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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

 : أهمية البحث: أولا 
 األول أندد : يعددد مأدددأ التناسددل مددن المأددادة الدسددتورية العامددة الم مددة لعددد  أسددأال

عة تقديريددة قاةمددة فالمشددري يممدد  سددم، يضددأع عمميددة التقييددد التشددريع  لمسقددوة الدسددتورية
ماللمدددةغ أو  اأتددددالغ ل دددرم تنحددديم السقدددوة الدسدددتورية وتقييدددد ا تسقيقددداغ لمم دددمسة العامدددة
لددددذا فدددد ن  ددددذا ، لألسدددأال السياسددددية اةجتماعيددددة واةقت ددددادية الدافعددددة   دددددار التشددددري 

التقييددد ةأددد وأن تسكمدد  ضددواأع موضددوعية لكدد  ة تتسددول السددمعة التقديريددة أو  التنحدديم
والثدددان  أن القضدددال الدسدددتورئ  دددو المسدددةول عدددن ، سدددمعة معمقدددة وتسكميدددةإلددد   لممشدددري

وعنددد قيامدد  أ ددذ  ، رقاأددة التناسددل مددن يددالل وحيلتدد  فدد  الرقاأددة عمدد  دسددتورية القددوانين
الرقاأددة ف ندد  يت دددا لمتناسددل أددين مسددل التشددري  وضرضدد  دون التعددرم لمتناسددل أددين 

لدسدتورئ تسكمد  ضدواأع موضدوعية عندد و دذا يعند  أن القاضد  ا، مسل التشري  وسأأ 
تولي   ذ  الرقاأدة لكد  ة يسدل تقددير  الشي د  مسدل تقددير المشدري مدن ج دة وستد  ة 

 ددم إلد   ال يمنة القضداةية مدن ج دة أيدرا ممدا قدد يد دئأو  يق  المشري تست الو اية
 كمدا يمكدن القدول أن ال ددع العدام مدن تعدور رقاأدة القاضد ، مأدأ الل ل أدين السدمعات
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 و التوس  داةمداغ مدن نعداة المشدروعية وتضديية السدمعة  الدستورئ عم  أعمال المشري
التقديريددة لممشددري أق ددد كلالددة الموازنددة أددين سمايددة السقددوة الدسددتورية مددن ج ددة وتمكددين 

إذ يمثل ، المشري من تسقية أضراض  الت  تزداد تعقداغ ف  الدولة السديثة من ج ة أيرا
أسسددددل أن  ددددذ  المشددددكمة ليسددددت ، ية فدددد  القددددانون الدسددددتورئالتددددوازن المشددددكمة األساسدددد

يسرك ددا القاضدد  الدسددتورئ مدددتلثراغ أكددل العوامددل القانونيددة ، سددتاتيكية أددل ديناميكيددة داةمدداغ 
 .اوالسياسية واةجتماعية واةقت ادية المسيعة أ 

 : هدف البحث: ثانياا 
كمدا ، ن الدسدتورئأيان مل وم مأدأ التناسل وعنا ر  ف  القدانو إل   ي دع الأسث

من يالل وحيلت  ف  ) أيان دور القاض  الدستورئ ف  الرقاأة عم  التناسلإل   ي دع
ذلدددد  ل دددرم سمايددددة السقددددوة الدسدددتورية مددددن انت ددددا  و  (الرقاأدددة عمدددد  دسدددتورية القددددوانين

تسقيددة التددوازن إلدد   وي دددع الأسددث أيضدداغ ، تنحيمدد  ل ددذ  السقددوةأو  المشددري عنددد تقييددد 
ستورئ والمشري من ج ة وأين الم مسة العامة وسقوة األفدراد مدن ج دة أين القضال الد

 أيرا . 
 : مشكمة البحث: ثالثاا 

 : تتمثل مشكمة الأسث الرةيسية ف  التسا ةت التالية
 ما المق ود أالتناسل ؟  -1
 ما أ مية مأدأ التناسل ؟ وما  و األساس الذئ يقوم عمي  ؟  -2
 ؟  ما    عنا ر  ما     ور التناسل ؟ أو -3
 تقييد  لمسقوة والسريات ؟أو  وما    سدود سمعة المشري ف  تنحيم  -4
 ما    سدود رقاأة القاض  الدستورئ عم  التناسل ؟ -5
 ما    أسس تقييد السقوة والسريات ؟ -6

 : فرضية البحث: رابعاا 
 ويسدد اكات التشريعية لمسقوة الدستوريةيساعد مأدأ التناسل عم  تشييص اةنت      

 ت ا ل رم السد من ساةت اةستأداد التشريع  .عرة معالج
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 : منهجية البحث: خامساا 
لقدددد اتأعنددددا فددد  كتاأددددة الأسددددث المدددن ذ التسميمدددد  والمقددددارن وذلددد  أتسميددددل ومقارنددددة 

 الن وص الدستورية واآلرال اللق ية واألسكام القضاةية واستنأاع األسكام من ا .
 : خطة البحث: سادساا 

المقدمددة إلدد   ل يعددة أسددث رةيسددية تتندداول أا ضددافةلقددد عالجنددا الأسددث مددن يددال
يتعمددددة المأسددددث األول أمل ددددوم التقييددددد التشددددريع  لمسقددددوة : والياتمددددة مأسثددددين رةيسددددين

معمأدددين يتضدددمن المعمدددل األول مل دددوم التقييدددد إلددد   الدسدددتورية ومأددددأ التناسدددل وينقسدددم
ويتعمدددة ، اسدددلالتشدددريع  لمسقدددوة الدسدددتورية ويتضدددمن المعمدددل الثدددان  مل دددوم مأددددأ التن

المأسددث الثددان  أعنا ددر رقاأددة التناسددل فدد  القددانون الدسددتورئ ويتضددمن ارأعددة معالددل 
 يتعمددددة المعمددددل األول أددددال رم المناسددددل ويتعمددددة المعمددددل الثددددان  أاةرتأدددداع العقالندددد 

ويتعمدددة المعمدددل الثالدددث أالضدددرور  ويتعمدددة المعمدددل الراأددد  أرقاأدددة التناسدددل ( الماللمدددة)
 .( ازنةالمو ) أالمعن  الضية

 املبحث األول 
 مفهىم التمييد التشريعي للحمىق الدستىريت ومبدأ التناسب

معمأددددين يتعمددددة المعمددددل األول أمل ددددوم التقييددددد التشددددريع  لمسقددددوة إلدددد   وينقسددددم
 .الدستورية ويتعمة المعمل الثان  أمل وم مأدأ التناسل 

 املطلب األول
 مييد التشريعي للحمىق الدستىريتمفهىم الت

سددمعة المشددري أددين التقدددير والتقييددد فدد  تنحيمدد  لمسقددوة الدسددتورية وذلدد   تتددلرج 
ويق دد ، ضدواأع يتعدين عميد  اةلتدزام أ داأو  أسسل ما يلرم عميد  الدسدتور مدن سددود

عدم تنحيم موضوي ما وسريت  ف  أو  سرية المشري ف  تنحيم "أالسمعة التقديرية لممشري
 –سدددة أالنسدددأة لمتنحددديم التشدددريع  الدددذئ يت يدددا  الملاضدددمة أدددين الأدددداةل والييدددارات المعرو 

توجي اغ أو  دون أن يلرم عمي  عريقاغ أذات  يجل عمي  إتأاع  –أسسأان  أرلماناغ منتيأاغ 
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و دذا يعند  أن المشدري العدادئ يتمتد  أسدمعة تقديريدة فد  ، (1) "مسدداغ يتعين عمي  التزام 
أمدا فد  سالدة وجدود ، ل التنحديمسالة عدم وجود قيد دستورئ مسأة عمي  ف  المسللة مسد

و ععددال  ددور  أكثددر وضددوساغ عددن ، مثددل  ددذا القيددد فدد ن سددمعت  ت ددأ  مقيددد  فدد  ذلدد 
سددددود سدددمعة المشدددري فددد  تنحددديم السقدددوة الدسدددتورية ف نددد  ينأ ددد  التمييدددز أدددين السقدددوة 

فدددالسقوة مدددن سيدددث األ دددل  ددد  نسدددأية أئ يمكدددن تنحيم دددا ، المعمقدددة والسقدددوة النسدددأية
ف ند  عدن الأيدان أن إعدالة العندان لمسقدوة والسريدات العامدة ، أدل المشدريوتقييد ا من ق

يسدددود معددد  أدددالموازا  ، ندددوي مدددن اللوضددد  واةضدددعرالإلددد   أشدددلن ممارسدددت ا قدددد يلضددد 
فمددن المددزوم والسددال  ددذ  أن تددنحم السقددوة ، النحددام العددامأو  المسدداس أالم ددمسة العامددة

و ددذا ، سددة أذاتدد  ممكندداغ وعمميدداغ عمدد  نسددو ت ددان معدد  الم ددمسة العامددة أسيددث ي ددأ  ال
يعن  أن التنحيم التشريع  لمسقوة والسريات  و الذئ يوفر ل ا إمكانيدة الوجدود الدواقع  

 . (2)قاأمة لمتعأية والممارسة عممياغ  أسيث تكون
السالدة : و كذا يتأين الوض  الدستورئ لمسقوة والسريات النسدأية فد  عدد  سداةت

ر  القيود العامة الت  تنعأة عم  جمي  السقوة والسريات أن ي رح الدستور ألق: األول 
 1فقدر   36ف  المداد   1996ومثال ذل  ما نص عمي  دستور اتساد جنول أفريقيا لعام 

المدددا الددذئ يكددون فيدد   ددذا إلدد   ألندد  يمكددن تقييددد وثيقددة السقددوة أواسددعة القددانون فقددع
فدددد  مجتمدددد  ملتددددوح ( JUSTIFIABLE) ومأددددرراغ ( REASONABLE) التقييددددد معقددددوةغ 

مدددد  وجدددول األيددددذ أنحددددر  وديمقراعددد  يقددددوم عمددد  الكرامددددة ا نسددددانية والمسددداوا  والسريددددة
 : اةعتأار كل السقاةة الموضوعية الت  تتضمن

 عأيعة السة  -1
 أ مية ال رم من التقييد  -2

                                                           

، جامعدة أعروسدة دكتدورا د. شعأان أسمد رمضدان، ضدواأع واثدار الرقاأدة عمد  دسدتورية القدوانين،  (1)
 . 388، ص2222أسيوع، 

، كمية السقوة أعروسة دكتورا مانات ا، سأش  لزرة، أثر سمعة التشري  عم  السريات العامة وض (2)
 . 84، ص2213 – 2212والعموم السياسية، جامعة أأ  أكر أمقايد، تممسان، 
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 عأيعة ومدا القيد  -3
 العالقة أين القيد وال رم  -4
 أقل الوساةل تقييداغ لتسقية ال رم  -5

فد  المداد  األولد  عمد  أند   1982ة الكندئ لمسقدوة والسريدات لعدام ونص الميثا
إة لقيدددود ، يضدددمن  دددذا الميثددداة أدددلة تيضددد  السقدددوة والسريدددات المن دددوص عمي دددا فيددد 

 معقولة ي ل ا القانون عم  أن ا مأرر  ف  المجتم  الديمقراع  السر .
تقييد ممارسدة  يكون ة ألن  46ف  الماد   2225كما نص الدستور العراق  لعام 

أندالغ عميد  أو  تسديدد ا إة أقدانونأو  أئ من السقدوة والسريدات الدوارد  فد   دذا الدسدتور
 السرية . أو  التقييد جو ر السةأو  عم  أن ة يمس ذل  التسديد

 : ويتض  لنا من  ذ  الن وص ما يلت 
العراقد  الكندئ أكثدر دقدة وتل ديالغ مدن الدسدتور ن دستور جنول أفريقيا والميثاة إ  -1

فدد  أيددان سدددود سددمعة المشددري فدد  تقييددد السقددوة والسريددات فمددن ج ددة سدددد كددل مددن 
دسددتور جنددول أفريقيددا والميثدداة الكندددئ القددانون كددلدا  لتقييددد السقددوة والسريددات أمددا 
الدسددتور العراقدد  فقددد سددم  أيضدداغ لمسددمعة التنليذيددة أنددالغ عمدد  تيويددل مددن القدددانون 

عددن ذلدد  أن دسددتور جنددول أفريقيددا أددين الشددروع  فضددالغ ، أتقييددد السقددوة الدسددتورية
إة أن  لم ي درح أمأددأ التناسدل لكند   الموضوعية الواجل استرام ا من قأل المشري

يل م ضمناغ من تعداد  ذ  الشروع وةسيما العالقة أين القيد وال رم وأقدل الوسداةل 
العامددة مجممددة  أمددا الدسددتور العراقدد  فقددد أورد عأددار  القيددود، تقييددداغ لتسقيددة ال ددرم

 "السريدددةأو  التقييدددد جدددو ر السدددةأو  عمددد  أن ة يمدددس ذلددد  التسديدددد "مكتليددداغ أعأدددار 
تل دديل دقيددة كدد  ة تسددم  لممشددري والقاضدد  إلدد   تستدداج مددن وج ددة نحرنددا أسيددث

 الدستورئ أسمعة تقديرية تسكمية عند تلسير وتعأية  ذ  اللقر  .
سددتور جنددول أفريقيددا عمدد  أن مراقأددة لقددد اتلددة الميثدداة الكندددئ لمسقددوة والسريددات ود -2

 القيددود التشددريعية عمدد  السقددوة الدسددتورية تتضددمن مددرسمتين األولدد  وجددود قيددد عمدد 
مدد  ، السددة والثانيددة أن يكددون  ددذا القيددد معقددوةغ و مأددرراغ فدد  مجتمدد  ديمقراعدد  سددر
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اللارة أن دستور جنول أفريقيا قد سدد المعايير الموضوعية لك  يكون القيدد مأدرراغ 
عممدداغ أن معقوليددة القيددد مددا  دد  إة عن ددر مددن  ،مددا الميثدداة الكندددئ فمددم يسدددد ذلدد أ

 عنا ر مأدأ التناسل أمل وم  الواس  .
أمددا السالددة الثانيددة لمسريددات النسددأية ف دد  أن تددورد الوثيقددة الدسددتورية كددل سددة مددن 

اقيددة كاةتل، السقددوة الدسددتورية المعنيددة مدد  أيددان القيددود التدد  تتعمددة أكددل سددة عمدد  سددد 
مدن اةتلاقيدة  9ومثدال ذلد  مدا ن دت عميد  المداد   1952األورأية لسقوة ا نسان لعام 

ة يجدوز وضدد   -2لكدل شديص السدة فد  سريددة اللكدر والضدمير والددين ...  -1: ألند 
المعتقدددات ضيددر تمدد  المن ددوص عمي ددا فدد  القددانون أو  قيددود عمدد  سريددة إح ددار الدددين

أو  سمايددة النحددامأو  تمد  الددديمقراع  لألمددن العدداموالتد  تشددكل تددداأير ضددرورية فدد  المج
ومثدال ذلد  أيضداغ مدا ن دت ، سماية سقوة ال ير وسريات أو  األيالة العامةأو  ال سة

ويشمل  ذا ، لكل شيص السة ف  سرية التعأير -1: من اةتلاقية ألن 12عمي  الماد  
يجدددوز إيضددداي  -2 األفكدددار ...أو  نقدددل المعمومددداتأو  السدددة سريدددة الدددرأئ وسريدددة تمقددد 

