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 بسن اهلل الرمحن الرحين

 

وَلَقَدْ كَرَّهْنَا بَنِي آدَمَ وَحَوَلْنَاهُنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُنْ هِنَ ))

 .((كَثِريٍ هِوَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا الطَّيِّبَاثِ وَفَضَّلْنَاهُنْ عَلَىٰ

 

 

 )صدق اهلل العظين(                                                            
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 االهداء

 اىدي ْتثي ىذا اىل .......

 مشعيت يف الظالـ وحلمي يف اليقظة وادلناـ 

 امي احلبيبة اىل رفيقيت يف اجلهد والسفر , وطبييب عند ادلرض والسهر 

 اىل من البسوين رداء العلم

 وسلحوين بالفكر ... وزينوين باحلياء 

 وىيئوين بالكفاء 

 اىل اساتذيت قسم القانوف 

 

 

 الباحث                                                            
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 شكر وتقدير

 

 

بعد اف اهنيت ْتثي اتقدـ ٓتالص شكري وتقديري اىل كل من ساعدين على ا٘تاـ ىذا البحث 

ىذه البحث واخص منهم بالذكر االستاذ اٛتد  وقد يل يد العوف وزودنا بادلعلومات الالزمة ال٘تاـ

فاضل الذي تكـر بقبوؿ االشراؼ على ىذا البحث وتوجيهاتو  السديدة وتصحيح ما ورد فيو 

 من ىفواف وخطأ.

 

 

 

 

 الباحث                                                            
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 ادلقدمة
يعتقد البعض اف الدولة كلمة تطلق على تنظيم سياسي مهما كانت صورتو , حضارية كانت او بدائية , لكن        

احلقيقة ىي اف اجلماعات البدائية ال يرقى تنظيمها اىل مستوى الدولة , الف الدولة ال تقـو اال حيث تكوف اجلماعة 
تقال عن اشخاص  احلكم الذين ؽلارسوف السلطة فيها كما اف السياسية قد وصلت اىل درجة التنظيم غلعل وجودىا مس

وجود الدولة القانونية مهما حيث اف وجدت الدولة وجدت حقوؽ االنساف وحرياتو واف انعدمت انعدـ وجود احلقوؽ 
وقراطي يف العصر واف وجود احلقوؽ واحلريات العامة اعلية بالغة تتمثل يف اهنا من بُت الركائز اليت يقـو عليها النظاـ الدؽل

احلايل حيث اف ىذه االخَتة تطورت بتطور االزماف ولوال االذىاف بسبب ثورة الشعوب على استبداد احلكاـ . فاعًتاؼ 
بالكرامة ادلتأصلة يف ٚتيع اعضاء االسرة البشرية واحلقوؽ ادلتساوية ثابتة ىو اساس احلرية والسالـ يف العامل الذي ال يكوف 

شئ واحد ىو احلقوؽ واحلريات حيث كاف لالسالـ فضل سبق يف اعالف واظهار احلقوؽ واحلريات  اال باعًتاؼ وضماف
قرف  19العامة بصفة عامة واعالف مبدأ ادلساواة يف احلقوؽ والتكاليف العامة ويف القرف السابع ادليالدي اي منذ اكثر من 

, وعلى الرغم من تبٍت بعض احلريات ودعت اىل ضماهنا من الزمن مث نادت اعالنات ودساتَت عدة اضلاء العامل باحلقوؽ و 
الدوؿ يف دساتَتىا حقوؽ االنساف , اال اف االنساف لقي الكثَت من انتهاكات احلقوؽ من قبل ابناء جنسو , والقى 

ة الكثَت من التمييز والعنصرية , فقد مت حرماف عدد كبَت من البشر  من ابسط حقوقهم , فقط الهنم من اصحاب البشر 
السوداء , حىت اهنم عوملوا عبيدا واماءا ودسيت كرامتهم باسم القوة والفطرية واجلربوت , وبقي ىذا احلاؿ قرونا عدة 
حىت مت االعالف العادلي حلقوؽ االنساف , ومت تأسيس مئات من اجلمعيات يف دوؿ العامل , واليت تعٌت بصوف حقوؽ 

, من قبل  =9<1دلي حلقوؽ االنساف يف العاشر من كانوف االوؿ من عاـ  وكرامة االنساف يف كل مكاف. مت االعالف العا
االمم ادلتحدة اليت اصدرت ىذه احلقوؽ على شكل وثيقة مكتوبة ومت تعميمها على ٚتيع دوؿ العامل و وتضمن ثالثُت 

اضر جرؽلة يعاقب مادة , ذكرت فيها حقوؽ االنساف بكافة تفاصيلها و حىت اصبح انتهاؾ حقوؽ االنساف يف الوقت احل
 عليها القانوف .
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ومن خالؿ قرائتنا للمراجع ادلتحصل عليها قمنا بتسطَت خطة سنقـو من خالذلا البحث عن موضوع  الدولة القانونية  
 وحقوؽ االنساف ىي :

 ادلبحث االوؿ : الدولة القانونية 

 ادلطلب االوؿ : مفهـو الدولة القانونية

 لة القانونيةادلطلب الثاين: عناصر الدو 

 ادلبحث الثاين : حقوؽ االنساف 

 ادلطلب االوؿ : مفهـو حقوؽ االنساف وانواعها

 ادلطلب الثاين : الضمانات الدستورية حلقوؽ االنساف
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 المبحث االول

 الدولة القانونية 

عامُت او خاصُت حلكم القانوف, و٘تلك  ىي الدولة اليت ؼلضع فيها ٚتيع االشخاص سواء كانوا طبيعيُت او معنويُت    
بيدىا سالحا قانونيا حلماية تلك االحكاـ كلما تعرضت للتجاوز او ادلخالفة بعكس الدولة البوليسية , حيث تكوف 

السلطة االدارية مطلقة احلرية يف اف تتخذ ٕتاه االفراد ما تراه ػلقق الغاية اليت تسعى اليها وفقا للظروؼ او ادلالبسات 
 ُت االوؿ مفهـو الدولة القانونية والثاين عناصر الدولة القانونية وضماناهتا .تناوؿ يف ىذا البحث ٔتطلب.سن

 المطلب االول

 مفهوم الدولة القانونية 

.ويتحقق خضوع الدولة للقانوف من خالؿ التزاـ السلطات العامة  يقصد بالدولة القانونية خضوع الدولة للقانوف       
القانوف , فالسلطة التشريعية وىي تضع القواعد القانونية ينبغي أال ٗتالف الدستور واال عدت ىذه  بأحكاـيف الدولة  

الطفى بدستوريتها اماـ احملكمة ادلختصة اذ يوجد يف بعض البلداف  ومنها العراؽ)دستور القواعد غَت دستورية , وؽلكن 
.وبالنسبة للسلطة القضائية يتطلب اف تأيت االحكاـ  وانُتزلكمة دستورية ٗتتصر بالفعل يف دستورية الق(:711عاـ

ذلا متفقة مع احكاـ القانوف وٓتالؼ ذلك يستطيع االفراد منازعة صحة ىذه االحكاـ  التابعةالصادرة من جعل القضاء 
طرا على حقوؽ . واخَتا بالنسبة للسلطة التنفيذية واليت تعد من اشد السلطات خ ادلعروفةبطريق او اكثر من طرؽ الطعن 

وحريات االفراد , ينبغي اف تأيت القرارات الصادرة منها متفقة مع احكاـ القانوف و اال اعدت غَت مشروع جديرا 
. وٕتدر االشارة اف مفهـو الدولة القانونية اكتسب اعلية استثنائية يف العصر احلديث , ذلك اف اجملتمعات يف باإللقاء

اليت يكوف ٔتقتضاىا احلاكم مفوضا من االلو ال من ٖتت مفهـو نظرية احلق االذلي القدـ عاشت ولفًتة طويلة من الز 
وذلك باعتمادىا  باألفرادفضال عن ذلك اف االدارة مقيدة يف نشاطها بالسعي خلدمة الصاحل العاـ  يسأؿ عما يفعل.

