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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

لم يقع اللجوء إلى مبدأي الضرورة والتناسب للحد من الحقوق والحريات بقدر ما نالحظه 
اليوم أثناء جائحة "كوفيد -19" وذلك لما تمثله الحدود المفروضة هنا وهناك من خطر على 

الحريات إذا لم يقع تأطيرها وتحديد آثارها في الزمان والمكان وحسب الوضعيات. 

ضة األمم املتّحدة السامية حلقوق اإلنسان  ل منظمة اهتمت باملسألة هي منظمة األمم املتحدة من خالل بيان مفوّ وأوّ
أمام جملس حقوق اإلنسان1 ومن خالل جمموعة توجيهات للدول لعل أمهها " أن تكون التدابري متناسبة مع املخاطر التي 
تم تقييمها، وهي رضورية وتطبق بطريقة غري متييزية. وهذا يعني وجود حتديد للمدة، واختاذ أقل هنج ممكن للتدخل 

حلامية الصحة العامة".

وليس  املرشوعة،  العامة  الصحة  أهداف  لتحقيق  الطوارئ  سلطات  استخدام  "جيب  بأنه  التوصيات  أضافت  كام 
ببعض  التذكري  الصحفيني مع  أو  اإلنسان  املدافعني عن حقوق  أو إسكات عمل  املعارضة  لقمع  استخدامها كأساس 
احلقوق غري قابلة لالنتقاص، بام يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القرسية وحظر الطرد اجلامعي وحظر التعذيب وسوء املعاملة 

واستخدام االعتقال التعسفي" 2، هذا عىل مستو املنظامت احلكومية.

أما عىل مستو املنظامت غري احلكومية، فنذكر الوثيقة التي أصدرهتا اللجنة الدولية للحقوقيني يوم 6 أفريل/نيسان 
2020 والتي دعت فيها الدول إىل احرتام التزاماهتا الدولية حتى أثناء حاالت الطوارئ أو يف جمال الصحة العامة مثلام هو 
احلال مع جائحة "كوفيد -19". وطالبت اللجنة باستناد القيود املفروضة عىل ممارسة احلقوق أو حاالت عدم التقييد عىل 

القانون الدويل حلقوق اإلنسان "عىل أن تستويف التدابري محاية املعايري القانونية، وعدم التمييز، والرضورة، والتناسب"3. 

إن تعالت هذه األصوات املنبّهة خلطورة احلدود االعتباطية حلقوق اإلنسان، فإن ذلك يرجع إىل افتقاد بعض الدول 
اإلطار الدستوري أو القانوين الذي حيدد رشوط القيود املفروضة عىل احلقوق وإىل حداثة عهد البعض اآلخر بآليات 

محاية احلقوق حتى يف حاالت الطوارئ.

ويمكن أن ندرج تونس ضمن هذا الصنف األخري باعتبارها ديمقراطية ناشئة مل تستكمل آليات الرقابة الرضورية 
عىل القيود املفروضة عىل حقوق اإلنسان رغم تبني دستور جديد سنة 2014.

يمثل الفصل 49 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 حجر األساس يف مادة احلقوق واحلريات. فبعد أن 
ت يف هناية  أقرّ بالدستور،  التعرض حلدود ممارسة احلقوق واحلريات املضمونة  التأسيسية حول كيفية  السلطة  ترددت 

األمر فصال نعرب عنه باملادة اجلامعة نسوق نصه :

ي حلالة الطوارئ الصحية هذه. ولكنّ حالة الطوارئ ال  1  "العديد من احلكومات يواجه قرارات صعبة. وقد تربز رضورة اعتامد تدابري طوارئ للتصدّ
ا لتجاهل التزامات حقوق اإلنسان. وجيب أن تكون تدابري الطوارئ رضورية ومتناسبة لتلبية احلاجة الطارئة. وجيب أن يبلّغ الناس بكامل  ل عذرً تشكّ
ة رسيان مفعوهلا. وجيب تطبيق إجراءات الطوارئ بإنصاف وإنسانية. ويف حال تمّ ارتكاب أيّ فعل جرمي، جيب أن تكون العقوبة  تدابري الطوارئ وبمدّ
متناسبة مع الفعل اجلرمي وبحسب ما ينصّ عليه القانون. يساورين قلق بالغ حيال تبني دول معينة صالحيات طوارئ غري حمدودة وغري خاضعة لالنتقاد. 
ففي بعض احلاالت القليلة، يُستَخدم الوباء لتربير تعديل ترشيعات عادية فتميس قمعيّة، وتبقى سارية لفرتة طويلة بعد انتهاء حالة الطوارئ". بيان 9 

www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25785&LangID=A  .2020 أفريل/نيسان
 www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/COVID-19Guidance.docx&action=default&   2
DefaultItemOpen=1

 www.icj.org/wp-content/uploads/2020/05/Universal-ICJ-courts-covid-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG-arabic.  3
pdf?fbclid=IwAR 1i2O mLpHsR-qrizoJswrHamPuvaOXrqEw262EX0GGkbUWs7R_Qgj-dLoU
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د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.   "حيدّ
وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات 
األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة، وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط 

وموجباهتا. وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.

ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". 

لفهم مقتضيات الفصل 49، ال بد من الرجوع إىل تطور آليات احلد من احلقوق واحلريات يف املنظومة الدستورية التونسية.

ففي دستور غرة جوان/حزيران 1959، كان االختيار التأسييس مبنيا عىل ازدواجية التحديدات، بني التحديدات 
اخلاصة التي تعلقت ببعض احلقوق واحلريات والتحديد العام الذي جاء بالفصل السابع من الدستور. 

واالجتامع  والنرش  والصحافة  والتعبري  الفكر  بحرية  مثال  فتعلقت  ومبعثرة  متعددة  اخلاصة  التحديدات  جاءت 
وتأسيس اجلمعيات4 أو تكوين األحزاب وتنظيمها5 أو حرمة املسكن ورسية املراسلة ومحاية املعطيات الشخصية6، 

كام تعلقت بحرية التنقل داخل البالد وإىل خارجها وباختيار مقر اإلقامة يف حدود القانون7.

أما الفصل السابع، فقد نصّ عىل ما ييل: "يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبينة بالقانون، وال حيد من 
هذه احلقوق إال بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض 

االجتامعي".

رقابة  بدون  املرشع يف جمال احلقوق واحلريات  يد  املنغلق والالديمقراطي يف إطالق  السيايس  الوضع  ولقد ساهم 
موضوعية مستقلة نابعة عن حمكمة دستورية تسهر عىل الرقابة الفعلية ملد احرتام املرشع ملقتضيات حقوق الغري أو 

األمن العام أو غريها من األهداف التي عددها الفصل السابع.

بعد سنة 2011، طرحت مسألة احلدود عىل احلقوق واحلريات مرة أخر يف إطار املجلس الوطني التأسييس من 
ة أو فصال جامعا  ة قاعدة عامّ ل مرّ 2013 وهو الذي أدرج ألوّ 1 جوان/حزيران  خالل مرشوع الدستور الصادر يف 
هبذا  املضمونة  واحلريّات  باحلقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  ر  "يقرّ  :48 الفصل  واحلريات،  احلقوق  بضوابط  يتعلق 

الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.

وتسهر  ة.  العامّ ة  الصحّ أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  ملقتضيات  أو  الغري  حقوق  حلامية  إال  القانون  يتّخذ  وال 
اهليئات القضائيّة عىل محاية احلقوق واحلريّات من أي انتهاك".

ولئن استجابت هذه الصياغة إىل فكرة املادة اجلامعة للحد من احلقوق واحلريات، إال أهنا مل تدرج مفاهيم الرضورة 
والتناسب كام ناد بذلك املجتمع املدين8.

4  الفصل 8 من دستور 1959.
5  الفصل 8 فقرة أخرية من دستور 1959.

6  الفصل 9 من دستور 1959.
7  الفصل 10 من دستور 1959.

أنظر مقرتح اجلمعية التونسية للقانون الدستوري، سليم اللغامين، سلسبيل القليبي وسلو احلمروين، مقرتحات حول احلقوق واحلريات عىل ضوء مسودة   8
الدستور، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم واقرتاحات، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، الثالثاء 15 فيفري/شباط 2013، الصفحة 31 وما يليها. 
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دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

النقاش حول الدستور، حيث  تمّ إدراج مفهوم  مة من  49 إالّ يف مرحلة متقدّ ل إىل صيغة الفصل  التوصّ يتمّ   ومل 
أولية  يقتيض بصورة  ما   التناسب. وهو  مبدأ  واحلريات- ودسرتة  احلقوق  لتقييد  املرشوعة  األهداف  الرضورة -أي  
هذا  منها يف  البعض  نجيب عن  األسئلة  من  خالل طرح جمموعة  الفصل من  هذا  صلب   املستعملة  املفاهيم  توضيح 

التقديم العام وجييب عنها األستاذ سليم اللغامين يف ورقة مرفقة (امللحق).

1. ما هي الحقوق المعنية بالفصل 49 ؟

خيتتم الفصل 49 الباب الثاين من الدستور املكرس للحقوق واحلريات ويقرّ أن القانون هو الذي حيدد "الضوابط 
املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها".

من هنا، يمكننا تقسيم احلقوق واحلريات إىل صنف وضعته السلطة التأسيسية يف باب احلقوق واحلريات وصنف 
نجده يف أبواب أخر من الدستور.

قيمة  التأسيسية  السلطة  أعطتها  التي  واحلريات  احلقوق  قائمة  عىل  لالطالع  الثاين  الباب  إىل  الرجوع  إذن  يكفي 
.(les aléas législatifs) دستورية رغبة منها يف محايتها من تقلبات السلطة الترشيعية

ولعل افتتاح الباب الثاين بالفصل 21 يعرب عن التزام عام للدولة باحرتام احلقوق واحلريات، فهي تضمن "للمواطنني 
ة، وهتيئ هلم أسباب العيش الكريم". لكن إىل جانب هذا االلتزام العام،  واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامّ

نجد العديد من الفصول الدستورية اخلاصة بكل حق أو حرية عىل حدة.

ولعله من املهم التذكري بأن دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014، وعىل عكس دستور 1959، يضمن إىل جانب 
احلقوق املدنية والسياسية، حقوق اجليل الثاين وهي احلقوق االقتصادية واالجتامعية وحقوق اجليل الثالث وهي احلقوق 

البيئية باألساس.

طبيعة  بحسب  الدولة  عىل  املحمول  االلتزام  بطبيعة  تتعلق  عدة  فوارق  اإلنسان  حقوق  قضاء  وفقه  الفقه  أقرّ  لئن 
احلقوق، فإن حقوق اإلنسان تقوم اليوم عىل فلسفة تكاملها وترابطها وعدم إمكانية جتزئتها، وهو ما ال نجده يف دستور 
27 جانفي/كانون الثاين 2014 بينام أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة منذ 1977 9 والدستور التونيس لسنة 1959 يف 
فصله اخلامس بعد التنقيح الدستوري املؤرخ يف غرة جوان/حزيران 2002، حيث التزمت اجلمهورية التونسية بضامن 

"احلريات األساسية وحقوق اإلنسان يف كونيّتها وشموليتها وتكاملها وترابطها".

كام يمكن اإلشارة إىل وجود حقوق أخر يف الدستور يف غري الباب الثاين معنية هي األخر بانطباق الفصل 49. 
احلقوق  بني  من  ونذكر  به.  الواردة  احلقوق  عىل  تطبيقه  اقتصار  عنه  يرتتب  ال  الثاين  الباب  ضمن   49 الفصل  فورود 
والضمري  املعتقد  حريات  س  يكرّ والذي  العامة  باألحكام  املتعلق  األول  الباب  من   6 بالفصل  الواردة  تلك   األخر
وممارسة الشعائر الدينية. كام نجد جمموعة أخر من حقوق اإلنسان تُدرج فيام يمكن تسميته باحلقوق القضائية وهي 
احلق يف املحاكمة العادلة يف أجل معقول، املساواة أمام القضاء، احلق يف التقايض ويف الدفاع، مبدأ التقايض عىل درجتني 

أو علنية جلسات املحاكم والترصيح باألحكام (الفصل 108 من الدستور).

ل  1977، أنظر أيضا النقطة اخلامسة من إعالن فيينا  9  أنظر توصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدد 32/130 مؤرخة يف 16 ديسمرب/كانون األوّ
املؤرخ يف 25 جوان/حزيران 1993.
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ماذا عن احلقوق غري املذكورة بالدستور؟

ينص الفصل 49 رصاحة عىل أن نظام التحديد العام ينطبق عىل "احلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور" وهو 
ما يعني، إذا التزمنا بقراءة حرفية للنص، أن احلقوق التي مل حتظ بتكريس دستوري ليست معنيّة برشوط الفصل 49. 

بقية  عىل  التناسب  اختبار  وباألساس  املادية   49 الفصل  رشوط  لتطبيق  قانوين  مانع  أي   نر ال  ذلك،  رغم  لكن 
احلقوق عىل قلّتها. فبالرجوع إىل بقية أحكام الدستور، يمكن أن نجد أسسا ممكنة لتطبيق الفصل 49 عىل تلك احلقوق 

واحلريات مثل حرية الصناعة والتجارة أو حرية العمل. 

نجد أوال أن توطئة الدستور تعرب عن متسك الشعب بمبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية والتزام الدولة بضامن 
إىل  اإلرادة كانت متجهة  أنّ  يعني  ما  اإلنسان" و"املساواة يف احلقوق" وهو  احلريات وحقوق  القانون واحرتام  "علوية 

مقاربة عامة للحقوق واحلريات.

ة،  من جهة أخر، نصّ الفصل 21 عىل أن "تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعامّ
وهتيئ هلم أسباب العيش الكريم" وهو ما يعربّ عن االلتزام العام للسلطة الـتأسيسية بضامن احلقوق واحلريات الفردية 
والعامة وهو ما يمكن استعامله من قبل القايض الدستوري إلثراء احلقوق واحلريات الدستورية خاصة إذا تمّ األخذ 
بعني االعتبار ما توصل إليه فقه القضاء املقارن الداخيل والدويل من تعزيز للحقوق واحلريات حتى يف حالة سكوت 

النص عن البعض منها10.

يمكن للقايض الدستوري إذن، وهو الضامن األول للحقوق واحلريات، أن يعزز قائمة احلقوق واحلريات الدستورية 
من خالل تأويله ملختلف أحكام الدستور11.

2. متى يمكن الخروج عن مقتضيات الفصل 49 ؟  

نفس  معينة حددها  أهداف  إىل  بالنظر  احلقوق واحلريات  املرشع حتديد ضوابط  أراد  كلام  مبدئيا   49 الفصل  يطبق 
الفصل وهو ما نعرب منه باالختصاص احلرصي للمرشع يف هذا املجال.

ا حلامية أدنى من تلك التي يوجبها الفصل 49 أو حلامية أرفع منها. يف حاالت معينة، ختضع احلقوق واحلريات إمّ

حالة الحماية ا®دنى  �

49 بمعزل عن بقية أحكام الدستور، إذ ختضع احلقوق واحلريات إىل نظام خاص قد يقع  ال يمكن قراءة الفصل 
العمل به من خالل جلوء رئيس اجلمهورية إىل الفصل 80 من الدستور.

د لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا  ة يف حالة خطر داهم مهدّ ينص هذا الفصل عىل أنّه "لرئيس اجلمهوريّ

 Voir par exemple Anne-Marie Le Pourhiet, « Les armes du juge constitutionnel dans la protection des droits    10
fondamentaux »,
www.revuegeneraledudroit.eu. Voir également Véronique Champeil Desplates, « Le Conseil constitutionnel 
protecteur des droits et libertés », www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/revues/crdf/crdf9/crdf0901champeil.pdf  

Voir par exemple : Du�y (A.), « La constitutionnalisation de la liberté contractuelle », R.D.P, n°6, 2006, pp.1569-1600 .  11
Faure (B.), « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ?», R.F.D.C., n°21, 1995, pp. 47-
77. Favre (J.) et Tardivel (B.), « Recherche sur la catégorie jurisprudentielle de libertés et droits fondamentaux de valeur 
constitutionnelle », R.D.P, n°5, 2000, pp. 1411-1440.
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دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

ر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتّمها تلك احلالة االستثنائيّة وذلك بعد استشارة  يتعذّ
إىل  بيان  يف  التدابري  عن  ويعلن  ة  الدستوريّ املحكمة  رئيس  وإعالم  الشعب  نواب  جملس  ورئيس  احلكومة  رئيس 

الشعب. 

التدابري إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ويعترب جملس نواب  وجيب أن هتدف هذه 
اب الشعب كام ال  الشعب يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة. ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهوريّة حلّ جملس نوّ

جيوز تقديم الئحة لوم ضدّ احلكومة.

ة بطلب من رئيس  وبعد ميضّ 30 يوما عىل رسيان هذه التدابري ويف كلّ وقت بعد ذلك يعهد إىل املحكمة الدستوريّ
ح املحكمة بقرارها عالنيّة  جملس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت يف استمرار احلالة االستثنائيّة من عدمه. وترصّ

يف أجل أقصاه 15 يوما.

ة بيانا يف ذلك إىل الشعب". ه رئيس اجلمهوريّ وينتهي العمل بتلك التدابري بزوال أسباهبا. ويوجّ

سمحت هذه األوضاع االستثنائية أيضا يف بعض األمثلة املقارنة بإعطاء سلطات استثنائية لرئيس اجلمهورية خالل 
الستمرارية  الضامن  باعتباره   (pouvoirs exceptionnels ou de crise, état d’exception)  الكرب األزمات 
115 من  الفصل  الدستور الربتغايل13 أو  19 من  الفصل  الفرنيس12 أو  الدستور  16 من  الفصل  الدولة، ونذكر منها 
الدستور األملاين رغم حرصه لإلجراءات االستثنائية رصاحة يف ما يسميها الدفاع إثر عدوان أو هتديد وشيك بالعدوان 

 .(une agression ou une menace imminente d’agression)

 تؤدي احلالة االستثنائية أو احلالة الدستورية االستثنائية إىل التخيل عن مبدأ تفريق السلط برتكيز مجيع السلطات لد
رئيس اجلمهورية ومنها سلطة اختاذ تدابري متس من احلقوق واحلريات أو حتى تعليقها أو تعليق البعض منها.

د  صت يف "خطر داهم مهدّ جاء إذن الفصل 80 لتأطري احلالة االستثنائية التي تستدعي وجود عدة رشوط جوهرية خلُ

Article 16 de la constitution française : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,  12
l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et 
immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de 
la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation o�cielle du Premier ministre, des 
Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, 
les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

  Article 19 de la constitution portugaise : La suspension de l’exercice des droits :                                                                           13
1. Les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent, ni conjointement ni séparément, suspendre l’exercice de droits, 
libertés et garanties fondamentales, hormis les cas où l’état de siège ou l’état d’urgence est déclaré dans les conditions 
prévues par la Constitution.
2. L’état de siège ou l’état d’urgence ne peut être déclaré, sur la totalité ou une partie du territoire national, qu’en cas 
d’agression e�ective ou imminente par des forces étrangères, de grave menace, de trouble de l’ordre constitutionnel 
démocratique ou de calamité publique.
3. L’état d’urgence est déclaré dès lors que les conditions visées au paragraphe précédent revêtent un degré de moindre 
gravité et seuls certains droits, libertés et garanties fondamentales sont susceptibles d’être suspendus.
4. Le principe de la proportionnalité détermine le choix entre l’état de siège et l’état d’urgence ainsi que les modalités 
de leur application. Le territoire, la durée et les moyens utilisés sont limités au strict nécessaire pour rétablir au plus vite 
la normalité constitutionnelle.
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الوضعية رئيس  كن هذه  متُ الدولة"14. هكذا  لدواليب  العادي  السري  ر معه  يتعذّ البالد واستقالهلا  الوطن وأمن  لكيان 
اجلمهورية من اختاذ ما يراه من تدابري رضورية هتدف إىل تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة.

فهل يعني ذلك أن اللجوء إىل الفصل 80 يغنينا متاما عن اللجوء اىل الفصل 49؟

ال نر ذلك. 

من املهم أوال أن نبني أنّ حالة االستثناء الدستوري يتم تكييفها فقط من قبل رئيس اجلمهورية، فهو الذي يكيّف يف 
هناية األمر الوقائع وهو الذي "يقرر" إن كنا يف حالة خطر داهم، وهو الذي يقرر إن كان هذا اخلطر مهددا لكيان الوطن 
وأمن البالد، وهو أيضا الذي يقرر إن كان هذا اخلطر معطال لدواليب الدولة. فحالة االستثناء إذن ال حتظى بتعريف 

علمي أو حتى فقهي دقيق بل نجد العنارص املكونة هلا فقط والتي تسمح بإقرارها15.

قد تؤدي حالة االستثناء الدستوري إىل تعليق تام للحقوق واحلريات إذا اقتضت الوضعية ذلك لكن ذلك ال جيرب رئيس 
اجلمهورية عىل تعليق احلقوق، فله أن يعلق البعض منها وحيدّ من البعض اآلخر، كام له أن حيدّ من احلقوق وأال يعلق أيا منها.

هذا ما وقع يف تونس أثناء فرتة جائحة "كوفيد -19"، إذ اختذ رئيس اجلمهورية األمر عدد 24 املؤرخ يف 18 مارس/
آذار 2020 16 والذي منع بمقتضاه اجلوالن بكامل تراب اجلمهورية بمقتىض الفصل 80 ثم األمر عدد 28 مؤرخ يف 
22 مارس/آذار 2020 17 واملتعلق بتحديد اجلوالن والتجمعات خارج أوقات منع اجلوالن أيضا عىل أساس الفصل 
80 من الدستور. كان بإمكان رئيس اجلمهورية أن يتخذ تدابري أكثر حتديدا للحريات بام فيها حرية التنقل التي ضمنها 
الدستور يف فصله 24 لكن يف مقابل ذلك نجد أنه توىل أيضا التمديد يف حالة الطوارئ ال عىل أساس الفصل 80 بل 
عىل أساس األمر املتعلق بحالة الطوارئ18. فبقيت احلقوق واحلريات الدستورية يف هذا اإلطار مقيدة بمقتىض الوضع 
الصحي وعىل أساس محاية الصحة العامة. لذلك نجد أن بعض املراسيم التي اختذها رئيس احلكومة بمقتىض تفويض 
الفصل 70 من الدستور قد ذكرت الفصل 49 يف قائمة االطالعات وهو ما يعني اهتامم احلكومة باحرتام مقتضياته19.

حالة الحماية ا®رفع �

ال ينص الفصل 49 عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تقبل حتديدات السلطة الترشيعية كام ال ينص الفصل 80 
عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تتحمل التعليق أو االنتقاص.

14  أنظر الفصل 80 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014.

  Voir à ce propos Lauréline Fontaine, « La constitutionnalisation des pouvoirs d’exception comme garantie des    15
droits », CRDF, n°6, 2007, p. 43. www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/revues/crdf/crdf6/crdf0604fontaine.pdf

16  أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 الصادر يف 20 مارس/آذار 2020.

17  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 مؤرخ يف 22 مارس/آذار 2020.

18  أنظر األمر الرئايس عدد 38 لسنة 2020 املؤرخ يف 28 أفريل/نيسان 2020 املتعلق بإعالن حالة الطوارئ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 
37   مؤرخ يف 2 ماي/أيار 2020.

19  أنظر مثال:
- مرسوم من رئيس احلكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ يف 17 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل 

والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا، "كوفيد – 19".
املنافسة  قواعد  خمالفة  لزجر  خاصة  أحكام  بضبط  يتعلق   2020 أفريل/نيسان   17 يف  مؤرخ   2020 لسنة   10 عدد  احلكومة  رئيس  من  مرسوم   -

واألسعار. الرائد الرسمي عدد 33 مؤرخ يف 18 أفريل/نيسان 2020.
- مرسوم من رئيس احلكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ يف 27 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية الرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية عدد 36 مؤرخ يف 29 أفريل/نيسان 2020.
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وجب إذن الرجوع إىل االلتزامات الدولية للجمهورية التونسية ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي 
د بعض احلقوق واحلريات التي ال تقبل احلدود و/أو التعليق20.  صادقت عليه تونس سنة 1968 والذي عدّ

ته  ض العهد الدويل للحقوق املدنيّة والسياسيّة إىل حالة الطوارئ أو احلالة االستثنائيّة من خالل مادّ فقد تعرّ
الرابعة التي تنصّ عىل أنّه: "1. يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز 
للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ، يف أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع، تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة 
القانون  بمقتىض  عليها  املرتتبة   األخر لاللتزامات  التدابري  هذه  منافاة  عدم  رشيطة  العهد،  هذا  بمقتىض  عليها 
الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل 
االجتامعي." وأضافت الفقرة الثانية من الفصل أنه ال جييز أي خمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) 

و11 و15 و16 و18.

تتلخص هذه املواد يف :

احلق يف احلياة (6)، •
منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة. وعىل وجه اخلصوص، منع إجراء أية  •

جتربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه احلر (7)،
ة والرق واالجتار بالرقيق (8 فقرة 1 و2)، • حظر العبوديّ
عدم سجن إنسان لعدم احرتامه اللتزام تعاقدي (11)، •
مبدأ رشعيّة اجلرائم والعقوبات (15)، •
احلق يف الشخصية القانونية (16)، •
حرية الفكر والوجدان والدين (18)21. •

ا عدم إعامل قاعدة ما يف  وجتدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل يستعمل عبارة عدم التقيد (dérogation) وهي تشمل إمّ
وضعيات معينة أو إعامهلا بشكل حمدد أو جزئي22.

3. هل يغنينا الفصل 49 عن التحديدات الخاصة لبعض الحقوق؟ 

إىل جانب التحديد العام املوجود بالفصل 49، نجد أن بعض الفصول من الدستور أبقت عىل بعض التحديدات 
 اخلاصة. هذا ما ورد مثال بالفصل 22 والذي أقرّ أن "احلق يف احلياة مقدس، ال جيوز املساس به إال يف حاالت قصو
بمدة  يتعلق  فيام  أو   26 الفصل  يف  السيايس  اللجوء  بحق  يتعلق  فيام  القانون  إىل  إحالة  نالحظ  كام  القانون".  يضبطها 
34 أو احلق يف الصحة يف  اإليقاف واالحتفاظ يف الفصل29 أو يف حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح يف الفصل 

الفصل 38 أو احلق يف امللكية يف الفصل 41. 

20  أنظر القانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968.

21  يتجه التفريق بني حرية املعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية اذ أن الفقرة الثالثة من الفصل 18 حتدد رشوط حتديد ممارسة الشعائر الدينية: ال جيوز 
إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية حلامية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة 

العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية.
 Salmon, Jean, (sous la dir.), Dictionnaire du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001. Voir également Hayim  22
 pp. 24 ,2012. ,(D.), le concept d’indérogeabilité en droit international public, une analyse, fonctionnelle, thèse, Genève
et ss. https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/�les/383349435.pdf
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إن السؤال املطروح هنا هو معرفة إن كانت التحديدات اخلاصة تقلّص من احلامية التي يضمنها الفصل 49.

فحول احلق يف احلياة، ير خالد املاجري مثال أن الدستور التونيس أخرجه من نطاق الفصل 49 بصفة شبه رصحية 
إال يف حاالت قصو يضبطها  به  املساس  س ال جيوز  احلياة مقدّ "احلق يف  أنّ  منه عىل   22 الفصل  عندما نصّ صلب 
القانون". فحسب هذا الرأي، حتديد احلق يف احلياة ال يمكن أن يتم عىل أساس رشوط الفصل 49 بل عىل أساس حتديد 

خاص به جيب أن يكون استثنائيّا للغاية.23 

تبقى دون  بأهنا  القول  24 مثال، يمكن  أو   41 أو   34 الفصول  بالنظر إىل حتديدات خاصة أخر نجدها يف  لكن 
رشوط الفصل 49 باعتبارها تكتفي باإلحالة إىل القانون لضبط رشوط ممارستها. ففي احلالة األوىل، ينص الفصل  34 
"حق  أنّ  عىل   41 الفصل  وينص  القانون".  يضبطه  ما  طبق  مضمونة  والرتشح  واالقرتاع  االنتخابات  "حقوق  أنّ  عىل 
امللكية مضمون، وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون". فال نجد يف هذه التحديدات 
تُلزم املرشع   49 إذن ما هو متعلق بجوهر احلق أو الرضورة أو التناسب. رغم ذلك يمكن القول بأن صياغة الفصل 

باحرتام رشوطه وذلك بالنسبة لكل احلقوق املذكورة بالدستور أي حتى تلك التي وردت حوهلا حتديدات خاصة 24.

لقد طرحت مسألة احلدود اخلاصة أمام اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني25 التي التجأت يف بعض قراراهتا إىل 
التحديد املزدوج وأعملت يف نفس الوقت الفصل 49 والفصل 34 عىل سبيل املثال عندما اعتربت أن احلدّ من حرية 

الرتشح ال يمكن أن يُفهم بمعزل عن الفصل 34  26.

كام أعملت اهليئة الفصل 49 يف عالقة بحق امللكية كام ورد يف الفصل 41 27 واكتفت يف قرارها حول مرشوع قانون 
املالية لسنة 2015 بالتثبت يف احرتام احلق يف امللكية فقط من منظور الفصل 49 28. 

4. ما هي موجبات الحدود على الحقوق والحريات ؟

يقتيض الفصل 49 أالّ يتم حتديد احلقوق واحلريات إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق 
الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة.

طرحت هذه املســألة يف القانون املقارن وباألساس أمام القايض الدستوري يف أملانيا وأمام املحكمة الفيدرالية بكندا 
الذي ال  اهلدف  أو عىل األقل  اهلدف املرشوع  القانون، واملقصود هو  املراد حتقيقه من خالل  باهلدف  وذلك يف عالقة 

يناقض بقية األحكام الدستورية29.

23  أنظر تعليق خالد املاجري حول الفصل 49، "ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية 
واإلنتخابات، تونس، 2017، ص 30.

24  يمكن القول بأنّ اإلحالة إىل القانون يف هذه احلاالت ال جدو هلا باعتبار أنّ الفصل 49 نفسه ينص عىل التحفظ الترشيعي.

25  أنظر سلو احلمروين، الفصل 49 يف فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني، األيام الدستورية عبد الفتاح عمر2018.

26  أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 4 لسنة 2014، الرائد الرسمي عدد 41 مؤرخ يف 23 ماي/أيار 2014.

البنوك  قانون  بمرشوع  املتعلق   2016 جويلية/متوز   2 يف  مؤرخ   2016 لسنة   5 عدد  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  قرار  أنظر    27
واملؤسسات املالية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 مؤرخ يف 15 جويلية/متوز 2016.

ل 2014 بخصوص القضية عدد 08/2014 املتعلق  28  أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد 8 بتاريخ 22 ديسمرب/كانون األوّ
ل 2014. بمرشوع قانون املالية لسنة 2015. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 104 مؤرخ يف 26 ديسمرب/كانون األوّ

29  عمليا ال توجد حاالت أقر بموجبها فقه القضاء يف أملانيا أو كندا عدم وجاهة اهلدف املنشود أو عدم رشعيته، أنظر مقال: 
Grimm (D), «Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence University of Toronto law 
journal, (2007) 57.
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د  نفسه عدّ الدستور  أن  باعتبار  تونس  يطرح يف  أن  يمكن  أن هذا اإلشكال ال  نظن   ،49 الفصل  انطالقا من  لكن 
نه من احلدّ من احلقوق واحلريات. األهداف التي يمكن أن يبحث عنها املرشع والتي متكّ

صاحب  يستنبطها   أخر أهدافا  تتحمل  أن  يمكن  ال   49 بالفصل  املعنية  القائمة  أن  هنا  نذكر  أن  جدا  املهم  ومن 
مرشوع القانون نفسه30.

 12 مادته  ينص يف  الذي  والسياسية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلاص  العهد  بعضا من هذه األهداف مثال يف  ونجد 
"ال جيوز تقييد احلقوق (...) بأية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون، وتكون رضورية حلامية  3) عىل أنه  (الفقرة 
أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متامشية مع  العامة  أو اآلداب  العامة  أو الصحة  العام  النظام  أو  القومي  األمن 

احلقوق األخر املعرتف هبا يف هذا العهد".
أما يف الفصل 49، فتتعلق هذه األهداف بام ييل: 

احترام حقوق الغير �

تطرح هذه الوضعية حالة تضارب بني خمتلف احلقوق واحلريات وهي من أكثر الصعوبات النظرية والعملية يف مادة 
حقوق اإلنسان، إذ يمكن أن تؤدّي حرية التعبري إىل االعتداء عىل احلياة اخلاصة لألفراد ويمكن أن يؤدي احلق يف النفاذ 

إىل املعلومة إىل االعتداء عىل املعطيات الشخصية أو أن تؤدي حرية املعتقد إىل االعتداء حتى عىل احلق يف احلياة31 .
وأمام صعوبة إجياد سلّم تفاضيل بني احلقوق واحلريات، يبقى للقايض أو للهيكل املعني بالتطبيقات العملية للحقوق 

واحلريات جماال واسعا إلجياد توازن بني هذا احلق وذاك بشكل عميل.

الدفاع الوطني �

االعتداءات  مع  خاصة  عالقة  يف  وذلك  واستقالهلا  اجلمهورية  تراب  عن  الدفاع  إىل  الوطني  الدفاع  مفهوم  حييلنا 
اخلارجية مهام كان شكلها. وقد نجد أحيانا تداخال بني مقتضيات الدفاع الوطني ومقتضيات األمن الداخيل خاصة أمام 
تنامي التهديدات اإلرهابية للدول والتي تأخذ بعدا داخليا وآخر خارجيا يف نفس الوقت. لذلك نجد اليوم العديد من 

القوانني التي حتد من احلقوق واحلريات عىل أساس الدفاع الوطني32.

ا®من العام �

التي حتتمل العديد من التصورات لعلّ احلد األدنى منها مرتبط بمفهوم األمن الداخيل  هو أيضا من املفاهيم املطاطة 
(sécurité domestique selon certaines références) وسالمة األفراد واملجموعات التي تعيش عىل الرتاب الوطني.

ويمكن اإلشارة هنا إىل وجود تقارب بني مفهومي األمن العام والنظام العام. وحول مفهوم النظام العام، نحيل إىل 
دور القايض اإلداري يف حتديد مكوناته عىل أساس عنارص ثالثة هي األمن العام، السكينة العامة والصحة العامة. ثم 
تطور هذا املفهوم يف فرنسا وتمّ توسيعه ليحتوي عنارص أخر مثل الكرامة اإلنسانية، فكل اعتداء عىل كرامة الذات 

البرشية أصبح اعتداء عىل النظام العام33. 

ه عىل الطعون املتعلقة بمرشوع قانون املالية لسنة 2015. مه رئيس جملس نواب الشعب يف ردّ 30  مثل هدف حسن سري املرفق العام الذي قدّ

31  هذا ما يقع مثال ملعتنقي ديانة شهود هيوه "témoins de Jéhovah" الذين يرفضون نقل الدم حتى وإن كانت حياة الفرد يف خطر.

32  أنظر مثال قانون 24 جويلية/متوز 2015 اخلاص باالستعالمات يف فرنسا.

 CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-surOrge, Rec. 372.   33
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التنصيص رصاحة عىل عنرصين  ل  49 فضّ العام، لكنّ الفصل  النظام  التأسيسية اعتامد عبارة  كان بإمكان السلطة 
نني للنظام العام ومها األمن العام والصحة العامة.  مكوّ

 الصحة العامة �

وعقليا  بدنيا  السالمة  اكتامل  من  حالة  بأهنا  الصحة  ف  يعرّ الذي  العاملية  الصحة  منظمة  دستور  نعتمد  أن  يمكن 
واجتامعيا ال جمرد انعدام املرض أو العجز.

وتُعترب محاية الصحة العامة من دواعي احلد من العديد من احلقوق واحلريات، ولقد تعرضت اللجنة األممية للحقوق 
االقتصادية واالجتامعية هلذه املسألة وراقبت كيفية حتديد الدول للحقوق واحلريات عىل أساس مفهوم الصحة العامة34.

حول هذا اهلدف، يمكن أن نالحظ اليوم أن جلّ دول العامل اجتهت إىل تقييد بعض احلقوق واحلريات وأمهها حرية 
املتعلقة  املعطيات  منها  خاصة  لألفراد،  الشخصية  واملعطيات  اخلاصة  احلياة  والتجارة وحرمة  الصناعة  وحرية  التنقل 
احلقوق  من  ت  حدّ التي  النصوص  من  العديد  اطّالعات  يف  نجد  لذلك  اسة.  حسّ كمعطيات  مصنّفة  وهي  بالصحة، 

واحلريات إشارة إىل الفصل 49 من الدستور35.

مقتضيات ا´داب العامة �

أدنى  حتديد  يتم  أن  الرضوري  من  لنا  يبدو  العامة،  اآلداب  حلامية  الدستورية  واحلريات  احلقوق  من  باحلد  يتعلق  فيام 
للمعايري التي تُعتمد لقبول احلدّ من احلقوق واحلريات الدستورية عىل هذا األساس. طُرح هذا األشكال أمام فقه القضاء 
الدويل وخاصة أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي سبق أن اعتربت أنه ال يوجد مفهوم وحيد لآلداب العامة يف 
نها من مراقبة مد احرتام الدول للحقوق عندما حتدّ منها عىل أساس اآلداب العامة36. املجتمعات الديمقراطية، وهو ما مكّ

كام ذهبت جلنة حقوق اإلنسان األممية يف نفس التميش واعتربت يف تعليقها حول الفصل 18 أن اآلداب العامة تتأتى 
من تعدد العادات االجتامعية وال يمكن أن تعكس منظومة أخالقية وحيدة.

يف آخر األمر يمكن القول، يف ما خيص هذه األهداف املرشوعة، أن للمرشع سلطة تقديرية يف حتديد مفاهيم مثل األمن 
العام والدفاع الوطني أو اآلداب العامة، لكنّ هذه السلطة ليست اعتباطية باعتبارها خاضعة لرقابة القايض الدستوري إذا 
تعلق األمر بالقوانني، وللقايض اإلداري إذا تعلق األمر بالقرارات اإلدارية. كام يبقى للقايض العديل دور حموري يف تأويل هذه 

 Des considérations liées à la santé publique sont parfois invoquées par les États pour justi�er une limitationde l’exercice de    34
 certains autres droits fondamentaux. Le Comité tient à souligner que la clause de limitation �gurant à l’article 4 du Pacte vise
 essentiellement à protéger les droits des individus plutôt qu’à permettre aux États de les limiter. Par conséquent, un État partie
 qui, par exemple, restreint les mouvements de personnes sou�rant de maladies transmissibles telles que l’infection par le VIH/sida
 ou les incarcère, refuse d’autoriser des médecins à traiter des personnes considérées comme des opposants au gouvernement, ou
 s’abstient de vacciner une communauté contre les principales maladies infectieuses pour des motifs tels que la sécurité nationale
ou le maintien de l’ordre public se doit de justi�er des mesures aussi graves au regard de chacun des éléments énoncés à l’article 4.

دد: 35  أنظر يف هذا الصّ
- مرسوم رئيس احلكومة عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ يف 27 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية: اإلطالعات "بعد االطالع 

عىل الدستور وخاصة الفصلني 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 ".
- مرسوم رئيس احلكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ يف 17 أفريل/نيسان 2020 يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري اخلاصة 
ة الفصلني 49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه". باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا "كوفيد - 19:"بعد االطالع عىل الدستور وخاصّ

36  رغم اإلقرار بعدم وجود مرجعية أخالقية وحيدة للبلدان األعضاء إال أهنا أقرت برضورة تسليط رقابتها عىل احلدود التي تضعها الدول عىل بعض 
.(open door et Dublin/Irlande 1992) احلقوق استنادا ملفهوم األخالق
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املفاهيم إن استعملها املرشع بشكل عام واضطرّ القايض إىل تطبيقها يف النزاعات املعروضة أمامه، هذا عىل املستو الوطني. 

أما عىل املستو الدويل، فيمكن أن يكون القانون الداخيل خاضعا لرقابة جلنة حقوق اإلنسان37 أو ملجلس حقوق 
اإلنسان38، إذ أنّ الدولة مطالبة بإبراز كيف يمكن أن تكون ممارسة حرية ما متعارضة مع األمن العام أو مع الدفاع أو 

غريها من األهداف املرشوعة من حيث املبدأ.

لقد سبق للمرشع التونيس أن وضع حدودا لبعض احلريات باالعتامد عىل محاية األمن العام والدفاع الوطني ومحاية 
احلياة اخلاصة  صلب الفصل 24 من القانون املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة، وهو ما أعطى هليئة النفاذ إىل املعلومة سلطة 

تقديرية يف حتديد طريقة تطبيق هذه احلدود.

5. شرط الضرورة في دولة مدنية ديمقراطية

يتعلق هذا الرشط بااللتجاء للضوابط كلام كانت هناك رضورة لذلك يف دولة مدنية ديمقراطية وذلك حلامية األهداف 
التي حتدثنا عنها أعاله. ويطرح هذا الرشط إشكالية تعريف الرضورة وتعريف الدولة املدنية الديمقراطية.

الضرورة �

 لقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم 27 لسنة 1999 حول املادة 12 من العهد الدويل 
القيود األغراض  أنه ال يكفي أن ختدم  إىل  12 تشري بوضوح  املادة  3 من  "الفقرة  ما ييل:  للحقوق واملدنية والسياسية 
املسموح هبا؛ فيجب أيضاً أن تكون رضورية حلاميتها. وجيب أن تتامشى التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن 
تكون مناسبة لتحقيق وظيفتها احلامئية؛ وجيب أن تكون أقل الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن 

حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها"39. 

يُقصد  بالرضورة هنا، الرضورة اخلارجية، أي تلك التي تفرتض أن الوصول إىل األهداف الدستورية أو موجبات 
احلدود يف وضعية ما يستدعي حتام احلدّ من احلقوق واحلريات40. 

فيكون السؤال هنا: هل أن القيد رضوري لتحقيق الغرض من القانون املعني؟ 

الدولة المدنية الديمقراطية �

ا فيام يتعلق بمفهوم الدولة املدنية والديمقراطية، فقد استنبط الفصل 49 مفهوم الدولة الديمقراطية ممّا توصل إليه  أمّ
القانون الدويل حلقوق اإلنسان وفقه القضاء الدويل املتعلق به وذلك باستعامل عبارة املجتمع الديمقراطي. ولئن وردت 
العبارة يف عدة مواضع من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ويف الفصول 1 و3 من االتفاقية املتعلقة بمجلس أوروبا، 

إالّ أن حتديد مالحمها مل يتم إالّ بفضل تراكامت فقه قضائية41.

.37  من خالل التقارير أو الشكاو

38  من خالل االستعراض الدوري الشامل.

39  التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة 12 من العهد (حرية التنقل)، 1999، الفقرة 14.

40  أنظر سليم اللغامين، خواطر حول مبدأ التناسب {باللغة الفرنسية}، أيام عبد الفتاح عمر، 25 و26 جانفي/كانون الثاين 2018، بصدد النرش. 

 Voir, CEDH, A�aire du parti communiste uni�é et al c. Turquie, 30 janvier 1998.   41
§ 57 « l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle o�re de résoudre par 
le dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un pays, et cela même quand ils dérangent. La 
démocratie se nourrit en e�et de la liberté d’expression… ».



xxi

سلو احلمروين

والتسامح  التعددية  وهي:  الديمقراطي  املجتمع  ماهية  ص  تلخّ عنارص  ثالث  حتديد  إىل  القضاء  فقه  توصل  لقد 
واالنفتاح42. كام تمّ حتديد عنارص التعددية ذاهتا بأهنا تعددية املامرسات وتعددية األفكار واآلراء وتعددية املؤسسات43.

جهة  من  الدينية  والدولة  جهة،  من  العسكرية  الدولة  نقيض  أهنا  أساس  عىل  عموما  م  تُقدّ فهي  املدنية،  الدولة  ا  أمّ
أخر. لكن املتأمل يف الوضع التونيس، يعلم متاما أن تونس مل تشك أبدا من إرادة حكم اجليش وأن مدنية الدولة جاءت 
إلزاحة كل ضبابية حتوم حول الفصل األول وحول ما يمكن أن يفهمه البعض عىل أنه ترشيع للدولة اإلسالمية. ولعلّ 
الثاين نفسه حاول حتديد مالمح الدولة املدنية بأن اعتربها تلك الدولة التي تقوم عىل املواطنة وإرادة الشعب  الفصل 

وعلوية القانون. 

6. شرط عدم المساس بجوهر الحق

يشرتط الفصل 49 أالّ ينال حتديد احلقوق واحلريات الدستورية من جوهر احلق، وجوهر اليشء هو حقيقته وذاته، 
كام يقابل ما هو جوهري ما هو عريض.

يف عالقة باحرتام جوهر احلق، يمكننا التذكري بأن املجلس الدستوري أعمل أحيانا هذا الرشط رغم سكوت دستور 
غرة جوان/حزيران 1959 عنه44.

ا القانون املقارن، فقد نصّ عىل هذا الرشط بعبارات خمتلفة، من ذلك عبارة "االنتهاكات الصارخة" التي اعتمدها  أمّ
ة 19 (2) والدستور الربتغايل يف املادة 18 (3) والدستور اإلسباين يف املادة 53 (1). القانون األسايس األملاين يف املادّ

د ضوابط احلقوق واحلريات دون املسّ من جوهرها خاصة إن كنّا يف وضع يتطابق  كيف يمكن إذن للمرشع أن حيدّ
فيه جوهر احلقوق مع جمال ممارستها45؟

ت عليه جلنة  يعني احرتام جوهر احلق أالّ تصبح احلدود التي من املفروض أن تكون استثنائية هي القاعدة وهو ما نصّ
حقوق اإلنسان األممية يف أحد تعليقاهتا العامة46 .

