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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

يعد الحؽ في الخصوصية مف أىـ حقوؽ األفراد في المجتمعات الحديثػة ومقياسػا  يعد الحؽ في الخصوصية مف أىـ حقوؽ األفراد في المجتمعات الحديثػة ومقياسػا  
عمػػو و ػػم الم ػػادئ األساسػػية ليػػذا الحػػؽح عمػػو و ػػم الم ػػادئ األساسػػية ليػػذا الحػػؽح   لتقػػدـ ور ػػي ال،ػػعوبح لػػذا حػػرص الدسػػتورلتقػػدـ ور ػػي ال،ػػعوبح لػػذا حػػرص الدسػػتور

 وكفالتو وجعؿ ذلؾ واج ا  عمو عاتؽ السمطات كافة . وكفالتو وجعؿ ذلؾ واج ا  عمو عاتؽ السمطات كافة . 
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لػػػػػذلؾ تعػػػػػد ال ػػػػػمانات الق ػػػػػازية الدسػػػػػتورية مػػػػػف أ ػػػػػرز ال ػػػػػمانات لمحػػػػػؽ فػػػػػي لػػػػػذلؾ تعػػػػػد ال ػػػػػمانات الق ػػػػػازية الدسػػػػػتورية مػػػػػف أ ػػػػػرز ال ػػػػػمانات لمحػػػػػؽ فػػػػػي   
الخصوصػػػػية كػػػػوف م ػػػػادئ الدسػػػػتور تسػػػػمو عمػػػػو  قيػػػػة القػػػػوانيف فيػػػػي األسػػػػاس المتػػػػيف الخصوصػػػػية كػػػػوف م ػػػػادئ الدسػػػػتور تسػػػػمو عمػػػػو  قيػػػػة القػػػػوانيف فيػػػػي األسػػػػاس المتػػػػيف 

زية اإلدارية فيي األخػر   ػرورة ماسػة لتقييػد زية اإلدارية فيي األخػر   ػرورة ماسػة لتقييػد لمت،ريعات القانونيةح أما ال مانات الق المت،ريعات القانونيةح أما ال مانات الق ا
السمطات الواسعة لئلدارة لغرض الحد مف عدـ تجاوزىػا عمػو حقػوؽ االفػراد ومنيػا الحػؽ السمطات الواسعة لئلدارة لغرض الحد مف عدـ تجاوزىػا عمػو حقػوؽ االفػراد ومنيػا الحػؽ 

 في الخصوصية عند تط يقيا لنصوص القانوف . في الخصوصية عند تط يقيا لنصوص القانوف . 
 أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره:أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره:: : اولا اولا 

س الحقػوؽ س الحقػوؽ تكمف اىمية ىذا المو وع كػوف الحػؽ فػي الخصوصػية يقػؼ عمػو رأتكمف اىمية ىذا المو وع كػوف الحػؽ فػي الخصوصػية يقػؼ عمػو رأ  
العامػػػة لؤلفػػػراد التػػػي ا رتيػػػا ال،ػػػرازم السػػػماويةح وفػػػي مقػػػدمتيا ال،ػػػريعة اإلسػػػبلمية الغػػػرا  العامػػػة لؤلفػػػراد التػػػي ا رتيػػػا ال،ػػػرازم السػػػماويةح وفػػػي مقػػػدمتيا ال،ػػػريعة اإلسػػػبلمية الغػػػرا  
والقػػوانيف الدوليػػة والداخميػػةم ألنػػو مػػف الحقػػوؽ المصػػيقة  اإلنسػػافح وتتجمػػو اىميتػػو  ػػافراد والقػػوانيف الدوليػػة والداخميػػةم ألنػػو مػػف الحقػػوؽ المصػػيقة  اإلنسػػافح وتتجمػػو اىميتػػو  ػػافراد 
معظـ الدساتير نصوصا  دستورية خاصة  و ومف ىذه الدساتير دسػتور جميوريػة العػراؽ معظـ الدساتير نصوصا  دستورية خاصة  و ومف ىذه الدساتير دسػتور جميوريػة العػراؽ 

 ( . ( . 0202وو  7171في المادتيف )في المادتيف )  02022020لسنة لسنة 

ىػػذا وال يمكػػف تجاىػػؿ دور الق ػػا  الدسػػتوري واإلداري  مػػا يػػوفره مػػف  ػػمانات ىػػذا وال يمكػػف تجاىػػؿ دور الق ػػا  الدسػػتوري واإلداري  مػػا يػػوفره مػػف  ػػمانات   
لمحػػؽ فػػػي الخصوصػػية لمػػػا يمتمكػػو مػػػف  ػػوة ممنوحػػػة لػػو  ػػػنص الدسػػتور واالحتكػػػاـ إلػػػو لمحػػؽ فػػػي الخصوصػػية لمػػػا يمتمكػػو مػػػف  ػػوة ممنوحػػػة لػػو  ػػػنص الدسػػتور واالحتكػػػاـ إلػػػو 
القواعد العامة لمو وؼ  حػـز أمػاـ اي انتيػاؾ أو تجػاوز عمػو الحػؽ فػي الخصوصػية اال القواعد العامة لمو وؼ  حػـز أمػاـ اي انتيػاؾ أو تجػاوز عمػو الحػؽ فػي الخصوصػية اال 

 زي مس ب . زي مس ب .  موجب أمر   ا موجب أمر   ا

يف الدسػػتوري يف الدسػػتوري   ينػػا ال حػػث فػػي مو ػػوع  ػػمانات الق ػػاينػػا ال حػػث فػػي مو ػػوع  ػػمانات الق ػػاو نػػا   عمػػو مػػا تقػػدـ ارت و نػػا   عمػػو مػػا تقػػدـ ارت   
 واإلداري لمحؽ في الخصوصية نظرا  لجممة مف االعت ارات أىميا :واإلداري لمحؽ في الخصوصية نظرا  لجممة مف االعت ارات أىميا :

كثرة تعػرض الحػؽ فػي الخصوصػية لبلنتيػاؾ فػي عصػرنا الحا ػر واف صػور ىػذا كثرة تعػرض الحػؽ فػي الخصوصػية لبلنتيػاؾ فػي عصػرنا الحا ػر واف صػور ىػذا  -77
ثػورة العمميػة  جميػػم ثػورة العمميػة  جميػػم االنتيػاؾ تنوعػت وتعػددت  ػػؿ تطػورت مػم تطػور الحيػػاة جػرا  الاالنتيػاؾ تنوعػت وتعػددت  ػػؿ تطػورت مػم تطػور الحيػػاة جػرا  ال

مجاالتيػػاح وامػػاـ ىػػذا الوا ػػم الجديػػد وجػػدنا انػػو مػػف واج نػػا اف ن حػػث ىػػذا المو ػػوع مجاالتيػػاح وامػػاـ ىػػذا الوا ػػم الجديػػد وجػػدنا انػػو مػػف واج نػػا اف ن حػػث ىػػذا المو ػػوع 
الحيوي مف اجؿ التصدي والدفاع عمػا يتعػرض لػو حػؽ الخصوصػية مػف انتياكػات الحيوي مف اجؿ التصدي والدفاع عمػا يتعػرض لػو حػؽ الخصوصػية مػف انتياكػات 

 وتجاوزات خطيرة . وتجاوزات خطيرة . 
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السػػعي إلػػػو احاطػػػة الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػية  ال ػػػمانات الق ػػػازية الفاعمػػػة والقػػػادرة السػػعي إلػػػو احاطػػػة الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػية  ال ػػػمانات الق ػػػازية الفاعمػػػة والقػػػادرة  -00
و طػػػم دا ػػػر جميػػػم انػػػواع االنتياكػػػات التػػػي يتعػػػرض ليػػػا مػػػف خػػػبلؿ و طػػػم دا ػػػر جميػػػم انػػػواع االنتياكػػػات التػػػي يتعػػػرض ليػػػا مػػػف خػػػبلؿ   عمػػػو صػػػيانتوعمػػػو صػػػيانتو

 الق ازيف الدستوري واإلداري . الق ازيف الدستوري واإلداري . 

 اشكالية البحث :اشكالية البحث :: : ثانياا ثانياا   

 د نص عمػو الحػؽ فػي  د نص عمػو الحػؽ فػي   02200220عمو الرغـ مف اف دستور جميورية العراؽ لسنة عمو الرغـ مف اف دستور جميورية العراؽ لسنة   
الخصوصػػية إالأ أف ىػػذا المو ػػوع تحيطػػو تسػػاؤالت عديػػدة تحتػػاج إلػػو اجا ػػاتح وا رزىػػا الخصوصػػية إالأ أف ىػػذا المو ػػوع تحيطػػو تسػػاؤالت عديػػدة تحتػػاج إلػػو اجا ػػاتح وا رزىػػا 

 النحو اآلتي:النحو اآلتي:  عموعمو

النافػػػػذ كافيػػػػة النافػػػػذ كافيػػػػة   02200220( مػػػػف دسػػػػتور جميوريػػػػة العػػػػراؽ لسػػػػنة ( مػػػػف دسػػػػتور جميوريػػػػة العػػػػراؽ لسػػػػنة 7171ىػػػػؿ اف المػػػػادة )ىػػػػؿ اف المػػػػادة ) -77
ل ماف ىذا الحػؽ عمػو  ػو  صػياغتيا الحاليػة السػيما واف الفقػرة اوال  مػف المػادة ل ماف ىذا الحػؽ عمػو  ػو  صػياغتيا الحاليػة السػيما واف الفقػرة اوال  مػف المػادة 
المذكورة  د جا ت مقت  ةح اما الفقػرة الثانيػة فقػد اكػدت عمػو حرمػة المسػاكفح اـ المذكورة  د جا ت مقت  ةح اما الفقػرة الثانيػة فقػد اكػدت عمػو حرمػة المسػاكفح اـ 

 ة مف صور الحؽ في الخصوصية . ة مف صور الحؽ في الخصوصية . يتطمب االمر افراد مادة لكؿ صور يتطمب االمر افراد مادة لكؿ صور 

ىػػؿ اف القػػوانيف المو ػػوعية واالجرازيػػة كافيػػة لحمايػػة الحػػؽ فػػي الخصوصػػية مػػف ىػػؿ اف القػػوانيف المو ػػوعية واالجرازيػػة كافيػػة لحمايػػة الحػػؽ فػػي الخصوصػػية مػػف  -00
االنتيػػاؾح مػػم وجػػود حػػاالت  ػػد اظيػػر لنػػا الوا ػػم العممػػي عػػدـ وجػػود نػػص  ػػانوني االنتيػػاؾح مػػم وجػػود حػػاالت  ػػد اظيػػر لنػػا الوا ػػم العممػػي عػػدـ وجػػود نػػص  ػػانوني 
 لمعالجة انتياكيا وخصوصا  في مجاؿ التكنولوجيا و، كات االتصاالت الحديثة . لمعالجة انتياكيا وخصوصا  في مجاؿ التكنولوجيا و، كات االتصاالت الحديثة . 

 لبحث: لبحث: منهجية امنهجية ا: : ثالثاا ثالثاا 

لغػػرض الخػػوض فػػي مو ػػوع ال حػػث تػػـ ات ػػاع المػػنيي الوصػػفي التحميمػػي الػػذي لغػػرض الخػػوض فػػي مو ػػوع ال حػػث تػػـ ات ػػاع المػػنيي الوصػػفي التحميمػػي الػػذي   
يقػػػػـو عمػػػػو دراسػػػػة النصػػػػوص القانونيػػػػة كمػػػػا ىػػػػي دوف زيػػػػادة أو نقصػػػػاف وتحميػػػػؿ تمػػػػؾ يقػػػػـو عمػػػػو دراسػػػػة النصػػػػوص القانونيػػػػة كمػػػػا ىػػػػي دوف زيػػػػادة أو نقصػػػػاف وتحميػػػػؿ تمػػػػؾ 
النصػػوص لموصػػوؿ إلػػو األحكػػاـ السػػميمةح كمػػا سػػيتـ ات ػػاع المػػنيي المقػػارف مػػف خػػبلؿ النصػػوص لموصػػوؿ إلػػو األحكػػاـ السػػميمةح كمػػا سػػيتـ ات ػػاع المػػنيي المقػػارف مػػف خػػبلؿ 

ف المعاصػػرةح وإل ػػفا  الصػػ غة العمميػػة ف المعاصػػرةح وإل ػػفا  الصػػ غة العمميػػة مقارنػػة النصػػوص  نظيرتيػػا فػػي الدسػػاتير والقػػوانيمقارنػػة النصػػوص  نظيرتيػػا فػػي الدسػػاتير والقػػواني
عمػػػو الدراسػػػة تػػػـ االست،ػػػياد  األحكػػػاـ الق ػػػازية ل يػػػاف اوجػػػو االخػػػتبلؼ أو الت،ػػػا و فػػػي عمػػػو الدراسػػػة تػػػـ االست،ػػػياد  األحكػػػاـ الق ػػػازية ل يػػػاف اوجػػػو االخػػػتبلؼ أو الت،ػػػا و فػػػي 
األحكاـ الق ػازية فػي العػراؽ و قيػة الػدوؿ المقارنػة واكثرىػا  ػمانا  ليػذا الحػؽ كممػا وجػد األحكاـ الق ػازية فػي العػراؽ و قيػة الػدوؿ المقارنػة واكثرىػا  ػمانا  ليػذا الحػؽ كممػا وجػد 

 إلو ذلؾ س يبل  .إلو ذلؾ س يبل  .
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 هيكمية البحث:هيكمية البحث:: : رابعاا رابعاا 

عف مو وع ال حث سيتـ تقسيـ مفرداتو عمػو خطػة عف مو وع ال حث سيتـ تقسيـ مفرداتو عمػو خطػة   لغرض اعطا  فكرة وا حةلغرض اعطا  فكرة وا حة  
ستت لؼ مف مقدمة وم حثيف وخاتمة ستحتوي اىـ االستنتاجات والتوصيات وعمو النحػو ستت لؼ مف مقدمة وم حثيف وخاتمة ستحتوي اىـ االستنتاجات والتوصيات وعمو النحػو 

 اآلتي: اآلتي: 

سػػنتناوؿ فػػي الم حػػث األوؿ  ػػمانات الق ػػا  الدسػػتوري لمحػػؽ فػػي الخصوصػػية سػػنتناوؿ فػػي الم حػػث األوؿ  ػػمانات الق ػػا  الدسػػتوري لمحػػؽ فػػي الخصوصػػية   
اف الحؽ اف الحؽ و مطم يفح سنخصص المطمب األوؿ لتط يقات الق ا  الدستوري المقارف ل مو مطم يفح سنخصص المطمب األوؿ لتط يقات الق ا  الدستوري المقارف ل م

في الخصوصيةح أمػا المطمػب الثػاني سػنتطرؽ فيػو لتط يقػات الق ػا  الدسػتوري العرا ػي في الخصوصيةح أمػا المطمػب الثػاني سػنتطرؽ فيػو لتط يقػات الق ػا  الدسػتوري العرا ػي 
ل ماف الحػؽ فػي الخصوصػية وسػنتناوؿ فػي الم حػث الثػاني  ػمانات الق ػا  اإلداري ل ماف الحػؽ فػي الخصوصػية وسػنتناوؿ فػي الم حػث الثػاني  ػمانات الق ػا  اإلداري 
لمحؽ في الخصوصية و مطم يفح سنتناوؿ فػي المطمػب األوؿ تط يقػات الق ػا  اإلداري لمحؽ في الخصوصية و مطم يفح سنتناوؿ فػي المطمػب األوؿ تط يقػات الق ػا  اإلداري 

يةح أمػػػا المطمػػػب الثػػػاني سػػػنتطرؽ إلػػػو تط يقػػػات يةح أمػػػا المطمػػػب الثػػػاني سػػػنتطرؽ إلػػػو تط يقػػػات المقػػػارف ل ػػػماف الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػالمقػػػارف ل ػػػماف الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػ
 الق ا  اإلداري العرا ي ل ماف الحؽ في الخصوصية .الق ا  اإلداري العرا ي ل ماف الحؽ في الخصوصية .

ال حػػػػػػث  خاتمػػػػػػة نجمػػػػػػؿ فييػػػػػػا اىػػػػػـ االسػػػػػػتنتاجات التػػػػػػي توصػػػػػػمنا الييػػػػػػا ال حػػػػػػث  خاتمػػػػػػة نجمػػػػػػؿ فييػػػػػػا اىػػػػػـ االسػػػػػػتنتاجات التػػػػػػي توصػػػػػػمنا الييػػػػػػا   وننيػػػػػيوننيػػػػػي  
 والتوصيات ال رورية في ارسا  دعازـ و ماف ىذا الحؽ الميـ لؤلفراد .والتوصيات ال رورية في ارسا  دعازـ و ماف ىذا الحؽ الميـ لؤلفراد .

 ادلبحث األول
 حق يف اخلصوصيةضماوات القضاء الدستوري لل

فػػي ىػػذا الم حػػث سػػنتناوؿ نمػػاذج مػػف التط يقػػات الق ػػازية التػػي ،ػػيدتيا سػػاحة فػػي ىػػذا الم حػػث سػػنتناوؿ نمػػاذج مػػف التط يقػػات الق ػػازية التػػي ،ػػيدتيا سػػاحة   
الق ػػا  الدسػػتوريح فػػي كػػؿ مػػف أمريكػػا وفرنسػػا ومصػػر إذ صػػدرت منيمػػا  ػػرارات أغنػػت الق ػػا  الدسػػتوريح فػػي كػػؿ مػػف أمريكػػا وفرنسػػا ومصػػر إذ صػػدرت منيمػػا  ػػرارات أغنػػت 
الفقػػػو والقػػػانوف الدسػػػتوريح ثػػػـ سػػػنتطرؽ إلػػػو تط يقػػػات المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا والتػػػي الفقػػػو والقػػػانوف الدسػػػتوريح ثػػػـ سػػػنتطرؽ إلػػػو تط يقػػػات المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا والتػػػي 

 ىذا ما سنتناولو في المطم يف اآلتييف:ىذا ما سنتناولو في المطم يف اآلتييف:،كمت حديثا  في العراؽح و ،كمت حديثا  في العراؽح و 
 ادلطلب األول

 تطبيقات القضاء الدستوري ادلقارن لضمان احلق يف اخلصوصية
 الدستوري في كؿ مف أمريكا وفرنساالدستوري في كؿ مف أمريكا وفرنساسنتناوؿ في ىذا المطمب تط يقات لمق ا  سنتناوؿ في ىذا المطمب تط يقات لمق ا    



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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 ومصر تت مف الحؽ في الخصوصية وعمو النحو اآلتي: ومصر تت مف الحؽ في الخصوصية وعمو النحو اآلتي: 

 دستورية في امريكا لضمان الحق في الخصوصيةالتطبيقات القضائية ال: الفرع األول

فػػػي دعػػػو  ا اميػػػا فػػػي دعػػػو  ا اميػػػا   79917991حزيػػػراف حزيػػػراف   0000حكمػػػت المحكمػػػة العميػػػا فػػػي امريكػػػا فػػػي حكمػػػت المحكمػػػة العميػػػا فػػػي امريكػػػا فػػػي   
ح والذي و م  حية مزاح مف ،ػخص مجيػوؿ اليويػةح  ػاـ ح والذي و م  حية مزاح مف ،ػخص مجيػوؿ اليويػةح  ػاـ Kenneth Zeranالمواطف المواطف 

 الن،ر عمو صفحات احد  الموا م االلكترونية عف رغ تو   يم  مصاف يمتمكيا مط ػوع  الن،ر عمو صفحات احد  الموا م االلكترونية عف رغ تو   يم  مصاف يمتمكيا مط ػوع 
االمريكيػػػػػةح والتػػػػػي االمريكيػػػػػةح والتػػػػػي   Oklahomaعارات متصػػػػػمة  الحػػػػػادث الم سػػػػػاوي لمدينػػػػػة عارات متصػػػػػمة  الحػػػػػادث الم سػػػػػاوي لمدينػػػػػة عمييػػػػػا ،ػػػػػعمييػػػػػا ،ػػػػػ

انفجػػػرت فػػػي احػػػد احيازيػػػا  ن مػػػة اودت  حيػػػاة المزػػػات مػػػف اال،ػػػخاص واذ انػػػو لػػػـ يكػػػف انفجػػػرت فػػػي احػػػد احيازيػػػا  ن مػػػة اودت  حيػػػاة المزػػػات مػػػف اال،ػػػخاص واذ انػػػو لػػػـ يكػػػف 
إلػو الق ػا  وا ػػاـ دعػو  تعػويض  ػػد إلػو الق ػا  وا ػػاـ دعػو  تعػويض  ػػد   ZERAN االمكػاف تحديػد ىويػة المخ ػػرح توجػو  االمكػاف تحديػد ىويػة المخ ػػرح توجػو 

سػػػػالة المتداولػػػػة ع ػػػػر سػػػػالة المتداولػػػػة ع ػػػػر و كػػػاف يعمػػػػـ  م ػػػػموف الر و كػػػاف يعمػػػػـ  م ػػػػموف الر إلػػػػو أنػػػػإلػػػػو أنػػػػ  مسػػػػتندا  مسػػػػتندا    AOLمتعيػػػد الوصػػػػوؿ متعيػػػد الوصػػػػوؿ 
االنترنػػتح ولكنػػو لػػـ يتخػػذ االجػػرا ات البلزمػػة لمحيمولػػة دوف وصػػوليا إلػػو العمػػبل ح ممػػا االنترنػػتح ولكنػػو لػػـ يتخػػذ االجػػرا ات البلزمػػة لمحيمولػػة دوف وصػػوليا إلػػو العمػػبل ح ممػػا 
الحػػؽ  ػػررا  معنويػػا  فادحػػا   ػػوح   ػػت المحكمػػة فػػي ىػػذا الصػػدد  عػػدـ امكانيػػة مسػػا لة الحػػؽ  ػػررا  معنويػػا  فادحػػا   ػػوح   ػػت المحكمػػة فػػي ىػػذا الصػػدد  عػػدـ امكانيػػة مسػػا لة 

 صػػػفتيا متعيػػػدا  لموصػػػوؿ عػػػف المعمومػػػات التػػػي  ػػػاـ اآلخػػػروف   ثيػػػا مػػػف  صػػػفتيا متعيػػػدا  لموصػػػوؿ عػػػف المعمومػػػات التػػػي  ػػػاـ اآلخػػػروف   ثيػػػا مػػػف   AOL،ػػػركة ،ػػػركة 
 خبلليا .خبلليا .

ؾ رف ػػت المحكمػػة فػػي  رارىػػا الصػػادرح ولممػػرة األولػػو ا امػػة اي ت،ػػا و مػػف ؾ رف ػػت المحكمػػة فػػي  رارىػػا الصػػادرح ولممػػرة األولػػو ا امػػة اي ت،ػػا و مػػف كػػذلكػػذل  
متعيػػػػػد الوصػػػػػوؿ ومحػػػػػرري الصػػػػػحافة المرزيػػػػػة والمكتو ػػػػػةح وذلػػػػػؾم ألف سػػػػػرعة انتقػػػػػاؿ متعيػػػػػد الوصػػػػػوؿ ومحػػػػػرري الصػػػػػحافة المرزيػػػػػة والمكتو ػػػػػةح وذلػػػػػؾم ألف سػػػػػرعة انتقػػػػػاؿ 

 . . ( ( 7))المعمومات ع ر ، كة االنترنت تجعؿ مف المستحيؿ اخ اعيا لمر ا ة الفعمية المعمومات ع ر ، كة االنترنت تجعؿ مف المستحيؿ اخ اعيا لمر ا ة الفعمية 

ا  االمريكػػي يػػذىب فػػي ا  االمريكػػي يػػذىب فػػي وممػػا تقػػدـ نبلحػػظ عمػػو  ػػرار المحكمػػة اف مو ػػؼ الق ػػوممػػا تقػػدـ نبلحػػظ عمػػو  ػػرار المحكمػػة اف مو ػػؼ الق ػػ  
أحكامػػػو إلػػػو وجػػػود حقيقػػػة اليمكػػػف انكارىػػػا ىػػػي اف فػػػرض التػػػزاـ عػػػاـ  ممارسػػػة الر ا ػػػة أحكامػػػو إلػػػو وجػػػود حقيقػػػة اليمكػػػف انكارىػػػا ىػػػي اف فػػػرض التػػػزاـ عػػػاـ  ممارسػػػة الر ا ػػػة 
االلكترونيػػػة لمحتػػػو  المعمومػػػات المػػػارة مػػػف خبلليػػػـح  ػػػرب مػػػف المسػػػتحيؿح عميػػػو فقػػػد االلكترونيػػػة لمحتػػػو  المعمومػػػات المػػػارة مػػػف خبلليػػػـح  ػػػرب مػػػف المسػػػتحيؿح عميػػػو فقػػػد 
اكتفػت  سػـ مػػف  ػرارات المحػػاكـ  وجػوب عمػػؿ ر ا ػة انتقازيػػة مػف و ػػت آلخػر لمم ػػموف اكتفػت  سػـ مػػف  ػرارات المحػػاكـ  وجػوب عمػػؿ ر ا ػة انتقازيػػة مػف و ػػت آلخػر لمم ػػموف 

ع ػػػر ،ػػػ كة االنترنػػػت والسػػػ ب فػػػي ذلػػػؾ ىػػػو السػػػرعة الفازقػػػةم ألنتقػػػاؿ ع ػػػر ،ػػػ كة االنترنػػػت والسػػػ ب فػػػي ذلػػػؾ ىػػػو السػػػرعة الفازقػػػةم ألنتقػػػاؿ   االلكترونػػػي المػػػارااللكترونػػػي المػػػار

                                                           

مدددا م صددد  لدددم ا ااووددد م اايددد هَهْ امرنددداّ  دددار ع ا هرمهددد ا   ددد  رو دددَ    دددِ اامَمددد  مدددا م صددد  لدددم ا ااووددد م اايددد هَهْ امرنددداّ  دددار ع ا هرمهددد ا   ددد  رو دددَ    دددِ اامَمددد  ( اح( اح1))

www.web2.aubuedu.com  71177117//1111//77: : ت  ٓخ اازٓ  ةت  ٓخ اازٓ  ة   . . 
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المعمومػػات ع رىػػاح ممػػا يسػػتحيؿ معيػػا و ػػم المعمومػػات تحػػت المرا  ػػة  غيػػة الحصػػوؿ المعمومػػات ع رىػػاح ممػػا يسػػتحيؿ معيػػا و ػػم المعمومػػات تحػػت المرا  ػػة  غيػػة الحصػػوؿ 
 عمييا . عمييا . 

