دستؾرية االختراص التذخيعي لسجالذ السحافغات غيخ السشتغسة في

اقميؼ في العخاق -دراسة قانؾنية تحميمية424-

دستىرية االختظاص انتشزيعي جملانس احملافظات غري انمتتظةة  ي

اقهيم  ي انعزاق -دراسة قانىنية حتهيهية-)*(-
The Constitutionality of the Legislative Competence of
 governorates Councils not incorporated in a Region in IraqAn Analytical Legal Study
حمةذ سهيم حمةذ أمني

جامعـة انسهيةانية انتقتية
Mohammed Saleem Mohammed Ameen
Sulaimaniyya Polytechnic University
Correspondence:
Mohammed Saleem Mohammed Ameen
E-mail: mohammed79s@yahoo.com

انمستخهض
تٓاٚيت ايسضاغ ١زغتٛض ١ٜا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات ايػرل
َٓتعُ ١يف إقً ِٝضبسز يف ايعطام مبٛدب ايكاْ ٕٛضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص,
ٚاهلسف َٔ ايبشح ٖ ٛبٝإ سسٚز ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات ايػرل َٓتعُ١
يف إقً ِٝضبسز يف ض ٤ٛزغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايٓافصٚ .قس اعتُس ايبشح عً٢
املٓٗر ايتشً َٔ ًٞٝخ ٍ٬ذبًْ ٌٝصٛص ايسغتٛض ايعطاقٚ ٞقاْ ٕٛاحملافعات ايٓافص
املتعًل باملٛضٛع زاعُا ضأ ٜ٘بايعسٜس َٔ ا٭سهاّ ايكطاٚ .١ٝ٥قس تٛصٌ ايباسح اىل عس٠
اغتٓتادات أُٖٗا :عسّ زغتٛض ١ٜايتؿطٜعات ايصازض َٔ ٠صبايؼ احملافعات عً ٢ؾهٌ
قاْ ٕٛعازٚ ,ٟإٔ املكصٛز بايتؿطٜعات احملً ١ٝيف قاْ ٕٛاحملافعات ٖ ٛص٬سٝتٗا يف
إصساض ايتؿطٜعات ايفطع َٔ ١ٝغرل ايكٛاْنيٚ .أٚص ٢ايباسح بتعس ٌٜاملٛاز (َٔ )115-111
ايسغتٛض ايعطاق ٞايٓافصٚ ،ربصٝص أسهاّ خاص ١باحملافعات طبتًف ١عٔ تًو اشباص١
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صٌٛ ايٓصٜ تعس٠ضٚ بطط٢صٚ نُا أ, يهٌ َُٓٗاْْٞٛف املطنع ايكا٬خت٫ ،ِٝبا٭قاي
١َٜطنع٬َبسأ ايٚ ِٓػذٜ ٕ احملافعات مباْٛ يف قا٠اضزٛ ايٞعٜختصاص ايتؿط٫ با١املتعًك
.2005 ١ٓ ايعطام يػ١ٜضٛٗض مجٛ يف زغت٠اضزٛ اي١ٜاإلزاض
، صبايؼ احملافعات،ٞعٜختصاص ايتؿط٫ ا،ٕ احملافعاتْٛ قا:١ٝايهًُات املفتاس
.١ٝا ايعطاقًٝ ايع١ٜذباز٫ ا١ُاحمله
Abstract
This paper looks at the constitutionality of the
legislative jurisdiction of the councils of Iraqi governorates
not incorporated in region in the light of Law (No.
21\2008). Specifically, it examines the legislative
competence of these councils under the 2005 Constitution
of Iraq. The principal research method employed is that of
doctrinal legal research focusing on analysing the 2005
constitution and relevant governorates’ law supported by
judicial decisions. It can be argued of the unconstitutionality
of a provincial legislation issued by the legislative branch of
the government of a province. This highlights the
importance of amending Articles (111-115) of Iraq’s
Constitution and allocating special provisions for these
