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رأي شوراي دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شناي  نگاهی به

  زنان مسلمان در سواحل فرانسه
  

  *میثا کامیاب

  

: نبه حـائز اهمیـت اسـت   ـاز دو جـ » ورکینیـبـ «اره ـبی درـوراي دولتـرأي ش

شوراي دولتی مایـل اسـت تـا     الف) برقراري نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادي.

مـانع از ایـن امـر    و  نمایـد حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مـادي تفسـیر   

 مفهـوم  حمالت تروریستی اخیـر، دامنـه  ناشی از هایی احساسات و نگرانی گردد که

ها را بدون وجود و آزاديوق اي گسترش دهد که حقاندازه تارا  مزبور (نظم عمومی)

معیـاري   ،در این زمینه »اصل تناسب«هاي قبولی به خطر اندازد. آزمون مبناي قابل

دهد تا میان حقوق و اختیار مقامات اداري و همچنین قاضی اداري قرار میمفید در 

  .ها و اقتضائات نظم عمومی تعادل برقرار گرددآزادي

 هاي صدور رأيزمینه .1

 اصــل« 1،»1905 ســال در کلیســا و دولــت جــدایی قــانون« تصــویب از بعــد

 اصـلی  عنـوان  به داشت داللت دولتی امور در مذهب دخالت منع بر که ـ »الئیسیته

 گنجانـده  فرانسـه  کشـور  اساسـی  قـانون  در بعدها و 2گرفت قرار پذیرش مورد مهم

 اسـت  گشـته  بـدل  فرانسـوي  مـذهبی  بـه  الئیسـیته  امـروزه  گفـت  تـوان  مـی  3.شد

  
  کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی* 

m.kamyab@gmail.com 
1. Loi du 9 décembre 1905 concernant la Séparation des Eglises et de l'Etat 

دموکراسی و آزادي مذهبی در بستر الئیسیته: نقدي بر «ازندریانی، اکبر گرجی براي اطالع بیشتر نک: علی. 2

، (پاییز و زمستان 25، سال دهم، ش حقوق و سیاست پژوهش، »فرانسوي الئیسیتههاي  پارادوکس

 .192 ـ 155ص ): ص1387

  ».یک جمهوري غیرقابل تجزیه، الئیک، دمکراتیک و اجتماعی است فرانسه«اصل دوم قانون اساسی فرانسه: . 3
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 علیـه  مـذهب « عبـارت  در تـوان  مـی  را فرانسـه  کشـور  کنـونی  وضعیت که طوري به

 بـه  را فرانسـوي  الئیسـیته  پلـیس،  تصـمیمات  در همچنین و نمود توصیف »مذهب

 هـایی  پرونده ترین جالب از یکی. آورد برمی سر لیبرال هاي ارزش علیه که دید چشم

 اداري پلـیس  اقدامات ارزیابی در تناسب اصل کارکرد تبیین راستاي در توان می که

 اســت گفتنــی. اســت »بــورکینی ضــد« بــه موســوم رأي داد، قــرار مطالعــه مــورد

 مسلمان زنان که شود می اطالق ايپوشیده بسیار و خاص هاي لباس به 1»بورکینی«

  . کردند می استفاده آن از سواحل در

اي مشـتمل   بخشنامه 2»لوبه ـ  ویلونوو«، شهردار شهر 2016در پنجم آگوست 

بند ناظر به امنیت و استفاده از سواحلِ دولتیِ تحت نظر این شهر صادر کرد.  31بر 

هاي ساحل، براي کلیه کسانی که پوشـش   در تمام بخش«در یکی از مواد آمده بود: 

مناسبی که اخالق عرفی، اصل الئیسیته و قواعد بهداشت و امنیت سواحل را رعایت 

اي که به نحـوي بـا اصـول     به استخر مجاز نیست. پوشیدن البسه اند دسترسینکرده

این مقرره بـا  ». ذکرشده مغایر باشد در طول شنا در سواحل شهر کامالً ممنوع است

در  شش بورکینی را هدف قرار داده بـود پو ،ماهیت پلیس اداري که پیش از هر چیز

  3هاي جنوب فرانسه نیز وضع شد. بسیاري از شهر

هراسی  از حقوق جمعی بشر در برابر اسالمانجمن دفاع «و  »بشر انجمن حقوق«

وآمـد و آزادي اعتقـادات    از این بخشنامه به دلیل لطمه به آزادي رفـت  4»در فرانسه

شکایت کردند. دادگاه اداري نیس پـیش از صـدور    »نیس«به دادگاه اداري  ،مذهبی

تـوان بـه دالیـل     ا را مـی ه کند: آزادي به موضع شوراي قانون اساسی اشاره می ،رأي

چنـین حفـظ حقـوق و    ظ نظم، بهداشت و اخـالق عمـومی، هم  امنیت عمومی، حف«

همگان را از اسـتناد بـه    از طرفی، اصل الئیسیته 5محدود نمود.» هاي دیگران آزادي

منظور عدم تقید به قواعد عام حاکم بر روابط میان واحدهاي سـرزمینی و   مذهب به

  
  است. »: Bikini بیکینی«و  »Burqa :برقع«، مشتق و مرکّب از دو واژه »بورکینی«واژه . 1

2. Villeneuve-Loubet 
3. Conseil d'Etat 26 août 2016, «Port du “burkini”: absence d'atteinte à l'ordre 

public», Recueil Dalloz, N° 29, septembre 2016, Pp. 1700-1704. 
4. Association de défense des droits de l'homme - Collectif contre l'islamophobie 

en France. 
5. Cons. const. 19 novembre 2004, N° 2004-505 DC, AJDA, 2005, p. 211. 
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ها را با توجه به ضرورت  نیز ممنوعیت 1اه اروپایی حقوق بشرنماید و دادگ فرد منع می

