
 9144آب  99تاريخ  471رقم تعديل القانون استشارةعدم جواز 
 ر التدخين في األماكن العامة المغمقةحظعمى نحو يخّفف أو يمغي 

 
الموقع أدناه، دكتور دولة في الحقوق، بروفسور في كمية الحقوق لدى جامعة القديس المحامي اّن 

آب  92تاريخ  471رقم  عمى القانوناستشير من قبل بعض الناشطين في مجال الحفاظ  يوسف، 
  ،في األماكن العامة المغمقة، المعروف تداواًل بقانون منع التدخين 9144

 
 :ّود بالمعطيات التاليةوقد ز  

 
العامة المغمقة  األماكنالتدخين في  عأساس في ىذا القانون، المتمّثل بمنحممة شرسة ضد ركن  ان -

               عثت من جديد،، قد ب  من القانونة المادة الخامسم في والمترج   (كالمطاعم والمالىي)
التدخين في المطاعم والمالىي بنوع خاص، بعد ان فشمت في منع تحاول االلتفاف عمى منع  وىي

تريد الحفاظ عمى الصحة إنيا ظاىر ىذه الحممة اليوم كما أ فدنا بان  ،9144صدور القانون في آب 
اء مداخيل المساس مبدئيًا بحظر التدخين ومن خالل تنظيم ىذا المنع لقالعامة من خالل عدم 

في الواقع فيي تسعى إلى نسف القانون في ما اعتمده من منع التدخين  أما، ىذا في الظاىر. لمخزينة
لبنان من  إخراجيتم  ،العامة المغمقة وبذلك وفي حال النجاح في تعطيل المادة الخامسة األماكنفي 

المصالح الساعين إلى  أصحابالتي احترمت نفسيا ومواطنييا ولم تستجب لحمالت  نمدادائرة الب
 .  األقنعةالكسب المغّمف بشتى 

 
سارية المفعول  471/9144المادة الخامسة من القانون رقم  أصبحت، 9149أيمول  3ابتداء من  -

العامة المغمقة، بما فييا المطاعم  األماكنبذلك ساري المفعول حظر التدخين في كل  وأصبح
 .العمل ووسائل النقل العام أماكنذلك في كترفييي، و  أومكان ذي طابع سياحي  وأيوالمالىي 

 
انون يقضي قانو تم تقديم اقتراح  اإلعالمبعض وسائل  أفادت، من نفاذ المادة الخامسة أسبوعينبعد  -

ينال بشكل جوىري من مبدأ  استثناءبان لحظ  471/9144بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 
المخصصة لتدخين النارجيمة  األماكنجميع "  يقضي بان تخرج من دائرة المنع إذمنع التدخين، 
 باألماكنان ىذا االقتراح محصور ظاىريًا . مع لحظ رسم يدفع إلى الخزينة ".والسيجار حصراً 

 .المخصصة لمنارجيمة والسيجار ولكنو يؤدي عمميًا إلى تعطيل المنع تدريجياً 
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حّيز  471/9144التدخين بموجب المادة الخامسة من القانون رقم منع وبعد شير من تاريخ دخول  -
انو تم تقديم اقتراح قانون  األعالمبعض وسائل  أفادت ،األولمن االقتراح  أسبوعينالتنفيذ، أي بعد 

نيا تكسر حاجز و ة جديدة ىي في جوىر مضمسيا مادة خامحل محمّ يمغي المادة الخامسة وي   ثان  
       مع ذكر مراقبة ودفع رسوم، " المؤسسات المغمقة التي تقدم الشراب والطعام" المنع لصالح 
تعّوض عما بمغتو الفاتورة الطبية والدوائية  أومرض الرئة  اآلميًا كانت تخفف من أوكأن الرسوم 

     9149 األول، تشرين 14العدد ، L’Orient- Le Jour, Junior، وقد ورد في مطبوعة ىلممرض
في السنة كما ورد تصريح  أميركيمميون دوالر / 341/ان ىذه الفاتورة تتجاوز ( 94و 91ص )

ان القانون يرمي إلى تأمين صحة المدّخن  ،ةلمدكتور عاطف مجدالني، رئيس لجنة الصحة البرلماني
وغير المدّخن وانو يقتضي العمل لدى الرأي العام لمتركيز عمى مضار التدخين وان حرية المدّخن 

 .تتوقف عند حرية غير المدّخن
 
 ABCوبّينت ان مؤسسة  471/9144ان ىذه المطبوعة تبّين تأييدىا لمنع التدخين وفق القانون رقم  -

 . ّيدوا قرارىا ىذاأمن زبائنيا % 54التدخين قبل دخول المنع حّيز التنفيذ رسميًا وان تمقائيًا منعت 
 

  :بما يمي أدناهفي ىدي ما تقدم يدلي الموقع و 

 

