أحكام التقييد

تشرين الثاني/نوفمبر 2014

حول هذه السلسلة

ترمي هذه الكراسات األساسية التي تتناول
بناء الدساتري إىل مساعدة الدول يف بناء
دساتريها أو إنجاز عمليات إصالح دستوري
عرب )1( :مساعدة املواطنني واألحزاب
السياسية ومنظامت املجتمع املدين واملسؤولني
احلكوميني وأعضاء اجلمعيات التأسيسية
يف اختاذ خيارات دستورية حكيمة؛ ()2
مساعدة موظفي املنظامت الدولية احلكومية
وأطراف خارجية أخرى يف تقديم دعم
مفيد ومدروس ووثيق الصلة بالظروف
السياقية لصناع القرار املحليني .وقد صممت
الكراسات لتكون مدخ ً
ال للقراء غري
املختصني ،ومفكرات مكثفة مالئمة لذوي
املعرفة أو اخلربة يف بناء الدساتري .وهي هتدف
برتتيب مواضيعها وفق اخليارات العملية
التي يواجهها بناة الدساتري ،إىل إيضاح قضايا
معقدة بطريقة مبسطة وخمترصة.

نظرة عامة
ماذا؟

·حكم التقييد يمكّن من جعل احلقوق الدستورية حمدودة نسبي ًا ،إىل حد
معني وألهداف معينة وحمدودة ومربرة ديمقراطي ًا ،يف حني ُتظر القيود
التي ترض بالديمقراطية بسبب غايتها أو طبيعتها أو نطاقها.

ملاذا؟

·العديد من احلقوق املمنوحة ملواطني البلدان الديمقراطية ينبغي أن يتم
حتديدها أو تقييدها ـ أو تضييق نطاق احلقوق ـ بغية منع التنازع مع حقوق
أخرى أو لتحقيق مصالح عامة معينة .من شأن حكم التقييد املصاغ
بشكل جيد ،أن يمنع اإلفراط يف هذه احلدود أو القيود أو الضوابط ،أو
إساءة استخدامها.

ِل َ ال؟

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات
هي منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية
املستدامة حول العامل.
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أين؟

·يمكن أن يقرر واضعو الدستور جعل بعض احلقوق مطلقة ،حيث
إن انتهاكها بأي درجة ويف أية ظروف سيكون غري إنساين ،ويمكن أن
يتسبب يف انتهاكات أوسع.
·يف بعض احلاالت ،تكون احلدود والقيود راسخة متام ًا يف اإلجراءات
القضائية.
·االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وامليثاق الكندي للحقوق واحلريات
ودستور جنوب أفريقيا ،هي فقط بعض أكثر األمثلة تأثري ًا عىل صكوك
احلقوق التي تعالج رصاحة القيود املفروضة عليها.

ما القضية؟
تعد ممارسة حقوق معينة (مثل احلق يف حماكمة عادلة ،احلرية من االعتقال التعسفي ،حرية احلركة ،حرية التعبري،
حرية الدين ،أو احلق باملشاركة يف صنع القرارات العامة) جزء ًا ال يتجزأ من املواطنة يف جمتمع ديمقراطي .وتعد
محاية احلقوق األساسية من االنتهاكات التعسفية أو املفرطة سمة جوهرية من سامت احلكومة الدستورية املعرتف
هبا ،سواء يف قانون حقوق اإلنسان الدويل أو يف العديد من الدساتري الوطنية.
رغم ذلك ،فإن عدد ًا قلي ً
ال من احلقوق يمكن التمتع هبا بصورة مطلقة .ختضع معظم احلقوق لقيود رضورية
ومعقولة يف جمتمع ديمقراطي من أجل حتقيق مصالح عامة معينة مثل العدالة االجتامعية والنظام العام واحلكم
الفعال ،أو من أجل محاية حقوق اآلخرين .عىل سبيل املثال ،يمكن تقييد حرية التعبري ملنع الناس من الرصاخ
‘حريق!’ يف مكان عام مكتظ ،أو بحظر التحريض عىل العنف ضد شخص معني أو جمموعة معينة .وعىل نحو
مماثل ،من املناسب تقييد حرية احلركة من خالل القواعد املرورية والقواعد املتعلقة باالحتجاز والسجن القانونيني
وقواعد اهلجرة .قد تسمح هذه القواعد للدولة بانتهاك احلريات الفردية ،لكن يمكن تربيرها إذا فعلت ذلك فقط
ألهداف مرشوعة وإىل حد مقبول (أي رضوري ومعقول وتناسبي).
وهكذا ،فإن التحدي يتمثل يف تصميم حكم دستوري يتيح تقييد احلقوق بحكمة إىل احلد الرضوري حلامية
املصلحة العامة وحقوق اآلخرين ،دون تقويض حقوق اإلنسان األساسية أو احلريات املدنية التي توفر األساس
ملجتمع حر .ويمكن حتقيق ذلك من خالل ما يسمى بحكم التقييد ،وهو حكم يقيد ويمكن السلطات الترشيعية
واملحاكم من خالل ما ييل )1( :السامح بقيود حمددة عىل احلقوق؛ ( )2وضع حدود ملثل تلك القيود ،وبالتايل محاية
احلق من القيود املفرطة.
حتى لو مل يكن هناك حكم تقييد ،أو إذا كان حكم التقييد غامض ًا ،فإن املحاكم حتاول عادة تعريف احلقوق بطرق
تعرتف باحلاجة لتحقيق التوازن بني احلقوق واملصالح العامة واخلاصة ،ويف الوقت نفسه حتمي احلقِ .من الناحية
تعرف بحدود
النظرية ،ختتلف هذه املقاربة عن ‘تقييد’ احلقوق؛ بدالً من حتديد القيود املقبولة للحق ،فإن املحكمة ّ
أو نطاق احلق الذي ال جيوز من حيث املبدأ أن يكون حمدود ًا .يطلب حكم التقييد من املحاكم النظر ليس فقط بام
إذا كان قد تم انتهاك احلق ،بل أيض ًا ما إذا كان االنتهاك مربر ًا لألسباب املسموح هبا يف حكم التقييد؛ أما املقاربة
التي تستند إىل تعريف نطاق احلق وحسب ،فتسأل ما إذا كان احلق قد انت ُِهك ،برصف النظر عام إذا كان االنتهاك
مربر ًا أم ال .من الناحية العملية ،فإن املقاربة املستندة إىل القيود يمكن أن جتعل املحاكم أكثر استجابة ملضامني
السياسات العامة يف قراراهتا ،يف حني أن املقاربة التي تستند إىل تعريف نطاق احلق يمكن أن تتغاىض عن املضامني
بالنسبة للسياسات العامة.
من املهم مالحظة أن القيود التي توضع عىل احلقوق ال تعني انتقاص ًا من احلقوق ،بل هي ضوابط رضورية
لتحقيق التوازن بني حقوق متعارضة ،أو لتحقيق االنسجام بني احلقوق وأهداف عامة أخرى ،وبالتايل فإهنا ليست
استجابة حلاالت الطوارئ .أما االنتقاص من احلقوق ،فهو عبارة عن قيود إضافية مؤقتة أو تعليق للحقوق،
فرض خالل حالة الطوارئ.
و ُي َ

الحقوق وحدودها
أعراف حقوق اإلنسان
مل تعد الدول الراغبة يف اكتساب العضوية الرشعية يف املجتمع الدويل تترصف كام تشاء مع مواطنيها .بات يتوقع
من الدول ،خصوص ًا تلك الساعية إىل االعرتاف هبا كدول ديمقراطية ،أن تضمن انسجام قوانينها وممارساهتا مع
خمتلف مواثيق حقوق اإلنسان العاملية ،مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم املتحدة ،العهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،

2

املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات | الكراسات األساسية لبناء الدستور

واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،إضافة إىل االتفاقيات اإلقليمية مثل ميثاق الكومنولث،
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب (ميثاق بانجول).
أحكام التقييد في معاهدات حقوق اإلنسان
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة  )3( 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما
يلي‘ :إن ممارسة الحقوق في [حرية التعبير] ،يترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة.
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ،ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون
وأن تكون ضرورية (أ) إلحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ (ب) لحماية األمن القومي أو
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة’.
المادة  20من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على‘ )1( :تُحظر
بالقانون أية دعاية للحرب )2( .تُحظر بالقانون أية دعوى إلى الكراهية القومية أو العنصرية
الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف’.