نظر از  2پذیرد. مذهب و عقاید در یک جامعه دموکراتیک می تضمین همزیستی میان

 ممنوعیت این پوشش به دو دلیل موجه است: ،دادگاه اداري نیس

بـا  بنیـادگرایی اسـالمی مـذهبی اسـت کـه      ، پوشـش بـورکینی بیـانی از    اول

ناسـازگار اسـت. آوردن    ،ضروري جامعه فرانسوي و اصل برابري جنسیتیهاي  ارزش

 ،کند که اصل الئیسته نیز آن را تضمین می، زیر لواي همزیستی مذاهباین پوشش 

هـا بعـد از حمـالت تروریسـتی      ي بـرانگیختن تـنش  اصحیح نیست و بیشتر به معن

  3باشد. می »اتینسن«و  »نیس«

هاي مسئول برقراري نظم در ساحل در پی اعـالم  رغم افزایش شمار نیرو ، علیدوم

وضعیت اضطراري، پوشش بورکینی به دلیل حساسیت فراوان جمعیـت نسـبت بـه ایـن     

  4اي براي نظم عمومی به بارآورد.زي و هیئت ظاهري، ممکن است مشکالت مادي

 نماید. الذکر، تصمیم شهردار را تأیید میدادگاه اداري نیس با توجه به دو استدالل فوق

 نکات مهم:  .2

  تصمیمی با ماهیت پلیس اداري  ،تصمیم شهردار .2.1

نامـه،  مفهـومی کـه بـا صـدور آیـین     اسـت  قـالبی   ،در فرانسه »پلیس اداري«

نظـم    تـأمین نظـم عمـومی یـا اعـاده     ، الشـمول  بخشنامه، تصـمیات فـردي یـا عـام    

  خورده را بر عهده دارد. همبر

مقام پلیس  ،سرزمینی، شهردار قانون جامع واحدهاي 2212-1موجب ماده به

اسـت.   شهردار به مرزهاي سرزمینی شـهر محـدود  اداري در فرانسه است. اختیارات 

  
1. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) 
2. CEDH, 13 février 2003, nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, 

Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et autres c/ Turquie. 
آمـوزي کـه در    بورکینی اصوالً یک لباس مذهبی نیست، به همین دلیـل دانـش   . بسیاري بر این باورند که3

ر اسـتفاده از        آلمان از شرکت در کالس هاي شناي مختلط اجتناب کرده بـود، پیشـنهاد دادگـاه مبنـی ـب

 نپذیرفت. نک:بورکینی را به دلیل جذب و چسبندگی این پوشش 

Arrêt de la cour administrative fédérale du 11 septembre 2013, affaire 6 C 
25.12, rejetant un appel de la requérante, dans RFDA, 2015, p. 429. 

4. Gilles Le Chatelier, «Annulation par le Conseil d'Etat des arrêtés “anti-
burkini”», AJCT, N° 29, octobre 2016, Pp. 508-509. 
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شهردار، تحت کنترل اداري نماینده دولت در اسـتان، مسـئول پلـیس شـهرداري،     «

ف اهـد ا 1».شـود  یمـ پلیس روستایی و اجراي اعمال حاکمیتی است که به او مربوط 

دالیلی کـه   2نظم مطلوب، امنیت و بهداشت عمومی است.ي ، برقرارپلیس شهرداري

 چـون بـه مـواردي   و شهردار در موجه ساختن تصـمیم خـود بـدان توسـل جسـته      

 ،او در مقـام پلـیس اداري  کـه  دهد ، نشان میاشاره داشته بهداشت و امنیت عمومی

  تصمیم خود را صادر کرده است. 

مـانع   ،اداري در سطح شهر شناسایی صریح مقام شهردار به عنوان مقام پلیس

هاي زندگی شهري بدون تأمین نظم عمومی در بسیاري از حوزه از این امر است که

شـرایط زنـدگی دشـواري را بـراي      ،نیی مسـئولی گوپاسخعدم و  گرددمتصدي رها 

ـ اداري  ن شهر رقم بزند. مقامات پلـیس یساکن از  بـرآوردن ایـن وظیفـه مهـم،    راي ب

به دلیل اهمیت نظم عمومی و لـزوم   و اي برخوردارندهاختیارات صالحدیدي گسترد

بـه  انـد و  واکنش سریع به تهدیدات آن، از رعایت بسیاري از تشریفات معـاف شـده  

هـاي بنیـادین   بـه آزادي  ،خـود  اجـراي وظیفـه  حـین  در  زیاد ممکن اسـت احتمال 

ــن نقیصــه، نظــارت اداري توســط    ــران ای ــراي جب ــد. ب شــهروندان خللــی وارد آورن

  بینی شده است.هاي اداري بر تصمیمات پلیس اداري پیش اهدادگ

 ها بینی نهاد رسیدگی طی فرآیند اضطراري براي حمایت از آزاديپیش .2.2

 شـده  فـراهم  2000 سال از آن به توسل امکان که قضایی مهم فرآیندهاي از یکی

 4.باشـد مـی  3»اضـطراري  فرآینـد  طـی  رسیدگی قاضیِ« به شهروندان رجوع امکان است

 پـذیرش  شـرط  بنیـادین،  آزادي یـک  تهدیـد  و موضـوع  »اضطراري« یا »فوري« ویژگی

 آزادي حفـظ  منظـور بـه  دادخواسـت،  پـذیرش  از بعـد . اسـت  فرآینـد  این در دادخواست

 در عمـومی  خدمت متصدي خصوصی شخص یا عمومی حقوق شخص یک که بنیادینی

 بـه  مجـاز  قاضـی  آورده، وارد بـدان  غیرقـانونی  آشـکارا  و شدید ضرري اختیاراتش اجراي

