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 :الممخص
الممكية الخاصة أىـ الحقوؽ العينية لما يتعمؽ بممكيات ثابتة ومنقولة لؤلفراد، األمر  يعد الحؽ في 

وغالًبا ما تنظـ  الذي يتطمب أف يحظى ىذا الحؽ بمستوى عالي مف األىمية في ظؿ تعاقب الدساتير،
ذلؾ مف خبلؿ الوقوؼ عمى تحديد ذاتية الحؽ، الوثائؽ الدستورية المتعاقبة ما يتعمؽ بالممكية الخاصة 

يحظى بيا بيف أطبلؽ  الطبيعة التيوسواء مف حيت مكانة الحؽ بيف الحقوؽ والحريات العامة أو 
وعمو تنظيميا أقتضى إدراجيا ما يكفؿ لؤلفراد حقيـ  واستناًدا ألىمية الوثيقة الدستورية، الحؽ وتقيده

الحؽ بإطار مف األولوية والحماية الدستورية في ظؿ تعاقب  في الممكية الخاصة، ذلؾ إلحاطة ىذا
  الدساتير وتجديدىا.
 . (طبيعة حؽ الممكية الخاصة ،تعاقب الدساتير ،الممكية الخاصة( الكممات المفتاحية:

The subjectivity of the right to private property under the succession of 

constitutions 

(A comparative study) 

Dr. Mohammed Nejm chilab              Haneen Hassan Laith 

College of Law / University of Dhi Qar 

Abstracts: 

The right to private property is the most important right in rem with regard to 

fixed and movable property of individuals، which requires that this right be 

given a high level of importance in light of the succession of constitutions. 

And whether in terms of the right's status among public rights and freedoms 

or the nature it enjoys between the release and restriction of the right، and 

based on the importance of the constitutional document and its high 

organization، it was necessary to include what guarantees individuals their 

right to private property، in order to surround this right with a framework of 

priority and constitutional protection in light of the succession and renewal of 

constitutions. 

Keywords: private property، succession of constitutions، nature of private 

property right. 
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 المقدمة
 :التعريؼ بموضوع البحث -اوالا 
في ظؿ تعاقب بعض تفاصيؿ حؽ الممكية الخاصة يتناوؿ ىذا البحث         

المقصود بتعاقب الدساتير، ففي بعض األحياف يصبح استمرار  ونوضح بداية   الدساتير،
الدستور أمر غير مقبوؿ في لما يعانيو مف تمكـ ونقص جوىري ال يتناسب والوضع 
القائـ أو المستجد، مما يتطمب تعاقب الدساتير بيدؼ التناغـ مع واقع المجتمع، مطوًرا 

و محاواًل قدر المستطاع الحفاظ عمى استمراره لحقبة مف الزمف، وفي مف أليات تنظيم
ظؿ تعاقب الدساتير اختمفت ذاتية الممكية الخاصة مف حيث تحديد مكانة ىذا الحؽ 

مع تعاقب الدساتير  بيف الممكية المقيدة تباينت التي طبيعتِو بيف الحقوؽ والحريات، أو 
ت متباينة ويناصر كؿ اتجاه عدد مف الفقياء والممكية المطمقة، وىذا ما ولد اتجاىا

مستنديف لعدد مف المبررات المؤيدة لقوليـ، وأف لمدستور القائـ الكممة األخيرة في تحديد 
 ىذه الطبيعة وتبيانيا. 

 أىمية البحث: -ثانياا 
تتجمى أىمية ىذا البحث في كونِو يتحدث عف حؽ ميـ مف حقوؽ األنساف،          

وىو حؽ الممكية الخاصة، وقد يكوف ىذا الحؽ ىو محؿ بحث ودراسة سابًقا، إال أف 
تحديد أىـ المبررات القانونية لتعاقب الدساتير، فضبًل  ىذا البحث يسمط الضوء عمى

ظؿ تعاقب الدساتير، لما لمدستور مف دور ميـ تطور ذاتية الممكية الخاصة في عف 
في أيراد الحقوؽ العامة وتحديد طبيعتيا ومكانتيا الدستورية، بما يمكف الفرد مف 
ممارسة حقو دوف تجاوز أو اعتداء وىذا ناتج عف الحماية الدستورية المتعاقبة وبإعطاء 

 ستورية المتميزة لمممكية الخاصة.المكانة الد
 لبحث:مشكمة ا -ثالثاا 
 عمى عدة تساؤالت ومنيا:ػ مشكمة الدراسةتنطوي     
 ػ ما ىي أىـ المسوغات الدافعة لتعاقب وتجديد الدساتير.1
 ػ ما ىي المكانة الدستورية لحؽ الممكية الخاصة في ظؿ تعاقب الدساتير.2
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ػ ما ىي طبيعة حؽ الممكية الخاصة، واآلراء الفقيية والقضائية التي قيمت بحقيا في 3
 ؿ تعاقب الدساتيرظ

 أىداؼ الدراسة: -رابعاا 
تعاقب الدساتير في توضيح بعض النقاط لى بياف دور الدراسة إ تيدؼ ىذه       

المتعمقة بالممكية الخاصة، وأيًضا بيف موقؼ الدساتير مف تحديد اإلطار العاـ لتفاصيؿ 
تعاقب الدساتير إلى جانب توضيح أساس طبيعة الحؽ ومكانتِو بيف الحقوؽ العامة، 

 ومبرراتيا.
 منيجية الدراسة : -خامساا 

وذلؾ بتحديد  ،التحميمي والمقارف  اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيجيف        
 مقارنًة مع التشريعات االخرى .نصوص الدساتير التي أشارت لمممكية الخاصة 

 تقسيم البحث: - سادساا
لئلحاطة بموضوع البحث ق سمت ىذِه الدراسة لمطمبيف، ونوضح في المطمب        

 األوؿ مفيـو تعاقب الدساتير، والمطمب الثاني ذاتية حؽ الممكية الخاصة. 
 المطمب األول

 مفيوم تعاقب الدساتير 
يعد الدستور أىـ وثيقة ذات صمة بالعديد مف األسس والقواعد والتي تيتـ          

بتنظيـ المبادئ العامة لمدولة وحقوؽ وحريات األفراد شؤوف الحكـ، بيد أف ثبات ودواـ 
الدستور ال يمكف تصوره بصورة مؤبدة، نتيجة الختبلؼ أحواؿ المجتمع السياسية 

اقب الدساتير، متى ظيرت الحاجة لمبحث عف دستور واالجتماعية واالقتصادية قد تتع
نبيف سنقسـ ىذا المطمب لفرعيف، جديد يتوافؽ والمعطيات الجديدة، وبغية توضيح ذلؾ، 

في الفرع األوؿ تعريؼ تعاقب الدساتير، والفرع الثاني مبررات تعاقب الدساتير، وعمى 
 النحو االتي:  
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 الفرع األول
 تعريؼ تعاقب الدساتير

 : التعريؼ الموويأوالا   
جاء في العيف)كؿ شيء يعقب شيء فيو عقيبو(، كقولؾ)خمٌؼ يخمؼ  بمنزلو         

الميؿ والنيار، إذ قضى احدىما عقبو  األخر، فيما عقيباف كؿ واحد منيما عقب األخر، 
يعتقباف و يتعاقباف: إذ جاء احدىما ذىب األخر، وعقب الميؿ النيار، والنيار الميؿ(، 

(فالتعاقب)ىو 1كانو،  واعقب عزة ذاًل: أي ابدؿ مف())واعقب ىذا ذاؾ، أي صار م
الوارد مره بعد مرة، فتعاقب الشيئياف، أي جاء احدىما بعد األخر، كالميؿ خمؼ النيار، 

 (2أي جاء بعده (.)
وعف رسوؿ اهلل)ص( )يتعاقبوف فيكـ مبلئكة بالميؿ ومبلئكة بالنيار( أي يعقب          

 األمربعضيـ بعًضا، أو يتناوبوف في 
وصفوة القوؿ أف التعاقب في المغة ىو التناوب بيف شيئيف أو أمريف ، فيعتقب         

احدىما األخر، أو أف حضور األوؿ يذىب  األخر، لذا يقصد بتعاقب الدساتير مف 
الناحية المغوية تناوب دستوريف أو أكثر، فيعتقب احدىما األخر، أو أف صدور أحدىما 

 يمغي وجود األخر.
 ا: التعريؼ الدستوريثانيا 

عادٌة ما تكوف التعريفات مدرجة ضمف القوانيف التي تسنيا السمطة التشريعية،         
أو تصدر بقانوف مف السمطة التنفيذية، ومع ذلؾ مف استقراء نصوص الدساتير، نرى 
إف بعض النصوص يمكف إف تدؿ داللة واضحة لفكرة تعاقب الدساتير، دوف اإلشارة 

ضح لمصطمح تعاقب الدساتير، مف ذلؾ نص الدستور ))ي مغى اإلعبلف لتعريؼ وا
، واإلعبلف الدستوري الصادر في 2113الدستوري الصادر في الخامس مف يوليو سنة 

، وأي نصوص دستورية أو أحكاـ وردت في الدستور  2113الثامف مف يوليو سنة 
بر ممغاة مف تاريخ العمؿ ولـ تتناوليا ىذه الوثيقة الدستورية تعت 2112الصادر سنة 

 (3بيا، ويبقى نافًذًا ما ترتب عمييا مف آثار((.)
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وأيًضا نص الدستور))يمغى قانوف إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية            
(والمادة 53وممحقو عند قياـ الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة)أ( مف المادة )

 (4(منو((.))58)
وبمراجعة النصوص الدستورية السابقة نبلحظ انو ىذه المواد تشير إللغاء           

الدستور السابؽ أو اإلعبلنات الدستورية أو القانوف المؤقت إلدارة الدولة، وأبداؿ الوثيقة 
الجديدة محميا، مما رتب صدور  دستور جديد لمدولة، ذلؾ بدليؿ النص الذي الغى 

حبلؿ أ خر محمو، دوف اإلشارة لتعريؼ محدد لتعاقب الدساتير، كما الدستور السابؽ، وا 
وتأكد ىذه النصوص عمى حقيقة وجود دستور واحد لمدولة يحدد شكؿ الدولة ونظاميا 
السياسي والسمطات العامة فييا وحدود اختصاصاتيا، إلى جانب كفالة وضمانة 

في الدولة،  مجموعة مف الحقوؽ والحريات األساسية في مواجية السمطات العامة
فالدستور مف ىذا المنطمؽ يمثؿ المرجع األساسي لما يتعمؽ بالدولة واألفراد، تجنًبا 

 (5إلشاعة الفوضى وعدـ االستقرار القانوني.)
ومف استقراء نصوصو لـ نبلحظ 1958ذلؾ خبلًفا لمدستور الفرنسي لسنة          

ربما يعود ذلؾ لمطريقة التي  ذكرِه لنص مشابو لما أورده  الدستور المصري والعراقي،
، فاأللية التي صدر بموجبيا ىي اإللغاء 1958صدر بيا الدستور الفرنسي لعاـ 

بالرضا، أي عمى نحو ترتضيِو اطراؼ النزاع واالنتقاؿ لنمط جديد مف أشكاؿ الحكـ، 
 (6فضبًل عف تضميف الدستور أحكاًما خاصة لتجديد وتعديؿ نصوص الدستور.)

 ؼ الفقييثالثاا: التعري
في ظؿ البحث عف تعريؼ لتعاقب الدساتير في أراء الفقو القانوني لـ نجد           

تعريًفا محدًدا يمكننا مف تحديد معناه بصورة واضحة، لذا سنحاوؿ بياف التعريؼ 
باالعتماد عمى المبادئ العامة لآلراء الفقياء، إذ يرى البعض أف تجديد واستحداث 

الدساتير(ىو بموغ الدستور لمرحمة لـ يعد معيا قادًرا عمى محاكاة قواعد الدستور)تعاقب 
التطور المستمر، ذلؾ لتجدد الحياة اإلنسانية، وتطور المجتمعات السياسية تحت تأثير 
الكثير مف المتغيرات، فتصبح ضرورة تطوير الدستور واستحداث قواعده حقيقة قائمة، 

ينتيي بانتيائيا وينص عمى ىذه المدة في  كما أف الدستور قد يؤقت بمدة زمنية معينة
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صمب الوثيقة الدستورية، أو قد يكوف الدستور دائـ أي ال يحدد النتيائو مدة زمنية 
معينة، واف كاف مف الممكف تعديؿ وتحديث نصوصو وفقا إلجراءات ينص عمييا ذلؾ 

عصؼ بالمجتمع في الدساتير الجامدة نسبًيًا، وعادة ما يتـ تجديد الدستور نتيجة أزمة ت
حبلؿ أخر  ال يمكف لمدستور القائـ استيعابيا، مما يشكؿ دافًعا النتياء دستور قائـ وا 
محمو، فبل يمكف تصور دواـ الدستور واستجابتو لكافة التغيرات التي تطرأ عمى 

 (7المجتمع.)
 ويرى أخروف أف تجديد الوثيقة الدستورية)تعاقب الدساتير( ىو مواكبة األفكار        

الجديدة التي تطرأ عمى حياة المجتمع السياسي، ذلؾ عند حدوث فجوة بيف كؿ مف 
الواقع السياسي والنص الدستوري ال يمكف تفادييا أال بأجراء التغيير المطموب وصدور 
دستور جديد، ووفًقا لذلؾ فأف تطوير واستحداث قواعد الدستور تصبح حقيقة قائمة، مما 

يو أو خالدة، بؿ ىي شأنيا شأف كؿ شيء لو بداية يؤكد أف الدساتير ليست ابد
 (.8ونياية)
وأف عدـ تضميف الدستور لنص محدد يتضمف ألية إلغاءِه، ال يعني استمراره          

بصورة مؤبدة دوف المساس بِو عمى األطبلؽ، بؿ مف الممكف أف ينتيي الدستور كمًيا 
يعدؿ الدستور كمًيًا فيمس  ويحؿ محمو  دستور أخر، في مقابؿ ذلؾ مف الممكف أف

جميع أحكاـ الدستور بالتغيير والتبديؿ، ويؤدي إلى صدور دستور جديد يحؿ محؿ 
الدستور السابؽ، فعممية التغيير ألحكاـ الدستور كمًيًا ال تقتصر عمى أحكاـ معينة دوف 
حبلؿ أخر محمو، وىذا ىو األسموب الطبيعي  أخرى، أنما تؤدي إلى أبداؿ الدستور وا 

