواهلدف

ُ.االتفاقياتُعقدُخاللُمنُأوُتطبيقاتهُخاللُمنُسواء
ُ

ُأحكامُتضييقُ-رغباهتاُمنُليسُمؤكدُوبشكل-ُاللجنةُهذهُمهامُمنُأنهُاألعضاءُالسادةُيرىُالُ
ُمنُوليرباليا ،ُواسعاُ ُتفسرياُ ُمنحهُذلك،ُمنُالعكسُعلىُبلُوفنية،ُضيقةُتفسرييةُرؤيةُخاللُمنُالقانونُهذا
ُالقانونيةُاحملاكمُعلىُجيبُأنهُعلىُامللكيُاجمللسُن صُ ُاحلقيقة،ُيفُ.ممكنُقدرُألكربُالسيادةُنطاقُمدُأجل

.للقواننيُوشرحهاُتفسريهاُيفُاملطبقةُملنهجيتهاُمماثلةُمبنهجيةُالربيطانية الشماليةُأمريكاُقانونُأحكامُت عام لُأن
ُُ
.Mr ُو.Mowat Mr ُح ججُمنُاملأخوذةُاملعاهدات،ُمنُاملقتطفاتُهذهُمنُاملستفادُ
Blake Edwardُُوليربايلُواسعُبشكلُي فس رُأنُاحلاالت،ُكلُيُفُجيب،ُالقانونُأنُامللكي،ُاجمللسُيف

ُ.جداُ ُقليلةُكلماتُيُفُيتناوهلا،ُأنهُيد عيُاليتُاملواضيعُضخامةُفيه وي راعىُمشولية،ُوبروح
ُ

ُفرضُميكنُعم اُليسُ:السؤالُأنChancellorُُاللوردُقالُكماُُلكنُموافقون،ُفسيادهتمُهذاُومعُ
ُابلضبط؟ُقيلُماعُبلُقصده،

ُ
ُلدولةُدستوراُ ُي نشئُالذيُامللكيُالقانونُفقطُلكنُامللكي،ُالقانونُبتفسريُمعنيونُاألعضاءُالسادةُ

يبونُالُبينماُ.جديدة يبونُلكنهمُاملرأة،ُحبقوقُتتعلقُأسئلةُعنُسيادهتمُجي  ُجديراتُ ُكوهننُُمدىُعنُفقطُجي 
ُُأنُيفُالنساء،ُأوُالرجالُمنُسواءُاحلق،ُلهُأحدُالُ.معنيُألمرُ  ُيفُالرئيسيةُالنقطةُ.الشيوخُجملسُيفُي عني 
ُ.الشيوخُجملسُيفُامرأةُتعينيُيفُاحلقُلهُالعامُاحلاكمُكانُُإذاُعم اُهوُاملسألةُهذه

ُ
ُ.القانونُيفُمراتُعدةُاستخدامهاُمتُواليتُ،١١ُالفصلُيفُمرةُألولُ«األشخاص»ُكلمةُُوردتُ
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تار واُأنُجيبُامللكيُاجمللسُيفُاألعضاءُاألشخاصُأنُعلىُتنصُهيُ ُوي عي نواُأخرىُإىلُفرتةُمنُخي 
ُ.العامُاحلاكمُق بلُمن
ُ

ُ:عنُيسألُوملنُاجلنسني،ُكالُُمنُأعضاءُ ُأعاله،ُاملذكورةُ«األشخاص»ُكلمةُُتشملُأنُاملمكنُمنُ
ُتشملهن؟ُالُأنُجيبُملاذاُهوُابختصارُاجلوابُالنساء؟ُتشملُأنُجيبُالكلمةُملاذا

ُ
ُ.دعواهمُإلمتامُالنساءُ ُالكلمةُ ُتشملُأبنُينكرونُالذينُأولئكُعلىُالعبءُسيكونُالظروفُهذهُيفُ