 گسـترده  بسـیار  فرآیند، این اعمال حوزه. باشدمی الزم اقدامات کلیه انجامِ دستورِ صدورِ

  
1. L’Article L 2212-1 du Code général des collectivités territoriales  
2. L’Article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales 
3. Juge-de-référé 
4. La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 

administratives 
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 و رأي صـدور  سـاعته  48 مهلـت . گیـرد دربرمـی  را بنیـادین  هـاي  آزادي و است وسیع و

 شـبیه  بسیار را آن است، اعتراض مورد تصمیم تعلیق شکل به معموالً که قاضی، تصمیم

 درمـورد  فرآینـد  ایـن . دارد هـا  آزادي اهمیـت  از نشان و دهد می جلوه موقت دستور نهاد

  1.گیرد می قرار استفاده مورد بسیار اداري، پلیس اقدامات از شکایت

مربـوط بـه   اسـت کـه   » بـورکینی «معـروف  رأي  ،مثال مهـم در ایـن زمینـه   

از  اسـت مناسـبی  مثـال  باشـد. ایـن رأي،   مـی ممنوعیت پوشش اسالمی در سـاحل  

و آزادي پوشـش   ،قاضی رسیدگی طـی فرآینـد اضـطراري. در ایـن پرونـده      مداخله

هـاي بنیـادینی بودنـد کـه شـهرداران بـا        آزاديدر شمار وآمد  آزادي رفتهمچنین 

کنندگان از پوشش بورکینی به ساحل مورد تعرض قرار  ممنوعیت دسترسیِ استفاده

ــد. ــده  2داده بودن ــن پرون ــوراي  ،در ای ــیش  ش ــد پ ــی فرآین ــی ط ــی دولت ــده بین  ،ش

  آورد. هاي شهردار را به حالت تعلیق درمی دستورالعمل

قضایی شوراي دولتی کـه مطـابق    اعمال رویهمنظور هببینی این فرآیند، پیش

فضاي مناسـبی را   3،»آزادي قاعده و محدودیت ناشی از اقدام پلیس استثناست«آن 

طبـق تفسـیر    یتمحـدود  ایجـاد  بر آزادي باشد ،که اصل، زیرا زمانینمایدفراهم می

نیازمند دلیل است و هر محدودیتی تا حد ممکن باید مضیق تفسیر گـردد.   ،اصولی

  کنـد و از قـوه   الرانه خود تنزل میبا این دیدگاه، مقام پلیس اداري از جایگاه پدرسا

  شود. ها بدل می به حافظ آزادي ،عقلی فراتر از عموم شهروندان

  رل تناسب بر تصمیم شهرداراعمال کنت .2.3

ام نظارت بر اقـدام پلـیس   در شکایت از این رأي به شوراي دولتی، شورا به قواعد ع

انتظـار   تـوان  ینمکند. از مقامات اداري  جمله پایبندي به اصل تناسب استناد میاداري از

طـور  بـه اهـداف عمـومی را   ، ي افـراد هـا  يآزادو  وقحقداشت بدون هیچ نوع مداخله در 

  
1. Christophe Alonso, « Le référé-liberté, la police administrative et l'état d'urgence: 

contexte actuel », AJCT, No 11, novembre 2016, Pp. 552-554. 
2. CE, 26 août 2016, « Ligue des droits de l'homme et autres - association de 

défense des droits de l'homme collectif contre l'islamophobie en France», 
Disponible Sur: 
http://www.conseil-etat.fr. 

3. CE, 10 août 1917, N° 59855, «Baldy», Publié au Recueil Lebon. 
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 بـاره در گسـترده ي هـا  يپـرداز  هیـ نظره مطلب، منوط بتحقق بخشند. درك این  شایسته

خـاص نظـم    طـور  بـه و ( یعمـوم بـا منـافع    هـا  يآزادو  وقحقصحیح توازن میان   وهیش

 هسـتند و برخـی نیـز    ها يآزاد رايوزن بیشتر ببه ثقالت و  معتقد يا عده است.عمومی) 

قضـایی    هیـ رواروپـا و    هیاتحاددر  شده رفتهیپذ  دهیااما  1باور دارند،به تقدم منافع عمومی 

و منفعت عمومی حاصل از برقراري نظـم عمـومی    ها يآزادو  وقحقتعادل میان فرانسه، 

. ایـن  آورد یمـ فراهم  رامناسبی  حل راهاصل تناسب که براي برقراري آن (تعادل)،  2است

ه بـر حمایـت شـهروندان در برابـر     دموکراسی دانسـت کـ   ـ  نظام لیبرال  زادهاصل را باید 

مداخالت تنظیمی حکومت باید درخور حصول به اهـداف  . بنابراین، ورزد یمدولت اصرار 

 باشـد کـه  میاز حقوق اداري آلمان  گرفتهین معنا نشأتدب اصل تناسبِ  3باشد. موردنظر

مزبـور،  است. اصل  شده یماعمال  )سوئیس و اتریش( زبان یآلماندر کشورهاي  ها مدتتا 

پلیس ظـاهر شـد    حوزهدر  نوزدهم ، در پایان قرن»پروس«در رویه قضایی دادگاه اداري 

 هـا آناتحادیه اروپا قرار گرفت و در مقـررات  همچنین و  ي اروپاشورا توجه موردو بعدها 

بـا ادبیـات    4»کُـد اروپـایی اداره مطلـوب   « 6امروزه اصل تناسـب در مـاده    رسوخ یافت.