  :نبدأ بمالحظة أولية

     3359، صفحة 14، العدد 9144الجريدة الرسمية لمعام ) 471/9144ان القانون رقم  يبدو
أنو لم يتم تقديم أي طعن ضده أمام المجمس الدستوري، مما يعني ان بأكثرية ساحقة و صدر ( وما يمييا

  .دستورية ىذا القانون معترف بيا من قبل جميع من يممكون صالحية تقديم الطعن، ومنيم السادة النواب
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 . ىذا من جية

  

  ،ومن جية ثانية
 

      471/9144بدستورية القانون رقم  واإلقرارالمجمس الدستوري  أمامان االمتناع عن تقديم الطعن 
يؤوالن إلى القول بان المبادئ العامة التي اعتمدىا المشترع في ىذا القانون، ال سيما ضمان          

، ىي مسّمم بيا وىي تشكل جزءًا من القانون الوضعي (les droits fondamentaux) الحقوق األساسية
ومعو اتفاقية منظمة الصحة  9114شباط  1تاريخ  747يا القانون رقم في (bloc) المبناني متّكونًا من كتمة

         فيما يمي اختصارًا ) 1/3/9111العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ الموّقعة في نيويورك بتاريخ 
  .9144آب  92تاريخ / 471/فالقانون رقم  ،في لبنان والمبادئ والحقوق األساسية المكّرسة ،"(االتفاقية" 

 

 ، عميو وبناء

 747رقم  والنتائج المترتبة عمى القانون (البند األول)" االتفاقية"  سنستعرض المبادئ التي كرَّستيا
 (البند الثاني)" االتفاقية" ىذه القاضي باإلجازة لمحكومة باالنضمام إلى  9114شباط  1تاريخ 

 
 

*   *   * 
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المبادئ المكّرسة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ الموّقعة في نيويورك 
 .1/3/9111بتاريخ 

 

 :مبادئ منيا" االتفاقية "كّرست 
 

 .بان التبغ ىو مصدر وباء يتفّشى واإلقرارحماية الصحة الحق في  -4
 

تو سبب الوفاة والمرض والعجز، كما أكدّ يو لان وباء التبغ سواء في تعاطيو أو في التعرض  -9
 .القرائن العممية بشكل ال لبس فيو

 

    عمييا  واإلبقاءي إلى حالة من االعتماد دّ ؤ المحتوية عمييا ت األخرىالسجائر والمنتجات  نا -3
    الة وساّمة وماسخة ومسرطنة، فعّ  وان الكثير من محتوياتيا والدخان المنبعث منيا تعتبر

 .من يتّعرض لوعمى وبدييي ان الدخان المذكور يؤثر سمبًا عمى من يتعاطى التدخين و 
 

من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية / 49/متفقة مع المادة " االتفاقية" ان  -1
بان لمفرد الحق في التمتع بأعمى ، التي تعترف 4277كانون األول  47المعتمد في  والثقافية

 .مستوى يمكن بموغو من الصحة البدنية والنفسية
 

متفقة مع ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية التي تعترف بان حق الفرد في التمتع  أنياكما  -5
 .احد الحقوق األساسيةبأعمى مستوى من الصحة يمكن بموغو ىو 

 

      التمييز ضد  أشكالاتفاقية القضاء عمى كل ) أخرىال تنسمخ عن اتفاقيات " االتفاقية" ان  -6
         واتفاقية حقوق الطفل 4272 األولكانون  45المرأة في ميدان الرعاية الصحية تاريخ 

مستوى من الصحة يمكن  بأعمىن حقو في ان يتمتع أبش 4252تشرين الثاني  91تاريخ 
 ..(.بموغو

 ا

تخّرب مكافحة  أووض قتال دوائر صناعة التبغ لكي  أنشطةعمى اليقظة حيال  اإلبقاءضي قتانو ي -7
بأنيا دوائر التصنيع والتوزيع بالجممة " دوائر صناعة التبغ" عبارة  "االتفاقية" التبغ وقد فّسرت 

 .وكذلك مستوردو منتجات التبغ

 البند األول
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كما يحق ليا " االتفاقية" من التدابير الممحوظة في  شّد صرامةايحق لمدول ان تفرض تدابير  -8

الذي  األمر، "االتفاقية" بشرط ان تتضمن ىذه االتفاقات تدابير تتفق مع  ثنائيةتوقيع اتفاقات 
، ال يمكن االنتقاص من االلتزامات األدنىىي الحّد " االتفاقية" يعني ان الدول ممتزمة باعتبار ان 

ان ىذا المبدأ معروف في . مةالواردة فييا، ولكن يمكن تشديد الحماية واعتماد ما ىو اشّد صرا
 . أدناهفي البند الثاني  إليوولسوف نعود  األساسيةحماية الحقوق  إطار