تضمن هذه املواثيق حقوق ًا أساسية معينة رضورية للمحافظة عىل الكرامة اإلنسانية (مثل احلرية من العبودية
والتجمع واالنضامم إىل اجلمعيات).
والتعذيب) ،واملحافظة عىل جمتمع منفتح وديمقراطي (مثل حرية التعبري
ّ

الحقوق المطلقة والمحدودة والمق ّيدة
يف حني أن احلقوق الواردة يف خمتلف املعاهدات واملواثيق والعهود الدولية ويف العديد من الدساتري الوطنية
جوهرية للديمقراطية ،فإنه ليس كل احلقوق يمكن ـ أو ينبغي بالرضورة ـ أن حتمى بشكل مطلق .عىل سبيل
املثال ،فإن حرية احلركة ال تعطي املرء احلق يف الدخول إىل بيوت الناس اآلخرين .قد ينبغي تقييد بعض احلقوق،
بسبب األثر السلبي املحتمل الذي يمكن أن حتدثه إساءة استخدام مثل تلك احلقوق عىل املجتمع بشكل عام
أو عىل حقوق اآلخرين :عىل سبيل املثال ،يمكن تقييد احلق يف حرية التعبري يف العديد من احلاالت ملنع مضايقة
اآلخرين.
وبناء عليه ،فإن املعاهدات الدولية ومجيع املواثيق الدستورية الوطنية تقريب ًا حتتوي أحكام تقييد توفر ،عىل األقل،
بعض التوجيه حول احلاالت التي يمكن فيها تقييد احلدود .املادة  )2( 29من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
عىل سبيل املثال ،تنص عىل ما ييل:
‘يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط ،لضمان
االعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ،ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام
والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع ديمقراطي’.

أحكام التقييد هذه تعرتف بأن ثمة توتر ًا بني:
(((1احلقوق اخلاصة واألهداف العامة املرشوعة للسياسات والالزمة للمصلحة العامة (عىل سبيل املثال،
فرض القيود عىل حرية التجمع للمحافظة عىل النظام العام)؛
(((2احلقوق املتنافسة أو التي قد تصبح متضاربة لألفراد .عىل سبيل املثال ،إذا كانت جريدة عىل وشك
أن تنرش مقالة تنتهك خصوصية أحد األفراد ،فإن ذلك الفرد قد يسعى إلستصدار حكم قضائي من
املحكمة ضد اجلريدة ،يمنع نرش املقالة .وقد جتادل اجلريدة بأن ذلك يعد انتهاك ًا حلريتها يف التعبري.
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مثال على الحقوق المقيدة
االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية
المادة ‘ :)1( 10لكل شخص الحق في حرية التعبير.’...
المادة ‘ :)2( 10يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات...لبعض المعامالت أو الشروط أو
العقوبات المنصوص عليها في القانون ،والتي تشكل تدابير ضرورية في المجتمع
الديمقراطي لألمن الوطني ،أو سالمة األراضي ،أو السالمة العامة ،أو حماية النظام ومنع
الجريمة ،أو لحماية الصحة أو األخالق ،أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه .أو لمنع الكشف
عن معلومات سرية ،أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته’.

يمكن تصنيف احلقوق بطرق خمتلفة ،إال أن العديد من الواليات القضائية (بام يف ذلك تلك املتأثرة بأحكام
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،التي كان هلا تأثري ليس فقط يف أوروبا بل أيض ًا يف أفريقيا وجنوب املحيط
اهلادي والكاريبي) تضع احلقوق يف ثالثة تصنيفات أساسية:
احلقوق املطلقة :ال ختضع احلقوق املطلقة ألية حدود أو قيود .عىل سبيل املثال ،بموجب االتفاقية األوروبية
حلقوق اإلنسان والعديد من الدساتري الوطنية التي تأثرت هبا أو است ُِمدت منها ،فإن احلق بعدم التعرض للتعذيب
يعد حق ًا مطلق ًا ال يمكن تقييده حتت أية ظروف.
احلقوق املحدودة :ثمة حقوق حمدودة ،بمعنى أن التمتع هبا يمكن احلد منه يف ظروف حمددة .عىل سبيل املثال ،فإن
احلق باحلرية الشخصية بموجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يمكن أن ُيد منه إذا ُأدين الشخص بفعل
جرمي طبق ًا ألحكام االتفاقيات املتعلقة باملحاكامت العادلة وسيادة القانون.
احلقوق املقيدة :احلقوق املقيدة هي تلك التي يمكن أن يتم تقييدها يف ظروف أكثر عمومية ،عىل سبيل املثال،
لتحقيق التوازن بني ما يمكن أن يكون حقوق ًا متنازعة ألطراف خمتلفني أو لتحقيق التوافق بني حقوق األفراد
مع املصلحة العامة .بموجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،تضم هذه احلقوق ،بني حقوق أخرى ،احلق
باحرتام احلياة اخلاصة والعائلية واحلق بحرية التعبري.
نقطة تأمل :أية حقوق ينبغي أن تكون مطلقة ،وأهيا ينبغي أن يكون حمدود ًا أو مقيد ًا؟ هل ينبغي توسيع
نطاق احلقوق املطلقة أو تضييقه؟ هل هناك اختالف نوعي بني احلقوق املطلقة واملحدودة أو املقيدة؟

