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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل القايض اإلداري 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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سلو احلمروين

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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متهيد عام  حول الفصل 49 من الدستور

دليل القايض اإلداري 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.



xiii

سلو احلمروين

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 اإلداري 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  أو  الربتغايل13  الدستور  19 من  الفصل  أو  الفرنيس12  الدستور  16 من  الفصل  منها  ونذكر  الدولة، 
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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رئيس  الوضعية  كن هذه  متُ الدولة"14. هكذا  لدواليب  العادي  السري  معه  ر  يتعذّ واستقالهلا  البالد  وأمن  الوطن  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… ».
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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.

وبالرجوع إىل األنظمة املقارنة، نجد بعض االختالفات يف كيفية القيام هبذا االختبار ويف حتديد مراحل إعامله 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 
القيود ذات هدف  أن تكون هذه  ... وجيب  فرد  قيود عىل حق كل  الظروف فرض  "يلزم يف بعض  أنه  والثقافية 
4 من  ة  للامدّ العام يف جمتمع ديمقراطي وفقا  الرفاه  لتعزيز  مرشوع ومتوافقة مع طبيعة هذا احلق ورضورية متاما 
ة  ة جيب أن تكون أي قيود متناسبة. بمعنى أنه يتعني اختاذ أقل التدابري تقييدا عندما جيوز فرض عدّ العهد. ومن ثمّ

أنواع من القيود".

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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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  نجد  اإلسبانية52،  الدستورية  املحكمة  فإىل جانب  االجتاه،  نفس  املقارن  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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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 اإلداري 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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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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ليل مة الدّ مقدّ

3

ستور عىل ما ييل:  ينصّ الفصل 49 من الدّ
ال  بام  وممارستها  الدستور  هبذا  املضمونة  واحلريات  باحلقوق  املتعلّقة  الضوابط  القانون  د  "حيدّ

ينال من جوهرها. وال توضع هذه الضوابط إالّ 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 اهليآت القضائية بحامية احلقوق 

واحلريات من أي انتهاك.
ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق االنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور". 

دت العديد من الدراسات أنّه يدين يف وجوده  لئن كانت والدة الفصل املذكور عسرية، حيث أكّ
را هاما يف املنظومة  لضغط املجتمع املدين1 والعديد من خرباء القانون2، فإنّ مضمونه يشكل تطوّ
القانونية التونسية يف جمال تكريس ومحاية احلقوق واحلريات. وتتجىلّ أمهية ذلك التطور خاصة إذا 
ما قارنّا مضمون الفصل املذكور بام اقتضاه الفصل 7 من دستور غرة جوان 1959 الذي ينص عىل 
أنه "يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبينة بالقانون، وال حيد من هذه احلقوق إال 
بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني واالزدهار االقتصادي 
والنهوض االجتامعي". وهي عبارات فضفاضة ليس من شأهنا أن تريس نظاما ناجعا حلامية احلقوق 

واحلريات3.
لذلك فقد رأ البعض أنّ الفصل 49 من الدستور يمثل ثـورة يف القانون الدستوري التونيس4 
ا  دستوريّ املضمونة  واحلريات  احلقوق  ممارسة  لتنظيم  ع  املرشّ ل  تدخّ برشوط  يتعلّق  فيام  وحتديدا 
والضوابط املتعلّقة هبا، كام اعترب بعض الفقهاء أيضا أنّ الفصل 49 يعترب حجر الزاوية يف  دستور 

.2014

49 من الدستور قد تُفرسّ بأمهية الضامنات التي يوفرها للحقوق واحلريات،  إنّ أمهية الفصل 
فهو يمثل قيدا حقيقيا متعدد األبعاد ألعامل املرشع والسلط اإلدارية حتى ال يقع النّيل من احلقوق 
ن تطبيق مقتضيات الفصل 49 من إعامل  واحلريات األساسية بصورة اعتباطية أو تعسفية. ويمكّ

حول ظروف نشأة هذا الفصل يراجع، سلو محروين، الفصل 49 يف فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني (مقال باللغة الفرنسية)   1
غري منشور. يراجع كذلك عىل سبيل الذكر خالد املاجري، ضوابط احلقوق واحلريات، تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس، املؤسسة الدولية 

للديمقراطية واالنتخابات، تونس 2017، ص 16 وما بعدها.
2   عىل سبيل الذكر، يراجع سليم اللغامين، سلسبيل القليبي، سلو احلمروين، "احلقوق واحلريات"، مجعية البحوث يف االنتقال الديمقراطي واجلمعية 

التونسية للقانون الدستوري، قراءة يف مسودة مرشوع الدستور: تقييم واقرتاحات، 15 جانفي/كانون الثاين 2013.
3   يراجع يف هذا الشأن خالد املاجري، املرجع املذكور أعاله ص 16.

 Z. Ben Tanfous, « Le juge constitutionnel et l’article 49 de la constitution portant sur la protection des droits  4
et libertés », Infos juridiques, n 260/261- mai 2018 ,p.10.
أنظرمعتز القرقوري، "الضوابط الدستورية للحقوق واحلريات من خالل الفصل 49 من دستور27 جانفي/كانون الثاين 2014"، قراءات يف دستور 

اجلمهورية الثانية، منشورات جممع األطرش للكتاب املختص، تونس، 2016، ص.83.
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رقابة معمقة وحقيقية عىل أعامل السلطة الترشيعية أو التنفيذية ال تقترص عىل اجلوانب اإلجرائية 
والسلط  للمرشع  التقديرية  السلطة  عىل  واسعة  رقابة  بسط  إىل  متتد  وإنام  فحسب5،  والشكلية 

ة.  اإلدارية بصورة عامّ
بنا إىل استنتاجني أساسيني: اإلستنتاج  49 من الدستور يفيض  ق يف مضمون الفصل  التعمّ إنّ 
األول منهجي مفاده أنّ وضع أي قيد عىل احلق أو احلرية أو ممارستها ال يمكن أن يتمّ إالّ بمقتىض 
بأحد  ينال احلدّ من جوهر احلق،  كام جيب أن يكون احلدّ رضوريا ومربرا  نص ترشيعي وأن ال 
أو  العام  األمن  ملقتضيات  أو  الغري  حقوق  محاية  وهي   ،49 الفصل  يف  حرصا  املحددة  األهداف 
الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. إضافة إىل ذلك، جيب أن تكون تلك الضوابط 
متناسبة مع موجباهتا ومربراهتا، وهي رشوط متالزمة ومتظافرة جيب أن تتوفر مجيعها يف أي قيد 
يمكن أن يطرأ عىل ممارسة احلق أو احلرية .ويرتتب عن غياب أحد الرشوط املذكورة حسب احلال 

عدم دستورية أو عدم رشعية القيد أو احلدّ املسلط عىل احلق أو احلرية. 
يرتتب عن هذا االستنتاج املنهجي أنّ الرشوط املبينة أعاله مرتبة ترتيبا يتسم بالتدرج يف تلك 
49، أن يتوقف عن  الرشوط وهو ما جيعل القايض6، بمناسبة تثبته يف مد توفر رشوط الفصل 
املرور إىل الرشوط الالحقة متى ثبت له عدم توفر أحدها. ومثال ذلك، إذا ثبت للقايض اإلداري 
أنّ اإلدارة اختذت مثال قرارا حيدّ من ممارسة حق أو حرية دون وجود سند ترشيعي لذلك، فيمكنه 
االكتفاء بذلك للترصيح بعدم رشعية القرار املعروض عليه دون أن يكون مضطرا للتثبت يف بقية 

الرشوط كاملساس بجوهر احلق أو الرضورة أو التناسب.
املحكمة  قضاء  فقه  يف  تكريسا  هلام  جتدان   49 بالفصل  املضمنتني  والتظافر  التدرج  فكريت  إنّ 
اإلدارية، من ذلك احلكم الصادر يف القضيتني عدد 4105408 و4105496 بتاريخ 12 جانفي/

كانون الثاين 2021 عىل نحو ما يبينه املؤطر أدناه.

"وحيث خيلص من األحكام سالفة الذكر [أحكام الفصل 49] أن وضع القيود عىل احلقوق واحلريات 

األساسية ال يكون إال بموجب قوانني أساسية هبدف محاية إحد األهداف املحددة حرصا بالفصل49 
سالف الذكر يف دولة مدنية وديمقراطية تقوم عىل فكرة التعددية والتسامح وإحرتام مبادئ دولة القانون 
د يف  النيل من جوهره أي أن ال يؤدي إىل نفيه متاما أو يشدّ القيد املوظف عىل احلق إىل  ودون أن يفيض 
أساسية  قيود عىل حقوق وحريات  بدّ من وضع  فإن كان ال  يستحيل معه ممارسته.  بام  رشوط ممارسته 
فيجب أن يكون القيد قادرا عىل حتقيق اهلدف وأن يكون األقل حدة وشدة عىل احلق وأن ال تتجاوز آثاره 

النتائج املرجوة من وراء فرضه".

 Sur ce point, voir Ben Achour Rafaâ, Le juge constitutionnel et la proportionnalité. In: Annuaire international  5
 de justice constitutionnelle, 25-2009, 2010. Le juge constitutionnel et la proportionnalité - Juge constitutionnel
.et droit pénal. pp. 373-379

٦   أيا كان القايض دستوريا أو إداريا أو ماليا أو عدليا، فإنّ هذا االستنتاج ينطبق عىل مجيع األقضية الواردة بباب السلطة القضائية.
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ا االستنتاج الثاين، فهو يتعلق بمضمون الفصل 49 الذي يعدّ تكريسا للمواثيق واالتفاقيات  أمّ
حلقوق  العاملي  اإلعالن  احلرص  ال  الذكر  سبيل  عىل  ذلك  من  االنسان،  بحقوق  املتعلقة  الدولة 
اخلاص  الدويل  والعهد   1966 لسنة  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد  االنسان 
االنسان  حلقوق  اإلفريقي  وامليثاق   1966 لسنة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق 
والشعوب لسنة 1981، وهو ما جيعله متناغام مع املواثيق الدولية ومتبنيا للامرسات الفضىل يف جمال 

محاية احلقوق واحلريات.
ولتبسيط مضمون الفصل 49، يمكن القول أنّه ال يمكن احلدّ من ممارسة أي حق أو حرية إالّ 

طبقا للرشوط التالية:

الدستور تضمن مصطلحات مل  49 من  الفصل  أنّ  من حيث املضمون أيضا، يمكن مالحظة 
يعرفها دستور غرة جوان 1959 رغم أهنا مل تكن غريبة عن املنظومة القانونية التونسية، من ذلك 

مثال التناسب بني ضوابط تقييد احلقوق وموجباهتا.
إنّ الفصل 49 من دستور 2014 عىل أمهية مضامينه وقيمته يف املنظومة القانونية التونسية اليوم، 
فإنه قد يطرح عدة إشكاالت يف تطبيقه من طرف القايض اإلداري. ولعلّ اإلشكال األول الذي 

يمكن أن يُطرح أمام القايض هو التساؤل التايل:

1-ال يمكن احلدّ من احلقوق أو احلريات إالّ بقانون.

2-تقييد احلق أو احلرية ال جيب أن ينال من جوهره.

3-تقييد احلق أو احلرية جيب أن يكون رضوريا.

4-تقييد احلق أو احلرية جيب أن يكون مقبوال يف دولة مدنية ديمقراطية.

5-أي تقييد للحق أو احلرية جيب أن يكون هبدف محاية حقوق الغري أو 
ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

6-أي تقييد للحق أو احلرية جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف منه.
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املذكور  الفصل  أنّ  أم  الدستور  من   49 الفصل  بأحكام  وملزم  معنيّ  اإلداري  القايض  أنّ  هل 
يتوجه حرصا إىل املرشع والقايض الدستوري؟

ل، فإنّ ذلك سيفيض إىل تساؤل ثان هو اآليت: إذا كانت اإلجابة باإلجياب عن التساؤل األوّ

ماهي املنهجية التي يمكن أن يتوسلها القايض اإلداري للرقابة عىل رشوط تطبيق الفصل 49؟

إنّ اإلجابة عن السؤال األول ستفيض بنا إىل البحث يف أسس إعامل القايض اإلداري ألحكام 
ا ستؤدّي بنا إىل بيان املنهجية املثىل التي  ا اإلجابة عن السؤال الثاين فإهنّ الفصل 49 (اجلزء األول) أمّ

يمكن للقايض اإلداري إعامهلا بمناسبة رقابته عىل رشوط تطبيق الفصل 49 (اجلزء الثاين).
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واحلريات  باحلقوق  املتعلّقة  الضوابط  القانون  د  "حيدّ أنه  عىل  الدستور  من   49 الفصل  ينص 
املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.

وال توضع هذه الضوابط إالّ 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 اهليآت القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي 

انتهاك.
اته املضمونة هبذا الدستور". ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحريّ

وبالتبعية  الترشيعية  السلطة  إىل  أنّه موجه  ل وهلة  يوحي ألوّ قد  املذكور  الفصل  ل يف  التأمّ إنّ 
القوانني  مشاريع  دستورية  مراقبة  له  املخول  القضائي  اجلهاز  باعتبارها  الدستورية،  املحكمة  إىل 
الفصل  ألحكام  طبقا  وذلك  املحاكم  عليها  حتيلها  التي  والقوانني  الدستورية  القوانني  ومشاريع 
نه القانون األسايس املتعلّق باملحكمة الدستورية1. وبالتايل تكون  120 من الدستور وطبقا ملا تضمّ
نات السلطة القضائية2 غري معنية بأحكام الفصل املذكور، وهي القضاء العديل والقضاء  بقيّة مكوّ

اإلداري والقضاء املايل.
نات  مكوّ خمتلف  أنّ  رضورة  املوقف  ذلك  يدحض  املذكور  الفصل  يف  والتدبر  ق  التعمّ أنّ  إالّ 
49 3، وهو موقف له أسس دستورية (الفرع  املبينة أعاله معنية بأحكام الفصل  السلطة القضائية 

ل) وأسس فقه قضائية (الفرع الثاين). األوّ

ل 2015 املتعلق باملحكمة الدستورية. 1  القانون األسايس عدد 50 لسنة 2015 املؤرخ يف 3 ديسمرب/كانون األوّ
ص القسم الثاين  ص القسم األول منه للقضاء العديل واإلداري واملايل، يف حني خصّ ص الدستور السلطة القضائية بالباب اخلامس منه وخصّ 2  خصّ

منه للمحكمة الدستورية.
3  تمّ الرتكيز عىل باب السلطة القضائية يف هذا املجال باعتبار موضوع اهتاممنا يف هذا العمل، علام أن كافة السلط العمومية معنية بأحكام الفصل 49 املذكور 

أعاله من سلطة ترشيعية وتنفيذية وسلطة قضائية بمختلف مكوناهتا. حول هذه املسألة، يراجع خالد املاجري، املرجع املذكور أعاله ص 42 وما بعده.

واحلريات  باحلقوق  املتعلّقة  الضوابط  القانون  د  "حيدّ أنه  عىل  الدستور  من   49 الفصل  ينص 
املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها.

وال توضع هذه الضوابط إالّ 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 اهليآت القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي 

انتهاك.
اته املضمونة هبذا الدستور". ال جيوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحريّ
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 القسم ا®ّول - ما هي ا®سس الدستورّية لتأهيل القاضي 
اداري عمال أحكام الفصل 49 من الدستور؟

لقد نصّ الفصل 49 من الدستور عىل أنّه:

"...تتكفل اهليآت القضائية بحامية احلقوق واحلريّات من أيّ انتهاك4".

 : كام نصّ الفصل 102 من الدستور عىل أنّ

احلقوق  ومحاية  القانون،  وسيادة  الدستور،  ة  وعلويّ العدل،  إقامة  تضمن  مستقلة  سلطة  "القضاء 
واحلريات".

احلقوق  محاية  وواجب  ة  مهمّ القضائيّة  لطة  للسّ أوكلت  املذكورة  ة  الدستوريّ التّنصيصات  إن 
ة، أي إهنا  نة بالفصل 49 يف هذا املجال عامّ واحلريات من أي انتهاك. وقد وردت العبارات املضمّ
تتوجه إىل خمتلف مكونات السلطة القضائية كام وردت بالباب اخلامس من الدستور، وهي القضاء 

العديل واإلداري واملايل واملحكمة الدستورية. 
وطاملا كانت عبارات الدستور مطلقة يف هذا الشأن، فإنّه جيب أخذها عىل إطالقها عمال 
بصورة  القضائية  السلطة  تكون  والعقود5.وبالتايل  االلتزامات  جملة  من   533 الفصل  بأحكام 
 49 الفصل  بأحكام  معنيني  خاصة،  بصورة  الدليل  هذا  موضوع  اإلداري  والقايض  عامة 
املذكور. فالقضاء يبقى اجلهاز الطبيعي لتطبيق القواعد القانونية أيا كان مصدرها بام يف ذلك 
وتأويلها6  القانونية  القاعدة  لتفسري  غريه  من  أكثر  ل  املخوّ اجلهاز  الدستورية، وهو  القاعدة 

يف رأينا من حيث الصياغة،كان يستحسن فصل هذه اجلملة عن الفقرة الثانية وإفرادها بفقرة مستقلة.  4
ينصّ الفصل 533 من جملة االلتزامات والعقوده عىل أنه "إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت عىل إطالقها".  5

بامللفات  املتعهد  القايض  أيضا  يشمل  بل  بالنزاعات،  املتعهد  القايض  عىل  يقترص  ال  اإلداري  القايض  قبل  من  وتفسريه  القانون  تأويل  أنّ  علام    6
دته املحكمة يف ملف االستشارة اخلاصة عدد 649 املتعلقة باجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب ورئاسة النيابة اخلصوصيّة  االستشارية، وهو ما أكّ
خ يف 26 ماي/أيار 2014 املتعلق باالنتخابات  دت  أنّه "يف ظلّ غياب موقف رصيح صلب القانون عدد 16 لسنة 2014 املؤرّ بالبلديات، حيث أكّ
واالستفتاء بخصوص اعتبار رئيس النيابة اخلصوصيّة من املسؤوليات التي ال يمكن اجلمع بينها وبني العضوية بمجلس نواب الشعب، فإنه يتعنيّ 
ع التي أفضت إىل سنّ القاعدة القانونية. ويالحظ يف هذا الصدد أنّ القانون  البحث عن احللّ باعتامد قراءة شاملة للقانون املذكور تتقىص مقاصد املرشّ
األسايس عدد 16 لسنة 2014 املذكور نصّ بصفة رصحية عىل أنه ال يمكن اجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب وعضوية احلكومة أو وظيفة 
س إىل منع اجلمع يف آن واحد بني  ع أسّ لد الدولة واجلامعات املحليّة أو عضوية جملس اجلامعات املحليّة املنتخبة. ويتبني من هذه األحكام أنّ املرشّ
وظائف السلطة التنفيذية مثل عضوية احلكومة أو عضوية املجالس املحليّة املنتخبة التي تعترب عىل معنى الدستور سلطة حمليّة، وبني وظائف السلطة 
الترشيعية تكريسا ملبدأ الفصل بني السلط وضامنا لرتكيز الرقابة املتبادلة بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة املحليّة. وانطالقا من هذه 
س رصاحة إىل منع اجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب وعضوية جمالس اجلامعات املحليّة املنتخبة وذلك هبدف حتقيق  ع أسّ املقاربة، وبام أنّ املرشّ
2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كوحدة  16 لسنة  الفصل بني السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية املحليّة، فإنّ قراءة أحكام القانون عدد 
س النيابات  ع كانت متّجهة بشكل واضح إىل القطع مع اجلمع بني عضوية جملس نواب الشعب وترؤّ متكاملة ومرتابطة يستشفّ منها أنّ إرادة املرشّ
ا للقيام  ع يف منع اجلمع بني العضويتني يف الصورة التي يكون فيها رئيس النيابة اخلصوصيّة لبلدية مدعوّ د توجه املرشّ اخلصوصية للبلديات. كام يتأكّ
خ يف 14 ماي/أيار 1975 املتعلق بالقانون األسايس للبلديات كام  بمهامه كامل الوقت، ذلك أنّ الفصل 56 من القانون عدد 33 لسنة 1975 املؤرّ
د ضمن الفقرة 3 (جديدة) الصور التي يقوم فيها رؤساء البلديات بمهامهم كامل الوقت.  تمّ تنقيحه بالقانون األسايس عدد 57 لسنة 2008 حدّ
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والبحث يف مراد املرشع من سنها.7
القانون وتفسريه وتأويله  49، فإنّ القايض اإلداري مدعوّ إىل تطبيق  ا يف خصوص الفصل  أمّ
تأويال ضيقا8 بخصوص القيود9 التي يمكن أن تُفرض عىل احلقوق واحلريات، رضورة أنّ القايض 
ملزم بأحكام الدستور املبينة أعاله بحامية احلقوق واحلريات. كام أنّ القايض بصورة عامة والقايض 
ده فقه قضاء املحكمة  اإلداري بصورة خاصة يبقى مؤمتنا عىل محاية احلقوق واحلريات، وهو ما أكّ

ة مناسبات، إذ اعترب أنّ األصل هو احلرية واالستثناء هو املنع أو التقييد10. اإلدارية يف عدّ
وعىل هذا األساس، فإنّ القضاء بصورة عامة مطالب بالقيام بدور أسايس وحموري يف تأويل 
الدستور وتفصيل أحكامه خاصة تلك املتعلقة باحلقوق واحلريات يف إطار دولة مدنية ديمقراطية 
ئها  ستور11تدعيام وتكريسا للحقوق واحلريات ومحياهتا، بام يبوّ مثلام يقتيض ذلك الفصل 49 من الدّ

أن تكون "حمكمة حقوق إنسان" حسب عبارة األستاذ ريني شايب12.

غه لتسيري شؤوهنا مثلام  ها خالل كامل أوقات العمل اإلداري وتفرّ وتفيد عبارة "رئيس البلدية كامل الوقت" باألساس تواجد رئيس البلدية بمقرّ
خ يف 14 ماي/أيار  يتّضح من مداوالت جملس النواب جللسة 19 جويلية/متوز 2008 املتعلّقة بمرشوع تنقيح القانون عدد 33 لسنة 1975 املؤرّ
1975 املتعلق بالقانون األسايس للبلديات. وقد اقتىض الفصل 2 من القانون األسايس عدد 57 لسنة 2008 أنه يمكن لرئيس البلدية الذي أصبح 
نة بالنظام الداخيل  مطالبا بالقيام بمهامه كامل الوقت أن يتخىلّ عن وظيفته يف حني خيضع أعضاء جملس نواب الشعب إىل مجلة من االلتزامات املضمّ
للمجلس والذي يقرّ مبدأ عدم تغيّب النواب عن اجللسات (الفصل 26). ويستنتج من كلّ ما سبق بيانه أنه ال يمكن اجلمع بني االضطالع بمسؤوليّة 

ة بمجلس نواب الشعب رئاسة نيابة خصوصيّة وبني العضويّ
دت يف احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 18456/1بتاريخ 06 فيفري/شباط  7  وهو ما بينته املحكمة من خالل فقه قضائها املتواتر، إذ أكّ
ع إىل عدم إخضاع القضاة إىل التوقيت اإلداري متليه طبيعة العمل القضائي الذي ال يرتبط بساعات عمل  اه إرادة املرشّ 2013 (غري منشور) أنّ "اجتّ
دة يف اليوم أو األسبوع أو الشهر أو السنة والذي تكون فيه العربة بقيام القايض بإنجاز العمل القضائي املنوط بعهدته من حضور جلسات املرافعة  حمدّ
واملفاوضة والقيام باألعامل القضائية األخر عىل غرار سامع املتقاضني والتحرير عليهم والتحقيق مع املظنون فيهم وتلخيص األحكام وغريها من 

املهام القضائية".
ة أحكام منها خاصة احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 122836 بتاريخ 04 جوان/حزيران 2015،  8  وهو ما أقرته املحكمة االدارية يف عدّ
"احلق يف  2015 الذي ذكرت فيه أنّ  14 جويلية/متوز  139186 بتاريخ  دت هذا املبدأ أيضا يف احلكم اإلبتدائي الصادر يف القضيّة عدد  وقد أكّ
24 من الدستور، وبالتايل  التنقل إىل خارج البالد التونسية التي ضمنها الفصل  السفر من احلقوق األساسية لكل مواطن تونيس الرتباطه بحرية 
التي تنال من هذا احلق تأويال ضيقا، كام أنّ ما تستأثر به  ل اإلستثناءات  القانون رصاحة، عىل أن تؤوّ فإنه ال يسوغ إهداره إال يف حدود ما جييزه 
املصالح األمنية من سلطة يف تقدير ما إن كان السامح بسفر العارض من شأنه النيل من األمن القومي التونيس أو من النظام العام أو من سمعة البالد 
ال حيول دون إقرار حق القايض اإلداري يف بسط رقابته عليها حتى ال يؤول األمر إىل إطالق يدها وإعفاء أعامهلا من اخلضوع إىل مبدأ الرشعية. 
لئن كانت اإلدارة تتمتع بسلطة تقديرية يف هذا املجال بناء عىل وجود استثناءات أتاحها القانون لتقييد حرية السفر، إالّ أنه أبقى ذلك موقوفا عىل 
صدور إذن قضائي سواء من رئيس املحكمة االبتدائية أو من النيابة العمومية أو من حاكم التحقيق ضدّ حامل اجلواز لتحجري السفر عليه". كام 
دت املحكمة نفس املبدأ بمناسبة اإلذن االستعجايل الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية املكلف باالستمرار يف القضية عدد 713277بتاريخ 10  أكّ
ل إىل خارج  ة التنقّ د أنّ "احلقّ يف احلصول عىل جواز سفر هو من احلقوق األساسيّة لكلّ مواطن تونيس الرتباطه بحريّ أوت/آب 2016 والذي أكّ
ل االستثناءات التي حتول دون متكني  ستور. وبالتايل فإنّه ال جيوز إهداره إالّ يف حدود ما جييزه القانون رصاحة عىل أن تؤوّ البالد التي ضمنها الدّ
ة أحكام أخر منها احلكم االبتدائي الصادر يف القضية  املواطن من هذا احلقّ تأويال ضيّقا". وهو نفس املوقف الذي تبنته املحكمة اإلدارية يف عدّ
عدد 145402 بتاريخ 12 جولية 2016، وهو يعدّ تكريسا لفقه قضاء مستقر وينطبق عىل كافة احلقوق واحلريات. ففي خصوص حقّ التعليم مثال، 
اعتربت املحكمة اإلدارية يف احلكم االبتدائي الصادر يف  القضيّة عدد 1/19401بتاريخ 11 أفريل/نيسان 2014 أنّ "احلقّ يف التعليم يكتيس علوية 

دستورية وال جيوز التوسع يف تأويل الترشيع اخلاصّ بضبط رشوط ممارسته".
 Hamrouni(S), L'article 49 dans la jurisprudence de l'instance provisoire du contrôle de la constitutionalité des    9
projets de loi, article inédit.
10  يراجع عىل سبيل الذكر ال احلرص احلكم الصادر يف مادة جتاوز السلطة يف  القضية عدد 3879 بتاريخ 14 مارس/آذار 1995، رشكة كريشان وأبناؤه 
ضد رئيس بلدية القرصين. وهو ما تمّ تأكيده يف عدة أحكام الحقة منها احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 121327 بتاريخ 18 جانفي/ 
تّخذ ألسباب تتعلّق بحامية النظام  د عىل أنّ "حرية التجارة من املبادئ العامة للقانون وال حيدّ منها إال بقانون رصيح يُ كانون الثاين 2013 الذي أكّ

العام بمختلف مكوناته األمنيّة والصحية واإلقتصادية".
11  ناجي البكوش، "إرساء املحكمة الدستورية"، جملة دراسات قانونية عدد 22  لسنة  2015 ص 17 . 

 « Le droit administratif évolue aujourd’hui plus nettement qu’hier vers un droit des libertés publiques.  ,  12
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وط املضمنة بالفصل 49 املبني أعاله ال تقترص عىل األعامل الترشيعية فحسب،  وبالتايل، فإنّ الرشّ
بل متتدّ لتشمل أيضا كافة األعامل الرتتيبية وغري الرتتيبية الصادرة عن اإلدارة والتي تكون بمناسبتها 

اإلدارة ملزمة بمقتضيات الفصل 49 احرتاما وتطبيقا هلرمية القواعد القانونية13. 
وبام أنّ األعامل الصادرة عن اإلدارة، الرتتيبية منها وغري الرتتيبية، ختضع إىل الرقابة القضائية14-
حسب احلال- بصورة مسبقة والحقة أو بصورة الحقة فحسب، فإنّ القايض اإلداري سيكون يف 
إطار وظيفته الرقابية ملزما بمناسبة تعهده سواء يف إطار ممارسته لوظيفته االستشارية أو النزاعية، 
األحكام  ذلك  يف  بام  مصادرها  بكلّ  الرشعية  ملقتضيات  اإلدارة  أعامل  احرتام   مد من  بالتثبت 

الدستورية باعتبارها مصدرا من مصادر الرشعية.
ومن بني األسس الدستورية األخر التي ختول للقايض اإلداري إعامل مقتضيات الفصل 49 
ما ورد يف التوطئة15 حول التأسيس "لنظام مجهوري ديمقراطي تشاركي ويف إطار دولة مدنية ... 

وملبدأ الفصل بني السلطات والتوازن بينها". 
مه Montesquieu كوسيلة لضامن  إنّ مبدأ الفصل بني السلطات ال يمثل غاية يف حدّ ذاته بل قدّ

احلرية وحلاميتها من اإلفراط يف ممارسة السلطة، وهو مبدأ يقوم عىل ثالثة مسائل هي اآلتية:
ال: يوجد يف كل دولة ثالثة أصناف من السلطة، وهي السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية  أوّ

والسلطة القضائية 16.
 ثانيا: استقاللية هذه السلطات عن بعضها البعض.

ثالثا: ال تعني هذه االستقاللية انفصاهلا أو عزلتها عن بعضها البعض17، بل أن لكل منها ملكة 
إقرار تتمثل يف سلطة ممارستها لالختصاص الذي أسنده هلا الدستور18 وملكة ردع تتمثل يف مراقبة 

 Cependant la juridiction administrative tend à répondre à la façon dont elle est communément conçue: une
juridiction des droits de l’homme », R. CHAPUS, « L’administration et son juge », E.D.C.E, n°43, 1991, p.265.

 Xavier (Ph),vers une nouvelle ère dans la protection des droits fondamentaux en Tunisie: La mise en œuvre de  13
l’article 49 de la nouvelle constitution tunisienne, DRI- IDEA-PNUD, Tunis ; p. 27.

ويراجع أيضا خالد املاجري، مرجع مذكور سابقا ص 75.
14  يمكن أن تكون هذه الرقابة القضائية سابقة بالنسبة إىل األوامر احلكومية الرتتيبية وذلك طبقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل 116 من الدستور 
النزاعات اإلدارية ومتارس وظيفة استشارية طبق القانون"،  "... خيتص القضاء اإلداري بالنظر يف جتاوز اإلدارة سلطاهتا ويف  التي تنصّ عىل أنه 
وطبقا ألحكام الفصل 4 (جديد) من قانون غرة جوان/حزيران 1972 املتعلق باملحكمة اإلدارية كام تم تنقيحه بالقانون األسايس عدد 67 لسنة 
1983 املؤرخ يف 21 جويلية/متوز 1983 الذي ينصّ يف فقرته األوىل عىل أنه "تقع استشارة املحكمة اإلدارية وجوبا بشأن مشاريع األوامر ذات 
الصبغة الرتتيبية". هذا وجتدر اإلشارة إىل أنّ الرقابة السابقة ال تنفي إمكانية ممارسة الرقابة الالحقة عىل تلك األوامر احلكومية ذات الصبعة الرتتيبية.  

ا بقية األعامل الرتتيبية وخاصة القرارات الرتتيبية للوزراء فهي ختضع لرقابة قضائية الحقة. أمّ
15  حسم الدستور كل نقاش حمتمل حول القيمة القانونية للتوطئة وذلك بالتنصيص صلب الفصل 145 منه عىل أنّ "توطئة هذا الدستور جزء ال يتجزا 

منه"، وهي بذلك حتوز عىل نفس القيمة القانونية لألحكام املضمنة بمختلف فصول الدستور.
.Montesquieu, De l’esprit des lois, Chap. VI, Livre XI  16

A. Barak, Proportionality, Constitutional Rights and their limitation, Cambridge University Press, 2012, p. 385-387  17
 « J’appelle faculté de statuer le droit d’ordonner par soi-même », Montesquieu, De l’esprit des lois, op.cit.  18
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ها يف حالة جتاوزها للحدود التي وضعها هلا الدستور19.  السلطات األخر وإيقافها عند حدّ
يف  البتّ  يف  تتمثل  هبا  اخلاصة  اإلقرار  ملكة  كانت  فإن  القضائية،  السلطة  إىل  وبالنسبة 
السلطتني  التزام   مد من  التثبت  يف  تتمثل  الدستور  هبا  كلّفها  التي  الردع  ملكة  فإن  النزاعات، 
الترشيعية والتنفيذية بمقتضيات الرشعية (بام فيها الضوابط الدستورية) عند ممارستها لصالحياهتا 
واحلريات،  احلقوق  ومحاية  الدستور  علوية  وضامن  العدل  إقامة  أجل  من  وذلك  واختصاصاهتا 

وهي مسؤوليات أنيطت بعهدهتا بمقتىض الفصل 102 من الدستور.
القضائية والية عامةّ  الفصلني املذكورين، قد أسند للسلطة  الدستور، تطبيقا ألحكام  أنّ  وبام 
للسلطة  املكونة  القضائية  اهلياكل  ملختلف  ال  خموّ يكون  فإنه  واحلريات20،  احلقوق  محاية  جمال  يف 
القضائية االعتامد عىل الرشوط التي جاء هبا الفصل 49 من الدستور وخاصة رشط التناسب بني 

احلدود وموجباهتا21.
من خالل ما تمّ بيانه، يمكن أن نجزم أنّ الفصل 49 من الدستور بام يف ذلك مبدأ التناسب ال 
القايض  ليشمل  يتجاوز ذلك  بل  الدستوري،  القايض  الترشيعية وإىل  السلطة  إىل  يتوجه فحسب 
اإلداري واملايل والعديل. فاختبار التناسب ليس جمرد آلية ملراقبة دستورية القوانني، بل هو منهجية 
تفكري وطريقة موازنة بني حقوق قد تكون متضاربة يف إطار قضية واحدة يعملها القايض بمناسبة 
فصله يف القضايا. إن األسس التي تغرينا بتجاوز القراءة الضيقة للفصل 49 ال تقترص عىل النص 

الدستوري بل تنهل كذلك من فقه القضاء وهو ما سنتبينه يف الفرع املوايل.