نونية اف ٗترج عن نطاؽ دائرة القانوف الوسائل ادلشروعة للوصوؿ لتلك الغاية . ومن مث ال تستطيع االدارة يف الدولة القا
القائم وتلـز االفراد بذلك بذريعة ٖتقيق الصاحل العاـ وىذا يعٍت اف االدارة يف دولة القانوف ملزمة اف يكوف كل تصرؼ من 

ف عدـ يف احًتاـ القواعد القانونية وعدـ سلالفتها ال لألخرينتصرفاهتا سنده القانوين ومن مث وجب عليها اف تكوف القدوة 
اليت  لدى الرأي العاـ . واذا كانت االدارة الواجهة صدورىاالتزامها ٔتا تقدـ يعرضها للمسالة القانونية فضال عن اىتزاز 

٘تثل الدولة يف تعاملها مع االفراد واليت قد تكوف اكثر اذليئات عرضو لالهتاـ ٔتخالفة القواعد القانونية وانتهاؾ حقوؽ 
القانوف واظلا يف الدولة القانونية  بأحكاـوحريات االفراد اال اف ذلك ال يعٍت اهنا اذليئة الوحيدة اليت يطلب منها التقيد 
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ت العامة يف الدولة باحًتاـ احكاـ القانوف ٔتا فيها السلطة التشريعية . وتعتقد اف قياـ الدولة غلب التزاـ كل السلطا
القانوف , اذ اف الًتبة  بأحكاـالقانونية يف النظم غَت الدؽلقراطية ليس من يسر ٖتقيقو, واف ادعى حكامها تقيدىم 

النظم الدؽلقراطية اليت يكوف فيها الشعب الكلمة العليا يف  اخلصبة اليت تنمو فيها بذرة الدولة القانونية ال توجد اال يف
شؤوف الدولة  بإدارةفما ىم اال وكالء  ينوبوف عن الشعب  السيادة,اما االشخاص الذين يعاشروف مظاىر  ميزاف السلطاف

نظمات ٓتصائص و٘تيز الدولة عن غَتىا من ادل.(1)الدستور ألحكاـولفًتة زلددة وىم مسؤولوف عن كل اعماذلم وقتها 
 ىي السيادة وصدى حريتها يف تعديل القوانُت اليت تضمها, ومن اىم خصائصها .....رئيسية لعل اعلها 

يعًتؼ الكثَت من الفقهاء اف الدولة تتمتع بالشخصية معنوية مستقلة , ٘تارس ٚتيع احلقوؽ  الشخصية ادلعنوية: -1
ادلمنوحة للشخص ادلعنوي لكن شخصيتها منفصلة ٘تاما عن شخصيات االفراد الذين ؽلارسوف السلطة واحلكم 

 :(7)ىو إتاىُتنتيجة ىذا اخلالؼ  للدولةفيها . ىذا دفع ببعض الفقهاء اىل انكار الشخصية ادلعنوية 
يقصد كمبدأ عاـ باالعًتاؼ بالشخصية القانونية القدرة على  : االعًتاؼ بالشخصية ادلعنوية للدولة ونتائجو - أ

اي القابلية اليت تؤىل الشخص الف يكوف طرفا اغلابيا او طرفا سلبيا  ,بااللتزاماتالتمتع باحلقوؽ والتحمل 
 .ادلساواة بُت الدوؿونتائجو دواـ الدولة ووحدهتا و  بشاف احلقوؽ.

يرى بعض الفقهاء والباحثُت اف الدولة ظاىرة اجتماعية موجوده على  انكار الشخصية ادلعنوية للدولة: - ب
بتطبيقها  ويوفضاساس االنقساـ للمجتمع على فئتُت حاكمة وزلكومة واف الذي يضع القوانُت ىو احلاكم 

 وتنفيذىا.

ما القانونية , شلا سبق يتضح انو  الشخصيةالقانونية االمرة , واف ال يتوافر ال واخروف يروف اف الدولة رلموعو من القواعد 
 (8)لنا البديل للشخصية ادلعنوية  يقدمواانصار ىذه النظرية اهنم مل  يؤخذ

 وىي من اىم خصائص الدولة اليت تنقسم اىل السيادة الداخلية والسيادة اخلارجية , فالسيادة الداخلية السيادة: -7
تتمتع السلطة بالشرعية من خالؿ االنتخاب ادلباشر ذلذه السلطة من قبل الشعب ؤتا ؽلثلو من تفويض عاـ من 

 خالؿ رأي االغلبية الشعبية او الربدلانية وىذه السلطة 

                                                           

 :19بغداد ,شارع ادلتنيب عمارة الكاىاجي , ص-, مكتبة السنهوري  1طبعو  ,السياسية األنظمةٛتيد حنوف خالد ,  د.( 1)
 القضائي السوريُت منشورات اجلليب,حساف ىندي , احلماية اجلزائية لالتفاقيات الدولية االنسانية يف اطار التشريع واالجهاد  د.( 2)

 9<,ص=<<1دمشق, ,1ط
احلماية اجلنائية حلقوؽ االنساف , دراسة مقارنة يف ضوء احكاـ الشريعة االسالمية وادلبادئ الدستورية وادلواثيق  فَتي الكباش, د. اٛتد (3)

 89,ص7117دار اجلامعُت,القاىرة, الدولية,
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 ٘تثل اذلـر السيادي دلثلث السلطة ادلتمثل بقاعديتو السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

والفكرة اليت تضع السلطة فوؽ ارادة االفراد من خالؿ اختيارىم وتفويضهم ذلذه السلطة ٘تثيلها ٔتا  والسيادة ىي التعبَت
 تقتضيهايعٍت اقرارىم بادلوافقة على اف تكوف الدولة شلثال ذلم ووكيال عن ارادهتم السياسية والقانونية, والتفرد بالقرارات اليت 

عدـ سيطرة حكومة او سلطة خارجية على السلطة احمللية اي عدـ خضوع أما السيادة اخلارجية فتعٍت  احلياة العامة.
اضافة اىل انطباؽ قواعد القانوف الدويل  ارادهتا اىل اي ارادة خارجية و٘تتصها باستقاللية قرارىا السياسي والقانوف الوطٍت,

من عمـو الشعب لتمثيلهم ْتجة وفكرة السيادة فكرة قانونية تتصف هبا السلطة السياسية , يتم تفويض افراد  عليها,
العقد االجتماعي , حىت يتم تفويض ىذه اجملموعة من االفراد صالحياتو مطلقة او زلدده تبعا للظروؼ ورغبة الشعب 
,والشعب ىو الذي ؽللك السيادة اصال ويفوض بعض صالحياتو اىل ىذه اجملموعة ,لتمثيلو ضمن صيغة قانونية وفقا 

او وفقا لتخويل الربدلاف ادلنتخب او اية صيغة شرعية اخرى .واتفق الفقهاء يف القانوف  النتخابات عامة او زلدده
الدستوري اف االمة ىي صاحبة االرادة الشعبية وىي مصدر السلطات وىي اليت ٗتوؿ او ٘تنح اذليئة السياسية بعض او  

 (1)واليت ينص عليها الدستور كل من التصرفات اليت ؽلتلكها

قانوف :دولة القانوف ىي الدولة اليت ٗتضع ٚتيع اوجو نشاطها للقانوف سواء يف التشريع او خضوع الدولة لل -8
 التنفيذ او القضاء....

ىو خضوع ٚتيع نشاطها للقواعد القانونية اي عدـ الزاـ االفراد  ؽليز الدولة القانونية عن غَتىا من الدوؿ, واف اىم ما
 اساسية حىت ال ؼلرؽ ىذا ادلبدأ, اعلها : ضماناتانونية كي اف تتوفر ولكي تقـو الدولة الق خارج القانوف. بشيء

 احًتاـ مبدأ سيادة القانوف                   تطبيق مبدأ الفصل بُت السلطات       وجود الدستور          

باحلقوؽ واحلريات العامة ,واخَتا تنظيم رقابة قضائية  االعًتاؼتدريج القواعد القانونية                   
 واستقالذلا..........

 

 

 

                                                           

,  ارثر( 1) ,بيت احلكمة ,بغداد, ,1ط,جناف سكر  وتقدًن د. رياض القيسي , مراجعة ترٚتة د. القانوف الدويل,الوجيز يف تأريخ  توسيـو
 .<:, ص ;711
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 المطلب الثاني

 عناصر الدولة القانونية وضماناتها 

 الفرع االول

 عناصر الدولة القانونية 
 ٔتا يأيت: ينبغي لتحقيق نظاـ الدولة القانونية توافر عناصر وضمانات متنوعة ,ؽلكن اٚتاذلا    

يعد وجود الدستور ٔتثابة التشريع االساسي للدولة القانونية وىو الضمانة االوىل ٓتضوع الدولة  الدستور:وجود  -1
يقيم السلطة فيها ,ويؤسس وجودىا القانوين, كما ػليط نشاطها باطار قانوين ال ؽلكنها احلياد  ألنوللقانوف , 

اذليئة التنفيذية ,واذليئة  ولة :اذليئة التشريعية,واف وجود الدستور يعٍت تقييد السلطات ادلنشأة يف الد ,عنو 
 .(1)ىيئات تابعة للسلطة التأسيسية وألهناوالف الدستور ىو الذي انشأىا ونظمها وبُت اختصاصاهتا  القضائية,

انواع وسائل واليات الرقابة على دستورية القوانُت ,وما لذلك من اعلية بالغة يف مراقبة مدى كما ٖتدد الدساتَت نفسها 
احملكمة العليا للواليات ادلتحدة ,دورا بارزا يف الوقوؼ بوجو  ؿ ادلت . وعلى سبيل ادلثا بأحكامهاتقيد سلطات الدولة 

 (7)يتعلق ْتقوؽ وحريات االفراد وال سيما ما  الدستور تقـو بو السلطات التشريعية والتنفيذية ألحكاـاي خرؽ 

وىكذا يؤدي وجود الدستور اىل تقييد السلطات العامة, وؽلنع احلكاـ من تعدي حدود اختصاصهم, والف الدستور امسى 
واذا كاف البعض يرى اف وجود الدستور ال يرتبط بقياـ  منهم , فهو ػلدد طريقة اختيارىم , وؽلنحهم الصفة الشرعية.

