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منفردآ ،فهذا تتعلق الحريات الشخصية بالفرد لذاته وليس بصفته عضو في جماعة، اي تخصه 

ويتعلق  النوع من الحريات يجد تفرده بأنه يتعلق بكافة دقائق حياة األفراد ويمسها بشكل مباشر
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، لذلك تعد في نظرنا اهم انواع الحريات واحقها بالعناية والحماية بحياة االنسان اليومية العادية 

تمارس من قبل جميع افراد ،كما ان الحريات األخرى مثل الحريات السياسية واالقتصادية قد ال 

على خالف الحريات الشخصية التي يمارسها ، فهي تخص ذوي الشأن المهتمين بها المجتمع

،وحتى الحريات االخرى فهي تمارس بالتالزم  لتعلقها بنمط حياتهم الطبيعي جميع افراد المجتمع

 مع الحريات الشخصية.

الحريات ال تحتاج لتدخل المشرع او وايضآ نجد في بيان اهمية الحريات الشخصية ان هذه 

السلطة لخلقها ووجودها كما هو الحال في الحريات االخرى مثل الحريات السياسية واالقتصادية 

تنظيمها وضمان استمرار  علىوالفكرية، ويقتصر دور المشرع في الحريات الشخصية 

 ممارستها وحمايتها.

وني للحريات الشخصية فوجدت انها منصوص ولقد حاولت في هذا البحث ان أبين التأصيل القان

عليها لفظآ في الدستور الكويتي في مواد متفرقة وكانت المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي 

 واضحة ببيان المواد التي تشتمل على عناصر الحريات الشخصية ومقوماتها.

 

استعنت برأي الفقه  وحتى أبين مفهوم الحريات الشخصية في قضاء المحكمة الدستورية الكويتية

حتى يتضح مدى إلمام  -الدستوري-وبرأيي الشخصي بتحليل المفهوم الفقهي ثم المفهوم التشريعي

المحكمة الدستورية بموضوع الحريات الشخصية وعناصرها وأهميتها كموضوع ذات صبغة 

 دستورية.

لعناصرها يد واضح تبرز مشكلة هذا البحث في بيان تعريف الحريات الشخصية ووضع تحدو

حيث ان الدستور الكويتي لم يعرفها ولم يحدد عناصرها بشكل منظم وانما نص عليها في مجمل 

وكذلك لم أجد اتفاق فقهي حول مفهوم الحريات الشخصية  نصوصه دون بيان الرابط بينها

والرابط  بيان عناصرهاوهنا حاولت ان اضع تعريف واضح للحريات الشخصية و وعناصرها

 معتمدآ على ماجاء بالفقة وقضاء المحكمة الدستورية الكويتية ثم محاولتي إلبداء رأيي.بينها 
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 يانت بب، فمن حيث الوصف قمالنقدي وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 ، ثمنصوص الدستور واحكام المحكمة الدستورية الكويتية ذات الصة بالموضوع وبعض الفقه

 نقدها من خالل بيان مواضع النقص والخلل.قمت بتحليلها و

حرية ق والاستخدمت لفظي حق وحرية كثيرآ دون بيان اي تفرقة بينهما، فالتفرقة بين الحولقد 

لحق امنتجة في القانون الخاص وخصوصآ في القانون المدني حيث الفارق الشاسع بين معنى 

دفين حق والحرية مصطلحين مترا،فإن القانون العام وهو محل دراستنا والحرية،اما في ال

احب ق لص، فالحريات في القانون العام جميعها تشتمل على مجموعة من الحقوومكملين لبعضهما

 الحرية وال تنفصل هذه الحقوق عن تلك الحريات.

 لذلك تناولنا الموضوع وفقا للخطة التالية:

 المبحث االول:تعريف الحريات الشخصية.

 متعلقة بالحق في األمان.المبحث الثاني:الحريات ال

 المبحث الثالث:الحريات المتعلقة بالذهاب واإلياب واختيار محل اإلقامة.

 المبحث الرابع الحريات المتعلقة بالحياة الخاصة.

 

 

 

 الحريات الشخصية  تعريفالأول :  المبحث

الشخصاية عنى الواساع للحرياات الحرياات الشخصاية نجاد بعاض الفقاه يأخاذ باالم تعريافبياان  في

جساامانية األمان وحرياة الااذهاب واإليااب والحرياة ال فاايتشامل الحاق  التااي"هاا بأنهاا الحرياة فيعرف

التعرياف ساوى تردياد لعناصار الحرياة الشخصاية دون  هذا فيوال نجد  1" وحرية الحياة الخاصة

                                                        
 . 125، صـ 1995د. محمد عبد اللطيف ، الحريات العامة ، الطبعة األولى ، جامعة الكويت ، الكويت ،  1
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حيااث أنااه جاااء بعناصاار الحريااة الشخصااية ولكنااه لاام يبااين  ،توضاايح الاارابط بااين هااذه العناصاار

تعريااف الحريااات الشخصااية علااى هااذه  اصاار أو دالالتهااا ولاام يبااين ساابب قصاارمضاامون هااذه العن

ميا  وهاو أهام ماا ي ،العناصر فقط دون غيرها وكذلك لم يبين هذا التعرياف العامال المشاتري بينهاا

التعرياف أن نضاع  فايلذي نعتباره راباط وأسااس عناصار الحرياة الشخصاية ، فيكفاي التعريف وا

 ت وبعدها نستطيع أن نحدد العناصر .الصفات والدالال

وهناااي ماان يعاارف الحريااات الشخصااية بأنهااا " جميااع الحقااوق والحريااات المتعلقااة بكيااان وحياااة 

تعريااف  فاايإلااى إدخااال جميااع الحريااات  قااد ياا ديإذ هااذاالتعريف توسااع كبياار  فاايو 2 اإلنسااان

الحريااات الشخصااية ومنهااا الحريااات السياسااية والحريااات االقتصااادية ألنهااا تتعلااق بحياااة اإلنسااان 

ات يوصاالنا إلااى المعنااى الاادقيق للحرياا الااذيأفقااد هااذا التعريااف عنصاار الضاابط  الااذيوهااو األماار 

 .الشخصية

ال يمكاان تاارتبط بشااخص اإلنسااان وتعتباار لصاايقة بااه و التاايتلااك " ماان عرفهااا بأنهااا  أيضااا   وهناااي

ن ضامن هاذه الحرياات شمولية قاد تادخل الحرياات الفكرياة ما ذلك التعريف فيونجد  3فصلها عنه

 يدة وهذه الحريات ال تعتبر من الحريات الشخصية .مثل حرية الرأي وحرية العق

ال تنفاك عان الفارد  التايتعريف حديث للحريات الشخصية فإنها " تلك الطائفة مان الحقاوق ل ووفقا  

دمية فأهمية هذه الطائفة من الحقوق والحريات تعدل أهمية الهواء ه إنسانا  ، ولطبيعته اآلبحكم كون

منهاا وهاو  أيوالماء والطعام بالنسبة لإلنسان ، فاال يتصاور أن تكاون لإلنساان حيااة أو بقااء دون 

لطائفاة كذلك ال يمكن أن تستمر حياته أو على أقل تقدير تحفظ آدميتاه دون أن يكاون متمتعاا  بهاذه ا

 . 4لصيقة بطبيعتها بشخصيته وآدميته من الحريات ال

ة التعريفااات السااابقة فلقااد بااين جاا ء ماان أهميااالتعريااف األخياار وضااو  أكثاار ماان  هااذا فاايونجااد 

صايقة ل هايالحريات الشخصية بأن ذكر أن اإلنسان ال تحفظ آدميتاه بادون التمتاع بهاذه الحرياات و

 وابطهابتحدياد ضا خصايةتحدياد الحرياات الش فايبطبيعتها باإلنسان إال أن هذا التعريف لم يتعماق 

 إليه .  نصبوفنجد فيه عمومية ال توصلنا إلى ما 

اء والقضااا الدسااتورييجمااع الفقاااه  التااايومذكرتاااه التفساايرية و،  الكااويتيإلااى الدساااتور النظر بااو

ة الكويات علاى أنهااا جا ء مان الوثيقاة الدساتورية فنجااد أناه يوجاد تخصايص للحرياا فاي الدساتوري

 الشخصية ومقوماتها .

