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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

 : : التعريف بموضوع البحثالتعريف بموضوع البحث: : أّوالأّوال  

إّف " لمعراقػػي يرّيػػة اللنّقػػؿ والّسػػنر والسػػكف داوػػؿ العػػراؽ ووارجػػ  "  كمػػا لػػنّ  إّف " لمعراقػػي يرّيػػة اللنّقػػؿ والّسػػنر والسػػكف داوػػؿ العػػراؽ ووارجػػ  "  كمػػا لػػنّ    
  وقػػػد نّ ػػػت المػػػاّدة   وقػػػد نّ ػػػت المػػػاّدة 50025002( مػػػف دسػػػلور جماوريػػػة العػػػراؽ لعػػػاـ ( مػػػف دسػػػلور جماوريػػػة العػػػراؽ لعػػػاـ 4444عمػػػل  لػػػؾ المػػػاّدة  عمػػػل  لػػػؾ المػػػاّدة  

ومناػػا يرّيػػة ومناػػا يرّيػػة     دػػي الييػػاة واألمػػف واليرّيػػةدػػي الييػػاة واألمػػف واليرّيػػة" لكػػؿ دػػرد اليػػؽ " لكػػؿ دػػرد اليػػؽ   عمػػل إّنػػ عمػػل إّنػػ     أيضػػاأيضػػا    ( منػػ ( منػػ 5252  
وبنػػا  وبنػػا      لقييػػدها إاّل ودقػػا لمقػػانوفلقييػػدها إاّل ودقػػا لمقػػانوفأو أو   وال يجػػوا اليرمػػاف مػػف هػػ   اليقػػوؽوال يجػػوا اليرمػػاف مػػف هػػ   اليقػػوؽ    اللنقػػؿ والسػػنراللنقػػؿ والسػػنر

 .عمل قرار  ادر مف جاة قضائية مولّ ة "عمل قرار  ادر مف جاة قضائية مولّ ة "

ّف الجاة القضائية المولّ ة ّف الجاة القضائية المولّ ةوا  ال ال     المياكـ المدنيةالمياكـ المدنيةأو أو   إف كانت المياكـ الجاائيةإف كانت المياكـ الجاائية    وا 
مػا يوجبػ  القػانوف يلػل ال مػا يوجبػ  القػانوف يلػل ال إلػل إلػل   ر شػو  مػا لػـ يسػلند هػ ا القػرارر شػو  مػا لػـ يسػلند هػ ا القػرارل در قرارها بمنػ  سػنل در قرارها بمنػ  سػن

 لؾ إف القرار بمن  الّسنر دي  لعّدي  لؾ إف القرار بمن  الّسنر دي  لعّدي     يي ؿ الّلعّدي عمل يريات األشوا  دي اللنقؿيي ؿ الّلعّدي عمل يريات األشوا  دي اللنقؿ
عمل ه   اليرّيات دي اللنّقؿ طالما كاف األشوا  لـ يرلكبوا دعال لليّقؽ ب  مسؤوليلاـ عمل ه   اليرّيات دي اللنّقؿ طالما كاف األشوا  لـ يرلكبوا دعال لليّقؽ ب  مسؤوليلاـ 
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ؽ بػػ  مسػػؤوليلاـ المدنيػػة ن ويكػػوف لنّقػػؿ الشػػو  ؽ بػػ  مسػػؤوليلاـ المدنيػػة ن ويكػػوف لنّقػػؿ الشػػو  الجاائيػػة  ولػػـ يرلكبػػوا دعػػال ضػػاّرا لليقّػػالجاائيػػة  ولػػـ يرلكبػػوا دعػػال ضػػاّرا لليقّػػ
كنماا ل  كنماا ل  اللي اللي   ج بالد  بواسطة جواا سنر  ال ي يضمف ل  يرية اللنّقؿ والسنرج بالد  بواسطة جواا سنر  ال ي يضمف ل  يرية اللنّقؿ والسنرر ر وسنر  واوسنر  وا

المقػػػّررة دػػػػي المقػػػّررة دػػػػي أو أو   الدسػػػلور وال يجػػػوا يرمانػػػ  مناػػػػا  إ  إّف اليقػػػوؽ المقػػػّررة دػػػػي الدسػػػلورالدسػػػلور وال يجػػػوا يرمانػػػ  مناػػػػا  إ  إّف اليقػػػوؽ المقػػػّررة دػػػػي الدسػػػلور
دػي دػي أو أو   ل  لؾ دي الدسػلورل  لؾ دي الدسػلورالقوانيف ال يجوا يرماف األشوا  مناا ما لـ يرد الن  عمالقوانيف ال يجوا يرماف األشوا  مناا ما لـ يرد الن  عم

 القوانيف ن القوانيف ن 
 : : الموضوعالموضوع  اختياراختيارأسباب أسباب : : ثانياثانيا  

لميضػور أمػػاـ الميػاكـ الجاائيػة بموجػػب أمػر القػػب  لميضػور أمػػاـ الميػاكـ الجاائيػة بموجػػب أمػر القػػب    قػد يكػوف الشػػو  مطموبػاقػد يكػوف الشػػو  مطموبػا  
واللػي يّركػت واللػي يّركػت   ارلكاباػاارلكاباػامعػ  عػف الجريمػة المنسػوب إليػ  معػ  عػف الجريمػة المنسػوب إليػ    االبلػدائياالبلػدائيلغر  إجرا  الليقيػؽ لغر  إجرا  الليقيػؽ 

الميكػػـو باػػا عميػػ  بعػػد إجػػرا  المياكمػػة الميكػػـو باػػا عميػػ  بعػػد إجػػرا  المياكمػػة للننيػػ  العقوبػػة للننيػػ  العقوبػػة أو أو     الشػػكوا الجاائيػػة دياػػا ضػػّد الشػػكوا الجاائيػػة دياػػا ضػػّد 
إ  إف إ  إف     دػػي قػػانوف جاائػػي  وػػردػػي قػػانوف جاائػػي  وػػرأو أو   والمن ػػو  عمياػػا دػػي قػػانوف العقوبػػاتوالمن ػػو  عمياػػا دػػي قػػانوف العقوبػػات    بيقػػ  ايابيػػابيقػػ  ايابيػػا

ال يعنيػػ  مػػف المياكمػػة الغيابيػػة واليكػػـ ايابيػػا ال يعنيػػ  مػػف المياكمػػة الغيابيػػة واليكػػـ ايابيػػا   واولنائػػ واولنائػػ هػػروب المػػّلاـ مػػف وجػػ  العدالػػة هػػروب المػػّلاـ مػػف وجػػ  العدالػػة 
ميكمػػػة ميكمػػػة     قػػػد يكػػػوف هػػػ ا الشػػػو  مطموبػػػا لميضػػػور أمػػػاـ الميكمػػػة المدنيػػػةقػػػد يكػػػوف هػػػ ا الشػػػو  مطموبػػػا لميضػػػور أمػػػاـ الميكمػػػة المدنيػػػةأو أو   عميػػػ  نعميػػػ  ن
  بعد إقامة الدعوا ضد  ولبميغ  باليضور أماماػا إاّل إّنػ  لومّػؼ عػف اليضػور بعد إقامة الدعوا ضد  ولبميغ  باليضور أماماػا إاّل إّنػ  لومّػؼ عػف اليضػور     البدا ةالبدا ة
بعد لنني  يكـ قضػائي مكلسػب الدرجػة بعد لنني  يكـ قضػائي مكلسػب الدرجػة     مطموبا لميضور أماـ دائرة اللنني  المولّ ةمطموبا لميضور أماـ دائرة اللنني  المولّ ةأو أو 

ب ملػػػ  لمغيػػػر  وقػػػد يولنػػػي هػػػ ا ب ملػػػ  لمغيػػػر  وقػػػد يولنػػػي هػػػ ا اللػػػي اللػػػي   اليقػػػوؽ المدنيػػػةاليقػػػوؽ المدنيػػػة  السػػػلينا السػػػلينا     القطعيػػػة  ػػػادر ضػػػّد القطعيػػػة  ػػػادر ضػػػّد 
وقػػد يكػػوف مػػف وقػػد يكػػوف مػػف     ب ملػػ ب ملػػ اللػػي اللػػي   اتاتللاامػػللاامػػاألنظػػار هروبػػا مػػف للديػػة االاألنظػػار هروبػػا مػػف للديػػة اال  الشػػو  ويلػػوارا عػػفالشػػو  ويلػػوارا عػػف

أو أو   هػو سػنر هػو سػنر     بيف وسائؿ لوّني  عف األنظػار وعػدـ الملػوؿ أمػاـ القضػا  ألدا  مػا ب ملػ بيف وسائؿ لوّني  عف األنظػار وعػدـ الملػوؿ أمػاـ القضػا  ألدا  مػا ب ملػ 
لمنظػر بشػلف يقػػوؽ لمنظػر بشػلف يقػػوؽ     لميضػور أمامػلميضػور أمامػهروبػ  وػارج الػبالد ايػر مكلػرث بػدعوة القضػا  لػ  هروبػ  وػارج الػبالد ايػر مكلػرث بػدعوة القضػا  لػ  

  مف أدعاؿ لشػّكؿ جرائمػا يعاقػب عمياػا   مف أدعاؿ لشػّكؿ جرائمػا يعاقػب عمياػا لمنظر بشلف ما أسند إليلمنظر بشلف ما أسند إليأو أو     ب مل ب مل اللي اللي   اآلوريفاآلوريف
هػػؿ يمكػػف أف ي ػػدر القػػرار بمنػػ  سػػنر هػػؿ يمكػػف أف ي ػػدر القػػرار بمنػػ  سػػنر : : القػػانوف ن وهنػػا يمكػػف أف يطػػرح اللسػػاؤؿ اللػػاليالقػػانوف ن وهنػػا يمكػػف أف يطػػرح اللسػػاؤؿ اللػػالي

الشػػو  دػػي األيػػواؿ الملقّدمػػة لضػػماف يضػػور  أمػػاـ القضػػا  الموػػل  دػػي الػػدعوييف الشػػو  دػػي األيػػواؿ الملقّدمػػة لضػػماف يضػػور  أمػػاـ القضػػا  الموػػل  دػػي الػػدعوييف 
 الجاائية والمدنية دوف أف يشكؿ  لؾ قيدا عمل يريل  دي اللنّقؿ !الجاائية والمدنية دوف أف يشكؿ  لؾ قيدا عمل يريل  دي اللنّقؿ !

أّنػػ  ال بػػد مػػف ضػػماف يضػػور األشػػوا  أمػػاـ الجاػػات القضػػائية أّنػػ  ال بػػد مػػف ضػػماف يضػػور األشػػوا  أمػػاـ الجاػػات القضػػائية يمكػػف القػػوؿ يمكػػف القػػوؿ   
للننيػ  العقوبػات الجاائيػة بيقاػـ عػف للننيػ  العقوبػات الجاائيػة بيقاػـ عػف أو أو     المول ة ألدا  ما بػ ملاـ مػف يقػوؽ ليوػريفالمول ة ألدا  ما بػ ملاـ مػف يقػوؽ ليوػريف
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األمػػػر بمنػػػ  سػػػنرهـ لضػػػماف هػػػ ا األمػػػر بمنػػػ  سػػػنرهـ لضػػػماف هػػػ ا   إ ػػدارإ ػػدارداػػػؿ أجػػػاا القػػػانوف داػػػؿ أجػػػاا القػػػانوف     أدعػػػاال ميظػػػورةأدعػػػاال ميظػػػورة  ارلكػػاباـارلكػػاباـ
اب جدّيػػة لنيػػد بػػلّف دػػرار اب جدّيػػة لنيػػد بػػلّف دػػرار كػػرجرا  لينظػػي يمكػػف المجػػو  إليػػ  كممػػا قامػػت أسػػبكػػرجرا  لينظػػي يمكػػف المجػػو  إليػػ  كممػػا قامػػت أسػػب    اليضػػوراليضػػور

ّن      أمر قريب الوقوعأمر قريب الوقوع    الجاائيةالجاائيةأو أو   المدنيةالمدنية    المّلاـ مف الدعواالمّلاـ مف الدعواأو أو   المّدعل عمي المّدعل عمي  ّن  واّ ة وا  واّ ة وا 
وبيف عدـ المساس وبيف عدـ المساس     يجب المواانة بيف من  السنر ه ا وما دي  مف قيد عمل يرّية اللنقؿيجب المواانة بيف من  السنر ه ا وما دي  مف قيد عمل يرّية اللنقؿ

  السػػنر   السػػنر بمنػػبمنػػومػػف لػػـ هػػؿ إف القػػرار ومػػف لػػـ هػػؿ إف القػػرار     ي ػػوناا الدسػػلور والقػػانوفي ػػوناا الدسػػلور والقػػانوفاللػػي اللػػي   باليريػػات العاّمػػةباليريػػات العاّمػػة
دػي دػي     عمػل اليريػة الشو ػية  أـ إّف م ػمية المجلمػ  دػي مكاديػة ا جػراـعمػل اليريػة الشو ػية  أـ إّف م ػمية المجلمػ  دػي مكاديػة ا جػراـ  اعلػدا اعلػدا يملؿ يملؿ 

لبػّرر إ ػدار ملػؿ هػ ا القػرار  أـ إف م ػالس النػاس لبػّرر إ ػدار ملػؿ هػ ا القػرار  أـ إف م ػالس النػاس اللػي اللػي   هػيهػي    الدعوا الجاائيػة واّ ػةالدعوا الجاائيػة واّ ػة
لبػػّرر إ ػػدار القػػرار بمنػػ  السػػنر لبػػّرر إ ػػدار القػػرار بمنػػ  السػػنر اللػػي اللػػي   هػػيهػػي    ليوػػريفليوػػريف  ب مػػة المػػّدعل عميػػ ب مػػة المػػّدعل عميػػ اللػػي اللػػي   ويقػػوقاـويقػػوقاـ

دػلف يػؤّور دػلف يػؤّور     دضال عف لػلوير  عمػؿ الميػاكـدضال عف لػلوير  عمػؿ الميػاكـ    الشو  داّرا مف الدعواالشو  داّرا مف الدعواألف بقا  ألف بقا      أيضاأيضا
ويجب هنا أف يي ؿ اللوادؽ بيف م مية النرد دػي يريلػ  دػي ويجب هنا أف يي ؿ اللوادؽ بيف م مية النرد دػي يريلػ  دػي     الناس ليقوقاـالناس ليقوقاـ  اسلينا اسلينا 

وبػػػػيف م ػػػػمية المجلمػػػػ  دػػػػي أف ال وبػػػػيف م ػػػػمية المجلمػػػػ  دػػػػي أف ال     عمػػػػل هػػػػ   اليريػػػػةعمػػػػل هػػػػ   اليريػػػػة  اعلػػػػدا اعلػػػػدا اللنقػػػػؿ وأف ال يي ػػػػؿ اللنقػػػػؿ وأف ال يي ػػػػؿ 
مػف وػالؿ مػف وػالؿ     ريف باضػـ يقػوقاـريف باضػـ يقػوقاـعمػل اآلوػعمػل اآلوػ  االعلػدا االعلػدا أو أو     عمي  يوػّؿ بلمنػ عمي  يوػّؿ بلمنػ   اعلدا اعلدا يي ؿ يي ؿ 

إيجاد الضمانات الكنيمة بعدـ اللعسؼ دي إ دار ملؿ ه ا القرار دي الػدعوييف الجاائيػة إيجاد الضمانات الكنيمة بعدـ اللعسؼ دي إ دار ملؿ ه ا القرار دي الػدعوييف الجاائيػة 
و لػػػؾ بمنػػػ  إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر مػػػف جاػػػات سػػػوا الجاػػػة القضػػػائية و لػػػؾ بمنػػػ  إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر مػػػف جاػػػات سػػػوا الجاػػػة القضػػػائية     والمدنيػػػةوالمدنيػػػة

بليريػػػػؾ الشػػػػكوا أمػػػػاـ بليريػػػػؾ الشػػػػكوا أمػػػػاـ أو أو     المولّ ػػػة وبمناسػػػػبة إقامػػػػة الػػػدعوا أمػػػػاـ مياكماػػػػا المدنيػػػةالمولّ ػػػة وبمناسػػػػبة إقامػػػػة الػػػدعوا أمػػػػاـ مياكماػػػػا المدنيػػػة
ناا  منعول  دي األيػواؿ    اا الجاائيةاا الجاائيةمياكممياكم ناا  منعول  دي األيػواؿم  إمكانية رد  ه ا القرار وا  ال يوشػل ال يوشػل اللػي اللػي   م  إمكانية رد  ه ا القرار وا 

دياػػا مػػف هػػروب الشػػو  مػػف الملػػوؿ أمػػاـ الجاػػة القضػػائية المولّ ػػة وعػػدـ دػػرار  مػػف دياػػا مػػف هػػروب الشػػو  مػػف الملػػوؿ أمػػاـ الجاػػة القضػػائية المولّ ػػة وعػػدـ دػػرار  مػػف 
 الّدعوا نالّدعوا ن
 : : أهمية موضوع البحثأهمية موضوع البحث: : ثالثاثالثا  

 ػػّية  ػػّية مّمػػا لقػػّدـ يكلسػػب هػػ ا البيػػث أهميلػػ  دػػي بيػػاف المواانػػة بػػيف اليرّيػػة الّشومّمػػا لقػػّدـ يكلسػػب هػػ ا البيػػث أهميلػػ  دػػي بيػػاف المواانػػة بػػيف اليرّيػػة الّشو  
وبػيف ضػرورة يسػـ الػّدعاوا المدنيػة والجاائيػة بػدوف هػروب وبػيف ضػرورة يسػـ الػّدعاوا المدنيػة والجاائيػة بػدوف هػروب     كنماا الّدسػلوركنماا الّدسػلوراللي اللي   لألدرادلألدراد

    إجبػػار الاػػاربيف منػػ  عمػػل اليضػػور أمامػػ إجبػػار الاػػاربيف منػػ  عمػػل اليضػػور أمامػػ أو أو     المطمػػوبيف لمقضػػا  مػػف اليضػػور أمامػػ المطمػػوبيف لمقضػػا  مػػف اليضػػور أمامػػ 
اللػي اللػي   ليمؿ عمػل الوػروج عمػل القاعػدةليمؿ عمػل الوػروج عمػل القاعػدةاللي اللي   وهي مواانة لقلضياا ضرورة بياف األسبابوهي مواانة لقلضياا ضرورة بياف األسباب

بمعنػػل هػػػؿ أّف هنػػػاؾ مػػػا بمعنػػل هػػػؿ أّف هنػػػاؾ مػػػا     اف يريػػة السػػػنر واللنقػػػؿ لألشػػػوا اف يريػػة السػػػنر واللنقػػػؿ لألشػػػوا قّررهػػا الدسػػػلور دػػػي ضػػػمقّررهػػا الدسػػػلور دػػػي ضػػػم



 والجزائي ة المدني ة الد عويين بين الس فر بمنع القرار 
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و لػػؾ بمنػػ  و لػػؾ بمنػػ      دػػي كنالػػة يرّيػػة اللنقػػؿدػػي كنالػػة يرّيػػة اللنقػػؿ  عمػػل القاعػػدة العاّمػػةعمػػل القاعػػدة العاّمػػة  االسػػللنا االسػػللنا يبػػيس إيجػػاد يبػػيس إيجػػاد أو أو   يسػػّوغيسػػّوغ
واّ ػة واّ ػة     دػي يػاالت معّينػةدػي يػاالت معّينػة    السنر  كطريػؽ لملننيػ  الجبػري عمػل اليضػور أمػاـ القضػا السنر  كطريػؽ لملننيػ  الجبػري عمػل اليضػور أمػاـ القضػا 

عمػل األمػواؿ العامػة وهػروب المّلامػيف عمػل األمػواؿ العامػة وهػروب المّلامػيف   االعلدا االعلدا جرائـ جرائـ   اسلشرا اسلشرا دي الدعوا الجاائية بعد دي الدعوا الجاائية بعد 
عمياػػػا سػػػوا  عمياػػػا سػػػوا    اعلػػػدوااعلػػػدوااللػػػي اللػػػي   وػػػارج الػػػبالد مػػػ  األمػػػواؿ العاّمػػػةوػػػارج الػػػبالد مػػػ  األمػػػواؿ العاّمػػػةإلػػػل إلػػػل   هػػػ   الجػػػرائـهػػػ   الجػػػرائـ  بارلكػػػاببارلكػػػاب

وهػػػػي جػػػػرائـ لعػػػػّد مػػػػف قبيػػػػؿ وهػػػػي جػػػػرائـ لعػػػػّد مػػػػف قبيػػػػؿ     عمياػػػػاعمياػػػػا  لالسػػػػليال لالسػػػػليال ننػػػػو  الوظينػػػػة ننػػػػو  الوظينػػػػة   باسػػػػلغالؿباسػػػػلغالؿأـ أـ   باولالسػػػػااباولالسػػػػاا
 الجنس !الجنس !أو أو   الجناياتالجنايات
يػػػؽ السػػػنر واللنقػػػؿ يػػػؽ السػػػنر واللنقػػػؿ   يقػػػوـ هػػػ ا البيػػػث عمػػػل درضػػػية إفّ يقػػػوـ هػػػ ا البيػػػث عمػػػل درضػػػية إفّ : : فرضـــية البحـــثفرضـــية البحـــث: : رابعـــارابعـــا  

    مكنػػوؿ دسػػلوريا لكػػؿ شػػو  ومػػف لػػـ ال يجػػوا منعػػ  مػػف هػػ ا اليػػؽ إال ودقػػا لمقػػانوفمكنػػوؿ دسػػلوريا لكػػؿ شػػو  ومػػف لػػـ ال يجػػوا منعػػ  مػػف هػػ ا اليػػؽ إال ودقػػا لمقػػانوف
يقـو عمل ودؽ يقـو عمل ودؽ   اسللنا اسللنا ولكف ه ا األ ؿ العاـ دي اللمل  بيؽ السنر واللنقؿ يوجد عمي  ولكف ه ا األ ؿ العاـ دي اللمل  بيؽ السنر واللنقؿ يوجد عمي  

ن ػػػو  قانونيػػػة لبػػػيس منػػػ  السػػػنر لكػػػؿ شػػػو  قػػػد أقيمػػػت ّضػػػد  دعػػػوا مدنيػػػة بيػػػؽ ن ػػػو  قانونيػػػة لبػػػيس منػػػ  السػػػنر لكػػػؿ شػػػو  قػػػد أقيمػػػت ّضػػػد  دعػػػوا مدنيػػػة بيػػػؽ 
دعال مجّرما قانونا دارب مناا ولـ يملؿ دعال مجّرما قانونا دارب مناا ولـ يملؿ   الرلكاب الرلكاب   شكوا جاائية   شكوا جاائية يّركت ّضديّركت ّضدأو أو     آلوريفآلوريف

 أماـ القضا  نأماـ القضا  ن
البيػػػث دراسػػػة قانونيػػػة قضػػػائية للوضػػػيس الن ػػػو  البيػػػث دراسػػػة قانونيػػػة قضػػػائية للوضػػػيس الن ػػػو  : : منهجيـــة البحـــثمنهجيـــة البحـــث: : خامســـاخامســـا  

وم ت إلياا المياكـ دي القرار بمن  السػنر دػي كػؿ وم ت إلياا المياكـ دي القرار بمن  السػنر دػي كػؿ اللي اللي   القانونية واللطبيقات القضائيةالقانونية واللطبيقات القضائية
  اسلشػػرتاسلشػػرتبعػػد إف بعػػد إف     ّف هػػ ا اليػػؽ مكنػػوؿ دسػػلورياّف هػػ ا اليػػؽ مكنػػوؿ دسػػلورياراػػـ إراػػـ إ    المدنيػػة والجاائيػػةالمدنيػػة والجاائيػػة: : مػػف الػػدعوييفمػػف الػػدعوييف

 ظاهرة الاروب مف الملوؿ أماـ القضا ن ظاهرة الاروب مف الملوؿ أماـ القضا ن 

إلػػل إلػػل   ولغػػر  لوضػػيس مػػا لقػػّدـ سػػيجري لقسػػيـ البيػػثولغػػر  لوضػػيس مػػا لقػػّدـ سػػيجري لقسػػيـ البيػػث: : هيكميــة البحــثهيكميــة البحــث: : سادســاسادســا  
اللي اللي   م  والمة البيثم  والمة البيث    درعيفدرعيفإلل إلل   وكؿ مطمب مقّسـوكؿ مطمب مقّسـ    مطمبيفمطمبيفإلل إلل   وكؿ مناماوكؿ مناما    مبيليفمبيليف
 نيو اللالي :نيو اللالي :عمل العمل ال    والمقلرياتوالمقلريات  االسلنلاجاتاالسلنلاجاتللضّمف للضّمف 
 مناوـ القرار بمن  الّسنر نمناوـ القرار بمن  الّسنر ن: : المبحث األّولالمبحث األّول  
 األساس القانوني لمقرار بمن  الّسنر ناألساس القانوني لمقرار بمن  الّسنر ن: : المطمب األّوؿالمطمب األّوؿ  

 إ دار القرار بمن  الّسنرنإ دار القرار بمن  الّسنرن: : المطمب اللانيالمطمب اللاني
 اآللار الملرلبة عمل إ دار القرار بمن  الّسنرن اآللار الملرلبة عمل إ دار القرار بمن  الّسنرن : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

 نرن نرن مشاكؿ القرار ال ادر بمن  السّ مشاكؿ القرار ال ادر بمن  السّ : : المطمب األّوؿالمطمب األّوؿ  



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 رد  القرار ال ادر بمن  الّسنرن رد  القرار ال ادر بمن  الّسنرن : : المطمب اللانيالمطمب اللاني
 الخاتمةالخاتمة

ل
 
 املبحث األو

فر
 
 مفهىم القرار مبنع الس

لػ لؾ ال بػّد مػف وجػود أسػاس لػ لؾ ال بػّد مػف وجػود أسػاس     لّما كاف القرار بمن  الّسػنر يقّيػد اليرّيػة دػي اللنّقػؿلّما كاف القرار بمن  الّسػنر يقّيػد اليرّيػة دػي اللنّقػؿ  
ار ار ألنػػػ  بوػػػالؼ  لػػػؾ يكػػػوف القػػػر ألنػػػ  بوػػػالؼ  لػػػؾ يكػػػوف القػػػر     هػػػ   اليرّيػػػةهػػػ   اليرّيػػػة  ددال ػػػادر بلقييػػػال ػػػادر بلقييػػػقػػانوني يسػػػلند إليػػػ  القػػػرار قػػانوني يسػػػلند إليػػػ  القػػػرار 

ودضػال عػف  لػؾ ال بػّد أف لكػوف هنػاؾ جاػة مولّ ػة ودضػال عػف  لػؾ ال بػّد أف لكػوف هنػاؾ جاػة مولّ ػة     ال ادر بمن  الّسنر ليس قانونياال ادر بمن  الّسنر ليس قانونيا
مطمبػػيف مطمبػػيف إلػػل إلػػل   ولغػػر  لوضػػيس مػػا لقػػّدـ سػػيجري لقسػػيـ هػػ ا المبيػػثولغػػر  لوضػػيس مػػا لقػػّدـ سػػيجري لقسػػيـ هػػ ا المبيػػث    ((5  قانونػػا بر ػػدار قانونػػا بر ػػدار 

 عمل النيو اللالي :عمل النيو اللالي :

ل
 
 املطلب األو

فر
 
 األساس القانىني للقرار مبنع الس

والبػد أف يكػوف  لػؾ والبػد أف يكػوف  لػؾ     وييف المدنّية والجاائّيةوييف المدنّية والجاائّيةبمن  الّسنر دي الدعبمن  الّسنر دي الدع  رري در القراي در القراقد قد   
وهو مػا يجػري لوضػيي  مػ  بيػاف وهو مػا يجػري لوضػيي  مػ  بيػاف     لوّوؿ إ دار لوّوؿ إ دار اللي اللي   الن و  القانونيةالن و  القانونيةإلل إلل   باالسلنادباالسلناد

و لػػؾ دػػػي النػػػرعيف و لػػؾ دػػػي النػػػرعيف     لمييػػا القػػػرار بمنػػػ  السػػنر دػػػي الػػػدعوييف المػػ كورليف عػػػف بعضػػػامالمييػػا القػػػرار بمنػػػ  السػػنر دػػػي الػػػدعوييف المػػ كورليف عػػػف بعضػػػاما
 اللالييف :اللالييف :

 فر في الّدعويين المدنية والجزائيةفر في الّدعويين المدنية والجزائيةاألساس القانوني لمقرار بمنع الساألساس القانوني لمقرار بمنع الس: : الفرع األّولالفرع األّول          

وسيجري بياف األساس القانوني وسيجري بياف األساس القانوني     إّف لمقرار بمن  السنر أساس دي القوانيف الناد ةإّف لمقرار بمن  السنر أساس دي القوانيف الناد ة  
 مف الّدعوييف المدنية والجاائية و لؾ دي ما يللي :مف الّدعوييف المدنية والجاائية و لؾ دي ما يللي :  لمقرار الم كور دي كؿلمقرار الم كور دي كؿ

                                                           

ّٙ بٌٓىبو ج  (((1 ّٙ بٌٓىبو جإ ٜ٘غ بُٓوى ٧ػث إصمبوٝ ٗٚ غ٠د ٗكسصد ًة٢ٛٛة جإصمبوٝ، ١جكالف نَٓ ٧ِو٢ٙ بٌٓوىبو ٜ٘غ بُٓوى ٧ػث إصمبوٝ ٗٚ غ٠د ٗكسصد ًة٢ٛٛة جإصمبوٝ، ١جكالف نَٓ ٧ِو٢ٙ بٌٓوىبو إ

ٗصوو٨ىٝ بٓووٌٜت، ١زاح٨ٌووة ٓووهَٓ ً وور ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً هوو٦ بٓؼووىبى جلّٛووٞ   ٓوو٨ٍ ٓ٘ووم٧ى بِٓ٘ووىٍ ٗصوو٨ىٝ بٓووٌٜت، ١زاح٨ٌووة ٓووهَٓ ً وور ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً هوو٦ بٓؼووىبى جلّٛووٞ   ٓوو٨ٍ ٓ٘ووم٧ى بِٓ٘ووىٍ 

١ب٢ٌِ٘ٓ ؾي ٜٗغ َوى شكص جؿػد زىزّث ل٧ٚ ِٓٔ٘ىٍ جهٗسٞ، ٓؼمٕ ز٘سّغ ٗم٧ى بِٓ٘ىٍ ج٘طْ ٟوهٝ ١ب٢ٌِ٘ٓ ؾي ٜٗغ َوى شكص جؿػد زىزّث ل٧ٚ ِٓٔ٘ىٍ جهٗسٞ، ٓؼمٕ ز٘سّغ ٗم٧ى بِٓ٘ىٍ ج٘طْ ٟوهٝ 

. أشوةو . أشوةو 17711771/ /   1919/ /   9797، زولو٧ف ، زولو٧ف 17711771ٌٜٗو٢ّ / ٌٜٗو٢ّ /   –/ ٗم٨ٛود ضة٨ٛود / ٗم٨ٛود ضة٨ٛود   777777بو بو وًٖ بٌٓىوًٖ بٌٓىبٓصالؾ٨د  . بٓصالؾ٨د  . 

ًُووٖ بٓ٘ىبهؼووةذ بٓ٘م٨ٛوود، ًُووٖ بٓ٘ىبهؼووةذ بٓ٘م٨ٛوود،   –إ٨ٓووٞ إجووىب٨ٟٖ بٓ٘يووةٟم٥ا بٓ٘حووةلن بٌٓة٨ٛ٢ٛوود هوو٦ ً ووةز ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً إ٨ٓووٞ إجووىب٨ٟٖ بٓ٘يووةٟم٥ا بٓ٘حووةلن بٌٓة٨ٛ٢ٛوود هوو٦ ً ووةز ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً 

 ..563563، ص ، ص 17711771ٗاحؼد بٓػةؾظ، جغمبل، ٗاحؼد بٓػةؾظ، جغمبل، 
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إّف الػػّدعوا إّف الػػّدعوا : : األســاس القــانوني لمقــرار بمنــع الســفر فــي الــّدعو  المدنيــةاألســاس القــانوني لمقــرار بمنــع الســفر فــي الــّدعو  المدنيــة: : أّوالأّوال  
ويمكػػف دػػي هػػ   الػػّدعوا ويمكػػف دػػي هػػ   الػػّدعوا     ((5  لمدنّيػػة هػػي " طمػػب شػػو  يقػػ  مػػف  وػػر أمػػاـ القضػػا  "لمدنّيػػة هػػي " طمػػب شػػو  يقػػ  مػػف  وػػر أمػػاـ القضػػا  "اا

إ  نظّػػػـ قػػػانوف المرادعػػػات إ  نظّػػػـ قػػػانوف المرادعػػػات     لممػػػّدعي أف يطمػػػب إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر المػػػّدعل عميػػػ لممػػػّدعي أف يطمػػػب إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر المػػػّدعل عميػػػ 
دػي المطالبػة دػي المطالبػة   رريقل ػر األمػيقل ػر األمػإ دار ملػؿ هػ ا القػرارن وال إ دار ملػؿ هػ ا القػرارن وال   51915191( لسنة ( لسنة 3838المدنّية رقـ  المدنّية رقـ  

ّنمػا     الميػاكـ المدنّيػة ديسػبالميػاكـ المدنّيػة ديسػببر ػدار القػرار بمنػ  الّسػنر أمػاـ بر ػدار القػرار بمنػ  الّسػنر أمػاـ  ّنمػا وا  جػاا قػانوف اللننيػ  رقػػـ جػاا قػانوف اللننيػ  رقػػـ أأوا 
إ دار ملؿ ه ا القػرار ضػد المػديف الػ ي لرلّػب ب ّملػ  الػديف اللابػت إ دار ملؿ ه ا القػرار ضػد المػديف الػ ي لرلّػب ب ّملػ  الػديف اللابػت   51305130( لسنة ( لسنة 4242  

 ػػػيانة يقػػػوؽ  ػػػيانة يقػػػوؽ إلػػػل إلػػػل   إ  إّف هػػػ ا القػػػانوف ياػػػدؼإ  إّف هػػػ ا القػػػانوف ياػػػدؼ    بيكػػـ قضػػػائي مكلسػػػب الدرجػػػة القطعّيػػػةبيكػػـ قضػػػائي مكلسػػػب الدرجػػػة القطعّيػػػة
طنيف بػػػروح اللننيػػػ  الرضػػػائي طنيف بػػػروح اللننيػػػ  الرضػػػائي الدولػػػة والمػػػواطنيف وليسػػػير إجػػػرا ات اللننيػػػ  ولربيػػػة المػػػواالدولػػػة والمػػػواطنيف وليسػػػير إجػػػرا ات اللننيػػػ  ولربيػػػة المػػػوا

المعػامالت اللنني يػة المعػامالت اللنني يػة   اسػلقراراسػلقرارسيادة القانوف لضػماف سيادة القانوف لضػماف   وايلراـوايلراـ  ةةاللنني ياللنني يلأليكاـ والميّررات لأليكاـ والميّررات 
ات وقػد يوشػل دػرار  وربمػا سػنر  ات وقػد يوشػل دػرار  وربمػا سػنر  اللاامػاللاامػ  وقد ال يياوؿ المديف لنني  ما ب مل  مػف   وقد ال يياوؿ المديف لنني  ما ب مل  مػف ((5  بيناـبيناـ

وسنبّيف دػي وسنبّيف دػي   نن  ((8    ااياايايلر ايلر منع  مف السنر كلدبير منع  مف السنر كلدبير إلل إلل   بعيدا عف البالد مّما لقوـ الياجةبعيدا عف البالد مّما لقوـ الياجة
لنيػػد إمكانّيػػة لنيػػد إمكانّيػػة اللػػي اللػػي   مػػا يػػللي الن ػػو  القانونيػػة الػػواردة  ػػراية دػػي القػػانونيف المػػ كوريفمػػا يػػللي الن ػػو  القانونيػػة الػػواردة  ػػراية دػػي القػػانونيف المػػ كوريف

 إ دار القرار بمن  السنر وأللي لملؿ األساس القانوني ل  :إ دار القرار بمن  السنر وأللي لملؿ األساس القانوني ل  :

إّف إّف : : األســاس القــانوني لمقــرار بمنــع الســفر فــي قــانون المرافعــا  المدنيــةاألســاس القــانوني لمقــرار بمنــع الســفر فــي قــانون المرافعــا  المدنيــة  –أ أ   
إ  نّ ػػت إ  نّ ػػت     قػػد نظّػػـ أيكػػاـ منػػ  السػػنرقػػد نظّػػـ أيكػػاـ منػػ  السػػنر  51915191( لسػػنة ( لسػػنة 3838ـ  ـ  قػػانوف المرادعػػات المدنّيػػة رقػػقػػانوف المرادعػػات المدنّيػػة رقػػ

( منػػ  عمػػل إّنػػ  " لممػػّدعي أف يسل ػػدر قػػرارا مػػف القضػػا  المسػػلعجؿ بمنػػ  ( منػػ  عمػػل إّنػػ  " لممػػّدعي أف يسل ػػدر قػػرارا مػػف القضػػا  المسػػلعجؿ بمنػػ  545545المػػاّدة  المػػاّدة  
المػػّدعل عميػػ  مػػف الّسػػنر إ ا قامػػت لديػػ  أسػػباب جدّيػػة يػػرجس معاػػا سػػنر المػػّدعل عميػػ  المػػّدعل عميػػ  مػػف الّسػػنر إ ا قامػػت لديػػ  أسػػباب جدّيػػة يػػرجس معاػػا سػػنر المػػّدعل عميػػ  

أف لكمّػػػؼ المػػػّدعل عميػػػ  أف لكمّػػػؼ المػػػّدعل عميػػػ      إ ا لبػػػت لػػػدياا  لػػػؾإ ا لبػػػت لػػػدياا  لػػػؾ    بق ػػػد النػػػرار مػػػف الػػػّدعوا ن ولمميكمػػػةبق ػػػد النػػػرار مػػػف الػػػّدعوا ن ولمميكمػػػة
عػػف عػػف   املنػػ املنػػ دػػر ا دػػر ا     مػػف ينػػوب عنػػ  قانونػػا دػػي الػػّدعوا يلػػل لكلسػػب درجػػة البلػػاتمػػف ينػػوب عنػػ  قانونػػا دػػي الػػّدعوا يلػػل لكلسػػب درجػػة البلػػات  باوليػػارباوليػػار

بعػد أف يقػّدـ المػّدعي كنالػة لضػماف مػا بعػد أف يقػّدـ المػّدعي كنالػة لضػماف مػا      لؾ دممميكمة أف ل در قرارا يمنع  مف السنر لؾ دممميكمة أف ل در قرارا يمنع  مف السنر
                                                           

 بٓ٘ؼّمّ.بٓ٘ؼّمّ.بٜٓةهه بٜٓةهه 17671767( ُٜٓد، ( ُٜٓد، 3535( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ّٛد وًٖ )( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ّٛد وًٖ )99( بٓ٘ةّلخ )( بٓ٘ةّلخ )(1

 ، بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ.، بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ.17311731( ُٜٓد ( ُٜٓد 1313( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه وًٖ )( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه وًٖ )11بٓ٘ةّلخ )بٓ٘ةّلخ )  (((9

ّٙ   إغوىبز ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل / بٓىصوةهد بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘و١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل / بٓىصوةهد بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘و  (((5 ّٙ   إغوىبز د جول د جول

ٓوَ ٓوَ ( ٜٗوٞ، ١جإِٗوةٙ بٓ٘وم٧ٚ زػٜوث ن( ٜٗوٞ، ١جإِٗوةٙ بٓ٘وم٧ٚ زػٜوث ن5151سىبي٧ة ّٛص ػ٨ٔٞ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه جةٓ٘ةلخ )سىبي٧ة ّٛص ػ٨ٔٞ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه جةٓ٘ةلخ )بؾبؾ  ٜٗغ بُٓوى إغىبزٜٗغ بُٓوى إغىبز

. . 91199119/ /   77/ /   9696، زلو٧ف ، زلو٧ف 91199119/ ذ / / ذ /   111111جإؾ ةو ُو٨ْ ضةٗٚ ٓم٧ٚ بإلضحةوخ  . وًٖ بٌٓىبو جإؾ ةو ُو٨ْ ضةٗٚ ٓم٧ٚ بإلضحةوخ  . وًٖ بٌٓىبو 

أشووةو إ٨ٓووٞ بٌٓةضوو٦ ٓوسوود ٟةٗووْ بٓؼػ٨ٔوو٦ا بٓ٘كسووةو ٗووٚ ً ووةز ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل / بٓىصووةهد أشووةو إ٨ٓووٞ بٌٓةضوو٦ ٓوسوود ٟةٗووْ بٓؼػ٨ٔوو٦ا بٓ٘كسووةو ٗووٚ ً ووةز ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل / بٓىصووةهد 

 ..116116، ص ، ص 91159115، ٗاحؼد بِٓسةت، جغمبل، ، ٗاحؼد بِٓسةت، جغمبل، 11بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، طبدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ط
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عسل أف ي يب المّدعل عمي  مف ّضرر "ن وب لؾ يكوف القرار بمن  السنر يسلند عمػل عسل أف ي يب المّدعل عمي  مف ّضرر "ن وب لؾ يكوف القرار بمن  السنر يسلند عمػل 
وي در ه ا القرار بنا  عمل طمب مف المدعي  ايب اليؽ بعد الللكد وي در ه ا القرار بنا  عمل طمب مف المدعي  ايب اليؽ بعد الللكد     قانونيقانوني  أساسأساس

مػف ينػوب عنػ  دػي الػدعوا  وبػ لؾ مػف ينػوب عنػ  دػي الػدعوا  وبػ لؾ   اوليار اوليار مف لوادر أسباب هروب المدعل عمي  وعدـ مف لوادر أسباب هروب المدعل عمي  وعدـ 
 نن  ((5  يكوف قانوف المرادعات الم كور قد ضمف يقوؽ المّدعيف مف الضياعيكوف قانوف المرادعات الم كور قد ضمف يقوؽ المّدعيف مف الضياع

مػػف القضػػػا  المسػػػلعجؿ مػػف القضػػػا  المسػػػلعجؿ   دردرهػػػو قػػرار ي ػػػهػػػو قػػرار ي ػػػ    دػػي الػػػدعوا المدنّيػػةدػػي الػػػدعوا المدنّيػػة    إّف منػػ  الّسػػػنرإّف منػػ  الّسػػػنر  
ل ػدرها ل ػدرها اللػي اللػي   لػ لؾ دػرّف " القػراراتلػ لؾ دػرّف " القػرارات    ( مف قػانوف المرادعػات المدنّيػة( مف قػانوف المرادعػات المدنّيػة545545بموجب الماّدة  بموجب الماّدة  

  والقضػػػػا    والقضػػػػا  ((5  ( لعلبػػػػر قػػػػرارات معدومػػػػة " ( لعلبػػػػر قػػػػرارات معدومػػػػة " 545545ميكمػػػػة البػػػػدا ة والدػػػػا أليكػػػػاـ المػػػػاّدة  ميكمػػػػة البػػػػدا ة والدػػػػا أليكػػػػاـ المػػػػاّدة  
وف وف ييػّددها القػانييػّددها القػاناللػي اللػي   المسلعجؿ يق د ب  " قرار مؤقت للو   الميكمة طبقػا لججػرا اتالمسلعجؿ يق د ب  " قرار مؤقت للو   الميكمة طبقػا لججػرا ات

 نن((8  س وجود  دوف اللعّر  أل ؿ اليؽ "س وجود  دوف اللعّر  أل ؿ اليؽ "لميماية مف وطر الللوير دي يماية يؽ يرجّ لميماية مف وطر الللوير دي يماية يؽ يرجّ 

إّف قػانوف اللننيػ  إّف قػانوف اللننيػ  : : األساس القانوني لمقرار بمنع السفر في قـانون التنفيـ األساس القانوني لمقرار بمنع السفر في قـانون التنفيـ   –ب ب   
( من  عمل إّن  " ( من  عمل إّن  " 8080إ  نّ ت الماّدة  إ  نّ ت الماّدة      قد نّظـ من  سنر المديفقد نّظـ من  سنر المديف  51305130( لسنة ( لسنة 4242رقـ  رقـ  

                                                           

  17671767( ُٜٓد ( ُٜٓد 3535بغغ ٗمؾر بٓ٘ؿ٢٘لا شىؼ ًة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ٛد وًٖ )بغغ ٗمؾر بٓ٘ؿ٢٘لا شىؼ ًة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ٛد وًٖ )٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ و٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ و  (((1

 ..173173، ص ، ص 17711771، شىُد بٓؿُةٕ ٓٔاحةػد، جغمبل، ، شىُد بٓؿُةٕ ٓٔاحةػد، جغمبل، ١11زاح٨ٌةزٞ بٓؼ٨ٔ٘د، ظ١زاح٨ٌةزٞ بٓؼ٨ٔ٘د، ظ

، زلو٧ف ، زلو٧ف 91179117/ذ/ أٗى ١دئ٦ //ذ/ أٗى ١دئ٦ /919919ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف ١بَط بدزؿةل٧ّد جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًٖ ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف ١بَط بدزؿةل٧ّد جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًٖ ( ( (9

، ، 91119111ُٜد بٓطة٨ٛد، بٓؼمل بٓطةٓص، بٓ٘احؼود جوال، جغومبل، ُٜد بٓطة٨ٛد، بٓؼمل بٓطةٓص، بٓ٘احؼود جوال، جغومبل، . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بٓ. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، ب91179117ٓ/ / 1111//55

ّٙ   بٓؿِووٖ بٓ٘ؼووم١ٕ د زٔؿٌووٞ ؾصووةٛد ١د ٧ؿوو٢ي ؾػ٨ّوود ب ؾِووةٕ إٓوو٤ إٓوو٤   . ١زػوومو بإلشووةوخ. ١زػوومو بإلشووةوخ933933صص ّٙ   بٓؿِووٖ بٓ٘ؼووم١ٕ د زٔؿٌووٞ ؾصووةٛد ١د ٧ؿوو٢ي ؾػ٨ّوود ب ؾِووةٕ إ إ

بٓحةزد، ١إّٛٞ ١بٓؼمٕ ٢َبز ١د ٧ىزّث أ٥ أضى ًة٦ٛ٢ٛ ١إٙ نَٓ ٧ٜصىف ػ٤ٔ بإلغىبزبذ بٓالؾٌد ػ٤ٔ بٓحةزد، ١إّٛٞ ١بٓؼمٕ ٢َبز ١د ٧ىزّث أ٥ أضى ًة٦ٛ٢ٛ ١إٙ نَٓ ٧ٜصىف ػ٤ٔ بإلغىبزبذ بٓالؾٌد ػ٤ٔ 

/ب٨٠ٓاووود /ب٨٠ٓاووود 336336  . ًوووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧ووود وًووٖ   . ًوووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧ووود وًووٖ   ددبدػسىبضوو٨بدػسىبضوو٨صووم١وٝ ج٘ووة ه٠٨وووة بٓوومػ٣٢ صووم١وٝ ج٘ووة ه٠٨وووة بٓوومػ٣٢ 

. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطةٓص، ٗاةجغ . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطةٓص، ٗاةجغ 91159115//11//5151، زلو٧ف ، زلو٧ف 91199119بٓؼةٗد/بٓؼةٗد/

ّٙ بٌٓووىبو بٓ٘ؼووم١ٕ د 113113، ص، ص91159115شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد ١بٜٓيووى، جغوومبل، شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد ١بٜٓيووى، جغوومبل،  ّٙ بٌٓووىبو بٓ٘ؼووم١ٕ د . ١   إ . ١   إ

 . ًوىبو ٗؿِ٘ود بٓس٨٨٘وً  . ًوىبو ٗؿِ٘ود بٓس٨٨٘وً   جةٛؼمبٗوٞجةٛؼمبٗوٞملٝ أ٥ َح٨ْ ٓٔسَُ٘ ملٝ أ٥ َح٨ْ ٓٔسَُ٘ ١ً٧ّ ػ٨حٞ جو٢بذ ٗمل بٓاؼٚ ١د ٧غٔي جص١ً٧ّ ػ٨حٞ جو٢بذ ٗمل بٓاؼٚ ١د ٧غٔي جص

. ٗػٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد . ٗػٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد 91169116//77//9797، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91169116/ب٨٠ٓاوود بٓؼةٗوود/ /ب٨٠ٓاوود بٓؼةٗوود/ 1515بدزؿةل٧وود وًووٖ بدزؿةل٧وود وًووٖ 

. ١ٗطوةّ بٌٓوىبو بٓ٘ؼوم١ٕ   إصومبو . ١ٗطوةّ بٌٓوىبو بٓ٘ؼوم١ٕ   إصومبو 131131، ص، ص91139113بٓؼةشىخ، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغومبل، بٓؼةشىخ، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغومبل، 

/ ب٨٠ٓاود / ب٨٠ٓاود   9999بوٝ  . ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د وًوٖ بوٝ  . ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د وًوٖ بٌٓىبو ٗٚ ٗؿِ٘د غ٨ى ٗكسّصد ٢ٛػ٨ة جإصمبٌٓىبو ٗٚ ٗؿِ٘د غ٨ى ٗكسّصد ٢ٛػ٨ة جإصم

. ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓسةَووؼد، بٓؼوومل ب ١ّّ، . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓسةَووؼد، بٓؼوومل ب ١ّّ، 91169116//33//9797، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91169116بٓؼةٗوود / بٓؼةٗوود / 

. ٧١ِو٢ٙ بٓؿِوٖ بٓػًبئو٦ ٗؼوم١ٗة   إنب أصوموذ بٓ٘ؿِ٘ود . ٧١ِو٢ٙ بٓؿِوٖ بٓػًبئو٦ ٗؼوم١ٗة   إنب أصوموذ بٓ٘ؿِ٘ود 116116، جغمبل، ص، جغمبل، ص91179117ٗاحؼد بٓؼمبٓد، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، 

ّ٘ر بٓ٘صوةلًد ػ٠٨ٔوة ٗوٚ ًحوْ ب٠ٓ ّ٘ر بٓ٘صوةلًد ػ٠٨ٔوة ٗوٚ ًحوْ ب٠ٓػ٢ٌجد ضٖ ز ٨اود بٓ٘كسّصود هو٦ ٗؿِ٘ود بٓس٨٨٘وً بدزؿةل٧ّود، هوإٙ ٨ًوةٕ ٨اود بٓ٘كسّصود هو٦ ٗؿِ٘ود بٓس٨٨٘وً بدزؿةل٧ّود، هوإٙ ٨ًوةٕ ػ٢ٌجد ضٖ ز

بٓ٘ؿِ٘د جإصمبو ٛوٍ بٓؼ٢ٌجد بٓ٘صةلى ػ٠٨ٔة ١ػٚ ٛوٍ بٌٓ ٨ّد ّٗىخ أقى٣ ٧ػؼوْ ًىبوٟوة بٓطوة٦ٛ بٓ٘ؿِ٘د جإصمبو ٛوٍ بٓؼ٢ٌجد بٓ٘صةلى ػ٠٨ٔة ١ػٚ ٛوٍ بٌٓ ٨ّد ّٗىخ أقى٣ ٧ػؼوْ ًىبوٟوة بٓطوة٦ٛ 

ووؼد بٓػًبئ٨وود /   137137ٗؼووم١ٗة  . ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧ّوود هوو٦ بٓؼووىبى وًووٖ ٗؼووم١ٗة  . ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧ّوود هوو٦ بٓؼووىبى وًووٖ  َّ ووؼد بٓػًبئ٨وود / / ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ َّ / ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ

يى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، يى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، . ٗػّٔد بٓس. ٗػّٔد بٓس91199119//33//1313، زلو٧ف ، زلو٧ف 91199119

 ..955955صص

، بِٓ٘سحوود بٌٓة٨ٛ٢ٛوود، جغوومبل، شووىُد بٓؼةزووَ ، بِٓ٘سحوود بٌٓة٨ٛ٢ٛوود، جغوومبل، شووىُد بٓؼةزووَ 55وبغووغ ل. ملٕ ٨ٟ١ووث بٜٓوومب٥١ا بٓ٘ىبهؼووةذ بٓ٘م٨ٛوود، طوبغووغ ل. ملٕ ٨ٟ١ووث بٜٓوومب٥١ا بٓ٘ىبهؼووةذ بٓ٘م٨ٛوود، ط  (((5

 ..597597، ص، ص91119111ٓصٜةػد بِٓسةت، بٌٓةٟىخ، ٓصٜةػد بِٓسةت، بٌٓةٟىخ، 
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  اقلنػػ اقلنػػ دمممننػػ  العػػدؿ إ ا دمممننػػ  العػػدؿ إ ا     رار المػػديف وطمػػب أوػػ  كنالػػة بالػػديفرار المػػديف وطمػػب أوػػ  كنالػػة بالػػديفدػػدػػ  ايلمػػاؿايلمػػاؿإ ا ألبػػت الػػدائف إ ا ألبػػت الػػدائف 
دػػػر ا ردػػػ  المػػػديف لقػػػديـ دػػػر ا ردػػػ  المػػػديف لقػػػديـ     أف يقػػػّرر إلػػػااـ المػػػديف بلقػػػديـ كنالػػػة بالػػػديفأف يقػػػّرر إلػػػااـ المػػػديف بلقػػػديـ كنالػػػة بالػػػديف  االدعػػػا االدعػػػا ب ػػػّية ب ػػػّية 
دعمػػل المننػػ  العػػدؿ أف يقػػّرر منػػ  سػػنر  "ن وبػػ لؾ يكػػوف قػػانوف اللننيػػ  قػػد أوجػػد دعمػػل المننػػ  العػػدؿ أف يقػػّرر منػػ  سػػنر  "ن وبػػ لؾ يكػػوف قػػانوف اللننيػػ  قػػد أوجػػد     الكنالػػةالكنالػػة
ب ملػػ  ليوػػريف و لػػؾ ب ملػػ  ليوػػريف و لػػؾ اللػػي اللػػي   لودػػا  بػػاليقوؽلودػػا  بػػاليقوؽيمنػػ  باػػا هػػروب المػػديف مػػف ايمنػػ  باػػا هػػروب المػػديف مػػف االلػػي اللػػي   القاعػػدةالقاعػػدة

