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تنويه وشكر
اعتمدت هذه الدراسة ،إضافة إىل بحوث الكاتب الشخصية ،عىل مجلة من الوثائق والدراسات
الداخلية غري املنشورة للمؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات أعدّ ها يوان يوان وكورنيليوس
كونرلسن.
واستفادت أيضا من املالحظات التي تلقاها الكاتب يف إطار حلقتي نقاش نظمتهام املؤسسة
الدولية للديمقراطية واالنتخابات يومي  25و 26نوفمرب/ترشين الثاين  .2016وقد ساهم يف حلقة
النقاش األوىل أساتذة جامعيون وخرباء يف القانون الدستوري هم السيدات والسادة سليم اللغامين
وحممد العريب فاضل موسى ووحيد الفرشييش وسلوى احلمروين وأمحد الورفيل وسلسبيل القليبي
وحسناء بن سليامن (من تونس) ونزار صاغية (من لبنان) و يوهن فندرفنتويزن (من جنوب إفريقيا)
ويورج فيدتكي (من أملانيا) وجانت مينور (من كندا) .وساهم يف حلقة النقاش الثانية ث ّلة من القضاة
التونسيني .يتوجه الكاتب بالشكر إىل مجيع املسامهني يف حلقتي النقاش املذكورتني وإىل مديري برنامج
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات الذي انجزت الدراسة يف إطاره ومها السيدين زيد العيل
ووسام بن يطو .كام نقدم الشكر أيض ًا اىل سوسن هويدي ووصال عطواين من مكتب املؤسسة يف تونس
جلهودمها يف إصدار التقرير ،إضافة اىل حتسني زيونة من فريق منشورات املؤسسة لتدقيقه النسخة النهائية.

5

«يف مجيع األنظمة الديمقراط ّية الليربالية الراسخة حتدّ النصوص الدستورية واملامرسات القضائ ّية
املتصلة هبا حق الربملان يف تقييد احلريات املنصوص عليها يف صكوك احلقوق املعن ّية بام يضمن أنه حتى
املؤسسات الديمقراطية املنتخبة انتخابا مبارشا ال يسمح هلا بتقييد احلريات املكفولة عىل نحو مفرط أو
سن الترشيعات»
تقويضها من خالل ّ
برينستورف

1

6

1

برينستورف (يوخن فون)« ،دور الفصل  49يف الدستور التونيس اجلديد» ،دراسة معدّ ة للمؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات ،غري منشورة ،ص  2من .15
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المقدمة
ّ

عىل إثر مكاملة هاتف ّية من س ّيدة تعلمهم فيها بوجود شخص غريب يف منزهلا ليال انتقل الرشط ّيان إىل
مكان احلادثة .وبوصوهلام أعلمتهام إحدى اجلارات ّ
بأن هذا الشخص ال يزال خمتبئا يف اجلانب اخللفي
أحس السارق املختبئ بوجوده حتّى سارع بالفرار.
للمنزل .هرع أحد الرشط ّيني إىل املكان وما إن
ّ
للرشطي الذي كان حيمل مصباحا أنّه فتى يف مقتبل العمر يبلغ بالكاد 17
ّ
وبالرغم من ظلمة الليل تبينّ
سنة وال يتجاوز طوله مرتا و 55سنتمرتا و أنّه ال حيمل سالحا .كان الفتى يتس ّلق سور املنزل عندما أمره
الرشطي من ّ
أن الفتى سينجح يف اإلفالت منه
الرشطي بالتو ّقف .غري أنّه رفض االمتثال .وعندما تأكّد
ّ
ّ
قام بإطالق النار عليه متس ّببا له بإصابة يف العنق .توفيّ الفتى أثناء نقله إىل املستشفى ووجدت بحوزته 10
دوالرات وحقيبة يد.
شك ّ
ال ّ
ترصف وفقا ملقتضيات القانون الذي يسمح له بعد إنذار املشتبه به أو يف حالة
أن
ّ
الرشطي ّ
فراره أو مقاومته أثناء عمل ّية اإليقاف باستعامل ّ
كل وسيلة رضور ّية إلنجاح عمل ّية اإليقاف لك ّن النتيجة
شاب بل طفل من أجل  10دوالرات.
كانت وفاة ّ

ليست هذه احلادثة من وحي اخليال بل هي وقائع قض ّية نظرت فيها املحكمة األمريك ّية العليا سنة
 1985أال وهي قضية:
Tennessee v. Garner, 471 US. 1 (1985) U.S. Supreme Court, March 27, 1985.

الرشطي كان وفقا للقانون ّ
وتطرح هذه القض ّية إشكاالت عديدة فبالرغم من ّ
فإن النتيجة
ترصف
ّ
أن ّ
حلق امللك ّية .فهل كان
تبدو غري مقبولة فقد حرم أحدهم من ح ّقه يف احلياة حفاظا عىل النظام العام ومحاية ّ
الرشطي أن يعزف عن القيام بواجبه املتم ّثل يف إيقاف السارق أم أنّه كان عليه أن خيتار وسيلة أكثر
عىل
ّ
ّ
تناسبا مع الوضع ّية متكّنه من القيام بواجبه دون الوصول إىل مثل هذه النتيجة اخلطرية؟ أم أن اإلشكال
كامن يف النصوص القانون ّية التي حتكم مثل هذه السياقات دون أن تشري إىل رضورة تطبيق مبدأ التناسب
القوة ولو كان اهلدف املراد حتقيقه رشع ّيا؟
والتدرج يف استعامل ّ
ّ
*

قسمه إىل جزئني يزاول يف أحدمها نشاطه التجاري املتم ّثل يف بيع الفواكه اجلا ّفة
يملك أحدهم حملاّ ّ
ّ
ّ
املحل غري ستار من القامش .اشرتى هذا
كمحل سكنى وال يفصله عن واجهة
ويستعمل اجلزء الثاين
املرصح هبا .وبناء عليه
الشخص سيارة فأثار بذلك شكوك إدارة الرضائب التي تساءلت عن حقيقة موارده ّ
أرسلت مو ّظفني لزيارة املحل .وفور وصوهلام إىل املكان طلبا من صاحب ّ
املحل متكينهام من تفتيش اجلزء
املخصص للسكنى من املحل فرفض ذلك مستندا إىل كونه جزء معدّ لالستعامل الشخيص ال التجاري
ّ
اخلاصة .ورسعان ما احتدّ النقاش بني صاحب ّ
فتم
ومعتدّ ا بح ّقه يف محاية حياته
ّ
املحل وموظفي الرضائب ّ
إيقافه وعرضه عىل املحكمة عىل أساس تصدّ يه ملوظفني يسمح هلم القانون التونيس من خالل الفصل 8
ينص عىل أنّه
من جم ّلة احلقوق واإلجراءات اجلبائ ّية بزيارة املحلاّ ت والقيام بعمل ّيات التفتيش هبا الذي ّ
7

«يتعينّ عىل املطالب باألداء أن يستظهر عند ّ
املؤهلني لذلك بوصوالته
كل طلب من أعوان مصالح اجلباية ّ
خيول
ووثائقه وفواتريه املتع ّلقة بدفع األداءات املستوجبة أو املثبتة لقيامه بواجباته اجلبائ ّية .وهلذا الغرض ّ
هلؤالء األعوان القيام بزيارات بدون سابق إعالم للمحالت املهن ّية واملغازات وكذلك املخازن التابعة هلا
وبصفة عا ّمة ّ
املخصصة ألنشطة أو عمل ّيات خاضعة لألداء وإجراء معاينات ماد ّية لعنارص
كل األماكن
ّ
وتتم املعاينات املاد ّية بناء عىل
ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو املهني أو لدفاتر ووثائق املحاسبةّ .
تكليف خاص للغرض تس ّلم نسخة منه مبارشة للمطالب باألداء أو من ينوبه عند بدء الزيارة مقابل
وصل تسليم».

أن دفع الرضائب واجب عىل ّ
شك ّ
ال ّ
كل مواطن وعىل الدولة حتصيل هذه الرضائب والعمل عىل أن
يكون ّ
حلق املجموعة يف مسامهة مجيع أفرادها يف النفقات العا ّمة .فهل
تدخلها من أجل ذلك ناجعا ضامنا ّ
بتمسكها هبذا احلق؟
أخطأت اإلدارة ّ

من ناحية أخرى ّ
حق من حقوق اإلنسان ومل يمنع صاحب املحل اإلدارة من
فإن حرمة املسكن ّ
خصصه لسكناه .فهل أخطأ هو اآلخر واحلال ّ
أن
زيارته بل منع أعواهنا من الدخول إىل اجلزء الذي ّ
ينص عىل ّ
حق اإلدارة يف تفتيش املحالت ال يقترص عىل املحالت املهن ّية وتوابعها بل
أن ّ
الفصل  8املذكور ّ
يمتدّ إىل ّ
املخصصة ألنشطة أو عمل ّيات خاضعة لألداء»؟ أم ّ
أن اإلشكال يكمن يف الفصل
«كل األماكن
ّ
حلق املجموعة يف استخالص الرضائب رضورة ضامن
املشار إليه نفسه وهو الذي ال يراعي يف ضامنه ّ
2
حرمة املسكن الشخيص؟

2

8

وقع استقاء هاتني احلالتني الدراسيتني من الدورة السادسة لأليام الدراسية املنظمة بتونس واملنشورة ضمن:

DRI-IDEA-PNUD, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits fondamentaux en Tunisie :
La mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle Constitution tunisienne, http://democracyreporting.org/newdri/wp-content/uploads/2016/03/rapport_article_49_1.pdf.
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والحريات
 .1في ضرورة وضع حدود للحقوق
ّ
احلر ّيات غري قابلة للتحديد».3
تصور
ّ
«ال يمكن إلاّ يف ّ
احلر ّية نفسها اعتبار ّ
طوباوي خطري عىل ّ

فاحلقوق واحلريات املطلقة يف ذاهتا جتد عند ترصيفها مقتضيات جتعل من حتديدها رضورة يقتضيها
احلفاظ عىل احلقوق واحلريات نفسها .ذلك ّ
أن ممارسة احلقوق واحلريات دون ضوابط من شأنه أن خيلق
فوىض اجتامع ّية يغدو معها التصادم بني احلقوق واحلريات سبيال إىل نفيها مجيعا .يكمن إذن «األساس
املنطقي وراء [األحكام املحدّ دة للحقوق واحلر ّيات] يف ّ
يقوض
أن إتاحة احلر ّية املطلقة للبعض يمكن أن ّ
حلق ّ
كل واحد
حر ّية اجلميع» .4فنفس احلق عندما يامرسه بصورة مطلقة شخصان متقابلني يغدو نفيا ّ
فإن «ممارسة احلقوق الطبيع ّية ّ
منهام وعليه ّ
لكل إنسان ليس هلا من حدود  -عىل حدّ عبارة اإلعالن
املؤرخ يف  26أوت/آب  - 1789سوى تلك التي متكّن غريه من
الفرنيس حلقوق اإلنسان واملواطن ّ
5
أفراد املجتمع من التمتّع بنفس هذه احلقوق»  .فمامرسة شخص ما حل ّقه الطبيعي يف التم ّلك مثال دون
حق غريه من أبناء جمتمعه يف التم ّلك.
ضوابط جيعله ال حمالة يعتدي عىل ّ
كام تنشأ رضورة التحديد من احلقوق واحلريات من التعايش بني احلقوق واحلريات املختلفة حيث
ّ
أن بعض احلقوق التي ال سبيل إىل املفاضلة بينها يف املطلق تدخل يف حال ترصيفها يف تعارض صارخ
6
يعبرّ عنه يف القانون األملاين بحالة «التصادم بني احلقوق األساس ّية» بحيث يكون من املستحيل نفي
حق العامل
أحدها لصالح اآلخر ويغدو من
الرضوري إجياد طريقة للتوفيق بينها .فكيف نو ّفق مثال بني ّ
ّ
وحق املرأة
حق اجلنني يف احلياة ّ
وحق املنتفع باخلدمة العموم ّية يف تل ّقيها؟ وكيف نو ّفق بني ّ
يف اإلرضاب ّ
الترصف يف جسدها والقيام بعمل ّية إجهاض؟ وما السبيل إىل ضامن احلق يف احلصول عىل
احلامل يف
ّ
اخلاصة لألفراد وحرمتها؟
املعلومة دون املساس باحلياة
ّ
متسكنا بإطالق ّية ّ
احلق اآلخر .ومن هنا تتأتّى
تضعنا هذه احلاالت أمام قياس
حق يف مواجهة ّ
كل ّ
إحراجي إن ّ
ّ
احلق املقابل وضامن متتّع صاحبه به.
رضورة احلدّ من هذه احلقوق دون املفاضلة بينها بام يمكّن من ترصيف ّ

حرياهتم
احلريات التنافس ّية صعوبة املواءمة بني ّ
حق األفراد يف ممارسة ّ
ومن الثابت اليوم أنّه من طبيعة ّ
وحق من ال يشاركوهنم إ ّياها يف احرتام موقفهم منها وهي مواءمة صعبة تطرح مثال يف جمال احلر ّية الدين ّية
ّ
حق املتد ّين يف نقل أفكاره إىل
حريتني أساسيتني متناقضتني مها ّ
بني هدفني متضاربني يتع ّلقان بمامرسة ّ
وحق األشخاص اآلخرين يف احرتام حريتهم
اجلمهور وهو ما يدخل يف خانة حرية التعبري من ناحية ّ
الفكر ّية يف االعتقاد والتد ّين من عدمه .وهنا تغدو محاية الدين يف مواجهة حر ّية التعبري عمل ّية موازنة
3
4

5
6

ISRAEL (J.-J.), Droit des libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 1998, p. 314.

برينستورف (يوخن فون) ،املرجع السابق ،نفس املوضع.

املا ّدة  4من اإلعالن الفرنيس حلقوق اإلنسان واملواطن.
انظر:

FAVOREU (L.) et al., Droit des libertés fondamentales, Précis Dalloz, Droit public et science
politique, 4ème édition, Paris, 2007, p. 167.
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بني حقني عىل نفس الدرجة من األمه ّية .ويمكن قياسا عىل هذه األمثلة تعديد احلاالت التي تؤ ّدي إىل
التصادم بني احلقوق األساس ّية إىل ما ال هناية.

بأي حال من األحوال جتاوز هذه الوضع ّية املحرجة يف ّ
تصور غري
ظل ما
استقر اليوم من ّ
وال يمكن ّ
ّ
حق آخر واعتباره أكثر
حق أو محايته عىل حساب ّ
تفاضيل بني احلقوق واحلريات .حيث ال يمكن تكريس ّ
ّ
ألي صنف منها أسبق ّية عىل صنف آخر .وقد نشأ هذا
يمنح
ال
عها
وتنو
احلقوق
فاختالف
منه.
أمهية
ّ
ّ
التصور الشامل حلقوق اإلنسان من اعتبارين ّأوهلام نظري واآلخر واقعي.
ّ

أ ّما االعتبار النظري فمناطه ّ
حق يؤ ّدي إىل املساس من حقوق أخرى .من ذلك
أي ّ
أن املساس من ّ
احلق يف احلياة عىل حر ّية التعبري باعتبار ّ
أن منع حرية التعبري حيول دون املطالبة
مثال أنّه ال يمكن تفضيل ّ
واحلق يف
احلق يف العمل
ّ
ألول وهلة بدهي ّية بني ّ
ّ
باحلق يف احلياة وتكريسه كام أنّه ال مفاضلة وإن بدت ّ
الراحة بام ّ
احلق يف الراحة استالبا للذات البرش ّية وهو ما يفرغه من حمتواه
احلق يف العمل يغدو دون ّ
أن ّ
باعتباره وسيلة لتحقيق الذات.
أ ّما االعتبار الواقعي فمنشؤه جتارب مريرة عرب التاريخ حيث كثريا ما عمدت األنظمة التسلط ّية إىل
تفاضيل بني حقوق اإلنسان ال هدف منه إلاّ احلدّ من احلقوق التي تراها هذه األنظمة
إنتاج خطاب
ّ
خطرية عىل استمرارها .ففي تونس ما بعد االستقالل مثال أنتجت السلطة خطابا قائام عىل النجاعة يعيل
واحلق يف التعليم عىل حساب احلقوق السياس ّية (تكوين األحزاب
الصحة
كاحلق يف
من حقوق مع ّينة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واجلمعيات مثال) واحلريات الفرد ّية (احلق يف التعبري مثال) متعللة بأن حاجة التونسيني إىل هذه احلقوق
ملحة يف تلك املرحلة ّ
وأن حصوهلم عليها لن يكون جمديا دون حتقيق األهداف املذكورة ّأوال بل
مل تكن ّ
قد تعيق حتقيقها.

وقد دفع احلذر من مغ ّبة مثل هذه الطروحات الفقهاء من أمثال ريفريو إىل رفض أحد املصطلحات
الكالسيك ّية يف ميدان حقوق اإلنسان أال وهو مصطلح «احلقوق األساس ّية» إذ يرفض هذا الفقيه استعامل
هذا املصطلح نظرا إىل كونه يقحم ضمن حقوق اإلنسان فكرة التفاضل ّية واحلال ّ
أن مجيع احلقوق هي
يف األخري حقوق أساس ّية بمعنى أنهّ ا رضور ّية يف تكاملها لتح ّقق الذات اإلنسان ّية وضامن احرتامها.7
تفاضيل للحقوق هو يف آخر األمر أسوأ
هرمي
«ينبع مصطلح احلريات األساسية [إذن] من تصنيف
ّ
ّ
تصنيفاهتا».8
وبناء عليه فال مناص من حتديد جمال ّ
ربر نفي إحداها لصالح
حر ّية تنافس ّية طاملا كان من غري امل ّ
كل ّ
األخرى بحيث تتم ّثل العمل ّية يف موازنة غائ ّية ال هدف منها غري احلفاظ عىل حقوق اإلنسان يف صبغتها
واحلر ّيات.
الشمول ّية .وتعتمد النظم الدستور ّية والدول ّية طرقا خمتلفة لوضع حدود للحقوق
ّ
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7

RIVERO (J.) et MOUTOUH (H.), Libertés publiques, Tome I, 9ème éd., PUF, Coll. Thémis,
Paris, 2003, p. 20

8

احلريات الفرد ّية يف القانون التونيس» ،ضمن مؤلف مجاعي حتت إرشاف األستاذ وحيد الفرشييش ،احلريات
املاجري (خالد)ّ « ،
الفردية .تقاطع املقاربات ،اجلمعية التونسية للدفاع عن احلريات الفردية ،تونس ، 2014 ،ص .163 -76
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والحر ّيات
 .2في طرق وضع حدود للحقوق
ّ
ختتلف صيغ وطرق وضع ضوابط للحقوق واحلر ّيات من جتربة دستور ّية أو دول ّية إىل أخرى .غري أنّه
يمكن احلديث عن ثالث طرق هي طريقة التحديد اخلاص وطريقة املا ّدة اجلامعة وطريقة التحديد املزدوج.

 .1-2طريقة التحديد الخاص
تتمثل طريقة التحديد اخلاص يف إرداف ّ
حق من احلقوق التي يضمنها الدستور أو املعاهدة الدول ّية
كل ّ
اخلاصة به التي تتع ّلق به ال بغريه تبعا ملحتواه وخصوص ّياته .فـ «ال يمكن فرض قيود
بجملة من الضوابط
ّ
9
عىل حقوق مع ّينة إلاّ يف إطار تلك األحكام التي غالبا ما تكون متباينة»  .ومن األمثلة عىل طريقة التحديد
اخلاص االتفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب والقانون األسايس
األملاين وقد اعتمدت هذه الطريقة كذلك يف دستور اجلزائر ودستور املغرب لسنة .2011

اإلطار  :1مقتطفات من الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
املادة 6

لكل فرد احلق ىف احلرية واألمن الشخيص وال جيوز حرمان أي شخص من حريته إال للدوافع وىف
حاالت حيددها القانون سلفا ،وال جيوز بصفة خاصة القبض عىل أي شخص أو احتجازه تعسفيا.
املادة 8

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة ،وال جيوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسة
هذه احلريات ،مع مراعاة القانون والنظام العام.
املادة 9

 .1من حق كل فرد أن حيصل عىل املعلومات.

 .2حيق لكل إنسان أن يعرب عن أفكاره وينرشها يف إطار القوانني واللوائح.
املادة 10

حيق لكل إنسان أن يكون وبحرية مجعيات مع آخرين رشيطة أن يلتزم باألحكام التي حددها القانون.

ال جيوز إرغام أي شخص عىل االنضامم إىل أي مجعية عىل أال يتعارض ذلك مع االلتزام بمبدأ
التضامن املنصوص عليه يف هذا امليثاق.
املادة 11

حيق لكل إنسان أن جيتمع بحرية مع آخرين وال حيد ممارسة هذا احلق إال رشط واحد أال وهو
القيود الرضورية التي حتددها القوانني واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة األمن القومي
وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحرياهتم.
9

برينستورف (يوخن فون) ،املرجع السابق ،نفس املوضع.
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املادة 12

 .1لكل شخص احلق ىف التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما رشيطة االلتزام بأحكام القانون.
 .2لكل شخص احلق يف مغادرة أي بلد بام يف ذلك بلده ،كام أن له احلق يف العودة إىل بلده وال
خيضع هذا الحق ألية قيود إال إذا نص عليها القانون وكانت رضورية حلامية األمن القومي،
النظام العام ،الصحة ،أو األخالق العامة.

 .3لكل شخص احلق عند اضطهاده يف أن يسعى وحيصل عىل ملجأ يف أي دولة أجنبية طبقا
لقانون كل بلد ولالتفاقيات الدولية.

 .4وال جيوز طرد األجنبي الذي دخل بصفة قانونية إىل أراىض دولة ما طرف يف هذا امليثاق إال
بقرار مطابق للقانون.
 .5حيرم الطرد اجلامعي لألجانب .والطرد اجلامعي هو الذي يستهدف جمموعات عنرصية ،عرقية
ودينية.
املادة 14

حق امللكية مكفول وال جيوز املساس به إال لرضورة أو مصلحة عامة طبقا ألحكام القوانني
الصادرة ىف هذا الصدد.

اإلطار  :2مقتطفات من دستور الجزائر
الفصل  :40تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن .فال تفتيش إلاّ بمقتىض القانون ويف نطاق
احرتامه وال تفتيش إلاّ بأمر صادر عن السلطة القضائية املختصة.

الفصل  :57احلق يف اإلرضاب معرتف به ويامرس يف إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا احلق أو جيعل حدودا ملامرسته يف ميادين الدفاع الوطني أو
األمن أو يف مجيع اخلدمات أو األعامل العموم ّية ذات املنفعة احليو ّية للمجتمع.

اإلطار :3مقتطف من دستور المغرب
الفصل  :27للمواطنات واملواطنني حق احلصول عىل املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارة
العمومية واملؤسسات املنتخبة واهليئات املكلفة بمهام املرفق العام.
ال يمكن تقييد احلق يف املعلومة إلاّ بمقتىض القانون هبدف محاية ّ
كل ما يتع ّلق بالدفاع الوطني
املس باحلريات
ومحاية أمن الدولة الداخيل واخلارجي واحلياة
اخلاصة لألفراد وكذا الوقاية من ّ
ّ
واحلقوق األساس ّية املنصوص عليها يف هذا الدستور ومحاية مصادر املعلومات واملجاالت التي
حيدّ دها القانون بد ّقة.
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المادة الجامعة
 .2-2طريقة
ّ
يتضمن الضوابط املنطبقة عىل مجيع
تقوم طريقة املا ّدة اجلامعة عىل إيراد فصل واحد ضمن الدستور
ّ
احلقوق واحلر ّيات .وهي الطريقة التي اعتمدها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و ميثاق االحتاد األورويب
للحقوق األساسية .وعىل املستوى الوطني اعتمدت هذه الطريقة يف املا ّدة األوىل من امليثاق الكندي
للحقوق واحلر ّيات لسنة : 1982

“امليثاق الكندي للحقوق واحلريات يضمن احلريات واحلقوق الواردة يف بنوده فقط ضمن احلدود
حر وديمقراطي”.10
يقرها القانون والتي يمكن تربيرها مع ضامن جمتمع ّ
املعقولة التي ّ
كام اعتمدت هذه الطريقة ضمن دستور جنوب إفريقيا لسنة  1996يف فصله السادس والثالثني
ينص عىل أنه:
الذي ّ

“  .1ال جيوز تقييد احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق إال بمقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر
ما يكون التقييد معقوالً وله ما يربره يف جمتمع مفتوح وديمقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة
واحلرية ،مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة ،بام فيها :أ .طبيعة احلق؛ ب .أمهية الغرض من التقييد؛
ج .طبيعة ونطاق التقييد؛ د .العالقة بني التقييد وغرضه؛ هـ .الوسائل األقل تقييد ًا لتحقيق الغرض.
باستثناء ما تنص عليه الفقرة ( )1أو أي حكم آخر من أحكام الدستور ،ال يقيد أي قانون أي حق
11
منصوص عليه يف وثيقة احلقوق”.
ضمن هذه املا ّدة يف فصله الرابع والعرشين “ :احلقوق املنصوص عليها يف
أ ّما الدستور الكيني فقد ّ
ربرا يف جمتمع منفتح وديمقراطي
إعالن احلقوق ال حيدّ منها إلاّ بقانون ورشيطة أن يكون احلد معقوال وم ّ
قائم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية وآخذا بعني االعتبار العنارص املناسبة التي من بينها :طبيعة
10

املا ّدة .1

11

«(The rights in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general application to )1
the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based
on human dignity, equality and freedom, taking into account all relevant factors, including
;(a) the nature of the rights
;(b) the importance of the purpose of the limitation
;(c) the nature and extent of the limitation
(d) the relation between the limitation and its purpose; and
(e) less restrictive means to achieve the purpose.
(2) Except as provided in subsection (1) or in any other provision of the Constitution, no law may
»limit any right entrenched in the Bill of Rights.

Section 1 : «The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms
set on it subject only to such reasonable limits prescribed by laws as can be demonstrably justified
in a free and democratic society».
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احلق أو احلرية األساسية -أمه ّية اهلدف من احلدّ  -طبيعة احلدّ ومداه  -احلرص عىل ألاّ
يرض متتّع فرد
ّ
وحر ّياهتم األساس ّية  -العالقة بني احلدّ والغاية منه وتبينّ ما إذا
بحقوقه وحر ّياته األساس ّية بحقوق الغري ّ
كانت هناك وسائل ّ
أقل تضييقا لتحقيق نفس اهلدف”.
كام نجد هذه املادة يف دستور سويرسا صلب الفصل :36

“ّ .1
ينصص
كل حدّ من ّ
حق أسايس جيب أن يستند إىل أساس ترشيعي واحلدود اخلطرية جيب أن ّ
عليها بقانون إلاّ يف حالة خطر حقيقي ومبارش وداهم.
ّ .2
ربرا بمصلحة عا ّمة أو بحامية حق أسايس للغري.
كل حدّ من ّ
حق أسايس جيب أن يكون م ّ

ّ .3
حق أسايس جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املراد حتقيقه.
كل حدّ من ّ
 .4ال جيوز املساس بجوهر احلقوق األساس ّية”.

تنص يف صياغة أحكام بعض
وغالبا ما ال تكتفي الدساتري أو املعاهدات هبذه املا ّدة اجلامعة بل ّ
احلقوق عىل اشرتاطات أو حدود إضافية حمدّ دة لتقييد تلك احلقوق .12وهذا ما جيعل طريقة التحديد
املزدوج التي يأيت بياهنا الحقا الطريقة األكثر اعتامدا يف الواقع.

 .3-2طريقة التحديد المزدوج
اخلاصة .و تطرح يف حالة اعتامد هذه الطريقة
تعتمد هذه الطريقة عىل املزاوجة بني املا ّدة اجلامعة والتحديدات
ّ
اخلاصة .وهنا يمكن احلديث عن نوعني من العالقة فإ ّما:
مسألة حتديد العالقة بني املا ّدة اجلامعة والتحديدات
ّ

•أن يقيص التحديد اخلاص تطبيق املا ّدة اجلامعة بام جيعل احلقوق املرتبطة به غري قابلة للتحديد إطالقا ،أو

خاصة باحلقوق التي يرتبط هبا بام يقيص تطبيق املا ّدة اجلامعة
•أن يضع التحديد اخلاص رشوط حتديد ّ
ّ
عليها دون أن خيرجها من نطاق احلقوق القابلة للتحديد ،وبالتايل فإن هذه احلقوق تغدو خاضعة
تقرها املا ّدة اجلامعة.
لرشوط حتديد خمتلفة عن تلك التي ّ

ويمكن لبيان احلالة األوىل االعتامد عىل مثال ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساس ّية الذي حيتوي
تنص عىل ما ييل:
عىل ما ّدة جامعة هي املا ّدة ( 52نطاق احلقوق املكفولة) ّ

“ .1جيب أن ينص القانون عىل أي تقييد بشأن ممارسة احلقوق واحلريات التي يقرها هذا امليثاق،
وجيب احرتام جوهر تلك احلقوق واحلريات ،وفق ًا ملبدأ التناسب – جيوز وضع القيود فقط إذا كانت
الزمة وتفي بشكل حقيقي بأهداف املصلحة العامة التي يقرها االحتاد ،أو احلاجة حلامية حقوق وحريات
اآلخرين.
12
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برينستورف (يوخن فون) ،املرجع السابق ،نفس املوضع.
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 .2متارس احلقوق التي يقرها هذا امليثاق والتي تقوم عىل أساس معاهدات املجتمع أو املعاهدة بشأن
االحتاد األورويب بموجب الرشوط ويف نطاق القيود التي حتددها تلك املعاهدات.
 .3بقدر ما يتضمن هذا امليثاق من حقوق والتي تتطابق مع احلقوق التي تكفلها اتفاقية محاية حقوق
اإلنسان واحلريات األساسية – يكون مفهوم ونطاق تلك احلقوق هو نفس املفهوم والنطاق الذي تضعه
االتفاقية املذكورة ،وال يمنع هذا احلكم قانون االحتاد من أن يوفر محاية أوسع”.

ّ
احلق” غري ّ
أن
وتنطبق هذه املا ّدة عىل مجيع احلقوق التي صاغها امليثاق اعتامدا عىل عبارة
“لكل إنسان ّ
املضمنة به ما يقدّ مه امليثاق يف شكل حظر مطلق مستعمال عبارة “ال خيضع” كحظر التعذيب
من احلقوق
ّ
13
واملعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية أو املهينة موضوع املا ّدة الرابعة أو عبارة “ال جيوز” أو عبارة “حيظر”
كام هو احلال بالنسبة إىل احلقوق املضمنة باملادة اخلامسة املتع ّلقة بحظر االسرتقاق والعمل باإلكراه.14
وبالتايل ّ
أي حتديد وخترج متاما عن نطاق املا ّدة التحديدية اجلامعة.15
فإن هذه احلقوق ال تقبل ّ

أ ّما احلالة الثانية فمن أمثلتها دستور جنوب إفريقيا لسنة  1996الذي حيتوي عىل ما ّدة جامعة هي
خاصة كذاك الذي يتع ّلق باحلق يف امللك ّية حيث
الفصل السادس والثالثون منه 16كام حيتوي عىل حتديدات ّ
ينص الفصل  25عىل ما ييل:
ّ

“ .1ال جيوز حرمان أحد من ممتلكاته إال بقانون يطبق عىل الناس كافة ،وال جيوز أن يسمح أي قانون
باحلرمان التعسفي من املمتلكات.

 .2ال جيوز نزع امللكية إال بقانون يطبق عىل الناس كافة ،وفقا ملا ييل :أ .أن يكون لغرض عام أو من
أجل املصلحة العامة؛ ب .التعويض ،رضا ًء أو قضا ًء مع حتديد وقت وطريقة دفعه.

 .3يكون مبلغ التعويض ووقت وطريقة دفعه عادالً ومنصف ًا ،بام يعكس توازن ًا منصف ًا بني
املصلحة العامة ومصالح من ترضر ،مع األخذ يف االعتبار كل الظروف ذات الصلة ،ومن ضمنها:
أ .االستخدام احلايل للممتلكات؛ ب .تاريخ حيازة املمتلكات واستخدامها؛ ج .القيمة السوقية
للممتلكات؛ د .حجم استثامر الدولة املبارش ،والدعم الذي أسهمت به ،يف اقتناء املمتلكات وحتسني
رأسامهلا ا ُملجزي .هـ .الغرض من نزع امللكية”)...(.
املضمنة باملا ّدة اجلامعة بل تلك
وبالتايل ال تط ّبق عىل احلق يف امللك ّية حسب هذا الدستور التحديدات
ّ
التي أتى هبا الفصل  25حيث أنّه “من املس ّلم به عموما يف ّ
تنص عىل
ظل الدساتري(أو املعاهدات) التي ّ
13

« ال خيضع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة غري اإلنسانية أو املهينة».

15

برينستورف (يوخن فون) ،املرجع السابق ،ص  3من .15

14

16

«  -1ال جيوز اسرتقاق أي شخص أو استعباده.
 -2ال جيوز أن يطلب من أي شخص أن يؤدي عم ً
ال قرس ًا أو كره ًا.
 -3حيظر االجتار يف البرش».
انظر أعاله.

15

خاصة ضمن صياغة حقوق مع ّينة تتعينّ مراعاة تلك
أحكام تقييد عا ّمة أنه متى وجدت أحكام تقييد ّ
17
األحكام عند تطبيق منظومة احلقوق وحكم التقييد العام” .

 .3تحديد الحقوق والحريات في تونس من دستور  1959إلى دستور 2014
 .1- 3تحديد الحقوق والحريات في دستور 1959
حق صيغت ضمن ّ
خاصة ّ
كل فصل من
بكل ّ
احتوى دستور  1جوان/حزيران  1959عىل حتديدات ّ
موحدة هي التالية “وفق ما يضبطه (أو ما حيدّ ده) القانون”.
فصول الدستور املتع ّلقة باحلقوق واحلر ّيات بطريقة ّ
املوحدة يف إيراد التحديد اخلاص عن طريقة التحديد اخلاص املعتمدة يف األنظمة
وتبتعد بنا هذه الطريقة ّ
خاصة ّ
حق إىل آخر وفقا ملحتواه وخصوص ّياته.
حق ختتلف من ّ
بكل ّ
الديمقراط ّية والتي تتم ّيز بإيراد ضوابط ّ
متت هذه الطريقة املعتمدة يف دستور  1959بصلة إىل طريقة التحديد اخلاص بام أنهّ ا تقوم  -وإن
وبالتايل فال ّ
تع ّلقت عىل مستوى الصياغة ّ
حق عىل حدة -عىل حتديد عام هو ممارسة هذه احلقوق “وفق القانون” وهو
بكل ّ
أي معنى.
جمردة من ّ
ما من شأنه أن يطلق يد السلطة الترشيع ّية و جيعل “الضامنة الدستور ّية” ّ

تضمن هذا الدستور ما ّدة عا ّمة احتواها الفصل السابع منه تتع ّلق بالضوابط متّت صياغتها بطريقة
كام ّ
فضفاضة فاقتضت أنّه “يتمتّع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املب ّينة بالقانون وال حيدّ من هذه
احلقوق إلاّ بقانون يتّخذ الحرتام حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد
الدستوري من حمتواه يف ّ
ظل دستور  1959من
وللنهوض االجتامعي” .وقد وقع إفراغ هذا املقتىض
ّ
مهها قانون الصحافة وقانون اجلمع ّيات وقانون
املاسة باحلقوق واحلر ّيات أ ّ
خالل اختاذ عدد من القوانني ّ
التظاهر التي مل يكن من جمال للطعن يف دستور ّيتها يف غياب آل ّية مستق ّلة للرقابة عىل دستور ّية القوانني ويف
ّ
ربرات واسعة النطاق للحدّ من احلقوق
ظل الصياغة املرنة هلذه “الضامنة” التي متنح للسلطة الترشيع ّية م ّ
واحلر ّيات عوض أن تضبط حدود ّ
تدخلها.

 .2-3تاريخ الفصل 49
خرج دستور  2014إىل النور عىل إثر أربع نسخ هي عىل التوايل نسخة  13أوت/آب  2012ونسخة
 14ديسمرب/كانون األول  2012ونسخة  22أفريل/نيسان  2013ونسخة  1جوان/حزيران .2013
ألي إشارة إىل ما ّدة جامعة حول ضوابط احلقوق واحلر ّيات.
ومل تكن النسخ الثالث األوىل
متضمنة ّ
ّ
ّ
ففي ّ
حق بل ذهب أحيانا إىل إرداف
خاصة بكل ّ
املرشع الدستوري بذكر ضوابط ّ
كل هذه النسخ اكتفى ّ
تضمن نسخة  14ديسمرب/كانون األول
بعض احلقوق واحلر ّيات بأحكام تقييد ّية .ومن األمثلة عىل ذلك ّ
ينص عىل ّ
أن حر ّية التعبري ال يمكن تقييدها سوى “بموجب
 2012فصال تعداده الرابع والعرشون ّ
18
وصحتهم” .
القانون الذي حيمي حقوق اآلخرين وسمعتهم وسالمتهم
ّ
17

18

16

برينستورف (يوخن فون) ،املرجع السابق ،نفس املوضع.

احلريات الفرد ّية يف القانون التونيس» ،املرجع السابق.
انظر حول نسخة  22أفريل/نيسان  2013من الدستور :املاجري (خالد)ّ « ،

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ضوابط الحقوق والحريّات

ومنذ نرش النسخة األوىل من الدستور إىل اجلمهور انطلق املجتمع املدين وخرباء القانون يف الضغط عىل
اخلاصة يف بعض
املجلس التأسييس من أجل إدراج ما ّدة جامعة لضوابط احلقوق واحلريات وحذف الضوابط
ّ
الفصول 19وهو ما أ ّدى إىل ظهور هذه املا ّدة اجلامعة يف النسخة الرابعة أال وهي نسخة  1جوان/حزيران
يقرر القانون الضوابط املتع ّلقة باحلقوق واحلريات املضمونة
 2013ضمن الفصل  48بصياغة هي اآلتية “ ّ
هبذا الدستور بام ال ينال من جوهرها .وال يتخذ القانون إلاّ حلامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو
الصحة العامة .وتسهر اهليئات القضائ ّية عىل محاية احلقوق واحلريات من ّ
كل انتهاك”.
الدفاع الوطني أو
ّ

وال بدّ من املالحظة يف هذا الصدد ّ
أن هذه الصياغة مل تأخذ من اقرتاحات اخلرباء إلاّ اجلزء املتع ّلق
20
بالتحديد يف حني ّ
تضمن ثالث
أن اقرتاح األساتذة سليم اللغامين وسلوى احلمروين وسلسبيل القليبي
ّ
فقرات تتع ّلق أوالها باحلدود وتتع ّلق الثانية باحلقوق التي ال يمكن املساس هبا يف حالة التعليق والثالثة
بطريقة تأويل املحاكم هلذه القيود .أ ّما الفقرة الثانية فقد وقع جتاهلها متاما وجاء الفصل  80من الدستور
خاليا من قائمة للحقوق التي ال يمكن املساس هبا يف صورة تطبيقه أو يف حالة الطوارئ وهو ما يم ّثل عيبا
كان من املمكن تالفيه عىل ضوء هذا املقرتح .وأ ّما الفقرة الثالثة من املقرتح التي وردت كالتايل “عىل املحاكم
تؤول هذه القيود تأويال ض ّيقا وعىل ضوء
عندما تنظر يف قضايا متع ّلقة باحلدّ من احلقوق واحلر ّيات أن ّ
مبادئ الديمقراط ّية والكرامة اإلنسان ّية واملساواة واحلر ّية” فقد وقع إمهاهلا .وأ ّما الفقرة األوىل وهي املتع ّلقة
نص املقرتح كاآليت “ ال ختضع ممارسة احلقوق املنصوص عليها هبذا الدستور إلاّ
بسياق بحثنا فقد وردت يف ّ
متس من جوهرها ورشيطة أن تشكّل هذه احلدود تدابري رضور ّية يف جمتمع
املقررة يف القانون ما مل ّ
للحدود ّ
مدين ديمقراطي تتخذ حلامية حقوق الغري وحرياته أو األمن الوطني أو األمن العمومي وال بدّ من وجود
ربرها ومن توفري سبل الطعن فيها” .وهنا متكّن املقارنة بني
تناسب بني القيود املفروضة واألهداف التي ت ّ
صياغة املقرتح والصياغة التي وقع إقرارها من مالحظة التكثيف الذي غلب عىل الصيغة النهائ ّية ولكن
تتضمنها صياغة اخلرباء.
ربرة للتحديد مل تكن
ّ
للمفارقة احتوت هذه الصيغة عىل قائمة طويلة من األهداف امل ّ
وقد ساهم انطالق صريورة “احلوار الوطني” 21يف ظهور هذا الفصل منذ مبادرة رئيس اجلمهور ّية
يف أفريل/نيسان  -ماي/أيار ( 2013مبادرة دار الضيافة) التي وقع عىل إثرها إصدار وثيقة تسوية
تضمنت عددا من النقاط من بينها إدخال فصل جديد يف الدستور حيتوي عىل ما ّدة جامعة لضوابط
ّ
اخلاصة الواردة يف ّ
ليّ
كل فصل .وبانطالق احلوار الوطني الرسمي
القيود
عن
خ
والت
واحلريات
احلقوق
ّ
19

انظر

20

انظر سليم اللغامين ،سلسبيل القليبي وسلوى احلمروين« ،احلقوق واحلريات» ،ضمن مجعية البحوث يف االنتقال الديمقراطي
واجلمعية التونسية للقانون الدستوري ،قراءة يف مسو ّدة مرشوع الدستور .تقييم واقرتاحات 15 ،جانفي/كانون الثاين ، 2013
تونس ، 2013ص .58-31

21

HumanRights Watch : www.hrw.org/fr/news/2013/01/22/tunisie-lettre-l-assemblee-nationaleconstituante-sur-le-projet-de-constitution
Association Tunisienne de Droit Constitutionnel : www.fichier-pdf.fr/2013/06/03/projet/
preview/page/1/

مراد (حاتم) ،بن سامل (مريم) ،املاجري (خالد) ،رشف الدين (معز) ،النوري (بلحسن) و زقارين (منية) ،احلوار الوطني يف
تونس ،نريفانا للنرش ،تونس.2015 ،
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يسمى بالرباعي الراعي للحوار (االحتاد
يف  25أكتوبر/ترشين األول  2013حتت إرشاف ما أضحى ّ
العام التونيس للشغل -اهليئة الوطن ّية للمحامني -الرابطة التونس ّية للدفاع عن حقوق اإلنسان -إحتاد
تم نقل املسألة الدستور ّية والتوافقات التي حصلت بخصوص
الصناعة والتجارة والصناعات التقليد ّية) ّ
بعض الفصول اخلالف ّية خالل مبادرة دار الضيافة إىل “جلنة التوافقات” التي أنشئت داخل املجلس التأسييس
والتي عملت عىل عدّ ة فصول كان من بينها الفصل  48وقد خضع النقاش حول هذا الفصل صلب جلنة
التوافقات إىل مبدأ التوافق الذي وسم ّ
كل عمل هذه اللجنة وهو ما يفسرّ التعديالت التي أدخلت عىل صياغة
هذا الفصل .وجاءت الصياغة النهائ ّية هلذا الفصل الذي أصبح تعداده التاسع واألربعون ضمن الدستور
تم استجابة ملطالب املجتمع املدين إدخال معياري الرضورة والتناسب .كام وقعت إضافة عبارة
اجلديد حيث ّ
ربرة للتحديد .فهل كان هذا مقابل ذاك استجابة ملنطق التوافق؟
“اآلداب العا ّمة” إىل قائمة األهداف امل ّ
ومهام يكن من أمر ّ
فإن الفصل  49قد متّت صياغته يف نسخته النهائ ّية كاآليت:

“حيدّ د القانون الضوابط املتع ّلقة باحلقوق واحلر ّيات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام
ال ينال من جوهرها.

