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تمﻬيد ﻋام
حول الﻔﺼل  49من الدستور
ﺳﻠﻮ اﳊﻤﺮوﲏ

ix

متهيد عام حول الفصل  49من الدستور
لم يقع الﻠﺠوء إلﻰ مبدأي الضرورة والتناسب لﻠحد من الحقوق والحريات ﺑقدر ما ﻧﻼحﻈه
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.
مفوضة األمم املتّحدة السامية حلقوق اإلنسان
وأول منظمة اهتمت باملسﺄلة هي منظمة األمم املتحدة من خالل بيان ّ
ّ
1
أمام ﳎلس حقوق اإلنسان ومن خالل ﳎموعة توجيهات للدول لعل أمهها " أن تكون التدابري متناسبة مع املخاطر التي
تم تقييمها ،وهي ﴐورية وتطبق بطريقة ﻏري متييزية .وهذا يعني وجود حتديد للمدة ،واﲣاذ أقل هنﺞ ﳑكن للتدخل
حلامية الصحة العامة".
كام أضافت التوصيات بﺄنه "جيب استخدام سلطات الطوارئ لتحقيق أهداف الصحة العامة املرشوعة ،وليس
استخدامها كﺄساس لقمع املعارضة أو إسكات عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان أو الصحفيني مع التذكري ببعﺾ
احلقوق ﻏري قابلة لالنتقاص ،بام يف ذلك مبدأ عدم اإلعادة القﴪية وحظر الطرد اجلامعي وحظر التعذيب وسوء املعاملة
واستخدام االعتقال التعسفي"  ،2هذا عىل مستوى املنظامت احلكومية.

أما عىل مستوى املنظامت ﻏري احلكومية ،فنذكر الوثيقة التي أصدرهتا اللجنة الدولية للحقوقيني يوم  6أفريل/نيسان
 2020والتي دعت فيها الدول إىل احﱰام التزاماهتا الدولية حتى أثناء حاالت الطوارئ أو يف ﳎال 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 ﲪاية املعايري القانونية ،وعدم التمييز ،والﴬورة ،والتناسب".3

إن تعالت هذه األصوات املن ّبهة خلطورة احلدود االعتباطية حلقوق اإلنسان ،فإن ذلك يرجع إىل افتقاد بعﺾ الدول
اإلطار الدستوري أو القانوين الذي حيدد ﴍوط القيود املفروضة عىل احلقوق وإىل حداثة عهد البعﺾ اآلخر بﺂليات
ﲪاية احلقوق حتى يف حاالت الطوارئ.

ويمكن أن ندرج تونس ضمن هذا الصنف األخري باعتبارها ديمقراطية ناشئة مل تستكمل آليات الرقابة الﴬورية
عىل القيود املفروضة عىل حقوق اإلنسان رﻏم تبني دستور جديد سنة .2014
يمثل الفصل  49من دستور  27جانفي/كانون الثاين  2014حجر األساس يف مادة احلقوق واحلريات .فبعد أن
أقرت يف هناية
ترددت السلطة التﺄسيسية حول كيفية التعرض حلدود ﳑارسة احلقوق واحلريات املضمونة بالدستورّ ،
األمر فصال نعرب عنه باملادة اجلامعة نسوق نصه :

1

2

"العديد من احلكومات يواجه قرارات صعبة .وقد تربز ﴐورة اعتامد تدابري طوارئ للتصدّ ي حلالة الطوارئ الصحية هذه .ولك ّن حالة الطوارئ ال تشكّل
عذرا لتجاهل التزامات حقوق اإلنسان .وجيب أن تكون تدابري الطوارئ ﴐورية ومتناسبة لتلبية احلاجة الطارئة .وجيب أن يب ّلﻎ الناس بكامل تدابري
ﹰ
أي فعل جرمي ،جيب أن تكون العقوبة متناسبة
تم ارتكاب ّ
الطوارئ وبمدّ ة رسيان مفعوهلا .وجيب تطبيق إجراءات الطوارئ بإنصاف وإنسانية .ويف حال ّ
ينص عليه القانون .يساورين قلق بالﻎ حيال تبني دول معينة صالحيات طوارئ ﻏري حمدودة وﻏري خاضعة لالنتقاد .ففي
مع الفعل اجلرمي وبحسب ما ّ
بعﺾ احلاالت القليلةُ ،يستﹶخدم الوباء لتربير تعديل ترشيعات عادية فتمﴘ قمع ّية ،وتبقى سارية لفﱰة طويلة بعد انتهاء حالة الطوارئ" .بيان  9أفريل/
نيسان www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=25785&LangID=A .2020

&www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/COVID-19Guidance.docx&action=default
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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سلوى احلمروين
"ﳛﺪﹼ د اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﲠﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ.
وﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ إﻻ ﻟﴬورة ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲠﺪف ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ،أو ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ
وﻣﻮﺟﺒﺘﻬﺎ .وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﲈﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك.
ﻻ ﳚﻮز ﻷي ﺗﻌﺪﻳﻞ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر".

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

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

جاءت التحديدات اخلاصة متعددة ومبعثرة فتعلقت مثال بحرية الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع
وتﺄسيس اجلمعيات 4أو تكوين األحزاب وتنظيمها 5أو حرمة املسكن ورسية املراسلة وﲪاية املعطيات الشخصية،6
كام تعلقت بحرية التنقل داخل البالد وإىل خارجها وباختيار مقر اإلقامة يف حدود القانون.7

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

ولقد ساهم الوضع السياﳼ املنغلق والالديمقراطي يف إطالق يد املرشع يف ﳎال احلقوق واحلريات بدون رقابة
موضوعية مستقلة نابعة عن حمكمة دستورية تسهر عىل الرقابة الفعلية ملدى احﱰام املرشع ملقتضيات حقوق الغري أو
األمن العام أو ﻏريها من األهداف التي عددها الفصل السابع.

بعد سنة  ،2011طرحت مسﺄلة احلدود عىل احلقوق واحلريات مرة أخرى يف إطار املجلس الوطني التﺄسيﴘ من
مرة قاعدة عا ّمة أو فصال جامعا
خالل مرشوع الدستور الصادر يف  1جوان/حزيران  2013وهو الذي أدرج ّ
ألول ّ
"يقرر القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلر ّيات املضمونة ﲠذا
يتعلق بضوابط احلقوق واحلريات ،الفصل ّ : 48
الدستور وﳑارستها بام ال ينال من جوهرها.
الصحة العا ّمة .وتسهر
وال يتّخذ القانون إال حلامية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو
ّ
اهليئات القضائ ّية عىل ﲪاية احلقوق واحلر ّيات من أي انتهاك".

ولئن استجابت هذه الصياﻏة إىل فكرة املادة اجلامعة للحد من احلقوق واحلريات ،إال أهنا مل تدرج مفاهيم الﴬورة
والتناسب كام نادى بذلك املجتمع املدين.8
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الفصل  8من دستور .1959
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الفصل  9من دستور .1959

8

أنظر مقﱰح اجلمعية التونسية للقانون الدستوري ،سليم اللغامين ،سلسبيل القليبي وسلوى احلمروين ،مقﱰحات حول احلقوق واحلريات عىل ضوء مسودة
الدستور ،قراءة يف مسودة مرشوع الدستور :تقييم واقﱰاحات ،اليوم الدراﳼ عبد الفتاح عمر ،الثالثاء  15فيفري/شباط  ،2013الصفحة  31وما يليها.
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الفصل  8فقرة أخرية من دستور .1959
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الفصل  10من دستور .1959
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متهيد عام حول الفصل  49من الدستور
تم إدراج مفهوم
يتم
ّ
التوصل إىل صيغة الفصل ّ 49إال يف مرحلة متقدّ مة من النقاش حول الدستور ،حيث ّ
ومل ّ
الﴬورة -أي األهداف املرشوعة لتقييد احلقوق واحلريات -ودسﱰة مبدأ التناسب .وهو ما يقتﴤ بصورة أولية
توضيح املفاهيم املستعملة صلب هذا الفصل من خالل طرح ﳎموعة من األسئلة نجيب عن البعﺾ منها يف هذا
التقديم العام وجييب عنها األستاذ سليم اللغامين يف ورقة مرفقة (ملحق عدد .)1

 .1ما ﻫي الحقوق المﻌنية ﺑالﻔﺼل  49؟
ويقر أن القانون هو الذي حيدد "الضوابط
ﳜتتم الفصل  49الباب الثاين من الدستور املكرس للحقوق واحلريات ّ
املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة ﲠذا الدستور وﳑارستها".

من هنا ،يمكننا تقسيم احلقوق واحلريات إىل صنف وضعته السلطة التﺄسيسية يف باب احلقوق واحلريات وصنف
نجده يف أبواب أخرى من الدستور.
يكفي إذن الرجوع إىل الباب الثاين لالطالع عىل قائمة احلقوق واحلريات التي أعطتها السلطة التﺄسيسية قيمة
دستورية رﻏبة منها يف ﲪايتها من تقلبات السلطة الترشيعية (.)les aléas législatifs

ولعل افتتاح الباب الثاين بالفصل  21يعرب عن التزام عام للدولة باحﱰام احلقوق واحلريات ،فهي تضمن "للمواطنني
واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعا ّمة ،وهتيﺊ هلم أسباب العيﺶ الكريم" .لكن إىل جانب هذا االلتزام العام،
نجد العديد من الفصول الدستورية اخلاصة بكل حق أو حرية عىل حدة.

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

أقر الفقه وفقه قضاء حقوق اإلنسان فوارق عدة تتعلق بطبيعة االلتزام املحمول عىل الدولة بحسب طبيعة
لئن ّ
احلقوق ،فإن حقوق اإلنسان تقوم اليوم عىل فلسفة تكاملها وترابطها وعدم إمكانية ﲡزئتها ،وهو ما ال نجده يف دستور
 27جانفي/كانون الثاين  2014بينام أقرته اجلمعية العامة لﻸمم املتحدة منذ  91977والدستور التونﴘ لسنة  1959يف
فصله اخلامس بعد التنقيح الدستوري املؤرخ يف ﻏرة جوان/حزيران  ،2002حيث التزمت اجلمهورية التونسية بضامن
"احلريات األساسية وحقوق اإلنسان يف كون ّيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها".

كام يمكن اإلشارة إىل وجود حقوق أخرى يف الدستور يف ﻏري الباب الثاين معنية هي األخرى بانطباق الفصل .49
فورود الفصل  49ضمن الباب الثاين ال يﱰتب عنه اقتصار تطبيقه عىل احلقوق الواردة به .ونذكر من بني احلقوق
يكرس حريات املعتقد والضمري
األخرى تلك الواردة بالفصل  6من الباب األول املتعلق باألحكام العامة والذي ّ
وﳑارسة الشعائر الدينية .كام نجد ﳎموعة أخرى من حقوق اإلنسان تُدرج فيام يمكن تسميته باحلقوق القضائية وهي
احلق يف املحاكمة العادلة يف أجل معقول ،املساواة أمام القضاء ،احلق يف التقاﴈ ويف الدفاع ،مبدأ التقاﴈ عىل درجتني
أو علنية جلسات املحاكم والتﴫيح باألحكام (الفصل  108من الدستور).
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xii

األول  ،1977أنظر أيضا النقطة اخلامسة من إعالن فيينا
أنظر توصية اجلمعية العامة لﻸمم املتحدة عدد  32/130مؤرخة يف  16ديسمرب/كانون ّ
املؤرخ يف  25جوان/حزيران .1993

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

سلوى احلمروين
ﻣﺎذا ﻋﻦ اﳊﻘﻮق ﻏﲑ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر؟

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

لكن رﻏم ذلك ،ال نرى أي مانع قانوين لتطبيق ﴍوط الفصل  49املادية وباألساس اختبار التناسب عىل بقية
احلقوق عىل ق ّلتها .فبالرجوع إىل بقية أحكام الدستور ،يمكن أن نجد أسسا ﳑكنة لتطبيق الفصل  49عىل 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
"علوية القانون واحﱰام احلريات وحقوق اإلنسان" و"املساواة يف احلقوق" وهو ما يعني ّ
أن اإلرادة كانت متجهة إىل
مقاربة عامة للحقوق واحلريات.

نص الفصل  21عىل أن "تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفردية والعا ّمة،
من جهة أخرىّ ،
يعرب عن االلتزام العام للسلطة الـتﺄسيسية بضامن احلقوق واحلريات الفردية
ما
وهو
الكريم"
العيﺶ
وهتيﺊ هلم أسباب
ّ
تم األخذ
والعامة وهو ما يمكن استعامله من قبل القاﴈ الدستوري إلثراء احلقوق واحلريات الدستورية خاصة إذا ّ
بعني االعتبار ما توصل إليه فقه القضاء املقارن الداخﲇ والدويل من تعزيز للحقوق واحلريات حتى يف حالة سكوت
النص عن البعﺾ منها.10
يمكن للقاﴈ الدستوري إذن ،وهو الضامن األول للحقوق واحلريات ،أن يعزز قائمة احلقوق واحلريات الدستورية
من خالل تﺄويله ملختلف أحكام الدستور.11

 .2متﻰ يمكن الﺨروج ﻋن مقتضيات الﻔﺼل  49؟
يطبق الفصل  49مبدئيا كلام أراد املرشع حتديد ضوابط احلقوق واحلريات بالنظر إىل أهداف معينة حددها نفس
الفصل وهو ما نعرب منه باالختصاص احلﴫي للمرشع يف هذا املجال.
يف حاالت معينة ،ﲣضع احلقوق واحلريات إ ّما حلامية أدنى من تلك التي يوجبها الفصل  49أو حلامية أرفع منها.
�

حالة الحماية اﻷدﻧﻰ

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

ينص هذا الفصل عىل أنّه "لرئيس اجلمهور ّية يف حالة خطر داهم مهدّ د لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا
ّ
يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة أن يتّخذ التدابري التي حتتّمها تلك احلالة االستثنائ ّية وذلك بعد استشارة

Voir par exemple Anne-Marie Le Pourhiet, « Les armes du juge constitutionnel dans la protection des droits fondamentaux », 10
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 : Duﬀy (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. 4777. 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.

xiii

 من الدستور49 متهيد عام حول الفصل
رئيس احلكومة ورئيس ﳎلس نواب الشعب وإعالم رئيس املحكمة الدستور ّية ويعلن عن التدابري يف بيان إىل
.الشعب

وجيب أن هتدف هذه التدابري إىل تﺄمني عودة السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال ويعترب ﳎلس نواب
ّ  ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهور ّية.الشعب يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفﱰة
حل ﳎلس ّنواب الشعب كام ال
.جيوز تقديم الئحة لوم ضدّ احلكومة

ّ  يوما عىل رسيان هذه التدابري ويف30 مﴤ
كل وقت بعد ذلك يعهد إىل املحكمة الدستور ّية بطلب من رئيس
ّ وبعد
وتﴫح املحكمة بقرارها عالن ّية
. من أعضائه البت يف استمرار احلالة االستثنائ ّية من عدمه30 ﳎلس نواب الشعب أو
ّ
. يوما15 يف أجل أقصاه
."ويوجه رئيس اجلمهور ّية بيانا يف ذلك إىل الشعب
.وينتهي العمل بتلك التدابري بزوال أسباﲠا
ّ

سمحت هذه األوضاع االستثنائية أيضا يف بعﺾ األمثلة املقارنة بإعطاء سلطات استثنائية لرئيس اجلمهورية خالل
) باعتباره الضامن الستمراريةpouvoirs exceptionnels ou de crise, état d’exception( األزمات الكربى
 من115  أو الفصل13 من الدستور الربتغايل19  أو الفصل12 من الدستور الفرنﴘ16  ونذكر منها الفصل،الدولة
الدستور األملاين رﻏم حﴫه لﻺجراءات 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 التخﲇ عن مبدأ تفريق السلط بﱰكيز مجيع السلطات لدى
.رئيس اجلمهورية ومنها سلطة اﲣاذ تدابري متس من احلقوق واحلريات أو حتى تعليقها أو تعليق البعﺾ منها
 لتﺄطري احلالة االستثنائية التي تستدعي وجود عدة ﴍوط جوهرية ُخلصت يف "خطر داهم مهدّ د80 جاء إذن الفصل

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 oﬃcielle 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 eﬀective 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.

 من الدّ ستور49 دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل

xiv

سلوى احلمروين
لكيان الوطن وأمن البالد واستقالهلا ّ
يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة" .14هكذا ُمتكن هذه الوضعية رئيس
اجلمهورية من اﲣاذ ما يراه من تدابري ﴐورية هتدف إىل تﺄمني عودة السري العادي لدواليب الدولة.
ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻔﺼﻞ  80ﻳﻐﻨﻴﻨﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ اﻟﻔﺼﻞ 49؟

ال نرى ذلك.

من املهم أوال أن نبني ّ
أن حالة االستثناء الدستوري يتم تكييفها فقط من قبل رئيس اجلمهورية ،فهو الذي يك ّيف 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 والتي تسمح بإقرارها.15
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 فﱰة جائحة "كوفيد  ،"19-إذ اﲣذ رئيس اجلمهورية األمر عدد  24املؤرخ يف  18مارس/
آذار  162020والذي منع بمقتضاه اجلوالن بكامل تراب اجلمهورية بمقتىض الفصل  80ثم األمر عدد  28مؤرخ يف 22
مارس/آذار  172020واملتعلق بتحديد اجلوالن والتجمعات خارج أوقات منع اجلوالن أيضا عىل أساس الفصل  80من
الدستور .كان بإمكان رئيس اجلمهورية أن يتخذ تدابري أكثر حتديدا للحريات بام فيها حرية التنقل التي ضمنها الدستور
يف فصله  24لكن يف مقابل ذلك نجد أنه توىل أيضا التمديد يف حالة الطوارئ ال عىل أساس الفصل  80بل عىل أساس
األمر املتعلق بحالة الطوارئ .18فبقيت احلقوق واحلريات الدستورية يف هذا اإلطار مقيدة بمقتىض الوضع الصحي وعىل
أساس ﲪاية الصحة العامة .لذلك نجد أن بعﺾ املراسيم التي اﲣذها رئيس احلكومة بمقتىض تفويﺾ الفصل  70من
الدستور قد ذكرت الفصل  49يف قائمة االطالعات وهو ما يعني اهتامم احلكومة باحﱰام مقتضياته.19
�

حالة الحماية اﻷرفع

ال ينص الفصل  49عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تقبل حتديدات السلطة الترشيعية كام ال ينص الفصل 80
عىل قائمة احلقوق واحلريات التي ال تتحمل التعليق أو االنتقاص.
 14أنظر الفصل  80من دستور  27جانفي/كانون الثاين .2014

15

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

 16أنظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  23الصادر يف  20مارس/آذار .2020
 17الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  24مؤرخ يف  22مارس/آذار .2020

 18أنظر األمر الرئاﳼ عدد  38لسنة  2020املؤرخ يف  28أفريل/نيسان  2020املتعلق بإعالن حالة الطوارئ ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد
 37مؤرخ يف  2ماي/أيار .2020
 19أنظر مثال:
 مرسوم من رئيس احلكومة عدد  9لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشاملوالتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا" ،كوفيد – ."19
 مرسوم من رئيس احلكومة عدد  10لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر خمالفة قواعد املنافسةواألسعار .الرائد الرسمي عدد  33مؤرخ يف  18أفريل/نيسان .2020
 مرسوم من رئيس احلكومة عدد  12لسنة  2020مؤرخ يف  27أفريل/نيسان  2020يتعلق بإمتام ﳎلة اإلجراءات اجلزائية الرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية عدد  36مؤرخ يف  29أفريل/نيسان .2020
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متهيد عام حول الفصل  49من الدستور
وجب إذن الرجوع إىل االلتزامات الدولية للجمهورية التونسية ومنها العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي
صادقت عليه تونس سنة  1968والذي عدّ د بعﺾ احلقوق واحلريات التي ال تقبل احلدود و/أو التعليق.20

تعرض العهد الدويل للحقوق املدن ّية والسياس ّية إىل حالة الطوارئ أو احلالة االستثنائ ّية من خالل ما ّدته
فقد ّ
تنص عىل أنّه .1" :يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسميا ،جيوز
الرابعة التي ّ
للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ ،يف أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع ،تدابري ال تتقيد بااللتزامات املﱰتبة
عليها بمقتىض هذا العهد ،ﴍيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى املﱰتبة عليها بمقتىض القانون
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  6و 7و( 8الفقرتان  1و)2
و 11و 15و 16و.18
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬه اﳌﻮاد ﰲ :

•
•
•
•
•
•
•

احلق يف احلياة (،)6
منع التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة .وعىل وجه اخلصوص ،منع إجراء أية
ﲡربة طبية أو علمية عىل أحد دون رضاه احلر (،)7
حظر العبود ّية والرق واالﲡار بالرقيق ( 8فقرة  1و،)2
عدم سجن إنسان لعدم احﱰامه اللتزام تعاقدي (،)11
مبدأ ﴍع ّية اجلرائم والعقوبات (،)15
احلق يف الشخصية القانونية (،)16
حرية الفكر والوجدان والدين (.21)18

وﲡدر اإلشارة إىل أن القانون الدويل يستعمل عبارة عدم التقيد ( )dérogationوهي تشمل إ ّما عدم إعامل قاعدة ما يف
وضعيات معينة أو إعامهلا بشكل حمدد أو جزئي.22

 .3ﻫل يﻐنينا الﻔﺼل  49ﻋن التحديدات الﺨاﺻة لبﻌﺾ الحقوق؟
إىل جانب التحديد العام املوجود بالفصل  ،49نجد أن بعﺾ الفصول من الدستور أبقت عىل بعﺾ التحديدات
أقر أن "احلق يف احلياة مقدس ،ال جيوز املساس به إال يف حاالت قصوى
اخلاصة .هذا ما ورد مثال بالفصل  22والذي ّ
يضبطها القانون" .كام نالحﻆ إحالة إىل القانون فيام يتعلق بحق اللجوء السياﳼ يف الفصل  26أو فيام يتعلق بمدة
اإليقاف واالحتفاظ يف الفصل 29أو يف حقوق االنتخابات واالقﱰاع والﱰشح يف الفصل  34أو احلق يف الصحة يف
الفصل  38أو احلق يف امللكية يف الفصل .41
 20أنظر القانون عدد  30لسنة  1968مؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين .1968

 21يتجه التفريق بني حرية املعتقد وحرية ﳑارسة الشعائر الدينية اذ أن الفقرة الثالثة من الفصل  18حتدد ﴍوط حتديد ﳑارسة الشعائر الدينية :ال جيوز
إخضاع حرية اإلنسان يف إﻇهار دينه أو معتقده ،إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ﴐورية 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/files/383349435.pdf.
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سلوى احلمروين
إن اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪات اﳋﺎﺻﺔ ﺗﻘ ﹼﻠﺺ ﻣﻦ اﳊﲈﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ .49

فحول احلق يف احلياة ،يرى خالد املاجري مثال أن الدستور التونﴘ أخرجه من نطاق الفصل  49بصفة شبه رصحية
نص صلب الفصل  22منه عىل ّ
أن "احلق يف احلياة مقدّ س ال جيوز املساس به إال يف حاالت قصوى يضبطها
عندما ّ
القانون" .فحسب هذا الرأي ،حتديد احلق يف احلياة ال يمكن أن يتم عىل أساس ﴍوط الفصل  49بل عىل أساس حتديد
23
خاص به جيب أن يكون استثنائ ّيا للغاية.

لكن بالنظر إىل حتديدات خاصة أخرى نجدها يف الفصول  34أو  41أو  24مثال ،يمكن القول بﺄهنا تبقى دون
ﴍوط الفصل  49باعتبارها تكتفي باإلحالة إىل القانون لضبط ﴍوط ﳑارستها .ففي احلالة األوىل ،ينص الفصل 34
أن "حقوق االنتخابات واالقﱰاع والﱰشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون" .وينص الفصل  41عىل ّ
عىل ّ
أن "حق
امللكية مضمون ،وال يمكن النيل منه ّإال يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون" .فال نجد يف هذه التحديدات
إذن ما هو متعلق بجوهر احلق أو الﴬورة أو التناسب .رﻏم ذلك يمكن القول بﺄن صياﻏة الفصل  49تُلزم املرشع
باحﱰام ﴍوطه 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 القوانني 25التي التجﺄت يف بعﺾ قراراهتا إىل
التحديد املزدوج وأعملت يف نفس الوقت الفصل  49والفصل  34عىل سبيل املثال عندما اعتربت أن احلدّ من حرية
الﱰشح ال يمكن أن ُيفهم بمعزل عن الفصل .26 34
كام أعملت اهليئة الفصل  49يف عالقة بحق امللكية كام ورد يف الفصل  2741واكتفت يف قرارها حول مرشوع قانون
املالية لسنة  2015بالتثبت يف احﱰام احلق يف امللكية فقط من منظور الفصل .2849

 .4ما ﻫي موﺟبات الحدود ﻋﻠﻰ الحقوق والحريات ؟
يقتﴤ الفصل ّ 49أال يتم حتديد احلقوق واحلريات إال لﴬورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وﲠدف ﲪاية حقوق
الغري ،أو ملقتضيات األمن العام ،أو الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة.

طرحت هذه املســﺄلة يف القانون املقارن وباألساس أمام القاﴈ الدستوري يف أملانيا وأمام املحكمة الفيدرالية بكندا
وذلك يف عالقة باهلدف املراد حتقيقه من خالل القانون ،واملقصود هو اهلدف املرشوع أو عىل األقل اهلدف الذي ال
يناقﺾ بقية األحكام الدستورية.29
 23أنظر تعليق خالد املاجري حول الفصل " ،49ضوابط احلقوق واحلريات :تعليق عىل الفصل  49من الدستور التونﴘ" ،املؤسسة الدولية للديمقراطية
واإلنتخابات ،تونس ،2017 ،ص .30
ّ
 24يمكن القول ّ
بﺄن اإلحالة إىل القانون يف هذه احلاالت ال جدوى هلا باعتبار أن الفصل  49نفسه ينص عىل التحفﻆ الترشيعي.
 25أنظر سلوى احلمروين ،الفصل  49يف فقه قضاء اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني ،األيام الدستورية عبد الفتاح عمر.2018
 26أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد  4لسنة  ،2014الرائد الرسمي عدد  41مؤرخ يف  23ماي/أيار .2014

 27أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد  5لسنة  2016مؤرخ يف  2جويلية/متوز  2016املتعلق بمرشوع قانون البنوك
واملؤسسات املالية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  58مؤرخ يف  15جويلية/متوز .2016
األول  2014بخصوص القضية عدد  08/2014املتعلق
 28أنظر قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد  8بتاريﺦ  22ديسمرب/كانون ّ
األول .2014
بمرشوع قانون املالية لسنة  .2015الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  104مؤرخ يف  26ديسمرب/كانون ّ
 29عمليا ال توجد حاالت أقر بموجبها فقه القضاء يف أملانيا أو كندا عدم وجاهة اهلدف املنشود أو عدم ﴍعيته ،أنظر مقال:

Grimm (D), « Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence University of Toronto law
journal, (2007) 57.
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متهيد عام حول الفصل  49من الدستور
لكن انطالقا من الفصل  ،49نظن أن هذا اإلشكال ال يمكن أن يطرح يف تونس باعتبار أن الدستور نفسه عدّ د
األهداف التي يمكن أن يبحث عنها املرشع والتي متكّنه من احلدّ من احلقوق واحلريات.

ومن املهم جدا أن نذكر هنا أن القائمة املعنية بالفصل  49ال يمكن أن تتحمل أهدافا أخرى يستنبطها صاحب
مرشوع القانون نفسه.30

ونجد بعضا من هذه األهداف مثال يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي ينص يف مادته 12
(الفقرة  )3عىل أنه " ال جيوز تقييد احلقوق ( )...بﺄية قيود ﻏري تلك التي ينص عليها القانون ،وتكون ﴐورية حلامية
األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم ،وتكون متامشية مع
احلقوق األخرى املعﱰف ﲠا يف هذا العهد".
أﻣﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ،49ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﺑﲈ ﻳﲇ:
�

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 تؤ ّدي حرية التعبري إىل االعتداء عىل احلياة اخلاصة لﻸفراد ويمكن أن يؤدي احلق يف النفاذ
إىل املعلومة إىل االعتداء عىل املعطيات الشخصية أو أن تؤدي حرية املعتقد إىل االعتداء حتى عىل احلق يف احلياة. 31
وأمام صعوبة إجياد س ّلم تفاضﲇ بني احلقوق واحلريات ،يبقى للقاﴈ أو للهيكل املعني بالتطبيقات العملية للحقوق
واحلريات ﳎاال واسعا إلجياد توازن بني هذا احلق وذاك بشكل عمﲇ.
�

الدفاع الوﻃني

حييلنا مفهوم الدفاع الوطني إىل الدفاع عن تراب اجلمهورية واستقالهلا وذلك يف عالقة خاصة مع االعتداءات
اخلارجية مهام كان شكلها .وقد نجد أحيانا تداخال بني مقتضيات الدفاع الوطني ومقتضيات األمن الداخﲇ 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 الوطني.32
�

اﻷمن الﻌام

هو أيضا من املفاهيم املطاطة التي حتتمل العديد من التصورات ّ
لعل احلد األدنى منها مرتبط بمفهوم األمن الداخﲇ
) )sécurité domestique selon certaines référencesوسالمة األفراد واملجموعات التي تعيﺶ عىل الﱰاب الوطني.
ويمكن اإلشارة هنا إىل وجود تقارب بني مفهومي األمن العام والنظام العام .وحول مفهوم النظام العام ،نحيل إىل
دور القاﴈ اإلداري يف حتديد مكوناته عىل أساس عنارص ثالثة هي األمن العام ،السكينة العامة والصحة العامة .ثم
وتم توسيعه ليحتوي عنارص أخرى مثل الكرامة اإلنسانية ،فكل اعتداء عىل كرامة الذات
تطور هذا املفهوم يف فرنسا ّ
33
البرشية أصبح اعتداء عىل النظام العام .
 30مثل هدف حسن سري املرفق العام الذي قدّ مه رئيس ﳎلس نواب الشعب يف ر ّده عىل الطعون املتعلقة بمرشوع قانون املالية لسنة .2015
 31هذا ما يقع مثال ملعتنقي ديانة شهود ﳞوه " "témoins de Jéhovahالذين يرفضون نقل الدم حتى وإن كانت حياة الفرد يف خطر.
 32أنظر مثال قانون  24جويلية/متوز  2015اخلاص باالستعالمات يف فرنسا.

CE, ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-surOrge, Rec. 372. 33
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سلوى احلمروين
فضل التنصيص رصاحة عىل عنﴫين
كان بإمكان السلطة التﺄسيسية اعتامد عبارة النظام العام ،لك ّن الفصل ّ 49
مكونني للنظام العام ومها األمن العام والصحة العامة.
ّ
�

الﺼحة الﻌامة

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

وتُعترب ﲪاية 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 العامة.34

حول هذا اهلدف ،يمكن أن نالحﻆ اليوم أن ّ
جل دول العامل اﲡهت إىل تقييد بعﺾ احلقوق واحلريات وأمهها حرية
التنقل وحرية الصناعة والتجارة وحرمة احلياة اخلاصة واملعطيات الشخصية لﻸفراد ،خاصة منها املعطيات املتعلقة
حساسة .لذلك نجد يف ا ّطالعات العديد من النصوص التي حدّ ت من احلقوق
بالصحة ،وهي مصنّفة كمعطيات ّ
35
واحلريات إشارة إىل الفصل  49من الدستور .
�

مقتضيات اﻵداب الﻌامة

فيام يتعلق باحلد من احلقوق واحلريات الدستورية حلامية اآلداب العامة ،يبدو لنا من الﴬوري أن يتم حتديد أدنى
للمعايري التي تُعتمد لقبول احلدّ من احلقوق واحلريات الدستورية عىل هذا األساسُ .طرح هذا األشكال أمام فقه القضاء
الدويل وخاصة أمام املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي سبق أن اعتربت أنه ال يوجد مفهوم وحيد لﻶداب العامة يف
املجتمعات الديمقراطية ،وهو ما مكّنها من مراقبة مدى احﱰام الدول للحقوق عندما حتدّ منها عىل أساس اآلداب العامة.36
كام ذهبت جلنة حقوق اإلنسان األﳑية يف نفس التمﴚ واعتربت يف تعليقها حول الفصل  18أن اآلداب العامة تتﺄتى
من تعدد العادات االجتامعية وال يمكن أن تعكس منظومة أخالقية وحيدة.

يف آخر األمر يمكن القول ،يف ما ﳜص هذه األهداف املرشوعة ،أن للمرشع سلطة تقديرية يف حتديد مفاهيم مثل األمن
العام والدفاع الوطني أو اآلداب العامة ،لك ّن هذه السلطة ليست اعتباطية باعتبارها خاضعة لرقابة القاﴈ الدستوري إذا
تعلق األمر بالقوانني ،وللقاﴈ اإلداري إذا تعلق األمر بالقرارات اإلدارية .كام يبقى للقاﴈ العديل دور حموري يف تﺄويل هذه
Des considérations liées à la santé publique sont parfois invoquées par les États pour justifier une limitationde l’exercice de 34
certains autres droits fondamentaux. Le Comité tient à souligner que la clause de limitation figurant 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 souﬀrant 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 justifier des mesures aussi graves au regard de chacun des éléments énoncés à l’article 4.

الصدد:
 35أنظر يف هذا ّ
 مرسوم رئيس احلكومة عدد  12لسنة  2020مؤرخ يف  27أفريل/نيسان  2020يتعلق بإمتام ﳎلة اإلجراءات اجلزائية :اإلطالعات "بعد االطالععىل الدستور وخاصة الفصلني  49و 65والفقرة الثانية من الفصل ." 70
 مرسوم رئيس احلكومة عدد  9لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري اخلاصةوخاصة الفصلني  49و 65والفقرة الثانية من الفصل  70منه".
باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا "كوفيد ":19 -بعد االطالع عىل الدستور
ّ

 36رﻏم اإلقرار بعدم وجود مرجعية أخالقية وحيدة للبلدان األعضاء إال أهنا أقرت بﴬورة تسليط رقابتها عىل احلدود التي تضعها الدول عىل بعﺾ
احلقوق استنادا ملفهوم األخالق ).(open door et Dublin/Irlande 1992

xix

متهيد عام حول الفصل  49من الدستور
واضطر القاﴈ إىل تطبيقها يف النزاعات املعروضة أمامه ،هذا عىل املستوى الوطني.
املفاهيم إن استعملها املرشع بشكل عام
ّ

أما عىل املستوى الدويل ،فيمكن أن يكون القانون الداخﲇ خاضعا لرقابة جلنة حقوق اإلنسان 37أو ملجلس حقوق
اإلنسان ،38إذ ّ
أن 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 التونﴘ أن وضع حدودا لبعﺾ احلريات باالعتامد عىل ﲪاية األمن العام والدفاع الوطني وﲪاية
احلياة اخلاصة صلب الفصل  24من القانون املتعلق بالنفاذ إىل املعلومة ،وهو ما أعطى هليئة النفاذ إىل املعلومة سلطة
تقديرية يف حتديد طريقة تطبيق هذه احلدود.

 .5ﺷرط الضرورة في دولة مدﻧية ديمقراﻃية
يتعلق هذا الرشط بااللتجاء للضوابط كلام كانت هناك ﴐورة لذلك يف دولة مدنية ديمقراطية وذلك حلامية األهداف
التي حتدثنا عنها أعاله .ويطرح هذا الرشط إشكالية تعريف الﴬورة وتعريف الدولة املدنية الديمقراطية.
�

الضرورة

لقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم  27لسنة  1999حول املادة  12من العهد الدويل
للحقوق واملدنية والسياسية ما يﲇ" :الفقرة  3من املادة  12تشري بوضوح إىل أنه ال يكفي أن ﲣدم القيود األﻏراض
املسموح ﲠا؛ فيجب أيض ﹰا أن تكون ﴐورية حلاميتها .وجيب أن تتامشى التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن
تكون مناسبة لتحقيق وﻇيفتها احلامئية؛ وجيب أن تكون أقل الوسائل تدخ ﹰ
ال مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن
39
حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها" .

ُيقصد بالﴬورة هنا ،الﴬورة اخلارجية ،أي تلك التي تفﱰض أن الوصول إىل األهداف الدستورية أو موجبات
احلدود يف وضعية ما يستدعي حتام احلدّ من احلقوق واحلريات.40
ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ :ﻫﻞ أن اﻟﻘﻴﺪ ﴐوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻌﻨﻲ؟
�

الدولة المدﻧية الديمقراﻃية

أ ّما فيام يتعلق بمفهوم الدولة املدنية والديمقراطية ،فقد استنبط الفصل  49مفهوم الدولة الديمقراطية ﳑّا توصل إليه
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  1و 3من االتفاقية املتعلقة بمجلس أوروبا،
ّإال أن حتديد مالحمها مل يتم ّإال بفضل تراكامت فقه قضائية.41
 37من خالل التقارير أو الشكاوى.

 38من خالل االستعراض الدوري الشامل.

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

 40أنظر سليم اللغامين ،خواطر حول مبدأ التناسب }باللغة الفرنسية{ ،أيام عبد الفتاح عمر 25 ،و 26جانفي/كانون الثاين  ،2018بصدد النرش.

Voir, CEDH, Aﬀaire du parti communiste unifié et al c. Turquie, 30 janvier 1998. 41
§ 57 « l’une des principales caractéristiques de la démocratie réside dans la possibilité qu’elle oﬀre 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 eﬀet de la liberté d’expression… ».
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دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

سلوى احلمروين
لقد توصل فقه القضاء إىل حتديد ثالث عنارص ّ
تلخص ماهية املجتمع الديمقراطي وهي :التعددية والتسامح
43
تم حتديد عنارص التعددية ذاهتا بﺄهنا تعددية املامرسات وتعددية األفكار واآلراء وتعددية املؤسسات .
واالنفتاح .42كام ّ

أ ّما الدولة املدنية ،فهي تُقدّ م عموما عىل أساس أهنا نقيﺾ الدولة العسكرية من جهة ،والدولة الدينية من جهة
أخرى .لكن املتﺄمل يف الوضع التونﴘ ،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 اإلسالميةّ .
ولعل
الفصل الثاين نفسه حاول حتديد مالمح الدولة املدنية بﺄن اعتربها تلك الدولة التي تقوم عىل املواطنة وإرادة الشعب
وعلوية القانون.

 .6ﺷرط ﻋدم المﺴاس ﺑﺠوﻫر الحق
يشﱰط الفصل ّ 49أال ينال حتديد احلقوق واحلريات الدستورية من جوهر احلق ،وجوهر الﴚء هو حقيقته وذاته،
كام يقابل ما هو جوهري ما هو عرﴈ.

يف عالقة باحﱰام جوهر احلق ،يمكننا التذكري بﺄن املجلس الدستوري أعمل أحيانا هذا الرشط رﻏم سكوت دستور
ﻏرة جوان/حزيران  1959عنه.44

نص عىل هذا الرشط بعبارات خمتلفة ،من ذلك عبارة "االنتهاكات الصارخة" التي اعتمدها
أ ّما القانون املقارن ،فقد ّ
القانون األساﳼ األملاين يف املا ّدة  )2( 19والدستور الربتغايل يف املادة  )3( 18والدستور اإلسباين يف املادة .)1( 53

اﳌﺲ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﻨﹼﺎ ﰲ وﺿﻊ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ إذن ﻟﻠﻤﴩع أن ﳛﺪﹼ د ﺿﻮاﺑﻂ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت دون ﹼ
ﻓﻴﻪ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻘﻮق ﻣﻊ ﳎﺎل ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ٤٥؟
نصت عليه جلنة
يعني احﱰام جوهر احلق ّأال تصبح احلدود التي من املفروض أن تكون استثنائية هي القاعدة وهو ما ّ
حقوق اإلنسان األﳑية يف أحد تعليقاهتا العامة. 46

كاحلق يف احلياة،
ويطرح هذا الرشط بعﺾ اإلشكاالت الدستورية يف عالقة باحلقوق التي ورد يف شﺄهنا حتديد خاص
ّ
مسا من جوهر احلرمة اجلسدية.
مسا بجوهر احلق يف احلياة والتعذيب ّ
حيث يكون اإلعدام ّ
أن ّ
وانطالقا من هذه العنارص ،يمكن القول ّ
جل اإلشكاليات املطروحة عمليا ستكون عىل خلفية قراءة ﴍط
التناسب بني احلدود وموجباهتا.

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

احلر والديمقراطي باعتباره "املجتمع الذي تتو ّفر فيه املبادئ التالية ،أال وهي الكرامة البرش ّية
عرف فقه القضاء الكندي املجتمع ّ
 43نفس املرجع .كام ّ
كل الثقافات ّ
التنوع يف املعتقدات واحﱰام ّ
وكل املجموعات والثقة يف املؤسسات االجتامعية والسياسية التي
والعدالة واملساواة االجتامع ّية وقبول ّ
تضمن مشاركة األفراد واملجموعات املختلفة يف املجتمع .أنظر خالد املاجري" ،ضوابط احلقوق واحلريات :تعليق عىل الفصل  49من الدستور
التونﴘ" ،املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2017 ،ص. 80 .
الصادر بتاريﺦ  5نوفمرب/ترشين الثاين  2004والرأي عدد  46لسنة  2004الصادر بتاريﺦ
 44نذكر منها باخلصوص الرأي عدد  43لسنة لسنة ّ 2004
 1نوفمرب/ترشين الثاين  2004والرأي عدد  28لسنة  2006الصادر بتاريﺦ  27ماي/أيار .2006

 45أنظر خالد املاجري " ،ضوابط احلقوق واحلريات :تعليق عىل الفصل  49من الدستور التونﴘ" ،املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 2017 ،ص.78 .

46

Soixante-septième session (1999), observation générale n° 27 : Article 12 (Liberté de circulation), §13.
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متهيد عام حول الفصل  49من الدستور
 .7ﺷرط التناسب ﺑين الضواﺑﻂ وموﺟباتﻬا
يعتمد الفصل  49عىل مفهوم ض ّيق للتناسب يقتﴤ التثبت من العالقة بني الضوابط وموجباهتا حيث ال يمكن
أن تتجاوز هذه الضوابط ما هو ﴐوري فعال الحﱰام األمن العام أو الصحة العامة أو حقوق الغري أو ﻏري ذلك من
املوجبات املنصوص عليها بالفصل  49نفسه.

يعرب عنه يف األنظمة املقارنة باختبار التناسب وهو عملية مركّبة تقتﴤ املرور
ويسمح الفصل  49إذن بالقيام بام ّ
بثالث مراحل خمتلفة.
وبالرجوع إىل األنظمة املقارنة ،نجد بعﺾ االختالفات يف كيفية القيام ﲠذا االختبار ويف حتديد مراحل إعامله وتسمياهتا.47

التمﴚ يف تعليقها حول احلدود التي تفرضها
أ ّما عىل املستوى الدويل ،فقد خلّصت اللجنة األﳑية حلقوق اإلنسان
ّ
48
الدول عىل احلقوق واحلريات وكذلك يف تعليقها حول الفصل  12املتعلق بحرية التنقل .

فقد جاء يف تعليق اللجنة املعنية باحلقوق املدنية والسياسية رقم  27لسنة  1999أن الفقرة  3من املادة " 12تشري
بوضوح إىل أنه ال يكفي أن ﲣدم القيود األﻏراض املسموح ﲠا؛ فيجب أيض ﹰا أن تكون ﴐورية حلاميتها .وجيب أن
تتامشى التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن تكون مناسبة لتحقيق وﻇيفتها احلامئية؛ وجيب أن تكون ّ
أقل
الوسائل تدخ ﹰ
ال مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن حتقق النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة
التي ستحميها".49
ويف تعليقها العام رقم  21املتعلق بحق املشاركة يف احلياة الثقافية ،اعتربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية أنه "يلزم يف بعﺾ الظروف فرض قيود عىل حق كل فرد  ...وجيب أن تكون هذه القيود ذات هدف
مرشوع ومتوافقة مع طبيعة هذا احلق وﴐورية متاما لتعزيز الرفاه العام يف ﳎتمع ديمقراطي وفقا للام ّدة  4من
ثمة جيب أن تكون أي قيود متناسبة .بمعنى أنه يتعني اﲣاذ أقل التدابري تقييدا عندما جيوز فرض عدّ ة
العهد .ومن ّ
أنواع من القيود".
متشيا أو تفكريا مركّبا يط ّبقه ّ
يمكن أن نعترب يف التناسب ،كام هو الشﺄن يف أﻏلب األنظمة املقارنةّ ،
كل من هو معني
بالفصل  49عىل احلالة املطروحة أمامه.
ويقتﴤ هذا التمﴚ اإلجابة عىل ﳎموعة من األسئلة:

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

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), //tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal /TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=8&DocTypeID=11.

 49التعليق العام رقم  27للجنة املعنية بحقوق اإلنسان حول املادة  12من العهد (حرية التنقل) ،1999 ،الفقرة .14
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سلوى احلمروين
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﳌﻼءﻣﺔ ) :(adéquationأي مالءمة احلدود للهدف أو األهداف املنشودة (املرشوعة)
بام يعني اإلجابة عىل السؤال التايل  :هل ّ
أن احلدّ أو اإلجراء ُيمكّن من الوصول إىل اهلدف املرشوع؟ أي هل هناك رابط
منطقي أو "عقالين"  50بني اإلجراء (القيد) واهلدف املرشوع؟ كﺄن نتساءل هل ّ
أن منع السباحة عىل املواطنني يمكن أن
يؤ ّدي بشكل أو بﺂخر إىل ﲪاية الصحة العامة؟

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﴬورة ) :(nécessité interneنعني بالﴬورة هنا الﴬورة الداخلية أي الﴬورة
كعنﴫ من عنارص اختبار التناسب ،وهي التي تؤ ّدي إىل طرح السؤال التايل :هل أن هذا احلدّ بذاته كان ﴐوريا أي ال
مفر منه للوصول إىل حتقيق اهلدف املرشوع؟ الﴬورة تقتﴤ إذن التثبت من أن احلدود املعتمدة كانت الطريقة الوحيدة
ّ
واألقل سوءا أو ّ
ّ
احلق أو احلرية لتحقيق األهداف املنشودة .لو طبقنا هذه املرحلة عىل نفس مثال منع
األقل تط ّفال عىل ّ
السباحة ،يمكن التساؤل هل ّ
الصحة العامة؟ أال توجد طريقة
املس من
ّ
أن منع السباحة هو الطريقة الوحيدة لتجنب ّ
51
أخرى ّ
مسا من احلرية وتؤدي يف نفس الوقت إىل احﱰام الصحة العامة بنفس النجاعة؟ (أمل يكن فرض التباعد
أقل ّ
اجلسدي يف الشواطﺊ أكثر احﱰاما للتناسب حتى وإن كان أكثر تعقيدا بالنسبة للسلطة؟).

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻀﻴﻖ ) :(adaptationهي مرحلة تستدعي التساؤل إن كان احلدّ
أو اإلجراء ﻏري مبالﻎ فيه مقارنة باهلدف املراد ﲪايته؟ أي إن كان القيد قادرا عىل حتقيق اهلدف املنشود دون أن يتجاوزه
احلق أو احلرية ونتائجه اإلجيابية بالنظر إىل اهلدف
بمعنى البحث عن التناسب أو املوازنة بني اآلثار السلبية للقيد عىل ّ
املراد ﲪايته .لو نواصل تطبيق املعيار عىل نفس املثال سيكون السؤال :هل ّ
أن اآلثار السلبية لﻺجراء املتخذ بمنع السباحة
الصحة العامة؟
عىل املواطنني واملساس بحقوقهم هو بقدر أمهية اآلثار اإلجيابية التي حيققها هذا القيد للحفاظ عىل ّ

بالرجوع إىل األمثلة املقارنة وإىل املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان ،يبدو لنا ّ
أن الفصل  49من دستور اجلمهورية
ّ
أسس ملبدأ عام يسمح لكل املؤسسات القانونية والسياسية بالقيام باختبار التناسب كلام دعت احلاجة إىل احلدّ
التونسية ّ
من احلقوق واحلريات .يمكن إذن ملختلف املتدخلني يف ﳎال حقوق اإلنسان االعتامد عىل اختبار التناسب وعىل ما
توصل إليه القانون وفقه القضاء املقارن يف هذا املجال .ولئن نجد بعﺾ االختالفات بني النظام األملاين والكندي أو
ّ
السويﴪي أو حتى بني فقه قضاء املحكمة األوروبية واهلياكل األﳑية حلقوق اإلنسان ،فإن املشﱰك بينها مجيعا هو إعامل
اختبار التناسب حتى وإن اختلفت األمهية املسندة هلذه املرحلة أو تلك من املراحل الثالث التي سبق أن قدمناها.

 .8لمن يتوﺟه ﺻراحة الﻔﺼل 49؟
تم ذكرها رصاحة وأصبحت بالتايل معنية بشكل مباﴍ
متكننا القراءة احلرفية للفصل  49من حتديد ثالث جهات ّ
بالفصل .49

تعرض هلا رصاحة بل
لكن قراءة الفصل  49يف عالقة ببقية فصول الدستور تبني لنا أنّه ال ُيلزم فقط املؤسسات التي ّ
كذلك هياكل ومؤسسات ﲡد نفسها حتام معنية بمقتضياته.
 50وهو املصطلح املستعمل يف املنظومة الكندية مثال.

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.
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�

المﺸرع

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

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

ولقد تعرضت اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني لﴬورة تنظيم كل ما من شﺄنه املس من احلقوق
واحلريات الدستورية بقانون أساﳼ وذلك خاصة يف قرارها املتعلق بمرشوع القانون عدد  2017-78املتعلق بإعطاء
عطلة استثنائية لﻸعوان العموميني املﱰشحني لالنتخابات واعتربت أن املساواة بني املﱰشحني يف عالقة ﲠذه العطلة
يدخل يف إطار تنظيم حق من احلقوق السياسية يستوجب اعتامد قانون أساﳼ.
يف قرارها عدد  4لسنة  2018املتعلق بمرشوع قانون السجل الوطني للمؤسسات ،مل تعتمد اهليئة نفس التمﴚ
واعتربت ّ
أن املادة ال تقتﴤ التدخل عن طريق قانون أساﳼ ومل تر يف املسﺄلة ارتباطا بمجال اجلمعيات.

يعترب إبقاء حتديد احلقوق واحلريات الدستورية يف ﳎال السلطة الترشيعية ضامنا هلذه احلقوق ألن القوانني أو مشاريع
القوانني تدخل حتت رقابة القاﴈ الدستوري.
ولقد ذهب فقه القضاء الدستوري يف األنظمة املقارنة يف نفس التمﴚ ،فنجد مثال أن املجلس الدستوري الفرنﴘ
واملحكمة الدستورية اإلسبانية تقر بعدم دستورية القوانني كلام اتضح أن املرشع ﲣىل عن اختصاصه يف ﳎال احلقوق
واحلريات الدستورية لصالح السلطة الﱰتيبية.

تم اعتامده من قبل جلنة حلقوق اإلنسان األﳑية (يف إطار حديثها عن حرية التعبري) إذ اعتربت
كام نجد نفس التمﴚ قد ّ
أن احلدّ من احلرية جيب أن يكون بمقتىض قانون وليس بمقتىض قواعد تقليدية أو دينية أو ﻏري ذلك.
هذا من حيث مبدأ تدخل املرشع ،أ ّما من حيث طبيعة الترشيع ،فال بدّ من التذكري بﺄمهية القواعد املتعلقة بصياﻏة
وإعداد القاعدة القانونية.

تتميز املنظومة الترشيعية اليوم بالتضخم الترشيعي الناتﺞ عن تعدد ﳎاالت 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 ﳎال احلدّ من احلقوق واحلريات،
إذ ب ّينت جلنةحقوق اإلنسان أن القاعدة القانونية املتعلقة باحلقوق واحلريات جيب أن تتميز بام يكفي من الوضوح والدّ قة
بشكل يسمح للفرد بتعديل سلوكه عىل ضوئها.
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سلوى احلمروين
كام اﲡه فقه القضاء الدستوري املقارن نفس االﲡاه ،فإىل جانب املحكمة الدستورية اإلسبانية ،52نجد فقه قضاء
مستقر للمجلس الدستوري الفرنﴘ وما أقره يف قرار 4أفريل/نيسان  2019يذهب يف هذا االﲡاه ،إذ اعترب أن املرشع
ملزم بتحديد ﳎال القوانني اجلزائية وبتعريف اجلرائم وعقوباهتا بصفة دقيقة وواضحة.53
�

الﺴﻠطة التـﺄسيﺴية الﻔرﻋية

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

وهنا ال بد من االنتباه إىل دور القاﴈ الدستوري يف هذا املجال ،فهو الذي سيبدي رأيا فيام إذا كانت مبادرة التعديل
ال تتعلق "بام ال جيوز تعديله" بام فيها تعديل الفصل  49نفسه.54

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

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

ولئن ال نجد يف الفصول املذكورة تنصيصا رصحيا عىل مبدأ عدم الﱰاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان ،فإن ذلك
ال يمنع من اعتبار أن ضامن الدولة للحقوق واحلريات ال يسمح بالﱰاجع عنها .كام أن التنصيص يف بعﺾ الفصول عىل
ﲪاية هذه احلقوق واحلريات وتطويرها ودعمها يؤسس ملبدأ عدم الﱰاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان.55
�

القاﺿي

ينص الفصل  49يف 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  49باعتبارها اجلهة التي تسلط
رقابة عىل احﱰام الرشوط األساسية للفصل  49من عدمها.

سبق وأن تعرضنا لدور القاﴈ الدستوري يف مراقبة ما يمكن تنقيحه وهو هنا يراقب السلطة التـﺄسيسية الفرعية.
لكن القاﴈ الدستوري يراقب أيضا دستورية القوانني ومشاريع القوانني .
فالقاﴈ ُأعترب تقليديا بﺄنه حامي احلقوق واحلريات سواء تعلق األمر بالقاﴈ اإلداري أو بالقاﴈ العديل.

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

 54أنظر الفصل  144فقرة أوىلّ :
كل مبادرة لتعديل الدستور تُعرض من قبل رئيس ﳎلس نواب الشعب عىل املحكمة الدستورية إلبداء الرأي يف كوهنا
ال تتعلق بام ال جيوز تعديله حسبام هو مقرر ﲠذا الدستور.

 55الفصول  46و 47و 48من الدستور ،وﲡدر اإلشارة يف هذا الصدد أن الفصل  46ينص عىل التزام الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة بام يقيم
الدليل عىل وجود أحكام تؤسس ملبدأ عدم الﱰاجع عن مكتسبات حقوق اإلنسان يف الدستور.
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ينص الفصل  102من الدستور أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل ،وعلوية الدستور ،وسيادة القانون،
ّ
وﲪاية احلقوق واحلريات" ،وهو ما يفتح الباب للقضاة مجيعا أمام تطبيق فلسفة الفصل  49ومبدئه األساﳼ املتعلق
بالتناسب عىل النزاعات التي تطرح أمامهم والتي تستدعي حتام تﺄويلهم للقانون.
المﺆسﺴات اﻷﺧرى المﻌنية ﺑالﻔﺼل 49
اذا ألزمت السلطة التﺄسيسية األصلية السلطة التﺄسيسية الفرعية والسلطة الترشيعية والسلطة القضائية بﴬورة
احﱰام مقتضيات الدستورّ ،
فإن الفصل  49يعني من باب أوىل وأحرى مجيع املتدخلني يف ﳎال وضع حدود للحقوق
واحلريات وباخلصوص:
�

�

�

�

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ملا هلا من دور جوهري ال فقط يف إعداد مشاريع القوانني لكن أيضا من خالل ﳑارستها
للسلطة الﱰتيبية.
اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،فقد أنشﺄ الدستور ﳎموعة من اهليئات الدستورية أسند هلا الفصل  125منه
وﻇيفة دعم الديمقراطية ،كام أسند املرشع رصاحة إىل هيئات عمومية أخرى دور ﲪاية حقوق وحريات مع ّينة
"منع التعذيب ،منع االﲡار بالبرش ،ﲪاية املعطيات الشخصية ،النّفاذ إىل املعلومة ،"...وهي معطيات ﲡعل من
اهليئات العمومية املستقلة حتتاج حتام إىل قراءة عملية للفصل  49متكّنها من االضطالع بدورها دون التضحية
ببعﺾ احلقوق حلامية حقوق أخرى.

اﳉﲈﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ،فمنذ دستور  2014أصبحت للسلطة املحلية مكانة هامة يف توزيع السلطات داخل
أهم مطالب ما بعد ّ ،2011
فإن طريقة توزيع االختصاصات
الدولة
ّ
املوحدة .وإن كانت الالمركزية من ّ
بني املركزي واملحﲇ يمكن أن تطرح العديد من اإلشكاليات .وباعتبار حداثة بلدنا باحلكم املحﲇ ،ونظرا
إىل بعﺾ الغموض املتب ّقي يف عالقة بتوزيع االختصاص وخاصة يف عالقة بتﺄثري بعﺾ القرارات املحلية
(أو /واجلهوية مستقبال) عىل التمتع باحلقوق واحلريات الدستورية ،وجب تسليط الضوء عىل اإلشكاليات
املطروحة يف هذا املجال.
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﲏ ،حيث لعبت اجلمعيات واملنظامت يف تونس دورا حاسام يف الدّ فع إىل أكثر ضامنات يف ﳎال
احلقوق واحلريات وهي بالتايل معنية بكل اآلليات املتعلقة بتقييد هذه احلقوق .لذلك يتجه متكني املجتمع املدين
من فهم آليات الفصل  49ومن األدوات الﴬورية التي حيتاجها يف عملية تقييم وضع احلقوق واحلريات ويف
القيام بعمليات املنارصة عىل أساس الفصل .49

هلذا الغرض ،أنجزت املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ﳎموعة من األدلة العملية املوجهة ملختلف
الفاعلني يف املجال السياﳼ والقانوين واحلقوقي واملؤسساﰐ ،وسيقع ﲣصيص كل متدخل بدليل مستقل.

يﺄﰐ هذا املرشوع يف إطار دعم تركيز دولة قانون تكون قائمة عىل احﱰام احلقوق واحلريات ال فقط من قبل السلطة
الترشيعية التي تبدو املعنية األوىل بالفصل  ،49لكن من قبل كل الفاعلني يف ﳎال احلقوق واحلريات .فلقد أقرت اللجنة
األﳑية حلقوق اإلنسان بﺄن مبدأ التناسب جيب أن يقع احﱰامه من قبل القانون الذي يقر بتحديدات للحقوق لكن أيضا

xxvi

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

سلوى احلمروين
بالنسبة للسلط اإلدارية والقضائية املسؤولة عن تطبيق القانون.56"...

تتوصل بعد إىل تركيز حمكمة دستورية رﻏم تبني القانون
مل تستكمل تونس بناء مؤسساهتا الدستورية ومل
ّ
املنظم هلا.
تتوصل إىل تركيز اهليئات األخرى ،وهي هيئة اإلعالم السمعي
وباستثناء اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات ،مل
ّ
البﴫي ،هيئة حقوق اإلنسان ،هيئة التنمية املستدامة وﲪاية حقوق األجيال القادمة ،هيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد .وقد يكون هلذا البطء يف تركيز املؤسسات أثر عىل ﲪاية احلقوق واحلريات الدستورية ووجب التو ّقي من احلد
من هذه احلقوق بصورة اعتباطية ( )arbitraireومتكني أكثر ما يمكن من الفاعلني من آليات عملية تسمح هلم باحﱰام
مقتضيات الفصل  49والتايل احﱰام احلقوق واحلريات الدستورية.

وﻟﺌﻦ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﴘ أﻏﻠﺐ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬه اﳊﻘﻮق واﺣﱰاﻣﻬﺎ ﺑﺼﻮرة
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻳﻘﻒ ﻋﲆ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ أﳘﻬﺎ :
•
•
•
•
•
•
•

تﺄويل السلطة الترشيعية ،املسؤولة عن سن القوانني ،للفصل  49ومقتضياته،
تﺄويل السلطة التنفيذية ،التي تعد مشاريع القوانني وتنفذها ،للفصل  49ومقتضياته،
تﺄويل القاﴈ الدستوري والقاﴈ اإلداري للفصل  49نفسه وملشاريع القوانني أو القوانني املطروحة عىل أنظاره،
قبول القاﴈ العديل بمبدأ إعامل الفصل  49من عدمه،
تﺄويل الفاعلني يف ﳎال السلطة املحلية للفصل  49ومقتضياته،
وعي اهليئات العمومية املستقلة املختصة (الدستورية وﻏري الدستورية) بﺄمهية الفصل  49كﺄداة ملراقبة تدخالت
السلطات التقليدية يف ﳎال حقوق اإلنسان،
وعي خمتلف مكونات املجتمع املدين بﴬورة االعتامد عىل آلية الفصل  49ملراقبة احﱰام احلقوق واحلريات
وألعامل املنارصة التي تقوم ﲠا يف هذا املجال.

لذلك اختارت املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات بالتعاون مع ﳎموعة من اخلبريات واخلرباء يف ﳎال
القانون ويف ﳎال حقوق اإلنسان تقديم عدد من األدلة العملية ألهم املعنيني بالفصل  49وهم :السلطة الترشيعية،
السلطة التنفيذية ،القاﴈ الدستوري ،القاﴈ اإلداري ،القاﴈ العديل ،اجلامعات املحلية ،اهليئات العمومية املستقلة
واملجتمع املدين.
هتدف هذه األدلة إىل إعانة الفاعلني يف هذا املجال عىل فهم مقتضيات الفصل  49وعىل 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 بالقاﴈ العديل يف هذا اإلطار.