 « J’appelle faculté d’empêcher le droit de rendre nulle la résolution prise par quelque autre », Montesquieu,  19
De l’esprit des lois, op.cit.
د عىل أنّ "القايض مطالب  ده القرار الصادر عن الدائرة التعقيبية األوىل يف القضية عدد 731225 بتاريخ 15 ماي/أيار 2017 الذي أكّ 20  وهو ما أكّ
بإيصال احلقوق إىل أصحاهبا، وبإعامل اجتهاده يف إطار النصوص النافذة واحرتام هرم النصوص القانونية وضامن علوية الدستور، عمال بأحكام 
احلقوق  القانون، ومحاية  الدستور، وسيادة  العدل، وعلوية  إقامة  "القضاء سلطة مستقلة تضمن  من  والتي جعلت  األخري  102 من هذا  الفصل 

واحلريات".
21  نفس املرجع املذكور باهلامش أعاله.
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القسم الّثاني - ماهي ا®سس فقه القضائية
 عمال مبدأ التناسب؟

ة منه الدستوري واإلداري يبنيّ أنه كرس يف العديد من  ل يف فقه القضاء التونيس وخاصّ إنّ التأمّ
دت املحكمة  س فكرة التناسب، فقد أكّ املناسبات قبل إصدار دستور سنة 2014 وبعده مبادئ تكرّ
اإلدارية منذ القرار عدد 325 بتاريخ 14 أفريل/نيسان 1981 بأنّ القايض اإلداري حامي احلقوق 
دت  واحلريات22، وهو ما تمّ تكريسه يف القرار عدد 476 بتاريخ 2 جويلية/متوز 1987 الذي أكّ
فيه املحكمة أهنا خمتصة "بالنظر يف القضايا التي تترصف فيها اإلدارة ترصفا ماديا خارجا عن نطاق 
املرشوعية ومستهدفا للملكية الفردية واحلريات العامة" لتقرّ فيام بعد رصاحة "أنّ احلرية هي املبدأ 

واحلدّ منها ال يكون إالّ استثناء"23.
نصّ  وجود  دون  التناسب  مبدأ  التونيس  القضاء  فقه  أعمل  املقارن،  القضاء  فقه  غرار  فعىل 
د بصورة ال لبس فيها أن السلطة القضائية بمختلف أقضيتها معنية  سه، وهو ما يؤكّ دستوري يكرّ
بالفصل 49 من الدستور ومدعوة إىل تطبيق مقتضياته تكريسا ودعام ملبدأ دولة القانون الذي يمثل 

هذا الفصل إحد آلياته.  
والوضوح  بالدقة  يكن  مل  التناسب  ملبدأ  اإلداري  القايض  إعامل  أن  إىل  االنتباه  ينبغي  أنه  إال   
الرضوريني لبلوغ نتائجه، من ذلك مثال أنه اعترب الرضورة ركنا من أركان املالءمة، حيث  بيّنت 
املحكمة اإلدارية يف أحد األحكام أن "تدابري الضبط اإلداري ختضع إىل رقابة املالءمة التي تقوم 
عىل التثبت من توفر ركن الرضورة بمناسبة اختاذها والترصيح بعدم رشعيتها متى تبنيّ أهنا مل تكن 

رضورية ملواجهة خماطر اإلخالل بالنظام العام".  
احلقوق  إىل  امتدّ  وإنامّ  اإلداري  الضبط  عىل  التناسب  ملبدأ  اإلدارية  املحكمة  إعامل  يقترص  مل 
السياسية، فقد اعتربت املحكمة اإلدارية يف خصوص مبدأ حرية ممارسة النشاط السيايس أنّ إقصاء 
األشخاص الواردة أسامؤهم بقائمة املناشدين من الرتشح النتخابات املجلس الوطني التأسييس 

ة ممارسة النشاط السيايس.24 إنّام هو استثناء ملبدأ حريّ

 Selon le professeur Issam Ben Hassen: « Figure centrale, personnage clé de l’Etat de droit, le juge se voit assigner 22
 la fonction de garantir le respect des droits et libertés. Dans une conception substantielle de l’Etat de droit, le
 juge reçoit la pression de faire respecter les droits fondamentaux. Déjà, la création du TA répond à un souci de
 protéger les droits des justiciables. La protection des droits des administrés a été la raison d’être de la création du
 TA. Le rapport du rapporteur général de la constitution de 1959 Ali BELHOUANE est, à cet égard, signi�catif.
 De même, le TA a déclaré, dès 1981 dans l’a�aire Falcon, que le juge administratif est le protecteur des droits et
libertés », Préface du livre « Juge de l’excès de pouvoir et libertés individuelles» Publications ,F.D.S ,Sfax,2018.

23  احلكم الصادر يف القضية عدد 3897 املذكورة سابقا.
24  احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 124725 بتاريخ 15 مارس/آذار 2013.
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ت أحكام الفصل 25 من العهد الدويل اخلاص للحقوق املدنية والسياسية احلقّ لكلّ مواطن  "لئن أقرّ
القيود  التي تصادق عليه، احلدّ من هذا احلقّ رشيطة أن تكون هذه  ا أجازت للدولة  ح، إالّ أهنّ يف الرتشّ

معقولة"25.

من خالل العيّنة من فقه القضاء املبينة باملؤطر أعاله، استعملت املحكمة عبارة "معقولة" للتعبري 
د أنّ فكرة التناسب متثل منهجية يلجأ  عن فكرة التناسب بمختلف مكوناهتا الداخلية. وهو ما يؤكّ

إليها القايض يف إطار رقابته عىل القيود التي يمكن أن تسلط عىل احلقوق واحلريات.
حت مالمح فقه قضاء املحكمة اإلدارية بتأسيسها عىل  ا بعد إصدار دستور سنة 2014، فقد توضّ أمّ
مقتضيات الفصل 49 من الدستور تلميحا أحيانا وترصحيا أحيانا أخر. ففي جمال حرية اإلعالم، 
دت املحكمة أنّ األصل يف ممارسة اإلعالم هو احلرية، وهي بذلك حتمي حرية وردت بالدستور.  أكّ

ستور أنّ األصل يف  ه "يستشفّ من أحكام الفصول31 و32 و125 و127 من الدّ بيّنت املحكمة أنّ
قابة الالّحقة ومتارسه  ية وأنّ التّضييق منها هو االستثناء الذي ينحرص نطاقه يف الرّ ممارسة اإلعالم هو احلرّ

هيئة تعديلية مستقلّة يف نطاق ضوابط ترشيعية رصحية".26

ما يمكن مالحظته يف هذا احلكم هو أنّه لئن مل يستند مبارشة إىل أحكام الفصل 49، إالّ أنّه مل حيد 
ة هي األصل وأنّ املنع هو االستثناء.  عامّ استقر عليه فقه قضاء املحكمة اإلدارية من اعتبار أنّ احلريّ
ست حكمها خاصة عىل الفصل 31 من الدستور الذي  كام يتبنيّ من احليثية املذكورة  أنّ املحكمة أسّ

: ينصّ عىل أنّ

"حرية الرأي والفكر واإلعالم والنرش مضمونة.

ال جيوز ممارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات".

ة الضبط اإلداري، فقد أعملت املحكمة مقتضيات الفصل 49 بصورة واضحة وجلية  ا يف مادّ أمّ
دت أيضا ما استقر عليه فقه قضاء املحكمة يف هذا املجال قبل إصدار دستور سنة 2014. وأكّ

ففي خصوص حتديد أهداف الضبط اإلداري27وإخضاعه إىل الرقابة القضائية، بيّنت املحكمة 
ة أنّه:  يف حيثية مبدئية وعامّ

25  احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 124728 بتاريخ 15 مارس/آذار 2013.
ل 2016. 26  احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد  139240 بتاريخ 7 ديسمرب/كانون األوّ

حول مفهوم الضبط اإلداري كام صاغته املحكمة اإلدارية، يراجع احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 124491 بتاريخ 29 أفريل/نيسان 2016.  27
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ل بعملية الضبط  "ينرصف جمال الضبط اإلداري إىل النشاط الّذي متارسه اجلهات اإلدارية الّتي تتكفّ
إىل  هبا  املتعلّق  الضبط  جمال  يف  خاضعة  اإلدارة  وتكون  البلدية  ورئيس  والوايل  اجلمهورية  رئيس  مثل 
رقابة قضائية متتدّ إىل حدّ التثبت من مد تناسب التدابري املتخذة يف إطارها مع الظروف التي حفّت هبا 

واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها"28.

رغم إصدار احلكم بعد صدور دستور 2014، إال أنّه مل يكن بالدقة الكافية، ولئن تمّ استعامل 
عبارة "التناسب" فإنّ مضمون احليثية اقترص عىل عنرص املالءمة فحسب. 

ا بخصوص إعامل اإلدارة لسلطات الضبط املخولة هلا والتي متكنها من غلق املحالت فقد  أمّ
دت املحكمة ما ييل: أكّ

"اختاذ قرار الغلق جيب أن حيقق املعادلة بني ممارسة احلق واحلفاظ عىل النظام العام بام ال يمكن معه 
املالذ  يكون  أن  جيب  فإنّه  الغلق  إىل  اللّجوء  صورة  للمواطنني، ويف  األساسية  باحلقوق  الفادح  املساس 

األخري للحفاظ عىل النظام العام استنادا إىل أسباب جدية مؤسسة واقعا وقانونا"29.

يعترب هذا القرار من بني القرارات التي أعملت فيها املحكمة مبدأ التناسب بمختلف مكوناته، فقد 
ضت فيه إىل أنّ اإلجراء املتخذ من اإلدارة  واملتمثل يف غلق حملّ املدعي جيب أن يكون مالئام للهدف  تعرّ
من اختاذه واملتمثل يف احلفاظ عىل النظام العام. كام بينت أن اإلجراء جيب أن يكون رضوريا واستعملت 
ا يف خصوص رشط التّناسب يف  عبارة "املالذ األخري للحفاظ عىل النظام العام" للتدليل عىل ذلك. أمّ
مفهومه الضيق، فقد بيّنت املحكمة أنّ اإلجراء ال جيب أن يمسّ بصورة فادحة باحلق املحمي.حتى يف 

ا مل توضحها بصورة كافية. هذه احلالة، ورغم إتيان املحكمة عىل خمتلف عنارص التناسب، فإهنّ
مبدأ  بذور  حيمل  األخري  هذا  أن  اإلدارية  املحكمة  قضاء  فقه  من  املأخوذة  األمثلة  من  يتبنيّ 

التناسب ويعربّ عن تشبّع القايض اإلداري بفكرة أنه حامي احلقوق واحلريات.
يمكن كذلك استنتاج أنّ القايض اإلداري لئن جلأ ملبدأ التناسب يف العديد من األحكام، فإنّه 
ره فقه القضاء املقارن أو التصورات الفقهية له. فهو يف أغلب  ناته مثلام طوّ مل يأت عىل كافة مكوّ
األحيان يستعمل عبارات "املالءمة" أو "املوازنة" أو "املعادلة" أو "التالؤم" أو "التناسب" ويف 
أغلب األحيان أيضا بمضمون خمتلف عن العبارة املستعملة، وهو ما حال دون تطبيق أمثل ملبدأ 
التناسب ودون توضيح خمتلف مكوناته بصورة جلية يف فقه القضاء. إالّ أنّه رغم ذلك،  يبقى إعامل 
دا  القايض اإلداري خاصة أساسا فقه قضائيا ممهّ املوازنة أحيانا واملالءمة أحيانا أخر من  رقابة 

إلعامل مبدأ التناسب، لكنه يستوجب التطوير والتحسني والتجويد.

28  احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 124491 بتاريخ 29 أفريل/نيسان 2016.
29  القرار الصادر يف القضية عدد 419680 بتاريخ 22 جوان/حزيران 2016.
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ال يف ظل تنصيص الفصل 49 من الدستور بصورة واضحة عىل مبدأ التناسب وإكسائه قيمة  لذلك يتّجه أوّ
التناسب مبارشة عىل أحكام  القايض اإلداري استناده ملبدأ  التونسية، أن يؤسس  القانونية  املنظومة  دستورية يف 

الفصل 49 دون  أسس قانونية أخر، فالقيمة الدستورية للمبدأ تكفي بذاهتا وتغني عن كلّ أساس آخر.

ثم  املالءمة  يف  نظر  من  التناسب  مكونات  خمتلف  عىل  لإلتيان  للتناسب  املكونة  العنارص  تدقيق  أيضا  يتّجه 
الرضورة (الصغر) وصوال إىل التناسب يف مفهومه الضيق.

ج عند إعامل اختبار التّناسب: يتّجه كذلك اعتامد التدرّ

دة.   يف مرحلة أوىل: يتمّ التثبّت من مد مالءمة اإلجراء للهدف املرجو منه وحتقيقه بصورة مؤكّ

له اختاذ  أنّ االجراء كان رضوريا ومل يكن بوسع اجلهة املصدرة  د من  التأكّ يتم  ثانية:    يف مرحلة 
. إجراء آخر أقلّ تقييدا للحقّ

د القايض من أنّ اإلجراء مل  يف مرحلة ثالثة: يتمّ التثبت من رشط التناسب يف مفهومه الضيق ليتأكّ
ينل بصورة جمحفة من احلق املحمي.

 ن هذا التميش القايض من التوقف عند أي مرحلة وعدم املرور إىل املراحل األخر          يمكّ
إذا ثبت أنّ الرشط املعني غري متوفّر. فإذا كان القرار أو اإلجراء مثال غري مالئم للهدف املرجو منه، 
نني للتناسب. هذا األمر من  لن يكون القايض جمربا عىل التثبت يف الرشطني الثاين والثالث املكوّ

حها. شأنه أن يساهم يف تدقيق املفاهيم التي يعتمدها القايض ويصحّ

الضوابط  رقابته عىل  ق  ويعمّ ع  يوسّ أن  أعاله، من شأنه  املبنيّ  النّحو  للمبدأ عىل  اإلداري  القايض  إعامل  إنّ 
والقيود التي تضعها السلط العمومية عىل ممارسة احلقوق واحلريات، ويف هذه احلالة لن تكون رقابة القايض رقابة 

دنيا يف أغلبها عىل السلطة التقديرية لإلدارة.

يتّجه كذلك األخذ بعني االعتبار أنّ إعامل التناسب بمختلف مكوناته من شأنه أن يؤثر عىل هيكلة 
األحكام القضائية، ذلك أنّ املطاعن املتعلقة بالتناسب تستوجب اإلجابة عنها إطالة يف احليثيات ملا 
يستوجبه كل عنرص من استنباط ومقارنات وموازنات بني احلق وسنده القانوين وموجبات تقييده 
ص فقه  والظروف التي حفّت بذلك من أسانيد قانونية وواقعية. وهذا أمر يمكن مالحظته بتفحّ
القضاء املقارن، من ذملك فقه القضاء األملاين أو فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق االنسان أو 

غريها، التي تكون عادة مسهبة ملا يتعلّق األمر بالتناسب.
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للّرقابة على  اداري  القاضي  ما هي منهجّية 
شروط الفصل 49؟

الجزء الثاني
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49 مرتبطة شديد االرتباط برتكيبة  الفصل  القايض اإلداري لتطبيق  التي يعتمدها  املنهجيّة  إنّ 
ما  وهو  رشوطه  يف  ومركبا  مراحله،  يف  واضحا  ذاته  اآلن  يف  يبدو  الذي  نفسه  الفصل  وهيكلة 
القضايا  بمناسبة  التناسب  ملبدأ  إعامله  يف  القايض  سيتبعها  التي  واملراحل  املنهجية  عىل  سينعكس 
د كافة  لية تبسيط هيكلة الفصل 49 يف شكل رسم حيدّ املعروضة عليه، إذ يستدعي ذلك بصفة أوّ
مراحل إعامل اختبار التناسب بدءا بالتثبت يف توفر رشط التحفظ الترشيعي أو وجود سند ترشيعي 
للحدّ من احلرية، ثم التثبت من مد احرتام حدود احلدود من خالل بسط رقابته عىل مد احرتام 
التناسب  ورشط  وأسبابه  حاالته  بمختلف  الرضورة  ورشط  احلق  جوهر  من  النيل  عدم  رشط 

بمختلف مكوناته ورشوطه.

لذا  والتّظافر،  بالتّدرج  تتّسم   49 بالفصل  املبينة  الرشوط  أنّ  الشأن  النّظر يف هذا  لفت  ويتّجه 
جة. ويرتتّب عىل ذلك أنّ عدم توفر أحد الرشوط جيعل العمل  من املستحسن إعامهلا بصورة متدرّ
للقايض  يمكن  احلالة،  هذه  ويف  رشعي.  غري  اإلدارة  عن  الصادر  اإلداري  العمل  أو  الترشيعي 

التوقف عن التثبت يف بقية الرشوط عند ثبوت عدم توفّر أحدها.
ومن األمثلة اجليدة التي طبقت مبدأ تظافر وتدرج الرشوط املنصوص عليها بالفصل 49 من 
الدستور ما تضمنه قرار توقيف التنفيذ الصادر يف القضيتني عدد 4105408 و4105496 بتاريخ 

12 جانفي 2021 عىل نحو ما يبينه املؤطر أدناه.

احلقوق  عىل  القيود  وضع  أن   [49 الفصل  [أحكام  الذكر  سالفة  األحكام  من  خيلص  "وحيث 
واحلريات األساسية ال يكون إال بموجب قوانني أساسية هبدف محاية إحد األهداف املحددة حرصا 
بالفصل49 سالف الذكر يف دولة مدنية وديمقراطية تقوم عىل فكرة التعددية والتسامح وإحرتام مبادئ 
دولة القانون ودون أن يفيض القيد املوظف عىل احلق إىل النيل من جوهره أي أن ال يؤدي إىل نفيه متاما 
د يف رشوط ممارسته بام يستحيل معه ممارسته. فإن كان ال بدّ من وضع قيود عىل حقوق وحريات  أو يشدّ
وأن ال  احلق  األقل حدة وشدة عىل  يكون  وأن  اهلدف  قادرا عىل حتقيق  القيد  يكون  أن  فيجب  أساسية 

تتجاوز آثاره النتائج املرجوة من وراء فرضه".
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هيكلة الفصل 49 من الدستور

اجلوهر

دولة   يف  الرضورة 
مدنية ديمقراطيــة

هبدف محاية:

التناسب

التحفظ الترشيعي

حدود احلدود

الرقابة القضائية

عدم الرتاجع

حقوق الغري

األمن العام

الدفاع الوطني

الصحة العامة

اآلداب العامة

خصائص القانونوجود القانون

قانون مستوف 
لرشوطه الدستورية 

وساري املفعول

قانون عقالين ومعقول 
 Rationnel et
raisonnable

قانون عقالين ومعقول 
Rationnel et
raisonnable

قانون واضح ومتاح 
اإلتاحة املادية 

والذهنية

قانون واضح ومتاح 
اإلتاحة املادية 

والذهنية

قانون يوفر 
الضامنات وسبل 

االنتصاف

قانون يوفر 
الضامنات وسبل 

االنتصاف

التثبت من توفر شرط التحفظ التشريعي
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الفرع 

القسم ا®ّول - كيف يتثّبت القاضي اداري من وجود
الّسند القانوني ويبسط رقابته عليه؟ 

ينصّ الفصل 49 من الدستور عىل أنه:

د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها...".  "حيدّ

وتنصّ الفقرة 15 من مبادئ سرياكوزا عىل أنّه:

 "ال جيوز تقييد ممارسة حقوق اإلنسان إالّ إذا نصّ عىل ذلك ترشيع وطني".

إنّ التصور األمثل لتثبّت القايض من مد وجود سند قانوين لإلجراء الذي حيدّ من احلرية أو 
الترشيعي، وهي باألساس  التحفظ  الرقابة عىل رشط  يقيّد ممارسة احلق هو أن يعمل كافّة أوجه 
ال، ليتثبّت ثانيا من أنّ القانون يتوفّر عىل رشط الوضوح  التثبت يف وجود قانون ساري املفعول أوّ

واملقروئية والدقة30.

30  يراجع سليم اللغامين، الفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 يف ثامنية أسئلة، (أنظر امللحق).

التثبت من احترام حدود الحدود

عدم إلغاء احلق

استجابة ملبادئ 
الدولة املدنية 
الديمقراطية

أال يتحول التمتع 
باحلق إىل استثناء

توفر أحد األهداف/  
املوجبات التي 

تفرض احلدّ

قياس الرضورة
أال يوجد قيد أقل تطفال عيل 

احلق حيقق نفس الغرض؟

قياس املوازنة
هل للقيد تأثري مفرط 

عىل احلق؟

عدم املساس  
باجلوهر

رضورة القانون

قياس املالءمةتناسب اإلجراء
هل أن القيد متالئم مع 

اهلدف؟
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بني  مضمونه  يف  خيتلف  ال  الترشيعي  التحفظ  رشط  عىل  للرقابة  اإلداري  القايض  إعامل  إنّ 
انتصابه للبتّ يف املسائل املعروضة عليه يف املادة االستشارية أو بمناسبة بتّه يف النزاعات اإلدارية، 

إالّ أنّه قد خيتلف يف مداه بني املادة االستشارية والنزاعات اإلدارية.31

الفرع ا®ّول - في المادة االستشارية 

سا عىل  بعد إصدار دستور سنة 2014، أصبح االختصاص االستشاري للمحكمة اإلدارية مؤسّ
الدستور. فقد نصّ الفصل 116 منه عىل أنّه:

وظيفة  ويامرس  اإلدارية  النزاعات  ويف  سلطتها  اإلدارة  جتاوز  يف  بالنظر  اإلداري  القضاء  "خيتصّ   
استشارية طبق القانون". 

كام اقتىض الفصل 4 (جديد) من القانون املتعلق باملحكمة اإلدارية32عىل أنّه:

 "تقع استشارة املحكمة اإلدارية وجوبا بشأن مشاريع األوامر ذات الصبغة الرتتيبية".

كافة  حول  عام  وبوجه   األخر النصوص  مشاريع  بخصوص  اإلدارية  املحكمة  وتستشار 
احلكومة  عليها  تعرضها  التي  أو  مشورهتا  الرتتيبية  أو  الترشيعية  األحكام  تقتيض  التي  املواضيع 
إلبداء رأهيا فيها وحيال نصّ كلّ استشارة متعلقة بمرشوع قانون أو بمرشوع مرسوم عىل جملس 

النواب".
إنّ دراسة فقه قضاء املحكمة اإلدارية يف املادة االستشارية تبنيّ أنّ القايض اإلداري عند بسط 

رقابته عىل رشط التحفظ الترشيعي  يمرّ بثالث مراحل هي اآلتية:

المرحلة ا®ولى

له سند  التنفيذية  السلطة  املتخذ من  أنّ االجراء  التثبت من  املرحلة  القايض يف هذه  يتوىلّ   عمليا 
ترشيعي نافذ، أي أنّ احلدّ من احلقّ أو احلرية تمّ بمقتىض قانون طبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور.

دت املحكمة عىل رضورة أن ال يتمّ احلدّ من ممارسة احلقوق واحلريات إالّ بمقتىض  ويف هذا اإلطار، أكّ
نص ترشيعي سابق الوضع. لذلك اعتربت ، يف استشارة خاصة، أنه ال يمكن لإلدارة فتح مناظرة خارجية 

النتداب وعاظ وقرص حق الرتشح عىل الذكور دون اإلناث ملا يف ذلك من متييز وخرق ملبدأ املساواة.

31  رقابة القايض اإلداري يف املادة االستشارية عىل مشاريع األوامر احلكومية الرتتيبية التي تعرض أو غريها من النصوص القانونية األخر أو االستشارات 
اخلاصة حول أي مسألة معينة هي رقابة حرة وغري حمدودة وغري مقيدة وذلك مقارنة برقابة القايض بمناسبة نزاع إداري معروض عليه، حيث يتقيد القايض 

بمناسبة تلك املنازعة ببسط رقابته يف حدود ما متسك به األطراف من طلبات ومطاعن مع مراعاة املطاعن املتعلقة بالنظام التي يثريها القايض تلقائيا.
ها القانون األسايس عدد 39 لسنة  32  قانون غرة جوان/حزيران 1972 املتعلق باملحكمة اإلدارية، وقد تمّ تنقيحه وإمتامه يف عدة مناسبات لعلّ أمهّ

ا آخرها فهو القانون عدد 2 لسنة 2011 املؤرخ يف 3 جانفي/كانون الثاين 2011. 1996، أمّ
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ة بني اجلنسني تشرتط لكي تكون قانونية أن يقتضيها رصاحة قانون..."33. "إن إجراءات التمييزيّ

واجلامعات  الدولة  املخولة ألعوان  الضامنات  اعتمدته يف خصوص  الذي  املوقف  نفس  وهو 
العمومية املحلية واملؤسسات العمومية "34 و35 و36.

حني الذكور دون اإلناث والتي بيّنت فيها املحكمة أنه"لئن  اظ من املرتشّ 33  استشارة عدد 682 عدد تتعلّق بإمكانية فتح مناظرة خارجية النتداب وعّ
كانت أحكام الفصل 21 من الدستور الذي ينص عىل أنّ املواطنني واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غري 
متييز تبدو مطلقة يف ظاهرها وال حتتمل مبدئيا التضييق يف نطاقها.... إال أنّ فقه القضاء اإلداري التونيس وفقه القضاء الدستوري (املقارن) أشارا يف 
ة  املقابل إىل أنّ هذا اإلطالق ال حيول دون إمكانيّة خمالفة املبدأ املذكور لتنظيم بصفة خمتلفة وضعيات متباينة أو من أجل أسباب تتعلق باملصلحة العامّ
س املعاملة املتباينة املذكورة. ...وكذلك الفصل 49 الذي اشرتط أن  ولكن برشط أن تكون االستثناءات املعنيّة يف حدود موضوع القانون الذي يكرّ
د القانون الضوابط املتعلّقة باحلقوق وباحلريات املضمونة بالدستور وممارستها ملا ال ينال من جوهرها. وبناء عليه، فإنه ال يمكن لإلدارة قانونا  حيدّ
ح لسدّ شغور خطّة واعظ يف منطقة بذاهتا سواء تعلّق األمر بانتداب عن طريق مناظرة أو غريها أو تعيني يف نطاق تعويض أو نقلة  حتديد جنس املرتشّ
حني وكذلك يمنع عىل اإلدارة انتداب  ة كام أنه ال جيوز عند إجراء مناظرة االنتداب تويلّ جلنة املناظرة الترصيح بالنجاح عىل أساس جنس املرتشّ دوريّ
ة بني األجناس تشرتط لكي تكون قانونية  ك هبا والتي تتطلّب إجراءات متييزيّ ح نجح عىل أساس جنسه. كام أنّ حالة الرضورة الواقعية املتمسّ مرتشّ
أن يقتضيها رصاحة قانون الوظيفة العموميّة أو النظام األسايس املعني باإلشارة إىل طبيعة بعض الوظائف وبشكل يتناسب مع الرضورة املذكورة".
بمناسبة  املستقلة لالنتخابات  العليا  اهليئة  ذمة  العمومني عىل  األعوان  يتعلّق بوضع  أمر  2014/16508 حول مرشوع  الرأي االستشاري عدد    34
العمومي  القطاع  املستقلّة ألعوان  ة واألنظمة األساسيّة  العامّ أنّ األنظمة األساسيّة  "طاملا  أنه  فيه املحكمة  دت  أكّ االنتخابات واالستفتاء، والذي 
ض إىل حالة الوضع عىل  (القضاة والعسكريون وأعوان قوات األمن الداخيل وأعوان املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية) مل تتعرّ
ة بالفصل 22 من القانون  ة يف نظامها القانوين عىل غرار ما هو معمول به يف القانون املقارن (القانون الفرنيس) فإنّ ذكر عبارة الوضع عىل الذمّ الذمّ
ل 2012 املتعلّق باهليئة العليا املستقلّة لالنتخابات ال يرتتّب عنه إحداث حالة  خ يف 20 ديسمرب/كانون األوّ األسايس عدد 23 لسنة 2012 املؤرّ
د  د ومضبوط لألعوان العموميني بالقانون التونيس طاملا مل يضبط هذا األخري تلك احلالة ونظامها القانوين ومل حيدّ ة كنظام قانوين حمدّ الوضع عىل الذمّ
رشوطها وإجراءاهتا، ممّا جيعل تلك العبارة الواردة بقانون اهليئة العليا املستقلّة لالنتخابات إنّام استعملت يف سياق لغويّ عام ال يمكن االستناد إليه 
الختاذ مرشوع أمر عىل أساسها حيلّ حملّ القانون يف إحداث حالة من احلاالت التي يمكن وضع األعوان العموميني فيها وضبط نظامها القانوين سيّام 
وأنّ هذه املسائل تدخل ضمن جمال القانون وحده يف إطار الضامنات املمنوحة إىل املوظّفني العموميني عىل معنى الفصل 6 من القانون التأسييس عدد 

ل 2011"املتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية. خ يف 16 ديسمرب/كانون األوّ 6 لسنة 2011 املؤرّ
نة األخالقيات  ة آراء استشارية، منها استشارة خاصة عدد 2014/590 حول إبداء الرأي بخصوص مرشوع مدوّ دته املحكمة يف عدّ  وهو ما أكّ
التنظيامت اإلدارية عن بقية النصوص الترشيعية  نات األخالقيات املعتمدة يف  "ختتلف مدوّ أنّه  دت فيها املحكمة عىل  يف القطاع العمومي التي أكّ
نات  والرتتيبية املألوفة من حيث قواعد الصياغة القانونية ومن حيث غياب اجلانب الردعي أو اإلنشائي للحقوق والواجبات، ذلك أنّ هذه املدوّ
نة املعروض،  ة إلزامية يف حدّ ذاهتا، وبالرجوع إىل مرشوع املدوّ تكون يف الغالب من صنف اإلرشادات أو التذكري بالواجبات دون أن يكون هلا قوّ
ل ضمن أحكام الفصل 6 من املرسوم اإلطاري عدد 120 لسنة 2011 املؤرخ يف 14 نوفمرب/ترشين الثاين 2011 املتعلق بمكافحة  يتبنيّ أهنا تتنزّ
مستخدميها  واجبات  د  حتدّ سلوك  نات  مدوّ اعتامد  عمومي  مرفق  بتسيري  املكلفني  واألشخاص  العمومية  اهلياكل  "عىل  أنّه  اقتيض  والذي  الفساد 
ل 2011 املتعلّق بالتنظيم املؤقّت للسلط العمومية  خ يف 16 ديسمرب/كانون األوّ وحقوقهم"، وطاملا أنّ القانون التأسييس عدد 6 لسنة 2011 املؤرّ
التنصيص عن  أن متتنع عن  املاثلة جيب  السلوك  نة  فإنّ مدوّ للموظفني،  بالضامنات األساسية  املتعلّقة  النصوص  تتخذ شكل قوانني  أنّه  ينصّ عىل 
س  تؤسّ ة ال  عامّ مبادئ  واحلياد وبوضع  النزاهة  بواجبات  بالتذكري  تكتفي  وأن  القانون،  بنصّ  ترد  مل  أو حقوق  منح ضامنات  أو  واجبات جديدة 

لعقوبات تأديبية وال تلزم املعنيني هبا إالّ إلزاما أخالقيّا".
دت املحكمة أنّ حتديد العطل التي ينتفع هبا املوظّفون العموميّون يندرج ضمن الضامنات  35  يف نفس إطار الضامنات املخولة لألعوان العموميني، أكّ
األساسيّة للموظّفني، ومن ثمّ فإنّ النصوص املتعلّقة هبا تتخذ شكل قانون عادي طبقا للفصل 6 من القانون التأسييس عدد 6 لسنة 2011 املؤرخ 
1983 املؤرخ  112 لسنة  35 من القانون عدد  2011 املتعلق بالتنظيم املؤقّت للسلط العموميّة. وطاملا أن الفصل  ل  16 ديسمرب/كانون األوّ يف 
الصبغة  العمومية ذات  املحلية واملؤسسات  الدولة واجلامعات  العام ألعوان  النظام األسايس  املتعلق بضبط   2011 ل  12 ديسمرب/كانون األوّ يف 
ن حتديدا حرصيا للعطل التي يمكن أن ينتفع هبا األعوان اخلاضعون ألحكامه، فإنّه يتعنيّ عىل األنظمة األساسية اخلاصة املضبوطة  اإلدارية تضمّ
يأخذ بعني االعتبار خصوصية طبيعة  35 عىل نحو  الفصل  تطبيق  ببيان كيفية  القانونية االكتفاء  للقواعد  اهلرمي  التسلسل  لقاعدة  بأوامر وتطبيقا 
(الرأي االستشاري عدد  املذكور   35 الفصل  نها  يتضمّ مل  التي  العطل  أيّ صنف من  والزوايا دون إحداث  باجلوامع واملساجد والكتاتيب  العمل 

2014/16324 حول مرشوع أمر يتعلّق بالقائمني بشؤون اجلوامع واملساجد).
دت املحكمة أنّ التنصيص عىل حتجري تعيني عون للعمل حتت املسؤولية  36  يف خصوص احلق يف العمل املنصوص عليه بالفصل 40 من الدستور، أكّ
اإلدارية لقرينه يتعارض مع أحكام الفصل 40 من دستور اجلمهورية التونسية الذي أقرّ باحلق يف العمل لكل مواطنة ومواطن، وبأن تتخذ الدولة 
التدابري الرضورية لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف وليس عىل أيّ أساس آخر،كام أنّ حتديد هذا احلق هو من اختصاص القانون عىل معنى 
ل يف هذا املجال، باإلضافة إىل أنّ املتعارف عليه هو تعيني األعوان بمختلف املصالح عىل  الفصل 49 من الدستور وليس لألمر الرتتيبي أن يتدخّ
صهم وبالنظر إىل الشغورات احلاصلة، يراجع الرأي االستشاري عدد 2014/16722 حول مرشوع أمر يتعلّق باملصادقة عىل النظام  أساس ختصّ

األسايس اخلاص بأعوان املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون "بيت احلكمة".
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ا يف خصوص رسية املراسالت وحرية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنرش فقد اعتربت  أمّ
: املحكمة أنّ

بأعامل  القيام  إطار  يف  املصادر  ومعرفات  البيانات  وقواعد  املعلوماتية  الشبكات  إىل  النفاذ  "ختويل 
التي حتدّ من ممارسة احلريّات والتي  الرقابة  يندرج يف إطار ممارسة شكل من أشكال  ي  البحث والتحرّ

ا يتّخذ شكل قانون أسايس برصيح الفصل 65 من الدستور"37. تستوجب لتنظيمها نصّ

منها  االستشارية خاصة  آرائها  اإلدارية يف خمتلف  املحكمة  اعتمدته  الذي  املوقف  نفس  وهو 
ذات الصلة باحلقوق واحلريات املقررة بالدستور، وهو موقف محائي ذو ثالثة أبعاد. يتمثل البعد 
لطة الرتتيبية العامة وذلك بإدراجها ألحكام يف مشاريع  ل يف محاية جمال القانون من تدخل السّ األوّ
الدستورية وضامن  القاعدة  الثاين فهو محاية  البعد  ا  أمّ القانون.   األوامر احلكومية تدخل يف جمال 
ا البعد الثالث واألهم هلذه  احرتام القواعد املنظمة ملجال القانون وجمال السلطة الرتتيبة العامة. أمّ
ة عىل  احلامية فهو الفرد صاحب احلق الذي يستوجب محاية من تعسف حمتمل من السلطة التفيذيّ

وجه اخلصوص.