ويطرح هذا الرشط بعض اإلشكاالت الدستورية يف عالقة باحلقوق التي ورد يف شأهنا حتديد خاص كاحلقّ يف احلياة، 
ا بجوهر احلرمة اجلسدية. ا بجوهر احلق يف احلياة والتعذيب مسّ حيث يكون اإلعدام مسّ

رشط  قراءة  خلفية  عىل  ستكون  عمليا  املطروحة  اإلشكاليات  جلّ  أنّ  القول  يمكن  العنارص،  هذه  من  وانطالقا 
التناسب بني احلدود وموجباهتا.

 Javier Tajadura Tejada, La doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'interdiction des partis politiques,  42
Revue française de droit constitutionnel 2012/2 (n° 90), pages 339 à 371.

ة  ف فقه القضاء الكندي املجتمع احلرّ والديمقراطي باعتباره "املجتمع الذي تتوفّر فيه املبادئ التالية، أال وهي الكرامة البرشيّ 43  نفس املرجع. كام عرّ
ع يف املعتقدات واحرتام كلّ الثقافات وكلّ املجموعات والثقة يف املؤسسات االجتامعية والسياسية التي  والعدالة واملساواة االجتامعيّة وقبول التنوّ
الدستور  49 من  الفصل  تعليق عىل  "ضوابط احلقوق واحلريات:  املاجري،  أنظر خالد  املجتمع.  املختلفة يف  األفراد واملجموعات  تضمن مشاركة 

التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2017 ص. 80 .
ادر بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 والرأي عدد 46 لسنة 2004 الصادر بتاريخ  44  نذكر منها باخلصوص الرأي عدد 43 لسنة لسنة 2004 الصّ

1 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 والرأي عدد 28 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 ماي/أيار 2006.
45  أنظر خالد املاجري، " ضوابط احلقوق واحلريات: تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس"، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، 2017 ص. 78.

Soixante-septième session (1999), observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation), §13.    46

6. شرط عدم المساس بجوهر الحق
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7. شرط التناسب بين الضوابط وموجباتها

الضوابط وموجباهتا حيث ال يمكن  العالقة بني  التثبت من  يقتيض  للتناسب  49 عىل مفهوم ضيّق  الفصل  يعتمد 
أن تتجاوز هذه الضوابط ما هو رضوري فعال الحرتام األمن العام أو الصحة العامة أو حقوق الغري أو غري ذلك من 

املوجبات املنصوص عليها بالفصل 49 نفسه.

املرور  بة تقتيض  التناسب وهو عملية مركّ باختبار  املقارنة  بام يعربّ عنه يف األنظمة  بالقيام  إذن   49 الفصل  ويسمح 
بثالث مراحل خمتلفة.

إعامله  مراحل  حتديد  ويف  االختبار  هبذا  القيام  كيفية  يف  االختالفات  بعض  نجد  املقارنة،  األنظمة  إىل  وبالرجوع 
وتسمياهتا47.

ا عىل املستو الدويل، فقد خلّصت اللجنة األممية حلقوق اإلنسان التميشّ يف تعليقها حول احلدود التي تفرضها  أمّ
الدول عىل احلقوق واحلريات وكذلك يف تعليقها حول الفصل 12 املتعلق بحرية التنقل48.

"تشري   12 3 من املادة  1999 أن الفقرة  27 لسنة  فقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم 
أن  تكون رضورية حلاميتها. وجيب  أن  أيضاً  فيجب  املسموح هبا؛  األغراض  القيود  أن ختدم  يكفي  أنه ال  إىل  بوضوح 
أقلّ  تكون  أن  وجيب  احلامئية؛  وظيفتها  لتحقيق  مناسبة  تكون  أن  وجيب  التناسب؛  مبدأ  مع  التقييدية  التدابري  تتامشى 
الوسائل تدخالً مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة 

التي ستحميها"49.

ويف تعليقها العام رقم 21 املتعلق بحق املشاركة يف احلياة الثقافية، اعتربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية أنه "يلزم يف بعض الظروف فرض قيود عىل حق كل فرد ... وجيب أن تكون هذه القيود ذات هدف مرشوع 
ة  ة 4 من العهد. ومن ثمّ ومتوافقة مع طبيعة هذا احلق ورضورية متاما لتعزيز الرفاه العام يف جمتمع ديمقراطي وفقا للامدّ

ة أنواع من القيود". جيب أن تكون أي قيود متناسبة. بمعنى أنه يتعني اختاذ أقل التدابري تقييدا عندما جيوز فرض عدّ

با يطبّقه كلّ من هو معني  يا أو تفكريا مركّ يمكن أن نعترب يف التناسب، كام هو الشأن يف أغلب األنظمة املقارنة، متشّ
بالفصل 49 عىل احلالة املطروحة أمامه.

ويقتيض هذا التميش اإلجابة عىل جمموعة من األسئلة:

47  أنظر خمتلف األمثلة املقارنة يف خالد املاجري، مرجع سابق، ص 80 وما بعدها. أنظر أيضا:
Grimm (D), « Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence  University of Toronto law 
journal, (2007) 57.

حول املثال السويرسي:
Ridha Fraoua, le principe de proportionnalité, limite aux restrictions des droits fondamentaux et maxime d’action de 
l’Etat, session de formation pour IDEA, Tunis, février 2020.

 Comité des DH «Les mesures restrictives doivent être conformes au principe de la proportionnalité ; elles doivent  48
 être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur
 parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché et elles doivent être proportionnées à
 l’intérêt à protéger». C’est nous qui soulignons. Observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation),
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11

49  التعليق العام رقم 27 للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة 12 من العهد (حرية التنقل)، 1999، الفقرة 14.

وموجباتها الضوابط بين التناسب 7. شرط
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مرحلة التثبت من املالءمة (adéquation): أي مالءمة احلدود للهدف أو األهداف املنشودة (املرشوعة) 
ن من الوصول إىل اهلدف املرشوع؟ أي هل هناك رابط  بام يعني اإلجابة عىل السؤال التايل : هل أنّ احلدّ أو اإلجراء يُمكّ
منطقي أو "عقالين" 50 بني اإلجراء (القيد) واهلدف املرشوع؟ كأن نتساءل هل أنّ منع السباحة عىل املواطنني يمكن أن 

يؤدّي بشكل أو بآخر إىل محاية الصحة العامة؟ 

مرحلة التثبت من الرضورة (nécessité interne): نعني بالرضورة هنا الرضورة الداخلية أي الرضورة 
كعنرص من عنارص اختبار التناسب، وهي التي تؤدّي إىل طرح السؤال التايل: هل أن هذا احلدّ بذاته كان رضوريا أي ال 
مفرّ منه للوصول إىل حتقيق اهلدف املرشوع؟ الرضورة تقتيض إذن التثبت من أن احلدود املعتمدة كانت الطريقة الوحيدة 
واألقلّ سوءا  أو األقلّ تطفّال عىل احلقّ أو احلرية لتحقيق األهداف املنشودة. لو طبقنا هذه املرحلة عىل نفس مثال منع 
ة العامة؟ أال توجد طريقة  السباحة، يمكن التساؤل  هل أنّ منع السباحة هو الطريقة الوحيدة لتجنب املسّ من الصحّ
ا من احلرية وتؤدي يف نفس الوقت إىل احرتام الصحة العامة بنفس النجاعة؟51 (أمل يكن فرض التباعد  أخر أقلّ مسّ

اجلسدي يف الشواطئ أكثر احرتاما للتناسب حتى وإن كان أكثر تعقيدا بالنسبة للسلطة؟).

مرحلة التثبت من التناسب يف معناه الضيق (adaptation): هي مرحلة تستدعي التساؤل إن كان احلدّ 
أو اإلجراء غري مبالغ فيه مقارنة باهلدف املراد محايته؟ أي إن كان القيد قادرا عىل حتقيق اهلدف املنشود دون أن يتجاوزه 
بمعنى البحث عن التناسب أو املوازنة بني اآلثار السلبية للقيد عىل احلقّ أو احلرية ونتائجه اإلجيابية بالنظر إىل اهلدف 
املراد محايته. لو نواصل تطبيق املعيار عىل نفس املثال سيكون السؤال: هل أنّ اآلثار السلبية لإلجراء املتخذ بمنع السباحة 

حة العامة؟   عىل املواطنني واملساس بحقوقهم هو بقدر أمهية اآلثار اإلجيابية التي حيققها هذا القيد للحفاظ عىل الصّ

49 من دستور اجلمهورية  الفصل  أنّ  لنا  يبدو  الدولية حلقوق اإلنسان،  املنظومة  املقارنة وإىل  بالرجوع إىل األمثلة 
س ملبدأ عام يسمح لكل املؤسسات القانونية والسياسية بالقيام باختبار التناسب كلّام دعت احلاجة إىل احلدّ  التونسية أسّ
ما  التناسب وعىل  اختبار  االعتامد عىل  اإلنسان  املتدخلني يف جمال حقوق  ملختلف  إذن  يمكن  واحلريات.  احلقوق  من 
ل إليه القانون وفقه القضاء املقارن يف هذا املجال. ولئن نجد بعض االختالفات بني النظام األملاين والكندي أو  توصّ
السويرسي أو حتى بني فقه قضاء املحكمة األوروبية واهلياكل األممية حلقوق اإلنسان، فإن املشرتك بينها مجيعا هو إعامل 

اختبار التناسب حتى وإن اختلفت األمهية املسندة هلذه املرحلة أو تلك من املراحل الثالث التي سبق أن قدمناها.

8. لمن يتوجه صراحة الفصل 49؟

متكننا القراءة احلرفية للفصل 49 من حتديد ثالث جهات تمّ ذكرها رصاحة وأصبحت بالتايل معنية بشكل مبارش 
بالفصل 49.

ض هلا رصاحة بل  لزم فقط املؤسسات التي تعرّ لكن قراءة الفصل 49 يف عالقة ببقية فصول الدستور تبني لنا أنّه ال يُ
كذلك هياكل ومؤسسات جتد نفسها حتام معنية بمقتضياته.

وهو املصطلح املستعمل يف املنظومة الكندية مثال.  50

 Luc B Tremblay, Le principe de proportionnalité dans une société démocratique, égalitaire, pluraliste et multiculturelle.  51
 Revue de droit de McGill, n° 57, 2012 : « L’atteinte au droit doit être nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime:
 il ne doit pas exister de moyens moins attentatoires (intrusifs, restrictifs) de réaliser l’objectif déclaré. C’est le critère
de « l’atteinte minimale ». www.erudit.org/fr/revues/mlj/2012-v57-n3-mlj086/1009064ar.pdf

49؟ الفصل صراحة يتوجه 8. لمن
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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

المشرع �

احرتام  باب  من  وذلك   49 الفصل  بتطبيق  مبارشة  املعنية  السلطة  هي  الترشيعية  السلطة  تكون  أن  الطبيعي  من 
التسلسل اهلرمي للقواعد القانونية.

احلريات  تكون  أن  يقتيض  بتعداد   2014 دستور  من   65 الفصل  جاء   ،49 الفصل  عليه  مانصّ  جانب  فإىل 
وحقوق اإلنسان من جمال القوانني األساسية. كام تعرض الفصل إىل بعض املجاالت األخر التي يمكن أن تتعلق 
باحلقوق واحلريات كاملعاهدات أو تنظيم اإلعالم أو تنظيم الصحافة أو تنظيم األحزاب واجلمعيات أو القانون 

االنتخايب.

احلقوق  من  املس  شأنه  من  ما  كل  تنظيم  لرضورة  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  تعرضت  ولقد 
واحلريات الدستورية بقانون أسايس وذلك خاصة يف قرارها املتعلق بمرشوع القانون عدد 2017-78 املتعلق بإعطاء 
عطلة استثنائية لألعوان العموميني املرتشحني لالنتخابات واعتربت أن املساواة بني املرتشحني يف عالقة هبذه العطلة 

يدخل يف إطار تنظيم حق من احلقوق السياسية يستوجب اعتامد قانون أسايس.

التميش  املتعلق بمرشوع قانون السجل الوطني للمؤسسات، مل تعتمد اهليئة نفس   2018 4 لسنة   يف قرارها عدد 
واعتربت أنّ املادة ال تقتيض التدخل عن طريق قانون أسايس ومل تر يف املسألة ارتباطا بمجال اجلمعيات.

يعترب إبقاء حتديد احلقوق واحلريات الدستورية يف جمال السلطة الترشيعية ضامنا هلذه احلقوق ألن القوانني أو مشاريع 
القوانني تدخل حتت رقابة القايض الدستوري.

ولقد ذهب فقه القضاء الدستوري يف األنظمة املقارنة يف نفس التميش، فنجد مثال أن املجلس الدستوري الفرنيس 
واملحكمة الدستورية اإلسبانية تقر بعدم دستورية القوانني كلام اتضح أن املرشع ختىل عن اختصاصه يف جمال احلقوق 

واحلريات الدستورية لصالح السلطة الرتتيبية.

كام نجد نفس التميش قد تمّ اعتامده من قبل جلنة حلقوق اإلنسان األممية (يف إطار حديثها عن حرية التعبري) إذ اعتربت  
أن احلدّ من احلرية جيب أن يكون بمقتىض قانون وليس بمقتىض قواعد تقليدية أو دينية أو غري ذلك. 

ا من حيث طبيعة الترشيع، فال بدّ من التذكري بأمهية القواعد املتعلقة بصياغة  هذا من حيث مبدأ تدخل املرشع، أمّ
وإعداد القاعدة القانونية.

تتميز املنظومة الترشيعية اليوم بالتضخم الترشيعي الناتج عن تعدد جماالت التدخل وتعدد وتنوع املتدخلني يف املسار 
الترشيعي. يف تونس يمكن تفسري التضخم الترشيعي بام يستدعيه االنتقال الديمقراطي من قوانني وقواعد جديدة حتدد 
مالمح اجلمهورية الثانية. هذا باإلضافة إىل منظومة قانونية موروثة وسارية املفعول وغري متالئمة يف معظم األحيان مع 

الدستور اجلديد ومع ضوابط الفصل 49.

من هنا وجب الرجوع إىل مميزات القاعدة التي تصوغها السلطة الترشيعية خاصة يف جمال احلدّ من احلقوق واحلريات، 
قة  إذ بيّنت جلنةحقوق اإلنسان أن القاعدة القانونية املتعلقة باحلقوق واحلريات جيب أن تتميز بام يكفي من الوضوح والدّ

بشكل يسمح للفرد بتعديل سلوكه عىل ضوئها.
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سلو احلمروين

فقه قضاء  الدستورية اإلسبانية52، نجد  املحكمة  فإىل جانب  املقارن نفس االجتاه،  الدستوري  القضاء  فقه  اجته  كام 
مستقر للمجلس الدستوري الفرنيس وما أقره يف قرار4 أفريل/نيسان 2019 يذهب يف هذا االجتاه، إذ اعترب أن املرشع 

ملزم بتحديد جمال القوانني اجلزائية وبتعريف اجلرائم وعقوباهتا بصفة دقيقة وواضحة53.

السلطة التـأسيسية الفرعية �

يمنع الفصل 49 أن ينال أي تعديل دستوري من "مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة" بالدستور ويكون 
ن هذه احلقوق واحلريات من الرتاجع وهو ما نعربّ عنه بمبدأ عدم الرتاجع. بذلك قد حصّ

وهنا ال بد من االنتباه إىل دور القايض الدستوري يف هذا املجال، فهو الذي سيبدي رأيا فيام إذا كانت مبادرة التعديل 
ال تتعلق "بام ال جيوز تعديله" بام فيها تعديل الفصل 49 نفسه54.

كام سيقوم القايض الدستوري بتأويل ما قصدته السلطة التأسيسية بفعل "ينال" فهل يُفهم منه احلد والتقليص أم النيل 
بمعنى النفي أو اخلرق. 

واملواطنات  "للمواطنني  الدولة تضمن  أن  الدستور عىل  من   21 الفصل  من  الثانية  الفقرة  تنص  السياق،  نفس  يف 
من  الثاين  بالباب  الواردة  الفصول  تنص  كام  الكريم"  العيش  أسباب  هلم  وهتيئ  ة،  والعامّ الفردية  واحلريات  احلقوق 

الدستور عىل ضامن الدولة للحقوق واحلريات.

 ولئن ال نجد يف الفصول املذكورة تنصيصا رصحيا عىل مبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان، فإن ذلك 
ال يمنع من اعتبار أن ضامن الدولة للحقوق واحلريات ال يسمح بالرتاجع عنها. كام أن التنصيص يف بعض الفصول عىل 

محاية هذه احلقوق واحلريات وتطويرها ودعمها يؤسس ملبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان55. 

القاضي  �

ينص الفصل 49 يف هناية فقرته األوىل عىل أن "تتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك". 
ويمكن القول انطالقا من هذه الصياغة أن اهليئات القضائية بكل أصنافها معنية بالفصل 49 باعتبارها اجلهة التي  تسلط 

رقابة عىل احرتام الرشوط األساسية للفصل 49 من عدمها.

سبق وأن تعرضنا لدور القايض الدستوري يف مراقبة ما يمكن تنقيحه وهو هنا يراقب السلطة التـأسيسية الفرعية. 
لكن القايض الدستوري يراقب أيضا دستورية القوانني ومشاريع القوانني .

فالقايض أُعترب تقليديا بأنه حامي احلقوق واحلريات سواء تعلق األمر بالقايض اإلداري أو بالقايض العديل.

2000 أن القوانني التي يصعب تأويلها لعدم وضوحها حتدّ ال فقط من نجاعة احلقوق  30 نوفمرب/ترشين الثاين  52  اعتربت املحكمة الدستورية يف 
األساسية لكن أيضا من األمن القانوين. 

 Voir Malaurie (Ph.), «L’intelligibilité des lois», Pouvoirs, n°114, 2005, pp.131-137. Martens (P.), «Y a-t-il des principes   53
généraux de valeur constitutionnelle ?», in. Mélanges Jacques Van Compernolle, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 387-407.
Milano (L.), « Contrôle de constitutionnalité et qualité de la loi», R.D.P, n°3, 2006, pp.637-671.

54  أنظر الفصل 144 فقرة أوىل: كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس جملس نواب الشعب عىل املحكمة الدستورية إلبداء الرأي يف كوهنا 
ال تتعلق بام ال جيوز تعديله حسبام هو مقرر هبذا الدستور.

55  الفصول 46 و47 و48 من الدستور،  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد أن الفصل 46 ينص عىل التزام الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة بام يقيم 
الدليل عىل وجود أحكام تؤسس ملبدأ عدم الرتاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان يف الدستور.
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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

ينصّ الفصل 102 من الدستور أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، 
49 ومبدئه األسايس املتعلق  ومحاية احلقوق واحلريات"، وهو ما يفتح الباب للقضاة مجيعا أمام تطبيق فلسفة الفصل 

بالتناسب عىل النزاعات التي تطرح أمامهم والتي تستدعي حتام تأويلهم للقانون.

المؤسسات ا®خرى المعنية بالفصل 49 �

برضورة  القضائية  والسلطة  الترشيعية  والسلطة  الفرعية  التأسيسية  السلطة  األصلية  التأسيسية  السلطة  ألزمت  اذا 
احرتام مقتضيات الدستور، فإنّ الفصل 49 يعني من باب أوىل وأحر مجيع املتدخلني يف جمال وضع حدود للحقوق 

واحلريات  وباخلصوص:

أيضا من خالل ممارستها  � القوانني لكن  إعداد مشاريع  ملا هلا من دور جوهري ال فقط يف  التنفيذية،  السلطة 
للسلطة الرتتيبية.

منه  �  125 الفصل  هلا  أسند  الدستورية  اهليئات  من  جمموعة  الدستور  أنشأ  فقد  املستقلة،  العمومية  اهليئات 
وظيفة دعم الديمقراطية، كام أسند املرشع رصاحة إىل هيئات عمومية أخر دور محاية حقوق وحريات معيّنة 
"منع التعذيب، منع االجتار بالبرش، محاية املعطيات الشخصية، النّفاذ إىل املعلومة..."، وهي معطيات جتعل من 
نها من االضطالع بدورها دون التضحية  اهليئات العمومية املستقلة حتتاج حتام إىل قراءة عملية للفصل 49 متكّ

.ببعض احلقوق حلامية حقوق أخر

داخل  � السلطات  توزيع  يف  هامة  مكانة  املحلية  للسلطة  أصبحت   2014 دستور  فمنذ  املحلية،  اجلامعات 
االختصاصات  توزيع  طريقة  فإنّ   ،2011 بعد  ما  مطالب  أهمّ  من  الالمركزية  كانت  وإن  دة.  املوحّ الدولة 
املحيل، ونظرا  باحلكم  بلدنا  العديد من اإلشكاليات. وباعتبار حداثة  أن تطرح  املركزي واملحيل يمكن  بني 
املحلية  القرارات  بعض  بتأثري  عالقة  يف  وخاصة  االختصاص  بتوزيع  عالقة  يف  ي  املتبقّ الغموض  بعض  إىل 
(أو/ واجلهوية مستقبال) عىل التمتع باحلقوق واحلريات الدستورية، وجب تسليط الضوء عىل اإلشكاليات 

املطروحة يف هذا املجال.

جمال  � أكثر ضامنات يف  إىل  فع  الدّ دورا حاسام يف  تونس  واملنظامت يف  اجلمعيات  لعبت  حيث  املدين،  املجتمع 
احلقوق واحلريات وهي بالتايل معنية بكل اآلليات املتعلقة بتقييد هذه احلقوق. لذلك يتجه متكني املجتمع املدين 
من فهم آليات الفصل 49 ومن األدوات الرضورية التي حيتاجها يف عملية تقييم وضع احلقوق واحلريات ويف 

القيام بعمليات املنارصة عىل أساس الفصل 49.

ملختلف  املوجهة  العملية  األدلة  من  جمموعة  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  أنجزت  الغرض،  هلذا 
الفاعلني يف املجال السيايس والقانوين واحلقوقي واملؤسسايت، وسيقع ختصيص كل متدخل بدليل مستقل.

يأيت هذا املرشوع يف إطار دعم تركيز دولة قانون تكون قائمة عىل احرتام احلقوق واحلريات ال فقط من قبل السلطة 
الترشيعية التي تبدو املعنية األوىل بالفصل 49، لكن من قبل كل الفاعلني يف جمال احلقوق واحلريات. فلقد أقرت اللجنة 
األممية حلقوق اإلنسان بأن مبدأ التناسب جيب أن يقع احرتامه من قبل القانون الذي يقر بتحديدات للحقوق لكن أيضا 
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بالنسبة للسلط اإلدارية والقضائية املسؤولة عن تطبيق القانون..."56.

القانون  تبني  تركيز حمكمة دستورية رغم  إىل  بعد  ل  تتوصّ الدستورية ومل  بناء مؤسساهتا  تونس  تستكمل  مل 
املنظم هلا.

السمعي  اإلعالم  هيئة  وهي   ،األخر اهليئات  تركيز  إىل  ل  تتوصّ مل  لالنتخابات،  املستقلة  العليا  اهليئة  وباستثناء 
البرصي، هيئة حقوق اإلنسان، هيئة التنمية املستدامة ومحاية حقوق األجيال القادمة، هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة 
الفساد. وقد يكون هلذا البطء يف تركيز املؤسسات أثر عىل محاية احلقوق واحلريات الدستورية ووجب التوقّي من احلد 
من هذه احلقوق بصورة اعتباطية (arbitraire)  ومتكني أكثر ما يمكن من الفاعلني من آليات عملية تسمح هلم باحرتام 

مقتضيات الفصل 49 والتايل احرتام احلقوق واحلريات الدستورية.

ولئن تضمن الدستور التونيس أغلب احلقوق واحلريات العامة والفردية، فإن تنزيل هذه احلقوق واحرتامها بصورة 
فعلية يقف عىل عدة عوامل أمهها :

تأويل السلطة الترشيعية، املسؤولة عن سن القوانني، للفصل 49 ومقتضياته، •
تأويل السلطة التنفيذية، التي تعد مشاريع القوانني وتنفذها، للفصل 49 ومقتضياته، •
تأويل القايض الدستوري والقايض اإلداري للفصل 49 نفسه وملشاريع القوانني أو القوانني املطروحة عىل أنظاره، •
قبول القايض العديل بمبدأ إعامل الفصل 49 من عدمه، •
تأويل الفاعلني يف جمال السلطة املحلية للفصل 49 ومقتضياته، •
وعي اهليئات العمومية املستقلة املختصة (الدستورية وغري الدستورية) بأمهية الفصل 49 كأداة ملراقبة تدخالت  •

السلطات التقليدية يف جمال حقوق اإلنسان،
واحلريات  • احلقوق  احرتام  ملراقبة   49 الفصل  آلية  عىل  االعتامد  برضورة  املدين  املجتمع  مكونات  خمتلف  وعي 

وألعامل املنارصة التي تقوم هبا يف هذا املجال. 

جمال  يف  واخلرباء  اخلبريات  من  جمموعة  مع  بالتعاون  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  اختارت  لذلك 
الترشيعية،  السلطة  49 وهم:  بالفصل  املعنيني  العملية ألهم  األدلة  تقديم عدد من  اإلنسان  القانون ويف جمال حقوق 
السلطة التنفيذية، القايض الدستوري، القايض اإلداري، القايض العديل، اجلامعات املحلية، اهليئات العمومية املستقلة 

واملجتمع املدين.

هتدف هذه األدلة إىل إعانة الفاعلني يف هذا املجال عىل فهم مقتضيات الفصل 49 وعىل حسن تطبيقها وذلك انطالقا 
من أمثلة عملية مبسطة لكنها دقيقة من حيث حمتواها وثرية من جهة اعتامدها عىل املنظومات القانونية التي سبقتنا يف 

حتديد ضوابط احلقوق واحلريات.

ويتنزل الدليل املتعلق بالقايض الدستوري يف هذا اإلطار.

 C’est nous qui traduisons, Observation générale n° 27, 1999 à propos de l’article 12 : « Le principe de la proportionnalité  56
 doit être respecté non seulement dans la loi qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives
 et judiciaires chargées de l’application de la loi. Les États devraient veiller à ce que toute procédure concernant l’exercice
 justi�ant l’application de mesures».  de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons
 restrictives soient fournies
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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

ونتمنى أن جيد القارئ يف هذا الدليل ما يمكنه االستجابة لتطلعاته املتعلقة باحلرص عىل احرتام احلقوق واحلريات 
الدستورية التي ستنحت حتام مالمح الديمقراطية التونسية الناشئة.
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دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور3

ح التقديم العام أنّ الفصل 49 ال يتوجه فقط إىل املرشع كام يبدو ذلك من عباراته  سبق أن وضّ
القضائية  "تتكفل اهليئات  القايض بصورة عامة، فقد نصّ الفصل عىل أن  الرصحية لكن أيضا إىل 

بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك".
يكون دور  األفراد -وهنا  متأتية من  التأسيسية  السلطة  اهتامم  االنتهاكات موضوع  تكون  وقد 
القايض العديل أساسيا يف محاية احلقوق واحلريات الدستورية- وهو ما يمثل موضوع دليل مستقل 
محاية  خالل  من  اإلداري  القايض  يتدخل  حيث  عموما  التنفيذية  السلطة  أو  اإلدارة  من  أو  بذاته، 
بمقتىض عمل  االنتهاك  يكون  أن  يمكن  دليل خاص. كام  أيضا موضوع  يمثل  ما  الرشعية، وهو 

ترشيعي، وهنا يكون أيضا دور القايض الدستوري حموريا.

بعد فرتات هامة تمّ فيها اعتبار القايض جمرد ناطق بالقانون عمال بنظرية مونتسكيو للتفريق بني 
السلط، أصبح للقايض الدستوري دور جوهري يُعدّ من معايري دولة القانون.

الكثري من الصدّ قبل  القوانني  الدور سهال، إذ القت مراقبة دستورية  املرور إىل هذا  ومل يكن 
فا من أن تكون املحاكم الدستورية غرفا ثالثة تغريّ وتراقب إرادة  احلرب العاملية الثانية وذلك ختوّ
الشعب دون أن يكون هناك رقيب عليها. ولعلّه من اجلدير التذكري بأن ضامن علوية الدستور عن 
طريق رقابة قضائية مل يشهد نفس التطور يف أوروبا ويف أمريكا. ففي حني قبلت املحكمة العليا 
األمريكية يف قرار "ماربوري ضد ماديسون" مبدأ الرقابة، بقيت الدول األوروبية متشبثة ومكتفية 

بالرقابة السياسية رغم نداء الفقهاء برضورة الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني1.
ن القايض الدستوري من فرض احرتام املقتضيات  بعد تركيز املحاكم الدستورية يف أوروبا، متكّ
الدستورية، وهو ما ساعد عىل بناء دولة القانون يف العديد من األنظمة رغم حداثة عهدها بالتجربة 

الديمقراطية.  
ر دور القايض الدستوري من مراقب للسلطة  ولعلّه من املهم يف هذا اإلطار اإلشارة إىل تطوّ
وإرجاعها  الالدستورية  للقوانني  رفضه  طريق  عن  وذلك  السلبي  املرشع  دور  إىل  الترشيعية 

للمجلس النّيايب.
ومع تطور النظريات املتعلقة بالتأويل وخاصة منها النظرية الواقعية للتأويل، أصبح للقايض 
الدستوري اليوم دور خالق وإنشائيّ وذلك من خالل قيامه بوظيفته األساسية وهي ضامن علوية 

الدستور2.
ما  فبقدر  القانونية.  األنظمة  بحسب  خيتلف  اإلنشائي  الدور  هذا  بأن  أيضا  التذكري  ويمكن 

1  هذا ما كتبه الفقيه النمساوي هانس كلسان منذ سنة 1928 يف مؤلفه حول الضامن فقه القضائي للدستور .
 TROPER Michel, « Une théorie réaliste de l’interprétation », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF,  2  أنظر
Léviathan, 2001.
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بالسوابق  للقانون من خالل االلتصاق  الفعيل  املنشئ  األنقلوساكسونية  البلدان  القايض يف  يعترب 
الرومانية (Romano-germaniques) ملتصقا بنص  القايض يف األنظمة  يعدّ  ما  بقدر  القضائية، 

القانون. 
ارتبط إقرار الدور االنشائي واخلالق للقايض الدستوري إذن بتطور األنظمة القانونية وبتشعب 
املقتضيات الدستورية. فالدستور كوثيقة منظمة للسلط وضامنة للحرية ال يمكن أن تكون بطبعها 
لة ودقيقة، إذ تكتفي أغلب الدساتري باخليارات السياسية واملجتمعية الكرب دون اخلوض يف  مطوّ

اجلزئيات.
لذلك وجد القايض الدستوري نفسه جمربا عىل البحث عن املعنى املقصود من هذه العبارة أو 
ن  ة حتديد خياره أمام تعدد املعنى للنص الواحد بل وللعبارة الواحدة أحيانا. لقد مكّ تلك ومن ثمّ
الدور اإلنشائي واخلالق للقايض الدستوري من توسيع مد احلقوق واحلريات املحمية دستوريا. 
كمثال لذلك، نذكر ما قام به القايض الدستوري الفرنيس من خالل خلقه لفكرة الكتلة الدستورية 
دستور  نصّ  هو  املرجع  كان  أن  فبعد  القوانني.  دستورية  من  للتثبت  أهيا  يعود  مرجعية  كأحكام 
أيضا  بل   1958 لسنة  الفرنيس  الدستور  عىل  فقط  ال  حتتوي  الدستورية  الكتلة  أضحت    ،1958
عىل توطئة دستور 1946 وعىل اإلعالن الفرنيس حلقوق االنسان واملواطن وعىل املبادئ األساسية 
ن القايض الدستوري من بناء فلسفة قائمة عىل  املعرتف هبا بمقتىض قوانني اجلمهورية. من هنا متكّ

املزيد من احلقوق واحلريات وهو ما جعل من نص الدستور نصا حيا مواكبا لعرصه. 
لكن قد خيشى البعض هذه السلطة التي يمكن أن تُر عىل أهنا "فوق ترشيعية" أو بكوهنا خمالفة 
القايض  وظيفة  متيز  التي  اخلصوصيات  من  العديد  أن  إالّ  املرشع،  عنها  عربّ  كام  الشعب  إلرادة 
تسمح  التي  اجلامعية  الصبغة  أوال  نجد  اخلصوصيات  هذه  من  التخوف.  هذا  تفنّد  الدستوري 
بالتفكري وباملداولة بني قضاة ال حيملون بالرضورة نفس الفكر ونفس املوقف من مسألة دستورية 
ا الضامنة  ن من عقلنة النقاش الدستوري واشرتاطه بالربهنة وباإلقناع املتبادل. أمّ ما، وهو ما يمكّ
ل هذا التعليل عمال  الثانية فتتعلق بواجب التعليل املحمول عىل القايض الدستوري، حيث يشكّ

منهجيا وعلميا يقي من التخوفات املتعلقة بحكومة القضاة3.
وبالتايل  القانون  لدولة  معيارا  أصبحت  القوانني  دستورية  رقابة  أن  عىل  اليوم  الفقهاء  جيمع 
اإلرادة  تعربّ عن  القوانني ألهنا  رقابة عىل  تسليط  بعد سنوات من رفض  الدستور  لعلوية  معيارا 
العامة وألهنا تتأتى من سلطة ذات مرشوعية انتخابية. يف تونس، كانت املطالبة بإرساء هيئة ملراقبة 
دستورية القوانني مطروحة منذ مناقشات املجلس القومي التأسييس  إلعداد دستور 1959، لكن  
الذهاب يف هذا  أمام  عائقا  ال  الشعب شكّ مبدأ سيادة  إىل جانب  الدولة وسلطتها  تركيز  هاجس 

اخليار.

3  أنظر سلسبيل القليبي، تعليل قرارات اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني، األيام الدراسية عبد الفتاح عمر، جانفي/كانون الثاين 2018، 
بصدد النرش.
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املرشع  لرتاقب  مستقلة  قضائية  هيئة  إرساء  عىل  ذلك  إثر  حترص  مل  االستقالل  دولة  أنّ  غري 
د خروقات دستور 1959. ولتضمن علوية الدستور وذلك ألسباب سياسية، وهو ما أدّ إىل تعدّ

القوانني  دستورية  يف  بالنظر  اختصاصها  املحاكم  رفض  وأمام  الدستوري،  للقضاء  غياب  يف 
متعللة بخرق الفصل بني السلط عند تدخل القضاء يف السلطة الترشيعية وبضامن رئيس اجلمهورية 
الحرتام الدستور، أصبح دستور 1959 مرتبطا  بإرادة شخص رئيس اجلمهورية، وهو ما ساهم 

بشكل كبري يف  تنحية الرئيس بورقيبة عن احلكم.
رغم ذلك، كان لبعض القضاة الشجاعة لقبول فكرة مراقبة دستورية القوانني عن طريق الدفع، 
أي عندما يثري طرف يف قضية ما أمام القايض العديل أن القانون الذي يراد أن ينطبق عليه هو غري 
ت  دستوري. طرحت املسألة حول قانون 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1957 املتعلق باجلمعيات، إذ أقرّ
حمكمة االستئناف بتونس4جواز نظر القايض العديل يف الدفع بعدم دستورية القوانني، لكنها أقرت 

أن قانون 7 نوفمرب/ترشين الثاين 1957 ال يتعارض مع الدستور.
سنة 1987، صدر حكم ابتدائي أقرّ اختصاص القايض العديل بالنظر يف دستورية القوانني جاء 
يقوم عىل  الذي  القضاء  الدفع هي: «من طبيعة عمل  القوانني عن طريق  أن مراقبة دستورية  فيه 

تطبيق القانون عىل معناه الواسع»، لكنه أقرّ فيام بعد بدستورية القانون املتعلق باجلمعيات.
احلكم  بسوسة  االستئناف  حمكمة  أقرت   ،1988 أفريل/نيسان   11 يف  الصادر  قرارها  ويف 
االبتدائي يف خصوص حقها يف البت يف الدفع بعدم دستورية القوانني، معتربة أن ذلك ال يمسّ 
ن وزير  بقاعدة تفريق السلط، كام اعتربت أنّ القانون موضوع الدعو خالف الدستور عندما مكّ

الداخلية من احلقّ يف رفض تأسيس اجلمعيات.
كان هذا احلكم حماولة أوىل من بعض القضاة العدليني لتدارك ما سكت عنه الدستور وحماولة 
التوجه  هذا  الرتاجع عن  تمّ  أنه  إالّ   ،الدعو القائمة عن طريق  الرقابة  حلامية علويته من خالل 
أن  التعقيب  حمكمة  اعتربت  إذ   1988 جوان/حزيران   1 يف  خ  املؤرّ التعقيبي  القرار  صدور  مع 
دستورية  يف  النظر  اختصاص  قضائية  هيئة  أي  منح  عىل  رصاحة  ينصّ  «مل  الدستور التونيس: 
القيام  أن  القوانني، «ذلك  العادي مراقبة دستورية  للقايض  أنه ال حيق  بالتايل  القوانني، واعتربت 
هبذه املهمة يؤدي-حسب املحكمة- إىل جتاوز القايض لسلطاته وإىل االخالل بمبدأ الفصل بني 
السلط». رغم ذلك، كانت هذه احلقبة مهمة لد السلطة احلاكمة لتعي مد أمهية مراقبة دستورية 
يت املجلس  مّ القوانني وعالقتها باحلقوق واحلريات، فكان أن أقدمت عىل إنشاء هيئة استشارية سُ

الدستوري.
16 ديسمرب/ املؤرخ يف   1987 لسنة   1414 الرئايس عدد  األمر  بموجب  املجلس  إحداث  تمّ 

 1990 لسنة   39 عدد  القانون  خالل  من  القانوين  تكريسه  يف  التدرج  وتمّ   ،1987 ل  األوّ كانون 

ل 1982. 4  قرار استئنايف مؤرخ يف 21 ديسمرب/كانون األوّ
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يف  املؤرخ  الدستوري  والقانون   1995 الثاين  نوفمرب/ترشين   06 يف  املؤرخ  الدستوري  والقانون 
ل 1997 5، ثمّ القانون الدستوري املؤرخ يف 01 جوان/حزيران 2002 6. 27 أكتوبر/ترشين األوّ

لكن رغم هذا التدرج وبعض املجهودات لضامن علوية الدستور، بقي املجلس الدستوري دون 
ن من محاية احلقوق واحلريات من هتديدات السلطة الترشيعية وذلك  الرشوط املوضوعية التي متكّ

لغياب استقاللية املجلس والنتفاء الصفة القضائية عنه رغم إلزامية آرائه.
املجلس  عن  التخيل  تمّ  الثانية،  اجلمهورية  وقيام   2014 الثاين  جانفي/كانون   27 دستور  مع 
118) ختتص دون سواها  (الفصل  الدستورية كهيئة قضائية مستقلة  املحكمة  الدستوري وإقرار 

بمراقبة دستورية:
مشاريع القوانني، •
 مشاريع القوانني الدستورية، •
 املعاهدات التي يعرضها عليها رئيس اجلمهورية، •
القوانني التي حتيلها عليها املحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد اخلصوم، •
 والنظام الداخيل ملجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس املجلس. •

كام ختتص املحكمة الدستورية بإعالن حالة الشغور يف رئاسة اجلمهورية وبإعفاء هذا األخري، 
يف  البت  يف  اختصاصها  جانب  إىل  احلكومة،  رئيس  وبني  بينه  تقع  قد  التي  النزاعات  يف  وبالنظر 

استمرار احلالة االستثنائية التي نصّ عليها الفصل 80 من الدستور7.
محاية  يف  القضاء  دور  وعىل  للمحكمة  القضائية  الطبيعة  عىل  التأسيسية  السلطة  دت  أكّ ولقد 
إقامة  تضمن  مستقلة  سلطة  "القضاء  أنّ  اعترب  الذي   102 الفصل  خالل  من  واحلريات  احلقوق 
ال  مستقل  "القايض  وأنّ  واحلريات"  احلقوق  ومحاية  القانون،  وسيادة  الدستور،  وعلوية  العدل، 

سلطان عليه يف قضائه لغري القانون".
للمحكمة  مستقل  قسم  ختصيص  فإنّ  القضائية،  السلطة  كافة  وهيمّ  ا  عامّ الفصل  كان  لئن 
 ص أمهية هذا اهليكل القضائي وخصوصيته مقارنة مع اهلياكل القضائية األخر الدستورية يلخّ

ص هلا قسم جيمع بينها8.  التي خصّ
"تنظيم املحكمة الدستورية واإلجراءات املتبعة  ة ضبط  124 إىل املرشع مهمّ كام أحال الفصل 
لدهيا والضامنات التي يتمتع هبا أعضاؤها"، وهو ما جاء به القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 

الدراسات  الدستوري، مركز  للقانون  التونسية  الذكر األربعني إلصداره، اجلمعية  التونيس يف  الدستور  الدستور،  أنظر رافع بن عاشور، محاية    5
والبحوث االقتصادية واالجتامعية، تونس 2000، ص، 200 وما بعدها.

6  حممد كامل رشف الدين: "مراقبة دستورية القوانني واحلقوق األساسية"، املجلة القانونية التونسية 2007، ص253-229.
7  متكن احلالة االستثنائية التي نصّ عليها الفصل 80 رئيس اجلمهورية من اختاذ كل ما يراه من تدابري تضمن عودة السري العادي لدواليب الدولة يف 
، لذلك يصبح للقايض الدستوري دور حموري من  ا من احلقوق واحلريات أو حتى تعليقها ألجل معنيّ أقرب اآلجال وقد تتضمن هذه التدابري مسّ

خالل احلكم باستمرار احلالة من عدمه. 
8  خصص القسم األول للقضاء العديل واإلداري واملايل.
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د القانون تفاصيل  ل 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية. ولئن حدّ املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
الدستورية9  املحكمة  قانون  من  األول  الفصل  نعترب  أننا  إال  واالختصاص،  والتنظيم  الرتكيبة 

تلخيصا للفلسفة العامة التي تقوم عليها رقابة الدستورية يف األنظمة الديمقراطية:

اجلمهوري  للنظام  وحامية  الدستور  ة  لعلويّ ضامنة  مستقلة  قضائية  هيئة  الدستورية  "املحكمة 
هبذا  واملبيّنة  بالدستور  املقررة  وصالحياهتا  اختصاصاهتا  نطاق  يف  واحلريّات  وللحقوق  الديمقراطي 

القانون". 

هذا فضال عن أنّ لرقابة الدستورية يف تونس دور تأسييس ال بمعنى السلطة التأسيسية األصلية 
د  أو الفرعية، لكن بمعنى ما يتمتع به القايض الدستوري من صالحيات تأويلية لدستور يتسم بتعدّ

.املعنى أحيانا وبالغموض أحيانا أخر
تكتيس رقابة القايض الدستوري يف تونس صبغة عامة وجمردة بقدر عمومية القاعدة القانونية 
وجتريدها عندما يتعلق األمر بالنظر يف دستورية مشاريع القوانني. لكن القايض الدستوري مطالب 
نه من الوقوف  أيضا بالنظر يف دستورية القوانني من خالل الدفع بعدم الدستورية، وهو ما سيمكّ
عىل الوضعيات اخلاصة حتى إن كان املطلوب منه إقرار الدستورية من عدمها وليس حلّ النزاع 

.املعروض عىل املحاكم األخر
بالرجوع اىل مجيع العنارص املذكورة أعاله، نعترب أنّ الدليل املوجه للقايض الدستوري التونيس 
ن هذا  واملتعلق باحلقوق واحلريات الدستورية التي سيضمنها بعد تركيز املحكمة الدستورية سيمكّ
األخري من بعض أدوات التحليل املتعلقة باحلقوق واحلريات وبتحديد ضوابطها التي وردت يف 

ستور. الفصل 49 من الدّ
يقرتح الدليل إذن التعرض إىل آليات تطبيق الفصل 49 من قبل خطّ الدفاع األول عن احلقوق 

واحلريات الدستورية.
لذلك نقرتح فيام ييل التعرض ألهم اإلشكاليات املتعلقة برقابة الدستورية من منظور القاعدة 
نا هنا وهي الفصل 49 من الدستور، مع العلم أن مناقشة هذه املسائل ال  املرجعيّة األساسيّة التي هتمّ
هتمّ فقط القايض الدستوري املسؤول املبارش عن الرقابة، بل هتم أيضا مجيع املتدخلني واملساعدين 

الذين تعرض هلم القانون املنظم للمحكمة الدستورية يف تونس10.

ل 2015  املتعلق باملحكمة الدستورية. 9  القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
ل 2015 واملتعلق باملحكمة الدستورية عىل ما ييل  10  ينص الفصل  39 من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
"يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين خمتصني يف القانون، كام يمكنها اللجوء إىل خرباء وخمتصني من ذوي الكفاءة لالستعانة هبم يف املسائل 

املعروضة عليها وفق الترشيع اجلاري به العمل"، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 املؤرخ يف 8 أوت/آب 2015.
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وبالرجوع إىل الفصل املذكور، يمكننا حرص هذه اإلشكاليات يف مخسة  أجزاء:
الدستورية  الرقابة  خالل  من  واحلريات  احلقوق  محاية  يف  الدستوري  القايض  دور  اجلزءاألول- 

اخلارجية.
؟  اجلزء الثاين- كيف يتثبت القايض الدستوري من رشط عدم املساس بجوهر احلقّ

اجلزءالثالث - محاية القايض الدستوري للحقوق واحلريات من خالل رقابته عىل عالقة مرشوع 
القانون أو القانون باهلدف املراد محايته (أو رشط الرضورة اخلارجية). 

اجلزء الرابع - دور القايض الدستوري يف فرض احرتام التناسب بني الضوابط وموجباهتا: من أجل 
فقه قضاء قائم عىل اختبار التناسب.