                                                        
 . 235، صـ 3200ات ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، الطبعة األولى ، دار الثقافة ، عمان ، بنيد.محمد جمال الذ_2
 . 367، صـ 2001د. عادل الطبطائى ، النظام الدستوري في الكويت ، الطبعة الرابعة ، د.ن ،  3
،  187، صـ 0620، الكويت ،  1د. محمد المقاطع ، الوسيط في النظام الدستوري الكويتي وم سساته السياسية ، جامعة الكويت ، ط 4

  188صـ 
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، 30د الماوا فايأن مقوماات الحرياة الشخصاية  الكاويتيالماذكرة التفسايرية للدساتور  فايفلقد جااء 

ة ماادالفمواضايع مترابطاة ،  تناولاتمن الدساتور وباالنظر لهاذه الماواد نجادها  34، 33، 32، 31

لقابض اعادم جاواز  تناولت( فلقد 31أما المادة ) (الحرية الشخصية مكفولة )تنص على أن  ( 30)

إنسااان  أياإلقاماة أو التنقال وعادم تعاريض  فايعلاى اإلنساان أو حبساه أو تفتيشاه أو تقيياد حريتاه 

يجاب أن شارعية الجارائم والعقوباات فلاى ( ع32المادة )نصت للتعذيب أو ما يحط بكرامته ، ولقد 

  ائايج دساتوريمبادأ  (33)الماادة  فيالعقاب ، و فيعية جرعدم ال أمبد علىتكون بقانون وكذلك 

باراءة ماع ( نجد مبادأ قريناة ال34المادة ) فيهام نورده كما جاء بالنص وهو " العقوبة شخصية" و

 يمااا يتعلااقف الكااويتيه أن مااواد الدسااتور حظاار إيااذاء المااتهم جساامانيا  أو معنويااا  ، وممااا ال شااك فياا

ثااال  نااي الحقوق والحرياات مترابطااة ارتباطاا  وثيقااا  ومكملاة لبعضاها الاابعض إال أنناا نجااد أن هبا

لماادة ا فايالماواد الساابق ذكرهاا ف الاوارد فاي مضامونالتاتكلم عان ذات  الكويتيالدستور  فيمواد 

لماادة عن الكويت أو منعه مان العاودة إليهاا وهاو ذات موضاوع ا كويتي أي( عدم جواز إبعاد 28)

 . من منطق شر  هذه المادة و( 31)

ه وضع أساس دساتوري فتكتساب هاذ فيووضع هذا النص ليس من قبيل الت يد وإنما يجد وجاهته 

 . ركها بيد المشرع العاديالمواضيع حصانة دستورية ال تت

( عاان حريااة المراسااالت بجميااع أنواعهااا 39المااادة )المساااكن و ( عاان حرمااة38وكااذلك المااادة )

( وتشااكل هااذه المااواد باإلضااافة للمااواد السااابقة 31فهاااتين المااادتين مكملااة لااذات موضااوع المااادة )

 . 5الكويتي الدستوريعناصر الحرية الشخصية وفق نظرة المشرع 

ماع  فهايذهاب ألبعاد مان نصاه علاى الحرياة الشخصاية وعناصارها  الكويتيأن الدستور  نالحظو

 باااقينصااوص الدسااتور إال أنهااا تتمياا  مااع  باااقيكونهااا تتمتااع بحمايااة المحكمااة الدسااتورية مثاال 

ينقصاها وهاو ماا بحصاانة ضاد تعاديلها بماا  األميارينصوص الحريات واألحكام الخاصة بالنظاام 

 األميارينصت على أن " األحكام الخاصة بالنظاام  حيث الكويتي( من الدستور 175جاء بالمادة )

هذا الدستور ال يجوز اقتارا  تنقيحهاا ،  فيالحرية والمساواة المنصوص عليها  اديءبللكويت وبم

 . 6ما لم يكن التنقيح خاصا  بلقب اإلمارة أو بالم يد من ضمانات الحرية والمساواة "

 هاالالشخصاية ونظارة الدساتور الكاويتي  تعرياف الحرياات فاي وبعد بيان ج ء من الجاناب الفقهاي

 نقتر  تعريفا  لهذه الحريات بأنها :فإننا 

 .(حياته الخاصة  فيلإلنسان  المعنويو الماديالحريات المتعلقة بالكيان  مجموعة)

                                                        
 .  9621في عدد خاص عام الجريدة الرسمية  فيالمنشور ،  39، 38، 28،  43، 33، 32، 31، 30الدستور الكويتي ، المواد   5
 م . 1962( من الدستور الكويتي لسنة 175المادة )  6



6 

 

ت أو التحااري اباايسااتطيع جساام اإلنسااان الث التايلإلنسااان الحاادود الطبيعيااة  الماااديونقصاد بالكيااان 

 مااادي المااادي بكثياار وال يمكاان تحديااده بنطاااقفهااو أبعااد ماان الكياان  المعنااويالكيااان ا بينمااهاا خالل

 الكويتياة المحكماة الدساتورية أيونقصد به كل ما يتعلق بالجوانب الخاصة والنفساية وناورد هناا ر

بماا  (3)م.حريتاه الشخصاية  فايق الماواطن أن الدساتور قاد كفال حا) حيث جااء فياههذا الشق  في

يحرص علاى عادم تادخل النااس  التييقتضيه ذلك من صون كرامته والحفاظ على معطيات الحياة 

احتارام حياتاه الخاصاة ، بماا يقاف معاه  فايفيها بعدم امتهانها وانتهاي أسراره فيها ، إعماال  لحقاه 

ماا لفرد ضد تعكير صفو حياته الخاصة ومرد ذلك أن كل فيها ا قلعة يحتميالخصوصية  فيالحق 

 هيجاوز ألحاد أن ينالاه أو ينشار عنافاال  يتعلق بالحياة الخاصة لإلنسان هو ج ء من كيانه المعنوي

مان خاالل ووبعاد أن حاددنا تعرياف الحرياات الشخصاية  7 (شيئا  إال بإذنه الصريح أو وفقا  للقانون

وإال انتقلناا  مجالهاا الطبيعايالخاصة وهاذا هاو ال في الحياة أنها ال تنطبق إ ا بعناصرها نجدتبصرن

 لحريات أخرى مثل الحريات االقتصادية أو السياسية .

ة ، البااد ماان معرفاا وبيااان مفهومهااا واسااتكماال  للوقااوف علااى أبعاااد تعريااف الحريااات الشخصااية

 عناصر الحرية الشخصية والتي أقسمها إلى ثال  طوائف رئيسية وفق االستعراض اآلتي :

 األمان . في* أوال  : الحريات المتعلقة بالحق 

 * ثانيا  : الحريات المتعلقة بالذهاب واإلياب واختيار مكان اإلقامة .

 * ثالثا  : الحريات المتعلقة بالحياة الخاصة .

 ةثاة القادمافي المباحث الثال وبعد بيان عناصر الحرية الشخصية السابقة سوف أقوم بشرحها تباعا  

.  

 الأمان .: الحريات المتعلقة بالحق في  الثاني المبحث

آمنا  مطمئنا  فال يجوز ان يوقاف أو يحجا  المجتمع  فيالعيش األمان أن لكل فرد  في يستل م الحق

، وهاذا الحاق ال يقصاد باه  "8" األماان إال علاى أسااس قاانوني فايوال أن يحرم مان حريتاه وحقاه 

الحماياة مان االعتاداء مان األفااراد علاى األفاراد فقاط بال يشاامل أيضاا  حماياة األفاراد مان االعتااداء 

 . 9. يحتاج لحماية الذيعليهم من قبل السلطة وهو االعتداء األهم 

لحاق ا تحمي التي على تقرير العديد من المباديء الكويتيومنها الدستور  ،ولقد حرصت الدساتير 

فاة لهاذه مسااس أو مخال أيو ضامانات الدساتورية للحرياات الشخصايةاألمان وتعتبر من أهم ال في

لفاة دساتورية مخا يعاد األمان من قبل السالطة وبالتاالي فياعتداء صريح على الحق  فهو المباديء

 .صريحة

                                                        
 .8/11/1982، الصادر من المحكمة الدستورية الكويتية بتاريخ  تفسير دستوري 1982لسنة  3حكم رقم  7
 . 121، صـ 2007عبد الحكيم الغ ال ، الحماية الجنائية للحريات الفردية ، منشاة المعارف ، االسكندرية ،  د.  8
 . 155، صـ 2008د. نعمان الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة ، عمان ،  9
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 : ـ  هي وهذه المباديء

 أ_ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .

 المواد الج ائية . فيب_ مبدأ عدم الرجعية 

 ج _ مبدأ شخصية العقوبة .

 د _ مبدأ قرينة البراءة .

 هـ _ مبدأ عدم تقييد الحرية إال بقانون . 

 تحديد هذه المبادي من خالل التحليل التالي :ونحاول 

 

 

 أ_ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .

علااى أنااه ) ال جريمااة وال عقوبااة إال بناااء علااى قااانون(  الكااويتي( ماان الدسااتور 32نصاات المااادة )

أفعال اإلنسان هو اإلباحة وال توقاع علياه عقوباة إلاى إذا ناص القاانون  فيبذلك أن األصل ويقصد 

على أن ذلك الفعل محظور ووضع له عقوبة محددة ، ويترتب على هذا المبدأ نتائج هامة والزماة 

 على النحو اآلتي:

 ال شك السلطة التشريعية وهاذا يعطايب فهي:  سلطة المختصة بالتجريمأولاً : من حيث ال

وبالتاالي غاال يااد  ،لألمار ضاامانة وأهمياة كبياارة مان حيااث تقاادير حاجاات المجتمااع وعادم التعسااف 

 السلطة التنفيذية .

