
 المقدمة

ان ضمانات الحقوق والحرٌات هً من اهم الغاٌات المستهدفه فً القوانٌن الوطنٌه او الدولٌه 

دعو الى ضمانات اكبر لحقوق وحرٌات االفراد فً مواجهة الدوله باعتبارها صاحبة تً تال

على تلك الحقوق  السلطه بحٌث تتمركز المهمه االساسٌه المستمده للدوله فً المحافظه

وحماٌتها من االعتداء علٌها او المساس بمضمونها وٌعد هذا االتجاه بمثابة العصر للذهبً 

للحرٌه ، واذي أتى كرد  فعل تلقابً للعصور السابقه التً أهدرت فٌها تماما معانً الحرٌه ، 

شلت الحرٌه وانعدمت فً ظلها الضمانات الكفٌله بتوفٌر الحٌاة االنسانسه الكرٌمه. ولقد 

االنسان منذ بدء الخلٌقه ، وسقط كثٌر من الضحاٌا فً سبٌل الحصول علٌها ، كما واجهت 

كفكرة الكثٌر من الباحثٌن والمفكرٌن فالسفه وعلماء اجتماع وعلماء قانون وسٌاسٌٌن حٌث 

كانت والتزال من اصعب المعضالت التً تواجه الفكر االنسانً واكثرها تعقٌدا على االطالق 

، لهذا فهً تثٌر دوما هذا القدر الكبٌر من المناقشات والتساؤالت وتعقد من اجلها ندوات 

ومؤتمرات لمعرفة االسس التً تنطلق منها والحدود التً تقف عندها وهكذا تتوالى التساؤالت 

حول معنى الحرٌه وتتشعب االجابه عنها الى مفاهٌم متعدده: فلسفً ،سٌاسً ، اجتماعً ، 

 صوفً ..... الخ .اخالقً ، 

نظم السٌاسٌه واالقتصادٌه التً تحكم المجتمعات السٌاسٌه وتدٌر شؤونها ، كما ان انماط ال

ٌكوم اها تأثٌر على مفهوم الحرٌه لدٌها وهذا الغموض الذي ٌكتنف مفهوم الحرٌه سهل على 

بقى الراع السلطه احٌانا تكرٌس هٌمنتها وبسطها ، وتضٌٌق على حرٌات االفراد والجماعه لٌ

مستمرا بٌن حرٌة الفرد وسلطة الدوله ولقد ترتب على نضال االفراد والشعوب فً مواجهة 

قهر السلطه والدفاع عن حقوقهم وحرٌاتهم فً كثٌر من مراحل التارٌخ البشري ، ان انتقلت 

الشعوب ، الى  إلٌهاالحرٌه من مجرد افكار ورؤى مثالٌه ٌدعو الٌها المفكرون ، وتتطلع 

ق معترف بها وٌحمٌها القانون بإعتبارها شرط اساسً من شروط استقرار الدوله وحماٌة حقو

 نظامها السٌاسً واالجتماعً . 



                                                                         أهمية الدستور :

 لما كان الدستور هو العقد الذي ٌربط بٌن المواطنٌن والمؤسسه الحاكمة او الجماعه الحاكمه

التً هً جزء من المجتمع نفسه علٌه ٌتوجب ان ٌحتفظ بضمانات دٌمومته من اجل ان تبقى 

الصله بٌن الدستور والدٌمقراطٌه تتجلى فً ان للقواعد الدستورٌه اهمٌه بالغه وجوهرٌه فً 

تحقٌق وضمان الدٌمقراطٌه
(1)

. وتكمن اهمٌة الدستور بسمو القواعد الدستورٌه المطبقه فً 

ا ٌعنً ان اي قانون تصدره الدوله ٌجب ان الٌكون مخالفا للدستور ، وال فرق فً الدوله وهذ

كون الدستور مكتوبا او عرفٌا
(2 )

.  