اجلزء اخلامس- دور القايض الدستوري يف ضامن رشط عدم الرتاجع عن احلقوق واحلريات.
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دور القاضي الدستوري في حماية الحقوق والحريات 
من خالل الرقابة الدستورية الخارجية

الجزء ا®ول
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عىل عكس الرقابة الداخلية التي تُعنى أساسا بمحتو النص، نعني بالرقابة اخلارجية تلك التي 
هتمّ أوال مسألة االختصاص، وهو ما نعربّ عنه بالتحفظ الترشيعي (القسم األول). لكن القايض 
الدستوري ال يكتفي هبذه الرقابة التي أحاله إليها الفصل 49 من الدستور، بل إنه يسلّط أيضا رقابته 

عىل مد احرتام املرشع إلجراءات سنّ  القوانني (القسم الثاين).

القسم  ا®ول
 رقابة الدستورية تقتضي رقابة احترام التحفظ التشريعي

وحتيلنا  بقانون.  إالّ  وممارستها  واحلريات  احلقوق  ضوابط  حتديد  يتم  أال   49 الفصل  يقتيض 
يل يراقبه القايض الدستوري يتعلق بام يسميه الفقه بالتحفظ  هذه املقتضيات إىل رشط أسايس وأوّ

الترشيعي.
يمكن تعريف التحفظ الترشيعي بحسن تطبيق املرشع لالختصاصات الترشيعية التي أسندها 
له الدستور، وهو ما يعني أوال رضورة الترشيع يف املجاالت التي نصّ عليها الدستور ولكن كذلك 
"حسن الترشيع" حتى ال تكون سوء صياغة النص القانوين مدخال إلفراغ اختصاص املرشع من 

حمتواه.

الفرع  ا®ول - القاضي الدستوري وضمان احترام االختصاص التشريعي لتحديد 
ضوابط الحقوق والحريات وممارستها

يمنح الفصل 49 اختصاصا حرصيا للمرشع يف وضع حدود للحقوق واحلريات الدستورية. 
لذلك يبدو لنا جليا أن للقايض الدستوري دور جوهري يف مراقبة احرتام املرشع الختصاصه، إذ 
كلّام احرتم هذا األخري اختصاصه كلام قلّل من فرص  تدخالت السلطة التنفيذية يف هذا املجال.  
بمعنى أنه كلام أحسن املرشع استعامل صالحياته الترشيعية وقنّن بوضوح املجال الذي أُسند له، 

كلّام كان تدخل السلطة التنفيذية قليال أي مكتفيا بسلطة تنفيذ القوانني.
ولعل قاعدة انفراد املرشع باالختصاص يف جمال احلقوق واحلريات جتاوزت ما تقتضيه القوانني 

الداخلية لتصبح قاعدة مستقرة يف القانون الدويل حلقوق االنسان.
عىل مستو القوانني الداخلية املقارنة، نذكر مثال حرص املجلس الدستوري الفرنيس عىل محاية 

اختصاص املرشع معتربا ذلك من متعلقات النظام العام1.

 Voir Akacha (N.), Le pouvoir normatif du juge constitutionnel, thèse de doctorat, Tunis, 2017, non publiée,  1
p. 217.

عىل عكس الرقابة الداخلية التي تُعنى أساسا بمحتو النص، نعني بالرقابة اخلارجية تلك التي 
هتمّ أوال مسألة االختصاص، وهو ما نعربّ عنه بالتحفظ الترشيعي (القسم األول). لكن القايض 
 من الدستور، بل إنه يسلّط أيضا رقابته 
هتمّ أوال مسألة االختصاص، وهو ما نعربّ عنه بالتحفظ الترشيعي (القسم األول). لكن القايض 
 من الدستور، بل إنه يسلّط أيضا رقابته 
هتمّ أوال مسألة االختصاص، وهو ما نعربّ عنه بالتحفظ الترشيعي (القسم األول). لكن القايض 

49الدستوري ال يكتفي هبذه الرقابة التي أحاله إليها الفصل 49الدستوري ال يكتفي هبذه الرقابة التي أحاله إليها الفصل 49
عىل مد احرتام املرشع إلجراءات سنّ  القوانني (القسم الثاين).
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منذ قراره املؤرخ يف 27 جانفي/كانون الثاين 1967، رفض املجلس الدستوري ما يسمى عدم 
بأخر عن  أو  يتخىل املرشع بصورة  أن  السلبي (incompétence négative)  أي  االختصاص 
اختصاصه لفائدة السلطة الرتتيبية. فقد اعترب يف هذا القرار أن املرشع الذي حييل إىل اإلدارة حتديد 
عن  ختىل  قد  يكون  القضاة  نقلة  بعدم  تتعلق  ضامنات  دون  القضائيني  املستشارين  بعض  رشوط 

اختصاصه كام حدده الفصل 34 من الدستور.
ونجد اليوم فقه قضاء مستقر يتوىلّ من خالله القايض الدستوري الفرنيس التثبت من استعامل 

املرشع لكافة اختصاصاته وعدم التخيل عنها ولو جزئيا2.
نذكر يف هذا املجال ما أقرته اللجنة األممية حلقوق اإلنسان يف تعليقها العام حول حرية التعبري 

بالرجوع إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، حيث أقرت أن: 

ا حلقوق اإلنسان، فإن إدراج قيد ما يف قاعدة  ا خطريً "باعتبار أن أي تقييد حلرية التعبري يشكل انتهاكً
تقليدية أو دينية أو أي قاعدة عرفية أخر يتعارض مع العهد".

أما املحكمة األوروبية حلقوق االنسان، فقد أقرت يف العديد من قراراهتا رضورة التزام الدول 
األطراف بتحديد احلقوق واحلريات بمقتىض قانون كام تقتيض ذلك العديد من فصول االتفاقية 

األوروبية.

يف هذا االجتاه، نذكر ما أقرته املحكمة يف قرار "خان" ضد اململكة املتحدة عندما اعتربت أن التقاط 
الثامن من  الفصل  ينص عىل ذلك  بقانون كام  منظام  يكن  مل  الربيطانية  السلط  قبل  اهلاتفية من  املكاملات 
االتفاقية وذلك لغياب تنظيم ترشيعي الستعامل آالت التنصت، إذ أن آليات استعامل هذه اآلالت تقف 

فقط عىل توجيهات وزارة الداخلية التي مل تكن ملزمة قانونا وال متاحة للجميع 3.

عىل املستو الوطني،  نصّ الدستور التونيس وحتديدا الفصل 65 رصاحة عىل أن احلريات وحقوق 
املبادئ  العادي  القانون  ذكر ضمن جماالت  الفصل  نفس  لكن  أساسية.  قوانني  تتخذ شكل  اإلنسان 
األساسية لنظام امللكية واحلقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة 
والتهيئة الرتابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضامن االجتامعي، وهو ما يستدعي دورا هاما 
للقايض الدستوري يف الفصل بني ما للقانون األسايس وما للقانون العادي من جماالت خاصة إذا التجأ 

املرشع اىل احلدّ من احلقوق واحلريات بصورة مقنّعة أو غري مبارشة وذلك من خالل قوانني عادية. 

2  ملزيد من األمثلة، يراجع املرجع السابق ص 2017 وما بعدها.
 Le recours à un appareil d’interception des conversations téléphoniques par les autorités britanniques »  3
 n’était pas prévu par la loi au sens de l’article 8. Ceci, en raison de l’absence de système légal régissant
 l’emploi d’appareils d’écoute : les modalités de l’utilisation de ce matériel dépendaient en e�et simplement de
 directives du ministère de l’Intérieur qui n’étaient ni juridiquement contraignantes, ni accessibles au grand
public ». Khan c/ Royaume-Uni, Arrêt du 12 mai 2000.
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لقد اعترب األستاذ سليم اللغامين يف هذا املجال أنّ احلدّ من احلرية ال بدّ أن يكون بمقتىض قانون 
أسايس بام أنّ الفصل 65 من الدستور ينص عىل أنّ النصوص املتعلقة باحلريات وحقوق اإلنسان 
ة مزايا لعل أمهها وحدة النظام القانوين لشكل  تتخذ شكل قوانني أساسية4. توفر لنا هذه القراءة عدّ
احلقوق  أو  للحريات  حتديد  كل  بذلك  ويكون  احلقوق،  أو  للحريات  حتديدا  املتضمن  القانون 
واحلريات  للحقوق  إجرائي-  -بعضها  أكثر  محاية  يوفر  أن  شأنه  من  ممّا  أسايس،  قانون  بمقتىض 
تتم  القوانني األساسية  املصادقة عىل  أنّ  باعتبار  أو احلرية  للحد من احلق  أكرب  ويعطي مرشوعية 
باألغلبية املطلقة ألعضاء جملس نواب الشعب يف حني أنّ املصادقة عىل القوانني العادية تتم بأغلبية 

النواب احلارضين5.

أو  الوطني  الدستوري  القضاء  فقه  إليه  أن توصل  ما سبق  تدعيم  فيمكنه مستقبال  الدستوري،  القايض  أما 
املقارن حول عدم ختيل املرشع عن اختصاصه.

خالل  من  الدستوري  املجلس  أقره  ما  ذكر  يمكننا  الوطني،  الدستوري  القضاء  لفقه  بالنسبة 
الرأي عدد -71 2005 بخصوص بعض األحكام من مرشوع قانون املالية لسنة 2006:

"وحيث ودون اخلوض يف احتامل إقصاء األطراف اآلخرين املطالبني بالرضيبة حسب منطوق الفصل 
املالية وما قد يمثله ذلك يف تلك احلالة من عدم  54 من مرشوع قانون  بالفصل  69 املذكور واملضمن 
بقانون  واردة  أحكام  إىل  عادي  قانون  ضمن  حييل  أن  للمرشع  يسوغ  ولئن  فإنه  التقايض،  حلق  مراعاة 
بالقانون  الواردة  األحكام  منطوق  حدود  يف  يبقى  أن  جيب  ذلك  فإن  األحكام،  هبذه  التذكري  أو  أسايس 

األسايس دونام إضافة أو حذف أو تغيري".

 23 بتاريخ   2018-1 عدد  قرارها  اعتربت يف  فقد  القوانني،  ملراقبة دستورية  الوقتية  اهليئة  أما 
استثنائية  املتعلق بمنح عطلة   2017-78 القانون عدد  2018 حول مرشوع  الثاين  جانفي/كانون 

لألعوان العموميني املرتشحني لالنتخابات الرئاسية والترشيعية واجلهوية والبلدية أنه:

"حيث ينص الفصل 65 من الدستور عىل أن يتخذ القانون االنتخايب شكل قانون أسايس، وحيث 

القطاع اخلاص يرتبط ارتباطا وثيقا بالرتشح  العام أو  القطاع  أن إسناد عطلة استثنائية للمرتشحني من 
وخوض احلملة االنتخابية وهو ما يستوجب تنظيمه بقانون أسايس"6.   

4  أنظر سليم اللغامين، الفصل 49 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 يف ثامنية أسئلة، ص 103.
"يصادق جملس نواب الشعب باألغلبية املطلقة ألعضائه عىل مشاريع القوانني األساسية وبأغلبية أعضائه  أنه  64 من الدستور عىل  ينص الفصل   5

احلارضين عىل مشاريع القوانني العادية عىل أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث أعضاء املجلس.
ال يعرض مرشوع القانون األسايس عىل مداولة اجللسة العامة ملجلس نواب الشعب إالّ بعد ميض مخسة عرش يوما من إحالته عىل اللجنة املختصة". 

6  أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8، 28 جانفي/كانون الثاين 2018.
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ا القرار الثاين الذي راقب فيه القايض الدستوري احرتام املرشع الختصاصه، فهو القرار عدد  أمّ
2018/04 املؤرخ يف 4 سبتمرب/أيلول 2018 املتعلق بمرشوع قانون السجل الوطني للمؤسسات، 
أين اعتربت اهليئة أن إنشاء السجل الوطني للمؤسسات جيب أن يتخذ شكل قانون عادي وليس 
قانونًا أساسيًا. ورفضت بالتايل قبول مطاعن النواب الذين اعتربوا أن املرشوع يتناول املواد التي 

جيب أن تنظمها القوانني األساسية، وهي تنظيم العدل والقضاء وكذلك اجلمعيات.
واعتربت اهليئة، بترسع ودون تربير منطقي وقانوين، أن مرشوع القانون اخلاص بتعزيز شفافية 
"إذ مل يضف هذا القانون  املعامالت االقتصادية واملالية ال ينبغي اعتامده يف شكل قانون أسايس، 

قواعد جديدة تؤثر عىل تكوين اجلمعيات أو إجراءات تنظيمها أو إدارهتا".7
بتخيل املرشع عن اختصاصه لصالح  يتعلق  السابقني ال  القرارين  وجتدر اإلشارة أن موضوع 
سلطة أخر، بل بمد التزامه بالتصنيف الدستوري للحقوق واحلريات ضمن املسائل التي يتم 

تنظيمها بقانون أسايس.
املرشع  فيها  يتدخل  ال  التي  احلاالت  أساسا  فيهمّ  باالختصاص،  املتعلق  اآلخر  اجلانب  أما 
 ويرتكها بالتايل للسلطة التنفيذية. نذكر يف هذا املجال توجه فقه القضاء الدستوري إىل محاية قصو

الختصاص املرشع حتى إن تدخل هذا األخري يف جمال السلطة الرتتيبية8.
القايض  ه  توجّ خالل  من  املقارن  الدستوري  القضاء  فقه  إليه  ل  توصّ بام  هنا  التذكري  وجيدر 
الدستوري نحو توسيع جمال القانون أكثر ما يمكن حتى يتسنى له تسليط رقابته عىل املرشع. ونذكر 
ل إليه املجلس الدستوري الفرنيس من توسيع الختصاص املرشع الذي نصّ  يف هذا اإلطار ما توصّ

عليه الفصل 34 من دستور 1958 9.  
غري   أخر جماالت  ليشمل  القانون  من  املجال  هذا  الفرنيس  الدستوري  املجلس  ع  وسّ لقد 
مذكورة يف املادة 34، بام يف ذلك قوانني متديد حالة احلصار عىل النحو املنصوص عليه يف املادة 36 

من الدستور.
يتعلق  فيام  الدستوري  للمجلس  القضائية  السوابق  خالل  من  القانون  نطاق  توسيع  تمّ  كام 
املجلس  يوجه  هكذا  السلبي".  االختصاص  "عدم  يسمى  ما  حتى  أو  القانونية"  "بالتحفظات 
املتطلبات  احرتام  التي تضمن  القواعد  اإلدارية مهمة وضع  للسلطات  املرشع إلحالته  إىل  اللوم 

الدستورية، وال سيام احلقوق واحلريات األساسية.

 Cf, Hamrouni (S), La loi et les restrictions aux droits et libertés, actes du colloque, La loi, faculté de droit de  7
Sfax, avril 2019. À paraître.
8  أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني عدد 2017/2 بتاريخ 8 ماي/أيار 2017 املتعلق بمرشوع القانون عدد 50 لسنة 2016 املتعلق 

بالتخفيض يف املعلوم املوظف عىل تصدير الفضالت من احلديد وبعملية تصدير ظرفية إىل موىف سنة 2017. 
Cf. J. Trémeau, La réserve de loi : compétence législative et Constitution, Economica, P.U.AM., Ed. 1997  9
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التخيل  أجل  من  املرشع  عاقب  الذي  اإلسباين  الدستوري  القايض   لد املوقف  نفس  لوحظ 
عىل نطاق واسع وغري مدروس من اختصاصه لفائدة السلطة القضائية، أو يف ظل ظروف كانت 

غامضة للغاية لصالح السلطة املنظمة للحقوق واحلريات10.
أما يف أملانيا، فقد قام القايض الدستوري بدور كبري لبناء مالمح نظرية التحفظ الترشيعي بعد 
أن كان االختصاص احلرصي للمرشع هيمّ أساسا مبدأي احلرية وامللكية، إذ تمّ توسيع جمال تدخل 

القانون خارج هذين املجالني من خالل بعض القرارات املبدئية نذكر منها11:

        مثال عدد 1- قرار المحكمة الدستورية ا®لمانية المؤرخ في 14 مارس/آذار  1972 12

"القانون األسايس{الدستور} هو نظام من القيم (eine wertgebundene Ordnung) يعرتف بأن 
اهلدف النهائي جلميع القوانني هو محاية احلرية والكرامة اإلنسانية (...). تنص املادة 1، الفقرة 3 من القانون 
األسايس، عىل أن احلقوق األساسية هي قوانني وضعية تلزم السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية. فال يتم إذن احرتام هذه احلقوق األساسية إذا كان من املمكن، يف حالة تطبيق العقوبات، تقييد 
احلقوق األساسية بطريقة تعسفية أو تقديرية. (...) ال يمكن بالتايل تقييد احلقوق األساسية للسجناء إالّ 

.13"(nur durch oder aufgrund eines Gesetzes) بموجب القانون أو عىل أساس القانون

      مثال عدد 2- قرار المحكمة الدستورية ا®لمانية مؤرخ في 24 أكتوبر/تشرين ا®ّول 1975

"مل تعد الصيغة التقليدية املتأثرة باملفهوم الديمقراطي والليربايل للدولة يف القرن التاسع عرش، والتي 
ا فقط يف حالة "التدخل يف جمال احلرية أو امللكية" متالئام مع القانون  بموجبها يكون تدخل القانون رضوريً
أن  الواضح  األملاين...من  األسايس  للقانون  والربملاين  الديمقراطي  النظام  إطار  الوضعي يف  الدستوري 
وأن  قانون،  شكل  يتخذ  أن  جيب  مبارشة،  املواطنني  هتم  التي  األساسية  باملسائل  يتعلق  الذي  القرار، 

يتجاوز املعيار التقليدي لـ "التدخل" الذي يقع استخدامه عمليا"14.

إىل جانب رضورة تدخل املرشع، حرص القايض الدستوري األملاين عىل أمهية دقة القانون حتى 
ال يرتك جماال واسعا لتدخل السلطة التنفيذية.

 Hamrouni (S), la loi et les restrictions aux droits et libertés, actes du colloque, La loi, faculté de droit de Sfax,  10
avril 2019. À paraître.

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2020/03/30/section-1-lorigine-conceptuelle-de-la-theorie-de-la-  11
decision-substantielle-la-reserve-de-loi-gesetzesvorbehalt-du-vormarz/

 BVerfGE 33, 1 du 14 mars 1972 « Gefangenenpostentscheidung ». La décision concerne le rapport spécial qui  12
lie l’administration pénitentiaire et les prisonniers.

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2020/03/30/section-1-lorigine-conceptuelle-de-la-theorie-de-la-  13
decision-substantielle-la-reserve-de-loi-gesetzesvorbehalt-du-vormarz/. C’est nous qui traduisons.

.1975 octobre 28 Justizverwaktungsakt » du » 237 ,40 BVerfGE ،14   أنظر قرار املحكمة الدستورية األملانية، املرجع السابق
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الفرع الثاني - كيف يمكن للقاضي الدستوري مراقبة الشروط اÁجرائية للنص 
القانوني الذي يحّد من الحقوق والحريات؟

لعلّه من املفيد التذكري بأنّ رقابة القايض الدستوري عىل القوانني ال تكتفي بالتثبت من إعامل 
الترشيع.  يقتضيها  التي  اإلجرائية  للرشوط  احرتامه  من  التثبت  إىل  متتد  بل  الختصاصه،  املرشع 
وتكتيس هذه الرشوط أمهية بالغة يف جمال احلقوق واحلريات باعتبارها تتيح فرصة أخر للقايض 
إللزام املرشع ببعض الضامنات مثل االستشارة الوجوبية أو من خالل محاية املبادرة الترشيعية من 

كل تشويه.

الفقرة ا®ولى - رقابة الدستورية من خالل ضمان إجراء االستشارة الوجوبية 

ستوري اخلارجية أيضا إىل كافة إجراءات "صناعة" القانون، من  جيب أن متتدّ رقابة القايض الدّ
ما  غرار  عىل  استشارهتا  الدستور  يقتيض  التي  اجلهة  عىل  القانون  مرشوع  إحالة  من  التثبت  ذلك 
اقتضته الفقرة األوىل من الفصل 114 من الدستور التي أعطت اجللسة العامة للمجالس القضائية 
عليها  تعرض  التي  بالقضاء  املتعلقة  القوانني  ومشاريع  مقرتحات  يف  "...الرأي  إبداء  صالحية 

وجوبا".
وهو ما أقرته اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني يف رأهيا عدد 2015/2 املؤرخ يف 
2015 املتعلق بمرشوع القانون األسايس املتعلق باملجلس األعىل للقضاء عىل  8 جوان/حزيران 

النّحو التّايل:

األعىل  للمجلس  األسايس  القانون  مرشوع  بشأن  العديل  القضاء  هيئة  من  الرأي  إبداء  إنّ  "وحيث 
العام  النظام  له وثيق االرتباط بقواعد  فإنه إجراء جوهري  للقضاء ولئن كان يكتيس صبغة استشارية، 

الدستوري بحكم تعلّقه بصميم العمل القضائي".

إنّ ما انتهت إليه اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني من إقرار بأنّ اجلهة املبادرة بإحالة 
القانون عىل اجلهة التي أوجب الدستور استشارهتا، اهليئة الوقتية للقضاء العديل يف صورة احلال، 
هي اللجنة املختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها، رأي يمكن مناقشته ونقده ألنّ االستشارة 
حممولة عىل صاحب املبادرة الترشيعية وتكون سابقة إلحالة القانون عىل املجلس الترشيعي وجيب 
اإللزام  موضوع  باالستشارة  مرفقا  الشعب  نواب  جملس  عىل  املحال  القانون  مرشوع  يكون  أن 
بعد  تتمّ  الوجوبية  االستشارة  فإنّ  احلكومة،  عن  الترشيعية  املبادرة  صدور  صورة  ففي  القانوين. 
بلورة املرشوع وقبل عرضه عىل جملس الوزراء ليتداول يف شأنه بناء عىل رأي اجلهة أو اجلهات التي 
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تتم استشارهتا15. وهو ما انتهى إليه املجلس الدستوري بصفة ضمنية عىل نحو ما يبينه املقتطف 
من الرأي عدد 18-2005 للمجلس الدستوري املؤرخ يف 25 جويلية/متوز 2005 املتعلق بتنقيح 
وإمتام القانون عدد 64 لسنة 1991 املؤرخ يف 29 جويلية/متوز 1991 واملتعلق باملنافسة واألسعار 

موضوع املؤطر أدناه:

"وحيث لئن أقر املرشوع إمكانية استشارة جملس املنافسة حول مشاريع النصوص الترشيعية، فإن ذلك 
يتم بصفة اختيارية ومن جهة أخر قبل خضوعه إىل االجراءات املقررة بالدستور يف هذا اخلصوص طاملا 

أنّ العرض موكول إىل الوزير وقبل أن يتخذ النصّ شكله النهائي وقبل عرضه عىل جملس الوزراء...". 

نذكر أيضا الفصل 130 من الدستور املتعلق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف فقرته 
الثالثة التي تنص عىل أنه "تستشار اهليئة وجوبا يف مشاريع القوانني املتعلّقة بمجال اختصاصها"16. 
وهو أمر بيّنته اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني يف رأهيا عدد 2015/2 املشار إليه أعاله 

وذلك عىل النحو التايل:

املختصة  اللجنة  هي  العديل  للقضاء  الوقتية  اهليئة  قانون  مرشوع  بإحالة  املعنية  اجلهة  أن  "وحيث 
بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا املرشوع يكون لدهيا حني يبلغ فيه وضعا تتضح فيه 

مالحمه وتبدو مظاهره فيتيرس عندئذ للهيئة املذكورة االطّالع عليه وإبداء ملحوظاهتا يف شأنه"17.

تتجه املالحظة يف هذا الشأن أيضا أنّ اجلهة املستشرية جيب أن حتيل إىل اجلهة املستشارة كافة 
عنارص مرشوع القانون واإلشكاليات التي ستتداول فيها فيام بعد وهو ما أكده املجلس الدستوري 

الفرنيس يف قراره عدد 203-468 بتاريخ 3 أفريل/نيسان 2003 18.

 Cette solution est con�rmée par le guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires qui stipule :  15
 "Il revient au secrétariat général du Gouvernement de saisir le Conseil d’Etat des projets de loi. La saisine doit
 intervenir, sauf exception, au moins quatre semaines avant la date envisagée pour l’inscription du projet de loi au
 conseil des ministres. "la saisine du conseil d’Etat des projets de lois trouve son fondement dans l’article 39 de la
constitution.
16  أوجب الفصل 128 من الدستور أيضا استشارة هيئة حقوق اإلنسان يف مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها. نفس اليشء بالنسبة إىل الفصل 
باملسائل  املتعلقة  بالقوانني  املتعلقة  القوانني  "مشاريع  يف  القادمة  األجيال  وحقوق  املستدامة  التنمية  هيئة  استشارة  أوجب  الذي  الدستور  من   129
ا يمكن أن تأيت عىل خمتلف جماالت العمل الترشيعي. فال خيلو قانون  االقتصادية واالجتامعية والبيئية ويف خمططات التنمية". وهي عبارات واسعة جدّ
اليوم من بعد اقتصادي أو اجتامعي. لذلك ستكون املحكمة الدستورية بعد تركيزها وتركيز هيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال القادمة مدعوة 
إىل حتديد مشاريع القوانني املتعلقة املسائل االجتامعية واالقتصادية التي جيب استشارة اهليئة يف شأهنا ومتييزها عن غريها من مشاريع القوانني التي ال 
تستوجب استشارة اهليئة املذكورة املنصوص عليها بالفصل 129 من الدستور. عىل أنه جتدر اإلشارة يف هذا الصدد أنّ الفصل 126 من الدستور مل 

.يوجب استشارة اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات يف مشاريع القوانني ذات الصلة بمجال اختصاصها وذلك خالفا  للهيئات الدستورية األخر
17 يبدو أن خطأ ماديا ترسب عند صياغة احليثية موضوع املؤطر أعاله ويف تقديرنا الصواب هو الصياغة التالية: "وحيث أن اجلهة املعنية بإحالة مرشوع 
قانون املجلس األعىل للقضاء للهيئة الوقتية للقضاء العديل هي اللجنة املختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا املرشوع يكون لدهيا 

حني يبلغ فيه وضعا تتضح فيه مالحمه وتبدو مظاهره فيتيرس عندئذ للهيئة املذكورة االطّالع عليه وإبداء ملحوظاهتا يف شأنه". 
 Décision 2003-468 DC - 03 avril 2003 - Loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants  18
au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.
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بموجب الفقرة الثانية من املادة 39 من الدستور: "يتمّ تداول مشاريع القوانني يف جملس الوزراء بعد 
أخذ رأي جملس الدولة وإيداعها يف مكتب أحد املجلسني. وبالتايل، فإن مجيع األسئلة التي يطرحها النص 

املعتمد من قبل جملس الوزراء جيب أن تكون قد قدمت إىل جملس الدولة أثناء استشارته.

لتوضيح  مدعوة  الدستورية  املحكمة  فإنّ  وإجراءاهتا،  االستشارة  زمن  القانون  ينظم  مل  ولئن 
العدل  وحمكمة  اخلصوص  هذا  يف  الدستوري  املجلس  إليه  انتهى  بام  واالستئناس  أكثر  ذلك 
احرتامها  عدم  عن  يرتتب  جوهرية20  شكلية  تعترب  الوجوبية  االستشارة  أنّ  األوروبية19خاصة 

الترصيح بعدم دستورية مرشوع القانون أو القانون حسب احلال.
كام تكتيس االستشارة يف جمال حقوق االنسان أمهية كرب باعتبارها تسمح بتسليط الضوء عىل 
نتظر أن ينتبه  احلدود أو الضوابط التي ينوي املرشع وضعها للحقوق واحلريات الدستورية. لذلك يُ
القايض الدستوري إىل هذا اإلجراء خاصة إذا كان مرشوع القانون ال يوحي للوهلة األوىل بعالقة 

بدهيية باحلقوق واحلريات.
نجد نفس التميش لد املحاكم الدستورية األخر، ونذكر منها املحكمة الدستورية الرومانية 
التي اعتربت يف عدة قرارات هلا سنة 2019 عدم احرتام اإلجراءات املتعلقة باختاذ القوانني سببا 

إلقرار عدم الدستورية.

المحكمة الدستورية الرومانية

قرار عدد 145 لسنة 2019: عدم دستورية مرشوع القانون الذي يتدخل يف جماالت النظام واألمن 
ني الذي تمّ اختاذه دون استشارة املجلس األعىل للدفاع الوطني. العامّ

قرار عدد 139 لسنة 2019: عدم دستورية مرشوع قانون ذو طابع اقتصادي تمّ اختاذه دون استشارة 
املجلس االقتصادي واالجتامعي21.

A�aire 138/79, 29 octobre 1980.  19

 Ibidem, dans cette décision la cour a con�rmé que :"La consultation prévue par l'article 43, paragraphe 2, alinéa  20
 3, comme par d'autres dispositions parallèles du traité, est le moyen qui permet au Parlement de participer
 e�ectivement au processus législatif de la Communauté. Cette compétence représente un élément essentiel de
 l'équilibre institutionnel voulu par le traité. Elle est le re�et, bien que limité, au niveau de la Communauté,
 d'un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples participent à l'exercice du pouvoir par
 l'intermédiaire d'une assemblée représentative. La consultation régulière du Parlement dans les cas prévus par le
traité constitue dès lors une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de l'acte concerné".

Chroniques de la jurisprudence constitutionnelle, Roumanie, AIJC, 2019, p.954.  21
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الفقرة الثانية- الرقابة على الدستورية من خالل حماية المبادرة التشريعية 

بحق  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  من  كل  اختصاص  عىل  الدستور  من   62 الفصل  نصّ 
املبادرة الترشيعية22 .

تبادر  أن  أو  ما  قانون يف جمال  النواب بمقرتح  تبادر جمموعة من  أن  الترشيعية  باملبادرة  ونعني 
السلطة التنفيذية (احلكومة أو رئيس اجلمهورية) بمرشوع قانون يف جمال ما وهو ما يقتيض أن تتمّ 

محاية املبادرة وجتنب تداخل من بادر باملقرتح أو املرشوع ومن يسعى إىل تغيري حمتواه.
الترشيعية  املبادرات  أن جلّ  الدول وهو  العام يف  التوجه  القانونية عن  الدراسات  تعربّ بعض 
متأتية من احلكومة اللتصاق هذه األخرية باالشكاليات املتعلقة بسياسات الدولة وما تقتضيه من 

آليات عمل لتطويرها ولتغيريها23.
د عىل بعض العنارص املتعلقة باملبادرة الترشيعية  لقد سبق لفقه القضاء الدستوري املقارن أن أكّ
الدستوري  القايض  إليه  ذهب  ما  وهو  مبادرهتا،  عىل  تعديالت  إدخال  يف  احلكومة  حق  ومنها 

ل 1997. الفرنيس مثال يف قرار مؤرخ يف 18 ديسمرب/كانون األوّ
لقد اختارت بعض الدساتري رصاحة حتديد حقّ التعديل بالنسبة للنواب يف جمال مشاريع قوانني 
امليزانية وذلك للحفاظ عىل تناسق املرشوع ولتفادي التمشيات "الدغامئية" للنواب، وهذا ما ذهبت 

ول مثل فرنسا وأملانيا وإسبانيا أو الربتغال24. إليه دساتري بعض الدّ
يف نفس التوجه احلريص عىل حمتو املبادرة وتناسقها (cohérence) ، منعت بعض الدساتري 
بالفرسان  عنه  يعرب  ما  {وهو  املبادرة  بموضوع  هلا  عالقة  ال  عنارص  تدمج  تعديالت  ة  أيّ رصاحة 

الترشيعية cavaliers législatifs}، وهذا ما ذهب إليه الدستور اليوناين يف فصله 74 مثال.
لذلك يتجه مراقبة التعديالت املدخلة عىل املرشوع األصيل للقانون كيفام ورد عىل املجلس الترشيعي، 
دت ما ييل:  وهو أمر بيّنته اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني يف رأهيا عدد 2015/2 حيث أكّ

للقضاء  األعىل  باملجلس  املتعلق   2015/16 عدد  األسايس  القانون  مراجعة  من  حتصل  "وحيث 
صيغته  يف  القانون  بنفس  املتعلق  واملرشوع  الشعب  نواب  جملس  رئيس  إىل  احلكومة  رئيس  من  املحال 
املعدلة املحال من جلنة الترشيع العام إىل اجللسة العامة بمجلس نواب الشعب مالحظة االختالف البنيّ يف 
ر املرشوعني يف مضموهنام من حيث عدد الفصول املدرجة هبام ويف تركيبة اهلياكل القضائية باملجلس  تصوّ
إدخال  عىل  يقترص  مل  العامة  اجللسة  عىل  املحال  املرشوع  أن  رضورة  هلا  املوكولة  والصالحيات  واملهام 

س املبادرة الترشيعية بمقرتحات قوانني من عرشة نواب عىل األقل، أو بمشاريع قوانني من رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة. ارَ الفصل62: "متُ  22
وخيتص رئيس احلكومة بتقديم مشاريع قوانني املوافقة عىل املعاهدات ومشاريع قوانني املالية. وملشاريع القوانني أولوية النظر".

23  يراجع تقرير جلنة البندقية حول املبادرة الترشيعية،
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pd�le=CDL-AD(2008)035-f  ،2008

24  املرجع السابق.
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وإضافة إىل مرشوع احلكومة التعديالت والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو رضورة املالءمة 
القائمة عليها خيارات  الدستورية فقط، بل أدخل تغيريات جوهرية نالت من كيان املقومات األساسية 

احلكومة ويف حتديد ماهية وكنه توجهاهتا يف إرساء املجلس األعىل للقضاء".

"وحيث يبدو واحلالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا املنحى الواقع توخيه يف تعهيد اجللسة العامة ملجلس 
وجوب  فيه  يراع  مل  للقضاء  األعىل  باملجلس  املتعلق  األسايس  القانون  مرشوع  يف  للنظر  الشعب  نواب 
ه  التوجّ املبادرة الترشيعية يف هذا الغرض حسب  املحافظة عىل غرض مرشوع احلكومة بوصفها صاحبة 
د من قبلهام تطبيقا ملقتضيات الفصل 62 من الدستور وال جواز ألية جهة كانت مناهضة  ر املحدّ والتصوّ

هذه القاعدة الدستورية التي حتظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا املنطلق الطعن متجه القبول"25.

القسم  الثاني
 كيف يمكن أن تكون جودة التشريع شرطا من شروط

 احترام مقتضيات الفصل 49؟

غري  بصورة  اختصاصه  عن  املرشع  لتخيل  مدخال  القانونية  القاعدة  صياغة  تكون  أن  يمكن 
مبارشة إذا كانت هذه الصياغة مبهمة أو غري واضحة. لكن املسألة ال تتعلق فقط بوضوح القاعدة 
القانونية من حيث الصياغة، بل أيضا من حيث إمكانية النفاذ إليها، وهي مسائل أصبحت اليوم 

أساسية فيام يعرف بعنارص جودة الترشيع26.
اإلتاحة، كام  ماديا وذهنيا، ونتحدث هنا عن  أن يكون  القانونية يمكن  القاعدة  إىل  النفاذ   إن 

يمكن أن يكون عقليا أو فكريا ونتحدث هنا عن وضوح القاعدة.
وط يف كافة القوانني مهام كان شكلها ترشيعا أو تراتيب أو غريها ومهام  جيب أن تتوفّر هذه الرشّ
ا تكتيس أمهية خاصة عندما يتعلق األمر بتحديد  كان مصدرها أو جماهلا أو موضوعها27. غري أهنّ
للحقوق واحلريات ملا يف ذلك من خطر عىل ممارستها وإمكانية التعسف عند حتديدها خاصة أنّ 

مبدأ وضوح القانون يف حدّ ذاته غري واضح املعامل.28

مقتطف من نفس الرأي عدد 2015/2 املؤرخ يف 8 جوان/حزيران 2015 املتعلق بمرشوع القانون األسايس املتعلق باملجلس األعىل للقضاء املشار إليه أعاله.  25

 Benezech Ludovic, « L’exigence d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi : retour sur vingt ans d’existence », Revue  26
française de droit constitutionnel, 2020/3 (N° 123), p. 541-563. DOI : 10.3917/rfdc.123.0541. URL : https://
 www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2020-3-page-541.htm

 L’intelligibilité est nécessaire à tout le droit : constitutions, traités internationaux, décisions judiciaires, actes »  27
 administratifs, actes publics et privés. Le droit n’a de sens que s’il est compris de tous et qu’il est ainsi populaire ». Pour
plus de détails sur ce point, voir Philippe Malaurie, l’intelligibilité de la loi, Pouvoirs, 2005/3 (n°114) P 131-137.

 Sur ce point, voir Alexandre Fluckiger, Le principe de clarté de la loi l’ambigüité d’un idéal ; cahiers du conseil  28
constitutionnel n° 21 ; dossier : la normativité, janvier 2007.



دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

دور القايض الدستوري يف محاية احلقوق واحلريات من خالل الرقابة الدستورية اخلارجية اجلزء األول

21

الفرع ا®ول - التثبت من إتاحة القانون

خاصة  القانون  عىل  األفراد  اطالع  إمكانية  توفري  عىل  الدولة  تعمل  أن  اإلتاحة  رشط  يعني 
نوا من تعديل سلوكهم وترصفاهتم عىل ذلك  عندما يتعلق بحدّ من احلقوق واحلريات حتى يتمكّ
إليه، ذلك أنه ال يكفي  النفاذ  األساس. واإلتاحة هبذا املعنى تتعلق أساسا بنرش الترشيع وإتاحة 
إتاحة  األقل  عىل  أو  الكافة  إىل  به  العلم  ليصل  نرشه  جيب  بل  نافذا،  يكون  حتى  القانون  إصدار 
را إالّ  الفرصة هلم للعلم به. فتحديد مسؤولية األفراد من أجل انتهاك وخمالفة القوانني ال يكون مربّ

بإعطائهم فرصة وإمكانية االطالع عىل فحو ومضمون القاعدة القانونية.
وقد ذهب فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أبعد من ذلك ملّا اعترب أنّ رشط اإلتاحة 
ال يتوفر يف الترشيع أو اإلجراء احلاد من ممارسة احلرية أو احلق إالّ متى كان القانون أو الترشيع 
متاحا بصورة كافية29. إنّ أمهية هذا الرشط خاصة عندما يتعلق بتحديد للحقوق واحلريات تتأتى 
ذلك  بالقانون،  العلم  قرينة  يف  أساسا  تتمثل  والتي  نرشه  بعد  للقانون  اخلطرية  اآلثار  من  أساسا 
أنه بمجرد إتاحة القانون، فإنّه يفرتض علم الكافة به، ويعترب قرينة قاطعة عىل العلم به وما ينتج 
جملة  من   545 الفصل  تضمنها  التي  القرينة  وهي  للقانون".  بجهله  اجلاهل  يعذر  "ال  أنه  من  عنه 
االلتزامات والعقود الذي ينص عىل أن "جهل القانون ال يكون عذرا يف ارتكاب ممنوع أو فيام ال 

خيفى حتى عىل العوام وذلك بعد نرشه وميض املدة املعينة إلجراء العمل به".
إتاحة  طرح  يقع  أن  يمكن  ما  بقدر  القوانني  مشاريع  إتاحة  عن  احلديث  يمكن  ال  ما  وبقدر 

القوانني يف إطار اختصاص القايض الدستوري يف الرقابة عن طريق الدفع.
ة ملا يتعلّق بقوانني حتدّ من  يتّجه أن تتوىلّ املحكمة التثبّت يف رشط إتاحة القانون للعموم خاصّ
احلقوق واحلريّات. وتتوىل املحكمة يف هذه احلالة التثبت من أنّ القانون تمّ نرشه وحصل للعموم 
كفاية به حتى يمكن تطبيقه عىل األفراد وحماججتهم به رضورة أنّ الغاية من التثبت يف رشط إتاحة 
القانون تكمن يف التثبت يف مد ترتيب رشط اإلتاحة آلثاره القانونية واملتمثلة أساسا يف حصول 
قرينة العلم كفاية بالقانون وبمحتواه بام خيول لألفراد املخاطبني به من تعديل لترصفاهتم وأعامهلم 

طبقا ملقتضياته، وهو جوهر األمان القانوين.
ومتكننا النقطة األخرية املتعلقة باألمان القانوين من املرور إىل العنرص الثاين الذي جيب أن يميّز 

النص الترشيعي وهو الوضوح.

 Sur ce point, la cour européenne de Droits de l’Homme a précisé dans son arrêt de principe rendu le 25 mars  29
 1983 dans l’a�aire Silver et autres c royaume unie que «   D'après un deuxième principe, "il faut (...) que la 'loi'
 soit su�samment accessible: le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements su�sants, dans les circonstances
 de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné". En réalité, cette jurisprudence n’est qu’une
 con�rmation des principes consacrés par la cour dans son arrêt de principe rendu dans l’a�aire Sunday Times du
26 avril 1979.
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الفرع الثاني - التثبت من وضوح القانون

ة أوجه وأبعاد مرتابطة ومتكاملة تتلخص أساسا يف الوضوح  يتضمن رشط وضوح الترشيع عدّ
واملقروئية وسهولة الفهم وسهولة التطبيق. 

عديدة  منذ سنوات  الذي حصل  القضائي  وفقه  الفقهي  النقاش  أمهية  إىل  اإلشارة  وتتجه 
حول جودة الترشيع وعالقة ذلك بمبدأ األمان القانوين، لعل أمهها التقرير الصادر عن جملس 
الدولة الفرنيس سنة 1991 والذي انتقد فيه بشدة ما أسامه "القانون الثرثار" أو "القانون الناعم" 

أو "القانون الغامض": 
.« Un droit mou, un droit �ou, un droit à l'état gazeux »

لذلك اعتمدت فرنسا مثال عىل دليل إعداد النصوص الترشيعية والرتتيبية الفرنيس الذي نصّ 
يف بابه املتعلق بصياغة النصوص الترشيعية عىل ما ييل:

التقارير، جيب أن  "إنّ صياغة مرشوع قانون والوثائق امللحقة به عىل غرار وثيقة رشح األسباب أو 
تكون واضحة ومبسطة وسليمة من ناحية اللغة30".

49 أن يتثبت القايض من وضوح إرادة املرشع والتعبري عنها بشكل ال  يقتيض احرتام الفصل 
يرتك جماال للرتدد أو لتأويل القانون  باليشء ونقيضه.

القضاء  فقه  يف  له  أن  خاصة  اجلانب  هذا  إىل  التعرض  الدستوري  القايض  عىل  يصعب  ولن 
الدستوري الوطني سوابق قضائية حيتذ هبا إىل جانب فقه القضاء الدويل واملقارن.

الفقرة ا®ولى- فقه القضاء الوطني

فكرة  بني  ربط  كام  ووضوحه.  القانوين  النص  دقة  عىل  حرص  أن  الدستوري  للقايض  سبق 
وضوح النص وحقوق األفراد وخاصة حقهم يف األمان القانوين. لذلك نر أن بعض األمثلة من 
فقه قضاء املجلس الدستوري أو فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني جديرة 

بالتذكري.

 La rédaction d'un projet de texte et du document qui l'accompagne (exposé des motifs ou rapport de  "  30
 présentation) doit être claire, sobre et grammaticalement correcte."Secrétariat général du gouvernement et
 Conseil d'État, Guide pour l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, Paris, juin 2005 (mis à jour au 6
mars 2006), �che 3.3.1, p. 189.

الفقرة ا®ولى- فقه القضاء الوطني
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فقه قضاء المجلس الدستوري
مثال عدد 1- الرأي عدد 22 - 2009 بخصوص مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع

"وحيث إنّ قاعدة الدقة يف ضبط اجلرائم والعقوبات املنطبقة عليها هي من القواعد املستمدة من مبدأ 
رشعية التجريم والعقاب كام نص عليه الفصل 34 من الدستور31".

فقه قضاء المجلس الدستوري
مثال عدد 2- الرأي عدد 27-2008 بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون

 عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت/آب 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة

"إنّ قاعدة الدقة يف ضبط اجلرائم والعقوبات املنطبقة عليها هي من القواعد املستمدة من 
] اإلحالة إىل العقوبات املنصوص عليها بمجلة التهيئة  مبدأ رشعية التجريم والعقاب... [وأنّ
املقررة  العقوبة  حتديد  يف  الدقة  إىل  تفتقد  جيعلها  مما  عامة  بصفة  ...وردت  والتعمري  الرتابية 

للجريمة...".

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
مثال عدد 3- قرار عدد 2017/2 بتاريخ 8 ماي/أيار 2017 المتعلق بمشروع القانون

عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضالت
من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017

المة املرتقبة منها ومناط  "حيث أنّه من رشوط صياغة النصوص الترشيعية أن تستجيب ملبدأ السّ

قة بام يسمح باستيعابه وإدراك مضمونه. ذلك أن النّص جيب أن يكون عىل قدر من الوضوح والدّ
ببعض  تتعلق  واستثنائية  ظرفية  تدابري  يتّخذ  أن  ع  للمرشّ ليس  فإنه  ذلك،  عىل  ترتيبا  وحيث 
ة ودون اإلخالل برشوط صياغة القاعدة القانونية من دقة  األصناف إال إذا أملتها املصلحة العامّ

ووضوح".

31  وهو موقف ثابت ومستقر يف فقه قضاء املجلس الدستوري وأكده يف عدة آراء منها الرأي عدد 51 -2007 بخصوص مرشوع قانون يتعلق بتنقيح 
وإمتام بعض أحكام جملة الطرقات الذي أكد فيه ما ييل: "وحيث يقتيض مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات كام كرسه الفصل 34 من الدستور توخي 

الدقة يف ضبط اجلنح  والعقوبات املنطبقة عليها".
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الهيئة الوقتية لماقبة دستورية مشاريع القوانين
 مثال عدد 4-  قرار عدد 07_2018 المتعلق بالطعن في دستورية مشروع قانون المالية 

عدد 2018/72

"وحيث إنّ الفصل 36 عىل حالته سيؤدّي إىل صعوبات يف التطبيق من شأهنا املساس  بمبدأ األمان 
القانوين ومقروئية النص وبام قد يؤدّي إىل النيل من احلق يف املحافظة عىل الرسّ املهني والضامنات املكفولة 

بالفصلني 24 و49 من الدستور. 