وبػ لؾ يضػمف قػانوف اللننيػ  للديػة وبػ لؾ يضػمف قػانوف اللننيػ  للديػة     بلقديم  كنالة بالديف إف قامت أسباب يقيقية لاروب بلقديم  كنالة بالديف إف قامت أسباب يقيقية لاروب 
 اليقوؽ لمسليقياا ناليقوؽ لمسليقياا ن

( مػػف ( مػػف 8080إّف إ ػػدار المننػػ  العػػدؿ قػػرار منػػ  سػػنر المػػديف والدػػا أليكػػاـ المػػاّدة  إّف إ ػػدار المننػػ  العػػدؿ قػػرار منػػ  سػػنر المػػديف والدػػا أليكػػاـ المػػاّدة    
يننّػ  المػديف دياػا مػا لوجبػ  يننّػ  المػديف دياػا مػا لوجبػ  اللػي اللػي   اؿاؿواّ ػة دػي األيػو واّ ػة دػي األيػو     قانوف اللنني  يكوف واجب النق قانوف اللنني  يكوف واجب النق 

بغػػداد ب ػػنلاا اللمييايػػة بػػلّف " بغػػداد ب ػػنلاا اللمييايػػة بػػلّف "   اسػػلئناؼاسػػلئناؼولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة ولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة     المػػاّدة المػػ كورةالمػػاّدة المػػ كورة
مػػػف مػػػف   ((8080العػػدؿ الملضػػّمف منػػ  سػػػنر المػػديف  ػػدر والدػػا أليكػػاـ المػػاّدة  العػػدؿ الملضػػّمف منػػ  سػػػنر المػػديف  ػػدر والدػػا أليكػػاـ المػػاّدة    قػػرار المننػػ قػػرار المننػػ 
مديريػػة اللننيػػ  مديريػػة اللننيػػ  دػػرار المػديف ويطمػػب مػف دػػرار المػديف ويطمػػب مػف   ايلمػاؿايلمػاؿلمػػـا أف يلبػت الػػدائف لمػػـا أف يلبػت الػػدائف اللػي اللػي   قػانوف اللننيػػ قػانوف اللننيػػ 

    مديريػة اللننيػ  بلسػباب الػدائفمديريػة اللننيػ  بلسػباب الػدائف  اقلنػاعاقلنػاعوبعػد وبعػد     إلااـ المديف بلقديـ كنالة لؤّمف لسديد الػديفإلااـ المديف بلقديـ كنالة لؤّمف لسديد الػديف
لكّمؼ المديف بلقػديـ كنالػة بالػديف دػر ا ردػ  لقػديـ الكنالػة عنػد  لػؾ ل ػدر قرارهػا بمنػ  لكّمؼ المديف بلقػديـ كنالػة بالػديف دػر ا ردػ  لقػديـ الكنالػة عنػد  لػؾ ل ػدر قرارهػا بمنػ  

هػػػػ ا وييػػػػث إف قػػػػرار اليكػػػػـ الغيػػػػابي المننػػػػ  قػػػػد أعلػػػػر  عميػػػػ  لػػػػدا الميكمػػػػة هػػػػ ا وييػػػػث إف قػػػػرار اليكػػػػـ الغيػػػػابي المننػػػػ  قػػػػد أعلػػػػر  عميػػػػ  لػػػػدا الميكمػػػػة     سػػػػنر سػػػػنر 
ولّ ة وأللي قضت بريقاؼ ا جرا ات اللنني ية دكاف المقلضل إيقاؼ أي إجرا  دياػا ولّ ة وأللي قضت بريقاؼ ا جرا ات اللنني ية دكاف المقلضل إيقاؼ أي إجرا  دياػا المالم

ومناػػػا منػػػ  الّسػػػنر  إ ا أراد الػػػدائف منػػػ  سػػػنر المػػػديف دػػػي هػػػ   اليالػػػة مراجعػػػة الميكمػػػة ومناػػػا منػػػ  الّسػػػنر  إ ا أراد الػػػدائف منػػػ  سػػػنر المػػػديف دػػػي هػػػ   اليالػػػة مراجعػػػة الميكمػػػة 
لنظر دعوا  لمي وؿ عمل من  سنر المديف بواسطلاا إ ا لودرت أسػباب  لنظر دعوا  لمي وؿ عمل من  سنر المديف بواسطلاا إ ا لودرت أسػباب  اللي اللي   المولّ ةالمولّ ة

 نن((5  ( مف قانوف المرادعات المدنّية " ( مف قانوف المرادعات المدنّية " 545545  المن و  عمياا دي الماّدة المن و  عمياا دي الماّدة 

يلّضس مّما لقػّدـ إّف القػرار بمنػ  الّسػنر دػي الػّدعوا المدنيػة يجػد أساسػ  القػانوني يلّضس مّما لقػّدـ إّف القػرار بمنػ  الّسػنر دػي الػّدعوا المدنيػة يجػد أساسػ  القػانوني   
مّمػا يعنػي إّف المشػّرع قػد أجػاا مّمػا يعنػي إّف المشػّرع قػد أجػاا     دي ن و  واضية يسلند إلياا دي إ دار ه ا القػراردي ن و  واضية يسلند إلياا دي إ دار ه ا القػرار

لػػػػل يسػػػػلودي لػػػػل يسػػػػلودي لقييػػػػد يرّيػػػػة الشػػػػو  الػػػػ ي ب ملػػػػ  يقػػػػوؽ ليوػػػػريف ومنعػػػػ  مػػػػف النػػػػرار يلقييػػػػد يرّيػػػػة الشػػػػو  الػػػػ ي ب ملػػػػ  يقػػػػوؽ ليوػػػػريف ومنعػػػػ  مػػػػف النػػػػرار ي
 اآلوروف يقوقاـ من ن اآلوروف يقوقاـ من ن 

                                                           

ػ٧ًً ػ٦ٔا بٓ٘حةلن ػ٧ًً ػ٦ٔا بٓ٘حةلن   أشةو إ٨ٓٞ بٓ٘ؿة٦ٗ ٟةل٥أشةو إ٨ٓٞ بٓ٘ؿة٦ٗ ٟةل٥. . 17711771//11//77، زلو٧ف ، زلو٧ف 17711771/زٜو٨ه//زٜو٨ه/931931( وًٖ بٌٓىبو ( وًٖ بٌٓىبو (1

ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه، ٗاحؼد بًٓٗةٙ، جغومبل، ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه، ٗاحؼد بًٓٗةٙ، جغومبل،   –بٌٓة٨ٛ٢ٛد ه٦ ً ةز ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د بٌٓة٨ٛ٢ٛد ه٦ ً ةز ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د 

 ..171171، ص، ص17771777
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ــا   ــاثاني ــانون أصــول المحاكمــا    –ثاني ــي ق ــفر ف ــع الّس ــرار بمن ــانوني لمق ــانون أصــول المحاكمــا  األســاس الق ــي ق ــفر ف ــع الّس ــرار بمن ــانوني لمق األســاس الق
إّف الدعوا الجاائية هػي " مجموعػة مػف ا جػرا ات ييػّددها القػانوف ولسػلادؼ إّف الدعوا الجاائية هػي " مجموعػة مػف ا جػرا ات ييػّددها القػانوف ولسػلادؼ : : الجزائيةالجزائية
شػػػػلف وضػػػػ  إجرامػػػػي شػػػػلف وضػػػػ  إجرامػػػػي يكػػػػـ قضػػػػائي يقػػػػّرر لطبيقػػػػا  ػػػػيييا لمقػػػػانوف دػػػػي يكػػػػـ قضػػػػائي يقػػػػّرر لطبيقػػػػا  ػػػػيييا لمقػػػػانوف دػػػػي إلػػػػل إلػػػػل   الو ػػػػوؿالو ػػػػوؿ

ن  عمياا القػانوف لضػماف يػؽ المجلمػ  بالعقوبػة ن  عمياا القػانوف لضػماف يػؽ المجلمػ  بالعقوبػة اللي اللي    لؾ هي " الوسيمة لؾ هي " الوسيمة  وك  وك((5  ""معّيفمعّيف
ولننيػػ  اليكػػـ ولننيػػ  اليكػػـ     ومياكملػػ ومياكملػػ     ن و لػػؾ بػػالليري عػػف الجػػرائـ ومعردػػة داعماػػا والليقيػػؽ معػػ ن و لػػؾ بػػالليري عػػف الجػػرائـ ومعردػػة داعماػػا والليقيػػؽ معػػ 

ولّمػػػػا كػػػػاف قػػػػانوف أ ػػػػوؿ المياكمػػػػات ولّمػػػػا كػػػػاف قػػػػانوف أ ػػػػوؿ المياكمػػػػات     ((5  عميػػػػ  بواسػػػػطة السػػػػمطات المولّ ػػػػة لػػػػ لؾ "عميػػػػ  بواسػػػػطة السػػػػمطات المولّ ػػػػة لػػػػ لؾ "
لمػػّلاـ دػػي المياكمػػات الوجاهيػػة وال لمػػّلاـ دػػي المياكمػػات الوجاهيػػة وال يوجػػب يضػػور ايوجػػب يضػػور ا    ( منػػ ( منػػ 542542دػػي المػػاّدة  دػػي المػػاّدة      الجاائيػػةالجاائيػػة

طػػػرؽ طػػػرؽ   اسػػػلنناداسػػػلننادإاّل إّف هػػػ ا المػػػّلاـ قػػػد ال ييضػػػر راػػػـ إاّل إّف هػػػ ا المػػػّلاـ قػػػد ال ييضػػػر راػػػـ     يغنػػػي عػػػف  لػػػؾ يضػػػور وكميػػػ يغنػػػي عػػػف  لػػػؾ يضػػػور وكميػػػ 
ّف     ا جبار عمل اليضور  مّما يلعّيف مع  من  درار  بكؿ الوسائؿ ومف  لؾ من  سنر ا جبار عمل اليضور  مّما يلعّيف مع  من  درار  بكؿ الوسائؿ ومف  لؾ من  سنر  ّف وا  وا 

ئيػػػة ئيػػػة األسػػػاس القػػػانوني   ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر دػػػي قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاااألسػػػاس القػػػانوني   ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر دػػػي قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاا
أو أو   دي ما إ ا كانت ه   العقوبة با عػداـدي ما إ ا كانت ه   العقوبة با عػداـ    يولمؼ بيسب عقوبة الجريمة المسندة لممّلاـيولمؼ بيسب عقوبة الجريمة المسندة لممّلاـ

 سواها مف العقوبات األورا :سواها مف العقوبات األورا :
إ ا كانػػت الجريمػػة المنسػػوب لممػػّلاـ إ ا كانػػت الجريمػػة المنسػػوب لممػػّلاـ : : فــي الجــرائم المعاقــب عميهــا با عــدامفــي الجــرائم المعاقــب عميهــا با عــدام  –أ أ   
إ  إّف إ  إّف     اادػػػرّف إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر يكػػػوف إلاامّيػػػدػػػرّف إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر يكػػػوف إلاامّيػػػ    معاقػػػب عمياػػػا با عػػػداـمعاقػػػب عمياػػػا با عػػػداـ  ارلكاباػػػاارلكاباػػػا

( مف قانوف أ وؿ المياكمات الجاائية قد نّ ت عمػل أّنػ  " ( مف قانوف أ وؿ المياكمات الجاائية قد نّ ت عمػل أّنػ  " 548548النقرة  د( مف الماّدة  النقرة  د( مف الماّدة  
إ ا لبػػّيف بنليجػػة اللبميػػا إّف المػػّلاـ بجريمػػة إ ا لبػػّيف بنليجػػة اللبميػػا إّف المػػّلاـ بجريمػػة     مػػف يكػػـ النقػػرة  ج( مػػف هػػ   المػػاّدةمػػف يكػػـ النقػػرة  ج( مػػف هػػ   المػػاّدة  اسػػللنا اسػػللنا 

هػػارب ديوضػػ  أمػػر القػػب  ال ػػادر عميػػ  لمػػّدة سػػلة أشػػار دػػي ميػػؿ هػػارب ديوضػػ  أمػػر القػػب  ال ػػادر عميػػ  لمػػّدة سػػلة أشػػار دػػي ميػػؿ     عقوبلاػػا ا عػػداـعقوبلاػػا ا عػػداـ
أ ػػػدرل  ومركػػػا أ ػػػدرل  ومركػػػا اللػػػي اللػػػي   إف كػػػاف معمومػػػا ودػػػي لويػػػة إعالنػػػات كػػػؿ مػػػف الميكمػػػةإف كػػػاف معمومػػػا ودػػػي لويػػػة إعالنػػػات كػػػؿ مػػػف الميكمػػػةإقاملػػػ  إقاملػػػ  

ويجػػػا أموالػػػ  ويجػػػا أموالػػػ    منـــع ســـفر منـــع ســـفر ولقػػػّرر الميكمػػة ولقػػػّرر الميكمػػة     الشػػرطة الػػػ ي يلػػولل الليقيػػػؽ دػػػي القضػػيةالشػػرطة الػػػ ي يلػػولل الليقيػػػؽ دػػػي القضػػية
أي مركػا لمشػرطة وليػػّدد أي مركػا لمشػرطة وليػػّدد أو إلػل أو إلػل   لقػديـ ننسػ  إلياػػالقػديـ ننسػ  إلياػػاإلػل إلػل   ولػػدعو ولػػدعو     المنقولػة وايػر المنقولػةالمنقولػة وايػر المنقولػة

                                                           

، لبو ب٠ٜٓ وود بٓؼىج٨وود، ، لبو ب٠ٜٓ وود بٓؼىج٨وود، 11وبغووغ ل. ٗؿ٘وو٢ل ٛػ٨ووث ؾُوو٦ٜا شووىؼ ًووة٢ٛٙ بإلغووىبزبذ بٓػٜةئ٨وود، ظوبغووغ ل. ٗؿ٘وو٢ل ٛػ٨ووث ؾُوو٦ٜا شووىؼ ًووة٢ٛٙ بإلغووىبزبذ بٓػٜةئ٨وود، ظ  (((1

 ..6363، ص، ص91159115بٌٓةٟىخ، بٌٓةٟىخ، 

أصو٢ّ بإلغوىبزبذ بٓػٜةئ٨ود هو٦ ًوة٢ٛٙ أصو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وةذ بٓػًبئ٨ود، أصو٢ّ بإلغوىبزبذ بٓػٜةئ٨ود هو٦ ًوة٢ٛٙ أصو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وةذ بٓػًبئ٨ود، بٓؼ٨ِٔو٦ا بٓؼ٨ِٔو٦ا   ىىػحوم ب ٨ٗوػحوم ب ٨ٗووبغغ وبغغ ( ( (9

 ..3939، ص، ص17731773، ٗاحؼد بٓ٘ؼةوف، جغمبل، ، ٗاحؼد بٓ٘ؼةوف، جغمبل، 11ظظ
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ولشػػػعر ولشػػػعر     قّدمػػػة بمػػػّدة ال لقػػػّؿ عػػػف شػػػاريفقّدمػػػة بمػػػّدة ال لقػػػّؿ عػػػف شػػػاريفموعػػػدا لمياكملػػػ  يمػػػي إكمػػػاؿ ا جػػػرا ات الملموعػػػدا لمياكملػػػ  يمػػػي إكمػػػاؿ ا جػػػرا ات المل
 الجاات  ات العالقة كاّدة ب لؾ "نالجاات  ات العالقة كاّدة ب لؾ "ن

 إ ا كانت الجريمة المنسوبةإ ا كانت الجريمة المنسوبة: : في الجرائم المعاقب عميها بالعقوبا  األخر في الجرائم المعاقب عميها بالعقوبا  األخر   –ب ب   

أو أو   المؤقّػتالمؤقّػتأو أو   كعقوبػة السػجف المؤبػدكعقوبػة السػجف المؤبػد    لممّلاـ الاارب معاقب عمياا بعقوبة سوا ا عػداـلممّلاـ الاارب معاقب عمياا بعقوبة سوا ا عػداـ
إ  ال يوجػػد إ  ال يوجػػد     اولياريػػااولياريػػاار القػػرار بمنػػ  السػػنر يكػػوف ار القػػرار بمنػػ  السػػنر يكػػوف دػػرف إ ػػددػػرف إ ػػد    البسػػيطالبسػػيطأو أو   بػػاليبس الشػػديدبػػاليبس الشػػديد

 ن  يمـا بر دار  ن ن  يمـا بر دار  ن 
أّن  لّما كػاف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة قػد جػا  واليػا أّن  لّما كػاف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة قػد جػا  واليػا : : يمكن القوليمكن القولوهنا وهنا   

عميػػػ  يكػػػوف اليػػػّؿ دػػػي ملػػػؿ هػػػ   عميػػػ  يكػػػوف اليػػػّؿ دػػػي ملػػػؿ هػػػ       لممػػػلاـ الاػػػاربلممػػػلاـ الاػػػارب  بمنػػػ  السػػػنربمنػػػ  السػػػنر  قػػػرارقػػػرار  مػػػف الػػػن  عمػػػلمػػػف الػػػن  عمػػػل
قػػػانوف قػػػانوف إلػػػل إلػػػل   المعروضػػػة ديػػػلـ الرجػػػوعالمعروضػػػة ديػػػلـ الرجػػػوع  بلّنػػػ  " إ ا لػػػـ يوجػػػد نػػػّ  يعػػػال  اليالػػػةبلّنػػػ  " إ ا لػػػـ يوجػػػد نػػػّ  يعػػػال  اليالػػػة    األيػػػواؿاأليػػػواؿ

المرجػػػػ  لقػػػػوانيف ا جػػػػرا ات كادّػػػػة إ ا لػػػػـ يكػػػػف دياػػػػا نػػػػ  المرجػػػػ  لقػػػػوانيف ا جػػػػرا ات كادّػػػػة إ ا لػػػػـ يكػػػػف دياػػػػا نػػػػ    باعلبػػػػار باعلبػػػػار المرادعػػػػات المدنّيػػػػة المرادعػػػػات المدنّيػػػػة 
( مػف قػػانوف المرادعػات المدنيػػة رقػػـ ( مػف قػػانوف المرادعػات المدنيػػة رقػػـ 55أليكػاـ المػػاّدة  أليكػاـ المػػاّدة    اسػػلنادااسػػلنادا  ((5  يلعػار  معػػ   ػراية "يلعػار  معػػ   ػراية "

  51915191  ( لسػػػػنة( لسػػػػنة3838  وبػػػػ لؾ دػػػػرّف " قػػػػانوف المرادعػػػػات المدنيػػػػة رقػػػػـ    وبػػػػ لؾ دػػػػرّف " قػػػػانوف المرادعػػػػات المدنيػػػػة رقػػػػـ  51915191( لسػػػػنة ( لسػػػػنة 3838  
يعلبػػػر المرجػػػ  لكادػػػة قػػػوانيف المرادعػػػات المدنيػػػة وا جػػػرا ات الجاائيػػػة وبضػػػمناا قػػػانوف يعلبػػػر المرجػػػ  لكادػػػة قػػػوانيف المرادعػػػات المدنيػػػة وا جػػػرا ات الجاائيػػػة وبضػػػمناا قػػػانوف 

  و" إ ا وجػػػػػػد دػػػػػػي قػػػػػػانوف   و" إ ا وجػػػػػػد دػػػػػػي قػػػػػػانوف ((5  " " 51955195( لسػػػػػػنة ( لسػػػػػػنة 5858أ ػػػػػػوؿ المياكمػػػػػػات الجاائيػػػػػػة رقػػػػػػـ  أ ػػػػػػوؿ المياكمػػػػػػات الجاائيػػػػػػة رقػػػػػػـ  
    ((8  المرادعات المدنّية نّ ا  مرا دال يجوا موالنل  بؿ يجب لطبيق  ومراعاة ما ورد دي  "المرادعات المدنّية نّ ا  مرا دال يجوا موالنل  بؿ يجب لطبيق  ومراعاة ما ورد دي  "

ل ػػييس القػػرار اللمييػػاي دوف ل ػػييس القػػرار اللمييػػاي دوف إلػػل إلػػل   نوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػةنوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػةملػػاؿ  لػػؾ " أشػػار قػػاملػػاؿ  لػػؾ " أشػػار قػػا
ولّما كاف قانوف المرادعات المدنية هو المرجػ  لقػوانيف المرادعػات ولّما كاف قانوف المرادعات المدنية هو المرجػ  لقػوانيف المرادعػات     بياف أسباب الل ييسبياف أسباب الل ييس

وا جرا ات كاّدة ما لـ يوجد دياا نّ  يلعار  مع   راية  وييث أّف القانوف األوير وا جرا ات كاّدة ما لـ يوجد دياا نّ  يلعار  مع   راية  وييث أّف القانوف األوير 
لػػة إ ا كػػاف القػػرار اللمييػػاي ينػػاق  بعضػػ  لػػة إ ا كػػاف القػػرار اللمييػػاي ينػػاق  بعضػػ  إّف أسػػباب الل ػػييس لكػػوف دػػي ياإّف أسػػباب الل ػػييس لكػػوف دػػي ياإلػػل إلػػل   أشػػارأشػػار

                                                           
، زولو٧ف ، زولو٧ف 91159115/ غوٜؽ // غوٜؽ /157157ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بِٓىـ بدزؿةل٧ّد جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بِٓىـ بدزؿةل٧ّد جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ ( ( (1

 ..131131، ص، ص. ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطةٓص، ٗىغغ َةجي. ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطةٓص، ٗىغغ َةجي91159115//11//9393

ووؼد بٓػًبئ٨وود/99( ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧وود وًووٖ ( ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧وود وًووٖ (9 َّ ووؼد بٓػًبئ٨وود//ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ َّ . . 91179117//99//9999، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91179117/ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ

ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓطة٨ٛوود، بٓؼوومل ب ١ّّ، ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓطة٨ٛوود، بٓؼوومل ب ١ّّ، ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد 

 ..911911، ص، ص١91119111بٜٓيى، جغمبل، ١بٜٓيى، جغمبل، 

وؼد بٓػًبئ٨ود/  /ب٨٠ٓاود/ب٨٠ٓاود66//33ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ّود وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ّود وًوٖ ( ( (5 َّ وؼد بٓػًبئ٨ود/ب٢٘ٓ َّ . . 91119111//55//9797، زولو٧ف ، زولو٧ف 91119111ب٢٘ٓ

ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، بٓؼوومل بٓىبجووغ، ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، بٓؼوومل بٓىبجووغ، 

 ..139139، ص، ص١91199119بٜٓيى، جغمبل، ١بٜٓيى، جغمبل، 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ينػػاق  قػػرارا سػػابقا لميكمػػة اللمييػػا  ػػادرا دػػي ننػػس الػػدعوا دوف أف يلغّيػػر ينػػاق  قػػرارا سػػابقا لميكمػػة اللمييػػا  ػػادرا دػػي ننػػس الػػدعوا دوف أف يلغّيػػر أو أو   الػػبع الػػبع 
 رار اللميياي الجاائي دي ملؿ ه  رار اللميياي الجاائي دي ملؿ ه   نة ديقبؿ طمب ل ييس الق نة ديقبؿ طمب ل ييس القأو أو   الو ـو دياا  الاالو ـو دياا  الا

 نن  ((5  اليالة " اليالة " 
ميكمػػة الجاائيػػة قرارهػػا ميكمػػة الجاائيػػة قرارهػػا إّف األسػػاس القػػانوني   ػػدار الإّف األسػػاس القػػانوني   ػػدار ال: : يمكــن القــوليمكــن القــولممػػا لقػػّدـ ممػػا لقػػّدـ   

بمن  سنر المّلاـ الػ ي لعػّ ر القػب  عميػ  يكمػف دػي قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة بمن  سنر المّلاـ الػ ي لعػّ ر القػب  عميػ  يكمػف دػي قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة 
ويكػػوف القػػرار ويكػػوف القػػرار     ( منػػ  إ ا كانػػت الجريمػػة معاقبػػا عمياػػا بعقوبػػة ا عػػداـ( منػػ  إ ا كانػػت الجريمػػة معاقبػػا عمياػػا بعقوبػػة ا عػػداـ548548دػػي المػػادة  دػػي المػػادة  

رادعػات رادعػات قػانوف المقػانوف المإلػل إلػل   باالسػلنادباالسػلناددياا إلااميا ن ويكوف األساس القانوني لمقرار بمن  السنر دياا إلااميا ن ويكوف األساس القانوني لمقرار بمن  السنر 
المدنيػػػػة بعػػػػّد  المرجػػػػ  لكادػػػػة قػػػػوانيف ا جػػػػرا ات  بسػػػػبب إّف قػػػػانوف أ ػػػػوؿ المياكمػػػػات المدنيػػػػة بعػػػػّد  المرجػػػػ  لكادػػػػة قػػػػوانيف ا جػػػػرا ات  بسػػػػبب إّف قػػػػانوف أ ػػػػوؿ المياكمػػػػات 

قػػػد جػػػا  واليػػػا مػػػف الػػػن  عمػػػل وجػػػوب إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر إ ا كانػػػت قػػػد جػػػا  واليػػػا مػػػف الػػػن  عمػػػل وجػػػوب إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر إ ا كانػػػت   الجاائيػػػةالجاائيػػػة
وبػػػ لؾ دػػػػرف وبػػػ لؾ دػػػػرف     العقوبػػػة المقػػػّررة لمجريمػػػة المنسػػػػوبة لممػػػلاـ الاػػػارب سػػػوا عقوبػػػػة ا عػػػداـالعقوبػػػة المقػػػّررة لمجريمػػػة المنسػػػػوبة لممػػػلاـ الاػػػارب سػػػوا عقوبػػػػة ا عػػػداـ

 نناولياريااوليارياكوف كوف إ دار القرار بمن  السنر يإ دار القرار بمن  السنر ي
تمييــز القــرار بمنــع الســفر فــي الــّدعويين المدنيــة والجزائيــة مــن تمييــز القــرار بمنــع الســفر فــي الــّدعويين المدنيــة والجزائيــة مــن : : الفــرع الثــانيالفــرع الثــاني

 اآلخراآلخر  بعضهمابعضهما

إّف القػػرار ال ػػادر بمنػػ  السػػنر دػػي الػػّدعوا المدنيػػة يولمػػؼ عػػف القػػرار ال ػػادر إّف القػػرار ال ػػادر بمنػػ  السػػنر دػػي الػػّدعوا المدنيػػة يولمػػؼ عػػف القػػرار ال ػػادر   
مف مف   االولالؼاالولالؼويكوف وج  ويكوف وج      راـ لوادر األساس القانوني لكؿ مناماراـ لوادر األساس القانوني لكؿ مناما    دي الّدعوا الجاائيةدي الّدعوا الجاائية

 : : أهمااأهماا    ع  الجوانبع  الجوانبييث بييث ب

                                                           
، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91199119/ذ/ػو٢/زصووؿ٨ؽ//ذ/ػو٢/زصووؿ٨ؽ/115115ًووىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف بٌٓةلَوو٨ّد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ ًووىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف بٌٓةلَوو٨ّد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ   (((1

١هو٦ ١بًؼود ١هو٦ ١بًؼود ..995995ٗىغوغ َوةجي، صٗىغوغ َوةجي، ص. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطةٓوص، . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطةٓوص، 91191199/ / 33//5151

ّٙ ٗؿِ٘وود غٜة٧ووةذ ن٥ ًووةو ًووم أقاوولذ جووإغىبزبذ  ّٙ ٗؿِ٘وود غٜة٧ووةذ ن٥ ًووةو ًووم أقاوولذ جووإغىبزبذ ػىضوور ػٔوو٤ ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧وود ١غوومذ ه٠٨ووة إ ػىضوور ػٔوو٤ ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧وود ١غوومذ ه٠٨ووة إ

ّٙ أؾم أػ ةز ٨ٟاد بٓ٘ؿِ٘د ُةٙ ًم  ّٙ أؾم أػ ةز ٨ٟاد بٓ٘ؿِ٘د ُةٙ ًم بٓ٘ؿةُ٘د جُحث إ ٓٔسؿ٨ٌوي ٓٔسؿ٨ٌوي ػّمخ ًىبوبذ جةّٓمػ٣٢ ػٜمٗة ُةٙ ًةض٨ة ػّمخ ًىبوبذ جةّٓمػ٣٢ ػٜمٗة ُةٙ ًةض٨ة   بزكهبزكهبٓ٘ؿةُ٘د جُحث إ

ّٙ ًة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ّٛد وًٖ ) ّٙ ًة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ّٛد وًٖ )ه٠٨ة، ١ج٘ة إ ( ٜٗوٞ ػٔو٤ ( ٜٗوٞ ػٔو٤ ١11زؼم٧الزوٞ ًوم ٛوّص هو٦ بٓ٘وةّلخ )١زؼم٧الزوٞ ًوم ٛوّص هو٦ بٓ٘وةّلخ )  17671767( ُٜٓد ( ُٜٓد 3535ه٠٨ة، ١ج٘ة إ

أّٛٞ   ٢ِ٧ٙ ٟهب بٌٓة٢ٛٙ ٢ٟ بٓ٘ىغغ ِٓةهد ٢ًب٨ٛٚ بٓ٘ىبهؼةذ ١بإلغىبزبذ إنب ٖٓ ٧ِٚ ه٠٨ة ّٛص ٧سؼوةو  ٗؼوٞ أّٛٞ   ٢ِ٧ٙ ٟهب بٌٓة٢ٛٙ ٢ٟ بٓ٘ىغغ ِٓةهد ٢ًب٨ٛٚ بٓ٘ىبهؼةذ ١بإلغىبزبذ إنب ٖٓ ٧ِٚ ه٠٨ة ّٛص ٧سؼوةو  ٗؼوٞ 

َحي ٓٞ ٛظى بٓمػ٣٢ ًةض٨ة، ػ٨ٔٞ ٧ِو٢ٙ ٛظوى َحي ٓٞ ٛظى بٓمػ٣٢ ًةض٨ة، ػ٨ٔٞ ٧ِو٢ٙ ٛظوى   صىبؾد  ، ١ؾ٨ص د ٧ػ٢ي ٌٓٔةض٦ ٛظى بٓمػ٣٢ إنب ُةٙ ًمصىبؾد  ، ١ؾ٨ص د ٧ػ٢ي ٌٓٔةض٦ ٛظى بٓمػ٣٢ إنب ُةٙ ًم

بٓوومػ٣٢ ًووم زووٖ قالهووة ٌٓٔووة٢ٛٙ ١ٓووهَٓ ً وور جلّٛووٞ   ٧ِوو٢ٙ ًووة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼووةذ بٓ٘م٨ّٛوود ٟوو٢ بٓ٘ىغووغ ٌٓوو٢ب٨ٛٚ بٓوومػ٣٢ ًووم زووٖ قالهووة ٌٓٔووة٢ٛٙ ١ٓووهَٓ ً وور جلّٛووٞ   ٧ِوو٢ٙ ًووة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼووةذ بٓ٘م٨ّٛوود ٟوو٢ بٓ٘ىغووغ ٌٓوو٢ب٨ٛٚ 

بٓ٘ىبهؼووةذ ١بإلغووىبزبذ ُةهوود إنب ٓووٖ ٧ِووٚ ه٠٨ووة ٛووص ٧سؼووةو  ٗؼووٞ صووىبؾد، ١زحاووْ بإلغووىبزبذ بٓ٘سكووهخ بٓ٘ىبهؼووةذ ١بإلغووىبزبذ ُةهوود إنب ٓووٖ ٧ِووٚ ه٠٨ووة ٛووص ٧سؼووةو  ٗؼووٞ صووىبؾد، ١زحاووْ بإلغووىبزبذ بٓ٘سكووهخ 

ػوملب ٗوٚ ػوملب ٗوٚ   ١بزكوه١بزكوه٧وةذ ًوم ٛظوى بٓومػ٣٢ ؾو٨ٚ ُوةٙ ًةضو٨ة ٓٔسؿ٨ٌوي ٧وةذ ًوم ٛظوى بٓومػ٣٢ ؾو٨ٚ ُوةٙ ًةضو٨ة ٓٔسؿ٨ٌوي جةٓمػ٣٢ إنب ُةٙ ػ ٢ ٨ٟاد ٗؿِ٘د بٓػٜةجةٓمػ٣٢ إنب ُةٙ ػ ٢ ٨ٟاد ٗؿِ٘د بٓػٜة

د/763763وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو . . بإلغىبزبذ ه٠٨ة  بإلغىبزبذ ه٠٨ة   ّٗ د//ب٨٠ٓاد بٓؼة ّٗ . ٗػّٔد بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، . ٗػّٔد بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، 91199119//1919//1919، زلو٧ف ، زلو٧ف 91199119/ب٨٠ٓاد بٓؼة

 ..157157، ص، ص91119111بُٜٓد بُٓةلَد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، بُٜٓد بُٓةلَد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، 
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إّف  ػدور القػرار بمنػ  سػنر المػّدعل إّف  ػدور القػرار بمنػ  سػنر المػّدعل : : من حيث تقديم الطمب بمنع السفرمن حيث تقديم الطمب بمنع السفر  –أّوالأّوال  
عميػػ  دػػي الػػّدعوا المدنيػػة يلوقػػؼ عمػػل طمػػب المػػّدعي بعػػد إقامػػة دعػػوا  أمػػاـ الميكمػػة عميػػ  دػػي الػػّدعوا المدنيػػة يلوقػػؼ عمػػل طمػػب المػػّدعي بعػػد إقامػػة دعػػوا  أمػػاـ الميكمػػة 

دػػرار المػػّدعل عميػػ  مػػف اليضػػور أمػػاـ دػػرار المػػّدعل عميػػ  مػػف اليضػػور أمػػاـ   بايلمػػاؿبايلمػػاؿالمول ػػة بعػػد قيػػاـ أسػػباب جدّيػػة لنيػػد المول ػػة بعػػد قيػػاـ أسػػباب جدّيػػة لنيػػد 
المننػ  العػدؿ ن أّمػا دػي الػدعوا المننػ  العػدؿ ن أّمػا دػي الػدعوا إلػل إلػل   كػف أف يقػّدـ هػ ا الطمػب مػف الػدائفكػف أف يقػّدـ هػ ا الطمػب مػف الػدائفكمػا يمكمػا يم    القضا القضا 
إّف  ػػػدور القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر المػػػّلاـ الاػػػارب ال يلوقّػػػؼ عمػػػل طمػػػب إّف  ػػػدور القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر المػػػّلاـ الاػػػارب ال يلوقّػػػؼ عمػػػل طمػػػب     فنعتقـــدفنعتقـــد، ، الجاائيػػػةالجاائيػػػة
ّنمػػا يمكػػف أف ي ػػدر  قاضػػي الليقيػػؽ    المشػػلكيالمشػػلكي ّنمػػا يمكػػف أف ي ػػدر  قاضػػي الليقيػػؽوا  الميكمػػة الجاائيػػة المولّ ػػة مػػف الميكمػػة الجاائيػػة المولّ ػػة مػػف أو أو   وا 

وا ػػة دػػي الجريمػػة وا ػػة دػػي الجريمػػة     مػػر القػػب  عمػػل المػػّلاـمػػر القػػب  عمػػل المػػّلاـلمقػػا  ننسػػاا بعػػد الللكػػد مػػف لعػػّ ر لننيػػ  ألمقػػا  ننسػػاا بعػػد الللكػػد مػػف لعػػّ ر لننيػػ  أ
كػػرجرا  لينظػػي وشػػية هػػروب المػػلاـ مػػف البمػػد  وال يمنػػ  أف كػػرجرا  لينظػػي وشػػية هػػروب المػػلاـ مػػف البمػػد  وال يمنػػ  أف     المعاقػػب عمياػػا با عػػداـالمعاقػػب عمياػػا با عػػداـ

إ  إّف المشػػلكي لػػ  اليػػؽ إ  إّف المشػػلكي لػػ  اليػػؽ     عمػػل طمػػب المشػػلكيعمػػل طمػػب المشػػلكي   ػؿ إ ػػدار القػػرار بمنػػ  السػػنر بنػػا  ػؿ إ ػػدار القػػرار بمنػػ  السػػنر بنػػا يييي
ولطبيقػا ولطبيقػا     ضػااضػاايرديردأو أو   ولاػ ا األويػر أف يقبماػاولاػ ا األويػر أف يقبماػا    قاضػي الليقيػؽقاضػي الليقيػؽإلػل إلػل   دي أف يلقّدـ بطمبال دي أف يلقّدـ بطمبال 

    ب ػػنلاا اللمييايػػة بػػلّف " عمػػل قاضػػي الليقيػػؽب ػػنلاا اللمييايػػة بػػلّف " عمػػل قاضػػي الليقيػػؽ  88لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة جنايػػات أربيػػؿ   لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة جنايػػات أربيػػؿ   
دالمقلضػػػل أف يكلػػػب دالمقلضػػػل أف يكلػػػب     وكيػػػؿ أي وايػػػد منامػػػاوكيػػػؿ أي وايػػػد منامػػػاأو أو   المشػػػلكيالمشػػػلكيأو أو   عنػػػد ورود طمبػػػات المػػػلاـعنػػػد ورود طمبػػػات المػػػلاـ
 نن((5  ردض  " ردض  " أو أو   للريخ الطمب عند قبول للريخ الطمب عند قبول 

لمػّدعل عميػػ  لمػّدعل عميػػ  إّف القػرار بمنػ  سػنر اإّف القػرار بمنػ  سػنر ا: : مـن حيـث الطعــن بقـرار منـع الســفرمـن حيـث الطعــن بقـرار منـع الســفر  –ثانيـاثانيـا  
ال ادر دػي الػّدعوا المدنيػة يقبػؿ الطعػف مباشػرة ولػيس قػابال لمػلظمـ منػ  ألّنػ  لػيس مػف ال ادر دػي الػّدعوا المدنيػة يقبػؿ الطعػف مباشػرة ولػيس قػابال لمػلظمـ منػ  ألّنػ  لػيس مػف 

  لػػػ لؾ يكػػػػوف   لػػػ لؾ يكػػػػوف ((5  عريضػػػة أيػػػػد الو ػػػوـ  القضػػػا  الػػػوالئي(عريضػػػة أيػػػػد الو ػػػوـ  القضػػػا  الػػػوالئي(  للل ػػػدر عمػػػل ػػػدر عمػػػاللػػػي اللػػػي   األوامػػػراألوامػػػر

                                                           
. أشوةو إ٨ٓوٞ ُوةٗىبٙ . أشوةو إ٨ٓوٞ ُوةٗىبٙ 91119111/ /   77/ /   11، زولو٧ف ، زولو٧ف 91119111/ ز٧ً٨٨٘ود بٓػٜة٧وةذ بٓطةٓطود / / ز٧ً٨٨٘ود بٓػٜة٧وةذ بٓطةٓطود /   111111وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((1

وود ٓ٘ؿِ٘وود غٜة٧ووةذ أوج٨ووْ /  ّٗ وود ٓ٘ؿِ٘وود غٜة٧ووةذ أوج٨ووْ / وَوو٢ّ َووؼ٨ما بٓ٘حووةلن ١بٌٓووىبوبذ ب٠ٓة ّٗ جصوووس٠ٖ بٓس٧ً٨٨٘وود جصوووس٠ٖ بٓس٧ً٨٨٘وود   55-99-11وَوو٢ّ َووؼ٨ما بٓ٘حووةلن ١بٌٓووىبوبذ ب٠ٓة

 ..  1313، ص، ص91139113، ٗاحؼد ٢ٟٛٞ و، ، ٗاحؼد ٢ٟٛٞ و، 11، ط، ط11، ظ، ظ91159115  –  ٢ُٜٔٓ91179117بذ ٢ُٜٔٓبذ 

ّٙ بٌٓ ةز ب٢ٓدئ٦  (((9 ّٙ بٌٓ ةز ب٢ٓدئ٦إ ٤ٔ ػى٧ د أؾم بٓكصو٢ٕ، ًوم ٛظّوٖ ًوة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼوةذ ٤ٔ ػى٧ د أؾم بٓكصو٢ٕ، ًوم ٛظّوٖ ًوة٢ٛٙ بٓ٘ىبهؼوةذ زصمو ػزصمو ػبٓس٦ بٓس٦   ب ١بٗىب ١بٗىأ١ أ١   إ

( ٜٗوٞ. ٧١ؼوّىف ب ٗوى ( ٜٗوٞ. ٧١ؼوّىف ب ٗوى   ١135135 ١   ١139139 ١   131131أؾِةٗوٞ هو٦ بٓ٘و٢بل ) أؾِةٗوٞ هو٦ بٓ٘و٢بل )   17671767( ُٓوٜد ( ُٓوٜد 3535بٓ٘م٨ٛد وًٖ )بٓ٘م٨ٛد وًٖ )

بٓوو٢دئ٦ جلٛووٞ   ًووىبو ٗدًوور ٧صوومو جغ٨ووةت بٓكصووٖ ؾ٘ة٧وود ٓ٘صووةٓؽ ب هووىبل ١ػٜووم زؿٌّووي  ووىف بٓوو٢دئ٦ جلٛووٞ   ًووىبو ٗدًوور ٧صوومو جغ٨ووةت بٓكصووٖ ؾ٘ة٧وود ٓ٘صووةٓؽ ب هووىبل ١ػٜووم زؿٌّووي  ووىف 

  غ ٗة زُسغىًٞ إغىبزبذ بٓكص٢ٗد بٓؼةل٧ّدغ ٗة زُسغىًٞ إغىبزبذ بٓكص٢ٗد بٓؼةل٧ّدب ٗى جؼػةٓد ًص٣٢ د زس٢بهي ٗب ٗى جؼػةٓد ًص٣٢ د زس٢بهي ٗ  بزكةنبزكةن٧ُسمػ٦ ٧ُسمػ٦   بَسطٜةئ٦بَسطٜةئ٦

إغةجسٞ ١د ٧ًٕٔ زُوح٨ث إغةجسٞ ١د ٧ًٕٔ زُوح٨ث أ١ أ١   إغىبزبذ بٌٓ ةز بُٓ٘سؼػْ ٗٚ ١ًر، ١ٌٓٔةض٦ َٔاد وهت بٓأثإغىبزبذ بٌٓ ةز بُٓ٘سؼػْ ٗٚ ١ًر، ١ٌٓٔةض٦ َٔاد وهت بٓأثأ١ أ١ 

بٓىهت  ٛٞ د ٧ؿ٢ي ؾػ٨ّد بٓؿِٖ بٌٓ وةئ٦، ١١ ٨وود بٌٓةضو٦ ب٢ٓدئ٨ود بٓىهت  ٛٞ د ٧ؿ٢ي ؾػ٨ّد بٓؿِٖ بٌٓ وةئ٦، ١١ ٨وود بٌٓةضو٦ ب٢ٓدئ٨ود أ١ أ١   ب ٗى ب٢ٓدئ٦ جةإل٧ػةتب ٗى ب٢ٓدئ٦ جةإل٧ػةت

إغووىبزبذ إلبو٧ّوود جؿسووٞ، ٧١صوومو ب ٗووى إغووىبزبذ إلبو٧ّوود جؿسووٞ، ٧١صوومو ب ٗووى زٌسصووى ػٔوو٤ إغووىبزبذ زؿوظ٨ّوود ١١ًس٨وود ١ٟوو٦ ػحووةوخ ػووٚ زٌسصووى ػٔوو٤ إغووىبزبذ زؿوظ٨ّوود ١١ًس٨وود ١ٟوو٦ ػحووةوخ ػووٚ 

ب٢ٓدئ٦ ػ٤ٔ ػى٧ د ٧ٌّم٠ٗة بٓكصوٖ َو٢بز ُةٛور ٟٜوةٍ لػو٣٢ ً وةئ٨د ًةئ٘ود ٗوٚ ػمٗوٞ  . ًوىبو ب٢ٓدئ٦ ػ٤ٔ ػى٧ د ٧ٌّم٠ٗة بٓكصوٖ َو٢بز ُةٛور ٟٜوةٍ لػو٣٢ ً وةئ٨د ًةئ٘ود ٗوٚ ػمٗوٞ  . ًوىبو 

، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91169116/ ذ / ؼ / / ذ / ؼ /   915915ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف بٌٓةلَووو٨ّد بدزؿةل٧ووود جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف بٌٓةلَووو٨ّد بدزؿةل٧ووود جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ 

٦، ٗاحؼوود بٓؼمبٓوود، جغوومبل، ٦، ٗاحؼوود بٓؼمبٓوود، جغوومبل، . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓسةَووؼد، بٓؼوومل بٓطووةٛ. ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓسةَووؼد، بٓؼوومل بٓطووة91169116ٛ//1919//77
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لممػػّدعل عميػػ  الػػ ي ي ػػدر قػػرار بمنػػ  سػػنر  أف يطعػػف لمييػػاا بػػالقرار مباشػػرة دوف ياجػػة لممػػّدعل عميػػ  الػػ ي ي ػػدر قػػرار بمنػػ  سػػنر  أف يطعػػف لمييػػاا بػػالقرار مباشػػرة دوف ياجػػة 
يػة بػلف " القػرارات ال ػادرة مػف يػة بػلف " القػرارات ال ػادرة مػف ليادليادا لػ لؾ قضػت ميكمػة اللمييػا االا لػ لؾ قضػت ميكمػة اللمييػا االولطبيقػولطبيقػ    لملظمـ منػ لملظمـ منػ 

الماّدلػاف الماّدلػاف     القضا  المسلعجؿ ومناا من  الّسػنر لقبػؿ الطعػف مباشػرة وليسػت قابمػة لمػلظمـالقضا  المسلعجؿ ومناا من  الّسػنر لقبػؿ الطعػف مباشػرة وليسػت قابمػة لمػلظمـ
 نن  ((5  ""  ( مرادعات( مرادعات559559( و  ( و  545545  

أّمػػا القػػرار ال ػػادر دػػي الػػدعوا الجاائيػػة بمنػػ  سػػنر المػػّلاـ الاػػارب درّنػػ  يعػػّد مػػف أّمػػا القػػرار ال ػػادر دػػي الػػدعوا الجاائيػػة بمنػػ  سػػنر المػػّلاـ الاػػارب درّنػػ  يعػػّد مػػف   
ال يقبػػؿ الطعػػف دياػػا لمييػػاا ال يقبػػؿ الطعػػف دياػػا لمييػػاا اللػػي اللػػي   ا عداديػػة وا داريػػة ايػػر النا ػػمة دػػي الػػدعواا عداديػػة وا داريػػة ايػػر النا ػػمة دػػي الػػدعوا  القػػراراتالقػػرارات
  ج( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات   ج( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات   541541لّمػػا نّ ػػت عميػػ  المػػادة  لّمػػا نّ ػػت عميػػ  المػػادة    اسػػلنادااسػػلنادا  اننػػراداننػػرادعمػػل عمػػل 

ب ػنلاا اللمييايػة بػلّف " وضػ  ب ػنلاا اللمييايػة بػلّف " وضػ    88الجاائية  ولطبيقا ل لؾ قضت ميكمة جنايات أربيػؿ   الجاائية  ولطبيقا ل لؾ قضت ميكمة جنايات أربيػؿ   
( مػػف قػػانوف العقوبػػات ومنعػػ  مػػف ( مػػف قػػانوف العقوبػػات ومنعػػ  مػػف 403403ب ودػػؽ المػػاّدة  ب ودػػؽ المػػاّدة  اليجػػا عمػػل أمػػواؿ المػػّلاـ الاػػار اليجػػا عمػػل أمػػواؿ المػػّلاـ الاػػار 

السنر مف القرارات ا عدادية اير النا مة دػي الػّدعوا وال يقبػؿ الطعػف ديػ  لمييػاا عمػل السنر مف القرارات ا عدادية اير النا مة دػي الػّدعوا وال يقبػؿ الطعػف ديػ  لمييػاا عمػل 
ييػث ييػث     وكيمػ وكيمػ أو أو   طمبات وددوع المّلاـ الااربطمبات وددوع المّلاـ الاارب  اسلالـاسلالـ  ألّن  " اير جائا قانونا   ألّن  " اير جائا قانونا ((5  ""  اننراداننراد

  ومػػا القػػرار   ومػػا القػػرار ((8  ""  واسػػلجواب واسػػلجواب لمػػّلاـ ننسػػ  لمػػّلاـ ننسػػ  يػػلـ البػػت دػػي طمبالػػ  وطمبػػات وكيمػػ  بعػػد لسػػميـ ايػػلـ البػػت دػػي طمبالػػ  وطمبػػات وكيمػػ  بعػػد لسػػميـ ا
لمكػػػيف السػػػمطات لمكػػػيف السػػػمطات أو أو   ال ػػػادر بمنػػػ  سػػػنر  إال وسػػػيمة ضػػػغط عمػػػل المػػػّلاـ للسػػػميـ ننسػػػ ال ػػػادر بمنػػػ  سػػػنر  إال وسػػػيمة ضػػػغط عمػػػل المػػػّلاـ للسػػػميـ ننسػػػ 

المولّ ػػة مػػف القػػب  عميػػ ن وبػػ لؾ دػػرّف القػػرار ال ػػادر بمنػػ  سػػنر المػػّلاـ مػػف ميكمػػة المولّ ػػة مػػف القػػب  عميػػ ن وبػػ لؾ دػػرّف القػػرار ال ػػادر بمنػػ  سػػنر المػػّلاـ مػػف ميكمػػة 
ا ي ػػدر ا ي ػػدر مػػف الميكمػػة الجاائيػػة المولّ ػػة يعػػّد قػػرارا لػػيس دا ػػال دػػي الػػّدعو مػػف الميكمػػة الجاائيػػة المولّ ػػة يعػػّد قػػرارا لػػيس دا ػػال دػػي الػػّدعو أو أو   الليقيػػؽالليقيػػؽ

بادؼ لمكيف الميكمة المولّ ة مف إنجاا الدعوا الجاائية وهو يشب  أي قرار إعدادي بادؼ لمكيف الميكمة المولّ ة مف إنجاا الدعوا الجاائية وهو يشب  أي قرار إعدادي 
دمػػػلال " إّف إبػػػداؿ الو ػػػؼ القػػػانوني لمجريمػػػة مػػػف دمػػػلال " إّف إبػػػداؿ الو ػػػؼ القػػػانوني لمجريمػػػة مػػػف      وػػػر ي ػػػدر دػػػي الػػػدعوا الجاائيػػػة وػػػر ي ػػػدر دػػػي الػػػدعوا الجاائيػػػة

                                                                                                                                                      

. ٧ً٘ٓ١ووم ٗووٚ بٓسوةصوو٨ْ وبغووغ بٌٓةضوو٦ ٓوسووٞ ٟةٗووْ بٓؼػ٨ٔوو٦ا ٛظووىخ هوو٦ بٌٓ ووةز . ٧ً٘ٓ١ووم ٗووٚ بٓسوةصوو٨ْ وبغووغ بٌٓةضوو٦ ٓوسووٞ ٟةٗووْ بٓؼػ٨ٔوو٦ا ٛظووىخ هوو٦ بٌٓ ووةز 971971، ص، ص91179117

بُٓ٘سؼػْ ١ب٢ٓدئ٦، ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓسةَوؼد، بٓؼومل ب ١ّّ، ٗاحؼود بٓؼمبٓود، جغومبل، بُٓ٘سؼػْ ١ب٢ٓدئ٦، ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓسةَوؼد، بٓؼومل ب ١ّّ، ٗاحؼود بٓؼمبٓود، جغومبل، 

 ..199199، ص، ص91179117

. بٜٓيووىخ بٌٓ ووةئ٨د، إصوومبو بِٓ٘سووث . بٜٓيووىخ بٌٓ ووةئ٨د، إصوومبو بِٓ٘سووث   11775775//11//1111، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 17751775/ٗم٨ٛوود ضة٨ٛوود//ٗم٨ٛوود ضة٨ٛوود/933933وًووٖ بٌٓووىبو وًووٖ بٌٓووىبو   (((1

، ، 17731773بٓوٜوو٦ ج٘ؿِ٘وود ز٨٨٘ووً بٓؼووىبى، بٓؼوومل بٓطووة٦ٛ، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، ٗاحؼوود بإلوشووةل، جغوومبل، بٓوٜوو٦ ج٘ؿِ٘وود ز٨٨٘ووً بٓؼووىبى، بٓؼوومل بٓطووة٦ٛ، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، ٗاحؼوود بإلوشووةل، جغوومبل، 

. بّٜٓيىخ . بّٜٓيىخ   17711771//99//77، زلو٧ف ، زلو٧ف 17711771/ٗم٨ٛد ضة٨ٛد ُٗسؼػْ//ٗم٨ٛد ضة٨ٛد ُٗسؼػْ/3131. ١جٜوٍ بٓ٘ؼ٤ٜ بٌٓىبو وًٖ . ١جٜوٍ بٓ٘ؼ٤ٜ بٌٓىبو وًٖ 513513صص

