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ايعاملٞ سبكٛم االْػإ بعسٙ  اإلعالٕازبُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتخس٠ ضمسًٝا  أعًٓت
عًُا إ االعالٕ قس اعتُس ٚعطض َؿرتنًا ٜٓبػٞ إٔ تبًػ٘ ناف١ ايؿعٛب ٚناف١ األَِ   إعالْا
يف  217ٚاالْطُاّ مبٛجب قطاض ازبُع١ٝ ايعا١َ يألَِ املتخس٠ ضقِع ٚايتصسٜل يًتٛقٝ

10/12/1948. 
ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ متتع االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ بك١ُٝ قا١ْْٝٛ ًَع١َ اال اْ٘ 
ٜتُتع بك١ُٝ ازب١ٝ يف اجملتُع ايسٚيٞ ٚال تػتطٝع ايسٍٚ املٛقع١ عًٝ٘ اٚ االططاف فٝ٘ 

 ٤ يف ْصٛص٘ اٚ تؿطٜع ْصٛص ربايف ْصٛص٘.طبايف١ َا جا
))يهٌ فطز حط١ٜ ايتٓكٌ ٚاختٝاض ضبٌ إقاَت٘ زاخٌ حسٚز  ع٢ً 13املاز٠ اش ْصت 

 .حيل يهٌ فطز إٔ ٜػازض أ١ٜ بالز مبا يف شيو بًسٙ نُا حيل ي٘ ايعٛز٠ إيٝ٘(( نٌ زٚي١؛
ج زٚيت٘ ظبس اْٗا اعطت نٌ فطز حل ايتٓكٌ حبط١ٜ زاخٌ ٚخاض (13ْص املاز٠ )َٚٔ 

 . ٚٚضعت قٝٛز ٚضُاْات زٚي١ٝ ٚضُٓت٘ ايسٍٚ يف زغاتريٖا
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( بتٛضٝح َع٢ٓ حط١ٜ ايتٓكٌ ٚاجيابٝات ٚغًبٝات ايٓص 13ْٓاقـ ْص املاز٠ )
 َٚٛقف املؿطع ايسغتٛضٟ ٚايكطا٥ٞ يف ايعطام َٔ ٖصا ايٓص .

 ايتٓكٌ  ()تعطٜف حل -أٚال :
ٝت٘ ٚحل نٌ ؾدص ٜعين حل نٌ ؾدص يف َػازض٠ أٟ بًس ٚزخٍٛ بًس جٓػ

ميهٔ  َٛجٛز بؿهٌ قاْْٛٞ يف بًس َا يف ايتٓكٌ حبط١ٜ زاخٌ نٌ اضاضٞ شيو ايبًس ؛ٚال
فطض قٝٛز ع٢ً ٖصٙ اسبكٛم اال اشا ناْت َؿطٚع١ ٚهلسف َؿطٚع ع٢ً إٔ تهٕٛ َتٓاغب١ 

ٜٚعطف حل ايتٓكٌ يف ايفك٘ ايكاْْٛٞ ايسٚيٞ باْ٘ "حل اْتكاٍ  ، مبا ٜؿٌُ ايٓعط يف تأثريٖا 
تكٝٝس اٚ َٓع اال ٚفكًا  يؿدص َٔ َهإ إىل اخط ٚاشبطٚج َٔ ايبالز ٚايعٛز٠ ايٝٗا زٕٚا

 .(1)"يًكإْٛ
ٚحل ايتٓكٌ حل ْػيب ٚيٝؼ َطًكا اش جيٛظ يًػًط١ ايتؿطٜع١ٝ تٓعِٝ شيو اسبل 

ٜصٌ االَط إىل اٖساضٙ بصٛض٠ ن١ًٝ ؛ٚجيب إٔ  ٚٚضع ايكٝٛز ع٢ً مماضغت٘ ؾطٜط١ إٔ ال
تكتطٝ٘ املصًخ١ ايعا١َ ناحملافع١ ع٢ً ايٓعاّ ايعاّ ٚاالَٔ ايعاّ  ٜهٕٛ ٖصا ايتكٝٝس

 ٚايصخ١ ايعا١َ ٚع٢ً غال١َ ايسٚي١ يف ايساخٌ ٚاشباضج اٚ محا١ٜ االقتصاز ايكَٛٞ.
ٚتتُجٌ يف ايكسض٠ ع٢ً ايتخطى بهٌ حط١ٜ  يصٖاب ٚاجمل٤ٜٞٚعين حل ايتٓكٌ حط١ٜ ا 

 .(3))غٝاض٠ ،باخط٠ ،طا٥ط٠ ( (2)ٛع١اَا ضاجال اٚ باغتعُاٍ بعض ٚغا٥ٌ ايٓكٌ املتٓ
 
 
 
 

                                                      

(الحق يرد ع ) مى محل محدد او قابل لمتحديد فيؾ يتعمق بسركز قانؾني يتستع بو الذخص
في حدود معيشة كسا أن لو ىدف محدد ال يجؾز الخروج عشو اما الحرية فال ترد عمى 
محل محدد بظبيعتو او قابل لمتحديد فيي اوضاع عامة غير مشزبظة وليدت واضحة 

 اعو وكذلػ ليدت ليا اىداف محددة..السعالؼ والحدود وال تتقيد بسدمػ معيؽ يجب اتب
  .424،ص1975ثروت بدوي ،الشغؼ الدياسية ،دار الشيزة العربية ،القاىرة ، د. (1)

 (2) BRELL,L AT  Dominique la liberte en peril : la liberte d aller et 

venire ,mélange offert a CAMPINOS Jorge .P.U.F Paris .1996.p8. 

 (3) ROBERT jaques ,libertes publiques ,editions ,montcherstien ,Paris 

.1971,p262. 
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 ثاْٝا : صٛض حل ايتٓكٌ
ٜتدص حل ايتٓكٌ صٛضا َتعس٠ فكس ٜتدص صٛض َتعسز٠ ٚتعس تًو ايصٛض املطتهعات 

( َٔ 13االغاغ١ٝ اييت ٜػتٓس عًٝٗا حل ايتٓكٌ ٚمت اغتٓباط ٖصٙ ايصٛض َٔ ْص املاز٠ )
حل ايتٓكٌ إىل اضبع١ فطٚع ٜتٓاٍٚ االٍٚ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ ٚميهٔ تكػِٝ صٛض 

حط١ٜ اسبطن١ ٚخيصص ايجاْٞ سبط١ٜ اختٝاض َهإ االقا١َ ٜٚهٕٛ ايجايح سبط١ٜ اشبطٚج َٔ 
 ايسٚي١ ٜٚهطؽ ايطابع سبط١ٜ ايعٛز٠ إىل ايسٚي١.