املعلومات  عبارة  فإن  القاعدة،  هبذه  وعمال  ضيق.  نطاق  عىل  ل  تؤوّ اجلبائية  النصوص  إنّ  وحيث 
املتعلقة باخلدمات املسداة من قبل األشخاص املحمول عليهم قانونا املحافظة عىل الرسّ املهني ...حتتاج 

إىل مزيد من التدقيق حتى تكون مطابقة ألحكام الدستور".

يبدو لنا أن ما انتهت إليه اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني حيتاج بعض التعليق نظرا 
لعدم دقّة ووضوح تناول اهليئة ملبدأ وضوح الترشيع وأساسه القانوين، بل يف بعض األحيان نجد 
لبسا بني أساس املبدأ واآلثار التي يمكن أن ترتتب عن عدم احرتامه والتي منها املساس بمبدأ األمان 
القانوين والنيل من حقوق األفراد. لذلك كان من املتجه توضيح مبدأ وضوح الترشيع وبيان أساسه 

القانوين وإعطائه قيمة دستورية ثم بيان اآلثار السلبية التي يمكن أن ترتتب عن عدم احرتامه. 
انطالقا مما الحظناه يف فقه القضاء املقارن، كان من املمكن صياغة احليثية نفسها بنفس الوضوح 

والدقة التي ننتظرها من املرشع كأن تُصاغ مثال عىل النحو التايل:

ا مبدأ دستوريا جيد أساسه يف الفصل 65 من الدستور32 (هذا األساس تبناه  وحيث إنّ مبدأ وضوح الترشيع يعدّ
املجلس الدستوري الفرنيس يف الفصل 34 من الدستور الفرنيس الذي يقابله الفصل 65 من الدستور التونيس) 
أو الفصل 2 من الدستور "علوية القانون" ومبدأ الرشعية (وهو املوقف الذي تبنته املحكمة الفدرالية السويرسية 

التي أسست وضوح الترشيع عىل مبدأ الرشعية املضمن بالفصل 5 من الدستور السويرسي) أو االثنني معا.

واملبادئ  القواعد  كافة  احرتام  القوانني،  سنّ  الختصاص  ممارسته  إطار  يف  املرشع،  عىل  حممول  إنه  وحيث   
صياغتها  حيث  من  ومعنى  مبنى  واضحة  قانونية  نصوص  إصدار  باخلصوص  عليه  توجب  التي  الدستورية 
وليتمكن  العمومية  السلط  خمتلف  من  والتطبيق  الفهم  يسرية  القراءة  سهلة  تكون  حتى  ومضموهنا  وتراكيبها 

املخاطبون هبا من معرفة ما هلم وما عليهم من حقوق وواجبات ضامنا ملبدا األمان القانوين. 

ثم يتوىل القايض تطبيق املبادئ املبينة باحليثيتني أعاله.

هذا التميش والتأصيل إلقرار  قيمة دستورية ملبدأ وضوح الترشيع خيتلف عامّ انتهى إليه املجلس الدستوري يف فقه فضائه الذي دأب عىل إقرار قيمته   32
الدستورية ليس كمبدأ عام وإنّام عىل أساس الفصل املضمن بالدستور املتعلق باحلق مثال يف مادة اجلرائم والعقوبات كأن يؤسس عىل مبدأ رشعية 
التجريم والعقاب املنصوص عليه بالفصل 34 من دستور 1959 وهو أساس  ال يمكن االعتداد به يف كافة احلقوق وكافة النصوص الترشيعية، 
وهو أيضا يعطي أسسا خمتلفة ملبدأ واحد هو وضوح الترشيع يف حني أنّ تأسيس ذلك املبدأ عىل الفصل 2 أو 65 أو االثنني معا عىل غرار فقه القضاء 

ا وينطبق عىل خمتلف النصوص الترشيعية مهام كان موضوعها. املقارن جيعل املبدأ عامّ
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الفقرة الثانية- فقه القضاء الدولي

ت  أقرّ والتي  االنسان  حلقوق  األوروبية  املحكمة  عن  الصادرة  القضائية  األحكام  تواترت 
بمقتضاها أن مقتضيات الوضوح والدقة هي من رشوط مبدأ األمان القانوين33 وأن القانون جيب 
أن يكون مُصاغا بدقة حتى يتمكن املواطنون من تعديل سلوكهم عىل ضوئه وأن القاعدة التي ال 

تستجيب هلذا الرشط ال يمكن تكييفها بالقاعة القانونية34.
القانوين  النص  االنسان وربطها بني جودة  املحكمة األوروبية حلقوق  بتميش  أيضا  الفقه  ر  ذكّ

ورقابتها عىل مد احرتام مبدأ التناسب بني حدود احلقوق وموجباهتا.

قرار أندارسون ضد السويد المؤرخ في 25 فيفري/شباط 1992

أن يكون  8، جيب  الفصل  "ليتطابق مع مقتضيات  أنه:  اإلنسان  املحكمة األوروبية حلقوق  اعتربت 
القانون موضوع الفصل متاحا لألشخاص املعنية، مصاغا بدقة متكنهم، حتى إن استعانوا بمستشارين، 

ر، بدرجة معقولة يف احلالة موضوع الدرس، النتائج املرتتبة عن عمل ما"35. من تصوّ

قرار موران ضد ألمانيا المؤرخ في 9 جويلية/تموز 2009

اعتربت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن "جودة الترشيع تقتيض أنه كلام كان هناك قانون وطني 
ومن  الدقة  من  اإلتاحة،  من  كاف  قدر  عىل  القانون  هذا  يكون  أن  وجب  احلرية،  من  باحلرمان  يسمح 

التوقعية عند تطبيقه وذلك لتجنب االعتباطية"36.

الفقرة الثالثة - القوانين وفقه القضاء المقارن

يف القانون السويرسي مثال، جيد مبدأ وضوح الترشيع أساسه يف حق األفراد يف معرفة حقوقهم 
املنصوص عليه يف  الرشعية  مبدأ  استخلصها من  قيمة دستورية  القضاء  فقه  له  وواجباهتم، وأقر 

الفصل 5 من الدستور السويرسي.

Baranowski c. Pologne, 28 mars 2000.  33

Voir Roseline Mariller, La sécurité juridique, un concept européen multiforme : https://www.erudit.org/fr/   34
 revues/notariat/2008-v110-n2-notariat03643/1045547ar.pdf

 Pour satisfaire à l’exigence de l’égalité de l’article 8, la loi concernée doit être accessible aux personnes »   35
 concernées et formulée de manière assez précise pour leur permettre – en s’entourant, au besoin, de conseils
 éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences » Andersson c/
Suède, arrêt du 25 février 1992, paragraphe 75.

 La « qualité de la loi » implique que lorsqu'une loi nationale autorise une privation de liberté, elle doit »   36
 être su�samment accessible, précise et prévisible dans son application, a�n d'éviter tout risque d'arbitraire ».
CEDH, Mooren c. Allemagne, 9 juillet 2009, §76. C’est nous qui traduisons.
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ويف مادة احلقوق واحلريات، أوجب فقه القضاء املتواتر للمحكمة الفيدرالية السويرسية رصامة 
أكثر عىل رقابة مبدأ وضوح النص الترشيعي طبق ما يبينه املقتطف املبني باملؤطر أدناه.

السند  إالّ وكان وضوح ودقة  قانون] أخطر  املسلط عىل حق أسايس [ بمقتىض  "كلام كان االنتهاك 
القانوين لذلك مستوجبا أكثر"37.

ا املجلس الدستوري الفرنيس، فقد اعترب يف مرحلة أوىل أنّ وضوح الترشيع واجب حممول  أمّ
عىل املرشع خاصة يف جمال رشعية اجلرائم والعقوبات يف قراره الصادر بتاريخ 20 جانفي/كانون 

الثاين 198138عىل نحو ما هو مبني باملؤطر أدناه.

"حيث إنه استنادا إىل أحكام الفصل 8 من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لسنة 1789، ال يمكن 

املخالفات  بتحديد  ملزما  املرشع  معه  يكون  بام  الوضع،  سابق  قانون  بمقتىض  إالّ  شخص  أي  معاقبة 
بعبارات واضحة ودقيقة بصورة كافية جتنبا ألي تعسف".

ويف مرحلة ثانية، تطور فقه قضاء املجلس الدستوري الفرنيس واعترب أنّ وضوح الترشيع هو 
مبدأ دستوري أساسه الفصل 34 من الدستور عىل نحو ما هو مبني باملؤطر أدناه39.

"وحيث لئن كان خموال للمرشع ممارسة االختصاصات املسندة له بمقتىض الفصل 34 من الدستور 
عىل  وبالسهر  الدستورية  والقواعد  املبادئ  باحرتام  ملزم  االختصاصات،  لتلك  ممارسته  إطار  يف  فإنّه، 
القانون. وعليه  بتطبيق  املكلفة  والقضائية  اإلدارية  السلط  قبل  واملبادئ من  القواعد  تلك  احرتام  ضامن 
الدستوري  اهلدف  وكذلك  الدستور،  من   34 الفصل  يف  أساسه  جيد  الذي  الترشيع،  وضوح  مبدأ  فإنّ 
ملقروئية القانون وأن يكون مفهوما، واملستمد من الفصول 4 و5 و6 من إعالن حقوق االنسان واملواطن 
لسنة 1789، يوجبان عليه [املرشع] إصدار أحكام واضحة بصورة كافية وصيغا ال تثري أي التباس أو 

غموض40".

 Plus l'atteinte à un droit fondamental est grave, plus la base légale doit être rédigée précisément" , Tribunal "  37
fédéral (ATF), arrêt  129 I 161, 19 mars 2003 cons. 2.2. Dans le même sens, voir l’arrêt 123I 1du 3 février 1997.

 Const. DC 19 et 20 janvier 1981, op. cit. « Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des   38
 droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
 antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu’il en résulte la nécessité pour le législateur de dé�nir les
infractions en termes su�samment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ».

Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 ( Loi de modernisation sociale).  39

 Considérant que, selon les requérants, manqueraient aux exigences de clarté et d'intelligibilité de la loi, du fait "  40
 de leur imprécision, de leur ambiguïté ou de leur obscurité, les dispositions des articles 96, 97, 98, 101, 106,
108, 112, 119, 128 et 162 ;
 Considérant qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui con�e l'article 34 de 
 la Constitution ; qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur
 constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles
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يبدو لنا من خالل متابعة فقه القضاء الدستوري بأن مقروئية النص وإتاحته تتخذ أكثر أمهية 
يف جمال احلقوق واحلريات وخاصة يف جمال احلدّ منها بمقتىض أحكام جزائية.  ففي قرار له حول 
فيها  املطعون  األحكام  أن  الفرنيس  الدستوري  املجلس  اعترب  اإلرهاب،  بتمجيد  املتعلق  القانون 
بالفصل 421 من املجلة اجلزائية ال لبس فيها وأهنا دقيقة بام يكفي لتجنب االعتباطية من جانب 

املرشع41.
ولقد خلّص الفقه الفرنيس اليوم معنى اإلتاحة واملقروئية بعبارات متعددة مثل وضوح القانون، 
مقتضيات دقيقة بام فيه الكفاية، صياغة ال لبس فيها، مقتضيات ال تكون غامضة وال معقدة42... 
ر بتميش املجلس الدستوري الذي ربط بني مقروئية النص وإتاحته وبني جتنب االعتباطية يف  كام ذكّ

التعامل مع النص القانوين.
من  للحدّ  وحيدة  كآلية  القانون  يف  الدقة  غياب  أن  إسبانيا  يف  الدستورية   املحكمة  واعتربت 
احلقوق واحلريات تؤدي إىل الرتدد، وهكذا يصبح املرشع غري قادر ال فقط عىل ضامن حق ما بل 

أيضا عىل ضامن األمان القانوين43.
أما القايض الدستوري اإليطايل، فقد اعترب منذ سنة 1981 أن مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات 

يقتيض أن يعرب املرشع عن املفاهيم بشكل لغوي واضح وسهل القراءة44.

 chargées d'appliquer la loi ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la
 Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6
 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent, a�n de prémunir les sujets
 de droits contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, d'adopter des
 dispositions su�samment précises et des formules non équivoques ; qu'il revient au Conseil constitutionnel de
 procéder à l'interprétation des dispositions d'une loi qui lui est déférée dans la mesure où cette interprétation
 est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité ; qu'il appartient aux autorités administratives et
 juridictionnelles compétentes d'appliquer la loi, le cas échéant sous les réserves que le Conseil constitutionnel a
 pu être conduit à formuler pour en admettre la conformité à la Constitution Décision n° 2001-455 DC du 12
janvier 2002 op cit ; cette jurisprudence est con�rmé par les décisions ultérieurs du .c.c. "

41  أنظر القرار عدد 706 املؤرخ يف 18 ماي/أيار 2018، الفقرة 10.

 Benezech Ludovic, « L’exigence d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi : retour sur vingt ans d’existence », Revue  42
française de droit constitutionnel, 2020/3 (N° 123), p. 541-563. DOI : 10.3917/rfdc.123.0541. URL: https://
www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2020-3-page-541.htm

 Voir le Tribunal constitutionnel espagnol, arrêt n°292-2000, du 30 novembre 2000 cité par Nadia Akacha, Le  43
pouvoir normatif du juge constitutionnel, thèse soutenue en 2017, pp.441 et ss.

44  نفس املرجع.
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 كيف يتثبت القاضي الدستوري 
من شرط عدم المساس بجوهر الحّق؟ 

الجزء الثاني



اجلزء الثاين

دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور29

د القانون الضوابط  ه "حيدّ اقتضت أحكام الفقرة األوىل من الفصل 49 من الدستور التونيس أنّ
املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها".

ويف القانون املقارن واالتفاقيات الدولية، يتمّ التنصيص عىل هذا احلدّ بعبارات خمتلفة، من ذلك 
ودستور   (2)  19 ة  املادّ يف  األملاين  األسايس  القانون  اعتمدها  التي  الصارخة"  "االنتهاكات  عبارة 

الربتغال يف املادة 18 (3) والدستور اإلسباين يف املادة 53 (1).

ة 19 (2) من القانون األسايس األملاين: املادّ

L’article 2 § 19 GG énonce qu’il ne doit en aucun cas être porté atteinte 
à la substance d’un droit fondamental. 

الفصل 53 فقرة أوىل من الدستور اإلسباين:

Le Constituant espagnol a repris l’esprit de cette clause générale 
dans son article 53.1. Loin d’être une clause générale et absolue, la 
limitation législative des droits et libertés sera alors appréhendée au 
regard des couples liberté/restriction et surtout restriction/limites à cette 
restriction45: «Les droits et libertés reconnus au chapitre 2 du présent 
titre lient tous les pouvoirs publics. Seule la loi, qui dans tous les cas 
devra respecter son contenu essentiel, pourra réguler l’exercice de tels 
droits et libertés».

 Rhita Bousta, Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spéci�cité française à l'épreuve des évolutions  45
récentes, Revue Française de droit constitutionnel, 2011/4 n° 88, pages 913 à 930.

د القانون الضوابط  ه "حيدّ اقتضت أحكام الفقرة األوىل من الفصل 49 من الدستور التونيس أنّ
املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها".
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القسم  ا®ّول
ما جوهر الحق؟ 

ال يبتعد مفهوم جوهر احلق عن املعنى اللغوي للجوهر. فجوهر الشئ هو ما ليس عرضيا وهو 
ما يُشكل لبّه وكنهه أو ماهيته.

ة أن تربر احلدّ منه46. ويعترب جوهر احلق أو احلرية اجلزء الذي ال يمكن ألي منفعة عامّ
املتصلة هبا ال جيب أن  الذي سيضع الضوابط  القانون  أنّ  ويقصد بجوهر احلق واحلرية أيضا 
ل  يفيض إىل تشوهيها لدرجة أهنا ختتفي وتفقد تكريسها، ذلك أنّ محاية جوهر احلق أو احلرية حيمّ
الترشيعية الصادرة عنها واملنظمة للحقوق  التزاما وواجبا بأن ال متثّل األعامل  الترشيعية  لطة  السّ

واحلريات انتهاكا صارخا وجسيام لتلك احلقوق واحلريات لدرجة إفراغها من حمتواها47.
التي يمكن أن تسلط عىل حق أو  ويعترب االنتهاك املسلط عىل جوهر احلقّ أقىص االنتهاكات 
حرية مكفولة بالدستور ألنه ببساطة يلغي احلقّ برمته. لذلك فإنّه يف صورة انتهاء القايض إىل أنّ 
املذكور تصبح عديمة  املوجهة لإلجراء  املآخذ  بقية  فإنّ  املعني،  نال من جوهر احلق  إجراء معيّنا 

اجلدو ولن يكون يف حاجة للتثبت يف بقية املطاعن. 
ويعترب تثبت القايض من رشط جوهر احلق من متعلقات النظام العام بالنظر إىل خطورة االنتهاك 

املسلط عىل احلق لذلك يمكنه أن يثريه من تلقاء نفسه وذلك من خالل تأويله للحق نفسه.
ض هلذا احلد ملامرسة احلقوق  ما يمكن مالحظته أنّ دستور غرة جوان/حزيران 1959 مل يتعرّ
واحلريات، ورغم ذلك فإنّ املجلس الدستوري التونيس قد أعمل ذلك الرشط بصورة حمتشمة يف 

عدة آراء48.

46   يراجع عبد املنعم كيوة، القيود الدستورية يف حتديد القانون لضوابط احلقوق واحلريات األساسية يف الدساتري احلديثة يف البلدان العربية، دراسة 
مقارنة، املنظمة العربية للقانون الدستوري، الكتاب السنوي 2016/2015 تونس، 2017 ص 142.

 Intervention du professeur Xavier Philippe dans le colloque tenu à Gammarth les 27 et 28 novembre 2014,  47
 avec la participation d’experts nationaux et internationaux. « 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 ».  pp. 23 et ss.
Rapport disponible sur le site suivant : http://democracy-reporting.org/�les/rapport_article_49_1.pdf.
ادر بتاريخ 5 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 والرأي عدد 46 لسنة 2004 الصادر بتاريخ  48   نذكر منها باخلصوص الرأي عدد 43 لسنة 2004 الصّ

1 نوفمرب/ترشين الثاين 2004 و الرأي عدد 28 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 27 ماي/أيار 2006.
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القسم الثاني 
جوهر الحق كما يراه فقه القضاء الوطني

املساس  عدم  رشط  مع  تعاملها  يف  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  اهليئة  ع  تتوسّ مل 
ح ما املقصود به ومل تبنيّ املنهجية التي اعتمدهتا للوصول إىل استنتاجها  من جوهر احلق ومل توضّ
املتضمن أنّ اإلجراء املتخذ ال ينال من جوهر احلق املحمي، من ذلك ما أقرته يف قرارها الصادر يف 

القضية 2014/04 طبق ما هو مبنيّ باملؤطر أدناه.

مقتطف من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين 
بخصوص القضية عدد 2014/04

"حيث إنّ القيود الواردة عىل هذا احلقّ وعىل احلقوق األساسية التي ضبطت يف باب احلقوق واحلريات 

مقيدة هي األخر بأحكام الفصل 49 والذي اشرتط يف الضوابط أن ال تنال من جوهر احلق وأن تتناسب 
مع رضورة حتديده بغاية محاية النظام العام بشتى أوجهه". 

وحيث إنّ رشط تأمني مبلغ 10 آالف دينار الذي مل يذكر يف الفصل 74 من الدستور القتصاره عىل 
معقوال  مبلغا  يبقى  إذ  اجلمهورية  لرئاسة  الرتشح  يف  احلق  يعطل  ال  النواب  من  معني  عدد  من  التزكية 
ينال من جوهر احلق كام  التناسب وليس من شأنه أن  ية الرتشح وهو بذلك ال خيرق مبدأ  وضامنا جلدّ

اقتىض الفصل 49 49.

ويستوجب ما انتهت إليه اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني  إبداء بعض املالحظات:
ال: تبنّت اهليئة مفهوما تضييقيا للحقوق املعنيّة بالفصل 49 من الدستور وقرصهتا ضمنيا عىل  أوّ
49 من الدستور  احلقوق املضمنة بباب احلقوق واحلريات وهو موقف يتجاىف وعبارات الفصل 
الدستور  هبذا  املضمونة  واحلريات  باحلقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  د  "حيدّ أن  اقتىض  الذي 
القانون يف هذا  إليه رشاح  انتهى  ما  يتجاىف مع  أيضا  ينال من جوهرها..." وهو  بام ال  وممارستها 
الواردة  احلقوق  عىل   49 الفصل  تطبيق  تقرص  ال  أن  الدستورية  املحكمة  من  يتّجه  لذا  املجال50. 

بباب احلقوق واحلريات.
ثانيا: من الناحية املنهجية، علّلت اهليئة قرارها برفض الطعن بأنّ رشط تأمني مبلغ مايل للرتشح 
ملنصب رئاسة اجلمهورية ال يعطل احلق يف الرتشح وهو بذلك ال خيرق مبدأ التناسب وال ينال من 

جوهر احلق وهو منطق يتجاىف ومبدأ تدرج تطبيق رشوط الفصل 49 من الدستور. 
د اهليئة مفهوما أو عنارص لتحديد جوهر احلقّ يمكن االستئناس هبا لبيان أنّ إجراء  ثالثا: مل حتدّ

49   قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني بخصوص القضية عدد 2014/04 بتاريخ 14 ماي/أيار 2014. 
50   أنظر األستاذة سلو احلمروين، التمهيد العام هلذا الدليل أعاله. يراجع أيضا خالد املاجري املرجع املذكور أعاله ص، 24 وما بعدها.
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دد أن تتالىف املحكمة الدستورية  . ويتّجه يف هذا الصّ ترشيعيا معينا من شأنه النيل من جوهر احلقّ
هذا األمر بتبني فقه قضاء أكثر وضوحا وتأصيال ملا تضمنه الفصل 49 من الدستور.

لكن يف مناسبة أخر، كان موقف اهليئة أكثر انسجاما مع الفصل 49.  فعند تسليط رقابتها عىل 
الوقتية املطعن الذي تقدمت به رئاسة اجلمهورية  2015، قبلت اهليئة  مرشوع قانون ميزانية سنة 

حول تعارض بعض أحكام مرشوع القانون مع جوهر احلق يف امللكية:

 "وحيث أن واضع مرشوع الفصل 28 مل يأبه ومل يعبأ من ناحية أخر عند حتديد الضوابط املتعلقة بحق 
ملكية صاحب البضاعة لواجب حتقيق املعادلة بني مصالح الطرفني واحرتام مبدأ التناسب بني هذه الضوابط 
اختاذ  الديوانة  إدارة  ختويل  حدّ  عند  ويتوقف  يقترص  49...فلم  الفصل  أحكام  تقتضيه  مثلام  وموجباهتا 
اإلجراءات الكفيلة بضامن استخالص مستحقاهتا...بل فسح هلا املجال للترصف فيها حسب مطلق مشيئتها 

مما أد إىل النيل من جوهر حق امللكية لصاحب البضاعة وإىل زوال واضمحالل هذا احلق يف كيانه...". 

نجد نفس احلرص عىل عدم املساس من جوهر حق امللكية لد املحكمة الدستورية الرومانية يف 
القرار عدد 382 لسنة 2019، إذ اعتربت املحكمة أن حق امللكية وإن مل يكن مطلقا، فإن احلدّ منه ال 
جيب أن يؤدي إىل إلغائه متاما. واعتربت أن مرشوع القانون املعروض أمامها والذي يسمح بالنقل 

اآليل ملمتلكات شخص معنوي للدولة بعد فسخه من السجل االقتصادي، هو غري دستوري51.

القسم الثالث
جوهر الحق كما يراه فقه القضاء المقارن

سنتعرض تباعا ملوقف املحكمة األوروبية حلقوق االنسان، ثمّ حمكمة العدل األوربية واللجنة 
عىل  الدستوري  القايض  يساعد  أن  يمكن  قضاء  فقه  وهو  والسياسية،  املدنية  للحقوق  األممية 
االطالع عىل ما ذهب إليه القايض الدويل من تطبيقات خمتلفة تتعلق برضورة أالّ متسّ الضوابط 

الترشيعية من جوهر احلق.

الفرع ا®ول - المحكمة ا®وروبية لحقوق اÁنسان

دت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية ضد روسيا أنّ  يف عالقة باحلق يف التقايض، أكّ
رفض النظر يف شكو من أحد املواطنني هتمّ رشكة أجنبية فيها مسّ من جوهر احلق يف التقايض 
6 من االتفاقية  باعتبار أنّ املواطن املعني هنا لن جيد آلية أخر للحصول  كام نص عليه الفصل 

عىل حقوقه52.

Chronique de la jurisprudence constitutionnelle, Roumanie, AIJC, 2019, p.956.  51

CEDH, Oleynikov c. Russie, 14 mars 2013.  52
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يف قضية أخر (Streletz) تعلقت بقتل أشخاص حاولوا املرور بني حدود األملانيتني من قبل 
رجال رشطة أملانيا الديمقراطية، أقرت املحكمة ما ييل: 

ألهنا  احلدود،  بمراقبة  يتعلق  فيام  الديمقراطية  أملانيا  مجهورية  تتبعها  التي  املامرسة  محاية  يمكن  "ال 

حقوق  نطاق  يف  العليا  القيمة  وهي  احلياة،  يف  احلق  سيام  وال  األساسية  احلقوق  صارخ  بشكل  تتجاهل 
اإلنسان عىل املستو الدويل ... هذه املامرسة، التي أفرغت من جوهرها الترشيع الذي كان من املفرتض 

أن تقوم عليه، والذي تمّ فرضه عىل مجيع أجهزة الدولة، بام يف ذلك أجهزهتا القضائية"53. 

الفرع الثاني-محكمة العدل ا®وروبية

يف قضية حول واجب محاية املعطيات الشخصية املحمول عىل الدول األعضاء، أقرت حمكمة 
العدل األوروبية ما ييل:

"كام أن االحتفاظ باملعطيات ال يشكل انتهاكا للمحتو األسايس للحق األسايس يف محاية املعطيات 
7 عىل  املادة  ينصّ يف   24/2006 التوجيه  ا ألن  نظرً امليثاق،  8 من  املادة  املنصوص عليه يف  الشخصية 
قاعدة بشأن محاية البيانات واألمن الذي بموجبه (...) جيب احرتام مبادئ معينة حلامية املعطيات وأمنها 
ا للدول  من قبل مقدمي خدمات االتصاالت االلكرتونية  أو شبكات االتصاالت العامة، واملبادئ وفقً
األعضاء هي التأكد من اعتامد التدابري أو التقنيات الالزمة ضد التدمري العريض أو غري القانوين، وضد 

فقدان البيانات أو تغيريها العريض"54.

 الفرع الثالث - اللجنة ا®ممية للحقوق المدنية والسياسية 

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  بمقتىض  الدول  عىل  املحمول  االلتزام  طبيعة  حول  تعليقها  يف 
احلقوق  عىل  تقييدات  وجود  حالة  يف  أنّه  اإلنسان  حلقوق  األممية  اللجنة  اعتربت  والسياسية، 
املنصوص عليها بالعهد، جيب أن تكون هذه التحديدات رضورية ومتناسبة ويف كل احلاالت ال 

جيب أن متسّ من جوهر احلق املنصوص عليه بالعهد55. 
ويف تعليقها عىل حمتو الفصل 12 املتعلق بحرية التنقل ورضورة حتديدها يف بعض احلاالت، 

أقرت اللجنة أنّه:

CEDH, A�aire Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001, § 87; https://www.doctrine.fr/d/   53
 CEDH/HFJUD/GRANDCHAMBER/2001/CEDH001-63911

C.J.U.E, les a�aires jointes C293/12 et C594/12, Digital Rights Ireland Ltd ,8 avril 2014.  54
(C’est nous qui traduisons)

55  التعليق العام عدد 31 لسنة 2004، فقرة 6، ترمجة املؤلف.
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أن  للدول  ينبغي   ،12 املادة  من   3 لـلفقرة  ا  وفقً هبا  املرصح  القيود  حتدد  التي  القوانني  تبني  "عند   
ض جوهر احلق. فيجب عدم عكس العالقة بني احلق  تسرتشد دائامً باملبدأ القائل بأن القيود جيب أال تقوّ

والقيد، بني القاعدة واالستثناء"56.

 Observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), §. 13. C’est nous  56
 qui traduisons.
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حماية القاضي الدستوري للحقوق والحريات 
من خالل رقابته على عالقة مشروع القانون أو القانون 

بالهدف المراد حمايته:شرط الضرورة الخارجية 

الجزء الثالث
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يعترب حتديد ضوابط احلقوق واحلريات لتحقيق أهداف دستورية مسألة بدهيية يف كل األنظمة 
"إال  توضع  ال  واحلريات  احلقوق  ضوابط  أنّ  عىل  الدستور  من   49 الفصل  نصّ  وقد  القانونية. 
لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو 

الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة".

ويمكن اعتبار هذه الفقرة تكريسا ملا يسمى بالرضورة اخلارجية، أي ال تلك الرضورة التي هتمّ 
احلدّ نفسه، بل رضورة احلدّ من احلقوق واحلريات يف دولة مدنية ديمقراطية للوصول إىل األهداف 
49، كأن نقول يف املطلق أنّ محاية حقوق الغري رضورية يف دولة  دها الفصل  الدستورية التي عدّ

مدنية ديمقراطية.
ة إشكاليات عند رقابة الدستورية باعتبارها تقتيض أن يلعب القايض  وقد تطرح هذه الفقرة عدّ

الدستوري دورا انشائيا  (un pouvoir normatif) يكاد يكون ترشيعياً.

ملالمح  حتديده  يف  وروحه   49 الفصل  لنصّ  وفيّا  الدستوري  القايض  يكون  أن  يمكن  فكيف 
الدولة املدنية الديمقراطية ويف حرصه للمفاهيم املتعلقة بأهداف مثل األمن العام أو اآلداب العامة 

أو الصحة العامة؟

لقد سبق التعرض جزئيا إىل هذه العنارص يف التمهيد العام، لكن ما هيم القايض الدستوري هنا 
هو معرفة التجارب املقارنة حول مثل هذه املواضيع.

جيب التذكري أوال أن الفصل 49 يتعرض هنا إىل الرضورة يف دولة مدنية ديمقراطية حلامية هدف 
من األهداف املذكورة، وهو ما يعني أن الدولة املدنية الديمقراطية ال تشكل معيارا كافيا إلضفاء 

مرشوعية عىل حتديد احلقوق واحلريات الدستورية.

هنا قد جيد القايض الدستوري أوال بعض عنارص املقارنة انطالقا من فقه قضاء حقوق اإلنسان سواء كان 
جمتمع  "يف  بالرضورة  تتعلق  اإلنسان  حقوق  نصوص  بعض  يف  املكرسة  العبارة  ألن  وذلك  إقليميا،  أو  كونيا 

ديمقراطي" وليس "يف دولة مدنية ديمقراطية" كام هو احلال يف الفصل 49.
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القسم  ا®ول
مدنية الدولة كضرورة تبّرر الحد من الحقوق والحريات الدستورية 

يبدو لنا من خالل متابعة خمتلف مشاريع الدستور التونيس والنقاشات التي صاحبتها أن عبارة 
49 جاءت أساسا لغلق كلّ السبل  التأسيسية صلب الفصل  التي أدرجتها السلطة  املدنية  الدولة 
التي تؤدي إىل ترشيع ديني وإسالمي بالتحديد، خاصة أن تونس ال تاريخ هلا يف جمال االنقالبات 

العسكرية وبالتايل مل يكن رفض النظام العسكري هو مربر عبارة الدولة املدنية. 
التونسية  اجلمهورية  2 من دستور  بالفصل  بام جاء  االستئناس  الدستوري  للقايض  يمكن  كام 

لتحديد مفهوم الدولة املدنية خاصة أن الفصل 146 يقتيض أن:

ل بعضها البعض كوحدة منسجمة".  "تُفرسَّ أحكام الدستور ويؤوّ

ينصّ الفصل الثاين من الدستور عىل أن:

"تونس دولة مدنية، تقوم عىل املواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".

كام أضافت الفقرة األخرية منه أنه "ال جيوز تعديل هذا الفصل"، وهو ما يمنحه مكانة  دستورية 
الفرعية.  التأسيسية  للسلطة  املوجه  املنع  باعتبار   une constitutionnalité renforcée معززة 
لذلك سيجد القايض الدستوري يف هذا الفصل حتصينا للطابع املدين للدولة وسيسمح له باعتامد 
هذا الطابع املدين لتسليط رقابته عىل املرشع بصورة عامة وعىل مشاريع القوانني أو القوانني التي 

حتدّ من احلقوق واحلريات بصفة خاصة. 
 وانطالقا من الفصل الثاين، يبدو لنا أن القايض الدستوري سيكون ملزما بتأسيس الدولة املدنية 
عىل ثالث عنارص هي: املواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون. تقتيض املواطنة مبدأ التساوي يف 
إرادة الشعب أن خيتار هذا األخري ممثليه بصورة حرة  21} وتقتيض  {الفصل  احلقوق والواجبات 
التسلسل  يقع احرتام هذا األخري من قبل اجلميع وحسب  أن  القانون  فيام تقتيض علوية  ونزهية، 

اهلرمي له باعتباره تعبريا عن سيادة الشعب.
ر هنا بأن علوية القانون تعترب أيضا من عنارص النظام أو الدولة الديمقراطية. فعىل  وال بد أن نذكّ
سبيل املثال، اعتربت املحكمة الدستورية املجرية أن علوية القانون يف جمتمع ديمقراطي تقتيض أن 

يتم تكوين رأي عام بشكل حرّ وديمقراطي زمن االنتخابات57.

 Décision no 3096/2014 (IV.11) AB de la Cour constitutionnelle Hongroise, citée dans l’a�aire Magyar Kétfarkú  57
Kutya párt c. Hongrie, 20-01-2020, § 35. http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-200658
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القسم  الثاني
ديمقراطية الدولة كضرورة تبّرر الحّد من الحقوق والحريات الدستورية

تمّ استقاء الطبيعة الديمقراطية للدولة مما توصلت إليه بعض نصوص حقوق اإلنسان وذلك 
من خالل عبارة املجتمع الديمقراطي.

نجد هذه العبارة يف الفقرة 2 من الفصل 29 من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان التي تنصّ عىل 
ما ييل:

 "ال خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته إال للقيود التي يقررها القانون، لضامن االعرتاف بحقوق 
الغري وحرياته واحرتامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام واملصلحة العامة واألخالق يف جمتمع 

ديمقراطي".

كام نجد تكريسا للعبارة يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يشري يف فصليه 21 و22  
إىل التدابري الرضورية «يف جمتمع ديمقراطي» (احلق يف التجمع السلمي و حرية تكوين اجلمعيات).
ت عديد املواد من االتفاقية األوروبية حلقوق االنسان عىل هذا الصنف من األهداف  وقد نصّ

ر حدود احلقوق واحلريات، ونذكر منها املادة السادسة من االتفاقية التي تنصّ عىل أنه: التي تربّ

"لكل شخص احلق يف سامع حمكمة مستقلة ونزهية قضيته، بشكل عادل وعلني وضمن مهلة معقولة... 
لكن مع جواز منع الصحافة واجلمهور من حضور جلسات الدعو، كلياً أو جزئياً، ملصحلة األخالق 
أو النظام العام أو األمن الوطني يف املجمتع الديمقراطي، عندما تتطلب ذلك مصالح القارصين يف السن 
أو محاية احلياة اخلاصة لألطراف يف الدعو، أو فقط بالقدر الرضوري املحدد من املحكمة، إذا ما كان من 

املحتمل أن ختلّ علنية اجللسات، يف ظروف خاصة، بمصلحة العدالة".

كام يسمح الفصل 8 من ذات املعاهدة باحلدّ من محاية احلياة اخلاصة إذا كان التدبري "رضورياً يف 
املجتمع الديمقراطي، لألمن الوطني أو للسالمة العامة أو رفاهية البلد االقتصادية أو الدفاع عن 

النظام أو منع اجلرائم اجلزائية أو محاية الصحة أو األخالق أو محاية حقوق الغري وحرياته".
إظهارها  احلدّ من  يمكن  التي  والدين والضمري  الفكر  التميش  بخصوص حرية  نفس  ونجد 
بالقانون ووفق "تدابري رضورية يف املجمتع الديمقراطي، لألمن العام أو محاية النظام أو الصحة أو 
األخالق العامة أو محاية حقوق الغري وحرياته" {املادة العارشة}... كام حرصت االتفاقية عىل وضع 
ه الفصل 18 "احلد من استخدام القيود  رشط عام لتحديد احلقوق املضمونة وذلك من خالل ما أقرّ
عىل احلقوق: ال جيوز تطبيق القيود املوضوعة وفقاً لرشوط هذه االتفاقية عىل احلقوق واحلريات 

املعنية، إال للغرض الذي وضعت من أجله".



محاية القايض الدستوري للحقوق واحلريات من خالل رقابته عىل عالقة مرشوع القانون أو القانون باهلدف املراد محايته:رشط الرضورة اخلارجية 

40

حول  التايل  املقتطف  نورد  االتفاقية،   من  التاسع  الفصل  حول  املحكمة  أصدرته  دليل  ويف 
التعددية:

قد  الديانة،  متعددة من نفس  أو طوائف  الديانات  العديد من  تتعايش  ديمقراطي، حيث  "يف جمتمع 

يكون من الرضوري إرفاق هذه احلرية بقيود كفيلة بالتوفيق بني مصالح خمتلف اجلامعات وضامن احرتام 
ممارستها  يف  متحيزة  وغري  حمايدة  الدولة  تكون  أن  جيب  ذلك،  ومع  حدة.  عىل  شخص  كل  معتقدات 
لسلطتها التنظيمية يف هذا الشأن ويف عالقتها مع خمتلف الديانات واألديان واملعتقدات، حيث أن املسألة 

مرتبطة باحلفاظ عىل التعددية وحسن سري الديمقراطية"58.

يف قرار ضد بولندا أيضا، أقرت املحكمة األوروبية حلقوق االنسان بتوسيع أكثر ما يمكن يف حرية 
التعبري خاصة جتاه املسؤولني والسياسيني، لكنها أبرزت رشوط حتديد هذه احلرية يف حاالت بعينها.
جمتمع  ألي  أساسية  ركيزة  أهنا  مفاده  التعبري  حرية  حول  مستقر  قضاء  بفقه  بداية  رت  فذكّ
ديمقراطي ومن الرشوط األساسية لتقدمه، وأهنا ال تنطبق فقط عىل "املعلومات" أو "األفكار" التي 
أو  التي تيسء  ا عىل تلك  أيضً اعتبارها غري مسيئة أو غري ذات أمهية، ولكن  أو  بقبول  تلقيها  يتم 
تصدم أو تقلق. وهذا ما تتطلبه التعددية والتسامح وروح االنفتاح الذي بدونه ال يوجد "جمتمع 

ديمقراطي". 
منها  التثبت  يتوجب  ملحة  اجتامعية  حاجة  إىل  حتيل  الرضورة  عبارة  أن  املحكمة  اعتربت  كام 

حالة بحالة.

يف هذا الصدد، تالحظ املحكمة أن "املدعي أدين بتهمة إهانة حراس البلدية من خالل وصفهم بـ" 
اللصوص "و" األغبياء" خالل حادثة وقعت يف ساحة عامة. وشوهد احلادث من قبل املارة وتعلق بأفعال 
احلراس الذين أرصوا عىل إقناع البائعني بإنشاء أكشاكهم يف مكان آخر (...). وبالتايل، مل تكن مالحظات 
ا من نقاش مفتوح بشأن مسائل هتم الشأن العام ومل تكن أيضا يف إطار حرية الصحافة ألن  املدعي جزءً
املدعي، وإن كان صحفيا، فقد ترصف هنا كفرد. كام تالحظ املحكمة أن إدانة السيد جانوفسكي استندت 
إىل املصطلحني اللذين استخدمهام واعتربهتام مسيئني من قبل كل من حمكمة املقاطعة وحمكمة االستئناف، 
لذلك  قانونية،   غري  اإلجراءات  أن   زعمه  أو  للحراس  انتقادية  آراء  عن  أعرب  أنه  حقيقة  عىل  وليس 
اعتربت املحكمة أن اإلدانة كانت يف حملها باعتبار رضورة أن يتمتع املوظفون العموميون بثقة اجلمهور 
دون إزعاج ال داعي له، وبالتايل قد يكون من الرضوري محايتهم من االعتداءات اللفظية اهلجومية أثناء 
أداء اخلدمة. يف هذه احلالة، ال جتوز املوازنة بني متطلبات هذه احلامية وحرية الصحافة أو املناقشة احلرة 

للمسائل التي هتم الشأن العام ألن مالحظات املدعي مل تأت يف هذا السياق متاما "59.

58  كنيسة بيسارابيا املطرانية وآخرون ضد مولدافيا (Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova  الفقرتان115- 116).

A�aire Janovski c. Pologne 21-01-1999, §32, 33 et 34.  59
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وتربز هذه القضايا أمهية التثبت يف رشط الرضورة اخلارجية حالة بحالة.
فيمكن إذن للقايض الوطني، حتى إن مل يكن ملزما هبذه االتفاقية قانونا، أن يستشف من فقه 
قضاء هذه املحكمة رضورة االنتباه اىل التفريق بني اهلدف الظاهر، وهو اهلدف الدستوري املرشوع، 
واهلدف اخلفي الذي يكون عادة مدخال لالعتداء عىل احلقوق واحلريات كام حصل يف قضية  ضد 

الدولة الرتكية والتي سمحت للمحكمة بإقرار ما ييل: 

      قرار صالح الدين ديميتراس ضد تركيا المؤرخ في 22 ديسمبر/كانون ا®ّول 2020

اعتربت املحكمة األوروبية أن: "إيقاف نائب من املعارضة الرتكية خالل فرتيت االنتخابات الرئاسية 
واالستفتاء يفرسه هدف خفي هو القضاء عىل التعددية السياسية واحلد من حرية احلوار السيايس الذي 

يشكل جوهر املجتمع الديمقراطي60.

كام سبق للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أن حددت  عنارص املجتمع الديمقراطي يف عدة 
مناسبات واعتربت أنه املجتمع القائم عىل االنفتاح والتعددية والتسامح.

هي  األوروبية  املحكمة  ضمنتها  والتي  اإلنسان  حقوق  تقتضيها  التي  التعددية  أن  الفقه  وبنيّ 
تعددية األفكار والسلوكات واملؤسسات61.

للحقوق  الكندي  امليثاق  من  األوىل  املادة  نصت  املقارن،  الدستوري  القانون   مستو عىل 
وقد  وديمقراطي.  حر  جمتمع  يف  معقولة  كانت  إذا  مقبولة  احلريات  عىل  احلدود  أن  عىل  واحلريات 
ف فقه القضاء الكندي من خالل قضيّة أوكس62 املجتمع الديمقراطي بأنّه املجتمع القائم عىل  عرّ
الكرامة والعدالة واملساواة وقبول تنوع املعتقدات واحرتام كلّ الثقافات وكلّ املجموعات والثقة يف 

املؤسسات االجتامعية والسياسية التي تضمن مشاركة األفراد واملجموعات املختلفة يف املجتمع63.
 ذهبت بعض التجارب األخر أكثر من ذلك حلامية "النظام الديمقراطي"، نذكر منها ما ورد يف 

ت عىل ما ييل: املادة 18 من الدستور األملاين التي نصّ

 «Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que la privation  60
 de liberté subie par le requérant, notamment pendant deux campagnes critiques, celles du référendum et de
 l’élection présidentielle, poursuivait un but inavoué, à savoir celui d’étou�er le pluralisme et de limiter le libre
 jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique». A�aire Selahattin
Demirtaş c. Turquie (n° 2), 22 décembre 2020.

 Voir à ce propos : Tajadura Tejada Javier, « La doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme sur   61
 l'interdiction des partis politiques [*] », Revue française de droit constitutionnel, 2012/2 (n° 90), p. 339-371.
DOI: 10.3917/rfdc.090.0339. URL: https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-2-
page-339.htm

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1986/1986canlii46/1986canlii46.html  62
63  أنظر خالد املاجري، مرجع سابق، ص81.
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 " كل من ييسء استعامل حرية التعبري عن الرأي، وخاصةً حرية الصحافة ...أو حرية التعليم ...أو 
حق  ...أو  واالتصاالت  والربيد  الرسائل  رسية  ...أو  اجلمعيات  تكوين  حرية  ...أو  التجمع  حرية 
امللكية اخلاصة ...أو حق اللجوء  يف حماربة النظام األسايس الديمقراطي احلر، يفقد التمتع هبذه احلقوق 

األساسية".

يبدو إذن أنّ عبارة الدولة الديمقراطية ال ختتلف يف جوهرها عن عبارة املجتمع الديمقراطي حتى إن 
يل إىل متشّ إرادي، وهو ما يؤدي إىل وجود الثاين، أي أن الدولة الديمقراطية هي التي ختلق  كانت األوىل حتُ
املجتمع الديمقراطي. ومن هنا يبدو لنا دور القايض الدستوري حمددا، إذ يمكنه تسليط رقابة عىل املرشع 
كلام رأ أنه حاد عام تقتضيه الدولة الديمقراطية من تعددية سياسية وفكرية ودينية وثقافية وعن التسامح 

الذي يعدّ وجها من أوجه التعددية.

