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Abstract
The Integrity Commission of the modern regulatory
bodies in Iraq has been established and increased attention
after the changes that took place in Iraq after 2003 and the
consequent change in the political system and under CPA
Order No. 55 of 2004. The Transitional Administrative Law
of 2004 The Constitution, which is in effect in 2005, also
makes it an independent body. It is subject to the
supervision of the Chamber of Deputies and regulates its
activities by law. Its actions are to initiate the criminal case
(files of corruption) and its mechanism of determination and
speed. To refer them in accordance with the law to the
competent courts to deter those who think stealing or
wasting public money and encourage the news of the crimes
of corruption, and thus have an effective role and influence
in the progress of the administration and increase its
effectiveness. In order to highlight the Integrity Commission
as an important regulatory body, Its composition and the
role of the Commission in initiating criminal proceedings.
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ًَدص ايبشح

تعز ٖ ١٦ٝايٓظاٖ َٔ ١اهل٦ٝات ايضقاب ١ٝاسبزٜج ١يف ايعضام أْؾأت ٚطار
االٖتُاّ بٗا بعز ايتػٝريات اييت ؽٗزٖا ايعضام بعز عاّ َٚ ، 2003ا تال َٔ ٙتػٝريات
يف ايٓعاّ ايغٝاع ٞيف ايعضام مبٛدب أَض عًط ١اال٥تالف املؤقت ١صقِ  55يغٓ2004 ١
ٚ ،قز أنز قاْ ٕٛإراص ٠ايزٚي ١يًُضسً ١االْتكاي ١ٝيعاّ  2004عً ٢تأعٝغٗا ،
ٚاعتربٖا رعتٛص مجٗٛص ١ٜايعضام ايٓاؾش يعاّ  َٔ 2005اهل٦ٝات املغتكً ،١سٝح
ربطع ٖش ٙاهل ١٦ٝيضقاب ١صبًػ ايٓٛاب ٚتٓعِ أعُاهلا بكاْ َٔٚ ،ٕٛضُٔ أعُاهلا
ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظاًَ( ١ٝ٥ؿات ايؿغار)ٚ ،آي ١ٝسغُٗا ٚايغضع ١بإظباطٖا اْصاؾاً
يًُتِٗ بايؿغار  ٖٛٚبض٦ٜاً َٚعاقب ١املؿغز ٜٔبؿضض ايعكٛبات حبكِٗ َٔ خالٍ
إسايتِٗ ٚؾل ايكاْ ٕٛإىل احملانِ املدتص ١يضرع َٔ ٜؿهض بغضق ١أٖ ٚزص املاٍ
ايعاّ ٚتؾذٝع اإلخباص عٔ دضا ِ٥ايؿغارٚ ،بايتاي ٞأصبح هلا رٚص ؾعاٍ َٚؤثض يف
تكزّ اإلراصٚ ٠طٜار ٠ؾاعًٝتٗا ٚ ،ألُٖ ١٦ٖٝ ١ٝايٓظاٖ ١نذٗاط صقاب َِٗ ٞعٓزصؼ
َؿَٗٗٛاٚ ،تؾهٝالتٗا ،ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١ازبضاِ٥
اييت ربطع الختصاصٗا .
ايهًُات املؿتاس١ٝ
The Law
 -1ايكإْٛ
The Constitution
 -2ايزعتٛص
The Corruption
 -3ايؿغار
Integrity Commission
 ١٦ٖٝ -4ايٓظاٖ١
Criminal action
 -5ايزع ٣ٛازبظا١ٝ٥
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املكزَ١

أٚالً -:ايتعضٜـ باملٛضٛع ٚأُٖٝت٘ .
تعز ظاٖض ٠ايؿغار اسبه َٔ َٞٛايعٛاٖض اشبطري ٠اييت باتت تتؿاقِ
ٚتؾهٌ خطضاً نبرياً ألَٔ اجملتُع ٚؽٌ عًُ ١ٝايبٓاٚ ٤ايتُٓ ١ٝملا تٓط ٟٛعًٗٝا
َٔ طباطض يف غبض االقتصار ٚايكزص ٠املايٚ ١ٝاإلراص ١ٜيًزٚيٚ ١مبا ػبعًٗا غري قارص٠
عًَٛ ٢ادٗ ١ذبزٜات أعُاٍ إعار ٠األعُاص ٚبٓا ٤ايبين ايتشت ،١ٝؾٗ ٞالربتًـ
نجرياً عٔ دضا ِ٥اإلصٖاب َٔ سٝح أثضٖا عً ٢اجملتُع  ،ؾبعز ايتػريات اييت ؽٗزٖا
ايعضامٚ ،تػٝري ايٓعاّ ايغٝاع ٞؾ ٘ٝعاّ َٓٚ ،2003ش ٖش ٙايًشع ١رخٌ ايعضام إىل
رٚاَ ١ايؿغار اسبهَ َٞٛع إقزاّ االستالٍ عً ٢تبزٜز ًَٝاصات ايزٚالصات َٔ
األَ ٛاٍ ايعضاق ١ٝاييت مت االعتٝال ٤عًٗٝا بعز عكٛط ايٓعاّ ايغابل ٚ ،بعز تعني بٍٛ
بضميض سانُاً إراصٜاً يًعضام  ،اعتبؾض ايهجري خرياً عٓزَا قضص ٖشا األخري
تؾهَ ٌٝؿٛض ١ٝايٓظاٖ ١ايعاَ ١يف ايعضام ٚاييت أصبشت تعضف اآلٕ (بٗٝأ٠
ايٓظاٖ )١ملهاؾش ١ايؿغار اسبه َٞٛبهٌ أْٛاع٘ إال إٕ ايٛاقع ال ٜؾري إىل سيو
سٝح ْض ٣بإٔ تؾهَ ٌٝجٌ ٖش ٙاهل ١٦ٝري ٌٝع ٤ٛعًٚ ٢ص ٍٛاجملتُع إىل رصد١
أصبح ايكاْ ٕٛال ٜؿ ٞملهاؾشَ ١جٌ ٖش ٙازبضا ، ِ٥ؾكز ناْت ايؿطٝشَ ١ز١ٜٚ
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سُٓٝا أرصدت َٓعُ" ١ايؾؿاؾ ١ٝايزٚي "١ٝيف  ّ2006ايعضام إىل داْب ٖاٜيت ٚبٛصَا
بني أنجض ايز ٍٚؾغاراً يف ايعامل ،باإلضاؾ ١إىل إٕ إْؾاٖ٤ا عٝؤر ٟإىل ايتكًَٔ ٌٝ
ٖٝب ١ايكطاٚ ، ٤عً ٢نٌ ساٍ ؾإٕ ٖش ٙاهل ١٦ٝأصبشت ايَ ّٛٝؤعغ ١ؾعاي ١يف ٖشا
اجملاٍ َٓٚشت صالسٝات ٚاعع ١يف عب ٌٝذبكٝل أٖزاؾٗا َٗٓٚا ٚأخطضٖا
ايصالسٝات سات ايصؿ ١ازبٓاٚ ١ٝ٥اييت تتعًل بإدضا٤ات ايتشكٝل يف دضا ِ٥ايؿغار
اسبه َٔٚ ، َٞٛخالٍ ٖشا ايبشح عٓشا ٍٚبٝإ َا أعط ٞيًٗٝأ َٔ ٠رٚص دٓا ٞ٥يف
ٖشا اجملاٍ َٔ خالٍ تكغ ُ٘ٝإىل َبشجني ْتٓا ٍٚيف املبشح األَ ٍٚؿٗ١٦ٖٝ ّٛ
ايٓظاٖٚ ١تؾهٝالتٗا ْٚ ،بني يف املبشح ايجاْ ٞذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ
ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١ازبضا ِ٥اييت ربطع الختصاصٗا.
ثاْٝاًَ -:ؾهً ١ايبشح .
تتُجٌ َؾهً ١ايبشح األعاع ١ٝيف اإلداب ١عٔ ايتغاؤالت اآلت-: ١ٝ

 ٌٖ ٜغِٗ إْؾا ١٦ٖٝ ٤ايٓظاٖ ١يف سٌ املؾانٌ اييت تٓغب إيٗٝا أّ إْٗا ذبتازإىل دٗ ١أخض ٣أعًَٗٓ ٢ا يه ٞتضاقب عًُٗا ؟
 ٌٖ -عتغاِٖ ٖٝأ ٠ايٓظاٖ ١ؾعالً يف أرا ٤رٚصٖا املضع ّٛهلا؟

 َاَٖ ٛز ٣تتُتع ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١باالعتكالي ١ٝايتاَ ١يف مماصعٗا عًُٗا ايضقاب ٞ؟.

 نٝـ تكاّ ايزع ٣ٛازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١؟ .ثايجاً -:ؾضض ١ٝايبشح .
تٓطًل ايزصاع َٔ ١ؾضضَ ١ٝؿارٖا ٖ ٛإٕ ٖٓاى دٗ ١صقاب ١ٝمتاصؼ عًُٗا يف
َعازب ١ايؿغار َٔ خالٍ ذبضٜهٗا يًزعا ٣ٚازبظا ١ٝ٥تغُ ٢بٗ ١٦ٝايٓظأَٖ ، ١
خالٍ ٖشا ايبشح عٓتعضف عً ١٦ٖٝ ٢ايٓظاٖٚ ،١تؾهٝالتٗا ،ذبضٜو ايزع٣ٛ
ازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١ازبضا ِ٥اييت ربطع الختصاصٗا.
صابعاًَٗٓ -:ر ايبشح .
عٓعتُز يف رصاعتٓا اعًٛب املٓٗر ايتشً َٔ ًٞٝخالٍ رصاعَٛ ١ضٛع ايبشح
يف ايكاْ ٕٛايعضاقٚ ، ٞذبً ٌٝايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاييت دا٤ت بٗا ٖش ٙايتؾضٜعات
خبصٛص سيوٚ ،اآلصا ٤ايؿكٗ ١ٝاييت تٓاٚيت رصاعتٗاٚ ،ايكضاصات ايكطا ١ٝ٥اييت دا٤ت
تطبٝكاً يتًو ايٓصٛص.
خاَغاًٖٝ -:هً ١ٝايبشح .
ٜته ٕٛايبشح َٔ َبشجني صٝ٥غنيٜ ،تٓا ٍٚاملبشح األَ ٍٚؿٗ١٦ٖٝ ّٛ
ايٓظاٖٚ ١تؾهٝالتٗاٜٚ ،ضنظ املبشح ايجاْ ٞعً ٢ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظأَ ١ٝ٥
قبٌ ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١ازبضا ِ٥اييت ربطع الختصاصٗا ٚ ،أخرياً أْٗٓٝا ٖشا ايبشح
خبامت ١تتطُٔ أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت متدض عٓٗا ايبشح .
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ٚ ...آخض رعٛاْا إٔ اسبُز هلل صب ايعاملني ...

املبشح األٍٚ
َؿٗ ١٦ٖٝ ّٛايٓظاٖٚ ١تؾهٝالتٗا

()1
ميهٔ ايك ٍٛإٔ ظاٖض ٠ايؿغار اسبه ، َٞٛظاٖض ٠عامل ١ٝال ربص
صبتُعاً بشات٘ أَ ٚضسً ١تاصؽب ١ٝبعٗٓٝاٚ ،إمنا َٖٛ ٞدٛر ٠عرب ايظَٔ بٛصؿٗا ساي١
أ ٚظاٖضَ ٠غتؾض ١ٜتعاَْٗٓ ٞا اجملتُعات املتكزَٚ ١املتدًؿ ١عً ٢سز عٛاٚ ،٤إْٗا
َالطَ ١يًشطاص ٠ايبؾضٚ ،١ٜدظ٤اً ال ٜتذظأ َٔ ايصضاعات ايغٝاعٚ ١ٝاالدتُاع١ٝ
االقتصا رٚ ،١ٜهلشا اعتشزثت يف ايعضام ٖ ١٦ٝتغُ ٢بـ(ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ٖٞٚ )١دٗاط
َغتكٌ عٔ األدٗظ ٠اسبه ١َٝٛاألخض ٣تٗزف إىل محا ١ٜاملاٍ ايعاّٚ ،ضباصب١
ايؿغار يف َؤعغات ايزٚي ١ايعضاق ١ٝإىل داْب أدٗظ ٠أخض :ٖٞٚ ٣رٜٛإ ايضقاب١
املايَٚ ١ٝهاتب املؿتؾني ايعَُٝٛني راخٌ ايٛطاصاتٚ ،تعز ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١أسزخ
اآليٝات املغتشزث ١اييت أعغت يف ايعضام ٚسيو يف أطاص دٗٛر َهاؾش ١ايؿغار
سٝح أْٗا أْؾأت مبٛدب أَض عًط ١اال٥تالف املؤقت( ١املٓشً )١صقِ  55يغٓ١
(2004املً ػٚ ،)ٞقز ؾٛض األَض املشنٛص صبًػ اسبهِ عًط ١إْؾا ١٦ٖٝ ٤عضاق١ٝ
َعٓ ١ٝبايٓظاٖ ١ته ٕٛدٗاط َغتكالً َغٛ٦الً عٔ تٓؿٝش ٚتطبٝل قٛاْني َهاؾش١
()2
ايؿغار ٚ ،يًتعضف عً ١٦ٖٝ ٢ايٓظاٖ ١البز َٔ بٝإ تعضٜؿٗا ٚتؾهٝالتٗا .

املطًب األٍٚ
تعضٜـ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ.١

تعزْ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١املؤعغ ١املُٗ ١اييت أْٝط بٗا إراصٚ ٠اسز َٔ ٠أِٖ املٗاّ
ٚأنجضٖا خطٛص ،٠أال َ ١َُٗ ٖٞٚهاؾش ١ايؿغارٚ ،محا ١ٜاملاٍ ايعاّٚ ،مل تٓص
ايتؾضٜعات ايعضاق ١ٝقبٌ عاّ  2003عًٚ ٢دٛر َٖ ١٦ٝغتكً ١تتٛىل ايتشكٝل يف
دضا ِ٥االعتزا ٤املايٚ ،ٞإمنا ناْت ازبٗ ١املٓٛط ١بايتشكٝل ٖ ٞايغًط١
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ايكطاٚ ،١ٝ٥املتُجً ١بكطا ٠ايتشكٝل ٚاحملككني ،ؾكز أعغت ٖش ٙاهل ١٦ٝنُا
أؽضْا عابكاً مبٛدب األَض ( )55يغٓ( 2004 ١املًػٚ ،)ٞقز اعتُض ايعٌُ مبٛدب ٖشا
ايكاْ ٕٛإىل إٔ صزص قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ ( )30يغٓٚ ، 2011 ١ايش ٟبني طبٝع١
عٌُ ٚاختصاصات ٖش ٙاهلٚ ،١٦ٝمت االٖتُاّ بٗا نْٗٛا متجٌ دبضب ١سزٜج ١يف
ايعضام تٗزف إىل َٓع ايؿغار اسبهٚ َٞٛتأنٝز اسبهِ ايٓظٚ ٜ٘ايؾؿاف ،عً٘ٝ
عٓتٓا ٍٚتعضٜـ ايٓظاٖ ١ايًػٚ ٟٛاالصطالس ٞيف ؾضعني ٚعً ٢ايٓش ٛايتاي-:ٞ

ايؿضع األٍٚ
ايٓظاٖ ١يػ. ١

املعٓ ٢ايًػ ٟٛيًٓظاَْٖ ٖٛ ١ظِ ُٙاشبًل ْٚظاٖ ِ١ايٓؿػ  :عؿٝـ َتهضّ ؼبٌ ٚسزٙ
ٚال ؽبايط ايبٛٝت بٓؿغ٘ ٚال َاي٘ٚ ،ازبُع ُْظَٖاْٚ ٤ظْٖٚ ،ٕٛظْ ٙؿغ٘ عٔ ايكبٝح
( )3
ْكاٖاًٚ ،ايٓظاٖ ١ايبعز عٔ ايغٚ ، ٤ٛأصٌ ايتٓظ ٖٛ ٙايبعزٚ ،قاٍ أبٔ ؾاصؼ ( ايٕٓٛ
ٚايظاٚ ٟاهلا ،٤نًُ ١تزٍ عً ٢بعز يف َهإ غريٜٚ ،ٙكاٍ ظًٓا َتٓظٖني إسا
تباعزٚا عٔ املاٚ ٤ايضٜـٚ ،ؾالٕ ٜتٓظ ٙعٔ ايؾ ٤ٞأٜ ٟتباعز عٓ٘ٚ ،صدٌ ْظٜ٘
()4
اشبًل أ ٟبعٝز عٔ املطاَع ايزْٚ ١ٜٛٝاألقشاص ٚعٔ نٌ قبٝح) ٚ ،ايٓظاٖ ١تعز
ؽضطاً ؽضعٝاً يًٛظٝؿ ١ايعاَ ١قبٌ إٔ ته ٕٛسهُاً رعتٛصٜاً ٚقاْْٝٛاً ،إس دا٤
( )5
يف قٛي٘ تعاىلٜ ( :ا أبت اعتأدضٚ ٙإٕ خري َٔ اعتأدضت ايك ٟٛاألَني ) ٚ ،صؿ١
األَني تعين ايٓظاٖٚ ،١عزّ االعبٝاط عٓز ايكٝاّ بعٌُ َا نايٛظٝؿ ١ايعاَ،١
()6
ٚنشيو قٛي٘ تعاىل ( :قاٍ أدعًين عً ٢خظا ٔ٥األصض إْ ٞسؿٝغٌ عً، ) ِٝ
ٚاسبؿغ تعين ايعؿٚ ١ايٓظاٖٚ ١ايعً ٛيف ٚد ٙٛايتصضف يف ايصالسٝات املكضص٠
يًُٛظـ ايعاّ.

ايؿضع ايجاْٞ
ايٓظاٖ ١اصطالساً .