وفي  رار آخر لممحكمة العميا االمريكية حػوؿ م،ػروعية التفتػيش اإلداري لمطم ػة وفي  رار آخر لممحكمة العميا االمريكية حػوؿ م،ػروعية التفتػيش اإلداري لمطم ػة   
ي يمنػػػم الم،ػػػروعية لقػػػرار  تفتػػػيش ي يمنػػػم الم،ػػػروعية لقػػػرار  تفتػػػيش جػػػا  فيػػػو )ال ػػػد مػػػف تقػػػديـ سػػػ ب معقػػػوؿ لم،ػػػؾ الػػػذجػػػا  فيػػػو )ال ػػػد مػػػف تقػػػديـ سػػػ ب معقػػػوؿ لم،ػػػؾ الػػػذ

الطم ة(ح وفي  رار آخر لممحكمة نفسيا جا  فيو )ال د مف تحقػؽ سػ ب معقػوؿ ومنطقػي الطم ة(ح وفي  رار آخر لممحكمة نفسيا جا  فيو )ال د مف تحقػؽ سػ ب معقػوؿ ومنطقػي 
 . .   ((7))ي رر  ياـ اإلدارة  تفتيش حقي ة طال ة الدراسة االعدادية( ي رر  ياـ اإلدارة  تفتيش حقي ة طال ة الدراسة االعدادية( 

ومما س ؽ نبلحظ عمو القراريف اف الس ب يذكر في صمب القرار وذلؾ لمحيمولػة ومما س ؽ نبلحظ عمو القراريف اف الس ب يذكر في صمب القرار وذلؾ لمحيمولػة   
صػػية االفػػراد  حجػػة التفتػػيش اإلداريم ألف ذكػػر السػػ ب ىػػو مػػف صػػية االفػػراد  حجػػة التفتػػيش اإلداريم ألف ذكػػر السػػ ب ىػػو مػػف دوف انتيػػاؾ حػػؽ خصو دوف انتيػػاؾ حػػؽ خصو 
نػػػو يقطػػػم دا ػػػر ال،ػػػؾ ويسػػػاعد عمػػػو مواجيػػػة المػػػراد تفتي،ػػػو نػػػو يقطػػػم دا ػػػر ال،ػػػؾ ويسػػػاعد عمػػػو مواجيػػػة المػػػراد تفتي،ػػػو وألوأل  ممعناصػػػر القػػػرار اإلداريعناصػػػر القػػػرار اإلداري

  حقيقة االمر .  حقيقة االمر . 

ح ح 79917991و د اعترفت المحكمة العميا  جواز اجرا  حمبلت التفتيش الموسعة عػاـ و د اعترفت المحكمة العميا  جواز اجرا  حمبلت التفتيش الموسعة عػاـ   
نيسػػي اؿ( اف لػػئلدارة م ا،ػػرة التفتػػيش نيسػػي اؿ( اف لػػئلدارة م ا،ػػرة التفتػػيش حينمػػا ا ترحػػت فػػي   ػػية )كامػػارا  ػػد محكمػػة مو حينمػػا ا ترحػػت فػػي   ػػية )كامػػارا  ػػد محكمػػة مو 

اإلداري الروتيني لممنػازؿ لم حػث فػي خرو ػات  ػانوف االركػاف مػف دوف حاجػة إلػو ا ػدا  اإلداري الروتيني لممنػازؿ لم حػث فػي خرو ػات  ػانوف االركػاف مػف دوف حاجػة إلػو ا ػدا  
ح مػػم العمػػـ اف المحكمػػة سػػ ؽ واف رف ػػت دعػػو  ا امتيػػا اإلدارة لتغػػريـ ح مػػم العمػػـ اف المحكمػػة سػػ ؽ واف رف ػػت دعػػو  ا امتيػػا اإلدارة لتغػػريـ ((0))سػػ ب معقػػوؿ سػػ ب معقػػوؿ 

و كػاف و كػاف سكاف احد  ال نايات لقياميـ  منػم مفػتش الصػحة مػف الػدخوؿ عمػو الػرغـ مػف انػسكاف احد  ال نايات لقياميـ  منػم مفػتش الصػحة مػف الػدخوؿ عمػو الػرغـ مػف انػ
 لديو س  ا  لم،ؾ في انو كاف لديو مصدر  مؽ عمو الصحة العامة . لديو س  ا  لم،ؾ في انو كاف لديو مصدر  مؽ عمو الصحة العامة . 

و د كانت   ية )كامارا( اوؿ تحدي تواجيو المحكمػة العميػا فيمػا يتعمػؽ  انتيػاؾ و د كانت   ية )كامارا( اوؿ تحدي تواجيو المحكمػة العميػا فيمػا يتعمػؽ  انتيػاؾ   
وكمػػػا سػػػن يف الحقػػػا ح فػػػلف المحكمػػػة الغػػػػت وكمػػػا سػػػن يف الحقػػػا ح فػػػلف المحكمػػػة الغػػػػت (ح (ح 3))التفتػػػيش اإلداري لمتعػػػديؿ الرا ػػػم لمدسػػػتورالتفتػػػيش اإلداري لمتعػػػديؿ الرا ػػػم لمدسػػػتور

                                                           

آف  مٓوض ٓك  مٓم سا اارفرٔش اإلدا ّ د اصة لْ ضم ه ع اارفرٔش ٍلي ً ا رعآل ااما   ا اصرَ  آف  مٓوض ٓك  مٓم سا اارفرٔش اإلدا ّ د اصة لْ ضم ه ع اارفرٔش ٍلي ً ا رعآل ااما   ا اصرَ  ( ( 1))

ا تمجمدة حود م ر مدا اائضدْا ا تمجمدة حود م ر مدا اائضدْا 71177117ٓد ا اايد ًمةا ٓد ا اايد ًمةا ا ااممكز ااعم دْ ا و دم ٍاارَ ا ااممكز ااعم دْ ا و دم ٍاارَ 11ا رمٓكْا ظا رمٓكْا ظ

 . .   1111صص

 . .   2727ض  ق هفضيا صض  ق هفضيا صاااامنا  منا  اااا  ((7))

)  ٓورٌدك حدق ااود س لدْ أم ٓكَهدَا )  ٓورٌدك حدق ااود س لدْ أم ٓكَهدَا     ِ أم  ِ أم  17111711( ٓوص اارعآل ااما   ا اصرَ  األرمٓكْ اضوة ( ٓوص اارعآل ااما   ا اصرَ  األرمٓكْ اضوة 3))

فضٌ  ٍرو  اٌ  ٍأٍ امٌ  ٍررع ي تٌ  ضا  م ٔد ع اارفردٔش أٍ ااطداتٔ عا ٍ  تندا  فضٌ  ٍرو  اٌ  ٍأٍ امٌ  ٍررع ي تٌ  ضا  م ٔد ع اارفردٔش أٍ ااطداتٔ عا ٍ  تندا    ِ أه  ِ أه  آرؤنآرؤن

أّ أٍارم  إجماء  م ٔد ع اارفردٔش أٍ ااطداتٔ ع ب   ود ًء   دِ صدا، ردمجها ٓا مدي أداء مضد  أٍ أّ أٍارم  إجماء  م ٔد ع اارفردٔش أٍ ااطداتٔ ع ب   ود ًء   دِ صدا، ردمجها ٓا مدي أداء مضد  أٍ 

  ==بمددما   صددمْا ٍٓنددف   ددِ ٍجددي ااننددَص اامكدد م ااَاجدد، تفرٔ ددي ٍاأل ددن ص ااَاجدد،بمددما   صددمْا ٍٓنددف   ددِ ٍجددي ااننددَص اامكدد م ااَاجدد، تفرٔ ددي ٍاأل ددن ص ااَاجدد،



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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اإلدارة لػـ تستحصػؿ اذنػا    ػازيا   ػذلؾ   ػؿ اجػرا  اإلدارة لػـ تستحصػؿ اذنػا    ػازيا   ػذلؾ   ػؿ اجػرا   رنامي التفتيش اإلداري لممنػازؿم ألف  رنامي التفتيش اإلداري لممنػازؿم ألف 
التفتيشح ومم ذلؾ فلف المحكمة اكدت  قرارىا ذاؾ اف ىذا التفتيش سيكوف م،ػروعا  فػي التفتيشح ومم ذلؾ فلف المحكمة اكدت  قرارىا ذاؾ اف ىذا التفتيش سيكوف م،ػروعا  فػي 

 . .   ((7))حاؿ استيفا  ،رط االذف الق ازي المس ؽحاؿ استيفا  ،رط االذف الق ازي المس ؽ

و ػػػد جػػػا  فػػػي حيثيػػػات الحكػػػـ )اف السػػػ ب المعقػػػوؿ الستصػػػدار االذف الق ػػػازي و ػػػد جػػػا  فػػػي حيثيػػػات الحكػػػـ )اف السػػػ ب المعقػػػوؿ الستصػػػدار االذف الق ػػػازي   
فئلجػػػػرا  التفتػػػػيش فػػػػي سػػػػكف خػػػػاص يجػػػػب تحقيػػػػؽ المعػػػػايير فئلجػػػػرا  التفتػػػػيش فػػػػي سػػػػكف خػػػػاص يجػػػػب تحقيػػػػؽ المعػػػػايير    حيػػػػث اف يكػػػػوف متػػػػوافرا ح حيػػػػث اف يكػػػػوف متػػػػوافرا ح

 المنطقية سوا  أكانت تمؾ المعايير ت،ريعية اـ إدارية( . المنطقية سوا  أكانت تمؾ المعايير ت،ريعية اـ إدارية( . 

و د كانت عمميات تفتيش المنػازؿ فػي   ػية السػكف المػذكورة اعػبله ال تػتـ عمػو و د كانت عمميات تفتيش المنػازؿ فػي   ػية السػكف المػذكورة اعػبله ال تػتـ عمػو   
أساس س ب معيف  الػذاتح يػؤدي إلػو االعتقػاد  ػ فل منػزؿ مػا  ػد خػالؼ أو انتيػؾ  ػانوف أساس س ب معيف  الػذاتح يػؤدي إلػو االعتقػاد  ػ فل منػزؿ مػا  ػد خػالؼ أو انتيػؾ  ػانوف 

 ػػػؿ كػػػاف مػػػوظفي اإلدارة ينفػػػذوف خطػػػة عامػػػة لتفتػػػيش كػػػؿ المنػػػازؿ فػػػي منطقػػػة  ػػػؿ كػػػاف مػػػوظفي اإلدارة ينفػػػذوف خطػػػة عامػػػة لتفتػػػيش كػػػؿ المنػػػازؿ فػػػي منطقػػػة   االسػػػكافاالسػػػكاف
جغرافيػػػة معينػػػةح عمػػػو الػػػرغـ مػػػف ادراؾ اإلدارة تمامػػػا  اف الكثيػػػر أو ر مػػػا اغمػػػب المنػػػازؿ جغرافيػػػة معينػػػةح عمػػػو الػػػرغـ مػػػف ادراؾ اإلدارة تمامػػػا  اف الكثيػػػر أو ر مػػػا اغمػػػب المنػػػازؿ 
فل مثػػؿ ىػػذا التفتػػيش سػػوؼ ي ثقػػؿ عمػػو الكثيػػر  فل مثػػؿ ىػػذا التفتػػيش سػػوؼ ي ثقػػؿ عمػػو الكثيػػر تكػػوف متفقػػة مػػم أحكػػاـ  ػػانوف االسػػكافح واا تكػػوف متفقػػة مػػم أحكػػاـ  ػػانوف االسػػكافح واا

 فعؿ يجعميـ مو م ، ية في ارتكا يـ مخالفة . فعؿ يجعميـ مو م ، ية في ارتكا يـ مخالفة .   مف مالكي المنازؿ ممف لـ يقترفوا ايمف مالكي المنازؿ ممف لـ يقترفوا اي

ونعتقد انػو لػو تػـ اسػتيفا  متطم ػات السػ ب المعقػوؿ التػي و ػعيا التعػديؿ الرا ػم ونعتقد انػو لػو تػـ اسػتيفا  متطم ػات السػ ب المعقػوؿ التػي و ػعيا التعػديؿ الرا ػم   
لمدستور لما امكف القوؿ   ف اي عممية تفتيش ت عػد  مثا ػة انتيػاؾ لمتعػديؿ الرا ػمح إالأ أف لمدستور لما امكف القوؿ   ف اي عممية تفتيش ت عػد  مثا ػة انتيػاؾ لمتعػديؿ الرا ػمح إالأ أف 

ض و ،ػػػػدة حمػػػػبلت التفتػػػػيش ض و ،ػػػػدة حمػػػػبلت التفتػػػػيش المحكمػػػػة العميػػػػا ان،ػػػػ ت اسػػػػتثنا   خطيػػػػرا   ػػػػدال  مػػػػف اف تػػػػرفالمحكمػػػػة العميػػػػا ان،ػػػػ ت اسػػػػتثنا   خطيػػػػرا   ػػػػدال  مػػػػف اف تػػػػرف
 الموسلعة . الموسلعة . 

و ل رارىػػػا إمكػػػاف تمريػػػر محػػػبلت التفتػػػيش الموسػػػعة لممنػػػازؿح فلنيػػػا أكػػػدت اىميػػػة و ل رارىػػػا إمكػػػاف تمريػػػر محػػػبلت التفتػػػيش الموسػػػعة لممنػػػازؿح فلنيػػػا أكػػػدت اىميػػػة   
المصمحة العامة التي ترغػب اإلدارة  حمايتيػاح والمتمثمػة  حمايػة الصػحة العامػة فػي ىػذا المصمحة العامة التي ترغػب اإلدارة  حمايتيػاح والمتمثمػة  حمايػة الصػحة العامػة فػي ىػذا 

 . .   ((0))الغرضح في  و  الت كد مف اف جميم المنازؿ متفقة مم القانوف الغرضح في  و  الت كد مف اف جميم المنازؿ متفقة مم القانوف 

                                                                                                                                                      

ا ااممكدز اايدَرْ ا ااممكدز اايدَرْ 77أٍ األ ٔ ء ااَاج، ضاتٌ (ا ٓووم: دص تٔم ااع ا ا اامج دا األٍ،ا ظأٍ األ ٔ ء ااَاج، ضاتٌ (ا ٓووم: دص تٔم ااع ا ا اامج دا األٍ،ا ظ  ضاتٌ ضاتٌ ==

 . .   3333  –  3232ا صا ص71177117ار هْ لٌمْا ااي ًمةا ار هْ لٌمْا ااي ًمةا ا رمجمةا تمجمة ا رمجمةا تمجمة 

((1))  See Camara 387ا ا U. S. at 538 – 39  

 . . 2727ا صا صهيالً  ن آف  مٓوض ٓك  مٓم سا رنا  ص  قا تمجمة حو م ر ما اائضْا رنا  ص  قهيالً  ن آف  مٓوض ٓك  مٓم سا رنا  ص  قا تمجمة حو م ر ما اائضْا رنا  ص  ق  

  ((2)) See Camara 387ا ا U. S. at 537 .  

 ..2323ا صا صائضْا رنا  ص  قائضْا رنا  ص  قهيالً  ن آف  مٓوض ٓك  مٓم سا رنا  ص  قا تمجمة حو م ر ما اهيالً  ن آف  مٓوض ٓك  مٓم سا رنا  ص  قا تمجمة حو م ر ما ا  



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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قػػدـ نبلحػػظ عمػػو ىػػذا القػػرار اف المحكمػػة اسػػتندت إلػػو مػػا ورد فػػي صػػمب قػػدـ نبلحػػظ عمػػو ىػػذا القػػرار اف المحكمػػة اسػػتندت إلػػو مػػا ورد فػػي صػػمب وممػػا توممػػا ت  
التعػػديؿ الرا ػػػم مػػػف الدسػػػتور االمريكػػػي مػػػف انػػو ال يصػػػدر التفتػػػيش اال  نػػػا   عمػػػو سػػػ ب التعػػديؿ الرا ػػػم مػػػف الدسػػػتور االمريكػػػي مػػػف انػػو ال يصػػػدر التفتػػػيش اال  نػػػا   عمػػػو سػػػ ب 
مرجح يعني تغميب المصػمحة العامػة عمػو المصػمحة الفرديػة فمكػي تحػيط المحكمػة عممػا  مرجح يعني تغميب المصػمحة العامػة عمػو المصػمحة الفرديػة فمكػي تحػيط المحكمػة عممػا  

تػيش مسػكف معػيف أو محػدد  الػذات  ػؿ تػيش مسػكف معػيف أو محػدد  الػذات  ػؿ  سبلمة كافة المسػاكف صػحيا  فلنيػا لػـ تكتػؼ   تف سبلمة كافة المسػاكف صػحيا  فلنيػا لػـ تكتػؼ   تف
انيا لما تمتمكو مف سمطات واسعة توسعت في منطوؽ النص وىو الس ب المرجحح فيي انيا لما تمتمكو مف سمطات واسعة توسعت في منطوؽ النص وىو الس ب المرجحح فيي 
 ػػػد رجحػػػت المصػػػمحة العامػػػة عمػػػو المصػػػمحة الخاصػػػة لمػػػا تمتمكػػػو مػػػف سػػػمطة تقديريػػػة  ػػػد رجحػػػت المصػػػمحة العامػػػة عمػػػو المصػػػمحة الخاصػػػة لمػػػا تمتمكػػػو مػػػف سػػػمطة تقديريػػػة 
تمكنيػػػػػا مػػػػػف توسػػػػػيم عمميػػػػػات التفتػػػػػيشح ويعػػػػػد ىػػػػػذا االجػػػػػرا  غيػػػػػر مػػػػػاس  ػػػػػالحؽ فػػػػػي تمكنيػػػػػا مػػػػػف توسػػػػػيم عمميػػػػػات التفتػػػػػيشح ويعػػػػػد ىػػػػػذا االجػػػػػرا  غيػػػػػر مػػػػػاس  ػػػػػالحؽ فػػػػػي 

حة العامة احد عناصر ال  ط اإلداري التي تسعو الييا سمطات حة العامة احد عناصر ال  ط اإلداري التي تسعو الييا سمطات الخصوصية كوف الصالخصوصية كوف الص
 كؿ دولة عمو ت مينو  مجتمعاتيا . كؿ دولة عمو ت مينو  مجتمعاتيا . 

 تطبيقات القضاء الدستوري الفرنسي لضمان الحق في الخصوصية: الفرع الثاني

لقػػػػد اعتػػػػرؼ الق ػػػػا  الدسػػػػتوري الفرنسػػػػي فػػػػي العديػػػػد مػػػػف أحكامػػػػو  ػػػػالحؽ فػػػػي لقػػػػد اعتػػػػرؼ الق ػػػػا  الدسػػػػتوري الفرنسػػػػي فػػػػي العديػػػػد مػػػػف أحكامػػػػو  ػػػػالحؽ فػػػػي   
 آلتي: آلتي: الخصوصية وسنتطرؽ الييا عمو النحو االخصوصية وسنتطرؽ الييا عمو النحو ا

ألوؿ مػػرة ألوؿ مػػرة   71017101تيػػاؾ الحػػؽ فػػي الخصوصػػية سػػنة تيػػاؾ الحػػؽ فػػي الخصوصػػية سػػنة انانإلػػو إلػػو   لقػػد تمػػت اال،ػػارةلقػػد تمػػت اال،ػػارة: : اوال  اوال  
فػػي   ػػية الممثمػػة ال،ػػييرة )را،ػػيؿ( وىػػي تػػتمخص فػػي  يػػاـ أحػػد رجػػاؿ االعػػبلـ  التقػػاط فػػي   ػػية الممثمػػة ال،ػػييرة )را،ػػيؿ( وىػػي تػػتمخص فػػي  يػػاـ أحػػد رجػػاؿ االعػػبلـ  التقػػاط 
صورة فوتغرافية لمممثمة الم،يورة  عد وفاتياح وىي مسجاة عمػو فػراش المػوت   ػؿ القيػاـ صورة فوتغرافية لمممثمة الم،يورة  عد وفاتياح وىي مسجاة عمػو فػراش المػوت   ػؿ القيػاـ 

فػي الصػحؼح وعمػو أثػر ذلػؾ  امػت اسػرة الممثمػة )را،ػيؿ( فػي الصػحؼح وعمػو أثػر ذلػؾ  امػت اسػرة الممثمػة )را،ػيؿ(  دفنياح ون،رت ىػذه الصػورة  دفنياح ون،رت ىػذه الصػورة 
 رفػػػم دعػػػو    ػػػازية  ػػػد الصػػػحؼ لمػػػا اصػػػا يا مػػػف  ػػػرر جػػػرا  ن،ػػػر تمػػػؾ الصػػػورةح  رفػػػم دعػػػو    ػػػازية  ػػػد الصػػػحؼ لمػػػا اصػػػا يا مػػػف  ػػػرر جػػػرا  ن،ػػػر تمػػػؾ الصػػػورةح 
ف صدرت المحكمة حكما  لصالح اسرتيا   ف ليذه الممثمة الحؽ في الحياة الخاصػةح واف ف صدرت المحكمة حكما  لصالح اسرتيا   ف ليذه الممثمة الحؽ في الحياة الخاصػةح واف 

اسػرتيا عمػو التقػاط اسػرتيا عمػو التقػاط ىػذا الحػؽ ال يق ػؿ المنا ،ػة وىػو يمػـز موافقػة المتوفػاة   ػؿ موتيػا أو ىػذا الحػؽ ال يق ػؿ المنا ،ػة وىػو يمػـز موافقػة المتوفػاة   ػؿ موتيػا أو 
 . .   ((7))الصورة ليا وعمو الن،ر ميما كانت ،يرتيا الصورة ليا وعمو الن،ر ميما كانت ،يرتيا 

ىذا األمر يقودنا إلو القوؿ اف الحؽ في الخصوصػية ينتقػؿ إلػو الورثػة  صػفتيـ ىذا األمر يقودنا إلو القوؿ اف الحؽ في الخصوصػية ينتقػؿ إلػو الورثػة  صػفتيـ   
ال،خصية وليس كحؽ مػف حقػوؽ الميػراثم ألف ن،ػر ىكػذا صػور يمػس الحيػاة الخاصػة ال،خصية وليس كحؽ مػف حقػوؽ الميػراثم ألف ن،ػر ىكػذا صػور يمػس الحيػاة الخاصػة 

                                                           

( هيددالً  ددن د. ر مددَد  اددا ااددمحمن ر مدداا هتدد ا اا ددق لددْ اا ٔدد ة اان  ددة أٍ ااننَ ددٔةا دا  ( هيددالً  ددن د. ر مددَد  اددا ااددمحمن ر مدداا هتدد ا اا ددق لددْ اا ٔدد ة اان  ددة أٍ ااننَ ددٔةا دا  1))

 ..  1111ا صا ص11121112ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا 



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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تو ال،خصػػية لمقا ػػاة مػػف تو ال،خصػػية لمقا ػػاة مػػف لؤلسػػرةح ومػػف حػػؽ اي فػػرد  حكػػـ القػػانوف ا امػػة الػػدعو   صػػفلؤلسػػرةح ومػػف حػػؽ اي فػػرد  حكػػـ القػػانوف ا امػػة الػػدعو   صػػف
 يتس ب  انتياؾ حرمات الموتو . يتس ب  انتياؾ حرمات الموتو . 

أكد الق ا  الدستوري الفرنسي عمو احترامو لحرمة الحياة الخاصػة وصػوف أكد الق ا  الدستوري الفرنسي عمو احترامو لحرمة الحياة الخاصػة وصػوف : : ثانيا  ثانيا  
الحريػػػات الفرديػػػػة فػػػػي عػػػػدة  ػػػػرارات لممجمػػػس الدسػػػػتوري الفرنسػػػػيح فقػػػػد اصػػػػدر المجمػػػػس الحريػػػات الفرديػػػػة فػػػػي عػػػػدة  ػػػػرارات لممجمػػػس الدسػػػػتوري الفرنسػػػػيح فقػػػػد اصػػػػدر المجمػػػػس 

 ف ىنػػػاؾ مسػػػاس  ف ىنػػػاؾ مسػػػاس الدسػػػتوري الفرنسػػػي حكمػػػا  يتعمػػػؽ  تفتػػػيش السػػػيارات اذ اكػػػد المجمػػػس  ػػػالدسػػػتوري الفرنسػػػي حكمػػػا  يتعمػػػؽ  تفتػػػيش السػػػيارات اذ اكػػػد المجمػػػس  ػػػ
 الحرية الفردية  س ب المد  والعمومية وعدـ التحديد لمصبلحيات الممنوحة لم،رطة فػي  الحرية الفردية  س ب المد  والعمومية وعدـ التحديد لمصبلحيات الممنوحة لم،رطة فػي 

 . .   ((7))ىذا الصدد ىذا الصدد 

فكما اسمفنا سا قا  فػلف حرمػة السػيارة كحرمػة المسػكفح والمقصػود ط عػا  السػيارات فكما اسمفنا سا قا  فػلف حرمػة السػيارة كحرمػة المسػكفح والمقصػود ط عػا  السػيارات   
أو أو الخاصػػة كونيػػا تمثػػؿ مسػػتودعا  السػػرار مالكيػػا واف تفتي،ػػيا مػػف دوف مسػػوغ  ػػانوني الخاصػػة كونيػػا تمثػػؿ مسػػتودعا  السػػرار مالكيػػا واف تفتي،ػػيا مػػف دوف مسػػوغ  ػػانوني 

  ػػػازي مسػػػ ب ي عػػػد انتياكػػػا  يمػػػس الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية اليقػػػؿ خطػػػورة عػػػف انتيػػػاؾ   ػػػازي مسػػػ ب ي عػػػد انتياكػػػا  يمػػػس الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية اليقػػػؿ خطػػػورة عػػػف انتيػػػاؾ 
 المساكف . المساكف . 

او ػػح المجمػػس الدسػػتوري الفرنسػػي ال،ػػروط التػػي كػػاف يسػػتوجب و ػػػعيا او ػػح المجمػػس الدسػػتوري الفرنسػػي ال،ػػروط التػػي كػػاف يسػػتوجب و ػػػعيا : : ثالثػػا  ثالثػػا  
حتو تكوف الصبلحية المخولة لرجػاؿ ال،ػرطة صػحيحة ومق ولػة وم،ػروعةح عمػو سػ يؿ حتو تكوف الصبلحية المخولة لرجػاؿ ال،ػرطة صػحيحة ومق ولػة وم،ػروعةح عمػو سػ يؿ 

ثنازية أو يقيد حاالت المساس  انتياؾ النظػاـ ثنازية أو يقيد حاالت المساس  انتياؾ النظػاـ المثاؿ و م تحديد  انوني لمسمطات االستالمثاؿ و م تحديد  انوني لمسمطات االست
  العاـ أو و وع جريمةح وىذه الظروؼ ىي التي يمكف اف تجيػز اتخػاذ اجػرا  عػاـ فحسػبالعاـ أو و وع جريمةح وىذه الظروؼ ىي التي يمكف اف تجيػز اتخػاذ اجػرا  عػاـ فحسػب

يكػػػوف محػػػددا  مػػػف حيػػػث المػػػدة التػػػي يمكػػػف اف يط ػػػؽ مػػػف خبلليػػػاح كمػػػا  ػػػرر يكػػػوف محػػػددا  مػػػف حيػػػث المػػػدة التػػػي يمكػػػف اف يط ػػػؽ مػػػف خبلليػػػاح كمػػػا  ػػػرر   عمػػػو أفعمػػػو أف
ال كػاف   –المجمس الدستوري اف التفتيش ال ري ي يجب االل يػؤدي إلػو اف،ػا  األسػرار المجمس الدستوري اف التفتيش ال ري ي يجب االل يػؤدي إلػو اف،ػا  األسػرار  ال كػاف واا واا

 . . ((0))ميددا  لحؽ األمف وسرية الحؽ في الخصوصية ومنيا حرمة المساكفميددا  لحؽ األمف وسرية الحؽ في الخصوصية ومنيا حرمة المساكف

يت ح مف ذلؾ اف ج اية ال رازب تتطمب احيانػا  المعاينػة أو  يػاـ لجػاف التقػدير يت ح مف ذلؾ اف ج اية ال رازب تتطمب احيانػا  المعاينػة أو  يػاـ لجػاف التقػدير   
 المسػح لتث يػت وا ػم حػػاؿ العقػار المػراد تقػدير ال ػػري ة عميػوح اف ىػذه االجػرا ات يمكػػف  المسػح لتث يػت وا ػم حػػاؿ العقػار المػراد تقػدير ال ػػري ة عميػوح اف ىػذه االجػرا ات يمكػػف 

 كنيـح لكؿ ذلؾ يجب افكنيـح لكؿ ذلؾ يجب افراد وانتياؾ حرمات مساراد وانتياؾ حرمات مساخصوصية األفخصوصية األف  تياؾتياؾانانإلو إلو   اف تؤدياف تؤدي

                                                           

( هيالً د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا ضدم ه ع ااننَ دٔة لدْ ا هرمهد ا دا  ااج رعدة ااجآداةا اإلصدكوا ٓةا ( هيالً د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا ضدم ه ع ااننَ دٔة لدْ ا هرمهد ا دا  ااج رعدة ااجآداةا اإلصدكوا ٓةا 1))

 ..  311311ا صا ص71177117

 ..  311311أا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا صأا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا ص( د. ٍ( د. 7ٍ))



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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 تتـ وفؽ ال وا ط وال مانات البلزمة . تتـ وفؽ ال وا ط وال مانات البلزمة . 