تناسـب   رنـده یگ میتصـم ي، ریـ گ میتصـم . هنگـام  1«درج شده است: مخصوص به خود 

کـه ایـن   زمـانی  ژهیـ و بـه . وي ردیـ گ یمـ را در نظـر   مـوردنظر با هدف  اتخاذشدهاقدامات 

شده نامتناسب باشـند از محـدود نمـودن    یا اجبارها با توجه به هدف دنبال ها تیمحدود

ي، ریـ گ میتصـم . هنگـام  2؛ نمایـد  خـودداري  هـا  آننمـودن  حقوق شهروندان و یا مقید 

تعادل مطلوب میان منافع اشخاص خصوصـی و منفعـت عمـومی عـام را      ،رندهیگ میتصم

  5».رعایت خواهد نمود

  
1. See: Denise, Meyerson, «Why Courts Should Not Balance Rights Against 

The Public Interest», Melbourne University Law Review, 2007, Vol. 31, Pp. 
801-830, Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=1103687. 

نظري نسـبت حقـوق     مطالعه«کمیتکی، . براي اطالع بیشتر درخصوص مباحث نظري نک: مهناز بیات2

حقوق عمـومی، اسـتاد راهنمـا: محمـد       رشتهدکتري   درجه، رساله جهت أخذ »فردي و مصالح جمعی

  .314 ـ 184ص ، ص1390راسخ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 

 عدالت دیوان آراء به نگاهی با اروپایی  هیاتحاد حقوق نظام در( تناسب اصلبرلیان، . مهدي مرادي3

  .40)، ص1392(تهران: خورسندي،  ایران) اداري

4. Code européen de bonne conduite administrative 
5. Michel Fromont, Droit administrative des État européens, Paris : PUF, 2006, 

p. 227. 
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قضـایی مسـتمر در     مطابق رویهمقام پلیس اداري در شهر است، ولی  ،شهردار

خـود میـان حفـظ نظـم عمـومی و رعایـت         یک قرن، او باید در انجام وظیفـه طول 

اقدامات پلـیس   ،بنابراین .مصالحه برقرار نماید ،موجب قانون شده بهءاعطا هاي آزادي

هـاي شـنا    که شهردار یک شهر ساحلی براي دسترسی بـه سـاحل و فعالیـت   اداري 

وضع نموده، باید با توجه به الزامات نظم عمومی، با در نظر گـرفتن زمـان و مکـان،    

  مالحظات خود را بـر مسـئله   تواند باشد. شهردار نمی» مناسب، ضروري و متناسب«

 1دیگري مبتنی سازد.

تواند در مواردي که بیم خطر جدي براي نظم عمومی  طبق قانون، شهردار می

رود از اختیارات پلیس اداري خود استفاده نماید اما درمورد خطراتـی کـه صـرفاً     می

که  اي مجادله لفظی میان اعضاي خانواده 2گونه صالحیتی ندارد.فرضی هستند هیچ

با توجـه بـه ماهیـت و    « کنندگان از ساحل ملبس به بورکینی بودند و دیگر استفاده

در حدي نبوده که بتـوان ادعـا کـرد خطـري احـراز شـده و        ،شدت محدود آن (...)

 3».ممکن است به نظم عمومی لطمه وارد سازد

در مقـام   تصـور  اینموجد  2015نوامبر  14که تداوم وضعیت اضطراري از این

لطمـه بـه آزادي برهانـد،    تواند خود را از تکلیـف ورود کمتـرین    که می است پلیس

باشد. وضعیت اضطراري تا حدودي تعـادل میـان نظـم عمـومی و     غیرقابل انکار می

سنج شـوراي دولتـی، شـرایط     ها را بر هم زده است، اما از دیدگاه قضات نکته آزادي

 4را نادیده بگیرد.» تضرور«شود که شهردار، ارزیابی  اضطراري باعث نمی

از «با بررسی بخشنامه مورد اعتراض، قاضی شوراي دولتـی متوجـه شـد کـه     

پوششی که توسط افراد خاصی در ساحل شهر استفاده شده، هـیچ خللـی بـه نظـم     

هایی کـه از حمـالت    وارد نشده است. در فقدان چنین خطراتی، احساسات و نگرانی

پیش ناشی شده، براي توجیـه قـانونی     وئیهژ 14ویژه حوادث نیس در  تروریستی، به

  
1. Conseil d'Etat 26 août 2016, N° 402742, «Port du “burkini”: absence d'atteinte à 

l'ordre public», Recueil Dalloz, N° 29, septembre 2016, Pp. 1700-1704. 
2. Granger, Marc-Antoine, « La liberté est la règle, la restriction de police 

l'exception », AJCT, No 11, novembre 2016, p. 529. 
3. CE, 26 septembre 2016, N° 403578, «Association de défense des droits de 

l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France», publié au Recueil Lebon. 
4. Pauline Gervier, « Concilier l'ordre public et les libertés, un combat continu», 

AJDA, No 37, novembre 2016, Pp. 2122-2125. 
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. قاضی رسـیدگی طـی فرآینـد اضـطراري     »کند ممنوعیت مورد اعتراض کفایت نمی