تعين ايٓظاٖ ١اصطالساً َٓع ١َٛايك ِٝاملتعًك ١بايصزم ٚاألَاْٚ ١اإلخالص
()7
يف ايعٌُ ٚ ،ميهٔ تعضٜؿٗا أٜطاً بأْٗا اسبؿاظ عً ٢ايشات عًٚ ١ُٝغري
ضبضؾَٚ ١ضاعا ٠سزٚر ايك ِٝاألخالقًَ ، ١ٝشٛظاً ؾ ٘ٝايتهاٌَ ايشاتٞ
( )8
ٚاالدتُاع ، ٞأْ ٖٞٚعاؾ ١سات ايٝز أ ٚايكزص ٠عً ٢ذبصني ايٓؿػ َٔ عضق١
()9
األَٛاٍ ايعاَٚ ،١ايكزص ٠عً ٢احملاؾع ١عً ٢املاٍ ايعاّ ٚ ،تعين أٜطاً إٔ اإلراص٠
ػبب إٔ تعٌُ ر ٕٚأ ٟاعتػالٍ يغًطاتٗا َٔ أدٌ متٝٝظ ْؿغٗا عً ٢سغاب
املٛظؿنيٚ ،بايتاي ٞاإلضضاص بِٗ أ ٚمتٝٝظ بعض املٛاطٓني َٔ رٚ ٕٚد٘ سل عً٢
غريِٖٚ ،ازبزٜض بايشنض إٔ سغٔ عري اإلراص ٠ايعاَ ١ؽبتًـ عٔ ْظاٖتٗا ،ؾكز
ٜكصز ب٘ ذبكٝل ايػاٜات األعاع ١ٝاملهًؿ ١بٗا نٌ إراص ٠عاَ ١عً ٢سزٖٛٚ ،٠
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()10
ٜٚ ،ضار بايٓظاٖ ١أٜطاً ضضٚص٠
َعٜٓ ٢طِ يف طٝات٘ ْظاٖ ١اإلراصٚ ٠سٝارٖا
دبضر املٛظـ ايعاّ يف أرا ٘٥يعًُ٘ َٔ ايػضض ايؾدص ،ٞأ ٟضضٚص ٠تػًٝب
املصًش ١ايعاَٚ ١سزٖا عٓز أرا ٤ايعٌُ ايٛظٝؿ َٔ ،ٞرٚ ٕٚضع املصًش ١ايؾدص١ٝ
()11
ٚ ،تعز ْظاٖ ١ايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١سٝارٖا
غضضاً أصًٝاً ناْت أَ ٚؾرتناً
املصًش ١احملُ ١ٝيف دبض ِٜعًٛى املٛظـ ايش ٟؼبصٌ أ ٚؼبا ٍٚاسبص ٍٛعً٢
َصًش ١خاص َٔ ،١خالٍ أعُاٍ ٚظٝؿتٖ٘ٚ ،شا َٖٛ ٛقـ ايكاْ ٕٛايؿضْغ ٞيف
()12
 ،إس ٚضع دضمي ١ايرتبح َٔ أعُاٍ ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١يف
قاْ ٕٛايعكٛبات ازبزٜز
َٛضعٗا ايصشٝح بني ازبضا ِ٥املاع ١بٓظاٖ ١ايٛظٝؿ ١ايعاَ ،١قاصزاً ذبكٝل أٚؾض
قزص َٔ اسبُا ١ٜيًٓظاٖ ١ايٛظٝؿٚ ١ٝاملًك ٢عً ٢عاتل املٛظؿني ايعَُٝٛني
()13
محاٜتٗا ٚ ،عً ٢ايٓٗر سات٘ عاص املؾضع املصضٚ ٟسيو يف املار َٔ )115( ٠قإْٛ
ايعكٛبات صقِ ( )58يغٓ 1937 ١املعزٍٚ ،اييت ٜؿِٗ َٓٗا إٔ املؾضع أصار ضباصب ١أٟ
َغاؼ بٓظاٖ ١ايٛظٝؿ ١ايعاَ ،١أَا املؾضع ايعضاق ٞؾكز ٚضع املٛار َٔ ( )307إىل
( )320يف َٛضعٗا ايصشٝح بني ازبضا ِ٥املدً ١بٛادبات ايٛظٝؿٚ ،١إٔ املصًش١
احملُ ١ٝيف املٛار امل شنٛصْ ٖٞ ٠ظاٖ ١ايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ،١ايزي ٌٝعً ٢سيو إٔ املؾضع
مل ٜٗتِ بكْٛٚ ١ُٝع ١ٝاملظاٜا ٚايؿٛا٥ز اييت سصٌ عًٗٝا ازباْ ٞيٓؿغ٘ أ ٚيػري،ٙ
ٚنشيو ؾأْ٘ مل ٜتطًب يتشكٝل ازبضمي ١إٔ ًٜشل اإلراص ٠أ ٟضضص َار َٔ ٟأعُاٍ
()14
املٛظـ املؿغز ،بٌ إْٗا تكع ست ٢ي ٛذبككت َصًش ١اإلراص. ٠
ٚأخرياً ميهٔ يٓا إٔ ْعضف ايٓظاٖ ١بأْٗا " :صبُٛع َٔ ١ايكٚ ِٝاملبارئ
املتعًك ١بايصزم ٚاألَاْٚ ١اإلخالص يف ايٛظٝؿٚ ،١تعظٜظ ثكاؾ ١ايغًٛى األخالقٞ
يًعاًَني راخٌ ايعٌُ املؤعغ ،ٞيتغِٗ يف تٛد ٘ٝايعٌُ باالدبا ٙايصشٝح ،
ٚتعظٜظ ٙعٔ طضٜل تطٜٛض ْٚؾض ٚإراص ٠ايرباَر ايتزصٜب. "١ٝ

املطًب ايجاْٞ
تؾهٝالت ٖ ١٦ٝايٓظاٖ. ١

ؽهٌ ايكاْ ٕٛرٚا٥ض اهل ١٦ٝيته ٕٛذبت إؽضاف ٚتٛدٚ ٘ٝإراص ٠صٝ٥غٗا،
ٚقز ْعِ ايؿصٌ ايجاْ َٔ ٞقاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش سيو ؾذعٌ هلا صٝ٥غاً ٜغاعزٙ
()15
ْا٥بإ ٚتغع َٔ ١املزصا ٤ايعاَني  ،عً ٘ٝعٓتٓاٖ ٍٚشا املطًب يف ؾضعني ٜتٓاٍٚ
األ ٍٚصٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاْٖٚ ١ا٥بٚ ،٘ٝؽبتص ايجاْ ٞيف رصاعَٛ ١ضٛع رٚا٥ض ٖ١٦ٝ
ايٓظاٖ.١

ايؿضع األٍٚ
صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاْٖٚ ١ا٥ب. ٘ٝ

أٚالً -:صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ.١
ميجٌ صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١قُٖٝ ١هًٗا ايتٓع ٖٛٚ ،ُٞٝبزصدٚ ١طٜض ٜعني
()16
ملز ٠مخػ عٓٛات ٚ ،قز َٓح ٚؾكاً يًكاْ ٕٛصالسٝات عزٜز ٠أُٖٗاٚ :ضع
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ايغٝاع ١ايعاَ ١يًٗٚ ١٦ٝإراصتٗا ٚضُإ تأرٚ ١ٜادباتٗا ٚاسرتاَٗا يًكاْٚ ،ٕٛإصزاص
ايال٥ش ١ايتٓع ١ُٝٝيًهؾـ عٔ ايشَِ املايٚ ،١ٝإصزاص ال٥ش ١ايغًٛىٚ ،إصزاص
ايٓعاّ ايزاخً ٞيتؾهٝالت رٚا٥ض اهلٚ ،١٦ٝمماصع ١اإلدضا٤ات االْطباط ١ٝحبل
()17
ٚ ،قز ْعِ ايكغِ ( َٔ )5األَض صقِ ( )55يغٓ١
َٓتغبٗٝا ٚؾكاً يًكإْٛ
( 2004املًػٖ )ٞشا األَض  ،إس دعٌ يًٗ ١٦ٝصٝ٥غاً ٜغاعزْ ٙا٥ب ٚاسز ٚعت َٔ ١املزصا٤
()18
ايعاَنيٜٚ ،عز صٝ٥ػ اهل ١٦ٝاملغ ٍٛ٦األ ٍٚؾٗٝا ٜ ،ع ٘ٓٝاملغ ٍٛ٦ايتٓؿٝش ٟيف
()19
ايعضام  َٔ ،بني ثالثَ ١ضؽشني ؽبتاصِٖ صبًػ ايكطا ٤األعً ،٢عً ٢إٔ تكض
()20
اهل ١٦ٝايتؾضٜع ١ٝايٛطٖٓ ١ٝشا ايتعٝني بأغًب ١ٝاألصٛاتٚ ،دبزص اإلؽاص ٠إىل إٔ
صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١األ ٍٚعُني بكضاص صارص َٔ املزٜض اإلراص ٟيغًط ١اال٥تالف املؤقت١
(املٓشً )١برتؽٝح َٔ صبًػ اسبهِ (املٓشٌ) يٝتٛىل ايؿرت ٠ايض٥اع ١ٝاألٚىل يًٗ.١٦ٝ
أَا بايٓغب ١آلي ١ٝتعٝني صٝ٥ػ اهل ١٦ٝؾكز أؽرتط قاْ ٕٛاهل ١٦ٝصقِ ()30
يغٓ ،2011 ١عً ٢صبًػ ايٓٛاب تؾه ٌٝزبَٓ ١ؤيؿ )9( َٔ ١أعطا َٔ ٤زبٓ١
ايٓظاٖٚ ١ايًذٓ ١ايكاْ ١ْٝٛالختٝاص ثالثَ ١ضؽشني ملٓصب صٝ٥ػ اهلٜٚ ،١٦ٝكّٛ
صبًػ ايٓٛاب باملصارق ١عً ٢أسز املضؽشني باألغًب ١ٝاملطًك ١يعزر أعطأَٚ ،٘٥
ٖشا ٜتطح إْٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١قز غري اآلي ١ٝاييت ناْت َتبع ١يف تعٝني صٝ٥ػ
اهل ١٦ٝمبٛدب ايكاْ ٕٛايتٓع ُٞٝاملؤعػ يًٗ ،١٦ٝإس ناْت اآلي ١ٝتك ّٛنُا بٓٝا
عً ٢تعٝني صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ َٔ ١قبٌ املغ ٍٛ٦ايتٓؿٝش ٟاألعً ٢يف ايعضام
(صٝ٥ػ صبًػ ايٛطصا )٤ايش ٟؽبتاص َٔ ٙبني ثالثَ ١ضؽشني ٜضؽشِٗ صبًػ ايكطا٤
()21
األعً َٔٚ ،٢ثِ ٜعضض عً ٢صبًػ ايٓٛاب يًتصٜٛت عً ٘ٝبأغًب ١ٝاألصٛات ،
سٝح إٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١قز أبعز ايغًط ١ايتٓؿٝش َٔ ١ٜايتزخٌ يف اختٝاص صٝ٥ػ
اهلٚ ١٦ٝأٚرعٗا إىل ايغًط ١ايتؾضٜع ١ٝيٛسزٖا ،ؾُذًػ ايٓٛاب ٖ ٛايشٜ ٟؾهٌ
زبٓ ١الختٝاص ثالثَ ١ضؽشني ملٓصب صٝ٥ػ اهل ٖٛٚ ،١٦ٝايشٜ ٟصارم عً ٢أسز
املضؽشني باألغًب ١ٝاملطًك ١يعزر أعطا ،٘٥ؾايرتؽٝح ٚاملصارق ١ضبصٛص مبذًػ
ايٓٛاب ٚسزٚ ،ٙنإ ايػضض َٔ سيو ٖ ٛاحملاؾع ١عً ٢اعتكالي ١ٝاهل ،١٦ٝيهٞ
متاصؼ عًُٗا مبٓأ ٣عٔ تزخالت ايغًط ١ايتٓؿٝش ; ١ٜهلشا ٜالسغ عً ٢إٔ آي١ٝ
تعٝني صٝ٥ػ اهلٚ ١٦ٝؾكاً يألَض  55يغٓ 2004 ١املًػ ٞربٌ مببزأ اعتكالي ١ٝاهل١٦ٝ
نذٗاط َغتكٌ .إضاؾ ١إىل سيو مل ٜؾرتط األَض صقِ  55يغٓ( 2004 ١املًػ )ٞتٛاؾض
ؽضٚط يف املضؽح يض٥اع ١٦ٖٝ ١ايٓظاٖ ،١ع ٣ٛإٔ ٜهَ ٕٛتغُاً بأمسَ ٢عاٜري
() 22
ٚ ،مل ٜؾرتط إٔ ٜهٕٛ
ايغًٛى األخالقٚ ٞايتشً ٞبغُع ١ايٓظاٖٚ ١األَاْ١
َٔ محً ١ايؾٗارات ايعًٝا أ ٚس ٚاختصاص َعنيٚ ،نُا إٔ اآلي ١ٝاملتبع ١يف تعٝني
صٝ٥ػ اهل ١٦ٝمبٛدب قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش مل ٜهتب هلا ايعُض ايط ،ٌٜٛسٝح
()23
أصزصت احملهُ ١االذبار ١ٜايعًٝا قضاصٖا املضقِ( /105اذبار)2012/1/30 /١ٜ
املتطُٔ اسبهِ بعزّ رعتٛص ١ٜاملار /4(٠أٚالً) َٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ( )30يغٓ١
 ، 2011املتعًك ١بآي ١ٝتعٝني صٝ٥ػ اهلٚ ،١٦ٝاإلؽعاص إىل صبًػ ايٓٛاب بتعز ٌٜاملار٠
مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq

املشنٛصٚ ٠ؾكاً يآليٝات املضع ١َٛيف رعتٛص مجٗٛص ١ٜايعضام ايصارص يغٓ،2005 ١
ٚقز اعتٓزت احملهُ ١االذبار ١ٜايعًٝا يف قضاصٖا ٖشا إىل إٔ اختصاصات صبًػ
ايٓٛاب ضبزر ٠يف املار َٔ )61( ٠ايزعتٛص ٚمل ٜهٔ َٔ بني االختصاصات تضؽٝح
املؤٌٖ ملٓصب صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ،١إٔ املار /61( ٠خاَغاً/ب) َٔ ايزعتٛص أعطت
جملًػ ايٓٛاب املٛاؾك ١عً ٢تعٝني ايزصدات اشباص ١باقرتاح َٔ صبًػ ايٛطصا،٤
نُا إٔ املار /80(٠خاَغاً) َٔ ايزعتٛص خصت صبًػ ايٛطصا ٤بايتٛص ١ٝإىل صبًػ
ايٓٛاب بتعٝني أصشاب ايزصدات اشباصٚ ،١سٝح إٕ َٓصب صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ١
ٚؾكاً يًُار /4( ٠ثايجاً) َٔ قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٓاؾش ٖ ٛبزصدٚ ١طٜضٚ ،إٔ املار /76(٠ثايجاً)
َٔ ايزعتٛص أٚضشت بإٔ ٜتٛىل صٝ٥ػ صبًػ ايٛطصا ٤املهًـ تغُ ١ٝأعطا٤
ٚطاصت٘ خالٍ َز ٠أقصاٖا ثالثني َٜٛاً َٔ تاصٜذ ايتهًٝـٚ ،إٔ ايؿكض( ٠صابعاً) َٔ
سات املار ٠قطت بإٔ ٜعضض صٝ٥ػ صبًػ ايٛطصا ٤املهًـ أمسا ٤أعطاٚ ٤طاصت٘
عً ٢صبًػ ايٓٛاب يًُٛاؾك ١عً ٢ايٛطصآَ ٤ؿضر ٜٔباألغًب ١ٝاملطًكٚ ،١إٔ املار٠
( َٔ )78ايزعتٛص قطت بإٔ صٝ٥ػ صبًػ ايٛطصا ٖٛ ٤املغ ٍٛ٦ايتٓؿٝش ٟاملباؽض عٔ
ايغٝاع ١ايعاَ ١يًزٚيٚ ،١إٔ املار َٔ )47( ٠ايزعتٛص أقضت َبزأ ايؿصٌ بني ايغًطات
ايتؾضٜعٚ ١ٝايتٓؿٝشٚ ١ٜايكطاٚ ،١ٝ٥قطت بإٔ متاصؼ نٌ عًط ١اختصاصاتٗا
َٗٚاَٗا عً ٢أعاؼ َبزأ ايؿصٌ بني ايغًطات ،يشيو ؾإٔ األخش مبا َٖٓ ٛصٛص
عً ٘ٝيف املار /4(٠أٚالً) َٔ قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٓاؾش ٜعز خضقاً ملبزأ ايؿصٌ بني ايغًطات
ٚدباٚطاً عً ٢اختصاصات ايغًط ١ايتٓؿٝشٚ ١ٜخضٚداً عٔ ايصالسٝات املٓاط١
مبذًػ ايٓٛاب.
أَا عٔ آي ١ٝتعٝني صٝ٥ػ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓظاٖ ١يف إقً ِٝنٛصرعتإ ،ؾكز أْاط
قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓظاٖ ١يف إقً ِٝنضرعتإ-ايعضام صقِ ( )3يغٓ 2011 ١يربملإ
نضرعتإ َُٗ ١اْتداب صٝ٥ػ اهل ١٦ٝايعاَ ١باقرتاع عض ٟبأغًب ١ٝثًج ٞعزر
أعطا ٤ايربملإ َٔ بني ثالثَ ١ضؽشني ٜضؽشِٗ صبًػ ايكطا ٤األعً ٢يف اإلقً،ِٝ
ٜٚعني مبضع ّٛإقًٚ ،ُٞٝيف ساي ١عزّ ؾٛط أسز املضؽشني بجًج ٞعزر أصٛات
أعطا ٤ايربملإ ٜعار االْتداب بني املضؽشني اسباصًني عً ٢أنجض ١ٜاألصٛات،
()24
ٚ ،جملًػ
ٜٚه ٕٛايؿا٥ظ َٔ ؼبصٌ عً ٢ثًج ٞعزر أصٛات أعطا ٤ايربملإ
ايٓٛاب سل اعتذٛاب صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١إعؿآَ َٔ ٘٥صب٘ بشات اإلدضا٤ات
()25
ٚ ،قز ْص قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓظاٖ ١إلقً ِٝنضرعتإ-
املتعًك ١بايٛطصا٤
ايعضام صقِ( )3يغٓ 2011 ١عً ٢ثالخ ساالت إلعؿا ٤صٝ٥ػ اهلَٓ َٔ ١٦ٝصب٘ بكضاص َٔ
()26
ايربملإ ٖ:ٞ
إسا صزص قضاص قطا ٞ٥بات بإراْت٘ باصتهاب دٓا ١ٜأ ٚدٓش ١طبً ١بايؾضف.
-1
إسا ثبت ايتكصري ٚاإلُٖاٍ ازبغ ِٝيف أراَٗ ٤اَ٘ ٚٚادبات٘.
-2
إعا ٠٤اعتدزاّ ايصالسٝات.
-3
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ٚاؽرتط ايكاْ ٕٛإٔ ٜصزص قضاص اإلعؿا ٤يف اسبايتني(ايجاْٚ ١ٝايجايج )١بٓا ّ٤عً٢
تٛص َٔ ١ٝزبٓ ١ذبكٝك ١ٝتتؾهٌ بض٥اعْ ١ا٥ب صٝ٥ػ ايربملإٚ ،عطْ ١ٜٛا٥ب
()27
صٝ٥ػ صبًػ ايٛطصاٚ ،٤قاض ٞيف ضبهُ ١ايتُٝٝظ  ،أَا األَض صقِ  55يغٓ2004 ١
(املًػ )ٞؾكز أخطع صٝ٥ػ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١يضقاب ١ايغًط ١ايتؾضٜع ،١ٝسٝح أعط٢
هلش ٙايغًط ١صالس ١ٝإقاي ١صٝ٥ػ اهل ١٦ٝبأغًب ١ٝايجًجني بغبب إعا ٠٤ايتصضف
عً ٢عب ٛخطري عٛا ٤نإ سيو بصؿت٘ ايضمس ١ٝأّ بغبب تكصري ٙيف تأر١ٜ
َٗاَ٘ ا ٚبغبب إعا ٠٤اعتدزاّ َٓصبٜ٘ٚ ،السغ عًٖ ٢شا ايٓص إْ٘ دعٌ إقاي١
صٝ٥ػ اهلَٓ َٔ ١٦ٝصب٘ ٜعٛر إىل ايغًط ١ايتؾضٜعٖ ،١ٝشا َٔ دٗ َٔٚ ١دٗ ١أخض٣
إْ٘ أٚصر َصطًح اإلقاي َٔ ١املٓصب ٚال ٜٛدز يف قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايزٚي١
ٚايكطاع ايعاّ صقِ( )14يغٓ 1994 ١املعزٍ َٔ بني ايعكٛبات اييت ؼبزرٖا ٖشا ايكإْٛ
عكٛب ١اإلقايٚ ،١نإ َٔ األؾطٌ إٔ ٜضر َصطًح ايعظٍ َٔ املٓصب بزالً َٔ
()29
()28
اإلقاي ، ١إال إٔ ٖشا املصطًح أ(ٟاإلقاي )١قز ٚصر يف ايكاْ ٕٛاملزْٚ ، ٞنشيو
مل ٜٓص األَض املشنٛص عً ٢إساي ١صٝ٥ػ اهل ١٦ٝعً ٢ايكطا ٤يف ساي ١إسايت٘
يألعباب اييت مت سنضٖا َٔٚ ،خالٍ َا تكزّ ٜتطح إٕ ٖٓاى أٚد٘ قصٛص يف األَض
صقِ  55يغٓ 2004 ١املٓعِ يعٌُ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١ؾُٝا ٜتعًل بتعٝني صٝ٥ػ اهل.١٦ٝ
ثاْٝاًْٛ -:اب صٝ٥ػ اهل.١٦ٝ
يضٝ٥ػ اهلْ ١٦ٝا٥ب ٚاسز ٜعز املغاعز األ ٍٚي٘ ٜٚتٛىل َٗاّ ٚظٝؿت٘ ذبت
إؽضاف صٝ٥ػ اهلٚ ١٦ٝإراصت٘ ٚتٛدٗٝاتٜ٘ ٖٛٚ ،ك ّٛمبُاصع ١مجٝع ايصالسٝات
ٚايغًطات ٚاملغٛ٦يٝات ٚاملٗاّ املضتبط ١بض٥اع ١اهل ١٦ٝيف ساي ١عذظ صٝ٥ػ اهل١٦ٝ
()30
عٔ مماصعَٗ ١اَ٘ ٚ ،مل ؼبزر ايكاْ ٕٛايٓعاَ ٞيًٗ ١٦ٝأ ٟؽضط أ ٚصؿ ١يف
ْا٥ب صٝ٥ػ اهلٚ ١٦ٝتضى أَض تع ٘ٓٝٝيضٝ٥ػ اهل ،١٦ٝأَا قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش
ؾكز دعٌ يضٝ٥ػ اهلْ ١٦ٝا٥بني ،نٌ َُٓٗا بزصدٚ ١نٚ ٌٝطٜضٜ ،تِ تعِٗٓٝٝ
()31
بشات ايؾضٚط اييت ٜعني بٗا صٝ٥ػ اهلٚ ، ١٦ٝيه ٕٛعٌُ اهلٜ ١٦ٝتُجٌ بعز٠
دٛاْب(قاْٚ ١ْٝٛإعالَٚ ١ٝتضبٚ ١ٜٛتجكٝؿ )١ٝؾكز أؽرتط إٔ ٜه ٕٛايٓا٥ب األٍٚ
ؼبٌُ ؽٗار ٠داَع ١ٝأٚي ١ٝيف ايكاْ ٕٛيه ٞتضتبط ب٘ را٥ض ٠ايتشكٝكات ٚايزا٥ض٠
ايكاْٚ ١ْٝٛرا٥ض ٠ايٛقاٚ ١ٜايزا٥ض ٠اإلراصٚ ١ٜاملايٚ ،١ٝإٔ ٜه ٕٛايٓا٥ب ايجأَْ ٞ
محً ١ايؾٗارات ازباَع ١ٝاألٚي ١ٝيف االختصاصات ايرتب ١ٜٛأ ٚاإلعالَ ١ٝيهٞ
تضتبط ب٘ را٥ض ٠ايتعًٚ ِٝايعالقات ايعاَٚ ١را٥ض ٠ايعالقات َع املٓعُات غري
()32
اسبه ، ١َٝٛأَا باق ٞرٚا٥ض اهل ١٦ٝاملغتشزث ١بكاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٓاؾش(را٥ض٠
االعرترار ٚرا٥ض ٠ايبشٛخ ٚايزصاعات ٚاألنارمي ١ٝايعضاق ١ٝملهاؾش ١ايؿغار) ،ؾًِ
ٜٓص املؾضع عً ٢اصتباطِٗ بٓا٥يب صٝ٥ػ اهلٚ ،١٦ٝإمنا عهت عٔ سيوٚ ،نإ
األٚىل ب٘ ايٓص عً ٢اصتباط را٥ض ٠االعرترار بايٓا٥ب األٚ ٍٚسيو ألٕ طبٝع ١عًُٗا
يف اعرترار األَٛاٍ ٚاملتُٗني قضٜب َٔ ١اختصاص ايٓا٥ب األٚ ،ٍٚصبط را٥ض ٠ايبشٛخ
ٚايزصاعات ٚاألنارمي ١ٝايعضاق ١ٝملهاؾش ١ايؿغار بايٓا٥ب ايجاْٚ ،ٞسيو ألٕ
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طبٝع ١عٌُ ايزا٥ض ٠األٚىل يف إعزار ايبشٛخ ٚايزصاعات س ٍٛايؿغارٚ ،طبٝع١
عٌُ ايزا٥ض ٠ايجاْ ١ٝيف ايتزصٜب ٚضُإ تٛؾري تعًَ ِٝغتُض يهٛارص ازبٗات
ايضقاب ١ٝقضٜب َٔ ١اختصاص ايٓا٥ب ايجاْٚ ،ٞمياصؼ ايٓا٥بإ أعُاهلُا ٜٚؤرٜإ
ٚادباتُٗا ذبت إؽضاف ٚتٛد ٘ٝصٝ٥ػ اهلٖ ،١٦ٝشا ٚؼبٌ ايٓا٥ب األ ٍٚضبٌ صٝ٥ػ
اهل ١٦ٝيف ساي ١تعشص قٝاّ األخري بٛادبات٘ أل ٟعببٚ ،ؼبٌ ضبً٘ ايٓا٥ب ايجاْ ٞيف
()33
ساي ١تعشص قٝاّ ايٓا٥ب األ ٍٚبٛادبات٘ أل ٟعبب .

ايؿضع ايجاْٞ
رٚا٥ض ٖ ١٦ٝايٓظاٖ. ١

تته ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ َٔ ١عت رٚا٥ض َتُجً ١بزا٥ض ٠ايتشكٝكاتٚ ،ايزا٥ض٠
ايكاْٚ ،١ْٝٛرا٥ض ٠ايٛقاٚ ،١ٜرا٥ض ٠ايتعًٚ ِٝايعالقات ايعاَٚ ،١را٥ض ٠ايعالقات َع
املٓعُات غري اسبهٚ ،١َٝٛايزا٥ض ٠االراصٚ ١ٜاملايٚ ، ١ٝبعز صزٚص قاْ١٦ٖٝ ٕٛ
ايٓظاٖ ١صقِ( )30يغٓ ،2011 ١مت أضاؾت ايعزٜز َٔ ايزٚا٥ض َٓٗا را٥ض ٠ايبشٛخ
()34
ٚايزصاعاتٚ ،را٥ض ٠االعرترارٚ ،األنارمي ١ٝايعضاق ١ٝملهاؾش ١ايؿغار  ،عً٘ٝ
عٓتٓا ٍٚايزٚا٥ض اييت تع ٍٛعًٗٝا اهل ١٦ٝيف أرا ٤عًُٗا عً ٢ايٓش ٛايتاي-:ٞ
أٚالً -:را٥ض ٠ايتشكٝكات َٔ ٖٞٚ :أِٖ رٚا٥ض ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١تهَ ٕٛغٛ٦ي ١بايزصد١
األٚىل عٔ نؾـ ايؿغار يف اسبه ١َٛايعضاقٚ ،١ٝايتشكٝل ؾ ،٘ٝمبا ؾٗٝا
()35
ايؾها ٣ٚاملػؿًٜٚ ، ١ضأعٗا َزٜض عاّ ساصٌ عً ٢ؽٗار ٠داَع ١ٝأٚي ١ٝيف
ايكاَُْٗ ،ٕٛتٗا ايضٝ٥غ ١ٝايتشضٚ ٟايتشكٝل يف دضا ِ٥ايؿغار املايٚ ٞاإلراصٚ ٟؾكاً
ألسهاّ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾشٚ ،قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ١ٝ٥ايعضاقٞ
()36
صقِ  23يغٓ1971 ١املعزٍ ٚ ،تك ّٛرا٥ض ٠ايتشكٝكات بٛادباتٗا بايتشضٟ
ٚايتشكٝل ؾٛص تًكٗٝا ايؾهاٚ ٣ٚاالخباصات عٔ دضا ِ٥ايؿغارٚ ،عٓز مجع األري١
ٜتِ إعزار ًَـ َتهاٌَ باملٛضٛع يػضض عضض٘ عً ٢قاض ٞايتشكٝل ايتابع إىل
صبًػ ايكطا ٤األعً ٢املٓغب يًٓعض يف رعا ٣ٚايٓظاٖ ١يهٜ ٞتدش قضاص ٙاملٓاعب
بؾإٔ ايزعٚ ،٣ٛنإ قبٌ صزٚص قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش ٜضتبط بزا٥ض٠
ايتشكٝكات عت ١عؾض َهتباً يًتشكٝكات تٓتؾض يف مجٝع احملاؾعات عزا إقًِٝ
نضرعتإ باعتجٓا ٤بػزار إس ٜٛدز ؾٗٝا َهتبإ أسزُٖا يف داْب ايهضخ
()37
ٚاألخض يف داْب ايضصاؾ ، ١أَا بعز صزٚص قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايٓاؾش ،أصبشت
تؾهٝالت را٥ض ٠ايتشكٝكات تته َٔ ٕٛثالخ َزٜضٜات َٖ ٞزٜض ١ٜذبكٝل
بػزارَٚ ،زٜض ١ٜذبكٝل َْٚ ،٣ٛٓٝزٜض ١ٜذبكٝل ايبصضٚ ، ٠أثٓ ٢عؾض َهتباً
()38
َٛطعاً عً ٢ضباؾعات ايعضام عزا إقً ِٝنضرعتإ .
ثاْٝاً -:ايزا٥ض ٠ايكاْ :١ْٝٛتتغِ ايزا٥ض ٠ايكاْ ١ْٝٛيف ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١مبٝظ ٠خاص١
تٓؿضر بٗا عٔ ايزا٥ض ٠ايكاْ ١ْٝٛيف َؤعغات ايزٚي ١األخض ،٣إس إٔ قاْ١٦ٖٝ ٕٛ
ايٓظاٖ ١صقِ ( )30يغَٓٓ ،2011 ١شٗا اختصاصاً ٖاَاً ٖٛٚ ،اقرتاح تؾضٜعات يًكطا٤
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عً ٢ايؿغار املايٚ ٞاإلراصٚ ٟتُٓ ١ٝثكاؾ ١االعتكاَٚ ١ايٓظاٖٚ ١ايؾؿاؾٚ ،١ٝتتٛىل
ايزا٥ض ٠ايكاْ ١ْٝٛبٝإ ايضأ ٟايكاْ ْٞٛيف املغا ٌ٥اييت تتِ إسايتٗا َٔ َهتب صٝ٥ػ
اهلٚ ١٦ٝمجٝع رٚا٥ضٖا َٚهاتب املؿتؾني ايعَُٝٛني ٚايٛطاصات ٚازبٗات غري
املضتبط ١بٛطاصَٚ ،٠تابع ١قطاٜا ايؿغار احملاي ١إىل ايكطاٚ ،٤اييت أدض ٣ايتشكٝل
ؾٗٝا ضبكل اهلٜٚ ،١٦ٝضأؼ ٖش ٙايزا٥ضَ ٠زٜض عاّ ساصٌ عً ٢ؽٗار ٠أٚي ١ٝيف
()39
ايكاْ. ٕٛ
ثايجاً -:را٥ض ٠ايٛقا :١ٜتعٓ ٢را٥ض ٠ايٛقا ١ٜبتععَ ِٝؿٗ ّٛايؾؿاؾ ١ٝيز ٣املغٛ٦يني
َٛٚظؿ ٞايزصدات ايعًٝا يف قطاع اشبزَ ١املزْٚ ١ٝضباط ايكٛات املغًشٚ ١ق٣ٛ
األَٔ ايزاخً ٞممٔ ٖ ٛبضتبَ ١كزّ ؾأعً َٔ ٢خالٍ إؾصاسِٗ عٔ َصاسبِٗ املاي١ٝ
عٜٓٛاً  َٔٚخالٍ االصتكا ٤بايتٓع ِٝاإلراصٚ ٟاإلدضا٤ات ٚاالقتصار َٔ دٛر ٠املعاٜري
ايكٝاع ١ٝيف األرا ٤ايٛظٝؿَ ٞع االيتظاّ بكٛاعز ايغًٛى ايٛظٝؿٚ ٞؾل َا ٚصر يف
()40
َزْٚات ايغًٛى ايٛظٝؿ ٞاييت تصزصٖا اهلٜٚ ، ١٦ٝضأؼ ٖش ٙايزا٥ض ٠أٜطاً َزٜض
()41
عاّ ساصٌ يف األقٌ عً ٢ؽٗار ٠داَع ١ٝأٚي ١ٝيف ايكاْ. ٕٛ
صابعاً -:را٥ض ٠االعرترارٜ :ضأؼ ٖش ٙايزا٥ضَ ٠زٜض عاّ ساصٌ يف األقٌ عً ٢ؽٗار٠
داَع ١ٝأٚي ١ٝيف ايكاْٚ ،ٕٛي٘ خرب ٠يف َٝزإ عًُ٘ ال تكٌ عٔ عؾض عٓٛات،
تتٛىل َغؤٚي ١ٝمجع املعًَٛات َٚتابع ١املتُٗني املطًٛبني يًٗ َٔ ١٦ٝخاصز ايعضام
ٚاعرترار أَٛاٍ ايؿغار املٗضب ١يًداصز ٚبايتعاٚ ٕٚايتٓغٝل َع ازبٗات املعٓ،١ٝ
ٚتطِ ٖش ٙايزا٥ضَ ٠زٜضٜتني أسزاُٖا العرترار األَٛاٍ ٚايجاْ ١ٝالعرترار املتُٗني
()42
املطًٛبني َٔ خاصز ايعضام .

املبشح ايجاْٞ
ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١ازبضا ِ٥اييت ربطع
الختصاصٗا

بعز اصتهاب إسز ٣ازبضا ِ٥اييت تزخٌ ضُٔ اختصاص ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١ؾالبز
َٔ ارباس ناؾ ١اإلدضا٤ات ايكاْٚ ١ْٝٛذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥ؾٗٝا ٜٚ ،تِ سيو أَا
َٔ خالٍ تًك ٞاإلخباص عٔ تًو ازبضا ِ٥عٛا ٤باإلخباص أ ٚبايؾه ، ٣ٛأ َٔ ٚخالٍ
قٝاّ اهل ١٦ٝبايتشضٚ ٟمجع املعًَٛات عٔ تًو ايكطاٜا ٚايطًب َٔ قاض ٞايتشكٝل
ارباس ناؾ ١اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛحبل املتُٗني ،يشا عٓتٓا ٍٚذبضٜو ايزع٣ٛ
ازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ ٖ ١٦ٝايٓظاٖٚ ١ازبضا ِ٥اييت ربطع الختصاص ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١يف
َطًبني صٝ٥غني.