ٌة كرٌماس ور من خالل نظرٌه كرٌماس تعد فرضربط العالقه بٌن المواطنه والدوله والدست

فاهٌم فً انساق فً رواٌته للعالقات المكونه للخطاب من ادق النماذج العالقٌه لتحلٌل الم

الخطاب سواء أكان ادبٌا ام ثقافٌا أم سٌاسٌا أم اعالمٌا ...ألخ ، الن السٌمٌوطٌقا
 

)انشرت فً 

كل مكان ، ولم تعد مقصوره على البحوث والمؤسسات االكادمٌه (
(3) 

بل امتدت لتشمل كل 

والتعرف على  انواع المعرفه بوصفها اداة تحلٌلٌه اثبتت فعالٌتها فً البحث واكتشاف الدالله

االجابات المحتمله ، وٌعد كرٌماس المؤسس الفعلً بارٌس السٌمٌوقٌطٌه وهو لتولنً االصل ، 

قدم فرنسا وتحدث عن نظرٌته الى الجمهور قابال)) ان النظرٌه السٌمٌو طٌقٌا لٌست فرعا من 

ٌه ن فروع الفلسفه وانما مجرد تأمل علمً فً الخطاب اي خطاب حتى وان لم تكن جمله قول

وهً فً عناٌتها بالتقسٌم والدالله تحرص على الدالله المتوازٌه تحت السطح فً محاوله 

للوصول الى معنى الحٌاة نفسها ((
  

 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  55، المكتبة الحدٌثة بٌروت ، ص 1( محمد علً ال ٌاسٌن ، القانون الدستوري ، مبادئ الدستورٌة العامة ، ط1)

 .  16( نبٌل عبدالرحمن حٌاوي ، ضمانات الدستور ، المكتبة القانونٌة بغداد ، ص2)

 .  9( برادت مارتن ، معجم مصطلحات السٌمٌوقراطٌة ترجمة عابد خزنة دار ، ص3)

(5) 



 انواع الدساتير 

 
ْٙ انرذٍٔٚ انشعًٙ نمٕاػذ انذعرٕس ٔرنك تغٍ لٕاػذِ يٍ لثم  -انذعاذٛش انًكرٕتّ : -1

 انغهطّ انًخرصّ ٔفما يثادئ خاصّ يثم رنك انذعرٕس انفشَغٙ 

ْٙ انذعاذٛش انرٙ ذركٌٕ احكايٓا ٔلٕاػذْا ػٍ غشٚك  -: انذعاذٛش انغٛش انًكرٕتّ -2

انؼشف انز٘ ُٚشا ذهمائٛا دٌٔ ذذخم يٍ انًششع انٕظؼٙ يٍ اجم يؼانجح ايٕس ٔيغائم 

ذرؼهك تُظاو انحكى فٙ انذٔنح يثال رنك انذعرٕس انؼشفٙ انُظاو انغٛاعٙ فٙ تشٚطاَٛا 

 ياصال يؼرًذ ػهٗ انذعرٕس انؼشفٙ )انغٛش يكرٕب( 

ا اٌ انذعاذٛش انًكرٕتّ ْٙ انماػذِ انؼايّ فٙ حٍٛ انذعاذٛش انغٛش انًكرٕتّ )انؼشفّٛ( ْٙ ػهً

 االعرثُاء .

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  25( انذكرٕس حًٛذ حٌُٕ خانذ , يثادئ انمإٌَ انذعرٕس٘ , ص1)

(6) 



 ضمانات مبدأ المساوات في الدستور االمريكي  -أ
 

 

1591الضمانات الهامه االربعه التالٌه المنصوص علٌها فً الدستور االمرٌكً لسنة 
(1)

  . 

ان  الٌجوز للكونجرس التشرٌع بأن دٌنا من االدٌان هو دٌن الدولة. والٌجوز للكونكرس – 1

 ٌمنع اي مواطن من ممارسة عبادة الدٌن الذي ٌفضله.

الٌجوز للكونجرس ان ٌحرم اي شخص من حرٌته فً ان ٌقول او ٌكتب او ٌنشر اي شا  – 2

 تقرٌبا ٌرٌده 

الٌستطٌع الكونجرس ان ٌمنع اي شخص من عقد اي اجتماع سلمً مع اشخاص اخرٌن  – 3

 لمناقشة اي موضوع ٌرٌدونه .

الكونجرس ان ٌمنع اي شخص من مطابة الحكومه بتصحٌح ظلم ٌعتقد هو انه  الٌستطٌع – 4

 .  اجراء خاطا

 
 

                                                          4777من ضمانات الحرية في الدستور االمريكي اعالن الحقوق في مؤتمر الواليات عام 

عمرات واضعٌن فً االعتبار االول افضل الوسابل النواب المجتمعون باعتبارهم ممثلٌن بالمست

                                                         لتحقٌق الغاٌات المتقدمه والستخالص حقوقهم وحرٌاتهم ٌعلنون...

وبصفه خاصه من االمتٌاز الذي  ان من حق المستعمرات ان تستفٌد من القانون االنكلًٌ – 1

     ٌوجب محاكمتهم امام اندادهم من اهل الجوار وفقا لالجراءات التً ٌرسمها القانون .