األهداف المشروعة لتقييد الحقوق
تشمل بعض األهداف التي يمكن بموجبها أن يكون من املرشوع تقييد احلقوق ما ييل:
محاية حقوق اآلخرين :عندما حيدث رصاع بني احلقوق ،فإن بعض احلقوق ينبغي أن يتم تقييدها من أجل محاية
حقوق اآلخرين .بموجب املادة  19من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،عىل سبيل املثال ،فإن
احلق بحرية التعبري يمكن أن يقيد باحلاجة إلحرتام حقوق ـ بام يف ذلك سمعة ـ اآلخرين.
الصحة العامة :تفرتض محاية الصحة العامة حاالت يعاين فيها أحد ما ،عىل سبيل املثال ،من مرض يمكن أن يكون
معدي ًا وقاتالً .يف تلك احلالة ،يمكن تقييد حرية حركة ذلك الشخص (كام يف قوانني احلجر الصحي) من أجل
محاية األشخاص اآلخرين من خطر العدوى .وعىل نحو مماثل ،يعد ارتداء رمز ديني تعبري ًا عن احلرية الدينية،
يمكن تقييده عىل أساس من الصحة العامة إذا كان الرمز بحد ذاته يشكل خماطرة صحية (عىل سبيل املثال ،الرمز
الديني الذي يتم ارتداؤه كعقد من قبل ممرضة يمكن أن يكون مصدر ًا للعدوى).
األمن القومي :يمكن حلرية احلركة أن تتضارب مع محاية أمن الدولة يف بعض الظروف .وعىل نحو مماثل ،فإن
نرش أرسار الدولة ،من خالل ممارسة حرية التعبري ،يمكن أن يرض بأمن الدولة .لكن يف العديد من البلدان،
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تُستحرض املخاوف عىل األمن القومي ليس فقط حلامية الدولة من اإلرهاب أو من هجوم ٍ
معاد ،بل أيض ًا ملضايقة
جمموعات املعارضة السلمية والديمقراطية .غالب ًا ما تستخدم هذه القيود بشكل غري متناسب ضد الفقراء والعامل
وأعضاء نقابات العامل ،وغريهم من املجموعات غري النخبوية التي هتدد محالهتم امتيازات املصالح االقتصادية أو
احلكومية القوية .لذلك ،ومن أجل منع حتول ‘األمن القومي’ إىل تعبري جامع يستخدم بطرق حتد من الديمقراطية
أو تقوضها ،فإن تعريف ما يشكل هتديد ًا حقيقي ًا ينبغي حتديده بعناية وبشكل ضيق ،بحيث تتم محاية حرية التعبري
واالحتجاج واملعارضة.
اآلداب العامة :تُذكر محاية اآلداب العامة أحيان ًا كمربر لتقييد احلقوق؛ عىل سبيل املثال ،يمكن استخدامها لتقييد
حرية التعبري ملصلحة تنظيم نرش املواد اإلباحية .يف بعض الدول مثل ماليزيا وباكستان ،يمكن استخدام احلاجة
حلامية اآلداب العامة لتربير تقييد احلق بحرية التعبري بحيث يمكن منع الكفر .تأيت مثل هذه األحكام عىل حساب
حدوث تقييد كبري حلرية االختالف الديني .عىل سبيل املثال ،فإن الدستور املرصي لعام  2012حظر ‘سب أو
إهانة مجيع األنبياء والرسل’ يف الوقت الذي يدعي فيه بأنه يضمن حرية الفكر والرأي .إذا بدا وضع القيود عىل
أساس اآلداب العامة رضوري ًا يف السياق السيايس واالجتامعي ،قد يكون من املهم النظر يف كيفية منع هذه القيود
من تقييد النقاش العام حول القضايا احلساسة املتعلقة بالدين أو األخالق .كام أن من الرضوري النظر يف كيف
يمكن هلذه القيود أن تصبح ضارة عىل نحو خاص بالنساء ،الاليت يمكن لوضعهن االجتامعي والقانوين أن يترضر
من القيود الدينية املوضوعة عىل احلقوق :عىل سبيل املثال ،من املرجح أن يكون للقيود املحددة ديني ًا عىل اللباس
أثر عىل النساء أكرب مما هو عىل الرجال.
دعم العدالة االجتامعية :متت املجادلة يف بعض األحيان أن احلقوق األساسية التي يمكن إنفاذها قضائي ًا ،تنزع
حلامية املصالح اخلاصة ألصحاب األمالك وبشكل يلحق أثر ًا بالغ ًا بالفقراء واملصلحة العامة .املحكمة العليا
يف الواليات املتحدة ،عىل سبيل املثال ،استخدمت احلق بحرية التعاقد ،املضمون بالتعديل الرابع عرش للدستور
األمريكي ،للحد من القيود الدستورية عىل ساعات العمل ( ،)1905 Lochner v. New Yorkواستخدمت
حرية التعبري لتمكني اإلنفاق السيايس للرشكات بطرق من شأهنا أن تضعف جودة الديمقراطية ،وذلك بمنح
املصالح التجارية نفوذ ًا غري متناسب يف االنتخابات (Citizens United v. Federal Electoral Commission
 .)2010قد يكون وضع القيود عىل احلقوق أو ،عىل األقل ،وضع تعريفات أضيق لطبيعة ومدى وتطبيق احلقوق
توازن يف الدستور من خالل أحكام
رضوري ًا ملنع مثل تلك النتائج .وهكذا ،فإن أحكام حرية التعبري يمكن أن َ
متكن السلطة الترشيعية من تنظيم متويل احلمالت ،بينام يمكن موازنة حرية التعاقد من خالل أحكام متنح السلطة
الترشيعية حق ًا عام ًا ورصحي ًا بتنظيم األنشطة االقتصادية ،من خالل سن القوانني املتعلقة بمعايري العمل ،ساعات
العمل ،احلد األدنى لألجور ،محاية املستهلك ،وما إىل ذلك .الدستور اهلندي يعطي أولوية إلجراءات العدالة
االجتامعية ،حتقيق ًا ملبادئه التوجيهية ،عىل بعض احلقوق األساسية (الدستور اهلندي ،املادة  31ـ ج بعد التعديل
اخلامس والعرشين).

تصميم أحكام التقييد في الدساتير
اليوم ،لكل نظام قانوين يف العامل قيوده الرصحية أو الضمنية عىل احلقوق ،سواء كانت واردة يف الدستور أو قانون
السوابق القضائية أو الترشيعات .وبالفعل ،فإن كل دستور تقريب ًا حيتوي عىل األقل حك ًام تقييدي ًا بحق من احلقوق،
وأكثر من 40باملئة تتضمن حك ًام عام ًا من نوع ما ( .)863 :2013 Law and Versteegولذلك ،فإن ممارسة تقييد
احلقوق عن طريق موازنتها مع أهداف السياسات العامة املتعارضة معها بات واقع ًا عاملي ًا تقريب ًا (Gardbaum
.)789 :2007
وبالفعل ،فقد كان هناك اجتاه نحو تضمني أحكام التقييد يف الدساتري؛ فمعظم دساتري ما بعد احلرب العاملية
الثانية تنص عىل أنه يمكن تقييد األحكام املتعلقة باحلقوق بواسطة قواعد أو قيم أخرى عىل املستوى الدستوري
(.)73 :2008 Matthews and Sweet
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مقاربات عامة
يمكن لواضعي الدساتري معاجلة تقييد احلدود بثالث طرق:
(((1عدم وجود حكم تقييد :أقلية من الدساتري تصمت عن موضوع القيود (مثل األرجنتني والواليات
املتحدة) ،بمعنى أن القيود يتم وضعها حرص ًا يف الترشيعات وقانون السوابق القضائية .عىل سبيل
املثال ،فإن التعديل األول لدستور الواليات املتحدة ينص ببساطة عىل أنه ‘ال جيوز للكونغرس أن
يسن أي قانون [ ]...حيد من حرية التعبري أو من حرية الصحافة’ .يعترب هذا يف كثري من األحيان
محاية ‘مطلقة’ ،حتمي حرية التعبري حتى ‘عىل حساب قيم دستورية أخرى وعدم االكرتاث للمخاوف
االجتامعية’ ( .)854 :2010 .Dorsen et alإال أن هذا ال يعني أن مجيع أشكال التعبري حممية دستوري ًا.
املحكمة العليا يف الواليات املتحدة حكمت ،يف قضية تشابلنسكي ضد نيوهابمشاير ( ،)1942أنه
‘ثمة تصنيفات معينة معرفة جيد ًا وحمددة بشكل ضيق من التعبري ،مل يكن ُيعتقد أن منعها ومعاقبتها
ستثري أية مشكلة دستورية’ .يف غياب األحكام الدستورية املحددة ،فإن األمر يكون بشكل أسايس
من مسؤولية املحاكم لتحديد طبيعة احلريات املحمية ومداها .قد يكون عدم تضمني حكم تقييد،
وترك نطاق احلقوق ليتم حتديده من قبل املحاكم بعد تبني الدستور مقاربة معقولة يف الديمقراطيات
الراسخة ذات املحاكم التي تتمتع باملصداقية ،لكن ذلك يشكل خماطرة يف البلدان التي ال تتمتع فيها ال
السلطة الترشيعية وال املحاكم بام يكفي من اخلربة ،وال هي قوية بام يكفي لتقوم عضوي ًا بتطوير القيود
دون درجة أكرب من التوجيه.
(((2حكم تقييد عام :بدالً من حتديد ظروف معينة ،مثل الصحة أو اآلداب ،والتي يمكن يف ظلها تقييد حق
معني ،فإن بعض الدساتري تتضمن حكم تقييد عام ومنفرد .عىل سبيل املثال ،فإن الدستور الكندي
‘يضمن احلقوق واحلريات املنصوص عليها ،والتي ختضع فقط لقيود معقولة حيددها قانون السوابق
القضائية بالشكل الذي يمكن تربيره بشكل واضح يف جمتمع حر وديمقراطي’ (املادة  1من امليثاق
الكندي للحقوق واحلريات) .يمكن حلكم التقييد العام هذا أن يكون مرن ًا وأن يتيح املجال للتفسري،
إال أن طبيعته غري املحددة تعني أيض ًا أنه يمكن أن يقيد احلقوق أكثر مما ينبغي أو أقل مما ينبغي ،طبق ًا
لتوجهات املحكمة.
مالحظة :لقد تبنت بعض البلدان ذات األغلبية املسلمة أيض ًا حك ًام عام ًا يقيد احلقوق التي تتعارض
مع األعراف اإلسالمية .عىل سبيل املثال ،فإن املادة  16من دستور جزر املالديف يضمن احلقوق
فقط ‘بطريقة ال تتعارض مع أي من املبادئ اإلسالمية’ .ثمة مناقشة لـ ‘أحكام التنفري’ هذه يف العرض
اخلاص بالعالقات بني الدين والدولة.
(((3أحكام تقييد خاصة بحقوق معينة :تتبنى بعض الدساتري قيود ًا تتعلق بحدود معينة .عىل سبيل املثال،
تنص املادة  19من الدستور اهلندي عىل حرية التعبري والكالم والتجمع واحلقوق األخرى ،ومن ثم
تضع قيود ًا حمددة تنطبق عىل ممارسة كل من تلك احلقوق .يمكن تصميم حكم تقييد حمدد ليتناسب مع
أمهية احلقوق املحددة وطبيعتها .بموجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،عىل سبيل املثال‘ ،من
املرشوع حتقيق األمن القومي والسالمة العامة والرفاه االقتصادي عىل حساب اخلصوصية ،لكن فقط
األمن القومي والسالمة العامة عىل حساب حرية التعبري ،وفقط السالمة العامة عىل حساب احلرية
الدينية’ (.)195 :2006 Rivers