بال الباد ، التجاريم  فاي: وهنا يجب على المشرع أال يتوسع  من حيث ضرورة العقوبةثانياً : 

 . قدر الالزم وبما تحتمه الضرورة وإال خالف مراد الدستورأن يكون بال

ياث ال تكاون نصاوص التجاريم غيار : بح ح وتحدي د تعري ف الج رائموثالثاً : لابد من وض 

سالطة  ويال وتعطاي القاضايدة العناصر أو وضع لها عناصر غامضة وخاضعة للتفسير والتأمحد

 .تقديرها وتحديدها  فيواسعة 

ن كاان اناه وا-فاي قضااء هاذه المحكماة-) اناه مان المقاررذكر محكمة الدستوريةوفي حكم حديث لل

ال أن غموض النصوص السيما المتعلقاة منهاا بنصاوص ج ائياة غموض النصوص التشريعية ، إ
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خاصااة وانغااالق فهمهااا يصاامها بعاادم الدسااتورية، لمااا يمثلااه ذلااك ماان إخااالل بالجوانااب القانونيااة 

افها وقواعاادها اإلجرائيااة ، والتااي تعتباار وثيقااة الصاالة بالحريااة الج ائيااة بقيمهااا وضااوابطها وأهااد

 .10الشخصية(

ة وقاد وفي هذا الحكم نجد فهمآ عميقآ واستقرار على مبدأ قضائي دستوري يهم الحريات الشخصاي

 وهاو توجاه حاديث ان هاذا المبادأ وثياق الصالة بالحرياة الشخصاية،علاى نص هذا الحكم صاراحة 

للمحكماااة الدساااتورية مااان خاااالل الاااربط الصاااريح باااين نصاااوص الدساااتور وضااامانات الحرياااات 

الشخصاااية، حياااث انناااا نجاااد فاااي ساااابق احكاااام المحكماااة الدساااتورية ذكااار للحرياااات الشخصاااية 

   وعناصرها دون ربط صريح بينها.

 المواد الجزائية . فيب_ مبدأ عدم الرجعية .

لالحقااة اوال عقاااب إال علااى األفعااال )....   أنااه الكااويتيماان الدسااتور  (32المااادة ) عجاا  فاايجاااء 

) ال  : علاى أناه الكاويتي( مان الدساتور 179ونصات الماادة ) ، يانص عليهاا ( الذيللعمل بالقانون 

ل هذا ما وقع قبأحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وال يترتب عليها أثر في تسري

غلبياة أالقاانون علاى خاالف ذلاك بموافقاة  فايغيار الماواد الج ائياة ، الانص  فايالتاريخ ، ويجوز 

  . األعضاء الذين يتألف منهم مجلس األمة(

واستثناء يجوز أن تكاون باأثر  ، تسري بأثر فوري مادتين أن القوانين بشكل عامومقتضى هاتين ال

المواضايع المتعلقاة باالمواد الج ائياة فإنهاا  فايمجلس األمة إال باألغلبية الخاصة ألعضاء  رجعي

إذا كانات أصالح للماتهم  لقاوانين الج ائياة تنطباق باأثر رجعاين اوكذلك فاإ ،يدائما تكون بأثر فور

 10حالة تخفيض العقوبة أو جعل الفعل غير معاقب علياه فيوتكون القوانين الج ائية أصلح للمتهم 

. 

لفاوري لتلاك القاوانين وبالنظر لحالاة القاانون األصالح للماتهم فإنناا نارى أنهاا تطبياق لقاعادة األثار ا

ظال القاانون الجدياد وبطبيعاة الحاال فاإن  فيهنا تطبق على حالة واقعية  فهي وليس األثر الرجعي

شمول القانون لهذه الحاالت ينبع من كون قواعد القاوانين الج ائياة تعتبار مان النظاام العاام فتكاون 

نافذة على جميع الجرائم والعقوبات ، فمثال  من قضى ج ء من العقوبة ال يعااد التحقياق معاه علاى 

القاانون الجدياد فاإن أصابح  فايبتاه ماع ماا جااء أساس النص الجديد األصلح له بال تقاص مادة عقو

قضااها أو ي ياد عنهاا فهناا أماا  التايالفعل مبا  يخلى سبيله وان خففت العقوبة بماا يقال عان المادة 

إجاراء عماا  أيقضااها أو يباشار معاه  التاييخلى سبيله أو تقلل مادة حبساه وال يعاوض عان المادة 

حالاة  هايحالة معاصارة وم وهو الجريمة إال أنها سلف مما يدل على أن الحالة وإن كان سببها قدي

                                                        
  .5/10/2017الصادر بتاريخ -اشر دستوريطعن مب-2016لسنة 9حكم المحكمة الدستورية في الكويت رقم  10
 . 17، 16، 15، 14  تي الموادنظر قانون الج اء الكويا11
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لم  التي الجرائمتنفيذ الحكم بالعقوبة ، وال يفوتنا هنا أن نذكر أن القانون األصلح للمتهم يطبق على 

جمياع األحاوال وهاذه  فيحالة اإلعفاء من التجريم فإن القانون يطبق  فييصدر بها حكم نهائى إال 

 القاعدة العامة .  هي

 أ شخصية العقوبة .ج _ مبد

لان يعاقاب إال بفعال ارتكباه هاو  ريرة غيره بل ياأمن بأناهالمبدأ أن اإلنسان ال ي خذ بجومعنى ذلك 

 . 11(أن ) العقوبة شخصيةحيث نص على على هذا المبدأ  الكويتيشخصيا ولقد نص الدستور 

 د _ مبدأ قرينة البراءة .

تعتبر سهولة اتهام الشخص ومحاكمته دون دليال واضاح أو ضامانات المحاكماة مان أكثار األماور 

د معه أن نقول أن اإلنسان األصل فيه البراءة بل البا فيال يك الذياستقراره األمر و هنتهدد أم التي

قاد ناص الدساتور و،  12دين مان يساتحق أن تكون هناي محاكمة عادلة بأدلة واضحة حتى نتهم ونا

محاكماة قانونياة تا من لاه  فايحتى تثبت إدانته  ( على أن ) المتهم بريء34/1لمادة )ا في الكويتي

 ويترتب على هذا المبدأ النتائج التالية : ـ ، فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ( 

ك يفسار يا  فالشوالجريمة ويجب أن يكون دليال  ق في: يقع على جهة اإلتهام تقديم دليل اإلدانة  أولاً 

 لمصلحة المتهم .

 . م بريءوهو لحين صدور ذلك الحك المتهم إال بحكم قضائي نهائيال يدان :  ثانياً 

 فايحاام وذلاك م الوكالاة عان طرياقب: يجب أن يمكن الشخص من الدفاع سواء باألصالة أو  ثالثاً 

 . 13جميع مراحل الدعوى الج ائية 

الباراءة  مبدأ قريناةمعنويا  وبالرغم من أن هذه النتيجة الزمة ل وأ: عدم إيذاء المتهم جسمانيا   رابعاً 

 تيالكااوي( ماان الدسااتور 34/2المااادة ) فاايوذلاك  دسااتوريومترتباة عليهااا إال أنهاحظياات بتكااريس 

 ) ويحضر إيذاء المتهم جسمانيا  أو معنويا  ( .: بنصها على أنه 

 

 الحرية إلا بقانون .ه  _ مبدأ عدم تقييد 

                                                        
 من الدستور الكويتي .                33المادة   11
 . 190 د.محمد المقاطع ، مرجع سابق ، صـ 12
 . 140- 139، صـ  137محمد عبد اللطيف ، مرجع سابق ، صـ د.  13
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ال وفاق إ( على أنه ) ال يجوز القبض على إنساان أو حبساه ـ 31المادة ) في الكويتينص الدستور 

 . إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ( أيأحكام القانون وال يعرض 

ز أن ص أن اإلنسان ال يجوز أن يكون محال  للتعساف مان قبال اآلخارين وال يجاوومقتضى هذه الن

تقيااد حريتااه إال بقااانون وهنااا علااى المشاارع وضااع الضاامانات الالزمااة ماان خااالل تحديااد الساالطة 

المختصاة بتقيياد الحرياة ووضاع  هايبجعال السالطة القضاائية  المختصة بذلك وشروط ذلك التقيياد

حاالت محددة تلت م بها السلطة القضائية دون غيرها فال يتري األمر للسالطة التقديرياة ماع تحدياد 

ذهب ألبعد من ذلك بتأكيده على أناه ال  الكويتي، ونجد الدستور  والمدد الالزمة بكل حالة األوقات

إنسااان للتعااذيب أو للمعاملااة الحاطااة بالكرامااة وهااذا نااص عااام ينطبااق علااى  أييجااوز أن يعاارض 

 . 14المتهمين وغيرهم 

األماان مان خاالل  فايولقد شرحت المحكمة الدستورية الكويتية مفهاوم النصاوص المتعلقاة باالحق 

( ماان الدسااتور علااى أن " الحريااة الشخصااية 30المااادة ) فااي) وحيااث أن الاانص هااا بأنااه : ل حكاام

( مناه علاى أناه "ال جريماة وال عقوباة إال بنااء علاى قاانون ، وال 32الماادة ) فيمكفولة " والنص 

( علاى أن 33ماادة )ال فيينص عليها" والنص  الذيعقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون 

إنشاااء  فاي" العقوباة شخصاية " يادل ـ وحسابما جارى باه قضاااء هاذه المحكماة ـ علاى أن األصال 

نطااق  فايالجرائم  وتحديد ما يناسبها من عقوبات ، وأحوال فرضها ، واإلعفاء منها ، أنها تادخل 

لاى قيمهاا ، والحفاظ ع يمارسها المشرع وفقا  لما يراه محققا  لصالح الجماعة التيالسلطة التقديرية 

، ودرء الضارر عاان مجماوع النااس ، وأن تحديااد مضامون األفعااال  ، وصاون النظاام االجتماااعي

تقوم عليها الجرائم من خالل بيان عناصرها ضارورة يقتضايها اتصاال هاذا التجاريم بالحرياة  التي

مهااا المشاارع ، أث التاايالشخصااية ، كمااا أن شاارعية الجاا اء مناطهااا أن يكااون متناساابا  مااع األفعااال 

مسائوال   فضال  عن أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريماة ، إنماا ترتبطاان بمان كاان ـ قانوناا  ـ

.وفي هذا الحكم نجاد ربطاآ باين النصاوص  15( ريرة الجريمة إال جناتها عن ارتكابها فال ي خذ بج

 الحرية الشخصية.المتعلقة بالحق في االمان ومانص فيه من ضمانات دستورية وبيان اتصالها ب

 : الحريات المتعلقة بالذهاب والإياب واختيار مكان الإقامة .المبحث الثالث

 وتتعلق هذه الحريات بديناميكية اإلنسان اليومية وتشمل على : 

 أ_ حرية الذهاب واإلياب ) االنتقال ( .

