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أحكام التقييد

ماذا؟
حكم التقييد يمّكن من جعل احلقوق الدستورية حمدودة نسبيًا، إىل حد ·

معني وألهداف معينة وحمدودة ومربرة ديمقراطيًا، يف حني ُتظر القيود 
التي ترض بالديمقراطية بسبب غايتها أو طبيعتها أو نطاقها.

ملاذا؟

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

إساءة استخدامها.

ِلَ ال؟

حيث · مطلقة،  احلقوق  بعض  جعل  الدستور  واضعو  يقرر  أن  يمكن 
أن  إنساين، ويمكن  أية ظروف سيكون غري  بأي درجة ويف  انتهاكها  إن 

يتسبب يف انتهاكات أوسع.

اإلجراءات · يف  متامًا  راسخة  والقيود  احلدود  تكون  احلاالت،  بعض  يف 
القضائية.

أين؟
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وامليثاق الكندي للحقوق واحلريات ·

ودستور جنوب أفريقيا، هي فقط بعض أكثر األمثلة تأثريًا عىل صكوك 
احلقوق التي تعالج رصاحة القيود املفروضة عليها.

نظرة عامة
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حول هذه السلسلة

ترمي هذه الكراسات األساسية التي تتناول 
بناء الدساتري إىل مساعدة الدول يف بناء 

دساتريها أو إنجاز عمليات إصالح دستوري 
عرب: )1( مساعدة املواطنني واألحزاب 

السياسية ومنظامت املجتمع املدين واملسؤولني 
احلكوميني وأعضاء اجلمعيات التأسيسية 

يف اختاذ خيارات دستورية حكيمة؛ )2( 
مساعدة موظفي املنظامت الدولية احلكومية 

وأطراف خارجية أخرى يف تقديم دعم 
مفيد ومدروس ووثيق الصلة بالظروف 

السياقية لصناع القرار املحليني. وقد صممت 
الكراسات لتكون مدخاًل للقراء غري 

املختصني، ومفكرات مكثفة مالئمة لذوي 
املعرفة أو اخلربة يف بناء الدساتري. وهي هتدف 

برتتيب مواضيعها وفق اخليارات العملية 
التي يواجهها بناة الدساتري، إىل إيضاح قضايا 

معقدة بطريقة مبسطة وخمترصة.

حول المؤسسة الدولية للديمقراطية 
واالنتخابات 

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات 
هي منظمة حكومية دولية تدعم الديمقراطية 

املستدامة حول العامل. 
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ما القضية؟ 
تعد ممارسة حقوق معينة )مثل احلق يف حماكمة عادلة، احلرية من االعتقال التعسفي، حرية احلركة، حرية التعبري، 
حرية الدين، أو احلق باملشاركة يف صنع القرارات العامة( جزءًا ال يتجزأ من املواطنة يف جمتمع ديمقراطي. وتعد 
محاية احلقوق األساسية من االنتهاكات التعسفية أو املفرطة سمة جوهرية من سامت احلكومة الدستورية املعرتف 

هبا، سواء يف قانون حقوق اإلنسان الدويل أو يف العديد من الدساتري الوطنية.

رضورية  لقيود  احلقوق  معظم  ختضع  مطلقة.  بصورة  هبا  التمتع  يمكن  احلقوق  من  قلياًل  عددًا  فإن  ذلك،  رغم 
ومعقولة يف جمتمع ديمقراطي من أجل تقيق مصالح عامة معينة مثل العدالة االجتامعية والنظام العام واحلكم 
الناس من الرصاخ  التعبري ملنع  املثال، يمكن تقييد حرية  الفعال، أو من أجل محاية حقوق اآلخرين. عىل سبيل 
التحريض عىل العنف ضد شخص معني أو جمموعة معينة. وعىل نحو  ‘حريق!’ يف مكان عام مكتظ، أو بحظر 

مماثل، من املناسب تقييد حرية احلركة من خالل القواعد املرورية والقواعد املتعلقة باالحتجاز والسجن القانونيني 
وقواعد اهلجرة. قد تسمح هذه القواعد للدولة بانتهاك احلريات الفردية، لكن يمكن تربيرها إذا فعلت ذلك فقط 

ألهداف مرشوعة وإىل حد مقبول )أي رضوري ومعقول وتناسبي(. 

حلامية  الرضوري  احلد  إىل  بحكمة  احلقوق  تقييد  يتيح  دستوري  حكم  تصميم  يف  يتمثل  التحدي  فإن  وهكذا، 
املصلحة العامة وحقوق اآلخرين، دون تقويض حقوق اإلنسان األساسية أو احلريات املدنية التي توفر األساس 
ملجتمع حر. ويمكن تقيق ذلك من خالل ما يسمى بحكم التقييد، وهو حكم يقيد ويمكن السلطات الترشيعية 
واملحاكم من خالل ما ييل: )1( السامح بقيود حمددة عىل احلقوق؛ )2( وضع حدود ملثل تلك القيود، وبالتايل محاية 

احلق من القيود املفرطة.

حتى لو مل يكن هناك حكم تقييد، أو إذا كان حكم التقييد غامضًا، فإن املحاكم تاول عادة تعريف احلقوق بطرق 
تعرتف باحلاجة لتحقيق التوازن بني احلقوق واملصالح العامة واخلاصة، ويف الوقت نفسه تمي احلق. ِمن الناحية 
النظرية، ختتلف هذه املقاربة عن ‘تقييد’ احلقوق؛ بدالً من تديد القيود املقبولة للحق، فإن املحكمة تعّرف بحدود 
أو نطاق احلق الذي ال جيوز من حيث املبدأ أن يكون حمدودًا. يطلب حكم التقييد من املحاكم النظر ليس فقط بام 
إذا كان قد تم انتهاك احلق، بل أيضًا ما إذا كان االنتهاك مربرًا لألسباب املسموح هبا يف حكم التقييد؛ أما املقاربة 
التي تستند إىل تعريف نطاق احلق وحسب، فتسأل ما إذا كان احلق قد انُتِهك، برصف النظر عام إذا كان االنتهاك 
القيود يمكن أن جتعل املحاكم أكثر استجابة ملضامني  املستندة إىل  املقاربة  العملية، فإن  الناحية  مربرًا أم ال. من 
السياسات العامة يف قراراهتا، يف حني أن املقاربة التي تستند إىل تعريف نطاق احلق يمكن أن تتغاىض عن املضامني 

بالنسبة للسياسات العامة.

رضورية  ضوابط  هي  بل  احلقوق،  من  انتقاصًا  تعني  ال  احلقوق  عىل  توضع  التي  القيود  أن  مالحظة  املهم  من 
لتحقيق التوازن بني حقوق متعارضة، أو لتحقيق االنسجام بني احلقوق وأهداف عامة أخرى، وبالتايل فإهنا ليست 
للحقوق،  تعليق  أو  مؤقتة  إضافية  قيود  عن  عبارة  فهو  احلقوق،  من  االنتقاص  أما  الطوارئ.  حلاالت  استجابة 

وُيفَرض خالل حالة الطوارئ.

الحقوق وحدودها

أعراف حقوق اإلنسان

مل تعد الدول الراغبة يف اكتساب العضوية الرشعية يف املجتمع الدويل تترصف كام تشاء مع مواطنيها. بات يتوقع 
من الدول، خصوصًا تلك الساعية إىل االعرتاف هبا كدول ديمقراطية، أن تضمن انسجام قوانينها وممارساهتا مع 
العهد  املتحدة،  األمم  الصادر عن  اإلنسان  العاملي حلقوق  العاملية، مثل اإلعالن  اإلنسان  خمتلف مواثيق حقوق 
والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  العهد  والسياسية،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل 
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الكومنولث،  ميثاق  مثل  اإلقليمية  االتفاقيات  إىل  إضافة  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  عىل  القضاء  واتفاقية 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )ميثاق بانجول(.

أحكام التقييد في معاهدات حقوق اإلنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ما  على  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )3(  19 المادة  تنص 
يلي: ‘إن ممارسة الحقوق في ]حرية التعبير[، يترتب عليها واجبات ومسؤوليات خاصة. 
وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون 
وأن تكون ضرورية )أ( إلحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛ )ب( لحماية األمن القومي أو 

النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة’.

المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على: )1( ‘ُتحظر 
بالقانون أية دعاية للحرب. )2( ُتحظر بالقانون أية دعوى إلى الكراهية القومية أو العنصرية 

الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف’.

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

الحقوق المطلقة والمحدودة والمقّيدة

الوطنية  الدساتري  من  العديد  ويف  الدولية  والعهود  واملواثيق  املعاهدات  خمتلف  يف  الواردة  احلقوق  أن  حني  يف 
أن تمى بشكل مطلق. عىل سبيل  ـ  بالرضورة  ينبغي  أو  ـ  ليس كل احلقوق يمكن  فإنه  للديمقراطية،  جوهرية 
املثال، فإن حرية احلركة ال تعطي املرء احلق يف الدخول إىل بيوت الناس اآلخرين. قد ينبغي تقييد بعض احلقوق، 
املجتمع بشكل عام  احلقوق عىل  تلك  مثل  استخدام  إساءة  أن تدثه  يمكن  الذي  املحتمل  السلبي  األثر  بسبب 
أو عىل حقوق اآلخرين: عىل سبيل املثال، يمكن تقييد احلق يف حرية التعبري يف العديد من احلاالت ملنع مضايقة 

اآلخرين.