١ ايٛاحس٠ اٚ يف ْطاقٗا ٜٚكصس بٗا حط١ٜ ايتٓكٌ ايساخًٞ يف اطاض ايسٚي  -أ. حط١ٜ اسبطن١:
فاإلْػإ بطبٝعت٘ نا٥ٔ َتخطى البس ي٘ َٔ ايتٓكٌ ٚاالْطالم َٔ َهإ آلخط ٚيف  ،االقًُٝٞ

شيو محا١ٜ يصخت٘ ايٓفػ١ٝ ٚازبػ١ُٝ َعا َٚٔ اقػ٢ االَٛض اييت ذبسز اقاَت٘ اٚ حطنت٘ يف 
ٜػتطٝع َػازضت٘ ٚقس انست ايهجري َٔ ايسغاتري ع٢ً شيو َٓٗا ايسغتٛض  َهإ ضبسز ال
 .(1) 2005ايعطاقٞ يعاّ 

إٔ اختٝاض االفطاز َهإ اقاَتِٗ ٚعسّ ذبسٜس َهإ َعني  _ب.  حط١ٜ اختٝاض َهإ االقا١َ:
هلِ ع٢ً ٚج٘ االيعاّ ٜعس احس َطتهعات حل ايتٓكٌ ففطض االقا١َ ازبربٟ ٜعس قٝسا غًبٝا 
سبل ايتٓكٌ فايفطز ي٘ حط١ٜ َطًك١ يف االقا١َ باٟ جع٤ َٔ اقًِٝ ايسٚي١ اال اشا ناْت ٖٓاى 

ػٛغ اسبطَإ َٔ االقا١َ يف ج١ٗ َع١ٓٝ ؾطط إٔ ٜهٕٛ اسبطَإ َؤقت ،ٚقس انس اغباب ت
 (2)( َٓ٘ ع٢ً ٖصٙ ايصٛض٠. 18يف املاز٠)  2005زغتٛض ايعطام يعاّ 

ٜعين ٖصا إٔ يًفطز حط١ٜ يف تًو ايبالز بصف١ َؤقت١ ٖٚٛ َا  -ج. حط١ٜ اشبطٚج َٔ ايسٚي١:
ايٝ٘ ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ بـ))اهلجط٠ (( ٚغٛا٤ نإ اٚ اشبطٚج زٕٚ ايعٛز٠  ٜػ٢ُ ))حبط١ٜ ايػفط((

َٓٗا زغتٛض ايعطام يعاّ  ًاٖٝصا اٚ شاى ،ْٚصت ايسغاتري ع٢ً ٖصا اسبل ٚعست٘ حكا طبٝع
2005.(3) 

اشا نإ يألفطاز حط١ٜ يف اشبطٚج َٔ ايسٚي١ غٛا٤ نإ اشبطٚج  -حل ايعٛز٠ إىل ايسٚي١ : ز.
٠ ايٝٗا ٚع٢ً ٖصا االغاؽ ْصت َععِ ايسغاتري زا٥ِ اٚ َؤقت باملكابٌ فإ ي٘ اسبل يف ايعٛز

 .2005ع٢ً  تًو ايصٛض٠ َٓٗا ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ 
                                                      

 ،178ص ،2415 بيروت ، ،لدشيؾري مكتبة ا ،حسيد حشؾن خالد، حقؾق االندان ( د.1)
 .184ص

 .184ص مردر الدابق، حسيد حشؾن خالد، ( د.2)
 .184ص مردر الدابق، حسيد حشؾن خالد، ( د.3)
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  َٛقف املٛاثٝل ايسٚي١ٝ َٔ حل ايتٓكٌ: :ثايجا
 تٓاٚيت املٛاثٝل ايسٚي١ٝ حل ايتٓكٌ ٚميهٔ إٔ ْٛجع تًو املٛاثٝل ايسٚي١ٝ باالتٞ:

ع٢ً حل ايتٓكٌ ٚايسخٍٛ  تطُٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ ايٓص صطاح١ .1
اجملتُع ٚاشبطٚج ٖٚصٙ االؾاض٠ ايصطحي١ حبس شاتٗا تعس زيٝال ع٢ً ا١ُٖٝ ٖصا اسبل يف 

    .ايسٚيٞ
ع٢ً ايتأنٝس ع٢ً حل ايتٓكٌ  1966يعاّ  ْص ايعٗس ايسٚيٞ يًخكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ .2

ْٞ زاخٌ .يهٌ فطز ٜٛجس ع٢ً عبٛ قا1ْٛ( َٓ٘ بايكٍٛ"  12اش جا٤ شيو يف املاز٠ )
. يهٌ فطز حط١ٜ َػازض٠ أٟ بًس 2اقًِٝ زٚي١ َا حل ايتٓكٌ فٝ٘ ٚاختٝاض ضبٌ اقاَت٘ ؛

 مبا يف شيو بًسٙ".
ٚعًل ايعٗس ايسٚيٞ ٚضع ايكٝٛز ع٢ً متتع االفطاز حبطٜتِٗ يف ايتٓكٌ بؿطط إٔ 

َٔ  3تهٕٛ ٖصٙ ايكٝٛز ضطٚض١ٜ سبُا١ٜ ايٓعاّ ايعاّ مبفَٗٛ٘ ايٛاغع اش جا٤ت ايفكط٠ )
.ال 3( يتٓص ع٢ً اْ٘" 1966َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًخكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ  12ملاز٠ ا

قٝٛز غري تًو اييت ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ ٚتهٕٛ  بأ١ٜجيٛظ تكٝٝس اسبكٛم املصنٛض٠ اعالٙ 
ايعا١َ اٚ حكٛم  اآلزابضطٚض١ٜ سبُا١ٜ االَٔ ايكَٛٞ اٚ ايٓعاّ ايعاّ اٚ ايصخ١ ايعا١َ اٚ 

اتِٗ ٚتهٕٛ َتُؿ١ٝ َع اسبكٛم االخط٣ املعرتف بٗا يف ٖصا ايعٗس نُا االخطٜٔ ٚحطٜ
تطُٓت ايفكط٠ ايطابع١ ايٓص ع٢ً اْ٘ "ال جيٛظ حطَإ احسا تعػفا َٔ حل ايسخٍٛ اىل 

