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 ( الموظف)اإلذن في إحالة المتهم 
 على المحاكمة في القانون العراقي

 ــــــــ
 

 

 :المقدمة 
 

إذ تمررا دعرر الج دعيةدبمرررل تمادلرر  تتم ررر  
تررررريعتلاع ليمرررررل دق عرررررل لدعتل مررررر  د تتررررر دب  

ـر فر   لدعمليكمل فأن دعمتهم ملري  اىرا دعمليكمرل
ادا دإلليعرل لدر  م مر  دع ريصلن صر لا ت  - دقص 

تيإلذن من يهل معمصه كمي هل دعلي   لدادا دإلليع
فرر  دعيررادبم دعترر  تصظررا عملهررأ داتكتهرري   صرري  
دعلهمفررل  ل تظررتتهي لدعررذع متوىررا صرر لا دإلذن 
من دعرلةما دعرذع متتعره دعملهرأ لهرذد دإلذن ذع 
وتمعل ايمرل  مصصرا اىرا دعيرادبم دعتر  ماتكتهري 

 لهررررررررررررررل  .د دعلصررررررررررررررأدعملهررررررررررررررأ تهررررررررررررررذ
 تمصمررري هصررريع  صرررلد . مررري  تصيلعررره فررر  هرررذد دعتلررر 

مرررررن دإلذن ذدع وتمعرررررل ليصرررررل لمررررر  تىلررررر  
دعملهررأ  ل رمرراس عررمأ اىررا  ظرريأ هررذس دعصررفل 

لهررل مرري ملرراو اررن مل ررل  إصمرري عصررفل  لرراج 
  .هذد دعتل 

 
 المبحث األول
 ماهية اإلذن 

 ـــ
 

م ص  تيإلذن تصامح دعيهل دعملتصرل إعرا 
ذ دإليرراد  دعررذع لرر  س دع رريصلن  ل دعملكمررل تيتلرري

ا م دتليذس ل  ميلة دتليذ هذد دإلياد   ل ا مه 
مرا  دإلذن لممكرن  ن  .إ  تصي  اىا هذد دعتصامح

لا ملتىفرررل مصهررري ـفررر  دعتعرررامل دععاددررر  فررر  صررر
مصررريو   ف ررر عيهرررل إصررر داس  ي ـ دلرررتاأ دإلذن تتعررر

( 11/1)كيعمي ة  (1)تابمأ ميىأ دع  ي  دقاىا

                                                 
( ابررمأ ميىررأ دع  رري  دقاىررا) لىررع اتررياة   (1)

مرن ( 7)تمليرا  دع ظرم ( لةما دعع   ) مل  اتياة 

عع لتيع  ل دعلةما دعتريتل عره دعملهرأ من ديصلن د
مررررررن درررررريصلن  صررررررل  ( ا/131)فرررررر  دعمرررررري ة 

دعمليكمرررريع دعيةدبمررررل  ل دعملكمررررل فرررر  دعمرررري ة 
( 107)مرن دريصلن دإل تريع ادرم (  ظي ظي /111)

لد  مكلن د لتاأ فر  دإلذن اىرا  1171عظصل 
مرن ( 11/1) ظيأ مكين لدل  دعياممرل كيعمري ة 

دإلذن تم ت يهي فر  ديصلن دعع لتيع دعت  مصلصا 
 ل . دعيرررادبم دعلددعرررل لرررياو دععررراد   لن ظرررلدهي

ميا دإلذن صفل ماتكا دعياممل كيعمي ة ـمكلن مع
مررن ( 16)تيعصظررتل عىملهررأ لدعمرري ة ( ا/131)

 1171 عظررصل( 171)درريصلن د  ارري  دععرريم ادررم 
" لدرر  متوىررا دإلذن تتعرري. تيعصظررتل عىمرر ا  دععرريم

 لص اىمره فر  عمصصرعصفل دعميص  اىمره كريإلذن د
( دعمصلرر )مي ة دع ررلاة ـمررن دررادا ميىررأ درر(  يصمرري)

دعرررذع  86/7/1167دعصررري ا فررر  ( 411)ادرررم 
ممصررل  تيامررع  اررلج دعةصرري مررن لدعرر  دع يبررا إ  

لدرر  . اىمرره" تررأذن مررن دعملكمررل دعترر  امصترره دممرري
صررل  دعياممررل كيعمرري ة  متوىررا دإلذن اىررا  ظرريأ

مرررن دررريصلن  صرررل  دعمليكمررريع دعتررر  (  /131)
ت ررر  دإلذن فررر  دعيرررادبم دعميظرررل ترررأمن دع لعرررل ت 

كمررررري ممكرررررن تصرررررصمأ . دعررررر دلى   ل دعلرررررياي 
عمالىرررررل دعررررر الج  ـي  د لرررررتاأ فررررر  دإلذن تتعررررر

 دعيةدبمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل 
 

تصررلاتمن دقلعررا  ن موىررا دإلذن ع ررا  دتلرريذ 
إع إيرررراد  مررررن إيرررراد دع دعتل مرررر   ل تلامررررع 

تا اررن ذعررع تهررذس دعصررم ل ـدعرر الج دعيةدبمررل لمعرر
ـادا ميىررأ دمرري ة دع ررلاة مررن درر( مرري  يص)   كيعتصرر

دعصرررررررررري ا فرررررررررر  ( 411)ادررررررررررم ( دعمصلرررررررررر )
 ل تعترررياة دإلليعرررل إعرررا دعملكمرررل  86/7/1167

                                                                        

( 18)ادرم ( دعمصلىرل)مذكاة ظىول د برتاأ دعمقدترل 
 .  8001عظصل 
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مررن درريصلن دص ررتيو ( 88)دعملتصررل درر  دعمرري ة 
مرررلهف  دع لعرررل لدع وررري  دععررريم  ل دإلليعرررل إعرررا 

دعتع متيع دع يصلصمل ف  ابيظل د  اي  دععيم  تليذ 
صلن  مرررلدن دعاديترررل مرررن دررري"( ادتعررري/18)دعمررري ة 

دل تعترررياة دتلررريذ 1110عظرررصل (  1)دعميعمرررل ادرررم 
مررن درريصلن ( 16)ع دعيةدبمررل فرر  دعمرري ة  ددإليرراد
ي  دععررررريم  ل تعترررررياة  إيررررراد  دعتع متررررريع ـد  اررررر

مرن دريصلن دعع لتريع ( 11/1)دع يصلصمل فر  دعمري ة 
ميرررلة ع ي ررر  دعتل مررر  دعمتيعررراة   ل تعترررياة  

 /111)ل فررر  دعمررري ة تيتلررريذ دإليررراد دع دع يصلصمررر
عظرررصل ( 107)مرررن دررريصلن دإل تررريع ادرررم ( ظي ظررري
1171. 

 ل تعتررياة   ممكررن مال ررل  ع ا ررل فرر  دعمرري ة 
ادرم  -دعمى ر   -مرن دريصلن دعميىرأ دعرلوص  ( 6)
 مرري دعصررلاة دع يصمررل عرر ذن . 1114 عظررصل( 31)

 هرررر   ن موىررررا ع ليعررررل اىررررا دعمليكمررررل لهرررر  
يصلن  صرل  مرن در( ا/131)مي تتم   ف  دعمري ة 

دعمليكميع دعيةدبمل دعت  ت    تع م يلدة إليعل 
. دعمتهم اىرا دعمليكمرل  لن لصرل  دإلذن ترذعع 

ع ليعل لتمصل  لن لصرلعه " فمكلن دإلذن متوىتي
ل ـتمصررل دتلرريذ دإليرراد دع دعتل م مررل دعظيت رر عكررن  

لدررر  اتررراع دعمرررذكاة دإلم ررريلمل . اىرررا دإلليعرررل
مرررل ارررن ذعرررع ع ررريصلن  صرررل  دعمليكمررريع دعيةدب

معصررر    ن دعرررتادو دإلذن ع ليعرررل  ) تررريع ل  ترررـ 
م  ترررر  إن دعتل مرررر  ـدعررررتادوه عىمتيعرررراة تيعتل رررر

ميرراع تميررا  لصررل  دقلترريا تلدررل  دعياممررل 
إذد دصتهرررا ـل فرررـلتتلرررذ يممرررل دإليررراد دع دع يصلصمررر

لدر  (  مل متيعا تيإلذنـدعتل م  للي ع دق عل كيف
أ دعملهرأ مر ن تلد) د ع ملكمل دعتمـممة ترين 

دعتل مرر  معرره اررن دعياممررل دعترر  داتكتهرري ظررلد  ل
ملترررريو إعررررا دإلذن مررررن  تعى ررررع تلهمفترررره  م   

  .(8)(دعلةما دعملتص 
 

                                                 
 71/تمممةمرل / 1161تمممرة ادرم دادا ملكمرل دع  (8)

, مصعلا فر  إترادهمم دعمعريه ع  83/18/1171ف  
دع ظررم / دعمترري ا دع يصلصمررل فرر  د رري  ملكمررل دعتمممررة 

 . 17ص , 1110, ت  د , دعيصيب ، موتعل دعييله 

 طبيعة قرار اإلذن باإلحالة 
 

تريعلةما  ل صيو دعمعا  درادا دإلذن تيإلليعر
دعتيتل عره دعملهرأ لهرل مري صرص اىمره فر  دعمري ة 