وبناء عليه، فإن املعاهدات الدولية ومجيع املواثيق الدستورية الوطنية تقريبًا تتوي أحكام تقييد توفر، عىل األقل، 
بعض التوجيه حول احلاالت التي يمكن فيها تقييد احلدود. املادة 29 )2( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 

عىل سبيل املثال، تنص عىل ما ييل: 

‘يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان 
االعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام 

والمصلحة العامة واألخالق في مجتمع ديمقراطي’.

أحكام التقييد هذه تعرتف بأن ثمة توترًا بني: 

احلقوق اخلاصة واألهداف العامة املرشوعة للسياسات والالزمة للمصلحة العامة )عىل سبيل املثال، ( 1)
فرض القيود عىل حرية التجمع للمحافظة عىل النظام العام(؛

احلقوق املتنافسة أو التي قد تصبح متضاربة لألفراد. عىل سبيل املثال، إذا كانت جريدة عىل وشك ( 2)
أن تنرش مقالة تنتهك خصوصية أحد األفراد، فإن ذلك الفرد قد يسعى إلستصدار حكم قضائي من 

املحكمة ضد اجلريدة، يمنع نرش املقالة. وقد جتادل اجلريدة بأن ذلك يعد انتهاكًا حلريتها يف التعبري.

Limitation Clauses | November 20143

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), the Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), as well as with regional 
instruments such as the Commonwealth Charter, the European Convention on Human Rights 
(ECHR), and the African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter).

Limitation Clauses in Human Rights Treaties: International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR)

Article 19(3) of the ICCPR states: ‘The exercise of the rights to [freedom of expression], 
carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain 
restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary, 
(a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national 
security or of public order or of public health or morals.’
Article 20 of the ICCPR states: (1) ‘Any propaganda for war shall be prohibited by law. 
(2) Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to 
discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.’

These instruments guarantee certain fundamental rights that are necessary to preserve human 
dignity (such as freedom from slavery and torture) and to maintain an open and democratic society 
(such as freedom of speech, association and assembly).

Absolute, Limited and Qualified Rights

While the rights contained in the various international treaties, charters and conventions, and 
in many national constitutions, are essential to a democracy, not all rights can—or necessarily 
should—be protected in absolute terms. For example, freedom of movement does not give one the 
right to enter other people’s homes. Some rights may have to be limited because of the potential 
adverse impact that the abuse of such rights could have on society at large or on the rights of others: 
for example, the right to freedom of speech may in many instances legitimately be restricted to 
prevent harassment of others.

Accordingly, international treaties and almost all national constitutional instruments contain 
limitation clauses that provide at least some guidance on when rights can be limited. Article 29(2) 
of the UDHR, for example, states that: 

‘In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such 
limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition 
and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements 
of morality, public order and the general welfare in a democratic society.’

Such limitation clauses recognize that there are tensions between:

(1) Private rights and legitimate public policy objectives needed for the common good (for 
example, restrictions on the right of freedom of assembly to uphold public order); and

(2) The competing or potentially conflicting rights of other private persons. (For example, 
if a newspaper were about to publish an article violating the privacy of an individual, 
that individual might seek an injunction from a court against the newspaper, preventing 
the article from being published. The newspaper may argue that its right to freedom of 
expression would be violated.)
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مثال على الحقوق المقيدة

االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية

المادة 10 )1(: ‘لكل شخص الحق في حرية التعبير...’.

أو  الشروط  أو  المعامالت  الحريات...لبعض  هذه  ممارسة  إخضاع  ‘يجوز   :)2(  10 المادة 
المجتمع  في  ضرورية  تدابير  تشكل  والتي  القانون،  في  عليها  المنصوص  العقوبات 
الديمقراطي لألمن الوطني، أو سالمة األراضي، أو السالمة العامة، أو حماية النظام ومنع 
الجريمة، أو لحماية الصحة أو األخالق، أو لحماية سمعة الغير أو حقوقه. أو لمنع الكشف 

عن معلومات سرية، أو لضمان سلطة القضاء ونزاهته’.

بأحكام  املتأثرة  تلك  ذلك  يف  )بام  القضائية  الواليات  من  العديد  أن  إال  خمتلفة،  بطرق  احلقوق  تصنيف  يمكن 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، التي كان هلا تأثري ليس فقط يف أوروبا بل أيضًا يف أفريقيا وجنوب املحيط 

اهلادي والكاريبي( تضع احلقوق يف ثالثة تصنيفات أساسية:

األوروبية  االتفاقية  بموجب  املثال،  سبيل  عىل  قيود.  أو  حدود  ألية  املطلقة  احلقوق  ختضع  ال  املطلقة:  احلقوق 
حلقوق اإلنسان والعديد من الدساتري الوطنية التي تأثرت هبا أو اسُتِمدت منها، فإن احلق بعدم التعرض للتعذيب 

يعد حقًا مطلقًا ال يمكن تقييده تت أية ظروف.

احلقوق املحدودة: ثمة حقوق حمدودة، بمعنى أن التمتع هبا يمكن احلد منه يف ظروف حمددة. عىل سبيل املثال، فإن 
احلق باحلرية الشخصية بموجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يمكن أن ُيد منه إذا ُأدين الشخص بفعل 

جرمي طبقًا ألحكام االتفاقيات املتعلقة باملحاكامت العادلة وسيادة القانون.

املثال،  أكثر عمومية، عىل سبيل  تقييدها يف ظروف  يتم  أن  التي يمكن  تلك  املقيدة هي  املقيدة: احلقوق  احلقوق 
التوافق بني حقوق األفراد  لتحقيق  أو  التوازن بني ما يمكن أن يكون حقوقًا متنازعة ألطراف خمتلفني  لتحقيق 
مع املصلحة العامة. بموجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، تضم هذه احلقوق، بني حقوق أخرى، احلق 

باحرتام احلياة اخلاصة والعائلية واحلق بحرية التعبري.

نقطة تأمل: أية حقوق ينبغي أن تكون مطلقة، وأهيا ينبغي أن يكون حمدودًا أو مقيدًا؟ هل ينبغي توسيع 
نطاق احلقوق املطلقة أو تضييقه؟ هل هناك اختالف نوعي بني احلقوق املطلقة واملحدودة أو املقيدة؟

األهداف المشروعة لتقييد الحقوق

تشمل بعض األهداف التي يمكن بموجبها أن يكون من املرشوع تقييد احلقوق ما ييل: 

محاية حقوق اآلخرين: عندما يدث رصاع بني احلقوق، فإن بعض احلقوق ينبغي أن يتم تقييدها من أجل محاية 
حقوق اآلخرين. بموجب املادة 19 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، عىل سبيل املثال، فإن 

احلق بحرية التعبري يمكن أن يقيد باحلاجة إلحرتام حقوق ـ بام يف ذلك سمعة ـ اآلخرين.

الصحة العامة: تفرتض محاية الصحة العامة حاالت يعاين فيها أحد ما، عىل سبيل املثال، من مرض يمكن أن يكون 
معديًا وقاتاًل. يف تلك احلالة، يمكن تقييد حرية حركة ذلك الشخص )كام يف قوانني احلجر الصحي( من أجل 
محاية األشخاص اآلخرين من خطر العدوى. وعىل نحو مماثل، يعد ارتداء رمز ديني تعبريًا عن احلرية الدينية، 
يمكن تقييده عىل أساس من الصحة العامة إذا كان الرمز بحد ذاته يشكل خماطرة صحية )عىل سبيل املثال، الرمز 

الديني الذي يتم ارتداؤه كعقد من قبل ممرضة يمكن أن يكون مصدرًا للعدوى(. 

األمن القومي: يمكن حلرية احلركة أن تتضارب مع محاية أمن الدولة يف بعض الظروف. وعىل نحو مماثل، فإن 
البلدان،  من  العديد  يف  لكن  الدولة.  بأمن  يرض  أن  يمكن  التعبري،  حرية  ممارسة  خالل  من  الدولة،  أرسار  نرش 
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ُتستحرض املخاوف عىل األمن القومي ليس فقط حلامية الدولة من اإلرهاب أو من هجوم معاٍد، بل أيضًا ملضايقة 
جمموعات املعارضة السلمية والديمقراطية. غالبًا ما تستخدم هذه القيود بشكل غري متناسب ضد الفقراء والعامل 
وأعضاء نقابات العامل، وغريهم من املجموعات غري النخبوية التي هتدد محالهتم امتيازات املصالح االقتصادية أو 
احلكومية القوية. لذلك، ومن أجل منع تول ‘األمن القومي’ إىل تعبري جامع يستخدم بطرق تد من الديمقراطية 
أو تقوضها، فإن تعريف ما يشكل هتديدًا حقيقيًا ينبغي تديده بعناية وبشكل ضيق، بحيث تتم محاية حرية التعبري 

واالحتجاج واملعارضة.