نتياء الدستور، كما قد يكوف ىذا اإللغاء ضمنًيًا مف خبلؿ تنظيـ جديد ألوضاع ال
قانونية سابقة، وقد ينتيي الدستور تماًمًا باألسموب غير الطبيعي والمتمثؿ بالثورة 

 (9واالنقبلب.)
وجدير بالذكر، أف ىنالؾ رأي فقيي يعارض تعاقب الدساتير، ويستندوف في           

كاـ الدستور تستجيب ألف يمتد تطبيقيا عمى أجياؿ متتابعة، وعبر ذلؾ إلى أف أح
أزماف مختمفة، كما ويستجيب الدستور لما يستجد مف أحداث وأوضاع مستقببًل ، وتقييـ 
النصوص الدستورية يجب أف ال يقتصر عمى رصد مثالبيا فقط، بؿ البد مف توجيو 
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ا أف تتخذه مف التدابير المبلئمة ينبغي عمييالسمطة التشريعية إلى أخطائيا والى ما 
لتطبيؽ الدستور عمى الوجو األنسب ووفؽ القيـ المتطورة والمعاصرة لمدستور، ويتمثؿ 
إقرارىـ ىذا تعبيًرا مف جانبيـ عف خطوة ذات اثر محدود تتركز في سعييـ لتحقيؽ أماؿ 

نظرتيـ تمسكوا بيا، وتوكيدىـ لقيـ يروف صوابيا، ويتخوفوف مف إجياضيا، بيد أف 
عمى ىذه الصورة لموثيقة الدستورية، ما كاف ليا أف تواكب الحياة بكؿ أنماطيا، ومع 
تطور صورىا، وتبايف خبراتيا، واختبلؼ قيميا، أيًضا ما كاف لنصوص الدستور مف 
جية أخرى أف تفصؿ أحكاميا تفصيبًل دقيًقا يحيط بكؿ أجزائيا، وبكافة ما يستجد مف 

إلى انزالؽ ىذه النصوص ألخطاء كاف مف الممكف تجنبيا، مسائؿ، والتي قد تؤدي 
وعادٌة يغفميا الدستور  لكي تبقى الوثيقة الدستورية صامدة بمرونة تطبيقيا ألجياؿ 
تباينت احتياجاتيا واىتماماتيا، وما تراه  مناسًبا ليا عبر تطور األحداث المتغيرة، وما 

 (11ات األخرى.)يطرأ عمى المجتمع مف تطورات تأثًرا  بالمجتمع
ولما تقدـ ذكره، يتضح أف حياة أي دستور مف الدساتير ال يمكف أف تستمر          

لبلبد، فكؿ دستور لو وقت محدد يدخؿ فيو حيز النفاذ، ثـ العمؿ بتطبيؽ نصوصو 
وأحكامو، إال أف ذلؾ ال يعني ديمومة الدستور دائًما، فصفو الدواـ ىي هلل وحده، والبد 

، وألف كاف تعديؿ القاعدة مف أف تكوف  ىنالؾ نياية لكؿ دستور أو اجؿ محتـو
الدستورية يظير كوسيمة مف وسائؿ إيجاد التوافؽ بيف ظروؼ الدولة النصوص 
الدستورية التي تحكميا، وسد الفجوة التي تبرز بيف الواقع الفعمي والنظاـ القانوني، إال 

السياسي والمدني، إذ يظير تبايف أنو  قد تطرأ تطورات وتغيرات عمى واقع المجتمع 
المسافة واضًحا بيف ما يحتويو النص مف أحكاـ وبيف التطورات المتجددة، فبل يمكف 
االكتفاء بتعديؿ بعض النصوص إليجاد ىذا التوافؽ، بؿ البد مف إحبلؿ وثيقة جديدة 

حبلؿ أخر محمو يتق ارب محؿ الوثيقة السابقة، وذلؾ يتطمب وضع حد لمدستور القائـ وا 
مع الظروؼ واألوضاع الجديدة التي تطرأ عمى المجتمع، وتتناسب مع ما ىو 

 ( 11مستحدث.)
وتماشًيا مع ما ذكر، فالدستور ال يعني استمراره بصورة دائمة دوف تغيره أو          

أبدالو بأخر، عندما تظير الحاجة الستحداثو وتبديؿ أحكامو، وبناء عمى عدـ دواـ 
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ر جديد محؿ أخر سابؽ لو بإحدى طرؽ انتياء الدساتير تمييًدا الدستور، يحؿ دستو 
لصدور دستور جديد يتوافؽ مع تجدد ظروؼ المجتمع وأكثر أتساًقا مع المتغيرات، 
يسمى ذلؾ اإلحبلؿ لدستور جديد محؿ أخر تعاقب الدساتير، ويمكف أف يعرؼ الباحث 

  المقصود بتعاقب الدساتير بانو:
ر وتغيرىا في بمد ما، ينتج عنيا إحبلؿ دستور جديد محؿ أخر ))ظاىرة تناوب الدساتي

جراءات محددة((.  ممغى، استجابٌة لتغيرات سياسية وقانونية، وفؽ أليات وا 
 

 الفرع الثاني
 المبررات القانونية تعاقب الدساتير

بعد توضيح المقصود بتعاقب الدساتير سنناقش في ىذا الفرع المبررات أو         
األسباب القانونية التي دفعت لتعاقب الدساتير، فوجود أي قاعدة ميما كانت طبيعتيا ما 
ىي إال نتيجة ظروؼ داخمية أو خارجية، فكؿ نص وجد البد مف استجابتو لحكـ 

روؼ معينة ومتى ما اختمفت وتباينت تمؾ الظروؼ الواقع، فالقواعد وجدت لتطبؽ في ظ
كاف لزاًما تغيير النص، إذ أف دواـ النصوص وثباتيا امر مستحيؿ، وخمؼ كؿ تغيير 
البد مف وجود مبرر أو دافع قانوني أو واقعي أوجب التغيير لبلستجابة لمظروؼ التي 

دفعت لتعاقب  تحققت، وبناء عمى ذلؾ وسنبيف عدًدا مف المبررات القانونية التي
الدساتير، مف الحقائؽ الثابتة والمسممة، أف الوثيقة الدستورية تحتؿ مكاف الصدرة، وعمى 
قمة اليـر القانوني، وتستمد ىذه المكانة مف طبيعة القواعد الدستورية لما تتمتع بو مف 
سمو شكمي وموضوعي، ويتحقؽ ذلؾ في الدستور الجامد، إلضافة نوع مف االستقرار 

ت لمقواعد الدستورية، بيد أف مواكبة التطورات الدائمة في شتى المجاالت، والثبا
والتبلحؽ السريع لمتغيرات المنشودة، يصعب حدوثو في الدستور الجامد، كما أف أحد 
أىداؼ الدستور بياف نظاـ الحكـ وفًقا لتوجيات مختمفة وسائدة وقت صدوره، ونتيجٌة 

مرة، ال يمكف أف يقر نظاـ الحكـ بصورة خالدة لتغير التوجيات المتباينة بصورة مست
ال عد متفاوًتا مع رغبات األفراد وأماني الببلد، األمر الذي يتطمب في بعض  ومؤبدة، وا 
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األحياف تغيير طبيعة نظاـ الحكـ القائـ تماشًيا مع التغيرات المستمرة ومف ثـ أسقاط 
 (.12فعمي لمدستور)

ور والفراغ الدستوري وتغيير طبيعة نظاـ الحكـ ولما تقدـ، يعد جمود الدست         
القائـ أىـ المبررات القانونية لتعاقب الدساتير، وبيدؼ توضيح المقصود بكؿ مبرر، 

 سنبيف ذلؾ في ثبلث فقرات، وعمى النحو االتي:
يقصد بالفراغ الدستوري )سكوت  ػػ سد الثورات في الدستور)الفراغ الدستوري(:1

نظيـ حكـ دستوري كاف يتوجب تنظيمو بموجب نصوص المشرع الدستوري عف ت
الدستور، ومف ثـ فإف التطبيؽ العممي ينجـ عنو نقص في مضموف الدستور 

(، وعرفو أتجاه أخر بأنو)عدـ معالجة واضعي الدستوري لموضوع برمتو ، 13وتطبيقو()
 (، وعرفو أيًضا14وىذا يعني عدـ وجود نص دستوري يخاطب واقعة )حالة( معينة()
 (.15بأنو )المسائؿ التي لـ يتناوليا الدستور بالتنظيـ ولـ يضع ليا حكًما()

وأختمؼ الفقو حوؿ حقيقة النقص الذي يشوب الوثيقة الدستورية أو ما يعرؼ          
)بالفراغ الدستوري(، فذىب أتجاه إلى أف النقص الحاصؿ في النصوص الدستورية ال 

انوني يمكف االعتداد بو، أنما ىو نقص فني تعمد يمثؿ نقًصا حقيقًيا في النظاـ الق
المشرع الدستوري أحداثو، ذلؾ لفسح المجاؿ لمسمطة التقديرية لجية أخرى عند تنظيـ 
مسألة معينة، إذ البد مف وجود النقص توافًقا مع تغير الواقع واستحداث المسائؿ 

دستورية ما ىو إال (وذىب أتجاه أخر إلى أف وجود النقص في الوثيقة ال16المختمفة،)
إىماؿ وقصر التنبؤ بوقائع المستقبؿ مف قبؿ واضعي النصوص الدستورية، مما نتج 
عنو عيوب في الصياغة الدستورية، فواضعي النصوص لـ يتمكنوا مف اإللماـ بكافة 

 (17المستجدات التي مف المحتمؿ أف تطرأ عمى واقع المجتمع.)
واف يعتريو النقص والقصور بعد إتمامو، فكؿ ما ىو مف صنع البشر ال بد        

كذلؾ الحاؿ لموثيقة الدستورية فالمشرع الدستوري سواء كاف لجنو أـ فرد فيو أنساف، 
ومف طبيعة البشر النقص وىو امر ال يختمؼ عميو في الببلد الديمقراطية أو 

حكاـ، (فميما بذلت مف جيود لوضع الدستور ال يمكف اإللماـ بكافو األ18الدكتاتورية،)
البد مف ظيور أمور جديده لـ تكف وقت نشاه الدستور محسوبة مما يخمؼ  قصوًرا في 
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إذ قد يعتري الدستور نقص تشريعي يصبح معو الدستور ))(19النصوص الدستورية،)
عديـ الفائدة، بعد أف تجاوزه الزمف في بعض الفترات فاصبح معيب لعدـ مسايرتو 

 (.21ساتير األخرى)األحكاـ الجديدة الواردة في الد
وعمى الرغـ مف حاالت الفراغ الدستوري والتي تشكؿ في بعض األحياف           

كدافع لمنح المشرع العادي سمطة تقديرية تفادًيا لعدـ القدرة عمى مواكبة التطورات، إال 
أف أغفاؿ بعض المبادئ الميمة والمفصمية في الدستور، والتي يكوف غيابيا مسوًغا 

نزاعات دستورية، لوجود دستور ناقص أغفؿ أىـ المبادئ والقواعد المفصمية ألزمات و 
لمبناء الدستوري، كحالة عدـ تبياف شكؿ نظاـ الحكـ القائـ، أو أغفاؿ طائفة ميمة مف 
حقوؽ وحريات األفراد أو عدـ تبياف ألية عمؿ السمطات العامة في الدولة، وىو ما 

باستمرار التغيرات المستجدة، مما يستدعي  يشكؿ عوار دستوري مف الصعوبة تبلفيو
البحث عف دستور جديد يحتوي المفاصؿ األساسية لقياـ البناء الدستوري، وأف تحققت 
فيو بعض الثغرات الدستورية والتي مف الممكف تبلفييا بالمعالجة التشريعية أو التفسير 

الدستوري، ولعؿ مرد أغفاؿ ( بغية النيوض بالنص 21القضائي والقرارات االجتيادية)
التفاصيؿ الميمة لعدة عوامؿ منيا الظروؼ االستثنائية التي تخيـ عمى المناخ السياسي 
لدولة ما والتوافقات واالختبلفات بيف الكتؿ السياسية لتاميف تمثيميا في العممية 

 (.22السياسية)
دد األسموب الذي أف نظاـ الحكـ ألي دولة يح ػػ تويير طبيعة نظام الحكم القائم:2

تتبعو تمؾ الدوؿ في الحكـ، وىو ما توضحو النصوص الدستورية ذلؾ بتحديد اإلطار 
العاـ لنظاـ الحكـ المتبع، وييدؼ ىذا النظاـ إلى تسخير أمكانيات الدولة لئلبقاء عمى 

(، و في كثير مف األحياف يمكف لمتنقيح الدستوري بعد 23سيطرة الحاكميف في الدولة)
الذي يطرأ عمى البنية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية لمدولة أف يكوف التغيير 

اليدؼ األساسي منو ىو تغيير طبيعة نظاـ الحكـ، إذ أف القواعد الدستورية تضع نظاـ 
الحكـ محؿ التغيير والتبديؿ في اطار مختمؼ المعطيات والضرورات السائدة في الببلد، 

التطور المستمر وترسيخ مبادئ وأسس الديمقراطية، لتطبيؽ  وتكوف دائًما مرتبطة بقانوف
نظاـ أكثر اتساًقا مع متطمبات التطور المستمر، ويعكس رؤى استراتيجية جديدة في 
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مجاؿ تنظيـ الحياة السياسية وممارسة السمطة العامة في الببلد، كما أف أي تغيير في 
ثراء في الرؤية السامية نظاـ الحكـ أي بمد يمثؿ انطبلقة ترصد في جوانبيا ا لتجديد وا 

ألي بمد بيدؼ تفعيؿ مقومات الحكـ الراشد وتعزيز وتقويـ اتجاىات السمـ واالستقرار، 
فضبًل عف بعث الحماس والنشاط في النظاـ السياسي ويعكس حالة مف االستجابة 

قد  لمختمؼ الرىانات التي تمثميا معظـ البمداف، عمى اعتبار أف اإلصبلحات الدستورية
تخضع في بعض األحياف لما ىو مف طبيعة النظاـ السياسي القائـ ونظرتو العامة 
لمدستور، وعميو فتغيير النظاـ خاضع ألىواء السمطة اكثر مما ىو نابع مف أرادة وطنية 

