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حرية التنقل في الشرع :
يقول الحق جل شأنه في كتابه العزيز:
" يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن هللا أتقاكم"
والتعارف المقصود من اآلية الكريمة هو اللقاءات التي تتم بينن الاياف فيي امجتما يات المةتلاية والمي تمرات بميا
هو تعبنر ن تاقل الااف من مكان إلى آخر.
كما وأن التاقل يعاي بأداء شعائر الدين كالعمرة والحج وكذا الذهاب إلى بنت المقدف لقوله تعالى:
"وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاال وعلىى كىل مىامر يىأتنن مىن كىل فىج ع نى " كميا هيو ةيلة للقربيى بزييارة
األهل وتاقد أحوالهم.
حرية التنقل في القانون الدولي:
كال القانون الدولي لحقوق امنسان والقانون الدولي امنساني بر الشر ة الدولنة لحقوق امنسيان وإتااينية جاني
الرابعة حق امنسان في اميامة والتاقل والسار.
 ويد بر ن ذلك نص المادة ( )11من ام الن العالمي لحقوق امنسان كاآلتي:
" لكل فرد حرية التنقل واختنار محل إقامته داخل حدود كل دولة ويح لكل فرد أن يغىادر أيىة بىبد ب ىا فىي ذلى
بلده ك ا يح له العودة إلنه ويح لكل فرد أن يغادر أية ببد ب ا في ذل بلده ك ا يح له العودة إلنه".
وتعد حرية التاقل والسار من الحريات العامة التي ال يجوز مصادرتها أو تقنندها إال في حدود القانون.
 ويد أورد العهد الدولي للحقوق المدننة والسناسنة الصادر بتاريخ  1611/11/11في المادة  11ماه لى:
"لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقلنم دولة ما ح حرية التنقل فنه وحرية إختنار مكىان إقامتىه"؛ " لكىل
فرد حرية مغادرة أي بلد ب ا في ذل بلده".
ومن هاا فإن حرية التاقل والسار من مكان آلخر تعتبر من الحريات العامة ومن الحقوق الارديية الشةصينة أيًيا
والتي يجب وضع يواننن لحمايتهيا مين ام تيداء لنهيا سيواء فيي سيناق مبيررات يانوننية أو يًيائنة كميا ليو أتهيم
الشييةص فييي جريميية يتييل م ي ال أو جريميية تسييتوجب إلزامييه بييرد أمييوال أو تعييويي أشييةا أو نيير ذلييك ميين
االلتزامات القانوننة األخرى.
وإن كان هااك اتجاه يانوني ياسر الماع من السار بأنه إجراء ويائي تحاظي م يت أو تدبنر احترازي.
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آثار تقنند حرية التنقل ال س اة ب نع السفر في القواننن الدولنة :
)1
)1
)1
)4

يد يتعرض الشةص لالضطهاد السناسي الذي يماعه من ممارسة حقه في ديانته المةتيارة بماعيه مين زييارة
األماكن المقدسة كالعمرة والحج أو بنت المقدف و نرها.
يد يتعرض الشةص للمًايقات في ممارسة حناته العاديية الزوجنية االجتما نية والعائلنية بماعيه مين السيار
لزيارة أهله وةلة أرحامه.
يد يتعرض الشةص للمًايقات فيي ممارسية مليه أو اسيتمرار تعلنميه بماعيه مين تتبيع أ ماليه أو دراسياته
خارج بالده.
يد يتعرض الشةص للمًايقات في استمرار الجه إذا ما ميرض أو الجيه خيارج بيالده إذا تعيذر الجيه
داخلها أو مرافقة أحد ذويه المرضى.

حرية التنقل في دستور الكويت :
تاص المادة ( )11من دستور الكويت :
" ال يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتنشه أو تحديد إقامته أو تقنند حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفى
أحكام القانون "
ومن هذا الاص يصر ح المشرع بحرية المواطن في التاقيل بحريية بينن أرجياء اليبالد دون تقننيد أو شيروط كميا ليه
التاقل إلى الةارج أيًا دون ممانعة السلطات في ذلك إال وفق أحكام القانون.
