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 الشكر والتقدير
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 .طيمة فترة اعداد البحث فمو مني كل الشكر والتقدير

 

 

 

 

 

 

 الباحثة                                                  

 حنين عبد الوىاب                                                

 

 



   5 

 

 اتــــــــالمحتوي
 رقم الصفحة العنـــــــــــــــــــوان التفاصيــــــــــــل ت

 أ  اآليح القرآنيح 1

 ب  االهذاء 2

 جـ  الشكر والتقذير 3

 1  الوقذهح 4

 4 تعريف الحق في الحياج الوثحث االول 5

  6-4 التعريف القانىني للحق في الحياج الوطلة االول 6

  12-6 هفهىم الحق في الحياج الوطلة الثاني 7

التنظين الذستىري للحق في الحياج في  الوثحث الثاني 8

 الذساتير العرتيح والذساتير الوقارنح 

13 

 16-13 هىقف الذساتير الوقارنح هن الحق في الحياج االولالوطلة  9

 19-17 هىقف الذساتير العرتيح هن الحق في الحياج الوطلة الثاني 11

االسس النصيح للحق في الحياج في الوىاثيق  الوثحث الثالث 11

 الذوليح واالقليويح

19 

 21 هىقف الوىاثيق الذوليح هن الحق في الحياج الوطلة االول 12

 21 هىقف الوىاثيق الذوليح هن الحق في الحياج الوطلة الثاني 13

 23  الخاتوـــــــــح 14

 25-24  الوصــــــــادر 15

 

 

 

 

 

 



   6 

 

 تـــــادلقدي

 يىضىع انبحج : -اوالً:

من المبادئ المسمم بيا في النظم الديمقراطية ان يمثل الدستور الوثيقة القانونية  
كم انو يتضمن  االسس القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم حالعميا في الدولة ب

فييا. وذلك من حيث تنظيمو الختصاصات السمطات العامة فييا وتحديده لمحقوق 
الى تنظيمو لممواضيع االساسية في الدولة فانو يتولى  باإلضافةوحريات االفراد الدستورية 

ية سواء كانت ىذه الحقوق شخصية, سياسية, ايضًا تنظيم موضوع الحقوق والحريات الفرد
اجتماعية فمن اجل احترام ىذه الحقوق والحريات البد من ان يتم النص عمييا في صمب 
الدساتير. فالدستور ىو خبر ضامن ليذه الحقوق الن النص عمييا يضمن لنا عدم تجاوز 

انين التي ىي السمطات لعالجاتيا والبد من تفضيل موضوع الرقابة عمى دستورية القو 
عبارة عن اليو قانونية ميمتيا التحقق من مدى مطابقة القوانين لمدستور. فدستور الدولة 
اذ ان ىو الضامن االساسي لحقوق االفراد وحرياتيم وىذا ما جاء بو الدستور العراقي 

ىو واحد من الدول التي صادق عمى العديد من االتفاقيات  (, وال يخفى ان العراق7112)
لية المتعمقة بحقوق االنسان وقد اصبح موضوع حقوق االفراد وحرياتيم في الوقت الدو 

الحاضر من المطالب االساسية لمشعوب. خاصة بعد التغيرات التي شيدتيا البمدان في 
( لذلك واجب عمى الحكومة التي 7101 – 7112الفترة المسماة بالربيع العربي وىي )

وصمت الى الحكم بعد ىذه التغيرات ان تعمل عمى ترسيخ ىذا المفيوم وان تثبت لشعوبيا 
 رجم ىذا االيمان في الواقع.تمدى ايمانيا بما جاء في دساتيرىا وان ي
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 اهًيت انبحج : -حاَيًا :

ة البالغة في اىميتيا لتأثيره ان حق االنسان في الحياة ىو من اىم الحقوق االساسي -0
 البالغ عمى اعمال حقوق االنسان االخرى .

ان االىتمام بحقوق االنسان ومنيا حقو في الحياة ىو اىتمام في القاعدة االساسية  -7
 والركيزة في المجتمع .

ب ىذا الحق اىمية خاصة كونيا تعالج حق االنسان في الحياة واىميتيا في سيكت -2
 مية مقارنة مع المواثيق الدولية .الشريعة االسال

توعية المجتمع حول حق االنسان في الحياة وبيان صعوبات تطبيق ىذا الحق  -4
 واالسيام في وضع حمول مناسبة ليا .

 يشكهت انبحج : -حانخًا :

ة عديدة من صراعات وحروب يازمات مجتمع انتشرت في االلفية الجديدة ظيور 
في العراق عمى الصعيد المحمي وما رافق ذلك من ظيور ازمات سياسية  ومايحدث

واجتماعية واقتصادية وصحية اثر بشكل فاعل وكبير عمى النسيج االجتماعي لممجتمع 
الذي اثر بدوره عمى افراد المجتمع والسيما حقيم في الحياة فقد باتت مشكمة حق االنسان 

التي تعرضت الى  ء من حقوق االنسان العالميةفي الحياة وضرورة حمايتيا جزء ال يتجز 
 اىا .بخطأ جسيم التي تترك نتائج ال تحمد عق
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 يُهج انبحج : -رابعًا :

يعتمد منيج البحث عمى اسموب التحميل والمقارنة مع الشريعة االسالمية  
مة بحماية حق االنسان في الحياة وكذلك استخراج النصوص صبخصوص االحكام ذات ال

يستفيد منيا االنسان من كافة الوقائع الدولية المعنية بحقوق االنسان وذلك من خالل التي 
 ( .7112تحميل نصوص التشريعات ومنو دستور العراق )

هيكهيت انبحج : مت تقسيى هذا انبحج اىل يقديت وحالث يباحج  -خايسًا :
 -وكم يبحج يتضًٍ يطهبني حى خامتت وكًا يهي :

 ف الحق في الحياة .تعري -المبحث االول :

 المطمب االول : التعريف القانوني لمحق في الحياة . -

 المطمب الثاني : مفيوم الحق في الحياة . -

 التنظيم الدستوري لمحق في الحياة في الدساتير العربية والمقارنة . -المبحث الثاني :

 المطمب االول : موقف الدساتير المقارنة من الحق في الحياة . -

 مطمب الثاني : موقف الدساتير العربية من الحق في الحياة .ال -

 . االقميمية االسس النصية في الحق في الحياة في المواثيق الدولية  -المبحث الثالث :

 موقف المواثيق الدولية من الحق في الحياة . -

 من الحق في الحياة . االقميمية موقف المواثيق  -
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 االول ادلبحج

 الحياة تعريف الحق في

في الحياة من اىم الحقوق االساسية اذ يتقدم عمى الحقوق كافة وىي يعد الحق 
تابعة لو من حيث االىمية اضافة الى ذلك يعد الحق في الحياة من اىم الحقوق التي 
دافعت عنيا الشرائع السماوية وىو الحق االول من حقوق االنسان بل ىو راس الحقوق 

االخرى عديمة الجدوى والفائدة وسنتناول في  ىذا المبحث جميعا فبدونو تصبح الحقوق 
 مطمبين اوليما التعريف القانوني لمحق في الحياة وثانييما مفيوم الحق في الحياة.