عيةدبمل من ديصلن  صل  دعمليكميع د( ا/131)
، لمعصرر  تررذعع تأصرره دعررلةما دعملررتص  ل ابررمأ 

لد  د ع ملكمرل . دعيهل رما دعماتتول تلةداة 
تأن دإلذن تيإلليعل مص اس دعرلةما دعتريتل )دعتمممة 

 (3)( عه دعمتهم ل  معت  تريإلذن دعصري ا مرن رمراس
ممرري معصرر  تررأن دإلذن مررن دعصررالميع دععلصررمل 

مرا دعماتتورل دعليصل تيعلةما  ل ابمأ دعر دباة ر
تررلةداة ممياظررهي تصفظرره ل  ميررلة تللمىرره عى مررا 

 . قصهي من دعصالميع  دعت    ت ت  دعتللم  
  

 تيإلليعلهذد ل عم متوىا دعمعا  ف  دإلذن 
عكا مل  د  ل ملتلج إصمي مكف  ف  ذعع ص لا 
كترريا مررن دعرر دباة دعمعصمررل م  رر  تلصررل  دإلذن 

ىررا دإلليعررل كمرري  ن دررادا دإلذن مررا  ا.  ل ا مرره
إعا دعملكمل قيراد  مليكمرل دعمرتهم ارن ياممرل 
معمصه ل  مل  تصلل دإلذن ا م تل مر  دعلصرأ 

لد  ف  وىا دإلذن  م دع رادا ـدع يصلص  عىياممل ظ
لدن يراج دععمر  اىرا وىرا دي ر  . دعمتعى  تره

دعتل مرررر  دإلذن مررررن دعررررلةما دعملررررتص إلليعررررل 
 دعملهررررررررررررررررررررررررأ اررررررررررررررررررررررررن ياممررررررررررررررررررررررررل 

 
ىمهي دإلليعل عكن دقص   ن لف  دعمي ة دعت  تا  ا

ملكمررل دعمل ررل    تت مرر  فرر  تل مرر  دعلصررأ 
دع ررريصلص  عىياممرررل تيعلصرررأ دعرررلدا  فررر  درررادا 

 .  صل ( ا/167) لدإلليع
 

عكرررن مظررراع اىرررا دإلذن مررري مظررراع اىرررا 
دعرر الج دعيةدبمررل مررن عررةلم ت ممرر  دعملكمررل فرر  
ل ل  دع الج دعت  لا  دإلذن اىمهري لمعصر  ذعرع 

ل رمررا دعملهررأ دعررذع صرر ا ارر م يررلدة مليكمرر

                                                 
فر   71/ همبرل ايمرل/801دادا ملكمرل دعتمممرة   (3)
 . 17ص , مصعلا ف  دعمص ا دعظيت   4/4/1171
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دإلذن تمليكمته لعل تتمن عىملكمل ليل  صرىل عره 
 ن ملكمررل . تيعياممررل تصررفته فيارر   ل عررامع 

تمىرررع فررر  دقصررر  مليكمتررره لهرررل  دعمل رررل   
مرررن دررريصلن ( 144)دعمتررر   دعرررذع ت رررااس دعمررري ة 

دعيةدبمرل دعتر  ترصص اىرا دصره  ع صل  دعمليكمري
عذع  لم  اىرا ميلة مليكمل رما دعمتهم د   ـ  )

ا ـ  إذد تتمن عىملكمل دت  دعفصر  فر  . دعملكمل 
آلرررامن عهرررم صرررىل " دعررر الج  ن هصررريع  عليصررري

تيعياممرررل تصرررفتهم فرررياىمن  م عررراكي  لعرررم تتلرررذ 
دإلياد دع   هم فىهي  ن تصهرا دعر الج تيعصظرتل 
عىمتهم دعملي  اىمهي لتوىا إعا ظرىويع دعتل مر  

ليص دتلرررريذ دإليرررراد دع دع يصلصمررررل  رررر  دقعرررر
دآللامن  ل  ن ت راا إاري ة دعر الج تامتهري إعمهري 

لإذ متاتررا اىررا هررذد ( .  ظررتكمي  دعتل مرر  فمهرري 
دعمتررر   يرررلدة إاررري ة  لاد  دعررر الج إعرررا ظرررىول 
دعتل م  إلياد  دعتل مر  مرل دقعرليص دآللرامن 
دعرذمن عهررم صررىل تيعياممرل فررا معصرر  دإلذن تإليعررل 

صي  اررن دظررت " دعملهررأ دعررذع ت رراا إليعترره دتترر د 
دإلذن ف  إليعل دعملهفمن دآللرامن دعرذمن ههراع 
اادل عهم تيعياممل  ن دإلذن ذل وتمعل علصمه 

لمصتصر  اىرا . ما  اىا دععلص لعرمأ دعياممرل 
ذعع  ن مصح دإلذن تإليعرل ملهرأ اىرا دعمليكمرل 

ملل  دي   دعتل م  إليعل ملهأ رماس ممرن   
ذن ليرر  عرره اادررل تيعياممررل إصمرري متعررمن وىررا دإل

تل ه لمظاع اىمه مي مظاع من دإلذن من دلدا  
مىةمررره تررريقذن تإليعتررره  ةتكرررلن دإل دا تلمررر   

ميلة إليعل رما دعملهأ دعذع  لتيعمعصا صفظه  
كمي متعرمن ت ممر  دإلذن فر  . لا ع دإلليعل تيظمه 

ميررلة  لرر ل  دعرر الج دععمصمررل لمعصرر  ذعررع دصرره  
ل ـ اىررا عىملكمرل دن ت  رر  ـ تريعتاد ة  ل دإل دصرر

دعمتهم دعذع  دممع اىمره دعر الج مرن دير  لددعرل 
لمصتص  اىا ذعرع  (1).رما دعت   دممع تهي دع الج

ا م يلدة مليكمل دعمتهم اىا رمرا دعلددعرل دعتر  
 . لا ع ف  دادا دإلذن 

                                                 
 دإليررراد دععرررا  : ملمرررل  صيمرررا لظرررص  . .  (1)

, 1168دعيصيبمل ، دع يهاة ، موتعل ييمعل دع ريهاة ، 
 . 616ص 

 
 مرري دعايررل  فرر  دإلذن فررأن مررن دعررا ع مررن 
مرررذها إعرررا اررر م يرررلدةس لدعلكمرررل مرررن ذعرررع  ن 

ذن تكررلن درر  دومأصررع إعررا دإل داة تإصرر داهي عرر 
ي مرررل د تهررريم دعمليهرررل إعرررا دععرررلص دعملصرررن 
دعرذع مصتمر  دعمهري ، ل  ميررلة عهري ترذعع  ن تعرر   

 ل تتعىم   لا إن دإلذن من  (4).ان دإلذن فتظلته
دتم  دإلدادا ل  ميلة دعايل  اصره  ن دإلدرادا 

  . (1)دعظيت  توتمعته صهيب 
 

ت رررريا مظررررأعل  ن ملرررري  مررررتهم اىررررا  كمرررري
دعمليكمرررل  لن دن موىرررا دي ررر  دعتل مررر  دإلذن 

لدعرا ع  ن وىرا . من دعلةما دعتيتل عره دعملهرأ 
دإلذن مرررن دععصيصرررا دعيلهامرررل دعاةمرررل ع ليعرررل 
" لتكرررررررلن دإلليعرررررررل  لن إذن مصع مرررررررل ديصلصررررررري

لتظتليا دعت ل  دعتمممةع  عص   درادا دإلليعرل 
لإاررري ة د  رررتياة إعرررا دي ررر  دعتل مررر  إلكمررري  

 ميررررلة فرررر  هررررذس دعليعررررل  ل . ي دعصررررلددص فمهرررر
 

عملكمل دعمل ل  وىا دإلذن قصره إيراد  مظرت  
لد  اتاع ملكمل دعص   دعمصامل ارن . دإلليعل

هذد دعمت   تأصره إذد كيصرع دعر الج در   دممرع اىرا 
لاىا لاأ مري  ممىع افعهي ديصلصي دعمتهم ممن  

إيراد دع يصيبمرل  838ل  13ت    ته دعمي ترين 
كمرل فر  هرذس دعليعرل فر  دعر الج فأن دتصي  دعمل
ملر  عهري  ن تتعرا   ل " ديصلصري" مكرلن معر لمي
ل  معرررفل فرر  ذعرررع إعررياة ابرررمأ . عمل ررلاهي 

دعصميتررل دعال ررل تافررل دعرر الج  ن هررذس دإلعررياة 
   . (7)تصلح دإلياد دع دعظيت ل دعتيوىل دعال ل  

    

                                                 
اترررر  دعفترررري  مصرررروفا دعصررررمف  ، تأصررررم  .     (4)

دإليررررررراد دع دعيصيبمررررررررل ، دع ررررررريهاس ،  دا دعهرررررررر ج 
 . 117عىموتلايع ، ص 

دعمصر ا دعظريت  ،  ص , ململ  صيما لظص  .   (1)
113 . 