املطًب األٍٚ
ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ اهل. ١٦ٝ
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اعترب قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ١ٝ٥ايعضاق ٞايٓاؾش ايؾهٚ ٣ٛاإلخباص
َٔ ٚعا ٌ٥ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظاٚ ١ٝ٥سزر ازبٗات اييت تكزّ إيٗٝا ٖش ٙايٛعاٌ٥
 :ٖٞٚقاض ٞايتشكٝل أ ٚاحملكل أ ٚأَ ٟغ ٍٛ٦يف َضنظ ايؾضط ١أ ٚأ ٟعطَٔ ٛ
أعطا ٤ايطبط ايكطاٖٚ ، ٞ٥ش ٙازبٗات سنضٖا املؾضع عً ٢عب ٌٝاسبصض ،يشا
عٓك ّٛبزصاع ١رٚص ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١يف إقاَ ١ايزع ٣ٛازبظا َٔ ١ٝ٥خالٍ ؾضعني األٍٚ
ٜتٓا ٍٚايٛعا ٌ٥ايعار ١ٜيف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا، ١ٝ٥أَا ايجاْ ٞؾٝبني عًط١٦ٖٝ ١
ايٓظاٖ ١يف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا. ١ٝ٥

ايؿضع األٍٚ
ايٛعا ٌ٥ايعار ١ٜيف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا. ١ٝ٥

أٚالً :ايؾه : ٣ٛمل ٜعضف املؾضع ايعضاق ٞايؾه ٣ٛيف قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات
()43
ازبظا ١ٝ٥ايعضاق ٞصقِ  23يغٓ1971 ١املعزٍ َ ،كتؿٝاً بشيو أثض َٚغًو اغًب
()44
ايتؾضٜعات ازبٓاٚ ، ١ٝ٥إٕ ايؾه ٣ٛنٛعٚ َٔ ١ًٝعا ٌ٥ذبضٜو ايزع٣ٛ
ازبظاٚ ١ٝ٥املٓصٛص عًٗٝا يف (املار ٠األٚىل/أ) َٔ قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات
ازبظا ١ٝ٥ايعضاق ،ٞتعز إدضا ٤ػبٛط يهٌ َٛاطٔ إٔ ًٜذأ إي ٘ٝعٛا ٤نإ داْ ٞأٚ
()45
صبٓ ٢عً ،٘ٝعٛا ٤أنإ ؽدصاً طبٝعٝاً أَ ٚعٜٓٛاً عًِ بٛقٛعٗا ٜٚ ،كصز
بايؾه( ٣ٛايتعًِ ايشٜ ٟضؾع٘ املتطضص َٔ ازبضمي ١أ ٚاجملين عً ٘ٝإىل ازبٗات
()46
املدتصٚ ١ايشٜ ٟطًب ؾ ٘ٝارباس اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛضز ؾاعٌ ازبضمي ، )١أٚ
ٖ( ٞإبالؽ اجملين عً ٘ٝايغًطات املدتص ١بٛقٛع دضمي ١عً ٘ٝبػ ١ٝإثبات ٖشِٙ
()47
ٚ ،مل ٜؾرتط املؾضع ايعضاقٞ
ايٛاقعٚ ١ارباس َا ٜرتتب عً ٢سيو َٔ إدضا٤ات)
ؽهالً خاصاً تكزّ ب٘ ايؾه ٣ٛإس ميهٔ ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥ايؾه٣ٛ
ؽؿ ١ٜٛأ ٚذبضٜضٚ ،١ٜته ٕٛايؾه ٣ٛؽؿ ١ٜٛعٓزَا ٜضادع املؾته ٞازبٗات
اييت سزرٖا ايكاْ ٕٛيكب ٍٛايؾهٜٚ ٣ٛطًب ارباس اإلدضا٤ات ايكاْ َٔ ١ْٝٛغري إٔ
ٜكزّ طًباً َهتٛباً ،ؾُٝا ته ٕٛذبضٜضٜاً عٓزَا ٜغًِ طًباً بشيوٚ ،إسا قزَت
ايؾهَ ٣ٛهتٛب ١أ ٟبصٛص ٠ذبضٜض ١ٜؾال ًٜظّ إٔ تهَٛ ٕٛقع٘ َٔ املؾتهٞ
َا راّ صزٚصٖا َكطٛعاً ب٘ ٚتكزمي٘ َٔ داْب٘ راالً عً ٢ادبا ٙإصارت٘ عبَ ٛعاقب١
()48
ازباْٚ ، ٞال ٜؾرتط يف ايؾه ٣ٛايتشضٜض ١ٜصؿَ ١ع ١ٓٝهلا ،ؾهٌ َا
ٜؿصح عٔ صغب ١املؾته ٞيف ضبانُ ١ازباْٜ ٞؿ ٞبايػضض ٚبايتاي ٞؾإٕ
ايؾه ٣ٛميهٔ إٔ ته ٕٛصضؼب ١أ ٚضُٓ ،١ٝأَا ؾُٝا ٜتعًل بصاسب اسبل
يف تكز ِٜايؾه ٣ٛؾكز سزرت املار( ٠األٚىل/أ) َٔ قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات
ازبظا ١ٝ٥ايعضاق ٞصقِ  23يغٓ 1971 ١املعزٍ سيو عٓزَا أؽاصت إىل إٔ ايزع ٣ٛذبضى
بؾه ٣ٛؽؿ ١ٜٛأ ٚذبضٜض َٔ ١ٜاملتطضص َٔ ازبضمي ،١أٜ َٔ ٚكَ ّٛكاَ٘ قاْْٛاً ،أٚ
إ ٟؽدص عًِ بٛقٛعٗا ،أ ٚبإخباص ٜكزّ َٔ االرعا ٤ايعاّ َا مل ٜٓص ايكاْ ٕٛعً٢
خالف سيوٚ ،االرعا ٤ايعاّ عٓز تأرٜت٘ ملُٗت٘ يف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥ؾأْ٘
()49
ميجٌ سل ايزٚي ١يف اقتطا ٤سكٗا يف ايعكاب َٔ ازباْ ، ٞغري إٔ سيو ال ميٓع َٔ
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إٔ تؿٛض ايزٚي ١أؽداصاً آخض ٜٔغري االرعا ٤ايعاّ َباؽض ٠سكٗا يف ذبضٜو ايزع٣ٛ
()50
ازبظا ١ٝ٥ر ٕٚاعتعُاهلا .
ثاْٝاً -:اإلخباصٜٚ :كصز ب٘ إساط ١ايغًطات املدتص ١عًُاً بٛقٛع دضمي ١يف
َهإ َا يػضض ارباس اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛبػ ١ٝايكبض عًَ ٢ضتهبٗا ٚإدضا٤
()51
 ،أٖٛ ٚإخطاص ايغًطات املدتصَ َٔ ١صزص َعً ّٛأ ٚصبٗٚ ٍٛبأ١ٜ
ايتشكٝل َع٘
ٚع ١ًٝناْت بٛقٛع دضمي ١ؾعالً ،أ ٚعًٚ ٢ؽو ايٛقٛع عٛا ٤عني ايؿاعٌ أّ مل
()52
ٜعني  ،نُا عضف بأْ٘ إبالؽ ايغًطات املدتص ١عٔ ٚقٛع دضمي ١عٛا ٤ناْت
ازبضميٚ ١اقع ١عً ٢ؽدص املدرب ،أّ َاي٘ ،أّ ؽضؾ٘ ،أّ عً ٢ؽدص ايػري أّ َاي٘ أّ
()53
ٚ ،قز
ؽضؾ٘ ٚقز ته ٕٛايزٚي ١أَ ٚصاسبٗا أ ٚايكطاع ايعاّ ٖ ٞضبٌ االعتزا٤
أثاص َٛضٛع اإلخباص دزالً س ٍٛايطبٝع ١اييت ؼبع ٢بٗا أٖ ٛسل أّ ٖٚ ٛادب،
()54
ؾًِ
ٚاختًؿت ايتؾضٜعات ازبٓا ١ٝ٥يف سيو ،ؾبعطٗا عز اإلخباص سكاً يألؾضار
ٜكض املغٛ٦ي ١ٝازبٓا ١ٝ٥ملٔ ٜعًِ بازبضميٚ ١ال ؽبرب عٓٗاٚ ،بعطٗا عز اإلخباص ٚادباً
()55
عً ٢مجٝع األؽداص  ،يف سني ادب٘ بعطِٗ األخض إىل إٔ اإلخباص سل يف دضاِ٥
()56
َعٚٚ ١ٓٝادب يف دضا ِ٥أخض ، ٣أَا املؾضع ايعضاق ٞؾكز عز اإلخباص عٔ ازبضمي١
سكاً يألؾضارٚٚ ،ادباً عً ٢املهًـ خبزَ ١عاَٚ ،١عً َٔ ٢قزّ َغاعز ٠حبهِ
()57
َٗٓت٘ ايطب َٔٚ ،١ٝنإ ساضضاً اصتهاب دٓا َٔٚ ، ١ٜميتٓع عٔ اإلخباص يف
ٖش ِٙاسبايٜ ١عضض ْؿغ٘ يًُغا٤ي ١ازبٓاٜٚ ١ٝ٥غتجٓ َٔ ٢سيو َا أسا نإ ازباْٞ
طٚداً يًُهًـ باشبزَ ١ايعاَ ١أ َٔ ٚأصٛي٘ أ ٚؾضٚع٘ أ ٚأخٛاْ٘ أ ٚأخٛات٘ أ َٔ ٚيف
()58
َٓظيٖ ١ؤال َٔ ٤األقاصب حبهِ املصاٖضٚ ، ٠مل ٜؾرتط يف اإلخباص ؽهالً
َعٓٝاً ،ؾكز ٜه ٕٛؽؿٜٛاً أ ٚذبضٜضٜاً ،ؽأْ٘ يف سيو ؽإٔ ايؾه ٣ٛستٚ ٢إٕ مل
ٜٓص ايكاْ ٕٛعً ٢سيو ألْ٘ يٝػ َٔ املٓطل تهًٝـ املدرب عٔ ازبضمي ١تكزِٜ
طًب َهتٛب بإخباص ٙخاص ١إسا نإ إخباص ٙعٔ ازبضمي ١بزٚاؾع إْغاْ ١ٝأٚ
بزٚاؾع املصًش ١ايعاَٚ ١عً ٢سيو ػبٛط إٔ ٜه ٕٛاإلخباص عٔ طضٜل سطٛص املدرب
إىل ازبٗات اييت سزرٖا ايكاْٚ ٕٛتكز ِٜإخباص ٙبطًب٘ املهتٛب أ ٚتز ٕٚأقٛاي٘ أٚ
بأعالَِٗ بصٛص ٠ؽؿ ١ٜٛبٛقٛع ازبضميٚ ،١قز ٜه ٕٛاإلخباص عٔ طضٜل ْؾض خرب
ٚقٛع ازبضمي ١يف ايصشـ أ ٚاملٛاقع االيهرت ١ْٝٚأ ٚعٔ طضٜل ايربٜز ايعار ٟأٚ
ايربٜز االيهرت ْٞٚأ ٚإٔ ؼباٍ َٔ را٥ض ٠سات االختصاص أ َٔ ٚرا٥ض ٠أخض ،٣أ ٚعٔ
طضٜل اهلاتـ أ ٚبأ ١ٜطضٜك ١أ ٚصٝػ َٔ ١ؽأْٗا إٔ تؤر ٟإىل إؽعاص ازبٗ ١املدتص١
بٛقٛع ازبضمي.١
ْٚض ٣أْ٘ سغٓاً ؾعٌ املؾضع ايعضاق ٞسني مل ٜؾرتط ؽهًَ ١ٝع ١ٓٝيف
اإلخباص; ألٕ ايغضع ١يف اإلخباص أَض ضضٚص ٟدزاً ست ٢ال تؿٛت ايػا ١ٜازبٖٛضَٔ ١ٜ
اإلخباص ٖٞٚ ،متهني ازبٗات املدتص ١يف ارباس اإلدضا٤ات ايؿٛص ١ٜايالطَ ١عٓز
ٚقٛع ازبضمي ،١أ ٚايتزابري املاْعٚ َٔ ١قٛعٗا.
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ايؿضع ايجاْٞ
عًط ١اهل ١٦ٝيف ذبضٜو ايزع. ٣ٛ

ْصت املار ٠األٚىل َٔ قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ١ٝ٥ايعضاق ٞايٓاؾش عً٢
إٔ  :ذبضى ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥بؾه ٣ٛذبضٜض ١ٜأ ٚؽؿ ١ٜٛتكزّ إىل قاضٞ
ايتشكٝل أ ٚاحملكل أ ٚإَ ٟغ ٍٛ٦يف َضنظ ايؾضط ١ممٔ ٚقعت عً ٘ٝازبضمي ١أٚ
عًِ بٛقٛعٗا أ ٚبإخباص ٜكزّ إىل إ َٔ َِٗٓ ٟاالرعا ٤ايعاّ أٚاىل إ َٔ ٟأعطا٤
ايطبط ايكطاٝ٥ـ ، "١أَا ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا َٔ ١ٝ٥قبٌ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١تتِ َباؽض٠
ر ٕٚإخباص َٔ أسز ،ؾبايضدٛع إىل األَض صقِ  55يغٓ 2004 ١املًػ ٞؾٓذز ٙال ٜتطُٔ
إ ٟإؽاص ٠صضؼب ١تعط ٞاسبل هل ١٦ٝايٓظاٖ ١بتشضٜو ايزع ٣ٛازبظاٚ ،١ٝ٥ست ٢بعز
إيػا ٤األَض صقِ  55يغٓٚ ،2004 ١إٕ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ  30يغٓ 2011 ١مل ٜٓص
أٜطاً عً ٢سل ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١بتشضٜو ايزع ٣ٛازبظا ،١ٝ٥إال اْ٘ ميهٔ اعتدالص
سل ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١يف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥ضُٓاً َٔ خالٍ اآلت:ٞ
مبا إٔ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١دٗ ١ذبكٝك ٘ٝإىل داْب ازبٗات األخض ٣اييت سزرٖا
-1
ايكاْ ٕٛتتٛىل ايتشكٝل بازبضا ِ٥ايزاخً ١يف اختصاصٗا بٛاعط ١ضبككٗٝا ،يشا
ؾإٔ هلا اسبل يف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا.١ٝ٥
ٚبايضدٛع إىل قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ١ٝ٥ايعضاق ٞصقِ  23يغٓ1971 ١
-2
ايٓاؾش ؾأْ٘ أعط ٢اسبل يف املار ٠األٚىل َٓ٘ ملٔ عًِ بٛقٛع دضمي ١بتشضٜو ايزع٣ٛ
ازبظا ١ٝ٥بؾه َ٘ٓ ٣ٛإىل ازبٗ ١املدتص ١قاْْٛاًٚ ،بايتاي ٞميهٔ اعتباص ٖ١٦ٝ
ايٓظاٖ ١دٗ ١هلا سل ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥إَا بؾه ٣ٛنْٗٛا دٗ ١عًُت
بٛقٛع ازبضمي َٔ ١خالٍ عًُٗا ايضقاب ٞبايتعاَ ٕٚع املؿتؾني ايعَُٝٛني ٚرٜٛإ
ايضقاب ١املاي ،١ٝأ َٔ ٚخالٍ قٝاَٗا بايتشض ٟعٔ ازبضاٚ ِ٥عًُٗا بٛقٛع دضمئَ ١
دضا ِ٥ايؿغار ايزاخً ١يف اختصاصٗا .
نُا إٕ املار َٔ )12( ٠ايال٥ش ١ايتٓع ١ُٝٝصقِ ( )1يغٓٚ 2005 ١اشباص١
-3
بايهؾـ عٔ املصاحل املاي ١ٝأعطت اهل ١٦ٝاسبل باملالسك ١ازبظاٚ ١ٝ٥ؾكاً إلسهاّ
()59
ٚتهٕٛ
ايكاْ ،ٕٛإطا ٤نٌ َٔ ميتٓع عٔ تكز ِٜايهؾـ عٔ َصاسب ١املاي١ٝ
املالسك ١ازبظا َٔ ١ٝ٥خالٍ ذبضٜو ايؾه ٣ٛضز ،ٙعًُاً إٔ املُتٓع ٜعضض ْؿغ٘
يًُغؤٚي ١ٝازبظاٚ ١ٝ٥ؾكاً يٓص املار ،)2/329( ٠أ ٚاملار َٔ )240( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات
()60
ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ 1969 ١املعزٍ .
ٜطاف إىل سيو إٕ اهل ١٦ٝاعتشزثت قغِ خاص بايتشض ٟعٔ دضا ِ٥ايؿغار
-4
اسبه َٔ َٞٛخالٍ املتابع ١ايؿٛص ١ٜعٔ طضٜل ايٓكٌ االيهرت ْٞٚاملصٛص ألغًب
ازبضا ِ٥اييت تكع يف رٚا٥ض ايزٚي ١إس مت ْصب ايعزٜز َٔ ايهاَريات هلشا ايػضض ،
نُا مت اعتشزاخ ؽعب ١ايعًُٝات اشباص ١يف ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١يًكٝاّ بتًو املُٗ،١
()61
ؾإسا َا مت ضبط تًو اسباالت ؾإٕ يًٗ ١٦ٝاسبل يف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا. ١ٝ٥
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 َٔٚخالٍ َا تكزّ ميهٔ اعتبـاص ٖ٦ٝـ ١ايٓظاٖـ ١دٗـ ١هلـا اسبـل يف
ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ،١ٝ٥يشيو نإ َٔ األؾطٌ إٔ ٜٓص صضاس ١عً ٢سل اهل٦ٝـ١
يف ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥ضُٔ ْصٛص األَض ( )55املًػ ٢أ ٚضـُٔ قـاْ٦ٖٝ ٕٛـ١
ايٓظاٖ ١ايٓاؾش صقِ  30يغٓ ، 2011 ١يهٔ املجري يًذزٍ ٖ ٛإعطاٚ _٤إ نإ ضُٓٝاً_
ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١سل ذبضٜو ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥يف ازبضا ِ٥اييت تزخٌ ضُٔ اختصاصٗا،
باإلضاؾ ١إىل إٔ املار َٔ )11( ٠ايكاْ ٕٛصقـِ  30يغـٓ 2011١أعطـت يًٗ٦ٝـ ١صـالس١ٝ
ايتشكٝل يف أ ٟقط ١ٝؾغار بٛاعط ١أسز ضبككٗٝا ذبـت إؽـضاف قاضـ ٞايتشكٝـل
املدتص ،ؾطالً عٔ أْٗا تعز طضؾاً يف ايـزع ٣ٛازبظاٝ٥ـ ١اعـتٓاراً إىل املـارَ )14( ٠ـٔ
ْؿػ ايكاْ ، ٕٛبايتاي ٞؾإٕ ٖٓاى إؽهاي ١ٝنبري ٠ػبب إٔ تعـا ٖٚـ ٞدبُٝـع
يصؿ ١اشبصِ ٚاسبهِ يف ْؿـػ ايٛقـت ٜٚهـ ٕٛهل٦ٝـ ١ايٓظاٖـ ١عٓـز َباؽـضتٗا
()62
 ،ايصـؿ ١األٚىل ٖـٞ
إلدضا٤ات ايتشكٝل يف َجٌ ٖشا ايٓٛع َـٔ ازبـضا ِ٥صـؿتإ
صؿ ١احملكل ايش ٟي٘ َباؽض ٠ايتشكٝل ؾٗٝا ٚايصؿ ١ايجاْ ١ٝأْٗا تعز طضؾـاً يف َجـٌ
ٖشا ايٓٛع َٔ ايكطاٜا ٚنـال اسبـايتني ٚصر ايـٓص عًٗٝـا صـضاس ً ١ضـُٔ ايكـإْٛ
ايٓاؾش يف املار )11( ٠أٚالً ٚنشيو املار/14(٠ثاْٝـاً) ٜٚرتتـب عًـ ٢نـال ايصـؿتني
ْتا٥ر َُٗ ١األٚىل إْٗا عٓزَا تباؽض ايتشكٝل يف َجٌ ٖش ٙايكطاٜا ٜتٛدب ذبزٜـز
ْٛع ايعالقَ ١ا بٗٓٝـا ٚبـني قاضـ ٞايتشكٝـل خصٛصـ ًا ٚإٔ ايـٓص أعطـ ٢يًٗ٦ٝـ١
صالس ١ٝدٛاط ١ٜيف عضض األٚصام ايتشكٝك ١ٝعً ٢قاض ٞايتشكٝلٚ ،ايجاْ ١ٝعٓـز
اعتباص ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١طضؾاً يف ايكط ١ٝؾـشيو ٜعـين إٔ هلـا اسبـل يف َباؽـض ٠مجٝـع
اسبكٛم املُٓٛس ١قاْْٛاً أل ٟطضف َٔ أطضاف ايزع ٣ٛازبظاَ ١ٝ٥جٌ تكـز ِٜايطًبـات
ٚاالعرتاضــات ٚايطعــ ٚ ٕٛإىل غــري سيــو َــٔ اسبكــٛم ايــٛاصر ٠يف قــاْ ٕٛأصــٍٛ
احملانُات ازبظاٖٚ ،١ٝ٥شا َا سٖبت إي ٘ٝضبهُ ١ايتُٝٝـظ االذبارٜـ ١يف قضاصاٖـا
س ٟايعزر  /5845دظا2006 /١ٝ٥ت  5201 /يف . 2006/12/24
إس دا ٤ؾ -: ٘ٝبتاصٜذ  2006/8/7قضص قاض ٞذبكٝـل ٖٝـأ ٠ايٓظاٖـ ١اإلؾـضاز عـٔ
املتُٗني(ع ،ؼ) َؤقتاً اعتٓاراً ألسهاّ املار /130 ٠ب األصٛيٚ ١ٝإخال ٤عبًُٗٝا َـٔ
ايتٛقٝـ ٚيعزّ قٓاع ١صٝ٥ػ ٖٝأ ٠ايٓظاٖ ١ايعاَ ١إضاؾ ١يٛظٝؿت٘ بايكضاص ؾكز طعـٔ
ب٘ متٝٝظاً بٛاعطٚ ١ن ً٘ٝاملٛظـ اسبكٛق( ٞب) طايباً ْكط٘ يألعباب ايـٛاصر ٠يف
ال٥شتــ٘ ايتُٝٝظٜــ ١املؤصخــ 2006/8/16 ١قــضصت ضبهُــ ١دٓاٜــات بابــٌ بصــؿتٗا
ايتُٝٝظٜــ ١بعــزر /650تٚ 2006/بتــاصٜذ  2006/8/31صر ال٥شتــ٘ ايتُٝٝظٜــ ١ؽــهالً
ٚذبُ ٌٝاملُٝظ صعِ ايتُٝٝظ ٚيعزّ قٓاع ١طايب ايطعـٔ ايتـزخٌ ايتُٝٝـظ ٟص٥ـٝػ
ٖٝأ ٠ايٓظاٖ ١ايعاَ ١إضاؾ ١يٛظٝؿت٘ بايكضاص املشنٛص ؾكز طعٔ بـ٘ ٚنًٝـ٘ طايبـاً
ْكط٘ يألعباب ايٛاصر ٠بال٥شت٘ املؤصخ. 2006/9/27 ١
ايكضاص
 ...يز ٣ايتزقٝل ٚاملزاٚيٚ ١دز إٔ ايطعـٔ بطضٜـل ايتـزخٌ أْصـب عًـ ٢قـضاص
ضبهُ ١دٓاٜات بابٌ بصـؿتٗا ايتُٝٝظٜـ ١صقـِ /650ت 2006/يف ٚ 2006/8/31يـز٣
مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq

ٚضع اضباص ٠ايزعَٛ ٣ٛضـع ايتـزقٝل ٚاملزاٚيـٚ ١دـز إٕ ضبهُـ ١دٓاٜـات بابـٌ
ٚبكضاصٖا أعال ٙقـز صرت ايطعـٔ املكـزّ َـٔ قبـٌ ٖٝـأ ٠ايٓظاٖـ ١عًـ ٢قـضاص ٟقاضـٞ
ذبكٝل ايٓظاٖ ١املؤصخني  2006/8/7ٚ6ايكاضـ ٞبـاإلؾضاز عـٔ املـتُٗني (ع ،ؼ) عًـ٢
أعاؼ إْ٘ قزّ َٔ دٗ ١يٝػ هلا سـل ايطعـٔ بـايكضاص ر ٕٚإٔ تالسـغ إٔ قـضاص عـًط١
اال٥تالف صقِ ( )55يغٓ 2004 ١ايكغِ ( )4/1قز اعترب إٕ املؿٛضـ ١ٝطضؾـاً يف ايكطـاٜا
املتعًك ١بايؿغار اإلراص ٟعًٚ ٘ٝبٓا ٤عًَ ٢ا تكـزّ ٚاعـتٓاراً ألسهـاّ املـار)264( ٠
َــٔ قــاْ ٕٛاألصــ ٍٛازبظاٝ٥ــ ١قــضص ايتــزخٌ بكــضاص ضبهُــ ١ازبٓاٜــات بابــٌ املــضقِ
/650ت 2006/يف ْٚ 2006/8/31كطــ٘ ٚإعــار ٠االضــباص ٠إىل ضبهُتٗــا يًٓعــض يف
ايطعٔ املكزّ َٔ قبٌ َؿٛض ١ٝايٓظاٖٚ ١ؾل األصٚ ٍٛصزص ايكـضاص باالتؿـام يف /4سٟ
()63
.
ايكعزٖ 1427/٠ـ املٛاؾل 2006/12/24
ٚيهٌ َا تكزّ إٔ ٖٓايو ثـُ ١أؽهاٍ ٖ ٛتعزر عًطات ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١األَض ايشٟ
ٜٛر ٟإىل صعٛب ١ايتٛؾٝل بني اعتباص اهل ١٦ٝطضؾاً يف ايكطٚ ١ٝبني اعتباصٖا دٗ١
ذبكٝلْ ،اٖٝو عٔ عًطتٗا يف ذبضٜو ايزع ،٣ٛبايتاي ٞؾإٕ ٖٓاى َؾهً١
نبري ٠ترتتب عً ٢تعزر ٖش ٙايغًطات ٚتٓٛعٗا  ،أال  ٖٞٚاْتؿا ٤صؿ ١أَ ٚبزأ
اسبٝار ايش ٟػبب إٔ ٜتُتع ب٘ احملكل ألٕ َٔ صؿات احملكل اسبٝارٚ ١ٜعزّ
ايتُٝٝظ بني أطضاف ايزع ٣ٛازبظاٚ ،١ٝ٥بشيو ْزع ٛإىل تعزٖ ٌٜش ٙاإلؽهاي١ٝ
ٚسصض رٚص اهل ١٦ٝيف أسز ايزٚص ٜٔإَا نْٗٛا طضؾاً يف ايكطٜٚ ١ٝه ٕٛهلا سل
ذبضٜو ايزع ٣ٛر ٕٚإٔ ٜه ٕٛهلا اسبل يف ايتشكٝل َٓٚشٗا ناؾ ١اسبكٛم اييت
ٜتُتع بٗا أ ٟطضف يف ايزع ٣ٛازبظا ،١ٝ٥أَٓ ٚشٗا صؿ ١احملكل َع تعٝني قاضٞ
َتدصص بايكطاٜا اييت تزخٌ ضُٔ اختصاص اهل ١٦ٝملُاصع ١عًُ ١بصٛص٠
َغتكً ١عٔ احملانِ األخض ٣عً ٢إٔ ربطع ايكضاصات اييت ٜتدشٖا يضقاب ١ضبهُ١
ازبٓاٜات بصؿتٗا ايتُٝٝظ ١ٜأع ٠ٛبايكضاصات األخض ٣ايصارص َٔ ٠قطا ٠ايتشكٝل .

املطًب ايجاْٞ
ازبضا ِ٥اييت ربطع الختصاص اهل. ١٦ٝ

سزر قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش اختصاصات ٖش ٙاهل ١٦ٝبايتشكٝل يف دضاِ٥
ضبزر ٠عً ٢عب ٌٝاسبصض  ٖٞٚايٓعض بكطاٜا ايؿغار بؾإٔ دضمي َٔ ١ازبضا ِ٥اييت
متػ ْظاٖ ١ايٛظٝؿ ١ايعاَ ١أ ٚاإلخالٍ بٗا ،نازبضا ِ٥املدً ١بغري ايعزاي ١أ ٚتٗضٜب
املٛقٛؾني أ ٚايتظٜٚض أ ٚايضؽ ٠ٛأ ٚاالختالؼ أ ٚدباٚط املٛظؿني سزٚر ٚظا٥ؿِٗ أ ٚأ١ٜ
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دضمي ١أخضٜ ٣تٛؾض ؾٗٝا أسز ايعضٚف املؾزر ٠املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكضات ( )7 ،6 ،5
َٔ املار َٔ )135( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ ( )111يغٓ 1969 ١املعزي ١بايكغِ
()64
،
ايغارؼ َٔ أَض عًط ١اال٥تالف املؤقت( ١املٓشً )١صقِ  55يغٓ( 2004 ١املًػ)٢
بايتاي ٞؾإ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١سات اختصاص ْٛع ٞضبزر بٓٛع ازبضمي ١املضتهب١
ٚاملعز َٔ ٠قطاٜا ايؿغار ايزاخً ١يف اختصاصٗاٚ ،يهجض ٠ازبضا ِ٥اييت تزخٌ
ضُٔ اختصاصٗا ؾغٓكتصض عً ٢أنجض ازبضا ِ٥اصتهاباً َٔ سٝح ايٛاقع ٖٞٚ
دضمي ١االختالؼ ٚدضمي ١ايضؽٚ ٠ٛسيو َٔ خالٍ ؾضعني عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

ايؿضع األٍٚ
دضمي ١االختالؼ .

ٜؤثض االختالؼ بؾهٌ نبري عً ٢اقتصار ايبًز ٚتؤر ٟإىل عزّ اعتجُاص
األَٛاٍ بطضٜك ١ؾعاي ١يعزّ ايكزص ٠عً ٢ايتشهِ ؾٗٝا أ ٚست ٢أَانٔ تٛادزٖا
()65
يشا ْعُت املار َٔ )315( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ 1969 ١املعزٍ
أسهاّ دضمي ١االختالؼٚ ،سنضت بإٔ ٖش ٙازبضمي ١تتشكل بكٝاّ املٛظـ أٚ
املهًـ خبزَ ١عاَ ١باختالؼ أ ٚإخؿاَ ٤اٍ أَ ٚتاع أٚ ٚصقَ ١جبت ١سبل أ ٚغري سيو
مما ٚدز يف سٝاطت٘ ٜٚ ،تطح َٔ سيو إٔ ايكاْ ٕٛاعترب دضمي ١االختالؼ َٔ
ازبضا ِ٥املاع ١بايٛظٝؿ ١ايعاَ ١إس البز إٔ ٜهَ ٕٛضتهبٗا َٛظؿاً ،هلشا عزت
دضمي ١االختالؼ َٔ دضا ِ٥سٚات ايصؿ ١اييت ٜتٛدب يكٝاَٗا تٛؾض صؿ ١املٛظـ
ايعاّ يف املدتًػ ٚ ،إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى َارٜات هلش ٙازبضمي ١تكع عًْ ٢كٛر أ ٚأؽٝا٤
أخضٚ ،٣تٛؾض ايكصز ازبٓا ٞ٥يز ٣املٛظـ ٜزؾع٘ إىل ذب ٌٜٛسٝاطت٘ ايٓاقص ١يًُاٍ
إىل سٝاط ٠تاَ ١حبٝح ٜتصضف ب٘ نأْ٘ َايه٘ ،عً ٘ٝؾإٔ هلش ٙازبضمي ١ثالث١
()66
أصنإ  ،صنٔ َؿرتض  ٖٛٚ ،صؿ ١ازباْ ٞإس البز إٔ ٜهَ ٕٛضتهب ٖشٙ
ازبضميَٛ ١ظؿاً أَ ٚهًؿاً خبزَ ١عاَٚ ، ١إٔ ٖشا ايضنٔ ساد ١ضضٚص َٔ ١ٜأدٌ
قٝاّ دضّ االختالؼ  ،ألٕ قٝاّ أ ٟؽدص عار ٟبٗشا ايؿعٌ ال ٜؾهٌ أ ٟدضّ
اختالؼ ،إس البز َٔ تٛؾض صؿ ١املٛظـ ايعاّ سبع ١اصتهاب ايؿعٌ ست ٢ي ٛطايت
ٖش ٙايصؿ ١عٓ٘ ؾُٝا بعز ألٕ ايعرب ٠عٓز قٝاّ ايؿعٌ ٚيٝػ بعزٚ ،ٙصنٔ َارٟ
ٜتُٝظ ٖشا ايضنٔ بهًٜ ْ٘ٛعب رٚصاً ؾعاالً يف قٝاّ دضمي ١االختالؼ ألْ٘ ٜتأيـ
َٔ ثالث ١عٓاص ض أعاع ٖٞٚ ١ٝؾعٌ االختالؼ ،املاٍ املكصٛر باالختالؼٚ ،طبٝع١
ٚسٝاط ٠األؽٝا ٤املدتًغ ١بغبب ايٛظٝؿٜٚ ، ١تشكل ايغًٛى اإلدضاَ ٞإسا قاّ
املٛظـ بأ ٟعٌُ ٜٗزف َٔ خالي٘ إىل ذب ٌٜٛاسبٝاط ٠ايٓاقص ١إىل سٝاط ٠تاَ ،١أَا
ايؾ ٤ٞاملدتًػ ؾٝذب إٔ ٜهَ ٕٛاٍ أَ ٚتاع أٚ ٚصق ١أ ٚغري سيو أَا عٔ ايضابط١
ايغبب ١ٝؾطضٚص ٠إٔ تهٖٓ ٕٛاى عالق ١بني ايغًٛى اإلدضاَٚ ٞايٓتٝذ١
()67
ازبضَٚ ، ١ٝصنٔ َعٓ ٟٛأ ٟضضٚص ٠إٔ ٜتٛؾض ايكصز ازبضَ ٞيز ٣ازباْ، ٞ
ؾًٝظّ إٔ ٜعًِ ازباْ ٞإٔ املاٍ ايش ٟعًِ إي ٘ٝنإ حبهِ ايٛظٝؿ ٚ ١إٕ عً٘ٝ
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اسبٝاط ٠ايٓاقص ١ال ايهاًَٚ ، ١إ تتذ٘ إصارت٘ إىل متًو املاٍ املدتًػ ٚمماصع١
()68
 ،أَا عكٛبٖ ١ش ٙازبضمي ٖٞ ١ايغذٔ ٚؼبهِ
مجٝع عًطات املايو عً٘ٝ
()69
ٚ ،قز ؽزر ايكاْ ٕٛايعكاب إىل ايغذٔ
ؾطالً عٔ سيو بضر َا أختًغ٘ َٔ أَٛاٍ
املؤبز أ ٚاملؤقت إسا نإ املٛظـ أ ٚاملهًـ خبزَ ١عاََ َٔ ١أَٛص ٟايتشص ٌٝأٚ
()70
املٓزٚبني ي٘ أ ٚاألَٓا ٤عً ٢ايٛرا٥ع أ ٚايصٝاصؾٜٚ ، ١غاِٖ االختالؼ يف ٖزص املاٍ
ايعاّ ٜٚؾهٌ خطضاً عً ٢املؤعغات ايعاَ ١ألْ٘ ٜؤر ٟإىل ؾكزإ ايجك ١بٗا ،
ٚبايتاي ٞإىل قً ١األَٛاٍ ٚاالعتجُاص يف ايكطاع ايعاّ  ،ألْ٘ ٜؤر ٟإىل صضؾٗا يف غري
املهإ املٓاعب أضـ إىل سيو طٜار ٠تهايٝـ املؾاصٜع ايتُٓٚ ١ٜٛاشبزَ. ١ٝ