C’est nous qui traduisons, Observation générale n° 27, 1999 à propos de l’article 12: « Le principe de la 56
proportionnalité 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 de ces droits ou les restrictions imposées à cet exercice soit rapide et que les raisons
justifiant l’application de mesures restrictives soient fournies».
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متهيد عام حول الفصل  49من الدستور
ونتمنى أن جيد القارئ يف هذا الدليل ما يمكنه االستجابة لتطلعاته املتعلقة باحلرص عىل احﱰام احلقوق واحلريات
الدستورية التي ستنحت حتام مالمح الديمقراطية التونسية الناشئة.
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مقدمة
ّ
الدليل
ّ

2

مقدّ مة الدّ ليل
لمحة ﻋن مضمون الﻔﺼل  49من الدستور

ينص الفصل  49من الدستور عىل ما يﲇ:
"ﳛﺪﹼ د اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﲠﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ
ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ .وﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﹼإﻻ ﻟﴬورة ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲠﺪف ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق
اﻟﻐﲑ ،أو ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﺣﱰام
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ .وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﲈﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك.
ﻻ ﳚﻮز ﻷي ﺗﻌﺪﻳﻞ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر".

هلذا الفصل 1ميزتان عامتان:

أوﻻ ،ﻣﻴﺰة ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ،فقد جاء الفصل  49ليؤطر كيفية تقييد احلقوق واحلريات تﺄطريا شامال
فﴪ موقعه الذي ورد حتديدا يف آخر الباب الثاين من الدستور
جامعا ،منسحبا عىل مجيعها ،وهو ما ُي ّ
املتعلق "باحلقوق واحلريات" ،فجاء بعد تعداد خمتلف هذه احلقوق واحلريات ليضع تنظيام للحدود
التي قد ترد عليها.2
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،ﻣﻴﺰة ﺷﻜﻠﻴﺔ ،فهو فصل طويل الصياﻏة ،ثري باملصطلحات ،ثالثة منها مل يكن استعامهلا يف
النصوص القانونية شائعا ،لذلك ينبغي منذ البداية الوقوف عىل مدلول كل واحد منها ومعناه ألهنا
كلامت مفـاتيح يف النص ،وهي مصطلحات " :الضوابط" و"املوجبات" و"التناسب".
اﻟﻀﻮاﺑﻂ

اﻟﻘﻴﻮد أو اﳊﺪود

Les restrictions
1

2

3

اﳌﻮﺟﺒﺎت

اﳌﱪرات

اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ

Les justifications

اﳌﻮازﻧﺔ

La proportionalité

املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش
املالحﻆ تشاﲠه مع الفصل األول من املرسوم عدد ّ 115
حرية التعبري إال إذا كانت "ﴐورية ومتناسبة مع ما يلزم اﲣاذه من إجراءات يف ﳎتمع ديمقراطي
الذي ورد به أنه ال يمكن وضع قيود عىل ّ
يكرس تﺄطري حرية التعبري
ودون أن متثل خطرا عىل جوهر احلق يف حرية التعبري واإلعالم" .فيكون بالتايل هذا املرسوم أول نص داخﲇ ّ
ﲠذه الرشوط الدقيقة ،ثم تاله الفصل  49من الدستور الذي جاء سنة  2014باستعادة الرشوط التي وضعها املرسوم مع تعميمها وإثرائها.
أبوة النصني إىل أصل واحد.
وربام يفﴪ التشابه برجوع ّ

ُيذكّر هذا التمﴚ املنهجي يف وضع إطار عام لتحديد احلقوق واحلريات بالفصل  7من دستور  1جوان/حزيران  1959الذي ينص عىل
أنه "يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبينة بالقانون ،وال حيد من هذه احلقوق إال بقانون يتخذ الحﱰام حقوق الغري ولصالح
األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض االجتامعي".
حول مسار تبني وصياﻏة الفصل  49أنظر  :التمهيد العام بقلم سلوى احلمروين ،ص  ،iiiوأيضا  :سليم اللغامين وسلسبيل القليبي
وسلوى احلمروين ،مقﱰحات حول احلقوق واحلريات عىل ضوء مسودة الدستور ،قراءة يف مسودة مرشوع الدستور :تقييم واقﱰاحات،
اليوم الدراﳼ عبد الفتاح عمر ،الثالثاء  15فيفري/شباط  ،2013الصفحة  31وما يليها.
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مقدّ مة الدّ ليل
تﻔكيﻚ الﻔﺼل  49من الدستور

للفصل  49مـضمون دسـم زاخـر باملبادئ ،ولتوضيحها وتبسيطها يمكن تفكيكها إىل العنارص التالية :
ﻻ ﺗﻘ ﹼﻴﺪ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺎل ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺎت إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﴬورة
اﻟﴬورات/اﳌﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﱪر ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺎت ﻫﻲ  :ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ،اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﱪرات ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﻻ ﳊﲈﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺎت ﳚﺐ أن ﻳـﺘـﻨـﺎﺳــﺐ  /ﻻ ﻳﺘﻌﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﴐوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻪ
)ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ،اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ(
ﻻ ﳚﻮز اﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﳍﺎ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻫﻲ أن:
ﺗـﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ،إن ﺗﻮﻓﺮت أﺣﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻪ )ﻣﱪراﺗﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗﻪ( ،ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻘﻴﻴﺪا
ﻣـﺘـﻨـﺎﺳـﺒـﺎ ﻣﻊ ﻫﺬه اﳌﻮﺟﺒﺎت.

4

مقدّ مة الدّ ليل
تﻌريﻒ التناسب

معربة عىل ما تعنيه.
التناسب هو من املصطلحات التي حيسن ،لتعريفها ،3االنطالق من أمثلة ّ
فقيل ّ
إن التناسب هو أن ال تصطاد عصفور ﹰا بمدفع ،4وأن ال تستعمل مطرقة لسحق ذبابة ،5وأن ال
6
تلتجﺊ عند ذبح دجاجة للسكني الذي ُيـذبح به الثور .
من هنا حتيل فكرة التناسب إىل املعادلة بني احلاجة وطريقة الوصول إليها ،بني الغاية ووسيلة
حتقيقها ،فهي املوازنة بني الفعل ورد الفعل ،وهي الذوق واحلس السليم »  ،« Le bon sensوهي
احلكمة يف التﴫف ،وهي سالمة التدبري اخلالص من كل مبالغة أو إرساف.

عىل هذا األساس فإن تقييد احلقوق واحلريات ،إذا ما اقتضته أحد الغايات املتمثلة يف ﲪاية
حقوق الغري ،أو األمن العام ،أو الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،جيب ّأال
يتجاوز ما هو ﴐوري والزم لتحقيق تلك الغايات .7ذلك هو التناسب بني ضوابط احلقوق
واحلريات وموجباهتا.
التناسب
اﳌﻮﺟﺒﺎت

ﻋدم التناسب
اﻟﻘﻴﻮد

اﳌﻮﺟﺒﺎت

اﻟﻘﻴﻮد

3

يراجع خاصة :

4

» «On ne tire pas sur les moineaux avec un canonهي صورة استعملها فقيه أملاين  Walter Jellinekللتدليل عىل ﴐورة
تقييد أعامل السلط اإلدارية عند اضطالعها بمهام الضبط ،أنظر :

5

» ،«On ne doit pas écraser une mouche avec un marteau-pilonهو مثل شائع يف البلدان األوروبية ،استعمله:

6

» ؟  « Pour tuer une poule use-t-on d'un couteau à dépecer le bœufهكذا قال الفيلسوف الصيني  ،Confuciusوردت
هذه املقولة يف :

7

G. Braibant, Ibid.

M. Behar-Touchais, Rapport introductif au colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit
privé ? », Colloque du 20 mars 1998 organisé par le Centre de droit des aﬀaires et de gestion de la Faculté
de droit de Paris-V, actes publiés in Les petites aﬃches, 30 septembre 1998, p. 3.

G. Braibant, «Le principe de proportionnalité», in Le Juge et le droit public. Mélanges oﬀerts à M. Waline,
LGDJ, 1974, T. 2, p. 297, spéc. P. 298.
G. Braibant, Ibid

E. Naim-Gesbert, « Le contrôle de proportionnalité du juge administratif en droit de l’environnement », Les
Petites Aﬃches, 5 mars 2009, n° 46, p. 54.
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دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

مقدّ مة الدّ ليل
ّ
تﺠـذر فكرة التناسب في القاﻧون

فكرة التناسب هي من األفكار املتجذرة املتﺄصلة يف القانون ،فهي تؤدي حسب األستاذ
" X. PHILIPPEوﻇيفة منطقية يف القانون" " ،8"Une fonction logique du droitلذلك
فإن ﳎسامهتا عديدة يف خمتلف فروع القانون اخلاص 9حسبام ما تب ّينه األمثلة الواردة يف اجلدول التايل:
ﺟدول ﺑياﻧي في ﺑﻌﺾ التطبيقات القاﻧوﻧية لمبدأ التناسب
المادة

المبدأ

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋﻲ

التناسب بني اجلريمة
والعقاب

اﻹﺟﺮاءات
اﳉﺰاﺋﻴﺔ

التناسب بني التدابري
االحﱰازية وموجباهتا

• تنويع التدابري االحﱰازية (االحتفاظ ،اإليقاف التحفظي ،الضامن املايل ،حتجري
السفر ،ﲡميد األموال ،منع الظهور يف أماكن مع ّينة ،منع مغادرة حدود ترابية
مع ّينة).
• تﺄكيد طابعها االستثنائي.

التناسب بني الﴬر
والتعويﺾ

عام
• يف املسؤولية التعاقدية :الفقرة األوىل من الفصل  278م.ا.ع »اخلسارة عبارة ّ
جراء عدم الوفاء بالعقد
وعام فاته من الربح من ّ
نقص من مال الدائن حقيقة ّ
واعتبار األحوال اخلاصة بكل قضية موكول حلكمة القاﴈ وعليه أن يقدّ ر
اخلسائر وجيعل فيها تفاوتا بحسب خطﺄ املدين أو تغريره«.
• يف املسؤولية التقصريية  :الفصل  107م.ا.ع »اخلسارة الناشئة عن جنحة
أو شبهها تشمل ما تلف حقيقة لطالبها وما رصفه أو ال بد أن يﴫفه لتدارك
املﴬ به واألرباح املعتادة التي حرم منها [ ]...وتقدير اخلسارة من
عواقب الفعل ّ
املحكمة ﳜتلف باختالف سبب الﴬر من كونه تغريرا أو خطﺄ«.

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت

التناسب بني الكفالة والدين

التﺠﺴيم

•
•
•
•

تقسيم اجلرائم (جنايات جنح ،خمالفات) بحسب خطورة األفعال.
تنويع العقوبات حسب خطورة اجلرائم (إعدام سجن ،خطية ،عمل لفائدة
املصلحة العامة ،حتجري اإلقامة ،حرمان من احلقوق).
ضبط حدود قصوى ودنيا للعقوبات.
آليات تفريد العقوبة (ﻇروف التشديد والتخفيف).

• »ال تصح الكفالة يف أكثر ﳑا عىل املدين«( ،الفصل  1490م.ا.ع).

X. Philippe, «Le contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions étrangères : l’exemple du contentieux 8
constitutionnel», Les Petites Aﬃches, 5 mars 2009, n° 46, p. 6, spéc. p. 13 s.
9

أنظر بالنسبة للقانون الفرنﴘ :

Actes du Colloque « Existe-t-il un principe de proportionnalité en droit privé ? », précités ; J.-B. Seube, « Le
contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire : présentation générale », Les Petites Aﬃches, 5 mars
2009, p. 86 ; J.-P. Gridel, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge judiciaire français », Les Petites
Aﬃches, 5 mars 2009, p. 113.
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مقدّ مة الدّ ليل
التناسب يف توﻇيف ارتفاق
املرور

• »يؤخذ املمر من اجلهة التي تكون فيها مسافته أقﴫ ما يمكن .ويراعى يف تعيينه
أخف ﴐر ملالك العقار املحدث به« (الفصل  178م.ح.ع).

التناسب يف بيع الرهن
وقيمته

• »إذا كان الرهن أشياء خمتلفة كان للدائن بيع ما ﳜتاره املدين إن كان كافيا للوفاء
بالدين [ ]...وليس له أن يبيع إال ما هو ﴐوري للوفاء بالدين ويكون بيع الزائد
باطال«( .الفصل  250م.ح.ع).

اﻷﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

التناسب يف تقدير النفقة

• »تقدّ ر النفقة بقدر وسع املنفق وحال املنفق عليه وحال الوقت واألسعار«
(الفصل  52م.أ.ش).

اﻟﺸﻐﻞ

التناسب بني اخلطإ والعقاب
التﺄديبي

• »يعترب تعسفيا ،الطرد الواقع بدون وجود سبب حقيقي وجدي يربره« (الفقرة 2
من الفصل  14ثالثا م.ش).
• ضبط س ّلم متدرج للعقوبات التﺄديبية بدايته اإلنذار وهنايته العزل (الفصل 37

اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ

التناسب بني العقلة وقيمة
الدين

• ال يمكن إجراء عقلة تنفيذية عىل أكثر ﳑّا يلزم خلالص الدائن العاقل"( ،الفصل
 307م.م.م.ت).

اﻟﴩﻛﺎت

التناسب يف توزيع الربح/
اخلسارة مع املسامهة يف
رأس املال

• »رأس مال الرشكة ملك مشﱰك بني الرشكاء بحيث يكون لكل منهم مناب شائع
من رأس املال بقدر ما ساهم به«( ،الفصل  1259م.ا.ع).
• »إذا اشﱰط ألحد الرشكاء مقدار من الربح أو اخلسارة زائد عام يستحقه بالنسبة
ملنابه من رأس املـال بطل الرشط والعقد وللرشيك الرجوع عىل الرشكة بام نقص
له من الربح أو بام دفعه زائدا يف اخلسارة«( ،الفصل  1301م.ا.ع).

اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ

من االتفاقية اإلطارية للشغل).

هذه األمثلة ،وﻏريها كثرية ،للتطبيقات الترشيعية لفكرة التناسب تؤكد أهنا فكرة ُجي ّسمها مبدأ
يعرب عن قاعدة منطقية يفرضها الذوق السليم .وتواتر العمل ﲠذا املبدأ
قانوين تقليدي راسﺦ ألنه ّ
واتساع ﲡلياته جيعله من املبادئ العامة للقانون املوجودة والتي يمكن أن نجد هلا أيضا صدى،
إىل جانب التطبيقات اخلاصة السالف اإلشارة إليها ،يف ما وقعت بلورته من مبادئ عامة بمجلة
االلتزامات والعقود منذ صدورها سنة  .1906ومن ذلك :
المبادئ الﻌامة لﻠقاﻧون ﺑمﺠﻠة اﻻلتﺰامات والﻌقود المﻌ ّبرة ﻋن فكرة التناسب
�

�
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اﻟﻔﺼﻞ " : 538اﳌﻤﻨﻮع ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﻠﻮم ﻳﺼﲑ ﺟﺎﺋﺰا ﺑﺰوال اﻟﺴﺒﺐ" :
القيود والتحاجري التي قد تُﴬب عىل القيود واحلريات ال تقوم وال تستمر إال باستمرار موجباهتا،
وبمجرد زوال املوجب ينتهي املنع ،فال منع إال لﴬورة تربره ،وبزوال الﴬورة ينتهي املنع.
ّ
اﻟﻔﺼﻞ " : 556اﻷﺻﻞ ارﺗﻜﺎب أﺧﻒ اﻟﴬرﻳﻦ" :
الﴬر ،إذا كان ال بدّ منه ،فإنه جيب أن يقع حﴫه يف أضيق نطاق ﳑكن ،وتقييد احلقوق واحلريات
فيه حتام ﴐر يلحق بﺄصحاﲠا ،لذلك فإن هذا التقييد جيب أن يبقى يف أدنى نطاق.

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

مقدّ مة الدّ ليل
ﻫل التناسب ﻛمبدأ ﻋام لﻠقاﻧون ﻫو التناسب ﻛما ورد ﺑالﻔﺼل  49من الدستور ؟

إن مر ّد إثارة هذا التساؤل هو أن الفصل  49قد حدّ د حتديدا دقيقا صور وﴍوط إعامل مبدأ
التناسب ،وهي صور وﴍوط ال تبدو للناﻇر من ّأول وهلة متوفرة يف حاالت التناسب الواردة
بمختلف فروع القانون اخلاص السابق ذكرها .فلسائل أن يتساءل عن العالقة بني التناسب عند
جرب الﴬر يف املسؤولية ،أو يف عقوبات اهلفوات التﺄديبية ،أو يف توزيع األرباح يف الرشكات مع
مسﺄلة التناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا.

من الثابت ،بعد التمعن ،أن األمر ال يتعلق بمجرد تشابه لفظي وإنام هو التناسب يف هيكلته
وﴍوطه كام حدّ دها الفصل : 49
قراءتﻬا ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻋناﺻر الﻔﺼل 49
الﺼورة
الحق/الحرية

تناسب الﻌقاب مع الﺠريمة

تناسب التداﺑير اﻻحترازية الﺠﺰائية
مع موﺟباتﻬا

تناسب التﻌويﺾ مع الضرر
تناسب الﻌقاب التﺄديبي مع الﻬﻔوة

تقييده(/)1المﺴاس ﺑه()1

الموﺟب

احلق يف احلياة

اإلعدام

احلرية الذاتية

السجن

حق امللكية

اخلطية ،املصادرة

حرية التنقل

املراقبة اإلدارية

حرية العمل

العمل لفائدة املصلحة العامة

احلرية الذاتية

االحتفاظ واإليقاف التحفظي

حق امللكية

الضامن املايل وﲡميد األموال واحلجز

حرمة احلياة اخلاصة ورسية املراسالت

التنصت واعﱰاض املراسالت

حرية التنقل واختيار املقر

حتجري السفر ،منع الظهور يف أماكن
مع ّينة ،منع مغادرة حدود ترابية مع ّينة

حق امللكية

واجب التعويﺾ

ﲪاية حقوق الغري

احلرية التعاقدية وإلزامية العقود

اإليقاف عن العمل أو الطرد

ﲪاية حقوق الغري

ﲪاية حقوق الغري،
أو األمن العام ،أو
الدفاع الوطني ،أو
الصحة العامة ،أو
اآلداب العامة

ﲪاية حقوق الغري،
أو األمن العام ،أو
الدفاع الوطني ،أو
الصحة العامة ،أو
اآلداب العامة

مبدأ التناسب هو إذن مبدأ قانوين عام موجود يف النظام القانوين التونﴘ قبل أن يتم تكريسه
رصاحة يف الدستور.
اﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺲ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﳑﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﻣﻬﺎﺑﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ
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مقدّ مة الدّ ليل
وقد وجد هذا املبدأ تكريسا له يف فقه القضاء سواء قبل صدور دستور  2014أو بعده ،ومن أمثلة هذه التطبيقات :
من تطبيقات مبدأ التناسب في فقه القضاء (مر ّتبة زمنيا)
الحق

الحكم/القرار

الوقائع

الحل

الحرية
الذاتية

تعقيبـي جزائـي،
 29مارس/آذار

حماكمـة متهمني من أجــل
نفــس اجلريمـــة (تبــادل
العنـف) ،ومل يكن هنــاك
فـــرق يف األضــرار التي
أحلقهـا كالمهــا باآلخــر،
فحكـم عىل أحدمها بخطية
ُ
قدرها  30دينار وعىل الثاين
بالسجن  3أشهر.

"لئن كان ملحكمة األصل االجتهاد يف تقدير العقاب الذي تراه مناسبا
للجرم إال أن ذلك جيب أن يكون موازيا لدور كل واحد من مرتكبي
اجلرم".

حرمة الذمة
المالية

املحكمة االبتدائية
بتونس ،استعجايل،
 55928مــؤرخ يف
 13أكتوبر/ترشين
األول 2015
ّ

قامــت زوجــة بقضيــة
ملطالبــة زوجهـا بالنفقة،
فـر ّد هو بطلـب تكليـف
خبري ليتوىل القيام بعملية
استقصـــاء ملمتلكاهتـــا
(أموال بحسابات بنكيـة،
عقـارات )...حتى يثبت
أهنا ال تستحــق نفقـــة
بالقيمة التي تطلبها.

"حيث اقتىض الفصل  24من الدستور أنه "حتمي الدولة احلياة اخلاصة".

1988

حيث أن احلياة اخلاصة للشخص تشمل ذمته املالية التي حتوي ما له وما
عليه من حقوق جيب املحافظة عىل حرمتها بعدم اطالع وكشف الغري
ينص عليها القانون حسب الضوابط املحدّ دة
عليها إال يف احلاالت التي ّ
بالفصل  49من الدستور ،والقضاء هو احلامي هلذا احلق من كل انتهاك.

حيث طاملا أن حرمة الذمة املالية هي من حرمة احلياة اخلاصة فهي تتمتع
باحلامية الدستورية والقضاء هو ضامنها.
حيث ترتيبا عليه فإن حرمة الذمة املالية للزوجة حتول دون اإلذن للزوج
بتقيص أموال زوجته يف حالة تنازعهام ملا يف ذلك من إهدار حلقها يف
رسية ما اكتسبته.
املحافظة عىل ّ
ربر اطالع الزوج عىل أموال زوجته ألنه
حيث أن العالقة الزوجية ال ت ّ
"ال والية للزوج عىل أموال زوجته" تطبيقا للفصل  24م.أ.ش.

تربر أيضا متكني الزوج
حيث أن دعوى النفقة املرفوعة من الزوجة ال ّ
من تقيص مجيع مكتسبات زوجته وإالّ آل األمر إىل النيل نيال مطلقا من
حرمة ذ ّمتها املالية.

حيث أن احلاجة التي يدّ عيها الزوج للدفاع عن نفسه يف قضية النفقة،
باعتبار أن حال املنفق عليه هو من عنارص تقدير قيمة النفقة عمال
الرامي لال ّطالع عىل مجيع ما
بالفصل  52م.أ.ش ،ال تتناسب مع طلبه ّ
ّ
بالذمة املالية لزوجته من حقوق.

حيث ترتيبا عىل مجلة ما سبق يكون خمالفا للفصلني  24و  49من الدستور
ملا فيه من خرق حلرمة الذمة املالية اإلذن الصادر بتكليف خبري عديل
باستخراج ودراسة مجيع الوثائق املتصلة بالوضعية املادية [للزوجة] من
عقارات ومنقوالت وحسابات بنكية ومسامهات ومرابيح برشكات
كالوقوف عىل تصارحيها اجلبائية للسنوات من  2010إىل  2015وبيان
دخلها السنوي [."]...
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دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

مقدّ مة الدّ ليل
حق المﻠكية

املحكمـة االبتدائية
بتونس ،استعجايل،
 59995مؤرخ يف
 5جانفي/كانون
الثاين 2016

ّ
توىل بنـك ضـرب عقلـة
توقيفية عىل أمـوال مدينه
املودعة بحســاب بنكي،
فطلب املديـن رفع العقلة
ّ
ألن البنك يتمتع بضامن
كاف لدينه متم ّثل يف رهن
عقاري.

حق المﻠكية

املحكمـة االبتدائية
بتونس ،استعجايل،
 67577مــؤرخ يف
 11أكتوبر/ترشين
األول 2016
ّ

طلبت امرأة رفع
ﲡميـد وقـع ﴐبـه
عىل حساﲠـا البنكـــي
سنـــة  2012تطبيقــا
للمرســوم عدد 13
املؤرخ يف  14مارس/آذار
 2011املتعلـق بمصـادرة
أمـوال وﳑتلكـات منقولة
وعقارية.

"حيث أن سلطة القاﴈ املختص باإلذن بالعقلة التوقيفية ال تنحﴫ يف
مراقبة توفر ﴍط ثبوت الدّ ين [الذي وضعه الفصل  330م.م.م.ت]
وإنام له أيضا سلطة تقديرية لفحص مدى وجاهة العقلة بالنظر إىل مجلة
مالبسات النزاع وهو معنى اشﱰاط احلصول عىل إذن القاﴈ حتى
يكون هذا اإلذن وسيلة للتحقق من أن العقلة هي حقيقة إجراء مناسب
وﴐوري فعال للحفاظ عىل الدّ ين.

حيث لئن ال جدال يف وجود دين ﻇاهر بذمة الطالب عىل معنى الفصل
لتﺄسس ذلك الدين عىل عقد قرض ،إالّ أن املحكمة ال
 330املذكور ّ
ترى يف هذا ما يكفي لتربير اإلذن للبنك املقرض بﴬب عقلة توقيفية
واحلال أن دينه مضمون بموجب الرهن املوﻇف عىل عقار الطالب ﳑا
جيعل العقلة املذكورة إجراء ﻏري مناسب وال جدوى منه لكونه ال يرمي
إىل املحافظة عىل دين من خطر يتهدده بالتالﳾ.
حيث طاملا مل يثبت أن اإلذن بالعقلة كان إجراء مناسبا وﴐوريا
وتعني بالتايل الرجوع فيه".
للمحافظة عىل الدين فال موجب إلبقائه ّ

"حيث اقتىض الفصل  41من الدستور أن "حق امللكية مضمون ،وال
يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون"،
كام جاء بالفصل  49منه أنّه "تتك ّفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق
واحلريات من أي انتهاك".

حيث اقتىض الفصل  2من املرسوم عدد  13لسنة  2011كام ُن ّقح باملرسوم
عدد  47لسنة  2011املتعلق باملصادرة أنه جيب عىل كل ماسك ألموال
تابعة بصورة مباﴍة أو ﻏري مباﴍة ألشخاص معنيني باملصادرة أن ال
يﴫحوا ﲠا للجنة املصادرة.
ّ
يفرطوا يف تلك األموال وأن ّ
حيث لئن جاز بالتايل ﲡميد أموال األشخاص املشتبه يف أهنم يمسكوهنا
لفائدة أشخاص وقعت مصادرة أمالكهم إال أن هذا التجميد كتدبري
احﱰازي وقتي جيب أن ال يتجاوز آجاال معقولة مع ﴐورة إثبات
اجلهة املكلفة بتنفيذ مرسوم املصادرة أهنا ساعية سعيا جديا للتقيص يف
املجمدة وإن كانت ترجع فعال لشخص مشمول
سالمة مصدر األموال
ّ
باملصادرة ،ويف ﻏياب ذلك يصري ﲡميد أموال الغري ملدة ال متناهية ﻏري
ّ
التدخل
حق امللكية وجب عىل القضاء
ربر عىل ّ
معلومة األمد تعدّ يا ﻏري م ّ
لوضع حدّ له تطبيقا للفصلني  41و  49من الدستور.

حيث حﴬ املكلف العام بنزاعات الدولة يف حق ّ
كل من جلنة املصادرة
وال ّلجنة الوطنية للتﴫف يف األموال املصادرة دون أن يديل بام يفيد القيام
بﺄي إجراء لغاية التقيص يف سالمة أموال الطالبة [.]...
ّ
حيث أن استمرار ﲡميد أموال الطالبة ملدة أربعة سنوات منذ سنة 2012

بﺄي مسعى جدّ ي بغاية
دون اإلدالء بام يفيد القيام يف آجال معقولة ّ
حق امللكية
م
ربر عىل ّ
التحقق من سالمة تلك األموال ُيشكّل تعديا ﻏري ّ
وهو ما يفرض ّ
تدخل قاﴈ العجلة لوضع حدّ هلذا التعدي باإلذن برفع
التجميد".
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مقدّ مة الدّ ليل
الحق

الحكم/القرار

الوقائع

حرمة الذمة
المالية

املحكمـة االبتدائية
بتونس ،استعجايل،
 72041مــؤرخ يف
 22نوفمرب/ترشين
الثاين 2016

طلب املدين ،إلثبــات
خـالص الديــن الذي
وقعــت مطالبتــه به،
اإلذن له باحلصول عىل
كشف احلساب البنكي
للدائن عن مدّ ة سنتني.

حق المﻠكية

تعقيبـي مدنـــي،
 67114مؤرخ يف
 4ديسمرب/كانون
األول 2019
ّ

أحــدث شخـص بنـاء،
لكنه ﲡاوز حدود عقـاره
ليضم إليه مساحــة 60
ّ
مﱰا مر ّبعــا من عقــار
جاره .فرفع اجلار قضية
كف ّ
الشغب طلب
يف ّ
فيها احلكم بإزالة البناء
الواقع يف عقاره .وقضت
حمكمة األصل بدرجتيها
بكـف ّ
الشغــب بإزالة
ّ
البناء الواقع يف املساحة
املستوىل عليها.

الحل

"حيث اقتىض الفصل  24من الدستور أنه "حتمي الدولة احلياة اخلاصة".

حيث أن احلياة اخلاصة للشخص تشمل ذ ّمته املالية التي حتوي ما له وما
عليه من حقوق جيب املحافظة عىل حرمتها بعدم اطالع وكشف الغري
ينص عليها القانون حسب الضوابط املحدّ دة
عليها إالّ يف احلاالت التي ّ
بالفصل  49من الدستور ،والقضاء هو احلامي هلذا احلق من كل انتهاك.

حيث طاملا أن حرمة الذمة املالية هي من حرمة احلياة اخلاصة فهي تتمتع
باحلامية الدستورية والقضاء هو ضامنها.

حيث ترتيبا عليه ّ
فإن حرمة الذ ّمة املالية حتول دون اإلذن للمطلوب
باال ّطالع عىل احلساب البنكي للطالب ملا يف ذلك من إهدار حل ّقه يف
رسية مكتسباته ومعامالته املالية.
املحافظة عىل ّ

حيث أن اال ّدعاء بكون ال ّطالب يسعى إىل استخالص كمبياالت تس ّلمها
بالرﻏم من سبق الوفاء ﲠا
بعنوان ضامن خالص مع ّينات كراء أصل ﲡاري ّ
ربر متكني املطلوب ،بدعوى حاجته إلثبات اخلالص
بواسطة شيكات ال ي ّ
السابق بالشيكات قصد إعداد وسائل دفاعه يف القضية اجلارية املتع ّلقة
ّ
بخالص الكمبياالت ،من الكشف كشفا كامال عىل احلساب البنكي
خلصمه لكل الفﱰة من أول سبتمرب/أيلول  2014إىل ّأول أفريل/نيسان
 2016وإالّ آل األمر إىل النّيل نيال مطلقا من حرمة ذ ّمته املالية.

حيث أن احلاجة التي يدعيها املطلوب للدفاع عن نفسه يف قض ّية خالص
الرامي لال ّطالع عىل مجيع العمليات املالية
الكمبياالت ال تتناسب مع طلبه ّ
بحساب خصمه عن كامل الفﱰة املذكورة.
حيث ترتيبا عىل مجلة ما سبق يكون خمالفا للفصلني  24و  49من الدستور
ملا فيه من خرق حلرمة الذمة املالية اإلذن الصادر بتمكني املطلوب من
كشف يف احلساب البنكي خلصمه الطالب عن كامل الفﱰة من أول
سبتمرب/أيلول  2014إىل أول أفريل/نيسان ."]...[ 2016
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"املعلوم أن قواعد املسؤولية التقصريية تقتﴤ ﴐورة ّاﲣاذ مجيع الوسائل
الضارة ويعتمد يف ذلك مبدأ التناسب بني الﴬر
الالّزمة إلزالة الوضعية ّ
واجلزاء فتتجه املحكمة إىل اعتامد الوسائل املمكنة إلزالة الشغب ورفع
املﴬة دون أن تتسبب تلك الوسائل يف مﴬة فادحة للمتسبب يف الﴬر
[ ]...وهي مسﺄلة خالفتها حمكمة األصل فهي مل تبحث عن املقﱰح
األنسب لكف الشغب وإزالة الﴬر دون ﴐر بالطاعن واعتمدت احلل
املتمثل يف هدم البناء موضوع الشغب حال أن تلك الطريقة ينتﺞ عنها ال
حمالة ﴐر فادح بعقار الطاعن لكون اهلدم يؤول حتام إىل هدم كامل البناء،
ومل تراع املحكمة يف ذلك مبدأ التناسب بني الﴬر واجلزاء" .

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

مقدّ مة الدّ ليل
ما درﺟة وﻋي القاﺿي ﺑمبدأ التناسب ؟

إن النظر يف التطبيقات القضائية للفصل  49من الدستور ُﳜ ّلف شعورا ﳜتلط فيه االرتياح باحلذر
وكذلك بنوع من خيبة األمل  :هو ارتياح لكون الفصل  49قد وجد صدى يف فقه القضاء ،وهذا
الصدى ّ
يدل عىل أنّه يوجد ت ّيار واع بﺄمهية ما حيمله هذا النص اجلديد من أحكام وجب استغالهلا
لتطوير طريقة معاجلة النزاعات .لكن هذا االرتياح تشقه اخليبة من مالحظة أن تطبيقات الفصل
 49ﻇ ّلت نادرة وﻏري مسﱰسلة  :فبعﺾ األحكام االبتدائية التي ال يتجاوز عددها عدد أصابع اليد
والصادرة من ذات املحكمة مع قرار تعقيبي واحد (مل ترد فيه إشارة رصحية للدستور) يف مدة زمنية
معتربة فاقت الستة سنوات منذ صدور النص ،هي مجيعها مؤﴍات ال تكفي للجزم بوجود توجه
عـام وشامل ،أفقيا لدى جل القضاة وعموديا يف كل درجات املحاكم ،يتبنى تطبيق الفصل .49
ـﻔﴪ ﻏﻠﺒﺔ اﳊﺬر ﻋﲆ اﳊﲈس ﰲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  49؟
ﻓﲈ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺘﻲ ﹸﻳ ﹼ

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬا اﳊﺬر ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﻋـﻲ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  ،49أي:
Å

Å

أوﻻ ،اإلدراك بوجود النص كجزء من املنظومة القانونية ،ذلك أن ﳎرد تكريس ّ
حل ما يف
نص قانوين ،مهام كانت مرتبته ،ال يعني إالّ دخوله عامل القانون الوضعي دخوال شكليا ال
ّ
ﻏري ،فيصري ملزما من الن ّاحية النظرية ،لك ّن هذه اإللزامية حتتاج إىل تفعيل يف الواقع واملامرسة
حتى حييا النص بتطبيقه عىل احلاالت التي تدخل يف نطاقه ،وهذه احلياة الفعلية تتوقف عىل
نفاذ الفاعلني يف املجال القانوين إىل النص وإثارهتم له وتطبيقه.

فﺾ النزاعات والتحمس الستغالله .فال تكفي ﳎرد
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،اإليامن بﺄمهية مضمون النص يف ّ
املعرفة وإنام جيب تعزيزها بالشعور بالقيم التي سيضيفها تطبيقها.

أعـم أال وهي وعي القاﴈ باحلقوق واحلريات
ومسﺄلة الوعي هذه ترتبط بمسﺄلة
ّ
وبمصادرها العليا وعىل رأسها الدستور .وموضوع الوعي هذا ،الذي قد تثري ﳎرد اإلشارة إليه
نوعا من احلساسية ألنه قد ُيفهم منه قدحا يف إملام القاﴈ بالقانون ،ليس من املس ّلامت بالنظر
إىل التقاليد التي رسخت لعقود طويلة يف ذهنية القاﴈ ،وهي تقاليد حتﴫ أدوات عمله أساسا
يف املستوى الترشيعي ،وباملقابل ّ
ﻇل النظر إىل الدستور لزمن طويل نظرا يقﴫه عىل كونه أداة
موجه رأسا للفاعلني يف هذه احلياة ،فالدستور مل يكن من األدوات
تنظيم للحياة السياسية وبالتايل ّ
التقليدية لعمل املحاكم ومل يكن ُينظر إليه كمصدر تُرجى من أحكامه فائدة صاحلة ّ
حلل املنازعات
اخلاصة .تلك هي املالحظة التي تؤكدها ندرة تطبيقات القاﴈ للدستور ،القديم واجلديد.
10

 10مالك الغزواين" ،وعي القاﴈ اجلزائي باحلقوق واحلريات" ،بصدد النرش يف أعامل ملتقى "القاﴈ اجلزائي وﲪاية احلقوق واحلريات"،
تنظيم خمرب العلوم اجلزائية واإلجرام بكلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس واجلمعية التونسية للقانون الدستوري ،كلية احلقوق والعلوم
السياسية بتونس 28 ،و  29نوفمرب/ترشين الثاين .2019
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مقدّ مة الدّ ليل
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﺬر واﻻﺣﱰاز ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪارك ﻟﻮﺟﻮد أرﺿﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺮاﺳﺦ ﰲ ذﻫﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﳌﺒﺪأ
ﻟﺘﻘ ﹼﺒﻞ اﻟﻔﺼﻞ  49ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻈﺎﻓﺮ ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ  :اﻟﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﹼ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﺒﺪأ ﻋﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ إﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ .ﻓﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﴫﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲈ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ اﻻﺳﺘﻐﻼل
اﻷوﺳﻊ واﻷرﺷﺪ.
في ﺿرورة تﻌﺰيﺰ الوﻋي ﺑمبدأ التناسب ﻛما ورد ﺑالﻔﺼل  49من الدستور

حيتاج الفصل  ،49شﺄنه شﺄن ّ
نص قانوين جديد ،إىل التعريف به وتوضيح مضامينه بام
كل ّ
يساهم يف إزالة كل لبس قد يطرحه ،ذلك هو الرشط لﱰسيﺦ مبدأ التناسب كام ورد ﲠذا الفصل
 49يف ذهنية القاﴈ.
ولتعميم الوعي بالفصل  49واملساعدة عىل حسن وسالمة تطبيقه يمكن االنطالق من
التساؤالت التي يثريها :
مﺨتﺺ ﺑمراقبة التناسب ﺑالرﺟوع إلﻰ الدستور ؟
ﻫل القاﺿي الﻌدلي
ّ
ﻫﻞ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﴈ
ﻣﻦ اﻋﺘﲈده ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ؟

ﻫﻞ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ
اﻋﺘﲈده ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ؟

ما ﻫي ﺷروط مراقبة القاﺿي الﻌدلي لﻠتناسب ﺑين القيود وموﺟباتﻬا ؟
اﻟﴩط اﳋﺎص
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ

اﻟﴩط اﳋﺎص
ﺑﻤﺼﺪر اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ

اﻟﴩط اﳋﺎص
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ

ﻛيﻒ يراقب القاﺿي الﻌدلي التناسب ؟
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ
ﹼ
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اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

الﺠﺰء اﻷول
اﺧتﺼاص القاﺿي ﺑمراقبة الـتناسب
ﻋﻠﻰ أساس الﻔﺼل  49من الدستور
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اجلزء األول
ينبغي أال يبقى شك يف أن األساس القانوين ملراقبة القاﴈ للتناسب بني قيود احلقوق واحلريات
وموجباهتا جيب أن يكون الفصل  49من الدستور .فال ﳎال ملواصلة االكتفاء بمبدأ التناسب كمبدأ
النص الدّ ستوري العمل به وتفعيله.
يتعني بعد صدور ّ
عام للقانون ،وإنام ّ

الشك يف تﺄسيس مراقبة التناسب عىل الفصل  49هو ّ
وال يمكن إنكار أن ّ
شك موجود يف فقه
القضاء ،ويكفي هنا معاينة االختالف يف آراء املحاكم التي أقرت مراقبة التناسب بني من يعتمد
النص الدستوري وبني من ال يعتمده.
فيها عىل ّ

�

�

�

) (

املحكمة االبتدائية بتونس ،استعجايل55928 ،
األول 2015
مؤرخ يف  13أكتوبر/ترشين ّ
املحكمة االبتدائية بتونس ،استعجايل67577 ،
األول 2016
مؤرخ يف  11أكتوبر/ترشين ّ
املحكمة االبتدائية بتونس ،استعجايل72041 ،
مؤرخ يف  22نوفمرب/ترشين الثاين 2016

�

�

) (

املحكمة االبتدائية بتونس ،استعجايل،
 59995مؤرخ يف  5جانفي/كانون
الثاين 2016

تعقيبـي مدنـــي 67114 ،مـــؤرخ يف
األول 2019
 4ديسمرب/كانون ّ

أقر مراقبة التناسب عند تقدير
وجدير بالتذكري أن قرار حمكمة التعقيب الصادر سنة  2019قد ّ
كف الشغب دون أن يرجع يف ذلك إىل الفصل  ،49فسكت
القاﴈ لوسائل رفع الﴬر يف قضايا ّ
عنه .وهو سكوت حيمل موقفا من اخلطورة بمكان :فهو موقف خطري ألنّه يبﱰ الفصل  49من
جزء واسع من ﳎال انطباقه الذي سيتقلص بنفس اتساع رقعة اختصاص القاﴈ العديل .وهو
موقف خطري أيضا ملا يف قرارات حمكمة التعقيب من سلطة قانونية ومعنوية يف رسم توجهات فقه
ويتعمم مستقبال لدى عموم القضاة يف عدم اعتامد النص
توجه قد يتّسع
القضاء بام ين ّبﺊ بوجود ّ
ّ
الدستوري عند إعامل التناسب.
هذا الشك يف إعامل الفصل ّ 49
تغذيه قراءته قراءة ضيقة جيب بسط حججها (فقرة أوىل) قبل
نقدها (الفقرة الثانية).
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الﻔقرة اﻷولﻰ -القراءة الضيقة لﻠﻔﺼل  49من الدستور

ﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﳎﺪدا ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟﻔﺼﻞ  .49ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺘﴤ أﻧﻪ "ﳛﺪﹼ د اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ] .[...وﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ إﻻ ﻟﴬورة ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
وﲠﺪف ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ،أو ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو
اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ .وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺤﲈﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك.
ﻻ ﳚﻮز ﻷي ﺗﻌﺪﻳﻞ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ]."[...

ﳌﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﳋﻄﺎب ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﺟﺐ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻗﻴﻮد اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ ؟
للجواب ،يمكن االنطالق من القواعد احلاكمة لقراءة وتﺄويل النصوص القانونية وحتديدا ما
"نص القانون ال حيتمل إالّ املعنى ّ
الذي تقتضيه عبارته بحسب
ورد بالفصل  532م.ا.ع من أن ّ
وضع ال ّلغة وعرف االستعامل ومراد واضع القانون".

وبتنزيل هذه القاعدة عىل الفصل  49من الدستور الذي وضع ﴍط التناسب بني قيود احلريات
للمرشع السلطة احلﴫية لوضع هذه القيود ،يمكن أن نصل إىل نتيجة
وموجباهتا عندما أوكل
ّ
مفادها أن مسﺄلة التناسب ال تعني إالّ صاحب االختصاص الترشيعي بمناسبة ما قد يضعه من قيود.

بذلك فإن ﻇاهر عبارات النص وسياقه يوحيان بجواب عىل النحو التايل:
"ﳛﺪﹼ د اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ"

اﺧﺘﺼﺎص ﺗﴩﻳﻌﻲ

ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮﺟﺒﺎﲥﺎ

واﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ

ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ
اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ

واﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ
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اجلزء األول
يبدو إذن أن مسﺄلة التناسب هي مسﺄلة تطرح يف مرحلة وضع قيود احلقوق واحلريات ،وهي
مرحلة املسار الترشيعي ( )Iوال تعني املسار القضائي (.)II
 -Iﺷمول مراﻋاة التناسب ﺑالمﺴار التﺸريﻌي

املعلوم أن مسار إعداد القوانني هو حكر عىل السلطة الترشيعية ،لكن للسلطة التنفيذية دور يف
بالسهر عىل التناسب بني ضوابط احلقوق وموجباهتا
هذا املسار ،فهام املعنيتان رأسا يف هذه املرحلة ّ
) .)1أما السلطة القضائية يف ش ّقها العديل فليس هلا يف هذه املرحلة إالّ دور ﻏري مباﴍ وحمتشم (.)2
 -1اﺧتﺼاص الﺴﻠطتين التﺸريﻌية والتنﻔيذية

عندما اقتىض الفصل  49أنه "حيدّ د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات" فإنه يقصد
القانون يف معناه الضيق ،أي النص الترشيعي سواء اﲣذ شكل:
�

�
�

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻳﲈرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﴍة
ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﻔﺼﻼن  3و 50ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(.
ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﻔﺼﻼن  3و 5ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(.
ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺻﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﹼ
ﺣﻞ ﳎﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ أو ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﻔﺼﻞ  70ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(.
ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻐﺮض ﹼ

بذلك فإن تقييد احلقوق واحلريات يمكن أن يتم إ ّما بقانون أو بقانون استفتائي أو بمرسوم.
ومن باب أحرى ّ
فإن هذه القيود يمكن أن تضعها النصوص األعىل من القوانني ،أي الدستور ذاته
بنص ّ
أقل مرتبة من القانون ،أي األوامر
أو االتفاقيات الدولية .وباملقابل ال جيوز تقييد احلريات ّ
والقرارات الوزارية واملناشري.
واملعلوم أن املسار الترشيعي هو مسار مركّب ألن رجوعه للسلطة الترشيعية ال ينفي تداخل
السلطة التنفيذية فيه وذلك عرب :
�

�

اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﹼﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﻳﻘﺪﹼ ﻣﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أو رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
)اﻟﻔﺼﻞ  62ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(.
ﺧﺘﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ أو رﻓﻀﻪ ﺧﺘﻤﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء أو ر ﹼدﻫﺎ ﳌﺠﻠﺲ ﻧﻮاب
اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻘﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻔﺼﻼن  81و 82ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(.

ما جيب التﺄكيد عليه هو أن السلطة التنفيذية هي أيضا معنية بشكل مباﴍ بموضوع التناسب بني تقييد
احلقوق واحلريات وموجباهتا وذلك من خالل اآلليات التي مكّنها منها الدستور للتدخل يف املسار الترشيعي:
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�

�

ﻓﺎﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳏﱰﻣﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ  ،49وﳍﲈ
ﲨﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺘﴪﻳﻊ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺎدراﲥﻢ وﲢﺼﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ واﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻮاﺋﺪ ﹼ
وﺣﺘﻰ ﺧﻄﺮ ﳎﺎﲠﺔ اﻟﺮﻓﺾ ،وإﻧﹼﲈ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺈﻇﻬﺎرﳘﺎ ﰲ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺴﺎﻫﺮة ﻋﲆ ﺿﲈن
اﺣﱰام اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت.
ﺣﻖ اﻟﺮد أو اﻟﻌﺮض ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻫﻲ آﻟﻴﺔ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﺮﻓﺾ اﳋﺘﻢ وﳑﺎرﺳﺔ ﹼ
ذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﲈﳍﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ واﳌﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻮدا ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻻ ﺗﺘﲈﺷﻰ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أو ﻻ ﺗﱪرﻫﺎ ﴐورة
ﻟﻠﺨﺘﻢ
ﹼ
ﳊﲈﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ أو اﻷﻣﻦ أو اﻟﺪﻓﺎع أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﴬورات.

باملقابل وبخالف السلطة التنفيذية ،فليس للسلطة القضائية بشقها العديل دور مباﴍ يف املسار
الترشيعي وال يمكنها بالتايل التدخل يف مسﺄلة التناسب بني احلقوق واحلريات يف مرحلة إعداد القوانني
ألن اهليكل الذي يمثلها ال يتمتع بحق املبادرة الترشيعية .لكنه قد يلعب دورا يف حاالت عرضية.
 -2الدور الﻌرﺿي لﻠقاﺿي الﻌدلي

ثالث منافذ يمكن من خالهلا للقاﴈ العديل االضطالع بدور يف السهر عىل احﱰام التناسب
يف مرحلة ما قبل إصدار القوانني:

أ -ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﰲ اﻗﱰاح اﻹﺻﻼﺣﺎت وإﺑﺪاء اﻟﺮأي وﺟﻮﺑﺎ ﰲ ﻣﻘﱰﺣﺎت
وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء (الفصل  114من الدستور)  :فإن اقﱰح إصالحا ترشيعيا
يتضمن ضوابط للحقوق واحلريات فعليه أن يراعي يف مقﱰحه الفصل  49من الدستور .وإذا
أبدى الرأي يف مرشوع أو مقﱰح قانون معروض عليه يكون متضمنا لتقييد للحريات فإن
عليه أن يتثبت يف مدى احﱰامها للنص الدستوري والتنبيه لكل زيﻎ عنها.
أمﺜﻠة

ﻳﻤﻜﻦ ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﰲ ﻣﺜﺎﻟﲔ ،أوﳍﲈ اﻟﺘﺤﺠﲑ ﻋﲆ
اﻟﻘﻀﺎة ﲢﺠﲑا ﺑﺎﺗﺎ اﻹﴐاب وﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻣﺪ ﹼﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إدﺧﺎل اﺿﻄﺮاب ﻋﲆ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺤﺎﻛﻢ ،واﻟﺜﺎﲏ
اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﴬوب ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺎ )اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ  18و  21ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن
 14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ/ﲤﻮز .1(1967ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﺤﺠﲑﻳﻦ ﺳ ﹸﻴﻄﺮﺣﺎن ﻟﻠﻨﻘﺎش ﰲ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﻘﻀﺎة
اﻟﺬي ﻫﻮ ﺑﻄﻮر اﻹﻋﺪاد .ﻓﻔﻴﻬﲈ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﺤﻖ اﻟﻨﻘﺎﰊ وﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﺮه .ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻴﺪﻳﻦ ﻋﲆ أﺣﺪ اﳌﻮﺟﺒﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻓﻬﻞ ﺗﱪرﳘﺎ ﲪﺎﻳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ؟ وﰲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻓﺮ أﺣﺪﻫﺎ ،ﻫﻞ أﻧﻪ
1

القانون عدد  29املؤرخ يف  14جويلية/متوز  1967املتعلق بنظام القضاء واملجلس األعىل للقضاء والقانون األساﳼ للقضاة.

18

اجلزء األول
ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺒﻪ .ﻫﻲ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﲆ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻃﺮﺣﻬﺎ واﳉﻮاب ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻓﺈن ﺗﺄﻛﺪ ﻟﻪ وﺟﻮد
إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  49ﻓﻬﻮ ﻣﺪﻋﻮ ﻻﻗﱰاح إﺻﻼح اﻟﻨﺺ اﻟﺮاﻫﻦ ﺑﲈ ﻳﻠﺰم .وﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺠﺎﺑﻪ ﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳﻴﻄﺮح ﻋﻠﻴﻪ ﻣﴩوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻟﻴﺒﺪي اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ.

ب -اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ (الفصل  115من الدستور)  :هو الوثيقة التﺄليفية ملا حققه فقه
قضائها من تطور وما تعرض له من إشكاليات وما يتطلع له من آفاق عىل املستوى الترشيعي،
فهو ﲠذه الصفة آلية هامة يمكن استغالهلا لتعزيز مكانة مبدأ التناسب عىل مستويني  :أوهلام
مستوى رصد صدى مبدأ التناسب يف فقه القضاء ،وثانيهام مستوى االسترشاف أي استرشاف
سبل تطوير القوانني التي يظهر أهنا تطرح إشكاالت يف إعامهلا ملبدأ التناسب وخاصة العمل
عىل تعميم الوعي لدى القضاة ﲠذا املبدأ .وحري هنا اإلشارة أن حمكمة التعقيب الفرنسية قد
خصصت جزءا من تقريرها السنوي لسنة  2 2018ملبدأ التناسب ملا يطرحه من حتديات متﲇ
تطوير العمل القضائي تطويرا جوهريا.
ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﻨﺴﺞ ﻋﲆ ﻣﻨﻮال ﻧﻈﲑﲥﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﺳﺘﴩاف آﻓﺎق ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻊ
اﻟﺼﺪد ﻳﻤﻜﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ رﻛﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻗﺪ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،وﰲ ﻫﺬا ﹼ
ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺔ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺒﺪأ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﲆ ﺿﻮء ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ أو ﻏﻤﻮض ﰲ اﻟﻨﺼﻮص.

ج -دور ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ  :هو مؤسسة ذات استقاللية معظم إطاراهتا قضاة،
من مهامه :3إنجاز البحوث ،وإسناد وزارة العدل يف إعداد مشاريع القوانني التي تقدّ مها،
وإبداء الرأي يف خمتلف مشاريع النصوص التي حتيلها عليه اجلهات احلكومية بشكل اختياري
تم عرضه مسبقا عىل
يمر مرشوع قانون أو أمر ترتيبي إالّ وقد ّ
لكنه مك ّثف واقعيا ،فال يكاد ّ
رأي املركز .عرب هذه املهام يمكن لقضاة مركز الدراسات القانونية والقضائية لعب دور معترب
يف ضامن احﱰام مبدأ التناسب بني ضوابط احلقوق وموجباهتا وذلك بتقديم مقﱰحات لتطوير
النصوص التي تطرح مشاكل من هذه اجلهة ،وأيضا تنبيه اجلهات احلكومية طالبة االستشارة
لتدارك ما يظهر من إخالالت يف مشاريع النصوص التي تقﱰحها.
ﻳﻤﻜﻦ ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺒﺎدرة ﺑﺘﻨﺼﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮﺻﺪا وﻧﺬﻳﺮا ﻟﻺﺧﻼﻻت ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ،
وﻳﻤﻜﻨﻪ إرﺳﺎء ﴍاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻬﺘﻤﺔ .ﻛﲈ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ
واﻹرﺷﺎد ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﻋﲈﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﺟﺬاذة ﺣﻮل اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻳﻘﻊ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﲆ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق.
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2

Cour de cassation, Etude annuelle, 2018, Le rôle normatif de la Cour de cassation, p. 303 ss.

3

القانون عدد  43املؤرخ يف  26أفريل/نيسان .1993

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

 -IIﺧروج مراقبة التناسب ﻋن المﺴار القضائي

مراقبة التناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا بالرجوع إىل الفصل  49من الدستور
هو عمل ،إذا أتاه القاﴈ ،فإنه حيمله إىل تطبيق الدستور ،وليس هذا من املس ّلامت ( .)1بل ّ
إن
إجراء هذه املراقبة قد حيمل القاﴈ إىل مراقبة احﱰام القانون للدستور ،وهذا من املمنوعات (.)2
 -1القاﺿي ﻏير مﻌني ﺑتطبيق الﻔﺼل  49من الدستور

الفكرة السائدة هي أن مهمة القاﴈ تتمثل يف فﺾ النزاعات املدنية والبت يف التتبعات اجلزائية
بتطبيق القانون ،واملقصود به القانون يف معناه الض ّيق أي النصوص الترشيعية .أما الدستور فليس
من أدوات عمل القاﴈ .وهي فكرة ّ
تغذﳞا أسباب ثالثة:
أ -ﻋدم قاﺑﻠية الدستور لﻠتطبيق المباﺷر

يتمثل موضوع الدستور يف ضبط املبادئ العامة لتنظيم الدولة من حيث أسسها والعالقات بني
هياكلها ،فهو نص الكليات ،يقع فيه مثال إعالن ضامن احلقوق األساسية كحق امللكية ،أما تفاصيل
ﳑارسة هذا احلق ،كتحديد ما يمكن مت ّلكه ،وضبط نظام امللكية ،إن كان عقارا أو منقوال ،وإن
كانت امللكية شائعة أو منفردة ،مسجلة أو ﻏري مسجلة ،فموكول أمر وضعها للسلطتني الترشيعية
والتنفيذية ّ
كل يف ﳎال اختصاصه املحدّ د بالفصل  65من الدستور.

وكام ضمن الدستور احلقوق واحلريات ضامنا عاما فإنّه أعلن أيضا يف الفصل  49عن إمكانية وضع
قيود هلا يف حاالت مع ّينة وبرشوط ،وهي أيضا ﴍوط عامة حتتاج لتدخل ترشيعي لتوضيحها وتدقيقها.
حق امللكية يمكن تقييده ﲪاية حلقوق الغري ،لك ّن السؤال يبقى مطروحا حول اخليط الرقيق
فمعلوم أن ّ
الذي إذا ﲡاوزه املالك يف استعامل ملكه فإنه يصري منتهكا حلقوق الغري ،واألمثلة عىل هذا عديدة :
�

�

�

اﳌﺜﺎل اﻷول ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ اﺳﺘﻌﲈل ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،فهو من صور تقييد استعامل حق
امللكية ﲪاية للغري ،لكنها حتتاج إىل حتديد دقيق لرشوطها للموازنة بني حقوق األطراف،
وﳎرد الرجوع إىل الفصل  49قد ال يفي بالغرض لشدة عموميته.

اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻮز اﳌﻜﺴﺐ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ،فحق امللكية يسقط عن املالك األصﲇ ﲪاية حلق
ﻏريه املتﴫف يف العقار ،لكن بﺄي ﴍوط سيقع قبول التضحية بحق ملكية فرد لفائدة فرد
آخر؟ فهي مسﺄلة بالغة اخلطورة وال يمكن ّ
بكل حال أن يوجد هلا جواب كاف يف الفصل .49

اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳜﺺ اﻟﺸﻔﻌﺔ ،فهي تقييد حلق املالك عىل الشياع يف التﴫف يف ملكه بإلزامه
بإعطاء األولوية يف الرشاء لرشيكه ،وهو أيضا تقييد جيد يف الفصل  49أساسه النظري فقط،
مفصل بقانون.
أما سبل تنظيم هذا التقييد فتحتاج إىل حتديد ّ
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�

اﳌﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻻرﺗﻔﺎق ،فاملك أحد عقارين جيد نفسه مرﻏام عىل التفريط يف
جزء من السلطات التي يمنحها له حق امللكية خدمة لعقار آخر ،وهي حالة إلزام املالك
بعدم ﻏراسة أشجار أو إقامة مبان بعقاره إال عىل مسافة مع ّينة من حدوده ،ومنعه من إقامة
نوافذ أو مطالت تكشف عىل اجلار ،وللجار قطع أﻏصان أشجار جاره إذا ﲡاوزت حدود
عقارﳞام ،كام ملالك العقار املحاط من مجيع اجلهات احلق يف احلصول عىل ﳑر ُيقتطع من
عقار جاره.

أن حتديد ضوابط احلقوق واحلريات كام وردت بالفصل  49ليست إالّ
كل هذه صور ّ
تدل ّ
عموميات ﻏري قابلة يف الكثري من احلاالت للتطبيق املباﴍ من القاﴈ.
ب -ﻋدم التنﺼيﺺ ﻋﻠﻰ الدستور في مرﺟﻌيات ﻋمل القاﺿي

أي من النصوص املرجعية املس ّطرة
من امللفت لالنتباه أنه ال توجد أي إشارة رصحية للدستور يف ّ
لعمل القاﴈ :
�

�

فمجلة املرافعات املدنية والتجارية توجب أن تتضمن عريضة الدعوى "أسانيدها
ضمن حكمه "املستندات القانونية" ،5وتفتح باب الطعن
القانونية" ،4وتلزم القاﴈ بﺄن ُي ّ
بالتعقيب يف صورة ما "إذا كان احلكم مبنيا عىل خمالفة القانون أو خطﺄ يف تطبيقه أو تﺄويله"،6
وقد وقع ترمجة "القانون" يف النص الفرنﴘ بكونه "."La loi

وكذلك حدّ دت ﳎلة اإلجراءات اجلزائية صور الطعن بالتعقيب ضد األحكام والقرارات
بناء عىل "خرق القانون أو اخلطإ يف تطبيقه" ،7وقد وقع أيضا ترمجة "القانون" يف النص
الفرنﴘ بعبارة "."La loi

قد حتمل هذه العبارات إشارات إىل كون أفق القاﴈ هو القانون وأنه باملقابل ﻏري معني
بالدستور خاصة وأن عموميته ال تستجيب لﴬورة ضامن األمان القانوين.
ج -ما ﺑالدستور ﻻ يكﻔي لضمان اﻷمان القاﻧوﻧي

يتح ّقق األمان القانوين بتوفري قواعد قانونية معلومة »  « Accessiblesومفهومة » « Intelligibles
وكافية تضمن للشخص العلم مسبقا بحقوقه وواجباته حتى يطمئن ملركزه وعالقاته القانونية،
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4

الفصل .70

6

الفصل .175

5

الفصل .123

7

الفصل .258

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

ولئن مل يقع اإلعالن بالدستور عىل األمان القانوين كﺄحد احلقوق األساسية إالّ أنه ال شك يف أمهيته
مقومات دولة القانون.8
باعتباره من ّ

ومن املؤكد ّ
أن ما ورد بالدستور من مبادئ عامة ،ومنها ضامن التناسب بني قيود احلريات
وموجباهتا ،ال يمكن أن تكون ،بطبيعتها ،من أدوات العمل ا ُملثىل للقاﴈ التي يمكنه اعتامدها
بشكل مك ّثف ومستمر ومعتاد يف عمله اليومي .فهي مبادئ موﻏلة يف التجرد وال تفي بالتايل
بالغرض يف إجياد ّ
حل ملختلف املسائل املطروحة يف خصوصياهتا وتعددها.

من هذا املنظار فإن إعامل التناسب املنصوص عليه بالفصل  49جيب أن يكون عىل املستوى
الترشيعي أوال وعىل أوسع نطاق ﳑكن ،حقا بحقّ ،
حق قيوده ،ولكل قيد موجبه مع احﱰام
لكل ّ
التناسب بينهام .وباملقابل ال ُيـﱰك الجتهاد املحاكم إال تطبيق املقتضيات القانونية عىل الوقائع أو
احلاالت املستجدة والتي مل يكن باإلمكان توقعها.
فمثال تقييد احلق يف الطعن بشتى أشكاله (االستئناف والتعقيب وإلتامس إعادة النظر يف املادة
ربره ﲪاية حق الغري (اخلصم يف القضية) يف أالّ يبقى النّزاع مفتوحا
املدنية) هو تقييد حلق التقاﴈ م ّ
املرشع حيدّ د أجال مع ّينا ملامرسة الطعن،
إىل ما ال هناية ،وﲡسيام للتناسب بني القيد وموجبه فإن ّ
ويكون أجال معقوال يف حتديده الزمني للموازنة بني حق الطاعن يف متكينه من الوقت الكايف
ملامرسة طعنه من جهة وحق خصمه يف الوقوف عىل مﺂل النزاع يف أحسن اآلجال من جهة أخرى.

بحق الغري ما
حق الطعن ّ
معرب عىل أن ما ورد بالفصل  49ال يكفي ،فتقييد ّ
هذا املثال هو خري ّ
هو إال مبدأ عام ال يفيد القاﴈ بﴚء ،يف ﻏياب تنزيله وتدقيقه يف النص الترشيعي ،ملعاجلة سيول
الطعون التي ترفع يوميا .هذا ما يفرض ّ
تدخل القانون الذي عىل القاﴈ تطبيقه دون أن يكون له
احلق يف مراقبته.