كتابة أحكام التقييد :وسائل منع إساءة االستخدام
عىل واضعي الدساتري النظر بعناية إىل صياغة بنود التقييد ،كوهنا حتتمل بعض اإلساءة عند استخدامها.
الدساتري االستبدادية تسمح عادة للسلطة الترشيعية بتحديد القيود عىل احلقوق ،وذلك دون قيود تُذكر عىل حرية
السلطة الترشيعية يف حتديد نطاق هذه القيود .بعبارة أخرى ،فإن احلقوق الدستورية توجد فقط إىل احلد الذي
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تسمح هلا السلطات الترشيعية (التي تكون هي نفسها ضعيفة سياسي ًا وواقعة حتت هيمنة السلطات التنفيذية
القوية) بالوجود .من الناحية العملية ،فإن مثل هذه الدساتري مل تنص عىل احلامية الفعلية حلقوق اإلنسان ،حيث إن
القيود القانونية عىل احلقوق جعلت من احلقوق املزعومة ليست ذات معنى.
إساءة استخدام القيود :الد ستور المصري لعام 1971
نصت المادة  47من الدستور المصري لعام  1971على أن‘ :حرية الرأي مكفولة ،لكل
إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل
التعبير في حدود القانون’.
لم يفرض الحكم الدستوري أية قيود على الحد الذي يمكن لهذه القيود التي يفرضها
القانون أن تصل إليه .بموجب هذا الدستور ،تم إصدار قانون يحظر أي نقاش عام حول
صحة الرئيس ألسباب تتعلق باألمن العام .كما تم إصدار قوانين تحظر اي انتقاد علني
للشرطة أو الجيش أو المحاكم ،وبات من المستحيل تقريبًا انتقاد الدولة ،وهو ما يعني
ان حرية التعبير لم تكن موجودة فعليًا رغم ما يبدو من الصياغة الفضفاضة والكريمة
للمادة .47

