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الظروف االستثنائیة وأثرھا في الحریات 
  الشخصیة
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)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٣٤









 









 















 

 



 



=======================  

  ٢٣٥

 

 

 

  المطلب األول
  ماھیة الظروف االستثنائیة واألساس الذي ترتكز علیھ

 





 

 





 

 

 

 

  الفرع األول
   ماھیة الظروف االستثنائیة

 





)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٣٦



 

 

 







 

 















                                                        
بكر القباني، الحریات والحقوق العامة في ظل حالة الطوارئ، أزمة حقوق اإلنـسان . د: أنظر) ١(

في الوطن العربي، مجموعة من الدراسات المختارة مقدمـة إلـى نـدوات اتحـاد المحـامین العـرب 
 .١٠٤، مركز اتحاد المحامین العرب، ص١٩٨٩ – ١٩٨٥بین الفترة 

، األهلـــي للطباعـــة والنـــشر، دمـــشق، ١هیـــثم منـــاع، اإلمعـــان فـــي حقـــوق اإلنـــسان، ط: ظـــرأن) ٢(
 . ١٥١، ص٢٠٠٠



=======================  

  ٢٣٧







 





 

 

 













– 

                                                        
عاشور سـلیمان صـالح شـوایل، مـسؤولیة اإلدارة عـن أعمـال وقـرارات الـضبط اإلداري، : أنظر) ١(

 .٢٦٤، ص ١٩٩٧، جامعة قاریونس، بنغازي، ١ط

قانونیــة التـــي قررتهــا المحكمــة اإلداریـــة أحمــد ســـمیر أبــو شــادي، مجموعـــة القواعــد ال: أنظــر) ٢(
–٢٧، ص ١، الـدار القومیـة للطباعـة والنـشــــر، ج١٩٦٥ – ١٩٥٥العلیا فـي عـشر سـنوات، 

٢٨. 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٣٨

 

 



––



 

– – 









 

 

  الفرع الثاني
  أساس نظریة الظروف االستثنائیة

 



                                                        
 ١٩٥٨دستور فرنسا لعام  :أنظر) ١(

، جـــروس بـــرس، ١الحریـــات العامــة وحقـــوق اإلنـــسان، طمحمـــد ســـعید المجـــذوب، . د: أنظــر) ٢(
 .١٤٩ – ١٤٨ص ، ١٩٨٦ طرابلس، –لبنان 



=======================  

  ٢٣٩



 

 

 

 

 



 

 















                                                        
ســـــلطات الـــــضبط اإلداري فــــي الظـــــروف االســـــتثنائیة، رســـــالة علـــــي نجیـــــب حمــــزة، : أنظــــر) ١(

 .١١ص ، ٢٠٠١جامعة بابل، / ماجستیر، كلیة القانون

، دار الـــشروق، ١طأحمـــد فتحـــي ســـرور، الحمایـــة الدســـتوریة للحقـــوق والحریـــات، . د: أنظـــر) ٢(
 .٧٨٥ ص،١٩٩٩بیروت، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٤٠



 

 







 

 



 
 

 













                                                        
 .٢٦٥یل، المصدر السابق، ص عاشور سلیمان صالح شوا: أنظر) ١(

موسـوعة القـضاء سعاد الشرقاوي، نسبیة الحریة وانعكاسـها علـى التنظـیم القـانوني، . د: أنظر) ٢(
 .١٦٦، ص )ت.ب(، ٣، القسم٧٦والفقه للدول العربیة، ج



=======================  

  ٢٤١







 











 









 

 



 

                                                        
أحمــد فتحــي سـرور، الحمایــة الدســتوریة للحقـوق والحریــات، المــصدر الــسابق، ص . د: أنظـر) ١(

٧٨٨ – ٧٨٧. 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٤٢



 









 

















 

                                                        
 .٢٠٠٥الدستور العراقي الجدید لعام : أنظر) ١(

 و ١٣٤(ومـــن الدســـاتیر التـــي عالجـــت حالـــة الظـــروف االســـتثنائیة فـــي موادهـــا، نجـــد المـــواد ) ٢(
، ١٩٩٦مـن الدسـتور الجزائـري لعـام ) ٩٣(، والمـادة ١٩٥٢من الدستور األردنـي لعـام ) ١٣٥

مـن الدسـتور الـسوري لعـام ) ١١٣(، والمـادة ١٩٩٨والباب الثامن من الدستور الـسوداني لعـام 
 .١٩٩٠من الدستور الیمني لعام ) ١٢١(، والمادة ١٩٧٣



=======================  

  ٢٤٣



















 

 



 












                                                        

ســـالم الكـــسواني، مبـــادئ القـــانون الدســـتوري مـــع دراســـة تحلیلیـــة للنظـــام الدســـتوري . د: أنظـــر) ١(
 .٢٤٩، ص ١٩٨٣، مطبعة الكسواني، عمان، ١األردني، ط



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٤٤









 

 





 

–

–





 