 ب_ حرية اختيار مكان اإلقامة . 

                                                        
 ( من الدستور الكويتي .31والمادة ) األردني( من الدستور 8انظر المادة ) 14
 .  26/7/2006الصادر بتاريخ  2006لسنة  6حكم المحكمة الدستورية في الكويت رقم   15
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 من العودة إلى بالده .ج _ مبدأ عدم جواز إبعاد المواطن أو منعه 

 وسنحاول مناقشتها من خالل االستعراض التالي : ـ

 أ_ حرية الذهاب والإياب ) الانتقال ( :

مقتضى هذه الحرية هو أن الفرد يحق له الذهاب واإلياب داخل إقليم الدولة بكل حرياة وهناا نشاير 

يحتارم القواعاد  الاذيإلى أنه يجب احترام نظم الدولة بالنسبة لادخول وخاروج األجاناب فالشاخص 

 . 16الدولة يحق له أن ينتقل داخل الدولة كما يشاء  فيالمعمول بها 

 فايإنساان  أيتقيياد حرياة  حظرت التي( و31المادة ) فيهذه الحرية  يتيالكوولقد كرس الدستور 

 .  17التنقل

 :  ب_ حرية اختيار مكان الإقامة .

 فاييستتبع حرية االنتقال داخل إقليم الدولة حرية اختيار مكان اإلقامة فال يجبار أحاد علاى اإلقاماة 

علاى هاذه الحرياة بشاكل  الكاويتيمكاان معاين أو يمناع منهاا بحساب األصال ، ولقاد ناص الدساتور 

 . 18صريح مما يعطيها أهمية دستورية 

 ج _ مبدأ عدم جواز إبعاد المواطن أو منعه من العودة إلى بلاده .

ال يجاوز  )تنص علاى أناه  التيو الكويتي( من الدستور 28المادة ) فيونجد أن هذا المبدأ واضحا  

 ال يجاوزنين وهاذا المبادأ يشاير الاى ان الماواطعن الكويت أو منعه من العودة إليها (  كويتيإبعاد 

دم عالمبادأ هاو اإبعادهم من ديارهم أو منعهم من العودة إليها ، ومن أهم النتائج المترتبة على ذلاك 

 دولة تطلبهم كمتهمين أو مجرمين لديها. يجواز تسليم المواطنين أل

االختصاااص التكميلااي للمحكمااة الجنائيااة الدوليااة وخصوصااا  أن وفااق ولعاال هااذا المباادأ يصااطدم ب

اختصاصاها علاى جمياع الادول  هاذه المحكماة النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تماارس

 . 19حتى ولم تكن طرفا  بمعاهدة النظام األساسي للمحكمة ولم تصادق عليها 

لاذين ال ة فإنهاا تخاتص بمحاكماة المجارمين ادولياووفقا  لالختصاص التكميلاي للمحكماة الجنائياة ال

ذلك فهناا علاى  فيمحاكمتهم أو أنه لم يكن جديا   فييختص بهم القضاء الداخلي للدولة أو أنه فشل 

، وهاو ماا يتعاارض  20الدولة أن تسليم هذا الشخص للمحكمة الجنائية الدولية حتى تقوم بمحاكمته 

هاذه الحالاة إماا  فايتم جاواز إبعااد الماواطنين مماا يا تنص على عدم التيمع النصوص الدستورية 

                                                        
 . 130، صـ 1997، الوجي  في حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ، دار الثقافة ، األردن ،  د.غازى حسين صباريني  16
 ى .يتيمن الدستور الكو 31/1نظر المادة ا  17
 .31/1انظر الدستور الكويتي بالمادة   18
 .1998ب من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، /13، 12، 4/29المواد  19
 .217، صـ 2005، دار النهضة العربية ، القاهرة ، القضاء الجنائي الدولي د. عبد القادر جرادة ،  20
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هااذا الشااان أو بإضااافة نااص عااام بالدسااتور يعطااى للمعاهاادات الدوليااة  فاايبتعااديل مااواد الدسااتور 

أفضلية على نصوص الدستور أو أن تعدل الدولاة قوانينهاا الداخلياة بجعلهاا تتضامن كافاة الجارائم 

 . 21جنائية الدولية ينص عليها النظام األساسي للمحكمة ال التي

 فاي مبادى الدستورية ألن وجود األجنبايوكذلك يدل هذا المبدأ على أن إقامة األجانب ليست من ال

حاق دائام باالساتقرار داخال إقلايم  وال  وهذا السما  ال يعطى لألجنبيالدولة يفترض سما  الدولة أ

األصاال فيااه القيااود ولاايس الحريااة وتجااد هااذه القيااود  دولااة وكااذلك تنقاال األجنبااي خااالل إقامتااه أي

دائما يسمح له بمدة إقامة محددة بعدها يجب أن يغادر الابالد والدولاة  فاألجنبيالقوانين  فيأساسها 

 فايذلاك التقيياد مان خاالل محافظتهاا علاى سايادتها وكيانهاا وساالمتها فالدولاة  فايهنا تستمد حقها 

حادد مادة إقاماة األجاناب وإذا انتهات تلاك المادة قاد تجاددها وقاد سبيل محافظتها على هذه األماور ت

 . 22 إبعاد األجنبي يترفض ذلك التجديد مما يعن

ي فاا:) ان المشاارع الدسااتوري قااد ارتقااى بالحريااة تقااول محكمااة التميياا  الكويتيااة  وحااول ماساابق

ن مافجعال والحرياات العاماة االقامة والتنقل في مدارج المشاروعية ورفعهاا الاى مصااف الحقاوق 

وريا حرية السفر والتنقل داخل الابالد وخارجهاا بوصافها احاد مظااهر الحرياة الشخصاية حقاآ دسات

هاذا يم مقرر للفرد اليجوز المساس به دون مسوغ او االنتقاص منه بغير مقتض وال يتخذ من تنظا

تكفال ي ريعة للعصف او التغول عليه، كما احاط هذه الحرية بسياج قوي من الضمانات التاالحق ذ

اق حسن رعايتها وتمام ممارستها على اكمل وجه، بأن حظر وضع قيود عليهاا اال فاي أضايق نطا

رية احد في حمن الدستور تقييد  31وعلى سبيل االستثناء فاليجوز عمال بالفقرة االولى من المادة 

وضاوابط ت التنقل او السفر اال وفق احكام القانون الذي يصدر من المشرع العادي بتنظيم اجاراءا

امااة هااذا التقييااد وبمااا اليمااس هااذا الحااق او ينااتقص منااه او يعطلااه دون مقتضااى ماان المصاالحة الع

 .23للمجتمع والدولة(

 : الحريات المتعلقة بالحياة الخاصة .المبحث الرابع

التالي  على النحو السكينة والهدوء وهي فيوتتعلق هذه الحريات بأسرار اإلنسان الشخصية وحقه 

 المسكن وحرمته .أ_ حرية   :

 ية .صالخصو فيب_ الحق 

 الشخصية . فيج _ الحق 

                                                        
 فيالطبطبائي ، النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضه مع أحكام الدستور الكويتي ، ملحق مجلة الحقوق د.عادل  21

 .82-81، جامعة الكويت ، الكويت ، صـ 2003من عام  27عددها الثاني لسنة 
 126، صـ 2007التنقل والسفر ـ الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعى ـ مصر  ن ، الحقوق والحريات العامة ـ حق د. محمد بكر حسي 22

 . 127، صـ

 12/6/2011ج ائي جلسة  2010لسنة 49طعن تميي  رقم  .23
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 وسوف نستعرضها كاآلتي :

 أ_ حرية المسكن وحرمته .

 الاذيوهنا ال بد أن نحدد ما هو المقصود بالمسكن ؟ يقصد بالسكن المكان المقرر إلقامة الشاخص 

يحوزه لممارسة كافة مظاهر حياته الخاصة وليس شارطا  أن يكاون هاو مالكاه فقاد يكاون كاذلك أو 

يكاون مساتأجرا  أو مساتعيرا  وبالتاالى فاإن وصاف المساكن قاد ينطباق علاى غارف الفناادق بالنسابة 

بياوت وشاقق فقاد  فايللن الء فليس شرطا  للمسكن أن يكون وفقا  للمتعارف عليه بالعقارات المبينة 

يكااون كوخااا  أو خيمااة أو ساافينة ، ويأخااذ حكاام المسااكن كافااة ملحقاتااه الملتصااقة بااه مثاال الحديقااة 

ومواقف السيارات وعلى خالف ذلك ال تعتبر الم ارع غير المتصلة بالمسااكن مان ضامن الساكن 

  .لدوام أو التأقيتمفهومه السابق قد يتخذه الشخص على سبيل ا في، والسكن 

ي  الكويتية بين حرمة الشخص وحرمة مسكنه وحرماة السايارة الخاصاة، ولقد ساوت محكمة التمي

صااحبها  حرماة هذه المحكمة أن: )حرمة السيارة الخاصاة مساتمدة مان أحد مباديء فيحيث جاء 

يكاون متصاال  باه والسايارة  فإذا أبا  القانون التعرض لحرماة الشاخص فإناه يشامل بالضارورة ماا

كان تالياا  لصادور اإلذن  فتيش الضابط لسيارة المتهم الثانيأن ت ذا كان الثابت من األوراقكذلك وإ

بتفتيشه وتفتيش مسكنه ، فاإن تفتايش سايارته يكاون قاد جارى علاى الوجاه الصاحيح مماا يجعال ماا 

 أسفر عنه تفتيشها دليال  يصح االستناد إليه في اإلدانة(23 .