لننظر عىل سبيل املثال ،يف املادتني االفرتاضيتني اآلتيتني:
املثال االول:
1.1لكل شخص احلق يف حرية التعبري؛ وحيدد القانون نطاق هذا احلد والقيود التي تفرض عليه.
2.2تعا َقب انتهاكات هذا احلق التي تقوض األمن القومي ،أو سلطة الدولة أو سمعة الرئيس أو
تشجع الفتنة ،أو اإلخالل بالنظام ،أو االنفصال ،أو الكفر ،أو اهلرطقة أو اآلراء غري األخالقية
وغري االجتامعية بموجب أحكام القانون.
ال يوفر هذا املثال محاية تذكر من أغلبية ترشيعية عازمة عىل تقييد حرية املعارضة السياسية .يبدو أنه يستهدف
بشكل خاص املعارضة السياسية (انتقاد الرئيس والدفاع عن مواقف سياسية ودينية معينة) كأساس لتقييد احلق.
يمكن للمرء أن يتساءل عن احلق الذي تتم محايته بمثل هذه الصيغة الدستورية :هل هو احلق املقيد بشدة أو حرية
التعبري أو احلق الواسع للسلطة الترشيعية بتقييد حرية التعبري؟ يف الواقع ،فإن هذه املقاربة تعكس ما حتتويه ،يف
كثري من األحيان ،الدساتري الزائفة للدول االستبدادية.
املثال الثاين:
1.1لكل شخص احلق بحرية التعبري؛ وبموجب أحكام هذه املادة ،حيدد القانون القيود املفروضة
عىل هذا احلق حلامية األمن القومي واملحافظة عىل النظام العام ومحاية حقوق اآلخرين.
2.2يمكن فرض مثل هذه القيود فقط إىل احلد الرضوري واملعقول يف جمتمع ديمقراطي.
3.3ال جيوز انتهاك جوهر هذا احلق ،بام يف ذلك احلق بحرية انتقاد السياسات العامة واملسؤولني
العامني ،واحلرية بنرش الوقائع واآلراء املتعلقة باملواضيع السياسية واالجتامعية واالقتصادية
والدينية واألكاديمية.
4.4جيوز لقانون عضوي فقط أن يفرض قيود ًا عىل حرية التعبري.
5.5إن قانون ًا يقيد احلق بحرية التعبري يبقى نافذ ًا لفرتة ال تتجاوز مخس سنوات ،ينقيض بعدها ما مل
يتم متديده لفرتة إضافية مدهتا مخس سنوات بموجب قانون عضوي آخر.
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يظهر املثال الثاين بعض الطرق ـ التي تستند إىل أحكام حقيقية موجودة يف خمتلف الدساتري الديمقراطية ـ التي
يمكن من خالهلا جعل أسباب تقييد احلقوق أكثر حمدودية ومحاية احلقوق من االنتهاكات.
(((1تم تقييد األسس التي تدفع لتقييد احلق بشكل ضيق وحمدد أكثر .ينبغي للتقييد أن يكون له هدف
مرشوع .يف هذه احلالة ،فإن األهداف املرشوعة هي ‘محاية األمن القومي واملحافظة عىل النظام العام
ومحاية حقوق اآلخرين’ .أما األهداف األخرى ،مثل منع إحراج السلطات العامة ،فقد ال تكون سبب ًا
مرشوع ًا يف جمتمع ديمقراطي ،ألن ذلك سيضيق نطاق النقد والنقاش العام بشكل غري مقبول.
(((2يمكن صياغة مدى التقييد عىل أساس الرضورة والتناسب أو املعقولية .يف هذا املثال االفرتايض ،الشبيه
بأحكام موجودة يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ،يذكَر بوضوح أن احلق يمكن تقييده فقط
ألسباب ‘رضورية’ أو ‘معقولة يف جمتمع ديمقراطي’ .ويشكل هذا اختبار ًا ينبغي أن ينظر به املرشعون
عند سن القوانني ،وينبغي أن تنظر به املحاكم عند حتديد دستورية القوانني .تشكل الرضورة ،يف
هذا السياق ،عائق ًا أعىل من املعقولية؛ يمكن للقيد أن يكون معقوالً دون أن يكون رضوري ًا ،إال أن
الرضورة ستكون هي نفسها دلي ً
ال عىل املعقولية .لقد اعتمد الفقه يف هذا املجال بشكل متزايد عىل
مفهوم التناسبية؛ بمعنى أن القيد عىل احلق ينبغي أن يكون متناسب ًا مع األثر الذي حيدثه تقييد احلق.
(((3ال جيوز انتهاك جوهر احلق بحرية التعبري .أما ما هي حدود هذا اجلوهر فينبغي حتديدها من خالل
عملية سياسية قضائية ،إال أنه أعطي للمرشعني واملحاكم ،يف النص العينة أعاله ،بعض التوجيه حول
ماهية احلق الذي ينبغي محايته (بمعنى السامح بحرية نرش الوقائع واآلراء حول املسائل ذات االهتامم
العام واالجتامعي) .وقد تم ترسيخ مبدأ اجلوهر يف القانون األسايس األملاين لعام  ،1949ومنذ ذلك
احلني تم تضمينه يف دساتري عدة بلدان أخرى ،رغم أنه من الناحية العملية يتم االعتامد أكثر عىل مبدأ
التناسبية.
(((4هناك ضوابط إجرائية ،من حيث إن القانون الذي يقيد احلقوق ينبغي أن يكون قانون ًا عضوي ًا.
العديد من الواليات القضائية متيز بني القوانني العادية والقوانني العضوية (القوانني املهمة املتعلقة
بتنظيم السلطات العامة ،التي ختضع عادة ألغلبية أكرب أو قواعد عتبة أعىل أو إجراءات ترشيعية أكثر
شموالً) .حتى يف الواليات القضائية التي ال يتم فيها التمييز بني القوانني العضوية والقوانني العادية،
فإن قوانني معينة تقيد احلقوق يمكن أن يتم إخضاعها لعقبات إجرائية إضافية .السويد (صك احلكم،
املادة  ،)22عىل سبيل املثال ،متكن ُعرش أعضاء الربملان من فرض فيتو يعلق مرشوع القانون الذي
ينص عىل تقييد احلقوق؛ وهذا يدوم عام ًا عىل األقل ،ويمكن إبطاله فقط بأغلبية مخسة أسداس،
وذلك من أجل احلامية من االنتهاكات املترسعة أو احلزبية للحقوق.
(((5هناك مادة حتدد املدة التي ينتهي بعدها مفعول أي قانون يقيد احلق املحمي .وهذا يعني أن القانون
يبقى نافذ ًا لفرتة حمددة ومن ثم يتوقف عن النفاذ تلقائي ًا ما مل يتم جتديده من قبل السلطة الترشيعية.
تتمثل إحدى ميزات هذه املادة يف أهنا تبقي تقييد احلقوق حتت األضواء السياسية؛ حيث إن أنصار
وضع قيود عىل احلقوق ينبغي أن يربروا موقفهم بشكل متكرر يف الدفاع عن هذه القيود ،وبذلك
ُيربون عىل تربير هذه املواقف .وهذا قد يمنع الناس من التفكري بأن القيود دائمة أو تلقائية أو أمر
مسلم به .كام أنه يعطي األشخاص الذين يعارضون تقييد احلق فرصة متكررة للدفاع عن قضيتهم.
نقطة تأمل:ما هو اهلدف من حكم التقييد الذي جتري دراسته؟ هل هو تقييد احلقوق ،أو محاية احلقوق من
خالل حتديد الظروف التي يمكن تقييد احلقوق يف ظلها؟ كيف تنعكس هذه األهداف يف صياغة حكم
التقييد؟
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اعتبارات سياقية
يعتمد الشكل املحدد الذي ينبغي حلكم التقييد أن يتخذه عىل السياق التارخيي والثقايف للبلد املعني .يف البلدان ذات
الديمقراطية القوية والتي هلا سجل قوي يف حقوق اإلنسان ،قد تكون أحكام التقييد املفتوحة وحتى الغامضة،
والتي ترتك جماالً واسع ًا لتقدير السلطة الترشيعية واملحاكم مقبولة .أما يف البلدان التي ال تزال الديمقراطية فيها
هشة ،وحيث يوجد سجل حديث إلنتهاكات حقوق اإلنسان ،فإن القيود األكثر تفصي ً
ال وحتديد ًا قد تكون
رضورية من أجل منع إساءة استخدام السلطة.
القيم الديمقراطية واملجتمع املدين :يف جمتمع ترسخت فيه تقاليد ديمقراطية قوية وشاملة يف تاريخ وثقافة املجتمع،
وحيث يوجد جمتمع مدين قوي يدافع عن احلقوق واحلريات ،من املمكن أال حيدث رضر يذكر من أحكام التقييد
ذات الصياغة الواسعة ،وذلك ألن التعديات غري الرضورية من املرجح أن تلقى مقاومة سياسية من قبل السلطة
الترشيعية والرأي العام ،عىل األقل طاملا استمرت هذه القيم يف الوجود .إال أن هذا يفرض الرتكيز عىل الثقافة
املدنية وعىل املحافظة عىل القيم واألعراف الديمقراطية يف املجتمع برمته .من جهة أخرى ،ففي جمتمع له تاريخ
طويل من احلكم الدكتاتوري ،وحيث هتيمن القيم االستبدادية أو حيث يكون املجتمع املدين ضعيف ًا ،فإن أحكام
تقييد أكثر دقة وحتديد ًا قد تكون مطلوبة ملنع سوء االستخدام.
األقليات واملجموعات املهمشة :يف البلدان التي عانت فيها األقليات العرقية أو اإلثنية أو الثقافية أو الدينية أو غريها
من اإلقصاء أو االضطهاد أو التمييز يف املايض ،قد يكون من الرضوري عىل نحو خاص ،ضامن عدم استخدام
القيود عىل احلقوق بطريقة متييزية ،وبشكل يرض بشكل غري متناسب بأفراد مثل هذه املجموعات املهمشة .يمكن
ملادة مصاغة بلغة قوية ضد التمييز أن تساعد يف منع هذا .وهناك بالطبع ،احتامل أكرب أن تكون مثل هذه األحكام
أكثر فعالية إذا كانت مصحوبة بإجراءات أخرى هتدف إىل تعزيز إرشاك أفراد ،مثل تلك املجموعات يف الفروع
الترشيعية والتنفيذية والقضائية للحكومة (عىل سبيل املثال ،من خالل نظام احلصص).
فعالية املؤسسات الترشيعية :كلام كان حكم التقييد أقل حتديد ًا ،كلام اعتمد الدفاع عن احلرية عىل النوايا الطيبة
وعىل استقالل املؤسسات الترشيعية وطيب نواياها .إذا كان هناك سلطة ترشيعية قوية وتعددية تتمتع ببعض
االستقالل احلقيقي عن السلطة التنفيذية وملتزمة بالدفاع عن احلقوق ،فإن األحكام البسيطة التي متكن من تقييد
احلقوق بموجب القانون قد تكون كافية .أما يف احلاالت التي تكون فيها السلطة الترشيعية ضعيفة وتعمل بردة
فعل أو تابعة للسلطة التنفيذية ،فإن متكني تقييد احلقوق بموجب القانون قد ال يكون كافي ًا لضامن احلقوق ،حيث
إن القانون سيجسد ـ فعلي ًا ـ إرادة السلطة التنفيذية .من املرجح أن الرتتيبات املؤسساتية التي حتقق التوازن وتوزع
السلطة الترشيعية (من خالل التمثيل النسبي ووجود جملسني قويني ،وربام أيض ًا نظام رئايس ـ برملاين للحكومة)
ستحمي من التقييد غري الرضوري للحقوق ،لكن يف غياب مثل هذه الضوابط السياسية ،قد يكون رضوري ًا تعزيز
قوة الضوابط املؤسساتية والقضائية ،عىل األقل من خالل أحكام تقييد حمددة جد ًا ومصاغة بشكل دقيق.
فعالية املؤسسات القضائية :هل يمكن الوثوق بالقضاة لتفسري بنود التقييد وتطويرها بطرق ال تدمر روح احلقوق
الدستورية؟ إذا كان للمحاكم تراث طويل يف احرتام احلقوق واالستقالل عن الضغوط السياسية ،يمكن االعتامد
عليها لتفسري أحكام التقييد العامة جد ًا وتعريف مصطلحات مثل ‘رضوري ومعقول يف جمتمع ديمقراطي’ بطرق
تدعم احلقوق .أما يف بلد خارج من حكم استبدادي أو حيث املحاكم كانت تابعة للسلطة التنفيذية ،فإن ثمة
حاجة ،عىل األرجح ،إىل أحكام تقييد أكثر حتديد ًا من أجل منع سوء االستخدام.
الرشعية والتصورات العامة :ينبغي أيض ًا النظر يف األسئلة املتعلقة بالرشعية :هل يتمتع القضاة بالرشعية ،من
وجهة نظر اجلمهور ،لوضع تفسرياهتم اخلاصة بأحكام التقييد املفتوحة؟ إذا مل يكن األمر كذلك ،من املطلوب أن
يكون هناك أحكام أكثر حتديد ًا تلزم اجلهاز القضائي وتوجهه بشكل أدق .إذا قام اجلهاز القضائي بنفسه بتطوير
القيود من خالل قانون السوابق القضائية ،وباحلد األدنى من التوجيهات الدستورية أو الترشيعية أو بدوهنا إطالق ًا،
هناك احتامل بأن هذا قد يثري االحتكاك مع السلطة التنفيذية أو مع األغلبية الترشيعية التي لدهيا رؤية خمتلفة عن
القيود .وقد حتدث ردة فعل ،تقوم من خالهلا السلطة التنفيذية أو الترشيعية باحلد من صالحيات املحاكم أو تسعى
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لتقليص رشعيتها ،وقد يؤدي هذا إىل رضر كبري يف ديمقراطية جديدة تقوم فيها املحاكم ببناء رشعيتها املؤسساتية
من أجل أن يتم القبول بقراراهتا .ويصبح هذا أكثر أمهية ،حيث إنه يف الديمقراطيات احلديثة تكون املحاكم يف
معظم األحيان ،وليس السلطة الترشيعية ،هي التي تلعب دور ًا غري متناسب يف تطبيق املعايري الدستورية الغامضة.
من يقرتح تقييد احلقوق ،وملاذا؟ من املهم التفكري يف من يقرتح وضع القيود عىل احلقوق وما هي الغاية التي
يسعون لتحقيقها .هل هم جزء من النظام القديم أو القوات العسكرية التي تعارض احلريات املدنية وبالتايل
تسعى لتقييد احلقوق ،أم أهنم نشطاء حقوق إنسان يريدون أحكام تقييد حمددة من أجل منع االنتهاكات؟ إن
حك ًام دستوري ًا بتقييد احلقوق يتم السعي إليه ألغراض محيدة ،يبقى مفتوح ًا يف املستقبل لسوء االستخدام ما مل يكن
مصاغ ًا بعناية كبرية جد ًا.
مفاوضات بناء الدساتري :قد يكون هناك صعوبة أكرب يف التفاوض عىل أحكام تقييد أكثر حتديد ًا ،كام أن حماولة
حتديد القيود بالتفصيل يمكن أن تتسع لتقوض عمليات بناء الدستور .عىل سبيل املثال:
·يمكن للنزاعات بني األحزاب الدينية والعلامنية يف اجلمعية التأسيسية أن تتفاقم عند حماولة االتفاق
عىل ما إذا كان ينبغي أن يكون الكفر قيد ًا حمدِّ د ًا عىل حرية التعبري .قد يكون من األسهل االتفاق عىل
حكم تقييد أقل دقة ،ومن ثم تطبيقه عىل هذه القضية املحددة من قبل اهليئة الترشيعية واملحاكم .لكن
يمكن للمرء أن جيادل بأن هذا يؤجل تسوية املوضوع فقط ،وينقل املسؤولية من اجلمعية التأسيسية
إىل اهليئة الترشيعية واملحاكم .من جهة أخرى ،فإن ذلك يعني أيض ًا أن التفسري قد يتغري بمرور
الوقت.
·قد يكون هناك نزاعات يف عملية بناء الدستور حول املعنى الفعيل حلق من احلقوق ،أو حول نطاق
تطبيق حق من احلقوق .عىل سبيل املثال ،يمكن لألحزاب أن تتفق عىل أن احلق باحلياة ينبغي ترسيخه
يف الدستور ،لكن قد ختتلف فيام بينها عىل ما إذا كان ينبغي هلذا احلق أن يسمح للشخص بالتخلص
من حياته عندما يمرض مرض ًا ال شفاء منه ،أو ما إذا كان حق احلياة يتسع ليشمل األجنة .هذه قضايا
قد تثري العواطف وتؤدي إىل مآزق مكلفة يف املفاوضات .وبالتايل ،فإن احلقوق يتم النص عليها بلغة
غامضة وغري كاملة وغري حمددة ،ما يرتك ذلك للتفسري الالحق من قبل اهليئتني الترشيعية والقضائية.
املرونة والتقييد املستقبليان :يمكن إلحتياجات املجتمع أن تتغري مع تطور التفضيالت والظروف .عند التفاوض
عىل احلقوق الدستورية ،ال يمكن ألحد أن يتنبأ بدقة بالتبعات املستقبلية خلياراته .عىل سبيل املثال ،يمكن أن
يتم التفاوض عىل الدستور خالل فرتة تكون فيها الدولة منسجمة عرقي ًا وثقافي ًا .لكن بعد عدة عقود ،يمكن أن
يصبح البلد متنوع ًا عرقي ًا وديني ًا بسبب اهلجرة .يف هذا املثال االفرتايض ،ورغم أن تكاليف السامح بأشكال معينة
من حرية التعبري التي كانت احتامالت إيذائها ملشاعر األقليات أو إحلاقها الرضر بالنظام العام منخفضة يف البداية،
فإن تنوع الدولة يعني أنه ينبغي فرض قيود اآلن من أجل احلفاظ عىل النظام .وعىل العكس ،فإن املجموعات
اجلديدة تستحرض حقوق ًا مثل احلرية الدينية لقمع االنتقادات املرشوعة التي يمكن التعبري عنها حول معتقداهتم
من خالل احلق يف حرية التعبري .وهكذا ،فإن رفض هذه التفسريات للحرية قد يكون رضوري ًا ملنع اإلساءة إىل
حقوق اآلخرين يف كلتا احلالتني.
يكمن يف جوهر هذه املشكلة التوازن بني املرونة والتصلب املؤسسايت :إىل أي حد ينبغي للفهم املتغري للحقوق أن
يتطلب تعدي ً
ال رسمي ًا للدستور ،و/أو إىل أي حد ينبغي أن تكون الترشيعات العادية وعملية صنع القرار القضائية
ً
كافية؟ إن االعتامد املفرط عىل التعديالت الرسمية ،خصوصا إذا كانت عملية التعديل صعبة ،قد يعني أن خيفق
الدستور يف االستجابة للتحديات املتغرية؛ كام يمكن ،من جهة أخرى ،للمرونة املفرطة أال توفر قيود ًا حقيقية
عىل سوء استخدام السلطة .وهكذا ،فإن أحكام التقييد املرنة والغامضة قد تكون مقبولة عندما تكون املحاكم
والربملانات راسخة يف تاريخ وثقافة ديمقراط َيني عمي َقني ،لكن ربام يستحسن حتاشيها يف دول أخرى حيث ال
يمكن الثقة بأن هذه املؤسسات ستضع القيود التي من شأهنا أن تؤدي إىل الديمقراطية .يف مثل تلك احلاالت ،قد
يتوجب التضحية باملرونة املستقبلية ملصلحة محاية احلقوق من االنتهاكات.
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نقطة تأمل:كيف ينبغي تفصيل ‘القيود عىل القيود’ يف الدستور؟ كلام كان احلكم حمدد ًا ،كلام ساعد يف
التمكن من اختاذ القرارات عىل املستويات األدنى؛ كام أن التفاصيل قد تساعد يف جعل الدستور أكثر
استمرار ًا وبقا ًء .لكن هل من الواقعي أن يتم الرتكيز عىل التفاصيل خالل املفاوضات؟