 ادلطهب االول :

 التعريف القانوني لمحق في الحياة 

ىو اسم من اسماء الل تعالى وقيل من صفاتو .فقد ورد في قولو تعالى  -الحق لغة :
ِلُكُم المَُّو َربُُّكُم اْلَحقُّ )) اَلُل  ۖ  َفذََٰ (( وايضًا في قولو  تعرفونَفَأنَّىَٰ  ۖ  َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ ِإالَّ الضَّ

ىي جمع لحق والحق ىو نقيض  والحقوق((  ثُمَّ ُردُّوا ِإَلى المَِّو َمْواَلُىُم اْلَحقِّ تعالى  ))
 الباطل. 

اما من الناحية االصطالحية فتوجد ثالث مذاىب او اتجاىات وتباين  -الحق اصطالحا :
 في تعريف الحق  .

وىو المذىب الشخصي ويعرف الحق بانو قدرة او سمطة ارادية يخوليا  -: المذهب االول
 القانون شخصا معينا ويرسم حدودىا .
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يحمييا  وىو المذىب الموضوعي  ويعرف انصاره الحق بانو مصمحة -المذىب الثاني :
القانون وىذه المصمحة اما ان تكون مصمحة معنوية كالحقوق  الشخصية وىي الحقوق 

 المتعمقة بشخص االنسان  مثل حق في الحياة وحق في السكن .

جمع بين التعريفين  ب المختمط وسمى بالمختمط النوىوىو المذ  -المذىب الثالث :
السابقين فعرف الحق بانو قوة ارادية يعترف بيا القانون لمشخص ويكفل حمايتيا من اجل 

 .(0)تحقيق مصمحة ذات ىدف اجتماعي

وىو من اىم حقوق االنسان اذ يتقدم عمى الحقوق كافة وىي  -: الحق في الحياة
المحافظة عمى ارواح الناس  تابعة لو من حيث االىمية لذلك يجب عمى المجتمع والدولة  

وحمايتيا من عبث العابثين ومن تعسف سمطات الدولة واذا كان القانون ينص عمى 
عقوبة االعدام فال يحوز تنفيذ العقوبة الى بناء عمى حكم قضائي تتوفر فيو الشروط 
والضمانات التي نصت عمييا المواثيق الدولية لحقوق االنسان وبعد مراعاة االجراءات 

ضمانات التي تكفل العدالة في تطبيق القانون فميس من سمطة الحكومة ان تسمب حياة وال
او تشنق من دون محاكمة عادلة او  النارعمى يد فرق االعدام الفوري التي تطمق االفراد 

 .(7)عقب محاكمات صورية او باستخدام الرصاص الحي خالل مظاىرات عادية

اما الفقو الدستوري فيعرف الحق في الحياة بانو )حق كل انسان في الوجود والعيش  
واحترام روحو وجسده واعتباره كائنا حيا اراد اهلل لو الحياة ويعتبر ذا الحق من الحقوق 

 . (2)المصيقة لالنسان تمك التي يوعد خالليا وجوده واستغاللو(

                                                           

مجلة جامعة بابل للعلوم  -2005 -الضمانات الدستورٌة للحقوق والحرٌات فً الدستور العراقً -وسن حمٌد رشٌد( 1

 . 646ص -2013 -3العدد -21مجلد -االنسانٌة

 ومابعدها . 66ص -2013 -بغداد -مكتبة النهوي -1ط -حقوق االنسان -( د.حمٌد حنون خالد2

 -رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة الحقوق -الشرٌعة االسالمٌة مصدر الحقوق والحرٌات العامة -( احمد فاضل حسٌن3

 . 106ص -2013 -جامعة النهرٌن
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عمى الحق في الحياة فقد نصت المادة وقد اثر االعالن العالمي لحقوق االنسان 
الثالثة منو عمى ان لكل فرد الخق في الحياة والحرية وفي االمان عمى شخصو وكذلك 
نصت المادة السادسة من العيد الدولي عمى الحق في الحياة بانو ) حق مالزم لكل انسان 

قوبة االعدام ان واليجوز حرمان احد من حيات تعسفا وال يحوز في البمدان التي لم تمقي ع
عمى اشد الجرائم خطورة وفقا لمتشريع النافذ وقت وقت ارتكاب  االجزاءتحكم بيذه العقوبة 

الجريمة ولذلك اكد عميو االعالن الفرنسي لحقوق االنسان في المادة االولى منو انو من 
واجب كل دولة ان تعترف لكل انسان في حق متساوي في الحياة وكذلك نصت عميو 

قية االوربية لحقوق االنسان فقد نصت المادة الثانية منو الفقرة االولى منياويحمي االتفا
 .(0)القانون حق كل انسان في الحياة وانو اليجوز ان يحرم انسان من حقو تعسفا

ونصت المادة الخامسة عشر من الدستور العراق لكل فرد الحق في الحياة واالمن -
الحقوق والحريات او تقييدىا اال وفقا لمقانون او بناء والحرية وال يحوز الحرمان من ىذه 

 .(7)عمى قرار صادر من جية قضائية مختصة

 ادلطهب انخاَي

 مفهوم الحق في الحياة

يعد الحق في الحياة من اىم الحقوق التي دافعت عنيا الشرائع السماوية وىو ما 
حماية الحياة ي من اعظم اكدت عميو الشريعة االسالمية ونص عميو القران الكريم فحق 

حيث ان حماية الحياة تحتل المركز الثاني من  المصالح التي اكد عمييا االسالم.
لتحريم القتل  القرآنية.فجاءت النصوص  الضروريات بعد حماية الدين وحرية العقيدة