تواند بدون تجاوز از حدود اختیارات  در این شرایط شهردار نمی«گیرد که  نتیجه می

پلیس اداري خود، مقرراتی وضع کند که دسترسی به ساحل را ممنـوع سـازد زیـرا    

اي براي نظم عمومی یا اقتضـائات بهداشـت    شده ها بر هیچ خطر اثبات ممنوعیتاین 

  1».یا نجابت مبتنی نشده است

ه در آن ممنوعیت ک ـ شوراي دولتی با پیروي از رویه رأي پدر اولیویه

هاي عمومی با پوشیدن رداي مذهبی  ها با کاروان ترحیم در جاده همراهی کشیش

که در فقدان تهدید شدید براي نظم است تأیید نموده  2ـ غیرقانونی اعالم گردید

هاي بنیادینی مانند  اي شدید و آشکارا غیرقانونی به آزادي لطمه«این رأي » عمومی

  وآمد، آزادي وجدان و آزادي فردي وارد آورده است. آزادي رفت

 تمایل شوراي دولتی به محدود ساختن نظم عمومی به نظم عمومی مادي.2.4

 به مضیق نگاهی بر مبنی خود موضع بر رأي این در دولتی، شوراي دیگر بار

 نظم به را عمومی نظم گستره است مایل که نگاهی فشارد؛می پاي عمومی نظم

ـ  مورسانگ« شهر رأي صدور و 1995 سال از اگرچه. سازد محدود مادي عمومی

 است، شده پذیرفته عمومی نظم عناصر از یکی عنوان به انسانی کرامت ،»اورژ ـ سور

 تعبیر به و »مادي نظم« به را عمومی نظم دارد تمایل همچنان دولتی شوراي اما

 داشت توجه باید.  بداند منحصر »هاخیابان درون فیزیکی نظم« به ،»هوریو موریس«

 محتواي ،)الئیک اخالق مانند( غیرمادي عناصر به عمومی نظم شمول گسترش که

 داشته پی در تواند می که را هایی محدودیت همچنین و غیرمعین، را عمومی نظم

 بهداشت و امنیت مطلوب، نظم ٣.گرداند می بینی پیش  غیرقابل پیش از  بیش باشد

 بار را هایی محدودیت میزان، همان به و اند گسترده کافی میزان به هریک عمومی

 هاي زمینه در دادن مانور منظوربه محملی اداري، پلیس براي توان نمی و کنند می

 هاي آزادي میان رابطه تنظیم منظوربه تواند نمی اداري پلیس. بود قائل سیاسی اساساً

  .نماید وضع اي مقرره عمومی، نظم هاي جنبه دیگر و مذهبی

  
1. CE, 26 septembre 2016, N° 403578, «Association de défense des droits de 

l'homme - Collectif contre l'islamophobie en France», publie au Recueil Lebon. 
2. CE, 19 février 1909, N° 27355, «Abbé Olivier», publié au Recueil Lebon. 
3. Philippe Lutton, «Le Conseil d'État et le “burkini”», Constitutions, No 3, 

decembre 2016, Pp. 502-503. 
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درمورد آزادي مذهبی و ارتباطش با کرامت  ١»شوراي دوم کلیسایی واتیکان«

جامعه مدنی حق دارد در برابر «(...) کند:  میانسانی، این سازش را بدین نحو تبیین 

آزادي مذهبی ایجاد شود از خود محافظت   هایی که ممکن است به بهانه سوءاستفاده

کشد، ولی این وظیفه  حفاظت جامعه را به دوش می  نماید، نهاد قدرت داخلی وظیفه

این وظیفه  انجام  باید مطابق با هنجارهاي حقوقی و نظم اخالقی صورت گیرد. الزمه

آمیز این  سازي صلح عبارت است از حفاظت کافی از حقوق کلیه شهروندان و هماهنگ

صلح اجتماعی و بر مبناي عدالت حقیقی و همچنین حفظ   حقوق؛ و باید با مالحظه

 از دفـاع   بهانـه  بـه  نیسـت،  گزافـی  ادعاي سخن این ٢».اخالق عمومی صورت پذیرد

  .نمود قربانی را خاص گروهی آزادي توان نمی ها آزادي

وجود رأي شوراي دولتی، بسیاري از شهرداران فرانسـه بـر ممنوعیـت بـورکینی      با

مـداومت کردنـد. ایــن عـدم تمکــین بـه رأي دادگــاه بـراي بعضــی نویسـندگان بســیار       

اي از حماقت در سطح سیاسـی و   درجه«یا » مسابقه با ترامپ«و آن را  برانگیز بود تعجب

منظـور رعایـت   بـه بـرخالف اسـتخر کـه     ٣».که تاکنون فتح نشده بود اند ها نامیده رسانه

سواحل دریا یـک فضـاي عمـومی     طلبد را میهایی  سختگیري، درمورد پوشش، بهداشت

تمایـل شـوراي    ، لـذا حـق دسترسـی بـه آن را دارد    زي و هیئتیاست و هر فردي با هر 

بـه  دولتی مبنی بر محدود نمودن نگاه غیرمـادي بـه نظـم عمـومی در رأي خـود راجـع      

اي  گیرانـه  رویکرد مـادي سـخت   است. شوراي دولتی مایل برانگیز استتحسین بورکینی،

باالترین نهـاد اداري    وضوح ارادهبهنسبت به تعریف نظم عمومی داشته باشد. این تصمیم 

  نابودکننـده «ایـن مفهـوم    ـمومی  ـم عـ ـــ نظ ترشـاز گسـ انع ـمـ تا  دـده ان میـرا نش

در  از وقوع حـوادث تروریسـتی  درك ناشی   احساسات قابل اجازه ندهدو  گرددـ » آزادي

طـور  هاي بنیادین را بـه  را گسترش دهد که آزادي» اخالق عمومی«، چنان کشور فرانسه

 ندازد.جدي به خطر ا

  
1 . Le IIe concile œcuménique du Vaticanشـوراي عـام کلیسـاي    بیست و یکمین این شورا،  ـ

طـور رسـمی   بـه  بود. این شورا واتیکاندر  »سنت پیتر«کلیساي شوراي برگزارشده در و دومین  کاتولیک

) آغاز به کار کرد و تحت رهبري 1962اکتبر سال  11و سوم در  (بیست ـتحت نظارت اسقفی ـ پاپ ژان   

  .) به کار خود پایان داد1965پاپ پل ششم (سال 

2. Philippe Lutton, op.cit., Pp. 500-503. 
3. Philippe Jestaz, « Un tsunami pour un burkini », Recueil Dalloz, No 29, 

septembre 2016, Pp. 1697-1700. 
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 رأي ترجمه .3

  202777 ،402742 شماره رأي

  2016 آگوست 26 مورخ

  با توجه به شرح حال زیر: 