                                                        
 ١٩٥٨دستور فرنسا لعام  :أنظر) ١(

صــادق إبــراهیم عــودة، : الدســتور األمریكــي أفكــاره ومثلــه، ترجمــةأدلــر، . ر جمــورتم: أنظــر) ٢(
 .١٦٨، ص ١٩٨٩مركز الكتب األردني، 



=======================  

  ٢٤٥



 



––



 





 

 

 





–

–





 

                                                        
.. كاظم علـي الجنـابي، سـلطات رئـیس الدولـة التـشریعیة فـي ظـل الظـروف االسـتثنائیة: أنظر) ١(

 . ٥٤، ص١٩٩٥جامعة بغداد، / دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٤٦

 

 

 ––

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                                                        
   : أنظر) ١(

Erica – Irene A. daes, Freedom of the Individual under Law, United Nation, New York, 
1990, P. 191-192 



=======================  

  ٢٤٧



 

 





 

  ب الثانيالمطل
  أثر الظروف االستثنائیة في الحریات الشخصیة

 













 

                                                        
، ١حقوق اإلنسان مجموعـة وثـائق أوربیـة، طنزیه كسیبي، . محمد أمین میداني ود. د: أنظر) ١(

 .٣٨ ص ،١٩٩٢دار البشیر، عمان، 

المعوقــات والممارســة، المــستقبل : ن فــي الــوطن العربــين جمیــل، حقــوق اإلنــسایحــس: أنظــر) ٢(
 .١٤١، ص ١٩٨٤/ ، السنة السادسة، نیسان٦٢العربي، بیروت، عدد 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٤٨

 

 

 

 

  

  الفرع األول
  التدابیر االستثنائیة المقیدة للحریات الشخصیة

 







 

 

 

 





                                                        
وجـــدي ثابـــت غبـــلایر، الـــسلطات االســـتثنائیة لـــرئیس الجمهوریـــة، منـــشأة المعـــارف، . د: أنظـــر) ١(

 .٣٦٦، ص١٩٨٨اإلسكندریة، 



=======================  

  ٢٤٩



 

 

 

 

 



















 

                                                        
، ص ١٩٩٦طیـة أسـئلة وأجوبـة، منظمـة الیونـسكو، دافید بیتهام وكـیفن بویـل، الدیمقرا: أنظر) ١(

١١١. 

الحمایـة الجنائیـة للحریـة الشخـصیة مـن الوجهـة الموضـوعیة، أشـرف توفیـق شـمس الـدین، . د) ٢(
 .١٢٩، ص ١٩٩٦دار النهضة العربیة، القاهرة، 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٥٠

 









 





 

 















                                                        
أصــبح هــذا االختــصاص لــوزیر الداخلیــة وذلــك بموجــب قــرار رئــیس الجمهوریــة المؤقــت رقــم ) ١(

 .م١٩٨١/ ١٠/ ٦ الصادر بتاریخ ١٩٨١نة  لس٥٦٢

 .٢٤٠، ص)ت.ب(الحریة الشخصیة في مصر، عبد اهللا محمد حسین، . أنظر د) ٢(

 .١٢٨، ص السابقأشرف توفیق شمس الدین، المصدر . د: أنظر) ٣(



=======================  

  ٢٥١

 






 

 











 

 











                                                        
 .٢٠٠٤ في أیلول ٣٩٨٧الوقائع العراقیة، العدد : أنظر) ١(

ـــــسنة ٨١٠طعـــــن ) ٢( ـــــسة ٢٨ ل ـــــة الحدیثـــــة، : نظـــــر، أ١٩٨٥/ ٣/ ١٢ق، جل الموســـــوعة اإلداری
 .٣٦٦، ص٥المصدر السابق، ج



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٥٢



 









…

 







 

                                                        
/ رافــع خــضر صــالح، الحــق فــي حرمــة المــسكن، رســالة دكتــوراه، كلیــة القــانون. د. د: أنظــر) ١(

 . ١١٣ – ١١٢، ص ١٩٩٧جامعة بغداد، 

/ ٨/ ٩مـن القـانون الفرنـسي الـصادر فـي ) ٩(وهذه المادة تتفق في جوهرهـا مـع نـص المـادة ) ٢(
یجـــوز لهـــا أن تجـــري ) أ: (م والتـــي تخـــول الـــسلطة العـــسكریة ســـلطات خاصـــة وأهمهـــا١٨٤٩

ًعملیـــات لقـــبض وتفتـــیش منـــازل المـــواطنین نهـــارا أو لـــیال أنظـــر د عبـــد اهللا محمـــد حـــسین، . ً
 .٢٤٠المصدر السابق، ص 

 .٢٠٠٤ في أیلول ٣٩٨٧الوقائع العراقیة، العدد : أنظر) ٣(



=======================  

  ٢٥٣





 





 

 

 



 

 

––





 

                                                        
، ١٩٨٦، دار المستقبل العربـي، القـاهرة، ١سان أسئلة وأجوبة، طلیا لیفین، حقوق اإلن: أنظر) ١(