 ان لهم الحق فً االستفاده من التشرٌعات االنكلٌزٌه القابمه وقت استعمارهم . – 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  46حرٌة فً الدستور االمرٌكً ، ترجمة الدكتور محمد لبٌب شنب ، صروسكوب اوند ، ضمانات ال (1)

(11) 



 
ضمان مبدأ المساواة في الدستور الفرنسي

(4 )                                     

                                    الباب السابع عشر اعالن حقوق االنسان

( ٌولد الناس وٌضلون احرارا أو متساوٌن بالحقوق وٌمكن ان تستند الفروق 1) الماده

                 االجتماعٌه فقط الى اعتبارات الصالح العام 

( الهدف من كل مجتمع سٌاسً هو المحافظه على الحقوق الطبٌعٌه لالنسان والحقوق 2الماده )

                                            الملكٌه واالمن ومقاومة الظلم .التً التسقط بالتقادم وهذه الحقوق هً الحرٌه و

( ٌكمن مبدا كل سٌاده اساسا فً االمه وال ٌجوز ألي كٌان او أي فرد ان ٌمارس 3الماده )

                            سلطه التنبع من االمه صراحه .

مما الٌقر بالغٌر ولذلك فإن ممارسة الحقوق ( تكمن الحرٌه فً القدره على فعل كل 4الماده )

الطبٌعٌه لكل انسان لٌس لها حدود اال تلك التً تكفل لالعضاء االخرٌن فً المجتمع التمتع 

                                                   بذات الحقوق والٌجوز تحدٌد هذه الحدود االبموجب القانون 

انسان او القبض علٌه او حبسه اال فً الحاالت التً ٌحددها  ( الٌجوز اتهام اي6الماده )

                                                        القانون .

( بما ان كل انسان برئ حتى تثبت ادانته ، اذا كان البد من القاء القبض علٌه ، تكون 9الماده )

                                                                     رامهكل قسوة لٌست مبررة لتأمٌن شخصه ٌجب ان ٌعاقب بص

           ( الٌجوو ازعاج احد بسبب اراءه حتى وان كانت دٌنٌه11الماده)

( ان حرٌة التعبٌر عن االفكار  هً واحدة من اثمن حقوق االنسان وبالتالً الٌجوز 11الماده )

ر بحرٌه ، بإستثناء ماهو بمثابة اساءه بإستخدام هذه الحرٌه ألي مواطن ان ٌتكلم ،ٌكتب وٌنش

                                                                        فً الحاالت التً ٌحددها القانون 

     ( المجتمع الحق فً ان ٌطلب محاسبة المواطن العمومً على ادارته 15الماده )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

     .  63م ،ص 19/4/2111، القاهرة فً  2112( الدكتور محمد فرحات ، الدستور الفرنسً حتى اخر تعدٌالته سنة 1)



(14) 

( الن حق الملكٌه مصون ومقدس الٌجوز حرمان اي شخص منه مالم تقتضً 15الماده)

القانونٌه وبوضوح من االمر ٌتطلب ذلك وانه قد الضروره العامه ذلك بعد التأكد من الناحٌه 

               تم دفع تعوٌض عادل ومسبق

( الٌجوز حبس اي شخص بطرٌقه تعسفٌه تكفل السلطه القضابٌه بإعتبارها حامٌه 66الماده )

                                                             الحرٌه الفردٌه احترام هذا المبدا وفق الشروط المنصوص علٌها فً القانون

            الٌجوز الحكم على اي شخص بعقوبة االعدام    1 -(66الماده)

 اللغات االقلٌمٌه هً جزء من التراث الفرنسً    1-(55الماده )
 

 

 

(15) 

 5008الدستور العراقي لعام 
 

الدولة بمدى التزامها بالدستور والقوانٌن االساسٌه  تنعكس صورة الدولة القانونٌه او شرٌعٌة

النافذه والتً البد من ان تكون متضمنه لمجموعه من الحقوق والحرٌات االساسٌه لالفراد مع 

ضمان احترام هذه الحقوق والحرٌات فال جدوى من النص على هذه الحقوق والحرٌات دون 

الٌوم اغلب دساتٌر الدول تنص على العدٌد  ان ٌكون هنالك احترام وتطبٌق فعلً لها لذلك نجد

من الحقوق والحرٌات الفردٌه المكفوله بموجب احكامها والتً تضع فً نفس الوقت آلٌة عمل 

قانونٌه تضمن احترام هذه الحقوق وتحوٌل هذه النصوص القانونٌه الى ترجمه واقعٌه فعلٌه 