المرحلة الثانية

تكتف  مل  لذلك  للدستور.  الترشيعي  النص  احرتام   مد من  املرحلة  هذه  يف  القايض  يتثبت   
حمرتما  النص  يكون  أن  أوجبت  بل  الشكيل،  مفهومه  يف  قانوين  نصّ  وجود  باستنتاج  املحكمة 

للدستور سواء تلميحا أو ترصحيا ويتمّ التثبت من ذلك بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
ا يف الصورة غري املبارشة،  يف الصورة املبارشة، يتمّ التثبت من وجود القيد يف نص ترشيعي. أمّ

فيتثبت القايض فيها من احرتام النص األدنى أو القرار اإلداري ملقتضيات القانون.
ملقتضيات  حمرتما  يكون  أن  جيب  احلرية  من  حيدّ  الذي  النص  فإنّ  املحكمة،  قضاء  لفقه  طبقا 
تمّ  كام  ة  العامّ الرتتيبية  والسلطة  الترشيعية  السلطة  بني  االختصاص  توزيع  ومقتضيات  الدستور 

ستور، من ذلك ما بينته املحكمة يف إحد االستشارات: ضبطها بالفصل 65 من الدّ

ل  التي يمكن وضع األعوان العموميني هبا يشكّ القانونية  "إنّ استحداث حالة جديدة من احلاالت 
األساسيّة  الضامنات  إهدار  إىل  تؤدّي  ا  أهنّ الترشيعية فضال عن  للسلطة  املسند  االختصاص  اعتداء عىل 

املمنوحة إىل املوظّفني العموميني ..."38.

37  الرأي االستشاري عدد 2014/16747 .
بمناسبة  املستقلة لالنتخابات  العليا  اهليئة  ذمة  العمومني عىل  األعوان  يتعلّق بوضع  أمر  2014/16508 حول مرشوع  الرأي االستشاري عدد    38

االنتخابات واالستفتاء.

المرحلة الثانية
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المرحلة الثالثة

القانون  يكون  أن  الرشط يف وجوب  ويتمثّل هذا  القانون،  القايض من رشط وضوح  يتثبّت   
واضحا ومتاحا ماديا للجميع.39

ة من احلرية  ضت املحكمة اإلدارية لرشط وضوح الترشيع معتربة أنّ النصوص احلادّ وقد تعرّ
ة والتحديد عىل نحو يتعذر معه فهم قصد املرشع بوضوح.  ال جيب أن تكون غامضة ومفتقدة للدقّ

وهو ما بينته املحكمة يف املثال املضمن باملؤطر أدناه والذي يستوجب بعض املالحظات.

مقتطف من رأي استشاري يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 53 من القانون عدد 46 
لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي/أيار 1995 المتعلق بضبط

النظام ا®ساسي العام ®عوان الديوانة

 1995 ماي/أيار   15 املؤرخ يف   1995 لسنة   46 القانون عدد  من   53 الفصل  مقتضيات  "إنّ    
املتعلق بضبط النظام األسايس العام ألعوان الديوانة املتعلقة بعقوبة احلطّ من الرتبة اتسمت بالغموض 
مبدأ  تكريس  عىل  التأديبية  املادة  يف  اإلدارية  املحكمة  قضاء  فقه  استقر  وقد  والتحديد  ة  للدقّ وافتقدت 
دة  رشعية العقوبة التأديبية الذي يقتيض أن ترتكز العقوبات التأديبية عىل نصوص رصحية وأن تكون حمدّ
ع بوضوح يقتيض وفق فقه قضاء هذه  ر فهم قصد املرشّ عىل سبيل احلرص، وبالتايل فإنّ غياب الدقة وتعذّ
ل أحكام النصوص القانونية والرتتيبية يف املادة التأديبية يف اجتاه التضييق ولصالح العون  املحكمة أن تؤوّ
ع وعليه ال تكون إال يف اجتاه احلطّ برتبة واحدة فقط وإىل الرتبة األدنى منها  املؤاخذ تأديبيا ودون توسّ

مبارشة40 و41".

1995 املتعلق  15 ماي/أيار  1995 املؤرخ يف  46 لسنة  53 من القانون عدد  بمراجعة الفصل 
بضبط النظام األسايس العام ألعوان الديوانة، يتضح أنّ من بني العقوبات التي يمكن أن تسلّط 
عىل أعوان الديوانة هي احلطّ من الرتبة، أي رتبة واحدة األدنى مبارشة للرتبة التي يشغلها العون 

املعاقب، وهي تبدو لنا عبارة واضحة. 

39  يراجع خالد املاجري املرجع السابق ص 71. 
40  استشارة خاصة عدد 695 تتعلق بعقوبة احلطّ من الرتبة الواردة صلب الفصل 53 من القانون عدد 46 لسنة 1995 املؤرخ يف 15 ماي/أيار 1995 

املتعلق بضبط النظام األسايس العام ألعوان الديوانة.
41  ينص الفصل 53 من القانون عدد 46 لسنة 1995 املؤرخ يف 15 ماي/أيار 1995 املتعلق بضبط النظام األسايس العام ألعوان الديوانة أنه ترجع 

سلطة التأديب للوزير املكلف باملالية ويمكن له أن يفوضها وفق ما تضبطه األنظمة األساسية اخلاصة لكل سلك من أسالك أعوان الديوانة.
وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان الديوانة عىل ما ييل:

-عقوبات من الدرجة الثانية،  
-احلط بدرجة أو درجتني ولو انجر عن هذا احلط االنخفاض يف الرتبة،  

-الرفت املؤقت ملدة ال تتجاوز الستة أشهر مع خصم من املرتب الشهري باستثناء املنح العائلية التي يقع دفعها كاملة،  
- احلط من الرتبة،

- العــزل دون توقيف احلق يف جراية التقاعد... 

المرحلة الثالثة
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وترتيبا عىل ذلك، فإنّه ال يمكن تسليط عقوبة باحلطّ بأكثر من رتبة عىل عون من أعوان الديوانة. 
وأساس ذلك هو مبدأ رشعية العقوبة التأديبية وليس غموض النص، باعتبار أنّ سلم العقوبات 
ن بالفصل املذكور مل يتضمن عقوبة احلطّ برتبتني أو أكثر وذلك عىل غرار عقوبة احلطّ بدرجة  املضمّ

أو درجتني.
لذلك كان يتجه تأسيس موقف املحكمة يف هذه احلالة حرصا عىل مبدأ رشعية العقوبة التأديبية 
دون النظر يف رشط وضوح الترشيعي. وهو نفس املوقف الذي اعتمدته املحكمة بالنسبة إىل رشط 

وضوح النصوص الرتتيبية.42
كذلك قد يتأتى الغموض ال فقط من عدم وضوح العبارات وعدم دقتها، وإنام أيضا من كثرة 
ده  اإلحاالت الترشيعية إىل نصوص ترشيعية أخر أو إىل نصوص ترتيبية أدنى درجة، وهو ما أكّ
د مثال يف الرأي عدد 27-2008 بخصوص  ة مناسبات، إذ أكّ فقه قضاء املجلس الدستوري يف عدّ
 2004 أوت/آب   2 يف  املؤرخ   2004 لسنة   72 عدد  القانون  وإمتام  بتنقيح  يتعلق  قانون  مرشوع 
املتعلق بالتحكم يف الطاقة أنّ جمرد اإلحالة إىل نصّ ترشيعي آخر بصورة إمجالية وعامة يفقد النصّ 

الدقة الالزمة طبق ما يوضحه املؤطر أدناه.

"قاعدة الدقة يف ضبط اجلرائم والعقوبات املنطبقة عليها هي من القواعد املستمدة من مبدأ رشعية 
والتعمري  الرتابية  التهيئة  بمجلة  عليها  املنصوص  العقوبات  إىل  اإلحالة   [ والعقاب...[وأنّ التجريم 

...وردت بصفة عامة مما جيعلها تفتقد إىل الدقة يف حتديد العقوبة املقررة للجريمة...".

إنّ مضمون احليثيات املذكورة باملؤطر أعاله تعترب نموذجا جيدا حيتذ به للتنصيص عىل رشط 
ل مفهوما شامال وواسعا لرشط وضوح النصوص القانونية فلم يقرصه  وضوح الترشيع. فقد أصّ
اه للمضمون ورضورة عدم اإلحالة إىل  النص وجودته من وجهة نظر شكلية بل تعدّ يف صياغة 
نصوص أخر جتنبا لكل لبس أو غموض، وهو أمر من شأنه أن جيعل النص متاحا أكثر. وهو ما 

أكدته املحكمة اإلدارية بأكثر وضوح يف املثال املبني أدناه.

مثال تطبيقي مأخوذ من الرأي االستشاري للمحكمة ادارية عدد 2015/16876

"تضمن الفصل 10 من مرشوع األمر احلكومي التنصيص عىل أنّه يمكن للوزير املكلّف بالتكوين 
نه  تؤمّ الذي  املهني  التكوين  بمصاريف  الدولة  ل  لتكفّ املنظّم  األمر  أحكام  خمالفة  معاينة  عند  املهني 
ر إيقاف التكوين اجلاري هبذه املؤسسات بصفة مؤقتة أو هنائية  مؤسسات التكوين املهني اخلاصة أن يقرّ
بعد سامع ممثلها وكذلك حذفها من قائمة املؤسسات الناشطة بالربنامج، وتكتيس هذه العقوبات اإلدارية 

خ يف 17 جويلية/متوز 2000  42  الرأي االستشاري عدد 2014/16741 حول مرشوع أمر يتعلّق بتنقيح وإمتام األمر عدد 1690 لسنة 2000 املؤرّ
ة العموميّة الذي بيّنت فيه املحكمة أنه "حرصا عىل حتقيق قدر أكرب من املوضوعية يف  يض الصحّ املتعلّق بضبط النظام األسايس اخلاص بسلك ممرّ
دة ومن  حني خاصة أن عبارة "اعتربت دراستهم مرضيّة" وردت غري حمدّ االنتداب يف سلك من األسالك  يتّجه اعتامد معيار أكثر دقّة الختيار املرتشّ

حني نظرا الختالف املعايري املعتمدة من قبل املدارس العتبار الدراسة مرضيّة". شأهنا أن تؤول إىل اإلخالل باملساواة بني املرتشّ
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خطورة بالغة خاصة منها اإليقاف النهائي واحلذف من برنامج التكوين مما يستوجب إقرار ضامنات تكفل 
د سامع ممثلها واإلحالة إىل  حقوق الدفاع بصفة واضحة ودقيقة للمؤسسات املعنية دون االقتصار عىل جمرّ

نصوص ترشيعية وترتيبية عامة يف الغرض".

يتّجه التّأكيد يف هذا املجال أنّ وضوح النصّ ليس غاية يف حد ذاته، وإنامّ يتمّ من خالله التأكيد 
ممارستها  حسن  يضمن  بام  واحلريات  احلقوق  تأطري  يف  صالحياته  لكامل  املرشع  ممارسة  عىل 
 مد من  بالتثبت  للقايض  تسمح  وآلية  رشطا  يعترب  النص  وضوح  أنّ  كام  هبا.  األفراد  وتوصل 
استيفاء القانون للرشط األول من اختبار التناسب املتمثل يف مالءمة اإلجراء مع اهلدف الترشيعي. 
ن القايض من رقابة أفضل  وبالتايل فإنّ وضوح الترشيع أو العمل الصادر عن السلطة اإلدارية يمكّ

عىل عنرص املالءمة.

القانون األسايس عدد  99 من  يتّجه اإلعراض عنها، ما تضمنه الفصل  التي  من األمثلة غري اجليدة 
16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 ماي/أيار 2014 املتعلق باالنتخابات واالستفتاء الذي أقرّ اختصاص 
حمكمة املحاسبات يف تسليط العقوبات املالية عىل املرتشحني أو األحزاب السياسية أو القائامت املرتشحة 
دينار وألفني  املحاسبات عقوبة مالية ترتاوح بني مخسامئة  "تسلط حمكمة  أنه  اقتىض  لالنتخابات والذي 
ومخسامئة دينار عىل املرتشحني أو القائامت املرتشحة أو األحزاب السياسية التي تعمد إىل عرقلة أعامهلا 

ها بالوثائق املطلوبة إلنجاز األعامل الرقابية املوكولة هلا. بالتأخري يف مدّ

كام يمكن للمحكمة تسليط عقوبة ماليّة ترتاوح بني ألف دينار ومخسة آالف دينار...

بالقانون املنظم ملحكمة  ابتدائيا وتستأنف حسب اإلجراءات املنصوص عليها  تصدر هذه األحكام 
املحاسبات".

بالقانون  عليها  املنصوص  اإلجراءات  عىل  يقترص  ال  أن  املرشع  عىل  كان  احلالة،  هذا  يف 
املنظم ملحكمة املحاسبات، بل كان يتجه أن ينظم اإلجراءات اخلاصة باملادة االنتخابية ضمن 
نفس  من  مكرر   148 إىل   145 من  الفصول  تضمنته  ما  غرار  عىل  وذلك  االنتخايب  القانون 
القانون الذي نظّم إجراءات نزاعات النتائج أمام املحكمة اإلدارية وذلك من أجل مقروئية 

أفضل للنص.

الفرع الثاني - في ماّدة النزاعات ادارّية

مل يشذ القايض اإلداري املتعهد بالبت يف النزاعات اإلدارية عن املنهجية التي بيّناها أعاله عند 
القايض  األحيان جتاوز  بعض  الوضع ويف  توفر رشط وجود نصّ ترشيعي سابق   تثبته من مد
د من مد دستورية ذلك القانون. وبالتأمل يف فقه قضاء املحكمة اإلدارية، سنالحظ  ذلك ليتأكّ
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ة هامة ومتنوعة شملت تقريبا كافة احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور انطالقا  أنه يوفر لنا مادّ
حة والتعليم. من الضبط اإلداري إىل غريه من املواد املتعلقة باحلقوق واحلريات كالصّ

مع  االستشارية  بامللفات  تعهده  عند  القايض  منهجية  تتشابه  لئن  أنّه  املالحظة  تتجه  لكن 
منهجيته عند التعهد بالنزاعات اإلدارية فإنّ الفرق يبقى جوهريا بينهام خاصة يف مد الرقابة 
يف  يتمّ  اإلستشارية  املادة  يف  العنارص  تلك  من  التثبت  أنّ  ذلك   ،49 الفصل  مكونات  وإعامل 
يف  أنّه  حني  يف  العملية،  التطبيقات  عن  النظر  برصف  دة43،  وجمرّ نظرية  بصورة  األحيان  أغلب 
جمال النزاعات يتمّ التثبت من مد توفر الرشوط بأكثر دقة وعمق لتعلقه بوضعية واقعية متثل 

.موضوع الدعو
ففي نزاعات الضبط اإلداري، وبمناسبة التثبت يف رشط توفر النص الترشيعي النافذ للحدّ من 
احلرية أو احلق مثلام يقتيض ذلك الفصل 49 من الدستور، فإنّ القايض يتوىل يف مرحلة أوىل تكييف 
احلق، ثمّ بيان أساسه والفصل الذي ينظّمه يف الدستور، ليبني فيام بعد مد شمول احلق بالفصل  

49 من الدستور44.

ادر بتاريخ 2 جويلية/متوز 2018 أنه: وقد بينت املحكمة يف حكمها الصّ

ه "لكل مواطن احلرية يف اختيار مقرّ إقامته  "وحيث ورد بالفقرة الثانية من الفصل 24 من الدستور أنّ
ويف التنقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته".

يف مرحلة الحقة، يتوىل القايض التثبت يف وجود نصّ قانوين وسند ترشيعي حيدّ من احلق أو 
دت املحكمة يف نفس حكمها الصادر بتاريخ 2 جويلية/متوز 2018 أنّه: احلرية. وقد أكّ

"يتبنيّ بالرجوع إىل مقتضيات الدستور اجلديد للبالد التونسية أنّ احلقوق واحلريات الفردية واجلامعية 
املضمونة به ال يمكن أن توضع ضوابط ملامرستها إالّ بمقتىض قوانني.

مواطن  لكلّ  املكفولة  األساسية  احلقوق  من  يعدّ  الوطن  تراب  ومغادرة  التنقّل  يف  احلق  أنّ  وحيث   
بموجب الفصل 24 من الدستور، والتي ال يسوغ تقييدها إالّ بموجب قانون رصيح".

مع مراعاة االستشارات اخلاصة التي تتعلق يف أغلب األحيان بحاالت تطبيقية.  43
وهو أمر اعتمدته املحكمة منذ نشأهتا حتى يف غياب فصل مشابه للفصل 49 يف ظل دستور غرة جوان/حزيران 1959. وقد دأبت املحكمة يف خمتلف   44
أحكامها تقريبا عىل الرجوع إىل الدستور مبارشة يف فصله الذي يضمن احلق املتنازع بشأنه وهي حيثية ترد عادة بعد إيراد طلبات اخلصوم يف املنازعة  
ومثال ذلك ما تضمنه احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 122836 بتاريخ 04 جوان 2015 الذي اعترب أنه "وحيث من املستقرّ عليه فقها وقضاء 
أنّ احلق يف احلصول عىل جواز سفر يعترب من احلقوق األساسية املكفولة لكل مواطن تونيس الرتباطه املبارش بحرية التنقل داخل البالد وخارجها التي 
24 من الدستور اجلديد" يراجع  س حاليا صلب الفصل  1959 املنطبق زمن القيام بالدعو املاثلة واملكرّ 10 من دستور غرة جوان  كفلها الفصل 
كذلك عىل سبيل املثال احلكم الصادر يف القضية عدد 139186 بتاريخ 14 جويلية 2015، وهي نفس املنهجية املعتمدة تقريبا يف كافة األحكام املبينة 

أعاله.
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هو  أعاله  ذكرناه  ما  نحو  عىل  التناسب  اختبار  أنّ  باعتبار  إدارية،  بقرارات  األمر  تعلق  إذا  ا  أمّ
منهجية يعتمدها القايض اإلداري بمناسبة رقابته عىل أعامل اإلدارة ومد احرتامها ملبدأ الرشعية 
بمختلف مصادره، فإنّ القايض يعمل نفس التميشّ ويتثبت من مد مطابقة تلك األعامل الصادرة 
عن اإلدارة للقاعدة األعىل وهي القانون، أي إنّ القايض يف هناية األمر يتثبت من مد وجود القيود 
بنصّ ترشيعي ومد احرتام األعامل الصادرة عن السلطة التنفيذية للقوانني. وكمثال لفقه اللقضاء 

املذكور، نورد احليثيات املضمنة باملؤطر والتي بدورها تستوجب بعض التعليق والتوضيح. 

مثال مقتطف من الحكم الصادر في القضية عدد 150168 الصادرة بتاريخ
 2 جويلية/تموز 2018

أو سلطة  ترتيبية  ما هلا من سلطة  العمومية ممارسة  التنفيذية وللهيئات  للسلطة  اجلائز  "وحيث من   
إصدار تراتيب داخلية أو قرارات فردية خدمة للمصلحة العامة أو محاية للنظام العام، غري أنّه ال يمكن أن 
نته القوانني الصادرة عن السلطة  حتمل تلك القرارات أو التدابري قيودا أو تضييقات إالّ يف حدود ما تضمّ

الترشيعية".

أو  حكومية  أوامر  بمقتىض  التنفيذية  للسلطة  يمكن  أنه  أعاله  املذكورة  احليثية  من  يفهم  قد 
النص  ما تضمنه  احلريات يف حدود  قيود وتضييقات عىل  فردية وضع  أو  ترتيبية  إدارية  قرارات 

الترشيعي وهو أمر يفتقد للدقة.

لذلك يتّجه اجتناب مثل هذه احليثيات رضورة أنّ وضع القيود عىل ممارسة احلقوق واحلريات يبقى اختصاصا 
للقيود  العملية واإلجرائية  الصيغ  التنفيذية مقترصا عىل وضع  السلطة  الترشيعية، ويبقى دور  للسلطة  حرصيا 

نة يف النّصوص الترشيعيّة. املضمّ

 وهو ما بينته املحكمة يف نفس احلكم ولكن باستنتاج أوضح وأكثر تطابقا مع مقتضيات الفصل 
49 عند التثبت يف رشط التحفظ الترشيعي.

مثال مقتطف من الحكم الصادر في القضية عدد 150168 بتاريخ
2 جويلية/تموز 2018

التنقل  حرية  ضبط  يف  صالحياهتا  لتأسيس  ترتيبية  نصوص  عىل  اإلدارة  جهة  استناد  يغدو  "وحيث 
خمالفا  إعامهلا،  ورشوط  الضوابط  تلك  د  حتدّ ترشيعية  نصوص  وجود  دون  منها  واحلدّ  املقر  واختيار 

للدستور"45.

45  القضية عدد 150168 الصادرة عن الدائرة اإلبتدائية األوىل بتاريخ 2 جويلية/متوز 2018، م .ح  ضدّ وزير الداخلية ( غري منشور).
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إنّ احليثية املبينة أعاله هلا من الدقة والوضوح ما يغني عن أي حتليل آخر قد يثري بعض اللبس. 
 126863 القضيّة عدد  الصادر يف  باحلكم  ما ورد  أعاله  املبني  للمثال  املشاهبة  أيضا  األمثلة  ومن 

بتاريخ 18 مارس/آذار 2014 الذي تضمن ما ييل:

"وحيث إن االلتحاء يعدّ أحد مظاهر ممارسة احلرية الشخصية لألفراد وال يمكن لذلك وضع قيود 
عىل تلك احلرية إالّ بموجب قانون...".

ومن األمثلة اجليدة والواضحة أيضا يف رقابة القايض اإلداري عىل رشط التحفظ الترشيعي ما 
تضمنه احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 155751 بتاريخ 3 ماي 2019 طبق ما يبينه املؤطر 

أدناه.
حرياته  أحد  ممارسة  من  مواطن  حرمان  التقديرية  سلطتها  اتسعت  مهام  لإلدارة  جيوز  ال  "وحيث 

ويكون  ذلك  هلا  جييز  قانوين  سند  دون  سفره  جواز  جتديد  رفض  عرب  التنقل  حرية  قيمة  يف  األساسية 
ا ترشيعيا مطابقا للدستور ومالئام لالتفاقيات الدولية املصادق عليها46". بالرضورة نصّ

ا يف النزاعات االنتخابية، فقد اعتمد القايض اإلداري نفس املنهجية من رضورة التثبت يف  أمّ
وجود نص ترشيعي حيد من حرية ممارسة احلق يف االنتخاب واالقرتاع والرتشح املنصوص عليها 
أنّ ممارسة حق الرتشح املكفول  فيه  "ممّا ال شكّ  أنّه  دت املحكمة  الدستور، فأكّ 34 من  بالفصل 

ع..." .47 دها املرشّ بالفصل 34 من الدستور ختضع إىل رشوط حيدّ
مل يقرص القايض اإلداري منهجيته يف التثبت من رشط وجود نص ترشيعي حيد من احلرية عىل 
بالدستور  املكفولة  احلقوق  كافة  شملت  وإنام  واالنتخابات،  االداري  بط  بالضّ املتعلقة  النزاعات 
كاحلق يف التعليم طبق ما أكدته املحكمة يف املؤطر أدناه التي تستوجب إبداء ملحوظات يف شأهنا. 

مقتطف من الحكم االبتدائي الصادر في القضية عدد 154505 بتاريخ
 22 جانفي/كانون الثاني 2019

"إنّ ضامن هذا احلق الدستوري يوجب تكريس حق املدعية يف الرتسيم بالسنة الثانية من املاجستري 
يف القانون وال يمكن، استثناء، حرماهنا منه إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية أو هبدف محاية 
العامة، طبقا  العامة، أو اآلداب  الدفاع الوطني، أو الصحة  العام، أو  حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن 

لرشوط الفصل 49 من الدستور، ويكون ذلك بمقتىض قانون"48.

46   نفس يف االجتاه، يراجع احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 155750 بتاريخ 3 ماي 2019.
47  احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد 20182011 بتاريخ 2 أفريل/نيسان 2018.

48  احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 154505 صادر بتاريخ 22 جانفي/كانون الثاين 2019.
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يتم  أن  التعليم جيب  باحلق يف  املتعلقة  الضوابط  حتديد  أن  املحكمة  بينت  لئن  احليثية،  هذه  يف 
بمقتىض قانون طبقا ملا يقتضيه الفصل 49، فإهنا من الناحية املنهجية مل تعمل كام جيب مقتضيات 
الفصل 49 التي تقوم عىل فكريت التدرج والتظافر.فرشط التحفظ الترشيعي ورد آخر الرشوط يف 

ل وبانتفائه يكون القايض يف غنى عن التثبت يف بقية الرشوط. حني أنه الرشط األوّ

لذا يتّجه إعامل الرشوط الواردة بالفصل 49 بصورة متدرجة ويف صورة انتهاء القايض إىل عدم توفر أحد 
الرشوط فإنه يمكن االكتفاء بذلك للترصيح بعدم رشعية القرار اإلداري دون التثبت يف بقية الرشوط خاصة أنّ 

الرشوط الواردة بالفصل 49 تتعلق بالرشعية الداخلية. 

ومن األمثلة اجليدة التي أعملت فيها املحكمة بعض عنارص الفصل 49 بصورة متدرجة املثال التايل:

مثال مقتطف من الحكم الصادر في القضية عدد 126863 بتاريخ
18 مارس/آذار 2014

"وحيث إنّ االلتحاء يعد أحد مظاهر ممارسة احلرية...وال يمكن لذلك وضع قيود عىل تلك احلرية 
إالّ بموجب قانون رشط أن يكون اهلدف منه حتقيق املصلحة العامة وأن ال يمس بجوهر احلق".

بعد تثبت القايض من وجود القانون ماديا، سيعرتضه إشكال آخر يتعلق بمضمون القانون يف 
حد ذاته:

د   هل هو دستوري أم غري دستوري وهل ينبغي عليه االكتفاء بتطبيق القاعدة القانونية بمجرّ
وضعها بدعو أنّه ال يمكن احلكم عليها"؟49

د التثبت من الوجود  إنّ رقابة القايض اإلداري عىل رشط التحفظ الترشيعي مل تقترص عىل جمرّ
املادي لنصّ ترشيعي يقيّد احلق طبقا للفصل 49 بل جتاوز ذلك للتثبت من مد دستورية القانون 

ة قرارات منها احليثية املبينة باملؤطر أدناه. املقيّد للحرية 50، األمر الذي أكدته املحكمة يف عدّ

ح هو احلرية وأنّ التضييق منها هو االستثناء، وأنّ  "وحيث لئن كان األصل يف ممارسة احلق يف الرتشّ
ع، ومن بعده اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات بام هلا من سلطة ترتيبية، خيضعان إىل رقابة  قضائية متتدّ  املرشّ
ت  ح مع الظروف التي حفّ إىل حدّ التثبّت من مد تناسب التدابري التّي حتدّ من حرية ممارسة حق الرتشّ

باختاذها واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها...".

49  األزهر بوعوين، "تأمالت يف رقابة دستورية القوانني"، جمموعة دراسات لذكر احلارث مزيودات، تونس 1994، ص 75.
ة إشكاالت قانونية يف هذا املجال قد يكون "مؤقتا" وينتهي مع تركيز املحكمة الدستورية تطبيقا ألحكام الدستور وأيضا تطبيقا لفقه  يطرح ذلك عدّ  50
ا أنّ اهليئة الوقتية مل تنظر فيه أو لعدم  وجود هيكل خمتص  قضاء املحكمة الذي يستشف منه أنّه ينتصب للبت يف مد دستورية قانون لسببني اثنني: إمّ

لرقابة دستورية القوانني).
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إنّ العبارات املبينة باحليثية الواردة باملؤطر أعاله تستوجب بعض التدقيق خاصة فيام يتعلق باملبدأ 
الوارد هبا والذي مفاده أنّ "احلرية هي املبدأ والتضييق منها هو االستثناء"، وهي عبارة متواترة يف 
فقه قضاء املحكمة اإلدارية سواء تعلق األمر بالنزاعات اإلدارية أو النزاع االنتخايب. فالقيد عىل أي 
حق أو حرية ال يعد استثناء لذلك احلق بل هو تنظيم ملامرسته يفرتض أن يكون معقوال يف إطار دولة 
مدنية ديمقراطية قائمة عىل التعددية واالنفتاح بام يسمح بتعايش أمثل حلقوق وحريات متنافرة يف 
توليها  التي  انعكاسا لألمهية   النهاية سو ليس يف  أو تضييق محاية احلق  فتوسيع  بعض األحيان. 

السلطة الترشيعية ومن بعدها السلطة القضائية حلق أو حرية معينة بالنظر إىل هدف ترشيعي.
لذلك يتّجه التخيل عن هذه املقاربة القائمة عىل ثنائية املبدأ واالستثناء التي ال تتطابق مع فلسفة 
الفصل 49 من الدستور وفكرة التناسب بام يضمن حتققا أمثل ملختلف احلقوق. كام أهنا، أي هذه 
عىل  املفروضة  القيود  ة  حدّ وتقدير  وقيس  واحلريات  احلقوق  حلامية  ناجعة  آلية  متثل  ال  املقاربة، 
ممارستها. باإلضافة إىل ذلك، فإنّ هذه املقاربة ال تأخذ بعني االعتبار فكرة احلقوق املطلقة أو غري 

القابلة لالنتقاص التي ال يمكن ال اختزاهلا وال تقييدها.
يف  الصادر  االبتدائي  احلكم  اقتضاه  ما  املجال،  هذا  يف  وواضحة  حاسمة  كانت  التي  األحكام  من 
القانون  يكون  أن  أوجب رصاحة  الذي  أعاله  إليه  املشار   2019 ماي   3 بتاريخ   155751 القضية عدد 
مطابقا للدستور، بل أكثر من ذلك، أوجب أن يكون القانون حمرتما لالتفاقيات الدولية املصادق عليها 
من الدولة التونسية، وهو بذلك يوجب احرتام التسلسل اهلرمي للقواعد القانونية. وهو أمر جيد باعتباره 

استند إىل خمتلف مصادر الرشعية القانونية يف تسلسلها وترتيبها اهلرمي51 عىل نحو ما يبينه املؤطر أدناه.

حرياته  أحد  ممارسة  من  مواطن  حرمان  التقديرية  سلطتها  اتسعت  مهام  لإلدارة  جيوز  ال  "وحيث 

ويكون  ذلك  هلا  جييز  قانوين  سند  دون  سفره  جواز  جتديد  رفض  عرب  التنقل  حرية  قيمة  يف  األساسية 
ا ترشيعيا مطابقا للدستور ومالئام لالتفاقيات الدولية املصادق عليها". بالرضورة نصّ

من ناحية أخر، يطرح إشكال يتعلق برقابة القايض اإلداري عىل دستورية القوانني بمناسبة 
البت يف النزاعات اإلدارية أو االنتخابية يتعلق أساسا بمد أهليته بالبت يف دستورية القوانني.

ولبسط اإلشكال يتجه هنا التمييز بني حالتني:

الحالة ا®ولى

أو  فرديا  قرارا  أو  ترتيبيا  قرارا  أو  أمرا حكوميا  القانوين  أنّ اإلجراء مهام كان شكله  تتمثل يف 
غريه من األشكال األخر خمالف للدستور. يف هذه احلالة، عىل القايض الترصيح بعدم رشعيته 
املقيد  العمل أو اإلجراء  الذي يقوم عىل احرتام  بناء عىل خمالفته للدستور وعمال بمبدأ الرشعية 

51  حول نفس التميشّ املنهجي وخاصة من حيث االستناد إىل خمتلف مصادر املرشوعية التي تؤطّر احلق املعني، يراجع باخلصوص اإلذن االستعجايل 
الصادر يف القضية عدد 714474 بتاريخ 11 جويلية 2020 واحلكم عدد 155750 املذكور  أعاله.

الحالة ا®ولى
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للحق للقاعدة القانونية املقيدة واملنظمة للحق والتي تكون الدستور يف هذه احلالة، وهي وضعية 
القرار  املراسيم، حيث اعتربت بمناسبة  كالسيكية ال تثري أي إشكال وطبقته املحكمة حتى عىل 

الصادر يف مادة توقيف التنفيذ52ما ييل:

الوطنية  اهليئة  جملس  أعضاء  بعض  من  املرتكب  املحامني  تأديب  جملس  أنّ  ثابتا  كان  متى  أنه  "وحيث 
االنتخاب،  بواسطة  ذاته،  اآلن  يف  اختار  الذي  هو  املذكور  املجلس  وأن  عميدها  رأسهم  وعىل  للمحامني 
املختصة  بالدائرة  التأديب  جملس  عن  الصادرة  التأديبية  القرارات  يف  الطعن  يف  للبت  املدعويني  املحامني 
واللذين  املحامني  صنف  من  املعنية  اهليئة  يف  العضوين  استقاللية  رشط  فإن  بتونس،  االستئناف  بمحكمة 
يشكالن أغلبية اهليئة احلكمية، عن أطراف املنازعة الراهنة يكون منعدما بام يتجه يف ضوئه اعتبار أنّ الدفع 
املثار يف هذا اخلصوص كان مؤسسا عىل سند سليم من القانون ملخالفته الضامنات الدستورية ذات الصلة"53.

الحالة الثانية

 فهي الصورة التي يكون فيها اإلجراء التطبيقي املقيد للحق خمالفا للدستور ومطابقا للقانون 
أي أن  يثبت تأسيس اإلجراء التطبيقي للقيد أو احلد من احلرية أو احلق عىل نصّ ترشيعي نافذ 
خمالف للدستور.يف مرحلة أوىل كان املوقف الغالب هو تطبيق نظرية القانون احلاجب التي استقر 

فقه قضاء املحكمة اإلدارية عىل تطبيقها عىل نحو ما هو مبني باملؤطر أدناه:

مقتطف من الحكم االستئنافي عدد 26819 بتاريخ 1 جوان/حزيران 2011

نص  إىل  استنادا  إداري  مقرر  اختاذ  صورة  يف  أنه  اعتبار  عىل  املحكمة  هذه  قضاء  فقه  درج  "وحيث 
 ترشيعي، فإن القايض اإلداري يقترص عىل بسط رقابته عند تفحص رشعية ذلك القرار عىل مراقبة مد
التي  للنصوص  الترشيعي  النص  النظر يف مد مطابقة  إىل  يتجاوز ذلك  أن  النص دون  لذلك  احرتامه 
تعلوه مرتبة بام فيها الدستور وذلك اقتضاء بنظرية القانون احلاجب سيام أنّ مراقبة دستورية القوانني ال 

تندرج ضمن االختصاص القضائي للمحكمة اإلدارية"54.

يف  خاضت  االنتخابية،  بالنزاعات  خاصة  تعلقت  أحكام  ة  عدّ ويف  اإلدارية،  املحكمة  أنّ  إالّ 
للدستور  مطابقة  اإلنتخايب  القانون  أحكام  كانت   أي مد إىل  رت  وقدّ االنتخايب  القانون  دستورية 
49 من الدستور عىل نحو ما تبينه احليثيات  واستندت يف كل أحكامها تقريبا إىل مقتضيات الفصل 

املضمنة باملؤطر أدناه.

52  قرار عدد 4303418 بتاريخ 15 ماي/أيار 2019.
79 لسنة  75 من املرسوم عدد  3 من الفصل  هذه احليثية هي رد املحكمة عام متسك به نائب املدعي يف القضية املذكورة من عدم دستورية الفقرة   53

2011 املؤرخ يف 20 أوت/آب 2011 املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة.
احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد 26819 بتاريخ 1 جوان/حزيران 2011، املغريي/ وزير الداخلية، غري منشور.  54
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الحكم الصادر في القضية  عدد 20181005 / نزاع انتخابي بتاريخ 2 جويلية/تموز 2018

وحيث أنّ التحجري سالف الذكر وإلزامية قرارات القضاء الدستوري الوقتي ال خيصان إالّ الصور 
التي يكون فيها القايض الدستوري قد بتّ يف الدستورية باعتباره القايض املختص بصورة أصلية يف مراقبة 

دستورية القوانني. 