 .(1)"بًسٙ
ٚضز حل ايتٓكٌ يف اطاض االتفاق١ٝ ايسٚي١ٝ سبُا١ٜ حكٛم مجٝع ايعُاٍ املٗاجطٜٔ ٚافطاز  .3

ايسٚي١ٝ سبُا١ٜ حكٛم مجٝع ايعُاٍ املٗاجطٜٔ ٚافطاز اغطِٖ  اغطِٖ اشا اقطت االتفاق١ٝ
( 1990نإْٛ االٍٚ  18املؤضر يف)  45/158اييت اعتُست بكطاض ازبُع١ٝ ايعا١َ ضقِ 

صبُٛع١ َٔ اسبكٛم ٚاسبطٜات اييت ٜتُتعٕٛ بٗا َٚٔ ٖصٙ  اسبكٛم ٚاسبطٜات حل 
ٗاجطٜٔ ٚافطاز اغطِٖ اسبل ايتٓكٌ بهٌ حط١ٜ زاخٌ اقًِٝ زٚي١ ايعٌُ "ٜهٕٛ يًعُاٍ امل
 .(2)يف االْتكاٍ يف اقًِٝ زٚي١ ايعٌُ ٚحط١ٜ اختٝاض ضبٌ اقاَتِٗ"

                                                      

 . 1966سدنية والدياسية لعام ( العيد الدولي لمحقؾق ال1)
 وقد قيدت تستع العسال السياجريؽ وافراد اسرىؼ بيذه الحرية بسجسؾعة مؽ القيؾد "ال (2)

 =قيؾد باستثشاء القيؾد التي يشص عمييا ألية (1)تخزع الحقؾق السذكؾرة في الفقرة 
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 ضابعا: َٛقف االتفاقٝات ٚاملٛاثٝل اإلق١ًُٝٝ َٔ حل ايتٓكٌ:
( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ 13جا٤ املٛقف اإلقًُٝٞ َتٛافكا َع ْص املاز٠ )

ناْت ايصٝاغ١ طبتًف١ اال اْٗا ال تؤثط ع٢ً حل  عٓسَا اقط حل ايتٓكٌ يف ْصٛص٘ ٚإ
  ايتٓكٌ ْٚعطض املٛقف االقًُٝٞ َٔ حل ايتٓكٌ ٚفكا يالتٞ:

َع ْص املاز٠  1953تٛافل ٚضٚز حل ايتٓكٌ يف االتفاق١ٝ االٚضب١ٝ سبكٛم االْػإ عاّ  .1
فاق١ٝ ( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ اش جا٤ يف ايربتٛنٍٛ ايطابع احملًل باالت13)

( ع٢ً حل االفطاز يف ايػفط 1ٚ2(  يف ايفكطتني )1963أًٍٜٛ  16االٚضب١ٝ املؤضر يف )
ٚاختٝاض ضبٌ االقا١َ ٚمل تكتصط ٖصٙ اسبُا١ٜ ع٢ً املٛاطٓني فكط ٚامنا تؿٌُ االجاْب 

 باألَٔاٜطا ٚانست ع٢ً جٛاظ فطض ايكٝٛز يف حاي١ ايططٚض٠ اٚ االعتباضات اييت تتعًل 
 ١ املٛاطٓني اٚ مبصاحل ايسٚي١ ايعًٝا اٚ حاي١ اسبطب اٚ ايطٛاضئ . ايعاّ اٚ بػالَ

نُا تٛافل ٚضٚز حل ايتٓكٌ يف االتفاق١ٝ االَطٜه١ٝ سبكٛم االْػإ اييت ابطَت عاّ  .2
( َٔ االعالٕ ايعاملٞ 13َع ْص املاز٠ ) 1978ٚزخًت حٝع ايتٓفٝص يف عاّ  1969

ْصٛصا اططت مبٛجبٗا حل ايتٓكٌ  سبكٛم االْػإ فكس تطُٓت االتفاق١ٝ االَطٜه١ٝ
( اييت قطضت بإ "حل نٌ ؾدص ٜكِٝ بططٜك١ قا١ْْٝٛ يف 22ٖٚصا َا ظبسٙ يف املاز٠ )

 ألٟزٚي١ ططف يف االتفاق١ٝ يف ايتٓكٌ زاخٌ ايسٚي١ ٚاالقا١َ فٝٗا ٚحل املػازض٠ ٚايعٛز٠ 
 بًس مبا فٝٗا بًسٙ".

( َٔ االعالٕ 13َع ْص املاز٠ )تٛافل اٜطا   1986ٚظبس إٔ املٝجام االفطٜكٞ يعاّ  .3
ايعاملٞ سبكٛم االْػإ اش تطُٔ املٝجام اإلفطٜكٞ حل ايتٓكٌ ٚجعٌ يًفطز حط١ٜ 
املػازض٠ َت٢ ؾا٤ ٚي٘ نصيو إٔ ٜتخطى حبط١ٜ يف زاخٌ بًسٙ اٚ ايػفط إىل خاضجٗا َٚٔ 

 (  َٔ املٝجام اش ْصت ع٢ً "حل نٌ فطز12ثِ ايعٛز٠ ايٝٗا ٚجا٤ شيو يف ْص املاز٠ )
إٔ ٜٓتكٌ حبط١ٜ زاخٌ ٚطٓ٘ ٚال ٜػُح يًػًطات تكٝٝس ٖصا اسبل اال يف ايعطٚف 
االغتجٓا١ٝ٥ َجٌ ظطٚف اسبطب ٚيهٌ فطز حل ايػفط حبط١ٜ إىل ٚطٓ٘ اٚ َٔ ٚطٓ٘ إىل 

                                                                                                                              

العامة او  داباآلويقتزييا األمؽ الؾطشي او الشغام العام او الرحة العامة او  القانؾن =
مؽ العيد الدولي لمحقؾق السدنية والدياسية  12/3السادة  الغير وحرياتيؼ .." د. حقؾق 
 . 1966لعام 
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اشباضج ٚال ٜػُح بعطٚف قٝٛز اال يف حسٚز ايكإْٛ ٚاييت تهٕٛ الظ١َ سبُا١ٜ األَٔ 
 .(1) االخالم ايعا١َ".ايكَٛٞ ٚايكإْٛ ٚايٓعاّ ٚايصخ١ ٚ