وفػػػي حكػػػـ آخػػر حػػػديث ذىػػػب المجمػػػس الدسػػتوري الفرنسػػػي  عػػػدـ دسػػػتورية وفػػػي حكػػػـ آخػػر حػػػديث ذىػػػب المجمػػػس الدسػػتوري الفرنسػػػي  عػػػدـ دسػػػتورية : : را عػػا  را عػػا  
 خصػػوص تعزيػػز مكافحػػة الجماعػػات  خصػػوص تعزيػػز مكافحػػة الجماعػػات   02720272( لسػػنة ( لسػػنة 027027( مػػف  ػػانوف ر ػػـ )( مػػف  ػػانوف ر ػػـ )00المػػادة )المػػادة )

عامػػػةح إذ  ػػػرر المجمػػػس الدسػػػتوري  عػػػدـ عامػػػةح إذ  ػػػرر المجمػػػس الدسػػػتوري  عػػػدـ المسػػػمحة وحمايػػػة األفػػػراد والمكمفػػػيف  الخدمػػػة الالمسػػػمحة وحمايػػػة األفػػػراد والمكمفػػػيف  الخدمػػػة ال
دستورية المادة آنفا  مف القانوف السا ؽ الذكر كونيا تػنص عمػو السػماح لم،ػرطة والػدرؾ دستورية المادة آنفا  مف القانوف السا ؽ الذكر كونيا تػنص عمػو السػماح لم،ػرطة والػدرؾ 
و،ػػرطة ال مديػػة الفرنسػػية  المرا  ػػػة  التقػػاط صػػور لؤل،ػػخاص عػػػف طريػػؽ تث يػػت انظمػػػة و،ػػرطة ال مديػػة الفرنسػػية  المرا  ػػػة  التقػػاط صػػور لؤل،ػػخاص عػػػف طريػػؽ تث يػػت انظمػػػة 

وصػػية وصػػية تصػػوير الفيػػديو لمم ػػاني السػػكنية دوف تقػػديـ ال ػػمانات الكافيػػة لحمايػػة حػػؽ خصتصػػوير الفيػػديو لمم ػػاني السػػكنية دوف تقػػديـ ال ػػمانات الكافيػػة لحمايػػة حػػؽ خص
السػػاكنيف  تمػػػؾ الم ػػػاني أو اال،ػػػخاص المػػػارة مػػف حػػػوؿ تمػػػؾ الم ػػػانيح وذلػػػؾ لمخالفاتيػػػا السػػاكنيف  تمػػػؾ الم ػػػاني أو اال،ػػػخاص المػػػارة مػػف حػػػوؿ تمػػػؾ الم ػػػانيح وذلػػػؾ لمخالفاتيػػػا 

( مػػػف الدسػػػتور الفرنسػػػي التػػػي تػػػنص عمػػػو تػػػوفير ال ػػػمانات األساسػػػية ( مػػػف الدسػػػتور الفرنسػػػي التػػػي تػػػنص عمػػػو تػػػوفير ال ػػػمانات األساسػػػية 3030المػػػادة ر ػػػـ )المػػػادة ر ػػػـ )
( مػػػف االعػػػبلف ( مػػػف االعػػػبلف 00لحمايػػػة الحريػػػات العامػػػة لممػػػواطنيفح كمػػػا تتعػػػارض مػػػم المػػػادة ر ػػػـ )لحمايػػػة الحريػػػات العامػػػة لممػػػواطنيفح كمػػػا تتعػػػارض مػػػم المػػػادة ر ػػػـ )

ا  في إعبلف الثورة الفرنسية مف عدأ احتراـ الحػؽ فػي ا  في إعبلف الثورة الفرنسية مف عدأ احتراـ الحػؽ فػي العالمي لحقوؽ اإلنساف ومم ما جالعالمي لحقوؽ اإلنساف ومم ما ج
 . .   ((7))الخصوصية التي ىي مف الحقوؽ الدستورية الفرنسية الخصوصية التي ىي مف الحقوؽ الدستورية الفرنسية 

يت ػػح مػػف ىػػذا القػػرار اف نصػػب الكػػاميرات لغػػرض المرا  ػػة ىػػي حالػػة ح ػػارية يت ػػح مػػف ىػػذا القػػرار اف نصػػب الكػػاميرات لغػػرض المرا  ػػة ىػػي حالػػة ح ػػارية   
حفاظا  عمػو حيػاة األ،ػخاص وحرمػاتيـ واحػواليـ ومسػاكنيـ لكػف ،ػرط األخػذ   ػمانات حفاظا  عمػو حيػاة األ،ػخاص وحرمػاتيـ واحػواليـ ومسػاكنيـ لكػف ،ػرط األخػذ   ػمانات 

حػػػػؽ خصوصػػػػية الػػػػدور السػػػػكنية القري ػػػػة سػػػػوا  الجػػػػار الجنػػػػب أـ الجػػػػار حػػػػؽ خصوصػػػػية الػػػػدور السػػػػكنية القري ػػػػة سػػػػوا  الجػػػػار الجنػػػػب أـ الجػػػػار كافيػػػػة لحمايػػػػة كافيػػػػة لحمايػػػػة 
 الخمؼح ف بل  عف اال،خاص المارة مف حػوؿ الم ػانيح ولػد   ياسػو مػم مػا يجػري فػي  الخمؼح ف بل  عف اال،خاص المارة مف حػوؿ الم ػانيح ولػد   ياسػو مػم مػا يجػري فػي 

  النتيػػػػاؾالنتيػػػػاؾوا عنػػػػا يت ػػػػح عػػػػدـ مراعػػػػاة ايػػػػة ،ػػػػروط أو  ػػػػمانات لمغيػػػػر ممػػػػا يعر ػػػػيـم وا عنػػػػا يت ػػػػح عػػػػدـ مراعػػػػاة ايػػػػة ،ػػػػروط أو  ػػػػمانات لمغيػػػػر ممػػػػا يعر ػػػػيـم 
 خصوصياتيـ . خصوصياتيـ . 

داريػػة واالمنيػػة  حصػػر موافقػػة داريػػة واالمنيػػة  حصػػر موافقػػة اف ىػػذا األمػػر يتطمػػب  يػػاـ السػػمطات المختصػػة اإلاف ىػػذا األمػػر يتطمػػب  يػػاـ السػػمطات المختصػػة اإل  
نصػػب الكػػاميرات فػػي الػػدور والمحػػبلت مػػف   ميػػا وفػػؽ ،ػػروط و ػػوا ط و ػػمانات  ػػاإل نصػػب الكػػاميرات فػػي الػػدور والمحػػبلت مػػف   ميػػا وفػػؽ ،ػػروط و ػػوا ط و ػػمانات  ػػاإل 
تسػػ ب انتياكػػا  لحرمػػات األفػػراد ومنيػػا الحػػؽ فػػي خصوصػػية المسػػكف والمػػارة والػػذي ىػػو تسػػ ب انتياكػػا  لحرمػػات األفػػراد ومنيػػا الحػػؽ فػػي خصوصػػية المسػػكف والمػػارة والػػذي ىػػو 
اكثػػػر عر ػػػة لبلنتيػػػاؾ   خػػػذ التعيػػػدات البلزمػػػة عنػػػد نصػػػب ىػػػذه الكػػػاميرات أالل تطػػػاؿ اكثػػػر عر ػػػة لبلنتيػػػاؾ   خػػػذ التعيػػػدات البلزمػػػة عنػػػد نصػػػب ىػػػذه الكػػػاميرات أالل تطػػػاؿ 
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السيما حدازؽ الدور والممرات المتروكة مف الػدار كونيػا جػز ا  مػف حرمػة السيما حدازؽ الدور والممرات المتروكة مف الػدار كونيػا جػز ا  مػف حرمػة   مساكف الغيرحمساكف الغيرح
 المسكف . المسكف . 

 عدـ دستورية  عض المواد والفقػرات الػواردة  عدـ دستورية  عض المواد والفقػرات الػواردة   02200220//33//00وكذلؾ  راره في وكذلؾ  راره في : : خامسا  خامسا  
فػػي  ػػانوف  ػػماف العدالػػة مػػم التطػػورات الجرميػػةح و ػػد نػػص ىػػذا القػػانوف عمػػو اجػػرا ات فػػي  ػػانوف  ػػماف العدالػػة مػػم التطػػورات الجرميػػةح و ػػد نػػص ىػػذا القػػانوف عمػػو اجػػرا ات 

ـ واالنحػػػراؼ المنظمػػػيفح فيمػػػا يتعمػػػؽ  ػػػالتحقيؽ ـ واالنحػػػراؼ المنظمػػػيفح فيمػػػا يتعمػػػؽ  ػػػالتحقيؽ جنازيػػػة خاصػػػة تط ػػػؽ عمػػػو حالػػػة االجػػػراجنازيػػػة خاصػػػة تط ػػػؽ عمػػػو حالػػػة االجػػػرا
والمبلحقة والتحرياتح والتو يؼ واوامر التفتيشح وفيما يتعمؽ  التنصت وتث يػت كػاميرات والمبلحقة والتحرياتح والتو يؼ واوامر التفتيشح وفيما يتعمؽ  التنصت وتث يػت كػاميرات 

 المرا  ة في  عض االماكف أو المرك ات . المرا  ة في  عض االماكف أو المرك ات . 

ح ح 090090ح ح 731731ح ح 129129ح ح 77ية المػػػػواد )ية المػػػػواد )و ػػػػد  ػػػػرر المجمػػػػس الدسػػػػتوري عػػػػدـ دسػػػػتور و ػػػػد  ػػػػرر المجمػػػػس الدسػػػػتوري عػػػػدـ دسػػػػتور   
تث ػت ادانتػو تث ػت ادانتػو   إلػو أفإلػو أف  لفردية وم دأ افتراض  را ة المتيـلفردية وم دأ افتراض  را ة المتيـ( نظرا  لتعار يا مم الحرية ا( نظرا  لتعار يا مم الحرية ا00حح99

ح ولػػد  ح ولػػد  ((7))71197119الم ػػمونتاف فػػي نػػص اعػػبلف حقػػوؽ اإلنسػػاف والمػػواطف الفرنسػػي لعػػاـ الم ػػمونتاف فػػي نػػص اعػػبلف حقػػوؽ اإلنسػػاف والمػػواطف الفرنسػػي لعػػاـ 
امعاف النظر في القرار انفا  نجد انو أ،ار إلو اوامر التفتيش والتنصت وتث يػت كػاميرات امعاف النظر في القرار انفا  نجد انو أ،ار إلو اوامر التفتيش والتنصت وتث يػت كػاميرات 

احػد مظػاىر انتيػاؾ الحػؽ فػي احػد مظػاىر انتيػاؾ الحػؽ فػي   المرا  ة في  عض األماكف أو المرك ػات وىػذه االجػرا اتالمرا  ة في  عض األماكف أو المرك ػات وىػذه االجػرا ات
الخصوصػػػػػية اذا كانػػػػػت م ا،ػػػػػرتيا دوف  ػػػػػمانات أو اوامػػػػػر   ػػػػػازية مسػػػػػ  ة لم ػػػػػرورة الخصوصػػػػػية اذا كانػػػػػت م ا،ػػػػػرتيا دوف  ػػػػػمانات أو اوامػػػػػر   ػػػػػازية مسػػػػػ  ة لم ػػػػػرورة 

 القصو  .القصو  .

: : تعرض المجمػس الدسػتوري الفرنسػي لحرمػة الحيػاة الخاصػة فػي   ػيتيفتعرض المجمػس الدسػتوري الفرنسػي لحرمػة الحيػاة الخاصػة فػي   ػيتيف: : سادسا  سادسا  
وتتمخص و ازم الق ية األولوح في اف ال رلماف  د صوت عمو القانوف وعمو الرغـ مف وتتمخص و ازم الق ية األولوح في اف ال رلماف  د صوت عمو القانوف وعمو الرغـ مف 

مػػس ال،ػػيوخ عميػػوح وكػػاف يتكػػوف مػػف مػػادة واحػػدة تسػػمح لمػػ موري ال ػػػ ط مػػس ال،ػػيوخ عميػػوح وكػػاف يتكػػوف مػػف مػػادة واحػػدة تسػػمح لمػػ موري ال ػػػ ط معار ػػة مجمعار ػػة مج
الق ػػازي ومػػف تمقػػا  انفسػػيـ تفتػػيش السػػيارات الخاصػػة ومحتوياتيػػا والمػػارة عمػػو الطػػرؽ الق ػػازي ومػػف تمقػػا  انفسػػيـ تفتػػيش السػػيارات الخاصػػة ومحتوياتيػػا والمػػارة عمػػو الطػػرؽ 
الوطنيػػػة والمحميػػػة فػػػي ح ػػػور مالكيػػػا أو  ازػػػدىا  اسػػػتثنا  السػػػيارات المسػػػتخدمة لخدمػػػة الوطنيػػػة والمحميػػػة فػػػي ح ػػػور مالكيػػػا أو  ازػػػدىا  اسػػػتثنا  السػػػيارات المسػػػتخدمة لخدمػػػة 

 مسكف .مسكف .المسكف اذ تخ م ىذه األخيرة إلجرا ات تفتيش الالمسكف اذ تخ م ىذه األخيرة إلجرا ات تفتيش ال

فقػػد تصػػد  المجمػػس الدسػػتوري ليػػذه الق ػػية واعمػػف عػػدـ دسػػتورية القػػانوف عمػػو فقػػد تصػػد  المجمػػس الدسػػتوري ليػػذه الق ػػية واعمػػف عػػدـ دسػػتورية القػػانوف عمػػو   
أساس انو يعطي سمطات واسعة وك يرة لسمطة ال ػ ط الق ػازي ومعػاونييـ عمػو النحػو أساس انو يعطي سمطات واسعة وك يرة لسمطة ال ػ ط الق ػازي ومعػاونييـ عمػو النحػو 

                                                           

ااصددرَ ّ ااصددرَ ّ ا اامَمدد  ا اكرمٍهددْ اامصددمْ ا مج ددش اا اامَمدد  ا اكرمٍهددْ اامصددمْ ا مج ددش ا71127112//33//77( ااندد د  لددْ ( ااندد د  لددْ 217217( اايددما   مدد  )( اايددما   مدد  )1))

 .. 71177117//11//1111: : ت  ٓخ اازٓ  ةت  ٓخ اازٓ  ة    constitationnel.fr-www.conseil اافمهضْ :اافمهضْ :

http://www.conseil-constitationnel.fr/
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الذي تمارس في صد ىذه السمطة  دوف  يودح وفي جميم الظروؼ العادية واالسػتثنازيةح الذي تمارس في صد ىذه السمطة  دوف  يودح وفي جميم الظروؼ العادية واالسػتثنازيةح 
تكػػػف مرت طػػػة  ال حػػػث عػػػف مرتك ػػػي الجػػػرازـ أو تكػػػف مرت طػػػة  ال حػػػث عػػػف مرتك ػػػي الجػػػرازـ أو ف ػػػبل  عػػػف ذلػػػؾ اف ىػػػذه السػػػمطات لػػػـ ف ػػػبل  عػػػف ذلػػػؾ اف ىػػػذه السػػػمطات لػػػـ 

 حاالت التيديد  النظاـ العاـ فحسب .حاالت التيديد  النظاـ العاـ فحسب .

عمػػو القػػػرار م،ػػيرا   ػػ ف المجمػػس الدسػػتوري را ػػػب عمػػو القػػػرار م،ػػيرا   ػػ ف المجمػػس الدسػػتوري را ػػػب   Genevoisو ػػد عمػػؽ الفقيػػو و ػػد عمػػؽ الفقيػػو   
م ػػػموف القػػػرار اإلداري المتعمػػػؽ  ػػػاجرا ات ال ػػػوليسح وال حػػػث عمػػػا اذا كػػػاف م،ػػػروعية م ػػػموف القػػػرار اإلداري المتعمػػػؽ  ػػػاجرا ات ال ػػػوليسح وال حػػػث عمػػػا اذا كػػػاف م،ػػػروعية 

عنػػػػػدما يتعمػػػػػؽ األمػػػػػر  حريػػػػػة عنػػػػػدما يتعمػػػػػؽ األمػػػػػر  حريػػػػػة   السػػػػػيماالسػػػػػيمااجػػػػػرا  ال ػػػػػوليس ت ػػػػػرره ظػػػػػروؼ المكػػػػػاف والزمػػػػػاف اجػػػػػرا  ال ػػػػػوليس ت ػػػػػرره ظػػػػػروؼ المكػػػػػاف والزمػػػػػاف 
 . . ((7))أساسيةأساسية

يت ػػػح اف المجمػػػس الدسػػػػتوري فػػػي تصػػػػديو ليػػػذه الق ػػػػية  ػػػد راعػػػػو الحػػػؽ فػػػػي يت ػػػح اف المجمػػػس الدسػػػػتوري فػػػي تصػػػػديو ليػػػذه الق ػػػػية  ػػػد راعػػػػو الحػػػؽ فػػػػي   
خصوصػػية الفػػػرد كػػوف السػػػيارة وكمػػػا اسػػمفنا جػػػز ا  مػػف الحيػػػاة الخاصػػػة لمػػا تحتويػػػو مػػػف خصوصػػية الفػػػرد كػػوف السػػػيارة وكمػػػا اسػػمفنا جػػػز ا  مػػف الحيػػػاة الخاصػػػة لمػػا تحتويػػػو مػػػف 

 حماية اس غ عمييا الدستور والقانوف . حماية اس غ عمييا الدستور والقانوف . 

ـ والذي ـ والذي 79107910ر القانوف المالي لسنة ر القانوف المالي لسنة  ينما الق ية الثانيةح فكانت  مناس ة صدو  ينما الق ية الثانيةح فكانت  مناس ة صدو   
كاف يدعو إلو معالجة ال،طط اإلداري فيما يتعمؽ  المسازؿ ال ػري يةح اذ كػاف المرسػـو كاف يدعو إلو معالجة ال،طط اإلداري فيما يتعمؽ  المسازؿ ال ػري يةح اذ كػاف المرسػـو 

يجيػػػػز لرجػػػػاؿ ال ػػػػرازب و تخويػػػػؿ مػػػػف إدارة المنافسػػػػة يجيػػػػز لرجػػػػاؿ ال ػػػػرازب و تخويػػػػؿ مػػػػف إدارة المنافسػػػػة   79007900يونيػػػػو يونيػػػػو   3232الصػػػػادر فػػػػي الصػػػػادر فػػػػي 
لجػػة لجػػة وتحديػػد األسػػعار  تفتػػيش المنػػزؿ الخػػاص الممػػوؿ لتحقيػػؽ الر ا ػػة اال تصػػاديةح ولمعاوتحديػػد األسػػعار  تفتػػيش المنػػزؿ الخػػاص الممػػوؿ لتحقيػػؽ الر ا ػػة اال تصػػاديةح ولمعا

و ػػػػم مجموعػػػػة مػػػػف و ػػػػم مجموعػػػػة مػػػػف   79107910( مػػػػف القػػػػانوف سػػػػنة ( مػػػػف القػػػػانوف سػػػػنة 1919ىػػػػذه االو ػػػػاع ت ػػػػمنت المػػػػادة )ىػػػػذه االو ػػػػاع ت ػػػػمنت المػػػػادة )
ال وا ط ل  ط المخالفات ال ري ية المتعمقة  ال رازب الم ا،رة وال ري ة عمو مجموع ال وا ط ل  ط المخالفات ال ري ية المتعمقة  ال رازب الم ا،رة وال ري ة عمو مجموع 
الم يعػػاتح و ػػد خػػوؿ القػػػانوف لرجػػاؿ اإلدارة ال ػػري ية عمػػو درجػػػة مرا ػػب مسػػاعد عمػػػو الم يعػػاتح و ػػد خػػوؿ القػػػانوف لرجػػاؿ اإلدارة ال ػػري ية عمػػو درجػػػة مرا ػػب مسػػاعد عمػػػو 

تفػويض خػاص تفػويض خػاص : : مف ال مانات والتي تتمثؿ فػيمف ال مانات والتي تتمثؿ فػياأل ؿ تفتيش المنزؿ  عد توافر مجموعة األ ؿ تفتيش المنزؿ  عد توافر مجموعة 
مف   ؿ المدير العاـ لم رازبح الحصوؿ عمػو تخويػؿ مػف رزػيس المحكمػة اال تدازيػة أو مف   ؿ المدير العاـ لم رازبح الحصوؿ عمػو تخويػؿ مػف رزػيس المحكمػة اال تدازيػة أو 
مف يقوـ مقاموح ح ور م مور ال  ط الق ازي لمتفتيشح اف يكوف تفتػيش المسػكف فػي مف يقوـ مقاموح ح ور م مور ال  ط الق ازي لمتفتيشح اف يكوف تفتػيش المسػكف فػي 

لوثػازؽ لوثػازؽ ح ور مالكو أو مف يقوـ مقاموح ويكوف لممرا ب الحؽ في االطػبلع عمػو كافػة اح ور مالكو أو مف يقوـ مقاموح ويكوف لممرا ب الحؽ في االطػبلع عمػو كافػة ا
 التي تسيؿ مف أدا  ميمتو . التي تسيؿ مف أدا  ميمتو . 

                                                           

( د.  اددا اا فددٔش اا ددٔمْا اايطدد ء اااصددرَ ّ ٍحم ٓددة اا مٓدد ع األص صددٔة لددْ اايدد هَم اامنددمّ ( د.  اددا اا فددٔش اا ددٔمْا اايطدد ء اااصددرَ ّ ٍحم ٓددة اا مٓدد ع األص صددٔة لددْ اايدد هَم اامنددمّ 1))

 ٍر   عاً  .ٍر   عاً  .  717717ا صا ص71117111ٍاافمهضْا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا ٍاافمهضْا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا 



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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فػػػػػي ال دايػػػػػة أ ػػػػػر المجمػػػػػس الدسػػػػػتوري ىػػػػػذه ال ػػػػػمانات مػػػػػف حيػػػػػث م،ػػػػػروعيتيا فػػػػػي ال دايػػػػػة أ ػػػػػر المجمػػػػػس الدسػػػػػتوري ىػػػػػذه ال ػػػػػمانات مػػػػػف حيػػػػػث م،ػػػػػروعيتيا   
واحتراميػػا لحرمػػة المسػػكفح كونيػػا تيػػدؼ إلػػو الحػػد مػػف التيػػرب ال ػػري يح إالأ أنػػو مػػف واحتراميػػا لحرمػػة المسػػكفح كونيػػا تيػػدؼ إلػػو الحػػد مػػف التيػػرب ال ػػري يح إالأ أنػػو مػػف 

األوؿح اف األوؿح اف : : ( مػػػف القػػػانوف وذلػػػؾ لسػػػ  يف( مػػػف القػػػانوف وذلػػػؾ لسػػػ  يف1919ناحيػػػة أخػػػر  اعمػػػف عػػػدـ دسػػػتورية المػػػادة )ناحيػػػة أخػػػر  اعمػػػف عػػػدـ دسػػػتورية المػػػادة )
( مػف الدسػتور والتػي تسػند إلػو ( مػف الدسػتور والتػي تسػند إلػو 9999كف اليمكػف اف يػتـ إال فػي  ػو  المػادة )كف اليمكػف اف يػتـ إال فػي  ػو  المػادة )تفتيش المسػتفتيش المسػ

 . .   ((7))الق ا  حماية الحرية الفردية  كؿ صورىا وخاصة حرمة المسكف الق ا  حماية الحرية الفردية  كؿ صورىا وخاصة حرمة المسكف 

أما الس ب الثانيح اف تتدخؿ السمطة الق ازية لر ا ة ىػذه االجػرا ات يتطمػب اف أما الس ب الثانيح اف تتدخؿ السمطة الق ازية لر ا ة ىػذه االجػرا ات يتطمػب اف   
مما تكوف ليا السمطة الكاممػة مما تكوف ليا السمطة الكاممػة يجيز ليا  ر ا ة كافة التصرفات المتخذة مف طرؼ اإلدارة يجيز ليا  ر ا ة كافة التصرفات المتخذة مف طرؼ اإلدارة 

فػػي تحديػػد المسػػؤولية عنػػد رجػػوع األطػػراؼ الييػػا فػػي خصػػومة   ػػازيةح وعميػػو فلنػػو كػػاف فػػي تحديػػد المسػػؤولية عنػػد رجػػوع األطػػراؼ الييػػا فػػي خصػػومة   ػػازيةح وعميػػو فلنػػو كػػاف 
يتعػػػيف عمػػػو القػػػانوف اف يحػػػدد  صػػػورة صػػػريحة و اطعػػػة نػػػوع ىػػػذه المخالفػػػة ممػػػا يسػػػاعد يتعػػػيف عمػػػو القػػػانوف اف يحػػػدد  صػػػورة صػػػريحة و اطعػػػة نػػػوع ىػػػذه المخالفػػػة ممػػػا يسػػػاعد 
القا ػػي فػػي  حػػث األسػػاس المو ػػوعي  طمػػب التػػرخيص لمتفتػػيشح ومػػف ثػػـ فػػلف المػػادة القا ػػي فػػي  حػػث األسػػاس المو ػػوعي  طمػػب التػػرخيص لمتفتػػيشح ومػػف ثػػـ فػػلف المػػادة 

لعموميػػة وعػػدـ التحديػػد ممػػا ال يسػػػاعد القا ػػي عمػػو التحقػػؽ مػػف جػػػوىر لعموميػػة وعػػدـ التحديػػد ممػػا ال يسػػػاعد القا ػػي عمػػو التحقػػؽ مػػف جػػػوىر ( تتسػػـ  ا( تتسػػـ  ا1919))
 وأساس الطمب المقدـ إليو . وأساس الطمب المقدـ إليو . 