اآلداب العامة: ُتذكر محاية اآلداب العامة أحيانًا كمربر لتقييد احلقوق؛ عىل سبيل املثال، يمكن استخدامها لتقييد 
حرية التعبري ملصلحة تنظيم نرش املواد اإلباحية. يف بعض الدول مثل ماليزيا وباكستان، يمكن استخدام احلاجة 
حلامية اآلداب العامة لتربير تقييد احلق بحرية التعبري بحيث يمكن منع الكفر. تأيت مثل هذه األحكام عىل حساب 
حدوث تقييد كبري حلرية االختالف الديني. عىل سبيل املثال، فإن الدستور املرصي لعام 2012 حظر ‘سب أو 
إهانة مجيع األنبياء والرسل’ يف الوقت الذي يدعي فيه بأنه يضمن حرية الفكر والرأي. إذا بدا وضع القيود عىل 
أساس اآلداب العامة رضوريًا يف السياق السيايس واالجتامعي، قد يكون من املهم النظر يف كيفية منع هذه القيود 
من تقييد النقاش العام حول القضايا احلساسة املتعلقة بالدين أو األخالق. كام أن من الرضوري النظر يف كيف 
يمكن هلذه القيود أن تصبح ضارة عىل نحو خاص بالنساء، الاليت يمكن لوضعهن االجتامعي والقانوين أن يترضر 
من القيود الدينية املوضوعة عىل احلقوق: عىل سبيل املثال، من املرجح أن يكون للقيود املحددة دينيًا عىل اللباس 

أثر عىل النساء أكرب مما هو عىل الرجال.

إنفاذها قضائيًا، تنزع  التي يمكن  العدالة االجتامعية: متت املجادلة يف بعض األحيان أن احلقوق األساسية  دعم 
العليا  املحكمة  العامة.  واملصلحة  بالفقراء  بالغًا  أثرًا  يلحق  وبشكل  األمالك  ألصحاب  اخلاصة  املصالح  حلامية 
يف الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، استخدمت احلق بحرية التعاقد، املضمون بالتعديل الرابع عرش للدستور 
1905(، واستخدمت   Lochner v. New York( القيود الدستورية عىل ساعات العمل األمريكي، للحد من 
بمنح  الديمقراطية، وذلك  السيايس للرشكات بطرق من شأهنا أن تضعف جودة  لتمكني اإلنفاق  التعبري  حرية 
 Citizens United v. Federal Electoral Commission( املصالح التجارية نفوذًا غري متناسب يف االنتخابات
2010(. قد يكون وضع القيود عىل احلقوق أو، عىل األقل، وضع تعريفات أضيق لطبيعة ومدى وتطبيق احلقوق 
رضوريًا ملنع مثل تلك النتائج. وهكذا، فإن أحكام حرية التعبري يمكن أن تواَزن يف الدستور من خالل أحكام 
متكن السلطة الترشيعية من تنظيم متويل احلمالت، بينام يمكن موازنة حرية التعاقد من خالل أحكام متنح السلطة 
الترشيعية حقًا عامًا ورصيًا بتنظيم األنشطة االقتصادية، من خالل سن القوانني املتعلقة بمعايري العمل، ساعات 
العدالة  أولوية إلجراءات  اهلندي يعطي  الدستور  إىل ذلك.  املستهلك، وما  العمل، احلد األدنى لألجور، محاية 
االجتامعية، تقيقًا ملبادئه التوجيهية، عىل بعض احلقوق األساسية )الدستور اهلندي، املادة 31 ـ ج بعد التعديل 

اخلامس والعرشين(.

تصميم أحكام التقييد في الدساتير
اليوم، لكل نظام قانوين يف العامل قيوده الرصية أو الضمنية عىل احلقوق، سواء كانت واردة يف الدستور أو قانون 
السوابق القضائية أو الترشيعات. وبالفعل، فإن كل دستور تقريبًا يتوي عىل األقل حكاًم تقييديًا بحق من احلقوق، 
وأكثر من 40باملئة تتضمن حكاًم عامًا من نوع ما )Law and Versteeg 2013: 863(. ولذلك، فإن ممارسة تقييد 
 Gardbaum( احلقوق عن طريق موازنتها مع أهداف السياسات العامة املتعارضة معها بات واقعًا عامليًا تقريبًا

.)789 :2007

العاملية  احلرب  بعد  ما  دساتري  فمعظم  الدساتري؛  يف  التقييد  أحكام  تضمني  نحو  اجتاه  هناك  كان  فقد  وبالفعل، 
الثانية تنص عىل أنه يمكن تقييد األحكام املتعلقة باحلقوق بواسطة قواعد أو قيم أخرى عىل املستوى الدستوري 

.)73 :2008 Matthews and Sweet(

Limitation Clauses | November 20145

can be harmful to state security. In many countries, however, concerns about national security are 
invoked not only to protect the state against terrorism or enemy attack, but also to harass peaceful 
and democratic dissident groups. These restrictions are often used disproportionately against the 
poor, workers, trade unionists and other non-elite groups whose campaigns threaten the privileges 
of powerful economic or governmental interests. Therefore, to prevent ‘national security’ becoming 
a catch-all term that is used in ways that curtail or undermine democracy, the definition of what 
constitutes a genuine threat should be carefully and narrowly determined, such that freedom of 
expression, protest and dissent are protected.

Public morals: The protection of public morals is sometimes cited as a reason to limit rights; for 
example, it may be used to limit freedom of expression in the interests of regulating pornography. 
In some states, such as Malaysia and Pakistan, the need to protect public morals can be used to 
justify curbing the right to free speech and expression so as to prevent blasphemy. Such provisions 
come at the cost of a significant erosion of freedom of religious dissent. For example, Egypt’s 2012 
Constitution prohibited ‘insult or abuse of all religious messengers and prophets’ while at the same 
time claiming to guarantee freedom of thought and opinion. If limitations on the basis of public 
morals seem necessary in the political and social context, it may be important to consider how 
this limitation can be prevented from restricting public debate over sensitive issues of religion 
or morality. It is also necessary to consider how these restrictions may be particularly harmful to 
women, whose social and legal equality may be undermined by religious limitations on rights: for 
example, religiously determined restrictions on dress are more likely to affect women than men. 

Promoting social justice: It has sometimes been argued that judicially enforced fundamental rights 
tend to protect the private interests of property owners to the detriment of the poor and of the 
common good. The US Supreme Court, for example, has used the right to freedom of contract, 
guaranteed by the 14th Amendment to the US Constitution, to limit statutory restrictions on 
working hours (Lochner v. New York 1905), and has used freedom of speech to enable political 
spending by corporations in ways that could reduce the quality of democracy by giving corporate 
interests a disproportionate influence in elections (Citizens United v. Federal Electoral Commission 
2010). Limitations on rights (or, at least, narrower definitions of the nature, extent and application 
of rights) may be necessary to prevent such outcomes. Thus, freedom-of-speech provisions may be 
balanced in the constitution by provisions enabling the legislature to regulate campaign finance, 
while freedom of contract may be balanced by provisions giving the legislature a general but explicit 
right to regulate economic activities through the enactment of laws on labour standards, working 
hours, minimum wages, consumer protection and so forth. The Indian Constitution even privileges 
such social-justice measures, in pursuit of its Directive Principles, over certain fundamental rights 
(Constitution of India, article 31-C (after the 25th amendment)).

Designing Limitation Clauses in Constitutions
Today, every legal system in the world has its own express or implied limitations on rights, whether 
contained in the constitution, in case law or legislation. Indeed, almost every constitution contains 
at least one right-specific limitation clause, and more than 40 per cent include a blanket clause of 
some type (Law and Versteeg 2013: 863). The practice of limiting rights by balancing them against 
conflicting public-policy objectives is therefore a near universal reality (Gardbaum 2007: 789).  

Indeed, there has been a trend toward including limitation clauses in constitutions: most post-
World War II constitutions state that rights provisions are capable of being limited by other rules 
or values of constitutional rank (Matthews and Sweet 2008: 73). 
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مقاربات عامة

يمكن لواضعي الدساتري معاجلة تقييد احلدود بثالث طرق:

عدم وجود حكم تقييد: أقلية من الدساتري تصمت عن موضوع القيود )مثل األرجنتني والواليات ( 1)
القضائية. عىل سبيل  السوابق  الترشيعات وقانون  القيود يتم وضعها حرصًا يف  املتحدة(، بمعنى أن 
أن  للكونغرس  ‘ال جيوز  أنه  ببساطة عىل  املتحدة ينص  الواليات  التعديل األول لدستور  فإن  املثال، 
األحيان  من  كثري  هذا يف  يعترب  الصحافة’.  أو من حرية  التعبري  ]...[ يد من حرية  قانون  أي  يسن 
محاية ‘مطلقة’، تمي حرية التعبري حتى ‘عىل حساب قيم دستورية أخرى وعدم االكرتاث للمخاوف 
االجتامعية’ )Dorsen et al. 2010: 854(. إال أن هذا ال يعني أن مجيع أشكال التعبري حممية دستوريًا. 
املحكمة العليا يف الواليات املتحدة حكمت، يف قضية تشابلنسكي ضد نيوهابمشاير )1942(، أنه 
‘ثمة تصنيفات معينة معرفة جيدًا وحمددة بشكل ضيق من التعبري، مل يكن ُيعتقد أن منعها ومعاقبتها 
ستثري أية مشكلة دستورية’. يف غياب األحكام الدستورية املحددة، فإن األمر يكون بشكل أسايس 
تقييد،  املحمية ومداها. قد يكون عدم تضمني حكم  لتحديد طبيعة احلريات  املحاكم  من مسؤولية 
وترك نطاق احلقوق ليتم تديده من قبل املحاكم بعد تبني الدستور مقاربة معقولة يف الديمقراطيات 
الراسخة ذات املحاكم التي تتمتع باملصداقية، لكن ذلك يشكل خماطرة يف البلدان التي ال تتمتع فيها ال 
السلطة الترشيعية وال املحاكم بام يكفي من اخلربة، وال هي قوية بام يكفي لتقوم عضويًا بتطوير القيود 

دون درجة أكرب من التوجيه.