 الشدروعأو  ممارسة  ذ  السريات وما تشمم  من واجأات ومسةوليات لدأعم المعدامالت
العقوأددات المن ددوص عمي ددا فدد  القددانون والتدد  تشددكل تددداأير ضددرورية فدد  أو  القيددودأو 

سمايددة أو  السددالمة العامددةأو  سددالمة األراضدد أو  المجتمدد  الددديمقراع  لألمددن الددوعن 
 لسمايددة سددمعة ال يددر وسقوقدد أو  األيددالةأو  لسمايددة ال ددسةأو  جريمددةمندد  الأو  النحددام
 لضمان سمعة القضال ونزا ت  . أو  لمن  الكشع عن معمومات سريةأو 

 11مددا ن ددت عميدد  المدداد   1949ومثال ددا فدد  القددانون األساسدد  األلمددان  لسددنة 
وفقددددع فدددد  ، ونأنددددالغ عمدددد  قددددانأو  ة يجددددوز تقييددددد سريددددة التنقددددل إة أقدددانون ألندددد  2فقدددر  

السدداةت التدد  ة تتددوفر في ددا المقومددات األساسددية لمسيددا  أشددكل كدداع  والتدد  تشددكل عأةدداغ 
أو  التدد  يكددون التقييددد في ددا ضددرورياغ لدددف  يعددر ي دددد كيددان اةتسدداد، أو يا دداغ لمعامددة
الكددوارث أو  لمواج ددة السددوادث الملجعددة، أو لمكافسددة انتشددار األوأةددة، أو إسدددا وةياتدد 

، يمدزم في دا الوقايدة مدن وقدوي جدراةمأو  لسماية األسداث من ا  مدال الجسديمأو  العأيعية
أددددلن الممكيددددة اليا ددددة  35نددددص المدددداد   2214فدددد  الدسددددتور الم ددددرئ لعددددام  ومثال ددددا
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وة يجدددوز فدددرم السراسدددة عمي دددا إة فددد  األسدددوال ، وسدددة ا رث في دددا مكلدددول، م دددونة
ممكية إة لممنلعدة العامدة ومقاأدل تعدويم وة تنزي ال، وأسكم قضاة ، المأينة ف  القانون

فمدم ، أما ف  النحام الدستورئ لموةيات المتسد  األمريكيدة ،عادل يدف  مقدماغ وفقاغ لمقانون
قيدددوداغ  دددريسة عمددد  السقدددوة الدسدددتورية إنمدددا  1787يتضدددمن الدسدددتور األمريكددد  لسدددنة 

ا نددص عميد  التعددديل قيدوداغ ضدمنية و ددذا مدا قددد يلسدر أدلن  ددذ  السقدوة معمقددة ومثال دا مد
أو  يسددددد مددددن سريددددة التعأيددددرأو  ة ي دددددر الكددددون رس أئ قددددانون يدددداص ... األول ألندددد 
وعم  الرضم من ذل  قام القضال األمريك  أتسديد معند  ونعداة السقدوة مدن ، ال سافة

ومثالد  قدرال  المسكمدة اةتساديدة العميدا لمتعدديل األول أعريقدة فاعمدة  "مدا لدم "يالل عأار 
ذكر ا أدددلن الكدددون رس ة يمكنددد  أن يسدددد مدددن سريدددة التعأيدددر مدددا لدددم يكدددن ذلددد  ومددد ثر  أددد

 . (1)الممسة أو  ضرورياغ لم مسة السكومة ا جأارية
لكددن المشددكمة الرةيسددية تح ددر عندددما تتسدد  السددمعة التقديريددة لممشددري فدد  السالددة  

نسددو  المشددري أمددر تنحدديم السقددوة دون أيددان سدددود ا عمدد إلدد   التدد  يسيددل في ددا الدسددتور
ألن ( المم  ) 1971من الدستور الم رئ لعام  6 ري  ومثال ذل  ما ورد ف  الماد  
تكلدددل الدولدددة  مدددن الدسدددتور ذاتددد  أدددلن 17والمددداد  ، الجنسدددية الم دددرية ينحم دددا القدددانون

يدمات التلمين اةجتمداع  وال دس  ومعاشدات العجدز عدن العمدل والأعالدة والشدييوية 
ف ل يجوز ف   ذ  الساةت أن يورد المشري القيود  ،لمقانونلممواعنين جميعاغ وذل  وفقاغ 

عمدد  السقددوة الدسددتورية ؟ وأعأددار  أيددرا  ددل التنحدديم يشددمل القيددد ؟ و  ددل يوجددد معيددار 
 فا ل أين تنحيم السة وتقييد  ؟

 س ولة وض إل   يذ ل ألولا: اتجاهينإل   لقد انقسم اللق  أي وص ذل 
 دعوأة وضد  معيدار فا دل إلد   يدذ ل والثـان د  معيار فا ل أين تنحيم السدة وتقييد

 : أين تنحيم السة وتقييد 

                                                           

(1) STEPHEN GARDBAUM , LIMITING CONSTITUTIONAL RIGHTS , 

UCLA LAW REVIEWا,VOL . 54 , 2007 , P.800-801: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=971024 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=971024
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عم  الدرضم : سهولة وضع معيار فاصل بين تنظيم الحق وتقييده: التجاه األول
من اتلاة أن ار  ذا الدرأئ عمد  إمكانيدة وضد  معيدار فا دل أدين تنحديم السدة وتقييدد  

تسديددد إلدد   ذ ددل جانددل مددن اللقدد  فقددد، إة أن ددم ايتملددوا فدد  عأيعددة ومضددمون المعيددار
ووضد  أدلن وقدوي  ،المعيار الموضدوع  لمتنحديم ألند  مدا ة يتضدمن عددواناغ عمد  السريدة

 دددذا العددددوان يكدددون إذا تأدددين عمددد  وجددد  موضدددوع  معنددد  أن السدددة العدددام الدددذئ ينحمددد  
التشري  قد أ أ  أعد  ذا التنحيم منتق اغ من أعراف  أسيث ة يسقة ال ايدة التد  ق دد 

نما ا  .(1)أجاز أن يرد عم  كيلية استعمال لدستور إلي ا وذل  ألن يرد عم  ذات السة وا 
ومدددد  ذلدددد  فقددددد تددددم انتقدددداد  ددددذا الددددرأئ ألندددد  ي ددددعل وضدددد  معيددددار ساسددددم يمكددددن 

وة يأددرأ مددن (، أئ اةنتقدداص) اسددتيدام  أدقددة فدد  رسددم السددد اللا ددل أددين التنحدديم والقيددد
 ورئ لمتمييدز أدين التنحديم والتقييدد والدذئ سداول أن  ذا المعيار الذئ أتد  أد  اللقيد  السدن

فد  سدين أن ، يعتأر أن التنحديم يدرد عمد  كيليدة اسدتعمال السدة وة يدرد عمد  السدة ذاتد 
وأن األيدذ ، التقييد ينتقص السة أسيث ي در ال اية الت  ق د إلي دا الدسدتور مدن كلالتد 

 : أ ذا المعيار تشوأ  عد  انتقادات من ا
قممددا تتضددمن سدددوداغ موضددوعية عمدد  السريددة ستدد  يمكددن التلرقددة أددين ن الدسدداتير إ -1

يدرد عمد  أو  يدرد عمد  كيليدة اسدتعمال ا وأدين القيدد الدذئ يندتقص من داالتنحيم الذئ 
ومدن ثدم لديس مدن السد ولة التقريدر أدلن التشدري  قدد تجداوز و التدزم النعداة ، جو ر ا

 الدستورئ المرسوم لمسرية 
الوجددود إلدد   د ة يمكددن ا سسدداس أدد  إة عندددما تأددرزن السريددات ذات ددا شدد ل مجددر إ -2

القواعددد المنضددأعة ومددن ثددم إلدد   القدديم من دداإلدد   ف دد  أقددرل، فدد   ددور اسددتعمال ا
نمدددا تيتمدددع  دددي ت ا و دددور التعأيدددر ، يسددتسيل وضددد   ددديو جامدددد  ومسددددد  ل ددا وا 

وقددد ، كددذل  أددايتالع األزمنددة والحددروع يعدددعن ددا ومددا يعتأددر جو ريدداغ في ددا ومددا ة 

                                                           

د. عأددد الددرزاة السددن ورئ، مياللددة التشددري  لمدسددتور واةنسددراع فدد  اسددتعمال السددمعة التشددريعية،  (1)
ووارد أممسدددة يددداص فددد  كتدددال اةنسدددراع  – 1952مجمدددة مجمدددس الدولدددة، السدددنة الثالثدددة، ينددداير 

 .وما أعد ا  961، ص2226يع  لمدكتور ما ر أأو العينين، الجزل األول، التشر 
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ترتل عم  ممارسدة المشدري وةيتد  فد  التنحديم اةنتقداص فعدالغ مدن السريدة دون أن ي
 .يق د ف  األ ل تقييد ا 

أن  ددور اسددتعمال السريددة  دد  التدد  تأددرز مح ر ددا وتضدد  السريددة موضدد  التنليددذ  -3
ألند  يتنداول ، ومن ثم يكون من شدلن التنحديم أيدان النعداة السقيقد  لمسريدة، العمم 

يم ة يقيدددد السريدددة ولدددو كدددان  دددسيساغ القدددول أدددلن التنحددد، دد ا دددور اسدددتعمال ا ويسددد
وكدان مددا السريدة قأدل تنحيم دا متعاأقداغ مد  ، أسياناغ لكان داةماغ مجرد عمل كاشدع

ألندد  فدد  ال الددل يكددون التنحدديم عمددالغ ، مدددا ا أعددد تنحيم ددا و ددو أمددر ضيددر  ددسي 
 .(1)من  ف  داةر  اةفتةات الممنوي  منشةاغ ويديل الكثير

معيدددار ا ضدددرار أدددالمجتم  أسيدددث يجدددوز إلددد   ا اسدددتند جاندددل ايدددر مدددن اللقددد كمددد
لممشري أن يتناول السقوة والسريات أالتنحيم وأند  يتمتد  أسدمعة تقديريدة فد  ذلد  إة أن 

ولكدددن سدددمعت  فددد  السحدددر تقدددع عندددد سدددد األفعدددال الضدددار  ،  دددذ  السدددمعة ليسدددت معمقدددة
أدددالمجتم  فمددديس لممشدددري أن يتناولددد  أمدددا إذا كدددان النشددداع ة يمسدددة الضدددرر ، أدددالمجتم 

فضالغ عن ذل  أن  ست  لو كان المشري يسدتعي  أسد ولة اةدعدال ألند   داسل ، أالمن 
السة ف  تسديد األنشعة التد  يرا دا ضدار  أدالمجتم  و دو مدا يعند  فد  ن ايدة األمدر أن 

ل إة أن ذلدد  مددردود أددلن المشددري فدد  جميدد  األسددوا، سددمعت  فدد  تنحدديم السريددات معمقددة
ة لسقتددد  رقاأدددة  مقيدددد أتسقيدددة المل دددوم الدددديمقراع  لمسريدددة أسيدددث ة يسدددتعي  تجددداوز  وا 

 معيار ألن ا ضرار أالمجتم  فكر وم  ذل  فقد تم انتقاد  ذا ال (2)القاض  الدستورئ
 .(3)مرنة وميتملة أايتالع الزمان والمكان 

                                                           

د. مسمدددد ع دددلور، مدددذا ل المسكمدددة ا داريدددة العميدددا فددد  الرقاأدددة والتلسدددير واةأتدددداي، المعأعدددة  (1)
د. جدددددداأر مسمددددددد سجدددددد ، السياسددددددة القضدددددداةية  – 141 – 138، ص 1957العالميددددددة أالقددددددا ر ، 

 .386، ص2212، دار الن ضة العرأية، القا ر ، 1سة مقارنة، علممسكمة الدستورية العميا درا
د. وجدددئ ثاأددت ضأددي، سمايددة السريددة فدد  مواج ددة القددانون، منشددور فدد  مجمددة م ددر المعا ددر ، أ.(2)

 .وما أعد ا  229، ص 1989أكتوأر  –، يوليو 418، 417السنة الثمانون، العددان 
وسمايدددة السريدددات األساسدددية فددد  القدددانونين الم دددرئ  د. عأدددد السلددديح الشددديم ، القضدددال الدسدددتورئا(3)

 . 337، ص2221، كمية السقوة، جامعة القا ر ، أعروسة دكتورا واللرنس ، 
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لقدد ذ دل : دهصعوبة وضع معيار فاصل بين تنظيم الحـق وتقييـ: التجاه الثان 
أن مددن  المشددري سددمعة تنحدديم السريددات يعندد  منسدد  سددمعة تقييددد ا إلدد   جانددل مددن اللقدد 

وأن المشددري لدديس عميدد  سددوا قيددد عدددم ، أئ أمعندد  ايددر تيويمدد  سددمعة اةنتقدداص من ددا
فضالغ عن ذل  أن سمعة المشري ، ضير  من القيود الت  يرسم ا الدستورأو  إل ال السرية

ة  أو فدد  تقييددد السريددة اةنتقدداص من ددا ة يمكددن مراقأت ددا مددن قأددل القاضدد  الدسددتورئ وا 
رقاأدددة الماللمدددة أئ رقاأدددة السياسدددة إلددد   يدددرج عدددن سددددود رقاأتددد  مدددن رقاأدددة المشدددروعية

 .(1)التشريعية الت  تيرج عن وحيلة القضال 
أن  من ال عوأة وض  سد فا ل أين تنحيم إل   ة أل ذ ل رأئ اير من اللق 

انتقا دد ا يمكددن أ عمالدد  التقريددر عمدد  سددأيل الجددزم أددلن المشددري قددد أو   االسريددة وتقييددد
تجددداوز سدددد التنحددديم المشدددروي وديدددل فددد  نعددداة ايدددر  دددو نعددداة التقييدددد ضيدددر المشدددروي 

زال  ددددذ  ال ددددعوأة فدددد ن العأددددر  فدددد  الوضدددد  الدسددددتورئ اللعمدددد  لمسريددددات  ددددو ، لمسريددددة وا 
السقيق  لمسرية  و ما يكدون يدارج  وأن المدا، المقيد  لمسرياتأو  أالتشريعات المنحمة

وأن العمدددل التشدددريع  سدددين يرسدددم ، نعددداة التنحيمدددات والقيدددود الملروضدددة عمددد  السريدددات
وأند  ستدد  ، السددود السقيقيدة لمسريدات يكدون تاأعدداغ فد  ذلد  لألفكدار السدداةد  فد  المجتمد 

اأددة ستدد  فدد  حددل وجددود رق، أو إذا كددان  نددا  اسددتمزام لتعددديل دسددتورئ لتقييددد سريددة مددا
ف ن كثيراغ ما تتضمن التشريعات المنحمة لمسريات تقييداغ ، قضاةية عم  دستورية القوانين

وقدد ة تلمد  الرقاأدة عمد  دسدتورية القدوانين فد  ، كان يجل أن ي در أ  تعديل دستورئ
 مو منددما أدددم ، ريةدددضال ف  سماية السدددفرضأة الق، سريةدددوان التشريع  عم  الدددرد الع