 -2القاﺿي ممنوع من مراقبة احترام الدستور

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﴈ إذا ﺧﺎﻣﺮه ﺷﻚ ﰲ اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ اﻟﻨﺰاع ﻟﻠﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟
والقوانني التي تثري هذا الشك كثرية جدّ ا ،ومن أمثلتها التي قد تعﱰض القاﴈ :

8

استخلص املجلس الدستوري الفرنﴘ وجود :

Un « objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi », Cons. const. 16 déc.
1999, n° 99-421 DC.
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الحق المﻌني

وﺟه اﻹﺧﻼل ﺑالتناسب

الحل المﺸكوك في
دستوريته

المرﺟع

ﻋﻘﺎب اﻹﻋـﺪام ﳉﺮﻳﻤﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳــﺪ أو اﻻﻋﺘــﺪاء
ﺑﺴـــﻼح ﻋﲆ ﻗﺎﺿــﻲ
ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ

ف  126م.ج

حق احلياة ال يمكن
املساس به إال يف
احلاالت القصوى

• ال يبدو أن ﲪاية األمن العام وحق الغري (القاﴈ
الضحية) يربران عقاب اإلعدام حتى إن حصل
التهديد أو االعتداء بسالح ألهنام ليسا من احلاالت
القصوى التي تربر عقاب اإلعدام.
• االعتداء بنفس الوسيلة عىل باقي ﳑثﲇ سلطة الدولة
وحتى رئيسها ال يستوجب نفس العقاب.

ﻣﻨﻊ اﳌﺎﻟﻚ اﳌﺘﻀـﺮر ﻣﻦ
ﺣﻜﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻘــﺎري
ﻣﻦ اﺳﱰﺟﺎع ﻣﻠﻜﻪ

ف  337م.ح.ع

حق امللكية

• ﲪاية حق الغري املحكوم لفائدته بالتسجيل ،ولو كان
سيﺊ النية أو مد ّلس ،تستند فقط العتبارات شكلية
قوة احلكم بالتسجيل .وهذا يدعو إىل التساؤل
مر ّدها ّ
عن مدى وجاهة تغليبها عىل حقيقة امللكية.

ﻣﻨﻊ اﻟﺪﻋﺎو اﳊﻮزﻳﺔ
ﰲ ﻣﻨﺎﻃــــﻖ اﳌﺴـــﺢ
اﻟﻌﻘﺎري اﻹﺟﺒﺎري

ف  13من مرسوم 20
فيفري/شباط  1964املتعلق

حق التقاﴈ

• حرمان حائز العقار من ﲪاية حوزه من الشغـــب
وحتى االفتكاك ال يربره موجب متصل بحامية الغري
أو األمن العام ،بل األمن العام يفرض تدخل القضاء
لكف الشغب وإال ساد قانون الغاب.
ّ

ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜـﺎم
اﻟﺼﺎدرة ﰲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت

ف  123م.ا.ج

حق التقاﴈ

أي من املوجبات املحدّ دة
• تقييد ال يتﺄسس عىل ّ
بالفصل .49
• ال يستقيم القول ببساطة العقوبات يف املخالفات
ألهنا قد تستوجب السجن.

ﻣﻨــﻊ ﻋﻘﻠــﺔ اﳌﻨﺎﻓـــﻊ
اﻻﺟﺘﲈﻋﻴـــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ
)ﺟﺮاﻳـــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋـــﺪ
واﻟﺒﺎﻗﻴـــﻦ ﻋﲆ ﻗﻴـــﺪ
اﳊﻴــﺎة (...ﻣﻦ أﺟــﻞ
دﻳﻮن ﻋﺎدﻳﺔ

الفصل  49من قانون 5
مارس/آذار  1985املتعلق

حق التقاﴈ

• ﲪاية حق املدين بدعوى الصبغة املعاشية للجرايات
بحق الدائن تضحية تامة
ربر التضحية ّ
االجتامعية ال ي ّ
خاصة وأن حاجته الستخالص دينه قد تكون أيضا
ملحة.
ّ
• من املمكن التوفيق بني احلقني بتمكني الدائن من
عقلة نسبة مع ّينة من اجلراية.

بالتسجيــــل العقـــاري
اإلجباري

بنظام جرايات التقاعد يف
القطاع العمومي والفصـل
 50من قانون  14ديسمرب/
األول  1960املتعلق
كانون ّ
بﺄنظمــة الضامن االجتامعي

أمام مثل هذه القوانني ،ال يمكن للقاﴈ أن ينتظر شيئا من الفصل  49من الدستور .فليس له
إال أن ينصاع إىل تطبيقها يف انتظار إرساء املحكمة الدستورية .وبعد إرسائها فليس له إالّ أن ينتظر
موقف اخلصوم منها:
فراهنا ويف انتظار إرساء املحكمة الدستورية ،تنص الفقرة الثانية من الفصل  3من القانون
األساﳼ عدد  14املؤرخ يف  18أفريل/نيسان  2014املتعلق باهليئة الوقتية ملراقبة دستورية
خمولة ملراقبة دستورية القوانني".
مشاريع القوانني عىل أنّه "تعترب سائر املحاكم ﻏري ّ
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وعندما سترشع املحكمة الدستورية يف عملها سيجد القاﴈ نفسه أمام الفصل  120من
الدستور القاﴈ بﺄنه "ﲣتص املحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية [القوانني] التي
حتيلها عليها املحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد اخلصوم" .وال يملك القاﴈ أي
دور يف املوضوع سوى تل ّقي الدّ فع ﳑّن أثاره ثم إحالته ،كام هو ،عىل املحكمة الدستورية ثم انتظار
قرارها .فليس للقاﴈ ما للخصوم يف املسائل الدستورية.

بذلك ينعدم كل دور للقاﴈ يف موضوع احﱰام القوانني املق ّيدة للحقوق واحلريات لتناسب
هذه القيود مع موجباهتا ،وهي حجة قوية عىل أن الفصل  49ال يعني القاﴈ .وهو حقيقة ال يعنيه
من هذه الناحية ،لكن ليس هذا إال نصف احلقيقة ألن دور القاﴈ أوسع من أن ينحﴫ يف مراقبة
دستورية القوانني.
الﻔقرة الﺜاﻧية -تﺠاوز القراءة الضيقة

ﺗﹸﻈﻬﺮ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺼﻞ  49ﻗﺮاءة ﻣﺘﺄﻧﹼﻴﺔ أﻧﻪ ﳜﺎﻃﺐ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﳜﺎﻃﺐ ،اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪﱄ ) ،(Iوﻫﻲ
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﻲ ﹸﲢ ﹼﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ذاﲥﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻬﺮ ﻋﲆ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻴﻮد اﳊﺮﻳﺎت ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ ).(II
ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﹼ
 -Iقراءة الﻔﺼل  49ﻋﻠﻰ ﺿوء مضموﻧه

بعد أن ع ّينت الفقرة األوىل من الفصل  49السلطة التي يمكنها تقييد احلقوق واحلريات
وحﴫهتا يف السلطة الترشيعية دون سواها ،وبعد أن ق ّيدت صالحيات هذه السلطة برشوط دقيقة
وصارمة منها احﱰام التناسب بني القيود ومربراهتا ،أضافت يف آخرها أنه "تتكفل اهليئات القضائية
بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك".

اجلﲇ بالتّايل أن سلطة القاﴈ ملراقبة التناسب ﲡد أساسها فيام ورد يف الدستور ذاته من
من
ّ
إعالن مهيب بتنصيبه حاميا للحقوق واحلريات ( ،)1وهي مسؤولية ال يمكنه االضطالع ﲠا
وتصبح فاقدة ّ
لكل معناها إذا مل تتجسم بالتدخل الفعال ملراقبة مدى ﴍعية حاالت تقييد احلريات
ربرة للقيود املفروضة (.)2
والتثبت يف انسجام الوسائل املستعملة لذلك مع الغايات امل ّ
 -1تنﺼيب القاﺿي حاميا لﻠحقوق والحريات

قد يبدو تكليف القاﴈ بحامية احلقوق واحلريات من البدﳞيات واملسلامت ،فهذا من صميم
رسالته يف تطبيق القانون وإقامة العدل .لكنه يف احلقيقة تكليف مل يقع تكريسه رصاحة يف الدستور
إال حديثا (أ) ﳑا ساهم يف تعزيز وتعميق استبطان القاﴈ ملسؤوليته يف الدفاع عن احلقوق
واحلريات (ب).
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أ -في الدستور

تكليف الدستور للقاﴈ بحامية احلقوق واحلريات ( )iهو تكليف عام ال يمكن أن ُيستثنى منه
القاﴈ العديل (.)ii
 -iالتكﻠيﻒ

مل ترد يف دستور  1959إشارة رصحية لدور القاﴈ يف ﲪاية احلقوق واحلريات ،وكل ما فيه
إعالن عام بﺄن القضاة "ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون" ،9أي أن دورهم هو تطبيق
القانون يف معنى النص الترشيعي »  10« La loiال ﻏري ،بام يوحي بإبعادهم عن تطبيق ما ورد
بالدستور من أحكام متع ّلقة باحلقوق واحلريات .
كام ﻏاب هذا التكليف يف دستور  1959فقد ﻏاب أيضا يف مجيع القوانني التي صدرت يف ﻇله،
واملقصود ﲠا خاصة قانون  14جويلية/متوز  1967املتعلق بنظام القضاء واملجلس األعىل للقضاء
والقانون األساﳼ للقضاة وخمتلف النصوص الترشيعية املنظمة الختصاص وعمل املحاكم مثل
ﳎلة املرافعات املدنية والتجارية وﳎلة اإلجراءات اجلزائية.

لكن هذه الوضعية وقع تداركها بشكل ما بمناسبة املصادقة عىل بعﺾ املعاهدات الدولية التي
أكّدت عىل ضامن حق التقاﴈ حلامية احلقوق واحلريات ،ومنها ما ورد بالعهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية 11عندما أكّد يف فصله الثاين عىل ﴐورة أن تكفل الدولة "توفري سبيل
"تبت يف
ف ّعال للتظلم ألي شخص ُانتهكت حقوقه أو حرياته املعﱰف ﲠا يف هذا العهد" وذلك بﺄن ّ
احلقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو ترشيعية خمتصة ،أو أية سلطة خمتصة أخرى
ينص عليها نظام الدولة القانوين ،وبﺄن تنمى إمكانيات التظلم القضائي" .وإن كان هذا اخلطاب
موجها للدولة إال أن فيه تﺄكيد مهم عىل دور القضاء يف ﲪاية احلقوق واحلريات .لكنه يبقى حمدود
املجال باحلقوق املضمونة بالعهد.
نصب القاﴈ حاميا للحقوق واحلريات تنصيبا
قطع دستور  2014مع هذا املشهد الباهت بﺄن ّ
قويا رصحيا :

9

الفصل .65

 10وهي الﱰمجة الواردة يف النص الفرنﴘ.

 11الواقع االنضامم إليه بمقتىض القانون عدد  30املؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين  ،1968املنشور بموجب األمر عدد  1098املؤرخ يف 21
نوفمرب/ترشين الثاين .1983
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تنﺼيب القاﺿي حاميا لﻠحقوق والحريات
اﻟﻔﺼﻞ 49

"ﳛﺪﹼ د اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ] .[...وﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ إﻻ
ﻟﴬورة ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲠﺪف ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ،أو ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻫﺬه
اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ .وﺗﺘﻜﻔﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﲈﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك".
اﻟﻔﺼﻞ 102

"اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل ،وﻋﻠﻮﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﲪﺎﻳﺔ
اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت".
هذا النهﺞ الذي نحاه الدستور التونﴘ يتم ّيز بوضوحه مقارنة باحللول املعتمدة يف نصوص
الدساتري املقارنة ،فالدستور األملاين لسنة  1949ضمن بشكل عام حق الفرد يف التقاﴈ يف حالة
هتك حقوقه .12والدستور الفرنﴘ لسنة  1958حتدّ ث بشكل ض ّيق عن السلطة القضائية "احلامية
للحرية الفردية" بمعنى ﲪاية الفرد من اإليقاف التعسفي .13أما الدستور اجلزائري لسنة 1996
نصب القاﴈ حاميا للحريات لكن بالتالزم مع ﲪاية املجموعة
كام وقع تنقيحه سنة  2016فقد ّ
ّ
ولكل واحد املحافظة عىل
واحلر ّيات ،وتضمن للجميع
السلطة القضائ ّية املجتمع
ّ
بقوله أنه "حتمي ّ
حقوقهم األساس ّية".

واملالحﻆ يف ّ
احلل التونﴘ أن الفصل  49جاء بتكليف عام وشامل وكامل للقاﴈ بحامية
يتعني عىل القاﴈ زجرها ،ومنها حالة
احلقوق واحلريات مع تدقيق حاالت االنتهاك التي ّ
اختالل التناسب بني ضوابط احلقوق وموجباهتا ،وكان ذلك يكفي .لكن الدستور اختار
يكرر هذا التكليف ،بنفس العمومية ،يف الفصل  ،102بمناسبة حتديد مهام القضاء .ويف
أن ّ
هذا التﺄكيد استنهاض لوعي مجيع القضاة ،بشتى اختصاصاهتم ،باملهمة وشحذ حلامسهم
لالضطالع ﲠا.

 12الفصل  19رابعا.
 13الفصل .66
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-iiﻋموم "الﻬيﺌات القضائية" ﺑما فيﻬا الﻌدلية

ويتعني بالتايل قراءهتا:
لقد وردت عبارة "اهليئات القضائية" يف الفصل  49مطلقة،
ّ
�

�

ﻋﲆ ﺿﻮء اﻟﻔﺼﻞ  533م.ا.ع اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺄﻧﻪ "إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺟﺮت ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻬﺎ".
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﲈ وﻗﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ
ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺴﺤﺐ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﲆ ﲨﻴﻊ ﹼ
ﺑﺎﺑﻪ اﳋﺎﻣﺲ .وﻫﻲ ﲡﻤﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪﱄ واﻟﻘﻀﺎء واﻹداري واﻟﻘﻀﺎء اﳌﺎﱄ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري.
ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  49ﺑﲈ ﻓﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أﺣﺪ ﹼ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻻ ﳎﺎل ﻹﻗﺼﺎء أي ﻣﻨﻬﺎ.
ﻋﲆ ﺿﻮء اﻟﻔﺼﻞ  536م.ا.ع اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺄن "ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻌﲔ ﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻛ ﹼﻠﲈ
وﺟﺪ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺬﻛﻮر" .وﻃﺎﳌﺎ أراد اﻟﻔﺼﻞ  49ﺿﲈن اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت وذﻟﻚ ﺑﺤﴫ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ
ﻗﺪ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ أﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎق ﳑﻜﻦ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮاء ﻃﺮح اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﻬﺮ ﻋﲆ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺨﺘﺺ
وﺣﺪه ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ( أو ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ )ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﲆ اﳍﻴﺌﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﻛﻮل ﳍﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أي اﻟﻘﺎﺿﻴﲔ اﻹداري واﻟﻌﺪﱄ( .ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻈﻬﺮ اﳊﺎﺟﺔ ﳌﺒﺪأ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺤﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وداﺋﻤﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲠﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻂ ﺑﲈ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذاﲥﺎ.

مر زمن منذ أن صار القاﴈ اإلداري يعتمد رقابة التناسب،
وللمقارنة ،ﲡدر املالحظة أنه ّ
14
سالكا بذلك املسلك السائد يف األنظمة املقارنة  .فصارت اليوم هذه اآللية الرقابية من اآلليات
الراسخة واملﺄلوفة التي تستعملها املحكمة اإلدارية خاصة عند مراقبة سلطة الضبط التي تتمتع
ﲠا اإلدارة للسهر عىل األمن العام يف أوسع معانيه ،أي املحافظة عىل النظام العام والصحة العامة
وﻏريمها من متطلبات العيﺶ املشﱰك:
�

اﻋﺘﱪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﰲ  15ﻓﻴﻔﺮي/ﺷﺒﺎط  ،1982ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻃﻌﻦ ﹸرﻓﻊ ﺿﺪ ﻗﺮار
اﲣﺬه رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺈزاﻟﺔ ﲨﻴﻊ ﻻﻓﺘﺎت اﻹﺷﻬﺎر ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮ ﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ وإﺧﻼﳍﺎ ﺑﺠﲈل اﳌﺪﻳﻨﺔ
وﻧﺼﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ أﻧﻪ "ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮ وﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن ﻣﻈﻬﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ
وﲨﺎﳍﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﺎن إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻼﻓﺘﺎت وﻋﺪم اﻟﱰﺧﻴﺺ ﰲ اﻧﺘﺼﺎﲠﺎ ،وﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺮار
اﳌﻨﺘﻘﺪ ﺑﺪون أي ﺳﺒﺐ ﴍﻋﻲ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺒﺪأ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ" .15ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺑﲔ اﻟﻐﺎﻳﺔ )ﲪﺎﻳﺔ اﳉﲈﻟﻴﺔ( واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ )ﻣﻨﻊ وﺿﻊ اﻟﻼﻓﺘﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﺷﺎﻣﻼ(.

املرجح رجوع سبق اعتامد رقابة التناسب إىل املحاكم األملانية ،أنظرX. Philippe, précité p. 6. :
 14من ّ
وقد أقر ﳎلس الدولة الفرنﴘ هذه الرقابة يف قرار صادر سنة : 1933
CE, 19 mai 1933, Benjamin, in Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 17ème ed., Dalloz, 2009, n° 47.

 15ت.س .قرار عدد  451بتاريﺦ  15فيفري/شباط  ،1982الغرفة النقابية لرشكات اإلشهار ضد بلدية تونس احلاﴐة ،ﳎموعة قرارات
املحكمة اإلدارية لسنوات  ،1981/1983/1984ص.10 .
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دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

�

ﻛﲈ أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﰲ  14ﻣﺎرس/آذار  1995أن "اﻷﺻﻞ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﻹدارة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل إﱃ رﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪﹼ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺘﺨﺬة ﰲ إﻃﺎرﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ﺣ ﹼﻔﺖ ﺑﺎﲣﺎذﻫﺎ واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ".16

وبصدور دستور  2014صارت املحكمة اإلدارية تعتمده أساسا عند إجرائها لرقابة التناسب:
�

�

أﻛﹼﺪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ أن اﻟﴩط اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﳼ اﳌﺘﻌ ﹼﻠﻖ
ﹼ
ﻣﺴﺠﻼ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ
اﳌﱰﺷﺢ
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﳌﺘﻤ ﹼﺜﻞ ﰲ ﴐورة أن ﻳﻜﻮن
ﹼ
ﺳﻴﱰﺷﺢ ﲠﺎ "ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ] [...وﻻ ﹼ
ﳜﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﲈن أﺳﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ وﻣﺮاﻋﺎة
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ".17
أن إﺧﻀﺎع ﺷﺨﺺ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﳉﱪﻳﺔ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﺣﺎﻟﺔ
ﻛﲈ اﺳﺘﻨﺪت إﱃ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻟﺘﻌﺘﱪ ﹼ
اﻟﻄﻮارئ ،ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻲ "ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻤﲈرﺳﺔ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
وﲣﻀﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺎﴈ اﻹداري ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻲ وﻣﺪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺣ ﹼﻔﺖ ﲠﺎ واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ".18

ولئن من املح ّقق أن ّ
لكل من القاضيني اإلداري والعديل ﳎال اختصاصه املستقل ،إال ّ
أن
واحلريات.
أهدافهام هي واحدة ،فكالمها يسعى إلقامة العدل وتعزيز دولة القانون وﲪاية احلقوق
ّ
وبام ّ
أن رقابة التناسب صارت من اآلليات األساسية للقاﴈ ليضطلع بدوره كامال يف ضامن هذه
احلامية ،فيكون حينئذ من اجلدير بالقاﴈ العديل أال ينعزل عن حميطه القضائي ،وأال يتخ ّلف
عن مزيد استكشاف ﳎاالت استغالل هذه اآللية ،وتطويرها وتكثيف استعامهلا بوصفها أحد
مكونات السلطة
أهم اآلليات املتاحة لتحقيق رسالته ،فيكون بذلك متناﻏام مع نظرائه من باقي ّ
ّ
القضائية ،متكامال معهم يف التصدي لكل انتهاك للحقوق واحلريات .وهو ما ُوجد له صدى يف
فقه القضاء.

 16ت.س .قرار عدد  3879بتاريﺦ  14مارس/آذار  ،1995ﴍكة كريشان وأبناؤه ضد بلدية القﴫين ،ﳎموعة قرارات املحكمة اإلدارية
لسنة  ،1995ص ،128 .الكتابة بخط بارز من اختيارنا.

 17القضية عدد  20181015بتاريﺦ  16مارس/آذار  ،2018منشور باملوقع االلكﱰوين "القضاء اإلداري التونﴘ" ،الكتابة بخط بارز من
اختيارنا.
 18حكم ابتدائي عدد  150168بتاريﺦ  2جويلية/متوز  ،2018منشور باملوقع االلكﱰوين "القضاء اإلداري التونﴘ" ،الكتابة بخط بارز من
اختيارنا .ويف نفس االﲡاه ،بخصوص إخضاع شخص للتفتيﺶ ومراقبة اهلوية عند تنقله تطبيقا ألحكام حالة الطوارئ ،حكم ابتدائي عدد
 148981بتاريﺦ  2جويلية/متوز  ،2018ﻏري منشور ،الكتابة بخط بارز من اختيارنا.
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اجلزء األول
ب -ﻧحو استبطان القاﺿي لمﺴﺆولية حماية الحقوق والحريات

ليس املقصود هنا النظر يف دور القاﴈ يف ﲪاية احلقوق واحلريات باملعني الواسع من خالل
اضطالعه بمهامه التقليدية يف تطبيق النصوص الترشيعية ،إذ ال شك أنه ك ّلام ينظر يف نزاع أو
ويكرس أحد احلريات.
مطلب والئي مدين ،وكلام يبت يف تتبع جزائي ،فإنّه حيمي أحد احلقوق
ّ

تقيص احلاالت املتم ّيزة التي ُيظهر فيها القاﴈ وعيا حادا وإيامنا عميقا بدوره يف
املقصود هو ّ
19
وجيسمه بحلول ُﳎدﱢ دة ومواقف ّ
خالقة
ﲪاية احلقوق واحلريات  ،ف ُيعلن عن ذلك يف حكمه،
ّ
مؤسسة خاصة عىل الدستور.20
تكون ﱠ

املالحﻆ أنه يف ﻇل دستور  ،1959مل يصدر عن القاﴈ العديل إعالن مباﴍ وخاص يتبنى فيه
مسؤولية االضطالع بحامية احلقوق واحلريات ،عىل ﻏرار اإلعالن الصادر عن القاﴈ اإلداري،
منذ قرار له صادر سنة  ،1981بﺄن "القضاء اإلداري هو حامي احلريات العامة".21

تغريت بعد صدور دستور  ،2014مثلام يب ّينه اجلدول التايل:
لكن الوضعية ّ

24 23 22

أحكام/قرارات استﻌاد فيﻬا القاﺿي إﻋﻼن تكﻠيﻔه الدستوري ﺑحماية الحقوق والحريات
الموقﻒ

التﺠديد

الحكم/القرار

"دسﱰة ﲪاية حقوق االنسان واحلريات
تفرض عىل القضاء باعتباره الضامن []...
حلامية احلقوق و احلريات أن يلتزم بتﺄويل
القانون بطريقة تعزز انفاذ احلقوق واحلريات
األساسية"

تكريس احلق يف تغيري اجلنس ملتحول
اهلوية اجلنسية » « Transsexuel

األول
استئناف املنستري 22 ،أكتوبر/ترشين ّ

"القضاء يضمن احلقوق واحلريات وهو عنﴫ
مهم وأساﳼ وحاسم يف مكافحة الفساد"

تعليق ديون املدين الذي يفقد عمله
بسبب تبليغه عن الفساد

األول
تعقيبي جزائي 9 ،أكتوبر/ترشين ّ

"القضاء كام هو معلوم وكام جاء بالفصل 102
من الدستور سلطة تضمن [ ]...ﲪاية احلقوق
واحلريات"

حق الطعن بالتعقيب يف قرار اإليقاف
التحفظي الصادر عن دائرة االهتام

ابتدائية تونس 9 ،جويلية/متوز 2018

2018

2019

22

23

24

 19مالك الغزواين ،تطور وعي القاﴈ اجلزائي باحلقوق واحلريات ،سبق ذكره.

 20مالك الغزواين" ،من فقه القضاء حول احلقوق األساسية" ،املجلة القانونية التونسية ،2002 ،ص .1 .وكذلك "من فقه القضاء حول
احلقوق األساسية" ،ﳎموعة األعامل املهداة إىل العميد حممد صالح بن عيسى ،مركز النرش اجلامعي ،2020 ،ص.189 .
21

ت.س قرار عدد  325مؤرخ يف  14أفريل/نيسان  ،1981بيار فلكون/وزير الفالحة ،ﳎموعة قرارات املحكمة اإلدارية لسنة  ،1981ص.110 .

 22ﻏري منشور.

األول  ،2018وقع نرشه عىل الصفحة االلكﱰونية التالية :
 23قرار صادر يف مادة األوامر بالدفع ،عدد  53131مؤرخ يف  22أكتوبر/ترشين ّ
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=5054#_ftnref1

األول  ،2019وقع نرشه عىل الصفحة االلكﱰونية التالية:
 24قرار تعقيبي جزائي عدد  96778مؤرخ يف  9أكتوبر/ترشين ّ

https://www.businessnews.com.tn/extraits-spectaculaires-du-jugement--nabil-karoui-a-subi-un-deni-de-justice,520,91809,3
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دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

واملالحﻆ أن استعادة القاﴈ ملهمته الدستورية كحامي للحقوق واحلريات قد ارتبطت ،يف مجيع األمثلة
املشار إليها ،بإقدامه عىل اجتهادات شجاعة ،فيها استنباط خالّق ،يف مسائل خالفية .وما هذا اإلقدام إال
دليل عىل أمهية ما جاء بالدستور اجلديد يف حتفيز القاﴈ وإذكاء وعيه يف ﳎال ﲪاية احلقوق واحلريات ،فكان
يفﴪ هذه اجلرأة يف استنباط احللول اجلديدة.
أن تعزز شعوره باملسؤولية ،وكربت ّ
وتطورت ثقته بنفسه ،ﳑا ّ
ويف احلقيقة ،فإن وعي القاﴈ بدوره يف ﲪاية احلقوق واحلريات ال ينحﴫ يف احلاالت التي استعاد
ﲡسد أيضا يف تعدّ د تطبيقاته لﻸحكام
فيها نص تكليفه دستوريا ﲠذه احلامية ،بل إن هذا الوعي قد ّ
الدستورية الضامنة للحقوق واحلريات ،وهي تطبيقات تكثفت وتريهتا تدرجييا ،يف ﻇل الدستورين
القديم واجلديد ،وبياهنا زمنيا يف اجلدولني التاليني ،بحسب االختصاصني اجلزائي واملدين :
القاﺿي الﺠﺰائي ﺿامن لﻠحقوق والحريات
الحق المحمي
حرية تﺄسيﺲ
الﺠمﻌيات

الحكم/القرار

المرﺟع الدستوري

• ابتدائي القريوان،
ديسمرب/كانون

24

• استئناف سوسة،
أفريل/نيسان 1988

11

1987

سلطة القاﴈ ملراقبة دستورية القوانني

الفصل 7

االعﱰاف للقائم باحلق الشخيص بحق الطعن يف
قرار قاﴈ التحقيق دون معاضدة النيابة العمومية

ﺷرﻋية الﺠرائم

• تعقيبي 18 ،فيفري/شباط

الفصل 13

رفﺾ اخلضوع للتحليل ليس قرينة عىل استهالك
املخدرات

رﺟﻌية القاﻧون اﻷرفق

• تعقيبي 13 ،جوان/
حزيران 2009

الفصل 13

تذكري باملبدأ

• تعقيبي 21 ،فيفري/شباط

"مبدأ ذو قيمة
دستورية"

تذكري باملبدأ

• تعقيبي 4 ،جويلية/متوز

"الدستور"

النزاهة يف اإلثبات

• ابتدائي عسكري تونس،
األول
 13أكتوبر/ترشين ّ

"الدستور"

حق التقاﺿي

• استئناف

تونس،

األول
ّ

الفصل 8

التﺠديد/الحل

مارس/آذار 2001

17

• تعقيبي (ﳎتمعة)25 ،
األول 2001
أكتوبر/ترشين ّ
2009

2009

2009

حق الدفاع

2015

الحرية الﻔردية

• تعقيبي 9 ،أكتوبر/ترشين
األول 2019
ّ

الفصالن  49و 102

• حق املتهم يف مواجهته بالتهمة املوجهة إليه /
احلق يف الصمت  /احلق يف الكذب  /احلق يف
أال يشهد ضد نفسه
• منع تغيري مركز الشاهد ليصبح متهام قبل
إعالمه بتوجيه التهمة ومتكينه من الدفاع
حق الطعن بالتعقيب يف قرارات اإليقاف التحفظي

30

اجلزء األول
القاﺿي المدﻧي ﺿامن لﻠحقوق والحريات
الحق المحمي
 حرية المﻌتقد المﺴاواة (ﺑينالﺠنﺴين)

الحكم/القرار

• تعقيبي 5 ،فيفري/شباط
2009

• تعقيبي 5 ،فيفري/شباط
2009

المرﺟع الدستوري
الفصالن  5و 6
الفصالن  5و 6

التﺠديد

إقصاء املانع الديني للزواج
إقصاء املانع الديني للمرياث

• تعقيبي 25 ،أكتوبر/
األول 2014
ترشين ّ
• ابتدائي تونس 2 ،ماي/
أيار 2016
• استئناف تونس 1 ،نوفمرب/
ترشين الثاين 2016
 المﺴاواة (ﺑينالﺰوﺟين)
 حرمة الحياة الﺨاﺻة حرية الﺰواج -حق الطﻌن

• تعقيبي  21ماي/أيار
2009

الفصول  5و  6و 9

رفﺾ االعﱰاف باخللع والتطليق

• تعقيبي  15جويلية/متوز
2010

المﺴاواة

• تعقيبي  2ديسمرب/كانون
األول 2010
ّ

مل يرد بالقرار

حق الزوج يف التعويﺾ عن الﴬر املادي من الطالق

 الكرامة الحرمة الﺠﺴدية -المﺴاواة

• تعقيبي 4 ،جوان/حزيران

الفصالن  5و 6

التصدي ملحاولة إحياء حق الزوج يف تﺄديب زوجته

 حرمة الﻔردحماية المﻌطياتالﺸﺨﺼية

• ابتدائية تونس 23 ،جوان/
حزيران 2005
• تعقيبي 25 ،جوان/
حزيران 2008
• تعقيبي 24 ،أكتوبر/
األول 2009
ترشين ّ

الفصالن  5و 9

تكريس احلق يف الصورة

 -حماية الحياة الﺨاﺻة

• ابتدائية تونس 13 ،أكتوبر/
األول 2015
ترشين ّ
• ابتدائية تونس 22 ،نوفمرب/
ترشين الثاين 2016

الفصالن  24و 49

تكريس حرمة الذ ّمة املالية

31
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دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

 المﺴاواة (ﺑينالوالدين)
المﺼﻠحة الﻔضﻠﻰلﻠطﻔل

• ابتدائية تونس 3 ،مارس/
آذار 2016
• ابتدائية تونس 11 ،أكتوبر/
األول 2016
ترشين ّ
• ابتدائية تونس 14 ،مارس/
آذار 2017

الفصل 47

السفر مع طفلها
حق األم يف ّ

• ابتدائية تونس 11 ،أكتوبر/
األول 2016
ترشين ّ

الفصالن  41و 49

حﴫ مدة ﲡميد األموال "بﺄجل معقول"

• استئناف تونس 4 ،أفريل/
نيسان 2014

الفصل 108

تكريس احلق يف املنازعة يف األذون الصادرة عن
القاﴈ املراقب ألعامل االئتامن

 -حق التقاﺿي

• استئناف تونس 9 ،ماي/
أيار 2014

الفصل 108

يوجه
طلب الرجوع يف اإلذن عىل العريضة الذي ال ّ
يتعني
ضدّ مجيع أطرافه ال يﱰتب عليه اختالله وإنام ّ
إدخال الباقني

المﺼﻠحة الﻔضﻠﻰ
لﻠطﻔل

• ناحية تونس 12 ،جويلية/
متوز 2018

مل يرد بالقرار

جوار التبني من ﻏري املتزوج(ة)

الحق في الحماية ﻋند
التبﻠيﻎ ﻋن الﻔﺴاد

• استئنـاف املنستيـر22 ،
األول 2018
أكتوبر/ترشين ّ

الفصالن 102
و 130

تعليق ديون املدين الذي ُيفصل عن عمله بسبب
تبليغه عن الفساد

حماية الحياة الﺨاﺻة

• ابتدائية تونس 9 ،جويلية/
متوز 2018

الفصل 24

حق تغيري اجلنس ملتحول اهلوية اجلنسية

 -حق المﻠكية

مجيع هذه األمثلة ّ
تدل عىل:
�
�

ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺪوره ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت.
ﻳﻮ ﹼﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﻲ اﻷرﺿﻴﺔ اﳌﺜﲆ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ﲪﺎﻳﺘﻪ
ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﲥﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﹸﻳﻔﺮض ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻋﲆ ﻫﺬه
اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت وﺑﲔ ﻣﱪرات ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد.

 -2القاﺿي حامي الحقوق والحريات من "ﻛل اﻧتﻬاك" ،ﻛما اﻹﺧﻼل ﺑالتناسب

أوكل الفصل  49للقاﴈ مهمة التصدي لكل انتهاك للحقوق واحلريات ،أي:
�

كل إخالل بالرشوط التي وقع سنّها يف بداية الفصل بخصوص تﺄطري تقييد احلقوق
واحلريات ،أي تقييدها بغري نص ترشيعي ،أو تقييدها بام يمس من جوهرها ،أو بام ّ
ﳜل
32

اجلزء األول
بمبادئ الدولة املدنية الديمقراطية ،أو عدم احﱰام أحد موجبات التقييد املحدّ دة ،وكذلك
اإلفراط يف التقييد بقدر يتجاوز الغاية املرجوة منه.

�

ّ
لعل االنتهاك املتمثل يف اختالل التناسب بني تقييد احلرية وموجبه هو من أخطر أنواع
االنتهاكات وذلك لصعوبة كشفها ،فهو من االنتهاكات املستﱰة ،Atteinte sournoise
فمن السهولة بمكان كشف االنتهاكات املتمثلة يف التعدي عىل االختصاص الترشيعي
وذلك بمجرد معاينة طبيعة النص احلامل للتقييد ،ومن ﻏري العسري أيضا التثبت فيام إذا
ربره ﴐورة احﱰام الدولة املدنية الديمقراطية .أما
كان التقييد ّ
يمس من جوهر احلق أو ت ّ
اإلخالل بالتناسب فيﺄﰐ مغ ّلفا بدواعي هي يف ﻇاهرها جدّ ية ،مستمدّ ة من ﲪاية حقوق
الغري أو األمن العام أو ﻏريها من املربرات املرشوعة نظريا ،لكن يف احلقيقة يكون األمر
ليس عىل نحو من البساطة باعتبار أن الظروف واملالبسات تكشف إساءة يف استعامل مربر
التقييد أو مبالغة يف التدخل مقارنة مع ما هو ﴐوري.

وتتﺄكد صعوبة الكشف عن انتهاكات احلقوق واحلريات املتﺄتية من اإلخالل برشط التناسب
بني قيودها وموجباهتا من مالحظة بسيطة  :ففي مجيع األمثلة التي طرحت يف فقه القضاء تالزم
النظر يف مسﺄلة التناسب مع اختالف يف تقدير القضاة له ،فالقاﴈ الذي أذن بتكليف خبري للبحث
وحتديد مجيع ما متلكه الزوجة طالبة النفقة مل ير يف ذلك إخالال بحرمة ذ ّمتها املالية طاملا أن ذلك
ربره ﲪاية حق زوجها (املطلوب يف النفقة) يف الدفاع عن نفسه ،لكن هذا التقدير مل تقع
البحث ت ّ
ﳎاراته ورأت املحكمة التي راقبت اإلذن أن هنالك اختالل يف التناسب بني انتهاك رسية الذمة
املالية ومربراته .25وكذلك مل ير قضاة األصل إشكاال يف احلكم ﲠدم بناء واقع بملك الغري ﲪاية
حلق امللكية بخالف حمكمة التعقيب التي اكتشفت انعداما يف التناسب مرده أن هدم جزء البناء
الواقع بملك الغري سيؤدي إىل سقوط البناية كلها بام فيها ما أحدثه املالك بملكه.26

بذلك يكون القاﴈ مسؤوال ،يف حدود ﳎاالت تدخله ،عن السهر عىل احﱰام كل الرشوط
الواردة يف الفصل  .49فال معنى لتنصيبه حاميا للحقوق واحلريات إذا ما كانت صالحياته ﻏري
شاملة أو مبتورة أو ناقصة من أحد صور التصدي لالنتهاكات ومن أخطرها ،تلك املستﱰة
بدواعي مراعاة أحد الضوابط املرشوعة .وليس يف هذا التكليف الشامل لرقابة التناسب ﻏرابة
باعتبار أن هذه املسؤولية هي أيضا من صميم االلتزامات الدولية للدولة التونسية يف ﲪاية احلقوق
واحلريات.

األول  ،2015سبق ذكره.
 25املحكمة االبتدائية بتونس ،استعجايل ،عدد  55928مؤرخ يف  13أكتوبر/ترشين ّ
األول  ،2019سبق ذكره.
 26تعقيبي مدنــي ،عدد  67114مؤرخ يف  4ديسمرب/كانون ّ
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اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

 -IIقراءة الﻔﺼل  49ﻋﻠﻰ ﺿوء التﻌﻬدات الدولية

يتقاطع الفصل  49يف مضامينه مع ما ورد يف الصكوك الدولية التي وضعت أيضا واجب
تتم بمعزل
احﱰام تناسب ضوابط احلقوق واحلريات مع موجباهتا ( ،)1لذلك فإن قراءته جيب أال ّ
عن هذه النصوص التي يتحمل القاﴈ مسؤولية كاملة يف تطبيقها حتت رقابة أجهزة دولية حمدثة
للغرض (.)2
 -1رقاﺑة التناسب من التﻌﻬدات الدولية

ما جاء بالفصل ُ 49يذكّر بﺄحكام وردت يف:
�

�
�

النصوص األﳑية ،وهي :
 .1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة ،1948
27
 .2العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة  1966الذي انضمت إليه بالدنا سنة ، 1968
 .3العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لسنة  1966الذي انضمت إليه
بالدنا سنة ،281968
 .4اتفاقية حقوق الطفل لسنة  1989التي صادقت عليها بالدنا سنة ،291991
 .5اتفاقية مكافحة الفساد لسنة  2003التي وقعت املوافقة عليها سنة ،302008

امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لسنة  1981الذي وقع االنضامم إليه سنة ،311982

االتفاقية رقم  108ملجلس أوروبا املتعلقة بحامية األشخاص ﲡاه املعاجلة اآللية للمعطيات
ذات الطابع الشخيص،32
وذلك حسب ما تب ّينه اجلداول التالية:

 27قانون عدد  30لسنة  1968مؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين .1968
 28قانون عدد  30لسنة  1968مؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين .1968
 29قانون عدد  92لسنة  1991مؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين .1991

 30املوافقة بموجب القانون عدد  16لسنة  2008املؤرخ يف  25فيفري/شباط  ،2008واملصادقة بموجب األمر عدد  763لسنة  2008املؤرخ
يف  24مارس/آذار .2008
 31قانون عدد  64لسنة  1982مؤرخ يف  6أوت/آب .1982

 32املوافقة بموجب القانون األساﳼ عدد  42لسنة  2017املؤرخ يف  30ماي/أيار  ،2017واملصادقة بموجب األمر الرئاﳼ عدد  75لسنة
 2017مؤرخ يف  30ماي/أيار .2017
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اجلزء األول
ﺟدول مقارﻧة الﻔﺼل  49من الدستور ﺑاﻷحكام الﻌامة لتقييد الحقوق والحريات في
النﺼوص الدولية
الﻔﺼل 49

اﻹﻋﻼن الﻌالمي

ﻋﻬد الحقوق اﻻقتﺼادية
واﻻﺟتماﻋية والﺜقافية

ﻋﻬد الحقوق المدﻧية
والﺴياسية

الميﺜاق اﻹفريقي

"حيــــدّ د القانـــــون
الضوابــــط املتعلقــة
باحلــقوق واحلريـات
املضمونة ﲠذا الدستور
وﳑارستهـا بام ال ينال
من جوهرهــــا .وال
توضع هذه الضوابــط
إال لﴬورة تقتضيهـا
دولة مدنية ديمقراطية
وﲠدف ﲪاية حــقوق
الغري ،أو ملقتضيـــات
األمــن العـــام ،أو
الدفــاع الوطني ،أو
الصحــة العامــة ،أو
اآلداب العامة ،وذلك
مع احﱰام التناسـب
بني هذه الضوابـــط
وموجباهتا .وتتكفــل
اهليئـــات القضائيـــة
بحاميــــة احلقــــوق
واحلريــــات مـن أي
انتهاك".

املـادة " : .2 29ال
ﳜضــــع أي فرد،
يف ﳑارســة حقوقــه
وحرياتــــــــه ،إال
للقيــود التي يقررها
القانـــون مستهدفــا
منها ،حصـرا ،ضامن
االعتـــراف الواجب
بحقـــوق وحريــات
اآلخرين واحﱰامهـا،
والوفاء بالعــادل من
مقتضيــات الفضيلـة
والنظــام العام ورفاه
اجلميــع يف ﳎتمـــع
ديمقراطي".

املــــادة " 4تقـر الدول
األطـراف يف هذا العهـد بﺄنه
ليس للدولــــة أن ﲣضع
التمتــع باحلقـوق التي
تضمنهـا طبقـا هلذا العهد إال
للحدود املقررة يف القانون،
وإال بمقدار توافق ذلك مع
طبيعة هذه احلقوق ،وﴍيطة
أن يكون هدفها الوحيد تعزيز
الرفـــاه العــام يف ﳎتمع
ديمقراطي".

املادة  .1.4يف حاالت
االستثنائية
الطـوارئ
جيوز للدول أن تتخذ ،يف
أضيق احلدود التي يتطلبها
الوضع ،تدابري ال تتقيد
بااللتزامات املﱰتبة عليها
بمقتىض هذا العهد

املادة " .2 27متارس
حقـوق وحريـات كل
شخص يف ﻇل احﱰام
حقـــوق اآلخــرين
واألمـــن اجلمــاعي
واألخالق واملصلحـة
العامة" .
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املادة " .1 5ليس يف هذا
العهــد أي حكــم جيوز
تﺄويله عىل نحــو يفيــد
انطواءه عىل أي حق ألي
دولة أو مجاعة أو شخص
بمباﴍة أي نشــاط أو القيام
بﺄي فعل ﳞدف إىل إهدار
أي من احلقوق أو احلريات
املعﱰف ﲠا يف هذا العهد أو
إىل فرض قيود عليها أوســع
من تلك املنصـــوص عليها
فيه".

املـــادة " .1 5ليس يف
هذا العهد أي حكــم
جيوز تﺄويله عىل نحو يفيد
انطواءه عىل حق ألي دولة
أو مجاعـــة أو شخص
بمباﴍة أي نشاط أو
القيام بﺄي عمل ﳞدف إىل
إهدار أي من احلقوق أو
احلريــات املعﱰف ﲠا يف
هذا العهــــد أو إىل فرض
قيـــود عليها أوسع من
تلك املنصوص عليها فيه".

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

ﺟدول مقارﻧة الﻔﺼل  49ﺑاﻷحكام الﺨاﺻة لتقييد الحقوق والحريات في المﻌاﻫدات الدولية الﻌامة
الﻔﺼل 49

الحق

ﻋﻬد الحقوق المدﻧية والﺴياسية

ﻋﻬد الحقوق اﻻقتﺼادية
واﻻﺟتماﻋية والﺜقافية

الميﺜاق اﻹفريقي

"حيـــدّ د القانــون
الضوابــط املتعلقة
باحلقوق واحلريات
املضمــونــــــــة
ﲠـــذا الدستـــور
وﳑارستهــــا بام ال
ينال من جوهرهـا.
وال توضـع هذه
الضوابــــــط إال
لﴬورة تقتضيهــا
دولــــة مدنيــــة
ديمقراطية وﲠدف
ﲪاية حقوق الغري،
أو ملقتضيات األمن
العام ،أو الدفـــاع
الوطني ،أو الصحة
العامـة ،أو اآلداب
العامة ،وذلك مــع
احتــرام التناسـب
بني هذه الضوابـط
وموجبــاهتــــــا.
وتتكفـل اهليئــات
القضائيــة بحامـية
احلقـوق واحلريات
من أي انتهاك".

التنقـــل،
اختيــــار
املقر

املادة  .3 12ال جيوز تقييد حريـــة
التنقل بﺄية قيود ﻏري تلك التي ينص
عليها القانون ،وتكون ﴐوريـــة
حلامية األمن القومي أو النظام العام
أو الصحة العامة أو اآلداب العامة
أو حقوق اآلخرين وحرياته".

-

املــادة  " .122ال ﳜضــــع
هذا احلق ألية قيود إال إذا
نص عليها القانون وكانت
ﴐوريـة حلاميـــة األمــــن
القومـي ،النظــام العــام،
الصحة ،أو األخالق العامة".

علنيـــــة
اجللسـات

املادة  .1 14جيوز تقيدها "لدواعي
اآلداب العامة أو النظام العام أو
األمن القومي يف ﳎتمع ديمقراطي،
أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة
ألطـــراف الدعــوى ،أو يف أدنى
احلدود التي تراها املحكمة ﴐورية
حني يكون من شﺄن العلنية يف بعﺾ
الظروف االستثنائية أن ﲣل بمصلحة
العدالة".

إ ﻇهــــا ر
الديــن أو
املعتقد

املادة " 3 .18ال جيوز إخضاع حرية
اإلنسان يف إﻇهار دينه أو معتقده ،إال
للقيود التي يفرضها القانون والتي
تكون ﴐورية حلامية السالمة العامة
أو النظام العام أو الصحة العامة أو
اآلداب العامة أو حقــوق اآلخرين
وحرياهتم األساسية".

التعبري

املادة 3 .19
"ﴍيطة أن تكون حمـــددة بنص
القانون وأن تكون ﴐورية:
أ) الحﱰام حقـوق اآلخريـن
أو سمعتهم ،ب) حلامية األمن
القومي أو النظام العام أو الصحة
العامة أو اآلداب العامة".

التجمع

املادة  21ال ﲡوز إال القيود " التي
تفرض طبقا للقانــون وتشكــل
تدابري ﴐورية ،يف ﳎتمـــع
ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي
أو السالمة العامة أو النظام العام
أو ﲪاية الصحة العامة أو اآلداب
العامة أو ﲪاية حقوق اآلخرين
وحرياهتم".

جيوز وضع قيودة

-

-

-

املادة  " 8ال جيوز تعريـﺾ
أحد إلجراءات تقيد ﳑارسة
هذه احلريات ،مع مراعـــاة
القانون والنظام العام" .

-

املادة  .2 9حيق لكل إنسان أن
يعرب عن أفكاره وينرشها يف
إطار القوانني واللوائح.

-

املادة " 11ال حيد ﳑارسة هذا
احلق إال ﴍط واحد أال وهو
القيود الﴬورية التي حتددها
القوانني واللوائح خاصة ما
تعلق منها بمصلحة األمن
القومي وسالمــة وصحـــة
وأخالق اآلخرين أو حقوق
األشخاص وحرياهتم".
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اجلزء األول
تكويــــن
اجلمعيات
والنقابات

املادة  .12 22ال ﲡوز إال القيود"
التي ينص عليها القانون وتشكّل
تدابيــر ﴐوريـة ،يف ﳎتمـــع
ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي
أو السالمة العامة أو النظام العام
أو ﲪاية الصحة العامة أو اآلداب
العامة أو ﲪاية حقوق اآلخرين
وحرياهتم"

املادة  .81أ) ال جيوز إخضــاع حق
تكوين النقابات واالنضامم إليها
"ألية قيود ﻏري تلك التي ينص عليها
القانون وتشكّل تدابيــر ﴐورية،
يف ﳎتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن
القومي أو النظـام العـام أو حلاميـة
حقوق اآلخرين وحرياهتم"،
(ج) للنقابات حق النشاط بحرية،
"دونام قيود ﻏري تلك التي ينص عليها
القانون وتشكل تدابيــر ﴐورية،
يف ﳎتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن
القومي أو النظام العـام أو حلاميـة
حقوق اآلخرين وحرياهتم".

املادة  .1 10حيق لكل إنسان
وبحرية مجعيـات
كون
أن ُي ّ
ّ
مع آخرين ﴍيطة أن يلتزم
باألحكــــام التي حددهـــا
القانون.

ﺟدول مقارﻧة الﻔﺼل  49ﺑاﻷحكام الﺨاﺻة لتقييد الحقوق والحريات في المﻌاﻫدات الدولية الﺨاﺻة
الﻔﺼل 49

اتﻔاقية حقوق الطﻔل

اتﻔاقية اﻷمم
المتحدة لمكافحة
الﻔﺴاد

اﻻتﻔاقية رقم  108لمﺠﻠﺲ أوروﺑا
المتﻌﻠقة ﺑحماية اﻷﺷﺨاص تﺠاه المﻌالﺠة
اﻵلية لﻠمﻌطيات ذات الطاﺑع الﺸﺨﺼي

"حيــدّ د القـانــــــون
الضوابـــط املتعلقــة
باحلقــوق واحلريـات
املضمونة ﲠذا الدستور
وﳑارستهـا بام ال ينال
من جوهــرها .وال
توضع هذه الضوابط
إال لﴬورة تقتضيها
دولة مدنية ديمقراطية
وﲠدف ﲪاية حــقوق
الغري ،أو ملقتضيــات
األمــن العـــام ،أو
الدفــاع الوطني ،أو
الصحـــة العامــة ،أو
اآلداب العامة ،وذلك
مع احﱰام التناسب
بني هذه الضوابـــط
وموجباهتــا .وتتكفل
اهليئــــات القضائيــة
بحاميــــة احلــــقوق
واحلـريــــات من أي
انتهاك".

اﳌﺎدة 2-10
للطفل الذي يقيم والداه يف دولتني خمتلفتني احلق
يف االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية
واتصاالت مباﴍة بكال والديه ،إال يف ﻇروف
استثنائية .وحتقيقا هلذه الغاية ووفقا اللتزام الدول
األطراف بموجب الفقرة  2من املادة  ،9حتﱰم الدول
األطراف حق الطفل ووالديه يف مغادرة أي بلد ،بام
يف ذلك بلدهم هم ،وﰱ دخول بلدهم .وال ﳜضع
احلق يف مغادرة أي بلد إال للقيود التي ينص عليها
القانون والتي تكون ﴐورية حلامية األمن الوطني،
أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة
أو حقوق اآلخرين وحرياهتم وتكون متفقة مع
احلقوق األخرى املعﱰف ﲠا يف هذه االتفاقية.

اﳌﺎدة 13
جيوز إخضــاع حرية
التمــاس املعلومـات
املتعلقــة بالفســــاد
وتلقيهــــا ونرشهــا
وتعميمهــا "لقيـــود
معينــة ،ﴍيطـــة أن
تقتﴫ هذه القيود عىل
ما ينص عليه القانـون
وما هو ﴐوري:

Article 9- 2
Il est possible de déroger aux
dispositions des articles 5, 6
et 8 [garanties des traitements
des données] lorsqu'une telle
dérogation, prévue par la loi de
la Partie, constitue une mesure
nécessaire dans une société
démocratique:
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اﳌﺎدة 15

 -1تعﱰف الدول األطراف بحقوق الطفل يف حرية
تكوين اجلمعيات ويف حرية االجتامع السلمي.
 -2ال جيوز تقييد ﳑارسة هذه احلقوق بﺄية قيود
ﻏري القيود املفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها
الﴬورة يف ﳎتمع ديمقراطي لصيانة األمن
الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام ،أو حلامية
الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حلامية حقوق
الغري وحرياهتم.

 - 1ملراعـــاة حقـوق
اآلخرين أو سمعتهم.

 - 2حلاميــة األمن
الوطنــي أو النظام
العـــام أو لصــون
صحــــة النــــاس
أو أخالقهم".

a - à la protection de la sécurité
de l'Etat, à la sûreté publique,
aux intérêts monétaires de
l'Etat ou à la répression des
;infractions pénales
b- à la protection de la
personne concernée et des
droits et libertés d'autrui.

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور

اﻟﻮاﺿﺢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻘﺎرﻧﺎت أن:
Å

Å

Å

حكم الفصل  49من الدستور لئن كان األعىل ،إال أنه يف الواقع مل يﺄت بﺄمر جديد مطلقا
وﻏريب متاما عن املنظومة القانونية التونسية ،فمعانيه هي يف الواقع من املعاين الشائعة يف أهم
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان التي صادقت عليها تونس منذ زمان ،لكن ربام ضعف
الﱰويﺞ هلذه النصوص الدولية وق ّلة التعريف ﲠا أبقيا تداوهلا يف نطاق ض ّيق ومل يساعدا ،رﻏم
مكانتها العليا املرموقة ،33عىل التعريف ﲠا بمثل ما حظي به الدستور من إشهار وانتشار.

ما جاء بالفصل  49هو تﺄليف عام وجامع لﻸحكام الدولية ،العامة منها واخلاصة ،املنظمة
تضمنت مبدأ "التناسب" وأكّدت عليه من خالل عبارات
لتقييد احلقوق واحلريات والتي ّ
تؤدي نفس املعنى ،فعهد احلقوق املدنية والسياسية ال جييز القيود إال "يف أضيق احلدود التي
وحيجر كل قيود "أوسع من تلك املنصوص عليها" (املادة ،)1 .5
يتطلبها الوضع" (املادة ّ ،)1 .4
وعهد احلقوق االقتصادية جييز القيود "بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق" (املادة ،)4
ويف كليهام ،كام يف باقي االتفاقيات املشار إليها ،تﺄكيد ،يف عدّ ة مواضع ،عىل أن تكون التدابري
املض ّيقة للحقوق واحلريات "ﴐورية" لتحقيق ﻏاياهتا .وقد كان مصطلح "الﴬورة"،
ّ
وبالذات ،بمثابة اإلكسري الذي بواسطته تم استخالص مبدأ التناسب من اهليئات
باألخص
الصكوك ،فجاء الفصل  49وتبنّى عصارة ما
الدولية املرشفة عىل متابعة ضامن احﱰام تلك ّ
وقع التوصل إليه ،فكان مرآة تعكس موقفا ﳎمعا عليه ومستقرا عليه عىل الصعيد الدويل.

االنسجام بني احلكم الدستوري الداخﲇ واألحكام الدولية بخصوص رقابة التناسب
جيعل مسؤولية القاﴈ يف السهر عىل هذه الرقابة مسؤولية متعاﻇمة ألن موقفه منها
سيكون له تبعات ،أيضا ،عىل الصعيد الدويل.

 -2رقاﺑة القاﺿي لﻠتناسب تحﺖ الرقاﺑة الدولية

جيب أن يعلم القاﴈ التونﴘ أن موقفه من رقابة التناسب سيكون حتت أضواء كاشفة عاملية،
وجيب عليه أن يعي كل الوعي أنه مسـؤول أمام اهليئات الدولية عن القيام ﲠذه الرقابة ،وأن يتن ّبه
يقرره يف أحكامه الباتة هي اليوم فكرة بائدة،
إىل أن الفكرة السائدة التي مفادها أن ال رقابة عليه فيام ّ
ذلك أن القرارات القضائية الباتة عىل املستوى الداخﲇ يمكن يف الواقع أن تفتح باب التظلم منها
عىل املستوى الدويل إذا كان فيها انتهاك ألحكام املواثيق الدولية ،وهو ما ُحي ّمل القاﴈ مسؤولية
عظمى حتى ال يظهر دوليا يف مظهر القاﴈ الذي ال يبايل باحلقوق واحلريات.

والواقع أن ﴐوب الرقابة الدولية التي ﳜضع هلا القاﴈ هي متعددة األشكال واآلليات
وقوهتا ودرجة إلزاميتها ،بحسب طبيعتها إن كانت قضائية أو ﻏري
واملداخل ،قد ﲣتلف يف شدّ هتا ّ
قضائية ،لكنها تشﱰك يف كوهنا بمثابة القاطرة التي تدفع القاﴈ لتبني رقابة التناسب:
 33الفصل  20من الدستور " :املعاهدات املوافق عليها من قبل املجلس النياﰊ واملصادق عليها ،أعىل من القوانني وأدنى من الدستور".

38

اجلزء األول
أ .الرقاﺑة الدولية ﻏير القضائية ﻋﻠﻰ القاﺿي

تتجسم هذه الرقابة يف اآلليات املوضوعة عىل مستوى منظمة األمم املتحدة ملتابعة مدى تق ّيد
ّ
الدولة التونسية بالتزاماهتا يف ﳎال حقوق اإلنسان ،ومجيعها يوﴆ بإيالء رقابة التناسب ما تستحقه
من أمهية ويدفع باﲡاه اعتامد القاﴈ هلا :
.i

"اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺪوري اﻟﺸﺎﻣﻞ"  :يتمثل يف تقديم الدولة لتقرير بشكل دوري حول أوضاع حقوق
اإلنسان ،تقع مناقشته أمام "ﳎلس حقوق اإلنسان" املنبثق عن األمم املتحدة والذي يضم  47دولة،
وينتهي االستعراض بتقديم "توصيات" لتحسني ضامنات حقوق اإلنسان والنهوض ﲠا.

واملالحﻆ أنه من بني التوصيات التي تم تقديمها لبالدنا وحظيت بقبوهلا ،بمناسبة تقديم تقريرها
الثالث سنة " ،2017السهر بشكل خاص عىل إخضاع مجيع أشكال مراقبة االتصاالت الختبار
الﴬورة والتناسب" ،34ما يعني أن موقف القاﴈ من املسﺄلة سيكون حمل اهتامم ومتابعة ،وهو ما
يدعوه إىل االنخراط واملسامهة يف إيفاء بالدنا بتعهدها.
يفوضه "ﳎلس حقوق اإلنسان" إلجراء بحث
" .iiزﻳﺎرات اﳌﻘﺮرﻳﻦ اﳋﺎﺻﲔ"  :املقرر اخلاص هو خبري ّ
معني أو يف دولة مع ّينة ،يقوم عمله عىل التقيص امليداين ،بإذن
حول حالة حقوق اإلنسان يف موضوع ّ
من الدولة املعنية ،ويعدّ يف أعامله تقريرا يرفعه ملجلس حقوق اإلنسان وللجمعية العامة لﻸمم املتحدة.
وجهت بالدنا "دعوة مفتوحة" قبلت بمقتضاها زيارات مجيع املقررين اخلاصني.
وقد ّ

ويف هذا اإلطار الحﻆ املقرر اخلاص املعني بحرية الدين واملعتقد يف تقرير أعدّ ه إثر زيارته تونس سنة
 2018أن بعﺾ املحاكم ال تويل اهتامما ملراقبة القيود املفروضة عىل حرية التعبري عىل أساس معياري
التناسب والﴬورة.35
" .iiiاﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ" التي تقدمها بالدنا عن تقدم تنفيذ التزاماهتا الناﲡة عن أهم املعاهدات األﳑية حلقوق
اإلنسان ،وتتوىل جلنة خاصة دراسة كل تقرير وإبداء مالحظات وتوصيات يقع نرشها ،فتتوىل "اللجنة
املعنية بحقوق اإلنسان" متابعة تنفيذ عهد احلقوق املدنية والسياسية ،وتقوم "اللجنة املعنية باحلقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية" بالسهر عىل تنفيذ العهد ذي نفس املوضوع ،وكذلك توجد "جلنة
مناهضة التعذيب" ،و"جلنة حقوق الطفل".

املعرب عن التفسري
وحري بالتﺄكيد أن مواقف اللجان تكتﴘ قيمة فائقة ألهنا ،من ناحية ،مت ّثل فقه القضاء ّ
الرسمي ألحكام املعاهدات ،وتﺄخذ هنا شكل "تعاليق عامة" ،ومن ناحية أخرى ،هي بمثابة التقييم
الدّ ويل ملدى جدّ ية الدول يف الوفاء بتعهداهتا ،وتﺄخذ هنا شكل "تعاليق هنائية" عىل تقارير الدول.