 

التزامات عمى عاتق الدولة في أجيزتيا وسمطاتيا التشريعية والتنظيمية " االتفاقية" تتضمن  -9
واجب حماية الجميع من التعّرض لدخان التبغ، واتخاذ تدابير  ومن ىذه االلتزامات واإلدارية، 

   ما ال يستثني أي مادة لمتدخين،  ،"بأي شكل من األشكال" الوقاية من استيالك منتجات التبغ 
 . تشجيع اإلقالع عن التدخينكذلك ال النارجيمة وال السيجار، و 

 

التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرىا  ان االلتزامات التي ىي عمى عاتق الدولة تشمل بشكل عام -41
 األمر ،عمى النيكوتين والتعرض لدخان التبغ واإلدمانبغية منع وخفض كل من استيالك التبغ 

ممتزمة بالسير قدمًا في مكافحة التبغ، وال يحق ليا ان ( ومنيا لبنان بالطبع)ان الدول الذي يعني 
د إلى الوراء ما كان قد تم إقراره في مجال تتخذ أي تشريع يخّفض من ىذه المكافحة أو يعي

 .مكافحة التبغ
 

        ، والتي ىي تتصل باالستشارة الحاضرة" االتفاقية" ىذا ىو موجز لممبادئ التي كرستيا  -44
  :واالن ي طرح السؤال التالي

 

"   االتفاقية" النضمام لبنان إلى  ما ىي النتائج المترتبة عمى إقرار ىذه المبادئ السيما نتيجةً 
 .ىو موضوع البند الثاني أدناه ا؟ ىذ9114شباط  1تاريخ  747بفعل القانون رقم 

 

*   *   * 
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        لمحكومة االنضمام إلى أجازالذي  9115شباط  1تاريخ  657النتائج المترتبة عمى القانون رقم 

 ."االتفاقية" 
 

              747صدر القانون رقم  ،9111 آذار 1بتاريخ  نيويوركفي " االتفاقية" بعد التوقيع عمى  -49
        ،    7ساري المفعول بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، العدد  أصبحالذي  9114شباط  1تاريخ 
 .9114شباط  47تاريخ 

 

       وقد سّمطنا الضوء في  ."االتفاقية" وابتداء من ىذا التاريخ، أصبح لبنان ممزمًا بمضمون  -43
ومنيا اعتبار التبغ مصدر خطر  عمى بعض المبادئ التي أصبحت ممزمة لمبنان، البند األول

المتعاطين أو فيما خّص المّعرضين لدخان المدّخنين، وأيًا  عمى الصحة العامة ان فيما خّص 
أو سوى ذلك، واتخاذ التدابير اآليمة إلى  اً كانت وسيمة التدخين، سيجارة أو نارجيمة أو سيكار 

كما أصبح لبنان ممزمًا بان تكون ىذه التدابير  منيا اتخاذ النصوص التشريعية، ،مكافحة التبغ
  .كحد ادنى" االتفاقية" متفقة مع 

 

 471صدر القانون رقم ، "االتفاقية" عماًل بااللتزامات المترتبة عمى لبنان بموجب انضمامو إلى  -41
وتغميف ودعاية منتجات التبغ، اضي بالحد من التدخين وتنظيم صنع الق 9144آب  92تاريخ 

     ، 9144أيمول  3، تاريخ 14والذي أصبح نافذًا بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، العدد 
استعمال مثل  أوباستثناء المادة الخامسة منو التي قضت بحظر التدخين أو اشغال منتج تبغي 

ترفييي بعد سنة أي ابتداء  أوأي مكان ذي طابع سياحي  أوىكذا منتج في المقاىي والمالىي 
 . 3/2/9149من 

 

من لتفريغو  األقلعمى  أومنذ سنة حممة كبيرة لمنع صدوره  471/9144رقم رافق صدور القانون  -45
يقتضي الحفاظ  بأنوية واالدعاء االعتبارات االقتصادية والعمال أبرزىامضمونو تحت شتى الذرائع، 

عادت اليوم الحجج ذاتيا وكأّننا ما زلنا في المرحمة قد و  عمى عمل العّمال في المطاعم والمالىي
ولكن الحممة التي كان باإلمكان تعطيل صدور القانون  .471/9144رقم  السابقة لصدور القانون

منذ عام أضحت اليوم عاجزة عن تعديمو عمى نحو يخّفف من القيود التي وضعيا ىذا القانون، 
التعديل  كان في حالكما انو ال يمكن اعتماد أي تعديل ليذه المادة السيما في مادتو الخامسة، 

 . يمتّف عمى ىذه القيود
 

تعدياًل  471/9144مشروع قانون ان يعّدل القانون رقم أو ال يجوز ألي اقتراح ، بمعنى آخر -46
متدخين في المطاعم والمالىي وسائر األماكن العامة المغمقة، أو المطمق لمنع اليخّفف من قيود 