وٜد بٓكةُٗود، لبو بٓؿى٧ّود بٌٓ ةئ٨د، إصمبو بِٓ٘سث بٓو٦ٜ ج٘ؿِ٘د ز٨٨٘وً بٓؼوىبى، بٓؼوبٌٓ ةئ٨د، إصمبو بِٓ٘سث بٓو٦ٜ ج٘ؿِ٘د ز٨٨٘وً بٓؼوىبى، بٓؼو ُّ وٜد بٓكةُٗود، لبو بٓؿى٧ّود مل ب ١ّّ، بٓ ُّ مل ب ١ّّ، بٓ

 ..511511، ص، ص17761776ٓٔاحةػد، جغمبل، ٓٔاحةػد، جغمبل، 

. أشةو إ٨ٓٞ ُوةٗىبٙ وَو٢ّ َوؼ٨ما ٗىغوغ َوةجي، . أشةو إ٨ٓٞ ُوةٗىبٙ وَو٢ّ َوؼ٨ما ٗىغوغ َوةجي، 91199119//55//33، زلو٧ف ، زلو٧ف 91199119//55/ظ /ظ 1919وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((9

 ..917917صص

. . 91199119//33//5151، زولو٧ف ، زولو٧ف 91199119//55/ذ/ظ /ذ/ظ 151151ًىبو ٗؿِ٘ود غٜة٧وةذ أوج٨وْ جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘ود غٜة٧وةذ أوج٨وْ جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ   (((5

 ..919111بٓ٘ىغغ بُٓةجي، صبٓ٘ىغغ بُٓةجي، ص
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  اننػراداننػرادالقرارات ا عدادية اير النا مة دي القضية واللي ال يقبؿ الطعػف باػا لمييػاا عمػل القرارات ا عدادية اير النا مة دي القضية واللي ال يقبؿ الطعػف باػا لمييػاا عمػل 
ّف السبب ((5    ج( مف قانوف أ وؿ المياكمات الجاائية "  ج( مف قانوف أ وؿ المياكمات الجاائية "  541541ّدة  ّدة  عمال بليكاـ الماعمال بليكاـ الما ّف السبب ن وا  ن وا 

إّناػا إّناػا     ومناا القرار ال ادر بمن  السنرومناا القرار ال ادر بمن  السنر    اننرادااننرادادي عدـ إجااة الطعف بالقرارات ا عدادية دي عدـ إجااة الطعف بالقرارات ا عدادية 
للوير يسـ الدعوا للوير يسـ الدعوا إلل إلل   كما إّف إجااة الطعف قد يؤديكما إّف إجااة الطعف قد يؤدي    ال لؤلر دي مراكا الملوا ميفال لؤلر دي مراكا الملوا ميف

 نن((5  الجاائية الجاائية 

    إّف " مف شروط القضا  المسلعجؿ أف ال يمّس أ ػؿ اليػؽإّف " مف شروط القضا  المسلعجؿ أف ال يمّس أ ػؿ اليػؽإلل إلل   ولجدر ا شارةولجدر ا شارة  
    ((8  دػػي الطمػػب المسػػلعجؿ يجعمػػ  واجػػب الػػرّد مػػف هػػ   الجاػػة "دػػي الطمػػب المسػػلعجؿ يجعمػػ  واجػػب الػػرّد مػػف هػػ   الجاػػة "  دػػرف لومّػػؼ هػػ ا الشػػرطدػػرف لومّػػؼ هػػ ا الشػػرط

دملال " الطمب المّقّدـ مف قبؿ طالب الكشؼ وا  ف برجرا  الكشؼ عمل القطعة المرّقمة دملال " الطمب المّقّدـ مف قبؿ طالب الكشؼ وا  ف برجرا  الكشؼ عمل القطعة المرّقمة 
عمػػػل القطعػػػة المػػػ كورة ال ينػػػدرج عمػػػل القطعػػػة المػػػ كورة ال ينػػػدرج   اليميديػػػة ومػػػنس ا  ف لػػػ  برنشػػػا  معمػػػؿاليميديػػػة ومػػػنس ا  ف لػػػ  برنشػػػا  معمػػػؿ  55ـ ـ   2424      55

  مما يوجب   مما يوجب ((4  ضمف القضا  المسلعجؿ المن و  عمي  دي قانوف المرادعات المدنية "ضمف القضا  المسلعجؿ المن و  عمي  دي قانوف المرادعات المدنية "
دػرف القػرار ال ػادر بمنػ  سػنر المػّلاـ درنػ  ال دػرف القػرار ال ػادر بمنػ  سػنر المػّلاـ درنػ  ال     رّد  ن وك لؾ اليػاؿ دػي الػدعوا الجاائيػةرّد  ن وك لؾ اليػاؿ دػي الػدعوا الجاائيػة

وجػػوب وجػػوب بقػػدر لعمقػػ  ببقػػدر لعمقػػ  ب    ننياػػاننياػػاأو أو   مػػف ييػػث إلبالاػػامػػف ييػػث إلبالاػػا    يلعمػػؽ بيسػػـ موضػػوع الجريمػػة  الاػػايلعمػػؽ بيسػػـ موضػػوع الجريمػػة  الاػػا
أمػػػػػاـ الميكمػػػػػة المولّ ػػػػػة أمػػػػػاـ الميكمػػػػػة المولّ ػػػػػة أو أو   إيضػػػػار هػػػػػ ا المػػػػػلاـ الاػػػػػارب أمػػػػػاـ السػػػػػمطات الليقيقيػػػػػةإيضػػػػار هػػػػػ ا المػػػػػلاـ الاػػػػػارب أمػػػػػاـ السػػػػػمطات الليقيقيػػػػػة

دػػػالملاـ دػػػالملاـ     مػػػف عدمػػػ مػػػف عدمػػػ   ارلكاباػػػاارلكاباػػػاعػػػف الجريمػػػة المنسػػػوب إليػػػ  عػػػف الجريمػػػة المنسػػػوب إليػػػ      مسػػػؤوليلمسػػػؤوليلوبيػػػاف وبيػػػاف   السػػػلجواب السػػػلجواب 
طػػرؽ ا جبػػار طػػرؽ ا جبػػار   اسػػلنناداسػػلننادالميكمػػة المول ػػة  جػػرا  مياكملػػ  قبػػؿ الميكمػػة المول ػػة  جػػرا  مياكملػػ  قبػػؿ إلػػل إلػػل   الاػػارب ال ييػػاؿالاػػارب ال ييػػاؿ
يكمػػػة جنايػػػات بغػػػداد   الر ػػػادة بلّنػػػ  " كػػػاف يكمػػػة جنايػػػات بغػػػداد   الر ػػػادة بلّنػػػ  " كػػػاف ولطبيقػػػا لػػػ لؾ قضػػػت مولطبيقػػػا لػػػ لؾ قضػػػت م    عمػػػل اليضػػػورعمػػػل اليضػػػور

 قضيل  بيجا أموال  المنقولة وايرقضيل  بيجا أموال  المنقولة وايرطرؽ إيضار الملاـ المنرقة طرؽ إيضار الملاـ المنرقة   اسلنناداسلننادالمقلضل المقلضل 

                                                           
، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91199119/غوووًبز//غوووًبز/963963ًوووىبو ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف جغووومبل / بدزؿةل٧ووود جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ ًوووىبو ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف جغووومبل / بدزؿةل٧ووود جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ   (((1

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسد ٟةْٗ بٓؼػ٦ٔ٨ا بٓ٘كسوةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسد ٟةْٗ بٓؼػ٦ٔ٨ا بٓ٘كسوةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ 91199119//77//1515

 ..331331بٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ٗىغغ َةجي، صبٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ٗىغغ َةجي، ص

٥ ٨َٔ٘ةٙ ب١ً٘ٓو٥ا شىؼ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨ود ) ٥ ٨َٔ٘ةٙ ب١ً٘ٓو٥ا شىؼ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨ود ) ٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ وبغغ ل. ١ػم٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ وبغغ ل. ١ػم( ( (9

 ..516516، ص، ص91139113، ِٗسحد ُةي٥، أوج٨ْ، ل٢ٍٟ، ، ِٗسحد ُةي٥، أوج٨ْ، ل٢ٍٟ، 99ٛظى٧ة ١ػ٨ٔ٘ة (، ٜٗي٢وبذ ِٗسحد زحة٦٧، طٛظى٧ة ١ػ٨ٔ٘ة (، ٜٗي٢وبذ ِٗسحد زحة٦٧، ط

، زولو٧ف ، زولو٧ف 91169116/ؾ٨ً٢ٌود//ؾ٨ً٢ٌود/515515ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بِٓىـ بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بِٓىـ بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًوٖ   (((5

 ..919919بُٜٓد بٓسةَؼد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، صبُٜٓد بٓسةَؼد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، ص  . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز،. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز،91169116/ / 66//9595

، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91139113/ٕ//ٕ/137137ًووىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغمبل/بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ ًووىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغمبل/بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ   (((1

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٢ٗهّي ػ٦ٔ بٓؼحم٦ٓا بٓ٘كسةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٢ٗهّي ػ٦ٔ بٓؼحم٦ٓا بٓ٘كسةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ 91139113//33//9797

 ..113113، ص، ص91119111حد صحةؼ، جغمبل، حد صحةؼ، جغمبل، بٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ِٗسبٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ِٗس



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 نن  ((5  المنقولة ويلـ أمر القب  بيق  ومن  سنر  " المنقولة ويلـ أمر القب  بيق  ومن  سنر  " 

مّما لقّدـ يلضػس إّف القػرار بمنػ  السػنر ال ػادر دػي الػّدعوا المدنيػة يشػب  القػرار مّما لقّدـ يلضػس إّف القػرار بمنػ  السػنر ال ػادر دػي الػّدعوا المدنيػة يشػب  القػرار   
و لػؾ دػي و لػؾ دػي     بينامػابينامػا  االوػلالؼاالوػلالؼعمل الراـ مػف وجػود بعػ  عمل الراـ مػف وجػود بعػ      لجاائيةلجاائيةال ادر دي الّدعوا اال ادر دي الّدعوا ا

أ ػػػػؿ اليػػػػؽ أ ػػػػؿ اليػػػػؽ إلػػػػل إلػػػػل   إّف القػػػػرار ال ػػػػادر بمنػػػػ  السػػػػنر دػػػػي كػػػػؿ مػػػػف الػػػػّدعوييف ال يلعػػػػر إّف القػػػػرار ال ػػػػادر بمنػػػػ  السػػػػنر دػػػػي كػػػػؿ مػػػػف الػػػػّدعوييف ال يلعػػػػر 
 المطالب ب ن المطالب ب ن 

 املطلب الثاني
فر

 
 إصدار القرار مبنع الس

دػػي الػػّدعوا الجاائّيػػة مػػف دػػي الػػّدعوا الجاائّيػػة مػػف أو أو   إّف القػػرار بمنػػ  الّسػػنر ي ػػدر دػػي الػػّدعوا المدنّيػػةإّف القػػرار بمنػػ  الّسػػنر ي ػػدر دػػي الػػّدعوا المدنّيػػة  
وهػو مػا سػيجري بيانػ  دػي وهػو مػا سػيجري بيانػ  دػي     وال يجػوا  ػدور  مػف جاػة سػواهاوال يجػوا  ػدور  مػف جاػة سػواها    جاة القضائية الميّددةجاة القضائية الميّددةالال

 : : النرعيف اللالييفالنرعيف اللالييف

 إصدار القرار بمنع الّسفر في الّدعو  المدنّيةإصدار القرار بمنع الّسفر في الّدعو  المدنّية: : الفرع األّولالفرع األّول

إّف القرار بمن  الّسنر دي الدعوا المدنّيػة يمكػف أف ي ػدر مػف الميكمػة المدنّيػة إّف القرار بمن  الّسنر دي الدعوا المدنّيػة يمكػف أف ي ػدر مػف الميكمػة المدنّيػة   
عنػػػد لننيػػػ  القػػػرارات المكلسػػػبة درجػػػة عنػػػد لننيػػػ  القػػػرارات المكلسػػػبة درجػػػة       المولّ ػػػة أيضػػػا  المولّ ػػػة أيضػػػامػػػف دائػػػرة اللننيػػػمػػػف دائػػػرة اللننيػػػأو أو   المولّ ػػػة المولّ ػػػة 
 وكما يللي :وكما يللي :    البلات ديااالبلات دياا
  ( مػػف قػػانوف المرادعػػات المدنيػػة( مػػف قػػانوف المرادعػػات المدنيػػة545545أشػػارت المػػاّدة  أشػػارت المػػاّدة  : : المحكمــة المختّصــةالمحكمــة المختّصــة  –أّوالأّوال  

إّف لممّدعي أف يسل در قرارا مف القضا  المسلعجؿ يمن  المػّدعل عميػ  مػف السػنر إّف لممّدعي أف يسل در قرارا مف القضا  المسلعجؿ يمن  المػّدعل عميػ  مػف السػنر إلل إلل 
أي أي     س معاا سنر المّدعل عمي  بق د النرار مف الػّدعواس معاا سنر المّدعل عمي  بق د النرار مف الػّدعواإ ا قامت لدي  أسبابا جدّية يرجّ إ ا قامت لدي  أسبابا جدّية يرجّ 

وبوػػالؼ  لػػؾ درنػػ  ال ميػػؿ لمطمػػب مػػف وبوػػالؼ  لػػؾ درنػػ  ال ميػػؿ لمطمػػب مػػف     أف لكػػوف هنػػاؾ دعػػوا قػػد أقيمػػت أمػػاـ القضػػا أف لكػػوف هنػػاؾ دعػػوا قػػد أقيمػػت أمػػاـ القضػػا 
  واالول ػا واالول ػا     القضا    دار القرار بمن  سنر المّدعل عمي  بدوف وجود ه   الػّدعواالقضا    دار القرار بمن  سنر المّدعل عمي  بدوف وجود ه   الػّدعوا

 دي  لؾ يكوف لميكمة البدا ةن دي  لؾ يكوف لميكمة البدا ةن 

                                                           

ّٟوة٥١ا 91119111/ /   11/ /   5151، زلو٧ف ، زلو٧ف 91119111/ ذ / / ذ /   6767وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((1 ًّ وم بٓ ّ٘ ّٟوة٥١ا . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ وج٨غ ٗؿ ًّ وم بٓ ّ٘ . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ وج٨غ ٗؿ

ًووىبوبذ ١ٗحووةلن ز٧ً٨٨٘وود ٓ٘ؿووةُٖ بٓسؿ٨ٌووي ١بٓػووٜؽ ١بٓػٜة٧ووةذ، لبو بُٓوو٢٠ٜو٥، جغوومبل، ج٨ووى١ذ، ًووىبوبذ ١ٗحووةلن ز٧ً٨٨٘وود ٓ٘ؿووةُٖ بٓسؿ٨ٌووي ١بٓػووٜؽ ١بٓػٜة٧ووةذ، لبو بُٓوو٢٠ٜو٥، جغوومبل، ج٨ووى١ذ، 

 ..6161، ص ، ص 91179117
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ّف القضػػػػا  المسػػػػلعجؿ هػػػػو "    ّف القضػػػػا  المسػػػػلعجؿ هػػػػو " وا  إجػػػػرا  وقلػػػػي ويقػػػػـو عمػػػػل ركيػػػػاليف إجػػػػرا  وقلػػػػي ويقػػػػـو عمػػػػل ركيػػػػاليف   الوػػػػا الوػػػػا طمػػػػب طمػػػػب وا 
األولػػػػػل وجػػػػػود م ػػػػػمية ماػػػػػّددة يوشػػػػػل عمياػػػػػا دػػػػػوات الوقػػػػػت أي عن ػػػػػر األولػػػػػل وجػػػػػود م ػػػػػمية ماػػػػػّددة يوشػػػػػل عمياػػػػػا دػػػػػوات الوقػػػػػت أي عن ػػػػػر : : أساسػػػػػيليفأساسػػػػػيليف

الموضػػػػػػوعي أي إّف الظػػػػػػروؼ الموضػػػػػػوعي أي إّف الظػػػػػػروؼ   االسػػػػػػلعجاؿاالسػػػػػػلعجاؿهنػػػػػػا هنػػػػػػا   باالسػػػػػػلعجاؿباالسػػػػػػلعجاؿ  والمق ػػػػػػود   والمق ػػػػػػود االسػػػػػػلعجاؿاالسػػػػػػلعجاؿ
ميلمػؿ ن أّمػا الركيػاة اللانيػة داػي ميلمػؿ ن أّمػا الركيػاة اللانيػة داػي أو أو   اليؽ لدؿ عمل وطػر واقػ اليؽ لدؿ عمل وطػر واقػ أو أو   المييطة بالم ميةالمييطة بالم مية

ات كػؿ مػف الطػرديف ات كػؿ مػف الطػرديف اللاامػاللاامػمساس بل ؿ اليؽ أي عػدـ جػواا البيػث دػي يقػوؽ و مساس بل ؿ اليؽ أي عػدـ جػواا البيػث دػي يقػوؽ و عدـ العدـ ال
ميكمػػة بػػدا ة الر ػػادة ميكمػػة بػػدا ة الر ػػادة إلػػل إلػػل   ن دنػػي واقعػػة لقػػّدـ دياػػا طالػػب منػػ  السػػنرن دنػػي واقعػػة لقػػّدـ دياػػا طالػػب منػػ  السػػنر  ((5  قبػػؿ اآلوػػر "قبػػؿ اآلوػػر "

يطمب مناا من  سنر المطموب ل  بمبما مف الماؿ مػ كور دػي ومسػة  ػكوؾ وودػا مػف يطمب مناا من  سنر المطموب ل  بمبما مف الماؿ مػ كور دػي ومسػة  ػكوؾ وودػا مػف 
ولكػػوف طالػػب منػػ  الّسػػنر لػػـ يقػػـ الػػّدعوا ولكػػوف طالػػب منػػ  الّسػػنر لػػـ يقػػـ الػػّدعوا   الػػ  نالػػ  ناللااماللاامهروبػػ  وػػارج العػػراؽ وعػػدـ ا ينػػا  بهروبػػ  وػػارج العػػراؽ وعػػدـ ا ينػػا  ب

ّنما ق ر طمب  عمػل منػ  سػنر مطموبػ     لممطالبة بالمبما الم كور دي ال كوؾلممطالبة بالمبما الم كور دي ال كوؾ ّنما ق ر طمب  عمػل منػ  سػنر مطموبػ وا  عميػ  عميػ      وا 
كػػػاف قػػػرار ميكمػػػة البػػػدا ة يقضػػػي بػػػرّد طمػػػب منػػػ  السػػػنرن وعنػػػد الطعػػػف لمييػػػاا بػػػالقرار كػػػاف قػػػرار ميكمػػػة البػػػدا ة يقضػػػي بػػػرّد طمػػػب منػػػ  السػػػنرن وعنػػػد الطعػػػف لمييػػػاا بػػػالقرار 

درناػػػا درناػػػا     يػػػةيػػػةيػػػة ب ػػػنلاا اللمييا يػػػة ب ػػػنلاا اللمييا ليادليادبغػػػداد   الر ػػػادة االبغػػػداد   الر ػػػادة اال  اسػػػلئناؼاسػػػلئناؼالمػػػ كور أمػػػاـ ميكمػػػة المػػػ كور أمػػػاـ ميكمػػػة 
بموجػػب المػػاّدة بموجػػب المػػاّدة      ػػادقت عمػػل قػػرار ميكمػػة البػػدا ة بػػالرّد وقضػػت بلّنػػ  " يجػػوا لممػػّدعي ػػادقت عمػػل قػػرار ميكمػػة البػػدا ة بػػالرّد وقضػػت بلّنػػ  " يجػػوا لممػػّدعي

أف يسل ػػػدر مػػػف القضػػػا  المسػػػلعجؿ قػػػرارا بمنػػػ  المػػػّدعل عميػػػ  مػػػف أف يسل ػػػدر مػػػف القضػػػا  المسػػػلعجؿ قػػػرارا بمنػػػ  المػػػّدعل عميػػػ  مػػػف     ( مرادعػػػات( مرادعػػػات545545  
معاػا سػنر المػّدعل عميػ  بق ػد النػرار معاػا سػنر المػّدعل عميػ  بق ػد النػرار   يػرجسيػرجساللي اللي   الّسنر إ ا كانت لدي  األسباب الجدّيةالّسنر إ ا كانت لدي  األسباب الجدّية

درن  لمن  سنر المػّدعل عميػ  يقلضػي أف لكػوف هنػاؾ دعػوا منظػورة درن  لمن  سنر المػّدعل عميػ  يقلضػي أف لكػوف هنػاؾ دعػوا منظػورة ل لؾ ل لؾ     مف المّدعيمف المّدعي
 نن((5  مقامة ضّد  يوشل درار  مناا ولضيي  يقوؽ المدعي " مقامة ضّد  يوشل درار  مناا ولضيي  يقوؽ المدعي " 

ف كانػت ميكمػة البػدا ة هػي المولّ ػة إاّل إّنػ     أّنػ أّنػ   يمكن القوليمكن القولمّما لقّدـ مّما لقّدـ    ف كانػت ميكمػة البػدا ة هػي المولّ ػة إاّل إّنػ وا  " ال " ال   وا 
    نػ  سػنر نػ  سػنر يجوا إ دار قرار بمن  السنر ما لـ لكف هناؾ دعوا مقامة عمػل المطمػوب ميجوا إ دار قرار بمن  السنر ما لـ لكف هناؾ دعوا مقامة عمػل المطمػوب م

 ( لسنة( لسنة3838ات المدنية رقـ  ات المدنية رقـ  ( مف قانوف المرادع( مف قانوف المرادع545545الماّدة  الماّدة    اشلرطل اشلرطل وه ا ما وه ا ما 

                                                           

. ٗػٔوود . ٗػٔوود 91169116//11//9696، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91169116/ٕ//ٕ/111111وًووٖ وًووٖ ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧وود هوو٦ بٓؼووىبى ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً بدزؿةل٧وود هوو٦ بٓؼووىبى   (((1

 ..917917، ص، ص91169116بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓطةٜٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓطةٜٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، 

. ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓكةُٗوود، . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓكةُٗوود، 91199119//1111//9191، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91199119/ٕ//ٕ/13191319وًوٖ بٌٓووىبو وًوٖ بٌٓووىبو   (((9

بَووساٜةف ن٥ ًووةو بدزؿةل٧وود بَووساٜةف ن٥ ًووةو بدزؿةل٧وود   . ١جووٜوٍ بٓ٘ؼٜوو٤ ًووىبو ٗؿِ٘وود. ١جووٜوٍ بٓ٘ؼٜوو٤ ًووىبو ٗؿِ٘وود953953بٓؼوومل بٓطووة٦ٛ، ٗىغووغ َووةجي، صبٓؼوومل بٓطووة٦ٛ، ٗىغووغ َووةجي، ص

. ٗػّٔود بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بُٓوٜد . ٗػّٔود بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بُٓوٜد 91119111//66//1515، زولو٧ف ، زولو٧ف 91119111/ذ/ؼ//ذ/ؼ/  135135جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًٖ جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًٖ 

 ..936936، ص، ص91119111بٓطةٓطد، بٓؼمل بٓىبجغ، ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، بٓطةٓطد، بٓؼمل بٓىبجغ، ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 نن((5  ""51915191
ـــا    ـــا ثاني ـــدل  –ثاني ـــ  الع ـــدلالمنّف ـــ  الع إّف مػػػف أسػػػس قػػػانوف اللننيػػػ  هػػػي ليقيػػػؽ اللػػػوااف بػػػيف إّف مػػػف أسػػػس قػػػانوف اللننيػػػ  هػػػي ليقيػػػؽ اللػػػوااف بػػػيف : : المنّف

وبيف م مية المديف دي أال يؤو  مف وبيف م مية المديف دي أال يؤو  مف     م مية الدائف دي الي وؿ عمل يق  المشروعم مية الدائف دي الي وؿ عمل يق  المشروع
  لػػػ لؾ دػػػرّف دائػػػرة اللننيػػػ  لراعػػػي هػػػ     لػػػ لؾ دػػػرّف دائػػػرة اللننيػػػ  لراعػػػي هػػػ   ((5  يلػػػ  دوف وجػػػ  يػػػؽ يلػػػ  دوف وجػػػ  يػػػؽ يعلػػػدا عمػػػل ير يعلػػػدا عمػػػل ير أو أو     أموالػػػ أموالػػػ 

لمـا المديف بلف يدد  لمدائف مبمغػا لمـا المديف بلف يدد  لمدائف مبمغػا اللي اللي     ((8  األسس عند لنني ها لمميّررات القابمة لملنني  األسس عند لنني ها لمميّررات القابمة لملنني  
عػػف عػػف   الناشػػ الناشػػ اليكػػـ بػػاللعوي  اليكػػـ بػػاللعوي  أو أو     كمػػا لػػو كانػػت ّ ملػػ  مشػػغولة بػػديف لمػػدائفكمػػا لػػو كانػػت ّ ملػػ  مشػػغولة بػػديف لمػػدائف    مػػف المػػاؿمػػف المػػاؿ

 عف المياكـ الجاائّية نعف المياكـ الجاائّية نالجريمة المكلسب الدرجة القطعية ال ادر الجريمة المكلسب الدرجة القطعية ال ادر 

دقػد يطمػب مػف المننػ  دقػد يطمػب مػف المننػ      ولغر  ي ول  عمل الديف ال ي ب ّمة مدينػ ولغر  ي ول  عمل الديف ال ي ب ّمة مدينػ     إّف الدائفإّف الدائف  
( مػف قػانوف اللننيػ  ن ( مػف قػانوف اللننيػ  ن 8080أليكػاـ المػاّدة  أليكػاـ المػاّدة    اسػلنادااسػلناداالعدؿ إ دار القرار بمنػ  سػنر المػديف العدؿ إ دار القرار بمنػ  سػنر المػديف 

إّف هػػ ا الطمػػب ال لػػلـ إجابلػػ  مػػف المننػػ  العػػدؿ بشػػكؿ مباشػػر دوف أف يللكػػد هػػ ا المننػػ  إّف هػػ ا الطمػػب ال لػػلـ إجابلػػ  مػػف المننػػ  العػػدؿ بشػػكؿ مباشػػر دوف أف يللكػػد هػػ ا المننػػ  
وبوالؼ  لؾ دػرّف وبوالؼ  لؾ دػرّف     درار المديف بنا  عمل أسباب مقنعة يقّدماا الدائفدرار المديف بنا  عمل أسباب مقنعة يقّدماا الدائف  ايلماؿايلماؿالعدؿ مف العدؿ مف 

دػرف ملػؿ دػرف ملػؿ     من  سنر من  سنر إلل إلل   ي اري ارأو أو   قياـ المنن  العدؿ بمطالبة المديف بلقديـ كنيؿ ضامفقياـ المنن  العدؿ بمطالبة المديف بلقديـ كنيؿ ضامف
المولّ ػػػػػة ب ػػػػػنلاا المولّ ػػػػػة ب ػػػػػنلاا   سػػػػػلئناؼسػػػػػلئناؼهػػػػػ ا القػػػػػرار يكػػػػػوف عرضػػػػػة لمػػػػػنق  مػػػػػف قبػػػػػؿ ميكمػػػػػة االهػػػػػ ا القػػػػػرار يكػػػػػوف عرضػػػػػة لمػػػػػنق  مػػػػػف قبػػػػػؿ ميكمػػػػػة اال

 لكوف هناؾ أسباب ييلمؿ معاا درار المديف ن دنػي واقعػة  لكوف هناؾ أسباب ييلمؿ معاا درار المديف ن دنػي واقعػة عندما العندما ال  والسيماوالسيما    ((4  اللمييايةاللميياية
مػف مػف   االسػلقطاعاالسػلقطاعكاف المديف دياا موّظنا ومسلمر عمل الودمة دي وظينل  ومسلمر عمػل كاف المديف دياا موّظنا ومسلمر عمل الودمة دي وظينل  ومسلمر عمػل 

كػاف قػرار المننػ  العػدؿ دػي الكػرادة   بغػداد ردػ  كػاف قػرار المننػ  العػدؿ دػي الكػرادة   بغػداد ردػ      رالب  ولـ ينا  أي دليػؿ عمػل دػرار رالب  ولـ ينا  أي دليػؿ عمػل دػرار 
إلل إلل   ؿ ضامف وبوالؼ  لؾ سي ارؿ ضامف وبوالؼ  لؾ سي ارطمب وكيمة المديف ولكميناا بردااـ موكماا لقديـ كنيطمب وكيمة المديف ولكميناا بردااـ موكماا لقديـ كني

                                                           
/ / 11//1717، زولو٧ف ، زولو٧ف 91119111/ؾ٨ً٢ٌود//ؾ٨ً٢ٌود/3131ًوٖ ًوٖ ًىبو ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ بِٓوىـ بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًىبو ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ بِٓوىـ بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود و  (((1

. بٜٓيووىخ بٌٓ ووةئ٨د، إصوومبو ٗػٔووٍ بٌٓ ووةز ب ػٔوو٤، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، بٓوصووْ بٓطةٓووص، ِٗسحوود ب ٨ٗووى، . بٜٓيووىخ بٌٓ ووةئ٨د، إصوومبو ٗػٔووٍ بٌٓ ووةز ب ػٔوو٤، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، بٓوصووْ بٓطةٓووص، ِٗسحوود ب ٨ٗووى، 91119111

 ..111111، ص، ص91119111جغمبل، جغمبل، 

 بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ .بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ .  17311731( ُٜٓد ( ُٜٓد 1313/ أ١ّد( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه وًٖ )/ أ١ّد( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه وًٖ )  99( بٓ٘ةّلخ )( بٓ٘ةّلخ )(9

ب ١وبى ب ١وبى   -أأبٓسٜو٨ووه ػٔوو٤ إٙ   بٓ٘ؿووّىوبذ بٌٓةجٔوود ٓٔسٜو٨ووه ٟوو٦ا بٓسٜو٨ووه ػٔوو٤ إٙ   بٓ٘ؿووّىوبذ بٌٓةجٔوود ٓٔسٜو٨ووه ٟوو٦ا /أ١ّد( ٗووٚ ًووة٢ٛٙ /أ١ّد( ٗووٚ ًووة٢ٛٙ 1111ّٛصوور بٓ٘ووةّلخ )ّٛصوور بٓ٘ووةّلخ )  (((5

ٜد إًوىبوب جوم٧ٚ . –ب ب بٓسػةو٧د بٌٓةجٔد ٓٔسمب١ّ . بٓسػةو٧د بٌٓةجٔد ٓٔسمب١ّ .  ّ٘ ٜد إًوىبوب جوم٧ٚ . بُٓوٜمبذ بٓ٘س و ّ٘ بُٓوٜمبذ بٓ٘طحسود ٓؿوي ػ٨ٜو٦ بُٓوٜمبذ بٓ٘طحسود ٓؿوي ػ٨ٜو٦   –ج ج بُٓوٜمبذ بٓ٘س و

بِٓوةٓود ب٢ٓبًؼود بِٓوةٓود ب٢ٓبًؼود –ه ه بُٓوٜمبذ بٓ٘طحسود ٓؿوي شكصو٦ . بُٓوٜمبذ بٓ٘طحسود ٓؿوي شكصو٦ .   –د د بٓيِْ بٓه٥ ّٛص ػ٨ٔوٞ بٌٓوة٢ٛٙ . بٓيِْ بٓه٥ ّٛص ػ٨ٔوٞ بٌٓوة٢ٛٙ .   بَس٢هربَس٢هر

١ض٨ٌوود لبئوىخ بٓسُووػ٨ْ بٓؼٌووةو٥ ٓ٘ووة زحٌوو٤ ٓٔ٘وىز٠ٚ ػٔوو٤ بٓووىبٟٚ، جؼووم ج٨ووغ ١ض٨ٌوود لبئوىخ بٓسُووػ٨ْ بٓؼٌووةو٥ ٓ٘ووة زحٌوو٤ ٓٔ٘وىز٠ٚ ػٔوو٤ بٓووىبٟٚ، جؼووم ج٨ووغ   –و و أٗوةٕ بٜٓ٘وووه بٓؼوومّ . أٗوةٕ بٜٓ٘وووه بٓؼوومّ . 

 ٧ؼا٠٨ة بٌٓة٢ٛٙ ٢ًّخ بٓسٜو٨ه  .٧ؼا٠٨ة بٌٓة٢ٛٙ ٢ًّخ بٓسٜو٨ه  .بٓس٦ بٓس٦   بٓؿػع ١بٌٓىبوبذ ١ب ١بٗىبٓؿػع ١بٌٓىبوبذ ١ب ١بٗى–ز ز بٓ٘ى٢ٟٙ . بٓ٘ى٢ٟٙ . 

( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه ػ٤ٔ إّٛٞ   ٧ػو٢ي ٓٔكصوٖ أٙ ٧اؼوٚ ز٨٨٘وًب هو٦ ًوىبو بٜٓ٘ووه ( ٗٚ ًة٢ٛٙ بٓسٜو٨ه ػ٤ٔ إّٛٞ   ٧ػو٢ي ٓٔكصوٖ أٙ ٧اؼوٚ ز٨٨٘وًب هو٦ ًوىبو بٜٓ٘ووه 199199( ّٛصر بٓ٘ةّلخ )( ّٛصر بٓ٘ةّلخ )(1

أ١ إ٤ٓ أ١ إ٤ٓ   بٜٓ٘وه بٓؼمّ،بٜٓ٘وه بٓؼمّ،إ٤ٓ إ٤ٓ   َساٜةف بٜٓ٘اٌد قالّ )َحؼد أ٧ّةٕ( جؼى٧ د ٧ٌّم٠ٗةَساٜةف بٜٓ٘اٌد قالّ )َحؼد أ٧ّةٕ( جؼى٧ د ٧ٌّم٠ٗةبٓؼمّ ... ٓم٣ ٗؿِ٘د ببٓؼمّ ... ٓم٣ ٗؿِ٘د ب

 بٓ٘ؿِ٘د بٓ٘كسّصد جةٓاؼٚ  .بٓ٘ؿِ٘د بٓ٘كسّصد جةٓاؼٚ  .
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( لننيػ ا ضػامنا لػديوف ا ضػبارة اللنني يػة ن بعػد الطعػف لمييػاا ( لننيػ ا ضػامنا لػديوف ا ضػبارة اللنني يػة ن بعػد الطعػف لمييػاا 8080من  سنر  ودقػا لممػاّدة  من  سنر  ودقػا لممػاّدة  
يػػػة ب ػػػنلاا اللمييايػػػة يػػػة ب ػػػنلاا اللمييايػػػة ليادليادبغػػػداد   الر ػػػادة االبغػػػداد   الر ػػػادة اال  اسػػػلئناؼاسػػػلئناؼبػػػالقرار المػػػ كور أمػػػاـ ميكمػػػة بػػػالقرار المػػػ كور أمػػػاـ ميكمػػػة 

بارة اللنني يػػة بارة اللنني يػػة وعنػػد لػػدقيؽ الميكمػػة المػػ كورة لجضػػوعنػػد لػػدقيؽ الميكمػػة المػػ كورة لجضػػ    وػػالؿ المػػّدة القانونيػػة طالبػػة نقضػػ وػػالؿ المػػّدة القانونيػػة طالبػػة نقضػػ 
والقرار ال ادر دياا وجدت إّف القرار الممّيا اير  ييس وموالؼ لمقانوف ل لؾ نقضل  والقرار ال ادر دياا وجدت إّف القرار الممّيا اير  ييس وموالؼ لمقانوف ل لؾ نقضل  

ما لػـ يقػّدـ ما لػـ يقػّدـ   الوا  الوا  من  سنر المديف ال يمكف من  سنر المديف ال يمكف أو أو   وقضت بلّف " لقديـ كنيؿ ضامف لممديفوقضت بلّف " لقديـ كنيؿ ضامف لممديف
 ن ن ((5  درار  وأف يقلن  المنن  العدؿ ب لؾ " درار  وأف يقلن  المنن  العدؿ ب لؾ "   ايلماؿايلماؿالدائف ما يلبت الدائف ما يلبت 

ؿ إف ي ػػػدر قػػػرار  بمنػػػ  سػػػنر المػػػديف إ ا وجػػػد  يلاػػػّرب مػػػف ؿ إف ي ػػػدر قػػػرار  بمنػػػ  سػػػنر المػػػديف إ ا وجػػػد  يلاػػػّرب مػػػف ويمكػػػف لممننػػػ  العػػػدويمكػػػف لممننػػػ  العػػػد  
بغػػػػداد ب ػػػػنلاا بغػػػػداد ب ػػػػنلاا   اسػػػػلئناؼاسػػػػلئناؼولطبيقػػػػا لػػػػ لؾ قضػػػػت ميكمػػػػة ولطبيقػػػػا لػػػػ لؾ قضػػػػت ميكمػػػػة     اللبميغػػػػات بعػػػػد إقػػػػرار  بالػػػػديفاللبميغػػػػات بعػػػػد إقػػػػرار  بالػػػػديف

اللمييايػػػة بػػػلّف " المػػػديف يضػػػر أمػػػاـ المننػػػ  العػػػدؿ معلردػػػا بالػػػّديف ولّبػػػت هويلػػػ  لػػػـ أوػػػ  اللمييايػػػة بػػػلّف " المػػػديف يضػػػر أمػػػاـ المننػػػ  العػػػدؿ معلردػػػا بالػػػّديف ولّبػػػت هويلػػػ  لػػػـ أوػػػ  
العػػػدؿ إ ػػػدار مػػػ كرة إيضػػػار العػػػدؿ إ ػػػدار مػػػ كرة إيضػػػار لػػػ لؾ كػػػاف برمكػػػاف المننػػػ  لػػػ لؾ كػػػاف برمكػػػاف المننػػػ      يلاػػػّرب مػػػف اللبميغػػػات اللاليػػػةيلاػػػّرب مػػػف اللبميغػػػات اللاليػػػة

بػا جرا ات اللنني يػة دػي بػا جرا ات اللنني يػة دػي   االسػلمراراالسػلمراروبا مكػاف وبا مكػاف     جبرّية إلي   يضار  أمػاـ مديريػة اللننيػ جبرّية إلي   يضار  أمػاـ مديريػة اللننيػ 
كمػػػا يمكػػػف أف كمػػػا يمكػػػف أف     ((5  وا  ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر  " وا  ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر  "     بيػػػ  أسػػػام  دػػػي العقػػػاريف الميجػػػوايفبيػػػ  أسػػػام  دػػػي العقػػػاريف الميجػػػوايف

وػػارج وػػارج إلػػل إلػػل   إ ا كػػاف مبمػػا الػػديف كبيػػرا ييلمػػؿ معػػ  هػػروب المػػديفإ ا كػػاف مبمػػا الػػديف كبيػػرا ييلمػػؿ معػػ  هػػروب المػػديف  ي ػػدر القػػرار المػػ كوري ػػدر القػػرار المػػ كور
بغػػداد ب ػػنلاا اللمييايػػة بلنػػ  " لّمػػا كػػاف بغػػداد ب ػػنلاا اللمييايػػة بلنػػ  " لّمػػا كػػاف   اسػػلئناؼاسػػلئناؼولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة ولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة     العػػراؽالعػػراؽ

ن  يلاّرب مف اللبميػا  ن  يلاّرب مف اللبميػا المديف مشغوؿ ال ّمة بمبما كبير وا      هروبػ  وػارج العػراؽهروبػ  وػارج العػراؽ  واليلمػاؿواليلمػاؿالمديف مشغوؿ ال ّمة بمبما كبير وا 
دكػػاف عمػػل المننػػ  العػػدؿ أف يقػػّرر منػػ  سػػنر   ودػػي يالػػة يضػػور  ولقػػديـ كنيػػؿ ضػػامف دكػػاف عمػػل المننػػ  العػػدؿ أف يقػػّرر منػػ  سػػنر   ودػػي يالػػة يضػػور  ولقػػديـ كنيػػؿ ضػػامف 

 نن((8  إلغا  من  الّسنر " إلغا  من  الّسنر " إلل إلل   ا ي ارا ي اربكامؿ المبما دعندهبكامؿ المبما دعنده

يّلضس مّما لقّدـ أّف المنن  العػدؿ " ال يمنػ  سػنر المػديف إاّل بعػد أف يلبػت الػدائف يّلضس مّما لقّدـ أّف المنن  العػدؿ " ال يمنػ  سػنر المػديف إاّل بعػد أف يلبػت الػدائف   
عندئػػ  عندئػػ    االدعػػا االدعػػا المننػػ  العػػدؿ ب ػػّية المننػػ  العػػدؿ ب ػػّية   اقلنػػاعاقلنػػاعدػػرار المػػديف مػػف لسػػديد الػػديف وبعػػد دػػرار المػػديف مػػف لسػػديد الػػديف وبعػػد   ايلمػػاؿايلمػػاؿ

كنالػة عندئػ  يقػّرر منػ  كنالػة عندئػ  يقػّرر منػ  ودػي يالػة ردضػ  لقػديـ الودػي يالػة ردضػ  لقػديـ ال    يقّرر إلػااـ المػديف بلقػديـ كنالػة بالػديفيقّرر إلػااـ المػديف بلقػديـ كنالػة بالػديف
                                                           

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسٞ ٟةٗوْ بٓؼػ٨ٔو٦ا بٓ٘كسوةو . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسٞ ٟةٗوْ بٓؼػ٨ٔو٦ا بٓ٘كسوةو 91159115//55//9191، زلو٧ف ، زلو٧ف 91159115/ذ//ذ/3333وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((1

، ٗاحؼد بِٓسوةت، ، ٗاحؼد بِٓسوةت، 11طط، ، 99ظظٗٚ ً ةز ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ٗٚ ً ةز ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، 

 . .   513513، ص، ص91119111جغمبل، جغمبل، 

. أشووةو إ٨ٓووٞ بٓ٘ؿووة٦ٗ ٟووةل٥ ػ٧ًووً ػٔوو٦ا . أشووةو إ٨ٓووٞ بٓ٘ؿووة٦ٗ ٟووةل٥ ػ٧ًووً ػٔوو٦ا 17771777//77//1919، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 17771777/زٜو٨ووه//زٜو٨ووه/15631563بٌٓووىبو وًووٖ بٌٓووىبو وًووٖ ( ( (9

 ..176176ٗىغغ َةجي، صٗىغغ َةجي، ص

 ..176176. بٓ٘ىغغ بُٓةجي، ص. بٓ٘ىغغ بُٓةجي، ص17771777//77//9191، زلو٧ف ، زلو٧ف 17771777/ زٜو٨ه// زٜو٨ه/17611761وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((5



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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كمػا لػو " لػـ لقػّدـ الدائنػة مػا كمػا لػو " لػـ لقػّدـ الدائنػة مػا     وقد ينلنػي السػند القػانوني للقػديـ الكنالػة بالػديفوقد ينلنػي السػند القػانوني للقػديـ الكنالػة بالػديف    ((5  سنر  " سنر  " 
ّنػ  لػـ اليجػا عمػل رالبػ  اللقاعػدي   ايلماؿايلماؿيؤيد يؤيد  ّنػ  لػـ اليجػا عمػل رالبػ  اللقاعػدي درار المديف مػف لسػديد الػديف ال سػّيما وا  درار المديف مػف لسػديد الػديف ال سػّيما وا 

 نن((5  لديف ا ضبارة "لديف ا ضبارة "  اسلينا اسلينا 
 فر في الّدعو  الجزائّية فر في الّدعو  الجزائّية إصدار القرار بمنع السّ إصدار القرار بمنع السّ : : الفرع الثانيالفرع الثاني

    إّف القرار بمن  السنر دي الّدعوا الجاائية يمكف أف ي در مف ميكمة الليقيؽإّف القرار بمن  السنر دي الّدعوا الجاائية يمكف أف ي در مف ميكمة الليقيؽ  
أف ي در مف الميكمة الجاائية المولّ ة بالمياكمػة بعػد إيالػة المػّلاـ الاػارب إلياػا أف ي در مف الميكمة الجاائية المولّ ة بالمياكمػة بعػد إيالػة المػّلاـ الاػارب إلياػا أو أو 

 ::  وكما يلليوكما يللي     جرا  مياكمل  ايابيا إف لـ يكف قد  در بيق  ملؿ ه ا القرار سابقا جرا  مياكمل  ايابيا إف لـ يكف قد  در بيق  ملؿ ه ا القرار سابقا
قاضػػػي الليقيػػػؽ وكػػػ لؾ قاضػػػي الليقيػػػؽ وكػػػ لؾ   االبلػػػدائياالبلػػػدائي" يلػػػوّلل الليقيػػػؽ " يلػػػوّلل الليقيػػػؽ : : محكمـــة التحقيـــقمحكمـــة التحقيـــق  –أّوال أّوال   

مريمػػة مػػف مرايػػؿ مريمػػة مػػف مرايػػؿ   االبلػػدائياالبلػػدائي  ويعػػّد الليقيػػؽ   ويعػػّد الليقيػػؽ ((8  الميّققػػوف ليػػت إشػػراؼ قضػػاة الليقيػػؽ"الميّققػػوف ليػػت إشػػراؼ قضػػاة الليقيػػؽ"
لجرياا سمطة مول ة لجرياا سمطة مول ة اللي اللي   سير الدعوا الجنائية ال ي يلضمف مجموعة مف ا جرا اتسير الدعوا الجنائية ال ي يلضمف مجموعة مف ا جرا ات

بقدر مف المساس باليقوؽ واليريػات النرديػة بغيػة بقدر مف المساس باليقوؽ واليريػات النرديػة بغيػة   –يّد ما يّد ما إلل إلل   –قبؿ المياكمة وللسـ قبؿ المياكمة وللسـ 
وليديػد مػدا وليديػد مػدا     شػو  معػيفشػو  معػيفإلػل إلػل   البيث عف األدّلة القائمة عمل وقػوع الجريمػة ونسػبلااالبيث عف األدّلة القائمة عمل وقػوع الجريمػة ونسػبلاا

  وقػد ال لػلمكف سػمطة الليقيػؽ مػف القػب  عمػل   وقػد ال لػلمكف سػمطة الليقيػؽ مػف القػب  عمػل ((4  المياكمة المياكمة إلل إلل   كنايلاا  يالة المّلاـكنايلاا  يالة المّلاـ
للعػػػ ر لننيػػػ  أمػػػر للعػػػ ر لننيػػػ  أمػػػر   لكاباػػػالكاباػػػاار ار المػػػلاـ  جػػػرا  الليقيػػػؽ معػػػ  بشػػػلف الجريمػػػة المنسػػػوب إليػػػ  المػػػلاـ  جػػػرا  الليقيػػػؽ معػػػ  بشػػػلف الجريمػػػة المنسػػػوب إليػػػ  

دنػػي هػػ   األيػػواؿ يجػػوا لمميكمػػة وضػػ  اليجػػا عمػػل األمػػواؿ المنقولػػة وايػػر دنػػي هػػ   األيػػواؿ يجػػوا لمميكمػػة وضػػ  اليجػػا عمػػل األمػػواؿ المنقولػػة وايػػر     القػػب القػػب 
( أ ػػػوؿ ( أ ػػػوؿ 555555المػػّلاـ مػػف أجػػؿ إجبػػار  عمػػل لسػػػميـ ننسػػ  و لػػؾ بموجػػب أيكػػاـ المػػادة  المػػّلاـ مػػف أجػػؿ إجبػػار  عمػػل لسػػػميـ ننسػػ  و لػػؾ بموجػػب أيكػػاـ المػػادة  

                                                           

، زولو٧ف ، زولو٧ف 91169116/زٜو٨وه//زٜو٨وه/113113وس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ وس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغومبل بِٓوىـ / بٓىصوةهد جصوًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغومبل بِٓوىـ / بٓىصوةهد جصو  (((1

ٜد بٓطةٜٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، 91169116//55//9999 ُّ ٜد بٓطةٜٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بٓ ُّ ، ، 91169116. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بٓ

 ..931931صص

، ، 91169116/زٜو٨وه/ /زٜو٨وه/ 159159ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل بِٓىـ/ بِٓوىـ بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل بِٓىـ/ بِٓوىـ بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ   (((9

ٞ بٓ٘ؿة٨ٗوووةٙ َوووو٨ةٙ ػحمبٓ٘ػ٨وووم بٓؼوووة٦ٛ ١ وػوووم طوووةوِ ُؼ٨وووما ٞ بٓ٘ؿة٨ٗوووةٙ َوووو٨ةٙ ػحمبٓ٘ػ٨وووم بٓؼوووة٦ٛ ١ وػوووم طوووةوِ ُؼ٨وووما . أشوووةوب إ٨ٓووو. أشوووةوب إ٨ٓووو91169116//55/ / 9797زووولو٧ف زووولو٧ف 

، بٓ٘احؼوود جووال، جغوومبل، ، بٓ٘احؼوود جووال، جغوومبل، 11  –  55  –  99  –  11  –زاح٨ٌووةذ ً ووةئ٨د / بٌٓووىبوبذ بٓس٧ً٨٨٘وود، ب ػوومبل صوووى زاح٨ٌووةذ ً ووةئ٨د / بٌٓووىبوبذ بٓس٧ً٨٨٘وود، ب ػوومبل صوووى 

 ..5353، ص، ص91139113

 ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ .( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ .3131بٓ٘ةّلخ )بٓ٘ةّلخ )  (((5

ووم ٗصووحةؼ بٌٓةضوو٦ا ًووة  (((1 ّ٘ ووم ٗؿ ّ٘ ووم ٗصووحةؼ بٌٓةضوو٦ا ًووةوبغووغ ل. ٗؿ ّ٘ ووم ٗؿ ّ٘ ، ٜٗيوو٢وبذ بٓؿٔحوو٦ ، ٜٗيوو٢وبذ بٓؿٔحوو٦ ٢ٛ11ٙ بإلغووىبزبذ بٓػٜةئ٨وود، ط٢ٛٙ بإلغووىبزبذ بٓػٜةئ٨وود، طوبغووغ ل. ٗؿ

. ٧ً٘ٓ١ووم ٗووٚ بٓسوةصوو٨ْ ؾوو٢ّ ب٢ٌٓبػووم ب َةَوو٨د هوو٦ . ٧ً٘ٓ١ووم ٗووٚ بٓسوةصوو٨ْ ؾوو٢ّ ب٢ٌٓبػووم ب َةَوو٨د هوو٦ 117117، ص، ص91159115بٓؿ٨ً٢ٌوود، ج٨ووى١ذ ٓحٜووةٙ، بٓؿ٨ً٢ٌوود، ج٨ووى١ذ ٓحٜووةٙ، 

وبغووغ بٌٓةضوو٦ َوؤ٘ةٙ ػح٨ووم ػحووم  بًٓج٨ووم٥ا شووىؼ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ وبغووغ بٌٓةضوو٦ َوؤ٘ةٙ ػح٨ووم ػحووم  بًٓج٨ووم٥ا شووىؼ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ   بدجسوومبئ٦بدجسوومبئ٦بٓسؿ٨ٌووي بٓسؿ٨ٌووي 

  119119، ص ، ص ٢91139113ٙ ١بٌٓ وةز، جغومبل، ٢ٙ ١بٌٓ وةز، جغومبل، ، ِٗسحد بٌٓةٛ، ِٗسحد بٌٓة11ٛبٓ٘ؼّمّ، طبٓ٘ؼّمّ، ط  17711771( ُٜٓد ( ُٜٓد 9595بٓػًبئ٨د وًٖ )بٓػًبئ٨د وًٖ )

 ١ٗة جؼمٟة.١ٗة جؼمٟة.