َٚعاٖس٠ يؿب١ْٛ  1992ؾباط  7ْؿري إىل تٛافل َعاٖس٠ َاغرتخيت املؤضخ١ يف   .4
َٛاطٓٝ٘ صباٍ ٚاييت نإ اهلسف َٓٗا ٖٛ َٓح " (2) 2007تؿطٜٔ االٍٚ  19املؤضخ١ يف 

" َع يألؾداصيًخط١ٜ ٚاالَٔ ٚايعساي١ ،بسٕٚ حسٚز زاخ١ًٝ ٚتطُٔ يف ظً٘ ايتٓكٌ اسبط 
 .(3)( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ.13) ْص املاز٠

يٝكط باالضتباط ايٛثٝل بني حكٛم االْػإ  (4)ٚجا٤ اعالٕ حكٛم االْػإ يف االغالّ   .5
ٚايػالّ ايعاملٞ ٚتأنٝسا ملبازئ َٝجام االَِ املتخس٠ ... َع االخص بعني االعتباض اعالٕ 

                                                      

. وتشاولت االتفاقية خزؾع العسال 178مردر سابق،ص حسيد حشؾن خالد، ( د.1)
االستيقاف بغرض التحقق مؽ اليؾية "أي عسمية  إلجراءاتالسياجريؽ وافراد اسرىؼ  

 بإنفاذؽ ىؾية العسال السياجريؽ او افراد اسرىؼ يقؾم بيا السؾعفؾن السكمفؾن تحقق م
  .يحددىا القانؾن ..." إلجراءاتالقؾانيؽ يجب أن تجري وفقا 

  .424ص ،1975 ،القاىرة ،غؼ الدياسية ،دار الشيزة العربيةثروت بدوي ،الش د. (2)
بسا  ؛الدول االوربية ألفرادكبير وقد طؾرت ىذه السعاىدة الحس السجتسعي السذترك ال (3)

يرفع ويدسؾ مؽ قيسة الفرد مؽ الشظاق السحمي الزيق إلى نظاق اسسى وارحب ،فمؼ يعد 
بل مؾاطؽ اوربي  ؛يشتسي إلى مجتسع ضيق وصغير فحدب الفرد االوربي كيانا داخميا

لتحل  وربا بسا قد يمغي الجشدية بسفيؾميا الزيقأتسي إلى مجسؾعة مجتسعية اكبر ىي يش
ترجسة باسيل  ة،تدويل الدساتير الؾطشي ،ىيميؽ تؾرار ة السؾاطشة االوربيةمحميا فكر 

 .425_422ص ص  ،2444 ،جسيؾرية العراق ،بيت الحكسة يؾسف،
صدر ىذا السيثاق عؽ حكؾمات الدول العربية االعزاء في جامعة الدول العربية في  (4) 

ديباجة وثالث واربعيؽ مادة ،وقد واحتؾى عمى  1997الخامس عذر مؽ ايمؾل عام 
اشارت الديباجة إلى أن ىذا السيثاق جاء ليؤكد مبادئ االمؼ الستحدة واالعالن العالسي 

الستحدة بذأن الحقؾق السدنية والدياسية  مؼلألحكام العيديؽ الدولييؽ لحقؾق االندان وا
ؾق االندان في ىرة حؾل حقوالحقؾق االقترادية واالجتساعية والثقافية واعالن القا

 . االسالم
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( َٔ 13فل َع ْص املاز٠ )ٖٚصا َا تٛا ٠ بؿإٔ حكٛم االْػإ يف االغالّ،ايكاٖط
 (1)االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ.

( 20اش تطُٓت املاز٠ ) 1994ٚضز حل ايتٓكٌ يف املٝجام ايعطبٞ سبكٛم االْػإ عاّ  .6
ع٢ً  "يهٌ فطز َكِٝ ع٢ً اقًِٝ زٚي١ َا حط١ٜ ايػفط ٚاختٝاض َهإ االقا١َ يف أٟ ج١ٗ 

 َٔ ٖصا االقًِٝ يف حسٚز ايكإْٛ" .
فكس الق٢  2007سبل يف ايتٓكٌ ٚاالقا١َ يف َٝجام اسبكٛم االغاغ١ٝ االٚضبٞ عاّ نُا ٚضز ا .7

حل تٓكٌ االؾداص اٖتُاَا يس٣ ايسٍٚ االٚضب١ٝ يف اطاض بٓا٤ االذباز االٚضبٞ ،حٝح 
حطصت طبتًف االتفاقٝات االٚضب١ٝ املتعًك١ حبكٛم االْػإ ع٢ً ايتأنٝس ع٢ً ٖصا اسبل 

اقع مبا ٜطُٔ متتع املٛاطٔ االٚضبٞ بٗا ؛فًكس تطُٔ ٚدبػٝسٖا فعًٝا ع٢ً اضض ايٛ
ايربتٛنٍٛ ايطابع التفاق١ٝ محا١ٜ حكٛم االْػإ ٚاسبطٜات االغاغ١ٝ احهاَا صطحي١ 
تؤنس ع٢ً حل تٓكٌ االؾداص "يهٌ ؾدص َٛجٛز ع٢ً ٚج٘ َؿطٚع يف اقًِٝ زٚي١ 

ا انست االتفاق١ٝ نُ (2)اسبل يف حط١ٜ ايتٓكٌ ٚحط١ٜ اختٝاض ضبٌ اقاَت٘ يف ْطام ...."
االٚضب١ٝ ع٢ً حط١ٜ ايفطز يف َػازض٠ أٟ بًس مبا يف شيو بًسٙ "يهٌ فطز حط١ٜ اشبطٚج َٔ 

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ االتفاق١ٝ األٚضب١ٝ سبكٛم االْػإ مل  (3)ا١ٜ زٚي١ مبا يف شيو زٚيت٘".
قس  1963تؿط صطاح١ إىل حل ايتٓكٌ ٚحط١ٜ االقا١َ اال إٔ ايربتٛنٍٛ ايطابع يعاّ 

 12/12/2007نُا تطُٔ َٝجام اسبكٛم األغاغ١ٝ األٚضبٞ املؤضر يف  ،()اغتسضى شيو
                                                      

وتزسؽ السيثاق احكاما خاصة بحرية االشخاص في نرؾص صريحة "لكل شخص  (1)
يؾجد بذكل قانؾني عمى اقميؼ دولة طرف حرية التشقل واختيار مكان االقامة في أي 

 جية مؽ ىذا االقميؼ في حدود التذريعات الشافذة".
 االندان. ( مؽ االتفاقية االوربية  لحقؾق 2( السادة )2)
 ( مؽ االتفاقية االوربية لحقؾق االندان. 2/الفقرة 2( السادة )3)
(( البرتؾكؾل رقؼ )السمحق باتفاقية حساية حقؾق االندان والحريات االساسية والسعترف 4 )

ببعض الحقؾق والحريات غير تمػ الؾاردة في االتفاقية وفي البرتؾكؾل االضافي االول 
نص في  1963سبتسبر ايمؾل  16قع في ستراسبؾرغ في السمحق باالتفاقية السؾ 

_ لكل شخص مؾجؾد قانؾنيا عمى اراضي دولة الحق في التشقل فييا 1( عمى 2)السادة
_ لكل شخص حق مغادرة أي بمد بسا فيو 2بحرية واختيار مكان اقامتو فييا بحرية .

