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ادلستخهض
ٜعد ا٫ختصاص ايسقاب ٞابسش اختصاصات ايكضا ٤ايدضتٛزٚ ٟأُٖٗا عً٢
ا٫ط٬م .ست ٢إٔ بعض ا٫ػاٖات ايفكٗ ١ٝترٖب اىل رسٚز ٠سصس ٚيٝف ١ايكضا٤
ايدضتٛز ٟباؾاْب ايسقاب ٞفكطٚ .وكل ٖرا ا٫ختصاص ايسقاب ٞمحا ١ٜفاعً ً١يًشكٛم
ٚاؿسٜات ضٛا ً٤يف صٛز ٠ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح أ ٚيف صٛز ايسقاب ١عً٢
ا٫غفاٍ ايتػسٜع ٞأ ٚا٫مساف ايتػسٜع.ٞ
ٚقد سكل ايكضا ٤ايدضتٛز ٟإلاشات  ٫بأع بٗا يف ٖرا ايصدد َٔ خ ٍ٬تصد١ٜ
يًتػسٜعات اييت ثبت ي٘ اْتٗانٗا يًدضتٛز ضٛا َٔ ً٤خ ٍ٬ممازض ١ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً٢
ايتػسٜعات املػٛب ١بعٝب اْتٗاى ايدضتٛز  ،أ َٔ ٚخ ٍ٬ممازض ١ايسقاب ١عً ٢ا٫غفاٍ أٚ
ا٫مساف ايتػسٜع ٞاير ٟقد تكع ف ٘ٝايطًط ١ايتػسٜع ١ٝبصٛز ٙاملدتًف.١
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ع ايطًطاتٝ مج٢ًات اييت عٜاؿسٚ مَٛٓبع اؿكٚ  َصدزٖٛ زّٛ إٔ ايدضتًَٛعٚ
ىلٛتٜٚ ْتٗاى٫ َٔ ا١ٝعٛرَٛٚ ١ًًٝ غه١ْز سصاٛ ايدضتٛاييت نفٌ هلا َبدأ مسٚ اسرتاَٗا
ٙزْٛتٗاى بص٫َتٗا َٔ ا٬ضٚ ١ْ تًو اؿصا١َٛ دمي٢ً ع١ ايسقابٟزٛ ايدضت٤ايكضا
.١املدتًف
،ٞعٜمساف ايتػس٫ ا،ٞعٜغفاٍ ايتػس٫ ا،١ٜزٛ ايدضت٢ً ع١ ايسقاب:١ٝايهًُات املفتاس
.اتٜاؿسٚ مٛاؿك
Abstract
The supervisory jurisdiction is considered one of the
constitutional judiciary's most prominent and important
functions. Some jurisprudential perspectives even point to
the necessity of limiting the function of the constitutional
judiciary to this supervisory role.This could be
understandable, especially since this supervisory role
achieves effective protection of rights and freedoms,
whether it is in the form of oversight over the
constitutionality of laws and regulations, or in the form of
oversight over the ‘omission’ or ‘deviation’ of the
legislation. Undoubtedly, the achievements of the
constitutional judiciary in this regard is clearly noticeable;
especially, its approaches to addressing the problem of
‘unconstitutionality of the legislations’. Whether exercised
through the constitutional oversight over the legislation that
are ‘unconstitutional’ or the oversight that is performed over
the ‘omission’ or ‘deviation’ of the legislative powers. In
the final analysis, the constitution is the source of the rights
and freedoms that all authorities must respect, and for which
the principle of the supremacy of the constitution guarantees
formal and objective immunity from violation.
key words: Oversight of the constitutionality of laws,
Oversight of legislative omission, Oversight of legislative
deviation, Rights and freedoms.
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ادلقذمـة
ٜعد متتع اإلْطإ عكٛق٘ ٚسسٜات٘ بػهٌ ناٌَ ايػا ١ٜاملجً ٢اييت تطع ٢ايدٍٚ
إىل ؼكٝكٗا يف ايعصس اؿدٜحٜ ٫ٚ ،هف ٞفسد ايٓص عً ٢اؿكٛم ٚاؿسٜات يف املٛاثٝل
ايدٚي ١ٝا ٚيف دضاتري ايد ٍٚيتُتع ا٫فساد بٗا ،٭ٕ ٖر ٙايٓصٛص تبك ٢فسد سرب عًٚ ٢زم
اذا مل تطبل عً ٢ازض ايٛاقع ،إذ ٜ ٫تُتع ا٫فساد يف ٖر ٙايد ٍٚا ٫باؿد ا٫دْ َٔ ٢سكٛقِٗ
ٚسسٜاتِٗ ،بٌ اؽرت ٖر ٙايد َٔ ٍٚايٓص يف دضاتريٖا عًٖ ٢ر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات ضتازاً
يْ٬تٗانات اييت متازضٗا عًٖ ٢ر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات ،إذ َازضت بعض ٖر ٙايد ٍٚابػع
اْٛاع اْ٫تٗانات ؿكٛم اإلْطإ ٚسسٜات٘ ،يريو ٫بد َٔ ٚدٛد دٗ ١تساقب تصسفات
ايطًطات ايعاَ ١يف ايدٚيٚ ١تعٌُ عً ٢ؼكٝل ايتٛاشٕ بني سكٛم اإلْطإ ٚسسٜاتٖ٘ٚ ،رٙ
اؾٗ ٖٞ ١ايكضا ٤ايدضتٛز ٟاير ٟميهٓ٘ ايكٝاّ بٗر ٙاملُٗ ١اـطري ،٠ملا ٜتُتع ب٘ َٔ
اضتك ٍ٬عٔ اؾٗات ايكضا ١ٝ٥ا٫خسٚ ٣عٔ ضًطات ايدٚي ١ناف ،١إذ ٜك ّٛايكضا ٤ايدضتٛزٟ
بٗر ٙاملُٗ ١باختصاص٘ بايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚاْ٫ظُٚ ١ايًٛا٥ح ٚاختصاص٘
بتفطري ايدضتٛز ٚايكٛاْني ٚاختصاص٘ بايفصٌ يف املٓاشعاتٜٚ ،ك ّٛايكضا ٤ايدضتٛزٟ
بريو بتػه ً٘ٝيًُشانِ ايعًٝا يف ايد ٍٚاييت اختًفت ايد ٍٚيف تطُٝتٗا فُٓٗا َٔ اطًكت
عًٗٝا احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا َٗٓٚا َٔ اطًكت عًٗٝا احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا ٚغريٖا َٔ
ايتطُٝات ا٫خسٚ ،٣تهٖ ٕٛر ٙاحملانِ عً ٢اخت٬ف تطُٝاتٗا اعً ١٦ٖٝ ٢قضا ١ٝ٥يف
ايدٚي ١اييت تتػهٌ فٗٝا ٚتتُتع باضتكَ ٍ٬ايٚ ٞإداز ٟمما ميهٓٗا َٔ اداٖ ٤ر ٙاملُٗ١
اـطري ٠اييت أْٝطت بٗا.

أُٖ ١ٝايبشح-:
تتُجٌ أُٖ ١ٝايبشح يف إبساش ايدٚز ايسقاب ٞيًكضا ٤ايدضتٛزٚ ٟأثس ٙيف محا١ٜ
اؿكٛم ٚاؿسٜات يف َٛادٗ ١ايطًط ١ايتػسٜعٚ ١ٝإبساش اٯيٝات ٚايٛضا ٌ٥املدتًف ١اييت
ٜطًهٗا ايكضا ٤ايدضتٛز ٟملُازض ١اختصاص٘.
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إغهاي ١ٝايبشح-:
تتُجٌ إغهاي ١ٝايبشح يف ايطع ٞيإلداب ١عً ٢ايط٪اٍ ا٫ت-:ٞ
ٌٖ اضتطاع ايكضا ٤ايدضتٛز ٟإٔ وكل محا ١ٜغاًَ ١يًشكٛم ٚاؿسٜات يف
َٛادٗ ١ايطًط ١ايتػسٜع ،١ٝباختصاص٘ ايسقاب ٞعً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚعً٢
ا٫مساف ٚاإلغفاٍ ايتػسٜعٞ؟

فسر ١ٝايبشح:
تتُجٌ فسر ١ٝايبشح يف إٔ ممازض ١ايكضا ٤ايدضتٛز٫ ٟختصاص٘ ايسقابٞ
بأْٛاع٘ املدتًف ١مبٛادٗ ١ايطًط ١ايتػسٜع َٔ ١ٝغأْ٘ إٔ ٜضف ٞمحا ١ٜسكٝكٚ ١ٝفعاي ١عً٢
اؿكٛم ٚاؿسٜات.

َٓٗذ ١ٝايبشح:
ملعاؾَٛ ١رٛع عجٓا اعتُدْا املٓٗر ايتشً ًٞٝيًٓصٛص ٚايكسازات ايكضا١ٝ٥
ذات ايصًٚ ،١تطسقٓا يًٓظِ ايكضا ١ٝ٥يًد ٍٚاملدتًف ١اييت تٓاٚهلا ايبشحٚ ،عطب َا
تكتض ٘ٝايضسٚزٚ ٠ضٝاقات ايبشح.

ٖٝهً ١ٝايبشح:
متت ٖٝهً ١ايبشح بتكط ُ٘ٝعًَ ٢بشجني تٓاٚيت املٛرٛع ،فتِ ؽصٝص
املبشح ا٭ ٍٚيتٓا ٍٚا٫ختصاص ايسقاب ٞيًكضا ٤ايدضتٛز ٟعً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني
ٚايًٛا٥ح ٚدٚز ٙيف محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات .نُا مت ؽصٝص املبشح ايجاْ ٞملعاؾ١
ا٫ختصاص ايسقاب ٞيًكضا ٤ايدضتٛز ٟعً ٢نٌ َٔ ا٫غفاٍ ايتػسٜعٚ ٞا٫مساف ايتػسٜعٞ
ٚدٚز ٙيف محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات .نُا تضُٔ ايبشح اضتٓتادات ٚتٛصٝات تهًًت بٗا
خامت ١ايبشح.

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )97السنة ()22

939

ادلبحث االول

االختظاص انرقابً نهقضاء انذستوري عهى دستورٌة انقواوني

وانهوائح ودوري يف محاٌة احلقوق واحلرٌات
إ ايكصد َٔ ايسقابَُٗ ١ا اختًفت اْٛعٗا ٚطسا٥كٗا ٖ ٛايتأند َٔ خضٛع ايكٛاْني
()1
ايعاد ١ٜ٭سهاّ ايدضتٛز.
ناْت َُٗ ١محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات ا٫ضاض ١ٝدافعاً زٝ٥طاً يف عدٜد َٔ ايدٍٚ
نأملاْٝا ٚإضباْٝا ٚايربتػاٍ ٚاٜطايٝا بأْػا ٤قضا ٤دضتٛزَ ٟتدصص ،إذ اصبح ٚدٛد
ٖرا ايكضاَ ٤طأي ١رسٚز ١ٜيتطٗري ايٓظاّ ايكاْ َٔ ْٞٛايتػسٜعات ا ٚايكسازات اييت تػهٌ
اْتٗاناً ا ٚعدٚاْآ عً ٢سكٛم اْ٫طإ ٚاؿسٜات ا٫ضاضٚ ١ٝتٗدف ٖر ٙايسقاب ١اىل محاٖ ١ٜرٙ
اؿكٛم ٚاؿسٜات يف َٛادٗ ١ايطًطات مجٝعاً فٗر ٙاؿُا ٖٞ ١ٜاهلدف ايسٝ٥ظ يف ايسقاب١
ايكضا ١ٝ٥عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني يف منٛذدٗٝا اَ٫سٜهٚ ٞاٚ٫زب ,ٞفُٓر إٔ متت ايعداي١
ايدضتٛز ١ٜيف داْبٗا املٛرٛعْ ٞصع ايكضا ٤ايدضتٛز ٟاىل إقصا ٤املٗاّ ا٫خس,٣
نايدضتٛز ١ٜايػهً ١ٝا ٚاملٓاشعات اْ٫تداب ١ٝاىل املصف ايجاْ ,ٞعً ٢اْ٘ اذا مت اضتكسا٤
اضايٝب ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜفإٕ ٖرا اهلدف ايدضتٛزٜ ٟتذً ٢بٛرٛح يف ايٓظِ اييت أخرت
بأضًٛب ايدع ٣ٛايدضتٛز ١ٜاييت ٜتِ زفعٗا بٛضاط ١ا٭فساد إذ ٜٓصب ايطعٔ عً ٢ايكإْٛ
بصٛزَ ٠باغسٚ ٠فسد ٠٭ٕ ايكاْٜ ٫ ٕٛعد ض ٣ٛأدا ٠ؿُا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ١
ٚاـاص.)2(١
ٚتأٜٝداً ملا تكدّ فإٔ تكسٜس ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٜعد رُاْ ًا
يًشكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ ,١مبا ٜهفً٘ َٔ ايتصاّ املػسع ايعاد ٟباملباد ٨ايدضتٛز ١ٜيف فاٍ
()3

اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ.١

( )7د.دمحم عبجهللا الذهابكة ،رقابة االمتشاع عمى دستهرية القهانين ،دار الثقافة لمشذخ والتهزيع،
 ،2272ص.722

( )2يشظخ :د.عرام سعيج عبج احسج ،الخقابة عمى دستهرية القهانين ،السؤسدة الحجيثة
لمكتاب في لبشان ،2273 ،ص.279-278
( )3د.عساد ممهخية ،الحخيات العامة ،دار الجامعة الججيج ،2272،ص.722
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تعين زقاب ١ايدضتٛز ١ٜايتأند َٔ خً ٛأْ ٟص تػسٜع ٞصادز عٔ ايطًط١
ايتػسٜع ١ٝأ ٚايتٓفٝر َٔ ١ٜعٝب ىايف ْصٛص ايدضتٛز ،أ ٟاْ٘ هب إ تصدز ايكٛاْني
ٚايًٛا٥ح ناف ١يف يٌ ايػسع ١ٝايدضتٛز ١ٜاييت تتُجٌ يف عدّ اـسٚز عًْ ٢صٛص ايدضتٛز
()1
ٚأسهاَ٘ ،بٛصف٘ ايكاْ ٕٛا٭ٚ ٍٚا٫عًٚ ٢ا٫ضاع يف ايدٚي.١
٪ٜٚند ايبعض إ ا٫ختصاص ايسقاب ٞيًٗ ١٦ٝاملدتص ١بايسقاب ١عً ٢دضتٛز١ٜ
ايكٛاْني ٜٓبػ ٞإ ميتد يٝظ اىل َٛادٗ ١ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝا٫صً( ١ٝأ ٟايربملإ) فشطب
بٌ مبٛادٗ ١ايطًطات ا٫خس ٣عًٚ ٢د٘ ايدق ١ايطًط ١ايتٓفٝر ١ٜف ٬ميهٔ إ تتشكل دٚي١
ايدضتٛز َا مل تًصّ ايطًطات ايعاَ ١ناف ١باسرتاّ ايدضتٛز إذ ٜٓبػ ٞإ نضع أعُاٍ
()2
ايطًطتني ايتػسٜعٚ ١ٝايتٓفٝر ١ٜيًسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني.
تٗدف ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اىل إ ؽضع ايطًطات ايعاَ ١ناف ١اىل
ايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜاييت َٔ رُٓٗا ايٓصٛص املتعًك ١باؿكٛم ٚاؿسٜات ست ٢تضُٔ
عدّ ػاٚش ٖر ٙايطًطات عً ٢اؿكٛم ٚاؿسٜات ٚاْتٗانٗا بأ ١ٜطسٜك ١ناْت ٫ٚ .تجاز
ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني إ ٫يف ايد ٍٚذات ايدضاتري اؾاَد ،٠أَا يف ايد ٍٚذات
ايدضاتري املسَْ ١ج ٬اْهًرتا فإْ٘  ٫فاٍ إلثازَ ٠ػهً ١ايسقاب ،١٭ٕ ايطًط ١ايتػسٜع١ٝ
ميهٓٗا إ تضع قاْْٛاً ىايف ايدضتٛز إذ متًو يف ايٛقت ْفط٘ إٔ تضع قٛاعد
دضتٛز.١ٜ

()3

( )7أ .حسيج ابخاهيم الحساوي ،الخقابة عمى دستهرية القهانين في دولة االمارات العخبية
الستحجة ،السخكد القهمي لإلصجارات القانهنية ،2277 ،ص.765

( )2د.عرام سعيج عبج ،مخجع سابق،ص.235

( )3سحخ دمحم نجيب ،التشظيم الجستهري لزسانات حقهق االندان وحخياتو ،أطخوحة دكتهراه،
غيخ مشذهرة ،2223 ،ص.747
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ٚتعد ايسقاب ١ايكضا ١ٝ٥عً ٢اعُاٍ ا٫داز ٠غه َٔ ً٬اغهاٍ اؿُا ١ٜيًشكٛم ٚاؿسٜات
ٚرُاْاتٗاٚ ،تعد ٖر ٙايسقاب ١ايٛض ١ًٝملٛادٗ ١تصسفات ا٫داز ٠اييت َٔ غأْٗا إ متظ
()1
سكاً ٜٓط ٟٛعً ٢كايف ١يًكاْ ٕٛا ٚاضا٤ت٘ يف اضتعُاٍ ايطًط.١
 َٔٚاؾدٜس بايرنس إٔ ٖٓاى َٔ هد اْ٘ َٔ اـطأ ايتُٝٝص داخٌ ايسقاب ١عً٢
دضتٛز ١ٜايكٛاْني بني ْٛعني َٔ ايسقاب :١اسدُٖا ضٝاضٚ ١ٝا٫خس ٣قضا ،١ٝ٥إذ إ ايسقاب١
()2

عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٖ ٞزقاب ١داُ٥ا قضاٚ ١ٝ٥ضٝاض ١ٝيف إ ٚاسد.