حكم تقييد عام: بدالً من تديد ظروف معينة، مثل الصحة أو اآلداب، والتي يمكن يف ظلها تقييد حق ( 2)
معني، فإن بعض الدساتري تتضمن حكم تقييد عام ومنفرد. عىل سبيل املثال، فإن الدستور الكندي 
‘يضمن احلقوق واحلريات املنصوص عليها، والتي ختضع فقط لقيود معقولة يددها قانون السوابق 
امليثاق  )املادة 1 من  الذي يمكن تربيره بشكل واضح يف جمتمع حر وديمقراطي’  بالشكل  القضائية 
الكندي للحقوق واحلريات(. يمكن حلكم التقييد العام هذا أن يكون مرنًا وأن يتيح املجال للتفسري، 
إال أن طبيعته غري املحددة تعني أيضًا أنه يمكن أن يقيد احلقوق أكثر مما ينبغي أو أقل مما ينبغي، طبقًا 

لتوجهات املحكمة.

مالحظة: لقد تبنت بعض البلدان ذات األغلبية املسلمة أيضًا حكاًم عامًا يقيد احلقوق التي تتعارض 
احلقوق  املالديف يضمن  املادة 16 من دستور جزر  فإن  املثال،  األعراف اإلسالمية. عىل سبيل  مع 
فقط ‘بطريقة ال تتعارض مع أي من املبادئ اإلسالمية’. ثمة مناقشة لـ ‘أحكام التنفري’ هذه يف العرض 

اخلاص بالعالقات بني الدين والدولة.

أحكام تقييد خاصة بحقوق معينة: تتبنى بعض الدساتري قيودًا تتعلق بحدود معينة. عىل سبيل املثال، ( 3)
تنص املادة 19 من الدستور اهلندي عىل حرية التعبري والكالم والتجمع واحلقوق األخرى، ومن ثم 
تضع قيودًا حمددة تنطبق عىل ممارسة كل من تلك احلقوق. يمكن تصميم حكم تقييد حمدد ليتناسب مع 
أمهية احلقوق املحددة وطبيعتها. بموجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، عىل سبيل املثال، ‘من 
املرشوع تقيق األمن القومي والسالمة العامة والرفاه االقتصادي عىل حساب اخلصوصية، لكن فقط 
األمن القومي والسالمة العامة عىل حساب حرية التعبري، وفقط السالمة العامة عىل حساب احلرية 

.)195 :2006 Rivers( ’الدينية

كتابة أحكام التقييد: وسائل منع إساءة االستخدام

عىل واضعي الدساتري النظر بعناية إىل صياغة بنود التقييد، كوهنا تتمل بعض اإلساءة عند استخدامها.

الدساتري االستبدادية تسمح عادة للسلطة الترشيعية بتحديد القيود عىل احلقوق، وذلك دون قيود ُتذكر عىل حرية 
القيود. بعبارة أخرى، فإن احلقوق الدستورية توجد فقط إىل احلد الذي  السلطة الترشيعية يف تديد نطاق هذه 
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التنفيذية  السلطات  هيمنة  تت  وواقعة  سياسيًا  ضعيفة  نفسها  هي  تكون  )التي  الترشيعية  السلطات  هلا  تسمح 
القوية( بالوجود. من الناحية العملية، فإن مثل هذه الدساتري مل تنص عىل احلامية الفعلية حلقوق اإلنسان، حيث إن 

القيود القانونية عىل احلقوق جعلت من احلقوق املزعومة ليست ذات معنى.

إساءة استخدام القيود: الد ستور المصري لعام 1971

لكل  مكفولة،  الرأي  ‘حرية  أن:  على   1971 لعام  المصري  الدستور  من   47 المادة  نصت 
وسائل  من  ذلك  غير  أو  التصوير  أو  الكتابة  أو  بالقول  ونشره  رأيه  عن  التعبير  إنسان 

التعبير في حدود القانون’.

لم يفرض الحكم الدستوري أية قيود على الحد الذي يمكن لهذه القيود التي يفرضها 
القانون أن تصل إليه. بموجب هذا الدستور، تم إصدار قانون يحظر أي نقاش عام حول 
صحة الرئيس ألسباب تتعلق باألمن العام. كما تم إصدار قوانين تحظر اي انتقاد علني 
للشرطة أو الجيش أو المحاكم، وبات من المستحيل تقريبًا انتقاد الدولة، وهو ما يعني 
ان حرية التعبير لم تكن موجودة فعليًا رغم ما يبدو من الصياغة الفضفاضة والكريمة 

للمادة 47.

لننظر عىل سبيل املثال، يف املادتني االفرتاضيتني اآلتيتني: 

املثال االول: 

لكل شخص احلق يف حرية التعبري؛ ويدد القانون نطاق هذا احلد والقيود التي تفرض عليه.. 1

تعاَقب انتهاكات هذا احلق التي تقوض األمن القومي، أو سلطة الدولة أو سمعة الرئيس أو . 2
تشجع الفتنة، أو اإلخالل بالنظام، أو االنفصال، أو الكفر، أو اهلرطقة أو اآلراء غري األخالقية 

وغري االجتامعية بموجب أحكام القانون.

أنه يستهدف  يبدو  السياسية.  املعارضة  تقييد حرية  املثال محاية تذكر من أغلبية ترشيعية عازمة عىل  ال يوفر هذا 
بشكل خاص املعارضة السياسية )انتقاد الرئيس والدفاع عن مواقف سياسية ودينية معينة( كأساس لتقييد احلق. 
يمكن للمرء أن يتساءل عن احلق الذي تتم محايته بمثل هذه الصيغة الدستورية: هل هو احلق املقيد بشدة أو حرية 
التعبري أو احلق الواسع للسلطة الترشيعية بتقييد حرية التعبري؟ يف الواقع، فإن هذه املقاربة تعكس ما تتويه، يف 

كثري من األحيان، الدساتري الزائفة للدول االستبدادية.

املثال الثاين:

لكل شخص احلق بحرية التعبري؛ وبموجب أحكام هذه املادة، يدد القانون القيود املفروضة . 1
عىل هذا احلق حلامية األمن القومي واملحافظة عىل النظام العام ومحاية حقوق اآلخرين.

يمكن فرض مثل هذه القيود فقط إىل احلد الرضوري واملعقول يف جمتمع ديمقراطي.. 2

انتقاد السياسات العامة واملسؤولني . 3 انتهاك جوهر هذا احلق، بام يف ذلك احلق بحرية  ال جيوز 
واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  باملواضيع  املتعلقة  واآلراء  الوقائع  بنرش  واحلرية  العامني، 

والدينية واألكاديمية. 

جيوز لقانون عضوي فقط أن يفرض قيودًا عىل حرية التعبري.. 4

إن قانونًا يقيد احلق بحرية التعبري يبقى نافذًا لفرتة ال تتجاوز مخس سنوات، ينقيض بعدها ما مل . 5
يتم متديده لفرتة إضافية مدهتا مخس سنوات بموجب قانون عضوي آخر.
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such constitutions have not provided for the effective protection of human rights, as the legal 
limitations on rights have rendered the proclaimed rights quite meaningless.

Abuse of Limitations: the Egyptian Constitution of 1971.

Article 47 of Egypt’s 1971 Constitution stated that: ‘Freedom of opinion is guaranteed. 
Every individual has the right to express his opinion and to disseminate it verbally or in 
writing or by photography or by other means within the limits of the law.’ 

This constitutional rule placed no restrictions on how far those law-imposed limits 
might extend. Under this constitution, a law was passed that prohibited any public 
discussion of the president’s health on public security grounds. Laws were also passed 
that prohibited any public criticism of the police, the army or the courts. It became 
nearly impossible to criticize the state, which meant that freedom of expression was 
essentially non-existent despite article 47’s apparently broad and generous wording.

Consider, for example, the following two hypothetical provisions:

Example 1: 

1. Everyone has a right to freedom of speech; the law defines the extent of this 
right and the limitations upon it. 

2. Abuses of this right to undermine national security, the authority of the state 
or the reputation of the president or to promote sedition, disorder, secession, 
blasphemy, heresy or immoral or anti-social opinions shall be punishable 
according to the law. 

 This example offers little constitutional protection against a legislative majority intent 
on limiting freedom of political dissent. It seems to specifically target political dissent 
(criticism of the president and the advocacy of certain political and religious positions) 
as grounds for the restriction of the right. One might wonder which right is actually 
protected by such a constitutional formulation: is it the severely limited right of free 
speech or the extensive right of the legislature to restrict freedom of speech? Indeed, this 
approach reflects what is often found in the sham constitutions of authoritarian states.