 =لسشرؾص_ ال يجؾز وضع قيؾد عمى حرية مسارسة ىذه الحقؾق غير تمػ ا3 بمده.
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احهاَا خاص١ حبل تٓكٌ األؾداص "يهٌ َٛاطٔ َٔ االذباز االٚضبٞ حل ايتٓكٌ 
ٚيف ايٛاقع فإ َٛاطين زٍٚ االذباز  (1)."اقًِٝ ايسٍٚ االعطا٤ٚاالقا١َ بهٌ حط١ٜ يف 

حبل ايتٓكٌ يٛال ايطغب١ ٚاالزاض٠ ايػٝاغ١ٝ ايٛاضخ١ االٚضبٞ مل ٜهْٛٛا يٝٓعُٛا فعًٝا 
 .زٕٚ ايٛصٍٛ إىل ايٛحس٠ املٓؿٛز٠ ايعكبات ٚايكٝٛز ٚاييت ذبٍٛ إلظاي١

( َٔ االعالٕ ايعاملٞ 13َٔ ْص املاز٠ ) 2005َٛقف ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ _خاَػا :
 سبكٛم االْػإ:

َتٛافك١ َع ْص املاز٠  2005جا٤ت بعض ايٓصٛص ايٛاضز٠ يف  زغتٛض ايعطام يعاّ 
احس٣ ايسٍٚ املٓع١ُ اىل ٜعس  ايعطام ( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ ال غُٝا ٚإ 13)

شٚ ايك١ُٝ االزب١ٝ ،ٚيعطض حل ايتٓكٌ يف زغتٛض ايعطام  االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ
 ْتٓاٚي٘ ٚفكا يالتٞ:

ع٢ً "ال جيٛظ غٔ قإْٛ  2005ايفكط٠ ج ( َٔ زغتٛض ايعطام يعاّ  2ْصت املاز٠ ) .1
 ".االغاغ١ٝ ايٛاضز٠ يف ٖصا ايسغتٛضٜتعاضض َع اسبكٛم ٚاسبطٜات 

يتٓص ع٢ً "تهفٌ ايسٚي١ حط١ٜ  2005( َٔ زغتٛض ايعطام يعاّ 24) جا٤ت املاز٠  .2
ايعا١ًَ ٚايبطا٥ع ٚضؤٚؽ االَٛاٍ ايعطاق١ٝ بني االقايِٝ ٚاحملافعات  يألٜسٟاالْتكاٍ 

 ٜٚٓعِ شيو بكإْٛ".

                                                                                                                              

الؾطشي  لألمؽعمييا في القانؾن والتي تذكل تدابير ضرورية في السجتسع الديسقراطي =
او الدالمة العامة او الحفاظ عمى الشغام العام او مشع الجرائؼ الجزائية او حساية 

_ يجؾز في مشاطق معيشة وضع 4 .الق او حساية حقؾق الغير وحرياتوالرحة او االخ
قيؾد يشص عمييا القانؾن وتبررىا  (1)السعترف بيا في الفقرة ذه الحقؾق قيؾد عمى ى

_ ال يجؾز 1( عمى 3)كسا نرت السادة السرمحة العامة في السجتسع الديسقراطي.
طرد أي اندان عؽ طريق تدبير فردي او جساعي مؽ اراضي الدولة التي يحسل 

تي يحسل لة ال_ ال يجؾز حرمان أي اندان مؽ حق الدخؾل إلى اراضي الدو 2جشديتيا 
 محغؾرة. لألجشبي( أن عسميات الظرد 4)جشديتيا ،وجاء في السادة

 ( مؽ االتفاقية االوربية لحقؾق االندان .45( السادة )1)
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س َٔ ْص املاز٠ إٔ ايسغتٛض ٚاضح يف حط١ٜ ايتٓكٌ زاخٌ ٚخاضج ايعطام ٚنصيو حط١ٜ ظب
 اْتكاٍ االٜسٟ ايعا١َ أٟ ضبطٗا باسبل يف ايعٌُ ٚحػٓا فعٌ املؿطع ايعطاقٞ.

نصيو جيب إٔ ال ٜتجعأ حل ايتٓكٌ َع اسبكٛم االخط٣ ٚال ٜتكٝس اال ٚفكا يًكإْٛ ع٢ً إٔ ال 
 ميؼ ايتكٝٝس جٖٛط اسبل .

( َٔ 13َتٛافكا َع املاز٠ ) 2005( َٔ زغتٛض ايعطام يعاّ  44جا٤ ْص املاز٠ ) .3
االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ اش ْصت  ع٢ً " اٚال يًعطاقٞ حط١ٜ ايتٓكٌ ٚايػفط 
ٚايػهٔ زاخٌ ايعطام ٚخاضج٘ ثاْٝا ال جيٛظ ْفٞ ايعطاقٞ اٚ ابعازٙ اٚ حطَاْ٘ َٔ 

 (.1)ايعٛز٠ اىل ايٛطٔ"

س َٛقف٘ ٖصا باإلؾاض٠ ايصطحي١ ٚايٛاضخ١ نْٛ٘ ٚفط ضُا١ْ ٚط١ٝٓ شات ٚعبٔ ْؤٜ   
  ق١ُٝ عاي١ٝ يًُٛاطٔ ٜٚؤَٔ حط١ٜ ايتٓكٌ ٚاسبطن١ زاخٌ ٚخاضج حسٚز ايسٚي١ .