 والجزائي ة المدني ة الد عويين بين الس فر بمنع القرار 
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  أ( أ وؿ   أ( أ وؿ   555555  ل لؾ يكوف " لااما عمل قاضي الليقيؽ لنني  أيكاـ الماّدة    ل لؾ يكوف " لااما عمل قاضي الليقيؽ لنني  أيكاـ الماّدة  ((5  جاائيةجاائية
  وكػ لؾ اليػاؿ " إ ا كػاف المػّلاـ هاربػا يكػوف   وكػ لؾ اليػاؿ " إ ا كػاف المػّلاـ هاربػا يكػوف ((5   ا هرب المػلاـ ألنػا  الليقيػؽ "  ا هرب المػلاـ ألنػا  الليقيػؽ " جاائية إجاائية إ

  أ( مف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات   أ( مف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات 555555لااما عمل قاضي الليقيؽ لطبيؽ أيكاـ الماّدة  لااما عمل قاضي الليقيؽ لطبيؽ أيكاـ الماّدة  
  ولكػػف المػػاّدة المػػ كورة لػػـ لمػػـا قاضػػي الليقيػػؽ إ ػػدار القػػرار بمنػػ  سػػنر   ولكػػف المػػاّدة المػػ كورة لػػـ لمػػـا قاضػػي الليقيػػؽ إ ػػدار القػػرار بمنػػ  سػػنر ((8  الجاائيػػة "الجاائيػػة "

نما يجا أموال  دقطالملاـ ال ي لعّ ر القب  الملاـ ال ي لعّ ر القب   نما يجا أموال  دقطعمي   وا  ولو إّف قاضي الليقيؽ برمكانػ  ولو إّف قاضي الليقيؽ برمكانػ      عمي   وا 
قػانوف المرادعػات قػانوف المرادعػات إلػل إلػل   باالسػلنادباالسػلنادعميػ  عميػ    لع ر القػب لع ر القػب إ دار القرار بمن  سنر الملاـ ال ي إ دار القرار بمن  سنر الملاـ ال ي 

إّنػػ  المرجػػ  لكػػؿ قػػوانيف ا جػػرا ات  لكػػف الػػن  عمػػل منػػ  السػػنر دػػي إّنػػ  المرجػػ  لكػػؿ قػػوانيف ا جػػرا ات  لكػػف الػػن  عمػػل منػػ  السػػنر دػػي   باعلبػػارباعلبػػارالمدنيػػة المدنيػػة 
نّ ػ  بمػاوـ يجػا األمػواؿ لممػلاـ نّ ػ  بمػاوـ يجػا األمػواؿ لممػلاـ  مب قانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة  دضػال عػف  مب قانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة  دضػال عػف 

يمػػـا القاضػػي بر ػػدار هػػ ا القػػرار وعػػدـ يمػػـا القاضػػي بر ػػدار هػػ ا القػػرار وعػػدـ     ( أ ػػوؿ جاائيػػة( أ ػػوؿ جاائيػػة555555الاػػارب بموجػػب المػػادة  الاػػارب بموجػػب المػػادة  
ف لػػػػـ يشػػػػل ال ي ػػػػدر   وا ػػػػة بعػػػػد لطػػػػور وسػػػػائؿ  ف لػػػػـ يشػػػػل ال ي ػػػػدر   وا ػػػػة بعػػػػد لطػػػػور وسػػػػائؿ لػػػػرؾ األمػػػػر لػػػػ  إف شػػػػا  أ ػػػػدر  وا  لػػػػرؾ األمػػػػر لػػػػ  إف شػػػػا  أ ػػػػدر  وا 

بعدـ هروب المّلاميف مف الملوؿ أمػاـ بعدـ هروب المّلاميف مف الملوؿ أمػاـ   االهلماـاالهلماـالموا الت وسرعلاا مما يجعؿ ضرورة الموا الت وسرعلاا مما يجعؿ ضرورة 
    وقػػػد لكػػػوف هػػػ   الجػػػرائـ وطيػػػرة معاقػػػب عمياػػػا با عػػػداـوقػػػد لكػػػوف هػػػ   الجػػػرائـ وطيػػػرة معاقػػػب عمياػػػا با عػػػداـ    الجػػػرائـالجػػػرائـ  ارلكػػػاباـارلكػػػاباـبعػػػد بعػػػد العدالػػػة العدالػػػة 

  ا رهابا رهابكجريمة الوطؼ مف أجؿ الكسب المادي المعاقب عمياا بموجب قانوف مكادية كجريمة الوطؼ مف أجؿ الكسب المادي المعاقب عمياا بموجب قانوف مكادية 
 كالجرائـ المومةكالجرائـ المومة    ـ األوراـ األوراػػػػػػػػػػػػواها مف الجرائواها مف الجرائػػػػػػػػػػػػسسأو أو     ملال   ملال ((4  50025002سنة سنة ػػػػػػ( ل( ل5858رقـ  رقـ  

                                                           
( ٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ ؾ٢ّ ؾػً أ٢ٗبّ بٓ٘س٠ٖ ب٠ٓةوت وبغغ ل. هكى٥ ػحم بٓىيبى بٓؿوم٧ط٦ا شوىؼ ( ٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ ؾ٢ّ ؾػً أ٢ٗبّ بٓ٘س٠ٖ ب٠ٓةوت وبغغ ل. هكى٥ ػحم بٓىيبى بٓؿوم٧ط٦ا شوىؼ (1

. ل. ويُوةو . ل. ويُوةو 971971، ص، ص91139113ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د، لبو ب٢٠ُٜٓو٥، جغومبل، ج٨وى١ذ، ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د، لبو ب٢٠ُٜٓو٥، جغومبل، ج٨وى١ذ، 

، ، 91159115، ٗاحؼووود ٜٗوووةوخ، أوج٨وووْ، ، ٗاحؼووود ٜٗوووةوخ، أوج٨وووْ، 11ٗؿ٘ووم ًوووةلوا شوووىؼ ًووة٢ٛٙ أصووو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وووةذ بٓػًبئ٨وود، طٗؿ٘ووم ًوووةلوا شوووىؼ ًووة٢ٛٙ أصووو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وووةذ بٓػًبئ٨وود، ط

 ..951951صص

. . 91119111//1111//9595، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91119111/ذ//ذ/667667ًوىبو ٗؿِ٘وود غٜة٧ووةذ بُٓوو٨ٔ٘ة٨ٛد جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووًٖوىبو ٗؿِ٘وود غٜة٧ووةذ بُٓوو٨ٔ٘ة٨ٛد جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ( ( (9

وود ٓ٘ؿِ٘وود غٜة٧ووةذ  ّٗ وود ٓ٘ؿِ٘وود غٜة٧ووةذ أشووةو إ٨ٓووٞ ُووةٗىبٙ وَوو٢ّ َووؼ٨ما أٟووٖ بٓ٘حووةلن ١بٌٓووىبوبذ ب٠ٓة ّٗ   11//  بُٓوو٨ٔ٘ة٨ٛدبُٓوو٨ٔ٘ة٨ٛدأشووةو إ٨ٓووٞ ُووةٗىبٙ وَوو٢ّ َووؼ٨ما أٟووٖ بٓ٘حووةلن ١بٌٓووىبوبذ ب٠ٓة

 ..3131، ص، ص91159115، ٗاحؼد ٧ةلُةو، ب٨ُٔٓ٘ة٨ٛد، ، ٗاحؼد ٧ةلُةو، ب٨ُٔٓ٘ة٨ٛد، 11جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، طجصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ط

. بٓ٘ىغوغ . بٓ٘ىغوغ 91159115//11//1111، ، 91159115/ذ//ذ/961961ًىبو ٗؿِ٘د غٜة٧وةذ بُٓو٨ٔ٘ة٨ٛد جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د غٜة٧وةذ بُٓو٨ٔ٘ة٨ٛد جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ   (((5

 ..3131بُٓةجي، صبُٓةجي، ص

١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د جولٙ   غى٧٘ود بٓكاون ٗوٚ أغوْ بُِٓوث بٓ٘وةل٥ زؼوّم ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د جولٙ   غى٧٘ود بٓكاون ٗوٚ أغوْ بُِٓوث بٓ٘وةل٥ زؼوّم   (((1

٨ٛوود ٗووٚ ًووة٢ٛٙ ِٗةهؿوود ٨ٛوود ٗووٚ ًووة٢ٛٙ ِٗةهؿوود ( ٗووٚ بٓ٘ووةّلخ بٓطة( ٗووٚ بٓ٘ووةّلخ بٓطة33ٗووٚ ب هؼووةّ بإلوٟةج٨وود بٜٓ٘صوو٢ص ػ٠٨ٔووة هوو٦ بٓوٌووىخ )ٗووٚ ب هؼووةّ بإلوٟةج٨وود بٜٓ٘صوو٢ص ػ٠٨ٔووة هوو٦ بٓوٌووىخ )

. . 91139113/ / 11//9797، زولو٧ف ، زولو٧ف ٨ٟ/91179117اود ػةٗود//٨ٟاود ػةٗود/193193 . بٌٓوىبو وًوٖ  . بٌٓوىبو وًوٖ   91139113( ُٜٓد ( ُٜٓد 1515بإلوٟةت وًٖ )بإلوٟةت وًٖ )

 ..191191، ص، ص91179117ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بٓؼمل ب ١ّّ، بٓ٘احؼد جال، جغمبل، ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بٓؼمل ب ١ّّ، بٓ٘احؼد جال، جغمبل، 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 نن  ((5  بواجبات الوظينة بواجبات الوظينة 
    القرار بمن  السنر لكػوف بغػ  النظػر عػف نػوع الجريمػةالقرار بمن  السنر لكػوف بغػ  النظػر عػف نػوع الجريمػةإلل إلل   إّف الياجةإّف الياجة  ونعتقدونعتقد  

    المػػّلاـ ودػػرار المػػّلاـ ودػػرار   اولنػػا اولنػػا جنيػػة طالمػػا لعػػ ر لننيػػ  أمػػر القػػب  بسػػبب جنيػػة طالمػػا لعػػ ر لننيػػ  أمػػر القػػب  بسػػبب أو أو   إف كانػػت جنايػػةإف كانػػت جنايػػة
عػػف إوػػالؿ جسػػيـ عػػف إوػػالؿ جسػػيـ أو أو   كػػالجرائـ مػػف نػػوع الجػػنس الناشػػئة عػػف إهمػػاؿ جسػػيـ بػػلدا  الوظينػػةكػػالجرائـ مػػف نػػوع الجػػنس الناشػػئة عػػف إهمػػاؿ جسػػيـ بػػلدا  الوظينػػة

( عقوبػات واللػي قػد لكػوف سػببا دػي هػدر ( عقوبػات واللػي قػد لكػوف سػببا دػي هػدر 845845مػاّدة  مػاّدة  بواجبات الوظينة المعاقب عمياا بالبواجبات الوظينة المعاقب عمياا بال
أو أو   كويانػة األمانػةكويانػة األمانػة    وك لؾ بع  الجنس المومة بالشػرؼوك لؾ بع  الجنس المومة بالشػرؼ    واّ ةواّ ةأو أو   عاّمةعاّمة    أمواؿ طائمةأمواؿ طائمة

 نن  االيلياؿااليلياؿ
إف كانػػػػت إف كانػػػػت     إّف الميكمػػػػة المولّ ػػػػةإّف الميكمػػػػة المولّ ػػػػة: : المحكمــــة المختّصــــة بالمحاكمــــةالمحكمــــة المختّصــــة بالمحاكمــــة  –ثانيــــا ثانيــــا   

ياكمػػػة إ ا لبػػػّيف إّف ياكمػػػة إ ا لبػػػّيف إّف لاػػػا إجػػػرا ات لقػػػـو باػػػا قبػػػؿ الملاػػػا إجػػػرا ات لقػػػـو باػػػا قبػػػؿ الم    ميكمػػػة جػػػنسميكمػػػة جػػػنسأو أو   ميكمػػػة جنايػػػاتميكمػػػة جنايػػػات
وهو ما سػنبّين  دػي مػا يػللي وهو ما سػنبّين  دػي مػا يػللي     كما لاا إجرا ات عند  دور اليكـ الغيابيكما لاا إجرا ات عند  دور اليكـ الغيابي    المّلاـ هاربالمّلاـ هارب

 : : بقدر لعّمؽ األمر بمن  السنربقدر لعّمؽ األمر بمن  السنر

قػػد ل ػدر الميكمػة المولّ ػػة قػػد ل ػدر الميكمػة المولّ ػػة : : إجـرااا  المحكمــة المختّصـة قبــل المحاكمـةإجـرااا  المحكمــة المختّصـة قبــل المحاكمـة  –أأ  
أف أف     عقوبلاػا ا عػداـ هػاربعقوبلاػا ا عػداـ هػارب  دي يالة لبّيف بنليجػة اللبميػا إّف المػّلاـ بجريمػةدي يالة لبّيف بنليجػة اللبميػا إّف المػّلاـ بجريمػة    بالمياكمةبالمياكمة

ولكف ولكف       د( أ وؿ مياكمات جاائية  د( أ وؿ مياكمات جاائية  548548كما لنّ  عمل  لؾ الماّدة  كما لنّ  عمل  لؾ الماّدة      لقّرر من  سنر لقّرر من  سنر 
المعاقػػب المعاقػػب   األوػػرااألوػػراال يوجػػد نػػ  يمػػـا الميكمػػة بر ػػدار القػػرار بمنػػ  السػػنر دػػي الجػػرائـ ال يوجػػد نػػ  يمػػـا الميكمػػة بر ػػدار القػػرار بمنػػ  السػػنر دػػي الجػػرائـ 

  إ ػدارإ ػدارإلػل إلػل   ال لمنت الميكمة المولّ ػةال لمنت الميكمة المولّ ػةأو أو   ل لؾ دقد لملنتل لؾ دقد لملنت    عمياا بعقوبة سوا ا عداـعمياا بعقوبة سوا ا عداـ
 القرار بمن  سنر الملاـ الاارب نالقرار بمن  سنر الملاـ الاارب ن

الالامػػة للقييػػد يريػػة الالامػػة للقييػػد يريػػة   االيلياطػػاتااليلياطػػات  الوػػا الوػػا دػػر ا كػػاف المق ػػود برلقػػا  القػػب  هػػو " دػػر ا كػػاف المق ػػود برلقػػا  القػػب  هػػو "   
المقبػػو  عميػػ  ووضػػع  ليػػت ل ػػرؼ الجاػػة الموّولػػة برلقػػا  القػػب  عميػػ  لنلػػرة امنيػػة المقبػػو  عميػػ  ووضػػع  ليػػت ل ػػرؼ الجاػػة الموّولػػة برلقػػا  القػػب  عميػػ  لنلػػرة امنيػػة 

قرار قرار   درف ال  درف ال((5  مف الجاات المولّ ة "مف الجاات المولّ ة "  السلجواب السلجواب مؤّقلة لسلادؼ منع  مف النرار لمايدا مؤّقلة لسلادؼ منع  مف النرار لمايدا 
                                                           

٧ً٘ٓم ٗوٚ بٓسوةصو٨ْ ؾو٢ّ بٓػوىبئٖ بٓ٘كّٔود ج٢بغحوةذ ب٢ٓ ٨وود وبغوغ ل. ًةَوٖ زىُو٦ ػو٢بل غٜوةج٦ا ٧ً٘ٓم ٗوٚ بٓسوةصو٨ْ ؾو٢ّ بٓػوىبئٖ بٓ٘كّٔود ج٢بغحوةذ ب٢ٓ ٨وود وبغوغ ل. ًةَوٖ زىُو٦ ػو٢بل غٜوةج٦ا   (((1

، ج٨وى١ذ، ، ج٨وى١ذ، 11لوبَد ٌٗةوٛود، ٜٗيو٢وبذ بٓؿٔحو٦ بٓؿ٨ً٢ٌود، طلوبَد ٌٗةوٛود، ٜٗيو٢وبذ بٓؿٔحو٦ بٓؿ٨ً٢ٌود، ط  –ٓصود ب٢ٓ ٨و٨د ه٦ بٌٓة٢ٛٙ بٓػٜةئ٦ ٓصود ب٢ٓ ٨و٨د ه٦ بٌٓة٢ٛٙ بٓػٜةئ٦ بب

 ١ٗة جؼمٟة.١ٗة جؼمٟة.  133133، ص، ص91139113ٓحٜةٙ، ٓحٜةٙ، 

، ٗاحؼوود لبو بُٓووالٕ، ، ٗاحؼوود لبو بُٓووالٕ، 11وبغووغ ل. َووة٦ٗ بٜٓصووىب٥١ا لوبَوود هوو٦ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ بٓػًبئ٨وود، ظوبغووغ ل. َووة٦ٗ بٜٓصووىب٥١ا لوبَوود هوو٦ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ بٓػًبئ٨وود، ظ  (((9

بٓؿُو٢ٙا ب٢َ٘ٓو٢ػد بٓؿُو٢ٙا ب٢َ٘ٓو٢ػد   خخىىػحوم بًٟٓوػحوم بًٟٓو. ٧ً٘ٓ١م ٗٚ بٓسوةص٨ْ وبغغ ل. صوةٓؽ . ٧ً٘ٓ١م ٗٚ بٓسوةص٨ْ وبغغ ل. صوةٓؽ 551551، ص، ص17731773جغمبل، جغمبل، 

 ..337337، ص، ص17331733، لبو بٓىبئم بٓؼىج٦، ج٨ى١ذ، ٓحٜةٙ، ، لبو بٓىبئم بٓؼىج٦، ج٨ى١ذ، ٓحٜةٙ، 11بٌٓ ةئ٨د، طبٌٓ ةئ٨د، ط
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بضػرورة الػن  عميػ  دػي بضػرورة الػن  عميػ  دػي   نعتقدنعتقد  وب لؾ   وب لؾ أيضاأيضابمن  السنر يمن  المّلاـ الاارب مف النرار بمن  السنر يمن  المّلاـ الاارب مف النرار 
بغػػ  بغػػ      د ( أ ػػوؿ مياكمػػات جاائيػػة دػػي جػػرائـ الجنايػػات والجػػنس  د ( أ ػػوؿ مياكمػػات جاائيػػة دػػي جػػرائـ الجنايػػات والجػػنس548548 ػػمب المػػاّدة   ػػمب المػػاّدة  

 النظر عف نوع العقوبة نالنظر عف نوع العقوبة ن

  إّف الميػػػاكـإّف الميػػػاكـ: : إجـــرااا  المحكمـــة المختّصـــة عنـــد إصـــدار الحكـــم ال يـــابيإجـــرااا  المحكمـــة المختّصـــة عنـــد إصـــدار الحكـــم ال يـــابي  –ب ب   
ومناػػا ال يضػػّمف اليكػػـ هػػ ا ومناػػا ال يضػػّمف اليكػػـ هػػ ا     عميػػ عميػػ   الميكػػوـالميكػػوـاػػا مػػا يضػػّمف يكماػػا منػػ  سػػنر اػػا مػػا يضػػّمف يكماػػا منػػ  سػػنر الجاائيػػة منالجاائيػػة من

إ  ال ياػػػـ إّف القػػرار بمنػػػ  السػػنر قػػػد  ػػدر مػػػف إ  ال ياػػػـ إّف القػػرار بمنػػػ  السػػنر قػػػد  ػػدر مػػػف     المنػػ  عنػػػد إ ػػدارها لأليكػػػاـ الغيابيػػةالمنػػ  عنػػػد إ ػػدارها لأليكػػػاـ الغيابيػػة
ل ػدر عمػل ل ػدر عمػل اللػي اللػي   مف ميكمة الجنس المولّ ة دي األيكاـ الغيابيةمف ميكمة الجنس المولّ ة دي األيكاـ الغيابيةأو أو   ميكمة الجناياتميكمة الجنايات

ي واقعة نظرلاػا ميكمػة جػنس النااهػة لمػّلاـ أديػف ي واقعة نظرلاػا ميكمػة جػنس النااهػة لمػّلاـ أديػف دندن    المّلاميف الااربيف عف وج  العدالةالمّلاميف الااربيف عف وج  العدالة
درّف الميكمػة المػ كورة بعػد إجػرا  المياكمػة درّف الميكمػة المػ كورة بعػد إجػرا  المياكمػة     ( مف قانوف العقوبات( مف قانوف العقوبات845845بموجب الماّدة  بموجب الماّدة  
للييػدها لقػرار منعػ  مػف السػنر وا  ػدار للييػدها لقػرار منعػ  مػف السػنر وا  ػدار     بعد إ دار اليكـ عمل المػدافبعد إ دار اليكـ عمل المػداف    الغيابية قضتالغيابية قضت

 نن((5  أمر القب  بيق  أمر القب  بيق  

ايابيا بالسجف مدا الييػاة وم ػادرة ايابيا بالسجف مدا الييػاة وم ػادرة   لكف بع  مياكـ الجنايات ل در يكماالكف بع  مياكـ الجنايات ل در يكماا  
( مػػف أمػػر ( مػػف أمػػر 55      99أليكػػاـ المػػاّدة  أليكػػاـ المػػاّدة    اسػػلنادااسػػلنادااألسػػمية المضػػبوطة  ات الل ػػنيؼ الوػػا  األسػػمية المضػػبوطة  ات الل ػػنيؼ الوػػا  

إلػل إلػل   إال إّناا ال لملنتإال إّناا ال لملنت    وا  دار أمر القب  بيق وا  دار أمر القب  بيق   50085008( لسنة ( لسنة 88رقـ  رقـ    االئلالؼاالئلالؼسمطة سمطة 
إ ػػدار األمػػر بمنعػػ  مػػف السػػنر مػػف أجػػؿ لمكػػيف السػػمطات المول ػػة مػػف القػػب  عميػػ  إ ػػدار األمػػر بمنعػػ  مػػف السػػنر مػػف أجػػؿ لمكػػيف السػػمطات المول ػػة مػػف القػػب  عميػػ  

عػػدـ إداللػػ  مػػف العقػػاب  وعنػػد عػػر  األمػػر عمػػل ميكمػػة اللمييػػا درّناػػا لكلنػػي بػػالقرار عػػدـ إداللػػ  مػػف العقػػاب  وعنػػد عػػر  األمػػر عمػػل ميكمػػة اللمييػػا درّناػػا لكلنػػي بػػالقرار و و 
باا لدياا لييف لسميـ الميكوـ عمي  ايابيػا باا لدياا لييف لسميـ الميكوـ عمي  ايابيػا   لاليلناظلاليلناظميكملاا ميكملاا إلل إلل   برعادة أوراؽ الدعوابرعادة أوراؽ الدعوا

 ب( مػػػػف قػػػػانوف أ ػػػػوؿ  ب( مػػػػف قػػػػانوف أ ػػػػوؿ 542542القػػػػب  عميػػػػ  كمػػػػا لػػػػن  عمػػػػل  لػػػػؾ المػػػػاّدة  القػػػػب  عميػػػػ  كمػػػػا لػػػػن  عمػػػػل  لػػػػؾ المػػػػاّدة  أو أو   ننسػػػػ ننسػػػػ 
ن ن ((5  لمميكػـو عميػ  لمميكػـو عميػ    جػوب إ ػدار القػرار بمنػ  السػنرجػوب إ ػدار القػرار بمنػ  السػنرو و إلػل إلػل   المياكمات الجاائية وال لشيرالمياكمات الجاائية وال لشير

ودػػػي واقعػػػة أوػػػرا أ ػػػدرت ميكمػػػة الجنايػػػات المولّ ػػػة يكماػػػا با عػػػداـ ايابيػػػا عمػػػل ودػػػي واقعػػػة أوػػػرا أ ػػػدرت ميكمػػػة الجنايػػػات المولّ ػػػة يكماػػػا با عػػػداـ ايابيػػػا عمػػػل 
  50045004( لسػػنة ( لسػػنة 88( عقوبػػات بداللػػة أمػػر مجمػػس الػػوارا  رقػػـ  ( عقوبػػات بداللػػة أمػػر مجمػػس الػػوارا  رقػػـ  409409المػػّلاـ ودػػؽ المػػاّدة  المػػّلاـ ودػػؽ المػػاّدة  

                                                           

، زولو٧ف ، زولو٧ف 91169116/غًبز//غًبز/911911ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًٖ ًىبو ٗؿِ٘د بَساٜةف جغمبل/ بٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د وًٖ   (((1

 ..173173. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓسةَؼد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، ص. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓسةَؼد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، ص91169116/ / 11//66

ووووؼد بٓػًبئ٨وووود ٕ 111111و ٗؿِ٘وووود بٓس٨٨٘ووووً بدزؿةل٧وووود وًووووٖ و ٗؿِ٘وووود بٓس٨٨٘ووووً بدزؿةل٧وووود وًووووٖ ًووووىبًووووىب  (((9 َّ ووووؼد بٓػًبئ٨وووود ٕ / ب٨٠ٓاوووود ب٢٘ٓ َّ ، زوووولو٧ف ، زوووولو٧ف 91159115/ ب٨٠ٓاوووود ب٢٘ٓ

 ..115115. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بُٓةلَد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، ص. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بُٓةلَد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، ص91159115//33//9999



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ر بمنػػػ  ر بمنػػػ    لكناػػػا لػػػـ ل ػػػدر األمػػػ  لكناػػػا لػػػـ ل ػػػدر األمػػػوا  ػػػدار أمػػػر القػػػب  والليػػػري بيقػػػ  بغيػػػة القػػػب  عميػػػوا  ػػػدار أمػػػر القػػػب  والليػػػري بيقػػػ  بغيػػػة القػػػب  عميػػػ
 لكي لمن  إدالل  ومف لـ القب  عمي ن لكي لمن  إدالل  ومف لـ القب  عمي ن   ((5  سنر سنر 

أف سػػػػػبب  لػػػػػؾ هػػػػػو عػػػػػدـ وجػػػػػود الػػػػػن   ػػػػػراية دػػػػػي قػػػػػانوف أ ػػػػػوؿ أف سػػػػػبب  لػػػػػؾ هػػػػػو عػػػػػدـ وجػػػػػود الػػػػػن   ػػػػػراية دػػػػػي قػػػػػانوف أ ػػػػػوؿ   ونعتقـــــدونعتقـــــد  
( منػػ  عمػػل وجػػوب إ ػػدار أمػػر المنػػ  مػػف السػػنر ( منػػ  عمػػل وجػػوب إ ػػدار أمػػر المنػػ  مػػف السػػنر 541541المياكمػػات الجاائيػػة دػػي المػػاّدة  المياكمػػات الجاائيػػة دػػي المػػاّدة  

لكػي لكػي     وقبػؿ  لػؾ عمػل الػ ي يلبػّيف بنليجػة اللبميػا إّنػ  هػاربوقبػؿ  لػؾ عمػل الػ ي يلبػّيف بنليجػة اللبميػا إّنػ  هػارب    عمل الميكوـ عميػ  ايابيػاعمل الميكوـ عميػ  ايابيػا
 لملنت إلي  الميكمة ولملـا بر دار  نلملنت إلي  الميكمة ولملـا بر دار  ن

بػػؿ إّف بػػؿ إّف     ل ػػدرها ميػػاكـ الجنايػػات ديسػػبل ػػدرها ميػػاكـ الجنايػػات ديسػػباللػػي اللػػي   وال يقل ػػر األمػػر عمػػل األيكػػاـوال يقل ػػر األمػػر عمػػل األيكػػاـ  
اليكػػػـ الغيػػػابي عمػػػل المػػػّلاـ ال لشػػػير دػػػي اليكػػػـ الغيػػػابي عمػػػل المػػػّلاـ ال لشػػػير دػػػي   ااإ ػػػدارهإ ػػػدارهعنػػػد عنػػػد     كػػػ لؾكػػػ لؾ    بعػػػ  ميػػػاكـ الجػػػنسبعػػػ  ميػػػاكـ الجػػػنس

  يكماا من  الميكوـ عمي  مف السنر  دني واقعة أ درت دياػا ميكمػة الجػنس المولّ ػةيكماا من  الميكوـ عمي  مف السنر  دني واقعة أ درت دياػا ميكمػة الجػنس المولّ ػة
  ال ػػػطناعااال ػػػطناعاا( مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات ( مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات 515515بموجػػػب المػػػاّدة  بموجػػػب المػػػاّدة    يكماػػػا ايابيػػػا عمػػػل مجرمػػػةيكماػػػا ايابيػػػا عمػػػل مجرمػػػة

دوف أف لضػػّمف يكماػػا دقػػرة بمنعاػػا مػػف السػػنر  بػػؿ إف دوف أف لضػػّمف يكماػػا دقػػرة بمنعاػػا مػػف السػػنر  بػػؿ إف   واسػػلعمالااواسػػلعمالااوليقػػة دراسػػّية مػػاورة وليقػػة دراسػػّية مػػاورة 
عمػػل عمػػل   االعلػرا االعلػرا الميكمػة المػ كورة لػـ لػػودع المجرمػة اللوقيػؼ عنػدما لقػػّدمت لاػا بطمػب الميكمػة المػ كورة لػـ لػػودع المجرمػة اللوقيػؼ عنػدما لقػػّدمت لاػا بطمػب 

اليكػـ اليكػـ   اكلسػاباكلسػاببػرّد  شػكال عمػل أسػاس لقديمػ  بعػد بػرّد  شػكال عمػل أسػاس لقديمػ  بعػد   نػتنػتواكلواكلاليكـ ال ادر بيقاا ايابيػا اليكـ ال ادر بيقاا ايابيػا 
المولّ ػة ب ػنلاا اللمييايػة قػد نقضػت اليكػـ المولّ ػة ب ػنلاا اللمييايػة قػد نقضػت اليكػـ   سلئناؼسلئناؼالدرجة القطعية إاّل إف ميكمة االالدرجة القطعية إاّل إف ميكمة اال

 نن((5  بعد الطعف ب  لميياا أماماا بعد الطعف ب  لميياا أماماا 

 اـ با دانة واليكـ ايابيا بيق اـ با دانة واليكـ ايابيا بيق إّف "  دور اليكـ عمل الملّ إّف "  دور اليكـ عمل الملّ إلل إلل   ولجدر ا شارةولجدر ا شارة  

                                                           

، زوووولو٧ف ، زوووولو٧ف 91139113بٓػًبئ٨وووود/ بٓػًبئ٨وووود/   بٓ٘دَُوووودبٓ٘دَُوووود/ ب٨٠ٓاوووود / ب٨٠ٓاوووود 11971197ًووووىبو ٗؿِ٘وووود بٓس٨٨٘ووووً بدزؿةل٧وووود وًووووٖ ًووووىبو ٗؿِ٘وووود بٓس٨٨٘ووووً بدزؿةل٧وووود وًووووٖ   (((1

ٌٓةض٦ َٔ٘ةٙ ػح٨م ػحم  بًٓج٨م٥ا بٓ٘كسةو ٗٚ ًىبوبذ ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ ٌٓةض٦ َٔ٘ةٙ ػح٨م ػحم  بًٓج٨م٥ا بٓ٘كسةو ٗٚ ًىبوبذ ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ . أشةو إ٨ٓٞ ب. أشةو إ٨ٓٞ ب91169116//66//9797

 ..1111، ص، ص91179117، ِٗسحد بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ ةز، جغمبل، ، ِٗسحد بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ ةز، جغمبل، 11، ط، ط1111ظظبٌُٖٓ بٓػٜةئ٦، بٌُٖٓ بٓػٜةئ٦،   –بدزؿةل٧د بدزؿةل٧د 

١زاح٨ٌة ٓوهَٓ ً ور ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ بِٓوىـ جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود جلّٛوٞ   ػٔو٤ بٓ٘ؿِ٘ود ػٜوم ١زاح٨ٌة ٓوهَٓ ً ور ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ بِٓوىـ جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود جلّٛوٞ   ػٔو٤ بٓ٘ؿِ٘ود ػٜوم   (((9

ػٔوو٤ بٓؿِووٖ بٓغ٨ووةج٦ أٙ زٌووّىو ز٨ً٢و٠ووة ١زؼوو٨ّٚ ٢ٗػوومب ٜٓٔظووى هوو٦ ػٔوو٤ بٓؿِووٖ بٓغ٨ووةج٦ أٙ زٌووّىو ز٨ً٢و٠ووة ١زؼوو٨ّٚ ٢ٗػوومب ٜٓٔظووى هوو٦   بضوو٠ةبضوو٠ةبػسىبػسىزٌووم٧ٖ بٓ٘ؿِوو٢ٕ ػ٠٨ٔووة زٌووم٧ٖ بٓ٘ؿِوو٢ٕ ػ٠٨ٔووة 

  بدػسوىب بدػسوىب ١زحّٔغ ن٥١ بٓؼالًد، ١إنب ٗة زؿٌٌّر جؼم زم٠ٌ٨ًة  ١وبى بٓمػ٣٢ أٙ زٌّىو وّل ١زحّٔغ ن٥١ بٓؼالًد، ١إنب ٗة زؿٌٌّر جؼم زم٠ٌ٨ًة  ١وبى بٓمػ٣٢ أٙ زٌّىو وّل   بػسىبض٠ةبػسىبض٠ة

، ١جكوالف نٓوَ زٌوّىو ًح٢ٓوٞ ١زٜظوى ، ١جكوالف نٓوَ زٌوّىو ًح٢ٓوٞ ١زٜظوى ٓالػسوىب ٓالػسوىب ٌّٗمٕ جؼوم بٓ٘وّمخ بٌٓة٨ٛ٢ٛود ٌّٗمٕ جؼوم بٓ٘وّمخ بٌٓة٨ٛ٢ٛود   بدػسىب بدػسىب شِال إنب ُةٙ شِال إنب ُةٙ 

ٓ٘ووة زووّٜص ػ٨ٔووٞ ٓ٘ووة زووّٜص ػ٨ٔووٞ   بَووسٜةلببَووسٜةلبإٓغووةزٝ إٓغووةزٝ أ١ أ١   زؼم٧ٔووٞزؼم٧ٔووٞأ١ أ١   ١زصوومو ؾ٠ِ٘ووة جسل٨٧ووم بٓؿِووٖ بٓغ٨ووةج١٦زصوومو ؾ٠ِ٘ووة جسل٨٧ووم بٓؿِووٖ بٓغ٨ووةج٦بٓوومػ٣٢ ٗػووّملب بٓوومػ٣٢ ٗػووّملب 

( ٗووووٚ ًووووة٢ٛٙ أصوووو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووووةذ بٓػًبئ٨وووود  . وًووووٖ بٌٓووووىبو ( ٗووووٚ ًووووة٢ٛٙ أصوووو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووووةذ بٓػًبئ٨وووود  . وًووووٖ بٌٓووووىبو 913913( ١ )( ١ )911911( ١ )( ١ )915915بٓ٘وووو٢بل )بٓ٘وووو٢بل )

. ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓسةَووؼد، بٓؼوومل ب ١ّّ، . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓسةَووؼد، بٓؼوومل ب ١ّّ، 91169116//33//1111، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91169116/غووٜؽ//غووٜؽ/917917

 ..919919ٗىغغ َةجي، صٗىغغ َةجي، ص
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ّنمػا يػلـ     ميكمػة اللمييػاميكمػة اللمييػاإلػل إلػل   يػاا وال لرسػؿ ا ضػبارةيػاا وال لرسػؿ ا ضػبارةال يطعف با ا اليكـ لميال يطعف با ا اليكـ لمي ّنمػا يػلـ وا    االيلنػاظااليلنػاظوا 
    ((5  جرا  مياكملػ  مجػّددا "جرا  مياكملػ  مجػّددا "لسميـ ننس   لسميـ ننس   أو أو   باا لدا الميكمة لييف القب  عمل الملاـباا لدا الميكمة لييف القب  عمل الملاـ

إّف إّف   نعتقـدنعتقـدوبػ لؾ وبػ لؾ   قانوف أ وؿ المياكمػات الجاائيػة قانوف أ وؿ المياكمػات الجاائيػة    أ( مف أ( مف549549أليكاـ الماّدة  أليكاـ الماّدة    اسلنادااسلنادا
ايابيػا مطمػوب إ ػدار  مػف أجػؿ لضػييؽ الونػاؽ ايابيػا مطمػوب إ ػدار  مػف أجػؿ لضػييؽ الونػاؽ   القرار بمن  السنر عمل الميكػوـ عميػ القرار بمن  السنر عمل الميكػوـ عميػ 

 عمي  ليمم  عمل لسميـ ننس  نعمي  ليمم  عمل لسميـ ننس  ن

دػػرّف دػػرّف   ((5  أّنػػ  دػػي يالػػة عػػّد اليكػػـ الغيػػابي بمنالػػة اليكػػـ الوجػػاهيأّنػػ  دػػي يالػػة عػػّد اليكػػـ الغيػػابي بمنالػػة اليكػػـ الوجػػاهي  أيضػػاأيضػػاوياليػػظ وياليػػظ   
( مناا لػاـو إ ػدار الميكمػة الجاائيػة ( مناا لػاـو إ ػدار الميكمػة الجاائيػة 55( أ وؿ جاائية أوجبت دي النقرة  ( أ وؿ جاائية أوجبت دي النقرة  543543المادة  المادة  

( مػػف المػػاّدة ( مػػف المػػاّدة 44لػػ كر منػػ  السػػنر  أّمػا النقػػرة  لػػ كر منػػ  السػػنر  أّمػا النقػػرة    دوف أفدوف أف    أمػرا بػػالقب  عمػػل الميكػػـو عميػ أمػرا بػػالقب  عمػػل الميكػػـو عميػ 
المؤقػػت مػػا داـ هاربػػا المؤقػػت مػػا داـ هاربػػا أو أو   السػػجف المؤبػػدالسػػجف المؤبػػدأو أو   دقػػد منعػػت الميكػػـو عميػػ  با عػػداـدقػػد منعػػت الميكػػـو عميػػ  با عػػداـ  المػػ كورةالمػػ كورة

دارلاػا ودػؽ قواعػد  دارلاػا ودػؽ قواعػد مف إدارة أموال  والل رؼ دياا ولاوـ وضػ  الميكمػة اليجػا عمياػا وا  مف إدارة أموال  والل رؼ دياا ولاوـ وضػ  الميكمػة اليجػا عمياػا وا 
    سػػبؽ وضػػ  اليجػػا عمياػػاسػػبؽ وضػػ  اليجػػا عمياػػاإدارة األمػػواؿ الميجػػواة بمقلضػػل أيكػػاـ هػػ ا القػػانوف إف لػػـ يإدارة األمػػواؿ الميجػػواة بمقلضػػل أيكػػاـ هػػ ا القػػانوف إف لػػـ ي

يلعاػػد بػػ  بػػاطال يلعاػػد بػػ  بػػاطال   أو اللػػااـأو اللػػااـ  كػػؿ ل ػػّرؼكػػؿ ل ػػّرؼ  واعلبػػارواعلبػػار  باسػػم باسػػم وكػػ لؾ منعػػ  مػػف ردػػ  أّيػػة دعػػوا وكػػ لؾ منعػػ  مػػف ردػػ  أّيػػة دعػػوا 
ن وياليظ إف الماّدة المػ كورة لػـ لػنّ  عمػل وجػوب منػ  سػنر الميكػوـ ن وياليظ إف الماّدة المػ كورة لػـ لػنّ  عمػل وجػوب منػ  سػنر الميكػوـ   ((8  النانوفالنانوفبيكـ بيكـ 

إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر مػػػف أجػػػؿ إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر مػػػف أجػػػؿ إلػػػل إلػػػل   عميػػػ  ايابيػػػا ولكػػػف الميػػػاكـ الجاائيػػػة لػػػ هبعميػػػ  ايابيػػػا ولكػػػف الميػػػاكـ الجاائيػػػة لػػػ هب
لونػػػاؽ عمػػػل الميكػػػوـ عميػػػ  ايابيػػػا مػػػف أجػػػؿ لمكػػػيف السػػػمطات المولّ ػػػة مػػػف لونػػػاؽ عمػػػل الميكػػػوـ عميػػػ  ايابيػػػا مػػػف أجػػػؿ لمكػػػيف السػػػمطات المولّ ػػػة مػػػف لضػػػييؽ الضػػػييؽ ا

 الجاات المولّ ة للنني الجاات المولّ ة للنني إلل إلل   القب  عمي  وعدـ لمكين  مف الارب نويجري ا شعارالقب  عمي  وعدـ لمكين  مف الارب نويجري ا شعار

                                                           

. ٗػّٔووود . ٗػّٔووود 91179117//66//9797، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91179117/ب٨٠ٓووولخ بٓؼةٗوود//ب٨٠ٓووولخ بٓؼةٗوود/117117ىبو ٗؿِ٘ووود بٓس٨٨٘وووً بدزؿةل٧وود وًوووٖ ىبو ٗؿِ٘ووود بٓس٨٨٘وووً بدزؿةل٧وود وًوووٖ ًووًوو( ( (1

 ..  177177بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓطة٨ٛد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، صبٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓطة٨ٛد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي، ص

٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ ؾ٢ّ ب٩ضةو بٓ٘سىزّحد ػ٤ٔ ػّم بٓؿِٖ بٓغ٨وةج٦ جًٜ٘ٓود بٓؿِوٖ ب٢ٓغوة٦ٟ وبغوغ ل. ٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ ؾ٢ّ ب٩ضةو بٓ٘سىزّحد ػ٤ٔ ػّم بٓؿِٖ بٓغ٨وةج٦ جًٜ٘ٓود بٓؿِوٖ ب٢ٓغوة٦ٟ وبغوغ ل.   (((9

ا شووىؼ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ بٓػًبئ٨وود، لبو بٓؿةٗووم ٜٓٔيووى ١بٓس٢ي٧ووغ، ا شووىؼ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ بٓػًبئ٨وود، لبو بٓؿةٗووم ٜٓٔيووى ١بٓس٢ي٧ووغ، جووىبز ٜٗووهو ػحوومبٓٔا٨نجووىبز ٜٗووهو ػحوومبٓٔا٨ن

ةٙ، 11طط ّ٘ ةٙ، ، ب ولٙ، ػ ّ٘  ..917917، ص، ص91179117، ب ولٙ، ػ

بٓؿِووٖ بٓؿِووٖ   بػسحووةوبػسحووةو( ٗووٚ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ بٓػًبئ٨وود ػٔوو٤ إّٛووٞ   ٧ُووسسحغ ( ٗووٚ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ووةذ بٓػًبئ٨وود ػٔوو٤ إّٛووٞ   ٧ُووسسحغ   913913( ّٛصوور بٓ٘ووةلخ ) ( ّٛصوور بٓ٘ووةلخ ) (5

أ١ أ١   جةُٓوػٚ بٓ٘دجومجةُٓوػٚ بٓ٘دجوم  أ١أ١  ٜٗوغ بٓ٘ؿِو٢ٕ ػ٨ٔوٞ جةإلػومبٕٜٗوغ بٓ٘ؿِو٢ٕ ػ٨ٔوٞ جةإلػومبٕ  –  11... ... اابٓغ٨ةج٦ جًٜ٘ٓد بٓؿِٖ ب٢ٓغة٦ٟ ٗة ٧ولز٦بٓغ٨ةج٦ جًٜ٘ٓد بٓؿِٖ ب٢ٓغة٦ٟ ٗة ٧ولز٦

بٓ٘دًر ٗة لبٕ ٟةوجة ٗٚ إلبوخ أ٢ٗبٓٞ ١بٓسصىف ه٠٨ة ١ًٓ١ٕ ١ضغ بٓ٘ؿِ٘د بٓؿػً ػ٠٨ٔة ١إلبوز٠وة بٓ٘دًر ٗة لبٕ ٟةوجة ٗٚ إلبوخ أ٢ٗبٓٞ ١بٓسصىف ه٠٨ة ١ًٓ١ٕ ١ضغ بٓ٘ؿِ٘د بٓؿػً ػ٠٨ٔة ١إلبوز٠وة 

١هي ٢ًبػم إلبوخ ب ٢ٗبّ بٓ٘ؿػ٢يخ جٌ٘س ٤ أؾِةٕ ٟهب بٌٓوة٢ٛٙ إٙ ٓوٖ ٧ُوحي ١ضوغ بٓؿػوً ػ٠٨ٔوة ١هي ٢ًبػم إلبوخ ب ٢ٗبّ بٓ٘ؿػ٢يخ جٌ٘س ٤ أؾِةٕ ٟهب بٌٓوة٢ٛٙ إٙ ٓوٖ ٧ُوحي ١ضوغ بٓؿػوً ػ٠٨ٔوة 

جووٞ جووةطال جؿِووٖ جووٞ جووةطال جؿِووٖ ٧سؼ٠ووم ٧سؼ٠ووم   أ١ بٓسووًبٕأ١ بٓسووًبٕ  ُووْ زصووىفُووْ زصووىف  ١بػسحووةو١بػسحووةو  جةَوو٘ٞجةَوو١ُٞ٘ووهَٓ ٜٗؼووٞ ٗووٚ وهووغ أ٧وود لػوو٣٢ ١ُووهَٓ ٜٗؼووٞ ٗووٚ وهووغ أ٧وود لػوو٣٢ 

  . .٢ٛٙ٢ٛٙبٌٓةبٌٓة
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 نن((5   لؾ ودقا لمقانوف  لؾ ودقا لمقانوف 
( أ ػػػوؿ جاائيػػػة ( أ ػػػوؿ جاائيػػػة 543543إّف الػػػن   ػػػراية عمػػػل لضػػػميف دقػػػرات المػػػاّدة  إّف الػػػن   ػػػراية عمػػػل لضػػػميف دقػػػرات المػػػاّدة    ونعتقـــدونعتقـــد  

ا مػػف قبػػؿ الميػػاكـ وأكلػػر ردعػػا ا مػػف قبػػؿ الميػػاكـ وأكلػػر ردعػػا اللاامػػاللاامػػيجعمػػ  أكلػػر يجعمػػ  أكلػػر   عبػػارة   منػػ  السػػنر لمميكػػـو عميػػ  (عبػػارة   منػػ  السػػنر لمميكػػـو عميػػ  (
 لمميكـو عمي نلمميكـو عمي ن

اني
 
 املبحث الث

فر
 
 آثار إصدار القرار مبنع الس

للملػؿ دػي مػا ينػرا  هػ ا للملػؿ دػي مػا ينػرا  هػ ا اللػي اللػي   ينل  عف القرار ال ادر بمن  السػنر بعػ  اآللػارينل  عف القرار ال ادر بمن  السػنر بعػ  اآللػار  
مّمػا ينشػل عػف  لػؾ مػف مّمػا ينشػل عػف  لػؾ مػف     القرار مف مشاكؿ و لؾ ب دور  مف جاات ليست موّولة ب لؾالقرار مف مشاكؿ و لؾ ب دور  مف جاات ليست موّولة ب لؾ

وهػو مػا سػنبّين  دػي وهػو مػا سػنبّين  دػي     يميؽ بالممنوع مف السنر يوجب رد  القرار بمن  السنر عن يميؽ بالممنوع مف السنر يوجب رد  القرار بمن  السنر عن   ّضّررّضّرر
 المطمبيف اللالييف :المطمبيف اللالييف :

ل
 
 املطلب األو

فر
 
ادر مبنع الس

 
 مشاكل القرار الص

إّف القرار بمن  الّسنر قػد يليػر بعػ  المشػاكؿ القانونيػة واّ ػة عنػد  ػدور  مػف إّف القرار بمن  الّسنر قػد يليػر بعػ  المشػاكؿ القانونيػة واّ ػة عنػد  ػدور  مػف   
وما قد ينشل مف ّضرر نليجة وما قد ينشل مف ّضرر نليجة     أسباب أسباب   نليجة عدـ لودرنليجة عدـ لودرأو أو     جاة ليست مولّ ة بر دار جاة ليست مولّ ة بر دار 
 وهو ما سنبّين  دي النرعيف اللالييف :وهو ما سنبّين  دي النرعيف اللالييف :    أسباب درض أسباب درض   انلاا انلاا عدـ رد  قيد من  السنر بعد عدـ رد  قيد من  السنر بعد 

 صدور القرار بمنع الّسفر من جهة ليس  مختّصة بإصدار صدور القرار بمنع الّسفر من جهة ليس  مختّصة بإصدار : : الفرع األّولالفرع األّول

ونليجػػة عػػدـ معردلاػػا ونليجػػة عػػدـ معردلاػػا     قػػد لقػػوـ جاػػات أوػػرا سػػوا الجاػػات القضػػائية المولّ ػػةقػػد لقػػوـ جاػػات أوػػرا سػػوا الجاػػات القضػػائية المولّ ػػة  
ومف ومف     بر دار القرار بمن  السنر لشو  مابر دار القرار بمن  السنر لشو  ما    الاا ووطورة ما للو   مف قراراتالاا ووطورة ما للو   مف قراراتب الييب اليي

 : : ه   السمطاته   السمطات

                                                           

. أشةو . أشةو   91199119ٕ ٕ   1919//9393، زلو٧ف ، زلو٧ف 91199119/ ب٨٠ٓاد بٓؼةٗد / / ب٨٠ٓاد بٓؼةٗد /   559559ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د وًٖ ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د وًٖ   (((1

ود هو٦  ّٗ وؼد ١ب٨٠ٓاود بٓؼة َّ ود هو٦ إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ َٔ٘ةٙ ػح٨م ػحم  بًٓج٨م٥ا بٓ٘حةلن هو٦ ًوىبوبذ ب٨٠ٓاود ب٢٘ٓ ّٗ وؼد ١ب٨٠ٓاود بٓؼة َّ إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ َٔ٘ةٙ ػح٨م ػحم  بًٓج٨م٥ا بٓ٘حةلن هو٦ ًوىبوبذ ب٨٠ٓاود ب٢٘ٓ

 ..3333، ص، ص91119111ةز، جغمبل، ةز، جغمبل، ، ِٗسحد بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ ، ِٗسحد بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ 99ظظٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د، ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د، 
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إّف إّف : : الســـمطة التشـــريعية بإصـــدار القـــرار بمنـــع الّســـفرالســـمطة التشـــريعية بإصـــدار القـــرار بمنـــع الّســـفر  اختصـــا اختصـــا عـــدم عـــدم   –أّوال أّوال   
كمػا لػنّ  عمػل كمػا لػنّ  عمػل ليػاد  ليػاد  ية للكّوف مف مجمس النّواب ومجمػس االية للكّوف مف مجمس النّواب ومجمػس االليادليادالسمطة اللشريعية االالسمطة اللشريعية اال

  ليػادليػادوب لؾ درّف " مجمس االوب لؾ درّف " مجمس اال    50025002جماورية العراؽ لعاـ جماورية العراؽ لعاـ ( مف دسلور ( مف دسلور 4343 لؾ الماّدة   لؾ الماّدة  
للكػػػّوف مػػػف جنػػػػاييف همػػػا مجمػػػس النػػػػّواب للكػػػّوف مػػػف جنػػػػاييف همػػػا مجمػػػس النػػػػّواب اللػػػػي اللػػػػي   هػػػو الجنػػػاح اآلوػػػػر لمسػػػمطة اللشػػػريعيةهػػػو الجنػػػاح اآلوػػػػر لمسػػػمطة اللشػػػريعية

ال ي كاف يجب أف لنّظـ أيكام  دي  مب الدسلور كما نّظمػت أيكػاـ ال ي كاف يجب أف لنّظـ أيكام  دي  مب الدسلور كما نّظمػت أيكػاـ   ليادليادومجمس االومجمس اال
 نن  ((5  مجمس النّواب " مجمس النّواب " 

ة المولّ ػة بر ػدار القػػرار بمنػ  السػػنر  ة المولّ ػة بر ػدار القػػرار بمنػ  السػػنر  ولّمػا كانػت الّسػػمطة القضػائّية هػي الجاػػولّمػا كانػت الّسػػمطة القضػائّية هػي الجاػػ  
إ ػدار ملػؿ هػ ا القػرار  إ ػدار ملػؿ هػ ا القػرار      الملمّلمػة بمجمػس الّنػوابالملمّلمػة بمجمػس الّنػواب    عمي  يلعػّ ر عمػل السػمطة اللشػريعّيةعمي  يلعػّ ر عمػل السػمطة اللشػريعّية

الجاة القضائّية المولّ ة   دار القرار الجاة القضائّية المولّ ة   دار القرار إلل إلل   المجو المجو     إف شا ت  لؾإف شا ت  لؾ    بؿ يلوّجب عمياابؿ يلوّجب عمياا
لشػريعّية القػرار بمنػ  سػنر لشػريعّية القػرار بمنػ  سػنر السػمطة الالسػمطة ال  أ ػدرتأ ػدرتوا  ا وا  ا     بمن  الّسنر بعد إقامة الدعوا أماماػابمن  الّسنر بعد إقامة الدعوا أماماػا

دػرف دػرف     كما لػو كػاف قػد اار هػ ا العضػو دوف موادقػة المجمػس بمػد مػاكما لػو كػاف قػد اار هػ ا العضػو دوف موادقػة المجمػس بمػد مػا    ملالملال    أيد أعضائااأيد أعضائاا
ولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت     ((5  يػػة العميػػايػػة العميػػاليادليادم ػػير هػػ ا القػػرار يكػػوف الػػنق  مػػف الميكمػػة االم ػػير هػػ ا القػػرار يكػػوف الػػنق  مػػف الميكمػػة اال

أقػّر أقػّر الميكمة الم كورة دي واقعة اار دياػا أيػد أعضػا  مجمػس الّنػواب " إسػرائيؿ " بلّنػ  " الميكمة الم كورة دي واقعة اار دياػا أيػد أعضػا  مجمػس الّنػواب " إسػرائيؿ " بلّنػ  " 
وال يجػوا لقييػد وال يجػوا لقييػد     شرطشرطأو أو   وارج  دوف قيدوارج  دوف قيدأو أو   الّدسلور اليرّية لمّسنر واللنّقؿ داوؿ العراؽالّدسلور اليرّية لمّسنر واللنّقؿ داوؿ العراؽ

داػو داػو     كما إّف المّدعي سادر ب نل  الّشو ّية ووالؿ عطمػة مجمػس الّنػوابكما إّف المّدعي سادر ب نل  الّشو ّية ووالؿ عطمػة مجمػس الّنػواب    ه   اليرّيةه   اليرّية
كما أّن  ليس لمجمس النواب أف يردػ  الي ػانة عػف كما أّن  ليس لمجمس النواب أف يردػ  الي ػانة عػف     اير ممـا أف يشعر المجمس بسنر اير ممـا أف يشعر المجمس بسنر 

دقياـ المجمس دقياـ المجمس     ويمنع  مف السنر إاّل بنا  عمل طمب مف السمطة القضائّيةويمنع  مف السنر إاّل بنا  عمل طمب مف السمطة القضائّيةأيد أعضائ  أيد أعضائ  
بردػػػ  الي ػػػانة عػػػف المػػػّدعي ومنعػػػ  مػػػف الّسػػػنر ومػػػف يضػػػور جمسػػػات المجمػػػس إجػػػرا  بردػػػ  الي ػػػانة عػػػف المػػػّدعي ومنعػػػ  مػػػف الّسػػػنر ومػػػف يضػػػور جمسػػػات المجمػػػس إجػػػرا  

( منػ  ( منػ  4444الػ ي نػّ  دػي المػاّدة  الػ ي نػّ  دػي المػاّدة    50025002  ال ادر عاـ   ال ادر عاـ ((8  يلعار  م  أيكاـ الّدسلور "يلعار  م  أيكاـ الّدسلور "
 كف داوؿ العراؽ ووارج  " نكف داوؿ العراؽ ووارج  " نعمل إّف " لمعراقي يرّية اللنّقؿ والّسنر والسعمل إّف " لمعراقي يرّية اللنّقؿ والّسنر والس

                                                           