34

التوصية .125-95
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/188/13/PDF/G1718813.pdf?OpenElement

 35الفقرة  59من التقرير.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/295/19/PDF/G1929519.pdf?OpenElement
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اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور
توصلت إىل بناء فقه قضاء متم ّيز بخصوص
وجيب هنا اإلشارة إىل أن "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان" قد ّ
رقابة التناسب التي ما انفكّت تؤكد عليها يف تعاليقها العامة ،فﺄكّدت مثال يف التعليق العام رقم 27
الصادر سنة  1999حول املادة ( 12حرية التنقل) 36ما يﲇ :
جيب أن تتمشى التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن تكون مناسبة لتحقيق وﻇيفتها
احلامئية؛ وجيب أن تكون أقل الوسائل تدخ ﹰ
ال مقارنة بغريها من الوسائل التي يمكن أن حتقق النتيجة
املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة التي ستحميها .وال بد من احﱰام مبدأ التناسب ،ال يف
القانون الذي حيدد إطار القيود وحده ،بل أيض ﹰا يف تطبيقه من جانب السلطات اإلدارية واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ".
كام اعتربت اللجنة يف التعليق العام رقم  35الصادر سنة  2014حول املادة ( 9حق الفرد يف احلرية واألمان عىل شخصه) : 37
"قد يكون االعتقال أو االحتجاز مسموح ﹰا به بموجب القوانني املحلية ويكون تعسفي ﹰا عىل الرﻏم
من ذلك .وﻻ ﳚﻮز اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺘﻌﺴﻒ" ﺻﻨﻮ ﹰا ﳌﻔﻬﻮم "ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن" ،ﺑﻞ ﳚﺐ ﺗﻔﺴﲑه ﺑﺸﻜﻞ
أوﺳﻊ ﻟﻴﺸﻤﻞ ] [...ﻋﻨﺎﴏ ﻋﺪم اﳌﻌﻘﻮﻟﻴﺔ واﻧﻌﺪام اﻟﴬورة واﻟﺘﻨﺎﺳﺐ .وعىل سبيل املثال ،جيب أن
يكون احلبس االحتياطي بتهمة جنائية معقوالﹰ وﴐوري ﹰا يف مجيع الظروف".
يتحمل القاﴈ ،يف نظر اللجنة األﳑية حلقوق اإلنسان ،واجبا أصيال بالسهر عىل ضامن احﱰام التناسب.
بذلك ّ
وقد كان للجنة األﳑية ،يف تعاليقها النهائية عىل تقرير تونس السادس ،38أن أبدت انشغاهلا "لغياب الرقابة
القضائية املالئمة عىل التدابري التي يقع اﲣاذها يف إطار حالة الطوارئ وهو ما يؤدي إىل حرمان األشخاص
اخلاضعني هلذه التدابري من حق املنازعة يف ﴍعية هذه التدابري وإن كانت ﴐورية وحمﱰمة ملبدأ التناسب".39
" .ivاﻟﺸﻜﺎﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ" ،تتمثل يف تظلم يرفعه فرد أمام أحد اللجان املنبثقة عن املعاهدات األﳑية
حلقوق اإلنسان من أجل هتك حقوقه وحرياته بعد أن يكون قد استوﰱ أوجه التظلم أمام سلطات
بالده دون نتيجة .فتتوىل اللجنة املختصة دراسة الشكاية بعد تلقي جواب الدولة ثم تصدر فيها
"رأيا" » «Constatationيقع نرشه ،وإذا خلصت إىل وجود انتهاك ،فيقع متابعة مدى قيام الدولة
برفعه ،ويتعهد ﲠذه املتابعة "مقرر خاص".40
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=8&DocTypeID=11 36
الكتابة بخط بارز يف الشاهد من اختيارنا ،أنظر أيضا التعاليق العامة  29و  34و  35و .36

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fG 37
C%2f35&Lang=fr

الكتابة بخط بارز يف الشاهد من اختيارنا.

 38تعاليق مؤرخة يف  24أفريل/نيسان .2020

 39الفقرة  29ج من التعاليق .ترمجة خاصة.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f
TUN%2fCO%2f6&Lang=fr
 40مثال املقرر اخلاص ملتابعة اآلراء املعتمدة من اجلنة املعنية بحقوق اإلنسان املنصوص عليه بالفصل  101من نظامها الداخﲇ.
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وقد قبلت بالدنا توجيه الشكايات الفردية ضدها يف إطار عهد حقوق املدنية والسياسية ،41واتفاقية
مناهضة التعذيب ،42واتفاقية مناهضة التمييز ضد املرأة ،43واتفاقية حقوق الطفل.44
وقد يﺄخذ االنتهاك املتظلم منه أمام اللجنة شكل حكم رفﺾ إجراء رقابة التناسب أو أساء استعامهلا.
لكن مل حيدث ذلك بالنسبة إىل بالدنا إىل تاريﺦ كتابة هذه األسطر ،ربام ألسباب متعلقة بضعف الوعي
بإمكانيات التظلم األﳑي أكثر منها ألسباب متعلقة بﺄسباب التظلم.
إال أن امل ّطلع عىل فقه قضاء اللجان األﳑية يلحﻆ زﲬا فيام أصدرته من "آراء" خلصت فيها لتعرض
حقوق األفراد النتهاكات من أجل عدم استعامل حماكم دوهلم لرقابة التناسب ،ويمكن هنا اإلشارة
عىل سبيل املثال إىل "اآلراء" الصادرة عن "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان" والتي انتهت فيها إىل أن :
إداﻧﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻘﺎﺋﻪ ﳋﻄﺎب ﺑﻤﻜﺎن ﻋﺎم دون ﺗﺮﺧﻴﺺ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﺛﻢ ﺳﺠﻨﻪ،
ﺑﺈذن ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﺑﻌﺪ أن رﻓﺾ دﻓﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﻗﺮار ﳛﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻃﺎﳌﺎ أن
ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻄﺎﺑﻪ ﱂ ﻳﺘﻀﻤﻦ أي ﲥﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻌﺎم:
« De l’avis du Comité, la réaction de l’État partie face au comportement
de l’auteur a été disproportionnée et a constitué une restriction à la liberté
d’expression de celui-ci qui est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 19
du Pacte. Il s’ensuit que le paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte a été violé.
[…] l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant en
l’annulation de sa déclaration de culpabilité, le remboursement de toute amende
acquittée par l’auteur par suite de sa condamnation, ainsi que le remboursement
des frais de justice qu’il a acquittés, et en une indemnisation pour la détention
dont il a fait l’objet en violation de droits qui lui sont reconnus dans le Pacte »45.

 41املرسوم عدد  3لسنة  2011املؤرخ يف  19فيفري/شباط  2011املتعلق باملوافقة عىل انضامم اجلمهورية التونسية إىل الربوتوكول االختياري
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،واألمر عدد  551لسنة  2011مؤرخ يف  14ماي/أيار  2011املتعلق باملصادقة
عىل االنضامم إىل الربوتوكول املذكور.
 42إعالن الدولة التونسية بتاريﺦ  23سبتمرب/أيلول  1988قبوهلا باختصاص "جلنة مناهضة التعذيب" يف تسلم ودراسة بالﻏات واردة من
أفراد يف ادعاء أهنم ضحايا النتهاك.

 43القانون عدد  35لسنة  2008املؤرخ يف  9جوان/حزيران  2008املتعلق باملوافقة عىل انضامم اجلمهورية التونسية إىل الربوتوكول
االختياري التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واألمر عدد  2502لسنة  2008املؤرخ يف  7جويلية/متوز  2008املتعلق
باملصادقة عىل انضامم اجلمهورية التونسية إىل الربوتوكول املذكور.

 44القانون األساﳼ عدد  34لسنة  2018املؤرخ يف  6جوان/حزيران  2018املتعلق باملوافقة عىل انضامم اجلمهورية التونسية إىل الربوتوكول
االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالﻏات ،واألمر الرئاﳼ عدد  62لسنة  2018مؤرخ يف  6جوان/
حزيران  2018املتعلق باملصادقة عىل االنضامم إىل الربوتوكول املذكور.
45

41

Patrick Coleman c. Australie, 2006, CCPR/C/87/D/1157/2003, parag. 7.3 et 9.
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اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور
إداﻧﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﲈع دون ﺗﺮﺧﻴﺺ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﺘﻚ ﻏﲑ ﻣﱪر ﳊﻘﻮﻗﻪ
ﻳﻮﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻜﻢ اﻹداﻧﺔ:
« Le Comité note que l’État partie n’a pas […] montré que les peines
prononcées, sept jours et quinze jours de détention administrative, même
si elles étaient prévues par la loi, étaient nécessaires et proportionnées et
répondaient à l’un des objectifs légitimes énumérés […]. Par conséquent
l’État partie est tenu […] de faire réviser les condamnations de M.
Zhagiparov, d’accorder à celui-ci une indemnisation adéquate et des
mesures de satisfaction appropriées »46.

اﻹذن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲥﻤﺔ اﻟﺜﻠﺐ ﻫﻮ ﺗﺪﺑﲑ ﹼ
ﳜﻞ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ:
« La diffamation ne devrait en aucun cas emporter une peine de
privation de liberté, a fortiori, toute détention fondée sur des accusations
de diffamation ne saurait être considérée comme une mesure nécessaire
et proportionnée »47.

ملخص القول أن موقف القاﴈ من رقابة التناسب بني قيود احلريات وموجباهتا هو موقف
حتت رقابة أﳑية متعددة األوجه ،وهي رقابة تعززها رقابة أخرى ،ذات مصدر إقليمي ،عىل املستوى
اإلفريقي ،لكنها ذات طبيعة قضائية.
ب -الرقاﺑة الدولية القضائية ﻋﻠﻰ القاﺿي

سامهت تونس سنة  2007يف إنشاء املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 48وقبلت
باختصاصها للنظر فيام قد ينسب لسلطات بالدنا من انتهاكات حلقوق اإلنسان ،لكن هذا
االختصاص كان ضيقا وحمدودا ألن التشكي للمحكمة كان حكرا عىل "اللجنة اإلفريقية حلقوق
اإلنسان" والدول واملنظامت احلكومية.

Berik Zhagiparov c. Kazakhstan, 2018, CCPR/C/124/D/2441/2014, parag. 13.4 et 15. 46
Lydia Cacho Ribeiro c. Mexique, 2018, CCPR/C/123/D/2767/2016, parag. 10.8. 47

 48القانون عدد  47لسنة  2007املؤرخ يف  17جويلية/متوز  2007املتعلق باملوافقة عىل بروتوكول امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
بشﺄن إنشاء حمكمة إفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واألمر عدد  2135لسنة  2007املؤرخ يف  21أوت/آب  2007املتعلق باملصادقة عىل
الربوتوكول املذكور.
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اجلزء األول
ويف  13أفريل/نيسان  2017وقع التحول ،إذ قبلت تونس بتقديم الشكاوى ضدها أمام
"املحكمة اإلفريقية" مباﴍة من األفراد أو املنظامت ﻏري احلكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى
اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب.49

بذلك أصبح لكل فرد احلق يف أن يتظلم لدى "املحكمة اإلفريقية" إذا اعترب أن السلطات التونسية،
أيا كانت ،بام فيها السلطات القضائية ،قد انتهكت حقوقه وحرياته املضمونة بﺄحد الصكوك الدولية
املعﱰف ﲠا من الدولة التونسية .وبعد البحث يف الشكاية ،تصدر املحكمة حكام ملزما للدولة
التونسية التي تعهدت سلفا باالمتثال هلذه األحكام يف األجل الذي تضبطه املحكمة اإلفريقية.50

والواضح من نظام هذه املحكمة الفت ّية أن مؤسسيها ،وبالتحديد من قبلوا منهم باختصاصها
للنظر يف شكايات األفراد ،كتونس ،51أرادوها أن تكون عىل ﻏرار نظرياهتا من املحاكم الدولية
حلقوق اإلنسان "العريقة" التي عال صوهتا وذاع صيتها يف إصالح أوضاع حقوق اإلنسان إصالحا
جديا بتطوير آليات رقابة ف ّعالة منها باخلصوص رقابة التناسب ،واملؤﴍات األولية تشري إىل سري
املحكمة اإلفريقية عىل نفس النهﺞ ،بام سيؤ ّثر حتام عىل موقف القاﴈ التونﴘ من املوضوع.
.i

من الالّفت لالنتباه أن رقابة التناسب بشكلها احلديث ،كﺂلية رقابية حلامية احلقوق واحلريات من
تطورت ،يف العديد من األنظمة الداخلية ،تطورا
القيود التي قد تفرض عليها بشكل ﻏري مربر ،قد ّ
مشهودا حتت تﺄثري املحاكم الدولية حلقوق اإلنسان:

فذلك حال مجيع األنظمة القضائية لدول "ﳎلس أوروبا" البالغة  47دولة )دول االحتاد األوروﰊ
وﻏريها مثل تركيا وروسيا .(...ويعود ذلك الرتباط هذه الدول باالتفاقية األوروبية حلقوق
حجرت تقييد احلقوق واحلريات إال يف حالة الﴬورة.52
اإلنسان لسنة  1959التي ّ

 49إمضاء وزير اخلارجية التﴫيح بقبول تونس االختصاص املذكور عمال بالفصل  34-6من بروتكول إنشاء املحكمة.
 50الفصل  30من بروتوكول اإلنشاء.

 51وثامين دول أخرى هي بنني ،وبوركينا فاسو ،وكوت ديفوار ،وﻏامبيا ،وﻏانا ،ومالوي ،ومايل ،وتنزانيا.

 52واملالحﻆ أن االتفاقية األوروبية قد اعتمدت متشيا يتمثل يف حتديد الضوابط بشكل خاص بكل من احلقوق واحلريات التي ضمنتها،
مثاله املادة  8املتعلقة باحلق يف ﲪاية احلياة اخلاصة والعائلية " :ال جيوز حصول تدخل من السلطة العامة يف ﳑارسة هذا احلق ،إال بالقدر
الذي ينص فيه القانون عىل هذا التدخل ،والذي يشكل فيه هــذا األخري تدبيــر ﹰا ﴐوري ﹰا يف املجتمع الديمقراطــي ،لﻸمن الوطني أو
الســالمة العامة أو رفاهية البلد االقتصادية أو الدفاع عن النظام أو منــع اجلرائــم اجلزائية أو ﲪايــة الصحة أو األخــالق أو ﲪاية
حقوق الغري وحرياته".
أنظر أيضا  :املادة  6بخصوص استثناءات مبدأ علنية اجللسات ،واملادة  9بخصوص قيود حرية الفكر والضمري والدين ،واملادة  10حول
قيود حريات الرأي والتعبري ،واملادة  11حول قيود حرية االجتامع وتكوين اجلمعيات ،واملادة  2من الربوتوكول عدد  4املتعلقة بحرية التنقل.
األول ( 2000وهو نص ملزم ملؤسسات االحتاد األوروﰊ ولدوله
باملقابل فإن امليثاق األوروﰊ للحقوق األساسية املؤرخ يف  7ديسمرب/كانون ّ
فقط عند تطبيقها لقوانني االحتاد) قد اعتمد منهجية الضبط العام للحقوق واحلريات ،فنص الفصل  51منه يف فقرته األوىل عىل ما يﲇ:
» Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la
loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité,
des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent eﬀectivement à des
objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
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دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

 من الدستور49 اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل
 بوصفها الساهرة عىل،وانطالقا من ﴍط الﴬورة استخلصت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 ثم ما انفكّت،541968 متوز/ جويلية28  وذلك يف قرار صادر يف53 رقابة التناسب،احﱰام االتفاقية
.55تد ّقق عنارص هذه الرقابة ومنهجيتها يف فقه قضاء دسم وﻏزير
 بحيث،واملعلوم أن حماكم دول "ﳎلس أوروبا" ﲣضع لرقابة املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
يمكن للمتقاﴈ أن يتظلم أمامها من احلكم الصادر ضده إذا ما اعترب أنه يق ّيد من أحد حقوقه
 ويف هذه احلالة تبسط املحكمة،56أو حرياته بشكل ال يتناسب مع موجبات التقييد املفروض عليه
.57األوروبية رقابتها عىل األحكام الصادرة عن الدول األعضاء
بذلك صار مجيع قضاة دول "ﳎلس أوروبا" مدعوين ملراعاة التناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات
 وإدراكا من حمكمة.وموجباهتا حتى ال تكون أحكامهم عرضة لﻺدانة أمام املحكمة األوروبية
 أن-بدوائرها املجتمعة-  فقد اعتربت،التعقيب الفرنسية خلطورة هذا األمر ويف مسعى استباقي
مواقف املحكمة األوروبية تكون واجبة االتباع بشكل عام ومباﴍ من سائر القضاة حتى يف ﻏري
املرشع ليوائم القانون
ّ ذات النزاع الذي بتّت فيه املحكمة األوروبية ودون حاجة النتظار تدخل
 موجها لسائر القضاة،« Mémento » " وأعدّ ت "ﴍحا،58الداخﲇ مع فقه القضاء األوروﰊ

S. Van Drooghenbroeck, La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme: 53
prendre l'idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant, 2001 ; P. Muzny, La technique de proportionnalité et
le juge de la Convention européenne des droits de l'homme. Essai sur un instrument nécessaire dans une
société démocratique, PUAM, 2005 ; L. Sermet, « Le contrôle de la proportionnalité dans la Convention
européenne des droits de l’Homme : présentation générale », Les Petites Aﬃches, 5 mars 2009, n° 46, p. 26 ;
V. Berger, « Le contrôle de proportionnalité exercé par la Cour européenne des droits de l’Homme », Les
Petites Aﬃches, 5 mars 2009, n° 46, p. 40 ; A.-F. Zattara-Gros, « « Le contrôle de proportionnalité exercé par
la CEDH en matière de droit de propriété », Les Petites Aﬃches, 5 mars 2009, n° 46, p. 32.
Cour eur. DH, 28 juill. 1968, Aﬀaire linguistique belge, Série A n° 6, § 34 : « L’égalité de traitement est 54
violée si la distinction manque de justification objective et raisonnable. L’existence d’une pareille justification
doit s’apprécier par rapport au but et aux eﬀets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent
généralement dans les sociétés démocratiques. Une distinction de traitement dans l’exercice d’un droit
consacré par la Convention ne doit pas seulement poursuivre un but légitime : l’article 14 (art. 14) est
également violé lorsqu’il est clairement établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé ».

 يمكن االطالع عىل "فهرس ﳎموعة قراراهتا" للسنوات، كمؤﴍ أويل عىل األمهية التي اكتسبتها رقابة التناسب يف عمل املحكمة األوروبية55
. الذي ورد فيه استعامل مصطلح "التناسب" يف عرشات القرارات1999-2015
Recueil des décisions et arrêts – index cumulatif 1999-2015, Wolf Legal Publishers, 2019.

." من االتفاقية الذي جييز "االلتامسات الفردية34  وذلك تطبيقا للفصل56

Cour EDH, Gde ch., 12 sept. 2011, Palomo Sánchez et al. c/ Espagne, n°28955/06, § 57 : « Dans l’exercice 57
de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui
incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’aﬀaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur
pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions invoquées de la Convention ».
Cass., ass. plén., 15 avr. 2011, 4 arrêts (n° P 10-17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10- 30.242), JCP
2011, n° 17, p. 483, S. Détraz.
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اجلزء األول
وجسمت هذه الرقابة يف فقه قضاء جديد أثار
،59 يف بيان طريقة إجراء رقابة التناسب،واملحامني
ّ
 وجعل البعﺾ يتحدث عن دخول حمكمة التعقيب "عﴫ61 ومؤيد60جدال حادا وواسعا بني رافﺾ
.62"امليزان
23  التي تضم1969  لسنة63"كام وقع تبني مبدأ التناسب يف "االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

 وتسهر عىل ضامن احﱰام أحكامها "جلنة" يمكن لﻸفراد اللجوء.دولة من دول أمريكا الالتينية
 ويمكن هلذه اللجنة أن ترفع احلاالت الفردية إىل "املحكمة األمريكية،إليها يف حالة هضم حقوقهم
"طورت "املحكمة األمريكية
ّ  وبدورها. دولة21 حلقوق اإلنسان" التي وقع قبول اختصاصها من
فقه قضاء كثيف حول مراقبة التناسب التي صارت من أهم املقاييس املعتمدة يف متابعة مدى
.64احﱰام حماكم الدول األعضاء اللتزاماهتم
 عىل هذا النوال تنسﺞ املحكمة اإلفريقية التي بدورها جعلت من رقابة التناسب أحد أعمدة فقه.ii
 مستفيدة يف ذلك ﳑا سبق أن س ّطرته املحكمتان األوروبية واألمريكية،قضائها الذي بصدد التشكل
.وكذلك اللجان األﳑية بخصوص منهجية إجراء هذه الرقابة
: وقع تقديمه يف املوقع االلكﱰوين كام يﲇ

« Un "Memento" propose de façon théorique et pratique, trames de motivation en renfort, un séquençage du
contrôle dit de "proportionnalité" à usage tant de la Cour de cassation, des juridictions du fond que des avocats ».
https://www.courdecassation.fr/institution_1/reforme_cour_7109/reformes_mouvement_8181/reforme_
mode_redaction_arrets_9223/

59

P.- Y. Gautier, « Éloge du syllogisme », JCP 2015. 1494 ; P.- Y. Gautier, Contre la « balance des intérêts » : 60
hiérarchie des droits fondamentaux, Dalloz 2015, p. 2189 ; A. Bénabent, « Un culte de la proportionnalité…
un brin proportionné », Dalloz 2016, p. 137 ; Ph. Malaurie, « Pour : la Cour de cassation, son élégance,
sa clarté et sa sobriété. Contre : le judge made law à la manière européenne », JCP 2016. 318 ; F. Chénedé,
« Contre- révolution tranquille à la Cour de cassation ? », Dalloz 2016, p. 796.
Ph. Jestaz, J.-P. Marguénaud et Ch. Jamin, « Révolution tranquille à la Cour de cassation », Dalloz 2014, p. 61
2061 ; Ch. Jamin, « Juger et motiver. Introduction comparative à la question du contrôle de proportionnalité
en matière de droits fondamentaux », RTD civ. 2015, p. 263 ; Ch. Jamin, « Cour de cassation : une
question de motivation », JCP 2015. Doctr. 878 ; J.-P. Chazal, « Raisonnement juridique : entre évolution
pragmatique et (im) posture dogmatique », Dalloz 2016, p. 121 ; J.-P. Chazal, « Raisonnement juridique
(suite) : sortir de la liturgie doctrinale », Dalloz 2016, p. 417.
T. Marzal, « La Cour de cassation à l’âge de la balance », RTD civ. 2017, p. 789. 62
A titre d’exemple : article 12 al. 3 : « La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l'objet 63
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection
de l'ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d'autrui ».

 ضد دولة شيﲇ من أجل حكم قضت فيه2012 شباط/ فيفري24  « الصادر يفAtala Riﬀo et enfants contre Chili »  مثال قرار64
 وقد رأت املحكمة األمريكية أن املحاكم الشيلية مل تراع التناسب بني الغاية،حمكمتها العليا بإسقاط احلضانة عن أم بسبب توجهاهتا اجلنسية
: )(ﲪاية مصلحة الطفل) والوسيلة (التدخل يف أحد جوانب احلياة اخلاصة لﻸم متمثلة يف توجهاهتا اجلنسية

« The Court considers that, although [the principle of the best interest of the child] is related in abstracto to a
legitimate goal, the measure was unsuitable and disproportionate to achieve that purpose, since the domestic
courts should have limited themselves to examining parental behavior– which could be part of their private life
– but without exposing and scrutinizing Ms. Atala’s sexual orientation ».
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_ing.pdf

 من الدّ ستور49 دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل
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اختصاص القاﴈ بمراقبة الـتناسب عىل أساس الفصل  49من الدستور
وللتدليل عىل تشديد قضاة "املحكمة اإلفريقية" عىل أمهية أن يويل القاﴈ الوطني مسﺄلة التناسب ما
تستحقه من اهتامم ،يمكن ذكر قرار صادر سنة  2014ضد دولة "بوركينا فاسو" إلصدار حماكمها حكام
بسجن صحفي مدة عام من أجل ثلب وكيل للجمهورية ،وقد اعترب قضاة املحكمة اإلفريقية أن :
« La peine privative de liberté prévue par les dispositions législatives [du
Burkina Faso] constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de
la liberté d’expression des journalistes […]. En conséquence, l’application de
telles lois par les juridictions burkinabées constitue elle aussi une violation
des dispositions pertinentes des droits de l’homme en la matière. Dans tous
les cas, l’Etat défendeur n’a pas démontré que ces condamnations étaient
]nécessaires et proportionnelles pour protéger les droits et la réputation [du
Procureur de la République du Burkina Faso »65.

إن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﹸﻠﺰم اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺈﺟﺮاء
ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻘﻮل ﹼ
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﺿﻮاﺑﻂ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻮﺟﺒﺎت ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮ،
وأن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﲢﺖ ﳎﻬﺮ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﻜﺮﻳﺲ
ﻟﻴﺘﻮج ﻣﺴﺎرا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ.
رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﻮرﻳﺎ ﻗﺪ ﺟﺎء ﹼ

إن ﻛﺎﻧﺖ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﲆ ﲨﻴﻊ ﻫﺬه اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﴈ ﻳﻜﻮن
ﻣﺪﻋﻮا إﱃ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪوره ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻤﻜﺎن أﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺬه
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺎل أن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات ﻧﻔﺲ اﳌﻀﻤﻮن ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺑﻨﻔﺲ
ﻫﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.

65

Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (2014), Recueil de jurisprudence de la Cour africaine, Volume 1 (20062016), Pretoria University Law Press, 2019, p. 324, parag. 164 et 167.
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الﺠﺰء الﺜاﻧي
ﺷروط إﻋمال القاﺿي لرقاﺑة التناسب
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اجلزء الثاين
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺮي اﻟﻘﺎﴈ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن أﻣﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ ذات ﺛﻼث ﻋﻨﺎﴏ :أوﳍﺎ ﺣﻖ أو
ﺣﺮﻳﺔ ،وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﺪﳘﺎ ،وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ .واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﱪره ،أي إن ﻛﺎن اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻗﺪ اﻧﺤﴫ ﰲ اﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ .ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن رﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧﲑة اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻖ اﳌﻄﺮوح
اﳌﺠﺴﻢ اﻟﺘﺎﱄ:
أﻣﺎﻣﻪ وﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﺜﻠﲈ ﻳﺒ ﹼﻴﻨﻪ
ﹼ

ﺣﻖ

داﻋﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪه

ﺗﻘﻴﻴﺪ

ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻘﻴﺪ
ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺒﻪ

وككل معادلة ،فإن املعادلة التي تطرحها رقابة التناسب ال يمكن أن يستقيم البحث فيها إال
إذا ُطرحت عنارصها طرحا صحيحا ،فال يمكن أن ُيرجى من القاﴈ إجراء رقابة تناسب بشكل
سليم إذا مل يسبق ذلك فهم احلق موضوع التقييد فهام سليام وحتليل هذا التقييد حتليال سويا والبحث
يف موجبه بحثا متﺄنيا.

بذلك فإن القاﴈ مطالب بتفكيك عنارص املعادلة ،ومرجعه الدائم والرئيﴘ يف هذا التفكيك
ما ورد بالفصل  49من الدستور القاﴈ من أنه "ﳛﺪﹼ د اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت
اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﲠﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ .وﻻ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ إﻻ ﻟﴬورة
ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲠﺪف ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ،أو ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،أو اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻊ اﺣﱰام اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ
وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ".
الواضح من هذا الفصل أن كل واحد من عنارص املعادلة التي تطرحها رقابة التناسب ﳜضع إىل
ﴍوط عديدة ودقيقة ،فليس كل حق يمكن تقييده ،وليس كل تقييد مقبول ،وهي ﴍوط مركّبة
لكنها متسلسلة تسلسال منهجيا منطقيا ،فيجب عىل القاﴈ التثبت فيها ،ﴍطا ﴍطا ،ومرحلة
املجسم التايل:
مرحلة ،ليصل يف منتهاها إىل طرح موضوع رقابة التناسب مثلام يم ّثله
ّ
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ﴍوط إعامل القاﴈ لرقابة التناسب
مﺜال توﺿيحي لﻠتﺴﻠﺴل المنطقي الذي يﺴﻠكه القاﺿي ليﺼل إلﻰ إﺟراء رقاﺑة التناسب
ﺑين قيود الحقوق والحريات وموﺟباتﻬا

ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ/ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
ﺗﻘﻴﻴﺪ دون ﻧﺺ
ﺗﴩﻳﻌﻲ

ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
اﳊﻖ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ
ﺣﻖ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ

ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ
اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ

اﻧﻌﺪام اﳌﻮﺟﺐ

ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮﺟﺐ
اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ ﴐورة
اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ

ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻏﲑ ﴐوري

ﺗﻘﻴﻴﺪ ﴐوري
اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ اﺣﱰام اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
ﻟﻠﺪﹼ وﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻻ ﳛﱰم اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳛﱰم اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﺘﹼﺜﺒﺖ ﰲ ﺗﻨﺎﺳﺐ
اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺒﻪ
50

اجلزء الثاين
ويمكن إرجاع الرشوط األولية لرقابة التناسب إىل ثالثة:
�
�

�

أوﻻ  :الرشط املتعلق بمصدر التقييد ،فال قيد عىل احلقوق إال بقانون (الفقرة األوىل)،
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :الرشط املتعلق باحلق موضوع التقييد ،فال قيد إال عىل احلق القابل للتقييد (الفقرة
الثانية).
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :الرشط املتعلق بسبب التقييد ،فال قيد إال لﴬورة حمدّ دة دستورا (الفقرة الثالثة).
الﻔقرة اﻷولﻰ -ﻻ قيد إﻻ ﺑقاﻧون

ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن "ﺑﻘﺎﻧﻮن" .ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﴩط اﻷول ،وﻫﻮ ﴍط ﺷﻜﲇ،
ﻳﻀﻌﻪ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﳚﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﲆ اﺣﱰاﻣﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ
ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ) (Iوﺑﻼ ﳾء ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ).(II
 -Iالقاﺿي والقيود التي يﻔرﺿﻬا "القاﻧون"

من اليسري أن يتثبت القاﴈ يف احﱰام قيود احلقوق واحلريات لرشطها الشكﲇ ،فيكفيه التﺄكد من
مصدرها الذي جيب أن يكون قانونا ،وهي الصورة الغالبة مطلقا ( ،)1إال يف حاالت استثنائية (.)2
 -1المﺼدر التﺸريﻌي
أ -الحل

نص الفصل  49من الدستور عىل أنه "حيدّ د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات"
عندما ّ
66
فإنه يعني فقط "القانون" يف معناه الشكﲇ أي النص الصادر عن السلطة الترشيعية  .وهذا احلل
يتناﻏم مع ما ورد يف النصوص الدولية ،مثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اقتىض يف املادة
 .2 29أنه "ال ﳜضع أي فرد ،يف ﳑارسة حقوقه وحرياته ،إال للقيود التي يقررها القانون" ،وهو
احلل الذي أعادته الحقا املواثيق واالتفاقيات الدولية التي أكّدت مجيعها أال يقع حتديد احلقوق
واحلريات إال بقانون.67

وقد أوضحت "جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان" يف "تعليقاهتا العامة حول حرية التعبري"
أن القانون املق ّيد للحقوق واحلريات جيب أن يكون عىل درجة من الوضوح والد ّقة الكافيني حتى
يتمكّن الساهرون عىل تطبيقه ،ومنهم القضاة ،من التوقي من كل تعسف يف إعامل القيود املوضوعة:

 66وهو ما تشري إليه الصياﻏة الفرنسية التي تنص :
« La loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés ».
 67أنظر اجلداول الثالث بالصفحات  35و 36و.37
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ﴍوط إعامل القاﴈ لرقابة التناسب

« Pour être considérée comme une « loi », une norme doit être libellée
avec suffisamment de précision pour permettre à un individu d’adapter son
comportement en fonction de la règle et elle doit être accessible pour le public.
La loi ne peut pas conférer aux personnes chargées de son application un
pouvoir illimité de décider de la restriction de la liberté d’expression. Les lois
doivent énoncer des règles suffisamment précises pour permettre aux personnes
chargées de leur application d’établir quelles formes d’expression sont
légitimement restreintes et quelles formes d’expression le sont indûment »68.

ب -الضماﻧات

ﻣﱪر اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ أﻗﴡ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻀﲈﻧﺎت ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﲆ اﳊﻘﻮق
واﳊﺮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ:
Å

Å
Å

Å

68

نص عليه
يعرب عنها ﳑ ّثلوه مثلام ّ
احلرة للشعب كام ّ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن باعتباره ﲡسيام لﻺرادة ّ
ُ
الفصل  50من الدستور .وطريقة انتخاب ﳑثﲇ الشعب ،التي أريد هلا أن تكون ديمقراطية
وتعددية ،من شﺄهنا تدعيم هذه الضامنات بالتعويل عىل قناعات وضامئر النواب يف عدم
التساهل يف تقييد احلقوق واحلريات.
اﳌﺴﺎر اﻟﺜﻘﻴﻞ واﳌﺮﻛﹼﺐ إلصدار القوانني ،انطالقا من املبادرة الترشيعية ،مرورا بمناقشتها
يف اللجان املختصة ويف اجللسة العامة ،وصوال إىل املصادقة عليها.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ ﻗﻴﻮدا ﻋﲆ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ،ذلك
أن الفصل  65من الدستور قد اشﱰط أن تﺄخذ القوانني التي هتم "احلريات وحقوق اإلنسان"
شكل قوانني أساسية التي ،خالفا للقوانني العادية ،ال يمكن املصادقة عليها إال باألﻏلبية املطلقة
ألعضاء ﳎلس نواب الشعب مع ﴐورة التمهل قبل املصادقة باشﱰاط أال ُيعرض املرشوع
عىل مداولة اجللسة العامة إال بعد مﴤ ﲬسة عرش يوما من إحالته عىل اللجنة املختصة.69

إﺧﻀﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺸﺪﹼ دة ﻣﺰدوﺟﺔ :مراقبة سياسية من طرف رئيس اجلمهورية الذي
له سلطة ر ّد املشاريع املصادق عليها لقراءة ثانية 70إذا رأى فيها مثال تقييدا ﻏري مقبول
للحقوق واحلريات ،ويف هذه احلالة ال يمكن املصادقة عليها إال بﺄﻏلبية ثالثة أﲬاس
أعضاء املجلس ،71وخاصة مراقبة قضائية متارسها املحكمة الدستورية من خالل الطعن
أمامها يف مشاريع القوانني عندما يظهر مثال ّ
أن فيها ما ﳜالف الفصل  49من الدستور.

Observation générale n° 34 - Article 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, 12 septembre 2011, Parag. 25.

 69الفصل  64من الدستور.

 70الفصل  66فقرة  4من الدستور.

 71الفصل  81فقرة أخرية من الدستور.
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ج -واﺟب القاﺿي

متى تﺄكد القاﴈ من أن تقييد احلق املطروح عليه هو تقييد بنص ترشيعي فإنه يصبح مطمئنا
لتوفر الرشط الشكﲇ الذي يفرضه الفصل  49من الدستور ،وجيب عليه حينئذ أن يمر إىل املرحلة
املوالية يف معاجلة النزاع.72

باملقابلُ ،حي ّجر عىل القاﴈ إثارة عدم دستورية التضييق يف حق ما بقانون لسبب متعلق بشكليات
هذا القانون ،لكونه مثال جاء يف شكل قانون عادي واحلال أن مسائل احلقوق واحلريات جيب أن
تكون بقوانني أساسية .فمتى صدر القانون ومل تقع إثارة هذه املسﺄلة فإنه يصبح متمتعا بقرينة صحة
مطلقة بالنسبة لصيغه الشكلية وليس للقاﴈ تفحصها ألنه ﳑنوع من مراقبة دستورية القوانني.73
ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺎﻻت ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﺑﻐﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 -2اﻻستﺜناءات
أ -الﺼور

أحيانا يكون القاﴈ مدعوا لتطبيق وفرض احﱰام قيود عىل احلقوق واحلريات واردة يف شكل
نصوص ﻏري ترشيعية ،تتمثل يف :
Å

ﺗﺪاﺑﲑ ﺻﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،74ومثاهلا احلديث التدابري املتخذة
ملجاﲠة انتشار مرض (كوفيد  ،)19 -واملتمثلة يف األمر الرئاﳼ عدد  24املؤرخ يف  18مارس/
آذار  2020الذي منع اجلوالن بكامل اجلمهورية ابتداء من  18مارس/آذار  2020من الساعة
السادسة مساء إىل الساعة السادسة صباحا إال يف حاالت استثنائية ،ما يعني تقييدا حلقوق
عديدة يف األوقات املذكورة ،كحرية التنقل وحرية العمل وحرية الصناعة والتجارة وحرية
وكمله األمر الرئاﳼ عدد  28املؤرخ
التظاهر وحرية إقامة وﳑارسة الشعائر الدينية .وقد تبعه ّ
حجر اجلوالن خارج أوقات منع اجلوالن املحدّ دة باألمر عدد
يف  22مارس/آذار  2020الذي ّ
( 24أي أن التحجري الثاين يﴪي من الساعة السادسة صباحا إىل السادسة مساء) إال لقضاء
حاجيات أساسية أو ألسباب صحية مستعجلة وكذلك منع التجمعات ألكثر من ثالث
أشخاص .ويسهر القضاء عىل ضامن احﱰام هذه القيود بتسليط العقوبات عىل املخالفني.75

 72أنظر الصفحة  63وما يليها.

 73أنظر الصفحتان  23و  24أعاله حول منع القاﴈ من مراقبة دستورية القوانني.
 74الفصالن  77و  80من الدستور.

 75مثال الفصل  312م.ج  " :يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائة وعرشون دينارا كل من ﳜالف التحجريات وتدابري الوقاية
واملراقبة املﺄمور ﲠا حال وجود مرض وبائي".
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ﴍوط إعامل القاﴈ لرقابة التناسب
Å

ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺻﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﹼ
ﺣﻞ ﳎﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ أو ﻋﻦ رﺋﻴﺲ
ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ (الفصل  70من الدستور).
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻐﺮض ﹼ
وللصورة الثانية مثال حديث يتمثل يف القانون عدد  19املؤرخ يف  12أفريل/نيسان
 2020املتعلق بالتفويﺾ إىل رئيس احلكومة يف إصدار مراسيم لغرض ﳎاﲠة تداعيات
انتشار فريوس كورونا (كوفيد  ،)19 -وقد جاء يف فصله األول أن من بني ﳎاالت هذا
التفويﺾ " تنظيم احلقوق واحلريات بام يتالءم مع التدابري الوقائية املستوجبة ملقاومة تفﴚ
فريوس كورونا وانتقال العدوى به وبام يتامشى مع مقتضيات الفصل  49من الدستور".

وﲡسيام هلذا التفويﺾ صدر عن رئيس احلكومة املرسوم عدد  9املؤرخ يف  17أفريل/
نيسان  2020املتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري
اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا (كوفيد  ،)19 -ومن
األحكام املق ّيدة للحقوق واحلريات يف هذا املرسوم :

�
�

ﲡﺮﻳﻢ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻊ أو ﲢﺪﻳﺪ اﳉﻮﻻن أو اﳊﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻋﻘﺎﲠﺎ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﲬﺴﻮن دﻳﻨﺎرا.76
ﲤﻜﲔ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺼﺎﺑﲔ أو اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﲑوس أو اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أو ﺑﻠﺪان ﻣﻮﺑﻮءة ،وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﲑ إﻟﺰام اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ
ﹼ
اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ أو ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎءات اﳌﻌﺪﹼ ة ﻟﻠﻐﺮض أو ﺑﺎﻻﻧﻌﺰال ﺑﻤﻨﺎزﳍﻢ .وﺗﻨ ﹼﻔﺬ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ وﲢﺖ إﴍاف اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .77وﻳﻌﺎﻗﺐ ﳐﺎﻟﻒ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻳﱰاوح
ﹼ
ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﺑﲔ  1000و 5000دﻳﻨﺎر.

ب -الضماﻧات
�

م ّربر تضييق احلقوق واحلريات بتدابري من رئيس اجلمهورية هو احلالة االستثنائية التي أ ّطرها
الفصل  80من الدستور برشوط دقيقة ،فهي حالة اخلطر الداهم املهدّ د لكيان الوطن أو أمن
البالد أو استقالهلا بام ّ
يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة.
وقد أحاط الدستور احلالة االستثنائية بضامنات تتمثل يف ﴐورة التشاور ،قبل اإلعالن عنها،
مع رئيﴘ احلكومة واملجلس النياﰊ ،وإعالم رئيس املحكمة الدستورية ،ويمكن هلذه األخرية
التدخل بعد شهر من بداية احلالة االستثنائية للبت يف مدى وجاهة استمرارها .لكن هذه الضامنة
ﻏابت بالنسبة للحالة االستثنائية التي تم إعالهنا ملجاﲠة تفﴚ مرض (كوفيد  )19 -نظرا لعدم
إرساء املحكمة الدستورية .فظلت التدابري املق ّيدة للحقوق واحلريات املتخذة يف إطار احلجر
الصحي دون رقابة دستورية.

 76الفصل  2من املرسوم.

 77الفصالن  3و  4من املرسوم.
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�

وبالنسبة للمراسيم ،فهي ﲣضع ،بمجرد انتهاء موجب إصدارها ،78لرقابة املجلس النياﰊ
الذي يتوىل النظر فيها واملصادقة عليها بحسب نفس الصيﻎ وضامنات إصدار القوانني.79

ج -دور القاﺿي
Å

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ والتي تدخل يف
موضوعها ضمن االختصاص الترشيعي ،كام الشﺄن بالنسبة للحقوق واحلريات ،فقد ّنزهلا
فقه القضاء الفرنﴘ منزلة القانون لكوهنا من ﳎاله احلﴫي .80ومثل هذا املوقف يصلح
أيضا يف تونس باعتبار أن احلقوق واحلريات تدخل يف ﳎال القانون حسب الفصل 65
من الدستور ،وتدﹶ ﱡخل رئيس اجلمهورية يف هذا املجال إنام يقوم مقام التدخل الترشيعي
ويعوضه لفﱰة مع ّينة ريثام تزول حالة اخلطر الداهم.
ّ

عىل هذا األساس ،وكام هو الشﺄن بالنسبة للقوانني ،فإن القاﴈ ال يملك ،أمام التدابري االستثنائية
ليمر
الرئاسية املق ّيدة للحقوق واحلريات ،إال معاينة احﱰامها للرشط الشكﲇ الوارد بالفصل ّ 49
بعدها إىل املرحلة املوالية للرقابة .فاالختصاص الرئاﳼ ليس تعديا عىل االختصاص الترشيعي
وإنام استثناء له جيد أساسه يف الدستور .لذلك ليس للقاﴈ سلطة مراقبة احﱰام هذه النصوص
لرشوط إصدارها ،مثال التﺄكد من توفر حالة اخلطر الداهم الذي يربرها ،والقيام باملشاورات
الالزمة مع رئيﴘ احلكومة واملجلس النياﰊ ،وإعالم املحكمة الدستورية.

Å

Å

املتحولة
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻴﻢ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻘﻴﻮد ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت فإهنا ﲣضع لتمييز ناتﺞ عن طبيعتها
ّ
يف الزمن باعتبار طبيعتها الوقتية  :فقبل مصادقة السلطة الترشيعيةُ ،يك ّيف املرسوم كقرار إداري
ترتيبي ،81واستقر الرأي يف فرنسا عىل أن موقف القاﴈ العديل من هذه القرارات ﳜتلف:

ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺎﴈ اﳉﺰاﺋﻲ ﻓﻠﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻓﺮدﻳﺔ
إذا كان البت يف التتبع املطروح عليه يتط ّلب الوقوف عىل تلك الرشعية ،82ومربر هذا احلل
هو الرهان الذي متثله النزاعات اجلزائية التي قد متس من حرية الفرد وﴍفه واعتباره
بحيث ال يمكن تﺄخري البت فيها إىل حني تدخل القاﴈ اإلداري.

 78تكوين املجلس النياﰊ اجلديد بالنسبة ملراسيم رئيس اجلمهورية يف حالة حل املجلس السابق ،وانتهاء مدة التفويﺾ بالنسبة ملراسيم رئيس احلكومة.
 79أنظر الصفحة  52أعاله.

CE Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servens, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op. cit., n° 80 ; 80
R. CHAPUS, Droit administratif général, T. I, 9ème éd. Montchrestien, Delta, 1995, n° 84.
R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., n° 719, p. 589. 81
Article 111-5 du Code pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes 82
administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend
la solution du procès pénal qui leur est soumis ».

لكن إذا سبق تعهد القاﴈ اإلداري بموضوع ﴍعية القرار اإلداري فإن القاﴈ اجلزائي يصبح ملزما بإيقاف النظر وانتظار نظريه اإلداري :

Répertoire Dalloz Pénal et Procédure pénale, V° Question préjudicielle, octobre 2003, L. ERSTEIN, n° 66.
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Å

أما بالنسبة للقاﴈ املدين فإن املبدأ هو منعه من اخلوض يف ﴍعية القرارات اإلدارية،
فيكون ملزما بإيقاف النظر يف املسائل التي تطرحها ﴍعيتها ليفسح املجال للبت فيها
للقاﴈ اإلداري ،83لكن يوجد استثناء هلذا املنع يف احلالة التي يكون فيها القرار اإلداري
حامال العتداء خطري عىل احلريات الفردية أو عىل حق امللكية.84
عىل هذا األساس يمكن للقاﴈ اجلزائي مثال مراقبة استناد املرسوم لتفويﺾ ترشيعي،
واحﱰامه ملجال هذا التفويﺾ موضوعا ومدّ ة.
85
ويبدو أن املوقف يف تونس مل يتضح بشكل كاف للقول بوجود فقه قضاء مستقر عليه .
ويمكن االستلهام من احلل الفرنﴘ لتشابه النظامني .لكن ما جيب التﺄكيد عليه هو :
أوﻻ -أن يكون القاﴈ عىل وعي بﺄمهية مسﺄلة ﴍعية املراسيم احلكومية بالنظر إىل ما
قد حتمله من قيود عىل احلقوق واحلريات .فاخلطر هو أن ال يويل القاﴈ هذا املوضوع ما
يﴫ عىل تطبيقها رﻏم املنازعة يف ﴍعيتها الشكلية ،فريفﺾ اخلوض
يستحقه من عناية بﺄن ّ
يف هذه الرشعية ويف نفس الوقت يرفﺾ انتظار البت فيها من القاﴈ اإلداري ،فيكون
بموقفه هذا قد أنكر العدالة وس ّلم برشعية ما قد يكون موضوع منازعة جدّ ية ﴍعته.

ﺛﺎﻧﻴﺎ -سواء أقر القاﴈ لنفسه صالحية اخلوض يف ﴍعية القرارات اإلدارية أو اعتربها
مسﺄلة توقيفية من صالحيات نظريه اإلداري ،فإن موقفه ،يف احلالتني ،يضمن مبدئيا
احلقوق واحلريات ما دام الوعي قائام بخطورة املسﺄلة وما دام احلكم لن يصدر إال بعد
التﺄكد من ﴍعية القرار اإلداري الذي وضع قيودا عىل تلك احلقوق واحلريات ،أيا كانت
اجلهة التي ستتوىل الرقابة.

لكن بمجرد مصادقة املجلس النياﰊ عىل املرسوم ،فإنه يرتقي ملرتبة القانون ويكتسب
طبيعة ترشيعية بشكل رجعي ،86ويصبح حينئذ خارجا عن الرقابة الشكلية للقاﴈ الذي
يصري ملزما بالتﴫيح بتوفر ﴍط االختصاص الترشيعي يف قيود احلقوق واحلريات
املطروحة عليه يف هذه احلالة.

أما يف احلاالت التي تكون فيها القيود متﺄتية من مصادر "ﻏري قانونية" فإن املعطيات تكون
خمتلفة جذريا و ُيصبح من املرشوع انتظار موقف قوي من القاﴈ حلامية االختصاص
الترشيعي.

T. confl. 16 juin 1923, Septfonds, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op. cit., n° 39. 83
T. confl. 30 oct. 1947, Barinstein, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op. cit., p. 236. 84

 85أنظر  :إبراهيم الربتاجي ،قانون النّزاع اإلداري العام ،الكتاب األول ،مركز النرش اجلامعي ،2018 ،الفقرة  103وما بعدها.
86

R. CHAPUS, Droit administratif général, op. cit., n° 719, p. 589.
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 -IIالقاﺿي والقيود المتﺄتية من "ﻏير القاﻧون"

قد تتﺄتى قيود احلقوق واحلريات من اإلدارة بمختلف ﲡلياهتا ( ،)1أو من العادة والعرف ()2
أو من القاﴈ ذاته ( .)3هذه القيود تضع القاﴈ أمام حتدي حقيقي متعلق باحﱰام وضامن احﱰام
االختصاص الترشيعي كام ورد بالفصل  49من الدستور.
 -1القيود ﺑنﺼوص ﻏير تﺸريﻌية
أ -الﺼور

الواقع ُيظهر أن تقييد احلقوق واحلريات قد يتﺄتى من:
Å

Å

اﻷواﻣﺮ اﻟﱰﺗﻴﺒﻴﺔ :واملثال عىل ذلك أمر  26جانفي/كانون الثاين  1978املتعلق بتنظيم
حالة الطوارئ الذي أجاز لوزيري الداخلية والوايل صالحيات شاسعة لتقييد احلقوق
واحلريات .فيمكن لوزير الداخلية وضع أي شخص حتت اإلقامة اجلربية ،واإلذن بالغلق
املؤقت لقاعات العروض وحمالت بيع املرشوبات وأماكن االجتامعات مهام كان نوعها،
كام له حتجري االجتامعات ،واإلذن بتفتيﺶ املحالت هنارا وليال ،ومراقبة الصحافة وكل
أنواع املنشورات وكذلك البث اإلذاعي والعروض السينامئية واملﴪحية .كام يسمح للوايل
يف حدود اختصاصه الﱰاﰊ بمنع اجلوالن وتنظيم إقامة األشخاص ومنع اإلقامة ومنع
اإلﴐاب.
وال يزال هذا األمر ساري املفعول يف انتظار إلغائه وتنظيم حالة الطوارئ بقانون.

اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ،كالوزراء والسلط اجلهوية واملح ّلية
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﺮارت اﻹدارﻳﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﹼ
يمكن أن تكون أيضا مصدرا للقيود عىل احلقوق واحلريات ،ويمكن العثور عىل مثال
هلذه احلالة يف قرار وزير النقل املؤرخ يف  25جانفي/كانون الثاين  2000املتعلق بتسجيل
نص يف الفصل  35أن االعﱰاض الذي جيريه الدائن عىل البطاقة الرمادية
العربات ،فقد ّ
لعربة مدينه يسقط آليا بعد ستة أشهر من تاريﺦ إجرائه .واملعلوم أن االعﱰاض عىل
البطاقة الرمادية هو إجراء بمثابة العقلة التحفظية هدفه منع املدين من التفريط يف عربته
احلق األساﳼ
متهيدا لعقلتها وبيعها جربا .ﲠذا املعنى يكون االعﱰاض من متعلقات ّ
للدائن يف ﲪاية عنارص ذ ّمته املالية ،وال يمكن املساس ﲠذا احلق ،بوضع ﴍوط لسقوط
ما جيريه من أعامل حتفظية حلقوقه ،إال بقانون كام شﺄن مجيع العقل.
وهلذا املثال تﺄثري كبري وواسع عىل الصعيد العمﲇ لكون االعﱰاضات عىل البطاقات
الرمادية هي من الوسائل الشائعة والناجعة التي يلجﺄ إليها الدائنون الستخالص ديوهنم،
وسقوط ما جيرونه من اعﱰاضات بسبب قرار وزير النقل املذكور هو من أهم األسباب
التي يلجﺄ إليها ويستعملها املدينون أمام املحاكم للمنازعة يف العقل املجراة ضدهم.
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Å

اﳌﻨﺎﺷﲑ واﻟﺘﻌﻠﻴﲈت اﻹدارﻳﺔ :هلا تاريﺦ يف تقييد احلقوق واحلريات ،فاستعملت لتقييد
حرية الزواج بمنع زواج املسلمة بغري املسلم بموجب منشور وزير الداخلية املؤرخ يف
عمر طويال قبل أن ُيلغى أخريا .87كام استعملت لفرض
 17مارس/آذار  1962الذي ّ
ﻏلق املقاهي يف شهر رمضان وملنع بيع املرشوبات الكحولية أيام اجلمعة ويف شهر رمضان
ويف األعياد الدينية ،وهي نصوص ذات فعالية مرعبة ألهنا أمر من الرئيس األول لﻺدارة
رسية ،تُط ّبق وال
مضمون الوصول مباﴍة إىل العون املك ّلف بالتطبيق ،وألهنا تكاد تكون ّ
تُنرش ،الكل يعلم بوجودها ألهنا تُن ّفذ لكن من الصعوبة بمكان النفاذ إليها ،فمثال ُيقال
أن ﻏلق املقاهي يف شهر رمضان يستند إىل منشور من الوزير األول صدر سنة ،1981
لكن "البوابة الوطنية لﻺعالم القانوين" التابعة لرئاسة احلكومة ال تتضمن يف باﲠا املتعلق
باملناشري أي منشور يف ذلك املوضوع ال سنة  1981وال يف أي تاريﺦ آخر.

ب -دور القاﺿي

سبقت اإلشارة إىل أن املوقف عىل الصعيد املقارن قد استقر عىل االعﱰاف للقاﴈ اجلزائي
تبني له عدم ﴍعيتها ،مثال العتدائها عىل
فقط بسلطة فحص ﴍعية القرارات اإلدارية ،88فإن ّ
االختصاص الترشيعي يف ﳎال احلريات فإنه ﳞملها ويعتربها كﺄن مل تكن وال يطبقها عىل النزاع.
أما القاﴈ املدين فليس له هذه السلطة إال استثناء يف حالة االعتداء اخلطري عىل احلريات الفردية
أو عىل حق امللكية ،89وخارج هذا االستثناء تعترب بالنسبة إليه املنازعة يف ﴍعية القرارات اإلدارية
مسﺄلة توقيفية توجب عليه تعليق النظر إىل حني النظر فيها من القاﴈ اإلداري.
لكن هذا احلل العام حيتمل استثناءين ،أوهلام يوجب تسامح القاﴈ يف قبول تقييد احلريات بغري
القانون فيغﺾ الطرف عن املنازعة يف ﴍعية مصدر التقييد ويقبله كام هو لدواعي خطرية ،أما االستثناء
الثاين فيوجب عىل القاﴈ مطلقا توخي الﴫامة التامة لرفﺾ تقييد احلريات بمجرد مناشري إدارية:
Å

أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷول فيتعلق بقبول تدخل السلطة الﱰتيبية العامة يف ﳎال احلريات وذلك
لتنظيم مسﺄلة متﺄكدة هتم النظام العام يف انتظار تنظيمها ترشيعيا .وقد وضع ﳎلس الدولة

 87وكذلك املنشوران الصادران عن وزير الداخلية يف  21أوت/آب  1974و  30مارس/آذار  ،1987وتعليامت الوزير األول الصادرة يف
األول  ،1973واملنشور الصادر عن وزير العدل يف  5نوفمرب/ترشين الثاين  ،1973وتم إلغاؤها مجيعا إثر خطاب رئيس
 19أكتوبر/ترشين ّ
وجه رئيس احلكومة ،بتاريﺦ  8سبتمرب/أيلول  ،2017مراسلة إىل الوزراء
اجلمهورية املؤرخ يف  13أوت/آب  2017والذي عىل إثره ّ
تضمنت قراره إلغاء تعليامت سنة " 1973لتعارضها مع الفصلني  21و  46من الدستور وخمالفتها لالتفاقيات الدولية املصادق عليها من
ّ
قبل الدولة التونسية والتي هلا مرتبة أعىل من القوانني طبقا للفصل  20من الدستور" ،ويف ذات املراسلة طلب رئيس احلكومة من الوزراء
إلغاء املناشري املشار إليها ،فصدر مثال عن وزير العدل املنشور عدد  164املؤرخ يف  8سبتمرب/أيلول  2017املوجه إىل الرؤساء األول ملحاكم
االستئناف والوكالء العامني ﲠا ورؤساء املحاكم االبتدائية ووكالء اجلمهورية ﲠا وقضاة النواحي وضباط احلالة املدنية وقد تضمن ما يﲇ :
"طاملا أن املنشور [املؤرخ يف  5نوفمرب/ترشين الثاين  ]1973هو منشور تفسريي وأن املناشري بحكم طبيعتها ال تنشﺊ بذاهتا أي حقوق وليس
األول  ]1973جيعله
من شﺄهنا املساس بالوضعيات القانونية ،فإن إلغاء سنده القانوين [تعليامت الوزير األول الصادرة يف  19أكتوبر/ترشين ّ
ﻏري ذي موضوع وملغى قانونا .لذا فاملرﻏوب منكم إهناء العمل باملنشور عدد  216املؤرخ يف  5نوفمرب/ترشين الثاين ."1973
 88أعاله ،ص.55 .
 89أعاله ،ص.56 .
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الفرنﴘ هذا االستثناء يف قرار شهري يعرف بقرار  .90 LABONNEوﲠذا احلل يمكن
إنقاذ أمر  26جانفي/كانون الثاين  1978املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ لكونه يتعلق
بمجاﲠة ومعاجلة حالة اخلطر الداهم املهدّ د لكيان الدولة يف ﻏياب نص ترشيعي يؤ ّطرها.
فال يسع القاﴈ إال التسليم ﲠذا األمر وتطبيقه حتى ال ينزع عن الدولة سالحها يف حماربة
املخاطر التي هتددها خاصة وأن السلطة الترشيعية قد أمهلت تنظيم املوضوع إمهاال كليا
وأجلته تﺄجيال ال تبدو له هناية قريبة .فهي حالة ﴐورة توجب عىل القاﴈ العمل بﺄمر
ترتيبي تدخل اضطرارا يف ﻏري ﳎاله لسدّ فراغ ترشيعي يف انتظار تداركه.
عىل هذا األساس دأبت املحاكم اجلزائية عىل تطبيق أمر تنظيم حالة الطوارئ وذلك بتتبع املخالفني
له عىل أساس اجلرائم التي تضمنها يف الفصل العاﴍ منه 91دون إثارة ألي إشكال متعلق برشعيته.
Å

نص
أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺜﺎﲏ فيتعلق باملناشري والتعليامت اإلدارية ،فاألصل يف املنشور أنه ّ
داخﲇ لتوضيح وتنظيم طريقة عمل اإلدارة وال يرتقي ملرتبة القرار اإلداري ،أما إذا انقلب
عىل دوره وتعدّ اه ليصبح ذا صبغة ترتيبية عامة فيها تضييق عىل احلقوق واحلريات فإنه
يكون خطرا كبريا عىل دولة القانون .جيب حينئذ عىل القاﴈ عدم إيالء اعتبار إىل مثل
هذه املناشري وعدم ترتيب أي نتيجة قانونية عليها .من هنا يمكن نقد توجه بعﺾ أعضاء
النيابة العمومية وبعﺾ القضاة يف اعتامد املناشري والتعليامت اخلاصة بمنع فتح املقاهي يف
شهر رمضان لتتبع وعقاب خمالفيها عىل أساس الفصل  315م.ج الذي يعاقب بالسجن
الذي قد يصل إىل  15يوما وباخلطية "األشخاص الذين ال يمتثلون ملا أمرت به []...
القرارات الصادرة ﳑن له النظر" .فاعتُرب أن تلك املناشري هي من قبيل "القرارات الصادرة
ﳑّن له النظر" وأن خمالفتها موجبة للتبعات والعقوبات اجلزائية املذكورة .وهو موقف ﻏري
مقبول إطالقا ألن تلك املناشري هي يف احلقيقة صادرة ﳑّن ليس له النظر أصال.

 -2القيود الﻌرفية

قد يقع االحتجاج بالعادة والعرف السائدين لتربير تقييد احلقوق واحلريات ،خاصة الفردية منها.

وليس من النادر أن حييل القانون يف بعﺾ املسائل إىل العادة والعرف ،ومثال ذلك الفقرة الثانية
من الفصل  23م.أ.ش التي جاء ﲠا أنه "يقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبام يقتضيه العرف
والعادة" .بذلك فإن حتديد هذه الواجبات يتم بالرجوع إىل ما هو سائد ومتعارف عليه .لكن األعراف
السائدة ،التي هي بطبيعتها قديمة ال تتطور بسهولة وال تواكب ما حصل من تطورات كبرية متسارعة
هوة بينهام قد تصل حتى إىل التضارب ،ومثاله األعراف
يف ﳎال احلقوق واحلريات ﳑا قد يؤدي إىل ّ
السائدة يف بعﺾ اجلهات التي متنع املرأة من مغادرة ّ
حمل الزوجية دون ترخيص من زوجها.
90

CE, 8 août 1919, Labonne, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, op. cit., n° 35.

 91ورد به أن "كل خمالفة ألحكام هذا األمر تعاقب بالسجن ملدة تﱰاوح بني ستة أشهر وسنتني وبخطية تﱰاوح بني ستني ( 60د) وألفني
وﲬسامئة دينار ( 2500د ) أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط".
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سواء وقع االستناد إىل العرف مباﴍة أو وقعت اإلحالة إليه من القانون (كام صورة الفصل 23
م.أش) فإنه ال يعترب مصدرا مقبوال لتقييد احلقوق واحلريات ّ
ألن الفصل  49من الدستور ال جييز
إال القيود التي يضعها القانون مباﴍة.

ويف نفس االﲡاه أكّدت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان :

« Il est contraire au Pacte qu’une restriction soit inscrite dans une règle
traditionnelle, religieuse ou toute autre règle coutumière »92

ﻓﺈن اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﲆ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻌﺎدات
ﺑﺬﻟﻚ ﹼ
واﻷﻋﺮاف اﻟﺴﺎﺋﺪة.
 -3القيود الموﺿوﻋة من فقه القضاء
أ -أمﺜﻠة

فﺾ النزاعات ،فإنّه يقوم بذلك بتطبيق القانون ،لكنه قد
عندما يضطلع القاﴈ بدوره يف ّ
يضطر أحيانا لتﺄويل القانون إن كان ﻏامضا ،وقد يضطر أيضا الستنباط احللول يف ﻏياب حلّ
واضح يف القانون .لكن القاﴈ قد يستعمل وﻇيفتي التﺄويل واالستنباط لوضع قيود مل يضعها
املرشع عىل احلقوق واحلريات ،واألمثلة عىل هذا شهرية حسبام يب ّينه اجلدول اآلﰐ :
ّ
ﺟدول ﺑياﻧي ﻷمﺜﻠة ﻋن قيود الحقوق والحريات الموﺿوﻋة من فقه القضاء
النﺺ (ﺧالي من ﻛل تقييد)

قراءته من فقه القضاء

الـقيد الموﺿوع

الحق/الحرية
موﺿوع التقييد

حرية زواج املرأة

الفصل  5م.أ .ش" :جيب أن يكون
ّ
كل من الزوجني خلوا من املوانع
الرشعية"
ّ

• حمكمة التعقيب ،قرار "حورية" الصادر يف  31جانفي/
كانون الثاين  1966أنه "ال جدال أن تزوج املسلمة
بغري املسلم هي من املعاﴆ العظمى ،كام ال جدال
أن الرشيعة اإلسالمية تعترب الزواج باطال من أساسه".