الفقه الدستوري المقارن
برصف النظر عن وجود األحكام املحددة (أو عدم وجودها) يف النص الدستوري ،سيتم اللجوء للمحاكم لتقييم
نطاق وقانونية القيود يف إطار معايري أوسع أو أضيق.
تعرض لالنتهاك،
من أجل القيام بذلك ،تستخدم املحاكم اختبار ًا من شقني ،فتسأل أوالً عام إذا كان احلق قد ّ
ومن ثم النظر فيام إذا كان القيد مربر ًا طبق ًا ملعايري (حمددة دستوري ًا أو مستنتجة قضائي ًا) مثل كوهنا ‘رضورية’
و‘تقليدية’ باحلد األدنى ،وغري متييزية و‘تناسبية’ عندما ينظر إليها من منظور األهداف املرشوعة للدولة (Pati
.)223 :2005
حيدد مفهوم التناسبية ،عىل نحو متزايد ،حمتوى التحليل من حيث قانونية التقييد .عند حتديد ما إذا كان أحد
احلقوق التي تضمنتها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان قد تعرض لالنتهاك ،عىل سبيل املثال‘ :عىل املحكمة أن
حتدد أوالً ما إذا كان احلق قد تم التعدي عليه أصالً ،ومن ثم ،إذا كان قد حدث ذلك ،ما إذا كان القيد مربر ًا .إن
مبدأ التناسبية ،بمعناه الواسع ،هو االسم الذي يعطى لالختبارات التي تتحقق مما إذا كان القيد عىل احلقوق مربر ًا.
القيود املتناسبة عىل احلقوق مربرة ،أما القيود غري املتناسبة فال’ ( .)174 :2006 Riversختتلف الطريقة التي
يط َّبق هبا اختبار التناسبية يف البلدان املختلفة ،لكن نظري ًا يمكن تقسيمه إىل عدة مراحل فرعية (:2006 Rivers
‘ )1( :)181الرشعية :هل هيدف الفعل (القرار ،احلكم ،السياسة ،إلخ) موضوع املراجعة إىل حتقيق هدف عام يف
سياق احلق املعني؟’؛ ( :)2هل الفعل قادر عىل حتقيق ذلك اهلدف؟’؛ (‘ )3الرضورة :هل الفعل هو أقل الوسائل
تعدّ ي ًا يف الوصول اىل املستوى املطلوب من حتقيق اهلدف؟’؛ ( )4التوازن املنصف أو التناسبية باملعنى الضيق :هل
يمثل الفعل كسب ًا صافي ًا عند موازنة التمتع باحلقوق مقابل مستوى حتقيق اهلدف؟’.
كندا :يضمن امليثاق الكندي للحقوق واحلريات ،احلقوق واحلريات التي ينص عليها وخيضعها فقط للقيود
املعقولة التي ينص عليها القانون ‘التي يمكن تربيرها يف جمتمع حر وديمقراطي’ .يمكن للمحاكم أن متنح
العالجات املناسبة إذا مل جيتز القانون الذي يقيد احلق هذا االختبار ،وهو ما يمكن أن يشمل إلغاء القانون .تبنت
املحكمة الكندية العليا ما يسمى ‘اختبار أوكس’ ( )1986 ,R. v. Oakesلتقييم ما إذا كان تقييد حق أو حرية
مضمون يف امليثاق مربر ًا .ورد ًا عىل هذا السؤال ،تتأكد املحكمة أوالً مما إذا كان احلق أو احلرية املحميان قد تم
انتهاكهام ،ومن ثم تسأل:
(((1ما إذا كان القيد الذي ينتهك احلق يفعل ذلك لغاية مرشوعة مهمة بام يكفي يف ‘جمتمع حر وديمقراطي’،
وتشمل هذه الغايات :احرتام الكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساين ،االلتزام بالعدالة االجتامعية
واملساواة ،القبول بتنوع واسع من املعتقدات ،احرتام اهلوية الثقافية وهوية املجموعات ،واإليامن
باملؤسسات االجتامعية والسياسية التي تعزز مشاركة األفراد واملجموعات يف املجتمع.
(((2ما إذا كانت القيود املفروضة ترتبط ‘عقالني ًا’ باهلدف املعني .ينبغي أال تكون تعسفية وال ظاملة ،وال
تستند إىل اعتبارات غري عقالنية.
(((3ما إذا كانت القيود تعيق احلق أو احلرية املعنية ‘بأقل درجة ممكنة’.
(((4ما إذا كان هناك تناسب بني آثار اإلجراءات التي حتدّ من احلق أو احلرية الواردين يف امليثاق ،واهلدف
الذي تم حتديده عىل أنه يتمتع باألمهية الكافية.
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جنوب أفريقيا :حيتوي دستور جنوب أفريقيا عىل حكم تقييد عام ،املادة ( ،)36ينص عىل أنه يمكن تقييد احلقوق
بموجب قانون ذي تطبيق عام يكون معقوالً ومربر ًا يف جمتمع منفتح وديمقراطي ‘قائم عىل الكرامة ،واحلرية
واملساواة’ .ثم تضع املادة العوامل التي ينبغي أن تؤخذ باالعتبار عند حتديد ما إذا كان القيد عىل احلق دستوري ًا أم
ال .ومثل حال املحكمة العليا الكندية ،فإن املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا تقوم بالتحليل عىل مرحلتني.
أوالً ،عليها أن حتدد ما إذا كان احلكم الدستوري الذي تعرض لالنتهاك يقيد حق ًا دستوري ًا .إذا كان عىل ذلك
النحو ،فإن السؤال الثاين حيدد ما إذا كان القيد املفروض عىل احلق مربر ًا من حيث حكم التقييد (S v. Jordan
 .)2002 and Othersبشكل جوهري ،كلام كان أثر اإلجراء عىل احلق خطري ًا كلام كان ينبغي للتربير أن يكون
مقنع ًا’ (.)32 .at para 2000 S v. Manamela
أملانيا :عىل غرار املحكمتني الكندية واجلنوب أفريقية ،فان املحكمة الدستورية األملانية تركز معظم حتليلها عىل
املرحلة الثانية :أي ما إذا كان تقييد أو إبطال احلق مربر ًا .لقد قالت املحكمة الدستورية األملانية إن التقييد ينبغي
أن )1( :يكون مناسب ًا؛ ( )2أن يمثل أقل الوسائل الرضورية تقييد ًا لتحقيق اهلدف الذي يراد حتقيقه؛ ( )3أن يكون
متناسب ًا.