حقوق بشر، م. هروِه الویس و م. آنري روسی از قاضی  اتحادیه ـ الف

مجموعه  521 -2 رسیدگی طی فرآیند اضطراري دادگاه اداري نیس، براساس ماده

 4. 3 مادهاند به تعلیق اجراي مقررات قوانین دادرسی اداري درخواست کرده

حکم » لوبه ـویلنوو «صادرشده توسط شهردار شهر  2016آگوست  5 بخشنامه

از سواحل  اي با ماهیت پلیس اداري درمورد امنیت و استفادهدهد. این ماده مقرره

شماره  جب آراءموشود. بهلوبه را شامل می ـ شده توسط دولت به شهر ویلنووواگذار

، قاضی دادگاه اداري نیس طی 2016ست آگو 22مورخ  1603523و  1603508

 ها را رد کرده است.فرآیند رسیدگی اضطراري درخواست آن

در  2016آگوسـت   25و  23اي کـه در  جوابیـه  موجب دادخواست و الیحـه به

حقوق بشر، م. هروه الوریس  دبیرخانه بخش ترافعی شوراي دولتی ثبت شد اتحادیه

و م. آنري روسی از قاضیِ رسیدگی طی فرآیند اضطراري شوراي دولتـی بـر مبنـاي    

  اند:مجموعه قوانین دادرسی اداري خواسته 521-2ماده 

 این حکم را ابطال نماید. )1

 ها رسیدگی کند.بدوي آن به دادخواست مرحله )2

 761-1س مـاده  یـورو جریمـه براسـا    5000دولت را بـه پرداخـت مبلـغ     )3

 مجموعه قوانینی دادرسی اداري محکوم نماید.

  چراکه آنان ادعا دارند:

 پذیرش است.مورد نزاع، قابل  تجدیدنظرخواهی براي تعلیق اجراي بخشنامه - 

سو، این بخشـنامه بـه شـکلی    شرایط اورژانس برآورده شده است، زیرا از یک -

ها و همچنین به منـافعی کـه   شدید و فوري به منفعتی عمومی، به موقعیت خواهان

ها درصدد دفاع از آن هستند زیان وارد ساخته اسـت، و از دیگرسـو، دادخواسـت    آن

مـورد   ترین زمان ممکن تنظم شـده، درنهایـت، آثـار بخشـنامه    تجدیدنظر در کوتاه

 ادامه خواهد یافت. 2016سپتامبر  15اعتراض تا 
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غیرقـانونی بـه آزادي بیـان    اي شـدید و آشـکارا   بخشنامه مورد اعتراض لطمـه  - 

آمـد وارد  وش در فضـاي عمـومی و آزادي رفـت   ـقاید مـذهبی، آزادي پوشـ  ـع

 آورده است.

 قبولی ندارد.این بخشنامه هیچ مبناي حقوقی قابل  -

 هـا را هـاي واردشـده بـه آزادي   شرایط و اوضاع خاص محلـی، محـدودیت   -

 کند.توجیه نمی

شـهردار  گردیـد  ثبـت   2016آگوسـت   25و  24جوابیه که در  موجب دو الیحهبه

لوبه خواستار رد ایـن دادخواسـت شـد. وي مـدعی بـود شـرایط اورژانـس         ـ شهر ویلنوو

  وجه است.  بالها خواهان اشاره هاي موردمحقق نشده و خواسته

از قاضـی   ،هراسـی در فرانسـه  انجمن دفاع از حقوق بشر در برابر اسـالم  ـ  ب

داري نیس درخواست کردند طی فرآیند رسـیدگی اضـطراري و بـر مبنـاي     دادگاه ا

 4. 3بـه تعلیـق اجـراي مـاده     مجموعه قوانین دادرسـی اداري، حکـم    521-2ماده 

ــه -همــین بخشــنامه شــهردار شــهر ویلنــوو  موجــب احکــام شــماره لوبــه دهــد. ب

،  قاضی رسیدگی طـی فرآینـد   2016آگوست  22مورخ  1603532و  16033508

  اضطراري دادگاه اداري نیس این درخواست را رد نمود. 

در  2016آگوســت  24شـده در  موجـب دادخواسـت ثبــت  انجمـن مزبـور، بــه  

دبیرخانه بخش ترافعی شوراي دولتی، از قاضـی رسـیدگی طـی فرآینـد اضـطراري      

مجموعه قوانین دادرسی اداري، مـوارد زیـر را    521-2اي دولتی، بر مبناي ماده شور

  خواستار شد: 

 این حکم را ابطال نماید. )1

 ها رسیدگی کند.بدوي آن به دادخواست مرحله )2

 761-1یـورو جریمـه براسـاس مـاده      5000دولت را بـه پرداخـت مبلـغ     )3

 مجموعه قوانینی دادرسی اداري محکوم نماید.

  ن مدعی است:این انجم

 پذیرش است.مورد نزاع، قابل  تجدیدنظرخواهی براي تعلیق اجراي بخشنامه - 

 را نقض کرده است. 1905دسامبر  9مورد اعتراض، قانون  بخشنامه -

سو، این بخشنامه به شـکلی  شرایط اورژانس برآورده شده است، زیرا از یک - 

هـا و همچنـین بـه    شدید و فوري به منفعتی عمومی، به موقعیت خواهان
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هـا درصـدد دفـاع از آن هسـتند زیـان وارد سـاخته اسـت، و از        منافعی که آن

ترین زمان ممکن تنظم شده، درنهایت، دیگرسو، دادخواست تجدیدنظر در کوتاه

 ادامه خواهد یافت. 2016سپتامبر  15مورد اعتراض تا  آثار بخشنامه

قـانونی بـه اصـل برابـري     اي شدید و آشـکارا غیر مورد نزاع لطمه بخشنامه -

آمـد  وشهروندان در مقابل قانون، آزادي بیان، آزادي وجدان و آزادي رفـت 

 وارد کرده است.