اختياار مساكنه  فاينساان حار أن اإل سكن فاإن حرياة المساكن وحرمتاه تقتضايوبعد بيان معنى الم

 يمان حيااث أناه ال يجاوز أن يتعاارض أل هاذا المسااكن مصاان فاال تنتهااك حرمتاه ويجاب أن يكاون

أو أن يقتحم بغير إذن مالكه أو حاائ ة ألن دخاول المسااكن وتفتيشاها يشاكل تعرضاا   فيدخول تعس

 التاايالخاصااة كبياارا  لحريااات األفااراد واعتااداء علااى اسااتقرارهم وأساارارهم ممااا يهاادد حرماااتهم 

 . 24يطمأنون بوضعها خلف جدران مساكنهم 

لمنا ل اوبالتالى فإنه ال يجوز ألحد دخول مساكن غياره دون موافقتاه حتاى لاو كاان المالاك وحاائ  

 .هذا الشأن فيمطلقة  والحرمةهو المستأجر فهذه الحرية 

ث نصات حيا الكاويتيالدستور  فيولقد أهتمت الدساتير بحرية المسكن وحرمته وهو ما نجده جليا  

 ( على أنه ) للمساكن حرمة فال يجوز دخولها بغير إذن أهلها .... (.38المادة )

 فايتبارز لادينا تفرقاة هاماة ماا باين هاذه الحرياة وماا باين الحاق  وبعد بيان حرية المسكن وحرمتاه

نا  يتخاذه مساك الاذيالسكن فهنا نتحد  عن أن اإلنسان بادون تحدياد لسالطاته وصافته علاى المكاان 

إلياه ويرتاا  فياه ولايس بالضارورة أن يكاون مالكاا  لاه وهاذه حرياة  يفنقصاد أناه يختاار مكاان ياأو

التملاك وهناا نخارج مان  فايالسكن فقد يادخل مان ضامن حاق اإلنساان  فيمتاحة للجميع أما الحق 

                                                        
-1/1/1997قررتها محكمة التميي  الكويتية عن المدة من  التي، مجموعة القواعد 30/6/1997ج ائى جلسة  91/96 طعن 23

 .420الج ائية، المجلد السابع ، القسم الرابع ، صـ، المواد  31/12/2001
 . 130د. عبد الحكيم الغ ال ، مرجع سابق ، صـ  24
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إطااار الحريااات االجتماعيااة واالقتصااادية ماان حيااث تنظاايم  فاايإطااار الحريااات الشخصااية لناادخل 

تتبعااه  الااذيلهااذه الحريااات وهااذه قااد تختلااف ماان وثيقااة دسااتورية ألخاارى بحسااب النظااام  الدساااتير

خاضاعة  فهاي. أما حرية المسكن وحرمتاه  ا  ذلك توسعا  أو تضييق فيهذا الشأن فقد نجد  فيالدولة 

 . 25جميع الدساتير  فيدائما  واحدة  هيو لمعيار انساني وليس اقتصادي

 الخصوصية . فيب_ الحق 

 ال يعلمهااا اآلخاارين عاان الشااخص أو ال تكااون ظاااهرة لهاام التاايبالخصوصااية هنااا األمااور نقصااد 

مانه الخصوصية ض فيويمثل الحق ، من أحد لو كانت كذلك فإنه ال يريد معرفة تفاصيلهاووحتى 

 : لعناصر الحق في الخصوصية وذلك وفق التقسيم التالى هامة من ضمانات الحريات الشخصية

 المراسالت .أوال  : سرية 

 ثانيا  : سرية الحالة الصحية ) سر المهنة ( .

 ثالثا  : سرية الحياة العاطفية والعائلية .

 مواجهة التكنولوجيا . فيالخصوصية  فيرابعا  : الحق 

 وسف أشر  هذا التقسيم من خالل تناولنا له على النحو التالي :

 أولاً : سرية المراسلات .

تعتبر سرية المراسالت من أهم ما يتعلاق بخصوصايات األفاراد إن لام تكان أهمهاا ، حياث أن هاذه 

اء بالبرياد أو بالهااتف ومان والتخاطب سارية بطبيعتهاا مهماا كانات وسايلة االتصاال سا فيالوسيلة 

مات سرية المراسالت أن تكون بحرية فمن غير المعقول أن تكاون هنااي سارية ماا لام تكان ل مست

حريااة المراسااالت موجااودة باألساااس لااذلك يمنااع التعاارض للمراسااالت فااال يجااوز التلصااص أو 

األفراد إن حساوا بهاذه المراقباة والمالحظاة فاإنهم سايظلون قلقاين مماا يماس التجسس عليها ، ألن 

( مان 39نصات الماادة )فبهاذه األماور وبحمايتهاا  الدساتوريذلك اهاتم المشارع حياتهم الخاصة ، ل

على أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفياة مصاونة ، وساريتها مكفولاة  الكويتيالدستور 

 .26بة الرسائل أو إفشاء سريتها... ، فال يجوز مراق

ن عاكنولوجيا ات الهاتفية وكذلك تطور التومما سبق نفهم أن المراسالت الهاتفية يقصد بها المحادث

واء عان سالمراسالت فيقصد بها المراسالت المكتوبة  باقيمثل خدمة االنترنت أما طريق الهاتف 

أو  أن تكاون الرسااالة داخال مظااروف مغلااق طرياق البريااد أو عان طريااق رساول خاااص ويسااتوى

ينبناي وم إطاالع الغيار عليهاا قصاد عادمفتو  طالما أنه يفهم من إرسالها ومن سالوي مرسالها أناه 

 التالية : ـ  على حرمة المراسالت المباديء

ل إال تتعلااق بالحياااة الخاصااة للمرساا التااي_ ال يجااوز للمرساال إليااه أن ينشاار محتويااات الرسااالة 1

 بموافقته .

                                                        
 .519، صـ 1999، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في القانون والشريعة اإلسالمية ، د.ن ،  د . جابر الراوي 25
 من الدستور الكويتي . 39المادة  26
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وافقاة إال بم نشارهيحارر خطاباا  عان الحيااة الخاصاة للمرسال إلياه أن ي الاذي_ ال يجاوز للمرسال 2

 األخير .

ذا هاا_ ال يجااوز للمرساال أو المرساال إليااه بشااأن خطاااب يتعلااق بالحياااة الخاصااة للغياار إن ينشاار 3

 الخطاب إال بموافقة هذا الغير .

نشار هاذا يوز خطابا  يتعلق بالحياة الخاصاة لمرسال أو لمرسال إلياه أن يح الذي_ ال يجوز للغير 4

 الخطاب إال بموافقة صاحب الشأن .

 . 27الحياة الخاصة  فيأن سرية المراسالت من أركان الحق  فيا أساسه وتجد هذه المباديء

وبالنسبة لموضوع المراسالت محل الحماية الدستورية فإنه الباد أن يكاون متعلقاا  بالحيااة الخاصاة 

ألنه ليست كل مراسلة تتعلق بالحياة الخاصة بل يوجد الكثير مان المراساالت ألماور إدارياة عاماة 

للمراساالت موضاوع الحيااة  ة واإلعالن فهذه ال تشملها الحماية الخاصةومراسالت للنشر والدعاي

األفراد دون تدخل من أحد وال يجاوز اقتحامهاا دون يسودها  التيهذه من ضمن المنطقة الخاصة ف

 . 28إذن فلذلك فإن الخطاب المرسل يجب أال يعلم محتواه أحد غير المرسل والمرسل إليه 

للتواصال ماع  هتعنى أن فهيالت حرية وحق ، فمن حيث الحرية سرية المراس فيوهناي من يرى 

نطااق الحرياة وعنادما ياتم  فايوسيلة متاحة وهنا تكاون  أياآلخرين فإن للفرد مراسلة من يريد وب

نطاااق الحااق فااال يجااوز كشااف ساارية هااذا  فااياإلرسااال ويصاال الخطاااب إلااى المرساال إليااه نكااون 

 "29"الخطاب أو التجسس عليه 

واحاد فقاط فلائن كاان الحااق مان منظاور  وضاع حادودا  للحاق والحريااة أيولكنناا نارى أن هاذا الار 

الحق موجودا  أيضاا  وماتالزم ماع  بعد وصولها إلى المرسل إليه فإن واضحا  في سرية المراسالت

حرياة المراساالت والحاق الماالزم لهاذه الحرياة  فيمنع االعتداء عليها وهو ما نجده  فيحرية  أي

جميع الحريات وماا يصااحبها  فيم حصرها بمجال واحد أو خضوعها لما يقيدها وهو ما نجده بعد

 . 30من حقوق

الطبيعاة السارية  فايوأيضا  هناي من يرى أن قاعدة احترام سرية المراسالت الخاصة تجد اصلها 

لهاذه الخطابااات ، ومضامون ذلااك عادم جااواز مصاادرة أو اغتيااال سارية المراسااالت الخاصاة لمااا 

 . 31تضمنه ذلك من اعتداء على حق الملكية وانتهاي لحرية الفكر ي

 فاايبعااض التناااقض ماان حيااث أنااه أصاال قاعاادة احتاارام ساارية المراسااالت  أيذلااك الاار فاايونجااد 

حرياة والطريقة السارية لهاذه المراساالت ثام باين أن خارق هاذه القاعادة اعتاداء علاى حاق الملكياة 

غيار وهاو ماا العالنياة والبياان لل هايحق الملكية وحرية الفكار  فيالفكر ومن المسلمات أن القاعدة 

بق الساا أيالمراساالت الخاصاة وكاذلك نجاد الار فايمنااط الحماياة  هاي التييكون بخالف السرية 

ا عان بربطها بحق الملكية وحرياة الفكار وهاو ماا يبعاده الماديها نظر للمراسالت من حيث وعاء

عادة نعتبره أساس وجود قا والذيصوصية لدى األفراد الحريات الشخصية ويبعدها عن جانب الخ

 سرية المراسالت .