 يمتّف عمى ىذه القيود،

 الثانيالبند 
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التعديمي الذي قد يصدر أما النتيجة المترتبة عمى منع التعديل عمى ىذا النحو فيي ان القانون  -47
 .لمطعن أمام المجمس الدستوري اً يكون مشوبًا بعيب مخالفة الدستور ومعّرض

 

 :أما أسباب ذلك فعديدة، نذكر منيا أّىميا
 

في القانون الوضعي المبناني وأصبحت االلتزامات " االتفاقية" ادخل  747/9114ان القانون رقم  -48
ومنيا واجب اتخاذ التدابير التشريعية المتفقة مع  "االتفاقية" التي و ضعت عمى لبنان بموجب ىذه 

جزءًا من كتمة المبادئ العامة الحامية لمحقوق األساسية في حقل الصحة العامة، " االتفاقية" 
مما يعني ان أي تعديل ليذا القانون ( bloc)في ىذه الكتمة  471/9144وىكذا دخل القانون رقم 

في جدار الحماية المتمثل بمنع التدخين في المطاعم والمالىي وسائر األخير عمى نحو يفتح ثغرة 
 .األماكن العامة المغمقة يكون مشوبًا بعيب مخالفة الدستور

 

في القانون الوضعي المبناني      كما قمنا التي دخمت " )االتفاقية" إن ىذه الكتمة المتكونة من  -49
         / 49/وسائر المبادئ العامة الواردة فييا وفي المادة ( 747/9114بموجب القانون رقم 

              من العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر     
يو بالقانون الموضوع موضع التنفيذ والذي أجيز انضمام لبنان إل 4277كانون األول  47في 

ان ىذه وسائر الحقوق المعتمدة في االجتياد الدستوري، 4/2/4279تاريخ  3544بالمرسوم رقم 
، تكتسب القوة بفضل خصوصية الدستور المبناني واندماج مقدمتو بصمب الدستورالكتمة ىي 
 . الدستورية

 

Hassãn-Tabet Rifaat, Libertés et droits fondamentaux – Essai d’une théorie 

générale ouverte sur les expériences étrangères, Préface Pierre Delvolvé, 

Bruylant, Bruxelles, 2012, n. 214 et s.  

Également : H.T.Rifaat, Droits fondamentaux et droit administratif,               

in « Les droits fondamentaux », Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 245et s.  

Voir également : H.T.Rifaat, L’expérience du Conseil Constitutionnel 

Libanais en matière de principes généraux ayant valeur constitutionnelle,      

in « Les principes généraux du droit », Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 465 et s.  

 

االجتياد الدستوري في لبنان اعتبر ان العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ، فإن وبالفعل -91
واالجتماعية والثقافية يؤلف حمقة متممة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وانو يؤلف مع الدستور 

                 قرار المجمس الدستوري )بالقوة الدستورية ومقدمتو جزءًا ال يتجزأ ويتمتع معيما 
                           ، 9114لمعام  31، الجريدة الرسمية العدد 9114أيار  41، تاريخ 9/9114رقم 
 (.وما يمييا 4721صفحة  47/4/9114تاريخ 
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العنصري  التمييزالدولية لمقضاء عمى  "االتفاقية" مجمس الدستوري في لبنان أعتبر ان أن ال -94
 وأضحتىي احد المواثيق الدولية التي اندمجت في الدستور  7/3/4277تاريخ  أشكالوبجميع 

، وال شك انو في اتفاقية (، المذكور أعاله9/9114قرار المجمس الدستوري رقم )جزءًا منو 
، "االتفاقية" تي تستند إلييا ال 45/49/4272القضاء عمى كل أشكال التمييز ضد المرأة تاريخ 

الدولية لمقضاء عمى التمييز العنصري بجميع أشكالو،  "االتفاقية" مبادئ عامة بمستوى ما ورد في 
 ةمن الكتمة المتكونة من النصوص والمبادئ والحريات والحقوق والتي ليا القيم جزءوىي بالتالي 

 .الدستورية
 

أسوة بالعيد الدولي الخاص بالحقوق  747/9114رقم أصبحت بفعل القانون " االتفاقية" إن  -99
الدولية لمقضاء  "االتفاقية"  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و

عمى التمييز العنصري بجميع أشكالو، أحد المواثيق التي اعتبر االجتياد الدستوري في لبنان انيا 
: يراجع مثالً )لدستور تعتبر جزءًا ال يتجزأ منو وتتمتع بالقوة الدستورية بعد اندماج المقدمة بصمب ا

االجتياد الدستوري فيما  ي راجعوكذلك (. ، المذكور أعاله9/9114قرار المجمس الدستوري رقم 
تاريخ  4/97قرار المجمس الدستوري رقم )خص العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية 

49/2/4227). 
 