 .(2)ة يمكن أن تقع عويالغ أمام ت ميم مشري قوئ ، ميت ا وأثر اأ 
ونسن ن يد أن  ي عل وض  معيار فا ل أين تنحيم السة وتقييد  فتنحيم السة 
، يق د أ  ترتيل ممارست  ست  يكون ضمن نسة معدين أمدا يتلدة مد  الم دمسة العامدة

                                                           

د. عأدددد السميدددد متدددول ، الوسددديع فددد  القدددانون الدسدددتورئ، دار العالدددل لمنشدددر والثقافدددة الجامعيدددة، ا(1)
 . 667، ص 1956ا سكندرية، 

  392د. جاأر مسمد سج ، م در ساأة، صا- 92اأة، صد. مسمد ع لور، الم در السا(2)
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والقيدد ة ، السدة المعند  وذل  ة يمكن أن يكون إة ألرم أعم القيود التنحيمية عم 
، لددذا فالمشددكمة تتعمددة فدد  السقيقددة (1)يعندد  سددوا إعاقددة ممارسددة السددة والتضدديية من ددا 

ويقدد  عمدد  القاضدد  الدسددتورئ م مددة التسقددة مددن يعددور  القيدددد ، أيعددور  القيددد وأ ميتدد 
ومدددا تناسددأ  مدد  ال ددرم المنشددود وذلدد  مددن يددالل وحيلتدد  فدد  الرقاأددة عمدد  دسددتورية 

  القوانين .
 ددددذا وينأ دددد  مالسحددددة أن معرفددددة السقددددوة المعمقددددة يكددددون إمددددا أت ددددري  المشددددري 

أو  استثنال دستورئ عم  السةأو  قيدأو  ف  السالة الت  ة يرد في ا تنحيمأو  الدستورئ
الكرامددة  "أددلن 51فدد  المدداد   2214ومثال ددا كمددا نددص الدسددتور الم ددرئ لعددام ، السريددة

وكدذل  المداد   "وتمتزم الدولة أاسترام ا وسمايت ا، وة يجوز المساس أ ا، سة لكل إنسان
سدددة ا نسدددان فددد  التسدددرر مدددن التعدددذيل أسيدددث إلددد   مدددن الدسدددتور ذاتددد  التددد  تشدددير 52

من  64والماد   "التعذيل أجمي   ور  وأشكال  جريمة ة تسقع أالتقادم "ن ت عم  أن
ن دت عميد  المداد  وكدذل  مدا  "سرية اةعتقداد معمقدة "الدستور ذات  الت  ن ت عم  أن

السقوة والسريدات الم ديقة أشديص المدواعن ة تقأدل  "ألن من الدستور ذات  1فقر   92
 . "تععيالغ وة انتقا اغ 

فرقاأددددة ، وأددددذل  يتضدددد  أ ميددددة التمييددددز أددددين السقددددوة النسددددأية والسقددددوة المعمقددددة
ال لمتسقة من اةستثنأو  القيدأو  التناسل تتعمة أالسقوة النسأية الت  يرد عمي ا التنحيم

                                                           

وة يجددوز ألئ قددانون يددنحم  "أددلن 2فقددر   92فدد  المدداد   2214لقددد نددص الدسددتور الم ددرئ لعددام ا(1)
مدددن  46ا، وكدددذل  ندددص المددداد "ممارسدددة السقدددوة والسريدددات أن يقيدددد ا أمدددا يمدددس أ دددم ا وجو ر دددا

مددس ذلدد  التسديددد أو التقييددد جددو ر السددة أو ... عمدد  أن ة ي "أددلن 2225الدسددتور العراقدد  لعددام 
، ويمكن القول أن  ياضة الن ين ضير دقيقة أسيث تثير المأس فكيع ة يمس القيد جو ر "السرية

السريدددة ؟ إذا عممندددا أن تقييدددد ممارسدددة السقدددوة تعنددد  إعاقت دددا والتضددديية من دددا أئ اةنتقددداص مدددن 
القيدد ويعورتد  وأ ميتد  أسيدث ة ينأ دد  أن  مضدمون ا أو جو ر دا، فالمشدكمة السقيقيدة تتعمدة أمددا

يم ددد  أو يععدددل أو يضدددية إلددد  سدددد يعيدددر مدددن جدددو ر السدددة أو أ دددم  و دددو مدددا ييضددد  لتلسدددير 
وة يجوز ألئ قانون ينحم ممارسة  ":القاض  الدستورئ لذا كان من األول  أن يكون النص كاآلت 
 سد يعير".ينتقص من ا إل  السقوة والسريات أن يقيد ا أما ييم   أ م ا أو جو ر ا، أو 
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التدد  ة يددرد عمي ددا ، أمددا السقددوة الدسددتورية المعمقددة، مدددا التناسددل أددين القيددد وال ددرم
لدذا ف ن دا ة  ،اسدتثنال فتكدون قاأمدة لمتعأيدة المأاشدر دون تدديل المشدريأو  قيدأو  تنحيم

 تتعمة أرقاأة التناسل .

 املطلب الثاني
 مفهىم مبدأ التناسب

فكدددر  العدالدددة التوزيعيدددة التددد  ترجددد  إلددد   لتناسدددلترجددد  األ دددول اللكريدددة لمأددددأ ا
فعندما أدأ أرسعو ف  تسديد أعم محا ر العدالة ، الملكر اليونان  أرسعوإل   جذور ا

ومددن ، فالعدالددة  دد  المسدداوا  ،جديددداغ ل ددذا ال ددرم  ددو المسدداوا  ف ندد  اسددتيدم ا ددعالساغ 
العدالدددة : تمددد   مددداوج دددة نحدددر   ندددا   دددورتان لمعدالدددة ةأدددد مدددن مراعات مدددا فددد  كدددل مج

أمددا العدالددة التوزيعيددة ف دد  يا ددة أتوزيدد  الثددروات والمزايددا ، التوزيعيددة والعدالددة التأادليددة
والمسداوا  ، ردالمعنوية وكل المزايا األيرا المتاسة عم  أفراد المجتم  أما يستسق  كدل فد

أو  سدددأيةالتددد  تسكدددم العدالدددة التوزيعيدددة ليسدددت  ددد  المسددداوا  السسددداأية ولكن دددا مسددداوا  تنا
ضددم وجددود فددروة أددين ويترتددل عمدد  ذلدد  أن العدالددة التوزيعيددة تكددون قددد تسققددت ر ، جأريددة

فالعدالدددة التوزيعيدددة ة تدددلأ  أن توجدددد مسددداوا  وكدددذل  عددددم مسددداوا  أدددين  ،أفدددراد المجتمددد 
ولكن إذا كانت العدالة التوزيعية ة تقتض  المسداوا  السسداأية المعمقدة  ،واعنمواعن وم

فداللروة أدين المدواعنين يجدل ، تلأ  عدم المساوا  المعمقدة أيدن م إة أن اأين المواعنين 
و دذا يعند  أند  مدن  ،(1)س اةعتدال و و الوسدع أدين نقيضدينأن تكون معقولة عم  أسا

المعالأددات إلدد   الواجددل عمدد  المشددري أن يراعدد  اةعتدددال فدد  التوزيدد  وة يسددتجيل إة
تددد  تسكدددم العالقدددات أدددين النددداس ف ن دددا مكممدددة وأي دددوص العدالدددة التأادليدددة ال، المعقولدددة

أسيدددث ة تح دددر اللاةدددد  من دددا إة أعدددد أن تكدددون العدالدددة التوزيعيدددة قدددد ، لمعدالددة التوزيعيدددة
كمددا أن اللاةددد  مددن العدالددة التوزيعيددة ة تسددتمر إة عددن عريددة العدالددة ، تسققددت أاللعددل

                                                           

، 1999د. سددددمير عأددددد السدددديد تندددداضو، النحريددددة العامددددة لمقددددانون، منشددددل  المعددددارع، ا سددددكندرية،  (1)
 .141ص
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ليدددة  ددد  مسددداوا  سسددداأية مددد  ضدددرور  مالسحدددة أن المسددداوا  فددد  العدالدددة التأاد، التأادليدددة
 .(1)معمقة 

 "ولتوضي  مأدأ التناسل ال ندس  عند أرسعو نأدين ألند  إذا كدان  ندا  شي دان
وكان الشي ان متماثالن من سيدث درجدة اةسدتسقاة  "د "و "ج "تقاسم شيةين "ل "و "أ

 فدد ن العدالددة تقتضدد  أن يددتم التقسدديم وفقدداغ لممعادلددة، "د "مسدداوية لقيمددة "ج "وكانددت قيمددة
 "عمد  "أ "مأدأ التوزي  العادل ف ند  يتعدين أن يس دلإل   وأالنحر د، ل = ج، أ: التالية

كم ا أسيث ت أ  الوضدعية أعدد التقسديم عمد  النسدو  "د "عم  "ل "كم ا وأن يس ل "ج
و دذا يعندد  أن وضدعية كدل عددرع أالنسدأة لمعددرع  ل، = أ( ل + د(، )أ + ج): التدال 

أمعنددد  أن أئ أسدددد لدددم يسقدددة ، ندددت عميددد  قأدددل التوزيددد اآليدددر أعدددد التوزيددد  حمدددت كمدددا كا
و دذ   دد  العدالدة التوزيعيددة التد  تقدوم عمدد  مأددأ التناسددل ، مكاسدل عمد  سسددال اآليدر

ال ندسددد  الدددذئ تمثدددل س ددديمت  السدددد الوسدددع أدددين الزيددداد  والنق دددان فددد  الس دددة التددد  
ل  و الذئ ومعن  ذل  أن الشيص ضير العاد، فال إفراع وة تلريع، يستسق ا كل عرع

 .(2)يرضل ف  الس ول عم  أكثر مما يستسة وفقاغ لمأدأ التناسل ال ندس  
كما كان لمقديس توما األكوين  دور ف  تعور مل وم مأدأ التناسل وذلد  أعدرم 

إذ أدين أدلن  ندا  شدروع ينأ د  أن تتدوافر فد  اسدتعمال القدو  ، فكر  الدفاي الذات  لمددول
وعنددما تسدتعمل القدو  يجدل ،   يجل أن تكون ضروريةفالقو ، الت  يجل أن تكون عادلة

إذ أن ددا يجددل أن تكددون قددو  متناسددأة والتدد  يجددل أن تمددارس مددن قأددل ، أة تكددون ملرعددة
و كدددذا فددد ن نحريدددة تومدددا األكدددوين  فددد  الددددفاي الدددذات  ،  ددداسل السدددياد  عأقددداغ لمقواعدددد

م أتسدديث المل دوم المتناسل أ أست مأدأغ عامداغ لمقدانون لددا اللقيد  كروشديوس الدذئ قدا
، وأذل  أ أ  التوازن عريقة لتسوية النزاعات، ورأع فكر  العدالة كنسأة ألكر  الم مسة

 اد المل وم القديم لمعدالة كنسأةكما أن  من الواض  أن نرا عند اللقي  كروشيوس اتس

                                                           

 .142، صتناضو، السيد عأد سمير. د (1)
 :أسمد أضأال، مل وم العدالة عند أرسعو (2)

 http://sophia.over-blog.com/article-17001785.html 

http://sophia.over-blog.com/article-17001785.html
http://sophia.over-blog.com/article-17001785.html
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 .(1)والمل وم الوسيع لمدفاي الذات  المتناسل والمل وم السديث لتوازن الم ال  
لعأددت السركددة التنويريددة فدد  القددرن الثددامن عشددر دوراغ م مدداغ فدد  تعددور مل ددوم كمددا 

التناسددل وذلدد  أتجسدديد نحريددة العقددد اةجتمدداع  مددن زاويددة أن العقددد المأددرم أددين الشددعل 
والسدداكم كددان ال دددع مندد   ددو تقييددد سددمعة السكددام أمددنس م سددمعات يمارسددون ا لتسقيددة 

 .(2)ة م مسة الشعل وليس لتسقية م الس م الشي ي
تمددع اللق دال فدد  تعريدع مأدددأ التناسددل وتسديدد العنا ددر التد  يقددوم عمي ددا ايولقدد 

تعريدددع إلددد   إذ ذ أدددت فةدددة قميمدددة مدددن اللقددد  الدسدددتورئ، التعريدددع فددد  القدددانون الدسدددتورئ
التوافدددة أدددين التشدددري  ال دددادر مدددن المجمدددس التشدددريع  ومددددا المعالجدددة  "التناسدددل ألنددد  

واآلثدار التد  تترتدل عمد  التعأيدة أسيدث ، لتشدري  مدن أجمد القانونية لمواق  الذئ  در ا
 .(3) "يتسقة لمتشري  التناسل أين سأل التشري  ومسم 

 العالقة أين الوساةل الت  "تعريع التناسل ألن إل   لكن يذ ل أضمأية اللق ال
 اةلالعالقدة العادلدة أدين الوسد "أو (4) "ييتار ا المشري وال ايات التد  يتويا دا ورال تديمد 

 لدة أدين الم دمسة اللرديدة والم دمسةالعالقدة العاد "أو "المقيد  لمسقوة وال درم المشدروي
 .(1) "العامة

                                                           

(1) ERIC ENGLE , THE HISTORY OF THE GENERAL PRINCIPLE OF 

PROPORTIONALITY: AN OVERVIEW , VOL.X:1, 2012 , P.5: 

http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=06202100402112211610900

11271240190911020080500580260541010901070240870080241120050

95018061040055106006002002064108120126002118106016000058010

12701711811209309001504008703211112711609400000712412400912

1015005085004082066106067083001003082006070066110&EXT=pdf 
د. سددام سددميمان دلددة، مأددادة القددانون الدسددتورئ والددنحم السياسددية، : ينحددر نحريددة العقددد اةجتمدداع  (2)

 . 121-122، ص2214، جامعة الشارقة، 1ع
أعروسددة  الددة أسمددد سدديد أسمددد الم ددازئ، دور المسكمددة الدسددتورية العميددا فدد  سمايددة الشي ددية،  (3)

 . 392، ص2224، جامعة ا سكندرية، دكتورا 
(4) GRANT HUSCROFT , BRADLEY W. MILLER , GREGOIRE 

WEBBER , PROPORTIONALITY AND THE RULE OF LAW , 

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS , 2014 , P.4: 

https://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS2014-13_Webber.pdf 

http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=062021004021122116109001127124019091102008050058026054101090107024087008024112005095018061040055106006002002064108120126002118106016000058010127017118112093090015040087032111127116094000007124124009121015005085004082066106067083001003082006070066110&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=062021004021122116109001127124019091102008050058026054101090107024087008024112005095018061040055106006002002064108120126002118106016000058010127017118112093090015040087032111127116094000007124124009121015005085004082066106067083001003082006070066110&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=062021004021122116109001127124019091102008050058026054101090107024087008024112005095018061040055106006002002064108120126002118106016000058010127017118112093090015040087032111127116094000007124124009121015005085004082066106067083001003082006070066110&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=062021004021122116109001127124019091102008050058026054101090107024087008024112005095018061040055106006002002064108120126002118106016000058010127017118112093090015040087032111127116094000007124124009121015005085004082066106067083001003082006070066110&EXT=pdf
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=062021004021122116109001127124019091102008050058026054101090107024087008024112005095018061040055106006002002064108120126002118106016000058010127017118112093090015040087032111127116094000007124124009121015005085004082066106067083001003082006070066110&EXT=pdf
https://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/WPS2014-13_Webber.pdf
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 : ويتض  لنا من  ذ  التعريلات ما يلت 
ن تعريع التناسل ف  القانون الدستورئ ألن  العالقدة أدين سدأل التشدري  ومسمد  ة إ -1

  فدرة أدين رقاأدة القضدال ن  نداللق دال وةسديما إذا عممندا أيمكن قأول  لددا معحدم ا
، وكددذل  عالقتدد  أددركن المسددل ا دارئ الددذئ تمتددد يددد  لمراقأددة سددأل القددرار ا دارئ

الأواعدث التد  سممدت أو  ماللمة التشري إل   ورقاأة القضال الدستورئ الت  ة تمتد
السمعة التشريعية عم  إقرار  ألن ذل  كم  مما يديل ف   ميم ايت اص السمعة 

 .(2)ية وتقدير ا المعمة التشريع
العادلددة أددين المسددل أو  ن التناسددل فدد  القددانون الدسددتورئ يتضددمن العالقددة المعقولددةإ -2

ذا لم تتسقة كدان التشدري  ، وال رم ف ذا تسققت  ذ  العالقة كان التشري  متناسأاغ  وا 
 ضير متناسأاغ ومن ثم مياللاغ لمدستور .