فأضاع عًُ ١ٝايسقاب ١قساز قضاٚ ٞ٥هب إ ٜرتدِ يف تػه ٌٝدٗاش ايسقابٚ ١اؿاي١
ايكاْ ١ْٝٛيٮعضا ٤غري إ ْتٝذٖ ١ر ٙايسقابٚ ٖٞ ١سدٖا ضٝاض ،١ٝف ٬ميهٔ إ تهٕٛ
ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني زقاب ١دضتٛز ١ٜخايصٚ ١إمنا ٖ ٞقاْٚ ١ْٝٛضٝاض ١ٝيف ايٛقت
ْفط٘ يطبب بطٝط ٖ ٛإ َاد ٠ايسقابْ ١فطٗا ضٝاض ١ٝبطبٝعتٗا ٭ْٗا تٓصب عً ٢عٌُ
ايطٝاض ١ايتٓظ ١ُٝٝيػ ٕٚ٪ايدٚي ١ايعاَٚ ،١يرا ق ٌٝعل إ نٌ قساز قضاٚ ٞ٥نٌ تفطري
يًٓصٛص ايتػسٜع ١ٝيٝعط ٞايفسص ١يًتدخٌ يف سٝا ٠ايطٝاض ١ٝايكٚ ١َٝٛإ ايسقاب ١ضٛا٤
متت بطسٜك ١ضٝاض ١ٝأ ٚقضا ١ٝ٥عطب تػه ٌٝاهل ١٦ٝاييت تك ّٛبٗاَُٗٚ ،ا نإ تػهٌٝ
دٗاش ايسقاب ١فإْ٘ ٜدع ٞاىل فشص غسع ١ٝقاعد ٠قاْ ١ْٝٛيف ع٬قتٗا بكاعد ٠امسٚ ٢مما
ٜعين ايكٝاّ بعًُ ١ٝقضا ١ٝ٥أضاضاًٚ ،يرا ف ٬هب عٓد اؿدٜح عً ٢ايسقاب ١عً ٢ايدضتٛز١ٜ
إ ْػفٌ طبٝع ١ايسقاب ١ايطٝاض ١ٝست ٢ي ٛناْت تتِ ظٗاش قضاٚ ٞ٥إ تػه ٌٝاحملانِ
()3
ايعًٝا يف ايبًدإ املدتًف ١إ ٖ ٛا ٫تػه ٌٝتػًب عً ٘ٝا٫عتبازات ايطٝاض.١ٝ
ٚتػهٌ ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني اسد ٣ا٫يٝات ايكاْ ١ْٝٛاهلاَ ١ؿُا ١ٜاؿكٛم
ٚاؿسٜات ،إذ ادسٜت تعد٬ٜت عً ٢ايتػسٜعات املتعًك ١باؿكٛم ٚاؿسٜات ايٛازد ٠يف
ايعٗد ٜٔايدٚيٝني ايصادز ٜٔضٓ ،1966 ١يتتَ ّ٤٬ع املٛاثٝل ايدٚيٚ ،١ٝإٕ نإ ٖرا ايتكٝٝد
( )7د .رياض عديد ىادي ،حقهق االندان ،شخكة العاتك لرشاعة الكتب ،القاىخة،
،2229ص.773

( ) 2يشظخ :د.دمحم ماىخ ابه العيشين ،االنحخاف التذخيعي والخقابة عمى دستهريتو ،السخكد
القهمي لإلصجارات القانهنية القاىخة ،2273،ص.537
( )3السرجر نفدو ،ص.532
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ٚتًو ايتعد٬ٜت مل تهٔ ناف ١ٝيهفاي ١ممازض ١اؿكٛم اؿسٜات املٓصٛص عًٗٝا
دضتٛزٜاً.

()1

ٖٓٚاى َٔ ذٖب بايك ٍٛاىل إ اـصٚ ١َٛإ ناْت تعد َٔ ايعٓاصس ايضسٚز١ٜ
يًكضا ٤يتشدٜد طبٝعت٘ ا ٫إْٗا  ٫تهف ٞيٛسدٖا يًد٫ي ١عًَ ٢عٓ ٢ايكضا ،٤اذ ٫بد َٔ
اراف ١عٓاصس اخسَ ٣عٗا َجٌ صدٚز ايعٌُ َٔ اؾٗ ١ايكضا ١ٝ٥املدتص ١بريو ،تتبع يف
ذيو ايكٛاعد ٚا٫دسا٤ات ا٫صٛي ١ٝيف ضٝام سطُٗا يًُٓاشع ١املعسٚر ١عًٗٝا ،٭ٕ ايٓظس يف
()2
ايكضا ١ٜاعِ َٔ إ تهٖ ٕٛر ٙايكضاٜا غص ١َٛأ ٚفسد ٠عٓٗا.
ٚمتازع ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح يف اْ٫ظُ ١املكازْ ١عًٚ ٢فل ث٬ث١
مناذز ٖ :ٞايُٓٛذز اَ٫سٜهٚ ٞايُٓٛذز اٚ٫زبٚ ٞايُٓٛذز املدتًط ٜٚك ّٛايُٓٛذز
اَ٫سٜه ٞعً ٢زقاب ١اَ٫تٓاع يف سني ٜك ّٛايُٓٛذز اٚ٫زب ٞعً ٢زقاب ١اإليػاٜٚ ،٤كّٛ
ايُٓٛذز املدتًط عً ٢فكف بني ايُٓٛذدني اَ٫سٜهٚ ٞاٚ٫زبٚ .ٞضٓتٓاٖ ٍٚر ٙايُٓاذز يف
ث٬ثَ ١طايب ٚعًٚ ٢فل َا ٜأت-: ٞ
ادلطهب األول

انىمورج األمرٌكً نهرقابة
تتُٝص ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني بهْٗٛا َ ٫سنص ١ٜمتازضٗا احملانِ نًٗا,
ٚبهْٗٛا ًَُٛض : ١٭ٕ ايكارٜ ٞفصٌ فٗٝا عٔ طسٜل ايدفع مبٓاضب ١تطبٝل قاْ ٕٛضازٟ
املفعَ .ٍٛع ا٫غاز ٠اىل إ ايُٓٛذز اَ٫سٜه ٞمل ٜٓص عً ٘ٝدضتٛز ايٜ٫ٛات املتشد٠
()3

اَ٫سٜهٚ ,١ٝمل ٜتكسز دفعٚ ١اسدٚ ٠امنا داْ ٤تٝذ ١ادتٗاد ايكضاٚ ٤تأٜٝد ايفك٘ ي٘.

( )7يشظخ :د.عرام عمي الجبذ ،الحقهق والحخيات العامة وضسانات حسايتيا ،دار الثقافة
لمشذخ ،2277،ص.772-727

( )2يشظخ :القاضي فاخخ بايد مخسهري ،استقالل القزاء ،دار الكتب القانهنية
مرخ،2272،ص.26

( )3بهسالم رابح ،السجمذ الجستهري الجدائخي تشظيسو وطبيعتو،رسالة ماجدتيخ مشذهرة عمى
شبكة االنتخنت عمى السهقع تاريخ الديارة BU.UMC.EDU.DZ 2278/8/77
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ٜٛٚنٌ ٖرا ايُٓٛذز َٔ ايسقابٖ ١ر ٙاملُٗ ١اىل احملانِ ايكضا ١ٝ٥ايعادٜٚ ،١ٜهٕٛ
اؿهِ ايصادز بعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛذا سذْ ١ٝطبَ ١ٝكصٛز ٠عً ٢اطساف ايٓصاع ا ٟإ
ايكاْٜ ٕٛبك ٢اخراً يف ايدعا ٣ٚا٫خس ٣اييت  ٫تٓطشب ايٗٝا سذ ١ٝاؿهِٖٓٚ ،اى َٔ ٜس ٣إ
ايٜ٫ٛات املتشد ٠اَ٫سٜه ١ٝتعد املصدز ا ٍٚ٫ايرْ ٟػأ ٠ف ٘ٝايسقاب ١ايكضا ١ٝ٥عً٢

ايدضتٛزٜٚ 0)1(١ٜتبع ايُٓٛذز اَ٫سٜه ٞث٬خ اضايٝب عٓد َساقب ١دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٖٚرٙ
()2
ا٭ْٛاع تعسف بأضًٛب ايسقاب ١عٔ طسٜل اَ٫تٓاع :ٖٞٚ
( )1أضًٛب ايسقاب ١عٔ طسٜل ايدفع:
ٜٚتِ ذيو بٓا ٤عً ٢طًب اـص ّٛيف دعَ ٣ٛسفٛع ١أَاّ احملهُٜ ٫ٚ ,١رتتب عً٢
اؿهِ بعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛإيػا ٙ٤بايٓطب ١يًهافٚ ,١امنا ٜكتصس أثس اؿهِ عً ٢اضتبعاد
تطبٝك٘ يف ايدع ٣ٛاملٓظٛز ٠أَاَ٘ عٓدَا تصسح إ ايكاْ ٕٛكايف يًدضتٛز ,سٝح هب
إ ٜه ٕٛايكاْٜ ٕٛطبل عً ٢غدص يف دع ٣ٛقضا ,١ٝ٥فٝبادز ٖرا ايػدص اىل ايطعٔ بعدّ
دضتٛزٖ ١ٜرا ايكاْ.ٕٛ
ٚإ ايدفع بعدّ ايدضتٛز ١ٜتربز أُٖٝت٘ َٔ ايٓاسٝتني ايٓٛعٚ ١ٝايهُ ١ٝيف يٌ
ايكضاٜا ٚاملٓاشعات ايكا ١ُ٥بني ٜ٫ٚتني ا ٚانجس أَاّ احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا  َٔٚاَ٫جً١
اؿدٜج ١عً ٢ذيو قضَٜٓٛ ١ٜ٫ٚ ١ٝر رد اٚنَٖٛ٬ا يعاّ ()1992
(ٚ )Wyomingv.oklahomaتتًدص بإٔ اسد قٛاْني  ١ٜ٫ٚاٚنَٖٛ٬ا َٓر صدٚزٙ
عاّ ( ,)1986أيصّ املسافل ايهٗسبا ١ٝ٥يً ١ٜ٫ٛبػسا %10 ٤عً ٢ا٫قٌ َٔ ايفشِ ايرٟ
تطتددَ٘ َٔ َٓادِ ايٚ ١ٜ٫ٛاير ٟاد ٣اىل انفاض يف نُ ١ٝايفشِ اير ٟتػرت١ٜ٫ٚ ٜ٘
اٚنَٖٛ٬ا َٔ َٜٓٛ ١ٜ٫ٚر سٝح اد ٣ذيو خفض اٜسادات َٜٓٛر َٔ ايضسا٥ب عً ٢أعُاٍ
اضتدساز ايفشِ َٔ املٓادِٚ ,يريو قاَت َٜٓٛ ١ٜ٫ٚر بسفع دع ٣ٛاصً ١ٝرد ١ٜ٫ٚ
اٚنَٖٛ٬ا سٝح قاَت ٖر ٙاي ١ٜ٫ٛبايدفع بعدّ دضتٛزٖ ١ٜرا ايكاْْ٫ ٕٛتٗان٘ يفكس ٠ايتذاز٠

( )7يشظخ :السحامي كسال مال عمه ،دراسات دستهرية عخاقية حهل مهضهعات اساسية
لمجستهر العخاقي الججيج،2225،ص.272
( )2د .عرام سعيج عبج ،مخجع سابق ،ص757
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يف ايدضتٛز ا٭َسٜهٚ ,ٞيريو قسزت احملهُ ١ايعًٝا ,بعد اعداد تكسٜس َٔ قبٌ املٛيف اٚ
()1

ايكار ٞاـاص ,بعدّ دضتٛزٖ ١ٜرا ايكاْ.ٕٛ

( )٢أضًٛب ايسقاب ١عٔ طسٜل ا٭َس ايكضا:ٞ٥
 ٖٛٚطًب إٜكاف تٓفٝر ايكاْ َٔ ٕٛايفسد قبٌ تطبٝك٘ أ ٚتٓفٝر ،ٙعً ٢اضاع أْ٘
غري دضتٛز ،ٟفإذا اتضح يًُشهُ ١أْ٘ غري دضتٛز ٟتصدز اَساً قضاٝ٥اً يًُٛيف
باَ٫تٓاع عٔ تٓفٝر َٛرٛع ايطعٔ ٜٚتعني عً ٘ٝتٓفٝر اؿهِٚ ،ته ٕٛاحملهُ ١ا٫ؼاد١ٜ
ٖ ٞاملدتص ١بتٓفٝر ايطعٔٚ ،هٛش ايطعٔ با٭سهاّ ايصادز ٠عٓٗا ،أَاّ احملهُ ١ا٫ؼاد١ٜ
()2

ايعًٝا.

ٚتعد ٖر ٙإسد ٣صٛز زقاب ١اَ٫تٓاع عطب ٖر ٙايصٛز ٠ول ٭ ٟغدص إٔ
ًٜذأ إىل احملهُٜٚ ١طًب َٓٗا إٔ تٛقف تٓفٝر قاَْ ٕٛا عً ٢اضاع إْ٘ غري دضتٛز،ٟ
ًٜٚشظ إٔ َُٗ ١إصداز ا٭َس ايكضا ٞ٥يف ايٜ٫ٛات املتشد َٔ ٖٛ ٠اختصاص قهُ١
اؼاد ١ٜتته َٔ ٕٛث٬ث ١قضاٚ ،٠هٛش ايطعٔ يف قسازات ٖر ٙاحملهُ ١أَاّ احملهُ١
()3

ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا.

متٓح ٖر ٙايصٛز َٔ ٠ايسقاب ١محا ١ٜؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ بايطُاح يٮفساد
بايطعٔ بعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛإذ ٜه ٕٛيريو أثس إهاب ٞنبري عً ٢متتع ا٭فساد عكٛقِٗ
ٚسسٜاتِٗ.
 -3اضًٛب ايسقاب ١عٔ طسٜل اؿهِ ايتكسٜس(ٟا٫ع ٕ٬ايكضا: )ٞ٥
ًٜذأ ايفسد يطًب إصداز سهِ ٜكسز َا إذا نإ ايكاْ ٕٛاملساد تطبٝك٘ عً٘ٝ
دضتٛز ٟأّ غري دضتٛزٜٚ ٟرتتب عً ٢ذيو تٛقف املٛيف املدتص بتطبٝل ايكاْ ٕٛعٔ

( )7يشظخ :السخجع نفدو ،ص.432-429

( )2بهسالم رابح ،السجمذ الجستهري الجدائخي تشظيسو وطبيعتو ،مخجع الكتخوني سابق.
( ) 3بحث حهل الخقابة عمى دستهرية القهانين مشذهر عمى شبكة االنتخنت عمى السهقع:
 address.comتاريخ الديارة .2278/ 8/22
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ايتطبٝل إىل إ تصدز احملهُ ١سهُٗا بػإٔ دضتٛز ١ٜايكاْٚ ،ٕٛقد بدأ ايعٌُ بٗرا ا٫ضًٛب
()1

ابتدا َٔ ٤عاّ .٩١٩١

ٚتصدز احملهُ ١سهُاً تكسٜسٜاً عٔ طسٜل اع ٕ٬قضا ٞ٥تبني زأٜٗا يف ايكاْ،ٕٛ
ٚبعد صدٚز ٖرا ا٫عٜ ٕ٬طتطٝع إ ٜعسف املدعٜ َٔٚ ٞسٜد تطبٝل ايكاْ ٕٛاىل أَ ٟد٣
ٜطتطٝع تطبٝك٘ ،أَ ٟعسف ١ادصا ٤ايكاْ ٕٛاملٛافك ١يًدضتٛز ٚادصا ٘٥املدايف ١يًدضتٛز،
فاإلع ٕ٬ايكضا ،ٞ٥اذٕ ٖ ٛطسٜك ١تٛرٝش ١ٝملضُ ٕٛقاَْ ٕٛعني َٔ سٝح دضتٛزٜت٘،
تتِ عٔ طسٜل اقاَ ١دع ٣ٛاَاّ ايكضاٖٚ ٤ر ٙايطسٜك َٔ ١طسم ايسقاب ١عً ٢دضتٛز١ٜ
()2

ايكٛاْني تعترب اسدخ طسم ايسقاب ١يف ايٜ٫ٛات املتشد ٠اَ٫سٜه.١ٝ

عً ٢ايسغِ َٔ تطً ِٝاحملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا مبسادع ١ا٫سهاّ ايتكسٜس ١ٜا ٫اْٗا
تسددت نجريا يف قب ٍٛإصداز ٖر ٙا٭سهاّ يف عدٜد َٔ قسازاتٗا َٚجاهلا قض ١ٝغٛاْدز رد
ٖٚ ١٦ٝاد ٟتٓٝظ عاّ ٚ ٩١٩١قض ١ٝاؼاد عُاٍ ا٫باَا يعاّ  ٩١٩٩إذ قسزت احملهُ١
ايعًٝا يف نًتا ايكضٝتني بإ تٛافس اـصٜ ١َٛػرتط إلصداز ا٫سهاّ ايتكسٜس ١ٜبايدقْ ١فطٗا
اييت ٜػرتط بٗا إلصداز ضا٥س ا٫سهاّ ايكضا ١ٝ٥ف ٬ميهٔ إ متتد ايٛيٝف ١ايكضا ١ٝ٥يًبت
يف املطا ٌ٥ايٓظس ١ٜاجملسدٚ ٠عً ٢ايسغِ َٔ ذيو فكد اْتكد داْب َٔ ايفك٘ ايدضتٛزٟ
ا٭َسٜهٖ ٞرا ايػسط بايك ٍٛاْ٘ يٝظ يف َٛرع٘ ٭ْ٘ ٪ٜد ٟاىل تأخري ايفصٌ يف دضتٛز١ٜ
()3

ايكٛاْني.