يوجد قسم حقوق " باإلنسان المصيقةالحقوق " د الدستوري في لبنان يعتبر انو من ان االجتيا -93
 absolusوىي حقوق مطمقة  Droits de l’homme transcendantsاإلنسان بمفيوميا االسمى 
وتنفر بطبيعتيا من منيجية إخضاعيا باستمرار  Imprescriptiblesوغير قابمة لمسقوط بالتقادم 

وفي حماية الجسد والنفس من  Droit à la vieلمتغيرات الزمان والمكان، كحق اإلنسان في الحياة 
          قرار المجمس الدستوري... )  protection de l’intégrité physique et moraleأي تعدّ 
                 ، 9113لمعام  44العدد ، الجريدة الرسمية، 94/44/9113يخ تار  4/9113رقم 
 ...(.وما يمييا  7324، صفحة 1/49/9113تاريخ 

 

" وباء التبغ" أضرار التي ترمي إلى الحماية من " )االتفاقية" الذي يؤول إلى القول بأن  األمر -91
ومن السجائر والدخان والمركبات التي تحتوي عمييا، الحاممة " لموفاة والمرض والعجز" المسّبب 
بفعل توقيعو  األخطارًا من لبنان بيذه ف، ىي تتضمن اعترا"(وماسخة ومسرطنة سامة" لعناصر 

وحرية  أساسيةوىي تحمي حقوقًا ( 747/9114القانون رقم )وانضمامو إلييا  "االتفاقية "عمى 
 اإلنسان، وىي حق (أعاله، 4/9113القرار رقم )كما قال المجمس الدستوري،  باإلنسانلصيقة 

 في الحصول عمى حماية لجسده ونفسو، 



2 

 

 
 

المنصوص عنيا في " المواثيق" جزءًا مما اعتبر االجتياد الدستوري انو " االتفاقية" وىكذا تكون  -95
 مقدمة الدستور وىي بالتالي جزء من الدستور ومقدمتو، 

 

عمى العيد الدولي كما قمنا من ضمن الكتمة التي تحتوي " االتفاقية" ّمنيا ؤ الحماية التي تأما  -96
المنصوص عنيا في ديباجة دستور  األساسيةالخاص بالحقوق االقتصادية والثقافية والحقوق 

منظمة الصحة العالمية وفي االجتياد الدستوري فقد ترجميا المشترع في القانون رقم 
المادة  النصوص التي ترجمت االلتزام بالحق بحماية الصحة جاءتومن ضمن ، 471/9144

 . العامة المغمقة واألماكنالخامسة التي تحظر التدخين في المطاعم والمالىي 
 

   ان يقوم التشريع بالحد من الحماية التي يؤّمنيا القانون انطالقًا مما تقدم، لم يعد من الجائز  -97
 أعطى إذاإال تعديل ليذا القانون ال يكون متفقًا مع الدستور  ن أيفإالمذكور،  471/9144رقم 

وبالمقابل ان أي تعديل ليذا القانون يخّفف . المزيد من المكافحة لمتبغ وأضافالمزيد من الحماية 
     ، 471/9144من القانون رقم  الخامسةمن الحماية من وباء التبغ، كما نصت عمييا المادة 

بمضمون  ،أو بشكل غير مباشر ةأي تعديل يعيد النظر سمبًا بأي شكل، مباشر ان  أولىبصورة  أو
طار  .يكون مخالفًا لمدستور ،ىذه الخامسةالمادة  وا 

 

تعدياًل يعيد  471/9144القانوني الستحالة تعديل المادة الخامسة من القانون رقم  األساسان  -98
ىي بحماية  ةالمادة، ىو ان أي حريحددتيا ىذه عمى النحو الذي النظر سمبًا بحماية الصحة 

فإذا تدّخل المشترع ليعّدل القانون الذي ينّظميا، فإن حّقو في تعديل ما كان قد قرره  الدستور
ىذا  المبدأ . يمغييا أومشروط بأن التعديل يجب ان يعطي المزيد من الحرية ال ان يقّمل منيا 

 باآللة أسوةمجال الحريات يجري بخط واحد  ان التشريع في أي cliquet-effet معّرف عنو بعبارة 
 . الوراء إلىباتجاه واحد ال ان يرجع  إالالتي ال تسمح لمدوالب ان يدور 

 

             مرة  ألولعمى ىذا المبدأ منذ ان بدأ باعتماده لقد استقّر االجتياد الدستوري الفرنسي  -92
، بحماية الصحة ي قزار يتعلق ف  cliquet-tl’effe ، حتى انو اقّر المبدأ ذاتو أو4251في العام 

, 16 janvier 1991287 DC –89 . français C.C  
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  :فيما يلي ما ورد بهذا الخصىص في مؤلف متخصص باالجتهاد الذستىري
 

« Plus étendue, la compétence du législateur a, en même temps une densité plus 

grande, car, comme le marque pour la première fois le Conseil constitutionnel, 

certaines libertés fondamentales ne sont susceptibles d’être réglementées par le 

législateur que si celui-ci s’emploie à renforcer leurs garanties.  