تقييد ديني حلريـة
زواج املرأة

احلق يف املرياث

الفصل  88م.أ.ش" :القتل العمد
من موانع اإلرث"

• حمكمة التعقيب ،قرار "حورية املذكور أعاله" :ال
جدال أن تزوج املسلمة بغري املسلم هي من املعاﴆ
العظمى [ ]...لكن مع ذلك ال تراه ر ّدة إالّ إذا ثبت
أن الزوجة اعتنقت دين زوجها الغري مسلم".

تقييد ديني للحـق
يف املرياث

• القرار التعقيبي املؤرخ يف  28أفريل/نيسان
" :2000ﻏري املسلم ال يرث املسلم حتّى إن أسلم
قبل قسمة الﱰكة".
Observation générale n° 34 - Article 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, 12 septembre 2011, Parag. 24. 92

60

اجلزء الثاين
حق األم املقيمة
باخلارج يف حضانة
أبنائها

الفصل  67م.أ.ش " :عىل القاﴈ
عند البت يف احلضانة أن يراعي
مصلحة املحضون"

• القرار التعقيبي املؤرخ يف  15ماي/أيار 1979

تقييــد دينـي عىل
حـق األم املقيمــة
باخلارج يف احلضانة

حق التبني

الفصل  9من قانون  4مارس/آذار
" :1958ينبغي أن يكون املتبني
شخصا رشيدا ذكرا أو أنثى متزوجا
متمتعا بحقوق املدنية ذا أخـالق
ﲪيــدة سليم العقل واجلســم
وقادرا عىل القيام بشؤون ا ُملتبنى".

• حكم حمكمة ناحية املؤرخ يف  26ديسمرب/
األول  :1974جيوز لزوجني فرنسيني ،بعد
كانون ّ
اإلدالء بشهادة يف اعتناقهام الدين اإلسالمي ،أن
يتبنيا تونسيا.

تقييـــد ديني عىل
حق التبني

 " :يتجه التذكري أن الطفلني ينتميان إىل اجلنسية
التونسية ويدينان بالديانة اإلسالمية بحكم
انحدارمها من أب تونﴘ يدين باإلسالم وال
جدال يف أن حتوهلام إىل بيئة مغايرة لبيئتهام دينا
ووطنية وحضارة ال ﳜلو من خطر انبتاهتام عن
مقوماهتام الذاتية السابق اإلشارة إليها".

ب -واﺟب القاﺿي اﻻمتناع ﻋن وﺿع قيود لﻠحقوق والحريات

ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮل ﻣﻄﻠﻘﺎ أن ﻳﻘﺪم اﻟﻘﺎﴈ ﻋﲆ وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻟﺴﺒﺒﲔ:
Å

Å

املخول له وحده ،دون باقي السلط ،تسطري
املرشع
ّ
فذلك يعترب تعدّ يا عىل اختصاص ّ
نص عليه الفصل  49من الدستور .والقاﴈ ملزم بﺄحكام
حدود احلقوق واحلريات مثلام ّ
الدستور وبام تضمنته من توزيع لالختصاصات بني السلط العمومية.
وذلك يتناﰱ تنافيا جوهريا مع وﻇيفة القاﴈ ،فهو حـامي احلقوق واحلريات مثلام أكّد
عليه الفصالن  49و  102من الدستور .واختيار النص الدستوري استعامل عبارة "ﲪاية"
يتضمنه هذا اللفﻆ من شحنة قو ّية
احلقوق واحلريات حيمل يف حدّ ذاته كثريا من املعاين ملا
ّ
تدعو القاﴈ إىل لعب دور إجياﰊ يف ّ
الذود والدفاع عن احلقوق واحلريات .فإذا كان
القاﴈ هو املؤمتن عليها فال ُيقبل منه إطالقا وضع قيود هلا.

واملالحﻆ أن فقه القضاء سائر بثبات نحو التخﲇ عن القيود التي وضعها عىل احلقوق واحلريات
مثلام يب ّينه اجلدول التايل :

61

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

ﴍوط إعامل القاﴈ لرقابة التناسب

ﺟدول في ﺑيان توﺟه فقه القضاء لﻠتﺨﻠي ﻋن القيود التي وﺿﻌﻬا ﻋﻠﻰ الحقوق والحريات
الـقيد المتروك

مﺜال من فقه القضاء

القيد الديني عىل حريـــة زواج
املرأة

حـرية زواج الـمرأة عىل قدم املساواة مع الـرجل
قرار تعقيبي مؤرخ يف  5فيفري/شباط " : 2009ضـامن ّ
املكرسة بالـفـقرة -1ب من الفصل  16من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة يف 18
األول  1979املصادق عليها من اجلمهورية التونسية بموجب القانون عدد  68لسنة 1985
ديسمرب/كانون ّ
حريتها فـي الزواج".
املؤرخ يف  12جويلية/متوز  1985يمنع من القول بوجود أي تﺄثري ملعتقد املرأة عىل ّ

القيد الديني عىل املرياث

"يتعني قراءة [الفصل  88م.أش] بالرجوع إىل املبادئ األساسية
قرار تعقيبي مؤرخ يف  5فيفري/شباط ّ : 2009
التي يقوم عليها النظام القانوين التونﴘ كام وردت يف الدستور وما متت املصادقة عليه من اتفاقيات دولية".
املكرسة بالفصل  5من الدستور والفصل  18من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
"حرية املعتقد ّ
ّ
والسياسية تـقـتﴤ الفصل بني مسﺄلة التمتع باحلقوق املدنية ومسﺄلة املعتقدات الدينية وذلك بمنع تعليق
متتع الفرد بحقوقه عىل معتقداته" .كام أضافت املحكمة بﺄن "ضامن مبدأ املساواة املنصوص عليه بالفصل
 6من الدستور والفصل  26من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يوجب عدم التمييز بني
األفراد العتبارات دينية ﳑا يمنع تعليق احلق يف اإلرث عىل اعتبارات متعلقة بعقيدة الوارث".

القيد الديني عىل احلضانة

قرار تعقيبي مؤرخ يف  02مارس/آذار " : 2001ال شك أن املرشع التونﴘ قد راعى يف إسناد احلضانة
مصلحة املحضون واعترب أن احلق يف احلضانة مرتبط أشد االرتباط بمصلحة املحضون".
"إن إسناد حضانة الطفل لوالدته الدانامركية املقيمة ببلجيكا ليس فيه ما يتﺄذى به النظام العام أو ﳜالف
السياسة الترشيعية للبالد التونسية سيام وأن األمر من مشموالت عالقة قانونية ذات طابع دويل يتعلق
بحضانة طفل قارص مصلحته تكون هي األوىل يف االعتبار دون ﻏريها من االعتبارات األخرى".

القيد الديني عىل التبني

ﲣلت حمكمة ناحية تونس عن ﴍط اعتناق األجانب طالبي التبني لﻺسالم.93

ورﻏم هذه التطورات املشهودة فإنه جيب احلذر ألن االرتدادات تبقى واردة:

93

Å

فالقرار التعقيبي الصادر سنة  2009وقع التمرد عليه من حمكمة االستئناف بسوسة التي متسكت
يف قرار صادر يف  3ماي/أيار  94 2013بﺄن الفصل  5م.أ.ش قد وضع "ﴍط إسالم الزوج
واعتربه من الرشوط اجلوهرية األساسية" ،كام متردت عليه أيضا حمكمة االستئناف بتونس يف قرار
صادر يف  26جوان/حزيران  952014عندما متسكت بﺄن "اعتبار اختالف الدين مانع من موانع
اإلرث ال تﺄثري له عىل إقرار احلرية الدينية ضمن الترشيع التونﴘ وال تضارب وال تقاطع بينهام".

M. GHAZOUANI, « 100 jugements d’adoptions internationales, éclairages sur une pratique éclairée du 93
tribunal cantonal de Tunis », in la diversité dans le droit, Mélanges en l’honneur de la Doyenne Kalthoum
Meziou Dorai, Centre de publication universitaire, 2013, p. 389.

 94ﻏري منشور.
 95ﻏري منشور.
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 Åوما زال من القضاة من يرفﺾ أصال فكرة التبني ويصل به األمر حتى إىل استعامل
الدستور وما جاء بالفصل  47حول حق الطفل يف رعاية والديه لريفﺾ التبني بدعوى أنه
"من األسلم واألقرب لروح الترشيع والدستور حماولة تﺄطري األم العزباء عوض انتزاع
متر ﲠا ،وتوفري سبل العيﺶ الكريم هلا والبنها واإلحاطة ﲠا
ابنها منها يف ﻇرفية حساسة ّ
بام قد جيدي مستقبال وينعكس عىل نفسية الطفل الذي سيعلم إن عاجال أو آجال بعد تبنيه
أنه ابن زنا ومتبنى وهو ما سيؤثر ﴐورة عىل نفسيته[ .لذلك يكون] مطلب التبني ليس
يف مصلحة الطفل ،وحقه يف العيﺶ مع والدته الطبيعية".96
لذلك فإن خري وقاية من خماطر الﱰاجع هو أن يلتزم القاﴈ بالتوزيع الدستوري لالختصاص
املرشع ،لكن
الذي يمنعه من وضع القيود عىل احلقوق واحلريات و ُيلزمه باحﱰام تلك التي يضعها ّ
هذا األخري ﻏري مطلق اليدين يف مهمته.
الﻔقرة الﺜاﻧية  -ﻻ قيد إﻻ ﻋﻠﻰ الحق القاﺑل لﻠتقييد

اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫﻮ اﻟﺘﺎﱄ:

ﻫﻞ أن ﻛﻞ ﺣﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪه ؟ ﻫﻞ أن ﻛﻞ ﺣﻖ ﻳﻤﻜﻦ وﺿﻌﻪ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ؟
يبدأ الفصل  49من الدستور بالقول أنه "حيدّ د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات
املضمونة ﲠذا الدستور [ ،"]...وهي صياﻏة توحي بﺄن القانون يمكن أن يضع ضوابط عىل
تعززه قراءة باقي أحكام الدستور
احلقوق واحلريات مجيعها ،دون استثناء وال متييز ،وهذا االنطباع ّ
التي مل ترد فيها إشارة إىل ﴍوط متعلقة باحلقوق موضوع التقييد األمر الذي يوحي بعدم وجود
مفاضلة بينها .Hiérarchisation

يف احلقيقة وجب التمييز يف احلقوق واحلريات بني ما هو مطلق ،ﻏري قابل لالنتقاص ،ال يقبل
التقييد ،وبني ما هو نسبي ،يمكن تقييده ( .)Iوهو متييز جوهري جيب عىل القاﴈ الوقوف عليه
يتعني عليه أن يسلكه توصال إلجراء رقابة التناسب من
ألنه حيكم باقي املسار املنطقي الذي ّ
عدمها ،فإن ﻇهر أن احلق ينتمي لصنف احلقوق املطلقة فإن القاﴈ يكون ملزما بضامنه وذلك
تبني أنه حق نسبي فيمكن له مواصلة التمﴚ يف مراقبة
برفﺾ كل القيود التي قد ترد عليه ،أما إذا ّ
التقييد املوضوع عليه (.)II

 96حكم حمكمة ناحية مارث عدد  47بتاريﺦ  12فيفري/شباط ( 2014ﻏري منشور).

63

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

ﴍوط إعامل القاﴈ لرقابة التناسب

 -Iالتمييﺰ ﺑين الحقوق المطﻠقة والحقوق النﺴبية

جيب حتديد أساس هذا التمييز ( )1قبل البحث عن معيار له (.)2
 -1أساس التمييﺰ

ﻫﻞ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﻘﻮق اﳌﻄﻠﻘﺔ واﳊﻘﻮق واﻟﻨﺴﺒﻴﺔ؟
قوهتا ،إال أنه يمكن العثور عىل أساس
لئن مل يرد بالدستور متييز بني احلقوق واحلريات من حيث ّ
يتعني الرجوع إىل العهد الدويل للحقوق املدنية
هلذا التمييز يف القانون التونﴘ .وهلذا الغرض ّ
والسياسية لسنة  1966الذي صادقت عليه بالدنا سنة  ،1968فقد أجاز يف فصله الرابع للدولة
عندما تكون يف حالة هتديد لكياهنا أن تقوم بتقييد احلقوق واحلريات التي وقع ضامهنا إال ﳎموعة
منها ال يمكن أن يﺄﰐ عليها أي تقييد مهام كانت الظروف وهي:
المﻌددة
الحقوق المطﻠقة
ّ
ﺑالﻔﺼل  4من ﻋﻬد الحقوق المدﻧية والﺴياسية

اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة إﻻ ﺻﻮرة ﻋﻘﺎب اﻹﻋﺪام

ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﳊﺎ ﹼﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻣﺔ
ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﲆ ﺷﺨﺺ دون رﺿﺎه
اﻟﺮق واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
ﻣﻨﻊ ﹼ

ﻣﻨﻊ اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﴍﻋﻴﺔ اﳉﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ اﳉﺰاﺋﻲ إﻻ اﻷرﻓﻖ
اﳊﻖ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮﺟﺪان واﻟﺪﻳﻦ
لكن يبدو هذا احلل قابال للنقد ألنه يوحي بﺄن باقي احلقوق التي مل يستثنها الفصل  4هي
حقوق نسبية ،وهو ما يؤدي إىل نتائﺞ ﻏري مقبولة ،فمثال ال يتصور ،مهام كانت املربرات والظروف،
قبول استثناءات ملبدأ منع التمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي
السياﳼ أو ﻏري سياﳼ ،أو األصل القومي أو االجتامعي ،أو الثروة ،أو النسب.
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أﻗﺮت "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﳑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" ،وﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﲆ ﺿﲈن اﺣﱰام اﻟﻌﻬﺪ
وﻗﺪ ﹼ

وﺗﻔﺴﲑ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،أن ﺻﻨﻒ اﳊﻘﻮق اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻫﻮ أوﺳﻊ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻊ ﺣﴫه ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻋﺪﹼ دﻫﺎ اﻟﻔﺼﻞ  ،4ﻓﺎﻋﺘﱪت ﰲ

ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﲥﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أنﹼ :
« D’autres dispositions du Pacte ont été incluses dans la liste de celles auxquelles
il ne peut être dérogé parce qu’elles portent sur des droits dont la dérogation ne
peut jamais être rendue nécessaire par la proclamation d’un état d’exception (par
exemple, art. 11 et 18). De plus, la catégorie des normes impératives est plus étendue
que la liste des dispositions intangibles figurant au paragraphe 2 de l’article 4. Les
États parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte pour
justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives
du droit international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs,
des privations arbitraires de liberté ou l’inobservation de principes fondamentaux
garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocence »97.

بذلك يمكن القول أن التمﴚ املعتمد يف عهد احلقوق املدنية والسياسية ،رﻏم ما فيه من نقص،
فإنه يؤسس لفكرة وجود نواة صلبة من احلقوق واحلريات التي ال تقبل أي تضييق عليها ،وإن كان
ما ورد بالفصل  4ال يستغرق الفكرة برمتها فإنه يم ّثل نقطة االنطالق التي تؤسس للقول بوجود
صنف من احلقوق ال حتتمل بطبيعتها القيود.
لكن بقي التساؤل عن السبيل الذي يمكن به حتديد هذه احلقوق.

 -2مﻌيار التمييﺰ  :الحقوق المحمية ﺑقواﻋد آمرة لﻠقاﻧون الدولي الﻌام Jus Cogens

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﻣﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎن اﳊﻖ اﳌﻄﺮوح ﻣﻄﻠﻘﺎ أو ﻧﺴﺒﻴﺎ ؟
بحسب هذا املعيار ،يكون مطلقا كل حق حتميه أحد القواعد اآلمرة للقانون الدويل العام .وقد
وقع تعريف هذه القواعد يف اتفاقية فيينا حول قانون املعاهدات لسنة  1969التي صادقت عليها
بالدنا سنة  ،981971فبحسب املادة  53من هذا االتفاقية:
"ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻵﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ واﳌﻌﱰف ﲠﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﹼ
ﻛﻜﻞ ﻋﲆ أﳖﺎ اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﳚﻮز اﻹﺧﻼل ﲠﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻻﺣﻘﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ ﳍﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ".
97

Observation générale n° 29, États d’urgence (art. 4), parag., 11.

 98القانون عدد  21املؤرخ يف  25ماي/أيار .1971
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ككل أن يكون ّ
وليس املقصود باالعﱰاف بحق ما من املجتمع الدويل ّ
حمل إمجاع ،وإنام جيب أن
حيظى بقبول أﻏلبية واسعة.
وقد تبنّت هذا املعيار اللجنة األﳑية املعنية باحلقوق املدنية والسياسية يف تعليقاهتا العامة عىل املادة :994

« L’énumération des dispositions non susceptibles de dérogation figurant
à l’article 4 est liée – sans se confondre avec elle – à la question de savoir si
certaines obligations relatives aux droits de l’homme revêtent le caractère de
normes impératives du droit international ».

ﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس أﻗﺮت "اﻟﻠﺠﻨﺔ" اﻟﺼﺒﻐﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:100
أمﺜﻠة لحقوق مطﻠقة حﺴب الﻠﺠنة اﻷممية المﻌنية
ﺑالحقوق المدﻧية والﺴياسية

اﳊﻖ ﰲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ )اﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ(
ﻣﻨﻊ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ )ف (9
ﺣﻖ اﳌﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲢﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﻪ )ف (10
ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  :اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﺣﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ )ف (14
ﹼ
ﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﱪاءة ،ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ،ﻣﻨﻊ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺮﺗﲔ )ف (15
ﺣﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮب وﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ أو اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ )ف (20
ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺼﺎف اﻟﻔ ﹼﻌﺎل ﳊﲈﻳﺔ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )ف (2
وإعامال لنفس املعيار ،يمكن االعﱰاف بالصبغة املطلقة حلقوق أخرى وردت بالعهد وصارت
حتظى بقبول واسع عىل املستوى الدويل ،عىل ﻏرار:

 99الفقرة  11من التعليقات ،سلف ذكرها.
 100الفقرة  13من التعليقات ،سلف ذكرها.
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أمﺜﻠة لحقوق مطﻠقة أﺧرى

 أو اﻟﺮأي اﻟﺴﻴﺎﳼ، أو اﻟﺪﻳﻦ، أو اﻟﻠﻐﺔ، أو اﳉﻨﺲ، أو اﻟﻠﻮن،ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق
(2  أو اﻟﻨﺴﺐ )ف، أو اﻟﺜﺮوة، أو اﻷﺻﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ،أو ﻏﲑ اﻟﺴﻴﺎﳼ
(17 ﺣﺮﻣﺔ ﴍف اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻤﻌﺘﻪ )ف
(23 ﺣﻈﺮ اﻹﻛﺮاه ﰲ اﻟﺰواج )ف
(24 ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻀﲆ ﻟﻠﻄﻔﻞ )ف
 يمكن أن تنضاف إليه، يكون صنف احلقوق املطلقة صنفا مفتوحا متطورا،عىل هذا األساس
 وقد أكّدت املحكمة األوروبية حلقوق.حقوق جديدة بحسب تطور موقف املجتمع الدويل منها
اإلنسان عىل هذه الفكرة بمناسبة نظرها يف حق التقاﴈ بمعنى احلــق يف النفــاذ إىل القضــاء
:  فاعتربته من املبادئ األساسية للقانون املجمع عليها دوليا، « Le droit d’accès à un tribunal »
« Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un
juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus; il
en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice »101.

لكن صفة "املبدأ األساﳼ للقانون" ال ﲡعل من حق التقاﴈ حقا مطلقا ألنه حيتمل التنظيم
: مثل حصانة التقاﴈ عىل الصعيدين الداخﲇ والدويل،واالستثناءات
« La Cour a toujours jugé que le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article
6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu : il se prête à des limitations implicitement
admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État »102.

:وبالتايل تنتفي عن حق التقاﴈ الصفة اآلمرة عىل الصعيد الدويل
« La Cour observe que les garanties d’un procès équitable, et en particulier le droit
d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1, occupent une position centrale dans la
Convention [européenne des droits de l’Homme]. Comme la Cour l’a dit dans l’arrêt

GOLDER c. Royaume-Uni, 21 février 1975, parag., 35. 101
AL-DULIMI et MONTANA MANAGEMENT INC. c. Suisse, 21 juin 2016, parag., 129. 102

 من الدّ ستور49 دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل

67

ﴍوط إعامل القاﴈ لرقابة التناسب

Golder, […] « le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée
devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement
reconnus ». Toutefois, malgré leur importance, la Cour ne considère pas ces garanties
comme figurant parmi les normes du jus cogens en l’état actuel du droit international ».103

ومتى وقف القاﴈ عىل الطبيعة املطلقة أو النسبية للحق املطروح عليه ،فإن ذلك يستتبع نتائﺞ
جوهرية بالنسبة لباقي مراحل النزاع.
 -IIموقﻒ القاﺿي :الحق المطﻠق ﻻ يوﺿع في ميﺰان التناسب

طاملا أن احلق املطلق ال يقبل بطبيعته التقييد ،فإن دور القاﴈ يتوقف عند توفري احلامية الالزمة
له ،فال يمكن بوجه اخلصوص ملثل هذه احلقوق أن توضع يف ميزان التناسب.
حتصنها أحيانا من حماوالت تقييدها ،ونظريا قد تتﺄتى هذه القيود
لكن طبيعة هذه احلقوق قد ال ّ
املرشع ( )1أو من القاﴈ (.)2
من ّ
 -١القيود التﺸريﻌية

ﹺ
املرشع مباﴍة وبشكل رصيح عىل
هي صورة تكاد تكون نظرية إذ يصعب ّ
تصور أن ُيـ ﹾقـدم ّ
التضييق يف أحد احلقوق املطلقة.

لكن يمكن العثور عىل صورة حتمل تقييدا ﻏري مباﴍ حلق مطلق ،وهي صورة إثبات اجلرائم
إذا ما استوجب هذا اإلثبات تدخال عىل بدن املظنون فيه .فمثل هذا التدخل يستوجب احلصول
حرا وإال اعترب مساسا بحرمته اجلسدية بمثابة التعذيب واملعاملة
عىل رﴇ الشخص املعني رضاء ّ
املهينة .ويف هذا الصدد تعرضت "اللجنة األﳑية ملناهضة التعذيب" إىل طريقة إثبات جريمة ال ّلواط
املنصوص عليها بالفصل  230م.ج ،فكان موقفها التايل:

« Le Comité relève avec préoccupation que les relations consenties entre
personnes du même sexe sont pénalisées dans l’État partie [la Tunisie], et les
personnes soupçonnées d’être homosexuelles sont contraintes de subir un
examen anal, ordonné par un juge et réalisé par un médecin légiste, destiné à
prouver leur homosexualité. Malgré le droit de refuser cet examen, le Comité est
préoccupé par des informations affirmant que plusieurs personnes acceptent cet
examen sous la menace de la police arguant, entre autres, que le refus de donner
ibid, parag., 136. 103

68

اجلزء الثاين
leur consentement serait interprété comme une incrimination. Le Comité relève
aussi avec préoccupation des informations dénonçant des examens vaginaux,
parfois non consentis, pour prouver des actes sexuels, comme les rapports en
dehors du mariage et des actes de prostitution (art. 2 et 6).
les
les
ne
les

L’État partie devrait abroger l’article 230 du Code pénal, qui pénalise
relations consenties entre adultes du même sexe. Il devrait aussi interdire
examens médicaux intrusifs qui n’ont aucune justification médicale et
peuvent être consentis de manière libre et éclairée par les personnes qui
subissent et qui seront, de ce fait, poursuivies en justice »104.

اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺪﻋﻮ إﱃ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﳉﻨﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ
ﺣﺮ ﻣﻦ اﳌﻈﻨﻮن ﻓﻴﻬﻢ.
اﻹذن ﺑﺎﻟﻔﺤﻮص اﻟﴩﺟﻴﺔ وﻛﻞ ﻓﺤﻮص ﺑﺪﻧﻴﺔ أﺧﺮ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﲆ رﴇ ﹼ
مدعوا إىل احلكم عىل قيود عىل حقوق مطلقة ذات مصدر أجنبي:
تصور حاالت يكون فيها القاﴈ ّ
ويمكن أيضا ّ
 Åفهي حالة اﻟﻘﺎﴈ اﳌﺪﲏ يف النزاعات الدولية اخلاصة التي قد تطرح عليه إما تطبيق قانون
أجنبي ع ّينته قاعدة تنازع قوانني طبق الفصل  28من ﳎلة القانون الدويل اخلاص ،أو طلب
املكرسة بالفصلني
االعﱰاف بحكم أجنبي .ويف احلالتني فإن آلية "استثناء النظام العام"ّ ،
 11و  36من املجلة املذكورة تلزم القاﴈ بﺄن ال يقبل القانون أو احلكم األجنبيني الذين
يتضمنان مساسا باملبادئ األساسية للنظام العام الدويل التونﴘ.
 Åوهي حالة اﻟﻘﺎﴈ اﳉﺰاﺋﻲ ،حتديدا دائرة االهتام ،عندما تبدي الرأي يف طلب تسليم
ﳎرم 105لدولة أجنبية طبق الفصل  321م.ا.ج ،فهي مطالبة بالتحري يف توفر ﴍوط
التسليم ومنها أال يكون املطلوب تسليمه عرضة للتعذيب يف الدولة طالبة التسليم.106
 -2القيود القضائية

ﻇهرت لﻸسف حماوالت من بعﺾ املحاكم لفرض قيود عىل حقوق مطلقة :
 Åﻳﺘﻌﻠﻖ اﳌﺜﺎل اﻷول ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﳌﺮأة وﺣﺮﻣﺘﻬﺎ اﳉﺴﺪﻳﺔ ،فقد حاول قرار صادر عن حمكمة االستئناف
األول  2008وضع استثناء هلذه احلقوق املطلقة وذلك بإحياء
بالكاف يف  22ديسمرب/كانون ّ
حق الزوج يف تﺄديب زوجته ،فﺄعلن هذا القرار حرفيا أن "االعتداء بالعنف اخلفيف ال يمكن أن
يكون سندا مربرا للطالق للﴬر ﴐورة أنه يدخل يف باب تﺄديب الزوجة عىل فعل قد تكون
Comité contre la torture, Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Tunisie, parag. 41 et 42. 104

 105الفصل  321م.ا.ج.

 106الفصل  3من اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب والفصل  313ثالثا م.ا.ج.
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اقﱰفته يف حق زوجها"  .107وقد كان تصدي حمكمة التعقيب هلذا املوقف تصديا حازما عىل
كرس] ضامن كرامة اإلنسان وحرمته"
أساس "الفصل اخلامس من الدستور [[ ]1959الذي ّ
 ،108وهو ما حييل مباﴍة إىل فكرة الطابع املطلق هلذه احلقوق التي ال حتتمل أي استثناء.

Å

أﻣﺎ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﲏ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﲑ التي يبدو أن بعﺾ القضاة ال يعتربوهنا من احلقوق
وحتجر عليه خاصة إطالق
املطلقة التي متنع عىل القاﴈ التدخل يف الشﺄن اإليامين لﻸفراد
ّ
نعوت دينية عىل مواقفهم ومعتقداهتم .فبمناسبة النظر يف تتبع متهم من أجل مقال اعتربته
النيابة العمومية مسيئا لﻺسالم ،مل تر حمكمة االستئناف باملنستري ،يف قرار هلا  18جوان/
حزيران  ،1092012حرجا من نعت رأي املتهم بكونه "خروج عن كتاب اﷲ تعاىل وكفر باﷲ
ورسوله" ،وأكثر من ذلك اعتربت أنه "بإمجاع علامء املسلمني فإن تكذيب الرسول واالستهزاء
منه واالستخفاف بالقرآن الكريم إذا أتاها املسلم وهو عامل ﲠا يكون مرتدا خارجا عن دين
اإلسالم فإذا كان واعيا هلا يصبح زنديقا فيكون أشد سوءا يف املقام من املرتد".

ربام يدل هذان املثاالن ،أكثر من أي أمثلة أخرى ،عىل مدى عمق احلاجة إىل ترسيﺦ الوعي
بمفهوم احلقوق املطلقة وﴐورة متييزها عن احلقوق النسبية التي يمكن فقط حتديدها بقيود ،لكنها
بدورها قيود ﲣضع لرشوط دقيقة.
الﻔقرة الﺜالﺜة -ﻻ قـيـد دون مـوﺟـب

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳊﻖ اﳌﻄﺮوح ﻫﻮ ﺣﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﺪ ،ﺗﺄﰐ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ
واﳊﺮﻳﺎت إﻻ
ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ،أي ﻣﻮﺟﺒﻪ .وﻗﺪ أوﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻻ ﻳﻘﻊ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق
ﹼ
ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻋﺪﹼ دﻫﺎ وﻫﻲ  :ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ،أو ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ،أو
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ) .(Iواﻟﻘﺎﴈ ﻣﺪﻋﻮ ،ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،إﱃ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﲆ
اﺣﱰام ﻫﺬه اﻟﴩوط ﰲ ﳎﺎل ﺗﺪﺧﻠﻪ وإﱃ ﻋﺪم اﳋﺮوج ﻋﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﳊﴫي ).(II
 -Iتحديد الموﺟبات ()Identification

ّ
إن تقييد احلقوق واحلريات جيب أن متليه أحد الدواعي التي ضبطها وعدّ دها الفصل ،11049
وهي دواعي ترجع لسببني :إما ﲪاية ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ تتمثل يف األمن العام أو الدفاع الوطني أو
الصحة العامة أو اآلداب العامة ( ،)1وإما ﲪاية ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ وهي حقوق الغري (.)2
األول  ،2008ﻏري منشور.
 107قرار عدد  5547مؤرخ يف  22ديسمرب/كانون ّ
 108قرار عدد  34141مؤرخ يف  4جوان/حزيران ( 2009ﻏري منشور).
 109قرار عدد  1056مؤرخ يف  18جوان/حزيران ( 2012ﻏري منشور).

 110خالد املاجري" ،ضوابط احلقوق واحلريات  :تعليق عىل الفصل  49من الدستور التونﴘ" ،نرش املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،
تونس ،2017 ،ص 45 .وما بعدها.
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موﺟبات تقييد الحقوق
ﺣـﲈﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣـﺔ:
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﲪﺎﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ:
ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ

 -1حماية المﺼﻠحة الﻌامة

مكوناهتا بدقة ،وهي تتمثل حﴫا يف األمن العام والدفاع الوطني والصحة
ضبط الفصل ّ 49
وتعرب املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عن هذه العنارص بمصطلح
العامة واآلداب العامة.
ّ
111
"احلاجة االجتامعية القاهرة" " ،"Besoin social impérieuxواملالحﻆ يف العبارات التي
استعملها الفصل  49د ّقتها من خالل:
Å

Å

استبعاد مصطلح "النظام العام" :فاألمن والدفاع الوطني والصحة العامة واآلداب
املرشع
العامة هي من ّ
مكونات "النظام العام" يف مفهومه اإلطاري التقليدي العام .لكن ّ
الدستوري اختار عدم استعامل هذا املصطلح ملا فيه من عمومية كبرية تفتح الباب للتﺄويل
ومتحولة بحسب الظروف السياسية
الرحب ،فالنظام العام قد يﺄخذ مظاهر متعدّ دة
ّ
واالقتصادية واالجتامعية ،فوقع احلديث مثال عن النظام العام االقتصادي والنظام العام
االجتامعي والنظام العام العائﲇ والنظام العام األخالقي والنظام العام الديني وﻏريها.
مكوناهتا بدقة .لذلك اختار الدستور بد ّقة أربعة
وهي كلها مفاهيم مطاطة يصعب حتديد ّ
عنارص تشكّل النواة الصلبة للمصلحة العامة التي تربر تقييد احلقوق واحلريات.
استبعاد مصطلح "األخالق احلميدة" الشائع االستعامل ترشيعا 112وقضاء 113وتعويضه
يعرب فقط عن تغيري يف
بمصطلح جديد هو "اآلداب العامة" ،وهو اختيار جوهري ال ّ

CEDH, Handyside c/ Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23 ; parag.48. 111

"حيجر توزيع املناشري والنرشات والكتابات األجنبية املصدر أو ﻏريها التي من شﺄهنا تعكري
 112مثال الفصل  121ثالثا من املجلة اجلزائية الذي ّ
صفو النظام العام أو النيل من األخالق احلميدة وكذلك بيعها وعرضها عىل العموم ومسكها بنية تروجيها أو بيعها أو عرضها لغرض
دعائي" ،والفصل  226مكرر من نفس املجلة الذي "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا عىل
األخالق احلميدة أو اآلداب العامة باإلشارة أو القول أو يعمد علنا إىل مضايقة الغري بوجه ﳜل باحلياء" .والفصول  67و 77و 117و439
و 500و 544من الكتاب األول حول األحكام العامة يف ﳎلة االلتزامات والعقود.
 113حاولت املحكمة االبتدائية بتونس يف احلكم اجلناحي عدد  15885املؤرخ  3ماي/أيار ( 2012قضية فيلم  ،)Persépolisﻏري منشور،
تعريف األخالق احلميدة بﺄهنا "مشاعر الرشف ومبادئ االحتشام والذوق العام الداخل بوجدان املجتمع ،أي ﳎموعة القواعد واألحكام
املتعلقة باألخالق" .وقد اعتربت حمكمة االستئناف باملنستري يف قرارها عدد  1056املؤرخ  18جوان/حزيران ( 2012قضية جابر املاجري
وﻏازي الباجي) ،ﻏري منشور ،أن األخالق احلميدة هي "ﳎموعة من القواعد األخالقية واألعراف والتقاليد والتعاليم الدينية السائدة يف
املجتمع والتي ال جيوز خمالفتها".
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العبارات املستعملة وإنام حيمل أيضا أبعادا عميقة ألن "اآلداب العامة" هي مفهوم نسبيا
أكثر دقة وموضوعية وقابل للتحديد بﺄكثر رصامة من "األخالق احلميدة" التي حتمل
حكام قيميا يتﺄثر بسهولة بالقناعات الشخصية ملن يتوىل تقديرها.
ﻋﻮﺿﻪ
ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة" ﺻﺎر ﹸﻣﻠﻐﻰ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﹼ
ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.114
ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳉﻮﻫﺮي وذﻟﻚ ﺑﺤﺬف ﻋﺒﺎرة
�
ﹼ
"اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة" ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﺑﻌﺒﺎرة "اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ".
ﹼ
اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﲈل اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﺗﻐﻴﲑه ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ.
ﻳﺘﻌﲔ أﻳﻀﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ
�
ﹼ
وقد كان للجنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان فقه قضاء ﻏزير يف حتديد مفاهيم ومعاين
هذه املوجبات ،فاعتربت بالنسبة لتقييد احلقوق واحلريات ﲪاية لﻶداب العامة أن حتديد هذه
اآلداب العامة جيب أن يراعي تعدّ دية االختيارات وأال حتكمه نظرة واحدة وض ّيقة لﻸمور:
« Le Comité fait observer que la conception de la morale découle de
nombreuses traditions sociales, philosophiques et religieuses ; en conséquence,
les restrictions apportées […] pour protéger la morale doivent être fondées
sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique »115.
« Toute restriction de cette nature doit être interprétée à la lumière de
l’universalité des droits de l’homme et du principe de non-discrimination »116.

أما بالنسبة حلامية األمن العام ،فيجب أن ينحﴫ يف معناه الض ّيق:
« Il n’est pas généralement approprié de faire entrer dans le champ
d’application [des lois de protection de la sécurité nationale] des informations
qui concernent le secteur commercial, le secteur bancaire et le progrès
scientifique »117.

 114املالحﻆ أيضا أن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي صادقت عليه بالدنا منذ سنة  1968وصار أعىل مرتبة من القوانني الداخلية
يستعمل أيضا مصطلح "اآلداب العامة" ،لكن مل يقع مواءمة الترشيعات معه وﻇلت تشري إىل "األخالق احلميدة".

Observation générale n°. 22 : Le droit à la liberté de pensées, de conscience et de religion (art. 18), 30 juillet 115
1993, parag. 8.
Observation générale n° 34 - Article 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, 12 septembre 2011, parag. 32. 116

Ibid, parag. 30. 117
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 حماية حقوق الﻐير-2

 فقط حقوق اإلنسان التي حيميها، بحسب اللجنة األﳑية حلقوق اإلنسان،تعني حقوق الغري
:العهد أو القانون الدويل حلقوق اإلنسان
« Le terme « droits » vise les droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans le Pacte et
plus généralement dans le droit international des droits de l’homme ». […] Le terme « autrui
» vise d’autres personnes individuellement ou en tant que membres d’une communauté »118.

ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﳑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﳚﺴﺪ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﳑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻟﻐﲑ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﲠﺎ ﻛﻤﻮﺟﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﳊﺮﻳﺎت ﻳﻤﻜﻦ ذﻛﺮ
ﹼ
"اﻟﺮأي" اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﻟﺬي رﻓﻌﺘﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻣﺮأة ﻣﻨ ﹼﻘﺒﺔ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
 وﻗﺪ دﻓﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄن ﻫﺬا اﳌﻨﻊ ﳚﺪ.119ﻳﻤﻨﻊ إﺧﻔﺎء اﻟﻮﺟﻪ ﰲ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻮﺟﺒﻪ ﰲ ﴐورة ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﱰك وﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي وﻋﲆ أﺳﺎس
. وﻫﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻴﻬﲈ ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﻨﻘﺎب،اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ أﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ
: وﻗﺪ ردت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﱪرات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﹼ ﻣﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﲈ ﻳﲇ

« Le Comité fait observer que la protection des droits fondamentaux et des
libertés d’autrui suppose que soient identifiés les droits fondamentaux concrets qui
sont affectés ainsi que les personnes ainsi concernées. Les exceptions prévues au
paragraphe 3 de l’article 18 [protection des droits d’autrui] doivent être interprétées
strictement et ne pas être appliquées abstraitement. En l’espèce, le Comité fait
observer que le concept du « vivre ensemble » est très vague et abstrait. L’État partie
n’a défini aucun droit fondamental ou liberté concrète d’autrui qui seraient affectés
par le fait que certaines personnes évoluent dans l’espace public avec le visage
couvert, notamment des femmes portant le voile intégral. Il n’a pas non plus expliqué
pourquoi ces droits seraient affectés « de manière déloyale » par le port du voile
intégral et non par la dissimulation du visage dans l’espace public par de nombreux
autres moyens non visés par la loi. Le droit d’interagir avec n’importe quel individu
dans l’espace public et le droit de ne pas être troublé par le port du voile intégral par
d’autres personnes ne sont pas protégés par le Pacte, et ne pourraient donc constituer
des restrictions permissibles au sens du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte120 ».
Ibid, parag. 28. 118
Sonia Yaker c. France, 17 juillet 2018, parag. 8.10. 119
C’est nous qui soulignons. 120
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ﻣﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﴘ ﳊﲈﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ﻛﻤﻮﺟﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻧﴩ أﺣﺪ اﳌﻐﻨﲔ اﳌﺴﻤﻰ )"وﻟﺪ  ("XVأﻏﻨﻴﺔ ﻋﻨﻮاﳖﺎ "اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻛﻼب" .وﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻛﻠﲈﲥﺎ "اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
اﻟﲇ ﻃﻴﺤﻨﻲ أﻣﻮ ﻧﻮﻛﻠﻬﺎ اﳊﺸﻴﺶ ] [...اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻛﻼب وأﻧﺎ ﻧﻘﻮل اﻟﻨﺒﻴﺢ ﻣﻨﲔ ] [...ﰲ اﻟﻌﻴﺪ ﻧﺤﺐ ﻧﺬﺑﺢ ﺑﻮﻟﻴﺲ
ﰲ ﺑﻼﺻﺔ اﻟﻌﻠﻮش ] ."[...ﻓﻮﻗﻊ ﺗﺘﺒﻌﻪ وأدﻳﻦ ﺟﺰاﺋﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺬف اﻟﻌﻠﻨﻲ واﻟﺘﺠﺎﻫﺮ ﺑﲈ ﻳﻨﺎﰲ اﳊﻴﺎء
واﻟﺘﻌﺪي ﻋﲆ اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة .وﻗﺪ ردت ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﲆ ﲤﺴﻚ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻪ ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر ﳑﺎرﺳﺘﻪ
اﳊﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﱪر "اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ واﳌﺲ ﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺔ أو اﻋﺘﺒﺎر اﻵﺧﺮﻳﻦ".121
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن ﻫﺬه ﹼ

ﻳﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ وﺗﺄوﻳﻠﻪ.
اﳌﱪر ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ أﻻ ﹼ
وﻣﻬﲈ ﻛﺎن ﹼ
 -IIﺿرورة التﺰام القاﺿي ﺑالتﺄويل الض ّيق لموﺟبات التقييد

املرشع وحده معني بااللتزام بموجبات تقييد احلقوق واحلريات وعدم التوسع فيها ،وإنام
ليس ّ
القاﴈ أيضا معني بشكل مباﴍ وأساﳼ ﲠذا االلتزام بمناسبة تطبيقه وتفسريه للقوانني التي
حتمل قيودا للحقوق واحلريات.
وﳚﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻀ ﹼﻴﻖ ﻟﻠﻘﻴﻮد أﺳﺎﺳﻪ ﰲ :
� اﻟﻔﺼﻞ  540م.ا.ع اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺄن "ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ أو اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟﻘﺪر اﳌﺤﺼﻮر ﻣﺪة وﺻﻮرة".
� اﻟﻔﺼﻞ  541ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺄﻧﻪ "إذا أﺣﻮﺟﺖ اﻟﴬورة ﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎز اﻟﺘﻴﺴﲑ ﰲ
ﺷﺪﺗﻪ وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺄوﻳﻞ داﻋﻴﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ أﺑﺪا".
ﻋﲆ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﹸﳛ ﹼﺠﺮ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ :
� وﺿﻊ وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻏﲑ اﻟﺘﻲ ﻋﺪﹼ دﻫﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻮﺟﺒﺎت اﳌﺤﺪﹼ دة ﻧﺼﺎ.
�
ﹼ

ويف نفس اإلطار رأت جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان ما يﲇ:
« Des restrictions au droit sont permises dans deux domaines limitatifs seulement, qui
peuvent avoir trait soit au respect des droits ou de la réputation d’autrui soit à la sauvegarde
de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques »122.
« Le Comité fait observer que le paragraphe 3 de l’article 18 [ du Pacte relatif aux
motifs des restrictions aux manifestations de la religion] doit être interprété au sens strict
: les motifs de restriction qui n’y sont pas spécifiés ne sont pas recevables »123.
األول  ،2014ﻏري منشور.
 121قرار تعقيبي جزائي مؤرخ يف  15ديسمرب/كانون ّ
Ibid. parag. 21. 122

Observation générale no. 22, précitée, parag. 8. 123
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ﻏري أن العمل القضائي ُيظهر أمثلة توسع فيها القاﴈ يف فهم موجبات تقييد احلقوق واحلريات ( )2وحتى
خرج فيها عن املوجبات املحدّ دة (.)1

 -1أمﺜﻠة لقيود فرﺿﻬا القاﺿي دون موﺟب قاﻧوﻧي
المﺜال  - 1منع اﻻقتباس من القرآن

اﻻﻗﺘﺒﺎس ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﺳﺘﻌﺎرة ﳾء ﻣﻨﻪ وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﰲ ﺧﻄﺎب أدﰊ أو ﻟﻐﻮي أو ﻏﲑﳘﺎ .وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ
اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﰲ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻌﺠﺎﱄ ﺻﺎدر ﰲ  5أﻓﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  ،1242017ﻟﻄﻠﺐ أﺣﺪ ﻧﻘﺎﺑﺎت
اﻷﺋﻤﺔ ﺑﺈﻟﺰام وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺤﺬف ﲤﺎرﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﻋﺪم اﻋﺘﲈدﻫﺎ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺘﻌﻠﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺘﲈرﻳﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺘﺒﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن .وﻗﺪ اﻋﺘﱪت اﳌﺤﻜﻤﺔ أن "اﻟﺪوﻟﺔ راﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ" ][...
وﺗﻠﺘﺰم ] [...ﺑﺤﲈﻳﺔ اﳌﻘﺪﺳﺎت وﻣﻨﻊ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ" ﻟﺘﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ "ﻟﺌﻦ ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﻛﺘﺎب
اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ أو اﻻﻣﺘﻬﺎن أو ﲢﺮﻳﻒ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﻻ أن ﻣﻦ ﺷﺄن إﻧﺠﺎز اﻟﺘﲈرﻳﻦ اﳌﺪرﺟﺔ
ﺑﻪ وﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻌﲈل ﻟﻠﻘﺮآن ﻟﻐﲑ ﻣﺎ أﻧﺰﻟﻪ اﷲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻘﺪﹼ س وﲢﺮﻳﻔﻪ".
واﳌﻼﺣﻆ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﱂ ﺗﺮ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ ﻓﺼﻠﻪ اﻟﺴﺎدس اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﻔﺼﻞ
 49ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ اﳌﺸﻬﺪ .وﻣﻨﻊ اﻗﺘﺒﺎس ﲤﺎرﻳﻦ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻳﻤﺲ ﺣﺘﲈ ﻣﻦ ﻋﺪﹼ ة ﺣﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ .وﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻻ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻻ ﻋﲆ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻ
اﳊﺮﻳﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﹼ
اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﳊﲈﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ﻃﺎﳌﺎ أن اﻻﻗﺘﺒﺎس اﻟﻠﻐﻮي ﻛﺎن ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﱂ ﻳﻘﺼﺪ
ﻣﻨﻪ اﻹﺳﺎءة أو ﲢﻘﲑ دﻳﺎﻧﺔ اﻟﻐﲑ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﺮﺿﻪ
اﻟﻘﺎﴈ دون ﻣﻮﺟﺐ.
المﺜال  - 2منع محاﻛاة القرآن

ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪه .وﻗﺪ ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﰲ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﺻﺎدر ﰲ 14
ﻣﺪوﻧﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺎ واﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﳋﻄﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﴩﻫﺎ ﻧﺼﺎ
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ/ﲤﻮز  ،125 2020ﺑﺈداﻧﺔ ﹼ
ﺗﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة
ﻋﻨﻮاﻧﻪ "ﺳﻮرة ﻛﻮروﻧﺎ" ﳛﺎﻛﻲ آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ اﻋﺘﱪت اﳌﺤﻜﻤﺔ أن ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻛﺎة ﹼ
127
واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ ﺑﲔ اﻷدﻳﺎن واﻟﺴﻜﺎن 126وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .
 124ﻏري منشور.
 125ﻏري منشور.

املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة
 126وقع تﺄسيس هذه اإلدانة عىل الفصل  52من املرسوم عدد ّ 115
والنرش الذي ينص عىل أنه "يعاقب بالسجن من عام إىل ثالثة أعوام وبخطية من ألف إىل ألفي دينار كل من يدعو [ ]...إىل الكراهية بني
األجناس أو األديان أو السكان وذلك بالتحريﺾ عىل التمييز واستعامل الوسائل العدائية أو العنف أو نرش أفكار قائمة عىل التمييز العنﴫي".

 127وقع تﺄسيس هذه اإلدانة عىل الفصل  161من املجلة اجلزائية الذي ينص عىل أنه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعرشون
يشوه املباين أو اهلياكل أو الرموز أو ﻏري ذلك من األشياء املعدّ ة ملامرسة الشعائر الدينية".
دينارا كل من يتلف أو ﳞدم أو يفسد أو يعيب أو ّ
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ﳏﺎﻛﺎة اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﲏ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻋﺔ ،ﻓﻬﻮ أﺳﻠﻮب ﻟﻐﻮي ﻗﺪﻳﻢ وﺷﺎﺋﻊ ﻟﺪ اﻷدﺑﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء 128ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎم
اﳌﻔﴪ اﳌﺸﻬﻮر ،اﻟﺬي ﻗﺎل ﳏﺎﻛﻴﺎ ﺳﻮرة اﻟﻔﺠﺮ :
ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﹼ
ﹴ
ﻋـﻤـﺎ
ﻇﻠﲈ ﹼ
ﻗﺪ ﹸﺑﻠﻴﻨﺎ ﰲ ﻋﴫﻧﺎ ﺑﻘﻀﺎة * ﻳﻈﻠﻤﻮن اﻷﻧﺎم ﹰ
ﻳﺄﻛـﻠﻮن اﻟـﱰاث أﻛ ﹰ
ﲨــﺎ
ﻼ ﳌ ﹼﺎ * وﳛﺒﻮن اﳌـﺎل ﺣ ﹼﹰﺒـــﺎ ﹼ

اﳌﺤﺎﻛﺎة ﻫﻲ إذن ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،وﻻ ﳾء ﻳﱪر ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ
اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻏﺎب ﻫﻨﺎ ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ،ﻓﻜﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ دون ﺿﻮاﺑﻂ.
المﺜال  - 3منع الﺴﻔر إلﻰ القدس

ﰲ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﰲ  13ﻣﺎرس/آذار  ،2015ﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺴﻮﺳﺔ ﺑﻤﻨﻊ وﻛﺎﻟﺔ أﺳﻔﺎر ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ
129
وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﹼ
رﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس  .ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻗ ﹼﻴﺪت ﹼ
ﺗﱪر ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻤﺪﹼ ة ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ أو اﻟﺪﻓﺎع أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ.
ﳌﻨ ﹼﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﻏﻴﺎب أي دواﻋﻲ ﹼ

توسع فيﻬا القاﺿي في فﻬم موﺟباتﻬا
 -2أمﺜﻠة لقيود
ّ
المﺜال  - 1منع تﺠﺴيد الذات اﻹلﻬية

ﰲ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﺻﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  3ﻣﺎي/أﻳﺎر  ،1302012اﻋﺘﱪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ أن ﻋﺮض
ﴍﻳﻂ ﺳﻴﻨﲈﺋﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﲡﺴﻴﺪا ﻟﻠﺬات اﻹﻻﻫﻴﺔ ﲣﺎﻃﺒﻬﺎ ﻃﻔﻠﺔ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﳑﻨﻮع ﻳﻘﻊ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺟﺮﻳﻤﺘﻲ
ﻋﺮض ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻌﻜﲑ ﺻﻔﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم 131واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة.132

وﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳊﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ وﺣﺮﻳﺔ اﻹﺑﺪاع اﻟﻔﻨﻲ ﺣﺎوﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ ﺑﺤﲈﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
واﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﰲ ﻓﻬﻤﻬﲈ ﻣﻌﺘﱪة أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﲆ "ﻗﻮاﻋﺪ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﳐﺰون
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﺨﺰون
ﺛﻘﺎﰲ واﺟﺘﲈﻋﻲ أو ﻋﻘﺎﺋﺪي ﹸأﺻﺒﻐﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﻹﻟﺰام" .ﲠﺬا اﳌﻌﻨﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﲨﻴﻊ ﹼ
اﻟﺬي ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ ،ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﴏه اﳌﺘﻌﺪﹼ دة ،ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ .وﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻷن ﲡﺴﻴﺪ
اﻟﺬات اﻹﳍﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﺪرج ﰲ ﻋﻤﻞ ﻓﻨﻲ وﱂ ﹸﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ اﻹﺳﺎءة أو ﲢﻘﲑ دﻳﺎﻧﺔ اﻟﻐﲑ ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﻒ
أو اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ .ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة ﻟﻐﲑ اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﳞﺪﻓﺎن ﳊﲈﻳﺘﻬﺎ ،واﻧﺤﺮﻓﺖ ﲠﲈ ﻟﻔﺮض ﻗﻴﻮد ﻏﲑ ﻣﱪرة ﻋﲆ اﳊﺮﻳﺎت.

النص القرآين ” :سورتان“ من ”قرآن“ بريم التّونﴘ" ،منشور يف املوقع االلكﱰوين "األوان" :
 128أنظر مقال املنصف الوهايبي" ،يف حماكاة ّ
https://www.alawan.org

 129ﻏري منشور.
 130ﻏري منشور.

 131الفصل  121ثالثا من املجلة اجلزائية.
 132الفصل  226ثالثا من املجلة اجلزائية.
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اجلزء الثاين
المﺜال  - 2منع التﺸكيﻚ في الدين

ﰲ  18ﺟﻮان/ﺣﺰﻳﺮان  ،2012ﻗﻀﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﳌﻨﺴﺘﲑ ﺑﺴﺠﻦ ﺷﺎﺑﲔ ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات
ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻨﴩﳘﺎ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎ ﻋﻨﻮاﻧﻪ "وﻫﻦ اﻹﺳﻼم" .ﻓﺄداﻧﺘﻬﲈ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ اﻷﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة وﻧﴩ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﳖﺎ ﺗﻌﻜﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻹﺳﺎءة إﱃ اﻟﻐﲑ
ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل .وﻗﺪ رأت اﳌﺤﻜﻤﺔ أن "ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي ﳏﺪدة ﺑﺤﻖ اﻟﻐﲑ ﰲ اﺣﱰام ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ ودﻳﻨﻪ".
ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ ﻟﺘﻜﺴﻴﻪ ﺑﻌﺪا دﻳﻨﻴﺎ ،وﺣﺮي ﻫﻨﺎ اﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﻔﻘﻪ ﻗﻀﺎء
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﳑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ اﻋﺘﱪت أن :
�

�

ﺣﻖ اﻟﻐﲑ اﻟﺬي ﻳﱪر ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻣﻌ ﹼﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﳌﻌﱰف
ﲠﺎ ،133وﻻ وﺟﻮد ﻻ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳊﻖ اﺳﻤﻪ "ﺣﻖ
ﻣﻜﺮس ﻫﻮ اﳊﻖ ﰲ ﻣﻨﻊ ﻧﴩ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،واﻷﻣﺮان ﳐﺘﻠﻔﺎن.
اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﺣﱰام دﻳﻨﻪ" .ﻣﺎ ﻫﻮ ﹼ
ﻛﲈ ﺟﺰﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﳌﻨﺴﺘﲑ ،ﻓﻘﺮرت
ﻣﺎ ﻳﲇ :

« Les interdictions des manifestations de manque de respect à l’égard d’une

religion ou d’un autre système de croyances, y compris les lois sur le blasphème,
sont incompatibles avec le Pacte, sauf dans les circonstances spécifiques envisagées
au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte [appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la
violence]. Ces interdictions doivent en outre respecter les conditions strictes
énoncées au paragraphe 3 de l’article 19, et les articles 2, 5, 17, 18 et 26. Ainsi,
par exemple, il ne serait pas acceptable que ces lois établissent une discrimination
en faveur ou à l’encontre d’une ou de certaines religions ou d’un ou de certains
systèmes de croyance ou de leurs adeptes, ou des croyants par rapport aux noncroyants. Il ne serait pas non plus acceptable que ces interdictions servent à
empêcher ou à réprimer la critique des dirigeants religieux ou le commentaire de
la doctrine religieuse et des dogmes d’une foi »134.

ﱂ ﹸﻳﺮﻓﻊ ﻗﺮار ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﳌﻨﺴﺘﲑ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﳑﻴﺔ ،وﻟﻮ ﹸرﻓﻊ ﻻﻋﺘﱪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

فهذا املثال ّ
يدل عىل أن البون شاسع بني فهم القاﴈ "حلقوق الغري" كموجب لتقييد احلقوق
واحلريات وبني مفهومها كام ضبطته اللجنة األﳑية .والرهان يف هذه احلالة خطري ومتعدّ د األبعاد:
Sonia Yaker c. France, précité. 133
Observation générale n° 34, précitée, parag. 48. 134

77

دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

ﴍوط إعامل القاﴈ لرقابة التناسب

رهان الضامن الفعﲇ حلامية حقوق وحريات األفراد ،ورهان دور القاﴈ يف ضامن وفاء بالدنا
بالتزاماهتا الدولية يف ﳎال ﲪاية حقوق اإلنسان ،ورهان دور القاﴈ يف احﱰام علوية العهود
املكرسة بالفصل  20من الدستور ،ورهان حتقيق انسجام املنظومة القانونية التونسية ككل
الدولية ّ
حتى ال يعﱰﳞا انفصام بني الضامنات النصية واملامرسات القضائية الفعلية.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ أوﻛﺪ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ اﻧﺴﺠﺎم ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﳑﻲ ﰲ
ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ وﻣﻜ ﹼﺜﻔﺔ ﻟﻨﴩ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪ ﻋﻤﻮم
ﳎﺎل اﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﹼ
اﻟﻘﻀﺎة ﺑﻔﻘﻪ ﻗﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻷﳑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻓﻘﻪ ﻗﻀﺎء "ﻣﻠﺰم" ﻛﺈﻟﺰام ﻓﻘﻪ
ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﳍﻢ.
لكن حتى إن تﺄكّد توفر موجب ﴍعي للتقييد ووقع فهمه فهام صحيحا ،فإن ذلك ال يعني
أن التقييد هو ﴍعي ،فيجب إخضاعه ملراقبة أخرية تتمثل يف التثبت يف مدى تناسبه مع موجبه.
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واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻴﻪ )ﻟﺪاﻋﻲ ﲪﺎﻳﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺘﺄﻛﺪ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق
ﹼ
اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﳊﲈﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ( ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻞ
 49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺪﻋﻮه إﱃ إﺧﻀﺎع ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ إﱃ رﻗﺎﺑﺔ أﺧﲑة ودﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ
ﻣﻊ ﻣﻮﺟﺒﻪ.
فرقابة التناسب هي عبارة عن ميزان يضع القاﴈ يف أحد ك ّفتيه احلق أو احلرية موضوع النزاع
ويضع يف الكفة األخرى التقييد املﴬوب عليهام ،ثم يتﺄمل القاﴈ يف امليزان:
Å

Å

فإن ﻇهر أن التقييد مل يكن ﴐوريا أصال ،أو أنه مبالﻎ فيه لكونه ينسف احلق من
املرجوة ،حينها تثقل كفة
أساسه ،أو لكونه يتجاوز ما هو الزم لتحقيق املصلحة
ّ
امليزان التي حتمل التقييد ،فيختل امليزان ،وينعدم التعادل ،فريجح التقييد ،ويصبح
احلق مغلوبا ،وهي صورة عدم التناسب املثبتة لوجود انتهاك للحقوق واحلريات،
أما إذا ﻇهر أن التقييد كان فعال ﴐوريا ،ال ينال من جوهر احلق وإنام حيفظه بقدر
حفظه للمصلحة املحمية بالتقييد ،ويف حدود ما تستدعيه تلك احلامية ،فإن كفتي
امليزان تتوازنان وتتعادالن ،وهي صورة التناسب املثبتة لضامن احلقوق واحلريات.

ويف صورة علمية ،درج احلديث عن "اختبار التناسب" »  ،« Test de proportionnalitéفهو
عملية جيب عىل القاﴈ أن ُﳜضع هلا قيود احلقوق واحلريات للتﺄكد من ﴍعيتها ولتمييز السليم
عن املعيب منها.

وهذا االختبار هو من العمليات الشائعة واملﺄلوفة يف فقه قضاء املحاكم الدولية واللجان األﳑية
ومكوناته بد ّقة .ولئن كانت فكرة التناسب
فتم تفصيل وتوضيح مراحله
ّ
حلقوق اإلنسانّ ،135
املتجذرة قانونا وقضاء يف تونس ،وﻏريها من األنظمة املقارنة املشﱰكة التقاليد ،إالّ
ّ
من األفكار
أن العمل فيها باختبار التناسب ،عىل النّحو الوارد بالدستور وبالصيﻎ التي هيكلتها ون ّظرت هلا
املحاكم واللجان الدولية ،ما زال يف بداياته بصدد التشكّل.
ﻳﻄﻮر اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ :
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳊﺮي أن ﹼ
�
�

أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ وﺗﺮﻛﻴﺰا،
ﻣﺘﲈﺷﻴﺎ وﻣﻨﺴﺠﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺜﻠﲈ ﺳ ﹼﻄﺮﲥﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

مكونات اختبار التناسب (الفقرة األوىل) ونظامه اإلجرائي (الفقرة الثانية).
يتعني حتليل ّ
وهلذه الغاية ّ
 135أعاله ،ص 40 .وما بعدها.
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الﻔقرة اﻷولﻰ  -مك ّوﻧات اﺧتبار التناسب

رﺟﻮﻋﺎ إل اﻟﻔﺼﻞ  ،49ﻓﺈن ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺣﻖ أو ﺣﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ إﻻ إذا ﻛﺎن :
�
�
�

ﴐورﻳﺎ )،(I
ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻖ )،(II
ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻪ ).(III

ﻋﺪم اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ
ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻖ
ﻋﺪم ﲡﺎوز
ﻣﺎ ﻫﻮ ﴐوري

اﻟﴬورة

اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ

 -Iﺿرورة التقييد

يتمثل هذا الرشط يف أن يتﺄكد القاﴈ من أن تقييد احلق هو فعال أمر الزم ،ال بد منه ،ال يمكن
االستغناء عنه لتحقيق املصلحة املراد ﲪايتها ( .)1وإىل جانب ذلك ،اشﱰط الفصل  49أال حتيد
الﴬورة عن مقومات الدولة املدنية الديمقراطية (.)2
 -1مﻌيار تقدير الضرورة  :إما التقييد أو إﻫدار المﺼﻠحة

اﳊﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ اﲣﺎذه ﴐورﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﺗﻘﺪﻳﺮ إن ﻛﺎن ﺗﻘﻴﻴﺪ ﹼ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﱄ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺗﻘﺪﻳﺮ ﴍط اﻟﴬورة ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﺤﺚ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ :
�
�

اﳊﺮﻳﺔ ﻻزﻣﺎ وإﻻﹼ وﻗﻊ إﻫﺪار اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﳌﻄﻠﻮب ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ،
أن ﻳﻜﻮن ﺗﻘﻴﻴﺪ ﹼ
اﻧﻌﺪام ﻛﻞ ﺑﺪﻳﻞ آﺧﺮ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻘﻴﻴﺪي اﳌﻄﺮوح.