                                          .تجد صداها من خالل التطبٌق الفعلً لها على ارض الواقع 

ونبٌن ماتضمنه من حقوق  2115كمثال على هذه الدساتٌر ناخذ الدستور العراقً لعام 

                                        وحرٌات اساسٌه لالفراد فً مطلب اول :



                     ودورها فً حماة مبدا المساواة   2115نصوص دستور العراق 

ٌبقى مبدا المساواة من اهم المبادئ التً ناضل االفراد فً سبٌل تحقٌقها على مر العصور 

واالزمنه وان االفراد وقد اعٌاهم التمٌٌز المجحف لصالح الحكام تاره ولصالح طبقة المتمٌزٌن 

مبدأ المساراة  اجتماعٌا واقتصادٌا تاره اخرى اقامه الثورات هدفا لتحقٌقها وٌكاد ىالتالزم بٌن

والحقوق والحرٌات العامه ان ٌكون تالزما حتمٌا فال ٌمكن الحدهما ان ٌستغنً عن االخر فال 

مساواة بال حرٌه والحرٌه اذا لم ٌعامل الحاملون للحقوق والحرٌات العامه على قدم المساواة 

فال مناص من وبال تمٌٌز على اساس الجنس او اللون او العقٌده او اللغه او العنصر لذلك 

القول ان مبدا المساواة هو االساس الذي تقوم علٌه الحقوق والحرٌات العامه كافه فال سبٌل 

لتمتع االفراد بأي حرٌة من الحرٌت اذا لم ٌكن ذلك متاحا للجمٌع بال تمٌٌز بٌن شخص واخر 

 لذلك نظرا لهذه المكانه

(16) 

ه وضرورٌه للحماٌه بأن توضع الضمانات التً ٌتمتع بها مبدأ المساواة فانه فً حاجه دابم 

الكفٌله بالدفاع عنه وحماٌته من اي انتهاك قد ٌقع علٌه من السلطه فالسلطه سواء كانت سلطه 

تشرٌعٌه او تنفٌذٌه تملك القدره على انتهاك مبدأ المساواة فقد ٌصد تشرٌع قانونً من السلطه 

الدستورٌه وقد ٌصدر من السلطه التنفٌذٌه التشرٌعٌهى تحرم فٌه طابفه من االفراد من حقوقهم 

                                            قرارا ادارٌا تحرم فٌه فردا من حقوقه دون باقً االفراد

                                                  وٌتضمن مبدأ المساواة امورا اربعه :

ع المواطنٌن ٌكونون طابف واحده بال تمٌٌز الحدهم المساواة امام القانون : اي ان جمٌ – 1

                                             على االخر فً تطبٌق القانون

المساواة امام القضاء: وٌقصد بها عدم اختالف المحاكم التً تفصل فً الجرابم او  – 2

            المنازعات المدنٌه باختالف الوضع االجتماعً لالشخاص المتقاضٌن



المساواة امام وظابف الدولة : اي ان ٌتساوى جمٌع المواطنٌن فً تولً الوظابف العامه  – 3

                                                                   وان ٌعاملوا نفس المعامله من حٌث المؤهالت والشروط المطلوبه قانونا لكل وظٌفه 

تكالٌف واالعباء العامه : فالفراد متساوون فً االنتفاع بالخدمات العامه المساواة فً ال – 4

التً تقدمها الدوله ومن الطبٌعً ان ٌتقرر فً مقابل ذلك مبدا المساواة فً تحمل تكالف 

واالعباء العامه . وعلى هذا االساس فان االفراد متساوون امام الضرابب ان تكون مساهمة 

وفق مقدار دخولهم او ثرواتهم والمساواة فً اداء الخدمه العسكرٌه االفراد فً اداء الضرابب 

 فال ٌجوز االعفاء من واجب الدفاع عن الوطن اال بسبب العجز او عدم صالحٌة البنٌه .

 

 

(15) 

م5008الضمانات الدستوريه في الدستور العراقي لسنة 
(4)   

                           

خٌر ضامن لحقوق االفراد وحرٌاتهم هو الدستور وما ٌتضمنه من نصوص تؤكد على هذه 

الحقوق من خالل اتباع مجموعه من المبادئ الدستورٌه التً على الدولة القانونٌه االلتزام بها 

واال ال فابده من وجود نصوص دستورٌه غٌر محترمه من قبل سلطات الدوله وبالتالً من 

الدستور البد من توفر مجموعه من الضمانات المتماثله لمجموعه من  اجل ضمان احترام

 الضوابط قانونٌه الحامٌه للنصوص الدستورٌه من االنتهاك.