عمى قدسيتيا  وتأكيدوسفك الدم بل واعتبر من كبائر االمور حفاظا عمى النفس البشرية 
  تعالى ))َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا(( قال 

                                                           

 -منشورات الحلبً الحقوقٌة -1ط -الدلٌل فً الحقوق والحرٌات والواجبات -دم( المحامً وسٌم حسام الدٌن االح1

 بعدها . وما 16ص -2011 -لبنان

 . 2005عراقً ( الدستور ال2
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وحرمة القتل ىذه سائرة عمى كافة البشر بصرف النظر عن المون او الجنس او العرق او 
لقولو )صمى اهلل  الدين فالناس سواسية امام اهلل ال يفضل احدىم عمى االخر اال بالتقوى

 ((  فالحياة ىي ىبة من اهلل )ال فرق بين عربي او اعجمي اال بالتقوىعميو وسمم( 
ة ىي من وتعالى لمبشر لذا البد من حمايتيا وصونيا وتقديرىا الن الروح االنساني وسبحان

)االنتحار( فال يحوز عمييا وبناء عمى ذلك حرم االسالمالمحافظة عند اهلل تعالى البد من 
الن اعتداءه عمى نفسو –لالنسان ان يمحق ضرر بنفسو بحجة انو لم يعتدي عمى احد 

عطى أكما  فيو في كل االحوال ازىاق لمنفس بصورة عمدية.يمثل اعتداء عمى غيره 
ْم َفَمِن اْعَتَدىَٰ َعَمْيكُ  االسالم حق الدفاع عن النفس في حالة االعتداء عمييا فقولو تعالى ))

(( كما فرضت الشريعة االسالمية القصاص جزاء ۖ  َفاْعَتُدوا َعَمْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدىَٰ َعَمْيُكْم 
لذلك ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَمى (( لمن  يعتدي عمى  النفس البشرية  قولو تعالى ))

يجوز ال يجوز المساس بيا اال في استثناءات بينتيا الشريعة  فحياة االنسان مقدسة ال
ا يي جريمة القتل وعقوبتىوالتي تتمثل بارتكاب جريمة من الجرائم التالية  و االسالمية 

القصاص وجريمة الحرابة وعقوبتيا ايضا القتل باالضافة الى جريمة الردة والتي يجوز 
َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِدْيِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر فييا قتل المرتد عن االسالم فقولو تعالى ))

((     َفُأوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُيْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفْيَيا َخاِلُدْونَ 
مية في وكما ان ىنالك مجموعة من القواعد واالسس التي نصت عمييا الشريعة االسال

عشر قرنا وىي جميعا  بأربعةقبل ان تنص عمييا القوانين الوضعية سياستيا العقابية 
االسالمية  تقرره القاعدة الفقيية ما مقررة لحماية حق االنسان في الحياة ومن امثمتيا .

ل براءة الذمة (والمعروفة في القوانين  الوضعية فالمتيم برئ حتى تثبت ادانتو ص)اال
والقاعدة الفقيية المتعمقة بدرء الحدود فيي تنص عمى ) ان تدرء الحدود بالشبيات ( 

  (0)افة الى ذلك كفلضفي الوقت الحاضر ) الشك يفسر لمصمحة المتيم ( باال ولمعروفة
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حق الفرد بان يعيش بامان وسكينة لذا فأوجب عمى الدولة حماية االفراد من أي االسالم 
ارمة وايقاع العقوبات  بحق كل من صيم وعمييا اتخاذ االجراءات الياجاعتداء او خطر يو 

 أيضايعتدي االخرين وىذ الحماية ال تقتصر عمى االمور المادي وانما تشمل المعنوية 
 . (0)رفوحفاضا عمى كرامة االنسان وش

وان الشريعة االسالمية حددت لكل جريمة ليا عقوبة  معينة  ففيما يخص عقوبة 
تنفيذىا االباجراء قضائي من اجل العقاب اوال او الردع العام او  فأنيا ال يجوزاالعدام 

القانون الدولي بحقوق  المنع وتعرف ىذه  الجرائم  بجرائم االعدام او جنايات االعدام.ويقر
االنسان تقميد باحق الدول في تنفيذ عقوبة االعدام لعقوبة في اشد الجرائم خطورة 
)الجنايات( وال يحوز تنفيذ ىذه العقوبة اال بعد صدور حكم قضائي قطعي مبرم في 

من قبل محكمة مختصة ومستقمة.وقد اعتمدت الكثير الييئات  محاكمة عادلة وقانونية 
ت الدولية اتفاقيات وبروتوكوالت اضافية تيدف من خالليا الي الغاء عقوبة والمنظما

االعدام لكن العقوبة مازالت مطبقة في بعض الدول العربية واالسالمية  و بعض الواليات 
       المتحدة االمريكية والصين عمى سبيل المثال .وقد نصت المادة السادسة فيو 

الحكم بعقوبة االعدام اال في الحنايات بالغة الخطورة وفقا لمتشريعات النافذة (.  وزج)الي
وكذلك نصت المادة الرابعة منو )اليجوز في البمدان التي لم تمقي عقوبة االعدام ان توقع 

حكم نيائي صادر من محكمة خطورة وبموجب  ىذه العقوبة اال  عمى اشد الجرائم
ة مختصة وفقا لقانون ينص عمى .ولتنفيذ عقوبة االعدام يجب ان يجري 7تمك العقوب

نح  جبحضور من  اسماىم القانون بيئة التنفيذ وتشكل ذه الييئة من قاضي في محكمة ال
ونائب المدعي العام في دائرة اصالح الكبار يضاف الييا مندوب من وزارة الداخمية 

حضور طبيب من وزارة  وعند عدم تيسر حضوره يجبومدير دار االصالح والطبيب فييا 
ضار ح. والغاية من جمع واالصحة ويجوز حضور محامي المحكوم عميو ان رغب ذلك 
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من ىوية المحكوم عميو وان التنفيذ يجري حسب احكام القانون. وعند  التأكدىو  ىؤالء 
اكتمال حضور من ذكرناىم في مكان التنفيذ يجب عمى مدير دار االصالح ان يتمو 

ري الصادر بالتنفيذ وذلك بصوت يسمعو الحاضرون عمى المحكوم عميو المرسوم الجميو 
ات واقوال وفي أي شان كان ظمن مالح هما عندكوم عميو ان يبدي وبعد ذلك يسمح لممح