                                                        
 .904، صـ 1992نات الدستورية للحرية الشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، يوسف ، الضما د. حسن شلبي  27
 . 74، صـ 73د. عبد المنعم محفوظ ، عالقة الفرد بالسلطة ، الطبعة األولى ، د.ن ، د.ت ، صـ  28
 . 194د. جابر الراوى المرجع السابق ، صـ 29
 انظر المقدمة في الفرق بين الحق والحرية .  30
 . 252على الحريات العامة ، منشاة المعارف ، االسكندرية ، د. ت ، صـ در الويس ، أثر التطور التكنولوجيد. مب  31
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 ثانياً : سرية الحالة الصحية ) سر المهنة ( .

لعاماة تبقاى مجهولاة ل التاييعتبرهاا األفاراد بطبيعاتهم مان ضامن األماور  التياألمور  توجد بعض

طبياب ه األماور مثال الة هاذيوكال إلايهم أمار رعايا التايولكن يعرفهاا أهال االختصااص أو المهناة 

والمقااااول وغيااارهم ، فعنااادما يقوماااون بعمااال خااااص فاااإن هاااذه األماااور تظااال مااان  والمحاااامي

 ب .ت تمن عند الطبي التيمن أهم األسرار  فهيالخصوصيات وتظل الحالة الصحية من أشهرها 

إن  ) حياث جااء فيااهحكام للمحكماة الدساتورية الكويتياة ماادى أهميةالحالاة الصاحية وساريتها  وأكاد

خار هاو حاق مقابلاة حاق آ فاي، إنما يقف ت صورته س اال  كان أم استجوابا  الرقابة أيا كان فيالحق 

لقانون حدود ا فيبغير إفشاء ، إال  اته ومنها الحفاظ  على سرة المرضيحماية خصوصي فيالفرد 

مصالحة  اعلى نحو متقابل ومتوازن ، إذ يرعى كال منهما، وهذان الحقان يكفلهما الدستور ويقفان 

حاو نائماة علاى عامة معتبرة واجبة الحماية والرعاية بما ينبغى معه التوفيق بينهما بالتنسايق والمو

حااق  الرقابااة وهااو فااييحقااق مصاالحة المجتمااع ، ممااا يتعااين معااه القااول بأنااه إذا كااان حااق النائااب 

حماياة  أجالآخار مقارر مان  دساتوريإال أنه ليس حقا  مطلقا  وإنما يحده قيد نابع من حق  دستوري

شااخص الحياااة الخاصااة للفاارد بمااا تحويااه ماان أساارار ومنهااا حالتااه الصااحية بحساابانها ماان خبايااا ال

ه االحتفااظ بسار فايواحدى دقائق حياته الخاصة بما يترتاب علياه ضارورة احتارام حاق الماريض 

ها رسم التي الحدود فيـ بعدم افشاء ذلك السر إال  ن أؤتمن على السر الطبيوالت ام الطبيب ـ أو م

  اسم المريض...  مفهوم السر الطبي فيالقانون ، ويدخل 

 قررت المحكمة :   و

دساتور ـ لايس حقاا  ( مان ال99توجيه الس ال ـ وفاق أحكاام الماادة ) فيأن حق عضو مجلس األمة 

مان  كفالاة حريتاه الشخصاية بماا يقتضاي في الدستوريده حين ممارسته حق الفرد مطلقا  وإنما يح

الحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاي أسراره ، ومنهاا حالتاه الصاحية ومرضاه 

ـ ومنهم وزير الصحة ـ أن يكشاف سار الماريض بماا  ال يصح معه لمن استودع السر الطبي، بما 

 . 32 (ذلك اسمه دون إذنه أو ترخيص من القانون في

ر كفالاة بينت ان صون الحيااة الخاصاة وأسارارها يعتباوفي هذا الحكم نجد ان المحكمة الدستورية 

للحريااة الشخصااية وهااو حااق دسااتوري للفاارد متعلااق بكرامتااه وهااذا الحكاام يبااين تفهاام المحكمااة 

 الدستورية للحرية الشخصية وعناصرها.

لهام بحكام وظاائفهم  يتعاطون مهناة أو وظيفاة أن يحفظاوا ماا يباا  ذينالإذن هناي واجب على كل 

المواضايع ذات الصافة العاماة  فايمن أسرار عان حيااة األفاراد الخاصاة ، وال يسامح بإعالنهاا إال 

مثااال الصاااحة العاماااة ، وهاااذا الحظااار يكاااون علاااى اإلطاااالع علاااى المساااتندات اإلدارياااة الخاصاااة 

 تتصااال بساار الحياااة الخاصااة مثااال سااجل العاادل والودائااع المصااارفية التاايالشخصااية أو الطبيااة 

 . "33"إذا تم نشرها فهو تعد على حرية الحياة الخاصة  التيوالتقارير الطبية 

 

                                                        
 م.  8/11/1982، الصادر من المحكمة الدستورية الكويتية بتاريخ  يرتفسير دستو 3/1982حكم رقم   32
 . 168، صـ 167، صـ 1999موريس نخله ، الحريات ، منشورات المجلس الحقوقية ، بيروت ،   33
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وفااي حكاام حااديث للمحكمااة الدسااتورية يكاارس الحااق فااي الخصوصااية والساارية قالت:)وحيااث ان 

مناه علاى ان  30الدستور أكد الحرية الشخصية كحق طبيعي من حقوق االنسان، فنص في الماادة 

علاى اناه...........، داال باذلك علاى أعتباار الحريااة 31فاي المااادة الحرياة الشخصاية مكفولاة وناص

الشخصية أساسآ للحريات العامة األخرلى وحق أصيل لإلنسان ، ويندرج تحتها تلك الحقاوق التاي 

التكتماال الحريااة الشخصااية فااي غيبتهااا، وماان بينهااا حااق الفاارد فااي صااون كرامتااه والحفاااظ علااى 

الناس فيها بعدم امتهانها وانتهااي أساراره فيهاا ،إعمااال خصوصياته التي يحرص على عدم تدخل 

لحقه في احتارام منااطق خصوصايته ، ذلاك ان ثماة منااطق وجواناب خاصاة باالفرد تمثال أغاوارآ 

اليصح النفاذ إليها وينبغي دوماآ أال يقتحمهاا أحاد ضامانا لساريتها وصاونا لحرمتهاا ،فكال ماايتعلق 

ز ألحد أن يناله أو يطلع عليه إال بإذنه الصريح . وإذا د هو ج ء من كيانه ،اليجوبخصوصية الفر

كاااان تنظااايم الحرياااة الشخصاااية يقاااع فاااي نطااااق السااالطة التقديرياااة التاااي يملكهاااا المشااارع فاااي 

موضوعتنظيم الحقوق ، إال أنه من غير الجائ  أن يفرض المشرع تحات ساتار هاذا التنظايم قياودآ 

ناه أو افراغاه مان مضامونه..........وحيث اناه يصل مداها الى حد نقض هذا الحق أو االنتقااص م

قد فرض على جميع المواطنين والمقيمين  متى كان ذلك وكان المشرع في قانون البصمة الوراثية

وال ائرين.....بإعطاااء العينااة الحيويااة الالزمااة الجااراء فحااص البصاامة الوراثيااة متااى طلااب ماانهم 

،كما ة التااي حاارص الدسااتور علااى صااونهاذلااك.....وهو مايمثاال انتهاكااآ صااارخآ للحريااة الشخصااي

جاااءت النصااوص المشااار اليهااا عامااة يطبااق حكمهااا علااى جميااع االشااخاص سااالفي البيااان، ودون 

رضاهم بشأن ما أمروا به أو حتاى صادور موافقاة أو اجاازة ساابقة مانهم تتعلاق بحاق لهام هاو مان 

الفاااارد فااااي الحقااااوق اللصاااايقة بالشااااخص بموجااااب إنسااااانيته وآدميتااااه، منتهكااااآ القااااانون حااااق 

..........،اذ ان ممارسة الدولة لحقها في حماية األمان العاام يحاده حاين ممارساته حاق الخصوصية

الفرد الدساتوري فاي كفالاة حريتاه الشخصاية بماا يقتضايه ذلاك مان الحفااظ علاى كرامتاه واحتارام 

 .34مناطق خصوصيته بعدم امتهانها او انتهاي اسراره فيها دون مقتضى(

نجد توجهآ جديدآ للمحكمة الدستورية من حيث بيان أهمية الحرية الشخصية حياث وفي هذا الحكم 

قرر انها أساس الحريات العاماة األخارى وهاي حاق أصايل لإلنساان وينادرج تحتهاا مجموعاة مان 

بينها الحق في الخصوصية ، وشر  ذلك الحكم مفهوم الحاق فاي الخصوصاية وتعلقاه  الحقوق من

ها جوانب خاصة بالفرد تمثل أغوارآ اليصح النفاذ اليها وينبغي دوماا بكرامة االنسان وأسراره وان

اال يقتحمهاا احاد ضامان لساريتها وصااونا لحرمتهاا فكال ماايتعلق بخصوصااية الفارد هاو جا ء ماان 

كيانااه، وهااذا توجااه حميااد للمحكمااة الدسااتورية ماان خااالل شاارحها التفصاايلي لمفهااوم الحااق فااي 

ونتمناى الشر  في احكام المحكمة الدستورية الساابقة  الخصوصية والحرية الشخصية والنجد ذلك

 ان يستمر ذلك النهج.