. ٗػٔوود بٓسيووى٧غ . ٗػٔوود بٓسيووى٧غ 91199119//1111//11، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91199119/بزؿةل٧وود//بزؿةل٧وود/7979ًووىبو بٓ٘ؿِ٘وود بدزؿةل٧وود بٓؼ٨ٔووة وًووٖ ًووىبو بٓ٘ؿِ٘وود بدزؿةل٧وود بٓؼ٨ٔووة وًووٖ   (((1

 ..١913913بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل ب ١ّ، ٗىغغ َةجي، ص١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل ب ١ّ، ٗىغغ َةجي، ص

 ..91139113( ُٜٓد ( ُٜٓد 5151أٛيلذ بٓ٘ؿِ٘د بدزؿةل٧د بٓؼ٨ٔة ه٦ بٓؼىبى ج٢٘غث ب ٗى وًٖ )أٛيلذ بٓ٘ؿِ٘د بدزؿةل٧د بٓؼ٨ٔة ه٦ بٓؼىبى ج٢٘غث ب ٗى وًٖ )  (((9

. ٗػّٔود بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بٓؼومل بٓطةٓوص، . ٗػّٔود بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بٓؼومل بٓطةٓوص، 91139113/ / 1111//9191، زولو٧ف ، زولو٧ف 91139113بزؿةل٧ّد/بزؿةل٧ّد///5151وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((5

 ..7373، ص، ص91179117ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بّٜٓيى، جغمبل، ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بّٜٓيى، جغمبل، 
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يّلضس مّما لقّدـ إّف السمطة اللشريعية اير مولّ ة بر دار القرار بمنػ  السػنر  يّلضس مّما لقّدـ إّف السمطة اللشريعية اير مولّ ة بر دار القرار بمنػ  السػنر    
سػػػػوا  لػػػػؾ مػػػػف سػػػػوا  لػػػػؾ مػػػػف أو أو   وا  ا مػػػػا أ ػػػػدرت هػػػػ   السػػػػمطة قرارهػػػػا بمنػػػػ  سػػػػنر أيػػػػد أعضػػػػائااوا  ا مػػػػا أ ػػػػدرت هػػػػ   السػػػػمطة قرارهػػػػا بمنػػػػ  سػػػػنر أيػػػػد أعضػػػػائاا

الميػػاكـ الميػػاكـ أو أو   الميػػاكـ الجاائيػػةالميػػاكـ الجاائيػػة    السػػمطة القضػػائية المولّ ػػةالسػػمطة القضػػائية المولّ ػػةإلػػل إلػػل   األشػػوا  دوف المجػػو األشػػوا  دوف المجػػو 
يػة العميػا بعػد الطعػف يػة العميػا بعػد الطعػف ليادليادرف قرارها يكػوف عرضػة لمػنق  مػف قبػؿ الميكمػة االرف قرارها يكػوف عرضػة لمػنق  مػف قبػؿ الميكمػة االدد    المدنيةالمدنية

ألف يػػػؽ المػػػواطف دػػػي اللنقػػػؿ والسػػػنر مكنػػػوؿ بموجػػػب الدسػػػلور وال يجػػػوا ألف يػػػؽ المػػػواطف دػػػي اللنقػػػؿ والسػػػنر مكنػػػوؿ بموجػػػب الدسػػػلور وال يجػػػوا     بػػػ  أماماػػػابػػػ  أماماػػػا
 نن((5  يرمان  مف ه ا اليؽيرمان  مف ه ا اليؽ

للكػّوف للكػّوف : : السـمطة التنفي يـة بإصـدار القـرار بمنـع الّسـفرالسـمطة التنفي يـة بإصـدار القـرار بمنـع الّسـفر  اختصـا اختصـا عـدم عـدم   –ثانيا ثانيا   
مػػف رئػيس الجماوريػة ومجمػػس الػوارا  ولمػارس  ػػالييالاا مػػف رئػيس الجماوريػة ومجمػػس الػوارا  ولمػارس  ػػالييالاا     يػةيػةادادليليالسػمطة اللنني يػة االالسػمطة اللنني يػة اال

( مػػف دسػػلور جماوريػػة العػػراؽ ( مػػف دسػػلور جماوريػػة العػػراؽ 9999كمػػا لػػنّ  عمػػل  لػػؾ المػػاّدة  كمػػا لػػنّ  عمػػل  لػػؾ المػػاّدة      ودقػػا لمدسػػلور والقػػانوفودقػػا لمدسػػلور والقػػانوف
 ن ن 50025002لعاـ لعاـ 

ولّمػا كانػت الّسػػمطة القضػائّية هػي الجاػػة المولّ ػة بر ػدار القػػرار بمنػ  السػػنر  ولّمػا كانػت الّسػػمطة القضػائّية هػي الجاػػة المولّ ػة بر ػدار القػػرار بمنػ  السػػنر    
ر ملؿ ه ا القرار  ل لؾ ال يجوا لمػواير إ ػدار ر ملؿ ه ا القرار  ل لؾ ال يجوا لمػواير إ ػدار عمي  يلعّ ر عمل السمطة اللنني ّية إ داعمي  يلعّ ر عمل السمطة اللنني ّية إ دا

مامػػا كانػػت مامػػا كانػػت     منػػ  سػػنر أي شػػو  مػػف األشػػوا منػػ  سػػنر أي شػػو  مػػف األشػػوا أو أو     القػػرار بمنػػ  سػػنر أيػػد موظنيػػ القػػرار بمنػػ  سػػنر أيػػد موظنيػػ 
الجاػػػات القضػػػائية الجاػػػات القضػػػائية إلػػػل إلػػػل   ويلوّجػػػب عمػػػل الػػػواير دػػػي ملػػػؿ هػػػ   األيػػػواؿ المجػػػو ويلوّجػػػب عمػػػل الػػػواير دػػػي ملػػػؿ هػػػ   األيػػػواؿ المجػػػو     األسػػػباباألسػػػباب

                                                           

ّٙ   ػ٢ٌجود ؾىٗوةٙ بٓ٘و٢بطٚ ٗوٚ بٓؿصو٢ّ ػٔو٤ ( ( (1 ّٙ   ػ٢ٌجود ؾىٗوةٙ بٓ٘و٢بطٚ ٗوٚ بٓؿصو٢ّ ػٔو٤ ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر بٓ٘ؿِ٘ود بدزؿةل٧ود بٓؼ٨ٔوة جول ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر بٓ٘ؿِ٘ود بدزؿةل٧ود بٓؼ٨ٔوة جول

٘ةد ٜٗٞ ٧سؼةو  ٗغ بٓؿي بٓمَوس٢و٥ هو٦ ؾى٧ّود بٓسٌّٜوْ ٘ةد ٜٗٞ ٧سؼةو  ٗغ بٓؿي بٓمَوس٢و٥ هو٦ ؾى٧ّود بٓسٌّٜوْ غ٢بي َوى غم٧م ػٜمٗة ٧وٌم غ٢بي َوىٝ إٟغ٢بي َوى غم٧م ػٜمٗة ٧وٌم غ٢بي َوىٝ إٟ

ُّوى   . وًٖ بٌٓىبو  ُّوى   . وًٖ بٌٓىبو ١بٓ . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد 91119111//66//9999، زلو٧ف ، زلو٧ف 91119111/ بزؿةل٧د/ / بزؿةل٧د/ ١6363بٓ

، ، 91119111بُٓةلَد، بٓؼملبٙ بٓطةٓص ١بٓىبجغ، ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، بُٓةلَد، بٓؼملبٙ بٓطةٓص ١بٓىبجغ، ٗاةجغ شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، 

ّٙ هٌووإٓوو٤ إٓوو٤   . ١زػوومو بإلشووةوخ. ١زػوومو بإلشووةوخ171171صص ّٙ هٌووإ مبٙ غوو٢بي بُٓوووى ُٓووحث قووةوظ ػووٚ إوبلخ بٓيووكص د ٧ِوو٢ٙ مبٙ غوو٢بي بُٓوووى ُٓووحث قووةوظ ػووٚ إوبلخ بٓيووكص د ٧ِوو٢ٙ إ

ٗمػةخ ٓٔؼٌةت، ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بَوساٜةف جغومبل / بٓىصوةهد بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود ٗمػةخ ٓٔؼٌةت، ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بَوساٜةف جغومبل / بٓىصوةهد بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ود 

جلّٛوٞ   زٔغوو٤ بٓس٠ّ٘ود ب٢ّ٘ٓغ٠وود ٓٔ٘وس٠ّٖ ٓؼوومٕ ُوة٧ود ب لّٓوود ضوّمٝ إنب ُووةٙ زٔون غوو٢بي َووىٝ ًووم ؾصووْ جلّٛوٞ   زٔغوو٤ بٓس٠ّ٘ود ب٢ّ٘ٓغ٠وود ٓٔ٘وس٠ّٖ ٓؼوومٕ ُوة٧ود ب لّٓوود ضوّمٝ إنب ُووةٙ زٔون غوو٢بي َووىٝ ًووم ؾصووْ 

. ٗػّٔود . ٗػّٔود 91199119//1111//99، زولو٧ف ، زولو٧ف 91199119/غوًبز//غوًبز/  579579وًوٖ بٌٓوىبو وًوٖ بٌٓوىبو   قةوظ إوبلزوٞ ١ل١ٙ إٟ٘وةّ ٜٗوٞ  .قةوظ إوبلزوٞ ١ل١ٙ إٟ٘وةّ ٜٗوٞ  .

بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓود ٓٔصوؿةهد ١بٜٓيوى، جغومبل، بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، شىُد ٗػ٢٘ػد بٓؼمبٓود ٓٔصوؿةهد ١بٜٓيوى، جغومبل، 

ُّوى  ١ّّ ّٗىخ د ٧ؼّم غى٧٘د ٧ؼةًث ػ٠٨ٔوة ج٢٘غوث ًوة٢ٛٙ 915915، ص، ص91159115 ّٙ هٌمبٙ غ٢بي بٓ ُّوى  ١ّّ ّٗىخ د ٧ؼّم غى٧٘د ٧ؼةًث ػ٠٨ٔوة ج٢٘غوث ًوة٢ٛٙ . ُ٘ة إ ّٙ هٌمبٙ غ٢بي بٓ . ُ٘ة إ

وووى وًووٖ ) ُّ وووى وًووٖ )غوو٢بيبذ بٓ ُّ (، (، 15311531، بٜٓ٘يوو٢و هوو٦ غى٧وومخ ب٢ًٓووةئغ بٓؼىب٨ًوود، بٓؼوومل )، بٜٓ٘يوو٢و هوو٦ غى٧وومخ ب٢ًٓووةئغ بٓؼىب٨ًوود، بٓؼوومل )99113113( ُٓووٜد ( ُٓووٜد 5959غوو٢بيبذ بٓ

، بٜٓةهووه ؾة٨ٓووة، ١زاح٨ٌووة ٓووهَٓ ً وور ٗؿِ٘وود بَووساٜةف ب ٛحووةو بدزؿةل٧وود ، بٜٓةهووه ؾة٨ٓووة، ١زاح٨ٌووة ٓووهَٓ ً وور ٗؿِ٘وود بَووساٜةف ب ٛحووةو بدزؿةل٧وود 91139113/أ٧ٔوو٢ّ//أ٧ٔوو٢ّ/9191زوولو٧ف زوولو٧ف 

هٌمبٙ غ٢بي بُٓوى غى٧٘د، ج٢٘غث ًة٢ٛٙ غو٢بيبذ بُٓووى هٌمبٙ غ٢بي بُٓوى غى٧٘د، ج٢٘غث ًة٢ٛٙ غو٢بيبذ بُٓووى   دػسحةودػسحةوجصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د جلّٛٞ   ٧يسىط جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د جلّٛٞ   ٧يسىط 

وٌمبٙ  ُطى ٗٚ ّٗىخ، هإنب ُةٙ بٓوٌمبٙ  ١ّّ ّٗىخ هال ٧ؼّم نٓوَ وٌمبٙ  ُطى ٗٚ ّٗىخ، هإنب ُةٙ بٓوٌمبٙ  ١ّّ ّٗىخ هال ٧ؼّم نٓوَ ، أٙ ٧ؿصْ بٓ، أٙ ٧ؿصْ ب91139113ٓ( ُٜٓد ( ُٜٓد 5959وًٖ )وًٖ )

. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٓوٜد بٓؼةشوىخ، . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٓوٜد بٓؼةشوىخ، 91179117//99//1111، زلو٧ف ، زلو٧ف 91179117/ظ//ظ/77غى٧٘د  . وًٖ بٌٓىبوغى٧٘د  . وًٖ بٌٓىبو

 ..939939، ص، ص91139113بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، 
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ف لػػـ الطمػػب ف لػػـ الطمػػب ومػػومػػ    الػػّدعوا المدنيػػةالػػّدعوا المدنيػػةأو أو   الػػّدعوا الجاائيػػةالػػّدعوا الجاائيػػة    المولّ ػػة برقامػػة الػػدعوا أماماػػاالمولّ ػػة برقامػػة الػػدعوا أماماػػا
إ ػػػدار إ ػػػدار     إ ا كانػػػت هنػػاؾ أسػػػباب جدّيػػة لنػػرار المػػػدعل عميػػ  مػػػف الػػّدعواإ ا كانػػػت هنػػاؾ أسػػػباب جدّيػػة لنػػرار المػػػدعل عميػػ  مػػػف الػػّدعوا    مػػف القضػػا مػػف القضػػا 

  وبوالؼ  لؾ يكوف القرار ال ادر مف الواير بمن  سنر أيػد موظنيػ وبوالؼ  لؾ يكوف القرار ال ادر مف الواير بمن  سنر أيػد موظنيػ     القرار بمن  سنر القرار بمن  سنر 
ولطبيقا ل لؾ قضت ميكمػة اللمييػا دػي العػراؽ ولطبيقا ل لؾ قضت ميكمػة اللمييػا دػي العػراؽ     سوا  مف األشوا  عرضة لمنق سوا  مف األشوا  عرضة لمنق أو أو 

الموا ػػالت موّظنػػا دمػػيس لػػ  أف يمنعػػ  مػػف الّسػػنر بيجػػة وجػػود الموا ػػالت موّظنػػا دمػػيس لػػ  أف يمنعػػ  مػػف الّسػػنر بيجػػة وجػػود بلّنػػ  " إ ا أق ػػل وايػػر بلّنػػ  " إ ا أق ػػل وايػػر 
 نن((5  يقوؽ ب مل  لمدائرة " يقوؽ ب مل  لمدائرة " 

كمػػػػا ال يجػػػػوا  يػػػػدا المػػػػديريات العاّمػػػػة دػػػػي أّي مػػػػف الػػػػواارات بمنػػػػ  سػػػػنر أّي كمػػػػا ال يجػػػػوا  يػػػػدا المػػػػديريات العاّمػػػػة دػػػػي أّي مػػػػف الػػػػواارات بمنػػػػ  سػػػػنر أّي   
ف كػػاف هنػػاؾ يجػػاا عمػػل أموالػػ  بموجػػب القػػوانيف النادػػ ة ف كػػاف هنػػاؾ يجػػاا عمػػل أموالػػ  بموجػػب القػػوانيف النادػػ ةشػػو  يلػػل وا  إّنمػػا يلوّجػػب إّنمػػا يلوّجػػب     شػػو  يلػػل وا 

ولطبيقػا لػ لؾ قضػت ولطبيقػا لػ لؾ قضػت     الجاػة القضػائية المولّ ػةالجاػة القضػائية المولّ ػةاألمػر بمنػ  سػنر  مػف األمػر بمنػ  سػنر  مػف   اسل داراسل دارعمياا عمياا 
ـّ منػػ  سػػنر المػػّدعي  ـّ منػػ  سػػنر المػػّدعي ميكمػػة اللمييػػا دػػي العػػراؽ بلّنػػ  " لػػيس لمػػدير الجنسػػّية العػػا   اسػػلنادااسػػلناداميكمػػة اللمييػػا دػػي العػػراؽ بلّنػػ  " لػػيس لمػػدير الجنسػػّية العػػا

قػػرار مجمػػس قيػػادة اللػػورة ألػػ ي لضػػّمف وضػػ  اليجػػا عمػػل أمػػواؿ المػػّدعي دوف أف قػػرار مجمػػس قيػػادة اللػػورة ألػػ ي لضػػّمف وضػػ  اليجػػا عمػػل أمػػواؿ المػػّدعي دوف أف إلػػل إلػػل 
 ن ن ((5  يمن  سنر  " يمن  سنر  " 

سػػػوا  سػػػوا  أو أو     وا  كانػػػت أيػػػدا الػػػوااراتوا  كانػػػت أيػػػدا الػػػوااراتسػػػسػػػ    يّلضػػػس مّمػػػا لقػػػّدـ إّف السػػػمطة اللنني يػػػةيّلضػػػس مّمػػػا لقػػػّدـ إّف السػػػمطة اللنني يػػػة  
سوا  سوا      بر دار القرار بمن  السنربر دار القرار بمن  السنر  اير مول ةاير مول ة    كانت إيدا المديريات اللابعة لموااراتكانت إيدا المديريات اللابعة لمواارات

إلػػل إلػػل   ألي شػػو  مامػػا كانػػت األسػػباب دوف المجػػو ألي شػػو  مامػػا كانػػت األسػػباب دوف المجػػو أو أو   كػػاف  لػػؾ المنػػ  أليػػد موظنياػػاكػػاف  لػػؾ المنػػ  أليػػد موظنياػػا
قامة الّدعوا أمام ن قامة الّدعوا أمام نالقضا  المول  وا     القضا  المول  وا 

ائيػػة الموّولػػػة لممػػوظنيف ا داريػػػيف مػػػف ائيػػة الموّولػػػة لممػػوظنيف ا داريػػػيف مػػػف إّف ال ػػػالييات الجا إّف ال ػػػالييات الجا إلػػل إلػػل   ولجػػدر ا شػػػارةولجػػدر ا شػػػارة  
لعػػّد معّطمػػة بعػػد  ػػدور دسػػلور جماوريػػة لعػػّد معّطمػػة بعػػد  ػػدور دسػػلور جماوريػػة     وهػػـ ليسػػوا قضػػاةوهػػـ ليسػػوا قضػػاة    أعضػػا  السػػمطة اللنني يػػةأعضػػا  السػػمطة اللنني يػػة

إجػرا  إجػرا  أو أو   لػوقيناـلػوقيناـأو أو     وب لؾ لـ يعد بوسعاـ الليقيؽ مػ  األشػوا   وب لؾ لـ يعد بوسعاـ الليقيؽ مػ  األشػوا 50025002العراؽ لعاـ العراؽ لعاـ 
ة العميػا ة العميػا يػيػليادليادوقبؿ  لؾ مػنعاـ مػف السػنر  ولطبيقػا لػ لؾ قضػت الميكمػة االوقبؿ  لؾ مػنعاـ مػف السػنر  ولطبيقػا لػ لؾ قضػت الميكمػة اال    مياكملاـمياكملاـ

أو أو   كعقوبػػػػة اليػػػػبسكعقوبػػػػة اليػػػػبس    بػػػػلّف " مػػػػنس ال ػػػػالييات الجاائيػػػػة لمسػػػػمطة اللنني يػػػػة دػػػػي القػػػػوانيفبػػػػلّف " مػػػػنس ال ػػػػالييات الجاائيػػػػة لمسػػػػمطة اللنني يػػػػة دػػػػي القػػػػوانيف
                                                           

وٜد   . بّٜٓيىخ. بّٜٓيىخ17751775//1919//55، زلو٧ف ، زلو٧ف 17751775/ٗم٨ّٛد ضة٨ٛد//ٗم٨ّٛد ضة٨ٛد/331331وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((1 ُّ وٜد بٌٓ ةئ٨د، بٓؼومل بّٓىبجوغ، بٓ ُّ بٌٓ ةئ٨د، بٓؼومل بّٓىبجوغ، بٓ

 ..539539بّٓىبجؼد، إصمبو بِٓ٘سث بٓو٦ٜ ج٘ؿِ٘د ز٨٨ً٘ بٓؼىبى، ٗاحؼد بإللبوخ بٓ٘ؿ٨ّّٔد، جغمبل، صبّٓىبجؼد، إصمبو بِٓ٘سث بٓو٦ٜ ج٘ؿِ٘د ز٨٨ً٘ بٓؼىبى، ٗاحؼد بإللبوخ بٓ٘ؿ٨ّّٔد، جغمبل، ص

. ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ بٓؼم٨ٓود، إصومبو ًُوٖ . ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ بٓؼم٨ٓود، إصومبو ًُوٖ 17761776//99//1919، زولو٧ف ، زولو٧ف 17761776/غُٜو٨د//غُٜو٨د/١33 ١   11( وًٖ بٌٓىبو ( وًٖ بٌٓىبو (9

 ..1717، ص، ص17761776بُٓةجؼد، جغمبل، بُٓةجؼد، جغمبل،   بإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ / ١يبوخ بٓؼمّ، بٓؼمل ب ١ّّ، بُٜٓدبإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ / ١يبوخ بٓؼمّ، بٓؼمل ب ١ّّ، بُٜٓد



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ألّنػػ  ال يجػػوا لغيػػر القضػػاة ألّنػػ  ال يجػػوا لغيػػر القضػػاة   50025002يعػػّد موالنػػا لدسػػلور جماوريػػة العػػراؽ لعػػاـ يعػػّد موالنػػا لدسػػلور جماوريػػة العػػراؽ لعػػاـ     الغرامػػةالغرامػػة
القضػػػاة المنلمػػػيف القضػػػاة المنلمػػػيف   اول ػػػا اول ػػػا ممارسػػػة الماػػػاـ القضػػػائية ألّف هػػػ   الماػػػاـ أ ػػػبيت مػػػف ممارسػػػة الماػػػاـ القضػػػائية ألّف هػػػ   الماػػػاـ أ ػػػبيت مػػػف 

ّف " القوؿ بوالؼ  لؾ     ((5  ( مف الدسلور" ( مف الدسلور" 3939لمماّدة  لمماّدة    اسلنادااسلنادالمسمطة القضائية ي را لمسمطة القضائية ي را  ّف " القوؿ بوالؼ  لؾ وا  وا 
لػػ هب بػػننس لػػ هب بػػننس   ((8    كمػػا إّف دلػػاوا مجمػػس شػػورا الدولػػة   كمػػا إّف دلػػاوا مجمػػس شػػورا الدولػػة ((5  يلعػػار  مػػ  أيكػػاـ الدسػػلور "يلعػػار  مػػ  أيكػػاـ الدسػػلور "

عطّػؿ عطّػؿ   50025002ولطبيقا ل لؾ أدلػل المجمػس بػلّف " دسػلور جماوريػة العػراؽ لسػنة ولطبيقا ل لؾ أدلػل المجمػس بػلّف " دسػلور جماوريػة العػراؽ لسػنة     االلجا االلجا 
ألارا  لطبيػؽ نػّ  المػاّدة ألارا  لطبيػؽ نػّ  المػاّدة   جاا جاا    اليية منس رؤسا  الويدات ا دارية سمطة قاضي اليية منس رؤسا  الويدات ا دارية سمطة قاضي

 نن4)  " "   51945194( لسنة ( لسنة 9999 األولل( مف القانوف رقـ   األولل( مف القانوف رقـ  

 بمنع الّسفربمنع الّسفر  خاطئخاطئآثار إصدار القرار الآثار إصدار القرار ال: : الفرع الثانيالفرع الثاني

السػنر بعػد إف السػنر بعػد إف     ال ػادر بمنػال ػادر بمنػالقػرار القػرار   ينل  الضّرر مف الوطل دػي عػدـ للشػير ردػ ينل  الضّرر مف الوطل دػي عػدـ للشػير ردػ   
ولّمػا كػاف  لػؾ ولّمػا كػاف  لػؾ     الجاائيػةالجاائيػةأو أو   أّدا  دور ه ا القرار منعول  دي أي مف الػدعوييف المدنيػةأّدا  دور ه ا القرار منعول  دي أي مف الػدعوييف المدنيػة

وهػو وهػو     ييدث ضّررا درّف  لؾ يوجب لعوي  الملضػّرر منػ  مػف قبػؿ الميكمػة المولّ ػةييدث ضّررا درّف  لؾ يوجب لعوي  الملضػّرر منػ  مػف قبػؿ الميكمػة المولّ ػة
 ما سنبّين  دي ما يللي :ما سنبّين  دي ما يللي :

قػد يلضػّرر شػو  مػف قػرار قػد يلضػّرر شػو  مػف قػرار : : الخطأ بعدم تأشير رفع القرار بمنع السـفرالخطأ بعدم تأشير رفع القرار بمنع السـفر  –أّوال أّوال   
قػد قػّررت منػ  قػد قػّررت منػ      كايئػة النااهػة مػلالكايئػة النااهػة مػلال    كما لو إف جاة مولّ ةكما لو إف جاة مولّ ة    من  الّسنر ال ادر ضّد من  الّسنر ال ادر ضّد 

ويي ؿ  لؾ عندما يكوف ه ا الشو  ليس هو المق ود بػالمن  ويي ؿ  لؾ عندما يكوف ه ا الشو  ليس هو المق ود بػالمن      سنر  بدوف وج  يؽسنر  بدوف وج  يؽ
شػو   وػر لقػّرر منػ  سػنر شػو   وػر لقػّرر منػ  سػنر   اسػـاسػـمػ  مػ    اسػم اسػم أي لشػاب  أي لشػاب      بعد إف لبّيف لاا لشاب  األسػما بعد إف لبّيف لاا لشاب  األسػما 

                                                           

. ٗػٔد بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بُٓوٜد بٓكةُٗود، . ٗػٔد بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بُٓوٜد بٓكةُٗود، 91169116//55//1111، زلو٧ف ، زلو٧ف 91169116/بزؿةل٧د/ /بزؿةل٧د/ 1919وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((1

 ..157157، ص، ص91169116بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، 

. ٗػّٔووود بٓسيوووى٧غ . ٗػّٔووود بٓسيوووى٧غ 91159115//33//66، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91159115/بزؿةل٧ووود//بزؿةل٧ووود/5959ًووىبو بٓ٘ؿِ٘ووود بدزؿةل٧ووود بٓؼ٨ٔووة وًوووٖ ًووىبو بٓ٘ؿِ٘ووود بدزؿةل٧ووود بٓؼ٨ٔووة وًوووٖ ( ( (9

بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓىبجغ، ٗاوةجغ شوىُد ٗػ٢٘ػود بٓؼمبٓود ٓٔصوؿةهد ١بٜٓيوى، جغومبل، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓىبجغ، ٗاوةجغ شوىُد ٗػ٢٘ػود بٓؼمبٓود ٓٔصوؿةهد ١بٜٓيوى، جغومبل،   ١بٌٓ ةز،١بٌٓ ةز،

.٧ً٘ٓ١ووم ٗووٚ بٓسوةصوو٨ْ وبغووغ ل. ًةَووٖ زىُوو٦ ػوو٢ّبل غٜووةج٦ا بٓصووالؾ٨ةذ بٓػًبئ٨وود .٧ً٘ٓ١ووم ٗووٚ بٓسوةصوو٨ْ وبغووغ ل. ًةَووٖ زىُوو٦ ػوو٢ّبل غٜووةج٦ا بٓصووالؾ٨ةذ بٓػًبئ٨وود 7575، ص، ص91159115

 ..971971، ص، ص91139113بٓ٘ك٢ّٓد ُٓٔٔاد بٓسٜو٨ه٧د، ٗػّٔد ٨ُّٔد بٓىش٨م بٓػةٗؼد، بٓؼمل بُٓةجغ، جغمبل، بٓ٘ك٢ّٓد ُٓٔٔاد بٓسٜو٨ه٧د، ٗػّٔد ٨ُّٔد بٓىش٨م بٓػةٗؼد، بٓؼمل بُٓةجغ، جغمبل، 

ّْ زُو٨٘د   ٗػٔوٍ شو٢و٣ بٓم١ٓود  ، إ٤ٓ إ٤ٓ   إلشةوخإلشةوخزػمو بزػمو ب( ( (5 ّْ زُو٨٘د   ٗػٔوٍ شو٢و٣ بٓم١ٓود  ، إّٛٞ ًم ؾّٔور زُو٨٘د   ٗػٔوٍ بٓم١ٓود   ٗؿو إّٛٞ ًم ؾّٔور زُو٨٘د   ٗػٔوٍ بٓم١ٓود   ٗؿو

، بٜٓ٘يوو٢و هوو٦ غى٧وومخ ب٢ًٓووةئغ بٓؼىب٨ًوود، بٓؼوومل ، بٜٓ٘يوو٢و هوو٦ غى٧وومخ ب٢ًٓووةئغ بٓؼىب٨ًوود، بٓؼوومل 91179117( ُٓووٜد ( ُٓووٜد ١7171نٓووَ ج٢٘غووث بٌٓووة٢ٛٙ وًووٖ )١نٓووَ ج٢٘غووث بٌٓووة٢ٛٙ وًووٖ )

 ..91179117مت مت   1717(، زلو٧ف (، زلو٧ف 11361136))

ٓؼوووةٕ ٓؼوووةٕ   . ًوووىبوبذ ١هسوووة٣١ ٗػٔوووٍ شووو٢و٣ بٓم١ٓووود. ًوووىبوبذ ١هسوووة٣١ ٗػٔوووٍ شووو٢و٣ بٓم١ٓووود91199119//33//1515، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91199119//6161وًوووٖ بٓوسووو٣٢ وًوووٖ بٓوسووو٣٢   (((1

، إصمبو ١يبوخ بٓؼمّ / ٗػٍٔ شو٢و٣ بٓم١ٓود، ٗاحؼود ب٢ًٓون بٓؿم٧طود، جغومبل، َوٜد بٓاحوغ ، إصمبو ١يبوخ بٓؼمّ / ٗػٍٔ شو٢و٣ بٓم١ٓود، ٗاحؼود ب٢ًٓون بٓؿم٧طود، جغومبل، َوٜد بٓاحوغ 91199119

 ..117117جال، صجال، ص
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كالمطػارات كالمطػارات     لكناا لـ لشعر الجاات المولّ ػة بلننيػ  قػرار منػ  الّسػنرلكناا لـ لشعر الجاات المولّ ػة بلننيػ  قػرار منػ  الّسػنر    ه ا األوير دعاله ا األوير دعال
إلػػل إلػػل   مّمػػا يومػػؽ لمشػػو  مشػػاكؿ لعيػػؽ سػػنر  ولػػؤديمّمػػا يومػػؽ لمشػػو  مشػػاكؿ لعيػػؽ سػػنر  ولػػؤدي    دّيػػة بردػػ  هػػ ا المنػػ دّيػػة بردػػ  هػػ ا المنػػ والمنادػػ  اليدو والمنادػػ  اليدو 

 ن ن ((5  للوير م الي  للوير م الي  

أّف هنػاؾ لعػدّيا يا ػال عمػل يرّيػة الشػو  دػي أّف هنػاؾ لعػدّيا يا ػال عمػل يرّيػة الشػو  دػي     ال شؾال شؾ    دي األيواؿ الملقّدمةدي األيواؿ الملقّدمة  
ّف ضػػػّررا قػػػد أليػػػؽ بػػػ  ن وكػػػ لؾ اليػػػاؿ لػػػو إّف  ّف ضػػػّررا قػػػد أليػػػؽ بػػػ  ن وكػػػ لؾ اليػػػاؿ لػػػو إّف اللنّقػػػؿ والّسػػػنر داوػػػؿ العػػػراؽ ووارجػػػ  وا  اللنّقػػػؿ والّسػػػنر داوػػػؿ العػػػراؽ ووارجػػػ  وا 

ـّ  ػػدور القػػاللػػي اللػػي   الػػّدعواالػػّدعوا ـّ  ػػدور القػػلػػ وأّدا المػػّدعل وأّدا المػػّدعل   انلاػػتانلاػػترار دياػػا بمنػػ  سػػنر المػػّدعل عميػػ  قػػد رار دياػػا بمنػػ  سػػنر المػػّدعل عميػػ  قػػد لػػ
ات ولـ يردػ  القػرار بمنػ  الّسػنر عنػ  راػـ مطالبلػ ن وقػد يلضػّرر ات ولـ يردػ  القػرار بمنػ  الّسػنر عنػ  راػـ مطالبلػ ن وقػد يلضػّرر اللااماللاامما عمي  مف ما عمي  مف   عمي عمي 

  وا ػة دػي األيػواؿوا ػة دػي األيػواؿ    الشو   المديف( مف القرار ال ادر مػف المننػ  العػدؿ بمنػ  سػنر الشو   المديف( مف القرار ال ادر مػف المننػ  العػدؿ بمنػ  سػنر 
ؿ المػػػديف الميجػػػواة لنػػػي بسػػػداد ؿ المػػػديف الميجػػػواة لنػػػي بسػػػداد ال يمنػػػ  سػػػنر المػػػديف دياػػػا  كمػػػا لػػػو كانػػػت أمػػػواال يمنػػػ  سػػػنر المػػػديف دياػػػا  كمػػػا لػػػو كانػػػت أمػػػوااللػػػي اللػػػي 
 نن((5  الديفالديف

مّما لقػّدـ يّلضػس أّنػ  لمقػوؿ بقيػاـ الّضػرر الموجػب لملعػوي  جػرا   ػدور القػرار مّما لقػّدـ يّلضػس أّنػ  لمقػوؿ بقيػاـ الّضػرر الموجػب لملعػوي  جػرا   ػدور القػرار   
ولطبيقػػا لػػ لؾ ولطبيقػػا لػػ لؾ     بمنػػ  السػػنر  أف يلػػوادر عن ػػر اللعػػّدي دػػي هػػ ا القػػرار بػػدوف وجػػ  يػػؽبمنػػ  السػػنر  أف يلػػوادر عن ػػر اللعػػّدي دػػي هػػ ا القػػرار بػػدوف وجػػ  يػػؽ

لمسػػؤولية لمسػػؤولية يػػة بلّنػػ  " لكػػي يملػػؿ النعػػؿ الّضػػار أيػػد أركػػاف ايػػة بلّنػػ  " لكػػي يملػػؿ النعػػؿ الّضػػار أيػػد أركػػاف اليادليادقضػػت ميكمػػة اللمييػػا االقضػػت ميكمػػة اللمييػػا اال
يجب لوادر عن ر اللعّدي دي  دال يكوف المػّدعل عميػ  مسػؤوال عػف الّضػرر يجب لوادر عن ر اللعّدي دي  دال يكوف المػّدعل عميػ  مسػؤوال عػف الّضػرر     اللق يريةاللق يرية

إاّل إ ا كػػاف ملعػػدّيا دػػي دعمػػ   وال يليقّػػؽ اللعػػوي  إاّل إ ا كػػاف ميػػدث الّضػػرر قػػد لعمػػد إاّل إ ا كػػاف ملعػػدّيا دػػي دعمػػ   وال يليقّػػؽ اللعػػوي  إاّل إ ا كػػاف ميػػدث الّضػػرر قػػد لعمػػد 
 نن((8  إيدال  وأف ال يكوف ل  اليؽ دي القياـ ب  "إيدال  وأف ال يكوف ل  اليؽ دي القياـ ب  "

                                                           

( ه٦ ١بًؼد ُةٛر ٗؿِ٘د زؿ٨ٌي بًٜٓبٟد ًوم أغوىذ بٓسؿ٨ٌٌوةذ ه٠٨وة ١ًوّىوذ ؾػوً ب ٗو٢بّ ب٢ٌٜ٘ٓٓود ( ه٦ ١بًؼد ُةٛر ٗؿِ٘د زؿ٨ٌي بًٜٓبٟد ًوم أغوىذ بٓسؿ٨ٌٌوةذ ه٠٨وة ١ًوّىوذ ؾػوً ب ٗو٢بّ ب٢ٌٜ٘ٓٓود (1

ّٙ ٗؿِ٘ود   ١غ٨ى ب٢ٌٜ٘ٓٓد ٓٔ٘س٠ٖ ١ٜٗغ َوىٝ، جؼم بٓؿِٖ ػ٨ٔٞ زٌّمٕ جأث وهغ بٌٓىبو١غ٨ى ب٢ٌٜ٘ٓٓد ٓٔ٘س٠ٖ ١ٜٗغ َوىٝ، جؼم بٓؿِٖ ػ٨ٔٞ زٌّمٕ جأث وهغ بٌٓىبو ّٙ ٗؿِ٘ود جٜ٘غ َوىٝ إد إ جٜ٘غ َوىٝ إد إ

بٓػٜؽ وه ور نٓوَ، جؼوم ز٨٨٘وً بٌٓوىبو أٗوةٕ ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل / بٓىصوةهد بدزؿةل٧ود جصووس٠ة بٓػٜؽ وه ور نٓوَ، جؼوم ز٨٨٘وً بٌٓوىبو أٗوةٕ ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل / بٓىصوةهد بدزؿةل٧ود جصووس٠ة 

ًم أُمذ جؼمٕ ١غ٢ل ٗسؼٌٔوةذ ًم أُمذ جؼمٕ ١غ٢ل ٗسؼٌٔوةذ   –بٓحَٜ بٓ٘ى٥ًُ بٓحَٜ بٓ٘ى٥ًُ   –بٓس٧ً٨٨٘د ً ر جلّٛٞ   إنب ُةٛر بٓػ٠د بٓ٘يس٨ِد بٓس٧ً٨٨٘د ً ر جلّٛٞ   إنب ُةٛر بٓػ٠د بٓ٘يس٨ِد 

سوٞ بٓ٘ة٨ٓود غ٨وى ٗيوغ٢ٓد ٓٔم ّٗ ّٙ ن سوٞ بٓ٘ة٨ٓود غ٨وى ٗيوغ٢ٓد ٓٔمٗة٨ٓد زكص بٓ٘ؿ٢ِٕ ػ٨ٔوٞ ١إ ّٗ ّٙ ن ١ٓود، ه٨ِو٢ٙ ػٔو٤ ٗؿِ٘ود بٓػوٜؽ أٙ ١ٓود، ه٨ِو٢ٙ ػٔو٤ ٗؿِ٘ود بٓػوٜؽ أٙ ٗة٨ٓد زكص بٓ٘ؿ٢ِٕ ػ٨ٔوٞ ١إ

، ، 91119111/ غوًبز / / غوًبز /   1515زُسػ٨ث ٓأث وهغ بٓؿػً ػٚ أ٢ٗبٓٞ ١وهغ ٜٗغ بُٓوى ػٜٞ  . وًوٖ بٌٓوىبو زُسػ٨ث ٓأث وهغ بٓؿػً ػٚ أ٢ٗبٓٞ ١وهغ ٜٗغ بُٓوى ػٜٞ  . وًوٖ بٌٓوىبو 

ّٟة٥١ا ٗىغغ َةجي، ص   91119111/ /   99/ /   1313زلو٧ف زلو٧ف  ًّ م بٓ ّ٘ ّٟة٥١ا ٗىغغ َةجي، ص . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ وج٨غ ٗؿ ًّ م بٓ ّ٘  ..917917. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ وج٨غ ٗؿ

، ، 17311731( ُٜٓد ( ُٜٓد 1313بٓسٜو٨ه وًٖ )بٓسٜو٨ه وًٖ )  ٧ً٘ٓم ٗٚ بٓسوةص٨ْ وبغغ بٌٓةض٦ ػحمب٠ٓةل٥ بٓؼاّلىا أؾِةٕ ًة٧ً٘ٓٙ٢ٛم ٗٚ بٓسوةص٨ْ وبغغ بٌٓةض٦ ػحمب٠ٓةل٥ بٓؼاّلىا أؾِةٕ ًة٢ٛٙ  (((9

 ..1111، ص، ص91179117، بٜٓةشى صحةؼ صةلى ب ٛحةو٥، جغمبل، ، بٜٓةشى صحةؼ صةلى ب ٛحةو٥، جغمبل، 11طط

َّؼد/ 177177وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((5 َّؼد/ /ب٨٠ٓاد بٓ٘م٨ٛد ب٢٘ٓ . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ وةز، . ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ وةز،   91199119//66//9191، زلو٧ف ، زلو٧ف 91119111/ب٨٠ٓاد بٓ٘م٨ٛد ب٢٘ٓ

. . 91159115بُٓووٜد بٓكةُٗوود، بٓؼوومل ب ١ّّ، ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد ١بٜٓيووى، جغوومبل، بُٓووٜد بٓكةُٗوود، بٓؼوومل ب ١ّّ، ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود بٓؼمبٓوود ٓٔصووؿةهد ١بٜٓيووى، جغوومبل، 

 ..999911صص
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أقاـ دعوا  ضّد مجموعة مف المّدعل أقاـ دعوا  ضّد مجموعة مف المّدعل   أّن  إ ا كاف المّدعي قدأّن  إ ا كاف المّدعي قدإلل إلل   ولجدر ا شارةولجدر ا شارة  
عمػياـ يطػالباـ دياػػا بلػلديلاـ لػ  باللكادػػؿ واللضػامف مبمغػػا مػف المػاؿ بػػ ّملاـ وطمػب مػػف عمػياـ يطػالباـ دياػػا بلػلديلاـ لػ  باللكادػػؿ واللضػامف مبمغػػا مػف المػاؿ بػػ ّملاـ وطمػب مػػف 

ومػػف لػػـ ي ػػر دعػػوا  بػػبع  ومػػف لػػـ ي ػػر دعػػوا  بػػبع      الميكمػػة إ ػػدار القػػرار بمػػنعاـ مػػف السػػنر ضػػمانا ليقّػػ الميكمػػة إ ػػدار القػػرار بمػػنعاـ مػػف السػػنر ضػػمانا ليقّػػ 
كمػة كمػة دػرف إ ػدار الميدػرف إ ػدار المي    المػّدعل عمػياـ و ػرؼ النظػر عػف مقاضػاة بقّيػة المػّدعل عمػياـالمػّدعل عمػياـ و ػرؼ النظػر عػف مقاضػاة بقّيػة المػّدعل عمػياـ

  ألّنػػ  يكػػوف   ألّنػػ  يكػػوف ((5  دػػرف قرارهػػا يكػػوف ميػػال لمػػنق دػػرف قرارهػػا يكػػوف ميػػال لمػػنق     قرارهػػا بمنػػ  سػػنر جميػػ  المػػدعل عمػػياـقرارهػػا بمنػػ  سػػنر جميػػ  المػػدعل عمػػياـ
مّما يوجب رد  مّما يوجب رد      موالنا لمقانوف ويميؽ ضّررا بمف  رؼ المّدعي النظر عف مقاضالاـموالنا لمقانوف ويميؽ ضّررا بمف  رؼ المّدعي النظر عف مقاضالاـ

مػػف جػػّرا   لػػؾن كمػػا يمكػػف أف يميػػؽ مػػف جػػّرا   لػػؾن كمػػا يمكػػف أف يميػػؽ   لكػػي ال ي ػػيباـ الضػػّررلكػػي ال ي ػػيباـ الضػػّرر  ــالسػػنر عػػناالسػػنر عػػناالقػػرار بمنػػ  القػػرار بمنػػ  
عنػدما ي ػدر هػ ا القػرار عنػدما ي ػدر هػ ا القػرار     دي الدعوا المدنيػةدي الدعوا المدنيػة    بمن  السنربمن  السنرالّضرر بالشو  مف القرار الّضرر بالشو  مف القرار 

ولطبيقػػػا لػػػ لؾ قضػػػت ميكمػػػة ولطبيقػػػا لػػػ لؾ قضػػػت ميكمػػػة     ّضػػػد شػػػو  ممػػػف ال يجػػػوا إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر ّضػػػد شػػػو  ممػػػف ال يجػػػوا إ ػػػدار القػػػرار بمنػػػ  سػػػنر 
اللمييػػا دػػي العػػراؽ بلّنػػ  " إ ا أشػػار إدػػالس الشػػركة وعّينػػت الميكمػػة أمينػػا لملنميسػػة دػػال اللمييػػا دػػي العػػراؽ بلّنػػ  " إ ا أشػػار إدػػالس الشػػركة وعّينػػت الميكمػػة أمينػػا لملنميسػػة دػػال 

 نن((5  " "   ي ّس من  سنر المدير المنّو  لمشركة ال ي ليس شريكا ديااي ّس من  سنر المدير المنّو  لمشركة ال ي ليس شريكا دياا

إ  قػػد ي ػػدر قاضػػي الليقيػػؽ قػػرار  بيجػػا إ  قػػد ي ػػدر قاضػػي الليقيػػؽ قػػرار  بيجػػا     وكػػ لؾ اليػػاؿ دػػي الػػّدعوا الجاائيػػةوكػػ لؾ اليػػاؿ دػػي الػػّدعوا الجاائيػػة  
وبعػػد القػػب  عمػػياـ والليقيػػؽ معاػػـ وبعػػد القػػب  عمػػياـ والليقيػػؽ معاػػـ     أمػػواؿ المّلامػػيف الاػػاربيف دػػي جريمػػة ومنػػ  سػػنرهـأمػػواؿ المّلامػػيف الاػػاربيف دػػي جريمػػة ومنػػ  سػػنرهـ

دي در قاضي الليقيػؽ دي در قاضي الليقيػؽ     الميكمة المولّ ةالميكمة المولّ ةإلل إلل   يلبّيف إّف األدّلة ال لكني  يالة أيدهـيلبّيف إّف األدّلة ال لكني  يالة أيدهـ
  ب( مػػف   ب( مػػف   580580أليكػػاـ المػػاّدة  أليكػػاـ المػػاّدة    اسػػلنادااسػػلنادامػػؽ الػػدعوا بيقػػ  مؤقلػػا مػػؽ الػػدعوا بيقػػ  مؤقلػػا قػػرار  بػػا دراج عنػػ  واقػػرار  بػػا دراج عنػػ  وا

وقػػػد ي ػػػدر القػػػرار بػػػا دراج مػػػف الميكمػػػة الجاائيػػػة وقػػػد ي ػػػدر القػػػرار بػػػا دراج مػػػف الميكمػػػة الجاائيػػػة     قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػةقػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة
عػف عػف   االملنػاعاالملنػاعل لؾ دػرف ل لؾ دػرف     ((8  موجاةموجاةأو أو   المولّ ة بيسب ما إ ا كانت الّدعوا اير موجاةالمولّ ة بيسب ما إ ا كانت الّدعوا اير موجاة

                                                           

، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91119111//11/ٝ /ٝ 711711ًوووىبو ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف جغووومبل / بٓىصوووةهد جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ ًوووىبو ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف جغووومبل / بٓىصوووةهد جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ   (((1

. ٗػّٔد بٌٓ ةز، إصمبو ٌٛةجد بٓ٘ؿة٨ٗٚ، بٓؼمل ب ١ّّ ١بٓطة٦ٛ ١بٓطةٓص ١بٓىبجغ، بُٓوٜد . ٗػّٔد بٌٓ ةز، إصمبو ٌٛةجد بٓ٘ؿة٨ٗٚ، بٓؼمل ب ١ّّ ١بٓطة٦ٛ ١بٓطةٓص ١بٓىبجغ، بُٓوٜد   91119111//33//9696

 ..917917، ص، ص91119111بٓىبجؼد ١بٓك٢ُ٘ٙ، ٗاحؼد ب٢ٜٓوٌ، جغمبل، بٓىبجؼد ١بٓك٢ُ٘ٙ، ٗاحؼد ب٢ٜٓوٌ، جغمبل، 

. أشوةو إ٨ٓوٞ إجوىب٨ٟٖ بٓ٘يوةٟم٥ا . أشوةو إ٨ٓوٞ إجوىب٨ٟٖ بٓ٘يوةٟم٥ا 17731773/ /   77/ /   1313، زولو٧ف ، زولو٧ف ٨17731773ود / ٨ود / / ٗم٨ٛد ضةٛ/ ٗم٨ٛد ضةٛ  691691( وًٖ بٌٓىبو ( وًٖ بٌٓىبو (9

 ..566566ًُٖ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ٛد، ٗىغغ َةجي، ص ًُٖ بٓ٘ىبهؼةذ بٓ٘م٨ٛد، ٗىغغ َةجي، ص   –بٓ٘حةلن بٌٓة٨ٛ٢ٛد ه٦ ً ةز ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بٓ٘حةلن بٌٓة٨ٛ٢ٛد ه٦ ً ةز ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ 

ّٙ   بإلهىبظ ١هي بٓ٘ةّلخ )  (((5 ّٙ   بإلهىبظ ١هي بٓ٘ةّلخ )إ ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وةذ بٓػًبئ٨ود ٧ِو٢ٙ هو٦ بٓومػة٣١ غ٨وى ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وةذ بٓػًبئ٨ود ٧ِو٢ٙ هو٦ بٓومػة٣١ غ٨وى 131131إ

ة هو٦ بٓومػة٣١ ّٗ ة هو٦ بٓومػة٣١ب٢٘ٓغًخ، أ ّٗ / /   733733( ٜٗوٞ  . وًوٖ بٌٓوىبو ( ٜٗوٞ  . وًوٖ بٌٓوىبو 915915بٓ٘و٢غًخ ه٨وسٖ بإلهوىبظ ١هوي بٓ٘وةّلخ )بٓ٘و٢غًخ ه٨وسٖ بإلهوىبظ ١هوي بٓ٘وةّلخ )  ب٢٘ٓغًخ، أ

. بٜٓيوىخ بٌٓ وةئ٨د، إصومبو ١يبوخ بٓؼومّ/ بِٓ٘سوث بٓوٜو٦ . بٜٓيوىخ بٌٓ وةئ٨د، إصومبو ١يبوخ بٓؼومّ/ بِٓ٘سوث بٓوٜو٦ 17791779//77//11، زولو٧ف ، زولو٧ف 7979غًبز ز٧ً٨٨٘ود / غًبز ز٧ً٨٨٘ود / 

، ، 17711771ج٘ؿِ٘ووود ز٨٨٘وووً بٓؼوووىبى، بٓؼووومل بٓطةٓوووص، بُٓوووٜد بٓطةٓطووود، ٗاحؼووود بإللبوخ بٓ٘ؿ٨ٔووود، جغووومبل، ج٘ؿِ٘ووود ز٨٨٘وووً بٓؼوووىبى، بٓؼووومل بٓطةٓوووص، بُٓوووٜد بٓطةٓطووود، ٗاحؼووود بإللبوخ بٓ٘ؿ٨ٔووود، جغووومبل، 

ًىبوٟوة جإٓغوةز بٓس٠٘ود ١بإلهوىبظ ػوٚ بٓ٘وس٠ٖ إنب ١غومذ إٙ ب لٓود د ًىبوٟوة جإٓغوةز بٓس٠٘ود ١بإلهوىبظ ػوٚ بٓ٘وس٠ٖ إنب ١غومذ إٙ ب لٓود د   . ُ٘ة زصمو بٓ٘ؿِ٘د. ُ٘ة زصمو بٓ٘ؿِ٘د913913صص

= = /ظ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د. ٧ً٘ٓ١وم ٗوٚ /ظ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د. ٧ً٘ٓ١وم ٗوٚ 139139زِو٦ إللبٛسٞ ١نَٓ ج٢٘غث بٓ٘ةّلخ )زِو٦ إللبٛسٞ ١نَٓ ج٢٘غث بٓ٘ةّلخ )
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اليكػـ بػا دراج عنػ  مػف قبػؿ الجاػات اليكػـ بػا دراج عنػ  مػف قبػؿ الجاػات و و أأ  رد  القرار بمن  سنر المّلاـ ال ي  در القػراررد  القرار بمن  سنر المّلاـ ال ي  در القػرار
القػػػػرار ال ػػػػادر بػػػػا دراج عنػػػػ  درجػػػػة القػػػػرار ال ػػػػادر بػػػػا دراج عنػػػػ  درجػػػػة   اكلسػػػػاباكلسػػػػابالمكّمنػػػػة بلننيػػػػ  قػػػػرار منػػػػ  السػػػػنر  بعػػػػد المكّمنػػػػة بلننيػػػػ  قػػػػرار منػػػػ  السػػػػنر  بعػػػػد 

نليجػة اللقػاعس عػف اللننيػ  بللشػير نليجػة اللقػاعس عػف اللننيػ  بللشػير أو أو     بيجة لشاب  األسػما  بػيف األشػوا بيجة لشاب  األسػما  بػيف األشػوا     ((5  البلاتالبلات
ضػػػّررا ضػػػّررا   يميػػػؽ بػػػ يميػػػؽ بػػػ     ال شػػػؾال شػػػؾ    دػػػرّف  لػػػؾدػػػرّف  لػػػؾ    ردػػػ  المنػػػ  مػػػف السػػػنر بعػػػد إشػػػعارها رسػػػمّيا بػػػ لؾردػػػ  المنػػػ  مػػػف السػػػنر بعػػػد إشػػػعارها رسػػػمّيا بػػػ لؾ

وال يشػػمؿ  لػػؾ القػػرار ال ػػادر بػػا دراج عػػف المػػّلاـ لعػػدـ كنايػػة األدلّػػة وال يشػػمؿ  لػػؾ القػػرار ال ػػادر بػػا دراج عػػف المػػّلاـ لعػػدـ كنايػػة األدلّػػة     يوجػب اللعػػوي يوجػب اللعػػوي 
نمػػا يشػػمؿ اليكػػـ ال ػػادر مػػف الميكمػػة الجاائيػػة المولّ ػػة ببػػرا ة المػػّلاـ    دقػػطدقػػط نمػػا يشػػمؿ اليكػػـ ال ػػادر مػػف الميكمػػة الجاائيػػة المولّ ػػة ببػػرا ة المػػّلاـوا  أو أو     ((5  وا 