يت ػػح ممػػا تقػػدـ اف المجمػػس الدسػػتوري الفرنسػػي  ػػد اخػػذ  عمويػػة الدسػػتور عمػػو يت ػػح ممػػا تقػػدـ اف المجمػػس الدسػػتوري الفرنسػػي  ػػد اخػػذ  عمويػػة الدسػػتور عمػػو   
القوانيف األخر  ولػـ يتيػاوف فػي حمايػة حرمػة المسػكفم ألف التفتػيش ألمػور  ػري ية  ػد القوانيف األخر  ولػـ يتيػاوف فػي حمايػة حرمػة المسػكفم ألف التفتػيش ألمػور  ػري ية  ػد 

( ( 1919لؤلس اب المذكورة انفا  اعمف عػدـ دسػتورية المػادة )لؤلس اب المذكورة انفا  اعمف عػدـ دسػتورية المػادة )ينتيؾ حؽ خصوصية المسكف و ينتيؾ حؽ خصوصية المسكف و 
 مف القانوف المذكور آنفا  . مف القانوف المذكور آنفا  . 

 تطبيقات القضاء الدستوري المصري لضمان الحق في الخصوصية: الفرع الثالث

إف الق ػػػا  الدسػػػتوري المصػػػري زاخػػػر  ػػػالكثير مػػػف القػػػرارات التػػػي تصػػػدت ليػػػا إف الق ػػػا  الدسػػػتوري المصػػػري زاخػػػر  ػػػالكثير مػػػف القػػػرارات التػػػي تصػػػدت ليػػػا   
تنا ىػػذه ىػػو الحػػؽ فػػي الخصوصػػيةح اذ تنا ىػػذه ىػػو الحػػؽ فػػي الخصوصػػيةح اذ ح ومػػا يخػػص دراسػػح ومػػا يخػػص دراسػػ((0))المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا 

                                                           

  ي )  ٓجَ  حداش أّ  دنصي )  ٓجَ  حداش أّ  دنص  ِ أه  ِ أه  اامعا،اامعا،  11111111( رن اااصرَ  اافمهضْ اضوة ( رن اااصرَ  اافمهضْ اضوة 3333( توص اام دة )( توص اام دة )1))

 تمٓية تعضفٔةا ٍتكفل ااض تة اايط ئٔة    را  ً  ح رٔة اا مٓة اافمدٓدةا احردمام ًداا ااماداأ ٍلدق  تمٓية تعضفٔةا ٍتكفل ااض تة اايط ئٔة    را  ً  ح رٔة اا مٓة اافمدٓدةا احردمام ًداا ااماداأ ٍلدق 

 اا مٍظ اامونَص   ٌٔ  لْ ااي هَم( .اا مٍظ اامونَص   ٌٔ  لْ ااي هَم( .

)  ٓجدَ  )  ٓجدَ      دِ أم  دِ أم  ( رودي هدص( رودي هدص7777اامعدا، ٍاامد دة )اامعدا، ٍاامد دة )  11711171( اضدوة ( اضدوة 2121( م هَم اام كمة ا الى  م  )( م هَم اام كمة ا الى  م  )7))

ة أّ هددص لددْ مدد هَم أٍ  ئ ددة ٓعددم  اٌدد  ة أّ هددص لددْ مدد هَم أٍ  ئ ددة ٓعددم  اٌدد  ا م كمددة لددْ جمٔدد  اا دد  ع ام تيطددْ  عددام دصددرَ ٓا م كمددة لددْ جمٔدد  اا دد  ع ام تيطددْ  عددام دصددرَ ٓ

  == مو صدداة رم  صددة ا رن  دد تٌ  ٍتياددل  دد اوزاع اامعددمٍ    ٌٔدد  ٍااددك  عددا اتادد ع ا جددماءاع مو صدداة رم  صددة ا رن  دد تٌ  ٍتياددل  دد اوزاع اامعددمٍ    ٌٔدد  ٍااددك  عددا اتادد ع ا جددماءاع



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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الممغي والتػي تػنص الممغي والتػي تػنص   79177917( مف دستور جميورية مصر العر ية لسنة ( مف دستور جميورية مصر العر ية لسنة 0000كفمت المادة )كفمت المادة )
 . . ((7))النافذالنافذ  02700270( مف دستور مصر لسنة ( مف دستور مصر لسنة 0101عمو  دسية المسكف والتي تقا ميا المادة )عمو  دسية المسكف والتي تقا ميا المادة )

و ػػد اصػػدرت عػػدة أحكػػاـ   ػػازية تؤكػػد عمػػو حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة ومػػا يتفػػرع و ػػد اصػػدرت عػػدة أحكػػاـ   ػػازية تؤكػػد عمػػو حرمػػة الحيػػاة الخاصػػة ومػػا يتفػػرع   
حقػػوؽ كػػالحؽ فػػي الخصوصػػية  اعت ػػاره حقػػا  دسػػتوريا  يتمتػػم  ػػو كػػؿ مػػف يقػػيـ حقػػوؽ كػػالحؽ فػػي الخصوصػػية  اعت ػػاره حقػػا  دسػػتوريا  يتمتػػم  ػػو كػػؿ مػػف يقػػيـ   عنيػػا مػػفعنيػػا مػػف

مارس مارس   7171عمو ا ميـ الدولةح إذ   ت المحكمة الدستورية العميا في حكميا الصادر في عمو ا ميـ الدولةح إذ   ت المحكمة الدستورية العميا في حكميا الصادر في 
 انو )ثمة مناطؽ مف الحياة الخاصة لكؿ فرد تمثؿ اغػوارا  ال يجػوز النفػاذ الييػاح  انو )ثمة مناطؽ مف الحياة الخاصة لكؿ فرد تمثؿ اغػوارا  ال يجػوز النفػاذ الييػاح   79907990

أال يقتحميػا احػد  ػمانا  لسػريتياح وصػونا  لحرمتيػاح أال يقتحميػا احػد  ػمانا  لسػريتياح وصػونا  لحرمتيػاح   –والعت ػار م،ػروع والعت ػار م،ػروع   –وين غي دومػا وين غي دومػا 
ودفعػػا  لمحاولػػة التمصػػص عمييػػا أو اخػػتبلس  عػػض جوان يػػاح و وجػػو خػػاص مػػف خػػبلؿ ودفعػػا  لمحاولػػة التمصػػص عمييػػا أو اخػػتبلس  عػػض جوان يػػاح و وجػػو خػػاص مػػف خػػبلؿ 
الوسػػػػازؿ العمميػػػػة الحديثػػػػة التػػػػي  مػػػػغ تطورىػػػػا حػػػػدا  مػػػػذىبل ح وكػػػػاف لتنػػػػامي  ػػػػدراتيا عمػػػػو الوسػػػػازؿ العمميػػػػة الحديثػػػػة التػػػػي  مػػػػغ تطورىػػػػا حػػػػدا  مػػػػذىبل ح وكػػػػاف لتنػػػػامي  ػػػػدراتيا عمػػػػو 

 مبلمػػػح  مبلمػػػح   االختػػػراؽ أثػػػر  عيػػػد عمػػػو النػػػاس جمػػػيعيـ حتػػػو فػػػي أدؽ ،ػػػؤونيـح ومػػػا يتصػػػؿاالختػػػراؽ أثػػػر  عيػػػد عمػػػو النػػػاس جمػػػيعيـ حتػػػو فػػػي أدؽ ،ػػػؤونيـح ومػػػا يتصػػػؿ
حيػػػاتيـح  ػػػؿ و  يانػػػاتيـ ال،خصػػػية التػػػي غػػػدا االطػػػبلع عمييػػػا وتجميعيػػػا ني ػػػا  ألعينيػػػا حيػػػاتيـح  ػػػؿ و  يانػػػاتيـ ال،خصػػػية التػػػي غػػػدا االطػػػبلع عمييػػػا وتجميعيػػػا ني ػػػا  ألعينيػػػا 
وآلذانيػا . وكثيػرا  مػا لحػؽ النفػاذ الييػػا الحػرج أو ال ػرر  اصػحا يا . وىػذه المنػاطؽ مػػف وآلذانيػا . وكثيػرا  مػا لحػؽ النفػاذ الييػػا الحػرج أو ال ػرر  اصػحا يا . وىػذه المنػاطؽ مػػف 
خػػواص الحيػػاة ودخازميػػا تصػػوف مصػػمحتيف  ػػد ت ػػدواف منفصػػمتيفح إالأ أنيمػػا تتكػػامبلفح خػػواص الحيػػاة ودخازميػػا تصػػوف مصػػمحتيف  ػػد ت ػػدواف منفصػػمتيفح إالأ أنيمػػا تتكػػامبلفح 

اف  وجػػو عػػاـ  نطػػاؽ المسػػازؿ ال،خصػػية التػػي ين غػػي كتمانيػػاح وكػػذلؾ اف  وجػػو عػػاـ  نطػػاؽ المسػػازؿ ال،خصػػية التػػي ين غػػي كتمانيػػاح وكػػذلؾ ذلػػؾ انيمػػا تتعمقػػذلػػؾ انيمػػا تتعمقػػ
 ػػػالنظر إلػػػو خصازصػػػيا  ػػػالنظر إلػػػو خصازصػػػيا   –نطػػػاؽ اسػػػتقبلؿ كػػػؿ فػػػرد  ػػػ عض  راراتػػػو اليامػػػة التػػػي تكػػػوف نطػػػاؽ اسػػػتقبلؿ كػػػؿ فػػػرد  ػػػ عض  راراتػػػو اليامػػػة التػػػي تكػػػوف 

أكثر اتصاال   مصيره وت ثيرا  في او ػاع الحيػاة التػي اختػار انماطيػا . وت مػور أكثر اتصاال   مصيره وت ثيرا  في او ػاع الحيػاة التػي اختػار انماطيػا . وت مػور   –وآثارىا وآثارىا 
مطمزنػػا  لحرمتيػػا لييجػػم الييػػا  عيػػدا  عػػف مطمزنػػا  لحرمتيػػا لييجػػم الييػػا  عيػػدا  عػػف التػػي يمػػوذ الفػػرد  يػػاح التػػي يمػػوذ الفػػرد  يػػاح   –ىػػذه المنػػاطؽ جميعيػػا ىػػذه المنػػاطؽ جميعيػػا 
رعػو الػروا ط رعػو الػروا ط الحؽ فػي اف تكػوف لمحيػاة الخاصػة تخوميػا  مػا يالحؽ فػي اف تكػوف لمحيػاة الخاصػة تخوميػا  مػا ي  –ا،كاؿ الر ا ة وادواتيا ا،كاؿ الر ا ة وادواتيا 
 الحميمة في نطا يا .الحميمة في نطا يا .

                                                                                                                                                      

ااميدم ة ار طدٔم اادا  ٍّ اااصدرَ ٓة(ا امزٓدا ردن اارفندٔل ٓوودم د. ظعٔمدة ااجدم ا اايطد ء ااميدم ة ار طدٔم اادا  ٍّ اااصدرَ ٓة(ا امزٓدا ردن اارفندٔل ٓوودم د. ظعٔمدة ااجدم ا اايطد ء ==

 ..  717717ا صا ص11131113ا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا ا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا 11اااصرَ ّا ظاااصرَ ّا ظ

ااو لدا ٍااردْ تدوص )ا مود  ، حمردةا ٍلٔمد   داا ااو لدا ٍااردْ تدوص )ا مود  ، حمردةا ٍلٔمد   داا   71127112( رن اااصدرَ  اامندمّ اضدوة ( رن اااصدرَ  اامندمّ اضدوة 1111اام دة )اام دة )( ( 1))

ح  ع اانتما أٍ ا صرغ ثة  ٓجَ  د َاٌ ا ٍ  تفرٔ ٌ ا ٍ  رمامارٌ  أٍ اارون    ٌٔد  ا   دررم ح  ع اانتما أٍ ا صرغ ثة  ٓجَ  د َاٌ ا ٍ  تفرٔ ٌ ا ٍ  رمامارٌ  أٍ اارون    ٌٔد  ا   دررم 

هَما هَما مط ئْ رضا،ا ٓ اد اامك ما ٍاارَمٔ ا ٍااغم  رويا ٍااك ك ي لْ األحَا، اامأوة لدْ اايد مط ئْ رضا،ا ٓ اد اامك ما ٍاارَمٔ ا ٍااغم  رويا ٍااك ك ي لْ األحَا، اامأوة لدْ اايد 

ٍ  اكٔفٔة اارْ ٓوص   ٌٔ ا ٍٓج، توأي رن لدْ اامود  ،  ودا د َاٌد  أٍ تفرٔ دٌ ا ٍاظال ٌد    دِ ٍ  اكٔفٔة اارْ ٓوص   ٌٔ ا ٍٓج، توأي رن لدْ اامود  ،  ودا د َاٌد  أٍ تفرٔ دٌ ا ٍاظال ٌد    دِ 

 األرم اان د  لْ ًاا اا رم(.األرم اان د  لْ ًاا اا رم(.



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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ولزف كانت  عض الوثازؽ الدستورية ال تقرر ىذا الحؽ  نص صريح فيياح إالأ أف ولزف كانت  عض الوثازؽ الدستورية ال تقرر ىذا الحؽ  نص صريح فيياح إالأ أف 
مقيػا اتصػاال   ػالقيـ التػي تػدعو مقيػا اتصػاال   ػالقيـ التػي تػدعو ال عض يعػده مػف أ،ػمؿ الحقػوؽ وأوسػعياح وىػو كػذلؾ اعال عض يعػده مػف أ،ػمؿ الحقػوؽ وأوسػعياح وىػو كػذلؾ اع

وعمػو  ػو  تمػؾ االىميػة وعمػو  ػو  تمػؾ االىميػة   –الييا االمـ المتح رة . ولـ يكف غري ا  في إطػار ىػذا الفيػـ الييا االمـ المتح رة . ولـ يكف غري ا  في إطػار ىػذا الفيػـ 
اف يستخمص الق ا  في  عض الػدوؿ ذلػؾ الحػؽ مػف عػدد مػف النصػوص الدسػتورية اف يستخمص الق ا  في  عض الػدوؿ ذلػؾ الحػؽ مػف عػدد مػف النصػوص الدسػتورية   –

التي تر،ح م موناتيا لوجودهح وذلؾ مف خبلؿ ر طيا   عض و وفا  عمو ا عػاد العبل ػة التي تر،ح م موناتيا لوجودهح وذلؾ مف خبلؿ ر طيا   عض و وفا  عمو ا عػاد العبل ػة 
تي ت منياح فالدستور االمريكي ال يتناوؿ الحؽ في الخصوصية  نص صػريحح ولكػف تي ت منياح فالدستور االمريكي ال يتناوؿ الحؽ في الخصوصية  نص صػريحح ولكػف الال

  Penumbrasالق ا  فسر  عض النصوص التي ينظميا ىذا الدستور   ف ليػا ظػبلال  الق ا  فسر  عض النصوص التي ينظميا ىذا الدستور   ف ليػا ظػبلال  
ال تخطزيػػػػػػا العػػػػػػيفح وتن ثػػػػػػؽ منيػػػػػػا منػػػػػػاطؽ مػػػػػػف الحيػػػػػػاة الخاصػػػػػػة تعػػػػػػد مػػػػػػف في ػػػػػػيا ال تخطزيػػػػػػا العػػػػػػيفح وتن ثػػػػػػؽ منيػػػػػػا منػػػػػػاطؽ مػػػػػػف الحيػػػػػػاة الخاصػػػػػػة تعػػػػػػد مػػػػػػف في ػػػػػػيا 

Emanationsؾ الدسػتورح مػف  ينيػا حػؽ ؾ الدسػتورح مػف  ينيػا حػؽ ح وتؤكدىا كذلؾ  عض الحقوؽ التي كفميا ذلح وتؤكدىا كذلؾ  عض الحقوؽ التي كفميا ذل
االفػػػراد فػػػي االجتمػػػاعح وحقيػػػـ فػػػي تػػػ ميف ا،خاصػػػيـ وأورا يػػػـ ودورىػػػـ ومتعمقػػػاتيـ فػػػي االفػػػراد فػػػي االجتمػػػاعح وحقيػػػـ فػػػي تػػػ ميف ا،خاصػػػيـ وأورا يػػػـ ودورىػػػـ ومتعمقػػػاتيـ فػػػي 

عمو أنفسيـ عمو أنفسيـ   مواجية الق ض والتفتيش غير الم ررح وحؽ المتيميف في اال يكونوا ،يودا  مواجية الق ض والتفتيش غير الم ررح وحؽ المتيميف في اال يكونوا ،يودا  
رد رد وكذلؾ ما نص عميو الدسػتور األمريكػي مػف اف التعػداد الػواوكذلؾ ما نص عميو الدسػتور األمريكػي مػف اف التعػداد الػواح ح تو يا  إلدالزيـ  ما يدينيـتو يا  إلدالزيـ  ما يدينيـ

فيو لحقوؽ  ذواتياح ال يجوز اف يفسر  معنو است عاد أو تقميص غيرىا مف الحقوؽ التي فيو لحقوؽ  ذواتياح ال يجوز اف يفسر  معنو است عاد أو تقميص غيرىا مف الحقوؽ التي 
 . . ((7))احتجزىا المواطنوفم ألنفسيـ(احتجزىا المواطنوفم ألنفسيـ(

ي دو جميا  مف ىذا الحكـ اف المحكمة الدسورية العميا في مصر  د تصػدت ألىػـ ي دو جميا  مف ىذا الحكـ اف المحكمة الدسورية العميا في مصر  د تصػدت ألىػـ   
صػػػور الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػػيةح منيػػػا المسػػػازؿ ال،خصػػػػية لؤل،ػػػخاصح ود ور ىػػػـ وكافػػػػة صػػػور الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػػيةح منيػػػا المسػػػازؿ ال،خصػػػػية لؤل،ػػػخاصح ود ور ىػػػـ وكافػػػػة 

عمقاتيـح وأ،ارت صراحة اف  عض الدوؿ ك مريكا الذي لـ يت مف دستورىا الحؽ فػي عمقاتيـح وأ،ارت صراحة اف  عض الدوؿ ك مريكا الذي لـ يت مف دستورىا الحؽ فػي متمت
الخصوصػػية  ػػػنص صػػريحح ولكػػػف الق ػػا  ىنػػػاؾ فسػػر  عػػػض النصػػوصح كونيػػػا ت خػػػذ الخصوصػػية  ػػػنص صػػريحح ولكػػػف الق ػػا  ىنػػػاؾ فسػػر  عػػػض النصػػوصح كونيػػػا ت خػػػذ 
   السػػوا ؽ الق ػػازيةح اف جميػػم الع ػػارات التػػي اسػػتخدمتيا المحكمػػة فػػي ىػػذا الحكػػـ تػػدؿ السػػوا ؽ الق ػػازيةح اف جميػػم الع ػػارات التػػي اسػػتخدمتيا المحكمػػة فػػي ىػػذا الحكػػـ تػػدؿ

صوصػػػػية وفسػػػػحت المجػػػػاؿ صوصػػػػية وفسػػػػحت المجػػػػاؿ الحيػػػػاة الخاصػػػػة اوسػػػػم مػػػػف صػػػػور الحػػػػؽ فػػػػي الخالحيػػػػاة الخاصػػػػة اوسػػػػم مػػػػف صػػػػور الحػػػػؽ فػػػػي الخ  عمػػػػو أفعمػػػػو أف
ة اإلنسػاف كػوف الحػؽ فػي ة اإلنسػاف كػوف الحػؽ فػي لم،رعي الدستور  ل افة أي حػؽ يمػس الخصوصػية فػي حيػالم،رعي الدستور  ل افة أي حػؽ يمػس الخصوصػية فػي حيػا

 ..،عب،عب  آلخر وحسب عادات وثقافات كؿآلخر وحسب عادات وثقافات كؿ  يتغير مف مكاف آلخر ومف زمافيتغير مف مكاف آلخر ومف زمافالخصوصيةحالخصوصيةح

                                                           

ا هيدال  دن ا هيدال  دن 11111111//33//1111دصرَ ٓة لدْ دصرَ ٓة لدْ   1313اضوة اضوة   7373( حك  اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  لْ مطٔة  م  ( حك  اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  لْ مطٔة  م  1))

ا دا  اافكددم ا يدد هَما ا دا  اافكددم ا يدد هَما 11تٔددةا ظتٔددةا ظد.  ددمٓف َٓصددف  دد ظما حم ٓددة اا ددق لددْ ااننَ ددٔة اامع َر د.  ددمٓف َٓصددف  دد ظما حم ٓددة اا ددق لددْ ااننَ ددٔة اامع َر 

 . .   7777  –  7171ا صا ص71117111اامونَ ةا اامونَ ةا 



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

033 

( مػف الدسػتور المصػري لسػنة ( مػف الدسػتور المصػري لسػنة 0000( و)( و)0707)وحيث انو  يف المقا مة  يف المادتيف ))وحيث انو  يف المقا مة  يف المادتيف )  
وري  ػػد ميػػز  ػػيف تفتػػيش ال،ػػخصح وتفتػػيش المسػػكفح وري  ػػد ميػػز  ػػيف تفتػػيش ال،ػػخصح وتفتػػيش المسػػكفح الممغػػي فػػلف الم،ػػرع الدسػػتالممغػػي فػػلف الم،ػػرع الدسػػت  79177917

( مػػػػف ( مػػػػف 0707فػػػػي انػػػػو يتعػػػػيف اف يػػػػتـ التفتػػػػيش فػػػػي الحػػػػالتيف  ػػػػ مر   ػػػػازي إالأ أف المػػػػادة )فػػػػي انػػػػو يتعػػػػيف اف يػػػػتـ التفتػػػػيش فػػػػي الحػػػػالتيف  ػػػػ مر   ػػػػازي إالأ أف المػػػػادة )
الدسػػتور  ػػد اسػػتثنو تفتػػيش الفػػرد مػػف ىػػذه ال ػػمانة حػػاؿ تم سػػو  الجريمػػةح فػػي حػػيف اف الدسػػتور  ػػد اسػػتثنو تفتػػيش الفػػرد مػػف ىػػذه ال ػػمانة حػػاؿ تم سػػو  الجريمػػةح فػػي حػػيف اف 

  ػازي مسػ ب   ػازي مسػ ب ( مف الدستور لـ تستثف  حالة التم س مف الحصوؿ عمو امػر ( مف الدستور لـ تستثف  حالة التم س مف الحصوؿ عمو امػر 0000المادة )المادة )
لتفتػػيش المسػػكف ومػػف ثػػـ فػػلف نػػص لتفتػػيش المسػػكف ومػػف ثػػـ فػػلف نػػص   –مػػف سػػمطة التحقيػػؽ أو مػػف القا ػػي المخػػتص مػػف سػػمطة التحقيػػؽ أو مػػف القا ػػي المخػػتص   –

( مػف الدسػتور يتسػـ  ػالعمـو وعػدـ التحديػد عمػو النحػو الػذي يمػـز فػي جميػم ( مػف الدسػتور يتسػـ  ػالعمـو وعػدـ التحديػد عمػو النحػو الػذي يمػـز فػي جميػم 0000المادة )المادة )
( ( 0000األحواؿ الحصوؿ عمو اذف مػف الق ػا  لتفتػيش المسػكفح و نػا   عميػو فػلف المػادة )األحواؿ الحصوؿ عمو اذف مػف الق ػا  لتفتػيش المسػكفح و نػا   عميػو فػلف المػادة )

عمػػػو عػػػدـ اسػػػتثنا  حالػػػة التمػػػ س مػػػف ال ػػػمانتيف المتػػػيف عمػػػو عػػػدـ اسػػػتثنا  حالػػػة التمػػػ س مػػػف ال ػػػمانتيف المتػػػيف   مػػػف الدسػػػتور وا ػػػحة الداللػػػةمػػػف الدسػػػتور وا ػػػحة الداللػػػة
فبل يحؽ القوؿ  استثنا  حالة التم س فبل يحؽ القوؿ  استثنا  حالة التم س   –صدور امر   ازي واف يكوف مس  ا  صدور امر   ازي واف يكوف مس  ا    –اوردىما اوردىما 

مػػف حكػػـ ىػػاتيف ال ػػمانتيف  ياسػػا  عمػػو اخراجيػػا مػػف  ػػمانة صػػدور امػػر   ػػازي فػػي مػػف حكػػـ ىػػاتيف ال ػػمانتيف  ياسػػا  عمػػو اخراجيػػا مػػف  ػػمانة صػػدور امػػر   ػػازي فػػي 
يػػو كمػػا انػػو ال يػػو كمػػا انػػو ال حالػػة تفتػػيش ال،ػػخص أو القػػ ض عميػػوح ذلػػؾم ألف االسػػتثنا  اليقػػاس عمحالػػة تفتػػيش ال،ػػخص أو القػػ ض عميػػوح ذلػػؾم ألف االسػػتثنا  اليقػػاس عم

 . .   ((7))محؿ لمقياس عند وجود النص الدستوري الوا ح الداللة محؿ لمقياس عند وجود النص الدستوري الوا ح الداللة 

ونتيجػػة لكػػػؿ مػػا تقػػػدـ فػػلف المحكمػػػة الدسػػتورية العميػػػا انتيػػت إلػػػو عػػدـ دسػػػتورية ونتيجػػة لكػػػؿ مػػا تقػػػدـ فػػلف المحكمػػػة الدسػػتورية العميػػػا انتيػػت إلػػػو عػػدـ دسػػػتورية   
( مػف  ػانوف االجػرا ات الجنازيػة والتػي كانػت تجيػز تفتػيش كػؿ مػف ال،ػخص ( مػف  ػانوف االجػرا ات الجنازيػة والتػي كانػت تجيػز تفتػيش كػؿ مػف ال،ػخص 0101المادة )المادة )

الة التم س ىذهح وذلؾ لمعار تيا لصػريح الة التم س ىذهح وذلؾ لمعار تيا لصػريح المتم س  الجريمة وتفتيش مسكنو  نا   عمو حالمتم س  الجريمة وتفتيش مسكنو  نا   عمو ح
 . . ((0))( مف الدستور السا ؽ( مف الدستور السا ؽ0000المادة )المادة )

                                                           

. ٍمدا اصدرع ه  . ٍمدا اصدرع ه    3737ا صا ص33ا جا ج22( اضوة ( اضوة 11ااا َُ  م  )ااا َُ  م  )  11121112//33//77( اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  لْ ( اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  لْ 1))

( اان  ة  رفرٔش اا دنص لدْ ( اان  ة  رفرٔش اا دنص لدْ 2121اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  لْ تا ٔ  تفضٔمً  ا رمٔٔز  ٔن اام دة )اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  لْ تا ٔ  تفضٔمً  ا رمٔٔز  ٔن اام دة )

( اامرع ية  رفرٔش اامضكنا ام ر مٍع اجوة اا مٓ ع اارْ  ك   ( اامرع ية  رفرٔش اامضكنا ام ر مٍع اجوة اا مٓ ع اارْ  ك   2222دة )دة )ح اة ت اضي   اجمٓمة ٍاام ح اة ت اضي   اجمٓمة ٍاام 

( اصرثو ء ح اة اار اش   اجمٓمة رن ( اصرثو ء ح اة اار اش   اجمٓمة رن 2222 مج ش اا ع،  وا ا ااد اااصرَ  ك م ٓطمن هص اام دة ) مج ش اا ع،  وا ا ااد اااصرَ  ك م ٓطمن هص اام دة )

حكمٌ ا ب ا أم ًاا ا صرثو ء ما اصيع لْ اام مٍع ااجو ئْ اٌاى اام دة ٍ ا  اااصرَ  ضمو ً هدص حكمٌ ا ب ا أم ًاا ا صرثو ء ما اصيع لْ اام مٍع ااجو ئْ اٌاى اام دة ٍ ا  اااصرَ  ضمو ً هدص 

ااو َ اا  اْ حم  ً روي   ِ  ٔ هة حمرة اامضكنا راكَ  ااُ د.  اا اا فٔش ااو َ اا  اْ حم  ً روي   ِ  ٔ هة حمرة اامضكنا راكَ  ااُ د.  اا اا فٔش   (   ِ(   2222ِاام دة )اام دة )

 ..  731731اا ٔمْا رنا  ص  قا صاا ٔمْا رنا  ص  قا ص

ا دا  ا دا  11121112//33//77( ٓووم د. حضوْ ااجواّا تع ٔق   ِ حك  اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  ااند د  لدْ ( ٓووم د. حضوْ ااجواّا تع ٔق   ِ حك  اام كمة اااصرَ ٓة ااع ٔ  ااند د  لدْ 7))

 ٍر   عاً  .ٍر   عاً  .  1111ا صا ص11111111ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا 



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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( مػػػف دسػػػتور مصػػػر ( مػػػف دسػػػتور مصػػػر 0101( مػػػف الدسػػػتور السػػا ؽ المػػػادة )( مػػػف الدسػػػتور السػػا ؽ المػػػادة )0000ىػػذا ويقا ػػػؿ المػػػادة )ىػػذا ويقا ػػػؿ المػػػادة )  
ح اذ ال خػػبلؼ جػػوىري  ينيمػػاح وحسػػنا  مػػا ذى ػػت إليػػو المحكمػػة الدسػػتورية ح اذ ال خػػبلؼ جػػوىري  ينيمػػاح وحسػػنا  مػػا ذى ػػت إليػػو المحكمػػة الدسػػتورية 02700270لسػػنة لسػػنة 

لم،رع  مانات اكثر عمقػا ح اذ نػص لم،رع  مانات اكثر عمقػا ح اذ نػص العميا  خصوص حرمة المساكف التي اس غ عمييا االعميا  خصوص حرمة المساكف التي اس غ عمييا ا
عمػػػو وجػػػود امػػػر   ػػػازي ومسػػػ ب وحػػػدد الحػػػاالت التػػػي يسػػػمح فييػػػا  ػػػالتفتيش لتجنػػػب عمػػػو وجػػػود امػػػر   ػػػازي ومسػػػ ب وحػػػدد الحػػػاالت التػػػي يسػػػمح فييػػػا  ػػػالتفتيش لتجنػػػب 

 المساس  حؽ خصوصية المسكف . المساس  حؽ خصوصية المسكف . 