وال توضع هذه الضوابط إلاّ لرضورة تقتضيها دولة مدن ّية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري أو
العامة وذلك مع احرتام التناسب بني
ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو
ّ
العامة أو اآلداب ّ
الصحة ّ
أي انتهاك.
هذه الضوابط وموجباهتا .وتتك ّفل اهليئات القضائ ّية بحامية احلقوق واحلريات من ّ
ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحر ّياته املضمونة هبذا الدستور”.
ال جيوز ّ

المادة الجامعة (الفصل  )49ضمن دستور 2014
.3-3
ّ
دستوري عام يتم ّيز باالزدواجية .فدستور  2014الذي يورد قائمة ها ّمة
يأيت الفصل  49يف سياق
ّ
األول إىل حقوق اجليل الثالث مرورا بحقوق اجليل الثاين مل
من احلقوق واحلر ّيات من حقوق اجليل ّ
فض النزاع بخصوص مرجع ّياته .وعىل عكس دستور  1959الذي احتوى من خالل
يتمكّن من ّ
التصور الكوين حلقوق اإلنسان
الفصل اخلامس منه عىل مقتىض جيعله يدخل بصورة واضحة ضمن
ّ
يف بعدها الشامل واملتكامل يراوح دستور  2014بني هذا البعد الكوين حلقوق اإلنسان واخلصوص ّية
نص الدستور صلب التوطئة
الثقاف ّية للمجتمع التونيس .ومل يدرج هذا البعد الكوين حلقوق اإلنسان يف ّ
إلاّ بعد سنة ونصف من اجلدال 22داخل املجلس التأسييس وخارجه .غري ّ
أن هذا االعرتاف جاء منقوصا
“متسك شعبنا ...بالقيم اإلنسان ّية ومبادئ حقوق اإلنسان
حيث يعلن الدستور من خالل توطئته عىل ّ
23
الكون ّية السامية” دون أن يعرتف بشمول ّيتها وترابطها وتكاملها  .كام يس ّبق الدستور عىل هذه القيم
اإلنسان ّية الكون ّية “تعاليم اإلسالم ومقاصده املتسمة بالتفتّح واالعتدال” مؤكّدا عىل “اهلو ّية العرب ّية
22

MOUSSA (F.), in. DRI-IDEA-PNUD, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits fondamentaux
en Tunisie : La mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle Constitution tunisienne, op. cit., p. 9
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اإلسالم ّية” للشعب التونيس .ومن شأن هذه اإلشارات إىل اخلصوصيات الثقاف ّية أن حتدّ من كون ّية
حقوق اإلنسان.24

 .4-3دستور  2014وطريقة التحديد المزدوج
يمكن القول دون الدخول يف اجلزئ ّيات التي سنتناوهلا الحقا ّ
أن دستور  2014قد اعتمد يف ضبط
احلقوق واحلر ّيات عىل طريقة التحديد املزدوج إذ يقوم نظام ضبط احلقوق واحلريات ضمنه عىل املا ّدة
اخلاصة التي تع ّلقت ببعض احلقوق ثانيا.
اجلامعة موضوع الفصل ّ 49أوال وعىل بعض التحديدات
ّ
فلئن خضعت ّ
جل احلقوق إىل ضوابط الفصل ّ 49
أهم
فإن البعض منها حتدّ ده ضوابط ّ
خاصة ومن بني ّ
هذه احلقوق اخلارجة عن نطاق الفصل  49احلق يف احلياة الوارد بالفصل  22وحظر التعذيب الوارد
بالفقرة  2من الفصل  23ومبدأ رشع ّية اجلرائم والعقوبات موضوع الفصل  28وحر ّية التعبري املنظمة
عرب الفصل 31واحلق يف امللك ّية الوارد بالفصل  .41ويؤ ّدي اعتامد هذه الطريقة إىل التساؤل عن كيف ّية
سنتعرض إليه يف حينه .فال تستقيم دراسة
اخلاصة مع املا ّدة اجلامعة وهو ما
متفصل هذه التحديدات
ّ
ّ
الفقري.
الفصل  49إلاّ يف إطار املنظومة التي ورد ضمنها وكان بمثابة عمودها
ّ

الدستوري املقارن ومنظومات محاية حقوق اإلنسان
ولدراسة الفصل  49ارتأينا االعتامد عىل القانون
ّ
عىل املستوى الدويل يف بعديه الكوين واإلقليمي إضافة إىل دراسة املعايري الدول ّية يف هذا املجال .فالفصل
 49ليس إلاّ تكريسا ملبدأ التناسب الذي انترش يف املنظومات القانون ّية منذ هناية احلرب العامل ّية الثانية
وانطلق من القانون األملاين مهاجرا إىل القانون األورويب ومنه إىل قوانني دول أوروبا الغرب ّية كالربتغال
ثم إىل دول أوروبا الرشقية والوسطى كروسيا
وإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسويرسا وإنجلرتا ومن ّ
وليتوانيا وسلوفينيا وإىل دول أمريكا الالتين ّية كالربازيل وكولومبيا وبريو واملكسيك وشييل وعرفته دول
أخرى كإرسائيل وتركيا وأسرتاليا ونيوزيلندا ،كام م ّثل مروره إىل كندا وإفريقيا اجلنوب ّية حم ّطة ها ّمة يف
انتشاره .وعليه فقد قاربنا هذا املبدأ استنادا إىل التجارب املقارنة التي تعترب حم ّطات يف تشكّله أال وهي
باخلصوص التجربة األملان ّية والتجربة األوروبية وجتارب دول أوروبا الغرب ّية (من خالل جتربة سويرسا
باألخص) وكندا وجنوب إفريقيا ،يف حماولة لوضع الفصل  49يف سياقه العام سعيا إىل حرص نطاق
ّ
األول) وحتديد مضمونه (اجلزء الثاين).
تطبيقه (اجلزء ّ

24

MOUSSA (F.), in. ibid., p. 9

19

خم ّطط  :1هجرة مبدأ التناسب
أملانيا ()1958

كندا ()1986

االحتاد األورويب
()1970

املحكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان ()1976

جنوب إفريقيا
()1995

إرسائيل ()1995
أوروبا الرشقية والوسطى

أوروبا الغربية

روسيا (-)1993هنغاريا (-)1989بولندا
(-)1997ليتوانيا (-)1992
سلوفينيا ( -)1991التشيك ()1992

أوسرتيا ( -)1978الربتغال ( -)1982إيرلندا
( -)1994إسبانيا ( -)1995بلجيكيا (-)2000
هولندا ( -)2000سويرسا (-)2000
إنجلرتا (-)2001اليونان ()2001

الواليات املتحدة األمريكية ()2000

تركيا ()2001
أمريكا الالتينية

كولومبيا ( -)1992البريو (-)2005
املكسيك ( -)2007الشييل ()2007
آسيا

هونغ كونغ ( -)1999كوريا اجلنوبية
( -)1999اهلند ()2001

الربازيل ()1997

نيوزيلندا ( -)1992أسرتاليا ()1992

املصدر ,BARAK (A.), Prportionality. Costitutional Rights and their Limitations
Cambridge University Press, United Kingdom, 2012, p.182
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األول
الجزء
ّ

نطاق تطبيق الفصل 49

يدفعنا النظر يف الفصل  49من حيث نطاق تطبيقه إىل متييزه عن فصل آخر ضمن الدستور أال وهو
25
متاسه مع الفصل 49
الفصل  80الذي يتع ّلق بـ“احلالة االستثنائ ّية” حيث يطرح هذا الفصل إشكال ّ
بام ّ
تتضمن نصوص حقوق
أن التدابري التي يتحدّ ث عنها عادة ما تتع ّلق باحلقوق واحلريات .وعادة ما
ّ
اإلنسان الدستور ّية أو الدول ّية نوعني من املواد :املواد التحديد ّية للحقوق واحلريات (بالطرق الثالث
املب ّينة أعاله)  clauses limitativesواملواد التعليق ّية .clauses dérogatoires ou suspensives26ويف
كرسها يف
الدستور التونيس يم ّثل الفصل  49عامد املواد التحديد ّية يف إطار طريقة التحديد املزدوج التي ّ
حني يم ّثل الفصل  80املا ّدة التعليق ّية.
25

26

ينص الفصل  80عىل أنّه « لرئيس اجلمهور ّية يف حالة خطر داهم مهدّ د لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا ّ
يتعذر معه السري
ّ
العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتّمها تلك احلالة االستثنائ ّية وذلك بعد استشارة رئيس احلكومة ورئيس جملس
نواب الشعب وإعالم رئيس املحكمة الدستور ّية ويعلن عن التدابري يف بيان إىل الشعب.
وجيب أن هتدف هذه التدابري إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ويعترب جملس نواب الشعب يف حالة
انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة .ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهور ّية ّ
حل جملس ّنواب الشعب كام ال جيوز تقديم الئحة لوم ضدّ
احلكومة.
ميض ثالثني يوما عىل رسيان هذه التدابري ويف ّ
كل وقت بعد ذلك يعهد إىل املحكمة الدستور ّية بطلب من رئيس جملس نواب
وبعد ّ
وترصح املحكمة بقرارها عالن ّية يف أجل أقصاه مخسة
عدمه.
من
ة
ي
االستثنائ
احلالة
استمرار
يف
البت
أعضائه
من
ثالثني
أو
الشعب
ّ
ّ
عرش يوما.
ويوجه رئيس اجلمهور ّية بيانا يف ذلك إىل الشعب».
وينهى العمل بتلك التدابري بزوال أسباهبا.
ّ
يتعرض العهد الدويل للحقوق
وللفصل  80ما يعادله يف العديد من الدساتري واالتفاق ّيات الدول ّية
ّ
اخلاصة بحقوق اإلنسان .حيث ّ
وتنص االتفاق ّية األوروبية حلقوق اإلنسان عىل احلالة االستثنائ ّية
املدن ّية والسياس ّية إىل احلالة االستثنائ ّية من خالل ما ّدته الرابعة
ّ
من خالل مادهتا اخلامسة عرش وتظهر هذه املا ّدة كذلك يف االتفاق ّية األمريكية حلقوق اإلنسان حتت عنوان «املادة  -27تعليق
الضامنات»  .وعىل مستوى الدساتري فسنكتفي بإيراد مثايل املا ّدة  16من الدستور الفرنيس واملا ّدة  19من الدستور الربتغايل.
هذا وال ختلو هذه االتفاقيات وال هذه الدساتري من حتديدات للحقوق واحلريات كتلك التي جاء هبا الدستور التونيس والتي
نتناوهلا بالدرس ضمن هذا العمل.
انظر يف سياق املنظومة األوروبية حلقوق اإلنسان حول فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املتع ّلق هبذه املا ّدة:
ERGEC (R.), Les droits de l’Homme à l’épreuve des circonstances exceptionnelles. Etude
sur l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’Homme, Bruylant- Editions de
l’Université de Bruxelles, Collection de droit international, n° 19, Bruxelles, 1987.
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يتعرض إليه الفصل  .80ففي
وحتديد احلقوق واحلريات هو عمل خمتلف يف جوهره عن تعليقها الذي ّ
حني يشرتط يف التحديد أن يكون بقانون يكون التعليق من خالل “تدابري” يتّخذها رئيس اجلمهور ّية.
يمس بجوهر احلق فهو عمل ال يقيص احلق من التطبيق بل يض ّيق من نطاقه
كام أنّه ال يمكن للتحديد أن ّ
أو من جماالت إعامله حسب احلاالت أ ّما التعليق فإنّه يمكن أن يؤ ّدي إىل إيقاف إعامل احلق متاما وهو ما
يمكّن من القول بعدم وجود حدود للتدخل يف احلقوق واحلريات إذا كان أساس هذا التدخل الفصل 80
من الدستورّ .
أهم معايري التفرقة بني احلالتني هو ّ
أن أعامل التحديد هي أعامل عاد ّية ويمكن أن
ولعل من ّ
تكون دائمة باعتبار أنهّ ا تن ّظم ترصيف احلقوق واحلريات يف املجتمع عىل الدوام وال تتغري إلاّ بتغيرّ األسس
االجتامع ّية التي فرضت اعتامدها عىل عكس أعامل التعليق التي تكون بطبيعتها مؤقتة باعتبارها إجابة عن
حالة استثنائ ّية تتع ّلق بخطر معينّ وهي إن دامت بدوام اخلطر تبقى لصيقة به وال بدّ من زواهلا بزواله.

وعليه ّ
فإن جمال عملنا املنصب عىل عمل ّية حتديد احلقوق واحلريات يقودنا بداهة إىل التساؤل
املخولة
األول) وعن السلط
ّ
بخصوص نطاق تطبيق الفصل  49عن احلقوق واحلريات املعن ّية به (الباب ّ
لذلك (الباب الثاين).

22
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األول
الباب
ّ

المعنية
والحريات
الحقوق
ّ
ّ
بالفصل 49
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يدفعنا التأ ّمل يف دستور  2014وقائمة احلقوق واحلريات الواردة ضمنه إىل إبداء مالحظتني:
(ّ )1
أن الفصل  49ال يتع ّلق حرص ّيا باحلقوق الواردة ضمن الباب الثاين من الدستور بل يمتدّ نطاقه إىل
ّ
النص من حقوق حتى وإن وردت يف غري هذا الباب بل ويمكن القول حتى
كل ما يمكن أن
يتضمنه هذا ّ
ّ
بانطباقه عىل احلقوق غري املدسرتةّ )2( .
أن الفصل  49ال يمكن أن يقرأ إلاّ يف إطاره العام باعتباره أحد
أعمدة طريقة التحديد املزدوج التي اعتمدها الدستور التونيس وبالتايل فإنّه ال ينطبق عىل ّ
كل احلقوق
الواردة بالدستور من ناحية وال يمكن تطبيقه عىل مجيع احلقوق الداخلة يف جماله بالطريقة نفسها من
ناحية أخرى.

ّ
حصريا بالحقوق الواردة ضمن الباب الثاني من
يتعلق
 .1الفصل  49ال
ّ
الدستور
ورد الفصل  49يف ختام الباب الثاين من دستور  2014املعنون بـ“احلقوق واحلريات” عىل إثر قائمة
من احلقوق امتدّ ت عىل  28فصال (من الفصل  21إىل الفصل  .)48غري ّ
أن وروده ضمن هذا الباب
ال يعني أنّه يقترص عىل احلقوق الواردة ضمنه .فالدستور يقرأ باعتباره وحدة منسجمة وهو ما يؤكّد
ويؤول بعضها البعض كوحدة
عليه الفصل  146من الدستور حني يقتيض أنّه “تفسرّ أحكام الدستور
ّ
منسجمة” .وبالتايل ّ
وحريات
فإن جمال تطبيقه يمتدّ عالوة عىل احلقوق الواردة بالباب الثاين إىل حقوق ّ
27
وردت يف مواضع أخرى من الدستور .
حر ّية املعتقد والضمري وممارسة الشعائر الدين ّية الواردة بالفصل السادس املنضوي
وهذه احلقوق هي ّ
األول “املبادئ العا ّمة” واحلقوق املتع ّلقة بالتقايض الواردة ضمن الباب اخلامس “السلطة
ضمن الباب ّ
القضائ ّية” صلب الفصل  108كاآليتّ :
احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول .واملتقاضون
“لكل شخص ّ
وحق الدفاع مضمونان وييسرّ القانون اللجوء إىل القضاء ويكفل
حق التقايض ّ
متساوون أمام القانونّ .
لغري القادرين ماليا اإلعانة العدل ّية .ويضمن القانون التقايض عىل درجتني .جلسات املحاكمة علن ّية إلاّ
إذا اقتىض القانون رسيتها وال يكون الترصيح باحلكم إلاّ يف جلسة علن ّية”ّ .
ولعل أحد أسباب إيراد هذه
املرشع الدستوري يف ربط حر ّية املعتقد والضمري
احلقوق خارج الباب الثاين من الدستور كان رغبة ّ
وممارسة الشعائر الدين ّية باملبادئ األساس ّية للدولة وربط مبدأ املحاكمة العادلة بتنظيم السلطة القضائ ّية
باعتباره منطلقها ومنتهاها.

ولع ّله من املفيد يف هذا الصدد إيراد قائمة احلقوق واحلريات التي وقع التنصيص عليها يف الدستور
مفرقني بني تلك التي وردت بالباب الثاين وتلك التي وردت يف غريه من أبواب الدستور.
ّ

27

24

انظر نفس التحليل لدى:

GUELLALI (A.), in. DRI-IDEA-PNUD, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits
fondamentaux en Tunisie : La mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle Constitution tunisienne,
op. cit., p. 21.
FERCHICHI (W.), in. ibid.
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25

الفصل 37

حرية االجتامع والتظاهر السلميني

الفصل 39

احلق يف التعليم

الفصل 41

حق امللكية بام يف ذلك امللكية الفكرية

احلق يف الصحة
احلق يف التغطية االجتامعية

الفصل 38

احلق يف العمل

الفصل 40

احلق يف الثقافة وحرية اإلبداع

الفصل 42

احلق يف الرياضة والرتفيه

الفصل 43

احلق يف املاء

الفصل 44

احلق يف بيئة سليمة

الفصل 45

حقوق املرأة (تكافؤ الفرص والتناصف يف املجالس املنتخبة)

الفصل 46
الفصل 47
الفصل 48

حقوق الطفل

احلقوق واحلريات الواردة بأبواب أخرى من الدستور

األول (األحكام العا ّمة)
الباب ّ
الفصل 6
الباب اخلامس (السلطة
القضائية) الفصل 108

حقوق ذوي اإلعاقة (عدم التمييز واالندماج)

حرية املعتقد
حرية الضمري
حرية ممارسة الشعائر الدينية

املحاكمة العادلة يف أجل معقول
املساواة أمام القضاء
احلق يف التقايض
حق الدفاع
مبدأ التقايض عىل درجتني
علن ّية جلسات املحاكم
علن ّية الترصيح باألحكام

عم إذا كان الفصل  49ال ينطبق إال عىل احلقوق واحلريات الواردة
ويف نفس السياق يطرح التساؤل ّ
بوثيقة الدستور أم أنّه يمتدّ إىل ّ
كل حقوق اإلنسان بام فيها غري املذكورة يف الدستور.
26
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موسعة هلذا الفصل ،فإنّنا نعتمد عىل مدخلني لتوسيع نطاق انطباقه حتّى
ونحن ،إذ نميل إىل قراءة ّ
األول يف ما جاء بتوطئة الدستور من تنصيص عىل
عىل احلقوق غري املذكورة بالدستور .ويتم ّثل املدخل ّ
“مبادئ حقوق اإلنسان السامية” وهي عبارة عا ّمة حتيل إىل منظومة حقوق اإلنسان يف كل ّيتها ومتكّن
من النظر إىل احلقوق واحلريات التي مل ترد بالدستور بنفس الطريقة التي ينظر هبا إىل احلقوق الواردة به.
ينص عىل “ضامن احلقوق
أ ّما املدخل الثاين هلذه الرؤية فيمكن أن يكون الفصل  21من الدستور الذي ّ
الفرد ّية والعا ّمة” فإطالق ّية هذه العبارة متكّن من اعتبارها  -بالرغم من صياغتها املبتورة وتع ّلقها باملواطن
ال باإلنسان -بابا مفتوحا وأساسا عمل ّيا لتوسيع قائمة احلقوق التي ينطبق عليها الفصل .49

الرضوري طرح هذا السؤال ولو احتوى الدستور عىل قائمة شبه مكتملة من احلقوق واحلريات
من
ّ
وذلك العتبارينّ .أوهلام أنّه بالرغم من طول قائمة احلقوق واحلريات التي حيتوهيا فقد أغفل بعض
أهم احلقوق يف املنظومة القانون ّية التونس ّية بام أنهّ ا
كحر ّية الصناعة والتجارة التي تعترب تارخي ّيا من ّ
احلقوق ّ
كانت أحد أعمدة عهد األمان ودستور  1861وكحقوق املستهلك إىل آخره من احلقوق التي مل يوردها
نص دستور  . 2014وثانيهام ّ
أن حقوقا وحريات جديدة قد تنشأ يف مقبل األيام كام نشأت احلقوق
ّ
وتكرست فتطرح حينئذ مشكلة ترصيفها معها.
الدستور
صلب
عليها
املنصوص
ّ

يدعم رأينا فقه قضاء مقارن يذهب يف اجتاه تطبيق املا ّدة التحديد ّية عىل احلقوق غري املدسرتة .ففي سويرسا
خاصة يف ميدان ضامن احلق يف امللك ّية
استقر فقه القضاء عىل تطبيق املادة  36التحديد ّية واختبار التناسب ّ
ّ
28
وذلك حتى قبل التنصيص عىل هذا احلق بصفة رصحية يف الدستور وهو ما مل حيصل إلاّ يف  . 1969أي أنّه
أقر فقه القضاء يف نفس هذا البلد
حتى سنة  1969كان القايض يط ّبق املا ّدة التحديدية عىل حق غري مدسرت .كام ّ
يف  1995باحلق يف احلصول عىل ظروف معيش ّية دنيا Le droit à des conditions minimales d’existence
باعتباره ح ّقا دستور ّيا غري مكتوب 29وهو ال ينفك يط ّبق عليه معايري املا ّدة التحديد ّية .30وبخصوص هذه
املسألة تبدو األمور يف كندا ّ
أقل استقرارا فالثابت  -بالرغم من بعض املحاوالت الفقه ّية الستخراجها
من حقوق أخرى منصوص عليهاّ -
أن العهد الكندي للحقوق واحلريات ال حيمي احلقوق االقتصاد ّية
31
واالجتامع ّية .غري ّ
أن القاضية آربور دافعت يف إحدى القضايا عن رضورة االعرتاف باحلق يف إعانة
اجتامع ّية دنيا ّ
وأن رفض هذا احلق أو التحديد منه للمطالبني به خيضع إىل املا ّدة األوىل من العهد بالرغم من
ترصيح املحكمة ّ
بأن املا ّدة  7من العهد ال تفرض عىل الدولة الكند ّية التزامات إجياب ّية.
فالفصل  49ال يمكن إذن أن يتع ّلق بام ورد من حقوق صلب الباب الثاين من الدستور دون غريها.
بأن نطاقه يمتدّ عىل ّ
كل هذه احلقوق حيث ّ
بيد أنّه ال يمكن كذلك القول ّ
أن صياغة البعض منها حتيل إىل
أن منها ما خيرج متاما عن نطاق الفصل ّ 49
فكرة مزدوجة أال وهي ّ
وأن ما يدخل يف نطاقه من حقوق ال
خيضع إليه بنفس الطريقة.

28

( SCHMIDT NOEL (Aاملرجع السابق ص 76

30

( SCHMIDT NOEL (Aاملرجع السابق ص 128-121

29
31
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ّ
بكل الحقوق الواردة بالدستور وال ينطبق عليها
ّ
يتعلق
 .2الفصل  49ال
ّ
خاصة”
المتعلقة بها تحديدات
بنفس الطريقة ”:الحقوق
ّ
يالحظ املتأ ّمل يف احلقوق واحلريات الواردة بالدستور التونيس ّ
يتم وفقا لنفس الصياغة.
أن إقرارها مل ّ
فمن احلقوق ما حتيل صياغتها إىل خروجها عن نطاق الفصل  49ومنها ما تبدو وفقا هلذا املعيار خاضعة
للتقييدات الواردة به .وباإلضافة إىل معيار الصياغة ّ
فإن بعض احلقوق جيب أن تقارب من حيث طبيعتها
شك إذن يف ّ
اخلاصة كام حدّ دهتا النظر ّية العا ّمة للحقوق واحلريات وفقه القضاء الدويل واملقارن .ال ّ
أن
ّ
الفصل  49ينطبق عىل ّ
جل احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور غري ّ
أن من بني هذه احلقوق ما خيرج
بحكم طبيعته عن نطاقه وهو ما تؤكّده صياغتها حسب الدستور.

أ .الحقوق الخارجة عن نطاق الفصل 49
أي حتديد من
يمكن تقسيم احلقوق اخلارجة عن نطاق الفصل  49إىل نوعني :احلقوق التي ال تقبل ّ
ناحية وتلك التي تقبل التحديد ولكن بسقف أعىل من الفصل  49من ناحية أخرى.

ي تحديد
أ .1-الحقوق التي ال تقبل أ ّ
بأي شكل من
من حقوق اإلنسان ما يعتربه اليوم الفقه وفقه القضاء حقوقا مطلقة ال تقبل التحديد ّ
األشكال وهي بالتايل خارجة عن نطاق تطبيق الفصل .49
وهذه احلقوق هي يف الدستور التونيس:
• منع التعذيب الذي ورد ضمن الفصل “ 23حتمي الدولة كرامة الذات البرش ّية وحرمة اجلسد ومتنع
التعذيب املعنوي واملادي .وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم”.

ولع ّله من املفيد يف هذا السياق التذكري بام جاء من حظر هلذه اجلريمة ضمن االتفاقيات الدول ّية التي
صادقت عليها تونس كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف مادته السابعة واالتفاقية األمم ّية
ملناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة .كام يدخل هذا احلظر حتت
باب القانون الدويل العام  droit international généralالذي أضحى يعترب هذه اجلريمة ممنوعة مهام كان
سياق ارتكاهبا ويعترب القواعد املانعة هلا من صنف القواعد اآلمرة .jus cogens
مرة أخرى أنّه حتى يف حاالت الطوارئ العا ّمة
“ونص املا ّدة  7ال يسمح ّ
ّ
بأي تقييد .وتؤكّد اللجنة ّ
بأي انتقاص من احلكم الوارد يف املا ّدة  7وجيب أن تبقى
يسمح
ال
العهد
من
4
ة
د
املا
يف
إليها
املشار
مثل تلك
ّ
ّ
بأي م ّربرات أو ظروف خم ّففة كتربير النتهاك
التذرع ّ
أحكامها سارية املفعول .وتالحظ اللجنة أيضا أنه ال جيوز ّ
32
ألي أسباب كانت بام يف ذلك األسباب املستندة إىل أمر صادر من مسؤول أعىل أو من سلطة عا ّمة” .
املا ّدة ّ 7
32
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ويف سويرسا وقع اعتبار هذه الضامنة من قبل الفقه ضامنة مطلقة نظرا إىل ّ
أن جمال تطبيقها يتّحد مع نواهتا
الصلبة أو جوهرها .33غري أنّه يف كندا مثال ال يزال مدى هذا املنع ّ
حمل نقاش ففي حني اعترب بعض القضاة ّ
أن
ربر يف حالة السعي إىل حتقيق هدف اجتامعي أسمى transcendant 34 objectif social
خرق هذا املنع يمكن أن ي ّ
35
احلق ح ّقا مطلقا ال يمكن
يرص جانب من الفقه عىل اعتبار هذا ّ
أو بصفة عا ّمة يف حالة حرب أو حالة طوارئ ّ
36
ينص عليها العهد الكندي للحقوق واحلريات .
بأي حال حتديده بل إنّه احلق املطلق الوحيد من بني احلقوق التي ّ
ّ

• رشع ّية اجلرائم والعقوبات ومناطها الفصل  28من الدستور الذي يقتيض يف صياغة صارمة حتيل
إىل عدم إمكانية التحديد ّ
نص قانوين سابق الوضع عدا حالة
أن “العقوبة شخص ّية وال تكون إلاّ بمقتىض ّ
النص األرفق باملتهم” .وقد وقع تكريس هذا احلق ضمن املا ّدة  15من العهد الدويل اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية واملادة  7من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واملادة  9من االتفاقية األمريكية حلقوق
بأي شكل من األشكال.
اإلنسان وهو أحد املبادئ العا ّمة للقانون التي ال جيوز حتديدها ّ

• علن ّية الترصيح باألحكام الواردة بالفقرة األخرية من الفصل  108يف صياغة هي اآلتية“ :جلسات
املحاكمة علن ّية إلاّ إذا اقتىض القانون رس ّيتها وال يكون الترصيح باحلكم إلاّ يف جلسة علن ّية” .ويبدو
تفرق بني
هنا إخراج عمل ّية الترصيح باألحكام من نطاق الفصل  49واضحا للغاية فالفقرة املذكورة ّ
ينص القانون عىل خالفه وبني الترصيح باحلكم الذي تستثنيه
“احلق يف املحاكمة العلن ّية” الذي يمكن أن ّ
أي حتديد.
رصاحة فـ“ال يكون إلاّ يف جلسة علن ّية” وهو ما جيعله ح ّقا مطلقا ال يقبل ّ

حيجر سحب اجلنس ّية التونسية
• حظر سحب اجلنس ّية وحظر التغريب الواردين بالفصل  25كاآليتّ “ :
أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إىل الوطن” .وتعترب محاية املواطنني من التغريب
من ّ
37
ّ
يف سويرسا حقا مطلقا ال يقبل التحديد وال تنطبق عليه بالتايل املا ّدة  36من الدستور السويرسي .وقد
وقع حتليل هذه الضامنة يف هذا البلد باعتبارها إحدى ضامنات دولة القانون وهي ضامنات انقسم الفقه
بشأهنا إىل ت ّيارين بني معترب عىل أساس طبيعتها كضوابط دنيا للحقوق أنهّ ا غري خاضعة عىل ّ
األقل مبارشة
للام ّدة  36وبني مدافع عن فكرة مفادها ّ
أن هذه احلقوق خاضعة للام ّدة  36ولكن برشوط أضيق من
الرشوط التي يقع اعتبارها عند تطبيق نفس هذه املا ّدة عىل احلريات واحلقوق األخرى .أ ّما فقه القضاء يف
يتعرض أبدا إىل هذه احلقوق كصنف منفرد وقارب ّ
حق منها عىل حدة فط ّبق املا ّدة 36
كل ّ
هذا البلد فلم ّ
38
ّ
حق املوقوف يف املطالبة يف كل وقت باإلفراج عليه مثال .
بصفة مبارشة عىل ّ
33
34
35
36
37
38
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• حر ّية املعتقد والضمري الواردة ضمن الفقرة األوىل من الفصل “ :6الدولة راعية للدين كافلة حلر ّية
املعتقد والضمري وممارسة الشعائر الدين ّية” وهي بحكم جماهلا اخلاص وانعدام عالقتها بالفضاء العام
حقوق ال يمكن التفكري حتى يف حتديدها عىل عكس ممارسة الشعائر الدين ّية التي يقرهنا الدستور هبا
تنافيس يستدعي رضورة التحديد من نطاقة يف حاالت مع ّينة كام سيأيت بيانه الحقا.
حق
ولكنّها بطبيعتها ّ
ّ

أ .2-الحقوق التي تقبل التحديد بسقف أعلى من الفصل 49
بالرغم من اعتباره ح ّقا قابال للتحديد ّ
فإن الدستور التونيس قد أخرج احلق يف احلياة من نطاق الفصل
نص صلب الفصل  22منه عىل ّ
أن “احلق يف احلياة مقدّ س ال جيوز املساس
 49بصفة شبه رصحية عندما ّ
ينص عليها
به إلاّ يف حاالت قصوى يضبطها القانون” .فتحديده إذن ال يكون بالطريقة العاد ّية التي ّ
كرسها الدستور التونيس حتديد خاص
الفصل  49وإنّام يتع ّلق به يف إطار طريقة التحديد املزدوج التي ّ
قائم عىل فكرة ّ
أي مساس به جيب أن يكون استثنائ ّيا للغاية يتع ّلق بـ“حاالت قصوى” ال بترصيف
أن ّ
عادي للحقوق واحلريات يف إطار املجتمع كام هو الشأن بالنسبة إىل غريه من احلقوق.
ّ

أضف إىل ذلك ّ
املرشع عرب القوانني فال يمكن االكتفاء
أن ّ
مهمة ضبط هذه احلاالت القصوى تعود إىل ّ
باالحتجاج بوجود “حالة قصوى” للمساس باحلق يف احلياة بل ّ
إن هذه احلالة القصوى جيب أن يكون
منصوصا عليها صلب قانون .وبالتايل ّ
فإن هذا احلق ال خيضع إىل منطق املوازنة الذي يرسيه الفصل 49
خاصة يضبطها القانون ال يف صيغة أهداف (كام هو الشأن للحقوق املتع ّلقة هبا حتديدات
بل إىل حتديدات ّ
املرشع وهو مق ّيد يف ضبطه هلا بطبيعتها القصوى .ولعلّ
ّ
خاصة) بل يف صيغة حاالت مضبوطة حيدّ دها ّ
أهم حتديدين للحق يف احلياة مها عقوبة اإلعدام من ناحية والدفاع الرشعي عن النفس من ناحية أخرى.
ّ

أ ّما عقوبة اإلعدام فهي حالة تستأثر الدولة فيها باحلق يف املساس باحلق يف احلياة .وقد أثارت هذه
العقوبة أثناء إعداد الدستور نقاشات حا ّدة بني الداعني إىل املحافظة عليها والساعني إىل إلغائها انتهت
املكرسة هلا بالقوانني اجلزائ ّية بل ّ
إن من القوانني الصادرة
لصالح التيار ّ
األول فلم يقع املساس باملقتضيات ّ
أقرها كقانون مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال .ويف ما ييل ثبت باجلرائم
عىل إثر الدستور ما ّ
املستوجبة لعقوبة اإلعدام حسب القانون التونيس مع املالحظة ّ
أن تونس قد ع ّلقت تطبيق هذه العقوبة
منذ أوائل تسعينيات القرن املايض عرب تفعيل آلية العفو اخلاص من قبل رئيس اجلمهورية ومل تط ّبق عىل
املحكوم عليهم هبا إلاّ يف حالة االعتداء عىل مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بباب سويقة وحالة
سفاح نابل .غري ّ
املرشع الدستوري
أن اإلشكال يبقى قائام بخصوص إدراج هذه اجلرائم حتت ما أسامه ّ
“حاالت قصوى” أم ال.
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اجلرائم املتع ّلقة باألشخاص
 القتل العمد بإضامر (الفصل  201من املج ّلة اجلزائية). قتل القريب (الفصل  203من املج ّلة اجلزائية). جريمة القتل املرتبطة بجريمة أخرى (الفصل  204من املج ّلة اجلزائية). جريمة الفرار بشخص ناجم عنها املوت (الفصل  237من املج ّلة اجلزائية). جريمة االعتداء عىل احلرية الذاتية الناجم عنها املوت (الفصالن  250و 251من املج ّلة اجلزائية). جريمة احلريق الناجم عنه موت شخص (الفصل  307من املج ّلة اجلزائية). جريمة اغتصاب أنثى غصبا باستعامل السالح أو التهديد به أوسنها دون  10سنوات (الفصل 227من املج ّلة اجلزائية).
جراء ذلك (الفصل  17من القانون عدد  22لسنة
 جريمة أخذ عضو من الشخص دون رضاه ووفاته ّاملؤرخ يف  25مارس/آذار .)1991
ّ 1991
 جريمة االعتداء بالعنف باستعامل السالح أو التهديد به عىل قاض أثناء اجللسة (الفصل  126مناملج ّلة اجلزائية).
جريمة االعتداء عىل السكك احلديد ّية
ختريب السكك احلديدية أو إحداث خلل هبا أو وضع أشياء أو القيام بأفعال من شأهنا إخراج األرتال
عن السكّة وتتسبب يف وفاة شخص (أمر  16أكتوبر/ترشين األول  1897املنقح بالقانون عدد 30
لسنة  1976املؤرخ يف  12فيفري/شباط .)1976
جرائم االعتداء عىل أمن الدولة الداخيل أو اخلارجي
 اخليانة  -التجسس -اإلرضار بمعدات أو طائرات أو بواخر معدّ ة ملصلحة الدفاع الوطني ولو قبلإمتام صنعها
 املشاركة يف املس من معنويات اجليش والتحريض عىل ذلكمكرر و 60ثالثا من املج ّلة اجلزائية)
(الفصول  60وّ 60
 االعتداء املقصود منه تبديل هيبة الدولة أو محل السكان عىل مهامجة بعضهم بعضا بالسالح وإثارةاهلرج والقتل والسلب بالرتاب التونيس (الفصل  72من املج ّلة اجلزائية)
 جريمة االعتداء املسلح عىل املكاسب من قبل مجع من الناس (الفصل  74من املج ّلة اجلزائية). جرائم التفجري ملخازن الذخائر العسكرية وأمالك الدولة (الفصل  76من املج ّلة اجلزائية). اجلرائم اإلرهابية (القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف  7أوت/آب  2015واملتعلقبمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال).
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اجلرائم العسكرية
 الفرار إىل العدو (الفصل  69من جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكرية). جريمة الفرار بمؤامرة أمام العدو ورئيس املؤامرة عىل الفرار إىل اخلارج (الفصل  70من جم ّلةاملرافعات والعقوبات العسكرية).
ّ
 العصيان -يف ظروف حمدّ دة (الفصل  80من جملة املرافعات والعقوبات العسكرية). التحريض عىل العصيان أثناء احلرب أو حالة احلصار (الفصل  81من جم ّلة املرافعات والعقوباتالعسكرية).
ّ
 آمر قطعة يسلم يف ساحة القتال (الفصل  116من جملة املرافعات والعقوبات العسكرية). عسكري تونيس أو يف خدمة اجليش التونيس حيمل السالح ضد تونس وأسري أرس مرة ثانية بعد أننقض العهد ومحل السالح (الفصل  117من جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكرية).
عسكري يسلم للعدو أو يف مصلحة العدو اجلند الذي يف إمرته ...أو يتصل بالعدو ويسهل أعامله...(الفصل  118من جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكرية).
 إفشاء كلمة الرس أو حتريف األخبار واألوامر أو داللة العدو عىل أماكن قوات اجليش أو التسبب يفإيقاع الذعر بالقوات من قبل عسكري (الفصل  119من جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكرية).

اإلطار  :4الجرائم المستوجبة لعقوبة اإلعدام في القانون التونسي
ومهام يكن من أمر ّ
فإن للدول احلق يف تقرير هذه العقوبة برشوط أكّدت عليها اللجنة األمم ّية
املعنية بحقوق اإلنسان حيث أعلنت ما ييل“ :ومع أنّه يستنتج من املا ّدة  )2( 6إىل (ّ )6
إن الدول
األطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة اإلعدام إلغاء تا ّما فإهنا ملزمة باحلدّ من استخدامها والسيام
بإلغاء احلكم هبا إلاّ يف حالة ارتكاب “أشدّ اجلرائم خطورة” ولذلك ينبغي هلا أن تفكّر يف إعادة
النظر يف قوانينها اجلنائ ّية يف ضوء ما سبق وهي ملزمة عىل أ ّية حال بقرص تطبيق عقوبة اإلعدام
عىل “أشدّ اجلرائم خطورة” .وتشري املا ّدة أيضا بصورة عا ّمة إىل إلغاء عقوبة اإلعدام بعبارات
توحي ّ
بأن اإللغاء مستصوب“ ”...وترى اللجنة أنّه ينبغي فهم عبارة “أشدّ اجلرائم خطورة”
بمعناها الضيق وهو ّ
أن عقوبة اإلعدام ينبغي أن تكون تدبريا استثنائيا جدّ ا.39”...
وأ ّما حالة الدفاع الرشعي فهي حالة يكون املساس فيها باحلق يف احلياة من قبل شخص يف
ربرا بل هو دفاع عن ح ّقه هو يف احلياة.
خاصة جتعل تعدّ يه عىل ّ
ظروف ّ
حق غريه يف احلياة م ّ

ويقارب احلق يف احلياة يف منظومات قانون ّية أخرى كاملنظومة الكند ّية بنفس احلذر
خاصة يف هذا البلد حيث
ولكن يف إطار خضوعه للام ّدة اجلامعة نظرا لعدم وجود حتديدات
ّ
يستخلص مثال من فقه القضاء الكندي ّ
أن املساس باحلق يف احلياة (متاما كاملساس باحلرية أو
39
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بأمن األشخاص) يمكن تربيره عىل أساس املادة األوىل من عهد احلقوق واحلريات ولك ّن ذلك
ال يكون إلاّ يف احلاالت غري العاد ّية كحالة احلرب أو الكوارث الطبيع ّية أو الكوارث الصح ّية
وذلك نظرا إىل ّ
مهمة للغاية وال يمكن تربير املساس هبا بسهولة يف إطار جمتمع
أن هذه احلقوق ّ
حر وديمقراطي40وهو ما جيعل تطبيق املا ّدة األوىل عليها نادرا 41واستثنائ ّيا 42عىل عكس احلقوق
ّ
الداخلة ضمن نطاق الفصل .49

ب .الحقوق الداخلة ضمن نطاق الفصل 49
طرحت يف بعض البلدان إشكال ّية تتع ّلق بمدى تطبيق املا ّدة اجلامعة وتع ّلق السؤال بمعرفة إن كانت
خاصة ففي إحدى القضايا يف كندا وقع
املا ّدة اجلامعة قابلة للتطبيق عىل احلقوق التي تتع ّلق هبا حتديدات ّ
التعرض إىل هذه املسألة بخصوص املا ّدة  23من العهد الكندي للحقوق واحلريات يف قض ّية Quebec
ّ
ّ
تتضمن
التي
ة
د
املا
بأن
الكندي
العام
عي
دفع
حني
.ففي
Association
of
Protestant
School
Boards
املدّ
ّ
ّ
واملفصلة ال ترتك جماال لتطبيق املا ّدة األوىل عىل احلق الذي تضمنه رفض
اخلاصة الواضحة
حدودها
ّ
ّ
43
القايض ديشني  Deschenesهذا التحليل مدافعا عن الصبغة العا ّمة للام ّدة األوىل من العهد وهو ما
تعهدت املحكمة العليا بالقض ّية
وقع تأكيده من قبل حمكمة االستئناف .44وبالطعن يف هذا القرار األخري ّ
فجاء قرارها ضباب ّيا وغري حاسم .حيث لئن بدت قابلة ملبدأ التضييق يف جمال املا ّدة األوىل فقد أ ّيدت
موقف املحكمتني السابقتني يف ما يتع ّلق باملا ّدة  23حتديدا .45ويف ّ
ظل هذا املوقف تعارضت آراء الفقهاء
فرأى البعض ّ
أن املا ّدة األوىل هي ما ّدة احتياط ّية ال تط ّبق إلاّ عىل احلقوق التي ال تتع ّلق هبا حتديدات
46
يرص البعض اآلخر عىل العكس معتربين ّ
أن املا ّدة األوىل تنطبق عىل مجيع مواد العهد
ّ
خاصة يف حني ّ
47
خاصة وما مل تتصل به مثل هذه التحديدات وبالتايل ّ
فإن بعض
سواء منها ما اتصلت به حتديدات
ّ
40

41
42
43
44
45

46

47

Renvoi sur le Motor Vehicle Act de la Colombie-Britannique [1985]2 RCS 486, 520, 523 ; R. c.
Heywood [1994]3 RCS 761, 802 ; Godbout c. Longueuil (Ville)[1997]3 RCS 844, 909 ; R. v. Ruzic
[1998], 128 CCC (3rd) 97 (Ont. C. A.) ; J. G. v. New Brunswick et al., SCC, n° 26005, 10 septembre
1999 ; Charkaoui c. Canada [2007] 1 RCS 350, § 66
United States c. Burns [2001] 1 RCS 283, § 133

Suresh c. Canada [2002] 1 RCS 3 § 128

Quebec Association of Protestant School Boards c. Quebec (Procureur général) [1982]CS 673,
683, 684, 686
Même affaire [1983]CA 77, 78, 79

Même affaire [1984]2 RCS 66, 71, 78, 84, 85, 86

BENDER (P. A.), Justification for Limiting Constitutionally Guaranteed Rights and Freedoms :
Some Remarks About the Proper Role of Section One of the Canadian Charter, (1983) 13 Manitoba Law Journal 669, p. 699 ; AUBERT (J.-F.), «Limitations des droits de l›homme : le rôle
respectif du législateur et des tribunaux», in : La limitation des droits de l›homme en droit constitutionnel comparé, Cowansville, 1986, pp. 191-192
GIBSON (D.), The Law of the Charter General Principles, Toronto, 1986, pp. 135-142
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احلقوق ختضع حسب بعض الفقهاء إىل حتديدات متأتية من مصدرين يف آن واحد ومها املادة األوىل من
ناحية والتحديدات اخلاصة املتع ّلقة هبا من ناحية أخرى .ويبدو هذا الرأي يف نظرنا هو األقرب للصواب
وعليه سيكون اعتامدنا لتقسيم احلقوق الداخلة ضمن نطاق الفصل  49من الدستور التونيس.

ّ
خاصة تجب مراعاتها عند تطبيق
تتعلق بها تحديدات
ب .1-حقوق
ّ
الفصل  49عليها
ينص عليها الدستور ما يط ّبق عليه الفصل  49بصورة خمصوصة تستدعي مراعاة
من احلقوق التي ّ
اخلاصة من جوهر هذه احلقوق
اخلاصة املتع ّلقة هبا ويمكن اعتبار هذه التحديدات
بعض التحديدات
ّ
ّ
يتجزأ من تعريفها عىل ّ
األقل ضمن املنظومة القانون ّية املعتربة .وهذه احلقوق يف
نفسها أي أنهّ ا جزء ال ّ
الدستور التونيس هي اآلتية:
•  حر ّية تكوين األحزاب والنقابات واجلمعيات املكرسة عرب الفصل  35يف صياغة هي كاآليت:
“حر ّية تكوين األحزاب والنقابات واجلمعيات مضمونة .تلتزم األحزاب والنقابات واجلمعيات يف
أنظمتها األساس ّية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون والشفاف ّية املال ّية ونبذ العنف” .ال يكتفي
الفصل  35إذن بالتنصيص عىل ضامن حر ّية تكوين األحزاب والنقابات واجلمعيات بل يردفه بجملة
من الضوابط التي جيب أن تراعى يف تطبيق هذا احلق وهي وإن كانت مستوحاة من منطق وفلسفة املا ّدة
التحديد ّية اجلامعة فإنهّ ا مت ّثل حتديدات خمصوصة جتب مراعاهتا بالتوازي مع تطبيق الفصل  . 49وهذه
اخلاصة هي حسب الفصل :35
التحديدات
ّ
 االلتزام بأحكام الدستور والقانون وهو رشط يبدو إيراده يف نظرنا من قبيل التز ّيد االلتزام بالشفاف ّية املال ّية -ونبذ العنف

أ ّما نبذ العنف فهو من نتائج تطبيق الفصل  49فال يبقى كحدّ خمصوص إلاّ االلتزام بالشفاف ّية املال ّية.

•  احلق النقايب وحق اإلرضاب الواردين بالفصل “ :36احلق النقايب بام يف ذلك حق اإلرضاب
مضمون وال ينطبق هذا احلق عىل اجليش الوطني .وال يشمل حق اإلرضاب قوات األمن الداخيل
والديوانة” .يتع ّلق هذا التحديد بمجال تعريف احلق نفسه ال بطريقة إعامله فاحلق النقايب ال ينطبق عىل
تم متكينها
اجليش الوطني وهو حتديد مفهوم للغاية .أ ّما بالنسبة إىل قوات األمن الداخيل والديوانة فقد ّ
من احلق النقايب غري أنّه ال يشمل بالنسبة إليها احلق يف اإلرضاب.

•  احلق يف العمل وهو حق يكرسه الفصل  40يف صياغة هي كاآليت“ :العمل حق ّ
لكل مواطن
ّ
ولكل مواطن ومواطنة
ومواطنة وتتخذ الدولة التدابري الرضور ّية لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف
احلق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل” .خيضع هذا احلق إىل التحديد عىل أساس الفصل  49غري
ّ
أن الدستور يضيف اعتبارين ها ّمني يف احلكم عىل مدى احرتامه ومها الكفاءة من ناحية واإلنصاف من
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ناحية أخرى ومها مفهومان يضعان التزاما عىل عاتق الدولة ولكنّهام يف اآلن نفسه يم ّثالن حدودا هلذا
احلق فال يمكن املطالبة به دون تو ّفر الكفاءة الالزمة وال الدعوة إىل التمتّع به عىل أساس غري اإلنصاف.
• حر ّية ممارسة الشعائر الدين ّية وهي إحدى احلريات القابلة للتحديد عىل عكس احلر ّية األم التي
تنتجها وهي حر ّية املعتقد .غري ّ
أن ما ورد يف الفقرة الثانية من الفصل  6عىل أساس أنهّ ا التزامات عىل
احلر ّية جيب أخذها بعني االعتبار عند
كاهل الدولة يف هذا املجال يم ّثل يف اآلن نفسه حدودا ملامرسة هذه ّ
تطبيق الفصل  49عىل هذا احلق وهذه احلدود هي:
 مراعاة قيم االعتدال والتسامح احرتام املقدسات وعدم النيل منها -عدم الدعوة إىل التكفري أو التحريض عىل الكراه ّية والعنف.

ينص
• احلق يف امللك ّية (دون امللك ّية الفكر ّية) .ال بدّ هنا من التفريق بني حق امللك ّية الفكر ّية الذي ّ
الدستور عىل ضامنه فحسب دون أ ّية إضافة أخرى وبالتايل فهو حق ال خيضع إلاّ إىل الفصل  49يف عمل ّية
تنص عىل أنّه “ال
حتديده وحق امللك ّية عموما الذي يردف الفصل  49اجلملة املعبرّ ة عن ضامنه بجملة ّ
يمكن النيل منه إلاّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون” .ويف هذا إشارة باخلصوص إىل أحد
حق الدولة يف االنتزاع من أجل املصلحة العموم ّية وهذا ما
حلق امللك ّية وهو ّ
املكرسة ّ
أهم االستثناءات ّ
ّ
املرشع الدستوري يؤكّد عىل ّ
حييل إليه لفظ “احلاالت” يف هذه اجلملة غري ّ
أن القانون املن ّظم لالنتزاع
أن ّ
جيب أن يو ّفر “الضامنات” الالزمة حتّى ال يؤ ّدي هذا االستثناء إىل إفراغ احلق من جوهره .وتطبيقا هلذه
االعتبارات جاء الفصل الثامن من القانون عدد  71لسنة  2016املؤرخ يف  30سبتمرب/أيلول 2016
واملتعلق بقانون االستثامر يف صياغة هي كاآليت“ :محاية أموال املستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة
طبقا للترشيع اجلاري به العمل .ال يمكن انتزاع أموال املستثمر إلاّ من أجل املصلحة العموم ّية وطبقا
لإلجراءات القانون ّية ودون متييز عىل أساس اجلنس ّية ومقابل تعويض عادل ومنصف .ال حتول أحكام هذا
الفصل دون تنفيذ األحكام القضائية أو القرارات التحكيم ّية” .ومن الواضح هنا ّ
أن احلدّ الذي يتحدّ ث
عنه الفصل يف فقرته الثانية وين ّظم ممارسته ال يتع ّلق إلاّ بأموال املستثمر أ ّما حقوق ملكيته الفكرية فقد
تعرضت إليها.
أقصتها هذه الفقرة بصفة جل ّية من نطاقها بعد أن كانت الفقرة األوىل املتع ّلقة بالضامن قد ّ
وهو ما يؤكّد ما ذهبنا إليه من دخول حق امللكية حتت طائلة الفصل  49وخروج امللكية الفكر ّية من نطاقه.

ويكرسه الفصل  42كاآليت“ :احلق يف الثقافة مضمون” .جتعلنا هذه
• احلق يف الثقافة وحر ّية اإلبداع
ّ
حق ال يمكن حتديده إلاّ من خالل الفصل  .49غري ّ
ألول وهلة ّ
أن هذا
أن هذا احلق هو ّ
الصياغة نعتقد ّ
بحر ّية اإلبداع وهي حر ّية ترد يف الفقرة الثانية من نفس هذا الفصل يف صياغة
احلق مرتبط ارتباطا عضو ّيا ّ
تربز تع ّلقها بحدود إضاف ّية وإن وردت هذه احلدود يف صيغة التزامات عىل كاهل الدولة .وهذه احلدود
يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل
تأصلها ّ
هي دعم الثقافة الوطن ّية يف ّ
وتنوعها وجتدّ دها بام ّ
خمتلف الثقافات واحلوار بني احلضارات.

35

ّ
إضافية
تتعلق بها حماية
ب .2-حقوق
ّ
وتتم ّثل ضمن الدستور التونيس يف:
ينص عليه الفصل “ 29ال يمكن إيقاف
مربرات قانون ّية والذي ّ
• حظر اإليقاف أو االحتفاظ دون ّ
شخص أو االحتفاظ به إلاّ يف حالة التل ّبس أو بقرار قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة إليه
وله أن ينيب حماميا .وحتدّ د مدّ ة اإليقاف واالحتفاظ بقانون”.
ويط ّبق القايض يف كندا املا ّدة األوىل من العهد عىل حظر اإليقاف والسجن التعسفي الوارد باملا ّدة
49
48
تعرض القايض
التاسعة من نفس العهد كام وقع يف قض ّية هيوفكيس أو يف قض ّية الدوسور  .وقد ّ
خاصة ّ
وأن القايض قد حرص يف هاتني
يف هاتني القضيتني إىل النقد من قبل فقهاء رافضني هلذا التوجه ّ
50
يمر إىل تطبيق اختبار التناسب .
القضيتني االختبار يف التث ّبت من اهلدف الترشيعي ومل ّ

• حر ّية التعبري وقد وردت هذه احلر ّية صلب الفصل  31كاآليت“ :حر ّية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم
املرشع الدستوري إىل هذا الضامن الذي ال يمنع من تطبيق الفصل  49عىل
والنرش مضمونة” .وقد أضاف ّ
خاصة هبذه احلقوق بالذات وتتم ّثل يف أنّه “ال جيوز ممارسة رقابة مسبقة”
هذه احلريات ضامنة إجرائ ّية إضاف ّية ّ
عليها .وبالتايل ّ
فإن الفصل  49نفسه ال يمكن أن يكون أساسا إلرساء نظام رقابة مسبقة عىل هذه احلقوق.
وبعبارة أخرى لو اكتفى الدستور بإيراد الفقرة األوىل من الفصل املذكور لكانت هذه احلقوق داخلة
ربر فيها الرقابة املسبقة
ضمن نطاق التطبيق احلرصي للفصل  49وألمكن ّ
تصور منظومة عىل أساسه ت ّ
عىل هذه احلقوق .إلاّ ّ
املرشع عند تطبيقه للفصل  49عىل هذه احلقوق
أن إيراد هذه احلامية اإلضاف ّية حيرص ّ
تصور ّ
حل لتحديده وترصيفه مع احلقوق األخرى يكون قائام عىل ممارسة
ويمنعه حتّى يف إطاره من ّ
تصور مجيع احللول للحدّ من هذه احلقوق عىل أساس الفصل  49إذا لزم
الرقابة املسبقة.
فاملرشع يمكنه ّ
ّ
األمر ما عدا ّ
احلل املتم ّثل يف إرساء منظومة رقابة مسبقة.
• حق اللجوء السيايس املنصوص عليه بالفصل “: 26حق اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه
وحيجر تسليم املتمتعني باللجوء السيايس”.
القانون
ّ

• املحاكمة العادلة وهي الضامنة الواردة بالفصل “ :27املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة
عادلة تكفل له فيها مجيع ضامنات الدفاع يف أطوار التت ّبع واملحاكمة”.
R. c. Hufksy [1988] 1 RCS 621, 623-624

48
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50
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يف سويرسا كان الرأي الفقهي الغالب يف البداية هو اعتبار ّ
أن املا ّدة التحديد ّية ال تط ّبق إلاّ عىل
احلريات 51وأهنا ال تط ّبق بتاتا عىل الضامنات اإلجرائية .واليوم بالرغم من الدعوة إىل تطبيق املا ّدة
التحديد ّية بصفة أوسع واعتامد طريقة احلالة بحالة يف إخضاع احلقوق االجتامع ّية هلا فإنّه من الثابت أنهّ ا
ال تطال الضامنات اإلجرائية بام أنهّ ا ضامنات دنيا ال يمكن التضييق يف جماهلا.52

أقرت املحكمة العليا يف
أ ّما يف كندا فمن ّ
املرجح أنه خيضع للام ّدة اجلامعة مع ضامنات إضاف ّية حيث ّ
هذا البلد ّ
أن ضامنة املا ّدة  11من العهد يدعمها مبدأ دستوري غري مكتوب هو استقالل القضاء الذي
يتمتّع بمكانة جوهر ّية يف النظام القانوين الكندي وبالتايل فال يمكن املساس هبذه الضامنة عىل أساس املا ّدة
األوىل وحدها وهو ما دفع باملحكمة إىل إعالن ّ
أن القانون املطعون فيه يف قض ّية ماكني يسعى إىل حتقيق
53
أهداف مرشوعة عازفة يف اآلن نفسه عن تطبيق اختبار أوكس عليه .
• املعاملة اإلنسان ّية وكرامة السجني ومراعاة مصلحة األرسة يف تنفيذ العقوبات مناط الفصل:30
ّ
“لكل سجني احلق يف معاملة إنسان ّية حتفظ كرامته .تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات السالبة للحر ّية
مصلحة األرسة وتعمل عىل إعادة تأهيل السجني وإدماجه يف املجتمع”.