 تنفيذ.ملر خاص بيا وبوقع من اعضاء ىيئة مع وجوب تسجيل  اقوالو تمك في محض
وتثبيت ساعة وفاتو مع توقيع   وبعد اتمام عممية الشنق يحب فحص جثة المحكوم عميو

ميع عمى ذلك.عمما ان االعدام ال يتم تنفيذه بيوم العطالت الرسمية وال في ايام االعياد جال
زيارتو  باإلعدامقد اجاز القارب المحكوم عميو  نوالخاصة بديانة المحكوم عميو .والقانو 

في اليوم السابق عمى اليوم المحدد لتنفيذ عقوبة االعدام والزيارة ىذه يجب ان يعمم بيا 
 وذلك بطريق اشعارىم من قبل ادارة السجن بموعد التنفيذ وموعد الزيارة. ىؤالء االقارب 

وعالوة عمى ذلك يحب تمكين المحكوم عميو من اداء واجباتو الدينية المقررة شرعا عند 
وتمكينو من مقابمة المحكوم  و كاالعتراف او غيره .ويتم ذلك باحضار احد رجال الدينوفات
 (0)عميو

واخيرا فان جثة المحكوم عميو يجب ان تسمم إلى أقاربو ان طمبوا تسمميا بغية 
 من اي احتفال او ما يدل عمى ذلك دفنيا من قبميم وذلك بأن تكون إجراءات الدفن خالية

وان رفض أقاربو تسمم الجثة . او ام يطمبوا ذلك فان عمى الجية اإلدارية ان تقوم ىي 
بدفن الجثة وذلك لى نفقتيا الخاصة إذ ال يجوز ان تبقى جثتو بدون دفن وكما يجب يقدر 
اإلمكان أن يدفن في االماكن المعينة لدفن اقرانو في ديانتو والمحكوم عميو باالعدام ان 

ات. فال ينفذ عميو بعد ذلك الحكم آال تدرجة الب اكتسابحكم عميو او من بعد صدور ال
بعد شفائو ويتم وضعو في مؤسسة صحية بغية معالجتو فان بعد ذلك يمكن إجراء تنفيذ 

 العقوبة عميو.
                                                           

 -المكتبة القانونٌة -1ط -الجزائٌة شرح قانون اصول المحاكمات -سلٌم ابراهٌم حرٌة . االمٌر العكبلً ( د. عبد1

 . 244ص -2002 -بغداد



   15 

 

كما ورد في الشريعة االسالمية حالة من حاالت القتل وىذا القتل يسمى بالموت الرحيم او 
وع من أنواع القتل او الحرمان من الحياة يرتكبو فاعمو الذي قد الكريم ويقصد بو ىو ن

يرجى شفائو كما قيل ان  المقتول لوضع حد اللمو الذي ال يكون طبيبا او قريبا او صديقا
حق اآلباء اتخاذ قرار إنياء حياة األطفال الذين يولدون متشوىين والمرضى الذين ال 

وا من اسوء الناس حظا في الحياة فضال عن المذين ان عاشوا  سوف يكونشفائيم يرجى 
وقد اجازت بعض القوانين قتل الرحمة او الشفقة ومنيا  معاناة ذوييم المادية والمعنوية

( في ظروف محددة فمم تعد المساعدة التي يقدميا 7110القانون اليولندي في عام )
ا ان المريض الطبيب الى مريض معين بغية موتو فضال جريمة اذا كان الطبيب مقتنع

يعاني من االم ال شفاء ليا وال نياية وبشرط ان يكون المريض قد طمب وضع حد لحياتو 
بارادتو وان يكون الطبيب تيقن من خالل رأي طبي مستقيل انو ال يرجى شفاء المريض 
من االمو المبرحو وفي االحوال كميا يجب عمى الطبيب ان يحتفظ بسجالت مكتوبة 

 .0الحاالت تخص كل حالة من ىذه

ويقسم رجال القانون القتل الرحيم او قتل الرحمة الى نوعين قتل الرحمة االيجابي  
 وقتل الرحمة السمبي.

من شفائو  بناء  قتل الرحمة االيجابي وفيو يقوم الطبيب المعالج لممريض الميؤس 
عمى طمبو بانيا حياتو حقنة مميتة تحتوي عمى جرعة كبيرة من مادة مخدرة تؤدي الى 
وفاة المريض فورا وىذا الفعل يعد جريمة قتل عمد تتوفر فيو جميع اركان الجريمة من 

 فعل مادي من  شانو ازىاق روح انسان حي.

طاء العالج وىو عممية تسييل اما قتل الرحمة السمبي وفيو يتوقف الطبيب عن اع -7
وفاة المريض الميؤوس منو من شفائو ليالقي حتفو بسبب امراض ومضاعفات اخرى 
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يمكن معالجتيا والتصدي ليا مؤقتا وىنا يعد قاتل عمدا باالمتناع والترك  وىي جريمة 
االمتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص في خطر مع العمم بان اخالقيات المينة 

ة تفرض عمى الطبيب المعالج احترام الحياة  الشخصية لممرضى في جميع الظروف الطبي
 .(0)وىو ما يشكل  واجبا اساسيا لمطبيب

 -:ومن اىم اسباب القتل الرحيم  ىو
والمعنوي  نالحظ في  رغبة المريض في القتل الرحيم لمتخمص من االلم الحسدي -اوال :

السنوات االخيرة انتشار الكثير من االمراض المستعصية عمى الطب عمى الرغم من التقدم 
 العممي ونالحظ  ان بعض االمراض قد عجز الطب عن ايجاد دواء مناسب ليا

 قناعة بعض االطباء والمؤسسات الطبية بالقتل الرحيم -ثانيا:
رحيم في بعض البمدان  كما ىو الحال  في ىولندا حيث وجود قوانين تجيز القتل ال -ثالثا:

تشكمت لجنة تشريعية وسميت باسم رئيسيا ) ميمينك( الذي يضمن بان القتل الرحيم حق 
 الطبيب اختياري ىو اختياري يعمل بيا احيانا وليست واجبو

ن ىذا رغبة اولياء المريض  في القتل الرحيم لتخميصو من االالم الرحمة بو ويكو  -رابعا:
 الطمب من ذوي المريض السباب منيا 

 الرغبة بالراحة من االالم الجسدية والنفسية  لو وليم 0

 عدم الجدوى من العالج  او نسبة الشفاء ميؤس  منيا  -7

 التكاليف الباىظة لمعالج مع عدم قدرتيم عمى دفعيا  -2

 اصال بمتابعة عالجو.تفكك الروابط االسرية واالجتماعية مما يجعميم غير ميتمين  -4

 -الجانب االقتصادي ويتمثل بما يمي : -خامسا:
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 قمة االجهزة الطبية  -1 

ان الناحية االقتصادية والمادية لكل مستشفى محدودة وان ليا القدرة استيعابية 
من حاالت مرضية مفاجئة وعند حدوث  ميما كبرت فيي محدودة مقابل ما ياتييا

المفاجئات وحصوليا يجعل المستشفيات في حوج شديد تجاه ىؤالء المرضى وسيكون سببا 
 في تقديم االحق واالولى بالرعاية عمى غيره.