كما اف المحكمة الدسػتورية العميػا فػي  ػرار آخػر يظيػر ليػا دورا   ػارزا  فػي حمايػة كما اف المحكمة الدسػتورية العميػا فػي  ػرار آخػر يظيػر ليػا دورا   ػارزا  فػي حمايػة   
( مػف ( مػف 0101دسػتورية المػادة )دسػتورية المػادة )  حقوؽ االفراد ومنيا الحؽ في الخصوصية ومنيػا  رارىػا  عػدـحقوؽ االفراد ومنيا الحؽ في الخصوصية ومنيػا  رارىػا  عػدـ

المعػػػػدؿح والتػػػػي تخػػػػوؿ مػػػػ موري المعػػػػدؿح والتػػػػي تخػػػػوؿ مػػػػ موري   79027902( لسػػػػنة ( لسػػػػنة 702702 ػػػػانوف االجػػػػرا ات الجنازيػػػػة ر ػػػػـ ) ػػػػانوف االجػػػػرا ات الجنازيػػػػة ر ػػػػـ )
( مػف ( مػف 0000ال  ط الق ازي تفتيش منزؿ المتيـ في حالػة التمػ س لمخالفتيػا لػنص المػادة )ال  ط الق ازي تفتيش منزؿ المتيـ في حالػة التمػ س لمخالفتيػا لػنص المػادة )

الممغػػػػيح والتػػػػي ت،ػػػػترط اف يكػػػػوف تفتػػػػيش المنػػػػازؿ  مقت ػػػػو أمػػػػر الممغػػػػيح والتػػػػي ت،ػػػػترط اف يكػػػػوف تفتػػػػيش المنػػػػازؿ  مقت ػػػػو أمػػػػر   79177917دسػػػػتور سػػػػنة دسػػػػتور سػػػػنة 
  عمػو أفعمػو أف  ( منػو( منػو0101نصػت المػادة )نصػت المػادة )  02700270 عػد صػدور دسػتور سػنة  عػد صػدور دسػتور سػنة ح و ح و ((7))  ازي مسػ ب   ازي مسػ ب 

 يكوف التفتيش  مقت و امر   ازي مس ب . يكوف التفتيش  مقت و امر   ازي مس ب . 
 ادلطلب الثاوي

 تطبيقات القضاء الدستوري العراقي لضمان احلق يف اخلصوصية
ح لػػػـ نجػػػد تط يقػػػات   ػػػازية ح لػػػـ نجػػػد تط يقػػػات   ػػػازية ((0))نظػػػرا  لحداثػػػة ت،ػػػكيؿ المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا نظػػػرا  لحداثػػػة ت،ػػػكيؿ المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا   

إذ ورد إلػػو المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا كتػػاب مػػف مجمػػس إذ ورد إلػػو المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا كتػػاب مػػف مجمػػس   تخػػص دراسػػتنا سػػو  ىػػذا القػػرارتخػػص دراسػػتنا سػػو  ىػػذا القػػرار
وتػػػػػػػػػاري  وتػػػػػػػػػاري    701701//33//77مكتػػػػػػػػػب النازػػػػػػػػػب األوؿ لمػػػػػػػػػرزيس  عػػػػػػػػػدد ـ.خ/مكتػػػػػػػػػب النازػػػػػػػػػب األوؿ لمػػػػػػػػػرزيس  عػػػػػػػػػدد ـ.خ/  –النػػػػػػػػػواب العرا ػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػواب العرا ػػػػػػػػػي 

ومرافقو طمب مف النازب الدكتور )ج . ج. ش( ويت مف ما ي تي: أنو في ومرافقو طمب مف النازب الدكتور )ج . ج. ش( ويت مف ما ي تي: أنو في   02700270//11//00
                                                           

  7272ا رو دَ  لدْ ااجمٓداة اامصدمٔة لدْ ااعداد ا رو دَ  لدْ ااجمٓداة اامصدمٔة لدْ ااعداد 11121112//33//33ا . د( ج ضة ا . د( ج ضة   22  ا ااضوةا ااضوة11( اايطٔة  م  )( اايطٔة  م  )1))

ا هيددال  ددن صددو م ل ضددل  اددا ااجادد  ا اا ددق لددْ ااكمارددة اإلهضدد هٔة ٍضددم ه ع ا هيددال  ددن صددو م ل ضددل  اددا ااجادد  ا اا ددق لددْ ااكمارددة اإلهضدد هٔة ٍضددم ه ع 11121112//33//1212لددْ لددْ 

. امزٓددا رددن اارفنددٔل . امزٓددا رددن اارفنددٔل   131131ا صا ص71137113حم ٓردديا  صدد اة ر جضددرٔما ك ٔددة اايدد هَما ج رعددة  غدداادا حم ٓردديا  صدد اة ر جضددرٔما ك ٔددة اايدد هَما ج رعددة  غدداادا 

ا ا 71137113َ دٔةا دا  ااوٌطدة ااعم ٔدةا اايد ًمةا َ دٔةا دا  ااوٌطدة ااعم ٔدةا اايد ًمةا ٓووم: د.  رزّ  ٓ    دَ ا اا دق لدْ ااننٓووم: د.  رزّ  ٓ    دَ ا اا دق لدْ اانن

 ٍر   عاً  . ٍر   عاً  .   117117صص

اام غدْ   دِ : اام غدْ   دِ :   71127112( رن م هَم بدا ة اااٍاة ااعمامٔة ا ممح ة ا هري أدة اضدوة ( رن م هَم بدا ة اااٍاة ااعمامٔة ا ممح ة ا هري أدة اضدوة 2222( مط  اام دة )( مط  اام دة )7))

)اه دد ء ر كمددة ات  دٓددة   ٔدد  رٌمرٌدد  اامم  ددة   ددِ دصددرَ ٓة اايددَاهٔن ٍااووددم لددْ ااوزا دد ع  ددٔن )اه دد ء ر كمددة ات  دٓددة   ٔدد  رٌمرٌدد  اامم  ددة   ددِ دصددرَ ٓة اايددَاهٔن ٍااووددم لددْ ااوزا دد ع  ددٔن 

حكَردد ع ا مدد أ  ٍاام  لودد ع اارددْ ادد  توددرو  لددْ ام ددٔ ا أٍ  ددٔن ا مدد أ  حكَردد ع ا مدد أ  ٍاام  لودد ع اارددْ ادد  توددرو  لددْ ام ددٔ ا أٍ  ددٔن ا مدد أ  اا كَرددة ا ت  دٓددة ٍاا كَرددة ا ت  دٓددة ٍ

 ٍاام  لو ع اارْ ا  تورو   رم ٔ ( .ٍاام  لو ع اارْ ا  تورو   رم ٔ ( .



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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الدسػتور العرا ػي الدسػتور العرا ػي   ( مػف( مػف9797أثنا  ادازنا لدورنا الر ا ي عمو الجيات التنفيذية وفػؽ المػادة )أثنا  ادازنا لدورنا الر ا ي عمو الجيات التنفيذية وفػؽ المػادة )
و فنا عمو أحد اال،كاليات التي يت رر  يا العديد مف المؤسسات التنفيذية في الحكومة و فنا عمو أحد اال،كاليات التي يت رر  يا العديد مف المؤسسات التنفيذية في الحكومة 
العرا يػة فيمػػا يخػص التفسػػير القػػانوني والمحػدد والػػد يؽ لػػ عض النصػوص الدسػػتورية فػػي العرا يػة فيمػػا يخػص التفسػػير القػػانوني والمحػدد والػػد يؽ لػػ عض النصػوص الدسػػتورية فػػي 

خبلال  دستوريا  مف خبلؿ منافاتيا أو إخبلليا  النظاـ العاـ أو اآل خبلال  دستوريا  مف خبلؿ منافاتيا أو إخبلليا  النظاـ العاـ أو اآلكونيا تمثؿ خر ا  واا داب داب كونيا تمثؿ خر ا  واا
 العامة ونخص  الذكر النصوص الدستورية اآلتية :العامة ونخص  الذكر النصوص الدستورية اآلتية :

لكػػػػؿ فػػػػرد الحػػػػؽ فػػػػي الخصوصػػػػية لكػػػػؿ فػػػػرد الحػػػػؽ فػػػػي الخصوصػػػػية : : ( الفقػػػػرة )اوال(( الفقػػػػرة )اوال(7171مػػػػا ورد فػػػػي المػػػػادة )مػػػػا ورد فػػػػي المػػػػادة ): : اوال  اوال  
 ال،خصية  ما ال يتنافو مم حقوؽ اآلخريف واآلداب العامة . ال،خصية  ما ال يتنافو مم حقوؽ اآلخريف واآلداب العامة . 

 تكفؿ الدولة  ما ال يخؿ  النظاـ العاـ واآلداب . تكفؿ الدولة  ما ال يخؿ  النظاـ العاـ واآلداب . : : ((3131ما ورد في المادة )ما ورد في المادة ): : ثانيا  ثانيا  

 ستفسار ىو :ستفسار ىو :واالواال
(/الفقػػػرة اوال  و الخصػػػوص ع ػػػارة (/الفقػػػرة اوال  و الخصػػػوص ع ػػػارة 7171مػػػا ىػػػو تفسػػػير الػػػنص الدسػػػتوري فػػػي المػػػادة )مػػػا ىػػػو تفسػػػير الػػػنص الدسػػػتوري فػػػي المػػػادة ) -77

 )واآلداب العامة( . )واآلداب العامة( . 
( و التحديػػد ع ػػارة )واآلداب ( و التحديػػد ع ػػارة )واآلداب 3131مػػا ىػػو تفسػػير الػػنص الدسػػتوري الػػوارد فػػي المػػادة )مػػا ىػػو تفسػػير الػػنص الدسػػتوري الػػوارد فػػي المػػادة ) -00

 العامة( العامة( 
واردة فػي واردة فػي تسمية االفعاؿ واال ػواؿ التػي تمثػؿ إخػبلال   النظػاـ العػاـ واآلداب العامػة الػتسمية االفعاؿ واال ػواؿ التػي تمثػؿ إخػبلال   النظػاـ العػاـ واآلداب العامػة الػ -33

 اوال  وثانيا  في المادتيف الدستوريتيف اعبله . اوال  وثانيا  في المادتيف الدستوريتيف اعبله . 

و م الطمب مو م التد يؽ والمداولة مف المحكمة االتحادية العميػا فػي جمسػتيا و م الطمب مو م التد يؽ والمداولة مف المحكمة االتحادية العميػا فػي جمسػتيا   
 وتوصمت  االتفاؽ إلو القرار اآلتي :وتوصمت  االتفاؽ إلو القرار اآلتي :  02700270//7272//7777المؤرخة في المؤرخة في 

 القرار :القرار :

لدسػػتور وفػػي لدسػػتور وفػػي ف مفيػػـو النظػػاـ العػػاـ ومفيػػـو اآلداب العامػػة الػػوارد ذكرىمػػا فػػي اف مفيػػـو النظػػاـ العػػاـ ومفيػػـو اآلداب العامػػة الػػوارد ذكرىمػػا فػػي اإإ  
القوانيف فكرة عامة تحددىا في كثير مف الموا يم النصوص القانونية ومنيا ما ورد في القوانيف فكرة عامة تحددىا في كثير مف الموا يم النصوص القانونية ومنيا ما ورد في 
القػػانوف المػػدني اذ تعػػد التصػػرفات فػػي تركػػة إنسػػاف عمػػو  يػػد الحيػػاة محظػػورةح ويعػػد ذلػػؾ القػػانوف المػػدني اذ تعػػد التصػػرفات فػػي تركػػة إنسػػاف عمػػو  يػػد الحيػػاة محظػػورةح ويعػػد ذلػػؾ 
مف النظاـ العاـ وال يجوز مخالفتياح كذلؾ تنازؿ الموظؼ العاـ عف وظيفتو ألحد االفراد مف النظاـ العاـ وال يجوز مخالفتياح كذلؾ تنازؿ الموظؼ العاـ عف وظيفتو ألحد االفراد 

ويعد ذلؾ الحظػر مػف النظػاـ العػاـح ومػا يقػاؿ عػف )النظػاـ العػاـ( يصػدؽ عمػو ويعد ذلؾ الحظػر مػف النظػاـ العػاـح ومػا يقػاؿ عػف )النظػاـ العػاـ( يصػدؽ عمػو محظورة محظورة 



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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)اآلداب العامة( فيناؾ نصوص فػي القػوانيف تق ػي  ػ ف العقػود التػي تػرد عمػو االتجػار )اآلداب العامة( فيناؾ نصوص فػي القػوانيف تق ػي  ػ ف العقػود التػي تػرد عمػو االتجػار 
  الجنس مخالفة لآلداب العامة وال يعتد  انونا   مثؿ ىذه العقود .  الجنس مخالفة لآلداب العامة وال يعتد  انونا   مثؿ ىذه العقود . 

منظػػػػاـ العػػػػاـ( أو )اآلداب منظػػػػاـ العػػػػاـ( أو )اآلداب واذا مػػػػا اريػػػػد معرفػػػػة مػػػػا اذا كػػػػاف التصػػػػرؼ مخالفػػػػا  )لواذا مػػػػا اريػػػػد معرفػػػػة مػػػػا اذا كػػػػاف التصػػػػرؼ مخالفػػػػا  )ل  
العامػػة( فيمػػـز الرجػػوع إلػػو الت،ػػريعات كافػػة لمعرفػػة مػػا اذا كػػاف ذلػػؾ التصػػرؼ محظػػورا  العامػػة( فيمػػـز الرجػػوع إلػػو الت،ػػريعات كافػػة لمعرفػػة مػػا اذا كػػاف ذلػػؾ التصػػرؼ محظػػورا  

  نص مف عدمو .  نص مف عدمو . 

ماذا لو لـ يوجد نص فيقت ي األمر الرجوع إلو الق ا  فيػو الػذي يقػرر مػا اذا ماذا لو لـ يوجد نص فيقت ي األمر الرجوع إلو الق ا  فيػو الػذي يقػرر مػا اذا   
د المجتمعيػة د المجتمعيػة كاف التصرؼ مخالفا  لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامةح وذلػؾ فػي  ػو  القواعػكاف التصرؼ مخالفا  لمنظاـ العاـ أو اآلداب العامةح وذلػؾ فػي  ػو  القواعػ

التػػي توافػػؽ عمييػػػا افػػراد المجتمػػم فػػػي زمػػاف ومكػػاف معينيػػػيفم ألف مفػػاىيـ النظػػاـ العػػػاـ التػػي توافػػؽ عمييػػػا افػػراد المجتمػػم فػػػي زمػػاف ومكػػاف معينيػػػيفم ألف مفػػاىيـ النظػػاـ العػػػاـ 
 . .   ((7))  02700270//99//0202واآلداب العامة تختمؼ زمانا  ومكانا  وصدر القرار  االتفاؽ في واآلداب العامة تختمؼ زمانا  ومكانا  وصدر القرار  االتفاؽ في 

ممػػا تقػػدـ نبلحػػظ عمػػو ىػػذا القػػرار اف النظػػاـ العػػاـ واآلداب العامػػة  ػػد دونػػا فػػي ممػػا تقػػدـ نبلحػػظ عمػػو ىػػذا القػػرار اف النظػػاـ العػػاـ واآلداب العامػػة  ػػد دونػػا فػػي   
النافػػذ وجعميػػا احػػد  النافػػذ وجعميػػا احػػد    02200220لـ ومنيػػا دسػػتور جميوريػػة العػػراؽ لعػػاـ لـ ومنيػػا دسػػتور جميوريػػة العػػراؽ لعػػاـ اغمػػب دسػػاتير العػػااغمػػب دسػػاتير العػػا

القيود لمحؽ في الخصوصية  ما ال يتنافو مم حقوؽ اآلخػريف واآلداب العامػة رغػـ عػدـ القيود لمحؽ في الخصوصية  ما ال يتنافو مم حقوؽ اآلخػريف واآلداب العامػة رغػـ عػدـ 
ذكػػػره لمنظػػػاـ العػػػاـح إالأ أف ذلػػػؾ ال يقمػػػؿ مػػػف ،ػػػ ف النظػػػاـ العػػػاـ الػػػذي يػػػدخؿ فػػػي حيػػػاة ذكػػػره لمنظػػػاـ العػػػاـح إالأ أف ذلػػػؾ ال يقمػػػؿ مػػػف ،ػػػ ف النظػػػاـ العػػػاـ الػػػذي يػػػدخؿ فػػػي حيػػػاة 

كػػػرة نسػػػ ية تختمػػػؼ مػػػف زمػػػاف آلخػػػر ومػػػف كػػػرة نسػػػ ية تختمػػػؼ مػػػف زمػػػاف آلخػػػر ومػػػف المجتمػػػمح واف النظػػػاـ العػػػاـ واآلداب العامػػػة فالمجتمػػػمح واف النظػػػاـ العػػػاـ واآلداب العامػػػة ف
 مكاف آلخر  ؿ ىي متغيرة داخؿ المجتمم نفسو . مكاف آلخر  ؿ ىي متغيرة داخؿ المجتمم نفسو . 

ت الحقػػػػوؽ األخػػػػر   عػػػػد ت،ػػػػكيؿ المحكمػػػػة ت الحقػػػػوؽ األخػػػػر   عػػػػد ت،ػػػػكيؿ المحكمػػػػة اف صػػػػدور عػػػػدة  ػػػػرارات فػػػػي مجػػػػاالاف صػػػػدور عػػػػدة  ػػػػرارات فػػػػي مجػػػػاال  
االتحاديػة العميػا يعػد  حػد ذاتػو  ػمانة رصػينة لحقػوؽ االفػراد وحريػاتيـ ومنيػا الحػؽ فػػي االتحاديػة العميػا يعػد  حػد ذاتػو  ػمانة رصػينة لحقػوؽ االفػراد وحريػاتيـ ومنيػا الحػؽ فػػي 
الخصوصػػػية مو ػػػوع دراسػػػتنا ىػػػذه السػػػيما واف الدسػػػتور  ػػػد مػػػنح المحكمػػػة ف ػػػبل  عػػػف الخصوصػػػية مو ػػػوع دراسػػػتنا ىػػػذه السػػػيما واف الدسػػػتور  ػػػد مػػػنح المحكمػػػة ف ػػػبل  عػػػف 

 ػا ح كمػا  ػا ح كمػا الر ا ة عمو دستورية القوانيف وتفسير النصوص الر ا ة عمو االنظمة النافذة ايالر ا ة عمو دستورية القوانيف وتفسير النصوص الر ا ة عمو االنظمة النافذة اي
اف الدسػتور  ػػد ت نػػو اسػػموب الر ا ػة الم ا،ػػرة )ر ا ػػة اإللغػػا (ح ولػد  الػػتمعف فيػػو نبلحػػظ اف الدسػتور  ػػد ت نػػو اسػػموب الر ا ػة الم ا،ػػرة )ر ا ػػة اإللغػػا (ح ولػد  الػػتمعف فيػػو نبلحػػظ 
مسار الحماية الدستورية لمحقوؽ ومنيا الحؽ في الخصوصية في العراؽح اذ اف القػانوف مسار الحماية الدستورية لمحقوؽ ومنيا الحؽ في الخصوصية في العراؽح اذ اف القػانوف 
المق ػػػػي  عػػػػدـ دسػػػػتوريتو يمغػػػػوح وىػػػػذا االجػػػػرا  يمػػػػنح االفػػػػراد الحػػػػؽ  ػػػػالطعف  ػػػػالقوانيف المق ػػػػي  عػػػػدـ دسػػػػتوريتو يمغػػػػوح وىػػػػذا االجػػػػرا  يمػػػػنح االفػػػػراد الحػػػػؽ  ػػػػالطعف  ػػػػالقوانيف 

                                                           

رو ددَ  لددْ رج ددة رو ددَ  لددْ رج ددة   71177117//1111//1111لددْ لددْ   71177117/ات  دٓددة//ات  دٓددة/3333( مددما  اام كمددة ا ت  دٓددة ااع ٔدد   مدد  ( مددما  اام كمددة ا ت  دٓددة ااع ٔدد   مدد  1))

 ..  71137113اار مٓ  ٍاايط ءا اامج ا اان رشا آاا  اار مٓ  ٍاايط ءا اامج ا اان رشا آاا  



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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فػذة م ا،ػرة امػاـ محكمػة المو ػوع عنػد التػيقف  ػاف  انونػا  مػا  ػد صػدر مػف فػذة م ا،ػرة امػاـ محكمػة المو ػوع عنػد التػيقف  ػاف  انونػا  مػا  ػد صػدر مػف واالنظمػة الناواالنظمػة النا
 . .   ((7))، نو اف ينتيؾ حقو يـ التي كفميا الدستور والمواثيؽ الدولية ، نو اف ينتيؾ حقو يـ التي كفميا الدستور والمواثيؽ الدولية 

اف ىذا االتجاه االيجا ي لمدستور العرا ي انطبل ة جيدة و مانة اكيدة لمحؽ في اف ىذا االتجاه االيجا ي لمدستور العرا ي انطبل ة جيدة و مانة اكيدة لمحؽ في   
 عػض الثغػرات التػي ن مػؿ  عػض الثغػرات التػي ن مػؿ   الخصوصية لمتصديم ألنتياكات السمطات كافةح مم معالجةالخصوصية لمتصديم ألنتياكات السمطات كافةح مم معالجة

مػػػػف الم،ػػػػرع الدسػػػػتوري والعػػػػادي معالجتيػػػػا ومنيػػػػاح االثػػػػار المترت ػػػػة عمػػػػو الحكػػػػـ  عػػػػدـ مػػػػف الم،ػػػػرع الدسػػػػتوري والعػػػػادي معالجتيػػػػا ومنيػػػػاح االثػػػػار المترت ػػػػة عمػػػػو الحكػػػػـ  عػػػػدـ 
الدسػػػتوريةح كمػػػا لػػػـ يت ػػػمف  ػػػرورة ن،ػػػر  ػػػرارات المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػاح ولػػػـ ي ػػػيف الدسػػػتوريةح كمػػػا لػػػـ يت ػػػمف  ػػػرورة ن،ػػػر  ػػػرارات المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػاح ولػػػـ ي ػػػيف 

( ( 3232النطػػاؽ الزمنػػي لسػػرياف القػػرارات الصػػادرةح ف ػػبل  عػػف ذلػػؾ نجػػد اف القػػانوف ر ػػـ )النطػػاؽ الزمنػػي لسػػرياف القػػرارات الصػػادرةح ف ػػبل  عػػف ذلػػؾ نجػػد اف القػػانوف ر ػػـ )
الػػذي تسػػػتند إليػػو المحكمػػة االتحاديػػػة العميػػا حاليػػا  وكػػػذلؾ النظػػاـ الػػػداخمي الػػذي تسػػػتند إليػػو المحكمػػة االتحاديػػػة العميػػا حاليػػا  وكػػػذلؾ النظػػاـ الػػػداخمي   02022020لسػػنة لسػػنة 

لممحكمػػػة لػػػـ يػػػرد فييمػػػا نصػػػا  ي ػػػيف ىػػػذه التفاصػػػيؿح و ػػػرورة اف ي مػػػـز الدسػػػتور الم،ػػػرع لممحكمػػػة لػػػـ يػػػرد فييمػػػا نصػػػا  ي ػػػيف ىػػػذه التفاصػػػيؿح و ػػػرورة اف ي مػػػـز الدسػػػتور الم،ػػػرع 
العادي  سف ت،ريم يت مف معالجة اال رار التي تترتػب عمػو تط يػؽ القػانوف المحكػـو العادي  سف ت،ريم يت مف معالجة اال رار التي تترتػب عمػو تط يػؽ القػانوف المحكػـو 

 ر ماديا  ومعنويا  . ر ماديا  ومعنويا  . ح اذ يجب ج ر ال ر ح اذ يجب ج ر ال ر ((0)) عدـ دستوريتو عدـ دستوريتو
 ادلبحث الثاوي

 ضماوات القضاء اإلداري للحق يف اخلصوصية
 ػػػد تمػػػس حقػػػوؽ االفػػػراد ومنيػػػا الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية جػػػرا  انتيػػػاؾ أو اعتػػػدا   ػػػد تمػػػس حقػػػوؽ االفػػػراد ومنيػػػا الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية جػػػرا  انتيػػػاؾ أو اعتػػػدا    

اإلدارة خػبلؿ اعماليػػا التػي تمارسػػيا سػوا  فػػي الظػروؼ االعتياديػػة أو االسػتثنازيةح لػػذلؾ اإلدارة خػبلؿ اعماليػػا التػي تمارسػػيا سػوا  فػػي الظػروؼ االعتياديػػة أو االسػتثنازيةح لػػذلؾ 
و اعماؿ اإلدارة  ما ليا مػف واليػة عمػو اال،ػخاص و اعماؿ اإلدارة  ما ليا مػف واليػة عمػو اال،ػخاص فلف الر ا ة التي تمارسيا المحاكـ عمفلف الر ا ة التي تمارسيا المحاكـ عم

الط يعييف والمعنوييف وذلؾ  التجازيـ إلو الطعػوف التػي يتقػدـ  يػا ذو المصػمحة وتيػدؼ الط يعييف والمعنوييف وذلؾ  التجازيـ إلو الطعػوف التػي يتقػدـ  يػا ذو المصػمحة وتيػدؼ 
إلػػو اج ػػار اإلدارة عمػػو احتػػراـ م ػػدأ الم،ػػروعية  واسػػطة إلغػػا  التصػػرفات غيػػر القانونيػػة إلػػو اج ػػار اإلدارة عمػػو احتػػراـ م ػػدأ الم،ػػروعية  واسػػطة إلغػػا  التصػػرفات غيػػر القانونيػػة 

 أو التعويض عنيا أو كمييما . أو التعويض عنيا أو كمييما . 