أسئلة تتعلق باتخاذ القرارات
(((1هل البلد ديمقراطية شابة وطموحة أم أنه ديمقراطية راسخة تعيد كتابة دستورها؛ وما انعكاس ذلك
عىل احلاجة ملنع إساءة استخدام القيود املفروضة عىل احلقوق؟
(((2ما الذي كان الدستور السابق للبالد ينص عليه فيام يتعلق بالقيود؛ هل كان حيتوي عىل عدة أحكام
مفتوحة ،و‘عامة مقيدة بالقانون’؟ هل كانت مثل تلك القيود فعالة يف منع إساءة استخدام سلطة
الدولة؟
(((3من هي األطراف التي حتث عىل تضمني الدستور حكم تقييد ،و َمن هي األطراف التي تعارض ذلك؟
هل يتخذ أعضاء النظام السابق موقف ًا معين ًا ،وإذا كان األمر كذلك ،ملاذا؟
(((4هل سينص الدستور عىل أن بعض احلقوق ال جيوز تقييدها ،عىل سبيل املثال حظر التعذيب والعبودية،
واحلق بالكرامة اإلنسانية أو حرية الضمري؟ ما هي احلقوق األخرى التي ينبغي أن تكون مطلقة؟
(((5ما هي القيم السائدة يف اجلهاز القضائي؟ هل من املحتمل أن يتخذ نظرة واسعة أو ضيقة حيال تقييد
احلقوق؟ هل اجلهاز القضائي قادر عىل إنفاذ القيود عىل أحكام التقييد؟
(((6هل هناك أي أقليات معينة يمكن أن تتطلب محاية خاصة؟ كيف يمكن للقيود املفروضة عىل احلقوق
أن تصاغ بطريقة حتمي تلك األقليات؟
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أمثلة على األحكام الدستورية
جنوب أفريقيا