 التكمفة المادية الباهظة العالج -2

اب تشكل التكمفة المادية الباىظة العالج المرضى الميؤس من شفائيم سببا من اسب
ما يسمى القتل الرحيم وذلك  بناء عمى النظرة المادية في البالد الغربية مساوئ فشخص 
اليمكن اال ستفاده منو فموتو اولى   من بقائو ومن ذلك كبار السن الذين بمغوا حد 
الشيخوخة وال فائدة من حياتيم فقد دعت وزيرة الصحة في ىولندا الى اقرار مقترح قانوني 

 السن الذين يشعرون بالممل وعدم الجدوى من الحياةيجيز قتل كبار 

))صفوة القول ىي ان موضوع القتل بدافع الرحمة مازال غير مستساغ من الناحية 
االخالقية ومازال القانون بوحو عام يستجيب لممقتظيات االخالقية والدينية الرافضة  

 .(0)لحرمان االنسان من الحياة انياء طبيعيا دون سند قانوني (
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 ادلبحج انخاَي
 في الدساتير العربية والمقارنة. الحياةالتنظيم الدستوري لمحق في 

في  تفاول الدستور العراقي وكذلك الدساتير العربية جميع حقوق االنسان السيما
.وسنتناول ىذا المبحث  الحياة وذلك الىمية ىذا الحق بالنسبة لحقوق االنسان االخرى

الدساتير المقارنة وثانييما موقف الدساتير العربية من الحق في مطمبين اوليما موقف 
 الحياة

 ادلطهب االول
 -موقف الدساتير المقارنة من الحق في الحياة:

اتجو اغمب الدساتير المقارنة الى النص عمى  الحق في الحياة في حين اغفمت 
البريطاني الصادر في دساتير اخرى النص عميو .وتجدر االشارة الى ان العيد االعظم 

( يعد من اوائل القوانين الوطنية التي نصت عمى ىذا الحق ثم دستور الواليات 0702عام)
( وقد ذىبت بعض الدساتير الحديثة الى 0720المتحدة االمريكية في التعديل الخامس )

م( والدستور السويسري 0242النص عمى تحريم عقوبة الموت كالدستور االيطالي  لسنة) 
 (( الذي نص عمى ان )لكل انسان الحق في الحياة وعقوبة الموت ممنوعة0221نة )لس

 -يمي : وتنص بعض الدساتير عمى ما
 

عمى الحق في الحياة عمى نحو مباشر  0272لم ينص دستور  -:0272دستور -اوال:
اال انو اشار اليو عمى نحو ضمني تمثل بمنعو التعذيب في المادة السابعة منو وذلك ان 
التعذيب يمس بسالمة جسد االنسان فضال عن احتمال ان يقضي الى موت االنسان وقد 

ة  ميمة تتمثل بوجوب تصديق الممك عمى احاط الدستور تنفيذ عقوبة االعدام بضمان
 (0).00ف72الحكم  اذ ) ال ينفذ حكم االعدام اال بتصديق الممك ( م
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 الحياةفي  الحق( الى 0221المؤقت :لم يشر دستور ) 0221دستور  دستور -ثانيا:
االعمى نحو مباشر وغير مباشر اال ان ذلك ال يعني ان ازىاق حياة االنسان كان مباحا 

كانت محمية بموجب قانون العقوبات الذي كان سائدا حين ذاك ولعل اسبب في  النيا
عدم نص الدستور عمى ذلك يعود الى كونو موجزا ومقتضيا عمى اساس انو مؤقت وين؟م 

 مرحمة انتقالية.

(  عمى الحق في الحياة عمى 0224( المؤقت :لم ينص دستور )0224دستور ) -:ثالثا
اليو عمى نحو غير مباشر من خالل منعو ايذاء المتيم حيث ال نحو مباشر اال انو اشار 

( من فضال عن نصع عمى ضمانة 72يظر ايذاء المتيم جسمانيا او نفسيا ( وفقا لممادة )
  .ميمة لحماية الحق في الحياة تتمثل بعدم تنفيذ اال بتصديق من رئيس الجميورية المادة

عمى الحق في الحياة اال انو اشار الى)  0221:لم ينص دستور 0221دستور  -رابعًا:
تحريم  ممارسة أي نوع من انواع التعذيب الحسدي والنفسي (  ولم  ينص كذلك عمى 
وجوب تصديق رئيس الجميورية عمى تنفيذ حكم االعدام اال انو من الناحية القانونية كان 

ة اذ ) ال ئييورية وفقا لقانون اصول المحكمات الجزاالحكم ال ينفذ اال بتصديق رئيس الجم
 .(0)ينفذ حكم االعدام اال بمرسوم جميوري(

عمى الحق في الحياة بصورة واضحة عمى  7112نص  دستور 7112دستور  -:خامسا
خالف عمى خالف الدساتير السابقة  بقولو ) لكل فرد  الحق في الحياة واالمن والحرية 

ىذه الحقوق او تقييدىا اال وفقا لمقانون وبناء عمى قرار صدر من وال يجوز الحرمان من 
وحرم الدستور جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي  02جية قضائية مختصة ( م 

وال تنفذ االحكام اال بالمصادقة عمييا من رئيس الجميورية  02والمعاممة غير االنسانية م
 ف ثامنا.22م 
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سبق ذكرىا بالنسبة لتنفيذ عقوبة االعدام لذا اليزال وتسرى ذات االجراءات التي  
وىذا ومن الجدير ان موانع  افذا.ن 0220لسنة  72قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 