يف المطم ػػيفح إذ سنخصػػص المطمػػب األوؿ لتط يقػػات يف المطم ػػيفح إذ سنخصػػص المطمػػب األوؿ لتط يقػػات وىػػذا مػػا سػػنتناولو فػػي ىػػذوىػػذا مػػا سػػنتناولو فػػي ىػػذ  
 صيةح ونتكمـ في المطمب الثاني عفصيةح ونتكمـ في المطمب الثاني عفالق ا  اإلداري المقارف ل ماف الحؽ في الخصو الق ا  اإلداري المقارف ل ماف الحؽ في الخصو 

                                                           

ا د اصددة ا د اصددة 71117111ااننَ ددٔة لدْ دصددرَ  جمٌَ ٓددة ااعدماا اضددوة ااننَ ددٔة لدْ دصددرَ  جمٌَ ٓددة ااعدماا اضددوة ( ر مدا حضددٔن ج صدد ا اا دق لددْ ( ر مدا حضددٔن ج صدد ا اا دق لددْ 1))

 ..  111111ا صا ص71137113ري  هةا  ص اة ر جضرٔما ك ٔة ااي هَما ج رعة ااانمةا ري  هةا  ص اة ر جضرٔما ك ٔة ااي هَما ج رعة ااانمةا 

 ..  131131( صو م ل ضل  اا ااجا  ا رنا  ص  قا ص( صو م ل ضل  اا ااجا  ا رنا  ص  قا ص7))



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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 تط يقات الق ا  اإلداري العرا ي ل ماف الحؽ في الخصوصية وعمو النحو اآلتي: تط يقات الق ا  اإلداري العرا ي ل ماف الحؽ في الخصوصية وعمو النحو اآلتي: 
 ادلطلب األول

 ةتطبيقات القضاء اإلداري ادلقارن لضمان احلق يف اخلصوصي
ا،ػػػػػتيرت الػػػػػدوؿ التػػػػػػي ان،ػػػػػ  فييػػػػػا الق ػػػػػػا  اإلداري كمجمػػػػػس الدولػػػػػة الفرنسػػػػػػي ا،ػػػػػتيرت الػػػػػدوؿ التػػػػػػي ان،ػػػػػ  فييػػػػػا الق ػػػػػػا  اإلداري كمجمػػػػػس الدولػػػػػة الفرنسػػػػػػي   

والمصػري  التط يقػات فػػي الق ػا  اإلداريح ممػا أغنػػو الق ػا  اإلداري  م ػادئ جوىريػػة والمصػري  التط يقػات فػػي الق ػا  اإلداريح ممػا أغنػػو الق ػا  اإلداري  م ػادئ جوىريػػة 
لمحكػػـ السػػيما الػػدوؿ التػػي ت خػػذ  السػػوا ؽ الق ػػازية وحتػػو الػػدوؿ التػػي لػػـ ت خػػذ  يػػا فلنػػو لمحكػػـ السػػيما الػػدوؿ التػػي ت خػػذ  السػػوا ؽ الق ػػازية وحتػػو الػػدوؿ التػػي لػػـ ت خػػذ  يػػا فلنػػو 

 د الق اة عند اصدار  راراتيـ .د الق اة عند اصدار  راراتيـ .يمكنيا االستزناس  األحكاـ مما يفييمكنيا االستزناس  األحكاـ مما يفي

ولغػػػرض تسػػػميط ال ػػػو  عمػػػو التط يػػػؽ الق ػػػازي لمػػػدوؿ المقارنػػػة سػػػنتناوؿ ىػػػذا ولغػػػرض تسػػػميط ال ػػػو  عمػػػو التط يػػػؽ الق ػػػازي لمػػػدوؿ المقارنػػػة سػػػنتناوؿ ىػػػذا   
 المو وع في كؿ مف فرنسا ومصر وعمو النحو اآلتي: المو وع في كؿ مف فرنسا ومصر وعمو النحو اآلتي: 

 تطبيقات القضاء اإلداري الفرنسي لضمان الحق في الخصوصية تطبيقات القضاء اإلداري الفرنسي لضمان الحق في الخصوصية : : الفرع األولالفرع األول

االفػػػراد ومنيػػػا الحػػػؽ فػػػي االفػػػراد ومنيػػػا الحػػػؽ فػػػي   لمق ػػػا  اإلداري الفرنسػػػي دور ميػػػـ فػػػي حمايػػػة حقػػػوؽلمق ػػػا  اإلداري الفرنسػػػي دور ميػػػـ فػػػي حمايػػػة حقػػػوؽ  
الخصوصػػيةح ويتمثػػؿ ىػػذا الػػدور فػػي عػػدة تط يقػػات   ػػازية نظرىػػاح ونػػذكر منيػػا   ػػية الخصوصػػيةح ويتمثػػؿ ىػػذا الػػدور فػػي عػػدة تط يقػػات   ػػازية نظرىػػاح ونػػذكر منيػػا   ػػية 

((EPOUX . V التي نظرىا مجمس الدولة في ) التي نظرىا مجمس الدولة في )ح وتتمخص و ازم الق ية ح وتتمخص و ازم الق ية 79907990//00//7272
( اجرت عممية والدة  يصرية في احػد  المست،ػفياتح واجريػت العمميػة ( اجرت عممية والدة  يصرية في احػد  المست،ػفياتح واجريػت العمميػة Vفي اف السيدة )في اف السيدة )

فػػػي الحػػػوضح وحصػػػمت سمسػػػمة مػػػف االخطػػػا  مػػػف   ػػػؿ مختمػػػؼ فػػػي الحػػػوضح وحصػػػمت سمسػػػمة مػػػف االخطػػػا  مػػػف   ػػػؿ مختمػػػؼ تحػػػت تػػػ ثير مو ػػػعي تحػػػت تػػػ ثير مو ػػػعي 
المتدخميف الط ييفح مف خبلؿ اعطازيا مواد مت ػادة االسػتعماؿح وتعر ػت ىػذه السػيدة المتدخميف الط ييفح مف خبلؿ اعطازيا مواد مت ػادة االسػتعماؿح وتعر ػت ىػذه السػيدة 
عمو اثر ذلؾ إلو نو ة  م يةح ودخمت في حالة غي و ة لعدة اياـح وانتيو  يػا األمػر إلػو عمو اثر ذلؾ إلو نو ة  م يةح ودخمت في حالة غي و ة لعدة اياـح وانتيو  يػا األمػر إلػو 

 نية ىامة. نية ىامة. ،مؿ نصفي ايسرح ف بل  عف اصا تيا  ا طرا ات عص ية وجسما،مؿ نصفي ايسرح ف بل  عف اصا تيا  ا طرا ات عص ية وجسما

وعمػػو مسػػتو  الدرجػػة األولػػو   ػػت المحكمػػة اإلداريػػة المختصػػة  ػػرفض طمػػب وعمػػو مسػػتو  الدرجػػة األولػػو   ػػت المحكمػػة اإلداريػػة المختصػػة  ػػرفض طمػػب   
التعويض لعدـ وجود الخط  الجسيـح وفقا  الجتيادات   ازية سا قةح لكف مجمػس الدولػة التعويض لعدـ وجود الخط  الجسيـح وفقا  الجتيادات   ازية سا قةح لكف مجمػس الدولػة 
عنػػدما نظػػر الطعػػف فػػي ىػػذا الحكػػـ تخمػػػو عػػف ىػػذا االجتيػػاد و ػػرر احقيػػة ىػػذه السػػػيدة عنػػدما نظػػر الطعػػف فػػي ىػػذا الحكػػـ تخمػػػو عػػف ىػػذا االجتيػػاد و ػػرر احقيػػة ىػػذه السػػػيدة 

اح و ػيف المجمػس اف ا،ػتراط الخطػ  الجسػيـ كانػت اح و ػيف المجمػس اف ا،ػتراط الخطػ  الجسػيـ كانػت  التعويض عػف اال ػرار التػي اصػا تي التعويض عػف اال ػرار التػي اصػا تي



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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تقت ػػيو صػػعو ة العمميػػات الط يػػةح وعميػػو فػػلف  عػػض العمميػػات التػػي ال تتسػػـ  الصػػعو ة تقت ػػيو صػػعو ة العمميػػات الط يػػةح وعميػػو فػػلف  عػػض العمميػػات التػػي ال تتسػػـ  الصػػعو ة 
 . .   ((7))يكفي لقياـ المسؤولية  ، نيا وجود الخط  ال سيط يكفي لقياـ المسؤولية  ، نيا وجود الخط  ال سيط 

ومػػف  ػػرارات مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي التػػي تصػػد  فييػػا لحمايػػة الكرامػػة اإلنسػػانية ومػػف  ػػرارات مجمػػس الدولػػة الفرنسػػي التػػي تصػػد  فييػػا لحمايػػة الكرامػػة اإلنسػػانية   
 م،ػػػروعية منػػػم االحتفػػػاالت التػػػي يقػػػـو فييػػػا الم،ػػػاىديف  م،ػػػروعية منػػػم االحتفػػػاالت التػػػي يقػػػـو فييػػػا الم،ػػػاىديف   79907990//7272//0011ىػػػو  ػػػراره فػػػي ىػػػو  ػػػراره فػػػي 

ىػػػذا العمػػػؿ ي عػػػد اعتػػػدا   عمػػػو الكرامػػػة اإلنسػػػانية ىػػػذا العمػػػؿ ي عػػػد اعتػػػدا   عمػػػو الكرامػػػة اإلنسػػػانية   عمػػػو أفعمػػػو أف   رمػػػي األ ػػػزاـح وأكػػػد المجمػػػس رمػػػي األ ػػػزاـح وأكػػػد المجمػػػس
وييػػ ط  اإلنسػػاف إلػػو مسػػتو  األ،ػػيا ح وانتيػػو المجمػػس إلػػو القػػوؿ  ػػ ف احتػػراـ الكرامػػة وييػػ ط  اإلنسػػاف إلػػو مسػػتو  األ،ػػيا ح وانتيػػو المجمػػس إلػػو القػػوؿ  ػػ ف احتػػراـ الكرامػػة 

لعػػاـح ونبلحػػظ اف االجتيػػاد الق ػػازي فػػي لعػػاـح ونبلحػػظ اف االجتيػػاد الق ػػازي فػػي اإلنسػػانية يعػػد احػػد العناصػػر المكونػػة لمنظػػاـ ااإلنسػػانية يعػػد احػػد العناصػػر المكونػػة لمنظػػاـ ا
فرنسػػػا  ػػػد توسػػػم فػػػي تفسػػػير فكػػػرة النظػػػاـ العػػػاـ لت،ػػػمؿ فػػػي  عػػػض االحيػػػاف جان ػػػا  مػػػف فرنسػػػا  ػػػد توسػػػم فػػػي تفسػػػير فكػػػرة النظػػػاـ العػػػاـ لت،ػػػمؿ فػػػي  عػػػض االحيػػػاف جان ػػػا  مػػػف 
االخػػػبلؽ العامػػػةح ويظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي كثيػػػر مػػػف  ػػػرارات الق ػػػا  اإلداري مثػػػؿ  ػػػرار غمػػػؽ االخػػػبلؽ العامػػػةح ويظيػػػر ذلػػػؾ فػػػي كثيػػػر مػػػف  ػػػرارات الق ػػػا  اإلداري مثػػػؿ  ػػػرار غمػػػؽ 

ح و ػػػػرار تنظػػػػيـ ل ػػػػاس المسػػػػتحميف فػػػػي ح و ػػػػرار تنظػػػػيـ ل ػػػػاس المسػػػػتحميف فػػػػي 79297929//7070//7171محػػػػبلت الفجػػػػور والػػػػدعارة فػػػػي محػػػػبلت الفجػػػػور والػػػػدعارة فػػػػي 
ح و ػػػػػػرار تنظػػػػػػيـ الكتا ػػػػػػات المحت،ػػػػػػمة عمػػػػػػو الق ػػػػػػور فػػػػػػي ح و ػػػػػػرار تنظػػػػػػيـ الكتا ػػػػػػات المحت،ػػػػػػمة عمػػػػػػو الق ػػػػػػور فػػػػػػي 79327932//00//3232ي ي ال،ػػػػػػواط  فػػػػػػال،ػػػػػػواط  فػػػػػػ

ح و ػػػػرار منػػػػم عػػػػرض  عػػػػض االفػػػػبلـ  سػػػػ ب طا عيػػػػا غيػػػػر األخبل ػػػػي فػػػػي ح و ػػػػرار منػػػػم عػػػػرض  عػػػػض االفػػػػبلـ  سػػػػ ب طا عيػػػػا غيػػػػر األخبل ػػػػي فػػػػي 79097909//00//00
ح و ػػػػػػػػرار مطا قػػػػػػػػة تسػػػػػػػػمية ال،ػػػػػػػػوارع ال مديػػػػػػػػة  ػػػػػػػػاألخبلؽ العامػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ح و ػػػػػػػػرار مطا قػػػػػػػػة تسػػػػػػػػمية ال،ػػػػػػػػوارع ال مديػػػػػػػػة  ػػػػػػػػاألخبلؽ العامػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 79097909//7070//7171
7979//33//79107910  ((0))   . . 

ة اإلنسػػاف واعت ػػاره ة اإلنسػػاف واعت ػػاره وممػػا الحظنػػاه عمػػو ىػػذه القػػرارات اف الكرامػػة جػػز  مػػف سػػمعوممػػا الحظنػػاه عمػػو ىػػذه القػػرارات اف الكرامػػة جػػز  مػػف سػػمع  
ال،خصي فػبل يحػؽ ألي سػمطة أو مػف الغيػر االنتقػاص منيػاح ف ػبل  عػف أف الحػؽ فػي ال،خصي فػبل يحػؽ ألي سػمطة أو مػف الغيػر االنتقػاص منيػاح ف ػبل  عػف أف الحػؽ فػي 
الخصوصػػػية محػػػدد  حػػػدود عػػػدـ منافػػػاة حقػػػوؽ االخػػػريف أو اإلخػػػبلؿ  النظػػػاـ العػػػاـ أو الخصوصػػػية محػػػدد  حػػػدود عػػػدـ منافػػػاة حقػػػوؽ االخػػػريف أو اإلخػػػبلؿ  النظػػػاـ العػػػاـ أو 

 اآلداب العامة . اآلداب العامة . 

 تطبيقات القضاء اإلداري المصري لضمان الحق في الخصوصية: الفرع الثاني

ة الق ػػػا  اإلداري المصػػػري أحكػػػاـ عديػػػدة كػػػاف ليػػػا دورا   ػػػارزا  فػػػي ة الق ػػػا  اإلداري المصػػػري أحكػػػاـ عديػػػدة كػػػاف ليػػػا دورا   ػػػارزا  فػػػي ت،ػػػتير سػػػاحت،ػػػتير سػػػاح  
 ،ػ ف و ػؼ تنفيػذ  ػرار الجيػاز  ،ػ ف و ػؼ تنفيػذ  ػرار الجيػاز : : حماية الحقوؽ ومنيا الحؽ في الخصوصيةح نذكر منياحماية الحقوؽ ومنيا الحؽ في الخصوصيةح نذكر منيا

                                                           

ا هيالً  دن صدو م ل ضدل ا هيالً  دن صدو م ل ضدل 11171117//22//1111( لْ ( لْ EPOUX.V( مما  رج ش اااٍاة اافمهضْ لْ مطٔة )( مما  رج ش اااٍاة اافمهضْ لْ مطٔة )1))

 ..  172172  قا ص  قا ص اا ااجا  ا رنا  ص اا ااجا  ا رنا  ص

 ٍر   عاً  .ٍر   عاً  .  172172صصصو م ل ضل  اا ااجا  ا رنا  ص  قا صو م ل ضل  اا ااجا  ا رنا  ص  قا ( ( 7))



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

033 

القومي لتنظيـ االتصاالت   ػرورة حصػوؿ ال،ػركات التػي تقػدـ خدمػة رسػازؿ المحمػوؿ القومي لتنظيـ االتصاالت   ػرورة حصػوؿ ال،ػركات التػي تقػدـ خدمػة رسػازؿ المحمػوؿ 
ذلػؾ مػف فػرض ر ا ػة عمػو ذلػؾ مػف فػرض ر ا ػة عمػو المجمعة عمو تصػريح مػف الجيػات المختصػةح  مػا يت ػمنو المجمعة عمو تصػريح مػف الجيػات المختصػةح  مػا يت ػمنو 

ح ذى ػت المحكمػة اإلداريػة  جمسػة ح ذى ػت المحكمػة اإلداريػة  جمسػة ((7))سازؿح وما يترتب عمو ذلؾ مف آثػارسازؿح وما يترتب عمو ذلؾ مف آثػارمحتو  ىذه الر محتو  ىذه الر 
)يتصادـ امػر عػرض )محتػو  الرسػازؿ( عمػو أي جيػة   ػؿ )يتصادـ امػر عػرض )محتػو  الرسػازؿ( عمػو أي جيػة   ػؿ : : ووإلو أنإلو أن  ((02720272//7777//0101))

ح التػي جعمػت لممراسػبلت ال ريديػة ح التػي جعمػت لممراسػبلت ال ريديػة ((0))( مػف الدسػتور(( مػف الدسػتور(0000مػم حكػـ المػادة )مػم حكػـ المػادة )  م ا،ػرة الخدمػةم ا،ػرة الخدمػة
لمحادثات التميفونية وغيرىا مف وسازؿ االتصاالت حرمػة وسػريتيا مكفولػةح وال لمحادثات التميفونية وغيرىا مف وسازؿ االتصاالت حرمػة وسػريتيا مكفولػةح وال وال ر ية واوال ر ية وا

تجػػوز مصػػادرتيا أو االطػػبلع عمييػػا أو ر ا تيػػا اال  ػػ مر   ػػازي مسػػ ب ولمػػدة محػػددة تجػػوز مصػػادرتيا أو االطػػبلع عمييػػا أو ر ا تيػػا اال  ػػ مر   ػػازي مسػػ ب ولمػػدة محػػددة 
ووفقػػا  ألحكػػاـ القػػانوفح ومػػف جيػػة أخػػر  فػػلف االطػػبلع عمػػو )محتػػو  الرسػػازؿ( ور ا تيػػا ووفقػػا  ألحكػػاـ القػػانوفح ومػػف جيػػة أخػػر  فػػلف االطػػبلع عمػػو )محتػػو  الرسػػازؿ( ور ا تيػػا 

اىػػدار لحريػػة الػػرأي المكفولػػة وفقػػا  لحكػػـ المػػادة اىػػدار لحريػػة الػػرأي المكفولػػة وفقػػا  لحكػػـ المػػادة   مػػف أيػػة جيػػة ر ا ػػة سػػا قة أو الحقػػة ىػػومػػف أيػػة جيػػة ر ا ػػة سػػا قة أو الحقػػة ىػػو
( مػػػػف الدسػػػػتور المصػػػػري لسػػػػنة ( مػػػػف الدسػػػػتور المصػػػػري لسػػػػنة 0101( وحريػػػػة الصػػػػحافة والن،ػػػػر المكفولػػػػة  المػػػػادة )( وحريػػػػة الصػػػػحافة والن،ػػػػر المكفولػػػػة  المػػػػادة )0101))

الممغػػيح كمػػا اف )ر ا ػػة محتػػو  الرسػػازؿ( عمػػو النحػػو السػػالؼ  يانػػو  النصػػوص الممغػػيح كمػػا اف )ر ا ػػة محتػػو  الرسػػازؿ( عمػػو النحػػو السػػالؼ  يانػػو  النصػػوص   79177917
( ( 99( و)( و)11تيف )تيف )المرفقة  القرار المطعوف فيو إنما تمثػؿ كػذلؾ مخالفػة صػريحة لحكػـ المػادالمرفقة  القرار المطعوف فيو إنما تمثػؿ كػذلؾ مخالفػة صػريحة لحكػـ المػاد

لما في ذلؾ مف اعتدا  عمو لما في ذلؾ مف اعتدا  عمو ( ( 3)) ، ف تنظيـ الصحافة  ، ف تنظيـ الصحافة   79997999لسنة لسنة   9999مف القانوف ر ـ مف القانوف ر ـ 
حؽ الصحفي في الحصوؿ عمو المعمومات واالحصػا ات واالخ ػار الم ػاح ن،ػرىا ط قػا  حؽ الصحفي في الحصوؿ عمو المعمومات واالحصػا ات واالخ ػار الم ػاح ن،ػرىا ط قػا  
لمقػػػػانوف مػػػػف مصػػػػادرىا سػػػػوا  كانػػػػت ىػػػػذه المصػػػػادر جيػػػػة حكوميػػػػة أو غيػػػػر حكوميػػػػة لمقػػػػانوف مػػػػف مصػػػػادرىا سػػػػوا  كانػػػػت ىػػػػذه المصػػػػادر جيػػػػة حكوميػػػػة أو غيػػػػر حكوميػػػػة 

منيػػا  الوسػػازؿ الم،ػػروعة ومنيػػا خدمػػة الرسػػازؿ منيػػا  الوسػػازؿ الم،ػػروعة ومنيػػا خدمػػة الرسػػازؿ لمصػػحفي حػػؽ ن،ػػر مػػا يتحصػػؿ عميػػو لمصػػحفي حػػؽ ن،ػػر مػػا يتحصػػؿ عميػػو 
النصػػػػية القصػػػػيرة المجمعيػػػػةح كمػػػػا تمثػػػػؿ تمػػػػؾ القواعػػػػد فػػػػرض لقيػػػػود تعػػػػوؽ حريػػػػة تػػػػدفؽ النصػػػػية القصػػػػيرة المجمعيػػػػةح كمػػػػا تمثػػػػؿ تمػػػػؾ القواعػػػػد فػػػػرض لقيػػػػود تعػػػػوؽ حريػػػػة تػػػػدفؽ 
المعمومػػػػاتح وتحػػػػوؿ دوف تكػػػػافؤ الفػػػػرص  ػػػػيف مختمػػػػؼ الصػػػػحؼ فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػو المعمومػػػػاتح وتحػػػػوؿ دوف تكػػػػافؤ الفػػػػرص  ػػػػيف مختمػػػػؼ الصػػػػحؼ فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػو 
المعمومػػػات ونقميػػػا ومػػػف ثػػػػـ يكػػػوف مػػػف ،ػػػػ ف ذلػػػؾ تعطيػػػؿ حػػػػؽ المػػػواطف فػػػي االعػػػػبلـ المعمومػػػات ونقميػػػا ومػػػف ثػػػػـ يكػػػوف مػػػف ،ػػػػ ف ذلػػػؾ تعطيػػػؿ حػػػػؽ المػػػواطف فػػػي االعػػػػبلـ 

 والمعرفة.والمعرفة.
                                                           

مدما اً بدا ٓد ً  طدمٍ ة حندَ، مدما اً بدا ٓد ً  طدمٍ ة حندَ،   71117111//1111//1111( ا ا  ااجٌ   اايَرْ اروؤ  ا تن  ع  رد  ٓخ ( ا ا  ااجٌ   اايَرْ اروؤ  ا تن  ع  رد  ٓخ 1))

اا مك ع اارْ تيَم  ريآ   ارة اامص ئل اامكرَ ة  ام ااٌ تف اام مَ،   ِ تنمٓه رن ااجٌد ع اا مك ع اارْ تيَم  ريآ   ارة اامص ئل اامكرَ ة  ام ااٌ تف اام مَ،   ِ تنمٓه رن ااجٌد ع 

 ددالم ٍٍ ا ة ا تندد  ع ٍأمًدد ا ماددل تيددآ  ًدداى اانارددة ا  ددمك ع أٍ  ددالم ٍٍ ا ة ا تندد  ع ٍأمًدد ا ماددل تيددآ  ًدداى اانارددة ا  ددمك ع أٍ اامنرنددةا كددَ ا ة ا اامنرنددةا كددَ ا ة ا 

اان ف أٍ اامؤصض ع ا  الرٔة ٍام رن  ٔن ضدَا ع ا مد ، اايدما  تنندٔص ردَلفٔن اممامادة اان ف أٍ اامؤصض ع ا  الرٔة ٍام رن  ٔن ضدَا ع ا مد ، اايدما  تنندٔص ردَلفٔن اممامادة 

 . .   313313ر رَُ ًاى اامص ئل . هيالً  ن د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا صر رَُ ًاى اامص ئل . هيالً  ن د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا ص

 اام غْ .اام غْ .  11711171  اامنمّ اضوة   اامنمّ اضوة ( رن اااصرَ( رن اااصر2121َ( امزٓا رن اارفنٔل ٓووم اام دة )( امزٓا رن اارفنٔل ٓووم اام دة )7))

 ..  11311131( اضوة ( اضوة 1313( م هَم توؤ  اان  لة اامنمّ  م  )( م هَم توؤ  اان  لة اامنمّ  م  )3))



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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ػػػ ػػػوع  دأ الطيػػػؼ التػػػرددي  حسػػػ انو ىػػػو حيػػػز الموجػػػات التػػػي يمكػػػف اسػػػتخداميا فػػػي دأ الطيػػػؼ التػػػرددي  حسػػػ انو ىػػػو حيػػػز الموجػػػات التػػػي يمكػػػف اسػػػتخداميا فػػػي وع 
االتصاؿ البلسمكي انيا مورد ط يعيح ومف ثـ كانت مػف الحقػوؽ المكفولػة دسػتوريا  لكػؿ االتصاؿ البلسمكي انيا مورد ط يعيح ومف ثـ كانت مػف الحقػوؽ المكفولػة دسػتوريا  لكػؿ 
المواطنيفح التخ م لقيد اال  ما يقرره ذلؾ القانوف الذي نظـ استخداموح وو م القواعد المواطنيفح التخ م لقيد اال  ما يقرره ذلؾ القانوف الذي نظـ استخداموح وو م القواعد 