 (24مشتركة بيف الييئة السياسية والحاكـ.)
بيا إلى أسقاط  وينظـ الدستور عدد مف المسائؿ اليامة والتي يعد المساس        

فعمي لمدستور واف كاف دوف اإلعبلف عف ذلؾ صراحة خوًفا مف وقوع أزمة دستورية أو 
سياسية أو أي دافع أخر، فالمساس بنص يغير نظاـ الحكـ في الدولة يعد انقبلًبا عمى 
الدستور أو إلغائو متى عدؿ بصورة جوىرية وأف لـ يمتد ذلؾ التعديؿ المي باقي 

تخذ اسـ اإللغاء، فتعديؿ النص المتعمؽ بنظاـ الحكـ بعد أسقاط فعمًيا النصوص أو لـ ي
إلى  1799لمدستور بأسموب التعديؿ، ومف امثمو ذلؾ الدستور السنو الثامنة الفرنسي 

إذ كاف نظاـ الحكـ حينيا جميوري وادخؿ تعديبًل عمى الدستور في سنة  1814
ـ اإلمبراطوري وقضى التعديؿ حوؿ نظاـ الحكـ بأمر مف نابميوف إلى النظا1812

بتعييف نابميوف قنصبًل عامًا لفرنسا مدى الحياة إذ نصت المادة األولى ))يتولى حكومة 
الجميورية إمبراطور ويكوف لقبو إمبراطور الفرنسييف((، وتأكيدا لذلؾ صدر تعديؿ أخر 

قضى بتحويؿ فرنسا رسمًيا مف جميورية إلى إمبراطورية، ثـ في عاـ 1814عاـ 
نابميوف الثالث تعديبلت جوىرية عمى الدستور في وقت كانت  ادخؿ 1861

اإلمبراطورية الفرنسية في أوج قوتيا و كاف ليذا التعديؿ األثر في بروز عناصر النظاـ 
البرلماني، وذلؾ بإعطاء الوزراء ممف ال وزارة ليـ حؽ حضور جمسات المجمسيف كما 

باالنتخاب ال التعييف وكذلؾ العمنية الشاممة  بدأ اختيار سكرتارية الييئة التشريعية
لجمسات المجمسيف، وكاف ذلؾ بمثابة التطور نحو النظاـ البرلماني إذ تمثؿ إدخاؿ 
تعديبلت كاف مف شأنيا تغير طبيعة نظاـ الحكـ القائـ، وىذا التغيير الجوىري كاف مف 
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يد بنظاـ حكـ تـ شأنو سقوط الدستور ولو لـ يعمف عف ذاؾ صراحٌة ونشوء دستور جد
استحداثو استجابة لمعاصرة األنظمة التي تمنح األفراد اختيار وزرائيـ وتمثيميـ في 
العممية السياسية، وحؽ األفراد في معرفة األحداث السياسية المختمفة مف خبلؿ 
الجمسات العمنية تمييًدا لحؽ أبداء الرأي واختيار ما يتبلءـ مع تطمعاتيـ السياسية 

 (25. )والقانونية
يقصد بالدستور الجامد ىو )الدستور  ػػػ جمود الدستور وظيور فكرة الدستور الحي:3

الذي يتطمب إجراءات تختمؼ عف اإلجراءات الواجب اتباعيا في تعديؿ القانوف 
العادي(، وعمى الرغـ مف تحقيؽ ىذا النوع مف الدساتير االستقرار والثبات في المجتمع، 

دـ مواكبتو لما يطرأ عمى المجتمع مف تغيرات والتكيؼ معيا، إال انو أحياًنا يظير ع
(،فميما كاف دافع الثبات واالستقرار لمدستور، فبل يمكف 26باإلضافة لبعده عف الواقع)

أف يكوف ىذا الثبات مطمؽ، وتوضع عادٌة الدساتير مف قبؿ جمعيات تأسيسية أو 
ة السياسية كاف لزاًما مسايرة ىيئات تمثؿ األمة في ظؿ وقت معيف، ومتى تطورت الحيا

الدستور ليذا التطور، والدستور الجامد لو درجات تزداد وتقؿ تبًعا لشدة وصعوبة 
اإلجراءات المطموبة لمتعديؿ، وذلؾ يختمؼ عف الدستور المرف الذي يكوف اكثر تبلئًمًا 
 مع تجدد الظروؼ وتغيرىا لسيولة تعديمو، عمى الرغـ مف وجود المبرر وراء جمود
الدستور، ولعؿ أىميا الحفاظ عمى الحقوؽ الفردية لممواطف، ومنع المشرع العادي مف 
أجراء أي تعديؿ يتعارض والحقوؽ الفردية، لذا فصفة الجمود تضيؼ قدًرا كافًيا مف 

 (.27الحماية مف خبلؿ اتباع اإلجراءات المعقدة في التعديؿ)
يكوف لو دواعي تتطمب سموه  مف خبلؿ ما سبؽ ذكره، أف جمود الدستور          

وعموه عمى غيره مف القواعد القانونية في الدولة، إال أف ذلؾ قد يكوف عائًقا أماـ تعديمو 
أو صعوبة في تعديؿ لمسايرة التغيرات المتجددة، مما يكوف جمود الدستور سبًبا 
لسقوطو، عمى سبيؿ المثاؿ الدساتير الفرنسية فمعؿ عمى احد أسباب سقوط بعض 

دساتير الفرنسية ىو جمودىا وصعوبة تعديميا وعدـ مواكبتيا التطورات والتغيرات ال
الحاصمة، وشده اإلجراءات وتعقيدىا، إذ كانت تتطمب إجراءات خاصة ومطولة تتسـ 

(أو تطمب الدستور توافر 28بالشدة والصعوبة اكثر بكثير مف تعديؿ القانوف العادي،)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
655 

يؿ، كذلؾ اشتراط الدستور ألية محددة إلتماـ التعديؿ أغمبية موصوفة لمموافقة عمى التعد
 (. 29كحالة عرضة عمى االستفتاء الشعبي)

ومف ىنا برزت فكرة الدستور الحي والذي يجعؿ النصوص الدستورية قابمة            
لمحياة في كؿ مرة يتطمب األمر تطبيقيا، إذ يتسع معناىا ليشمؿ التطور المستمر في 

عؿ النص الدستوري عقًدا مفتوًحا لمخمؽ والتشكيؿ المستمر، ويكوف المجتمع، مما يج
الدستور بيذا الوصؼ أكثر انسجاًما مع الواقع وعوًضا عف التعديؿ الرسمي لمنصوص 
الدستورية، األمر الذي يولد وثيقة دستورية أكثر مرونة وقابمية في استجابتيا لحكـ 

عمالو الواقع، والدستور الحي ال يعرؼ مف خبللو فصو  لو أنما انطبلًقا مف فيمو وا 
وتطبيقو، فالعبرة مف الوثيقة الدستورية ليس في تدوينيا وكتابتيا بؿ في كيفية فيميا 
وأدراكيا، كما وتتجسد فكرة الدستور الحي بكوف الدستور ىو وثيقة مكتوبة متحركة، 

ابت، فإف مرنة وقابمة لمتوافؽ مع المستجدات، وعوًضا مف الحفاظ عمى معنى محدد وث
القضاة والمشرعوف يؤلفوف نصوص الدستور لتتبلءـ مع االحتياجات المعاصرة، 
فالدستور ىو ليس وثيقة صماء مع اعتماد فكرة الدستور الحي، بؿ وثيقة متغيرة 
ومتطورة مف خبلؿ اإلتياف بنصوص دستورية جديدة لمعاصرة الواقع السياسي 

 (. 31والمدني.)
وأختمؼ الفقو بيف مؤيد ومعارض حوؿ األخذ بمضموف فكرة الدستور الحي          

واآلتياف بنصوص تتوافؽ مع ما ىو حديث في المجتمع، واإلقرار بيا بداًل عف التعديؿ 
الرسمي لمدستور، فإف المعارضوف يرووف أف استجابة الدستور لمواقع ال يتـ إال مف 

ص لمقضاة بتغير معنى النصوص يقوض خبلؿ عممية التعديؿ الرسمية، وأف الترخي
الديمقراطية، كما يذىب البعض بالقوؿ )ال يخالجنا الشؾ في إف تطويع الدستور 
لممتغيرات البلحقة لمعمؿ بو يتصادـ مع إرادة السمطة التأسيسية، فإف مف البلـز البحث 
عف إرادة المشرع لحظة إصداره لمقاعدة، ال أرادتو لو كاف قد وضع النص لحظة 

ال نسبنا إلى المشرع مالـ يدر بخمده(.)  (31الحاجة لتفسيره، وا 
وأما مف يؤيد فكرة الدستور الحي يرووف أف النص الدستوري ال يعد تعبيًرا           

عف فكر الماضي، بؿ أيًضا تعبير عف فكر الحاضر، مما يستدعي تطوره مع تطور 
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ديدة لمنص، مما يولد عف ذلؾ الحياة، مف خبلؿ استخبلص القاضي الدستوري لمعاٍف ج
نصوص جديدة أكثر مبلءمة مع االتجاىات المتغيرة، مما يبعث روح جديدة في النص 
الدستوري تتواكب مع روح المشرع الدستوري وقت التفسير، وأف الرجوع لمبحث عف أرادة 
المشرع وقت وضع النص ما ىو إال جيؿ بالتطور االجتماعي وتقضي بعدـ التوافؽ مع 

وؼ االجتماعية، وقد أخدت المحكمة الدستورية العميا بيذا الرأي بقوليا ))ال يجوز الظر 
النظر لمنصوص الدستورية بما يبتعد عف غايتيا النيائية وال بوصفيا ىائمة في الفراغ 
نما يتعيف دوًما أف تحمؿ  وباعتبارىا قيًما مثالية منفصمة عف محيطيا االجتماعي، وا 

ستور وثيقة تقدمية ال ترتد مفاىيميا إلى حقبة مقاصدىا بمراعاة أف الد
 (32ماضية..((.)

ومما سبؽ ذكره، أف االتجاه المؤيد لفكرة الدستور الحي ىو االتجاه األنسب،         
ويكمف ذلؾ في مرونة الدساتير الحية واتساع نصوصيا وقابميتيا لمتطبيؽ المستمر عمى 

ف األخذ بفكرة الدستور الحي ينتج عنيا ما يستجد مف أحداث وتطورات في المجتمع، وأ
نصوص دستورية بمعاٍف جديدة تتغاير مع النصوص السابقة لحاجة المجتمع لنصوص 
تتبايف مع ىو قديـ، واستحداث نصوص تتواكب مع حاجات المجتمع المتطورة دوف 
 االلتزاـ بالنصوص التقميدية والتي وضعت في فترة زمنية يصعب خبلليا اإللماـ بكؿ ما
يستجد مستقببًل، مما يشكؿ ذلؾ تعاقًبا لمنصوص الدستورية مف خبلؿ أبداؿ النصوص 

 القديمة بنصوص أكثر تطوًرا وبمعاٍف تتناسب وواقع المجتمع.
 المطمب الثاني

 ذاتية حؽ الممكية الخاصة
يقصػػد بحػػؽ الممكيػػة الخاصػػة)حؽ عينػػي بمقتضػػاه يوضػػع شػػيء تحػػت إرادة            

ده حؽ االسػتعماؿ واالسػتغبلؿ والتصػرؼ ابتػداء، إال لمػانع فػي حػدود أنساف يكوف لو وح
(، كمػػا تعػػرؼ بأنيػػا)حؽ الممكيػػة ىػػو حػػؽ االسػػتئثار باسػػتعمالو وباسػػتغبللو 33القػػانوف()

(، وبإدراكنػػا المقصػػود 34والتصػػرؼ فيػػو عمػػى وجػػو دائػػـ وكػػؿ ذلػػؾ فػػي حػػدود القػػانوف(.)
ف سػػمطات عمػػى ممكػػِو، لػػذا سنوضػػح بحػػؽ الممكيػػة الخاصػػة ومػػا ي خػػوؿ بموجبػػو المالػػؾ مػػ

ذاتيػػػة حػػػؽ الممكيػػػة، مػػػف خػػػبلؿ بيػػػاف أواًل المكانػػػة التػػػي يحتميػػػا الحػػػؽ فػػػي الممكيػػػة بػػػيف 
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الحقػػوؽ والحريػػات العامػػة عمػػى مسػػتوى الدسػػاتير، كػػذلؾ طبيعػػة حػػؽ الممكيػػة الخاصػػة، 
 واإلشارة الخػتبلؼ الفقيػاء حػوؿ تأصػيؿ الممكيػة بػيف اطػبلؽ العنػاف لممالػؾ فػي تصػرفِو،
وبيػػاف أف األصػػؿ فػػي الممكيػػة ىػػي الممكيػػة الفرديػػة، إذ طغػػت ىػػذِه النظػػرة لحػػؽ الممكيػػة 

وفػػػي اإلعػػػبلف العػػػالمي لحقػػػػوؽ  1789بػػػدليؿ إعػػػبلف حقػػػوؽ األنسػػػاف والمػػػػواطف لسػػػنة 
، وبيف تقيػدىا لمصػالح العػاـ بوصػفيا وظيفػة اجتماعيػة، ذلػؾ بتقيػد 1948األنساف لسنة 

عػبلٌء لشػأف مصػمحة الجماعػة التػي تفػوؽ مصػمحة الفػرد، سمطة المالؾ بالقيود القانونية أ
األمػػػر الػػػذي أوجػػػب مراعػػػاة التوفيػػػؽ بػػػيف ممكيػػػة األفػػػراد وبػػػيف المصػػػمحة العامػػػة وتغميػػػب 
احػػػدىما عمػػػى األخػػػرى، وسػػػنبيف ذلػػػؾ االخػػػتبلؼ مػػػف خػػػبلؿ الحػػػديث عػػػف طبيعػػػة حػػػؽ 

ذلؾ سنقسػػـ ىػػذا الممكيػػة وفقػػًا لمػػا جػػاء بػػو الفقػػو الدسػػتوري وموقػػؼ القضػػاء منيػػا، وفقػػًا لػػ
المطمب لفرعيف خصص الفرع األوؿ لمكانة حؽ الممكيػة بػيف الحقػوؽ والحريػات، والفػرع 

 الثاني لطبيعة حؽ الممكية، وعمى النحو االتي:
 الفرع األول

 مكانة حؽ الممكية بين الحقوؽ والحريات العامة
أف البحث في مكانة حؽ الممكية الخاصة بيف الحقوؽ والحريات العامة يتطمب         