التي نصّ عليها  التعددية، يمكننا فهم موجبات احلدّ من احلقوق واحلريات  انطالقا من هذه 
الفصل 49 من خالل تقديم احلدود حللّ بشأن تزاحم احلقوق واحلريات فيام بينها أو تزامحها مع 

.أهداف دستورية أخر
سبق أن تعرضنا يف التمهيد العام إىل قائمة موجبات احلدود، وهي تبدو لنا قائمة مغلقة، أي أن 

الفصل 49 ال يسمح مبدئيا بغريها إذا قرأناه قراءة حرفية.
ده  فكريا ومنطقيا حيدّ بناءا  تقتيض   49 الفصل  املذكورة يف  املوجبات  أن مجيع  لنا جليا  ويبدو   

القايض الدستوري حتى يتمكن من تسليط رقابته عىل املرشع. 
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القسم  الثالث
الموجبات الدستورية لتحديد الحقوق والحريات في دولة مدنية ديمقراطية

كن املرشع من حتديد ضوابط للحقوق واحلريات عىل  جاء الفصل 49 بتعداد لألهداف التي متُ
ضوئها وهي أهداف تبدوا لنا حرصية ال يمكن التوسع فيها. تتعلق هذه األهداف بحامية حقوق 

الغري، بمقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني، بالصحة العامة، أو باآلداب العامة. 
والسياسة  املدنية  للحقوق  الدويل  بالعهد  ورد  بام  املؤسس  تأثر  العام  التمهيد  يف  بيّنا  أن  سبق 
األوربية  االتفاقية  مشابه يف  أيضا وجود متش  املجال  هذا  ونذكر يف  تونس.  عليه  الذي صادقت 
حلقوق االنسان ويف امليثاق اإلفريقي حلقوق االنسان والشعوب رغم وجود األهداف يف حتديدات 

خاصة64.
ل إليه القانون املقارن من مفاهيم مرادفة أو   سنحاول يف هذا الفرع إذن أن نقدم ملحة عام توصّ

عىل األقل مشاهبة ملا ورد يف الفصل 49.

الفرع ا®ول - حماية حقوق الغير أو كيف يجابه القاضي الدستوري تزاحم الحقوق 
والحريات؟

تربز املامرسة اليومية مد إمكانية تزاحم احلقوق فيام بينها، فقد تكون ممارسة حريتي يف التعبري 
مصدرا لالعتداء عىل احلياة اخلاصة لألفراد اآلخرين، وقد تكون بعض املعتقدات الدينية مصدرا 

للمسّ من احلرمة اجلسدية للغري، وقد تكون حرية التنقل مصدرا للمسّ من احلق يف الصحة.
ن ممارسة بعض احلريات من  ولعل األزمة الصحية العاملية قد بيّنت لنا يف املدة األخرية مد متكّ

إجهاض حريات وحقوق أخر بام فيها احلق يف احلياة.
وباعتبار عدم جواز املفاضلة بني احلقوق واحلريات،  تصبح الرقابة عىل القانون الذي حيدّ من 
احلقوق واحلريات حلامية حقوق الغري عمال دقيقا يقتيض التدخل حالة بحالة وبحسب املعطيات 

التي ختصّ كل وضعية.
ولقد سبق أن بيّنا أنّ املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قد اعتربت يف قرار هلا ضدّ بولندا أنّ 
شتم موظف بلدي من قبل مواطن ال يمكن إدراجه ضمن حرية التعبري إذا كان ال يدخل ضمن 
نقاش مفتوح حول مسائل هتم املصلحة العامة، وبالتايل ال يمكن اعتبار أنّ  معاقبة شتم اآلخرين 

يف هذه احلالة بالذات اعتداء عىل حرية التعبري.

64  نجد مثال أنّ الفصل 11 من امليثاق اإلفريقي يتحدث عن احلدّ من حرية االجتامع عىل أساس  األمن الوطني، أمن األفراد وحقوقهم، والصحة العامة 
وحتى عىل أساس األخالق.  
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يف قضية مشاهبة، اعتربت املحكمة ما ييل:

"انتقاد السياسيني، حتى إن كان مبالغا فيه، يبقى حممودا إذا تعلق املوضوع بالشأن العام، لكنه يتجاوز 
من   10 الفصل  معنى  عىل  الغري  حقوق  عىل  اعتداء  ذلك  يف  ألن  بالقتلة  تشبيههم  إىل  تطور  إذا  املقبول 

االتفاقية65.

ا معينة  ...صحيح أنه إذا طُلب من أي فرد يشارك يف نقاش عام ذي مصلحة عامة أال يتجاوز حدودً
باللجوء إىل قدر  له  يُسمح  باحرتام سمعة وحقوق اآلخرين، وأنه  يتعلق - عىل وجه اخلصوص-  فيام 

ا إىل حدّ ما يف مالحظاته. معني من املبالغة، وحتى االستفزاز، أي أن يكون مفرطً

ا أن حدود النقد املقبول جيب أن تكون أوسع فيام يتعلق برجل - أو حزب سيايس  من الصحيح أيضً
- مثل السيد لوبان واجلبهة الوطنية ... واألكثر أمهية يف هذه احلالة أن السيد لوبان، وهو سيايس بارز، 
الكراهية  عىل  التحريض  أجل  من  جنائية  إدانات  موضوع  املتطرفة،  ومواقفه  خطابه  برضاوة  معروف 
بالبشاعة، وعدم االعتذار عن جرائم احلرب،  العنرصية، والتقليل من اجلرائم ضد اإلنسانية، والقبول 
شديدة،  النتقادات  نفسه  يعرض  لذلك،  نتيجة  والشتائم...فهو  العامة،  الشخصيات  ضد  واإلهانات 

ا مع هذا األمر. وبالتايل جيب أن يُظهر تساحمًا خاصً

ومع ذلك، تر املحكمة أن حمكمة االستئناف يف هذه القضية قد أجرت تقييامً معقوالً للوقائع عندما 
"مصاص دماء يتغذ من  ه  بأنّ "زعيم عصابة قتلة"...ووصفه  بـ  رأت أن تشبيه فرد، ولو كان سياسيا، 
ا"، يتجاوز (...) احلدود املسموح هبا...وهي تر، عالوة عىل ذلك،  ناخبيه ولكن أيضا من دمائهم أحيانً
أنه مهام كانت قوة النضاالت السياسية، فمن املرشوع الرغبة يف االحتفاظ بحدّ أدنى من االعتدال واللياقة، 
خاصة أن سمعة السيايس، مهام كانت مثرية للجدل، جيب أن تستفيد من احلامية التي تضمنها االتفاقية66".

أال  الصحافة  عىل  جيب  كان  إذا  أنه  األوروبية  املحكمة  اعتربت  النمسا67،  ضد  آخر  قرار  يف 
تتجاوز احلدود املوضوعة لـ"محاية سمعة اآلخرين" عىل وجه اخلصوص، فإنه يتعني عليها مع ذلك 
نقل املعلومات واألفكار حول املسائل السياسية، ويف املوضوعات األخر ذات املصلحة العامة، 
عليها،  واحلكم  القادة  ومواقف  أفكار  ملعرفة  الوسائل  أفضل  للجمهور  الصحافة  حرية  توفر  إذ 
وبشكل عام، يعترب النقاش السيايس احلرّ من صميم فكرة املجتمع الديمقراطي الذي هييمن عىل 

فكرة االتفاقية68.

A�aire Lindon, Otchakovsky-laurens et July c. france, 22-10-2007. C’est nous qui traduisons.  65
66  نفس املرجع.

 A�aire Lindon, Otchakovsky-laurens et July c. France, 22-10-2007. http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-82847.  67
 Voir également le paragraphe 62 : la Cour rappelle le rôle fondamental que joue la liberté de la presse dans le
 bon fonctionnement d’une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant
notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui,

Oberschlick c. Autriche (n° 1) - 11662/85 Arrêt 23.5.1991.  68
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للبوسنة  الدستورية  املحكمة  مثال  اعتربت  االخرين،  لسمعة  احلامي  التوجه  هذا  عكس  عىل 
متعددة  إذاعة  إلدارة  شخص  تعيني  انتقاد  أن   2010 ماي/أيار   12 بتاريخ  قرار  يف  واهلرسك 
التوجهات العرقية بالتذكري بام قام به من أفعال وأقوال عنرصية ال يعدّ من باب الثلب أو املس من 

حقوق الغري الذي يستوجب احلد من حرية التعبري69.

الفرع الثاني - كيف يمكن للقاضي الدستوري حماية ا®من العام والدفاع الوطني 
في كنف احترام الحقوق والحريات الدستورية؟

رت املنصة االجتامعية تويرت يوم 7 جانفي/كانون الثاين 2021 غلق حساب الرئيس األمريكي  قرّ
املتخيل دونالد ترامب وبررت ذلك كام ييل:

الدقيقة للتغريدات احلديثة من حساب دونالد ترامب، والسياق املحيط هبا، وحتديدا  "بعد املراجعة 
كيفية تلقيها وتفسريها يف "تويرت" وخارجه، قمنا بتعليق احلساب هنائيا، بسبب خطر حدوث مزيد من 

التحريض عىل العنف". 

"يف سياق األحداث املروعة هذا األسبوع، أوضحنا يوم األربعاء أن االنتهاكات  وأضاف البيان أنه 
"يوجد إطار عمل عىل  بالذات، وأنه  "تويرت"، من املحتمل أن تؤدي إىل هذا اإلجراء  اإلضافية لقواعد 
املصلحة العامة لد الرشكة، لتمكني اجلمهور من االستامع مبارشة إىل املسؤولني املنتخبني وقادة العامل، 

واملوقع مبني عىل مبدأ أن للناس احلق يف مساءلة السلطة يف العلن.

استخدام  يمكنها  وال  متاما،  قواعدنا  فوق  ليست  احلسابات  هذه  أن  سنوات  منذ  أوضحنا  ذلك،  ومع 
"تويرت" للتحريض عىل العنف، من بني أمور أخر، وسنواصل التحيل بالشفافية بشأن سياساتنا وتنفيذها."

وحول نفس األحداث، تمّ إيقاف مساعد رشطة عن العمل يف إحد الواليات األمريكية ألنه كتب 
"بايدن" دفاعا منه عن الرئيس املتخيل وذلك يوم هجم هؤالء عىل  هتديدات بالقتل جتاه أنصار الرئيس 

جملس النواب األمريكي70.

يبدو لنا أنّ هذا البيان وما سبقه من أحداث خارقة للعادة بالنسبة لدولة ديمقراطية يلخص ما 
يمكن أن يطرح من صعوبات يف جمال حتديد احلقوق واحلريات الدستورية هبدف احرتام األمن 

العام أو الدفاع الوطني.
ولئن كانت هذه العبارات تبدو مطاطية وغري ذات معنى، فإهنا ال تعني حتام وجود سلطة مطلقة 

أو اعتباطية للمرشع أو للسلطة التنفيذية أو ألية سلطة أخر لتحديد حمتواها.

Citée par l’arrêt AFFAIRE MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BRČKO ET AUTRES c. BOSNIE-   69
HERZÉGOVINE, § 32 et ss. http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-175219

https://urlz.fr/fd7i   70
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ولعل تشابه عبارات الفصل 49 مع عبارات وجدت يف دساتري أخر أو يف نصوص دولية تعربّ 
عن نفس التخوف من أن تصبح احلقوق واحلريات مدخال للمس مما يعترب أساسيا بالنسبة لكل 

الدول، أي األمن أو النظام العام أو الدفاع الوطني.
لقد اختارت السلطة التأسيسية يف تونس اعتامد عبارة األمن العام عوضا عن النظام العام لكنها 
أضافت يف نفس الوقت الصحة العامة التي سبق أن اعتربها القايض اإلداري يف تونس ويف فرنسا 

من مكونات النظام العام إىل جانب األمن العام والسكينة العامة. 
يف كل احلاالت، يبدو لنا أن املامرسة فقه القضائية املقارنة اعتمدت متشيا يقتيض من املرشع إبراز 
أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  باألمن  ا  يراه مسّ املقرتح من احلقوق واحلريات وما  احلد  العالقة بني 

غريها من األهداف الدستورية.
الدستوري  النظام  محاية  خالل  من  اإلشكال  هذا  الدستورية  املحكمة  واجهت  أملانيا،  يف 
الديمقراطي من كل ما يمكن أن هيدده أو يفرغه من حمتواه، واعتربت أنه ملنع حزب سيايس معني، 
سه  جيب أن يكون هذا احلزب قد سعى إىل إضعاف أو إلغاء النظام الليربايل والديمقراطي الذي أسّ

الدستور، واشرتطت إذن وجود مؤرشات ملموسة وخطرية جتعل هذا التهديد ممكنا71.
لكن يبدو أنّ فقه القضاء الدستوري املقارن مل يتعامل بنفس الشكل مع مفاهيم من نوع النظام 
العام، إذ بقدر ما تتجنبه املحكمة الدستورية األملانية واملحكمة الدستورية اإلسبانية، بقدر ما يلجأ 
إليه القايض الدستوري الفرنيس. وقد برر الفقه هذا االختالف بالتجارب الفاشية والنازية التي 

مرت هبا إسبانيا وأملانيا72.
حول هذا اجلانب حتديدا، تناول املجلس الدستوري الفرنيس تسليط رقابته عىل القانون املتعلق 
بضامن النظام العام زمن التظاهر. وقد انطلق القايض الدستوري من التذكري بأن للمرشع التوفيق 
بني التوقي من االعتداء عىل النظام العام والبحث عن مرتكبي املخالفات -والعنرصان رضوريان 
للمحافظة عىل احلقوق واملبادئ الدستورية- وبني ممارسة احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور 

ومنها حرية التنقل واحرتام احلياة اخلاصة...73.
يف  املشكوك  املتظاهرين  بتفتيش  يسمح  الذي  الثاين  الفصل  دستورية  الدستوري  القايض  أقر 

سلميتهم يف األماكن املجاورة ملكان التظاهر لوقت حمدد وحتت رقابة القايض.

 Jugement du 17 janvier 2017 – 2 BvB 1/13, Recueil BVerfGE 144, p. 20.  Cité par Andreas Voßkuhle, la loi  71
 fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la cour constitutionnelle fédérale, « Les Nouveaux Cahiers du
Conseil constitutionnel » 2018/2 N° 59, p.63.

 Alors que la BverfGE et le Tribunal constitutionnel espagnol « bannissent » presque de leurs vocabulaires des »  72
 objectifs trop généraux, la clause générale d’ordre public, et ses «mystères », revient souvent sous la plume du
 Conseil constitutionnel. ». Rhita Bousta, Contrôle constitutionnel de la proportionnalité. La spéci�cité française
à l'épreuve des évolutions récentes Revue française de droit constitutionnel, 2011/4 n° 88.

73  أنظر قرار املجلس الدستوري الفرنيس عدد 780 مؤرخ يف 4 أفريل/نيسان 2019 حول قانون محاية النظام العام اثناء املظاهرات، فقرة 9.
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 وأقرّ أن املرشع قام "بتوفيق متوازن بني املقتضيات الدستورية املذكورة، ومل خيرق حرية التعبري 
عن األفكار واآلراء بشكل غري رضوري وغري مالئم وغري متناسب"74.

يف مقابل ذلك، اعترب القايض الدستوري أن الفصل الثالث الذي يسمح للسلطة اإلدارية بمنع 
بعض األشخاص الذين يشكلون خطرا عىل النظام العام من املشاركة يف التظاهر يف الطريق العام 
أو حتى من املشاركة يف أي مظاهرة عىل كامل تراب اجلمهورية ملدة شهر، غري دستوري. وللوصول 
إىل هذه النتيجة، بنيّ القايض الدستوري أنّ الفصل الثالث موضوع الطعن سمح للسلطة اإلدارية 
اء األشخاص العنيفة أو املامرسات  بمنع التظاهر الذي هيدد النظام العام بشكل خطري وذلك جرّ
التي متّت بمناسبة مظاهرات تمّ فيها املسّ من السالمة اجلسدية لألفراد أو من املمتلكات. واعترب 
اء  املجلس أنّ املرشع مل يبنيّ ومل يشرتط عالقة سببية بني سلوك األفراد وبني األرضار احلاصلة جرّ

املظاهرة75 .
فإنّ  عليه،  االحتجاج  ورشوط  ورشوطه  أسبابه  وإىل  الطعن  موضوع  املنع   مد إىل  ونظرا 
املرشع مسّ من احلق يف التعبري اجلامعي عن األفكار واآلراء بشكل غري مالئم وغري رضوري وغري 

متناسب، وهو ما سمح بإقرار عدم دستورية الفصل الثالث من مرشوع القانون76.
يبنيّ هذا املثال أنّ النظام العام وإن كان هدفا جيب أن حيرص املرشع عىل حتقيقه، فإنّه ال يمكن 
أن يتمّ الرجوع إليه بصورة اعتباطية ودون حتديد للعالقة بني احلدّ من احلرية وضامن النظام العام. 
ر بمفهوم النظام العام الذي يعتمده رغم  ويربز لنا هذا القرار أيضا أن القايض الدستوري ال يذكّ
أنه اتبع تقريبا نفس متيش القايض اإلداري الذي اعترب األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة 

من مكونات النظام العام77.
ويمكن اتباع نفس التميش بالنسبة للدفاع الوطني، إذ نجد ما يشبه العبارة يف العهدين الدوليني 

حلقوق االنسان ويف بعض الدساتري.
فت مبادئ سرياكوزا األمن الوطني عىل أنه املصلحة املرشوعة للدفاع عن وجود األمة، عىل  عرّ
سالمتها الرتابية أو استقالهلا السيايس ضد استعامل القوة أو التهديد باستعامهلا، واعتربت أنه ال 

74  أنظر قرار املجلس الدستوري الفرنيس عدد 780 مؤرخ يف 4 أفريل/نيسان 2019 حول قانون محاية النظام العام أثناء املظاهرات.

 de la décision : « la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public nécessaire au prononcé de  23§   75
 l’interdiction de manifester doit résulter, selon les dispositions contestées, soit d’un « acte violent » soit d’«
 agissements » commis à l’occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à
 l’intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens. Ainsi, le législateur n’a pas imposé
 que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou
 les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l’occasion de cette manifestation. Il n’a pas davantage imposé
 que la manifestation visée par l’interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages. En
 outre, l’interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien
avec la commission de violences ».

76  أنظر قرار املجلس الدستوري الفرنيس عدد 780 املؤرخ يف 4 أفريل/نيسان 2019 حول قانون محاية النظام العام أثناء املظاهرات فقرة 26.
ن من مكونات النظام العام، وهو ما مل يفعله القايض الدستوري باعتبار وجود  77  الفرق بينهام هو أن القايض اإلداري أضاف الكرامة اإلنسانية كمكوّ
.Le bloc de constitutionnalité أساس دستوري مستقل للكرامة يف توطئة دستور 1946 التي تشكل عنرصا من عنارص الكتلة الدستورية
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جيوز التحجج باألمن الوطني لفرض حدود عىل احلقوق واحلريات ملجرد منع التهديدات البعيدة 
نسبيا78.

كام ذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف العديد من تعليقاهتا العامة أن الدول ملزمة بإبراز العالقة بني 
احلدّ من احلقوق واحلريات وهدف محاية النظام العام أو األمن الوطني.

عىل الدولة الطرف التي تقرر إغالق جامعة أو مؤسسة تعليمية أخر ألجل أسباب تتعلق باألمن 
العام أو النظام العام أن تربر مثل هذا اإلجراء اخلطري بالرجوع إىل كل رشوط الفصل 4 79.

حول نفس املسألة، نذكر أيضا أن املحكمة الدستورية األملانية اهتمت منذ السبعينات وبشكل أكثر 
تواترا منذ أحداث 11 سبتمرب/أيلول بمسألة احلدّ من احلقوق واحلريات لدواعي هتمّ األمن الوطني. 
واعتربت أنه ال يمكن القبول بقاعدة عامة مفادها علوية األمن بالنسبة للحقوق األساسية، وهو ما 

يقتيض من القايض الدستوري االنتباه إىل كلّ وضعية بحسب املعطيات والظروف اخلاصة هبا80.
ا القايض الدستوري السويرسي، فقلّة هي احلاالت التي يقرّ فيها بدستورية احلدّ من احلقوق  أمّ
واحلريات فقط هبدف محاية النظام العام. ويعترب القايض هنا أنّ النظام العام إىل جانب السياسات 

ل ما يسمى املصلحة العامة81.  االجتامعية للدولة تشكّ

الحريات على  الحقوق  الحد من  الرقابة على  الدستوري في  القاضي  دور   - الثالث  الفرع 
أساس ا´داب العامة: حتى ال تكون ا´داب العامة مدخال لالعتداء على الحقوق والحريات

واحلريات  احلقوق  من  احلد  يربر  سببا  العامة  اآلداب  محاية  تكون  بأن   49 الفصل  يسمح 
الدستورية.

وعىل عكس النظام العام أو حقوق الغري التي لقيت تكريسا فقه قضائي، فإن عبارة اآلداب أو 
األخالق العامة لقيت حتديدا ال يف حمتواها بل يف طبيعتها. لذلك لن جيد القايض الدستوري قائمة 
فيام خيالف اآلداب العامة، لكنه سيجد قاضيا دوليا أو وطنيا يبنيّ يف كل مناسبة أن مفهوم اآلداب 

العامة حييل إىل منظومة أخالقية بطبعها متحركة بحسب املكان والزمان.

Cf. Agnes Callamard, liberté d'expression et sécurité nationale : Equilibrer pour protéger, https://urlz.fr/fd7u  78
 Les principes de Syracuse précisent aussi que : « la sécurité nationale ne peut servir de prétexte pour imposer des
 restrictions vagues ou arbitraires et elle ne peut être invoquée que lorsqu'il existe des garanties adéquates et
 des recours utiles contre les abus”.

 Observation générale n° 13: Le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), § 42. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I).  79

 Une primauté générale en faveur de la sécurité serait incompatible avec les droits fondamentaux garantis par »  80
 la Loi fondamentale ». Voir Andreas Voßkuhle, la loi fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la cour
constitutionnelle fédérale, « Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel » 2018/2 N° 59, p.61.

 Ridha Fraoua, le principe de proportionnalité, limites aux restrictions des droits fondamentaux et maxime de  81
l’action de l’Etat, présentation lors d’un atelier d’IDEA consacré à l’article 49, Tunis, février 2020.
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ت اللجنة األممية حلقوق اإلنسان مثال أن:  يف هذا اإلطار، أقرّ

القيود  تستند  أن  جيب  وعليه  متعددة  ودينيّة  وفلسفيّة  اجتامعيّة  تقاليد  من  مستمدّ  األخالق  "مفهوم 
تفهم هذه  أن  تقليد واحد ووجب  ة حرصا من  مبادئ غري مستمدّ إىل  املفروضة بغرض محاية األخالق 

القيود يف ضوء كونية حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التمييز"82.

"هانديسايد"  قرار  منذ  اليشء  نفس  تقريبا  أقرت  فقد  اإلنسان،  األوروبية حلقوق  املحكمة  ا  أمّ
للحياء،  خادش  ألنه  األطفال   لد وتوزيعه  كتابه  نرش  من  املتحدة  اململكة  منعته  الذي  الشهري 
فاعتربت املحكمة أن الدول يمكنها اعتامد األخالق العامة كجزء من فكرة املصلحة العامة، لكنها 

د املفاهيم املتعلقة باألخالق لد الدول األعضاء83. أقرت بتعدّ
األخالق  مفاهيم  د  تعدّ أمام  أنه  الفقهاء  بعض  اعترب  األوروبية،  املحكمة  موقف  عىل  وتعليقا 
اعتمدت  لو  ا  أهنّ إذ  السائد،  الرأي  عىل  االعتامد  إال  املحكمة  أمام  يكن  مل  األعضاء،  الدول   لد

.84لت أخالقا عىل أخالق أخر مفهوما خاصا هبا، لكانت فضّ
اعتربت املحكمة العليا األمريكية سنة 1973 أن املنشورات اخلادشة للحياء  ال تدخل يف إطار 
ية التعبري85. لكنها مل تقر بذلك بصفة اعتباطية،  بل اعتمدت اختبارا للتمكن من قيس ذلك  حرّ
من خالل طرح ثالثة أسئلة يتّجه اإلجابة عنها مجيعها وبصفة متظافرة بنعم حتى يعترب العمل غري 

أخالقي: 
1 . -community standards- يعتمد معايري املجموعة  الذي  العادي  هل أن الشخص 

جيد أن العمل يف جممله غري الئق؟

 Le Comité fait observer que la conception de la morale découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques  82
 et religieuses ; en conséquence, les restrictions apportées à la liberté de manifester une religion ou une conviction
 pour protéger la morale doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique
Observation générale no 22: Article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion), Comité HRI/GEN/1/
Rev.9 (Vol.I), §8.

CEDH, a�aire Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, §.48.  83

 RIGAUX, François. La fonction de la morale dans le raisonnement judiciaire In : Variations sur l’éthique :   84
 Hommage à Jacques Dabin [en ligne]. Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 1994 (généré le 12 janvier
 2021). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pusl/17814>. ISBN : 9782802804956. DOI :
 https://doi.org/10.4000/books.pusl.17814. « Le pluralisme des morales dans les Etats européens interdit
 évidemment aux juges de choisir une morale parmi toutes les autres et face à cette diversité, la Cour européenne
 des droits de l’homme a été contrainte de donner au concept de morale le sens d’opinion dominante. En e�et
 si elle avait préféré une morale plus libérale, détachée d’une vision naturaliste de la sexualité et transférant à la
 responsabilité de chaque individu le choix de ses comportements sexuels, elle aurait elle-même choisi une morale
à l’exclusion des autres ».

 Il s’agit des publications obscènes quali�ées parfois également comme pornographiques. Miller v. California,  85
arrêt 413 U.S. 15.
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هل أن العمل يصف بشكل واضح ومفضوح سلوكا جنسيا؟. 2
هل أن العمل يف جممله ليست له قيمة أدبية أو فنية أو سياسية أو علمية جدية؟ 86. 3

منع  والتجارة من خالل  الصناعة  احلد من حرية  أيضا  الفدرالية  املحكمة  أقرت  يف سويرسا، 
ة  ء الذات البرشيّ ة التي تربز الكيان البرشي يف وضعيات مهينة وبدائيّة وتيشّ الومضات اإلشهاريّ

د من جوانبه اإلنسانيّة87. التي ال تعتربها غري موضوع جنيسّ جمرّ

تبقى إذن للقايض الدستوري يف تونس سلطة تقديرية يف حتديد اآلداب العامة يف دولة مدنية ديمقراطية 
املوضوعية حتى ال  األدنى من  احلدّ  ن من حتديد عنارص حتتوي  ما سيمكّ أعاله، وهو  وبيناها  كام سبق 
رشعية  مبدأ  أو  القانوين  األمان  لتهديد  مدخال  العامة  اآلداب  مفهوم  عىل  القائم  القانوين  النص  يصبح 

اجلرائم والعقوبات.

 ولعلّ ما اقرتحه تقرير جلنة احلريات الفردية واملساواة حول بعض الفصول من املجلة اجلزائية 
ورضورة توضيح معانيها يلقي الضوء عىل بعض اإلشكاالت التي ستعرتض املحكمة الدستورية 

يف عالقة بدستورية بعض القوانني.

بينت اللجنة وجود العديد من املقتضيات الترشيعية التي تناقض محاية احلياة اخلاصة لألفراد، وبالتايل 
تناقض الدستور. ولعل أمهها ما وجد يف املجلة اجلزائية من عقوبات سالبة للحرية دون حتديد واضح 
التجاهر بفحش، وهي جريمة غري  226 حول  الفصل  ما ورد يف  مة. ومن ذلك  املجرّ األفعال  ألركان 
اجلرائم  رشعية  احرتام  عدم  خاصة  ومنها  واخلروقات،  التجاوزات  بعديد  يسمح  مما  األركان،  حمددة 
اللجنة تعويض هذه اجلريمة  "فحشا". لذلك اقرتحت  والعقوبات لعدم وجود تعريف دقيق ملا يشكل 
بدنه بقصد  املواطن احلميمة من  أو يعمد إىل كشف  الغري عمال جنسيا   يأيت عىل مرأ بمعاقبة كل من 

إيذاء الغري.

كام نجد نفس اإلشكال يف الفصل 226 مكرر من املجلة اجلزائية الذي يقر عقوبة سالبة للحرية لكل 
"من يعتدي علنا عىل األخالق احلميدة أو اآلداب العامة باإلشارة أو القول أو يعمد علنا إىل مضايقة الغري 

بوجه خيل باحلياء".

تقوم  الديمقراطية  املجتمعات  املعاين، وأن  بأن مفهوم األخالق احلميدة مفهوم متعدد  اللجنة  ر  تذكّ وإذ 
عىل التعددية يف كل املجاالت، بام فيها التعددية األخالقية، فإهنا انطلقت من نفس التميش السابق، وهو جتنب 
كل اجلرائم التي ال يمكن تعريفها وحتديد أركاهنا بدقة، ألهنا خمالفة ملبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات، ذلك 

أن الفرد جيب أن يعلم مسبقا ما هي األفعال املجرمة وأن ال يرتك ذلك للسلطة التقديرية ألجهزة الدولة".88

https://www.mtsu.edu/�rst-amendment/article/1585/miller-test  86
87  أنظر خالد املاجري، املرجع السابق، ص 95.

88  أنظر تقرير جلنة احلريات الفردية واملساواة، ص41.
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الفرع الرابع - دور القاضي الدستوري في الرقابة على الحد من الحقوق الحريات على 
أساس الصحة العامة

سبق أن بيّنا أن السلطة التأسيسية فضلت التنصيص رصاحة عىل األمن العام والصحة العامة 
واآلداب العامة واحلال أنه كان بإمكاهنا التعرض فقط للنظام العام الذي يشملها.

الصحة  دولية عىل محاية  أو  كانت  القانونية وطنية  املنظومات  اعتمدت جلّ  األحوال،  يف كل 
العامة كسبب من أسباب احلد من احلقوق واحلريات الدستورية. ولعلّ جائحة "كوفيد 19" التي 
التي يمكن أن تطرح أمام املرشع  2019 تشكل خري مثال عن اإلشكاليات  البرشية سنة  فاجأت 

وأمام السلطة التنفيذية أو أمام القايض.
لكن قبل ذلك، تتطلب محاية الصحة العامة جمهودات خاصة من الدول التي تواجه إشكاليات 
األوبئة  بمكافحة  يتعلق  فيام  وطني   مستو عىل  أيضا  لكن  فقط  األفراد   مستو عىل  ال  صحية 

واألمراض املعدية.
ا لتعريف منظمة الصحة العاملية، تشري الصحة العامة إىل مجيع التدابري املنظمة (سواء  ووفقً
وهتدف   . ككلّ السكان  بني  العمر  وإطالة  الصحة  وتعزيز  األمراض  ملنع  اخلاصة)  أو  العامة 
املرىض  عىل  وليس  كاملة،  سكانية  "جمموعات  عىل  والرتكيز  ية  صحّ بيئه  توفري  إىل  أنشطتها 
الفرديني أو األمراض"، وبالتايل، فإن الصحة العامة هتتم بالنظام الكيل وليس فقط باستئصال 

مرض معني89. 
 7 يف  املؤرخ   7 عدد  القانون  حول  رأيه   أبد أن  تونس  يف  الدستوري  للمجلس  سبق  لقد 
2007 واملتعلق باألمراض السارية والذي أقر واجب ترصيح األطباء باألمراض  فيفري/شباط 
املعدية التي هتم مرضاهم وإمكانية إلزام األشخاص بالتداوي وحتى عىل االستشفاء الوجويب يف 
بعض احلاالت اخلطرية، ويف كل ذلك مسّ من احلياة اخلاصة لألفراد ومن كرامتهم ومن حرمتهم 

اجلسدية90.
ته ليس حقا مطلقا ويمكن اعتبارا ملتطلبات  "وحيث أن حق الفرد يف صون املعلومات املتعلقة بصحّ
النظام العام للصحة ويف احلدود التي يفرضها هذا النظام وبام ال يفرغ ضامن حرمة الفرد يف هذا الشأن من 

مضمونه،

 Dé�nition de la santé publique selon l’OMS (1952) : « La santé publique est la science et l’art de prévenir les  89
 maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, par le moyen
 d’une action collective concertée visant à : • assainir le milieu ; • lutter contre les maladies ; • enseigner les règles
 d’hygiène personnelle ; • organiser des services médicaux et in�rmiers en vue d’un diagnostic précoce et du
 traitement préventif des maladies ; • mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de
la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé » .

90  أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 مؤرخ يف 16 فيفري/شباط 2007.
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وحيث أن الوقاية من األمراض السارية ومعاجلتها ومكافحتها تتطلب أن تكون السلطة الصحية عىل 
بيّنة منها ومن مد انتشارها عند االقتضاء. وحيث أنه يسوغ للمرشع يف هذه احلالة واستنادا إىل ما تقدم 
أن يلزم بعض املهنيني باإلعالم هبذه األمراض وعدم التمسك بالرسّ املهني". كام أوجب املجلس أن يكون 

هذا اإلعالم منحرصا يف السلطة الصحية دون غريها.

ا حول إجبارية العالج أو االستشفاء الوجويب، فقد أقر املجلس بإمكانية تنظيم املرشع لذلك وأنه  أمّ
ا من حرمة الفرد ومن مبدأ رضائية العالج، فإن حتديد قائمة األمراض  باعتبار االستشفاء الوجويب مسّ
التي تستوجب هذا العالج من قبل وزير الصحة خمالف للدستور ألن اللجوء إىل احلد من حرمة الفرد 

سريجع يف هناية األمر ال إىل املرشع وإنام للسلطة التنفيذية ممثلة يف وزير الصحة91.

عىل مستو دويل، وضعت اللجنة األممية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية رشوطا 
إلعامل هدف محاية الصحة العامة حتى ال تتامد الدول يف استعامهلا إلفراغ احلقوق من حمتواها.

أن  عىل  اللجنة  وتؤكد  األساسية.  احلقوق  لتحديد  العامة  الصحة  مقتضيات  أحيانا  الدول  تثري   "
لذلك  الدول.  من  أكثر  األفراد  حقوق  محاية  إىل  أساسا  هتدف  العهد  من  الرابعة  باملادة  املعني  التحديد 
عندما متنع بعض الدول األعضاء بعض األشخاص املصابني بأمراض معدية مثل األيدز أو حتبسهم أو 
ترفض أن يتوىل األطباء معاجلتهم بحجة األمن الوطني أو النظام العام، عليها تربير ذلك يف عالقة بجميع 
رشوط الفصل 4. إذ جيب أن تكون هذه التحديدات مطابقة للقانون بام يف ذلك القانون الدويل حلقوق 
االنسان ومتالئمة مع طبيعة احلقوق املراد محايتها من قبل العهد ومقررة ملصلحة وألهداف مرشوعة فقط 

لضامن الرفاه العام يف جمتمع ديمقراطي.

جيب أن تكون هذه احلدود حسب الفصل 5 متناسبة مع اهلدف، أي جيب أن تكون أقل التحديدات 
وطأة. وحتى إن كانت التحديدات رشعية، لكوهنا هتدف إىل محاية الصحة العامة، فإهنا جيب أن تكون 

مؤقتة وقابلة إلعادة النظر92.

91  املجلس الدستوري، رأي عدد 27  لسنة 2006 بخصوص مرشوع قانون يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد 71 لسنة 92 مؤرخ يف 27 جويلية/متوز 
1992 املتعلق باألمراض السارية.

Observation générale n° 14 : Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (art. 12 du Pacte), HRI/ 92
GEN/1/Rev.9 (Vol. I), p. 100, §28 et 29. c’est nous qui traduisons.
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واحلريات  احلقوق  بضوابط  املتعلقة  الرشوط  من  العديد  حيتوي   49 الفصل  أن  بيّنا  أن  سبق 
من  الدستوري  القايض  ن  يمكّ منهجا  املستقبل  يف  سيشكل  التناسب  رشط  ولعل  الدستورية. 

الوقوف عىل مد احرتام املرشع للدستور وملا أتى به من حقوق وحريات.
لذلك سنتناول يف هذا اجلزء أمهية اختبار التناسب قبل أن نتعرض إىل مراحله ومنهجيته.

القسم  ا®ول
أي أهمية الختبار التناسب؟

ما  جمتمع  يف  واحلريات  للحقوق  احلقيقية  والقيمة  املكانة  التناسب  مبدأ  تفعيل   مد يعكس 
باعتبار أنّ املبدأ يؤطر االنتهاكات التي يمكن أن تسلط عىل تلك احلقوق واحلريات93.

من  واحلريات  للحقوق  أرفع  حلامية  القضاء  يعتمدها  وتقنية  وأداة  مبدأ  اليوم  التناسب  ويعدّ 
تعسف خمتلف السلط العمومية وخاصة منها الترشيعية والتنفيذية. كام يمكن أن تكون له وظيفة 
ودورا توجيهيا ملختلف األعامل الصادرة عن السلط العمومية94، وهو ما يعكس االهتامم املتزايد 
للمبدأ من خمتلف األنظمة القانونية سواء من حيث تكريسه يف الدساتري املعارصة أو تطويره يف فقه 

القضاء أو اهتامم الفقهاء به.
جوان/حزيران  غرة  دستور  فإنّ   ،2014 لدستور  وخالفا  التونسية،  القانونية  املنظومة  يف  ا  أمّ
احلقوق  ممارسة  عىل  الواردة  بالضوابط  يتعلق  فيام  التناسب  مبدأ  عىل  تنصيصا  يتضمن  مل   1959
أنّ  آراء95رغم  التناسب يف عدة  مبدأ  قد أعمل  الدستوري  املجلس  فإنّ  واحلريات، ورغم ذلك، 

ذلك اإلعامل بقي منقوصا من حيث البناء القانوين وخاصة من حيث التعليل.

 La mise en œuvre du principe de proportionnalité renseigne sur la place qu’une société reconnaît réellement"  93
 aux droits et libertés, dès lors que ce principe encadre les atteintes qui peuvent y être portées", Sauvé(J.M) Le
 principe de proportionnalité, protecteur des libertés, Intervention à  l’Institut Portalis, Aix-en-Provence,
Vendredi 17 mars 2017.

.Ibidem. Sauvé (J.M) Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés. Op. Cit.Ibidem  94
95  مل يكن القايض الدستوري التونيس هو الوحيد الذي جلأ إىل إعامل مبدأ التناسب يف غياب نص دستوري جييزه، فاملبدأ له أصول فقه قضائية ثم تمّ 
تكريسه يف الدساتري يف مرحلة الحقة، ويعدّ النموذج األملاين أفضل مثال عىل ذلك. فقد تمّ إعامل اختبار التناسب ألول مرة من املحكمة اإلدارية 
العليا بربوسيا يف قرارها Kreuzberg بتاريخ 14 جوان/حزيران 1882، (يراجع اهلامش أعاله)، كذلك أعملت املحكمة الدستورية البلجيكية املبدأ 

دون أي تنصيص عليه بالدستور.
حول فقه قضاء املحكمة الدستورية البلجيكية يراجع خاصة:

 Bernadette Renauld, La proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de Belgique,
ACCPUF – Bulletin n°9 – mai 2010 pp. 53 et s.
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مثال- مقتطف من الرأي عدد 34 - 2005 الصادر بتاريخ 23 جوان/حزيران 2005 
بخصوص مشروع قانون توجيهي يتعلق بالنهوض با®شخاص الحاملين Áعاقة وحمايتهم

احلاملني  األشخاص  لفائدة  وإعفاءات  وتسهيالت  ومنافع  امتيازات  املعروض  املرشوع  أقر  حيث   
إلعاقة وذلك خاصة يف جمال التشغيل والضامن االجتامعي واألداءات... 

وحيث وإن اقتضت أحكام الفصل 6 من الدستور املساواة يف احلقوق والواجبات أمام القانون، فإنّ 
يف تضمني الفقرة األوىل من الفصل 5 من الدستور من شمولية حلقوق االنسان ما ال يمنع التمييز االجيايب 
لفائدة بعض الفئات قصد تأمني املساواة الفعلية كاألشخاص احلاملني إلعاقة يف صورة احلال، طاملا أن 
هذا التمييز اإلجيايب ال ينال من احلقوق األساسية التي يضمنها الدستور وكان خاضعا هلدف وحيد وهو 
جهة  من  واإلعفاءات  والتسهيالت  واملنافع  االمتيازات  بني  بالتناسب96  ومتسام  الفرص  تكافؤ  حتقيق 

."واهلدف املنشود من جهة أخر

فإنه قد متّت  التناسب،  التنصيص عن مبدأ  1959 عن  أنّه رغم سكوت دستور  ويستنتج إذن 
القانوين   املستو عىل  والواجبات  احلقوق  يف  املساواة  من  املس  بني  التناسب  فكرة  إىل  اإلشارة 
يربهن عىل  ومل  ذلك  بالتنصيص عىل  اكتفى  املجلس  أن  فعلية رغم  إىل مساواة  الوصول  وهدف 

الرابط بني األحكام اخلاصة بحاميل اإلعاقة وانتفاعهم الفعيل باحلقوق. 
يف  اتباعها  الدستوري  للقايض  يمكن  معايري  ووضع  ذلك  من  أكثر   2014 دستور  ذهب  وقد 

تطبيقه للفصل 49.
فبعد التثبت فيام سميناه رضورة خارجية، أي الرضورة التي تقتضيها الدولة املدنية الديمقراطية 
للحفاظ عىل مجلة األهداف املذكورة يف الفصل، عىل القايض الدستوري أن يتوىل القيام باختبار 
املحمول عليه حتى ال تكون أحكامه سطحية  التعليل  نظرنا جزء من واجب  التناسب، وهو يف 

ورسيعة.
وال بدّ من توضيح بعض العنارص يف هذا الشأن.

صحيح أن اختبار التناسب ظهر يف أملانيا ويف كندا بالتحديد يف قضية أوكس الشهرية، وصحيح 
أن كال التجربتني ختتلفان فيام بينهام وأن املرجعيات والنصوص الدستورية ختتلف مع نصّ الفصل 
49، لكن جوهر املبدأ يبقى هو نفسه ألن املسألة تتعلق بتميش وبمنهجية جتنب القايض الدستوري 

السقوط يف العموميات ويف ضعف التعليل.
لذلك نعترب أن القيام باختبار التناسب عىل أساس الفصل 49 لن يزيد من املحكمة الدستورية 
إالّ حرصا عىل حسن تطبيق هذا الفصل بصورة متناسقة عىل الوضعيات املتشاهبة، وهو ما سيساهم 

96 يف هذه احلالة، يمكن أن نستنتج أيضا أنّ املجلس مل يتوخ الدقة الكافية يف الصياغة، فأصبحت عبارة املعقولية و"غائية القانون" كنتيجة هلا والتناسب 
كأهنا مرتادفة.
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يف نحت سياسة فقه قضائية politique jurisprudentielle ستكون حتام تأسيسية لقانون دستوري 
متجدد جتدد الدستور ذاته.

وجمردة  موضوعية  رقابة  هي  تونس  يف  القوانني  مشاريع  دستورية  مراقبة  أن  أيضا  صحيح 
وحرصية، وهي وختتلف يف آلياهتا عن األنظمة ذات الرقابة غري احلرصية التي تقتيض أن يستعمل 
القايض اختبار التناسب يف وضعيات ملموسة خاصة، لكن رغم ذلك يمكن أن يكون فقه قضاء 
عمليا  تواجهها  عندما  التنفيذية  للسلطة  وحتى   األخر للمحاكم  نرباسا  الدستورية  املحكمة 

وضعيات تطرح إشكاليات بخصوص حتديد احلقوق واحلريات.
لذلك نر أنّه من املجدي التذكري بأهم عنارص اختبار التناسب الذي حددت مالحمه املحكمة 
الدستوري  القضاء  فقه  حددها  التي  للعنارص  كبري  حدّ  إىل  بدوره  يستجيب  والذي  بكندا  العليا 

صه الرسم البياين التايل: األملاين، والذي يلخّ

L'L'Larticle premier
&

le critère de Oakes
- La clause limitative -

L'article premier
« La Charte canadienne des droits et libertés garantitCharte canadienne des droits et libertés garantitCharte canadienne des droits et libertés

les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que
, dans des limites qui soient raisonnables

justification puisse se démontrer dans le cadre d'une démontrer dans le cadre d'une démontrer société libre et
démocratique. »

« La plupart des constitutions modernes« La plupart des constitutions modernes« La plupart des constitutions modernes
reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints sireconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints sireconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si

cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restrictioncela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restrictioncela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction
apportée est proportionnée ou bien adaptée. » apportée est proportionnée ou bien adaptée. » apportée est proportionnée ou bien adaptée. » apportée est proportionnée ou bien adaptée. » 

(Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald CorpCanada (Procureur général) c. JTI-Macdonald CorpCanada (Procureur général) c. JTI-Macdonald CorpCanada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp.,
[2007] 2 R.C.S. 610[2007] 2 R.C.S. 610, par, par. 36, par. 36, par ).. 36).. 36

Ainsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de laAinsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de laAinsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de laAinsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de la
société et les droits de l'individu. société et les droits de l'individu. société et les droits de l'individu. 

Il revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justifierIl revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justifierIl revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justifierIl revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justifier
cette atteinte. cette atteinte. cette atteinte. cette atteinte. 

les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que
limites qui soient raisonnables et dont 

société libre et

reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints sireconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si
cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restrictioncela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction

apportée est proportionnée ou bien adaptée. » 

Ainsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de la

les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que
par une règle de droit, dans des 
la justification puisse se

reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si
cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction

Ainsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de la

Il revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justifier
(R. c. Oakes(R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103)
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Par une « règle de droit »
Cette règle doit être :

Volet #1

Expresse ou implicite dans une loi ou un règlement

1. L’organisme gouvernemental est autorisé à formuler la politique.

2. La politique renferme des règles contraignantes d’application générale et de nature
législative.

3. La politique est suffisamment précise pour permettre aux citoyens de se comporter en
conséquence.

4. La politique est suffisamment accessible pour que les membres du public soient informés
des règles auxquelles ils sont assujettis.