 كم الدؽلقراطي, الف لكل نظاـ سياسي يف الوقت احلاضر دستوره اخلاص بو بغض النظر عن شكل ذلك النظاـ احل

و وىذا صحيح لكن ليس كل دستور يعترب ضمانو من ضمانات الدولة القانونية الف الدستور الذي يرقى ذلذه الصفة ىو 
 (8)فيو حقوؽ وحريات االفراد وكذلك وسائل ٛتايتهاالدستور الذي يكوف مصدره الشعب وليس احلاكم , والذي ٖتدد 

 خضوع االدارة للقانوف: -7

يعٍت خضوع االدارة للقانوف او مبدأ سيادة القانوف , عدـ جواز اٗتاذ االدارة اي قرار اداري او عمل مادي اال    
 ومرد ذلك اىل امرين: ٔتقتضى القانوف او تنفيذا لو.

                                                           

 1=1,ص 7117اٛتد خَتي الكباش ,مصدر سابق , د. (1)
 :;,ص <><1دار الفكر اجلامعي ,القاىرة, ,9;ط , القانوف الدويل العاـ يف السلم واحلرب الشافعي زلمد بشَت, د. (7)
  <19( د. ٛتيد حنوف خالد , مصدر سابق , ص 8)
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الدولة للقانوف يلـز اف تكوف االجراءات الفردية اليت تتخذىا السلطات العامة  االوؿ ىو انو حىت يتحقق مبدأ خضوع
واالمر الثاين ىو اف القانوف يف الدولة  فيها منفذه لقواعد عامة رلردة وموضوعية سلف ,وبذلك تسود العدالة وادلساواة.
الدارة للقانوف ػلقق لتلك اذليئة ادلنتخبة الدمقراطية يصدر عن ىيئة منتخبة ٘تثل الشعب و٘تارس السيادة بامسو .وخضوع ا

متعددة ومتشعبة انسجاما مع  التطور الذي حلق  بأعماؿوتقـو االدارة يف الدولة ادلعاصرة .(1)اذليمنة على تصرفات االدارة
وظيفة الدولة حيث كانت مهاـ الدولة يف السابق تنحصر بتوفَت االمن الداخلي واخلارجي للمواطنُت ) الدولة احلارسة ( 

 اف تقـو بتوفَت اخلدمات ادلختلفة للمواطنُت ويف كافة رما ذكولكن تطور دور الدولة  حيث يطلي منها اضافة اىل 
رلاالت احلياة . واالدارة عندما تقـو بذلك قد تتجاوز على حقوؽ االفراد او حرياهتم , ومن اجل ذلك ال بد من خضوع 

 (7)القانوف او تنفيذا لو  ٔتقتضىاو تقـو بعمل مادي اال انشطتها للقانوف , فال غلوز ذلا اف تتخذ قرار اداريا 

وىذا ىو مبدأ ادلشروعية اي اف تكوف ٚتيع تصرفات االدارة يف حدود القانوف ويًتتب على سلالفة االدارة ذلذا ادلبدأ 
. , اال انو غلب اثبات ىذا البطالف بواسطة سلطة منحها القانوف ىذا احلق ( 8)بطالف التصرؼ الذي خالفت بو القانوف 

االدارية والرقابة القضائية . ونظرا لالنتقادات اليت وجهت للرقابة االدارية ومن ويف التطبيق يالحظ وجود صورتُت , الرقابة 
اعلها اف فصل االدارة يف النزاع بينها وبُت االفراد بضعف الثقة يف نفوس االفراد , الف من مقتضيات العدالة اال يكوف 

ة وحدىا اليت ٖتقق ضمانة حقيقية حلماية ع لدى الفقو باف الرقابة القضائياحلكم خصما يف النزاع , لذلك نالك اٚتا 
السلطة التنفيذية  وباألخصٕتاه السلطات االخرى  واحلصانةاذا ٖتقق للقضاء االستقالؿ    االفراد من عسف االدارة  ,

. وال فرؽ باف يقـو هبذه الرقابة القضاء العادي او القضاء ادلتخصص ) القضاء االداري( . الف اذلدؼ من ذلك خضوع 
 الدولة للرقابة القضائية من اجل قياـ دولة القانوف. نشاط

 تدرج القواعد القانونية : -8

النمساوية وخاصة من قبل الفقيو كلسن والفقيو مَتكل  الدراسةمن  جاءتكانت نظرية تدرج القواعد القانونية قد      
,حيث تؤكد على اف القواعد القانونية اليت يتكوف منها النظاـ  القانوين يف الدولة ترتبط ببعضها ارتباطا تسلسليا ,ٔتعٌت 

ضها امسى مرتبة من بع علية , بل تندرج فيما بينها شلا غلاهنا ليست ٚتيعها يف مرتبة واحدة من القوة والقيمة القانون

                                                           

 9;,ص 1><1,مطبعة العاين ,بغداد . 1د. عبداحلسُت القطيفي, القانوف الدويل العاـ,ج( 1)
 . :>1, ص  1><1يوليو وتطور الفكر الثوري يف مصر , دار النهظة العربية ,  78د. ثروت بدوي , ثورة   (7)
 . <, ص  ;><1, القضاء االداري , دار الفكر العريب , القاىرة  ( د. سليماف الطماوي8)
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(اليت اللوائح)مث القواعد القانونية العامة ,مث القواعد التشريعية العادية, .فنجد يف قيمتها القواعد الدستورية البعض االخر
 .(1)من سلطة ادارية دنيا تصدرىا السلطات االدارية , مث تصل اىل القاعدة الفردية , اي القرار الفردي الصادر

 درج القواعد القانونية ,وجود اخضاع القاعدة االدىن اىل القاعدة االمسى من حيث الشكل وادلوضوع.ويًتتب على مبدأ ت

واف العمل ادلادي التنفيذي نفسو لن  كما اف القرار الفردي ال بد واف يكوف تطبيقا لقاعدة عامة رلردة موضوعية سلفا.
 .الفردية يكوف اال تنفيذا للقرار ادلطبق للقواعد العامة  على احلالة

 

 

 ٛتاية احلقوؽ واحلريات الفردية: -9

ىو تأمُت احلماية حلقوؽ وحريات االفراد قد تعسف يف احلقيقة اف اذلدؼ الرئيسي من اخضاع الدولة للقانوف       
ولذلك انو يفًتض يف دولة القانوف ضماف حقوؽ وحريات االفراد ولذلك صلد اغلب الدساتَت احلديثة السلطات العامة .
ىذه احلقوؽ واحلريات . ىذه احلقوؽ واحلريات تشكل قيدا على سلطة الدولة , مل تقف الدوؿ  أكفالوللدوؿ تنص على 

, واظلا تقـو ىذه الدوؿ بالتدخل االغلايب لكفالتها  احلديثة تقف سلبيا ٕتاىها  كما كاف ينادي اصحاب ادلذىب الليربايل
يعرؼ باسم وضماف شلارستها . فالدوؿ احلديثة ملزمة بالعمل على كفالة وتنمية احلقوؽ واحلريات اجلديدة وخاصة ما 

 .(7)واالقتصادية  احلقوؽ االجتماعية

 استقالؿ القضاء : -:

تباين اراء الفقهاء وادلفكرين يف مسألة استقالؿ القضاء وىل يشكل القضاء سلطة ثالثة يف الدولة ؟ اـ ىو تابع   
السلطتُت التنفيذية والتشريعية  ؟ وقد الحظنا اف الرأي الراجح يتجو اىل اعتبار القضاء سلطة مستقلة وىذا  ألحدى

القضاء ؟ قد يعتقد البعض اف ادلقصود بذلك ىو دأ استقالؿ ما ينصو معظم الدساتَت احلديثة حيث تؤكد على مب
انعزاؿ السلطة القضائية عن السلطات االخرى وعدـ وجود عالقة بينهما وبُت تلك السلطات , وىذه الفهم غَت 

سليم  وال يتفق مع الواقع  , الف عمل السلطات  يكمل بعضو البعض االخر , فاذا كانت السلطة التشريعية  تسن 
وانُت والسلطة التنفيذية تنفذىا فال مناص  من وجود سلطة قضائية تطبق تلك التشريعات  عند فض ادلنازعات الق

                                                           

اسس التنظيم السياسي للدولة واحلكومة ,احلقوؽ احلريات )االسكندرية, الدار -عبد الغٍت  بسيوين, النظم السياسية( 1)
 . 9=(,ص:=<1اجلامعية,

(7) www.startimes.com 



14 
 

عن ملزمة للجميع ويالحظ اف اعضاء السلطة القضائية قد يتولوف مراكزىم  بُت االفراد , واصدار احكاـ قضائية
ػلددىا القانوف .  وضوابط إلجراءاتاه الغالب( وفقا طريق االنتخاب او يعينوف من قبل السلطة التنفيذية )وىو االٕت

وتأسيسا على ذلك من الصعب القوؿ بانعزاؿ السلطات عن بعضها البعض ومن مث تأسيس استقالؿ القضاء على 
ذلك . ونعتقد اف ادلقصود باستقالؿ القضاء  او مباشرتو لوظيفة دوف تدخل من السلطات االخرى بشكل مباشر 

ء  لوحده بالفصل يف ادلنازعات بُت االفراد ببعضهم مع او غَت مباشر , ويتحقق من ذلك من خالؿ قياـ القضا
القضاء او ٘تارس  بأعماؿجهة يف الدولة اف تتدخل  أليةالبعض االخر او بُت االفراد وىيئات الدولة . وال غلوز 

فرد الضغط عليو من اجل اصدار قرارات تؤذي الضمَت االنساين وتشوه مبادئ العدالة . ويرتبط ٔتا تقدـ اال ػلاكم ال
اال اماـ القضاء الطبيعي ) العادي ( واالبتعاد عن احملاكم اخلاصة واالستثنائية اليت تتناقض مع دولة القانوف ولغرض 

من اختصاص جهة قضائية مع منح القاضي  موعزذلتعزيز استقالؿ القضاء غلب اف تكوف مسألة تأديب القضاة 
س القضاء االعلى من بُت القضاء فقط وعدـ اناطة رئاسة رللضمانات كافية للدفاع عن نفسو .ويعتقد اف تشكيل 

 (1)ىذا اجمللس برئيس الدولة  يعزز من استقالؿ القضاء , ومن االفضل تسند مهمة رئاسة ىذا اجمللس للقضاء نفسو 

 الفرع الثاني 

 ضمانات الدولة القانونية 
 تكمن ضمانات الدولة القانونية ٔتا يأيت :    

 والفصل بينها:توزيع السلطات  -1

يؤدي اىل صيانة حقوؽ االنساف وحرياتو ويشمل على منع التعدي  ألنوينطوي مبدأ توزيع السلطات على اعلية كبَتة ,   
 عليها واالستبداد بالسلطة ,ويسمح بكفالة احًتاـ القوانُت وحسن تطبيقها.