governorates from those rules applicable to the regions. The
paper also emphasises the importance of amending the
legislative competence rules of the Provincial Law in
accordance with the principles of decentralized
administration as enshrined in the 2005 constitution.
Keywords: Provincial Law, Legislative Jurisdiction,
Provincial Councils, Iraqi Federal Supreme Court.
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انمقذمـة
إٕ َٓح ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات مبٛدب قاْ ٕٛاحملافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص ,نإ ْتٝذْ َٔ ١تا٥ر فِٗ املؿطع
ايعاز ٟيفهط ٠ايتٛظٜع ايٛظٝف ٞي٬ختصاصات يف ايعطام – َٗٓٚا ا٫ختصاص ايتؿطٜع-ٞ
مبٛدب ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١ايٓافص بني نٌ َٔ اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقً ,ِٝحبػباْ٘ إ املؿطع ايسغتٛض ٟقس أعط ٢صبايؼ احملافعات زٚضا اندل
َٔ شيو ايص ٟميهٔ إ تًعب٘ ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝا٫ذباز ١ٜيف صباٍ غٔ ايكٛاْني ايعاز,١ٜ
يصيو نجطت ايػذا٫ت ٚاملٓاقؿات ايفكٗ ١ٝيف اٯ ١ْٚا٫خرل ٠سٖ ٍٛصا ا٫ختصاص جملايؼ
احملافعات يف ايعطام ,خصٛصا بعس إ ظٗط َٔ خ ٍ٬ايتطبٝل ايعًُ ٞيٓصٛص ايسغتٛض
ٚايكاْ ٕٛاملؿاض إيُٗٝاٚ ،دٛز انجط َٔ تؿطٜع يف ضبافعَ ١ع ١ٓٝحيهِ َػأي َٔ ١املػا,ٌ٥
َا از ٣اىل ٚدٛز تطاضب ا ٚتٓاقض بني اسهاّ ايتؿطٜع ايص ٟاصسض ٙاحملافع ١غرل
املٓتعُ ١يف اقًَ ِٝع ايتؿطٜع ا٫ذباز ٟايصازض بصيو اشبصٛص.
أَ :ً٫ٚؿهً ١ايبشح :سسز املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاق ٞايع٬ق ١ايكاْ ١ْٝٛبني اسبه١َٛ
ا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝعً ٢اغاؽ َبسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاضٚ ١ٜفكاً
يًفكط( ٠ثاْٝاً) َٔ املاز ,َ٘ٓ )122( ٠ا ٫إ املؿطع ايعاز ٟيف قاْ ٕٛاحملافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املؿَطَعِ ٚفكا يتًو املاز ،٠دباٚظ ا٫ختصاصات
ايتٓفٝص ١ٜجملايؼ احملافعات ,سني أعطاٖا اختصاصا تؿطٜعٝاٚ .فط ٬عٔ شيو ,فإ
تؿطٜع بعض ايكٛاْني ايعاز َٔ ١ٜقبٌ بعض صبايؼ احملافعات َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ,١ٝخًل
ايهجرل َٔ ايتػا٫٩ت ٚازبساٍ ايفكٗ ٞسَ ٍٛس ٣أسك ١ٝصبايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف
اقً ِٝمبُاضغ ١شيو ا٫ختصاصَٚ .ا ظاز املؿهً ١عُكاً ،إصساض احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا
قطاضات ٚاضاَ ٤تٓاقط ١يف املٛضٛع ْفػ٘.
ثاْٝاً :أُٖ ١ٝايبشح :تتذػس أُٖ ١ٝايبشح َٔ ،خ ٍ٬زضاغت٘ ٫سس أِٖ املؿانٌ اييت
تٛاد٘ ايتٓع ِٝاإلزاض ٟيَ٬طنع ١ٜا٫زاض ١ٜيف ايعطام ٚايٛاضز ٠يف املاز-122( ٠ثاْٝا) َٔ
زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايٓافصَ ٖٞٚ ،ػأي ١ايع٬ق ١اييت تطبط اسبه ١َٛا٫ذباز١ٜ
باحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًٚ ,ِٝخاص ١بعس صسٚض قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف
اقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافصَٚ ,ا ؾٗس َٔ ٙدباٚظ عً ٢اختصاص املؿطع
ايسغتٛض ٟمبٓش٘ تًو اجملايؼ اختصاصا تؿطٜعٝا ( ,شيو إ غٔ ايكاْ( ٕٛايتؿطٜع
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ايعاز )ٟيف ْطام اسبه ١َٛا٫ذباز( ١ٜز ٕٚا٫قاي ٖٛ )ِٝص٬س ١ٝخاص ١بايدلملإ ايعطاقٞ
(ايػًط ١ايتؿطٜعٚ )١ٝفل ّ َٔ 61/ايسغتٛض ايٓافص يػٓ َٔٚ ,)2005 ١ثِ ظٗٛض ْٛع َٔ
ايتٓاظع س ٍٛا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞفُٝا بني تًو ازبٗتنيٚ ,زضاغ ١شيو ايتٓاظع ٚفل
قطاضات قطا ١ٝ٥سسٜجْ ١ػبٝا بٗصا ايؿإٔ ،نُا تهُٔ ا٭ُٖ ١ٝيف ايهؿف عٔ ايػُٛض ايصٟ
ٜٓتاب ايٓصٛص املٓعُ ١يتًو ايع٬قٚ ١ذبسٜس ايجػطات املٛدٛز ٠فٗٝا ,مبا ٜػاعس
املؿطعني ايسغتٛضٚ ٟايكاْ َٔ ْٞٛادطا ٤ايتعس٬ٜت ايططٚضٚ ,١ٜافاز ٠ايكاُ٥ني بصيو
ا٫ختصاص يًشس َٔ تًو ايتٓاظعات عً ٢صعٝس املُاضغ ١ايعًُ.١ٝ
ثايجاً :أغ ١ً٦ايبشحٖٓ :ايو عسز َٔ ا٭غ ١ً٦اييت ميهٔ إٔ تجاض بٗصا ايصسز ،دا٤ت ايسضاغ١
يإلداب ١عٓٗا -:ٖٞٚ
 ٌٖ .1إ ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞايصَٓ ٟش٘ قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقًِٝ
جملايؼ احملافعات ٜعين ب٘ املؿطع اَهاْ ١ٝاصساض ايتؿطٜعات ايعاز( ١ٜايكإْٛ
ايعاز )ٟأّ ايتؿطٜعات ايفطع َٔ ١ٝغرل ايكاْ ٕٛايعازٟ؟.
َ .2اَٖ ٞس ٣زغتٛضَٓ ١ٜح ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات ايٛاضز بكإْٛ
احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًِٝ؟.
 .3أٜ ٫ؿهٌ ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات ايٛاضز يف ايكاْ ٕٛاملصنٛض ،تساخ٬
ا ٚاظزٚادا تؿطٜعٝا بايٓػب ١يًكٛاْني ايصازض َٔ ٠قبٌ اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات
غرل املٓتعُ ١يف إقًِٝ؟ ٚبايتاي ٞسسٚخ سا٫ت َٔ ايتٓاظع فُٝا بٗٓٝا؟.
َ .4ا ٖ ٞزٚض ايكطا ٤املدتص يف اغتذ ٤٬شيو ايتساخٌ ا ٚايتطاضب يف ا٫ختصاص
ايتؿطٜع ٞيهٌ َٔ تًو ازبٗتني ٌٖٚ ,غاُٖت يف سٌ تًو ايٓعاعات َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ١ٝ
أّ ٫؟
ضابعاً :أٖساف ايبشح :تٗسف ٖص ٙايسضاغ ١إىل بٝإ اٯت-:ٞ
 .1ايٛقٛف عًَ ٢س ٣اَهآَْ ١ٝح احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝاختصاص اصساض
ايكٛاْني ايعازَٚ ,١ٜا اشا ٖٓايو غٓس زغتٛضٜ ٟعطس شيو ا٫ختصاص ٚبصٛض٠
صطحي.١
 .2بٝإ سسٚز ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات املصنٛض يف قاْ ٕٛاحملافعات
غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝضقِ ( )21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص.
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 .3زضاغَ ١عُك ١يًٓصٛص ايسغتٛض ١ٜاملتعًك ١با٫ختصاص ايتؿطٜع ٞيًُشافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقًٚ ِٝاييت  ِٖٜٛظاٖطٖا ايتٓاقض ٚايتٓاظعٚ ,ذبًًٗٝا بصٛض ٠عًُ١ٝ
