
 و الرابعة عشر المحاضرة الثالثة عشر

 ضوابط ممارسة الحريات العامة

إن تنظٌم الحرٌات العامة ٌأخذ أشكال عدة منها: السماح، المنع، العقوبات الرادعة، إذ ان     
الدولة تلجأ الى اسلوب التدابٌر الوقائٌة، فأن اصدار صحٌفة أو القٌام بعقد اجتماع ٌفترض أن 
ٌسبه طلب السماح أو اجازة الترخٌص للحصول على الرخصة، وفً الحاالت االعتٌادٌة فأن 

لدولة تلجأ الى التدابٌر التً تنسجم مع الظروف التً تحدث فً البالد بإعالنها حالة الطوارئ ا
الناتج عن عدم االستقرار الداخلً الذي ٌحدث بسبب الشغب أو العنف أو حصول كوارث 
طبٌعٌة كالزلزال أو الفٌضانات فٌتم اللجوء الى تدابٌر تفرضها الدولة مثل فرض القٌود على 

 لحٌن انتهاء الخطر أو لفترة محدودة الحرٌات 

 اهم الضوابط لممارسة الحرٌات العامة

حماٌة المرتكزات المادٌة للحٌاة االجتماعٌة، إذ أن الحرٌات العامة  -1
تمارس فً محٌط اجتماعً قائم على مرتكزات مادٌة معٌنة، وان كل تهدٌد 

ً تمارس فً لسالمة تلك المرتكزات هو تهدٌد للمجتمع من جهة والحرٌات الت
 اطاره من جهة ثانٌة. 

حماٌة المرتكزات االخالقٌة للمجتمع: فألى جانب البنى المادٌة للمجتمع هناك بنى معنوٌة  -2
تقوم علٌها تتمثل بمجموع العادات والتقالٌد والمعتقدات المشتركة التً تفرض احترامها على الحرٌات 

 وتشكل حدا لها. 
ٌسمح لألفراد تحت ستار ممارسة  حماٌة كٌان المجتمع: إذ الٌمكن أن -3

حرٌاتهم الوصول الى حد تهدٌد لوجود الدولة ساء بمؤسساتها أو بقٌمتها السٌاسٌة، لم 
تكن هناك حرٌات أو حقوق دون وجود نظام قانونً متماسك وفعال، فالنظام القانونً 
مجموعة من االدوات والوسائل واالجراءات والنظم واالجهزة الضامنة للمفاهٌم 

لنظرٌة حول الحقوق والحرٌات، إذ أن االجراءات والضوابط التً تقوم بها الدولة للحد ا
  -من الحرٌة الفردٌة فً ضمن القانون هً:

الحجز والتوقٌف: وهو اسلوب تتبعه الشرطة تجاه مشتبه به فٌحتفظ به فً  -4
 ته. ( ساعة ٌقدم بعدها للمحكمة أو ٌخلى سبٌله إذا ثبتت براء24مقر الشرطة لمدة )

التوقٌف: وهو إجراء مشدد للمثول أمام قاضً التحقٌق فً قضٌة ما،  -5
 ( ساعة. 24واالستجواب ٌجب أن ٌتم خالل )

التلبٌس، وهو أن ٌقبض على شخص متلبس بقضٌة قد تكون جرٌمة،  -6
 وللشرطة الحق فً ممارسة هذا االجراء. 

 الحجز على ذمة التحقٌق: وهو إجراء ٌسمح به قاضً التحقٌق بحجز -7
 بعض االشخاص كأجراء وقائً ٌتطلبه التحقٌق. 
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