“:الصحة حق ّ
لكل إنسان.
الصحة واحلق يف التغطية االجتامع ّية الواردين صلب الفصل 38
• احلق يف
ّ
ّ
ّ
ّ
تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصح ّية لكل مواطن وتوفر اإلمكانيات الرضور ّية لضامن السالمة وجودة
اخلدمات الصح ّية .تضمن الدولة العالج املجاين لفاقدي السند ولذوي الدخل املحدود وتضمن احلق يف
التغطية االجتامع ّية طبق ما ين ّظمه القانون”.

• احلق يف التعليم املنصوص عليه بالفصل ”: 39التعليم إلزامي إىل سن السادسة عرشة .تضمن الدولة
احلق يف التعليم العمومي املجاين بكامل مراحله وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الرضور ّية لتحقيق جودة
الرتبية والتعليم والتكوين .كام تعمل عىل تأصيل الناشئة يف هويتها العربية اإلسالمية وانتامئها الوطني
وعىل ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها واالنفتاح عىل اللغات األجنب ّية واحلضارات
اإلنسان ّية ونرش ثقافة حقوق اإلنسان”.

•احلق يف املاء واحلق يف بيئة سليمة املنصوص عليهام تباعا بالفصل “ :44احلق يف املاء مضمون.
املحافظة عىل املاء وترشيد استغالله واجب عىل الدولة واملجتمع” والفصل “ :45تضمن الدولة احلق يف
التلوث
بيئة سليمة ومتوازنة واملسامهة يف سالمة املناخ .وعىل الدولة توفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل ّ
البيئي”.

51
52
53

(  ,SCHMIDT NOEL ( Aاملرجع السابق ص 138
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ب .3-حقوق ال تقبل التحديد إلاّ من خالل الفصل 49
باستثناء احلقوق الوارد ذكرها آنفا ضمن نطاق الفصل  49والتي هي إ ّما حقوق تتع ّلق هبا حتديدات
فإن ّ
خاصة جتب مراعاهتا عند تطبيق الفصل  49عليها وإ ّما حقوق تتع ّلق هبا محاية إضاف ّية ّ
كل احلقوق
ّ
لاّ
الباقية هي حقوق ال تقبل التحديد إ من خالل الفصل  49أال وهي:
•  املساواة أمام القانون وعدم التمييز املنصوص عليها ضمن الفصل “ :21املواطنون واملواطنات
متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غري متييز”.
يف كندا طرحت مسألة تطبيق املا ّدة األوىل عىل احلق يف املساواة (املا ّدة  15من العهد) 54ويمكن عموما
تلخيص موقف فقه القضاء يف كونه يقبل تطبيق املا ّدة األوىل عىل هذا احلق (املا ّدة  15من العهد) .ففي
أن التحديد يف الولوج إىل مهنة املحاماة يمكن قبوله غري ّ
قض ّية آندراوس اعترب القايض ّ
أن قرصها عىل
املواطنني الكنديني ليس رشطا أو حدّ ا متالئام مع اهلدف املعلن لتربيره واملتمثل يف ضامن الوالء لكندا
حيث يمكن أن يتو ّفر الوالء لكندا يف غري املواطنني كام ّ
أن املواطنة الكند ّية ال تضمن الوالء .55ويف قض ّية
الفوا 56اعتربت املحكمة ّ
أن التمييز لصالح املواطنني الكنديني للولوج إىل الوظيفة العموم ّية الفيدرالية
ربر يف إطار جمتمع حر وديمقراطي مؤكّدة عىل ّ
أن مدى هذا التمييز يبقى حمدودا نظرا لسهولة
هو أمر م ّ
التجنيس واحلصول عىل اجلنس ّية الكند ّية وعدم اشرتاط التخليّ عن اجلنس ّية السابقة للتمتّع باجلنس ّية
الكند ّية .ويف هذه القض ّية دعا القضاة إىل التطبيق الض ّيق للام ّدة األوىل بالرغم من عدم رفضهم لتطبيقها
يستشف منه ّ
أن الضامنات التي متنحها املا ّدة  )1( 15هي
عىل املا ّدة  15وعبرّ ت القاضية آربور عن رأي
ّ
شبه مطلقة بام ّ
ربرا إلاّ يف حاالت نادرة كرضورة محاية حقوق الغري أو محاية القيم
أن املساس هبا ال يكون م ّ
العليا للعهد.57

وبخصوص املساواة بني اجلنسني الواردة باملا ّدة  28من العهد الكندي للحقوق واحلريات ّ
فإن الفقيه
ّ
موريل يرى ّ
ويستدل عىل ذلك بورودها ضمن األحكام العا ّمة .وبالتايل
أن هذه املا ّدة ال تعلن عن حق
ّ
فإن هذه املا ّدة ال يمكن أن ختضع إىل املا ّدة األوىل .بل عىل العكس تقوم املا ّدة  28كحدّ للام ّدة األوىل نفسها
حيث متنع من استعامل املا ّدة األوىل خللق وضع ّية عدم مساواة بني اجلنسني وهي وضع ّية يمكن اعتبارها
عالوة عىل ذلك إمعانا حلدّ غري معقول .58ويرى غريه ّ
أن املا ّدة األوىل قد وقع إقصاء تطبيقها عىل املا ّدة 28
54

بالرغم من االختالف الواضح بني املساواة يف تونس والتي تتع ّلق بحقوق املواطنة واملساواة يف كندا والتي تعترب من حقوق
اإلنسان ّ
فإن املثال الكندي يبقى مهماّ لبيان مدى مبدأ املساواة ولو عىل سبيل االستئناس.

56
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57
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ّ
املرشع املا ّدة  .59 28ويف جانب آخر منه
من خالل اجلملة التحفظ ّية  clause dérogatoireالتي
استهل هبا ّ
فإن ّ
أن املا ّدة  28ال متنع من تطبيق املا ّدة األوىل فلو كان األمر عىل عكس ذلك ّ
يرى الفقه ّ
يب
كل متييز إجيا ّ
60
أي من اجلنسني سوف يصبح مستحيال .
لصالح ّ

•  كرامة الذات البرش ّية وحرمة اجلسد الواردة بالفصل “ :23حتمي الدولة كرامة الذات البرش ّية
وحرمة اجلسد”.

اخلاصة حرمة املسكن رس ّية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخص ّية حر ّية اختيار
• حرمة احلياة
ّ
ينص عليها الفصل “ :24حتمي الدولة
مقر اإلقامة والتن ّقل داخل الوطن واحلق يف مغادرته وهي حقوق ّ
اخلاصة وحرمة املسكن ورس ّية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخص ّيةّ .
لكل مواطن احلر ّية
احلياة
ّ
مقر إقامته ويف التن ّقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته”.
يف اختيار ّ
• احلق يف اإلعالم والنفاذ إىل املعلومة مناط الفصل “ :32تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف
النفاذ إىل املعلومة .تسعى الدولة إىل ضامن احلق يف النفاذ إىل شبكات االتصال”.

• احلق يف االنتخاب واالقرتاع والرتشح الوارد بالفصل “ :34حقوق االنتخاب واالقرتاع والرتشح
تعرضت
مضمونة طبق ما يضبطه القانون .تعمل الدولة عىل ضامن متثيل ّية املرأة يف املجالس املنتخبة” .وقد ّ
ملسألة احلدّ من هذا احلق يف ّ
ظل الدستور التونيس اجلديد اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني
بمناسبة االنتخابات الرئاسية للعام  2014حيث اعترب الطاعنون أمامها ّ
أن الفصل  42من القانون
ّ
الرتشح الدستور ّية لرئاسة اجلمهورية رشط الضامن املايل خمالف
االنتخايب الذي يضيف إىل رشوط
ّ
حلق املواطنني التونسيني يف الرتشح ملنصب رئاسة اجلمهورية كام نظمه الفصل
إضايف ّ
للدستور فهو حدّ
ّ
ّ
 72من الدستور .رفضت اهليئة هذا الطعن معتربة أن الفصل  34من الدستور يضمن حقوق االنتخاب
واالقرتاع والرتشح طبقا ملا حيدّ ده القانون مضيفة ّ
أن احلدود التي أخضع إليها الفصل  42من القانون
متس هذه
االنتخايب هذا احلق ينظمها متاما كغريه من احلقوق الفصل  49من الدستور الذي يقتيض أن ال ّ
احلدود من جوهر احلق وأن تراعي التناسب بني احلدود ورضورة اختاذها .وبالعودة إىل رشط الضامن
أن اشرتاط ضامن مايل ال يم ّثل خرقا للدستور بل ّ
املايل رأت اهليئة ّ
إن من شأنه حتقيق اجلدّ ّية يف الرتشحات
61
حيث أنه رشط ال يمس من جوهر حق املرتشح يف التقدّ م هلذه االنتخابات وال من مبدأ التناسب
59

BEAUDOIN (G. A.) et THIBAULT (P.), Les droits et libertés au Canada, Montréal, 2000, p.
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•  حر ّية االجتامع والتظاهر السلم ّيني مناط الفصل “ :37حر ّية االجتامع والتظاهر السلم ّيني
مضمونة”.
• حق امللك ّية الفكر ّية (انظر احلق يف امللك ّية).

• احلق يف الرياضة والرتفيه الوارد بالفصل “ :43تدعم الدولة الرياضة وتسعى إىل توفري اإلمكانيات
الالزمة ملامرسة األنشطة الرياض ّية والرتفيه ّية”.

• حقوق املرأة (الفصل  )46وحقوق الطفل (الفصل  )47وحقوق ذوي اإلعاقة (الفصل ( )48انظر
احلق يف املساواة).

اجلدول  :2جدول تأليفي للحقوق الداخلة ضمن نطاق الفصل  49وتلك اخلارجة عنه

احلقوق الداخلة ضمن نطاق الفصل 49

40

حقوق ال
تقبل التحديد
إلاّ من خالل
الفصل 49

حقوق تتع ّلق هبا
محاية إضاف ّية

بق ّية احلقوق

حرية التعبري
حرية تكوين
حظر اإليقاف أو
األحزاب والنقابات
االحتفاظ دون
واجلمعيات
مربرات قانون ّية
احلق النقايب وحق
حق اللجوء السيايس اإلرضاب
احلق يف حماكمة
احلق يف العمل
عادلة
حرية ممارسة الشعائر
املعاملة اإلنسانية
الدينية
للسجني
احلق يف امللك ّية (دون
احلق يف الصحة
حق امللكية الفكرية)
واحلق يف التغطية
احلق يف الثقافة
االجتامعية
وحرية اإلبداع
احلق يف التعليم
احلق يف املاء واحلق
يف بيئة سليمة.
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حقوق تتع ّلق هبا
خاصة
حتديدات ّ
جتب مراعاهتا عند
تطبيق الفصل 49
عليها

احلقوق اخلارجة عن نطاق الفصل 49
احلقوق التي
تقبل التحديد
بسقف أعىل
من الفصل 49

احلقوق التي ال تقبل
أي حتديد
ّ

احلق يف احلياة

منع التعذيب
رشع ّية اجلرائم
والعقوبات
علن ّية الترصيح
باألحكام
حظر سحب اجلنس ّية
وحظر التغريب
حرية املعتقد
حرية الضمري

ضوابط الحقوق والحريّات

الباب الثاني

المعنية بتطبيق
السلط
ّ
ّ

الفصل 49
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(املرشع واإلدارة) من ناحية
املخولة لوضع القوانني
السلط
ّ
السلطّ :
خياطب الفصل  49نوعني من ّ
ّ
املؤهلة للرقابة عليها (القضاء) من ناحية أخرى.
والسلط ّ
ّ

(المشرع واإلدارة)
المخولة لوضع القوانين
السلط
ّ
ّ
ّ .1
املخولة لوضعها
السلط
ّ
لئن تع ّلقت مقتضيات الفصل  49أساسا بالقوانني بام جيعلها ختاطب مبارشة ّ
“املرشع” فإنهّ ا متتدّ كذلك إىل اإلدارة كام سيقع بيانه.
والتي عادة ما يشار إليها بلفظة جامعة هي لفظة
ّ

المشرع
أ.
ّ
املرشع العادي يف حني ختاطب الفقرة الثالثة من نفس
ّ
تتوجه مقتضيات الفصل  49يف فقرته األوىل إىل ّ
املرشع الدستوري.
الفصل ّ
املرشع العادي
ّ

املرشع عندما ّ
يتدخل يف ميدان
يسعى الفصل  49إىل تأطري ومحاية السلطة التقدير ّية التي يتمتّع هبا ّ
حقوق اإلنسان.

ّ
التدخل بل يضع رشوطا هلذا التدخل متكّن يف اآلن نفسه من محاية املخاطبني
املرشع من
فهو ال يمنع ّ
املرشع نفسه من وضع ّية جيد فيها النصوص التي يصدرها ّ
حمل نقاش من
عرب القاعدة القانون ّية ومن محاية ّ
املؤهلة.62
السلط ّ
قبل ّ

وبالتايل ّ
املرشع جيب أن ال ّ
يتدخل ترشيع ّيا للحدّ من حقوق اإلنسان واحلريات إلاّ إذا حتققت يف
فإن ّ
ّ
ينص عليها الفصل .49
تدخله الرشوط التي ّ

فالقانون مل يعد عمال مطلقا وس ّيدا ال يناقش ما دام مستجيبا لرشوط إنتاجه الشكل ّية بل إنه تعبري عن
املؤهلة إلعداد القوانني وإصدارها .فمضمونه جزء
العقالن ّية التي جيب أن تسم أعامل السلط السياس ّية ّ
صحته.
ال ّ
يتجزأ من احلكم عىل ّ

وبناء عليه ّ
مدعوا إىل التث ّبت قبل إصدار القانون من مدى استجابته لرشوط الفصل
املرشع يصبح
ّ
فإن ّ
 49وخاصة من ّ
يتضمنها متناسبة مع األهداف التي يسعى إىل حتقيقها والتي جيب
أن التحديدات التي
ّ
أن تكون مرشوعة.
تصور آل ّيات للتث ّبت والرقابة عىل التناسب ضمن مسار صنع القانون
وبالتايل فمن املستساغ أن يقع ّ
( fabrication de la loiإجراءات الترشيع).
62
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�PHILIPPE ( X.), in. DRI-IDEA-PNUD, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits fon
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ويف نظرة شاملة هلذا املسار يقرتح األستاذ كسافيي فيليب أن يعاد التفكري يف إجراءات الترشيع عىل
مستويني.63
يتوجب إرساء آل ّية لرقابة مسبقة عىل دستور ّية التحديدات املقرتحة للحقوق
فعىل مستوى احلكومة ّ
واحلريات صلب مصالح الترشيع احلكوم ّية وذلك لتاليف أكرب قدر ممكن من النزاعات الدستور ّية الحقا.

ّأما املستوى الثاين فهو الربملان الذي يغدو ملزما كذلك من خالل مصاحله الترشيع ّية بالتث ّبت يف مدى
يتم ذلك بإحداث
االلتزام بمقتضيات الفصل  49ضمن مشاريع القوانني املعروضة عليه .ويمكن أن ّ
مهمتها
هياكل ّ
خمتصة يف متابعة مشاريع القوانني عىل هذا الصعيد عند مرورها أمام اللجان الربملان ّية تكون ّ
لفت نظر النواب خالل مناقشتهم هلذه املشاريع إىل ّ
يمس بالقانون من حيث استجابته
كل ما من شأنه أن ّ
لرشوط الفصل .49

تدخل اهليئات الدستور ّية املستق ّلة يف هذا املجال.
يتم ذلك من خالل تقنني ومأسسة ّ
كام جيب أن ّ
ّ
ّ
مؤهل بحكم الدستور للتدخل يف
وبالتأ ّمل يف مقتضيات الدستور التونيس ذات الصلة نالحظ أن أغلبها ّ
ّ
ينص الفصل  127من الدستور املتعلق هبيئة االتصال السمعي
مشاريع القوانني املتصلة بمجاهلا .حيث ّ
البرصي أنّه “تتمتع اهليئة بسلطة ترتيبية يف جمال اختصاصها وتستشار وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة
وينص الفصل  128اخلاص هبيئة حقوق اإلنسان عىل ّ
أن هذه اهليئة “تستشار وجوبا يف
هبذا املجال”
ّ
خيص هيئة
يكرسه الفصل  129يف ما ّ
مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها” .وهذا نفس ما ّ
التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة حني يقتيض أنّه “تستشار هيئة التنمية املستدامة وحقوق
األجيال القادمة وجوبا يف مشاريع القوانني املتع ّلقة باملسائل االقتصادية واالجتامعية والبيئية ويف
خمططات التنمية .وللهيئة أن تبدي رأهيا يف املسائل املتصلة بمجال اختصاصها” والفصل  130يف ما
يتع ّلق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي “تستشار ...وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة
أن امللفت للنظر هو ّ
بمجال اختصاصها” .غري ّ
أن الدستور يعزف متاما عن إرساء هذا املبدأ بالنسبة إىل
هيئة االنتخابات حيث يكتفي الفصل  126منه بالتنصيص عىل أنهّ ا “تتمتّع  ...بالسلطة الرتتيب ّية يف جمال
اختصاصها”.

للنص الدستوري كان من الواجب التفريق بني هيئات تتمتّع بحق االستشارة
فإذا أردنا أن نبقى أوفياء ّ
الوجوب ّية بام جيعل املجلس الترشيعي ملزما باستشارهتا (دون أن تكون االستشارة ملزمة) وهي هيئة
االتصال السمعي البرصي وهيئة حقوق اإلنسان وهيئة احلوكمة ومقاومة الفساد وهيئة التنمية املستدامة
بحق إبداء رأهيا يف مشاريع القوانني املتع ّلقة باختصاصها
من ناحية ومن ناحية أخرى هيئات ال تتمتّع ّ
وهي هيئة االنتخابات.
موحد
نص الدستور
ّ
تصور نظام ّ
ونفضل ّ
أي وجاهة يف هذه التفرقة التي يوحي هبا ّ
بيد أنّنا ال نرى ّ
هلذه اهليئات إذا وقع اعتامده كان ال بدّ من إقرار مبدأ االستشارة الوجوب ّية جلميعها.
63

نفسه  ،ص  25وما بعدها.
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ومهام يكن من أمر إقرار مبدأ االستشارة الوجوبية جلميع هذه اهليئات أو للبعض منها فقط ّ
فإن تفعيل
مؤسسات ّية تضمن ّ
تدخلها بصفة منتظمة ويف التوقيت املناسب
يمر عرب إرساء آل ّية ّ
هذا املبدأ جيب أن ّ
وبطريقة فاعلة يف ّ
كل مشاريع القوانني التي تدخل ضمن جمال اختصاصها.
املرشع فعله متاشيا مع الفصل  49عىل صعيد
حتيل مجيع املالحظات آنفة الذكر إىل ما ّ
يتوجب عىل ّ
النصوص الترشيع ّية املقبلة حتّى تكون مستوفية للرشوط الواردة باملقتىض الدستوري .غري أنّه ال بدّ أيضا
تصور طرق ملواءمة النصوص القانون ّية التي صدرت قبل دستور  2014أو حتّى تلك التي صدرت
من ّ
64
بعيد الدستور اجلديد والتي يبدو ّ
أن الكثري منها مل يأخذ بعني االعتبار مقتضيات الفصل . 49
فباستثناء بعض القوانني التي يبدو فيها اجلهد واضحا لتحديد االستثناءات الواردة عىل احلقوق
املؤرخ يف  24مارس/آذار  2016واملتع ّلق باحلق يف النفاذ إىل
كالقانون األسايس عدد  22لسنة ّ 2016
املعلومة ّ
املرشع الدستوري الرصحية إلعالء احلقوق واحلريات مل تقع ترمجتها يف عديد املناسبات
فإن إرادة ّ
عم إذا كنّا قرأنا الفصل ّ 49
حمذرا
ال بصفة رصحية وال بطريقة ضمن ّية إىل احلد الذي جعل البعض يتساءل ّ
املؤسس.65
من خطر انقالب املجلس الترشيعي عىل إرادة ّ
ومن األمثلة عىل التطبيق اخلاطئ للفصل : 49

املؤرخ يف  27أفريل/نيسان  2015واملتع ّلق بتسوية وضع ّية املباين املنجزة واملخالفة
•القانون عدد ّ 11
لرخصة البناء الذي يشرتط لتسوية وضع ّية املباين املخالفة للرخصة موافقة األجوار املبارشين أو عدم
اعرتاضهم عىل التسوية (الفصل  .)19وهي قراءة ض ّيقة وخاطئة للفصل  49من الدستور .فمن
أن هذا الفصل يضع كحدّ للحقوق واحلريات احرتام حقوق الغري إلاّ ّ
الثابت ّ
أن هذا القانون ينظر
وخاصة تلك التي
إىل حقوق الغري نظرة ض ّيقة جدّ ا ويربطها باألجوار فقط .بينام تكون املباين الكثرية
ّ
يقيمها الباعثون العقار ّيون  -وهم مشمولني هبذه التسوية -غري متوافقة مع حقوق الغري باملعنى
الواسع للكلمة فالغري ليس فقط األجوار بل املجموعة العموم ّية بحارضها ولكن أيضا بأجياهلا
القادمة والتي هلا احلق يف املوارد والفضاءات بام يتامشى مع الفصل  12والفصل  13من الدستور
والفصل  129منه الذي أحدث هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة.66
•القانون األسايس املتع ّلق بالتسجيل واإليداع القانوين للمصنفات واملؤ ّلفات مهام كانت حواملها عدد
يتوسع يف قائمة أعوان الضابطة العدل ّية
املؤرخ يف  22سبتمرب/أيلول  2015والذي ّ
 37لسنة ّ 2015
الذين تعود هلم مراقبة مدى احرتام املؤ ّلفني والنارشين لاللتزامات القانون ّية ليجعل من هذه القائمة

64
65
66
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V. CHEKIR (H.) et FERCHICHI (W.), Le travail législatif à l’épreuve de la Constitution tunisienne
et des conventions internationales. Octobre 2014-Octobre 2015, FIDH et Friedrich Ebert Stiftung,
 Tunis, Novembre 2015نضيف إىل القائمة الواردة هبذه الدراسة قانون االنتزاع من أجل املصلحة العمومية اجلديد .

وحيد الفرشييش« ،هل قرأنا الفصل 49؟» ،مداخلة بملتقى كلية العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة «دستور
 2014بعد سنتني من صدوره :واقع احلال؟» 7 ،و 8أفريل/نيسان  ،2016غري منشورة.
( CHEKIR (H.) et FERCHICHI (Wاملرجع سابق الذكر ،ص 60-56
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نفس قائمة الفصل العارش من جم ّلة االجراءات اجلزائ ّية .وبالتايل فجميع السلط املنصوص عليها
خمولة للتث ّبت من عدم وجود خمالفات بام يف ذلك التح ّقق من مدى مطابقة
بالفصل العارش املذكور ّ
املصنّف املودع مع املصنّف املوضوع عىل ذ ّمة العموم .وهنا نشري إىل أنّه من غري املعقول أن يقوم عون
املهمة من صالحيات هيكل اإليداع
املهمة وكان من املنطقي جعل هذه ّ
أمن أو عون حرس وطني هبذه ّ
خاصة ّ
وأن املسألة تتع ّلق بمضمون املؤ ّلف وحمتواه.
(دار الكتب الوطن ّية ومركز التوثيق الوطني)
ّ
فأي رضورة
ومن شأن هذا التعامل مع املواد الثقاف ّية والعلم ّية واألدب ّية أن ينال من جوهر احلق ّ
من رضورات األمن العام والدفاع أو الدولة املدن ّية والديمقراط ّية تستوجب أن يعهد بمراقبة حر ّية
67
التأليف والنرش إىل أعوان الضابطة العدل ّية؟

املؤرخ يف  17أوت/آب  2015واملتع ّلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال
•القانون عدد ّ 26
اخلاصة بام فيها اعرتاض
التحري
خصص القسم اخلامس منه (الفصول من  54إىل  )65لطرق
ّ
الذي ّ
ّ
االتصاالت واالخرتاق واملراقبة السمع ّية والبرص ّية لـ“ذوي الشبهة” أو أماكن وحملاّ ت وعربات
اخلاصة لـ“ذوي الشبهة”
اخلاصة التي متكّن من االطالع عىل احلياة
خاصة أو عموم ّية ...هذه الوسائل
ّ
ّ
ّ
وجتميع معطيات شخص ّية تتع ّلق هبم وباألشخاص الذين تربطهم هبم عالقات يف العمل واألرسة
“جتسس اجتياحي عىل
والصداقة واحلياة احلميم ّية مت ّثل هتديدا خلصوص ّية األفراد وتفتح الباب أمام
ّ
املجتمع بأرسه” 68وال يويل اهتامما لضوابط الفصل .49
املجمعة هبذه الطرق تتبعات جزائ ّية فإنهّ ا تتمتّع بمقتضيات
ّ
وينص القانون عىل أنّه إذا مل ترتتّب عن املعطيات ّ
احلامية وفقا للترشيع اجلاري به العمل يف جمال محاية املعطيات الشخص ّية .وهي إحالة إىل القانون األسايس
املؤرخ يف  27جويلية/متوز  2004واملتع ّلق بحامية املعطيات الشخص ّية .إلاّ ّ
أن
عدد  63لسنة ّ 2004
يتعرض هلذا النوع من املعطيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإنّه ين ّظم استعامل ومعاجلة
هذا القانون ال ّ
اخلاصة وهو لذلك ال يرسي عىل الذوات العموم ّية وليس للهيئة الوطن ّية
املعطيات من قبل الذوات
ّ
أي سلطة عىل الذوات العموم ّية يف عالقتها باملعطيات الشخص ّية .ال يساعد
حلامية املعطيات الشخص ّية ّ
هذا القصور يف قانون  2004عىل توفري إطار قانوين ضامن حلامية املعطيات الشخص ّية وهو ما جيعل من
أي حمتوى يضمن حقيقة محاية املعطيات
اخلاصة لألفراد.69
ّ
ذر رماد عىل العيون ومفرغة من ّ
هذه اإلحالة ّ

•القانون عدد  53لسنة  2016املؤرخ يف  11جويلية/متوز  2016واملتع ّلق باالنتزاع من أجل املصلحة
العموم ّية70
توسع بصفة
حدّ د الفصل  4من هذا القانون نطاق االنتزاع واألمالك التي يمكن أن يشملها غري أنه ّ
غري متناسبة فاقتىض ّ
أن االنتزاع يمكن عالوة عىل “العقارات الالزمة للمرشوع العمومي املزمع
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نفسه ،ص .38-33
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( CHEKIR (H.) et FERCHICHI (Wاملرجع سابق الذكر ،ص .30-24
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70

وحيد الفرشييش« ،هل قرأنا الفصل 49؟» ،سابق الذكر.
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انجازه وكذلك العقارات الالزمة لضامن قيمة هذا املرشوع وحسن استغالله ولرتكيز املرافق واملباين
املخصصة للمصالح القائمة عىل صيانته واحلفاظ عىل ديمومته” أن يشمل “األرايض املجاورة
ّ
للمرشوع والتي تدعو احلاجة الستغالهلا يف هتيئة حميطه ومحايته من الزحف العمراين” و“العقارات
الالزمة لتنفيذ برامج التهيئة والتجهيز والتهذيب والسكن وإحداث املدخرات العقارية املقررة من
قبل الدولة أو اجلامعات املحلية أو املوكولة للمؤسسات أو املنشآت العموم ّية داخل املناطق العمرانية
أو خارجها طبقا للترشيع والرتاتيب اجلاري هبا العمل” و“العقارات الالزمة لضامن تنفيذ خمططات
وأمثلة التهيئة املصادق عليها” و“البنايات املتداعية للسقوط التي مل يتولىّ (هكذا يف األصل والصحيح
مل ّ
للصحة أو السالمة العا ّمة أو تلك املندرجة يف إطار
يتول) شاغلوها أو مالكوها هدمها ومت ّثل هتديدا
ّ
برامج هتيئة وجتديد وهتذيب مصادق عليها وجيب قبل مبارشة إجراءات االنتزاع التنبيه عىل الشاغلني
أو املالكني بالقيام باهلدم ومنحهم أجل ثالثة أشهر ابتداء من بلوغ حمرض التنبيه إليهم للرشوع يف
ذلك وبانقضاء األجل املذكور يمكن للجهة طالبة االنتزاع مبارشة إجراءات االنتزاع .وجيب أن
يضبط أمر االنتزاع يف هذه الصورة برنامج إعادة توظيفها أو التفويت فيها مع األخذ بعني االعتبار
أولوية املالكني فيها وسبل ضامن حقوق شاغليها” و“العقارات املهدّ دة بالكوارث الطبيع ّية والتي
املخصصة إلنجاز منشآت
تدعو احلاجة لنقل ملك ّيتها لفائدة الدولة أو اجلامعات املح ّل ّية أو تلك
ّ
محاية” و“العقارات التي تبينّ أنهّ ا تكتيس صبغة أثر ّية أو تراث ّية أو تارخي ّية”.
ومن الواضح ّ
أن العبارات املستعملة يف هذه الفقرات من الفصل  4تكتيس من العموم ّية واإلطالق ّية
ما يمكّن اإلدارة من سلطة تقدير ّية واسعة إلعامل آل ّية االنتزاع وهو ما يتناىف مع الصبغة االستثنائ ّية
هلذه التقنية وجيعل هذا احلدّ غري متناسب ومن شأنه املساس بجوهر احلق.

مرضية
اإلطار  :5من أمثلة تطبيق الفصل  49بصورة
ّ
املؤرخ يف  24مارس/آذار  2016واملتع ّلق باحلق يف
القانون األسايس عدد  22لسنة ّ 2016
النفاذ إىل املعلومة

الفصل  :24ال يمكن للهيكل املعني أن يرفض طلب النفاذ إىل املعلومة إلاّ إذا كان ذلك يؤ ّدي
إىل إحلاق رضر باألمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعالقات الدول ّية فيام يتصل هبام أو بحقوق
الغري يف محاية حياته اخلاصة ومعطياته الشخص ّية وملك ّيته الفكر ّية.

وال تعترب هذه املجاالت استثناءات مطلقة حلق النفاذ إىل املعلومة وتكون خاضعة لتقدير املصلحة
العامة من تقديم املعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة ّ
لكل طلب ويراعى التناسب بني املصالح
املراد محايتها والغاية من مطلب النفاذ.

يتم إعالم طالب النفاذ بذلك بجواب مع ّلل وينتهي مفعول الرفض بزوال
ويف صورة الرفض ّ
أسبابه املب ّينة يف اجلواب عىل مطلب النفاذ.
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الفصل  :25ال يشمل النفاذ إىل املعلومة البيانات املتع ّلقة هبو ّية األشخاص الذين قدّ موا معلومات
هبدف اإلبالغ عن جتاوزات أو حاالت فساد.
الفصل  :26ال تنطبق االستثناءات املنصوص عليها بالفصل  24من هذا القانون.
عىل املعلومات الرضور ّية بغاية الكشف عن االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان أو جرائم
احلرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها ما مل يكن يف ذلك مساس باملصلحة العليا للدولة.
عند وجوب تغليب املصلحة العا ّمة عىل الرضر الذي يمكن أن يلحق املصلحة املزمع محايتها
لوجود هتديد خطري للصحة أو السالمة أو املحيط أو جراء حدوث فعل إجرامي.
الفصل  :27إذا كانت املعلومة مشمولة جزئ ّيا باستثناء منصوص عليه بالفصلني  24و 25من
هذا القانون فال يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب اجلزء املعني باالستثناء متى كان ذلك ممكنا.
الفصل  :28تصبح املعلومة التي ال يمكن النفاذ إليها عىل معنى أحكام الفصل  24من هذا
القانون قابلة للنفاذ وفقا لآلجال والرشوط املنصوص عليها بالترشيع اجلاري به العمل املتع ّلق
باألرشيف.
الباب اخلامس :يف الطعن يف قرارات اهليكل املختص بحق النفاذ إىل املعلومة.

(الفصول من  29إىل )31

شك ّ
ال ّ
وأن الدستور التونيس عرب الفصل  120فقرة  1م ّطة  4يمكّن األطراف يف نزاع قضائي من
إثارة دستورية القانون الذي سيقع تطبيقه عليها وهو ما يتيح للمحاكم إحالة هذه القوانني التي قد تكون
سابقة لصدور الدستور اجلديد إىل املحكمة الدستور ّية يف إطار ممارستها الختصاص الرقابة عن طريق
الدفع.
بيد أنه ال بدّ من إرساء آل ّية صلب املجلس الترشيعي لغربلة النصوص القانون ّية التي سبق صدورها
دستور  2014للنظر فيها عىل ضوء الفصل  49حتّى ال يقع إغراق املحكمة الدستور ّية هبذه الطلبات
خاصة ّ
وأن الدفع بعدم الدستور ّية قد متّت يف مرشوع قانون املحكمة الدستورية إحاطته برشوط مض ّيقة
ّ
عىل القضاء العادي الذي جيد نفسه يف هذه احلالة مق ّيدا وملزما برفع الدفع فورا إىل املحكمة دون أن
تكون له سلطة للنظر يف الدفوع.
املرشع الدستوري
ّ

ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق
تنص الفقرة األخرية من الفصل  49عىل أنّه “ال جيوز ّ
ّ
اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور”.
47

املرشع الدستوري الذي يكون ملزما حتت رقابة املحكمة الدستور ّية
ّ
يتوجه هذا املقتىض باخلطاب إىل ّ
بعدم تعديل املقتضيات الدستور ّية املتع ّلقة بحقوق اإلنسان وهو ما يربهن عىل “مكانة احلقوق يف أذهان
املؤسسني وعىل رغبتهم يف صوهنا من اخلرق واالنتهاك”.72
ّ

71

ونجد يف بعض الدساتري املقارنة مقتضيات مماثلة:

ّ
المتعلقة بالحقوق
تتضمن منع تعديل الفصول
اإلطار  :6أمثلة عن دساتير
ّ
دستور الربتغال

الفصل « :288قوانني التعديالت الدستور ّية حترتم احلدود التالية...
ج -احلقوق واحلريات والضامنات األساس ّية للمواطنني»...

دستور املغرب

الفصل « :175ال يمكن أن تتناول املراجعة األحكام املتع ّلقة بالدين اإلسالمي وبالنظام
امللكي للدولة وباالختيار الديمقراطي لأل ّمة وباملكتسبات يف جمال احلريات واحلقوق األساس ّية
املنصوص عليها يف هذا الدستور»
غري ّ
أن هذه الفقرة تطرح إشكاال بخصوص تأويلها .فهي ال تتحدّ ث عن فصول حمدّ دة بالدستور
وحر ّياته املضمونة يف هذا الدستور” وهي عبارة واسعة متكّن
بل تشري إىل “مكتسبات حقوق اإلنسان ّ
املتضمنة للحقوق
من اعتبار عدد كبري من مقتضيات الدستور غري قابل للتعديل فإضافة إىل الفصول
ّ
واحلريات (الباب الثاين دون الفصل  49نفسه والفصالن  6و  )108يمكن هلذه العبارة أن تشمل فصوال
تتعرض للسلطة القضائ ّية واملحكمة الدستور ّية
أخرى كالفصل  49نفسه فضال عن الفصول التي ّ
باعتبارها ضامنات أساس ّية حلقوق اإلنسان كام أنّه باإلمكان إقحام املقتضيات املتع ّلقة باهليئات الدستور ّية
املستق ّلة التي مت ّثل هي األخرى مكسبا من مكاسب حقوق اإلنسان ضمن الفصول غري القابلة للتعديل
إذا ما وقع تكريس هذا الفهم الواسع للنص .فهل ستذهب املحكمة الدستور ّية هذا املذهب؟ ال ّ
شك
ّ
النص الدستوري يسمح هلا بذلك.
وأن ّ
تضمن هذه العبارة جماال واسعا النطباق احلصانة ضدّ التعديل وال بدّ هنا من اإلشارة إىل ّ
أن
يمس من هذه احلقوق يف اجتاه اإلنقاص والتضييق بحيث
التعديل املحظور هو ذلك التعديل الذي ّ
يب نحو التوسيع فيها
يكون من املمكن تعديل هذه الفصول ذات العالقة بحقوق اإلنسان يف اجتاه إجيا ّ
71
72
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الفصل  114فقرة  1من الدستور التونيسّ :
«كل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس جملس ّنواب الشعب عىل املحكمة
مقرر هبذا الدستور».
الدستور ّية إلبداء الرأي يف كوهنا ال تتع ّلق بام ال جيوز تعديله حسبام هو ّ
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فالنص ال حيظر إلاّ التعديل الذي “ينال” من
وزيادة الضامنات أو أصناف جديدة من احلقوق واحلريات
ّ
مكتسبات حقوق اإلنسان .وبالتايل يمكن القول ّ
إن هذه احلصانة من التعديل ليست حصانة مطلقة متنع
أي ّ
تدخل جديد يف جمال هذه احلقوق بل هي حصانة مق ّيدة ال متنع غري التعديل
املرشع الدستوري من ّ
ّ
73
ّ
كرسها الدستور .
التي
اإلنسان
حقوق
ضامنات
م
ل
س
يف
نزوال
ّل
ك
يش
أن
شأنه
من
الذي
ّ
وبناء عليه فإنه يمكن القول ّ
يكرس مبدأ عدم جواز الرتاجع عن مكتسبات حقوق
إن الدستور ّ
اإلنسان.74

ب .اإلدارة
شك ّ
تتعرض مقتضيات الفصل  49إلاّ للترشيع غري أنّه ال ّ
وأن اإلدارة معن ّية كذلك بتطبيقه حيث
ال ّ
75
تفرض هرم ّية القواعد القانون ّية عىل السلطة الرتتيب ّية احرتام مقتضياته .

وال داعي للتدليل عىل ذلك يف هذا املوضع فالعديد من احلاالت التي نوردها كأمثلة ضمن هذا
تتعرض إىل تطبيق اإلدارة لعمل ّية حتديد احلقوق واحلريات سواء يف أعامهلا القانون ّية أو املادية.
العمل ّ
نتعرض يف مواضع مقبلة إىل الرقابة التي يامرسها القايض اإلداري عىل اهلياكل اإلدار ّية عند
وسوف ّ
قيامها هبذه األعامل الداخلة يف إطار الضبط اإلداري.

ومن ناحية أخرى ال بدّ من التذكري ّ
رئييس يف العمل الترشيعي بل
بأن احلكومة تضطلع عمل ّيا بدور
ّ
إنهّ ا متتاز بأولو ّية دستور ّية إىل جانب التحضري التقني ملشاريع القوانني .وهو ما يدفع إىل رضورة التفكري
يف متكني اإلدارة من آل ّيات تضمن احرتامها ملقتضيات الفصل  49عند إعدادها ملشاريع القوانني كام سبق
املرشع يف احرتام وتطبيق الفصل  .49حيث اقرتحنا إرساء آل ّية رقابة مسبقة
أن ب ّينّا عند ّ
التعرض إىل دور ّ
عىل دستور ّية التحديدات املقرتحة للحقوق واحلريات صلب مصالح الترشيع احلكوم ّية.
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يمكن تقريب هذه النظر ّية من نظر ّية األستاذ روبري كولب بخصوص القانون الدويل اإلنساين حيث يرى هذا األخري ّ
أن القانون
حمصن ضدّ النقص وهو املعنى الذي يعطيه لعبارة  intransgressibleالتي تستعملها حمكمة العدل
الدويل اإلنساين هو قانون ّ
الدول ّية لوصفه عوضا عن عبارة ( jus cogensالقواعد اإللزام ّية) التي تعني حصانة مطلقة يف مجيع االجتاهات متنع املساس هبذا
القانون سواء كان ذلك يف االجتاه اإلجيايب أو السلبي.

KOLB (R.), « Jus cogens, intangibilité, indérogeabilité, dérogation « positive » et « négative » »,
R.G.D.I.P., 2005-2, pp. 305-330.

انظر حول هذه املعاين:

MEJRI (Kh.), Le droit international humanitaire dans la jurisprudence internationale, Paris,
L’Harmattan, 2016, pp. 469-494.
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المخولة للرقابة على القوانين
السلط
ّ
ّ .2
 مبدئ ّيا بالقوانني ومضامينها وهو ما جيعل الرقابة عىل احرتامه رقابة عىل احرتام49 يتع ّلق الفصل
.)القانون للدستور أي رقابة دستور ّية وهو أمر موكول كام هو معلوم للمحكمة الدستور ّية (أ

ّ غري أنّه كام سبق أن ب ّينّا
املضمنة به ال تقف عند حدّ القانون بل تنطبق عىل األعامل
فإن الرشوط
ّ
.)الرتتيب ّية وهو ما جيعل القضاء العادي مسؤوال هو اآلخر عن ضامن احرتام هذا املقتىض الدستوري (ب

 القضاء الدستوري.أ
كانون الثاين” كر ّدة فعل عىل الواقع/ جانفي14“ برزت فكرة إنشاء حمكمة دستور ّية يف تونس بعيد
القانوين يف املرحلة التي سبقت هذا التاريخ والتي مت ّيزت بوجود املجلس الدستوري الذي مل يكن غري
 فكادت جتمع برامج األحزاب السياس ّية عىل اختالف مشارهبا بمناسبة.76هيكل لدى رئيس اجلمهور ّية
ّ انتخاب املجلس الوطني التأسييس عىل رضورة إنشاء حمكمة دستور ّية يف تونس وهو ما
ظل حارضا
14  مرورا بمسو ّدة2012 آب/ أوت6 املؤرخ يف
ّ طيلة فرتة إعداد الدستور انطالقا من مرشوع الدستور
/ جوان1 املؤرخ يف
ّ  ومرشوع الدستور2013 نيسان/ أفريل22  ومسو ّدة2012 كانون األول/ديسمرب
.2014 كانون الثاين/ جانفي27  وصوال إىل دستور2013 حزيران
خاصة باملحكمة الدستورية وردت بالقسم الثاين من الباب اخلامس
ّ وتضمن هذا الدستور أحكاما
ّ
.) من الدستور124  إىل118 املتع ّلق بالسلطة القضائ ّية (الفصول من

:حول املجلس الدستوري انظر

MDHAFAR (Z.), Le Conseil constitutionnel tunisien, Tunis, CREA, 1998 ; ABDENNADHER
(L.), « Le Conseil constitutionnel », Revue Servir, ENA-Tunis, n° 33, 2002, pp. 47 et ss. ; BEN
ACHOUR (R.), « Le Conseil constitutionnel tunisien », Mélanges J. Robert, Paris, Montchrestien,
1998, pp. 455 et ss. ; BEN ACHOUR (R.), « Le contrôle consultatif de la constitutionnalité
des lois par le Conseil constitutionnel tunisien », Mélanges J. Gicquel, Paris, Montchrestien,
2008, pp. 21 et ss. ; BEN HASSEN (I.), « Etat de droit et contrôle de la constitutionnalité », in.
Constitution et Etat de droit, ATDC, Tunis, 2010, pp. 199 et ss. ; BEN MRAD (H.), Commentaire
du décret instituant le Conseil constitutionnel de la république », A.J.T., n° 1-2, 1989, pp. 92 et
ss. ; BERTEGI (B.), « Le Conseil constitutionnel tunisien et la hiérarchie des normes », in. Le
droit constitutionnel normatif : développements récents, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 174 et
ss. ; TEBEI (M.), « Les droits constitutionnels et le Conseil constitutionnel tunisien », in. Les
droits constitutionnels, ATDC, Tunis, 2010, pp. 199 et ss. ; TEBEI (M.), Les normes de référence
du contrôle de la constitutionnalité dans les avis du Conseil constitutionnel, Mémoire de DEA
en droit public, FSJPST, 2007 ; SAYARI (M.), Le Conseil constitutionnel en Tunisie, Mémoire
de DEA en droit public, FSJPST, 1999 ; MEJRI (Kh.), «  Les avis du Conseil constitutionnel
tunisien en matière de traités internationaux » in. VIèmes journées maghrébines « Mustapha
Chaker », Association Tunisienne de Droit Constitutionnel, 6-7 mars 2008, www.atdc.org.tn.
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وال بدّ من التنويه بالنظر إىل هذا املعطى باملوقع اجلديد الذي أصبحت حتت ّله املحكمة الدستور ّية
ضمن البنية املؤسسات ّية يف البالد حيث أصبحت جزءا من السلطة القضائ ّية ّ
حتتل ضمنها موقعا متم ّيزا
تؤوله تأويال “يلزم مجيع
مكونات السلطة القضائ ّية نفسها باعتبارها حمكمة الدستور ّ
جيعلها تعلو باقي ّ
السلطات”.
املؤرخ يف
وتنزيال هلذه املقتضيات الدستور ّية صدر القانون األسايس عدد  50لسنة ّ 2015
 3ديسمرب/كانون األول  2015واملتع ّلق باملحكمة الدستورية.

األول باعتبارها “هيئة قضائية مستق ّلة ضامنة لعلو ّية الدستور
يقدّ م القانون املحكمة من خالل فصله ّ
كرس القانون عىل هدي الدستور
وحامية للنظام اجلمهوري الديمقراطي وللحقوق واحلريات” .وقد ّ
وظيفتني أساس ّيتني للمحكمة تتمثالن يف ضامن احرتام الدستور عرب تكريس الرقابة القضائ ّية عىل
السيايس عرب ما أسنده هلا من مهام “تعديل ّية” من ناحية
الدستور ّية من ناحية ويف ضامن استقرار النظام
ّ
أخرى.
كرس دستور  27جانفي/كانون الثاين  2014وعىل إثره القانون الرقابة عىل الدستورية بصنفيها أال
ّ
ّ
تطورا ملحوظا .ففي
ومها الرقابة عن طريق الدعوى والرقابة عن طريق الدفع وهو ما يمثل يف حدّ ذاته ّ
إطار النظام السابق غابت الرقابة البعدية (عن طريق الدفع) وشكت الرقابة القبل ّية من عدم النجاعة.
ّ
أهم النقاط يف هذا السياق هو كون الرقابة عن طريق الدفع تبقى ممكنة مهام كان موقف املحكمة
ولعل من ّ
من القانون قبل دخوله ح ّيز النفاذ فال توقف الدعوى الدفع .وهو ما حييل إىل تكامل رضوري بني صنفي
الرقابة ذاك املتع ّلق بالرقابة عن طريق الدعوى الذي يعبرّ عن هدف وقائي وذاك املتع ّلق بالرقابة عن
طريق الدفع والتي تنجم عن احتكاك النص بالواقع.
فأ ّما الرقابة عن طريق الدعوى فإنهّ ا صنف من الرقابة متارسه السلطات العامة لضامن علوية الدستور
من خالل طلب ّ
تدخل املحكمة الدستورية وهي رقابة ال تزال تشكو من نقائص وهنات عىل مستوى
تنظيم آثارها.
هتم املواطن بصورة
مه ّيتها يف إطار دولة القانون من اعتبارها آلية ّ
وأ ّما الرقابة عن طريق الدفع فتتأتى أ ّ
حلق من احلقوق املرتبطة بحق اإلنسان يف التقايض غري ّ
أن نجاعة هذه
مبارشة فإقرارها إنّام هو إقرار ّ
اآللية ترتبط برضورة إجياد نقطة التوازن بني ضامن احلق ونجاعة عمل املحكمة التي تسعى هي بدورها
إىل حتقيق توازن من نوع آخر هو التوازن بني السلط السياسية والذي يرهتن به استقرار النظام السيايس
ويمكن اعتباره لذلك من قبيل الوظيفة التعديل ّية هلذه املحكمة.

ّ
ويعبرّ عن هذه الوظيفة التعديل ّية صنفان من ّ
التدخل
تدخالت املحكمة يف هذا اإلطار ومها ّأوال
ّ
التدخل املرتبط بعرض املسألة عليها من قبل األطراف.
الوجويب والتلقائي وثانيا

ّ
التدخل الوجويب والتلقائي فيتع ّلق بمعاينة حاالت شغور منصب رئيس اجلمهورية ومعاينة
أ ّما
املوجهة إىل رئيس اجلمهورية .وأ ّما التدخل املرتبط بعرض األطراف
اخلطر الداهم والبت يف التهم
ّ
51

فيتمثل يف البت يف نزاعات االختصاص بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية وبني رئيس احلكومة
ورئيس اجلمهورية.
التطور امللحوظ الذي حققه دستور  27جانفي/كانون الثاين  2014ومن ورائه القانون
وبالرغم من
ّ
فإن شبح تسيـيـس املحكمة ال ّ
ّ
جتسمه من ناحية تركيبة املحكمة وإمكان ّية سيطرة
يظل حارضا وهو خطر ّ
األطراف السياسية عليها وتعكسه من ناحية أخرى مشموالت املحكمة.