 

 

 ثالثاً : سرية الحياة العاطفية والعائلية .

بعيادا  عان متنااول اآلخارين لماا  ييحرص اإلنسان على أن تكون حياته العاطفياة أو وضاعه العاائل

فاال يجاوز التعارض لتااريخ ذلك من فرق لحياته الخاصاة فهاذه التفاصايل تمساه وتماس أسارته  في

العائلية أناه ولفروعه ومن مقتضيات ذلك وحماية للحياة  ألصولهأسرة اإلنسان من حيث التعرض 

ال يجاوز أن يقياد انه ذلك يترتب على أخبار عن وجود عالقة عاطفية للشخص و أيال يجوز نشر 



18 

 

نجاد أن العدياد مان القاوانين والحصول على إذن مسبق من جهاة عملاه ،  فيحق اإلنسان بال واج 

مخالفاة  شبهة ذه القوانينه وفيالخاصة بالعسكريين تتطلب اإلذن المسبق من الرئاسة قبل ال واج 

واشااتراط اإلذن معظاام الدساااتير إن لاام تكاان جميعهااا تكفاال الحريااة الشخصااية  حيااث أندسااتورية 

ظيم للحرية وانماا مصاادرة لهاا فاال وهذا اليتعتبر تن مر بدونهالتي ال يتم األالموافقة ا يعنق يالمسب

 . 34 تتم دون هذه الموافقة

 مواجهة التكنولوجيا . فيالخصوصية  فيرابعاً : الحق 

تطاور إزديااد الد فماع الخصوصاية لادى األفارا فايمن أهم ما يهدد الحاق  يعتبر تطور التكنولوجي

 لتطاور وماعااد إمكانية خرق الحياة الخاصة لألفراد وهو الوجه اآلخر لفائدة ذلاك التكنولوجي ت د

اللكترونياة بالحكوماة ا ها فدائما  ماا نسامعنظمتإدخاله على أ فينجد أن الدول تتسارع التطور ذلك 

وضااع بيانااات األفااراد علااى  فاايومااع اخااتالف ذلااك المفهااوم ماان دولااة ألخاارى نجااد الاادول تتفااق 

يااا علااى يااة لبيااان مااا يساامى بالحالااة المدنيااة للشااخص ، ولعاال أهاام مخاااطر التكنولوجالحاسابات اآلل

تهديد خصوصاية المعلوماات المخ ناة علاى جهااز الكمبياوتر ساواء لادى  هيخصوصيات األفراد 

القياام  لاييساتطيع جهااز الحاساب اآل التايالعمليات  فيالفرد أو لدى الدولة ، وتتجلى خطورة ذلك 

 التايمن حيث تجمياع المعلوماات وتكاوين صاورة واضاحة للشاخص مثال معرفاة تعامالتاه بالبناك 

 ومصااروفاته ودخولااه اإلضااافية وكااذلك معرفااة حالتااه االجتماعيااة توصاال لمعرفااة دخلااه الشااهري

ول عاادد أفااراد األساارة وممتلكاااتهم العقاريااة ووصاال األماار ألبعااد ماان ذلااك حيااث أن أنظمااة الاادو

لاه ومراقباة مغادرتاه ودخو شخص وكذلك سجله وتاريخه اإلجراماي بين فصيلة دم كلالمتطورة ت

 شخص عن طريق هذه التكنولوجيا . أيللدولة مما يسهل معرفة 

يقوم بنشر هذه المعلومات بعد جمعها وتخ ينها بكل سهولة وكل هذه األمور تهادد  والحاسب اآللي

رصد تحركات األشاخاص فلاو  فيية لقدرة خيالة حياة اإلنسان الخاصة ولقد وصلت الحاسبات اآلل

نا أن أحد األفراد وقد قام بعملية سحب من البنك ثم حج  عبر شركات الطياران وساافر لمادة فرض

مان خاالل جمياع العملياات الساابقة وتوثيقهاا وشهرين ومن هناي أخذ بسحب مبالغ نقدياة مان بنكاه 

 معرفاة ناوعحجام إنفاقاه وقاد نصال لدرجاة الكترونيا نستطيع التعرف على مكان إقامة الشاخص و

ها وهذا كلاه مان خاالل الحاساب يتعامل مع التيال التجارية نشاطه السياحي من خالل معرفة المح

عرف أدق تفاصيل خصوصيات األفاراد ، لاذلك الباد أن توضاع حماياة قوياة ومحكماة  الذي اآللي

هااا ضاارورات الحياااة ماان أكباار جعلت التاايالحاساابات اآلليااة  فاايعلااى تلااك المعلومااات المتااوافرة 

د مان وضاع التشاريعات الالزماة للحماياة لذلك ال ب المراقبين للناس ومعرفة أدق تفاصيل حياتهم ،

حاق اللجاوء للمحكماة أو  الخصوصاية وهاو ماا يعطاي فايتستند إلاى حماياة الدسااتير للحاق  التيو

 . 35إذا تم انتهاي خصوصياتهم  الدستوريللقضاء 

 1982لسانة  32فرضات البطاقاة المدنياة علاى ساكان الكويات وفاق القاانون رقام  1982عام  فيو

الحاسابات اآللياة الخاصاة بالدولاة ممثلاة بالهيئااة  فايفارض وجاود معلوماات مدنياة مخ ناة  والاذي

العامااة للمعلومااات المدنيااة ولقااد وضااع ذلااك القااانون أحكامااا  مهمااة علااى األفااراد وعلااى الجهااات 

                                                        
 .5/10/2017الصادر بتاريخ -طعن مباشر دستوري-2016لسنة9حكم المحكمة الدستورية في الكويت رقم  34

 الكويت . فيشأن الجيش  في 1976لسنة  32القانون رقم  34 

 الكويت . فيشرطة شأن ال في 1968لسنة  23والقانون 
 ، 1992د. محمد المقاطع ، حماية الحياة الخاصة لألفراد وضماناتها في مواجهة ـ الحاسب اآللى ـ جامعة الكويت ـ الكويت ،  35

 .145، صـ42،صـ41صـ
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فعليهم اإلدالء ببيانااتهم  األفرادالهيئة العامة للمعلومات المدنية فمن حيث  فيموظالحكومية وعلى 

والطاالق واإلسام والجانس وفصايلة الادم وعناوان المايالد والا واج  هايالخاصة بحاالتهم المدنياة و

السكن وأرقام الهواتف ، ويجوز لألفراد أن يستخرجون بياناتهم متى ما أرادوا الستخدامها ، ومن 

الجهااات الحكوميااة فااإنهم يحصااالون علااى مااا يحتاجونااه مااان معلومااات بعااد موافقااة هيئاااة حيااث 

المعلومااات المدنيااة وبعااد أن يااتم التأكااد ماان حاجااة ذلااك الطلااب وضاارورته والغاارض منااه وهااذه 

الهيئاة العاماة  فيتباين أساماء األفاراد ، ومان حياث ماوظ التايالمعلوماات يجاب أال تشامل البياناات 

يقفون عليها بحكم وظائفهم  التييجب عليهم االلت ام بسرية معلومات األفراد وللمعلومات المدنية ف

 . 36وإال فإنهم سوف يتعرضون للمسئولية بكافة أنواعها سواء ج ائية أو مدنية أو إدارية 

تمي  شخص اإلنساان عان  التيالشخصية األمور  فينقصد بالحق  الشخصية . فيج _ الحق 

 :يم التالي سوفق التقالشخصية  فيالحق أتناول ، وسوف  وذاته تعيين شخصه في غيره

 أوال  : حماية األسم .

 الصورة . فيثانيا  : حماية الحق 

 ثالثا  : حماية الذمة المالية .

 أولاً : حماية الإسم .