بتّت  أن  دستوري  كقاض  املنتصبة  القوانني  مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  للهيئة  يسبق  مل  وحيث 
التي سيرتشح هبا  الدائرة  ال يف نفس  املرتشح مسجّ أن يكون  املتعلّق برضورة  يف مد دستورية الرشط 
واملنصوص عليها بالفصل 49 (مكرر) من القانون األسايس املتعلّق باالنتخابات واالستفتاء. كام أنّه ال 
يمكن هلذه املحكمة يف ظلّ عدم تركيز املحكمة الدستورية إيقاف النظر يف النزاع املاثل وإحالة اإلشكال 

الدستوري عليها عمال بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 124 من الدستور.

وحيث أنّ استبعاد القايض اإلداري من البتّ يف دستورية الرشط الترشيعي املتمثّل يف رضورة أن يكون 
ال يف نفس الدائرة التي سيرتشح هبا رغم عدم سابقية البتّ فيه من قبل القايض الدستوري  ح مسجّ املرتشّ
سيؤول بالرضورة إىل غياب كل رقابة قضائية عىل ذلك التضييق رغم ما له من تبعات متسّ من حرية 
مات دولة القانون، خاصة وأنّ دستور 27 جانفي/كانون الثاين 2014  ح األفراد وهو ما تأباه مقوّ ترشّ
ر،  أوجب عىل القايض صلب الفصل 49 منه محاية احلقوق واحلريات من أيّ انتهاك أو تضييق غري مربّ
كام أوجب عليه الفصل 102 ضامن علوية الدستور، وحيث تأسيسا عىل ما سبق ذكره فقد تعني إقرار 

اختصاص هذه املحكمة للنظر يف دستورية التقييد املذكور.

"مؤقتا" وظرفيا وينتهي  القوانني سيكون  أنّ قبول املحكمة اختصاص رقابة دستورية  ويبدو 
الذي  املحكمة  قضاء  لفقه  تطبيقا  وأيضا  الدستور  ألحكام  تطبيقا  الدستورية  املحكمة  تركيز  مع 
ا أنّ اهليئة الوقتية مل تنظر  ا تنتصب للبت يف مد دستورية قانون لسببني اثنني، إمّ يستشف منه أهنّ
ة القوانني. ورغم أنّ تطبيق نظرية  يف مرشوع القانون، أو لعدم  وجود هيكل خمتص لرقابة دستوريّ
القانون احلاجب تؤدي إىل نتائج سلبية جدا عىل احلريات واحلقوق باعتبار أنّ وجود قانون مقيد 
للحرية أو احلقوق من شأنه أن يغرق املنظومة القانونية بقرارات وأعامل إدارية تطبيقية له خمالفة 
ن القايض من إلغائها، ورغم ما اقتضاه الفصالن 49 و102 من الدستور،  للدستور دون أن يتمكّ
تلك  بالنظر يف دستورية  ل  الدستورية سيكون غري مؤهّ املحكمة  تركيز  اإلداري مع  القايض  فإنّ 
يف  بالنظر  سواها  دون  الدستورية  املحكمة  خصّ  الدستور  من   120 الفصل  أنّ  باعتبار  القوانني 
دستورية القوانني التي حتيلها عليها املحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد اخلصوم، 

بام تكون معه بقية مكونات السلطة القضائية غري مؤهلة للنظر يف دستورية القوانني.
لذلك، فإنه يف صورة دفع اخلصوم أمام أي جهاز قضائي بعدم دستورية قانون ما، فإنّ اجلهاز 
القضائي املعني سيكون جمربا عىل إحالة املسألة فورا عىل املحكمة الدستورية التي تتوىل البت فيها 
 2015 ل  األوّ ديسمرب/كانون   3 يف  املؤرخ   2015 لسنة   50 عدد  األسايس  القانون  ألحكام  طبقا 
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املتعلق باملحكمة الدستورية ضمن القسم الثالث من الباب الرابع املتعلق باختصاصات املحكمة 
الدستورية55. ويف هذه الصورة، فإنّ القايض املدفوع أمامه بعدم دستورية قانون ما سيكون ملزما 
بإحالة املسألة فورا عىل املحكمة الدستورية طبقا ألحكام الفصل 56 من القانون عدد 50 املشار 
إليه أعاله. وليس للقايض املتعهد بالقضية األصلية النظر حتى يف مد احرتام مذكرة الدفع بعدم 
املوقف  هذا  القانون. وجيد  ذات  من   55 بالفصل  عليها  املنصوص  الشكلية  ملوجباهتا  الدستورية 

أساسه فيام اقتضاه الفصل 59 من نفس القانون الذي ينص عىل ما ييل:

أعضاء  ثالث  من  ترتكب  أكثر  أو  خاصة  جلنة  رئيسها  من  بقرار  الدستورية  املحكمة   لد "حتدث 

التثبت يف مد احرتام مذكرة الدفع بعدم الدستورية  القانون توكل هلا مهمة  من ذوي االختصاص يف 
ملوجباهتا الشكلية واإلجرائية. 

بقبول  ا  إمّ القاضية  اقرتاحاهتا  الدستورية  املحكمة  لرئيس  املتقدمة  بالفقرة  املذكورة  اللجنة  ترفع 
اإلحاالت من الناحية الشكلية واإلجرائية أو رفضها".

الدستورية  بعدم  الدفع  مذكرة  احرتام   مد يف  البت  أنّ  املذكور  الفصل  قراءة  من  يتضح 
للشكليات املستوجبة قانونا موكول إىل جلنة خاصة حتدث بقرار من رئيس املحكمة الدستورية. 
وطاملا أنّ البت يف مد احرتام مذكرة الدفع بعدم الدستورية للشكليات موكول للجنة خاصة، 
فإنّه ليس للقايض املدفوع أمامه بعدم الدستورية التثبت يف مد احرتامها للشكليات املستوجبة 

باعتبار وجود هيكل آخر مكلف بذلك. إالّ أنه يبقى سؤال مطروح وهو التايل:

 هل أنّ اإلجراءات املتعلقة بمذكرة الطعن بعدم الدستورية قابلة للتصحيح أمام القايض املتعهد 
بالقضية األصلية؟ وهل يمكن للقايض اإلداري مثال مطالبة األطراف بتصحيح إجراءات املذكرة 
تذكري  أو  اإلدارية،  النزاعات  مادة  يف  عليه  دأب  ما  غرار  عىل  مثال  التعقيب   لد حمام  كتكليف 
بالتنصيصات  أو تذكريهم  أن يكون بمذكرة مستقلة،  الدستورية جيب  بعدم  الدفع  بأن  األطراف 

الوجوبية التي جيب أن تتضمنها مذكرة الطعن بعدم الدستورية؟

إنّ اإلجابة عن هذا السؤال أو األسئلة يبدو بالنفي ألنّ مطالبة القايض اإلداري عادة األطراف 
بتصحيح اإلجراءات إنّام يتعلّق بإجراءات يعود له اختصاص البت فيها  وتقدير مد احرتامها 
ا واحلال أنّ البت يف مد احرتام مذكرة الدفع بعدم  لإلجراءات كدعو جتاوز السلطة مثال. أمّ
الدستورية للقواعد الشكلية املستوجبة موكول للجنة خاصة باملحكمة الدستورية عىل النحو املبني 
أعاله، فإنه ليس للقايض املتعهد بالقضية األصلية مطالبة األطراف بتصحيح إجراءات ال يعود له 

55  ير األستاذ حممد كامل رشف الدين أنّ إقرار الدستور اختصاص املحكمة الدستورية بالنظر عن طريق الدفع يف دستورية القوانني "هو اختصاص 
جديد وحممود" إالّ أنه قد يطرح إشكاالت منها خاصة آثار اإلحالة املنصوص عليها بالفصل 66 من القانون والتي تؤدّي إىل إيقاف النظر يف القضية 
وما يمكن أن يؤدّي إليه الدفع بعدم الدستورية من انحراف باالجراءات بغرض مماطلة وتعطيل النظر يف النزاعات املعروضة عىل املحاكم باعتبار أنّ 

آجال البت يف القضية األصلية تعلق إىل حني البت يف املسألة التوقيفية.
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البت يف صحتها. وبذلك يتحول القايض املتعهد بالقضية األصلية إىل جمرد "صندوق بريد" يوجه 
عربه املتقايض طعنه بالدفع يف دستورية قانون ما إىل املحكمة الدستورية. 

بعدم  الدفع  ة  جديّ "غربلة"  مهمة  األصلية  بالقضية  املتعهد  القايض  تويل  فإنّ  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املختص،  الدستوري  اهليكل  من  القوانني  دستورية  مراقبة  سلطة  انتقال  منه  خيشى  ما  قانون  دستورية 
املحكمة الدستورية، إىل هيكل قضائي آخر وهو أمر يتعارض مع مقتضيات الفصل 120 من الدستور.56 
م، فإنّه ليس للقايض اإلداري اليوم االجتهاد والعمل عىل جتاوز تطبيق نظرية  وترتيبا عىل ما تقدّ
القانون احلاجب طاملا أنّ هناك قاضيا خمتصا بالنظر يف دستورية القوانني عن طريق الدفع. وهو أمر 

من شأنه أن حيدّ من اآلثار السلبية لتطبيق نظرية القانون احلاجب املبينة أعاله.
هذا اإلشكال قد يطرح أيضا أمام القايض املايل لكن ليس بنفس الشكل، باعتبار أنّ القايض 
املايل وبمناسبة النزاعات املعروضة عليه املتعلقة بتطبيق مقتضيات الفصل 98 من القانون األسايس 
صيغته  يف  واالستفتاء  باالنتخابات  املتعلق   2014 ماي/أيار   26 يف  خ  املؤرّ  2014 لسنة   16 عدد 
القديمة، سيكون أمام نصّ غري دستوري57طبق ما انتهت إليه اجللسة العامة ملحكمة املحاسبات 
ضمن تقريرها العام حول نتائج متويل احلملة االنتخابية الرئاسية لسنة 2014 املؤرخ يف 31 أوت/

آب 2015 طبق ما هو مبني باملؤطر أدناه.

"قد اقتىض الفصل 98 من القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014 أن تتوىل دائرة املحاسبات تسليط 

بإيداع  يقوم  الذي ال  عقوبة مالية تساوي مخسة وعرشين ضعفا لسقف اإلنفاق االنتخايب عىل املرتشح 
احلساب املايل لدهيا بعد التنبيه عليه وإمهاله ثالثني يوما.

ويتضح أنّ هذه العقوبة تتّسم بالرصامة إذ تتجاوز 19 مليون دينار بالنسبة إىل املرتشحني للدور األول 
من االنتخابات.

ويطرح ارتفاع مبالغ هذه العقوبة ورصامتها مسألة مد إمكانية تنفيذ قرارات الدائرة وهو ما يدعو 
إىل التفكري مستقبال يف مراجعة العقوبة املنصوص عليها بالقانون االنتخايب عىل نحو حيافظ عىل صبغتها 

الردعية دون أن يغفل رضورة التناسب بني املخالفة املرتكبة واجلزاء املستوجب".

وبعد تنقيح الفصل 98 املشار إليه أعاله بمقتىض القانون األسايس عدد 7 لسنة 2017 املؤرخ 
يف 14 فيفري/شباط 2017، تمّ التخفيف من العقوبة املسلطة عىل املرتشح الذي ال يقوم بإيداع 
احلساب املايل لد حمكمة املحاسبات من مخسة وعرشين ضعفا إىل عرشة أضعاف. ويف هذه احلالة 
حمكمة  أمام  املنشورة  النزاعات  عىل  القديمة  صيغته  يف  املذكور   98 الفصل  تطبيق  استبعاد  يتجه 

56  حول هذه املسألة واحلل املعتمد يف القانون الفرنيس يراجع حممد كامل رشف الدين، قانون مدين، مرجع مذكور أعاله، ص 95 و96.
57  الفصل املذكور يف صيغته القديمة خمالف ألحكام الفصل 49 من الدستور لعدم تناسب العقوبة املسلطة مع املخالفة املرتكبة وهي تتعلق بالتناسب 

يف مفهومه الضيق.
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املحاسبات واملتعلقة بانتخابات سنة 2014 والتي مل يتم البت فيها بعد وذلك عىل أساس أنّ النص 
اجلديد أرفق للمخالفني.

ويمكن للقايض تطبيق مقتضيات النص اجلديد تلقائيا ولو مل يتمسك بذلك اخلصوم باعتبار أنّ 
األمر يف هذه احلالة يتعلق بمجال تطبيق القانون الذي يعدّ من متعلقات النظام العام تثريه املحكمة 

وتتمسك به تلقائيا طبق ما هو مستقر عليه فقها وقضاء.

ك بمخالفته يف أيّ  "يعدّ جمال تطبيق القانون من متعلّقات النظام العام وجيوز بالتايل لألطراف التمسّ
دة إثارته تلقائيّا".58 و59 طور من أطوار التقايض ويمكن كذلك للمحكمة املتعهّ

باإلضافة إىل ذلك، فإنّ القايض بمناسبة بتّه يف املنازعات املعروضة عليه، وعىل غرار مبارشته لوظيفته 
د ولو  االستشارية، يتثبّت من رشط وضوح القانون أي يف وجوب أن يكون القانون متاحا للجميع.فقد أكّ
"رصحيا". واملقصود بعبارة  بصورة حمتشمة وغري مبارشة أنّ القانون الذي حيدّ من احلق جيب أن يكون 
رصيح يف سياق احلكم أن يكون واضحا وجليا ال لبس فيه وال يستوجب تأويال، وهو ما بينته املحكمة 

اإلدارية يف حكمها الصادر يف القضية عدد 150168 بتاريخ 2 جويلية/متوز 2018 املذكور أعاله.

"إنّ احلقّ يف التنقّل ومغادرة تراب الوطن يعدّ من احلقوق األساسية املكفولة لكلّ مواطن بموجب 
الفصل 24 من الدستور، والتي ال يسوغ تقييدها إالّ بموجب قانون رصيح... "60.

إالّ أنه جتدر اإلشارة أنّ فقه قضاء املحكمة اإلدارية مستقر بصورة عامة عىل رضورة أن تكون 
القايض هذا الرشط  ترتيبية واضحة ولئن مل يؤسس  أو  القانونية سواء كانت ترشيعية  النصوص 
عىل مقتضيات الفصل 49 من الدستور وإنام عىل مبدأ قانوين عام هو مبدأ األمان القانوين والثقة يف 
دت املحكمة بكل جالء أنّ الترشيع أو الرتاتيب جيب أن تكون واضحة عىل غرار  الترشيع.  فقد أكّ

ة أحكام منها احلكم موضوع املؤطر أدناه. ما بيّنته يف عدّ

ر يف قضاء هذه املحكمة أنّ مبدأ األمن القانوين والثّقة يف التّرشيع يقتيض أن تكون القواعد  "إنه من املقرّ
القانونيّة والرتتيبية التي تستند إليها اإلدارة يف عملها واضحة، وأن تلتزم األخرية بعدم تغيري حمتو هذه 
ذته أو  ا بالنّظر إىل حمتو اإلجراء الذي اختّ األحكام بطريقة فجئيّة كلّام تبنيّ أنّ هذا التغيري ليس رضوريّ

األهداف التي ترمي من خالله إىل حتقيقها"61.

ة يف القضيّة عدد 39906 بتاريخ 28جوان/حزيران 2012. 58  القرار الصادر عن اجللسة العامة القضائية باملحكمة اإلداريّ

 Sur l’application de ce principe dans la jurisprudence du C.E , voir Chapus (R) Droit du contentieux   59
administratif,  13ème édition, Paris, Monchrestien 1995,P 628 et s.

60  القضية عدد 150168 الصادرة عن الدائرة االبتدائية األوىل بتاريخ 2 جويلية/متوز 2018، م .ح  ضدّ وزير الداخلية ( غري منشور).
61  احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 128367 بتاريخ 10 جويلية/متوز 2015.
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يف هذه احلالة، لئن مل تؤسس املحكمة رشط وضوح الترشيع عىل الفصل 49 من الدستور، فإنه 
الصيغ  أو  الترشيعية  تطبيق األحكام  به الستبعاد  االستئناس  يمكن  ا ومهامّ  مفيدا جدّ يبقى سندا 
العملية هلا من نصوص ترتيبية أو قرارات غري واضحة والتي تنال أو تكرس قيودا عىل احلقوق 

واحلريات وتأويلها تأويال حيمي احلق واحلرية. 

لذلك يتجه يف خصوص هذا الرشط أن تؤسس املحكمة أحكامها عىل الفصل 49 من الدستور الذي يكفي 
ا بقية األسس فيتجه التخيل عنها باعتبار أن املحكمة جلأت هلا يف فقه قضائها  بذاته نظرا لقيمته الدستورية، أمّ

السابق لعدم وجود أحكام دستورية تفي بالغرض. 

ما ذكرناه أعاله هو  التناسب عىل نحو  اختبار  أنّ  باعتبار  إدارية،  بقرارات  األمر  تعلق  إذا  ا  أمّ
منهجية يعتمدها القايض اإلداري بمناسبة رقابته عىل أعامل اإلدارة ومد احرتامها ملبدأ الرشعية 
األعامل  تلك  مطابقة   مد من  ويتثبت  التميشّ  نفس  يعمل  القايض  فإنّ  مصادرها،  بمختلف 
 الصادرة عن اإلدارة للقاعدة األعىل، وهي القانون، أي إنّ القايض يف هناية األمر يتثبت من مد
وجود القيود بنصّ ترشيعي ومد احرتام األعامل الصادرة عن السلطة التنفيذية للقوانني، وهو ما 
بينته املحكمة يف عدة قرارات عىل غرار احلكم الصادر يف القضية عدد 150168 بتاريخ 2 جويلية/
متوز 2018 املبينة أعاله والذي بينت فيه أنّ القيود التي يمكن أن تسلطها السلطة التنفيذية وسائر 
اهليآت العمومية خاصة بمناسبة ممارستها لسلطتها الرتتيبية ال جيب أن يتجاوز ما هو حمدد بالقوانني 

الصادرة عن السلطة الترشيعية.
كام أوجب أن تكون تلك اإلجراءات والقرارات التي تتخذها السلط اإلدارية والتي حتدّ من 
املبينة  دته املحكمة يف عدة أحكام من ذلك احليثية  أكّ ممارسة احلقوق واحلريات واضحة وهو ما 

باملؤطر أدناه وذلك عىل غرار ما انتهى إليه فقه قضاء حمكمة العدل األوروبية يف عدة قرارات.62

مقتطف من الحكم الصادر في القضية عدد 1/19291  بتاريخ
30 ديسمبر/كانون ا®ّول 2010 63

العارض  ورشة  غلق  قرار  اختاذ  رت  برّ البلدية  أن  فيه  املطعون  القرار  إىل  جوع  بالرّ يتبنيّ  "وحيث 
املطعون فيه بعدم امتثال هذا األخري للرتاتيب اجلاري هبا العمل. 

 Voir notamment C.J.U.E, a�aires jointes n°C293/12 et C594/12, Digital Rights Ireland Ltdou" la cour a precisé  62
 que « Il résulte de ce qui précède que la directive 2006/24 ne prévoit pas de règles claires et précises régissant la
 portée de l’ingérence dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte. Force est donc de
 constater que cette directive comporte une ingérence dans ces droits fondamentaux d’une vaste ampleur et d’une
 gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par
 des dispositions permettant de garantir qu’elle est e�ectivement limitée au strict nécessaire ».
63   عيل ضد رئيس بلدية بوعرادة، فقه القضاء املحكمة اإلدارية سنة 2010، منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس 2013 ص 607.
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عى عليها بتعليل القرار املنتقد بعبارة "عدم امتثاله للرتاتيب  وحيث تر املحكمة أنّ اكتفاء اجلهة املدّ
باإلملام  للمدعي  الذي يسمح  والقدر  والكفاية  الوضوح  يكن من  مل  تعليل عام  العمل" هو  اجلاري هبا 

باألسباب التي حدت باإلدارة إىل اختاذه"64.

يف صورة احلال، ال يتعلق انتفاء الوضوح بالصيغة العملية للقرار الصادر عن اإلدارة، بل هو 
بام  الغلق  إلجراء  العملية  الصيغة  وضع  إىل  باإلدارة  دفع  الذي  اهلدف  ودقة  وضوح  عدم  نتيجة 
حيول دون التثبت من عدم النيل من جوهر احلق ثم يف طور ثان إجراء اختبار التناسب  بمختلف 

مكوناته: املالءمة والرضورة ثم التناسب يف معناه الضيّق.

ظ الترشيعي تقوم عىل املراحل التالية:  م أنّ منهجية القايض للتثبت من رشط التحفّ يتبني ممّا تقدّ

ستوري للتثبت يف مد إخضاعه للفصل 49 من الدستور. ال- تصنيف احلق وتكييفه وبيان سنده الدّ أوّ

ثانيا- التثبت من جود نصّ ترشيعي حيدّ من ممارسة احلق. 

ثالثا- التثبت من مد احرتام القانون للدستور عىل نحو ما بيناه أعاله، وهي رقابة استثنائية وظرفية.

ا بالنسبة إىل األعامل الصادرة عن السلطة التنفيذية65وخاصة منها األوامر احلكومية الرتتيبية، فإنّ القايض   أمّ
املتعلق بتوزيع االختصاصات بني جمال   65 49 والفصل  يتثبت من مد احرتامها للدستور وخاصة الفصل 

القانون والسلطة الرتتيبية العامة.

رابعا- التثبت من وضوح الترشيع واإلجراء أو القرار الذي حيدّ أو يقيّد ممارسة حق أو حرية.

ولكي تكون رقابة القايض اإلداري عىل هذا الرشط ناجعة وليست رقابة شكلية مقترصة عىل التثبت من جمرد 
مطابقة اإلجراء للقانون، يتجه أن تكون الرقابة مؤسسة أيضا عىل مضمون احلق وهتدف إىل تأمني التطابق بني 
الصيغ العملية واإلجرائية لتطبيق القيود املقررة قانونا مع اهلدف الذي من أجله تمّ إقرار القيد عىل نحو جيعلها 

قائمة عىل مستويني يف أغلب احلاالت: 

املستو األول: يتثبت فيه القايض من مد احرتام اإلجراء العميل التنفيذي املضمن بنصّ ترتيبي لإلجراء 
أو  لوظيفته االستشارية  اإلداري عند ممارسته  القايض  ينطبق عىل  الترشيعي، وهذا  بالنص  التقييدي كيفام ورد 

بمناسبة النزاعات اإلدارية أو االنتخابية.

64  وهو أمر استقر عليه فقه قضاء املحكمة اإلدارية يف مادة تعليل املقررات اإلدارية، يراجع مثال احلكم االبتدائي الصادر يف القضية 1/14580 الرشكة 
ل 2010، فقه القضاء املحكمة اإلدارية سنة 2010 املذكور  الوطنية لالتصاالت ضدّ رئيس بلدية تونس شيخ املدينة بتاريخ 31 ديسمرب/كانون األوّ
أعاله ص609 .كام بينت املحكمة يف فقه قضائها املتواتر معنى وضوح التعليل بأنه "وحيث أنه من املستقر عليه فقها وقضاء أنّ التعليل ال يتحقق إالّ 
متى كان املقرر التأديبي عىل درجة من الوضوح يكون معها العون املدان عىل بينة من املآخذ املوجهة إليه حتى يتيرس له الوقوف عىل وسائل الدفاع 
املتاحة يف شأهنا وترجيح أنسبها حلامية مصاحله"، احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد 27358 بتاريخ 6 نوفمرب/ترشين الثاين 2010، وزير 

الرتبية ضد عبد العزيز، املرجع املذكور أعاله ص 430 .
65  املقصود هنا القرارات اإلدارية بمختلف أشكاهلا وأصنافها.
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املستو الثّاين: يتثبت القايض من مد احرتام اإلجراء التطبيقي للحدّ والذي يمكن أن يكون قرارا إداريا 
فرديا مهام كان شكله رصحيا أو ضمنيا أو شفويا أو عمال ماديا عدم زيغه عن القيد الترشيعي واهلدف منه. وهذه 

الرقابة بمستوييها هي باألساس رقابة عىل السند القانوين لإلجراء التطبيقي للحد.

الدستور بصورة  49 من  الفصل  الترشيعي بمختلف مكوناته عىل  التحفظ  التثبت من رشط  يتجه تأسيس 
رصحية وهو أساس ذو قيمة دستورية يغني عن بقية األسس.

يتجه عدم قرص رشط التحفظ الترشيعي عىل احلقوق الواردة رصاحة بالدستور، بل يتجه إعامل هذا الرشط 
حتى عىل احلقوق واحلريات التي مل يتمّ التنصيص عليها رصاحة بالدستور عىل غرار حرية الصناعة والتجارة.

واالجراءات  األعامل  وناجعة عىل  رقابة حقيقية  أجل  من  احلاجب  القانون  نظرية  التخيل عن  يتجه كذلك 
اإلدارية التنفيذية للقيود واحلدود عىل احلقوق واحلريات.

القسم الّثاني - كيف يتثبت القاضي من شرط عدم النيل
من جوهر الحق؟

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

ة  ويعترب جوهر احلق أو احلرية اجلزء الوازن من احلق أو احلرية الذي ال يمكن ألي منفعة عامّ
أن تربر احلدّ منه.66

ويعني أيضا أنّ القانون املحدد للضوابط املتصلة باحلقوق واحلريات ال جيب أن يفيض إىل تشوهيها 
لطة  السّ ل  لدرجة أهنا ختتفي ويفقد تكريسها أي معنى أو جدو. فحامية جوهر احلق أو احلرية حتمّ
الترشيعية التزاما وواجبا بأن تكون أعامهلا الترشيعية املنظمة للحقوق واحلريات ال متثل انتهاكا صارخا 

وجسيام لتلك احلقوق واحلريات لدرجة إفراغها من حمتواها عىل نحو حيول دون إمكانية ممارستها.67
ويقوم مبدأ عدم النيل من جوهر احلقّ "عىل افرتاض ضمني بانطواء كلّ حق عىل جوهر يتعلق 
رات التي  بالكرامة اإلنسانية ال يمكن االنتقاص منه وال تربير االنتهاكات التي تطاله بأيّ من املربّ

تكون مقبولة عندما تتسلط عىل جمال ممارسة احلق ".68 

البلدان العربية، دراسة  66  يراجع عبد املنعم كيوة، القيود الدستورية يف حتديد القانون لضوابط احلقوق واحلريات األساسية يف الدساتري احلديثة يف 
مقارنة، املنظمة العربية للقانون الدستوري، الكتاب السنوي 2016/2015 تونس، 2017 ص 142.

 Intervention du professeur Xavier PHILIPE dans le colloque tenu à Gammarth (Tunis) le 27 et 28 novembre  67
 2014, 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 ».  p.
23 et ss. Rapport disponible sur le site: http://democracy-reporting.org/�les/rapport_article_49_1.pdf.
68  خالد املاجري، ضوابط احلقوق واحلريات، تعليق عىل الفصل 49 من الدستور التونيس، منشورات املؤسسة الدولية للديمقراطية واإلنتخابات، 

تونس 2017، ص77.
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يّات املضمونة بموجب نصوص  من جهتها، اعتربت املحكمة اإلدارية أنّ حقوق اإلنسان واحلرّ
الغري  حقوق  الحرتام  تُتخذ  قوانني  بمقتىض  إال  ملامرستها  ضوابط  توضع  أن  يمكن  ال  قانونية 
ولصالح األمن العام عىل أن ال تنال تلك الضوابط من جوهر احلقوق واحلريّات وال يمكن لذلك 
ة  وضع قيود عىل تلك احلريّات إال بموجب قانون رشط أن يكون اهلدف منه حتقيق املصلحة العامّ

 69. وأن ال يمسّ من جوهر ذلك احلقّ
فت املحكمة يف فقه قضائها املساس بجوهر احلق بأنه إفراغ للحق من حمتواه كام ييل: وقد عرّ

"طاملا كان احلقّ يف التعليم مندرجا ضمن زمرة احلقوق األساسية لإلنسان، فإنّ تسليط عقوبة الرفت 
سات التعليمية العمومية يعدّ تقييدا هلذااحلق وإفراغا ملحتواه"70. النهائي من مجيع املؤسّ

يتبنيّ من احليثية املبينة أعاله أنّ القايض استعمل عبارة "إفراغا ملحتواه" للتعبري عن أنّ اإلجراء 
بمجال  أساسا  تتعلق  احلق  جوهر  عىل  الرقابة  ألنّ  دقيقة  غري  عبارة  وهي  احلق،  جوهر  من  نال 
وبمستو محاية احلق وليس بمضمون وحمتو احلق يف حد ذاته. لذا يتجه اعتامد عبارة جوهر احلق 

عىل نحو ما نصّ عليه الفصل 49 من الدستور.
ملا  وأوضح  أدق  بصورة  احلق  جوهر  فت  وعرّ الغموض  ذلك  اإلدارية  املحكمة  جتاوزت  وقد 
التّشديد يف إجراءات ممارسته عىل نحو  اعتربت أنّ املساس بجوهر احلق هو النفي التام للحق أو 

يؤدّي إىل استحالة ممارسته طبق ما يبنه املؤطر أدناه.

"وحيث خيلص من األحكام سالفة الذكر أن وضع القيود عىل احلقوق واحلريات األساسية ال يكون 
النيل من جوهره أي أن ال  القيد املوظف عىل احلق إىل  إال بموجب قوانني أساسية ...ودون أن يفيض 

د يف رشوط ممارسته بام يستحيل معه ممارسته"71. يؤدي إىل نفيه متاما أو يشدّ

خمتلف  عىل  التطبيق  وسهولة  بالوضوح  يتّسم  احلق  جلوهر  أعاله  املبينة  احليثية  تضمنته  ما  إنّ 
. احلقوق واحلريات كام أنّه يمكن القايض من التثبّت بصورة أفضل من رشط املساس بجوهر احلقّ
ة، أنّه بالنظر إىل اختالف مضامني احلقوق واحلريات وكيفية  كذلك ما يمكن مالحظته بصورة عامّ
ممارستها واختالف الترشيعات املنظمة ملامرستها واحلدّ منها72، فإنّه ال يمكن القول بوجود منهجية 

69  احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 126863 بتاريخ 18 مارس/آذار 2014.
70  احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 154505 بتاريخ 22 جانفي/كانون الثاين  2019.

71    القرار الصادر يف مادة توقيف التنفيذ يف القضيتني عدد 4105408 و4105496 بتاريخ 12 جانفي/كانون الثاين 2012.

 Les mesures limitatives se distinguent des mesures de concrétisation des droits, qui encadrent leur exercice de»  72
 manière à les favoriser, mais aussi des mesures d’aménagement, qui introduisent les droits dans la vie juridique
 pour qu’ils puissent e�ectivement être exercés. La limitation a, quant à elle, une in�uence directe sur le champ
 d’application matériel d’un droit. Elle engendre une restriction des prérogatives reconnues à ses béné�ciaires.
 Le droit canadien illustre cette distinction. La Cour suprême retient la quali�cation de limitation à un droit
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دة للرقابة عىل رشط عدم النيل من جوهر احلق، بل إنّه يمكن القول أنّ القايض اإلداري يتثبت  موحّ
من مد النيل من جوهر احلق حالة بحالة حسب طبيعة اإلجراء والقيد املسلط عىل ممارسة احلق 
أو احلرية وظروف ومالبسات كل قضيّة . ويتجه أن يأخذ بعني االعتبار تباين مستويات ودرجات 
احلامية الالزمة لكل حق أخذا بعني االعتبار طبيعة احلق وبحسب متثل السلط العمومية والقايض 

ألمهية احلقوق واحلريات يف دولة مدنية ديمقراطية والقيم األساسية التي تقوم عليها.
إالّ أنّ ذلك ال ينفي وجود مراحل يتّبعها القايض تتمثل أساسا يف الوصف الواقعي لإلجراء 
الذي ينال من احلق (الفقرة األوىل) لينتهي يف مرحلة ثانية إىل التكييف القانوين للحدّ ومد مساسه 

وتأثريه يف جوهر احلق (الفقرة الثانية).

الفرع ا®ّول - الوصف الواقعي الدقيق للّتدبير أو اجراء

األوىل  اخلطوة  يعترب  اختاذه73،  الغاية من  احلاالت  والواقعي لإلجراء، ويف بعض  الوصف  إنّ 
التي يقوم هبا القايض، وهو منهج يتبعه القايض سواء تعلق األمر بمامرسته لوظائفه االستشارية، 

أو بخصوص النزاع اإلداري، أو النزاع االنتخايب.

الفقرة ا®ولى - في الماّدة االستشارية 

صها ودراستها، يتبنيّ أنّ املحكمة مل تستعمل  يف أغلب احلاالت، عىل األقل التي أتيح لنا تفحّ
يمكن  وإنّام  الدستور،  من   49 بالفصل  عليها  املنصوص  احلق"  "جوهر  عبارة  رصحية  بصورة 
املحكمة  تعهد  بمناسبة  احلق  عىل  املسلط  االنتهاك  جسامة  وحسب  السياق  حسب  استنتاجها 

استشاريا، وهو ما سنأيت عىل بيانه من خالل بعض األمثلة أدناه.
بضبط  يتعلّق  حكومي  أمر  بمرشوع  املتعلّق   2014/16657 عدد  االستشاري  الرأي  بمناسبة 
النظام األسايس اخلاص بسلك األخصائيني النفسانيني الرسيريني االستشفائيني، الحظت املحكمة 
تب املنصوص عليها بالنظام األسايس اخلاص بسلك األخصائيني  أنّ إمكانية الرتشح إلحد الرّ
لة للحاصلني عىل شهادة املاجستري املهني ومل تكن  النفسانيني الرسيريني االستشفائيني كانت خموّ
لة يف نفس الوقت للحاصلني عىل شهادة ماجستري البحث، وأحدثت اإلدارة بذلك نوعا من  خموّ

التمييز بني الشهادتني74، فقد اعتربت املحكمة يف وصفها لإلجراء أنه يتمثل يف ما ييل:

 garanti uniquement lorsque la mesure restreint sa portée. A défaut, les critères inscrits à l’article premier de la
 « Charte canadienne des droits et libertés, relatifs aux conditions de limitation, n’ont pas vocation à s’appliquer
  Pauline GERVIER, La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public, thèse, Université
Montesquieu – Birdeaux IV , p. 34 et 35.
73  بمناسبة تثبت القايض يف مد مساس اإلجراء بجوهر احلق، ال ينظر دائام يف الغاية من اإلجراء ألهنا تصبح عنرصا ثانويا، فاملهم هو مد اعتبار 

اإلجراء إفراغا للحق من حمتواه برصف النظر عن الغاية.
74  احلق املنتهك يف صورة احلال هو احلق يف العمل واحلق يف املساواة.
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حني  املرتشّ عىل  استشفائي  رسيري  نفساين  كأخصائي  االنتداب  إمكانية  املستشرية  اجلهة  "قرص 
املتحصلني عىل شهادة  دون  معادلة  أو شهادة  التطبيقي  النفس  املهني يف علم  املاجستري  لني عىل  املتحصّ

ماجستري البحث..."75.

اإلدارة مساسا  الصادر عن  العمل  اعتبار   قياس مد للمرحلة األوىل من  وهو يشكل إعامال 
بجوهر احلق، واملتمثلة يف الوصف الواقعي للتدبري الذي اختذته اإلدارة.