تطرح تركيبة املحكمة بحدّ ة إشكال إمكانية سيطرة األطراف السياسية عليها حيث أنه من الواضح ّ
أن
ثلثي أعضاء املحكمة مع ّينون من قبل هيئات سياسية أال وهي رئيس اجلمهورية وجملس نواب الشعب.
وإن كان من املمكن التصدّ ي إىل هذه الفكرة من خالل القول باستقاللية القايض الدستوري املعـروف
خاصة مع تواصل مدّ ته بصورة
بـ“نكرانه جلميل” سلطة تعيـينه l’ingratitude du juge constitutionnel
ّ
تفوق مدّ ة السلطة التي قامت بتعيينه.
ويطرح تعيني هؤالء األعضاء من قبل جملس نواب الشعب واملجلس األعىل للقضاء إشكال
أقر مرشوع القانون انتخاب األعضاء الراجعني ّ
لكل جملس ّ
فإن طريقة
اإلجراءات املتّبعة لذلك .ولئن ّ
االنتخاب بالنسبة إىل جملس ّنواب الشعب مثال والتي تعتمد حسب الفصل  11من القانون عىل الرتشيح
التحزب.
ملحة خطر
ّ
من قبل الكتل النيابية تطرح بصورة ّ

وإن كان خطر سيطرة األطراف السياسية وخصوصا األغلبية احلاكمة عىل املحكمة حارضا بشدّ ة يف
ما يتع ّلق برتكيبة املحكمة فإنه غري غائب كذلك عن مشموالهتا واختصاصاهتا .ويتع ّلق خطر التسيـيـس
من خالل مشموالت املحكمة الدستورية بجانبني اثنني.
فيهم عملية حتريك الدعوى وما يؤ ّدي إليه حرصها يف السلط السياسية و أ ّما
أ ّما اجلانب ّ
األول ّ
فيخص موضوع الدعوى وعدم إتاحة الرقابة الوجوبية هلا عىل ّ
كل النصوص.
اجلانب الثاين
ّ
أ ّما حرص حتريك الدعوى يف السلط السياسية فيتبينّ من خالل الدستور والقانون يف األفكار التالية.

التعهد التلقائي .ومن املالحظ يف هذا السياق ّ
أن الدستور الذي مل
ّأوالّ :
كف يد املحكمة عن إمكان ّية ّ
ينص رصاحة عىل إمكان ّية نظر املحكمة تلقائ ّيا يف الدستور ّية ال يمنع عنها ذلك يف املقابل بحيث يمكن أن
ّ
التعهد التلقائي لغلق الباب أمام مرور قوانني
ينص القانون دون أن تكون يف ذلك خمالفة للدستور عىل
ّ
ّ
(خاصة يف ّ
ظل االئتالف
النواب املطلوب للطعن فيها
ّ
تكون عدم دستور ّيتها واضحة ومل يتح ّقق عدد ّ
املوجود اليوم صلب جملس ّنواب الشعب).

ثانيا :قطع التواصل بني املحكمة واملواطن .وهنا نشري إىل غياب الطعن املبارش من قبل األفراد عن
دستور  2014يف حني طرحت هذه اإلمكانية يف الصيغ املختلفة التي عرفها قبل إصداره.
ثالثا :قرص يد املعارضة يف حتريك الدعوى واللجوء إىل املحكمة فعدد  30نائبا املشرتط لتحريك
الدعوى والذي يبدو يف املطلق معقوال أضحى يف ّ
ظل تقارب الكتلتني الكبريتني داخل جملس ّنواب
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الشعب عددا مرتفعا قد ال يتح ّقق بسهولة بام قد يسمح بتمرير قانون غري دستوري ويضحي الطعن فيه
غري ممكن إلاّ يف إطار الدفع.
بأي دور .إذ يمنح الفصل  120من الدستور للمحكمة
رابعا :قطع الطريق أمام القضاء العادي للقيام ّ
اختصاصا حرص ّيا يف مراقبة الدستور ّية بام يقطع الطريق أمام إمكان ّية نظر املحاكم العاد ّية يف دستور ّية
فصلها القانون يف إطار
القوانني .كام أحاط الفصل  121من الدستور الدفع بعدم الدستور ّية برشوط ّ
التضييق عىل القضاء العادي الذي غدا مق ّيدا وملزما برفع الدّ فع فورا إىل املحكمة دون أن تكون له سلطة
للنظر يف الدفوع كام يتجلىّ ذلك من خالل الفصل  56من القانون.
أن املحكمة ال تستطيع ممارسة رقابة وجوب ّية عىل مجيع ّ
وأ ّما بخصوص الدعوى فإنّه من الواضح ّ
ألن
واليتها ليست إجبارية حسب الدستور ومن بعده القانون إلاّ يف حدود مبادرات تعديل الدستور والنظام
الداخيل ملجلس ّنواب الشعب أ ّما القوانني عاد ّية كانت أو أساس ّية فهي غري واجبة العرض وكذلك احلال
بالنسبة إىل االتفاقيات الدول ّية.

ب .القضاء العادي
املضمنة بالفصل  49عند حدّ القانون بل تنطبق عىل األعامل الرتتيب ّية كام أسلفنا وهو
ال تقف الرشوط
ّ
ما جيعل القضاء العادي مسؤوال هو اآلخر عن ضامن احرتام هذا املقتىض الدستوري.

ومت ّثل الرقابة القضائ ّية ضامنة جوهر ّية مرتبطة بتحديد احلقوق يف ّ
كل األنظمة الديمقراط ّية الراسخة
ّ
للتدخل الترشيعي (بمعنى أنّه حيتوي عليها كإحدى الضامنات) والحقة (وهي الرقابة
وهي رقابة حمايثة
التي يامرسها القضاء عادة).
احلق أو احلر ّية وجمال انطباقه والسلط
وخيتلف القايض املسؤول عن هذه الرقابة حسب طبيعة ّ
ّ
املتدخلة فيامرسها يف حاالت القايض العديل ويف حاالت أخرى القايض اإلداري.

وجيدر هنا التذكري ّ
بأن عنارص الفصل  49تعترب عموما من املبادئ الثابتة يف فقه قضاء املحاكم
التونسية بحيث يمكن القول ّ
إن فكرة الفصل  49قد وقع إرساؤها يف فقه القضاء التونيس منذ أمد طويل
ولو بصورة ضبابية بعض اليشء وبيشء من التفاوت بني القضاء العديل والقضاء اإلداري.
القضاء اإلداري

كرس القضاء اإلداري التونيس مبدأ مفاده ّ
أن احلرية هي املبدأ واحلدّ منها ال يكون إلاّ استثناء.77
ّ
وبناء عليه ّ
فإن القايض اإلداري كان دائم احلرص عىل أن ال يقع املساس من احلقوق إلاّ بقانون (التحفظ
استقر فقه قضاء املحكمة
الترشيعي) وأن يقع تأويل االستثناءات املسموح هبا تأويال ضيقا“ :حيث
ّ
77

املحكمة اإلدارية جتاوز سلطة قرار عدد  3879صادر يف  14مارس/آذار  1995رشكة كريشان وأبناؤه ضد رئيس بلدية
القرصين م .ص .128
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اإلدارية عىل اعتبار ّ
أن احلق يف احلصول عىل جواز سفر من احلقوق األساسية لكل مواطن تونيس بحكم
ارتباطه بحرية التنقل خارج البالد التي ضمنها الفصل  10من الدستور وبالتايل فإنه ال يسوغ إهداره إلاّ يف
تؤول االستثناءات التي من شأهنا أن حتول دون متكني املواطن من هذا
حدود ما جييزه القانون رصاحة عىل أن ّ
78
أقرت املحكمة ّ
أن رفض اإلدارة تسليم املعني رخصة حفر بئر داخل
احلق تأويال ض ّيقا”  .ويف أحد قراراهتا ّ
حديقة منزله يكون من صنف القرارات اإلدارية غري الرشع ّية والتي يتوجب الغاؤها إذ ّ
أن مثل هذا القرار
وإن اختذ عىل أساس تراتيب حفظ الصحة العمومية فإنه ال يرتقي إىل صنف القرارات الرشعية لغياب قاعدة
قانونية توجب احلصول عىل رخصة إدارية قصد حفر بئر داخل املساكن الفردية .79ويف قرار آخر اعتربت
املحكمة أن قرار الوزير باشرتاطه إلزام املرتشحني الناجحني يف مناظرة انتداب ألساتذة تعليم عال باإلقامة
أي قانون”.80
بمركز عملهم “يكون قد وضع قيدا ملبدأ حرية اختيار مقر اإلقامة وهو استثناء مل يأذن به رصاحة ّ

تتحصن هبا اإلدارة فرأى يف أحد
كام س ّلط القايض اإلداري رقابته عىل موجبات التحديد عندما
ّ
“أن اقتصار جهة اإلدارة يف دعوى احلال عىل اإلشارة إىل ّ
قراراته ّ
أن قرار رفض متكني املقام يف حقه من
أن املعني باألمر حمل حتفظات أمنية دون أن تقيم الدليل عىل ّ
جواز سفر قد اختذ باعتبار ّ
أن سفره من
شأنه النيل من النظام واألمن العامني أو من سمعة البالد التونسية ...ودون متكني املحكمة من معرفة
تلك التحفظات األمنية واخلوض يف مدى وجاهتها رغم مطالبتها أثناء التحقيق يف القضية بتحديدها
حيمل املحكمة عىل اعتبار قرارها غري مرتكز عىل سند سليم من الواقع والقانون وإلغاء القرار املطعون
فيه عىل ذلك األساس” .81وما ذلك إلاّ للحدّ من السلطة التقديرية املفرطة التي قد تلجأ إليها اإلدارة
يف استعامهلا وتأويلها ملوجبات التحديد .ففي  2006عبرّ القايض اإلداري عن موقفه من رشع ّية املنشور
عدد  102لسنة  1986الصادر يف  19أكتوبر/ترشين األول  1986عن وزير الرتبية والتعليم والبحث
العلمي واملتعلق بمظهر املدرسني واألعوان اإلداريني والتالميذ كاآليت“ :وحيث تضمن املنشور قاعدة
جديدة تتع ّلق باهلندام وردت يف صيغة مبهمة مل يسبق التعرض إليها بنص ترشيعي يضبط يف كنف احرتام
املقتضيات الدستورية ...ما يمكن اعتباره تطرفا يف اهلندام األمر الذي يفتح لإلدارة سلطة تقديرية غري
حمدودة يف تطبيق ذلك املنشور مما ينتج عنه هتديد للحريات األساسية ومنها حرية املعتقد املضمونة
دستوريا واستعامله مطية للتضييق من احلقوق واحلريات الفردية .وحيث يكون ذلك املنشور بناء عىل
ما سبق عرضه خمالفا للدستور األمر الذي يؤول إىل عدم رشعية القرار املطعون فيه وتعني إلغاؤه هلذا
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املحكمة اإلدارية جتاوز سلطة قرار عدد  18509-1صادر يف  19نوفمرب/ترشين الثاين  2009بلعيدي ضد وزير الداخلية
والتنمية املحلية غري منشور.

80

املحكمة اإلدارية ،جتاوز سلطة ،قرار عدد  1887صادر يف  27جوان/حزيران  ،1990رافع بن عاشور ومن معه ضد وزير الرتبية
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املحكمة اإلدارية ،جتاوز سلطة ،قرار عدد  16398-1صادر يف  30جانفي/كانون الثاين  ، 2009الورغي يف حق ابنه القارص
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السبب” .82غري ّ
أن القايض رسعان ما تراجع عن هذا املوقف من املنشور معتربا يف  2008بمناسبة
املدرسة يف املنشور نفسه مبارشة ّ
أن هذا املنشور “يعدّ متطابقا مع واجب التحفظ
قضية طعنت فيها نفس ّ
83
ومسايرا ملا يستوجبه حتقيق أهداف النظام الرتبوي والتعليمي” .
ويف تطبيق مبارش لفكرة التناسب اعترب القايض اإلداري أن تدابري الضبط اإلداري تكتيس صبغة
استثنائية “القرتاهنا بمامرسة احلريات العامة” .84وبالتايل ّ
فإن تدابري الضبط اإلداري “ختضع إىل رقابة
املالءمة التي تقوم عىل التثبت من توفر ركن الرضورة بمناسبة اختاذها والترصيح بعدم رشعيتها متى
تبني أهنا مل تكن رضورية ملواجهة خماطر اإلخالل بالنظام العام” .85ممكّنا نفسه إذن من رقابة قصوى
اعترب القايض ّ
أن اختاذ اإلدارة لقرار يقيض بغلق حمل معد للتجارة باجلملة بدعوى تعطيله حلركة املرور
بحكم تواجده وسط املدينة ال يمكن اعتباره قرارا رشعيا نظرا إىل ّ
أن اإلدارة كان عليها “توخي التدرج
يف اختاذ التدابري التي تستلزمها رضورة التوفيق بني املحافظة عىل النظام العام وممارسة حرية التجارة
والصناعة” .86وما هذه إلاّ أمثلة عىل جتذر فكرة الفصل  49وروحه يف فقه القضاء اإلداري يف تونس قبل
قضائي ثابت.
صدور دستور  87 2014ووجوده باعتباره مبدأ فقه
ّ

اإلطار  :7مقتطفات من فقه القضاء اإلداري (قرارات غير منشورة)
 املحكمة اإلدارية حكم استئنايف قضية عدد  26856صادر يف  23ماي/أيار 2009«وحيث ولئن مل تفصح اجلهة املدّ عى عليها عن السند القانوين للقرار املطعون فيه فقد بينت من
خالل التقارير التي أدلت هبا يف القضية ّ
أن الباعث عىل إصداره هو اإلخالل بالنظام العام اجلاميل
وبالرشوط الصحية األساسية واحلفاظ عىل امللك العمومي للطرقات.
استقر فقه قضاء هذه املحكمة عىل اعتبار أنه إذا أفصحت اإلدارة عن أسباب قرارها
وحيث
ّ
ّ
مدعوا للتحقق من مدى مطابقتها للقانون وأثر ذلك يف النتيجة التي
فإن القايض اإلداري يكون
ّ
انتهت إليها من خالل إجراء رقابته التي متتدّ يف ميدان الضبط اإلداري إىل حدّ التثبت من مدى
تناسب التدابري املتخذة بعنواهنا مع الظروف التي حفت هبا واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها.
82

املحكمة اإلدارية ،جتاوز سلطة ،قرار عدد  10976-1صادر يف  9ديسمرب/كانون األول  ، 2006العدايل ضد وزير الرتبية
والتكوين ،غري منشور.
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املحكمة اإلدارية ،جتاوز سلطة ،قرار عدد  26856صادر يف  23ماي/أيار  ، 2009رئيس بلدية املهدية ضد الظريف ،غري منشور.
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املحكمة اإلدارية ،جتاوز سلطة ،قرار عدد  10629-1صادر يف  24جانفي/كانون الثاين  ، 2008العدايل ضد وزير الرتبية
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وحيث ّ
أن تدابري الضبط اإلداري بحكم اكتسائها صبغة استثنائية القرتاهنا بمامرسة احلريات
العامة ختضع إىل رقابة املالءمة التي تقوم عىل التثبت من توفر ركن الرضورة بمناسبة اختاذها
والترصيح بعدم رشعيتها متى تبني أهنا مل تكن رضورية ملواجهة خماطر اإلخالل بالنظام العام.
وحيث ّ
تذرع به املستأنف من إخالل عربة املستأنف ضدّ ها بالنظام العام اجلاميل ليس من
أن ما ّ
شأنه تربير االمتناع عن الرتخيص هلا يف استغالهلا طاملا أنه مل يتو ّفق يف إقامة الدليل عىل ّ
أن املظهر
العام للشارع املراد االنتصاب به يعكس انتهاج أسلوب عام يف تنظيمه وهتيئته يتناىف مع تركيزها.
وحيث واحلال ما تقدّ م ذكره يكون ما قدّ مه املستأنف من أسانيد قارصا عن بيان وجه الرضورة
يف إجراء رفض الرتخيص الذي جنحت إىل اعتامده ومراعاة التوفيق بني احلفاظ عىل النظام العام
وممارسة حرية التجارة والصناعة من خالله األمر الذي يكون معه القرار املطعون فيه مفتقرا إىل
سنده الرشعي وحر ّيا باإللغاء من هذه الناحية وفق ما خلصت إىل ذلك حمكمة البداية»
 -املحكمة اإلدارية توقيف تنفيذ القضية عدد  413108صادر يف  22فيفري/شباط 2010

وقع إيقاف الطالب من طرف إدارة احلدود واألجانب بتهمة اجتياز احلدود خلسة وإحالته
عىل القضاء .أصدرت حمكمة ناحية تونس حكام بعدم سامع الدعوى يف شأنه ولكنه بقي قيد
حتصنت اإلدارة بكون املعني باألمر وهو مغريب اجلنسية
االحتفاظ لدى إدارة احلدود واألجانبّ .
تونيس النشأة واالنتامء يشكل خطرا عىل األمن العام دون اإلدالء بام يفيد ذلك.
أي رابطة
«وحيث أنه بالنظر إىل طبيعة األفعال املنسوبة للعارض من جهة وإىل كونه مل تبق له ّ
عائلية بالقطر املغريب من جهة أخرى ّ
فإن قرار الرتحيل الذي استهدفه سوف ينال يف صورة تنفيذه
بصفة مشطة وغري متناسبة مع األهداف التي يرمي إليها من حقه يف التمتع بحياة عائلية عادية ممّا
جيعل األسباب التي استند إليها املطلب تبدو جدّ ّية يف ظاهرها.

وحيث ّ
أن القرار املذكور من شأنه أن يتسبب للعارض يف نتائج يصعب تداركها األمر الذي يتجه
معه االستجابة للمطلب الراهن».
 املحكمة اإلدارية ابتدائي القضية عدد  10722 -1صادر يف  7جويلية/متوز 2010تتمثل القضية يف طعن باإللغاء يف قرار إيقاف املدّ عي بمركز رشطة واحتجازه ملدّ ة أربع ساعات
حتى انتهاء زيارة رئيس اجلمهورية للمدينة.

«وحيث يستخلص من مجلة املعطيات املبينة بامللف ّ
أن إيقاف املدعي بمركز الرشطة مل يكن هبدف
البحث أو التحري يف جريمة أو الوقاية من حصوهلا...وإنّام يندرج يف إطار اإلجراءات األمنية
الرضورية لتحقيق النظام العام واملحافظة عليه بمناسبة زيارة رئيس اجلمهورية ملدينة املنستري
ويتنزل بالتايل يف إطار الضبط اإلداري وهو ما يعكس وجود قرار إداري يف هذا الصدد...
ّ
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وحيث ّ
استقر
أن ممارسة اإلدارة لنشاط الضبط اإلداري خيضع إىل جمموعة من الضوابط التي
ّ
عليها فقه القضاء اإلداري والتي تقتيض رضورة تق ّيد اإلدارة بالقواعد الترشيعية املنظمة للحقوق
ربرها مقتضيات النظام العام ومستوجبات الرضورة.
واحلريات وألاّ حتدّ منها إلاّ يف حدود ضيقة ت ّ

وحيث متّت مطالبة اإلدارة املدّ عى عليها أثناء التحقيق يف القضية بتقديم األسباب القانونية التي
حدت هبا إىل اختاذ قرارها املطعون فيه غري أهنا امتنعت عن ذلك وحيث بقيت أوراق امللف خالية
ممّا يبينّ رضورة اللجوء إىل إيقاف املدّ عي واالحتفاظ به بمركز الرشطة مدّ ة أربع ساعات األمر
الذي يعدو معه القرار املنتقد فاقدا ّ
قانوين سليم ومتعينّ اإللغاء».
لكل أساس
ّ

وعىل إثر صدور دستور  2014سنحت الفرصة للقايض اإلداري بتطبيق الفصل  49بمناسبة قرار
توقيف تنفيذ قرار منع عقد مؤمتر حزب التحرير الداعي إىل إقامة دولة اخلالفة الصادر يف  3جوان/
حزيران  .2016وتفيد وقائع القضية ّ
حتصله
أن حزب التحرير الذي ّقرر عقد مؤمتره السنوي كعادته منذ ّ
املرة برفض وزارة الداخلية فتقدّ م إىل القضاء مطالبا بتوقيف تنفيذ
عىل تأشرية للعمل القانوين جوبه هذه ّ
قرار الرفض هذا نظرا ملخالفته للقانون مربزا أنه ال وجود لتهديد لألمن العام من خالل عقد احلزب
ملؤمتره ّ
وأن الغرض احلقيقي من قرار الرفض هو تعطيل إبرام املؤمتر وهو ما سيشكّل رضرا فادحا
متسكت وزارة الداخلية ّ
خيوالن هلا منع هذه
بأن قانون االجتامعات وحالة الطوارئ ّ
للحزب .يف املقابل ّ
التظاهرات فضال عن ّ
أن شعار املؤمتر الداعي إىل إقامة دولة اخلالفة يعترب حتريضي ّا ويمثل بالتايل مساسا
خطريا بالنظام العام .بالعودة إىل الفصل  37من الدستور أكّد القرار عىل ّ
أن حر ّية االجتامع مضمونة
أن هذه احلرية متارس طبقا للفصل  49من الدستور .وعليه فقد اعترب ّ
وبرسعة كبرية أشار إىل ّ
أن هتديد
األمن هو سبب ممكن للحدّ من حر ّية االجتامع ولكنّه مرشوط .وبالتايل ّ
فإن تو ّقع اإلخالل باألمن أو
النظام العام ال يمكن أن يستند إىل شعار احلزب أو املؤمتر بام ّ
أن فكرته موجودة يف النظام األسايس الذي
ّ
يمس املؤمتر من
ترجح يف قض ّية احلال فرض ّية أن ّ
رخص عىل أساسه للحزب بمامرسة نشاطاته وال وثائق ّ
النظام العام.
القضاء العديل

تبدو فكرة التناسب ّ
أقل ّ
جتذرا لدى القايض العديل ويتّسم موقفه هبذا اخلصوص بالتذبذب .فهو
كرس بصفة تدرجيية مبادئ عديدة تدور يف فلكه ففي أحد
يتعرض مبارشة إىل مبدأ التناسب فقد ّ
وإن مل ّ
88
قراراهتا املبدئ ّية الصادر يف  3ديسمرب/كانون األول  1966كرست حمكمة التعقيب بدوائرها املجتمعة
قاعدة رقابة حمكمة التعقيب عىل قرارات دائرة االهتام جاعلة من حرية األفراد واملساس هبا من خالل
قرارات صادرة عن دائرة االهتام كاإليقاف التحفظي عمال خاضعا لرقابة حمكمة القانون .وقد أسس هذا
مستقر وأهلم املرشع ليقوم بتنقيح القانون اجلزائي يف اجتاه متكني املتهم من ضامنات حتى
القرار لفقه قضاء
ّ
88

قرار تعقيبي عدد  5088صادر عن الدوائر املجتمعة ملحكمة التعقيب يف  3ديسمرب/كانون األول .1966
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يف حالة تقييد حريته من قبل القايض .89وقد أكّدت حمكمة التعقيب عىل هذا املبدأ يف قض ّية سامي الفهري
األول عدد  7212الصادر
حني نقضت قرار دائرة اإلهتام القايض بسجن املتهم من خالل القرار التعقيبي ّ
يف  28نوفمرب/ترشين الثاين  2012والقرار التعقيبي الثاين الصادر يف  5أفريل/نيسان .2013
ويف سياق آخر اتسم موقف حمكمة التعقيب باخلطورة عىل حرمة املسكن حني اعتربت يف أحد
قراراهتا ّ
أن عمليات التفتيش التي أجريت دون احرتام اإلجراءات الترشيعية ال ينتج عنها بطالن ما
90
أجري من أبحاث أو بطالن او إلغاء ما وقع مجعه أثناء التفتيش من أد ّلة وقرائن  .ويبقى موقف حمكمة
التعقيب من مسألة زواج املسلمة بغري املسلم وهي املسألة املتصلة بحرية االختيار دليال قائام عىل تذبذب
خيص نظرهتا للحدود الواقعة عىل احلريات حيث قاربتها أحيانا من منطلق الرشيعة
حمكمة التعقيب يف ما ّ
92
اإلسالم ّية 91وأحيانا من زاوية حقوق اإلنسان الكون ّية .

وبصفة غري مبارشة يمكن إجياد فكرة الفصل  49يف فقه قضاء حماكم األصل التي وعىل عكس ما
استقر عليه فقه قضاء حمكمة التعقيب منذ قرار “حورية” 93من تأويل واسع للفصل  88من جملة األحوال
ّ
الشخصية يضيف إىل القتل العمد كامنع لإلرث مانعا آخر هو اختالف الدين رفضت بعضها هذا احلدّ
من احلرية الدين ّية كاملحكمة االبتدائية بتونس يف  18ماي/أيار  2002وحمكمة االستئناف بتونس يف 14
جوان/حزيران  .2002ح ّيثت املحكمة االبتدائية قرارها كاآليت ”:حيث ّ
أن إقصاء أرملة مورث أطراف
النزاع من زمرة الورثة بناء عىل معتقدها الديني زمن افتتاح الرتكة يتعارض مع الفصل  88م.أ.ش .الذي
حدّ د موانع اإلرث وحرصها يف القتل العمد ممّا يلزم معه عدم التوسع يف جماله عمال بالفصل  540م.إ.ع.
 ...وحيث ّ
أن العمل بالدين كامنع من موانع اإلرث يؤ ّدي جلعل هذا احلق مع ّلقا عىل معتقد الشخص
ممّا قد يؤ ّدي به إىل الضغط عىل حريته يف اختيار دينه سعيا وراء ضامن نصيبه من الرتكة كام ّ
أن العمل
هبذا املانع يؤ ّدي باملحكمة كلام كان نزاع إىل إجبار املتقاضني عىل الترصيح بديانتهم وهو ما يتعارض مع
واجب احرتام الشعور الديني ورضورة بقائه يف إطار اإليامن الباطني للفرد .وحيث ّ
أن تأويل الفصل
 88م.أ.ش .كام تتمسك به املدعيتان يؤ ّدي لو وقع العمل به إىل خرق الفصل السادس من الدستور
وذلك بخلق صنفني من التونسيني :صنف له أهلية املرياث العتناقه نفس ديانة مورثه وصنف ممنوع
من املرياث ملجرد ممارسته أحد حرياته األساسية” .وقد اعتمدت حمكمة االستئناف عىل تعليل مشابه

89

انظر منى التابعي« ،احلريات الفردية أمام حمكمة التعقيب» ،ضمن مؤ ّلف مجاعي حتت إرشاف وحيد الفرشييش ،احلريات الفردية.
تقاطع املقاربات ،اجلمعية التونسية للدفاع عن احلريات الفردية ،تونس ،2014 ،ص  194-164و زهري اسكندر« ،مراقبة حمكمة
التعقيب لإليقاف التحفظي» ،نصف قرن من القانون اجلزائي ،أشغال امللتقى يومي  25و 26نوفمرب/ترشين الثاين  2010بكلية
العلوم القانونية واالقتصادية والترصف بجندوبة ،منشورات جممع األطرش للكتاب املختص ،ص .255-247

91

قرار تعقيبي جزائي عدد  7759مؤرخ يف  27جوان/حزيران  1973وقرار تعقيبي مدين عدد  9658مؤرخ يف  8جوان/حزيران
.2006

90

قرار تعقيبي جزائي عدد  4560مؤرخ يف  9ماي/أيار .1984

92

قرار تعقيبي مدين عدد  31115مؤرخ يف  5فيفري/شباط .2009
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لتعليل املحكمة االبتدائية لدحض التأويل الواسع للفصل  88م.أ.ش .يف قرارها سابق الذكر.94
التوجه يف تأويل الفصل  88م.أ.ش .أصدرت حمكمة التعقيب قرارها عدد
ويف انتصار واضح هلذا
ّ
 4266يف  28أكتوبر/ترشين األول  2014يف قضية “األرملة مادلني” ناقضة حكم حمكمة االستئناف
بتونس الصادر حتت عدد  23661يف  30جانفي/كانون الثاين  2013حيث قضت بعدم صحة التأويل
الواسع للفصل  88حميلة القضية من جديد إىل حمكمة االستئناف بتونس التي د ّعمت بدورها هذا املوقف
يف قرارها الصادر حتت عدد  91659يف  1نوفمرب/ترشين الثاين  .2016وأسست املحكمتان رفضهام
لالختالف يف الدين كامنع من موانع اإلرث عىل أن القوانني املكرسة الستثناءات ختضع لقاعدة التأويل
نص ال يقرر رصاحة اختالف الدين كامنع لإلرث .كام ذكّرتا بالطبيعة
الض ّيق وهو ما يمنع التوسع يف فهم ّ
الوضع ّية للقانون التونيس التي متنع اعتبار الرشيعة مصدرا من مصادره وباملبادئ األساس ّية للنظام
وأي متييز عىل أساس الدين.95
أي مساس من حر ّية املعتقد ّ
القانوين التونيس التي حتول دون ّ

ليست فكرة الفصل  49بغريبة إذن عن املنظومة القانونية التونسية ولك ّن تطبيقها كان متسام بالضبابية
دستوري
حتولت هذه الفكرة اهلالم ّية إىل مبدأ
ّ
والتذبذب .ومع إدراج الفصل  49ضمن دستور ّ 2014
توجهه كام جيرب املرشع واإلدارة عىل تفعيل مضمونه.
واضح املعامل جيرب القايض مهام كان ّ

94
95

انظر بخصوص هذين القرارين وغريمها :مالك الغزواين« ،من فقه القضاء حول احلقوق األساسية» ،م.ق.ت، 2002 ،.
ص .26-1
انظر بخصوص هذين القرارين:

BEN ACHOUR (Sana), «Vers la fin de l›empêchement à l›héritage du conjoint non-musulman?»,
www.leaders.com.tn/article/22321-sana-ben-achour-vers-la-fin-de-l-empechement-a-heritagedu-conjoint-non-musulman.
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الجزء الثاني

مضمون الفصل 49

استقر الرأي
حيتوي الفصل  49عىل جمموعة من الضامنات ترافق عملية حتديد احلقوق واحلريات
ّ
أي حدّ يتع ّلق باحلقوق واحلريات.
اليوم عىل اعتبارها مراحل مرتاكبة ومتسلسلة يف احلكم عىل رشعية ّ
األول) ويف رشوط
وتتمثل هذه الضامنات يف رشوط شكل ّية تعرف بـ“التحفظ الترشيعي” (الباب ّ
جوهرية دأب الفقه املقارن عىل تسميتها بـ“حدود احلدود” (الباب الثاين).
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األول
الباب
ّ

التحفظ التشريعي
ّ

61

ظهر مفهوم التحفظ الترشيعي (أو االختصاص الترشيعي احلرصي)  Gesetzesvorbehaltكمبدأ
من املبادئ األساس ّية يف القانون الدستوري األملاين منذ القرن التاسع عرش 96وامتدّ إىل عديد النصوص
الدستورية والدولية كامليثاق الكندي للحقوق واحلريات الذي يضمن من خالل ما ّدته األوىل احلريات
يقرها القانون ”...ودستور جنوب إفريقيا
واحلقوق “الواردة يف بنوده فقط ضمن احلدود املعقولة التي ّ
الذي ال جييز يف فصله السادس والثالثني تقييد احلقوق “إلاّ بمقتىض قانون يط ّبق عىل الناس كا ّفة” .كام
وقع التنصيص عىل االختصاص الترشيعي احلرصي ضمن االتفاق ّية األوروبية حلقوق اإلنسان من خالل
املواد من  )2( 9إىل  )2( 11وميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساس ّية صلب املادة  .)1( 52واملبدأ هو
أقرهتا مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التق ّيد
عالوة عىل ذلك أحد املبادئ األساس ّية التي ّ
97
الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياس ّية يف صياغة حتيل إىل استقرار هذا الرشط
كمبدأ من مبادئ القانون الدويل يف وضعه الراهن.98
ويسعى هذا الرشط إىل جتنّب اعتباطية ّ
تدخل السلطات العا ّمة يف احلقوق واحلريات واملخاطر
املرتبطة بصبغته غري املتو ّقعة.99

وبالتايل ّ
فإن التحفظ الترشيعي ال حييل فقط إىل وجود قانون حيدّ من احلقوق واحلريات كرشط من
خاصة هبذا القانون نفسه حتيل إىل اعتبارات تتع ّلق بجودة
رشوط تقييدها بل يمتدّ إىل فرض رشوط
ّ
الترشيع .فالقانون الالزم للحدّ من احلقوق واحلريات ال يمكن أن يقترص عىل االستجابة لرشوط القانون
أهم من وجود القانون نفسه .وعليه ّ
فإن تطبيق هذا
الشكل ّية بل جيب أن تتو ّفر فيه رشوط ما ّد ّية تبدو ّ
الرشط يستدعي التث ّبت يف مرحلة أوىل من وجود القانون ويف مرحلة ثانية يف تو ّفر القانون عىل الرشوط
املا ّد ّية املستوجبة.

 .1وجود القانون
نص عىل
تنص الفقرة  15من مبادئ سرياكوزا عىل أنّه “ال جيوز تقييد ممارسة حقوق اإلنسان إال إذا ّ
ّ
ذلك قانون وطني .”...كام تؤكّد عىل ذلك اللجنة اخلاصة بحقوق اإلنسان صلب األمم املتحدة عندما
تنوه ّ
ينص عليها القانون” .100ويف مناسبة أخرى متع ّلقة بحرية التنقل
بأن “القيود املفروضة جيب أن ّ
ّ
تعرضت اللجنة نفسها إىل نفس هذا املعنى قائلة “والبدّ للقانون نفسه من أن حيدّ د األوضاع التي جيوز
ّ
ينص عليها القانون أو التي ال تتسق مع متط ّلبات الفقرة  3من
فيها احلدّ من احلقوق  ...فالقيود التي ال ّ
96

األول يف  1295قرارا داعام للرشعة الكربى
ويمكن إرجاع ظهوره إىل هناية القرن الثالث عرش بإنجلرتا حيث أعلن امللك إدوارد ّ
أي رضيبة جديدة دون موافقة الربملان.
يتعهد من خالله أن ال يقع رفع ّ
ّ

97

الفقرات من  15إىل .18

99

برينستورف (يوخن فون) ،املرجع السابق ،ص .4

FRISON (D.), Histoire constitutionnelle de la Grande-Bretagne, Paris, 2005, pp. 22-23.

98

انظر الفقرة  6من مبادئ سرياكوزا« :ويرى املشرتكون ّ
أن هذه املبادئ تبينّ احلالة الراهنة للقانون الدويل باستثناء التوصيات التي
أشري إليها باستعامل الفعل «يتعينّ » بدال من «ال جيوز» (أو «جيب»)» (اإلضافة بني قوسني من عندنا).

 100التعليق العام رقم  )1993( 22املادة  ، 18الفقرة .8
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النص الصادر عن
املادة  12ستم ّثل انتهاكا للحقوق املكفولة بموجب الفقرتني  1و .101”2ويعني القانون ّ
يؤهل الفصل  65من الدستور السلطة
املؤهلة إلصدار القوانني أي السلطة الترشيع ّية .ويف تونس ّ
السلطة ّ
الترشيعية اختاذ نوعني من القوانني .حيث “تتخذ شكل قوانني عاد ّية النصوص املتع ّلقة بـ  -إحداث
أصناف املؤسسات واملنشآت العمومية واإلجراءات املنظمة للتفويت فيها – اجلنس ّية – االلتزامات املدنية
والتجارية – اإلجراءات أمام خمتلف أصناف املحاكم – ضبط اجلنايات واجلنح والعقوبات املنطبقة عليها
وكذلك املخالفات املستوجبة لعقوبة سالبة للحرية – العفو العام – ضبط قاعدة األداءات واملسامهات
ونسبها وإجراءات استخالصها – نظام إصدار العملة – القروض والتعهدات املال ّية للدولة – ضبط
الوظائف العليا – الترصيح باملكاسب – الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني والعسكريني
– تنظيم املصادقة عىل املعاهدات – قوانني املال ّية وغلق امليزانية واملصادقة عىل خم ّططات التنمية – املبادئ
األساسية لنظام امللك ّية واحلقوق العين ّية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة
والتهيئة الرتابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضامن االجتامعي .تتخذ شكل قوانني أساسية
النصوص املتع ّلقة باملسائل التالية – املوافقة عىل املعاهدات – تنظيم العدالة والقضاء – تنظيم اإلعالم
والصحافة والنرش – تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات واملنظامت واهليئات املهن ّية ومتويلها – تنظيم
اجليش الوطني – تنظيم قوات األمن الداخيل والديوانة – القانون االنتخايب – التمديد يف مدّ ة جملس
ّنواب الشعب وفق أحكام الفصل  – 56التمديد يف املدة الرئاس ّية وفق أحكام الفصل  – 75احلريات
وحقوق اإلنسان – األحوال الشخص ّية – الواجبات األساس ّية للمواطنة – السلطة املح ّل ّية – تنظيم
اهليئات الدستور ّية –القانون األسايس للميزان ّية”.

ربرات ضبط قائمة املواد الداخلة يف هذا الصنف من القانون
ودون اخلوض يف وجاهة هذا التقسيم وم ّ
أو ذاك فإنّنا نكتفي باإلشارة إىل ّ
أن حقوق اإلنسان تتع ّلق بمواد تدخل يف كال الصنفني وهو ما يؤ ّدي إىل
القول ّ
بأن القانون الصادر لتحديدها قد يكون حسب املا ّدة إ ّما قانونا أساس ّيا أو قانونا عاد ّيا عىل عكس ما
يوحي به إيراد ما ّدة “احلريات واحلقوق األساس ّية” ضمن قائمة املواد الداخلة ضمن القوانني األساس ّية.

ووجد هذا الرشط يف القانون التونيس منذ النسخة األوىل من دستور  1959صلب الفصل السابع
وكرسه فقه قضاء املجلس الدستوري يف أكثر من رأي .ففي رأيه عدد  2003-31الصادر يف  30أفريل/
ّ
نيسان  2003اعترب املجلس الدستوري ّ
أن احلرمان من ممارسة إحدى أنشطة النقل الربي يف حاالت
املكرسة للحق يف العمل .ويف تعليق عىل هذا الرأي
يضبطها نص ترتيبي ال يتالءم مع توطئة الدستور ّ
كتب األستاذ كامل رشف الدين وهو العضو باملجلس الدستوري ّ
“يوجه بذلك إىل
أن املجلس وكأنّه
ّ
102
السلطة الترشيع ّية دعوة بأن تستفرغ كامل صالحياهتا يف سن القوانني”  .وانتهج املجلس الدستوري
نفس املنهج يف شأن احلق يف الصحة يف رأيه عدد  2006-27الصادر يف  27ماي/أيار  2006بمناسبة
النظر يف دستورية مرشوع القانون املتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون املتع ّلق باألمراض السارية .كام كان يف رأيه
 101التعليق العام رقم  )1999( 27املادة  12حرية التنقل ،الفقرة .12

 102حممد كامل رشف الدين« ،رقابة دستورية القوانني واحلقوق األساس ّية»،
ص .10

http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/TUN_Charfeddine_AR.pdf  
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رصح ّ
أن تنظيم حق امللكية خيرج من اختصاص السلطة
الصادر يف  27أكتوبر/ترشين األول  1992قد ّ
خاصة للمناطق
الرتتيبية مما يصيرّ إقرار اختصاص عام للوزارة املك ّلفة بالرتاث لتتولىّ إضافة تراتيب ّ
املجاورة للمعامل التارخيية دون حتديد إجراءات اختاذ هذه الرتاتيب أو بيان حمتواها يف نص القانون غري
أقره الفصل  34من دستور .103 1959
مالئم ملا ّ

وبخصوص مسألة شكل الترشيع املق ّيد للحقوق يفيد فقه قضاء املجلس الدستوري ّ
أن هذا األخري قد
ّفرق بني احلقوق األساس ّية التي ال جيوز التقييد منها إلاّ بقوانني أساس ّية وهي احلريات السياسية وحرمة
املسكن ورسية املراسالت ومحاية املعطيات الشخصية وحرية التنقل واختيار املقر واحلقوق الدستورية
األخرى كحق امللكية وحرمة الفرد واملساواة التي جيوز احلدّ منها بقانون
عادي .104وال نرى اليوم وجاهة
ّ
تم اعتامده يف أكثر من رأي من آراء املجلس الدستوري عىل غرار الرأي عدد
يف هذا التقسيم غري أنه قد ّ
 2000-25الصادر يف  12جويلية/متوز 2000واملتع ّلق بمرشوع قانون إصدار جملة املواصالت حيث
اعترب املجلس ّ
أن رسية املكاملات واملعلومات املنقولة تندرج يف إطار رسية املراسلة فهي بالتايل من احلقوق
الفردية املضمونة دستوريا وال جيوز احلدّ منها ضمن قانون عادي بل وجب التق ّيد يف شأهنا بام يقتضيه
الفصل  28من الدستور باعتامد شكل القانون األسايس .ويف رأيه عدد  61لسنة  2002الصادر يف 9
تضمن
أكتوبر/ترشين األول  2002حول مرشوع قانون يتع ّلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ّ
أحكاما تتع ّلق بالتفتيش بقدر ما تستلزمه معاينة جرائم اإلرهاب رأى املجلس ّ
أن “ورود هذا االستثناء
ضمن قانون عادي ال يتطابق مع الفصلني  9و 28من الدستور”.105

اإلطار  :8دراسة حالة من فقه القضاء البولندي
يتم تنظيم هذا التكوين
ملامرسة مهنة املحاماة يف بولندا جيب عىل املرتشحني القيام بتكوينّ .
تنص
خمتصة ويقبل املرتشحون بعد اجتياز امتحان جتريه هذه الرشكات التي ّ
من قبل رشكات ّ
أنظمتها عىل ّ
يتم من قبل الرشكات
أن حتديد عدد األشخاص الذين سيقع قبوهلم وقواعد املناظرة ّ
يف ّ
كل سنة .وقد حصل جدل بخصوص دستور ّية جعل قرار عدد األشخاص املقبولني وقواعد
املناظرة يف يد هذه الرشكات .اعتربت املحكمة ّ
أن أنظمة هذه الرشكات غري دستور ّية بام أنهّ ا
تعطي للرشكات سلطة تتع ّلق باحلق يف العمل يف حني ّ
أن التحديدات املتع ّلقة هبذا احلق جيب أن
يقع التنصيص عليها بقانون ال بنظام داخيل لرشكة.106

 103مثله الرأي عدد  2000-25الصادر يف  12جويلية/متوز .2000
 104حممد كامل رشف الدين ،سابق الذكر ،ص .27

 105ومثله الرأي عدد  2005-74الصادر يف  21أكتوبر/ترشين األول  2005والرأي عدد  2006-56الصادر يف  6نوفمرب/ترشين
الثاين .2006
106
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مفوضة من السلطة الترشيعية .ويف هذه
النص الصادر عن سلطة ّ
ويمتدّ القانون يف هذا السياق إىل ّ
احلالة جيب أن يكون التفويض دقيقا للغاية يف حتديد موضوعه وحدوده .واحلديث هنا يتع ّلق بالسلطة
حتول جمال القانون مع دستور  2014من جمال
الرتتيب ّية العا ّمة لتطبيق القوانني 107التي مل تندثر بالرغم من ّ
خمصص.domaine assigné
حمدّ د domaine réservéإىل جمال ّ

يعرف القانون بصفة واسعة.
ويف بعض البلدان التي تط ّبق ك ّل ّيا أو جزئ ّيا النظام األنجلوسكسوين ّ
يعرف القانون بصورة تشمل القانون باملعنى الشكيل والرتاتيب ومبادئ القانون
ففي كندا مثال ّ
108
حق من قبل احلكومة اعتامدا عىل مبادئ القانون األنجلوسكسوين يعترب
األنجلوسكسوين  .فمامرسة ّ
حلق عىل أساس قانون عىل معنى املادة األوىل من العهد الكندي للحقوق واحلريات .حيث
ممارسة ّ
حق مستخرج من مبادئ
تستطيع احلكومة الفيدرالية االعتامد عىل ح ّقها يف
الترصف يف أمالكها وهو ّ
ّ
109
القانون األنجلوسكسوين العا ّمة ملنع وجود خميم عىل الربوة الربملان ّية بأوتاوا .

ويذهب فقه القضاء األورويب حلقوق اإلنسان نفس هذا املذهب الواسع يف تعريف القانون فاملحكمة
110
تعرف القانون
نص قانوين باملعنى الشكيل
األوروبية عىل عكس نظريهتا األمريك ّية التي تشرتط وجود ّ
ّ
الشكيل تعترب كذلك قانوين املعاهدات
يف هذا الصدد بمعناه املا ّدي وبالتايل فإنهّ ا إضافة إىل القوانني باملعنى
ّ
112
الدول ّية النافذة عىل صعيد القانون الوطني 111والرتاتيب الصادرة عىل أساس قوانني باملعنى الشكيل
املرشع 114وبالنسبة إىل
وحتى القرارات اإلدار ّية 113والقرارات التي تتخذها اهليئات املهن ّية بتفويض من ّ
دول القانون األنجلوسكسوين ّ
فإن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان اعتربت قانونا األحكام والسوابق
115
القضائ ّية متاشيا مع خصائص هذا النظام القانوين  .وتالفيا خللق حالة من عدم املساواة بني دول النظام
األنجلوسكسوين ودول النظام الروماين اجلرماين ّ
مؤول
فإن املحكمة قد قبلت اعتبار حكم
قضائي ّ
ّ
لقانون مكتوب قانونا كذلك.116

 107ال بدّ من اإلشارة هنا إىل أنّه ال جمال يف هذا السياق للحديث عن السلطة الرتتيب ّية العا ّمة املستق ّلة التي يشري إليها الفصل  65من
الدستور من خالل فقرته األخرية بأنّه «يدخل يف جمال السلطة الرتتيبية العا ّمة املواد التي ال تدخل يف جمال القانون» وذلك ّ
ألن
احلدود واحلريات هي جمال اختصاص حرصي للقانون.

108
109

110

111
112
113
114
115
116

R. C. Therens [1985] 1 R.C.S. 613, 645
Weisfeld c. Canada [1995] 1 C.F. 933
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إداري لإلدارة
كمقرر
واملقررات اإلدار ّية
غري أنّه ال يعترب قانونا يف فقه القضاء الكندي املامرسات
ّ
ّ
ّ
السجن ّية 117أو ممارسة بوليس ّية 118أو ممارسة ملجلس بلدي متثلت يف تالوة دعاء يف مفتتح اجتامعاته
مقرر تأديبي صادر من الرئيس املبارش ضدّ موظف عمومي .120كام ال تعترب املناشري يف فقه القضاء
أو ّ
121
األورويب قوانني .

119

اإلطار  :9مقتطف من التعليق العام رقم  )2011( 34المادة  19حرية
الرأي وحرية التعبير
بنص القانون وقد يشمل القانون قوانني تتع ّلق باالمتيازات
« -24وجيب أن تكون القيود حمدّ دة ّ
ّ
أي تقييد حلرية التعبري يشكّل انتقاصا خطريا
الربملانية وقوانني انتهاك حرمة املحكمة ونظرا إىل أن ّ
من حقوق اإلنسان ّ
فإن تكريس التقييد يف القوانني التقليد ّية أو الدين ّية أو غريها من القوانني
العرف ّية يتناىف مع العهد».

 -2خصائص القانون
ال يكفي وجود قانون حيدّ د احلقوق واحلريات للقول برشع ّية هذا التحديد بل جيب أن تتو ّفر يف هذا
القانون رشوط ماد ّية ّ
تلخصها مبادئ سرياكوزا يف أربع فقرات كاآليت:

بالتحفظ التشريعي ضمن مبادئ سيراكوزا
ّ
الخاصة
اإلطار  :10الفقرات
ّ
‹يقيض هبا القانون›

نص عىل ذلك قانون وطني مط ّبق تطبيقا عا ّما
 -15ال جيوز تقييد ممارسة حقوق اإلنسان إلاّ إذا ّ
يتفق مع العهد ويكون ساري املفعول يف وقت تطبيق التقييد.

تعسف ّية أو غري معقولة.
 -16ال جيوز أن تكون القوانني التي تفرض تقييدات عىل ممارسة حقوق اإلنسان ّ
 -17جيب أن تتسم القواعد القانون ّية التي حتدّ من ممارسة حقوق اإلنسان بالوضوح وأن تكون
يف متناول اجلميع.

117

(Weatherall c. Canada (P.G.), [1989] 1 C.F. 18 (CA

119

(Freitag c. Penetanguishene (Town) [2000] 179 D.L.R. (4th) 150 (C.A. Ont

118
120
121
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 -18جيب أن يو ّفر القانون الضامنات الكافية وسبل االنتصاف الف ّعالة ضدّ فرض التقييدات عىل
حقوق اإلنسان أو تطبيقها عىل نحو قانوين أو منطو عىل إساءة استعامل.122
عاما متفقا مع العهد وساري املفعول يف وقت تطبيق القانون
الرشط ّ
األول -أن يكون القانون ّ

يتكون هذا الرشط من ثالثة عنارص فالقانون جيب أن يكون:
ّ

عاما
ّ

خاصة بجامعة مع ّينة إلاّ إذا كانت هلذه اجلامعة
تعني الصبغة العامة للقانون عدم تع ّلقه بحالة فرد ّية أو ّ
ربر ذلك.
خصائص موضوع ّية ت ّ

ال يربز هذا الرشط رصاحة يف الفصل  49كام ال يربز رصاحة يف بعض النصوص املقارنة كامليثاق
تنص عليه بصفة مبارشة كالقانون األسايس األملاين يف
الكندي للحقوق واحلريات ولك ّن بعض الدساتري ّ
ينص عىل قانون “مط ّبق بصفة عا ّمة ال عىل حاالت فرد ّية” ودستور جنوب إفريقيا
فصله  )1( 19الذي ّ
الذي ال جييز حتديد احلقوق واحلريات “إلاّ بمقتىض قانون يط ّبق عىل الناس كا ّفة” ودستور الربتغال الذي
جاء يف فصله ّ 18
أن “القوانني التي حتدّ د احلقوق واحلريات والضامنات جيب أن تكون ذات صبغة عا ّمة
وجمردة.”...
ّ
متفقا مع العهد

حتيل عبارة “متفقا مع العهد” يف مبادئ سرياكوزا إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياس ّية
غري ّ
أن هذه العبارة جيب أن تفهم يف سياق عام هو سياق حقوق اإلنسان الكون ّية واملرتابطة واملتكاملة بام
جيعلها حتيل إىل رضورة توافق القانون الداخيل مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان ّ
ككل.