,  1/8/1177دعررررص   ، ص رررر   دررررادا ملكمررررل  (7)
 . 161ص ,  10  , مج فص   ,  86أ
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 المبحث الثاني
 تعريف الموظف

 ـــ
 

ترريع دعملهررأ إصمرري عررم معرراأ درريصلن دعع ل
كر  ملهررأ )) معراأ دعمكىرأ تل مرل ايمرل تأصره 

مظررتل م  ل ايمرر  دصموررع ترره مهمررل ايمررل فرر    ل
ل مل دعلكلمل ل لدباهي دعاظممل لعرته دعاظرممل 
لدعمصيعح دعتيتعل عهي  ل دعمل لال تلع اديتتهي 
لمعررم  ذعررع ابررمأ دعررلةاد  ل ا رري  دعميرريعأ 

  ذعررررع دعصميتمررررل لدإل دامررررل لدعتى مررررل كمرررري معررررم
دعظرص مكممن )كممن لدعلتاد  للكرا  دعر دبصمن دعمل
لدعمصرررررفمن لدعلرررررادأ دع  ررررريبممن ل ا ررررري  ( 

ميررريعأ إ داة لمررر ماع لمظرررتل م  دعمقظظررريع 
لدععررراكيع لدعيمعمررريع لدعمصهمررريع لدعمصعررريع 
دعتر  تظرريهم دعلكلمررل  ل إلرر ج  لدباهرري دعاظررممل 
.  ل عررته دعاظررممل تصصررما مرري تأمررل صررفل كيصررع 

م ك  من م رلم تل مرل ايمرل ترأيا  ل لاىا دععمل
مكىرأ  ممي معص  تأن دعملهرأ هرل(( . ت ما ديا 

 تل مررررررررل ايمررررررررل فعتررررررررياة دعمكىررررررررأ تل مررررررررل 
 

ايمل تتظل عىملهأ لرماة عكرن عرمأ كر  مكىرأ 
لإذ مالررره ترررأن دررريصلن . تل مرررل ايمرررل ملهرررأ 
فرررر  صصررررلص  - لميصرررري  –دعع لترررريع مظررررتعم  

 دعتيرررامم لدعع ررريا اترررياة دعملهرررأ إعرررا ييصرررا
دعتررر  ( 307/1)دعمكىرررأ تل مرررل ايمرررل  كيعمررري ة 

كررر  ملهرررأ  ل مكىرررأ تل مرررل ) ترررصص اىرررا  ن 
( 381)ل دعمري ة . . . ( ايمل وىا  ل دت  تصفظه 

معيدرا تريعلتأ  ل تيع ادمرل ) دعت  تصص اىا  ن 
ـررر كررر  ملهرررأ  ل : ل تإلررر ج هررريتمن دعع رررلتتمن 

مكىررأ تل مررل ايمررل  لرر  داتمرري د اىررا لهمفترره 
( 331)كرذعع دعمرلد . . . ( يص مصة  دل  دقعل

لرماهررررررري تمصمررررررري تعامرررررررأ ( 311)ل ( 310)ل
دعمكىررأ تل مررل ايمررل مظررتلاا معصررا دعملهررأ 

فمكرلن ملر  دعيمرل تمصهمري فر  رمرا  .لم ص  اصره
 .  الاة تعامعمه متتمن   اهي ف  دعصصلص 

   

لدررر  مكرررلن ملررر  دعتكىمرررأ فررر  صصرررلص 
للرر س ( دعملهررأ ) تررـ" دعتيررامم لدعع رريا ليصرري

) ن ميمل معه دعمكىأ تل مل ايمه كيعمري ة  لن إ
) من دريصلن دعع لتريع دعتر  ترصص اىرا إن( 337

ك  ملهأ ممصل  تم ت ا لهمفته من د عت ي  
ممري متوىرا . . . ( تيعتيياة دتيرا فر  رمرا  مريا 

 تل م  معصرا دعملهرأ تيعصظرتل عهرذد دع ريصلن ، لإذ
مرررن ( دع يصمرررل)مرررا  تعامرررأ دعملهرررأ فررر  دعمررري ة 

 1110 عظررصل  (81 ) ادررمل مررل دعم صمررل درريصلن دع
لهمفرل  دبممرل  دلىره  إعمهك  علص اه ع ) تأصه

ممرري معصرر  تررأن .  (فرر  دعمرراع دعلرريص ترريعملهفمن
دعتعامأ م صا مفهلم دعملهرأ اىرا دعمعرملعمن 

( دعلرررريص ترررريعملهفمن )تألكرررريم درررريصلن دعمرررراع 
من لدععرراول فررأن ململرراو اصرره ظررلدهم كيععظرركا

فررر  دررريصلن دعل مرررل   تعامرررأ دعملهرررأ دعرررلدا  
متوررريت  مرررل تعامفررره فررر  دررريصلن دعع لتررريع لهرررذد 
د لتاأ م تل  لمتراا فر  دعف ره دعيةدبر  دعرذع 
مرراج تررأن ع رريصلن دعع لترريع دصررواليته دعليصررل 

تتورريت  مررل د صررواليع دعمي ىررل فرر   دعترر  درر   
ذدتمرل دريصلن ) لهل مي معاأ تـ   (6)دلدصمن  لاج
 ن دصرررروا  لمررررن م ت ررررا ذعررررع ( دعع لترررريع 

دعملهرررأ دعم صرررل  فررر  دررريصلن دعع لتررريع عرررمأ 
تيع رررالاة موررريت  دعتعامرررأ دعرررلدا  فررر  دررريصلن 
دعل مل دعم صمل إصمي  صواليع دريصلن دعع لتريع 

رمرا . دظت اعهي دعليص لم مي كرين عرذعع م ت را
دن تعامأ دعملهرأ دعمصصرلص اىمره فر  دريصلن 
دعل مل دعم صمل م ل  ف  معصا دعملهأ دعم صل  

ذد مظرتعين ـه عرـمظت ادر دعع لتيع عكن  ديصلن  ف 
) تيعتعامفيع دعف همل لمصهي تعامرأ دعملهرأ تأصره 

ك  علص اهر ع إعمره لهمفرل  دلىرل فر  دعمراع 
فمتوىا هذد دعتعامرأ ليرل  ( دع دبم عىماف  دععيم 

دعل مرررل فررر  دعمافررر  دععررريم لدن تمرررياأ دعل مرررل 
تمىرع لر  تعك   دبرم لدن مرتم دعتعمرمن مرن ظرىول 

فمررر ل  فررر  مفهلمرررل دععررراو  .  دعتعمرررمن ديصلصررري  
                                                 

، ع ع ، عا  دريصلن دعع لتريع دعي مر لمم  دعظ.   (6)
، يررادبم د اترر د  اىررا دقعررليص ، موتعررل  3يررـ 

 . 111ص 1171دعمعياأ ، ت  د  ، 
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لدععظكاع لمراج ترأن هرذد دعتعامرأ  لظرل   عرل 
 .(1) من دعتعامأ دع يصلص  ل ك ا مابمل

 
  حالة الموظف المتقاعد

    
( 11)إذ تررصص دعيمىررل دقلمرراة مررن دعمرري ة 

  ملل   لن . . .  )من ديصلن دعع لتيع اىا  ن 
دعمكىررأ تل مررل  توتمرر   لكرريم هررذد دع رريصلن تلرر 

ايمل دصتهي  لهمفته  ل ل متره  ل امىره مترا لدرل 
دعفعرر  دعيامرر    صرري  تررلدفا صررفل مررن دعصررفيع 

 فرررررأن إليعرررررل  ( دعمتمصرررررل فررررر  هرررررذس دعف ررررراة فمررررره 
 
 

تمصررل مررن مظررأعته تتىررع  دعملهررأ اىررا دعت يارر   
ارن دقفعري  دعتر  داتكتهري  - ع ملهرأ  -دعصفل 

. مت يارر د  تصرري  دعلهمفررل لعررل كررين لدررع دعمظررأعل
مظررراع اىرررا دعيرررادبم ) لهرررذد توتمررر  عمتررر   دن 

دعمصصررلص . . . ( دع رريصلن دعصيفررذ لدررع داتكيتهرري
ممي ـمرن دريصلن دعع لتريع  ظر( 8)اىمه ف  دعمري ة 

لدن دع لدصمن دعمتعى ل تيعلهمفل دععيمل تألذ تيعمتر   
ذ ته ديصلن دص تيو ملهف  دع لعرل ـه لم  دلـصفظ

  ممصررل ) اىررا  ن دعترر  تررصص ( 88)فرر  دعمرري ة 
دصتهي  ل مل دعملهأ قع ظتا كين ،  ل إاياتره 

( لنـيم هرذد دع يصرـقلكر ص ىل، مرن مظريبىته لف رـي  ل
ف   8001عظصل ( 30) كذعع ديصلن دعت ممن ادم

تظررراع  لكررريم هرررذد ) دعتررر  اىرررا  ن ( 7)دعمررري ة 
ل ـل ايمررـدع رريصلن اىررا دعمررلهفمن لدعمكىفررمن تل مرر

 ( .  تا كين ـقع ظلتا تع  دصتهي  ل ميتهم 
 

مصتص  اىا ذعرع تأصره إذد توىرا دع ريصلن فر  
لهررل مرري معرراأ  مكررلن ملهفرري   فيارر  دعياممررل  ن