تحذير دائرة التظل ات في ال حك ة الكلنة :
إن مييا وجهتييه دائييرة التظلمييات ميين تحييذير إلييى إدارة التاانييذ بييوزارة الداخلنيية لييم يكيين سييوى ةييرخة ضييمنر حييي
لى المواطانن و لى الدولة بصاة امة  ...ذلك أن حق التاقل هو حق دسيتوري نير
وإحساف بةطورة الموي
جائز المساف به وإال د ذلك افتئات لى الدستور و دم تقدير ألحد د ائم الدولة الرئنسنة وهو الدستور.
وأهم ما يمنز هذا التحذير أنه ةادر ن جهة يًائنة تعمل وفق القانون تطبنقا وتاسنرا إضافة إلى أن التحذير ييد
جاء كرد فعل لك رة ما يعرض لى دائرة التظلميات بالمحكمية الكلنية مين د ياوى ييتظلم رافعوهيا مين أوامير مايع
السار الصادرة بحقهم لصالح أفراد أو شركات ييد تكيون ين دييون يلنلية القنمية ال تسياوي وال تعيادل إةيدار أمير
بماع السار ويد تكون أوامر خاةة بمديوننة آخرين ويكون األمر الصادر بالماع من السار ضد الكانل أو الًامن
وفي هذا ظلم كبنر وفاحش يًر بسمعة ومصلحة الكانل أو الًامن .
ونرى أن الك نرين يد أساؤوا فهم وتطبنق نص المادتنن  162 ، 162من ييانون المرافعيات المدننية التجاريية التيي
أجازتا للدائن بمبلغ من المال أن يماع مدياه من السار إلى الةيارج بموجيب أمير يستصيدره مين ميدير إدارة التاانيذ
بوزارة العدل حتى وإن كان الدين نر محدد المقدار.
وفي هذا إجحاف كبنر بالمدين الذي يد يكون مواطاا أو مقنما  ...إذ يعد ماع السيار هايا سيالحا وسيناا مسيلطا ليى
رياب المديانن أيا كان حجم الدين ،كما وأنه أيًا يعد تعساا في استةدام الحق.
فإةدار أمر الماع من السار لنس أداة تاانذ ولكاه إجراء ويتي يقصيد بيه مايع الميدين مين الايرار أو الهيرب خيارج
البالد دون سداد الدين  ...والةشنة من الارار ال تكون إال لمن يترك البالد بال رجعة وياطبق هذا األمر لى المقنم
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فقط الذي ال يتمتع بجاسنة الدولة التي يقنم فنها ومن ثم يةشى دم ودته للبالد خاةية إذا كيان ميدياا بمبليغ ميالي
كبنر .
أما بالاسبة للمواطن الكويتي فإن األمر يةتل تماما ذلك أن المواطن الكويتي له ارتباط وثنق بالدولية سيواء
كييان موظاييا بالجهيياز امداري للدوليية أو يعمييل بالقطيياع الةييا لحسييابه أو لحسيياب آخييرين وأن لييه أهييل و شيينرة
بالدولة ومن ثم فال يتصور م ال أن يهرب المواطن الكويتي خارج الكويت فرارا من مطالبة مالنة أو مديوننة لارد
أو لشركة أو نرها.
إحصائنة وزارة الداخلنة عن ال نوعنن من السفر :
أفادت وزارة الداخلنة في إحصائنة أخنرة لها ن العام  1212بأن دد المسجلنن لى يوائم المماو نن من السيار
هو ( )30,000ثالثون أل شةصا ماهم ( )10,000شرة آالف مواطن ومواطاة.