ُ
ُ.ابلسيناتورُاملسمونُعضوا ،٧٢ُُمنُيتكونُالشيوخُجملسُأنُعلىُينص٢١ُُالفصلُأنُاملالحظُمنُ

ُاحلاكمُأنُعلى٢٤ُُالفصلُوينصُ.فقطُالرجالُاألشخاصُ ُاملعتادةُاإلجنليزيةُابللغةُ«عضو»ُكلمةُُتعينُال
ُُأنُجيبُالعام ُ.الشيوخُجمللسُمؤهلنيُأشخاصاُ ُي عني  

ُ
ُالذيُاألثرُهوُماُولكنُالرجال،ُجنسُمنُاألشخاصُ«األعضاء»ُكلمةُُتعينُالُآنفا ،ُذ ك رُ ُكماُ

فةُمتلكه ُ؟«األشخاص»ُكلمةُُبعدُالواردةُ«مؤهلني»ُص 
ُ

ُ.السيناتورُ[شروط]ُمؤهالتُتتضمنُوالذيُالسابق،ُالفصلُإىلُت شريُهيُسيادهتمُنظرُوجهةُحبسبُ
ُوالذيُالسيناتور،ُمؤهالتُأنُعلى٢ُُالفرعُفينصُ.للمحكمةُالصعوابتُبعضُعلى٣ُو٢ُُالفرعانُينصان

ُالعظمى،ُبريطانياُبرملانُقانونُعلىُبناءُامللكيةُاجلنسيةُملوضوعُوخيضعُطبيعيةُبصورةُمولوداُ ُإماُيكونُأنُجيب
ُهلذاُتطرقهُعندُالقضاة،ُرئيسُقالُ.االحتادُبعدُكنداُُلربملانُأوُ،االحتادُقبلُاإلقليميةُالتشريعاتُألحدُأو

ُإليهُيلتفتُأنُاملرءُعلىُوالذيُهناُالغرضُ.الزواجُطريقُعنُخاضعنيُأصبحواُالذينُيشملُالُأنهُاألمر،
ُ.لذلكُمؤهالتُابعتبارهنُمقصوداتُالنساءُكانتُُهلُ:هو
ُ

ُالقانونُيفُأخرىُفصولُ ُهناكُهلُالشيوخ،ُمبجلسُاملتعلقةُالفصولُمناقشةُيفُاحلدُهذاُإىلُوصوالُ ُ
ُ؟«األشخاص»ُكلمةُُمعىنُعلىُالضوءُت لقيُأنُشأهناُمن
ُ

ُيؤهلُالُوماُيؤهلُماُإىل٤١ُُالفصلُيشريُاملثال،ُسبيلُعلىُ.ذلكُبوجودُاألعضاءُالسادةُيظنُ
ُ…ُالتشريعيُاجمللسُأوُالنوابُجملسُيفُكأعضاءُُهلمُالتصويتُأوُتعيينهمُأوُانتخاهبمُيتمُلكيُاألشخاص
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يز ُمنُفسيكونُالنساء،ُتستبعدُاألشخاصُكلمةُُكانتُُفإذاُ.«الرجال»ُوُ«األشخاص»ُبنيُالفصلُهذاُمي 
ُ.التصويتُلهُحيقُأكثرُأوُسنة٢١ُُوعمرهُلربيطانياُخيضعُمنُكلُُأبنُالقولُالضروري

ُ
ُكلُُأنُوهوُلذلكُمماثلُشرطُمثةQuebecُ ُوOntario ُبـُاملتعلق٨٤ُُالفصلُيفُأخرى،ُمرةُ

ُ.التصويتُيفُاملشاركةُهلمُحيقُ،«األشخاص»ُلـُخالفاُ ُالذكور،ُالربيطانينيُالرعااي
ُ