وٌقصد بالضمانات الوسابل واالسالٌب المتنوعه التً ٌمكن بواسطتها ضمانة الحقوق 

والحرٌات من ان ٌعتدي علٌها
(2)

دئ الدستورٌه . وهنالك مجموعه من الضمانات او المبا

المتعارف علٌها فً جمٌع الدول ذات االنظمه الدٌمقراطٌه والتً نص علٌها الدستور العراقً 

 منها : 2115لعا 

 مبدا سٌادة القانون – 1
 مبدا الفصل بٌن السلطات  – 2



 مبدا استقالل القضاء – 3
 :وسنبٌن هذه المبادئ كما وردت فً الدستور العراقً 

مبدأ سادة القانون : ٌقصد به خضوع الجمٌع للقانون سواء كانو حكاما ام محكومٌن بحٌث   - 1

ٌسمو القانون وٌعلو على كل اراده فً الدوله فخضوع الدوله للقانون او مبدأ المشروعٌه ٌهدف 

الى جعل جمٌع السلطات والهٌبات فً الدوله تخضع لقواعد ملزمه لها كما هً ملزمه لالفراد 

عادٌٌنال
(3 .)

( منه على ان )السٌاده للقانون ، 5ولقد اكد الدستور العراقً على ذلك فً الماده)

والشعب مصدر السلطات وشرعٌتها ٌمارسها بالقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته 

 . الدستورٌه (  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ، مجلة جامعة بابل العلوم 2115الدستورٌة للحقوق والحرٌات فً الدستور العراقً لسنة (وسن حمٌد رشٌد ، الضمانات 1)

 .  41م ، ص  2113لسنة  3، العدد 21االنسانٌة ، المجلد 

 .  46الدكتور نعٌم عطٌة ، النظرٌة العامة للحرٌات الفردٌة ، الدار القومٌة للطباعة والنشر ، ص( 2)

 .  59( الدكتور منصور مٌالد ٌونس ، القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة ، الكتاب االول ، النظرٌة العامة للدولة ، ص3)

 

(12) 

( من الدستور التً حرمت تقٌٌد اي حق من الحقوق او الحرٌات 46اٌضا ماورد فً الماده )

ن الٌمس هذا التقٌٌد جوهر الوارده فً الدستور اال بناء على قانون ٌصدر بالخصوص ، على ا

          الحق او الحرٌه.

ول دمبدا الفصل بٌن السلطات : ٌعد هذا المبدا من اهم المبادئ التً نصت علٌها دساتٌر ال – 2

، بحٌث كل  تعنً بحقوق االنسان ، وٌقصد به توزٌع االختصاصات بٌن سلطات الدوله التً

سلطه تمارس مهامها وفق الحدود التً عٌنها لها الدستور ودون تجاوز على اختصاصات 

السلطات االخرى. فمبدأ الفصل بٌن السلطات الٌعنً الفصل المطلق بٌن سلطات الدوله وانما 

ٌبه واحده وهو ما ٌعرف بالفصل المرن هعدم تركٌز جمٌع وظابف الدوله بٌد سلطه واحده او 

                                               ن الواقع العملً اثبت عدم امكانٌة االخذ بهذا المبدا على اطالقه .، ال



مما الٌخفً على احد ان هذا المبدا تعود جذوره الى كتابات المفكر الفرنسً )مونتسكٌو ( على 

غرٌق مثل افالطون الرغم من انه لٌس اول من قال به ، فقد سبقه فً ذلك الفالسفه اال

وارسطو، اال  انه نسب الى مونتسكٌو النه عرض هذا المبدا بالشكل المتعارف علٌه فً الوقت 

الحاضر هذه الضمانه العامه من ضمانات حقوق االنسان كان قد نص علٌها الدستور العراقً 

ادٌه من ( منه: ) تتكون السلطات االتح45صراحة فلقد ورد ذذكرها فً الماده ) 2115لعام 

السلطات التشرٌعٌه والتنفٌذٌه والقضابٌه ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ 

            الفصل بٌن السلطات ( 

مبدأ استقالل القضاء: ٌعتبر هذا المبدأ من المبادئ االساسٌه التً نصت علٌها اغلب  – 3

القانون والفصل بٌن السلطات دون دساتٌر الدول المعاصره النه المعنى من المناداة بسٌادة 

وجود قضاء مستقل ٌعمل بمناداة عن اي تدخالت من قبل باقً سلطات الدوله فالقضاء هو 

 حامً الحقوق ومٌزان العداله فً الدوله

(19) 

لذا فمن اجل ان ٌمارس مهامه البد ان ٌكون مستقال فً عمله عن السلطتٌن التشرٌعٌه  

قصد بهوالتنفٌذٌه فإسقالل القضاء ٌ
"

إنه وحده الذي ٌختص بالفصل فً المنازعات وبالحكم هذا  

من ناحٌه ومن ناٌه اخرى فإن االستقالل ٌعنً ان القضاة وهم ٌؤدون اعمالهم الٌخضعون فً 

ذلك اال للقانون وحده ، وال ٌتلقون فً هذا الشأن كابن من كان 
 ."