معرفة ىذه المكانة في ظؿ آراء الفقو الدستوري لتقسيـ الحقوؽ والحريات وصواًل لتحديد 
ىذه المكانة في الدساتير، وأيًضا ما جاءت بو المقررات الدولية مف تمييز أو أغفاؿ 

لذي تطمب دراسة ىذا الفرع بنقطتيف، األولى موقؼ الفقو لحؽ الممكية، األمر ا
الدستوري مف تقسيـ الحقوؽ والحريات، والثانية موقؼ المقررات الدولية مف النص عمى 

 حؽ الممكية، وعمى النحو االتي:
ػ موقؼ الفقو الدستوري من تقسيم الحقوؽ والحريات: ػ لغرض تبياف موقؼ الفقو أوالا

تجاىات وتقسيمات مختمفة لمفقو، وىذا ناتج عف اختبلؼ آراء الدستوري سنعرض عدة ا
كؿ فقيو عف األخر والفمسفة المعتمدة عند التقسيـ، لذا سنعرض ىذه االتجاىات وصواًل 
لتحديد ىذه مكانة حؽ الممكية في الدستور، وقسمت االتجاىات الفقيو لتقسيـ الحقوؽ 

 والحريات لصنفيف، وكما ىو االتي :
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حاوؿ ىذه االتجاه مف الفقو عدـ تبني مسمؾ واحد في  الفقيي التقميدي:ػػ االتجاه 1 
نما أنتيج أكثر مف تقسيـ واحد ومنيا :  التقسيـ، وا 

أػ تقسيـ الفقيو أيسمف: جزء الفقيو أيسمف الحقوؽ والحريات لقسميف، األوؿ يضـ الحقوؽ 
المادية، والقسـ والحريات ذات المضموف المادي، أي تمؾ المتعمقة بمصالح األفراد 

الثاني يضـ الحقوؽ والحريات ذات المضموف المعنوي، ويشمؿ القسـ األوؿ كؿ مف 
حؽ الممكية وحرية األمف وحؽ المسكف وحرية الصناعة والتجارة وحرية التنقؿ، والقسـ 
الثاني يشمؿ حرية الصحافة واالجتماع وحرية العبادة والعقيدة وحرية التعميـ وحرية 

(وأف ما جاء بو الفقيو أيسمف مف تقسيـ لـ يسمـ مف االنتقاد، إذ 35ات،)تكويف الجمعي
انتقد الفقيو )كوليار( ىذا التقسيـ فذىب إلى أف تقسيـ الحقوؽ والحريات عمى وفؽ ما 
جاء بو الفقيو أيسمف ىو تقسيـ ال يرجو منو جدوى أو فائدة كما ال تترتب أثار قانونية 

أساس صحيح  طريقة غير صحيحة وغير مستندة عمىعميو مف جية، ألف التقسيـ تـ ب
( وفي الفقو العربي انتقد الدكتور ثروت بدوي ىذا 36مما كاف التقسيـ غير مفيوًما،)

التقسيـ، إذ يرى أف إيراد ىذا التقسيـ لمحقوؽ والحريات ما ىو إال تغاضي عف إيراد 
التالي إخراجيا مف الحقوؽ االجتماعية وعدـ األخذ بيا كباقي الحقوؽ والحريات، وب
 (.37نطاؽ الحقوؽ والحريات العامة كحؽ العمؿ وحؽ تكويف الجمعيات)

ب ػ تقسيـ الفقيو موريس ىوريو:ػ قسـ الفقيو ىوريو وفًقا لفمسفة الحقوؽ والحريات إلى 
ثبلث أقساـ، القسـ األولى يتضمف الحرية الشخصية، والتي تشتمؿ عمى الحرية الفردية 

 (38عمؿ وحرية التعاقد.)والعائمة وحرية ال
والقسـ الثاني يتمثؿ بالحريات المعنوية والتي تشمؿ حرية العقيدة والصحافة           

والتعمـ والديف وأيًضا حرية االجتماع، ويذىب أتجاه إلى أف الحرية الشخصية ىي مف 
الحقوؽ الشخصية، وأف نعت الحرية الشخصية بيذا الوصؼ ي خوؿ كؿ فرد يقع اعتداء 

مى حقو المجوء لمقضاء لصد االعتداء دوف أف تكوف ىنالؾ حاجو ألثبات الخطأ ع
الصادر مف الغير، ودوف ادنى شؾ أف ىذا الراي سيضيؼ حمايو فعالة لحقوؽ األفراد 
في مواجية السمطة العامة وما تقوـ بو مف إجراءات قباؿ األفراد، كما أف الحماية ليذه 

ا، أنما بعدىا مرتكزات أساسية داخمة في تكويف الحقوؽ ال تستمد مف الحقوؽ ذاتي
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الحرية الشخصية مما يتعذر معو إعطاء تكييؼ ليذه الركائز عمى أنيا حقوؽ شخصية 
استناًدا لوجود اختبلؼ جوىري بيف الحؽ والحرية، في حيف ذىبت أتجاه أخر إلى أف 

التي يستند الحرية الشخصية ىي مراكز قانونية وتحؿ ىذه المراكز محؿ فكرة الحؽ 
عمييا المركز القانوني، ففكرة الواجب أو الوظيفة تكوف محؿ فكرة االستئثار الفردي 
الذي يستند عميو الحؽ، ولممركز القانوني وجياف، احدىما إيجابي وينطوي عمى 
المكنات، واألخر سمبي وينطوي عمى الواجبات، واف ما يترتب عمى عد الحرية 

نونية نتيجة ميمة وىي أف المكنات الفردية تييمف عمى الشخصية مف ضمف المراكز القا
ما يقابميا مف واجبات، فالفرد لو مكنة منع السمطة العامة مف التدخؿ في بعض 
مجاالتو الشخصية مستندا بذلؾ لما يمتمؾ مف حرية شخصية كونت لو مكنة ىذا المنع، 

د ممارسو النشاطات مما تمـز السمطة العامة بعدـ التعرض أو انتياؾ حقوؽ الفرد عن
المختمفة عمى أف يمتـز الفرد بأداء تمؾ النشاطات بصوره تتوافؽ ومقتضيات النظاـ العاـ 
وعدـ انتياؾ حقوؽ األخريف واألضرار بيا، ويعد ىذا االتجاه ىو األنسب في بياف 
الطبيعة القانونية لمحرية الشخصية، أما ما تعمؽ بالقسـ الثالث لمحقوؽ والحريات فيضـ 

لحريات المنشئة لممؤسسات االجتماعية وىي كؿ مف الحريات االجتماعية والثقافية ا
 (39واالقتصادية وحريو تكويف الجمعيات.)

ج ػ تقسيـ الفقيو ديجي:ػ حدد الفقيو ديجي الحقوؽ والحريات بقسميف، الحقوؽ والحريات 
تمـز سمطة الدولة  السمبية والحقوؽ والحريات اإليجابية، يضـ القسـ األوؿ الحريات التي

بعدـ فرض أي قيود مف الممكف أف تخؿ بطبيعة ىذه الحريات وتنتقص منيا، والقسـ 
الثاني يضـ الحريات التي تمـز سمطة الدولة بضماف قياـ الحريات واستمرار تمتع األفراد 

 (41بيا مف خبلؿ تقديـ الخدمات الضرورية لحمايتيا وعدـ انتياكيا.)
:ػ قسـ االتجاه الفقيي الحديث الحقوؽ والحريات لعده الحديثاالتجاه الفقيي  -2

تقسيمات متباينة ومختمفة، وسنوضح ىذا التبايف لدى كؿ مف الفقو الدستوري العربي 
 الحديث و الفقو الدستوري الغربي الحديث، وكاالتي:

 أػ االتجاه الفقيي العربي الحديث: ومف تقسيمات الفقو العربي الحديث ىي :ػ
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سيـ الدكتور عثماف خميؿ عثماف:ػ قسـ الدكتور عثماف خميؿ الحقوؽ والحريات إلى ػ تق1
قسميف، القسـ األوؿ ما تعمؽ بمصالح األفراد المادية متمثمة بحؽ التممؾ وحرية المسكف 
وحرية العمؿ وحرية التنقؿ والتجارة والصناعة، والقسـ الثاني الحريات المعنوية متمثمة 

يدة وحرية الرأي واالجتماع وتأليؼ الجمعيات وحرية تقديـ العرائض بحرية العبادة والعق
 (41وحرية التعميـ. )

ػ تقسيـ الدكتور ثروت بدوي:ػ وفًقا لرؤية الدكتور ثروت بدوي قسمت الحقوؽ 2
والحريات لقسـ الحقوؽ والحريات التقميدية وتشمؿ بالحريات االقتصادية كحؽ الممكية 

رية التجمع، كما تشمؿ الحريات الشخصية كحرية المسكف وحرية الصناعة والتجارة وح
وسرية المراسبلت وحرية التنقؿ وحؽ األمف الفردي، وتشمؿ أيًضا الحريات الفكرية 
والتي تشمؿ حرية العقدية والديف وحرية الصحافة والتعميـ وحرية المسرح واإلذاعة 

ينطوي تحتيا حؽ العمؿ وما والسينما وحرية الرأي، والقسـ الثاني الحقوؽ االجتماعية و 
 (42يتفرع عنو مف حقوؽ العماؿ.)

ػ تقسيـ الدكتور مصطفى أبو زيد فيمي:ػ أعطى الدكتور مصطفى أبو زيد فيمي 3
الحقوؽ والحريات ثبلث أقساـ، القسـ األوؿ تمثؿ بالحريات الشخصية والتي شممت حؽ 

السبلـ الذىني لئلنساف،  األمف وحرية المسكف وحرية المراسبلت وحرية التنقؿ واحتراـ
وجاء في القسـ الثاني الحريات الذىنية كذلؾ حرية الرأي والتعميـ والصحافة وحرية 
المسرح والسينما واإلذاعة وحرية االجتماع، وجاء في القسـ الثالث الحريات االقتصادية 

 (.43كحرية التممؾ وحرية الصناعة والتجارة)
عبد اهلل:ػ قسـ الدكتور عبد الغني بسيوني الحقوؽ  ػ تقسيـ الدكتور عبد الغني بسيوني4

والحريات وفًقا لرؤيتو إلى ثبلثة مجموعات عمى نحو يسيؿ تحديدىا والتعرؼ عمى 
تحويو مف مضموف مع مراعاة تناسب مضموف الحؽ أو الحرية مع طبيعة كؿ 

منيا مجموعة، ووضع في المجموعة األولى الحقوؽ والحريات المتعمقة بشخصية الفرد و 
حؽ األمف وحؽ الحياة وحرية المسكف وسرية المراسبلت، والمجموعة الثانية الحقوؽ 
والحريات ذات العبلقة بفكر األنساف والتي يعمو عمييا الطابع الفكري والعقمي كحرية 
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العقيدة والعبادة وحرية الرأي وحرية االجتماع، والمجموعة الثالثة الحقوؽ والحريات 
 (.44نساف حؽ الممكية وحريو النشاط التجاري والصناعي)المتعمقة بنشاط األ

:ػ لـ يتبايف أو يتميز ىذا االتجاه عف غيره مف ب ػ االتجاه الفقيي الوربي الحديث
االتجاىات سالفو الذكر، إذ صنؼ الحقوؽ والحريات إلى تقسيمات مختمفة دوف توضيح 

وأشارت التقسيمات بصورة األساس أو الدوافع الذي تـ االستناد عميو ىذا التقسيـ، 
أساسية إلى ما كاف متعمًقا بنشاط األنساف وما كاف متعمًقا بشخصو وما كاف متعمًقا 

 بفكرِه ومعتقداتِو ومف تمؾ التقسيمات:ػ
ػ تقسيـ الفقيو أندريو ىوريو:ػ وفًقا لتقسيـ أندرية ىو وضع الحقوؽ والحريات ذات 1

ا حؽ الممكية وحرية التعاقد وحرية التجارة الصمة بالحياة المدنية بالقسـ األوؿ ومني
والصناعة وحرية التنقؿ وحؽ األمف والحريات العائمية، وشمؿ القسـ الثاني الحريات 
الفكرية وينطوي تحتيا حرية االعتقاد وحرية التعميـ وحريو الصحافة وحريو االجتماع، 

حرية تكويف النقابات أما القسـ الثالث فقد شمؿ الحريات التي تنشأ نظًما اجتماعية ك
 (45المختمفة.)

ػ تقسيـ الفقيو كوليار:ػ قسـ الحقوؽ والحريات إلى ثبلثة أقساـ وتمثمت بالحريات 2
الشخصية والحريات الروحية والحريات االقتصادية، وينطوي تحت الحريات الشخصية 
حرية المسكف وحرمو الحياه الخاصة وحريو المراسبلت والتنقؿ وحؽ األمف، أما 

لحريات الروحية فقد تضمنت حرية الديف واالعتقاد وحرية الرأي والتعميـ والصحافة ا
والسينما واإلذاعة والمسرح، والحريات االقتصادية شممت حؽ الممكية وحرية التجارة 

 (46والصناعة.)
ػ تقسيـ الفقيو جورج بيردو:ػ حدد الفقيو جورج الحقوؽ والحريات بأربعة أقساـ متمثمة 3

الشخصية وتشمؿ صيانة واحتراـ حرمة المسكف والحياة الخاصة وحرية  بالحريات
المراسبلت والتنقؿ واألمف، والقسـ الثاني تضمف الحريات الفكرية متمثمة بحرية 
الصحافة والرأي والمسرح والسينما واإلذاعة والتعميـ والحريات العقائدية، والقسـ الثالث 

ية االجتماع والمظاىرات واالشتراؾ في شمؿ الحريات الجماعية وينطوي تحتيا حر 
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الجمعيات، أما القسـ الرابع نص عمى حقوؽ األنساف االقتصادية متمثمة بأىـ حؽ وىو 
 (.47حؽ الممكية واحتراـ ممكيات األفراد وحؽ العمؿ والتجارة والصناعة)

حؽ وباستقراء اآلراء الفقيية سابقو الذكر نبلحظ أف جميع اآلراء أشارت ل           
الممكية بإعتبار الحؽ في التممؾ أىـ حقوؽ األنساف وأدراجو ضمف الحريات االقتصادية 
يراده أوؿ الحقوؽ وىذا ما يؤكد عمى أىميو الحؽ  أو الحريات المتعمقة بنشاط األنساف وا 
في الممكية؛ فمـ تغفؿ االتجاىات السابقة عف ذكره بعدِه حؽ أساسي مف حقوؽ األنساف 

 ا بنشاطو.االقتصادية وماسً 
وبالرجوع إلى الدساتير المتعاقبة وتحديًدا النصوص الدستورية التي أشارت            

لحؽ الممكية نبلحظ أنيا أوردت تقسيًما يكوف متقارًبا لما جاءت بو اآلراء الفقيية، بيد 
أف الدساتير خصصت باب لمحقوؽ والحريات وتحديد فصؿ مفصبًل ومحدًدا كؿ منيما، 

كؿ فصؿ لمحقوؽ والحريات ألخرى فرعية، كما أف الدستور لـ ينص عمى أي ثـ تقسيـ 
منيما بصورة منفردة أو يقرر مبدأ منفرد عمى حده أنما جاءت النصوص الدستورية 
تحمؿ ارتباط تكاممي بيف جميع األجزاء والفروع التي تشكؿ في مجموعيا جوىر ولب 

أو االقتصادية أو االجتماعية أو  حقوؽ وحريات األنساف سواء في الجوانب المدنية
 ( 48السياسية، وبالتالي قوة دستورية متساوية ومتكاممة لجميع حقوؽ وحريات اإلنساف.)