هلرا ايُٓٛذز َٔ ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح دٚز َِٗ ٚفعاٍ يف محا١ٜ
سكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ إذ ميٓح ٖرا ايُٓٛذز َٔ ايسقاب ١اؿل يٮفساد يف ايدفع بعدّ
دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛاملدايف يًدضتٛز مما ٪ٜد ٟاىل قٝاّ احملهُ ١مبسادع ١ايكاْٚ ٕٛايتأند َٔ
دضتٛزٜت٘ ٚعدّ اْتٗان٘ ؿكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ مما ٜٛفس محا ١ٜؿكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ
( )7د.حسيج حشهن ،مبادئ القانهن الجستهري وتطهر الشظام الدياسي في العخاق ،مكتبة
الدشيهري ،بغجاد ،ص.773-772

( )2د.أحدان حسيج السفخجي د.كطخان زغيخ نعسة د.رعج ناجي الججة ،الشظخية العامة في
القانهن الجستهري والشظام الجستهري في العخاق ،الطبعة الثانية ،2227،ص.788

( )3يشظخ :د .عرام سعيج عبج ،مخجع سابق،ص.439
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ٚاضتبعاد ايكٛاْني اييت تتضُٔ ٖر ٙاْ٫تٗانات باَ٫تٓاع عٔ تطبٝكٗا  ٖٞٚتٛفس محا١ٜ
سكٝك ١ؿكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ ٭ْٗا تطُح بايدفع بعدّ دضتٛز ١ٜايكٛاْني بعد تطبٝكٗا ،إذ
تٓتر ايكٛاْني أثازٖا بعد تطبٝكٗا مما قد ٜظٗس إ ٖر ٙايكٛاْني كايف ١يًدضتٛز سٝح
ميهٔ ايدفع بعدّ دضتٛزٜتٗا ،ا ٫إٔ محاٜتٗا ته ٕٛغري غاًَْٚ ١طب ٕ٫ ١ٝسذ ١ٝاؿهِ
ايصادز بعدّ ايدضتٛز ٖٞ ١ٜسذْ ١ٝطبَ ١ٝكتصس ٠عً ٢اطساف ايٓصاع ا ٟميهٔ تطبٝل
ايكاْ ٕٛيف دعا ٣ٚاخس ٣٭ٕ احملهُ ٫ ١تًػ ٞايكاْٚ ٕٛامنا متتٓع عٔ تطبٝل ايكاْ ٕٛيف
ايدع ٣ٛاملٓظٛز ٠اَاَٗا فشطب.
ٚقد رسب ايفك٘ ايدضتٛز ٟأَجً ١عدٜد ٠يتٛرٝح زقاب ١ايُٓٛذز اَ٫سٜه ٞعً٢
دضتٛز ١ٜايكٛاْني  َٔٚابسشٖا َا قدَ٘ ايفك ٘ٝدٛزز بٛزد )G.BURDEAU( ٚنإٔ
ٜٓص دضتٛز دٚيَ ١ع ١ٓٝعً ٢سس ١ٜايتذازٚ ٠ايصٓاعٚ ١إ تطٔ ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝعً٢
ايسغِ َٔ ٚدٛد ٖرا ايٓص قاْْٛا ٜكض ٞباستهاز صٓاع َٔ ١ايصٓاعات فً ٛفسرٓا بإٔ
تادس خايف ٖرا ايكاْ ٕٛيعًُ٘ بعدّ دضتٛز ١ٜفأْػأ َصٓعاً يصٓاعٖ ١ر ٙاملاد ٠احملتهس٠
فإْ٘ سني ٜكار ٢عًٖ ٢ر ٙاملدايف ١فاْ٘ ضٝدفع بعدّ دضتٛزٖ ١ٜرا ايكاْٜٚ ٕٛطًب عدّ
()1

تطبٝل ٖرا ايكاْ ٕٛعً.٘ٝ

ادلطهب انثاوً

انىمورج االوربً نهرقابة
ٜٚكٖ ّٛرا ايُٓٛذز عً ٢إيػا ٤ايكاْ ٕٛاملدايف يًدضتٛزٜٚ ،ه ٕٛاؿهِ ايصادز بعدّ
دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛي٘ سذَ ١ٝطًك ١يف َٛادٗ ١ايهافٜٚ ،١تُٝص مبسنص ١ٜايسقاب ١ايدضتٛز: ١ٜ
٭ْٗا متازع َٔ قهُٚ ١اسدَٓ ٠صٛص عًٗٝا يف ايدضتٛزٚ ،قد تطٓد َُٗ ١ايسقاب ١عً٢
دضتٛز ١ٜايكٛاْني يًُشهُ ١ايعًٝا يف ايب٬د ...أ ٚاىل قهَُ ١تدصصٜ ١ساع ٞيف تػهًٗٝا
بعض ايعٛاٌَ يًُُٗ ١اـاص ١اييت تطٓد ايٗٝاٚ ،ايُٓطا ٖ ٞا٭ٚىل بتأثسٖا بأفهاز ٖاْظ
نًٝطٔ ( )Hans Kelsenيف ممازض ١زقابَ ١سنصَ )controle concetre( ٙع
اْػا ٤قهُ ١دضتٛز ١ٜعًٝا مبٛدب دضتٛز ٚ ٩١٩١اقتدت بٗا اٜطايٝا ٚأملاْٝا ٚفسْطا

( )7يشظخ :د .عرام سعيج عبج ،مخجع سابق ،ص.439
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َٚصس ٚايهٜٛت ٚغريٖا َٔ ايدٚ ٍٚضٓتٓا ٍٚاحملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا يف َصس نأسد صٛز
()1

ٖرا ايُٓٛذز عًٚ ٢فل َا ٜأتٞ

ٚقد تبٓ ٢املػسع املصس ٟث٬ث ١اضايٝب سددٖا قاْ ٕٛاحملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا
ميهٔ فٗٝا بطط زقابتٗا عً ٢ايكٛاْني املدايف ١يًدضتٛز ٖٚر ٙا٫ضايٝب عًٚ ٢فل َا
ٜأت-:ٞ
 -1ايدفع بعدّ ايدضتٛز َٔ ١ٜقبٌ اـص-: ّٛ
٪َٚدا ٙإٔ يًدص ّٛيف اثٓاْ ٤ظس دعٛاِٖ إ ٜدفعٛا بعدّ دضتٛز ١ٜايٓص املساد
تطبٝك٘ يف ايدعٚ ،٣ٛإٕ نإ ٖرا ايٓص قاْْٛاً أّ ٥٫ش ،١أٜ ٟػرتط اْتظاز ايدافع ست٢
ٜطبل ايٓص ايطعني عً ٢قضٝت٘ اٚ ٫ٚبايضسٚزٚ ،٠إ عً ٢احملهُ ١يف ٖر ٙاؿاي ١إ تكسز
دد ١ٜايدفعٚ ،بايٓظس يف قصد اـصِ ايدافع بعدّ ايدضتٛز ١ٜبإٔ ٜ ٫ه ٕٛفسد نطب ٚقت
بإطاي ١اَس ايتكار ،ٞا ٚإ ٜه ٕٛايػسض َٓ٘ ايهٝد يًطسف ا٫خس ٚإ ٜه ٕٛايٓص املطعٕٛ
ف٫ ٘ٝشّ ايتطبٝل يف ٖر ٙايدعٚ ،٣ٛإ يًشهِ بعدّ دضتٛزٜت٘ َصًش ١قكك ١يًطسف
ايطاعٔٚ ،هب عً ٢احملهُ ١اذا ؼككت َٔ دد ١ٜايدفع إ ؼدد َٝعاداً يًدص ّٛيسفع
دعٛاِٖ اَاّ احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا عً ٢اٜ ٫تذاٚش ث٬ث ١أغٗسٚ ،قد ايصَت احملهُ١
ايدضتٛز ١ٜايعًٝا قهُ ١املٛرٛع يف عدّ ايٓظس يف ايكض ١ٝاىل سني صدٚز سهِ َٔ
()2
احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا يف ايٓص ايكاْ ْٞٛاملطع ٕٛيف دضتٛزٜت٘.
تعد ايكاعد ٠ايعاَ ١يف ممازض ١ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح َٔ احملهُ١
ايدضتٛز ١ٜايعًٝا زقاب٫ ١سك ١يصدٚز ايكاْٚ ٕٛاي٥٬شٚ ،١يكد اػ٘ املػسع ايدضتٛز ٟمٛ
تبين غهٌ َٔ اغهاٍ ايسقاب ١ايطابك ١عٓدَا مت تعد ٌٜاملاد َٔ )٦١( ٠دضتٛز  ٩١٦٩يف
عاّ  ٩٠٠١إذ قصسٖا عً ٢قاْ ٕٛاْتداب زٝ٥ظ اؾُٗٛزٚ ،١ٜيف دضتٛز  2012تكسز

( )7يشظخ :بهسالم رابح ،السجمذ الجستهري الجدائخي تشظيسو وطبيعتو ،مخجع الكتخوني
سابق.
( )2يشظخ :أ.حسيج ابخاهيم الحساوي ،مخجع سابق،ص.774-777
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خضٛع َػسٚع قٛاْني اْ٫تدابات ايس٥اضٚ ١ٝاحملًٚ ١ٝايربملاْ ،١ٝقبٌ اصدازٖا يسقاب١
()1

احملهُ ١ايدضتٛزٚ ١ٜذيو عً ٢ضب ٌٝا٫ضتجٓا َٔ ٤ا٫صٌ  ٖٞٚايسقاب ١اي٬سك.١

هلرا ا٫ضًٛب َٔ ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜدٚز نبري يف محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات ،إذ
ٜطُح يٮفساد ايطعٔ بعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛاملطبل عًٚ ِٗٝيف ذيو تٛفري ؿُا ١ٜسكٛم
ا٫فساد ٚسسٜاتِٗٚ ،يهٓٗا دعًت ٖرا اؿل َسٖ ٕٛمبٛافك ١احملهُ ١اييت تٓظس ايٓصاع بعد
تأندٖا َٔ دد ١ٜايطًب نُا إ ٖر ٙايطسٜك ١تضُٔ سل ايتكار ٞبطسٜك ١غري َباغس.٠
 -٢ا٫ساي َٔ ١قهُ ١املٛرٛع -:
ٚقد ْظُت ٖر ٙايٛض ١ًٝايفكس( ٠أ) َٔ املاد َٔ )٩١( ٠قاْ ٕٛاحملهُ ١ايدضتٛز١ٜ
ايعًٝا زقِ ( )٩١يعاّ ٪َٚ ،٩١٦١دٖ ٣ر ٙايٛض ١ًٝإٔ تهٖٓ ٕٛاى َٓاشعَٓ ١ظٛز ٠أَاّ
ايكضا ٤ايعاد ٟا ٚا٫داز ،ٟأ ٚست ٢اَاّ ا ١ٜدٗ َٔ ١دٗات ايكاْ ٕٛاييت هلا اختصاص
قضاٜٚ ،ٞ٥ه ٕٛيدٖ ٣ر ٙاحملهُ ١غو يف دضتٛز ١ٜايٓص ايكاْ ْٞٛاير ٟوهِ ايٓصاع،
فتتٛقف عٔ ايٓظس يف املٓاشع ،١فتش ٌٝايٓص املػهٛى يف دضتٛزٜت٘ اىل احملهُ١
ايدضتٛز ١ٜايعًٝا يًبت ف ،٘ٝا ٟتتِ اسايَ ١طأي ١ايدضتٛزٖٓ ١ٜا َٔ ،تًكا ٤احملهُْ ١فطٗا،
َٔ د ٕٚدفع َكدّ َٔ أسد اـصٖٚ ،ّٛر ٙايطسٜك ٫ ١تتكٝد مبد ٠قدد ٠نايج٬ث ١اغٗس،
 ٫ ٖٞٚتكتصس عً ٢دزد َٔ ١دزدات ايتكار َٔ ٞد ٕٚغريٖا إذ هٛش زفعٗا َٔ قارٞ
()2

أ ٍٚدزدٚ ،١قار ٞاضتٓ٦اف اْ ٚكض ،ا ٚست ٢ايكضا ٤ايعطهس ٟأ ٚقضا ٤أَ ايدٚي.١

ٚيكد اضتشدخ املػسع ٖر ٙايطسٜك ١يتشسٜو ايدع ٣ٛايدضتٛز ١ٜيعًَ ١ع١ٓٝ
ٚرشتٗا املرنس ٠اٜ٫ضاس ١ٝيكاْ ٕٛاحملهُٚ ،١تتُجٌ ٖر ٙايعً ١بتجبٝت ايتصاّ ا٫سهاّ
ايكضا ١ٝ٥بايكٛاعد ايدضتٛز ١ٜفكد اداش املػسع حملهُ ١املٛرٛع إ ؼ َٔ ٌٝذاتٗا َػهً١
عدّ دضتٛز ١ٜاْ ٟص تػسٜع ٞا٥٫ ٚش٫ ١شَ ١يًفصٌ يف ايدع ٣ٛاملٓظٛز ٠اَاَٗا ،اىل
احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا ٭ْٗا (ا ٟقهُ ١املٛرٛع) ادز َٔ ٣اـص ّٛبٛدٛد غبٗ ١عدّ
ايدضتٛزٚ ١ٜتًتصّ قهُ ١املٛرٛع بتطبٝل ايكاعد ٠ايدضتٛز ١ٜا٫عًٚ ٢تسدٝشٗا عً٢

( )7يشظخ :د .حدام مخسى ،مخجع سابق،ص. 672-677
( )2يشظخ :أ .حسيج ابخاهيم الحساوي ،مخجع سابق،ص.777-776
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ايكاعد ٠ايتػسٜع ١ٝا٫دْٚ ،٢قد ٜػفٌ اـص ّٛعٔ عٝب عدّ ايدضتٛز ٚ ،١ٜستٜ ٫ ٢فًت
()1

ايٓص ايتػسٜع َٔ ٞايسقاب ١اييت قسزتٗا ٖر ٙايطسٜك.١

ٜٛفس ٖرا ا٫ضًٛب َٔ ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜمحا ١ٜسكٝكٚ ١فاعً ١ؿكٛم ا٫فساد
ٚسسٜاتِٗ ٭ْ٘ ميٓح يًُشانِ اييت تٓظس بٓصاع َعني عً ٢دزداتٗا املدتًف ١إساي ١ايكإْٛ
املػهٛى بعدّ دضتٛزٜت٘ اىل احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜافضٌ َٔ ا٫ضايٝب ا٫خس ٣٭ٕ قهُ١
املٛرٛع ٖ ٞاييت ٜعسض عًٗٝا ْصاعات ا٫فساد فته ٖٞ ٕٛاييت ممهٔ إ تطبل ايكٛاْني
عً ٢ايٓصاعات اـاص ١با٭فساد انجس َٔ احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜاييت قد ؼهِ بعدّ دضتٛز١ٜ
قاَْ ٕٛعني مبٓاضب ١تفطري قاْ ٕٛيف قضَ ١ٝع.١ٓٝ
 -3سل ايتصد ٟيًُشهُ ١ايدضتٛز: ١ٜ
ٚقد ْص قاْ ٕٛاحملهُ ١ايعًٝا عً ٢اعطا ٤احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا اؿل يف إ

تتصدٚ ٣تتعسض يًٓظس يف دضتٛز ١ٜاْ ٟص ا٥٫ ٚش َٔ ١تًكاْ ٤فطٗا(ٚ ,)2تطبٝكاً يريو إذا
َا زأت احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا عٓد ممازضتٗا ٫ختصاصاتٗا َٔ تفطري ايٓصٛص
ايكاْ ,١ْٝٛا ٚايبت يف تٓاشع ا٫ختصاص ٚا٫سهاّ َٔ ,ايٓصٛص اييت تتعًل بايٓصاعات
()3
املعسٚر ١عًٗٝا َا ٜتعازض ٚأسهاّ ايدضتٛز ,قضت بعدّ دضتٛزٖ ١ٜر ٙايٓصٛص.
٫ٚضتعُاٍ احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜيسخصتٗا يف ايتصدٜٓ ٟبػ ٞإ تًتصّ باتباع
ا٫دسا٤ات املكسز ٠يف ؼضري ايدعا ٣ٚايدضتٛز ١ٜأ ٟبإساي ١اٚزام ايكض ١ٝاىل ٖ١٦ٝ
املفٛرني يتك ّٛبدٚزٖا يف تٗ ١٦ٝايدعٚ ٣ٛابدا ٤ايسأ ٟايكاْ ْٞٛيف املطأي ١ايدضتٛز ١ٜإذ ٫
ٜعين اضتعُاٍ سل ايتصد ٟيعدّ دضتٛز ١ٜقاَْ ٕٛعني َٔ احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜإ ٖرٙ
احملهُ ١قضت بعدّ دضتٛز ١ٜايٓص ٚإمنا ٜعد ذيو فسد زأ ٟأٚي ٞيًُشهُ ١ايدضتٛز١ٜ

( )7يشظخ :د .عرام سعيج عبج ،مخجع سابق،ص.458-457

( )2السادة ( )27من قانهن السحكسة االتحادية العميا رقم ( )32لدشة  2225الشافح ،مشذهر
في جخيجة الهقائع العخاقية العجد  3996لدشة .2225
( )3أ .حسيج ابخاهيم الحساوي ،مخجع سابق،ص.787-782
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بٛدٛد غبٗ ١عدّ ايدضتٛز ١ٜيف ايٓص ايتػسٜع ٞا ٚاي٥٬ش ٞاير ٟي٘ صً٪َ ١ثس ٠يف ايٓصاع
املعسٚض أَاَٗا.