ويف مناسبة أخر، كيّفت املحكمة اإلجراء الذي تعتزم اإلدارة اختاذه والذي يمكن أن يكون 
الفرتة  األعوان املرضبني عن  أجر  اإلدارة من  اقتطاع  يتمثل يف  بأنّه  ينال من حق اإلرضاب  ا  حدّ

املوافقة ملدة توقف العمل.76

الفقرة الثانية - في ماّدة النزاعات ادارية

تتجىلّ هذه املرحلة أكثر بمناسبة تعهد القايض بالبت يف النزاعات اإلدارية، وهي تعدّ مرحلة 
أساسية عند رقابته وتقديره ملد مساس اإلجراء الصادر عن اإلدارة  بجوهر احلق املعني. 

تعهده  بمناسبة  اإلداري  القايض  منهجية  بني  اختالف  وجود  عدم  رغم  أنه  اإلشارة  جتدر 
وهذا  النزاعات،  لقايض  بالنسبة  أبسط  تعترب  املرحلة  هذه  فإنّ  النزاعية،  أو  االستشارية  بامللفات 
يعود باألساس إىل أنّ القايض ملا يتعهد بامللفات االستشارية يتوىل بنفسه إثارة اإلشكاالت القانونية 
خاصة بالنسبة لألوامر الرتتيبية، وبدرجة أقل االستشارات اخلاصة التي عادة ما يكون اإلشكال 
ا قايض النزاعات، فإنّه يتوىلّ الوصف  القانوين فيها مطروحا بصورة مسبقة من اجلهة املستشرية. أمّ
إشكاالت  من  عليه  يطرح  ما  طبق  دقيقة  بصورة  اختاذه  من  والغاية  اإلجراء  أو  للتّدبري  الواقعي 

ة فرضيات: قانونية، لذلك يتوىلّ هذه املرحلة انطالقا من عدّ
نته من وقائع  الفرضية األوىل: يتوىل الوصف الواقعي لإلجراء أو التدبري من العريضة وما تضمّ

ومطاعن وطلبات إذا كانت العريضة واضحة.77 
الفرضية الثانية: وهي التي تكون فيها العريضة والطلبات غامضة، فإنّه عىل القايض يف مرحلة 

75  مل يتم نرش االستشارة كاملة وإنّام حتصلنا فقط عىل املبدأ الذي أقرته املحكمة بمناسبة تلك االستشارة، لذلك ال يمكن التثبت من مد إيراد اجلهة 
أنّ  ة  بيان اهلدف من ذلك احلدّ خاصّ الوثيقة كانت خالية من  أنّ  يتمّ يف وثيقة رشح األسباب. ونعتقد  املستشرية للهدف من ذلك احلدّ عىل احلق 

املحكمة مل تناقشه، إذ لو بينت اإلدارة اهلدف من احلدّ من مبدأ املساواة لتولت املحكمة مناقشته.
املجلس  اعتمده  الذي  التميش  نفس  تقريبا  وهو  املرضبني،  األعوان  أجور  من  االقتطاع  رشعيّة   مد حول   2014/640 عدد  خاصة  استشارة    76
الدستوري يف عدة مناسبات مع اإلشارة بكل وضوح إىل رشط املساس من جوهر احلق، ومنها الرأي عدد 14-2008 بخصوص مرشوع قانون 
يتعلق باملوافقة عىل اتفاقية الضامن االجتامعي بني اجلمهورية التونسية واجلمهورية الربتغالية بالتأكيد عىل ما ييل: "وحيث استثنى هكذا هذا الفصل 
املنتفعني الذين يقيمون عىل تراب دولة ال تربطها بالدولتني املتعاقدتني اتفاقية يف جمال الضامن االجتامعي من رصف املنافع مبارشة لفائدهتم يف هذه 
احلالة. وحيث أن رصف املنافع يشكل عملية مادية تقترص عىل إيصاهلا إىل املستفدين سواء مبارشة أو عن طريق حتويلها مما جيعل هذا االستثناء ال 

يمس من جوهر احلق يف استحقاق املنافع املذكورة".
77  يتعلق جزء هام من هذه الفرضية بقرارات الرفض الضمني.
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أوىل االجتهاد لتحديد الطلبات احلقيقة للدعو، ثمّ يتوىل وصف التدبري أو اإلجراء.78
وأهدافه  اإلجراء  أو  للتدبري  الواقعي  الوصف  عملية  القايض  يتوىل  أحيانا  الثالثة:  الفرضية 
دون  الرصحية  القرارات  احلال  بطبيعة  هتمّ  فرضية  وهي  فيه،  املطعون  القرار  نسخة  من  انطالقا 

القرارات الضمنية.
وقد تولت املحكمة تقريبا إعامل هذه املرحلة يف خمتلف النزاعات التي طرحت عليها.

ل القايض اإلداري هذه املرحلة يف قراره املبدئي "الغرفة النقابية  بط اإلداري، أصّ ة الضّ ففي مادّ
الدقيق  للوصف  منها  وإعامال  والتجارة80.  الصناعة  حرية  بمبدأ  اإلشهار"79املتعلق  لرشكات 

لإلجراء املتخذ وأهدافه، اعتربت أنّ اإلجراء يتمثل يف ما ييل:

شوارع  من  والصناعية  التجارية  اإلشهارية  الالفتات  من  العديد  بإزالة  يقيض  لقرار  اإلدارة  "اختاذ 
املدينة ومنع الرتخيص يف انتصاهبا من أجل تكاثرها بالطريق العام وملساسها بمظهر املدينة ومجاهلا".

به من وضوح  يف حتديد اإلجراء  اتسم  ملا  املرحلة نظرا  يعترب نموذجا جيدا إلعامل هذه  وهو 
ل  وحتديد الغاية واهلدف منه، وهو ما من شأنه أن ينعكس إجيابا عىل بقية املراحل باعتباره سيسهّ
فيام بعد عملية التكييف القانوين لإلجراء وتنزيله يف إطاره القانوين وتطبيق القواعد القانونية عليه 

 . والتثبت من مد مساسه بجوهر احلقّ
عليه  املنصوص  مغادرته  يف  واحلق  الوطن  داخل  التنقل  بحرية  املتعلّق  احلق  خصوص  يف  ا  أمّ
بالفصل 24 من الدستور، فقد وصفت املحكمة اإلجراء الذي اختذته اإلدارة بصورة دقيقة وهو 

مثال جيد حيتذ به كام هو مبني يف املؤطر أدناه.

"اختاذ وزير الداخلية إلجراء حدودي يقيض بإخضاع كل مسافر أجنبي تعلقت به قضايا جنائية إىل 
تفتيش دقيق عند عبوره للحدود..."81.

وقد اعتمدت املحكمة نفس التميش بالنسبة إىل احلق يف الثقافة وحرية اإلبداع املنصوص عليهام 
بالفصلني 31 و 42 من الدستور، إذ وصفت املحكمة اإلجراء بأنه يتمثل يف ما ييل:

127875 بتاريخ  دته املحكمة يف فقه قضائها املستقر، إذ بينت عىل سبيل الذكر ال احلرص يف احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد  78  وهو ما أكّ
مة إليه من  03 أفريل/نيسان 2015 أنّه "لئن كانت األصول العامة املسلّم هبا يف فقه املرافعات اإلدارية توجب عىل القايض التقيّد بالطلبات املقدّ
د الطلبات أو  اخلصوم، فإنه من الثابت أيضا أنّ تكييف الدعو وبيان حقيقة ما يطلبه األطراف إنام خيضع الجتهاد القايض الذي يتوىلّ يف حالة تعدّ
مة  روها وذلك عرب تقيصّ تلك اإلرادة انطالقا من طبيعة الدعو ومن التقارير املقدّ غموضها حتديد الطلبات احلقيقية التي قصدها األطراف وحرّ

بمناسبتها".
79  القضية عدد451 بتاريخ 15 فيفري/شباط 1981.

80  مل يتم التنصيص عىل هذا املبدأ يف دستور سنة 2014 رغم إقراره يف فقه القضاء (اإلداري والدستوري)، يراجع حول املسألة  حممد رضا جنيح، 
املرجع السابق ، ص. 259.

ل 2015. 81  احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 129416 بتاريخ 31 ديسمرب/كانون األوّ
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"منع وايل قبيل رشكة "سينتيليفلم" من تصوير بعض املشاهد من فيلم سينامئي داخل مؤسسة تربوية 
ومركز صحة أساسية يف منطقة قرص غيالن من معتمدية دوز الشاملية"82.

الصادرة   154505 القضيّة عدد  بمناسبة  املحكمة  تولت  فقد  التعليم،  باحلق يف  يتعلّق  فيام  ا  أمّ
بتاريخ 22 جانفي/كانون الثاين 2019 وصف اإلجراء بأنه يتمثل يف ما ييل:

يف  املاجستري  من  الثانية  بالسنة  طالبة  ترسيم  بتونس  السياسية  والعلوم  احلقوق  كلية  عميد  "رفض 
القانون العام"83.

تعترب هذه املرحلة هامة جدا يف حتديد مآل بقية املراحل. لذلك فهي تستوجب دقة ووضوحا من القايض ألنه 
يتم من خالهلا حتديد نطاق وموضوع الدعو وما يرتتب عنه من حتديد اإلطار القانوين للعمل أو اإلجراء ونطاق 

الرقابة عليه، لذلك يتجه عىل القايض املتعهد إعامل الدقة والوضوح الكامل يف هذه املرحلة.

الفقرة الثالثة - في ماّدة النزاعات االنتخابية 

اعتمدت املحكمة نفس التميشّ الذي اعتمدته سواء يف املادة االستشارية أو بمناسبة املنازعات 
اإلدارية. إذ بمناسبة تعهدها بالنزاعات االنتخابية التي تعرضت فيها إىل رشط عدم املساس بجوهر 
احلق، تتوىلّ الوصف الواقعي الدقيق للتّدبري أو اإلجراء سواء كان صادرا عن السلطة الترشيعية -أي 

القانون- أو صادرا عن اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات يف إطار ما أوكله هلا الدستور والقانون.
جويلية/متوز   2 بتاريخ  انتخايب  20181005/نزاع  عدد  القضية  يف  الصادر  احلكم  وبمناسبة 
يف  واملمثل  االنتخاب  يف  للحق  املرشع  عن  الصادر  احلدّ  وصف  الوقت  نفس  يف  تولت   ،2018
ح هبا،كام تولّت قبل ذلك  ال يف الدائرة االنتخابية التي سيرتشّ ح مسجّ رشط وجوب أن يكون املرتشّ

وصف العمل الصادر عن اهليئة الفرعية لالنتخابات تونس 2 واملتمثل يف ما ييل:

 2018 فيفري/شباط   28 بتاريخ   2 بتونس  لالنتخابات  الفرعية  اهليئة  رئيس  عن  ادر  الصّ القرار 
ح قائمة "باردو يف عينينا " لالنتخابات البلدية بدائرة باردو84. والقايض برفض مطلب ترشّ

82  قرار توقيف التنفيذ الصادر عن رئيس الدائرة االبتدائية املتفرعة عن املحكمة اإلدارية بقابس حتت عدد 09200012 بتاريخ 05 نوفمرب/ترشين 
الثاين 2018.

83  سنر أدناه بمناسبة دراسة املرحلة الثانية من التثبت يف مد املساس بجوهر احلق أنّ املحكمة انتهت بمناسبة القضية املاثلة إىل أنّ منع الرتسيم  
ل مساسا بجوهر احلق يف التعليم. املذكور شكّ

بداية من  بلدية وباختالف مراحلها  أو  أو ترشيعية  رئاسية  االنتخابية سواء كانت  النزاعات  تقريبا يف  املحكمة  اعتمدته  الذي  التميش  نفس  84  وهو 
ل 2014. الرتشح وصوال إىل النتائج، من ذلك القضية عدد  201430006 بتاريخ 10 أكتوبر/ترشين األوّ

الفقرة الثالثة - في ماّدة النزاعات االنتخابية 
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بعد فراغ  القايض من املرحلة األوىل للوصف الواقعي الدقيق للتّدبري أو اإلجراء، فإنه يتوىلّ 
تكييف ذلك اإلجراء وبيان مد مساسه من جوهر احلق.

الفرع الثاني - التكييف القانوني لÇجراء وبيان مدى مساسه وتأثيره في جوهر الحق

يتوىلّ القايض يف هذه املرحلة التثبّت من مد اعتبار التّدبري أو اإلجراء بمثابة احلدّ من احلقّ أو 
ة يف مرحلة أوىل، ليتوىلّ فيام بعد بيان هل أنّ هذا احلدّ وصل يف مداه إىل إفراغ احلقّ من حمتواه،  احلريّ
إعاقته   ومد عليه  املسلط  االنتهاك  طبيعة  وحسب  احلق  وحسب  بحالة  حالة  ذلك  يف  ويتثبت 
وتعطيله ملامرسة احلق، وهو منهج اعتمده القايض سواء بمناسبة ممارسته لوظائفه االستشارية أو 

بمناسبة النزاع اإلداري أو النزاع االنتخايب.

الفقرة ا®ولى - في الماّدة االستشارية 

 ومد لإلجراء  القايض  تكييف  بمناسبة  نواصل  فإنّنا  ومرتابطا،  منطقيا  التميش  يكون  حتى 
ا للحق ثم مد اعتباره مساسا من جوهر احلق باالعتامد تقريبا عىل نفس األمثلة التي  اعتباره حدّ
تمّ ذكرها أعاله فيام يتعلق بالوصف الواقعي الدقيق للتّدبري أو اإلجراء والغاية من اختاذه باعتبار 

أنّ هذه املرحلة هي النتيجة املنطقية للمرحلة السابقة.
املرضبني  األعوان  أجر  من  اإلدارة  اقتطاع  أنّ  اعتبار   ومد اإلرضاب  حقّ  خصوص  ففي 
أنّ  ضمنيا  املحكمة  دت  أكّ اإلرضاب،  حق  بجوهر  مساسا  العمل  توقف  ملدة  املوافقة  الفرتة  عن 
ا وال تقييدا عىل حق اإلرضاب وهو ال يمثل مساسا بجوهر احلق  ذلك اإلجراء ال يشكل ال حدّ
باالستناد إىل املنظومة القانونية املكرسة واملنظمة حلق اإلرضاب85، وانتهت املحكمة إىل تكريس 

املبدأ املضمن باملؤطر أدناه.

إىل  جوع  بالرّ أنه"يتبنيّ  املحكمة  فيها  بينت  والتي  املرضبني  األعوان  أجور  من  االقتطاع  رشعيّة   مد حول   2014/640 عدد  خاصة  استشارة    85
"احلقّ النّقايبّ بام يف ذلك حقّ اإلرضاب مضمون"، وأنّ ممارسة هذا احلقّ تقتيض عمال بأحكام الفصل 49 من  ستور أنّ أحكام الفصل 36 من الدّ
وابط إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية  د ضوابط ممارسة هذا احلقّ بام ال ينال من جوهره و"ال توضع هذه الضّ ستور سنّ قانون حيدّ الدّ
التّناسب بني هذه  ة وذلك مع احرتام  ة أو اآلداب العامّ ة العامّ فاع الوطني أو الصحّ الدّ وهبدف محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات النظام العام، أو 
ولة، فإنّ األحكام الواردة باملنظومة  وابط وموجباهتا...". وبالتّايل، ويف غياب نصّ قانوين ينظّم كيفيّة ممارسة حقّ اإلرضاب بالنّسبة إىل أعوان الدّ الضّ
ة زمنيّة مضبوطة  بأنّه تعطيل العمل ملدّ ف  الّذي يعرّ . وعليه فإن اإلرضاب  النّافذة تبقى ملزمة ما مل تتعارض مع جوهر ممارسة هذا احلقّ القانونيّة 
ا للعمل وختلّيا عن ممارسة املهام املوكولة إىل العون  سعيا لتحقيق مصالح نقابية و بغضّ النظر عن مد رشعيّته، فإنّه بطبيعته تلك يعدّ تركا إراديّ
ة املنطبقة عليه والتي تفتح له احلقّ يف  ادس من قانون الوظيفة العمومية وكذلك األنظمة األساسية اخلاصّ العمومي واملنصوص عليها بالفصل السّ
ر اقتطاع  املرتّب. وطاملا أن القاعدة يف املحاسبة العمومية هي استحقاق األجر بمقدار العمل املنجز، فإن عدم إنجاز أيّ عمل خالل اإلرضاب يربّ
ة وال يمكن أن تعدّ تعطيال ملامرسة حقّ اإلرضاب باعتبارها توازن بني  املبالغ املوافقة لفرتة التوقّف عن العمل و هي قاعدة حماسبية ال تعدّ عقوبة إداريّ
ف يف األموال العمومية واحلرص عىل عدم  ل بقرار حقّ اإلرضاب (الفصل 36) يف حني يتعلّق الثّاين بحسن الترصّ فصلني من الدستور يتعلّق األوّ
ة ذات العالقة يف صورة  ستوريّ إهدارها و ضامن استمرارية املرفق العام (الفصل 10 و الفصل 15). وعليه، فإنّ اإلدارة تكون حمرتمة لألحكام الدّ
ة اإلرضاب رشيطة أن ال يكون هذا االقتطاع آليّا  ام االنقطاع عن العمل لألعوان املعنيّني بعنوان عمل غري منجز خالل مدّ اقتطاع النسبة املعادلة أليّ
ة العمل املنصوص  ا وذلك بأن يسلّط االقتطاع حرصا عىل األعوان الذين امتنعوا بمقتىض اإلرضاب عن إنجاز العمل املكلّفني به خالل مدّ أو عامّ

لك الّذي ينتمي إليه. اتيب املنظّمة لتوقيت العمل باإلدارات العموميّة كلّ حسب السّ عليها بمختلف الرتّ
س عىل غرار القضاء اإلداري التونيس رشعية االقتطاع من  وجتدر اإلشارة يف هذا املستو إىل أنّ فقه القضاء اإلداري و الدستوري املقارن قد كرّ
أجور األعوان املرضبني متى ثبت عدم إنجازهم للواجبات املحمولة عليهم باعتباره ال يعدّ عقوبة وإنّام إعامال للقاعدة املحاسبية املتمثّلة يف التّأجري 

عىل قدر العمل املنجز.

الفقرة ا®ولى - في الماّدة االستشارية 
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"اقتطاع اإلدارة من أجر األعوان املرضبني عن الفرتة املوافقة ملدة توقّف العمل ال ينال من جوهر احلق 
يف اإلرضاب املضمون بالفصل 36 من الدستور".

إنّ ما انتهت إليه املحكمة يعترب متوافقا مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور وخاصة مع رشط 
، وهو أيضا موقف مكرس يف فقه القضاء املقارن باعتبار أنّ االقتطاع من  عدم النيل من جوهر احلقّ
األجر اليفيض إىل حرمان املوظف من ممارسة حق اإلرضاب القانوين كمستو عال من أشكال 
النضال النقايب. فاإلرضاب القانوين (الرشعي) يعدّ إستثناء لواجب أداء العمل وحيول دون إثارة 
التتبعات التأديبية نتيجة التوقف ورفض تأمني العمل. ويتجه أيضا اعتامد التحليل القانوين املبني 
بنص االستشارة املذكورة أعاله يف مادة النزاعات اإلدارية، كام يتجه أيضا تكريس املبدأ وتوضيحه 

أكثر استنادا إىل مقتضيات الفصل 49 من الدستور بصورة مبدئية. 

الفقرة الثانية - في ماّدة النزاعات ادارية

اعتمدت املحكمة نفس التميش الذي اعتمدته يف املادة االستشارية، إذ بعد الوصف الواقعي 
لإلجراء، تتوىل املحكمة تكييفه قانونيا: 

ل مساسا بجوهر احلق؟ ا وانتهاكا ملامرسة احلق أو احلرية؟ وإىل أيّ مد يشكّ هل يشكل حدّ

انتهت املحكمة يف قرار  ففي مادة الضبط اإلداري، وبخصوص مبدأ حرية الصناعة والتجارة، 
الغرفة النقابية لرشكات اإلشهار املذكور أعاله أنّ اختاذ اإلدارة قرارا يقيض بإزالة العديد من الالفتات 
اإلشهارية التجارية والصناعية من شوارع املدينة ومنع الرتخيص يف انتصاهبا ينال من حرية الصناعة 
دت ضمنيا أنّ الصبغة العامة لقرار  والتجارة، وبالتايل فهو قيد وحدّ من ممارسة احلق املعني. كام أكّ

ت من جوهره. إذ بيّنت املحكمة أنه:  اإلزالة قد أفرغت املبدأ واحلق من مضمونه وبالتايل مسّ

وعدم  الالفتات  هذه  كلّ  إزالة  يستدعيان  ومجاهلا  املدينة  مظهر  أنّ  القضية  أوراق  من  يستنتج  "ال 
الرتخيص يف انتصاهبا بمختلف مناطق العاصمة. وحيث أنّ الصبغة العامة التي يكتسبها القرار املنتقد 

ة التجارة والصناعة". بدون أيّ سبب رشعي جتعله يمسّ بمبدأ حريّ

ا، حيث يُستنتج منها أنّ اإلجراءات اإلدارية  إنّ ما تضمنته احليثية باإلطار أعاله تعترب مهمة جدّ
املقيدة للحقوق أو احلريات تكون ماسة بجوهر احلق متى كانت عامة. وعليه يكون كل إجراء أو 
قرار صادر عن السلط اإلدارية كصيغة عملية لتقييد أو لتحديد حق أو حرية يكون ماسا بجوهر احلق 
متى كان عاماً، أي هناك قرينة مساس بجوهر احلق متى القيد كان عاما. وهو نفس املوقف الذي 
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دته حمكمة العدل األوروبية يف فقه قضائها املتواتر خاصة يف مادة محاية املعطيات الشخصية86،  أكّ
ذلك أنّ الصبغة العامة ألي إجراء تقييدي أو لصيغه العملية (قرارات إدارية أو غريها كاألعامل 
املادية) يعدّ نيال من جوهر احلق، ألنّ القيد وبالتبعية الصيغ العملية له تقوم عىل فكرة ضامن قدر 

أكرب من التعايش بني احلقوق ال إىل نفي حق من أجل ضامن حق منافس له.
النهائي من مجيع  الرفت  التعليم، فقد اعتربت املحكمة أنّ تسليط عقوبة  ا يف خصوص احلق يف  أمّ
املؤسسات التعليمية العمومية عىل تلميذ فيه إفراغ للحق من حمتواه وبالتايل تكون املحكمة قد انتهت إىل 
أنّ ذلك اإلجراء مسّ من جوهر احلق يف التعليم وهو ما بينته يف حيثيات احلكم املذكور عىل النحو التايل:

"وحيث طاملا كان احلقّ يف التعليم مندرجا ضمن زمرة احلقوق األساسية لإلنسان، فإنّ تسليط عقوبة 
سات التعليمية العمومية يعدّ تقييدا هلذا احلق وإفراغا ملحتواه". الرفت النهائي من مجيع املؤسّ

عدد  القضية  يف  الصادر  حكمها  بمناسبة  املحكمة  اعتمدته  الذي  والتميش  املنهج  نفس  وهو 
أنّ  أوىل  مرحلة  اعتربت يف  إذ  أعاله،  املذكورة   2019 الثاين  22 جانفي/كانون  بتاريخ   154505
اإلجراء املتمثل يف رفض عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس ترسيم طالبة بالسنة الثانية 
أنّ  ثانية  د يف مرحلة  لتؤكّ الدستور،  العام هو قيد عىل ممارسة حقّ كفله  القانون  املاجستري يف  من 
ذلك اإلجراء أفرغ احلق من حمتواه وبالتايل مسّ من جوهره وهو ما بينته املحكمة عىل النحو التايل:   

التعليم. يف  ه  حلقّ الطالب  ملامرسة  األويل  اإلجراء  يمثّل  الرتسيم  يف  احلق  أنّ  جدال  ال  "وحيث 
عية من الرتسيم بالسنة الثانية من املاجستري يف القانون العام تقييدا حلقها يف التعليم  وحيث يعدّ حرمان املدّ

املندرج ضمن طائفة احلقوق األساسية لإلنسان واملبوأة منزلة دستورية، وإفراغا هلذا احلق من حمتواه".

ة، يتّضح من خالل فقه القضاء املذكور أنّ املحكمة اعتمدت عباريت "تقييدا  كمالحظة عامّ
من   49 الفصل  ملقتضيات  خمالف  أمر  وهو  كمرتادفني،  حمتواه"  من  احلق  و"إفراغ  للحق" 
الدستور الذي أجاز للسلطة الترشيعية تقييد احلقوق بضوابط حمددة رشيطة أن ال ينال ذلك 

 À cet égard, il importe de constater, en premier lieu, que la directive 2006/24 couvre de manière généralisée"   86
 toute personne et tous les moyens de communication électronique ainsi que l’ensemble des données relatives
 au tra�c sans qu’aucune di�érenciation, limitation ni exception soient opérées en fonction de l’objectif de lutte
contre les infractions graves ».
 En e�et, d’une part, la directive 2006/24 concerne de manière globale l’ensemble des personnes faisant usage
 de services de communications électroniques, sans toutefois que les personnes dont les données sont conservées
 se trouvent, même indirectement, dans une situation susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. Elle
 s’applique donc même à des personnes pour lesquelles il n’existe aucun indice de nature à laisser croire que
 leur comportement puisse avoir un lien, même indirect ou lointain, avec des infractions graves. En outre, elle
 ne prévoit aucune exception, de sorte qu’elle s’applique même à des personnes dont les communications sont
 soumises, selon les règles du droit national, au secret professionnel."C.J.U.E, a�aires jointes n° C293/12 et
C594/12, op.cit.
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القيد من جوهر احلق ألنّ القانون عندما يضع قيدا عىل احلق، فإن ذلك يرتتب عنه تقليص من 
مستو احلامية دون أن يفيض ذلك آليا ويف كل احلاالت إىل النيل من جوهر احلق املستهدف 

بالقيد. 
يتجه يف صورة احلال التخيل عن عبارة "تقييد احلق "واالقتصار عىل االستنتاج الذي مفاده أنّ 

اإلجراء نال من جوهر احلق حسب احلالة، فتقييد احلق غري املساس بجوهره.

بصورة  احلرية  أو  احلق  قيّد  قد  اإلجراء  اعتبار  ا  إمّ احلكم:  لتعليل  واحد  سند  اختيار  يتجه  ة،  عامّ وبصورة 
مشطّة، ويف هذه احلالة نكون إزاء إجراء غري متناسب مع اهلدف منه، أو أنّ ذلك اإلجراء يعدّ نيال من جوهر 
احلق، ويف هذه الصورة ال يمكن احلديث عن التناسب ألن املساس بجوهر احلق ينفي التناسب، ذلك أنّ الفرق 

ته وآثارة عىل ممارسة احلقّ ال يف مستو طبيعته. بني الصورتني أو احلالتني يكمن يف درجة القيد وحدّ

الفقرة الثالثة - في ماّدة النزاعات االنتخابية 

الذي  اإلجراء  القانون87وعىل  عىل  تسلّطت  إذ  مزدوجة،  املحكمة  رقابة  كانت  ة،  املادّ هذه  يف 
تتخذه اهليئة املكلفة باالنتخابات. ويف بعض األحيان، يكون تثبت القايض من مد نيل اإلجراء 
القانون الذي ينظم ممارسة احلق من جوهر احلق ألنّ اهليئة يف  تثبتا يف مد نيل  من جوهر احلق 
بيّنته  القانونية مبارشة، وهو ما  القاعدة  القانون بل طبقت  احلقيقة مل تتخذ أي إجراء مستقل عن 

ة أحكام: املحكمة يف عدّ

رت إىل أي مد كان  ة أحكام متعلقة بالنزاعات االنتخابية وعىل نحو ما بيناه أعاله، خاضت املحكمة يف دستورية القانون االنتخايب، وقدّ 87  يف عدّ
القانون االنتخايب دستوريا ومل ينل من جوهر احلق، واستندت يف كلّ  أحكامها تقريبا إىل مقتضيات الفصل 49 من الدستور، إالّ أنّ تدخلها ملراقبة 
دستورية القانون االنتخايب شأهنا يف ذلك شأن بقية النزاعات التي تدخلت فيها ملراقبة دستورية قانون ما كان مربرا بعدم وجود املحكمة الدستورية، 
اهليكل املكلف بمراقبة دستورية القوانني، ومرشوطا بعدم سبق اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني البت فيه. لذلك يمكن القول أنّ رقابة 
مشاريع  ملراقبة دستورية  الوقتية  اهليئة  بتّ  بعدم سبق  مقيّدة  أيضا  الدستورية، وهي  املحكمة  برتكيز  القوانني ظرفية وستنتهي  لدستورية  املحكمة 
دت املحكمة يف حكمها الصادر يف القضية عدد 20181005 /نزاع انتخايب بتاريخ 2 جويلية/متوز  القوانني يف القانون. ويف هذا السياق، فقد أكّ
2018 أنّه: "وحيث اقتىض الفصل 148 من الدستور يف فقرته السابعة أن "حيدث املجلس الوطني التأسييس بقانون أسايس خالل الثالثة أشهر 
األوىل التي تيل ختم الدستور هيئة وقتية ختتص بمراقبة دستورية مشاريع القوانني (...) وتعترب سائر املحاكم غري خمولة ملراقبة دستورية القوانني". 
2014 واملتعلق باهليئة الوقتية ملراقبة دستورية  18 أفريل/نيسان  2014 املؤرخ يف  14 لسنة  3 من القانون األسايس  عدد  وحيث اقتىض الفصل 
مشاريع القوانني عىل أنّه "تتوىل اهليئة مراقبة دستورية مشاريع القوانني... وتعترب سائر املحاكم غري خمولة ملراقبة دستورية القوانني". وحيث اقتىض 

الفصل 21  فقرة أخرية من القانون سالف الذكر أنّ "قرارات اهليئة ملزمة جلميع السلطات".
وحيث أنّ التحجري سالف الذكر وإلزامية قرارات القضاء الدستوري الوقتي ال خيصان إالّ الصور التي يكون فيها القايض الدستوري قد بتّ يف 

الدستورية باعتباره القايض املختص بصورة أصلية يف مراقبة دستورية القوانني. 
وحيث مل يسبق للهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني املنتصبة كقاض دستوري أن بتّت يف مد دستورية الرشط املتعلّق برضورة أن يكون 
ال يف نفس الدائرة التي سيرتشح هبا واملنصوص عليها بالفصل 49 (مكرر) من القانون األسايس املتعلّق باالنتخابات واالستفتاء. كام  املرتشح مسجّ
أنّه ال يمكن هلذه املحكمة يف ظلّ عدم تركيز املحكمة الدستورية إيقاف النظر يف النزاع املاثل وإحالة اإلشكال الدستوري عليها عمال بأحكام الفقرة 

الرابعة من الفصل 124 من الدستور.
التي  الدائرة  نفس  يف  ال  مسجّ ح  املرتشّ يكون  أن  رضورة  يف  املتمثّل  الترشيعي  الرشط  دستورية  يف  البتّ  من  اإلداري  القايض  استبعاد  أنّ  وحيث 
سيرتشح هبا رغم عدم سابقية البتّ فيه من قبل القايض الدستوري سيؤول بالرضورة إىل غياب كل رقابة قضائية عىل ذلك التضييق رغم ما له من 
2014 أوجب عىل القايض  27 جانفي/كانون الثاين  مات دولة القانون، خاصة أنّ دستور  ح األفراد وهو ما تأباه مقوّ ية ترشّ تبعات متسّ من حرّ
102 ضامن علوية الدستور. وحيث  ر، كام أوجب عليه الفصل  انتهاك أو تضييق غري مربّ 49 منه محاية احلقوق واحلريات من أيّ  صلب الفصل 

تأسيسا عىل ما سبق ذكره، فقد تعنيّ إقرار اختصاص هذه املحكمة للنظر يف دستورية التقييد املذكور".

الفقرة الثالثة - في ماّدة النزاعات االنتخابية 
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ال  ك به املدعي، فإنّ الرشط الترشيعي املتعلق برضورة أن يكون الناخب مسجّ "وحيث، وخالفا ملا متسّ
 34 يف الدائرة االنتخابية التي سيرتشح هبا ال ينال من جوهر احلق يف الرتشح املنصوص عليه بالفصل 

من الدستور..."88.

الرئاسية لسنة  باالنتخابات  تتعلق  ة أحكام  املحكمة يف عدّ اعتمدته  الذي  التميش   وهو نفس 
2014، ومنها احلكم التايل:

ك به املدعي، فإنّ اشرتاط تزكية املرتشح لالنتخابات الرئاسية من قبل عرشة  "وحيث، وخالفا ملا متسّ
آالف ناخب ليس أمرا تعجيزيا وال يضيّق من حق الرتشح املضمون بالدستور وال ينال من جوهر حقّ 

الرتشح لالنتخابات املنصوص عليه بالفصل 34 منه..."89.

إنّ إلزام السلط العمومية بإقامة الدليل عىل أن القيد يرمي إىل حتقيق أحد األهداف املنصوص 
عليها بالفصل 49 من الدستور يتنزل يف إطار الرقابة املعمقة التي يفرضها مبدأ التناسب عىل أعامل 
إىل  القرار بل متتد  التثبت من مضمون  القايض ال تقترص عىل  أن رقابة  التنفيذية رضورة  السلطة 

التثبت من حقيقة األهداف التي تروم  اإلدارة محايتها بموجب القيد.
عند تنصيب القايض اإلداري قاضيا انتخابيا، اعتمد نفس التميش يف خصوص فكرة تقييد احلق 
واحلدّ منه والنيل من جوهره عىل النحو الذي اعتمده يف النزاع اإلداري، لذلك يتجه يف هذا النزاع 
أيضا اعتامد أكثر دقّة يف التمييز بني احلدّ أو التضييق  من احلقّ والنيل من جوهره عىل نحو ما هو 

مبني أعاله.
يبدو أنّ رشط املساس من جوهر احلق من خالل فقه قضاء املحكمة اإلدارية املبني أعاله يفرض 
ا سواء تعلّق األمر بتدخل السلطة الترشيعية بمقتىض قانون أو  أن ال يكون التضييق عىل احلق عامّ
بإجراء تنفيذي صادر عن سلطة إدارية معينة، كأن يتدخل املرشع مثال ويمنع حقّ اإلرضاب عىل 
األعوان العموميني أو يتخذ رئيس بلدية مثال قرارا حيجر عىل متساكني منطقة بلدية ممارسة أي 
ا بينت ضمنيا أنّ تلك التقييدات عىل احلق جيب أن تكون مربرة بمقتضيات  نشاط صناعي. كام أهنّ

دولة مدنية طبق ما جاء بالفصل 49 من الدستور.
 لذلك يتّجه أن تتوىلّ املحكمة يف أحكامها مزيدا من توضيح هذه املسألة عىل غرار فقه القضاء 
للفصل  إليه املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف تطبيقها  انتهت  ما  الذكر  املقارن، وعىل سبيل 
11 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان بتاريخ 21 أفريل/نيسان 2015 بمناسبة القضيّة التي 

دت فيها املحكمة ما ييل: ولة اإلسبانية إذ أكّ مجعت نقابة قوات األمن بإسبانيا ضدّ الدّ

88  احلكم االبتدائي عدد 15201810 بتاريخ 16 مارس/آذار 2018، وهو ما بينته املحكمة يف عدة أحكام صادرة يف املادة االنتخابية.
ل 2014. 89  القضية عدد 201430006 بتاريخ 10 أكتوبر/ترشين األوّ
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هذه  متيز  السلطة  أعوان  خاصيّة  تعترب  التي  املسلحة  والوالية  املنقطعة  غري  املصلحة  رضورة  "إنّ 
النقابية. وفعليا،  التحديد من حريتهم  املوظفني كالقضاة واألطباء وهي تربر  املجموعة عن غريها من 
فاملقتضيات الصارمة التي ختصهم ال تتجاوز القدر الرضوري يف جمتمع ديمقراطي باعتبار أهنا متّكن من 
فاع عن النظام وهي املبادئ  صون املصالح العامة للدولة وخاصة بام يضمن سالمتها واألمن العام والدّ

املعلن عنها بالفصل 2 القسم 11 من االتفاقية.