َٓٗذ ١ٝمبا ٜع ٌٜشيو ايتٓاقض َٔٚ ,ثِ اظٗاض ٚذبسٜس املعٓ ٢املطاز َٔ ايٓص.
 .4اظٗاض املٛاقف ايكطا ١ٝ٥املتبا ١ٜٓدبا ٙاملٛضٛعٚ ,بٝإ أثط ٙيف سػِ ايٓعاعات
املتعًك ١با٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً.ِٝ
خاَػاً :فطض ١ٝايبشح :تهُٔ فطض ١ٝايسضاغ ,١يف إ َٓح ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ
احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً َٔ ِٝقبٌ املؿطع ايعطاق ,ٞمل ٜهٔ اْ ٫تٝذْ َٔ ١تا٥ر
فُٗ٘ اشباط ٧يَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ ١ٜخًطٗا بايَ٬طنع ١ٜايػٝاغ.١ٝ
غازغاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح :اعتُس ايبشح بؿهٌ ضٝ٥ؼ عً ٢املٓٗر ايتشً َٔ ,ًٞٝخ ٍ٬ذبًٌٝ
ايٓصٛص املٓعُ ١ي٬ختصاص ايتؿطٜع ٞيًُشافعات غرل املٓتعُ ١يف اقًٚ ،ِٝزَعََِ اضاَُٙ٤
بايعسٜس َٔ ايتطبٝكات ايكطا ١ٝ٥يًكطا ٤ايعطاق ٞاملدتص باملٛضٛع.
غابعا ْ :طام ايبشح :إ ْطام حبجٓا ٜتعًل بسضاغَ ١س ٣زغتٛض ١ٜا٫ختصاص ايتؿطٜعٞ
جملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝيف ايعطام سصطا ,سٝح ْٗر املؿطع ايعاز ٟف٘ٝ
َٓٗذا طبتًفا عٔ بك ١ٝاْ٫عُ ١املكاضْ ١يف ذبسٜس ايع٬ق ١بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜا٫زاضات
احملً ,١ٝيف اغًٛب تهاز تٓفطز ب٘ عٔ بك ١ٝا٫غايٝب املتبع ١يف ز ٍٚايعامل َٔ ,سٝح اْ٘
َٓح صبايؼ احملافعات اختصاصا تؿطٜعٝا مبٛدب قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف
اقً ِٝايعطاق ٞضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص ,يف ايٛقت ايص ٟبٓ ٢ف ٘ٝايسغتٛض ايعطاقٞ
يػٓ 2005 ١تًو ايع٬ق ١عً ٢اغاؽ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض .١ٜاَ٫ط ايصٜ ٟكتط ٞبٝإ َس٣
زغتٛضَٛ ١ٜقف املؿطع شيو يف ض ٤ٛاسهاّ ايسغتٛض ايعطاقٚ ,ٞيصيو َْػتبعِسُ َٔ زضاغتٓا
ا٫ختصاصات ا٫خط ٣اييت تتُتع بٗا تًو اجملايؼ ,نا٫ختصاصات ا٫زاضٚ ١ٜاملاي١ٝ
ٚايطقابٚ ١ٝا٫ختصاصات ا٫خط ٣اييت َٓش٘ هلا شيو ايكاْ.ٕٛ
ثآَاًٖٝ :هً ١ٝايبشح  :اقتطت طبٝع ١زضاغتٓا هلصا املٛضٛع تكػ ُ٘ٝإىل ث٬ثَ ١باسح:
نإ ا ٍٚ٫بعٓٛإ ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيته ٜٔٛصبايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝيف
ايعطام ٚاختصاصٗا ايتؿطٜع ,ٞيف سني نإ عٓٛإ املبشح ايجاْ ٞاملٛقف ايفكٗٞ
ٚايكطا ٞ٥س ٍٛا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝيف
ايعطام ,اَا املبشح ايجايح ٚا٫خرل فهإ بعٓٛإ ضٜ٩تٓا ايتشً ١ًٝٝيًٓصٛص املٓعُ١
ي٬ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝيف ايعطام ٚزٚض ايكطا٤
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املدتص يف سػِ املٓاظعات املتعًك ١بصيو ا٫ختصاصٚ .ختُٓا ايبشح بأِٖ َا تٛصًٓا
اي َٔ ٘ٝاغتٓتاداتٚ ,ابسٜٓا َكذلساتٓا بٗصا ايؿإٔ َٔ ,ادٌ سٌ اؾهايَٛ ١ٝضٛع ايسضاغ.١
انمبحث األول