Example 2: 

1. Everyone has a right to freedom of speech; subject to the provisions of this 
article, the law defines limitations upon this right for the protection of national 
security, the preservation of public order and the protection of the rights of 
others.  

2. Such limitations may be imposed only to the extent that is necessary and 
reasonable in a democratic society.

3. The essence of the right, including the right to freely criticize public policies 
and officials and to freely communicate facts and opinions on political, social, 
economic, religious and academic subjects may not be infringed.

4. Only an organic law may impose limitations on freedom of speech.

5. A law limiting the right to freedom of speech shall remain in effect for a period 
of up to five years, after which it lapses unless extended for a further period of 
up to five years by another organic law. 
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يظهر املثال الثاين بعض الطرق ـ التي تستند إىل أحكام حقيقية موجودة يف خمتلف الدساتري الديمقراطية ـ التي 
يمكن من خالهلا جعل أسباب تقييد احلقوق أكثر حمدودية ومحاية احلقوق من االنتهاكات.

للتقييد أن يكون له هدف ( 1) ينبغي  أكثر.  لتقييد احلق بشكل ضيق وحمدد  التي تدفع  تقييد األسس  تم 
مرشوع. يف هذه احلالة، فإن األهداف املرشوعة هي ‘محاية األمن القومي واملحافظة عىل النظام العام 
ومحاية حقوق اآلخرين’. أما األهداف األخرى، مثل منع إحراج السلطات العامة، فقد ال تكون سببًا 

مرشوعًا يف جمتمع ديمقراطي، ألن ذلك سيضيق نطاق النقد والنقاش العام بشكل غري مقبول.

يمكن صياغة مدى التقييد عىل أساس الرضورة والتناسب أو املعقولية. يف هذا املثال االفرتايض، الشبيه ( 2)
تقييده فقط  أن احلق يمكن  يذَكر بوضوح  االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان،  بأحكام موجودة يف 
ألسباب ‘رضورية’ أو ‘معقولة يف جمتمع ديمقراطي’. ويشكل هذا اختبارًا ينبغي أن ينظر به املرشعون 
يف  الرضورة،  تشكل  القوانني.  دستورية  تديد  عند  املحاكم  به  تنظر  أن  وينبغي  القوانني،  سن  عند 
هذا السياق، عائقًا أعىل من املعقولية؛ يمكن للقيد أن يكون معقوالً دون أن يكون رضوريًا، إال أن 
الرضورة ستكون هي نفسها دلياًل عىل املعقولية. لقد اعتمد الفقه يف هذا املجال بشكل متزايد عىل 

مفهوم التناسبية؛ بمعنى أن القيد عىل احلق ينبغي أن يكون متناسبًا مع األثر الذي يدثه تقييد احلق.

ال جيوز انتهاك جوهر احلق بحرية التعبري. أما ما هي حدود هذا اجلوهر فينبغي تديدها من خالل ( 3)
عملية سياسية قضائية، إال أنه أعطي للمرشعني واملحاكم، يف النص العينة أعاله، بعض التوجيه حول 
ماهية احلق الذي ينبغي محايته )بمعنى السامح بحرية نرش الوقائع واآلراء حول املسائل ذات االهتامم 
العام واالجتامعي(. وقد تم ترسيخ مبدأ اجلوهر يف القانون األسايس األملاين لعام 1949، ومنذ ذلك 
احلني تم تضمينه يف دساتري عدة بلدان أخرى، رغم أنه من الناحية العملية يتم االعتامد أكثر عىل مبدأ 

التناسبية. 

عضويًا. ( 4) قانونًا  يكون  أن  ينبغي  احلقوق  يقيد  الذي  القانون  إن  حيث  من  إجرائية،  ضوابط  هناك 
املتعلقة  املهمة  )القوانني  العضوية  العادية والقوانني  القوانني  القضائية متيز بني  الواليات  العديد من 
بتنظيم السلطات العامة، التي ختضع عادة ألغلبية أكرب أو قواعد عتبة أعىل أو إجراءات ترشيعية أكثر 
شموالً(. حتى يف الواليات القضائية التي ال يتم فيها التمييز بني القوانني العضوية والقوانني العادية، 
فإن قوانني معينة تقيد احلقوق يمكن أن يتم إخضاعها لعقبات إجرائية إضافية. السويد )صك احلكم، 
املادة 22(، عىل سبيل املثال، متكن ُعرش أعضاء الربملان من فرض فيتو يعلق مرشوع القانون الذي 
أسداس،  مخسة  بأغلبية  فقط  إبطاله  ويمكن  األقل،  عىل  عامًا  يدوم  وهذا  احلقوق؛  تقييد  عىل  ينص 

وذلك من أجل احلامية من االنتهاكات املترسعة أو احلزبية للحقوق. 

هناك مادة تدد املدة التي ينتهي بعدها مفعول أي قانون يقيد احلق املحمي. وهذا يعني أن القانون ( 5)
يبقى نافذًا لفرتة حمددة ومن ثم يتوقف عن النفاذ تلقائيًا ما مل يتم جتديده من قبل السلطة الترشيعية. 
تتمثل إحدى ميزات هذه املادة يف أهنا تبقي تقييد احلقوق تت األضواء السياسية؛ حيث إن أنصار 
القيود، وبذلك  الدفاع عن هذه  أن يربروا موقفهم بشكل متكرر يف  ينبغي  قيود عىل احلقوق  وضع 
جُيربون عىل تربير هذه املواقف. وهذا قد يمنع الناس من التفكري بأن القيود دائمة أو تلقائية أو أمر 

مسلم به. كام أنه يعطي األشخاص الذين يعارضون تقييد احلق فرصة متكررة للدفاع عن قضيتهم.

نقطة تأمل:ما هو اهلدف من حكم التقييد الذي جتري دراسته؟ هل هو تقييد احلقوق، أو محاية احلقوق من 
خالل تديد الظروف التي يمكن تقييد احلقوق يف ظلها؟ كيف تنعكس هذه األهداف يف صياغة حكم 

التقييد؟ 
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اعتبارات سياقية
يعتمد الشكل املحدد الذي ينبغي حلكم التقييد أن يتخذه عىل السياق التارخيي والثقايف للبلد املعني. يف البلدان ذات 
الديمقراطية القوية والتي هلا سجل قوي يف حقوق اإلنسان، قد تكون أحكام التقييد املفتوحة وحتى الغامضة، 
والتي ترتك جماالً واسعًا لتقدير السلطة الترشيعية واملحاكم مقبولة. أما يف البلدان التي ال تزال الديمقراطية فيها 
تكون  قد  وتديدًا  تفصياًل  األكثر  القيود  فإن  اإلنسان،  حقوق  إلنتهاكات  حديث  سجل  يوجد  وحيث  هشة، 

رضورية من أجل منع إساءة استخدام السلطة. 

القيم الديمقراطية واملجتمع املدين: يف جمتمع ترسخت فيه تقاليد ديمقراطية قوية وشاملة يف تاريخ وثقافة املجتمع، 
وحيث يوجد جمتمع مدين قوي يدافع عن احلقوق واحلريات، من املمكن أال يدث رضر يذكر من أحكام التقييد 
ذات الصياغة الواسعة، وذلك ألن التعديات غري الرضورية من املرجح أن تلقى مقاومة سياسية من قبل السلطة 
الترشيعية والرأي العام، عىل األقل طاملا استمرت هذه القيم يف الوجود. إال أن هذا يفرض الرتكيز عىل الثقافة 
املدنية وعىل املحافظة عىل القيم واألعراف الديمقراطية يف املجتمع برمته. من جهة أخرى، ففي جمتمع له تاريخ 
طويل من احلكم الدكتاتوري، وحيث هتيمن القيم االستبدادية أو حيث يكون املجتمع املدين ضعيفًا، فإن أحكام 

تقييد أكثر دقة وتديدًا قد تكون مطلوبة ملنع سوء االستخدام. 

األقليات واملجموعات املهمشة: يف البلدان التي عانت فيها األقليات العرقية أو اإلثنية أو الثقافية أو الدينية أو غريها 
من اإلقصاء أو االضطهاد أو التمييز يف املايض، قد يكون من الرضوري عىل نحو خاص، ضامن عدم استخدام 
القيود عىل احلقوق بطريقة متييزية، وبشكل يرض بشكل غري متناسب بأفراد مثل هذه املجموعات املهمشة. يمكن 
ملادة مصاغة بلغة قوية ضد التمييز أن تساعد يف منع هذا. وهناك بالطبع، احتامل أكرب أن تكون مثل هذه األحكام 
أكثر فعالية إذا كانت مصحوبة بإجراءات أخرى هتدف إىل تعزيز إرشاك أفراد، مثل تلك املجموعات يف الفروع 

الترشيعية والتنفيذية والقضائية للحكومة )عىل سبيل املثال، من خالل نظام احلصص(. 