تطبيق عقوبة االعدام ىي ذاتيا بالنسبة لمدساتير التي سبق ذكرىا وان يجوز ان يحكم 
امنة عشر من العمر ولم يتم باالعدام عمى ان يكون وقت ارتكاب الجريمة قد تم الث

( 22العشرين من عمره ويحل السجن المؤقت محل عقوبة االعدام في ىذه الحالة رقم )
( وكذلك اليجوز تنفيذ حكم االعدام اذا 0222لسنة )(222من قانون العقوبات رقم )

وجدت المحكوم عميو عامال عند ورود االمر بتنفيذ اذ يعرض االمر عمى رئيس 
خالل مطالبة وزير العدل ولو ان يامر بتنفيذ الحكم او تخفيفو فاذا كان  الجميورية من

تنفذ اال بعد مضي اربعة اشير عمى تاريخ  يذ عقوبة االعدام فالاالمر المجدد يقضي بتنف
وضع عمميا سواء وضعت قبل ورود ىذا اال مر ام بعده .ومن القول ان القانون يحمي 

روح أي انسان اال بموجب حكم قضائي بات االن اق حق االنسان في الحياة واليجوز ازى
وحتى الوقت الحاضر تبين ان تبين  0272مراجعة تاريخ العراق الحديث منذ دستور 

بوضوح وجود انتياكات خطيرة لذا الحق  السيما خالل مرحمة االضطرابات وعدم 
ا او باجتياد االستقرار اذ يمارس القتل الجماعي ضد الناس سواء بامر من السمطات العمي

من السمطات االمنية او المتعاون معيما وىذا ما حصل في الموصل وكركوك سنة 
بعمميات االنقال وقصف مدينة حمبجة  يمنطقة كردستان العراق خالل ماسم وفي 0222

وفي مناطق العراق كافة بعد انسحاب القوات العراقية من  0211باسمحة محرمة سنة 
ر الجماعية خير ام السابق وكانت المقابظشعبية ضد الن وقيام انتفاضة 0220الكويت 

بعد تفجيرات سامراء حيث قتل عشرات  7114لك النظام  ثم في عام شاىد عمى جرائم ذ
 االالف من العراقيين نتيجة لمنزعات الطائفية التي شجع المحتل عمى اثارتيا الىداف

سياسية فضال عن قيام قوات االحتالل والشركات االجنبية بقتل جماعي في العراقيين في 
 .(0)اكثر من مكان وزمان من دون ان يكون ىناك رادع من ضمير لدى
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( 02)لقانونية بموجب االمر رقم تمك القوات والشركات الحماية ا دفالذي و المحتل  
ي العراق حينذاك ويبدو لي ان اغمب تمك ار (  الذي اصدره الحاكم االد7114لسنة )

ترقى الى جريمة االبادة الجماعية االفعال التي نفذت ضد جماعات من الشعب العراقي 
والسارية المفعول بيا في عام  0241والمعاقبة عمييا الصادرة عن االمم المتحدة عام 

 ن ماومن الجدير بالذكر ان مجمس النواب اصدر قرار نص عمى )اعتبار ا 0220
ماعي ىو ابادة جماعية جكردستان العراق من مذابح وقتل  تعرض لو الشعب الكردي في

بكل المقايس( اال ان القرار المذكور لم يحدد تاريخ تمم المذابح فيل بقصد بيا المذابح 
ام تشمل كل  نو اكثر االنظمة قسوة مع االكرادالتي حدثت ابان العيد السابق عمى اساس ا

صدر  7112ية ونظرا لكثرة المقابر الجماعية  التي اكتشفت في العراق بعد الحقب التاريخ
             ( الذي عرف المقابر الجماعية بانيا7112( لسنة )2قانون حماية المقابر الجماعية رقم )

) االرض او المكان الذي يضم رفات اكثر من شييد ثم دفنيم  او اخفائيم عمى نحو 
حكام الشرعية والقيم االنسانية الواجب مراعاتيا عند دفن الموتى ثابت من دون  تباع اال

او  وبطريقة يكون القصد منيا اخفاء معالم جريمة ابادة جماعية يقوم بيا افراد او جماعة 
نون واعتقد ان ىيئة وتشكل انتياكا لحقوق االنسان( البند الثالث من المادة الثانية من القا

ة الجرائم اقترفيا النظام  السابق فقط جمقابر الجماعية نتيعمى ال ييسر  ىذا القانون ال
وانما يسري عمى المقابر الجماعية نتيجة الجرائم التي ارتكبت بعد احتالل العراق اذ بمغ 

 7100عدد المفقودين اربعة عشر الف وخمسة وعشرون مفقودا حتى نيسان سنة 
 . (0)رائم االرىابينجة جواكتشفت مقابر جماعية عدة نتي
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تنص و  )عقوبة االعدام ىي شنق المحكوم عميو حتى الموت ( 12و تنص المادة  
العقابية المخصصة  )السجن ىوا ايداع المحكوم عميو في احدى المنشأت (12المادة) 

قانونيا ليذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمدة المبينة في الحكم ان كان مؤقتا 
ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشر سنة ما لم ينص القانون 

يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة لمحرية عمى خمس وعشرين سنة  عمى خالف ذلك وال
ويكمف المحكوم  الحوال واذا اطمق القانون لفظة السجن عدا ذلك سجنًا مؤقتًا.في جميع ا

 العقابية.  المنشأةاالعمال المقررة في قانون  بأداءعميو  بالسجن المؤبد او المؤقت 

 المنشاة(الحبس الشديد ىو ايداع المحكوم عميو في احدى 11وتنص المادة ) 
 العقابية المخصصة قانونا ليذا الغرض لمدة المقررة في الحكم.