 قبولی ندارد.این بخشنامه هیچ مبناي حقوقی قابل  -

 شهردار گردید ثبت 2016 آگوست 25 تاریخ در که ايدفاعیه الیحه موجببه

 اورژانـس  شـرایط  بود مدعی وي. شد دادخواست این رد خواستار لوبه ـ  ویلنوو شهر

  .است بالوجه خواهان، انجمنِ اشاره مورد هايخواسته و است نشده محقق

  .شد ثبت 2016 آگوست 25 تاریخ در پرونده این درمورد کشور وزیر مالحظات

 پرونده؛ اوراق دیگر به توجه با

 :به توجه با

 آن ابتدایی اصل و مقدمه ویژهبه و اساسی، قانون -

 بنیادین هايآزادي و بشر حقوق حفظ اروپایی کنوانسیون -

 سرزمینی هايواحد جامع قانون -

 دولت و کلیسا جدایی بهراجع 1905 دسامبر 9 قانون -

 اداري عدالت قانون -

 برابـر  در بشـر  قوقـحـ  از دفـاع  انجمـن  و شرـبـ  حقوق اتحادیه دعوت از بعد

 وزیـر  همچنین و لوبه ـ  ویلنوو شهر و عمومی، رسیدگی براي سویک از هراسیاسالم

  دیگر. سوي از کشور

 25بعد از ظهر  3رسیدگی در ساعت  با توجه به طی فرآیند ترافعی در جلسه

  که اشخاص زیر حضور داشتند: 2016آگوست 

به وکالت از اتحادیه  ـعالی وکیل شوراي دولتی و دیوان ـآقاي سپینوسی  -

 حقوق بشر و دیگران

 هراسی در فرانسهنمایندگان انجمن دفاع از حقوق بشر در برابر اسالم -

بـه وکالـت از شـهر     ــ  عـالی وراي دولتی و دیـوان ـوکیل ش ـآقاي پیناتل   -

 لوبه ـ ویلنوو
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 لوبه ـ نماینده شهر ویلنوو -

 وزیر کشور نماینده -

  و با اعالم ختم پرونده؛

  با نظر به آنچه گذشت:

کـه یـک   قـوانین دادرسـی اداري، زمـانی   مجموعـه   521-2براساس مـاده   .1

وضعیت واجد وصف اضطراري بوده و لزوم صـدور رأي در مـدتی کوتـاه را    

تواند دسـتور دهـد   توجیه نماید، قاضی رسیدگی طی فرآیند اضطراري می

اي شـدید و  حفـظ آزادي بنیـادینی کـه یـک مقـام اداري لطمـه       منظورهب

 اقدامات ضروري صورت پذیرد. آشکارا غیرقانونی بدان وارد آورده، کلیه

 2014ژوئـن   20مرتیم) مـورخ   ـلوبه (آلپ   ـ هاي شهردار ویلنووبخشنامه .2

، استفاده از سواحل مجاور شهر را تنظـیم کـرده   2016ژوئیه  18و سپس 

 2016آگوسـت   5اي جدیـد مـورخ   بخشـنامه  بودند. این دستورات توسط

بردارد. مطابق ایـن   مقررات جدیدي در ،آن 4. 3ملغی شده است که ماده 

 15در تمامی نقاط ساحل شـهر، دسترسـی بـه منـاطق شـنا از      «مقررات: 

کسانی کـه پوشـش مناسـبی کـه خـالف       سپتامبر براي کلیه 15ژوئن تا 

هداشـت و امنیـت منـاطق    قواعد بنیز اخالق عرفی و اصل الئیسیته بوده و 

ممنوع است. در شده در حوزه عمومی دریایی را رعایت نکنند شنا پذیرفته

الـذکر داشـته   هایی که ظاهري خالف اصول فوقطول شنا، پوشیدن لباس

گرفتـه  صورت مباحثمطابق ». ممنوع است مطلقاً ،باشند در سواحل شهر

اي ایـن مقـررات بـه انـدازه     هنگام رسیدگی عمومی تأیید شد کـه دامنـه  

نیـز  که آشکارا ظاهري مذهبی داشـتند  را هایی گسترش یافته که پوشش

 درنتیجه در سواحل مجاور ممنوع ساخته است.هنگام شنا، و 

مجموع قوانین دادرسی اداري مبنـی   521-2دو دادخواست براساس ماده  .3

لوبه به قاضی  -شهردار ویلنوو بخشنامه 4. 3بر تعلیق اجراي مقررات ماده 

رسیدگی طی فرآینـد اضـطراري دادگـاه نـیس ارائـه شـده اسـت. اولـین         

طرف انجمن حقوق بشر، توسط آقایان: م. هروه الویس و م. دادخواست از 

هنري روسی، و دومین دادخواست توسط انجمن دفـاع از حقـوق بشـر در    
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آگوسـت   22» اردونانس«هراسی در فرانسه ارائه شده است. در برابر اسالم

، قاضی رسیدگی، طی فرآیند اضطراري دادگاه اداري نـیس ایـن دو   2016

سـو، و انجمـن دفـاع از    . اتحادیه حقوق بشـر از یـک  دادخواست را رد کرد

هراسی در فرانسه از سوي دیگر، از این رأي طـی  حقوق بشر در برابر اسالم

دو دادخواست براي رسیدگی به موضوع مشابه، تجدیدنظرخواهی کـرده و  

 خواستار رسیدگی توأمان دو دادخواست شدند.  