فعالية املؤسسات الترشيعية: كلام كان حكم التقييد أقل تديدًا، كلام اعتمد الدفاع عن احلرية عىل النوايا الطيبة 
ببعض  تتمتع  وتعددية  قوية  ترشيعية  سلطة  هناك  كان  إذا  نواياها.  وطيب  الترشيعية  املؤسسات  استقالل  وعىل 
االستقالل احلقيقي عن السلطة التنفيذية وملتزمة بالدفاع عن احلقوق، فإن األحكام البسيطة التي متكن من تقييد 
احلقوق بموجب القانون قد تكون كافية. أما يف احلاالت التي تكون فيها السلطة الترشيعية ضعيفة وتعمل بردة 
فعل أو تابعة للسلطة التنفيذية، فإن متكني تقييد احلقوق بموجب القانون قد ال يكون كافيًا لضامن احلقوق، حيث 
إن القانون سيجسد ـ فعليًا ـ إرادة السلطة التنفيذية. من املرجح أن الرتتيبات املؤسساتية التي تقق التوازن وتوزع 
السلطة الترشيعية )من خالل التمثيل النسبي ووجود جملسني قويني، وربام أيضًا نظام رئايس ـ برملاين للحكومة( 
ستحمي من التقييد غري الرضوري للحقوق، لكن يف غياب مثل هذه الضوابط السياسية، قد يكون رضوريًا تعزيز 

قوة الضوابط املؤسساتية والقضائية، عىل األقل من خالل أحكام تقييد حمددة جدًا ومصاغة بشكل دقيق.

فعالية املؤسسات القضائية: هل يمكن الوثوق بالقضاة لتفسري بنود التقييد وتطويرها بطرق ال تدمر روح احلقوق 
الدستورية؟ إذا كان للمحاكم تراث طويل يف احرتام احلقوق واالستقالل عن الضغوط السياسية، يمكن االعتامد 
عليها لتفسري أحكام التقييد العامة جدًا وتعريف مصطلحات مثل ‘رضوري ومعقول يف جمتمع ديمقراطي’ بطرق 
ثمة  فإن  التنفيذية،  للسلطة  تابعة  املحاكم كانت  أو حيث  استبدادي  بلد خارج من حكم  أما يف  تدعم احلقوق. 

حاجة، عىل األرجح، إىل أحكام تقييد أكثر تديدًا من أجل منع سوء االستخدام.

بالرشعية، من  القضاة  يتمتع  بالرشعية: هل  املتعلقة  األسئلة  النظر يف  أيضًا  ينبغي  العامة:  والتصورات  الرشعية 
وجهة نظر اجلمهور، لوضع تفسرياهتم اخلاصة بأحكام التقييد املفتوحة؟ إذا مل يكن األمر كذلك، من املطلوب أن 
يكون هناك أحكام أكثر تديدًا تلزم اجلهاز القضائي وتوجهه بشكل أدق. إذا قام اجلهاز القضائي بنفسه بتطوير 
القيود من خالل قانون السوابق القضائية، وباحلد األدنى من التوجيهات الدستورية أو الترشيعية أو بدوهنا إطالقًا، 
هناك احتامل بأن هذا قد يثري االحتكاك مع السلطة التنفيذية أو مع األغلبية الترشيعية التي لدهيا رؤية خمتلفة عن 
القيود. وقد تدث ردة فعل، تقوم من خالهلا السلطة التنفيذية أو الترشيعية باحلد من صالحيات املحاكم أو تسعى 
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Contextual Considerations
The particular form that the limitation clause should take depends on the historical and cultural 
context of the country in question. In countries with strong democratic institutions and a good 
record of human rights, open-ended and even vague limitations clauses, which leave a lot of 
discretion to legislatures and courts, may be acceptable. In countries where democracy is more 
fragile, and where there is a recent record of human rights violations, more detailed and specific 
limitations may be necessary in order to prevent abuses of power. 

Democratic values and civil society: In a society where strong and pervasive democratic values are 
embedded in the history and culture of the society, and where civil society is robust in the defence of 
rights and liberties, it is possible that little harm will result from loosely-worded limitation clauses. 
This is because unnecessary encroachments are likely to be politically resisted by the legislature and 
by public opinion, at least as long as these values endure. This puts a premium, however, on civic 
education and on the maintenance of democratic values and norms in society at large. On the other 
hand, in a society with a long history of dictatorial rule, where authoritarian values predominate, 
or where civil society is weak, narrower and more explicit limitation clauses may be required to 
prevent abuse.

Minorities and marginalized groups: In countries where racial, ethnic, cultural, religious or other 
minorities have suffered exclusion, oppression or discrimination in the past, it may be particularly 
necessary to ensure that limitations on rights are not used in a discriminatory way, such that they 
disproportionately disadvantage the members of such marginalised groups. A strongly worded anti-
discrimination clause may help to prevent this. Of course, such provisions are more likely to be 
effective if combined with other measures intended to promote the inclusion of members of such 
groups in the legislative, executive and judicial branches of government (for example, through a 
quota system). 

Effectiveness of legislative institutions: The less specific the limitation clause, the more the defence of 
liberty depends upon the goodwill and independence of legislative institutions. If there is a strong, 
pluralistic legislature that has some genuine independence from the executive and is committed to 
the defence of rights, then simple clauses enabling rights to be limited by law may be sufficient. 
However, where legislatures are weak, reactive or subordinate to the executive, simply enabling 
rights to be limited by law is likely to be insufficient to guarantee rights, since the law will – in effect 
– merely embody the will of the executive. Institutional arrangements that balance and distribute 
legislative power (proportional representation, strong bicameralism, and perhaps also a presidential-
congressional system of government) are likely to protect against undue the limitation of rights, but 
in the absence of these political checks, it may be necessary to strengthen constitutional and judicial 
checks, not least through a highly specific and tightly worded limitation clause. 

Effectiveness of judicial institutions: Are judges to be trusted to interpret limitation clauses and to 
develop them in ways that do not defeat the spirit of constitutional rights? If the courts have a long 
tradition of respecting rights and of independence from political pressure, they might be relied upon 
to interpret very general limitation clauses and to define terms such as ‘necessary and reasonable in 
a democratic society’ in ways that support rights. In a country emerging from authoritarian rule, 
however, or where courts have historically been deferential to the executive, a more tightly specified 
limitation clause is likely to be required in order to prevent abuses. 

Legitimacy and public perception: There are also questions of legitimacy to consider: do judges 
have the legitimacy, in the eyes of the public, to develop their own interpretations of open-ended 
limitation clauses? If not, more specific clauses that more closely bind and instruct the judiciary 
may be required. If the judiciary itself develops limitations through case law with minimal or no 
constitutional or legislative guidance, there is a possibility that this may create friction with the 
executive or legislative majority that has a different vision of limitations. There may then be a 
backlash where the executive or legislature curtails the power of the courts or seeks to reduce its 
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لتقليص رشعيتها، وقد يؤدي هذا إىل رضر كبري يف ديمقراطية جديدة تقوم فيها املحاكم ببناء رشعيتها املؤسساتية 
من أجل أن يتم القبول بقراراهتا. ويصبح هذا أكثر أمهية، حيث إنه يف الديمقراطيات احلديثة تكون املحاكم يف 
معظم األحيان، وليس السلطة الترشيعية، هي التي تلعب دورًا غري متناسب يف تطبيق املعايري الدستورية الغامضة.

التي  الغاية  هي  وما  احلقوق  عىل  القيود  وضع  يقرتح  من  يف  التفكري  املهم  من  وملاذا؟  احلقوق،  تقييد  يقرتح  من 
وبالتايل  املدنية  احلريات  تعارض  التي  العسكرية  القوات  أو  القديم  النظام  من  جزء  هم  هل  لتحقيقها.  يسعون 
إن  االنتهاكات؟  منع  أجل  تقييد حمددة من  أحكام  يريدون  إنسان  نشطاء حقوق  أهنم  أم  احلقوق،  لتقييد  تسعى 
حكاًم دستوريًا بتقييد احلقوق يتم السعي إليه ألغراض محيدة، يبقى مفتوحًا يف املستقبل لسوء االستخدام ما مل يكن 

مصاغًا بعناية كبرية جدًا. 

مفاوضات بناء الدساتري: قد يكون هناك صعوبة أكرب يف التفاوض عىل أحكام تقييد أكثر تديدًا، كام أن حماولة 
تديد القيود بالتفصيل يمكن أن تتسع لتقوض عمليات بناء الدستور. عىل سبيل املثال: 

· يمكن للنزاعات بني األحزاب الدينية والعلامنية يف اجلمعية التأسيسية أن تتفاقم عند حماولة االتفاق 	
دًا عىل حرية التعبري. قد يكون من األسهل االتفاق عىل  عىل ما إذا كان ينبغي أن يكون الكفر قيدًا حمدِّ
حكم تقييد أقل دقة، ومن ثم تطبيقه عىل هذه القضية املحددة من قبل اهليئة الترشيعية واملحاكم. لكن 
يمكن للمرء أن جيادل بأن هذا يؤجل تسوية املوضوع فقط، وينقل املسؤولية من اجلمعية التأسيسية 
بمرور  يتغري  قد  التفسري  أن  أيضًا  يعني  ذلك  فإن  أخرى،  جهة  من  واملحاكم.  الترشيعية  اهليئة  إىل 

الوقت.