وٌقاس استقالل القضاء الى 

ابرزها انفراده بالفصل فً المنازعات الناشبه بٌن االفراد او  مدى توفر مجموعه من العوامل "

بٌنهم وبٌن االداره واستقالله باصدار احكامه القاضٌه باالدانه او البراءه ، وحضر تحصٌن اي 

عمل من رقابة القضاء )اعمال السٌاده(
 

. وتاكٌدا الهمٌه هذا المبدأ فقد تم النص علٌه فً 

( منه والتً اشارت بأن : السلطه القضابٌه مستقله 25فً الماده ) 2115الدستور العراقً لعام 

( فً الدستور ، 22وتتوالها المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها كما ورد اٌضا فً الماده )



بأن لقضاة مستقلون السلطان علٌهم فً قضابهم لغٌر القانون ، والٌجوز الي سلطه التدخل فً 

  .القضاء او فً شؤون العداله 

 

 

 

 

 

 

 

(21) 

 5008 من ابرز المواد التي تتكلم عن الضمانات في الدستور العراقي
(4 )

                                

 (2)انًادِ 

 االعالو دٍٚ انذٔنح انشعًٙ , ْٕٔ يصذس اعاط نهرششٚغ : -أال:

 الٚجٕص عٍ لإٌَ ٚرؼاسض يؼٗ ثٕاتد احكاو يغ يثادئ انذًٚمشاغٛح. - أ

 لالٌَٕ ٚرؼاسض يغ انًثادئ انذًٚمشاغٛح.الٚجٕص عٍ  - ب

 الٚجٕص عٍ لإٌَ ٚرؼاسض يغ انحمٕق ٔانحشٚاخ االعاعٛح انٕاسدج فٙ ْزا انذعرٕس . - خ

 

ٚعًٍ ْزا انذعرٕس انحفاظ ػهٗ انٕٓٚح االعاليٛح نغانثٛح انشؼة انؼشالٙ , كًا ٔٚعًٍ  -ثاَٛا :

ًًاسعح انذُٚٛح , كانًغٛحٍٛٛ ٔاالٚضدٍٚ كايم انحمٕق انذُّٚٛ نجًٛغ االفشاد فٙ حشٚح انؼمٛذج ٔان

 ٔيهضو تًٛثالٓا, ٔجضء يٍ انؼانى االعاليٙ .



 (4)انًادج 

انهغّ انؼشتّٛ ٔانًكشدٚح ًْا انهغراٌ انشعًٛراٌ فٙ انؼشاق , ٔٚعًٍ حك انؼشالٍٛٛ  -أال :

 ًّٛ انخاصح .ترؼهٛى اتُائٓى تانهغّ االو كانرشكًاَّٛ ٔانغشٚاَٛح  ٔاالسيُّٛٛ فٙ انًؤعغاخ انرؼهٛ

 ٚحذد َطاق انًصطهح نغح سعًّٛ , ٔكٛفٛح ذطثٛك احكاو  ْزِ انًادج تمإٌَ ٚشًم : -ثاَٛا :

انركهى ٔانًخاغثح ٔانرؼثٛش فٙ انًجاالخ انشعًٛح كًجهظ انُٕاب , ٔيجهظ انٕصساء     -ب     

 , ٔانًحاكى ٔانًؤذًشاخ انشعًٛح تا٘ يٍ انهغرٍٛ .

 االػرشاف تانٕثائك انشعًٛح ٔانًشعالخ تانهغرٍٛ ٔاصذاؤس انٕثائك انشعًٛح تًٓا . - ج

 فرح يذاسط تانهغرٍٛ ٔفما نهعٕاتػ انرشتٕٚح.  -د

 اٚح يحأالخ ٚحرًٓا يثذأ انًغأاج , يثم االٔساق انُمذٚح ,ٔجٕاصاخ انغفش , ٔانطٕاتغ . -ِ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  98و ,ص  2005انذعرٕس انؼشالٙ نؼاو  (1)

(21) 

 

 ثانثا : ذغرؼًم انًؤعغاخ االذحادٚح ٔانًؤعغاخ انشعًٛح فٙ الهٛى كشدعراٌ انهغرٍٛ .