وضع  يف  للدولة  متسع  تقدير  هامش  وجود  تربر  لنشاطهم  اخلاصة  الطبيعة  فإن  ذلك،  عىل  وعالوة 
 سياستها الترشيعية ويمكنها هكذا يف إطار املصلحة العامة تنظيم نشاط النقابة دون حرماهنا من املحتو

اجلوهري هلذه احلقوق طبقا للفصل11 من االتفاقية"90.

القسم الثالث - كيف يتثّبت القاضي من مدى توّفر شرط الّضرورة91
التي تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية ومن الهدف المشروع؟

ت الفقرة الثانية من الفصل 49 من الدستور عىل أنه: نصّ

 "ال توضع هذه الضوابط إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري أو 
ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة...".

ر  يربّ أنّ احلدّ من احلقوق جيب أن  س قاعدة مفادها  الدستور كرّ أنّ  املذكورة  الفقرة  يتبنيّ من 
بمقتضيات الدولة املدنية الديمقراطية التي تبقى أساس أي تقييد للحقوق واحلريات. فاملرشع، ومن 
بعده السلط العمومية، جيب أن يأخذ بعني االعتبار طبيعة مقتضيات الدولة املدنيّة الديمقراطيّة. 
ر بالنظر إىل األهداف التي يرمي إليها احلدّ أو  باإلضافة إىل ذلك، فإنّ رشط الرضورة جيب أن يقدّ
دة حرصا بالفصل 49، وهي محاية حقوق الغري أو مقتضيات األمن  التدخل92. وهذه األهداف حمدّ
ع فيها بإحداث  ة93. لذلك، ال جيوز التوسّ ة أو اآلداب العامّ العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامّ
واستنباط أهداف أخر تربر احلدّ من ممارسة احلقوق واحلريات عمال بالقاعدة األصولية القائلة 
ل تأويال ضيقا. وطاملا أنّ األصل يف األمور هو  أنه ال جيوز التوسع يف االستثناءات التي جيب أن تؤوّ
ل  ممارسة احلقوق واحلريات، فإنّ كل الضوابط املتعلقة باحلدّ منها، ومنها األهداف، جيب أن تؤوّ

C l’Espagne / Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna.  90

 Selon Montesquieu,“Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité est tyrannique”, de l’Esprit des lois, p.5 78.  91
Wikisource, bibliothèque numérique libre, https://fr.wikisource.org/
ة نصوص دولية، منها املادة 4 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية الذي نصّ عىل أنّ "تقر الدول  92  هذا املبدأ مكرس أيضا يف عدّ
األطراف يف هذا العهد بأنه ليس للدولة أن ختضع التمتع باحلقوق التي تضمنها طبقا هلذا العهد إال للحدود املقررة يف القانون وإال بمقدار توافق ذلك 

مع طبيعة هذه احلقوق ورشيطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام يف جمتمع ديمقراطي".
93   وهو يعترب مصطلحا وافدا عىل املنظومة القانونية التونسية  التي تستعمل عبارة "األخالق احلميدة" منذ إصدار جملة االلتزامات والعقود.



قابة عىل رشوط الفصل 49؟ ما هي منهجيّة القايض اإلداري للرّ

52

النظر عىل ظروف  يتمّ بصورة مبدئية برصف  أنّ تقدير توفّر رشط الرضورة  تأويال ضيقا خاصة 
ومالبسات القضية املعنية بتطبيق القيد يف دولة مدنية ديمقراطية.

التي  الرضورة  مقتضيات  ضوء  عىل  يُفهم  أن  جيب  املرشوع  اهلدف  تقدير  أنّ  التأكيد  يتجه  كذلك 
تربرها الدولة املدنية والديمقراطية، فال يكفي أن يكون اهلدف مرشوعا، بل جيب أن يكون رضوريا يف 
دولة مدنية ديمقراطية، أي أنّ تقدير األهداف يتم عىل ضوء العنارص املميزة للدولة الديمقراطية واملدنية 
القائمة عىل التعددية والتنوع والتسامح واحلفاظ عىل الكرامة بام يغلّب فكرة علوية احلق. وهو ما يربر 

ده الفصل 49. 94 تناول رشط الرضورة مع اهلدف املرشوع الذي حدّ
 تعرضت املحكمة اإلدارية بمختلف هيآهتا القضائية واالستشارية هلذا الرشط الذي أوجبت أن 
يكون اهلدف من كلّ حدّ ملامرسة احلقوق أو احلريات أحد األهداف املبيّنة أعاله، عىل أنّه عادة ما 
تستعمل املحكمة عبارة "املصلحة العامة" أو "النفع العام" بالنسبة إىل املرافق العمومية و"النظام 
العام" بالنسبة إىل الضبط اإلداري. ويف حاالت أخر، تتوىل املحكمة التذكري بمقتضيات الفصل 
ة أيّ األهداف املبيّنة بالفصل 49 هو  49 من الدستور خاصة يف النزاع االنتخايب دون أن تبنيّ بدقّ
املعني. لذا يتّجه تناول املسألة بأكثر تدقيق يف األحكام بتحديد اهلدف املعني بالقيد أو املنع، عىل 
أنّ املحكمة يف بعض احلاالت تبنيّ اهلدف من املنع بكلّ دقة خاصة يف مسألة احلصول عىل الوثائق 
ة االستشارية (الفقرة  املادّ ورة يف  تناولت املحكمة اهلدف من الرضّ بيان كيف  اإلدارية95. وسيتمّ 

ة النزاعات اإلدارية (الفقرة الثانية) ويف النزاعات االنتخابية (الفقرة الثالثة).  األوىل)، ويف مادّ

الفرع ا®ّول - في المادة االستشارية

بيّنت املحكمة بكلّ وضوح هذا الرشط96واعتربت أنّه:

ممارسته  إطار  يف  البلدية  رئيس  عن  ادرة  الصّ للسقوط  املتداعية  البنايات  هدم  قرارات  لتكون   
لصالحيات الضبط اإلداري رشعية، جيب توفّر رشوط معينة يمكن إمجاهلا فيام ييل:

د النظام العام، � وجود خطر جسيم هيدّ
ر دفع هذا اخلطر بالوسائل العادية، � تعذّ
أن يكون هدف اإلدارة من ترصفها حتقيق الصالح العام، �
أن تكون صيغة التدخل...متالئمة مع درجة املساس بالنظام العام.97 �

ر األمثل لربط اهلدف بالرضورة عند صياغة الفصل 49 كان كالتايل: "وال توضع هذه الضوابط  94  قد توحي صياغة الفصل 49 بخالف ذلك، لكنّ التصوّ
إالّ لرضورة تقتضيها محاية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة يف دولة مدنية ديمقراطية ."

أنه  2016 والذي تضمن  09 سبتمرب/أيلول  بتاريخ   713307 القضية عدد  املكلف باالستمرار  يف  الدائرة اإلبتدائية  الصادر عن رئيس  القرار    95
ل لكلّ املشاركني فيها العلم بجميع مراحلها  "تعترب الشفافيّة و املساواة و تكافرؤ الفرص من أوكد موجبات االمتحانات و املناظرات، و هو ما خيوّ
ة واألدبيّة للغري  ة أو كان له مساس باملعطيات الشخصيّة وحقوق امللكيّة الفكريّ واالطّالع عىل كلّ وثائقها ما عدا ما نصّ القانون عىل صبغته الرسيّ

عىل معنى أحكام الفصل 16 من املرسوم عدد 41 لسنة 2011".
96  الرأي عدد 447 الصادر بتاريخ 28 جويلية/متوز 2010 املتعلق بالبناءات املتداعية للسقوط. 

97  جمموعة قرارات فقه قضاء املحكمة اإلدارية لسنة 2010، مرجع مذكور أعاله ص1197 وما بعده.
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الرضورة  رشط  عىل  ضمنية  بصورة  دت  أكّ املحكمة  أنّ  يتبني  املذكورة،  احليثية  خالل  من 
ت أنّه ال يمكن لرئيس البلدية املختص اختاذ قرار هبدم بناية متداعية للسقوط ما مل يكن ذلك  وأقرّ
اإلجراء رضوريا ومربرا بوجود خطر جسيم هيدد النظام العام. لذلك يتجه عند التعرض لرشط 
الرضورة تناوله بصورة رصحية ال بصورة ضمنية ثم توضيحه وربطه أكثر بمقتضيات الدولة املدنية 

نه الفصل 49 من الدستور. الديمقراطية عىل نحو ما تضمّ

الفرع الثاني - في مادة النزاعات ادارية

 توفّر لنا هذه املادة فقه قضاء ثري للتثبت من هذا الرشط، وتعمل املحكمة عادة كلّ الصالحيات 
لة هلا يف التحقيق للتثبت من اهلدف احلقيقي للحدّ من ممارسة احلق أو احلرية، وهي تعتمد  املخوّ
يف ذلك مجلة القرائن واملؤرشات كالوقائع واألعامل القانونية والقرارات املرتابطة واملتواترة زمنيا 

للتثبت من عدم زيغ اإلدارة عن رشعية اهلدف من احلدّ من احلرية.
 ويف هذه احلالة، تراقب مد انحراف اإلدارة بسلطتها أو باإلجراءات وذلك بسلوكها إجراء 
دة قصد حتقيق هدف من أهداف املصلحة العامة يف حني كان عليها اتباع إجراء  معيّنا يف وضعية حمدّ
ع ملثل تلك احلالة وهو ما يعني انحرافها باإلجراءات. لذلك يقوم التثبت من  مغاير وضعه املرشّ
غري  هدف  باإلجراءات98لتحقيق  أو  بالسلطة  اإلدارة  انحراف  من  التثبت  عىل  أساسا  الرضورة 
دت  األهداف املبينة بالفصل 49، وهو ما بيّنته املحكمة يف خمتلف مواد النزاعات اإلدارية التي تعهّ

هبا.99
ما جتدر مالحظته يف هذا املجال أيضا أن املحكمة، وملزيد تكريس مبدأ احلرية، محّلت اإلدارة 
أحد  أو  النظام  محاية  هدفه  كان  احلقّ  أو  للحرية  واملقيّد  عنها  الصادر  اإلجراء  أنّ  إثبات  عبء 
املتواتر، من  فقه قضائها  دته يف  أكّ ما  الدستور، وهو  49 من  بالفصل  عليها  املنصوص  األهداف 
ذلك قرار توقيف التنفيذ الصادر يف القضية عدد 419966 بتاريخ 15 جويلية/متوز 2016 الذي 
اعتربت فيه املحكمة عبء إثبات أنّ سفر العارض من شأنه النيل من النظام واألمن العامنيّ ومن 

سمعة البالد التونسية حممول عىل اإلدارة.100

دت فيه املحكمة أنّ "االنحراف بالسلطة عيب  ل 2016 الذي أكّ 98  احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 137531 بتاريخ 14 أكتوبر/ترشين األوّ
ر اإلداري. ويتمثل يف مبادرة السلطة اإلدارية قصديا باستخدام السلطات الراجعة هلا قانونا يف سبيل خدمة هدف غريب عن اهلدف  يصيب املقرّ
م يف جمموعة مؤرشات كالوقائع واألعامل القانونية والقرارات املرتابطة واملتواترة زمنيا والتي من  الذي وقع من أجله منحها تلك السلطات، ويتجسّ
شأهنا الداللة عىل اإلنحراف.كام استقر فقه قضاء هذه املحكمة عىل تعريف االنحراف باإلجراءات عىل أنّه جلوء السلطة اإلدارية إىل إجراء معنيّ يف 

ع ملثل تلك احلالة. دة قصد حتقيق هدف من أهداف املصلحة العامة يف حني كان عليها اتباع إجراء مغاير وضعه املرشّ وضعية حمدّ
التي  العامة  املصلحة  "أنّ  املحكمة  فيه  بينت  2016  والذي  الثاين  25 جانفي/كانون  بتاريخ   313937 القضية عدد  الصادر يف  التعقيبي  القرار    99
يرجى حتقيقها من انتزاع العقار بسبب طبيعته األثرية تتمثّل يف محاية ذلك العقار واملحافظة عىل قيمته التارخيية والفنية، وهو ما يفرتض االحتفاظ 
ة يف املجال األثري يف احلفاظ عليه حمافظة فعليّة برعايته وصيانته حتّى يكون مرجعا للدارسني والباحثني وقبلة  به واستمرار املصالح الفنيّة املختصّ
ار والسيّاح، وأنّ إقرار جهة اإلدارة بنفسها بإخراج العقار موضوع النزاع من امللك العمومي األثري والتفويت فيه إىل اخلواص ينهض دليال  للزوّ

عىل االنحراف بإجراءات االنتزاع لتحقيق منافع خاصة لبعض األشخاص".
ل 2016. 100 القرار الصادر يف القضية عدد 4100346 بتاريخ 22 ديسمرب/كانون األوّ
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يف نفس التوجه، اعتربت املحكمة أنّ إحجام اإلدارة عن اإلدالء بام يثبت أنّ اإلجراء الذي اختذته كان 
هبدف محاية النّظام العام، جيعل هدف محاية النظام العام منتفيا وبالتايل يكون القرار غري رشعي، حيث 
السنوي حلزب  اخلالفة  يتسبّب عقد مؤمتر  أن  فرضيّة  ح  يرجّ بام  الداخلية  وزارة  إدالء  "عدم  أنّ  أكدت 
أو  بالنظام  إخالل  2016 يف  4 جوان/حزيران  السبت  يوم  بالعاصمة  املؤمترات  بقرص  تونس  التحرير 
التنفيذ جدية يف ظاهرها  توقيف  إليها مطلب  استند  التي  األسباب  أن جيعل من  العام من شأنه  باألمن 
بموضوع  يتعلّق  فيام  العمل  هبا  اجلاري  والرتاتيب  القوانني  باحرتام  التزموا  املؤمتر  منظمي  وأنّ  خاصة 
النّشاط والتوقيت واملكان املحددين له وباإلرشاف عىل حسن التنظيم والتأطري وتكليف عنارص بذلك، 
دوا بعدم التجمهر أو اخلروج يف شكل جمموعات بالطريق العام قبل وبعد الندوة وحتملهم املسؤولية  وتعهّ
يف صورة خمالفة ذلك، باإلضافة إىل تنصيص الفصل 6 من القانون عدد 4 لسنة 1969 عىل إمكانية إعالن 

السلط األمنية عن توقيف االجتامع يف صورة حصول تشاجر أو اعتداء بالعنف".101

إنّ إلزام السلط العمومية بإقامة الدليل عىل أن القيد يرمي إىل حتقيق أحد األهداف املنصوص 
عليها بالفصل 49 من الدستور يتنزل يف إطار الرقابة املعمقة التي يفرضها مبدأ التناسب عىل أعامل 
السلطة التنفيذية، رضورة أن رقابة القايض ال تقترص عىل التثبت من مضمون القرار بل متتد إىل 

التثبت من حقيقة األهداف التي تروم  اإلدارة محايتها بموجب القيد.

الفرع الثالث - في النزاعات االنتخابية

 اعتمدت املحكمة نفس التميش، إذ سلّطت رقابتها عىل مد توافق اهلدف من التضييق يف الرتشح 
لالنتخابات الرئاسية أو الترشيعية أو البلدية مع أحد األهداف املضمنة بالفصل 49 من الدستور.

ح هو احلرية وأنّ التضييق منها هو  ه "لئن كان األصل يف ممارسة احلق يف الرتشّ  اعتربت املحكمة أنّ
العليا املستقلة لالنتخابات بام هلا من سلطة ترتيبية، خيضعان  ع ومن بعده اهليئة  االستثناء102، وأنّ املرشّ
ح مع  إىل رقابة  قضائية متتدّ إىل حدّ التثبّت من مد تناسب التدابري التي حتدّ من حرية ممارسة حق الرتشّ

ت باختاذها واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها. الظروف التي حفّ

ح هبا يعدّ رشطا  ال يف الدائرة االنتخابية التي سيرتشّ ح مسجّ وحيث أنّ رشط وجوب أن يكون املرتشّ
حات وضامن  معقوال وال يتعارض ومقتضيات الفصل 49 من الدستور، طاملا أنّه هيدف إىل تنظيم الرتشّ
عاملا  املحلية  املسؤولية  هلذه  ح  املرتشّ من  جيعل  الذي  بالشكل  االنتخابية  العملية  سري  وحسن  تها  جديّ
بمتطلبات وتطلعات مواطني الدائرة املرتشح هبا. وانتهت إىل أنّ التضييق عىل حق الرتشح لالنتخابات 

ادر يف القضية عدد 419919 بتاريخ 3 جوان/حزيران 2016. 101 القرار الصّ
ت اإلشارة إليها أعاله، ويتجه التذكري أيضا يف مادة النزاعات االنتخابية أنّ األمر ال يتعلق باستثناء، وإنام يتعلّق بقيود تطرأ عىل  102 نفس املالحظة متّ
إىل  بالنظر  للقيد  املعقلنة  الصبغة  بناء عىل  يتمّ  تقدير مرشوعيتها  املتنافرة، وأنّ   أمثل للحقوق  تعايش  ممارسة احلقوق واحلريات وهتدف إىل ضامن 
اهلدف وتقديرا حلجم األعباء املرتتبة عن ذلك القيد بام يضمن عقلنة تدخل السلط العمومية وليس باالستناد إىل مفاهيم فضفاضة حتول دون إعامهلا 

وتكريس التعايش األمثل بني احلقوق يف دولة مدنية ديمقراطية.
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البلدية باشرتاط أن يكون املرتشح مسجال يف الدائرة االنتخابية التي سيرتشح هبا "ال ينال من جوهر احلق 
يف الرتشح املنصوص عليه بالفصل 34 من الدستور، وال خيلّ بمبدأ التناسب مع موجبات ضامن أسس 
العام من  النظام  الغري ومراعاة مقتضيات  الديمقراطية من جهة، ومتطلبات محاية حقوق  املدنية  الدولة 

103."جهة أخر

ورة املنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور كيفام  إنّ رقابة القايض عىل مد توفر رشط الرضّ
املبينة  األهداف  ألحد  التقييدي  اإلجراء  خدمة  توفر   مد من  التثبت  عىل  تقترص  ال  أعاله  ذكر 
بالفصل 49 من الدستور وإنام تستوجب قيام القايض بالتثبت من أنّ اإلجراء كان رضوريا، وهي 
ومن  املتخذ  اإلجراء  نجاعة   مد يف  وتبحث  لإلدارة  املرتوكة  املالءمات  إىل  تصل  قة  معمّ رقابة 

خالله مد نجاعة تدخل السلطة العمومية املعنية.

القسم الرابع - كيف يتثبت القاضي من شرط الّتناسب ؟

د القايض من عدم تعارض العمل الصادر عن سلطة إدارية مع حقّ من احلقوق أو حرية  بعد تأكّ
من احلريات طبقا للمراحل املبينة أعاله، فإنّه سيكون أمام اختبار آخر يتمثل يف التثبت إن كان لذلك 
ل منهجية قضائية ابتدعها فقه القضاء  احلدّ ما يربره وهو ما جيعله يُعمل اختبار التناسب الذي يشكّ
األملاين. وجيمع الفقهاء اليوم أنّ اختبار التناسب يُعدّ آلية وتقنية حلامية احلقوق واحلريات104، وهو 

اختبار ثالثيّ األبعاد، وحسب عبارة الفقيه "BRAIBANT" يعني مبدأ التناسب:
105"un rapport de juste proportion entre la situation, la �nalité et la décision"

ويقوم اختبار التناسب اليوم106عىل ثالث مراحل أو خطوات107 هي اآلتية:

103  احلكم االبتدائي عدد 15201810 بتاريخ 16 مارس/آذار 2018، وهو تكريس لفقه قضاء مستقر يف هذا املجال وطبقته املحكمة  يف 
ادر يف القضيّة عدد 419919 بتاريخ 3 جوان/ ة أحكام سواء تعلّق  األمر باالنتخابات الرئاسية أو الترشيعية أو البلدية، يراجع أيضا القرار الصّ عدّ

حزيران 2016.
 Le contrôle de proportionnalité est assurément en lui-même une technique de protection des libertés  104
 publiques quel que soit le contentieux considéré, constitutionnel ou administratif.
 Valérie Goesel-Le Bihan «Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, technique
de protection des libertés publiques?», Jus Politicum, n°7. [http://juspoliticum.com/article/Le-controle-de-
proportionnalite-exerce-par-le-Conseil-constitutionnel-technique-de-protection-des-libertes-publiques-456.html]
 Voir aussi  Grégory KALFLÈCHE, Le contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions administratives,
Petites A�ches, n°46 spécial, 5 mars 2009 pp 46-53.

 G. BRAIBANT, « Le principe de proportionnalité », in Mélanges o�erts à Marcel Waline, Le juge et le  105
droit public, L.G.D.J., Paris, 1974, t. 1, pp. 297-306, spéc. p. 298.

106 حول هذه املسألة والفرق بني النموذج التقليدي والنموذج العرصي، يراجع  خالد املاجري، املرجع املذكور أعاله ص96 وما بعدها.

 Le contenu du principe de proportionnalité correspond à une conception des rapports entre l’individu et la "107
 puissance publique. L’hétérogénéité du principe de proportionnalité le présente sous des formes di�érentes, mais
 il est dé�ni généralement par la doctrine comme l’exigence d’un rapport, d’une adéquation et d’un équilibre
 entre les moyens employés pas l’Administration et le but quelle vise. Mais ces deux éléments ne su�raient pas
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ال- املالءمة: تتمثل هذه املرحلة يف قياس املالءمة، وجتيب هذه اخلطوة عن السؤال التايل:  أوّ

هل يوجد رابط عقالين بني اإلجراء واهلدف، أي هل أنّ اإلجراء التقييدي مالئم لتحقيق اهلدف 
من القانون أو اإلجراء املعني؟ 

وليكون اإلجراء مالئام للهدف من اختاذه، جيب أن يكون قادرا عىل حتقيق اهلدف املرشوع منه وهو 
دته حمكمة العدل األوروبية يف فقه قضائها املتواتر. أمر مستقر عليه يف فقه القضاء، من ذلك ما أكّ

ثانيا- الرضورة: تتمثل هذه املرحلة يف قياس الرضورة، وهي جتيب عن السؤال التّايل:

هل أنّ القيد املتخذ رضوري لتحقيق اهلدف أو الغرض من القانون أو اإلجراء املعني؟ وتعني 
أنّه مل يكن بوسع السلطة املتخذة لإلجراء اختاذ إجراء آخر لتحقيق اهلدف املنشود يكون أقلّ تقييدا 

للحق أو احلرية، أو بمعنى آخر هل هو اإلجراء األقل تقييدا؟

يق: يتمثل يف قياس املوازنة بحسب احلالة أو التناسب يف معناه  ثالثا- التناسب يف مفهومه الضّ
الضيق، وجتيب هذه املرحلة عن السؤال التايل: 

هل أنّ لإلجراء املتخذ تأثري مفرط عىل املصالح املحميّة لصاحب احلق؟

احلق  صاحب  عىل  ممكن  رضر  أقلّ  يرتّب  أن  جيب  والرضوري  املالئم  اإلجراء  أنّ  ويعني 
القيد لتحقيق  املراد حتقيقه108وهو يرتكز أساسا عىل إجراء موازنة بني مزايا  بالنظر إىل اهلدف 
حيول  ذلك  فإن  التوازن،  اختل  فإذا  القيد.  بذلك  املشمول  احلق  تلحق  التي  واألعباء  اهلدف 
دون تربير وجاهة إقرار ذلك القيد وحيول دون ممارسة احلقوق وتعايشها يف دولة ديمقراطية.  

 pour une dé�nition complète, il faudrait y ajouter aussi la situation de fait à laquelle s'applique la décision
 administrative. Le principe comporte trois exigences en son contenu; une certaine aptitude, une nécessité et un
 rapport de proportion stricto sensu dans chaque cas où le juge a recours au principe. Il doit s’établir un rapport
 de juste proportion entre la situation, la �nalité et la décision. L’application du principe consiste en e�et de
 contrôler l’administration dans ses relations avec les administrés a�n de trouver un rapport raisonnable entre les
 mesures prévues, le but poursuivi et le but poursuivi et la situation de fait, dans son fonctionnement"., ArĢ. Gör.
A. ZiyaÇALI"KAN, le juge administratif français et le principe de proportionnalité.
Voir aussi  Fromont, M. « Le Principe de Proportionnalité », AJDA, 20 juin 1995, n° spécial, p. 158.

 Dans la réalité des choses, il y a toutefois accord sur les points suivants : 1 ) La mesure en cause n'est appropriée "108
 que si elle est de nature à atteindre à coup sûr le résultat recherché ; 2) La mesure appropriée n'est nécessaire que
 si d'autres moyens appropriés a�ectant de façon moins préjudiciable la personne concernée et la collectivité ne
 sont pas à la disposition de l'autorité ; 3) La mesure nécessaire ne présente un caractère de proportionnalité au
 sens étroit que si elle est hors de proportion avec le résultat recherché [...] Le principe de proportionnalité au
 sens large découle du principe de l'État de droit et doit toujours être respecté"  Nathalie Belley, L'émergence d'un
principe de proportionnalité, Les Cahiers de droit, Volume 38, numéro 2, 1997, P, 245–313.



دليل القايض اإلداري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

اجلزء الثاين

57

هذا املستو  من االختبار يفيض إىل تقدير أمهية ووزن احلقوق املعنية باإلجراء التقييدي مقارنة 
ببقية احلقوق أو األهداف املرشوعة التي تمّ من أجلها إقرار ووضع القيد.

ولئن مل يقر فقه القضاء مبدأ التناسب بمختلف مكوناته بصورة واضحة وجلية عىل نحو ما بيناه 
أعاله، فإنّ قرار توقيف التنفيذ الصادر يف القضيتني عدد 4105408 و4105496 بتاريخ 12 جانفي 
2021 تعرض  بصورة واضحة ال لبس فيها إىل كافة مراحل اختبار التناسب كام بنيّ مضموهنا عىل 
نحو التصور املبني أعاله. وهو يعترب قرارا بالغ األمهية يعكس تطور فقه قضاء املحكمة اإلدارية يف 
جمال الرقابة عىل حدود ممارسة احلقوق واحلريات األساسية، كام يتميز القرار املذكور عند تعرضه 
ملكونات اختبار التناسب بالدقة والوضوح بام يؤهله ليكون نموذجا مثاليا لتطبيق اختبار التناسب 

ويتجه االستئناس به.

"فإن كان ال بدّ من وضع قيود عىل حقوق وحريات أساسية فيجب أن يكون القيد قادرا عىل حتقيق 
آثاره  تتجاوز  الرضورة) وأن ال  األقل حدة وشدة عىل احلق (رشط  املالءمة) وأن يكون  اهلدف (رشط 

النتائج املرجوة من وراء فرضه. (رشط التناسب يف مفهومه الضيق)".

أيضا من األمثلة اجليدة التي تعرضت إىل كافة مكونات التناسب ما تضمنه اإلذن االستعجايل 
ادر يف القضيّة عدد 714474 بتاريخ 11 جويلية 2020 السابق اإلشارة إليه  طبق ما هو مبني  الصّ

باملؤطر أدناه:

"وحيث طاملا أنّ احلدّ من حقوق األفراد املتعلقة باملوت والدفن بتحجري استعادة اجلثامني من اخلارج 

وينتهي  فرضته  التي  الرضورة  ملقتضيات  ومالئم  الزمن  يف  حمدد  رضوري  إجراء  الراهن  الوقت  يف  هو 
مفعوله بانتهائها بام الينال من هذه احلقوق بل حيد منها وقتيا ويؤجل ممارستها إىل حني انتفاء أسباهبا فإنه 
ال يفقد حق أهايل املوتى يف طلب العودة بجثامني أقارهبم يف وقت الحق ودفنها يف وطنهم عندما تزول 

أسباب ذلك املنع".

إالّ أنّ هذه احليثية تستوجب بعض املالحظات املنهجية تتمثل يف ما ييل:
ال: كان يستحسن التعرض إىل رشط املالءمة قبل التعرض لرشط الرضورة. أوّ

ثانيا: كان يستحسن الفصل الواضح بني رشط الرضورة ورشط املالءمة.
لذا كان  فإنه مل يذكره رصاحة  الضيق  التناسب يف مفهومه  لئن تعرض احلكم إىل رشط  ثالثا: 

يستحسن اإلشارة إىل ذلك رصاحة.

وهذه املكونات واملراحل هي ذاهتا التي يعتمدها فقه القضاء املقارن، من ذلك ما أكدته حمكمة 
العدل األوروبية يف فقه قضائها املتواتر عىل غرار املقتطف من أحد أحكامها باملؤطر أدناه.
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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 objectifs109.

ومن بني األمثلة اجليدة التي يمكن االستئناس هبا إلعامل اختبار التناسب يف خمتلف مراحله، ما 
انتهت إليه املحكمة الدستورية اإلسبانية يف قرارها املبدئي عدد 2000/186 بتاريخ 10 جويلية/

متوز 2000 املتعلّق برتكيز كامريات مراقبة بمراكز العمل ومد خمالفتها ألحكام الفقرة األوىل من 
الفصل 18 من الدستور والذي انتهت فيه املحكمة إىل أنّ إجراء تركيز كامريات مراقبة ال ينال من 
حق العملة يف اخلصوصية الشخصية املنصوص عليها بالفقرة األوىل من الفصل 18 من الدستور 

طبقا للتميش والتحليل املبني باملؤطر أدناه:

مقتطف من قرار المحكمة الدستورية اسبانية عدد 2000/186 بتاريخ 
10 جويلية/تموز 2000

ز كامريات   تتمثل وقائع القضية يف أنّ أحد أرباب العمل الحظ نقصا فادحا يف عائدات مغازته، فركّ
 .(caisse) " مراقبة يف اجلناح املخصص للمالبس واألحذية وكامريات مراقبة "للخزينة

وقد اعتربت املحكمة أنّ "تركيز كامريات املراقبة  جيب أن يستويف ثالثة رشوط هي اآلتية: 
أوال:جيب أن يكون اإلجراء متالئام مع اهلدف الذي يرمي إىل حتقيقه والذي جيب أن يكون مرشوعا.

 ثانيا: جيب أن يكون اإلجراء رضوريا لتحقيق اهلدف. 
ثالثا: التناسب بني اهلدف الذي يرمي إليه واحلق املحمي.

را باعتبار أنّ صاحب املغازة كانت له   وانتهت املحكمة إىل أنّ "تركيز كامريات خاصة يعترب إجراء مربّ
شكوك مرشوعة بخصوص ترصفات العملة املرشفني عىل اخلزينة. كام أنّ اإلجراء كان متالئام مع هدف 
املؤسسة يف التثبت من مصدر اإلخالالت الذي كان سببا يف تراجع العائدات املالية للمغازة ليتمكن من 
املراقبة  كامريات  تسجيالت  أنّ  باعتبار  رضوريا  كان  اإلجراء  أنّ  كام  االقتضاء.  عند  تأديبيا  مؤاخذهتم 
ن من إثبات االخالالت واالختالسات املالية إن وجدت. كام أنّ اإلجراء يستويف رشط التناسب بني  متكّ
األهداف التي يرمي إليها وحق العملة يف خصوصية ذاتية يف العمل باعتبار أنّ كامريات املراقبة كانت 

موجهة فقط إىل خزائن خالص املشرتيات ولفرتة زمنية حمددة"110.

C.J.U.E, a�aires jointes n° C 293/12 et C 594/12 op.cit  109

 Voir dans le même sens, C.E.D.H, A�aire Lopez Ribalda et autres C. Espagne (Requêtes nos 1874/13 et  110
8567/13), 17 Octobre 2019.
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الفرع ا®ّول - كيف يتثبت القاضي من أّن اجراء التقييدي مالئم لتحقيق الهدف 
من اجراء؟

التناسب. وبطبيعة احلال، فإنّ إعامل هذه املرحلة يفرتض  تعترب هذه اخلطوة األوىل يف اختبار 
أنّ القايض قد وصف اإلجراء والغاية منه، ثمّ كيّفه عىل أنّه حتديد وقيد عىل ممارسة احلقّ أو احلرية 
املعنية وفق ما هو مبنيّ أعاله111. وجيُري القايض اإلداري هذه املرحلة من االختبار سواء بمناسبة 

ده باملادة االستشارية أو بالنزاعات اإلدارية أو بالنزاعات االنتخابية.  تعهّ

الفقرة ا®ولى - في النزاعات ادارية 

اإلدارة  اختذته  الذي  اإلجراء  أنّ  من  التثبت  اإلدارية  بالنزاعات  تعهده  بمناسبة  القايض  يتوىل 
مالئم للهدف الذي يرمي إىل حتقيقه، وجيب أن ال خيرج اهلدف عن إطار األهداف املحددة بالفصل 
49 من الدستور112، وهي محاية حقوق الغري أو األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة 
أو اآلداب العامة، وهو ما استقر عليه فقه قضاء املحكمة اإلدارية، حيث بيّنت يف أحد أحكامها 

املذكورة أعاله113ما ييل: 

من  الثانية  بالسنة  الرتسيم  يف  املدعية  حقّ  تكريس  يوجب  الدستوري  احلق  هذا  ضامن  أنّ  "وحيث 
املاجستري يف القانون وال يمكن، استثناء، حرماهنا منه إالّ لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية أو هبدف 
محاية حقوق الغري، أو ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة "114.

املحكمة يف  دت  أكّ إذ  اإلدارية،  املحكمة  فقه قضاء  مستقر يف  ملوقف  تأكيدا  احلكم  هذا  ويعدّ 
قضية أخر ما ييل:

"وحيث إنّ ممارسة اإلدارة لنشاط الضبط اإلداري خيضع إىل جمموعة من الضوابط التي استقرّ عليها 
املنظمة للحقوق واحلريّات  الترشيعيّة  بالقواعد  تقيّد اإلدارة  القضاء اإلداري والتي تقتيض رضورة  فقه 

رها مقتضيات النظام العام".115 وأالّ حتدّ منها إالّ يف حدود ضيّقة تربّ

111 يراجع أعاله املبحث الثالث من اجلزء الثاين من هذا الدليل ص....
112 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 

ا للحد من ممارسة احلقوق واحلريات. أو حرية وبالتايل جيب أن ال خيرج اإلجراء املتخذ عن دائرة األهداف املحددة بالدستور والتي تشكل بذاهتا حدّ
113 القضية عدد 154505 بتاريخ 22 جانفي/كانون الثاين 2019.

114 يف هذه احلالة ويف أغلب فقه قضاء املحكمة بعد دستور سنة 2014، أصبحت املحكمة تطبق الفصل 49 مبارشة وتستند إىل األهداف املحددة به، 
ا قبل ذلك وخاصة يف مادة الضبط اإلداري، فقد كانت تستند إىل النظام العام بمختلف مكوناته كهدف للتدخل أو اإلجراء وهو ما بينه فقه قضاء  أمّ

املحكمة عىل غرار احلكم املبني باهلامش أدناه. 
115 القضية عدد 10722 بتاريخ 7 جويلية/متوز 2010.