()1

ٜٚه ٕٛيًشهِ ايصادز َٔ احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜأثساً زدعٝاً ًٜصّ احملانِ مجٝعٗا
باَ٫تٓاع عٔ تطبٝل ايٓص املكض ٞبعدّ دضتٛزٜت٘ يف املطتكبٌ ٚعً ٢ايٛقا٥ع ايطابك١
()2
عً ٢صدٚز.ٙ
ٜٚتضح إ ايُٓٛذز اٚ٫زب ٞيف ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٜٛفس محا١ٜ
ؿكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ بايطُاح هلِ بايدفع بعدّ دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚايًٛا٥ح يف ايدع٣ٛ
املٓظٛز ٠اَاّ ايكضاٚ ٤نريو َٔ خ ٍ٬قٝاّ قهُ ١املٛرٛع بإساي ١ايكاْ ٕٛاملػهٛى يف
عدّ دضتٛزٜت٘ اىل احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜايعًٝا يًبت فٚ ٘ٝنريو بكٝاّ احملهُ ١ايدضتٛز١ٜ
ايعًٝا بايتصد ٟيًكاْٚ ٕٛاؿهِ بعدّ دضتٛزٜت٘ اذا ٚددت اْ٘ ىايف ايدضتٛز ٚذيو يف
ايٓصاع املعسٚض عًٗٝا يتفطري ايكاْٚ ٕٛايفصٌ يف تٓاشع ا٫ختصاص بني احملانِ ٜٚهٕٛ
ايكاَْ ٕٛعسراً يًسقاب ١ايدضتٛزٚ ١ٜايتأند َٔ عدّ كايفت٘ يٓصٛص ايدضتٛز أ ٚاْتٗان٘
ؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ مما ٜٛفس محا ١ٜغاًَٚ ١سكٝكٚ ١ٝفاعً ١هلر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات ,إذ
ٜه ٕٛسهِ احملهُ ١بعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛذا سذَ ١ٝطًك ٫ ٚ ١ميهٔ تطبٝل ايكأَْ ٕٛ
قبٌ ا ٟقهُ ١اخس.٣
ادلطهب انثانث

انىمورج ادلختهط نهرقابة (انىمورج االمرٌكً االوربً)
ٜٚتِ املصز يف ٖرا ايُٓٛذز بني عٓاصس ايُٓٛذز املسنص ٚ ٟايَ٬سنص ٟيف ايسقاب١
ايكضا ،١ٝ٥فعً ٢ايسغِ َٔ إ ايدضتٛز ٜٓص عً ٢ضًط ١زقاب ١ايدضتٛز ١ٜاييت تعٛد اىل
احملهُ ١دضتٛز ١ٜخاص ١ا ٚقهُ ١عًٝا يف ايٓظاّ ايكضا ٞ٥ايعاد ٟفأْ٘ يف ايٛقت ذات٘ عً٢
احملانِ نًٗا اذا تبني هلا ,يف اثٓاْ ٤ظس قض ،١ٝإ ايكاْ ٕٛىايف ايدضتٛز فإ عًٗٝا إ
متتٓع عٔ تطبٝك٘ يف ايٓصاع ايكا ِ٥اَاَٗاٚ ,ته ٕٛايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜيف ٖرا ايُٓٛذز ذات
( )7يشظخ د .عرام سعيج عبج ،مخجع سابق،ص.467-462
( )2يشظخ :د .عرام انهر سميم ،دور القزاء في تفعيل ثهابت الذخيعة االسالمية ،دار
الجامعة الججيج ،2274،ص.322
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خصا٥ص َتٓٛع ١عٝح قد ته ٕٛزقاب٫ ١سك ١يصدٚز ايكاْ ٕٛأ ٚزقاب ١ضابك ١يصدٚز
ايكاْٚ ,ٕٛؼسى ايدع ٣ٛبأضايٝب َتٓٛع ١نايدع ٣ٛايدضتٛزٚ ١ٜايدفع َٔٚ ,ابسش ايد ٍٚاييت
اخرت بٗرا ايُٓٛذز ٖ ٞدٚي ١ضٜٛطسا ا٫ؼاد ١ٜيف يٌ دضتٛزٖا ايصادز عاّ  ,1874فعً٢
ايسغِ َٔ إ املاد َ٘ٓ )113( ٠تٓص سصسا عً ٢ضًط ١احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا يف ايسقاب١
عً ٢دضتٛز ١ٜقٛاْني ايهاْتْٛات بايدع ٣ٛايدضتٛز ١ٜؿُا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات ا٫ضاض ١ٝا٫
إ قانِ ايهاْتْٛات مجٝعٗا قد اضتكست يف ٚاقعٗا ايعًُ ٞعً ٢ضًطتٗا يف زفض تطبٝل
ايكاْ ٕٛغري ايدضتٛز ٟيف ايدع ٣ٛاملٓظٛزٚ ٠ؼت َسادع ١احملانِ ا٫ؼادٚ ١ٜعً ٢زأضٗا
()1
احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا.
 َٔٚايٛارح إٔ ٖرا ايُٓٛذز املدتًط وكل املصٜد َٔ اؿُا ١ٜيًشكٛم ٚاؿسٜات
َٔ خ ٍ٬مجع٘ ٭ضًٛب ٞايسقاب ١يف ايُٓٛذدني ا٭َسٜهٚ ٞا٭ٚزبٖٚ .ٞرا بايتأنٝد ٜفضٌ
عً ٢أسد ا٭ضًٛبني ايٛازد ٜٔيف ايُٓٛذدني ايطابكني.
نًص مما تكدّ إ زقاب ١ايُٓٛذز اٚ٫زب ٞتٛفس محا ١ٜغاًَٚ ١فاعً ١ؿكٛم
ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ افضٌ َٔ ايُٓٛذدني اَ٫سٜهٚ ٞاملدتًط  ٕ٫سذ ١ٝا٫سهاّ ايصادز٠
بعدّ دضتٛز ١ٜايكاْ ٕٛتهَ ٕٛطًك ١يف َٛادٗ ١ايهاف ١مما ميٓع تطبٝل ايكاْ َٔ ٕٛاحملانِ
مجٝعٗا مما ٜٛفس محا ١ٜؿكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ عً ٢عهظ ايُٓٛذز اَ٫سٜه ٞايرٜ ٟهٕٛ
يًشهِ ايصادز َٔ احملهُ ١سذْ ١ٝطب ١ٝعً ٢اطساف ايٓصاع ايكا ِ٥اَاّ احملهُ ١فشطب مما
ميهٔ تطبٝل ايكاْ ٕٛيف ْصاع اخس إذ ته ٕٛاؿُا ١ٜاييت ٜٛفسٖا ٖرا ايُٓٛذز ٖ ٞمحا١ٜ
ْطب ١ٝعً ٢اطساف ايٓصاع ايكا ِ٥اَاّ احملهُ ١فشطب.

( )7يشظخ :د .عرام سعيج عبج .مخجع سابق،ص .773-772وقج صجر الجستهر
الدهيدخي الحالي لعام  7999وقج تكخرت االشارة فيو الى ذلك في الفرل الخابع مشو.
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ادلبحث انثاوً

االختظاص انرقابً نهقضاء انذستوري عهى االحنراف واإلغفال

انتشرٌعً ودوري يف محاٌة احلقوق واحلرٌات
ضٓتٓا ٍٚيف ٖرا املبشح ممازض ١ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢نٌ َٔ ا٫مساف
ايتػسٜع ٞيف ايبشح عٔ غا ١ٜاملػسع َٔ تػسٜع ايكاْٚ ٕٛممازض ١ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً٢
اؿا٫ت اييت ٜػفٌ فٗٝا املػسع يف تػسٜع٘ يكاَْ ٕٛعني عٔ بعض اؾٛاْب اييت نإ عً٘ٝ
ذنسٖآٜٚ ،كطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني ُٖا :املطًب ا ٍٚ٫ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢ا٫مساف
ايتػسٜعٚ ،ٞاملطًب ايجاْ ٞايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢ا٫غفاٍ ايتػسٜع.ٞ
ادلطهب االول

انرقابة انذستورٌة عهى االحنراف انتشرٌعً
تظٗس ٖر ٙايصٛز ٠عٓدَا ٜعٗد ايدضتٛز اىل ايكاْ ٕٛبتٓظ ِٝسس َٔ ١ٜاؿسٜات
ايعاَ َٔ ١د ٕٚقٝد دضتٛز ٟصسٜح عً ٢ضًط ١املػسع يف تٓظُٗٝاٜٚ ،عطٖ ٞرا ايٓٛع َٔ
تٓظ ِٝاؿس ١ٜاملػسع ضًط ١تكدٜسٚ ١ٜاضع ١اشا ٤تٓظ ِٝاؿس ،١ٜإذ ٜرتتب عً ٘ٝنجرياً َٔ
املػه٬تٜٚ ،طُح بكدز نبري َٔ ا٫مساف بايتػسٜع عٔ غاٜت٘  ٖٛٚنفاي ١ممازض ١اؿكٛم
ٚاؿسٜات ايعاَ ١اييت ٜٓاط ب٘ تٓظُٗٝا ،فٗر ٙاؿسٜات ايكابً ١يًتٓظ ِٝايتػسٜع ٞقد اساهلا
ايدضتٛز اىل ايتػسٜع يٓٝظُٗا عً ٢غسط ا٪ٜ ٫د ٟايتدخٌ ايتػسٜع ٞاىل أَس َٔ اَٛ٫ز
ا٫ت:١ٝ

()1

 .1اْ٫تكاص َٔ اؿل ا ٚاؿس.١ٜ
 .2إٖداز اؿل ا ٚاؿس ١ٜاٖدازاً تاَاً مبصادز ٠اؿل ا ٚاؿس.١ٜ
 .3فسض قٛٝد عً ٢اؿس ١ٜعً ٢م ٛهعٌ اضتدداَٗا غاقاً عً ٢ايفسد.

( )7د .راغب جبخيل خسيذ ،الرخاع بين حخية الفخد وسمطة الجولة ،السكتب الجامعي
الحجيث ،2277 ،ص.422
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ٜٚتضح َٔ ذيو إ ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢ا٫مساف ايتػسٜع ٞتعد َٔ أِٖ
اْٛاع ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜإذ ٜهٖ ٕٛرا ا٫مساف يف اؿا٫ت اييت ٜعٗد بٗا ايدضتٛز يًُػسع
ايعاد ٟبتٓظ ِٝسل َعني ا ٚسسَ ١ٜع َٔ ١ٓٝد ٕٚإ ٜضع قٛٝد عً ٢املػسع اشاٖ ٤را
ايتٓظ ِٝا ٟإ املػسع ٜتُتع بطًط ١تكدٜسٚ ١ٜاضع ١مما ت٪د ٟب٘ اىل ا٫مساف عٔ اهلدف
ايسٝ٥ظ اير ٟقصد ٙايدضتٛز مما ٜطتٛدب ٚرع زقاب ١دضتٛز ١ٜعً ٢عٌُ املػسع
يضُإ عدّ امساف٘ عٔ اهلدف َٔ ايٓص عًٖ ٢را اؿل ٚاؿسٜات يف ايدضتٛز ٖٞٚ
نفايتٗا ٚرُإ متتع ا٭فساد بٗا ،إذ هب إٔ ٜ ٫ه ٕٛتٓظ ِٝاملػسع ايعاد ٟيًشكٛم
ٚاؿسٜات ٪ٜد ٟإىل اٖدازٖا أ ٚاْ٫تكاص َٓٗا أ ٚفسض قٛٝد عًٗٝا مما هعٌ اْ٫تفاع بٗا
غاقاً َسٖكاً يٮفساد أ ٚعدّ إَهاْ ١ٝاْ٫تفاع بػهٌ ناٌَ.
ٚتربش َعامل ايسقاب ١ايكضا ١ٝ٥عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني عٓد ممازض ١ايطًط١
ايتػسٜع ١ٝضًطتٗا املكٝد ،٠فايدضتٛز عٓد َا ٜٓص عً ٢سل َعنيٜ ٫ ،كبٌ ايتكٝٝد اٚ
اْ٫تكاص َجٌ ايٓصٛص ايدضتٛز ١ٜاييت ؼُ ٞاؿل يف املطاٚا ٠أ ٚسظس املصادز٠
ايعاَ ١يٮَٛاٍ ٫ٚ ،هٛش املصادز ٠اـاص ١إ ٫بأَس قضاٚ ٞ٥سس ١ٜايعكٝد ٠فُجٌ ٖرٙ
اؿكٛم ته ٕٛعاَ ٫ٚ ١هٛش إٔ ٜسد عًٗٝا قٝد ،فإذا صدز تػسٜع ٜكٝدٖا ،نإ ٖرا
ايتػسٜع باط ً٬ملدايفت٘ ْصٛص ايدضتٛزٚ ،يهٔ يف املكابٌ ٖٓاى فُٛع ١أخس ٣نبري٠
َٔ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ ١ميًو املػسع سل تٓظُٗٝا ،يتُهٔ ا٭فساد َٔ اضتعُاهلا
ناؿل يف ايتٓكٌ ٚسس ١ٜايتعبري يف ايتعً ---- ِٝاخلٚ ،يف ٖر ٙاؿاي ،١عً ٢املػسع إٔ
ٜكصس دٚز ٙيف عًُ ١ٝايتٓظ ِٝمبا ٜتٝح يٮفساد ايتُتع بٗر ٙاؿكٛم َٔ د ٕٚإٖدازٖا ،أٚ
اْ٫تكاص َٓٗاَ ،امل ٜتِ ذيو فإٕ عًُ٘ ٜػٛب٘ َا ٜطُ ٢ا٫مساف يف اضتعُاٍ اؿل،
ٜٚه ٕٛعسر٘ يًسقاب ١ايكضاٜٚ ،١ٝ٥طتطٝع املػسع ايعاد ٟايتدخٌ بتٓظ ِٝاؿل ايرٟ
نفً٘ ايدضتٛز ٚمبا ٜتفل َع يسٚف ايدٚي ١ا٫قتصادٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاف ،١ٝثِ تكسٜس
عكٛب ١عً َٔ ٢ىايف ٖرا ايتٓظ ،ِٝعً ٢غسط اٜ ٫صٌ املػسع يف تٓظ٫ ُ٘ٝضتعُاٍ
ٖرا اؿل أ ٚاؿس ١ٜإىل اٖداز ٙأ ٚاْ٫تكاص َٓ٘ ،إذ ٜصبح ايٓص َػٛباً با٫مساف
()1