وتعلنقا لى تلك امحصائنة األخنرة تقرر بأن هذا العدد األخنر كبنر جدا يناسا بعدد سيكان الدولية والمبيالغ المالنية
المطلوبة من المواطن المماوع من السار.
كما وأن مايع الميواطن الكيويتي مين السيار أمير نير مستسيا و نير مقبيول قيال وماطقيا كميا أنيه مةيال
القانون وتاسنره.

لياص

فقد يصد المشرع من إةدار أمر الماع من السوء كإجراء تحاظي خشنة هرب المدين الذي يظن هربه خارج
البالد و دم ودته إلنها مرة أخرى وبهذا يةرج المواطن الكويتي من خشنة الهرب كما سبق إيًاحه .
وكذلك فقد أورد المشرع في الاقرة األولى من المادة ( )162من يانون المرافعات المدننة والتجارية ما نصه :
"للدائن بح محق الوجود حال األداء ولو قبل رفع الدعوى ال وموعنة ،أن يطلب من مدير إدارة التنفنذ أو
من تندبه الج عنة العامة لل حك ة الكلنة من الوكبء بال حك ة إصدار أمر ي نع ال دين من السفر وبتقدير الدين
تقد يرا مؤقتا إذا لم يكن معنن ال قدار وإصدار األمر بذل بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن إلدارة
التنفنذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار ال دين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء،
ولآلمر قبل إصدار األمر أن يجري تحقنقا مختصرا إذا لم تكلفه ال ستندات ال ؤيدة للطلب".
في هذا الاص دة ينود هامة لى إةداره وهي :
 .1ضرورة وجود أسباب جدية تد و إلى الظن بقرار المدين من الوفاء بالدين.
 .1ثبوت يدرة المدين لى الوفاء (وتسمى المالءة المالنة) أو القدرة لى السداد.
 .1أن يجرى مصدر األمر بماع السار تحقنقا مةتصرا للويوف لى ةحة وجدية طلب الماع.
وهي منزة حساة منز بها المشرع إةدار أمر الماع بقنود مثبات الجدية .إال أن األمر ال يةلو من وجود ثغرات
يااذ بها البعي ميقاع الًرر بالمدين ماها:
 .1فقدان ساد الدين لقوته في امثبات كما لو سقطت المطالبة به بمرور الزمن وهو ما يسمى بالتقادم .
 .1ةورية الدين ال ابت بالساد المقدم رفق طلب استصدار أمر ماع السار.
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 .1التعس في استعمال الحق من يبل الدائانن لإلضرار بمدياه كما ولو لم يحل مو د الدين بعد أو كان هااك
اتااق لى سداد م جل أو تاانذا نانا بماقوالت أو مبادلة بعقارات أو ما شابه ذلك ويستغل الدائن ذلك
ويستصدر أمر األداء ال لنتحصل لى المبلغ المالي ولكن لإلضرار فقط.
ويد واجه القًاء حاالت مشابهة ك نرة خاةة رجال األ مال الذين تتطلب أ مالهم السار المتعدد إلى الةارج .
وفي هذا امطار فقد تقدم دد من الاواب بايتراح تعديل يانون المرافعات المدننة والتجارية بإضافة باد جديد إلى
نص المادة ( )164وفقرة أخنرة للمادة ( )162من ذات القانون .
 والباد الجديد المطلوب إضافته إلى نص المادة ( )164هو الةا بقصر حاالت إةدار أمر حبس المدين لى
من تجاوز الدين لديه لى مبلغ ( )50,000د.ك )خمسون أل دياار كويتي( أو ما يعادله من العمالت األخرى.
 والاقرة المطلوب إضافتها للمادة ( )162هي دم جواز إةدار أمر بالماع من السار إال إذا زاد الدين ن مبلغ
( )10,000د.ك ) شرة آالف دياار كويتي(.
ويد جاء هذا االيتراح بهدف حل مشكالت المواطانن المديانن المتعلقة بأوامر الًبط وامحًار وماع السار التي
تصدر بحق المواطانن المديانن نظنر وجود ديون لنهم تكون أحنانا بمبالغ زهندة.