82

اجلزء الثالث

ﻟﺰوم اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ

اﻟﴬورة
اﻧﻌﺪام اﻟﺒﺪﻳﻞ

ويمكن ﲡسيد طريقة مراقبة مدى توفر ﴐورة التقييد من خالل أمثلة مستمدة من القيود التي
قد تفرض عىل احلرية الفردية يف صورهتا القصوى بحرمان الشخص منها (أ) ومن خالل بعﺾ
ﲡسدها التدابري التحفظية يف املادة املدنية (ب).
القيود التي ّ
أ -أمﺜﻠة لضرورة الحرمان من الحرية الﻔردية

أحيانا يكون احلرمان من احلرية أمرا ﴐوريا حتتّمه حاجة قاهرة تكون عرضة لﻺهدار إذا مل يقع
حريته ،وقد يكون هذا يف إطار:
حرمان الشخص من ّ
.i

ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻛﺈﺟﺮاء اﺣﱰازي ،ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻮان اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻔﺮض ﺣﺮﻣﺎن اﳌﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﹼ
138
137
اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﺻﻮرة اﻻﺣﺘﻔﺎظ 136أو ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻤﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪار اﳊﻜﻢ .
وقد أكّد الفصل  13مكرر م.ا.ج أن االحتفاظ ال يكون إال "يف احلاالت التي تقتضيها ﴐورة
البحث" ،ونص الفصل  84من نفس املجلة أن "اإليقاف التحفظي وسيلة استثنائية".
ويف هذا الصدد الحظت اللجنة األﳑية املعنية بحقوق اإلنسان ما يﲇ:

« La détention avant jugement ne doit pas être ordonnée en fonction de la
durée de la peine encourue mais doit être déterminée en fonction du critère
de nécessité. Les tribunaux doivent étudier la possibilité d’appliquer des
mesures de substitution à la détention avant jugement, comme la libération
sous caution, le bracelet électronique ou d’autres conditions, qui rendraient la
privation de liberté inutile »139.
 136الفصل  34م.ا.ج بالنسبة لوكيل اجلمهورية ،الفصل  13مكرر م.ا.ج بالنسبة ألعوان الرشطة واحلرس ،الفصل  12م.ا.ج بالنسبة حلاكم
الناحية ،الفصل  15بالنسبة للعمدة.
 137الفصول  78و  80و  84م.ا.ج بالنسبة حلاكم التحقيق ،والفصل  117م.ا.ج بالنسبة لدائرة االهتام.

 138الفصل  206م.ا.ج بالنسبة لﻺيقاف يف مادة اجلنح ،الفصل  202م.ا.ج بالنسبة لﻺيقاف يف مادة املخالفات من طرف حاكم الناحية.
Observation générale no 35- Article 9 (Liberté et sécurité de la personne), 23 octobre 2014, parag. 12. 139
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املرشع عىل تﺄكيد الطابع الﴬوري واالستثنائي لالحتفاظ من
لكن ما يلفت االنتباه أن حرص ّ
أعوان الضابطة العدلية واإليقاف التحفظي من حكّام التحقيق يقابله ﻏياب تا ّم ملثل هذا التﺄكيد
الصدد ينص الفصل  117م.ا.ج،
تقرره دائرة االهتام أو املحكمة ،ففي هذا ّ
بالنسبة لﻺيقاف الذي ّ
االهتام أن تصدر بطاقة إيداع"،
يف صياﻏة صادمة بمرونتها وعموميتها ،أنه "جيوز دائـام لدائرة ّ
تتعهد بﺄصل القضية تكون أعامل البحث فيها قد استُـكملت من
واملعلوم أن دائرة االهتام عندما ّ
طرف قاﴈ التحقيق ،وهو ما يعني انتفاء ركن التّلبس ملرور زمن عن ارتكاب اجلريمة وكذلك
عدم وجود خشية عىل سالمة البحث الذي انتهى مبدئيا ،ففي كثري من األحيان يكون قرار اإليقاف
من طرف دائرة االهتام قرارا مبنيا فقط عىل عدم مشاطرة موقف حاكم التحقيق بإبقاء املظنون فيه
بحالة رساح رﻏم تو ّفر أد ّلة جدّ ية عىل ارتكابه جريمة خطرية .وأكثر من هذا ،فقد ُفهم الفصل
 117املذكور عىل أنه جييز لدائرة االهتام إيقاف املظنون قبل تعهدها باألصل وحتى بمناسبة طعن
صادر عن املظنون فيه ذاته يف قرار احﱰازي اﲣذه ضده قاﴈ التحقيق مثل ﲡميد أمواله وحتجري
السفر عنه .140فيقصد املظنون فيه دائرة االهتام حرا وﳜرج منها مغلول األيدي.
يتعني عىل دوائر االهتام أالّ تكتفي بالفصل  117يف حدّ ذاته ألنه ﻏري منعزل عن سياقه
يف احلقيقة ّ
العام ،فيجب قراءته بالرجوع إىل الفصل  49من الدستور الذي يوجب عىل القاﴈ عدم تقييد
واحلريات إال عند الﴬورة.
احلقوق
ّ

 .iiإﺟﺮاءات ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻔﺮض وﺿﻊ ﻣﺮﻳﺾ ﰲ اﻹﻳﻮاء اﻟﻮﺟﻮﰊ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﺤﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو ﰲ اﳊﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ
ﺗﻮﻗﻴﺎ ﻣﻦ ﻋﺪو ﳏﺘﻤﻠﺔ.
نص الفصل  11من القانون عدد  83املؤرخ يف  3أوت/آب  1992املتع ّلق بالصحة العقلية أنه ال
فقد ّ
يمكن إيواء شخص مصاب باضطرابات عقلية يف املستشفى دون رضاه إال برشوط منها ثبوت أن حالته
الصحية متثل هتديدا لسالمته أو لسالمة ﻏريه .وأضاف الفصل  12أنه "عندما يقع إيواء شخص باملستشفى
دون رضاه جيب أن تبقى القيود املسلطة عﲇ حريته يف حدود ما تستلزمه حالته الصحية ومتطلبات عالجه".
كام جاء بالفصل  11من القانون عدد  71املؤرخ يف  27جويلية/متوز  1992املتعلق باألمراض
السارية أنه يمكن إصدار قرار باالستشفاء الوجوﰊ لغرض العزل االتقائي ضد املصاب بﺄحد
األمراض السارية وذلك إذا رفﺾ العالج املحدد له أو إذا سعى عمدا من خالل سلوكه إىل انتقال
املرض املصاب به إىل أشخاص آخرين.
وجاء بالفصل  3من املرسوم عدد  9املؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020املتعلق بزجر خمالفة منع
اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم
بفريوس كورونا "كوفيد –  "19أنه يمكن لوزير الصحة "حتديد ومراقبة إقامة األشخاص املصابني
أو املشتبه بإصابتهم بالفريوس طيلة املدّ ة ا ّلتي تستوجبها متابعة حالتهم الصح ّية وذلك سواء
باملؤسسات االستشفائية أو بغريها من الفضاءات ا ّلتي تعدّ ها السلط العموم ّية املختصة للغرض".
ّ
 140وهي صورة قرار دائرة االهتام بمحكمة االستئناف بتونس الذي كان موضوع طعن بالتعقيب ونقﺾ بالقرار عدد  96778املؤرخ يف 9
األول  ،2019ﻏري منشور.
أكتوبر/ترشين ّ
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 .iiiإﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﺗﻔﺮض وﺿﻊ ﺷﺨﺺ ﳞﺪﹼ د اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﲢﺖ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﱪﻳﺔ ،فجاء
بالفصل  5من أمر  26جانفي/كانون الثاين  1978أنه يمكن لوزير الداخلية أن يضع حتت اإلقامة
اجلربية أي شخص يعترب نشاطه خطريا عىل األمن والنظام العامني.
 .ivإﺟﺮاءات إدارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ متهيدا لتسليمه لدولة أجنبية 141أو إذا دخل الﱰاب التونﴘ بصفة
ﻏري قانونية أو يف انتظار تنفيذ قرار بطرده.142

احلرية اخليار الوحيد املوجود ملجاﲠة احلاجة القاهرة
يف مجيع هذه احلاالت يكون احلرمان من ّ
يفر أو يتلف وسائل اإلثبات أو يرتكب جريمة
املطروحة ،فإما االحتفاظ باملظنون فيه أو أنه ّ
سيﴬ بنفسه أو بمن يعﱰض سبيله
جديدة ،وإ ّما اإليواء الوجوﰊ للمصاب بمرض عقﲇ أو أنه
ّ
أو بام حييط به ،وإ ّما احلجر الصحي عىل املصاب بمرض معدي أو أنّه سينرش املرض املصاب به.

احلرية .فمثال يف التدابري االحﱰازية اجلزائية
وال يوجد خيار آخر وال بديل عن احلرمان من ّ
يكون الضامن املايل أو إلزام املظنون فيه بعدم مغادرة منطقة مع ّينة ﻏري كفيلني بضامن سالمة
البحث ،ويف حالة املصاب بعاهة عقلية يثبت أن اضطرابه بلﻎ درجة من ّ
الشدة صار فيها حميطه
العائﲇ عاجزا عن السهر عىل سالمته بحيث يصبح إيواؤه إيواء وجوبيا أمرا ال بديل له .بذلك
احلرية.
تتوفر الﴬورة التي تربر تقييد ّ
احلرية بقرار من القاﴈ أو حتت مراقبته لكونه
لكن يف مجيع احلاالت جيب أن يكون احلرمان من ّ
اجلهة املحايدة التي يمكنها تقدير مدى توفر ﴍط الﴬورة من عدمه.

ﻳﺘﻌﲔ:
ﻟﺬﻟﻚ ﹼ
 Åﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻗﺮارات اﻹﻳﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻔﺘﺢ
ﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎش أﻣﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﺪ اﺣﱰام ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﻟﴩوﻃﻬﺎ 143وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴬورة،
اﳌﴩع ﰲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل ﻟﺘﻼﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﻟﻘﺮار
 Åاﳌﻨﺎداة ﺑﺘﺪﺧﻞ ﹼ
144
اﻟﻘﺎﴈ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ،وﻫﻲ ﺻﻮر اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﻋﲆ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻦ  ،واﻟﻮﺿﻊ ﲢﺖ
اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﱪﻳﺔ ،واﻟﻮﺿﻊ ﲢﺖ اﳊﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﰲ إﻃﺎر ﻣﺮﺳﻮم  17أﻓﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن .2020

 141الفصل  318م.ا.ج.

 142الفصل  19من القانون عدد  7املؤرخ يف  8مارس/آذار  1968املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية.

األول  ،2019سبق ذكره.
 143قرار تعقيبي جزائي عدد  96778مؤرخ يف  9أكتوبر/ترشين ّ
 144الفصل  19من املجلة التﺄديبية واجلزائية البحرية "عند احلاجة يمكن للربان اعتقال املظنون فيه بصفة وقائية" .الفصل  :20إذا كان أول ميناء
ترﳼ به السفينة تونسيا فيجب رفع األمر للسلطة العدلية ،إذا مل يكن أول ميناء ترﳼ به السفينة تونسيا فإن السلطة البحرية (مدير البحرية
التجارية) أو الربان يبت يف مصري املظنون فيه مع مراعاة خمتلف الظروف وخاصة رحلة السفينة ويمكن له باخلصوص إيداعه السجن بصفة
حتفظية .الفصل  :22إذا ارتكبت جريمة من طرف الربان خارج البالد التونسية فإنه يمكن للسلطة البحرية (مدير البحرية التجارية) أن
تقرر سجنه بصفة مؤقتة أو إرجاعه إىل ميناء تونﴘ إذا اقتضت ذلك خطورة األفعال أو سالمة السفينة أو الركاب.
أنظر مقﱰحات "جلنة احلقوق واحلريات الفردية" حول هذه النقطة يف تقريرها املؤرخ يف جوان/حزيران .2018
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ب -مﺜال ﻋن ﺷرط الضرورة في التداﺑير التحﻔﻈية المدﻧية  :الدور الﺨ ّ
ﻼق لﻔقه القضاء

للدائن ،ضامنا الستخالص دينه ،احلق يف التحفﻆ عىل أموال مدينه ،وقد يﺄخذ هذا اإلجراء
شكل عقلة توقيفية عىل أموال املدين التي بني يدي الغري .145فهذه صورة لتقييد حق امللكية (منع
املدين من التﴫف يف ماله) ﲪاية حلقوق الغري (الدائن).

املرشع مل يشﱰط رصاحة ،يف تنظيمه هلذه العقلة ،أن تكون فعال ﴐورية ،وافﱰض أن
لكن ّ
ّ
كل دائن بدين ثابت حيتاج آليا حلامية دينه .لكن حاجة الدائن إىل العقلة التوقيفية ال تعني وجود
ﴐورة إلجرائها ،وهو ما أﻇهره الواقع.

ففي القضية التي كانت موضوع احلكم الصادر عن املحكمة االبتدائية بتونس يف  5جانفي/
كانون الثاين  ،1462016تو ّىل بنك ﴐب عقلة توقيفية عىل أموال مدينه املودعة بحساب بنكي ،وهو
إجراء يستجيب لكل ﴍوط الفصل  330م.م.م.ت نظرا لوجود دين ثابت بذمة املدين ﳑا جيعل
الدائن يف حاجة حلفﻆ دينه ،لكن املحكمة مل تكتف بام ورد بالفصل املذكور وأضافت ﴍطا آخر
هو ﴐورة العقلة:
ﺷرط ﺿرورة الﻌقﻠة التوقيﻔية ﻛقيد ﻋﻠﻰ حق المﻠكية
(حكم المحكمة اﻻﺑتدائية ﺑتوﻧﺲ المﺆرخ في  5ﺟاﻧﻔي/ﻛاﻧون الﺜاﻧي )2016

"ﺣﻴﺚ أن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﴈ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹذن ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﴫ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﴍط ﺛﺒﻮت اﻟﺪﻳﻦ
]اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﻟﻔﺼﻞ  330م.م.م.ت[ وإﻧﲈ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﻣﺪ وﺟﺎﻫﺔ اﻟﻌﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ
ﲨﻠﺔ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻨﺰاع وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﺷﱰاط اﳊﺼﻮل ﻋﲆ إذن اﻟﻘﺎﴈ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻹذن وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ أن اﻟﻌﻘﻠﺔ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﺳﺐ وﴐوري ﻓﻌﻼ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻦ.
ﻟﺘﺄﺳﺲ ذﻟﻚ
ﺣﻴﺚ ﻟﺌﻦ ﻻ ﺟﺪال ﰲ وﺟﻮد دﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ  330اﳌﺬﻛﻮر ﹼ
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ،إﻻ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺗﺮ ﰲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﱪﻳﺮ اﻹذن ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﻘﺮض ﺑﴬب ﻋﻘﻠﺔ
اﻟﺮﻫﻦ اﳌﻮ ﹼﻇﻒ ﻋﲆ ﻋﻘﺎر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳑ ﹼﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻘﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة إﺟﺮاء
ﺗﻮﻗﻴﻔﻴﺔ واﳊﺎل أن دﻳﻨﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﹼ
ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻻ ﺟﺪو ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻣﻲ إﱃ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ دﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻳﺘﻬﺪده ﺑﺎﻟﺘﻼﳾ.
ﺣﻴﺚ ﻃﺎﳌﺎ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻹذن ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﺔ ﻛﺎن إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ وﴐورﻳﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﻣﻮﺟﺐ
وﺗﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ".
ﻹﺑﻘﺎﺋﻪ ﹼ

 145الفصل  330م.م.م.ت  " :لكل دائن بدين ثابت أن جيري عن إذن [القاﴈ  ]...عقلة توقيفية حتت يد الغري بقدر ما يفي بخالص الدين
املطلوب من املبالﻎ املالية واملنقوالت التي يملكها هذا املدين أو يستحقها ولو كان استحقاقه هلا مقﱰنا بﺄجل أو معلقا عىل ﴍط".
 146حكم استعجايل عدد  59995مؤرخ يف  5جانفي/كانون الثاين  ،2016ﻏري منشور.
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املالحﻆ يف هذا احلكم أن :
Å

املحكمة مل تؤسس موقفها عىل الفصل  ،49لكن متشيها يم ّثل إعامال لرقابة التناسب
بجميع عنارصها ،أي وجود حق أساﳼ هو حق امللكية ﳑثال يف حق املدين يف التﴫف
بحرية يف أمواله ،لكن هذا احلق وقع تقييده بموجب عقلة وجدت تربيرها الظاهر يف ﲪاية
ﳎرد ادعاء الغري
حق الغري وهو الدائن لضامن استخالص دينه ،لكن املحكمة رأت أن ّ
ﲠذا احلق ال يكفي إلضفاء الرشعية عىل التقييد املفروض عىل حق املدين وإنام جيب أيضا
التثبت أن ﲪاية الغري هي فعال ﴐورية.
وكان من املستحسن أن ترجع املحكمة للفصل  49وتذكره أساسها حلكمها خاصة وأن
احلل الذي انتهت إليه هو ّ
ّ
حل خالق أضاف للنص الترشيعي ﴍطا مل يرد به.

 Åتولت املحكمة ،للتﺄكد من مدى توفر ﴐورة تقييد حق امللكية ،إعامل معيار البحث عن مدى
توفر بدائل بيد الدائن ،فالحظت أنه يتمتع برهن عىل عقار مدينه ،لذلك انتهت إىل أنه ال ﴐورة
ت ّربر متكينه من ضامن جديد يف ﻇل قيام الضامن األول .وهو حل حيقق التوازن بني حقوق
الطرفني إذ حيمي املدين من تعسف الدائن بمراكمة العقل عىل مدينه دون ﴐورة ت ّربرها.
اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﴬورة وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وإﻧﲈ ﳚﺐ أﻻﹼ ﺗﺘﺼﺎدم ﻣﻊ ﹼ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.
 -2الضرورة المق ّيدة ﺑمق ّومات الدولة المدﻧية الديمقراﻃية

واحلريات ملقتضيات الدولة
عندما أوجب الفصل  49من الدستور أن يستجيب تقييد احلقوق
ّ
املدنية الديمقراطية فإنه يكون قد اتّبع ما هو موجود يف جانب وجدّ د وابتكر يف جانب آخر :
�

�

أ ّما ﴍط عدم خمالفة تقييد احلريات ملبادئ الدولة الديمقراطية فهو ﴍط مﺄلوف ،سبق
نصت أنه "ال ﳜضع أي
تكريسه يف املادة  2.29من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عندما ّ
فرد ،يف ﳑارسة حقوقه وحرياته ،إال للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها ،حﴫا،
[ ]...رفاه اجلميع يف ﳎتمع ديمقراطي" ،كام ورد نفس الرشط يف عدّ ة مواد من العهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية( 147ب).
وأ ّما ﴍط عدم خمالفة تقييد احلريات ملبادئ الدولة املدنية فهو ﴍط ﻏري مﺄلوف ،ال نجد
له نظريا يف النصوص الدولية حلقوق اإلنسان ،فهو ميزة تونسية أتى ﲠا دستور ،2014
وما هذا الرشط الوارد بالفصل  49إال صدى ملا سبق اإلعالن عنه بالفصل  2من ّ
أن
"تونس دولة مدنية" ،فيكون حينئذ من الطبيعي أالّ يقع تقييد احلريات يف الدولة املدنية إال
للﴬورات التي تقتضيها الدولة املدنية (أ).

 147مثال املادة " : 21يكون احلق يف التجمع السلمي معﱰفا به .وال جيوز أن يوضع من القيود عىل ﳑارسة هذا احلق إال تلك التي تفرض طبقا
للقانون وتشكل تدابري ﴐورية ،يف ﳎتمع ديمقراطي [.]...
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أ -الضرورة التي تقتضيﻬا الدولة المدﻧية

من ﳑيزات الدولة املدنية أهنا ال تُع ّلق االعﱰاف باحلقوق وال تفرض الواجبات عىل أساس
الصدد بالفصل
اعتبارات دينية ،وال مت ّيز بني موطنيها عىل أساس معتقداهتم .بذلك فإن ما جاء يف هذا ّ
 49هو دعوة للقاﴈ بﺄن يمتنع عن فرض قيود دينية عىل احلقوق واحلريات ،لكن السؤال يطرح
أيضا عن املوقف الذي جيب أن يتخذه ﲡاه القيود الدينية التي بقيت موجودة يف النصوص الترشيعية.
 -iواﺟب القاﺿي اﻻمتناع ﻋن فرض قيود دينية ﻋﻠﻰ الحقوق والح ّريات
وحريات األفراد هي
يتعني بدءا التذكري بﺄن احلاالت التي وضع فيها القاﴈ قيودا دينية عىل حقوق ّ
ّ
بحرية الزواج بمنع زواج املرأة املسلمة من ﻏري املسلم ،واحلق يف املرياث
حاالت شهرية وكثرية ،وهي تتعلق ّ
بوضع مانع ديني حيرم ﻏري املسلم من مرياث املسلم ،واحلق يف احلضانة التي مل ُيقبل االعﱰاف ﲠا لﻸ ّم ﻏري
وحق التبني الذي وقع رفضه لغري املسلمني.148
املسلمة املقيمة باخلارجّ ،
لكن وجب التوضيح ّ
أن هذه الصور تندرج يف احلقيقة يف إطار الرشط املتعلق بمصادر قيود احلقوق
واحلريات إنام هو
واحلريات ،فالقاﴈ الذي يفرض قيدا دينيا مل يرد رصاحة بالقانون عىل أحد احلقوق
ّ
ّ
املؤهل دستوريا لوضع الضوابط .بالتايل ّ
فإن
يعتدي عىل االختصاص الترشيعي الذي جيعل القانون وحده ّ
للصفة "املدنية" بقدر ما ّ
األمثلة املذكورة ال ّ
تدل عىل قيود ﻏري مقبولة من أساسها لكوهنا
تدل عىل قيود فاقدة ّ
خمتصة.
صادرة عن سلطة ﻏري ّ
لك ّن األمثلة املذكورة تبقى ذات فائدة من حيث مزيد توجيه القاﴈ إىل االبتعاد عن ّ
كل تﺄويل للنصوص
الترشيعية من شﺄنه التمييز بني املتقاضني عىل أساس اختياراهتم الدينية.

 -iiالقاﺿي والقيود التﺸريﻌية ذات الﺼبﻐة الدينية ﻋﻠﻰ الحقوق والح ّريات
تضمن تقرير "جلنة احلقوق الفردية واملساواة" 149قائمة يف القواعد الترشيعية التي تتضمن قيودا دينية
ّ
عىل احلقوق واحلريات ،وليس املقصود هنا القواعد التي ﲡد مصدرها املا ّدي يف احللول الدينية لكنّها تنطبق
بغﺾ النّظر عن ديانتهم ،مثل قواعد املرياث ،وإنّام املقصودة هي
عىل مجيع األشخاص املشمولني يف نطاقها ّ
يصح
معني ،ومثال ذلك ما ورد بالفصل  575م.ا.ع من أنّه "ال
ّ
القواعد التي تستهدف رأسا املنتمني لدين ّ
يصح التوكيل []...
حجر الرشع بيعه" ،والفصل  1107من نفس املجلة القاﴈ بﺄنّه "ال
ّ
بني املسلمني ما ّ
إذا كان عىل أمر خمالف للقانون أو لﻸصول الرشعية [ ،]...وكذلك فصلها  1253الذي ورد به أنه "تبطل
الرشكة بني املسلمني إن كان متع ّلقها ﳑنوعا ﴍعا [."]...
 148أنظر اجلدول بالصفحة .60

 149الواقع إحداثها بموجب األمر الرئاﳼ عدد  111املؤرخ يف  13أوت/آب  2017والتي قدمت تقريرها إىل رئيس اجلمهورية يف  8جوان/
حزيران .2018
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ومن هذه القواعد أيضا الفصل  317من املجلة اجلزائية الذي يعاقب بالسجن  15يوما وبخطية ّ
كل من
" ُيـناول مرشوبات كحولية للمسلمني".

ال شك أن مجيع هذه القواعد هي خمالفة للفصل  49من الدستور ألهنا حتمل حلوال متييزية بني املواطنني
واحلريات ال مكان هلا يف الدولة املدنية التي ال
عىل أساس اعتبارات دينية ولكوهنا تﴬب قيودا عىل احلقوق
ّ
ترشع بحسب معتقدات األفراد.
ّ
لكن امللفت لالنتباه أنه ال يمكن العثور يف فقه القضاء ،منذ بداية االستقالل ،عىل تطبيقات للفصول
نصا دون أن يكون هلا أثر
املذكورة حتى أنّه يمكن القول بﺄهنا من األحكام املهجورة التي بقيت موجودة ّ
أي من املحاكم من تلقاء
متسك بتلك القواعد ذات الصبغة املدنية ،كام مل تثرها ّ
فعال .فال أحد من املتقاضني ّ
نفسها بام ّ
يدل عىل نفي فقه القضاء صبغة النظام العام عنها ،كام ال علم ألحد بﺄن النيابة العمومية يف جهة ما
بادرت يوما ما بإثارة تتبع جزائي من أجل "جريمة" مناولة مرشوبات كحولية للمسلمني.

وعليه يمكن القول ّ
إن القاﴈ ،بإمهاله هلذه النصوص ،كان له دور ف ّعال يف إدخاهلا طي النسيان .لكن
يبقى االنتباه واجبا ألن تلك القواعد مازالت موجودة يف املنظومة القانونية التونسية ،وقد تظهر حماوالت
لتفعيلها ،حماوالت يمكن التصدي هلا بالفصل  49من الدستور الذي كﺄنّام صيﻎ ملنع االرتدادات إىل الوراء
حتى ال يوضع مستقبال تقييد إال إذا كان منسجام مع مبادئ الدولة املدنية الديمقراطية.
ب -الضرورة التي تقتضيﻬا الدولة الديمقراﻃية

واحلريات جيب تقديرها بالرجوع إىل مبادئ "الدولة الديمقراطية".
ﴐورة تقييد احلقوق
ّ

واملالحﻆ أن الفصل  49من الدستور قد أحلق صفة الديمقراطية "بالدولة" ،يف حني يتحدّ ث
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 150والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 151عن "املجتمع
الديمقراطي".
ويبدو أنه يوجد اختالف بني املفهومني لكون تﺄصيل الديمقراطية يف املجتمع يستوجب أكثر
جهد ووقت من إعالن تبن ّيها كﺄحد املبادئ التي تقوم عليها الدولة .إال أنّه ال ينبغي الوقوف عىل
هذا االختالف طاملا أن النصوص الدولية املذكورة قد وقع االعﱰاف ﲠا ،والقاﴈ ملزم بمراعاهتا.

وليس املقصود هنا فقط الديمقراطية يف معناها الشكﲇ الض ّيق الذي حييل إىل احلق يف املشاركة
يف إدارة الشﺄن العام والتنافس النزيه للوصول إليه عىل أساس التعددية السياسية ،وإنّام هي
الديمقراطية يف معناها املا ّدي الواسع بكل ما حتمله من قيم القبول باآلخر واحﱰامه مهام بلﻎ
االختالف معه ،والتعددية يف كل ﲡلياهتا ،تعددية اآلراء واألفكار ،والتسامح ،ونبذ املغاالة
والتطرف ،وكل مبادئ العيﺶ السلمي املشﱰك.
 150الفصل .29

 151الفصول  14و  21و .22
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ويمكن ﲡسيد الدور الذي يلعبه مفهوم "الديمقراطية" يف تﺄطري ما قد ُيفرض من قيود عىل
وحرية
احلقوق واحلريات من خالل مثالني أساال حربا كثريا ،يتعلقان بمفهومي اآلداب العامة (ّ )i
التعبري ( )iiيف املجتمع الديمقراطي.
ّ
محﻚ مﻔﻬوم المﺠتمع الديمقراﻃي
 -iﺿرورة حماية اﻵداب الﻌامة ﻋﻠﻰ
عديدة هي احلاالت التي يكون فيها القاﴈ أمام تقييد للحريات تفرضه األخالق واآلداب العامة ،مثل
جيرم توزيع كل ما من شﺄنه "النيل من األخالق احلميدة" ،152والفصل 226
الفصل  121ثالثا م.ج الذي ّ
مكرر الذي يعاقب كل من يعتدي علنا عىل "األخالق احلميدة أو اآلداب العامة" ،وهو ما يستدعي منه ّأوال
الوقوف عىل مفهومها.
وال شك أن ما ورد بالفصل  49من الدستور حول مراعاة مبادئ الديمقراطية عند تقدير ﴐورة تقييد
يطور القاﴈ فهمه هلا ،فتقدير ﲪاية اآلداب العامة ال يمكن أن
احلريات حلامية اآلداب العامة فيه دعوة ألن ّ
يكون نفسه يف املجتمع الديمقراطي ويف املجتمع الفاقد هلذه الصفة.
ولتجسيم هذا االختالف ،يمكن الرجوع إىل قرار صادر عن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سنة
 )HANDYSIDE( 1976الذي يمكن االستلهام منه لتع ّلقه بتفسري ّ
حل مطابق يف مضمونه مع ما ورد
بالدستور التونﴘ .فﺄوضحت املحكمة األوروبية ّ
أن مبادئ املجتمع الديمقراطي تعني االستعداد لقبول
حتى اآلراء التي تبدو صادمة:
« Son rôle de surveillance commande à la Cour de prêter une extrême attention
aux principes propres à une "société démocratique". La liberté d'expression constitue
l'un des fondements essentiels de pareille société, l'une des conditions primordiales
de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de
l'article 10 [protection de la sécurité nationale, de l’ordre et à la prévention du crime,
de la santé ou de la morale …], elle vaut non seulement pour les "informations" ou
"idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoﬀensives ou indiﬀérentes,
mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction
quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit
d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique" »153.

املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش واملرسوم عدد
 152مع املالحﻆ أن املرسوم عدد ّ 115
 116املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية االتصال السمعي والبﴫي وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي
والبﴫي ال يسمحان بتقييد احلريات التي ينظامهنا لسبب متعلق باآلداب العامة.

Aﬀaire HANDYSIDE c. Royaume-Uni, précité, parag. 49, c’est nous qui soulignons. 153
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:اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﻋﺘﱪت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ أن
«Schoolbook » ربر قرارا اﲣذته النيابة العمومية الربيطانية بحجز نسﺦ كتاب
ّ حفﻆ اآلداب العامة ي
: موجه لﻸطفال واملراهقني ملا فيه من مقاطع ذات مضمون فاحﺶ

�

« Il incombe à la Cour de rechercher si la protection de la morale dans une
société démocratique rendait nécessaires les diverses mesures prises contre le
requérant et le Schoolbook »154
« L'ouvrage contenait pour l'essentiel des informations de pur fait, en
général exactes et souvent utiles […]. Cependant, il renfermait également, […]
des phrases ou paragraphes que des jeunes traversant une phase critique de leur
développement pouvaient interpréter comme un encouragement à se livrer à
des expériences précoces et nuisibles pour eux, voire à commettre certaines
infractions pénales. Dans ces conditions, malgré la diversité et l'évolution
constante des conceptions éthiques et éducatives au Royaume-Uni les magistrats
anglais compétents étaient en droit de croire à l'époque, dans l'exercice de leur
pouvoir d'appréciation, que le Schoolbook aurait des répercussions néfastes sur
la moralité de beaucoup des enfants et adolescents qui le liraient »155.

ﲡريم العالقات املثلية بني الرشد برضاهم الذي كان منصوصا عليه بقانون إيرلندا الشاملية ال
: تتوفر فيه ﴐورة حفﻆ اآلداب العامة

�

« Sans contredit, une certaine réglementation pénale du comportement
homosexuel masculin, comme du reste d’autres formes de comportement sexuel,
peut se justifier comme "nécessaire dans une société démocratique". En la matière,
le droit pénal a pour fonction globale […] de préserver l’ordre et la décence
publics [comme] de protéger le citoyen contre ce qui choque ou blesse". Cette
nécessité d’un contrôle peut s’étendre même à des actes accomplis d’un commun
accord et en privé, notamment quand il s’impose […] de fournir des garanties
suﬃsantes contre l’exploitation et la corruption d’autrui, en particulier des
personnes spécialement vulnérables à cause de leur jeunesse, de leur faiblesse de
corps ou d’esprit, de leur inexpérience ou d’une situation de dépendance naturelle,
juridique ou économique spéciale". De fait, tous les États membres du Conseil
de l’Europe possèdent une législation en ce domaine, mais le droit nord-irlandais
Ibid., parag. 47. 154
Ibid., parag. 52. 155
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se distingue de celui de la grande majorité d’entre eux en prohibant indécence
grave entre hommes […] de manière générale et en toute circonstance. Une
fois reconnue la "nécessité" de légiférer pour prémunir des fractions données
de la société, de même que l’éthique de celle-ci dans son ensemble, il s’agit
en l’occurrence de rechercher si les dispositions incriminées du droit nordirlandais [qui incriminent l’homosexualité] et leur application restent dans le
cadre de ce que, dans une société démocratique, on peut estimer nécessaire
pour atteindre ces objectifs »156.
[…] Du point de vue de la proportionnalité, les conséquences dommageables
que l’existence même des dispositions législatives [qui incriminent
l’homosexualité] peut entraîner sur la vie d’une personne aux penchants
homosexuels, prédominent aux yeux de la Cour sur les arguments plaidant
contre tout amendement au droit en vigueur. L’accomplissement d’actes
homosexuels par autrui et en privé peut lui aussi heurter, choquer ou inquiéter
des personnes qui trouvent l’homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait
autoriser le recours à des sanctions pénales quand les partenaires sont des adultes
consentants »157.
Partant, les motifs avancés […] ne suﬃsent pas, malgré leur pertinence, à
justifier le maintien des règles juridiques litigieuses dans la mesure où elles ont
pour résultat général la prohibition pénale de rapports homosexuels auxquels se
livreraient en privé des hommes adultes capables d’y consentir. En particulier,
ni les attitudes morales envers l’homosexualité masculine en Irlande du Nord
ni la crainte qu’une atténuation de ces règles n’aboutisse à miner les valeurs
morales existantes ne permettent en soi une ingérence si étendue dans la vie
privée du requérant. "Dépénaliser" ne veut pas dire approuver, et la peur de
voir certains milieux tirer à cet égard des conclusions erronées d’une réforme
de la législation ne constitue pas une bonne raison de conserver celle-ci jusque
dans ses aspects injustifiables »158.

Aﬀaire DUDGEON c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, parag. 49. 156
Ibid. parag. 59. 157
Ibid. parag. 61. 158
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 وإنّام هو،ويتعني التﺄكيد أن املصدر األوروﰊ هلذه األحكام ال يعني أهنا ﻏري ذات فائدة للقاﴈ التونﴘ
ّ
 عىل ﻏرار، هو أيضا، وإنّام لكونه صار،مطالب باال ّطالع عليها ال فقط ملعرفة ما جيري عىل الصعيد املقارن
 واملعلوم.159 خاضعا لرقابة قضائية دولية من املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان،نظرائه قضاة الدول األوروبية
ّ
 فام ورد يف،أن املحاكم الدولية حلقوق اإلنسان تط ّبق مبادئ خمتلفة املصدر أحيانا لكنها ذات نفس املضمون
ّ  كام.عام ورد يف االتفاقية اإلفريقية
أن هذه املحاكم تط ّبق
ّ االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ال ﳜتلف جوهريا
.160 وكثريا ما ترجع الواحدة من هذه املحاكم لفقه قضاء األخرى.عهودا واتفاقيات أﳑية مشﱰكة

ولئن يس ّلم القاﴈ الدويل بﺄولوية القاﴈ الوطني يف تقدير مفهوم اآلداب العامة بالنظر الختالفه من
الصدد
ّ  ويف هذا، إالّ أنّه يفرض رقابة شديدة للتﺄكد من احﱰام هذا التقدير لرشط الﴬورة،دولة ألخرى
:ّقررت املحكمة األوروبية ما يﲇ
« On ne peut dégager du droit interne des divers États contractants une
notion européenne uniforme de la "morale". L'idée que leurs lois respectives se
font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l'espace, spécialement
à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde des opinions
en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de
leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux placées que le juge
international pour se prononcer sur le contenu précis de ces exigences comme
sur la "nécessité" d'une "restriction" ou "sanction" destinée à y répondre »161.
« [La convention européenne] n'attribue pas pour autant aux États contractants
un pouvoir d'appréciation illimité. […] la Cour a compétence pour statuer par un
arrêt définitif sur le point de savoir si une "restriction" ou "sanction" se concilie
avec la liberté d'expression […]. La marge nationale d'appréciation va donc de
pair avec un contrôle européen. Celui-ci concerne à la fois la finalité de la mesure
litigieuse et sa "nécessité". Il porte tant sur la loi de base que sur la décision
l'appliquant, même quand elle émane d'une juridiction indépendante »162.

ومثل هذه الرقابة س ّلطها القاﴈ الدويل وبﺄكثر شدّ ة عىل ﴍط الﴬورة بالنسبة للقيود التي تفرض عىل
.حرية التعبري
ّ
.42 . ص، أنظر أعاله159

:  أنظرا مثال حول رجوع املحكمة اإلفريقية لفقه قضاء نظريهتا األوربية160

Aﬀaire Tanganyika Law Society, the Legal and Human Rights Centre et Reverend Christopher R. Mtikila
c. Tanzanie, Recueil de jurisprudence de la cour africaine, vol. 1 (2006-2016), p., 34, spéc. parag. 106.2 ss.

HANDYSIDE, précitée, parag. 48. 161
Ibid. parag. 49. 162
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ّ
محﻚ مﻔﻬوم المﺠتمع الديمقراﻃي
 -iiﺿرورة تقييد حرية التﻌبير ﻋﻠﻰ
قد يكون القاﴈ مدعوا لتطبيق نصوص قانونية تضع قيودا عىل حرية التعبري تستجيب يف ﻇاهرها
ألسباب مرشوعة ،كحامية حقوق الغري وسمعته واعتباره ،لكنها يف احلقيقة ال تكون ﴐورية إذا ما وقع
النظر إىل املسﺄلة من منظار مستلزمات املجتمع الديمقراطي الذي يوجب قبول االختالف والنقد واالنتقاد
يف أبعد درجاته وخمتلف ﲡلياته كاهلجاء والسخرية والتهكم ،حتى وإن مل تكن مبنية عىل معطيات صحيحة.
ومن أمثلة النصوص القانونية التي يمكن أن تثري يف تطبيقها القضائي إشكاال بخصوص القيود التي
توصلت إليه جلنة األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان من فقه قضاء
حرية التعبري بالنظر إىل ما ّ
تضعها عىل ّ
حول هذه املسﺄلة ،يمكن ذكر ما يﲇ:

ﺟدول في الﺠرائم التي يمكن أن يﺜير تطبيقﻬا القضائي إﺷكاﻻ
ﺑﺨﺼوص ﺿرورة تقييد ح ّرية التﻌبير
الﻔﻌل

الﻌقاب

موقﻒ الﻠﺠنة اﻷممية لحقوق اﻹﻧﺴان

المرﺟع

ف 67 .م.ج

إتيان أمر موحـﺶ ضـد رئيـس
الدولة

سجن  3أعوام وخطية
 240د

ف 125 .م.ج

هضم جانب موﻇف عمومي أو
شبهه بالقــول أو اإلشــارة حــال
مباﴍتــه لوﻇيفتـه أو بمناسبة
مباﴍهتا

سجــن عــام وخطيـة
 120د

ف 126 .م.ج

هضم جانب موﻇف من النظام
العديل باجللسة

سجن عامني

ف 128 .م.ج

نسبــة أمــر ﻏري قانوين ملوﻇـف عمومي
أو شبهــه يكــون متعلقـا بوﻇيفتــه دون
االدالء بام يثبت صحة ذلك

سجــن عامني وبخطية
 120د

ف 129 .م.ج

هتك العلم التونﴘ أو األجنبي

سجن عامني

ف 245 .م.ج

نسبة أمر لدى العموم فيه هتك اعتبار
هيئة رسمية

سجــن ستــة أشهــر
وخطية  240د

ف  53مرســــوم
الصحافة

النيــل من الشعائــر الدينيــة
ّ
املرخص فيها

خطية تصل إىل  2000د

« Dans le cadre du débat public
concernant
des
personnalités
publiques du domaine politique
et des institutions publiques, le
Pacte accorde une importance
particulière à l’expression sans
entraves. Par conséquent, le simple
fait que des formes d’expression
soient considérées comme insultantes
pour une personnalité publique
n’est pas suﬃsant pour justifier une
condamnation pénale, même si les
personnalités publiques peuvent
également bénéficier des dispositions
du Pacte. De plus, toutes les
personnalités publiques, y compris
celles qui exercent des fonctions
au plus haut niveau du pouvoir
politique, comme les chefs d’État ou
de gouvernement, sont légitimement
exposées à la critique et à l’opposition
politique. Par conséquent, le Comité
s’inquiète de lois régissant des
questions telles que le crime de lèsemajesté, le desacato (outrage à une
personne investie d’une autorité),
l’outrage à l’autorité publique,
l’oﬀense au drapeau et aux symboles,
la diﬀamation du chef de l’État,
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ف  55مرسوم الصحافة

الثلب (ادعاء أو نسبة ﳾء ﻏري
صحيح بصورة علنية من شﺄنه أن
ينال من ﴍف أو اعتبار شخص
معني)

خطية تصل إىل  2000د

ف  87م .املرافعــات
والعقوبات العسكرية

التحريﺾ عىل النفرة من اخلدمة
العسكرية

سجن إىل  3سنوات

ف 91 .م .املرافعات
والعقوبات العسكرية

حتقري العلم أو اجليﺶ واملس من
كرامته أو سمعته أو معنويته

سجن إىل  3سنوات

et la protection de l’honneur des
fonctionnaires et personnalités publiques,
et la loi ne doit pas prévoir des peines
plus sévères uniquement en raison de
l’identité de la personne qui peut avoir
été visée. Les États parties ne doivent
pas interdire la critique à l’égard
d’institutions telles que l’armée ou
l’administration »,
(Observation
générale n° 34, parag. 38).

وإن مل يكن املطلوب من القاﴈ ،عند عرض النصوص املذكورة عليه ،أن ُيقدم عىل مراقبة مدى
دستوريتها أو مدى مالءمتها ألحكام العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةّ ،إال ّ
أن من أوكد واجباته،
عند البحث يف أركان اجلريمة ،مراقبتها عىل ضوء ﴍط الﴬورة ومستلزمات النظام الديمقراطي ،فمثال
نسبة أمور ﻏري صحيحة إىل رئيس اجلمهورية قد يبدو من قبيل إتيان أمر موحﺶ ﲡاهه ،لكن هذا ال يكفي
وحده للتﴫيح بثبوت اإلدانة إذا ما أخذنا بعني االعتبار مقتضيات الدولة الديمقراطية التي تستدعي أن
يكون املسؤولون فيها عىل قدر عال من التسامح ورحابة الصرب لتقبل كل املواقف حتى وإن ﻇهرت أهنا
عدوانية طاملا أهنا مل تصل إىل حدود الشتم.
ويمكن للقاﴈ هنا أيضا االستئناس برأي اللجنة األﳑية حلقوق اإلنسان عندما اعتربت ما يﲇ:
« À tout le moins dans le cas des commentaires au sujet de figures publiques,
il faudrait veiller à éviter de considérer comme une infraction pénale ou de
rendre d’une autre manière contraire à la loi les déclarations fausses qui ont été
publiées à tort, mais sans malveillance. Dans tous les cas, un intérêt public dans la
question objet de la critique devrait être reconnu comme un argument en défense
[…]. L’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée »163.

حرية التعبري ،يمكن االستشهاد بقرار بليﻎ صادر عن "املحكمة
ولتجسيم طريقة تقدير ﴍط ﴐورة تقييد ّ
االفريقية حلقوق اإلنسان" سنة  ،2014164وقد متثلت وقائعه يف تظلم صحفي من دولة بوركينا فاسو من
حكم بسجنه من أجل ثلب وكيل اجلمهورية ،وقد اعتُرب ثلبا ما ورد بثالث مقاالت صحفية عناوينها:

Observation générale n° 34, parag. 47. 163
LOHE ISSA KONATE C. BURKINA FASO (2014), Recueil de jurisprudence de la Cour africaine, 164
Volume 1 (2006-2016), Pretoria University Law Press, 2019, p. 324.
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دليل القاﴈ العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور

إعامل القاﴈ لرقابة التناسب
�

« Contrefaçon et trafic de faux billets de banque - Le Procureur du Faso, 3
policiers et un cadre de banque, parrains des bandits »,

�

« Le Procureur du Faso : un torpilleur de la justice ».

�

« Déni de justice - Procureur du Faso : un justicier voyou ? »

ّ ورﻏم ما يبدو يف ﻇاهر ما وقعت نسبته لوكيل اجلمهورية من عبارات صادمة إال
أن املحكمة اإلفريقية
ّ خلصت إىل
:أن إدانة وعقاب الصحفي قد م ّثال تقييدا ﻏري ﴐوري حلريته يف التعبري
« Dans son appréciation de la nécessité des limitations apportées à la liberté
d’expression par l’État défendeur aux fins de protéger l’honneur et la réputation
d’autrui, la présente Cour estime […] nécessaire de tenir compte de la fonction de
la personne dont les droits sont à protéger ; en d’autres termes, la Cour considère
que son appréciation de la nécessité de la limitation doit nécessairement varier
selon que cette personne est une personnalité publique ou non. La Cour estime
que la liberté d’expression dans une société démocratique doit faire l’objet d’un
degré moindre d’interférence lorsqu’elle s’exerce dans le cadre de débats publics
concernant des personnalités du domaine public. Par conséquent, comme
la Commission [africaine des droits de l’Homme et des peuples], « ceux qui
assument des rôles publics de premier plan doivent nécessairement être prêts à
faire face à des critiques plus importantes que celles que peuvent subir de simples
citoyens, autrement tout débat public ne serait plus possible »165.
« La Cour considère qu’il ne fait aucun doute qu’un Procureur de la République
est une « personnalité publique » ; à ce titre, un procureur de la République est
plus exposé qu’un individu ordinaire et est susceptible de faire l’objet de critiques
plus nombreuses et plus sévères. Un degré plus élevé de tolérance étant attendu de
sa part, la législation des États parties à la Charte et au Pacte en matière d’atteinte
à l’honneur ou à la réputation de personnalités publiques, telles que les membres
du corps judiciaire, ne devrait donc pas prévoir de sanctions plus sévères que celle
relative aux atteintes à l’honneur ou à la réputation d’un individu ordinaire »166.

Ibid. parag. 155. 165
Ibid. parag. 156. 166
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:وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﺪد ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﻘﺮارﻳﻦ ﺻﺎدرﻳﻦ ﻋﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
 تعلق فيه األمر بإدانة القضاء الﱰكي لشخص من أجل نقده الالذع1672003 قرار صادر سنة
ّ للطابع املدين للدولة الﱰكية ودعوته لتطبيق الرشيعة وتﴫحيه بﺄن
كل طفل يولد من زواج
 وقد اعتربت املحكمة األوروبية أن هذه.مدين مربم لدى ضابط احلالة املدنية يعترب ابن زنا
 دون الدعوة الستعامل العنف،وﳎرد املناداة بإقامة نظام يعتمد الرشيعة اإلسالمية
ّ األقوال
 وإنام يتنزّ ل ذلك،حرية التعبري
ّ  ال يعترب "خطاب كراهية" يوجب تقييد،للوصول إىل هذه الغاية
 بذلك انتهت املحكمة األوربية إىل تﺄكيد انتهاك احلكم الﱰكي حلرية.يف إطار احلوار التعددي
.التعبري
ّ أدانت فيه املحكمة األوروبية موقف القضاء الفرنﴘ حلكم صدر ضد1682013 قرار صادر سنة
شخص من أجل جريمة إتيان أمر موحﺶ ضد رئيس اجلمهورية متمثل يف رفع الفتة عند مرور
 « وقد اعتربت املحكمة األوروبية أن اإلدانة ملCasse toi pov’con ». املوكب الرئاﳼ كُتب عليها
ّ تكن ﴐورية يف املجتمع الديمقراطي
: ألن

�

�

« Le requérant a choisi d’exprimer sa critique sur le mode de l’impertinence
satirique. Or, la Cour a souligné à plusieurs reprises que la satire est une forme
d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la
déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et
à agiter. C’est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute
ingérence dans le droit d’un artiste – ou de toute autre personne – à s’exprimer
par ce biais »169.
« Sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le
requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un eﬀet dissuasif sur les interventions
satiriques concernant des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle
très important dans le libre débat des questions d’intérêt général sans lequel il
n’est pas de société démocratique »170.

GÜNDÜZ c. TURQUIE, 13 novembre 2003, parag. 48 ss. 167
EON c. France, (Requête no 26118/10), 14 mars 2013. 168
Ibid., parag. 60. 169
Ibid., parag. 61. 170
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إعامل القاﴈ لرقابة التناسب
ويف تونس ،أصدرت املحكمة االبتدائية ببن عروس يف  23جويلية/متوز ( 2020قضية جالل بن
بريك)171حكام قىض بسجن كاتب لتﴫحيات أدىل ﲠا يف قناة تلفزية 172اعتربت ثلبا 173ونسبة أمور ﻏري
حقيقية 174للقضاة بمناسبة قضية شدّت انتباه ال رأي العام لتعلقها بإيقاف أحد املﱰشحني لالنتخابات
الرئاسية .و ّ
الالفت يف تعليل املحكمة حلكمها أهنا مل تتناول املوضوع ال من زاوية حرية التعبري وال من
احلرية وكيفية تقديرها ،وص ّب ت كل اهتاممها عىل حتليل أركان اجلريمتني موضوع التتبع
زاوية ض وابط هذه ّ
حتليال فنيا ضيقا دون أن تتساءل عن حدود حرية التعبري بخصوص امل واقف من القضاء والقضاة يف الدول
الديمق راطية ،فهل أن القضاء هو شﺄن خاص بالقضاة ينبغي التشدد يف ﲪايته أم هل هو شﺄن ﳎتمعي عام
وجب توسيع حدود نقده ؟ وما يمكن أن تكون عليه حدود هذا النقد؟ وهل أن سري الدولة الديمق راطية
يمس به؟
يتﺄذى حقا من انتقاد القضاء وجيعل من الﴬوري حتجري كل قول ّ
لكن حتى بعد أن يتﺄكد القاﴈ من ّ
يتعني عليه املرور
احلرية هو أمر ﴐوري ،فذلك ال يكفي ،وإنام ّ
أن تقييد ّ
إىل مرحلة أخرى يقوم فيها بالتثبت يف ّأال يكون التقييد عىل درجة من املبالغة إىل درجة إف راغ احلق من معناه.

 -IIﻋدم المﺴاس ﺑﺠوﻫر الحق موﺿوع التقييد

اقتىض الفصل  49من الدستور أن تقييد احلقوق واحلريات جيب أن ال ينال من جوهرها،
احلرية ،وجيب أن تبقى
ومعنى هذا أن القيود ،بصفتها استثناءات ،جيب ّأال تطغى عىل مبدأ احلق أو ّ
يف احلدود التي ّبررت وضعها ،فإن طغت االستثناءات تالشى املبدأ وصار فاقدا ملعناه.
ويمكن ﲡسيد هذه الفكرة من خالل أمثلة منها ما ُطرح ومنها ما قد ُيطرح عىل القاﴈ.

 -1مﺜال حكم الحﺠب الﺸامل لﻠمواقع اﻹﺑاحية

بتاريﺦ  26ماي/أيار  ،2011قضت املحكمة االبتدائية بتونس 175بإلزام الوكالة التونسية
لﻺنﱰنت "بحجب مجيع املواقع اإلباحية بشبكة اإلنﱰنت" لﻸسباب التالية:
إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﲈ ﻳﻤﻨﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﳌﺨ ﹼﻠﺔ ﺑﺎﻵداب و ﹸﻳﺒﻄﻞ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﺐ ﻏﲑ ﺟﺎﺋﺰ
"ﺣﻴﺚ ﹼ
ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻸﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة  ،ﻓﺄﺣﺮ ﺑﻪ أن ﻳﻤﻨﻊ إﺳﺪاء اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺧﻼق
وﻣﺴﺪي اﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺻﻮرة اﳊﺎل ﻫﻲ ]اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ[ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﰲ
اﳊﻤﻴﺪة ﹸ
 171احلكم عدد  ،2263ﻏري منشور.

" 172أنا يف وقت بن عﲇ قلت كان ثمة حاجة إذا عندي الثقة فيها يف الدنيا عمياء ،إال القضاء التونﴘ ،أنا نعرف قضاة كالكالب ﳞربوا بامللفات ...
هذايا اسمو [ذكر أسامء] ،كالكالب يفرون ،ﳞربوا ...واحد جيي يقﲇ أنو القضاء مستقل يف تونس ،وين ؟ كيفاش ؟ ما عمرو ما كان مستقل
ويستحيل إذا فمة مهنة ﻏري موجودة يف هذا البلد هو القضاء هو القاﴈ هو احلاكم والناس هذي الكلها كانت مﱰبية عند بن عﲇ [ ]...عيب
ناس ماتت وعملنا ثورة وثورة صفق هلا العامل ووقفت هلا الرجال باش يبقى القضاء مدجن وتابع وحيرك فيه معنتها سسمو أكا [".]...
املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش.
 173الفصل  55من املرسوم عدد ّ 115
 174الفصل  128من املجلة اجلزائية.

 175حكم استعجايل صادر عن املحكمة االبتدائية بتونس حتت عدد  99325بتاريﺦ  26ماي/أيار  ،2011ﻏري منشور.
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إﺳﺪاﺋﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﳋﺪﻣﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﻫﺬا
وﺗﻘﺎرروا ﺟﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺟﻴﻞ إﱃ أن
ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﹼ
اﺳﺘﻘﺮت ﹼ
ﹼ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﺘﹼﺤﺪ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﺣﻮﳍﺎ وﺗﹸﺸﻜﹼﻞ ﻗﺎﺳﲈ ﻣﺸﱰﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

ﺑﺄن ﰲ اﻷﻣﺮ ﺗﺪﺧﻼ ﰲ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻷﻣﺮ إﻧﲈ ﻳﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ إﺣﺪ ﺻﻮر
وﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻮل ﹼ
اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﲨﻬﻮر اﻟﻨﺎس ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻳﻀﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌ ﹼﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻞ ﻟﻌﻤﻮم اﳌﺠﺘﻤﻊ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﺘﴤ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺎرض اﳌﺎﻧﻊ واﳌﻘﺘﴤ ﻓﻴﻘﺪﹼ م
اﳌﺎﻧﻊ ودرء اﳌﻔﺎﺳﺪ أوﱃ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬا ﻋﲆ ﻓﺮض وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺔ ﰲ ﺗﺮك اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻟﺘﻠﻚ
ﻓﺘﻠﻮث ﺑﺮاءﲥﻢ وﻫﻢ ﻋﺪﻳﻤﻮ
اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻟﺘﻐﺮي اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ وﺗﻘﺘﺤﻢ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻢ ﹼ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻟﺪﳞﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻐﺚ واﻟﺴﻤﲔ.
وﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪﱄ ﻻزال وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻲ اﳊﺮﻳﺎت وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﺴﻂ ﲪﺎﻳﺘﻪ وﻳﺬود ﻋﻦ اﳊﺮﻳﺎت
ﻗﺮرﻫﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺜﻞ وﻗﻴﻢ وﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻲ ﲤﺎرس ﰲ ﻧﻄﺎق اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﹼ
اﺗﻔﻘﻮا ﻋﲆ ﻣﺮاﻋﺎﲥﺎ واﺣﱰاﻣﻬﺎ.

وﺣﻴﺚ إن اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﳍﺎ أن ﺗﺴﺪي ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ أن ﲢﺮص أن
ﺗﻜﻮن ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم.
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﻴﻌﺼﻢ
وﺣﻴﺚ إن اﻟﻘﻀﺎء اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﱄ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﳊﲈﻳﺔ اﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺄوﱃ ﺑﻪ وأﺣﺮ أن ﹼ
ﺗﺒﲔ ] [...أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪي
ﻗﻴﻢ وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ أﻓﺮاده وﻳﺼﻮﳖﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﻌﺪ أن ﹼ
ﳛﺼﻞ آﻻف اﳌﺮات ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﻊ ﻣﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ أﴐار ﺑﺪﻧﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ وﺳﻠﻮﻛﻴﺔ وﺣﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
وإن ﱂ ﺗﱪز ﺑﻌﺪ ﻓﺈن آﺛﺎرﻫﺎ ﺳﺘﱰاﺧﻰ ﺣﺘﲈ إﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إن ﺗﹸﺮك اﻷﻣﺮ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻪ ].[...
ﺗﻘﺮر أﻧﻪ ﻳﺘﺠﻪ ﺣﺠﺐ
وﺣﻴﺚ إن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ إﱃ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻲ وﺗﻘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﴬر ﹼ
ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ وﻟﻴﺲ ﻳﻘﺎل ﻫﻨﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻹﻧﱰﻧﺖ إﻻ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ زﻳﺎرة ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ أو ﲡﻬﻴﺰ
ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﳌﺆﻳﺪات
ﺣﺎﺳﻮﺑﻪ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ إذ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﺪ اﻟﺮاﺷﺪ إﱃ اﻟﺼﻐﲑ وﺣﺘﻰ ﻏﲑ اﳌﻤ ﹼﻴﺰ ﻛﲈ ﹼ
أن ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ ﺗﻘﺘﺤﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺑﺤﺎر اﻟﻌﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻋﱪ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﺜﻪ ﻣﻦ إﺷﻬﺎراﲥﺎ ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﹸﺸﻜﹼﻞ ﰲ ﺣﺪﹼ ذاﲥﺎ ﲡﺎوزا ﻟﻸﺧﻼق اﳊﻤﻴﺪة".

واحلريات وحتديدا اختيار
يطرح هذا احلكم طرحا بليغا مسﺄلة تقدير القاﴈ للتناسب يف تقييد احلقوق ّ
واحلريات يف جوهرها.
الوسيلة املناسبة للتقييد ،إذا ما ثبتت ﴐورته ،حتى ال يقع النّيل من احلقوق
ّ

ولئن صدر احلكم قبل دستور  2014وما أتى به من توجيهات يف هذا اخلصوص بالفصل
ّ ،49إال أن موقف املحكمة كان يكتسب أكثر تركيزا ومتانة لو ّأهنا تناولت املوضوع بالرجوع
إىل أحكام العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ،وهو ملزم هلا بحكم املصادقة عليه منذ سنة
.1968
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حرية التعبري ،التي تشمل أيضا تلقي املعلومات ،لداعي ﲪاية
فاملادة  19من العهد املذكور ﲡيز تقييد ّ
اآلداب العامة ،لكن برشط توفر الﴬورة ،وقد أكدت اللجنة األﳑية املكلفة بتﺄويل العهد عىل ما يﲇ:
« Les restrictions qu’un État partie impose à l’exercice de la liberté
d’expression ne peuvent pas compromettre le droit lui-même. Le Comité
rappelle que le rapport entre le droit et la restriction et entre la règle et
l’exception ne doit pas être inversé. Le Comité rappelle aussi le paragraphe 1
de l’article 5 du Pacte, aux termes duquel « aucune disposition du présent Pacte
ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir
)un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le (...
Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues » dans le Pacte »176.

هذه التوجيهات الصادرة عن اللجنة األﳑية تشكّل مﺂخذ تنطبق متام االنطباق عىل موقف
املحكمة:
Å

Å

واحلريات،
يتعني تنزيل املسﺄلة يف إطارها بتكييفها إن كانت تتع ّلق بﺄحد احلقوق
ّ
فمنهجياّ ،
ثم يقع البحث يف وجود موجب لتقييدها ،وصوال لتحديد وسيلة التقييد .لكن املالحﻆ
أن املحكمة انطلقت مباﴍة من ﴐورة وضع القيود ﲪاية لﻶداب العامة ،ثم ويف مرحلة
احلرية لتنفي وجودها أصال ،ثم رجعت إىل موضوع
موالية أشارت إشارة رسيعة ملوضوع ّ
اآلداب العامة ،وهو متﴚ منهجي يكشف انقالب املعادلة بني احلق وقيوده.
حرية التعبري وتلقي املعلومات ﲡد حدودها
من املس ّلم به ،كام أكّدت عليه املحكمة ،أن ّ
يف ﲪاية اآلداب العامة ،وأن النفاذ إىل املواقع املخ ّلة ﲠذه اآلداب ال يمكن أن يﱰك دون
ضوابط .وقد المست املحكمة إشكال موضوع التناسب يف تقدير هذه الضوابط بقوهلا
"املحكمة يف نطاق تقييمها إىل الوسيلة التي حتمي وتقي من هذا الﴬر [ "]...بام يعني
بوضوح أهنا تعترب من الﴬوري اختيار الوسيلة األنسب من بني الوسائل املطروحة
حلامية املصلحة موضوع التهديد .لكنها ذهبت إىل اختيار الوسيلة القصوى وهي احلجب
القﴫ خاصة بالنظر عىل
الكامل الشامل ألهنا اعتربت أن الرهان املطروح يتمثل يف ﲪاية ّ
صورته املحكمة من طابع اجتياحي  Intrusif et invasifملثل هذه املواقع ،فهي ال تنتظر
ما ّ
النفاذ إليها من طالبيها وإنام هتجم بإشهاراهتا حتى عىل من مل يقصدها.