( ع٢ً "ال ٜهٕٛ تكٝٝس مماضغ١ أٟ َٔ اسبكٛم ٚاسبطٜات ايٛاضز٠ يف 46ْصت املاز٠ ) .4
ع٢ً إٔ ال ميؼ شيو ايتخسٜس ٚايتكٝٝس  عًٝ٘ ض اٚ ذبسزٜٗا اال بكإْٛ اٚ بٓا٤ًٖصا ايسغتٛ

 جٖٛط اسبل اٚ اسبط١ٜ".  
( زغتٛضا َجايٝا فُٝا خيص صٝا١ْ ٚضُإ اسبل يف حط١ٜ ايتٓكٌ 2005ٜٚعس زغتٛض )

اش جا٤ بٓصٛص صطحي١ تهفٌ ٖصا اسبل َع اجياز ٚغ١ًٝ اٚ اي١ٝ هلصا ايطُإ تتُجٌ 
 ايػابك١  تفتكط َجٌ ٖصٙ ايطقاب١.  بايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ ايكٛاْني بعسَا ناْت ايسغاتري

ع٢ً عسّ جٛاظ تعسٌٜ ايٓصٛص ايسغتٛض١ٜ  2005نُا ْص ايسغتٛض ايعطاقٞ يعاّ 
املتعًك١ بصٝا١ْ اسبكٛم ٚاسبطٜات ايعا١َ مبا فٝ٘ حل ايتٓكٌ اشا نإ َٔ ؾإٔ ٖصا ايتعسٌٜ 

ظبس إ  إ ٜٓتكص َٔ ٖصٙ اسبكٛم ٚاسبطٜات ٚايطُاْات املكطض٠ هلا ٚع٢ً ٖصا االغاؽ
 .قط ٖصا االَط صطاح١ يف صًب َٛازٙقس ا 2005زغتٛض ايعطام ايسا٥ِ يعاّ 

 
 

                                                      

 .  2445مؽ دستؾر العراق لعام  44( السادة 1)
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( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم 13املٛقف ايتؿطٜعٞ ايعطاقٞ َٔ ْص املاز٠ ) _غازغا :
 -االْػإ:

ع٢ً  1969يػ١ٓ  111( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ  324ْصت املاز٠ )
ًف خبس١َ عا١َ عٗس ايٝ٘ ازاض٠ اٚ حطاغ١ املٛاقف اٚ ٜعاقب باسببؼ نٌ َٛظف اٚ َه"

املعس٠ يتٓفٝص ايعكٛبات اٚ ايتسابري االحرتاظ١ٜ قبٌ ؾدصا  املٓؿآتايػجٕٛ اٚ غريٖا َٔ 
غطاح٘ اٚ اغتبكا٥٘ إىل َا  بإطالمبػري اَط َٔ غًط١ طبتص١ اٚ اَتٓع عٔ تٓفٝص اَط صازض 

َٔ قإْٛ  (421ُا جا٤ت املاز٠ )نبعس االجٌ احملسز يتٛقٝف٘ اٚ حجعٙ اٚ حبػ٘" 
"ٜعاقب باسببؼ َٔ قبض ع٢ً ؾدص اٚ ع٢ً ( يتٓص 1969يػ١ٓ 111ايعكٛبات ضقِ )

ٚغ١ًٝ ناْت بسٕٚ اَط َٔ غًط١ طبتص١ يف غري االحٛاٍ  بأ١ٜحجعٙ اٚ حطَ٘ َٔ حطٜت٘ 
 421اييت تصطح فٝٗا ايكٛاْني ٚاالْع١ُ بصيو )ٚؾسزت ايعكٛب١ املٓصٛص عًٝٗا يف املاز٠ )

( إىل ايػجٔ َس٣ اسبٝا٠ ٚاييت ال تٓتٗٞ ايعكٛب١ اال مبٛت احملهّٛ عًٝ٘ مبٛجب 423ٚ 42ٚ
 (2003اًٍٜٛ  13)ٚاملؤضر يف  2ايكػِ  31االَط ايصازض عٔ ايػًط١ اال٥تالف١ٝ املؤقت١ ضقِ 

 ( مخؼ عؿط٠ غ١ٓ يف االحٛاٍ االت١ٝ :15ٚتهٕٛ ايعكٛب١ ايػجٔ َس٠ ال تعٜس ع٢ً )
ٔ ؾدص تعٜا بسٕٚ حل بعٟ َػتدسَٞ اسبه١َٛ اٚ محٌ عال١َ اشا حصٌ ايفعٌ َ . أ

ضمس١ٝ ممٝع٠ هلِ اتصف بصف١ عا١َ ناشب١ اٚ ابطظ اَطا َعٚضا بايكبض اٚ اسبجع اٚ 
 اسببؼ َسعٝا صسٚضٙ َٔ غًط١ طبتص١ .

 اشا صخب ايفعٌ تٗسٜس بايكتٌ اٚ تعصٜب بسْٞ اٚ ْفػٞ .  . ب
 اشا ٚقع ايفعٌ َٔ ؾدصني اٚ انجط اٚ َٔ ؾدص حيٌُ غالحا ظاٖطا .   ج.
 ( مخػ١ عؿط َٜٛا .15اشا ظازت َس٠ ايكبض اٚ اسبجع اٚ اسبطَإ َٔ اسبط١ٜ ع٢ً )  ز. 

اشا نإ ايػطض َٔ ايفعٌ ايهػب اٚ االعتسا٤ ع٢ً عطض اجمل٢ٓ عًٝ٘ اٚ االْتكاّ َٓ٘  ٖـ. 
 اٚ َٔ غريٙ.

َٛظف اٚ َهًف خبس١َ عا١َ اثٓا٤ تأز١ٜ ٚظٝفت٘ اٚ خسَت٘ اٚ بػبب اشا ٚقع ايفعٌ ع٢ً  ٚ. 
 .   (1)"شيو

إ ايٓص اعالٙ ْص صطٜح ٚٚاضح اْ٘ يف حاي١ االعتكاٍ اٚ اسبجع اٚ َٓع ايػفط 
 ٚايتٓكٌ بال َػٛغ قاْْٛٞ جيب إ حياغب َٔ قاّ بٗصا ايفعٌ ع٢ً فعً٘.