عامة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان
اإلطار  :11مقتطفات من تعليقات ّ
حر ّية الرأي وحرية التعبري
التعليق العام رقم  )2011( 34املا ّدة ّ 19

« -26وجيب أن تكون القوانني املق ّيدة للحقوق الواردة يف الفقرة  2من املادة  ... 19ليس فقط
متالئمة مع الرشوط الصارمة للفقرة  3من املادة  19من العهد بل جيب أن تكون هي نفسها متالئمة
مع أحكام العهد وأهدافه وأغراضه .وجيب ألاّ تنتهك القوانني أحكام عدم التمييز املنصوص عليها
يف العهد .وجيب ألاّ
تنص القوانني عىل جزاءات تتناىف مع العهد مثل العقوبة البدن ّية».
ّ
 122هكذا يف النسخة العرب ّية فالرتكيب غري مو ّفق ولك ّن املعنى واضح.
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اخلاصة
التعليق العام رقم  )1988( 16املا ّدة  17احلق يف حرمة احلياة
ّ

«... -3وال جيوز أن حيدث التدخل الذي تأذن به الدول إلاّ عىل أساس القانون الذي جيب هو
نفسه أن يكون متفقا مع أحكام العهد ومراميه وأهدافه.

 ...-4واملقصود بإدراج مفهوم التعسف هو ضامن أن يكون التدخل نفسه الذي يسمح به القانون
موافقا ألحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن يكون يف مجيع احلاالت معقوال بالنسبة للظروف
املعينة التي حيدث فيها.

 -8وحتى يف ما يتع ّلق بعمليات التدخل التي تتفق مع العهد جيب أن حيدّ د الترشيع ذو الصلة
وأي قرار باللجوء إىل هذا
بالتفصيل الظروف املحدّ دة التي جيوز السامح فيها هبذا التدخلّ .
يسميها القانون وحدها دون سواها وعىل أساس
التدخل املسموح به جيب أن تتخذه السلطة التي ّ
ّ
كل حالة عىل حدة».
التعليق العام رقم  )1999( 27املادة  12حرية التنقل

 -18وجيب أن يكون تطبيق القيود املسموح هبا بموجب الفقرة  3من املادة  12متسق ًا مع احلقوق
األخرى املكفولة يف العهد ومع املبادئ األساسية للمساواة وعدم التمييز .وبالتايل فإن تقييد
احلقوق املنصوص عليها يف الفقرتني  1و 2من املادة  12عن طريق أي متييز أي ًا كان نوعه ،سواء
كان عىل أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل
القومي أو االجتامعي أو امللكية أو الن ََسب أو ألي سبب آخر ،إنام يشكل انتهاك ًا واضح ًا للعهد.
وقد الحظت اللجنة خالل فحصها تقارير الدول عدة حاالت تطبق فيها تدابري متنع املرأة من
التنقل بحرية أو من مغادرة البلد إال بموافقة شخص ذكر أو برفقته ،وهي حاالت متثل انتهاك ًا
للامدة  12أيض ًا.

 -21وال جيوز بأي حال حرمان شخص ما تعسف ًا من احلق يف الدخول إىل بلده .والغرض من
اإلشارة إىل مفهوم التعسف يف هذا السياق هو التشديد عىل أنه ينطبق عىل أي إجراء من جانب
الدولة ،سواء كان ترشيعي ًا أو إداري ًا أو قضائي ًا؛ فاإلشارة إليه تضمن بالرضورة أن يكون أي
تدخل ،حتى ولو بحكم القانون ،متفق ًا مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه ،وأن يكون يف مجيع
األحوال معقوالً يف الظروف املع َّينة .وترى اللجنة أنه ق َّلام تكون هناك ظروف  -إذا وجدت
أص ً
ال  -يمكن أن تعترب معقولة حلرمان شخص ما من الدخول إىل بلده .وجيب عىل الدولة
ِ
الطرف أال ُت ْقدم  -بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إىل بلد آخر  -عىل منعه تعسف ًا من
العودة إىل بلده.
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ساري املفعول يف وقت تطبيق القانون

حلق من حقوق
يعترب هذا الرشط من متع ّلقات األمن
القانوين  sécurité juridiqueوهو تكريس ّ
ّ
اإلنسان يعبرّ عنه بمبدأ رشع ّية اجلرائم والعقوبات الذي يقيض يف ما يقضيه أن ال تط ّبق عىل الذوات
القانونية غري املقتضيات القانون ّية سارية املفعول يف وقت احلاجة إليها .وقد ورد هذا الرشط بصفة رصحية
واملجردة التي جيب أن تتو ّفر يف
يف دستور الربتغال الذي اقتىض يف فصله  18إضافة إىل الصبغة العا ّمة
ّ
رجعي”.
القوانني املحدّ دة للحقوق واحلريات والضامنات أنّه “ال يمكن أن تكون ذات مفعول
ّ
تعسف ّيا أو غري معقول
الرشط الثاين -أن ال يكون القانون ّ

يشري هذا الرشط املزدوج إىل خاصيتني يف النص القانوين مها العقالن ّية
واملعقول ّية .le caractère raisonnable

le caractère rationnel

النص نفسه يف حني ترتبط املعقول ّية بالسياق اخلارجي الذي
وحتيل العقالن ّية إىل رشوط واجبة التح ّقق يف ّ
النص .وبالتايل ّ
النص عىل املستوى التقني فهي قيمة موضوع ّية
ّ
فإن العقالن ّية مرتبطة بخصائص ّ
يتنزل فيه ذلك ّ
متحركة
النص وصريورة خروجه إىل الوجود .أ ّما العقالن ّية فهي قيمة
هتتم بكيف ّية إعداد ّ
ّ
ّ valeur objective
 valeur conjoncturelleالنفتاحها عىل السياق اخلارجي للنص واهتاممها بمدى متايش مقتضياته مع ما يراه
الناس عا ّمة عىل أنّه مقبول عىل املستوى العقيل حيث ترتبط العقالن ّية يف القانون بفكرة الثوابت القانون ّية
 .standardsولئن كانت الثوابت القانون ّية عادة ما تستعمل لتربير صريورة إنتاج القاعدة القانون ّية ّأوال ولتربير
احللول أو التأويالت التي تتخيرّ ها هياكل تطبيق القاعدة القانون ّية ثانيا فإنهّ ا حتيل بالرغم من ذلك ك ّله إىل
مؤرشات تتسم بحدّ أدنى من الوضوح ومن شأهنا بالتايل أن تضمن كذلك حدّ ا أدنى من السالمة القانون ّية.

وبناء عىل ما تقدّ م يمكن القول ّ
إن املعقول ّية تعبرّ عن مدى احرتام الرشوط الشكل ّية إلنتاج القاعدة
االجتامعي
القانون ّية بام جيعلها غري اعتباط ّية أ ّما العقالن ّية فتعبرّ عن مدى انصهار القاعدة القانون ّية يف السياق
ّ
تعسف ّية .فيكون القانون مستجيبا لرشط املعقول ّية إذا كان منسجام يف تركيبته
الذي وردت ضمنه بام جيعلها غري ّ
الداخل ّية  cohérenceمتناسبا مع مقتضيات سنّه  proportionnalitéغري
اعتباطي non arbitraireحذرا
ّ
بالغلو  non-excessifويكون حم ّققا لرشط العقالن ّية إذا كان متالئام مع الوضع ّيات
 prudenceوغري متّسم
ّ
ومكرسا ملبدأ اإلنصاف .équitable
 convenableمقبوال من الناس أو قابال ألن يكون كذلك acceptable
ّ
وقد أرست املحكمة األمريك ّية العليا مبدأ املعقول ّية يف النصوص القانون ّية منذ مطلع القرن العرشين من خالل
املبدئي الشهري يف قض ّية لوكنر ضدّ نيويورك الصادر يف
توجه أصبح يعرف باسم “اللوكنر ّية” نسبة إىل قرارها
ّ
ّ
رصحت فيه املحكمة بعدم دستور ّية قانون صادر بدولة نيويورك (Bakeshop
 17أفريل/نيسان  1905والذي ّ
 )1895,Actحيدّ د ساعات العمل األسبوع ّية معتربة ّ
أن هذا القانون يتعارض مع احلرية التعاقد ّية واحلق يف العمل
123
بام فيه من حتديد غري معقول لساعات العمل اليوم ّية للمخابز بعرش ساعات واألسبوع ّية بستّني ساعة .

 123انظر بخصوص هذا القرار:

SUSTEIN (C.), « Lochner’s Legacy », Columbia Law Review, 1987, n° 5, pp. 873-919.
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فإن القرار اإلداري يكون اعتباط ّيا إذا كان ّ
وحسب املحكمة الفيدرالية السويرس ّية ّ
احلل الذي يقدّ مه
ربر موضوعي أو يف
“غري قابل للدفاع عنه أو يف تعارض
بدهيي مع الوضع ّية الواقع ّية أو إذا اختذ دون م ّ
ّ
خرق لبعض احلقوق وعالوة عىل ذلك فإنّه ال يكفي أن تكون أسس اختاذ القرار املطعون فيه واهية بل إنّه
جيب كذلك أن يكون اعتباط ّيا يف النتائج التي يضفي إليها” .124و أ ّما القانون فإنّه يكون اعتباط ّيا حسب
ربرات جدّ ّية وموضوع ّية أو مل يكن له ال معنى وال هدف”.125
نفس املحكمة إذا “مل يستند إىل م ّ

اإلطار  :12مقتطفات من التعليق العام رقم  )1996( 25المادة 25
أي رشوط عىل ممارسة احلقوق املحم ّية بموجب املادة  25إىل
« -4وجيب االستناد لدى فرض ّ
معايري موضوع ّية ومعقولة .فقد يكون من املعقول عىل سبيل املثال فرض حدّ أدنى للسن املطلوبة
النتخاب الفرد أو تعيينه لشغل وظائف معينة يكون أكرب من السن املطلوبة ملامرسة حق االنتخاب
الذي ينبغي أن يتاح ّ
لكل مواطن بالغ (راشد) .وال جيوز تعليق أو إبطال ممارسة املواطنني لتلك
ينص عليها القانون .فقد يشكّل العجز العقيل املثبت
احلقوق إلاّ ألسباب موضوعية ومعقولة ّ
سببا عىل سبيل املثال حلرمان أحد األشخاص من ح ّقه يف االنتخاب أو شغل منصب.
يقر حق االقرتاع يف االنتخابات واالستفتاءات الشعبية بموجب القانون وجيوز
 -10وجيب أن ّ
أن خيضع هذا احلق لتقييدات معقولة نحو تعيني حدّ أدنى لس ّن ممارسة حق االنتخاب .ومن
غري املعقول تقييد هذا احلق عىل أساس اإلصابة بعجز جسمي أو فرض رشوط اإلملام بالقراءة
والكتابة أو مستوى التعليم أو امللك ّية .وجيب ألاّ يشكّل االنتساب إىل عضو ّية أحد األحزاب
رشطا لألهل ّية يف االنتخاب أو أساسا لعدم األهل ّية.

 -14وجيب عىل الدول األطراف أن تبينّ يف تقاريرها وترشح األحكام الترشيع ّية التي حترم
املواطنني من ح ّقهم يف االنتخاب .وينبغي أن تكون أسباب هذا احلرمان موضوع ّية ومعقولة.
فإن كانت اإلدانة الرتكاب جريمة هي سبب احلرمان من هذا احلق جيب أن تكون فرتة احلرمان
مه ّية العقوبة .وجيب ألاّ حيرم من ممارسة حق االنتخاب األشخاص
متناسبة مع خطورة اجلريمة وأ ّ
تتم إدانتهم بعد.
الذين احتجزت حريتهم ولكن مل ّ

 -15وتضمن للمتمتعني بحق االنتخاب حرية اختيار املرشحني بإعامل حق ترشيح النفس
أي تقييدات تفرض عىل حق
واغتنام الفرص لتق ّلد املناصب إعامال ف ّعاال .وينبغي أن تكون ّ
ربرة قائمة عىل معايري موضوعية
ترشيح النفس لالنتخاب مثل تعيني حدّ أدنى للسن تقييدات م ّ
أي شخص مؤهل غري من تنطبق عليه هذه التقييدات من ترشيح
ومعقولة .وجيب ألاّ يستثنى ّ
نفسه لالنتخاب ألسباب غري مقبولة أو متييزية من قبيل مستوى التعليم أو مكان اإلقامة أو
النسب أو بسبب انتامئه السيايس.

124
125
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 -16وجيب أن تكون رشوط تاريخ التعيني أو الرسوم أو الكفاالت معقولة وغري متييزية .وينبغي
يف حال وجود مربرات معقولة تدعو إىل اعتبار بعض املناصب الرتشيحية عىل أهنا تتعارض مع
شغل مناصب معينة (أي يف القضاء أو بالنسبة إىل مناصب عسكرية من الرتب العالية أو يف
اإلدارة العامة) ألاّ تق ّيد التدابري املتخذة لتفادي تضارب املصالح احلقوق املحم ّية بموجب الفقرة
ب تقييدا ال لزوم له .وجيب أن حتدّ د يف القوانني استنادا إىل معايري موضوع ّية ومعقولة وحسب
إجراءات منصفة األسباب التي جتيز فصل شاغيل املناصب املنتخبني.

 -17وجيب ألاّ يق ّيد حق األشخاص يف ترشيح أنفسهم لالنتخاب برشوط غري معقولة تطالب
بأن يكون ّ
املرشح منتسبا إىل عضو ّية أحد األحزاب أو عضو ّية أحزاب مع ّينة .وإن طلب إىل
املرشح تلبية رشط توافر عدد أدنى من املؤ ّيدين لقبول ترشيحه وجب أن يكون هذا الرشط ضمن
التذرع باملذهب السيايس دون املساس بام
املعقول وألاّ يستخدم كعائق لصدّ املرشحني .وال جيوز ّ
أي شخص من ترشيح نفسه لالنتخاب».
ورد يف الفقرة  1من املا ّدة  5من العهد حلرمان ّ

الرشط الثالث -أن يكون القانون واضحا ومتاحا للجميع

يمكن تلخيص هذا الرشط يف جزئه الثاين أي أنّه “جيب أن يكون القانون متاحا للجميع” وهو رشط
يؤ ّدي إىل احلرص عىل أن يكون القانون متاحا باملعنى املا ّد ّي للكلمة (وهو ما حييل إليه يف صياغة مبادئ
سرياكوزا لفظ “واضحا”) ومتاحا باملعنى الذهني للكلمة (وهو ما حتيل إليه يف صياغة مبادئ سرياكوزا
كرسهام املجلس الدستوري الفرنيس كـ“مبادئ ذات قيمة
عبارة “متاحا للجميع”) .ومها املعنيان اللذين ّ
127
دستور ّية” 126ويذهب جانب من الفقه إىل اعتبار هذه الرشوط نفسها من حقوق اإلنسان .وهي نفس
املعاين التي فرضتها املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان منذ  1979حني اعتربت ّ
أن القوانني التي حتدّ من
احلقوق واحلريات املضمونة جيب أن تكون متاحة للمواطنني. accessible aux citoyens128
ّأما إتاحة القانون للجميع باملعنى املادي فتعني :

1.1أن يكون القانون منشورا بام يمكّن من االطالع عليه .وبعد أن كان فقه القضاء األورويب حلقوق
تطور يف مرحلة الحقة ليصبح أكثر تشدّ دا وليضحي رضوريا من
اإلنسان يكتفي بوجود القانونّ 129
وجهة نظره تو ّفر خصائص يف القانون هي أن يكون متاحا بام فيه الكفاية « » suffisamment accessible
ترصفاهتم « énoncée avec assez de précision
و معبرّ ا عنه بالد ّقة الكافية التي متكّن املواطنني من ضبط ّ
 126انظر:

BESSON (E.), «Principe de clarté et objectif de valeur constitutionnelle d›accessibilité et
d›intelligibilité de la loi», www.droitconstitutionnel.org/congresmtp/textes5/BESSON.pdf.

127

MALAURIE (Ph.), « L’intelligibilité des lois », Pouvoirs, n° 14, pp. 131-137

129

Req. N° 1747762 Rec. 13, p. 42 ; Hendricks c. Pays-Bas, rapport de la commission, 8 mars
1982, DR 29, p. 38, §§ 113-114

CEDH, Sunday Times c. Royaume Uni, 26 avril 1979, Série A, n° 30, req. N° 6538/74, GACEDH, n° 49 128
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 . 130» pour permettre au citoyen de régler sa conduiteوبالنسبة إىل اإلتاحة بام فيه الكفاية فهي
تعني يف السياق األورويب النرش  publication131أو عىل األقل إعالم املشمولني باإلجراءات بام يمكّنهم
من اإل ّطالع عليها وضبط ترصفاهتم عىل أساسها .132وعىل هذا األساس حكمت املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان ّ
املوجهة من وزير الداخل ّية الربيطاين إىل مديري السجون
بأن التعليامت والتوجيهات ّ
أهم
ال تستجيب إىل رشط اإلتاحة بام أنه مل يقع نرشها وال متكني السجناء من االطالع عليها عرب تعليق ّ
مقتضياهتا عىل حيطان زنزاناهتم.133
ويذهب الفقه إىل أبعد من ذلك حني يعترب أنّه جيب كذلك إتاحة اإل ّطالع للمواطنني عىل التطبيقات
القضائ ّية للقانون.134

كرسه املجلس الدستوري الفرنيس باعتباره هدفا
2.2أن يكون القانون دقيقا باملعنى الكايف وهو ما ّ
دستور ّيا  objectif de valeur constitutionnelleمن خالل قراره الصادر يف  16ديسمرب/كانون األول
 1999ود ّعمه عرب قراره الصادر يف  27جويلية/متوز  2006الذي نورد بعض حيثياته ملا فيها من إيضاح
وخاصة
املرشع أن يامرس بصفة كاملة االختصاص الذي يعهد به إليه الدستور
ّ
ملضمونه “ وحيث أنّه عىل ّ
الفصل  34منه .وحيث ّ
املرشع الختصاصه بصفة كاملة واملبدأ ذو القيمة الدستورية املتع ّلق
أن ممارسة ّ
بمقروئ ّية القانون وإمكان ّية الولوج إليه املستخرج من الفصول  4و 5و 6و 16من إعالن حقوق اإلنسان
واملواطن لسنة  1789يفرضان عليه أن يصدر مقتضيات دقيقة بالقدر الكايف و أن يستعمل صيغا ال حتيل
إىل معان خمتلفة حيث عليه إذن أن حيمي الذوات اخلاضعة للقانون من تأويل خمالف للدستور ومن ّ
كل
مهمة حتديد قواعد مل يمنح الدستور
خطر تطبيق اعتباطي دون أن حييل إىل السلط اإلدارية أو القضائية ّ
مهمة حتديدها إلاّ للقانون”.135
ّ
قضائي ...
وال متثل املقتضيات غري الدقيقة حسب املحكمة الكند ّية العليا “أساسا مناسبا لنقاش
ّ
فهي ال حتدّ د بصفة كافية نطاق التهديد وال يمكنها إذن أن متنح املواطنني حتذيرا معقوال وال أن حتدّ
من السلطة التقدير ّية لتطبيق القوانني”.136

وتعترب املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان ّ
أن رشط الد ّقة يف القانون هو أحد متع ّلقات مبدأ األمن
القانوين  principe de sécurité juridique137الذي تعتربه املحكمة نفسها من جوهر نظام االتفاق ّية
ّ
CEDH, Sunday Times, 26 avril 1979, Série A, n° 30, § 48

130

CEDH, Observer et Guardian, 26 novembre 1991, Série A, n° 216, § 52

131

CEDH, Autronic A G, 22 mai 1990, Série A, n° 178, §§ 36 et 57

132
133

 ,BESSON (E( 134املرجع سابق الذكر ،ص5

135
136
137
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CEDH, Silver, 25 mars 1983, Série A, n° 61, §§ 87 et 93

Conseil constitutionnel français, Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, § 9
Nova Scotia Pharmaceutical Society [1992] 2 R.C.S. 606, 639

CEDH, Baranowski c. Pologne, 28 mars 2000, rec. 2000-III, req. N° 28358/95, § 52
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والقانون األورويب .138غري ّ
أن املحكمة األوروبية تقارب رشط الد ّقة والوضوح هذا بصفة نسب ّية
حيث ال تط ّبقه بنفس الطريقة وال متنحه نفس املحتوى يف ّ
كل احلاالت فهو رشط يتغيرّ حمتواه
حسب املشمولني بالقانون وحسب جمال القانون نفسه .139وهذا هو دأبت عليه املحكمة الفيدرالية
كرست يف فقه قضائها رشطي الوضوح والد ّقة رابطة إ ّيامها بمبدأ الرشع ّية ومبدأ
السويرس ّية التي ّ
القانوين ومبدأ املساواة أمام القانون ومعتربة يف اآلن نفسه ّ
أن هذين الرشطني غري مطلقني.
األمن
ّ
مهها دائرة املخاطبني
فلتحديد الدّ ّقة املطلوبة يف قانون معينّ جيب أن تؤخذ بعني االعتبار معطيات أ ّ
بالقانون وخطورة مستوى املساس باحلقوق الذي تتيحه التحديدات .140وتطبيقا هلذه القواعد فقه
القضائ ّية وقع احلكم ّ
مدين عىل
مرشع املقاطعة لفرض واجب ّ
بأن األساس القانوين الذي اعتمد عليه ّ
ينص عىل اإلجراءات
اإلطار الطبي يف حالة احلرب والكوارث مل يكن بالد ّقة املطلوبة نظرا ألنّه ال ّ
العمل ّية املرافقة هلذا الواجب كمدّ ته والسن القصوى لتأديته وحاالت اإلعفاء منه وهو ما ال يتيح
حر ّيته عرب هذا املقتىض.141
لإلطار الطبي تقدير مدى املساس من ّ

وأ ّما إتاحة القانون للجميع باملعنى الذهني فتعني أن يكون القانون مفهوما .وتط ّبق املحكمة األوروبية
حلقوق اإلنسان هذا الرشط (الوضوح والد ّقة) عىل القوانني املكتوبة 142وعىل القواعد فقه القضائ ّية
عىل حدّ سواء.

143

وخاصة منها
ويعترب البعض هذا الرشط طوباو ّيا 144فالقوانني بطبيعتها غري متاحة الفهم للجميع
ّ
اخلاصة واصطالحاهتا وقد يقتيض أيضا معرفة
القوانني التقن ّية التي يقتيض فهمها معرفة بالقانون ولغته
ّ
تقن ّية تتع ّلق ببعض املجاالت التي ين ّظمها القانون .وبالتايل فال يمكن قرص هذا الرشط عىل فهم املخاطب
التحجج بعدم فهمه .غري
بالقانون ملقتضياته خوف أن يضحي من السهل التفصيّ من تطبيق القانون عرب
ّ
145
ّ
أن قدرا أدنى من القابل ّية للفهم جيب أن يتو ّفر يف القانون كام يؤكّد ذلك فقه القضاء الكندي ويصدح
به أحد قضاة هذا البلد وهو القايض هيوجيسني  Hugessenحني يقول“ :حسب رأيي ّ
أهم
فإن من ّ
خصائص احلدّ املعقول الذي تفرضه قاعدة قانون ّية هي أن يكون معبرّ ا عنه بقدر كاف من الد ّقة ويكون
التعرف عليه وموقعته” .146ومن أجل ذلك يكفي أن تكون املبادئ الكربى للقاعدة القانون ّية
باإلمكان ّ
CEDH, Marcks c. Belgique, 13 juin 1979, Série A, n° 31, req. N° 6833/74, GACEDH, n° 42, § 58 138
SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l’Homme, 6ème éd., PUF, 2003, p. 207 139

140
141
142
143

144

145
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واضحة ومفهومة 147وما ذلك إلاّ من قبيل املبدأ العام فال تقارب القوانني من هذه الزاوية بنفس الطريقة
خاص باألرسة مثال كام أنّه
حيث ال تعني القابل ّية للفهم نفس اليشء بالنسبة إىل قانون اقتصادي وقانون
ّ
يف بعض املجاالت يغدو هذا الرشط أكثر شدّ ة كاملا ّدة اجلزائ ّية حيث ال يمكن أن تكتفي القاعدة بإيضاح
املجرمة .148ويف نفس هذا السياق ال
املبادئ الكربى بل جيب أن حتدّ د بد ّقة األفعال اإلجياب ّية والسلب ّية
ّ
املرشع من استعامل مصطلحات عا ّمة طاملا كانت الوسائل متاحة إليضاحها
متنع املحكمة األوروبية ّ
149
مستقر
فيام بعد وتقليص الغموض من خالل العودة إىل األعامل التحضري ّية مثال أو إىل فقه قضاء
ّ
150
تقر كذلك ّ
بأن رشطي اإلتاحة والد ّقة ختتلف مقاربتهام حسب
بخصوصها  .لك ّن نفس هذه املحكمة ّ
حمتوى القانون وجمال انطباقه وعدد ووضع ّية املخاطبني من خالل أحكامه فاملحكمة تبدو متساهلة يف
هذين الرشطني عندما يتع ّلق األمر بمقتضيات تقن ّية موجهة إىل فاعلني اقتصاديني كاملقتضيات التقن ّية
للقانون الدويل لالتصاالت املوجهة إىل رشكات االتصال التي اعتربهتا املحكمة بالقدر الكايف من
الوضوح بالرغم من تعقيدها ّأوال ّ
ألن ميدان االتصال هو بطبيعته ميدان تقني وال يمكن أن تكون
املقتضيات فيه ّ
أقل تقنية من تلك التي وردت يف القانون وثانيا ّ
خمتصني يف امليدان
ألن القانون خياطب ّ
151
يفرتض فيهم العلم به أو االلتجاء إىل خمتصني إلعالمهم هبذه املقتضيات ورشحها هلم أوحني تع ّلق
األمر بامليدان العسكري .152وعىل العكس من ذلك تصبح املحكمة أكثر تشدّ دا يف مقاربة هذين الرشطني
إذا كان القانون خياطب عا ّمة املواطنني.153

اإلطار  :13مقتطف من التعليق العام رقم  )2011( 34المادة  19حرية
الرأي وحرية التعبير
« -25وألغراض الفقرة  3جيب أن تصاغ القاعدة التي ستعترب بمثابة «قانون» بد ّقة كافية لكي
يتسنّى للفرد ضبط سلوكه وفقا هلا وجيب إتاحتها لعا ّمة اجلمهور .وال جيوز أن يمنح القانون
ينص
األشخاص املسؤولني عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة يف تقييد حرية التعبري .وجيب أن ّ
القانون عىل توجيهات كافية للمكلفني بتنفيذه لتمكينهم من التحقق عىل النحو املناسب من أنواع
التعبري التي ختضع للتقييد وتلك التي ال ختضع هلذا التقييد».
Harper c. Canada [2004] 1 R.C.S. 827

147

Nova Scotia Pharmaceutical Society [1992] 2 R.C.S. 606

148

CEDH, Eriksson, 22 juin 1989, Série A, n° 156, § 60

149

CEDH, Müller et autres, 24 mai 1988, Série A, n° 133, § 29

150
151
152
153
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الرشط الرابع -أن يو ّفر القانون الضامنات الكافية وسبل االنتصاف
أي
تؤكّد اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة عىل أنّه عىل الدول “اختاذ التدابري لتمكني ّ
أي اعتداءات غري قانونية حتدث بالفعل وتزويده بوسيلة انتصاف
إنسان من أن حيمي نفسه محاية ف ّعالة من ّ
154
ف ّعالة ضدّ املسؤولني عن ذلك”...

اإلطار :14مقتطفات من التعليق العام رقم  - )2004( 31طبيعة
االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في العهد
 -15أ ّما الفقرة  3من املادة  2فتقيض ّ
بأن عىل الدول األطراف إضافة إىل محايتها حقوق
العهد محاية ف ّعالة أن تكفل لألفراد أيضا سبل انتصاف ف ّعالة للمطالبة هبذه احلقوق .وينبغي
تكييف سبل االنتصاف هذه عىل النحو املناسب ملراعاة حالة الضعف اخلاصة لفئات معينة
من األشخاص وال سيام األطفال .وتع ّلق اللجنة أمه ّية عىل قيام الدول األطراف بإنشاء آليات
قضائية وإدارية مناسبة للنظر يف ادعاءات انتهاكات احلقوق بمقتىض أحكام القانون املحيل.
وتالحظ اللجنة ّ
أن التمتع باحلقوق املعرتف هبا يف العهد يمكن أن تكفله بشكل ف ّعال السلطة
القضائ ّية بعدّ ة طرق خمتلفة من بينها إمكان ّية تطبيق أحكام العهد تطبيقا مبارشا أو تطبيق ما
يامثلها من أحكام دستورية أو غريها من أحكام القانون أو ما ألحكام العهد من أثر تفسريي يف
وثمة حاجة خاصة لألخذ بآليات إدارية من أجل تفعيل االلتزام
تطبيق أحكام القانون الوطنيّ .
العام بالتحقيق يف ادعاءات االنتهاكات برسعة وشمولية وفعالية بواسطة هيئات مستق ّلة ونزهية.
وبوسع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان بتخويلها سلطات مناسبة أن تسهم يف حتقيق هذه
الغاية .وإن تقاعس طرف عن التحقيق يف ادعاءات انتهاك قد يفيض يف حدّ ذاته إىل حدوث
إخالل منفصل بأحكام العهدّ .
وإن وقف استمرار انتهاك ما هو عنرص جوهري من عنارص
احلق يف سبيل تظ ّلم ف ّعال.

 -16والفقرة  3من املادة  2تقتيض من الدول األطراف أن تنتصف لألشخاص الذين انتهكت
تم الوفاء بالتزام توفري
حقوقهم التي ّ
ينص عليها العهد .فبدون ذلك االنتصاف ال يكون قد ّ
سبيل انتصاف فعال وهو أمر أسايس يف كفاءة تطبيق الفقرة  3من املادة  .2وإضافة إىل االنتصاف
الرصيح الذي تقتضيه الفقرة  5من املادة  9والفقرة  6من املادة  14ترى اللجنة ّ
أن العهد ينطوي
وتنوه اللجنة ّ
بأن االنتصاف قد يشمل عند االقتضاء ر ّد االعتبار
عموما عىل تعويض مناسبّ .
وإعادة التأهيل وتدابري الرتضية كاالعتذارات العلنية وإقامة أنصبة تذكارية عامة وتقديم
ضامنات بعدم التكرار وإجراء تغيريات يف القانون واملامرسات ذات الصلة فضال عن مقاضاة
مقرتيف انتهاكات حقوق اإلنسان.

 154التعليق العام رقم  )1988( 16املادة  17احلق يف حرمة احلياة اخلاصة الفقرة .11
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تط ّبق عادة هذه املعايري للحكم عىل رشع ّية حتديد احلقوق واحلريات باعتبارها مراحل اختبار متتالية
تبدأ بالتث ّبت يف املساس بجوهر احلق من عدمه ( )1قبل املرور إىل التث ّبت من رشط الرضورة ( )2ومن
ثم التناسب (.)3
ّ

 .1عدم المساس بجوهر الحق
يمس من جوهر احلق”
يقوم هذا الرشط الذي يعبرّ عنه الفصل  49من الدستور التونيس بعبارة “بام ال ّ
ضمني بانطواء ّ
حق عىل جوهر يتع ّلق بالكرامة اإلنسان ّية ال يمكن االنتقاص منه وال تربير
عىل افرتاض
كل ّ
ّ
ّ
شك أنّ
احلق .وال ّ
بأي م ّربر من امل ّربرات التي تكون مقبولة عندما تتسلط عىل جمال ممارسة ّ
االنتهاكات التي تطاله ّ
هذه الفكرة جتد جذورها يف فلسفة ّ
كل من لوك وميل يف انجلرتا وكونستان ودي توكفيل يف فرنسا بالرغم من أنّ
نص قام بإدراجها هو  Grundgesetzبأملانيا يف  23ماي/أيار  1949الذي جاء يف الفقرة الثانية من ما ّدته 19
ّأول ّ
ّ
احلر ّية املسلط عليها جوهرها”.
ما ييل“ :ال يمكن يف ّ
أي حال من األحوال التنصيص عىل حدّ من شأنه أن يفقد ّ

وبالرغم من ّ
احلق هذه كام هو شأن امليثاق
أن بعض نصوص حقوق اإلنسان ال تشري إىل فكرة جوهر ّ
الكندي للحقوق واحلريات ّ
تعرض املجلس الدستوري التونيس
يتعرض إليها رصاحة .وقد ّ
فإن أغلبها ّ
يف أحد آرائه إىل هذا الرشط غري ّ
أن مقاربته له كانت رسيعة ال تفي بغرض تعريفه حيث اكتفى بالترصيح
يف رأيه عدد  2006-27الصادر يف  27ماي/أيار ّ 2006
“حق الفرد يف صون املعلومات املتع ّلقة
بأن ّ
بصحته ليس حقا مطلقا ويمكن احلدّ منه اعتبارا ملتطلبات النظام العام للصحة ويف احلدود التي يفرضها
هذا النظام وبام ال يفرغ ضامن حرمة الفرد يف هذا الشأن من مضمونه”.155
ينص بعضها
وتعبرّ الدساتري املقارنة واالتفاق ّيات الدول ّية عن هذا الرشط بعبارات خمتلفة .حيث ّ
عىل حظر املامرسات املنطوية عىل “انتهاكات صارخة” للحقوق األساس ّية  :القانون األسايس األملاين
املا ّدة  -)2(19دستور الربتغال املادة  -)3(18الدستور اإلسباين املادة  -)1(53الدستور الفيدرايل
السويرسي املادة  -36دستور بولندا املادة  -)3(30دستور اجلمهور ّية السلوفاك ّية املادة  -)4( 13ميثاق
احلقوق واحلريات األساس ّية للجمهور ّية التشيك ّية املادة  -)4(4دستور هنغاريا املادة  -)2(8الدستور
الرتكي املادة  -13دستور ألبانيا املادة  -)2( 17دستور إستونيا املادة  11القسم  -2دستور مجهور ّية
قريغيزستان املادة  -)2( 17دستور مولدوفا املادة  -)2(54دستور األرجنتني املادة .28
وينص بعضها اآلخر عىل حظر انتهاك “كرامة البرش” يف مجيع األحوال كالقانون األسايس األملاين
ّ
املا ّدة .)1(1

املرشع الدستوري التونيس واملتم ّثلة يف حظر انتهاك “جوهر” ّ
أ ّما الصياغة التي ّ
حق من
كل ّ
توخاها ّ
احلقوق املنصوص عليها فنجدها كذلك يف ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساس ّية املا ّدة )1( 52
والقانون األسايس األملاين املا ّدة .)2(19
 155انظر كذلك الرأي عدد  2004-43الصادر يف  5نوفمرب/ترشين الثاين  2004والرأي عدد  2004-46الصادر يف  11نوفمرب/
ترشين الثاين .2004
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أن مجيع هذه الصياغات تشرتك يف نقطة حتصني الكرامة البرش ّية .156غري ّ
شك يف ّ
وال ّ
أن جلنة األمم
املتحدة املعن ّية بحقوق اإلنسان ترسم تلك احلدود دون اإلشارة إىل مصطلح الكرامة البرش ّية .وتشرتك
ّ
التدخل
الطريقتان يف كوهنام قائمتني عىل تقييم ما يصيب الفرد من اآلثار الشديدة املرتتّبة عن إجراءات
دون أ ّية موازنة بينها وبني املصلحة العا ّمة التي ّ
تتوخاها تلك اإلجراءات 157بام جيعل هذا الرشط مرحلة
ّ
واحلر ّيات قبل املرور إىل املوازنات (الرضورة والتناسب)
التدخل يف احلقوق
أوىل من مراحل تقييم رشع ّية
ّ
احلق أو نطاقه ال عىل جوهره.
التي تتس ّلط عىل جمال ممارسة ّ
خاصة من خالل املامرسة القضائ ّية وفقه القضاء املقارن الذي ال يني يؤكّد عىل هذا
ويتّضح هذا
ّ
الرشط .ففي سويرسا حكمت املحكمة الفيدرالية يف قضية دافلون بام ييل“ :يمنع ضامن امللك ّية عىل
اخلاصة أو تفرغه من جوهره وهو الذي يعترب مؤسسة
حق امللك ّية
املقاطعات اختاذ إجراءات قد تلغي ّ
ّ
158
جوهر ّية يف النظام القانوين السويرسي”  .كام قضت يف قض ّية كاستيال باآليت“ :حكمت املحكمة
الفدرال ّية ّ
بأن ضامن امللك ّية متاما كاحلر ّية الفرد ّية يمكن احلدّ منه بقانون عىل مستوى املقاطعة  ...غري أهنا
اخلاصة أو تفرغه
حق امللك ّية
أقرت كذلك أن هذا الضامن يمنع املقاطعات من اختاذ إجراءات قد تلغي ّ
ّ
ّ
159
من جوهره وهو الذي يعترب مؤسسة جوهر ّية يف النظام القانوين السويرسي” .

ويؤكّد هذا الرشط ما ذهبنا إليه سابقا من وجود حقوق حمم ّية محاية مطلقة وخارجة بذلك عن نطاق
تطبيق الفصل  49وهي احلقوق التي يتطابق جوهرها مع جمال ممارستها من ذلك مثال حظر التعذيب
تصور جمال ملامرسته يكون منفصال
الذي يتع ّلق بـ“جوهر” احلق يف الكرامة والسالمة اجلسد ّية وال يمكن ّ
عن جوهره .وكذلك الفصل  )2( 31من الدستور التونيس الذي يمنع الرقابة املسبقة وهو ما يعترب
أي نوع من الرقابة املسبقة
ترسيخا جلوهر احلق يف حرية الرأي والتعبري ممّا يفرض عىل املحاكم اعتبار ّ
مه ّية تلك الرقابة للصالح العام .وال ّ
شك
ربرات قو ّية أل ّ
خمالفة للفصل  31ولو كان بوسع الدولة تقديم م ّ
أيضا يف ّ
أن ضامنات املحاكمة العادلة الواردة بالفصول من  27إىل  29تدخل يف نفس هذا السياق وتعترب
160
ألي حدّ أو استثناء نظرا لكوهنا هي نفسها ضامنات دنيا ال يمكن النزول عنها .
غري قابلة ّ
LebenslangeFreiheitsstrasfe [1977], BVerfGE, 45, 187 (Germany) ; Luftsicherheitsgeseetz 156
[2005], BVerfGE 115,118 - Germany

انظر من منظور مقارن

Christopher Mc Crudden EJIL 2008, n° 19

 157برينستورف (يوخن فون) ،املرجع السابق ،ص .5

TF Suisse, ATF 88 I 248, 255, Dafflon : « La garantie de la propriété interdit aux cantons 158
de prendre des mesures qui supprimeraient ou videraient de sa substance la propriété privée
envisagée comme institution fondamentale de l’ordre juridique suisse
TF Suisse, ATF 90 I 29, 37, Castella : « Le Tribunal fédéral a jugé que la garantie de la propriété 159
comme la liberté individuelle, pouvait être limitée par une loi cantonale… Mais il a affirmé aussi
qu’elle interdit aux cantons de prendre des mesures qui supprimeraient ou videraient de sa substance
» la propriété privée envisagée comme institution fondamentale de l’ordre juridique suisse
Sicherungsverwahrung [2004] BVerfGE 109, 33, 172 ; M. v. Germany App. N° 19359/04 ECHR-2009 160
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دراسية من فقه القضاء السويسري
اإلطار  :15حاالت
ّ
تعرض فقه القضاء السويرسي إىل مفهوم «جوهر احلق» بخصوص معاملة املساجني يف قض ّية
ّ
( Groupe Action Prison Lausanne (ATF 106 Ia 280حيث أبرزت املحكمة الفيدرالية
متس من جوهر احلق يف معاملة إنسان ّية بالنسبة إىل املساجني« :يمكن
ما هي اإلجراءات التي ّ
لألشخاص املسجونني املطالبة باحلق يف احلرية الشخص ّية غري أنّه ليس بإمكاهنم املطالبة بالتمتّع
مكونات هذا احلق الدستوري ( )...فمنذ إيداعهم بالسجن يضحي املعن ّيون خاضعني
بجميع ّ
للتحديدات الناجتة عن العقاب املفروض عليهم وعن العالقة اخلاصة التي تربطهم بالدولة ()...
غري ّ
يمس بالنواة الصلبة للحر ّية الشخص ّية -إىل
أن هذا العقاب ال يمكن أن يصل  -دون أن ّ
استعامل طرق يكون اهلدف منها أو عىل األقل النتيجة املرتتبة عنها نفي شخص ّية السجني أو
تعريضه الضطرابات نفسية خطرية».
بخصوص احلق يف احلياة قضت املحكمة الفيدرالية السويرسية بام ييل« :يتم ّيز احلق يف احلياة
عن مظاهر احلرية الشخص ّية األخرى بكون ّ
كل حتديد يس ّلط عليه يم ّثل يف اآلن نفسه مساسا
بجوهره الذي يتمتّع بحامية مطلقة .وعليه ّ
أي حتديد
فإن احلق يف احلياة ال يمكن أن خيضع إىل ّ
ربره املصلحة العا ّمة»
ومن غري
املتصور أن يكون موضوعا لتحديد ّ
ّ
ينص عليه القانون وت ّ
ATF 98 Ia 508, 514, Gross

وبخصوص احلرية الدين ّية حدّ دت املحكمة الفيدرالية السويرسية مضمون النواة الصلبة هلذا
احلق كاآليت :حظر إجبار أحد عىل اعتناق ديانة ما .وال حتتوي هذه النواة الصلبة عىل احلق يف
التعبري عن القناعات الدينية وممارسة الشعائر التي يمكن احلدّ منها دون أن بكون يف ذلك مساس
بجوهر احلر ّية الدين ّيةATF 123 I 296, 301, X .
ولع ّله باإلمكان إجياد تعريف ملفهوم “جوهر احلق” يف “فقه قضاء” اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف
األمم املتحدة التي أشارت إىل هذا املعنى يف مرحلة أوىل بقوهلا أنه “ جيب عدم تطبيق [احلدود] 161عىل
يستقر فقه قضائها عىل فهم املبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر احلق
نحو يبطل احلقوق املكفولة ”...قبل أن
ّ
162
من جراء القيود بأنه الضامن “أالّ تنقلب العالقة بني احلق والقيد وبني القاعدة واالستثناء”  .بحيث
يكون املساس من جوهر احلق هو العمل ّية التي تؤول إىل حتويل املبدأ استثناء واالستثناء مبدأ.

انظر كذلك املادة  )2( 15من اتفاق ّية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساس ّية.

 161التعليق العام رقم  -)1993( 22املا ّدة  ، 18الفقرة .8
 162انظر التعليق العام رقم  )1999( 27املادة  12حرية التنقل الفقرة  13والتعليق العام رقم  -)2011( 34املادة  19حرية الرأي
وحرية التعبري الفقرة .21
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 .2شرط الضرورة
يعبرّ الفصل  49عن هذا الرشط بعبارة “رضورة تقتضيها دولة مدن ّية ديمقراط ّية” وهي صياغة خمتلفة بعض
اليشء عن الصياغة املعهودة هلذا الرشط التي تتحدّ ث عادة عن الرضورة التي يقتضيها “جمتمع” ديمقراطي.

ويبدو ّ
أن هذا االنزياح مقصودا ،فقد نوقش األمر داخل جلنة التوافقات عند إعداد الفصل 49
واستقر الرأي عىل تعويض كلمة “جمتمع” بكلمة “دولة” التي بدت للمؤسسني ّ
أقل ضباب ّية وأكثر د ّقة
ّ
163
إلمكان ّية تعريفها قانون ّيا عىل عكس املجتمع الذي يبقى ذا مدلول سوسيولوجي  .ومن املؤسف أن
وقع ارتضاء هذا التعريف الذي من شأنه أن يقرص الديمقراط ّية يف مفهومها املؤسسايت مغفال جانبها
املضموين املتع ّلق بالعالقات االجتامع ّية بني األفراد والقائم عىل قيم كونية ها ّمة كالتسامح واحرتام اآلخر
واالنفتاح التي يعبرّ عنها الفقيه ديلبريي يف حتليله لعبارة املجتمع الديمقراطي بعبارة “املستوى األفقي
للديمقراط ّية” املرتبط بسلوكات األفراد وعقل ّياهتم ال بالدولة فحسب.164

يكرس الفصل  49إذن قاعدة مفادها ّ
ربر بإقامة دولة منفتحة
أن املساس باحلقوق جيب أن ي ّ
ّ
وديمقراط ّية ومدن ّية .وهنا تربز خصوص ّية من خصوص ّيات املنظومة القانون ّية التونس ّية هي اعتامدها عىل
مفهوم “الدولة املدن ّية” الذي ال يوجد يف األنظمة الغرب ّية .فام الذي يعنيه هذا املفهوم؟ أثار هذا املفهوم
جدال واسعا يف الساحة القانونية التونس ّية فهناك من اعتربه مرادفا للعلامن ّية يف حني يرى آخرون أنّه ليس
أن اإلسالم هو دين الدولة .غري ّ
ينص عىل ّ
كذلك بام ّ
أن الثابت يف هذا
األول من الدستور ّ
أن الفصل ّ
الصدد هو ّ
أن مفهوم “الدولة املدن ّية” استخدم ويستخدم يف السياق العريب لدحض مفهومني يف آن واحد
أال ومها الدولة العسكر ّية من ناحية والدولة اإلسالم ّية الدين ّية من ناحية أخرى بام جيعله يف هناية املطاف
غري بعيد يف مضمونه عن العلامن ّية وإن مل يكن مرادفا هلا.

مرة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كام ورد باالتفاق ّية األوروبية
وقد ورد رشط الرضورة ّ
ألول ّ
حلقوق اإلنسان وورد باملادة األوىل من امليثاق الكندي للحقوق واحلريات عىل النحو التايل“ :يف حدود ما
حر وديمقراطي”.
يمكن تربيره عىل نحو واضح يف جمتمع ّ

عرف فقه
ولئن اكتفت مبادئ سرياكوزا بربط املجتمع الديمقراطي بمبادئ حقوق اإلنسان فقد ّ
احلر والديمقراطي بصورة أكثر تفصيال باعتباره
القضاء الكندي من خالل قض ّية أوكس املجتمع ّ
املجتمع الذي تتو ّفر فيه املبادئ التالية أال وهي الكرامة البرش ّية والعدالة واملساواة االجتامع ّية وقبول
كل الثقافات ّ
التنوع يف املعتقدات واحرتام ّ
وكل املجموعات والثقة يف املؤسسات االجتامعية والسياسية
ّ
165
التي تضمن مشاركة األفراد واملجموعات املختلفة يف املجتمع  .وتؤ ّدي املقارنة بني هذين التعريفني

GUELLALI (A.), in. DRI-IDEA-PNUD, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits 163
fondamentaux en Tunisie : La mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle Constitution
tunisienne , op. cit., pp. 20-21

 164انظر أدناه.

165
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إىل نتيجتني متناقضتني فيمكن أن نرى يف التفصيل الكندي تضييقا لإلمجال الوارد يف مبادئ سرياكوزا أو
عىل العكس توسيعا له حسب قراءتنا ملبادئ سرياكوزا .وحتيل بعض أحكام املحكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان إىل قائمة أطول من خصائص “املجتمع الديمقراطي” فهو املجتمع الذي يمتاز حسب هذه
املحكمة بالتعدّ د ّية والتسامح والتفتّح واحرتام األقليات 166وبعلو ّية القانون 167وباحرتام مبادئ املحاكمة
العادلة .168ويف مقاربة شاملة ملعنى “املجتمع الديمقراطي” يف املنظومة األوروبية حلقوق اإلنسان خيلص
الفقيه ديلبريي إىل ثالثة تعريفات:169
تنص االتفاق ّية عىل “الدولة الديمقراط ّية” بل عىل “املجتمع
•تعريف من املنظور املجتمعي حيث مل ّ
الديمقراطي” وهو ما حييل إىل ّ
أن الديمقراط ّية ليست مسألة مؤسسات فحسب بل هي أيضا مسألة
ختص األشخاص يف ما بينهم.
عقليات وسلوكات ّ

•تعريف من املنظور الليربايل حيث حتيل روح االتفاق ّية إىل فكرة احلر ّية باعتبارها العمود الفقري
للمجتمع الديمقراطي فحر ّية التعبري مثال “تشكّل إحدى الدعامات األساس ّية ملثل هذه املجتمعات
لتطورها ولتحقيق ّ
كل شخص لذاته ...وهي ال تتع ّلق فقط باملعلومات أو
وأحد الرشوط املبدئ ّية ّ
األفكار التي يقع استقباهلا بالرتحيب أو التي تعترب غري صادمة أو غري خمتلفة بل كذلك بتلك التي
تزعزع أو تصدم أو تقلق الدولة أو جزءا مهام كان من السكان .هكذا تشاء التعدد ّية والتسامح
ديمقراطي”.170
واالنفتاح التي بدوهنا ال وجود ملجتمع
ّ

•تعريف من املنظور التنافيس  la perspective conflictuelleحيث يتوجب حتديد ممارسة احلرية لضامن
متتع ّ
كل شخص هبا.
وعليه ّ
فإن احلريات تقارب عىل ثالث مراحل:

يتم تكريس احلقوق واحلريات من حيث املبدأ.
ّأوال .يقتيض املجتمع الديمقراطي أن ّ

ثانيا .تكشف ممارسة احلقوق بطريقة غري مضبوطة تؤ ّدي إىل خماطر تتهدّ د املواطنني واملجتمع
الديمقراطي نفسه وبالتايل فإنّه جيب احلدّ من احلريات جلعل ممارستها بصفة متزامنة ممكنة جلميع
مكونات املجتمع.
ّ
166
167
168

CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, n° 24, § 49

CEDH, Klass et autres, 6 septembre 1978, Série A, n° 269
CEDH, Campbell, 28 juin 1984, Série A, n° 80

DELPEREE (F.), «L›apport comparatif du droit européen, in : Les droits de la personne 169
: l›émergence de droits nouveaux, Aspects canadiens et européens», Actes des Journées
strasbourgeoises de l›Institut canadien d›études juridiques supérieures, Cowansville, 1992, p.
100 et ss

170

CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, n° 24
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يتوجب يف هذه املرحلة حتديد هذه احلدود نفسها أي ضبط كيف ّية التدخل يف جمال احلقوق
ثالثاّ -
واحلريات فال يقبل هذا التدخل إلاّ إذا كان رضوريا لتنظيم املجتمع الديمقراطي وتسيريه.