ُشخصُأيُقبلُمنُالفرنسيةُأوُاإلجنليزيةُاللغةُإماُاستخدامُإمكانيةُعلى١٣٣ُ الفصلُينصُكذلكُ
ُحماكمُمنُأيُقبلُمنُأوُويفُالقانونُهذاُعلىُبناءُ ُنشأتُكنديةُُحمكمةُأيُعنُيصدرُماُأوُمرافعةُأيُيفُأو

Quebec.ُُُالرجالُأنُافرتاضُالصعبُمنُسيكونُألنهُالنساءُتشملُأنُجيبُهناُ«شخص»ُكلمة
ُ.ذلكُفعلُللنساءُميكنُالُبينماُالفرنسيةُأوُاالجنليزيةُاللغةُاستخدامُإبمكاهنم

ُ
ُفسيكونُالرجالُمعىنُعلىُ«األشخاص»ُكلمةُيُفُاالقتصارُهو٢٤ُُالفصلُيفُالربملانُقصدُكانُُإذاُ

ُاألمر،ُحقيقةُيفُ.٨٤ُُو٤١ُُالفصلُيفُفعلُكماُُوجليُواضحُبشكلُالقصدُذلكُسيوضحُأنهُاألكيدُمن
ُلنقضُكدليلُُأخذهاُميكنُبلُاالقتصار،ُهلذاُكدليلُُأخذهاُميكنُال٢٣ُُالفصلُيفُاملذكورةُاحملددةُاملؤهالت

ُويفُالسيناتور،ُلتعينيُاملطلوبةُالضروريةُالشروطُكل٢٣ُُُالفصلُيفُوضعُالربملانُأنُاملفرتضُمنُألنهُذلك،
ُ.الرجالُجنسُمنُيكونُأنُهوُالشروطُتلكُأحدُأنُعلىُينصُملُفإنهُنفسهُالوقت

ُ
ُ.جدوىُذاتُغريُأوُأمهيةُدونُمنُليستُكنداُيُفُوتفسرياهتاُالفصولُهذهُاتريخُ
ُكلمةُُتفسريُيتمُاحمللية،ُالتشريعُوجمالسُالربملانُابستقاللُمروراُ ُالكونفدرايل،ُاالحتادُفمنذُ

ُويتمُالنساء،ُتتضمنُأهناُعلىُالربيطانية الشماليةُأمريكاُقانونُمن٨٤ُو٤١ُُالفصولُيفُ«األشخاص»
ُالتشريعيُواجمللسُالربملانُيفُللتصويتُاملؤهلةُالفئةُضمنُإلدراجهنُأوُالنساءُالستبعادُإماُالتشريعُيفُإدراجها

ُم١٩١٦ُعامُإىلُوصوالُ ُالكونفدرايلُاالحتادُومنذُ.أبداُ ُالتفسريُهذاُيفُالتشكيكُيتمُوملُفيهما،ُللتعينيُأو
ُانتخاابتُمستوىُأوُالفيدرايلُمستوىُعلىُسواءُ ُللتصويتُاملؤهلنيُاألشخاصُفئةُمنُالنساءُاستبعادُيتم

ُ.احملافظات
ُ

ُمعُاحلالُهوُكماُُالسلطة،ُانتخاابتُمجيعُ(١ُ:يفُوللرتشحُللتصويتُمؤهلةُاملرأةُاحلايل،ُالوقتُيفُ
ُ.Quebecُُحمافظةُعداُماُاحملافظاتُانتخاابتُمجيعُيفُ(٢ُ.الرجال
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New ُوScotia Nova ُكندا،ُُحمافظةُيفُالتفسريُقواننيُتشريعُفيهُمتُالذيُاليومُمنذُ
 Brunswickُُمتديدُوقتُإىلُالكونفدرايلُاالحتادُمنُكنداُُاستقاللُوقتُويفُالكونفدرايل،ُاالحتادُقبل