Énoncée dans une politique gouvernementale, aux conditions suivantes :

(Grerer ater VaVaV ncouvevev r TrTrT arar nsportation Authoritytyt c. FéFéF dérarar tion canadienne des étudiantes et
étudiants — Section Colombie-Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295, par. 50 et 65).

(R. c.Therens, [1[1[ 985] 1 R.C.S. 613)

L’objectif de la loi est-il réel ett uurrggeennnttt???

Volet #2

Autrement dit, l'objectif doit être suffisamment important pour justifieier r qquue l’oonn
restreigne un droit protégé par la Charte. Il doit notamment :

Être l’objbjb ectif de la mesure attentatoire au moment où celle-ci a été adoptée.

Il est important de défifif nirl’objectif
p

f
p
,f,f puisque l’analysede la proportionnnalité y estintimement liée.

Avoir une grande importance et être conforme aux principes qui constituent l’essence même d’une
société libre et démocratique. (V(V( rVrV iend c. Alberta, [1[1[ 998]8]8 1 R.C.S. 493; Figueroa c. Canada (P(P( .P.PG.), [2[2[ 003]3]3 1 R.C.S.

912)2)2 ;
Correspondre à l’objbjb ectif de la mesure attentatoire ou de l’omission spécifique.

(Canada c. JTI-Macdonald Corp., précité)

Être spécifique et non pas général; les objbjb ectifs trop abstraits ou idéalisés sont suspects. Toutefois,
il peut être utile d’énoncer un objbjb ectif général suprême en plus de sous-objbjb ectifs précis.

(Sauvé c. Canada (D(D( irecteur général des élections), [2[2[ 002] 3 R.C.S. 519; JTI-
Macdonald précité, par. 38)

Être l’objbjb ectif réel ou véritable.
(TéTéT treault-Gadoury c. Canada (C(C( ommission de l’emploi et de
l’immigration, [1[1[ 991] 2 R.C.S. 22);

(R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1[1[ 985] 1 R.C.S. 295)

Existe-t-il un degré sufffff ifif sant de proportionnalité
entre l’objectif et l

g
l

g
e moyen utilisé pour l’atteindre?

Volet #3

Le troisième volet de cette analyse comporte trois éléments :

i. Le « lien rationnel »

Le gouvernement doit établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d'un lien de
causalité entre le moyen contesté et l’ob

p
b

p
jbjb ectif réel et urgent.

Le gouvernement n’a qu’à démontrer qu’il est « raisonnable de supposer » que la restriction
ou l

g
l
g
’

g
’

g
interdiction « peut contribuer à l

q
l
q
a réalisation de l’objbjb ectif, et non qu’el

q
l
q
le y contribuera

effectivement ».
(Hutterian Brethren ofofo Wilson Colony , [2[2[ 009] 2 R.C.S. 567 par. 48)

(R. c. Butler, [1[1[ 992] 1 R.C.S. 452;Thomson Newspapers Co. c. Canada (P.P.PG.), [1[1[ 998] 1
R.C.S. 877; R. c. Sharpe, [2[2[ 001] 1 R.C.S. 45

La restriction doit avoir un lien rationnel avec l’objectif.if.if Elle ne doit être ni
arbitraire, ni inéquitable, ni fondée sur des considérations irrationnelles.

.a.a
1.1

9.9 .C.C
.0.0
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ii. L’« atteinte minimale »

(Carter c. Canada (P(P( rocureur général)l)l , [2[2[ 015] 1 R.C.S. 331, par. 102)

L                                                                                                                                                                   L                                                                                                                                                                   a                                                                                                                                                                   a                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   i                                                                                                                                                                   i                                                                                                                                                                   c                                                                                                                                                                   c                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   i                                                                                                                                                                   i                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   n                                                                                                                                                                   n                                                                                                                                                                   n                                                                                                                                                                   n                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   d                                                                                                                                                                   d                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   i                                                                                                                                                                   i                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   p                                                                                                                                                                   p                                                                                                                                                                   a                                                                                                                                                                   a                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   p                                                                                                                                                                   p                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                    r                                                                                                                                                                    a                                                                                                                                                                   a                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   in                                                                                                                                                                   in                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   a                                                                                                                                                                   a                                                                                                                                                                   u                                                                                                                                                                   u                                                                                                                                                                   d                                                                                                                                                                   d                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   it                                                                                                                                                                   it                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   o                                                                                                                                                                   u                                                                                                                                                                   u                                                                                                                                                                   à                                                                                                                                                                   à                                                                                                                                                                   la                                                                                                                                                                   la                                                                                                                                                                   lib                                                                                                                                                                   lib                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   e                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   r                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   é                                                                                                                                                                   é                                                                                                                                                                   plu                                                                                                                                                                   plu                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   q                                                                                                                                                                   q                                                                                                                                                                   u                                                                                                                                                                   u                                                                                                                                                                   'il                                                                                                                                                                    'il                                                                                                                                                                    n                                                                                                                                                                   n                                                                                                                                                                   'e                                                                                                                                                                   'e                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   s                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   t                                                                                                                                                                   
raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre l’objectif.if.if Le gouvernement
est tenu de prouver l’absence de moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif
« de façon réelle et substantielle ».

La restriction doit porter atteinte « le moins possible » au droit ou à la liberté en cause
(Oakes, précité). Cependant, il suffit que ce moyen fasse partie d'une série de solutions
raisonnab

p
b
p

les.
(Sharprpr e, précité ; RJRJR R-MacDonald, précité, par. 160)

Quand vient le moment de déterminer si la solution de rechange est moins efficace, le
gouvernement peut démontrer qu’il n’existe aucun un autre moyen moins attentatoire
d
g
d
g

’atteindre l’objbjb ectif de façon réel
q
l
q
l

q
l

q
e et substantielle.

(Hutterian Brethren, précité, par. 55; Carter[2[2[ 015] 1 R.C.S. 331, par. 102 et 118;
R. c. K.R.J. 2016 CSC 31, par. 70).

La disposition doit être raisonnablement adaptée à ses objbjb ectifs.
(S(S( harprpr e, précité, par. 95 et 96 )

t.t

. .p.p

e.e .S.S
.C.C

é.é

iii. La « pondération finale »

(Carter, précité, paragraphe 122; JTI-Macdonald, précité, par. 45; voir
aussi Lavoie c. Canada, [2[2[ 002] 1 R.C.S. 769, par. 53).

Il doit y avoir une « proportionnalité entre les efefe ffff efef ts de la mesure qui restreint le
droit en question et l’objbjb ectififi de la loi » au plan de l’intérêt supérieur du public.

Le dernier volet du critère de l’arrêt Oakes permet au tribunal d’élargir l’évaluation pour
déterminer si les avantages de la disposition contestée, au plan de l’intérêt supérieur du
public, valent le coût de l

g
l
g
’

g
’

g
atteinte aux d

p
d

p
roits.

(R. c. K.R.J., précité, par. 77 )
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تم التذكري باملبدأ يف العديد من املناسبات عىل مستو دويل، إذ  استقر فقه قضاء حمكمة العدل 
التناسب الذي يمثل مبدأ عاما للقانون يوجب أن ال تتجاوز  األوروبية مثال عىل اعتبار أنّ مبدأ 
األهداف  لتحقيق  ورضوري  مالئم  هو  ما  [األورويب]  االحتاد  مؤسسات  عن  الصادرة  األعامل 

املرشوعة ...وأن ال تكون األرضار غري متناسبة مع األهداف املراد حتقيقها98.
وقد تمّ تعريف التناسب من قبل  املدعية العامة "جوليان كوكوت" يف تقريرها العام أمام حمكمة 
تلبس  ألهنا  خاصة  رشكة   لد العمل  من  مسلمة  امرأة  منع  فيها  تمّ  قضية  يف  األوروبية  العدل 

احلجاب باعتباره خمالفا للسياسة املحايدة التي تنتهجها الرشكة جتاه الديانات:

أن  ويقتيض  األورويب،  االحتاد  قانون  مبدأ عام يف  التناسب هو  مبدأ  فإن  فقه قضاء مستقر،  "حسب 

تكون اإلجراءات قادرة عىل حتقيق األهداف املراد حتقيقها من القانون وأال تتجاوز حدود الرضورة التي 
يقتضيها حتقيق هذه األهداف، مع العلم أنّه كلام كان هناك خيار بني عدة إجراءات متالئمة مع اهلدف، 

ا وإال تكون احلدود املفروضة غري معقولة بالنسبة لألهداف املرجوة"99. يتجه اختيار اإلجراء األقل حدّ

 Selon une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du"98
 droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié
 et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que,
 lorsqu’un choix s’o�re entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante,
 et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés"C.J.U.E. l’a�aire
T-138/07, Schindler 13 juillet 2011.
 Cette constante jurisprudence est con�rmée par plusieurs décisions dont notamment les a�aires jointes C
 293/12 et C 594/12, « À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige, selon une
 jurisprudence constante de la Cour, que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs
 légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et
nécessaire à la réalisation de ces objectifs ».

 Concl. de l’avocat général Kokott du 31 mai 2016 dans l’a�aire CJUE, C-157/15, Achbita, pt. 97. C’est nous 99
qui traduisons.
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  القسم  الثاني 
في قياس المالءمة

يتوىل القايض الدستوري املرحلة األوىل من اختبار التناسب التثبت من أنّ القيد الذي فرضه 
املرشع عىل احلق أو احلرية مالئم للهدف الذي يرمي إىل حتقيقه منه. وهذا اهلدف ال جيب أن خيرج 
دة بالفصل 49 من الدستور100، وهي محاية حقوق الغري أو األمن العام أو  عن إطار األهداف املحدّ

ة كام سبق بياهنا. الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامّ

يتّجه يف هذا الصدد قراءة األهداف الواردة بالفصل 49 قراءة ضيقة حالة بحالة وال جيوز التوسع يف 
تلك األهداف، كام يتجه أيضا أن يتوىل القايض الدستوري لفت نظر املرشع إىل رضورة استعامل عبارات 

دقيقة ال خترج عامّ اقتضاه الفصل 49 يف خصوص األهداف.

التقييد  إجراء  بني  منطقية  وصلة  رابطة  وجود  من  التثبت  الدستوري  القايض  يتوىل  ذلك،  إثر 
واهلدف الذي يرمي إليه اإلجراء. يف هذه احلالة ستكون رقابة القايض الدستوري موجهة باخلصوص 
اخليارات  تنصب عىل  إذ  الرقابة،  مهمة يف  مرحلة  املرشع وهي  هبا  يتمتع  التي  التقديرية  السلطة  إىل 
ع لتحقيق سياساته، وهو ما بينه فقه القضاء املقارن سواء دوليا أو وطنيا. لها املرشّ والوسائل التي يتوسّ

الفرع ا®ول- قياس المالءمة من قبل القاضي الدولي 

طُرحت مسألة العالقة بني احلدود عىل احلقوق واألهداف املرشوعة التي تقدمها الدول أمام 
حمكمة العدل لالحتاد األورويب، إذ اعتربت أنه:

اهلدف  حتقيق  عىل  قادر  الشخصية  املعطيات  حفظ  يف  املتمثل  اإلجراء  أنّ  من  التثبت  خصوص  يف 
2006/24، أنه بالنظر لألمهية املتزايدة لوسائل االتصال االلكرتوين،  املضمن باملذكرة التوجيهية عدد 
رة التوجيهية املذكورة تتيح للسلطات الوطنية  فإنّ املعطيات الشخصية  التي جيب أن حتفظ تطبيقا للمذكّ
املختصة يف التتبعات اجلزائية إمكانيات إضافية لتتبع اجلرائم اخلطرية وهي بذلك تشكل أداة جمدية لألبحاث 

اجلزائية. وبالتايل فإن حفظ تلك املعطيات يعترب قادرا عىل حتقيق اهلدف املضمن باملذكرة التوجيهية101.

100 توجد أنظمة قانونية ال ينص فيها الدستور عىل األغراض أو األهداف من التحديد، ويتوىل القايض يف هذه املرحلة التثبت من مد رشعية أو مرشوعية 
اهلدف. حول هذه املسألة يراجع خالد املاجري، مرجع مذكور أعاله ص 100 وما بعدها. يف كل األحوال سواء تمّ التنصيص أو مل يتم التنصيص عىل 
ذلك اهلدف يف النص الدستوري، فإنّ القايض يتثبت يف كل األحوال من رشعية اهلدف. وال جيب أيضا أن ننسى أننا يف إطار التضييق من ممارسة حق أو 

ا للحد من ممارسة احلقوق واحلريات. حرية وبالتايل جيب أال خيرج اإلجراء املتخذ عن دائرة األهداف املحددة بالدستور والتي تشكل بذاهتا حدّ
 En ce qui concerne la question de savoir si la conservation des données est apte à réaliser l’objectif poursuivi"101
 par la directive 2006/24, il convient de constater que, eu égard à l’importance croissante des moyens de
 communication électronique, les données qui doivent être conservées en application de cette directive
 permettent aux autorités nationales compétentes en matière de poursuites pénales de disposer de possibilités
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يتالءم  الشخصية  املعطيات  املتمثل يف حفظ وختزين  اإلجراء  أنّ  املحكمة  اعتربت  احلال،  يف صورة 
املنظمة  اجلريمة  منها  وخاصة  وتتبعها  اجلريمة  مقاومة  يف  واملتمثل  القانون  إليه  يرمي  الذي  اهلدف  مع 

واإلرهابية وانتهت إىل ثبوت صلة منطقية بني اإلجراء املتخذ واهلدف املرجو منه.

أما املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، فقد تعرضت لواجب إثبات تالؤم احلدّ مع اهلدف املرشوع كاآليت: 

مثال يف قضية ضد اليونان التي تبنت قانونا هيمّ العائلة واألطفال واملجتمع ويسمح بالتخيل عن الزواج 
واالكتفاء باحلياة املشرتكة لألزواج، مع إقصاء القانون لزواج املثليني واالكتفاء بمفهوم احلياة املشرتكة 
املرشوع وهو محاية  اهلدف  اليونانية عىل فكرة  اعتمدت احلكومة  التقايض،  إىل   أد ممّا  وأنثى،  بني ذكر 
وأجابت  التقليدي،  الزواج  خارج  حتى  العائلة  مفهوم  عىل  واحلفاظ  الزواج  خارج  املولودين  األطفال 
تسمح  التي   األخر العملية  اآلليات  من  العديد  هناك  وأن  جدا  جمرد  العائلة  محاية  هدف  أن  املحكمة 
بتحقيقه. واعتربت أن السلطة التقديرية التي تتمتع هبا الدول الختيار التحديد الذي يتالءم مع اهلدف 
املراد محايته بقابلها واجب إثبات هذه الدول للعالقة بني اهلدف املرشوع واإلجراءات أو القوانني التي حتدّ 
مته  من احلقوق واحلريات102. وأقرت املحكمة يف هناية األمر أهنا غري مقتنعة بأن اهلدف املرشوع الذي قدّ

الدولة يفرتض إقصاء املثليني من التمتع هبذا القانون 103.

الفرع الثاني -قياس المالءمة من قبل المحاكم الدستورية

ليا يف اختبار التناسب بمعنى عدم رضورة الذهاب إىل الرشوط  يعترب رشط املالءمة رشطا أوّ
األخر يف حالة ثبت للقايض الدستوري أن احلد من حقّ أو حرية ما ال يؤدي بطبعه إىل املحافظة 

عىل اهلدف الدستوري.

 supplémentaires d’élucidation des infractions graves et, à cet égard, elles constituent donc un instrument utile
 pour les enquêtes pénales. Ainsi, la conservation de telles données peut être considérée comme apte à réaliser
l’objectif poursuivi par ladite directive”. C.J. U.E, les a�aires jointes C 293/12 et C 594/12, op, cit.

 lorsque la marge d’appréciation laissée aux États est étroite, dans le cas par exemple d’une di�érence de »  102
 traitement fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, non seulement le principe de proportionnalité exige
 que la mesure retenue soit normalement de nature à permettre la réalisation du but recherché, mais il oblige
 aussi à démontrer qu’il était nécessaire, pour atteindre ce but, d’exclure certaines personnes – en l’espèce les
 individus vivant une relation homosexuelle – du champ d’application de la mesure dont il s’agit […]. En vertu
 de la jurisprudence précitée, la charge de cette preuve incombe au gouvernement défendeur, c’est donc au
 gouvernement grec qu’il revient en l’espèce de démontrer que la poursuite des buts légitimes invoqués commande
 d’interdire aux couples homosexuels la possibilité de conclure le « pacte de vie commune » prévue par la loi no
3719/2008 ». CEDH, 7 nov. 2013, Vallianatos et a. c. Grèce, § 85.

 La Cour n’est pas convaincue par l’argument avancé par le Gouvernement, à savoir que la réalisation des  »  103
 objectifs invoqués par lui à travers la loi no 3719/2008 présuppose l’exclusion des couples de même sexe de son
champ d’application. ». CEDH, 7 nov. 2013, Vallianatos et a. c. Grèce, § 85 et 91.
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ومنذ قرار أوكس، تعرضت املحكمة العليا بكندا هلذا الرشط وواصل القايض مراقبة دستورية 
القوانني أوال من منظور مالءمة احلد الترشيعي للهدف الدستوري.

ال ثمّ من  منهجيا، وبمناسبة قياس املالءمة،  يتوىلّ القايض التثبت من طبيعة اهلدف وتقييمه أوّ
القيد املسلط عىل احلق، ثمّ يف مرحلة أخرية من مد وجود رابطة معقولة بني اهلدف والوسيلة 
املتوخاة لتحقيق اهلدف.  وهو التميش الذي بينته بوضوح املحكمة العليا الكندية خاصة يف قرارها 

املبدئي أوكس املشار إليه أعاله عىل النحو التايل:

"...بادئ ذي بدء، جيب حتديد طبيعة املنفعة واهلدف الذي يرمي املرشع إىل حتقيقه من الفصل 8 من 
عي العام أنّ الفصل 8 املذكور يرمي إىل التصدي  القانون املتعلق باملخدرات. ويف هذ الصدد فقد أكد املدّ

ووقف جتارة املخدرات...104".

ثمّ يتوىل القايض تقييم وتقدير وجاهته عىل نحو ما يبينه املثال املقتطف من نفس القرار.

إنّ محاية املجتمع من املخاطر واآلفات املرتبطة بتجارة املخدرات يعترب هدفا مهام ويربر يف حاالت 
انتهاك حق أو حرية مضمونة بالدستور. باإلضافة إىل ذلك، فإنّ املخاطر املتزايدة لتجارة املخدرات جتعل 

من التصدي هلا هدفا كافيا عىل معنى الفصل األول من الدستور105.

وقد انتهت املحكمة يف املثال أعاله إىل وجاهة اهلدف املتبع من القيد املسلط عىل احلرية واملضمن 
بالفصل 8 من القانون الكندي املتعلق باملخدرات. هذا ويتجه التأكيد أنّ تقييم األهداف يف هذه 
القضاء  املعني وبالرجوع أيضا إىل فقه  املتعلقة باحلق  بالرجوع إىل املامرسات الفضىل  يتم  املرحلة 

املقارن.
ا املرحلة الالحقة من قياس املالءمة، فيتوىلّ فيها القايض التثبت من الوسيلة املتوخاة لتحقيق  أمّ

اهلدف عىل النحو املبني باملؤطر أدناه:

 Il faut commencer par préciser la nature de l'intérêt ou de l'objectif poursuivi par le législateur en adoptant "104
 l'art. 8 de la Loi sur les stupé�ants. Selon le ministère public, l'art. 8 de la Loi sur les stupé�ants vise à refréner
 le tra�c des stupé�ants en facilitant l'obtention d'un verdict de culpabilité contre les tra�quants. À mon avis, le
 souci du législateur de réduire le tra�c des stupé�ants peut être quali�é de réel et urgent. Le problème du tra�c
 des stupé�ants n'a cessé de s'aggraver depuis les années cinquante, et déjà à cette époque ce phénomène suscitait
beaucoup d'inquiétude."Cour suprême canadienne a�aire David Edwin Oakes, op. cit

 L'objectif de protection de notre société contre les �éaux liés au tra�c des stupé�ants est, selon moi, su�samment "105
 important pour justi�er dans certains cas l'atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution. De
 plus, la gravité du tra�c des stupé�ants fait qu'il va presque sans dire que sa répression constitue un objectif
 su�samment important aux �ns de l'article premier. Le ministère public a donc satisfait au premier critère
applicable à une analyse en vertu de l'article premier."a�aire David Edwin Oakes, op. cit
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"تتمثل املرحلة الالحقة من التحليل يف التثبت من الوسيلة املعتمدة من املرشع لتحقيق اهلدف الذي 
جيب أن يكون معقوال ويمكن تربيره يف جمتمع حر وديمقراطي. ويتجه التأكيد أنه عند تطبيق هذا العنرص 
مقتضيات  بني  معقولة  رابطة  توجد  هل  بمعنى  القاعدة.  معقولية  يف  التثبت  جيب  التناسب  اختبار  من 
الفصل 8 [من القانون املتعلق باملخدرات] املتضمنة قلبا لعبء اإلثبات [يف حالة حيازة املخدرات واعتبار 
املعني باألمر تاجرا] واهلدف املتمثل يف التصدي لتجارة املخدرات؟ إنّ ذلك [وجود رابطة معقولة بني 
8 يف حد ذاته معقوال. لذلك، جيب أن توجد  اهلدف والوسيلة] يستوجب عىل األقل أن يكون الفصل 
رابطة معقولة بني واقعة حيازة املخدرات الثابتة والواقعة املفرتضة من أنّ تلك احليازة كانت بغاية االجتار 
باملخدرات وإالّ فإن أثر القاعدة املتضمنة لقلب عبء اإلثبات سيؤدّي إىل اعتبار أنّ األشخاص املتهمني 

بمجرد حيازة املخدرات سيعتربون خطأ وبدون أي سند متهمني باالجتار باملخدرات106".

األحزاب  تقدم  أن  يشرتط  الذي  القانون  أن  القايض  اعترب  كندا،  ضد  "فيقاروا"  قضية  ويف 
اجلبائية  احلقوق  ببعض  التمتع  من  احلزب ومتكينه  تسجيل  يقع  حتى  الدوائر  مخسني مرتشحا يف 
غري دستوري، واعتربت املحكمة العليا أنه ال يوجد أي رابط بني اشرتاط تقديم اخلمسني مرتشحا 

واهلدف املتعلق بنجاعة اإلجراء اجلبائي107.
قرار  يف  العليا  األمريكية  املحكمة  إليه  انتهت  ما  املجال  هذا  يف  أيضا  املبدئية  القرارات  من 
"لوكنر" ضدّ بلدية نيويورك بتاريخ 17أفريل/نيسان 1905 حول احلرية التعاقدية وحرية الصناعة 
دت فيه املحكمة العليا عدم دستورية قانون صادر بوالية نيويورك سنة 1895  والتجارة والذي أكّ
تضمن حتديدا لساعات العمل ألعوان املخابز يوميا بعرش (10) ساعات وأسبوعيا بستني (60) 
ساعة. واعتربت املحكمة أنّ حتديد ساعات العمل عىل النحو املذكور خرق مبدأ احلرية التعاقدية 
ومبدأ حرية الصناعة التجارة. وانتهت إىل أن القانون املذكور مل يكن معقوال ومل يكن له أي رابط 

وثيق وحقيقي هبدف محاية صحة العاملني باملخابز108.

 L'étape suivante de l'analyse consiste à examiner le moyen choisi par le législateur pour atteindre son objectif. "106
 Ce moyen doit être raisonnable et sa justi�cation doit pouvoir se démontrer dans le cadre d'une société libre et
 démocratique. Soulignons encore une fois que l'application de ce critère de proportionnalité doit commencer par
 un examen de la rationalité de la disposition : existe t il un lien rationnel entre la disposition de l'art. 8 portantes
 inversions de la charge de la preuve et l'objectif consistant à refréner le tra�c des stupé�ants? Cela nécessite tout
 au moins que l'art. 8 soit lui même rationnel. Il doit exister un lien rationnel entre le fait établi de la possession
 et le fait présumé de la possession à des �ns de tra�c, sinon la disposition portant inversion de la charge de la
 preuve pourrait avoir pour conséquence que des personnes coupables de simple possession de stupé�ants soient
erronément et sans justi�cation déclarées coupables de tra�c." a�aire David Edwin Oakes, op.cit.
 Dans le même sens, voir la décision de la Cour Suprême canadienne Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson
Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567.

.CSC37 .2003 107 قرار املحكمة العليا بكندا بتاريخ 27 جوان/حزيران

A� 198 U.S.45, 17 avril 1905, Joseph Lochner v Etat de New York.  108
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طبقا لفقه القضاء املقارن، تُعدّ هذه املرحلة هي األبسط أو األسهل يف اختبار التناسب. ومن 
له  احلرية  أو  للحقّ  تقييدا  اختذه   الذي  الترشيعي  اإلجراء  أنّ  بإثبات  ملزما  املرشع  يكون  خالهلا 

عالقة منطقية باهلدف الترشيعي109. 
ما يالحظ يف فقه القضاء املقارن بمناسبة تعرضه لرشط املالءمة أنه خيتلف من نظام قانوين إىل 
آخر. فيالحظ أن فقه القضاء األملاين، خالفا ملحكمة العدل األوروبية، مل يكن متشددا عند تثبته 
يف هذا الرشط، وأقر سلطة تقديرية واسعة للمرشع يف اختيار الوسائل املالئمة لتحقيق األهداف 

الدستورية، ذلك أنه يكفي أن يساهم اإلجراء ولو جزئيا يف حتقيق اهلدف املنشود110.
التي مل يتثبت فيها من مالءمة  انتقد الفقه بعض قراراته  ا القايض الدستوري الفرنيس، فقد  أمّ

اإلجراء القانوين الذي حيد من احلقوق واحلريات مع اهلدف الدستوري.
ل، أين اكتفى  حّ  كان هذا واضحا مثال يف قراره املتعلق باإلجراء اخلاص بطرد املجموعات الرُ
القايض بالتثبت من وجود الضامنات القانونية واإلجرائية للطرد دون أن يبحث عن عالقة طرد 

هؤالء وهدف املحافظة عىل النظام العام111.
ه لقرار القايض الدستوري الفرنيس حول قاعدة البصامت اجلينية، أين اكتفى  جّ نفس االنتقاد وُ
باعتبار قاعدة البصامت اجلينية تتالءم مع األهداف التي يرمي املرشع إىل محايتها دون أن يربز كيف 

مكنت هذه القاعدة من تاليف االعتداءات.

اآلثار  يركز عىل  اجلينية  للبصامت  اآليل  الوطني  السجل  فإن   ،55-706 للامدة  وفقا  أنه  إىل  "بالنظر 
والبصامت اجلينية املتعلقة باجلرائم ذات الطابع اجلنيس واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم التعدي املتعمد 
عىل حياة األشخاص والتعذيب واألفعال اهلمجية والعنف املتعمد والتهديد باالعتداء عىل الناس واالجتار 
باملخدرات واالعتداء عىل احلريات الشخصية واالجتار بالبرش واستغالل التسول وتعريض القرص للخطر 
وجرائم الرسقة واالبتزاز واالحتيال والتدمري واإلهانة و التهديد بإحلاق الرضر باملمتلكات، واالعتداء 
اجلرائم  وبعض  اإلجرامي،  والتآمر  األموال  وتزوير  اإلرهاب،  وأعامل  لألمة،  األساسية  املصالح  عىل 
ضد قانون األسلحة، وجرائم تلقي أو غسل عائدات إحد اجلرائم ؛ أن هذه اجلرائم مذكورة بشكل 
دقيق وشامل؛ أنه باإلضافة إىل اهلجامت عىل املصالح األساسية لألمة، فإن مجيع هذه اجلرائم تعرض أمن 
البصامت  التي متت مع  املقارنة  بالنسبة جلميع هذه اجلرائم، فإن  األشخاص أو ممتلكاهتم للخطر ...أنه 

 À l’étape de l’analyse de la proportionnalité qui porte sur l’existence d’un « lien rationnel » — le critère en "109
 apparence le plus simple du test établi dans Oakes —, le gouvernement doit démontrer que la mesure attentatoire
 a un lien rationnel avec l’objectif législatif. Ce lien doit être établi selon la prépondérance des probabilités”, Cour
Suprême canadienne Alberta c. HutterianBrethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567.

Erdolbevorratung [1971] BVerfGE 30, 292,316.  110

 Décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010 M. Orient O. et autre [Gens du voyage]. Cf. Rhita Bousta,  111
 Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spéci�cité française à l'épreuve des évolutions récentes, Revue
Française de droit constitutionnel, 2011/4 n° 88 | pages 913 à 930.
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الوراثية املؤكدة لآلثار والعينات املسجلة يف امللف قادرة عىل املسامهة يف حتديد املجرمني والبحث عنهم 
وأن القائمة املنصوص عليها يف املادة 706-55 تتامشى مع اهلدف الذي سعى إليه املرشع وأن هذه املادة 

ضع األطراف املعنية لرصامة غري رضورية وال متس احلقوق واحلريات"112... ال ختُ

كمثال آخر، نذكر قرار املجلس الدستوري الفرنيس املتعلق بقانون التحكم يف اهلجرة وإقامة 
األجانب يف فرنسا واجلنسية املؤرخ يف 20 نوفمرب/ترشين الثاين 2003.

قد  التي  الشخصية  للمعطيات  اآللية  املعاجلة  من  "الغرض  أن  الفرنيس  الدستوري  املجلس  اعترب 
انتقاده، هو مكافحة اهلجرة  تمّ  الذي  للدولة، بموجب احلكم  البلديات بصفتهم ممثلني  يضعها رؤساء 
غري النظامية؛ وأن هذا يساهم يف محاية النظام العام وهو مطلب ذو قيمة دستورية؛ أن القانون يشري إىل 
مرسوم يتخذ يف جملس الدولة بعد استشارة اللجنة الوطنية للمعلوماتية واحلريات، هيتم بوضع ضامنات 
الشخصية،  املعطيات   عىل  االطالع  أسباب  ...وحيدد  اآللية  للمعاجلة  خيضعون  قد  الذين  لألشخاص 
فضالً عن القيود واالحتياطات التي يرفق هبا معاجلتها، وال سيام من خالل النص عىل حتديد فرتة ختزينها". 
لذلك أقر املجلس الدستوري أن القانون موضوع الطعن مل يأت بتسوية غري متوازنة بني املحافظة عىل 

النظام العام ومحاية احلياة اخلاصة113.

يتجه التأكيد يف هذا الصدد أنّ فقه القضاء عادة ما يقر بوجاهة اهلدف الترشيعي والغاية املربرة 
لإلجراء إالّ أنّ الرقابة تكون أكثر رصامة عىل املرحلة الثانية من قياس املالءمة واملتمثلة يف وجود 

الرابط املعقول بني اهلدف والوسيلة املتخذة لتحقيق اهلدف114.
إىل  يمرّ  املرشوع،  اهلدف  مع  احلقوق  حدود  أو  ضوابط  مالءمة  إثبات  إىل  القايض  ل  توصّ إذا 

مرحلة أخر وهي التثبت من رضورة هذا احلدّ يف هذه الوضعية بالذات.

.[Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010. M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques  112

113 قرار املجلس الدستوري الفرنيس املتعلق بقانون التحكم يف اهلجرة وإقامة األجانب يف فرنسا واجلنسية املؤرخ يف 20 نوفمرب/ترشين الثاين 2003.
114 يراجع يف هذا الشأن خالد املاجري، املرجع املذكور أعاله  ص 101 وما بعدها.
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القسم  الثالث 
في قياس الّضرورة الداخلية 

يعترب قياس الرضورة املرحلة الثانية من اختبار التناسب، وهي تقوم عىل التثبت من أنّ القيد املسلط 
عىل احلق أو احلرية رضوري لتحقيق اهلدف املرشوع وأن يلحق أقل رضر ممكن باحلق املعني115.

التي يكتفي من خالهلا  وختتلف الرضورة، وهي رضورة داخلية هنا، عن الرضورة اخلارجية 
القايض بالتثبت إن كان مرشوع القانون أو القانون رضوري يف دولة مدنية ديمقراطية ولألهداف 

التي سبق أن ذكرها الفصل 49.
اهلدف  إىل  الوصول  املرشع  بإمكان  يكن  مل  أنه  تعني  الداخلية  الرضورة  أن  هنا  القول  يمكن 

الدستوري عرب اختاذ إجراءات أقل حدة عىل احلريات.
ويمكن استعراض بعض األمثلة من فقه القضاء الدويل أو الدستوري التي توضح اإلشكاليات 

العملية التي قد تطرح أمام املحكمة الدستورية.

الفرع ا®ول - قياس الضرورة في فقه القضاء الدولي

يمكننا اعتبار متيش القايض األورويب للتثبت من رشط الرضورة من املامرسات القضائية اجليدة 
التي يمكن االحتذاء هبا. لذلك سنتوىل التعرض إىل مثال حمكمة العدل األوروبية قبل التعرض إىل 

مثال املحكمة األوروبية حلقوق االنسان.

الفقرة ا®ولى- مثال محكمة العدل ا®وروبية

يتجه التذكري بالتميش القانوين الذي اتبعه االدعاء العام أمام حمكمة العدل األوروبية يف قضية 
"سمرية اشبيتا" ضد بلجيكا، خاصة أنه قد بنيّ كيف يمكن أن يصبح اإلجراء غري مالئم للهدف 

إذا كان أقل تدخال يف حرية األفراد.
تتعلق املسألة يف هذه القضية  بمنع إحد عامالت رشكة جتارية من وضع احلجاب اإلسالمي 

زمن العمل وذلك لرضورة مهنية مرتبطة بطبيعة جمال تدخل الرشكة.

تقول املحكمة:

ا لتحقيق اهلدف املنشود.   "جيب أن نتساءل عام إذا كان احلظر مثل احلظر املعني يف هذه احلالة رضوريً
ا من احلظر". وحتقيقا هلذه الغاية ، جيب التحقق مما إذا كان ال يمكن حتقيق نفس اهلدف بوسائل أقل تقييدً

 De plus, le moyen choisi doit être de nature à porter le moins possible atteinte au droit en question" a�aire "115
David Edwin Oakes, op.cit.
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حول هذه املسألة، أشارت املدعية العامة السيدة كوكوت إىل رضورة التثبت عىل وجه اخلصوص 
من أنّ املنع من اللباس الديني كان رضوريا للوصول إىل اهلدف املرشوع، مشرية إىل أن القاعدة 
التي تمّ سنّها من قبل الرشكة  يمكن اعتبارها "مطلقة للغاية وعمومية للغاية" وتتجاوز بالتايل ما 

هو رضوري لتحقيق سياسة الرشكة وأهدافها116.
من ناحية أخر، أضافت املدعية العامة أنه سيكون من املمكن لرشكة G4S أن توفر للعامالت 
ا يشتمل، كعنرص اختياري، عىل غطاء للرأس أو حجاب له لون وشكل  يطابق الزي  ا موحدّ زيّ

الذي يمكن للعامالت املسلامت ارتدائه طواعية. 
أشبيطة، من  السيدة  مثل  لعامالت  بالنسبة  تقييداً،  أقلّ  بال شك  العمل هذه  وستكون طريقة 
حظر ارتداء احلجاب يف الرشكة  ألنه سيسمح للمعنيني باالستمرار يف ارتداء احلجاب يف العمل، 

سواء كان وشاحاً متاحاً من قبل صاحب العمل أو مطابقا عىل األقل النتظاراته .
: ورغم كل هذه االعتبارات، أضافت املحكمة أنّ

ا، لتحقيق هدف  "مثل هذه الطريقة يف اإلجراءات ستكون أقلّ مالءمة، إن مل تكن غري مناسبة متامً  
دته رشكة  G4S كرشط مهني. وبالفعل، فإن العاملة التي ترتدي  احلياد يف مسائل الدين واملعتقد الذي حدّ
ا بلونه وشكله مع لباس  حجابا إسالميًا تظهر عليها عالمة دينية مرئية، سواء كان هذا احلجاب متطابقً
ا من الزي الرسمي، يتخىل صاحب العمل  عملها أم ال. باإلضافة إىل ذلك، إذا أصبح الرمز الديني جزءً

عن هدف احلياد الذي وضعه لنفسه"117.

نستخلص من هذه املقتطفات أن دور القايض سواء كان دستوريا أو دوليا يعتمد متشيا عمليا 
أن  املرشع -عىل مستو وطني-  الدول -عىل مستو دويل- وعىل  يفرض عىل  دا)  (وليس جمرّ
يثبت أنه يف هناية األمر مل يكن من املمكن ضامن حتقيق اهلدف الدستوري إال من خالل هذه احلدود 

أو الضوابط. 
نجد أيضا يف فقه قضاء حمكمة العدل األوروبية متشيا دقيقا تتثبت من خالله إذا كان إجبار رشكة 
تسجيل املكاملات اهلاتفية واألنشطة الرقمية جلميع املواطنني يف إطار مكافحة اجلريمة واإلرهاب 

بالشكل الذي حددته املذكرة التوجيهية األوروبية رضوريا.

 Concl. de l’avocat général Kokott du 31 mai 2016 dans l’a�aire CJUE, C-157/15, Achbita §104.C’est nous qui 116
traduisons. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=179082&doclang=FR.

 Concl. de l’avocat général Kokott du 31 mai 2016 dans l’a�aire CJUE, C-157/15, Achbita. C’est nous qui  117
traduisons.
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من مجلة األسباب التي سمحت للمحكمة بإقرار غياب رشط التناسب بني احلد من احلياة اخلاصة 
-خاصة االعتداء عىل املعطيات الشخصية لألفراد- من جهة، وهدف مكافحة اجلريمة واإلرهاب من 
جهة أخر، خلصت املحكمة  إىل أن اإلجراء جتاوز ما هو رضوريّ باعتباره يمسّ ال فقط األشخاص 
يثبت صلتهم  الذين ال يوجد جتاههم أي يش  أولئك  األفراد بشكل عام حتى  فيهم بل جممل  املشكوك 

القريبة أو البعيدة، املبارشة أو حتى غري املبارشة، باإلجرام118.

الفقرة الثانية- مثال المحكمة ا®وروبية لحقوق االنسان

يتمثّل املثال يف موقف املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حول املامرسات األمنية التي قامت هبا 
أملانيا الديمقراطية إىل حدود سنة 1989 والتي كانت متنع الشباب من اخرتاق احلدود هربا إىل أملانيا 

الفدرالية ممّا أدّ بالعديد منهم إىل املوت.

للغاية"،  ا  "أصبح رضوريً للقوة  ناجتة عن استخدام  بأي حال من األحوال  اهلاربني مل تكن  "إن وفاة 
فمامرسة الدولة يف مجهورية أملانيا الديمقراطية مل حتم أحدا ضد العنف غري الرشعي، ومل تستخدم  جراء 
أية صلة  الديمقراطية ومل تكن هلا  أملانيا  قانون مجهورية  "قانوين" بموجب  بأنه  اعتقال يمكن وصفه  أي 

بقمع أعامل شغب أو مترد، ألن اهلدف الوحيد الذي أراده الفارون كان مغادرة البالد"119.

 10 "رضوري" باملعنى املقصود يف املادة  "صفة  يف قرار جانوفيكش ضد بولندا، ذكرت املحكمة أن 
الفقرة 2 حييل إىل "حاجة اجتامعية ملحة". تتمتع الدول املتعاقدة هبامش تقدير معني يف احلكم عىل وجود 
مثل هذه احلاجة ، ولكنها تسري جنبًا إىل جنب مع الرقابة األوروبية التي تغطي القانون والقرارات املطبقة 

عليه، حتى عندما تكون صادرة عن حمكمة مستقلة"120.

قبل ذلك ويف سنة 2009 بمناسبة قرار قلور ضد سويرسا، كان موقف املحكمة أكثر وضوحا 
وجتريدا عندما اعتربت أنه:

 CJUE, Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 avril 2014.Digital Rights Ireland Ltd contre Minister for  118
 Communications, Marine and Natural Resources e.a. et Kärntner Landesregierung e.a. §58. Faits : Digital
 Rights met en cause la légalité de mesures législatives et administratives nationales concernant la conservation
 de données relatives à des communications électroniques et demande, notamment, à la juridiction de renvoi
 de constater la nullité de la directive 2006/24 et de la septième partie de la loi de 2005 sur la justice pénale
 (infractions terroristes) [Criminal Justice (Terrorist O�ences) Act 2005] prévoyant que les fournisseurs de
 services de communications téléphoniques doivent conserver les données a�érentes à ces dernières relatives au
 tra�c et à la localisation pour une période déterminée par la loi, a�n de prévenir et de détecter les infractions,
d’enquêter sur celles-ci et de les poursuivre ainsi que de garantir la sécurité de l’État.

 CEDH, A�aire Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, 22 mars 2001, § 96, op.cit.  119
120 قرار مؤرخ يف 21 جانفي/كانون الثاين 1999 فقرة 30.

الفقرة الثانية- مثال المحكمة ا®وروبية لحقوق االنسان
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ا من   "حتى يُعترب اإلجراء متناسبا ورضوريا يف جمتمع ديمقراطي، جيب أن يكون كلّ إجراء أقل مسّ
احلق للوصول إىل نفس اهلدف، غري ممكن" 121.

املثلية من  إقصاء األزواج  بأن  اقتناعها  أيضا عن عدم  املحكمة  ت  اليونان، عربّ ويف قرار ضد 
قانون العائلة كان الطريقة األقلّ سوء لضامن حقوق األطفال املولودين خارج الزواج:

"املحكمة غري مقتنعة باحلجة التي قدمتها احلكومة، وهي أن حتقيق األهداف التي تذرعت هبا من خالل 
مل  الواقع،  ا استبعاد األزواج من نفس اجلنس من نطاقه. يف  2008/3719 يفرتض مسبقً القانون عدد 
يكن من املستحيل عىل املرشع أن ينصّ عىل بعض األحكام املحددة املتعلقة باألطفال املولودين خارج 

إطار الزواج، مع توسيع إمكانية إبرام "ميثاق احلياة املشرتكة" لألزواج من نفس اجلنس122.

يف قرار حديث ضد تركيا، أوضحت املحكمة األوروبية مرة أخر املقصود بالرضورة واعتربت 
يف قضية إيقاف نائب من املعارضة الرتكية أن احلرمان من احلرية يعترب تدخال سافرا يف ممارسة احلقوق 
األساسية ال يمكن تربيره إال يف حالة عدم وجود إجراءات أخر أقل شدة حلامية املصلحة العامة...123.

الفرع الثاني - قياس الضرورة في  فقه القضاء الدستوري المقارن

يف هذه الفقرة، سنحاول أن نقدم بعض األمثلة املقارنة من متيش القايض  الدستوري لتسليط 
رقابته عىل عنرص الرضورة يف اختبار التناسب. 

خطرا  يُشكلون  أشخاص  عىل  يسلط  الذي  األمني"  "بااليقاف   يسمح  الذي  القانون  حول  قرار  يف 
كبريا عىل األمن وذلك بوضعهم يف مركز أمني يقدم هلم إحاطة طبية واجتامعية ونفسية، وذلك إثر انتهاء 
"بالنظر إىل خطورة املسّ من  أنه  عقوبتهم وخوفا من العود، ذكر املجلس الدستوري الفرنيس رصاحة 
احلرية الفردية، فإن السجن ألسباب أمنية ال يمكن أن يكون رضوريا إال متى مل جيد املرشع أي إجراء آخر 

ا من احلرية للتوقي من األعامل التي متسّ من سالمة األفراد بشكل خطري" 124.  أقل مسّ

 pour qu’une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société…»  121
 démocratique, l’existence d’une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et
 permettant d’arriver au même but doit être exclue ». Cf. Sébastien Van Drooghenbroeck et Xavier Delagrange,
Le principe de proportionnalité : retour sur quelques espoirs déçus, https://doi.org/10.4000/rdr.290.

 CEDH, A�aire Vallianatos et autres c. Grèce, 7 nov. 2013, n° 29381/09;32684/09, op.cit. §89. C’est nous qui 122
traduisons.

A�aire Selahattin Demirtas c. Turquie (No 2), 22 décembre 2020, §393. C’est nous qui traduisons.                        123

 CC, Décision n° 2008-582 du 21 février 2008, §17. « Eu égard à la gravité de l’atteinte qu’elle porte à la liberté 124
 individuelle, la rétention de sûreté ne saurait constituer une mesure nécessaire que si aucune mesure moins
 attentatoire à cette liberté ne peut su�samment prévenir la commission d’actes portant gravement atteinte à
l’intégrité des personnes. C’est nous qui traduisons.
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كام توىل القايض إثر ذلك إثبات هذه الرضورة عىل مد أربع فقرات بنيّ فيها أنه مل يكن للمرشع 
ا من احلرية لضامن سالمة األشخاص.  خيارا أقل مسّ

يف  كندا، أكدت املحكمة العليا يف عدة قرارات عىل الرضورة الداخلية كعنرص من عنارص اختبارها 
للتناسب، فاعتربت  يف  قرار "Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony" أنه : 

عني، لكن برضورة  "يسوغ للمرشع تربير اإلجراء الترشيعي ليس فقط ببيان أنّ اإلجراء مالئم حلقوق املدّ
إثبات رابطة املعقولية بني اإلجراء املتخذ واهلدف احلقيقي وامللحّ منه وأنه األقل انتهاكا للحق125."

احلق  تضييقا عىل  أقل  تثبته يف وجود وسائل  وبمناسبة  الدستوري  القايض  أنّ  دد  الصّ التّأكيد يف هذا  يتّجه 
لتحقيق اهلدف الدستوري املرجو، يتوىل تصور مثل تلك الوسائل حتى ولو مل يثرها أطراف النزاع، وهو دور 
وثانيا  واحلريات،  باحلقوق  ة  املاسّ املرشع  أعامل  عىل  رقابية  ال  أوّ غايته  الدستوري  القايض  به  يقوم  استنباطي 
توجيهية يتوىل بمقتضاها توجيه املرشع نحو الوسائل التي تكون أقلّ شططا وأقلّ حدة عىل احلقوق واحلريات، 

وهو أمر من شأنه أن يدعم دور القايض الدستوري كحام للحقوق واحلريات.