 

Ainsi, lorsqu’une loi abroge les dispositions d’une loi précédente, sans 

reprendre à son compte les garanties que prévoyait le premier texte, elle est 

inconstitutionnelle.  

 

C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel, à propos de l’abrogation de la 

loi du 12 novembre 1968 par la loi Savary, en des termes tout à fait explicites : 

 

« Considérant que si l’abrogation des dispositions de la loi ancienne contraires 

aux dispositions de la loi nouvelle, ainsi que le maintien en vigueur de la 

réglementation ancienne jusqu’à son remplacement par une réglementation 

nouvelle n’appellent pas d’observations du point de vue de leur conformité à la 

Constitution, en revanche l’abrogation totale de la loi d’orientation du 12 

novembre 1968 dont certaines dispositions donnaient aux enseignants des 

garanties conformes aux exigences constitutionnelles qui n’ont pas été 

remplacées dans la présente loi par des garanties équivalentes n’est pas 

conforme à la Constitution ». 

 

Il s’agit là évidemment d’une jurisprudence majeure du Conseil constitutionnel 

qui a été complétée depuis par plusieurs autres décisions très importantes allant 

dans le même sens… ». 

(Louis Favoreu, et Loïc Philip, Les Grandes Décisions du Conseil 

Constitutionnel, 8
ème

 éd. p. 570-571) 

 
 
 

 :يراجع بالمعنى ذاتو -31

De même, dans la décision 185 DC du 18 janvier 1985 (loi Chevènement)          

le Conseil constitutionnel estime qu’une loi peut abroger une autre loi           

« sauf si cette abrogation avait pour effet de porter atteinte à l’exercice d’un 

droit ou d’une liberté ayant valeur constitutionnelle ». 
 

(voir dans le même sens : 217 DC du 18 septembre 1986 ; 265 DC                    

du  9 janvier 1990). 
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     On notera enfin que cette jurisprudence est pour la première fois appliquée à 

un droit économique et social (la protection de la santé) dans une décision 89-

287 DC du 16 janvier 1991, suivie par une décision 91-296 DC du 29 juillet 

1991 (pluralisme syndical). 

 

 (Louis Favoreu, et Loïc Philip, Les Grandes décisions du Conseil 

Constitutionnel, 8
ème

 éd. op.cit.p. 570-571) 

 

إلى القول بان المشترع ال يمكنو تقميص الضمانات المعطاة ال حدى  Favoreu et Philipوخمص المؤلفان 
عن طريق اعتماد  أودون ان ي حّل محميا ضمانات مثميا  إلغائياسواء عن طريق  األساسيةالحريات 

 .ضمانات اقل قوة
 

« … La compétence du législateur, s’agissant de certaines libertés 

fondamentales, est limitée : il ne peut abroger les dispositions législatives 

garantissant ces libertés sans les remplacer par d’autres, d’efficacité 

équivalente ; il ne peut intervenir que pour renforcer ces garanties. En d’autres 

termes, le législateur ne peut diminuer les garanties qu’il a déjà édictées au 

profit d’une liberté fondamentale, soit en abrogeant ces garanties sans les 

remplacer, soit en remplaçant ces garanties par des garanties moins fortes. »  

(Louis Favoreu, et Loïc Philip, op. cit. p. 572) 

 

يقضي بان المشترع ال يمكنو ان يعّدل قانونًا يتعمق  أيضاً ان االجتياد الدستوري في لبنان ىو  -34
الضمانات  أويخفض الحماية  أوكان ىذا التعديل من شأنو ان يمغي  إذا األساسيةالحقوق  بأحد
 . حظيا القانون السابقالتي ل
 

بالمقابل ان القانون الجديد الذي يعّدل القانون السابق يمكنو ان يمحظ ضمانات وحماية اقوى 
 . من القانون السابق وأفضل
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 وبالفعل، 
 

انو إذا كان "  93/44/4999تاريخ  4/99قضى المجمس الدستوري في قراره رقم  -39
ان يمغي قانونًا نافذًا أو ان يعدل أحكام ىذا القانون دون ان يشكل ذلك  يعود لممشترع

مخالفة لمدستور أو ان يقع تحت رقابة المجمس الدستوري إال ان األمر يختمف عندما 
 . يمس ذلك حرية أو حقًا من الحقوق ذات القيمة الدستورية

 

ال يسعو ان ف األساسيةيسن قانونا يتناول الحقوق والحريات  عندماوبما ان المشترع 
نة ليذه الحريات دون ان يحل محميا امالقانونية النافذة الض النصوصان يمغي  أويعدل 