اضافة دلا تقدـ فأف الفصل بُت السلطات  واحدة,كما يؤدي ىذا ادلبدأ اىل عدـ اجتماع وظيفي التشريع والتنفيذ يف ىيئة 
عضويا او شكليا , يؤدي اىل ٗتصيص ىيئة مستقلة لكل وظيفة من وظائف الدولة ,فتكوف ىنالك ىيئة خاصة بالتشريع 
وىيئة مستقلة لكل وظيفة من وظائف الدولة , فتكوف ىنالك ىيئة خاصة بالتشريع , وىيئة خاصة للتنفيذ وىيئة خاصة 

اختصاصات زلددة دستوريا ال ؽلكنها ٕتاوزىا والتصدي على اختصاصات  لكل ىيئةوعند ٖتقيق ذلك يصبح  .للقضاء
 .(7)اذليئات االخرى فكل سلطة ٖتد من السلطة االخرى وتراقبها

 تنظيم رقابة قضائية على اعماؿ السلطة العامة : -7

                                                           

 1:1( د. ٛتيد حنوف خالد , مصدر سابق , ص 1)
 .7=,ص9<<1مركز دراسات الوحدة العربية , بَتوت , , 1ط , مدخل اىل وعي حقوقي حقوؽ االنساف, امَت موسى, د. (7)
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خالؿ بعض النصوص القاصرة او بعض اف تقر ذلا ىذه الصفة نظريا ومن ال يكفي لبناء دولة القانوف 
, واظلا غلب اف تكوف ىنالك  وسيلة اكثر قدرة على ٛتاية ىذا ادلفهـو , ولقد استقر الرأي عند  االجراءات

اغلب فقهاء القانوف على اف ىذه الوسيلة اظلا ىي اعطاء الوالية الكاملة للسلطة القضائية للنظر يف ٚتيع 
عندما ٕتنح احلاجات العامة واالساسية للمجتمع  بإشباعالدارة ٔتناسبة قيامها ادلنازعات ادلثارة على اعماؿ ا

 االدارة عن جادة الطريق واالضلراؼ بنشاطها 
ذلا وعدـ التمسك احلريف ٔتفهـو سيادة القانوف . ال اف تًتؾ االدارة بدوف رادع  ادلرسومةواالبتعاد عن االىداؼ 

لفتها للهدؼ الذي وجدت من اجلو . واف الرقابة القضائية اليت يتوالىا  ومراقبة تقرير جزاءات مناسبة  عند سلا
الدارة حلكم القانوف ا إلخضاعقيقية والفعالة احلقيقية والفعالة احلاكم ٔتختلف درجاهتا وانواعها تعد  الضمانة احل

ومن اىم الوسائل شروعية , وىي تبعا لذلك تعد من اىم ضمانات ٖتقيق نظاـ دولة القانوف ادلوضماف مبدأ 
انتهكتها االدارة وكذلك تعد ضمانة حلماية احلريات  اسًتجاع حقوقو واسرىا للمواطن واليت تكفل لو ومن خالذلا

اىل القضاء طالبا االنصاؼ واحلماية من جور العامة من تعسف رجاؿ االدارة , كل ذلك عندما يلوذ ادلواطن 
ارىا ال بد اف يتوفر يف تنظيمها كل مقومات وضمانات السلطة .ولكي تؤدي الرقابة القضائية ٙت(1)االدارة 

التنفيذية , ولعل من اىم تلك الضمانات ىو االستقالؿ التاـ والكامل للسلطة القضائية عن اعماؿ السلطات 
االخرى .كل ذلك يتم من خالؿ وضع اليات صارمة الختيار القضاة االكفاء ووضع  قانوف مستقل ينظم 

التطبيق  لقضائية تنظيما ىرميا وػلدد صالحياهتم والسلم الوظيفي ذلم وانواع العقوبات الواجبةاعماؿ السلطة ا
عند سلافتهم االمانة  ادللقاة على عاتقهم . وٗتتلف االنظمة القضائية يف كيفية شلارسة ىذه الرقابة  , ففي الدوؿ 

, استنادا اىل اف النظاـ القضائي موحد , العادي الرقابة على اعماؿ االدارة  االنكلوسكسونية يباشر القضاء
وبالتايل ال توجد قواعد ادارية خاصة  تطبق على اعماؿ االدارة . واظلا ٗتضع تلك االعماؿ لقواعد القانوف 
اخلاص , بينما الدوؿ اليت تأخذ بنظاـ القضاء ادلزدوج , اي وجود قضاء اداري مستقل اىل جانب القضاء 

.وقد اثبتت التجارب اف (7)االداري سلطة الرقابة القضائية على اعماؿ االدارة  ءالعادي , فقد اناط بالقضا
القضاء االداري ىو السند احلقيقي حلماية احلقوؽ واحلريات العامة من تعسف االدارة, وتشمل واليتو كل من 

(8) 

                                                           

 . 71د. سعد عصفور , و د. محسن خلٌل , القضاء االداري , منشاة المعارف , االسكندرٌة , سنة النشر )بدون( , ص  (1)

و د .عصام عبد ,  25, ص1986,دار الفكر العربً , القاهرة , 6ط –قضاء االلغاء –,القضاء االداري ,الكتاب االول  د. سلٌمان محمد الطماوي (7)

العددان االول والثانً  الوهاب البرزنجً , الرقابة القضائٌة على اعمال االدارة فً العراق وافاق تطورها ,مجلة العلوم القانونٌة والسٌاسٌة ,المجلد الرابع ,
 .165-164, ص1985, 

 . 18-15, ص 1987دلر الفكر العربً , القاهرة , -قضاء التأدٌب-د. سلٌمان محمد الطماوي , القضاء االداري , الكتاب الثالث (8)
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او ابطاذلا  بإلغائهاقضاء االلغاء : ويقصد بو القضاء ادلنوط بو ػلث مشروعية القرارات االدارية واحلكم  - أ
 اذا ما ثبت سلالفتا للقانوف.

يقتصر على ْتث مشروعية القرارات االدارية , واظلا تشمل واليتو تعديل  : وىو الالقضاء الكامل  - ب
 ادلخالف للقانوف واحلكم بالتعويض عن االضرار الناٚتة عنو.

 ى القانوف .قضاء العقاب : وتشمل واليتو سلطة توقيع العقاب على اخلارجُت عل    - ت
                                                                                                                        قضاء التفسَت : ويقتصر على رلرد تفسَت القرار االداري وبياف معناه. - ث

 تطبيق النظاـ الدمقراطي: -8

يشكل النظاـ الدؽلقراطي ضمانة من ضمانات الدولة القانونية ,وغيابو يعٍت غياهبا , ومن دونو ال ؽلكن توقع استمرارىا    
 منها وحىت الغائها بصورة تامة. واالنتقاض.حيث يقـو الشعب ٔتنع احلكاـ من االنقضاض على عناصر الدولة القانونية 

قراطية يف احلد من سلالفة احلكاـ للقواعد القانونية دلا لوسائلو ادلتنوعة كالصحافة وتربز قوة الرأي العاـ يف اطار الدؽل اذ
واالذاعة والتلفزيوف من تأثَت كبَت على توجهات احملكومُت وعلى سلوؾ احلكاـ ومن مث الدفع ٔتطالبة زلاسبة احلكاـ يف 

 (1)حالة عدـ احًتامهم للمبادئ اليت تقـو عليها دولة القانوف

 النظاـ الدؽلقراطي وما يتضمنو من حق احملكومُت يف اختيار احلكاـ للقانوف ونزوذلم  على احكامو .ينطوي  

 كفالة حق التقاضي: -9
ويراد بو حق االفراد يف اللجوء اىل القضاء فيما يدعونو من حقوؽ . وىو من احلقوؽ العامة اليت تنص عليها 
معظم الدساتَت دوف تقييد او تنظيم ومن مث غلوز للمشروع اف يتناولو بالتنظيم او التقييد , اذ اف سلطتو يف ذلك 