( من قانون واصل النص اعاله وذلك بموجب القانون 12( عدلت المادة)02المادة) 
 01/00/0221في  0222والمنشور في الوقائع العراقية  0221لسنة  712رقم 

دى الحياة( التي ال واستحدث المدير االداري لسمطة االئتالف المؤقت عقوبة )السجن م
يالحظ   20/2/7112في  7القسم  20تنتيي اال بوفاة المحكوم عميو بقراره )االمر( رقم 

 .(0)نص القرار في الممحق الخاص بقرارات سمطة االئتالف المؤقت

 ادلطهب انخاَي

 موقف الدساتير العربية من الحق في الحياة

اة بصورة مباشرة سوى الحق في الحياما بالنسبة لمدساتير العربية فمم تنص عمى  
( 0227( وجيبوتي لسنة ) 0222ثالث دساتير وىي دساتير كل من الصومال لسنة) 

( والقول بعدم نيي الدستور عمى الحق في الحياة ال يعني  ان ىذا 0221والسودان لسنة )
لك الحق مصدر في الدول التي ال تنص دساتير عمى ذلك حيث تحمي القوانين الجنائية ذ
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الحق اال ان وجود النص الدستوري ميم ليس فقط لتنفيذ حدود التدخل القانوني المباح 
ولكن النو قد يتجاوز مجرد الحد من االثر السمبي لمقانون وذلك بوضع اطر ايجابية 

فالدستور االردني اقتصر في نص المادة  تساعد عمى الحماية الحق في الحياة و تنميتو.
كفالة الحرية الشخصية لمفرد بصفة عامة ولم يتضمن احكاما تفصيمية السابعة منو عمى 

 .(0)نأبيذا الش

ونصت المادة التاسعة عشر من دستور البحرين عمى انو ) ال يعرض أي انسان  
لمتعذيب المادي او المعنوي او المعاممة الجارحة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل 

رمة الفرد بمفيوميا الشامل في المادة الخامسة منو مما ذلك(. وكفل الدستور التونسي ح
يعني انو  كفل حرمة حياة  الفرد وحريتو الشخصية وحمايتو من التعذيب .وكذلك نصت 

ن الدولة عدم انتياك حرمة المادة الرابعة والثالثون من الدستور الجزائري عمى انو )تضم
بالكرامة . ام النظام االساسي ن ويحضر أي عنف بدني او معنوي او أي مساس االنسا

ىذا الحق ضمن مفيوم حقوق االنسان في  محكم في المممكة العربية السعودية فتناولت ل
الشريعة االسالمية حيث نصت المادة السادسة والعشرون منو عمى ان الدولة تحمي 
حقوق االنسان  وفقا لمشريعة االسالمية وىذه الشريعة الكريمة  تبين ان حق االنسان في 

نسان الى ان الحياة ىي ىبة من الخالق والروح ىي امانة ودعيا اهلل عز وجل في جسد اال
 خالقيا. بإرادةيحين الوقت السترجاعيا 

وكذلك نص الدستور السوداني بشكل صريح وواضح عمى الحق في الحياة لكل  
( منو التي جاء فيو )لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة 71انسان في المادة )

من الحياة  يجوز حرمان أي انسان  والسالمة الشخصية ويحمي القانون ىذا الحق وال
 تعسفا(.
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ونص الدستور الصومالي بشكل صريح وواضح عمى الحق في الحياة والحرية  
( 02)الشخصية  والحماية من التعذيب لكمك انسان بصفة عامة .حيث جاء في المادة 

منو ) لكل شخص الحق في الحياة وفي سالمتو الشخصية ( . اما بالنسبة لمدستور الميبي 
( )بشان 0220( لسنة )21ىذا الحق  غير ان القانون رقم )فمم يتضمن النص عمى 

( وعمى الحماية من 04تقرير الحرية( تضمن عمى النص في حق الحياة في المادة )
(. ويختمف عنو في ذلك الدستور المصري الذي نص بشكل صريح 02التعذيب  المادة )

 عمى الحق في الحياة والحرية الشخصية.

( منو ) لكل فرد الحق في 02عراقي  قد نصت المادة )بالنسبة لمدستور ال اام 
الحياة واالمن والحرية وال يجوز الحرمان  من ىذه القيود وتقييدىا اال وفقا لمقانون وبناء 

 عمى قرار صادر من جية قضائية مختصة(.

( من دستور دولة االمارات  العربية المتحدة عمى عدم جواز 72ونصت المادة ) 
ة بالكرامة وكفمت ىذه المادة الحرية ئاطخلمتعذيب او العاممة التعريض أي انسان 

 .(0)الشخصية لجميع المواطنين بصفة عامة

 ادلبحج انخانج

 األسس النصية لمحق في الحياة في المواثيق الدولية و اإلقميمية

تعد المواثيق الدولية و اإلقميمية بالنص عمى الحق في الحياة رغم انو حق طبيعي  
لالنسان وال فضل ألحد عميو ومرجع ىذه العناية بحسابو حق االنسان في الحياة ومالحق 

راجع إلى ما أسفرت عنو التجربة من جنوح بعض النظم الحاكمة  إلى اىداء حق الحياة 
ألسباب عنصرية وعقائدية او سياسية. لذلك سنتناول في ىذا المبحث مطمبين اوليما 

 لمواثيق اإلقميمية في الحق في الحياة.موقف المواثيق الدولية وثانييما ا
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 ادلطهب األول
 الحق في الحياة منموقف المواثيق الدولية 

وجبة  منظمة بموالذي انشئت  0242ميثاق األمم المتحدة :اعتمد ىذا الميثاق عام  -0
مادة وأكد ىذا الميثاق عمى احترام  00األمم المتحدة ويتكون ىذا الميثاق من ديباجة و 

 اإلنسان و حرياتو األساسية.حقوق 
وجزء من القانون  0241اكد ىذا اإلعالن عام  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: -7

مادة تضمنت الحقوق الفردية المدنية والسياسية  21الدولي ويتكون من ديباجة و 
 واالقتصادية و االجتماعية .

الثقافية ويتكون من ديباجة  العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و -2
 مادة20و 
 م0241اتفاقية منع اإلبادة الجماعية لعام , -4
 0212اتفاقية حقوق الطفل عام  -2
 0222اتفاقية إقصاء كل اشكال التمييز ضد المرأة  لعام  -2
 0222اتفاقية إلغاء العمل العمل القسري لعام  -2
 0222عام اتفاقية  إقصاء كل اشكال التمييز العنصري ل -1
 اتفاقية األمم المتحدة بشأن التعذيب والعقوبة والمعاممة الوحشية  -2

 0221النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لعام  -01
 0212إعالن األمم المتحدة بشأن الحق في التنمية لعام  -00
ال بشأن منح لالنتق 0221لسنة  0204قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  -07

 والعقوبة العربية لألقطار
 .(0)0221اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية لعام  -02
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 انخاَي ادلطهب
 موقف المواثيق اإلقميمية من الحق في الحياة

 االتفاقية االوربية  -1
انشا عام ان ىذه االتفاقية مستمدة من األىداف العامة لممجمس األوروبي الذي  
ومن أىداف ىذا المجمس تحقيق وحدة او ثقة بين دول االعضاء وذلك من أجل  0242

حماية المبادئ والمثل الذي يقوم بو تراثيم المشترك و دفع التقدم االقتصادي واالجتماعي 
مادة وىذه االتفاقية  02وتشمل ىذه االتفاقية عمى ديباجة وخمسة أبواب موزعة عمى 

من الحقوق التي تأسست في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر  تحتوي عمى الكثير
0241. 