ُ.التصويتُيفُاحلقُمنُصريحُبشكلُاملرأةُاستبعادُيتمُالدستوري،ُالتصويتُحق
ُ

ُوهذهُابإلمجاع،ُالصادرُالعلياُاحملكمةُحكمُلنقضُالساعيُاملستأن فُعاتقُعلىُسيكونُثقيلُعبءُ ُ
ُوستأخذُاملقلقة،ُواالعتباراتُاملقنعةُاحل ججُتبينيُبعدُفقطُولكنُاحلكم،ُنقضُابستطاعتهاُسيكونُاللجنة

ُ:االعتبارُبعني
ُومتطورة؛ُمسؤولةُكدولةُُلكندا،ُدستورُتقدميُمبعىن،ُالقانون،ُهدفُ.١ُ
ُاجلنسني؛ُكالُُمنُاألعضاءُتتضمنُأنُاملمكنُمنُولكنُغامضةُ«األشخاص»ُكلمةُُأنُ.٢ُ
ُكلمةُُتشملُأنُالواجبُمنُالقضاايُبعضُيفُأنهُت بنيُأعالهُاملذكورُالقانونُيفُفصوالُ ُهناكُأنُ.٣ُ

ُالنساء؛ُ«األشخاص»
ُالرجالُعنُالتعبريُفيهاُويرغبُ«الرجالُاألشخاص»ُكلمةُُفيهاُت ستخدمُالفصولُبعضُهناكُأنُ.٤ُ

ُُُاملطروحة؛ُاملسألةُيف
ُالتفسري؛ُقانونُأحكامُ.٥ُ

ُ
ُمنُاألعضاءُتتضمن٢٤ُُالفصلُيفُ«األشخاص»ُكلمةُُأنُوهيُنتيجةُ ُإىلُاألعضاءُالسادةُانتهىُ

ُالعامُاحلاكمُق بلُمنُاملطروحُالسؤالُعلىُاجلوابُأنُاملؤكدُمنُيكونُوعليهُواإلنث،ُالذكورُاجلنسنيُكال
ُهلنُسيطيبُذلكُعلىُوبناءُالكندي،ُالشيوخُجملسُيفُعضواُ ُولتكونُلالستدعاءُمؤهلةُاملرأةُأنُسيكون
ُ.امللكُجلاللةُخدماهتنُيقدمنُأنُبتواضع

ُ
 خمتلفة دول يف التفسري

ُإىلُالقضاةُأغلبُمييلُ ُ.بعينهاُحمددةُومبنهجيةُصارمُ ُبشكلُ ُالقضاةُ ُيتمسكُأنُالنادرُمنُالواقع،ُيفُ
ُاليتُالقضاايُت عتربُ.الواحدُاحلكمُيفُوأحيانُ ُالقضائيةُحياهتمُطوالُاألحيانُبعضُيفُاملختلفة،ُاملناهجُدمج

لُ  ُفاألسئلةُمتشابكة،ُتكونُأنُاحملتملُمنُنفسهاُفالوقائعُجدا ،ُمعقدةُللدولُالدستوريةُاحملاكمُأعلىُإىلُت ص 
ُالدستوريةُاألحكامُتتصادمُوقدُالدستورية،ُاألسئلةُمعُمتداخلةُأوُمتضمنةُتكونُأنُاملمكنُمنُالدستوريةُغري

ُهذاُ.«الدينيةُالعبادةُحريةُمقابلُيفُالتعبريُحريةُ:املثالُسبيلُعلى»البعضُبعضهاُمعُالصلةُذاتُنفسها
ُوبسببُالسبب،ُهلذاُ.األوجهُم تعددةُعمليةُالدستوريُالتفسريُمنُجيعلُالتطبيقية،ُالعمليةُالناحيةُمنُاألمر،
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ُلطريقةُمشاهبةُطريقةُ ُالقضاةُم عظمُيت بعُالقانون،ُتطبيقُيفُجوهريُمبدأُ ُ-إقرارهُسبقُما-ُالقضائيةُالسوابقُأن
ُإىلُهؤالءُسينظ رُ.التفسريُيفُمعنيُمنهجُ ُمنُيفضلونهُماُإىلُابإلضافةُالدستوري،ُالتفسريُيفُالعامُالقانون
ُالسوابقُهذهُوسيعتربونُ.فيهاُالفصلُ ُسبقُاليتُاملماثلةُالقضاايُيفُأوُاملتشاهبةُالوقائعُيفُواألسبابُالنتائج