وهبذا املعنى ّ
ربر حلدود احلرية
فإن “ “املجتمع الديمقراطي” ...يصلح كأساس للحرية ويصلح كم ّ
171
املحصلة املحدّ د لـ”حدود حدود” احلرية” .
كام يصلح ككابح حلدود احلرية .فهو يف
ّ

اإلطار  :16من مبادئ سيراكوزا
‹يف جمتمع ديمقراطي›
 .19تفسرّ عبارة «يف جمتمع ديمقراطي» بأنهّ ا تفرض قيدا إضاف ّيا عىل أحكام التقييد التي توصف
هبذه العبارة.

تتحمل الدولة التي تفرض التقييدات املوصوفة بتلك العبارة عبء اثبات ّ
أن التقييدات ال
.20
ّ
تفسد سري أمور املجتمع عىل نحو ديمقراطي.

 .21ورغم أنه ال يوجد نموذج واحد للمجتمع الديمقراطي إلاّ ّ
أن املجتمع الذي يعرتف بحقوق
اإلنسان املب ّينة يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وحيرتمها وحيميها يعترب
مستوفيا هلذا التعريف.

مه ّية كربى هلذا الرشط الذي ال تنفك تذكّر به حيث جيب حسب
وتويل اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان أ ّ
اللجنة أن تكون القيود املفروضة عىل حر ّية الرأي وحرية التعبري “رضور ّية” ألغراض مرشوعة .ولذلك
وعىل سبيل املثال ّ
فإن فرض حظر عىل إعالن جتاري بلغة واحدة من أجل محاية لغة مجاعة مع ّينة ينتهك
رشط الرضورة إذا كان باإلمكان توفري احلامية بطرق أخرى ال حتدّ من حر ّية التعبري .ومن جهة أخرى
رأت اللجنة ّ
مدرسا يف إحدى املناطق
أن إحدى الدول األطراف امتثلت لرشط الرضورة عندما نقلت ّ
التعليمية إىل وظيفة أخرى غري التدريس ألنه قام بنرش مواد تنطوي عىل العداء جلامعة دين ّية وذلك من
أجل محاية حق األطفال الذين ينتمون إىل عقيدة تلك اجلامعة وحريتهم” .172ويف صياغة مبدئ ّية تقيض
اللجنة ّ
أن “القيود املسموح بفرضها عىل احلقوق املحم ّية ...جيب أن ال تبطل مبدأ (الـ)حر ّية ...وهي
173
قيود حيكمها رشط الرضورة ...واحلاجة إىل االتساق مع احلقوق األخرى املعرتف هبا يف العهد” .
DELPEREE (F.), «L›apport comparatif du droit européen», in. Les droits de la personne: 171
l›émergence de droits nouveaux, Aspects canadiens et européens, Actes des Journées
strasbourgeoises de l›Institut canadien d›études juridiques supérieures, Cowansville, 1992, p. 104

 172التعليق العام رقم  )2011( 34املادة  19حرية الرأي وحرية التعبري ،الفقرة  .33انظر أيضا التعليق العام رقم  )1999( 27املادة
 12حرية التنقل ،الفقرة  11والفقرة .14
 173التعليق العام رقم  )1999( 27املادة  12حرية التنقل ،الفقرة .2
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كام ّ
احتل رشط الرضورة هذا يف فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مكانة متم ّيزة وهي التي
استعملته لتربير الرقابة القضائ ّية عىل مدى تناسب إجراءات التدخل التي تتخذها الدول يف احلريات يف
ّ
أي إشارة إىل التناسب ضمن االتفاق ّية.174
ظل غياب ّ

غري ّ
تتعرض هلذا الرشط كام هو شأن القانون األسايس األملاين وهذا ما حدا
أن بعض الدساتري ال ّ
التعرض إىل الرضورة كمرحلة أوىل من مراحل “اختبار
بالقضاء الدستوري يف مثل هذه البلدان إىل
ّ
التناسب”.
موحد للرضورة ومتثله
وهناك نموذجان لتعريف الرضورة .أ ّما النموذج األول فيقوم عىل تعريف ّ
استقر تعريفها للرضورة مهام كان احلق املس ّلطة عليه عمل ّية
املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي
ّ
175
ربرها أسباب معقولة” .وأ ّما النموذج الثاين فهو الذي
التحديد عىل اعتبارها “رضورة اجتامعية ّ
ملحة ت ّ
خاصة جتربة ّ
كل من إفريقيا اجلنوب ّية وكندا.
يقارب الرضورة بصفة خمتلفة من ّ
حق إىل آخر ومتثله ّ
ومهام كان تعريف الرضورة املعتمد فإهنا رشط يقتيض مقاربة أكثر تشدّ دا مما لو كان املطلوب يف
اإلجراء أن يكون صاحلا  utileأو عاد ّيا  normalأو وجيها  opportunأو معقوال .176raisonnable

وترتبط الرضورة باألهداف املراد حتقيقها من خالل التحديد والتي يضبطها الفصل  49يف قائمة
والصحة العامة واآلداب العامة” وهي
تتضمن “حقوق الغري واألمن العام والدفاع الوطني
حرص ّية
ّ
ّ
177
أهداف تظهر كذلك يف ما عدا الدفاع الوطني يف االتفاق ّية األوروبية حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياس ّية وجيملها ميثاق االحتاد األورويب للحقوق األساس ّية يف عبارة “أهداف
املصلحة العا ّمة” يف حني تلتزم بعض الدساتري الصمت عندما يتع ّلق األمر بتحديد أغراض التقييد كام
هو األمر بالنسبة للقانون األسايس األملاين ودستور جنوب إفريقيا وميثاق احلقوق واحلريات الكندي.
وال يشرتك مع الدستور التونيس يف إيراد هدف الدفاع الوطني غري دساتري قليلة كالدستور الكوري.178
أن ّ
ومن الواضح ّ
كل املفاهيم املشار إليها كأهداف للتدخل الترشيعي املرشوع هي مفاهيم م ّطاطة من
السهل عىل أجهزة الدولة تطويعها إلدراج اإلجراءات التحديد ّية ضمنها كام تربز ذلك جتربة املحكمة
ربرات املعقولة التي يمكن أن تقدّ مها
األوروبية حلقوق اإلنسان التي ّ
يعج فقه قضائها باألمثلة عن امل ّ
179
الدول إلقحام اإلجراءات املطعون فيها ضمن أحد هذه األهداف  .وقد كانت تونس من الدول التي
174

Olson v. Sweeden, App. N° 10465/83 ECHR, A 130 [1988] ; 11 EHRR 259 parag. 67 PC

175

CEDH, Serif c. Grèce, 1999

176

انظر امللحق.

CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, n° 24, §§ 48-49 et 50

 177انظر املواد من  8إىل .11
178

Art. 37 (2) : national security, the maintenance of law and order or for public welfare

Harris, O’Boyle et Warbrik, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford 179
University Press, 2009, p. 348
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استغ ّلت هذه الصبغة املطاطة ملوجبات التحديد للتضييق عىل احلريات .ويربز ذلك من خالل فقه قضاء
فرصح املجلس ّ
أن غياب األهداف املب ّينة
املجلس الدستوري يف ظل دستور  1959والفصل السابع منهّ .
180
ويكون إشكاال دستور ّيا  .ولكنّه وبالرغم من تأكيد الفقه
بالفصل السابع يم ّثل عدم تطابق مع أحكامه
ّ
181
عىل ّ
أن “موجبات التقييد وأسبابه ختضع للتأويل احلرصي وال جيوز التوسع فيها” عمد يف العديد من
املرشع عىل موجب احلد دون التثبت يف رضورته أو تناسبه مع
آرائه إىل إقرار رشعية احلدّ بمجرد تنصيص ّ
ربره أهدافها
فأقر احلدّ من حقوق املالكني ألسهم الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية الذي “ت ّ
الوضع ّية ّ
182
أقر امتيازات مالية وجبائية لفئة من املستثمرين يف جماالت
التنموية من أجل االزدهار االقتصادي” كام ّ
183
جمرد كوهنا هتدف إىل حتقيق االزدهار االقتصادي والنمو االجتامعي
اقتصادية واجتامعية معينة اعتامدا عىل ّ
184
أقر احلدّ من حرية التنقل بإحداث وثيقة سفر خاصة بالعمرة عىل أساس احلفاظ عىل النظام العام .
كام ّ
ّ
ولعل هذا االكتفاء بالغرض املعلن من قبل املرشع لإلقرار برشعية التحديد هو الذي حدا ببعض الفقهاء إىل
الدعوة ولو بصفة مغ ّلفة إىل رضورة فرض ضامنات أخرى “مستلهمة من روح الدستور ومن علوية مبدأ
ضامن احلقوق األساسية لتحقيق رقابة عىل مدى االستثناءات” ليست إلاّ رقابة التوازن والتناسب 185حماولني
تأصيلها يف فقه قضاء املجلس الدستوري نفسه .ومهام يكن من أمر هذا التوجه املحتشم يف فقه قضاء املجلس
الدستوري -والذي سنعود إليه الحقاّ -
فإن السياسة العا ّمة للمجلس يف اعتامده عىل موجبات النظام العام
واالزدهار االقتصادي والتقدم االجتامعي التي كان يوردها الفصل السابع من دستور  1959كانت تذهب
يف اجتاه التضييق عىل احلدود واحلريات بل إنّه عمد بالتوازي مع ذلك إىل استعامل تقنية أخرى هي تقنية
التوفيق بني األهداف الدستورية التي غالبا ما كانت تؤول إىل تغليب اهلدف املحدّ د للحقوق واحلريات.186
واتسمت حتليالت املجلس يف مجيع هذه اآلراء بالرسعة والسطحية وغياب التدليل 187وهو أمر مفهوم نظرا
إىل ّ
أن العملية تتمثل يف تطويع هذا الفصل السابع -املحتوي أصال عىل موجبات مش ّطة للتحديد -لغري ما
يفرتض أن يؤ ّدي إليه واستعامله للتضييق عىل احلريات واحلال أنه معدّ لكفالة حسن ممارستها .فيحصل أن
188
تؤ ّدي موجبات التحديد إىل إعالء املبادئ الترشيع ّية عىل حساب املبادئ الدستورية
 180الرأي عدد  2004-14الصادر يف  7أفريل/نيسان  2004والرأي عدد  2001-74الصادر يف  11جويلية/متوز .2001
 181حممد كامل رشف الدين ،سابق الذكر ،ص .29

 182الرأي عدد  2005-52الصادر يف  8أوت/آب .2005

 183الرأي عدد  2007-72الصادر يف  17أكتوبر/ترشين األول .2007
 184الرأي عدد  2007-70الصادر يف  4أكتوبر/ترشين األول .2007
 185حممد كامل رشف الدين ،سابق الذكر ،ص .31

TABEI (M.), «Les droits constitutionnels et le Conseil constitutionnel tunisien», in. Les droits 186
constitutionnels, Actes du colloque de commémoration du cinquantenaire de la promulgation de
la Constitution tunisienne du 1er juin 1959, ATDC-FSJEGJ, 2010, pp. 199-218

 187انظر الرأي عدد  2005-17و الرأي عدد  2006-12والرأي عدد  2006-15والرأي عدد  2006-51والرأي عدد -48
 2007والرأي عدد  2007-70والرأي عدد  2008-70والرأي عدد .2009-26
MERLAND (G.), «L›intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel», in. 188
MATHIEU (B.) et VERPEUX (M.) (dir.), L›intérêt général, norme constitutionnelle, Paris,
Dalloz, 2007, p. 37
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غري ّ
أن هذا اخلطر قد وقع تالفيه عموما يف التجارب املقارنة ومن خالل املعايري الدولية بطريقتني
خمتلفتني ولكن قد تكونان متكاملتني.
أ ّما الطريقة األوىل فهي التفرقة بني الغرض املعلن والغرض اخلفي ،فال يكفي الغرض الذي
اإلداري نفسه غرضا
تعلنه السلطات لتربير التدخل بل قد يستنتج القايض من القانون أو العمل
ّ
خف ّيا من التدخل ال تفصح عنه اإلدارة وتغ ّلفه يف غالف األهداف املرشوعة .ويف هذه احلالة فهو
أن اإلجراء يعدّ انتهاكا للحق املعني .189وال بدّ أن نؤكّد يف هذا السياق ّ
يعلن ّ
أن اهلدف اخلفي ال
جيب أن يكون بالرضورة هدفا غري مرشوع حتى يؤ ّدي إىل اعتبار اإلجراء غري رشعي بل إنّه ّ
كل
ولكن
هدف غري األهداف املدرجة بقائمة األهداف الرشع ّية حيث يمكن أن يكون اهلدف مرشوعا
ّ
عدم وجوده يف قائمة األهداف غري الرشعية جيعل التدخل يف احلقوق واحلريات عىل أساسه غري
رشعي.
ّ
وأ ّما الطريقة الثانية فهي قائمة عىل وجود معايري دول ّية لتأويل ّ
كل هدف من هذه األهداف بطريقة
سنتعرض إىل حمتوى أغلب هذه األهداف الذي ارتضته املامرسات القضائ ّية
ديمقراطية .وبناء عليه فإنّنا
ّ
وأقرته املعايري الدول ّية.
الفضىل ّ

حقوق الغير (اآلخرين)
يتأتّى هذا اهلدف من طبيعة احلقوق واحلريات املتصادمة أحيانا وجيد أساسه يف اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان الذي يريس قاعدة احلدّ من احلقوق واحلريات عىل أساس محاية حقوق الغري وحرياهتم
مكونات النظام العام التي يتوجب عىل الدولة محايتها
فمامرسة الناس حلرياهتم بصفة سلم ّية هي إحدى ّ
190
من خالل التدخل يف جمال احلقوق واحلريات املتنافسة .
مهها ما
وقد تعرضت اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان إىل هذا اهلدف التحديدي يف مناسبات عديدة أ ّ
“تنص الفقرة  3رصاحة عىل
أقرته بخصوص حرية الرأي وحرية التعبري حيث ورد يف تعليقها العام أنّه
ّ
ّ
ّ
أن ممارسة احلق يف حرية التعبري تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة .وهلذا السبب يسمح بمجالني
حرص ّيني من القيود املفروضة عىل احلق يتع ّلقان إ ّما باحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو محاية األمن
الصحة العامة أو اآلداب العامة” .191ويزخر فقه القضاء املقارن باألمثلة عىل
القومي أو النظام العام أو
ّ
ذلك حيث قضت املحكمة الفدرالية السويرس ّية ّ
حق الشخص يف تقرير مصري ج ّثته يعلو عىل حق
بأن ّ
الترصف يف جثته
أقاربه بعد وفاته يف تقرير مصريها .وعليه فقد قامت باحلد من حرية أقارب امليت يف
ّ
192
وأقرت املحكمة الكور ّية اجلنوبية ّ
أن حتديد
عىل أساس حق الشخص يف محاية شخص ّيته بعد موته ّ .
Moscow Branch of Salvation Army v. Russia, App. N° 72881/01, ECHR [2006] 2006-XI, 44 189
EHRR 912, § 97

190

TF suisse, ATF 119 Ia 28, M

 191التعليق العام رقم  )2011( 34املادة  19حرية الرأي وحرية التعبري ،الفقرة .21
192

TF suisse, ATF 129I137, X. et consorts
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ربره محاية اآلخرين
حركة مستهلكي الكحول من سائقي السيارات هو حدّ رضوري حلرية التنقل ت ّ
واحلفاظ عىل سالمتهم وأمنهم .حيث وقع إلغاء رخصة سياقة لشخص وقع إيقافه لثالث مرات وهو
يقود يف حالة سكر (بعد أن وقع تعليقها يف املرة الثانية) .واعتربت املحكمة اإللغاء املطعون فيه عىل
وأقرته نظرا إىل ّ
أن اهلدف منه هو محاية حقوق اآلخرين يف
أساس مساسه بحرية التنقل عمال دستوريا ّ
193
أقرت املحكمة العليا بكندا  -وهو البلد الذي ال ينص عهد احلقوق
احلياة والسالمة واألمن  .كام ّ
متس هذه
واحلريات فيه عىل قائمة باألهداف املرشوعة للحدّ من احلريات -باحلدّ من حرية التعبري عندما ّ
احلرية من حقوق مجاعات مع ّينة وتدعو إىل الكراه ّية ضدّ ها فمن املرشوع احلدّ من حرية التعبري حلامية
التعصب والعنف والكراهية ضدّ ها.194
مجاعة أق ّل ّية من الدعوة إىل
ّ

أقر فقه القضاء األورويب حلقوق اإلنسان بتجريم املامرسات اجلنسية
وباالعتامد عىل هذا اهلدف ّ
السواق حلامية الضحايا
املثل ّية بني القص 195وبإجراء فحص دموي إجباري من قبل رشطة املرور عىل ّ
املحتملني حلوادث الطرقات 196وبمصادرة فيلم جارح للشعور الديني ألغلب ّية املجتمع 197وبمنع
األبوين البيولوجيني للطفل من االتصال به محاية له منهام 198وبإجبار ّية التأمني عىل العربات  -الذي بدا
يف القض ّية خمالفا العتبارات دين ّية مع ّينة والذي يبدو عموما خمالفا حلرية التنقل -محاية حلقوق الضحايا
199
أقرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بالتقييد الوارد عىل حر ّية
املحتملني  .ويف مناسبات عديدة ّ
التعبري محاية لسمعة اآلخرين.200

تقر مبادئ سرياكوزا
وال تتع ّلق املفاضلة بني احلقني باحلقوق الواردة يف الدستور فحسب حيث ّ
ّ
أن نطاق حقوق وحريات الغري التي يمكن أن تعمل كتقييد للحقوق الواردة يف العهد جياوز احلقوق
193

KOR-2009-3-001, Constitutionnal Case, Law of the Venice Commission, www.codices.coe.int

195

CEDH, Dudgeon, 22 octobre 1981, Série A, n° 45

R. v. Keegstra (Canada) 1990. V. aussi, Morgentaler c. La Reine [1988] 1 R.S.C., 30, 75, 124 et 194
181 ; Irwin Toy Ltée c. Quebec (Procureur général) [1989] 1 R.S.C. 927, 990-991 ; Edmonton
Journal c. Alberta (Procureur général) [1989] 2 R.C.S., 1326, 1345-1367, 1379 ; Hess c. La
Reine [1990] 2 R.C.S. 906, 920 ; Commission canadienne des droits c. Taylor, [1990] 3 R.C.S.,
892, 919 ; Salight Communications Inc. C. Davidson [1989] 1 R.C.S. 1038, 1051 et 1082 et
Renvoi relatif au Code criminel [1990] 1 R.C.S. 1123, 1135

196
197
198
199

Req. Comm. EDH, n° 8239/ 78, DR 16

CEDH, Otto-Preminger-Institut, 20 septembre 1994, Série A, n° 295
CEDH, Eriksson, 21 juin 1989, Série A, n° 156

Req. Comm. EDH, n° 2988/66, Ann. Conv. Vol. X

CEDH, Barfod, 22 février 1989, Série A, n° 149 ; CEDH, Prager et Oberschlick, 26 avril 1995, 200
Série A, n° 313 ; CEDH, De Hald et Gijsels, 24 février 1997, Rec. 1997-I ; CEDH, Perna, 6 mai
2003, Rec 2003-V ; CEDH, Fressoz et Roire, 21 janvier 1999, Rec. 1999-I ; CEDH, Steel et
Morris, 15 février 2005, Rec. 2005-II et CEDH, Unabhängige Initiative Informations Vielfalt, 26
février 2002, Rec. 2002-I
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واحلريات املعرتف هبا يف العهد .201غري أنه يف صورة وجود تناقض بني حقني أحدمها حممي بموجب
املضمنة بالعهد (أو
خاصة للحقوق
مه ّية
ّ
ّ
العهد (أو الدستور) واآلخر غري حممي فإنّه ينبغي إيالء أ ّ
202
الدستور) باعتبار ّ
أهم احلقوق واحلريات األساس ّية”  .وكنا
أن العهد (أو الدستور) “هيدف إىل محاية ّ
قد ناقشنا فكرة املفاضلة هذه سابقا وب ّينّا هتافتها.

وحلرص جمال هذا احلدّ والتصدّ ي الستعامله من قبل الدولة ومسؤوليها للتدخل يف احلقوق واحلريات
ّ
فإن املعايري الدول ّية تقرصه عىل العالقات بني املواطنني وال جتيز استخدامه حلامية الدولة أو املسؤولني فيها
203
من الرأي العام أو االنتقاد .

دراسية من فقه القضاء السويسري
اإلطار  :17حالة
ّ
ربع بأعضائه يف حالة عدم
إىل ّ
تكرس قرينة قبول امليت للت ّ
أي مدى يمكن اعتبار القوانني التي ّ
الترصف يف جسده؟
حق الشخص يف
تعبريه عن موقفه من ذلك إبان حياته تعدّ يا عىل ّ
ّ
طرحت هذه املسألة أمام املحكمة الفيدرالية السويرس ّية فقضت ّ
بأن احلرية الشخص ّية وحق
الترصف بحر ّية يف جسده وتقرير مصري ج ّثته هي حقوق جيب أن توازن مع املصالح
الشخص يف
ّ
اخلاصة ألشخاص حيتاجون إىل زرع هذه األعضاء وهي حاجة مرتبطة كذلك باحلق يف احلياة
ّ
واحلق يف حتسني ظروف املرىض احليات ّيةATF 123 I 112, Rolf Himmelberger .

غري ّ
يكرس يف قانون زرع األعضاء قرينة القبول التي ال يمكن
املرشع السويرسي الذي كان ّ
أن ّ
دحضها إلاّ بإثبات الرغبة املعاكسة للميت إ ّبان حياته قد ّ
ليعوض قرينة القبول
تدخل سنة ّ 2007
هذه بمبدأ القبول الرصيح فلم يعد باإلمكان استئصال عضو من م ّيت لزرعه لشخص آخر إلاّ إذا
كان صاحب اجل ّثة قد عبرّ عن قبوله بذلك إ ّبان حياته.

النظام العام
تعرف مبادئ سرياكوزا النظام العام بأنّه “جمموع القواعد التي تضمن سري أمور املجتمع أو جمموعة
ّ
املبادئ األساسية التي يقوم عليها املجتمع” وتؤكّد عىل ّ
أن “احرتام حقوق اإلنسان جزء من النظام
فإن املعايري الدول ّية تؤكّد عىل ّ
العام” .204ونظرا التساع جمال هذه العبارة ّ
أن النظام العام يفسرّ “يف سياق
 201املبدأ  35من مبادئ سرياكوزا.
 202املبدأ  36من مبادئ سرياكوزا.
 203املبدأ  37من مبادئ سرياكوزا.
 204املبدأ  22من مبادئ سرياكوزا.
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غرض احلق املعينّ من حقوق اإلنسان الذي يق ّيد عىل هذا األساس” .205و”ختضع ّ
كل هيئات الدولة
أو موظفيها املسؤولني عن حفظ النظام العام للمراقبة أثناء ممارسة ّ
كل منهام لسلطاته وذلك عن طريق
206
الربملان أو املحاكم أو غريها من األجهزة املستق ّلة األخرى ذات االختصاص” .
وعىل هذا األساس يغدو القايض الدستوري حكام يف عمل ّية حتديد مفهوم النظام العام .207وبالتأ ّمل
يف فقه القضاء املقارن نالحظ حت ّفظ القايض يف اعتامده عىل هذا اهلدف للحدّ من احلقوق واحلريات .ففي
سويرسا مثال نادرة هي احلاالت التي اعترب فيها القايض التدخل يف احلقوق واحلريات غري دستوري عىل
أساس هذا اهلدف وحده .208غري ّ
أن هذا التحديد قد وقع اعتامده يف دول أخرى كرتكيا يف قض ّية حكم
فيها يف سنة  209 2014حيث وقعت مصادرة كتاب لعبد اهلل أوجالن (زعيم حزب  PKKالكردي) عىل
أساس قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  1991وهو ما طعن فيه عىل أساس املساس من احلق يف التعبري
وحرية النرش .ونظرا لكون  PKKمصنّف كمنظمة إرهاب ّية من قبل تركيا واالحتاد األورويب ومنظمة األمم
املتحدة وحلف شامل األطليس وغريها من الدول واملنظامت والحتواء الكتاب عىل الدعوة إىل منارصة
تم اعتبار املصادرة عمال خيدم هدفا رشعيا هو احلفاظ عىل النظام
األعامل اإلرهابية هلذه املنظمة فإنه قد ّ
العام واألمن العام .غري أنه يف نفس هذه القضية وقع اعتبار املصادرة غري دستورية اعتامدا عىل مبدأ
التناسب.
ينص عهد احلقوق واحلريات عىل قائمة باألهداف املرشوعة للحدّ من احلريات
ويف كندا حيث ال ّ
استخرج الفقه 210من فقه القضاء ثالثة أهداف يمكن ربطها هبدف النظام العام وهي الوقاية من
اجلريمة ومكافحتها 211واحلفاظ عىل السري العادي للتنظيم االجتامعي 212واحلفاظ عىل االقتصاد واملهن
والثقافة .213وهي أهداف نجد ما يشبهها يف فقه القضاء األورويب الذي برز ضمنه هدف “احلفاظ عىل
 205املبدأ  23من مبادئ سرياكوزا.
 206املبدأ  24من مبادئ سرياكوزا.

 SCHMIDT NOEL (A( 207املرجع سابق الذكر ،ص  66وما بعدها
 208نفسه.

TUR-2014-3-006, Constitutional Case of Law of the Venice Commission, www.codices.coe.int 209

HUPPE (L.), «Quelques objectifs législatifs suffisamment importants aux fins de l›article 1 de la 210
Charte», Revue du Barreau, 1991, n° 51, p. 294

Etats-Unis d’Amérique c. Cotroni [1989] 1 R.C.S. 1469, 1485 ; R. Vaillancourt [1987] 2 R.C.S. 636, 211
660 ; R. c. Martineau [1990] 2 R.C.S. 633, 647 ; R. c. Canadian Newsparer Campany Ltd [1988] 2
R.C.S. 486, 521 ; R. c. Chaulk [1990] 3 R.C.S. 1303, 1305 ; R. c. Logan [1990] 2 R.C.S. 731, 746
Re Public Service Employee Relations Act [1987] 1 R.C.S. 313, 374-375 ; S.D.G.M.R. c. Dolphin 212
Delivery Ltd [1986] 2 R.C.S. 573, 591 ; R. Edwards Books [1986] 2 R.C.S. 710, 770 ; R. c. Lee
[1989] 2 R.C.S. 1384, 1390-1391

Alliance de la fonction publique au Canada c. La Reine [1987] 1 R.C.S. 424, 439-444 et 450 ; Le 213
Collège royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario c. Rocket [1990] 2 R.C.S. 232, 249 ; The Law
Society of Alberta c. Black [1989] 1 R.C.S. 591, 627 et 637 ; Stoffman c. Vancouver General Hospital
[1990] 3 R.C.S. 483, 523 ; P.G. Québec c. La chaussure Brown’s Inc. [1988] 2 R.C.S. 712, 788
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زي
النظام والوقاية من اجلرائم” والذي وقع استعامله كمحدّ د حلقوق املساجني إلجبارهم عىل ارتداء ّ
ببوذي) 215أو حليهم 216أو اخلضوع إىل فحوصات نفس ّية 217أو
موحد 214أو حلق رؤوسهم (واألمر تع ّلق
ّ
ّ
تنظيف زنزاناهتم ولو كان ذلك مناقضا ملعتقداهتم الدين ّية 218أو ملنعهم من احلصول عىل جرائد غري اجلرائد
الربيطان ّية 219أو لالطالع من قبل اإلدارة السجن ّية عىل الرسائل اخلاصة بأحد املساجني .220ويف سياقات
221
أخرى وقع قبول استعامل هذا اهلدف لتربير املراقبة الرسية ألشخاص مشكوك يف اقرتافهم جلرائم
ولتربير عمل ّيات التفتيش بحثا عن األد ّلة 222ولوضع ضوابط يف قطاع االتصاالت 223ولتربير طرد الغرباء
224
تم يف نفس هذا السياق رفض االعتامد عىل هذا
تورطهم يف جرائم خطرية  .غري أنّه قد ّ
الذين ثبت ّ
225
اهلدف لتربير سحب جم ّلة عسكر ّية تناولت بالنقد أسلوب حياة اجليش أو لتربير سجن وتسليط خط ّية
مال ّية عىل أحد شهود هيوذا اليونانيني الذي تقدّ م بطلب بصفة ّ
متأخرة الستعامل أحد املحالت اخلاصة
ألغراض دينية 226أو لتربير منع رشكة سويرس ّية لإللكرتونيات من ّ
سوفيايت
صناعي
بث برامج يبثها قمر
ّ
ّ
كدليل عىل متكّنها التقني وعىل كفاءة الالقط الذي تعرضه للبيع .227وحسب فقه القضاء األورويب ّ
فإن
هذا اهلدف يمكن أن يستعمل يف فرتات القالقل ملنع التظاهر بصفة تا ّمة غري ّ
أن هذا املنع جيب أن يكون
حمدّ دا يف الوقت ويف الزمان .228كام برز يف فقه القضاء األورويب هدف “الدفاع عن سلطة القضاء وحياده”
ختص قضايا جارية أمام املحاكم
ربر مالحقة الصحفيني الذين يقومون بنرش معلومات ّ
وهو اهلدف الذي ي ّ
229
جراء ذلك حقيق ّيا  .وبرز أيضا يف ذات
ويكون خطر إحلاق رضر باألشخاص املتع ّلقة هبم هذه القضايا ّ
السياق هدف “احلفاظ عىل املصالح االقتصادية”  le bien-être économiqueحيث اعتربت املحكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان ّ
أن التفتيش يف املنازل ومسك وثائق يمكن تربيره يف حالة اخلروقات للقانون
214
215
216
217
218
219

Req. N° 8231/78, DR 28 (1982), pp. 29-30

Req. N° 1753/63, Annuaire VIII (1965), p. 184
Req. N° 1753/63, Annuaire VIII

CEDH, Murray, 28 octobre 1994, Série A, n° 300-A
Req. N° 8231/78, DR 28, p. 5

Req. N° 5270/72, Rec. 46 (1974), p. 54

CEDH, Golder, 21 février 1975, Série A, n° 18 ; CEDH, Silver et autres, 25 mars 1983, Série A, n° 61 220

221
222
223
224
225
226
227
228

Req. N° 8170/78, Annuaire XXII (1979), p. 308

CEDH, Murray, 28 octobre 1994, Série A, n° 300-A

CEDH, Groppera Radio AG, 28 mars 1990, Série A, n° 173
CEDH, Bouchelkia, 29 janvier 1997, Rec. 1997-I

CEDH, Vereinigung…, 19 décembre 1994, Série A, n° 302
CEDH, Manoussakis, 26 septembre 1996, Rec. 1996-IV
CEDH, Autronic AG, 22 mai 1990, Série A, n° 178
Req. Comm. EDH, N° 8440/78, DR 21

CEDH, Sunday Times, 26 avril 1979, Série A, n° 217 ; CEDH, Guardian et Observer, 26 novembre 229
1991, Série A, n° 216 ; CEDH, Sunday Times (n° 2), 26 novembre 1991, Série A, n° 217
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التعسف يف
املتع ّلق بالرقابة عىل الرصف (العملة) رشيطة أن يمنح القانون ضامنات مناسبة وكافية ضدّ
ّ
استعامل هذا اإلجراء .230وقبلت املحكمة هذا التربير كذلك عندما تع ّلق األمر بتحديد إقامة الغرباء
نظرا للكثافة السكان ّية املرتفعة عندما سعى هذا التحديد إىل تنظيم سوق الشغل .231كام اعتربت أنه من
املرشوع للدولة أن تأخذ بعني االعتبار املصالح االقتصاد ّية للرشكات اجلوية وللبالد عرب فرض سياسة
مع ّينة بالنسبة إىل الرحالت الليل ّية.232

ربر اإلدارة احلدّ
ومن احلجج األخرى املستعملة يف إطار النظام العام ّ
حجة النجاعة اإلدار ّية فقد ت ّ
من احلقوق واحلريات عىل أساس أنه رضورة ملواجهة نفقات الدولة يغدو دوهنا العمل اإلداري غري
ف ّعال .غري ّ
احلجة غالبا ما وقع رفضها من قبل قضاء الدول ككندا وجنوب إفريقيا .ففي كندا
أن هذه ّ
233
املرشع الذي فرض قيودا إجرائية مشدّ دة عىل
طرحت املسألة بمناسبة قض ّية سينغ حيث احتج ّ
الالجئني متنعهم من التمتع بجلسة استامع باعتبارات املالية العموم ّية إلاّ ّ
أن املحكمة رفضت هذا الدفع
بأي حال من األحوال االستنقاص من حقوق الالجئني عىل أساس االعتبارات
معتربة أنّه ال يمكن ّ
املال ّية واإلدار ّية للدولة.
احلجة التي وقع رفضها كأساس للحدّ من احلق يف املقاضاة أمام تركيبة حكم ّية
وهذه هي نفس
ّ
235
234
واحلق يف حمام تع ّينه الدولة للمعوزين  .وذهب القايض الكندي إىل أبعد من ذلك حني
متعدّ دة
ّ
236
ّقرر ّ
أن االعتبارات املوازن ّية ال يمكن االعتامد عليها لوحدها باعتبارها هدفا متأكّدا وحقيق ّيا إلاّ يف
237
احلاالت االستثنائ ّية .

ويف نفس السياق اعتربت املحكمة العليا بجنوب إفريقيا يف قض ّية حكمت فيها سنة ّ 2005238
أن
حرمان السجناء من ح ّقهم يف االنتخاب عىل أساس جتنّب الصعوبات اللوجست ّية واملال ّية التي قد جتاهبها
جراء متكينهم من هذا احلق هو مقتىض غري دستوري .إلاّ أنّه يف بعض الوضعيات القصوى
اإلدارة من ّ
 230وهو ما مل يتو ّفر يف القض ّية التي نستشهد هبا.

CEDH, Berrehab, 21 juin 1988, Série A, n° 138

231

CEDH, Hatton, 8 juillet 2003, Rec. 2003-VIII

232

Singh v. Minister of Employment and Immigration [1985] 1 R.C.S. 177

233

R. c. Lee [1989] 2 R.C.S. 1384, 1385-1386

234

New Brunswick c. G. [1999] 3 R.C.S. 46

235

Nouvelle-Ecosse c. Martin [2003] 2 R.C.S. 504, § 109

236
237

CEDH, Funke, 25 février 1993, Série A, n° 256-A, § 56

Terre neuve c. N.A.P.E. [2004] 3 R.C.S. 381, § 59 et ss

أقرت املحكمة برشع ّية تأجيل برنامج املقاطعة الرامي إىل هيكلة متساوية يف األجور بني الرجال والنساء ملدّ ة ثالث
يف هذه القض ّية ّ
مرصحة يف اآلن نفسه أنّه يف احلاالت العاد ّية ال يمكن اعتامد
سنوات نظرا لألزمة االقتصاد ّية اخلانقة التي تعيشها تلك املقاطعة ّ
االعتبارات املال ّية كهدف مقبول .وال بدّ هنا من اإلشارة إىل خصوص ّية أخرى يف هذه احلالة وهو ّ
أن احلق موضوع احلد مل يف ّعل بعد.

Minister of Home Affairs v. National Institute for Crime Prevention and the Reintegration of 238
Offenders (South Africa) 2005
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يمكن اعتبار مثل هذه األهداف رشع ّية حيث تضحي االعتبارات املتع ّلقة باملال ّية العموم ّية ونجاعة
اإلدارة حر ّية باالعتبار يف حالة وجود أزمة اقتصادية مثال.239

ّ
ولعل عزوف الفصل  49من الدستور التونيس عن ذكر هذا املوجب من موجبات التحديد أمر
تطوره امل ّطرد حيث اكتفى الفصل  49بالتنصيص عىل األمن
للتلون و ّ
حممود نظرا لسعة جماله وقابل ّيته ّ
مكون
مكونات النظام العام األكثر خطورة وأضاف إليه
الصحة العامة وهي ّ
ّ
العام وهو يف النهاية أحد ّ
نتعرض إليه الحقا .وبالتايل فال جمال مع الفصل  49إىل إثارة هذا املوجب
ثان من مكونات النظام العام ّ
بمكونني
من موجبات التحديد بصفة إطالقية بل ال تقبل يف هذا الصدد إلاّ التحديدات ذات العالقة
ّ
الصحة العامة واألمن العام.
يمثالن يف النهاية نواته الصلبة أال ومها
ّ

الدفاع الوطني
تتعرض هلذا املفهوم كحدّ من حدود احلريات
قليلة هي الوثائق الدول ّية أو الدساتري املقارنة التي ّ
وتبقى لذلك حدوده غري واضحة متاما .غري أنّه باإلمكان االستئناس يف هذا الصدد بمفهوم األمن
تعرفه مبادئ سرياكوزا باعتباره جمموع التدابري املتخذة “حلامية بقاء الدولة
الوطني أو األمن القومي الذي ّ
240
القوة” مؤكّدة
القوة أو التهديد باستخدام ّ
أو سالمتها اإلقليم ّية أو استقالهلا السيايس ضدّ استخدام ّ
عىل رضورة أن يتّسم التهديد بصبغته القريبة واملبارشة وبطبيعته الشاملة حيث “ال جيوز االحتجاج
يتعرض
ملجرد منع التهديدات املح ّل ّية أو البعيدة نسب ّيا التي ّ
باألمن القومي كسبب لفرض التقييدات ّ
هلا األمن والنظام” .241وقد ظهر هذا اهلدف يف فقه القضاء األورويب حلقوق اإلنسان يف بعض القضايا
242
حيث وقع السامح للدولة بالتجسس عىل أساس هتديد باجلوسسة واإلرهاب تسعى إىل التصدّ ي إليه
كام وقع يف قض ّية أخرى بيان ّ
أن حر ّية النفاذ إىل املعلومات متنع احلكومة من حجبها عن األشخاص
أن الدولة جمربة عىل مدّ ّ
التي تسعى إىل احلصول عليها لدى السلطات التي ترتيض إتاحتها وال تعني ّ
كل
من يطلب معلومة بتلك املعلومة حيث ّ
أن بعض املعلومات قد يشكّل كشفها هتديدا لألمن الوطني.243
244
وباسم احلفاظ عىل األمن الوطني وقع كذلك السامح بمنع اجلنود من االنضامم إىل األحزاب السياس ّية
حق عمالء سابقني بالكا .جي .يب .الليتوان ّية يف االلتحاق بالوظيفة العموم ّية أو ببعض
واعتبار حتديد ّ
ميادين العمل يف القطاع اخلاص ملدّ ة عرش سنوات ( )2009-1999حتديدا رشع ّيا 245وكذلك اعترب حلّ
إرهايب يف زيارة زوجته له بالسجن من
حق
فايش 246وفرض حتديدات أكثر رصامة عىل ّ
ّ
مجع ّية ذات ّ
توجه ّ
239

.Newfound land (Treasury Board)v. N.A.P.E [2004], Canada

 240املبدأ  29من مبادئ سرياكوزا.
 241املبدأ  30من مبادئ سرياكوزا.
242
243
244
245
246

CEDH, Klass, 6 septembre 1978, Série A, n° 28
CEDH, Leander, 26 mars 1987, Série A, n° 116
CEDH, Rakvényi, 20 mars 1999, Rec. 1999-III

CEDH, Sidabras et Dziautas, 27 juillet 2004, Rec. 2004-VIII
Req. Comm EDH, n° 6741/74, DR 5
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تلك التي خيضع إليها غريه من السجناء 247كام اعترب هدف احلفاظ عىل األمن العام هدفا مقبوال ملعاقبة
أن املحكمة رأت يف املقابل ّ
جندي تطاول عىل املؤسسة العسكر ّية غري ّ
أن العقوبة التي فرضت عليه مل
ّ
248
كمربر لتحديد احلقوق واحلريات
الوطني
الرتاب
وحدة
مسألة
وظهرت
.
التناسب
رشط
عىل
تتو ّفر
ّ
يف إحدى القضايا التي اعتربت فيها املحكمة ّ
ربر العقاب
أن هدف احلفاظ عىل وحدة اإلقليم الوطني ت ّ
اجلزائي املس ّلط عىل نقايب قام بنرش مقال يتهم فيه الدولة الرتك ّية بمامرسات إرهاب ّية يف منطقة اجلنوب
املتأزمة يف هذه املنطقة حتتّم عىل السلطات أن متارس أكرب قدر من اليقظة
الرشقي من تركيا فالوضع ّية ّ
249
تؤجج العنف .
واحلزم مع األعامل التي من شأهنا أن ّ
والتعسف ّ
فإن املعايري الدول ّية تربطه
ربر وسهولة االنزالق به نحو االعتباط ّية
ّ
ونظرا خلطورة هذا امل ّ
عضو ّيا برضورة وجود سبل انتصاف تضمن عدم إساءة استعامله وعليه فال يمكن للدولة االحتجاج
احلجة ضامهنا لسبل انتصاف كافية وف ّعالة حيث تقتيض القاعدة
باألمن العام إلاّ إذا ب ّينت بالتوازي مع هذه ّ
والتعسف ّية
حجة لفرض التقييدات الغامضة
 31من مبادئ سرياكوزا أنه “ال جيوز استخدام األمن
القومي ّ
ّ
ّ
وال جيوز االحتجاج به إلاّ يف وجود ضامنات كافية وسبل ف ّعالة لالنتصاف ضدّ إساءة االستعامل”.

العامة
الصحة
ّ
ّ
بالصحة العا ّمة كأساس لتقييد حقوق مع ّينة هبدف متكني
تقرر مبادئ سرياكوزا أنه جيوز االحتجاج
ّ
ّ
صحة السكّان أو األفراد وينبغي أن هتدف هذه
تتعرض له ّ
الدولة من اختاذ تدابري للتصدّ ي لتهديد خطري ّ
250
التدابري خصيصا إىل منع املرض أو اإلصابة أو توفري العناية للمرىض واملصابني .
الصحة
ولتحديد األمراض الداخلة يف نطاق هذا التحديد “جيب إيالء االعتبار الواجب ألنظمة
ّ
الصحة العامل ّية”.251
الدول ّية التي تضعها منظمة
ّ

ويمكن إيراد مثال عىل ذلك يتم ّثل يف كشف الرس املهني للطبيب والتحديد من نطاق محاية احلرمة
يتحول واجب الطبيب يف احلفاظ عىل
الشخص ّية لألفراد يف بعض احلاالت املرض ّية اخلطرية املعدية حيث ّ
يتعرض إليها أثناء ممارسته ملهنته .كام يمكن كذلك إيراد مثال
الرس املهني إىل واجب إبالغ عن احلاالت التي ّ
252
املساس بحرمة املسكن إذا كان اهلدف إنقاذ أصحابه يف حالة فيضانات أو حرائق أو ما شابه من كوارث .

ينص عهد احلقوق واحلريات فيه عىل قائمة باألهداف املرشوعة للحدّ من
ويف كندا وهو البلد الذي ال ّ
احلريات وقع ربط هذا اهلدف وهو الصحة العا ّمة هبدف األمن العام فاستعمال بصفة متالزمة ملنع السواق
247
248
249

Req. Comm. EDH, n° 8065/77, DR 14

CEDH, Grigoriades, 25 novembre 1997, Rec. 1997-VII
CEDH, Ceylan, 8 juillet 1999, Rec. 1999-IV

 250املبدأ  25من مبادئ سرياكوزا.
 251املبدأ  26من مبادئ سرياكوزا.
252
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املتهورين من القيادة 253والرقابة عىل ظروف استعامل الطريق 254وملنع األشخاص املحكومني عىل أساس جرائم
جنسية من التجول يف ساحات املعاهد أو ساحات األلعاب أو احلدائق العموم ّية 255وملنع التلوث السمعي عرب
257
256
أقر عموما بالتحديد يف
الضجيج وملراقبة حيازة واستعامل األسلحة النار ّية  .أ ّما فقه القضاء األورويب فقد ّ
صحة األطفال والوقاية والرقابة وعالج األمراض املعدية أو األمراض املهن ّية.258
احلريات واحلقوق لصالح ّ

العامة
العامة أو اآلداب
األخالق
ّ
ّ
بقدر ما يمكن حرص األهداف السابقة وضبط نطاقها بمعايري موضوع ّية بقدر ما يبدو هذا اهلدف
أقرت به املحكمة
عص ّيا عىل التحديد ومتع ّلقا باخلصوصيات الثقاف ّية والدين ّية للمجتمعات .وهو ما ّ
رصحت ّ
خاصة “يف
ّ
بأن هذا املفهوم هو مفهوم متغيرّ
األوروبية حلقوق اإلنسان يف قض ّية هانديسايد حني ّ
259
بالتطور الرسيع والعميق لآلراء يف هذا املجال” .
زمننا هذا املتّسم
ّ

حتتج باملبادئ
وال تبدو مبادئ سرياكوزا حاسمة يف هذا الشأن بام أنهّ ا وإن فرضت عىل الدولة التي ّ
األخالق ّية العا ّمة كأساس لتقييد حقوق اإلنسان أن تربهن ّ
أن التقييد املذكور رضوري للحفاظ عىل
حر ّية التقدير” يف هذا
تقر بتمتّع هذه الدولة “بحدّ معينّ من ّ
احرتام القيم األساس ّية للمجتمع فإنهّ ا ّ
261
املجال 260ال ينتفي إلاّ بخصوص قاعدة عدم التمييز .
ومن الثابت يف فقه قضاء اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان ّ
أن “مفهوم األخالق مستمدّ من تقاليد اجتامع ّية
وفلسف ّية ودين ّية عديدة وعليه جيب أن تستند القيود املفروضة ...بغرض محاية األخالق إىل مبادئ غري مستمدّ ة
حرصا من تقليد واحد .وجيب أن تفهم هذه القيود يف ضوء عامل ّية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التمييز”.262

253
254
255
256
257

Renvoi sur le Motor Vehicle Act [1985]2 R.C.S. 485, 521
Ladouceur c. La Reine [1990] 1 R.C.S. 1257, 1280
R. c. Heywood [1999] 3 R.C.S. 761, 803

Montréal c. 2952-1366 Québec Inc. [2005] 3 R.C.S. 141
Schwartz c. La Reine [1988] 2 R.C.S. 443, 487

KISS (A.), «Les clauses de limitation et de dérogation dans la Convention européenne des 258
droits de l›homme», in : Perspectives canadiennes et européennes des droits de la personne,
Cowansville, 1984, p. 128. V. Req. Comm. EDH, n° 1043/ 83, DR 40 (obligation de soumettre
des enfants à l’épreuve de sensibilité cutanée à la tuberculine ou à un examen radiologique du
thorax) ; Req. Comm. EDH, n° 8209/78, DR 16, p. 166 (obligation pour les soldats de se faire
couper les cheveux de façon à ce qu’ils ne touchent pas le col) et Req. Comm. EDH, n° 8307/78,
DR 21 (interdiction de vendre des boissons spiritueuses dans les lieux accessibles au public

259

CEDH, Handyside, 7 décembre 1976, Série A, n° 24, § 48

 260املبدأ  27من مبادئ سرياكوزا.
 261املبدأ  28من مبادئ سرياكوزا.

 262التعليق العام رقم  )2011( 34املادة  19حرية الرأي وحرية التعبري ،الفقرة  .32انظر كذلك التعليق العام رقم  )1993( 22املادة
،18الفقرة .8
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وعليه فإنّه من املتّجه فهم األخالق العا ّمة يف عالقة بقيم املجتمع الديمقراطي ال باعتبارها أخالق
جمتمع بذاته .وهي هبذا املعنى األخالق املؤسسة عىل املساواة واحلر ّية والكرامة البرش ّية وهبذا يغدو
حتججا بأخالق اجتامعية قد تكون عىل
احلدّ من احلريات حفاظا عىل مبادئها الكربى ال وسيلة لقمعها ّ
نحب أن نرى يف هذا اهلدف مدخال ملهرب من تكريس
طرف نقيض مع قيم حقوق اإلنسان الكربى .ال
ّ
263
حقوق اإلنسان باسم اخلصوص ّية الثقاف ّية .يف جنوب إفريقيا بمناسبة قض ّية حكم فيها يف سنة 2003
اعتربت املحكمة ّ
حر ّية التعبري عرب مصادرة وإيقاف عرض أفالم إباح ّية لألطفال هو
أن املساس من ّ
تدخل دستوري نظرا إىل أنّه يسعى إىل حتقيق هدف رشعي هو محاية كرامة األطفال وحرمتهم اجلسد ّية.
وحكمت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية هانديسايد ضد اململكة املتحدة يف  1976لصالح
اململكة املتحدة التي صادرت أحد الكتب املوجهة لألطفال كان حيتوي عىل عبارات نابية عىل أساس
مقرة بذلك حتديد حرية التعبري عىل أساس هدف حمدّ د هو األخالق العا ّمة
مساسه باألخالق العا ّمة ّ
ومكرسة ملبدأ متتّع السلط الوطن ّية بقدر أكرب من القدرة عىل احلكم عىل اإلجراءات التقييد ّية املستندة
ّ
عىل هذا اهلدف من املحكمة نفسها.غري ّ
أن هلذا املبدأ حدود كتلك التي برزت يف قض ّية دودجيون حيث
جتاوزت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان معيار السلطة التقدير ّية للدولة املعن ّية لتجعل من احلق
بالنسبة للراشدين الراضني بذلك يف ممارسة عالقات جنس ّية مثل ّية يف اإلطار اخلاص دون اخلوف من
التت ّبعات ح ّقا يتمتّع بمرتبة القاعدة القانون ّية األوروب ّية.264
وإن أكّدت هذه القضايا عىل يشء فإنهّ ا تؤكّد عىل رضورة مقاربة مفهوم األخالق العامة بطريقة
ومتنوعة قد تتعارض مع
موضوع ّية قدر اإلمكان تربطه بسياق حقوق اإلنسان ال بسياقات أخرى خمتلفة
ّ
حقوق اإلنسان نفسها كالسياقات الدين ّية أو العادات والتقاليد إلخ.