ٚعدّ املػسٚع ١ٝيرا ٜه ٕٛعسر ١يًسقابٚ ١اؿهِ بعدّ ايدضتٛز.١ٜ

( )7يشظخ :نبيل عبجالخحسن ،ضسانات حقهق االندان وحسايتيا ،السكتب الجامعي
الحجيث ،2228،ص.779
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ٚذٖب ايبعض إىل إٔ عٝب ا٫مساف بايطًط ١ايتػسٜع ١ٝابتدع٘ فًظ ايدٚي١
ايفسْط ٞضبباً إليػا ٤ايكسازات اإلدازَٓ ١ٜر أنجس َٔ قسٕ ْٚصف ،ا ٫أْ٘ عٛجل سدٜجاً يف
فك٘ ايكاْ ٕٛايدضتٛز َٔٚ ٟأٚا َٔ ٌ٥عاؾ٘ ايفك ٘ٝاملصس ٟايدنتٛز عبد ايسشام
ايطٓٗٛز ٟيف إطاز ايكاْ ٕٛايدضتٛز ٟيف َكاٍ ْػس يف فً ١فًظ ايدٚي ١يف ايطٓ ١ايجايج١
ٜٓاٜس ضٓ )٩١١٩( ١بعٓٛإ كايف ١ايتػسٜع يًدضتٛز ٚا٫مساف يف اضتعُاٍ ايطًط١
()1
ايتكدٜس.١ٜ
ا ٟإ ٖٓاى سكٛم  ٫ميهٔ يًُػسع املطاع بٗا بأٚ ٟد٘ َٔ ايٛدٚ ٙٛتطُ٢
ٖر ٙاؿكٛم باؿكٛم ا٭ضاض ١ٝأ ٚاؿكٛم املطًك ١فٗر ٙاؿكٛم قد نفًٗا ايدضتٛز َٓٚع
ا ٟتٓظ ِٝغصٛصٗا َٔ املػسع ايعاد ٟ٭ٕ ٖر ٙاؿكٛم تعد ا٭ضاع بايٓطب ١يًشكٛم
ا٭خسٖٓٚ ٣اى سكٛم أخس ٣ميهٔ يًُػسع ايعاد ٟإٔ ٜٓظِ اْ٫تفاع بٗا َٔ قبٌ ا٭فساد
ٚيهٔ َٔ د ٕٚإٔ ٜكٝد ٖر ٙاؿكٛم أٜٗ ٚدزٖا ٚإٜ ٫عد عًُ٘ َٓشسفاً يف اضتعُاٍ ٖرا اؿل
ا ٚاؿس.١ٜ
ٖٓاى َٔ هد إٔ املػسع ايعادٜ ٟضُٔ ممازض ١اؿكٛم ٚاؿسٜات اييت وُٗٝا
ايدضتٛز عًٚ ٢د٘ َعني يف سدٚد ضًطت٘ ايتكدٜس ،١ٜإذ تتِ املٛاشْ ١بني اسرتاّ اؿكٛم
ٚاؿسٜاتٚ ،بني محا ١ٜايٓظاّ ايعاّ أ ٚاملصًش ١ايعاَ ،١اييت َٔ دْٗٚا  ٫ميهٔ رُإ
()2

ممازضٖ ١ر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات.
ٜٚتُتع املػسع بطًط ١عاَ ١يف تٓظ ِٝعدٜد َٔ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ ١إذ
ٜٓص ايدضتٛز عًٚ ٢دٛب تٓظٖ ِٝر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات بكاْٚ ٕٛيرا هب عً ٢املػسع
آٜ ٫شسف عٔ ايػسض اير ٟقصد إي ٘ٝايدضتٛز  ٖٛٚنفاي ١اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ ،١فإذا
أد ٣تٓظ ِٝاملػسع هلر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات إىل ْكضٗا أ ٚاْ٫تكاص َٓٗا أصبح تػسٜع٘
َػٛباً با٫مساف ،فاملػسع بد َٔ ً٫إٔ ٜٓظِ اؿل ْكظ٘ أ ٚاْتكص َٓ٘ ؼت ضتاز
ايتٓظ ،ِٝفهٌ سل ٚنٌ ايدضتٛز إىل املػسع تٓظ ُ٘ٝبكاْ ٕٛقد زضِ ايدضتٛز يًكإْٛ
ايرٜٓ ٟظُ٘ غا ١ٜكصص ٫ ١هٛش ا٫مساف عٓٗا  ٖٞٚتٓظ ِٝاؿل عًٚ ٢د٘ ٜٓ ٫تكص
َع٘ اؿل ٜٓ ٫ٚكض ٚاملعٝاز ٖٓا َٛرٛع ٞفًطٓا يف ساد٘ نْ ٞتجبت َٔ ٚدٛد امسافاً
( )7د .دمحم عبجهللا الذهاكبة ،مرجر سابق ،ص.78

( )2يشظخ :د .احسج فتحي سخور ،الحساية الجستهرية لمحقهق والحخيات دار الذخق ،القاىخة،
 ،2222ص .58
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يف اضتعُاٍ ايطًط ١إىل ايهػف عٔ ا٫غساض ٚايٓٛاٜا املطترت ٠اييت اقرتْت بايتػسٜع ٚقت
صدٚز ٙبٌ ٜهفٓٝا إ ْتبني عًٚ ٢د٘ َٛرٛع ٞقض إٔ اؿل ايعاّ ايرٜٓ ٟظُ٘
ايتػسٜع قد أصبح بعد ٖرا ايتٓظَٓ ِٝتكصاً َٔ أطساف٘ إذ  ٫وكل ايػا ١ٜاييت قصد ايٗٝا
()1
ايدضتٛز.
ْطتٓتر َٔ ذيو إٔ املػسع عٓد تٓظ ُ٘ٝيًشكٛم ٚاؿسٜات هب ا ٫ىسز أٚ
ٜٓشسف عٔ ايػا ١ٜاييت زمسٗا ايدضتٛز  ٖٞٚإٔ ٜه ٕٛتٓظ ُ٘ٝيًشل أ ٚاؿسٜٓ ٫ ١ٜتكض
َع٘ ٖرا اؿل ا ٚاؿسٜٓ ٫ٚ ١ٜتكصٚ ،يطٓا عاد ١اىل ايهػف عٔ ْ ١ٝاملػسع ٚقت
ايتػسٜع ستْ ٢جبت ا٫مساف يف اضتعُاٍ املػسع يطًطت٘ طاملا إٔ اؿل أ ٚاؿس ١ٜقد
اصبح َٓتكصاً بعد ٖرا ايتٓظ.ِٝ
فًكد تبآٜت اٯزا ٤سَ ٍٛد ٣ضًط ١املػسع ٌٖ ٖ ٞتكدٜس ١ٜأّ َكٝدٚ ٠اْكطِ
ايفك٘ يف ذيو اىل ث٬ث ١اػاٖات ٖ:ٞ
()3
أ :ً٫ٚزأ ٟايفسٜل ا:ٍٚ٫

()2

اير ٟذٖب اىل إ ضًط ١املػسع ٖ ٞضًط ١تكدٜسٚ ،١ٜيهٔ ٜسد عًٗٝا قٝد ٚاسد
عٓد تٓظ ُ٘ٝؿس ١ٜا ٚسل َعني  ٖٛٚعدّ اٖدازٖا ا ٚإيػاٗ٥ا نًٝاً ،فايدضتٛز سني ىٍٛ
يًُػسع سل تٓظ ِٝسس َٔ ١ٜاؿسٜات امنا ى ٍٛي٘ اؿل يف إٔ ٜٓتكص َٔ ٖر ٙاؿسٜات
فإٕ َٔ ي٘ سل ايتٓظ ِٝنإ ي٘ سل ٚرع قٛٝد عً ٢تًو اؿسٜات ٚايكٛٝد تٓط ٟٛبداٖ١
عً ٢اْ٫تكاص َٔ ٖر ٙاؿس َٔٚ ،١ٜثِ ٜعد ايتػسٜع كايفا يًدضتٛز َتَ ٢ا خسز عً٢
ايٓص ايدضتٛزٚ ٟايػ ٢أ ٚاٖدز اؿس ١ٜاييت ٖ ٛبصدد تٓظُٗٝا.
()4
ثاْٝاً :زأ ٟايفسٜل ايجاْٞ
اير ٟذٖب اىل إ ايطًط ١املػسع ايعاد ٟتكدٜس ١ٜميهٔ إ ٜط ٧ٝاضتدداَٗا
فٓٝشسف يف اضتعُاٍ ٚيٝفت٘ ايتػسٜعٚ ،١ٝا٫مساف بايطًطات عٓد ٖرا ايفسٜل ٜه ٕٛيف
( )7يشظخ :د .دمحم ماىخ ابه العيشين ،مخجع سابق ،ص .278

( )2يشظخ :د .دمحم عبجهللا دمحم الخكن ،التشظيم الجستهري لمحقهق والحخيات العامة،
ص.427-425
( )3يسثمو د.عبج الحسيج متهلي.
( )4يسثمو د.عبج الخزاق الدشيهري.

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

االختراص الخقابي لمقزاء الجستهري ودوره في حساية الحقهق والحخيات

003

فاٍ اؿسٜات ايكابً ١يًتٓظ ِٝايتػسٜع َٔ د ٕٚقٛٝد دضتٛز ١ٜصسو ،١فإٕ اؿسٜات
ٚاؿكٛم ايعاَ ١اييت ْص ايدضتٛز عً ٢تٓظُٗٝا بكاْ ٕٛفإٕ املػسع قد خ ٍٛيف غأْٗا
ضًط ١تكدٜس ١ٜيٝك ّٛبٗرا ايتٓظ ِٝعً ٢آٜ ٫شسف ،عٔ ايػسض اير ٟقصد اي ٘ٝايدضتٛز
 ٖٛٚنفايٖ ١ر ٙاؿسٜات ٚاؿكٛم ايعاَ ١يف سدٚدٖا املٛرٛع ،١ٝفإذا ْكضٗا املػسع اٚ
اْتكض َٓٗا  ٖٛٚيف صدد تٓظُٗٝا نإ تػسٜع٘ َػٛباً با٫مساف ،فايتػسٜع املتذاٚش
ضًطت٘ ايدضتٛزٚ ١ٜبٓكضٗا ٚاْتكاص٘ هلا امنا ٜعد عٓد ٖرا ايفسٜل باط ٫ ً٬ملدايفت٘
ايدضتٛز فشطب ٚإمنا ٫مساف املػسع عٔ ضًطت٘ ايتكدٜس ١ٜيف تٓظ ِٝاؿل أ ٚاؿس.١ٜ
()1
ثايجآ :زأ ٟايفسٜل ايجايح :
ذٖب فسٜل ثايح يف ايدفاع عٔ اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ ١اىل سد اعتباز ٙضًط١
املػسع يف تٓظ ُ٘ٝيًشكٛم ٚاؿسٜات ايكابً ١يًتٓظ ِٝايتػسٜع ٞضًطَ ١كٝدْٚ ٠ف ٢نْٗٛا
ضًط ١تكدٜس ،١ٜفتعد ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع يف ٖرا اجملاٍ املِٗ ،عطب زأ ،ٜ٘ايٓٛا٠
هلدّ فهس ٠رُاْات اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَٚ ١اييت ازضتٗا ايدضاتري ،يرا ٜه ٕٛاملػسع
املتذاٚش ْطام ضًطت٘ ايدضتٛزٜ ١ٜه ٕٛكايفا يًدضتٛز يف تػسٜع٘.
ٚمٔ من ٌٝاىل زأ ٟايعُٝد ايطٓٗٛز ٕ٫ ٟايدضتٛز قد تسى اجملاٍ يف ايف ١٦ايجايج١
يًُػسع يتٓظٖ ِٝر ٙاؿسٜات عًٚ ٢فل ضًطت٘ ايتكدٜس ١ٜعً ٢غسط عدّ اٖدازٖا اٚ
اْ٫تكاص َٓٗا ا ٚتكٝدٖا بكٛٝد ػعٌ ايتُتع بٗا غاقاً.
ٖٓاى َٔ هد بإٔ اٚرح صٛز ا٫مساف ٚايٗسٖا ٖ ٞتًو ايصٛز ٠اييت ٜتفل
ياٖس ايتػسٜع فٗٝا َع ايدضتٛز يف سني اْ٘ يف سكٝك ١ا٭َس قصد ب٘ غسراً ىايف ا٫غساض
()2

اييت ٜٓص عًٗٝا ايدضتٛز.

ٜ ٫ٚهف ٞيضُإ ايتصاّ املػسع ايعاد ٟباسرتاّ ايكٛاعد ايدضتٛز ١ٜاملٛرٛع ١ٝاييت
تتعًل باؿكٛم ٚاؿسٜات ا٫ضاض ،١ٝنفايتٗا بٓصٛص دضتٛز ١ٜصسوٚ ١دقٝكَٓٚ ١ضبط١
فشطب بٌ ٫بد َٔ تٓظ ِٝزقاب ١دضتٛز ١ٜعً ٢ايكٛاْني تك ّٛبٗا دَٗ ١طتكًٚ ١قاٜدٖٚ ٠را
َا ٜتٛفس يف ايػايب يف ايكضا ٤ايدضتٛز ٟفبٗرا ايتٓظ ِٝايسقابَ ٞع تطبٝك٘ بصٛزَ ٠تصْ١

( )7يسثمو د.دمحم عرفهر.
( )2د.دمحم ماىخ ابه العيشين ،مخجع سابق ،ص.288
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )97السنة ()22

993

تتش ٍٛاؿكٛم ٚاؿسٜات َٔ فسد سكٛم دضتٛزْ ١ٜظس ١ٜاىل سكٛم دضتٛز ١ٜفاعًَٚ ١طبك١
()1

سكٝكُٖٚ ٫ ١اً.

ٜٚظٗس ظ ٤٬إ ايسقاب ١عً ٢ا٫مساف ايتػسٜع ٞيٝطت َٔ ايٓاس ١ٝايٓظس ١ٜرُٔ
سدٚد ايسقابٚ ١رٛابطٗا اييت  ٫هٛش يًكار ٞايتطسم ايٗٝا بٌ ٖ ٞاسد اؿدٚد ايٛادب
ايتطسم ايٗٝا ـطٛز ٠اْطباع ايػا ١ٜاؿكٝك ١ٝيًتػسٜع عً ٢قٌ ايتػسٜع ْفط٘ بٌ ٚعً٢
()2

زنٔ ا٫ختصاص.

ْٓتٗ ٞإىل إٔ ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢ا٫مساف ايتػسٜع ٞتٛفس محا ١ٜغاًَ١
َٚباغس ٠يًشكٛم ٚاؿسٜات ٭ٕ ٖر ٙايسقاب ١متٓع املػسع َٔ اْتٗاى ٖر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات
ا ٚاْ٫تكاص َٓٗا آَ ٚع اسد ٚدٖٗٛا إذ تكٖ ّٛر ٙايسقاب ١بإيػا ٤ايتػسٜع املٓشسف
ٚتعٜٛض ا٫فساد عٔ ا٫رساز اييت تصٝبِٗ ْتٝذٖ ١ر ٙا٫مساف ٚرُإ متتع ا٫فساد
عكٛقِٗ ٚسسٜاتِٗ ٚإ ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢ا٫مساف ايتػسٜع ٞقد ت٪د ٟباملػسع اىل
ا٫يتصاّ بٓصٛص ايدضتٛز ٚبايطسٜل اير ٟزمس٘ ايدضتٛز هلرا املػسع يتٓظ ِٝاؿكٛم
ٚاؿسٜات اييت وًٗٝا ايٚ ٘ٝعدّ اـسٚز عٔ ايػا ١ٜاييت قصدٖا ايدضتٛز َٔ ايٓص عً٢
ٖر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات ٜٚهٖ ٕٛرا ا٫مساف يف اؿا٫ت اييت و ٌٝفٗٝا ايدضتٛز يًُػسع
تٓظ ِٝسل َعني ا ٚسسَ ١ٜع َٔ ١ٓٝد ٕٚإ ٜضع يًُػسع قٛٝدا أ ٚسدٚداً يف تٓظ ُ٘ٝهلرا
اؿل ا ٚاؿس ١ٜمما قد ٪ٜد ٟباملػسع اىل تكٝٝد ٖرا اؿل أ ٚاؿسٚ ١ٜاْتكاصٗا ٚاٖدازٖا إذ
ٜصبح َٔ ايصعب عً ٢ا٭فساد ايتُتع بٗر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات ٚاْ٫تفاع بٗا.
ادلطهب انثاوً