وىذا ما أكدتو المحكمة الدستورية العميا في حكميا ))أف األصؿ في           
ضنيا النصوص الدستورية أنما تتساند فيما بينيا لصوف القيـ والمثؿ العميا التي احت

(، وأف تقسيـ الدساتير 49الدستور، فبل يتصور عمو بعضيا عمى البعض األخر(()
لمحقوؽ والحريات في مجموعات يؤكد حقيقة مفادىا أىمية حؽ عمى أخر مف خبلؿ 

قد أحتؿ الفصؿ الثاني مف الخاصة اإلتياف بتدرج وترتيب دقيؽ، ولعؿ حؽ الممكية 
فية، وىذا ما أشارت لو وأوضحتو الدساتير الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقا

، 2114(مف دستور مصر لسنة 35المتعاقبة المقارنة والعراقية ومنيا المادة)
، وىو ما يؤكد اىتماـ الدساتير بإيراد حؽ 2115(مف دستور العراؽ لسنة 23والمادة)

يا واالىتماـ يستمـز حمايتاألفراد مما الممكية بعده مف الحقوؽ األساسية ولتعمقو بممكيات 
 بيا دستورًيا.
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 الفرع الثاني
 الطبيعة القانونية لحؽ الممكية الخاصة

أف تحديد الطبيعة القانونية لحؽ الممكية يتطمب البحث في اآلراء الفقيو القائمة           
حوؿ وصؼ طبيعة الحؽ، وأيًضا موقؼ القضاء الدستوري مف تحديد ىذه الطبيعة مف 

 خبلؿ األحكاـ القضائية، األمر الذي يستمـز بحث ذلؾ في نقطتيف وكما يأتي:ػ
:ػ موقؼ الفقو الدستوري  من طبيعة حؽ الممكية الخاصة أوالا

اختمفت اآلراء الفقيو حوؿ طبيعة حؽ الممكية بيف رأي يخوؿ المالؾ ممكية         
مطمقة دوف قيود، وأخر يقيدىا بعدىا وظيفة اجتماعية، وأخر ينظر ليا كحؽ ذاتي ذو 
 وظيفة اجتماعية، ولبياف تمؾ اآلراء وتوضيحيا قسمت إلى ثبلث محاور، وسنبينيا عمى

 النحو اآلتي:ػ
 القول األول : األصل في الممكية ىو الممكية الفردية المطمقة) المذىب الفردي ( :
يذىب أنصار الفكر الفردي إلى أف الممكية الخاصة ىي حؽ مطمؽ ولمالؾ الحؽ كافة 
السمطات عمى ما يممؾ، واف سبب ضرًرا لمغير سوء استعمالِو، فيرى الفقيو الفرنسي 

لممكية الخاصة تمنح المالؾ سمطة تحكـ وسيادة عمى الممؾ ويتصرؼ )ديمومكـ( أف ا
فيو كيفما يشاء، ويحتج بعض الفقياء في فرنسا لتأييد رأييـ بالقوؿ )أف الممكية واقعة 
تاريخية البد مف الحفاظ عمييا، فيي اسبؽ ظيوًرًا وتأصيبًل مف القوانيف التي تنظميا(، 

مالؾ األرض ىو الحاكـ المطمؽ والذي ال رادع ومنيـ الفقيو )لوراف( إذ نادى بأف 
إلرادتو أو مسؤوؿ عف تصرفو في ممكو، وأشار )بورتاليس( أحد واضعي القانوف المدني 
الفرنسي )أف لممواطف الحرية ولمسمطاف اإلمبراطورية( ذلؾ تأكيًدا لمنزعة الفردية 

خاصة ىي أنشودة المطمقة، فكؿ قيد يرد عمى حؽ الممكية ستطغى مضاره، فالممكية ال
الحرية المطمقة لمطبقة المالكة، فأصحاب ىذا االتجاه لـ يأخذوا بالوظيفة االجتماعية 
لمممكية، وخبلؼ ذلؾ يعني إلغاء الممكية الخاصة واألخذ بالممكية الجماعية دوف 

(وأف ىذا االتجاه غير قادر عمى مواكبة التطورات واألفكار التي تستجد في 51غيرىا،)
فمـ يعد يتمتع  بذات القوة التي حظى بيا في القروف الماضية، إذ أف تقديس المجتمع، 

حؽ الممكية عمى النحو السابؽ أصبح ال يجدي نفًعا مقابؿ المصمحة العامة وخدمة 
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المجتمع، ولعؿ اآلراء التي حددت حؽ الممكية بيذا الوصؼ كاف أباف الدساتير 
ية الخامسة، ومف ذلؾ وجيت انتقادات لما المتعاقبة السابقة لدستور الجميورية الفرنس

يدعيو أصحاب ىذا الرأي، بيدؼ التوافؽ واالنسجاـ مع الدساتير التي تعقب العيد 
 (51)الممكي الفرنسي، ومنيا

ػ  ضعؼ المذىب الفردي وعدـ قدرتو عمى حماية حقوؽ وحريات األفراد، إذ يرى أف 1
ؽ األنساف وحريتو ، ويحقؽ ىذا تدخؿ الدولة في تقيد الحؽ بمثابة اعتداء عمى ح

المذىب مف خبلؿ المساواة القانونية لؤلفراد، والتي تتعارض مع الحرية االقتصادية التي 
سبب اختبلؼ طبقي بيف األفراد، وبالتالي ال يحظى بيا ال فئة معينة مف األفراد 

افية وحرماف فئة أخرى، وىذا يعمؿ قصور وعجز المذىب الفردي عف توفير الحماية الك
 لحقوؽ وحريات األفراد.

ػ المذىب الفردي يتعارض ومبادئ الديمقراطية، فمبدأ األغمبية يمثؿ مبدأ ديمقراطي 2
ليمارس األفراد عمى ما يعد في شؤوف حكميـ، وذلؾ يتعارض مع ما تقرره األغمبية، 
وبيف ما يطمح لو  المذىب الفردي، فاألغمبية تمارس نشاطيا دوف قيد أو حكـ عمى 

 طتيا.سم
ػ الفوارؽ الطبقية، يقوـ االقتصاد الحر عمى أساس أطبلؽ النشاط االقتصادي مف أي 3

قيود أو توجيو، ويسبب ذلؾ نشأة احتكارات اقتصادية ىائمة، ليا السيطرة عمى 
المشروعات الصغيرة، بالتالي غياب المساواة والتكافؤ بيف األفراد، مما يولد طبقة كبيرة 

 المجتمع.تعاني مف الفقر في 
إذ كانت الممكية حًقًا  القول الثاني : الممكية وظيفة اجتماعية) المذىب االشتراكي (:

مقدًسًا لبعض فترات التاريخ، إال أف ذلؾ لـ يدـ كثيًرا مف العيود، إذ عد بعض الكتاب 
والفقياء، الممكية وظيفة اجتماعية تباشر تحقيًقا لمصمحة عامة، فالحائز بحيازتو  لمماؿ 

دي رسالة اجتماعية يمتـز بأدائيا، ويحظى بحماية القانوف في ظؿ استمرارِه بحسف يؤ 
نظاـ وليست حًقا واالعتراؼ بيا تتطمب غايات  أدائيا، وقاؿ البعض، أف الممكية ىي

( والذي أعترض عمى 53( وىو ذات االتجاه الذي أيده العميد)ديجي()52اجتماعية،)
ة لكونيا وظيفة اجتماعية، والمالؾ يصبح مجرد مف قاؿ بسقوط فكرة الحؽ مف الممكي
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موظؼ يممؾ جزًءا مف الثروة، عمًما بأف الممكية ذات متسمع إلشباع المصالح 
الشخصية والتي تتقرر لممالؾ لمصمحتو الخاصة ألداء سمطاتو عمى ما يممؾ، وممف 

ذ يرى أيد ىذا االتجاه بعض شراح القانوف المصري ومنيـ الدكتور)محمد عمي عرفة( إ
) أف الممكية وظيفة اجتماعية والقيود الكثيرة التي أحاطت بيا قضت عمى أطبلقيا، 

 (.54تحت ضغط الحاجة االجتماعية()
ويقوـ ىذا االتجاه عمى أساس تركيز السمطة بيد الطبقة العاممة لقيادة              

تدخؿ الدولة في  المجتمع وتحقيؽ المساواة االقتصادية بيف أفراده، األمر الذي يتطمب
جميع الشؤوف الحياتية، ومنيا المؤسسات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، ألجؿ 
تخصيصيا لخدمة الدولة وما يعود عمى المجتمع مف منفعة عامة، بإعتبار أف الدولة 
ىي مف تممؾ القدرة عمى تحقيؽ مصالح الشعب وانتزاعو مف واقع االستغبلؿ 

اركس( المؤسس لمفمسفة الماركسية، )أف النظرية الفردية تعني االقتصادي، ويرى)كارؿ م
عزؿ األنساف عف األخريف بسبب االستغبلؿ، لوجود صفتي األنانية والفردية فكؿ ما ىو 
فردي أناني بالضرورة، والفردية تعني التممؾ الذاتي واغتصاب حقوؽ األخريف(، إذ انتقد 

الفردية والطبقات المسيطرة عمى كافة  ماركس النظاـ الفردي لكونو مشجًعا لممصالح
 ( 55مؤسسات الدولة.)

والمذاىب االشتراكية تتبايف في درجتيا، فمنيا ما يعمؿ إللغاء الممكية              
الخاصة لصالح الجماعة، ومنيا ما اتخذ حبًل وسًطا لترتيب المصالح بيف كؿ مف 

لمصمحة الجماعة واالعتراؼ بذات  المذىبي الفردي واالشتراكي، بتحديد المرتبة األولى
الوقت بالممكية الخاصة واحتراـ ممكية األفراد، وال يضحى بالممكية الفردية إال في حاؿ 

( فالممكية طبًقا ليذا االتجاه وظيفة 56تعارضيا مع المصمحة العامة لمجماعة،)
اجتماعية وعمى كؿ فرد التصرؼ في ممكِو عمى نحو يحقؽ الغايات االجتماعية، 
وبإمكاف المجتمع منعو مف التصرؼ الذي ال يتوافؽ ورسالة الممكية، كذلؾ لو  تممؾ أي 

( واف ىذا االتجاه لـ يسمـ كسابقِو مف النقد ويمكف 57جزء وفؽ مايقتضيو النفع العاـ،)
 (58أجماؿ االنتقادات بنقطتيف :)
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المجتمع الفردي، ػ إذا كاف ىذا المذىب يحد مف استغبلؿ األنساف الذي كاف سائًدا في 1
فيذا األمر غير صحيح، ألنو يفسح المجاؿ أماـ نوع أخر مف االستغبلؿ مف جانب 
الطبقة الحاكمة، كما أف نظرة المذىب الفردي لمحقوؽ والحريات عمى أنيا شكمية خالية 
مف كؿ مضموف، فاف ىذه النظرة ستتبايف في المذىب االشتراكي إلى حد كبير استناًدا 

 في نشاط األفراد، ألتساع األمر الذي يقيد ممارسو ىذه الحريات. لتدخؿ الدولة
ػ إذا اطمؽ المذىب الفردي العناف لحقوؽ وحريات األنساف الفردية لتحقيؽ المصمحة 2

الشخصية ودوف فرض القيود، فالمذىب االشتراكي يقتؿ الحافز الفردي لمكفاح لتحقيؽ 
 المصمحة الخاصة . 