دراسية من فقه القضاء السويسري
اإلطار  :18حالة
ّ
اجلوالة إىل إنتاج أرشطة إباح ّية معدّ ة للتحميل عىل األنرتنت
عمدت رشكة سويرس ّية للهواتف ّ
كمواد دعاية ملنتجاهتا فوقع منعها من تروجيها.
ترصفها يف حني اعتمد املنع عىل
ّ
بحر ّية التعبري وحر ّية الصناعة والتجارة لت ّ
احتجت الرشكة ّ
ربر ّ
هدف محاية األخالق العا ّمة.

تعرضت املحكمة الفيدرالية السويرس ّية يف قض ّية ( Star TV AG (ATF 133 II
ّ
136هلذه احلالة فقضت برشع ّية املنع معتمدة عىل كون هذه الومضات اإلشهار ّية تربز
وتيشء الذات البرش ّية التي ال تعتربها غري
الكيان البرشي يف وضعيات مهينة وبدائ ّية
ّ
263

Tasco Luc de Reuck v. Director of Public Prosecutions (Witwatersrand Local Division) (South
) Africa) (2003

264
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جمرد من جوانبه اإلنسان ّية ويتأكّد هذا املنع يف ّ
ظل إتاحة هذه الومضات
موضوع
جنيس ّ
ّ
للجمهور العريض بحيث يمكن االطالع عليها من قبل أشخاص غري مستعدّ ين نفس ّيا
لتق ّبلها خصوصا األطفال.
وقد طرحت يف فقه القضاء املقارن مسائل عا ّمة بخصوص األهداف الترشيع ّية أ ّدت إىل ظهور قواعد
عا ّمة ملقاربة بعض اإلشكاالت املتع ّلقة هبا.
تعرض إليها القايض الكندي يف قضايا عديدة
أهم هذه اإلشكاالت مسألة اهلدف املتغيرّ التي ّ
و من ّ
وخلص فيها إىل ثالثة مبادئ:

265

يعوض اهلدف التارخيي احلقيقي الذي قاد إىل اختاذ القانون.
1.1ال يمكن هلدف جديد أو معارص أن ّ

2.2بعض األهداف الترشيع ّية الصاحلة يف تاريخ اختاذ القانون املطعون فيه قد تصبح يف ما بعد غري
صاحلة.

3.3من املمكن إثبات ّ
أن اهلدف الترشيعي ال يزال صاحلا بتقديم إحصائيات الحقة لتاريخ اعتامد القانون
موضوع النزاع.

ونشري كذلك يف نفس هذا السياق إىل مسألة استعامل األهداف التقييد ّية املسموح هبا للحدّ بصفة
تعرضت هلا بإطناب اللجنة اخلاصة بحقوق اإلنسان
حق معينّ للحدّ من ّ
قانون ّية من ّ
حق آخر وهي مسألة ّ
مكرسة مبدأ التخصيص يف هذا املجال “فال يسمح حسب اللجنة بفرض قيود ألسباب غري حمدّ دة فيها
ّ
املقرة ملبدأ التحديد يف املا ّدة املعن ّية من مواد العهد) حتّى لو كان يسمح هبا كقيود عىل حقوق
الفقرة
(أي
ّ
أخرى حمم ّية يف العهد مثل األمن القومي .وال جيوز تطبيق القيود إلاّ لألغراض التي وضعت من أجلها
كام جيب أن تتع ّلق مبارشة بالغرض املحدّ د الذي تستند إليه و أن تكون متناسبة معه”.266

 .3شرط التناسب
حق من احلقوق املنصوص عليها يف منظومة
بعد التي ّقن من تعارض اإلجراء الترشيعي أو اإلداري مع ّ
267
مربرا يقع إجراء
عم إذا كان ذلك اإلجراء ّ
حقوق اإلنسان والتي تدخل يف جمال التقييد والتساؤل ّ
“اختبار التناسب”.
Big M Drug Mart [1985] 1 R.C.S. 295 ; Edmonton Journal c. Alberta (P.G.) [1989] 2 R.C.S. 1326 265
et Irwin Toy Ltée c. Québec (Procureur général) [1989] 1 R.C.S. 927, 932

 266التعليق العام رقم  )1993( 22املادة  18الفقرة  .8انظر أيضا التعليق العام رقم  )2011( 34املادة  19حرية الرأي وحرية التعبري
الفقرة .22

 267ال جمال لتطبيق اختبار التناسب بداهة عىل احلقوق التي ال ختضع للتحديد كحظر التعذيب أو بعض ضامنات املحاكمة العادلة.
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واختبار التناسب هو منهج ّية قضائ ّية ابتدعتها املحكمة اإلدار ّية العليا يف بروسيا
 Oberverwaltungsgerichtيف القرن التاسع عرش يف شكل اختبار مزدوج للمالءمة والرضورة .وط ّبقته
املحكمة الفيدرالية السويرس ّية بصفة رصحية منذ  1939يف ميدان حر ّية التجارة والصناعة 268قبل أن
تعممه عىل غريه من احلقوق كاحلق يف امللك ّية 269واحلر ّية الشخص ّية .270وأعادت املحكمة الدستور ّية
ّ
األملان ّية صياغته يف أعقاب احلرب العامل ّية الثانية 271مضيفة إليه مفهوم املوازنة القضائ ّية للمصالح املحم ّية
قيمي
دستور ّيا  Güterabwägungالذي سعى من خالله القايض إىل احلفاظ عىل وحدة الدستور كنظام
ّ
متّسق .ورسعان ما انتقل اختبار التناسب من فقه القضاء الدستوري األملاين إىل أقضية وطن ّية أخرى وإىل
القضاء الدويل .272ولئن غاب التنصيص عىل هذا املبدأ رصاحة يف بعض الدساتري نظرا العتباره مبدأ عاما
من مبادئ القانونّ 273
تنص عليه رصاحة كالدستور الربتغايل
فإن بعض الدساتري والنصوص الدول ّية ّ
(املادة  )266والدستور السويرسي (املادة  )36ودستور جنوب إفريقيا (املادة  )36ودستور اليونان
(املادة  25فقرة  )1واالتفاق ّية األوروبية حلقوق اإلنسان عرب رشط املعقول ّية وميثاق االحتاد األورويب
للحقوق األساس ّية (املادة .)52

أقرت يف معرض
ويتمتّع هذا املبدأ اليوم بمكانة عليا يف فقه قضاء اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان حيث ّ
حديثها عن حرية التن ّقل ّ
أن “الفقرة  3من املادة  12تشري بوضوح إىل أنه ال يكفي أن ختدم القيود األغراض
املسموح هبا فيجب أيضا أن تكون رضور ّية حلاميتها .وجيب أن تتامشى التدابري التقييد ّية مع مبدأ التناسب
وأن تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها احلامئ ّية وأن تكون ّ
أقل الوسائل تدخال مقارنة بغريها من الوسائل
التي يمكن أن حتقق النتيجة املنشودة وأن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها .والبدّ من احرتام
مبدأ التناسب ال يف القانون الذي حيدّ د إطار القيود وحده بل أيضا يف تطبيقه من جانب السلطات اإلدارية
أي إجراءات متصلة بمامرسة تلك احلقوق أو تقييدها
والقضائية .وينبغي للدول أن تكفل رسعة إنجاز ّ
274
وأن تكفل توفري األسباب التي تربر تطبيق التدابري التقييد ّية”  .ومذكرة هبذه الفقرات من فقه قضائها
أضافت اللجنة بخصوص تقييد حرية التعبري أنّه “جيب أيضا أن يراعي مبدأ التناسب شكل التعبري موضع
النظر فضال عن وسائل نرشه .وعىل سبيل املثال يويل العهد أمه ّية بالغة بشكل استثنائي للتعبري احلر يف
حاالت النقاش العام الذي يتناول يف جمتمع ديمقراطي شخصيات موجودة يف املجال العام والسيايس”. 275
268

ATF 65 I 65, Association fribourgeoise des agents immobiliers
ATF 94 I 127, Keller

269
270

271

ATF 97 I 45, X

(Lüth [1958] BVerfGE 7, 198 (Germany

Matews, Stone Sweet, « All Things in Proportion ? American Rights Review and the Problem of 272
Balancing », (2011) 60, Emory Law Journal, 797
DELPEREE (F.), in. DRI-IDEA-PNUD, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits 273
fondamentaux en Tunisie : La mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle Constitution tunisienne,
op. cit., p. 30

 274التعليق العام رقم  )1999( 27املادة -12حرية التنقل ،الفقرتان  14و.15

 275التعليق العام رقم  )2011( 34املادة  -19حرية الرأي وحرية التعبري ،الفقرة .34
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وعودة إىل فقه قضاء املجلس الدستوري فإنّنا نشري إىل ّ
أن فكرة التناسب مل تكن غائبة متاما عن آرائه
أن حضورها ّ
غري ّ
ظل حمتشام ومل تصبح مبدأ ثابتا يف فقه قضائه .حيث عبرّ املجلس يف بعض اآلراء عىل
ربر حتديده
حرصه عىل مراقبة التناسب والتوازن بني مقتضيات احرتام احلق األسايس والغرض الذي ي ّ
معلنا ّ
حق  ...ال جيب أن يقترص عىل وضع القيود عىل ممارسة هذا احلق بل
أن “القانون الذي حيدّ من ّ
يتعني أن يضبط إجراءات تو ّفر يف حدّ ذاهتا مجلة من الضامنات توازن بني مقتضيات احرتام هذا احلق
املرشع وبرقابة املجلس الدستوري”.276
واألساس الذي ي ّ
ربر حتديده بحسب ما يقدّ ره ّ

يقوم اختبار التناسب إذن عىل ثالث مراحل متثل ّ
يسمى
كل من املرحلة األوىل والثانية منه ما ّ
بـ“النموذج التقليدي الختبار التناسب” أو “النموذج املزدوج” ويمتاز النموذج العرصي الختبار
التناسب بإضافته خلطوة ثالثة تشكّل خصوص ّية اختبار التناسب اليوم وتعرف لذلك باسم “التناسب
بمعناه احلريف” proportionnalité stricto sensuحتّى أنّه يالحظ يف فقه قضاء املحكمة األوروبية
مه ّية اخلطوتني األوىل والثانية وق ّلة مستوى التفصيل الذي ينطوي عليه
حلقوق اإلنسان تراجع أ ّ
277
تطبيقهام مقارنة هبذه املرحلة الثالثة وهي نفس املالحظة التي يمكن إيرادها بخصوص املحكمة
العليا اإلرسائيل ّية.278
تعوض اختبار التناسب  proportionalityآل ّية املوازنة balancing
ويف الواليات املتحدة األمريك ّية ّ

ورغم االختالفات املوجودة بني هاتني اآلل ّيتني عىل مستوى نشأهتام التارخي ّية وسياقاهتام القضائية
واإليديولوج ّية فإهنام حييالن يف جوهرمها إىل نفس التمشيّ بام ّ
أن آل ّية املوازنة هي آل ّية ترادف اخلطوة الثالثة
من اختبار التناسب (التناسب بمعناه الض ّيق).279

أ ّما يف أملانيا ،وكام أرشنا سابقاّ ،
فإن املحكمة الدستور ّية تستخدم يف الغالب اختبار املراحل الثالث
وتركّز عىل املوازنة يف اخلطوة األخرية إلاّ أنهّ ا حتجم رصاحة عن املوازنة حسب احلالة إذا كان األمر
املضمن باملا ّدة األوىل من القانون األسايس
متع ّلقا بانتهاك بالغ الشدّ ة ذي عالقة ببند الكرامة اإلنسان ّية
ّ
األملاين .وتعتمد املحكمة الفيدرالية السويرس ّية كذلك عىل اختبار املراحل الثالث منذ قراراهتا األوىل
التي ط ّبقت فيها رشط التناسب.280

 276الرأي عدد  2007-2الصادر يف  24جانفي/كانون الثاين  .2007انظر كذلك الرأي عدد  2007-48الصادر يف  27جوان/
حزيران  2007وانظر أيضا الرأي عدد .2008-45
Handyside v. UK, App. N° 5493/72, ECHR [1976] Série A, n°24, EHRR 737, § 48 277

278

BARAK (A.), Proportionality. Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge Studies
in Constitutional Law, Cambridge University Press, United Kingdom, 2012

COHEN-ELIYA (M.) and PORAT (I.), Proportionality and Constitutional Culture, Cambridge 279
University Press, United Kingdom, 2013; KLATT (M.) and MEISTER (M.), The Constitutional
Structure of Proportionality, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, pp. 45-74
ATF 128 I 92, 95, SchweizerPsychotherapeutenVerband SVP/ASP ; V. WEBER-DÜRLER 280
(B.), Grundrechtseingriffe, in : Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und
Wissenschaft, Bernertage für die juristische Praxis 1999, Berne, 2000, p. 142
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أ ّما املحاكم التي تط ّبق النموذج التقليدي ّ
ينصب عىل اخلطوة الثانية من خطوات
فإن تركيزها عادة ما
ّ
االختبار أال وهي قياس الرضورة .وهذا شأن املحكمة الدستورية الكند ّية وجلنة األمم املتحدة املعن ّية
بحقوق اإلنسان وحمكمة العدل األوروبية .وعىل الرغم من ّ
أن اختبار أوكس  Oakesالكندي يشتمل
عىل خطوة ثالثة (هي املوازنة حسب احلالة) ّ
فإن معظم األحكام تكتفي بخطوتني مركّزة عىل قياس
281
كرس القايض الكندي ديكسون اختبار التناسب بمراحله الثالث وعبرّ
الرضورة  .ففي قض ّية أوكس ّ
عن ذلك بصورة واضحة للغاية“ :للحكم إن كان حتديد ما للحريات معقوال ّ
وأن تربيره يمكن الدفاع
عنه يف إطار جمتمع حر وديمقراطي جيب أن يستجيب هذا التحديد إىل معيارين جوهرينيّ .أوال جيب أن
حلق أو حلر ّية مضمونة بمقتىض العهد “ها ّمة
يكون اهلدف الذي ترمي إىل خدمته هذه اإلجراءات املحدّ دة ّ
بام فيه الكفاية لتربير إلغاء حق أو حر ّية مضمونني بمقتىض الدستور” (... )R. c. Big Drug Mart Ltd
املكونة
مه ّية أو املخالفة للمبادئ ّ
جيب أن تكون القاعدة ض ّيقة املجال حتّى ال تستفيد األهداف ضئيلة األ ّ
جلوهر املجتمع احلر والديمقراطي من محاية املادة األوىل .جيب عىل األقل أن يرتبط اهلدف باهتاممات
مه ّية .ثانيا ما
حر وديمقراطي حتى يمكن نعته بكونه عىل درجة كافية من األ ّ
متأكّدة وحقيقية يف جمتمع ّ
بأن اهلدف عىل درجة كافية من األمه ّية ّ
إن يقع اإلقرار ّ
فإن الطرف الذي يثري املا ّدة األوىل عليه أن يبينّ
أن الوسائل املختارة هي وسائل معقولة ّ
ّ
وأن تربيرها يمكن التدليل عليه .ويقتيض هذا تطبيق “نوع من
معيار التناسب”(  ... ) R. c. Big Drug Mart Ltdوحتّى إن كانت طبيعة معيار التناسب قابلة للتغيرّ
حسب الظروف فإنّه عىل املحاكم يف ّ
كل حالة املوازنة بني مصالح املجتمع من ناحية ومصالح اخلواص
واجلامعات من ناحية أخرى .وحسب رأيي ّ
فإن معيار التناسب حيتوي عىل ثالثة عنارص ها ّمةّ .أوال
جيب أن تكون اإلجراءات املتخذة مصاغة بالد ّقة الكافية لبلوغ اهلدف املطلوب .وجيب أن ال تكون
اعتباطية وال غري منصفة وال مؤسسة عىل اعتبارات غري معقولة .وباختصار جيب أن يكون هلا رابط
عقالين مع اهلدف املعني .ثانيا وحتّى عىل فرض أن هذا الرابط العقالين موجود ّ
فإن الوسيلة املختارة
جيب أن تكون من الوسائل التي حتقق ّ
“أقل قدر ممكن” من املساس باحلق أو احلرية (R. c. Big M.
 ...)Drug Mart Ltdثالثا جيب أن يوجد تناسب بني آثار اإلجراءات املحدّ دة للحق أو احلرية املضمونان
بمقتىض العهد واهلدف الذي وقع اإلقرار به باعتباره ها ّما بالقدر الكايف”.282
ويف عالقة برشط الرضورة يبدو من املفيد التو ّقف قليال عند فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق
نص حييل عىل اختبار التناسب بمراحله الثالث اعتمدت هذه املحكمة عىل رشط
اإلنسان .ففي غياب ّ
تنص عليه االتفاق ّية واستخرجت منه تدرجي ّيا الرشوط الثالثة املعبرّ ة عن اختبار التناسب.
الرضورة الذي ّ
امللحة -التناسب -األهداف
ففي ميدان حر ّية التعبري ظهرت الرشوط الثالثة (الرضورة االجتامع ّية ّ

GRIMM (D.), « Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence » 281
University of Toronto Law Journal, 2007, n°57, pp. 383-394; WOEHRLNG (J.), «La Cour
suprême du Canada et la problématique de la limitation des droits et libertés», Revue trimestrielle
des droits de l›Homme, 1993, n° 15, pp. 379-410
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الوجيهة والكافية) منذ قرار صانداي تايمز سنة  1979283وأضحت مت ّثل منذ ذلك احلني فقه قضاء
ثابت يعتمد عىل اختبار التناسب الذي “يدعو إىل املوازنة بني األهداف التي تعدّ دها املا ّدة  10فقرة 2
(من االتفاق ّية) مع األهداف املتع ّلقة باحلوار احلر حول املسائل املتع ّلقة باملصلحة العا ّمة” .284ويف ميدان
حر ّية الفكر والدين واملعتقد مل تبدأ املحكمة األوروبية يف اعتامد اختبار التناسب الثالثي إلاّ منذ 1993
285
تتعرض يف هذا امليدان إىل رشط اهلدف إلاّ بصفة ضمن ّية .أ ّما يف جمال
بمناسبة قرار كوكينانيس وهي ال ّ
286
حرية التجمع وتكوين اجلمعيات ّ
ثم
فإن القايض ابتدأ بتطبيق رشط التناسب باملعنى الضيق لوحده
ّ
287
أصبح يف مرحلة الحقة يستحرض مراحل االختبار األخرى دون أن يستعملها ك ّلها بصفة متالزمة.
وعبرّ ت املحكمة عن رشط التناسب يف ميدان حق امللك ّية كاآليتّ :
“إن إجراء للتدخل يف احلق يف احرتام
ممتلكات الناس ال بدّ أن يراعي توازنا دقيقا بني مقتضيات الصالح العام للمجموعة ومقتضيات احلفاظ
عىل احلقوق األساس ّية لألفراد .وباخلصوص جيب أن توجد عالقة تناسب بني الوسيلة املستعملة واهلدف
املنشود من ّ
كل إجراء حيرم شخصا من امللك ّية” .288تربز إذن يف فقه القضاء األورويب مراحل االختبار
وخاصة القضاء الكندي والسويرسي واألملاين ولك ّن
الثالث كام هو الشأن يف األقضية الوطن ّية املختلفة
ّ
حق إىل آخر كام يشكو تطبيقه هلذه املعايري من
القايض األورويب يط ّبق هذا االختبار بطريقة خمتلفة من ّ
يمس بمبدأ
بعض النقائص املنهج ّية الناجتة عن عدم استقرار تعريفها لديه بصورة ثابتة وهو ما من شأنه أن ّ
السالمة القانون ّية .289هذا عالوة عىل ّ
أن حتليل املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان لرشط التناسب يبدو
إمجاال ّ
أقل تشدّ دا من التحليل الذي يعتمده القضاة الوطن ّيون كالقايض الكندي أو القايض السويرسي
أو القايض األملاين .غري أنّه يمكن تفسري ذلك باختالف السياق الوطني عن السياق اإلقليمي الذي
يمتاز بوجود عدّ ة دول وبالتايل وجود اختالفات يف املنظومات القانون ّية وهو ما يستدعي من املحكمة
اإلقليم ّية مقاربة األشياء بطريقة ّ
أقل تشدّ دا و أكثر ليونة حتّى تتمكّن من أخذ خمتلف السياقات بعني
االعتبار وإرساء فقه قضاء .ومهام يكن من أمر ّ
فإن الثابت هو اعتامد هذه املحكمة كغريها من املحاكم يف
الديمقراطيات العريقة عىل اختبار التناسب هذا والذي يمكن إمجال مراحله يف خم ّطط كاآليت:

283

CEDH, Sunday Times, 26 avril 1979, Série A, n° 30, § 67

CEDH, Barfod, 22 février 1989, Série A, n° 149, § 29. V. aussi, CEDH, Dudgeon, 22 octobre 284
1981, Série A, n° 45, §§ 45-53. V. CEDH, Z., 25 février 1997, Rec. 1997-I, § 96 où cette formule
est complétée par la nécessité de trouver un « juste équilibre des intérêts en présence et CEDH,
Mac Leod, 23 septembre 1998, Rec. 1998-VII, § 53 où apparaît l’exigence de mettre en balance
les différents intérêts concurrents

285

CEDH, Kokkinakis, 25 mai 1993, Série A, n° 260-A, §§ 47 et 49

286

CEDH, Young, James et Webster, 13 aout 1981, Série A, n° 44, § 63

288

CEDH, Pressos Compania Naviera S.S., 20 novembre 1995, Série A, n° 332

CEDH, Chassagnou, 29 avril 1999, Rec. 1999-III, § 113 (besoin social impérieux) ; CEDH, 287
Sidiropoulos et autres, 10 juillet 1998, Rec. 1998-IV, § 40 (motifs pertinents et suffisants
VAN DROOGHENBROECK (S.), La proportionnalité dans le droit de la convention européenne 289
des droits de l›homme, prendre l›idée simple au sérieux, Bruxelles, 2001, Chap. III
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املخ ّطط : 2النموذج التقليدي والنموذج العرصي الختبار التناسب

اخلطوة 1
قياس املالءمة

النموذج
التقليدي
الختبار
التناسب
النموذج
العرصي
الختبار
التناسب

هل ّ
أن القيد املفروض املقارنة بني اإلجراء
والغرض من حيث
مالئم لتحقيق
الغرض290من القانون املالءمة.
املعني؟

هل ّ
رضوري
أن القيد
ّ
لتحقيق الغرض من
القانون املعني؟
اخلطوة 2
تصور
أال يمكن ّ
قياس الرضورة
وسائل ّ
أقل تطفال
من شأهنا حتقيق نفس
الغرض؟

هل ّ
أن القيد خطري
عىل مصالح صاحب
احلق مقارنة بأمهية
اخلطوة 3
العوامل املربرة له؟
قياس املوازنة
هل لإلجراء املق ّيد
(حسب احلالة)
تأثري مفرط عىل
املصالح املحم ّية
لصاحب احلق؟

املقارنة بني اإلجراء
والغرض من حيث
الرضورة.

قياس خطورة انتهاك
احلق(مصالح صاحب
احلق املترضر) مقارنة
بأمهية العوامل املربرة
له (املصلحة العامة
التي يسعى اإلجراء
لتحقيقها) من حيث
التناسب.

الخطوة األولى :قياس المالءمة
أن اإلجراء التقييدي مالئم لتحقيق الغرض من القانون املعني؟
هل ّ

290

ينص فيها النص الدستوري بصفة منفصلة عىل اهلدف من التحديد تكون ّأول
يف األنظمة التي ال ّ
مرحلة من مراحل اختبار التناسب التث ّبت من ّ
رشعي .ففي كندا تشرتط
أن الغرض من التقييد هو غرض
ّ
مه ّية كافية لتربير غلبته عىل حقوق أو حريات حمم ّية
املحكمة الدستورية أن يكون اهلدف من التحديد ذا “أ ّ
292
دستور ّيا”291يف حني ال تشرتط املحكمة الدستورية األملان ّية إلاّ “غرضا مرشوعا”  .فال جتتاز هذه املرحلة
تم التث ّبت من ّ
أن اهلدف مرشوع.
 290يكون قد ّ

291

292
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(Apothekenurteil [1958] BVerfGE, 7, 377 (Germany
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تنص دساتريها عىل أهداف
من االختبار إلاّ اإلجراءات التي اختذت لتحقيق هدف مرشوع أو يف األنظمة التي ّ
حمدّ دة أحد األهداف الرشع ّية .فإذا تبينّ ّ
أن اهلدف من اإلجراء ليس هدفا مرشوعا أو ليس مشموال بقائمة
األغراض الرشع ّية تو ّقف اختبار التناسب عند هذا احلدّ وكان ذلك كافيا إلعالن عدم دستور ّية اإلجراء
املتخذ باعتباره تقييدا غري مربر للحق املعني.

أ ّما املالءمة فهي املرحلة الثانية من هذه اخلطوة األوىل (وقد يقترص قياس املالءمة عليها) وتتم ّثل يف
فيرصح ببطالن إجراءات التقييد التي
التساؤل عن وجود صلة منطق ّية بني إجراء التقييد واهلدف املنشود
ّ
تكون عدم مالءمتها للغرض املنشود جل ّية .وهنا يبدو واضحا اتساع السلطة التقدير ّية املمنوحة للربملانات
يف تقرير مالءمة إجراء معينّ من عدمها .وتكتفي يف هذا السياق املحكمة الدستور ّية األملانية بكون اإلجراء
بأن هذا القياس ال يسفر إلاّ
يسهم (ولو جزئ ّيا) يف الوصول إىل الغرض املنشود 293وهو ما يؤ ّدي إىل القول ّ
عن استبعاد اإلجراءات العا ّمة التي تتبينّ عدم عقالن ّيتها .294أ ّما يف كندا فقد وقع التعبري عن هذا الرشط
بصفة أكثر تشدّ دا منذ قض ّية أوكس حيث قضت املحكمة ّ
أن قلب عبء اإلثبات يف حالة حيازة املخدرات
واعتبار احلائز تاجرا إىل أن ينجح يف إثبات العكس إجراء غري معقول فمن الشطط اعتبار ّ
كل حائز تاجرا
مرصحة ّ
يتم وضعها بصفة دقيقة للوصول
أن اإلجراءات التحديد ّية جيب “أن ّ
هذا وقد واصلت املحكمة ّ
295
إىل اهلدف املنشود وجيب أن ال تكون اعتباط ّية وال غري منصفة وال مبن ّية عىل اعتبارات غري عقالن ّية” .
وهذا هو نفس التميش الذي اعتمدته يف قض ّية بينري حيث تع ّلق األمر بقانون املواطنة الكند ّية الذي يقتيض
ّ
أن األشخاص املولودين يف اخلارج ألب كندي قبل تاريخ  15فرباير/شباط  1977بإمكاهنم احلصول عىل
بمجرد تقديم مطلب غري أهنم إن كانوا مولودين أل ّم كند ّية فعليهم اخلضوع إىل حتقيق أمني وأداء
اجلنس ّية
ّ
القسم .وبالتأ ّمل يف اهلدف من هذا اإلجراء الذي قدمته السلطات واملتمثل يف التأكّد من والء الشخص
أقرت املحكمة بتأكّد اهلدف وصبغته احلقيق ّية296غري أنهّا قضت
للدولة الكند ّية واحلفاظ عىل سالمة مواطنيها ّ
بعدم مراعاة هذه املقتضيات ملعيار الرابط العقالين مع اهلدف الترشيعي فاألطفال املولودون أل ّم كند ّية ليسوا
رضورة ّ
أقل والء لكندا من أولئك املولودين ألب كندي وال املولودون ألب كندي بأكثر والء من أولئك
297
حجة علم ّية بل يكفي أن يقع
املولودين أل ّم كند ّية  .وإلبراز عدم املعقول ّية ليس من الرضوري االستناد إىل ّ
االعتامد عىل املنطق والفكر السليم.298

Erdölbevorratung [1971] BVerfGE 30, 292, 316 ;Abhörurteil [1984] BVerfGE 67, 157, 175 ; 293
Cannabis [1994] BVerfGE 90, 145, 173 (Germany
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ومن االختبارات الفرع ّية الداخلة يف سياق هذه اخلطوة األوىل ما يتع ّلق بفكرة تأكّد التقييد كاختبار
براندنبورغ الذي تستخدمه املحكمة العليا األمريك ّية يف جمال حر ّية التعبري 299والذي عىل أساسه ال يكون
تعرض األمن العام للخطر وفق معايري قائمة عىل
حر ّية صاحب ّ
ترصفاته ّ
احلق م ّ
تقييد ّ
ربرا إلاّ إذا كانت ّ
رضورة أن يكون هذا اخلطر واضحا وقائام.
ومن األمثلة التطبيق ّية ما قضت به يف أحد قراراهتا املحكمة الفيدرالية السويرس ّية بخصوص قانون يقرص
بحجة ّ
أن هذه
حق استغالل قاعات احلالقة عىل
املتحصلني عىل شهادة يف التكوين املهني من الصنف األعىل ّ
ّ
املهنة تقتيض درجة عالية من النظافة .حيث رأت املحكمة ّ
أن الشهادة ال تضمن يف يشء حتقيق هدف النظافة
مالحظة أيضا ّ
أن ممتهني احلالقة عادة ما يو ّظفون معهم مساعدين يامرسون نفس أنشطتهم وليست هلم مثل
هذه الشهادة املهن ّية وعليه ّ
فإن هذا الرشط ال يضمن حتقيق اهلدف املعلن وبالتايل فالقانون يسعى يف احلقيقة
300
إىل حتقيق هدف آخر أال وهو احلدّ من عدد قاعات احلالقة  .ويف قرار آخر اعتربت املحكمة ّ
أن رفض
قبول أحد ّ
املرتشحني بمدرسة لتأهيل املرشدين السياحيني بذريعة أنّه قد حوكم يف السابق بتهمة االستنكاف
الضمريي objection de conscienceهو إجراء غري مالئم بام أنّه ما من عالقة بني االستنكاف الضمريي
واهلدف الذي وقع تربير قرار املدرسة من خالله أال وهو احلفاظ عىل أمن السواح.301

اإلطار  :19اختبار التناسب
حاالت تطبيق ّية مستقاة من فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
قض ّية ( 18929/91

حق امللك ّية يف مواجهة محاية املحيط (مؤطر )1

Fredin c. La Suède (n.

اعترب املدعي ّ
بحجة محاية املحيط
أن إلغاء رخصة سبق أن حصل عليها الستغالل مقطع حجري ّ
بحق امللك ّية (تعترب املحكمة األوروب ّية ّ
أن رخص االستغالل حقوق عين ّية).
مساسا ّ

قضت املحكمة ّ
ينص عليه القانون
أن اإلجراء املتم ّثل يف إلغاء رخصة االستغالل هو إجراء ّ
ومرت عىل إثر ذلك إىل اختبار التناسب
ويسعى إىل حتقيق هدف مرشوع أال وهو محاية املحيطّ .
أن اإلجراء متناسب مع اهلدف املراد حتقيقه ألنّه يستفاد من وقائع القض ّية ّ
فاعتربت ّ
املترضرين
أن
ّ
كانوا عىل علم بإمكان ّية سحب الرخصة منذ البداية كام ّ
أن الدولة مكّنتهم من فرتة زمن ّية كان
بإمكاهنم فيها غلق الرشكة والبحث عن إمكان ّية أخرى ملواصلة النشاط .وبالتايل فال وجود خلرق
األول.
للام ّدة األوىل من الربوتوكول ّ

299

Brandenburg v. Ohio, US Supreme Court [1969] 395 US 444 (1969), p. 444 (USA

300
301
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ATF 70 I 140

ATF 103 Ia 544, Caminada

ضوابط الحقوق والحريّات

قض ّية (12742/87

Pine Valley Developements et autres c. L’Irlande (n.

مت ّثلت الوقائع يف هذه القض ّية يف إلغاء رخصة بناء منحت للمدعي ألسباب متع ّلقة بحامية املحيط.
فعيل نظرا إىل ّ
أن الرشكة بقيت مالكة لقطعة
الحظت املحكمة أنّه ال يمكن احلديث عن انتزاع ّ
األرض وبإمكاهنا استغالهلا بشكل آخر .وعليه ّ
فإن اهلدف املرشوع من وراء اإلجراء أال وهو
احلفاظ عىل املحيط ال يمنع الرشكة من استغالل قطعة األرض بل يكتفي بمنعها من البناء عليها
حق امللك ّية حتّى يف غياب تعويض .وهنا رأت املحكمة أنّه قد وقعت
وهو ما ال يم ّثل اعتداء عىل ّ
مراعاة التناسب بام ّ
املترضر قد بقي مالكا لعقاره.
أن
ّ
قض ّية (Kapsalis et Nima Kapsali c. La Grèce (n. 20937/03

وقع إلغاء قرارات رئاس ّية للبناء من قبل املحاكم ألنهّ ا اختذت دون مراعاة مقتضيات الترشيع
املتع ّلق بحامية املحيط .وتأكّدت املحكمة األوروبية ّ
أن املدعني كانوا قد اشرتوا األرايض دون
أن يبدوا اهتامما بإمكان ّية البناء عليها من عدمها .فقضت املحكمة ّ
ينص
أن اإلجراء هو إجراء ّ
عليه القانون ّ
وأن اهلدف الذي يسعى إىل حتقيقه واملتم ّثل يف محاية املحيط هو هدف مرشوع .أ ّما
بخصوص التناسب فاعتربت ّ
أن الدولة هلا سلطة تقدير ّية يف هذا املجال وال يمكن للمدعني
االحتجاج بإمهاهلم وعدم تث ّبتهم من صبغة األرض املعن ّية عند اقتنائها.

الخطوة الثانية :قياس الضرورة
رضوري لتحقيق الغرض من القانون املعني؟
أن القيد املتخذ
هل ّ
ّ

تصور وسائل ّ
أقل تط ّفال من شأهنا حتقيق نفس الغرض؟
أال يمكن ّ

تسعى هذه اخلطوة إىل حتقيق التقييد الذي يكون رضره هو ّ
“أقل رضر ممكن” عىل احلق املحمي.
وهو ما عبرّ ت عنه املحكمة الدستور ّية األملان ّية بطريقة واضحة يف أحد أحكامها معتربة ّ
أن اإلجراء
املرشع أن خيتار وسيلة أخرى هلا نفس القدر
العام املق ّيد ّ
حلق معينّ “يكون رضور ّيا إذا مل يكن بوسع ّ
302
أقل أو ال تنتهكها عىل اإلطالق”  .وليست ّ
من الفعال ّية وتنتهك احلقوق األساس ّية بقدر ّ
بأقل وضوحا
يسمى اختبار أوكس يف هذا البلد حيث تتساءل املحكمة
صياغة القايض الكندي هلذه املرحلة الثانية ممّا ّ
يف معرضه “إن كانت الوسائل املستعملة لبلوغ اهلدف املنشود متكّن من بلوغه ّ
بأقل قدر ممكن من املساس
باحلق أو احلر ّية موضوع التقييد”.303
302

303

( Cannabis [1994] BVerfGE 90, 145, 172 (Germany

R. c. Big M Drug Mart Ltd [1985] 1 R.C.S. 295, 352
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أن اإلجراء الذي يشرتط فيه أن يكون ّ
وال بدّ هنا من التأكيد عىل ّ
أقل تط ّفال عىل احلقوق
واحلر ّيات يشرتط فيه كذلك باملقابل فعال ّية “مماثلة” وهو رشط تتشدّ د املحكمة الدستور ّية األملان ّية
املرجوة
يف مقاربته“ :يف تقرير ما إذا كانت الوسيلة املختارة مالئمة ورضور ّية لتحقيق األهداف
ّ
املرشع يف هذا
املرشع بقدر من السلطة التقدير ّية .وينطبق األمر نفسه عىل ما
ّ
يتوجب عىل ّ
يتمتّع ّ
حيق للمحكمة
السياق من تقدير وتو ّقع للمخاطر التي هتدّ د األفراد اآلخرين أو املصلحة العا ّمة .وال ّ
الدستور ّية االحتاد ّية أن تراقب ممارسة تلك السلطة التقدير ّية إلاّ يف حدود ويعتمد التقدير الدقيق
لتلك احلدود عىل طبيعة املوضوع املعني وإمكان ّية تكوين صورة واضحة بام يكفي وطبيعة املصالح
املعرضة للخطر .304و يتامثل هذا املوقف مع موقف املحكمة الكند ّية305وموقف حمكمة
القانون ّية ّ
306
جنوب إفريقيا .
ولتقريب الصورة بصفة أوضح بالنسبة إىل قياس الرضورة نورد مثاال كالسيك ّيا يتع ّلق بالعنف
املفرط من قبل رجال الرشطة يف حالة إنفاذ القانون فبالرغم من ّ
أن اإلجراء املتخذ من قبل رجال
الرشطة غالبا ما يسعى إىل حتقيق غاية مرشوعة كحامية النظام العام أو محاية حقوق مواطنني آخرين
فإنه ال يكون إجراء مرشوعا إذا مل يكن اخلطر الذي يقع التصدّ ي إليه وشيكا أو كان من املمكن
تالفيه باستعامل وسيلة ّ
أقل عنفا من الوسيلة املستعملة .ويزخر فقه القضاء املقارن باألمثلة التي
تبينّ اعتامد القايض عىل هذا املعيار إلعالن عدم رشع ّية بعض اإلجراءات أو القوانني ففي كندا
حيث كان هذا املعيار املعيار الفاصل يف أغلب القضايا إلعالن عدم رشع ّية بعض القوانني 307وقع
عىل أساسه الترصيح بعدم رشع ّية مقتىض يك ّيف استعامل السالح بطريقة تؤ ّدي إىل القتل قتال عمدا
مهام كانت املالبسات 308وهو نفس التميش الذي وقع اعتامده للوصول إىل نفس النتيجة بخصوص
نص يعاقب دون متييز ّ
كل من يتس ّبب يف موت أحدهم أثناء القيام بجرائم أخرى دون التساؤل عن
ّ
309
ن ّيتهم يف القتل من عدمها وهو ما ال يستجيب لرشط الرضورة حسب القايض  .كام اعترب القايض
الكندي ّ
أن املقتىض القانوين ملقاطعة الكيبيك الذي يفرض االستعامل احلرصي للغة الفرنس ّية يف
املرجو منه حيث باإلمكان الوصول إىل نفس هذا
رضوري لتحقيق اهلدف
اإلشهار التجاري غري
ّ
ّ
اهلدف وهو احلفاظ عىل اللغة الفرنس ّية بوسائل ّ
أقل حدّ ة كفرضها كلغة أوىل مثال عوضا عن هذه
الوسيلة الراديكال ّية للغاية .310ويف نفس املجال وقع اعتبار منع اإلشهار بالنسبة إىل التدخني إجراء
304

Cannabis [1994] BVerfGE 145, 173 (Germany

Her Mejesty the Queen in Right of the Province of Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson 305
Colony [2009] Canadian Supreme Court, 2 SCR 567, at 53 (Canada
The State. v. Manamela [2003] South African Constitutional Court, 2000 (3) SA 1 (CC), at 95 306
() South Africa
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ال يستجيب إىل رشط الرضورة للحدّ منه .311ويف سياق متّصل وقع احلكم ّ
بأن منع نرش نتائج سرب
يمس حر ّية التعبري بالقدر األدنى
اآلراء خالل الثالثة أيام األخرية من احلملة االنتخاب ّية هو إجراء ال ّ
تصور بدائل عنه كإجبار رشكات سرب اآلراء عىل نرش املعطيات املنهج ّية لعملها
املطلوب ويمكن
ّ
دون الوصول إىل حدّ منع النرش وبذلك يتح ّقق هدف عدم مغالطة الناخبني عىل مقربة من تاريخ
312
مدرس قام بنرش كتابات معادية
االقرتاع دون املساس بحرية التعبري  .ووقع كذلك اعتبار طرد ّ
تصور وسائل ّ
أقل حدّ ة
للسام ّية إجراء غري
رضوري للحدّ من مناخ العنرص ّية باملدرسة وباإلمكان ّ
ّ
313
لتحقيق نفس اهلدف  .وبالنسبة إىل قرار بلدي يمنع تعليق الالفتات اإلشهار ّية عىل املمتلكات
رشعي غري ّ
العا ّمة اعترب القايض الكندي ّ
أن تو ّفر
أن اهلدف املنشود من وراء اإلجراء هو هدف
ّ
314
يمس من احلق بطريقة تتجاوز ما هو رضوري .
طرق بديلة عديدة لتحقيقه جيعل اإلجراء إجراء ّ
وكمثال أخري من فقه القضاء الكندي نورد القض ّية التي اعترب فيها القايض أنّه لضامن حسن سري
املرفق ليس من الرضوري اختاذ إجراء يمنع املوظفني املرضبني من توزيع مناشري بصفة سلم ّية يف
مكان حمايد.315
ويعج فقه القضاء السويرسي باألمثلة .ففي قرار صادر يف  8أكتوبر/ترشين األول 1975
ّ
ّ
مهنتهن عىل الطريق العام هنارا
ممارسة
من
املومسات
منع
بأن
ة
ي
السويرس
الفيدرالية
املحكمة
قضت
ّ
ّ
يف مجيع أنحاء جنيف خمالف حلر ّية الصناعة والتجارة .فاإلجراء هيدف فعال إىل حتقيق هدف من
وخاصة األطفال من مشاهد املراودة وهو بذلك مالئم
أهداف املصلحة العا ّمة وهو محاية املتساكنني
ّ
رضوري حيث كان باإلمكان الوصول إىل نفس اهلدف باستعامل وسائل ّ
أقل تط ّفال
ولكنّه يبقى غري
ّ
عىل احلر ّية من هذا املنع التام كتلك املستعملة مثال يف زيورخ واملتم ّثلة يف منع املراودة عىل الطرقات
واألماكن العموم ّية املحاطة بمساكن وحمطات النقل العمومي يف أوقات استعامهلا وداخل الساحات
العموم ّية وحوهلا وبالقرب من الكنائس واملدارس واملستشفيات .316كام قضت املحكمة يف قرار
آخر ّ
أن اشرتاط ترخيص من طبيب عيون لوضع عدسات الصقة يذهب أبعد من اهلدف املرشوع
317
بأن إخضاع ّ
الصحة العا ّمة  .وقضت كذلك ّ
كل اإلشهارات
الذي يسعى إليه وهو احلفاظ عىل
ّ
يف قاعات السينام إىل الرقابة املسبقة ال يستجيب لقياس الرضورة ولو كان اهلدف الذي يسعى إليه
مرشوعا أال وهو محاية األخالق العا ّمة حيث يمكن محاية األخالق العا ّمة بوسائل ّ
أقل حدّ ة.318
311
312
313
314
315
316
317
318
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اإلطار  :20اختبار التناسب
حاالت تطبيق ّية مستقاة من فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
قض ّية ( 21861/03

حق امللك ّية يف مواجهة محاية املحيط (مؤطر )2

Hamer c. La Belgique (n.

أي تعويض.
اجربت املدعية عىل هدم منزل وقع بناؤه دون رخصة يف منطقة غاب ّية دون ّ

قضت املحكمة ّ
أن االعتبارات االقتصاد ّية وبعض احلقوق األساس ّية كاحلق يف امللك ّية ال يمكن
رشعت
أن متنح األولو ّية عىل االعتبارات املتع ّلقة بحامية املحيط ّ
خاصة عندما تكون الدولة قد ّ
يف هذا املجال .والحظت املحكمة ّ
أن مالكي هذا املنزل قد استغ ّلوه طيلة  37سنة دون ّ
تدخل
مرضة باملنطقة الغاب ّية .ليس هناك إذن من
السلطات التي سامهت بذلك يف استمرار وضع ّية ّ
تعرضت إليه
إجراء مالئم غري إرجاع الوضع ّية إىل ما كانت عليه نظرا إىل الرضر الثابت الذي ّ
األول.
املنطقة الغاب ّية وليس يف ذلك خرق للام ّدة األوىل من الربوتوكول ّ
قض ّية ( Turgut et autres c. La Turquie (n. 1411/03

وقض ّية ( Şatir c. La Turquie (n. 36192/03

قضت املحكمة بوجود تدخل يسمح به القانون وكان اهلدف منه هدفا مرشوعا أال وهو محاية
املحيط .غري ّ
أن إجراء االنتزاع يف هاتني القض ّيتني مل يرافقه دفع تعويض .وعىل هذا األساس
اعتربت املحكمة ّ
أن اإلجراء غري متناسب مع اهلدف املرشوع الذي يسعى إىل حتقيقه .فاملحكمة
بحق الدولة يف اختاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة حلامية املحيط غري ّ
أن هذه اإلجراءات ال
تقر ّ
ّ
جيب أن تكون اعتباط ّية وعليه ّ
يتعرضون إىل االنتزاع جيب أن يتمتّعوا
فإن األشخاص الذين ّ
بتعويض عادل.
قض ّية ( Depalle c. France et Brosset Triboulet et autres c. France (n. 34044/02

األول ّ
ألن ّ
تدخل الدولة يف
قضت املحكمة بعدم وجود خرق للامدة األوىل من الربوتوكول ّ
حق امللك ّية كان متناسبا مع اهلدف املرشوع الذي تسعى إىل حتقيقه أال وهو محاية املحيط .ومت ّثل
أي تعويض .ويتأكّد
اإلجراء يف إعادة الوضع ّية إىل ما كانت عليه عرب هدم املنازل املش ّيدة دون ّ
عدم استحقاق املدّ عني للتعويض بتأكّد معرفتهم بأنهّ م قد بنوا دون رخصة و ّ
أن الرخصة التي
منحت هلم هي رخصة استغالل وقت ّية.
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الضيق
الخطوة الثالثة :قياس الموازنة بحسب الحالة أو التناسب بمعناه
ّ
أن لإلجراء املق ّيد للحق تأثري مفرط عىل املصالح املحم ّية لصاحب احلق؟
هل ّ

يتغيرّ طرفا املعادلة يف هذه املرحلة .ففي حني تقع املقارنة يف اخلطوتني األوىل والثانية بني اإلجراء املق ّيد
للحق والغرض من اختاذه (يف اخلطوة األوىل من زاوية املالءمة ويف اخلطوة الثانية من زاوية الرضورة) تقع
ّ
املترضر
يف هذه اخلطوة املقارنة بني املصلحة العا ّمة التي يسعى اإلجراء لتحقيقها ومصالح صاحب احلق
ّ
من اإلجراء.
ومتتاز هذه اخلطوة بصبغتها املرتبطة باحلالة املعتربة ممّا يؤ ّدي إىل تباين يف األساليب املعتمدة يف هذا
اجلزء من االستدالل من قض ّية إىل أخرى ومن حمكمة إىل أخرى غري ّ
أن جوهر هذه الطريقة يقوم عموما
املترضرة من ناحية وتقييم املصالح العا ّمة املقابلة هلا وفق ما قدّ مته الدولة
عىل تقييم املصالح الشخص ّية
ّ
ربرات لالنتهاك من ناحية أخرى للحكم إن كان الصالح العام يف تلك احلالة بعينها له تأثري مقبول
كم ّ
أو مفرط عىل املصالح الشخص ّية املحم ّية لصاحب احلق .ويف هذا السياق قد تصل بعض املحاكم يف ما
يتع ّلق باالنتهاكات البالغة إىل مفهوم املساس بـ”جوهر احلق”.319

والفكرة من خالل إرساء هذه اخلطوة هي ّ
أن آثار اإلجراءات املق ّيدة للحريات جيب أن ال تتعدّ ى عىل
320
مه ّيته احلقوق املضمونة  .وهذا
احلقوق الفرد ّية أو اجلامع ّية وأن ال يمحو اهلدف الترشيعي مهام كانت أ ّ
هو التعريف املعهود هلذه اخلطوة القائم عىل املوازنة بني اإلجراء الترشيعي وآثاره كام ورد يف قض ّية أوكس
يوسع يف هذا التعريف فيضيف إليه مرحلة أخرى هي
يف كندا مثال غري أنّه يف نفس هذا البلد هناك من ّ
321
املوازنة بني اآلثار السيئة لإلجراءات وآثارها املحمودة كام بينّ ذلك القايض المري يف قض ّية داجوين .