ويرى البعي أن إجراءات حبس المدين وماعه من السار هي إجراءات تعسانة ال تحدث في اي من دول العالم
المتحًر ذلك أن حرية المواطانن هي حق دستوري ال يجوز المساف به أو الجور لنه وإنما لى الدائن اتةاذ
لنها في القانون.
إجراءات التاانذ العادية الماصو
ونرى مع زمالئاا المحامن ن أن يانون ماع السار ال يتواءم مع العصر الراهن وذلك كونه وضع في فترات زمانة
ال تتالءم نهائنا مع الظروف الحالنة.
نص ال ادة ( )892من قانون ال رافعات ال دينة والتجارية وامتداد سريان أمر منع السفر ( )3سنوات:
"يست ر أمر منع السفر ساري ال فعول حتى ينقضي (ألي سبب من األسباب) التزام ال دين قبل الدائن الذي
استصدر األمر ،ومع ذل يسقط األمر سالف الذكر في األحوال اآلتنة:
أ ، ....... .ب ، ........جـ ، .......د ، ......هـ  .......و .إذا انقضى ثبث سنوات على صدور الحكم النهائي في
دعوى ال طالبة بالدين الصادر أمر ال نع من السفر القتضائه دون أن يتقدم الدائن ال حكوم له إلى إدارة التنفنذ
بطلب تنفنذ ذل الحكم " ...
ونرى مع بعي رجال الاقه والقانون أن هذه الاقرة أيًا في حاجة إلى تعديل ذلك أن تعلنق أمر ماع السار لمدة
ثالث ساوات فترة طويلة تًر المدين وال تاند الدائن أيًا .كما وأنها تابئ ن سقوط خصومة بناما هي في
الحقنقة أمر لى ريًة ولنست خصومة ،كما وأن نص المادة ( )69من يانون المرافعات المدننة والتجارية
تاص لى أن سقوط الةصومة يكون بمرور ساة واحدة لى آخر إجراء ةحنح بما يعاي أن نص سقوط أمر ماع
السار يتعارض مع نص المادة ( )69المذكورة.
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وإ ناا نعتقد أن الجدل الدائر بنن الم يدين والمعارضنن بشأن ماع سار المواطن الكويتي بموجب أوامر يًائنة
سدادا لديون مالنة هو أمر ال يستحق م ل هذا الجدل ذلك أن األ لبنة الساحقة من المجتمع الكويتي يد انحازت إلى
فكرة التعديل التشريعي بإلغاء أوامر ماع السار با تبارها شبنه إلى أوامر القبي با تبارهما يندا لى الحرية
الشةصنة .
كما وأن المشرع الكويتي يد أخذ بامكراه البدني كمبدأ لقهر المدين لى تاانذ التزامه المالي أيا كان نو ه أو
طبنعته أو مصدره ،إنما هو لى خالف الك نر من التشريعات الحدي ة من حنث أنه يأخذ بوسنلتنن:
األولى وقائنة :وهي منع ال دين من السفر.
الثاننة عبجنة :وهي حبس ال دين.
ويعتقد بعي الاقهاء أنه ال يوجد مصدر فعلي للمشرع الكويتي لنستقي ماه هذا الاظام في امكراه البدني حنث ال
وجود له في القانون المصري وال في القانون الارنسي حنث يعتبران مصدران (مباشر و نر مباشر) للقانون
الكويتي .
ونعتقد أن مسألة استصدار أوامر بماع سار مواطانن كويتننن مهما كانت القنمة المالنة المدين بها المواطن هو أمر
تعساي من الدائن وافتئات كما ذكرنا لى الحرية الشةصنة للمواطانن ومةالاة ةريحة وواضحة لاص المادة
( )11من الدستور الكويتي وفهم خاطئ لاص المادة ( )162مرافعات وتاسنرها وتأويلها.