تيرررادبم ذلع دعصرررفل كررريعيادبم دعملىرررل تلديتررريع 
دعلهمفل م   ياممل دعاعرلة لد لرتاأ لتيريلة 

ن إليعرررل ماتكرررا إدعمرررلهفمن لررر ل  لهررريبفهم فررر

                                                 
دررادا ميىررأ عررلاج دع لعررل ادررم دررادا ميىررأ   (1)
 . 11/18/8007ف  ( 63)

صررل مررن مم إعررا دعت يارر    -دعملهررأ  -دعياممررل 
مليكمتررره ارررن هرررذس دعيرررادبم تتىرررع دعصرررفل اررررم 

تيعت يار  لدرع دعمليكمرل  ن دععتراة " ةلدعهي فعىمي
ف  دع يصلن دعصيفذ لدع داتكيا دعياممرل مرن يهرل 

لقن دع رريصلن درراا هررذد دعلكررم فرر  صررص لرريص ،   
هذد دعلكم مصظلا اىا مصوىح دعملهأ دعرلدا  
 فرر  درريصلن  صررل  دعمليكمرريع دعيةدبمررل كرريعف اة

دع ررريصلن مرررصهم  د ن هرررذ( 131)مرررن دعمررري ة ( ا)
ل فررررإذد لا  فمرررره ـدعررر الج دعصيعرررربل اررررن دعياممررر

مصرررروىح مصصررررلص اىمرررره  صررررا فرررر  درررريصلن 
دعع لترريع فأصرره مألررذ لكررم دعمصرروىح مررن درريصلن 

مرر ا إن دعمرري ة .  هلدعـ لرر دعع لترريع لمت مررا تت مررا
من دريصلن  صرل  دعمليكمريع دعيةدبمرل (  /131)

م فر  يصيمرل اىرا ملكمرل ـدعمتهري  ـت    تأن مل
يع تمصمرري عررم معرراأ هررذد دع رريصلن مصرروىح مرردعيصي

لعررل . دعيصيمررل إصمرري مل ررل ذعررع درريصلن دعع لترريع
اج تعررر م  اىرررا معصرررا دعيصيمرررل فررر  دررريصلن ـيررر

دعع لترررريع قصظررررلا ذعررررع اىررررا درررريصلن  صررررل  
لدرر   فتررا ميىررأ عررلاج . دعمليكمرريع دعيةدبمررل

ا إليعررل تتوىرر) دع لعررل فرر  هررذد دعمررب  ف رراا تررأن 
دعملهرررأ دعمت ياررر  اىرررا دعمليكمرررل فررر  ياممرررل 

مررن دعررلةما  داتكتررع إ صرري  تأ مترره لهمفترره دإلذن
  .(10)(دعملتص

 
 المبحث الثالث

 ةـالـاإلح
 ـــ
 

م صرر  تيإلليعررل دررادا دي رر  دعتل مرر  تعرر  
م اىرا ـدصتهي  دعتل م  لدعذع تم ت يس ملري  دعمتهر

تعم  تمصمري مظر. دعمليكمل  مريم دعملكمرل دعيةدبمرل 
هررذد  دعمعصررا  يعل فرر  رمرراـدعمعررا  اتررياة دإللرر

لذعرررع فررر  ملد رررل ا مررر ة مرررن دررريصلن  صرررل  
دعتررر  ترررصص ( 40)دعمليكمررريع دعيةدبمرررل كيعمررري ة 

                                                 
ميىررأ عررلاج دع لعررل ادررم  دررادادررادا ميىررأ  (10)
 . 11/18/8007ف  ( 63)
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.. .م ررلم دعمظررقل  فرر  ماكررة دععرراول . )..اىررا 
ل ( ...دعمل ررر   إليعرررل دعملترررا اىرررا دع ي ررر   ل

تعتررياة ملمرر  دقلاد  دعتل م مررل ( يررـ /43)دعمري ة 
تعتياة إليعل ( ا/41)  دعتل م  لدعمي ة إعا دي 

دقلاد  دعتل م مرررل إعرررا دعيهرررل دعتررر  دررر مع إعمهررري 
تعتررررياة ملرررري  هررررذد (  /44) دععرررركلج لدعمرررري ة 

اىرا ( 110)دعتصية  إعا ملكمل دعتمممرة لدعمري ة 
إذد تتررمن عملكمررل دعيررصح إن دعياممررل دعترر  ) دصرره 

تيررراع مليكمرررل دعمرررتهم اصهررري ماتتورررل تياممرررل 
فعىمهرررري  ن تلمرررر  دعمررررتهم اىررررا تىررررع . ..  لرررراج

 ( 111)لدعمررررررررررررررررررررررررري ة ... ( دعملكمرررررررررررررررررررررررررل 
 
 

إذد دلرر  دعكفمرر  تكفيعترره فملرري  ) ترريعصص اىررا دصرره 
( ا/141)لدعمررري ة . . . ( ا ملكمرررل دعيرررصح اىررر

 إذد داتكرررررررررا) ه ـدعتررررررررر  ترررررررررصص اىرررررررررا دصررررررررر
يصيمررررل فتررررصهم  -عررررلص فرررر  دياررررل دعملكمررررل  -

تمرررري لرررر   لتلمرررر  دعيرررريص   دعملكمررررل مل رررراد  
دعررراةم  اىرررا دي ررر  دعتل مررر  إليررراد  ملفرررلاد  
عىملكمرل ) اىرا  ن ( 113)لصص دعمي ة (  ديصلصي  
تكىرررأ  ع عرررلص تت ررر مم مررري ع مررره مرررن . ... ن 

يرررية عىملكمرررل  ن  ....لإذد دمتصرررل . ...معىلمررريع 
تلمىرره اىرررا دي رر  دعتل مررر   تلرريذ دإليررراد دع 

 .( ....  س  دع يصلصمل
   

 هررذد لم رراا دي رر  دعتل مرر  دإلليعررل اىررا
اىمرره " دعملكمررل دعملتصررل إذد كررين دعفعرر  معيدترري
إعرررا " لدن دق عرررل تكفررر  عمليكمرررل دعمرررتهم دظرررتصي د

دعمليكمريع  مرن دريصلن  صرل  (ا/130) دعمري ة 
ل  م رراا دي رر  دعتل مرر  دإلليعررل ل  . دعيةدبمررل

معيدررا اىمرره  موىررا دإلذن عررذعع إذد كررين دعفعرر   
دع ررريصلن  ل دررراا دعرررلةما  ل ابرررمأ دعيهرررل رمرررا 
دعماتتول ترلةداة ار م دإلذن   ل إن دعلري   لدرل 
د ي  لد ا تمعصرا إن دإلذن موىرا اصر مي مصتهر  

 .  دعتل م  تيإلليعل 
  

للمرررر  إن دعمعررررا   اوررررا فرررر  دعمرررري ة 
من ديصلن  صل  دعمليكميع دعيةدبمل ( ا/131)

عىمل ررر  ظرررىول إليعرررل دعمرررتهم فررر  مليعفرررل اىرررا 
 ملكمل دعيرصح تمليرا  مرا صري ا مصره لتر الج
مليةس فأن هذس دإلليعل تل ل ع ذن دعمصصلص 

مرررن دررريصلن  صرررل  ( ا/131)اىمررره فررر  دعمررري ة 
 . دعمليكميع دعيةدبمل

 
مييين قيييانون انضيييباط ( 22)تفسيييير نيييد المييياد  

  موظفي الدولة والقطاع العام
   

مرررن دررريصلن دص رررتيو ( 88)تظرررتىةم دعمررري ة 
مررررلهف  دع لعررررل لدع ورررري  دععرررريم ليررررلا إليعررررل 

عرررر دباة دعملررررل  مررررن دعررررلةما دعررررلةما لابررررمأ د
لميىأ د ص رتيو دععريم دعملهرأ اىرا دعملكمرل 
دعملتصل إذد لي  ف  دعفع  دعيياع دعتل م  معره 

در  مفظرا معصرا دعملكمرل دعملتصرل تأصهري  .ياممل
يع ـملكمرررل دعمل رررل  ممررري معصررر  إليعرررل دعيهررر

دعمصصررلص اىمهرري فرر  هررذس دعمرري ة دعملهررأ اىررا 
لهررل تفظررما  لـدعمليكمررل  مرريم دعملكمررل دعملتصرر

 ـ:  لمييصا دع دل عألظتيا دآلتم
  

إن دررررادا دإلليعررررل اىررررا دعمليكمررررل  مرررريم  :  ل 
دعملكمررررل دعملتصررررل هررررل دررررادا د رررريب  
ملتص تإص داس دي ر  دعتل مر  تمليرا 

مررررن درررريصلن  صررررل  (  ا/130) دعمرررري ة 
دعمليكمرريع دعيةدبمررل لعررمأ مررن دررادادع 
دعرررررلةما  ل ابرررررمأ دعررررر دباة  ل ميىرررررأ 

ميلة معه إصر داس  م ممي  د ص تيو دععي
مررن دعررلةما إصمرري ملررتص دعررلةما تإصرر دا 
دررادا دإلذن تيإلليعررل لعررمأ دإلليعررل ترر عم  
دن دي رر  دعتل مرر  مصرر ا دررادا دإلليعررل 