انتتظيم انقانىني نتكىين جمانس احملافظات غري انمتتظةة

 ي اقهيم  ي انعزاق واختظاطها انتشزيعي
تتٛظع ايػًطات ايَ٬طنع ١ٜيف احملافعات بني صبًؼ احملافعٚ ١احملافغ ،سٝح
حيٌ نٌ َُٓٗا ضبٌ ايػًط ١املطنع ١ٜيف إزاض ٠احملافع ( ١إضاف ً١جملًؼ ايكطا٤
ٚايكاُُ٥كاّ ،صبًؼ ايٓاسَٚ ١ٝسٜط ايٓاسٚ ،) ١ٝبكسض تعًل املٛضٛع ببشجٓا ,فإْٓا ْ ٫تططم
غ ٣ٛملاٖ ١ٝصبًؼ احملافعٚ ١ايتٓع ِٝايكاْ٫ ْٞٛختصاص٘ ايتؿطٜعٚ ٞشيو يف َطًبني,
ْتٓا ٍٚيف املطًب اَ ٍٚ٫اٖ ١ٝصبًؼ احملافع ١عرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝيف املطًب ا,ٍٚ٫
بُٓٝا ْؿرل اىل ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛي٬ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات يف َطًب ثإٍ,
ٚنا٫ت: ٞ
انملطه

األول

انتتظيم انقانىني نتكىين جمانس احملافظات غري انمتتظةة

 ي اقهيم  ي انعزاق
خيطع ايتٓع ِٝا٫زاض ٟيف نٌ زٚي ١يعسز َٔ ايعٛاٌَ ايػٝاغٚ ١ٝايتاضخي١ٝ

ٚا٫قتصاز ١ٜجملتُع َا ٜٚتأثط بٗا ,فكاْ ٕٛاحملافعات ايعطاق ٞضقِ  159يػٓ1969 ١
املًػ ٞقػِ ايعطام اىل ٚسسات ازاض ١ٜتُساضُ ا ٚتُٓعُِ عً ٢اغاؽ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ،)1(١ٜا ٫إ
ايٛاقع ايعًُ ٞمل ٜهٔ ٜ٪ٜس شيو ,فأغًب ايكطاضات ايصازض َٔ ٠احملافعات مل تهٔ تتدص ا٫
مبٛافك ١ايػًط ١املطنع ١ٜيف ايعاصُ ١بػسازٚ ,اقتصط ته ٜٔٛاعطا ٤صبايؼ ازاض٠
احملافعات يف ايػايب عً ٢املعٓٝني فكط َٔ ايعاصُ ١بػساز ز ٕٚاملٓتدبني َٔ ابٓا٤
احملافعٚ ,١بصيو تعطًت ايهجرل َٔ ص٬سٝات صبايؼ ازاضتٗا َٚا ْتذت عٔ شيو َٔ اثاض
) (1يشغخ :د .عمي دمحم بجيخ و د .ميجي ياسيؽ الدالمي و د.عرام عبجالؾىاب البخزنجي،
مبادئ وأحكام القانؾن اإلداري( ،شخكة العاتػ لرشاعة الكتاب ،القاىخة)7212 l
ص.162
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غَ ٖٛٚ ،)1(١٦ٝا دعٌ ايك ٣ٛايػٝاغٚ ١ٝبأغًب اْتُا٤اتٗا  -بعس غكٛط ايٓعاّ عاّ 2003
 متين ايٓفؼ بططٚض ٠ا٭خص مببسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاضٚ ١ٜتطبٝكٗا عً ٢أضض ايٛاقع سكٝك,ً١فصسض ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١يٝتبٓ ٢بصطٜح ْص املاز-122( ٠ايفكط ٠ثاْٝا) َبسأ
ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ,١ٜنُبسأ قاْ ْٞٛاغاغ ٞحيهِ ايع٬ق ١بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات
()2

غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝعً ٢املػت ٣ٛايتٓفٝص ٟا ٚا٫زاض.ٟ
 َٔٚاملعطٚف إ ايسغتٛض ٖ ٛايصٜ ٟؿهٌ ا٫غاؽ ايتٓع ُٞٝهلطَ ١ٝايتهٜٔٛ
ايكاْٚ ْٞٛا٫زاض ٟيًسٚيٚ ,١ايكاعس ٠اييت ٜػتُس َٓٗا َععِ ايتؿطٜعات ؾطعٝتٗا ٚايعاَٗا
ايتطبٝكٚ ,ٞسني منعٔ ايٓعط يف زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام ايٓافص يػٓ ,2005 ١ظبس إ املؿطع
ايسغتٛض ٟتططم اىل تٓع ِٝصبًؼ احملافع ١ز ٕٚذبسٜس أسهاّ اغاغ ١ٝب٘( َجٌ نٝف١ٝ
اْتدابَ٘ ,س ٠زٚضت٘ اْ٫تدابٚ ,١ٝص٬سٝات٘...اخل ) ,عسا َا شنطت٘ ايفكط ٠خاَػا َٔ املاز٠
 َٔ 122ايسغتٛض ,سني ْصت عً ٢عسّ خطٛع صبًؼ احملافع ١يػٝطط ٠ا ٚاؾطاف ا١ٜ
ٚظاض ٠ا ٚا ١ٜدٗ ١غرل َطتبط ١بٛظاضٚ ,٠ي٘ َايَ ١ٝػتكً.١
أَا املؿطع ايعاز ٟيف قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  21يػٓ١
 2008املعسٍ ايٓافص فاْ٘ قس عطف صبًؼ احملافع ١بأّْ٘ ٖٛ :ايػًط ١ايتؿطٜعٚ ١ٝايطقاب١ٝ
ضُٔ اسبسٚز اإلزاض ١ٜيًُشافع ،١اييت هلا سل إصساض ايتؿطٜعات احملً ١ٝيف سسٚز احملافع١
مبا ميهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ ،١ٜمبا ٜ ٫تعاضض َع ايسغتٛض
ٚايكٛاْني ا٫ذبازٚ .١ٜخيطع صبًؼ احملافعٚ ١اجملايؼ احملً ١ٝيطقاب ١صبًؼ ايٓٛاب(.)3
ٚملا نإ ايسغتٛض مل ٜؿط بصطٜح ايٓص اىل نٝف ١ٝته ٜٔٛصبًؼ احملافع١
ٚص٬سٝات٘ ,نإ عً ٢املؿطع ايعاز ٟإ ٜه ٕٛسطٜصا نٌ اسبطص يف اْتكا ٤ايعباضات
) (1يشغخ :كاعؼ حدؽ الخبيعي  ,السحافغات غيخ السشتغسة في اقميؼ بيؽ السخكدية
والالمخكدية االدارية lمجمة كمية مجيشة العمؼ الجامعة  ,االصجار  ,7العجد ,l 7211 , 7
ص.62
) (7تشص السادة ( )177مؽ الجستؾر العخاقي الشافح لدشة  7225عمى انو" :تسشح السحافغات
التي لؼ تشتغؼ في إقميؼ الرالحيات اإلدارية والسالية الؾاسعة ,بسا يسكشيا مؽ إدارة

شؤونيا عمى وفق مبجأ الالمخكدية اإلدارية ،ويشغؼ ذلػ بقانؾن".

) (2السادة ( )7مؽ قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ  71لدشة  7228السعجل
الشافح.
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ٚايتعاضٜف ايكاْ ,١ْٝٛفُاشا ٜطٜس املؿطع َٔ اخطاع٘ صبًؼ احملافع ١يطقاب ١صبًؼ
ايٓٛاب؟ أٜ ٫تعاضض شيو َع َبسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ١ٜايٛاضز ٠يف ايتعطٜف ْفػ٘ ٚايصْ ٟعُ٘
املؿطع ايسغتٛض َٔ ٟقبٌ يف (املاز- 122 ٠ايفكط ٠ثاْٝا) َٓ٘ٚ ,ايصٜ ٟكتطَ ٞفَٗٗٛا
خطٛع صبًؼ احملافع ١يطقاب ١ايػًط ١ايتٓفٝص ١ٜا٫ذباز( ١ٜز ٕٚصبًؼ ايٓٛاب)؟( )1ثِ– يٛ
غًُٓا دس ٫بصش ١تًو ايطقاب –١عً ٢فطض صشَ ١ا شٖب ايَ ٘ٝؿطع قاْ ٕٛاحملافعات,
فٌٗ خيطع صبًؼ احملافع ١يطقاب ١صبًؼ ايٓٛاب يف اختصاص٘ ايتؿطٜع ٞاّ ايطقاب ٞأّ
ايتٓفٝص ٟأّ يف نٌ َٓٗا؟!!.
ٖصا ٜٚته ٕٛصبًؼ احملافع ١مبٛدب قاْ ٕٛاحملافعات ايٓافص َٔ (َ )10كاعس ،
ٜطاف إيَ ٘ٝكعس ٚاسس يهٌ (ْ )200,000ػُ ١ملا ظاز عٔ (ْ )1,000,000ػُ ١عً ٢إٔ  ٫تعٜس
عٔ (َ )35كعسا(ٜٚ ،)2تِ اْتداب أعطا ٘٥عٔ ططٜل اْ٫تداب ايػط ٟاملباؾطٚ ,تهَ ٕٛس٠