حلق او يقيده كاف ذلك عمال غَت دستوري وقد سلطة مقيدة فاذا جاوز اختصاصو واصدر تشريعا ينظم ىذا ا
النص يف القوانُت على ٖتصُت اي عمل او قرار اداري من إتهت بعض الدساتَت اىل النص صراحو على حظر 

حيث نصت ادلادة الثامنة والستوف على اف  1><1رقابة القضاء , وىذا ما اخذ بو الدستور ادلصري لسنة 
كافة , ولكل مواطن حق االلتجاء اىل قاضيو الطبيعي وتكفل الدولة التقاضي حق مصوف ومكفوؿ للناس  

 1><1تقريب جهات القضاء من ادلتقاضُت وسرعة الفصل يف القضايا . اما يف العراؽ فيالحظ اف دستور 
ذلك  بأحكاـادللغي كاف ينص على اف حق التقاضي مكفوؿ جلميع ادلواطنُت . اال اف الفئات احلاكمة مل تتقيد 

واصدرت قوانُت وقرارات للقانوف ٘تنع احملاكم من مساع بعض الدعاوي ومن مث حرماف ادلواطن من حق النص 
 .(7)التقاضي الذي كفلو الدستور 

                                                           

 ( احملامي باسيل يوسف , سيادة الدوؿ يف ضوء احلماية الدولية  حلقوؽ االنساف ,مركز االمارات للبحوث والدراسات االسًتاتيجية ,1)
 7>, ص7111ابو ظيب , ,,  1ط
 وما بعدىا  817, ص  9><1عربية , القاىرة , ( د. فؤاد العطار , النظم السياسية والقانوف الدستوري , دار النهضة ال7)
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 الرأي العاـ : -:
ها ضمانات سيئة تتباين يف تأثَتىا من اجل توفَت اعليتتبقى الضمانات الوضعية اليت سبق االشارة ذلا رغم 

دفع البعض للبحث عن وسيلة احدى واقوى , فوجد ضالتو يف الرأي  القانوف . وىذا مااحلماية الكافية  لدولة 
العاـ باعتباره من اصلح اليت ٖتد من سلالفة احلكاـ لقواعد القانوف يف النظم الدؽلقراطية. ولذلك ذىب الكاتب 

)يقف الرأي العاـ يف الواليات ادلتحدة االمَتكية شاسلا متعاليا فوؽ  اىل القوؿ السياسي الربيطاين)جيمس برايس(
اجلمهورية وحكاـ الواليات وفوؽ رللس الكونغرس واجملالس التشريعية للواليات. وفوؽ ادلؤ٘ترات   رؤساءىامات 

دـ امامو رعبا واجلهاز احلزيب الواسع العظيم , اف يقف باعتباره ادلصدر االعظم للسلطة والسيد الذي يرٕتف اخل
وىلعا(. وىناؾ شبو اٚتاع  يف الدوؿ الدؽلقراطية على اعتبار الرأي العاـ قوة ىائلة من قوى الدؽلوقراطية ولذلك 

يف تلك الدوؿ تبذؿ قصارى جهدىا وتنفق مئات ادلاليُت من الدوالرات على يالحظ اف اجلماعات السياسية 
.ولعل من اىم الوسائل اليت تعرب (1)العاـ اىل االٕتاه الذي تريده وسائل االعالـ من اجل النجاح يف توجيو الرأي 

 ألجهزةعن الرأي العاـ الصحافة واالذاعة والتلفزيوف . وىذه الوسائل ال ؽلكن اف تكوف حرة اذا كانت خاضعة 
 ستكوف يوما للحكاـ وال تعكس توجهات الرأي وكذلك ال تكوف الوسائل حرة اذا كانت خاضعة ألهناالسلطة 

 . ومن اجل ذلك غلب تنظيم مباشرة ىذه الوسائل(7)دلؤسسات اقتصادية تعرب عنها وال تعرب عن ٚتاىَت الناس 
وجعلها يف متناوؿ ادلنظمات السياسية ومنظمات اجملتمع ادلدين وابعادىا عن احتكار الدولة ,حينئذ  سيكوف 

كاـ يف حالة عدـ احًتامهم للمبادئ اليت تقـو لدينا اراء متعددة يف تشكيل الرأي العاـ وتدفعو اىل زلاسبة احل
 عليها دولة القانوف.

 
 
 
 
 
 

                                                           

, د. ػلِت اجلمل , االنظمة  8:1-:=1, ص  9;<1( د. اوسنت رين , سياسة احلكم , ترٚتة د. حسن علي الذنوف ,  بغداد 1)
وما بعدىا . د. نعيم عطية , النظرية  العامة للحريات الفردية , القاىرة  <18,  <;<1دلعاصرة , دار النهضة العربية , بَتوت , السياسية ا

 وما بعدىا . :=7ص  :;<1
 197د. ػلِت اجلمل , مصدر السابق , ص ( 7)
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 المبحث الثاني
 حقوق االنسان

حقوؽ االنساف ىي رلموعة من القواعد القانونية وادلبادئ االساسية للقانوف تشكل واقعا سياسيا واجتماعيا 
مع مقتضيات العدالة والوجداف السليم وقانونيا يهدؼ اىل تثبيت دعائم احلياة االساسية على اسس تتوافق 

وىي قواعد  ٘تثل يف رلموعها نظاما للحق والعدؿ وادلساواة يف اجملتمع االنساين . سنتناوؿ يف ىذا ادلبحث 
 ٔتطلبُت االوؿ مفهـو حقوؽ االنساف والثاين الضمانات الدستورية حلقوؽ االنساف.

 المطلب االول 
 مفهوم حقوق االنسان. 

 الفرع االول 
 مفهوم حقوق االنسان  

عرؼ مصطلح حقوؽ االنساف يف القرف الثامن عشر , اذ مل يتم تداولو قبل ذلك ويعود الفضل يف ظهوره بشكل      
عقب الثورة الفرنسية اليت اطاحت  <=>1اىل االعالف الفرنسي حلقوؽ االنساف وادلواطن الصادر سنة   واضح و صريح

بنظاـ حكم  اهتم بالطغياف واالستبداد وكاف لعبارة حقوؽ االنساف اليت تكرر استخدامها يف االعالف اثر عميق يف نفوس 
تها يف القارة االوربية اوال ومن مث يف كل قارات العامل االفراد . شلا ادى اىل تلقفها من الشعوب االخرى , اذ ذاع صي

االخرى . وقد ارتبط مفهـو حقوؽ االنساف يف بادئ االمر بنظرية القانوف الطبيعي واليت ترى اصحاهبا اف لإلنساف حقوقا 
النساف وىدفها ضماف  ثابتة وطبيعية تثبت لو منذ تأريخ ميالده وتقرر لو لكونو انسانا وىي قيمة عليا تتبع من انسانية ا

كرامتو .ويتبٌت انصار نظرية احلقوؽ الفردية ىذا ادلفهـو وقالوا بوجود حقوؽ طبيعية كاف الفرد يتمتع هبا قبل قياـ السلطة 
, واف اساس وجود السلطة ىو ٛتاية ىذه احلقوؽ وازالة ما ػلدث بُت االفراد من  منازعات عند شلارستهم حلقوقهم , 

ارب الذي ينجم من جراء استخداـ تلك احلقوؽ اليت يأيت يف مقدمتها حقي ادلساوة ادلدنية واحلرية ومن التعارض والتض
الفردية . ومن مث ال غلوز للسلطة اف تتعرض ذلذه احلقوؽ ال سيما اف االفراد مل يتنازلوا عن كل حقوقهم للدولة , واظلا 

ىذا ادلفهـو بقولو )  <=>1تبٌت اعالف احلقوؽ الفرنسي لسنة تنازعوا عن القدر الضروري الذي يستلزمهم قياـ الدولة . و 
يولد االفراد ويعيشوف احرارا ويتساووف يف احلقوؽ (. ىذا ويالحظ اف مفهـو حقوؽ االنساف ارتبط دائما بفكر سياسي 

, فقد يتسع يف متغَت ومن مث فأنو يف حالة تطور مستمر , ويتباين من رلتمع ألخر تبعا لطبيعة النظاـ السياسي القائم
دولة ما ويضيق يف اخرى , لذلك ؽلكن القوؿ اف مرجعية ذلك ادلفهـو تقود اىل رلموعة االعالنات وادلواثيق الدولية 

 .(1)حقوؽ االنساف واالقليمية اليت تناولت 
 

                                                           

,  7117عمارة الكاىو جي,  –شارع ادلتنيب  –بغداد  –مكتبة السنهوري  ,1ط ,  د. ٛتيد حنوف خالد , حقوؽ االنساف (1)
 71-<1ص 
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ا ٗتوؿ الفرد ومن خالؿ تلك االعالنات وادلواثيق ادلتعاقبة تستطيع القوؿ اف مفهـو حقوؽ االنساف يتسع ليشمل حقوق 
اف ينهج سلوكا معنيا يف مواجهة الدولة وىنا ما يتمثل باحلقوؽ ادلدنية والسياسية , وىو ما يطلق عليو اجليل االوؿ , 
وفضال عن حقوؽ اخرى ٗتوؿ صاحبها احلق يف اقتضاء خدمة اساسية من الدولة تلتـز الدولة بتمكينو منها , وتتمثل يف 

 .(1)عية والثقافية, وىو ما يطلق عليو  اجليل الثاين حلقوؽ االنساف احلقوؽ االقتصادية و االجتما
 الفرع الثاني 

 انواع حقوق االنسان 

تنعكس صورة الدولة القانونية او شرعية الدولة ٔتدى التزامها بالدستور والقوانُت االساسية النافذ واليت ال بد من اف    
تكوف متضمنو جملموعو من احلقوؽ واحلريات االساسية لألفراد مع ضماف احًتاـ ىذه احلقوؽ واحلريات . فال جدوى من 

كوف ىنالك احًتاـ وتطبيق فعلي ذلا , لذلك صلد اليـو اغلب الدساتَت اليت النص على ىذه احلقوؽ واحلريات دوف اف ي
تنص على العديد من احلقوؽ واحلريات الفردية ادلكفولة ٔتوجب احكامها اليت تضع يف نفس الوقت الية عمل قانونية 

خالؿ التطبيق الفعلي ذلا  تضمن احًتاـ ىذه احلقوؽ وٖتويل ىذه النصوص القانونية اىل ترٚتة واقعية فعلية  صداىا من
( ونبُت ما تضمنو من حقوؽ وحريات :711على ارض الواقع . كمثاؿ على ىذه الدساتَت نأخذ الدستور العراقي  ) 

 اساسية لألفراد .