 االتفاقية االمريكية -2
مادة وقد اشتممت عمى الحقوق األساسية  172تضمنت ىذه االتفاقية عمى ديباجة  

لالنسان المستمدة اصال من إعالن والمواثيق الدولية و اإلقميمية وقد تضمنت ىذه 
اإلنسان و حرياتو تثبت لو لمجرد كونو إنسان وليس عمى أساس كونو  االتفاقية بأن حقوق

 مواطن في دولة معينة األمر الذي يدعو إلى تنظيم حماية دولية لحقوق اإلنسان.
 مشروع الميثاق العربي . -3

مادة وثالث مالحق ولعل اول ما يستدعي في انتباه  71يقع ىذا الميثاق في  
ه من كل اشارة وحريتو لحقوق االنسان ولكن ذلك ال يمنعيا القارئ ليذا الميثاق ىو خمو 

من العناية بمسألة ىذه الحقوق من خالل االعتماد عمى بعض االتفاقيات و المعاىدات 
  المتصمة بقضايا حقوق االنسان فقد نص ىذا الميثاق عمى إيمان الوطن العربي بوصفو.

 
 الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان و الشعوب  -4

مادة ويركز ىذا الميثاق في ديباجة التي  21يتألف ىذا الميثاق من ديباجة و  
تعتبر جزء ال يتجزأ من الميثاق فقد تضمن العديد من الحقوق األساسية وأكد عمى عدم 
التمييز العنصري او العرق أو الجنس او المغة او الدين او الرأي السياسي ..الخ وأكد 

 .(0)لتعرض لإلىانة والتعذيب والمعاممة القاسية الوحشيةعمى احترام حق الحياة وعدم ا
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 تـــــــــاخلامت

بحث من حيث المفيوم القانوني لمحق في الحياة وكذلك تناولنا في ىذا ال بعد ان  
تنظيمو الدستوري في ظل الدساتير العربية والمقارنة وكذلك األسس النصية لمحق في 

 الحياة في المواثيق الدولية و اإلقميمية توصمنا إلى مجموعة من لمنتائج والتوصيات 

 -اوال النتائج :

اسية التي يجب ان يتمتع بيا كل فرد من افراد يعد الحق في الحياة من الحقوق االس -0
 المركز االجتماعي والمجتمع دون تمييز بسبب الدين او المعتقد او القومية او الجنس ا

 واالقتصادي والسياسي.

يعد الحق في الحياة من الحقوق ذات االساس الدستوري التي تم النص عميو في اغمب -7
 ذىنيا في تشريعات دول اخرى.تشريعات دول العالم واالشارة اليو 

لقد تاكد ىذا الحق في الشريعة االسالمية التي كانت عمى عناية كبيرة بان تساوي -2
 المسممون بالحقوق والواجبات. 

يجب ان تكون المساواة في الحق في الحياة يجب ان تكون مساواة فعمية وليست -4
 مساواة نصية اليراعي فييا التطبيق الواقعي .

 التوصيات :ثانيا 

ع  الدستوري ان يراعي وياخذ بعين االعتبار كل المطالب الشعبية التي نوصي المشر  -0
تستجد في الدولة في حالة راى فييا  تحقيقا لمنفع العام مادامت ىذه المطالب ال تتعارض 

حصل عكس  مع احكام الدستور وان تكون ضمن الحدود المسموح بيا دستوريا النو اذا ما
 ا سنكون امام فوضى مما يؤدي الى االخالل بامن واستقالل الدولة.ذلك فانن

يجب انمن المستحسن ان يشمل الدستور الجديد المبادئ االرشادية االربعة التفاقية  -7
  االمم المتحدة لحق االنسان في الحياة والبقاء والنمو وعدم التمييز
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 ادرـــــادلص
 القران الكريم 
 اوال : الكتب 

-7102- بغداد- ورييمكتبة السن-0ط–حقوق االنسان -خالد  حنونحميد  د. -0
 بعدىا وما 22ص

منشورات -0ط-الدستورية وضمانتياحقوق االنسان –سعدي محمد الخطيب  د. -7
 .07100-لبنان -الحمبي الحقوقية

شرح قانون اصول المحاكمات –سميم ابراىيم حربة . عبد االمير العكيمي  د. -2
 .7111-بغداد–المكتبة القانونية -0ط-الجزائية

المكتبة  -0ط–حقوق االنسان في الفكر والممارسة  –اس فاضل الدليمي  عب -4
 .7100-جامعة ديالى -المركزية

المكبة الحديثة  -0ط-االتفاقيات الدولية واالقميمية لحقوق االنسان -طبالاللينا  -2
 7101-لبنان-لمكتب

 .7107بغداد -المكتبة القانونية-0ط-حقوق االنسان المدنية -محمد ثامر  د. -2

دار -0ط–الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان -وني يمحمود شريف بس د. -2
 .7112-الشروق القاىرة

-0ط–القانون الدولي لحقوق االنسان –محمد خميل موسى  ..محمد يوسف عموان د -1
 .7112-عمان-دار الثقافة

 .0212-المكتبة القانونية بغداد -2ط-قانون العقوبات-نبيل عبد الرضا حياوي -2
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 –الدليل في الحقوق والحريات والواجبات العامة  -االحمدوسيم حسام الدين  -01
 .7107-لبنان-منشورات الحمبي الحقوقية

 : الرسائلثانيا 

ماجستير مقدمة رسالة -الشريعة االسالمي مصدر لمحقوق والحريات–احمد فاضل حسين 
 .7102-جامعة النيرين-الى كمية الحقوق

 ثالثا : المجالت :
 .7102-2العدد-70مجمد–مجمة جامعة بابل لمعموم االنسانية 

 رابعا : الدساتير :
 7112دستور العراق النافذ 

 خامسا: المواقع االلكترونية

.www.marocdroit.com 

 