ونرى أنه ي كن إيجاد حلول جذرية لهذا ال وموع تت ثل تدريجنا في ما يلي :
أوال  :الحد من استصدار أوامر ماع السار ضد المواطانن الكويتننن إال في أضنق نطاق في حدود نصو
القانون الجزائي فقط اي اد إسااد تهم جزائنة توجب الحبس كعقوبة لذلك االتهام في حال ثبوته ،كذلك في حال
تغنب أحد أفراد األسرة يحق للمواطن أن يستصدر أمر ماع المتغنب من السار خارج البالد حااظا لى مصلحته
وةونا له وفي هذا مصلحة امة تهم المجتمع ،وفي حالة أخرى ماع الحاضاة (وهي األم أو الجدة أو الةالة التي
تحصلت لى حكم أحوال شةصنة بحًانة األوالد) من السار خارج البالد وبرفقتها المحًون أو المحًوننن
إال بإذن الولي أو الوةي.
ثاننا  :تاعنل نص المادة ( ) 162من يانون المرافعات بتاانذ شروط ةحة إةدار األمر بالماع من السار والتي
سبق ذكرها وهي :
 .1إلزام الدائن بتقديم أسباب جدية تد و إلى الةشنة من فرار أو هروب المدين.
 .1إلزام الدائن بتقديم ما ياند يدرة المدين لى الوفاء بالدين وهي تسمى (المالءة المالنة).
لنه للويوف لى جدية طلب استصدار األمر.
 .1إجراء التحقنق المةتصر الماصو
ثالثا  :إضافة فقرة إلى نص المادة ( )162المذكورة يكون كالتالي:
"وفي كل األحوال يجب أال يقل ال بلغ ال دين به ال طلوب استصدار األمر ب نعه من السفر عن ( )20,000د.ك.
(عشرون ألف دينار كويتي) مع توافر الشروط ال شار إلنها".
ومن باب االحتناط في حال تعذر تاانذ أو تشريع الباود ال الثة السابقة نقترح إضافة مادة إلى يانون المرافعات
المدننة والتجارية تجنز رفع د وى بطلب ماع المدين من السار بالطرق المعتادة لرفع الد اوى لتتم فنها اكتمال
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المةاةمة ويم ل كل طرف مبديا دفا ه في مواجهة اآلخر أمام المحكمة التي تتولى الاصل بناهما بحكم يًائي
يابل للطعن بالطرق المعتادة (االستئااف – التمننز).
ونرى أن هذا االيتراح هو حل توفنقي بنن اآلراء المتااز ة في شأن الماع من السار كما وأنيه يمياح الارةية لكيل
خصم مبداء وجهة نظره في مواجهة الةصم اآلخر بةالف أمر األداء الذي ال يكون للمدين فنه حًيور بيل يااجيأ
به اد ساره من أحد ماافذ السار المعتادة .
كما ونعتقد بأن يراءة محكمة الموضوع لوجهات نظر الةصوم هو تطبنق لمبدأ المساواة والعدالة في التقاضيي إذ
يكون لكل خصم الحق في إبداء رأيه بحرية كاملة مع تقديم ما تحت يده من مستادات يد تبرئ ساحته مين اليدين أو
يطعن لى ساد الدين بالسقوط بالتقادم أو بالتزوير أو ما شابه ذلك.
وي كد هذا الرأي أيًا ما يلي :
 .1أنه باستةدام الريم المدني للمواطن أو حتى المقنم يمكن بنان كل ما لديه من ديون أو أحكام يًائنة أو حتيى
أوامر جزائنة خاةة بالمرور و نره ومين ثيم يمكين مين خاللهيا الاظير فيي إمكاننية هربيه أو فيراره خاةية
المقنمنن ماهم ويكون إةدار األمر بالماع من السار هاا له أسبابه الجدية.