 احلقوؽ ادلدنية اوال: 

ن واحلرية وحيث ( , فادلشروع يف ىذه ادلادة ٚتع بُت  احلق يف احلياة واالم :1احلق يف احلياة واالمن واحلرية ) ـ -1
تضمن ادلادة ادلذكورة اف ) لكل فرد احلق يف احلياة واالمن واحلرية , وال غلوز احلرماف  من ىذه احلقوؽ او 
تقييدىا اال وفقا للقانوف , وبناء على قرار صادر من جهة قضائية سلتصة (. وهبذا يكوف ادلشروع الدستوري 

 .(7)دولية واالقليمية ادلهتمة حلقوؽ االنساف على تقرير ىذا احلق  العراقي قد حذا حذوا ادلواثيق واالعالنات ال
/ اوال وثانيا ( من الدستور العراقي  >1حق اخلصوصية الشخصية وحرمة ادلسكن , اليت وردت يف ادلادة )   -2

وحرمة ادلسكن , تعٍت عدـ جواز اقتحاـ ادلسكن او تفتيشو اال وفقا لالجراءات واالحواؿ اليت ينص عليها 
وسواء اكاف ملك او اغلار فهو ادلكاف الطبيعي الذي يشعر فيو االنساف  القانوف سوآءا كاف ادلكفوؿ دائما

بالراحة والسكينة والطمأنينة وعليو فهو يبقى بعيدا عن تطفل االخرين فال ّتوز دخولو اال بعد االستئذاف . لذا 

                                                           

 مصدر سابق .د. ٛتيد حنوف خالد , (1)
 . 8:, ص  7111د. سحر صليب , التنظيم الدستوري لضمانات حقوؽ االنساف وحرياتو , مطابع شتات مصر ,  (7)
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اف حياتو اخلاصة اليت يعيشها مع افراد اسرتو , فأف ىذا احلق يعترب من احلقوؽ اجلليلة لإلنساف . فلكل انس
 .(1)وادلسكن ىو ادلكاف اخلاص بكل اسرة ما غلب ٛتايتو قانونا 

حق االنساف يف ٛتاية خصوصياتو  وىو ما  على وبناءا عليو جائت ادلواثيق الدولية اخلاصة ْتقوؽ االنساف تؤكد
( من االعالف العادلي حلقوؽ االنساف والذي جاء فيها )ال يعًتض احد تدخل تعسفي يف 17نصت عليو )ـ

حياتو اخلاصة او اسرتو او على شرفو ومسعتو ولكل شخص احلق يف ٛتاية القانوف مثل ىذه التدخل او تلك 
عراقي قد كفل احلقوؽ الشخصية لكل فرد بشرط عدـ تعارضها مع حقوؽ احلمالت (, واف ادلشرع الدستوري ال

االخرين او اآلداب العامة , كما انو منع دخوؿ ادلساكن وتفتشها باي حالة من االحواؿ اال يف حالة وجود قرار 
 قضائي وىو ذلك اقاـ نوع من التوازف بيد ادلصلحة اخلاصة وادلصلحة العامة.

الت الربيدية : اف االتصاالت وادلراسالت الربيدية حاذلا حاؿ احلقوؽ الشخصية حرمة االتصاالت وادلراس  -3
االخرى اليت ال غلوز االطالع عليها او مراقبتها او التجسس عليها النو يشكل اعتداء على حق االفراد يف 

 .(7)ملكية اخلطابات واحلرية الفكرية 
استثناءات ترد عليو تقتضيها ادلصلحة العامة او ولكن ىذه ال يعٍت انو حق مطلق بل ىو نسيب النو ىناؾ 

 .(8)مصلحة الغَت او الضرورة 
من الدستور العراقي اليت سايرت يف ذلك االعالنات وادلواثيق الدولية اليت تنص على حرية االتصاالت  

الربقية واذلاتفية وادلراسالت الربيدية ,فقد نصت ادلادة ادلذكورة على اف )حرية االتصاالت وادلراسالت الربيدية و 
وااللكًتونية وغَتىا مكفولة , وال غلوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها اال لضرورة قانونية وأمنية 

 بقرار قضائي(.
حرية التنقل : ويقصد هبا حق الفرد يف االنتقاؿ من منطقة اىل اخرى يف الدولة او اخلروج من البالد او العودة   -4

 .(9)من ىذه احلرية اال وفق ما يقتضيو القانوف  اليو دوف قيد غلد 
ولقد كفلت اغلب الدساتَت  الدوؿ ىذا احلق واشارت عليو العديد من االعالنات وادلواثيق الدولية ادلعنية هبذا 
الشأف وتأيت اعلية ىذا احلق باعتبار من احلقوؽ الشخصية اللطيفة باإلنساف عليهم مل يًتدد الدستور العراقي يف  

اوال (: للعراؽ حق  99حق حرية التنقل  للمواطن العراقي سواء يف داخل العراؽ او خارجو يف ادلادة ) كفل
نفي العراقي او  التنقل والسكن داخل العراؽ وخارجو اما الفقرة ثانيا من نفس ادلادة فقد اشارت اىل انو ال غلوز

                                                           

 .9>8, ص  9;<1النهضة العربية , د. ثروت بدوي , النظم السياسية , اجلزء االوؿ , دار ( 1)
 .9>8(د. ثروت بدوي, مصدر سابق , ص 7)
 . >:د. سحر جيب , مصدر سابق ص ( 8)     

 . 198, ص  98<1ادلبادئ الدستورية العامة , كتبو عبداهلل وصيو ,د. عثماف خليل ( 9)
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وما يالحظ على ىذه ادلادة اهنا جاءت مطلقة بدوف قيد او شرط , اي . ابعاده او حرمانو من العودة اىل الوطن 
اف للمواطن العراقي حرية مطلقة يف السفر  والسكن يف اي منطقة داخل العراؽ او خارجو , وىذا االطالؽ جاء 

عالج حىت غالراض ال انعكاسا دلعاناة حققية عاشها العراقييوف يف ظل األنظمة السابقة اليت كانت ٖتظر السفر
 . (1)والدراسة 

من الدستور قد حظرت نفي العراؽ او حرمانو من العودة اىل  (99من ادلادة ) /ثانيا يف حيث صلد اف الفقرة
الوطن , فقد حاوؿ الدستور يف ىذه ادلادة تعويض ادلواطن العراقي عن كل سنُت االضطهاد وادلعاناة اليت يعيشها 

 ال ؽلكن اف يكوف سبب يف ابعاده عن بلده ., الف اي فعل او اي جـر يرتكبو الفرد 
والواجبات بشكل متساو مع االخرين دوف ٘تييز  ؽباحلقو حق ادلساومة: ويقصد هبا حق االفراد يف التمتع   -5

 .(7)بسبب اجلنس والدين واالصل 
وادلساواة ادلقصودة ىنا ىي ادلساواة اماـ القانوف اما يف غَت ذلك فالبشر سلتلفُت يف مقدرهتم وامكانياهتم 

( واليت جاد فيها: )العراقيوف 19نص الدستور العراقي على اهنا احلق فب ادلادة ) ولقداجلسدية والعقلية. 
ومية او االصل او اللوف او الدين او ادلذىب او الق متساووف اماـ القانوف دوف ٘تييز بسبب اجلنس او العرؽ او

 ادلعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي(.
( من 9حيث ورد يف ادلادة ) ٖترًن الرقي والعبودية: ىذا احلق اكدت عليو العديد من ادلواثيق واالعالنات الدولية, -;

( 9 اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية يف ادلادة )االعالف العادلي حلقوؽ االنساف, كما نص عليو العهد الدويل
منو ايضا. وعلى الرغم من اف ىذه الظاىرة اصبحت شبو منقرضة خاصة يف الدوؿ ذات االنظمة الدؽلقراطية مع 

فعلو الدستور العراقي النافذ  ذلك استمرت الدوؿ على تضمُت دساتَتىا نصوص ٖترًن ٕتارة الرؽ وىو ما
وٕتارة العبيد  والعبودية/ثالثا( منو واليت نصت: )ػلـر العمل القسري )السخرة(, 3>8)وٖتديدا يف ادلادة 

 )الرقيق(وػلـر االٕتار بالنساء واالطفاؿ واالٕتار باجلنس(. 