كفػؿ سػرية االتصػاالت ...ح واوجػب عمػو الجيػاز كفػؿ سػرية االتصػاالت ...ح واوجػب عمػو الجيػاز التي ت ػمف حمايػة المسػتخدميف  مػا يالتي ت ػمف حمايػة المسػتخدميف  مػا ي
القػػػػػومي لتنظػػػػػيـ االتصػػػػػاالت كفالػػػػػة الحفػػػػػاظ عمػػػػػو سػػػػػرية ىػػػػػذه ال يانػػػػػات حمايػػػػػة لحػػػػػؽ القػػػػػومي لتنظػػػػػيـ االتصػػػػػاالت كفالػػػػػة الحفػػػػػاظ عمػػػػػو سػػػػػرية ىػػػػػذه ال يانػػػػػات حمايػػػػػة لحػػػػػؽ 

مػػػف القػػػانوف(ح و ػػػماف سػػػرية مػػػف القػػػانوف(ح و ػػػماف سػػػرية   0101والمػػػادة والمػػػادة   173173المسػػػتخدميف فػػػي الخصوصػػػية )المػػػادة المسػػػتخدميف فػػػي الخصوصػػػية )المػػػادة 
االتصاالت والمكالمات الخاصة  عمبل  المرخص ولػو و ػم القواعػد البلزمػة لمت كػد مػف االتصاالت والمكالمات الخاصة  عمبل  المرخص ولػو و ػم القواعػد البلزمػة لمت كػد مػف 

مػػػف القػػػانوف(ح ومػػػف ثػػػـ فػػػلذا جػػػا  القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو لييػػػدر سػػػرية مػػػف القػػػانوف(ح ومػػػف ثػػػـ فػػػلذا جػػػا  القػػػرار المطعػػػوف فيػػػو لييػػػدر سػػػرية   0000ذلػػػؾ )المػػػادة ذلػػػؾ )المػػػادة 
الرسػػازؿ النصػػية القصػػيرة المجمعػػة ويجعػػؿ مراجعػػة محتواىػػا والتعػػرؼ عمػػو كنييػػا ني ػػا  الرسػػازؿ النصػػية القصػػيرة المجمعػػة ويجعػػؿ مراجعػػة محتواىػػا والتعػػرؼ عمػػو كنييػػا ني ػػا  
لجيػػات متعػػددة لػػـ يحصػػرىا ولػػـ يحػػددىاح و غيػػر  ػػرورة مػػف مقت ػػيات األمػػف القػػومي لجيػػات متعػػددة لػػـ يحصػػرىا ولػػـ يحػػددىاح و غيػػر  ػػرورة مػػف مقت ػػيات األمػػف القػػومي 

المطعوف فيو يكوف م،و ا   عيػوب مخالفػة الدسػتور المطعوف فيو يكوف م،و ا   عيػوب مخالفػة الدسػتور   التي حدد نطا يا القانوفح فلف القرارالتي حدد نطا يا القانوفح فلف القرار
والقانوف فا دا  ركف الس ب الذي يقيمو معتديا  عمو حرية التع ير وحريػة الصػحافة والحػؽ والقانوف فا دا  ركف الس ب الذي يقيمو معتديا  عمو حرية التع ير وحريػة الصػحافة والحػؽ 
فػػي الموجػػة والطيػػؼ التػػرددي وحػػؽ االتصػػاؿ والحػػؽ فػػي الخصوصػػيةح  مػػا يخرجػػو مػػف فػػي الموجػػة والطيػػؼ التػػرددي وحػػؽ االتصػػاؿ والحػػؽ فػػي الخصوصػػيةح  مػػا يخرجػػو مػػف 

 . .   ((7))حظيرة الم،روعية ويجعمو مرجح اإللغا حظيرة الم،روعية ويجعمو مرجح اإللغا 

مػو ىػذا القػرار االلتػزاـ  سػرية المراسػبلت وعػدـ انتياكيػام ألنػو مػو ىػذا القػرار االلتػزاـ  سػرية المراسػبلت وعػدـ انتياكيػام ألنػو مما تقدـ نبلحظ عمما تقدـ نبلحظ ع  
 حؽ كفمو الدستور والقوانيف . حؽ كفمو الدستور والقوانيف . 

و ػػػد تناولػػػت المحكمػػػة اإلداريػػػة فػػػي مصػػػر مسػػػ لة ذات ارت ػػػاط وثيػػػؽ  ػػػالحؽ فػػػي و ػػػد تناولػػػت المحكمػػػة اإلداريػػػة فػػػي مصػػػر مسػػػ لة ذات ارت ػػػاط وثيػػػؽ  ػػػالحؽ فػػػي   
ؽ وكػػاف ذلػػؾ  ،ػػ ف مدرسػػة لم نػػات تقػػيـ ؽ وكػػاف ذلػػؾ  ،ػػ ف مدرسػػة لم نػػات تقػػيـ   33سس  017017الخصوصػػية وذلػػؾ فػػي الق ػػية ر ػػـ الخصوصػػية وذلػػؾ فػػي الق ػػية ر ػػـ 

و النيا ػػة اإلداريػػة أثنػػا  التفتػػيش الػػداخمي مفكػػرة و النيا ػػة اإلداريػػة أثنػػا  التفتػػيش الػػداخمي مفكػػرة  القسػػـ الػػداخمي فػػي المدرسػػة  ػػ ط ع ػػ القسػػـ الػػداخمي فػػي المدرسػػة  ػػ ط ع ػػ
خاصة  المدرسة روت فييػا عبل ػة عاطفيػة ر طتيػا   حػد الرجػاؿ فػي غيػر او ػات العمػؿ خاصة  المدرسة روت فييػا عبل ػة عاطفيػة ر طتيػا   حػد الرجػاؿ فػي غيػر او ػات العمػؿ 
و د فصمت المدرسة مف عمميا استنادا  إلو خواطر كانػت تنتا يػا وىػي  ػيف يػدي نفسػياح و د فصمت المدرسة مف عمميا استنادا  إلو خواطر كانػت تنتا يػا وىػي  ػيف يػدي نفسػياح 

 لغير . لغير . وفي و ت لـ تقدر فيو اف مثؿ ىذه الفكرة الخاصة ستكوف في يد اوفي و ت لـ تقدر فيو اف مثؿ ىذه الفكرة الخاصة ستكوف في يد ا
                                                           

مطد ئٔةا )ر كمدة اايطد ء اإلدا ّا دائدمة اامو   د ع ا مرند دٓة مطد ئٔةا )ر كمدة اايطد ء اإلدا ّا دائدمة اامو   د ع ا مرند دٓة   3131اضدوة اضدوة   12311231( ااا َُ  م  ( ااا َُ  م  1))

ٍرد  ٍرد    313313( راكَ  ااُ د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا ص( راكَ  ااُ د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا ص71117111//1111//7777ٍا صرثم  ( ج ضة )ٍا صرثم  ( ج ضة )

  عاً  . عاً  .



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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 للغػػػا   ػػػرار  للغػػػا   ػػػرار   79097909مػػػارس مػػػارس   7272و ػػػد   ػػػت المحكمػػػة اإلداريػػػة المػػػذكورة  جمسػػػة و ػػػد   ػػػت المحكمػػػة اإلداريػػػة المػػػذكورة  جمسػػػة   
فصػػميا و الػػػت فػػػي اسػػػ اب حكميػػا انػػػو )اذا خمػػػت المدعيػػػة إلػػو نفسػػػيا واعممػػػت تفكيرىػػػا فصػػميا و الػػػت فػػػي اسػػػ اب حكميػػا انػػػو )اذا خمػػػت المدعيػػػة إلػػو نفسػػػيا واعممػػػت تفكيرىػػػا 
وظمت تخاطب ذاتيتيا وتناجييا فػي مفكػرة خاصػةح وتخففػت مػف القيػود فػي التع يػر عػف وظمت تخاطب ذاتيتيا وتناجييا فػي مفكػرة خاصػةح وتخففػت مػف القيػود فػي التع يػر عػف 

ت سػػطت فػػي ىػذا الحػػديث الػػذي يمجػ  إليػػو المػػر  ت سػػطت فػػي ىػذا الحػػديث الػػذي يمجػ  إليػػو المػػر  خطراتيػا كفتػػاة فػػي سػف مػػا   ػػؿ الػزواج و خطراتيػا كفتػػاة فػػي سػف مػػا   ػػؿ الػزواج و 
فػػػي العػػػادة كممػػػا خػػػبل إلػػػو نفسػػػو فاسػػػتيدفت اف تتػػػنفس عػػػف نفسػػػيا أو تحاسػػػ يا دوف اف فػػػي العػػػادة كممػػػا خػػػبل إلػػػو نفسػػػو فاسػػػتيدفت اف تتػػػنفس عػػػف نفسػػػيا أو تحاسػػػ يا دوف اف 
تقصػػد رصػػد الحقيقػػةح ثػػـ اسػػتودعت ىػػذه الفكػػرة مكمػػف سػػرىاح فلنػػو ال تثريػػب عمييػػا فػػي تقصػػد رصػػد الحقيقػػةح ثػػـ اسػػتودعت ىػػذه الفكػػرة مكمػػف سػػرىاح فلنػػو ال تثريػػب عمييػػا فػػي 

وف و التػالي ال وف و التػالي ال خموتيا ىذه ما دامت لـ تتخذ مف المظاىر الخارجية ما تمتد إليو يػد القػانخموتيا ىذه ما دامت لـ تتخذ مف المظاىر الخارجية ما تمتد إليو يػد القػان
يتػػ تو لممحقػػؽ اف يتصػػيد الػػدليؿ مػػف مسػػتودعات االسػػرارح أو يحػػؿ لنفسػػو التسػػمؿ إلػػػو يتػػ تو لممحقػػؽ اف يتصػػيد الػػدليؿ مػػف مسػػتودعات االسػػرارح أو يحػػؿ لنفسػػو التسػػمؿ إلػػػو 
اليػػواجس ال ،ػػرية المكنونػػة فػػي مخ زيػػا اذ ىػػي  ط عيػػا تتػػ  و اف تكػػوف مصػػدرا  لؤلدلػػة اليػػواجس ال ،ػػرية المكنونػػة فػػي مخ زيػػا اذ ىػػي  ط عيػػا تتػػ  و اف تكػػوف مصػػدرا  لؤلدلػػة 
القانونية(ح وعندما طعف في ىذا الحكـ اماـ المحكمة اإلداريػة العميػا حكمػت فػي الق ػية القانونية(ح وعندما طعف في ىذا الحكـ اماـ المحكمة اإلداريػة العميػا حكمػت فػي الق ػية 

 ت ييػػد مػػا خمصػػت إليػػو المحكمػػة اإلداريػػة  ت ييػػد مػػا خمصػػت إليػػو المحكمػػة اإلداريػػة   79017901يونيػػو يونيػػو   0707ؼ  جمسػػة ؼ  جمسػػة   33سس  900900ر ػػـ ر ػػـ 
واسػػػػػتندت فػػػػػي ذلػػػػػؾ إلػػػػػو مػػػػػا سػػػػػجمتو المدعيػػػػػة فػػػػػي مفكرتيػػػػػا الخاصػػػػػة وال يخػػػػػرج عػػػػػف واسػػػػػتندت فػػػػػي ذلػػػػػؾ إلػػػػػو مػػػػػا سػػػػػجمتو المدعيػػػػػة فػػػػػي مفكرتيػػػػػا الخاصػػػػػة وال يخػػػػػرج عػػػػػف 

 . . ( ( 7))خصوصياتيا خصوصياتيا 

يت ح مما تقدـ اف مف حؽ اإلنساف اف يخمو إلو ذاتو ويدوف ما يخػص حياتػوم يت ح مما تقدـ اف مف حؽ اإلنساف اف يخمو إلو ذاتو ويدوف ما يخػص حياتػوم   
اآلخػريفح ويتمتػم كػؿ فػرد  حقػو فػي اآلخػريفح ويتمتػم كػؿ فػرد  حقػو فػي   ألنيا جزٌ  مف ذكرياتو طالمػا ال تتعػد  عمػو حقػوؽألنيا جزٌ  مف ذكرياتو طالمػا ال تتعػد  عمػو حقػوؽ

الخصوصػػػية السػػػيما واف الق ػػػية المعرو ػػػة ليػػػذه الػػػدعو  تتعمػػػؽ  جانػػػب عػػػاطفي ال الخصوصػػػية السػػػيما واف الق ػػػية المعرو ػػػة ليػػػذه الػػػدعو  تتعمػػػؽ  جانػػػب عػػػاطفي ال 
 ي ر  اآلخريف . ي ر  اآلخريف . 

كمػػا تصػػد  الق ػػا  اإلداري لمػػدعو  المتعمقػػة  قطػػم خػػدمات االتصػػاالت أثنػػا  كمػػا تصػػد  الق ػػا  اإلداري لمػػدعو  المتعمقػػة  قطػػم خػػدمات االتصػػاالت أثنػػا    
 . . ( ( 0))  02770277يناير يناير   0000ثورة ثورة 

                                                           

ا هيدالً  ددن د. رمداٍ    ٔدل   ددما حم ٓدة اا ٔدد ة ا هيدالً  ددن د. رمداٍ    ٔدل   ددما حم ٓدة اا ٔدد ة 11111111/َٓهٔدَ//َٓهٔدَ/7171ا ج ضددة ا ج ضددة   33سس  327327( مدما   مد  ( مدما   مد  1))

(ا (ا 1111ا ً رش )ا ً رش )11131113اان  ة لْ ااي هَم ااجو ئْا د اصة ري  هةا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا اان  ة لْ ااي هَم ااجو ئْا د اصة ري  هةا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا ااي ًمةا 

 ٍر   عاً  .ٍر   عاً  .  111111صص

 تفٔدة ٍاامصد ئل  تفٔدة ٍاامصد ئل تد  متد  ا تند  ع لدْ رندم )اام  دثد ع ااٌتد  متد  ا تند  ع لدْ رندم )اام  دثد ع ااٌ  71117111//11//7171( َٓم ااجمعة اامَالق ( َٓم ااجمعة اامَالق 7))

ااونٔة ٍاانَتٔة(   ِ جمٔ  رضرنارْ اا اك ع ااثالث دٍم ص  ق توأي أٍ اهاا  أٍ ت آم . هيالً ااونٔة ٍاانَتٔة(   ِ جمٔ  رضرنارْ اا اك ع ااثالث دٍم ص  ق توأي أٍ اهاا  أٍ ت آم . هيالً 

 . .   311311(ا ص(ا ص11 ن د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا ً رش ) ن د. ٍأا ااضٔا ص ٔ ا رنا  ص  قا ً رش )



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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( ( SMSوالرسازؿ القصيرة )والرسازؿ القصيرة )  و د ث ت لممحكمة  يقيف اف  طم خدمات االتصاالتو د ث ت لممحكمة  يقيف اف  طم خدمات االتصاالت  
عػػف اليواتػػؼ النقالػػة )المحمػػوؿ( وخػػدمات االنترنػػت جػػا  انتياكػػا  واعتػػدا   عمػػو مجموعػػة عػػف اليواتػػؼ النقالػػة )المحمػػوؿ( وخػػدمات االنترنػػت جػػا  انتياكػػا  واعتػػدا   عمػػو مجموعػػة 
مف الحقوؽ والحريات العامة وعمو رأسيا حرية التع يرح والحؽ في االتصاؿح والحؽ في مف الحقوؽ والحريات العامة وعمو رأسيا حرية التع يرح والحؽ في االتصاؿح والحؽ في 
الخصوصػػيةح والحػػؽ فػػي اسػػتخداـ الطيػػؼ التػػردديح والحػػؽ فػػي المعرفػػةح ومػػا يتصػػؿ  ػػو الخصوصػػيةح والحػػؽ فػػي اسػػتخداـ الطيػػؼ التػػردديح والحػػؽ فػػي المعرفػػةح ومػػا يتصػػؿ  ػػو 

لحؽ في تدفؽ المعمومات وتداولياح وارت اطو  كؿ مف الحؽ في التنميةح والحػؽ فػي لحؽ في تدفؽ المعمومات وتداولياح وارت اطو  كؿ مف الحؽ في التنميةح والحػؽ فػي مف امف ا
الحياةح ومف ثـ فقد  ات عمػو النيا ػة العامػة تحريػؾ الػدعو  الجنازيػة الم،ػار الييػاح كمػا الحياةح ومف ثـ فقد  ات عمػو النيا ػة العامػة تحريػؾ الػدعو  الجنازيػة الم،ػار الييػاح كمػا 

  عمػػو أفعمػػو أف   ػػات عمػػو الدولػػة كفالػػة التعػػويض العػػادؿ لكػػؿ مػػف و ػػم عميػػو ذلػػؾ االعتػػدا ح ػػات عمػػو الدولػػة كفالػػة التعػػويض العػػادؿ لكػػؿ مػػف و ػػم عميػػو ذلػػؾ االعتػػدا ح
المقػػررة وفقػػا  لنظريػػة المخػػاطر المنصػػوص عمييػػا فػػي المقػػررة وفقػػا  لنظريػػة المخػػاطر المنصػػوص عمييػػا فػػي تنظػػر ذلػػؾ فػػي  ػػو  مسػػؤولياتيا تنظػػر ذلػػؾ فػػي  ػػو  مسػػؤولياتيا 

( مف  انوف تنظيـ االتصاالت الم،ار إليو عف تعػويض ،ػركات االتصػاالت ( مف  انوف تنظيـ االتصاالت الم،ار إليو عف تعػويض ،ػركات االتصػاالت 9191المادة )المادة )
مف مقدمي وم،غمي الخػدمات وكػذلؾ مجمػوع المػواطنيف مػف الم،ػتركيف مسػتخدمي تمػؾ مف مقدمي وم،غمي الخػدمات وكػذلؾ مجمػوع المػواطنيف مػف الم،ػتركيف مسػتخدمي تمػؾ 

 الخدمات عف طريؽ تمؾ ال،ركات . الخدمات عف طريؽ تمؾ ال،ركات . 

ر اف المحكمة  د و فت إلو جانػب مقػدمي ر اف المحكمة  د و فت إلو جانػب مقػدمي ومما س ؽ ذكره نبلحظ عمو ىذا القراومما س ؽ ذكره نبلحظ عمو ىذا القرا  
،ػػػركات االتصػػػاالت وكػػػذلؾ مجمػػػوع المػػػواطنيف الم،ػػػتركيفم ألف ىػػػذا القطػػػم  ػػػد ا ػػػر ،ػػػركات االتصػػػاالت وكػػػذلؾ مجمػػػوع المػػػواطنيف الم،ػػػتركيفم ألف ىػػػذا القطػػػم  ػػػد ا ػػػر 
االطراؼ المسػتفيدة مػف ىػذه الخدمػة التػي كفميػا الدسػتور  عػدـ جػواز التعطيػؿ أو الو ػؼ االطراؼ المسػتفيدة مػف ىػذه الخدمػة التػي كفميػا الدسػتور  عػدـ جػواز التعطيػؿ أو الو ػؼ 

ات اتخػاذ ات اتخػاذ أو حرماف المواطنيف منياح وع دل ىػذا العمػؿ تعسػفيا  واف الظػرؼ ال ي ػيح لمسػمطأو حرماف المواطنيف منياح وع دل ىػذا العمػؿ تعسػفيا  واف الظػرؼ ال ي ػيح لمسػمط
مثؿ ىذا التصرؼ وعميو اناطت مسؤولية تحريؾ الدعو  الجنازية مف   ؿ النيا ة العامػة مثؿ ىذا التصرؼ وعميو اناطت مسؤولية تحريؾ الدعو  الجنازية مف   ؿ النيا ة العامػة 

 ف بل  عف التعويض عما لحؽ ال،ركات والمواطنيف مف  رر . ف بل  عف التعويض عما لحؽ ال،ركات والمواطنيف مف  رر . 

وفػػػي  ػػػرار آخػػػر لمحكمػػػة الق ػػػا  اإلداري انػػػو )اذا كػػػاف الدسػػػتور المصػػػري  ػػػد وفػػػي  ػػػرار آخػػػر لمحكمػػػة الق ػػػا  اإلداري انػػػو )اذا كػػػاف الدسػػػتور المصػػػري  ػػػد   
إلػو الق ػا  لمفصػؿ فيمػا ين،ػ  إلػو الق ػا  لمفصػؿ فيمػا ين،ػ  حظرت أحكامو  جبل  حرماف المواطنيف مف حؽ المجػو  حظرت أحكامو  جبل  حرماف المواطنيف مف حؽ المجػو  

 ينيـ أو مم الدولة مف منازعات فػلف تنظػيـ ىػذا الحػؽ محكػوـ  ػذات المػنيي الدسػتوريح  ينيـ أو مم الدولة مف منازعات فػلف تنظػيـ ىػذا الحػؽ محكػوـ  ػذات المػنيي الدسػتوريح 
وذلػػؾ فيمػػا فصػػمتو الت،ػػريعات مػػف  واعػػد عامػػة مجػػردة تػػدرأ عنػػو كػػؿ اعتػػدا ح و ػػد زاده وذلػػؾ فيمػػا فصػػمتو الت،ػػريعات مػػف  واعػػد عامػػة مجػػردة تػػدرأ عنػػو كػػؿ اعتػػدا ح و ػػد زاده 
رسػػوخا  واسػػتقرارا  مػػا انتيجػػو الق ػػا   مػػا سػػطرتو أحكامػػو مػػف انػػو لػػيس ثمػػة تنػػا ض  ػػيف رسػػوخا  واسػػتقرارا  مػػا انتيجػػو الق ػػا   مػػا سػػطرتو أحكامػػو مػػف انػػو لػػيس ثمػػة تنػػا ض  ػػيف 
حؽ التقا ي كحؽ دستوري اصيؿ و يف تنظيمو ت،ريعيا   ،رط اف ال يتخذ الم،رع ىػذا حؽ التقا ي كحؽ دستوري اصيؿ و يف تنظيمو ت،ريعيا   ،رط اف ال يتخذ الم،رع ىػذا 
التنظيـ وسيمة إلو حظر ىذا الحؽ أو اىدارهح وال ريب اف الموا مػة الدسػتورية  ػيف حكػـ التنظيـ وسيمة إلو حظر ىذا الحؽ أو اىدارهح وال ريب اف الموا مػة الدسػتورية  ػيف حكػـ 
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طػػبلؽ اختصػػاص 9191الفقػرة األخيػػرة مػف المػػادة )الفقػرة األخيػػرة مػف المػػادة ) طػػبلؽ اختصػػاص ( مػف دسػػتور جميوريػة مصػػر العر يػة واا ( مػف دسػػتور جميوريػة مصػػر العر يػة واا
( تجعػػػؿ مػػػف تحصػػػيف أي عمػػػؿ عػػػف ( تجعػػػؿ مػػػف تحصػػػيف أي عمػػػؿ عػػػف 710710إلداريػػػة )ـ إلداريػػػة )ـ مجمػػػس الدولػػػة  نظػػػر المنازعػػػات امجمػػػس الدولػػػة  نظػػػر المنازعػػػات ا

 ..  ((7))ر ا ة الق ا  جنوحا  عف م دأ الم،روعية( ر ا ة الق ا  جنوحا  عف م دأ الم،روعية( 

واليػػػدؼ مػػػف الر ا ػػػة الق ػػػازية عمػػػػو تصػػػرفات اإلدارة لػػػيس مجػػػرد الفصػػػؿ فػػػػي واليػػػدؼ مػػػف الر ا ػػػة الق ػػػازية عمػػػػو تصػػػرفات اإلدارة لػػػيس مجػػػرد الفصػػػؿ فػػػػي   
نما تحقيػؽ التوفيػؽ والتػوازف  ػيف اعت ػارات المصػمحة العامػة مػف جيػة و ػيف  نما تحقيػؽ التوفيػؽ والتػوازف  ػيف اعت ػارات المصػمحة العامػة مػف جيػة و ػيف المنازعات واا المنازعات واا

وحريػػاتيـ ومػػف  ػػمنيا الحػػؽ فػػي الخصوصػػية مػػف جيػػة وحريػػاتيـ ومػػف  ػػمنيا الحػػؽ فػػي الخصوصػػية مػػف جيػػة   اعت ػػارات حمايػػة حقػػوؽ االفػػراداعت ػػارات حمايػػة حقػػوؽ االفػػراد
 . .   ((0))أخر  ويقـو  ذلؾ القا ي اإلداري مف خبلؿ ر ا ة المبلزمة أخر  ويقـو  ذلؾ القا ي اإلداري مف خبلؿ ر ا ة المبلزمة 

يت ح لنا  اف الر ا ة التي يمارسيا الق ا  اإلداري عمو اعمػاؿ اإلدارة تعػد مػف يت ح لنا  اف الر ا ة التي يمارسيا الق ا  اإلداري عمو اعمػاؿ اإلدارة تعػد مػف   
اىػـ مظػػاىر الر ا ػة عمػػو اإلطػبلؽح السػػيما واف رجػاؿ الق ػػا  يتمتعػوف  صػػفات الحيػػدة اىػـ مظػػاىر الر ا ػة عمػػو اإلطػبلؽح السػػيما واف رجػاؿ الق ػػا  يتمتعػوف  صػػفات الحيػػدة 

القػػػانوني ممػػػا يجعميػػػـ االكثػػػر  ػػػدرة عمػػػو صػػػيانة م ػػػدأ القػػػانوني ممػػػا يجعميػػػـ االكثػػػر  ػػػدرة عمػػػو صػػػيانة م ػػػدأ االسػػػتقبلؿ ف ػػػبل  عػػػف الت ىيػػػؿ االسػػػتقبلؿ ف ػػػبل  عػػػف الت ىيػػػؿ و و 
 ال،رعية و ماف الحؽ في خصوصية االفراد .ال،رعية و ماف الحؽ في خصوصية االفراد .

تطبيقات القضاء اإلداري العراقي لضمان احلق : ادلطلب الثاوي
 يف اخلصوصية

  ،ػػيدتيا المحكمػػة اإلداريػػة والمحكمػػة،ػػيدتيا المحكمػػة اإلداريػػة والمحكمػػةعمػو الػػرغـ مػػف كثػػرة القػػرارات اإلداريػة التػػي عمػو الػػرغـ مػػف كثػػرة القػػرارات اإلداريػة التػػي   
اإلداريػػة العميػػا إالأ أنػػو لػػـ نجػػد أحكامػػا  فيمػػا يخػػص الحػػؽ فػػي الخصوصػػيةح ولكػػف ىنػػاؾ اإلداريػػة العميػػا إالأ أنػػو لػػـ نجػػد أحكامػػا  فيمػػا يخػػص الحػػؽ فػػي الخصوصػػيةح ولكػػف ىنػػاؾ 
 ػػرارات صػػادرة مػػف المحكمػػة نفسػػيا  حمايػػة الحقػػوؽ والحريػػات األخػػر ح ممػػا يعنػػي انيػػا  ػػرارات صػػادرة مػػف المحكمػػة نفسػػيا  حمايػػة الحقػػوؽ والحريػػات األخػػر ح ممػػا يعنػػي انيػػا 

   سوؼ ال تتوانو في حماية ىذا الحؽ لو طمب منيا ذلؾ .سوؼ ال تتوانو في حماية ىذا الحؽ لو طمب منيا ذلؾ .