ُقويةُمربراتُ ُاملسبقةُاألحكامُتلكُنقضُيتطلبُ.منهاُاخلروجُمنُترددُ ُيفُوسيكونونُهلم،ُدليالُ ُالقضائية
ُاحملاكمُضمنهاُمن»ُالعامُالقانونُبنظامُتعملُاليتُاحملاكمُمجيعُتتقيدُ.حيدثُماُندراُ ُوهذاُمقنعة،ُوأسباابُ 

ُوبنيُأنفسهم،ُاألفرادُالقضاةُبنيُواضحُ ُاختالفُ ُفهناكُذلك،ُمنُوابلرغمُ.املبادئُهبذهُ«هناُندرسهاُاليت
ُالسؤالُحولُوضوحاُ ُأكثرُاالختالفُخ طوطُتكون .نفسهاُالدولةُيفُالدستوريةُاحل قبُوبنيُالدستوريةُاحملاكم

ُمباشرةُغريُبصورةُتنبعُ ُاملعاينُهذهُأنُأيُمتضم نة،ُتكونُأنُاملمكنُمنُاملكتوبةُغريُاملعاينُكانتُُإذاُعم ا
ُاحلقوقُسيماُال»ُضمنيةُبصورةُاملعاينُإجيادُبشدةُوالنصوصيونُاألصوليونُي عارضُ.الدستورُكلماتُُمن

ُوسيسألونُالدستورية،ُالنصوصُوراءُماعُابلبحثُوالربامجاتيونُالدستوريونُاحليويونُيسمحُبينماُ.«الدستورية
ُ.فيهاُتكمنُمكتوبةُغريُمعانُ ُهناكُكانتُُإذاُعم اُأوُالكلماتُتلكُتتضمنُماذاُعن
ُ

ُأكربُاهتماماُويشغلُوالقضائي،ُاألكادمييُللنقاشُموضوعاُ ُاملتحدةُالوالايتُيفُالدستورُتفسريُي عتربُ
ُومعارضونُمؤيدونُهناكُبينماُالنقاشات،ُهذهُمنُاألكربُاحليزُ ُالنصوصيُاملنهجُ ُوحيتلُالدولُبقيةُيفُيشغلهُمما

ُالعلياُاحملكمةُمتيلُ ُاملقابل،ُيفُ[.٢٠١٤]ُاملتحدةُللوالايتُاحلاليةُالعلياُاحملكمةُيفُالقضائيةُلألصوليةُصرحاء
ُمناهجُحولُتدورُاليتُالنقاشاتُهذهُيفُأقلُاهتماماُاألصوليةُ ُتشغلُبينماُاحلي،ُاملنهجُتفضيلُإىلُكنداُيُف

ُاملنهجُعنُلآلخرين،ُمربكُ ُبشكلُ ُاألحيانُمنُكثريُيُفُللحقوق،ُالكنديةُالوثيقةُأحكامُ ُتتحدثُ.التفسري
ُلكنُ.«محايتهاُاملفرتضُمنُاليتُ(املوثوقة)ُاملصاحل»ُضوءُعلىُاألحكامُلتطبيقُالقضاةُ ُفيهُيسعىُالذيُالغائي
ُحقيقةُيفُالكنديني،ُالقضاةُ ُأنُإىلُي شريُالوثيقةُلواضعيُاحلقيقيُللفهمُاجلادُالبحث/التحقيقُيفُالفشل
ُلقضاةُ(معلومُغريُيكنُملُوإن)ُاسرتالياُيفُالنادرُمنُ.كذلكُُالوثيقةُعلىُاحليُالتفسريُمنهجُي طبقونُاألمر،