مدد  القاضدد  الدسددتورئ أسيددث ة وأددذل  ف ندد  يمكددن القددول أوجددود منعقددة مسرمددة ع -3
إة أن التسدددددريم عمددددد  القاضددددد  ، يمكدددددن أن يراقدددددل التناسدددددل أدددددين المسدددددل والسدددددأل

 دددذ  المنعقدددة يجعدددل سدددمعة المشدددري التقديريدددة معمقدددة إلددد   الدسدددتورئ فددد  الدددديول
وتسكمية مما ي ثر ف  إعمال مأدأ المشروعية أشكل عام وسماية السقوة الدستورية 

ة نحرندددا يمكدددن لمقاضددد  الدسدددتورئ أن يراقدددل  ددددذ  لدددذل  مدددن وج ددد، أشدددكل يددداص
 . (3)اليعل الحا ر ف  التقدير أو المنعقة من يالل إعمال الية عدم التناسل

                                                                                                                                                      
(1) MARIUS ANDREESCU , PROPORTIONALITY – 

ACONSTITUTIONAL PRINCIPLE , P.10: 

http://uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/01andreeesc

u.pdf 
 .123د. عأد العزيز مسمد سالمان، قيود الرقاأة الدستورية، دار ن ضة القانون، القا ر ، ص (2)
لقد عرع الدكتور مسمود سالمة جأر اليعل الأين أو الحا ر ف  التقدير تعريلداغ دقيقداغ وشدامالغ فد  ا(3)

يشدددول تكييدددع ا دار  وتقددددير ا لموقددداة  المتيدددذ  كسدددأل عيدددل  "القدددانون ا دارئ إذ تدددم تعريلددد  ألنددد 
لمقرار ا دارئ ويأدو أيناغ وجسيماغ عم  نسدو يتعدارم مد  اللعدر  السدميمة وتتجداوز أد  ا دار  سددود 

د. : "المعقدول فدد  السكددم الددذئ تسممد  عمدد  الوقدداة  ويكددون سددأأاغ  ل دال قرار ددا المشددول أ ددذا العيددل

http://uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/01andreeescu.pdf
http://uab.ro/reviste_recunoscute/reviste_drept/annales_13_2010/01andreeescu.pdf
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أن أ ددأ  مددن المأددادة الدسددتورية العامددة والددذئ إلدد   و كددذا تعددور مأدددأ التناسددل
يسدددتعمل كمعيدددار فاعدددل فددد  تقددددير مشدددروعية تدددديل سدددمعات الدولدددة فددد  تقييدددد ممارسدددة 

 .(1)قوة والسريات الس

وكذل  يساعد مأدأ التناسل فد  ضدأع سددود السدمعة التقديريدة لممشدري فد  تنحديم 
و دددو يشدددكل فددد  الوقدددت ذاتددد  تأريدددراغ قويددداغ ةسدددتيدام القاضددد  ، وتقييدددد السقدددوة والسريدددات

 . الدستورئ لرقاأت  عم  السمعة التقديرية لممشري
ف ن  أذل  يقيم جسراغ أين  ن  وعندما يستعمل القضال الدستورئ معيار التناسل 
مشددداركة إلدد   فالتناسددأية تدددعو، القددرار فدد  المسدداكم و ددن  القددرار فددد  ال يةددة التشددريعية

إذ قدددد يسقدددة التناسدددل إذعانددداغ أكثدددر مدددن قأدددل ، تداوليدددة فيمدددا يتعمدددة أدددالسقوة الدسدددتورية
 المشدددري وا دار  لمقددديم الدسدددتورية مدددن يدددالل وضددد  ضددداأع لمقدددرار الم دددنوي لكددد  يكدددون

 .(2)مقأوةغ من قأل  انع  القرار اآليرين 

وذلد  مدن  مدذ أاغ يدتم مدن ياللد  جمدل متعمأدات العدالدةأو  كما يعد التناسدل مأددأغ 
فالعدالة ليسدت مترادفدة مد  القدانون ، يالل اةنسجام العحيم م  قانون السقوة الدستورية

 .(3)أل    توفر العريقة النقدية لتقييم القانون ف  المجتم  

، ن الجدير أالمالسحة أن الدساتير الوعنية ة تنص فد  ال الدل عمد  التناسدلوم
ومدد  ذلدد  قددد أعتأددر  القضددال جددزلاغ مددن مل ددوم الدولددة القددانون  أو ددل  مأدددأ مددن المأددادة 

ومددن الدسدداتير النددادر  التدد   ددرست أالتناسددل دسددتور رومانيددا لسددنة  (4)القانونيددة العامددة 
ممارسددة أعددم السقددوة والسريددات قددد  -1 "  أنالتدد  ن ددت عمدد 53فدد  المدداد   2223

                                                                                                                                                      

، دار الن ضددة 2لرقاأددة القضدداةية عمدد  سددمعة ا دار  التقديريددة، عيالددد سدديد مسمددد سمدداد، سدددود ا
 .722، ص2213العرأية، القا ر ، 

(1) MARIUS ANDREESCU , OP.CIT , P.10 

(2) VICKI C. JACKSON , CONSTITUTIONAL LAW IN AN AGE OF 

PROPORTIONALITY , THE YALE LAW JOURNAL , 2015 , P. 3144: 

http://www.yalelawjournal.org/pdf/h.3094.Jackson.3196_fteiok9v.pdf 

(3) IBID , P. 3147 

(4) MARIUS ANDREESCU , OP.CIT , P.10 

http://www.yalelawjournal.org/pdf/h.3094.Jackson.3196_fteiok9v.pdf
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، وفقع إذا فرضت سسدل السالدة مدن أجدل الددفاي عدن األمدن الدوعن ، تقيد فقع أالقانون
والنحام العام وال سة العامة واأليالة العامة وف  سقوة وسريات المواعنين وفد  سدير 

النكأددات أو  عواقددل الكددوارثأو  التسقيددة الجندداة  وفدد  تجنددل عواقددل الكددوارث العأيعيددة
يمكددددن األمددددر أالتقييددددد فقددددع إذا كددددان ذلدددد  ضددددرورياغ فدددد  مجتمدددد   -2اللاةقددددة اليعددددور  . 

وأن يعأدددة دون ، يجدددل أن يكدددون ا جدددرال متناسدددأاغ والسالدددة التددد  دعدددت ل دددا، ديمقراعددد 
 .  "السرية الشي يةأو  انت ا  السةأو  تمييز ودون المساس

 املبحث الثاني 
 انىن الدستىريرلابت التناسب يف الم عناصر

لتوضدي  العالقددة أددين رقاأدة الدسددتورية ورقاأددة التناسدل ينأ دد  أن نوضدد  ايددتالع 
إلد   ويمكدن رد ذلد ، ماللمدة التشدري إلد   اللق  الدستورئ سول امتداد الرقاأدة الدسدتورية

أن الرقاأة القضاةية عم  دستورية القدوانين إل   يذ ل: التجاه األول: اتجا ين رةيسيين
ألن وحيلددة القضددال  ؛مشددروعية وة يجددوز ل ددا أن تتندداول ماللمددة التشددريعات  دد  رقاأددة

الدسددتورئ تنس ددر فدد  مجدددرد التسقددة مددن معاأقددة الدددنص التشددريع  المععددون فيدد  مددد  
عددددم معاأقتددد  دون أن يتعدددرم لمأسدددث فددد  أو  الن دددوص الدسدددتورية فددديسكم أمعاأقتددد 

إلددد   التددد  دفعدددت المشدددري الوقددداة أو  اليدددوم فددد  ما يدددة الأواعدددثأو  ماللمدددة التشدددري 
إ دددار التشددري  ودون التعددرم لمأسددث فدد  ضددرور   ددذا التشددري  لتسقيددة األ ددداع التدد  
تويا ددددا المشددددري ف ددددذ  المسدددداةل تددددديل ضددددمن عنا ددددر المالةمددددة التدددد  تسددددتقل السددددمعة 

ولددديس لمقضدددال أن يتنددداول أالمراجعدددة التقددددير الدددذئ تجريددد  السدددمعة ، التشدددريعية أتقددددير ا
ة كدددان ذلددد  تجددداوزاغ منددد  لسددددود ايت ا دددات  الدسدددتورية التشدددريعية فددد   ددد ذا المجدددال وا 

 .(1)واعتدالغ ف  الوقت ذات  عم  ايت ا ات السمعة التشريعية 

                                                           

األمريكيدة وا قمديم الم درئ، د. أسمد كمال أأو المجد، الرقاأة عم  دستورية ف  الوةيات المتسدد   (1)
د. فدداروة عأدد الأددر، دور المسكمددة الدسددتورية  – 461-462، ص1962مكتأدة الن ضددة العرأيددة، 

 .32، ص2224ف  سماية السقوة والسريات، النسر الذ أ  لمعأاعة، القا ر ، 
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ماللمدددة إلدد   القددول أ مكانيدددة مددد رقاأددة القضدددالإلدد   فيدددذ ل أمــا التجـــاه الثــان 
  تأريدر رأي دم سدد مدا فدإلد   التشري  م  ضرور  مالسحة أن اللق ال الم يدين ل  ايتملدوا

ماللمدة التشدري  إلد   أن الرقاأدة القضداةية تمتددإل   فمن م من يذ ل، أ دد  ذ  الرقاأة
دليددل إثأددات واضدد  عأددر عندد  إلدد   الحددروع اةقت ددادية واةجتماعيددة اسددتناداغ أو  لموقدداة 

ألن  يتمثدل أدالمنعمة اةأتدداة  لكدل نشداع يتعمدة أ نشدال ( J. RIVERO) اللقي  ريليرو
قانونيدددة سيدددث أن القاعدددد  التددد  ت دددا  مدددن قأدددل المشدددري تكدددون مس دددمة لدراسدددة قاعدددد  
وعمد  ، ولأدذل الج دود فيمدا يتعمدة أالت دور المسدتقأم  لمواقعدة (LES FAITS) الوقداة 

 ذا األساس ف ن القاعدد  القانونيدة تنعدوئ إذن فد  أعدم عنا در ا عمد  مسداةل واقعيدة 
عتأددار عنددد إ دددار  لألسكددام القضدداةية معينددة أشددكل يكلدد  أن يليددذ ا القاضدد  أنحددر اة

فضددالغ عددن ذلدد  فدد ن المشددري ، المتعمقددة أمدددا معاأقددة  ددذ  القاعددد  مدد  أسكددام الدسددتور
عندددما يتجنددل  ددذ  القاعددد  فدد ن ذلدد  ة يعندد  أكثددر مددن تجنأدد  ميدداعر الوقددوي فدد  يعددل 

يعال  ما أتقدير الحروع الواقعية ،ومما يدعم  ذا القول ف  اللق  والقضال الدستورئ اة
أ ددددل إلدددد   السدددد  الددددذئ يرجدددد  فدددد  السقيقددددةأو  يسددددم  لدددددي م أمددددذ ل القددددانون الناشددددع

اجتمددداع  ممدددا يسدددم  لمقاضددد  الدسدددتورئ أالقيدددام أالتلسدددير الموسدددد لمقدددانون عندددد تقريدددر 
دسدددتورية  دددذا القدددانون السددد  وذلددد  أالكشدددع عدددن تدددلثير الواقددد  اةجتمددداع  فددد  القدددوانين 

و كددددذا فددد ن القاضدددد  ،   مددددن يدددالل الواقدددد  اةجتمددداع فاعميتدددأو  لتقددددير مروندددة الددددنص
الدستورئ عندما يأاشر  ذ  الرقاأة ف ن  ة يقوم أتعديل مضمون القانون الياض  لمرقاأة 
كما أن  ة يقوم أ سالل تقدير  الشي د  مسدل تقددير المشدري ألن القاضد  الدسدتورئ ة 

جدود أ دالغ ثدم يدلت  القاضد  ليأاشدر يقوم أ ذا التقدير اأتدالغ فالتقدير التشدريع  قداةم ومو 
رقاأتدد  الموضددوعية عمدد   ددذا التقدددير الموجددود وفدد  السدددود التدد  جددرا في ددا مددن جانددل 

 .(1)المشري 

                                                           

(1) JEAN JACQUES PARDINI , LA JURISPRUDENCE 

CONSTITUTIONNELLE ET LES FAITS , UNIVERSITY DE TOULON 

, 2000, P.17-19:  

 http://www.conseil-constitutionnelle.fr/cahiers/ccc8/ref.htm#1 

http://www.conseil-constitutionnelle.fr/cahiers/ccc8/ref.htm#1
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عدددم أو  أندد  إذا كانددت ضددرور  التشددري إلدد   كمددا يددذ ل رأئ م يددد لالتجددا  الثددان 
لممشددري فدد  ضددرورت  تيددرج مددن نعدداة رقاأددة الدسددتورية أاعتأار ددا تعددد تريي دداغ دسددتورياغ 

إة أندد  إذا تددديل المشددري ، التددديل لتنحدديم موضددوي معددين فدد  الوقددت الددذئ يددرا  مناسددأاغ 
وسددن تشددريع  الددذئ يددنحم مسددللة مسدددد  فدد ن تقدددير  فدد  الملاضددمة أددين الأددداةل الميتملددة 
وايتيددار إسدددا ا ييضدد  لمرقاأددة الدسددتورية لموقددوع عمدد  مدددا تسقيددة السددل الددذئ ايتددار  

مددددا وفاةددد  لممتعمأدددات التددد  تقتضدددي ا  دددذ  الم دددمسة فددد  أو  لعامدددةالمشددري لمم دددمسة ا
اليعددل أو  ي ددوص الموضددوي الددذئ تناولدد  المشددري أددالتنحيم وتمدد   دد  منعقددة التناسددل

فست  لو است دع المشري ضايات الم مسة العامة فد ن تشدريع  يكدون ، الأين ف  التقدير
أن ال ايات الت  است دف ا أدن  فد   معيأاغ أاليعل الأين ف  التقدير إذا تأين وكان حا راغ 

أن إلد   و كذا يتج   ذا الدرأئ، اولويات الرعاية من ضايات قومية أسم  وأجدر أالرعاية
اليعل الأين ف  التقدير ف  ساسة القضدال الدسدتورئ ة يسدت دع أكثدر مدن التلكيدد عمد  