 احلقوؽ واحلريات الفكرية: وتشمل ثالث انواع اساسية ومهمة وىي: : ثانيا

 حرية العقيدة والديانة. -1
 جرية الرأي والتعبَت. -7
 االجتماع وتأليف اجلمعيات.حرية  -8

 نبينها حسب التفصيل االيت:
                                                           

 . >11, ص7111, عماف,  , دار فضاء النشر 1ط ,د. علي الشكري , حقوؽ االنساف بُت النص والتطبيق( 1)
 . =:->:, دار ادلكتبة احلياة , بَتوت, ص 7ط  ,د. حسن الشكري , القانوف الدستوري والدستور يف لبناف ( 7)     



22 
 

جرية العقيدة والديانة: فمن حق كل شخص اف يعتنق الدين او الذىب الذي يريده ومن حقو شلارسة الشعائر  -1
العراقي يف  الدستور, وىذا ما نص عليو باألخرينالدينية اخلاصة بو دوف تدخل من احد. طادلا ال تلحق ضرر 

/اوال(: )اتباع كل دين او 98( على اف: )لكل فرد حرية الفكر والضمَت والعقيدة(. كما ونص ادلادة )97ادلادة )
 مذىب احرار يف: 

 ادارة االوقاؼ وشؤهنا  ومؤسساهتا الدينية, وينظم ذلك بقانوف(. -شلارسة الشعائر الدينية احلسينية. ب-أ

قد نص على اف تكفل الدولة حرية العبادة وٛتاية اماكنها. ومن جانبا نرى لو انو مت ( ف98من )ـ ثانيااما الفقرة /
( يف مادة واحدة, الف حرية العقيدة تعٍت احلرية يف اعتناؽ ادلذىب وحرية االعتقاد الديٍت, 98و  97دمج ادلادتُت )

 لذلك ال نرى سبب ذلذا الفصل.

 واآلداب( منو ؤتا ال ؼلل بالنظاـ العاـ =8قي ىذا احلق يف ادلادة )حرية الرأي والتعبَت: لقد كفل الدستور العرا  -7
 العامة:

حرية التعبَت عن الرأي بكل الوسائل. مل ػلدد الدستور ما الوسيلة اليت ؽلكن من خالذلا التعبَت عن الراي, واظلا -اوال 
ادلمكنة وادلتاحة بشرط عدـ اخالذلا جعلها مطلقة غَت زلددة, وبالتايل فلتعبَت عن الرأي ىنا يستوعب كل الوسائل 

 .واآلداببالنظاـ العاـ 

حرية االجتماع وتأليف اجلمعيات: لقد اعطى الدستور العراقي النافذ احلرية يف تنظيم االجتماعات والتظاىرات  -8
 /ثالثا( : )=8عليو ادلادة ) صما نالسلمية, على اف يتم ذلك وفق الشكل والصورة اليت حددىا القانوف, وىو 

العامة, حرية االجتماع والتظاىر السلمي, ونظم القانوف(.  واآلدابتكفل الدولة ٔتا ال ؼلل بالنظاـ العاـ 
اجلمعيات واالحزاب السياسية او االنضماـ اليها, اما الفقرة  تأسيس/اوال(: احلرية يف <8واعطت ادلادة )

ىل اي حزب او ٚتعية او جهة سياسية او ( فقد نصت: ) انو ال غلوز اجبار احد على االنضماـ ا<8)ثانيا/ـ
 اجباره على االستمرار يف العضوية فيها(. 

 :احلقوؽ السياسية : ثالثا

يف احلياة السياسية ادلتمثلة ْتقهم يف االنتخاب والًتشيح. فقد كفلت االعالنات  ادلساعلةويقصد هبا حق االفراد يف  
( من االعالف العادلي حلقوؽ االنساف, واليت نصت على انو: 71دلادة )والوثائق العادلية ىذا احلق, حيث ورد مثاال يف ا

العامة لبالده اما مباشرة زاما بواسطة شلثلُت ؼلتاروف اختيارا حرا.....(  الشؤوفلكل فرد احلق يف االشًتاؾ يف ادارة  -1)
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ىذه االرادة بانتخابات نزيهة اما الفقرة ثالثا فقد نصت على اف: )ارادة الشعب ىي مصدر سلطة احلكومة, ويعرب عن 
 ٕتري على اساس االقًتاع السري وعلى قدـ ادلساواة بُت ٚتيع او حسب اي اجراء شلاثل يضمن حرية التصويت(.

وايضا ما ورد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوؽ ادلدنية والسياسية. فاحلقوؽ السياسية تشمل حق )ادلواطنة(  -9
 ق تويل الوظائف العامة, حق اللجوء السياسي. اجلنسية, حق االنتخاب والًتشيح, ح

رابعا/ احلقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية : فقد ادلشرع الدستوري العراقي وىي عديدة ومتنوعة, كاحلق يف  -:
( من 78ادللكية, احلق يف العدؿ, حق الضماف االجتماعي, احلق يف التعليم, حيث ورد حق ادللكية يف ادلادة )

/اوال منها على اف: )ادللكية اخلاصة مصونة, وػلق للمالك االنتفاع هبا واستغالذلا والتصرؼ  لفقرة الدستور يف
ادلنفعة العامة مقابل تعويض عادؿ, وينظم ذلك  ألغراضهبا, يف حدود القانوف. ثانيا ال غلوز نزع ادللكية اال 

ؽ وال غلوز لغَته ٘تلك غَت ادلنقوؿ اال ما استثٌت للعراقي احلق يف التملك يف اي مكاف من العرا -بقانوف. ثالثا: أ
 التغيَت السكاين (. ألغراضػلظر التملك  -بقانوف. ب

/اوال(: ) العمل حق لكل العراقيُت ٔتا يضمن ذلم حياة  77اما حق العمل فقد اورده الدستور العراقي يف ادلادة ) -;
 كرؽلة.

 العدالةلعمل على اسس اقتصادية, مع مراعاة قواعد ثانيا/: ينظم القانوف, العالقة بُت العماؿ واصحاب ا ->
 االجتماعية.

 ثالثا/ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات واالٖتادات ادلهنية او االنظماـ اليها وينظم ذلك بقانوف(. -=
( على اف: <7(, حيث نصت ادلادة )81و  <7وما يتعلق بالضماف فقد نظم الدستور ىذا احلق يف ادلادتُت ) -<

تكفل الدولة ٛتاية االمومة والطفولة والشيوخة وترعى النشئ والشباب وتوفر ذلم ظروؼ مناسبة  -)اوال: ب
ة والرعاية والتعليم, وللوالدين حق على حق على والديهم يف الًتبي لألوالدلتنمية شلتلكاهتم وقدراهتم. ثانيا: 

اوالدىم يف االجًتاـ والرعاية والسيما يف حاالت العوز والعجز والشيخوخة. ثالثا: ػلظر االستغالؿ االقتصادي 
( فنصت على انو )اوال: 81لالطفاؿ بصورة كاملة وتتخذ الدولة االجراءات الكفيلة ْتمايتهم...(. اما ادلادة )

والصحي, وادلقومات االساسية للعيش  االجتماعيالضماف  -وخاصة الطفل وادلرأة–فرد واالسرة تتكفل الدولة لل
يف حياة حرة كرؽلة, تؤمن ذلم الدخل ادلناسب, والسكن الدائم. ثانيا: تكفل الدولة الضماف االجتماعي 

م او السكن وادلناىج والصحي للعراقيُت يف حالة الشيخوخة او ادلرض او العجز عن العمل او التشرد او اليت
 اخلاصة لتأىيلهم والعناية هبم, وينظم ذلك بقانوف(.

( من الدستور العراقي ) اوال: التعليم عامل اساس لتقدـ اجملتمع 89اما حق التعليم فقد ورد يف ادلادة ) -11
ليم اجملاين حق لكل وحق تكفلو الدولة وىو الزامي يف ادلرحلة االبتدائية, وتكفل الدولة مكافحة االمية. ثانيا: التع



24 
 

, وترعى اإلنسانيةالعلمية ٔتا ؼلدـ  لألغراضالعراقيُت يف سلتلف مراحلو. ثالثا: تشجيع الدولة البحث العلمي 
 التفوؽ واالبداع واالبتكار وسلتلف مظاىر النبوغ. رابعا: التعليم اخلاص واالىلي مكفوؿ, وينظم بقانوف(.

 المطلب الثاني

 لحقوق االنسانالضمانات الدستورية 

خَت ضامن حلقوؽ األفراد ىو الدستور وما يتضمنو من نصوص تؤكد على ىذه احلقوؽ من خالؿ اتباع رلموعو من 
ادلبادئ الدستورية اليت على الدولة القانونية االلتزاـ هبا واال ال فائدة من وجود نصوص دستورية ي زلًتمة من قبل سلطات 

حًتاـ الدستور البد من توافر رلموعو من الضمانات ادلتمثلة  ٔتجموعة من الضوابط الدولة , وبالتايل من اجل ضماف ا
 القانونية احلارسة للنصوص الدستورية من االنتهاؾ .