لتررررذعع فررررين . تصرررري  اىررررا لصررررل  دإلذن
اترياة دعرصص ترأن ملمر  دعرلةما دعملهررأ 
تفم  تلامع دع الج دعيةدبمل  مريم دي ر  

 . دعتل م  
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تفظما معصا دإلليعل دعلدا ة فر  دعمري ة  إن :  يصمي
اىررررا  صهرررري دإلليعررررل إعررررا ملكمررررل (88)

دعمل رررل  معصررر  مصررري اة  لا دي ررر  
دعتل مررر  فررر  دعررر الج لم رررل  إعرررا صتررريبج 

كررررأن . مأتيهرررري دع رررريصلن لدعمصورررر  دعظررررىمم 
مق ع هذد دعا ع إعرا صتميرل مق هري اصر مي 
تلاع دع الج دعيةدبمل    ملهرأ ارن 

دعلهمفررل  ل تظررتتهي ياممررل داتكتررع إ صرري  
 فممتصل اىا دي ر  دعتل مر  إصر دا درادا
  تررراف  دععررركلج لرىررر  دعررر الج صهيبمررري  

 
 معيدررا اىمرره  لتررا إذد ليرر  تررأن دعفعرر   

دع ررريصلن ل  مصررر ا درررادا تررريإلفادو ارررن 
تكفررر   دعمرررتهم لترررا عرررل كيصرررع دق عرررل  

. ع ليعررل  ن تيررا دإلليعررل تررصص دع رريصلن
ن دي رر  إ مرري فرر  دقلررلد  د اتمي مررل فرر

 دصرر ا درراداد   موىررا دإلذن إذد دعتل مرر   
تريإلفادو ل  ترراف  دععركلج إصمرري موىررا 

 .دإلذن اص مي م اا دإلليعل 
 

صررالمل دعررلةما ( 88)إذ يمعررع دعمرري ة  :  يع ي
 ل ابررررمأ دعرررر دباة  ل ميىررررأ د ص ررررتيو 
تيإلذن فأن دعلةما  ل ابمأ دع دباة ممتىع 
صرررررالمل دقذن تيإلليعرررررل إعرررررا ملكمرررررل 

( ا/131)إعررا دعمرري ة  ل  دظررتصي د  دعمل رر
ل  ممكررن .  لن ميىررأ د ص ررتيو  صررل 

عىميىرررأ  ن ملمررر  ملهرررأ إعرررا ملكمرررل 
دعمل ررل   لن دعمررالا تمالىررل دعتل مرر  

ميرررلة مليكمرررل مرررتهم  قصررره  .  د تتررر دب
 .  لن تل م  دتت دب 

 
( 88)إن دعمت   دعمصصلص اىمه ف  دعمي ة : ادتعي

"(  ل /11)دعمي ة ممي   دعصص دعلدا  ف  
مررن درريصلن دعتصهررمم دع  رريب  دعترر  تررصص 

إذد لي ع عيصل عرقلن دع  رية ) اىا دصه 
  صي  صها دع الج دن دعفع  دعمصظلا إعرا 
دع ي ررر  مكرررلن يصيمرررل  ل يصلرررل فت ررراا 

. . . ( إليعترررره إعررررا دعملكمررررل دعملتصررررل 
مرررررن دررررريصلن (  ل /14)لكرررررذعع دعمررررري ة 
إذد )دعترر  ترررصص اىررا دصررره  د  ارري  دععررريم

ليرر ع عيصررل عررقلن د  ارري  دععرريم   صرري  
صهرررا دعررر الج دن دعفعررر  دعمصظرررلا إعرررا 
ا ل د  اي  دععيم مكلن يصيمل  ل يصلرل 

.. .دعملكمررل دعملتصررل  فت رراا إليعترره إعررا
).   

 
مدى وجيود تعيارب بيين وجيوح اإلحالية واإلذن 

 باإلحالة 
 

مررن درريصلن دص ررتيو ( 88)إذ تررصص دعمرري ة 
لهف  دع لعل لدع وي  دععيم اىا ليلا دإلليعرل م

اىررررا دعملكمررررل دعملتصررررل تمعصررررا عررررةلم إليعررررل 
مرن ( ا)دقلاد  إعا دي   دعتل مر  فرأن دعف راة 

 عمررررن درررريصلن  صررررل  دعمليكمرررري( 131)دعمرررري ة 
دعيةدبمررل تلررل  دعررلةما  ل ابررمأ دعرر دباة يررلدة 
دإلذن تيإلليعل ممي م ما فكاة ليرل  تعريا  ترمن 

مىررةم دع رريصلن دعررلةما تيإلليعررل إعررا  دعصصررمن لمرر 
مىةمرره ترريإلذن تيإلليعررل اىررا  دي رر  دعتل مرر  ل 

ليررررل  عهررررذد  ملكمررررل دعمل ررررل  فرررر  لررررمن  
 ـ : لدعتعيا  لعألظتيا دآلتم

 
دإلذن ت امررا عمصررما دعرر الج  معرر  دررادا :  ل 

دعيةدبمل ممي متعمن  ن متصرا اىرا دعتل مر  
 د تترر دب  لمكررلن صتميررل عرره ل  مظررل   ن

هرذد دعمتوىرا . مص ا دت  دصتهي  دعتل مر  
مصظيم مل وتمعل دع رادادع لدقلكريم عتر  
تصرر ا فرر  دعرر الج دعيةدبمررل دعترر  متعررمن 
 ن تكررلن مكتلتررل لدن تصرر ا فرر  مالىررل 
معمصل من دع الج لدن تظرتلف  إيراد دع 

ممكررن  ممكررن تييلةهرري تلمرر    معمصرره  
دعصةل  ان دعتل م  د تتر دب  فر  صر لا 

لعررررل كيصررررع دصياررررل صرررريلا دإلذن دإلذن 
متررلدفاة فمرره دترر  صرر لاس  ن دقصرر   ن 

 . ملكم تعىمه دععلص   دع ي    
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إن مترر   عررةلم تلامررع دعرر الج دعيةدبمررل  :  يصمي

مررتابم مررل وتمعررل دعرر الج دعيةدبمررل دعترر  
تكتظررا دع ررادادع فمهرري ليمررل معمصرره  ن 
مرررررصح دعرررررلةما صرررررالمل اررررر م تلامرررررع 

تعر  مرصح  ددتصل دتتر د   دع الج دعيةدبمل إذد 
 دإلذن اىا دإلليعل مق ع إعرا يرلدة إديمرل

ظرررلد   كرررين ذعرررع مرررن  دعررر الج مظرررت تا
دعلةما صفظه  ل من ملر  ملىرل فرا مرق ع 
ذعع إعرا د ظرت ادا دعرذع متعرمن  ن تكرلن 

تمصمرري مررق ع عررةلم تلامررع . اىمره دعل ررل  
دع الج إعا دتصري  اىرم دعيهرل دعملتصرل 

لم  تر ل  فر  لرلةة تهي دتصي  ديصلصمي ت
دعملكمل دعملتصل تيعتل م  فإذد مي دص ا 

تتي ـدعررلةما درراداد تعرر م دإلذن كررين ذعررع ظرر
دي رررر  دعتل مرررر  درررراداس ت ىرررر   إلصرررر دا

لإلررا  ظررتم  دعمررتهم إذد " دعرر الج صهيبمرري
دع ررادا دعليمررل  دفمكتظررا هررذ كررين ملدلفرري

ممكررن تلامررع  تلمرر   " دعم ت ررمل ديصلصرري
عرررر  تعرررر  إن دعرررر الج دعيةدبمررررل اررررن دعف

يل ملتيعصت. دكتظا دع ادا فمه  ايل دعتتيع
ار م دإلذن تعر   ممكن دعع ل  ان درادا  

 ن ددتان ت ادا رى  دع الج دعصي ا مرن 
 .دي   دعتل م 

 
مق ع عةلم تلامع دعر الج دعيةدبمرل إعرا  :  يع ي

 امرري  ظررىول دع  رري  فرر  تكممفهرري تلمرر  
مظتغ اىمهي دعلصرأ دع ريصلص  لمكرلن مرن 

ذعررع دن تتلرر   دعياممررل مررن لمرر   صتميررل
لدلاهررري إ صررري  تأ مرررل دعلهمفرررل  ل تظرررتتهي 
فتكلن تذعع من دعيرادبم دعمعرملعل تريإلذن 
 ل مياع تكممرأ دعياممرل اىرا  صهري رمرا 

فررا . تظررتتهي لددعررل   صرري  تأ مررل دعلهمفررل  ل
لتذعع . تكلن من دعيادبم دعمعملعل تيإلذن

ملتررتأ دع رريصلن إاورري  دعلصررأ دع رريصلص  
 الج تيع  رررررري  لهررررررل دلتصيصرررررره عىرررررر

لتعكرأ . دعوتمع  ل  معو  ذعرع عىرلةما

ذعع عل مصح دعلةما صالمل ار م تلامرع 
دعرررر الج دعيةدبمررررل اررررن دعيررررادبم دعترررر  

ل دعلهمفرررررل  ل ـماتكتهررررري دعمرررررلهفمن تأ مررررر
ذعع إعا تكممأ دعياممرل مرن  ق جتظتتهي 