· قد يكون هناك نزاعات يف عملية بناء الدستور حول املعنى الفعيل حلق من احلقوق، أو حول نطاق 	
تطبيق حق من احلقوق. عىل سبيل املثال، يمكن لألحزاب أن تتفق عىل أن احلق باحلياة ينبغي ترسيخه 
يف الدستور، لكن قد ختتلف فيام بينها عىل ما إذا كان ينبغي هلذا احلق أن يسمح للشخص بالتخلص 
من حياته عندما يمرض مرضًا ال شفاء منه، أو ما إذا كان حق احلياة يتسع ليشمل األجنة. هذه قضايا 
قد تثري العواطف وتؤدي إىل مآزق مكلفة يف املفاوضات. وبالتايل، فإن احلقوق يتم النص عليها بلغة 
غامضة وغري كاملة وغري حمددة، ما يرتك ذلك للتفسري الالحق من قبل اهليئتني الترشيعية والقضائية.

املرونة والتقييد املستقبليان: يمكن إلحتياجات املجتمع أن تتغري مع تطور التفضيالت والظروف. عند التفاوض 
أن  يمكن  املثال،  املستقبلية خلياراته. عىل سبيل  بالتبعات  بدقة  يتنبأ  أن  يمكن ألحد  الدستورية، ال  احلقوق  عىل 
يتم التفاوض عىل الدستور خالل فرتة تكون فيها الدولة منسجمة عرقيًا وثقافيًا. لكن بعد عدة عقود، يمكن أن 
يصبح البلد متنوعًا عرقيًا ودينيًا بسبب اهلجرة. يف هذا املثال االفرتايض، ورغم أن تكاليف السامح بأشكال معينة 
من حرية التعبري التي كانت احتامالت إيذائها ملشاعر األقليات أو إحلاقها الرضر بالنظام العام منخفضة يف البداية، 
النظام. وعىل العكس، فإن املجموعات  أنه ينبغي فرض قيود اآلن من أجل احلفاظ عىل  فإن تنوع الدولة يعني 
اجلديدة تستحرض حقوقًا مثل احلرية الدينية لقمع االنتقادات املرشوعة التي يمكن التعبري عنها حول معتقداهتم 
من خالل احلق يف حرية التعبري. وهكذا، فإن رفض هذه التفسريات للحرية قد يكون رضوريًا ملنع اإلساءة إىل 

حقوق اآلخرين يف كلتا احلالتني.

يكمن يف جوهر هذه املشكلة التوازن بني املرونة والتصلب املؤسسايت: إىل أي حد ينبغي للفهم املتغري للحقوق أن 
يتطلب تعدياًل رسميًا للدستور، و/أو إىل أي حد ينبغي أن تكون الترشيعات العادية وعملية صنع القرار القضائية 
كافية؟ إن االعتامد املفرط عىل التعديالت الرسمية، خصوصًا إذا كانت عملية التعديل صعبة، قد يعني أن خيفق 
قيودًا حقيقية  توفر  أال  املفرطة  للمرونة  املتغرية؛ كام يمكن، من جهة أخرى،  للتحديات  الدستور يف االستجابة 
املرنة والغامضة قد تكون مقبولة عندما تكون املحاكم  التقييد  عىل سوء استخدام السلطة. وهكذا، فإن أحكام 
تاريخ وثقافة ديمقراطَيني عميَقني، لكن ربام يستحسن تاشيها يف دول أخرى حيث ال  والربملانات راسخة يف 
يمكن الثقة بأن هذه املؤسسات ستضع القيود التي من شأهنا أن تؤدي إىل الديمقراطية. يف مثل تلك احلاالت، قد 

يتوجب التضحية باملرونة املستقبلية ملصلحة محاية احلقوق من االنتهاكات. 
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يف  ساعد  كلام  حمددًا،  احلكم  كان  كلام  الدستور؟  يف  القيود’  عىل  ‘القيود  تفصيل  ينبغي  تأمل:كيف  نقطة 
أكثر  الدستور  تساعد يف جعل  قد  التفاصيل  أن  كام  األدنى؛  املستويات  القرارات عىل  اختاذ  من  التمكن 

استمرارًا وبقاًء. لكن هل من الواقعي أن يتم الرتكيز عىل التفاصيل خالل املفاوضات؟

الفقه الدستوري المقارن
برصف النظر عن وجود األحكام املحددة )أو عدم وجودها( يف النص الدستوري، سيتم اللجوء للمحاكم لتقييم 

نطاق وقانونية القيود يف إطار معايري أوسع أو أضيق.

إذا كان احلق قد تعّرض لالنتهاك،  املحاكم اختبارًا من شقني، فتسأل أوالً عام  القيام بذلك، تستخدم  من أجل 
‘رضورية’  كوهنا  مثل  قضائيًا(  مستنتجة  أو  دستوريًا  )حمددة  ملعايري  طبقًا  مربرًا  القيد  كان  إذا  فيام  النظر  ثم  ومن 
 Pati( للدولة  املرشوعة  األهداف  منظور  إليها من  ينظر  متييزية و‘تناسبية’ عندما  األدنى، وغري  باحلد  و‘تقليدية’ 

.)223 :2005

أحد  كان  إذا  ما  تديد  عند  التقييد.  قانونية  حيث  من  التحليل  حمتوى  متزايد،  نحو  عىل  التناسبية،  مفهوم  يدد 
احلقوق التي تضمنتها االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان قد تعرض لالنتهاك، عىل سبيل املثال: ‘عىل املحكمة أن 
تدد أوالً ما إذا كان احلق قد تم التعدي عليه أصاًل، ومن ثم، إذا كان قد حدث ذلك، ما إذا كان القيد مربرًا. إن 
مبدأ التناسبية، بمعناه الواسع، هو االسم الذي يعطى لالختبارات التي تتحقق مما إذا كان القيد عىل احلقوق مربرًا. 
التي  174(. ختتلف الطريقة   :2006  Rivers( ’املتناسبة فال القيود غري  املتناسبة عىل احلقوق مربرة، أما  القيود 
 :2006 Rivers( يطبَّق هبا اختبار التناسبية يف البلدان املختلفة، لكن نظريًا يمكن تقسيمه إىل عدة مراحل فرعية
181(: )1( ‘الرشعية: هل هيدف الفعل )القرار، احلكم، السياسة، إلخ( موضوع املراجعة إىل تقيق هدف عام يف 
سياق احلق املعني؟’؛ )2(: هل الفعل قادر عىل تقيق ذلك اهلدف؟’؛ )3( ‘الرضورة: هل الفعل هو أقل الوسائل 
تعّديًا يف الوصول اىل املستوى املطلوب من تقيق اهلدف؟’؛ )4(  التوازن املنصف أو التناسبية  باملعنى الضيق: هل 

يمثل الفعل كسبًا صافيًا عند موازنة التمتع باحلقوق مقابل مستوى تقيق اهلدف؟’.

للقيود  فقط  وخيضعها  عليها  ينص  التي  واحلريات  احلقوق  واحلريات،  للحقوق  الكندي  امليثاق  يضمن  كندا: 
متنح  أن  للمحاكم  يمكن  وديمقراطي’.  حر  جمتمع  يف  تربيرها  يمكن  ‘التي  القانون  عليها  ينص  التي  املعقولة 
العالجات املناسبة إذا مل جيتز القانون الذي يقيد احلق هذا االختبار، وهو ما يمكن أن يشمل إلغاء القانون. تبنت 
1986( لتقييم ما إذا كان تقييد حق أو حرية   ,R. v. Oakes( ’اختبار أوكس‘ املحكمة الكندية العليا ما يسمى 
مضمون يف امليثاق مربرًا. وردًا عىل هذا السؤال، تتأكد املحكمة أوالً مما إذا كان احلق أو احلرية املحميان قد تم 

انتهاكهام، ومن ثم تسأل:

ما إذا كان القيد الذي ينتهك احلق يفعل ذلك لغاية مرشوعة مهمة بام يكفي يف ‘جمتمع حر وديمقراطي’، ( 1)
االجتامعية  بالعدالة  االلتزام  اإلنساين،  الشخص  يف  املتأصلة  الكرامة  احرتام  الغايات:  هذه  وتشمل 
واإليامن  املجموعات،  وهوية  الثقافية  اهلوية  احرتام  املعتقدات،  من  واسع  بتنوع  القبول  واملساواة، 

باملؤسسات االجتامعية والسياسية التي تعزز مشاركة األفراد واملجموعات يف املجتمع.

ما إذا كانت القيود املفروضة ترتبط ‘عقالنيًا’ باهلدف املعني. ينبغي أال تكون تعسفية وال ظاملة، وال ( 2)
تستند إىل اعتبارات غري عقالنية.

ما إذا كانت القيود تعيق احلق أو احلرية املعنية ‘بأقل درجة ممكنة’.( 3)

ما إذا كان هناك تناسب بني آثار اإلجراءات التي تّد من احلق أو احلرية الواردين يف امليثاق، واهلدف ( 4)
الذي تم تديده عىل أنه يتمتع باألمهية الكافية.

Limitation Clauses | November 201411

Think Point: How should the ‘limits on the limits’ be detailed in the constitution? The more 
specific the clause is, the more helpful it may be for downstream decision-makers; specificity 
might also help make the constitution more enduring and resilient. But is it feasible to be 
specific during negotiations?