الفقرة ا®ولى - في النزاعات ادارية 
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ر بشكل ملموس  وبالتّايل فإنّ القايض يتثبّت، حسب احلال،116من أنّ القانون أو اإلجراء مربّ
ة وحقيقية.117  ملنفعة عامّ

استعمل  وإن  حتى  الدستور  من   49 بالفصل  املحددة  باألهداف  احلالة  هذه  يف  يتقيد  أن  القايض  عىل 
عبارات مل ترد بالفصل املذكور عىل غرار "مصلحة عامة" و"منفعة عامة" و"الصالح العام"، وهي عبارات 
كان يستعملها القايض يف ظل دستور سنة 1959 لكنها يف ذهنه ال خترج عن األهداف املبينة بالفصل 49. لذا 
يتجه درءا لكل لبس اعتامد العبارات الواردة بالفصل 49 للتعبري عن األهداف من تقييد احلقوق أو احلريات.

يف املرحلة الثّانية، يتثبت القايض من وجود رابطة وصلة منطقية بني إجراء التقييد واهلدف الذي 
يرمي إليه اإلجراء. يف هذه احلالة ستكون رقابة القايض اإلداري موجهة باخلصوص إىل السلطة 
عىل  اإلداري  القايض  يامرسها  التي  الرقابة  لذلك  تبعا  وتكون  اإلدارة،  هبا  تتمتع  التي  التقديرية 
املالءمة رقابة دنيا يف حدود ما يشوب اإلجراء املتخذ من خطأ بنيّ يف تطبيق القانون أو يف التقدير 

أو االنحراف بالسلطة أو حتريف الواقع.118
كام أنّه من الوجيه التأكيد يف هذا املجال أنّ رقابة القايض عىل اإلجراء يف هذه احلالة تنصبّ فقط 

عىل الرشعية الداخلية لإلجراء دون الرشعية اخلارجية له. 
ولئن  املعنية.  ة  املادّ حسب  خمتلفة  تطبيقات  املالءمة  عىل  رقابتها  املحكمة  إعامل  وجد  وقد 
اشرتكت كافة املواد يف املراحل املنهجية للتثبت من مد مالءمة اإلجراء للهدف منه، فإنّ التقدير 

يكون نسبيا خمتلفا حسب املادة وطبيعة احلق. 
ة التي أعمل فيها القايض اإلداري بوضوح وامتياز  • بط اإلداري: وهي املادّ ة الضّ 1- يف مادّ

ة  عدّ يف  اإلداري  القايض  د  أكّ فقد  واحلريات،  باحلقوق  املادة  ارتباط  لشديد  التالؤم  مبدأ 
مناسبات تتعلق برقابته عىل قيس املالءمة عىل ماييل: 

باحرتام  ومقيّدا  العام  النظام  د  هيدّ ي  جدّ خطر  وجود  بثبوت  مرشوطا  الوايل  ل  تدخّ يكون  "وحيث 
التدابري  بني  التناسب  وبام يضمن  ينال من جوهرها  بام ال  احلقوق واحلريات  إىل محاية  اهلادفة  الضوابط 
الرضورة  حالة  إثبات  عليه  ويتعنيّ   ،أخر جهة  من  ودرجته  اخلطر  وطبيعة  جهة  من  املتّخذة  الضبطيّة 

د النظام العام"119. ومالءمة الوسائل الضبطيّة للخطر الذي هيدّ

116 املقصود هنا القايض الدستوري الذي يامرس رقابة عىل القانون أو القايض اإلداري الذي يامرس بصورة مبدئية رقابة عىل أعامل السلط اإلدارية.
117 وهو ما بينه أيضا فقه قضاء جملس الدولة الفرنيس بمناسبة قضية ville nouvelle Est  بتاريخ 28 ماي/أيار 1971.

118 يراجع عىل سبيل الذكر ال احلرص احلكم الصادر يف القضية عدد 1/16926 بتاريخ 1 جوان/حزيران 2010، رشكة أنرسيال تونس ضد املندوبية 
اجلهوية للتنمية الفالحية بنابل، فقه قضاء املحكمة اإلدارية لسنة 2010 ص586.

119 قرار يف مادة توقيف تنفيذ عدد 09200012 بتاريخ 05 نوفمرب/ترشين الثاين 2018، "وحيث كفل الدستور صلب فصله 31 ممارسة حرية الفكر 
والتعبري واإلعالم والنرش ومنع ممارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات، كام ضمن الفصل 42 احلق يف الثقافة وحرية اإلبداع، ونصّ عىل أنّه: "تشجع 
الثقافات  واالنفتاح عىل خمتلف  العنف  ونبذ  التسامح  قيم  س  يكرّ بام  وتنوعها وجتددها،  لها  تأصّ الوطنية يف  الثقافة  وتدعم  الثقايف  اإلبداع  الدولة 
ة حتديد الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات وممارستها بام الينال من  49 من الدستور إىل القانون مهمّ واحلوار بني احلضارات". وأوكل الفصل 
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ويتبني من احليثية املذكورة أنّ املحكمة راقبت يف نفس الوقت أنّ اإلجراء الذي اختذته اإلدارة 
مالئم للهدف الذي يرمي إىل حتقيقه ثم يف مرحلة ثانية تولت التثبت من وجود رابطة وصلة منطقية 

بني إجراء التقييد واهلدف الذي يرمي إليه طبقا للمنهجية املبينة أعاله. 
التالؤم يف مادة الضبط اإلداري ال يكون  أنّ  للتالؤم، اعتربت املحكمة  املختلفة  التطبيقات  ويف 
ة أحكام، اعتربت املحكمة أنّه متى جلأت اإلدارة إىل إجراءات  ا. ففي عدّ متوفرا متى كان اإلجراء عامّ
ة الضبط اإلداري، فإن تلك اإلجراءات تكون غري متالئمة مع اهلدف الذي اختذت من  ة يف مادّ عامّ
ادر يف القضية عدد 451  أجله، وهو موقف استقر عليه فقه قضاء املحكمة اإلدارية، من ذلك القرار الصّ
بتاريخ 15 فيفري/شباط 1981 املشار إليه أعاله120الذي أقرّ رصاحة أنه"وحيث أنّ الصبغة العامة 

التي يكتسبها القرار املنتقد بدون أيّ سبب رشعي جتعله يمسّ بمبدأ حرية التجارة والصناعة".121
التّعليم: تثبتت املحكمة من مد احرتام اإلدارة لرشط مالءمة  • 2- يف خصوص احلقّ يف 

النحو  عىل  االمتحان  يف  العش  حماولة  هلا  نسب  تلميذة  عىل  اإلدارة  سلطتها  التي  العقوبة 
التايل:

التعليمية  املؤسسات  مجيع  من  ورفتها  سنوات  مخس  ة  ملدّ الرتسيم  من  عية  املدّ حرمان  أنّ  "وحيث 
ال داخل قاعة اإلمتحان اليتالءم مع  العمومية من أجل حماولة الغش املتمثّلة يف االحتفاظ باهلاتف اجلوّ

ة إىل مواصلة دراستها"122. عية وحاجتها املاسّ درجة خطورة اخلطأ املرتكب وسنّ املدّ

الضبط  مادة  بيّناه يف  ما  التعليم، وعىل خالف  احلق يف  ويف  احلالة  مالحظته يف هذه  يمكن  ما 
اإلداري وما سنراه يف النزاعات االنتخابية، أنّ اهلدف من اإلجراء املقيد للحق ال يظهر يف احليثيات 
حرصا  دة  املحدّ األهداف  نطاق  عن  خيرج  أن  جيب  ال  األحوال  كلّ  ويف  مفرتض،  هدف  هو  بل 

بالفصل 49 من الدستور.
يتجه  املبني أعاله، كان  املثال األخري  املالءمة يف  توفر رشط   التثبت من مد األمر عند  نفس 
تقديره بالنظر إىل اخلطأ املرتكب من صاحب احلق الذي تمّ تقييده وربطه باهلدف من ذلك، وال 
ة إىل مواصلة دراستها وهو أمر  جيب أن يكون تقدير التالؤم مبنيا عىل سنّ املدعية وحاجتها املاسّ

يستحسن االنتباه له عند تناول كل عنرص من عنارص التناسب.

جوهرها وأضاف أنّه:"ال توضع هذه الضوابط إالّ 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".
120 القضية عدد 451 بتاريخ 15 فيفري/شباط 1981 املذكورة أعاله.

دته يف القرار الصادر يف مادة توقيف التنفيذ عدد 09200012 بتاريخ 05 نوفمرب/ترشين  121 وهو موقف مستقر عليه يف فقه قضاء املحكمة الذي أكّ
دت فيه املحكمة أنّ رقابة القايض متتد يف مادة الضبط اإلداري إىل حدّ التثبت من مد تناسب التدابري املتخذة  الثاين 2018 سابق الذكر، والذي أكّ
مع الظروف التي حفت هبا واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها، وتكون تبعا لذلك إجراءات املنع العامة واملطلقة غري رشعية متى ثبت أهنا كانت غري 

متالئمة مع مقتضيات احلفاظ عىل النظام العام ومن شأهنا النيل من جوهر احلريات أواحلقوق.
122 احلكم االبتدائي عدد 156562 بتاريخ 15 جويلية/متوز 2019 املشار إليه أعاله.
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ويمكن القول أنّ احلكم كان يف طريقه يف النتيجة التي توصل إليها لكنه مل يصب يف األساس 
بُني عليه، ذلك أنّ األمر يف احليثية املبينة أعاله ال يتعلق باملالءمة وإنام يتعلّق بالتناسب يف  الذي 
مفهومه الضيق باعتبار أنّ العقوبة املسلطة عىل املعنية باألمر أحلقت هبا رضرا جسيام غري متناسب 

مع اهلدف املرجو محايته. 

لذلك يتجه تدقيق املصطلحات وربطها بمضامينها وذلك حتقيقا لنجاعة أكرب لرقابة املحكمة عىل األعامل 
د أنّ التقييد  اإلدارية. كام يتجه انطالقا من املثال املبني أعاله أن يوضح القايض اهلدف من القيد عىل احلق وأن يؤكّ

املذكور مل يكن يرمي إىل حتقيق أي هدف من األهداف املبينة بالفصل 49 من الدستور. 

3- يف نزاعات الوظيفة العمومية: إنّ إعامل املحكمة لرشط التالؤم يوفر لنا فقه قضاء ثري  •
بالنظر إىل  العون  املسلطة عىل  العقوبة  إذ دأبت املحكمة عىل قياس تالؤم  يف هذا املجال، 
اخلطإ املسلكي املنسوب إىل العون املعاقب، وتُعمل املحكمة عند إعامهلا لرشط التالؤم فقط 
قياس التالؤم دون الوقوف عىل اهلدف بجالء، وهي تعتمد نفس التميشّ املبني يف احلق من 
ة الضبط اإلداري. إذ تتوىل املحكمة  التعليم وال تعتمد نفس املقاربة والتميش املعتمد يف مادّ
قياس درجة العقوبة املسلطة عىل العون العمومي ومد مالءمتها لردع اخلطأ الذي ارتكبه 
العون للفعل  بالنظر إىل ظروف ارتكاب  العقوبة  بالتثبت يف درجة معقولية  العون وذلك 
املالءمة حالة  تقدير عنرص  املعني، ويتم  للعون  تأديبية  العقوبة ومد وجود سوابق  سند 

بحالة وحسب مالبسات كل قضية. 

من األمثلة اجليدة إلعامل رشط تالؤم العقوبة مع الفعل املرتكب ما أقرته املحكمة يف أحد األحكام 
ه "يكون تقدير اإلدارة للعقوبة مبنيا عىل استخالص األثر املنطقي للمخالفة املرتكبة دون أن يعرتيه  من أنّ
أيّ تعسف أو غلوّ يعكس خروجا عن احلدود املقبولة واملعقولة يف املوازنة بني اخلطأ والعقوبة، إذ من 
موجبات التقدير املعقول الوقوف عىل ظروف الواقعة سند التتبّع مع الرجوع إىل مسبّباهتا وإىل املالبسات 

التي حفّت هبا مع مراعاة سائر العنارص املتألف منها ملف املعني بالقرار". 123 

ما يمكن مالحظته يف احلكم املذكور وما استقر عليه فقه قضاء املحكمة أنّ التالؤم بني اخلطأ 
والعقوبة يف مادة التأديب يف الوظيفة العمومية يقوم أساسا عىل فكرة املعقولية التي تؤكدها املحكمة 

أحيانا ترصحيا وأحيانا تلميحا.
كذلك يتّجه التذكري بأنّ الرقابة التي جيرهيا القايض عىل رشط التالؤم بني اخلطأ والعقوبة هي 
رقابة دنيا طبق ما استقر عليه فقه قضاء املحكمة، وهو نفس املوقف الذي تبناه فقه قضاء جملس 

ل 2014 .وهو نفس املوقف الذي تبناه جملس الدولة الفرنيس،  123 احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 129191 بتاريخ 30 ديسمرب/كانون األوّ
وملزيد التعمق يف املسألة وموقف فقه قضاء جملس، يراجع اهلامش أدناه.
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ة  الدولة الفرنيس124. فقد  اعتربت املحكمة يف فقه قضائها املستقر أنّه "تتمتّع اإلدارة بسلطة تقديريّ
هذه  كانت  طاملا  أعواهنا  قبل  من  املقرتفة  األفعال  مع  تالؤما  أكثر  تراها  التي  العقوبة  تسليط  يف 
األفعال ثابتة يف جانبهم، وال جيوز للقايض اإلداري أن يامرس رقابته يف خصوصها إالّ إذا كان عدم 

التّالؤم بني األفعال املرتكبة والعقاب املسلّط واضحا وبدهييا".125
وتتباين رقابة املالءمة بني اخلطأ والعقوبة يف املجال التأديبي التي دأب القايض اإلداري عىل 
وجود  عدم  من  القايض  د  تأكّ حدود  يف  تتوقف  األوىل  أن  رضورة  التناسب،  رقابة  مع  إعامهلا 
خلل فادح يف إعامل اإلدارة لسلطتها التقديرية يف تقدير اخلطأ واختيار العقوبة املالئمة له، يف 
حني أن إختبار التناسب ثالثي األبعاد يبحث -يف طور أول-  يف مد وجود رابطة عقالنية 
بني اإلجراء ( التأديبي يف صورة احلال ) واهلدف املزمع محايته ( إستمرارية املرافق العمومية /
البحث يف مد قدرة اإلجراء عىل حتقيق اهلدف،  حياديتها /حسن حوكمتها ...) من خالل 
البحث يف عدم وجود  ثان-  يتم -يف طور  القرار. يف حني  بالتايل رقابة عىل سلطة اختاذ  وهي 
العمل/  احلق يف   ) التأديبي  باإلجراء  املستهدف  العمومي  العون  ة عىل حقوق  أقل حدّ إجراء 
ثالثة  ليتم -يف مرحلة  القرار،  إختاذ  رقابة عىل سلطة  التعبري/ حرية  االجتامع...) وهي  حرية 
وأخرية- التثبت يف التناسب يف معناه الضيق من خالل تقدير ما إذا كانت األعباء  التي حلقت 
بالعون حملّ التتبع التأديبي واملرتتبة عن القيد متناسبة واملزايا واملنافع التي يمكن حتقيقها حلامية 
اهلدف املشمول باحلامية. وحيث ال تعدو رقابة املواءمة سو تقديرا ألمهية اهلدف املزمع محايته 
بالنظر إىل األمهية احلقيقية واملادية للقيود املوظفة عىل احلق، بام يفتح نقاشا بخصوص األهداف 
والقيم التي جيب أن تسود وتكرس يف دولة ديمقراطية وبخصوص أي نموذج ملجتمع ترغب 

املجموعة يف تكريسه وضامنه.

الفقرة الثانية - في النزاعات االنتخابية

اإلجراء  أو  القانون  مالءمة  رشط  توفر   مد من  للتثبت  القايض  يتبعها  التي  املنهجية  إنّ 
احلاد من ممارسة احلق شبيهة باملنهجية التي يعتمدها القايض يف مادة الضبط اإلداري، إذ يتوىل 
أن يكون مرشوعا وال  توفّر اهلدف من اإلجراء والذي جيب   التثبت يف مد أوىل  يف مرحلة 
خيرج عن أحد األهداف املحددة بالفصل 49 من الدستور  عىل نحو ما بينته املحكمة يف احليثية 

باملؤطر أدناه:

ح هبا يعدّ رشطا  ال يف الدائرة االنتخابية التي سيرتشّ ح مسجّ "وحيث أنّ رشط وجوب أن يكون املرتشّ
حات وضامن  معقوال وال يتعارض ومقتضيات الفصل 49 من الدستور، طاملا أنّه هيدف إىل تنظيم الرتشّ

 Sur cette question, voir Chapus (R) Droit administratif général . tome 2, 15eme éedition, Paris,  124
Monchrestien, 2014, p.P 340.
125 احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 124216 بتاريخ 17 مارس/آذار 2014 واحلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 128833 بتاريخ 31 

ل 2014 واحلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 123861 بتاريخ 15 ماي/أيار 2014. ديسمرب/كانون األوّ
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عاملا  املحلية  املسؤولية  هلذه  ح  املرتشّ من  جيعل  الذي  بالشكل  االنتخابية  العملية  سري  وحسن  تها  جديّ
بمتطلبات وتطلعات مواطني الدائرة املرتشح هبا126".

تستوجب هذه احليثية بعض املالحظات فيام يتعلق بالربط بني رشط التسجيل بالدائرة االنتخابية 
بلدية وإنّ رشط  بانتخابات  يتعلق  املذكورة  القضية  أنّ األمر يف  وضامن جدية الرتشحات، ذلك 
التسجيل بالدائرة االنتخابية جيب أن يفهم ويفرس بالنظر إىل خصوصية تلك االنتخابات الرامية 
إىل انتخاب ممثلني للسلط املحلية إلدارة الشأن املحيل بام يستدعي وجود رابطة فعلية بني املرتشح 
والدائرة املرتشح هبا. فاهلدف من ذلك الرشط إنام يتعلق بانتخاب ممثلني للمناطق صاحبة السلطة 

املحلية لترصيف شؤون حملية لضامن نجاعة اهلياكل املعنية.
هذه احليثية نجدها متواترة يف النزاعات االنتخابية املتعلقة باالنتخابات الترشيعية أو الرئاسية أو املحلية. 
كل  خصوصية  حسب  االنتخاب  حق  ملامرسة  والضوابط  الرشط  هذا  تقدير  يتجه  لذلك 
انتخابات. فمربرات الضوابط التي تطرأ عىل االنتخابات الرئاسية ختتلف عن مربرات الضوابط 

يف االنتخابات الترشيعية التي ختتلف بدورها عن مربرات ضوابط االنتخابات البلدية.
يتثبت القايض يف املرحلة الثّانية من وجود رابطة وصلة منطقية بني إجراء التقييد واهلدف الذي يرمي 

إليه اإلجراء. ويف هذا املجال تنصب الرقابة عىل مالءمة اإلجراء املتخذ مع اهلدف الذي يرمي إليه. 
بيان  التثبت من رشط املالءمة من خالل  يتمّ  النزاعات االنتخابية،  ومن خالل فقه قضاء املحكمة يف 
مد معقولية اإلجراء بالنظر إىل األهداف التي يرمي إىل حتقيقها، وقد استخلصت املحكمة أنّ اإلجراء 
ح  متى كان معقوال كان متالئام مع اهلدف منه. لذلك اعتربت أنّ الرشط الترشيعي املتمثل يف أن يكون املرتشّ

ح هبا يعترب رشطا معقوال وبالتايل متالئام مع اهلدف منه.127 ال يف الدائرة االنتخابية التي سيرتشّ مسجّ
املتمثل يف  التّرشيعي  القيد  التثبت يف مد مالءمة  بمناسبة  التميش  اعتمدت املحكمة نفس  وقد 
اشرتاط تزكية املرتشح لالنتخابات الرئاسية من قبل عرشة  آالف ناخب مع اهلدف الذي يرمي إليه 
ح له. ويف هذه  كام استنتجه القايض واملتمثل يف التأكيد عىل جدية الرتشح  وعىل أمهية املنصب املرتشّ
دت ما ييل: القضية، اعتمدت املحكمة عبارة خمتلفة عن املعقولية أو املالءمة وهي عبارة "تعجيز" وأكّ

عي، فإنّ اشرتاط تزكية املرتشح لالنتخابات من قبل عرشة آالف ناخب  ك به املدّ "وحيث وخالفا ملا متسّ
ليس أمرا تعجيزياّ وال يضيّق من حق الرتشح املضمون بالدستور ...بل إنّ الغاية من هذا الرشط هي التأكيد عىل 
د  جدية الرتشح وعىل أمهية املنصب املرتشح له. كام أنّ عدد املزكّني املطلوب مناسب وال يؤدّي إىل اإلقصاء املتعمّ

ح باعتبار أنّ القاعدة اجلملية للناخبني املسجلني تفوق اخلمسة ماليني ناخب"128. لبعض الراغبني يف الرتشّ

126 احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 15201810 بتاريخ 16 مارس/آذار 2018 املشار إليها أعاله.
127 نفس املرجع املذكور أعاله.

ل 2104 . 128 احلكم الصادر يف القضية عدد  201430006 بتاريخ 10 أكتوبر/ترشين األوّ
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لتحقيق  ضروري  الّتقييدي  اجراء  أّن  من  القاضي  يتثّبت  كيف   - الثاني  الفرع 
الهدف والغاية من اجراء؟

أو حرية  املقيّد ملامرسة حق  أنّ اإلجراء  األملانية يف أحد أحكامها  ة  الدستوريّ املحكمة  دت  أكّ
معيّنة "يكون رضوريا إذا مل يكن بوسع املرشع أن خيتار وسيلة أخر هلا نفس الفاعلية وتنتهك 
فكرة  عىل  ط  الرشّ هذا  اإلطالق129" ويقوم  عىل  تنتهكها  ال  أو  أقل  بدرجة  األساسية  احلقوق 
كان  متى  رشعي  غري  يكون  اإلجراء  إنّ  أي  واحلريات،  احلقوق  ممارسة  عىل  القيود  يف  التدرج 
لإلدارة إمكانية اختاذ إجراء آخر أقلّ تضييقا للحرية مع حتقيق نفس اهلدف، وهو تقريبا نفس ما 
انتهت إليه املحكمة اإلدارية بمناسبة تعهدها سواء بامللفات االستشارية أو النزاعات اإلدارية أو 

النزاعات االنتخابية.

الفقرة ا®ولى - في المادة االستشارية

الرأي  ضمن  الرشط  هلذا  االستشارية  لوظيفتها  مبارشهتا  بمناسبة  اإلدارية  املحكمة  تعرضت 
للسقوط،130حيث  املتداعية  بالبناءات  املتعلق   2010 28 جويلية/متوز  بتاريخ  الصادر   447 عدد 
سالمة  أنّ  دت  وأكّ العادية".  القانونية  بالوسائل  اخلطر  هذا  دفع  "تعذر  يف  يتمثل  أنّه  اعتربت 
ادرة عن رئيس البلدية يف إطار ممارسته لصالحيات  قرارات هدم البنايات املتداعية للسقوط الصّ

الضبط اإلداري ولتكون رشعية جيب توفر رشوط معينة يمكن إمجاهلا فيام ييل:
وجود خطر جسيم هيدد النظام العام، •
ر دفع هذا اخلطر بالوسائل القانونية العادية، • تعذّ
أن يكون هدف اإلدارة من ترصفها حتقيق الصالح العام،  •
أن تكون صبغة التدخل املعتمدة من إصالح أو هدم أو إخالء أو تدخل عقاري أو تدخل  •

عاجل متالئمة مع درجة املساس بالنظام العام. 
املتعلقة  اإلدارية  القرارات  رشعية  رشوط  بني  من  أنّ  املحكمة  دت  أكّ الرأي،  هذا  خالل  من 
هبدم البنايات اآليلة للسقوط أن يكون اإلجراء رضوريا، وعربت املحكمة عن هذا الرشط بعبارة 

ر دفع هذا اخلطر بالوسائل القانونية العادية".  "تعذّ
املنهجية احللول حملّ اإلدارة لري إن كانت توجد  الناحية  القايض من  يتوىلّ  ويف هذه احلالة، 
حلول أخر أقلّ تقييدا للحق كان عىل اإلدارة اختاذها، أي هل كان لإلدارة إمكانية اختاذ إجراء 
آخر أقلّ تضييقا للحرية مع حتقيق نفس اهلدف، ويكون هذا التميش بمثابة توجيه أمر لإلدارة باختاذ 

ة من اهلدف. إجراء آخر أقلّ تقييدا للحق وحمققا نفس النّتيجة املرجوّ

BVerfGE 90, 145,172 CANNABIS , Germany.9 mars 1994 .    129
130 جمموعة قرارات فقه قضاء املحكمة اإلدارية لسنة 2010، املرجع املذكور مرجع مذكور أعاله ص1197 وما بعده.
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اعتمدت املحكمة نفس التميش بمناسبة الرأي االستشاري حول إمكانية تنظيم النقاب داخل احلرم 
ل العمداء ومديري مؤسسات التّعليم العايل جيب أن يقترص عىل  اجلامعي131والذي أكّدت فيه "أنّ تدخّ
ورية لضامن حسن سري املرفق العمومي وتاليف ما من شأنه اإلخالل  اختاذ التدابري العامة أو الفردية الرضّ
داخل  جزئية  أو  كاملة  بصفة  الوجه  تغطية  حظر  عىل  يقترص  (وأن)   ... فضاءاته  داخل  العام  بالنظام 
ة املعتقد  مكونات الفضاء اجلامعي فحسب ودون أن يمتد إىل أي إجراء إضايف من شأنه املسّ من حريّ

اجعة ملستعميل املرفق العمومي". واللّباس الرّ

الفقرة الثانية - في النزاعات ادارية 

عىل غرار القايض االستشاري، يتوىل القايض عند تعهده بالنزاعات اإلدارية التثبت من رشط 
الرضورة الداخلية كرشط من رشوط اختبار التناسب وذلك باخلصوص يف مادة الضبط اإلداري 

وغريها من مواد النزاعات اإلدارية.
التثبت من أنّ احلدّ  • بط اإلداري: طبقا لفقه قضاء مستقر، دأبت املحكمة عىل  ة الضّ يف مادّ

احلرية،  أو  احلق  ممارسة  من  واحلد  التضييق  من  اهلدف  لتحقيق  رضوريا  كان  اإلجراء  أو 
وأوجبت أن يكون القرار "أقلّ رصامة" إذ بينت املحكمة ما ييل:

توخي  عليها  يفرض  وإنام  اخلطر  لردّ  مطلقة  سلطات  البلدية  يمنح  ال  العام  للنظام  التهديد  "ثبوت 
بط اإلداري وانتهاج إجراءات وقائيّة أقلّ رصامة من الغلق من شأهنا أن  التدرج يف اختاذ إجراءات الضّ
حتقق نفس األهداف مثل حتجري وقوف أو توقف الشاحنات أمام عقار املدعي أو حتديد وقت معني خالل 
اليوم أو يوم حمدد من األسبوع لوقوف الشاحنات أمام العقار أو يف أقىص احلاالت إلزام العارض بعدم 

استعامل الباب خالل أوقات معينة"132.

وهو نفس األمر الذي اعتمدته املحكمة يف مادة الوظيفة العمومية وخاصة يف خصوص نقلة 
القضاة طبق ما يبينه املثال أدناه: 

مقتطف من الحكم الصادر في القضية عدد 138840 بتاريخ
10 ديسمبر/كانون ا®ّول 2015

الثالثة  الرتبة  "نقلة املدعية من مركز عملها األصيل إىل حمكمة االستئناف بتونس يف رتبة قايض من 
الرتبة املذكورة  استجابة ملا تقتضيه مصلحة العمل، جيب أن يكون مصحوبا بام يفيد حصول شغور يف 
وثبوت عدم وجود راغبني يف االلتحاق بمركز العمل املعني ودعوة القضاة املبارشين بأقرب دائرة قضائية 

131 اإلستشارة عدد 491/2011 املتعلّقة برأي املحكمة اإلدارية بشأن استشارة خاصة حول إمكانية تنظيم النّقاب داخل احلرم اجلامعي .
132 احلكم الصادر يف القضية  عدد 11049 بتاريخ 19 نوفمرب/ترشين الثاين 2005.
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إعامهلا  التي ال حميد عن  قبيل اإلجراءات  االقتضاء، وهي من  القرعة عند  إجراء  أو  التناوب  اعتامد  مع 
العمل واحرتام مبدأ عدم  املوازنة بني مقتضيات مصلحة  الغاية من  تتحقق  تلو األخر حتّى  الواحدة 

جواز نقلة القايض دون رضاه".

احللول  من  للحق  تقييدا  أقلّ   أخر حلول  وجود   مد من  يتثبت  احلالة  هذه  يف  فالقايض 
التي ارتأهتا اإلدارة، وإذا ثبت له وجود حلول أخر أقلّ تقييدا للحرية، فإنّ اإلجراء يكون غري 
رضوري وعرضة لإللغاء باعتبار أنّ سلطة الضبط أو أيّ سلطة إدارية ال يمكنها عندئذ أن متنع 
احلرية أو أن حتدّ منها إالّ إذا استنفذت كل الوسائل األخر حلامية النظام العام"133، وهو ما تمّ 
أيضا إقراره يف فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان134وجملس الدولة الفرنيس135ويف فقه 

قضاء جملس الدولة املرصي136.
بناء عىل فقه القضاء املتواتر يف الغرض، يمكن االستنتاج أنّ القايض يتقيد باملراحل التالية عند 

تثبته من رشط الرضورة الداخلية كرشط من رشوط اختبار التناسب:
د  ال- تكييف اإلجراء وحتديد مد تأثريه عىل ممارسة احلقّ أو احلرية، وهي املرحلة التي يتأكّ أوّ

فيها القايض أنّ اإلجراء كان "قصوويا" وذهب بعيدا يف التحديد.

"القضاء  "اجتاهات القضاء اإلداري يف رقابة التدابري الضبطية"، أعامل ملتقى نظّمته اجلمعية التونسية للعلوم اإلدارية بعنوان  133 وحيد الفرشييش، 
واالجتامعية  والسياسية  القانونية  العلوم  بكلية   ،2001 أفريل/نيسان   13-12 يومي  نظّم   ،"1996 جوان/حزيران   3 إصالحات  بعد  اإلداري 

بتونس، مركز النرش اجلامعي، 2002،ص. 392.
 Au sens de l’article11 §2. La Cour rappelle que cette notion de nécessité implique une ingérence fondée 134
 sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché." l’a�aire Öllinger
c. Autriche,8 juin 2006.

 Michel, Concl, sur CE., 19 Mai 1933, cité in M. Long et (al.), Les grands arrêts de la jurisprudence  135
administrative, 2009, p. 280.
ويعترب قرار Benjamin الصادر بتاريخ 19 ماي/أيار 1933 واملرتبط  بحرية االجتامع أول قرار تمّ فيه إعامل رقابة التناسب يف فقه قضاء جملس 
الدولة الفرنيس، حيث ألغى القرار الصادر عن عمدة  مدينة "Nevers" والقايض بمنع عقد أحد االجتامعات بسبب ختوفه من وقوع اضطرابات 
تستطيع  كانت  املحلية  السلطات  أن  له  وتبني  االجتامع  عقد  إىل  بالدعوة  أحاطت  التي  املحلية  الظروف  بفحص  املجلس  قام  وقد   ، بالنظام  ختل 
باستخدام قوات البوليس املتوفرة لدهيا املحافظة عىل النظام العام مع السامح بعقد االجتامع، ولذلك قىض املجلس بإلغاء قرار العمدة ألنه اتضح من 
التحقيق أن االضطرابات املحتملة التي تذرع هبا العمدة ال تبلغ يف خطورهتا الدرجة التي يعجز معها بام لديه من سلطات البوليس عن املحافظة عىل 

النظام العام مع السامح بعقد االجتامع.
فقد  العامة،  التناسب يف جمال ممارسة األشخاص حلرية عقد االجتامعات  الرقابة عىل  العليا يف مرص نفس االجتاه بشأن  املحكمة اإلدارية  136 طبقت 
العاملي  اإلعالن  بمناسبة  التحرير  بميدان  السياسية  األحزاب  لبعض  شعبي  مؤمتر  عقد  برفض  اإلدارة  قرار  تنفيذ  بوقف  أحكامها  أحد  يف  قضت 
حلقوق اإلنسان وعقده يف أي مكان مغلق ملا قد يسببه هذا االجتامع من إخالل بالنظام العام ، وقد جاء يف حيثيات احلكم اآليت :"...وعىل ذلك 
فإن ما قررته مديرية أمن القاهرة يف أهنا ال توافق عىل عقد االجتامع باملكان الذي اقرتحه املدعون بمقولة إن ثمة عنارص غري رشعية سوف تستغل 
االحتفال ألغراض ختل باألمن العام والسكينة العامة، هذا القول يشكل يف ظاهره هتربا من االختصاص الذي ناطه الدستور والقانون بالرشطة، 
فليس هلا أن تنأ عن التزامها وتتخذ هذا املسلك تربيرا لقرارها برفض االجتامع العام يف املكان املراد عقده فيه، بل عليها أن تعمل جاهدة وتتخذ كل 
ما من شأنه أن يمكن املدعيني من عقد اجتامعهم يف أمن وطمأنينة تكفلها الرشطة ..."، احلكم الصادر يف القضية رقم 1254 لسنة 38ق ، بجلسة 
ادر يف القضية رقم 578 لسنة 5ق ، والصادر بجلسة 1951/6/26،  1983/12/28 ، يف الشق املستعجل. يف نفس االجتاه، انظر أيضا احلكم الصّ

جمموعة أحكام حمكمة القضاء اإلداري، س5  ص 1069.
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تثبّت القايض من إمكانية وجود إجراءات أخر137 كان يمكن  ثانيا- تتمثّل هذه املرحلة يف 
ا حملّ اإلدارة. ومن  لإلدارة التفكري فيها زمن اختاذها لإلجراء، وهي مرحلة حيلّ فيها القايض نظريّ

بني التطبيقات اجليدة هلذه املرحلة ما سنبينه باملؤطر أدناه138.

"نقلة املدعية من مركز عملها األصيل إىل حمكمة االستئناف بتونس يف رتبة قايض من الرتبة الثالثة استجابة 
وثبوت عدم  املذكورة  الرتبة  يفيد حصول شغور يف  بام  يكون مصحوبا  أن  العمل، جيب  تقتضيه مصلحة  ملا 
وجود راغبني يف االلتحاق بمركز العمل املعني ودعوة القضاة املبارشين بأقرب دائرة قضائية مع اعتامد التناوب 
أو إجراء القرعة عند االقتضاء، وهي من قبيل اإلجراءات التي ال حميد عن إعامهلا الواحدة تلو األخر حتي 

تتحقق الغاية من املوازنة بني مقتضيات مصلحة العمل واحرتام مبدأ عدم جواز نقلة القايض دون رضاه".