انرقابة انذستورٌة عهى االغفال انتشرٌعً
ٜه ٕٛايٓكص يف ايتػسٜع  ٟاَا عٔ غفً َٔ ١املػسع ا ٚضٗٛاً ٚيتدازى ٖرا ايٓكص
يٗست يف فضا ٤ايكاْ ٕٛايدضتٛزٚ ٟتطبٝكات٘ ايكضاْ ١ٝ٥ظس( ١ٜا٫غفاٍ ايتػسٜعٖٞٚ )ٞ
ْظس ١ٜتعاجل َا ضٗ ٢عٓ٘ املػسع ،إذا تٓا ٍٚاملػسع اسد ٣املٛرٛعات اييت ىتص بٗا
يًتٓظ ،ِٝيهٓ٘ ٜأت ٞضٛا ٤عٔ عُد ا ٚإُٖاٍ غري َهتٌُ أ ٟتٓظُٝاً قاصساً عٔ إ وٝط
( )7نبيل عبجالخحسن ناصخ ،مخجع سابق ،ص.782
( )2د.دمحم ماىخ ابه العيشين ،مخجع سابق ،ص 524ص.529
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بهاف ١دٛاْب٘ ٚمبا ٪ٜد ٟباإلخ ٍ٬بايضُاْ ١ايدضتٛز ١ٜيًُٛرٛع قٌ ايتػسٜع ،ظٛاْب٘
ناف ١بايكضا ٤ايدضتٛز ٟايرٜ ٟتدازى ايٓكص بإهاد اسهاّ قضا ١ٝ٥تعاؾ٘ يف خًل َسانص
قاْ ١ْٝٛإلنُاٍ ذيو ايٓكص يف ايتٓظٖٚ ،ِٝرا ايعٌُ مل ٜكتصس عً ٢بًد َٔ د ٕٚآخس ٚامنا
تعددت صٛز ٙتبعاً يًدضتٛز ايٓافر فٗٓاى بعض ايدضاتري اعطت يًكضا ٤ايدضتٛزٟ
ص٬سٝات انُاٍ ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاييت غفٌ عٓٗا املػسع َٚجاٍ ذيو دضتٛز دٓٛب
أفسٜكٝا يهٔ أغًب ايدضاتري يف بًدإ ايعامل مل ترنس ذيو صساس ١إ ٫إٔ ايكضا ٤ايدضتٛزٟ
فٗٝا عٌُ بٓظس ١ٜا٫غفاٍ ايتػسٜعٚ ٞضد ايٓكص اؿاصٌ يف ايتػسٜع َٚجاٍ ذيو ايكضا٤
()1
ايدضتٛز ٟاملصس ٟيف ايعدٜد َٔ أسهاَ٘.
ٚهد ايبعض اْ٘ ٜرتتب عً ٢اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞقصٛز يف ايتٓظ ِٝايتػسٜعٞ

يًشكٛم ٚاؿسٜات مبا ٪ٜد ٟإىل اؿسَإ ا ٚاْتكاص َٓٗا عً ٢خ٬ف أسهاّ ايدضتٛز )2(.إ
ايكضا ٤ايدضتٛزٜٛ ٟفس اؿُا ١ٜيًشكٛم ٚاؿسٜات بايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜاييت ميازضٗا عً٢
ايتػسٜع ٚضد ايٓكص ايرٜ ٟػفٌ عٓ٘ املػسع ٚيرا ٜٛفس محا ١ٜيًشكٛم ٚاؿسٜات سٝح إ
ٖرا ايٓكص قد ٜه ٕٛيف قآْٜ ٕٛظِ سكاً َٔ اؿكٛم ا ٚاؿسٜات مما ٪ٜد ٟاىل ْكض ٖرا
اؿل ا ٚاْتٗان٘ فٝك ّٛايكضا ٤ايدضتٛز ٟبًفت ْظس املػسع اىل ٖرا ايٓكص يف ايتػسٜع اٚ
ٜك ّٛيف بعض ا٭سٝإ بإنُاٍ ٖرا ايٓكص ٚمحا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات َٔ ٖرا ايٓكص
ايتػسٜع.ٞ
متجٌ ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ايطًٛى اإلهاب ٞيًُػسع يف َد ٣تطابل
ايكاَْ ٕٛع أسهاّ ايدضتٛز َٚضُٚ ،ْ٘ٛمتتد اىل ايطًٛى ايطًيب املتُجٌ يف اَ٫تٓاع عٔ
ضٔ ايكٛاْني ،مما ٜرتى فساغاً قاْْٝٛاً قد تطتػً٘ ايطًط ١ايتٓفٝرٜٓٚ ،١ٜتر عٔ ذيو تدخٌ
ٚتسانب يف ا٫ختصاصٚ ،يف ٖرا اإلطاز يكد عسفت ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢اإلغفاٍ ايتػسٜعٞ
( )7يشظخ :القاضي سالم روضان السهسهي ،دور القزاء الجستهري في العخاق في معالجة
الشقص التذخيعي ،بحث مشذهر عمى شبكة االنتخنت عمى السهقع  www.hjc.iqتاريخ

الديارة .2278/8/77

( )2د .دمحم عبج الهىاب الخفاجي ،مقالة بعشهان ىل الدمطة التذخيعية مطمقة في اصجار
القهانين ام مقيجة ،مشذهرة عمى شبكة االنتخنت عمى السهقع www.ahram.org.eg
تاريخ الديارة 2278/8/77
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تطٛزاً ،فبعد إ نإ ايكضا ٤ايدضتٛزَ ٟرتدداً با٭خر بٗا عً ٢اضاع إٔ اَتٓاع املػسع
عٔ ايتػسٜع تدخٌ رُٔ ضًطت٘ ايتكدٜس .١ٜيٝتطٛز َٛقف٘ فُٝا بعد َٔ خ ٍ٬اعتباز
)2(.
اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞكايفاً يًدضتٛز َٔٚ )1(.ثِ ىضع يسقابت٘
()3

ٚتبد ٚاُٖ ١ٝدزاض ١اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞيف ايٓكطتني اٯتٝتني:

ا٭ٚىل :إٔ نٌ كايف ١يًدضتٛز ضٛا ٤ناْت عُداً ا َٔ ٚد ْ٘ٚا ٚعٔ اُٖاٍ ٜتعني َٓعٗا.
ايجاْ :١ٝتتعًل به ٕٛايدضتٛز ٜهفٌ اؿُا ١ٜيهٌ سل ا ٚسس ١ٜاعرتف بٗا َٔ دٛاْبٗا
ايٓظسٚ ١ٜايعًُٖٚ .١ٝر ٙايهفاي ٖٞ ١ايضُاْ ١ايٛسٝد ٠ؿكٛم املٛاطٓني ٚسسٜاتِٗ .مما
ٜتعني اْفاذ ٖر ٙاؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ ١بايطسٜك ١اييت تتضُٔ اْ٫تفاع بٗا نُا تصٛزٖا
ايدضتٛز.
ٚتجري دزاض ١اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞفُٛع َٔ ١ايتطا٫٩ت تتعًل مبا ٖ ٛاملكصٛد
َٓ٘؟ َٚا ٖ ٞآيٝات اؿد َٓ٘؟
َ ٖٛٚا ضٓشا ٍٚاإلداب ١عً ٘ٝيف ايٓكاط ا٫ت-:١ٝ
أَ :ً٫ٚاٖ ١ٝاإلغفاٍ ايتػسٜع:ٞ
ٜعد َصطًح اإلغفاٍ ايتػسٜع َٔ ٞاملصطًشات اؿدٜجْ ١طبٝاًٚ ،يكد أثاز ددً٫
فكٗٝاً سَ ٍٛضُٚ ْ٘ٛيريو ضٓٛرح َفٗ َ٘ٛفُٝا ٜأت:ٞ
َفٗ ّٛاإلغفاٍ ايتػسٜع-:ٞ
ميهٔ تعسٜف اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞبأْ٘ (اؽاذ املػسع َٛقفاً ضًبٝاً َٔ اختصاص
ايدضتٛز يف َا ميازض٘ نًٝاً أ ٚدصٝ٥اً يف سا٫ت َع ١ٓٝأ ٚ٭ضباب َع.)١ٓٝ

( )7يشظخ :سالم روضان السهسهي ،مخجع الكتخوني سابق.
( )2يشظخ :سالم روضان السهسهي ،مخجع الكتخوني سابق.
( )3يشظخ :السخجع نفدو.
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ٖٓٚاى َٔ عسف٘ بأْ٘ (قٝاّ املػسع بتٓظَٛ ِٝرٛع َٔ املٛرٛعات ايٛازد ٠بايدضتٛز عً٢
مَٓ ٛكٛص ٚقاصس  ٫وٝط ب٘ َٔ دٛاْب٘ ناف ١اييت ٜ ٫هتٌُ ايتٓظ ِٝإ ٫بٗا  ٖٛٚا٭َس
اير٪ٜ ٟد ٟاىل عدّ اإلساط ١باملٛرٛع قٌ ايتٓظٚ ِٝكايف ١أسد ْصٛص ايدضتٛز أٚ
()1
بعضٗا).
ْطتٓتر َٔ ٖر ٙايتعسٜفات إ املػسع مل ٜٓظِ املٛارٝع اييت تدخٌ يف
اختصاص٘ ٚاييت نإ عًٚ ٘ٝادب تٓظُٗٝا إَا عٔ عُد ا ٚإُٖاٍ َٓ٘ مما ٪ٜد ٟاىل ا٫خٍ٬
بايضُاْ ١ايدضتٛز ١ٜيًُٛرٛع قٌ ايتٓظ.ِٝ
يرا ٜعد اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞإخ ً٫٬بايتصاّ ضٝاض ٞقاْٜ ْٞٛكع عً ٢عاتل املػسع
ضٛا ٤نإ تٓظٖ ِٝر ٙاملطأيٜ ١دخٌ رُٔ اْفساد ٙاملطًل ا ٚايٓطيب .ا ٚيف دٚز ٠عاَ ١اٚ
اضتجٓا .١ٝ٥ا ٚيف َكرتح ايٓٛاب ا ٚيف اؿهٜٚ .١َٛسدع ذيو يٛدٛب إ ٜه ٕٛايتٓظِٝ
ايتػسٜع ٞيًشل ا ٚاؿس ١ٜاملكسز ٠دضتٛزٜاً فعاٜٚ ً٫بطٌ نٌ تٓظ ِٝقاْ ْٞٛود َٔ ٖرٙ
ايفعايٚ .١ٝيف املكابٌ ٜه ٕٛايكاْ ٕٛباطٚ ً٬كايفاً يًدضتٛز فُٝا اْتكص ب٘ َٔ رُاْات
ٖرا اؿل ا ٚاؿس.١ٜ
هد ايبعض اْ٘ يف ايتعسٜفات ايطابك ١يإلغفاٍ ايتػسٜع ٞلد إ بعض
املصطًشات املػابٗ ١ي٘ قد ٜكع خًط بٚ ٘ٓٝبٗٓٝا يرا  ٫بد َٔ متٝٝص ٙعٓٗا عًٚ ٢فل
اٯت:ٞ

()2

أ .اإلغفاٍ ايتػسٜعٚ ٞايتطًب َٔ ا٫ختصاص.
ْه ٕٛيف صدد ايتطًب َٔ ا٫ختصاص يف اؿاي ١اييت ٜطٓد ايدضتٛز اىل ايطًط١
ايتػسٜع ١ٝتٓظَ ِٝطأيَ ١ع ١ٓٝإَا بصٛزَ ٠باغس ٠ا ٚا٫نتفا ٤بٛرع اـطٛط ايعسٜض ١هلا،
فتك ّٛبإسايت٘ بسَت٘ اىل ايطًط ١ايتٓفٝر ١ٜبٛضاط ١ا٫فساط بايعُ ١َٝٛا ٚنجس ٠اإلساي ١إىل
ايطًط ١ايتٓفٝر ١ٜيف ايتفٜٛض ايتػسٜع ٞاملبطٔ ٖٚرا يف ساي ١عدّ اعرتاف ا٭ْظُ ١بٖ٘ٚ .را
( ) 7جهاىخ العبج الخحسن ،الخقابة الجستهرية عمى اإلغفال التذخيعي ،مسمكة البحخين ،مشذهر
عمى شبكة االنتخنت عمى السهقع alwatannws.net :تاريخ الديارة .2278/8/77
( )2يشظخ :سالم روضان السهسهي ،مخجع الكتخوني سابق.
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بايٓطب ١يًد ٍٚاييت اخرت ب٘ نربٜطاْٝا ٚفسْطا َٚصس ٖٛٚ 0عً ٢خ٬ف اإلغفاٍ ايتػسٜعٞ
إذ ٜتدر املػسع َٛقفاً ضًبٝاً َٔ اختصاص٘.
ب .اإلغفاٍ ايتػسٜعٚ ٞايكصٛز ايتػسٜعٞ
ٜكصد بايكصٛز ايتػسٜع ٞعدّ نفا ١ٜايٓص املٛدٛد فع ً٬يتػط ١ٝاملٛرٛع ايرٟ
ٜعاؾ٘ بػهٌ دٝد ضٛا َٔ ٤سٝح َطت ٣ٛايتػطٚ ١ٝسذُٗا ْٛٚع ١ٝايصٝاغ ١ايفٓ١ٝ
ٚايكاْٖٚ ١ْٝٛرا ىتًف عٔ اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞ٭ٕ املػسع قاّ بطًٛى إهاب ٞيف ٚرع
ايكاْ ٕٛيف َطأيَ ١عٚ .١ٓٝلد إ ايكصٛز ايتػسٜع ٖٛ ٞدص َٔ ٤اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞ٭ٕ
اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞميهٔ إ ٜه ٕٛبطسٜل ضًٛى اهاب ٞأٜضاً نُا ٖ ٞاؿاٍ يف ايكصٛز
ايتػسٜع.ٞ
ٖٓاى َٔ هد إ اإلغفاٍ ايتػسٜعٜ ٞػهٌ كايف ١يًدضتٛز ضٛا ٤يف َا مل
()1

ٜتضُٓ٘ َٔ سهِ ا ٚيف اْتكاص ؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ.
ثاْٝاً  :أْٛاع اإلغفاٍ ايتػسٜعٞ

ٜٓكطِ اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞاىل ث٬ث ١اْٛاع تتُجٌ فُٝا ٜأت:ٞ
أ  :اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞايهً:ٞ
ٜكصد ب٘ :ساي ١ايػٝاب ايهً ٞا ٚعدّ ايٛدٛد ايهً ٞيًتػسٜع ا ٚايكاعد ٠ايكاْ١ْٝٛ
اييت تتعًل عاي ١قاْ ١ْٝٛقدد ٠بايدضتٛزٚ .تطسح ايسقاب ١عً ٢اإلغفاٍ ايهًَ ٞػهً ١يف
ايد ٍٚاييت تأخر بايسقاب ١اي٬سك ١عً ٢ايكٛاْني ٫غرتاطٗا ٚدٛد ْص قاَْ ْٞٛهتٛب
ملُازض ١ايسقاب ١فُٝا تضُٓ٘ صساس ١ا ٚرُٓا َٔ كايف ١ايدضتٛزٜٚ )2(.ربش اػأَ ٙ
ايفك٘ ٜسبط بني تٓظ ِٝسل َٔ اؿكٛم ٚاختصاص ايطًط ١ايتػسٜع٪ٜٚ .١ٝد ٟإغفاٍ تٓظِٝ
ٖرا اؿل إىل ا٫خ ٍ٬ب٘ ٚتسن٘ ؼت اٖٛا ٤ايطًط ١ايتٓفٝرٜٚ ،١ٜعد ٖرا خسقاً يًدضتٛز ،إ٫

( )7جهاىخ العبج الخحسن ،الخقابة عمى االغفال التذخيعي ،مخجع الكتخوني سابق.
( )2يشظخ :القاضي سالم روضان السهسهي ،مخجع الكتخوني سابق.
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إٔ ٖٓاى بعض ايد ٍٚتعد ايكار ٞايدضتٛز ٟغسٜهاً َع ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝيف عًُ١ٝ
ايتػسٜع نُا ٖ ٞاؿاٍ يف دٓٛب إفسٜكٝا.
ٚهد ايبعض إ يف اإلغفاٍ ايهًٜ ٫ ٞتٓا ٍٚاملػسع اسد ٣املٛرٛعات ايدضتٛز١ٜ
()1

بايتٓظ َٔ ِٝا٭ضاع عً ٢ايسغِ َٔ ايتصاَ٘ دضتٛزٜاً بريو.
ب  :اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞايٓطيب:

ْه ٕٛبصدد ٙيف ساي ١صدٚز قاْ َٔ ٕٛايطًط ١ايتػسٜعٜ ٫ ١ٝتضُٔ تٓظُٝاً
ناَٚٚ ً٬افٝاً يًُٛرٛع قٌ ايتٓظٜٚ .ِٝعد ذيو كايفاً يًدضتٛز ٭ْ٘ ٜطبب عدّ املطاٚا٠
بني املسانص ايكاْ ١ْٝٛاملتُاثً.١
ز  :اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞبايطسٜل املًتٟٛ
ٜتذطد اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞبايطسٜل املًت ٟٛيف ممازض ١املػسع اختصاص٘
ياٖسٜاً ،يهٓ٘ ٜتبع َٓٗذ ١ٝيف ضٔ ايكٛاْني ػعً٘ ٜتٓاشٍ بػهٌ بني عٔ اختصاص٘ يػريٙ
َٔ ايطًطات ٫ٚضُٝا ايطًط ١ايتٓفٝرٜٚ ١ٜه ٕٛذيو فُٝا ٜأت: ٞ

()2

 .1ا٫فساط يف ايعُ ١َٝٛست ٢يف املطا ٌ٥ذات ايكٛاعد ايتفص ،١ًٝٝمما هعٌ ايكاْ ٕٛعدِٜ
ايفا٥د ٠عً ٢أزض ايٛاقع.
 .2اإلنجاز َٔ اإلساي ١إىل ايطًط ١ايتٓفٝرٚ ،١ٜذيو عٔ طسٜل اي٥٬ش ١ا ٚايتٓظَ ٖٛٚ ِٝا
ٜعد خسقاً يكٛاعد تٛشٜع ا٫ختصاص بني ايطًطتني ايتػسٜعٚ ١ٝايتٓفٝر.١ٜ
ٜٚتضح مما تكدّ إ اْٛاع اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞمجٝعٗا فٗٝا خطس عً ٢اؿكٛم
ٚاؿسٜات ٭ضباب عدٜد: ٖٞ ٠
 .1قد ٪ٜد ٟاإلغفاٍ ايتػسٜع ٞاىل عدّ متتع ا٭فساد عكٛقِٗ ٚسسٜاتِٗ ٭ٕ اإلغفاٍ
ايتػسٜع ٞقد ٪ٜد ٟإىل عدّ ضٔ ايكٛاْني اييت تٓظِ اؿكٛم ٚاؿسٜات.