(: يذىب حؽ ذاتي ذو وظيفة اجتماعية) المذىب الجماعي  القول الثالث : الممكية  
ىذا االتجاه مذىًبا وسًطا بيف المذاىب الفردية التي تقدس حؽ الممكية بمزاياه 
وخصائصو، وبيف المذاىب الذي تطالب بإلغاء حؽ التممؾ الخاص تماًما، أال أف 

مف مساوئيا المذىب الجماعي ينادي باإلبقاء عمى الممكية الخاصة مع تنقيحيا 
وعيوبيا، مما يحمي مف الممكية الفردية المطمقة وما تؤدي لو مف استغبلؿ وظمـ وعدـ 
المساواة التي تؤدي الييا، ومف ناحية أخرى الحفاظ عمى الممكية الفردية بعدـ إلغائيا 
وحموؿ الممكية الجماعية محميا التي تنفي أي اثر لمممكية الفردية، أنما يذىب ىذا 

قامة نظاـ معتدؿ لمممكية الفردية يسمح باإلبقاء عمييا وأحاطتيا بمجموعة مف االتجاه إ
الضمانات والقيود التي تحد مف أطبلقيا وتخمصيا مف عيوبيا، ذلؾ مف خبلؿ 
االعتراؼ بنوع مف التنظيـ الجماعي لمنيوض واالرتفاع بإنتاجيتيا، كما اطمؽ عمى ىذه 

منيا إصبلح نظاـ الممكية وليس القضاء المذاىب بالمذاىب اإلصبلحية الف الغرض 
 (59) عمييا

ويرى جانب مف الفقو ومنيـ الدكتور )عبد الفتاح عبد الباقي( )أف الممكية             
الخاصة ىي حؽ ذاتي لو وظيفة اجتماعية وأف الممكية تقـو بوظيفتيا الطبيعية لخدمة 

وكيانو المستقؿ في الحياة في مصالح المالؾ ورغباتو الخاصة، واعتراًفا بوجود الفرد 
الوقت الذي يجب أف ال ننسى فيو الفراد كائف اجتماعي، ولو دور في المجتمع ومف 
حقو  أف تؤدي ممكيتو الخاصة دوره االجتماعي، وذاتيو الممكية تتضح في عناصره التي 
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تخوؿ صاحبيـ حؽ االستعماؿ واالستغبلؿ والتصرؼ، تتضح أيًضا في خصائصو التي 
في جمع المالؾ لكؿ العناصر المذكورة في يده، واستثاره بيا دوف منازعة أو  تتمثؿ

مشاركو مف الغير، عبلوة عمى دواـ حؽ الممكية لو، أيضًا تتضح في النطاؽ الممتد في 
حدود القانوف، وفي الحماية الواسعة التي خوليا المشرع لممالؾ لمدفاع عف أي اعتداء 

 (61أو مساس بممكيتو(.)
كما يذىب مؤيدي ىذا االتجاه أف بيف كؿ مف الفرد والجماعة حساًبا جارًيا،            

( وفي ىذا الشأف يقوؿ األستاذ 61ولما كاف لو الحؽ األخذ منو عميو سداد دينو ،)
السنيوري )عمى المالؾ إذ كاف قد كسب ممكِو بعممِو كما سبؽ القوؿ، فيو مديف 

و الذي اكسبو الممؾ، بؿ أف المجتمع ساىـ لممجتمع بما كسب، فميس عممو  وحده ى
مساىمة ممحوظة في جيود المالؾ عمى نفس مستوى مساىمة األسرة أو لعميا تزيد، 
فاذا كانت األسرة ىي احدى مبررات الميراث، فبل شؾ أف مساىمة المجتمع تبرر ىي 

جتماعية ( وىو ما يبنى عميِو الوظيفة اال62األخرى أف تكوف لمممكية وظيفة اجتماعية()
لمممكية، عبلوة عمى مبدأ التضامف االجتماعي والذي يحتـ بوجود التعاوف والتضامف 

 (63بيف أفراد المجتمع، لعجز وقصور أرادة الفرد عف كفاء ذاتو بذاتو.)
ويمثؿ القوؿ األخير ىو ما أخذت بو الدساتير التي صدرت مؤخًرا لمدوؿ           

ر في واقع المجتمع يعد ضرورة لعد الممكية وظيفة محؿ المقارنة، لما يترتب مف تطو 
اجتماعية تسخر لخدمة المجتمع في ظؿ الحفاظ عمى حقوؽ الفرد دستورًيا وما جاءت 
بو القوانيف األخرى، ومف األثار التي تترتب عمى الوظيفة االجتماعية لحؽ الممكية، 

العامة، فالدولة حؽ  لممشرع أف يفرض عمى المالؾ التنظيـ الذي يتفؽ وتحقيؽ المصمحة
رقابة وتوجيو النشاط الفردي مف خبلؿ عدة قواعد منيا تنظيـ استثمار المالؾ ألموالو، 
وقواعد حماية المستأجريف والعماؿ، قواعد منظمة لعبلقات الجوار، بالتالي تحد ىذه 

مف ضرورة حماية  القواعد مف االحتكار والتحكـ والسيطرة عمى رأس الماؿ، وعمى الرغـ
ؽ الممكية وصيانتيا مف قبؿ المشرع مف أي مساس، إال أف نزع الممكية الخاصة ح

تمثؿ ضرورة تمجأ اإلدارة الييا في ظؿ حاجتيا ألمبلؾ األفراد وتسخيرىا لمصالح العاـ، 
ذلؾ لعمو المصمحة العامة عمى ما عاداىا مف مصالح أخرى، واف كانت المصمحة 
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ؿ لصاحب الشأف، كما أف المصمحة العامة في الخاصة لؤلفراد، في مقابؿ تعويض عاد
تطور دائـ بناء عمى ما يستجد مف تطورات اجتماعية واقتصادية، وىو ما يمـز اإلدارة 
بشكؿ دائـ تمبية الحاجات المختمفة بنزع الممكية بيدؼ خدمة المجتمع، ولو كاف ذلؾ 

ستثنائية شأنيا في عمى أنقاض مصمحة األفراد، وأف السمطة المخولة لئلدارة ىي سمطة ا
ذلؾ شأف بقيو االمتيازات المخولة لئلدارة، وتمارس ىذه السمطة بحذر وبحدود الغرض 

 (64المقصود فقط دوف الخروج عنو.)
مما تقدـ ذكره، كؿ مف االتجاىيف األوؿ والثاني يقفا عاجزيف أماـ حماية             

التصرؼ في ممكِو بحرية مطمقة ممكية األفراد، بيف المذىب الفردي الذي يخوؿ الفرد 
والتعدي عمى حؽ الغير ألطبلؽ الحؽ بمضارِه ومنافعِو، ويرفض وجود القانوف المنظـ 
ليذا الحؽ بحجة أف الفرد لو مطمؽ التصرؼ في ممكِو، مما يسيـ في نشر االرتباؾ في 
المجتمع، لكف ال خبلؼ أف وجود القانوف الصادر مف السمطة المختصة يساىـ في 

ية وضماف حقوؽ وحريات الفرد، مف السمطة الحاكمة مف جية، ومف الفرد ذاتو مف حما
جية أخرى، والمذىب االشتراكي الذي ينكر االعتراؼ بالممكية الخاصة واألخذ بالممكية 
الجماعية، بالتالي يسمب حؽ الفرد في التممؾ، أما االتجاه الثالث والذي يرى أف 

الفرد، وىو ما يبرر حؽ المجتمع تجاه ىذِه الممكية، لممجتمع مساىمة في أنشاء ممكية 
نجد انو  األقرب لمصواب، إذ أف التطورات االجتماعية تتطمب تقيد ممكية األفراد لصالح 
خدمة العامة، ذلؾ في ظؿ احتراـ حقوؽ الفرد بما يعود عميِو مف تعويض يتبلءـ 

الدساتير المتعاقبة  والغرض المقصود مف نزع الممكية، وىذا ما أشارت لو وأكدتو
لى جانب حؽ الفرد في الممكية ىنالؾ حؽ  باعتبار حؽ الممكية وظيفة اجتماعية، وا 
المجتمع حوؿ تحقيؽ النفع العاـ الذي يعود لخدمة األفراد، عمى أف يكوف ذلؾ مقابؿ 

 (.65تعويض عادؿ)
ويترتب عمى ما سبؽ في تكييؼ حؽ الممكية الخاصة وفؽ القول األخير أمران 

 (66يمان:ػ)م
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عند تعارض المصمحة العامة وحؽ الممكية الخاصة، فبدوف شؾ تكوف األولوية  -األوؿ
لممصمحة العامة، لما يترتب عمييا مف خدمة الصالح وعدد غير محدود مف األفراد، وال 

 يمكف أف تحوؿ الممكية الخاصة دوف تحقيؽ المصمحة العامة.
ومصمحة فردية ألخر ىي أجدر بالرعاية الثاني:ػ عند تعارض الممكية الخاصة 

واالىتماـ في نظر المشرع مف حؽ المالؾ، فإف المصمحة األخيرة ىي أحؽ بالتقديـ 
 عمى غيرىا مف المصالح األخرى، ذلؾ بعد تعويض المالؾ تعويًضا عاداًل.

 ويتضح األثر سابؽ الذكر بنقطتين:ػ
ستعمؿ حقو  متعسًفا ومضًرا بالغير أػ عمى المالؾ أف يمتنع عف األضرار بغيره وأف ال ي

 (67ضرًرا غير مشروع، وال يمكف لممالؾ في ممكِو عمى نحو يمحؽ الضرر الفاحش.)
ب ػ أف تطبيؽ الوظيفة االجتماعية لحؽ الممكية الخاصة قد تسمح بتدخؿ الغير في 
 انتفاع المالؾ تدخبًل إيجابًيا ليبعد ضرًرا أقسى مما يصيب المالؾ مف التدخؿ عمبًل 
بالقاعدة )درء الضرر أولى مف جمب المنفعة(، ويكوف ذلؾ في مقابؿ تعويض عادؿ 

 (68لممالؾ. )
 ثانياا:ػ موقؼ القضاء من طبيعة حؽ الممكية الخاصة   

سنوضح مف خبلؿ أحكاـ القضاء الدستوري المقارف، الموقؼ المعتمد حوؿ          
طبيعة حؽ الممكية الخاصة، بيدؼ تحديد الطبيعة القانونية وفؽ االتجاه الذي تبنتو 

( مف 544ففي فرنسا، إلى جانب ما جاءت بو المادة ) األحكاـ الدستورية، وكما يأتي:ػ
ؽ المالؾ في االنتفاع بممكو والتصرؼ بو عمى نحو القانوف المدني الفرنسي عمى ح

مطمؽ، إال أنيا اشترطت في ذات الوقت أال يكوف ذلؾ مخالًفا لمقوانيف والموائح، لذا 
فالفقو الفرنسي يرى أف أوؿ قيد عمى حؽ الممكية في ىذا الصدد ىو ضرورة مراعاه 

مطتو في ىذا الشأف، المالؾ في االستعماؿ واالستغبلؿ والتصرؼ القيد الوارد عمى س
سواء كاف ذلؾ وارد في القانوف المدني أو في تشريعات خاصة، واف ىذه الطائفة مف 
القيود تنطوي عمى تغيير في طبيعة حؽ الممكية، وتغير مف طبيعتو  مف حؽ مطمؽ إلى 
حؽ نسبي، فأصبح عمى المالؾ أف ال يستعمؿ حقو بطريقة مطمقة، بؿ البد مف مراعاة 

والمصمحة العامة أثناء ىذا االستعماؿ، وبدأ ىذا االتجاه في الفقو  مصمحو الغير
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الفرنسي العالـ )جوسراف( والذي قاـ بدراستو الشييرة في )روح الحقوؽ ونسبيتيا( وأنتيى 
إلى أف حؽ الممكية ىو حؽ نسبي وليس مطمؽ، أي أف مالؾ الحؽ ليس لو استعمالو 

جمِو ذلؾ تماشًيا مع روح الحؽ والحكمة واستغبللو إال ألجؿ الغرض الذي منح مف أ
منو ، مما ذىب إلى القوؿ )أف حؽ الممكية وظيفة اجتماعية ممقاة عمى عاتؽ المالؾ 
الستعماؿ أموالو في سبيؿ تحقيؽ مصمحة الجماعة والقياـ بوظيفة اجتماعية معينة في 

 (69المجتمع(.)
مجمس الدستوري الفرنسي بناء عمى ذلؾ صدرت عدد مف القرارات لم                

 n. 81 – 132بتقيد الممكية الخاصة ومنيا، قرار القاضي الدستوري الفرنسي رقـ)
( ويتضح في احدى 16/1/1982في  n. 81 – 134(والقرار رقـ)5/1/1982في

الحيثيات ليذيف القراريف ))باف حؽ الممكية ال يمكف أف يعطي لصاحبِو الحؽ باالنتفاع 
الجتماعية أو بطريقة تؤدي إلى التعرض لمسبلمة العامة أو الحرية بو خبلفا لممنفعة ا

 (.71أو حؽ ممكيو الغير(()
( ))مف خبلؿ التطور 25/7/1989في n. 89 -256كذلؾ القرار رقـ)        

القيمة  1958االجتماعي يجب عمينا أف نقيـ مدى التأكيد الذي تضمنتو  مقدمة دستور 
نى أف مف يتمتع بالقيمة الدستورية ليس حؽ الممكية كما الدستورية لحؽ الممكية((، بمع

صوره إعبلف حقوؽ األنساف والمواطف في تمؾ الفترة، بؿ الحؽ  كما نتصوره  اليوـ، 
فبفعؿ التطور االجتماعي الذي طرأ عمى المجتمع تكوف الدولة ممزمة ومف خبلؿ 

 (71لمصالح العاـ.)مفاىيميا السياسية إلى التوسؿ بالقانوف لممساس بحؽ الممكية 
ويقابؿ قرارات القضاء الفرنسي عدد مف القرارات لمقضاء المصري، إذ             

اصدر عدد ال يمكف حصرِه مف القرارات المتعمقة بتقيد بحؽ الممكية وسنورد منيا ما 
يبيف طبيعة حؽ الممكية، منيا قرارىا الذي أجاز ))تحميميا بالقيود التي تفتضييا 

جتماعية، وىي وظيفو ال يتحدد نطاقيا مف فراغ، وال تفرض نفسيا تحكما، وظيفتيا اال
بؿ يممييا واقع اجتماعي معيف في بيئة بذاتيا ليا خصائصيا ومقوماتيا وتوجياتيا، 

 (.72ويجب أف ينظـ القانوف أداء ىذه الوظيفة،...(()



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
671 

نو كؿ عنواف أيًا وقرارىا ))أف حؽ الممكية نافذ في مواجيو الكافة، واف حصانتو تدرأ ع
كانت الجية التي صدر عنيا...،وال يجوز الممكية مف ذوييا سواء بطريقة التأميـ أو 
غيره ، إال في األحواؿ التي يقررىا القانوف وبالكيفية المنصوص عمييا فيو مقابؿ 

 (.73تعويض معادال لقيمتيا الحقيقية مف تاريخ نزعيا...(()
ستوري العراقي عف القضاء المقارف فيما تعمؽ بتقيد لـ يختمؼ القضاء الد            

الممكية لمصالح العاـ، ذلؾ منيا حكميا الذي أجاز فيِو استمبلؾ قطعة تعود الحد 
األفراد مف قبؿ مديرية البمديات في بغداد الجديدة، ذلؾ إلقامة ابنيو عمييا، ألغراض 

الدستور اقر ىذا المنفعة العامة، مما قضت المحكمة برد دعوى المدعي، الف 
(يضاؼ لذلؾ قرارات أخرى ذات صمة بتقيد 74االستمبلؾ في مقابؿ تعويض عادؿ.)