أ دستورئ ومن رقاأة الماللمة أين ايتيار السمول من جانل المشري عندما ت عدم أمأد
الوقاة  المادية الدافعدة   ددار التشدري  ومدن ثدم أو  دون التعرم لرقاأة تقدير األسأال

ف ن ا ة تتعدارم معمقداغ مد  مأددأ ف دل السدمعات أدل أن رقاأدة اليعدل الأدين فد  التقددير 
فددد  نعددداة القدددانون الدسدددتورئ تعدددد ممارسدددة لموحيلدددة القضددداةية فددد  نعاق دددا المسددددد دون 

ل  ة أل أن  ذ  الرقاأة تعد تكريساغ لمأدأ الل ل أين السدمعات مدا دام  دذا تجاوز ف  ذ
كمدا أن الل ددل ، المأددأ ة يعدد مأددأ قدانون  مجدرد أدل يعدد قاعدد  مدن قواعدد فدن السياسدة

أددين رقاأددة المشددروعية الدسددتورية والرقاأددة السياسددية ورقاأددة الماللمددة فدد  معددرم فسددص 
إأ ددام ألن اةعتأددارات السياسددية أ ددل واةعتأددارات  دسددتورية القددوانين أمددر ة ييمددو مددن

أو  القانونيددة تاأعددة ل ددذا األ ددل فقامددت أين مددا  ددمة متينددة األوا ددر تجعم مددا ميتمعددين
متقددارأين تمامدداغ والدددليل عمدد  ذلدد   ددو كددون سدداةت الدسددتورية كم ددا ذات عأيعددة سياسددية 

 .(1)ف  التشري  عموماغ 

                                                           

، مجمددس النشددر 1ع د. عددادل العأعأدداة ، السدددود الدسددتورية أددين السددمعتين التشددريعية والقضدداةية، (1)
 . 492-484، ص 2222العمم ، جامعة الكويت، 
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لممشدددري كليدددة سدددمعة أيدددرا ليسدددت سدددمعة  فضدددالغ عدددن ذلددد  أن السدددمعة التقديريدددة
الأددديل المالةددم واألكثددر تسقيقدداغ إلدد   التو ددلإلدد   معمقددة أددل  دد  سددمعة قانونيددة ت دددع

ف ن لم تسدلر ممارسدة تمد  السدمعة عدن تسقيدة الماللمدة المشدار إلي دا ، لمم مسة العامة
مقدرر دسدتورياغ ف ن  يمكن القول ألن مأاشر  المشري لسمعت  التقديرية لم تتم عم  النسو ال

معددايير دسددتورية أو  ولددذل  يعمددل القضددال عمدد  السددد من ددا مددن يددالل اةسددتعانة أمأددادئ
كمأدددأ التناسددل ومعيددار المعقوليددة وال مددع الأددين ومددا شدداأ  ذلدد  مددن معددايير أسيددث تنتقددل 

نعداة المشدروعية الدسدتورية أاعتأار دا مدن إلد    ذ  األمور من داةر  الماللمة السياسدية
 .(1)لقانونية المسيعة أالسمعة التقديرية لممشري الجوانل ا

ونسددن ن يددد الددرأئ الثددان  نحددراغ لمسجددذ التدد  اسددتند إلي ددا مدد  ضددرور  مالسحددة أن 
العالقة أين رقاأة الدستورية ورقاأة التناسدل  د  أن الرقاأدة الثانيدة تعدد جدزلاغ مدن الرقاأدة 

  يتعددددين عمدددد  القاضدددد  األولدددد  عالمددددا أن التناسددددل يعددددد مددددن المأددددادة الدسددددتورية التدددد
إلدد   الدسددتورئ سمايت ددا ومراقأت ددا فدد  مواج ددة السددمعة التقديريددة لممشددري ستدد  ة تنقمددل

يقدد  عمدد  القاضدد  الدسددتورئ م مددة التسقددة مددن تددوافر و ددذا يعندد  أندد  ، سددمعة تسكميددة
أسيدث ، عنا ر التناسل ف  التشدري  مدن يدالل وحيلتد  أالرقاأدة عمد  دسدتورية القدوانين

ممددا ،  ددر واسددد مددن  ددذ  العنا ددر يسكددم القاضدد  أعدددم دسددتورية التشددري إذا تيمددع عن
فمأددأ التناسدل يأقد  ، يدل عم  وجود عالقة وثيقة أدين مأددأ التناسدل والرقاأدة الدسدتورية

، نحرياغ ما لم تمتد إلي  سماية القاض  الدستورئ من يالل الرقاأة عم  دستورية القوانين
ادة الدسدتورية التد  يجدل عمد  المشدري أن يسترم دا فضالغ عن أن التناسل يعد من المأ

ة تعرم القانون لمسكم أعدم الدستورية عمد  أسداس عددم أو  عند سن القوانين تعديم ا وا 
فعندددما يراقددل القاضدد  الدسددتورئ دسددتورية التشددري  عمدد  أسدداس مأدددأ التناسددل ، التناسددل

  ولديس عن دراغ واسدداغ ف ن  ف  السقيقة يراقل العالقة أدين عن درين مدن عنا در التشدري
فقد استقر اللق  والقضال الدستورئ تقريأاغ عم  رقاأة التناسل أدين المسدل وال درم ، فقع

                                                           

، منشدل  المعدارع، ا سدكندرية، 2د. سام  جمال الدين، القانون الدستورئ والشرعية الدستورية، ع (1)
 . 169-168، ص2225
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ف ن ددا لددم تتأمددور أعددد ( أئ الوقدداة ) أمددا رقاأددة التناسددل أددين المسددل والسددأل، فدد  التشددري 
مد  ، أشكل كاع  ف  أسكام القضدال الدسدتورئ يشدية اليدوم فد  الماللمدات التشدريعية

لعمددم أددلن المجمددس الدسددتورئ اللرنسدد  قددد اسددتيدم م ددعم  عدددم التناسددل الأددين أشددكل ا
سيددث أعمددن  ددذا المجمددس فدد  أعددم قراراتدد  ، مددرادع لم ددعم  اليعددل الأددين فدد  التقدددير

مددددن الدسددددتور ة تمددددن   61أددددلن المدددداد   1975يندددداير  15ومن ددددا القددددرار ال ددددادر فدددد  
أدل أن دا تمنسد  فقدع ايت ا داغ ، رلمدانالمجمس سمعة عامة فد  التقددير كدالت  تكدون لمأ

و دذا يعند  أن المجمدس أقدر ، عددم معاأقدة الدنص التشدريع  لمدسدتورأو  أ عالن معاأقدة
ألنددد  ة يمكدددن أن يسدددل تقددددير  مسدددل تقددددير الأرلمدددان وأنددد  يدددرفم أن يمدددد رقاأتددد  عمددد  

مد  وعم  الرضم من ذل  فرم المجمدس الدسدتورئ اللرنسد  رقاأتد  ع (1)ماللمة التشري  
سيدث ة يمكدن ، الحدا ر فد  التقدديرأو  التقدير التشريع  مدن يدالل معيدار اليعدل الأدين

أو  لممجمس أن يعمن عن عدم دستورية القانون ف   ذ  السالة إة إذا وقد  فد  يعدل أدين
أو  سددد مددن الجسددامةإلدد   ولكدد  يكددون اليعددل أيندداغ ة أددد أن ي ددل، واضدد  فدد  التقدددير

ونحددراغ لسساسددية  ددذا الم ددعم  لدددا الأرلمددان ألندد  يددرتأع  ،اللداسددة أدرجددة ملرعددة في ددا
داةماغ أتقدير الوقاة  ف ن المجمس قد استأدل  ف  أعم القضدايا أم دعم  عددم التناسدل 

وأالرضم مدن ، الأين عم  الرضم من أن الرقاأة ف  كمتا السالتين تسمل تقريأاغ نلس المعن 
ل الأددددين فدددد  التقدددددير فدددد  أدايددددة معيددددار اليعددددإلدددد   لجددددول المجمددددس الدسددددتورئ اللرنسدددد 

الثمانينات من القرن العشرين إة أن  لم يقرر عدم دستورية أئ قانون ل ذا السأل ومثال 
اليدداص أالتددلميم الددذئ قددرر المجمددس فيدد  أن  1982/  1/  16ذلدد  قددرار  ال ددادر فدد  

مددد  التقدددير الدددذئ قدددام أددد  المشدددري فددد   ددذ  السالدددة أالنسدددأة لضدددرور  التلميندددات ة يمكدددن 
ومدددد  ذلدددد  فقددددد أعمددددن فدددد  منت ددددع  (2)ضيددددال اليعددددل الأددددين أن يكددددون ضيددددر دسددددتورئ 

عدددم دسددتورية أسددد التشددريعات لعدددم التناسددل  1985ال  8الثمانينددات ضددمن قددرار  فدد  
أن  دددلة المواعندددة يجدددل تعأيق دددا أالتمدددام وأن إلددد   إذ أشدددار المجمدددس فددد  قدددرار ، الأدددين

                                                           

(1) DOMINIQUE CHAGNOLLAUD , DRIOT CONSTITUTIONNEL 

CONTEMPORAIN , SIREY , DALLOZ , PARIS , 1999 , P.362  

(2) JEAN JACQUES PARDINI , OP.CIT , P.20  
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أن يدتم  -1: ستور يستمزم مراعا  المأدأين اآلتيدينمن الد( 3) اةمتثال لمماد  الثالثة فقر 
أئ التدوازن ) القواعد الديموضرافية الجو ريدةإل   تمثيل أعضال المجمس المسم  أاةستناد

إذا لددم يكددن مددن المسددتعاي أن يكددون التمثيددل متناسددأاغ مدد  عدددد السددكان  -2( ا س دداة 
  سددود مدا تتعمأد  الم دمسة اةأتعاد عدن  دذا التناسدل إة فدأو  ف ن  يجل عدم التسول

و دذ  السددود قدد تدم التجداوز عمي دا ، العامة الت  تأرر  وأشرع أن تكون عمد  نسدو مسددد
وقدد أكدد المجمدس  (1)أ ور  واضدسة مدن قأدل الأرلمدان أمدا يشدكل انت اكداغ لمأددأ المسداوا  

 النمددداذج التددد  تدددمأو  الوسددداةل "عمددد  أن 1992ديسدددمأر  6اأيضددداغ فددد  قدددرار  ال دددادر فيددد
ور  واضددسة مدد  ال ايددة المرجددو  التمسدد  أ ددا مددن قأددل القددانون لددم تكددن ضيددر متناسددأة أ دد

 . (2)"من 
ولقددد فددرم المجمددس الدسددتورئ اللرنسدد  أيضدداغ رقاأتدد  عمدد  التناسددل أددين المسددل 

إذ ذ ددل المجمددس فدد  قددرار  ، والسددأل فدد  أعددم القضددايا النددادر  وفدد  مجدداةت مسدددود 
دم دستورية ال رامة الضريأية الناجمة عن إيلدال عإل   1987ديسمأر  32ال ادر ف  

فنحدراغ ألن مأمدو ال رامدة متسداو  مد  ، ديل الممول ألن ا تنعوئ عم  عدم تناسدل حدا ر
الددديل الميلدد  ف ندد  يكشددع فدد  كثيددر مددن األسددوال عددن عدددم تناسددأ  الحددا ر مدد  اللعددل 

 1999لسدنة  411قم كما أشار المجمس الدستورئ أيضاغ ف  قرار  المر ، الذئ أتا  المت م
أندد  عنددد عدددم وجددود تناسددل حددا ر أددين الجريمددة والعقوأددة المترتأددة عمي ددا ف ندد  لدديس إلدد  

  لممجمددس الدسددتورئ أن يسددل تقدددير  الشي دد  مسددل تقدددير المشددري فيمددا يتعمددة أضددرور 
فضالغ عن ذل  قرر المجمس الدستورئ اللرنسد  عددم ، (3)العقوأات المترتأة عم  الجراةم

إذ يترتددل  ددذا الجددزال أقددو  القددانون ولددو لددم ، الجددزال أعريقددة أوتوماتيكيددة دسددتورية فددرم
                                                           

د. دا د الأدداز، سددة المشددداركة فدد  السيددا  السياسدددية، رسددالة دكتدددور  مقدمددة إلدد  كميدددة السقددوة فددد   (1)
 . 468-466، ص1992جامعة ا سكندرية، 

(2) DOMINIQUE CHAGNOLLAUD , OP.CIT , P. 362  

، 2221، دار الشدددددروة، القدددددا ر ، 1الجنددددداة  الدسدددددتورئ، ع د. أسمدددددد فتسددددد  سدددددرور، القدددددانونأ. (3)
، 1د. مسمد مسمد عأد المعيع، الضمانات الدستورية ف  المجال الضريأ ، ع – 152-149ص

 . 229، ص1999لجنة التلليع والتعريل والنشر، جامعة الكويت، 
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ينعة أد  القاضد  أسيدث تكدون العقوأدة واسدد  وة تت يدر م مدا ايتملدت حدروع المسكدوم 
 27والمثددال الأددارز عمدد  ذلدد  قددرار المجمددس فدد  ، عمددي م مددن سيددث الوقدداة  والشي ددية

الذئ يترتل عم  ، ل الجنسية اللرنسيةأن فقدان اكتساإل   الذئ أشار في  2222تموز 
يعددد جددزالغ ضيددر متناسددل مدد   ،القددرار اليدداص أددالتأميو فدد  مسددل ا قامددةأو  قددرار ا أعدداد

 8األسددأال التدد  ترتكددز عمي ددا مثددل  ددذ  ا جددرالات مددن يددالل تجا ددل المدداد  أو  الوقدداة 
 . (1) 1789من إعالن سقوة ا نسان والمواعن لعام 

ة التناسدددل التددد  يقدددوم أ دددا القاضددد  الدسدددتورئ أدددين المسدددل يمكدددن القدددول أن رقاأدددو 
وال رم تعد أدا  من جية وأنية تسميمية سيث تعد العريقة النحامية الت  يتم مدن يالل دا 

تأريددر عقالندد  لمقيددد الددوارد عمدد  السددة المسمدد  دسددتورياغ مددن إلدد   التلكيددد عمدد  اةستيدداج
أرأعددة معالددل يتعمدددة إلدد   و ددذ  العنا ددر يمكددن تقسددديم ا ،يددالل فسددص عددد  عنا دددر

( الماللمدة) المعمل األول أال رم المناسل ويتعمدة المعمدل الثدان  أاةرتأداع العقالند 
الضدرور  أمدا المعمدل الراأد  فيتضدمن رقاأدة التناسدل أدالمعن  : ويتضمن المعمل الثالث

 : (الموازنة) الضية

 املطلب األول
 الغرض املناسب

م  ضرور  مالسحة ، سة ا جرال التشريع يعد ال رم المناسل مرسمة لتقييم  
فوفقدداغ ل ددذا  (2)ألندد  لدديس كددل ضددرم يمكددن أن يأددرر القيددد الددوارد عمدد  السددة الدسددتورئ 

العن ددر تددتم ا جاأدددة عمدد  السددد ال الددذئ ملددداد  فيمددا إذا يمكدددن تقييددد السدددة المعندد  فددد  
ن  دذا ا جدرال ة و ذا يعن  أ (3)المسللة لتعزيز القيمة الت  يتضمن ا ا جرال التشريع  

                                                           

(1) JEAN JACQUES PARDINI , OP.CITا, P.20  

(2) AHARON BARAK , PROPORTIONALITY 1: CONSTITUTIONAL 

RIGHTS AND THEIR LIMITATIONS , 2012 , P.245  

(3) ALEC STONE SWEET AND JUD MATHEWS , PROPORTIONALITY 

BALANCING AND GLOBAL CONSTITUTIONALISM , 47 COLUM . 