                                                      

 .  1969لدشة  111مؽ قانؾن العقؾبات العراقي رقؼ  421و 324( السادة 1)
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س ايٓعط اىل اَط ايسفاع عٔ اَا بايٓػب١ يتكٝٝس حل ايتٓكٌ يف حاي١ ايطٛاضئ فعٓ
ظبسٙ أعط٢ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ غًطات ٚاغع١ يتكٝٝس  2004( يػ١ٓ 1ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ضقِ )

اٚال( " تٛضع قٝٛز ع٢ً حط١ٜ  3حط١ٜ االفطاز يف ايتٓكٌ ٚاسبطن١ ٖٚٛ َا جا٤ت ب٘ املاز٠)
ٚض ٚايػفط َٔ املٛاطٓني اٚ االجاْب فُٝا خيص االْتكاٍ اٚ ايتجٛاٍ ٚايتجُع ٚايتجُٗط ٚاملط

ٚاىل ايعطام ... ثاْٝا فطض حعط ايتجٛاٍ يفرت٠ قصري٠ ضبسز٠ ع٢ً املٓطك١ اييت تؿٗس 
اٚ تؿٗس تفجريات اٚ اضططابات ٚعًُٝات َػًخ١ ٚاغع١ َعاز١ٜ خاَػا  يألَٔتٗسٜسا خطريا 

فطض قٝٛز ع٢ً ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ٚاملٛاصالت ايرب١ٜ اٚ ازب١ٜٛ ٚاملا١ٝ٥ يف َٓاطل ضبسز٠ ٚيفرت٠ 
 (1)سز٠".ضب

ٚمل جيعٌ املؿطع صالح١ٝ ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ بؿإٔ قطاضات تكٝٝس حل ايتٓكٌ بال ضقاب١ 
بٌ جعًٗا خاضع١ يطقاب١ ضبه١ُ ايتُٝٝع، فُٝا ٜتعًل بإجطا٤ات ايطٛاضئ يف ْطام َٓاطكٗا 

 ٚاْتٗا٤ باحمله١ُ االذباز١ٜ ايعًٝا ،ٚهلُا اسبل يف إيػا٤ تًو ايكطاضات اٚ اإلجطا٤ات .
إ املؿطع نإ غري َٛفل يف َٓح ضبه١ُ ايتُٝٝع ٚاحمله١ُ االذباز١ٜ  ٖٚٓا ْط٣

ايعًٝا ٖصٙ ايصف١ ٚاضاز املؿطع إخطاع ايكطاضات املتدص٠ فرت٠ اعالٕ ايطٛاضئ اىل ايكطا٤ 
االزاضٟ ايصٟ ٜتِ ايطعٔ يف قطاضات٘ اَاّ احمله١ُ االذباز١ٜ ايعًٝا ٜٚتِ ايطعٔ يف اإلجطا٤ات 

صٟ ٜطعٔ يف احهاَ٘ اَاّ ضبهُيت ايتُٝٝع يف ايعطام ٚيف اقًِٝ اَاّ ايكطا٤ ايعازٟ اي
 نٛضزغتإ.  

 غابعا : َٛقف ايكطا٤ ايعطاقٞ َٔ حل ايتٓكٌ:   
جا٤ ايكطا٤ االزاضٟ ايعطاقٞ يٝتطُٔ حل االْػإ يف ايتٓكٌ َتٛافكا َع ْص املاز٠ 

ض٠ َٔ االزاض٠ إ أٟ قطاضات صازعاملٞ سبكٛم االْػإ بايٓص ع٢ً "( َٔ االعالٕ اي13)
ايػا٥ٗا اشا ٚحكٛقِٗ ٚحطٜاتِٗ فإ احملانِ تتصس٣ هلا عٔ ططٜل  يألفطازتػبب ضطاضا 

  ."ناْت طبايف١ يًكإْٛ

                                                      

تاريخ الشذر  ،2444شة التذريع ( س1دالمة الؾطشية ،رقؼ التذريع )( امر الدفاع عؽ ال1)
3/7/2444. 
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املؤضر يف  34ٚجا٤ت احمله١ُ االذباز١ٜ ايعًٝا ايعطاق١ٝ يف قطاضٖا املطقِ )
يسغتٛض قس ( املٓؿٛض يف صب١ً ايتؿطٜع ٚايكطا٤ ع٢ً إ ) دبس احمله١ُ إ ا 24/11/2008

 .(1)نفٌ اسبط١ٜ يًعطاقٞ زاخٌ ايعطام ٚخاضج٘ َٔ زٕٚ قٝس اٚ ؾطط ( 
ٚحػٓا فعٌ ايكطا٤ ايعطاقٞ يف جعٌ حل ايتٓكٌ ٚايسخٍٛ ٚاشبطٚج إىل ايبًس َٔ 

ايكطا١ٝ٥ ايصازض٠ َٔ ايكطا٤ االزاضٟ  باألحهاّاسبطٜات االغاغ١ٝ ٚميهٔ إٔ ْػتٓبط شيو 
 عستٗا َٔ اسبطٜات ايًصٝك١ بؿدص١ٝ االْػإ ٚمتجٌ اسبط١ٜ اٚ احمله١ُ االذباز١ٜ ايعًٝا اييت

 االغاغ١ٝ اييت تطتهع عًٝٗا غا٥ط اسبكٛم ٚاسبطٜات. 
 ( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ:13ثآَا : غًبٝات ْص املاز٠ )

( َٔ االعالٕ 13مما تكسّ ميهٔ إ ْسضج صبُٛع١ َٔ ايػًبٝات ٚجسْاٖا يف ْص املاز٠ )
 -كٛم االْػإ َٓ٘:ايعاملٞ سب

عسّ ٚجٛز اي١ٝ يتطبٝل اسبطٜات ايؿدص١ٝ َٚٓٗا حل ايتٓكٌ ٚتصضع ايسٍٚ االططاف يف  .1
 االتفاقٝات ايسٚي١ٝ حبكٗا ايػٝازٟ ع٢ً اقًُٝٗا ٚاؾداصٗا.

( َٔ 13. إ ايٓص ع٢ً حل ايتٓكٌ ٚايسخٍٛ ٚاشبطٚج اىل ايبًس ايٛاضز يف ْص املاز٠ )2
ْػإ ال ٜعين اطالم ٖصٙ اسبط١ٜ َٔ نٌ ايكٝٛز ٚامنا غع٢ اىل االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم اال

( َٓ٘ بايٓص " خيطع ايفطز 29تٓعُٝٗا ٚضُاْٗا ٚفكا يًكإْٛ ٚقٝسٖا بٓص املاز٠ )
يف مماضغ١ حكٛق٘ ٚحطٜات٘ يتًو ايكٝٛز اييت ٜكطضٖا ايكإْٛ فكط ،يطُإ االعرتاف 

ايعازي١ يًٓعاّ ايعاّ ٚاملصًخ١ حبكٛم ايػري ٚحطٜات٘ ٚاحرتاَٗا ٚيتخكٝل املكتطٝات 
ال ٜصح حباٍ َٔ االحٛاٍ إ  29/صبتُع زميكطاطٞ، ايفكط٠ ايجايج١ ايعا١َ ٚاالخالم يف