 حؽ الممكية الخاصة ال يتسع المجاؿ لذكرىا، وسنوردىا في الفصوؿ القادمة.
يتضح مما سبؽ أف حؽ الممكية ىو حؽ نسبي، واف تـ أحاطتو بما يكفي             

ة، إال أف ذلؾ ال يمنع مف تقيده ، إذ اضحى واضًحا أف مف الضمانات والحماية الكافي
مصمحة المجتمع ىي التي يجب تقدـ وتعمو عمى مصمحة الفرد، في الحاالت التي 
تتعارض فيِو المصمحتاف، فأف مصمحة المجتمع ىي مف تقدـ، في ظؿ احتراـ حقوؽ 

 الفرد وضماف تعويضِو بالتعويض العادؿ وعدـ التعسؼ في نزع ممكِو.
 الخاتمة

في ختاـ بحث ذاتية حؽ الممكية الخاصة في ظؿ تعاقب الدساتير، وبعد تحديد         
المقصود بتعاقب الدساتير، وتحديد ذاتية حؽ الممكية، نود أف نشير لجممة االستنتاجات 

 والمقترحات:ػ
 االستنتاجات

تبديؿ أحكامو، إذ قد تطرأ ػ ال يمكف عد الدستور النافذ دستوًرا أبدًيا ال يمكف تغيره  أو 1
 مف المستجدات المختمفة التي تكوف مسوًغا لتعاقب الدساتير.

تتبايف مبررات تعاقب الدساتير، وعادة ما تكوف ىذا المبررات ناتجة مف صمب  -2
الوثيقة الدستورية ذاتيا، نتيجة لما يعترييا مف نقص وغموض يجعؿ معو تطبيؽ 

لحاجة ممحة لصدور دستور جديد يعالج الثغرات الدستور أمًرا عسًرا، لذا تظير ا



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
672 

الدستورية السابقة وواضًعا النصوص لممسائؿ التي اعتراىا النقص والقصور في 
 الدستور السابؽ.

أف صدور كؿ دستور يعطي حقوؽ وحريات األفراد مف األىمية ما يكفي لحمايتيا  -4
ة لمممكية الخاصة، إذ رتب مف خبلؿ المكانة الدستورية لكؿ حؽ، وىذا ىو األمر بالنسب

الدستور النص والمكانة الدستورية لمممكية الخاصة بالشكؿ الذي يضمف حماية فعالة 
لمحؽ دوف تفضؿ حؽ عمى أخر، إذ جاءت الحقوؽ متساوية مف حيث المكانة 

 الدستورية وبالتالي الحماية القائمة لمحقوؽ.
مقيدة واالشتراكية ثـ ختاًما اختمفت طبيعة حؽ الممكية الخاصة بيف الممكية ال -5

بالوظيفة االجتماعية، أي بترتيب الحؽ لمفرد، عمى أف تقدـ المصمحة العامة متى ما 
 كاف ىنالؾ تعارًضا بيف الممكية الفردية والمصمحة العامة.

 المقترحات
ػ تفادًيا لمثغرات الدستورية والحفاظ عمى دستور متزف خالًيا مف النقص معالًجا األمور 1
ستورية يفضؿ كتابة الدستور مف نخب أكاديمية ومشاركة خبراء السياسية والقانوف الد

ولغوييف مف التدريسييف الكفؤيف والمستقميف، كذلؾ ممف ينوبوا عف النقابات والقضاء، 
 وعدد مف المفكريف ممف ليـ صدى في الواقع االجتماعي.

اصة، نقترح عمى المشرع ػ بيدؼ استمرار المكانة الدستورية السامية لمممكية الخ2
العادي عدـ سف التشريعات المخالفة لمنص الدستوري وعمى نحو ينتقص مف الممكية 

لغاء المخالؼ منيا الخاصة ، ذلؾ مف خبلؿ التريث في قراءة مشروعات القوانيف وا 
   لمدستور، مما يسيـ ذلؾ في استمرار تمتع األفراد بحقيـ المصاف دستورًيا.

 اليوامش
، 3الخميؿ بف احمد الفراىيدي، كتاب العيف، دار الكتب العممية، بيروت،ج -1 

 .194-193، ص2113
. 221، ص1992، 7جبراف مسعود، معجـ الرائد، دار العمـ لممبلييف، بيروت، ط -2
3  
 النافذ. 2114مف دستور مصر لسنة  246المادة  -3
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 النافذ. 2115مف دستور العراؽ لسنة  143المادة  -4
إسبلـ أبراىيـ شيحا، التفسير الدستوري لمحقوؽ والحريات الدستورية في ضوء قواعد  -5

القانوف الدولي لحقوؽ األنساف، مجمة كمية الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية، كمية 
 .111، ص2116الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، العدد األوؿ، 

دستوري، دار الكتاب الجديدة، بيروت، براىيـ أبو خزاـ، الوسيط في القانوف الأد.  -6 
 .115، ص2111

د. نعماف احمد الخطيب، الوسيط في النظـ السياسية والقانوف الدستوري، دار  -7
 115و خزاـ، مصدر سابؽ، صأببراىيـ أ. و د. 596، ص2111الثقافة، عماف، 

رة، د. شريؼ يوسؼ خاطر، المبادي العامة في القانوف الدستوري، جامعة المنصو  -8
. و د. محسف العبودي، المبادئ الدستورية العامة، دار 28-27بدوف سنة نشر، ص

 .171، ص2116النيضة العربية، القاىرة، 
 .66، ص2118د. عمر حوري، القانوف الدستوري، منشورات الحمبي الحقوقية،  -9

كز د. عوض المر، الرقابة القضائية في مبلمحيا الرئيسية، مر  -أشار ليذا الرأي -11
 .79جاف دبوي لمقانوف والتنمية، بدوف سنة نشر، ص -رينيو
د. حسف مصطفى البحري، القانوف الدستوري، دار العصماء لمطباعة، دمشؽ،  -11
 .2113، 2ط

د. عصمت عبد اهلل الشيخ، الدستور بيف مقتضيات الثبات وموجبات التغيير في  -12
السياسي، دار النيضة العربية، القاىرة،  ضوء الفكرة القانونية السائدة لدى أفراد المجتمع

 .225ص ،58-57-22ص
، 2117د. مصدؽ عادؿ طالب، الصياغة الدستورية، دار السنيوري، بيروت،  -13
 .135ص
د. حسف عمي عبد الحسيف البدري، دور المحكمة االتحادية العميا في سد الفراغ  -14

 .97ص، 2121الدستوري، العمميف لمنشر، النجؼ األشرؼ، 
د. جعفر عبد السادة بيير الدراجي، تعطيؿ الدستور، دار حامد لمنشر، عماف،  -15

 .149، ص2119
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د. طو عوض غازي، وحدة النظاـ القانوني المغمؽ لدى ىانز كمسف، دار  -16
 .47، ص1997النيضة العربية، القاىرة، 

الثقافة د. سعد عبد الجبار العموش، دراسات معمقة في العرؼ الدستوري، دار  -17
 .117، ص2118لمنشر والتوزيع، عماف 

شامؿ حافظ شناف، تعديؿ الدستور واثره عمى نظاـ الحكـ في الدولة، المركز  -18
 .46، ص2118العربي لمنشر، القاىرة، 

، 2116د. احمد العنزي القشندي، تعديؿ الدستور، مؤسسة الوراؽ لمنشر، عماف،  -19
 .31ص
افع التعديؿ الدستوري، بحث منشور في مجمة العمـو د. محمد ناصر بوغزالة، دو  -21

 .16، ص2116، 19القانونية والسياسية، العدد 
ومف قرار قرارات المحكمة االتحادية العميا، كقرارىا بقبوؿ طمب األميف العاـ  -22

لمجمس الوزراء بسبب عدـ وجود نص يحدد الجية المختصة بتقديـ طمب التفسير، 
جمس النواب الحؽ في الموافقة عمى الوزراء والمنيج الوزاري وقرارىا الذيف منح  م

خبلؼ المدة الدستورية ، إذ اجتيدت المحكمة ىنا خارج دائرة ا النص، كذلؾ ما يتعمؽ 
بتفسير المحكمة الكتمة النيابية األكبر عددًا ،ينظر قرار المحكمة االتحادية العميا 

، 2111/ اتحادية/ 93رارىا رقـ ، وق 31/ 2112/5، بتاريخ2112/اتحادية/ 28رقـ
، منشورات عمى الموقع اإللكتروني لممحكمة االتحادية العميا، 19/ 12/ 2111بتاريخ 
 .25/ 2111/3، بتاريخ 2111/ اتحادية/ 25وقرارىا 

د. عمي يوسؼ الشكري، تعديؿ الدستور بيف الضرورة الشخصية والتوافقات  -23
 .8لكوفة، صالسياسية، بحث منشور في مجمة جامعة ا

بدور طالب ميوس الزيادي، الحماية الجنائية لنظاـ الحكـ، رسالة ماجستير، كمية  -24
 .6-5، ص2121القانوف، جامعة ذي قار، 

سي موسى حمزة، سمطة البرلماف في تعديؿ الدستور والقيود الواردة عمييا،  -25
،ص 2118سياسية، بكر القائد، كمية الحقوؽ والعموـ ال يبأدكتوراه، جامعة  أطروحة

45. 
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موريس فرجية، دساتير فرنسا، ترجمة احمد عباس، المؤسسة الجامعية لمدراسات  -26
. ينظر كذلؾ ادموف رباط، الوسيط في 68والنشر والتوزيع، بيروت، بدوف سنة نشر،

 .412،ص1968الدوؿ وأنظمتيا، دار العمـ لممبلييف، بيروت،  -القانوف الدستوري
رمضاف، دور المحكمة االتحادية بالرقابة عمى دستورية القوانيف، د. توفيؽ محمد -27

 .41، ص2116مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 
 511- 511د. نعماف احمد الخطيب، مصدر سابؽ، ص -28
القانوف الدستوري، دار الجامعة الجديدة، د. محمد رفعت عبد الوىاب،  -29

 .73، ص 2117اإلسكندرية، 
 النافذ. 2115مف دستور العراؽ لسنة  126المادة -31
د. ميسوف طو حسيف، فكرة الدستور الحي في الفقو والقضاء الدستوري، مجمة  - 31

 . 443-442، ص2119، 1، العدد 27جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية، المجمد
 المصدر نفسو. -32
 -شار اليو، أ4/1/1992ؽ، بتاريخ8لسنة22حكـ المحكمة الدستورية العميا رقـ -33

 .111-117د. عصمت عبد اهلل الشيخ، مصدر سابؽ، ص
حؽ  -د. الشيف محمد الغاياتي، د. رضا متولي وىداي،، الحقوؽ العينية األصمية-34

 .34، ص1996الممكية، مكتبة االشوؿ لمطباعة، القاىرة، 
اء د. عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في القانوف المدني ػ حؽ الممكية، دار أحي  -35

 .493، ص1927التراث العربي، بيروت، 
36-   Esmein، Elements de Droit constitutionnel ، 8ed ، P.583 
37- .Claud Albert colliard libertes publicques edition ، Dalloz ، 

Paris ، p217د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، الوسيط في النظـ  -. أشار لو
 .397، ص2114الدستوري، مطبعة السعدني، القاىرة، السياسية والقانوف 

د. ثروت بدوي، النظرية العامة لمنظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة،  -38
 .368، ص1964
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تبايف الفقو حوؿ توضيح الطبيعة القانونية لمحرية الشخصية، إال أنيـ أتفقوا حوؿ  -39
االتجاه التقميدي الذي يرى أف الحرية  ثبلثة اتجاىات رئيسية ، االتجاه األوؿ وىو

الشخصية ىي مف قبيؿ حقوؽ الممكية، فالشخص الطبيعي طبًقا ليذا االتجاه لو ثبلث 
سمطات أو مكنات ناشئة عف حؽ الممكية وىذه المكنات تنصب عمى جميع الحقوؽ 
المتصمة بشخصو كحقو في سبلمو الجسـ أو حؽ الخصوصية أو بعض حقوقو األخرى 

السمطات الثبلث التي يتمتع بيا الفرد تضاؼ الييا الحماية الواسعة ضد أي  ، وىذه
اعتداء يقع عمى حقوقو تمؾ، مف خبلؿ االستعانة بالقضاء المختص، إال أف ىذا 

 Murice -االتجاه أنتقد لكوف حؽ الممكية مختمؼ عف الحقوؽ األخرى. ينظر
Hauriou ، précis de constitutionnel ، 3 edition ، paris ، 1929 ، p ، 

650 
 .397عبد الغني بسيوني عبد اهلل، مصدر سابؽ، ص-41
 .358المصدر نفسو، ص - 41 

د. خميؿ عثماف خميؿ، المبادئ الدستورية العامة، مكتبة عبد اهلل وىيبة، القاىرة،  -42
 ومابعدىا. 138، ص1943

 .372د. ثروت بدوي، مصدر سابؽ، ص -43
فيمي، النظاـ الدستوري لمجميورية العربية المتحدة، دار د. مصطفى أبو زيد  -44

 .123، ص1965المعارؼ، القاىرة، 
 .371د. عبد الغني بسيوني عبد اهلل، مصدر سابؽ، ص -45
أندريو ىوريو، القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة عمي مقمد  -46

 .174، ص1974وآخروف، بيروت، 
47 - Claude Albert colliard ، op ، cit ، p.217. 
 48- George ، Burdeau ، les libertes publiques ، quatriem edition 
، paris ، 1977 ، p.97 
د. حساـ فرحات أبو يوسؼ، الحماية الدستورية لمحؽ في المساواة، دار النيضة  -49 

 .111، ص2114العربية، القاىرة، 
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 1997 ؽ لسنة144القضية رقـ حكـ المحكمة الدستورية العميا -51 
  .116منذر عبد الحسيف الفضؿ، مصدر سابؽ، ص   - 51 
 .172ىيمف قاسـ بايز، مصدر سابؽ، ص -52  
 .118منذر عبد الحسيف الفضؿ، مصدر سابؽ، ص -53 
انكر الفقيو )ديجي( اعتبار الممكية حقا واستبدليا بفكره الواجب أو الوظيفة  -54  

تباشر عمى نحو يحقؽ التضامف االجتماعي لمعايش بيف الفئات االجتماعية، والتي 
المختمفة، مما رتب لمدولة حؽ التدخؿ إلجبار شخص عمى القياـ بأعباء الوظيفة متى 
تراخى أو اىمؿ القياـ بيا، إذ انو ال يتعدى كونو موظفا ممـز بتحقيؽ المصمحة العامة، 