 نن((4  بعدـ المسؤولية بعدـ المسؤولية أو أو     ((8  بال مس بال مس 

ّف مسػػػػؤولية ّف مسػػػػؤولية إإ: : المحكمـــة المختّصـــة بــــالحكم بـــالتعوي  عـــن الضـــّررالمحكمـــة المختّصـــة بــــالحكم بـــالتعوي  عـــن الضـــّرر  –ثانيـــا ثانيـــا   
عػف  لػؾ مػف ّضػرر لليممػ  عػف  لػؾ مػف ّضػرر لليممػ  ّر  ل  جّرا  من  سنر  وما ينشػل ّر  ل  جّرا  من  سنر  وما ينشػل لعوي  الملّضّرر عما لعلعوي  الملّضّرر عما لع

ويكػػوف  لػػؾ بػدعوا لقػػاـ لاػػ ا الغػػر  أمػػاـ ويكػػوف  لػػؾ بػدعوا لقػػاـ لاػػ ا الغػػر  أمػػاـ     لعػػّدت عميػػ  وأليقػت بػػ  ّضػػررالعػػّدت عميػػ  وأليقػت بػػ  ّضػػررااللػػي اللػػي   الجاػةالجاػة
                                                                                                                                                      

بٓؼ٨ِٔوو٦ا شووىؼ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ بٓؼ٨ِٔوو٦ا شووىؼ ًووة٢ٛٙ أصوو٢ّ   ىىػحووم ب ٨ٗووػحووم ب ٨ٗووبٓسوةصوو٨ْ وبغووغ ل. َوو٨ٖٔ إجووىب٨ٟٖ ؾىجوود ١ب َووسةن بٓسوةصوو٨ْ وبغووغ ل. َوو٨ٖٔ إجووىب٨ٟٖ ؾىجوود ١ب َووسةن = = 

 ..159159، ص، ص٤17331733 ٛوٌد غةٗؼد جغمبل، ٤ ٛوٌد غةٗؼد جغمبل، بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د، طحغ ػٔبٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د، طحغ ػٔ

ّٙ   ًىبو بإلهىبظ ٨ٍٓ ؾِ٘ة ١د زٌٜ ٦ جٞ بٓمػ٣٢ ٢ٓ١ (1 ّٙ   ًىبو بإلهىبظ ٨ٍٓ ؾِ٘ة ١د زٌٜ ٦ جٞ بٓمػ٣٢ ٢ٓ١ ( إ لوغد بٓحسةذ ٗة ٓوٖ زوٌٜت بٓ٘وّمخ لوغد بٓحسةذ ٗة ٓوٖ زوٌٜت بٓ٘وّمخ   بُسُثبُسُث( إ

( ٗٚ ًة٢ٛٙ أصو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وةذ بٓػًبئ٨ود ١ٟو٦ َوٜد ػٔو٤ ًوىبو ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أصو٢ّ بٓ٘ؿةُ٘وةذ بٓػًبئ٨ود ١ٟو٦ َوٜد ػٔو٤ ًوىبو 519519بٜٓ٘ص٢ص ػ٠٨ٔة ه٦ بٓ٘ةّلخ )بٜٓ٘ص٢ص ػ٠٨ٔة ه٦ بٓ٘ةّلخ )

ٗووٚ ؾووةُٖ بٓسؿ٨ٌووي  . ًووىبو ٗؿِ٘وود ٗووٚ ؾووةُٖ بٓسؿ٨ٌووي  . ًووىبو ٗؿِ٘وود بإلهووىبظ بٓصووةلو ٗووٚ بٓ٘ؿِ٘وود ١َووٜسةٙ ػٔوو٤ بٌٓووىبو بٓصووةلو بإلهووىبظ بٓصووةلو ٗووٚ بٓ٘ؿِ٘وود ١َووٜسةٙ ػٔوو٤ بٌٓووىبو بٓصووةلو 

. ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ بٓؼم٨ٓود، . ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ بٓؼم٨ٓود، 17731773//99//1313، زولو٧ف ، زولو٧ف 17711771/غٜة٧وةذ//غٜة٧وةذ/97119711بٓس٨٨ً٘ ه٦ بٓؼىبى وًوٖ بٓس٨٨ً٘ ه٦ بٓؼىبى وًوٖ 

إصمبو ًُٖ بإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼمّ، بٓؼمل ب ١ّ، بُٜٓد بُٓةلَود، ٗاحؼود بإللبوخ بٓ٘ؿ٨ٔود، إصمبو ًُٖ بإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼمّ، بٓؼمل ب ١ّ، بُٜٓد بُٓةلَود، ٗاحؼود بإللبوخ بٓ٘ؿ٨ٔود، 

 ..951951، ص، ص17731773جغمبل، جغمبل، 

ّٙ بٓ٘ؼ٤ٜ بٓؿ٦ٌ٨ٌ ٓٔحىبزخ ٟ  (((9 ّٙ بٓ٘ؼ٤ٜ بٓؿ٦ٌ٨ٌ ٓٔحىبزخ ٟ  إ ٢ أٙ زٌسٜغ بٓ٘ؿِ٘د جلٙ بٓ٘وس٠ّٖ ٓوٖ ٧ىزِوث بٓوؼوْ بٓوه٥ أز٠ّوٖ جوٞ ُولٙ ٢ أٙ زٌسٜغ بٓ٘ؿِ٘د جلٙ بٓ٘وس٠ّٖ ٓوٖ ٧ىزِوث بٓوؼوْ بٓوه٥ أز٠ّوٖ جوٞ ُولٙ   إ

ّٙ أ٥ّ هؼْ ٓوٖ ٧صومو ٜٗوٞ ّٙ أ٥ّ هؼْ ٓوٖ ٧صومو ٜٗو٧ٞطحر جةٓم٨ْٓ بٌٜٓ٘غ أّٛٞ ُةٙ جؼ٨مب ػٚ ٗؿْ بٓؿةلش ١إ ّٙ شكصوة مقوى أ١ أ١   ٧طحر جةٓم٨ْٓ بٌٜٓ٘غ أّٛٞ ُةٙ جؼ٨مب ػٚ ٗؿْ بٓؿةلش ١إ ّٙ شكصوة مقوى إ إ

بٓػى٧٘د ل١ٙ أٙ ز٢ِٙ ٓٔ٘س٠ّٖ صٔد ج٠ة  . ًىبو ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ بٓىصوةهد بٓػى٧٘د ل١ٙ أٙ ز٢ِٙ ٓٔ٘س٠ّٖ صٔد ج٠ة  . ًىبو ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ بٓىصوةهد   بوزِثبوزِث٢ٟ بٓه٥ ٢ٟ بٓه٥ 

. أشوةو إ٨ٓوٞ بٌٓةضو٦ . أشوةو إ٨ٓوٞ بٌٓةضو٦ 91119111//1111//1515، زولو٧ف ، زولو٧ف 91119111/غوًبز//غوًبز/517517ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ ة بٓس٧ً٨٨٘ود وًوٖ بدزؿةل٧د جصووس٠بدزؿةل٧د جصووس٠

ٓوسوود ٟةٗووْ بٓؼػ٨ٔوو٦ا بٓ٘كسووةو ٗووٚ ً ووةز ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل/ بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة ٓوسوود ٟةٗووْ بٓؼػ٨ٔوو٦ا بٓ٘كسووةو ٗووٚ ً ووةز ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل/ بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة 

 ..319319، ص، ص91159115، ٗاحؼد بِٓسةت، جغمبل، ، ٗاحؼد بِٓسةت، جغمبل، 11بٓس٧ً٨٨٘د، طبٓس٧ً٨٨٘د، ط

ّٛٞ   ٧سىزّث ػ٤ٔ بٌٓىبو بٓصةلو ّٛٞ   ٧سىزّث ػ٤ٔ بٌٓىبو بٓصةلو ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د ػ٤ٔ إ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د ػ٤ٔ إ173173ّٛصر بٓ٘ةّلخ )ّٛصر بٓ٘ةّلخ )  (((5

جٌح٢ّ بٓصٔؽ ٛوٍ ب ضى بٓه٥ ٧سىزّث ػ٤ٔ بٓؿِٖ جوةٓحىبزخ  . ١زاح٨ٌوة ٓوهٍ ً ور ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جٌح٢ّ بٓصٔؽ ٛوٍ ب ضى بٓه٥ ٧سىزّث ػ٤ٔ بٓؿِٖ جوةٓحىبزخ  . ١زاح٨ٌوة ٓوهٍ ً ور ٗؿِ٘ود بَوساٜةف 

جغمبل / بِٓىـ بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د جلّٛٞ   ٗة لبٕ ًةض٦ بٓسؿ٨ٌي بٓ٘كسّص ُةٙ ًم ًوّىو ًحو٢ّ جغمبل / بِٓىـ بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د جلّٛٞ   ٗة لبٕ ًةض٦ بٓسؿ٨ٌي بٓ٘كسّص ُةٙ ًم ًوّىو ًحو٢ّ 

ة ُةٙ بٌٓ٘س ٤ ػم ّ٘ ة ُةٙ بٌٓ٘س ٤ ػمبٓصٔؽ ب٢ٓبًغ ١غٔي بٓمػ٣٢، ٗ ّ٘ ٕ ٗؿةُ٘د بٓ٘س٠ّٖ ػٚ بٓوؼْ ٛوُٞ بٓه٥ زٖ ًحو٢ّ ٕ ٗؿةُ٘د بٓ٘س٠ّٖ ػٚ بٓوؼْ ٛوُٞ بٓه٥ زٖ ًحو٢ّ بٓصٔؽ ب٢ٓبًغ ١غٔي بٓمػ٣٢، ٗ

ٚ ٛووٍ ب ضوى بٓ٘سىزّوث  ّ٘ ّٙ ب ضى بٓ٘سىزّث ػ٤ٔ بٌٓىبو بٓصةلو جٌحو٢ّ بٓصؤؽ ٧س و ٚ ٛووٍ ب ضوى بٓ٘سىزّوث بٓصٔؽ جيلٛٞ،   ّ٘ ّٙ ب ضى بٓ٘سىزّث ػ٤ٔ بٌٓىبو بٓصةلو جٌحو٢ّ بٓصؤؽ ٧س و بٓصٔؽ جيلٛٞ،  

. ٗػٔووود بٓسيوووى٧غ . ٗػٔووود بٓسيوووى٧غ 91139113//33//9191، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91139113/غوووٜؽ//غوووٜؽ/557557ػٔووو٤ بٓؿِوووٖ جوووةٓحىبزخ  . وًوووٖ بٌٓوووىبو ػٔووو٤ بٓؿِوووٖ جوووةٓحىبزخ  . وًوووٖ بٌٓوووىبو 

 ..931931، ص، ص91169116ؼمبٓد جغمبل، ؼمبٓد جغمبل، ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓطةٜٗد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد ب١ٓبٌٓ ةز، بُٜٓد بٓطةٜٗد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓ

( ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ ه٦ بٓؼىبى جلّٛٞ   إنب ١ًغ بٌٓسوْ بٓؼ٘وم لهةػوة ػوٚ بٓوٜوٍ ١غوث ( ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ ه٦ بٓؼىبى جلّٛٞ   إنب ١ًغ بٌٓسوْ بٓؼ٘وم لهةػوة ػوٚ بٓوٜوٍ ١غوث (1

/ / 357357( ٗووٚ ًووة٢ٛٙ بٓؼ٢ٌجووةذ  . وًووٖ بٌٓووىبو ( ٗووٚ ًووة٢ٛٙ بٓؼ٢ٌجووةذ  . وًووٖ بٌٓووىبو 1919بٓؿِووٖ جؼوومٕ بُٓ٘وود٨ٓ١د ١هووي ٗووة غووةز جةٓ٘ووةّلخ )بٓؿِووٖ جؼوومٕ بُٓ٘وود٨ٓ١د ١هووي ٗووة غووةز جةٓ٘ووةّلخ )

 ..١ّ953953ّ، بُٜٓد بٓطةٓطد، ص١ّّ، بُٜٓد بٓطةٓطد، ص. بٜٓيىخ بٌٓ ةئ٨د، بٓؼمل ب . بٜٓيىخ بٌٓ ةئ٨د، بٓؼمل ب 17791779//11/ / 55، زلو٧ف ، زلو٧ف 17791779غٜة٧ةذ/غٜة٧ةذ/
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عمياػػػا أف لّلوػػػ  مػػػف ا جػػػرا ات مػػػا يمػػػـا لكشػػػؼ اليقيقػػػة واليكػػػـ عمياػػػا أف لّلوػػػ  مػػػف ا جػػػرا ات مػػػا يمػػػـا لكشػػػؼ اليقيقػػػة واليكػػػـ اللػػػي اللػػػي   ميكمػػػة البػػػدا ةميكمػػػة البػػػدا ة
( مػف القػانوف المػػدني ( مػف القػانوف المػػدني 504504المػاّدة  المػاّدة  إلػػل إلػػل   مقلضػػل مسػلندة دػي  لػؾمقلضػػل مسػلندة دػي  لػؾبػاللعوي  إف كػاف لػ  بػاللعوي  إف كػاف لػ  

وأللػػػي نّ ػػػت عمػػػل أّنػػ  " كػػػّؿ لعػػػّد ي ػػػيب الغيػػػر بػػػلي وأللػػػي نّ ػػػت عمػػػل أّنػػ  " كػػػّؿ لعػػػّد ي ػػػيب الغيػػػر بػػػلي   51255125( لسػػػنة ( لسػػػنة 4040العراقػػي رقػػػـ  العراقػػي رقػػػـ  
ولطبيقػا لػ لؾ قضػت ولطبيقػا لػ لؾ قضػت     ّضرر  ور اير ما  كػر دػي المػواد السػابقة يسػلوجب اللعػوي  "ّضرر  ور اير ما  كػر دػي المػواد السػابقة يسػلوجب اللعػوي  "

ايئة النااهة المػ كورة  ننػا بلّنػ  ايئة النااهة المػ كورة  ننػا بلّنػ  ية دي العراؽ دي الواقعة الواّ ة بية دي العراؽ دي الواقعة الواّ ة بليادليادميكمة اللمييا االميكمة اللمييا اال
دػػر ا ي ػػؿ لعػػّد عمػػل هػػ   دػػر ا ي ػػؿ لعػػّد عمػػل هػػ       " كنػػؿ الّدسػػلور يرّيػػة الّسػػنر واللنّقػػؿ داوػػؿ العػػراؽ ووارجػػ " كنػػؿ الّدسػػلور يرّيػػة الّسػػنر واللنّقػػؿ داوػػؿ العػػراؽ ووارجػػ 

دػػرّف كػػّؿ لعػػّد ي ػػيب الغيػػر بػػلي دػػرّف كػػّؿ لعػػّد ي ػػيب الغيػػر بػػلي     اليرّيػػة بمنػػ  المػػّدعي مػػف الّسػػنر والدػػا ليكػػـ القػػانوفاليرّيػػة بمنػػ  المػػّدعي مػػف الّسػػنر والدػػا ليكػػـ القػػانوف
ف ا جػرا ات ف ا جػرا ات ّضرر يسلوجب اللعوي   وكاف عمل الميكمة أف لليّرا الوقائ  ولّلو  مّضرر يسلوجب اللعوي   وكاف عمل الميكمة أف لليّرا الوقائ  ولّلو  م

لعػّدت عمػل يرّيػة المػّدعي وأليقػت بػ  لعػّدت عمػل يرّيػة المػّدعي وأليقػت بػ  اللػي اللػي   ما لرا  الاما لكشؼ اليقيقة لملو ؿ لمجاةما لرا  الاما لكشؼ اليقيقة لملو ؿ لمجاة
أو أو    لػػؾ " إّف اليكػػـ بػػاللعوي  يسػػلمـا أف يكػػوف ميػػدث الّضػػّرر قػػد لعّمػػػد لػػؾ " إّف اليكػػـ بػػاللعوي  يسػػلمـا أف يكػػوف ميػػدث الّضػػّرر قػػد لعّمػػػد    ((5    ّضػػررا "ّضػػررا "

وأف ال يكػػوف لممػػّدعل عميػػ  وأف ال يكػػوف لممػػّدعل عميػػ      لعػػّدا  ويشػػلرط دػػي اللعػػّدي أف يكػػوف ضػػارا وايػػر مشػػروعلعػػّدا  ويشػػلرط دػػي اللعػػّدي أف يكػػوف ضػػارا وايػػر مشػػروع
الّضػّرر  وا  ا كػاف النعػؿ قػد لػـ لطبيقػا لمػا أوجبػ  الّضػّرر  وا  ا كػاف النعػؿ قػد لػـ لطبيقػا لمػا أوجبػ  إلػل إلػل   لػة النعػؿ الػ ي أّدالػة النعػؿ الػ ي أّدااليؽ دي مااو اليؽ دي مااو 

 ن ن ((5  القانوف درّف الجواا الشرعي ينادي الضماف" القانوف درّف الجواا الشرعي ينادي الضماف" 

 املطلب الثاني
فر

 
 رفع القرار مبنع الس

    ردػػ  هػػ ا القػػرارردػػ  هػػ ا القػػرارإلػػل إلػػل   يمكػػف لمػػف ي ػػدر قػػرار بمنػػ  سػػنر  دػػي دعػػوا أف يلوّ ػػؿيمكػػف لمػػف ي ػػدر قػػرار بمنػػ  سػػنر  دػػي دعػػوا أف يلوّ ػػؿ  
 وهو ما سنبّيل  دي النرعيف اللالييف :وهو ما سنبّيل  دي النرعيف اللالييف :    وا الجاائّيةوا الجاائّيةدي الدعدي الدعأو أو   سوا  دي الدعوا المدنّيةسوا  دي الدعوا المدنّية

 
                                                           

ووؼد بٓ٘م٨ّٛوود ب ١ٓوو1515/٤وًووٖ بٌٓووىبو وًووٖ بٌٓووىبو   (((1 َّ ووؼد بٓ٘م٨ّٛوود ب ١ٓوو٤//ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ َّ . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ 91159115//11//1616، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91159115/ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ

١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓىبجغ، ٗاوةجغ شوىُد ٗػ٢٘ػود بٓؼمبٓود ٓٔصوؿةهد ١بٜٓيوى، جغومبل، ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓىبجغ، ٗاوةجغ شوىُد ٗػ٢٘ػود بٓؼمبٓود ٓٔصوؿةهد ١بٜٓيوى، جغومبل، 

٨ةى ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د 191191، ص، ص91159115 ُّ ٨ةى ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د . ١ه٦ ٟهب بٓ ُّ ه٦ بٓؼىبى جلّٛوٞ   إنب ١ًوغ زؼوّم ه٦ بٓؼىبى جلّٛوٞ   إنب ١ًوغ زؼوّم . ١ه٦ ٟهب بٓ

ة ٧ُس٢غث زؼ٧٢ ٠ة ػٜٞ جٌومو  ّ٘ ة ٧ُس٢غث زؼ٧٢ ٠ة ػٜٞ جٌومو ٗٚ بّٓ٘مػ٤ ػ٨ٔٞ ٢ٟ١ ػْ٘ غ٨ى ٗيى١ع أصةت بّٓ٘مػ٨د ج ىو ٗ ّ٘ ٗٚ بّٓ٘مػ٤ ػ٨ٔٞ ٢ٟ١ ػْ٘ غ٨ى ٗيى١ع أصةت بّٓ٘مػ٨د ج ىو ٗ

ٗة ٓؿ٠ٌة ٗٚ ضىو ١ٗة هةز٠ة ٗٚ ُُوث جيوىط أٙ ٧ِو٢ٙ ٛس٨ػود طح٨ؼ٨ود ٓٔؼ٘وْ غ٨وى بٓ٘يوى١ع ٗ٘وة ٗة ٓؿ٠ٌة ٗٚ ضىو ١ٗة هةز٠ة ٗٚ ُُوث جيوىط أٙ ٧ِو٢ٙ ٛس٨ػود طح٨ؼ٨ود ٓٔؼ٘وْ غ٨وى بٓ٘يوى١ع ٗ٘وة 

١ٙ ٗغوةدخ  . بٌٓوىبو ١ٙ ٗغوةدخ  . بٌٓوىبو جكحوىبز ٗكسّصو٨ٚ ٓغوى  زٌوم٧ى بٓسؼو٧٢ت غحوىب ٓٔ وىو لجكحوىبز ٗكسّصو٨ٚ ٓغوى  زٌوم٧ى بٓسؼو٧٢ت غحوىب ٓٔ وىو ل  بدَسؼةٛدبدَسؼةٛد٧سأث ٧سأث 

 ..197197، بٓ٘ىغغ بُٓةجي، ص، بٓ٘ىغغ بُٓةجي، ص91159115/ / 11//1111، زلو٧ف ، زلو٧ف 91159115/ب٨٠ٓاد بدَساٜةه٨د ٢ٌّٜٗ/ /ب٨٠ٓاد بدَساٜةه٨د ٢ٌّٜٗ/ 333333وًٖ وًٖ 

، زولو٧ف ، زولو٧ف 91119111/ب٨٠ٓاود بدَوساٜةه٨د ٌٜٗو٢ّ/ /ب٨٠ٓاود بدَوساٜةه٨د ٌٜٗو٢ّ/ 15371537ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨٘وً بدزؿةل٧ود هو٦ بٓؼوىبى وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨٘وً بدزؿةل٧ود هو٦ بٓؼوىبى وًوٖ   (((9

 ..935935َةجي، صَةجي، ص  .ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ.ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ91119111/ / 1111//1111



 والجزائي ة المدني ة الد عويين بين الس فر بمنع القرار 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

722 

 رفع القرار بمنع السفر في الدعو  المدنيةرفع القرار بمنع السفر في الدعو  المدنية: : الفرع األّولالفرع األّول

يجػػب دياػػا ردػػ  القػػرار بمنػػ  سػػنر المػػّدعل عميػػ  دػػي يجػػب دياػػا ردػػ  القػػرار بمنػػ  سػػنر المػػّدعل عميػػ  دػػي اللػػي اللػػي   هنػػاؾ بعػػ  اليػػاالتهنػػاؾ بعػػ  اليػػاالت  
 ومناا ما يلعّمؽ بالميكمة :ومناا ما يلعّمؽ بالميكمة :    مناا ما يلعّمؽ بالمّدعل عمي مناا ما يلعّمؽ بالمّدعل عمي     الّدعوا المدنّيةالّدعوا المدنّية

 ومف ه   الياالت :ومف ه   الياالت :: : الحاال  المتعّمقة بالمّدعى عميهالحاال  المتعّمقة بالمّدعى عميه  –أّوال أّوال   

ــه فــي صــندوق المحكمــة: : أأ   ــم المــّدعى ب ــداع المبم ــةإي ــه فــي صــندوق المحكم ــم المــّدعى ب ــداع المبم دػػر ا أقيمػػت دعػػوا أمػػاـ دػػر ا أقيمػػت دعػػوا أمػػاـ : : إي
وكػػاف المػػّدعي قػػد طمػػب منػػ  سػػنر المػػّدعل وكػػاف المػػّدعي قػػد طمػػب منػػ  سػػنر المػػّدعل     مػػلالمػػلال    كػػدعوا أجػػر الملػػؿكػػدعوا أجػػر الملػػؿ    ميكمػػة البػػدا ةميكمػػة البػػدا ة

ميػ  طمبػا لمميكمػة ميػ  طمبػا لمميكمػة در ا قّدـ المػّدعل عدر ا قّدـ المػّدعل ع    الدعوا وقضت الميكمة ب لؾالدعوا وقضت الميكمة ب لؾ  انلاا انلاا عمي  لييف عمي  لييف 
لغػػا   لغػػا  يوّضػػس ديػػ  طمبػػ  بقبولاػػا إيداعػػ  المبمػػا المػػّدعل بػػ  أمانػػة دػػي  ػػندوؽ الميكمػػة وا  يوّضػػس ديػػ  طمبػػ  بقبولاػػا إيداعػػ  المبمػػا المػػّدعل بػػ  أمانػػة دػػي  ػػندوؽ الميكمػػة وا 

دػػرف  لػػؾ يوجػػب عػػدـ دػػرف  لػػؾ يوجػػب عػػدـ     كمػػا قػػّدـ وكػػيال لػػ  بوكالػػة م ػػّدقة مػػف الميكمػػةكمػػا قػػّدـ وكػػيال لػػ  بوكالػػة م ػػّدقة مػػف الميكمػػة    قػػرار منػػ  سػػنر قػػرار منػػ  سػػنر 
دػػي منعػػ  مػػف الّسػػنر قانونػػا وا  ا ألغػػت ميكمػػة البػػدا ة قرارهػػا بمنػػ  سػػنر  دػػرف دػػي منعػػ  مػػف الّسػػنر قانونػػا وا  ا ألغػػت ميكمػػة البػػدا ة قرارهػػا بمنػػ  سػػنر  دػػرف   االسػػلمراراالسػػلمرار

ولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة اللمييػػا دػػي العػػراؽ بلّنػػ  " ال يجػػوا ولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة اللمييػػا دػػي العػػراؽ بلّنػػ  " ال يجػػوا     ر يكػػوف  ػػيييار يكػػوف  ػػييياالقػػراالقػػرا
منػػ  المػػّدعل عميػػ  مػػف الّسػػنر إ ا كػػاف لػػ  وكيػػؿ دػػي الػػّدعوا وأودع المبمػػا المػػّدعل بػػ  منػػ  المػػّدعل عميػػ  مػػف الّسػػنر إ ا كػػاف لػػ  وكيػػؿ دػػي الػػّدعوا وأودع المبمػػا المػػّدعل بػػ  

  كمػػػا قضػػػت بلّنػػػ  " يجػػػوا لممػػػّدعل عميػػػ  أف يلنػػػادا   كمػػػا قضػػػت بلّنػػػ  " يجػػػوا لممػػػّدعل عميػػػ  أف يلنػػػادا ((5  أمانػػػة دػػػي  ػػػندوؽ الميكمػػػة " أمانػػػة دػػػي  ػػػندوؽ الميكمػػػة " 
مػف ينػوب عنػ  مػف ينػوب عنػ    اوليػاراوليػارمالية بالمبما المّدعل ب  م  مالية بالمبما المّدعل ب  م   دور قرار بمن  سنر  بريداع كنالة  دور قرار بمن  سنر  بريداع كنالة 

لػػ لؾ " ال يكمّػػؼ المػػّدعل عميػػ  بلقػػديـ كنالػػة بػػالمبما المػػّدعل بػػ  دػػي لػػ لؾ " ال يكمّػػؼ المػػّدعل عميػػ  بلقػػديـ كنالػػة بػػالمبما المػػّدعل بػػ  دػػي     ((5  دػػي الػػّدعوا " دػػي الػػّدعوا " 
مػػف ينػػوب عنػػ  قانونػػا دػػي الػػّدعوا وقبػػوؿ المنػػاب عنػػ   لػػؾ عمػػال بػػن  مػػف ينػػوب عنػػ  قانونػػا دػػي الػػّدعوا وقبػػوؿ المنػػاب عنػػ   لػػؾ عمػػال بػػن    اوليػػاراوليػػاريالػػة يالػػة 

مػػػة قرارهػػػا برلغػػػا  منػػػ  مػػػة قرارهػػػا برلغػػػا  منػػػ    ودػػػي هػػػ   األيػػػواؿ ل ػػػدر الميك  ودػػػي هػػػ   األيػػػواؿ ل ػػػدر الميك((8  ( مرادعػػػات " ( مرادعػػػات " 545545المػػػاّدة  المػػػاّدة  
    إ  " إف إجػػػرا  منػػػ  السػػػنر إجػػػرا     إ  " إف إجػػػرا  منػػػ  السػػػنر إجػػػرا   الّسػػػنر ن وكػػػ لؾ اليػػػاؿ بموجػػػب أيكػػػاـ قػػػانوف اللننيػػػالّسػػػنر ن وكػػػ لؾ اليػػػاؿ بموجػػػب أيكػػػاـ قػػػانوف اللننيػػػ

                                                           
. ٗػ٢٘ػووود ب ؾِوووةٕ بٓؼم٨ٓووود، إصووومبو ًُوووٖ . ٗػ٢٘ػووود ب ؾِوووةٕ بٓؼم٨ٓووود، إصووومبو ًُوووٖ 17731773//33//1717، زووولو٧ف، زووولو٧ف17731773/ذ/ت//ذ/ت/9393وًوووٖ بٌٓوووىبو وًوووٖ بٌٓوووىبو ( ( (1

َُّود إ٧ون ٓٔاحةػود ١بٓسصو٧٢ى،  َُّود إ٧ون ٓٔاحةػود ١بٓسصو٧٢ى، بإلػالٕ بٌٓوة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼومّ، بٓؼومل بٓطةٓوص، بُٓوٜد بٓسةَوؼد، ٗد بإلػالٕ بٌٓوة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼومّ، بٓؼومل بٓطةٓوص، بُٓوٜد بٓسةَوؼد، ٗد

 ..931931، ص، ص17731773ج٨ى١ذ، ج٨ى١ذ، 

ّٜيووىخ بٌٓ ووةئ٨د، إصوومبو بِٓ٘سووث ّٜيووىخ بٌٓ ووةئ٨د، إصوومبو بِٓ٘سووث . بٓ. ب17711771ٓ//55//1717، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 17711771/ ٗم٨ٛوود ضة٨ٛوود// ٗم٨ٛوود ضة٨ٛوود/991991وًووٖ بٌٓووىبو وًووٖ بٌٓووىبو   (((9

ٜد بٓكةُٗد، ٗىغغ َةجي، ص ُّ ٜد بٓكةُٗد، ٗىغغ َةجي، صبٓو٦ٜ ج٘ؿِ٘د ز٨٨ً٘ بٓؼىبى، بٓؼمل ب ١ّّ، بٓ ُّ  ..511511بٓو٦ٜ ج٘ؿِ٘د ز٨٨ً٘ بٓؼىبى، بٓؼمل ب ١ّّ، بٓ

. ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ بٓؼم٨ٓود، . ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ بٓؼم٨ٓود، 17351735//33//77، زولو٧ف ، زولو٧ف 17351735/ُٗوسؼػْ//ُٗوسؼػْ/173173( ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ وًٖ ( ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ وًٖ (5

 ..111111، ص، ص17351735، جغمبل، ، جغمبل، ١11 ١   ١55 ١   ١99 ١   11إصمبو ًُٖ بإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼمّ، بٓؼمل إصمبو ًُٖ بإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼمّ، بٓؼمل 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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وبرمكػػػػاف المػػػػديف لجّنػػػػب  لػػػػؾ وبرمكػػػػاف المػػػػديف لجّنػػػػب  لػػػػؾ     ( منػػػػ ( منػػػػ 8080نػػػػ  عميػػػػ  قػػػػانوف اللننيػػػػ  بالمػػػػاّدة  نػػػػ  عميػػػػ  قػػػػانوف اللننيػػػػ  بالمػػػػاّدة    ايلراايػػػػاايلراايػػػػا
 نن((5  بريضار كنيؿ ضامف لديف ا ضبارة اللنني ية " بريضار كنيؿ ضامف لديف ا ضبارة اللنني ية " 

" ال يمن  المػديف مػف السػنر إ ا لػـ لكػف " ال يمن  المػديف مػف السػنر إ ا لػـ لكػف : :   أسباب الفرار من الّدعو أسباب الفرار من الّدعو   انتفااانتفاا  –ب ب   
الظّػػػف بػػػلّف دػػػرار  ميلمػػػؿ الوقػػػوع وقػػػد قػػػّدـ كنالػػػة لضػػػمف الظّػػػف بػػػلّف دػػػرار  ميلمػػػؿ الوقػػػوع وقػػػد قػػػّدـ كنالػػػة لضػػػمف إلػػػل إلػػػل   هنػػػاؾ أسػػػباب جدّيػػػة لػػػدعوهنػػػاؾ أسػػػباب جدّيػػػة لػػػدعو

ن لػ لؾ إ ا لػـ لكػف هنػاؾ أسػباب جدّيػة لنػرار ن لػ لؾ إ ا لػـ لكػف هنػاؾ أسػباب جدّيػة لنػرار ((5  رجوع  ولضمف الديف عند عدـ رجوع " رجوع  ولضمف الديف عند عدـ رجوع " 
  اسػػلئناؼاسػػلئناؼ  ولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػةولطبيقػػا لػػ لؾ قضػػت ميكمػػة    المػػدعل عميػػ  مػػف الػػدعوا دػػال يجػػوا منػػ  سػػنر المػػدعل عميػػ  مػػف الػػدعوا دػػال يجػػوا منػػ  سػػنر 

ّية ب نلاا اللميياية بلّن  " ال يجوا منػ  سػنر المػّدعل عميػ  إ ا ّية ب نلاا اللميياية بلّن  " ال يجوا منػ  سػنر المػّدعل عميػ  إ ا ليادليادبغداد   الر ادة االبغداد   الر ادة اال
ف هنػاؾ  ف هنػاؾ لـ يللّيد وجود أسباب جدّية يرّجس معاا سنر  بق د النرار مف الدعوا واّ ػة وا  لـ يللّيد وجود أسباب جدّية يرّجس معاا سنر  بق د النرار مف الدعوا واّ ػة وا 

 نن((8  مياـ ينوب عن  دي ملابعة الدعوا " مياـ ينوب عن  دي ملابعة الدعوا " 
 : : الياالتالياالتومف ه   ومف ه   : : الحاال  المتعّمقة بالمحكمةالحاال  المتعّمقة بالمحكمة: : ثانياثانيا  

ـّ وعمل الميكمة : : عدم صّحة الخصومةعدم صّحة الخصومة  –أ أ    ـّ وعمل الميكمة لّما كانت الو ومة مف النظاـ العا لّما كانت الو ومة مف النظاـ العا
أف لقضػػػي بػػػرّد الػػػدعوا ولػػػو مػػػف لمقػػػا  ننسػػػاا إ ا وجػػػدت إّف الو ػػػومة ايػػػر  ػػػييية أف لقضػػػي بػػػرّد الػػػدعوا ولػػػو مػػػف لمقػػػا  ننسػػػاا إ ا وجػػػدت إّف الو ػػػومة ايػػػر  ػػػييية 

أف لكػػػوف أف لكػػػوف   ببلػػ لؾ يجػػلػػ لؾ يجػػ    ((4  بمعنػػل إّف المػػّدعي لػػـ يقػػػـ دعػػوا  ضػػد مػػف ل ػػػس و ػػومل  بمعنػػل إّف المػػّدعي لػػـ يقػػػـ دعػػوا  ضػػد مػػف ل ػػػس و ػػومل  
يكمػػة قبػػوؿ الػػّدعوا ومػػف لػػـ إجابػػة الطمػػب يكمػػة قبػػوؿ الػػّدعوا ومػػف لػػـ إجابػػة الطمػػب الو ػػومة دػػي الػػّدعوا  ػػييية ليلسػػنل لممالو ػػومة دػػي الػػّدعوا  ػػييية ليلسػػنل لمم

بمن  الّسنر  عميػ  " إ ا كانػت الػّدعوا مقامػة عمػل الشػركة ولػيس عمػل مػديرها المنػّو  بمن  الّسنر  عميػ  " إ ا كانػت الػّدعوا مقامػة عمػل الشػركة ولػيس عمػل مػديرها المنػّو  
                                                           

، زوووولو٧ف ، زوووولو٧ف 91199119/ذ//ذ/111111ًووووىبو ٗؿِ٘وووود بَووووساٜةف جغوووومبل/ بٓىصووووةهد جصوووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وووود وًووووٖ ًووووىبو ٗؿِ٘وووود بَووووساٜةف جغوووومبل/ بٓىصووووةهد جصوووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وووود وًووووٖ   (((1

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسد ٟةْٗ بٓؼػ٦ٔ٨ا بٓ٘كسوةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسد ٟةْٗ بٓؼػ٦ٔ٨ا بٓ٘كسوةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف جغومبل/ 91199119//77//9696

 ..116116بٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ٗىغغ َةجي، صبٓىصةهد بدزؿةل٧د جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ٗىغغ َةجي، ص

. ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ . ٗػ٢٘ػود ب ؾِوةٕ   17731773//33//11، زولو٧ف ، زولو٧ف 17731773/زٜو٨وه//زٜو٨وه/197197بى وًوٖ بى وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ ه٦ بٓؼوىًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ ه٦ بٓؼوى  (((9

بٓؼم٨ٓد، إصمبو ًُٖ بإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼومّ، بٓؼومل بٓطوة٦ٛ، بُٓوٜد بُٓةلَود، ٗاحؼود ١يبوخ بٓؼم٨ٓد، إصمبو ًُٖ بإلػالٕ بٌٓة٦ٛ٢ٛ/ ١يبوخ بٓؼومّ، بٓؼومل بٓطوة٦ٛ، بُٓوٜد بُٓةلَود، ٗاحؼود ١يبوخ 

 ..911911، ص، ص17731773بٓؼمّ، جغمبل، بٓؼمّ، جغمبل، 

ٓؼمل ٓؼمل . ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓؼةشىخ، ب. ٗػٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓؼةشىخ، ب91179117/ٕٕ  55//9797، زلو٧ف ، زلو٧ف 91179117/ٕ//ٕ/953953وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((5

 ..915915، ص، ص91139113ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، 

ّٙ   ٗوم٧ى ػوةٕ وػة٧ود بٌٓةصوى٧ٚ إضوةهد ٢ٓ ٨وسوٞ (1 ّٙ   ٗوم٧ى ػوةٕ وػة٧ود بٌٓةصوى٧ٚ إضوةهد ٢ٓ ٨وسوٞ ( ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ود جول ( ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ر ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ود جول

ػ٨ٔوٞ ١ُةٛور ػ٨ٔوٞ ١ُةٛور أ١ أ١   ٧مقْ ه٦ بٓمػ٣٢ ٓٔؿوة  ػٔو٤ أٗو٢بّ بٌٓةصوى ١بٓومهةع ػوٚ ؾ٢ًٌوٞ، ١د ٧ؿِوٖ ٓو٧ٞمقْ ه٦ بٓمػ٣٢ ٓٔؿوة  ػٔو٤ أٗو٢بّ بٌٓةصوى ١بٓومهةع ػوٚ ؾ٢ًٌوٞ، ١د ٧ؿِوٖ ٓوٞ

غ٨وى ٗس٢ّغ٠ود ١١بغحود بٓوىّل ًحوْ بٓومق٢ّ هو٦ أَوةٌ غ٨وى ٗس٢ّغ٠ود ١١بغحود بٓوىّل ًحوْ بٓومق٢ّ هو٦ أَوةٌ   ٗكةص٘سٞ ه٦ بٓومػ٣٢ جغ٨وى صووسٞ بٓ٘وه٢ُوخٗكةص٘سٞ ه٦ بٓومػ٣٢ جغ٨وى صووسٞ بٓ٘وه٢ُوخ

بٓمػ٣٢ ١ ٙ بٓكص٢ٗد ٗٚ بٜٓظةٕ بٓؼةٕ هؼٔو٤ بٓ٘ؿِ٘ود أٙ زٌ و٦ جىّلٟوة ١ٓو٢ ٗوٚ زٌٔوةز ٛوُو٠ة  . بٓمػ٣٢ ١ ٙ بٓكص٢ٗد ٗٚ بٜٓظةٕ بٓؼةٕ هؼٔو٤ بٓ٘ؿِ٘ود أٙ زٌ و٦ جىّلٟوة ١ٓو٢ ٗوٚ زٌٔوةز ٛوُو٠ة  . 

. ٗػّٔووود بٓسيوووى٧غ . ٗػّٔووود بٓسيوووى٧غ   91199119//66//1919، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91199119/ب٨٠ٓاووود بدَوووساٜةه٨د ٌٜٗووو٢ّ//ب٨٠ٓاووود بدَوووساٜةه٨د ٌٜٗووو٢ّ/11151115وًوووٖ بٌٓوووىبو وًوووٖ بٌٓوووىبو 

 ..937937، ص، ص١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد بٓؼمل ب ١ّّ، ٗىغغ َةجي
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عي وال يسػػػم  طمػػػػب منعػػػ  مػػػػف عي وال يسػػػم  طمػػػػب منعػػػ  مػػػػف دػػػػال يكػػػوف هػػػػ ا المػػػدير و ػػػػما شو ػػػّيا لممػػػػدّ دػػػػال يكػػػوف هػػػػ ا المػػػدير و ػػػػما شو ػػػّيا لممػػػػدّ     بالػػػ اتبالػػػ ات
 ( ن( ن5  الّسنر"الّسنر"

المػػّدعل المػػّدعل   " ال يجػػوا إ ػػدار القػػرار بمنػػ  سػػنر" ال يجػػوا إ ػػدار القػػرار بمنػػ  سػػنر: : صــدور الحكــم فــي الــّدعو صــدور الحكــم فــي الــّدعو   –ب ب   
ألّف الغػػر  مػػف منػػ  الّسػػنر هػػو عػػدـ إطالػػة أمػػر يسػػـ ألّف الغػػر  مػػف منػػ  الّسػػنر هػػو عػػدـ إطالػػة أمػػر يسػػـ     عميػػ  بعػػد  ػػدور اليكػػـ عميػػ عميػػ  بعػػد  ػػدور اليكػػـ عميػػ 

    ((5  وبرمكػػاف الميكػػوـ لػػ  لننيػػ  اليكػػـ ال ػػادر ضػػّد و ػػم  دػػي دائػػرة اللننيػػ  "وبرمكػػاف الميكػػوـ لػػ  لننيػػ  اليكػػـ ال ػػادر ضػػّد و ػػم  دػػي دائػػرة اللننيػػ  "    الػػّدعواالػػّدعوا
أف يطمػػب مػػف المننّػػ  العػػدؿ إ ػػدار القػػرار أف يطمػػب مػػف المننّػػ  العػػدؿ إ ػػدار القػػرار     بعػػد دػػلس ا ضػػبارة اللنني يػػةبعػػد دػػلس ا ضػػبارة اللنني يػػة    وهنػػاؾ يمكنػػ وهنػػاؾ يمكنػػ 

( مػػف قػػانوف اللننيػػ  ن أّمػػا أمػػاـ ميكمػػة البػػدا ة  ( مػػف قػػانوف اللننيػػ  ن أّمػػا أمػػاـ ميكمػػة البػػدا ة  8080موجػػب المػػاّدة  موجػػب المػػاّدة  بمنػػ  سػػنر المػػديف ببمنػػ  سػػنر المػػديف ب
إجػػػػرا ات إجػػػػرا ات إلػػػػل إلػػػػل   دػػػػال يجػػػػوا العػػػػودةدػػػػال يجػػػػوا العػػػػودة    الػػػػّدعواالػػػػّدعوا  وانلاػػػػتوانلاػػػػتوبعػػػػد أف أ ػػػػدرت يكماػػػػا بالػػػػديف وبعػػػػد أف أ ػػػػدرت يكماػػػػا بالػػػػديف 

مسلعجال بر دارها قرارا بمن  سنر مسلعجال بر دارها قرارا بمن  سنر   مب مجددا مف ميكمة البدا ة إجرا   مب مجددا مف ميكمة البدا ة إجرا   اللقاضي بلف يطاللقاضي بلف يط
 المديف ن المديف ن 

 ر في الّدعو  الجزائيةر في الّدعو  الجزائيةرفع القرار بمنع السفرفع القرار بمنع السف: : الفرع الثانيالفرع الثاني

المػلّاـ دػي المػلّاـ دػي   يجػب دياػا ردػ  القػرار ال ػادر بمنػ  سػنريجػب دياػا ردػ  القػرار ال ػادر بمنػ  سػنراللػي اللػي   هناؾ بع  الياالتهناؾ بع  الياالت  
 : : مناامناا    الّدعوا الجاائّيةالّدعوا الجاائّية

قػد ليػّرؾ الػدعوا الجاائيػة قػد ليػّرؾ الػدعوا الجاائيػة : : تسـميم المـّتهم نفسـهتسـميم المـّتهم نفسـهأو أو   القب  عمى المّتهمالقب  عمى المّتهم  –أّوال أّوال   
لػللير  لػللير  أو أو   بػ بػ إ ا ويػؼ هر إ ا ويػؼ هر أو أو   ضد ملاـ ولػـ ييضػر بعػد لبميغػ  بورقػة اللكميػؼ باليضػورضد ملاـ ولػـ ييضػر بعػد لبميغػ  بورقػة اللكميػؼ باليضػور

لػػػـ يكػػػف لػػػ  ميػػػؿ سػػػكنل معػػػّيف جػػػاا لمقاضػػػي أف ي ػػػدر أمػػػرا لػػػـ يكػػػف لػػػ  ميػػػؿ سػػػكنل معػػػّيف جػػػاا لمقاضػػػي أف ي ػػػدر أمػػػرا أو أو   عمػػػل سػػػير الليقيػػػؽعمػػػل سػػػير الليقيػػػؽ
                                                           

. بّٜٓيووىخ . بّٜٓيووىخ 17791779//33//33، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 17791779/ٗم٨ٛوود أ١ٓوو٤//ٗم٨ٛوود أ١ٓوو961961/٤ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً هوو٦ بٓؼووىبى وًووٖ ًووىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً هوو٦ بٓؼووىبى وًووٖ   (((1

بٌٓ وةئ٨د، إصوومبو بِٓ٘سوث بٓوٜوو٦ ج٘ؿِ٘ود ز٨٨٘ووً بٓؼوىبى، بٓؼوومل بٓطوة٦ٛ، بُٓووٜد بٓطةٓطود، لبو بٓؿى٧ّوود بٌٓ وةئ٨د، إصوومبو بِٓ٘سوث بٓوٜوو٦ ج٘ؿِ٘ود ز٨٨٘ووً بٓؼوىبى، بٓؼوومل بٓطوة٦ٛ، بُٓووٜد بٓطةٓطود، لبو بٓؿى٧ّوود 

ّٙ   بٓكص٢ٗد ٗٚ ؾي ب913913، ص ، ص 17711771ٓٔاحةػد، جغمبل، ٓٔاحةػد، جغمبل،  ّٙ   بٓكص٢ٗد ٗٚ ؾي ب. ١ه٦ ٟهب ب٨ُٓةى ً ر أ٧ ة جل ٌٓة٢ٛٙ ٌٓة٢ٛٙ . ١ه٦ ٟهب ب٨ُٓةى ً ر أ٧ ة جل

٧١سؼ٨ّٚ إضةوز٠ة ه٦ أ٧ّد ٗىؾٔد ٗٚ ٗىبؾْ بّٓمػ٣٢، هإًةٗد بٓمػ٣٢ ٗٚ ًحْ بٓ٘م٧ى بٓ٘و٢ّ  ٓٔيىُد ٧١سؼ٨ّٚ إضةوز٠ة ه٦ أ٧ّد ٗىؾٔد ٗٚ ٗىبؾْ بّٓمػ٣٢، هإًةٗد بٓمػ٣٢ ٗٚ ًحْ بٓ٘م٧ى بٓ٘و٢ّ  ٓٔيىُد 

  بَوو٘ٞبَوو٘ٞ  إيبزإيبزجصووسٞ بٓيكصو٨ّد ل١ٙ أٙ ٠٘٨ٌ٧وة إضوةهد ٢ٓ ٨وسووٞ ١إلوبغوٞ ػحوةوخ ) بٓ٘وم٧ى بٓ٘وو٢ّ ( جصووسٞ بٓيكصو٨ّد ل١ٙ أٙ ٠٘٨ٌ٧وة إضوةهد ٢ٓ ٨وسووٞ ١إلوبغوٞ ػحوةوخ ) بٓ٘وم٧ى بٓ٘وو٢ّ ( 

ٙ ِٓوْ شوكص ٙ ِٓوْ شوكص ٓٞ ٨ٓ١ٍ صود ١ ٨و٨ّد، ٗ٘ة ٧سؼو٨ّٚ وّل بٓوّمػ٣٢ ٗوٚ غ٠ود بٓكصو٢ٗد  ٓٞ ٨ٓ١ٍ صود ١ ٨و٨ّد، ٗ٘ة ٧سؼو٨ّٚ وّل بٓوّمػ٣٢ ٗوٚ غ٠ود بٓكصو٢ٗد    ةة٧ؼسحى ػ٢ٜب٧ٛؼسحى ػ٢ٜبٛ

ووؼد بٓ٘م٨ّٛوود/  951951ٗؼٜوو٥٢ ٗ٘طووْ ٧ؼحووى ػووٚ إوبلزووٞ  . وًووٖ بٌٓووىبو ٗؼٜوو٥٢ ٗ٘طووْ ٧ؼحووى ػووٚ إوبلزووٞ  . وًووٖ بٌٓووىبو  َّ ووؼد بٓ٘م٨ّٛوود// ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ َّ ، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91119111/ ب٨٠ٓاوود ب٢٘ٓ

. ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، بٓؼوومل بٓطةٓووص، ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بُٓووٜد بٓىبجؼوود، بٓؼوومل بٓطةٓووص، ٗاووةجغ شووىُد ٗػ٢٘ػوود 91119111//33//9191

 ..136136، ص، ص91199119بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، بٓؼمبٓد ٓٔصؿةهد ١بٜٓيى، جغمبل، 

. ٗػ٢٘ػوود ب ؾِووةٕ . ٗػ٢٘ػوود ب ؾِووةٕ 17391739//11//1717، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 3939/ؾ٨ً٢ٌوود//ؾ٨ً٢ٌوود/5533ًوىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً هوو٦ بٓؼووىبى وًوٖ ًوىبو ٗؿِ٘وود بٓس٨٨٘ووً هوو٦ بٓؼووىبى وًوٖ   (((9

، ، 17391739بٓؼم٨ٓد، إصمبو ًُٖ بإلػوالٕ بٌٓوة٦ٛ٢ٛ / ١يبوخ بٓؼومّ، بٓؼومل ب ١ّّ، بُٓوٜد بٓطةٓطود ػيوىخ، بٓؼم٨ٓد، إصمبو ًُٖ بإلػوالٕ بٌٓوة٦ٛ٢ٛ / ١يبوخ بٓؼومّ، بٓؼومل ب ١ّّ، بُٓوٜد بٓطةٓطود ػيوىخ، 

 ..117117صص
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الميكمػة الميكمػة أو أو     ولكي يلسنل القب  عمل المّلاـ دقد لقوـ سمطة الليقيؽ  ولكي يلسنل القب  عمل المّلاـ دقد لقوـ سمطة الليقيؽ((5  بالقب  عمي  بالقب  عمي  
ولّما كاف أمر القػب  يكػوف نادػ ا دػي جميػ  أنيػا  ولّما كاف أمر القػب  يكػوف نادػ ا دػي جميػ  أنيػا      المول ة بر دار القرار بمن  سنر المول ة بر دار القرار بمن  سنر 

 عميػ  يمكػف القػوؿ  عميػ  يمكػف القػوؿ ((5    ي  ممػف وّجػ  إليػ  ويظػؿ سػاريا يلػل يػلـ لننيػ  ي  ممػف وّجػ  إليػ  ويظػؿ سػاريا يلػل يػلـ لننيػ  العراؽ وواجب اللننالعراؽ وواجب اللنن
وك لؾ وك لؾ     المّلاـ ال يبقي مياّل لقرار من  الّسنر مّما يجب ردع المّلاـ ال يبقي مياّل لقرار من  الّسنر مّما يجب ردع   للالقب  عمالقب  عمإّف لنني  أمر إّف لنني  أمر 

السمطات المولّ ػة وجػرت مياكملػ  و ػدر يكػـ السمطات المولّ ػة وجػرت مياكملػ  و ػدر يكػـ إلل إلل   الياؿ إ ا قاـ المّلاـ بلسميـ ننس الياؿ إ ا قاـ المّلاـ بلسميـ ننس 
 بيق  نبيق  ن

دياا قد طمبت مػف ميكمػة جػنس األعظمّيػة ردػ  منػ  دياا قد طمبت مػف ميكمػة جػنس األعظمّيػة ردػ  منػ    دني واقعة كانت المسلدعيةدني واقعة كانت المسلدعية  
إاّل إف الميكمػػػػة ردضػػػػت الطمػػػػب ن وعنػػػػد عػػػػر  األوراؽ عمػػػػل ميكمػػػػة إاّل إف الميكمػػػػة ردضػػػػت الطمػػػػب ن وعنػػػػد عػػػػر  األوراؽ عمػػػػل ميكمػػػػة     الّسػػػػنر عناػػػػاالّسػػػػنر عناػػػػا

يػػة ب ػػنلاا اللمييايػػة وجػػدت إف قػػرار ميكمػػة الجػػنس يػػة ب ػػنلاا اللمييايػػة وجػػدت إف قػػرار ميكمػػة الجػػنس ليادليادبغػػداد   الر ػػادة االبغػػداد   الر ػػادة اال  اسػػلئناؼاسػػلئناؼ
كانػػت كانػػت   ايػػر  ػػييس وموػػالؼ لمقػػانوف  لػػؾ إف الميكمػػة عنػػدما قػػّررت منػػ  سػػنر المدانػػةايػػر  ػػييس وموػػالؼ لمقػػانوف  لػػؾ إف الميكمػػة عنػػدما قػػّررت منػػ  سػػنر المدانػػة

أّمػػػا وقػػػد يضػػػرت أمػػػاـ الميكمػػػة أّمػػػا وقػػػد يضػػػرت أمػػػاـ الميكمػػػة     لوشػػػل هروباػػػا وعػػػدـ يضػػػورها جمسػػػات المياكمػػػةلوشػػػل هروباػػػا وعػػػدـ يضػػػورها جمسػػػات المياكمػػػة
وال وال     و در بيقاا يكمػا يضػوريا دمػـ يعػّد هنػاؾ مسػوغ قػانوني  بقػا  إشػارة منػ  سػنرهاو در بيقاا يكمػا يضػوريا دمػـ يعػّد هنػاؾ مسػوغ قػانوني  بقػا  إشػارة منػ  سػنرها