يتّجه التأكيد أيضا أنّ القايض مطالب عند تثبته من هذا الرشط بالقيام بموازنات ومقارنات بني الوسيلة التي 
مها املرشع لتحقيق اهلدف وخمتلف الوسائل املمكنة األخر سواء التي دفع هبا األطراف أو التي يستنبطها  قدّ
القايض الدستوري بمناسبة رقابته عىل اختبار الرضورة. وهي تقنية من شأهنا أن تريس قناعة القايض الدستوري 

بأنّ الوسيلة التي اختارها  املرشع كانت رضورية لتحقيق اهلدف أم ال.

الكندي  الدستوري  القايض  إليه  انتهى  ما  املرحلة،  هذه  إعامل  يف  جيدة  نعتربها  التي  األمثلة  ومن 
بمناسبة بتّه يف قضية �omson Newspapers Co. c. Canada التي أثار فيها الطاعنون عدم دستورية 
التعبري واحلق يف االنتخاب املضمونني  انتهاكه حلرية   القانون االنتخايب بدعو 322 من  الفصل 
ن  تضمّ املذكور  الفصل  أنّ  إىل  باالستناد  واحلريات،  للحقوق  الكندي  امليثاق  من  2ب  بالفقرة 
أيام األخرية من  الثالثة  التصويت خالل  نوايا  الرأي حول  استطالعات  نتائج  منع نرش وإعالن 
احلمالت االنتخابية126، معتربين أنّ ذلك اإلجراء غري رضوري لتحقيق اهلدف الترشيعي املتمثل 

 Le gouvernement peut justi�er la mesure législative, non pas en démontrant qu’il l’a adaptée aux besoins du"125
 plaignant, mais en établissant qu’elle a un lien rationnel avec un objectif urgent et réel, qu’elle porte le moins
possible atteinte au droit et que son e�et est proportionné" Alberta c. HutterianBrethren of Wilson Colony, op.cit.

 Les appelantes ont présenté une requête sollicitant une déclaration portant que l’art. 322.1 de la Loi électorale" 126
 du Canada viole la liberté d’expression et le droit de vote garantis respectivement par l’al. 2b) et l’art. 3  de
 la Charte canadienne des droits et libertés . L’article contesté interdit d’annoncer, de publier ou de di�user les
 résultats de sondages sur les intentions de vote durant les trois derniers jours des campagnes électorales" Cour
Suprême, a� �omson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877.
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يف ضامن سالمة ونزاهة املسار االنتخايب ومحاية إرادة الناخبني من اآلثار السلبية املحتملة لنرش سرب 
اآلراء يف اليومني السابقني ليوم االقرتاع. 

العليا يف  املحكمة  اتبعته  الذي  العام  املبدأ  القضية  بمناسبة هذه  املحكمة  أحد قضاة  ذكر  وقد 
رقابتها عىل عنرص الرضورة.

ا بموجب املادة األوىل  حسب القايض "باستارايش"، فيام يتعلق بمسألة ما إذا كان التقييد مربرً
ا أدنى من التدخل يف حرية التعبري، قالت املحكمة: ألنه يشكل حدً

"يف اخلطوة الثانية من حتليل التناسب، جيب عىل احلكومة أن تثبت أن التدابري املعنية تقيّد احلق يف حرية 

 ،" "ضئيالً التعبري بأقلّ قدر ممكن بشكل معقول ألغراض حتقيق اهلدف الترشيعي. جيب أن يكون القيد 
أي أن القانون جيب أن يتم تفصيله بعناية حتى ال يتجاوز االنتهاك ما هو رضوري. نادراً ما تكون عملية 
التكييف حمكمة وجيب عىل املحاكم أن متنح السلطة الترشيعية بعض احلرية. إذا كان القانون يقع يف نطاق 
جمموعة من التدابري املعقولة، فلن جتده املحاكم واسع النطاق للغاية ملجرد أهنا قد جتد بديال قد يكون أكثر 
مالءمة للهدف [. . .]. من ناحية أخر، إذا فشلت احلكومة يف توضيح سبب عدم اختيار إجراء أقل 

تدخالً ولكن بنفس الفعالية، فإن القانون يعترب باطال127.

القائمون  التي دفع هبا  البديلة  الوسائل  ص  املذكورة تفحّ القضية  القايض بمناسبة  لذلك توىل 
تفحصها  التي  البديلة  الوسائل  بني  ومن  املرشع.  إليها  جلأ  التي  بالوسيلة  ومقارنتها   بالدعو
القايض الدستوري، هي إمكانية نرش نتائج سرب اآلراء إىل آخر يوم يف احلملة االنتخابية مع اشرتاط 

أن خيضع نرش تلك النتائج إىل رشوط ومنهجية حمددة مسبقا.
ن من حتقيق اهلدف الترشيعي  وقد انتهى القايض الدستوري إىل أنّ تلك الوسيلة واإلجراء ال متكّ
وحتديد  بنفسه  النتائج  تلك  ومصداقية  نزاهة  لتقدير  مضطرا  الناخب سيكون  أنّ  باعتبار  املنشود 
ما إذا كانت تلك النتائج ذات مصداقية وحمرتمة للمعايري واملنهجية املضبوطة من املرشع مسبقا. 
ن  لذلك، ويف غياب فرتة زمنية طويلة نسبيا [بني تاريخ منع نتائج سرب اآلراء ويوم االقرتاع] متكّ
املتوقع أن حتقق هذه الوسيلة اهلدف الترشيعي  فإنّه من غري  لنتائج سرب اآلراء،  من مناقشة عامة 
املنشود باعتبار أنّ الناخبني ليست هلم املعارف الرضورية لتقييم تلك النتائج . لذلك فإنّ نرش نتائج 
سرب اآلراء وفقا ملعايري ومنهجية حمددة كحلّ بديل للقانون املنتقد ال يكون جمديا ومفيدا إالّ متى 
وفّر للمحللني واملختصني واألحزاب السياسية وقتا كافيا ملناقشة وتقدير مصداقية وصحة تلك 
النتائج. وانتهت إىل أنّ احلل البديل املقرتح من الطاعنني قارص عن حتقيق اهلدف الترشيعي عىل 

نحو ما يبينه املؤطر أدناه:

�omson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), 29 avril 1998, https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/  127
scc-csc/fr/item/1621/index.do
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ا ألنه سيسمح  نظرً للمعلومات،  اإللزامي  النرش  املستخدمة هو  املنهجية  املقرتحة عن  البدائل  "أحد 
بنرش نتائج االقرتاع حتى هناية احلملة االنتخابية، فسيكون بمقدور الناخبني، عىل أساس هذه املعلومات، 
أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كان االقرتاع قد تمّ إجراؤه بشكل مقبول وحتديد ما إذا كانت نتائجه موثوقة. 
املرجح  االستطالع، فمن غري  لنتائج  العامة  باملناقشة  للسامح  يكفي  بام  يف حالة عدم وجود فرتة طويلة 
أن يكون هذا احللّ ذا فائدة حقيقية، حيث قد ال يكون لد الناخبني املعرفة املطلوبة لتقييم هذه النتائج 
بشكل صحيح ألن نرش املعلومات يفيد عندما يكون لد املحللني واألحزاب السياسية الوقت الكايف 

لتقييم صحتها".

احلل  تقييم  إىل  انرصفت  الطاعنون،  به  دفع  الذي  ل  األوّ احللّ  املحكمة قصور  بيّنت  أن  وبعد 
البديل الثاين للتثبت من أنه أقلّ تقييدا للحق واحلرية املعنية (حرية التعبري واحلق يف املعلومة واحلق 
املتمثل يف  الترشيعي  الوقت عىل حتقيق اهلدف  قادر يف نفس  االنتخاب يف صورة احلال) وأنه  يف 
ضامن سالمة ونزاهة املسار االنتخايب ومحاية إرادة الناخبني من اآلثار السلبية املحتملة لنرش سرب 

اآلراء يف اليومني السابقني ليوم االقرتاع مثلام بيّناه أعاله.

نتائج سرب  يتوىل نرش  من  تسليط عقوبات جزائية عىل  الطاعنون يف  اقرتحه  الذي  الثاين  احللّ  ومتثل 
آراء مضللة أو خاطئة. وقد اعتربت املحكمة أنّ هذا املقرتح أيضا له هنّات كثرية: أوال ألنه ال حيول دون 
تضليل الناخبني، وحتى يف صورة إثبات التتبعات اجلزائية املثارة عدم صدقية وزيف نتائج سرب اآلراء، 
فإنّ ذلك يكون بعد فوات األوان ويكون الرضر قد حصل. ثانيا، حتى يف صورة إقرار عقوبات صارمة 
ورادعة، فإهنا يف احلقيقة لن تشمل إالّ  أعامل التضليل والتزييف القصدية. لذلك فإنّ سرب اآلراء املتضمن 
لنتائج خاطئة والتي مل تتم مناقشة نتائجها والتثبت فيها بسبب غياب وقت كاف لذلك ستؤدّي إىل تضليل 

الناخبني، كام أنّ نرشها سيبقى دون عقاب128.

ص احللول البديلة املقرتحة من الطاعنني، انتهت املحكمة إىل أن  وترتيبا عىل ذلك، وبعد تفحّ
احللول البديلة املبينة أعاله غري قادرة عىل حتقيق اهلدف الترشيعي بنفس النجاعة التي حتققها وسيلة 
منع نرش وإعالن نتائج استطالعات الرأي حول نوايا التصويت خالل الثالثة األيام األخرية من 

احلمالت االنتخابية املضمنة بالقانون االنتخايب129.

 La deuxième solution proposée est de pénaliser la publication de faux résultats de sondages.  Cette proposition" 128
 présente elle aussi de sérieuses lacunes.  Premièrement, l’interdiction n’empêcherait vraisemblablement pas les
 électeurs d’être induits en erreur.  Même si des poursuites étaient intentées avec succès, le tort aurait déjà été
 causé.  Deuxièmement, même dans l’hypothèse qu’une telle interdiction, assortie de peines sévères, aurait un
 e�et dissuasif, elle ne viserait que les cas de tromperie intentionnelle.  En conséquence, des sondages erronés,
 dont les résultats n’auraient pas été examinés faute de temps, continueraient d’induire en erreur les électeurs, et
leur publication resterait impunie." a�  �omson Newspapers Co. c. Canada, op.cit.

 En résumé, il n’existe tout simplement pas de solution de rechange aussi e�cace que le court embargo en" 129
vigueur actuellement pour réaliser l’objectif visé par la loi." a�aire �omson Newspapers Co. C. Canada, op.cit.
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يبنيّ هذا املثال التميش املنطقي الذي يتبعه القايض الدستوري الكندي للتثبت من أن املرشع مل جيد حالّ أقلّ 
ا من احلقوق واحلريات سو ذلك الذي تبناه، وهو متشّ يتقاسمه مع العديد من القضاة مثل القايض األملاين،  مسّ
حيث "حتدد الرضورة يف القانون الدستوري األملاين وباملعنى التقني للكلمة بغياب كل بديل له نفس النجاعة لكنه 

أقل حطّا من احلقوق"130. 

القسم  الرابع 
في  قياس التناسب في مفهومه الضّيق 

الضيق هو يف هناية األمر موازنة بني  التناسب يف مفهومه  قياس  بأن  الفقهاء  العديد من  يعترب 
اإلجيابيات التي سيحققها احلدّ من احلقوق واحلريات وبني سلبياهتا، إالّ أن هذه املرحلة بالذات 

ليست جمرد عملية حسابية بل هي متيش فكري منهجي للوصول إىل حلّ معقول131.

الفرع ا®ول - قياس التناسب في معناه الضيق في فقه القضاء الدستوري

املحكمة  قضاء  لفقه  طبقا  وهي  التناسب،  اختبار  قياس  يف  األخرية  هي  املرحلة  هذه  تعترب 
ن من تقدير أكرب وأشمل الختبار التناسب ألهنا تبني بصورة أوضح  الدستورية الكندية العليا متكّ
هل أنّ اآلثار اإلجيابية لإلجراء الترشيعي املنتقد تربر املساوئ النامجة عن انتهاك أو تقييد احلق132.

ا يف قياس اختبار التناسب وهي خمتلفة جوهريا عن املرحلتني السابقتني.  تعترب هذه املرحلة مهمة جدّ
فلئن كانت املرحلة األوىل والثانية من قياس اختبار التناسب تنصبان عىل العالقة والرابطة بني األهداف 
من  الثالثة  املرحلة  يف  الرقابة  فإنّ  األهداف،  تلك  لتحقيق  املستعملة  والوسائل  املرشع  إليها  يرمي  التي 
اختبار التناسب متارس من خالل التثبت من املوازنة بني إجيابيات القانون  املنتهك للحق املحمي واآلثار 
من  املرجوة  املنافع  بني  تناسب  رابطة  إجياد  يوجب  نحو  عىل  وذلك  املنتهك  احلق  عىل  املسلطة  السلبية 

اإلجراء واآلثار السلبية والوخيمة املسلطة عىل احلق أو احلرية املضمونة بالدستور133.

 Robert Uerpmann-Wittzack « Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, Le 130
 principe de proportionnalité, conférence débat du CDPC. 8 février 2018. Centre Panthéon, Salle des conseils ' :
Revue générale du droit on line, 2018, numéro 29689 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=29689)

 Robert Alexy, �eorie der Grundrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1994, pp. 143 ss cité par Robert  131
Uerpmann-Wittzack op.cit.

 La dernière étape de la méthode d’analyse établie dans Oakes permet une appréciation plus large de la question"132
 de savoir si les e�ets béné�ques de la mesure législative contestée en justi�ent le coût que représente la restriction
au droit."Alberta c. HutterianBrethren of Wilson Colony, op.cit.

 La troisième étape de l’analyse de la proportionnalité joue un rôle fondamentalement distinct. [. . .] Les"133
 première et deuxième étapes de l’analyse de la proportionnalité ne portent pas sur le rapport entre les mesures
 et le droit en question garanti par la Charte , mais plutôt sur le rapport entre les objectifs de la loi et les moyens
 employés. Même si l’étape de l’atteinte minimale du critère de la proportionnalité tient nécessairement compte de la

هل أنّ اآلثار اإلجيابية لإلجراء الترشيعي املنتقد تربر املساوئ النامجة عن انتهاك أو تقييد احلق

ا يف قياس اختبار التناسب وهي خمتلفة جوهريا عن املرحلتني السابقتني.  تعترب هذه املرحلة مهمة جدّ
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بمناسبة رقابة القايض عىل هذا الرشط يتوىل التثبت يف اآلثار اإلجيابية لإلجراء الترشيعي ثمّ يف 
مرحلة ثانية يتوىل بيان اآلثار السلبية لإلجراء عىل احلق املنتهك ليصل يف األخري إىل استخالص 

النتيجة. 
بمناسبة قضية �omson Newspapers Co. c. Canada سالفة الذكر، توىلّ القايض الدستوري 
إقامة موازنة بني مزايا اهلدف الترشيعي املتمثل يف ضامن سالمة ونزاهة املسار االنتخايب ومحاية إرادة 
الناخبني من اآلثار السلبية املحتملة لنرش سرب اآلراء يف اليومني السابقني ليوم االقرتاع وآثاره السلبية 

عىل احلق املنتهك املتمثل يف حرية التعبري واحلق يف االنتخاب.
بالنسبة إىل املزايا التي يمكن أن حيققها مثل ذلك اهلدف الترشيعي، فهي تكمن أساسا يف إمكانية 
احلدّ من اآلثار السلبية لنرش نتائج سرب اآلراء اخلاطئة عىل إرادة الناخبني ومنعها من تزييف إرادهتم.

ا بالنسبة إىل اآلثار السلبية لذلك اإلجراء الترشيعي، فهي من ناحية أوىل تنتهك حق الناخبني  أمّ
توفري  من  اآلراء  وسابري  اإلعالميني  حقّ  تنتهك   أخر ناحية  ومن  املعلومة،  إىل  الوصول  يف 
املعلومة. وهو يعدّ انتهاكا لتداول نرش املعلومة املرتبط بالوظيفة الديمقراطية األهم املتمثلة يف حقّ 
الناخب يف اختيار حاكميه عىل نحو ما يبينه املؤطر أدناه املقتطف من فقه قضاء املحكمة الكندية 

العليا املبني أعاله.

ا. إنه حظر كامل للمعطيات السياسية يف وقت حرج من  يف هذه احلالة، يكون التأثري عىل حرية التعبري عميقً
العملية االنتخابية. ينتهك هذا احلظر، من ناحية، حقوق الناخبني الذين يرغبون يف الوصول إىل املعلومات 
حول مسائل االقرتاع  يف الوقت املناسب، ومن ناحية أخر، حقوق وسائل اإلعالم ومنظمي استطالعات 
الرأي الذين يرغبون يف تقديم هذه املعلومات. هذا انتهاك لنقل املعلومات املتعلقة بأهم وظيفة ديمقراطية 
يؤدهيا معظم الكنديني يف حياهتم: اختيار من سيحكمهم. عالوة عىل ذلك، فإنّ الرسالة التي ينقلها مثل هذا 
ليس مستشهرين،  اإلعالم،  تكميم وسائل  يمكنها  احلكومة  أن  االستقصائية هي  الدراسة  احلظر عىل نرش 
ولكن كناقيل معلومات. بدالً من النظر إىل مشكلة االستطالعات غري الدقيقة عىل أهنا مشكلة عدم كفاية 
املعلومات أو احلاجة إىل حوافز إضافية ملنع نرش استطالعات الرأي غري الدقيقة، تعمل احلكومة عىل احلدّ من 
نطاق التقييامت التي يُسمح للناخبني إجراؤها يف الوفاء بواجبهم الديمقراطي املقدس كمواطنني. يربر مثل 
ا غري معروف من الناخبني قد يكون غري قادر عىل اكتشاف أن نتائج استطالع غري  هذه اخلطوة بالقول إنّ عددً

دقيقة ويمكنهم، إىل حد كبري، االعتامد عىل اخلطأ، وبالتايل تشويه اختيارهم االنتخايب134.

 mesure dans laquelle il est porté atteinte à une valeur prévue par la Charte , la norme qui doit être appliquée en bout
 de ligne consiste à se demander s’il est porté atteinte le moins possible au droit garanti par la Charte  compte tenu de
 la validité de l’objectif législatif. La troisième étape de l’analyse de la proportionnalité donne l’occasion d’apprécier,
 à la lumière des détails d’ordre pratique et contextuel qui ont été dégagés aux première et deuxième étapes, si les
 avantages découlant de la limitation sont proportionnels aux e�ets préjudiciables, mesurés au regard des valeurs
consacrées par la Charte "�omson Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 877, op.cit.

�omson Newspapers Co. c. Canada, op.cit  134
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أنّ إجيابيات اإلجراء أقل بكثري من مساوئه عىل  نتيجة مفادها  وانتهت املحكمة بعد ذلك إىل 
ممارسة األفراد حلقهم يف االنتخاب وأيضا عىل ممارسة حق التعبري طبق ما هو مبني باملؤطر أدناه:

ا ما حيدث، وبالتايل فإنّ فوائد احلظر ضئيلة، واآلثار الضارة كبرية  إنّ الرضر الذي تمّ افرتاضه نادرً
... واآلثار الضارة الكبرية وامللموسة للحظر تفوق فوائده املشكوك فيها، وبالتايل فهي غري مربرة يف إطار 
اجلانب الثالث من اختبار التناسب. إن التدخل اخلطري للغاية يف حرية التعبري جلميع الكنديني ال يمكن 
استبعاده من خالل احلد األدنى من املزايا االفرتاضية  التي تقدمها احلكومة. لكن هذا ال يعني أيضا أنه من 

املستحيل عىل املرشع أن يرشع ضد املخاطر التي تسببها استطالعات الرأي السيئة135.

سنة  هلا  قرار  .ففي  املتزامحة  احلقوق  بني  للموازنة  األملانية   الفدرالية  املحكمة  تلجأ  أملانيا،  يف 
2008، اعتربت أن معاقبة الصحافة األملانية التي حتدثت عن خفايا احلياة اخلاصة ألمرية هانوفر 
فيه مبالغة يف احرتام احلياة اخلاصة لألفراد مقارنة بأمهية النقاش يف الشأن العام136. وإلقرار ذلك، 
قامت املحكمة بالتفريق بني ثالثة صور لألمرية كارولني لتعترب أنه توجد واحدة من تلك الصور 
يمكن نرشها حتى إن كانت تربز األمرية يف عطلتها وذلك الرتباط الصورة بمقال حول صحة 

والدها وهو موضوع نقاش حول مصلحة عامة جيب ضامنه137. 
كام طرحت نفس القضية أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي اعتربت أنه جيب حتقيق 
العامة  الشخصية  أمهية  العامة،  املصلحة  هيمّ  نقاش  يف  املسامهة  منها  خمتلفة  مصالح  بني  موازنة 
وطبيعة ترصفاهتا {هل تتعلق بشأن عام حتى لو كانت خاصة مثال}، شكل التناول الصحفي للحياة 
بالقيام  للمحكمة  العنارص سمحت  الصور...كل هذه  بأخذ  اخلاصة  الظروف  ونتائجه،  اخلاصة 

بالتثبت من التناسب بني احلد من حرية الصحافة واإلعالم وهدف محاية احلياة اخلاصة138.
اخلاصة  احلياة  محاية  أساس  عىل  التعبري  حرية  من  احلدّ   2017 سنة  أيضا  املحكمة  رفضت 

لشخصية مشهورة إثر تغطية صحفية كرب ملحاكمته يف قضية اغتصاب139.

�omson Newspapers Co. c. Canada, op.cit  135
136 قرار املحكمة الدستورية  الفدرالية، 26 فيفري/شباط 2008.

 Une chambre de la Cour constitutionnelle avait à trancher l’un des multiples litiges qui opposent la princesse 137
 Caroline von Hannover à la presse populaire allemande. L’article incriminé faisait état d’une région de ski
 autrichienne tout en signalant quelques détails sur les visites de la princesse von Hannover dans cette région. La
 Cour constitutionnelle cassa les décisions des juridictions judiciaires parce qu’elle estimait que le juge de fond
 avait surévalué le poids du droit à la protection de la vie privée ». Cf.  Robert Uerpmann-Wittzack « Le contrôle
de proportionnalité exercé par la Cour constitutionnelle fédérale, op.cit. p.11.

CEDH, a�aire Von Hannover c. ALLEMAGNE (No 2), 7 février 2012.  138

 Bundesverfassungsgericht (chambre), décision du 9 février 2017 – 1 BvR 967/15, § 19 ; un autre   139
 exemple récent se trouve dans la décision d’une chambre de la Cour constitutionnelle du 24 janvier 2018 – 1
BvR 2465/13, §§ 22-26.  Cités par Robert Uerpmann-Wittzack, op.cit. p. 12.
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ا املجلس الدستوري الفرنيس، فقد ذكر يف قرار حول اإلجراءات اخلاصة للمهاجرين سنة  أمّ
2003 أن القانون الذي وضع حدودا  عىل محاية املعطيات الشخصية واحلياة اخلاصة للمهاجرين 

ال يقوم بتوفيق غري متوازن بني محاية احلياة اخلاصة ومحاية النظام العام140. 
ويف قراره املؤرخ يف 4 أفريل/نيسان 2019 واملتعلق بمرشوع قانون تدعيم حفظ النظام العام 
أثناء املظاهرات والذي جاء بعدة تضييقات للحريات، منها تفتيش املواطنني يف األماكن املجاورة 
ملكان التظاهر أو منع من يعتقد أهنم عنارص عنيفة، لئن أقر املجلس بإمكانية التفتيش، إال أنه اعترب 
ر عموما باملبدأ املعمول به  املنع املتعلق ببعض املتظاهرين غري متناسب مع اهلدف املراد محايته وذكّ

للحدّ من احلقوق واحلريات. 

واآلراء،  األفكار  اجلامعي عن  التعبري  احلق يف  منها  ينبثق  التي  واالتصال،  التعبري  قيمة حرية  "تزداد 
 .ضامنات احرتام احلقوق واحلريات األخر الديمقراطية وإحد ألن ممارستها هي رشط من رشوط 
ا ومتناسبًا مع  ويرتتب عىل ذلك أن أي تدخل يف ممارسة تلك احلرية وهذا احلق جيب أن يكون رضوريً

اهلدف املنشود"141.

يف هناية األمر، ال بد من التذكري بأن املرحلة األخرية من اختبار التناسب تعطي الكلمة األخرية 
للقايض الدستوري باعتباره القائم فعال بالبحث عن التناسب بني اهلدف املراد محايته واحلد املسلط 
عىل احلقوق واحلريات. ولقد أدت هذه السلطة التقديرية إىل ختوف بعض القضاة  من هكذا سلطة.

نذكر عىل سبيل املثال ما ذكره القايض باملحكمة العليا األمريكية  "سكاليا" عندما أقرّ :" اعتبار 
املوازنة بني املصالح هو كام اعتبار أن هذا اخلط هو أطول من تلك احلجرة الثقيلة"، وذلك للتدليل 
قناعات  من  األدنى  احلد  وجود  وبالتايل  االختبار  هبذا  للقيام  املوحدة  املعايري  غياب  فكرة  عىل 

القايض التي قد تكون حاسمة142.
تعليل  إلزامية  جانب  إىل  الدستورية،  للمحاكم  اجلامعي  الطابع  لكن  صحيحا،  هذا  يكون  قد 

األحكام تفرض عادة عىل القضاة البحث عن أكثر ما يمكن من وسائل وبراهني دستورية.

 Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers 140
en France et à la nationalité, §23.https://www.conseil constitutionnel.fr/decision/2003/2003484DC.htm

Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019. C’est nous qui traduisons.  141

 Voir Sébastien Van Drooghenbroeck and Xavier Delgrange Le principe de proportionnalité : retour sur  142
 quelques espoirs déçus. Revue du droit des religions, n°7, 2019 : « Scalia, juge à la Cour suprême américaine,
 résumait excellemment la situation : procéder à une balance des intérêts, c’est comme juger que « telle ligne
 est plus longue que telle pierre est lourde ». L’incommensurabilité des intérêts en présence n’évite donc pas à la
 balance des intérêts d’être le lieu d’une irréductible projection des hiérarchies de valeurs personnelles du juge.
 « pour qu’une mesure puisse être considérée comme proportionnée et nécessaire dans une société démocratique,
 l’existence d’une mesure portant moins gravement atteinte au droit fondamental en cause et permettant d’arriver
au même but doit être exclue ».
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الفرع الثاني - قياس التناسب في معناه الضيق من قبل القاضي الدولي

يُطبق التميش املتعلق باملوازنة بني مزايا احلدود ومساوئها من قبل أغلب املحاكم الدولية من 
مه لسان الدفاع أمام املحكمة العدلية لالحتاد األورويب يف قضية تتعلق بحامية املعطيات  ذلك ما قدّ

الشخصية: 

فإن  املنشود،  باهلدف  يتعلق  فيام  وفعاليته  رضورته  التدبري،  بمالءمة  املتعلقة  املتطلبات  عكس  "عىل 

بالنظر  اإلجراء  هذا  عن  الناجتة  املزايا  بني  ناحية،  من  املوازنة،  يف  يتمثل  الضيق  باملعنى  التناسب  رشط 
الديمقراطي  املجتمع  املكرسة يف  األساسية  باحلقوق  يتعلق  فيام  عنه  الناجتة  املساوئ  مع  املنشود  للهدف 
ا حول القيم التي ينبغي أن تسود يف جمتمع ديمقراطي، ويف النهاية،  [...]. وهكذا يفتح هذا املطلب نقاشً

حول نوع املجتمع الذي نريد أن نعيش فيه" 143. 

يف قضية سجن النائب الرتكي سالفة الذكر، أقرت املحكمة األوروبية مرة أخر رضورة املوازنة 
املحاكم  عىل  "جيب  أنه  واعتربت  وحماسنه.  املرشوع  واهلدف  ومساوئه  احلرية  من  احلد  مزايا  بني 
الوطنية أن تثبت، يف إطار ممارسة سلطتها التقديرية، أهنا قامت بموازنة بني املصالح املعنية عندما 
قررت إيداع النائب بالسجن وعىل وجه اخلصوص بني مصالح الشخص املعني املحمي بموجب 
املادة 3 من الربوتوكول رقم 1، ومن ناحية أخر، املصلحة العامة يف حرمان ذلك الشخص من 
احلرية عندما يكون ذلك رضوريا يف سياق اإلجراءات اجلنائية. إن أحد العنارص املهمة يف عملية 

التوازن هذه هو األساس السيايس للتهم144.
لقد طرحت مسـألة التناسب يف معناه الضيق يف العديد من املناسبات أمام القايض الدويل الذي 

مل يتوان عن مراقبة الدول رغم إقراره هلا بنوع من السلطة التقديرية. 
لذلك نجد مثال أن املحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان اعتربت أن السجن مد احلياة كعقوبة 
مسلطة عىل قُرصّ هي عقوبة غري متناسبة بصورة جذرية وهي نفسها عقوبة فظيعة يف حد ذاهتا145. 
كام ذكرت نفس املحكمة بأن عنرص التناسب يف استعامل األسلحة جتاه املتظاهرين يتطلب التثبت 
الفرد،  هبا  يتعامل  التي  الطريقة   ، التهديد  وخطورة  شدة  الوضع،  خطورة  منها  عنارص  عدة  من 
الظروف املحيطة، الوسائل املتاحة ملوظف الدولة... وأقرت أنه يف كلّ احلاالت، جيب عىل األخري   

 Concl. de l’avocat général Saugmandsgaardøe du 19 juillet 2016 dans l’a�aire CJUE, C-203/15 et  143
C-698/15, Tele2 Sverige AB, §. 174.

 AFFAIRE SELAHATTİN DEMİRTAŞ c. TURQUIE (No 2), 22 décembre 2020, §389. C’est nous qui  144
traduisons.

 La Cour constate qu’en l’espèce les peines de prison et de réclusion à perpétuité in�igées à des mineurs sont » 145
 « radicalement disproportionnées » et sont quali�ées « d’atroces en elles-mêmes ». Voir Marie Rota , Chronique
 de jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme 2013-2014. Cahiers de la recherche sur les
 droits fondamentaux 14 | 2016. https://journals.openedition.org/crdf/604
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حماولة  املسّ أقلّ قدر ممكن من سالمة الشخص املعني146.
وإمجاال، تعترب املحكمة األمريكية يف فقه قضاء مستقر أن احلدود تتالءم مع االتفاقية األمريكية 
التي  األهداف  مزايا  مع  مقارنة  فيها  مبالغ  وغري  معقولة  التضحية  كانت  كلام  اإلنسان  حلقوق 

تربرها147.

.Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela Hermanos 146 نفس املرجع يف قضية ضد فنزويال

 Marie Rota, “Chronique de jurisprudence de la Cour interaméricaine des Droits de l’homme”, Cahiers de la 147
 recherche sur les droits fondamentaux [Online], 8 | 2010, Online since 08 October 2020, connection on 22
February 2021. URL: http://journals.openedition.org/crdf/6197; DOI: https://doi.org/10.4000/crdf.6197
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كيف يضمن القاضي الدستوري 
مبدأ عدم التراجع في مجال الحقوق والحريات؟

الجزء الخامس 



اجلزء اخلامس 

دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور83

ينص الفصل 144 من الدستور أن  كلّ مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس جملس 
نواب الشعب عىل املحكمة الدستورية إلبداء الرأي يف كوهنا ال تتعلق بام ال جيوز تعديله حسبام هو 

مقرر هبذا الدستور.
كام ينص الفصل 49 يف فقرته الثانية عىل أنه "ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق 

اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور".

ل  ل من القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ ا الفصل األوّ أمّ
"هيئة قضائية  2015 املتعلق باملحكمة الدستورية، فإنّه يعطيها اختصاصا مبدئيا واسعا باعتبارها 
الديمقراطي وللحقوق واحلريّات يف  للنظام اجلمهوري  الدستور وحامية  ة  لعلويّ مستقلة ضامنة 

نطاق اختصاصاهتا وصالحياهتا املقررة بالدستور واملبيّنة هبذا القانون".
املبادرة  تعلّق   مد بمراقبة  فقط  ال  الدستورية  املحكمة  ختتص  الدستور،  بتنقيح  يتعلق  فيام 

ر الدستور تعديلها، ولكن أيضا بمراقبة دستورية إجراءات التعديل. باألحكام التي حجّ

القسم ا®ول 
تكريس مبدأ عدم التراجع عن الحقوق والحريات 

من خالل مراقبة القاضي الدستوري لما هو قابل للتعديل

انطالقا من مجلة النصوص املذكورة أعاله، يبدو لنا جليا أن للقايض الدستوري دور حاسم يف 
توجيه السلطة التأسيسية الفرعية ملا هو قابل للتعديل حتى ولو كان ذلك عن طريق الرأي وبدون 

صبغة تقريرية.
املتعلقة  الفصول  لتعديل بعض  أو حتى  الدستور  لتعديل  الفرعية  التأسيسية  السلطة  تلجأ  قد 
بعض  ذلك  عىل  نصت  كام  لتدعيمها،  هيدف  التعديل  كان  إذا  ممكن  وهذا  واحلريات،  باحلقوق 

الفصول.
جمال  من  يقلص  بشكل  الدستور  لتعديل  ها  توجّ الفرعية  التأسيسية  للسلطة  يكون  قد  لكن 

احلقوق واحلريات أو من طبيعتها، سواء كان ذلك بصورة مبارشة أو غري ومبارشة.
إذا  التعديل  إمكانية  بعدم  اإلقرار  الدستوري  القايض  عىل  السهل  من  يبدو  األوىل،  احلالة  يف 
كان مرشوع النص يمسّ بصورة مبارشة ببعض احلقوق، كأن ينصّ عىل التخيل عن حقّ اللجوء 

السيايس أو أن يتمّ سحب اجلنسية عن بعض التونسيني أو غري ذلك من املقتضيات الواضحة.
أما احلالة الثانية، فهي التي يكون فيها الرتاجع مقنّعا، أي أن يتخذ شكل تنقيح غري ذي عالقة 

باحلقوق واحلريات، لكنه يؤدي إىل احلد منها بصورة غري مبارشة.
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ومن املمكن أن تنال بعض التعديالت من حقوق اإلنسان دون املساس من الفصول املتعلقة 
مبارشة هبا، كأن تتوىل السلطة التأسيسية الفرعية التخيل عن بعض اهليئات الدستورية املستقلة أو 
املسّ من رشط  إىل  التعديل  أن هيدف  أو  استقالليتها،  أو ترتاجع عن  أن تقلص يف اختصاصاهتا 

االنتخاب العام واحلر واملبارش والرسي والنزيه أو الشفاف.
يمكن أن هيدف التعديل إىل متكني املرشع من اختاذ قوانني عادية يف جمال حقوق اإلنسان أو إىل 
جعل حقوق االنسان موضوع استفتاء، فكل هذه احلاالت تقتيض يقظة تامة من القايض الدستوري 
حتى ال يتمّ الرتاجع عن احلقوق واحلريات بصورة مقنّعة وهي األخطر نظرا لعدم بداعتها أحيانا.

يف  نجدها  التي  كتلك  بحامية  حيظ  مل  الذي  الفصل  وهو  نفسه،   49 الفصل  التعديل  طال  لو  ماذا 
الفصلني األول والثاين والذين نصت فيهام السلطة التأسيسية رصاحة عىل عدم إمكانية تنقيح الفصلني؟

بحسب  لكن  حرفية  بصورة  ال   49 الفصل  قراءة  عىل  الدستوري  القايض  الفرضية  هذه  جترب 
يقع ضبط  بالتحديد أال  49 هو  الفصل  بأن هدف  القول  إىل  اهلدف من وضعه. هذا يؤول طبعا 
دها الفصل 49 نفسه. فلو انتفت تلك الرشوط النتفت أغلب  احلقوق واحلريات إالّ برشوط حدّ

الضامنات الدستورية للحقوق واحلريات.
ولعل محاية املبادئ الدستورية األساسية حتى جتاه السلطة التأسيسية الفرعية قد أصبحت تقريبا 
من ثوابت املحكمة الفيدرالية األملانية التي اعتمدت عىل فكرة محاية النظام الدستوري الديمقراطي 

.überpositive Rechtsgrundsätze148 الليربايل أو املبادئ فوق الوضعية
وبقطع النظر عن النقاش الفقهي الذي يُطرح يف عالقة بالقانون الوضعي وبإمكانية الرجوع إىل 
مبادئ القانون الطبيعي من عدمها، فإن القايض الدستوري، باعتباره حاميا للدستور وللحقوق 
واحلريات التي وردت به، يمكنه أن يربز أن مبدأ عدم الرتاجع يقتيض محاية الفصل 49 نفسه من 

كل تعديل حيطّ من احلقوق واحلريات.
كام يمكن أن تعرتض القايض الدستوري إمكانية تنقيح الفصول املتعلقة باملحكمة الدستورية 

نفسها وذلك إما من خالل إعادة النظر يف تركيبتها أو من خالل الرجوع يف بعض اختصاصاهتا. 
الدستورية  إالّ أن ضامن هذه احلقوق  باحلقوق واحلريات،  يبدو هذا األمر غري ذي عالقة  قد 
يقف عىل مد استقاللية القايض الدستوري وعىل مد االختصاصات التي تُسند له من خالل 

الدستور ومن خالل القانون املنظم للمحكمة.
 ولعل جتربة املجلس الدستوري السابق قد بيّنت مد أمهية الضامنات الدستورية للحقوق واحلريات 

ومن أمهها الرقابة الدستورية من خالل حمكمة مستقلة ومكونة فقط عىل أساس كفاءة أعضائها.

Akacha Nadia, op.cit. p.51.  148

الفصل  التعديل  طال  لو  ماذا 
الفصلني األول والثاين والذين نصت فيهام السلطة التأسيسية رصاحة عىل عدم إمكانية تنقيح الفصلني؟
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ن مبدأ عدم الرتاجع عن احلقوق واحلريات  إىل جانب ذلك، يمكن للقايض الدستوري أن حيصّ
ا رصاحة عىل عدم إمكانية تعديلهام. من خالل الفصلني األول والثاين من الدستور اللذين  نصّ

ينص الفصل األول من الدستور عىل ما ييل:

ة، مستقلّة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها.  "تونس دولة حرّ
ال جيوز تعديل هذا الفصل". 

لعالقة  تأويله  خالل  من  الدستوري  القايض  يقدمها  أن  يمكن  التي  الضامنات  كل  جانب  إىل 
اإلسالم أو اللغة العربية بالدولة، فإنّ ما هيمنا يف إطار مبدأ عدم الرتاجع، هو أمهية السلطة التي 
األول  الفصل  قراءة  تسمح  اجلمهوري.  للنظام  ضامنه  خالل  من  الدستوري  القايض  هبا  يتمتع 
حتصني  من  انطالقا  فقط  ال  اجلمهوري  النظام  من  يمسّ  تنقيح  كل  الدستورية  املحكمة  برفض 
الفصل األول، ولكن كذلك من خالل مبدأ عدم الرتاجع الرتباط النظام اجلمهوري بشكل احلكم 
وكذلك  بالضامنات التي تقدمها اجلمهورية يف جمال احلقوق واحلريات149. ولقد اعتربت األستاذة 
اجلمهورية  أنّ  باعتبار  اجلمهورية  املبادئ  من  جزءا  تشكل  اإلنسان  حقوق  أن  القليبي  سلسبيل 
بل  والسياسية،  املدنية  احلقوق  لكل  يؤسس  ما  وهو  العام  الفضاء  يف  املواطنني  تشارك  تفرتض 

كذلك حلقوق الفرد. فال وجود جلمهورية دون مواطنني وال وجود ملواطنني دون الفرد150. 
لقد سبق للمجلس الدستوري الفرنيس أن أعطى مفهوما ليس فقط تقنيا للنظام اجلمهوري بل 

كذلك قيميا من خالل رجوعه للمبادئ العامة املعرتف هبا بمقتىض قوانني اجلمهورية151 . 
ورغم خصوصية املرجعية الفرنسية يف هذا املجال، فإنّ القايض الدستوري يف تونس يمكنه بناء 
مفهوم للجمهورية يقوم عىل كلّ ما توصل إليه الفكر السيايس يف هذا املجال، وهو مفهوم يقتيض 
بالرضورة ضامن احلقوق واحلريات حتى إن وجدت هذه الضامنات أيضا اليوم يف األنظمة امللكية 
الديمقراطية. أما الفصل الثاين من دستور 2014، فإنه ينص عىل أن  تونس دولة مدنية، تقوم عىل 
املواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون. لذلك يمكن للقايض الدستوري أن يقر بعدم دستورية 
أي تنقيح هيدف للحد من احلقوق واحلريات املتساوية بني املواطنني أو بعدم دستورية التنقيحات 

التي حتط من احلقوق واحلريات عىل أسس دينية تتناىف مع طبيعة الدولة املدنية.

الرتاجع عن  الدستوري يف ضامن مبدأ عدم  القايض  الدستور جتعل من دور  املوجودة يف  العنارص  كل هذه 
 احلقوق واحلريات ال يقف فقط عىل الفصول التي تنص رصاحة عىل هذه احلقوق، لكن أيضا عىل جمموعة كرب

149 أنظر سلسبيل القليبي ، مبادئ اجلمهورية، مؤلف مجاعي صادر عن اجلمعية التونسية للقانون الدستوري، مركز النرش اجلامعي 1997،ص  54.
150 أنظر سلسبيل القليبي، نفس املرجع أعاله،ص. 54 و55.

151 أنظر مقال سليم اللغامين، مفهوم اجلمهورية يف الفكر الغريب، مؤلف مجاعي صادر عن اجلمعية التونسية للقانون الدستوري، مركز النرش اجلامعي 
1997،ص 35 وما بعدها.



كيف يضمن القايض الدستوري مبدأ عدم الرتاجع يف جمال احلقوق واحلريات؟

86

من املقتضيات الدستورية. ولعل هذه النقطة بالذات من الفصل 49 ستسمح للقايض الدستوري يف تونس أن 
يشكل مالمح اجلمهورية املدنية والديمقراطية التي طمحت إليها السلطة التأسيسية األصلية.

هذه العنارص قد  تعني أيضا أنّه إذا كان مبدأ عدم الرتاجع ملزما للسلطة التأسيسية الفرعية، فإنه من باب أوىل 
وأحر أن يكون كذلك بالنسبة للسلطة الترشيعية، وهو ما يمكن أن يُطرح مستقبال أمام املرشع الذي قد يذهب 
أكثر يف حتديد احلقوق واحلريات. يف هذه احلالة، وجب التذكري بأنه يف كل احلاالت تبقى السلطة الترشيعية مقيدة 

بالضامنات الدستورية.

  القسم الثاني - تكريس مبدأ عدم التراجع عن الحقوق والحريات  من
خالل مراقبة القاضي الدستوري الحترام إجراءات تعديل الدستور

يبدو لنا دور القايض الدستوري هنا أقل أمهية من دوره املسلط عىل مراقبة ما يمكن تعديله.
لكن هذا ال ينفي أن القايض الدستوري ال يمكن له إالّ أن يتثبت من توفر الرشوط اإلجرائية للتعديل.

 ينص الدستور يف الفصل 143 عىل أنه:

لرئيس اجلمهورية أو لثلث أعضاء جملس نواب الشعب حقّ املبادرة باقرتاح تعديل الدستور، وملبادرة 
رئيس اجلمهورية أولوية النظر.

يبدو لنا أنّ القايض الدستوري لن جيد صعوبة يف التثبت من هذا اإلجراء وذلك بقطع النظر عن 
الرشط املتعلق بام يمكن تعديله. 

التعديل للموافقة باألغلبية  ينظر يف مبادرة  بأن جملس نواب الشعب  144، فيذكر  الفصل  ا  أمّ
املطلقة عىل مبدأ التعديل قبل أن يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء جملس نواب الشعب. 

أعضاء  ثلثي  موافقة  بعد  اجلمهورية  رئيس  متكن  فهي   ،144 الفصل  من  األخرية  الفقرة  ا  أمّ
املجلس من أن يعرض التعديل عىل االستفتاء، ويتم قبوله يف هذه احلالة بأغلبية املقرتعني.

مقتضيات  بكل  لكن  واحلريات  باحلقوق  املتعلقة  التنقيحات  حتديدا  هتم  ال  اإلجراءات  هذه  كل 
الدستور.