J. TRANSNAT L , 2008 , P.75  
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العالقة أين المناف  واألضرار ول ذا ، أو الوساةل المستعممة، يتضمن فسص عأيعة القيد
 ة يتضمن  ذا العن ر مسللة الموازنة . 

و ددذا ، ولكدد  يكددون ضددرم ا جددرال التشددريع  مناسددأاغ ف ددو يتعمددل أسدداس دسددتورئ
 .(1)ضمنياغ ف  النص الدستورئ أو  األساس إما أن يكون  ريساغ 

كل سة معمة أشأو  اليا ةأو  وقد يوجد ال رم ال ري  ف  فقر  القيود العامة
، كددال رم ال ددري ، أمددا ال ددرم الضددمن  ف ددو  ددسي  دسددتورياغ  ،كمددا أينددا ذلدد  سدداأقاغ 

والددذئ يمكددن اسددتنأاع  مددن مأددادة الديمقراعيددة وسكددم القددانون كسريددة اةنتياأددات العادلددة 
 ذل  .  وف ل السمعات والنحام العام وضير

 1986لعددام ( OAKES) وقددد أينددت المسكمددة اةتساديددة العميددا الكنديددة فدد  قضددية
وأشدددكل  (2)أدددلن ال دددرم مدددن ا جدددرال التشدددريع  ينأ ددد  أن يسددددد ألنددد  ذو أ ميدددة كافيدددة 

ميتمدددع عدددن المسكمدددة الدسدددتورية األلمانيدددة التددد  تتعمدددل أدددلة يكدددون ال دددرم مسحدددوراغ 
دولتين ندادراغ مدا يلشدل ا جدرال التشدريع  فد   دذ  وم  ذلد  فد  كمتدا الد، أواسعة الدستور

 .(3)المرسمة 
أما ف  الوةيات المتسد  األمريكية فقد أينت المسكمة اةتسادية العميا ألن ال رم 

 أن ال رم ينأ  أو  من ا جرال التشريع  ينأ   أن يكون مشروعاغ ف  أعم القضايا
 .(4)تم تأرير تقييد السقوة الدستوريةممسة لك  يأو  أن يتمثل أم مسة سكومية إجأارية

 ددذا وينأ دد  مالسحددة ألندد  يوجددد فددرة واضدد  أددين رقاأددة ال ددرم المناسددل ورقاأددة 
فانعدددددام ال ددددرم المناسددددل عيددددل موضددددوع  لمتلكددددد مددددن وجددددود ، اةنسددددراع التشددددريع 

                                                           

(1) AHARON BARAK , OP.CIT , P.246, 251  

(2) STEPHEN GARDBAUM , OP.CIT , P.831 

(3) DIETER GRIMM , PROPORTIONALITY IN CANADIAN AND 

GERMAN CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE , 57 U. TORONTO 

L.J. , 2007 , P.383,388: https://www.jura.uni-hamburg.de/media/ueber-

die-fakultaet/personen/albers-marion/seoul-national-university/course-

outline/grimm-2007-proportionality-in-canadian-and-german-

constitutional-jurisprudence.pdf 

(4) STEPHEN GARDBAUM , OP.CIT , P. 846-848  

https://www.jura.uni-hamburg.de/media/ueber-die-fakultaet/personen/albers-marion/seoul-national-university/course-outline/grimm-2007-proportionality-in-canadian-and-german-constitutional-jurisprudence.pdf
https://www.jura.uni-hamburg.de/media/ueber-die-fakultaet/personen/albers-marion/seoul-national-university/course-outline/grimm-2007-proportionality-in-canadian-and-german-constitutional-jurisprudence.pdf
https://www.jura.uni-hamburg.de/media/ueber-die-fakultaet/personen/albers-marion/seoul-national-university/course-outline/grimm-2007-proportionality-in-canadian-and-german-constitutional-jurisprudence.pdf
https://www.jura.uni-hamburg.de/media/ueber-die-fakultaet/personen/albers-marion/seoul-national-university/course-outline/grimm-2007-proportionality-in-canadian-and-german-constitutional-jurisprudence.pdf
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أما اةنسراع التشريع  ف و عيل ، االممسة من عدم أو  الم مةأو  الم مسة المشروعة
ومدد  ذلددد  فددد ن انعددددام  ،(1) دددرم مندد  الكشدددع عدددن سددول نيدددة المشدددري ددد  الذاتدد  وشي

م شي دية وذاتيدة تكشدع عدن سدول نيدة السدمعة اال رم المشروي قد ييلد  ورال  أضدر 
 التشريعية مما يوقع ا ف  عيل اةنسراع التشريع  . 

 املطلب الثاني
 (متاملالء) االرتباط العمالني

ال التشريع  وال رم عندما يسا م ا جرال يكون  نال  ارتأاع عقالن  أين ا جر 
و ددذا يعندد  أندد  ة يتعمددل أن يسددا م ا،م ددم فدد  تسقيددة ال رمأو  مليدددأو  أشددكل سقيقدد 

فستددد  إذا كدددان ا سددد ام جزةيددداغ فددد  تسقيدددة ، ا جدددرال أشدددكل كامدددل فددد  تسقيدددة ال دددرم
لدددم و أ م مدددالغ أو  ف نددد  ينأ ددد  أن ي يدددذ أعددين اةعتأدددار عالمدددا لدددم يكددن  امشدددياغ ، ال ددرم

فالمتعمددل  نددا  ددو أن يعددزز ا جددرال التشددريع   (2)ايلشددل فدد  المسددا مة لتسقيددة ال رضدد
أشكل كاع  األضرام المق ود  مما يعن  أن  يمم  أعم اآلثار اةيجاأية عم  تسقية 

 .(3)دي  أئ تلثير من الناسية العمميةالسد األدن  الذئ ليس لإل   ال رم دون أن ي ل
كدون ا جدرال يعدزز أشدكل م دم األضدرام المق دود  يعددد ويمكدن القدول أن مسدللة 

 فس اغ واقعياغ يعتمد عم  مساةل عممية أاعتأار قدر  الوساةل المستعممة أواسعة القانون
 .(4)تسقية ال رم المناسل أو  ف  تعزيز( الذئ يقيد السة)

ألن  ذا العن ر يتعمدل أيضداغ ( ROBERT ALEXY) ويذ ل اللقي  الدستورئ
أو  تعزيدددز مأددددأ مندد  تأنددد  الوسددداةل التددد  تعيددة تسقيدددة مأددددأ واسدددد عمدد  األقدددل مدددن دون

ف ن ددا ة تعدددد ، P1لتعزيددز المأدددأ  Mفدد ذا مددا تدددم تأندد  الوسدداةل ، ضددرم قددد تددم اعتمدداد 

                                                           

 .571د. يالد سيد مسمد سماد، الم در الساأة، ص(1)
(2) BERNHARD SCHLINK , PROPORTIONALITY , THE OXFORD 

HANDBOOK OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW , 2012 , 

P.473, 723ا 

(3) AHARON BARAK , OP.CIT , P.305  

(4) BERNHARD SCHLINK , OP.CIT , P. 473 
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وأعد ذل  ة توجدد أعأدال تقد  عمد  ، P2مالةمة ل ذا ال رم لكون ا تعية تسقية المأدأ 
إذا تدم  P2لكدن توجدد أعأدال عمد  المأددأ ، Mإذا تدم إ مدال الوسداةل  P1 , P2لمأدأين ا

والمثدال عمد  انت دا  الماللمدة موجدود فد  قدرار المسكمدة الدسدتورية ، Mاعتماد الوساةل 
أاعتأار أن القانون الذئ يتعمل ألن  ليس فقع عم  األشياص الذين يقددمون ، األلمانية

ل يد العامة أن يجتازوا ايتأدار اةقتنداص أدل وأيضدا عمد  عمأاغ لمس ول عم  ري ة ا
إذ استجددددت ، األشددددياص الددددذين يعمأددددون أشددددكل يدددداص ري ددددة ال دددديد أواسددددعة الأدددداز

المسكمددددة أددددلن ايتأددددار اةقتندددداص لم دددديادين أواسددددعة الأدددداز  ددددو لدددديس مالةمدددداغ لتعزيددددز 
سدددأل  لدددذل  ة يوجدددد، الممارسدددة المناسدددأة لتمددد  النشددداعات المق دددود  أواسدددعة المشدددري

، موضدددوع  واضددد  ةنت دددا  السريدددة العامدددة فددد  الت دددرع لم دددياد الدددذئ يسدددتعمل الأددداز
التدد  تددنص عمدد   (1)مددن القددانون األساسدد ( 1) فقددر  (2)كسددة مضددمون أواسددعة المدداد  

عالما أن  ة ينت   سقوة اآليرين وة ، لكل شيص السة ف  سرية تنمية شي يت  "أن
 .  "أليالق ييل أالنحام الدستورئ وة القانون ا

فدد  قضددية ، كمددا أينددت المسكمددة اةتساديددة العميددا فدد  الوةيددات المتسددد  األمريكيددة
، 1973مجمدددس ال ددديدلة لوةيدددة ندددورث داكوتدددا ضدددد شدددركة ميدددازن أدويدددة سدددنايدر لسدددنة 

معيار رقاأة العقالنية الدنيا الذئ يتعمل أن تكون لمتشري  عالقة عقالنية مد  الم دمسة 
سيددددث أيدددددت ، أعأددددال ضيددددر عقالنيددددة عمدددد  األفددددراد ن ة يلددددرمالسكوميددددة المشددددروعة وأ

دسدددتورية قدددانون لموةيدددة يتعمدددل أن يقت دددر عمدددل تدددرييص  المسكمدددة فددد   دددذ  القضدددية
شدركات تكدون أضمأيددة أسد م ا ممموكدة أواسددعة أو  ل ديدلية مدا عمدد  مكدن يكوندوا  دديادلة

أعمددددت قددددد أ1928عممدددداغ أندددد  فدددد  قضددددية شددددركة ليجيددددت ضددددد أالدددددريوج لسددددنة ،  دددديادلة
المسكمددة اةتساديددة العميددا تشددريعاغ ممدداثالغ لم ايددة إة أن مأدددأ قضددية ليجيددت قددد ال دد  فدد  

سيدددث كدددان أاسدددتعاعة المجمدددس التشدددريع  لوةيدددة ندددورث ، قضدددية ميدددازن أدويدددة سدددنايدر
داكوتا أن يستنتذ وأ ور  منعقيدة أند  كدان  نالد  أعدم العالقدة العقالنيدة أدين الوسديمة 

                                                           

(1) ROBERT ALEXY , CONSTITUTIONAL RIGHTS AND 

PROPORTIONALITY , REVUS 22, 2014, P. 52-53: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2426876 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2426876
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ذلددد  أدددلن ة يمكدددن أن تكدددون ال ددديدليات ممموكدددة ألولةددد  الدددذين ة و ، التشدددريعية وال ايدددة
ن كاندت الوسدديمة وال ايددة ة تتعاأقددان  يعرفدون فنيدداغ شدديةاغ عن ددا وكدان األمددر كددذل  ستدد  وا 

و كذا ف ن  ذا المعيار يجسد مراعا  كأير  لمتقدير التشريع  ما دام مدن ال دعوأة ، تماماغ 
عقالنيددة أددين الوسدديمة التشددريعية وال ايددة التدد  عمدد  العدداعن أن يثأددت عدددم تددوافر راأعددة 

 .(1)تسقيق ا إل   ي دع
كمددا عأقدددت المسكمددة اةتساديدددة العميددا لموةيدددات المتسددد  األمريكيدددة معيددار الرقاأدددة 
المتوسدددعة الدددذئ يلدددرم عمددد  التشدددري  أن تكدددون لددد  عالقدددة جو ريدددة لتسقيدددة الم دددال  

عأةاغ أكأر ممدا  دو ضدرورئ لتسقيدة  الم مة وأن ة يض  جو رياغ أو  السكومية الجو رية
إذ  1976لسددنة ا(CRAIG V. BOREN) ومثددال ذلدد  فدد  قضددية، تمدد  الم ددال 

سكمددددت المسكمددددة اةتساديددددة العميددددا أعدددددم دسددددتورية قددددانون ألسدددددا الوةيددددات يميددددز أددددين 
إذ سددد  دذا القدانون سدداغ أدند  لعمدر الدذكور يمند  تستد  أيد  ، الجنسين لم دمسة ا نداث

فعم  الرضم من أن الوةية كان ل ا م مسة م مة ف  سالمة سركة المدرور ، الكسول ل م
 ة أ ذادددور  جو ريدددل أ دددسين كانت تت نددإة أن ا فشمت ف  إثأات أن التلرقة أين الج

 .(2)ال دع الم م 
أتدددوافر  دددذا  1995كمدددا قضدددت المسكمدددة الدسدددتورية العميدددا فددد  م دددر فددد  سدددنة 

 12لدعوا أشدلن الععدن أعددم دسدتورية ن دوص المدواد الضاأع ومن ثم السكم أرفم ا
 "أشدلن تل يدل المعدوقين سيدث قضدت أدلن 1975لسنة  39من القانون رقم  16و 15و 

تمييدز مددن أو  ت ددنيعأو  األ دل فدد  كدل تنحدديم تشدريع  أن يكددون منعويداغ عمدد  تقسديم

                                                           

المأددددادة األساسددددية  –جيددددروم أ. أددددارون و س. تومدددداس ديندددديس، الددددوجيز فدددد  القددددانون الدسددددتورئ  (1)
، الجمعية الم درية لنشدر المعرفدة والثقافدة 2، ترجمة مسمد م عل  ضنيم، ع-لمدستور األمريك  
 . 158-157، ص1998العالمية، القا ر ، 

(2) GERARD J.CLARK , AN INTRODUCTION TO CONSTITUTIONAL 

INTERPRETATION , SUFFOLK UNIVERSITY LAW SCHOOL , 2002 , 

P.22-23: 

http://www.suffolk.edu/documents/Law%20Faculty/coninterpretationgclar

k.pdf 

http://www.suffolk.edu/documents/Law%20Faculty/coninterpretationgclark.pdf
http://www.suffolk.edu/documents/Law%20Faculty/coninterpretationgclark.pdf
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ر دا ويتعدين المزايدا التد  يمنس دا للةدة دون ضيأو  يالل األعأال التد  يمقي دا عمد  الدأعم
أن تتددوافر عالقددة منعقيددة أددين األضددرام ، دومدداغ لضددمان اتلدداة  ددذا التنحدديم مدد  الدسددتور

، المشددروعة التدد  اعتنق ددا المشددري فدد  موضددوي مسدددد وفددال أم ددمسة عامددة ل ددا اعتأار ددا
فال تنل ل الن وص القانونيدة التد  نحدم أ دا  دذا ، والوساةل الت  اتيذ ا عريقاغ لأموض ا

 .(1)داف ا أل يجل أن تعد مديالغ إلي ا الموضوي عن أ 
أعدددددم الدسددددتورية  1996وقضددددت المسكمددددة الدسددددتورية العميددددا الم ددددرية فدددد  سددددنة 