 نن  ((8  يمن   لؾ المّدعيف باليؽ المدني مف إقامة الدعوا المدنية يمن   لؾ المّدعيف باليؽ المدني مف إقامة الدعوا المدنية 

اـ ايابيػػا ديجػػري دػػرد أوراقػػ  اـ ايابيػػا ديجػػري دػػرد أوراقػػ  القػػب  عمػػل أيػػد الملامػػيف الميكػػـو عمػػيالقػػب  عمػػل أيػػد الملامػػيف الميكػػـو عمػػي  ألقػػيألقػػيوا  ا وا  ا   
يػػػة يػػػة ليادليادوا  ا  ػػػادقت ميكمػػػة اللمييػػػا االوا  ا  ػػػادقت ميكمػػػة اللمييػػػا اال    عػػػف بقيػػػة الميكػػػوميف ولعػػػاد مياكملػػػ  مجػػػّدداعػػػف بقيػػػة الميكػػػوميف ولعػػػاد مياكملػػػ  مجػػػّددا

الجاات الجاات إلل إلل   عمل يكـ ميكمة الجنايات با دراج عن  لعدـ كناية األدّلة ديجري ا شعارعمل يكـ ميكمة الجنايات با دراج عن  لعدـ كناية األدّلة ديجري ا شعار
نر  بعػد نر  بعػد الرسمية  ات العالقة برد  اليجا عف أموال  المنقولة واير المنقولة ورد  من  سػالرسمية  ات العالقة برد  اليجا عف أموال  المنقولة واير المنقولة ورد  من  سػ

وكػ لؾ اليػاؿ إ ا كػاف الميكػوـ عميػ  ايابيػا قػد سػّمـ وكػ لؾ اليػاؿ إ ا كػاف الميكػوـ عميػ  ايابيػا قػد سػّمـ     ((4  القرار الدرجة القطعيػة القرار الدرجة القطعيػة   اكلساباكلساب

                                                           

 بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ .بٜٓةهه بٓ٘ؼّمّ .  17711771( ُٜٓد ( ُٜٓد 9595( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د وًٖ )( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د وًٖ )7777بٓ٘ةّلخ )بٓ٘ةّلخ )  (((1

 أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د.أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د.  / أ( ٗٚ ًة٢ٛٙ/ أ( ٗٚ ًة7171ٙ٢ٛبٓ٘ةّلخ )بٓ٘ةّلخ )  (((9

. ٗػّٔد بٌٓ ةز، إصومبو ٌٛةجود بٓ٘ؿوة٨ٗٚ، بٓؼومل ب ١ّّ ١بٓطوة٦ٛ ١بٓطةٓوص . ٗػّٔد بٌٓ ةز، إصومبو ٌٛةجود بٓ٘ؿوة٨ٗٚ، بٓؼومل ب ١ّّ ١بٓطوة٦ٛ ١بٓطةٓوص 91179117//99//1111بٌٓىبو زلو٧ف بٌٓىبو زلو٧ف   (((5

 ..517517، ص، ص١91179117بٓىبجغ، بُٜٓد بٓسةَؼد ١بٓك٢ُ٘ٙ، شىُد ب ٛؼةٕ ٓٔاحةػد بٓ٘ؿم١لخ، جغمبل، ١بٓىبجغ، بُٜٓد بٓسةَؼد ١بٓك٢ُ٘ٙ، شىُد ب ٛؼةٕ ٓٔاحةػد بٓ٘ؿم١لخ، جغمبل، 

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ 11/91159115//5151زلو٧ف زلو٧ف   ،،91199119/ ٝ ع / / ٝ ع /   773773ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د وًٖ ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د وًٖ   (((1

َّؼد ١ب٨٠ٓاد بٓؼةٗد ه٦ ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘  َّؼد ١ب٨٠ٓاد بٓؼةٗد ه٦ ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ َٔ٘ةٙ ػح٨م ػحم   بًٓج٨م٥ا بٓ٘حةلن ه٦ ًىبوبذ ب٨٠ٓاد ب٢٘ٓ َٔ٘ةٙ ػح٨م ػحم   بًٓج٨م٥ا بٓ٘حةلن ه٦ ًىبوبذ ب٨٠ٓاد ب٢٘ٓ

 ..1111، ص، ص91119111بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ ةز، جغمبل، بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ ةز، جغمبل،   دد، ِٗسح، ِٗسح11ظظبٌُٖٓ بٓػًبئ٦، بٌُٖٓ بٓػًبئ٦،   –بدزؿةل٧د بدزؿةل٧د 
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( مػف ( مػف 549549أليكػاـ المػاّدة  أليكػاـ المػاّدة    اسػلنادااسػلناداأيد مراكا الشرطة وجرت مياكمل  مجػّددا أيد مراكا الشرطة وجرت مياكمل  مجػّددا إلل إلل   ننس ننس 
 نن((5  قانوف أ وؿ المياكمات الجاائية قانوف أ وؿ المياكمات الجاائية 

ــا    ــا ثاني ــّدعو   –ثاني ــي ال ــم ف ــّدعو صــدور الحك ــي ال ــم ف اائّيػػة المولّ ػػة اائّيػػة المولّ ػػة إ ا أ ػػدرت الميكمػػة الجإ ا أ ػػدرت الميكمػػة الج: : صــدور الحك
عػف عػف   الملناعاػاالملناعاػايكماا يضوريا عمل المّلاـ دي الدعوا الجاائّية دال يبقل مسػوغ قػانوني يكماا يضوريا عمل المّلاـ دي الدعوا الجاائّية دال يبقل مسػوغ قػانوني 

ردػػ  القػػرار بمنػػ  الّسػػنر بيجػػة أّناػػا قػػد قضػػت بالػػّدعوا المدنّيػػة المردوعػػة لبعػػا لمػػّدعوا ردػػ  القػػرار بمنػػ  الّسػػنر بيجػػة أّناػػا قػػد قضػػت بالػػّدعوا المدنّيػػة المردوعػػة لبعػػا لمػػّدعوا 
( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة  ( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة  5050لمػػا لػػنّ  عميػػ  المػػاّدة  لمػػا لػػنّ  عميػػ  المػػاّدة    اسػػلنادااسػػلنادا    الجاائّيػػةالجاائّيػػة

عػػػف عػػػف   الناشػػػ الناشػػػ ألّنػػػ  دػػػي ملػػػؿ هػػػ   األيػػػواؿ يكػػػوف لمميكػػػوـ لػػػ  بػػػاللعوي  عػػػف الضػػػّرر ألّنػػػ  دػػػي ملػػػؿ هػػػ   األيػػػواؿ يكػػػوف لمميكػػػوـ لػػػ  بػػػاللعوي  عػػػف الضػػػّرر 
الدرجػة القطعّيػة  لػدا دائػرة اللننيػ  المولّ ػة  الدرجػة القطعّيػة  لػدا دائػرة اللننيػ  المولّ ػة    اكلسػاب اكلسػاب الجريمة أف ينن  ه ا اليكػـ  بعػد الجريمة أف ينن  ه ا اليكػـ  بعػد 

وهناؾ يمكن  أف يطمب مف المنن  العدؿ إ دار القرار بمن  سػنر المػديف بموجػب المػاّدة وهناؾ يمكن  أف يطمب مف المنن  العدؿ إ دار القرار بمن  سػنر المػديف بموجػب المػاّدة 
 ف كاف هناؾ ما يوجب ه ا المن  ن ف كاف هناؾ ما يوجب ه ا المن  ن ( مف قانوف اللنني  إ( مف قانوف اللنني  إ8080  

وك لؾ الياؿ إ ا كانت الميكمػة الجاائّيػة المولّ ػة قػد يسػمت الػدعوا الجاائّيػة وك لؾ الياؿ إ ا كانت الميكمػة الجاائّيػة المولّ ػة قػد يسػمت الػدعوا الجاائّيػة   
عػػػف الجريمػػػة عػػػف الجريمػػػة   الناشػػػ الناشػػػ إاّل أّناػػػا ردضػػػت الػػػّدعوا المدنيػػػة الواّ ػػػة بالمطالبػػػة بػػػاللعوي  إاّل أّناػػػا ردضػػػت الػػػّدعوا المدنيػػػة الواّ ػػػة بالمطالبػػػة بػػػاللعوي  

ائّية إّف ائّية إّف إ ا رأت الميكمة الجا إ ا رأت الميكمة الجا     وأعطت اليؽ لمطالب بمراجعة المياكـ المدنّية المولّ ةوأعطت اليؽ لمطالب بمراجعة المياكـ المدنّية المولّ ة
    ((5  الن ؿ دي الدعوا المدنّي يقلضي إجرا  ليقيؽ يؤور الن ؿ دػي الػّدعوا الجاائّيػة الن ؿ دي الدعوا المدنّي يقلضي إجرا  ليقيؽ يؤور الن ؿ دػي الػّدعوا الجاائّيػة 

دني ملؿ ه   األيواؿ يكوف ل ايب اليؽ إقامة الّدعوا أماـ ميكمة البدا ة المولّ ة دني ملؿ ه   األيواؿ يكوف ل ايب اليؽ إقامة الّدعوا أماـ ميكمة البدا ة المولّ ة 

                                                           
. َوحٌر بإلشوةوخ . َوحٌر بإلشوةوخ 91199119//1919//1919زولو٧ف زولو٧ف   ،،91199119/ ٝ ع / / ٝ ع /   763763ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ود وًوٖ ًىبو ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ود وًوٖ   (((1

 إ٨ٓٞ.إ٨ٓٞ.

( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د . ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ور ٗؿِ٘ود بَوساٜةف ٨ُٗوةٙ ( ٗٚ ًة٢ٛٙ أص٢ّ بٓ٘ؿةُ٘ةذ بٓػًبئ٨د . ١زاح٨ٌة ٓهَٓ ً ور ٗؿِ٘ود بَوساٜةف ٨ُٗوةٙ 1717بٓ٘ةّلخ )بٓ٘ةّلخ )  (((9

ّٙ بٓوصْ ه٦ بٓومػ٣٢ بٓ٘م٨ّٛود ٧ٌس و٦ إغوىبز  ّٙ بٓوصْ ه٦ بٓومػ٣٢ بٓ٘م٨ّٛود ٧ٌس و٦ إغوىبز بدزؿةل٧ّد جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د جلّٛٞ   إنب وأذ بٓ٘ؿِ٘د إ بدزؿةل٧ّد جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د جلّٛٞ   إنب وأذ بٓ٘ؿِ٘د إ

أٙ زؼا٦ بٓؿي ٓٔػ٠ةذ بٓ٘س ّىوخ ٗٚ بٓػى٧٘د ٗىبغؼد أٙ زؼا٦ بٓؿي ٓٔػ٠ةذ بٓ٘س ّىوخ ٗٚ بٓػى٧٘د ٗىبغؼد زؿ٨ٌي ٧دقى بٓوصْ ه٦ بٓمػ٣٢ بٓػًبئ٨د زؿ٨ٌي ٧دقى بٓوصْ ه٦ بٓمػ٣٢ بٓػًبئ٨د 

ٓؿٌوووور ج٠وووووة   . وًووووٖ بٌٓوووووىبو ٓؿٌوووور ج٠وووووة   . وًووووٖ بٌٓوووووىبو بٓسوووو٦ بٓسوووو٦   بٓ٘ؿووووةُٖ بٓ٘م٨ٛوووود ٓٔ٘اةٓحووووود جووووةٓسؼ٧٢ت ػووووٚ ب ضوووووىبوبٓ٘ؿووووةُٖ بٓ٘م٨ٛوووود ٓٔ٘اةٓحووووود جووووةٓسؼ٧٢ت ػووووٚ ب ضوووووىبو

. ٗػّٔود بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بُٓوٜد بٓكةُٗود، بٓؼومل بٓطةٓوص، . ٗػّٔود بٓسيوى٧غ ١بٌٓ وةز، بُٓوٜد بٓكةُٗود، بٓؼومل بٓطةٓوص، 91199119//55//1111، زلو٧ف ، زلو٧ف 91199119/ظ/ذ//ظ/ذ/9191

بٓ٘ؿِ٘وود ٓٔ٘يووس٦ِ ج٘ىبغؼوود بٓ٘ؿِ٘وود ٓٔ٘يووس٦ِ ج٘ىبغؼوود   سوووة سوووة دؾدؾ. ١جكووالف ٗووة زٌووّمٕ هإٛووٞ   د ٗحووّىو . ١جكووالف ٗووة زٌووّمٕ هإٛووٞ   د ٗحووّىو 911911ٗىغووغ َووةجي، صٗىغووغ َووةجي، ص

بٓ٘ؿوةُٖ بٓ٘م٨ّٛوود ٓٔ٘اةٓحود جووةٓسؼ٧٢ت إنب ُوةٙ بٓوصووْ هوو٦ بٓومػ٣٢ بٓ٘م٨ّٛوود د ٧ودقى ؾُووٖ بٓوومػ٣٢ بٓ٘ؿوةُٖ بٓ٘م٨ّٛوود ٓٔ٘اةٓحود جووةٓسؼ٧٢ت إنب ُوةٙ بٓوصووْ هوو٦ بٓومػ٣٢ بٓ٘م٨ّٛوود د ٧ودقى ؾُووٖ بٓوومػ٣٢ 

ػووٚ ب ضووىبو ػووٚ ب ضووىبو   تتبٓسؼوو٧٢بٓسؼوو٧٢  قح٨ووى ٓسٌووم٧ىقح٨ووى ٓسٌووم٧ى  جةٛسوومبتجةٛسوومبتزؿ٨ٌٌةز٠ووة زؿ٨ٌٌةز٠ووة   بَووسِ٘ةّبَووسِ٘ةّبٓػًبئ٨وود، إن جإِٗووةٙ بٓ٘ؿِ٘وود بٓػًبئ٨وود، إن جإِٗووةٙ بٓ٘ؿِ٘وود 

٦ٛ٢ٛ َو٨ٖٔ  . ًوىبو ٗؿِ٘ود بَوساٜةف ٦ٛ٢ٛ َو٨ٖٔ  . ًوىبو ٗؿِ٘ود بَوساٜةف بٓؿةصٔد ١ؾُٖ بّٓمػ٣٢ بٓ٘م٨ٛد ٗغ بٓمػ٣٢ بٓػًبئ٨د جؿِٖ ًةبٓؿةصٔد ١ؾُٖ بّٓمػ٣٢ بٓ٘م٨ٛد ٗغ بٓمػ٣٢ بٓػًبئ٨د جؿِٖ ًة

. ٗػّٔوود . ٗػّٔوود 91119111//77//5151، زوولو٧ف ، زوولو٧ف 91119111/ذ/غووًبز//ذ/غووًبز/  115115بٓحصووىخ بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ بٓحصووىخ بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ 

 ..971971، ص، ص91139113بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بُٓةجؼد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بُٓةجؼد، بٓؼمل ب ١ّّ، ٗاحؼد بٓؼمبٓد، جغمبل، 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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لممطالبة باللعوي  ويكوف ل  اليؽ دي الطمب مف الميكمة أف ل در قرارها بمن  سنر لممطالبة باللعوي  ويكوف ل  اليؽ دي الطمب مف الميكمة أف ل در قرارها بمن  سنر 
 ( مرادعات مدنّية إف كاف هناؾ ما يوجب  لؾ ن( مرادعات مدنّية إف كاف هناؾ ما يوجب  لؾ ن545545بموجب الماّدة  بموجب الماّدة  المّدعل عمي  المّدعل عمي  

و لػؾ و لػؾ     إ ا كاف قد  ػدر بيقػ  قػرارا بمنػ  سػنر إ ا كاف قد  ػدر بيقػ  قػرارا بمنػ  سػنر     كما يرد  من  السنر عف المّلاـكما يرد  من  السنر عف المّلاـ  
بعد  دور القرار با دراج عن  دي مريمة الليقيػؽ مػف قبػؿ قاضػي الليقيػؽ إ ا وجػد إّف بعد  دور القرار با دراج عن  دي مريمة الليقيػؽ مػف قبػؿ قاضػي الليقيػؽ إ ا وجػد إّف 

و لػػػؾ بموجػػػب و لػػػؾ بموجػػػب     الميكمػػػة المولّ ػػػةالميكمػػػة المولّ ػػػةإلػػػل إلػػػل   األدلّػػػة الملػػػودرة دػػػي الػػػّدعوا ال لكنػػػي  ياللػػػ األدلّػػػة الملػػػودرة دػػػي الػػػّدعوا ال لكنػػػي  ياللػػػ 
أف ي ػػػدر القػػػرار برلغػػػا  أف ي ػػػدر القػػػرار برلغػػػا  أو أو      ب( مػػػف قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة ب( مػػػف قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة580580المػػػاّدة  المػػػاّدة  

الّلامة وا دػراج عػف المػّلاـ مػف الميكمػة المولّ ػة بالمياكمػة عنػدما لكػوف األدلّػة ايػر الّلامة وا دػراج عػف المػّلاـ مػف الميكمػة المولّ ػة بالمياكمػة عنػدما لكػوف األدلّػة ايػر 
و و     ات الجاائيػةات الجاائيػة ج( مف قانوف أ وؿ المياكم ج( مف قانوف أ وؿ المياكم535535أليكاـ الماّدة  أليكاـ الماّدة    اسلنادااسلناداكادية  دانل  كادية  دانل  

عمػػػل أقػػػواؿ المشػػلكي ولػػػـ لعػػػّاا عمػػػل أقػػػواؿ المشػػلكي ولػػػـ لعػػػّاا   اقل ػػرتاقل ػػرت" لكػػوف األدلّػػػة ايػػػر كاديػػة  دانػػػة المػػػّلاـ إ ا " لكػػوف األدلّػػػة ايػػػر كاديػػة  دانػػػة المػػػّلاـ إ ا 
" إ ا كاف الدليؿ الوييػد دػي الػدعوا أقػواؿ المػّلاـ أمػاـ " إ ا كاف الدليؿ الوييػد دػي الػدعوا أقػواؿ المػّلاـ أمػاـ أو أو     قرينة ملالقرينة ملالأو أو     ((5  بدليؿ  ور"بدليؿ  ور"

دػػرّف  لػػؾ ال يكنػػي دػػرّف  لػػؾ ال يكنػػي     ميقّػػؽ الّشػػرطة ولراجعػػ  عناػػا أمػػاـ قاضػػي الليقيػػؽ وأمػػاـ الميكمػػةميقّػػؽ الّشػػرطة ولراجعػػ  عناػػا أمػػاـ قاضػػي الليقيػػؽ وأمػػاـ الميكمػػة
  ومػف   ومػف ((5  ويجب إلغا  الّلامػة الموّجاػة لػ  وا دػراج عنػ  "ويجب إلغا  الّلامػة الموّجاػة لػ  وا دػراج عنػ  "    لمسا لة المّلاـ عما أسند إلي لمسا لة المّلاـ عما أسند إلي 

 رد  قرار من  سنر  ن رد  قرار من  سنر  ن   لـلـ

إ ػػػػدار القػػػػرار برلغػػػػا  الّلامػػػػة إ ػػػػدار القػػػػرار برلغػػػػا  الّلامػػػػة     أيضػػػػاأيضػػػػا    يػػػػةيػػػػةليادليادكمػػػػا يكػػػػوف لميكمػػػػة اللمييػػػػا االكمػػػػا يكػػػػوف لميكمػػػػة اللمييػػػػا اال  
( مػػف قػػانوف ( مػػف قػػانوف 99  521521    ل ػػالييلاا بموجػػب المػػادةل ػػالييلاا بموجػػب المػػادة  اسػػلنادااسػػلناداالموّجاػػة المػػّلاـ وا دػػراج عنػػ  الموّجاػػة المػػّلاـ وا دػػراج عنػػ  
بغػػػداد   الر ػػػادة بغػػػداد   الر ػػػادة   اسػػػلئناؼاسػػػلئناؼولطبيقػػػا لػػػ لؾ قضػػػت ميكمػػػة ولطبيقػػػا لػػػ لؾ قضػػػت ميكمػػػة     أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػةأ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة

  يػػة ب ػػنلاا اللمييايػػة بػػلف " األدلّػػة المليّ ػػمة ال للعػػدا أقػػواؿ المشػػلكي المجػػّردةيػػة ب ػػنلاا اللمييايػػة بػػلف " األدلّػػة المليّ ػػمة ال للعػػدا أقػػواؿ المشػػلكي المجػػّردةليادلياداالاال
ناا ال لكني لجدانة ويقلضي ا دراج عػف المػّلاـ"أو أو   لـ يعّااها أي دليؿلـ يعّااها أي دليؿاللي اللي  ناا ال لكني لجدانة ويقلضي ا دراج عػف المػّلاـ"قرينة وا      ((8  قرينة وا 

إلػل إلػل   وا  ا اليظت ميكمة اللمييا إّف هناؾ قرارا بمن  سػنر المػلاـ درناػا لشػير دػي قرارهػاوا  ا اليظت ميكمة اللمييا إّف هناؾ قرارا بمن  سػنر المػلاـ درناػا لشػير دػي قرارهػا

                                                           

، زووولو٧ف ، زووولو٧ف 91199119/ذ/ظ//ذ/ظ/111111ًوووىبو ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف بٌٓةلَووو٨ّد بدزؿةل٧ووود جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ ًوووىبو ٗؿِ٘ووود بَوووساٜةف بٌٓةلَووو٨ّد بدزؿةل٧ووود جصووووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘ووود وًوووٖ   (((1

 ..977977. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، ٗىغغ َةجي، ص. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بُٜٓد بٓكةُٗد، بٓؼمل بٓطة٦ٛ، ٗىغغ َةجي، ص91199119//1111//9797

، ، 91179117/ب٨٠ٓاوود بٓػًبئ٨وود ب ٤ٓ١/أؾوومبش//ب٨٠ٓاوود بٓػًبئ٨وود ب ٤ٓ١/أؾوومبش/167167ًووىبو ٗؿِ٘وود ز٨٨٘ووً إًٔوو٨ٖ ٢ُولَووسةٙ /بٓؼووىبى وًووٖ ًووىبو ٗؿِ٘وود ز٨٨٘ووً إًٔوو٨ٖ ٢ُولَووسةٙ /بٓؼووىبى وًووٖ ( ( (9

 ..171711. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بٓؼمل بٓطةٓص، ٗىغغ َةجي، ص. ٗػّٔد بٓسيى٧غ ١بٌٓ ةز، بٓؼمل بٓطةٓص، ٗىغغ َةجي، ص91179117//77//  9696زلو٧ف زلو٧ف 

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسوٞ ٟةٗوْ بٓؼػ٨ٔو٦ا . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسوٞ ٟةٗوْ بٓؼػ٨ٔو٦ا 91159115ٕ ٕ   66ٕ ٕ   9191، زلو٧ف ، زلو٧ف 91159115/غًبز//غًبز/563563( وًٖ بٌٓىبو ( وًٖ بٌٓىبو (5

، ٗىغووغ ، ٗىغووغ 99ظظبٓ٘كسووةو ٗووٚ ً ووةز ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل/ بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود، بٓ٘كسووةو ٗووٚ ً ووةز ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل/ بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود، 

 ..351351َةجي، صَةجي، ص
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وكػ لؾ اليػاؿ عنػد  ػدور اليكػـ وكػ لؾ اليػاؿ عنػد  ػدور اليكػـ   سنر ال ػادر مػف الميكمػة المولّ ػة سنر ال ػادر مػف الميكمػة المولّ ػة رد  قرار من  الرد  قرار من  ال
و" ليكـ الميكمة ببرا ة المّلاـ مف الّلامة الموّجاة و" ليكـ الميكمة ببرا ة المّلاـ مف الّلامة الموّجاة     ببرا ة المّلاـ مف الّلامة المسندة ل ببرا ة المّلاـ مف الّلامة المسندة ل 

ويكػػوف  لػػؾ ويكػػوف  لػػؾ     ((5  كػػاف النعػػؿ المسػػند إليػػ  ال يقػػ  ليػػت طائمػػة أّي نػػّ  عقػػابي " كػػاف النعػػؿ المسػػند إليػػ  ال يقػػ  ليػػت طائمػػة أّي نػػّ  عقػػابي " إليػػ  إ ا إليػػ  إ ا 
 اليكـ الدرجة القطعية ناليكـ الدرجة القطعية ن  اكلساباكلسابالجاات الرسمية  ات العالقة بعد الجاات الرسمية  ات العالقة بعد إلل إلل   با شعاربا شعار

كمػػػا يجػػػب ردػػػ  القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر عػػػف المػػػلاـ إ ا كػػػاف قػػػد  ػػػدر بيقػػػ  يكمػػػا كمػػػا يجػػػب ردػػػ  القػػػرار بمنػػػ  السػػػنر عػػػف المػػػلاـ إ ا كػػػاف قػػػد  ػػػدر بيقػػػ  يكمػػػا   
مجػػّددا إ ا كػػاف قػػد  ػػدر بيقػػ  يكمػػا مجػػّددا إ ا كػػاف قػػد  ػػدر بيقػػ  يكمػػا بػػا دراج لعػػدـ كنايػػة األدلّػػة بعػػد إجػػرا  مياكملػػ  بػػا دراج لعػػدـ كنايػػة األدلّػػة بعػػد إجػػرا  مياكملػػ  

عمػل قػرار اليكػـ الغيػابي  ولطبيقػا عمػل قػرار اليكػـ الغيػابي  ولطبيقػا   واعلػر واعلػر السػمطات المولّ ػة السػمطات المولّ ػة إلل إلل   ايابيا وسّمـ ننس ايابيا وسّمـ ننس 
ية بلّن  " إ ا سّمـ المّلاـ ننس  بعد اليكـ عمي  ايابيػا ية بلّن  " إ ا سّمـ المّلاـ ننس  بعد اليكـ عمي  ايابيػا ليادليادل لؾ قضت ميكمة اللمييا االل لؾ قضت ميكمة اللمييا اال

جػػرا  مياكملػػػ  مجػػّددا  دػػػرّف اليكػػـ ال ػػػادر عميػػ  بػػػا دراج لعػػدـ ك جػػرا  مياكملػػػ  مجػػّددا  دػػػرّف اليكػػـ ال ػػػادر عميػػ  بػػػا دراج لعػػدـ كوا  نايػػػة األدلّػػة يوجػػػب نايػػػة األدلّػػة يوجػػػب وا 
الجاات  ات العالقة برد  اليجا عف أمواؿ الملاـ المنقولة واير المنقولػة الجاات  ات العالقة برد  اليجا عف أمواؿ الملاـ المنقولة واير المنقولػة إلل إلل   ا شعارا شعار

 نن  ((5  القرار الدرجة القطعية " القرار الدرجة القطعية "   اكلساباكلسابورد  من  السنر عن  بعد ورد  من  السنر عن  بعد 

أو أو   عػدـ المسػؤوليةعػدـ المسػؤوليةأو أو   ولّما كاف " اليكـ دي الدعوا ال ي يلضّمف اليكـ بالبرا ةولّما كاف " اليكـ دي الدعوا ال ي يلضّمف اليكـ بالبرا ة  
دػرف هػ ا يلضػّمف إلغػا  دػرف هػ ا يلضػّمف إلغػا      ه ا اليكـ الدرجػة القطعيػةه ا اليكـ الدرجػة القطعيػة  واكلسابواكلساب    رد  الشكوارد  الشكواأو أو   ا دراجا دراج

عػػادة األمػػواؿ الميجػػوا عمياػػا ولػػو لػػـ يػػنّ  عمػػل  لػػؾ دػػي  عػػادة األمػػواؿ الميجػػوا عمياػػا ولػػو لػػـ يػػنّ  عمػػل  لػػؾ دػػي قػػرارات اليجػػا إف وجػػدت وا  قػػرارات اليجػػا إف وجػػدت وا 
      د( مػػف قػػانوف األ ػػوؿ الجاائيػػة  د( مػػف قػػانوف األ ػػوؿ الجاائيػػة539539كمػػا لػػنّ  عمػػل  لػػؾ المػػاّدة  كمػػا لػػنّ  عمػػل  لػػؾ المػػاّدة      ((8  قػػرار اليكػػـ " قػػرار اليكػػـ " 

ر( لكػػػي لملػػػـا بػػػ  الميػػػاكـ عنػػػد ر( لكػػػي لملػػػـا بػػػ  الميػػػاكـ عنػػػد دػػػيمكف أف يضػػػاؼ لاػػػ   المػػػاّدة عبػػػارة  وقػػػرار منػػػ  السػػػندػػػيمكف أف يضػػػاؼ لاػػػ   المػػػاّدة عبػػػارة  وقػػػرار منػػػ  السػػػن
 إ دارها لمقرارات دي األيواؿ الملقّدمةنإ دارها لمقرارات دي األيواؿ الملقّدمةن

                                                           
، ، 91139113/ غووًبز/ / غووًبز/   733733ًوىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل/ بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ ًوىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل/ بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ   (((1

ووٜد بٓطةٜٗوود، بٓؼوومل بٓطووة٦ٛ، ٗىغووغ َووةجي، 91139113//1919/ / 1515زوولو٧ف زوولو٧ف  ُّ ووٜد بٓطةٜٗوود، بٓؼوومل بٓطووة٦ٛ، ٗىغووغ َووةجي، . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بٓ ُّ . ٗػّٔوود بٓسيووى٧غ ١بٌٓ ووةز، بٓ

 ..  951951صص

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ َٔ٘ةٙ ػح٨م . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ َٔ٘ةٙ ػح٨م 91139113//55//5151، زلو٧ف ، زلو٧ف 91139113/ ٝ . ٕ . ظ . // ٝ . ٕ . ظ . /361361//365365وًٖ بٌٓىبو وًٖ بٌٓىبو   (((9

، ِٗسحود ، ِٗسحود 11، ط، ط77ظظٌُوٖ بٓػٜوةئ٦، ٌُوٖ بٓػٜوةئ٦، بٓبٓ  –ػحم  بًٓج٨م٥ا بٓ٘كسةو ٗٚ ًىبوبذ ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ود ػحم  بًٓج٨م٥ا بٓ٘كسةو ٗٚ ًىبوبذ ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧ود 

 . . 7777، ص، ص91169116بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ ةز، جغمبل، بٌٓة٢ٛٙ ١بٌٓ ةز، جغمبل، 

، ، 91199119/غووًبز//غووًبز/579579ًووىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل / بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ ًووىبو ٗؿِ٘وود بَووساٜةف جغوومبل / بٓىصووةهد بدزؿةل٧وود جصوووس٠ة بٓس٧ً٨٨٘وود وًووٖ   (((5

. أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسد ٟةْٗ بٓؼػ٦ٔ٨ا بٓ٘كسوةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف . أشةو إ٨ٓٞ بٌٓةض٦ ٓوسد ٟةْٗ بٓؼػ٦ٔ٨ا بٓ٘كسوةو ٗوٚ ً وةز ٗؿِ٘ود بَوساٜةف 91199119/ / 1111//99زلو٧ف زلو٧ف 

 ..317317جصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ٗىغغ َةجي، صجصوس٠ة بٓس٧ً٨٨٘د، ٗىغغ َةجي، ص  جغمبل/ بٓىصةهد بدزؿةل٧دجغمبل/ بٓىصةهد بدزؿةل٧د
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دػرّف اليكػـ بػا دراج عػف دػرّف اليكػـ بػا دراج عػف     أّما إ ا كاف المّلامػوف الميكػوـ عمػياـ ايابيػا ملعػّدديفأّما إ ا كاف المّلامػوف الميكػوـ عمػياـ ايابيػا ملعػّدديف  
بعضػػاـ يوجػػب ردػػ  القػػرار بمنػػ  سػػنرهـ ن أّمػػا المّلامػػوف اآلوػػروف دػػال يردػػ  القػػرار بمنػػ  بعضػػاـ يوجػػب ردػػ  القػػرار بمنػػ  سػػنرهـ ن أّمػػا المّلامػػوف اآلوػػروف دػػال يردػػ  القػػرار بمنػػ  

جػػرا  ميػػاكملاـ مجػػّددالسػػميـ لسػػميـ أو أو   سػػنرهـ ليػػيف القػػب  عمػػياـسػػنرهـ ليػػيف القػػب  عمػػياـ جػػرا  ميػػاكملاـ مجػػّدداأننسػػاـ وا  ولطبيقػػا لػػ لؾ ولطبيقػػا لػػ لؾ     أننسػػاـ وا 
ية بلّن  " لدا اللدقيؽ والمداولػة وجػد أّف األدلّػة ايػر كاديػة ية بلّن  " لدا اللدقيؽ والمداولػة وجػد أّف األدلّػة ايػر كاديػة ليادليادقضت ميكمة اللمييا االقضت ميكمة اللمييا اال

  أ ( مف قانوف العقوبػات وبداللػة مػواد   أ ( مف قانوف العقوبػات وبداللػة مػواد   55    409409ضد الملاميف  ـ( و  ع( ودؽ الماّدة  ضد الملاميف  ـ( و  ع( ودؽ الماّدة  
( لسػػػنة ( لسػػػنة 88مػػػس الػػػوارا  رقػػػـ  مػػػس الػػػوارا  رقػػػـ  بػػػلمر مجبػػػلمر مج  واسػػػلدالالواسػػػلدالال( منػػػ  ( منػػػ  4141( و  ( و  4343( و  ( و  4949    االشػػػلراؾاالشػػػلراؾ
( منػػػ  قػػػّررت الميكمػػػة إلغػػػا  الّلامػػػة الموّجاػػػة إليامػػػا وا دػػػراج ( منػػػ  قػػػّررت الميكمػػػة إلغػػػا  الّلامػػػة الموّجاػػػة إليامػػػا وا دػػػراج   44النقػػػرة   أوال   النقػػػرة   أوال     50045004

لغا  من  السػنر عػف الملامػيف   األمواؿاألمواؿعناما ورد  اليجا عف عناما ورد  اليجا عف  لغا  من  السػنر عػف الملامػيف المنقولة واير المنقولة وا  المنقولة واير المنقولة وا 
ج ن ؾ ن ط( ودػؽ ج ن ؾ ن ط( ودػؽ ن أّما القرارات ال ادرة بػننس العػدد واللػلريخ والقاضػية بردانػة المػّلاـ  ن أّما القرارات ال ادرة بػننس العػدد واللػلريخ والقاضػية بردانػة المػّلاـ  

  أ ( واليكػػـ عميػػ  با عػػداـ وكػػوف اليكػػـ  ػػدر ايابيػػا دقػػد   أ ( واليكػػـ عميػػ  با عػػداـ وكػػوف اليكػػـ  ػػدر ايابيػػا دقػػد   55      409409أيكػػاـ المػػاّدة   أيكػػاـ المػػاّدة   
لضػػّمنت وجػػوب إعػػادة لضػػّمنت وجػػوب إعػػادة اللػػي اللػػي     ب( مػػف قػػانوف األ ػػوؿ الجاائيػػة  ب( مػػف قػػانوف األ ػػوؿ الجاائيػػة  524524وجػػد إّف المػػاّدة  وجػػد إّف المػػاّدة  

جػػرا  أو أو   بعػػا لغايػػة القػػب  عمػػل المػػّلاـبعػػا لغايػػة القػػب  عمػػل المػػّلاـ  لاليلنػػاظلاليلنػػاظميكملاػػا ميكملاػػا إلػػل إلػػل   الػػدعواالػػدعوا جػػرا  لسػػميـ ننسػػ  وا  لسػػميـ ننسػػ  وا 
باػػػا لغايػػػة باػػػا لغايػػػة   لاليلنػػػاظلاليلنػػػاظميكملاػػػا ميكملاػػػا إلػػػل إلػػػل   لاػػػ ا قػػػّرر إعػػػادة إضػػػبارة الػػػدعوالاػػػ ا قػػػّرر إعػػػادة إضػػػبارة الػػػدعوا    اامياكملػػػ  مجػػػّددمياكملػػػ  مجػػػّدد

جرا  مياكملػ  يضػوريا أو أو   القب  عمي القب  عمي  جرا  مياكملػ  يضػوريا لسميـ ننس  وا  ( مػف قػانوف ( مػف قػانوف 549549لممػاّدة  لممػاّدة    اسػلنادااسػلنادالسميـ ننس  وا 
 نن((5  " "   بااللناؽبااللناؽاأل وؿ الجاائية ومف لـ إ دار القرار ودقا لمقانوف و در القرار األ وؿ الجاائية ومف لـ إ دار القرار ودقا لمقانوف و در القرار 

                                                           

وود/111111وًووٖ بٌٓووىبو وًووٖ بٌٓووىبو   (((1 ّٗ وود//٨ٟاوود ػة ّٗ . أشووةو إ٨ٓووٞ بٌٓةضوو٦ َوؤ٘ةٙ ػح٨ووم . أشووةو إ٨ٓووٞ بٌٓةضوو٦ َوؤ٘ةٙ ػح٨ووم 91139113//1919//9191، زوولو٧ف ، زوولو٧ف ٨ٟ/91139113اوود ػة

، بٜٓةشوى ، بٜٓةشوى 11بٌُٖٓ بٓػٜوةئ٦، بٓػوً بُٓوةلٌ، طبٌُٖٓ بٓػٜوةئ٦، بٓػوً بُٓوةلٌ، ط  –ػحم ا بٓ٘كسةو ٗٚ ً ةز ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د ػحم ا بٓ٘كسةو ٗٚ ً ةز ٗؿِ٘د بٓس٨٨ً٘ بدزؿةل٧د 

 ..6767، ص، ص91119111صحةؼ صةلى ب ٛحةو٥، جغمبل، صحةؼ صةلى ب ٛحةو٥، جغمبل، 
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 الخاتمة

نا الموسػوـ " القػرار بمنػ  السػنر بػيف الػّدعوييف نا الموسػوـ " القػرار بمنػ  السػنر بػيف الػّدعوييف مػف بيػث موضػوعمػف بيػث موضػوع  انلاينػاانلاينػابعد إف بعد إف   
 : : وبع  المقلريات وكما يلليوبع  المقلريات وكما يللي  االسلنلاجاتاالسلنلاجاتدقد لرّشيت لدينا بع  دقد لرّشيت لدينا بع      المدنية والجاائيةالمدنية والجاائية

 : : للمّلؿ دي ما يلليللمّلؿ دي ما يللي  االسلنلاجاتاالسلنلاجاتإّف أهـ إّف أهـ : : االستنتاجا االستنتاجا   –أّوال أّوال   
ف كػػاف قػد كنػػؿ يرّيػػة السػػنر واللنقػؿ داوػػؿ العػػراؽ    إّف المشػّرع العراقػػيإّف المشػّرع العراقػػي -55 ف كػػاف قػد كنػػؿ يرّيػػة السػػنر واللنقػؿ داوػػؿ العػػراؽوا  وارجػػ  وارجػػ    أوأو  وا 

لكػػف مػػ   لػػؾ أجػػاا منػػ  لكػػف مػػ   لػػؾ أجػػاا منػػ      50025002كقاعػػدة عاّمػػة وردت دػػي الدسػػلور ال ػػادر عػػاـ كقاعػػدة عاّمػػة وردت دػػي الدسػػلور ال ػػادر عػػاـ 
إلػػػػل إلػػػػل   باالسػػػػلنادباالسػػػػلنادالسػػػػنر بموجػػػػب األمػػػػر القضػػػػائي ال ػػػػادر مػػػػف الميػػػػاكـ المولّ ػػػػة السػػػػنر بموجػػػػب األمػػػػر القضػػػػائي ال ػػػػادر مػػػػف الميػػػػاكـ المولّ ػػػػة 

أ ػػياباا وقطػػ  الطريػػؽ عمػػل أ ػػياباا وقطػػ  الطريػػؽ عمػػل إلػػل إلػػل   وبػػ لؾ دقػػد رّجػػس إعػػادة اليقػػوؽوبػػ لؾ دقػػد رّجػػس إعػػادة اليقػػوؽ    القػػوانيف النادػػ ةالقػػوانيف النادػػ ة
يػػؽ يػػؽ دالدسػلور لػـ يمػنس الدالدسػلور لػـ يمػنس ال    ر دسػػلوريار دسػػلورياالّلاػّرب مػف أدائاػا بيجػة كنالػػة اليػؽ دػي السػنالّلاػّرب مػف أدائاػا بيجػة كنالػػة اليػؽ دػي السػن

ممػػا يعنػػي إف المشػػّرع قػػد أجػػاا لقييػػد يرّيػػة ممػػا يعنػػي إف المشػػّرع قػػد أجػػاا لقييػػد يرّيػػة دػػي السػػنر بشػػكؿ مطمػػؽ مػػف كػػؿ قيػػد  دػػي السػػنر بشػػكؿ مطمػػؽ مػػف كػػؿ قيػػد  
الشػػػو  الػػػ ي ب ملػػػ  يقػػػوؽ ليوػػػريف ومنعػػػ  مػػػف النػػػرار يلػػػل يسػػػلودي اآلوػػػروف الشػػػو  الػػػ ي ب ملػػػ  يقػػػوؽ ليوػػػريف ومنعػػػ  مػػػف النػػػرار يلػػػل يسػػػلودي اآلوػػػروف 

 يقوقاـ من ن يقوقاـ من ن 
إف القػػػرار بمنػػػ  الّسػػػنر دػػػػي الػػػّدعوا المدنيػػػة يجػػػد أساسػػػػ  القػػػانوني دػػػي ن ػػػػو  إف القػػػرار بمنػػػ  الّسػػػنر دػػػػي الػػػّدعوا المدنيػػػة يجػػػد أساسػػػػ  القػػػانوني دػػػي ن ػػػػو     -55

( مػػػف قػػػانوف ( مػػػف قػػػانوف 545545إ  كنمػػػت المػػػاّدة  إ  كنمػػػت المػػػاّدة      يسػػػلند إلياػػػا دػػػي إ ػػػدار هػػػ ا القػػػراريسػػػلند إلياػػػا دػػػي إ ػػػدار هػػػ ا القػػػرارواضػػػية واضػػػية 
لممػػّدعي أف يسل ػػدر قػػرارا مػػف القضػػا  لممػػّدعي أف يسل ػػدر قػػرارا مػػف القضػػا    51915191( لسػػنة ( لسػػنة 3838المرادعػػات المدنيػػة رقػػـ  المرادعػػات المدنيػػة رقػػـ  

المسػػلعجؿ بمنػػ  سػػنر المػػّدعل عميػػ  إ ا قامػػت لديػػ  أسػػباب جدّيػػة يػػرّجس معاػػا دػػرار  المسػػلعجؿ بمنػػ  سػػنر المػػّدعل عميػػ  إ ا قامػػت لديػػ  أسػػباب جدّيػػة يػػرّجس معاػػا دػػرار  
( مػػػف قػػػانوف ( مػػػف قػػػانوف 8080ي المػػػاّدة  ي المػػػاّدة  مػػػف الػػػدعوا ن كمػػػا يجػػػد هػػػ ا القػػػرار أساسػػػ  القػػػانوني دػػػمػػػف الػػػدعوا ن كمػػػا يجػػػد هػػػ ا القػػػرار أساسػػػ  القػػػانوني دػػػ

  ادعا ادعا ب ّية ب ّية   االقلناعاالقلناعوال ي يلو   المنن  العدؿ بعد وال ي يلو   المنن  العدؿ بعد   51305130( لسنة ( لسنة 4242اللنني  رقـ  اللنني  رقـ  
 الدائف ورد  المديف لقديـ كنالة بالديف ن الدائف ورد  المديف لقديـ كنالة بالديف ن 

يجد أساس  القانوني دي أّن  يكػوف إلااميػا يجد أساس  القانوني دي أّن  يكػوف إلااميػا   إّف القرار بمن  السنر دي الدعوا الجاائيةإّف القرار بمن  السنر دي الدعوا الجاائية -88
  اسػلنادااسػلنادا    لمملاـ الاػارب معاقػب عمياػا با عػداـلمملاـ الاػارب معاقػب عمياػا با عػداـ  ارلكابااارلكابااإ ا كانت الجريمة المنسوب إ ا كانت الجريمة المنسوب 

  د( مف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة ن أّمػا إ ا   د( مف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة ن أّمػا إ ا   548548لما نّ ت عمي  الماّدة  لما نّ ت عمي  الماّدة  
كعقوبػة كعقوبػة     كانت الجريمة المنسوبة لممّلاـ الاارب معاقب عمياػا بعقوبػة سػوا ا عػداـكانت الجريمة المنسوبة لممّلاـ الاارب معاقب عمياػا بعقوبػة سػوا ا عػداـ

ار القػػرار بمنػػ  ار القػػرار بمنػػ  دػػرف إ ػػددػػرف إ ػػد    البسػػيطالبسػػيطأو أو   بػػاليبس الشػػديدبػػاليبس الشػػديدأو أو   المؤقّػػتالمؤقّػػتأو أو   السػػجف المؤبػػدالسػػجف المؤبػػد



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

722 

إ  ال يوجػػػد نػػػ  يمػػػـا بر ػػػدار  ن ولّمػػػا كػػػاف قػػػانوف أ ػػػوؿ إ  ال يوجػػػد نػػػ  يمػػػـا بر ػػػدار  ن ولّمػػػا كػػػاف قػػػانوف أ ػػػوؿ     اولياريػػػااولياريػػػاالسػػػنر يكػػػوف السػػػنر يكػػػوف 
    الاػاربالاػارب  ــالسػنر لممػلاالسػنر لممػلا    قرار بمنػقرار بمنػ  المياكمات الجاائية قد جا  واليا مف الن  عملالمياكمات الجاائية قد جا  واليا مف الن  عمل

قػػػانوف المرادعػػػات قػػػانوف المرادعػػػات إلػػػل إلػػػل   بلّنػػػ  يػػػلـ الرجػػػوعبلّنػػػ  يػػػلـ الرجػػػوع    عميػػػ  يكػػػوف اليػػػّؿ دػػػي ملػػػؿ هػػػ   األيػػػواؿعميػػػ  يكػػػوف اليػػػّؿ دػػػي ملػػػؿ هػػػ   األيػػػواؿ
ج  لقوانيف ا جرا ات كاّدة إ ا لـ يكف دياا ن  يلعػار  معػ  ج  لقوانيف ا جرا ات كاّدة إ ا لـ يكف دياا ن  يلعػار  معػ  المر المر   باعلبار باعلبار المدنّية المدنّية 
( لسػػنة ( لسػػنة 3838( مػػف قػػانوف المرادعػػات المدنيػػة رقػػـ  ( مػػف قػػانوف المرادعػػات المدنيػػة رقػػـ  55أليكػػاـ المػػاّدة  أليكػػاـ المػػاّدة    اسػػلنادااسػػلنادا ػػراية  ػػراية 
 نن51915191

إ  إّف إ  إّف     إّف السػمطة القضػػائية هػػي الجاػػة الموّولػػة قانونػا بر ػػدار األمػػر بمنػػ  السػػنرإّف السػمطة القضػػائية هػػي الجاػػة الموّولػػة قانونػا بر ػػدار األمػػر بمنػػ  السػػنر -44
ر ػػدار األمػػر المػػ كور بعػػد إقامػػة ر ػػدار األمػػر المػػ كور بعػػد إقامػػة ميكمػػة البػػدا ة هػػي الجاػػة القضػػائية المولّ ػػة بميكمػػة البػػدا ة هػػي الجاػػة القضػػائية المولّ ػػة ب

وكػ لؾ يمكػػف لممننػػ  وكػ لؾ يمكػػف لممننػػ      الػدعوا أماماػػا عمػل المطمػػوب منػ  سػػنر  دػػي الػدعوا المدنيػػةالػدعوا أماماػػا عمػل المطمػػوب منػ  سػػنر  دػػي الػدعوا المدنيػػة
العػػدؿ أف ي ػػدر القػػرار بمنػػ  سػػنر المػػديف ن أّمػػا دػػي الػػدعوا الجاائيػػة دػػرّف الجاػػة العػػدؿ أف ي ػػدر القػػرار بمنػػ  سػػنر المػػديف ن أّمػػا دػػي الػػدعوا الجاائيػػة دػػرّف الجاػػة 

الميكمػػة المولّ ػػة إف كانػػت ميكمػػة الميكمػػة المولّ ػػة إف كانػػت ميكمػػة أو أو   القضػػائية المولّ ػػة هػػي ميكمػػة الليقيػػؽالقضػػائية المولّ ػػة هػػي ميكمػػة الليقيػػؽ
وبػػ لؾ ال يّ ػػس مطمقػػا إ ػػدار األمػػر بمنػػ  السػػنر ألي وبػػ لؾ ال يّ ػػس مطمقػػا إ ػػدار األمػػر بمنػػ  السػػنر ألي   يكمػػة جػػنس يكمػػة جػػنس ممأو أو   جنايػػاتجنايػػات

شػػػو  مػػػف جاػػػة سػػػوا السػػػمطة القضػػػائية سػػػوا  كانػػػت هػػػ   الجاػػػة هػػػي السػػػمطة شػػػو  مػػػف جاػػػة سػػػوا السػػػمطة القضػػػائية سػػػوا  كانػػػت هػػػ   الجاػػػة هػػػي السػػػمطة 
إلػػػل إلػػػل   السػػػمطة اللنني يػػػة مامػػػا كػػػاف النعػػػؿ المنسػػػوب إليػػػ  دوف المجػػػو السػػػمطة اللنني يػػػة مامػػػا كػػػاف النعػػػؿ المنسػػػوب إليػػػ  دوف المجػػػو أو أو   اللشػػػريعيةاللشػػػريعية

ا  ا  ليريػػػػؾ الشػػػػكو ليريػػػػؾ الشػػػػكو أو أو   السػػػػمطة القضػػػػائية   ػػػػدار األمػػػػر بػػػػ لؾ بعػػػػد إقامػػػػة الػػػػدعواالسػػػػمطة القضػػػػائية   ػػػػدار األمػػػػر بػػػػ لؾ بعػػػػد إقامػػػػة الػػػػدعوا
 بيسب األيواؿ نبيسب األيواؿ ن

إّف  دور القػرار بمنػ  سػنر المػّدعل عميػ  دػي الػّدعوا المدنيػة يلوقػؼ عمػل طمػب إّف  دور القػرار بمنػ  سػنر المػّدعل عميػ  دػي الػّدعوا المدنيػة يلوقػؼ عمػل طمػب    -22
المػػػّدعي بعػػػد إقامػػػة دعػػػوا  أمػػػاـ الميكمػػػة المول ػػػة عنػػػد قيػػػاـ أسػػػباب جدّيػػػة لنيػػػد المػػػّدعي بعػػػد إقامػػػة دعػػػوا  أمػػػاـ الميكمػػػة المول ػػػة عنػػػد قيػػػاـ أسػػػباب جدّيػػػة لنيػػػد 

كمػػا يمكػػف أف يقػػّدـ هػػ ا كمػػا يمكػػف أف يقػػّدـ هػػ ا     دػػرار المػػّدعل عميػػ  مػػف اليضػػور أمػػاـ القضػػا دػػرار المػػّدعل عميػػ  مػػف اليضػػور أمػػاـ القضػػا   بايلمػػاؿبايلمػػاؿ
 ػػدور القػػرار  ػػدور القػػرار   الجاائيػػة دػػرفالجاائيػػة دػػرفنػػ  العػػدؿ ن أّمػػا دػػي الػػدعوا نػػ  العػػدؿ ن أّمػػا دػػي الػػدعوا المنالمنإلػػل إلػػل   الطمػػب مػػف الػػدائفالطمػػب مػػف الػػدائف

نمػػا يمكػػف أف ي ػػدر      بمنػػ  سػػنر المػػّلاـ الاػػارب ال يلوقّػػؼ عمػػل طمػػب المشػػلكيبمنػػ  سػػنر المػػّلاـ الاػػارب ال يلوقّػػؼ عمػػل طمػػب المشػػلكي نمػػا يمكػػف أف ي ػػدر  وا  وا 
الميكمة الجاائية المولّ ة مف لمقا  ننساا بعد الللكد مف لعػّ ر الميكمة الجاائية المولّ ة مف لمقا  ننساا بعد الللكد مف لعػّ ر أو أو   قاضي الليقيؽقاضي الليقيؽ

 ن ن قب عمياا با عداـقب عمياا با عداـالجريمة المعاالجريمة المعا  وا ة ديوا ة دي    لنني  أمر القب  عمل المّلاـ الااربلنني  أمر القب  عمل المّلاـ الاارب
كما إّف القرار بمن  سنر المّدعل عمي  ال ادر دػي الػّدعوا المدنيػة يقبػؿ الطعػف كما إّف القرار بمن  سنر المّدعل عمي  ال ادر دػي الػّدعوا المدنيػة يقبػؿ الطعػف   

عريضػػة أيػػد عريضػػة أيػػد   للل ػػدر عمػػل ػػدر عمػػاللػػي اللػػي   مباشػػرة ولػػيس قػػابال لمػػلظمـ منػػ  ألنػػ  لػػيس مػػف األوامػػرمباشػػرة ولػػيس قػػابال لمػػلظمـ منػػ  ألنػػ  لػػيس مػػف األوامػػر



 والجزائي ة المدني ة الد عويين بين الس فر بمنع القرار 
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أّمػػا القػػرار ال ػػادر دػػي الػػدعوا الجاائيػػة بمنػػ  سػػنر المػػّلاـ أّمػػا القػػرار ال ػػادر دػػي الػػدعوا الجاائيػػة بمنػػ  سػػنر المػػّلاـ     الو ػػوـ  القضػػا  الػػوالئي(الو ػػوـ  القضػػا  الػػوالئي(
ال يقبػؿ ال يقبػؿ اللػي اللػي   رّن  يعّد مف القرارات ا عدادية وا دارية اير النا مة دي الدعوارّن  يعّد مف القرارات ا عدادية وا دارية اير النا مة دي الدعواالاارب دالاارب د