Comparative Jurisprudence 
Regardless of the specific provisions (or lack thereof ) in the constitutional text, courts will often be 
called upon to assess, within broader or narrower parameters, the extent and legality of limitations. 

To do this, courts typically employ a two-prong test, first asking whether a right has been infringed and 
then considering whether the limitation was justifiable in accordance with (constitutionally specified 
or judicially inferred) criteria such as being ‘necessary’, ‘minimally restrictive’, ‘non-discriminatory’ 
and ‘proportionate’ when viewed in relation to legitimate state objectives (Pati 2005: 223).  

The concept of proportionality increasingly determines the content of the analysis as to the legality 
of the limitation. In determining whether a right guaranteed by the ECHR has been violated, for 
example: ‘The court needs to establish first whether a right has been impinged on at all, and then, if it 
has, whether this limitation can be justified. The doctrine of proportionality in the wide sense is the 
name given to the tests used to establish whether a limitation of rights is justifiable. Proportionate 
limitations of rights are justifiable; disproportionate ones are not’ (Rivers 2006: 174). The way in 
which the test for proportionality is applied in different countries varies, but conceptually it can be 
broken down into several sub-stages (Rivers 2006: 181): (i) ‘Legitimacy: does the act (decision, rule, 
policy etc) under review pursue a legitimate general aim in the context of the right in question’; (ii) 
‘Suitability: is the act capable of achieving that aim?’; (iii) ‘Necessity: is the act the least intrusive 
means of achieving the desired level of realization of the aim?’; (iv) ‘Fair balance, or proportionality 
in the narrow sense: does the act represent a net gain, when the reduction in the enjoyment of rights 
is weighed against the level of the realization of the aim’.  

Canada: The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out 
in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as ‘can be demonstrably justified in a 
free and democratic society’. The courts can grant appropriate remedies if a law that limits a right 
does not pass this test, which can include the nullification of legislation. The Canadian Supreme 
Court adopted the so-called ‘Oakes test’ (R. v. Oakes, 1986) to assess whether the limitation of a 
right or freedom guaranteed by the Charter is justified. In answering this question, the Court first 
ascertains whether a protected right or freedom has been infringed, and then asks: 

(i) Whether the law infringing the right does so for a legitimate purpose which is sufficiently 
important in a ‘free and democratic society’. Such purposes include: respect for the inherent 
dignity of the human person, commitment to social justice and equality, accommodation 
of a wide variety of beliefs, respect for cultural and group identity, and faith in social and 
political institutions which enhance the participation of individuals and groups in society.

(ii) Whether the limitations imposed are ‘rationally connected’ to the objective in question. 
They must not be arbitrary, unfair or based on irrational considerations.

(iii) Whether the limitations impair the right or freedom in question ‘as little as possible’.

(iv) Whether there is proportionality between the effects of the measures which limit the 
Charter right or freedom, and the objective which has been identified as being of sufficient 
importance.
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جنوب أفريقيا: يتوي دستور جنوب أفريقيا عىل حكم تقييد عام، املادة )36(، ينص عىل أنه يمكن تقييد احلقوق 
واحلرية  الكرامة،  عىل  ‘قائم  وديمقراطي  منفتح  جمتمع  يف  ومربرًا  معقوالً  يكون  عام  تطبيق  ذي  قانون  بموجب 
واملساواة’. ثم تضع املادة العوامل التي ينبغي أن تؤخذ باالعتبار عند تديد ما إذا كان القيد عىل احلق دستوريًا أم 
ال. ومثل حال املحكمة العليا الكندية، فإن املحكمة الدستورية يف جنوب أفريقيا تقوم بالتحليل عىل مرحلتني. 
أوالً، عليها أن تدد ما إذا كان احلكم الدستوري الذي تعرض لالنتهاك يقيد حقًا دستوريًا. إذا كان عىل ذلك 
 S v. Jordan( النحو، فإن السؤال الثاين يدد ما إذا كان القيد املفروض عىل احلق مربرًا من حيث حكم التقييد
and Others 2002(. بشكل جوهري، كلام كان أثر اإلجراء عىل احلق خطريًا كلام كان ينبغي للتربير أن يكون 

 .)32 .at para 2000 S v. Manamela( ’مقنعًا

أملانيا: عىل غرار املحكمتني الكندية واجلنوب أفريقية، فان املحكمة الدستورية األملانية تركز معظم تليلها عىل 
املرحلة الثانية: أي ما إذا كان تقييد أو إبطال احلق مربرًا. لقد قالت املحكمة الدستورية األملانية إن التقييد ينبغي 
أن: )1( يكون مناسبًا؛ )2( أن يمثل أقل الوسائل الرضورية تقييدًا لتحقيق اهلدف الذي يراد تقيقه؛ )3( أن يكون 

متناسبًا.

أسئلة تتعلق باتخاذ القرارات
هل البلد ديمقراطية شابة وطموحة أم أنه ديمقراطية راسخة تعيد كتابة دستورها؛ وما انعكاس ذلك ( 1)

عىل احلاجة ملنع إساءة استخدام القيود املفروضة عىل احلقوق؟

ما الذي كان الدستور السابق للبالد ينص عليه فيام يتعلق بالقيود؛ هل كان يتوي عىل عدة أحكام ( 2)
سلطة  استخدام  إساءة  منع  يف  فعالة  القيود  تلك  مثل  كانت  هل  بالقانون’؟  مقيدة  و‘عامة  مفتوحة، 

الدولة؟

من هي األطراف التي تث عىل تضمني الدستور حكم تقييد، وَمن هي األطراف التي تعارض ذلك؟ ( 3)
هل يتخذ أعضاء النظام السابق موقفًا معينًا، وإذا كان األمر كذلك، ملاذا؟

هل سينص الدستور عىل أن بعض احلقوق ال جيوز تقييدها، عىل سبيل املثال حظر التعذيب والعبودية، ( 4)
واحلق بالكرامة اإلنسانية أو حرية الضمري؟ ما هي احلقوق األخرى التي ينبغي أن تكون مطلقة؟ 

ما هي القيم السائدة يف اجلهاز القضائي؟ هل من املحتمل أن يتخذ نظرة واسعة أو ضيقة حيال تقييد ( 5)
احلقوق؟ هل اجلهاز القضائي قادر عىل إنفاذ القيود عىل أحكام التقييد؟

هل هناك أي أقليات معينة يمكن أن تتطلب محاية خاصة؟ كيف يمكن للقيود املفروضة عىل احلقوق ( 6)
أن تصاغ بطريقة تمي تلك األقليات؟



أحكام التقييد | تشرين الثاني / نوفمبر 2014     13

أمثلة على األحكام الدستورية
جنوب أفريقيا

دستور عام 1996

والية قضائية ال مركزية مختلطة متأثرة 
بالقانون العام والقانون المدني 

)حكم تقييد عام ومفصل؛ وتخضع بعض 
الحقوق لقيود إضافية(.

36 قيدًا على الحقوق

)1(  الحقوق الواردة في شرعة الحقوق يمكن تقييدها فقط من خالل 
قانون ذي تطبيق عام إلى الحد الذي يكون فيه التقييد معقوالً ومبررًا 

في مجتمع منفتح وديمقراطي قائم على الكرامة اإلنسانية والمساواة 
والحرية، مع األخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك:

)أ( طبيعة الحق؛                        )ب( أهمية الهدف من التقييد؛
)ج( طبيعة ونطاق التقييد؛      )د( العالقة بين التقييد والهدف منه؛

)هـ( أقل الوسائل تقييدًا لتحقيق الهدف.

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

ألمانيا

دستور عام 1990/1949

والية قضائية اتحادية، تتبع القانون المدني 
وتخضع لمراجعة قضائية قوية.

حكم عام يحدد القيود العامة، تدعمه 
أحكام محددة تتعلق بالحقوق المعّينة.

المادة 5

)1( لكل شخص الحق بأن يعبر وأن ينشر آراءه بحرية قوالً، أو كتابة أو 
تصويرًا، وأن يحصل على المعلومات لنفسه دون عائق من المصادر 

المتاحة عمومًا. حرية الصحافة وحرية نشر األخبار عن طريق البث اإلذاعي 
أو التلفزيوني أو األفالم مصانة. ال يجوز أن يكون هناك رقابة. 

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

المادة 19

)1( كما هو وارد في هذا القانون األساسي، يمكن تقييد حق أساسي 
ق بشكل  وفقًا ألحكام القانون، وينبغي لمثل ذلك القانون أن يطبَّ

كامل وليس على حالة واحدة فقط. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يحدد 
القانون الحق األساسي المتضرر والمادة التي يرد فيها.

)2( ال يجوز بأي حال من األحوال أن يتأثر جوهر حق أساسي.

كندا

دستور عام 1982/1867

)الميثاق الكندي للحقوق والحريات(

)والية قضائية تعتمد بشكل أساسي على القانون 
العام مع وجود القانون المدني في كيبيك(

حكم تقييد عام.

الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن الحقوق والحريات التي ينص 
عليها، والتي تخضع فقط للقيود المعقولة التي ينص عليها القانون، 

والتي يمكن تبريرها في مجتمع حر وديمقراطي.
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