ف يكوف لنفسو حقا، فبل يكوف أي الف األنساف ولد مجردا مف كؿ حقوؽ وعاجز عمى أ
نما البد مف القياـ بنصيبو في التضامف االجتماعي  حؽ لمفرد مستمد مف شخصو وا 

نظرية الحؽ، دار النيضة -جميؿ الشرقاوي، دروس في أصوؿ القانوف -الطبقي. ينظر
 .7، ص1966العربية، القاىرة،

الممكية، مكتبة  د. محمد عمي عرفة، شرح القانوف المدني الجديد في حؽ -55 
د. الشيف محمد الغاياتي، د. -، أشار اليوِ 186،ص1945النيضة العربية، القاىرة، 

 .75رضا متولي وىداف، مصدر سابؽ، ص
د. كأمراف الصالحي، حقوؽ األنساف والمجتمع المدني بيف النظرية والتطبيؽ،  -56 

 .48، ص2111، 2مؤسسة موكرياني لمطباعة والنشر، أربيؿ، ط
د. كماؿ سعدي مصطفى، حقوؽ األنساف بيف المواثيؽ الدولية والمذىب  -57 

 .21، ص2111الجزء األوؿ، دار الكتب القانونية، القاىرة،  -الفردي
 .111منذر عبد الحسيف الفضؿ، مصدر سابؽ، ص -58 
 .177ىيمف قاسـ بايز، مصدر سابؽ، ص -59 
ـ االشتراكي، دار النيضة د. نزيو محمد الصادؽ الميدي، الممكية في النظا -61 

 .116،ص 1971العربية، القاىرة،
د. الييثـ عمر سميـ، عدالة التعويض عف نزع الممكية الخاصة واالستمبلؾ  -61

 26،ص2114لممنفعة العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
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 .112د. منذر عبد الحسيف الفضؿ، مصدر سابؽ، ص -62
 .554ر سابؽ، صد. عبد الرزاؽ السنيوري، مصد -63
حؽ الممكية، دار النيضة العربية، القاىرة، د. محمد شريؼ عبد الرحمف،  -64

 .81ص، 2119
 .27د. الييثـ عمر سميـ، مصدر سابؽ، ص -65
 .175د. ىيمف قاسـ بايز، مصدر سابؽ، ص -66
 .19-18جماؿ ناصر جبار الزيداوي، مصدر سابؽ، -67 
 )المعدؿ(.1951لسنة 41المدني العراقي رقـ( مف القانوف 1151المادة ) -68 

 ( مف القانوف أعبله.1158( و)1152المادة ) -69
 71-  Oliver Duhamel : Yves Meny . Dictionnair Constitutionnel 

lore Edit P.U.F paris 1992  أشار اليو د. أميف عاطؼ صميبا، دور القضاء
  361ص ،2112حديثة لمكتاب، لبناف، الدستوري في إرساء دولة القانوف، المؤسسة ال

 71-  )Oliver Duhamel : Yves Meny . Dictionnair Constitutionnel 
lore Edit P.V.F paris 1992 أشار اليو د. أميف عاطؼ صميبا، المصدر نفسو، 

د. حميد  -، أشار اليوِ 1994/12/3حكـ المحكمة الدستورية العميا، الصادر في -72
 .129،ص 2115األنساف، دار السنيوري، بيروت، حنوف خالد، حقوؽ

 ،المجمد الثاني  ، 5ج ،مجموعة األحكاـ  15/5/1993الحكـ الصادر في  -73
 314ص ،دستورية  ،قضائية  13لسنة  18القضية رقـ  6 ، 5 ، 26/4قاعدة رقـ 

 ،أشار اليو د. محمد ماىر أبو العينيف،  االنحراؼ التشريعي والرقابة عمى دستوريتو
 .117، ص2113القاىرة،  ،المركز القومي لئلصدارات القانونية

، 15/7/2119بتايخ 2119/اتحادية/37قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ  -74
 منشور عمى الموقع اإللكتروني لممحكمة االتحادية العميا.
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 قائمة المصادر والمراجع
:ػ كتب الموة والمعاجم  أوالا

، 2113، 3الفراىيدي، كتاب العيف، دار الكتب العممية، بيروت،جػ الخميؿ بف احمد 1
 .194 -193ص
 . 221، ص1992، 7جبراف مسعود، معجـ الرائد، دار العمـ لممبلييف، بيروت، ط -2

 العربية ثانياا:ػ الكتب القانونية
د. أبراىيـ أبو خزاـ، الوسيط في القانوف الدستوري، دار الكتاب الجديدة، بيروت،  ػ1

2111. 
الدوؿ وأنظمتيا، دار العمـ لممبلييف،  -ػ إدموف رباط، الوسيط في القانوف الدستوري2

 .1968بيروت، 
 .2116د. احمد العنزي القشندي، تعديؿ الدستور، مؤسسو الوراؽ لمنشر، عماف،  -3
ػ د. أميف عاطؼ صميبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولو القانوف، المؤسسة 4

 .2112اب، لبناف، الحديثة لمكت
ػ الييثـ عمر سميـ، عدالة التعويض عف نزع الممكية الخاصة واالستمبلؾ لممنفعة 5

 .2114العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، 
ػ د. توفيؽ محمد رمضاف، دور المحكمة االتحادية بالرقابة عمى دستوريو القوانيف، 6

 .2116مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، 
د.  ثروت بدوي، النظرية العامة لمنظـ السياسية، دار النيضة العربية، القاىرة،  ػ7

1964. 
ىيئة دعاوى الممكية -ػ جماؿ ناصر جبار الزيداوي، العدالة االنتقالية في العراؽ 8
 .2113، دار الكتب والوثائؽ، بغداد، نموذجاإ
 العربية، النيضةدار  ،الحؽ نظرية ،القانوني أصوؿدروس في  ،جميؿ الشرقاويػ د. 9
 .1966اىرة، الق
 .2115 ،بيروت ،دار السنيوري األنساف،حقوؽ ، حميد حنوف خالدػ د. 11
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 ، 2، طدمشؽ لمطباعة،دار العصماء  ،القانوف الدستوري ،حسف مصطفى البحريػ 11
2113. 

 النيضةدار المساواة، لمحؽ في  الحماية الدستورية ،بو يوسؼأحساـ فرحات ػ د. 12
 .2114 القاىرة، ربية،الع
العميا في سد الفراغ  االتحادية المحكمةدور  ،حسف عمي عبد الحسيف البدريػ د. 13

 .2121األشرؼ، النجؼ  ،العمميف لمنشر، الدستوري
 ،عماف ،امد لمنشرحدار  ،تعطيؿ الدستور ،بيير الدراجي السادةجعفر عبد د. ػ 14

2119. 
 القاىرة، وىيبة،عبد اهلل مكتبة  العامة، الدستورية المبادئ ،خميؿ عثماف خميؿد. ػ 15

1943. 
 النيضةدار  ،ىانز كمسوفى وحده النظاـ القانوني المغمؽ لد ،طو عوض غازيػ د. 16

 .1997 القاىرة، العربية،
الثقافة دار  ،في العرفي الدستوري معمقةدراسات  ،سعد عبد الجبار العموشػ د. 17

 . 2118 ،عماف ،لمنشر والتوزيع
 جامعة المنصورة، ،في القانوف الدستوريالعامة المبادئ  ،شريؼ يوسؼ خاطرػ د. 18

 .نشرسنة بدوف 
المركز  الدولة،تعديؿ الدستور واثره عمى نظاـ الحكـ في ، حافظ شناف ؿشامػ 19

 .2118 القاىرة،العربي لمنشر 
 .2118 وت،الحقوقية، بير منشورات الحمبي  ،القانوف الدستوري ،عمر حوريػ د. 21
جاف دبوي  -مركز رينيو الرئيسية،في مبلمحيا  الرقابة القضائية ،عوض المرػ د. 21

 لمقانوف والتنمية، بدوف سنة نشر.
 أحياءدار  كية، حؽ المم، الوسيط في القانوف المدني ،يوريالسنعبد الرزاؽ ػ د.22

 .1927 ،بيروت ، التراث العربي
، والقانوف الدستوريالسياسية الوسيط في النظاـ  ،وني عبد اهللبسيعبد الغني ػ 23

 .2114القاىرة، السعدني  مطبعة
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الدستور بيف مقتضيات الثبات وموجبات التغيير في ، عصمت عبد اهلل الشيخػ 24
القاىرة،  العربية، النيضةدار  ،المجتمع السياسي أفرادلدى  السائدة القانونية الفكرةضوء 
2112. 

 ، مؤسسةوالتطبيؽ النظريةوالمجتمع المدني بيف  اإلنسافحقوؽ  ،ميراف الصالحيػ كأ25
  .     2111، 2أربيؿ، ط ،والنشر لمطباعةمور كياني 

 ،والمذىب الفردي الدوليةبيف المواثيؽ  اإلنسافحقوؽ  ،مصطفى سعديكماؿ ػ 26
 .2111 القاىرة، القانونية،دار الكتب  األوؿ،الجزء 
حؽ  -األصمية العينيةالحقوؽ  ،يوىداورضا متولي  -الشيف محمد الغاياتيػ 27

 .1996 القاىرة، لمطباعة، األسوؿ مكتبة الممكية،
المركز  ،عمى دستوريتو والرقابةاالنحراؼ التشريعي  ،بو العينيفأمحمد ماىر ػ 28

 .2113 القاىرة، القانونية، لئلصداراتالقومي 
 .2119ضة العربية، القاىرة، ، حؽ الممكية، دار النيمحمد شريؼ عبد الرحمفػ 29
الجميورية  ، الوظيفة االجتماعية لمممكية الخاصة،منذر عبد الحسيف الفضؿػ 31

 .1977العراقية، وزارة األعبلـ، 
 .2116 القاىرة، العربية، النيضةدار  العامة، الدستوريةالمبادئ  ،محسف العبوديػ 31
الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  ، القانوف الدستوري، دارمحمد رفعت عبد الوىابػ 32

2117. 
دار  المتحدة، العربية لمجميورية يالنظاـ الدستور  ،بو زيت فيميأمصطفى ػ 33

 .1965 القاىرة،المعارؼ 
 .2117 ،بيروت ري،و السنيدار  الدستورية، الصياغة ،مصدؽ عادؿ طالبػ 34
 العربية النيضةدار  ،في النظاـ االشتراكي الممكية ،نزيو محمد صادؽ الميديػ 35

 .1971 القاىرة،
الثقافة، دار  ،والقانوف الدستوري السياسيةالوسيط في النظاـ  ،نعماف احمد الخطيبػ 36

 .2111،عماف
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بايز، حماية الممكية الخاصة في ضوء االتفاقيات الدولية لحقوؽ ىيمف قاسـ ػ 37
 .2113األنساف، مكتبة زيف الحقوقية، بيروت، 

 ونية المترجمةثانياا: الكتب القان
ندريو ىوريو، القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية،  ترجمة عمي مقمد وأخروف، ػ أ1

 .1974بيروت، 
ػ موريس فورجية، دساتير فرنسا، ترجمة احمد عباس، المؤسسة الجامعية لمدراسات 2

 والنشر والتوزيع، بيروت، بدوف سنة نشر.
 ثالثاا: الرسائل واألطاريح الجامعية

ػ بدور طالب ميوس الزيادي، الحماية الجنائية لنظاـ الحكـ، رسالة ماجستير، كمية 1
 .2121القانوف، جامعة ذي قار، 

سي موسى حمزة، سمطة البرلماف في تعديؿ الدستور والقيود الواردة عمييا، أطروحة  -2
 .2118دكتوراه، جامعة أبي بكر القائد، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 

 ا: البحوث العمميةرابعا 
ػ إسبلـ أبراىيـ شيحا، التفسير الدستوري لمحقوؽ والحريات الدستورية في ضوء قواعد  1

القانوف الدولي لحقوؽ األنساف، مجمة كمية الحقوؽ لمبحوث القانونية واالقتصادية، كمية 
 .2116الحقوؽ، جامعة اإلسكندرية، العدد األوؿ، 

دستور بيف الضرورة الشخصية والتوافقات د. عمي يوسؼ الشكري، تعديؿ ال -2
 .2117، 2، العدد1، المجمدالسياسية، بحث منشور في مجمة جامعة الكوفة

ػ د. ميسوف طو حسيف، فكرة الدستور الحي في الفقو والقضاء الدستوري، مجمة 3
 .2119، 1، العدد 27جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية، المجمد

 الدساتير والقوانينخامساا: 
 الدساتير

 )المعدؿ(2114ػ دستور مصر لسنة1
 .2115ػ دستور العراؽ لسنة2
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 القوانين
 )المعدؿ(.1951لسنة 41القانوف المدني العراقي رقـػ 1
 ػ القانوف المدني الفرنسي )المعدؿ(2

 سادساا: األحكام والقرارات القضائية
قاعدة  ،المجمد الثاني  ، 5ج ،مجموعة األحكاـ  15/5/1993الحكـ الصادر في  -1

 1.  314ص ،دستورية  ،قضائية  13لسنة  18القضية رقـ  6 ، 5 ، 26/4رقـ 
 . 1994/12/3ػ حكـ المحكمة الدستورية العميا، الصادر في2
 . 15/7/2119بتايخ 2119/اتحادية/37قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ  -3
 . 31/ 2112/5، بتاريخ2112ادية/ /اتح28قرار المحكمة االتحادية العميا رقـ -4
/ 12/ 2111، بتاريخ 2111/ اتحادية/ 93ػ  قرار  المحكمة االتحادية العميا رقـ 5

19 
 .25/ 2111/3، بتاريخ 2111/ اتحادية/ 25ػ المحكمة االتحادية العميا 6
 .4/1/1992ؽ، بتاريخ8لسنة22ػ حكـ المحكمة الدستورية العميا رقـ7

 األجنبيةسابعاا: الكتب 
1-   Esmein، Elements de Droit constitutionnel ، 8ed ، P.583 
 ، Claud Albert colliard libertes publicques edition ، Dalloz. -37ػ 2

Paris ، p217. 
 ، Murice Hauriou ، précis de constitutionnel ، 3 edition ، parisػ 3

1929 ، p ، 650 
 ، George ، Burdeau ، les libertes publiques ، quatriem editionػ  4

paris ، 1977 ، p.97 
 Oliver Duhamel : Yves Meny . Dictionnair Constitutionnel  -86ػ  5

lore Edit P.U.F paris 1992 