لتيمددع ال ددمة المنعقيددة أددين الددنص المععددون فيدد  واألضددرام المسددت دفة مثددال ذلدد  مددا 
مكدررا مدن قدانون الجمدار   124قضت أ  السكم أعددم دسدتورية اللقدر  الثالثدة مدن المداد  

وة يترتدل  "وذل  فيما ن ت عمي  من أن ، 1963لسنة  66 ادر أالقرار أقانون رقم ال
نمددا يجددوز رد وسدداةل ، عمدد  ال ددم  رد الأضدداة  المضددأوعة فدد  الجددراةم المشددار إلي ددا وا 

ولدةن جداز القدول  "سيث قضت المسكمة ألند ، "النقل والمواد الت  استيدمت ف  الت ريل
أن دا سدمعة تقديريدة يلاضدل ، وضدوي تنحديم السقدوةألن األ دل فد  سدمعة المشدري فد  م

المشددري مددن يالل ددا أددين أددداةل متعدددد  مرجسدداغ مددن أين ددا مددا يددرا  أكلددل لتسقيددة الم ددال  
إة أن السددددود التددد  يأم  دددا  دددذا التنحددديم ة يجدددوز ، سمايت ددداإلددد   المشدددروعة التددد  ق دددد

 .(2) "متعمأات ا المنعقية–أمدا ا  –أسال أن تجاوز 

 ثالثاملطلب ال
 الضرورة

أن فسددص الضددرور  يقددوم عمدد  افتددرام ملدداد  أن ا جددرال التشددريع  الددذئ يلددرم 
يدتم تعمأد  فقدع فد  السالدة التد  ة يمكدن في دا تسقيدة ضدرم  القيد عم  السدة الدسدتورئ

لكن عند وجود وساةل أيرا تتديل أشكل أقل تقييداغ لمسة  (3)ألية عريقة أيرا  ا جرال
دةدددذ  ة تممددد  الدولدددة أن تسدددتعمل أكثدددر مدددن الوسددداةل األقدددل تقييدددداغ فعن، المسمددد  دسدددتورياغ 

                                                           

 . 458-457د. جاأر مسمد سج ، م در ساأة، ص (1)
 . 459-458، صساأة م در سج ، مسمد جاأر. د (2)

(3) AHARON BARAK , OP.CIT , P.317 
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و ذا يعن  أن قيمدة السكدم  ،(1)وساةل م ال  المواعنين أشكل أفضلعندما تيدم  ذ  ال
 القضاة  تتضمن تسديد فيما إذا الوساةل الأديمة تكون    األقل تقييداغ من عدم ا .

و كدذا ، أدنلس عريقدة ا جدرال األ دم فا جرال الأديل يجل أن يعمل واقعياغ أدقدة 
تقييداغ عالمدا أن دا أو  ف ن  ذا اللسص ة يتعمل من الوساةل الأديمة أن تكون أقل تديالغ 

نلدددس المددددا الدددذئ تسققددد  الوسددداةل الميتدددار  أواسدددعة إلددد   ة يمكدددن أن تسقدددة ال دددرم
تكون قادر  و ذا يعن  من وج ة نحرنا أن الوساةل الأديمة يجل أن  (2)ا جرال األ م  

فدد ذا لددم يوجددد مثددل ، أددنلس مسددتوا القددو  واللعاليددة( األ ددم ) عمدد  تنليددذ ضددرم القددانون
 كدددذا وسدددداةل أديمددددة فدددد ن الوسدددداةل األ ددددمية تأدددددو  دددد  الضددددرورية لم ددددرم فدددد  فسددددص 

وأشددددكل مشدددداأ  فدددد ن ا جددددرال الأددددديل يجددددل أن يسقددددة واقعيدددداغ نلددددس ال ددددرم ، الضددددرور 
ضاغ عم  ذل  ألن ة قة التسذير الموجود  عم  ويمكن أن نضرل مثاةغ ملتر ، الياص

عمد  الدرضم مدن أن دا ، عمأة السجاير ة تيدم نلس ال رم كا جرال الذئ يمند  التدديين
تعددد أددال شدد  أقددل الوسدداةل تقييددداغ لكن ددا ة يمكددن أن تيدددم كوسدداةل أديمددة ألن ددا ة تسقددة 

ونددوا قددادرين عمدد  ال ددرم المق ددود مددن ا جددرال األ ددم  الددذئ يمندد  الندداس مددن أن يك
 التديين.

 : ومن الجدير أالمالسحة أن فسص الضرور  يتضمن يعوتين
يجل أن يتم اتياذ قرار أشلن ما إذا كان الأديل  و متعاأة ف  جمي  النواس  مد   -1

أسيددث يكددون اةيددتالع أددين ا جددرال األ ددم  والأددديل  ددو فقددع ، ا جددرال األ ددم 
 . (3)مدا أقل  إل  كون السة المعن  ف  المسللة مقيداغ 

و دذا ، درجدة أقدلإلد   فيما إذا الوساةل الأديمة سدوع تقيدد السدة المعند  فد  المسدللة -2
يعنددد  أن اللسدددص يتعمدددل مقارندددة أثدددر ا جدددرال األ دددم  عمددد  السدددة المعنددد  فددد  

فددداللسص ، المسدددالة مددد  أثدددر ا جدددرال الأدددديل عمددد  السدددة المعنددد  فددد  المسدددللة ذات دددا

                                                           

(1) BERNHARD SCHLINK , OP.CIT , P.724- ALEC STONE SWEET AND 

JUD MATHEWS , OP.CIT, P.95  

(2) AHARON BARAK , OP.CIT , P.321, 324 

(3) IBID , P.325  



  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

022 

مكانيدددة سدوثددد دوامددد، اثدددار ، يتضدددمن نعددداة القيدددد ومثدددال عمددد  ذلددد  أن القيدددد  (1)  وا 
 ق ير المد  يكون أقل تقييداغ لمسة من القيد عويل المد  .

، ومثددال عمدد  ذلددد  قددرار المسكمددة الدسدددتورية اةتساديددة فدد  ألمانيدددا أشددلن السمدددوا
وأ ور  يا ة السموا التد  عمد  شدكل أراندل عيدد الل د  وأاأدا نويدل التد  تتكدون مدن 

فمن أجل سماية المست م  من اةتياذ الياعئ لسمويات الرز المنتلخ من ، الرز المنتلخ
إذ استجددت ، فدد ن تسددريم سمويددات الددرز المنددتلخ تعددد قضددية، أن تكددون منتجددات شددكوةتة

المسكمة ألن سماية المست م  يمكن تسقيق ا أدلثر متسداو  لكدن أعريقدة أقدل سدد  أواسدعة 
ألن التسريم ينت   مأدأ الضدرور  وأالتدال   واجل العالمة التجارية ولذل  قررت المسكمة

 (2)يعد ضير متناسل 
كمدددا عأقددددت المسكمددددة اةتساديددددة العميددددا األمريكيدددة معيددددار الرقاأددددة ال ددددارمة التدددد  

ضددرورية لتسقيددة م ددال  سكوميددة أو  تتعمددل فدد  التشددري  أن تكددون لدد  عالقددة مأاشددر 
ومثددال ذلدد  فدد  ، عددل ذلدد ممسددة وأن يوجددد أقددل الوسدداةل مددن سيددث التقييددد للأو  إجأاريددة
سيدث مارسدت المسكمدة اةتساديدة العميدا  دذ   1973لسدنة ا(ROE V.WADE) قضدية

الرقاأة لسماية سة الي و ية المتعمة أا ج ام وفقاغ للقر  الوساةل القانونيدة السدميمة 
إذ أأعمددت المسكمددة قانوندداغ لموةيددة يمندد  ا ج ددام إة ، الددوارد  فدد  التعددديل الراأدد  عشددر

فمدد  تسددميم المسكمددة أالعدداأ  األساسد  لمسددة فدد  ا ج ددام فدد ن قيددود ، ذ سيددا  األم نقدا
توسي  نعداة إل   فقد انت ت المسكمة، الوةية ة يمكن تأرير ا إة أم مسة ممسة لموةية

ا ج ام إة أن ا لم تسمم أكون  سقاغ معمقاغ مقرر  ف  ذل  أن لموةية م مسة ممسة فد  
معقددول لعمميددات ا ج ددام أعددد األشدد ر الثالثددة األولدد  فقددع  ددسة األم تسددم  أتنحدديم 

ألندد  قأددل تمدد  المددد  تكددون الوفيددات التدد  تترتددل عمدد  ا ج ددام أقددل عدددداغ مددن الوفيددات 
التدد  تسدددث أثنددال الددوةد  العأيعيددة ممددا يعندد  أن لممددرأ  سقدداغ فدد  ا ج ددام يددالل فتددر  

                                                           

(1) IBID ,P.326  

(2) ROBERT ALEXY , OP.CIT , P.54 
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يددالل الثالثددة أشدد ر األييددر  مددن كمددا أن لموةيددة ، الثالثددة أشدد ر األولدد  مددن دون أئ قيددد
 .(1)السمل أن تمن  سدوث عممية ا ج ام 

 2211اذار  12المجمددس الدسددتورئ اللرنسدد  فدد  إلدد   فضددالغ عددن ذلدد  لقددد أسيددل
وضدد  إلدد   وكددان ي دددع  ددذا القددانون، قددانون التوجيدد  والتيعدديع لسمايددة األمددن الدددايم 

 ددوراغ تنعددوئ  (INTERNET) وسدداةل تسددول دون ا ذاعددة عمدد  الشددأكات ا لكترونيددة
ولدم يتعمدة األمدر أيعدل ، عم  فساد أيالق  وأعمال أيدرا ضدار  أداألمن الددايم  لمدأالد

نمدا سكدم المجمدس ، أين ف  التقدير ف  نحر المجمس الدستورئ سسل تقدير العاعنين وا 
إلدد   ألن ددا ياللددت الدسددتور سينمددا ع دددت، أعدددم دسددتورية ن ددوص مسدددود  فدد  القددانون

و ددد  ، أمراقأددة العدددرة العامددة أوسددداةل إلكترونيددة لسمايدددة األمددن الددددايم   يةددات يا دددة
 يةدددات أو  أفددرادإلدد   م ددام سدديادية أدداألمن العدددام ة يجددوز لمسددمعة العامددة التيمددد  عن ددا

لكدددن  دددذا السكدددم فيددد  فقدددر  ذات أ ميدددة وتت دددل أسددددود الرقاأدددة الدسدددتورية عمددد  ، يا دددة
فلددد   ددددذ  اللقدددر  ي كددددد ، يتويا دددا القددددانون وسددداةل المشدددري لأمددددو  ال ايدددة التشددددريعية التددد 

وسيدث  "المجمس الدستورئ اللرنسد  أعدم المأدادة الم مدة فد  رقاأتد  لدسدتورية القدوانين
أن المجمددس الدسددتورئ ة يممدد  سددمعة عامددة فدد  التقريددر والقددرار مددن ذات عأيعددة سددمعة 

لممكدددن الأرلمدددان عمدددا إذا كاندددت األضدددرام التددد  سددددد ا المشدددري فددد  القدددانون كدددان مدددن ا
عالمددا أن الوسدداةل التدد  اسددتقر عمي ددا القددانون ة ، الو ددول إلي ددا أوسدداةل وعددرة أيددرا
ومددن ثددم فدد ن ، األضددرام المتويددا  مددن التشددري أو  تددتاللم أ ددور  واضددسة مدد  ال ددرم

المشدددري سينمدددا وضددد  فددد  القدددانون المععدددون فيددد  منحومدددة مدددن شدددلن ا أن تمنددد  و دددول 
 –ف و أذل  ،  ا  وراغ إأاسية تضر أاألعلال الق رالجم ور لممواق  ا لكترونية الت  أ

فلددد   دددذا القدددرار أدددين المجمدددس ، (2)"لدددم يرتكدددل أئ يعدددل أدددين فددد  التقددددير –أئ المشدددري 

                                                           

(1) SUSAN WELCH AND OTHERS , UNDESTANDING AMERICAN 

GOVERNMENT , THIRD EDITION , WEST PUBLISHING 

COMPANY , AMERICA UNITED STATES , 1995 , P.455 

سمد مسمدد أأدو سميمدة، الرقاأدة القضداةية عمد  السدمعة التقديريدة لممشدري دراسدة مقارندة، د. عماد م (2)
 . 812-829، ص2215دار الن ضة العرأية، القا ر ، 
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الدسددتورئ ألندد  ة يراقددل عن ددر الضددرور  فدد  التشددري  ألندد  ة يممدد  سددمعة عامددة فدد  
فأمل دددوم ، تقدددديرلكنددد  فددد  الوقدددت ذاتددد  أجددداز لنلسددد  رقاأدددة اليعدددل الأدددين فددد  ال، التقريدددر

إذا ، المياللة ل ذا السكم أن  من الممكن أن يعال عم  القانون أاليعل الأين ف  التقدير
تمثدددل فددد  مجموع دددا وسددداةل  –عمددد  العكدددس  –لدددم تكدددن الوسددداةل التددد  قرر دددا المشدددري 

 ة تدتاللم عمد  نسدو واضد  أالعمدل عمد  سدل المشدكمةأو  ومنحومة ليس ل ا أية فاعميدة
 سن القانون . إل     سدت أالمشريالواقعة التأو 

 املطلب الرابع
 (املىازنت) رلابت التناسب باملعىن الضيك

، ويتضمن فسص العالقة أين ضرم ا جرال التشريع  والوساةل الميتار  لتسقيق 
فرقاأددددة التناسددددل أددددالمعن  الضددددية تعندددد  فسددددص ضددددرم القددددوانين أالمقارنددددة مدددد  السددددة 

قأوليددة نتيجددة ا جددرال عندددما نقددارن أثر ددا عمدد  السددة ف دد  تتعمددة أتسديددد م (1)الدسددتورئ 
المعن  ف  المسللة أواسعة الموازنة أين المناف  المتس مة من يالل ا جرال واألضدرار 

والمثدددال اةفتراضددد  عمددد  ذلددد   (2)التددد  سدددوع يعدددان  من دددا السدددة المعنددد  فددد  المسدددللة 
ف ددذا القددانون ، رقة الممكيددةعندددما يسددم  القددانون لمشددرعة أاسددتيدام القددو  المميتددة لمندد  سدد

تعزيدددز ) ولددد  عالقدددة عقالنيدددة مددد  ذلددد  ال دددرم(، منددد  السدددرقة) ييددددم ال دددرم المناسدددل
إعددالة النددار عنددد عدددم وجددود ) وضددرورئ لتعزيددز ال ددرم المق ددود(، ال ددرم المناسددل

لكددن أ ميددة سددة الممكيددة أالنسددأة لددألذا المتسددأل عمدد  سددة السيددا  يعددد (، وسدداةل أيددرا
 .(3)ضير متناسل 

والمثددال القضدداة  عمدد  ذلدد  قددرار المسكمددة الدسددتورية اةتساديددة فدد  ألمانيددا الددذئ 
ال ويددة ، الوجددود الشي دد ) يتعمددة أالتنددازي التقميدددئ أددين سريددة التعأيددر وسددة الشي ددية

سيدث ( TITANIC) وذلد  فيمدا ييدص المنشدورات الت كميدة التد  نشدرت ا مجمدة(، الذاتية
                                                           