 .1أن الدولة تحاول جاهدة رفع المعاناة ن كاهل المواطانن بشتى السبل وماها زيادة الرواتب وإيرار الكيوادر
المالنة والتةصصنة وكذلك ما تقدمه وزارة الش ون امجتما نة والعمل من مسا دات للمحتاجنن والاقيراء،
وكييذا مسيياهمات بنييت الزكيياة وأخنييرا ةييادوق المعسييرين الييذي أنشييأته الدوليية لوض يع حييد للمعانيياة الحقنقنيية
للمدنننن.
ومين هاييا يًيحى أميير المايع ميين السيار نيير ذي جيدوى فنمييا يتعليق بييالمواطانن الميديانن حنييث ال يتصييور
هروبهم أو فرارهم خارج البالد أيا كان حجم الدين.
 .1إ ن الوايع العملي يد أثبت دم جدوى الماع مين السيار فيي تحقنيق أي فائيدة تيذكر ذليك أن الميدين المعسير ال
يملك من المال ما يسا ده لى السار ومن ثم فال ضنر وال فائدة له من إةدار أمر بماعه من السار.
 .4أما المرضى ورجال األ مال الذين ترتبط أ مالهم بالسار فهم أك ر المًارين من م ل هذه األوامير خاةية
وإذا كانت لمبالغ تافهة القنمة أو سبق سدادها ولم يتم رفع أمر المايع لإلهميال مين اليدائن أو تقيا س ميوظاي
إدارة التاانذ أو لسوء الانة وكذا الطالب الملتحقنن بالدراسة بالةارج فهذا تهديد لمستقبلهم وييد ييدفعهم المايع
يزيمتهم وانتمياءهم اليوطاي
من السار إلى االستغااء ن الدراسة كما يحبط روح الطميوح ليديهم ويًيع
وما إلى ذلك.
 .9نرى أن إجراءات التاانذ األخرى بةالف الماع من السار كانلة بتحصنل الدائن لديونه لدى دائانه ن طريق
الحجز والًبط وامحًار والبنع بالمزاد و نرها من امجراءات التي ورد الاص لنها في الميواد اليواردة
بالكتاب ال الث من يانون المرافعات المدننة والتجارية من المواد ()166 – 126
قواعد عامة تستح النظر والتشريع بها :
أوال :وضييع حظيير لييى شييركات تييأج نر السيينارات وشييركات الهوات ي
المواطانن الكويتننن أيا كانت المبالغ المديانن بها.
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المتاقليية ميين استصييدار أواميير بماييع سييار

ثاننا :وضح حد معنن للمطالبة المالنة والتي بموجبها يمكين استصيدار أمير بمايع السيار للميواطن الكيويتي وهيي أال تقيل
ن ( )20,000د.ك ( شرون أل دياار كويتي) وبساد رسمي.
ثال ا :حظر استصيدار أمير بمايع الميدين الكيويتي مين السيار با تبياره ميدياا أو ضياماا أو كاينال بمبليغ ال يقليل ين
( )20,000د.ك إال بعد استاااذ كافة طرق التاانذ العادية الوارد الاص لنها بقانون المرافعات.
رابعا :تةصنص دائرة يًائنة بالمحكمة الكلنة تتولى نظر الازا ات المدننة التي يكون طرفها مواطن كويتي تقوم
بدارسة حالته المادية الحقنقنة يبل استصدار حكم بإلزامه بالمبلغ الميدين بيه أو أمير بماعيه مين السيار خيارج
البالد.
خامسا :وضع يانون يبنح للباوك شراء ميديوننات بعيي الميواطانن المعسيرين باوائيد بسينطة ليى أن تسيدد ليى
أيساط مريحة تتااسب والدخل المتوسط للمدين بما ال يًر بالتزاماته المالنة األخرى من مصروفات ائلنية
وأيساط ومصروفات الج ودراسة وخدم وسائقنن و نرهم.
وهللا ال وف لكل الخنر والعدل،،،
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