دإل داة لهذد مليعأ عألصل  لمق ع إعرا 
ا  ملهرررأ لىرررل  رمرررا اي عرررل كرررأن مررر 

دعتظرريم  دعع ررياع إن عررلص تعررا  عرره 
فرر  وام رره إعررا دعكعررأ دعلررياي  اىررا 

ت ص  دتىه لدعلصرل  اىرا د رتياة  ا يا
دعع ررريا دعتررر  فررر  للةتررره ممررري   ج إعرررا 
م يلمترره لدتىررل فمعرر  دعررلةما ذعررع ياممررل 

هي تمصمري تماتكته   صي  تأ مرل دعلهمفرل لتظرت
لهررأ تاصرر  مل م ررل دقمررا تتم رر  تررأن دع

 . تىه عع لس لد
 

 ن عرررةلم تلامرررع دعررر الج دعيةدبمرررل ارررن  :ادتعي
دعياممل دعت  تصظا عملهأ د  مق ع إعا 
ارر م دإلذن تإليعررل دعملهررأ عكررن متلصرر  
دعتل مرر  إعررا ليررل  دعررتادع فرر  دعياممررل 
من  عليص رما ملهفمن فتت را دعر الج 
دعيةدبمل ديبمرل تيعصظرتل عهرم لعرل لدرل ار م 

إلذن  ن اررر م د. دإلذن تإليعرررل دعملهرررأ 
ذدع وتمعرررل علصررررمل متصرررريل  فرررر    رررراس 
عررلص مررن تعىرر  ترره  لن  ن مررا  اىررا 
دعياممررل ل  مةمرر  دعصررفل دعياممررل اصهرري 
" فمت ا من عم ما  اىمه دإلذن اىمه موىلتي

 . ع ليعل 
 
 

 المبحث الرابع
 تقدير اإلذن 

 ـــ
 

إذ ت ظرررم دعررر ايلج دعيةدبمرررل إعرررا  اررريلج 
لج صرر  ل ارريلج دعلرر  دععرريم ل ارريلدعلرر  دعع

دعل  دعملتىو فأن دعمعا  ل ل تلامع  اريلج 
دعل  دععيم تمر  د  اري  دععريم تمصمري تكرلن  اريلج 
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دعل  دعليص تم  دقعليص لعهرم فر  ظرتم  ذعرع 
تلامرررع دعررر الج لمتيعررراتهي  ل دعظرررمواة اىمهررري 
. لذعع تيعتصية   ل دإلافي  لعل تع  صر لا دعلكرم

 مررري  اررريلج دعلررر  دععررريم فرررأن تلامكهررري مصرررلو 
 ارري  دععرريم لهررل مم رر  دعهمبررل د يتميامررل ل  تي 

رمرا  ن دعمعرا  . ت ت  توتمعتهي دعتصرية  لدعصرىح
ملاو ان هذد دعمت   ع الاة مي فم ل تم  همبرل 
معمصل صالمل ت اما مصما دع الج ظرلد   كرين 
ف  صلاة من تلامكهي  م مصرل إليعرل دعمرتهم فمهري 
 ة اىا دعمليكمل لتىع ظميظل د ظرت صي  مرن دع يار

دععيمل دعت  مصت    ن تكلن اىا لف   رالادتهي 
 . دعتعامعمل 
 

  ـدع يمل من تللمر لمن دعف ه من ماج تأن
دعلمىلعرررل  دإل داة صرررالمل دإلذن مرررن ا مررره هرررل

 لن دعررررر أ لدعكرررررذا لدظرررررتعمي  دعته مررررر   ررررر  
دعملهررأ تإديمررل دعرر ايلج دعيةدبمررل اىررمهم دقمررا 
دعرررذع دررر  معررر  صعررريوه  ل م فعررره إعرررا دعل رررل  
تلدظررول هررذس دعته مرر دع إعررا دتررل  مرري موىررا مصرره 

لتعتا ملكمل دعص    .(11)لعل كين مليعفي عى يصلن
ت امرررا لميمرررل دعمصرررامل ارررن اىرررل دإلذن تأصهررري 

اىا لظرن   دبهرم  امري   ليصل عىملهفمن لفيهي  
لهمفتهم اىا دعليه دقكمر  لمادارية لظرن ظرما 

 (18)دععمررر  ل فرررل دع ررراا ارررن دعمصرررىلل دععيمرررل
 ظررررت ا  تعرررر   تررررلفماد   الن تأصررررهلمرررراج آلرررر

دعهمبرريع تتفرري ع  ن مكررلن دتلرريذ دإليرراد دع  رر  
عتهرر مهم  ل لظررمىل عى رر و  ظررـالي دعمصتمررمن إعمهرري

 .  (13)اىمهم عتليمههم اىا صلل معمن
 

                                                 
 دإلياد دع  صل ات  دقمما دععكمى  ، دقظتيذ   (11)

 1دعمليكمريع دعيةدبمرل ، و  صل دعيصيبمل ف  ديصلن 
.  1174، ت رررررررر د  ، موتعررررررررل دعمعررررررررياأ ،  1، و
 . 426ص

 لكريم , 14/8/1111دادا ملكمل دعرص   فر    (18)
 . 148ص , 87 , 17دعص   ، أ

دعمص ا دعظيت  ،  , ململ  صيما لظص  .   (13)
 . 113ص 

 
 
 

دإلذن مرررن  كمررري مفترررا   ن متصرررا ت ررر ما
ا مرره اىررا  ظررأ دعمصررىلل لدعمابمررل ظررلد  مرري 

تيعياممررررل  م متصرررر  مصهرررري ترررريعمتهم دعملهررررأ  م 
معمررريا مرررصح دإلذن مرررن  إنذعرررع  .صفظرررهي تررريإل داة

إص دا دع رادادع دإل دامرل ايمرل  ا مه هل معميا
لدعتررر  مصت ررر   ن مكرررلن مصررريو إصررر داهي ترررلل  

 .م يص  دعمصىلل دععيمل 

 
 ن صالمل دإل داة فر  دإلذن تيإلليعرل  ل 

ت  مامره لدظرعل ت تر  د ظرتعمي   ظرىولا مه ه  
تعرررامل ممررري مىلررر   ررراا اىرررا رترررا م يصررر  دع

تررريقفاد   ل دعمصرررىلل دععيمرررل لذعرررع لرررمن مرررأذن 
تظررتليا  دعررلةما تيإلليعررل فرر  دعلرري ع دعترر   

دإلذن لمرر  مكررلن دعملهررأ درر  داتكررا لوررأ فرر  
  د  لديته دعرلهمف  تمصمري تتممرة ظرماته دعلهمفمرل 
ترررري عتةدم تيع رررريصلن للظررررن دق د  لدعتفرررريص  فرررر  

دعمررلهفمن مررن دعرر في  اررن مصرريعح دع لعررل لمررن 
ديتهرر  لتفرريصا فرر  دعرر في  اررن دعمرري  دععرريم للفررا 
عى لعل متيعغ ميعمرل كتمراس تمري مةمر  اصيصرا دعذمرل 
دعميعمررل عهرري ممرري معىررل اىررا صمررو دق د  دعت ىمرر ع 

اىرا تعر  دعيرادبم  لعىلهمفل فرا مظرتل  دإلليعر
دعترر    متررلدفا فمهرري دع صرر   ل ظررممي رمررا دععم مرر

اة ماتكررا دعفعرر  دعيامرر  دعررذع مرر   اىررا لوررل
تيعع رريا لدرر  تكررلن " لميعىرره تيع ررالاة م تاصرري

دعياممررررل ام مرررره لعكررررن داتكتررررع فرررر  هررررالأ 
د ات ي  تمصىلل دع لعل  ل عرم مكرن عىيريص  لامرل 

لهررذس دع ررميصل  .دعايررل  إعررا مظررقلعل دإل داع 
 ررالامل عىلمىلعررل  لن تررا   دعملهررأ فرر    د  

لريعأ  مري دظرتعمي  دإلذن  ل ا مره تمري م. لديتيته
 ررالادته دعتعررامعمل لفرر  رمررا ملىرره كررأن متصررا 
اىررررا  لدفررررل علصررررمه لرمررررا مل ررررلامه ممرررري 
معصررأ تل ررل  دعميتمررل لمهرر ا دعمرري  دععرريم  ل 
ل ل  دآللامن فأصه مظرأعل تصورلع اىرا لورلاة 

لد  م ى  من  هممل هرذد دعلورا اصر مي مكرلن . مي 
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دلتصرريص دإلذن تمرر  دعررلةما علصررمي  لن رمرراس 
 ن متافررررل عرررريرىه اررررن لهررررل مصصررررا مفتررررا  

دظرررتعمي  دعصصرررلص دع يصلصمرررل تمعررريمما علصرررمل 
لدن مكلن ي ما تيقميصل دعت  اه هي دعميتمل فمره 

مررقتمن اىررا دإلذن تيإلليعررل  فررإذد كررين دعررلةما  
فهل رما ي ما تين مقتمن اىا مصيعح ديتميامرل 
دكترا ممري ممىرع ظرىول فر  دعتصراأ فمهري لممكررن 

ارررن  مصلافررري  مظرررتعم  هرررذس دعظرررىول دظرررتعمي  ن
 .م يص هي لد  مىل  تذعع  اا كتما تيعميتمل 