ايؿضع ايجاْٞ
دضمي ١ايضؽ. ٠ٛ

تُعز دضمي ١ايضؽ َٔ ٠ٛأقزّ ٚاخطض ازبضا ِ٥املضتبط ١باألَٛاٍ ٚاملصاحل ايعاَ١
ملا تؾهً٘ َٔ َغاؼ ألِٖ املبارئ اييت تغري عً ٘ٝاملضاؾل ايعاَٚ ،١ايضؽ ٖٞ ٠ٛادباص
املٛظـ يف أعُاٍ ٚظٝؿت٘ عٔ طضٜل االتؿام َع صاسب اسباد ١عً ٢قبَ ٍٛا
عضض عً َٔ ٘ٝؾا٥ز ٠أ ٚعطَ ١ٝكابٌ أرا ٤أ ٚاالَتٓاع عٔ أراٜ ٤زخٌ يف ْطام
ٚظٝؿت٘ أ ٚرا٥ض ٠اختصاص٘ٚ ،بٓا ْ٤عً ٘ٝؾإ دضمي ١ايضؽ ٠ٛخاص( ١باملٛظـ ايعاّ)
عً ٢أعاؼ متتع٘ بغًطات ايٛظٝؿٖٚ ،١شا ايتُتع ٜعط ٘ٝقزص ٠عً ٢االدباص
ب ايٛظٝؿ ١عً ٢ايضغِ َٔ ٖٝب ١ايٛظٝؿَٚ ١كتطٝات سغٔ عريٖاٚ ،إسا ناْت
ايضؽ َٔ ٠ٛازبضا ِ٥اشبطض ٠اييت تؿغز ايٛظا٥ـ ايعاَ ١ؾإٕ ضضصٖا أنجض دغاَ١
ٚأبعز أثضاً ؾٝهٚ َٔ ٕٛادب ايغًط ١إٔ تعٌُ نٌ َا يف ٚععٗا يًشز َٔ ٖشِٙ
ايعاٖض ٠ألٕ اْتؾاصٖا ٜؤرٚ ٟبؾهٌ َباؽض إىل اإلضضاص بايصاحل ايعاّ ؾتؿؾٗٝا
()71
ٜعين اْعزاّ ايعزايٚ ، ١تعضف دضمي ١ايضؽ ٠ٛبأْٗا (ادباص املٛظـ أ ٚاملهًـ
خبزَ ١عاَ ١اعتػالالً يٛظٝؿت٘ بإ ٜطًب أٜ ٚكبٌ أ ٚؼبصٌ عً ٢عط ١ٝأٚ ٚعز
()72
،
بٗا ألرا ٤عٌُ َٔ أعُاٍ ٚظٝؿت٘ أ ٚاالَتٓاع عٓٗا أ ٚاإلخالٍ بٛادباتٗا)
ٚتكتطٖ ٞش ِٙازبضميٚ ١دٛر طضؾنيَٛ ،ظـ أَ ٚهًـ خبزَ ١عاَٜ ١طًب
يٓؿغ٘ أٜ ٚكبٌ يػري ٙؾا٥ز ٠أَٓ ٚؿع ١أ ٚعط ١ٝأٚ ٚعزاً بؾَ ٤ٞكابٌ قٝاَ٘ بعٌُ
َٔ أعُاٍ ٚظٝؿت٘ أ ٚاالَتٓاع عٓٗا أ ٚاإلخالٍ بٛادبات ايٛظٝؿٜٚ ١غُ( ٢املضتؾ)ٞ
ٚصاسب َصًش ١أ ٚساد ١بتكزّ بايعطا ٤أ ٚايٛعز بٗا إىل املٛظـ أ ٚاملهًـ
خبزَ ١عاَٜٚ ١غُ( ٢ايضاؽٚ ، )ٞقز ٜغع ٢بني ايضاؽٚ ٞاملضتؾٚ ٞعٝط ػبُع
()73
ٖ ،شا ٚقز دضّ املؾضع
بُٗٓٝا ٜٚعني عً ٢إمتاّ ايصؿكٜٚ ١غُٚ( ٢عٝط)
ايعضاق ٞايضؽ ٠ٛيف املٛار ( )307إىل ( َٔ )314قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ١
ٚ ،1969عزٖا َٔ دضا ِ٥ازبٓاٜات بزي ٌٝايعكٛب ١األؽز هلا ،باعتجٓا ٤ازبضميتني
املٓصٛص عًٗٝا يف املارتني ( )321،313ايًتني عزُٖا َٔ دضا ِ٥ازبٓح بزيٌٝ
ايعكٛب ١املكضص هلُا ٚ .تته ٕٛدضمي ١ايضؽ ٠ٛيف صٛصتٗا ايبغٝط َٔ ١ثالث١
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أصنإ األ ٖٛ ٍٚايضنٔ املؿرتض (صؿ ١ازباْٚ )ٞايجاْ ٖٛ ٞايضنٔ املار ،ٟأَا
ايجايح ؾٗ ٛايضنٔ املعٖٓٚ ٟٛشا َا عٓب ٘ٓٝباآلت-:ٞ
أٚالً -:صؿ ١ازباْٜ :ٞؾرتط يف املضتؾ ٞإٔ ٜهَٛ ٕٛظؿاً أَ ٚهًؿاً خبزَ ١عاَ١
أ َٔ ٚيف سهُ٘ طبتص بايعٌُ ،سٝح سزرت املار َٔ )111( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات
ايعضاق ٞايٓاؾش ؾ٦ات املٛظؿني ايعَُٝٛني  َٔٚيف سهُِٗ اشباضعني إلسهاّ
َٛار ايضؽ ،٠ٛأَا ايضاؽٚ ٞايٛعٝط ال ٜؾرتط إٔ ٜهَٛ ٕٛظؿاً أَ ٚهًؿاً خبزَ١
عاَٚ ١ميهٔ إٔ ٜهْٛٛا ؽ٦ٝاً َٔ سيوٖٚ ،شا ايعٌُ قز ٜه ٕٛملصًشت٘ أٚ
ملصًش ١ايػري.
ثاْٝاً -:ايضنٔ املار( ٟايطًب ،ايكب : )ٍٛايطًب ٖ ٛعًٛى اػبابٜ ٞصزص عٔ
املٛظـ ايعاّ ٜعرب ؾ ٘ٝبإصارت٘ املٓؿضر ٠عٔ صغبت٘ باسبص ٍٛعً ٢عط ١ٝأٚ ٚعز
ْعري قٝاَ٘ بعٌُ أ ٚاالَتٓاع عٔ عٌُ ٜعز َٔ أعُاٍ ٚظٝؿت٘ أ ٚاإلخالٍ بٛادب
َٔ ٚادبات ٚظٝؿت٘ ٚايعً ١يف دبضٖ ِٜشا ايغًٛى ٖ ٛإٔ املؾضع قز ٚدز إْ٘ مبذضر
ايطًب يًعط َٔ ١ٝؽإٔ ايطًب االدباص بايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١إخالٍ ثك ١األؾضار بٓظاٖ١
ايٛظٝؿ ١ايعاَٜٚ ،١غأٍ املٛظـ عٔ دضمي ١ايضؽ ٠ٛمبذضر صزٚص ايطًب َٓ٘ ست٢
()74
ٚي ٛمل ٜٛاؾل ايضاؽ ٞعٔ ايعطٚ ، ١ٝطًب ايعط ١ٝقز ٜه ٕٛصضاس ١أ ٚضُٓاً إال
اْ٘ ٜؿِٗ َٓ٘ صغب ١املٛظـ ايعاّ يف اسبص ٍٛعً ٢ايعطٜٚ ،١ٝؾرتط ست ٢تجٛص
ازبضمي ١يف ؽإٔ املٛظـ ايعاّ ػبب إٔ ٜٛد٘ ايطًب إىل صاسب اشبزَ ١ؾإسا مل
ٜٛد٘ إىل صاسب اشبزَ ١ايعاَ ١أ ٚمل ٜصٌ إي ٘ٝسيو ايطًب أ ٚعزٍ عٓ٘ املٛظـ
ايعاّ ؾال تك ّٛازبضمي ،١سٝح دعٌ املؾضع صبضر ايطًب يؿا٥زَ ٠ع ١ٓٝيإلدباص
بايٛظٝؿ ١دضمي ١تاَ ١ؾٝه ٕٛاملٛظـ ٖ ٛايبارئ بعضض خزََ ١ع ١ٓٝيكاَ ٤كابٌ
ؼبصٌ عً َٔٚ ٘ٝثِ ال ٜؾرتط إٔ ًٜك ٞايطًب قبٛالً َٔ صاسب املصًش ،١أَا
ايكب ٍٛال ًٜظّ يف دضمي ١ايضؽ ٠ٛإٔ ؼبصٌ املضتؾ َٔ ٞصاسب اسباد ١عً ٢ؾا٥ز٠
َعذً ١ؾايضؽ ٠ٛتتِ َتَ ٢ا قبٌ ٚعزاً باسبص ٍٛعً ٢ايؿا٥ز ٠ؾُٝا بعز ٚ ،سيو رٕٚ
تٛقـ عً ٢تٓؿٝش ايضاؽ ٞمبا ٚعز ب٘ ٚال ٜؾرتط يف ايكب ٍٛؽهالً َعٓٝاً ٚيهٔ
قب ٍٛاملٛظـ ػبب إٔ ٜه ٕٛدزٜاً ٚسكٝكٝاً ،نُا ٚػبٛط إٔ ٜه ٕٛايكبٍٛ
َعًكاً عً ٢ؽضط ٚتعز ايضؽ ٠ٛتاَ ١بايكب ٍٛؾال ٜتٛقـ متاَٗا عً ٢تٓؿٝش َٛضٛع
االتؿام.
ثايجاً -:ايضنٔ املعٓ : ٟٛتتٛاؾض مبذضر عًِ املضتؾ ٞعٔ ايطًب أ ٚايكب ٍٛأٚ
ايعط ١ٝأ ٚايٛعز أ ٚايؿا٥زٜ ٠ؿعٌ سيو يكا ٤ايكٝاّ بعٌُ أ ٚاالَتٓاع عٔ عٌُ َٔ
أعُاٍ ٚظٝؿت٘ أ ٚاإلخالٍ بٗا ٚاْ٘ مثٔ يالدباص بٛظٝؿت٘ أ ٚاعتػالهلا ،ؾايضؽ٠ٛ
دضمي ١عُزٜ ٜ٘تؾهٌ ايضنٔ املعٓ ٟٛؾٗٝا َٔ ايكصز ازبٓا ٖٛٚ ،ٞ٥قصز عاّ
ٜته َٔ ٕٛايعًِ ٚاإلصار ،٠أ ٟعًِ املٛظـ بإٔ ٖٓاى ؾا٥ز ٠قزَت يَ٘ ،ع عًُ٘ بإ
تكز ِٜتًو ايؿا٥زَ ٖٞ ٠كابٌ قٝاَ٘ بعٌُ أ ٚاَتٓاع أ ٚطبايؿٚ ١ادبات ايٛظٝؿ،١
ٚإصارت٘ إٔ ؼبصٌ عً ،٘ٝؾالبز إٔ ٜه ٕٛازباْ ٞعاملاً بهَٛ ْ٘ٛظؿاً عاّ ٚال
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ٜؾرتط إٔ ٜه ٕٛعً ٢رصدَ ١ع ١ٓٝأٜ ٚعًِ حبزٚر اختصاص ؾٝغت ٟٛإٔ
ٜه ٕٛطبتصاً ؾعالً مبباؽضَٗ ٠اّ سيو ايعٌُ أٜ ٚعتكز عً ٢خالف اسبكٝك ١بأْ٘
طبتص ب٘ ،نُا ٚػبب َتٜ ٢تشكل ايضنٔ املعٓ ٟٛإٔ تتذ٘ إصار ٠ازباْ ٞإىل
ايكب ٍٛأ ٚطًب أ ٚاخش ايعط.١ٝ
أَا عٔ عكٛبٖ ١ش ٙازبضمي ١ؾٓذز إٔ ايكاْ ٕٛقز عاقب املضتؾ ٞبايغذٔ َز٠
ال تظٜز عٔ عؾض عٓني أ ٚاسببػ ٚايػضاَ ١عً ٢ال إٔ تكٌ عُا طًب أ ٚأعط ٢أٚ
()75
إسا سصٌ ايطًب
ٚعز ب٘ ٚال تظٜز بأ ٟساٍ َٔ األسٛاٍ عٔ مخغُا ١٥رٜٓاص
ٚايكب ٍٛألرا ٤عٌُ أ ٚاالَتٓاع عٓ٘ أ ٚاإلخالٍ بٛادبات ايٛظٝؿٜ ٖٛٚ ١زخٌ يف
اختصاص املضتؾٚ ٞته ٕٛايعكٛب ١ايغذٔ َز ٠ال تظٜز عً ٢عبع عٓٛات أٚ
اسببػ إسا سصٌ ايطًب أ ٚايكب ٍٛأ ٚاألخش بعز أرا ٤ايعٌُ أ ٚاالَتٓاع عٓ٘ أ ٚبعز
()76
 ،نُا ته ٕٛايعكٛب ١ايغذٔ َز ٠ال تظٜز عً٢
اإلخالٍ بٛادبات ايٛظٝؿ١
عبع عٓٛات أ ٚاسببػ ٚايػضاَ ١عً ٢إٔ ال تكٌ نُا طًب أ ٚأعط ٢أٚ ٚعز ب٘ ٚال
تظٜز بأ ٟساٍ َٔ األسٛاٍ عٔ مخغُا ١٥رٜٓاص إسا سصٌ ايطًب أ ٚايكب ٍٛألرا٤
عٌُ أ ٚاالَتٓاع عٔ عٌُ ال ٜزخٌ يف أعُاٍ ٚظٝؿ ١املضتؾٚ ٞيهٓ٘ طعِ أٚ
()77
اعتكز خطأ ،أَا ايضاؽ ٞؾكز عاقب٘ ايكاْ ٕٛبايعكٛب ١املكضص ٠يًُضتؾٚ ، ٞاييت
عبل ايهالّ عٓٗا ،أَا يف ساي ١ن ٕٛعضض ايضؽ ٠ٛعً ٢املٛظـ أ ٚاملهًـ
()78
خبزَٚ ١مل تالمِ قبٛالً َٓ٘ ؾؿٖ ٞش ِٙاسبايٜ ١عاقب ايضاؽ ٞباسببػ أ ٚايػضاَ، ١
ٜٚعؿ ٢ايضاؽ َٔ ٞايعكٛب ١أسا بارص بإبالؽ ايغًطات ايكطا ١ٝ٥أ ٚاإلراص ١ٜبازبضمي١
أ ٚاعرتف بٗا قبٌ اتصاٍ احملهُ ١بايزع ٣ٛإ ٟقبٌ إٔ تهتؾـ ايغًطات أَض
()79
 ،سٝح دعٌ املؾضع صبضر ايطًب يؿا٥زَ ٠ع ١ٓٝإلدباص املٛظـ
ٖش ِٙازبضمي١
بايٛظٝؿ ١دضمي ١تاَ ١ؾٝه ٕٛاملٛظـ ٖ ٛايبارئ بعضض خزََ ١ع ١ٓٝيكاَ ٤كابٌ
ؼبصٌ عً َٔٚ ٘ٝثِ ال ٜؾرتط إٔ ًٜك ٞايطًب قبٛالً َٔ صاسب املصًش.١
 َٔٚخالٍ َا تكزّ ْض ٣إٔ دضمي ١ايضؽ َٔ ٖٞ ٠ٛاملآع ٞاييت أصٝب بٗا ايعضام
بعز عاّ ٖٚ ،2003ش ٙازبضمي ١عضؾتٗا ايبؾضَٓ ١ٜش ايكزّ ٚٚضعت هلا عكٛبات بايػ١
ايؾز ٠يف ايتؾضٜعات ايكزميٚ ١اسبزٜجٖٚ ،١ش ِٙايعكٛبات ال ميهٔ إٔ تكع َٔ تًو
ايتؾضٜعات عبجاً جملضر ايضغب ١يف املٓع سات٘ ٚإمنا ذبكٝكاً ملصًش ١ايٓاؼ َٓٚعاً
يًطضص ايش ٟميهٔ إٔ ٜصٝب ازبُاعٖ َٔ ١ش ٙازبضمي ١يف ْعاَٗا ٚأَٛاهلاٚ ،قز
اْتؾض ٖشا ايزا ٤يف صبتُعات ٖشا ايعصض ،أَا ازباْب األِٖ ملجٌ ٖش ِٙازبضا ِ٥اييت
غايباً َا ته ٕٛط ٞايهتُإ ؾالبز َٔ ايرتنٝظ عً ٢ازباْب ايٛقاٚ ٞ٥املتُجٌ
يف َضسًَ ١ا قبٌ اصتهاب ازبضمي ٖٛٚ ١ايرتنٝظ عًَ ٢غببات ايضؽٚ ٠ٛايٛعاٌ٥
ايهؿ ١ًٝبايكطا ٤عً ٢اْتؾاصٖا ،الؽو إٔ تؿاعٌ ايعضٚف االقتصار١ٜ
ٚاالدتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝاحملٝط ١بإؾضار اجملتُع عَُٛاً ٚباملٛظـ ايعاّ خصٛصاً قز
أرت بزٚصٖا إىل اْتؾاص ٖش ِٙايعاٖضٚ ٠تظاٜزٖا املغتُض ،ست ٢صاص َٔ األُٖ١ٝ
مبهإ ايتصز ٟهلش ِٙازبضميٚ ١بٝإ أصناْٗا ٚعكٛبتٗا َ ،ع حبح أعباب ٖشا
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ايتظاٜز ٚأِٖ ٚعاَ ٌ٥هاؾشٖ ١ش ِٙاألعباب ،ن ٕٛتؿاعٌ ايعضٚف دبعٌ ٖشٙ
ايعاٖض ٠يف تصاعز َغتُضٚ ٠تطٛص را.ِ٥

اشبامت١

يكز اتطـح َـٔ صبُـٌ َـاٚصر يف ٖـشا ايبشـح ،إْٓـا متهٓـا َـٔ اإلدابـ ١عًـ٢
ايتغاؤالت اييت طضسٓاٖا يف َؾهً ١ايبشـحٚ ،قـز خًصـٓا إىل مجًـَ ١ـٔ ايٓتـا٥ر
ٚأسبكٓا بٗا صبُٛع َٔ ١ايتٛصٝات عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
أٚالً -:ايٓتا٥ر .

 -1أيظّ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ  30يغٓ 2011 ١قاض ٞايتشكٝل عٓز اعتٗالي٘ ايتشكٝل يف
قطاٜا ؾغار إٔ ٜؾعض ايزا٥ض ٠ايكاْ ١ْٝٛيف اهل ١٦ٝبشيو ٜٚطًعٗا عً ٢عري ايتشكٝـل
بٓا ّ٤عً ٢طًبٗا (طًب اهل.)١٦ٝ

 -2دعٌ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ  30يغٓ ١٦ٖٝ 2011 ١ايٓظاٖ ١طضؾاً يف نٌ قطـ ١ٝؾغـار
ال ػبض ٟايتشكٝل ؾٗٝا بٛاعط ١ضبككٗٝا.
 -3ؾُٝا ٜتعًل باالختصاص ايٓٛع ٞهل ١٦ٝايٓظاٖ ١ؾأْٗا سات اختصاص ْـٛع ٞضبـزر يف
ؾ ١٦أ ٚؾ٦ات ضبزر َٔ ٠ازبضا ِ٥تتٛىل ايتشكٝل ؾٗٝا بٛاعط ١ضبككٗٝا ،غري إٔ سيـو ال
ٜغًب اختصاص ايتشكٝل يف ناؾ ١أْٛاع ازبضا.ِ٥