انو ال يجوز  بمعنى، فاعمية وضمانة األقلتعادليا عمى  أو ضمانة أكثرنصوصا 
أو حرية لممشترع ان يضعف من الضمانات التي اقرىا بموجب قوانين سابقة لجية حق 

عن طريق إلغاء ىذه الضمانات دون التعويض عنيا أو بإحالل ضمانات  أساسية سواء
 . "ةمحميا اقل قوة وفاعمي

 

انو عندما "  97/6/9111تاريخ  5/9111راره رقم كما قّرر المجمس الدستوري في ق -33
ان يعدل أو ان يمغي  يسن المشترع قانونًا يتناول الحقوق والحريات األساسية فال يسعو

ان يحل محميا نصوصًا أكثر  الضامنة ليذه الحريات والحقوق دونالنصوص النافذة 
ضمانة أو تعادليا عمى األقل فاعمية وضمانة، وبالتالي فانو ال يجوز لممشترع ان يضعف 
من الضمانات التي اقرىا بموجب قوانين سابقة لجية حق أو حرية أساسية سواء عن 

إحالل ضمانات محميا اقل قوة طريق إلغاء ىذه الضمانات دون التعويض عنيا أو ب
 .93/44/4999تاريخ  4/99رقم  وىنا يعطف المجمس عمى قراره وفاعمية 

 

بتاريخ  كافحة التبغ الموّقعة في نيويوركان اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن م -31
شباط  1تاريخ  747مام إلييا بموجب القانون رقم والتي أجاز المشترع االنض 1/3/9111

، تعتمد المفيوم ذاتو إذ تعتبر ان الضمانات التي لحظتيا في موادىا تشكل الحد األدنى 9114
ومع القانون الدولي، " االتفاقية" وان الدول بإمكانيا ان تفرض تدابير اشد صرامة تتوافق مع 

 ، "(االتفاقية" من  9المادة )
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 الخالصة -35
 

زمًا باتخاذ مم أصبحفانو  747/9114بموجب القانون رقم " االتفاقية" لبنان إلى بعد ان انضّم 
 إلى اآليمةاعتماد التدابير  وبان يقرر ،"االتفاقية"  ىذهالتدابير التشريعية وغيرىا التي تتفق مع 

وبعد ذلك ، 471/9144رقم  القانونعمى ىذا األساس حة من ضرر التدخين، فصدر حماية الص
يمتّف عمى  أوفف ىذه الحماية خي أوفانو لم يعد من الجائز تعديل ىذا القانون عمى نحو يمغي 

 مين ىذه الحماية، أالتي اقّرىا ىذا القانون لت التدابير
 

 الذي يعني،  األمر
 

العامة المغمقة  األماكناستعمال مثل ىكذا منتج في  أومنتج تبغي  إشعال أوان حظر التدخين 
 لالعمل ووسائل النق أماكن إلى باإلضافةذات الطابع السياحي  واألمكنةومنيا المطاعم والمالىي 

حماية الصحة وىو جزء من كتمة  إلى، ىو تدبير يرمي 471/9144القانون رقم  هالعام، كما قّرر 
الدولي الخاص العيد  من /49/، السيما المادة األساسيةمن النصوص والمبادئ والحقوق 

 وديباجة منظمة الصحة العالمية 47/49/4277بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تاريخ 
 . والمبادئ والحقوق المعتمدة في االجتياد الدستوري

 

                    ان ىذا الحظر المقّرر بشكل مطمق والمدّون في المادة الخامسة من القانون  -36
 أولىتخفيضو وبصورة  أوبشكل غير مباشر  أوال يجوز االلتفاف عميو مباشرة  471/9144رقم 

بيذا الحظر المطمق يكون  األشكال،، بأي شكل من سمبًا  قانون يعيد النظر وأي، إلغاؤهال يجوز 
 .المجمس الدستوري أماممخالفًا لمدستور ويجوز الطعن فيو 

  

 إلىقانون يؤدي  أيان االجتياد الدستوري في لبنان وفي القانون المقارن ىو جازم في اعتبار ان 
 .بيذا الصدد ىو مشوب بعيب مخالفة الدستور إلغائيا أوتخفيض مستوى الحماية 

 
 

*   *   * 
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تمتع في لبنان بخصوصية تفرض التشّدد في يبما ان الموقف القانوني من موضوع مكافحة التبغ 
ان مقدمة الدستور تقضي بان لبنان جميورية تقوم  جية أولىتدابير الحماية من ضرر التبغ سببيا من 

كما  اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالنالمتحدة  األممعمى احترام الحريات العامة وبان لبنان ممتزم مواثيق 
ان واجب  األكيدومن والمجاالت دون استثناء،  الحقولد ىذه المبادئ في جميع ستقضي بان لبنان يجّ 