 .٧٩ص 

أثــر التطـــور التكنولــوجي علـــى الحریــات العامـــة، منــشأة المعـــارف، مبــدر الـــویس، . د: أنظــر) ٢(
 .٣١١، ص١٩٨٣اإلسكندریة، 

/ الحــق فــي ســریة المراســالت، رســالة ماجــستیر، كلیــة القــانونمحمــد قاســم الناصــر، : أنظــر) ٣(
 .٧٦، ص٢٠٠٢ بابل، جامعة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٥٤

 



…

… 
 









 

 







 

 





                                                        
 .٢٥٩عبد اهللا محمد حسین، المصدر السابق، ص . د: أنظر) ١(

 .٢٠٠٤ في أیلول ٣٩٨٧الوقائع العراقیة، العدد : أنظر) ٢(

 .٧٨محمد قاسم الناصر، المصدر نفسه، ص : أنظر) ٣(



=======================  

  ٢٥٥





 

 





 

 

 

















 

                                                        
 .٣٣٤مبدر الویس، المصدر السابق، ص . د: أنظر) ١(

 .٧٩السابق، ص محمد قاسم الناصر، المصدر : أنظر) ٢(

 .٢٠٠٤ في أیلول ٣٩٨٧الوقائع العراقیة، العدد : أنظر) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٥٦

 









 

 













 

 

 

 

                                                        
 .٢٦٩عبد اهللا محمد حسین، المصدر السابق، ص . د: أنظر) ١(

ًم، نقـــال ١٩٥٧/ ٣/ ١٨، بتـــاریخ ٩٥٦/ ١٧٩٦محكمـــة تمییـــز العـــراق، القــضیة رقـــم : أنظــر) ٢(
ـــة الطـــوارئ، موســـوعة حقـــي إســـماعیل، الرقابـــة علـــى أعمـــال الـــسلطة القائمـــة علـــى : عـــن حال

 .٦٤٣، ص ١٢٩، ج١٩٨٢القضاء والفقه للدول العربیة، القاهرة، 



=======================  

  ٢٥٧

  الفرع الثاني
وقف أو تعلیق النصوص الدستوریة المتعلقة بالحریات 

  الشخصیة
 















 

 



 

 ––

 






                                                        

 .١٠٧–١٠٦رافع خضر صالح، الحق في حرمة المسكن، المصدر السابق، ص. د: أنظر) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٥٨









 










 

–
–



 





                                                        
 .١٩٦٣ لعام –ً سابقا –من دستور جمهوریة یوغسالفیا ) ٢١٧(المادة : أنظر) ١(



=======================  

  ٢٥٩



 

 























 

 



                                                        
ث فـــي موضـــوع األســـاس الدســـتوري لنظریـــة الظـــروف ورد ذكـــر نـــصوص هـــذه المـــواد الـــثال) ١(

 .االستثنائیة

 .٧٩محمد قاسم الناصر، المصدر السابق، ص : أنظر) ٢(

 .١١٢رافع خضر صالح، الحق في حرمة المسكن، المصدر السابق، ص . د: أنظر) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٦٠





 

 





 

 









 

 



                                                        
ف، ســامي جمــال الــدین، لــوائح الــضرورة وضــمانة الرقابــة القــضائیة، منــشأة المعــار. د: أنظــر) ١(

 .١٧١ -١٧٠، ص١٩٧٧اإلسكندریة، 

 .١١٢، ص السابقرافع خضر صالح، الحق في حرمة المسكن، المصدر . د: أنظر) ٢(

ًوجــدي ثابــت غبــلایر، القــانون الدســتوري والنظــام الدســتوري المــصري طبقــا لدســتور . د: أنظــر) ٣(
لناصـــر، محمــد قاســم ا: ًنقــال عــن. ١٠٣، ص١٩٩٠، دار النهــضة العربیــة، القــاهرة، ١٩٧١

 .٨٠المصدر السابق، ص 



=======================  

  ٢٦١









 



–

–



 

 



 

 

 

 

 

                                                        
ــــسة –ق ٢ لــــسنة ١٥١٧طعــــن ) ١( الموســــوعة اإلداریــــة الحدیثــــة، : أنظــــر. ١٩٥٧/ ٤/ ١٣ جل

 .١٢٨ – ١٢٧، ص ١٣المصدر السابق، ج 

الموســـوعة اإلداریـــة الحدیثــــة، : أنظــــر. ١٩٨٨/ ٣/ ٦ جلـــسة – ق ٣١ لـــسنة ١٤٣٨طعـــن ) ٢(
 .٢٠٨، ص٣٢المصدر السابق، ج 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٦٢

  :الخاتمة 


 

 

–

–

 

 





 
 



 
 



 

 

 

 

 



=======================  

  ٢٦٣

  :المصادر 
 

 

– 

 

 

 

 

 



– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣١()٢٠٠٧============ (  

  ٢٦٤

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 



=======================  

  ٢٦٥

 

  

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  
  

  

 
Erica – Irene A. daes, Freedom of the Individual under Law, United 
Nation, New York, 1990

 

 