                                                           

ا هيالً  ن د. ٍأا ا هيالً  ن د. ٍأا 71127112//11//7777اا ج ضة اا ج ضة   1717اضوة اضوة   7117171171( اام كمة اإلدا ٓة ااع ٔ ا اايطٔة  م  ( اام كمة اإلدا ٓة ااع ٔ ا اايطٔة  م  1))

 ٍر   عاً  .ٍر   عاً  .  711711 ا رنا  ص  قا ص ا رنا  ص  قا صااضٔا ص ٔااضٔا ص ٔ

( د. ص رْ جم ، ااآنا مط ء ااالرالئمة ٍااض تة ااريآمٓة اإلدا ةا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا اايد ًمةا ( د. ص رْ جم ، ااآنا مط ء ااالرالئمة ٍااض تة ااريآمٓة اإلدا ةا دا  ااوٌطة ااعم ٔةا اايد ًمةا 7))

 ..  313313ا صا ص11171117



   ((91329132لطام )لطام )اا(/(/1313(/الطدد )(/الطدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اوالدياديظوالدياديظ  مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظمجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ
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 الخاتمة

محطاتػػو الرزيسػػةح وتحديػػػد محطاتػػو الرزيسػػةح وتحديػػػد    عػػد اسػػتعراض مفػػردات ىػػػذا المو ػػوع والو ػػوؼ فػػػي عػػد اسػػتعراض مفػػردات ىػػػذا المو ػػوع والو ػػوؼ فػػػي  
اطاره العاـح و ياف مفاصمو الميمػةح والخػوض فػي تفاصػيموح ال ػد واف نػدوف فػي خاتمتػو اطاره العاـح و ياف مفاصمو الميمػةح والخػوض فػي تفاصػيموح ال ػد واف نػدوف فػي خاتمتػو 

 أىـ االستنتاجات والتوصيات التي نجمميا في فقرتيف ت اعا  وعمو النحو اآلتي:أىـ االستنتاجات والتوصيات التي نجمميا في فقرتيف ت اعا  وعمو النحو اآلتي:
 الستنتاجات: الستنتاجات: : : اولا اولا 

  اف الػػنص عمػػو الحػػؽ فػػي الخصوصػػية فػػي صػػمب النصػػوص الدسػػتورية ىػػو ت كيػػداف الػػنص عمػػو الحػػؽ فػػي الخصوصػػية فػػي صػػمب النصػػوص الدسػػتورية ىػػو ت كيػػد -77
لدستورية ىذا الحؽ واخ اعو لمر ا ة الق ازية عمو دستورية القوانيف التػي سػتن ثؽ لدستورية ىذا الحؽ واخ اعو لمر ا ة الق ازية عمو دستورية القوانيف التػي سػتن ثؽ 

 عنوح لمحد مف انتياؾ السمطة الت،ريعية فيما تصدره مف  وانيف عند تنفيذىا . عنوح لمحد مف انتياؾ السمطة الت،ريعية فيما تصدره مف  وانيف عند تنفيذىا . 

اف االنتياكات التي تصيب الحػؽ فػي الخصوصػية كثيػرة السػيما  عػد تطػور وسػازؿ اف االنتياكات التي تصيب الحػؽ فػي الخصوصػية كثيػرة السػيما  عػد تطػور وسػازؿ  -00
راؽ كػػػؿ ،ػػي  فػػػي حيػػاة اإلنسػػػاف فمػػـ يعػػػد راؽ كػػػؿ ،ػػي  فػػػي حيػػاة اإلنسػػػاف فمػػـ يعػػػد المرا  ػػة الحديثػػػة اذ اصػػ ح  امكانيػػػا اختػػالمرا  ػػة الحديثػػػة اذ اصػػ ح  امكانيػػػا اختػػ

دخػػػوؿ المسػػػاكف أو تفتي،ػػػيا  ػػػدوف اذف لوحػػػده انتيػػػاؾ  ػػػؿ انت،ػػػرت وسػػػازؿ المرا  ػػػة دخػػػوؿ المسػػػاكف أو تفتي،ػػػيا  ػػػدوف اذف لوحػػػده انتيػػػاؾ  ػػػؿ انت،ػػػرت وسػػػازؿ المرا  ػػػة 
كالكاميرات المنصو ة اماـ الدور والتػي  لمكانيػا تصػوير الػدور القري ػة ف ػبل  عمػو كالكاميرات المنصو ة اماـ الدور والتػي  لمكانيػا تصػوير الػدور القري ػة ف ػبل  عمػو 

االكثػػػػر خطػػػػورة عمػػػػو خصوصػػػػية االكثػػػػر خطػػػػورة عمػػػػو خصوصػػػػية ذلػػػػؾ انت،ػػػػار الكػػػػاميرات الظػػػػاىرة والخفيػػػػة وىػػػػي ذلػػػػؾ انت،ػػػػار الكػػػػاميرات الظػػػػاىرة والخفيػػػػة وىػػػػي 
 .  .  االفراداالفراد

اف الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية ىػػػو محػػػؿ اىتمػػػاـ دسػػػاتير و ػػػوانيف غال يػػػة الػػػدوؿ عمػػػو اف الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية ىػػػو محػػػؿ اىتمػػػاـ دسػػػاتير و ػػػوانيف غال يػػػة الػػػدوؿ عمػػػو  -33
اخػػتبلؼ نظميػػا السياسػػية والقانونيػػةح و ػػد جػػا ت تمػػؾ النصػػوص التػػي تناولػػت ىػػذا اخػػتبلؼ نظميػػا السياسػػية والقانونيػػةح و ػػد جػػا ت تمػػؾ النصػػوص التػػي تناولػػت ىػػذا 
الحػػػػػؽ  ،ػػػػػكؿ م ا،ػػػػػر فػػػػػي فصػػػػػؿ الحقػػػػػوؽ  ػػػػػذكرىا  الع ػػػػػارة الصػػػػػريحة الحػػػػػؽ فػػػػػي الحػػػػػؽ  ،ػػػػػكؿ م ا،ػػػػػر فػػػػػي فصػػػػػؿ الحقػػػػػوؽ  ػػػػػذكرىا  الع ػػػػػارة الصػػػػػريحة الحػػػػػؽ فػػػػػي 

 الخصوصيةح أو غير م ا،ر في فصؿ الحريات.الخصوصيةح أو غير م ا،ر في فصؿ الحريات.
 التوصيات: التوصيات: : : ثانياا ثانياا 

نوصػػي  ل ػػافة مػػادة فػػي الدسػػتور أو ت،ػػريم  ػػانوف يت ػػمف معالجػػة اال ػػرار نوصػػي  ل ػػافة مػػادة فػػي الدسػػتور أو ت،ػػريم  ػػانوف يت ػػمف معالجػػة اال ػػرار  -77
التػػي تنػػتي جػػرا  تط يػػؽ القػػانوف المحكػػـو  عػػدـ دسػػتوريتو فيمػػا يخػػص الحػػؽ فػػي التػػي تنػػتي جػػرا  تط يػػؽ القػػانوف المحكػػـو  عػػدـ دسػػتوريتو فيمػػا يخػػص الحػػؽ فػػي 

 الخصوصية اذ يجب ج ر ال رر ماديا  ومعنويا  . الخصوصية اذ يجب ج ر ال رر ماديا  ومعنويا  . 
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( مػف الدسػتور العرا ػيح وذلػؾ  ل ػافة ( مػف الدسػتور العرا ػيح وذلػؾ  ل ػافة 7171 رورة تعديؿ الفقرة ثانيا  مف المػادة ) رورة تعديؿ الفقرة ثانيا  مف المػادة ) -00
مانات الييػػا ونقتػػرح الػػنص اآلتػػي )لممسػػاكف حرمػػةح وفيمػػا عػػدا حػػاالت مانات الييػػا ونقتػػرح الػػنص اآلتػػي )لممسػػاكف حرمػػةح وفيمػػا عػػدا حػػاالت عػػدة  ػػعػػدة  ػػ

الخطػػرح أو ال ػػرورة القصػػو ح ال يجػػوز دخوليػػا وال قػػا  فييػػاح وال تفتي،ػػياح وال الخطػػرح أو ال ػػرورة القصػػو ح ال يجػػوز دخوليػػا وال قػػا  فييػػاح وال تفتي،ػػياح وال 
مرا  تيػػػا أو التنصػػػت عمييػػػا إال  ػػػ مر   ػػػازي مسػػػ بح يحػػػدد التو يػػػت والمكػػػاف مرا  تيػػػا أو التنصػػػت عمييػػػا إال  ػػػ مر   ػػػازي مسػػػ بح يحػػػدد التو يػػػت والمكػػػاف 

ي تن يػو مػف فػي ي تن يػو مػف فػي والغرض منو وذلػؾ كمػو فػي االحػواؿ الم ينػة فػي القػانوفح وين غػوالغرض منو وذلػؾ كمػو فػي االحػواؿ الم ينػة فػي القػانوفح وين غػ
 المنازؿ عند دخوليا أو تفتي،يا واطبلعيـ عمو األمر الصادر  يذا الصدد( . المنازؿ عند دخوليا أو تفتي،يا واطبلعيـ عمو األمر الصادر  يذا الصدد( . 

الوا م يظير لنا اف اغمب االنتياكات تصدر مف السػمطات العامػة لمدولػةح لػذلؾ الوا م يظير لنا اف اغمب االنتياكات تصدر مف السػمطات العامػة لمدولػةح لػذلؾ  -33
فػػلف العدالػػة تقت ػػي تعػػويض اال،ػػخاص الػػذيف يقػػم عمػػييـ ىػػذا االنتيػػاؾح عميػػو فػػلف العدالػػة تقت ػػي تعػػويض اال،ػػخاص الػػذيف يقػػم عمػػييـ ىػػذا االنتيػػاؾح عميػػو 

ف عػػػد كػػػؿ اعتػػػدا  عمػػػو الحػػػؽ فػػػي ف عػػػد كػػػؿ اعتػػػدا  عمػػػو الحػػػؽ فػػػي نوصػػػي  ل ػػػافة مػػػادة إلػػػو الدسػػػتور تت ػػػمنوصػػػي  ل ػػػافة مػػػادة إلػػػو الدسػػػتور تت ػػػم
الخصوصػػػػية جريمػػػػة يسػػػػتحؽ مػػػػف و ػػػػم عميػػػػو االعتػػػػدا  تعوي ػػػػا  عػػػػادال  لج ػػػػر الخصوصػػػػية جريمػػػػة يسػػػػتحؽ مػػػػف و ػػػػم عميػػػػو االعتػػػػدا  تعوي ػػػػا  عػػػػادال  لج ػػػػر 

 ال رر وعد ذلؾ مف ال مانات الدستورية لحؽ الخصوصية . ال رر وعد ذلؾ مف ال مانات الدستورية لحؽ الخصوصية . 
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 المصادر
 الكتب القانونية:الكتب القانونية:: : اولا اولا 
لمدسػػتور لمدسػػتور ايػػؼ  رنسػػايؾ  ريمػػاسح التفتػػيش اإلداريح دراسػػة فػػي  ػػمانات التفتػػيش وفقػػا  لمتعػػديؿ الرا ػػم ايػػؼ  رنسػػايؾ  ريمػػاسح التفتػػيش اإلداريح دراسػػة فػػي  ػػمانات التفتػػيش وفقػػا  لمتعػػديؿ الرا ػػم  -77

 ح ترجمة حناف محمد القيسي . ح ترجمة حناف محمد القيسي . 02710271ح المركز العر ي لمن،ر والتوزيمح القاىرةح ح المركز العر ي لمن،ر والتوزيمح القاىرةح 77االمريكيح طاالمريكيح ط
ح دار ح دار 79107910//99//00د. حسػػػػني الجنػػػػديح تعميػػػػؽ عمػػػػو حكػػػػـ المحكمػػػػة الدسػػػػتورية العميػػػػا الصػػػػادر فػػػػي د. حسػػػػني الجنػػػػديح تعميػػػػؽ عمػػػػو حكػػػػـ المحكمػػػػة الدسػػػػتورية العميػػػػا الصػػػػادر فػػػػي  -00

 . .   79107910الني ة العر يةح القاىرةح الني ة العر يةح القاىرةح 
 . .   02790279 يةح القاىرةح  يةح القاىرةح د. رمزي رياض عوضح الحؽ في الخصوصيةح دار الني ة العر د. رمزي رياض عوضح الحؽ في الخصوصيةح دار الني ة العر  -33
د. سػػامي جمػػاؿ الػػديفح   ػػا  البلمبلزمػػة والسػػمطة التقديريػػة لػػئلدارةح دار الني ػػة العر يػػةح القػػاىرةح د. سػػامي جمػػاؿ الػػديفح   ػػا  البلمبلزمػػة والسػػمطة التقديريػػة لػػئلدارةح دار الني ػػة العر يػػةح القػػاىرةح  -00

79907990   . . 
ح دار الفكػػػػر لمقػػػػانوفح ح دار الفكػػػػر لمقػػػػانوفح 77د. ،ػػػػريؼ يوسػػػػؼ خػػػػاطرح حمايػػػػة الحػػػػؽ فػػػػي الخصوصػػػػية المعموماتيػػػػةح طد. ،ػػػػريؼ يوسػػػػؼ خػػػػاطرح حمايػػػػة الحػػػػؽ فػػػػي الخصوصػػػػية المعموماتيػػػػةح ط -00

 . .   02700270المنصورةح المنصورةح 
 . .   79937993لني ة العر يةح القاىرةح لني ة العر يةح القاىرةح د. طعيمة الجرؼح الق ا  الدستوريح دار اد. طعيمة الجرؼح الق ا  الدستوريح دار ا -99
د. ع د الحفيظ ال،يميح الق ا  الدستوري وحماية الحريات األساسية في القانوف المصػري والفرنسػيح د. ع د الحفيظ ال،يميح الق ا  الدستوري وحماية الحريات األساسية في القانوف المصػري والفرنسػيح  -11

 . .   02270227دار الني ة العر يةح القاىرةح دار الني ة العر يةح القاىرةح 
د. محمػػػود ع ػػػد الػػػرحمف محمػػػدح نطػػػاؽ الحػػػؽ فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة أو )الخصوصػػػية(ح دار الني ػػػة د. محمػػػود ع ػػػد الػػػرحمف محمػػػدح نطػػػاؽ الحػػػؽ فػػػي الحيػػػاة الخاصػػػة أو )الخصوصػػػية(ح دار الني ػػػة  -11

 . .   79907990العر يةح القاىرةح العر يةح القاىرةح 
د. ممػػػدوح خميػػػؿ  حػػػرح حمايػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة فػػػي القػػػانوف الجنػػػازيح دراسػػػة مقارنػػػةح دار الني ػػػة د. ممػػػدوح خميػػػؿ  حػػػرح حمايػػػة الحيػػػاة الخاصػػػة فػػػي القػػػانوف الجنػػػازيح دراسػػػة مقارنػػػةح دار الني ػػػة  -99

 . .   79137913العر يةح القاىرةح العر يةح القاىرةح 
  02700270د. وليد السيد سػميـح  ػمانات الخصوصػية فػي االنترنػتح دار الجامعػة الجديػدةح االسػكندريةح د. وليد السيد سػميـح  ػمانات الخصوصػية فػي االنترنػتح دار الجامعػة الجديػدةح االسػكندريةح  -7272

 . . 
 الرسائل الجامعية: الرسائل الجامعية: : : ثانياا ثانياا 

ارح الحػػػؽ فػػػي الكرامػػػة اإلنسػػػانية و ػػػمانات حمايتػػػوح رسػػػالة ماجسػػػتيرح كميػػػة ارح الحػػػؽ فػػػي الكرامػػػة اإلنسػػػانية و ػػػمانات حمايتػػػوح رسػػػالة ماجسػػػتيرح كميػػػة سػػػناف فا ػػػؿ ع ػػػد الج ػػػسػػػناف فا ػػػؿ ع ػػػد الج ػػػ  -77
 . .   02790279القانوفح جامعة  غدادح القانوفح جامعة  غدادح 

 ح دراسة ح دراسة 02200220محمد حسيف جاسـح الحؽ في الخصوصية في دستور جميورية العراؽ لسنة محمد حسيف جاسـح الحؽ في الخصوصية في دستور جميورية العراؽ لسنة   -00
 . .   02730273مقارنةح رسالة ماجستيرح كمية القانوفح جامعة ال صرةح مقارنةح رسالة ماجستيرح كمية القانوفح جامعة ال صرةح   

 انين انين الدساتير والقو الدساتير والقو : : ثالثاا ثالثاا 
 الدساتير الدساتير   -أأ

 ..  71977197الدستور االمريكي لسنة الدستور االمريكي لسنة  -77
 المعدؿ . المعدؿ .   79017901الدستور الفرنسي لسنة الدستور الفرنسي لسنة  -00



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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 الممغي . الممغي .   79177917دستور جميورية مصر العر ية لسنة دستور جميورية مصر العر ية لسنة  -33
 الممغي . الممغي .   02200220 انوف إدارة الدولة العرا ية لممرحمة االنتقالية لسنة  انوف إدارة الدولة العرا ية لممرحمة االنتقالية لسنة  -00
 النافذ . النافذ .   02200220دستور جميورية العراؽ لسنة دستور جميورية العراؽ لسنة  -00
 النافذ . النافذ .   02700270العر ية لسنة العر ية لسنة دستور جميورية مصر دستور جميورية مصر  -99
 القوانين القوانين   -بب
 المعدؿ . المعدؿ .   79197919( لسنة ( لسنة 0101 انوف المحكمة االتحادية المصرية العميا ر ـ ) انوف المحكمة االتحادية المصرية العميا ر ـ ) -77
 . .   79997999( لسنة ( لسنة 9999 انوف تنظيـ الصحافة المصري ر ـ ) انوف تنظيـ الصحافة المصري ر ـ ) -00

 القرارات: القرارات: : : رابعاا رابعاا 
 ..  79017901يونيو يونيو   0707ؽ جمسة ؽ جمسة   33( س( س900900 رار ر ـ ) رار ر ـ ) -11
 . .   33ح جح ج00لسنة لسنة   00ح ر ـ الدعو  ح ر ـ الدعو  79107910//99//00في في  رار المحكمة الدستورية العميا المصرية  رار المحكمة الدستورية العميا المصرية  -00
 . .   79107910ؽ دح جمسة ؽ دح جمسة   00(ح السنة (ح السنة 00الق ية ر ـ )الق ية ر ـ ) -33
 . .   79907990//00//7272( في ( في Epoux.v رار مجمس الدولة الفرنسي في   ية ) رار مجمس الدولة الفرنسي في   ية ) -00
 . .   7979( لسنة ( لسنة 0303ح دعو  ر ـ )ح دعو  ر ـ )79907990//33//7171 رار المحكمة الدستورية العميا المصرية في  رار المحكمة الدستورية العميا المصرية في  -00
 . .   02200220//77//0101ح جمسة ح جمسة 0101لسنة لسنة   0701907019 ـ  ـ  رار المحكمة اإلدارية العمياح الق ية ر  رار المحكمة اإلدارية العمياح الق ية ر  -99
 . .   02200220//33//00( في ( في 090090 رار مجمس الدستوري الفرنسي ر ـ ) رار مجمس الدستوري الفرنسي ر ـ ) -11
 .  .  02720272//7272//7777االتصاالت المصري في االتصاالت المصري في   القرار اإلداري لمجياز القومي لتنظيـالقرار اإلداري لمجياز القومي لتنظيـ -11
  ػػػػازية )محكمػػػػة الق ػػػػا  اإلداري(ح دازػػػػرة المنازعػػػػات اال تصػػػػادية   ػػػػازية )محكمػػػػة الق ػػػػا  اإلداري(ح دازػػػػرة المنازعػػػػات اال تصػػػػادية   9090لسػػػػنة لسػػػػنة   70327032الػػػػدعو  ر ػػػػـ الػػػػدعو  ر ػػػػـ  -99

 ( . ( . 02720272//7777//0101واالستثمار )جمسة واالستثمار )جمسة 
 . .   02700270//7272//7777في في   02700270/اتحادية//اتحادية/9393 رار المحكمة االتحادية العميا  رار المحكمة االتحادية العميا  -7272

 الشبكة العنكبوتية )النترنت(: الشبكة العنكبوتية )النترنت(: : : خامساا خامساا 
 : : احمد  اسـ فرحح النظاـ القانوني لمتصدي خدمات االنترنتح  حث من،ور عمو المو ماحمد  اسـ فرحح النظاـ القانوني لمتصدي خدمات االنترنتح  حث من،ور عمو المو م   -77

www.web2.aubuedu.com 02710271//7272//11: : تاري  الزيارةتاري  الزيارة  
 ر الجنبية: ر الجنبية: المصادالمصاد: : سادساا سادساا 

77- Camara 387ح ح U. S. at 538 – 39 .  
نقبل  عف ايؼ  رينسايؾ  ريماسح التفتيش اإلداريح دراسة في  مانات التفتيش وفقا  لمتعديؿ الرا ػم لمدسػتور نقبل  عف ايؼ  رينسايؾ  ريماسح التفتيش اإلداريح دراسة في  مانات التفتيش وفقا  لمتعديؿ الرا ػم لمدسػتور 

 ح ترجمة ترجمة حناف محمد القيسي . ح ترجمة ترجمة حناف محمد القيسي . 02790279ح المركز العر ي لمن،ر والتوزيمح القاىرةح ح المركز العر ي لمن،ر والتوزيمح القاىرةح 77األمريكيح طاألمريكيح ط
00- Camara 387ح ح U. S. at 537 .  

نقبل  عف ايؼ  رينسايؾ  ريماسح التفتيش اإلداريح دراسة في  مانات التفتيش وفقا  لمتعديؿ الرا ػم لمدسػتور نقبل  عف ايؼ  رينسايؾ  ريماسح التفتيش اإلداريح دراسة في  مانات التفتيش وفقا  لمتعديؿ الرا ػم لمدسػتور 
 ح ترجمة ترجمة حناف محمد القيسي .ح ترجمة ترجمة حناف محمد القيسي .02790279ح المركز العر ي لمن،ر والتوزيمح القاىرةح ح المركز العر ي لمن،ر والتوزيمح القاىرةح 77األمريكيح طاألمريكيح ط
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 :ـمخــــصــالمـ
ي الخصوصػية تصػدرت دسػاتير ي الخصوصػية تصػدرت دسػاتير ال،ؾ اف الحقوؽ والحريات ومف  منيا الحؽ فػال،ؾ اف الحقوؽ والحريات ومف  منيا الحؽ فػ

يػػػا حقػػػوؽ لصػػػيقة يػػػا حقػػػوؽ لصػػػيقة م ألنم ألنمعظػػػـ الػػػدوؿ وت نتيػػػا  ػػػديما  وحػػػديثا  المواثيػػػؽ واالتفا يػػػات الدوليػػػةمعظػػػـ الػػػدوؿ وت نتيػػػا  ػػػديما  وحػػػديثا  المواثيػػػؽ واالتفا يػػػات الدوليػػػة
النافػػذ ليسػػير عمػػو ىػػذا الػػنيي فػػنص فػػي النافػػذ ليسػػير عمػػو ىػػذا الػػنيي فػػنص فػػي   02200220و ػػد جػػا  دسػػتور العػػراؽ لسػػنة و ػػد جػػا  دسػػتور العػػراؽ لسػػنة   نسػػافنسػػاف اإل اإل

لكػػػؿ فػػػرد الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية  مػػػا ال يتنػػػافو مػػػم حقػػػوؽ لكػػػؿ فػػػرد الحػػػؽ فػػػي الخصوصػػػية  مػػػا ال يتنػػػافو مػػػم حقػػػوؽ   عمػػػو أفعمػػػو أف  ( منػػػو( منػػػو7171المػػػادة )المػػػادة )
( التػي تػنص عمػو ( التػي تػنص عمػو 0202واآلداب العامةح وحرمة المسػاكف مصػونةح كػذلؾ المػادة )واآلداب العامةح وحرمة المسػاكف مصػونةح كػذلؾ المػادة )  اآلخريفاآلخريف

حرية االتصاالت والمراسبلت ال ريدية وال ر ية والياتفية وااللكترونية وغيرىا مكفولةح وال حرية االتصاالت والمراسبلت ال ريدية وال ر ية والياتفية وااللكترونية وغيرىا مكفولةح وال ))
يجػوز مرا  تيػا أو التنصػت عمييػاح أو الك،ػؼ عنيػاح إال ل ػرورة  انونيػة وأمنيػةح و قػػرار يجػوز مرا  تيػا أو التنصػت عمييػاح أو الك،ػؼ عنيػاح إال ل ػرورة  انونيػة وأمنيػةح و قػػرار 

نات الكاممػػة ليػػذه الحقػػوؽح ومػػف أ رزىػػا ال ػػمانات الق ػػازية نات الكاممػػة ليػػذه الحقػػوؽح ومػػف أ رزىػػا ال ػػمانات الق ػػازية مػػم تػػوفير ال ػػمامػػم تػػوفير ال ػػما  ((  ػػازي  ػػازي
ةح والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي تقييػػد المحػػػاكـ  ػػػاختبلؼ انواعيػػػا ودرجاتيػػػا عمػػػو ةح والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي تقييػػد المحػػػاكـ  ػػػاختبلؼ انواعيػػػا ودرجاتيػػػا عمػػػو داريػػػداريػػػالدسػػتورية واإلالدسػػتورية واإل

العمػػؿ  لرسػػا  الم ػػادئ الق ػػازية التػػي تكفػػؿ الحػػؽ فػػي الخصوصػػية  مػػا ليػػا مػػف مسػػاس العمػػؿ  لرسػػا  الم ػػادئ الق ػػازية التػػي تكفػػؿ الحػػؽ فػػي الخصوصػػية  مػػا ليػػا مػػف مسػػاس 
  الوا م مف خبلؿ  راراتيا التي تصدرىا لكؿ حالة . الوا م مف خبلؿ  راراتيا التي تصدرىا لكؿ حالة .

 



 (مقارنظ درادظ) الخصوصيظ في للحق واإلداري الددتوري القضاءين ضمانات
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ABSTRACT : 

There is no doubt that the rights and freedoms, including the 

right of privacy, have been adopted by the constitutions of most 

countries and have been adopted in the past by international 

conventions and charters due to being close to human beings. The 

Constitution of Iraq came into force in 2005 to follow this 

approach. Article 17 states that "Everyone has the right of privacy, 

not contrary to the rights of others and public morals, and 

inviolability of houses is protected.  Article 40 provides that 

"Freedom of communications, correspondences, telephoneic, 

electronic. and other communications shall be guaranteed, and 

may not be monitored, intercepted, or disclosed except for legal 

and security necessity and by judicial decision", with full 

guarantees of these rights, Constitutional and administrative, 

which is to restrict the courts of different types and degrees to 

establish judicial principles that guarantee the right to privacy, 

affecting reality through the decisions issued by each case. 