( )7جهاىخ العبج الخحسن ،الخقابة عمى االغفال التذخيعي ،مخجع الكتخوني سابق.
( )2يشظخ القاضي سالم روضان السهسهي ،مخجع الكتخوني سابق.
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٪ٜ .2د ٟاإلغفاٍ ايتػسٜع ٞاىل عدّ املطاٚا ٠بني ا٭فساد يف ايتُتع باؿكٛم ٚاؿسٜات
ايعاَ.١
 .3قد ٜٓتٗو املػسع اؿكٛم ٚاؿسٜات يف إساي ١ايكٛاْني إىل ايطًط ١ايتٓفٝر ١ٜيتكّٛ
بتٓظ ِٝاؿكٛم ٚاؿسٜات عً ٢خ٬ف ايٓص ايدضتٛز ٟمما ٜػهٌ ذيو إغفاً٫
تػسٜعٝاً.
ٚ .4ضٝتٛدب اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞإهاد زقاب ١دضتٛز ١ٜعًٝا ن ٞتهفٌ ٖر ٙايسقاب١
يٮفساد ايتُتع عكٛقِٗ ٚسسٜاتِٗ يف َساقب ١عٌُ املػسع ايعاد َٔ ٟإ ٜػفٌ عٔ
تٓظ ِٝايكٛاْني اييت اٚنٌ ايدضتٛز إي ٘ٝتٓظُٗٝا َٗٓٚا ايكٛاْني اييت تٓظِ اؿكٛم
ٚاؿسٜات ايعاَ.١
ٚ .5تٛفس ٖر ٙايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞرُاْ ١يف محا ١ٜغاًَٚ ١فاعً١
ؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ َٔ إ تٓتٗو َٔ ايطًط ١ايتػسٜع.١ٝ
( )1

ثايجاً :آيَ ١ٝعاؾ ١اإلغفاٍ ايتػسٜع-:ٞ

تجري َطأي ١ايسقاب ١عً ٢اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞاعتبازات هب إٔ ت٪خر بايٓظسَٔ ،
بٗٓٝا ؼكٝل ايتٛاشٕ بني ايطًط ١ايتكدٜس ١ٜيًُػسع ٚسل ٖ ١٦ٝايسقاب ١يف محا ١ٜايدضتٛز َٔ
اـسٚقات،
تٓكطِ اي ١ٝممازض ١زقاب ١اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞإىل ايدع ٣ٛاملٛرٛع ١ٝاييت تتُجٌ يف
دع ٣ٛاإليػا ٤ايدضتٛز ١ٜمبشهُ ١كتص ١نُصس ٚاٜطايٝا ٚاجملسٚ ،فسد اإلخطاز نُا ٖٞ
اؿاٍ بايٓطب ١يًذصا٥س ٚفسْطا ٚاملػسب ٚتْٛظ ،ففَ ٞصس تعسرت احملهُ ١ايدضتٛز١ٜ
ايعًٝا اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞيف بدا ١ٜعٗدٖا إ ٫اْٗا تسددت يف اعتباز٪ٜ ٙد ٟإىل عدّ ايدضتٛز١ٜ
ٚادخًت٘ رُٔ املُ٥٬ات أييت ٜطتكٌ املػسع يف تكدٜسٖا يهٓٗا ضسعإ َا غريت اػاٖٗا
ٚاعتربت٘ خارع يسقابتٗا ايهاًَٚ ،١اْ٘ ىايف يًدضتٛزٚ ،تساقب احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜاإلغفاٍ
اؾص ٫ٚ ٞ٥تتدخٌ مبساقب ١اإلغفاٍ ايهً ،ٞاَا يف فسْطا فإٔ اجملًظ ايدضتٛزٜ ٟساقب
( )7يشظخ :سالم روضان السهسهي ،دور القزاء الجستهري في معالجة الشقص التذخيعي،
مرجر إلكتخوني سابق.
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اإلغفاٍ ايتػسٜعٚ ،ٞتتصف زقابت٘ بايتٛضع اذ مل تكتصس عً ٢اؿاي ١اييت ٜه ٕٛفٗٝا
املػسٚع كايفاً يٓص تػسٜع ٞضابل َتأثساً مبٛقف ايفك٘ ايفسْط.ٞ
قد ذٖب ايبعض بػإٔ إعُاٍ ايسقاب ١عً ٢اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞيف ا٭ْظُ ١املكازْ ١يف
فسْطا َٚصس ٚايبشس ٜٔفإٕ تبين ايكضا ٤ايدضتٛز ٟفٗٝا يسقاب ١اإلغفاٍ مل تهٔ َ٪ند٠
بٓصٛص دضتٛز ١ٜأ ٚتػسٜعٚ ١ٝإمنا تبٓاٖا اضتٓاداً إىل مس ٛايدضتٛز ٚإىل محا ١ٜاؿكٛم
()1

ٚاؿسٜات.

ًٜشظ عً ٢املعاؾات اييت اتبعتٗا ٖر ٙايد ٍٚيف اإلغفاٍ ايتػسٜع ٞاْٗا متٓح
محا ١ٜيًشكٛم ٚاؿسٜات ،٭ْٗا ت٪د ٟإىل ضد ٖرا ايٓكص يف ايتػسٜع اير ٟقد ٜٗدز اؿكٛم
ٚاؿسٜات ٜٓٚتٗهٗا يرا ٚفست ٖر ٙاملعاؾات محا ١ٜؿكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ َٔ اْ٫تٗانات
اييت قد تتعسض هلا.
ا٭سهاّ ايصادز ٠يف فاٍ زقاب ١اإلغفاٍ ايتػسٜع:ٞ
يكد قطِ ايبعض صٛز املعاؾ ١ايكضا ١ٝ٥يٮغفاٍ ايتػسٜع ٞإىل أزبع صٛز تتُجٌ
فُٝا ٜأت:ٞ

()2

أ :ً٫ٚا٭سهاّ ايهاغف ١ا ٚاإلع ٕ٬ايكضاٞ٥
ٜكتصس دٚز ايكضا ٤يف ٖر ٙاؿاي ١عً ٢فسد ايهػف عًٚ ٢دٛد إخ ٍ٬دضتٛزٟ
بصف ١عاَٚ ١إخطاز ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝب٘ َٔ د ٕٚإٔ ٜه ٕٛي٘ اؿهِ بعدّ دضتٛزٜت٘ ٚيكد
أخر ايٓظاّ ايدضتٛز ٟايربتػاي ٞبٗر ٙايطسٜك.١

( ) 7يشظخ جهاىخ العبج الخحسن ،الخقابة الجستهرية عمى االغفال التذخيعي ،مخجع الكتخوني
سابق.

( )2يشظخ :سالم روضان السهسهي ،دور القزاء الجستهري العخاقي في معالجة اإلغفال
التذخيعي ،مخجع الكتخوني سابق.
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ثاْٝاً :ا٭سهاّ اٜ٫عاش١ٜ
تعد ٖر ٙا٭سهاّ أنجس صساَ َٔ ١ا٭سهاّ ايهاغف ١سٝح ٜٛد٘ ايكارٞ
ايدضتٛزْ ٟدا ٤إىل املػسع يطد ٖرا ايعذص أ ٚاإلغفاٍ َطتعُ ً٬صٝؼ ٚأضايٝب عدٜدٚ ،٠قد
اخرت بٗر ٙايطسٜك ١احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜيف َصس ٚاجملًظ ايدضتٛز ٟيف فسْطا .
ثايجاً :ا٭سهاّ ا٫ضتٓ٦اف:١ٝ
ٚتهٖ ٕٛر ٙا٭سهاّ ملعاؾ ١اإلغفاٍ ايتػسٜع َٔ ٞد ٕٚتٛدْ ٘ٝدا ٤أ ٚخطاب أٚ
تٛص ١ٝأ ٚإعطا ١ًَٗ ٤يتصشٝح اإلغفاٍٚ ،بإصداز سهِ ٜتضُٔ إيػا ٤اؾص ٤املتضُٔ
اإلغفاٍ َٔ د ٕٚايٓص بصٝػ ١نًٚ ،١ٝقد اخرت بٗر ٙايطسٜك ١أحملهُ ١ايدضتٛز ١ٜاملصس١ٜ
ٚاجملًظ ايدضتٛز ٟايفسْط ٖٞٚ .ٞأفضٌ ايصٛز ملعاؾ ١اإلغفاٍ ٭ْٗا ؼافظ عً ٢تٛاشٕ
()1
ايع٬ق ١بني ايكار ٞايدضتٛزٚ ٟاملػسع.
زابعاً :ا٭سهاّ املهًُ ١أ ٚاملضٝف:١
ففٖ ٞر ٙاؿايٜ ١ك ّٛايكار ٞايدضتٛز ٟبتفطري ايٓص ايتػسٜعَ ،ٞع ارافَ ١ا
()2
اغفً٘ أ ٚضهت عٓ٘ املػسع ستٜ ٢هَ ٕٛطابكاً يًدضتٛز.
ٚنًص إىل إٔ ا٭سهاّ أ ٚايصٛز املتبع ١مجٝعٗا يف َعاؾ ١اإلغفاٍ ايتػسٜعٞ
تتضُٔ محا ١ٜغاًَٚ ١فاعً ١ؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ ،إذ ت٪دٖ ٟر ٙا٫سهاّ يف صٛزٖا
مجٝعاً ضٛا ٤بطسٜكَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس ٠إىل محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات ٚذيو ٭ْٗا ت٪دٟ
يف ايٓٗا ١ٜإىل ضد ايٓكص اؿاصٌ يف ايتػسٜع ٚاير ٟقد ٪ٜد ٟإىل اْتٗاى اؿكٛم ٚاؿسٜات
يرا َٓشت ٖر ٙا٭سهاّ محا ١ٜؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ َٓٚعت ايتعد ٟعًٗٝاٚ ،إٔ ا٭سهاّ
املهًُ ١أ ٚاملضٝف ٖٞ ١أفضٌ صٛز ا٭سهاّ ملعاؾ ١ايٓكص ايتػسٜع ٞاييت تٛفس محا١ٜ
غاًَٚ ١سكٝك ١ٝؿكٛم ٚسسٜات ا٭فساد ٭ْٗا ته ٕٛصادز َٔ ٠ايكضا ٤ايدضتٛز ٟإلنُاٍ
ايٓكص ايتػسٜع َٔ ٞد ٕٚايسدٛع إىل ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝإذ إٔ باق ٞصٛز ا٭سهاّ ،تكّٛ

( )7جهاىخ العبج الخحسن ،الخقابة الجستهري عمى االغفال التذخيعي ،مخجع الكتخوني سابق.
( )2يشظخ :سالم روضان السهسهي ،مخجع الكتخوني سابق.
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مبداطب ١ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝبطد ايٓكص اؿاصٌ يف ايتػسٜع  ٫ ٖٞٚتك ّٛبإنُاٍ ٖرا
ايٓكص.
اخلامتـة
بعد اْ٫تٗا َٔ ٤عجٓا املٛض ّٛبـ(ا٫ختصاص ايسقاب ٞيًكضا ٤ايدضتٛزٚ ٟدٚزٙ
يف محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات) مت ايتٛصٌ اىل ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اٯت-:١ٝ
أ :ً٫ٚا٫ضتٓتادات
 .1يًكضا ٤ايدضتٛز ٟدٚز نبري ٚفعاٍ يف محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات ٚذيو َٔ خ ٍ٬ايسقاب١
عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ٚإيصاّ ضًطات ايدٚي ١با٫يتصاّ بايدضتٛز ٚعدّ اـسٚز عٓ٘.
 .2ايكضا ٤ايدضتٛزَ ٟصطًح قاْ ْٞٛسدٜح تطٛز َفٗٚ ،َ٘ٛاضتكٌ عٔ اضاع ْػأت٘
اييت تتُجٌ بايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْنيٚ ،اصبح مبجاب ١ضًطَ ١طتكً ١عٔ باقٞ
ايطًطات اييت ٜتُجٌ اختصاصٗا ا٫ضاع يف محا ١ٜايدضتٛز ٚتأنٝد ضٝادت٘ ٚعًٜٛت٘،
ٚرُإ تطبٝل ْصٛص٘ ٚإْصاٍ سهُٗا ،عً ٢ايع٥٬ل ٚايسٚابط ايكاْ ١ْٝٛنًٗا يف ايدٚي.١
 .3تٓٛع ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني َٔ دٚي ١٭خس ٣فٗٓاى َٔ َصز بني ايسقاب ١ايطابك١
ٚايسقاب ١اي٬سك ١يف سني إ ايبعض اتبع ايسقاب ١اي٬سك ١فكط.
 .4ميازع ايكضا ٤ايدضتٛز ١َُٗ ٟايسقاب ١عً ٢ا٫مساف ايتػسٜع ٞباضتبعاد ايٓص
ايكاْ ْٞٛاملٓط ٟٛعًٖ ٢را ا٫مساف اير ٟقاّ بتػسٜع٘ املػسع ايعادٚ ٟذيو
باضتدداّ ضًطت٘ ايتكدٜس ١ٜاييت َٓشٗا ي٘ املػسع ايدضتٛزٚ ٟت٪دٖ ٟر ٙايسقاب ١اىل
محا ١ٜغاًَٚ ١فاعً ١يًشكٛم ٚاؿسٜات باضتبعادٖا ايٓص ايكاْ ْٞٛاحملت ٟٛعً٢
ا٫مساف ايتػسٜع َٔ ٞايتطبٝل.
ٜ .5كدّ ايكضا ٤ايدضتٛز ٟمحا ١ٜغاًَٚ ١فاعً ١يًشكٛم ٚاؿسٜات يف ممازض ١ايسقاب١
ايدضتٛز ١ٜعً ٢ا٫غفاٍ ايتػسٜعٚ ٞانُاٍ ايٓكص يف ايتػسٜع ا ٚتٛد ٘ٝايطًط١
ايتػسٜع ١ٝاىل إنُاي٘.
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 .6يكد اختًف ايكضا ٤ايدضتٛز َٔ ٟدٚي ١٭خس ٣يف َٓش٘ يٮفساد سل ايًذ ٤ٛاي٘ٝ
َباغس ٠فٗٓاى د ٍٚمسشت يًفسد تكد ِٜغها ٣ٚاىل احملهُ ١املُجً ١يًكضا ٤ايدضتٛزٟ
ٖٓٚاى د ٍٚمل متٓح ٖرا اؿل يٮفساد بٌ قصست٘ عً ٢ضًطات ايدٚي.١
 .7اضتك ٍ٬احملهُ ١ايدضتٛز ١ٜاملُجً ١يًكضا ٤ايدضتٛز ٟعٔ ايطًطات ايكضا ١ٝ٥يف
ايدٚيٚ ١باق ٞايطًطات ايعاَ ١تعصٜص ملهاْٖ ١ر ٙاحملهُٚ ١تك ١ٜٛإلزادتٗا.
 .8ت٪د ٟاحملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا دٚز سٚ ٟٛٝأضاع يف محا ١ٜسكٛم ا٫فساد ٚسسٜاتِٗ
َٔ خ ٍ٬اختصاصاتٗا ايٛاضعٚ ١املتٓٛع ١املٓصٛص عًٗٝا يف ايدضتٛز مما ٜتضح يف
عدٜد َٔ ايكسازات اييت اصدزتٗا ٖر ٙاحملهُ.١
 ٫ .9متازع احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا عًُٗا يف ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكاْ َٔ ٕٛتًكا٤
ْفطٗاٚ ،إمنا هب تكد ِٜطًبات ايٗٝا ست ٢تتُهٔ َٔ ممازض ١عًُٗا.
 .10متازع احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا زقاب ١اإليػا ٤عً ٢ايكٛاْني ايٓافر ٫ٚ ٠متازع زقابتٗا
عًَ ٢ػسٚعات ايكٛاْني.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات
 .1إعطا ٤اؿل يٮفساد يف ؼسٜو ايدعا ٣ٚاَاّ قانِ ايكضا ٤ايدضتٛز ٟيف ايد ٍٚمجٝعٗا
٭ٕ ذيو انجس محا ١ٜؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ.
 .2فسض غسٚط صعب ١يتٛيَٓ ٞصب ايكار ٞايدضتٛز٫ٚ ،ٟضُٝا فُٝا ٜتعًل بعٓصس
ايهفاٚ ٠٤اـربٚ ٠ايتدصصٚ ،فتح اجملاٍ اَاّ اضاتر ٠ايكاْ ٕٛايدضتٛز ٟيٝهْٛٛا
اعضا ٤يف ايكضا ٤ايدضتٛز ٟبعد ٚرع رٛابط َع.١ٓٝ
َٓ .3ح اؿصاْ ١يًكار ٞايدضتٛزٚ ٟعدّ إَهاْ ١ٝزفعٗا إ ٫بكساز َٔ احملهُ ١مما ٜػهٌ
عٓصس ا٭ضاع َٔ عٓاصس اضتك٬يٝت٘.
 .4عدّ إَهاْ ١ٝػدٜد  ١ٜ٫ٚايكار ٞايدضتٛز ،ٟمما هعً٘ انجس اضتك٬ي ١ٝيف اؽاذ ايكساز
ٚوسز َٔ ٙايعٌُ عً ٢إزرا ٤ايطًط ١يتذدٜد ٜ٫ٚت٘.
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ْ .5دع ٛاىل إصداز قاْ ٕٛددٜد يًُشهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا ٜٛرح تػه ٌٝاحملهُٚ ١غسٚط
ايعض ١ٜٛفٗٝا ٚاختصاصاتٗا بدقٚ ١اٜ ٫تٓاقض َع ايدضتٛز.
 .6زفع ف ١٦خربا ٤ايػسٜع ١ا٫ضٚ ١َٝ٬فكٗا ٤ايكاْ َٔ ٕٛتػه ١ًٝاحملهُ ١املكسز٠
بايدضتٛز ست ٫ ٢تصبح احملهُ ١قط ١يًصساعات ايطا٥فٚ ١ٝميهٔ اإلفاد َٔ ٠آزاِٗ٥
َٚػٛزاتِٗ د ٕٚادزادِٗ بعض ١ٜٛاحملهُ ١إذ ْصت املاد َٔ )4( ٠ايٓظاّ ايداخًٞ
يًُشهُ ١زقِ ( )1يطٓ 2005 ١عً ٢اْ٘ بإَهإ احملهُ ١ا٫ضتعاْ ١غربا َٔ ٤خازدٗا
٭خر زأ ِٜٗبأَ ١ٜطأي ١ػد فٗٝا رسٚز ٠يريو.