Observation générale no 34, Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression, parag. 21. 176

100

اجلزء الثالث
ّ هذا
 فمنع هذه املواقع منعا شامال يعني،احلل هو متاما التقييد الذي ينال من جوهر احلق
.177الرشد املميزين
ّ أنه ال يوجد حق يف النفاذ إليها من اجلميع بمن فيهم
 مﺜال الحكم ﺑرفع المض ّرة الذي يﻠحق مض ّرة ﻛبرى ﺑالمحكوم ﺿده-2
2019 األول
ّ كانون/ ديسمرب4 ُمت ّثل القضية التي كانت موضوع قرار حمكمة التعقيب الصادر يف
 فالوقائع تفيد أن شخصا.صورة أخرى لﴬورة مراعاة القاﴈ جلوهر احلق إذا ما اقتىض األمر تقييده
 فرفع اجلار قضية. مﱰا مربعا من عقار جاره60 أحدث بناء ﲡاوز فيه حدود عقاره ليضم إليه مساحة
 وقضت حمكمة األصل بدرجتيها بكف.يف كف الشغب طلب فيها احلكم بإزالة البناء الواقع يف عقاره
 لكن حمكمة التعقيب مل ﲡار قضاة األصل يف.الشغب بإزالة البناء الواقع يف املساحة املستوىل عليها
: فاعتربت اهلدم وسيلة ﻏري مناسبة لﻸسباب التالية،تقديرهم للوسيلة املختارة لرفع الﴬر
178

"املعلوم أن قواعد املسؤولية التقصريية تقتﴤ ﴐورة اﲣاذ مجيع الوسائل الالزمة إلزالة
الوضعية الضارة و ُيعتمد يف ذلك مبدأ التناسب بني الﴬر واجلزاء فتتجه املحكمة إىل اعتامد
الوسائل املمكنة إلزالة الشغب ورفع املﴬة دون أن تتسبب تلك الوسائل يف مﴬة فادحة
] وهي مسﺄلة خالفتها حمكمة األصل فهي مل تبحث عن املقﱰح...[ للمتسبب يف الﴬر
األنسب لكف الشغب وإزالة الﴬر دون ﴐر بالطاعن واعتمدت احلل املتمثل يف هدم البناء
موضوع الشغب حال أن تلك الطريقة ينتﺞ عنها ال حمالة ﴐر فادح بعقار الطاعن لكون اهلدم
." ومل تراع املحكمة يف ذلك مبدأ التناسب بني الﴬر واجلزاء،يؤول حتام إىل هدم كامل البناء
 للمقارنة يمكن الرجوع إىل قضية نظرت فيها املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان متثلت وقائعها يف تظلم ضد قرار من املحاكم الﱰكية177
: وقد اعتربت املحكة األوروبية،بحجز مجيع نسﺦ نرشية موضوعها اجلنس يف العالقات املثلية
KAOS GL c. TURQUIE, 22 novembre 2016, : « La Cour constate qu’eu égard au contenu des articles
portant sur la sexualité de la communauté LGBT et sur la pornographie, et à la nature explicite de certaines
images utilisées, le numéro du magazine peut être considéré comme une publication spécifique visant une
certaine catégorie de la société. Dès lors, la Cour est prête à admettre que les mesures prises pour empêcher
l’accès de certains groupes de personnes, notamment des mineurs, à cette publication pouvaient répondre à
un besoin social impérieux, à savoir la nécessité de préserver la sensibilité d’une partie de public. Cependant,
la Cour relève qu’il n’était pas justifié d’empêcher tout le public d’avoir accès au numéro litigieux du
magazine. Elle souligne à cet égard que les autorités internes n’ont pas cherché, afin d’éviter l’accès d’un
public non averti au magazine en question, à appliquer une mesure de prévention moins lourde que la saisie
de tous les exemplaires du numéro. Une telle mesure aurait pu prendre la forme d’une interdiction de vente
aux moins de 18 ans ou d’une obligation de vendre le magazine sous emballage spécial comportant une mise
en garde destinée au public âgé de moins de 18 ans, voire, à la limite, d’un retrait de cette publication des
kiosques, mais non pas celle de la saisie des exemplaires destinés aux abonnés », parag. 61.
La Cour estime donc que la saisie de tous les exemplaires du magazine s’analyse en une ingérence »
disproportionnée dans l’exercice du droit de la requérante à la liberté d’expression et non « nécessaire dans
une société démocratique », parag. 63.

: منشور باملوقع االلكﱰوين ملحكمة التعقيب،2019 األول
ّ كانون/ ديسمرب4  مؤرخ يف67114  قرار تعقيبي مدين عدد178
http://www.cassation.tn/fileadmin/user_upload/67114.pdf
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قد يقال أن صورة النزاع ال يمكن أن تنضوي ضمن الفصل  49من الدستور الذي يوجب توفر
حق ثم ﴐورة لتقييده ،وهو ما ال يبدو متوفرا يف القض ّية ألن من يستويل عىل جزء من عقار جاره
ّ
تفﴪ عدم تﺄسيس
ال يامرس حقا وإنّام هو يعتدي عىل حق الغري ،وربام هذه االعتبارات هي التي ّ
حمكمة التعقيب قرارها عىل الفصل  49من الدستور.

لكن التﺄمل ج ّيدا يؤكّد انضواء النزاع يف إطار الفصل  ،49فإن كان صحيحا أن اجلار الذي
استوىل مل يامرس يف منطلق النزاع حقا ،وأن ليس له أي حق عىل ما استوىل عليهّ ،إال ّ
أن ذلك ال
ينفي أنه يبقى متمتعا بحقه يف امللكية كامال عىل عقاره الذي توىل البناء عليه بشكل ﴍعي ،بذلك
فإن الوسيلة املعتمدة حلامية حقوق اجلار ضحية االستيالء ينبغي أن تبقى يف حدود ما هو الزم
وﴐوري لضامن حقوقه ،وينبغي خاصة ّأال تؤدي الوسيلة املعتمدة يف رفع املﴬة بدورها إىل
ﴐر وإجحاف بحقوق اجلار (املستويل) ،وإن كان ال بدّ من أن يقع املساس بحقوقه فيجب أن
يكون ذلك يف أضيق نطاق ﳑكن ّ
وأال يقع املساس بجوهر حقه.

ﲠذا املنظار يتضح معنى قرار حمكمة التعقيب وأمهيته يف تكريس رقابة التناسب كام أتى ﲠا
الفصل  49من الدستور ،ولو أهنا مل تذكره ومل تعتمده مرجعا يف حيثياهتا.

رأت حمكمة التعقيب ّ
أن هدم جزء البناء الواقع يف األرض املستوىل عليها ( 60مﱰا مربعا) سيؤدي
حتام إىل سقوط كامل منزل اجلار املستويل بالنظر إىل ترابط البناء .بالتايل فإن الوسيلة املعتمدة حلامية
حق الغري (اجلار ضحية االستيالء) ستؤدي إىل النيل من جوهر حق اجلار املستويل ،حقه يف ﲪاية
ملكه الذي بناه بعقاره والذي سينهار حتام اهنيارا كامال نتيجة هدم اجلزء موضوع االستيالء.
هذا املوقف ملحكمة التعقيب هو من األمهية بمكان ألنه ّ
يدل عىل دور رقابة التناسب يف التوفيق
بني احلقوق واحلريات املتضادة ،فاحلق يف هدم جزء صغري من بناء مستوىل عليه ال يمكن أن يؤدي
إىل إهدار حق آخر يف ﲪاية بناية كاملة ُأقيمت بشكل ﴍعي.179

 179جدير باملالحظة ،عىل سبيل املقارنة ،أن حمكمة التعقيب الفرنسية ترفﺾ رفضا مبدئيا مطلقا إعامل مبدأ التناسب يف قضايا كف الشغب
الناجم عن التجاوز يف البناء عىل ملك الغري وتعترب أنه ال يمكن للمستويل أن يتمسك بحق امللكية يف معارضة حق ملكية جاره ضحية
االستيالء ،مثالﹰ:
Cass. civ. 3ème, 21 décembre 2017 : « Tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage
empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; que l'auteur de
l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il
a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement », Dalloz 2018, p. 7, p.
.1328, obs. A.-L. Méano ; Cass. civ. 3ème, 10 novembre 2016, Dalloz, 2017, p. 1789, obs. L. NEYRET
H. Fulchiron, « Cadrer le contrôle de proportionnalité : des règles hors contrôle ? », Dalloz 2018, p. 467 ; J.; L. Bergel, « La sanction de l'empiétement des constructions sur le terrain d'autrui », RDI 2017, p. 124
W. Dross, « Empiétements : la Cour de cassation maintient le cap », RTD civ. 2017, p. 191 ; J. Dubarry,
« Empiétement et proportionnalité : point d'équilibre ou de rupture ? », JCP 2016, 1271.
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يتعلق األمر باحلقوق واحلريات ﻏري املطلقة ،التي يمكن لﻸطراف التﴫف فيها.

فمصلحة أحد أطراف العقد قد تدفعه إىل حماولة فرض قيود عىل حقوق وحريات معاقده،
وأحيانا أخرى يكون الداعي إىل وضع هذه القيود هو طبيعة العقد ذاته .لكن يف مجيع احلاالت
يتوجب ّأال ينال التقييد من جوهر احلق ،ومثاله :
ّ
�

الرشوط املتعلقة بزواج األجري يف عقود الشغل ،180مثل ﴍط العزوبية Clause de célibat
 ou clause de non-convolالذي يفرض عىل األجري أن يكون أعزبا وأن يبقى كذلك ما

بقيت العالقة الشغلية ،وﴍط عدم تﺄجري عاملني متزوجني يف نفس املؤسسة ،فقد اعتربه فقه
حرية الزواج .181لكن ال يمكن تفسري هذا البطالن
القضاء الفرنﴘ ﴍطا باطال ألنه ينال من ّ
بالطبيعة املطلقة حلق الزواج ألنه يف احلقيقة حق نسبي تن ّظمه الدولة بعدّ ة ضوابط ،وإنام هو
بطالن بسبب التقييد املطلق وﻏري املربر الذي يفرضه ﴍط العزوبية عىل حرية الزواج بحيث
ينال من جوهر احلق ذاته .لذلك درجت حمكمة التعقيب الفرنسية عىل استثناء احلاالت التي
يكون فيها الرشط املذكور مربرا "بﴬورة ملحة" »  « Nécessité impérieuseتفرضها طبيعة
كرسه تنقيح ﳎلة الشغل الفرنسية سنة 1992
العمل وﻇروف ﳑارسته ،182وهو احلل الذي ّ
حجر كل تقييد حلقوق العامل ال يكون مناسبا لغاياته.183
الذي ّ
�

ﴍط عدم املنافسة  ،Clause de non-concurrenceأشكاله عديدة ،كالذي يقع التنصيص
عليه يف عقد الشغل لغاية منع العامل ،بعد هناية العالقة الشغلية ،من استغالل ما اكتسبه من
مهارات من هذه العالقة ملنافسة مؤجره السابق .والرشط الذي يقع التنصيص عليه بعقد إحالة
أصل ﲡاري أو كرائه أو بعقد إحالة عيادة ط ّبية لغاية منع املحيل من االنتصاب ﳎددا Clause de
 non- rétablissementحتى ال جيلب له حرفاءه وبالتايل ُيفقد اإلحالة من كل مضموهنا ،وأيضا
الرشط الذي يقع التنصيص عليه يف عقود التوزيع ملنع الوكيل من منافسة املؤسسة التي يم ّثلها.
مثل هذه الرشوط تكون باطلة إذا جاءت مطلقة ،فتصبح يف هذه احلالة ﴍوطا تنال من جوهر
املتحمل بواجب عدم املنافسة .ولتكون صحيحة ،صار فقه القضاء الفرنﴘ ال
حريات ال ّطرف
ّ

Encyclopédie Dalloz, Droit civil, V° Mariage (2° Conditions de formation), 2002, par M. LAMARCHE et 180
J.-J. LEMOULAND, parag. 100 ss.
Paris, 30 avr. 1963, Épx Barbier c/ Air France, D. 1963. 428, note Rouast : « le droit au mariage est un 181
droit individuel d'ordre public qui ne peut se limiter ni s'aliéner ».
Cass. soc. 7 février 1968, Dalloz. 1968, p. 429 ; Ass. plén., 19 mai 1978, cité in H. Capitant, F. Terré, 182
Y. Lequette, Les Grands Arrêts de la jurisprudence civile, tome 1, Dalloz, 12ème éd., 2007, n° 30, a rappelé
qu’«il ne peut être porté atteinte sans abus à la liberté du mariage par un employeur que dans des cas très
exceptionnels où les nécessités des fonctions l’exigent impérieusement ».
Article L1121-1 : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de 183
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
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يكتفي بﺄن تكون هذه الرشوط حمدّ دة زمانا ومكانا ،وإنام أصبح أيضا ُﳜضعها لرقابة التناسب
بني املصلحة التي يدعيها املستفيد من الرشط وبني القيود التي يفرضها عىل احلريات االقتصادية
أقر ﴍعية ﴍط عدم منافسة
ملعاقده .184ويف هذا ّ
الصدد نقضت حمكمة التعقب الفرنسية قرارا ّ
لكونه حمدّ د بمدة زمنية معينة ويف نطاق جغرايف مضبوط ،وقد عابت حمكمة التعقيب عىل قضاة
التحري يف مدى التناسب بني الرشط الذي يفرض عىل الوكيل التجاري عدم
األصل عدم
ّ
بيع مجيع املنتجات البﱰولية ومشتقاهتا وبني موضوع عقد الوكالة املتعلق فقط ببيع البﱰول
املنزيل .185واخلوض يف هذه املسﺄلة حييل إىل تناسب التقييد مع الغايات املقصودة منه.
 -IIIﻋدم تﺠاوز التقييد ما ﻫو ﺿروري لتحقيق ﻏايته

حتى إن ثبت أن تقييد احلق هو ﴐوري حلامية مصلحة متﺄكدة وأنه ال ينال من جوهر ذلك
احلق ،فإن ذلك ال يكفي للقول بﺄنه تقييد ﴍعي ،وإنام جيب إخضاعه إىل اختبار أخري للتثبت من
كونه تقييد ينحﴫ فقط فيام هو ﴐوري لتحقيق ﻏايته ،ال أكثر .وبعبارة أخرى ،جيب التﺄكد من
عدم وجود مبالغة وإفراط باستعامل أكثر ﳑا يلزم وما هو ﴐوري لضامن احلامية الالزمة للمصلحة
موضوع التهديد.

فمثال إن رأى حاكم التحقيق ّ
أن إيقاف املظنون فيه إيقافا حتفظيا هو ﴐوري لضامن سالمة
البحث عىل معنى الفصل  85م.ا.ج ،حتى ال يعمد املظنون فيه إلتالف األدلة أو التﺄثري عىل
الشهود ،فإن هذا اإليقاف جيب ّأال يتجاوز املدّ ة ّ
الالزمة إلمتام األبحاث ،فإذا ما استُوفيت زال
وحفظت ومل يعد ُﳜشى عليها ،وبالتايل
موجب اإليقاف باعتبار أن األد ّلة واإلثباتات قد ُمجعت ُ
حريته أكثر من املدة التي كانت ﴐورية إلمتام
ال يمكن أن يتواصل حرمان املظنون فيه من ّ
ّ
البحث إذا كان ذلك هو املربر الوحيد إليقافه ،فإذا تواصل اإليقاف اختل التوزان بني تقييد
احلرية وموجبه.
ﻣﻌﱪة ﻗﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ
ﻫﺬه ﻫﻲ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﳌﻌﻨﻰ اﻟﻀ ﹼﻴﻖ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮر ﹼ
أﻧﻚ ﻻ ﲢﺘﺎج)ي( ﳌﺪﻓﻊ ﻻﺻﻄﻴﺎد ﻋﺼﻔﻮر ،وﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ)ي( ﺳﻜﲔ ذﺑﺢ اﻟﺜﲑان ﻋﻨﺪ ذﺑﺢ دﺟﺎﺟﺔ،
وﻻ ﺗﻠﺘﺠﺊ)ي( ﳌﻄﺮﻗﺔ ﻟﻘﺘﻞ ذﺑﺎﺑﺔ.186

ﲠذا املعنى يكون ضامن احﱰام التناسب ،بمعنى احلرص ّأال يتجاوز تقييد احلقوق واحلريات
القدر الالزم لتحقيق ﻏاياته ،من األمور اليومية الدّ اخلة يف عمل القاﴈ.
Encyclopédie Dalloz, Droit commercial, V° Concurrence (obligation de non-concurrence), par Y. 184
SERRA, parag. 98 ss.
Cass. com. 9 juill. 2002 [n° 00-18.311], 185
https://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007442020

 186أنظر ص 5 .أعاله.
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لكن السؤال الذي يطرح هو :
ﺗﻮﺻﻼ
ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﴈ أن ﳜﺘﱪ ﺑﻪ ﻗﻴﻮد اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﹸﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﹼ
ﳌﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺤﴫ أو ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺎ ﻫﻮ ﴐوري ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺎﲥﺎ ؟
صحيح أن األمر موكول أساسا حلكمة القاﴈ وحسن تدبريه ،لكن هذا ال يكفي وحده ألنه قد
يفسح املجال لطغيان اجلوانب الذاتية يف التقدير ،لذلك جيب البحث عن توجيهات ومعايري يمكن
للقاﴈ الرجوع إليها ملساعدته يف اختيار الوسيلة املناسبة التي حتفﻆ التوازن بني قيود احلقوق
واحلريات وبني موجباهتا وذلك بغاية حﴫ هذه القيود فيام هو ﴐوري فقط لتحقيق ﻏاياهتا.

وباستقراء احلاالت التي وقع فيها إعامل اختبار التناسب سواء يف فقه القضاء التونﴘ أو املقارن
توجه
وخاصة فيام استقرت عليه اهليئات واملحاكم الدولية حلقوق اإلنسان ،يمكن القول أنه يوجد ّ
نحو اعتبار قياس عدم ﲡاوز الوسيلة املعتمدة يف تقييد احلقوق واحلريات ملا هو ﴐوري لتحقيق
ﻏايته ﳜضع ملعيارين :فيجب أن تكون الوسيلة املعتمدة وسيلة معقولة ( )1وجيب أن تكون
احلرية (.)2
الوسيلة األقل تقييدا للحق أو ّ
 -1مﻌيار الوسيﻠة المﻌقولة

كثريا ما يقع ربط ما هو مناسب بام هو معقول .وقد ﻇهر هذا املعيار يف فقه القضاء االنكليزي
كوسيلة لرقابة القرارت اإلدارية  The principle of reasonableness187ووقع تعريفه بكونه ما
ال يتحدى املنطق .وقد توسع استعامل هذا املعيار وصار شائعا حتى أنه صار مرادفا للتناسب يف
فقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي تشﱰط "عالقة تناسب معقولة بني الوسائل
املستعملة والغاية املنشودة".188

وقد وقع أيضا اعتامد هذا املعيار من جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان التي ترى أن تقدير
احلرية ال جيب أن يتم فقط بالرجوع إىل الرشوط القانونية لﻺيقاف وإنام يلزم
ﴍعية احلرمان من ّ
189
أيضا أن يكون اإليقاف معقوال .

ورجوعا إىل عمل القضاء التونﴘ ،يمكن العثور عىل مثالني متضادين ّأوهلام ّ
يدل عىل خطر
ﲡاهل "املعقول" يف حني ّ
يدل الثاين عىل الفائدة من استعامله.

Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation, King’s Bench 1947, vol. 1, p. 223 187
(Court of Appeal), cité in CEDH, AFFAIRE FAYED c. Royaume-Uni, 21-9- 1994, parag. 44.
Un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé », Aﬀaire » 188
ASHINGDANE c. Royaume-Uni, 28/05/1985, parag. 57.
L’adjectif « arbitraire » n’est pas synonyme de « contraire à la loi » mais doit recevoir une interprétation plus » 189
large, intégrant le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties
judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité. Par exemple,
le placement en détention provisoire dans une aﬀaire pénale doit être une mesure raisonnable et nécessaire en
toutes circonstances », Observation générale n° 35, Article 9 (Liberté et sécurité de la personne), parag. 12.
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أ -المﺜال  : 1ﺧطر تﺠاﻫل "المﻌقول" في تقدير الﻌقاب

إذا رأى القاﴈ أن اجلريمة موضوع التتبع هي ثابتة فإنه يس ّلط "العقاب املناسب" ،وهذه العبارة ال
يكاد ﳜلو منها حكم باإلدانة .والعقاب املناسب هو العقاب املعقول ،الذي يﺄخذ بعني االعتبار مجيع
مالبسات اجلريمة ،بدءا من شخصية اجلاين مرورا بدوافع ارتكابه اجلريمة وصوال إىل آثارها عىل
الضحية وعىل املجتمع ،والغاية من كل ذلك هي أال يكون العقاب عقابا صادما ال لشدّ ته وال للينه.
وﻟﺌﻦ ﻣﺎ اﻧﻔﻜﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺗﺬﻛﹼﺮ ﺑﺄن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳜﺘﺺ ﲠﺎ ﻗﺎﴈ اﻷﺻﻞ
إﻻ أﳖﺎ ﺗﺒﺴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إذا ﻣﺎ ﺛﺒﺖ إﺧﻼﻟﻪ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،190ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻬﺪت ﰲ أﺣﺪ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 191ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻃﻌﻦ رﻓﻌﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻬﻢ
آﺧﺮ ﲤﺘﻊ ﻫﻮ ﺑﻌﻘﺎب ﳐﻔﻒ ﲤﺜﻞ ﰲ ﺧﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  30دﻳﻨﺎر واﳊﺎل أن اﻷﴐار اﻟﺘﻲ أﳊﻘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﺑﺎﻵﺧﺮ
ﻫﻲ ﻣﺘﺸﺎﲠﺔ .ﻓﻘﺮرت ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أﻧﹼﻪ "ﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﺗﺮاه
أن ذﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮازﻳﺎ ﻟﺪور ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﳉﺮم" ،وﻋﻠﻴﻪ رأت ﻧﻘﺾ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺠﺮم ﹼإﻻ ﹼ
ﻗﺮار ﻗﻀﺎة اﻷﺻﻞ .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻌﻘﻮل أن ﹸﳛﻜﻢ ﻋﲆ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻟﺜﺎﲏ ﺑﺎﳋﻄﻴﺔ ﺣﺎل أن ﻣﻼﺑﺴﺎت
اﳉﺮﻳﻤﺔ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻴﻨﻬﲈ.192

بذلك لعب احلرص عىل تسليط العقاب املعقول دور الضابط لسلطة القاﴈ يف تقدير العقاب،
فإن ﻏاب هذا الضابط تكون النتيجة صادمة كام كان األمر يف:
�

�

ﻗﺮار ﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﳌﻨﺴﺘﲑ اﳌﺆرخ ﰲ  18ﺟﻮان/ﺣﺰﻳﺮان ) 193 2012ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺎﺟﺮي
وﻏﺎزي اﻟﺒﺎﺟﻲ( :ﻗﴣ ﺑﺴﺠﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻨﴩﳘﺎ ﻣﺆ ﹼﻟﻔﺎ اﻋﺘﱪﺗﻪ
ﺪﻣﺮ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﻣﺴﺘﻌﺒﺪ ﻟﻠﻨﺎس ودﻳﻦ ﻋﻨﻒ ﻣﻊ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ
اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﺴﻴﺌﺎ ﻟﻺﺳﻼم ﺑﻮﺻﻔﻬﲈ ﻟﻪ أﻧﹼﻪ دﻳﻦ ﹸﻣ ﹼ
أن ﻣﺎ أﺗﺎه اﳌﺘﻬﻢ ﳚﻌﻠﻪ "ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﻷﺷﺪ اﻟﻌﻘﺎب زﺟﺮا ﻟﻪ
ﺻﻮرا ﻣﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮل .ﻓﺎﻋﺘﱪت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﹼ
ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﲆ ﻣﻘﺪﺳﺎت ﻫﺬه اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ".
وردﻋﺎ ﻟﻐﲑه ﳑﺎ ﹼ
ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﳌﺆرخ ﰲ  14ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ/ﲤﻮز ) 2020ﻗﻀﻴﺔ آﻣﻨﺔ اﻟﴩﻗﻲ( :ﻗﴣ
ﻧﺼﺎ )ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ( ﳛﺎﻛﻲ ﺳﻮرة ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻷن
ﺑﺴﺠﻨﻬﺎ ﳌﺪﹼ ة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻊ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﴩﻫﺎ ﹼ

 190تبنت حمكمة التعقيب الفرنسية نفس املوقف :

.Cass. Crim. 1er février 2017 (3 arrêts), Dalloz 2017, p. 961, note C. Saas

 191تعقيبي جزائي ،عدد  25634مؤرخ يف  29مارس/آذار  ،1988نرشية حمكمة التعقيب ،القسم اجلزائي ،ص.95 .

 192حول مبدأ تناسب العقاب مع اجلريمة وعدم املبالغة والشطط فيه أنظر قرار املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب :

Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (2014), : « [Les] sanctions pénales, civiles ou administratives, […] demeurent soumises
aux critères de nécessité et de proportionnalité ; ce qui signifie que si elles s’avèrent disproportionnées ou excessives,
elles seront incompatibles avec la Charte et les autres instruments pertinents des droits de l’Homme », Recueil de
jurisprudence de la Cour africaine, Volume 1 (2006-2016), Pretoria University Law Press, 2019, p. 324, parag. 166.

 193قرار جنائي عدد  ،1056ﻏري منشور.

106

اجلزء الثالث

�

ﻧﴩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻓﻴﻪ ،ﺣﺴﺐ اﳌﺤﻜﻤﺔ ،ﲢﺮﻳﺾ ﻋﲆ اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ ﺑﲔ اﻷدﻳﺎن واﻟﺴﻜﺎن 194وأﻳﻀﺎ
ﻧﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.195
ﺣﻜﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺒﻦ ﻋﺮوس ﻋﺪد  2263اﳌﺆرخ ﰲ  23ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ/ﲤﻮز ) 2020ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻼل
ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ(  :ﻗﴣ ﺑﺴﺠﻨﻪ ﳌﺪة ﻋﺎم ﻣﻊ إﻳﺪاﻋﻪ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻮر ﺻﺪور اﳊﻜﻢ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ،ﻟﺘﴫﳛﻪ ﺑﲈ اﻋﺘﱪ ﺛﻠﺒﺎ وﻧﺴﺒﺔ أﻣﻮر ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة.196

وبغﺾ النظر عن موضوع مبدأ اإلدانة يف الثالث حاالت املذكورة التي يمكن مناقشتها
عىل ضوء حرية التعبري وضوابطها يف ﳎتمع مدين ديمقراطي تتسع فيه الصدور للنقد واالنتقاد
والسخرية والتهكم واهلجاء ،فإنّه يمكن التساؤل إن كان من املعقول تسليط أشدّ العقوبات
السجنية عىل أفعال ال يظهر البتة أن الغاية منها كانت التحريﺾ عىل العنف أو إثارة التباﻏﺾ أو
ّ
الكراهية وإنام هي تعبري عن مواقف وآراء ،وإن كان من املناسب يف هذه احلاالت اختيار العقاب
السالب للحرية من مجلة العقوبات التي يزخر ﲠا القانون اجلزائي سواء كانت عقوبات تقليدية
ّ
أو بديلة.
ب -المﺜال " : 2المﻌقول" لﻠتﺼدي لﻠتﻌﺴﻒ في تﺠميد اﻷموال

األول
يف القضية التي صدر فيها حكم املحكمة االبتدائية بتونس املؤرخ يف  11أكتوبر/ترشين ّ
 1972016طلبت امرأة رفع ﲡميد وقع ﴐبه عىل حساﲠا البنكي سنة  .1982012بدأت املحكمة
بالتذكري بام جاء بالفصل  41من الدستور حول ضامن حق امللكية وبالفصل  49من أنه "تتكفل
اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك" ،ثم اعتربت أنه:
"ﻟﺌﻦ ﺟﺎز ﲡﻤﻴﺪ أﻣﻮال اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺘﺒﻪ ﰲ أﳖﻢ ﻳﻤﺴﻜﻮﳖﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺷﺨﺎص وﻗﻌﺖ ﻣﺼﺎدرة أﻣﻼﻛﻬﻢ
إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻛﺘﺪﺑﲑ اﺣﱰازي وﻗﺘﻲ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز آﺟﺎﻻ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﴐورة إﺛﺒﺎت اﳉﻬﺔ
اﳌﺠﻤﺪة وإن
اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺳﻮم اﳌﺼﺎدرة أﳖﺎ ﺳﺎﻋﻴﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﺟﺪﻳﺎ ﻟﻠﺘﻘﴢ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال
ﹼ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻌﻼ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎﳌﺼﺎدرة ،وﰲ ﻏﻴﺎب ذﻟﻚ ﻳﺼﲑ ﲡﻤﻴﺪ أﻣﻮال اﻟﻐﲑ ﳌﺪة ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ
ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ اﻷﻣﺪ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻏﲑ ﻣﱪر ﻋﲆ ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪﹼ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻠﻔﺼﻠﲔ  41و  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر".
ﺛﻢ ﻻﺣﻈﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧﻪ "ﺣﴬ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﳌﺼﺎدرة واﻟﻠﺠﻨﺔ

املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش .
 194عىل معنى الفصل  52من املرسوم عدد ّ 115
 195عىل معنى الفصل  161من املجلة اجلزائية.
" 196أعاله ص.98 .

 197حكم استعجايل عدد  ،67577ﻏري منشور.

 198تطبيقا للمرسوم عدد  13املؤرخ يف  14مارس/آذار  2011املتعلق بمصادرة أموال وﳑتلكات منقولة وعقارية.
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اﻟﺘﻘﴢ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ أﻣﻮال
ﺑﺄي إﺟﺮاء ﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﴫف ﰲ اﻷﻣﻮال اﳌﺼﺎدرة دون أن ﻳﺪﱄ ﺑﲈ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﹼ
ﹼ
اﻟ ﹼﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌﻮدﻋﺔ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺑﺎﳊﺴﺎب اﻟﺒﻨﻜﻲ".

ﳍﺬا اﻧﺘﻬﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﱃ اﳊﻜﻢ ﺑﺄن "اﺳﺘﻤﺮار ﲡﻤﻴﺪ أﻣﻮال اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﳌﺪة أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2012دون
اﻹدﻻء ﺑﲈ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﰲ آﺟﺎل ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺄي ﻣﺴﻌﻰ ﺟﺪﹼ ي ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﺤ ﹼﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﹸﻳﺸﻜﹼﻞ ﺗﻌﺪﻳﺎ
ﺣﻖ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮض ﺗﺪﺧﹼ ﻞ ﻗﺎﴈ اﻟﻌﺠﻠﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪﹼ ﳍﺬا اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎﻹذن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ".
ﻣﱪر ﻋﲆ ﹼ
ﻏﲑ ﹼ

ُجي ّسم هذا احلكم دور مبدأ التناسب يف ﲪاية احلقوق .فاألمر تع ّلق بقيد عىل حق امللكية،
ومت ّثل هذا القيد يف ﲡميد أموال .وهو تقييد ذو أساس يف القانون ،تربره ﲪاية حقوق الغري ﳑثلة
بﺄي إجراء
يف املجموعة الوطنية .لكن هذا التقييد طال يف الزمن سنوات دون أن تقوم الدولة ّ
للخروج من احلالة الوقتية بإثبات فساد مصدر األموال وإحالتها مللكيتها .لذلك اعتربت املحكمة
أن تقييد احلرية ،بتجاوزه كل اآلجال املعقولة ،قد فقد ﴍعيته.
ّ
اﻷقل تقييدا لﻠحق
 -2مﻌيار الوسيﻠة

إذا كان من ﴐورة لتقييد احلقوق واحلريات ﲪاية ملصلحة متﺄكّدة ّ
فإن هذا التقييد ال جيب أن
وأول وسيلة تُعرض عىل القاﴈ ،وإنّام جيب عليه حتديد الوسائل املمكنة لبلوغ الغاية
بﺄي ّ
يكون ّ
املرجوة ،ثم املقارنة بينها عىل أساس مدى تﺄثريها عىل احلق أو احلرية موضوع التقييد ،وعىل ضوء
ّ
ّ
األقل وقعا عىل تلك احلقوق واحلر ّيات ،وبعبارة أخرى
ما ستنتجه هذه املقارنة ،ﳜتار الوسيلة
واحلريات.
املرجوة بﺄقل تكلفة عىل احلقوق
ﳜتار الوسيلة التي متكّن من حتقيق املصلحة
ّ
ّ
عربت اللجنة األﳑية حلقوق اإلنسان عىل هذه الفكرة بقوهلا:
وقد ّ

« Il ne suffit pas que les restrictions servent les buts autorisés ; celles-ci
doivent […] constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui
pourraient permettre d'obtenir le résultat recherché »199.

ويف نفس السياق استعملت اللجنة املذكورة ،بمناسبة مراقبتها للقانون الفرنﴘ الذي منع
تغطية الوجه بالكامل يف األماكن العامة (واملقصود به النقاب) ،العبارات التالية :
« [L’Etat français] n’a pas […] cherché à montrer que l’interdiction
était la mesure la moins restrictive nécessaire »200.
Observations générales n° 27 (article 12), Liberté circulation, parag. 14. V. aussi l’Observation générale n° 199
34 Article 19 : Liberté d’opinion et liberté d’expression, parag. 34.
Sonia Yaker c. France, 17 juillet 2018, parag. 8.8. 200
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ّ
يمر بمرحلتني  :مرحلة ّ
يتوىل
وليهتدي القاﴈ الختيار الوسيلة
األقل تقييدا عىل احلق فإنه ّ
للبت يف مدى حتقيق الوسائل
فيها استخراج الوسائل املتاحة حلامية املصلحة ،تليها مرحلة املقارنة ّ
املرجوة ّ
بﺄقل وقع ﳑكن عىل احلقوق واحلريات.
املقﱰحة للمصلحة
ّ
أ -مرحﻠة استﺨراج الوسائل المتاحة لحماية المﺼﻠحة

ال يمكن االهتداء إىل اختيار الوسيلة األنسب حلامية مصلحة ما قبل القيام مسبقا بدراسة
الوسائل املمكنة لتحقيق تلك احلامية ،فعادة ما يو ّفر القانون إمكانيات متعددة ويﱰك للقاﴈ
هامشا لالختيار ،ومثاله :
�

�

�

�

يف األبحاث اجلزائية ،ولغاية منع املظنون فيه من حماولة طمس وسائل اإلثباتّ ،
فإن الوسيلة
املتاحة لتحقيق هذه املصلحة ال تنحﴫ يف اإليقاف (تقييد مطلق للحرية) 201وإنام توجد
أيضا إمكانية منعه من التنقل إىل املكان الذي حصلت فيه اجلريمة أو منعه من مغادرة مكان
حرية التنقل).
ّ
معني( 202تقييد نسبي للحرية يف نطاق ّ
عند تسليط العقوبات اجلزائية ،ولغاية ﲪاية احلق العامّ ،
املرشع يكون
فإن العقاب الذي يضعه ّ
عادة أقﴡ العقاب بام ُيمكّن القاﴈ من التخفيف فيه  :فإذا كان العقاب هو اإلعدام (حرمان
من حق احلياة) يمكن إبداله بالسجن مؤبدا أو ملدة مع ّينة (حرمان من احلرية) ،وإن كان
السجن يمكن التخفيف فيه وأحيانا تﺄجيل تنفيذه وأحيانا إبداله بخطية (تقييد حق امللكية)
حرية العمل) والتعويﺾ اجلزائي.203
أو بعقاب بديل كالعمل لفائدة املصلحة العامة (تقييد ّ

عند احلكم باإلدانة من أجل عملية نرش ﳑنوعة عىل معنى الفصل  60وما بعده من املرسوم
حلرية الصحافة( 204مثل نرش املواد اإلباحية لﻸطفال) ،فإن املحكمة تقﴤ إ ّما بحجز
املن ّظم ّ
وإتالف النسﺦ املمنوعة أو باإلذن بحذف أجزائها موضوع املنع.
عند تسليط عقاب تﺄديبي ،تﱰاوح العقوبات بني اإلنذار الشفاهي واإليقاف عن العمل والعزل.205

وﳜﻀﻊ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ إﱃ ﴍﻃﲔ:
�

ﹼأوﻻ ،جيب أن تكون الوسيلة يف حدّ ذاهتا ﴍعية أي مسموح ﲠا قانونا ،فمثال عندما وقعت
موجه
مؤاخذة السلط الربيطانية عىل قرارها بالقيام مباﴍة بحجز نسﺦ كتاب به مقاطع إباحية ّ
لﻸطفال واملراهقني عىل أساس أنّه كان بإمكاهنا تفادي هذا احلل األقﴡ بدعوة الناﴍ حلذف

 201الفصالن  13مكرر و  85م.ا.ج.
 202الفصل  86م.ا.ج.

 203الفصول  5و  15مكرر و  15رابعا و  53م.ج.
J. Pradel, « Du principe de proportionnalité en droit pénal », Dalloz 2019, p. 490, spéc. p. 493 ss.
املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش.
 204املرسوم عدد ّ 115

 205الفصل  37من االتفاقية املشﱰكة اإلطارية للشغل املصادق عليها بقرار وزير الشؤون االجتامعية املؤرخ يف  29ماي/أيار .1973
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�

مثل تلك املقاطع قبل نرشه الكتاب ،ر ّدت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ّ
بﺄن هذه اإلمكانية
حرية التعبري التي ال تسمح بالرقابة املس ّبقة.206
(إلزام الناﴍ بحذف املقاطع) تتعارض مع ّ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،جيب أن تكون الوسيلة يف حدّ ذاهتا معقولة وذات فائدة ومناسبة  ،Appropriéeففي
املثال السابق ذكره املتعلق بالكتاب ذي املقاطع اإلباحية اعتربت املحكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان أنّه ال معنى للقول بﺄنه كان من املمكن للسلط الربيطانية دعوة النّاﴍ حلﴫ بيع
للقﴫ.207
الكتاب للبالغني باعتبار أن الكتاب من أصله قد صيﻎ و ُأ ّلف ّ

والبﺖ في تناسب الوسائل مع ﻏاياتﻬا
ب -مرحﻠة المقارﻧة
ّ

متكّن هذه املرحلة القاﴈ من استبعاد الوسيلة أو الوسائل التي يثبت له ّ
أن وقعها هو أشدّ ﳑا
وأهنا تؤ ّدي إىل اختالل املوازين بني ﴐورة ﲪاية احلقوق واحلريات من جهة،
هو
ّ
مرجو منهاّ ،
واحلاجة إىل حفﻆ املصالح املتﺄكدة من جهة أخرى ،وأنه يمكن ضامن هذه املصالح بوسائل أنسب
ّ
واحلريات.
وأقل تضييقا عىل احلقوق
ّ
ويمكن ﲡسيد هذه الصورة بمثالني أحدمها مستمد من القانون والثاين من فقه القضاء.

 -iمﺜال اﻧﻌدام التناسب في ﻋقاب اﻹﻋدام لﺠريمة اﻻﻋتداء ﺑﺴﻼح ﻋﻠﻰ قاﺿي ﺑالﺠﻠﺴة
ورد بالفصل  126م.ج أنه "يكون العقاب باإلعدام إذا وقع االعتداء بالعنف باستعامل السالح أو التهديد به ضدّ
النص بجريمة القتل التي هلا نصوصها اخلاصة وإنّام االعتداء بالعنف أو التهديد به.
قاض باجللسة" .وال يتعلق هذا ّ

من الواضح أنه يوجد انعدام يف التناسب بني الغاية (ﲪاية األمن العام وحقوق الغري) والوسيلة
مهية
(اإلعدام) .فحفﻆ سلطة القضاء والذود عن هيبته وحرمة القاﴈ بدن ّيا ومعنويا هي اعتبارات من األ ّ
وحري هنا التذكري بﺄن الدّ ستور ال جييز عقاب اإلعدام إالّ
بمكان لكنها ال حتتاج لتحقيقها إلعدام ا ُملعتدي.
ّ
يف احلاالت القصوى ،208وسبقه العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي ال يسمح ﲠذا العقاب إالّ
من أجل "أشدّ اجلرائم خطورة" ،209وقد استقر فقه "جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان" عىل اعتبار ّ
أن أكثر
اجلرائم خطورة هي حﴫا جرائم القتل العمد.210
AFFAIRE HANDYSIDE c. Royaume-Uni, 07/12/1976, parag. 58. 206
Ibid. 207

 208الفصل .22

 209املادة  6ثانيا.

L’expression « les crimes les plus graves » doit être comprise de manière restrictive et s’entendre uniquement » 210
des crimes d’une extrême gravité, impliquant un homicide intentionnel. Les crimes qui n’ont pas la mort pour
résultat direct et intentionnel tels que la tentative de meurtre, la corruption et autres infractions économiques
et politiques, le vol à main armée, les actes de piraterie, les enlèvements, les infractions liées à la drogue et les
infractions sexuelles, bien qu’ils soient de nature grave, ne peuvent jamais servir de fondement, au regard de
l’article 6, pour imposer la peine de mort », Observation générale n° 36, article 6 : droit à la vie, parag. 35.
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ﻧﺼﺎ ،ﹼإﻻ
ﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  126م.ج ﻗﺪ اﻋﱰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ ﻣﺎ دام اﻟﻌﻘﺎب ﻗﺪ ﹸوﺿﻊ ﹼ
أن اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺪارك ﻫﺬا اﳋﻠﻞ .وﻟﻠﺘﺪارك ﻻ ﳛﺘﺎج اﻟﻘﺎﴈ إﱃ اﳋﻮض ﰲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺣﺘﻰ
ﹼ
اﻟﺘﺜﺒﺖ ﰲ اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻠﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وإﻧﹼﲈ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻨﺎول اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎر اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
ﰲ وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳊﲈﻳﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة ،ﻓﻴﺠﺪ أن ﻋﻘﺎب اﻹﻋﺪام ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺎب اﻷﻗﴡ ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ
إﺑﺪاﻟﻪ ﺑﻌﻘﺎب ﺳﺠﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳛﻔﻆ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء دون أن ﳞﺪر اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة.
-iiمﺜال تقدير التناسب ﺑين حرمة الحياة الﺨاﺻة وﺑين الحق في اﻹﺛبات
قد يكون أحد أطراف النزاع حمتاجا ،لغاية إثبات حقه ،ملعرفة أمور متعلقة بخصمه الذي لن ﳞدﳞا
"لعدوه" .لذلك قد يلجﺄ صاحب احلاجة إىل وسائل شتّى للحصول عىل األمور اخلاصة بخصمه ،مثل
طبعا
ّ
الوثائق املثبتة ملداخيله أو حلالته الصحية ...وقد يكون ذلك بال ّلجوء إىل القاﴈ ل ُيطلب منه أن يﺄمر من بيده
تلك اإلثباتات بﺄن يديل ﲠا ،وقد يكون ذلك أيضا خارج اإلطار القضائي مثال بتكليف "حم ّقق خاص" يتوىل
ترصد اخلصم وتتبعه  Un détective privéلتكوين حجﺞ ضده .فيطرح حينئذ تعارض بني حقني أساسيني
مها ﲪاية احلياة اخلاصة من جهة واحلق يف اإلثبات من جهة أخرى.

توصلت حمكمة التعقيب الفرنسية إىل التوفيق بني احل ّقني املذكورين بﺄن اعتربت أنه لئن كان املبدأ هو
وقد ّ
ﲪاية احلياة اخلاصة وعدم قبول وسائل اإلثبات التي يقع احلصول عليها بطرق ﻏري ﴍعيةّ ،إال أنّه جيوز استثناء
قبول اإلثباتات ا ّلتي تنال من حرمة احلياة اخلاصة برشطني ّأوهلام الﴬورة ،بﺄن يكون ثبوت حق الغري متو ّقفا
عىل اإلثبات املدىل به ،وثانيهام التناسب ،بﺄن يكون التعدّ ي عىل حرمة احلياة اخلاصة يف أضيق نطاق ﳑكن.211
عىل هذا األساس ،رفﺾ القضاء الفرنﴘ قبول نتائﺞ أبحاث خاصة  Enquête privéeقامت ﲠا ﴍكة
متﴬر حول حادث ألن هذه األبحاث من حيث طول مدّ هتا (ثامين سنوات)
تﺄمني لدحﺾ ا ّدعاءات
ّ
وترصد  Filatureأمام منزل املتﴬر ويف تنقالته ،ومجع معلومات حوله لدى اإلدارات
واتّساع نطاقها (تت ّبع
ّ
212
والغري) تكون ﻏري متناسبة مع احلق يف احﱰام احلياة اخلاصة .

باملقابل ،وقع قبول تقرير أقامه "حم ّقق خاص"  Un détective privéاقتﴫ فيه عىل معاينة ّ
أن شخصا زعم
ﴐرا يف بﴫه هو يف احلقيقة ال يستعمل نظارات لسياقة سيارته ولﱰتيب ﴍفة شقته ،فمجرد هذه املعاينات
التي وقع إجراؤها انطالقا من الطريق العمومي ال تعترب هتكا مبالغا فيه Une atteinte disproportionnée
بحق الطرف املطلوب يف دعوى املسؤولية لدحﺾ مزاعم خصمه.213
حلرمة احلياة اخلاصة مقارنة ّ

Cass. Civ. 1ère, 31 oct. 2012, D. 2013, p. 227 , note N. Dupont ; Cass. Civ. 1ère, 25 février 2016 : « Le 211
droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition
que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but
poursuivi », Dalloz, 2016, p. 884, note J.-C. SAINT-PAU.
Ibid. 212
Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2014, publié au Bulletin. V. également Cass. Soc. 9 novembre 2016, Dalloz, 213
2016, p. 2347 ; Cass. Civ. 1ère, 22 septembre 2016, D. 2017, p. 490 , note B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia.
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وقد ُطرح نفس اإلشكال لكن بوقائع خمتلفة عىل القاﴈ التونﴘ وذلك بمناسبة نظره يف األذون التي
يطلبها منه طرف بغاية احلصول عىل أد ّلة متع ّلقة بخصمه ،ومثاله:

المﺜال  - 1تقدير القاﺿي لﻠتناسب في اﻷذون القضائية المتﻌﻠقة ﺑاﻹﺛبات
الحكم

الوقائع

الحق الواقع تكريﺴه

التقييد الوارد
ﻋﻠﻰ الحق

موﺟبه

تقدير التناسب

املحكمـــة
االبتدائيــة
بتـونـــس،
ا ستعجا يل ،

قامــت زوجــــة
بقضية يف مطالبة
زوجهـا بالنفقــة،
فر ّد هو باستصدار
إذن عىل العريضة
تم بموجبه تكليف
ّ
خبري ليتوىل تقدير
ثروهتا حتى يثبت
ّأهنا ال تستحـــق
نفقة بالقيمة التي
تطلبها.

"حيث اقتىض الفصل 24
من الدّ ستور أنه "حتمي
الدولة احلياة اخلاصة".

تكليف خبري يتوىل
تقدير قيمة ثروة
الزوجية بالقيام
بعملية استقصاء
ملمتلكاهتا (أموال
بحســـابـــــات
بنكية ،عقــارات،
مســامهــــــات
و مر ا بيـــــــــح
برشكــــــــات،
االطـــــالع عىل
تصارحيهـا اجلبائية
وبيــان دخلهـــا
السنوي.)...

ﲪاية حق الغري
(الزوج)  :حقــه
يف أن يــكـــون
تقديـــر النفقـــة
التي سيحكــــم
ﲠا عليه تقديرا
مناسبا باعتبار أن
حال املنفق عليه
ووسعــه هي من
عناصــر تقديــر
النفقــة حســب
الفصــــــل 52
م.أ.ش.

"حيث أن دعوى النفقة
املرفوعة من الزوجـــة
تربر متكني الزوج من
ال ّ
تقيص مجيع مكتسبات
ّ
زوجته وإالّ آل األمر إىل
النيل نيال مطلقا من حرمة
ذ ّمتها املالية.

55928

مــؤرخ يف
 13أكتوبر/
األول
ترشين ّ
2015

حيث ّ
أن احلياة اخلاصة
للشخـــص تشمـل ذمته
املالية التي حتوي ما له
وما عليه من حقوق جيب
املحافظة عىل حرمتهـــا
بعدم ا ّطالع وكشف الغري
عليها إال يف احلـــاالت
ينص عليها القانون
التي ّ
حسب الضوابط املحدّ دة
بالفصل  49من الدستور،
والقضـاء هو احلامي هلذا
احلق من كل انتهاك.
حيث طاملا أن حرمة الذمة
املالية هي من حرمة احلياة
اخلاصة فهي تتمتع باحلامية
الدستورية والقضاء هو
ضامنها".

حيث أن احلاجة التي
يدّ عيها الزوج للدّ فاع عن
نفسه يف قضية النفقة،
باعتبار أن حـــال املنفــق
عليه هو من عنارص تقدير
قيمة النفقة عمال بالفصل
 52م.أ.ش ،ال تتناسب
الرامي لالطالع
مع طلبه ّ
عىل مجيع ما بالذ ّمة املالية
لزوجته من حقوق.
حيث ترتيبا عىل مجلة ما
سبق يكون [اإلذن املشار
إليه] خمالفا للفصلني 24
و 49من الدستور ملا فيه من
خرق حلرمة الذمة املالية".
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المﺜال  - 2تقدير القاﺿي لﻠتناسب في اﻷذون القضائية المتﻌﻠقة ﺑاﻹﺛبات
الحكم

الوقائع

الحق الواقع تكريﺴه

التقييد الوارد
ﻋﻠﻰ الحق

موﺟبه

تقدير التناسب

املحكمـــة
االبتدائيـــة
بتونــــس،
ا ستعجا يل ،

ا ستــصــــد ر
مدين ،يبحــث
عن إثبــــات
خـالص الدين
الذي وقــعت
مطالبته به ،إذنا
عىل العريضــة
تــم بموجبــه
ّ
متكينـــــه من
احلصــول عىل
كشف احلساب
البنكي ملدينــه
عن مدة سنتني.

"حيث اقتىض الفصل
 24من الدستور أنه
"حتمي الدولة احليــاة
اخلاصة".

متكني املدين من
كشف كامل يف
احلساب البنكي
للدائن عن مدّ ة
ونصف
سنة
ليتمكّن بواسطته
من إثبات أنه ّ
توىل
خالص الدين
بشيكات أودعها
حساب
يف
الدائن.

حق الغري
ﲪاية ّ
(املديــن)  :ح ّقه
يف إثبات خالص
الدين.

" حيث أن اال ّدعاء بكون الطالب
يسعى إىل استخالص كمبياالت
تس ّلمها بعنوان ضامن خالص
معينات كراء أصل ﲡاري بالرﻏم
من سبق الوفــاء ﲠا بواسطــة
شيكات ال ي ّربر متكني املطلوب،
بدعوى حاجته إلثبات اخلالص
السابق بالشيكات قصد إعداد
وسائل دفاعه يف القضية اجلارية
املتعلقة بخالص الكمبياالت ،من
الكشف كشفا كامال عىل احلساب
البنكي خلصمه ّ
لكل الفﱰة من
ّأول سبتمرب/أيلول  2014إىل ّأول
أفريل/نيسان  2016وإالّ آل األمر
إىل النيل نيال مطلقا من حرمة ذمته
املالية.

72041

مـــؤرخ يف
 22نوفمرب/
ترشين الثاين
2016

حيــث أن احليــــاة
اخلاصــة للشخــص
تشمـل ذمتــه املالية
التي حتوي ما له وما
عليه من حقوق جيب
املحافظة عىل حرمتها
بعدم اطالع وكشف
الغري عليها إال يف
ينص
احلــاالت التي ّ
عليها القانون حسب
الضوابـــط املحـدّ دة
بالفصـــل  49من
الدستـــور ،والقضاء
هو احلامي هلذا احلق
من كل انتهاك.
حيث طاملا أن حرمة
الذمة املالية هي من
حرمة احلــياة اخلاصة
فهي تتمتع باحلاميــة
الدستورية والقضــاء
هو ضامنها".
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حيث ّ
أن احلاجة التي يدّ عيها
املطلوب للدفاع عن نفسه يف
قضية خالص الكمبياالت ال
الرامي لال ّطالع
تتناسب مع طلبه ّ
عىل مجيع العمليات املالية بحساب
خصمه عن كامل الفﱰة املذكورة.
حيث ترتيبا عىل مجلة ما سبق
يكون [اإلذن املشار إليه] خمالفا
للفصلني  24و  49من الدّ ستور ملا
فيه من خرق حلرمة الذمة املالية".
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إعامل القاﴈ لرقابة التناسب

الﻔقرة الﺜاﻧية -النﻈام اﻹﺟرائي لرقاﺑة التناسب

ﲨﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺣﺪاﺛﺔ
ﺗﻄﺮح رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﲆ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﲢﺪﹼ ﻳﺎت ﹼ
ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ دور ﻗﻀﺎة اﻷﺻﻞ ) (Iوﻗﻀﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن ) (IIﰲ إﺟﺮاء ﻫﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ،214ﳑﺎ ﹼ
 -Iﺑالنﺴبة لقضاة اﻷﺻل

هل ّ
إن القاﴈ ملزم بإثارة رقابة التناسب من تلقاء نفسه أم هل جيب عليه انتظار أن يتمسك ﲠا
األطراف ؟ ( )1وعندما يواجهها القاﴈ ويتخذ موقفا منها ،هل ّ
أن تعليله حلكمه يكون كام عليه
الشﺄن يف سائر األحكام أم هل املطلوب أن يكون تعليال متميزا (.)2
 -1إﺛارة القاﺿي لرقاﺑة التناسب

أن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن أم ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ وﻗﺎﺋﻊ ؟
ﻫﻞ ﹼ
هذا السؤال حيدّ د بشكل كبري دور القاﴈ يف الرقابة.

ال شك أن رقابة التناسب هي رقابة قانونية ،رهاهنا ضامن احﱰام الفصل  49من الدستور من
واحلريات.
خالل الضوابط التي وضعها لتقييد احلقوق
ّ

أن األمر يتع ّلق بالقانونّ ،
وبام ّ
فإن إثارته تكون من القاﴈ ولو مل يتمسك بذلك األطراف .وجيد
هذا املوقف أساسه اإلجرائي يف الفصلني  70و  71م.م.م.ت ال ّلذان يوجبان عىل املدّ عي بيان
السند القانوين لدعواه دون ترتيب جزاء عىل اإلخالل ،بام يعني أن القاﴈ يبقى يف كل احلاالت
مطالبا بإكساء النّزاع كساءه القانوين الصحيح.215
214

V. not : H. Fulchiron, « Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode », Dalloz, 2017, p. 656.

 215مثال  :تعقيبي مدين عدد  54190مؤرخ يف  5سبتمرب/أيلول " : 1996إن القواعد القانونية قائمة يف الدعوى تطبقها املحكمة من تلقاء
نفسها وبغري حاجة إىل التمسك ﲠا من صاحب املصلحة وأن تكييف الواقعة التكييف القانوين الصحيح يتعني عىل القاﴈ القيام به من
تلقاء نفسه ولو مل يطلب منه أحد اخلصوم ذلك ولذلك جاز الطعن يف احلكم بالتعقيب ملخالفته القانون ولو مل يكن الطاعن قد ن ّبه حمكمة
املوضوع لتطبيق القواعد القانونية املنطبقة" ،النرشية ،ص .126 .تعقيبي مدين عدد  52972مؤرخ يف  19فيفري/شباط " : 1998إن من
اختصاص حمكمة املوضوع أن تقوم بفحص الوقائع من الناحية املادية ثم ﲡري بعد ذلك التكييف القانوين هلذه الوقائع أي أن ترد هذه
الوقائع حلكم القانون وهي بذلك ﻏري مقيدة بتكييف الطلبات املعروضة عليها بوصف اخلصوم هلا وإنام تلتزم بإعطاء هذه الطلبات وصفها
احلقيقي وتكييفها التكييف القانوين الصحيح [ ]...وإن للمحكمة أن تطبق القواعد القانونية من تلقاء نفسها وبغري حاجة إىل التمسك ﲠا
من جانب صاحب املصلحة إذ أن ذلك من صميم عملها" ،النرشية ،ص .164 .تعقيبي مدين عدد  15121مؤرخ ﰱ  28فيفري/شباط
" : 2008،لئن أوجب الفصل  70من م.م.م.ت بيان وقائع الدعاوى وأدلتها وطلبات املدعي وأسانيدها القانونية فإن الفصل  71من نفس
املجلة الذي حدد صور بطالن الدعوى مل يرتب البطالن عن عدم ذكر األسانيد القانونية أو ذكر سند قانوين ﻏري منطبق عىل وقائع الدعوى
ﳜول ذلك للمحكمة االمتناع عن النظر يف النزاع طاملا كانت هي املختصة بتطبيق القانون وهلا أن تك ّيف التكييف القانوين السليم
وال ّ
الوقائع املعروضة عليها دون تق ّيد يف ذلك بام يورده اخلصوم" ،النرشية ،ص.128 .
ويف القانون الفرنﴘ نصت الفقرة األوىل من الفصل  12من ﳎلة اإلجراءات املدنية عىل ما يﲇ :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
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ولكن كجميع املسائل القانونيةّ ،
فإن إجراء رقابة التناسب يتطلب ،فضال عن التكييف
القانوين ،اخلوض يف الوقائع واملسائل الفعلية التي يمكن للقاﴈ عىل ضوئها املوازنة بني احلق
والقيد املفروض عليه .فمثال يف النزاع الذي كان موضوع حكم املحكمة االبتدائية بتونس املؤرخ
يف  5جانفي/كانون الثاين  2162016وجب عىل املحكمة ،قبل النظر يف وقع العقلة التوقيفية عىل
بحرية ،معرفة إن كان الدائن يتمتع بضامنات أخرى وإن كانت
ّ
حق املدين يف التﴫف يف أمواله ّ
ّ
هذه الضامنات يف حال وجودها تُغني عن العقلة .بذلك فإن رقابة القاﴈ ال تنحﴫ عىل مستوى
القانون وإنّام هي تتوقف عىل العنارص الواقعية للنزاع.
ﻓﲈ ﻫﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﰲ إﻃﺎر رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ؟
ﲣتلف اإلجابة بحسب طبيعة املسﺄلة موضوع النزاع:
Å

Å

فﺄما يف املسائل التي هتم النظام العام ،وهي مجيع املادة اجلزائية وﻏريها من املواد التي ال
حرية التﴫف يف حقوقهم مثل املادة الشغلية واملادة الشخصية،
يكون فيها لﻸطراف ّ
ّ
فإن القاﴈ يكون ملزما بالبحث ومجع عنارص اإلثبات التي يراها ﴐورية للقيام برقابة
التناسبّ ،
كل ذلك من تلقاء نفسه ولو دون طلب من األطراف .فاألمر حينام يتع ّلق
بحقوق وحريات أساسية ﲣرج عن إرادة األطراف يصبح حتت سلطة القاﴈ الكاملة
ملقومات دولة القانون ذاهتا.
ليس فقط حلامية الطرف الذي انتهكت حقوقه وإنّام ﲪاية ّ

حرية التﴫف يف حقوقهمّ ،
فإن من يدّ عي ﴐرا من
وأ ّما يف املسائل التي لﻸطراف فيها ّ
تقييد حقوقه يكون مبدئيا مطالبا بﺄن يقدّ م للقاﴈ ،تطبيقا للفصل  70م.م.م.ت ،وقائع
يتمسك ﲠا .ورجوعا للمثال املستمد من حكم املحكمة
النزاع وعنارص اإلثبات التي ّ
217
االبتدائية بتونس املؤرخ يف  5جانفي/كانون الثاين ّ ، 2016
فإن املدين قدّ م للمحكمة
ما يفيد أنّه سبق أن و ّفر للبنك رهنا عقاريا يكفي خلالص الدين ومتسك بﺄن ال ﴐورة
لزيادة تكبيل حقوقه بعقلة توقيفية.

وبمجرد ما أن يثري املدّ عي املنازعة املتعلقة بالتناسب ويقدّ م أد ّلتها ،ينتقل عبء اإلثبات إىل
ّ
خصمه املنتفع بالتقييد الذي يصبح مطالبا بإثبات ﴍعيته وتناسبه مع ﻏاياته .وعىل هذا األساس
قىض احلكم املؤرخ يف  5جانفي/كانون الثاين  2182016بﺄنّه ال ُيقبل من بنك طلب عقلة توقيفية عىل
حساب مدينه ألنه مل يثبت ّ
أن هذه العقلة ،التي هي تقييد حلق ملكية املدين ،هي إجراء ﴐوري يف
ّ
ﻇل متتّعه برهن عىل عقار املدين يكفي لتغطية الدين.

 216سبق ذكره ،ص .86

 217نفس املرجع السابق.
 218نفس املرجع السابق.
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إعامل القاﴈ لرقابة التناسب
ﻳﺘﻌﲔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻧﹼﻪ ﺣﺘﹼﻰ إن ﱂ ﻳﻘﺪﹼ م اﻷﻃﺮاف ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻷد ﹼﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻜﻦ ﹼ
ﻟﻠﻘﺎﴈ اﳌﺒﺎدرة ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻜﲈل ﻣﺎ ﻳﺮ وﺟﻮب اﺳﺘﻜﲈﻟﻪ ،وﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ  12م.م.م.ت
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻦ " ﺗﻜﻮﻳﻦ أو إﲤﺎم أو إﺣﻀﺎر ﺣﺠﺞ اﳋﺼﻮم" .219وﻫﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳏ ﹼﺒﺬ اﺳﺘﻌﲈﳍﺎ ﰲ رﻗﺎﺑﺔ
واﳊﺮﻳﺎت ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﴫف اﻷﻃﺮاف.
اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻮﳖﺎ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق
ﹼ

واملالحﻆ من خالل ما صدر من أحكام وقرارات يف املوضوع أن القاﴈ ال يشﱰط أن يثري
املدعي مسﺄلة التناسب إثارة مباﴍة وحرفية يتوىل فيها تسمية رقابة التناسب بتسميتها ،وإنام يكتفي
القاﴈ بمجرد إثارة منازعة يف القيود ا ُملتظ ّلم منها أمامه ،ثم يتوىل القاﴈ بنفسه تكييف النزاع
التكييف الصحيح عىل أنه يطرح مسﺄلة رقابة التناسب.

فبالرجوع إىل مجيع األمثلة التي سبق تقديمها ،220ال أحد من املتقاضني أثار رقابة التناسب
وال استند إىل الفصل  49من الدستور ،بل ال أحد استعمل أصال مصطلح "التناسب" ،وإنام وقع
االكتفاء يف ّ
مرة باملنازعة يف الوسيلة التي وقع اعتامدها ،لك ّن املحكمة هي التي تو ّلت يف مجيع
كل ّ
احلاالت تكييف املوضوع وتنزيله يف إطار رقابة التناسب.