 
 الطعن في عدم اإلذن 

 

تعرر  تعرركم  دعيمعمررل دعلوصمررل ههررا دتيرريس 
مصررري ع ت رررالاة إع ررري  صرررالمل دإلذن تيإلليعرررل 
دعممصللل عىلةما  ل ابمأ دع دباة رمرا دعماتتورل 

( ا/131)تررلةداة دعمصصررلص اىمهرري فرر  دعمرري ة 
يكمررريع دعيةدبمرررل صتميرررل مرررن دررريصلن  صرررل  دعمل

تأن تع  دعلةاد  دظرتعم  هرذس  دع لعل ظتععيا 
عررذد  درراع  دعصررالمل  تصررلاة رمررا مل ررلامل

دعيمعمل دعلوصمل معال  ديصلن علذأ هذد دعرصص 
لتررم افعررل إعررا ميىررأ دعابيظررل عكررن عررم م رر ا عرره 

ارم دصتهي  فتراة امر  دعيمعمرل دعلوصمرل  دعص لا
اد  عظررصل يمهلامررل دععرر للىهرري تصرر لا  ظررتلا

 ررم تتصررع همبررل دعصةدهررل معررال  درريصلن .  8001
تلمر  ( 131)مرن دعمري ة ( ا)تع م  صص دعف اة 

عىوعرن فر  ار م دإلذن دعصري ا مرن " ماظم وام ي
دعررلةما  ل ابررمأ دعيهررل رمررا دعماتتوررل تررلةداة 
 ظرررممي إن دررريصلن  صرررل  دعمليكمررريع دعيةدبمرررل 

ارررر م دإلذن  عىوعررررن فرررر  دررررادا" ت ررررمن وام رررري
ن دعملكمررل دعترر  لدعررع ياممررل عررهي ة دعصرري ا مرر

د لتررريا دعكررريذا  ل  دعرررةلا  ل دعممرررمن دعكيذترررل  ل
دإل    تمعىلمرريع رمررا صررلملل  ميمهرري  ل  مرريم 
ملهأ تيتل عهي لذعع  مريم ملكمرل دعتمممرة لرا  

تت   من دعملم دعتيع  عترأام  صر لاس "  ا من ملمي
مررررررن ملكمررررررل دعتمممررررررة "إ  إذد كررررررين صرررررري اد

لمرر ام . (يررـ /131)ه فيعمرري ة لدعمصصررلص اىمرر
دعمري ة هذد د تييس دعمت   دعرذع درااس دع ظرتلا فر  

لفللدس دصه ممصل تلصمن  ع دادا إ داع ( 100)
 .من دعوعن
 

هررذد د تيرريس مترراا مررن لمرر   ررالاة دن 
دإلذن تل ررل عىوعررن  عمعررعا دعررلةما تررأن درراداد

إ يفل إعا . فم ت   ماداية دعمصىلل دععيمل فمهي
هررا عى ررادا مررن رمررا ةدلمررل دعررلةما  هممررل دن مص

كرذعع تافر  دقلوري  دعتر  ممكررن . دعرذع  صر اس 
 اسدن م ل فمهي دعلةما  ل ابمأ دع دباة اص  إصر د
" عى ادا فمن دع الاع إن مكلن هذد دع ادا ديتا

عىماديعررررل  ظررررممي لدن دعررررصفأ دإلصظرررريصمل رمررررا 
مأملصل من دعلوأ لمتعرمن  ن مكرلن دعمعمريا دعرذع 

 ظيظرره دررادا ارر م دإلذن ذع وتمعررل مصرر ا اىررا 
مل رررلامل ممكرررن دن ترررتفلص ذعرررع يهرررل تمىرررع 
                                      . صررررررررررررررررررررررالمل دعاديتررررررررررررررررررررررل اىمرررررررررررررررررررررره 

عكن هها عهمبل دعصةدهل ا ع آلا متم   ترأن ار م 
دإلذن دعذع مص اس دعلةما دعملرتص م تر  دعوعرن 

 لن تعر م  دعف راة  -إميم ملكمل دع  ي  دإل داع 
ل صهرري دعيهررل دعترر  مللعهرري  - 131ا مررن دعمرري ة 

ف  ذعع إعرا صرص  دع يصلن صالمل دعوعن لتظتص 
دعصي ا  8001عظصل ( 44)من دقما ( 1)دعف اة 

دعذع مرصص ( دعمصلىل)ان ظىول د بتاأ دعمقدتل 
 ن دعمفل مل هر  دعيهرية دعللمر  دعملرل  ) اىا 

عاظررتعيصل ترريإلياد دع دعيةدبمررل مررن ديرر  دعتررع 
( عفص  فر  دع  ريمي دعمتعى رل تإظري ة دعتصراأ لد

همبررل /4614)لكررذعع دررادا ملكمررل دعتمممررة ادررم 
دعررررررذع  81/18/8001فرررررر  ( 8001/يةدبمررررررل 

د رررا ترررأن همبرررل دعصةدهرررل وررراأ فررر  دع  ررريمي 
دعمتعى ل تيعفظري  لدن عهري لر  دعوعرن فر  دع  ريمي 

تمصمرري مرراج ميىررأ عررلاج دع لعررل تررأن  . دعيةدبمررل 
عهمبررل دعصةدهررل فرر  دعوعررن    مليرر  ظررص  درريصلص 

تيع ادادع دعت  تص ا من دعملهفمن  مريم ملكمرل 
  .(11)دع  ي  دإل داع

 المبحث الخامس

                                                 
فررر  ( 14)دع لعرررل ادرررم درررادا ميىرررأ عرررلاج   (11)

87/1/8006 . 
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 الجرائم المشمولة باإلذن  
 ــــ
 

مررن ( 131)مررن دعمرري ة ( ا)تررصص دعف رراة 
فممري )ىرا دن ديصلن  صل  دعمليكمريع دعيةدبمرل ا

اررر د دعمليعفررريع دعمعيدرررا اىمهررري تمليرررا دررريصلن 
، لدعتميصرررريع  1171عظررررصل ( 16)ا ادررررم دعمررررال

  تيررلة إليعررل دعمررتهم اىررا . دعصرري اة تمليتررل 
دعمليكمل ف  ياممرل داتكترع   صري  تأ مرل لهمفتره 
دعاظممل  ل تظرتتهي إ  ترأذن مرن دعرلةما دعتريتل عره 
( مررل ماداررية مرري تررصص اىمرره دع ررلدصمن دقلرراج 

لترذعع مكررلن دعمعرا  درر  ظريلج مررن لمر  دعمترر   
ذن ترررمن يرررادبم دعيصيمررريع لدعيرررصح فررر  توىرررا دإل

ع دعمعيدررا اىمهرري فررر  لدعمليعفرريع ارر د دعمليعفررري
ظرررلد   كيصرررع تىرررع دعيرررادبم مرررن . دررريصلن دعمرررالا

دعيادبم دعمصصلص اىمهي فر  دريصلن دعع لتريع  م 
 . دع لدصمن دقلاج 

 
هررذد دعررصص م رررل معمرريامن عىيررادبم دعتررر  
ت ل  ف  صوي  دإلذن  لعهمي معميا لدت  لدع ريص  

كتهري دعملهرأ ت مي دعيادبم دعتر  ما. ظتت   ميامع
  صرري  دعلهمفررل لمعمياهرري لدترر  متلرر   فرر  دعلدررع 
دعت  تكلن فمه دعلهمفرل لت يتر  معصرا   صري  دععمر  

عرم مكرن امر   لتت   من ت دمل دع لدم إعا صهيمتره مري
دعملهررررأ ت ررررل لررررياو  لدرررريع دعرررر لدم دعاظررررممل 

.  ع دكريعملهأ دعررذع ميراع كعررلأ اىرا دعع رريا
تع  دعياممرل لددعرل   صري  تأ مرل دعلهمفرل إذد لدرل ل

 ع فعرر  مررن دقفعرري  دعمكلصررل عهرري تصرراأ دعصهررا 
اررن تل رر  صتميتهرري كررأن موعررن ملهررأ عررلص 
تيعظكمن   صي  دععم  لمص   إعا دعمظتعفا لممرلع 

 .ف  لياو  لديع دععم " عما
 

 مرري دعيررادبم دعترر  ماتكتهرري دعملهررأ تظررتا 
مررق دس  ن تكررلن  دعلهمفررل فتل ررل عمعمرريا ظررتت 

دعلهمفررل هرر  ظررتا داتكرريا دعياممررل كررأن متى ررا 
دعملهأ متىرغ مرن دعمري  فر  صرلاة اعرلس   صري  

متعرا  ملهرأ إعرا لري     ل. ليل س ف  تمته 

ظرررادل فررر  تمتررره معرررم  دعظرررمياة دععيبررر ة عى لعرررل 
 . لدعمظتىمل مصه 

 
لدرر  تكررلن دعياممررل دعماتكتررل مررن دعيررادبم 

بمل فمهي دقتصي  اىرا تلاع دع الج دعيةد  دعت   
لم م يمررره ـعررركلج مرررن دعميصررر  اىمررره  ل مرررن م ررر

فهررر  تتوىرررا عتلامكهررري دععررركلج  عكصهررري " ديصلصررري
ارم  ن دع يصلن  لتكلن معملعل تيإلذن اص  دإلليع