.(1)ويقصد بالضمانات الوسائل واألساليب ادلتنوعة اليت ؽلكن بواسطتها ضمانة احلقوؽ واحلريات من اف يعتدى عليها   

الضمانات او ادلبادئ الدستورية ادلتعارؼ عليو يف ٚتيع الدوؿ ذات األنظمة الدؽلقراطية , واليت نص وىنالك رلموعة من 
منها: :711عليها الدستور العراقي لعاـ   

مبدأ سيادة القانوف .-1  

مبدأ الفصل بُت السلطات .-7  

مبدأ استقالؿ القضاء .-8  

 وتبُت ىذه ادلبادئ كما وردت يف الدستور العراقي :

مبدأ سيادة القانوف : يقصد بو خضوع اجلميع للقانوف سواء كانوا حكاما او زلكومُت , ْتيث يسمو القانوف ويعلو  -1
على كل إرادة يف الدولة , خضوع الدولة للقانوف او مبدأ ادلشروعية يهدؼ اىل جعل ٚتيع السلطات واذليئات 

( منو على اف : )السيادة للقانوف , والشعب مصدر :) (, ولقد اكد الدستور العراقي على ذلك يف ادلادة2العاديُت)
 السلطات وشرعيتها ؽلارسها باالقًتاح السري العاـ ادلباشر وعرب مؤسساتو الدستورية(. 

( من الدستور اليت حرمت تقييد أي حق من احلقوؽ او احلريات الواردة يف الدستور األبناء ;9أيضا ما ورد يف ادلادة )
صوص , على اف ال ؽلس ىذا التقييد جوىر احلق او احلرية.على قانوف يصدر باخل  

                                                           

 .>79, ص:;<1عيم عطية, النظرية العامة للحريات الفردية, الدار القومية للطباعة والنشر ,القاىرة ,.ند (1)
, ليبيا ,  <711, 1ط , الكتاب األوؿ )النظرية العامة للدولة(,السياسيةد.منصور ميالد يونس , القانوف الدستوري والنظم  (7)

 .811ص
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مبدأ الفصل بُت السلطات: يعد ىذا ادلبدأ من اىم ادلبادئ اليت نصت عليها دساتَت الدوؿ اليت تعٍت ْتقوؽ   -7
االنساف, ويقصد بو توزع االختصاصات بُت سلطات الدولة, ْتيث كل سلطو ٘تارس مهامها وفق احلدود اليت 

فمبدأ الفصل بُت السلطات ال يعٍت , الدستور ودوف ٕتاوز على اختصاصات السلطات األخرى عينها ذلا
الفصل ادلطلق بُت سطات الدولة واظلا عدـ تركيز ٚتيع وظائف الدولة بُت سلطة واحدة او ىيئة واحدة وىو ما 

اطالقو. شلا ال ؼلفي على احد يعرؼ بالفصل ادلرف, الف الواقع العملي اثبت عدـ إمكانية االخذ هبذا ادلبدأ على 
اف ىذا ادلبدأ تقود جوره اىل كتابات ادلفكر الفرنسي )مونشكيو(, على الرغم انو ليس اوؿ من قاؿ بو فقد سبقو 

يف ذلك الفالسفة االغريق  مثل افالطوف وأرسطو, اىل انو نسب اىل مونشكيو الف عرض ىا ادلبدأ بالشكل 
ىذه الضمانة اذلامو من ضمانات حقوؽ االنساف , كاف قد نص عليها ادلتعارؼ عليو يف الوقت احلاضر . 

( منو: )تتكوف السلطات االٖتادية من >9صراحة فلقد ورد ذكرىا يف ادلادة ) :711الدستور العراقي لعاـ 
 السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية و٘تارس اختصاصاهتا ومهماهتا على أساس مبدأ الفصل بُت السلطات(.

بدأ استقالؿ القضاء : يعترب ىذا ادلبدأ من ادلبادئ األساسية اليت نص عليها اغلب دساتَت الدوؿ ادلعاصرة ألنو م -8
المعٌت من ادلناداة بسيادة القانوف والفصل بُت السلطات دوف وجود قضاء مستقل يعمل......عن أي 

العدالة يف الدولة ال من اجل اف  تدخالت من قبل باقي سلطات الدولة , فالقضاء ىو حامي احلقوؽ وميزاف
 (1) ؽلارس مهامو ال بد من اف يكوف مستقال يف عملو عن السلطتُت التشريعية والتنفيذية.

واستقالؿ القضاء يقصد بو انو وحده الذي ؼلتص بالفصل يف ادلنازعات وباحلكم ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى فاف 
ذلم ال ؼلضعوف يف لك اال للقانوف وحده, وال يتلقوف يف ىذا الشأف االستقالؿ يعٍت اف القضاة وىم يؤدوف أعما

ويقاس استقالؿ القضاء بالنظر اىل مدى توافر رلموعة من العوامل وابرزىا انفراده بالفعل يف  .توجيهات من كائنا من كاف
ة باإلدانة والرباءة وحظر ٖتصُت أي ادلنازعات الناشئة بُت االفراد او بينهم وبُت اإلدارة واستقاللو بإصدار احكامو القضائي

.(2)عمل من رقابة القضاء )اعماؿ السيادة(  

(منو واليت اشارت باف : السلطة الفضائية مستقلة وتتوالىا احملاكم على اختالؼ أنواعها ودرجاهتا. كما >=وتؤكد ادلادة )
يف قضائهم لغَت القانوف, وال غلوز ألي  ( من الدستور, باف القضاة مستقلوف , ال سلطات عليهم==ورد أيضا يف ادلادة)

 سلطة التدخل يف القضاء او يف شؤف العدالة.

 
                                                           

 .=78->78, ص  9><1د.ػلِت اجلمل , النظاـ الدستوري يف ٚتهورية مصر العربية , دار النهضة العربية , القاىرة ,  (1)

, وكذلك ينظر د.  191, ص7111, 7ن العريب , مركز دراسات الوحدة العربية , طد.حسُت ٚتيل ,حقوؽ االنساف يف الوط (7)
 .;<1علي الشكري ,مصدر سابق ,
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 اخلا٘تة
 

اف موضوع احلقوؽ واحلريات موضوع ىاـ وقد برزت اعلية اكثر بتطور احلياة يف سلتلف اجملاالت حيث نادت       
 تها من خالؿ مبدأ ادلساواة .اعالنات كثَتة  ودساتَت باحلقوؽ واحلريات العامة ودعت اىل كفالة ٛتاي

وحاولنا من خالؿ دراستنا اىل عدة نتائج من اعلها اف احلقوؽ واحلريات ال ؽلكن ذلا اف تقـو اال يف ظل دولة قانونية  
 تكفل ىذه احلقوؽ وٖتميها.

والقدرة على ٖتقيق اف احلقوؽ واحلريات تتعـز بناء مؤسسات دستورية اساسها مشاركة االفراد يف تيسَت الشؤوف العمومية 
وذلك اف ما توصلنا اليو ىو ٛتلة من النتائج والتوصيات وىي   العدالة االجتماعية وادلساواة وضماف احلرية لكل فرد.

 كااليت :
 اوال: نتائج البحث

 ال وجود حلقوؽ االنساف من دوف وجود دولة قانونية  ينص دستورىا على ىذه احلقوؽ وٛتايتها وتنظيمها . -1
اؼ لإلنساف باحلقوؽ واحلريات اعطت قيمة للمرأة اليت كانت تتعرض البشع حاالت االستغالؿ اف االعًت  -7

 واليت ال زالت اىل يومنا ىذا يف بعض االماكن وادلواضع لكن بطرؽ قانونية .
عمل حقوؽ االنساف على حفظ كرامة االنساف يف كافة  احوالو وخاصة يف اوقات احلرب او يف ادلعتقالت  -8

 زاو السجوف 
استطاعت حقوؽ االنساف اف تربز اجلرائم اليت كانت ترتكب ْتق االنسانية بشكل اكرب وبتحديد اكرب  -9

فالعديد من اجلرائم اليت كانت ترتكب يف القدـ مل يكن الناس يتورعوف من القياـ هبا االمر الذي كاف يعد 
 انتهاكا صارخا لإلنساف.

ال تورث فهي ببساطة ملك الناس الهنم بشر ... الحظنا اف حقوؽ االنساف ال تشًتى وال تكتسب و  -:
 فحقوؽ االنساف متأصلة يف كل فرد .

 ثانيا: التوصيات 
 غلب اف يكوف ىنالك اعًتاؼ صريح ْتقوؽ وحريات االفراد وتقديسها  -1
على الرغم من اجلهود الدولية لضماف حقوؽ االنساف فاف حقوقو ال زالت اىل اليـو تنتهك بابشع الطرؽ  -7

ريب وتدمَت واغتصاب وجـر , لذلك غلب اف يتم تكثيف اجلهود اكثر فاكثر كي يعيش من قتل وٗت
 االنساف بسالـ متمتعا بكامل حقوقو .

ويف االخَت ا٘تٌت اف نكوف  قد وفقنا يف اعطاء فكرة  وتوسيطو عن موضوع  الدولة القانونية  وارتباطها باحلقوؽ واحلريات 
 عريف وخَتا ما طلتم بو ْتثنا  ادلتواضع قولو جال جاللو  وعظمتو وقدرتو .العامة تشري هبا رصيدنا الفكري وادل
 ) وما اوتيتم من العلم  اال قليال (.
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