 کنترل تحت شهردار سرزمینی، هايواحد جامع قانون 2212- 1 ماده با مطابق .4

 همـین  2212- 2 مـاده  طبـق  و اسـت  شهرداري پلیس مسئول استاندار اداري

 بـر  را عمـومی  آسـایش  و امنیت بهداشت، مطلوب، نظم برآوردن هدف« قانون

 پلـیس  وظـایف  شـهردار، : «داردمـی  بیان 2212- 3 ماده عالوه،به. »دارد عهده

 مخصوص نقلیه وسایل از استفاده با را هارودخانه در شنا هايفعالیت و سواحل

 .»...دهدمی انجام ساحل

اشاره شد مسئول حفظ نظم  4اگرچه شهردار براساس مقرراتی که در بند  .5

هـاي  در شهر است، ولیکن باید میان انجام وظـایف خـود و رعایـت آزادي   

موجب قـوانین، سـازش برقـرار نمایـد. درنتیجـه، اقـدامات       شده به تضمین

منظور تنظیم دسترسی به ساحل و هردار یک شهر ساحلی بهپلیسی که ش

دهد باید مناسب، ضـروري و متناسـب بـا    هاي شنا  انجام میانجام فعالیت

مقتضیات نظم عمومی باشد؛ مقتضیاتی که با توجـه بـه شـرایط زمـانی و     

مکانی و نیز با عنایت به الزاماتی که دسترسی مطلوب به رودخانه، امنیـت  

کنـد تعیـین   شـنا همچنـین بهداشـت و نجابـت ایجـاب مـی      هاي فعالیت

 هاییتواند بر سایر مالحظات تکیه نماید و محدودیتشود. شهردار نمی می

سازد باید با توجه به تهدیـداتی کـه ممکـن اسـت     ها وارد میکه بر آزادي

 نظم عمومی را به خطر بیندازد موجه باشد.  

 عمومی نظم به لطمه خطر که آیدبرنمی چنین آمده عملبه هايبررسی از .6

 از بعضـی  کـه  باشـد  بـوده  پوششـی  از ناشی لوبه ـ  ویلنوو شهر سواحل در

 به عمومی، رسیدگی جریان در اگرچه. اندکردهمی استفاده ساحل در افراد

 بـود  هاآن ممنوعیت پی در 4. 3 ماده در که است شده اشاره هاییپوشش



  107/  نگاهی به رأي شوراي دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شناي زنان مسلمان ...

 هاستپوشش آن از برخاسته تهدیداتی چنین آنکه بر دالّ مدرکی هیچ اما

 ایـن  فقـدان  در. اسـت  نشده ارائه اضطراري فرآیند طی رسیدگی قاضی به

 ویـژه بـه  تروریسـتی،  حمـالت  از ناشـی  هاينگرانی و احساسات تهدیدات،

 مـورد  ممنوعیت قانونی توجیه براي نیس، شهر در پیش ژوئیه 14 حمالت

 اختیارات گرفتن نادیده با شهردار شرایط، این در. کندنمی کفایت اعتراض

 را شـنا  و سـاحل  بـه  دسترسـی  کـه  نماید وضع مقرراتی تواندنمی پلیس،

 ايشـده اثبـات  تهدیـد  هـیچ  بـر  هـا ممانعـت  این کهدرحالی نماید ممنوع

 سـویی  از و نشـده  مبتنی و استوار عمومی، نظم انداختن خطر به منظور به

 مـورد  بخشـنامه . اسـت  نجابـت  یـا  بهداشت رعایت هايانگیزه از عاري نیز

 هــايآزادي بــه غیرقـانونی  آشــکارا و شــدید ايلطمـه  همچنــین اعتـراض 

 آورده وارد فـردي  آزادي و وجـدان  آزادي آمد،ورفت آزادي مانند بنیادینی

 اضـطراري  وضـعیتی  ایجـاد  مورد، این در مزبور مقررات اعمال پیامد. است

 کـه  اختیـاراتی  از اضـطراري  فرآیند طی رسیدگی قاضی استفاده که است

 توجیـه  را کـرده  اعطاء وي به اداري دادرسی قوانین مجموعه 521-2 ماده

 نـیس  اداري دادگـاه  قاضـی  رأي کـه  اسـت  آن محمـل  بنابراین،. نمایدمی

 4. 3 مـاده  اجـراي  تعلیـق  به رأي و گشته ابطال 2016 آگوست 22 مورخ

 .  شود داده 2016 آگوست 5 مورخ لوبه ـ ویلنوو شهردار بخشنامه

اداري مـانع از آن   مجموعـه قـوانین دادرسـی    ،761-1 مقررات مادهطبق  .7

انجمـن دفـاع از حقـوق    نیز حقوق بشر و  اتحادیه است که خسارتی مالزمِ

ده، حکـم  . همچنین در این پرونگرددهراسی در فرانسه بشر در برابر اسالم

درخواسـت   مزبورحقوق بشر و انجمن  اتحادیه به پرداخت خساراتی که از

 لوبه نیز ممکن نیست.   ـ از جانب شهر ویلنوو ،اندکرده

  دهد: گونه رأي میدادگاه اینو سرانجام 

کننده طی فرآیند اضطراري دادگاه اداري نیس رأي قاضی رسیدگی بند اول:

  گردد. ابطال می 2016آگوست  22در تاریخ 

آگوست  5لوبه در تاریخ  ـ شهردار ویلنوو امهبخشن 4. 3 اجراي ماده :2بند 

  .آیدبه حالت تعلیق درمی 2016
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حقوق بشر و انجمن دفاع از  لوبه و اتحادیه ـ شهر ویلنوو خواسته  :3بند 

مجموعه  761-1هراسی در فرانسه مبنی بر اعمال ماده حقوق بشر در برابر اسالم

  گردد. رد می ،قوانین دادرسی اداري

حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق بشر در برابر  رأي حاضر به اتحادیه :4بند 

  لوبه و وزیر کشور ابالغ خواهد شد. ـ هراسی در فرانسه، شهر ویلنوواسالم
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