(1) AHARON BARAK , OP.CIT , P.344 

(2) IBID , P.368  

(3) BERNHARD SCHLINK , OP.CIT , P.724 - DIETER GRIMM, OP.CIT , 

P.396  
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، إلدد  والدذئ أتددم مسد وليات  أنجداح، مل سدلم و دلت اسدتدعال ضدداأع استيداع مشدمول شدد
و ددذا مددا دفدد  مسكمددة ، فدد  عأعددة ةسقددة كمقعدددأو  اليدمددة اللعميددة ألندد  كمددن ولددد مقتددوةغ 

ثدم  ،سيدث أمدرت المجمدة أددف  تعدويم لمضداأع، اةستةناع العميا ألن تسكم ضد المجمة
رية اةتساديددة قامددت المجمددة أرفدد  شددكوا دسددتورية والتدد  أموج ددا وازنددت المسكمددة الدسددتو 

مدددن القدددانون األساسددد  ( 1-1) فقدددر  5أدددين سريدددة التعأيدددر المتعمقدددة أالمجمدددة وفقددداغ لممددداد  
( 1) فقدر  1( أاةرتأداع مد  المداد  1فقدر  ) 2والسة الشي   العام لمضاأع وفقاغ لمماد  

ول ذا ال رم أينت المسكمة ألن قدو  التدديل أ دذ  السقدوة كاندت ، من القانون األساس 
يعيدر أسريدة أو  فسكم التعدويم قدد تدم التعامدل معد  ألند  يمثدل تدديل جددئ، دتقد سد
 ددذا اةسددتنتاج قددد أددرر مددن يددالل السجددة التدد  ملاد ددا أددلن مددن  التعددويم قددد ، التعأيددر

يقد  فد  سدياة  "ولد مقتوةغ  "فو ع الضاأع ألن  كمن، ي ثر أمستقأل المجمة ف  ا نتاج
أو  و ددع أعددم األشددياص أددلن م يممكددون كنيددة و نددا تددم، المنشددورات الت كميددة لممجمددة

أن ددا تشددكل توريددة تاف ددة مددن أددال أو  لقددل منددذ الددوةد  أعريقددة  زليددة قاأمددة لالعتددراع أ ددا
ضيددر القددانون  أو  اليعيددرأو  و كددذا ة يمكددن ر يددة الضددرر الجدددئ، التالعددل أاألللدداح

مد  أندد  سيددث أن التدديل أدالسة فدد  الشي دية تدم التعامددل معد  ع، عمد  سدة الشي دية
قياسدداغ أمددن  التعويضددات مددن قأددل المجمددة الددذئ تددم و ددل  ألندد  ، معتدددل وذو قددو  ثانويددة

تديل جدئ ويعير أسرية التعأيدر، ل دذا قدررت المسكمدة الدسدتورية اةتساديدة ألند  ضيدر 
 .(1)متناسل وميالع لمدستور 

ية فد  كما عأقت المسكمة اةتسادية العميا األمريكية رقاأة التناسل أالمعن  الضد
مجاةت عديد  من دا فقدر  التجدار  الكامندة التد  تح در فد  سالدة ضيدال تشدري  الكدون رس 

فلددد   دددذ  السالدددة فددد ن ، عدددن تنحددديم مسدددللة مدددن المسددداةل المتعمقدددة أالتجدددار  أدددين الوةيدددات
ف ددذ  اللقددر  تسددد مددن ، لموةيددات السددة فدد  أن تشددري فدد   ددذا المجددال ضددمن سدددود معينددة

إذ أن سدمعة الوةيدة يجدل أن تتسددد (، عندد سدكوت الكدون رس) مسمعة الوةية ف  التنحي
أعأيعددة تنحدديم الوةيددة أاسددتيدام المعيددار الددذئ ملدداد  أندد  سددين يددنحم قددانون الوةيددة أدددون 

                                                           

(1) ROBERT ALEXY , OP.CIT , P.56 
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تمييددز تسقيددة م ددمسة مسميددة عامددة مشددروعة ويكددون تلثير ددا عمدد  التجددار  أددين الوةيددات 
نون تمييزيداغ فد ن فسدص الموازندة يدلت  أمدا إذا لدم يكدن القدا، عارضاغ فقدع ف ند  سدوع ي يدد

 نددا فدد   ددذ  السالددة والددذئ أموجأدد  ينأ دد  عمدد  تشددري  الوةيددة الددذئ يلددرم عأةدداغ عمدد  
التجددار  أددين الوةيددات أن يتضددمن عالقددة عقالنيددة أددين  دددع الوةيددة المشددروي والوسدداةل 

لم يكن العلل  فوفقاغ ل ذا المعيار يكون القانون  سيساغ ما، الميتار  لتسقية  ذا ال دع
، (1)الملروم عم  التجار  أين الوةيدات أعحدم وزنداغ قياسداغ أالم دمسة التد  تعدود لموةيدة 

 .KASSEL V) فلددددد  قضدددددية كاسددددديل ضدددددد الشدددددركة الموسدددددد  لعدددددرة الشدددددسن

CONSOLIDATED FREIGHT WAYS CORP OF DELAWARE 

ون لوةيدة ايدوا الدذئ قررت المسكمة اةتسادية العميا األمريكيدة عددم دسدتورية قدان (1981
التددد  يأمدددو عول دددا ، كدددان يمنددد  أشدددكل عدددام اسدددتيدام الشددداسنات ذات المقعدددور  المزدوجدددة

ومدد  أن الوةيددة عرضددت أدلددة أمددان جو ريددة لتلييددد  ،دايددل الوةيددة، يمسددة وسددتين قدددماغ 
القانون ف  المسكمة ف ن م مسة سالمة الوةية و لت من قأل المسكمة ألن ا م دمسة 

انون الوةيددة أضددعع أ ددور  أددارز  الم ددمسة اللدراليددة فدد  نقددل كددعل وامددن و ميددة ألن قدد
فقددد تددم فسددص األدلددة العمميددة أدقددة أسيددث كددان قددانون وةيددة ايددوا يتعمددل ، أددين الوةيددات

اسدددتيدام عددددد أكأدددر مدددن شددداسنات أ ددد ر تجدددرئ قيادت دددا يدددالل ايدددوا وتجأدددر الشددداسنات 
و دذا يعند  أن ن و داغ ، ةية ايوااألكأر عم  أن تقع  مسافات أكأر لك  تمتع سول و 

متنوعددة فدد   ددذا القددانون كانددت تليددد سددكان وةيددة ايددوا فقددع وتلددرم أعأددال إضددافية ثقيمددة 
 . (2)عم  الوةيات المجاور  

                                                           

(1) JOEL CORCORAN AND GARRETT EPPS , CONSTITUTIONAL 

LAW 1 , 1997, P.35-36:  

http://www.comitia3.uoregon.edu/~outlines/outlines/conlawj.html 
 . 116-115أارون و س. توماس دينيس، م در ساأة، ص جيروم أ. (2)

http://www.comitia3.uoregon.edu/~outlines/outlines/conlawj.html
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 الخاتمة
 : النتائج: أولا 

أو  العالقددة العادلددة أددين الوسددداةل "يعددرع مأدددأ التناسددل فدد  القددانون الدسددتورئ ألندد  -1
  "المشري وال ايات الت  يتويا ا ورال تديم  القيود الت  ييتار ا

الددذئ لدد  أ ميددة كأيددر  فدد  تسقيددة ، يعددد مأدددأ التناسددل مددن المأددادة الدسددتورية العامددة -2
إذ ، العدالة الدستورية وةسيما أن  يضأع عمميدة التقييدد التشدريع  لمسقدوة الدسدتورية

ث تح ر الساجدة يمم  المشري سمعة تقديرية واسعة ف  تنحيم السقوة وتقييد ا أسي
سدمعة إلد   لوجود ضاأع دستورئ يسدد مدن سدمعة المشدري التقديريدة ستد  ة تتسدول

وعمدد  الددرضم مددن أ ميددة مأدددأ ، أ ددم اأو  تسكميددة تمددس أجددو ر السقددوة الدسددتورية
التناسل إة أن الدساتير الوعنية ة تدنص عميد  فد  ال الدل سيدث يعدد مدن اسدتنأاع 

 القاض  الدستورئ . 
ومد  ذلد  فد ن تنحديم السددة ، ار فا دل أدين تنحديم السدة وتقييدد ي دعل وضد  معيد -3

يق د أ  ترتيل ممارست  مدن قأدل المشدري ستد  يكدون ضدمن نسدة معدين أمدا يتلدة 
وذلدد  ة يمكددن أن يكددون إة ألددرم أعددم القيددود التنحيميددة ، مدد  الم ددمسة العامددة
ية من دا أمدا القيدد فدال يعند  سدوا إعاقدة ممارسدة السدة والتضدي، عمد  السدة المعند 

فالمشددددكمة تتعمددددة فدددد   ، ددددمسة العامددددة واستددددرام سقددددوة ال يددددرةعتأددددارات تتعمددددة أالم
ويقدد  عمدد  القاضدد   ،مدددا يعورتدد  عمدد  السقددوة والسريدداتالسقيقددة أل ميددة القيددد و 

الدسددتورئ م مددة التسقددة مددن يعددور  القيددد ومدددا تناسددأ  مدد  ال ددرم المنشددود مددن 
 نين . يالل وحيلت  ف  الرقاأة عم  دستورية القوا

: يتكون مأدأ التناسل أمل وم  الواس  ف  القانون الدستورئ من أرأعة عنا ر و   -4
اةرتأددددداع (، الممسدددددةأو  الم مددددةأو  الم دددددمسة المشدددددروعة) ال ددددرم المناسدددددل لمقيددددد

والموازنددة أددين المندداف  ، ضددرور  القيددد(، أئ الماللمددة) العقالندد  أددين القيددد وال ددرم
 واألضرار . 
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  :التوصيات: ثانياا 
نقترح أن ينص الدستور عم  مأدأ التناسل والعنا ر الت  يتللع من ا ف  فقدر   -1

يمكددددن تقييددددد السقددددوة والسريددددات " :القيددددود العامددددة أسيددددث يكددددون الددددنص كدددداآلت 
المدددا الددذئ يكددون فيدد   ددذا القيددد معقددوةغ ومأددرراغ فدد  إلدد   أواسددعة القددانون فقددع

تأددددار كددددل السقدددداةة مدددد  وجددددول األيددددذ أنحددددر اةع، مجتمدددد  ملتددددوح وديمقراعدددد 
 : الموضوعية التالية

 عأيعة السة  - أ
 أ مية ال رم من التقييد  - ل
 عأيعة ومدا القيد  - ت
 العالقة أين القيد وال رم  - ث
 أقل الوساةل تقييداغ لتسقية ال رم  - ج
ا جدددرال التشدددريع  واألضدددرار أو  التناسدددل أدددين المنددداف  الناتجدددة مدددن القيدددد - ح

  "السرية ذات العالقةأو  الت  تمسة أالسة
مدددن يدددالل وحيلتددد  أالرقاأدددة عمددد  دسدددتورية ، ضدددرور  أن يقدددوم القاضددد  الدسدددتورئ  -2

أددالتسقة مددن تددوافر جميدد   ددذ  العنا ددر فدد  ا جددرال التشددريع  الددذئ يقيددد ، القددوانين
كدم القاضد  أسيث إذا تيمع عن ر واسد مدن  دذ  العنا در يس ،السقوة والسريات

قاضدد  الدسددتورئ رقاأتدد  عمدد  فضددالغ عددن ضدرور  أن يمددد ال ،أعددم دسددتورية التشددري 
تقددير أ ميدة أو  التوافة أين المسل والسأل من يدالل اليدة اليعدل الأدين فد  تكييدع

 .  الوقاة  وذل  ل رم إرسال دعاةم دولة القانون الديمقراعية
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 المصادر
 : المصادر العربية: أولا 

 :مل وم العدالة عند أرسعو، أسمد أضأال -1

 http://sophia.over-blog.com/article-17001785.html 
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 :ـمخــــصــالمـ
 فددد  روريةضددد  دددمة ولددد  الدسدددتورئ القدددانون مأدددادة مدددن عامددداغ  مأددددأغ  التناسدددل يعدددد

 تسقيقدداغ  السقددوة  ددذ  تقييدددإلدد   المشددري يمجددل فقددد، اةنت ددا  مددن الدسددتورية السقددوة سمايددة
 السقدددددوة تنحددددديم فددددد  تقديريدددددة سدددددمعة لممشدددددري أن عممندددددا إذا يا دددددة، العامدددددة لمم دددددمسة
إلددد   تنقمدددل ة ستددد  يسكم دددا قدددانون  ضددداأع مدددن ل دددا ةأدددد السدددمعة  دددذ  وأن، والسريدددات

 التناسددل عمدد  الدسددتورئ القاضدد  رقاأددة وأن، الدسددتورية ةالسقددو  ت ددادر تعسددلية سددمعة
 جاندل مدن المقترسدة والسمدول لمقيدود ضداأعة موضدوعية سددود رسم عم  ش  أال تساعد
 القيددد) المسدل أدين التناسدل لمراقأدة تمتددداالرقاأة  دذ  وأن، المنشدود لم ددع تسقيقداغ  المشدري

 أدين التناسدل مراقأدةإلد   تمتدد ةو  فقدع( العامدة الم دمسة) وال رم( السلأو  الوسيمةأو 
 القاضددد  وأن، اةقت ددداديةأو  اةجتماعيدددةأو  السياسدددية أودوافعددد  وأسدددأاأ  التشدددري  مسدددل

 أدددل، المشدددري تقددددير مسدددل الشي ددد  تقددددير  يسدددل ة التناسدددل يراقدددل عنددددما الدسدددتورئ
 يمندددد  لكدددد  اأتدددددالغ  القدددداةم المشددددري تقدددددير لمراقأددددة الموضددددوعية التقديريددددة سددددمعت  يمددددارس
 أن عددن فضدالغ ، أيدرا ج دة مددن الدسدتورية السقدوة ويسمد  ج ددة مدن التشدريع  اسدتأداد 

  رسدال والقاضد  المشدري أدين منداحر أو  مسداور  فد  الدديول عمد  يسداعد التناسدل مأدأ
 . الدستورية الدولة دعاةم
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ABSTRACT:  

The proportionality, is a general principle of constitutional 

law and has a necessary connect in protecting the constitutional 

rights of the violation, the resort legislature to restrict these rights 

in the public interest, especially if we know that the legislature has 

discretionary authority to regulate the rights and freedoms, and 

that this power must be subjected to a legal limit ruled so as not to 

turn to the arbitrary power to confiscate constitutional rights, and 

that the constitutional judge control of proportionality 

undoubtedly help to draw objective limis of the restrictions and 

proposed solutions on the part of the legislator investigating the 

desired objective, And that this control extends to observe the 

proportionality between the subject (restrict or the means or 

solution) and purpose (public interest) only and does not extend to 

control of proportionality between the subject of legislation and its 

political, social or economic causes and motives , and 

constitutional judge when controlling proportionality does not 

solve the appreciation Profile appreciated legislator but exercise 

his discretion substantive control estimate based legislator starting 

in order to prevent the legislative tyranny on the one hand and 

protecting the constitutional rights on the other hand as well as it 

helps to engage in dialogue or debate between the legislator and 

the judge to build the foundations of constitutional state . 