ٚ -4دزْا إٕ هلٝأ ٠ايٓظاٖ ١ر ٚصٜـٔ يف صبـاٍ دـضا ِ٥ايؿغـار اسبهـ َٞٛإس هلـا اسبـل يف
ايتشكٝل يف تًو ازبضاَ ، ِ٥ع سكٗا يف اعتباصٖا طضؾاً يف تًو ايكطاٜا ٖٚشا ال ٜصـح
َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ ١ْٝٛالْتؿا ٤صؿ ١اسبٝار ١ٜيز ٣اهل ١٦ٝعٓز مماصعتٗا يًتشكٝـل َـع
اعتباصٖا طضؾاً يف ايكط. ١ٝ
ال خاصـ ًا تكـزّ بـ٘ ايؾـه ٣ٛإس ميهـٔ ذبضٜـو
 -5مل ٜؾرتط املؾضع ايعضاق ٞؽـه ً
ايزع ٣ٛازبظا ١ٝ٥ايؾه ٣ٛؽؿ ١ٜٛأ ٚذبضٜضٚ ،١ٜته ٕٛايؾه ٣ٛؽـؿ ١ٜٛعٓـزَا
ٜضادــع املؾــته ٞازبٗــات ايــيت ســزرٖا ايكــاْ ٕٛيكبــ ٍٛايؾــهٜٚ ٣ٛطًــب اربــاس
اإلدضا٤ات ايكاْ َٔ ١ْٝٛغري إٔ ٜكزّ طًباً َهتٛبـاً ،ؾُٝـا تهـ ٕٛذبضٜضٜـاً عٓـزَا
ٜغًِ طًباً بشيوٚ ،إسا قزَت ايؾهَ ٣ٛهتٛب ١أ ٟبصـٛص ٠ذبضٜضٜـ ١ؾـال ًٜـظّ إٔ
تهَٛ ٕٛقع٘ َٔ املؾتهَ ٞا راّ صـزٚصٖا َكطٛعـاً بـ٘ ٚتكزميـ٘ َـٔ داْبـ٘ راالً
عً ٢ادبا ٙإصارت٘ عبَ ٛعاقب ١ازباْٞ
ثاْٝاً -:ايتٛصٝات .
ْٛ -1ص ٞباحملاؾع ١عً ٢اعتكالي ١٦ٖٝ ١ٝايٓظاٖٚ ،١عزّ املغاؼ بٗاٚ ،رعِ ٚتعظٜـظ رٚص
ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١يف محا ١ٜاملاٍ ايعآَّٚ ،ع ايؿغار َٚهاؾشت٘ٚ ،اعتُـار ايؾـؿاؾ ١ٝيف
إراص ٠ؽؤ ٕٚاسبهِ عً ٢مجٝع املغتٜٛات َٔ قبٌ ايغًطات ايتؾضٜعٚ ١ٝايتٓؿٝش١ٜ
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ٚايكطاٚ ، ١ٝ٥عزّ ايتزخٌ يف أعُاهلا مبا ػبعًٗا ٚعـ ١ًٝضـػط متـاصؼ َـع َـٔ ال
ٜتؿل َع عٝاع ١ازبٗ ١املغٝطض ٠عًٗٝا.
 -2ضضٚص ٠سصض رٚص اهل ١٦ٝيف أسز ايزٚص ٜٔإَا نْٗٛا طضؾاً يف ايكط ١ٝر ٕٚإٔ
ٜه ٕٛهلا اسبل يف ايتشكٝل َٓٚشٗا صؿ ١اسبكٛم اييت ٜتُتع بٗا أ ٟطضف يف
ايزع ٣ٛازبظا ،١ٝ٥أَٓ ٚشٗا صؿ ١احملكل َع تعني قاضَ ٞتدصص بايكطاٜا
اييت تزخٌ ضُٔ اختصاص اهل ١٦ٝملُاصع ١عًُ ١بصٛصَ ٠غتكً ١عٔ احملانِ
األخض ٣عً ٢إٔ ربطع ايكضاصات اييت ٜتدشٖا يضقاب ١ضبهُ ١ازبٓاٜات بصؿتٗا
ايتُٝٝظ ١ٜأع ٠ٛبايكضاصات األخض ٣ايصارص َٔ ٠قطا ٠ايتشكٝل .
َ -3ــٔ املغتشغــٔ ربصــٝص قاضــَ ٞتدصــص بايكطــاٜا ايــيت تــزخٌ ضــُٔ
اختصاص اهل ١٦ٝملُاصع ١عًُ ١بصٛصَ ٠غتكً ١عٔ احملـانِ األخـض ٣عًـ ٢إٔ
ربطع ايكضاصات ايـيت ٜتدـشٖا يضقابـ ١ضبهُـ ١ازبٓاٜـات بصـؿتٗا ايتُٝٝظٜـ١
أع ٠ٛبايكضاصات األخض ٣ايصارص َٔ ٠قطا ٠ايتشكٝل.
 -4ضضٚص ٠ايٓص بؾهٌ صضٜح يف قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش عً ٢صالس١٦ٖٝ ١ٝ
ايٓظاٖ ١بتًك ٞايؾهاٚ ٟٚاالخباصات عٔ دضا ِ٥ايؿغارٚ ،سيو الٕ قاْ١٦ٖٝ ٕٛ
ايٓظاٖ ١صقِ  30يغٓ 2011 ١مل ٜٓص بؾهٌ صضٜح عًٖ ٢ش ِٙايصالسٚ ،١ٝإ ناْت
ٖش ِٙايصالس ١ٝضُٓاً َٔ خالٍ صالس ١ٝاحملكل ٜتًك ٞايؾهٚ ٣ٛاإلخباص نْ٘ٛ
أسز دٗات تًك ٞايؾهٚ ٣ٛاإلخباص اييت سزرٖا قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا١ٝ٥
صقِ  23يغٓ.1971 ١
ٚ -5بشيو ْزع ٛاملؾضع ايعضاق ٞتعزْ ٌٜصٛص قاْٖٝ ٕٛأ ٠ايٓظاٖ ١أ ٚإيػاٖ٤ا ٚتٛسٝز
ناؾ ١ايٓصٛص املتعًك ١بكطاٜا ايؿغار يف قآْٜ ٕٛعِ هلشا ايػضض .
 -6ضضٚص ٠سصض رٚص ٖ ١٦ٝايٓظاٖ ١يف أسز ايزٚص ٜٔأَا نْٗٛا طضؾاً يف ايكط١ٝ
ٜٚه ٕٛهلا سل ذبضٜو ايزع ٣ٛر ٕٚإٔ ٜه ٕٛهلا اسبل يف ايتشكٝل َٓٚشٗا
ناؾ ١اسبكٛم اييت ٜتُتع بٗا أ ٟطضف يف ايزع ٣ٛازبظا ،١ٝ٥أَٓ ٚشٗا صؿ١
احملكل َع تعٝني قاضٜٓ ٞعض بايكطاٜا اييت تزخٌ ضُٔ اختصاص اهل١٦ٝ
ملُاصع ١عًُ٘ بصٛصَ ٠غتكً ١عٔ احملانِ األخض ٣عً ٢إٔ ربطع ايكضاصات
اييت ٜتدشٖا يضقاب ١ضبهُ ١ازبٓاٜات بصؿتٗا ايتُٝٝظ ١ٜأع ٠ٛبايكضاصات
األخض ٣ايصارص َٔ ٠قطا ٠ايتشكٝل .

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq

اهلٛاَؿ
 -1ازبزٜض بايشنض إٔ َصطًح ايؿغار اسبهـٚ َٞٛصر سنـض ٙيف األَـض ( )55يغـٓ( 2004 ١املًػـ)ٞ
ايصارص عٔ عًط ١اال٥تالف املؤقت( ١املٓشًٚ )١اشباص بٗ ١٦ٝايٓظاٖ ١يف ايكغِ ايجآَْ ٞـ٘ ،نُـا
ٚصر يف األَض ( )13يغٓ 2004 ١ايصارص عٔ ايغًطْ ١ؿغٗا ٚاشباص باحملهُ ١ازبٓاٝ٥ـ ١املضنظٜـ١
يف ايعضام يف ايكغِ ايجأَ عؾض َٓ٘ٚ ،يٝػ ٖٓاى تعضٜـ ضبزر يًؿغار اسبه َٞٛيهٔ تٛدز
تعاصٜـ خاص ١بهٌ ْٛع َٔ أْٛاع٘ ،أْعض ر .مسري عبٛر عباؼٚ ،صباح ْٛص ٟعبـاؼ ،ايؿغـار
املايٚ ٞاإلراص ٟيف ايعضام ،2008 ،ص ،4حبح َٓؾٛص عً ٢املٛقـع االيهرتْٚـٞ
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net
ْ -2ص املار َٔ )1( ٠أَض عًط ١اال٥تالف املؤقت( ١املٓشً )١صقِ  55يغٓ(2004 ١املًػ.)ٞ
 -3أبٔ َٓعٛص ،يغإ ايعضب ، ،ط ،3راص إسٝا ٤ايرتاخ ايعضب ،ٞبريٚت ،يبٓإ( ،بز ٕٚعـْٓ ١ؾـض)،
َارْ( ٠ظ.)ٙ
 -4صاحل سغٔ ناظِ ،املعٓ ٢ايًػٚ ٟٛاالصطالس ٞيًٓظاٖ ، ١حبح َكزّ اىل ٖ٦ٝـ ١ايٓظاٖـ/ ١
را٥ض ٠ايبشٛخ ٚايزصاعات  ، 2012،ص.34
 -5عٛص ٠ايكصص ،أ.26 ١ٜ
 -6عٛصٜٛ ٠عـ ،أ.55 ١ٜ
 -7ر .قاعِ ضبُز عبٝز ،رٚص ٚعا ٌ٥اإلعالّ يف َهاؾش ١ايؿغار ٚتعظٜظ قـ ِٝايٓظاٖـ ،١حبـح
َٓؾٛص يف ٚقا٥ع ٚحبٛخ املـؤمتض ايعًُـ ٞهل٦ٝـ ١ايٓظاٖـ ،2008 ، ١ص ،59أَـري ؾـضز ٜٛعــ،
َهاؾش ١ايؿغار اإلراصٚ ٟايٛظٝؿٚ ٞعالقت٘ بازبضمي ١عًـ ٢املغـت ٣ٛاحملًـٚ ٞاإلقًُٝـٞ
ٚايعضبٚ ٞايزٚي ٞيف ظـٌ اتؿاقٝـ ١األَـِ املتشـز ٠ملهاؾشـ ١ازبضميـ ،١املهتـب ازبـاَعٞ
اسبزٜح ،اإلعهٓزص ،2010 ،١ٜص.57
 -8ر .عز ٟدٛار عً ٞاسبذاط ،األعػ املٓٗذ ١ٝيٛظٝؿ ١اإلعالّ ايرتب ٟٛيف ْؾض ثكاؾ ١ايٓظاٖ،١
حبح َٓؾٛص يف صبً ١٦ٖٝ ١ايٓظاٖـٚ ١ايؾـؿاؾ ١ٝيًبشـٛخ ٚايزصاعـات ،ايعـزر ايجايـح،2011 ،
ص.10
 -9ر .عؿٝإ صا٥ب املعاضٝز ،ٟبٓاَ ٤ؿٗ ّٛايٓظاٖ ١يف املٓاٖر ايرتب ١ٜٛايعضاق ،١ٝحبح َٓؾـٛص
يف ٚقا٥ع ٚحبٛخ املؤمتض ايعًُ ٞايغٓ ٟٛهل ١٦ٝايٓظاٖ ،2008 ،١ص.435
 -10ر .عً ٣ٛتٛؾٝل بهض ،دضمي ١ايرتبح َٔ أعُـاٍ ايٛظٝؿـ ،١راص ايٓٗطـ ١ايعضبٝـ ،١ايكـاٖض،٠
 ،2003ص.27،28
 -11ر .عً ٣ٛتٛؾٝل بهض ،املصزص ايغابل ،ص.28
 -12املــٛار (َ )13 -432( ٚ )12 -432ــٔ قــاْ ٕٛايعكٛبــات ايؿضْغــ ٞصقــِ ( )92يغــٓٚ 1992 ١املعــزٍ
بكاْ ٕٛصقِ ( )93يغٓ.1994 ١
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ال عٔ ر .عـً ٣ٛتٛؾٝـل بهـض ،ر .ضبُـز ايغـٝز ايـبشرتٚص ،ٟدضميـ ١ايرتبـح ،أطضٚسـ١
ْ -13ك ً
رنتٛصا ،ٙداَع ١ايكاٖض ،2001 ،٠ص.53
 -14املٛار َٔ ( َٔ )320- 307قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ ( )111يغٓ 1969 ١املعزٍ.
 -15ايكغِ ( َٔ )5األَض ( )55يغٓ(2004 ١املًػ.)ٞ
 -16املار /4( ٠ثايجاً) َٔ قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ( )30يغٓ.2011 ١
 -17املار َٔ )6( ٠ايكاْْ ٕٛؿغ٘.
 -18ايؿكض َٔ )2( ٠ايكغِ ( َٔ )5األَض  55يغٓ( 2004 ١املًػ.)ٞ
ٜ -19كصز باملغ ٍٛ٦ايتٓؿٝش ٟيف ايعضام (صٝ٥ػ صبًػ ايـٛطصا ،)٤أْعـض املـارَ )78( ٠ـٔ رعـتٛص
ايعضام يغٓ.2005 ١
 -20املار َٔ )4(٠قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ ( )30يغٓ.2011 ١
 -21ايؿكض َٔ )1( ٠ايكغِ ( َٔ )5أَض عًط ١اال٥تالف املؤقت( ١املٓشً )١صقِ ( )55يغٓ.2004 ١
 -22ملظٜز َٔ ايتؿاص ٌٝصادع صبً ١ايتؾضٜع ٚايكطا ،٤ايعزر ايجاْ ،2012 ،ٞص.201
 -23ايؿكض( ٠أٚالً) َٔ املارَ ) 6( ٠ـٔ قـاْ ٕٛاهل٦ٝـ ١ايعاَـ ١يًٓظاٖـ ١يف إقًـ ِٝنضرعـتإ-ايعـضام
صقِ( )3يغـٓٚ .2011 ١بتـاصٜذ  2013/4/15عكـز بضملـإ اإلقًـ ِٝدًغـت٘ االعتٝارٜـٚ ،١خـالٍ
ال عٔ املٛقع االيهرتْٞٚ
ازبًغ ١اْتدب ايربملإ صٝ٥ػ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓظاٖ ١يف اإلقًْ . ِٝك ً
ألخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص ايعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضام :
 http;// www. Sofaliraq.com mobile- newsتاصٜذ ايظٜاص.2013/12/9 ٠
 -24املار َٔ )7( ٠قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش ،ايؿكضتني ( َٔ )8،7املار َٔ )61( ٠رعتٛص ايعضام يغٓ١
.2005
 -25ايؿكض َٔ )5( ٠املار َٔ ) 7( ٠قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓظاٖ ١إلقًـ ِٝنضرعـتإ ايعـضام صقـِ ()3
يغٓ.2011 ١
 -26ايؿكض َٔ )6( ٠املار َٔ ) 7( ٠قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓظاٖ ١إلقًـ ِٝنضرعـتإ ايعـضام صقـِ ()3
يغٓ.2011 ١
 -27ايكغِ ( َٔ )5أَض عًط ١اال٥تالف املؤقت )55( ١يغٓ(2004 ١املًػ.)ٞ
 -28املار َٔ )8( ٠قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايزٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ صقِ( )14يغٓ.1991 ١
 -29املار َٔ )183( ٠ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞصقِ ( )40يغٓ.1951 ١
 -30ايؿكضٚ )3( ٠ايؿكض َٔ )4(٠ايكغِ ( )5أَض عًط ١اال٥تالف املؤقت )55( ١يغٓ( 2004 ١املًػ.)ٞ
 -31املار َٔ )8(٠قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١ايٓاؾش صقِ ( )30يغٓ.2011 ١
 -32املارتني( َٔ )9،8ايكاْْ ٕٛؿغ٘.
 -33ايؿكض(٠ثاْٝاً) َٔ املار َٔ )10( ٠ايكاْْ ٕٛؿغ٘.
 -34ايؿكضات( عابعاً ،ثآَاً ،تاععاً) َٔ املار َٔ )10(٠ايكاْْ ٕٛؿغ٘.
 -35ايؿكض َٔ )5( ٠ايكغِ( َٔ )5األَض صقِ ( )55يغٓ(2004 ١املًػ.)ٞ
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 -36ايؿكض( ٠أٚالً) َٔ املار َٔ )10(٠قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ ( )30يغٓ.2011 ١
 -37ر .طٜٓب إعهٓزص راغـض ،رٚص ٖ٦ٝـ ١ايٓظاٖـ ١يف َهاؾشـ ١دضميـ ١غغـ ٌٝاألَـٛاٍ ،حبـح
َٓؾٛص يف صبً ١ايعً ّٛاالقتصارٚ ١ٜاإلراص ،١ٜداَع ١بػزار ،2013 ،ص.172
 -38اْعض ايؿكض( ٠ثايجاً) َٔ املار َٔ )11( ٠قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ ( )30يغٓ.2011 ١
 -39ايتكضٜض ايغٓ ٟٛهل ١٦ٝايٓظاٖ ١يعاّ  2012ص.173
 -40ايتكضٜض ايغٓ ٟٛهل ١٦ٝايٓظاٖ ١يعاّ  ،2012ص.183
 -41إبضاٖ ِٝمحٝز ناٌََ ،صزص عابل ،ص .45
 -42ايؿكض( ٠عابعاً) َٔ املار َٔ )10( ٠ايكاْْ ٕٛؿغ٘.
ٚ -43دبزص اإلؽاص ٠إىل إٔ املؾضع ايعضاق ٞعضف ايؾه ٣ٛيف قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا١ٝ٥
ايبػزار ( ٟاملًػ )ٞيغٓ 1918 ١يف املار /3( ٠ب) ٚايش ٟدا ٤ؾٗٝاٜ " :كصز بايؾه ٣ٛاالرعا٤
املتطُٔ اصتهـاب ؽـدص َعـضٚف أ ٚغـري َعـضٚف دضميـٚ ١املكزَـ ١ؽـؿً ٜٛا أ ٚذبضٜضٜـ ًا
سبانِ ٜكصز اإلدضا ٤ؾ ٘ٝعًَ ٢كتطٖ ٢شا ايكـاْٚ ٕٛيهٓٗـا ال تؾـٌُ تكضٜـض ضـابط
ايبٛيٝػ".
 -44ر .عُار صبش ٞظبِ ،ؽضح قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ،١ٝ٥راص ايجكاؾ ١يًٓؾض ٚايتٛطٜع،
عُإ ،ايطبع ١األٚىل ،2000،ص.183
 -45ر .ناٌَ ايغعٝز ،ؽضح قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ،١ٝ٥راص ايجكاؾـ ١يًٓؾـض ٚايتٛطٜـع،
عُإ ،2005 ،ص.177
 -46عً ِٝإبضاٖ ِٝسضبٚ ١عبز األَري ايعه ،ًٞٝؽضح قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ، ١ٝ٥ازبظ٤
األٚ ٍٚايجاْ ،ٞايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ،ايكاٖض ،2008 ،٠ص.25
 -47ســامت سغــٔ بهــاص ،أصــ ٍٛاإلدــضا٤ات ازبٓاٝ٥ــٚ ١ؾــل اســزخ ايتعــزٜالت ايتؾــضٜع١ٝ
ٚاالدتٗارٚ ١ٜايؿكٗٚ ١ٝايكطآَ ،١ٝ٥ؾأ ٠املعاصف ،اإلعهٓزص ،2005 ،١ٜص.217
 -48سامت سغٔ بهاصَ ،صزص عابل ،ص.89
 -49عبز املُٗني بهض ،رٚص ايٓٝابـ ١ايعاَـ ١يف َضسًـ ١ايتشكٝـل االبتـزا ،ٞ٥نًٝـ ١اسبكـٛم،
داَع ١عني مشػ ،بز ٕٚعْٓ ١ؾض ،ص.66
 -50ر .عً ِٝإبضاٖ ِٝسضبٚ ١عبز األَري ايعه ،ًٞٝؽضح قـاْ ٕٛأصـ ٍٛاحملانُـات ازبظاٝ٥ـ،١
َصزص عابل ،ص.25
 -51إعضا ٤ضبُز عً ٞعامل ،اإلخباص عٔ ازبضا ،ِ٥صعـايَ ١ادغـتريَ ،كزَـ ١إىل صبًـػ نًٝـ١
ايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ ،1997 ،ص.21
 -52مجعــ ١عــعز ٕٚايضبٝعــ ، ٞاملضؽــز إىل ايــزع ٣ٛازبظاٝ٥ــٚ ١تطبٝكاتٗــاَ ،عــظط ًا بــايكضاصات
ايتُٝٝظ ،١ٜايطبع ١ايجايج ،١املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػزار ،2007 ،ص.14
 -53ر .عً ِٝإبضاٖ ِٝسضب٘ ٚعبز األَري ايعه ،ًٞٝؽضح قـاْ ٕٛأصـ ٍٛاحملانُـات ازبظاٝ٥ـ،١
َصزص عابل ،ص.92

مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية  ................................................................................العدد  16لسنة 2018