ساتؼا : انهغّ انرشكًاَٛح ٔانهغح انغشٚاَٛح نغراٌ سعًٛراٌ اخشٚاٌ فٙ انٕحذاخ االداسٚح انرٙ 

 ٚشكهٌٕ فٛٓا كثافح عكاَّٛ.

خايغا :نكم الٛى أ يحافظح اذخار اٚح نغّ يحهّٛ اخشٖ , نغّ سعًٛح اظافٛح , ارا الشخ غانثٛح 

 عكآَا رنك تاعرفراء ػاو.

( الٌجوز للقانون ان ٌمنع سوى االفعال الضاره بالمجتمع . الٌجوز منع كل مالٌس 5الماده )

 به القانون  محضورا بالقانون والٌجوز اجبار احد على فعل مالم ٌامر

( الجوز اتهام اي انسان او القبض علٌه او حجزه اال فً الحاالت التً ٌحددها 5الماده )

 القانون ووفقا للقواعد التً ٌنص علٌها 



( ٌجب ان ٌنص القانون على عقوبات ضرورٌه على وجه الدقه والتحدٌد والٌجوز ان 2الماده)

 اب الجرٌمه ومطبق بطرٌقه شرعٌه ٌعاقب احد اال طبقا لقانون نشأ وصدر قبل ارتك

( ضمان حقوق االنسان والمواطن ٌتطلب قوة عامه وقد انشأت هذه القوة لصالح 12الماده)

 الجمٌع.

 (14 ) انًادج

انؼشالٌٕٛ يرغأٌٔ اياو انمإٌَ دٌٔ ذًٛٛض تغثة انجُظ أ انؼشق أٔ انمٕيٛح أٔ  االصم أٔ 

 نشأ٘ أٔ انٕظغ االلرصاد٘ أٔ االجرًاػٙ .انهٌٕ أٔ انذٍٚ أٔ انًزْة أٔ انًؼرمذ أٔ ا

 (15 )انًادج

نكم فشد انحك فٙ انحٛاج ٔااليٍ ٔانحشٚح , ٔالٚجٕص  انحشياٌ يٍ ّْ انحمٕق أ ذمٛٛذْا اال 

 ٔفما نهمإٌَ , ٔتُاء ػهٗ لشاس  صادس يٍ جٓح لعائٛح يخرصح.

 

(22) 

  ( 16) انًادج

ذكافؤ انفشص حك يكفٕل نجًٛغ انؼشالٍٛٛ , ٔذكفم انذٔنح اذخار االجشاءاخ انهالصيّ نرحمٛك 

 رنك .

 ( 11)انًادج 

أال نكم فشد انحك فٙ انخصٕصٛح انشخصٛح , تًاالٚرُافٗ يغ حمٕق االخشٍٚ , ٔاٜداب انؼايح 

. 

ا االتمشس لعائٙ , حشيح انًغاكٍ يصَٕح ,ٔالٚجٕص دخٕنٓا أ ذفرٛشٓا أ انرؼشض نٓ -ثاَٛا:

 ٔفما نهمإٌَ .

 (20 )انًادج



نهًٕاغٍُٛ سجاال َٔغاء , حك انًشاسكح فٙ انشؤٌٔ انؼايح , ٔانرًرغ تانحمٕق انغٛاعٛح , تًا 

 فٛٓا حك انرصٕٚد ٔاالَرخاب ٔانرششٛح . 

 (23)انًادج 

تٓا , فٙ حذٔد انًهكٛح انخاصح يصَٕح , ٔٚحك نهًانك االَرفاع تٓا ٔاعرغالنٓا ٔانرصشف  -أال:

 انمإٌَ .

الٚجٕص َضع انًهكٛح اال الغشاض انًُفؼّ انؼايح يماتم ذؼٕٚط ػادل , ُٔٚظى رنك  -ثاَٛا :

 تمإٌَ .

 



           

                                                   

 :               

 - .                

 - .                