ولعل اإلشكال الذي يمكن أن يطرح أمام القايض الدستوري من الناحية اإلجرائية، يتمثّل يف أن الفقرة األوىل من 
الفصل 144 تتعلق برأي املحكمة الدستورية وليس بقرارها، وهو ما من شأنه أن يطرح عدة إشكاليات عملية إذا 

اعتربت اجلهة املبادرة بالتعديل أهنا غري ملزمة باحرتام ما ورد يف رأي املحكمة الدستورية.
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 الفصل األول من الدستور على ما يلي:ينص 

 ."تونس دولة حّرة، مستقّلة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها 

  .ز تعديل هذا الفصل"ال يجو 

 ،و اللغة العربية بالدولةأن يقدمها القاض ي الدستوري من خالل تأويله لعالقة اإلسالم  أجانب كل الضمانات التي يمكن  لى  إ
التي يتمتع بها القاض ي الدستوري من خالل ضمانه للنظام    ، طار مبدأ عدم التراجعإ ما يهمنا في    ّن إف هو أهمية السلطة 

فقط انطالقا    ال من النظام الجمهوري    املحكمة الدستورية كل تنقيح يمّس   برفض األول    الجمهوري. تسمح قراءة الفصل
األول  الفصل  تحصين  بش  ، من  الجمهوري  النظام  الرتباط  التراجع  عدم  مبدأ  خالل  من  كذلك  الحكم  ولكن    وكذلك  كل 

والحريات  الحقوق  مجال  في  الجمهورية  تقدمها  التي  القليبي  159بالضمانات  سلسبيل  األستاذة  اعتبرت  ولقد  حقوق  أ.  ن 
الجمهورية تفترض تشارك املواطنين في الفضاء العام وهو ما يؤسس    أّن من املبادئ الجمهورية باعتبار    انسان تشكل جزء اإل

والسياسي  املدنية  الحقوق  الفرد،  ةلكل  لحقوق  كذلك  دون    .بل  ملواطنين  وجود  وال  مواطنين  دون  لجمهورية  وجود  فال 
   .160الفرد

فقط تقنيا للنظام الجمهوري بل كذلك قيميا من خالل    ليسعطى مفهوما  أن  ألقد سبق للمجلس الدستوري الفرنس ي  

 .   161رجوعه للمبادئ العامة املعترف بها بمقتض ى قوانين الجمهورية 

القاض ي الدستوري في تونس يمكنه بناء مفهوم للجمهورية يقوم    ّن إ ف  ،خصوصية املرجعية الفرنسية في هذا املجالورغم  
  إن وهو مفهوم يقتض ي بالضرورة ضمان الحقوق والحريات حتى    ، ليه الفكر السياس ي في هذا املجالإما توصل    على كّل 

نه ينص على  إف،  2014ما الفصل الثاني من دستور  . أمقراطيةوجدت هذه الضمانات أيضا اليوم في األنظمة امللكية الدي
ن يقر بعدم  أ لذلك يمكن للقاض ي الدستوري    .تونس دولة مدنية، تقوم على املواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون  ن  أ

ت التي تحط من  و بعدم دستورية التنقيحاأدستورية أي تنقيح يهدف للحد من الحقوق والحريات املتساوية بين املواطنين  
 الحقوق والحريات على أسس دينية تتنافى مع طبيعة الدولة املدنية.

الحقوق   عن  التراجع  عدم  مبدأ  ضمان  في  الدستوري  القاض ي  دور  من  تجعل  الدستور  في  املوجودة  العناصر  هذه  كل 
كبرى من املقتضيات  لكن أيضا على مجموعة  ، والحريات ال يقف فقط على الفصول التي تنص صراحة على هذه الحقوق 

ن يشكل مالمح الجمهورية  أستسمح للقاض ي الدستوري في تونس    49الدستورية. ولعل هذه النقطة بالذات من الفصل  
 صلية.ليها السلطة التأسيسية األ إاملدنية والديمقراطية التي طمحت 

حرى  أنه من باب أولى و إف   ،ية الفرعية ذا كان مبدأ عدم التراجع ملزما للسلطة التأسيسإه  نّ أهذه العناصر قد  تعني أيضا  
تحديد    فيكثر  أ مام املشرع الذي قد يذهب  أطرح مستقبال ن يُ أوهو ما يمكن   ،ن يكون كذلك بالنسبة للسلطة التشريعيةأ
الحالةا هذه  في  والحريات.  ب  ،لحقوق  التذكير  بالضمانات  أوجب  مقيدة  التشريعية  السلطة  تبقى  الحاالت  كل  في  نه 

 الدستورية. 

    

 
 . 54  ،ص 1997مؤلف جماعي صادر عن الجمعية التونسية للقانون الدستوري، مركز النشر الجامعي  نظر سلسبيل القليبي ، مبادئ الجمهورية،أ 159

 . 55و 54،ص. عالهنفس املرجع أسلسبيل القليبي،  أنظر 160
 ،ص 1997امعي نظر مقال سليم اللغماني، مفهوم الجمهورية في الفكر الغربي، مؤلف جماعي صادر عن الجمعية التونسية للقانون الدستوري، مركز النشر الجأ 161
 وما بعدها.  35

لذلك ال بد من أن يكون القايض الدستوري واعيا بالدور املسند له بمقتىض الدستور وأال يرتك جماال للسلطة 
احلقوق  الرتاجع عن  إىل  األمر  هناية  تؤدي يف  تنقيحات  إدراج  الدستور من خالل  الفرعية يف خرق  التأسيسية 

واحلريات الدستورية.

القايض  ن  كّ متُ الدليل  التي ذكرت يف هذا  املقارنة  التجارب  السابقة  وكلّ  العنارص  ولعلّ كلّ 
الدستوري من تدعيم قراءته املنترصة للحرية وذلك قدوة بمجمل األمم املتقدمة يف هذا املجال.
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الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 في ثمانية أسئلة

سليم اللّغامين
أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية واالجتامعية بتونس
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الّسؤال ا®ول: لماذا يجب الحّد من الحريات؟

ل  تتحوّ أن  للشتم كام يمكن  أو  للثلب  التعبري  أن تستغلّ حرية  ها: يمكن  تنقلب إىل ضدّ املطلقة  أوال- ألنّ احلرية 
ممارسة حرية التظاهر إىل عنف.

النفاذ  التعبري واحلق يف احلياة اخلاصة أو حق  ثانيا- ألن احلريات يف حدّ ذاهتا حدود حلريات أخر، مثال: حرية 
.للمعلومة من ناحية، واحلق يف محاية املعطيات اخلاصة من ناحية اخر

لكن هناك حقوق ال يمكن املساس هبا:

- احلق يف حرمة اجلسد ومنع التعذيب املعنوي واملادي.

- احلق يف حماكمة عادلة، قرينة الرباءة، شخصية العقوبة، رشعية اجلرائم والعقوبات.

ب احرتامها يف كل احلاالت  هذه احلقوق هي تلك التي يصفها القانون الدويل بـأهنا احلقوق األساسية والتي يتوجّ
جوع إىل هذه املسألة يف آخر الوثيقة). ض هلا الدستور التونيس (سوف يتمّ الرّ ومهام كانت الظروف ومل يتعرّ

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف «مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية» بتاريخ 1 جوان/حزيران 2013 
قبل إدراج رشط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج رشط التناسب جعله غري ذي جدو إذ أن كل حدّ 

ينال من جوهر احلق أو احلرية هو، بطبعه، غري متناسب.

الّسؤال الّثاني: ما هي طرق ضبط حدود الحقوق والحريات؟

اعتمدت الدساتري ثالثة طرق لضبط حدود احلقوق واحلريات:

أوال- وضع الحدود ضمن الفصل المتعلق بالحق أو الحرية

تتمثل هذه الطريقة يف وضع رشوط احلدود بالنسبة لكل حق أو حرية عىل حدة. وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك:
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الدستور التونسي لغرة جوان/حزيران 1959

الفصل 5: 
تضمن اجلمهورية التونسية احلريات االساسية وحقوق االنسان يف كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.- 
تقوم اجلمهورية التونسية عىل مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته.- 
تعمل الدولة واملجتمع عىل ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بني األفراد والفئات واألجيال.- 
اجلمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية املعتقد وحتمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما مل ختل باألمن العام.- 

الفصل 7
تّخذ الحرتام  يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبيّنة بالقانون، وال حيدّ من هذه احلقوق إالّ بقانون يُ

حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض االجتامعي.

الفصل 8
حرية الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع وتأسيس اجلمعيات مضمونة ومتارس حسبام يضبطه القانون.

الفصل9
يضبطها  التي  االستثنائية  احلاالت  يف  إالّ  مضمونة  الشخصية  املعطيات  ومحاية  املراسلة  ورسية  املسكن  حرمة 

القانون.

الفصل 10 
لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد واىل خارجها واختيار مقر إقامته يف حدود القانون.

الفصل 13
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية يف كنف احرتام كرامته طبقا للرشوط يضبطها القانون.

كام متكن التدابري التي يتخذها رئيس اجلمهورية عىل أساس الفصل 46 املتعلق باحلالة االستثنائية من تعليق 
احلقوق واحلريات.

الفصل 46
لرئيس اجلمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان اجلمهورية وأمن البالد واستقالهلا بحيث يتعذر السري العادي 
النواب  الوزير االول ورئيس جملس  تدابري استثنائية بعد استشاره  الظروف من  الدولة اختاذ ما حتتمه  لدواليب 

ورئيس جملس املستشارين.
ويوجه يف ذلك بيانا إىل الشعب.

ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهورية حلّ جملس النواب كام ال جيوز تقديم الئحة لوم ضد احلكومة.
وتزول هذه التدابري بزوال أسباهبا ويوجه رئيس اجلمهورية بيانا يف ذلك إىل جملس النواب وجملس املستشارين.
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دستور الجزائر 8 ديسمبر/كانون ا®ّول 1996 وقع تعديله في 6 مارس/آذار 2016

الفصل 40:
 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن فال تفتيش إال بمقتىض القانون ويف نطاق احرتامه. وال تفتيش إالّ بأمر 

صادر عن السلطة القضائية املختصة.

الفصل 57: 
احلق 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 العمومية ذات احليوية للمجتمع.

دستور المملكة المغربية 29 جويلية/تموز 2011

الفصل 27: 
للمواطنات واملواطنني حق احلصول عىل املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة، 

واهليئات املكلفة بمهام املرفق العام.
ال يمكن تقييد احلق يف املعلومة إالّ بمقتىض القانون، هبدف محاية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني ومحاية أمن الدولة 
املنصوص  األساسية  واحلقوق  باحلريات  املسّ  من  الوقاية  وكذا  لألفراد،  اخلاصة  واحلياة  واخلارجي،  الداخيل 

عليها يف هذا الدستور، ومحاية مصادر املعلومات واملجاالت التي حيددها القانوين بدقة.

ثانيا- تخصيص فصل جامع لضبط شروط وضع الحدود على كّل الحقوق والحريات

يتمّ وفق هذه الطريقة وضع فصل واحد، يتمّ من خالله ضبط رشوط احلدود لكلّ احلقوق واحلريات، ومتكن هذه الطريقة 
من تفادي اإلطالة والتشعب يف النصّ الدستوري. ومن أهم األمثلة عىل ذلك نذكر التالية:

دستور سويسرا 18 أفريل/نيسان 1999

الفصل 36: 
حدود احلقوق األساسية

ص عليها بقانون، . 1 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يستند إىل أساس ترشيعي، واحلدود اخلطرية جيب أن ينصّ
إال يف حالة خطر حقيقي ومبارش وداهم.

را بمصلحة عامة أو بحامية حقّ أسايس للغري.. 2 كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يكون مربّ
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كلّ حدّ من حقّ أسايس جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املراد حتقيقه.. 3
ال جيوز املساس بجوهر احلقوق األساسية.. 4

دستور كينيا 6 ماي/أيار 2010

الفصل 24:
 احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق ال حيدّ منها إال بقانون، ورشيطة أن يكون احلدّ معقوال ومربرا يف 
جمتمع منفتح وديمقراطي قائم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية، وآخذا بعني االعتبار العنارص املناسبة، 

التي من بينها:
طبيعة احلق أو احلرية األساسية.- 
أمهية اهلدف من احلد.- 
طبيعية احلدّ ومداه.- 
احلرص عىل أالّ يرضّ متتع فرد بحقوقه وحرياته األساسية بحقوق الغري وحرياهتم األساسية.- 
العالقة بني احلدّ والغاية منه. وتبني ما إذا كانت هناك وسائل أقل تضييقا لتحقيق نفس اهلدف.- 

الميثاق الكندي للحقوق والحريات 17 أفريل/نيسان 1982

الفصل ا®ول:
بقانون  إالّ  بنوده وال يمكن ضبطها  الواردة يف  للحقوق واحلريات يضمن احلقوق واحلريات  الكندي  «امليثاق 

بحدود معقولة يمكن إثبات تربيرها يف إطار جمتمع حرّ وديمقراطي».

ثالثا- المزج بين الطريقتين

نذكر  ذلك  عىل  األمثلة  أهم  ومن  السابقتني  الطريقتني  بني  املزج  يف  تتمثل  ثالثة،  طريقة  الدساتري  بعض  اعتمدت 
القانون األسايس األملاين ودستور جنوب أفريقيا.
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القانون ا®ساسي ا®لماني 23 ماي/أيار 1949

يبنيّ القانون األسايس األملاين 23 ماي/أيار 1949 ضمن الفقرة 2 من فصله العارش رشوط احلدود التي يمكن 
إدخاهلا عىل احلق يف رسية املراسالت واالتصاالت، وحيدد الفصل 19، بشكل عام، ضوابط احلدّ من احلقوق 

األساسية.

المادة 10:

رسية الرسائل والربيد واالتصاالت اهلاتفية
ال جيوز انتهاك رسية الرسائل واملراسالت الربيدية واالتصاالت.. 1
ال جيوز فرض أيّ تقييدات هلذه الرسية إالّ بناء عىل قانون. وإذا كانت هذه التقييدات تفيد يف محاية النظام . 2

األسايس الديمقراطي احلر، أو يف محاية كيان أو أمن االحتاد، أو كيان إحد الواليات أو أمنها، فيجوز أن 
املعنية  األشياء  بفحص  املقاضاة  عن  واالستعاضة  التقييدات،  هبذه  املعنيني  إبالغ  عدم  عىل  القانون  ينصّ 

بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة يتم حتديدها من قبل املجالس النيابية.

المادة 19:

 احلد من احلقوق األساسية - حق التقايض
قانون، . 1 بناء عىل  أو  بقانون،  األساسية  احلقوق  أحد  احلد من  إىل  األسايس  القانون  هلذا  وفقا  اللجوء  تمّ  إذا 

فيجب أن يكون رسيان هذا القانون عاماً، وأالّ يقترص عىل حالة منفردة. وعالوة عىل ذلك جيب أن يسمي 
هذا القانون احلق األسايس املعني، واملادة اخلاصة به يف القانون األسايس.

ال جيوز بأي حال املساس بجوهر مضمون احلق األسايس ذاته.. 2
يف . 3 احلقوق  هذه  كانت  إذا  الدولة،  داخل  االعتبارية  لألشخاص  بالنسبة  أيضاً  األساسية  احلقوق  ترسي 

جوهرها صاحلة ألن تطبق عليها.
إذا انتهكت السلطات العامة حقوق أحد، فيمكنه اللجوء إىل التقايض، ويكون ذلك أمام املحاكم النظامية، . 4

إذا مل يكن هناك داع للجوء إىل حمكمة خمتصة أخر. وال يمس ذلك املادة 10 فقرة 2 مجلة 2.

دستور جنوب إفريقيا 10 ديسمبر/كانون ا®ّول 1996

الماّدة 7

احلقوق
احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق يمكن أن يقع احلدّ منها باحلدود الواردة بالفصل 36 أو املنصوص 

عليها يف أي موضع آخر من اإلعالن.
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الماّدة 36

تقييد احلقوق
ال جيوز تقييد احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق إالّ بمقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر ما يكون التقييد . 1

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؛ و

ه. الوسائل األقل تقييداً لتحقيق الغرض.

باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي (1) أو أي حكم آخر من أحكام الدستور، ال يقيّد أي قانون أي . 2
حق منصوص عليه يف وثيقة احلقوق.

القانون الّدولي العام

مل خيصص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فصال جامعا لضبط رشوط وضع احلدود عىل احلقوق 
ض إىل هذه الرشوط يف بعض الفصول:  واحلريات بل تعرّ

المادة 12 
لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.. 1
لكلّ فرد حرية مغادرة أي بلد، بام يف ذلك بلده.. 2
القانون، وتكون رضورية حلامية . 3 ينص عليها  التي  تلك  قيود غري  بأية  أعاله  املذكورة  تقييد احلقوق  ال جيوز 

األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متامشية 
مع احلقوق األخر املعرتف هبا يف هذا العهد.

ال جيوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إىل بلده.. 4

المادة 18 
ما، وحريته يف . 1 بدين  يدين  أن  الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف  إنسان احلق يف حرية  لكل 

اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، 
بمفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو عىل حدة.

ال جيوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن خيل بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف اعتناق أي دين أو . 2
معتقد خيتاره.
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ال جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية . 3
حلامية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية.

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية اآلباء، أو األوصياء عند وجودهم، يف تأمني تربية أوالدهم . 4
دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة.

المادة 19 
لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة.. 1
لكل إنسان احلق يف حرية التعبري. ويشمل هذا احلق حريته يف التامس خمتلف رضوب املعلومات واألفكار . 2

وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام اعتبار للحدود، سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بأية 
وسيلة أخر خيتارها.

تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة 2 من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعىل ذلك . 3
جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن رشيطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون رضورية: 

أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
ب) حلامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

المادة 21 
يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به. وال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي تفرض 
النظام  العامة أو  القومي أو السالمة  طبقا للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن 

العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم.

المادة 22 
لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، بام يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم إليها من أجل . 1

محاية مصاحله.
ال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، . 2

يف جمتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب 
العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم. وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال 

الرشطة لقيود قانونية عىل ممارسة هذا احلق.
ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948 بشأن . 3

احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم النقايب اختاذ تدابري ترشيعية من شأهنا، أو تطبيق القانون بطريقة من شأهنا 
أن ختل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.
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الّسؤال الّثالث: ما هي الطريقة التي اعتمدها المؤسس التونسي لضبط حدود الحقوق 
والحريات؟

ج املجلس الوطني التأسييس يف وضع رشوط احلدّ من احلريات: لقد تدرّ

ة عىل غرار . 1 اكتفى مرشوع مسودة الدستور (14 أوت/آب 2012) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ
ة جوان/حزيران 1959. دستور غرّ

ة . 2 ل 2012) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ اكتفت مسودة مرشوع الدستور (14 ديسمرب/كانون األوّ
ة جوان/حزيران 1959. عىل غرار دستور غرّ

ة عىل غرار دستور . 3 اكتفى مرشوع الدستور (22 أفريل/نيسان 2013) بضبط قيود ملامرسة بعض احلقوق اخلاصّ
ة جوان/حزيران 1959. غرّ

ة فصال جامعا ومل ينص هذا . 4 أدرج مرشوع دستور اجلمهورية التونسية (غرة جوان/حزيران 2013) ألول مرّ
املرشوع عىل مبدأ التناسب وهو الفصل 48 الذي ينص عىل ما ييل:

"يقرر القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمنة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. 
وال يتخذ القانون إال حلامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة. وتسهر 

اهليئات القضائية عىل محاية احلقوق واحلريات من أي انتهاك".

5 . (principe de non régression) عىل إثر التوافقات، وقع إدراج مبدأ التناسب ومبدأ عدم الرتاجع 
ضمن الفصل اجلامع لدستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 وتمّ ذلك أثناء القراءة األوىل فصال فصال 

ملرشوع الدستور1.

الفصل 49:
د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها. وال   حيدّ
ر هذه الضوابط إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن  تقرّ
الضوابط  التناسب بني هذه  العامة، وذلك مع احرتام  أو اآلداب  العامة،  الصحة  أو  الوطني،  الدفاع  أو  العام، 

وموجباهتا. وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.
ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور.

ه منذ صدور نص «مسودة مرشوع الدستور»: 1  مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فصل جامع يعنى هبذه املسألة هذا نصّ
«ال ختضع ممارسة احلقوق املنصوص عليها هبذا الباب إال للحدود املقررة يف القانون، ما مل متسّ من جوهرها ورشيطة أن تشكل هذه احلدود تدابري رضورية يف 
جمتمع مدين ديمقراطي تتخذ حلامية حقوق الغري وحرياته أو األمن الوطني أو األمن العمومي وال بد من وجود تناسب بني القيود املفروضة واألهداف التي 

تربرها ومن توفري سبل الطعن فيها».
تقييم  الدستور:  مرشوع  مسودة  يف  قراءة  عمر،  الفتاح  عبد  الدرايس  اليوم  واحلريات»،  «احلقوق  القليبي،  وسلسبيل  احلمروين   سلو اللّغامين،  سليم  أنظر: 

واقرتاحات، 15 جانفي/كانون الثاين 2013، النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار 2013 ص 58-31.
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وإىل جانب الفصل اجلامع، وقع اإلبقاء عىل اإلحالة عىل القانون يف ما خيص حقوق وحريات خاصة:

\

الّسؤال الّرابع: هل ينطبق الفصل الجامع على كّل الحقوق والحريات المنصوص عليها 
في الدستور؟

التأويل األول: ينطبق الفصل 49 عىل كل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف دستور 27 جانفي/كانون الثاين 
2014 (وليس فقط يف الباب املتعلق باحلقوق واحلريات).

التأويل الثاين: يُستثنى من جمال تطبيق الفصل 49 الفصول التي ورد فيها قيد خاص وإحالة خاصة عىل القانون وفقا 
.(Le spécial déroge au général) "ملبدأ القانون: "حكم النص اخلاص يُستثنى من حكم النص العام

احلقّ يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

حقّ اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون.الفصل 26

د مدة اإليقاف واإلحتفاظ بقانون.الفصل 29 دّ حتُ

حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف الفصل 34
املجالس املنتخبة.

تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.الفصل 38

الفكرية الفصل 41 امللكية  القانون.  يضبطها  التي  وبالضامنات  احلاالت  يف  إال  منه  النيل  يمكن  وال  مضمون،  امللكية  حق 
مضمونة.

الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل، بلغ من العمر الفصل 53
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها 

القانون.

يعدّ ناخب كل مواطن تونيس اجلنسية بلغ من العمر عرشة سنة كاملة وفق الرشوط التي حيددها القانون االنتخايب.الفصل 54

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حقّ لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل. وإذا كان حامال جلنسية غري  بالغا من  تقديم ترشحه أن يكون  املرتشح يوم 
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند الترصيح بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املحلية 

املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب.
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البد يف رأيي من التمييز:

1. هنالك فصول أو فقرات أو أجزاء من فصول تتعلّق باحلقوق واحلريات ال ينطبق عليها الفصل 49 ألسباب خمتلفة:

أ. ألنّ احلقوق واحلريات املعنيّة حقوق وحريات أساسيّة ال يمكن احلدّ منها البتّة وهي التالية:

ن من النّيل من جوهر احلق: ب. ألنّ النص الدستوري مكّ

مري.الفصل 6 ة املعتقد والضّ حريّ

املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غري متييز.الفصل 21

 حتمي الدولة كرامة الذات البرشية وحرمة اجلسد، ومتنع التعذيب املعنوي واملادي. وال تسقط جريمة التعذيب الفصل 23
بالتقادم.

حيجر سحب اجلنسية التونسية. من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إىل الوطن.الفصل 25

 املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة تُكفل له فيها مجيع ضامنات الدفاع يف أطوار التتبع واملحاكمة.الفصل 27

 العقوبة شخصية، وال تكون إال بمقتىض نص قانوين سابق الوضع، عدا حالة النص األرفق باملتهم.الفصل 28

 لكل سجني احلق يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته.الفصل 30

 حرية الرأي والفكر... مضمونة.الفصل 31

لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول، واملتقاضون متساوون أمام القضاء. حق التقايض وحق الدفاع الفصل 108
مضمونان.

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

احلق النقايب بام يف ذلك حق اإلرضاب مضمون.الفصل 36

 وال ينطبق هذا احلق عىل اجليش الوطني.

يوانة. اخيل والدّ ات األمن الدّ  وال يشمل حق اإلرضاب قوّ

حق امللكية مضمون، وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.الفصل 41
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ج. ألنّ طبيعة احلد املسلط عىل احلق أو احلرية ورشوطهام أدرجت صلب النص الدستوري:

د. ألنّ احلقوق التي تضمنتها ال تلزم الدولة التونسية عىل حتقيق نتيجة بل عىل بذل عناية فحسب:

ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إالّ يف حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة الفصل 29
إليه، وله أن ينيب حماميا.

أنظمتها الفصل 35 يف  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  تلتزم  مضمونة.  واجلمعيات  والنقابات  األحزاب  تكوين  حرية 
األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية املالية ونبذ العنف.

احلق امللكية مضمون وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.الفصل 41

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
املرتشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل.

وإذا كان حامال جلنسية غري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند 
الترصيح بانتخابه رئيسا للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء 

جمالس اجلامعات املحلية املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب.

... وهتيئ هلم [للمواطنني واملواطنات] أسباب العيش الكريم.الفصل 21

... تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة األرسة، وتعمل عىل إعادة تأهيل السجني وإدماجه الفصل 30
يف املجتمع.

... تسعى الدولة إىل ضامن احلق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.الفصل 32

... وتسعى [الدولة] إىل توفري اإلمكانيات الرضورية لتحقيق جودة الرتبية والتعليم والتكوين.الفصل 39

العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابري الرضورية لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف.الفصل 40

تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الالزمة ملامرسة األنشطة الرياضية والرتفيهية.الفصل 43

تضمن الدولة... املسامهة يف سالمة املناخ. وعىل الدولة توفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي.الفصل 45

العنف الفصل 46 بالقضاء عىل  الكفيلة  التّدابري  ولة  الدّ تتّخذ  للمرأة]...  املكتسبة  [احلقوق  تطويرها  الدولة عىل  ... وتعمل 
ضدّ املرأة. 

جل يف املجالس املنتخبة. ولة إىل حتقيق التّناصف بني املرأة والرّ ...تسعى الدّ

ولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كلّ متييز. لكلّ مواطن ذي إعاقة احلق يف االنتفاع، حسب طبيعة إعاقته، الفصل 48 حتمي الدّ
ة لتحقيق  وريّ اذ مجيع اإلجراءات الرضّ ولة اختّ بكلّ التّدابري التّي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع. وعىل الدّ

ذلك.
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2. ينطبق الفصل 49 عىل الفصول التي أحالت عىل القانون دون ضبط طبيعة احلد ورشوطه:

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به إالّ يف حاالت قصو يضبطها القانون.الفصل 22

املقرتفة  اجلريمة  بني  التناسب  ومن  للحالة   "القصو" الطبيعة  من  التثبت  الدستوري  القايض  عىل  (مالحظة: 
رها القانون). وعقوبة االعدام التي قرّ

حق اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون.الفصل 26

ة اإليقاف واالحتفاظ بقانون.الفصل 29 ... حتدد مدّ

حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون. تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف الفصل 34
املجالس املنتخبة.

... تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.الفصل 38

الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل، بلغ من العمر الفصل 53
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها 

القانون.

القانون الفصل 54 حيددها  التي  الرشوط  وفق  كاملة  سنة  عرشة  ثامين  العمر  من  بلغ  اجلنسية  تونيس  مواطن  كل  ناخبا  يعدّ 
االنتخايب.

الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم. يشرتط يف الفصل 74
العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل. وإذا كان حامال جلنسية غري  بالغا من  تقديم ترشحه أن يكون  املرتشح يوم 
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية األخر عند الترصيح بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املحلية 

املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب. 

مالحظة: ال ينطبق الفصل 49 إال عىل رشط التزكية الوارد بالفصل 74.

...يضمن القانون التقايض عىل درجتني. جلسات املحاكم علنية إال إذا اقتىض القانون رسيتها.الفصل 108
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3. ينطبق الفصل 49 عىل األحكام الدستورية التي مل حتل عىل القانون ويمكن احلدّ منها بمقتىض الفصل 49 ذاته:

ينيّة.الفصل 6 عائر الدّ ... ممارسة الشّ

حتمي الدولة احلياة اخلاصة، وحرمة املسكن، ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية. لكل مواطن الفصل 24
احلرية يف اختيار مقر إقامته ويف التنقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته.

"حرية ... التعبري واإلعالم والنرش مضمونة... "الفصل 31

إال أنه، بمقتىض نفس الفصل، وقع حرض اللجوء إىل حدّ بعينه:

"ال يمكن ممارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات".

تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة.الفصل 32

حرية االجتامع والتظاهر السلميـني مضمونة.الفصل 37

فر اإلمكانيات الرضورية لضامن الفصل 38 الصحة حق لكل إنسان. تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّ
السالمة وجودة اخلدمات الصحية. تضمن الدولة العالج املجاين لفاقدي السند، ولذوي الدخل املحدود.

التعليم إلزامي إىل سن السادسة عرشة. تضمن الدولة احلق يف التعليم العمومي املجاين بكامل مراحله.لفصل 39

... ولكل مواطن ومواطنة احلق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل.الفصل 40

... امللكية الفكرية مضمونة.الفصل 41

احلق يف الثقافة مضمون. حرية اإلبداع مضمونة.الفصل 42

احلق يف املاء مضمون.الفصل 44

تضمن الدولة احلق يف بيئة سليمة ومتوازنة.الفصل 45

جل واملرأة يف الفصل 46 ولة تكافؤ الفرص بني الرّ تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها ... تضمن الدّ
ل خمتلف املسؤوليّات ويف مجيع املجاالت. حتمّ

حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضامن الكرامة والصحة والرعاية والرتبية والتعليم. عىل الدولة توفري مجيع الفصل 47
أنواع احلامية لكل األطفال دون متييز ووفق املصالح الفضىل للطفل.

... وال يكون الترصيح باحلكم إال يف جلسة علنية.الفصل 108
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الّسؤال الخامس: من المعني بالفصل 49؟

ضون للحد من حقوقهم وحرياهتم ومكنهم الدستور من الدفع بعدم  أ- كل املواطنني واملواطنات بحكم أهنم معرّ
دستورية القوانني بام يف ذلك القوانني التي مل حترتم مقتضيات الفصل 49.

ب- اجلمعيات التي مكنها الفصل 14 من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ يف 24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق 
بتنظيم اجلمعيات مما ييل: " يمكن لكلّ مجعية أن تقوم باحلق الشخيص أو أن متارس الدعو املتعلقة بأفعال تدخل 
يف إطار موضوعها وأهدافها املنصوص عليها يف نظامها األسايس وال يمكن للجمعية إذا ارتكبت األفعال ضد 

أشخاص معينني بذواهتم مبارشة هذه الدعو إالّ بتكليف كتايب رصيح من األشخاص املعنيني باألمر".

ج- السلطة الترشيعية التي تضع الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات. وال بدّ يف هذا الصدد من اإلشارة إىل رضورة 
اب الشعب للتثبت وقائيا من احرتام مشاريع القوانني ملقتضيات الفصل 49. إحداث آلية صلب جملس نوّ

د- السلطة التنفيذية

- بصفتها مشاركة يف الوظيفة الترشيعية فهي التي تعدّ مشاريع القوانني،

- وبصفتها سلطة تنفيذية بإمكاهنا احلد من ممارسة احلقوق واحلريات عرب سلطتها الرتتيبية وصالحياهتا يف جمال 
الضبط اإلداري.

- وال بدّ من إحداث آلية صلب رئاسة احلكومة للتثبت وقائيا من احرتام مشاريع القوانني واملقررات اإلدارية 
ملقتضيات الفصل 49.

يف  وجوبا  "تُستشار  التي  اإلنسان  حقوق  هيئة  خاصة  وبصفة  املستقلة  الدستورية  اهليئات  املستقلة:  اهليئات  ه-  

مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها" (الفصل 128 من الدستور) واهليئات العمومية املستقلة.

و- السلط املحلية يف إطار ممارستها الختصاص الضبط اإلداري. 

ز- اهليئات القضائية بشتى أصنافها التي كلفها املؤسس "بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك" (الفصل 49) 
وبضامن علوية الدستور، وسيادة القانون، وبحامية احلقوق واحلريات (الفصل 102).

ل  ح- املوفق االداري الذي أحدث بمقتىض األمـر عـدد 2143 لسنة 1992 املــؤرخ يف 10 ديسمرب/كانون األوّ
1992 والذي عهد إليه بالتوسط بني املواطن واإلدارة إلجياد احللول للمسائل املتشكلة بينهام. 

ط- وبطبيعة احلال املحكمة الدستورية.
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الّسؤال السادس: ما هي مقتضيات تطبيق الفصل 49 ؟

التثبت من أنه وقع احلدّ من احلرية بمقتىض قانون. وال بدّ أن يكون قانونا أساسيا بام أنّ الفصل 65 من الدستور . 1
يف  يتوفر  أن  بد  وال  أساسية.  قوانني  شكل  تتخذ  اإلنسان  وحقوق  باحلريات  املتعلقة  النصوص  أنّ  عىل  ينص 

القانون رشط الوضوح واملقروئيّة والدقّة.

 التثبت بأنه ال ينال من جوهر احلق واحلرية املعنية:. 2

وينال القانون من جوهر احلق أو احلرية إن كانت نتيجته القضاء عىل احلرية متاما كأن ينص قانون اجلمعيات مثال  �
عىل أنّ تكوين اجلمعيات خاضع إلجراء الرتخيص (وهو ما وقع يف ظلّ دستور غرة جوان/حزيران 1959).

كام يمكن أن نعترب أن القانون ينال من جوهر احلق عندما يكون مآله إمكانية حرمان شخص من حق أو  �
حرية بصفة هنائية.

وهذا ما يفرسّ عدم انطباق هذا الرشط عىل الفصل 22 و الفصل 36 والفصل 41 (فقرة 2 و 3) ألنّ الدستور 
، يف هذه احلاالت، عىل إمكانية حرمان شخص بصفة هنائية من حقه يف احلياة أو امللكية وعىل حرمان فئات  نصّ

من احلق النقايب وحق اإلرضاب.

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف "مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية" بتاريخ 1 جوان/حزيران 2013 
قبل إدراج رشط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج رشط التناسب جعله غري ذي جدو إذ أن كل 

حدّ ينال من جوهر احلق أو احلرية هو، بطبعه، غري متناسب.

التثبت من الوجود الفعيل ملوجب احلدّ أي التثبت من أنّ ممارسة احلق هتدد فعال "حقوق الغري أو األمن العام . 3
ة. أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة" مع تأويل صارم و حالة بحالة هلذه املقتضيات العامّ

الثبت من وجود "رضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية". 4

وتعني الرضورة أنّه ليس هناك حلّ آخر وأنّه لضامن القيمة البد من احلد من احلرية. وجيب أن ال ينال احلد من 
مدنية الدولة وديمقراطية النظام السيايس.

1: ال يمكن محاية الصحة العمومية من انتشار وباء إال باحلدّ من حرية التنقل أو بعزل أشخاص طاهلم  مثال 
ذلك الوباء. 

د األمن العام تأجيل انتخابات لكن ال يمكن إلغاءها ألنّ إلغاء االنتخابات  مثال 2: يمكن بسبب خطر داهم هيدّ
نسف ملقتضيات الدولة الديمقراطية.

مثال 3: ال يمكن إغالق املقاهي هنارا طيلة شهر رمضان ألنّ الغلق ليس رضورة تقتضيها دولة مدنية بل دولة 
دينية. 

التثبت من "التناسب" بني احلد من احلرية وموجبه. . 5

بأنّه عالقة بني هدف (موجب احلدّ من احلرية) تتمثل يف قيمة حممية قانونيا (حقوق الغري أو  التناسب  يُعرف 
من  احلرية)  من  (احلدّ  وإجراء  العامة)  اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  الوطني  الدفاع  أو  العام  األمن  ملقتضيات 
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املفروض أن حيقق الغاية املنشودة. إنّ حتقيق التناسب باملعنى الواسع يفرتض توفّر ثالثة رشوط، تتمثل فيام ييل:

ن اإلجراء املتخذ من حتقيق اهلدف املنشود.  - الرشط األول- املالءمة (adéquat): جيب أن يمكّ

- الرشط الثاين- الرضورة: جيب أن يكون اإلجراء املتخذ رضوريا لتحقيق اهلدف املنشود. 

للهدف   (adapté) موائام  املتخذ  اإلجراء  يكون  أن  جيب  الضيق:  باملعنى  التناسب  فكرة  الثالث-  الرشط   -
املنشود. جيب أن ال يتجاوز احلدّ من احلرية ما هو رضوري لضامن موجب احلق. مثال: ال جيب احلد من 

دا جغرافيا. حرية التنقل يف كامل البالد إن كان الوباء حمدّ

بدوهنا  فألنه  اإلجراء  صحة  ومتثّل رشوط  مطلوبة  الواسع  باملعنى  للتناسب  الثالث  الرشوط  هذه  كانت  وإذا 
خيشى أن ينال اإلجراء بصفة مفرطة من قيمة أخر حيميها القانون وهي احلق أو احلرية املعنيّة. وكام يتّضح، 
. فام نعتربه مبدأ التناسب إنام هو املقتضيات الثالثة التي جيب أن حتدد  ليس التناسب بقاعدة بقدر ما هو متشّ

اجلهة املختصة يف اختيار اإلجراء والتي يراقبها القايض للحكم بصحته.

عن  مستقلة  رضورة  رضورتني،  وجود  من  التأكد  يفرض   49 الفصل  أن  أوهلام  استنتاجان  سبق  ممّا  ويستنتج 
ذ للحدّ من احلرية  مبدأ التناسب، رضورة احلدّ من احلرية (nécessité externe) ورضورة اإلجراء الذي اُختّ
(nécessité interne) وثانيهام أنّ للتناسب معنى واسع (proportionnalité lato sensu) ومعنى ضيق 

(proportionnalité stricto sensu) وهو املواءمة.

الّسؤال السابع: هل يمكن التراجع في الحقوق والحريات التي ضمنها الدستور؟

"ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". تعترب هذه الفقرة 
حقوق  ة  مادّ حيكم  الذي   (principe de non régression) الرتاجع  عدم  ملبدأ  تكريسا   49 الفصل  من  األخرية 
ة. وينطبق هذا التحجري عىل تعديل الدستور ومن باب أوىل وأحر عىل الترشيع العادي أو األسايس.  اإلنسان بصفة عامّ
وقد نصّ الفصل 46 رصاحة عىل ذلك يف ما خيص حقوق املرأة: "تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم 

مكاسبها وتعمل عىل تطويرها".

مثال: ال يمكن الرتاجع يف مكتسبات حرية تكوين األحزاب واجلمعيات التي حتققت بمقتىض املرسوم عدد 87 لسنة 
2011 املؤرخ يف 24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية واملرسوم عدد 88 لسنة 2011 املؤرخ يف 

24 سبتمرب/أيلول 2011 املتعلق بتنظيم اجلمعيات.
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الّسؤال الثامن: ما هي المسألة المنسّية في دستور 27 جانفي/كانون الثاني 2014؟

ن الفصل 80 من دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014 رئيس اجلمهورية "يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن  يمكّ
أو أمن البالد أو استقالهلا، يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتمها تلك احلالة االستثنائية".

ويمكن أن تتمثل هذه التدابري، وهي ليست قوانني، يف تعليق حقوق وحريات وعدم اعتامد الفصل 49. كان ال بد 
droits fon-" من التنصيص يف هذه الصورة عىل احلقوق واحلريات التي ال يمكن تعليقها حتى يف احلالة االستثنائية

damentaux indérogeables" عىل غرار بعض الدساتري2.

وال يمثّل هذا النسيان ثغرة يف النظام القانوين التونيس بام أنّه بمقتىض الفصل 20 من الدستور "املعاهدات املوافق 
عليها من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها، أعىل من القوانني وأدنى من الدستور". ولقد صادقت تونس بدون حتفظ 

ابع عىل ما ييل: عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية3 الذي ينصّ يف فصله الرّ

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
بمقتىض هذا  املرتتبة عليها  بااللتزامات  تتقيد  تدابري ال  الوضع،  يتطلبها  التي  تتخذ، يف أضيق احلدود  أن  العهد 
العهد، رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخر املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها 

عىل متييز يكون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

ال جييز هذا النص أي خمالفة ألحكام املواد 6 و7 و8 (الفقرتني 1 و2) و11 و15 و16 و418.

ها: مالحظة: لقد اقرتحنا إدراج فقرة بالفصل اجلامع تعنى هبذه املسألة هذا نصّ  2
«ال جيوز يف صورة تفعيل الفصل 73 من هذا الدستور أو إعالن حالة الطوارئ املساس من أحكام الفصول التالية...».

سليم اللّغامين، سلو احلمروين وسلسبيل القليبي، «احلقوق واحلريات»، اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم واقرتاحات، 
15 جانفي/كانون الثاين 2013، النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار 2013 ص 58-31.

قانون عدد 30 لسنة 1968 مؤرخ يف 29 نوفمرب/ترشين الثاين 1968 يتعلق بالرتخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية   3
واالجتامعية والثقافية ويف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية.

الفصل 6: احلق يف احلياة.  4
الفصل 7: حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.

الفصل 8: الفقرة األوىل: "ال جيوز اسرتقاق أحد، وحيظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورمها". الفقرة الثانية: "ال جيوز إخضاع أحد للعبودية. 
الفصل 11: حظر سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

الفصل 15: مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات.
الفصل 16: لكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن يعرتف له بالشخصية القانونية.

الفصل 18: لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره، 
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر.

عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، واملعلن قيامها رسميا، جيوز للدول األطراف يف هذا 
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حول المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية يف 
مجيع أنحاء العامل، باعتبارها طموحاً إنسانياً عاملياً ومتكيناً للتنمية املستدامة. نقوم بذلك عن طريق 
دعم بناء وتعزيز ومحاية املؤسسات والعمليات السياسية الديمقراطية عىل مجيع املستويات. تتمثل 
رؤيتنا يف عامل تكون فيه العمليات واجلهات الفاعلة واملؤسسات الديمقراطية تشاركية وخاضعة 

للمساءلة وتوفر التنمية املستدامة للجميع.

عملنا

نركز يف عملنا عىل ثالثة جماالت تأثري رئيسية: العمليات االنتخابية، وعمليات بناء الدستور، 
النزاع  وحساسية  والتشاركية  االجتامعي  النوع  مبادئ  ونتبنى  السياسيني.  والتمثيل  واملشاركة 

والتنمية املستدامة يف مجيع جماالت عملنا.
العاملية  الديمقراطية  لالجتاهات  حتليالت  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  توفر 
وبناء  الفنية  املساعدة  وتقدم  الديمقراطية،  املامرسات  بشأن  مقارنة  معرفة  وتنتج  واإلقليمية، 
بشأن  حواراً  وجتري  الديمقراطية،  العمليات  يف  املشاركة  للجهات  اإلصالح  جمال  يف  القدرات 

قضايا مهمة للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.

أين نعمل؟

يقع مقرنا الرئييس يف ستوكهومل، ولدينا مكاتب إقليمية وقطرية يف أفريقيا وآسيا واملحيط اهلادئ 
وأوروبا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. واملؤسسة عضو مراقب دائم يف األمم املتحدة 

وهي معتمدة لد مؤسسات االحتاد األورويب.
<https://www.idea.int>



املراجع

108



املراجع

دليل القايض الدستوري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور109

International IDEA
Strömsborg

SE-103 34 Stockholm
Sweden

اهلاتف:  ٠٠ ٣٧ ٦٩٨ ٨ ٤٦+
الفاكس:  ٢٢ ٢٤ ٢٠ ٨ ٤٦+

info@idea.int :الربيد االلكرتوين
www.idea.int :موقع اإلنرتنت

978-91-7671-372-3
978-91-7671-371-6

Federal Foreign O�ce
Werderscher Markt 1

Berlin 11013
www.auswaertiges-amt.de :موقع اإلنرتنت

اإلنسان يف  منظومة محاية حقوق  تغيرياً جذرياً يف  الدستور  من   49 الفصل  أحدث 
الرشوط  تضع  التي  العربية  الدساتري  يف  الوحيدة  اجلامعة  املادة  يكون  يكاد  إذ  تونس، 
السلط  ل املرشع وخمتلف  لتدخّ إطار  بتنظيم احلقوق واحلريات وضبط  املتعلقة  واملعايري 
تمّ  فقد  وموجباهتا.  احلقوق  تقييد  ضوابط  بني  التناسب  مبدأ  إىل  باالستناد  العمومية 
بمقتىض الفصل 49 دسرتة مبدأ قانوين هام وهو مبدأ التناسب باعتباره منهجا واختبارا 
من الرضوري إعامله من قبل كافة املتدخلني يف هذا املجال حتى تتمّ عقلنة هذا التدخل 
الدستوري  والقايض  املرشع  ويعترب  واحلريات.  للحقوق  وأدق  أنجع  محاية  وضامن 

املخاطبان األساسيان بأحكام الفصل 49.

القايض  دليل  واالنتخابات  للديمقراطية  الدولية  املؤسسة  تقدم  اإلطار،  هذا  يف 
49 من الدستور كمدخل لعمله يف مراقبة احرتام ضوابط  الدستوري يف تطبيق الفصل 
 49 احلد من احلقوق واحلريات. يعرض  الدليل مجلة من اآلليات ملراقبة تطبيق الفصل 
وإعامل اختبار التناسب استنادا باألساس إىل التطبيقات فقه القضائية املقارنة يف املجال، 

حتّى يكون أداة عملية لفائدة قضاة املحكمة الدستورية عند تركيزها.

ويطرح الدليل مخس إشكاليات قد تعرتض القايض يف رقابته عىل احلدود املوضوعة 
الدستورية  الرقابة  وهي:   49 الفصل  مقتضيات  ضوء  عىل  واحلريات  احلقوق  عىل 
اخلارجية أي الرقابة عىل مسألة االختصاص أو ما يعرب عنه بالتحفظ الترشيعي يف تنظيم 
احلقوق واحلريات ومايقتضيه من رقابة عىل مد احرتام املرشع إجراءات سنّ القوانني؛ 
الرقابة  أي  اخلارجية  الرضورة  التثبت من رشط  املساس بجوهر احلق؛  التثبت من عدم 
 عىل عالقة مرشوع القانون أو القانون باألهداف املرشوعة املراد محايتها؛ الرقابة عىل مد
احرتام النص القانوين للتناسب بني الضوابط وموجباهتا؛  وأخريا دور القايض الدستوري 

يف ضامن عدم الرتاجع عن احلقوق واحلريات املكتسبة. 

978-91-7671-421-8
978-91-7671-420-1

:(PDF)
(املطبوع):
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