University of Thi – QarThe Journal of Law Research
Website: law.utq.edu.iq\Email:UTJlaw@utq.edu.iq
 -54ععز ضبُز عبز ايهض ِٜاإلبضاٖ ،ُٞٝعًطات أعطا ٤ايطبط ايكطا ٞ٥يف ايتشضٚ ٟمجع
األري ،١صعايَ ١ادغتري َكزَ ١إىل نً ١ٝايكاْ ٕٛيف داَع ١بػزار ،2000 ،ص.102
ٖ َٔٚ -55ش ِٙايتؾضٜعات قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ١ٝ٥ايغٛصٜٓ ،ٟعض :عـعز ضبُـز عبـز
ايهض ِٜاإلبضاَٖ ،ُٞٝصزص عابل ،ص.103
 -56رْٛ .اص رساّ ايظبٝز ،ٟاسبل يف اإلخباص عٔ ايؿغار يف ض ٤ٛأسهاّ ايتؾضٜع ايعضاق ،ٞحبـح
َٓؾٛص يف صبً ١ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛاجملًز ايضابع ٚايعؾض،2009 ،ٕٚص .17
 -57املار َٔ )48( ٠قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ١ٝ٥صقِ ( )23يغٓ 1971 ١املعزٍ.
 -58املار َٔ )247( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ1969١املعزٍ.
 -59ر .عً ِٝإبضاٖ ِٝسضب٘ ٚعبز األَري ايعه ، ًٞٝؽضح قـاْ ٕٛأصـ ٍٛاحملانُـات ازبظاٝ٥ـ،١
َصزص عابل ،ص.25
 -60سٝح دا ٤يف املار َٔ )12( ٠ايال٥ش ١ايتٓعُٝٝـ ١صقـِ ( )1يغـٓ 2005 ١بأْـ٘  " :تالسـل اهل٦ٝـ١
دظاٝ٥اً ٚؾكاً إلسهـاّ ايكـاْ ٕٛنـٌ َهًــ اَتٓـع عـٔ تكـز ِٜتكضٜـض ايهؾــ عـٔ
َصاسب ١املاي ،١ٝأ ٚاَتٓع عٔ إنُاٍ بٝاْ٘ ايٓاقص ١يف املٛاعٝـز احملـزر ٠يف ٖـش ِٙايال٥شـ١
ايتٓعٚ ١ُٝٝنشيو نٌ َهًــ تعُـز إخؿـاَ ٤عًَٛـات دٖٛضٜـَ ١طًٛبـ ١أ ٚتكـزِٜ
َعًَٛات ناسب ١ؾ."٘ٝ
 -61صادع َٛقع اهل ١٦ٝعً ٢ؽبه ١االْرتْت email:hotlinenazaha@yahoo.com
 -62ايكاضــ ٞصســ ِٝايعهًٝــ ،ٞايعالقــ ١بــني َؿٛضــ ١ٝايٓظاٖــ ١ايعاَــٚ ١قاضــ ٞايتشكٝــل ،
إصزاصات ٖٝأ ٠ايٓظاٖ ،١بز ٕٚعٓ ١طبع  ،ص.1
 -63سهِ غري َٓؾٛص .
 -64ر .ؾارٜــا قاعــِ بٝطــ ، ٕٛايؿغــار أبــضط ازبــضا ، ِ٥اآلثــاص ٚعــبٌ املعازبــ ، ١ايطبعــ ١األٚىل ،
َٓؾٛصات اسبًيب اسبكٛق ، ١ٝيبٓإ  ، 2013 ،ص.156-155
 -65ظاٖض ؾؤار  ،دضا ِ٥ايغضق ١االختالؼ (اغتصاب عكاص  ،إعا ٠٤أَاْ ، )١تكًٝز عالَـات ؾاصقـ١
يف ض ٤ٛاالدتٗار  ،طضابًػ  ،املؤعغ ١اسبزٜج ١يًهتاب  ،2000 ،ص.215
 -66ر .عبز املٓعِ عـًُٝإ  ،قـاْ ٕٛايعكٛبـات اشبـاص بـازبضا ِ٥املاعـ ١باملصـًش ١ايعاَـ ،١راص
ازباَع ١ازبزٜز ، ٠اإلعهٓزص ،1993 ،١ٜص.182
 -67ر .ؾارٜا قغاّ بٝطَ ، ٕٛصزص عابل  ،صٚ ،189تطبٝكاً يشيو قطت ضبهُ ١دٓاٜات
بابٌ عذٔ اجملضّ (أ.ٟ.ع) ملز ٠عبع عٓٛات ٚؾل املار َٔ )316( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاقٞ
ٚسيو عٔ قٝاَ٘ باختالؼ َبًؼ قزصَ ٙاٚٚ ١٥اسز ٚمثاْ ًَٕٛٝ ٕٛرٜٓاص َٔ ايؾضن ١ايعاَ١
يًُٓتذات ايٓؿطٚ ١ٝايظاَ٘ بضر املبايؼ املدتًغ ١اىل خظ ١ٜٓايزٚيٜٓ .١عض ايكضاص املضقِ
/346ز 2009/يف(2010/1/13قضاص غري َٓؾٛص).
 -68املٛار ( َٔ )316 ،315قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ 1969 ١ايٓاؾشٚ ،تطبٝكاً يشيو
قطت ضبهُ ١دٓاٜات بابٌ باسبهِ عً ٢اجملضّ (ع .أ )ّ .ّ .بايغذٔ ملز ٠مخغ ١عٓٛات
ٚؽٗض ٚؾل املار َٔ ) 315( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات يكٝاَ٘ باختالؼ نَُ َٔ ١ٝار ٠ايبٓظَٔ ٜٔ
ضبطٚ ١قٛر ( )...اسبهٚ ١َٝٛتصضؾ٘ باملبايؼ ملصًشت٘ ايؾدصٜٓ ،١ٝعض قضاصٖا
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املضقِ/857ز 2009/يف( 2010/2/15قضاص غري َٓؾٛص) ،نُا قطت ضبهُ ١دٓاٜات ٚاعط
بايغذٔ ملز )10( ٠عٓٛات عً ٢أعطا َٔ ٤صبًػ ضباؾعٚ ١اعط عٔ ٚاقع ١اختالؼ صٚاتب
املٛظؿني  ،ملظٜز َٔ ايتؿاص ، ٌٝصادع ايتكضٜض ايغٓ ٟٛيعاّ  2009ايصارص عٔ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ، ١
ص.55
 -69املار َٔ )315( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ ( )111يغٓ 1969 ١املعزٍ.
َ -70ادز أمحز ايظاًَ ،ٞدضمي ١ايضؽَ ،٠ٛطبع ١بٓت اهلز ،٣بػزار  ،2013 ،ص.174
 -71تطبٝكاً يشيو قضصت ضبهُ ١دٓاٜات بابٌ اسبهـِ بـاسببػ ايؾـزٜز ملـز ٠عـٓتني عًـ٢
اجملضّ (ط .ف .أ) ٚؾل أسهاّ املار َٔ )308( ٠قاْ ٕٛايعكٛباتٜٓ ،عض ايكضاص املـضقِ /912ز2009/
يف  2009/12/29قضاص غري َٓؾٛص.
 -72ر .عً ٞعبز ايكارص ايكٗٛد ،ٞقاْ ٕٛايعكٛبات ايكغِ اشباص دضا ِ٥االعتـزا ٤عًـ ٢األَـٛاٍ
ايعاَ ،١ايطبع ١األٚىلَٓ ،ؾٛصات اسبًيب اسبكٛق ،١ٝبريٚت ،يبٓإ  ، 2010 ،ص.20
 -73ر .مجاٍ إبضاٖ ِٝاسبٝزص ،ٟؽضح أسهـاّ ايكغـِ اشبـاص َـٔ قـاْ ٕٛايعكٛبـاتَ ،هتبـ١
ايغٓٗٛص ،ٟبػزار  ،2012 ،ص.88
 -74رٚ .اثب ١راٚر ايغعز ،ٟقاْ ٕٛايعكٛبات ايكغِ اشباص ،داَع ١بػزار ،1989-1988 ،ص.26
 -75مت تعزَ ٌٜبًؼ ايػضاَ ١يف ازبٓح َبًػاً ال ٜكٌ عٔ َا٥يت أيــ رٜٓـاص ٚٚاسـز ٚال ٜظٜـز عـٔ
ًَ ٕٛٝرٜٓاص ٚيف ازبٓاٜات َبًػاً ال ٜكٌ عٔ ًَٝـٚٚ ٕٛاسـز ٚال ٜظٜـز عـٔ عؾـضَ ٠الٜـني
ٚسيو مبٛدب املار( ٠ايجاْ/١ٝب،ز) َٔ قاْ ٕٛايعكٛبات صقِ  111يغٓ 1969 ١املعزٍ ٚايكـٛاْني
اشباص ١األخض ٣صقِ  6يغٓ ،2008 ١املٓؾٛص بايٛقا٥ع ايعضاق ١ٝبايعزر  4149يف .2010/4/5
َ -76هضّ ايربطظب ،ٞدضمي ١ايضؽ ٠ٛبني ْعاَ ٞايٛسزٚ ٠ايجٓاٝ٥ـ ١يف ضـ ٤ٛايكـاْ ٕٛاملكـاصٕ،
بػزار ،2010 ،ص .134
 -77املار َٔ )310( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعضاق ٞصقِ  111يغٓ 1969 ١املعزٍ.
 -78املار َٔ )313( ٠ايكاْْ ٕٛؿغ٘.
 -79املار َٔ )311( ٠ايكاْْ ٕٛؿغ٘.

قا ١ُ٥املصارص

أٚالً -:ايكضإٓ ايهض. ِٜ
ثاْٝاً -:املعادِ ٚايكٛاَٝػ .
 -1أبٔ َٓعٛص ،يغإ ايعضب ، ،ايطبع ١ايجايج ،١راص إسٝا ٤ايرتاخ ايعضب ،ٞبريٚت ،يبٓإ ،بزٕٚ
عْٓ ١ؾضَ ،ارْ( ٠ظ.)ٙ
ثايجاً -:املؤيؿات ايعاَ. ١
 -1أَري ؾضز ٜٛعـَ ،هاؾش ١ايؿغار اإلراصٚ ٟايٛظٝؿٚ ٞعالقت٘ بازبضمي ١عً ٢املغت٣ٛ
احملًٚ ٞاإلقًٚ ُٞٝايعضبٚ ٞايزٚي ٞيف ظٌ اتؿاق ١ٝاألَِ املتشز ٠ملهاؾش ١ازبضمي،١
املهتب ازباَع ٞاسبزٜح ،اإلعهٓزص.2010 ،١ٜ
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 -2ر .عً ٣ٛتٛؾٝل بهض ،دضمي ١ايرتبح َٔ أعُاٍ ايٛظٝؿ ،١راص ايٓٗط ١ايعضب ،١ٝايكاٖض،٠
.2003

 -3ر .عُار صبش ٞظبِ ،ؽضح قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ،١ٝ٥راص ايجكاؾ ١يًٓؾض ٚايتٛطٜع،
عُإ ،ايطبع ١األٚىل.2000،
 -4ر .ناٌَ ايغعٝز ،ؽضح قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ،١ٝ٥راص ايجكاؾ ١يًٓؾض ٚايتٛطٜع،
عُإ.2005 ،

 -5عً ِٝإبضاٖ ِٝسضب٘ ٚعبز األَري ايعه ،ًٞٝؽضح قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ، ١ٝ٥ازبظ٤
األٚ ٍٚايجاْ ،ٞايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ،ايكاٖض.2008 ،٠
 -6عبز املُٗني بهض ،رٚص ايٓٝاب ١ايعاَ ١يف َضسً ١ايتشكٝل االبتزا ،ٞ٥نً ١ٝاسبكٛم،
داَع ١عني مشػ ،بز ٕٚعْٓ ١ؾض.
 -7مجع ١ععز ٕٚايضبٝع ، ٞاملضؽز إىل ايزع ٣ٛازبظاٚ ١ٝ٥تطبٝكاتٗاَ ،عظط ًا بايكضاصات
ايتُٝٝظ ،١ٜايطبع ١ايجايج ،١املهتب ١ايكاْ ،١ْٝٛبػزار.2007 ،

 -8ايكاض ٞصس ِٝايعه ،ًٞٝايعالق ١بني َؿٛض ١ٝايٓظاٖ ١ايعاَٚ ١قاض ٞايتشكٝل  ،إصزاصات
ٖٝأ ٠ايٓظاٖ ،١بز ٕٚراص ٚعْٓ ١ؾض .
 -9ر .ؾارٜا قاعِ بٝط ، ٕٛايؿغار أبضط ازبضا ، ِ٥اآلثاص ٚعبٌ املعازب ، ١ايطبع ١األٚىل ،
َٓؾٛصات اسبًيب اسبكٛق ، ١ٝيبٓإ . 2013 ،

 -11ظاٖض ؾؤار  ،دضا ِ٥ايغضق ١االختالؼ (اغتصاب عكاص  ،إعا ٠٤أَاْ ، )١تكًٝز عالَات
ؾاصق ١يف ض ٤ٛاالدتٗار  ،طضابًػ  ،املؤعغ ١اسبزٜج ١يًهتاب .2000 ،

 -11ر .عبز املٓعِ عًُٝإ  ،قاْ ٕٛايعكٛبات اشباص بازبضا ِ٥املاع ١باملصًش ١ايعاَ ،١راص
ازباَع ١ازبزٜز ، ٠اإلعهٓزص.1993 ،١ٜ
-12

َادز امحز ايظاًَ ،ٞدضمي ١ايضؽَ ،٠ٛطبع ١بٓت اهلز ،٣بػزار .2013 ،

-15

رٚ .اثب ١راٚر ايغعز ،ٟقاْ ٕٛايعكٛبات ايكغِ اشباص ،داَع ١بػزار.1989-1988 ،

 -13ر .عً ٞعبز ايكارص ايكٗٛد ،ٞقاْ ٕٛايعكٛبات ايكغِ اشباص دضا ِ٥االعتزا ٤عً٢
األَٛاٍ ايعاَ ،١ايطبع ١األٚىلَٓ ،ؾٛصات اسبًيب اسبكٛق ،١ٝبريٚت ،يبٓإ . 2010 ،
 -14ر .مجاٍ إبضاٖ ِٝاسبٝزص ،ٟؽضح أسهاّ ايكغِ اشباص َٔ قاْ ٕٛايعكٛباتَ ،هتب١
ايغٓٗٛص ،ٟبػزار .2012 ،
َ -16هضّ ايربطظب ،ٞدضمي ١ايضؽ ٠ٛبني ْعاَ ٞايٛسزٚ ٠ايجٓا ١ٝ٥يف ض ٤ٛايكإْٛ
املكاصٕ ،بػزار.2010 ،
صابعاً -:ايضعا ٌ٥ايعًَُ( ١ٝادغتري ،رنتٛصا.)ٙ
 -1إعضا ٤ضبُز عً ٞعامل ،اإلخباص عٔ ازبضا ،ِ٥صعـايَ ١ادغـتريَ ،كزَـ ١إىل صبًـػ نًٝـ١
ايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ.1997 ،
 -2ر .ضبُز ايغٝز ايبشرتٚص ،ٟدضمي ١ايرتبح ،أطضٚس ١رنتٛصا ،ٙداَع ١ايكاٖض.2001 ،٠
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 -3ععز ضبُز عبز ايهض ِٜاإلبضاٖ ،ُٞٝعًطات أعطا ٤ايطبط ايكطا ٞ٥يف ايتشضٚ ٟمجع
األري ،١صعايَ ١ادغتري َكزَ ١إىل نً ١ٝايكاْ ٕٛيف داَع ١بػزار.2000 ،
خاَغاً -:اجملالت ٚايبشٛخ .
 -1صاحل سغٔ ناظِ ،املعٓ ٢ايًػٚ ٟٛاالصطالس ٞيًٓظاٖ ، ١حبح َكزّ اىل ٖ ١٦ٝايٓظاٖ/ ١
را٥ض ٠ايبشٛخ ٚايزصاعات . 2012،
 -2ر .قاعِ ضبُز عبٝز ،رٚص ٚعا ٌ٥اإلعالّ يف َهاؾش ١ايؿغار ٚتعظٜظ ق ِٝايٓظاٖـ ،١حبـح
َٓؾٛص يف ٚقا٥ع ٚحبٛخ املؤمتض ايعًُ ٞهل ١٦ٝايٓظاٖ.2008 ، ١
 -3ر .عز ٟدٛار عً ٞاسبذاط ،األعػ املٓٗذ ١ٝيٛظٝؿ ١اإلعالّ ايرتب ٟٛيف ْؾض ثكاؾ ١ايٓظاٖ،١
حبح َٓؾٛص يف صبً ١٦ٖٝ ١ايٓظاٖٚ ١ايؾؿاؾ ١ٝيًبشٛخ ٚايزصاعات ،ايعزر ايجايح.2011 ،
 -4ر .عؿٝإ صا٥ب املعاضٝز ،ٟبٓاَ ٤ؿٗ ّٛايٓظاٖ ١يف املٓاٖر ايرتب ١ٜٛايعضاق ،١ٝحبح َٓؾـٛص
يف ٚقا٥ع ٚحبٛخ املؤمتض ايعًُ ٞايغٓ ٟٛهل ١٦ٝايٓظاٖ.2008 ،١
 -5صبً ١ايتؾضٜع ٚايكطا ،٤ايعزر ايجاْ.2012 ،ٞ
 -6ر .طٜٓب إعهٓزص راغـض ،رٚص ٖ٦ٝـ ١ايٓظاٖـ ١يف َهاؾشـ ١دضميـ ١غغـ ٌٝاألَـٛاٍ ،حبـح
َٓؾٛص يف صبً ١ايعً ّٛاالقتصارٚ ١ٜاإلراص ،١ٜداَع ١بػزار.2013 ،
 -7رْٛ .اص رساّ ايظبٝز ،ٟاسبل يف اإلخباص عٔ ايؿغار يف ض ٤ٛأسهاّ ايتؾضٜع ايعضاق ،ٞحبـح
َٓؾٛص يف صبً ١ايعً ّٛايكاْ ،١ْٝٛاجملًز ايضابع ٚايعؾض.2009 ،ٕٚ
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عارعاً -:املٛاقع االيهرت. ١ْٝٚ
 -1ر .مسري عبٛر عباؼٚ ،صباح ْٛص ٟعباؼ ،ايؿغار املايٚ ٞاإلراص ٟيف ايعضام ،2008 ،حبح َٓؾٛص
عً ٢املٛقع االيهرتْٞٚ
www. qendil net
2- http;// www. Sofaliraq.com mobile- news.
3- email:hotlinenazaha@yahoo.com .
عابعاً -:ايتكاصٜض .
 -1ايتكضٜض ايغٓ ٟٛهل ١٦ٝايٓظاٖ ١يعاّ  2012ص.173
 -2ايتكضٜض ايغٓ ٟٛهل ١٦ٝايٓظاٖ ١يعاّ  ،2012ص.183
 -3ايتكضٜض ايغٓ ٟٛيعاّ  2009ايصارص عٔ ٖ ١٦ٝايٓظاٖ. ١
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ثآَاً -:ايزعاتري ٚايكٛاْني ٚايتؾضٜعات .
قاْ ٕٛايعكٛبات صقِ  111يغٓ1969 ١املعزٍ .
قاْ ١٦ٖٝ ٕٛايٓظاٖ ١صقِ  30يغٓ.2011 ١
رعتٛص مجٗٛص ١ٜايعضام يغٓ. 2005 ١
قاْ ٕٛاهل ١٦ٝايعاَ ١يًٓظاٖ ١يف إقً ِٝنضرعتإ-ايعضام صقِ( )3يغٓ.2011 ١
ايكاْ ٕٛاملزْ ٞايعضاق ٞصقِ ( )40يغٓ.1951 ١
قاْ ٕٛأص ٍٛاحملانُات ازبظا ١ٝ٥ايعضاق ٞصقِ  23يغٓ 1971 ١املعزٍ.
قاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايزٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ صقِ( )14يغٓ.1991 ١
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