ثالثا- مقارنة اإلجراء الذي اختذته اإلدارة باإلجراءات التي كان يمكن هلا اختاذها، وهي موازنة 
غر) بني ما تمّ اختاذه من إجراء وما كان يمكن اختاذه، وذلك  داخلية يف إطار رشط الرضورة (الصّ
أيضا جملس  ه  أقرّ ما  بكل قضيّة، وهو  التي حتيط  ة  املاديّ واملالبسات  الواقعيّة  الظروف  إىل  بالنّظر 

الدولة الفرنيس يف قرار Benjamin املشار إليه أعاله .139
كان  إن  بالترصيح  القايض  فيها  ينتهي  التي  األخرية  املرحلة  النتيجة وهي  استخالص  رابعا- 
لنفس  وحمققا  للحق  تقييدا  أقلّ  آخر  إجراء  اختاذ  اإلدارة  عىل  كان  أنه  أو  ال  أم  رضوريا  اإلجراء 
الغرض، وهي مرحلة تعترب بمثابة توجيه أوامر إىل اإلدارة باختاذ إجراء معني يف صورة ثبوت أن 

اإلجراء مل يكن رضوريا140.

 Une décision récente  du  juge des référés  du tribunal administratif de Cergy-pontoiseen datant du 9 avril  137
 2020 sous le N°2003905 est allée dans le même sens con�rmant une jurisprudence établie, en précisant que: «en
 dernier lieu, il a été énoncé au cours des débats à l’audience que la mesure en litige était destinée à protéger les
 personnes âgées de la commune, qui constituent une part importante de la population dès lors que les plus de 65
 ans en représentent 25%, et qui sont contraintes de faire leurs courses dans l’unique rue piétonne de la commune
 où sont regroupés tous les commerces et où se retrouve la plus grande concentration de personnes. Mais ces
 débats ont aussi fait apparaître que la commune avait mis en place un service de courses livrées à domicile
 au béné�ce des personnes âgées, susceptible de leur permettre d’éviter des déplacements présentant un risque
 excessif de côtoyer le virus. Par ailleurs, et alors qu’il a été reconnu par l’adjoint au maire présent à l’audience
 que la mesure en litige résulte du choix de la commune de ne pas imposer un con�nement aux personnes âgées,
 lequel est apparu plus attentatoire aux libertés que l’obligation du port d’un dispositif de protection à l’ensemble
 de la population, il n’est pas établi que le même objectif de protection des personnes âgées n’aurait pu être atteint
 par une mesure moins contraignante, telle celle d’imposer le port d’un dispositif de protection e�cace aux seules
personnes âgées ou de leur réserver l’usage des commerces à certaines heures de la journée».

ل 2015.   138 احلكم الصادر يف القضية عدد 138840 بتاريخ 10 ديسمرب/كانون األوّ

 C.E, 19 mai 1933, Rec.541, « Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité des troubles alléguée 139
 par le maire de Neves ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pas pu, sans interdire la conférence
maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ».

ة قرارات من ذلك ما انتهت إليه يف احلكم االبتدائي الصادر يف القضية عدد 11049بتاريخ 19 نوفمرب/ترشين الثاين 2005  140 وهو ما انتهت إليه املحكمة يف عدّ
دت فيه املحكمة أنّ "ثبوت التهديد للنظام العام ال يمنح البلدية سلطات مطلقة لرد اخلطر وإنام يفرض عليها توخي التدرج يف إختاذ إجراءات الضبط  والذي أكّ
اإلداري وانتهاج إجراءات وقائيّة أقل رصامة من الغلق من شأهنا أن حتقق نفس األهداف مثل حتجري وقوف أو توقف الشاحنات أمام عقار املدعي أو حتديد 
وقت معني خالل اليوم أو يوم حمدد من األسبوع لوقوف الشاحنات أمام العقار أو يف أقىص احلاالت إلزام العارض بعدم استعامل الباب خالل أوقات معينة".
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يتّجه اعتامدها واالستئناس هبا يف هذا املجال والتي توىلّ فيها القايض  التي  من األمثلة اجليّدة 
اإلداري إعامل كافة تلك املراحل للتثبت يف مد توفر رشط الرضورة، ما تضمنه القرار الصادر 
يف مادة توقيف التنفيذ يف القضيتني  عدد 4105408 و4105496 بتاريخ 12 جانفي 2021 املذكور 

أعاله عىل نحو ما يبينه املؤطر أدناه:

أن  شأنه  من  مارس2020   28 منذ  النارص  عبد  مجال  بنهج  للجوالن  النهائي  املنع  كان  لئن  "وحيث 

يسمح  بتحقيق األمن ومحاية املؤسسات واملنشآت الكائنة بحوزته فإن الصبغة العامة واملطلقة لذلك املنع 
عىل  قادرة  إجراءات  اختاذ  املطلوبة  اجلهة  بإمكان  كان  أنه  رضورة  اهلدف  ذلك  لتحقيق  رضورية  ليست 
حتقيق ذات اهلدف بأقل حدة وتقييد لنشاط املعنية باألمر عىل غرار فتح الطريق يف فرتات زمنية من اليوم أو 
األسبوع أو حرص إستعامل ذلك الطريق ألصحاب العربات احلاملة إلشرتاك باملأو املذكور بالتنسيق مع 
املصالح األمنية أو مطالبة العارضة بإتباع إجراءات أمنية وإحرتازية إضافية لضامن أمن خمتلف املؤسسات 
واملنشآت املجاورة هلا بام يكون معه القيد املوظف عىل حق اجلوالن بالنهج الذي يوجد به عقار التداعي غري 
رضوري وبالتبعية غري متناسب مع املوجب من إقراره خمالفا تبعا لذلك ألحكام الفصل 49 من الدستور".

إن املنهجية التي اعتمدها القايض اإلداري هي ذاهتا املنهجية التي اعتمدهتا املحكمة األوروبية 
حلقوق اإلنسان إذ بينت يف أحد القضايا موضوع املؤطر أدناه ما ييل:

حالة تطبيقية مأخوذة من فقه قضاء المحكمة ا®وروبية لحقوق انسان141

للسجني  الرتخيص  الرومانية  للدولة  التابعة  السجن  إدارة  رفض  يف  املذكورة  القضية  وقائع  تتمثل 
املدعو "مانوالش" حلضور مراسم جنازة والده. 

جني ومسامهته شبه املنعدمة يف  األسباب التي بررت هبا اإلدارة السجنية الرفض تتمثل يف سوء سلوك السّ
األنشطة التعليمية. كام أنّه مل يكن حمل ثقة نتيجة تتبعه جزائيا أثناء قضائه العقوبة السجنية من أجل التحيل.

كام بررت اإلدارة قرارها بأنّ املعني مسجون من أجل جريمة قتل ويقيض عقوبة مشددة من أجل العود. 
احلق املنتهك: حرمة احلياة اخلاصة والعائلية املنصوص عليه باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

عني  موقف املحكمة:"تر املحكمة أنّ اإلدارة السجنية مل تنظر يف إمكانية اللجوء إىل املرافقة لنقل املدّ
حلضور مراسم اجلنازة "142.

من  املدعي  متكني  لرفض  السجنية  اإلدارة  إليها  استندت  التي  األسباب  أنّ  إىل  املحكمة  وانتهت 
ترخيص حلضور مراسم جنازة والده ال تكفي لتربير أنّ إجراء املنع الذي اختذته كان رضوريا143.

Requête n° 39635/17, du 26 mars 2020 a�aire Manolache et autres c. Roumanie.  141

 De plus, la Cour a noté que les autorités pénitentiaires n’avaient nullement examiné la possibilité d’avoir  "142
recours à une escorte pour le transfert des requérants sur le lieu des funérailles".

 Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime que les raisons invoquées par les autorités nationales 143
  pour refuser aux requérants l’autorisation de sortie a�n d’assister aux funérailles des membres de la famille proche
ne su�sent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ».
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ما يمكن مالحظته أيضا يف هذا الشأن أنّ منهجية القايض اإلداري عند بتّه يف النزاعات اإلدارية 
ال ختتلف عن منهجيته ملا ينتصب "كقاض انتخايب" يبتّ يف النزاعات االنتخابية.

الفرع الثالث - كيف يتثّبت القاضي من شرط التناسب بالمعنى الضيق؟

خالفا للمرحلتني السابقتني من قياس التناسب اللتني تنصبّان عىل املقارنة بني اإلجراء املقيد 
للحق والغرض أو اهلدف من اختاذه، وهي تقريبا رقابة "مغلقة" ألهنا تتعلق باإلدارة فحسب، فإنه 
يف هذه املرحلة يتمّ إقحام صاحب احلق وتتم املقارنة فيها بني اهلدف الذي يسعى اإلجراء لتحقيقه 
ومصالح صاحب احلق املترضر من اإلجراء. فهي رقابة مبارشة عىل عالقة اإلدارة بمنظورهيا144
ورصد وتقييم آثار اإلجراء املقيد للحق أو احلرية عىل احلالة الواقعية، وتقوم عىل التناسب بني 
األعباء املرتتبة عن توظيف القيد واملنافع املنتظر حتقيقها من اهلدف أو احلق املزمع محايته، وبالتّايل 
ال يكون اإلجراء رشعيا إال إذا كانت إجيابياته أكثر من سلبياته وباملعني املحاسبي جيب أن يكون 
رصيده إجيابيا. ويف النهاية تعترب املوازنة التي جيرهيا القايض"حماكمة"145آلثار اإلجراء أو التقييد 
مفهومه  يف  التناسب  تقدير  يكون  الرضورة،  لرشط  وخالفا  احلرية.  أو  باحلق  مساسها   ومد

الضيق يف الغالب ضمنيّا146.
وقد أعملت املحكمة رشط التناسب يف مفهومه الضيق بمناسبة النزاعات اإلدارية أو بمناسبة 

النزاعات االنتخابية.

الفقرة ا®ولى - كيف يعمل القاضي شرط التناسب في مفهومه الضيق في المنازعات ادارية؟

أعمل القايض رشط التناسب يف مفهومه الضيق يف خمتلف النزاعات اإلدارية التي تعهد هبا عىل 
غرار الوظيفة العمومية والضبط اإلداري.

ففي مادة الوظيفة العمومية مثال، أعمل القايض اإلداري نظرية وتقنية املوازنة خاصة يف إطار 
رقابته عىل العقوبات التأديبية التي تسلطها اإلدارة عىل موظفيها وأيضا يف حاالت نقلة أعواهنا 

باملرافق الراجعة إليها.

 Il doit s’établir un rapport de juste proportion entre la situation, la �nalité et la décision. L’application du "144
 principe consiste en e�et de contrôler l’administration dans ses relations avec les administrés" ArĢ. Gör. A. Ziya
ÇALIKAN, Le juge administratif français et le principe de proportionnalité, op. cit

145 هي استعارة مأخودة من عبارة الفقيه الفريار عند تعريفه لتجاوز السلطة.
 Un procès fait à un acte" est la formule d'Edouard Laferrière, c'est la dé�nition de ce qu'est le recours pour excès"
 de pouvoir, en e�et c'est un procès fait contre un acte administratif par le requérant.

  "Le contrôle de la proportionnalité au sens strict est plus implicite que le test de la nécessité". Pauline Gervier 146
La limitation des droits fondamentaux constitutionnels par l’ordre public ,op cit, p.247.



دليل القايض اإلداري يف تطبيق الفصل 49 من الدستور

اجلزء الثاين

71

تأثري مفرط  هلا  اإلدارة عىل عوهنا كان  التي سلّطتها  العقوبة  أنّ  للتثبت من  التأديبية،  املادة  يف 
عىل املصالح املحميّة لصاحب احلق، يتوىل القايض اعتامد منهجية تتلخص يف مجلة من املراحل هي 

اآلتية:
ال- وصف الوقائع وتكييفها147: يف هذه املرحلة، يتوىل القايض وصف الوقائع وصفا دقيقا  أوّ
ثمّ تكييفها تكييفا قانونيا148 وذلك بغية التثبت من مد اعتبارها متثل خطأ تأديبيا موجبا للمساءلة 
والعقاب أم ال. فإذا كانت الوقائع ال تشكل خطأ تأديبيا يف هذه احلالة، فإنّ القايض يتوقف عند 
ا يف صورة انتهت املحكمة  هذه املرحلة ويكتفي بالرقابة عىل سالمة التكييف القانوين للوقائع. أمّ
إىل أنّ الوقائع تشكل خطأ موجبا للتتبع التأديبي، فإنّ املحكمة تواصل التثبت يف بقية املراحل التي 

سنبيّنها أدناه. 
السابقة ينصب أكثر عىل اهلدف  املراحل  القانوين يف  التكييف  أنه لئن كان  ما يمكن مالحظته 
للتكييف  القايض موجهة  رقابة  لتكون  الوقائع  املرحلة عىل  بمناسبة هذه  ينصب  فإنه  واإلجراء، 
القايض  يامرس  احلالة  اإلجراء. ويف هذه  اختاذ  إىل  أدّت هبا  اإلدارة149والتي  للوقائع من  القانوين 

رقابة عادية عىل التكييف القانوين للوقائع.150
ومن أمثلة إعامل املحكمة هلذه املرحلة، ما بيّنته يف احلكم الصادر يف القضية عدد 17180 بتاريخ 

ل 2000 (دباش ضدّ وزير الرتبية)151عىل النحو املبني باملؤطر أدناه: 31 أكتوبر/ترشين األوّ

يف  املتمثل  إليها  املنسوب  اخلطأ  بارتكاهبا  اعرتفت  العارضة  أن  امللف  مظروفات  من  ثبت  "وحيث 
فيع من معدل تلميذة حتى يمكنها اجتياز السنة الدراسية بنجاح. الرتّ

وحيث يعدّ ما قامت به العارضة جتاوزا فادحا ...".

147خالفا للمرحلتني السابقتني اللتني يتوىل فيهام القايض وصف وتكييف اإلجراء، فإنّ التكييف يف هذه املرحلة سيتعلق بالوقائع التي بررت اإلجراء 
أي باحلالة الواقعية. وهو التميش الذي تعتمده املحكمة األوروبية حلقوق االنسان التي بينت يف إحد القضايا ما ييل: 

 La Cour rappelle tout d’abord que dénoncer un comportement prétendument illicite devant une autorité est"
 susceptible de relever de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention", l’a�aire Tête c. France,
26 mars 2020.
األمرين جييب عن سؤال  فكلّ من  الوقائع،  التثبت يف صحة  للوقائع خيتلف جوهريا يف مضمونه عن  القانوين  التكييف  التثبت يف مد سالمة   148

حمدد. 
 On remarquera cependant le fait que les arrêts sont alors rédigés de manière particulièrement habile en  "149
  rattachant clairement le contrôle du bilan à la qualification juridique des faits," Grégory KALFLÈCHE , Le
contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions administratives, op cité.
دها القانون توفرت عىل  150" تتجاوز هذه الرقابة جمرد التأكد من صحة الوجود املادي للوقائع، فهي عملية هتدف إىل التثبت من أنّ الرشوط التي حدّ
د موضعها داخل نطاق قاعدة القانون التي يراد تطبيقها أو إدخاهلا ضمن  مستو الواقع. إذ يقتيض التكييف إعطاء الواقعة الثابتة ماديا وصفا حيدّ
ت عليها القاعدة القانونية"، عصام بنحسن،"سلطات قايض جتاوز السلطة"، أعامل ملتقى نظّم باالشرتاك مع قسم القانون  الطائفة القانونية التي نصّ
العام بعنوان "التطور املتباين لدعو جتاوز السلطة"، منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية احلقوق بصفاقس، املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 

2010، ص.54.
151 غري منشور.
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يف هذه احلالة، انتهت املحكمة إىل أنّ التكييف القانوين الذي أعطته اإلدارة لألفعال التي أتتها 
ا بالنسبة للصورة العكسية التي تنتهي فيها املحكمة إىل عدم سالمة التكييف  العارضة كان سليام. أمّ
القانوين للوقائع الذي اعتمدته اإلدارة، فإننا نسوق كمثال ما تضمنه احلكم االبتدائي الصادر يف 

القضية عدد 1/10643 و 1/10723 بتاريخ 23 مارس/آذار 2011.

"وحيث من الثابت بالرجوع إىل أوراق القضية أنّ حتريك اإلجراءات التأديبية يف شأن العارض كان 
نظره  لفت  نها  ضمّ للقضاء،  األعىل  املجلس  رئيس  بوصفه  اجلمهورية  رئيس  إىل  رسالة  توجيهه  عقب 
إىل أنّ املبارشة اليومية للعمل القضائي أتاحت له االطالع عىل احلقيقة "أوضاع القضاة" وأنّ املسؤولية 

الدستورية لرئيس البالد تفرض عليه اختاذ القرارات الالزمة لرفع الوصاية عىل القضاة.

وحيث أنّه يف ضوء ما ذكر، يكون القرار املنتقد باستناده إىل اإلخالل بواجبات املهنة واملسّ من سمعة 
القضاء، قد صدر فاقدا للتكييف القانوين الصحيح مما جيعله عرضة لإللغاء عىل هذا األساس".

ثانيا- مرحلة التقييم والتقدير: وهي بمثابة تقدير القايض إلعامل اإلدارة لسلطتها التقديرية يف 
 اختيار العقوبة لردع ما قد يرتكبه أعواهنا من أخطاء مسلكيّة ومن خالهلا يتثبت القايض من مد
اخلطأ  بني  معقول  ورابط  موازنة  وجود  يف  تثبت  وهو  التقدير.  يف  فاحش  خلطأ  اإلدارة  ارتكاب 
والعقوبة وذلك باعتامد مجلة من املؤرشات واملعطيات املتوفرة بملف القضية، ويتمّ التثبت يف هذه 
املرحلة حالة بحالة حسب مالبسات كل قضية والظروف التي حفّت هبا، وهو ما أكدته املحكمة 
ة مناسبات يف حيثية  تعدّ نموذجا جيدا إلعامل املوازنة يف إطار الرقابة عىل عنرص التناسب  يف عدّ

يف مفهومه الضيق. 

يعرتيه  أن  املرتكبة دون  للمخالفة  املنطقي  األثر  مبنيا عىل استخالص  للعقوبة  اإلدارة  تقدير  "يكون 
أيّ تعسف أو غلو يعكس خروجا عن احلدود املقبولة واملعقولة يف املوازنة بني اخلطأ والعقوبة، إذ من 
موجبات التقدير املعقول الوقوف عىل ظروف الواقعة سند التتبّع مع الرجوع إىل مسبّباهتا وإىل املالبسات 

التي حفت هبا مع مراعاة سائر العنارص املتألف منها ملف املعني بالقرار152.

وهذا املثال رغم وضوحه، فإنه يتّجه إمتامه بتوضيح التناسب يف مفهومه الضيق بكل وضوح 
وبصورة مبارشة والتأكيد عىل أنّ أثر اإلجراء نال أو مل ينل بشكل مفرط من حق املعني باألمر عىل 

ل 2014. وهو أيضا ما أكدته املحكمة يف فقه قضائها املستقر:  152 احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 129191بتاريخ 30 ديسمرب/كانون األوّ
ل 2000 املذكور أعاله والذي أكدت فيه املحكمة  عىل سبيل الذكر ال احلرص، احلكم الصادر يف القضية عدد 17180 بتاريخ 31 أكتوبر/ترشين األوّ
 وحيث يعدّ ما قامت به العارضة جتاوزا فادحا له نتائج خطرية وانعكاسات سلبية عىل مبدأ النزاهة واملساواة يف التعامل مع التالميذ وعىل مستو"
ت فيه املحكمة أنّ "املوازنة  الشهائد العلمية"، أو احلكم االبتدائي الصادر يف القضيّة عدد 126230 بتاريخ 26 جوان/حزيران 2015 الذي أكدّ
ادرة عن رئيسه املبارش وإىل التدابري املتعلّقة بتنظيم العمومي االمتثال إىل  بني واجب الطاعة الّذي حيتّم عىل العون العمومي االمتثال إىل األوامر الصّ
تي يعمل هبا، ورضورة حتديد املهام املوكولة إىل العون طبق املشموالت  ادرة عن رئيسه املبارش وإىل التدابري املتعلّقة بتنظيم املصلحة الّ األوامر الصّ

املنصوص عليها بالنظام األسايس اخلاص به، حتتم عىل اإلدارة عدم تكليفه بأعباء غري تلك التي هو ملزم قانونا بإنجازها".
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التميش  اعتمدته املحكمة يقرتب من  الذي  التميش  أنّ  املقارن، رغم  القضاء  فقه  بيّنه  ما  غرار 
الذي اعتمدته املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف أحد القضايا املعروضة أمامها.153

حالة تطبيقية مأخوذة من فقه قضاء المحكمة ا®وروبية لحقوق انسان154

"متنع املعاملة التمييزية بني األشخاص املتامثلني يف الوضعيات القانونية ما مل يكن مربر ذلك موضوعيا 
ر موضوعي ومعقول أي ما مل تكن ترمي إىل حتقيق  ومعقوال... وتكون التفرقة متييزية إذا مل يكن هلا مربّ

هدف مرشوع أو ما مل يوجد رابط تناسب معقول بني الوسائل املستعملة واهلدف املراد حتقيقه". 

عية عىل أساس أهنا مولودة خارج إطار الزواج  وانتهت املحكمة إىل أنّ التمييز يف املرياث بني املدّ
وبقية الورثة املولودين يف إطار الزواج مل يكن مربرا وأكّدت "أنّه ال يوجد رابط تناسب معقول بني 
الوسائل املستعملة واهلدف املرشوع وأن التفرقة يف املعاملة التي تعرضت هلا املدعية مل يكن هلا مربر 
14 من االتفاقية والفصل األول من الربوتوكول  معقول وموضوعي وهو ما يمثل خرقا للفصل 

عدد 1"155.

 Voir dans ce sens l’a�aire Tête c. France, 26 mars 2020 ou la cour a precisé que" La nature et la lourdeur des 153
 sanctions in�igées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’on évalue la proportionnalité de
 l’ingérence. En l’espèce, le requérant a été condamné à une amende de 3000 EUR. Or à supposer qu’il faille
 retenir comme le suggère le Gouvernement que ce montant est modéré, il s’agit néanmoins d’une sanction
 pénale qui peut avoir un e�et dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression, lequel doit être pris en
 compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence. Le prononcé même d’une condamnation pénale est
 l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression (voir, par exemple, Lacroix c.
 France, no41519/12, § 50, 7 septembre 2017). Il faut de plus relever qu’à l’amende de 3000 EUR s’ajoute la
 condamnation du requérant au paiement de 10 000 EUR au titre des frais exposés par les parties civiles (article
475-1 du code de procédure pénale) devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris.
 La Cour n’est donc pas convaincue que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la liberté d’expression
 du requérant était proportionnée au but légitime poursuivi et que la motivation des décisions des juridictions
internes su�sait pour la justi�er".
 Sur cette démarche dans la jurisprudence française, voir.  TA Besançon, 5 septembre 2013, Mme B. et autres,
 requête numéro 1101725 et 1200594 ou le Tribunal a jugé qu’un projet de « voie verte », aménagée le long d’une
 route départementale et dédiée aux modes de déplacement doux, était, eu égard à ses caractéristiques et à ses
 conditions d’aménagement, à sa faible attractivité touristique et surtout à son coût excessif, estimé à 13 millions
d’euros hors taxes pour 11,7 km, dépourvue d’utilité publique.
 C.E.D.H a�aire Quilichini c. France,14 mars 2019 "La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, 154
 dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière
 di�érente, sauf justi�cation objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables.
 Au regard de cette disposition, une distinction est discriminatoire si elle « manque de justi�cation objective et
 raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

 À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité "155
 entre les moyens employés et le but légitime poursuivi. La di�érence de traitement dont la requérante a fait
 l’objet n’avait donc pas de justi�cation objective et raisonnable. Partant, il y a une violation de l’article 14 de la
Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no1."
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في  الضيق  مفهومه  في  التناسب  شرط  اداري  القاضي  يعمل  كيف   - الثانية  الفقرة 
مادة النزاعات االنتخابية؟

إنّ كيفية تثبّت القايض اإلداري، بمناسبة تنصيبه قاضيا انتخابيا، من أنّ لإلجراء التّقييدي املتخذ 
تأثري مفرط عىل املصالح املحميّة لصاحب احلق ال خيتلف عن املنهجية التي اعتمدها يف النزاعات 
هنا  القايض  ويبحث  املعنيّة  واملصالح  احلقوق  بني  باملوازنة  يقوم  إذ  العمومية.  بالوظيفة  املتعلقة 
ة من جهة، والفائدة أو املصلحة املراد  ل واحلدّ من احلريّ عن إجياد رابط معقول بني خطورة التدخّ
أو  للمساوئ واملحاسن  املنشود، من جهة أخر، وهي عملية حتليل  احلصول عليها من اهلدف 

املضار واملنافع.
اإلجراءات  من  العامة  املنفعة  تناسب   مد من  للتثبت  فرص  ة  عدّ للمحكمة  أتيحت  وقد 
والقيود التي سلّطها املرشع عىل حق الرتشح لالنتخابات الرئاسية أو االنتخابات البلدية ومصالح 
القضية  يف  الصادر  االستئنايف  احلكم  من  مأخوذة  دراسية  حالة  وسنورد  املترضر.  احلق  صاحب 
ل 2014 لنبنيّ كيفية إعامل القايض للموازنة بني  عدد  201430006 بتاريخ 10 أكتوبر/ترشين األوّ
34 من الدستور من ناحية،  حرمان شخص من الرتشح لالنتخابات الرئاسية املضمون بالفصل 
واهلدف من الضوابط التي حتدّ منه من ناحية أخر، واملتمثل يف ما اقتضاه الفصل 41 من القانون 
األسايس عدد 16 لسنة 2014 املؤرخ يف 26 ماي/أيار 2014 واملتعلق باالنتخابات واالستفتاء من 
رضورة تزكية املرتشح لالنتخابات الرئاسية من عرشة نواب من جملس نواب الشعب أو من 40 

من رؤساء جمالس اجلامعات املحلية املنتخبة أو من 10 آالف من الناخبني طبقا للمراحل التالية:
ح لالنتخابات الرئاسية ليوم 23 نوفمرب/ترشين  م مرتشّ أوال- الوضعيّة الواقعية: تتمثل يف تقدّ
رفض  فتمّ  ناخب  آالف   10 من  الرئاسية  لالنتخابات  تزكيته  يفيد  بام  اإلدالء  دون   2014 الثاين 

ترشحه.
عي للرشوط القانونية للرتشح ملنصب رئيس  ثانيا- التكييف القانوين للوقائع: عدم استيفاء املدّ
اجلمهورية بعدم إرفاق مطلب ترشحه بام يفيد تزكيته لالنتخابات الرئاسية من 10 آالف ناخب. 
إدالئه  لعدم   2014 الثاين  نوفمرب/ترشين   23 ليوم  الرئاسية  لإلنتخابات  ترشحه  مطلب  يرفض 

دة من اهليئة. بالتزكيات املطلوبة يف نسختها الورقية واإللكرتونية وفق الصيغة املحدّ
عي واملتمثلة واقعيا يف منعه من الرتشح  ثالثا- إعامل املوازنة بني املصالح الذاتية املنتهكة للمدّ
لالنتخابات الرئاسية واملصلحة واملنفعة العامة املربرة للقيد وملامرسة احلق واملتمثلة يف التأكيد عىل 

ح له. ة الرتشح  وعىل أمهية املنصب املرتشّ جديّ
تأثريه وانتهاكه  املحكمة إجيابيات اهلدف وسلبياته وبيان مد خطورة  تبني  املرحلة،   يف هذه 

ملامرسة املدعي حلقه يف الرتشح لالنتخابات الرئاسية. 
يف املثال املقرتح، التجأ القايض إىل مؤرشين أساسيني، ومها القاعدة اجلملية للناخبني املسجلني 
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التي تفوق مخسة ماليني ناخب وعدد التزكيات املستوجب والذي ال يقل عن 10 آالف. وانتهت 
املحكمة بناء عىل تلك املؤرشات إىل اعتبار أنّ اشرتاط 10 أالف تزكية للرتشح لالنتخابات الرئاسية 
لن يكون له أثر جسيم عىل حق املعني باألمر وال يعيقه عن ممارسة حقه يف الرتشح لالنتخابات 
عىل  التأكيد  يف  (واملتمثلة  املعنية  احلالة  يف  العامة  واملصلحة  املنفعة  أنّ  بذلك  واعتربت  الرئاسية. 
ح له) التي تربر اإلجراء املقيد ملامرسة احلق (رشط تزكية  ة الرتشح  وعىل أمهية املنصب املرتشّ جديّ
املرتشح لالنتخابات الرئاسية من 10 آالف من الناخبني املرسمني) بام تكون معه املنفعة العامة من 
عي  املدّ الرئاسية متناسبا وحق  الرتشح لالنتخابات  الذي سلّطه املرشع عىل حق  اإلجراء والقيد 

دته املحكمة يف القضية املبينة أعاله عىل النّحو التّايل: يف الرتشح لالنتخابات الرئاسية. وهو ما أكّ

ك به املدعي، فإنّ اشرتاط تزكية املرتشح لالنتخابات الرئاسية من قبل عرشة  "وحيث وخالفا ملا متسّ
آالف ناخب ليس أمرا تعجيزيا وال يضيّق من حق الرتشح املضمون بالدستور وال ينال من جوهر حق 
الرتشح لالنتخابات املنصوص عليه بالفصل 34 منه، بل إنّ الغاية من هذا الرشط هي التأكيد عىل جدية 
د  ح له.كام أنّ عدد املزكّني املطلوب مناسب وال يؤدّي إىل اإلقصاء املتعمّ الرتشح وعىل أمهية املنصب املرتشّ
ح باعتبار أنّ القاعدة اجلملية للناخبني املسجلني تفوق اخلمسة ماليني ناخب"156. لبعض الراغبني يف الرتشّ

إنّ احليثية املبيّنة باملؤطر أعاله، لئن أعملت التناسب يف مفهومه الضيق بصورة واضحة، فإنّ 
متيش املحكمة ال خيلو من نقائص يتّجه تالفيها وهي اآلتية:

ة مناسبات أعاله وتتعلق خاصة بأسانيد  ال- من الناحية املنهجية، وهي مالحظة بيّناها يف عدّ أوّ
احلكم وذلك بعدم تناول رشط املساس بجوهر احلق أثناء إعامل اختبار التناسب ألنّ إعامل القايض 

. الختبار التناسب يفرتض بالرضورة أنّ اإلجراء مل ينل من جوهر احلقّ
ثانيا- عند تناول رشط التناسب يف مفهومه الضيق، يستحسن االنطالق من الغاية واهلدف من 
املبينة  الواقعية للمعني باحلق بحيث تكون هيكلة احليثية  اإلجراء قبل تقدير تأثريه عىل الوضعية 

باملؤطّر أعاله عىل النحو التايل:

ك به املدعي، فإنّ اهلدف من اشرتاط تزكية املرتشح لالنتخابات الرئاسية من  "وحيث وخالفا ملا متسّ

ه بالنّظر  ح له. وأنّ قبل عرشة آالف ناخب يكمن يف التأكيد عىل جدية الرتشح  وعىل أمهية املنصب املرتشّ
املطلوب  املزكّني  عدد  يكون  ناخب،  ماليني  اخلمسة  تفوق  املسجلني  للناخبني  اجلملية  القاعدة  أنّ  إىل 

مناسبا وال يضيّق من حق الرتشح لالنتخابات املنصوص عليه بالفصل 34 من الدستور".

دته املحكمة يف فقه قضائها املستقر سواء تعلق األمر بانتخابات رئاسية أو ترشيعية أو بلدية من ذلك ما أكدته املحكمة يف حكمها الصادر  156 وهو ما أكّ
أن  املتعلق برضورة  الترشيعي  فإنّ الرشط  املدعي،  به  ك  ملا متسّ "وحيث، وخالفا   2018 16 مارس/آذار  بتاريخ   15201810 القضية عدد   يف 
34 من الدستور، وال  ينال من جوهر احلق يف الرتشح املنصوص عليه بالفصل  التي سيرتشح هبا ال  الدائرة االنتخابية  ال يف  الناخب مسجّ يكون 
خيلّ بمبدأ التناسب مع موجبات ضامن أسس الدولة املدنية الديمقراطية من جهة، ومتطلبات محاية حقوق الغري ومراعاة مقتضيات النظام العام 

."من جهة أخر
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 201430006 ثالثا- من خالل احليثية املأخوذة من احلكم االستئنايف الصادر يف القضية عدد 
واملبينة أعاله، يتبني أنّ املحكمة قرصت اختبار التّناسب عىل التّناسب يف مفهومه الضيّق باعتبار 
نني أساسيّني الختبار التناسب. وقد  أهنا مل تتناول رشطي املالءمة والرضورة بالصورة الكافية كمكوّ
ال من أنّ اشرتاط تزكية املرتشح  كان من املتجه إعامل كافة مراحل اختبار التناسب وذلك بالتثبت أوّ
واملتمثل يف  القانون  اهلدف من  لتحقيق  ناخب مالئم  قبل عرشة آالف  الرئاسية من  لالنتخابات 
ح له. وعند ثبوت أنّ اإلجراء مالئم، يتوىلّ القايض يف  ضامن جدية الرتشح  وأمهية املنصب املرتشّ
مرحلة ثانية التثبت يف مد توفر رشط الرضورة (الصغر)، أي هل أنّ اشرتاط التزكية للرتشح 
املنصب  وأمهية  الرتشح   جدية  ضامن  وهو  منه  اهلدف  لتحقيق  رضوري  الرئاسية  لالنتخابات 
ح له، وأنه مل يكن بوسع املرشع اختاذ إجراء آخر أقلّ تقييدا للحق، لينتهي القايض إىل املرحلة  املرتشّ

األخرية وهي تقدير التناسب يف مفهومه الضيق.

مفهومه  يف  التناسب  عىل  قرصه  وعدم  الثالثة  مراحله  عىل  اإلتيان  التناسب  اختبار  إعامل  عند  يتّجه  لذلك 
الضيق.
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الملحق

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 



سليم اللّغامينالفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014 يف ثامنية أسئلة

94

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>
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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 تدخلهم وضامن 
محاية أنجع وأدق للحقوق واحلريات. ولئن كان املرشع والقايض الدستوري املخاطبان 
األساسيان بالفصل 49، فإن ضامن احرتام احلقوق واحلريات يستوجب استبطان خمتلف 

اهليئات القضائية هلذا املنهج ولضوابط الفصل 49، ومن بينهم القايض اإلداري.  

ويف هذا اإلطار، تقدم املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات هذا الدليل للقايض 
القضائية»  «اهليئات  الذي كلّف مجيع   49 الفصل  بتطبيق أحكام  باعتباره معنيا  اإلداري 
بـحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك. وختتلف الزاوية التي يتوىل من خالهلا القايض 
49 وخاصة مبدأ التناسب عن رقابة الدستورية التي  اإلداري تطبيق مقتضيات الفصل 
املحكمة  قضاء  فقه  يف  التناسب  مبدأ  ر  جتذّ ليل  الدّ ويربز  الدستوري.  القايض  يعملها 

اإلدارية، ممّا يؤسس إلعامل القايض اإلداري ملقتضيات الفصل 49 من الدستور. 

ويتطرق الدليل إىل منهجية إعامل القايض اإلداري للرقابة عىل رشوط lلفصل 49، 
ج الرشوط  وهي منهجية مرتبطة شديد االرتباط برتكيبة الفصل وهيكلته التي تتّسم بتدرّ
تقييد  الرقابة عىل  القايض اإلداري يف  إليها  فيه وتظافرها، والتي جيب أن يستند  الواردة 
النزعات اإلدارية أو  املادة االستشارية أو يف مادة  احلقوق واحلريات سواء كان ذلك يف 

يف مادة النزعات االنتخابية.   
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