تجسيد ىذه المبادئ في النصوص التشريعية ىو من واجبات تجسيدىا في جميع الحقول والمجاالت كما 
 ،ورد في مقدمة الدستور

 

تدريجيًا نظامًا  ةمن جية ثانيوبما انو إلى مقدمة الدستور فإن الدستور والتشريع في لبنان اوجدا 
 ،ليبيراليًا ساىم االجتياد في بمورتو وتبيان خطوطو

 

وبما ان االجتياد الدستوري في لبنان بعد إنشاء المجمس الدستوري قضى بان مقدمة الدستور ىي 
يتألف من بنود الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية التي  (bloc) جزء ال يتجزأ منو واعتبر ان ثمة كتمة

قانون  أياستنبطيا االجتياد ومواثيق األمم المتحدة كما اعتبر ان ىذه الكتمة ىي ممزمة لممشترع بحيث ان 
 يخالف ما ورد فييا يعتبر مشوبًا بعيب الالدستورية، 

 

          ما ورد حرفيًا في مقدمة الدستورحسب )وبما ان الحريات العامة التي يقوم عمييا لبنان 
                       األساسيةمستوى الحقوق  إلىارتقت ( التي اندمجت فيو كما قمنا وأصبحت جزءًا منو

(Les droit fondamentaux ) إلىكما ىي الحال تقميديًا  اإلداريالقضاء  إطاربعد ان ارتفعت حمايتيا من 
درجة  وأصبحتالحقوق ممزمة لممشترع  ذهى أصبحتالمجمس الدستوري بحيث الحماية من قبل مستوى 

 حمايتيا معيارًا لدستورية التشريع، 
 

اندماج المقدمة وما احتوتو في صياغتيا وما قضى  السيماوبما ان كل ىذه المبادئ مجتمعًة، 
   لحماية الحقوق جدت خصوصية متقّدمة أو ، أساسيةتحتوي عميو من حقوق  بأنيااالجتياد الدستوري 
 األساسية في لبنان،

 

اقّر ان حق اإلنسان في حماية الجسد  ،كما ورد في ىذه االستشارة ،وبما ان االجتياد المبناني كان
والنفس ىو حق مطمق ولصيق باإلنسان، كما ان العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية الذي انضم إليو لبنان قضى بان لكل فرد الحق في التمتع بأعمى مستوى يمكن بموغو من الصحة 

  الصحة العالمية،وكذلك دستور منظمة  البدنية والنفسية،

 بناًء عميو
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ن مكافحة التبغ أبش اإلطاريةاتفاقية منظمة الصحة العالمية  إلىوبما انو بفعل انضمام لبنان 
التمتع بالصحة البدنية  اإلنسان فيالقانون المبناني بحق  إقرارس رَّ ك  ت   747/9114بموجب القانون رقم 

 ية وغيرىا لحماية ىذا الحق، من واجب لبنان ان يتخذ التدابير التشريع وأصبحوالنفسية، 
 

المتعمق بالحد من التدخين وتنظيم صنع وتغميف  471/9144وبما ان صدور القانون رقم 
وتنفيذًا اللتزامات لبنان بفعل  إليياودعاية منتجات التبغ، جاء من ضمن مجمل الكتمة التي اشرنا 

عالج ىذا القانون ناحية حماية الصحة من ضرر التدخين، وىو في ذلك  إذ، "االتفاقية" االنضمام إلى 
 ، األساسيةالحقوق  ألحدالحامي  اإلطارجزء من 
 

ي والمطاعم ووسائل النقل ىالعامة المغمقة والمال األماكنلمتدخين في  المطمقوبما ان الحظر 
الذي ىو ء مما يفرضو االلتزام وىو جز أساسي حماية حق  إطارالعمل ىو تدبير داخل في  وأماكنالعام 

بشأن مكافحة التبغ والى  اإلطاريةاتفاقية منظمة الصحة العالمية  إلىعمى عاتق لبنان بفعل انضمامو 
العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والى سائر ما استنبطو االجتياد من مقدمة 

 بيا، الدستور واندماجيا واندماج المواثيق 
 

  ،لذلك يرى الموقع أدناه
 

 أوالنظر بيذا الحظر المطمق سواء بتخفيضو  بإعادةقانون أو اقتراح قانون مشروع  أيان 
 .لمدستوريكون مخالفًا  إنمابفتح ثغرة في جدار المنع الكامل والمطمق  أوجزئيًا  أوبااللتفاف عميو  كميًا 

 
 

 9149تشرين األول  45بيروت في       
 حّسان ثابت رفعت 

 محاٍم، دكتور دولة في الحقوق   
 بروفسور في كمية الحقوق لدى جامعة القديس يوسف        