ايسٚض ٠اْ٫تداب ١ٝهلصا اجملًؼ أضبع غٓٛات تكٛمي ،١ٝتبسأ بأ ٍٚدًػ ١هلا( .)3أَا َس٠
ايعط ١ٜٛيف اجملًؼ املصنٛض ،فتٓتٗ ٞباْتٗاَ ٤س ٠ايسٚض ٠اْ٫تداب ١ٝأ ٚقبً٘ ٚشيو يف اسس٣

اسبا٫ت ا٫ت:١ٝ

) (1ومع عجم تأييجنا لكال االتجاىيؽ ,اال ان مؾقف السذخع العادي في قانؾن السحافغات
الحي اعظى مجمذ الشؾاب حق مخاقبة مجالذ السحافغات ,أفزل اتجاىا مؽ مؾقف

السذخع الجستؾري الحي ذىب الى عجم خزؾع مجالذ السحافغات لخقابة اية و ازرة او

جية غيخ مختبظة بؾ ازرة ,عمى الخغؼ مؽ ان رقابة مجمذ الشؾاب رقابة سياسية اكثخ مؽ
كؾنيا رقابة ادارية ,ومع ذلػ تبقى الخقابة االدارية اىؼ عشرخ مؽ عشاصخ مبجأ
الالمخكدية االدارية وال يسكؽ االستغشاء عشيا بأي حال لقيام ذلػ السبجأ.

) (7السادة ( )7الفقخة أوال مؽ قانؾن التعجيل الثالث لقانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ
رقؼ  71لدشة  7228السعجل الشافح رقؼ ( )12لدشة  , 7218مشذؾر في الؾقائع العخاقية
العجد ( )8887في .7218/8/16

) (2السادة ( )8مؽ قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ  71لدشة  7228السعجل
الشافح والسادة ( )88مؽ قانؾن انتخابات مجالذ السحافغات واالقزية رقؼ ( )17لدشة

 7218الشافح.
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 .1فكسإ ايعط ٛفكس أسس ؾطٚط ايعط.١ٜٛ
 .2تكس ِٜعط ٛاجملًؼ اغتكايت٘ ذبطٜطٜاً إىل ضٝ٥ؼ اجملًؼ املعين ايصٜ ٟك ّٛبسٚضٙ
بعطضٗا يف أ ٍٚدًػ ١تاي ١ٝيػطض ايبت فٗٝاٚ .تعس ا٫غتكايَ ١كبٛي ١با٭غًب ١ٝاملطًك١
يعسز أعطا ٤اجملًؼ.
ٚ .3فا ٠ايعط ٛأ ٚأصابت٘ بعاَٖ ١ػتسمي ١أ ٚبعذع أَ ٚطض خطرل ميٓع٘ َٔ ا٫غتُطاض
يف أزا ٤عًُ٘ بٓا ّ٤عً ٢قطاض صازض َٔ زبٓ ١طب ١ٝطبتص.١
 .4ايتدًف عٔ اسبطٛض أضبع دًػات َتتاي ١ٝأ ٚغاب ( )4/1ضبع عسز دًػات اجملًؼ
خَ ٍ٬س )4( ٠أؾٗط َٔ ز ٕٚعصض َؿطٚع.
 .5يًُذًؼ إْٗا ٤ايعط ١ٜٛبا٭غًب ١ٝاملطًك ١يعسز أعطا ٘٥يف ساي ١ذبكٝل أسس ا٭غباب
اٯت( :١ٝعسّ ايٓعاٖ ١أ ٚاغتػ ٍ٬املٓصب ايٛظٝف ،ٞايتػبب يف ٖسض املاٍ ايعاّ ،فكسإ
()1