ولقاد اعتااد البشار علاى تسامية أنفساهم وأبناائهم حفظاا   نسان اسم يميا ه عان غياره مان النااسلكل إ

لحقوقهم وحتى يتم إقتضاء الحقوق منهم ، ولقاد كاان الفقاه قاديما يكياف اإلسام علاى أناه واجباا  مان 

صاحيحا  مان  أيحيث أنه نظام إدارى تفرضه الدولة على األفراد بقصد تميي هم وإن كان هاذا الار

ي ه عن غيره وتوجب الحماية لإلسم األسم تم فيصلحة جهة إال أنه من جهة أخرى لكل شخص م

ماان كاال اعتااداء عليااه دون أن يتوقااف ذلااك علااى حصااول ضاارر باال لمجاارد اسااتخدام اإلساام دون 

 . 37رضاء صاحبه وهذه الحماية ال تكون إال عن طريق االعتراف باإلسم كحق لمن يحمله 

، إال  جااه القضااء الفرنساى العااديوهو إت اإلسم هو بمثابة حق ملكية فيوهناي من يرى أن الحق 

اإلسام مان حياث  فاييضعف إذا ما حاولناا أن نطباق أحكاام حاق الملكياة علاى الحاق  أيأن هذا الر

التقادم المكسب للحق ومن حيث خضوع اإلسم لدائرة التعامل والتعرف مثل كافة الحقوق المالية ، 

يرى أن اإلسم  الذيالفقه الحديث  أيرألن اإلسم ال يجوز التصرف فيه أو التنازل عنه ، وهذا هو 

حقا  من حقوق الشخصية ألنه مالزم لشخصاية اإلنساان ولصايقا  بهاا ويل ماه كال الحماياة القانونياة 

 .38 هذه المجال فياالختالط بينه وبين غيره  مكن اإلنسان من تميي  ذاته وتفاديفهو ما ي

ي المملو ءلشييدخل بدائرة التصرفات على اأن وم بالمال وال يمكن وهذا ما ن يده ألن االسم ال يتق

. 

 الصورة . فيثانياً : حماية الحق 

                                                        
 بشأن المعلومات المدنية في الكويت .  1982لسنة  32انظر القانون رقم  36
،  0062لى ، المغرب ، الشغل بالمغرب ، طوب بريس ، الطبعة األوبة في عالقاتها د.محمد بنحساين ، حماية حقوق الشخصي  37

 .45صـ
 . 46د. محمد بنحاسين ، المرجع السابق ، صـ  38
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شاخص  أيمقادس يجاب احتراماه ويمناع علاى  شيء هيو بصمته الخارجية نتعتبر صورة اإلنسا

ع تطاور أن يقوم بالتقاطها أو نشرها دون موافقة صاحبها ويت ايد خطر االعتاداء علاى الصاورة ما

لحاق أصبحت تلتقط صور العديد مان األشاخاص دون ماوافقتهم ، وإن كاان ا التيوسائل اإلعالم و

هاذا   خاذ لاه صاورة أو تنشار دون رضااه فاإنالصاورة يخاول الشاخص االعتاراض علاى أن ت في

أضاحى  الاذيمظهر من مظاهر حماية الشخصية ويرتبط ارتباطاا  وثيقاا  بساالمتها المعنوياة األمار 

  نسان ومن حقوق شخصيته .ما  لصفة اإلمعه الحق بالصورة مالز

بتاااريخ  نانسااي فاايالصااورة نجااد الحكاام الشااهير الصااادر ماان محكمااة فرنسااية  فاايالحااق  فاايو

معترضاا   اجيسكارد سنتاه كان أحد أطرافه الرئيس الفرنسي السابق فاليري والذي 15/10/1976

رة أن الصاو بال إحادى الشاركات حياث جااء باالحكم )على وضع صاورته علاى لعباة الاورق مان ق

تعتبر امتاداد للشخصاية ، وإن كال إنساان لاه عليهاا وعلاى اسامه واساتعمالها حقاا  مطلقاا  غيار قابال 

  .39 (استعمال ال يمكن أن يتم سوى بترخيص بذلك أيللتقادم وأن 

ة ونعتقد ان نشر صورة أي شخص سواء كان متهمآ او غير ذلك، فيه تعدي على حريتاه الشخصاي

ن مادستوري تقوم من خالله المسا ولية الدساتورية وماا يساتتبعها وحقه في الخصوصية وهو حق 

 مس ولية مدنية وج ائية بحسب األحوال.

 ثالثاً : حماية الذمة المالية .

اتاه فاال تعتبر الذمة المالياة مان أهام خصوصايات اإلنساان المتعلقاة بشخصايته ألنهاا تباين نظاام حي

يبة أو مان حياث قادر الميارا  أو مقادار الضاريجوز نشر الذمة المالية للشخص وكل ما يتعلق بها 

تعاملهااا مااع  فاايوتطبيقااا  لااذلك نجااد البنااوي  فيمصااروفات الشااخص ودخلااه األساااس أو اإلضااا

 . تتعامل بالسرية عمالءها

ساتور مان الد 114الكويت بمناسابة طلاب تفساير الماادة  فيللمحكمة الدستورية  حكم تفسيري فيو

ق تشااكيل لجااان تحقياا فاايحكمهااا وتطلااق يااد مجلااس األمااة  فاايوعمااا إذا كاناات تلااك المااادة مطلقااة 

ماة أكادت المحك اختصااص المجلاس التشاريعي أو الرقاابي فايتادخل  التايالتحقيق بكافة األماور و

الذماة بإن نشر ماا يتعلاق  )تكريس حماية الذمة المالية بوصفها حق من حقوق الخصوصية بقولها 

جاوز معاه الحيااة الخاصاة بماا ال ي فايالمسااس باالحق ل ياالمالية ألحد األشخاص إنما يعتبر مان قب

ه معا فايالمجتماع ، بماا ينت فاييحارص عليهاا الفارد  التايالكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها 

ن أجاال مااحمايااة هااذا الساار ) الذمااة الماليااة ( تأكياادا  للحريااة الشخصااية ورعايااة لمصاالحة المجتمااع 

ن التعارض ، بماا يصاح معاه القاول أعلياا للدولاة  تدعيم اإلئتمان العام باعتباره مصالحة اقتصاادية

 الخصوصية وهو حق يحميه الدستور ... فياصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه نعل

إجراء تحقيق برلمانى ، على مقتضى المادة  فيأن حق مجلس األمة  : قررت المحكمةولذلك 

، ولاو كاان  يعي أو الرقابياختصاص التشر فيموضوع مما يدخل  أي( من الدستور يشمل 114)

سابقين وليس بالزم أن يكون اإلجراء عن واقعة محاددة ،  عهد وزارة أو مجلس نيابي فيحاصال  

فيااه التحقيااق ماان قيااام البنااك  ومااا يجااريأن يكااون موضااوعا  محااددا  واضااح المعااالم ،  فاايوإنمااا يك

المركاا ى باألعمااال الموكلااة إليااه يقتضااى إطااالع العضااو المنتاادب للتحقيااق علااى كافااة الوثااائق 

                                                        
 . 82، صـ 77د. محمد بنحاسين ، المرجع السابق ، صـ  39
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واألوراق والبياناات دون التعاارض لمااا فيااه مساااس بأساماء أصااحاب المراكاا  الماليااة والتسااهيالت 

 . 40( ارييناالئتمانية من عمالء البنك والبنوي األخرى ، أشخاصا  طبيعين أو اعتب

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

 لتي تستندالحريات الشخصية ومن خالله بينا عناصرها وكافة المباديء بعد محاولتنا بيان مفهوم ا

 نختم هذا البحث بأهم النتائج وبعض التوصيات. عليها تلك الحريات فإننا

 فمن حيث أهم النتائج فهي كالتالي: 

س اصاارها والمباااديء التااي تقااوم عليهااا ذات اسااانجااد ان الحريااات الشخصااية وكافااة عناوال: - 

ة دستوري وال نستطيع ان نفصل اي منها عن ذلك االسااس الدساتوري حياث انهاا مرتبطاة ومكملا

 لبعضها.

وماان خااالل اطالعنااا علااى احكااام المحكمااة الدسااتورية الكويتيااة نجااد انهااا تااتلمس اهميااة  ثانيااآ :-

بياان شار  مفهاوم الحرياة الشخصاية وبياان كافاة الحريات الشخصية في الكثير من احكامهاا دون 

عناصرها وربطها مع بعضها اال انه في حكم حديث وجدنا ان المحكمة الدستورية وخالفآ لنهجهاا 

تميل الى شر  مفهوم الحرية الشخصية واساتتبع ذلاك شار  مفهاوم الحاق فاي  -المختصر -السابق

نهج وبياان عناصار الحرياات الشخصاية الخصوصية ونتمنى ان نرى في المستقبل استمرار ذلك ال

 االخرى التي لم نطلع على رأي المحكمة الدستورية حولها وبيان حدودها.

                                                        
 . 14/6/1986المحكمة الدستورية في الكويت بتاريخ من ، الصادر  دستوريتفسير  1/1986حكم رقم  40
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 ونورد بعض التوصيات الالزمة لما سبق من نتائج وهي:

نتبه المشرع العادي عند تنظيم الحريات الشخصية ووضع عناصرها فيضاع فاي يجب ان ياوال:  -

فيهااا ان االفااراد يمارسااونها دون اذن ماان المشاارع فهااي تتعلااق  حساابانه ان تلااك الحريااات االصاال

 بحياتهم اليومية ودور المشرع هنا فقط التنظيم وضمان حسن ممارستها والحرص على وجودها.

ان يحارص القضااء علاى اساتيعاب مفهاوم الحرياات الشخصاية ومعرفاة عناصارها  ثانيآ:  نتمنى -

 كأصال عاام ون مان اختصااص القضااء الدساتوريحيث ان اي مخالفة في هذا الشأن يجاب ان تكا

 وتخضع لحماية الدستور.حيث ان موضوع الحريات الشخصية وعناصرها ذات صبغة دستورية 

وختاما نتمنى ان نكون قاد وفقناا فاي وضاع تعرياف محادد وعناصار واضاحة للحرياات الشخصاية 

 وان نساهم في اثراء البحث القانوني في هذا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئمة المراجعقا

 الكتب  -أولا 
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