 -  .                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

ان ضمانات الحقوق والحرٌات هً من اهم الغاٌات المستهدفه فً القوانٌن الوطنٌه او الدولٌه 

الذي ٌدعو الى ضمانات اكبر لحقوق وحرٌات االفراد فً مواجهة الدوله باعتبارها صاحبة 

السلطه بحٌث تتمركز المهمه االساسٌه المستمده للدوله فً المحافظه على تلك الحقوق 

وحماٌتها من االعتداء علٌها او المساس بمضمونها وٌعد هذا االتجاه بمثابة العصر للذهبً 

للحرٌه ، واذي أتى كرد  فعل تلقابً للعصور السابقه التً أهدرت فٌها تماما معانً الحرٌه ، 

وانعدمت فً ظلها الضمانات الكفٌله بتوفٌر الحٌاة االنسانسه الكرٌمه. ولقد شلت الحرٌه 

االنسان منذ بدء الخلٌقه ، وسقط كثٌر من الضحاٌا فً سبٌل الحصول علٌها ، كما واجهت 

كفكرة الكثٌر من الباحثٌن والمفكرٌن فالسفه وعلماء اجتماع وعلماء قانون وسٌاسٌٌن حٌث 

كانت والتزال من اصعب المعضالت التً تواجه الفكر االنسانً واكثرها تعقٌدا على االطالق 

، لهذا فهً تثٌر دوما هذا القدر الكبٌر من المناقشات والتساؤالت وتعقد من اجلها ندوات 

ومؤتمرات لمعرفة االسس التً تنطلق منها والحدود التً تقف عندها وهكذا تتوالى التساؤالت 

حول معنى الحرٌه وتتشعب االجابه عنها الى مفاهٌم متعدده: فلسفً ،سٌاسً ، اجتماعً ، 

 اخالقً ، صوفً ..... الخ .

كما ان انماط النظم السٌاسٌه واالقتصادٌه التً تحكم المجتمعات السٌاسٌه وتدٌر شؤونها ، 

ٌكوم اها تأثٌر على مفهوم الحرٌه لدٌها وهذا الغموض الذي ٌكتنف مفهوم الحرٌه سهل على 

السلطه احٌانا تكرٌس هٌمنتها وبسطها ، وتضٌٌق على حرٌات االفراد والجماعه لٌبقى الراع 

مستمرا بٌن حرٌة الفرد وسلطة الدوله ولقد ترتب على نضال االفراد والشعوب فً مواجهة 

قهر السلطه والدفاع عن حقوقهم وحرٌاتهم فً كثٌر من مراحل التارٌخ البشري ، ان انتقلت 

الحرٌه من مجرد افكار ورؤى مثالٌه ٌدعو الٌها المفكرون ، وتتطلع إلٌها الشعوب ، الى 

حقوق معترف بها وٌحمٌها القانون بإعتبارها شرط اساسً من شروط استقرار الدوله وحماٌة 

 نظامها السٌاسً واالجتماعً . 

(1) 

 



 

 

 

 

(23) 

 

                                                                       الخاتمة

اخذت قضٌة ضمانات مبدأ المساواة فً الدساتٌر مكانة مهمه فً كافة الدساتٌر ومنها الدستور 

العراقً واالمرٌكً والفرنسً وكانت الغاٌة منها اعطاء المواطن حقوقه ولم تكن كل الدساتٌر 

ولحد االن النموذج االمثل للحرٌة سواء على مستوى الفرد او المجتمع وقد وصلت اغلب 

الى مستقرها االخٌر منذ ان بدأت فً القرن الثامن عشر ولحد االن فً تغٌٌر مستمر  الدساتٌر

للوصول الى اعطاء الفرد الدٌمقراطٌه و الحرٌه المثلى لبناء المجتمع اجتماعٌا وسٌاسٌا 

واقتصادٌا والغرض منها هو دون التعرض لحقوق االنسان وادرج ادناه جدول لما حققه 

% 11.2حٌث كانت نسبة المواد الخاصه بحقوق االنسان  1925ام الدستور العراقً منذ ع

2115% فً عام 23.5واصبحت 
(1)

                                                   . 

 ونسبه الحقوق والحرٌات مواد الكلً وعدد  المواد عدد ٌبٌن توضٌحً جدول ٌمثل *شكل

 .               المبوٌه*                                   

 
 .  69( الدكتور احمد فكاك البدرانً ، حقوق وحرٌات المواطن فً الدساتٌر العراقٌة ، دراسة تارٌخٌة مقارنة ، ص1) 

 

(24) 

 المصادر والمراجع : 

 . برادت مارتن ، معجم مصطلحات السٌمٌوقراطٌة ترجمة عابد خزنة دار  -1

ابرة المعارف ، الدستور االمرٌكً ، اعداد وترجمة لجنة د بروس فندالي وإٌر فندالي -2
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