  .متاضؽ ٖصٙ اسبكٛم مماضغ١ تتٓاقض َع اغطاض االَِ املتخس٠ َٚباز٥ٗا."
( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ دبػس ٖصا ايٓكص 13. ٚجٛز ْكص يف ْص املاز٠ )3

( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ قٝسا ع٢ً حل االْػإ يف 13سّ ٚضع املاز٠ )بع
( ايفكط٠ ايجايج١ َٔ ايعٗس ايسٚيٞ يًخكٛم املس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ 12ايتٓكٌ يصا غعت املاز٠ )

يتفازٟ ٖصا ايٓكص بٓصٗا يف ايفكط٠ ايجايج١ ع٢ً "ال جيٛظ تكٝٝس اسبكٛم  1966يعاّ 
ٝٛز غري تًو اييت ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ ٚتهٕٛ ضطٚض١ٜ سبُا١ٜ ق بأ١ٜاملصنٛض٠ اعالٙ 

ايعا١َ اٚ حكٛم االخطٜٔ  اآلزاباالَٔ ايكَٛٞ اٚ ايٓعاّ ايعاّ اٚ ايصخ١ ايعا١َ اٚ 
                                                      

،مشذؾر في مجمة 24/11/2448السؤرخ في  34قرار السحكسة االتحادية العميا السرقؼ ) (1)
 . 143،ص  2449( ،3التذريع والقزاء ،العدد )
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ٚحطٜاتِٗ ٚتهٕٛ َتُؿ١ٝ َع اسبكٛم االخط٣ املعرتف بٗا يف ٖصا ايعٗس نُا جا٤ت 
 َٔ حل ايسخٍٛ اىل بًسٙ". ايفكط٠ ايطابع١ يتٓص ع٢ً "ال جيٛظ حطَإ احسا تعػفا 

( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ غري َٛفك١ اش اْ٘ مل  13ناْت صٝاغ١  ْص املاز٠ ) .4
ٜطع قٝٛزا ع٢ً حل ايتٓكٌ بٌ جا٤ اسبل َطًكا ٚنإ االجسض ب٘ إ ٜطع ْص املاز٠ 

قٝٛزا  ( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ اييت تطع13( نفكط٠ ثايج١ يف املاز٠ )29)
ع٢ً حل االْػإ يف ايتٓكٌ اشا ناْت ضطٚض١ٜ سبُا١ٜ االَٔ ايكَٛٞ اٚ ايٓعاّ ايعاّ اٚ 

 ايعا١َ اٚ حكٛم االخطٜٔ. اآلزاب
. مل حيسز االعالٕ ايعاملٞ ازب١ٗ ايكطا١ٝ٥ املدتص١ بايٓعط يف حطَإ االؾداص َٔ حكِٗ 5

 يف ايتٓكٌ ٖٚص ْكص تؿطٜعٞ جيب ع٢ً اجملتُع ايسٚيٞ تساضن٘ .

 ( َٔ االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ:13تاغعا: اجيابٝات ْص املاز٠ )
( َٔ االعالٕ ايعاملٞ حل ايتٓكٌ ٚايسخٍٛ ٚاشبطٚج يف ايبًس ٚضفعٗا اىل 13نفًت املاز٠  ) .1

 ع٢ً قإْٛ. يتكٝٝس تعػفا اال بكإْٛ اٚ بٓا٤ًَصاف اسبكٛم االغاغ١ٝ اييت ال تكبٌ ا
عالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ تكسَا نبريا ع٢ً َػت٣ٛ ٜعس اٜطاز حط١ٜ ايتٓكٌ يف اال .2

ايٓص اشا مل تعس حكٛم االْػإ ٚحطٜات٘ َػأي١ زغتٛض١ٜ زاخ١ًٝ بٌ اصبح هلا َٓعٛض 
زٚيٞ ٚاٖتُاّ عاملٞ اىل اسبس ايصٟ افطز االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ ْصا يف َتٓ٘ 

 ٖٚٛ اعالْا عاملٝا صازضا َٔ االَِ املتخس٠ .
ِ َٔ ايك١ُٝ االزب١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ اييت ٜتُتع بٗا االعالٕ ايعاملٞ سبكٛم االْػإ ع٢ً ايطغ .3

اال إ اغًب ايسٍٚ عٓس ابطاَٗا ايتؿطٜعات ايساخ١ًٝ ٚاالتفاقٝات ايسٚي١ٝ ال ميهٓٗا إ 
 تربّ ْصٛصا تتعاضض اٚ ربايف ْصٛص٘ االغاغ١ٝ.  

The Author declare That there is no conflict of interest 

 ادرـاملص
 : ايهتب:اٚال
 .1975ثطٚت بسٟٚ ،ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ،زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ،ايكاٖط٠ ، ز. .1
 .2015 ،بريٚت ،س، حكٛم االْػإ ،َهتب١ ايػٓٗٛضٟمحٝس حٕٓٛ خاي ز. .2

 ايسٚي١ٝ:ٚاملٛاثٝل  ثاْٝا : االتفاقٝات
 .1950يعاّ  االتفاق١ٝ االٚضب١ٝ  سبكٛم االْػإ .1
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 . 1966ملس١ْٝ ٚايػٝاغ١ٝ يعاّ ايعٗس ايسٚيٞ يًخكٛم ا .2
 ثايجا : ايكٛاْني ايعطاق١ٝ :

 .1969يػ١ٓ  111قإْٛ ايعكٛبات ايعطاقٞ ضقِ  .1
ٜذ ايٓؿط ،تاض2004( غ١ٓ ايتؿطٜع 1اَط ايسفاع عٔ ايػال١َ ايٛط١ٝٓ ،ضقِ ايتؿطٜع )   .2

3/7/2004. 

 .  2005زغتٛض ايعطام يعاّ  .3

صب١ً ،َٓؿٛض يف 24/11/2008ؤضر يف امل 34قطاض احمله١ُ االذباز١ٜ ايعًٝا املطقِ ) .4
 . 2009 ،(3ايتؿطٜع ٚايكطا٤ ،ايعسز )

 : املصازض االجٓب١ٝضابعًا
1. BRELL,L AT  Dominique la liberte en peril : la liberte d 

aller et venire ,mélange offert a CAMPINOS Jorge 

.P.U.F Paris .1996.p8. 

2. ROBERT jaques ,libertes publiques ,editions, 

montcherstien, Paris .1971,p262. 
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