 .7إٔ تطس ٟاسهاّ احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا بعدّ ايدضتٛز ١ٜبأثس زدع َٔ ٞتأزٜذ صدٚز
ايكاْ ٕٛاملكض ٞبعدّ دضتٛزٜت٘ ،٭ٕ يف ذيو رُاْ ١سكٝك ١ٝؿكٛم ا٭فساد ٚسسٜاتِٗ.
The Authors declare That there is no conflict of interest
ادلظـادر
ايكسإٓ ايهسِٜأ –ً٫ٚايهتب-:
 .1أمحد فتش ٞضسٚز ،اؿُا ١ٜايدضتٛز ١ٜيًشكٛم ٚاؿسٜات ،داز ايػسم ،ايكاٖس. 2000 ،٠
 .2اسطإ محٝد املفسد .ٞد.نطسإ شغري ْعُ .١د.زعد ْاد ٞاؾد ،٠ايٓظس ١ٜايعاَ ١يف
ايكاْ ٕٛايدضتٛزٚ ٟايٓظاّ ايدضتٛز ٟيف ايعسام ايطبع ١ايجاْ. 2007،١ٝ
 .3د.إٜٓاع قُد ايبٗذ .ٞدٜٛ .ضف املصس ،ٟايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ،املسنص
ايك َٞٛيًدزاضات ايك. 2013 ،١َٝٛ
 .4د.سطاّ َٛض ،٢ايكاْ ٕٛايدضتٛز ،ٟداز ايفهس اؾاَع. 2014 ،ٞ
 .5أ.محٝد ابساٖ ،ِٝايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني يف دٚي ١اَ٫ازات ايعسب ١ٝاملتشد،٠
املسنص ايك َٞٛيإلصدازات ايكاْ.. 2011 ،١ْٝٛ
 .6د .محٝد سٓ ٕٛخايدَ ،باد ٨ايكاْ ٕٛايدضتٛزٚ ٟتطٛز ايٓظاّ ايطٝاض ٞيف ايعسام،
َهتب ١ايطٓٗٛز ،ٟبػداد. 2012 ،
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 .7د .زاغب درب ٌٜمخٝظ ،ايصساع بني سس ١ٜايفسد ٚضًط ١ايدٚي ،١املهتب اؾاَعٞ
اؿدٜح. 2011 ،
 .8زٜاض عصٜص ٖاد ،ٟسكٛم اإلْطإ ،غسن ١ايعاتو يصٓاع ١ايهتب ،ايكاٖس. 2009 ،٠
 .9د.عادٍ ايطبطبا ،ٞ٥اؿدٚد ايدضتٛز ١ٜبني ايطًطتني ايتػسٜع ،١ٝفًظ ايٓػس ايعًُ،ٞ
.2000
 .10د.عبد ايعصٜص قُد ضاملإ ،رٛابط ٚقٛٝد ايسقاب ١ايدضتٛز ،١ٜداز ايفهس اؾاَعٞ
.2011
 .11د.عصاّ أْٛز ضً ،ِٝدٚز ايكضا ٤يف تفع ٌٝثٛابت ايػسٜع ١ا٫ض ،١َٝ٬داز اؾاَعٞ
اؾدٜد. 2014 ،
 .12د.عصاّ ضعٝد عبد امحد ،ايسقاب ١عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ،امل٪ضط ١اؿدٜج ١يًهتاب يف
يبٓإ. 2013 ،
 .13د.عصاّ ايدبظ ،اؿكٛم ٚاؿسٜات ايعاَٚ ١رُاْات محاٜتٗا ،داز ايجكاف ١يًٓػس.
 .14د.عُاز ًَٛخ ،١ٝاؿسٜات ايعاَ ،١داز اؾاَع ١اؾدٜد ،ا٫ضهٓدز. 2012 ،١ٜ
 .15ايكار ٞفاخس صابس باٜص كُٛز ،ٟاضتك ٍ٬ايكضا ،٤داز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛصس.2010،
 .16احملاَ ٞنُاٍ َ ٬عً ،ٛدزاضات دضتٛز ١ٜعساق ١ٝسَٛ ٍٛرٛعات اضاض ١ٝيًدضتٛز
ايعساق ٞاؾدٜد. 2005 ،
 .17د.قُد زفعت عبد ايٖٛاب ،زقاب ١دضتٛز ١ٜايكٛاْني ،داز اؾاَع ١اؾدٜد .2011
 .18د.قُد عبداهلل ايػٛابه ،١زقاب ١اَ٫تٓاع عً ٢دضتٛز ١ٜايكٛاْني ،داز ايجكاف ١يًٓػس
ٚايتٛشٜع. 2012 ،
 .19قُد َاٖس أب ٛايعٓٝني ،ا٫مساف ايتػسٜعٚ ٞايسقاب ١عً ٢دضتٛزٜت٘ ،املسنص ايكَٞٛ
يإلصدازات ايكاْ. 2013 ،١ْٝٛ
 .20د.قُد عبداهلل قُد ايسنٔ ،ايتٓظ ِٝايدضتٛز ٟيًشكٛم ٚاؿسٜات ايعاَ.١
ْ .21ب ٌٝعبد ايسمحٔ ،رُاْات سكٛم اْ٫طإ ٚمحاٜتٗا ،املهتب اؾاَعٞ
اؿدٜح..2008،
ثاْٝآ -ايبشٛخ ٚاملكا٫ت
 .1دٚي ١أمحد عبداهللٚ .بٝدا ٤عبد اؾٛاد ،دٚز احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜيف محا ١ٜسكٛم
 .2اْ٫طإ ،عح َٓػٛز يف فً ١ايسافد ٜٔيًشكٛم  /نً ١ٝاؿكٛم /داَع ١املٛصٌ اجملًد
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( )13ايعدد( )49يطٓ. )16( ١
 .3عدْإ عذ ٌٝعبٝدَٝ ،ط ٕٛط٘ سطني ،طبٝع ١ايكضا ٤ايدضتٛز ،ٟعح َٓػٛز يف
فً ١احملكل اؿً ٞيًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاض ،١ٝايعدد( ،)2ايطٓ ١ايجآَ. 2016 ،١
 .4ــــــــــــــــــــــ .ا٫ختصاص ايتفطري ٟيًكضا ٤ايدضتٛز ،ٟعح َٓػٛز يف فً١
احملكل اؿً ٞيًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايطٝاض ،١ٝايعدد(، )4ايطٓ ١ايجآَ.2016 ،١
 .5عح َٓػٛز يف فً ١ايكاْ ٕٛايهٜٛت ١ٝايعامل ،١ٝايعدد ( ،)4ايطٓ ١اـاَط،١
يطٓ.2017١
ثايجآ – ايسضاٚ ٌ٥ا٭طازٜح اؾاَع١ٝ
 .1ضشس قُـد لٝـب ،ايتٓظـ ِٝايدضـتٛز ٟيضـُاْات سكـٛم اْ٫طـإ ٚسسٜاتـ٘ ،زضـاي١
َادطتري ،غري َٓػٛز ، ٠نً ١ٝايكاْ ، ٕٛداَع ١املٛصٌ. 2013،
 .2ايكضا ٤ايدضتٛزٚ ٟدٚز ٙيف تطبٝل اسهاّ ايػسٜع ١ا٫ضـ ،١َٝ٬زضـايَ ١ادطـتري ،غـري
َٓػٛز ،٠نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١املٛصٌ .2012 ،
زابعآ -ايدضاتري ٚايكٛاْني
 .1دضتٛز مجٗٛز ١ٜايعسام يعاّ  2005ايٓافر .
 .2قاْ ٕٛاحملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜزقِ( )30يطٓ.2005 ١
خاَطآ -املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ
 .1ابساَٖٛ ِٝس ،ٞدٚز ايكضا ٤ايدضتٛز ٟيف محا ١ٜاؿكٛم ٚاؿسٜات ،عح َٓػٛز عً٢
املٛقع ا٫يهرت Meknes.bLogspot.com ْٞٚتازٜذ ايصٜاز.2018/8/13 ٠
 .2أمحد ايتُ ،ُٞٝدٚز احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا يف ايعسام يف تعصٜص ٚمحا ١ٜاؿكٛم
ٚاؿسٜات يف ر ٤ٛا٫تفاقٝات ايدٚي ،١ٝعح َٓػٛز عً ٢املٛاقع ا٫يهرت:ْٞٚ
 www.dorar-aLiraq.netتازٜذ ايصٜاز.2018/8/24 ٠
 .3اضاَ ١بٔ ضعٝد ايكشطاْ ، ٞتٓاشع اختصاص احملانَِٓ ،ػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت
عً ٢املٛقع  www.aLeqt.comتازٜذ ايصٜاز. 2018/7/17 ٠
 .4إٜاع ايطاَٛىْ ،ظس ٠عً ٢ايكضا ٤ايدضتٛزَٓ ،ٟػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع
 www.azzaman.comتازٜذ ايصٜاز.2018/8/20 ٠
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 ،––––– .5احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝآَ ،ػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً٢
املٛقع  Iraqfsc.iqتازٜذ ايصٜاز.2018/8/22 ٠
 .6بٛضامل زابح ،اجملًظ ايدضتٛز ٟاؾصا٥س ٟتٓظٚ ُ٘ٝطبٝعت٘ ،زضايَ ١ادطتري َٓػٛز٠
عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  Bu.umc.edu.dzتازٜذ ايصٜاز.2018/8/17 ٠
 .7دٛاٖس ايعبد ايسمحٔ ،ايسقاب ١ايدضتٛز ١ٜعً ٢ا٫مساف ايتػسٜع ،ٞزضايَ ١ادطتري
َٓ .8ػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  aLwatannews.netتازٜذ ايصٜاز٠
.2018/8/17
 .9زفا ٙطازم داضِ ،اختصاص ايكضا ٤ايدضتٛز ٟبايتفطري ،عح َٓػٛز عً ٢املٛقع
 .10ا٫يهرت nharainuniv.edu.iq ْٞٚتازٜذ ايصٜاز.2018/8/23 ٠
 .11زٜاض ايطٓد ،ٟسكٝك ١ايتفطري يف ايعسامَٓ ،ػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع
 www.raialyoum.comتازٜذ ايصٜاز.2018/8/24 ٠
 .12ايكار ٞضامل زٚرإ املٛض ، ٟٛدٚز ايكضا ٤ايدضتٛز ٟيف ايعسام يف َعاؾ ١ايٓكص
 .13ايتػسٜع ،ٞعح َٓػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  www.hic.iqتازٜذ
ايصٜاز.2018 / 8 / 17 ٠
 .14املطتػاز ضعد قُد عك ١ٜ٫ٚ ،١ًٝتفطري ايدضتٛزَٓ ،ػٛز عً ٢املٛقع
ا٫يهرت Libyanjadgesorganization :ْٞٚتازٜذ ايصٜاز.2018/8/22 ٠
 .15عُاز نٛض ،١قارسات يف ايكضا ٤ايدضتٛزَٓ .ٟػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً٢
املٛقع  amarKoussaتازٜذ ايصٜاز2018/8/14 ٠
 .16فٛش ٟسطني ضًُإ ،ا٫ختصاص ايتفطري ٟيًُشهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا .عح َٓػٛز
عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  www.iasj.netتازٜذ ايصٜاز. 2018/8/20 ٠
َٓ .17عِ ايعفًٛن ،ٞايتٓظ ِٝايكاْ ْٞٛيًكضا ٤ايدضتٛز .ٟعح َٓػٛز عً ٢املٛقع
ا٫يهرت qu.edu.iq ْٞٚتازٜذ ايصٜاز.2018/7/15 ٠
َٗ .18ا بٗذت ْٜٛظ ايصاؿ ،ٞايتعسٜف بايكضا ٤ايدضتٛز ،ٟعح َٓػٛز عً٢
املٛقع ا٫يهرت almerja.com ْٞٚتازٜذ ايصٜاز.2018/8/13 ٠
 .19ايكارْ ٞاصس عُسإ ،املسدع ١ٝايدضتٛزٚ ١ٜاثازٖا يف عٌُ فًظ ايٓٛاب ،عح
َٓػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  www.hic.iqتازٜذ ايصٜاز.2018 /7/17 ٠
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ْ .20بأ ْصاز ايطبٝع ،ٞا٫ختصاص ايتفطري ٟيًكضا ٤ايدضتٛزَٓ ،ٟػٛز عً ٢املٛقع
ا٫يهرت www.iobabyLon.edu.iq ْٞٚتازٜذ ايصٜاز2018/8/21 ٠
 .21قاََٝ ٞػاٍ مشاع ،اص٬ح ايكضا ٤ايدضتٛز ٟيف ضٛزٜآَ .ػٛز عً ٢املٛقع
 .22ا٫يهرت syrauntoLd.com ْٞٚتازٜذ ايصٜاز2018 /8/15 ٠
 .23عح س ٍٛايسقاب ١عً ٢ايكٛاْني َٓ ،ػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع
 Eddirasa.comتازٜذ ايصٜاز. 2018/8/20٠
 .24عح بعٓٛإ دع ٣ٛايتٓاشع ايدضتٛزَٓ ،ٟػٛز عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً٢
املٛقع  Ar.m.wiklbooks.orgتازٜذ ايصٜاز201/7/15 ٠
َ .25كاي ١بعٓٛإ ا٫ضاع ايكاْ ْٞٛيًتفطري ايكضا ٞ٥يٓصٛص ايدضتٛز ٚايكٛاْني َٓػٛز
عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  Kilaw.edu.kwتازٜذ ايصٜاز2018/8/ 21٠
 .26دزاض ١س ٍٛاِٖ ازبع ١قسازات َصري ١ٜاصدزتٗا احملهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝآَ ،ػٛز ٠عً٢
غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  Oneiraqnew.comتازٜذ ايصٜاز2018/8/25 ٠
 .27املٛقع ايسمس ٞيًُشهُ ١ا٫ؼاد ١ٜايعًٝا  Iraqfsc.iqتازٜذ ايصٜاز2018/8/25٠
 .28قُد عبد ايٖٛاب اـفاد ٌٖ ،ٞايطًط ١ايتػسٜعَ ١ٝطًك ١يف اصداز ايكٛاْني اّ َكٝد،٠
َكايَٓ ١ػٛز ٠عً ٢غبه ١اْ٫رتْت عً ٢املٛقع  www.ahram.org.egتازٜذ
ايصٜاز.2018 /8/17 ٠
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ًُٖ .30ت ضتٜٓٛربدس ،منادز عٔ ايكضا ٤ايدضتٛز ،ٟعح َٓػٛز عً ٢املٛقع ا٫يهرتْٞٚ
 www.venice.coe.intتازٜذ ايصٜاز.2018 /8/22 ٠
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