ُعمليُ ُوبشكلُ ُق دم اُمتضيُفاحملكمةُ ُالدستور،ُتفسريُيفُحمددُ ُمبنهجُ ُالتزامهمُعنُي فصحواُأنُالعلياُاحملكمة
ُبعد)ُاملاضيةُسنةُالستنيُمنُيقربُفيماُ.موحدةُمنهجيةُ ُتطبيقُعنُع وضاُ ُأخرى،ُإىلُقضيةُ ُمنُ،[برامجايت]

ُاثنيةُمرةُالتفسريُقانونُتطبيقُأنهُعنهُأ علنُكماُُأو-ُتطبيقُمنُبفرتةُمتبوعةُابألصولية،ُوصفهاُميكنُفرتةُ 
ُوتكوينُن صُتضمنهُمباُاحلكومة،ُسلطةُعلىُاملكتوبةُغريُاحلدودُبعضُبوجودُابلقبولُاحملكمةُ ُبدأتُ(للدستور
ُوأرستُالبداية،ُيفُاجلدلُمنُالرغمُعلىُالنهج،ُهذاُمنُالتسعيناتُيفُاسرتالياُوس عتُ.األسرتايلُالدستور

ُوثيقةُلتفسريُواضحةُإرشاداتُ ُيتضمنُأفريقياُجنوبُدستورُأنُحقيقةُعنُالنظرُبغضُ.بهُالعملُقواعدُ 
ُأفريقياُجلنوبُالدستوريةُاحملكمةُ ُوصفتُأخرى،ُلنصوصُالتفسريُلتوجيهُعديدةُأخرىُمبادئُجبانبُاحلقوق،
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ُقامت،ُهيُ.النصوصيةُأوُاألصوليةُ ُواضحُ ُبشكلُ ُترفضُوأهناُ،«غائي»ُوُ«سخي»ُأبنهُالتفسريُيفُمنهجها
ُ.الدستورُلتفسريُمنهجاُ ُ«احليوية»ُبتبينُالوقت،ُهذاُإىل
ُ

ُبهُقامتُماُواختيارُمعرفةُعلىُمنفتحةُأفريقياُوجنوبُوكنداُاسرتاليا،ُيفُالدستوريةُاحملاكمُمجيعُ
ُدستور)ُ.حماكمهاُعلىُع رضتُاليتُلألسئلةُمشاهبةُدستوريةُألسئلةُجماهبتهاُعندُوطبقتهُاألخرىُالدولُحماكم

ُاألخرى،ُاألجنبيةُالدولُحماكمُأحكامُعلىُلالطالعُحماكمهاُصالحيةُعلىُصراحةُ ُي نصُ ُأفريقياُجنوب

ُابألخذُ ُم لز مةُ ُاحملاكمُهذهُأنُ ُيعينُالُذلكُلكنُ ُ(.الدستورُتفسريُيفُالدويلُابلقانونُاألخذُ ُمنهاُويطلبُ 
ُاحملاكمُوطبقتهُبهُقامتُماُحولُأحكامهاُيفُنقاشُ ُوجودُالواردُمنُأنهُيعينُذلكُبلُاألخرى،ُالدولُأبحكام
لُ ُاملتحدةُالوالايتُيفُ(الدويلُوالقانون)ُأجنبيةُحماكمُإىلُاإلشارةُ ُتبدوُذلك،ُمنُالنقيضُعلىُ.األخرى ُحم 
ُاحملكمةُتتبناهُماُوندراُ ُشرعيُغريُيعتربهُالبعضُ ُأنُ ُإال ُُاملناسبات،ُبعضُيفُحدوثهاُمنُالرغمُوعلىُجدل،
ُ.العليا

ُ

 