  ج( مػػف قػػانوف   ج( مػػف قػػانوف   541541لّمػػا نّ ػػت عميػػ  المػػادة  لّمػػا نّ ػػت عميػػ  المػػادة    اسػػلنادااسػػلنادا  اننػػراداننػػرادالطعػػف دياػػا لمييػػاا عمػػل الطعػػف دياػػا لمييػػاا عمػػل 
 أ وؿ المياكمات الجاائية نأ وؿ المياكمات الجاائية ن

    كمػا لػو إف جاػة مولّ ػةكمػا لػو إف جاػة مولّ ػة    قد يلضّرر شو  مف قرار من  الّسنر ال ػادر ضػّد قد يلضّرر شو  مف قرار من  الّسنر ال ػادر ضػّد    -99
ويي ػؿ  لػؾ عنػدما يكػوف هػ ا الشػو  لػيس ويي ػؿ  لػؾ عنػدما يكػوف هػ ا الشػو  لػيس     رت من  سنر  بدوف وج  يػؽرت من  سنر  بدوف وج  يػؽقد قرّ قد قرّ 

  اسػػػـاسػػػـمػػػ  مػػػ    اسػػػم اسػػػم أي لشػػػاب  أي لشػػػاب      هػػػو المق ػػػود بػػػالمن  بعػػػد إف لبػػػّيف لاػػػا لشػػػاب  األسػػػما هػػػو المق ػػػود بػػػالمن  بعػػػد إف لبػػػّيف لاػػػا لشػػػاب  األسػػػما 
لكناػا لػػـ لشػعر الجاػات المولّ ػػة لكناػا لػػـ لشػعر الجاػات المولّ ػػة     شػو   وػر لقػّرر منػػ  سػنر هػ ا األويػػر دعػالشػو   وػر لقػّرر منػػ  سػنر هػ ا األويػػر دعػال

ممػػا يومػػؽ ممػػا يومػػؽ       هػػ ا المنػػ   هػػ ا المنػػ كالمطػػارات والمنادػػ  اليدودّيػػة بردػػكالمطػػارات والمنادػػ  اليدودّيػػة بردػػ    بلننيػػ  قػػرار منػػ  الّسػػنربلننيػػ  قػػرار منػػ  الّسػػنر
ر م الي  ومف لـ لميػؽ بػ  الّضػّرر  ر م الي  ومف لـ لميػؽ بػ  الّضػّرر  للويللويإلل إلل   لمشو  مشاكؿ لعيؽ سنر  ولؤديلمشو  مشاكؿ لعيؽ سنر  ولؤدي

ّف مسؤولية لعوي  الملّضّرر عما لعّر  ل  جّرا  من  سػنر  لليممػ  الجاػة ّف مسؤولية لعوي  الملّضّرر عما لعّر  ل  جّرا  من  سػنر  لليممػ  الجاػةوا  اللػي اللػي   وا 
ويكػوف  لػؾ بػدعوا لقػاـ لاػ ا الغػر  أمػاـ ميكمػة ويكػوف  لػؾ بػدعوا لقػاـ لاػ ا الغػر  أمػاـ ميكمػة     لعّدت عميػ  وأليقػت بػ  ّضػررالعّدت عميػ  وأليقػت بػ  ّضػررا

أف لّلوػػػػػ  مػػػػػف ا جػػػػػرا ات مػػػػػا يمػػػػػـا لكشػػػػػؼ اليقيقػػػػػة واليكػػػػػـ أف لّلوػػػػػ  مػػػػػف ا جػػػػػرا ات مػػػػػا يمػػػػػـا لكشػػػػػؼ اليقيقػػػػػة واليكػػػػػـ عمياػػػػػا عمياػػػػػا اللػػػػػي اللػػػػػي   البػػػػػدا ةالبػػػػػدا ة
( مػػػف القػػػانوف ( مػػػف القػػػانوف 504504المػػػاّدة  المػػػاّدة  إلػػػل إلػػػل   بػػػاللعوي  إف كػػػاف لػػػ  مقلضػػػل مسػػػلندة دػػػي  لػػػؾبػػػاللعوي  إف كػػػاف لػػػ  مقلضػػػل مسػػػلندة دػػػي  لػػػؾ

 نن51255125( لسنة ( لسنة 4040المدني العراقي رقـ  المدني العراقي رقـ  
سػوا  سػوا      رد  ه ا القراررد  ه ا القرارإلل إلل   يمكف لمف ي در قرار بمن  سنر  دي دعوا أف يلوّ ؿيمكف لمف ي در قرار بمن  سنر  دي دعوا أف يلوّ ؿ   -99

المبمػا المبمػا     الممنػوع مػف السػنرالممنػوع مػف السػنر    ة إيػداع المػّدعل عميػ ة إيػداع المػّدعل عميػ كما دي يالػكما دي يالػ    دي الدعوا المدنّيةدي الدعوا المدنّية
أسػباب دػرار  مػف الػدعوا نأو أسػباب دػرار  مػف الػدعوا نأو   انلنػا انلنػا دػي يالػة دػي يالػة أو أو     المّدعل ب  دي  ندوؽ الميكمػةالمّدعل ب  دي  ندوؽ الميكمػة

أو أو     لسػميـ المػلاـ ننسػ لسػميـ المػلاـ ننسػ أو أو   كمػا دػي يالػة القػب  عمػل المػلاـكمػا دػي يالػة القػب  عمػل المػلاـ    دي الػدعوا الجاائّيػةدي الػدعوا الجاائّيػة
   درجة البلات ندرجة البلات ن  واكلساب واكلساب  دور اليكـ دي الدعوا  دور اليكـ دي الدعوا 

اقي لـ ين  عمل منػ  سػنر المػّلاـ الػ ي يلبػيف إّنػ  هػارب مػف وجػ  اقي لـ ين  عمل منػ  سػنر المػّلاـ الػ ي يلبػيف إّنػ  هػارب مػف وجػ  إّف المشّرع العر إّف المشّرع العر  -33
العدالة دي الػدعوا الجاائيػة لكػي يملػـا القضػا  الجنػائي بر ػدار  و لػؾ منػ   ػدور العدالة دي الػدعوا الجاائيػة لكػي يملػـا القضػا  الجنػائي بر ػدار  و لػؾ منػ   ػدور 

ييػػث ييػػث     50055005ويلػػل العػػاـ ويلػػل العػػاـ   51955195( دػػي العػػاـ ( دػػي العػػاـ 5858قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات رقػػـ  قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات رقػػـ  
إلل إلل   النقرة  د(النقرة  د(وال ي بموجب  أضاؼ وال ي بموجب  أضاؼ   50055005( لسنة ( لسنة 8080أ در المشّرع القانوف رقـ  أ در المشّرع القانوف رقـ  
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( من  واللػي بّينػت أنػ  إ ا لبػّيف إف المػّلاـ بجريمػة عقوبلاػا ا عػداـ أف ( من  واللػي بّينػت أنػ  إ ا لبػّيف إف المػّلاـ بجريمػة عقوبلاػا ا عػداـ أف 548548الماّدة  الماّدة  
 لقّرر الميكمة المولّ ة من  سنر نلقّرر الميكمة المولّ ة من  سنر ن

إّف المشػػّرع العراقػػي يرّكػػا عمػػل الوسػػائؿ الجبريػػة دػػي إيضػػار المػػّلاـ الاػػارب دػػي إّف المشػػّرع العراقػػي يرّكػػا عمػػل الوسػػائؿ الجبريػػة دػػي إيضػػار المػػّلاـ الاػػارب دػػي    -11
مػػػواؿ المنقولػػػة وايػػػر مػػػواؿ المنقولػػػة وايػػػر يجػػػا األيجػػػا األأو أو   الػػػدعوا الجاائيػػػة والململمػػػة بر ػػػدار أمػػػر القػػػب الػػػدعوا الجاائيػػػة والململمػػػة بر ػػػدار أمػػػر القػػػب 

 المنقولة لممّلاـ  المنقولة لممّلاـ  
  أ ( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة عمػػل   أ ( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة عمػػل   555555نػػّ  دػػي المػػادة  نػػّ  دػػي المػػادة    ييػػثييػػث

ولػـ يػن  عمػل ولػـ يػن  عمػل     جنايػة الػ ي لعػّ ر لننيػ  أمػر القػب  عميػ جنايػة الػ ي لعػّ ر لننيػ  أمػر القػب  عميػ   بارلكػاببارلكػابيجا أمواؿ المّلاـ يجا أمواؿ المّلاـ 
لننيػ  لننيػ  راـ أهمية  لؾ وسوا  كانت الجريمة المنسوبة لمملاـ ال ي لعػّ ر راـ أهمية  لؾ وسوا  كانت الجريمة المنسوبة لمملاـ ال ي لعػّ ر     جواا من  سنر جواا من  سنر 

 جنية ن جنية ن أو أو   أـ القب  بيق  جنايةأـ القب  بيق  جناية
  ج ( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة عمػػل   ج ( مػػف قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة عمػػل   541541كمػػا نػػّ  دػػي المػػاّدة  كمػػا نػػّ  دػػي المػػاّدة    

بػػالقب  عمػػل الميكػػوـ عميػػ  ايابيػػا بعقوبػػة مقّيػػدة لميريػػة دػػي بػػالقب  عمػػل الميكػػوـ عميػػ  ايابيػػا بعقوبػػة مقّيػػدة لميريػػة دػػي   إف الميكمػػة ل ػػدر أمػػراإف الميكمػػة ل ػػدر أمػػرا
إلل إلل   دوف أف يمـا المشّرع الميكمة بمن  سنر الميكوـ عمي  لكي لملنتدوف أف يمـا المشّرع الميكمة بمن  سنر الميكوـ عمي  لكي لملنت    جنيةجنيةأو أو   جنايةجناية
  لؾن لؾن

بعػد عػّد اليكػـ الغيػابي بمنالػة بعػد عػّد اليكػـ الغيػابي بمنالػة     كما إّف المشّرع العراقي قد ألـا الميكمة الجاائيػةكما إّف المشّرع العراقي قد ألـا الميكمة الجاائيػة  
لػػػاـو لػػػاـو     ( مػػػف قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة( مػػػف قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة543543اليكػػػـ الوجػػػاهي بموجػػػب المػػػاّدة  اليكػػػـ الوجػػػاهي بموجػػػب المػػػاّدة  

المؤقػت مػا داـ المؤقػت مػا داـ أو أو   بالسجف المؤبػدبالسجف المؤبػدأو أو   وضعاا اليجا عمل أمواؿ الميكوـ عمي  با عداـوضعاا اليجا عمل أمواؿ الميكوـ عمي  با عداـ
الاػارب الميكػـو الاػارب الميكػـو إلػل إلػل   ودوف أف يمّد ه ا اليجػاودوف أف يمّد ه ا اليجػا    اماا بمنع  مف السنراماا بمنع  مف السنردوف أف يمدوف أف يم    هارباهاربا

الف بع  الجنس المعاقب عمياا باليبس الف بع  الجنس المعاقب عمياا باليبس     عمي  باليبس بنوعي  ومف لـ من  سنر  ك لؾعمي  باليبس بنوعي  ومف لـ من  سنر  ك لؾ
 كالجنس الواقعة عمل األمواؿنكالجنس الواقعة عمل األمواؿن  وطيرة وهاّمةوطيرة وهاّمة

 المقلريات للمّلؿ دي ما يللي :المقلريات للمّلؿ دي ما يللي :  أهـأهـإّف إّف : : المقترحا المقترحا   ::ثانياثانيا  
بػلف بػلف     أ ( مف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة و لػؾ  أ ( مف قػانوف أ ػوؿ المياكمػات الجاائيػة و لػؾ  555555  لعديؿ  در الماّدة  لعديؿ  در الماّدة   -55

القػرار بيجػا األمػواؿ القػرار بيجػا األمػواؿ   إ ػدارإ ػداردضال عف دضال عف     يكوف لقاضي الليقيؽ ولمميكمة الجاائيةيكوف لقاضي الليقيؽ ولمميكمة الجاائية
المنقولة واير المنقولة لممّلاـ ال ي لع ر لنني  أمر القػب  بيقػ   أف ي ػدر القػرار المنقولة واير المنقولة لممّلاـ ال ي لع ر لنني  أمر القػب  بيقػ   أف ي ػدر القػرار 

جػػنس مػػف أجػػؿ جػػنس مػػف أجػػؿ أو أو   تتوأف يكػػوف  لػػؾ شػػامال لمجػػرائـ سػػوا  كانػػت جنايػػاوأف يكػػوف  لػػؾ شػػامال لمجػػرائـ سػػوا  كانػػت جنايػػا    بمنػػ  سػػنر بمنػػ  سػػنر 
  إ  إف بع  الجرائـإ  إف بع  الجرائـ    لضييؽ الوناؽ عمل الملاميف ومن  إداللاـ مف قبضة العدالةلضييؽ الوناؽ عمل الملاميف ومن  إداللاـ مف قبضة العدالة
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    يرلكباا الموظنوف العموميوف الواقعة عمل األمواؿ العامة لعّد مف قبيؿ الجنسيرلكباا الموظنوف العموميوف الواقعة عمل األمواؿ العامة لعّد مف قبيؿ الجنساللي اللي 
ونقلػػػرح أف ونقلػػػرح أف     ( مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات( مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات845845المن ػػػو  عمياػػػا دػػػي المػػػادة  المن ػػػو  عمياػػػا دػػػي المػػػادة    ةةكالجريمػػػكالجريمػػػ

  بارلكػاببارلكػاب كورة كما يللي " إ ا  ػدر أمػر بػالقب  عمػل مػلاـ  كورة كما يللي " إ ا  ػدر أمػر بػالقب  عمػل مػلاـ يكوف  در المادة الميكوف  در المادة الم
جنيػػػة ولعػػػّ ر لننيػػػ   دمقاضػػػي الليقيػػػؽ ولمميكمػػػة الجاائيػػػة إ ػػػدار قػػػرار جنيػػػة ولعػػػّ ر لننيػػػ   دمقاضػػػي الليقيػػػؽ ولمميكمػػػة الجاائيػػػة إ ػػػدار قػػػرار أو أو   جنايػػػةجنايػػػة

وا  ػدار القػرار بمنػ  سػنر  ن وبعػد لننيػ  قػرار وا  ػدار القػرار بمنػ  سػنر  ن وبعػد لننيػ  قػرار     بيجا أموال  المنقولػة وايػر المنقولػةبيجا أموال  المنقولػة وايػر المنقولػة
 ميكمة الجنايات دورا ننن "نميكمة الجنايات دورا ننن "نإلل إلل   اليجا لرسؿ األوراؽاليجا لرسؿ األوراؽ

  د ( مف قانوف أ ػوؿ المياكمػات   د ( مف قانوف أ ػوؿ المياكمػات   548548ال يكلني المشّرع بالن  دي الماّدة   ال يكلني المشّرع بالن  دي الماّدة   أف أف  -55
الجاائية عمل من  سنر المػّلاـ بجريمػة عقوبلاػا ا عػداـ إ ا لبػّيف بنليجػة اللبميػا أّنػ  الجاائية عمل من  سنر المػّلاـ بجريمػة عقوبلاػا ا عػداـ إ ا لبػّيف بنليجػة اللبميػا أّنػ  

بػػؿ أف يعػػدؿ الػػن  المػػ كور ليشػػمؿ المػػّلاـ بجريمػػة عقوبلاػػا السػػجف مػػدا بػػؿ أف يعػػدؿ الػػن  المػػ كور ليشػػمؿ المػػّلاـ بجريمػػة عقوبلاػػا السػػجف مػػدا     هػػاربهػػارب
و لػؾ بػالنظر و لػؾ بػالنظر     ليػبس بنوعيػ  البسػيط والشػديدليػبس بنوعيػ  البسػيط والشػديدااأو أو   المؤقػتالمؤقػتأو أو   اليياة والسػجف المؤبػداليياة والسػجف المؤبػد

دضػال عػف إّف الغايػة هػي منػ  دضػال عػف إّف الغايػة هػي منػ      لوطورة الجػرائـ المعاقػب عمياػا بالعقوبػات المػ كورةلوطورة الجػرائـ المعاقػب عمياػا بالعقوبػات المػ كورة
إدالت المّلاـ مف الملوؿ أماـ العدالة بغ  النظر عف نوع العقوبة المقّررة لمجريمػة إدالت المّلاـ مف الملوؿ أماـ العدالة بغ  النظر عف نوع العقوبة المقّررة لمجريمػة 

 المسندة لممّلاـ الااربنالمسندة لممّلاـ الااربن
( مػػػف قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات ( مػػػف قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات 543543  ف يضػػػّمف المشػػػّرع العراقػػػي نػػػ  المػػػاّدة  ف يضػػػّمف المشػػػّرع العراقػػػي نػػػ  المػػػاّدة  أأ   -88

الجاائيػػة مػػا ينيػػد منػػ  الميكػػوـ عميػػ  الػػ ي عػػّد اليكػػـ الغيػػابي ال ػػادر بيقػػ  بمنالػػة الجاائيػػة مػػا ينيػػد منػػ  الميكػػوـ عميػػ  الػػ ي عػػّد اليكػػـ الغيػػابي ال ػػادر بيقػػ  بمنالػػة 
عمػػػل عمػػػل   االقل ػػػاراالقل ػػػاراليكػػـ الوجػػػاهي مػػػف السػػنر بغػػػ  النظػػػر عػػف نػػػوع العقوبػػػة وعػػدـ اليكػػـ الوجػػػاهي مػػػف السػػنر بغػػػ  النظػػػر عػػف نػػػوع العقوبػػػة وعػػدـ 

و لؾ مف أجػؿ لمكػيف السػمطات المولّ ػة مػف و لؾ مف أجػؿ لمكػيف السػمطات المولّ ػة مػف     يجا األمواؿ وا  دار أمر القب يجا األمواؿ وا  دار أمر القب 
 القب  نالقب  ن

عػػػػدـ عػػػػدـ أو أو   اف اليكػػػػـ دػػػػي الػػػػّدعوا الجاائيػػػػة الػػػػ ي يلضػػػػّمف اليكػػػػـ بػػػػالبرا ةاف اليكػػػػـ دػػػػي الػػػػّدعوا الجاائيػػػػة الػػػػ ي يلضػػػػّمف اليكػػػػـ بػػػػالبرا ةولّمػػػػا كػػػػولّمػػػػا كػػػػ   -44
دػرف دػرف     هػ ا اليكػـ الدرجػة القطعيػةهػ ا اليكػـ الدرجػة القطعيػة  واكلسػابواكلسػاب    رد  الشػكوارد  الشػكواأو أو   ا دراجا دراجأو أو   المسؤوليةالمسؤولية

عػادة األمػواؿ الميجػوا عمياػا ولػو لػـ  عػادة األمػواؿ الميجػوا عمياػا ولػو لػـ ه ا يلضّمف إلغا  قرارات اليجا إف وجدت وا  ه ا يلضّمف إلغا  قرارات اليجا إف وجدت وا 
  د( مػف قػانوف   د( مػف قػانوف 539539المػاّدة  المػاّدة  كمػا لػنّ  عمػل  لػؾ كمػا لػنّ  عمػل  لػؾ     ينّ  عمل  لؾ دي قرار اليكػـينّ  عمل  لؾ دي قرار اليكػـ
دػػػػيمكف أف يضػػػػاؼ لاػػػػ   المػػػػاّدة عبػػػػارة  وقػػػػرار منػػػػ  دػػػػيمكف أف يضػػػػاؼ لاػػػػ   المػػػػاّدة عبػػػػارة  وقػػػػرار منػػػػ      أ ػػػػوؿ المياكمػػػػات الجاائيػػػػةأ ػػػػوؿ المياكمػػػػات الجاائيػػػػة

القػػػػرارات دػػػػي األيػػػػواؿ القػػػػرارات دػػػػي األيػػػػواؿ أو أو   السػػػػنر( لكػػػػي لملػػػػـا بػػػػ  الميػػػػاكـ عنػػػػد إ ػػػػدارها األيكػػػػاـالسػػػػنر( لكػػػػي لملػػػػـا بػػػػ  الميػػػػاكـ عنػػػػد إ ػػػػدارها األيكػػػػاـ
 الملقّدمةنالملقّدمةن
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 المصادر
 الكتب القانونّية :الكتب القانونّية :  أّوال:أّوال:

المكلبػة القانونيػة  بغػداد  شػركة العالػؾ ل ػناعة المكلبػة القانونيػة  بغػداد  شػركة العالػؾ ل ػناعة     88دن  دـ وهيب النداوي: المرادعات المدنيػة  طدن  دـ وهيب النداوي: المرادعات المدنيػة  ط   -55
 الكلاب  القاهرةنالكلاب  القاهرةن

  دار اليامػػػد لمنشػػػر   دار اليامػػػد لمنشػػػر 55دن بػػػرا  منػػػ ر عبػػػدالمطيؼ: شػػػرح قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة  طدن بػػػرا  منػػػ ر عبػػػدالمطيؼ: شػػػرح قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة  ط -55
 نن50015001واللواي   األردف  عّماف  واللواي   األردف  عّماف  

  دار   دار القاضػػي ربيػػ  ميّمػػد الّاّهػػاوي: قػػرارات ومبػػادئ لمييايػػة لميػػاكـ الليقيػػؽ والجػػنس والجنايػػاتالقاضػػي ربيػػ  ميّمػػد الّاّهػػاوي: قػػرارات ومبػػادئ لمييايػػة لميػػاكـ الليقيػػؽ والجػػنس والجنايػػات -88
 نن50595059السناوري  بغداد  بيروت  السناوري  بغداد  بيروت  

  مطبعػػػة منػػػارة  أربيػػػؿ    مطبعػػػة منػػػارة  أربيػػػؿ  55دن راكػػػار ميّمػػػد قػػػادر: شػػػرح قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة  طدن راكػػػار ميّمػػػد قػػػادر: شػػػرح قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة  ط   -44
 نن50085008

  مطبعػػة دار السػػالـ  بغػػداد    مطبعػػة دار السػػالـ  بغػػداد  55دن سػػامي الن ػػراوي: دراسػػة دػػي أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة  جدن سػػامي الن ػػراوي: دراسػػة دػػي أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة  ج -22
 نن  51935193

عّيػد: لطبيقػات قضػائية   القػرارات اللمييايػة  عّيػد: لطبيقػات قضػائية   القػرارات اللمييايػة  عبدالمجيػد العػاني و رعػد طػار  كعبدالمجيػد العػاني و رعػد طػار  ك  الميامياف سػنيافالميامياف سػنياف -99
 نن50535053  المطبعة بال  بغداد    المطبعة بال  بغداد  44  88  55  55األعداد  نر  األعداد  نر  

لسػػنة لسػػنة   ((5858شػػرح قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة رقػػـ  شػػرح قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة رقػػـ  : : القاضػػي سػػمماف عبيػػد عبػػداي الابيػػديالقاضػػي سػػمماف عبيػػد عبػػداي الابيػػدي -99
 ن ن 50525052مكلبة القانوف والقضا   بغداد  مكلبة القانوف والقضا   بغداد      55ططالمعّدؿ  المعّدؿ    51955195

  الناشػر  ػباح  ػادؽ   الناشػر  ػباح  ػادؽ 55  ط  ط99ججالقسـ الجنػائي  القسـ الجنػائي    –ية ية ليادلياديا االيا االالمولار مف قضا  ميكمة اللميالمولار مف قضا  ميكمة اللمي -33
 نن50555055األنباري  بغداد األنباري  بغداد 

  مكلبػػػػة القػػػػانوف   مكلبػػػػة القػػػػانوف 55طط    11ججالقسػػػػـ الجنػػػػائي  القسػػػػـ الجنػػػػائي    –يػػػػة يػػػػة ليادليادالمولػػػػار مػػػػف قػػػػرارات ميكمػػػػة اللمييػػػػا االالمولػػػػار مػػػػف قػػػػرارات ميكمػػػػة اللمييػػػػا اال -11
 نن50595059والقضا   بغداد والقضا   بغداد 

انوف انوف   مكلبػػػة القػػػ  مكلبػػػة القػػػ55طط    5555ججالقسػػػـ الجنػػػائي  القسػػػـ الجنػػػائي    –يػػػة يػػػة ليادليادالمولػػػار مػػػف قػػػرارات ميكمػػػة اللمييػػػا االالمولػػػار مػػػف قػػػرارات ميكمػػػة اللمييػػػا اال -5050
 نن50595059والقضا   بغداد  والقضا   بغداد  

  مكلبػػػة   مكلبػػػة 55ججيػػة  يػػة  ليادلياددػػي قػػػرارات الايئػػة الموّسػػػعة والايئػػة العاّمػػة دػػػي ميكمػػة اللمييػػػا االدػػي قػػػرارات الايئػػة الموّسػػػعة والايئػػة العاّمػػة دػػػي ميكمػػة اللمييػػػا اال  مبػػادئمبػػادئالال -5555
 نن  50545054القانوف والقضا   بغداد  القانوف والقضا   بغداد  

  مكلبػػػة   مكلبػػػة 44جج    يػػةيػػةليادلياددػػي قػػػرارات الايئػػة الموّسػػػعة والايئػػة العاّمػػة دػػػي ميكمػػة اللمييػػػا االدػػي قػػػرارات الايئػػة الموّسػػػعة والايئػػة العاّمػػة دػػػي ميكمػػة اللمييػػػا اال  مبػػادئمبػػادئالال -5555
 نن  50545054    القانوف والقضا   بغدادالقانوف والقضا   بغداد

طب  طب      شرح قانوف أ وؿ المياكمات الجاائيةشرح قانوف أ وؿ المياكمات الجاائية: : العكيميالعكيمي  ررعبد األميعبد األميدن سميـ إبراهيـ يربة واألسلا  دن سميـ إبراهيـ يربة واألسلا   -5858
 نن51335133عمل ننقة جامعة بغداد  عمل ننقة جامعة بغداد  
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  بيػػػروت  لبنػػػاف    بيػػػروت  لبنػػػاف  55  ط  طالموسػػػوعة القضػػػائية  دار الرائػػػد العربػػػيالموسػػػوعة القضػػػائية  دار الرائػػػد العربػػػي: : اليسػػػوفاليسػػػوف  ةةعبػػػد الاهػػػر عبػػػد الاهػػػر دن  ػػػالس دن  ػػػالس  -5454
 نن51335133

    55ججئيػػة دػػي قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة  ئيػػة دػػي قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة  الجناالجنا  ا جػػرا اتا جػػرا اتالعكيمػػي: أ ػػوؿ العكيمػػي: أ ػػوؿ   ررعبػػد األميػػعبػػد األميػػ   -5252
 نن  51925192مطبعة المعارؼ  بغداد  مطبعة المعارؼ  بغداد  

  الناشػػر  ػػباح   الناشػػر  ػػباح 55طط    51305130( لسػػنة ( لسػػنة 4242أيكػػاـ قػػانوف اللننيػػ  رقػػـ  أيكػػاـ قػػانوف اللننيػػ  رقػػـ  : : القاضػػي عبػػدالاادي العػػاّلؽالقاضػػي عبػػدالاادي العػػاّلؽ -5959
 نن50095009 ادؽ األنباري  بغداد  ادؽ األنباري  بغداد 

بغػػداد  بغػػداد      دار السػػناوريدار السػػناوري    شػػرح قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػةشػػرح قػػانوف أ ػػوؿ المياكمػػات الجاائيػػة: : دن دوػػري عبػػدالرااؽ اليػػديليدن دوػػري عبػػدالرااؽ اليػػديلي -5959
 ن ن 50525052بيروت  بيروت  

  منشػورات   منشػورات 55ططدراسػة مقارنػة  دراسػة مقارنػة    –ال نة الوظينية دي القانوف الجنػائيال نة الوظينية دي القانوف الجنػائي: : دن قاسـ لركي عواد جنابيدن قاسـ لركي عواد جنابي -5353
   نن50535053لبناف  لبناف      اليمبي اليقوقية  بيروتاليمبي اليقوقية  بيروت

ب ػػػػنلاا ب ػػػػنلاا   55والقػػػرارات الااّمػػػػة لميكمػػػػة جنايػػػػات السػػػػميمانية  والقػػػرارات الااّمػػػػة لميكمػػػػة جنايػػػػات السػػػػميمانية    مبػػػػادئمبػػػػادئأهػػػػـ الأهػػػػـ ال: : كػػػامراف رسػػػػوؿ سػػػػعيدكػػػامراف رسػػػػوؿ سػػػػعيد -5151
 نن50585058السميمانية  السميمانية      مطبعة يادكار   مطبعة يادكار 55ططاللميياية  اللميياية  

ب ػػػػنلاـ اللمييايػػػػة لمسػػػػنوات ب ػػػػنلاـ اللمييايػػػػة لمسػػػػنوات   88  –  55  –  55والقػػػػرارات الااّمػػػػة لميكمػػػػة جنايػػػػات أربيػػػػؿ  والقػػػػرارات الااّمػػػػة لميكمػػػػة جنايػػػػات أربيػػػػؿ    المبػػػػادئالمبػػػػادئ   -5050
 نن50525052  مطبعة هون  ر  أربيؿ    مطبعة هون  ر  أربيؿ  55طط    55جج    50585058  –  50015001

يػػػة يػػػة ليادليادبغػػػداد  الر ػػادة االبغػػػداد  الر ػػادة اال  اسػػلئناؼاسػػلئناؼالقاضػػي لنلػػة هامػػػؿ العجيمػػي: المولػػػار مػػف قضػػا  ميكمػػػة القاضػػي لنلػػة هامػػػؿ العجيمػػي: المولػػػار مػػف قضػػا  ميكمػػػة  -5555
 نن50585058األولل  مطبعة الكلاب  بغداد األولل  مطبعة الكلاب  بغداد ب نلاا اللميياية  الطيعة ب نلاا اللميياية  الطيعة 

    55طط    55ججيػػة ب ػػنلاا اللمييايػػة  يػػة ب ػػنلاا اللمييايػػة  ليادليادبغػػداد   الر ػػادة االبغػػداد   الر ػػادة اال  اسػػلئناؼاسػػلئناؼالمولػػار مػػف قضػػا  ميكمػػة المولػػار مػػف قضػػا  ميكمػػة    -5555
   بغدادن  بغدادن50545054مطبعة الكلاب  مطبعة الكلاب  

  منشػػورات اليمبػػي اليقوقيػػة   منشػػورات اليمبػػي اليقوقيػػة 55ططقػػانوف ا جػػرا ات الجنائيػػة  قػػانوف ا جػػرا ات الجنائيػػة  : : دن ميّمػػد ميّمػػد م ػػباح القاضػػيدن ميّمػػد ميّمػػد م ػػباح القاضػػي   -5858
 نن50585058بيروت  لبناف  بيروت  لبناف  

  دار الناضػػة العربيػػة  القػػاهرة    دار الناضػػة العربيػػة  القػػاهرة  55ججشػػرح قػػانوف ا جػػرا ات الجنائيػػة  شػػرح قػػانوف ا جػػرا ات الجنائيػػة  : : د نجيػػب يسػػنيد نجيػػب يسػػنيدن ميمػػو دن ميمػػو    -5454
 نن50585058

ولطبيقالػػػػ  ولطبيقالػػػػ    51915191( لسػػػػنة ( لسػػػػنة 3838شػػػػرح قػػػػانوف المرادعػػػػات المدنيػػػػة رقػػػػـ  شػػػػرح قػػػػانوف المرادعػػػػات المدنيػػػػة رقػػػػـ  : : القاضػػػػي مػػػػديت الميمػػػػودالقاضػػػػي مػػػػديت الميمػػػػود -5252
 نن51145114    بغدادبغداد    شركة اليساـ لمطباعةشركة اليساـ لمطباعة    55  ج  جالعمميةالعممية

يػػػة ب ػػػنلاا يػػػة ب ػػػنلاا ليادليادبغػػػداد االبغػػػداد اال  لئناؼلئناؼاسػػػاسػػػالمولػػػار مػػػف قضػػػا  ميكمػػػة المولػػػار مػػػف قضػػػا  ميكمػػػة : : القاضػػػي مودػػػؽ عمػػػي العبػػػدليالقاضػػػي مودػػػؽ عمػػػي العبػػػدلي -5959
 نن50505050اللميياية  مكلبة  باح  بغداد  اللميياية  مكلبة  باح  بغداد  

  –بغػػداد اللمييايػػة بغػػداد اللمييايػػة   اسػػلئناؼاسػػلئناؼالقانونيػػة دػػي قضػػا  ميكمػػة القانونيػػة دػػي قضػػا  ميكمػػة   مبػػادئمبػػادئالال: : الميػػامي هػػادي عايػػا عمػػيالميػػامي هػػادي عايػػا عمػػي   -5959
 نن51115111قانوف اللنني   مطبعة الاماف  بغداد  قانوف اللنني   مطبعة الاماف  بغداد  
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    55  ط  طعمميػػػا (عمميػػػا (شػػػرح قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة   نظريػػػا و شػػػرح قػػػانوف أ ػػػوؿ المياكمػػػات الجاائيػػػة   نظريػػػا و : : دن وعػػػدي سػػػميماف المػػػاوريدن وعػػػدي سػػػميماف المػػػاوري -5353
 نن50525052منشورات مكلبة لبايي  أربيؿ  مكلبة كااي  دهوؾ  منشورات مكلبة لبايي  أربيؿ  مكلبة كااي  دهوؾ  

 البحوث :البحوث :  ثانيا:ثانيا:
دن قاسػػـ لركػػي عػػّواد جنػػابي: ال ػػالييات الجاائيػػة الموّولػػة لمسػػمطة اللنني يػػة  مجمّػػة كمّيػػة الرشػػيد دن قاسػػـ لركػػي عػػّواد جنػػابي: ال ػػالييات الجاائيػػة الموّولػػة لمسػػمطة اللنني يػػة  مجمّػػة كمّيػػة الرشػػيد  -55

 نن50535053الجامعة  العدد الساب   بغداد  الجامعة  العدد الساب   بغداد  
    ؿ والػػػوالئي  مجمّػػػة اللشػػػري  والقضػػػا ؿ والػػػوالئي  مجمّػػػة اللشػػػري  والقضػػػا نظػػػرة دػػػي القضػػػا  المسػػػلعجنظػػػرة دػػػي القضػػػا  المسػػػلعج: : القاضػػػي لنلػػػ  هامػػػؿ العجيمػػػيالقاضػػػي لنلػػػ  هامػػػؿ العجيمػػػي -55

 نن50595059السنة اللاسعة  العدد األّوؿ  مطبعة العدالة  بغداد  السنة اللاسعة  العدد األّوؿ  مطبعة العدالة  بغداد  
 المجّّل : المجّّل :   ثالثا:ثالثا:  

مجمّػػػة القضػػػا   إ ػػػػدار نقابػػػة الميػػػػاميف  العػػػدد األوؿ واللػػػػاني واللالػػػث والرابػػػػ   السػػػنة الرابعػػػػة مجمّػػػة القضػػػا   إ ػػػػدار نقابػػػة الميػػػػاميف  العػػػدد األوؿ واللػػػػاني واللالػػػث والرابػػػػ   السػػػنة الرابعػػػػة    -55
 نن50005000والومسوف  مطبعة النورس  بغداد  والومسوف  مطبعة النورس  بغداد  

نقابػػػػة الميػػػػاميف  العػػػدد األوؿ واللػػػػاني واللالػػػػث والرابػػػ   السػػػػنة اللاسػػػػعة نقابػػػػة الميػػػػاميف  العػػػدد األوؿ واللػػػػاني واللالػػػػث والرابػػػ   السػػػػنة اللاسػػػػعة مجمّػػػة القضػػػػا   إ ػػػدار مجمّػػػة القضػػػػا   إ ػػػدار  -55
 نن50095009والومسوف  شركة األنعاـ لمطباعة الميدودة  بغداد  والومسوف  شركة األنعاـ لمطباعة الميدودة  بغداد  

 نن50015001مجمة اللشري  والقضا   العدد األّوؿ  المطبعة بال  بغداد  مجمة اللشري  والقضا   العدد األّوؿ  المطبعة بال  بغداد   -88
لنشػػر  بغػػداد  لنشػػر  بغػػداد  مجمّػػة اللشػػري  والقضػػا   العػػدد اللالػػث  مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة وامجمّػػة اللشػػري  والقضػػا   العػػدد اللالػػث  مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة وا -44

 نن  50015001
مجمػػػة اللشػػػري  والقضػػػا   السػػػنة اللانيػػػة  العػػػدد األّوؿ  مطػػػاب  شػػػركة مجموعػػػة العدالػػػة لم ػػػيادة مجمػػػة اللشػػػري  والقضػػػا   السػػػنة اللانيػػػة  العػػػدد األّوؿ  مطػػػاب  شػػػركة مجموعػػػة العدالػػػة لم ػػػيادة  -22

 نن50505050والنشر  بغداد  والنشر  بغداد  
 نن50505050مجّمة اللشري  والقضا   السنة اللانية  العدد اللالث  المطبعة بال  بغداد  مجّمة اللشري  والقضا   السنة اللانية  العدد اللالث  المطبعة بال  بغداد   -99
مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة مجمػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة اللاللػػة  العػػدد الرابػػ   مجمػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة اللاللػػة  العػػدد الرابػػ      -99

 نن50555055والنشر  بغداد  والنشر  بغداد  
مجمػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة الرابعػػة  العػػدد اللالػػث  مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة مجمػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة الرابعػػة  العػػدد اللالػػث  مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة    -33

 نن50555055والنشر  بغداد  والنشر  بغداد  
مجمػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة الرابعػػة  العػػدد الرابػػ   مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة مجمػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة الرابعػػة  العػػدد الرابػػ   مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة لم ػػيادة    -11

 نن50555055بغداد  بغداد  والنشر  والنشر  
مجمّػػػة اللشػػػري  والقضػػػا   السػػػنة الوامسػػػة  العػػػدد األّوؿ  مطػػػاب  شػػػركة مجموعػػػة العدالػػػة مجمّػػػة اللشػػػري  والقضػػػا   السػػػنة الوامسػػػة  العػػػدد األّوؿ  مطػػػاب  شػػػركة مجموعػػػة العدالػػػة   –  5050   -5050

 نن50585058لم يادة والنشر  بغداد  لم يادة والنشر  بغداد  
مجّمة اللشري  والقضا   السػنة الوامسػة  العػدد اللػاني  مطػاب  شػركة مجموعػة العدالػة لم ػيادة مجّمة اللشري  والقضا   السػنة الوامسػة  العػدد اللػاني  مطػاب  شػركة مجموعػة العدالػة لم ػيادة    -5555

 نن50585058والنشر  بغداد  والنشر  بغداد  
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  السنة الوامسػة  العػدد اللالػث  مطػاب  شػركة مجموعػة العدالػة لم ػيادة   السنة الوامسػة  العػدد اللالػث  مطػاب  شػركة مجموعػة العدالػة لم ػيادة مجّمة اللشري  والقضا مجّمة اللشري  والقضا    -5555
 نن50585058والنشر  بغداد  والنشر  بغداد  

مجّمة اللشػري  والقضػا   السػنة الوامسػة  العػدد الرابػ   مطػاب  شػركة مجموعػة العدالػة لم ػيادة مجّمة اللشػري  والقضػا   السػنة الوامسػة  العػدد الرابػ   مطػاب  شػركة مجموعػة العدالػة لم ػيادة    -5858
 نن50585058والنشر  بغداد  والنشر  بغداد  

ة مجموعػػة العدالػة لم ػػيادة ة مجموعػػة العدالػة لم ػػيادة مجمّػة اللشػري  والقضػػا   السػنة السادسػػة  العػدد األّوؿ  مطػػاب  شػركمجمّػة اللشػري  والقضػػا   السػنة السادسػػة  العػدد األّوؿ  مطػػاب  شػرك   -5454
 نن50545054والنشر  بغداد  والنشر  بغداد  

مجمّػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة السادسػػة  العػػدد اللالػػث والرابػػ   مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة مجمّػػة اللشػػري  والقضػػا   السػػنة السادسػػة  العػػدد اللالػػث والرابػػ   مطػػاب  شػػركة مجموعػػة العدالػػة    -5252
 نن50545054لم يادة والنشر  بغداد  لم يادة والنشر  بغداد  

 نن50525052العدالة  بغداد  العدالة  بغداد    مجّمة اللشري  والقضا   السنة السابعة  العدد األّوؿ  مطبعةمجّمة اللشري  والقضا   السنة السابعة  العدد األّوؿ  مطبعة   -5959
 نن50595059العدالة  بغداد  العدالة  بغداد      والقضا   السنة اللامنة  العدد األّوؿ  مطبعة  والقضا   السنة اللامنة  العدد األّوؿ  مطبعةمجّمة اللشريمجّمة اللشري   -5959
 نن50595059العدالة  بغداد  العدالة  بغداد    مجّمة اللشري  والقضا   السنة اللامنة  العدد اللاني  مطبعةمجّمة اللشري  والقضا   السنة اللامنة  العدد اللاني  مطبعة   -5353
 نن50595059العدالة  بغداد  العدالة  بغداد    مجّمة اللشري  والقضا   السنة اللاسعة  العدد األّوؿ  مطبعةمجّمة اللشري  والقضا   السنة اللاسعة  العدد األّوؿ  مطبعة   -5151
 نن50595059العدالة  بغداد  العدالة  بغداد    سنة اللاسعة  العدد اللاني  مطبعةسنة اللاسعة  العدد اللاني  مطبعةمجّمة اللشري  والقضا   المجّمة اللشري  والقضا   ال   -5050
 نن50535053العدالة  بغداد  العدالة  بغداد    مجّمة اللشري  والقضا   السنة العاشرة  العدد األّوؿ  مطبعةمجّمة اللشري  والقضا   السنة العاشرة  العدد األّوؿ  مطبعة   -5555

 الّدوريا : الّدوريا :   رابعا:رابعا:
لمياميػػػاف دريػػػد داود سػػػمماف الجنػػػابي و باسػػػـ ميّمػػػد عمػػػي الونػػػاجي: النشػػػرة القانونيػػػة  العػػػدد لمياميػػػاف دريػػػد داود سػػػمماف الجنػػػابي و باسػػػـ ميّمػػػد عمػػػي الونػػػاجي: النشػػػرة القانونيػػػة  العػػػدد اا   -55

 ن ن 50585058عة شركة مجموعة العدالة  بغداد  عة شركة مجموعة العدالة  بغداد    مطب  مطب9090  9191  9393  9999
  إ ػػدار واارة العػػدؿ  مجمػػس شػػورا الدولػػة    إ ػػدار واارة العػػدؿ  مجمػػس شػػورا الدولػػة  50555055قػػرارات ودلػػاوا مجمػػس شػػورا الدولػػة لعػػاـ قػػرارات ودلػػاوا مجمػػس شػػورا الدولػػة لعػػاـ    -55

 مطبعة الوقؼ اليديلة  بغداد  سنة الطب  بالنمطبعة الوقؼ اليديلة  بغداد  سنة الطب  بالن
النشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلب النني بميكمػة لمييػا العػراؽ  العػدد اللػاني  السػنة النشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلب النني بميكمػة لمييػا العػراؽ  العػدد اللػاني  السػنة    -88

 ن ن 51945194للة  دار اليرية لمطباعة  بغداد  للة  دار اليرية لمطباعة  بغداد  اللااللا
النشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلب النني بميكمة لمييػا العػراؽ  العػدد اللالػث  السػنة النشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلب النني بميكمة لمييػا العػراؽ  العػدد اللالػث  السػنة    -44

 نن51945194اللاللة  مطبعة ا دارة الميمية  بغداد  اللاللة  مطبعة ا دارة الميمية  بغداد  
السػنة السػنة     بػ بػ النشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلػب الننػي بميكمػة لمييػا العػراؽ  العػدد الراالنشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلػب الننػي بميكمػة لمييػا العػراؽ  العػدد الرا   -22

 الرابعة  دار اليرية لمطباعة  بغداد  سنة الطب  بالنالرابعة  دار اليرية لمطباعة  بغداد  سنة الطب  بالن
النشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلػب الننػي بميكمػة لمييػا العػراؽ  العػدد األّوؿ  السػنة النشرة القضائية  إ دار واارة العدؿ  المكلػب الننػي بميكمػة لمييػا العػراؽ  العػدد األّوؿ  السػنة    -99

 نن51995199الوامسة  دار اليرية لمطباعة  بغداد  الوامسة  دار اليرية لمطباعة  بغداد  
ؿ اللالػػث  مكلبػػة األميػػر  ؿ اللالػػث  مكلبػػة األميػػر  النشػرة القضػػائية  إ ػػدار مجمػػس القضػػا  األعمػػل  السػػنة الرابعػػة  الن ػػالنشػرة القضػػائية  إ ػػدار مجمػػس القضػػا  األعمػػل  السػػنة الرابعػػة  الن ػػ -99

 نن50555055بغداد  بغداد  
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مجموعػػػػة األيكػػػػاـ العدليػػػػة  إ ػػػػدار قسػػػػـ ا عػػػػالـ القػػػػانوني  واارة العػػػػدؿ  العػػػػدد األوؿ  السػػػػنة مجموعػػػػة األيكػػػػاـ العدليػػػػة  إ ػػػػدار قسػػػػـ ا عػػػػالـ القػػػػانوني  واارة العػػػػدؿ  العػػػػدد األوؿ  السػػػػنة    -33
 نن51925192السادسة  مطبعة ا دارة الميمية  بغداد  السادسة  مطبعة ا دارة الميمية  بغداد  

مجموعػػػػة األيكػػػػاـ العدليػػػػة  إ ػػػػدار قسػػػػـ ا عػػػػالـ القػػػػانوني  واارة العػػػػدؿ  العػػػػدد اللػػػػاني  السػػػػنة مجموعػػػػة األيكػػػػاـ العدليػػػػة  إ ػػػػدار قسػػػػـ ا عػػػػالـ القػػػػانوني  واارة العػػػػدؿ  العػػػػدد اللػػػػاني  السػػػػنة  -11
 نن51925192دسة  مطبعة واارة العدؿ  بغداد  دسة  مطبعة واارة العدؿ  بغداد  الساالسا

مجموعػػػػة األيكػػػػاـ العدليػػػػة  إ ػػػػدار قسػػػػـ ا عػػػػالـ القػػػػانوني  واارة العػػػػدؿ  العػػػػدد األّوؿ  السػػػػنة مجموعػػػػة األيكػػػػاـ العدليػػػػة  إ ػػػػدار قسػػػػـ ا عػػػػالـ القػػػػانوني  واارة العػػػػدؿ  العػػػػدد األّوؿ  السػػػػنة    -5050
 نن51995199السابعة  مطبعة واارة العدؿ  بغداد  السابعة  مطبعة واارة العدؿ  بغداد  

مجموعػػػة األيكػػػاـ العدليػػػة  إ ػػػدار قسػػػـ ا عػػػالـ القػػػانوني  واارة العػػػدؿ  العػػػدد اللالػػػث  السػػػنة مجموعػػػة األيكػػػاـ العدليػػػة  إ ػػػدار قسػػػـ ا عػػػالـ القػػػانوني  واارة العػػػدؿ  العػػػدد اللالػػػث  السػػػنة    -5555
 نن51935193ة  مؤّسسة  يؼ لمطباعة والل وير  بيروت  ة  مؤّسسة  يؼ لمطباعة والل وير  بيروت  اللاسعاللاسع

  مجموعة األيكاـ العدلية  إ دار قسـ ا عالـ القانوني  واارة العدؿ  العدد األّوؿ  السػنة اللاللػةمجموعة األيكاـ العدلية  إ دار قسـ ا عالـ القانوني  واارة العدؿ  العدد األّوؿ  السػنة اللاللػة   -5555
 نن51355135عشرة  بغداد  عشرة  بغداد  

مجموعػػػة األيكػػػاـ العدليػػػة  إ ػػػدار قسػػػـ ا عػػػالـ القػػػانوني  واارة العػػػدؿ  العػػػدد األّوؿ واللػػػػاني مجموعػػػة األيكػػػاـ العدليػػػة  إ ػػػدار قسػػػـ ا عػػػالـ القػػػانوني  واارة العػػػدؿ  العػػػدد األّوؿ واللػػػػاني    -5858
 نن51385138راب   السنة السابعة  المطبعة بال  بغداد  راب   السنة السابعة  المطبعة بال  بغداد  واللالث والواللالث وال

 نن50055005  44  55(  للريخ (  للريخ 83958395جريدة الوقائ  العراقية العدد  جريدة الوقائ  العراقية العدد     -5454
 نن50525052  11    5555(  للريخ (  للريخ 48354835جريدة الوقائ  العراقية  العدد  جريدة الوقائ  العراقية  العدد     -5252
 نن50595059  33  5959(  للريخ (  للريخ 44294429جريدة الوقائ  العراقية  العدد  جريدة الوقائ  العراقية  العدد     -5959
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 :ـمخــــ ــالمـ
قػػػد كنػػػؿ اليػػػؽ بالسػػػنر قػػػد كنػػػؿ اليػػػؽ بالسػػػنر   50025002اؽ ال ػػػادر دػػػي العػػػاـ اؽ ال ػػػادر دػػػي العػػػاـ إّف دسػػػلور جماوريػػػة العػػػر إّف دسػػػلور جماوريػػػة العػػػر   

ولكػف هػ   ولكػف هػ       وال يجوا أليد أف ييـر  ورا مف ه ا اليػؽوال يجوا أليد أف ييـر  ورا مف ه ا اليػؽ    وارج وارج أو أو   واللنقؿ داوؿ العراؽواللنقؿ داوؿ العراؽ
يكػوف يكػوف اللػي اللػي   داي ليسػت مطمقػة دػي األيػواؿداي ليسػت مطمقػة دػي األيػواؿ  اسللنا اسللنا القاعدة الدسلورية العاّمة يوجد عمياا القاعدة الدسلورية العاّمة يوجد عمياا 

ملاـ مػف يقػوؽ ليوػريف ملاـ مػف يقػوؽ ليوػريف دياا األشوا  مطموبيف لميضور أماـ القضا  لما يوجد دي  دياا األشوا  مطموبيف لميضور أماـ القضا  لما يوجد دي  
أدعاال لعػّد جرائمػا وهربػوا مػف اليضػور أمػاـ أدعاال لعػّد جرائمػا وهربػوا مػف اليضػور أمػاـ   ارلكبواارلكبواكانوا قد كانوا قد أو أو   بموجب الدعوا المدنية بموجب الدعوا المدنية 

  االمللػاؿاالمللػاؿالعدالة بموجب الدعوا الجاائية  مّما يقلضي من  سنرهـ لضماف إجبارهـ عمل العدالة بموجب الدعوا الجاائية  مّما يقلضي من  سنرهـ لضماف إجبارهـ عمل 
يػد بػلّف يػد بػلّف لما لوجبػ  القػوانيف كػرجرا  لينظػي يمكػف المجػو  إليػ  كممػا قامػت أسػباب جدّيػة لنلما لوجبػ  القػوانيف كػرجرا  لينظػي يمكػف المجػو  إليػ  كممػا قامػت أسػباب جدّيػة لن

 الجاائية  أمر قريب الوقوعن الجاائية  أمر قريب الوقوعن أو أو   المّلاـ مف الدعوا  المدنيةالمّلاـ مف الدعوا  المدنيةأو أو   درار المّدعل عمي درار المّدعل عمي 

ويجب المواانة بيف من  السنر ه ا وما دي  مف قيد عمل يرّية اللنقؿ  وبيف عدـ ويجب المواانة بيف من  السنر ه ا وما دي  مف قيد عمل يرّية اللنقؿ  وبيف عدـ   
ي وناا الدسلور والقانوف  و لؾ بلف يكوف إ دار األمر ي وناا الدسلور والقانوف  و لؾ بلف يكوف إ دار األمر اللي اللي   المساس باليريات العاّمةالمساس باليريات العاّمة

نػػ  دػػي القػػانوف  و ػػادر مػػف جاػػة مولّ ػػة بر ػػدار   نػػ  دػػي القػػانوف  و ػػادر مػػف جاػػة مولّ ػػة بر ػػدار   إلػػل إلػػل   ر مسػػلندر مسػػلندبػػالمن  مػػف السػػنبػػالمن  مػػف السػػن
بمنػ  بمنػ    وػاط وػاط للالدي اللعدي عمل اليريات  دضال عف إاالة الضػّرر الػ ي يسػّبب  القػرار الللالدي اللعدي عمل اليريات  دضال عف إاالة الضػّرر الػ ي يسػّبب  القػرار ال

 السنر  وهو ما جا  ه ا البيث لمكشؼ عن نالسنر  وهو ما جا  ه ا البيث لمكشؼ عن ن
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ABSTRACT : 

The Constitution of the Republic of Iraq issued in 2005 has 

guaranteed the right to travel and move inside or outside Iraq. No 

one may deny this right, but this general constitutional rule has an 

exception, it is not absolute in cases where persons are wanted to 

stand before courts. They may be sued by others under the civil 

action, or have committed criminal acts and escaped from to 

justice under the criminal action. Accordingly, this requires not to 

travel to ensure that they are complied with as required by law as 

a precautionary procedure. This is to ensure that the defendant of 

the civil or criminal case is not going to escape. This prohibition 

of travel must be balanced between the restrictions on freedom of 

movement and the non-violation of public freedoms guaranteed by 

the Constitution and the law. The prohibition of travel must be 

based on a text in the law and issued by a competent authority to 

prevent infringements of freedoms. In addition to remove the 

damage caused by the wrong decision to prevent travel, which this 

research is about to reveal . 