 36قيدًا على الحقوق

دستور عام 1996

( )1الحقوق الواردة في شرعة الحقوق يمكن تقييدها فقط من خالل
قانون ذي تطبيق عام إلى الحد الذي يكون فيه التقييد معقوال ً ومبررًا
في مجتمع منفتح وديمقراطي قائم على الكرامة اإلنسانية والمساواة
والحرية ،مع األخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة ،بما في ذلك:

والية قضائية ال مركزية مختلطة متأثرة
بالقانون العام والقانون المدني
(حكم تقييد عام ومفصل؛ وتخضع بعض
الحقوق لقيود إضافية).

(أ) طبيعة الحق؛

(ب) أهمية الهدف من التقييد؛

(ج) طبيعة ونطاق التقييد؛

(د) العالقة بين التقييد والهدف منه؛

(هـ) أقل الوسائل تقييدًا لتحقيق الهدف.
( )2باستثناء الحاالت الواردة في الفقرة الفرعية ( )1أو في أي حكم من
أحكام الدستور ،ال يجوز ألي قانون أن يقيد أي حق مصان في شرعة الحقوق.
ألمانيا

المادة 5

دستور عام 1990/1949

( )1لكل شخص الحق بأن يعبر وأن ينشر آراءه بحرية قوالً ،أو كتابة أو
تصويرًا ،وأن يحصل على المعلومات لنفسه دون عائق من المصادر
المتاحة عمومًا .حرية الصحافة وحرية نشر األخبار عن طريق البث اإلذاعي
أو التلفزيوني أو األفالم مصانة .ال يجوز أن يكون هناك رقابة.

والية قضائية اتحادية ،تتبع القانون المدني
وتخضع لمراجعة قضائية قوية.
حكم عام يحدد القيود العامة ،تدعمه
المعينة.
أحكام محددة تتعلق بالحقوق
ّ

( )2تجد هذه الحقوق قيودها في أحكام القوانين العامة ،وفي أحكام
حماية األشخاص الشباب ،وفي الحق في الشرف الشخصي.
المادة 19

( )1كما هو وارد في هذا القانون األساسي ،يمكن تقييد حق أساسي
يطبق بشكل
وفقًا ألحكام القانون ،وينبغي لمثل ذلك القانون أن
َّ
كامل وليس على حالة واحدة فقط .إضافة إلى ذلك ،ينبغي أن يحدد
القانون الحق األساسي المتضرر والمادة التي يرد فيها.
( )2ال يجوز بأي حال من األحوال أن يتأثر جوهر حق أساسي.
كندا
دستور عام 1982/1867
(الميثاق الكندي للحقوق والحريات)

الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن الحقوق والحريات التي ينص
عليها ،والتي تخضع فقط للقيود المعقولة التي ينص عليها القانون،
والتي يمكن تبريرها في مجتمع حر وديمقراطي.

(والية قضائية تعتمد بشكل أساسي على القانون
العام مع وجود القانون المدني في كيبيك)
حكم تقييد عام.

المراجع والموارد وقراءات اخرى
)Dorsen, N., et al., ‘Comparative Constitutionalism: Cases and Materials’ (St Paul, West, 2nd edn.
)Gardbaum, Stephen, ‘Limiting Constitutional Rights’, UCLA Law Review, 54 (2007
Hirsch, Afua, ‘A lesson in proportionality and rights’, The Guardian, 5 June 2009, available at <http://
>www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2009/jun/05/israel-barak-human-rights
)Hirschl, Ram, Constitutional Theocracy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010
)Law, Daniel and Versteeg, Mila, ‘Sham Constitutions’, California Law Review, 101/4 (August 2013
pp. 863-952
Mathews Jud and Sweet, Alec Stone, ‘Proportionality Balancing and Global Constitutionalism’,
Columbia Journal of Transnational Law, 47 (2008), pp. 68-149
Pati Roza, ‘Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International and Comparative
Legal Perspective’, Berkeley Journal of International Law, 23/1 (2005) pp. 223-80
Rivers, Julian, ‘Proportionality and Variable Intensity of Review’, The Cambridge Law Journal, 65/1
(2006) pp. 174-207
Cases Cited:
)Chaplinsky vs New Hampshire 315 U.S. 568 (1942
R. v. Oakes [1986] 1 S.C. R 103, at 138-40
S v. Jordan and Others (Sex Workers Education and Advocacy Task Force and Others as Amici Curiae
)(CCT31/01) [2002] ZACC 22; 2002 (6) SA 642; 2002 (11) BCLR 1117 (9 October 2002
S v. Manamela 2000 (5) 491

13

أحكام التقييد | تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