وبعد حتقيق املواجهة بني األطراف وتقديم كل منهام حججهّ ،
للبت يف مدى
يتدخل القاﴈ ّ
تناسب التقييد مع ﻏاياته ويصدر حكمه املع ّلل يف املوضوع.

-2تﻌﻠيل القاﺿي لرقاﺑة التناسب

بام ّ
أن رقابة التناسب هي واجب قانوين يقوم به القاﴈ عرب ّ
متﺶ ذهني يوصله إىل نتيجة مع ّينة،
ّ
فإن الضامنة األساسية التي ُمتكّن من التثبت من إجراء القاﴈ هلذه الرقابة وخاصة من حسن
إجرائه هلا هي تعليله ملوقفه.
واملبدأ هو ّ
يتضمن أيضا
ضمن موقفه يف قرار
ّ
أن القاﴈ ،عندما جيري رقابة التناسب ،فإنه ُي ّ
أسبابه أي تعليله ،فمثال أوجب الفصل  123م.م.م.ت تعليل األحكام املدنية بﺄنواعها ،وكذلك
ّ
توسع واجب التعليل بﺄن
الشﺄن بالنسبة للفصل  165م.ا.ج يف خصوص األحكام اجلزائية .كام ّ
أصبح يشمل قرارات التمديد يف االحتفاظ (الفصل  13مكرر فقرة  4م.ا.ج) وقرارات اإليقاف
توسع نطاق القرارات اخلاضعة للتعليل ك ّلام قويت
التحفظي (الفصل  85فقرة  2م.ا.ج) .وك ّلام ّ
ضامنات مراقبة قيام القاﴈ بواجبه يف خصوص التّناسب.

 219للمقارنة ينص الفصل  8من ﳎلة اإلجراءات املدنية الفرنسية :
« Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige ».
 220أنظر اجلدول بالصفحة .9
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متس باحلقوق واحلريات لكنّها ال ﲣضع لواجب التعليل ،مثل
لكن توجد قرارات قضائية ّ
221
ّ
األذون عىل العرائﺾ يف املادة املدنية ،فهي ال تعلل عند صدورها  ،لكن يمكن مناقشتها برفع
مطلب يف الرجوع فيها ،والقرار الصادر يف مطلب الرجوع جيب تعليله .222ويف املادة اجلزائية ال
تُع ّلل قرارات االحتفاظ 223وقرارات اإليقاف التي تصدرها دوائر االهتام 224والدوائر احلكمية.
ويف ﻏياب التعليل تبقى رقابة التناسب يف حكم املجهول إذ ال يمكن حتى معرفة إن كان القاﴈ
قد ّ
توىل القيام ﲠا من عدمه.

يف صورة وجوب التعليل ،يكون القاﴈ مطالبا ببسط وحتليل مراحل رقابة التناسب التي
أجراها بسطا واضحا ودقيقا ،بداية ببيان وقائع النزاع ،ثم حتديد القيد املفروض عىل احلق ،ثم
البحث يف موجباته ومدى ﴍعيتها ،وصوال إىل التﺄكّد من ﴐورة التقييد وتناسبه مع موجبه.
معني ﲪاية فعلية وف ّعالةّ ،
وبام ّ
فإن دراسة القاﴈ
الرهان يتعلق بضامن ﲪاية ّ
حق أساﳼ يف نزاع ّ
أن ّ
ومعمقة تﺄخذ بعني
للنزاع جيب ّأال تقتﴫ عىل جوانبه القانونية وإنّام جيب أن تكون دراسة شاملة
ّ
225
االعتبار مجيع األبعاد بام فيها االجتامعية والثقافية وﻏريها ﳑّا له عالقة باحلق املطلوب ﲪايته  ،ﲠذا
التحليل ُيقاس مدى حرص القاﴈ عىل القيام بدوره كحامي للحقوق واحلريات ،وهذا التعليل
هو الذي ستقع مراقبته للتﺄكّد من سالمة إجراء رقابة التناسب.
 -IIﺑالنﺴبة لمحكمة التﻌقيب

تكتﴘ رقابة التناسب أمام حمكمة التعقيب أمهية خاصة ألهنا يف ذات احلني ت ﹺ
ُراقـب وتُرا ﹶقب:
ت ﹺ
ُراقـب قضاة األصل إن أجروا أو مل جيروا أو مل حيسنوا إجراء رقابة التناسب ( .)1لكن حمكمة
التعقيب أصبحت اليوم ،يف أحكامها الباتة ،تُراقب من طرف القضاء الدويل حلقوق اإلنسان (.)2

مراق ﹲ
ـبة لقضاة اﻷﺻل
 -1محكمة التﻌقيب  :سﻠطة
ﹺ

ُيطرح اإلشكال عىل مستوى إثارة حمكمة التعقيب لرقابة التناسب وعىل مستوى الشكل الذي
يمكن أن تتخذه هذه املراقبة.

باعتبار أن رقابة التناسب هي رقابة قانونّ ،
فإن حمكمة التعقيب مطالبة بإثارهتا من تلقاء نفسها،
ولو مل يتمسك ﲠا األطراف .املهم أن يتوفر بامللف ما يكفي من العنارص الواقعية التي يمكن عىل
ضوئها لقضاة القانون معرفة إن كان النزاع يطرح إشكال رقابة التناسب.
 221الفصل  216م.م.م.ت.

 222الفصل  219فقرة  3م.م.م.ت.
 223الفصل  13فقرة أوىل م.ا.ج.
 224الفصل  117م.ا.ج.

B. Louvel, « Réflexions à la cour de cassation », Dalloz 2015, p. 1326. 225
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إعامل القاﴈ لرقابة التناسب
ﻛﺮﺳﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻫﺬا ﹼ
اﻷول  226 2019اﻟﺬي ﱂ ﻳﺜﺮ
اﳊﻞ ﰲ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﰲ  4دﻳﺴﻤﱪ/ﻛﺎﻧﻮن ﹼ
وﻗﺪ ﹼ
ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﴏاﺣﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻋﻨﻪ ،واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﲈ ﺳﻴﻠﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﴬة إذا ﻣﺎ وﻗﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻗﺮار اﳍﺪم ﺿﺪﹼ ه ﰲ اﳌﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ،وﻋﲆ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎﳌﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ،ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
اﻫﺘﺪت إﱃ ﻛﻮن ﻫﺬا اﻟ ﹼﻄﻌﻦ ﻳﺜﲑ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻋﲆ أﺳﺎﺳﻪ ﻗﺮرت اﻟﻨﻘﺾ.
اﻷول
ﻧﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﴚ اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﺮار ﳍﺎ ﺻﺎدر ﰲ  4دﻳﺴﻤﱪ/ﻛﺎﻧﻮن ﹼ
 ،227 2013ﻓﻘﺪ ﲤﺜﻠﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﰲ أن رﺟﻼ ﺗﺰوج ﻃﻠﻴﻘﺔ اﺑﻨﻪ ،ﻓﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻄﻼن ﻫﺬا اﻟﺰواج ﳌﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
ﺗﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻄﻼن واﻧﺤﴫ اﻟﻄﻌﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺰواج
ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺰواج .ﹼ
ﻳﻜﺮﺳﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﹶ 12ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .ﻟﻜﻦ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺮﻛﺖ
ﻛﲈ ﹼ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺰواج ،ﺑﻞ أﺛﺎرت ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪ
ﻫﺬا اﳌﻄﻌﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎ وﱂ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺎر ﹼ
اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ ،ﻓﻼﺣﻈﺖ أن اﻟﺰواج ﻗﺪ ﺣﺼﻞ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺰاء ﺑﻄﻼن اﻟﺰواج ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﹼ
واﺳﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ .ﻋﲆ أﺳﺎس ﻫﺬه اﳌﻼﺑﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ
دون اﻋﱰاض ﻣﻦ اﻻﺑﻦ
ﹼ
ﺑﺄن ﺟﺰاء اﻟﺒﻄﻼن ﻳﺆ ﹼدي إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺸﻄﺔ وﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ
ﺑﺎﻟﻨﺰاع ،اﻧﺘﻬﺖ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ إﱃ اﻟﻘﻮل ﹼ
اﳊﻖ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻴﺎة اﳋﺎﺻﺔ.

أ ّما بالنسبة لشكل الرقابة التي ﲡرﳞا حمكمة التعقيب ،فهو ﳜتلف بحسب موقف قاﴈ األصل :
�

�

يف صورة عدم إجراء رقابة التناسب من قضاة األصلّ ،
فإن حكمهم يكون خارقا للقانون من
احلق موضوع التقييد.
جهة خمالفة الفصل  49من الدستور وخمتلف النصوص التي تضمن ّ
يف صورة إجراء قضاة األصل لرقابة التناسبّ ،
فإن سلطة حمكمة التعقيب عليهم تصبح
ومكونات رقابة
سلطة مراقبة حسن تطبيق القانون ،أي احﱰام خمتلف ﴍوط ومراحل
ّ
التناسب ،وكذلك سلطة رقابة التعليل.

لكن بام أن تقدير التناسب ،الذي هو مسﺄلة قانونية ،ﳜضع يف جانب هام ملالبسات ووقائع
النزاعّ ،
فإن رقابة حمكمة التعقيب ﳜتلط فيها اجلانب القانوين باجلانب الواقعي ،وهو ما قد حيملها
عىل اخلوض يف حسن تقدير قاﴈ األصل للوقائع .من هذا املنطلق يمكن فهم التمﴚ الذي
األول  2282019ا ّلذي خاضت فيه
اعتمدته حمكمة التعقيب يف قرارها الصادر يف  4ديسمرب/كانون ّ
يف مسائل واقعية (املساحة املستوىل عليها من عقار اجلار والتي وقع البناء عليها ،تﺄثري قرار هدم
البناء يف املساحة املستوىل عليها عىل البناء املقام بوجه ﴍعي) لتنتهي إىل تﺄكيد وجود اختالل ،مل
املﴬة.
يره قضاة األصل ،يف التناسب عند تقدير الوسيلة املالئمة لرفع
ّ
 226سبق ذكره .ص .11

Dalloz, 2014, p. 179, note F. Chénedé ; H. Fulchiron, « La Cour de cassation, juge des droits de l'homme ? », 227
Dalloz 2014, p. 153.
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اجلزء الثالث
مراق ﹲ
ﹶ
ـبة من القضاء الدولي
 سﻠطة: محكمة التﻌقيب-2

 بتقديم الشكاوى ضدّ ها،2017 نيسان/ أفريل13  يف،سبقت اإلشارة إىل أن تونس قد قبلت
.229أمام "املحكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان" مباﴍة من األفراد أو املنظامت ﻏري احلكومية

بذلك صار من املمكن التوجه إىل "املحكمة اإلفريقية" للتظلم لدﳞا بعد استيفاء أوجه التظلم
 فصارت بالتايل حمكمة. كام يف صورة األحكام الباتة التي تصدرها املحاكم التونسية،الداخﲇ
 وأصبح ينطبق،التعقيب تراقب قضاة األصل لكنّها بدورها خاضعة لرقابة املحكمة اإلفريقية
 عن حمكمة التعقيبJean-François Burgelin متام االنطباق عىل حمكمة التعقيب التونسية ما قاله
: بقوله أهنا، التي ﲣضع بدورها لرقابة املحكمة األوروبية،الفرنسية
« Coincée entre deux juridictions qui examinent les affaires en fait et en
droit : la cour d’appel et la Cour européenne des droits de l’homme »230.

واملبدأ األساﳼ الذي وضعه فقه قضاء املحاكم الدولية حلقوق اإلنسان عند تقديره لرقابة التناسب
ّ حيل
ّ هو أنه بقدر حرصه عىل ّأال
حمل القاﴈ الوطني يف التقدير بقدر حرصه أيضا عىل مراقبة قيام
عربت املحكمة األوربية
ّ  وقد.املحاكم الوطنية بدورها يف إجراء رقابة التناسب حسب املعايري الدولية
:حرية التعبري مع موجب ﲪاية اآلداب العامة بقوهلا
ّ عن هذه الفكرة بمناسبة مراقبتها لتناسب تقييد
« On ne peut dégager du droit interne des divers États contractants une
notion européenne uniforme de la "morale". L'idée que leurs lois respectives
se font des exigences de cette dernière varie dans le temps et l'espace,
spécialement à notre époque caractérisée par une évolution rapide et profonde
des opinions en la matière. Grâce à leurs contacts directs et constants avec les
forces vives de leur pays, les autorités de l'État se trouvent en principe mieux
placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis [de]
la "nécessité" d'une "restriction" ou "sanction" destinée à y répondre […].
Dès lors, l'article 10 par. 2 [permettant la restriction de la liberté
d’expression] réserve aux États contractants une marge d'appréciation. Il
l'accorde à la fois au législateur national […] et aux organes, notamment
judiciaires, appelés à interpréter et appliquer les lois en vigueur […].
.43  ص، أعاله229

Cité par J.-J. Urvoas, « L'aggiornamento nécessaire de la Cour de cassation », Dalloz 2018, p. 1087, 1093. 230
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إعامل القاﴈ لرقابة التناسب
L'article 10 par. 2 (art. 102-) n'attribue pas pour autant aux États contractants
un pouvoir d'appréciation illimité. Chargée, […] d'assurer le respect de leurs
engagements […], la Cour a compétence pour statuer par un arrêt définitif sur
le point de savoir si une "restriction" ou "sanction" se concilie avec la liberté
d'expression […]. La marge nationale d'appréciation va donc de pair avec un
contrôle européen. Celui-ci concerne à la fois la finalité de la mesure litigieuse
et sa "nécessité". Il porte tant sur la loi de base que sur la décision l'appliquant,
]…[ même quand elle émane d'une juridiction indépendante.
Dès lors, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions
internes compétentes, mais d'apprécier sous l'angle [des dispositions
pertinentes de la Convention] les décisions qu'elles ont rendues dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. »231.

مثل هذا املبدأ سيكون صاحلا متاما يف الرقابة التي ستجرﳞا املحكمة اإلفريقية عىل األحكام
الصادرة عن القضاء التونﴘ ،وجيب عىل حمكمة التعقيب االستعداد هلذه الثورة القادمة.
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻦ ﺧﻼل :
�

�

�

وأوﳍﻢ ﳏﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ،ﻟﻔﻜﺮة إﺧﻀﺎع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎﺗﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة .وﻫﺬا ﰲ ﺣﺪﹼ
ﺗﻘ ﹼﺒﻞ اﳉﻤﻴﻊ ،ﹼ
ذاﺗﻪ زﻟﺰال ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﳊﺎﱄ .ﻓﻘﺮار رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد إﺧﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻼ ﺻﺎر ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ودﺣﻀﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﱄ.
اﳊﺮص ﻛﻞ اﳊﺮص ﻟﺪ ﲨﻴﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ إﻳﻼء رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ،وﻛﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳊﻘﻮق
واﳊﺮﻳﺎت ،ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺣﱰام اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ واﻻﻃﻼع اﳌﻜﺜﻒ
ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺘﻮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﹸﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﺘﻔﻜﲑ دون ﺗﺄﺧﲑ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ إﱃ إداﻧﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء
اﻟﺘﻮﻧﴘ ،ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻘﻊ إﻧﺼﺎف ﻣﻦ ﺳﻴﻌﺘﱪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﱄ أن ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻜﺖ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺣﻜﻢ ﻫﻮ
ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﲇ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﰲ ﻏﻴﺎب ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ إﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ.

CEDH, Handyside c/ Royaume-Uni, 7 décembre 1976, précité, parag. 48 ss. 231
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المﻠحق

الﻔﺼل  49من دستور  27ﺟاﻧﻔي  2014في ﺛماﻧية أسﺌﻠة

ﺳﻠﻴﻢ اﻟ ﹼﻠﻐﲈﲏ

أﺳﺘﺎذ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
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ملحق العدد
الحد من الحريات؟
الﺴﺆال اﻷول :لماذا يﺠب
ّ
ّ
ّ
أوﻻّ -
تتحول
تستغل حرية التعبري للثلب أو للشتم كام يمكن أن
ألن احلرية املطلقة تنقلب إىل ضدّ ها :يمكن أن
ّ
ﳑارسة حرية التظاهر إىل عنف.
ﺛﺎﻧﻴﺎ -ألن احلريات يف حدّ ذاهتا حدود حلريات أخرى ،مثال :حرية التعبري واحلق يف احلياة اخلاصة أو حق النفاذ
للمعلومة من ناحية ،واحلق يف ﲪاية املعطيات اخلاصة من ناحية اخرى.
لكن هناك حقوق ال يمكن املساس ﲠا:

 -احلق يف حرمة اجلسد ومنع التعذيب املعنوي واملادي.

 -احلق يف حماكمة عادلة ،قرينة الرباءة ،شخصية العقوبة ،ﴍعية اجلرائم والعقوبات.

يتوجب احﱰامها يف كل احلاالت
هذه احلقوق هي تلك التي يصفها القانون الدويل بـﺄهنا احلقوق األساسية والتي ّ
الرجوع إىل هذه املسﺄلة يف آخر الوثيقة).
يتم ّ
يتعرض هلا الدستور التونﴘ (سوف ّ
ومهام كانت الظروف ومل ّ
ﻫﺬا اﻟﴩط ﻫﻮ اﻷول اﻟﺬي أدرج ﰲ »ﻣﴩوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1ﺟﻮان/ﺣﺰﻳﺮان 2013
ﻗﺒﻞ إدراج ﴍط اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وإدراج ﴍط اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻌﻠﻪ ﻏﲑ ذي ﺟﺪو إذ أن ﻛﻞ ﺣﺪﹼ
ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻖ أو اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻮ ،ﺑﻄﺒﻌﻪ ،ﻏﲑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ.

الﺴﺆال ّ
الﺜاﻧي :ما ﻫي ﻃرق ﺿبﻂ حدود الحقوق والحريات؟
ّ
اعتمدت الدساتري ثالثة طرق لضبط حدود احلقوق واحلريات:
أوﻻ -وﺿع الحدود ﺿمن الﻔﺼل المتﻌﻠق ﺑالحق أو الحرية
تتمثل هذه الطريقة يف وضع ﴍوط احلدود بالنسبة لكل حق أو حرية عىل حدة .وفيام يﲇ بعﺾ األمثلة عىل ذلك:
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الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة

سليم ال ّلغامين

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 ﱂ ﲣﻞ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

الﻔﺼل 7

يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املب ّينة بالقانون ،وﻻ ﳛﺪﹼ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﻘﻮق ﹼإﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﹸﻳﺘﹼﺨﺬ ﻻﺣﱰام
ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻻزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻟﻠﻨﻬﻮض اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ.

الﻔﺼل 8
حرية الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع وتﺄسيس اجلمعيات مضمونة وﲤﺎرس ﺣﺴﺒﲈ ﻳﻀﺒﻄﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

الﻔﺼل9

حرمة املسكن ورسية املراسلة وﲪاية املعطيات الشخصية مضمونة ﹼإﻻ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن.

الﻔﺼل 10
لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد واىل خارجها واختيار مقر إقامته ﰲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن.

الﻔﺼل 13
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية يف كنف احﱰام كرامته ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﴩوط ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﲈ ﲤﻜﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻔﺼﻞ  46اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ
اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت.

الﻔﺼل 46
لرئيس اجلمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان اجلمهورية وأمن البالد واستقالهلا بحيث يتعذر السري العادي
لدواليب الدولة اﲣﺎذ ﻣﺎ ﲢﺘﻤﻪ اﻟﻈﺮوف ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ بعد استشاره الوزير االول ورئيس ﳎلس النواب
ورئيس ﳎلس املستشارين.
ويوجه يف ذلك بيانا إىل الشعب.

ويف هذه احلالة ال جيوز لرئيس اجلمهورية ّ
حل ﳎلس النواب كام ال جيوز تقديم الئحة لوم ضد احلكومة.

وتزول هذه التدابري بزوال أسباﲠا ويوجه رئيس اجلمهورية بيانا يف ذلك إىل ﳎلس النواب وﳎلس املستشارين.
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اﻷول  1996وقع تﻌديﻠه في  6مارس/آذار 2016
دستور الﺠﺰائر  8ديﺴمبر/ﻛاﻧون ّ
الﻔﺼل :40

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن فال تفتيﺶ إال بمقتىض القانون ويف نطاق احﱰامه .وال تفتيﺶ ّإال بﺄمر
صادر عن السلطة القضائية املختصة.

الﻔﺼل :57
احلق يف اإلﴐاب معﱰف 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  29ﺟويﻠية/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 ّإال بمقتىض القانون ،ﲠدف ﲪاية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني وﲪاية أمن الدولة
املس باحلريات واحلقوق األساسية املنصوص
الداخﲇ واخلارجي ،واحلياة اخلاصة لﻸفراد ،وكذا الوقاية من ّ
عليها يف هذا الدستور ،وﲪاية مصادر املعلومات واملجاالت التي حيددها القانوين بدقة.
ﺛاﻧيا -تﺨﺼيﺺ فﺼل ﺟامع لضبﻂ ﺷروط وﺿع الحدود ﻋﻠﻰ ّ
ﻛل الحقوق والحريات

يتم من خالله ضبط ﴍوط احلدود ّ
لكل احلقوق واحلريات ،ومتكن هذه الطريقة
يتم وفق هذه الطريقة وضع فصل واحدّ ،
ّ
النص الدستوري .ومن أهم األمثلة عىل ذلك نذكر التالية:
من تفادي اإلطالة والتشعب يف ّ

دستور سويﺴرا  18أفريل/ﻧيﺴان 1999
الﻔﺼل :36
ﺣﺪود اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ّ .1
ينصص عليها بقانون،
كل حدّ من ّ
حق أساﳼ جيب أن يستند إىل أساس ترشيعي ،واحلدود اخلطرية جيب أن ّ
إال يف حالة خطر حقيقي ومباﴍ وداهم.

ّ .2
حق أساﳼ للغري.
ربرا بمصلحة عامة أو بحامية ّ
كل حدّ من ّ
حق أساﳼ جيب أن يكون م ّ
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ّ .3
حق أساﳼ جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املراد حتقيقه.
كل حدّ من ّ

 .4ال جيوز املساس بجوهر احلقوق األساسية.

دستور ﻛينيا  6ماي/أيار 2010
الﻔﺼل :24
احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق ال حيدّ منها إال بقانون ،وﴍيطة أن يكون احلدّ معقوال ومربرا يف
ﳎتمع 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.

يﴬ متتع فرد بحقوقه وحرياته األساسية بحقوق الغري وحرياهتم األساسية.
 -احلرص عىل ّأال ّ

 -العالقة بني احلدّ والغاية منه .وتبني ما إذا كانت هناك وسائل أقل تضييقا لتحقيق نفس اهلدف.

الميﺜاق الكندي لﻠحقوق والحريات  17أفريل/ﻧيﺴان 1982
الﻔﺼل اﻷول:

»امليثاق الكندي للحقوق واحلريات يضمن احلقوق واحلريات الواردة يف بنوده وال يمكن ضبطها ّإال بقانون
حر وديمقراطي«.
بحدود معقولة يمكن إثبات تربيرها يف إطار ﳎتمع ّ

ﺛالﺜا -المﺰج ﺑين الطريقتين
اعتمدت بعﺾ الدساتري طريقة ثالثة ،تتمثل يف املزج بني الطريقتني السابقتني ومن أهم األمثلة عىل ذلك نذكر
القانون األساﳼ األملاين ودستور جنوب أفريقيا.
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القاﻧون اﻷساسي اﻷلماﻧي  23ماي/أيار 1949
يبني القانون األساﳼ األملاين  23ماي/أيار  1949ضمن الفقرة  2من فصله العاﴍ ﴍوط احلدود التي يمكن
ّ
إدخاهلا عىل احلق يف رسية املراسالت واالتصاالت ،وحيدد الفصل  ،19بشكل عام ،ضوابط احلدّ من احلقوق
األساسية.
المادة :10

ﴎﻳﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ واﻟﱪﻳﺪ واﻻﺗﺼﺎﻻت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ

 .1ال جيوز انتهاك رسية الرسائل واملراسالت الربيدية واالتصاالت.

أي تقييدات هلذه الﴪية ّإال بناء عىل قانون .وإذا كانت هذه التقييدات تفيد يف ﲪاية النظام
 .2ال جيوز فرض ّ
األساﳼ الديمقراطي احلر ،أو يف ﲪاية كيان أو أمن االحتاد ،أو كيان إحدى الواليات أو أمنها ،فيجوز أن
ينص القانون عىل عدم إبالغ املعنيني ﲠذه التقييدات ،واالستعاضة عن املقاضاة بفحص األشياء املعنية
ّ
بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة يتم حتديدها من قبل املجالس النيابية.
المادة :19

اﳊﺪ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  -ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﴈ

تم اللجوء وفقا هلذا القانون األساﳼ إىل احلد من أحد احلقوق األساسية بقانون ،أو بناء عىل قانون،
 .1إذا ّ
فيجب أن يكون رسيان هذا القانون عام ﹰاّ ،
وأال يقتﴫ عىل حالة منفردة .وعالوة عىل ذلك جيب أن يسمي
هذا القانون احلق األساﳼ املعني ،واملادة اخلاصة به يف القانون األساﳼ.
 .2ال جيوز بﺄي حال املساس بجوهر مضمون احلق األساﳼ ذاته.

 .3تﴪي احلقوق األساسية أيض ﹰا بالنسبة لﻸشخاص االعتبارية داخل الدولة ،إذا كانت هذه احلقوق يف
جوهرها صاحلة ألن تطبق عليها.

 .4إذا انتهكت السلطات العامة حقوق أحد ،فيمكنه اللجوء إىل التقاﴈ ،ويكون ذلك أمام املحاكم النظامية،
إذا مل يكن هناك داع للجوء إىل حمكمة خمتصة أخرى .وال يمس ذلك املادة  10فقرة  2مجلة .2

اﻷول 1996
دستور ﺟنوب إفريقيا  10ديﺴمبر/ﻛاﻧون ّ

المادة 7
ّ
اﳊﻘﻮق

احلقوق املنصوص عليها يف إعالن احلقوق يمكن أن يقع احلدّ منها باحلدود الواردة بالفصل  36أو املنصوص
عليها يف أي موضع آخر من اإلعالن.
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المادة 36
ّ
ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق

 .1ال جيوز تقييد احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق ّإال بمقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر ما يكون التقييد
معقوالﹰ وله ما يربره يف ﳎتمع 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 تقييد ﹰا لتحقيق الغرض.

 .2باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي ) (1أو أي حكم آخر من أحكام الدستور ،ال يق ّيد أي قانون أي
حق منصوص عليه يف وثيقة احلقوق.
الدولي الﻌام
القاﻧون ّ
مل ﳜصص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فصال جامعا لضبط ﴍوط وضع احلدود عىل احلقوق
تعرض إىل هذه الرشوط يف بعﺾ الفصول:
واحلريات بل ّ

المادة 12
 .1لكل فرد يوجد عىل نحو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

ّ .2
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،بام يف ذلك بلده.

 .3ﻻ ﳚﻮز ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻴﻮد ﻏﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻜﻮن ﴐورﻳﺔ ﳊﲈﻳﺔ
اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﲥﻢ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺘﲈﺷﻴﺔ
ﻣﻊ اﳊﻘﻮق اﻷﺧﺮ اﳌﻌﱰف ﲠﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ.
 .4ال جيوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إىل بلده.

المادة 18
 .1لكل إنسان احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف
اعتناق أي دين أو معتقد ﳜتاره ،وحريته يف إﻇهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم،
بمفرده أو مع مجاعة ،وأمام املﻸ أو عىل حدة.
 .2ال جيوز تعريﺾ أحد إلكراه من شﺄنه أن ﳜل بحريته يف أن يدين بدين ما ،أو بحريته يف اعتناق أي دين أو
معتقد ﳜتاره.
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 .3ﻻ ﳚﻮز إﺧﻀﺎع ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ إﻇﻬﺎر دﻳﻨﻪ أو ﻣﻌﺘﻘﺪه ،إﻻ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﴐورﻳﺔ
ﳊﲈﻳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﲥﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

 .4تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحﱰام حرية اآلباء ،أو األوصياء عند وجودهم ،يف تﺄمني تربية أوالدهم
دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة.

المادة 19
 .1لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة.

 .2لكل إنسان احلق يف حرية التعبري .ويشمل هذا احلق حريته يف التامس خمتلف ﴐوب املعلومات واألفكار
وتلقيها ونقلها إىل آخرين دونام اعتبار للحدود ،سواء عىل شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب فني أو بﺄية
وسيلة أخرى ﳜتارها.

 .3تستتبع ﳑارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة .وﻋﲆ ذﻟﻚ
ﳚﻮز إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد وﻟﻜﻦ ﴍﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﳏﺪدة ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن وأن ﺗﻜﻮن ﴐورﻳﺔ:
أ( ﻻﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﺳﻤﻌﺘﻬﻢ،

ب( ﳊﲈﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.

المادة 21
يكون احلق يف التجمع السلمي معﱰفا به .وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﲆ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض
ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺪاﺑﲑ ﴐورﻳﺔ ،ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻌﺎم أو ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﲥﻢ.

المادة 22
 .1لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين ،بام يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضامم إليها من أجل
ﲪاية مصاحله.

 .2ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﲆ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺪاﺑﲑ ﴐورﻳﺔ،
ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻵداب
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺣﺮﻳﺎﲥﻢ .وﻻ ﲢﻮل ﻫﺬه اﳌﺎدة دون إﺧﻀﺎع أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ورﺟﺎل
اﻟﴩﻃﺔ ﻟﻘﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﳑﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ.

 .3ليس يف هذه املادة أي حكم جييز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام  1948بشﺄن
احلرية النقابية وﲪاية حق التنظيم النقاﰊ اﲣاذ تدابري ترشيعية من شﺄهنا ،أو تطبيق القانون بطريقة من شﺄهنا
أن ﲣل بالضامنات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.
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الﺴﺆال ّ
الﺜالﺚ :ما ﻫي الطريقة التي اﻋتمدﻫا المﺆسﺲ التوﻧﺴي لضبﻂ حدود الحقوق
ّ
والحريات؟
تدرج املجلس الوطني التﺄسيﴘ يف وضع ﴍوط احلدّ من احلريات:
لقد ّ

اخلاصة عىل ﻏرار
 .1اكتفى مرشوع مسودة الدستور ( 14أوت/آب  )2012بضبط قيود ملامرسة بعﺾ احلقوق
ّ
ﻏرة جوان/حزيران .1959
دستور ّ

اخلاصة
األول  )2012بضبط قيود ملامرسة بعﺾ احلقوق
ّ
 .2اكتفت مسودة مرشوع الدستور ( 14ديسمرب/كانون ّ
ﻏرة جوان/حزيران .1959
عىل ﻏرار دستور ّ

اخلاصة عىل ﻏرار دستور
 .3اكتفى مرشوع الدستور ( 22أفريل/نيسان  )2013بضبط قيود ملامرسة بعﺾ احلقوق
ّ
ﻏرة جوان/حزيران .1959
ّ

مرة فصال جامعا ومل ينص هذا
 .4أدرج مرشوع دستور اجلمهورية التونسية (ﻏرة جوان/حزيران  )2013ألول ّ
املرشوع عىل مبدأ التناسب وهو الفصل  48الذي ينص عىل ما يﲇ:

"ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻀﻤﻨﺔ ﲠﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﲈ ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ.
وﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﳊﲈﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﲑ أو ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺗﺴﻬﺮ
اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ ﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك".
 .5عىل إثر التوافقات ،وقع إدراج مبدأ التناسب ومبدأ عدم الﱰاجع ()principe de non régression
وتم ذلك أثناء القراءة األوىل فصال فصال
ضمن الفصل اجلامع لدستور  27جانفي/كانون الثاين ّ 2014
ملرشوع الدستور.1
الﻔﺼل :49
حيدّ د القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة ﲠذا الدستور وﳑارستها بام ال ينال من جوهرها .وال
تقرر هذه الضوابط ّإال لﴬورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وﲠدف ﲪاية حقوق الغري ،أو ملقتضيات األمن
ّ
العام ،أو الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احﱰام 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.

نصه منذ صدور نص »مسودة مرشوع الدستور«:
 1مالحظة :لقد اقﱰحنا إدراج فصل جامع يعنى ﲠذه املسﺄلة هذا ّ
متس من جوهرها وﴍيطة أن تشكل هذه احلدود تدابري ﴐورية يف
»ال ﲣضع ﳑارسة احلقوق املنصوص عليها ﲠذا الباب إال للحدود املقررة يف القانون ،ما مل ّ
ﳎتمع 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«.
أنظر :سليم ال ّلغامين ،سلوى احلمروين وسلسبيل القليبي» ،احلقوق واحلريات« ،اليوم الدراﳼ عبد الفتاح عمر ،قراءة يف مسودة مرشوع الدستور :تقييم
واقﱰاحات 15 ،جانفي/كانون الثاين  ،2013النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار  2013ص .31-58
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وإىل جانب الفصل اجلامع ،وقع اإلبقاء عىل اإلحالة عىل القانون يف ما ﳜص حقوق وحريات خاصة:
اﻟﻔﺼﻞ 22

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به ّإال يف حاالت قصوى يضبطها القانون.
ّ

اﻟﻔﺼﻞ 26

حق اللجوء السياﳼ مضمون طبق ما يضبطه القانون.
ّ

اﻟﻔﺼﻞ 29

ُحتدّ د مدة اإليقاف واإلحتفاظ بقانون.

اﻟﻔﺼﻞ 34

حقوق االنتخابات واالقﱰاع والﱰشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون .تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف
املجالس املنتخبة.

اﻟﻔﺼﻞ 38

تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.

اﻟﻔﺼﻞ 41

حق امللكية مضمون ،وال يمكن النيل منه إال يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون .امللكية الفكرية
مضمونة.

اﻟﻔﺼﻞ 53

الﱰشح لعضوية ﳎلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونﴘ اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل ،بلﻎ من العمر
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ،ﴍط أن ال يكون مشموال بﺄي صورة من صور احلرمان التي يضبطها
القانون.

اﻟﻔﺼﻞ 54

يعدّ ناخب كل مواطن تونﴘ اجلنسية بلﻎ من العمر عرشة سنة كاملة وفق الرشوط التي حيددها القانون االنتخاﰊ.

اﻟﻔﺼﻞ 74

حق لكل ناخبة أو ناخب تونﴘ اجلنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم .يشﱰط يف
الﱰشح ملنصب رئيس اجلمهورية ّ
املﱰشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر ﲬسا وثالثني سنة عىل األقل .وإذا كان حامال جلنسية ﻏري
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخﲇ عن اجلنسية األخرى عند التﴫيح بانتخابه رئيسا
للجمهورية .تشﱰط تزكية املﱰشح من قبل عدد من أعضاء ﳎلس نواب الشعب أو رؤساء ﳎالس اجلامعات املحلية
املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخاﰊ.

\

الﺴﺆال ال ّراﺑع :ﻫل ينطبق الﻔﺼل الﺠامع ﻋﻠﻰ ّ
ﻛل الحقوق والحريات المنﺼوص ﻋﻠيﻬا
ّ
في الدستور؟
اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻷول :ينطبق الفصل  49عىل كل احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف دستور  27جانفي/كانون الثاين
( 2014وليس فقط يف الباب املتعلق باحلقوق واحلريات).

اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻟﺜﺎﲏُ :يستثنى من ﳎال تطبيق الفصل  49الفصول التي ورد فيها قيد خاص وإحالة خاصة عىل القانون وفقا
ملبدأ القانون" :حكم النص اخلاص ُيستثنى من حكم النص العام" ).)Le spécial déroge au général
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ﻻﺑﺪ ﰲ رأﻳﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ:

 .1ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺼﻮل أو ﻓﻘﺮات أو أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺘﻌ ﹼﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ:
ﻷن اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻌﻨ ﹼﻴﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت أﺳﺎﺳ ﹼﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﳊﺪﹼ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﹼﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ .ﹼ
اﻟﻔﺼﻞ 6

والضمري.
حر ّية املعتقد ّ

اﻟﻔﺼﻞ 21

املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات ،وهم سواء أمام القانون من ﻏري متييز.

اﻟﻔﺼﻞ 23

حتمي الدولة كرامة الذات البرشية وحرمة اجلسد ،ومتنع التعذيب املعنوي واملادي .وال تسقط جريمة التعذيب
بالتقادم.

اﻟﻔﺼﻞ 25

حيجر سحب اجلنسية التونسية .من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إىل الوطن.

اﻟﻔﺼﻞ 27

املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة تُكفل له فيها مجيع ضامنات الدفاع يف أطوار التتبع واملحاكمة.

اﻟﻔﺼﻞ 28

العقوبة شخصية ،وال تكون إال بمقتىض نص قانوين سابق الوضع ،عدا حالة النص األرفق باملتهم.

اﻟﻔﺼﻞ 30

لكل سجني احلق يف معاملة إنسانية حتفﻆ كرامته.

اﻟﻔﺼﻞ 31

حرية الرأي والفكر ...مضمونة.

اﻟﻔﺼﻞ 108

لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول ،واملتقاضون متساوون أمام القضاء .حق التقاﴈ وحق الدفاع
مضمونان.

ﻷن اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻜﹼﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﹼﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳊﻖ:
ب .ﹼ
اﻟﻔﺼﻞ 22

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به ّإال يف حاالت قصوى يضبطها القانون.

اﻟﻔﺼﻞ 36

احلق النقاﰊ بام يف ذلك حق اإلﴐاب مضمون.
وال ينطبق هذا احلق عىل اجليﺶ الوطني.
قوات األمن الدّ اخﲇ والدّ يوانة.
وال يشمل حق اإلﴐاب ّ

اﻟﻔﺼﻞ 41

حق امللكية مضمون ،وال يمكن النيل منه ّإال يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.
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ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺪ اﳌﺴﻠﻂ ﻋﲆ اﳊﻖ أو اﳊﺮﻳﺔ وﴍوﻃﻬﲈ أدرﺟﺖ ﺻﻠﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري:
ج .ﹼ
اﻟﻔﺼﻞ 29

ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به ّإال يف حالة التلبس أو بقرار قضائي ،ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة
إليه ،وله أن ينيب حماميا.

اﻟﻔﺼﻞ 35

حرية تكوين األحزاب والنقابات واجلمعيات مضمونة .تلتزم األحزاب والنقابات واجلمعيات يف أنظمتها
األساسية ويف أنشطتها بﺄحكام الدستور والقانون وبالشفافية املالية ونبذ العنف.

اﻟﻔﺼﻞ 41

احلق امللكية مضمون وال يمكن النيل منه ّإال يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون.

اﻟﻔﺼﻞ 74

الﱰشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونﴘ اجلنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم .يشﱰط يف
املﱰشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر ﲬسا وثالثني سنة عىل األقل.
وإذا كان حامال جلنسية ﻏري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخﲇ عن اجلنسية األخرى عند
التﴫيح بانتخابه رئيسا للجمهورية .تشﱰط تزكية املﱰشح من قبل عدد من أعضاء ﳎلس نواب الشعب أو رؤساء
ﳎالس اجلامعات املحلية املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخاﰊ.

ﻷن اﳊﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻞ ﻋﲆ ﺑﺬل ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ:
د .ﹼ
اﻟﻔﺼﻞ 21

 ...وهتيﺊ هلم [للمواطنني واملواطنات] أسباب العيﺶ الكريم.

اﻟﻔﺼﻞ 30

 ...تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة األرسة ،وتعمل عىل إعادة تﺄهيل السجني وإدماجه
يف املجتمع.

اﻟﻔﺼﻞ 32

 ...تسعى الدولة إىل ضامن احلق يف النفاذ إىل شبكات االتصال.

اﻟﻔﺼﻞ 39

 ...وتسعى [الدولة] إىل توفري اإلمكانيات الﴬورية لتحقيق جودة الﱰبية والتعليم والتكوين.

اﻟﻔﺼﻞ 40

العمل حق لكل مواطن ومواطنة ،وتتخذ الدولة التدابري الﴬورية لضامنه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف.

اﻟﻔﺼﻞ 43

تدعم الدولة الرياضة ،وتسعى إىل توفري اإلمكانيات الالزمة ملامرسة األنشطة الرياضية والﱰفيهية.

اﻟﻔﺼﻞ 45

تضمن الدولة ...املسامهة يف سالمة املناخ .وعىل الدولة توفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي.

اﻟﻔﺼﻞ 46

 ...وتعمل الدولة عىل تطويرها [احلقوق املكتسبة للمرأة] ...تتّخذ الدّ ولة التّدابري الكفيلة بالقضاء عىل العنف
ضدّ املرأة.
والرجل يف املجالس املنتخبة.
...تسعى الدّ ولة إىل حتقيق التّناصف بني املرأة ّ

اﻟﻔﺼﻞ 48
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لكل مواطن ذي إعاقة احلق يف االنتفاع ،حسب طبيعة إعاقته،
ّ
الﴬور ّية لتحقيق
بكل التّدابري التّي تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع .وعىل الدّ ولة ّاﲣاذ مجيع اإلجراءات ّ
ذلك.
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 .2ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻋﲆ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻟﺖ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺿﺒﻂ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺪ وﴍوﻃﻪ:
اﻟﻔﺼﻞ 22

احلق يف احلياة ال يمكن املساس به ّإال يف حاالت قصوى يضبطها القانون.
(مالحظة :عىل القاﴈ الدستوري التثبت من الطبيعة "القصوى" للحالة ومن التناسب بني اجلريمة املقﱰفة
وعقوبة االعدام التي ّقررها القانون).

اﻟﻔﺼﻞ 26

حق اللجوء السياﳼ مضمون طبق ما يضبطه القانون.

اﻟﻔﺼﻞ 29

 ...حتدد مدّ ة اإليقاف واالحتفاظ بقانون.

اﻟﻔﺼﻞ 34

حقوق االنتخابات واالقﱰاع والﱰشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون .تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف
املجالس املنتخبة.

اﻟﻔﺼﻞ 38

 ...تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون.

اﻟﻔﺼﻞ 53

الﱰشح لعضوية ﳎلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونﴘ اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل ،بلﻎ من العمر
ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه ،ﴍط أن ال يكون مشموال بﺄي صورة من صور احلرمان التي يضبطها
القانون.

اﻟﻔﺼﻞ 54

يعدّ ناخبا كل مواطن تونﴘ اجلنسية بلﻎ من العمر ثامين عرشة سنة كاملة وفق الرشوط التي حيددها القانون
االنتخاﰊ.

اﻟﻔﺼﻞ 74

الﱰشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونﴘ اجلنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم .يشﱰط يف
املﱰشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر ﲬسا وثالثني سنة عىل األقل .وإذا كان حامال جلنسية ﻏري
اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخﲇ عن اجلنسية األخرى عند التﴫيح بانتخابه رئيسا
للجمهورية .تشﱰط تزكية املﱰشح من قبل عدد من أعضاء ﳎلس نواب الشعب أو رؤساء ﳎالس اجلامعات املحلية
املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخاﰊ.
مالحظة :ال ينطبق الفصل  49إال عىل ﴍط التزكية الوارد بالفصل .74

اﻟﻔﺼﻞ 108

...يضمن القانون التقاﴈ عىل درجتني .جلسات املحاكم علنية إال إذا اقتىض القانون رسيتها.
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 .3ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ  49ﻋﲆ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﱂ ﲢﻞ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻤﻜﻦ اﳊﺪﹼ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻔﺼﻞ  49ذاﺗﻪ:
اﻟﻔﺼﻞ 6

 ...ﳑارسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية.

اﻟﻔﺼﻞ 24

حتمي الدولة احلياة اخلاصة ،وحرمة املسكن ،ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية .لكل مواطن
احلرية يف اختيار مقر إقامته ويف التنقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته.

اﻟﻔﺼﻞ 31

"حرية  ...التعبري واإلعالم والنرش مضمونة" ...
إال أنه ،بمقتىض نفس الفصل ،وقع حﴬ اللجوء إىل حدّ بعينه:
"ال يمكن ﳑارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات".

اﻟﻔﺼﻞ 32

تضمن الدولة احلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة.

اﻟﻔﺼﻞ 37

حرية االجتامع والتظاهر السلميـني مضمونة.

اﻟﻔﺼﻞ 38

وتوفر اإلمكانيات الﴬورية لضامن
الصحة حق لكل إنسان .تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن ّ
السالمة وجودة اخلدمات الصحية .تضمن الدولة العالج املجاين لفاقدي السند ،ولذوي الدخل املحدود.

ﻟﻔﺼﻞ 39

التعليم إلزامي إىل سن السادسة عرشة .تضمن الدولة احلق يف التعليم العمومي املجاين بكامل مراحله.

اﻟﻔﺼﻞ 40

 ...ولكل مواطن ومواطنة احلق يف العمل يف ﻇروف الئقة وبﺄجر عادل.

اﻟﻔﺼﻞ 41

 ...امللكية الفكرية مضمونة.

اﻟﻔﺼﻞ 42

احلق يف الثقافة مضمون .حرية اإلبداع مضمونة.

اﻟﻔﺼﻞ 44

احلق يف املاء مضمون.

اﻟﻔﺼﻞ 45

تضمن الدولة احلق يف بيئة سليمة ومتوازنة.

اﻟﻔﺼﻞ 46

الرجل واملرأة يف
تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها  ...تضمن الدّ ولة تكافؤ الفرص بني ّ
حتمل خمتلف املسؤول ّيات ويف مجيع املجاالت.
ّ

اﻟﻔﺼﻞ 47

حقوق الطفل عىل أبويه وعىل الدولة ضامن الكرامة والصحة والرعاية والﱰبية والتعليم .عىل الدولة توفري مجيع
أنواع احلامية لكل األطفال دون متييز ووفق املصالح الفضىل للطفل.

اﻟﻔﺼﻞ 108

 ...وال يكون التﴫيح باحلكم إال يف جلسة علنية.
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الﺴﺆال الﺨامﺲ :من المﻌني ﺑالﻔﺼل 49؟
ّ
معرضون للحد من حقوقهم وحرياهتم ومكنهم الدستور من الدفع بعدم
أ -كل املواطنني واملواطنات بحكم أهنم ّ
دستورية القوانني بام يف ذلك القوانني التي مل حتﱰم مقتضيات الفصل .49
ب -اجلمعيات التي مكنها الفصل  14من املرسوم عدد  88لسنة  2011مؤرخ يف  24سبتمرب/أيلول  2011املتعلق
بتنظيم اجلمعيات ﳑا يﲇ " :يمكن ّ
لكل مجعية أن تقوم باحلق الشخيص أو أن متارس الدعوى املتعلقة بﺄفعال تدخل
يف إطار موضوعها وأهدافها املنصوص عليها يف نظامها األساﳼ وال يمكن للجمعية إذا ارتكبت األفعال ضد
أشخاص معينني بذواهتم مباﴍة هذه الدعوى إالّ بتكليف كتاﰊ رصيح من األشخاص املعنيني باألمر".

ج -السلطة الترشيعية التي تضع الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات .وال بدّ يف هذا الصدد من اإلشارة إىل ﴐورة
إحداث آلية صلب ﳎلس ّنواب الشعب للتثبت وقائيا من احﱰام مشاريع القوانني ملقتضيات الفصل .49
د -السلطة التنفيذية

 -بصفتها مشاركة يف الوﻇيفة الترشيعية فهي التي تعدّ مشاريع القوانني،

 وبصفتها سلطة تنفيذية بإمكاهنا احلد من ﳑارسة احلقوق واحلريات عرب سلطتها الﱰتيبية وصالحياهتا يف ﳎالالضبط اإلداري.
 وال بدّ من إحداث آلية صلب رئاسة احلكومة للتثبت وقائيا من احﱰام مشاريع القوانني واملقررات اإلداريةملقتضيات الفصل .49

ﻩ -اهليئات املستقلة :اهليئات الدستورية املستقلة وبصفة خاصة هيئة حقوق اإلنسان التي "تُستشار وجوبا يف
مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها" (الفصل  128من 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

األول
ح -املوفق االداري الذي أحدث بمقتىض األمـر عـدد  2143لسنة  1992املــؤرخ يف  10ديسمرب/كانون ّ
 1992والذي عهد إليه بالتوسط بني املواطن واإلدارة إلجياد احللول للمسائل املتشكلة بينهام.
ط -وبطبيعة احلال املحكمة الدستورية.
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الﺴﺆال الﺴادس :ما ﻫي مقتضيات تطبيق الﻔﺼل  49؟
ّ
 .1التثبت من أنه وقع احلدّ من احلرية بمقتىض قانون .وال بدّ أن يكون قانونا أساسيا بام ّ
أن الفصل  65من الدستور
ينص عىل ّ
أن النصوص املتعلقة باحلريات وحقوق اإلنسان تتخذ شكل قوانني أساسية .وال بد أن يتوفر يف
القانون ﴍط الوضوح واملقروئ ّية والد ّقة.
 .2التثبت بﺄنه ال ينال من جوهر احلق واحلرية املعنية:
�

�

وينال القانون من جوهر احلق أو احلرية إن كانت نتيجته القضاء عىل احلرية متاما كﺄن ينص قانون اجلمعيات مثال
أن تكوين اجلمعيات خاضع إلجراء الﱰخيص (وهو ما وقع يف ّ
عىل ّ
ﻇل 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.

يفﴪ عدم انطباق هذا الرشط عىل الفصل  22و الفصل  36والفصل ( 41فقرة  2و ّ )3
ألن الدستور
وهذا ما ّ
نص ،يف هذه احلاالت ،عىل إمكانية حرمان شخص بصفة هنائية من حقه يف احلياة أو امللكية وعىل حرمان فئات
ّ
من احلق النقاﰊ وحق اإلﴐاب.

هذا الرشط هو األول الذي أدرج يف "مرشوع الدستور اجلمهورية التونسية" بتاريﺦ  1جوان/حزيران 2013
قبل إدراج ﴍط التناسب يف الصيغة النهائية للدستور وإدراج ﴍط التناسب جعله ﻏري ذي جدوى إذ أن كل
حدّ ينال من جوهر احلق أو احلرية هو ،بطبعه ،ﻏري متناسب.

 .3التثبت من الوجود الفعﲇ ملوجب احلدّ أي التثبت من ّ
أن ﳑارسة احلق هتدد فعال "حقوق الغري أو األمن العام
أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة" مع تﺄويل صارم و حالة بحالة هلذه املقتضيات العا ّمة.

 .4الثبت من وجود "ﴐورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية"

وتعني الﴬورة أنّه ليس هناك ّ
حل آخر وأنّه لضامن القيمة البد من احلد من احلرية .وجيب أن ال ينال احلد من
مدنية الدولة وديمقراطية النظام السياﳼ.

ﻣﺜﺎل  :1ال يمكن ﲪاية الصحة العمومية من انتشار وباء إال باحلدّ من حرية التنقل أو بعزل أشخاص طاهلم
ذلك الوباء.
ﻣﺜﺎل  :2يمكن بسبب خطر داهم ﳞدّ د األمن العام تﺄجيل انتخابات لكن ال يمكن إلغاءها ّ
ألن إلغاء االنتخابات
نسف ملقتضيات الدولة الديمقراطية.
ﻣﺜﺎل  :3ال يمكن إﻏالق املقاهي هنارا طيلة شهر رمضان ّ
ألن الغلق ليس ﴐورة تقتضيها دولة مدنية بل دولة
دينية.

 .5التثبت من "التناسب" بني احلد من احلرية وموجبه.

ُيعرف التناسب بﺄنّه عالقة بني هدف (موجب احلدّ من احلرية) تتمثل يف قيمة حممية قانونيا (حقوق الغري أو
ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو اآلداب العامة) وإجراء (احلدّ من احلرية) من
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املفروض أن حيقق الغاية املنشودةّ .
إن حتقيق التناسب باملعنى الواسع يفﱰض تو ّفر ثالثة ﴍوط ،تتمثل فيام يﲇ:
 الرشط األول -املالءمة ( :)adéquatجيب أن يمكّن اإلجراء املتخذ من حتقيق اهلدف املنشود. -الرشط الثاين -الﴬورة :جيب أن يكون اإلجراء املتخذ ﴐوريا لتحقيق اهلدف املنشود.

 الرشط الثالث -فكرة التناسب باملعنى الضيق :جيب أن يكون اإلجراء املتخذ موائام ( )adaptéللهدفاملنشود .جيب أن ال يتجاوز احلدّ من احلرية ما هو ﴐوري لضامن موجب احلق .مثال :ال جيب احلد من
حرية التنقل يف كامل البالد إن كان الوباء حمدّ دا جغرافيا.

وإذا كانت هذه الرشوط الثالث للتناسب باملعنى الواسع مطلوبة ومت ّثل ﴍوط صحة اإلجراء فﻸنه بدوهنا
ﳜشى أن ينال اإلجراء بصفة مفرطة من قيمة أخرى حيميها القانون وهي احلق أو احلرية املعن ّية .وكام يتّضح،
ليس التناسب بقاعدة بقدر ما هو ّ
متﺶ .فام نعتربه مبدأ التناسب إنام هو املقتضيات الثالثة التي جيب أن حتدد
اجلهة املختصة يف اختيار اإلجراء والتي يراقبها القاﴈ للحكم بصحته.

ويستنتﺞ ﳑّا سبق استنتاجان أوهلام أن الفصل  49يفرض التﺄكد من وجود ﴐورتني ،ﴐورة مستقلة عن
مبدأ التناسب ،ﴐورة احلدّ من احلرية ( )nécessité externeوﴐورة اإلجراء الذي ُا ّﲣذ للحدّ من احلرية
) )nécessité interneوثانيهام ّ
أن للتناسب معنى واسع ( )proportionnalité lato sensuومعنى ضيق
) )proportionnalité stricto sensuوهو املواءمة.

الﺴﺆال 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
األخرية من الفصل  49تكريسا ملبدأ عدم الﱰاجع ( )principe de non régressionالذي حيكم ما ّدة حقوق
اإلنسان بصفة عا ّمة .وينطبق هذا التحجري عىل تعديل الدستور ومن باب أوىل وأحرى عىل الترشيع العادي أو األساﳼ.
نص الفصل  46رصاحة عىل ذلك يف ما ﳜص حقوق املرأة" :تلتزم الدولة بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتدعم
وقد ّ
مكاسبها وتعمل عىل تطويرها".
ﻣﺜﺎل :ال يمكن الﱰاجع يف مكتسبات حرية تكوين األحزاب واجلمعيات التي حتققت بمقتىض املرسوم عدد  87لسنة
 2011املؤرخ يف  24سبتمرب/أيلول  2011املتعلق بتنظيم األحزاب السياسية واملرسوم عدد  88لسنة  2011املؤرخ يف
 24سبتمرب/أيلول  2011املتعلق بتنظيم اجلمعيات.
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الﺴﺆال الﺜامن :ما ﻫي المﺴﺄلة المنﺴ ّية في دستور  27ﺟاﻧﻔي/ﻛاﻧون الﺜاﻧي 2014؟
ّ
يمكّن الفصل  80من دستور  27جانفي/كانون الثاين  2014رئيس اجلمهورية "يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن
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  .49كان ال بد
من التنصيص يف هذه الصورة عىل احلقوق واحلريات التي ال يمكن تعليقها حتى يف احلالة االستثنائية "droits fon-
 "damentaux indérogeablesعىل ﻏرار بعﺾ الدساتري.2

وال يم ّثل هذا النسيان ثغرة يف النظام القانوين التونﴘ بام أنّه بمقتىض الفصل  20من الدستور "املعاهدات املوافق
عليها من قبل املجلس النياﰊ واملصادق عليها ،أعىل من القوانني وأدنى من الدستور" .ولقد صادقت تونس بدون حتفﻆ
الرابع عىل ما يﲇ:
عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 3الذي ّ
ينص يف فصله ّ
ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ ،واﳌﻌﻠﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ رﺳﻤﻴﺎ ،ﳚﻮز ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻌﻬﺪ أن ﺗﺘﺨﺬ ،ﰲ أﺿﻴﻖ اﳊﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻮﺿﻊ ،ﺗﺪاﺑﲑ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﻫﺬا
اﻟﻌﻬﺪ ،ﴍﻳﻄﺔ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻓﺎة ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺧﺮ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻋﺪم اﻧﻄﻮاﺋﻬﺎ
ﻋﲆ ﲤﻴﻴﺰ ﻳﻜﻮن ﻣﱪره اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻌﺮق أو اﻟﻠﻮن أو اﳉﻨﺲ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻷﺻﻞ اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ.
ﻻ ﳚﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أي ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﻮاد  6و 7و) 8اﻟﻔﻘﺮﺗﲔ  1و (2و 11و 15و 16و.418

نصها:
 2مالحظة :لقد اقﱰحنا إدراج فقرة بالفصل اجلامع تعنى ﲠذه املسﺄلة هذا ّ
»ال جيوز يف صورة تفعيل الفصل  73من هذا الدستور أو إعالن حالة الطوارئ املساس من أحكام الفصول التالية.«...
سليم ال ّلغامين ،سلوى احلمروين وسلسبيل القليبي» ،احلقوق واحلريات« ،اليوم الدراﳼ عبد الفتاح عمر ،قراءة يف مسودة مرشوع الدستور :تقييم واقﱰاحات،
 15جانفي/كانون الثاين  ،2013النرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار  2013ص .31-58

 3قانون عدد  30لسنة  1968مؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين  1968يتعلق بالﱰخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ويف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية.
 4الفصل  :6احلق يف احلياة.
الفصل  :7حظر التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.
الفصل  :8الفقرة األوىل" :ال جيوز اسﱰقاق أحد ،وحيظر الرق واالﲡار بالرقيق بجميع صورمها" .الفقرة الثانية" :ال جيوز إخضاع أحد للعبودية.
الفصل  :11حظر سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
الفصل  :15مبدأ ﴍعية اجلرائم والعقوبات.
الفصل  :16لكل إنسان ،يف كل مكان ،احلق بﺄن يعﱰف له بالشخصية القانونية.
الفصل  :18لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد ﳜتاره،
وحريته يف إﻇهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر.
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حول المﺆسﺴة الدولية لﻠديمقراﻃية واﻻﻧتﺨاﺑات
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية يف
مجيع أنحاء العامل ،باعتبارها طموح ﹰا إنساني ﹰا عاملي ﹰا ومتكين ﹰا للتنمية املستدامة .نقوم بذلك عن طريق
دعم بناء وتعزيز وﲪاية 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 ﳎاالت تﺄثري رئيسية :العمليات االنتخابية ،وعمليات بناء الدستور،
واملشاركة والتمثيل السياسيني .ونتبنى مبادئ النوع االجتامعي والتشاركية وحساسية النزاع
والتنمية املستدامة يف مجيع ﳎاالت عملنا.

توفر املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات حتليالت لالﲡاهات الديمقراطية العاملية
واإلقليمية ،وتنتﺞ معرفة مقارنة بشﺄن املامرسات الديمقراطية ،وتقدم املساعدة الفنية وبناء
القدرات يف ﳎال اإلصالح للجهات املشاركة يف العمليات الديمقراطية ،وﲡري حوار ﹰا بشﺄن
قضايا مهمة للنقاش العام بشﺄن الديمقراطية وبناء األنظمة الديمقراطية.
أين ﻧﻌمل؟

يقع مقرنا الرئيﴘ 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 لدى مؤسسات االحتاد األوروﰊ.
><https://www.idea.int
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أﺣﺪث اﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻐﻴﲑ ﹰا ﺟﺬرﻳ ﹰﺎ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ
ﺗﻮﻧﺲ ،إذ ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن اﳌﺎدة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰲ اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ اﻟﴩوط
واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت وﺿﺒﻂ إﻃﺎر ﹼ
ﻟﺘﺪﺧ ﻞ اﳌﴩع وﳐﺘﻠﻒ
اﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﳊﻘﻮق وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ.
ﺗﻢ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻔﺼﻞ  49دﺳﱰة ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﻧﻮﲏ ﻫﺎم وﻫﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻨﻬﺠﺎ
ﻓﻘﺪ ﹼ
ﺗﺘﻢ ﻋﻘﻠﻨﺔ
ﺣﺘﻰ
اﳌﺠﺎل
ﻫﺬا
ﰲ
اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ
ﻛﺎﻓﺔ
ﻗﺒﻞ
ﻣﻦ
إﻋﲈﻟﻪ
اﻟﴬوري
ﻣﻦ
واﺧﺘﺒﺎرا
ﹼ

ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ وﺿﲈن ﲪﺎﻳﺔ أﻧﺠﻊ وأدق ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت .وﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﳌﴩع
واﻟﻘﺎﴈ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌﺨﺎﻃﺒﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺎن ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  ،49ﻓﺈن ﺿﲈن اﺣﱰام اﳊﻘﻮق
واﳊﺮﻳﺎت ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﺒﻄﺎن ﳐﺘﻠﻒ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﻬﺞ وﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﺼﻞ
 ،49وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪﱄ.

وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﻟﻠﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪﱄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻌﻨﻴﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  49اﻟﺬي ﻛ ﹼﻠﻒ ﲨﻴﻊ «اﳍﻴﺌﺎت
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ» ﺑـﺤﲈﻳﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻦ أي اﻧﺘﻬﺎك .وﲣﺘﻠﻒ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻦ
ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪﱄ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ  49وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪ ﻟﻴﻞ ﹼ
ﲡﺬر ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﰲ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺪﺳﺘﻮري .وﻳﱪز ﹼ
اﳋﺎص وأوﺟﻪ إﻋﲈﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪﱄ واﺧﺘﻼف اﻟﻨﻈﺎم
ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﹼ

اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺠﺮد وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﴈ .ﻛﲈ ﻳﻘﻮم ﹼ
ﻹﻋﲈل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻌﺪﱄ ﻣﱪزا أﳘﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ ﳎﺎل اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ
 49ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
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