ي هرررل ـ   إصمرررـعرررم مرررصص صرررادلل اىرررا هرررذد دعمتررر
  دععيمرررل ل  م صررر  دع ررريص  ارررن ـم ت رررا دع لداررر

ل من ـعياممدقل  قصه دقص  ف  تل م  لصأ د
لمرررن دعمكرررن  ن متل ررر  . لمررر  يهرررل تلامكهررري 

دعتصررية  اررن دععرركلج لعررل تعرر  دإلذن فمصررتج   رراس 
مى رررررر  دع لدارررررر  دعليصررررررل   ن توىررررررا دإلذن  

تلراع د تصري  اىرا عركلج إصمري  تيعيادبم دعتر   
لعرل  امر  .  لر  اىرا ليرل  دععركلج هل إياد 

ص كمرري دتتررل فرر  ـذعررع مرري مصررل دعمعررا  مررن دعصرر
ع دعررر الج ارررن دعيرررادبم دعتررر  ت رررل  مررريم تلامررر

ل تلامكهررري لعرررل ـدعملكمرررل لمررر   لكررر  تيعملكمررر
تعكلج فعور  فر  ذعرع صرادلل  ت يم إ  كيصع  

كمرررري ممكررررن دن  .دعصصررررلص دعمتعى ررررل تيععرررركلج 
ميتمل دإلذن دعمتوىا ع ليعل عصفل دعملهأ مرل 
إذن آلررررا كرررريإلذن دعمتوىررررا إليرررراد  دعتع مترررريع 

ا ياممل لياو يمهلامل دع يصلصمل اىا من داتك
مرن ( 11/1)دععاد  لدعمصصلص اىمه ف  دعمي ة 

مرن ابرمأ ميىرأ   اـديصلن دعع لتيع لدعذع مصر
دع  رري  دقاىررا كررأن ماتكررا ملهررأ ملفرر  مررن 
 دباترره ياممررل فرر  دعلررياو تظررتا دعلهمفررل ممرري 
متوىرررا صررر لا إذن مرررن ابرررمأ ميىرررأ دع  ررري  
. دقاىا  ع ا  تلامع دع الج دعيةدبمرل اصهري 

م صرر  هررذد دإلذن اررن توىررا إذن دعررلةما  عكررن  
يعل ل  تيرلة دإلليعرل ـدعتيتل عه دعملهأ اص  دإلل

 . ذد دإلذن ـت ما ه
ي  ـ مي دعيادبم دعت  ماتكتهي دعملهرأ     صر

دعلهمفررررل ل  تظررررتتهي فررررا تتوىررررا دإلذن تإليعررررل 
دعملهررأ دعمرررتهم فمهررري اىرررا دعمليكمرررل لدررر  كرررين 

م ـادررر( دعمى ررر ) دررريصلن دص رررتيو مرررلهف  دع لعرررل
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مصرره ( 37)مررصص فرر  دعمرري ة  1131عظررصل ( 11)
متترل دعملهرأ دعملريكم متيعراة ارن ) اىا دقت  

بل ارررن لهمفتررره ل  ماتكترررل ـيرررادبم رمرررا دعصيعررر
تصرررفته دعاظرررممل لفررر  هرررذس دعليعرررل ميرررا دلتررريا 
دعظررىول دعمرراتتو تهرري ذعررع دعملهررأ ف ررو ع ررا  

  (14). . . (ظلا م س من دعلهمفل 
 

( ا/131)ا دإلذن ف  دعمري ة إن دعصص اى
  فر  ـ  ملل  تأصه مصلصا ف  دعيادبم دعت  ت ل

دلتصرريص دعملرريكم دعمصصررلص اىمهرري فرر  درريصلن 
 صل  دعمليكميع دعيةدبمل كمي فع  دعمعرا  فر  

اصرر مي صررص اىررا ( 131)مررن دعمرري ة (  )دعف رراة 
اررر م يرررلدة إليعرررل دعمرررتهم اىرررا دعمليكمرررل  مررريم 

ذد ـىمهررري فررر  هررردعملررريكم دعيةدبمرررل دعمصصرررلص ا
دع رريصلن إ  تررإذن مررن لةمرررا دععرر   فرر  دعيرررادبم 

ن دع لعل دع دلى   ل دعلياي  لرماهري ـدعميظل تأم
م دعتررررر  تررررر ل  فررررر  ـإصمررررري معرررررم  دإلذن دعيادبررررر

دلتصررريص دعملررريكم دقلرررراج رمرررا دن ملكمررررل 
دعتمممة  لذع ت ما هذد دعصها اصر مي درااع ار م 

يعل اىرررا ملكمرررل ـلا ذعرررع دإلذن فررر  دإللرررـليررر
معررتاو  ع ررلاة لمرر  د ررع تررأن إاورري  دإلذن  د

فرر  دع  رريمي دعترر  تصهاهرري ملكمررل دع ررلاة لإصمرري 
مكرررررلن فررررر  دعيرررررادبم دعمليعرررررل اىرررررا دعملررررريكم 

 .(11)دعيةدبمل
هرررررذد لملررررراو ارررررن عرررررةلم توىرررررا دإلذن 

ماداية مري ( ا/131)دعمصصلص اىمه ف  دعمي ة 
ترررصص اىمررره دع رررلدصمن دقلررراج مرررن دظرررت صي دع 

دإلم رريلمل ع ريصلن  صررل   لتل رح ذعررع دعمرذكاة
لن دص رتيو مرلهف  ـدعمليكميع دعيةدبمل تأصه ديصر

                                                 
ظررررررريم  .  دصهرررررررا عرررررررا  دعمل رررررررل  عررررررر ج  (14)

، ادظل ف   صرل  دعمليكمريع دعيةدبمرل،  دعصصادلع
 ... 1176، ت  د  ، موتعرل  دا دعظرام ،  1، و 1و
 .173ـ  178ص

/ تمممةمرررل/1016تمممرررة ادرررم درررادا ملكمرررل دع  (11)
مصعرررررلا فررررر  ميملارررررل  1/8/1171فررررر   1174
صرفلل . دعظرصل دعظريتعل. دععر   دقل . دعع عمرل دقلكيم
811. 

دع لعررل لدع ررلدصمن دععظرركامل فممرري متعىرر  تمليكمررل 
لصررراج ترررأن دإلعرررياة دعرررلدا ة فررر  . دععظررركاممن 

دعمررذكاة دإلم رريلمل إعررا درريصلن دص ررتيو مررلهف  
ذ لدررع صرر لا درريصلن ـلن دعصيفررـدع لعررل هررل دع يصرر

ل لهرررل دررريصلن ادرررم مررر صرررل  دعمليكمررريع دعيةدب
دعرررذع دع ررر  تمليرررا دررريصلن  1131عظرررصل ( 11)

( د عرررتادك )دص رررتيو مرررلهف  دع لعرررل لدع وررري  
لمرر  كررين هررذد دع رريصلن  1111عظررصل ( 11)ادررم 

مصمو ف  ميىأ د ص تيو دععريم صرالمل دإلليعرل 
ميلة إليعل دعملهأ  إذ   .اىا ملكمل دعتل م  

دا مررن اررن ياممررل داتكتررع   صرري  لهمفترره إ  ت ررا
يم لعم مت من دع ريصلن دعصيفرذ ـميىأ د ص تيو دعع

 . ذد د لتصيصـه
 

 ةـالخاتم
 ـــ

 
معررررر  توىرررررا دإلذن فررررر  إليعرررررل دعمرررررتهم   

دعملهررررأ اىررررا دعمليكمررررل دمرررر  اىررررا دظررررتمادا 
لكىه دعمعا  تيإل داة تلمر  ترتمكن مرن  دع الج 

له  . ت  ما مابمل دع الج عاظتمادا من ا مه
 رتوي  عمي  مصتظرتعميعهي دظرظىول لوماة متعمن د

لععررر  لورررلاة هرررذس . متفررر  مرررل ريمررريع دعتعرررامل
عىوعررن  ول تيعرر  دعلييررل ديبمررل عاظررم وام رري  دعظرى

تكررلن دإل داة موى ررل  فرر  دررادا ارر م دإلذن كرر   
 . ف  دظتعميعه

 
 
 
 
 

 : المصادر
 
ظيم  دعصصادلع ،  ادظل ف   صل  .   (1)

، ت  د  ،  1، و 1دعمليكميع دعيةدبمل ، و
 . 1176ل  دا دعظام ، موتع
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 دإليررراد دع  صرررل اتررر  دقممرررا دععكمىررر  ،  ( 8)
     دعمليكمرررريع   صررررل دعيصيبمررررل فرررر  درررريصلن 

، ت ررررر د  ، موتعرررررل  1، و 1دعيةدبمرررررل ، و
 .  1174دعمعياأ ، 

  
 دإلياد دععا  : ململ  صيما لظص  .    ( 3)

دع ريهاة   دعيصيبمل ، دع يهاة ، موتعل ييمعل 
 ،1168.  

 
ات  دعفتي  مصوفا دعصمف  ، تأصم  .    (1)

،  دا دعه ج  دع يهاةدإلياد دع دعيصيبمل ، 
 .عىموتلايع 

 
 
 