ونادرا ما أ ّدت املوازنة حسب احلالة إىل احلكم بعدم رشع ّية إجراء ما ففي كندا مثال يعلمنا شميدت
ّ
أي إجراء إىل حدود سنة  2011تاريخ مناقشة أطروحته 322حيث إ ّما
أن هذا القياس مل يؤ ّد أبدا إىل إلغاء ّ
يقع الترصيح بعدم الرشع ّية قبل الوصول إليه عىل أساس األقيسة السابقة وإ ّما جيتازه اإلجراء بنجاح
وهو أمر متو ّقع بالنسبة إلجراء متكّن من اجتياز القياسني السابقني .وهذا جعل بعض الفقهاء الكنديني
يعتقدون يف عدم جدوى هذا القياس حيث يرى الفقيه هوغ ّ
أن هذه املرحلة ليست إلاّ إعادة صياغة
مه ّية
للمرحلة األوىل من اختبار أوكس التي تقتيض أن يكون اهلدف من اإلجراء عىل قدر كاف من األ ّ
319

وكذلك األمر يف جنوب إفريقيا انظر:

( Luftsicherheitsgesetz [2005] BVrefGE 115, 118 (Germany

DELPEREE (F.), in. DRI-IDEA-PNUD, Vers une nouvelle ère dans la protection des droits
fondamentaux en Tunisie : La mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle Constitution
tunisienne, op. cit

320

( R. c. Edwards Books [1986] 2 R.C.S. 710, 769. (Canada

Dagenais c. Société Radio-Canada [1994] 3 R.C.S. 835, 889. V ; aussi, Thomson Newspapers 321
Co. c. Canada (Procureur général) [1998] 1 R.C.S. 877, § 125

 , .SCHMIDT NOEL (A ( 322املرجع سابق الذكر ص .186
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فال يمكن حسب هذا الفقيه اإلعالن عن ّ
أن اإلجراء ذو آثار مفرطة عىل احلقوق بعد أن يكون قد اجتاز
بنجاح معايري اهلدف والرابط العقالين و الرضر ّ
بأن اآلثار مفرطة يعني رضورة ّ
األقل .فاحلكم ّ
أن اهلدف
مه ّية حيث ّ
أن اإلجابة اإلجياب ّية عن قياس اهلدف ال بدّ وأن تفيض إىل
مل يكن بالقدر املطلوب من األ ّ
إجابة إجياب ّية عن قياس التناسب باملعنى الضيق حسب هذا الفقيه الذي يدعو اعتامدا عىل هذا التحليل
إىل التخليّ عن هذه املرحلة من اختبار التناسب .323غري أنّه ال بدّ أن ال ننسى ما ب ّينه القايض الكندي
جوهري بني هذه املرحلة من اختبار التناسب ومراحله السابقة
باستاراش يف إحدى القضايا من اختالف
ّ
بام يمنع من اخللط بينها 324ففي حني تتع ّلق املراحل األوىل من االختبار بالطبيعة العقالن ّية لإلجراء يف
حدّ ذاته تتع ّلق هذه املرحلة بطبيعة املساس من احلريات وعليه فإنّه من الوارد أن يكون اإلجراء قد ح ّقق
قدرا أدنى من املساس باحلر ّيات ولك ّن تنزيله يف الواقع يمكن أن يكشف عن أنّه واحلالة تلك يبقى باهظ
مه ّية هذا القياس .ويف إحدى القضايا بكندا
التكلفة مقارنة بام سيح ّققه من أرباح وهنا بالتحديد تكمن أ ّ
حكمت املحكمة ّ
ورشعي ولكنّه غري قادر عىل
أن اإلجراء  -وهو قانون  -يسعى إىل حتقيق هدف هام
ّ
325
اجتياز امتحان املوازنة بني آثار اإلجراء واهلدف املعلن .
خاصة ّ
حق أو
بكل ّ
ومن املامرسات الفضىل لبعض املحاكم يف هذا الصدد ميلها إىل وضع ضوابط ّ
ّ
بكل صنف من احلقوق حتّى يقع “تناول القضايا املتشاهبة بطرق متشاهبة” حتقيقا هلدف األمن القانوين
خيص حقوق اإلنسان.
والقابل ّية لتو ّقع األحكام يف ما ّ

يعج باألمثلة .ففي قض ّية
وسنكتفي يف هذا السياق بإيراد مثال وحيد من فقه القضاء السويرسي الذي ّ
حكمت فيها املحكمة الفيدرالية السويرس ّية سنة  1997حول منع مع ّلمة من ارتداء احلجاب اإلسالمي
حق املع ّلمة يف التعبري عن معتقدها الديني من ناحية وبني حياد
وجد القايض نفسه أمام موازنة بني ّ
وحق التالميذ يف عدم التأثري عليهم من قبل مع ّلميهم عىل املستوى العقائدي من ناحية
املؤسسة الرتبو ّية ّ
ّ
وحلل هذا اإلشكال القيمي قامت املحكمة ّ
أخرىّ .
بحل هذه املوازنة بالنظر إىل احلالة الواقع ّية املطروحة.
حق
حيف هبا من اعتبارات لتغليب ّ
فال مفاضلة يف املطلق بني احلقني بل جيب النظر يف مالبسات احلالة وما ّ
عىل آخر مثلام دأبت عىل ذلك أيضا املحاكم الفرنس ّية واألملان ّية .وبالرجوع إىل احلالة الحظت املحكمة
شك يف بعده الديني ّ
ّ
مرئي بصفة واضحة وال ّ
تدرس
وأن املع ّلمة ّ
أن اللباس الديني الذي ترتديه املع ّلمة ّ
الصفوف االبتدائية بام جيعل مجهورها ّ
رجحت
هشا وقابال للتأثري عليه بسهولة ونظرا هلذه االعتبارات ّ
326
للمؤسسة عىل حق املع ّلمة يف التعبري عن معتقدها .
املحكمة يف قض ّية احلال احلياد الديني
ّ

HOGG (P. W.), Constitutional Law of Canada, Toronto, 2008, pp. 849-850 V. dans le même sens, 323
TREMBLAY (A.), Droit constitutionnel: principes, 2ème éd., Montréal, 2000, pp. 399-400

324
325

Thomson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général) [1998] 1 R.C.S. 877 § 125

Rocket c. Collège royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario [1990] 2 R.C.S. 232, 251

326
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اإلطار  :21اختبار التناسب
حاالت تطبيق ّية مستقاة من فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
قض ّية ( 70074/01

حق امللك ّية يف مواجهة محاية املحيط (مؤطر )3

Valico SRL c. L’Italie (n.

تعرضت إليه الرشكة يف هذه القض ّية مش ّطا غري ّ
أن املحكمة قد قضت بوجود تناسب بني
يبدو ما ّ
اإلجراء املتخذ واهلدف املرشوع املراد حتقيقه.

ففي هذه القض ّية اجربت الرشكة نظرا إىل عدم احرتامها للرشوط املفروضة بقانون التعمري
واملحيط عىل الرتاجع ببضعة أمتار يف تصفيف البناية التي ش ّيدهتا داخل منطقة خرضاء كام وقع
إجبارها عىل دفع خط ّية مال ّية بمليون ونصف املليون يورو.

رأت املحكمة ّ
أن فرض خط ّية هو مبدئ ّيا تعدّ عىل حق امللك ّية ألنّه حيرم الشخص املعني من أحد
عنارص امللك ّية أال وهو املبلغ الذي جيرب عىل دفعه .غري أنهّ ا قضت ّ
أن اإلجراء املتخذ يف قض ّية
احلال هو إجراء متناسب مع اهلدف املرجو حتقيقه .فاخلط ّية ال مت ّثل هنا تدخال يف امللك ّية ألنه مل
يقع انتزاع العقار من صاحبه الذي سيتمكّن يف هناية األمر من استغالله ألهدافه الربح ّية .حيث
تضحي اخلط ّية يف قض ّية احلال تعويضا عن عدم اختاذ إجراء أكثر خطورة كان يمكن أن يتم ّثل يف
أن البناية مش ّيدة عىل منطقة خرضاء .وبالتايل ّ
اهلدم بام ّ
فإن اإلجراء مت ّثل يف الرتاجع بضعة أمتار
ّ
ودفع خط ّية عوضا عن اهلدم الذي كان ممكنا وهو ما جيعله الوسيلة األقل حدّ ة لتحقيق اهلدف
املرشوع املراد حتقيقه.

قض ّية ( 14216/03

Z.A.N.T.E.- Marathonisi A. E. c. La Grèce (n.

وقض ّية ( 46372/99

Papastavrou et autres c. La Grèce (n.

تدخل يف حق امللك ّية نظرا إىل ّ
الحظت املحكمة يف هاتني القض ّيتني وجود ّ
أن منع املدّ عني من
البناء عىل أراضيهم ألسباب متع ّلقة بحامية املحيط مل يرتافق مع تعويض عادل وهو ما جيعله
إجراء غري متناسب مع اهلدف املرشوع الذي يسعى إىل حتقيقه.

109

الخاتمة
يسمى باحلريات التنافسية وسعيا إىل
جراء وجود ما ّ
بعد تبينّ رضورة وضع حدود للحقوق واحلريات ّ
املوازنة بني الصالح العام والصالح اخلاص وطرق ذلك كام حتدّ دها التجارب الدستور ّية املقارنة انك ّبت
الرشعي من
هذه الدراسة عىل الفصل  49من الدستور التونيس الذي يم ّثل مادة دستور ّية جامعة للحدّ
ّ
اخلاصة املتعلقة ببعض احلقوق
املرشع الدستوري التونيس ببعض التحديدات
ّ
احلقوق واحلريات أردفها ّ
ليكون بذلك قد أرسى منظومة التحديد املزدوج ضمن القانون الدستوري التونيس.
وملقاربة هذا الفصل بطريقة شاملة اعتنت الدراسة ّأوال بنطاق تطبيقه وثانيا بمضمونه.

خيص نطاق تطبيق الفصل  49فقد كشفت الدراسة عن نتائج نجملها يف النقاط التالية
أ ّما يف ما ّ

•ال يتعلق الفصل  49حرص ّيا باحلقوق الواردة ضمن الباب الثاين من الدستور ويمتد نطاقه إىل حقوق
وحريات واردة بأبواب أخرى من الدستور

•ال يمتد نطاق الفصل  49إىل كل احلقوق الواردة بالباب الثاين حيث ّ
إن صياغة البعض منها حتيل إىل
فكرة مزدوجة:
من احلقوق ما خيرج متاما عن نطاق الفصل 49
ما يدخل يف نطاق الفصل  49من احلقوق ال خيضع إليه بنفس الطريقة
وأفادنا فقه القضاء املقارن بخصوص احلقوق غري املدسرتة لنخرج بانطباق الفصل  49عىل احلقوق
غري املدسرتة.

ومن النتائج األخرى املستخلصة ّ
أن الفصل  49خياطب نوعني من السلط :السلط املخولة لوضع
القوانني (املرشع واإلدارة) والسلط املؤهلة للرقابة عليها (القضاء الدستوري والعادي).
و أ ّما بخصوص مضمون الفصل  49فيمكن التعبري عنه بكونه مجلة من اإلجراءات والقياسات
املرتاكبة واملتتالية التي تصلح للحكم عىل رشع ّية التحديد القانوين للحقوق واحلريات.

و تنطلق هذه اإلجراءات بالتثبت يف توفر رشط التحفظ الترشيعي الذي يتلخص يف رضورة وجود
رشعي ورضورة أن يمتاز هذا القانون
أي حتديد غري
قانون حمدّ د للحقوق واحلريات يغدو مع انتفائه ّ
ّ
بخصائص أال وهي
1.1أن يكون القانون عا ّما متفقا مع العهد وساري املفعول وقت تطبيق التقييد
2.2أن ال يكون القانون تعسفيا أو غري معقول
3.3أن يكون القانون واضحا ويف متناول اجلميع
4.4أن يو ّفر القانون الضامنات الكافية وسبل االنتصاف
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وتيل هذه املرحلة مراحل اختبار ثالث متتالية للتث ّبت ّأوال من ّ
أن اإلجراء التقييدي تتو ّفر فيه الرشوط
اآلتية:
أ .عدم املساس بجوهر احلق
ب .رشط الرضورة
ج .رشط التناسب الذي حيتوي بدوره عىل ثالث خطوات

اخلطوة  -1قياس املالءمة
هل ّ
أن القيد املفروض مالئم لتحقيق الغرض من القانون املعني؟
اخلطوة  -2قياس الرضورة
تصور وسائل ّ
هل ّ
أقل تطفال من
أن القيد رضوري لتحقيق الغرض من القانون املعني؟ أال يمكن ّ
شأهنا حتقيق نفس الغرض؟
اخلطوة  -3قياس املوازنة
هل لإلجراء املق ّيد تأثري مفرط عىل املصالح املحم ّية لصاحب احلق؟

وأن للتجارب املقارنة التي استعنّا هبا خصوص ّياهتا التي مت ّيز ّ
شك ّ
ال ّ
كل واحدة عن األخرى والتي
خاصة التجارب الوطن ّية عن التجارب اإلقليم ّية ولك ّن هذه اخلصوصيات ليست إلاّ جزئ ّيات مل ختف
مت ّيز ّ
ختص مسألة
أي وقت أعمدة النظر ّية العا ّمة التي حاولنا إرساءها ومل متنع من استخراج مبادئ ثابتة ّ
يف ّ
وضع ضوابط للحقوق واحلريات وهو ما حاولنا االستدالل عليه طيلة بحثنا الذي قادنا يف ما قادنا إليه
إىل تأكيد أطروحة “الدستور املفتوح عىل التفاوض” التي يدافع عنها غريغوار فيبري معتربا ّ
أن الدستور
ومتحرك ومفتوح عىل احلوار.327 activity
متطور
ليس عمال منتهيا  end-stateبل هو عمل
ّ
ّ

غري ّ
أن احلوار الذي يدفع إليه تطبيق الفصل  49بني السلطة القضائ ّية والسلطة الترشيع ّية حيتّم التأكيد
عىل رضورة املوازنة بني دور القايض كحام للحقوق واحلريات ووظيفة السلطة الترشيع ّية كمحدّ د
تتحول كذلك السلطة القضائ ّية إىل
تتغول السلطة الترشيع ّية طبعا وال ّ
ملقتضيات املصلحة العا ّمة حتّى ال ّ
مرشع بدال عن املجلس النيايب فنجد أنفسنا يف حكومة القضاة  .gouvernement des jugesوقد ب ّينت
ّ
التجارب املقارنة ّ
أن تاليف خطر حكومة القضاة هو أمر ممكن متاما إذا حكم ّ
تدخل القضاة هاجس وحيد
هو هاجس محاية احلقوق واحلريات وراعوا قدر اإلمكان وظيفة السلطة الترشيع ّية والرضورة املرشوعة
بحق ضامنا للتمتّع باحلقوق واحلريات يف إطار
التي حتتّم عليها أحيانا حتديد احلقوق واحلر ّيات ليكونوا ّ
تتحول احلر ّية فيه إىل فوىض وال”يسمح حتى للمؤسسات الديمقراطية املنتخبة
حر وديمقراطي ال ّ
جمتمع ّ
تقوضها من خالل س ّن الترشيعات”.
انتخابا مبارشا بأن تق ّيد احلريات املكفولة عىل نحو مفرط أو أن ّ
WEBBER (G. C. N.), The Negotiable Constitution. On the Limitation of Rights, Cambridge 327
University Press, United Kingdom, 2009
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ملحق

دراسية من فقه قضاء المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان:
حالة
ّ

األوروبية لحقوق اإلنسان
الدينية في فقه قضاء المحكمة
الحرية
ّ
ّ
ّ

نص دراسة أعدّ ها الكاتب حول احلر ّية الدين ّية يف فقه قضاء املحكمة األوروب ّية
نورد ضمن هذا امللحق ّ
ّ
حلقوق اإلنسان نرشت ضمن مؤلف مجاعي حتت إرشاف األستاذ وحيد الفرشييش ،احلريات الفردية.
تقاطع املقاربات ،اجلمعية التونسية للدفاع عن احلريات الفردية ،تونس ،2014 ،ص.163-76
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احلريات الدين ّية يف فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.

أي دروس مستفادة لبلد يف مرحلة انتقال ديمقراطي كتونس؟
ّ

لسائل أن يسأل ما الدروس التي يمكن أن نستخلصها كمجتمع مسلم يف غالبيته من جتربة املحكمة
األوروبية حلقوق اإلنسان؟

نقرر سلفا أهنا منسجمة متام
يصدر هذا السؤال اإلنكاري يف جوهره من جتاهل لطبيعة جمتمعاتنا التي ّ
االنسجام دون أن نبحث يف حتقق ذلك فعل ّيا بصفة فردية ّأوال ومن جتاهل لطبيعة املجتمعات األوروبية
ثانيا فنقاط التشابه بينها وبني جمتمعاتنا أكثر بكثري من نقاط االختالف ّ
مهها:
ولعل أ ّ
• ّ
أن العديد من املجتمعات األوروبية جمتمعات حمافظة ومن الدول األوروبية تلك التي تعكس قوانينها
الصبغة املحافظة للمجتمع أو متسكه بدين واحد أو مذهب واحد ذي قيمة مميزة.
التطرف الديني يف خمتلف فرتات تارخيها.
خلو هذه املجتمعات من ظاهرة
•عدم ّ
ّ

• ّ
أن التعدّ د الديني الناتج يف هذه املجتمعات عن عدم متسك أفرادها بالديانات التقليدية هو يف الواقع
أمر تتقاسمه مع جمتمعاتنا التي تعتّم عىل هذه احلقيقة الثابتة فيها منذ قرون عوض أن تواجهها.

ونظرا هلذه االعتبارات ّ
فإن العديد من اإلشكاليات تطرح يف املجتمعات األوروبية وفق نفس
املفردات التي تطرح من خالهلا يف جمتمعاتنا اإلسالمية بل أحيانا بصورة أشدّ حدّ ة.

ّ
أهم الدروس املستفادة من فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلق بحرية الدين
ولعل ّ
التي يكفلها الفصل التاسع من املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان درسان يتع ّلق كالمها بترصيف
هذه احلرية يف مواجهة الدولة باعتبارها حرية تنافسية يقتيض االعرتاف هبا تنظيمها إ ّبان ممارستها يف
ومتنوعة متع ّلقة
تعرضها ملسائل خمتلفة
ّ
الفضاء العام وهو السؤال الذي أجابت عنه املحكمة من خالل ّ
باملامرسات الدين ّية بإلزامها للدّ ولة باحلياد جتاه الظاهرة الدينية حتّى تتيح للفرد وللجامعات الدينية التمتّع
األول) دون أن تنكر عىل الدولة ح ّقها يف احلدّ من التجاوزات
بح ّقها يف الدين بصورة كاملة (الباب ّ
ّ
بالتدخل يف حدود ما تفرضه قيم “املجتمع
ربر باعتبارات دينية ما دامت الدّ ولة ملتزمة
التي يمكن أن ت ّ
الديمقراطي”(الباب الثاين).

328

V. Conseil de l’Europe/ Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), Aperçu de la 328
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en matière de liberté de religion,
rapport préparé par la Division de la recherche de la Cour, 19 janvier 2011 et mis à jour au 31
octobre 2013, http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_religion_FRA.pdf
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الدينية
الباب األول :التزام الدولة بالحياد تجاه الظاهرة
ّ
يقوم فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عىل مبدأ ثابت مفاده ّ
أن “حرية الدين تفرتض
أي ّ
تدخل من قبل الدولة للحكم عىل رشعية املعتقدات الدينية أو عىل طرق التعبري عنها” 329وهو
إقصاء ّ
األول) وجتاه املؤسسة الدينية من ناحية
ما يعبرّ عنه بمبدأ احلياد املفروض جتاه األفراد من ناحية (املبحث ّ
أخرى (املبحث الثاين).

المبحث األول :الحياد الديني تجاه األفراد
يفرض احلياد الديني جتاه األفراد عىل الدولة احلفاظ عىل رس ّية املعتقدات الدين ّية لألشخاص ()1
ومحايتهم من اإلجبار عىل اعتناق معتقدات مع ّينة ( .)2كام يستدعي محاية حقوق أخرى جماورة تقتيض
محاية الدين احرتامها (.)3
 .1رسية املعتقدات الدينية لألشخاص

تقر املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ّ
بأن “حرية الدين بام يف ذلك حرية إظهار الدين وممارسة
ّ
330
أوال إىل املجال الداخيل لألشخاص”  .وعليه ّ
فإن الدولة حممولة عىل االمتناع عن
تنتمي
العبادات
ّ
التجسس عىل ديانة األفراد سواء كانوا من مواطنيها أو من غري مواطنيها .331وتطبيقا هلذا املبدأ ّ
فإن
خاصة بدين الشخص 332كام متنع إجبار األشخاص
املحكمة متنع احتواء الوثائق العامة عىل معلومات ّ
عىل إظهار دياناهتم حيث “تعترب ّ
أن حرية إظهار املعتقدات الدينية حتتوي كذلك عىل جانب سلبي وهو
الترصف
حق الفرد يف أن ال يقع إجباره عىل إظهار عقيدته أو معتقداته الدينية وأن ال يقع إجباره عىل
ّ
بطريقة متكن من استخالص إن كانت له هذه املعتقدات أو مل تكن .ويف نظر املحكمة ليس للسلط
داخل الدولة احلق يف التدخل يف جمال حرية املعتقدات والتفتيش عن قناعاهتم الدينية أو إجبارهم عىل
تصوراهتم اخلاصة بالذات اإلهلية .وهذا ينطبق خاصة يف احلالة التي يكون فيها الشخص جمربا
إظهار ّ
عىل الترصف هبذه الطريقة من أجل التمكن من ممارسة بعض الوظائف وباخلصوص عند أداء يمني
قانونية”.333
CEDH, Grande chambre, Refah Partisi c. Turquie, 13 février 2003 ; CEDH, Eglise métropolitaine 329
de Bessarabie et autres c. Moldova, 13 décembre 2001 ; CEDH, Grande chambre, Hassan et
Tchaouch c. Bulgarie, 26 octobre 2000 ; CEDH, Eglise de scientologie de Moscou c. Russie, 5
avril 2007

330
331

CEDH, Grande chambre, Refah Partisi c. Turquie, 13 février 2003

CEDH, X c. Royaume-Uni, 4 octobre 1977 ; CEDH, Grande chambre, Folgero et autres c.
Norvège, 29 juin 2007 ; CEDH, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, 9 octobre 2007

332

CEDH, Sofianopoulos et autres c. Grèce, 12 décembre 2002

CEDH, Alexandridis c. Grèce, 21 février 2008 ; V. aussi, CEDH, Grande chambre, Buscarini et 333
autres c. Saint-Marin, 18 février 1999
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غري ّ
أن تطبيق هذا املبدأ خيضع إىل حدود حيث ال يعدّ جتسسا عىل رسية املعتقد طلب إثبات االنتامء
334
خاصة .
إىل ديانة معينة ملن يطلب التمتع عىل أساسها بمعاملة ّ
 .2منع إجبار األشخاص عىل اعتناق معتقدات مع ّينة

تقر املحكمة األوروبية ّ
حق األشخاص يف الدعوة إىل دياناهتم مضمون وإلاّ أضحى “احلق
بأن ّ
ّ
335
واحلرية يف تغيري الديانة حربا عىل ورق” غري ّ
أن الدعوة إىل الديانات املختلفة جيب أن تبقى متميزة
بعدم اإلجبار .336ويف هذا اإلطار تعترب املحكمة ّ
أن السياق العام كاالنتامء إىل قوات اجليش قد يمثل
ظرف إجبار 337وعليه فإنه عىل الدولة محاية األشخاص من إجبارهم عىل املشاركة يف أنشطة دينية ضدّ
إرادهتم كحملهم عىل دفع رضائب عقدية 338أو عىل أداء اليمني عىل اإلنجيل بالنسبة إىل نائب خمافة فقده
لوظيفته.339
ويف نفس هذا السياق طرحت أمام املحكمة مسألة الدمغجة يف عالقة بالنظام التعليمي وتأسيسا
عىل واجب الدولة يف ضامن متتع األطفال بحقهم يف التعليم وارتباط هذا احلق بحق الوالدين يف
احرتام معتقداهتام الدينية والفلسفية ضمن املناهج التعليمية التي يتلقاها أبناؤهم 340أرست املحكمة
342
مبدأ التعددية التعليمية 341وهو مبدأ يمنع حماوالت الدمغجة للتالميذ يف ميدان التثقيف اجلنيس
والسيايس 343والديني 344ويفرض أن تكون املعلومات املقدّ مة ضمن املنهج التعليمي متّسمة باملوضوع ّية
والصبغة النقدية والتعددية 345وهو ما ال يتعارض مع إيالء مكانة خاصة ضمن هذا املنهج لدين معني
نظرا العتبارات اجتامعية موضوعية 346ما مل يؤ ّد ذلك إىل إقصاء الديانات واملعتقدات األخرى. 347
334
335

336

337
338
339
340

CEDH, Kosteski c. L’ex-République yougoslave de Macédoine, 13 avril 2006
CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993

CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993 ; CEDH, Murphy c. Irlande, 10 juillet 2003
CEDH, Larissis et autres c. Grèce, 24 février 1998
CEDH, Darby c. Suède, 23 octobre 1989

CEDH, Grande chambre, Buscarini et autres c. Saint-Marin, 18 février 1999
CEDH, Ostello Roberts c. Royaume-Uni, 25 mars 1993

CEDH, Kjeldsen et autres c. Danemark, 7 décembre 1976 ; CEDH, Hasan et Eylem Zengin c. 341
Turquie, 9 octobre 2007
CEDH, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976 ; CEDH, Kjledsen et autres c. Danemark, 342
7 décembre 1976

343
344
345
346
347

CEDH, Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995
CEDH, X c. Royaume-Uni, 1er mars 1979

CEDH, Kjeldsen et autres c. Danemark, 7 décembre 1976
CEDH, Folgero et autres c. Norvège, 29 juin 2007

CEDH, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, 9 octobre 2007
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 .3عدم املساس بحقوق جماورة بام يؤ ّدي إىل انتهاك حرية الدين

يؤ ّدي االعرتاف بحرية الدين إىل احلق يف التجمع ملامرسة الديانة دون تدخل اعتباطي من الدولة
كام يفرض ضامن حرية التنقل ملامرسته التي تعترب املحكمة ّ
أن احلدّ منها يم ّثل أحيانا مساسا بالفصل
التاسع من االتفاقية .349و تفرض حرية التدين عىل الدولة محاية املتدينني من االعتداءات اجلسدية بصفة
خمصوصة ألهنا تسعى إىل منع املتدينني من ممارسة حريتهم يف االعتقاد يف دين ما وممارسة عباداهتم.350
هذا و تعترب املحكمة ّ
أن عدم االعرتاف هبذه احلقوق يف هذا السياق يعترب “ممارسة مهينة”.351

348

المبحث الثاني :الحياد التنظيمي تجاه المؤسسة الدينية
يفرتض احلياد جتاه املؤسسة الدينية التزامات سلبية ( )1وأخرى إجيابية ( )2تقع عىل كاهل الدولة.
 .1االلتزامات السلبية للدولة
 -عدم التمييز بني األديان

ترى املحكمة ّ
أهم ميزات املجتمع الديمقراطي سمة التعدد ّية الدينية فــ“حرية الفكر
أن من ّ
352
والضمري والدين متثل حسب القايض األورويب إحدى دعامات املجتمع الديمقراطي” وال حيتوي
دي عىل متد ّينني فحسب بل كذلك عىل من ال يعتقدون يف يشء.353
املجتمع التعدّ ّ

وعىل هذا األساس تريس املحكمة مبدأ محاية اجلامعة الدينية معتربة ّ
تتم عرب محاية
أن محاية الدين ّ
املؤسسات الساهرة عليه فالكنيسة مثال هي التي متارس باسم املنتمني إليها احلقوق املضمونة بالفصل
التاسع 354ذلك أنّه “لو مل تكن حياة اجلامعة الدينية حممية بمقتىض الفصل التاسع من املعاهدة لغدت ّ
كل
مظاهر حرية الدين للفرد مهددة ...فاملشاركة يف حياة اجلامعة هي مظهر من مظاهر التعبري عن الدين التي
تتمتع بحامية الفصل التاسع”.355
CEDH, Grande chambre, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, 26 octobre 2000 ; CEDH, Eglise de 348
scientologie de Moscou c. Russie, 5 avril 2007

349

CEDH, Chypre c. Turquie, 10 mai 2001

351

CEDH, Chypre c. Turquie, 10 mai 2001

CEDH, Membres de la Congrégation des Témoins de Jéhovah de Gldani c. Géorgie, 3 mai 350
2007 ; CEDH, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996 ; CEDH, Otto Preminger
Institut c. Autriche, 20 septembre 1994
CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993

352
353
354
355

116

CEDH, MuslumGunduz c. Turquie, 12 juillet 2005

CEDH, Grande chambre, Cha’areShalomvetsedek c. France, 27 juin 2000 ; CEDH, Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, 13 décembre 2001

CEDH, Grande chambre, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, 26 octobre 2000 ; CEDH, Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, 13 décembre 2001
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ودون أن تعطي نموذجا ثابتا للتنظيم الديني تؤكّد املحكمة عىل بعض خصائصه .فاالعرتاف بجامعة
دينية معينة يقتيض توفر ثالثة عنارص أال وهي وجود هيكل تنظيمي ّأوال وخضوع املجموعة لقواعد
يعتربها املنتمون إليها غالبا ذات مصدر إهلي أو مفارق ثانيا واعتبار الطقوس الدينية من قبل أفراد
مؤهلون لذلك أخريا .356ال وجود لديانة إذن
املجموعة ذات معان مقدّ سة خاصة إذا أقامها أشخاص ّ
357
دون وجود جمموعة مهيكلة هرميا حول معتقدات ومتارس طقوسا واحتفاالت مجاعية وهو ما جيعل
تعريف الدين يف فقه قضاء املحكمة األوروبية أضيق من تعريفه حسب اللجنة األممية حلقوق اإلنسان
التي ال تفرتض وجود جمموعة مهيكلة لالعرتاف بوجود ديانة ما.358
وإن كانت القوانني الداخلية غالبا ما تؤسس عىل التمييز بني الديانات أو االعرتاف ببعضها دون
اآلخر أو إخضاع أغلبها لالعرتاف هبا إىل إجراءات كالتسجيل أو احلصول عىل الشخصية املعنوية أو
فإن املحكمة تعترب ّ
إبرام معاهدة مع الدولةّ ...
أن عدم االعرتاف بديانة ما أو رفض متكينها من تسهيالت
ينجر عن ذلك من عدم متكني أفرادها من ممارسة معتقدهم يمثل تدخال يف حرية الدين وبالتايل
إدارية وما ّ
359
خرقا للفصل التاسع من املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان  .ومن هذا املنطلق تعترب املحكمة ّ
أن عدم
االعرتاف بالشخصية القانونية للكنيسة الكاثوليكية يمنعها يف اليونان من التقايض وهو ما يمثل خرقا
للفصلني السادس والتاسع من املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان.360
وقد يتمظهر التمييز بني األديان حسب املحكمة األوروبية من خالل ممارسات تطال األفراد حيث
تقر ّ
أن التمييز
تعترب املحكمة أنّه ال يمكن قبول ّ
أي متييز مبني أساسا عىل اعتبارات دينية ومن هنا فهي ّ
بني األشخاص يف االرتقاء إىل املناصب الوظيفية عىل أساس ديني خرق لواجب الدولة يف عدم التمييز
بني األديان.361

وعموما ّ
فإن حياد الدولة يفرض عليها عدم التمييز لصالح ديانة معينة ومن قبيل التمييز
جعلها مجيعا خاضعة إلدارة واحدة فـ“يف جمتمع ديمقراطي ليس للدولة أن تتخذ إجراءات
356
357
358

CEDH, Perry c. Lettonie, 8 novembre 2007
CEDH, X c. Danemark, 8 mars 1976

CDH, Observation générale n° 22, 48ème session, 1993

CEDH, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, 13 décembre 2001 ; CEDH, 359
Biserica Adevarat Ortodoxa Din Moldova c. Moldavie, 27 février 2007 ; CEDH, Vergos c. Grèce,
24 juin 2004 ; CEDH, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996

360

CEDH, Eglise catholique de la Canée c. Grèce, 16 décembre 1997

CEDH, Savez crkava “Riječživota” et autres c. Croatie, 9 décembre 2010 ;CEDH, Grande 361
chambre, Sedjic et Finci c. Bosnie-Herzégovine, 22 décembre 2009 ; CEDH, Hoffmann c.
Autriche, 23 juin 1993 ; CEDH, Ivanova c.Bulgarie, 12 avril 2007 ; CEDH, Grande chambre,
RefahPartisi et autres c. Turquie, 13 février 2003 CEDH, Eglise catholique de la Canée c. Grèce,
16 décembre 1997.; CEDH, Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, 29 mai 1997 ; CEDH, Thlimmenos
c. Grèce, 6 avril 2000 ; CEDH, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996 ; CEDH,
Palau-Martinez c. France, 16 décembre 2003 ; CEDH, Chypre c. Turquie, 10 mai 2001
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لتضمن كون املجموعات الدينية خاضعة إلدارة واحدة”
املجموعات الدينية.

362

وهو ما يعدّ مساسا باستقاللية

 -عدم املساس باستقاللية املجموعات الدينية

ترى املحكمة األوروبية ّ
أن “استقاللية املجموعات الدينية رشط رضوري لضامن التعدّ دية يف جمتمع
363
ديمقراطي وهي من جوهر احلامية التي يمنحها الفصل التاسع”  .وفضال عن عدم إخضاع الديانات
املختلفة إىل إدارة واحدة املشار إليه سابقا تؤ ّدي االستقاللية إىل عدم ّ
تدخل السلطة القضائية يف تسيري
مس ذلك من حياد الدولة جتاه األديان 364كام تفرض عدم مساس قوانني
الديانات وتنظيمها الداخيل وإلاّ ّ
الدولة بالتنظيم الداخيل للديانة .365وهو ما يمكّن من القول ّ
إن احلياد مفروض عىل الدولة بمختلف
املدعوة مجيعها إىل عدم املساس باستقاللية الديانات عرب التدخل
سلطها التنفيذية والقضائية والترشيعية
ّ
يف تنظيمها الداخيل وهو التزام سلبي يدعمه التزام الدولة اإلجيايب بحامية األديان املختلفة.
 .2االلتزام اإلجيايب للدولة :محاية األديان املختلفة
من طبيعة ترصيف احلريات التنافسية صعوبة املواءمة بني حق األفراد يف ممارسة حرياهتم وحق من
ال يشاركوهنم إياها يف احرتام موقفهم منها وهي مواءمة صعبة تطرح يف جمال احلرية الدينية بني هدفني
متضاربني يتعلقان بمامرسة حريتني أساسيتني متناقضتني مها حق املتد ّين يف نقل أفكاره للجمهور وهو ما
يدخل يف خانة حرية التعبري من ناحية وحق األشخاص اآلخرين يف احرتام حريتهم الفكرية يف االعتقاد
والتدين .366وهنا تغدو محاية الدين يف مواجهة حرية التعبري عملية موازنة بني حقني عىل نفس الدرجة
من األمهية وهو ما جيعل املبدأ الثابت هو حرية التعبري التي ال حيدّ منها إال إذا جتاوزت هدفها التعبريي
إىل ازدراء األديان .واملحكمة األوروبية إذ تؤكّد عىل ّ
أن “مفهوم احرتام القناعات الدينية للغري مفهوم
367
ّ
التدخل املشط يف حرية التعبري حتت غطاء التصدّ ي ملا فيه ازدراء (لألديان)”
واسع ممّا يؤ ّدي إىل خطر
فهي تعترب الدولة مسؤولة إذا سكتت عن محلة تشويه منظمة ضدّ ديانة ما فقد وقع حسب املحكمة “خرق
الفصل التاسع (احرتام املشاعر الدينية لألشخاص) عرب جمسامت تشوهيية ملواضيع دينية وهو ما يمكن
يسء النية لروح التسامح التي جيب أن تسود أيضا يف جمتمع ديمقراطي” .368كام وقع اعتبار
أن يعترب خرقا ّ
CEDH, Manoussakis et autres c. Grèce, 26 septembre 1996

362

CEDH, Grande chambre, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, 26 octobre 2000 ; CEDH, Eglise 363
de scientologie de Moscou c. Russie, 5 avril 2007 ; CEDH, Témoins de Jehovas et autres c.
Autriche, 31 juillet 2008
CEDH, X. c. Danemark, 8 mars 1976 ; CEDH, Eglisemétropolitaine de Bessarabie et autres c. 364
Moldova, 13 décembre 2001

365

CEDH, Saint Synode de l’Eglise orthodoxe bulgare et autres c. Bulgarie, 22 janvier 2009

366
367

2006 mai 2 ,CEDH, Aydin Tatlav c. Turquie
2003 juillet 10 ,CEDH, Murphy c. Irlande

10 ,CEDH, Murphy c. Irlande ; 1994 septembre 20 ,CEDH, Otto Preminger Institut c. Autriche 368

118

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات

ضوابط الحقوق والحريّات

رسم قدّ يسة يف وضعيات جنسية مع املسيح خرقا حلرية األديان يمكّن من احلدّ من حرية التعبري فمن بني
ينص عليها الفصل  10فقرة  2من املعاهدة يف سياق املعتقدات الدينية واجب
الواجبات واملسؤوليات التي ّ
369
تقر ّ
جتنب التعبريات اجلارحة جمانيا للغري واملزدرية لدينه  .ومهام يكن من أمر ّ
بأن هامشا من
فإن املحكمة ّ
370
التقدير مرتوك للدولة للمواءمة بني حرية التعبري واحرتام األديان عند الترشيع يف هذا املجال .

الباب الثاني :التزام الدولة بالتدخل في الظاهرة الدينية في حدود ما
تفرضه قيم “المجتمع الديمقراطي”
الدولة هي املنظم املحايد ملامرسة الديانات املختلفة وذلك يف إطار جمتمع ديمقراطي 371فقيم املجتمع
الديمقراطي مت ّثل يف نظر املحكمة حدّ ا للدين وعليه ّ
فإن االعتبار املتعلق باملحافظة عىل قيم املجتمع
الديمقراطي يمكّن الدولة من فرض حدود عىل الظاهرة الدينية تتع ّلق بمقتضيات النظام العام من ناحية
والقانون الوطني من ناحية أخرى.

فالدولة ّ
أي قانون؟ إنّه القانون املتالئم مع مقتضيات الدولة
تتدخل لضامن علوية القانون ولكن ّ
األول) .وهي ّ
تتدخل كذلك حلامية األمن العام ولكن ما هو األمن العام الذي يتيح
الديمقراطية (املبحث ّ
يضم ضمن مفرداته التعدّ دية الدينية واحرتام
للدولة التدخل يف الظاهرة الدينية؟ إنّه األمن العام الذي ّ
املعتقد (املبحث الثاين).

المبحث األول :ضمان علوية القانون ما دام القانون متالئما مع
مقتضيات الدولة الديمقراطية
تضمن الدولة الديمقراطية حسب املحكمة األوروبية علوية قانون الدولة يف جماله عىل القواعد
يعوض سلطة الدولة 373ضامن ملبدأ املواطنة.374
الدينية املختلفة 372و يف منع الدين من أن ّ

وعليه ّ
فإن حرية الدين ال حتمي الترصفات املخالفة للقانون ومن بني تطبيقات هذا املبدأ اعتبار
املحكمة ّ
أن الفصل التاسع من املعاهدة ال يضمن لغريب احلق يف احلصول عىل إقامة بالدولة عىل أساس
375
أنه سيامرس وظيفة دينية (إمام) بالرغم من ّ
أن مش ّغله هو مجعية دينية كام ال حتمي حرية الدين ضدّ

2003 juillet

2006 2mai ,CEDH, Aydin Tetlav c. Turquie ; 1996 octobre 22 ,CEDH, Wingrove c. Royaume-Uni 369

370

(.2003 novembre 13 ,2 °CEDH, MuslumGunduz c. Turquie (N

372

1997 1er juillet ,CEDH, Kalaç c. Turquie

371
373
374
375

2003 février 13 ,CEDH, Grande chambre, RefahPartisi et autres c. Turquie
2003 février 13 ,CEDH, Grande chambre, RefahPartisi et autres c. Turquie
2002 décembre 12 ,CEDH, Sofianopoulos et autres c. Grèce

2007 décembre 20 ,CEDH, El Majjaoui et Stechting Touba Moskee c. Pays-Bas
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ربرها مقتضيات قانونية كفرض ارتداء
فرض ارتداء لباس معني أو نزع لباس معني يف حاالت ّ
خاصة ت ّ
377
دراجة
سيخي 376أو فرض نزع لباس معني ّيربره أصحابه باعتبارات دينية  .فالدولة
ّ
خوذة عىل ممتطي ّ
يمكنها فرض التزامات عىل أشخاص من ذوي ديانات معينة دون أن يكون يف ذلك خرق حلرية الدين
إذ ال يمكن مثال ألجري أن يفرض أخذ أوقات أدائه لطقوسه الدينية بعني االعتبار يف جدولة أوقات
ربره باعتبارات دينية اعتداء عىل حريته الدينية.
عمله و ال يعدّ طرده من عمله من أجل غيابه الذي ي ّ

ويف نفس هذا السياق اعتربت املحكمة أنه ال يمكن االمتناع عن تطبيق قانون نافذ عىل أساس خمالفته
للدين فال يمكن لصيديل مثال رفض بيع مواد العتبارات دينية 378وال يمكن لألبوين طلب إعفاء أبنائهام
من تل ّقي بعض املواد الدراسية عىل أساس خمالفتها ملعتقداهتام الدينية والفلسفية .379كام اعتربت أنّه ال
يمكن االعتداد بالفصل التاسع لتجنب تطبيق قانون التعمري ساري املفعول إذا كان القايض قد أوىل
حلر ّية الدين .380وحييل الرشط الذي
يف اإلجراءات املعمول هبا عىل أساس هذا القانون أمهية كافية ّ
تشرتطه املحكمة عىل فكرة املوازنة بني حرية الدين ورضورة احرتام القانون فعىل الدولة أن تأخذ بعني
االعتبار حرية الدين يف عملية الترشيع وتطبيق القانون وأن توجد كام أسلفنا إمكانيات معقولة فعل ّيا
ملامرسة الشخص حلريته الدينية (إمكانية االستقالة -وجود التعليم اخلاص وقرب املدارس اخلاصة)...
حتّى تعترب قوانينها ديمقراطية وال جتوز معارضتها بحرية الدين .فالقانون الذي تس ّبقه املحكمة عىل
االعتبارات الدينية هو القانون الذي يأخذ بعني االعتبار حرية الدين والتعددية الدينية يف عملية وضعه
ويف تطبيقه وهو القانون الذي توجد الدولة من خالله إمكانيات معقولة فعليا ملامرسة الشخص حلريته
الدينية .وعموما من الرضوري أن يكون القانون موجها هلدفه الصحيح أال وهو حتقيق وجود جمتمع
ديمقراطي .وتربز هذه الفكرة من خالل تعامل املحكمة األوروبية مع إشكال االستنكاف الضمريي
املتمثل يف اعتداد بعض األشخاص باالعتبارات الدينية والفلسفية لرفض تطبيق القانون واحرتامه
381
حرة يف االعرتاف
فالدول حسب املحكمة التي أنتجت يف هذا الصدد فقه قضاء يتسم باحلذر تبقى ّ
باالستنكاف الضمريي أو رفضه .382غري أنه يف الدول التي ال تعرتف باالستنكاف الضمريي حياول فقه
القضاء األورويب إجياد حلول للحدّ من العقوبات التي غالبا ما تكون جزائية .383وحييل هذا التميش إىل
376
377
378

1978 juillet 12 ,CEDH, X c. Royaume-Uni
2005 janvier 11 ,CEDH, Phull c. France

2001 octobre 2 ,CEDH, Pichon et Sajous c. France

CEDH, Jimenez Alonso et Jimenez ; 1993 mars 25 ,CEDH, Ostello Roberts c. Royaume-Uni 379
,CEDH, Martins Casimiro et Cerveira Ferreira c. Luxembourg ; 2000 mai 25 ,Merino c. Espagne
1999 avril 27

380

1994 mars 8 ,CEDH, Iskcon et autres c. Royaume-Uni

FAVOREU (L.) et autres, Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 4ème éd., 2007, p. 428 381
Comm EDH, 23 avril 1965, A. Grandrath c. RFA, Ann. 1965, p. 507 ; CEDH, Groupe d’objecteurs 382
de conscience c. Danemark, 7 mars 1977, DR 9, p. 117
CEDH, Thlimmenos c. Grèce, 6 avril 2000, Chron. J. F.Flauss, A.J.D.A., 2000, p. 537 ; CEDH, 383
Osman Murat Ulke c. Turquie, 24 janvier 2006
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املقررة قانونا يف دولة ديمقراطية إذ جيب أن تكون هذه العقوبة متناسبة مع الفعلة ودوافعها
طبيعة العقوبة ّ
وأن تتوجه إىل الفعلة ذاهتا ال إىل شخص الفاعل قصد إهانته أو ترويعه أو التمثيل به.

الدينية
دية
أن
ّ
التعد ّ
ّ
المبحث الثاني :حماية األمن العام مع اعتبار ّ
واحترام المعتقد مفردة من مفرداته
تعترب املحكمة األوروبية ّ
أن الدولة هي الضامن األخري للتعدّ د ّية يف جمتمع ديمقراطي 384وهو ما
385
يسمح هلا بالتدخل لفرض حدود عىل الديانات قصد ضامن التعددية بل جيعل تدخلها رضوريا ذلك
ّ
أن تنظيم الدولة وحتديدها ملامرسة بعض الديانات يساهم يف إقامة السلم االجتامعي وإرساء قيم التسامح
386
يف جمتمع ديمقراطي  .فعىل الدولة يقع واجب حفظ النظام وضامن السلم االجتامعي ومن ذلك مثال
مراقبتها جلامعة ّ
مرضة بالسكان وباألمن العام. 387
يشك يف أنهّ ا تسعى حتت غطاء الدين إىل اقرتاف أفعال ّ
إن حياد الدولة أو هاجس ضامن األمن العام ال يؤ ّدي إىل منع التعددية الدينية بل ّ
ّ
إن التزامها باحلياد
أو ّ
تدخلها يف إطار حفظ األمن العام يعني ضامن التعدد ّية يف سياق يتسم بعدم اللجوء إىل العنف بني
388
اجلامعات املختلفة .

حر ّية الدين واحرتام األديان من ناحية بحر ّية
ويرتبط هذا املعنى بام أسلفنا حول محاية األديان وعالقة ّ
التعبري من ناحية أخرى وكيف يمكن احلدّ من حرية التعبري عىل أساس منع ازدراء األديان يف إطار هدف
حتقيق قيم املجتمع الديمقراطي.
وبالرغم من اعرتاف املحكمة بصعوبة حتقيق املوازنة املطلوبة بني حفظ األمن العام وضامن احلرية
الدينيةّ 389
فإن فقه قضائها يسمح باستخراج ما نسميه “مفهوم احلدّ -الضامن” الذي ال يسمح بوضع حدّ
مست هذه املامرسة بمقتضيات املجتمع الديمقراطي وذلك هبدف
ملامرسة دين معينّ أو التدخل فيه إلاّ إذا ّ
املوجه إىل دين معينّ يف هذا النسق هو
دي فاحلدّ
ّ
متكني الديانات مجيعها من الوجود والتح ّقق يف إطار تعدّ ّ
ضامن حلر ّية الدين عموما تلك احلرية التي ما هي إلاّ أساس من أسس املجتمع الديمقراطي.

384

CEDH, Informationsvereinlentia c. Autriche, 24 novembre 1993

386

CEDH, Grande chambre, Cha’are Shalomvetsedek c. France, 27 juin 2000

CEDH, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993 ; CEDH, Grande chambre, RefahPartisi et autres c. 385
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هي منظمة حكومية دولية تضطلع بمهمة دعم الديمقراطية
املستدامة يف مجيع أنحاء العامل .تتمثل أهداف املؤسسة يف دعم مؤسسات وعمليات ديمقراطية أقوى،
وأنظمة ديمقراطية أكثر استدامة وفعالية ومرشوعية.

ما دور المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
تعمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات عىل املستوى العاملي واإلقليمي ومستوى البلدان،
وتركز عىل املواطنني بصفتهم حمرك التغيري.
وتنتج املؤسسة معرفة مقارنة يف جماالت خربهتا األساسية :العمليات االنتخابية ،صياغة الدساتري،
املشاركة والتمثيل السياسيني ،الديمقراطية والتنمية وكذلك الديمقراطية يف عالقتها بقضايا النوع
االجتامعي ،التنوع ،النزاعات ،واألمن.
وهي تُقدم هذه املعرفة إىل اجلهات الفاعلة الوطنية واملحلية الساعية لإلصالح الديمقراطي ،وتسهل
عملية احلوار بغية دعم التغيري الديمقراطي.
هتدف املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف عملها إىل ما ييل:
• زيادة قدرات النظام الديمقراطي ورشعيته ومصداقيته؛
• مشاركة أكثر شموالً ،ومتثيل خاضع للمساءلة؛
• تعاون ديمقراطي أكثر فعالية ورشعية.

أين تعمل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؟
تعمل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات يف مجيع أنحاء العامل .ويقع مقرها الرئييس يف ستوكهومل
بالسويد ،وهلا مكاتب إقليمية يف أفريقيا ،آسيا ،املحيط اهلادئ ،وأمريكا الالتينية والكاريبي ،غرب آسيا،
وشامل أفريقيا.
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يعب الفصل  49من الدستور التونيس املؤرخ يف  27جانفي/يناير
رّ

حتول يف نموذج حتديد احلقوق واحلريات يف تونس .فبعد أن
 2017عن رّ
تدخل القانون يف رّ
كان رّ
ظل دستور  1959لضبط احلقوق واحلريات عم ً
ال
س رّيد ًا ،أضحى صريورة عقالنية جتعل من رّ
كل رّ
تدخل لرسم حدود ملامرسة
احلقوق واحلريات أمر ًا خاضع ًا ملبادئ القانونية والرضورة والتناسب.

ولئن ظهر مبدأ التناسب منذ عقود يف دول وأصقاع خمتلفة من العامل ،رّ
فإن

التجربة التونسية تعدرّ رائدة يف هذا املجال عىل املستوى العريب ،وهو ما

يؤكرّد عىل أمه رّية دراستها بام يساهم يف استرشاف طرق تطبيق هذا املبدأ عىل
صعيد املنظومة القانونية التونسية راهن ًا ومستقب ً
ال واالستفادة من ذلك
بالنسبة للتجارب األخرى يف املنطقة.

يسعى هذا املؤ رّلف انطالق ًا من هذا املعطى إىل حتديد نطاق تطبيق الفصل

 49من الدستور التونيس واكتشاف حمتواه وطرق تفعيله ضمن املنظومة
القانونية ،مستفيد ًا من التجارب املقارنة ومعتمد ًا عىل املعايري الدول رّية يف

حر وديمقراطي ،ال
جمال ضبط ممارسة احلقوق واحلريات ويف إطار جمتمع رّ

تتحول احلر رّية فيه إىل فوىض ،وال «يسمح حتى للمؤسسات الديمقراطية
رّ
املنتخبة انتخاب ًا مبارش ًا بأن تق رّيد احلريات املكفولة عىل نحو مفرط أو أن
تقوضها من خالل س رّن الترشيعات».
رّ
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