أسس ؾطٚط ايعط ،١ٜٛاإلُٖاٍ أ ٚايتكصرل املتعُس ٜٔيف أزا ٤ايٛادب ٚاملػٚ٪ي.)١ٝ

ٚيعط ٛاجملًؼ إٔ ٜطعٔ بكطاض إْٗا ٤عطٜٛت٘ أَاّ ضبهُ ١ايكطا ٤اإلزاض ٟخٍ٬
(َٜٛ )15اً َٔ تاضٜذ تبًػ٘ ب٘ٚ ،تبت احملهُ ١بايطعٔ خَٜٛ )30( ٍ٬اً َٔ تاضٜذ اغتَٗ٬ا
ايطعٔ ٜٚه ٕٛقطاضٖا باتاً(.)2
ٚبصيو ْط ٣إ صبًؼ احملافع ١يٝؼ ا ١٦ٖٝ ٫ازاض ١ٜاقًَٓ ١ُٝٝتدب ,١تتُتع
بايؿدص ١ٝاملعٓٚ ,١ٜٛمتاضؽ بٓفػٗا اختصاصاتٗا املُٓٛح هلا مبٛدب ايكاْ ٕٛضُٔ
َٓطك ١دػطاف ١ٝضبسز ٖٞ( ٠احملافع ,)١بٗسف خسَ ١ابٓا ٤تًو احملافعٚ ,١ذبت ضقاب١
اسبه ١َٛاملطنعٚ .١ٜمبا اْٗا ٖ ١٦ٝازاض ,١ٜفإ اعُاهلا ٚٚظا٥فٗا  ٫تتعس ٣ضسب ١ايَ٬طنع١ٜ
ا٫زاض ١ٜاييت ذبهِ ع٬قتٗا بايػًط ١ا٫ذباز.١ٜ

( )1البشؾد مؽ ( )5 -1مؽ الفقخة (أوالً) مؽ السادة ( )6مؽ القانؾن.
( )7الفقخة (ثالثاً) مؽ السادة ( )6مؽ القانؾن.
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انثاني

انتتظيم انقانىني نالختظاص انتشزيعي جملانس احملافظات

غري انمتتظةة  ي اقهيم  ي انعزاق
يكس َٓح َؿطع قاْ ٕٛاحملافعات املعسٍ ايٓافص ضقِ  21يػٓ 2008 ١صبًؼ
احملافع ١ايهجرل َٔ ا٫ختصاصات َٓٗا َا ٖ ٞاختصاصات تؿطٜعَٗٓٚ ,١ٝا ٖ ٞتٓفٝص١ٜ
نا٫ختصاصات ا٫زاضٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايطقاب ،١ٝيهٔ ٚبكسض تعًل اَ٫ط مبٛضٛع زضاغتٓا,
غٓؿرل اىل ا٫ختصاصات ايتؿطٜع ١ٝيًُشافعَ ١ع بٝإ َعٓاٖا.
ٚمبا إ صبًؼ احملافع ١غرل املٓتعُ ١يف اقًٚ ٖٞ ِٝسس ٠ازاضَٓ ١ٜتدب َٔ ١قبٌ
غهإ احملافع ,١يصيو اغتشػٔ املؿطع َٓشٗا اختصاصات تؿطٜعٚ ,١ٝاييت تتُجٌ مبا
ٜأت:ٞ
أ //٫ٚإصساض ايتؿطٜعات احملًٚ ١ٝا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات يتٓع ِٝايؿ ٕٚ٪اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝيف

احملافعٚ ١فل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ ١ٜمبا ٜ ٫تعاضض َع ايسغتٛض ٚايكٛاْني ا٫ذباز.)1(١ٜ

إٕ عباض ( ٠ايتؿطٜعات احملً ١ٝمبعٓ ٢غٔ ايكاْ ٕٛايعازٚ ٟإٕ ناْت ضبًُ )١ٝتعَ ُس – ٚبطأٜٓا
 خطقاً ٭سهاّ ايسغتٛضٚ ،دباٚظا عً ٢ايص٬سٝات اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝايٛاغع ١اييت َٓش٘ايسغتٛض جملًؼ احملافع َٔ ١أدٌ إزاض ٠ؾ ٕٚ٪احملافع ١عًٚ ٢فل َبسأ ايَ٬طنع١ٜ
اإلزاض .١ٜبٌ ٜتُجٌ ْٛع ايتؿطٜعات اييت ٜصسضٖا صبًؼ احملافعٚ ,١عً ٢ضا ٟاغًب ١ٝايفك٘
(بايتؿطٜعات ايفطعٚٚ )١ٝفكا ملا غٓعٜس ٙحبجا يف سٚ .٘ٓٝبعباض ٠أخط ,٣فإٔ جملايؼ
احملافعات غًط ١إصساض (ا٭ٚاَط ٚايبٝاْات ٚايتعًُٝات) اييت تتٓاغب ٚايصف ١اإلزاض ١ٜاييت

ٜفذلض إٔ تتُتع بٗا تًو اجملايؼ يًكٝاّ بأعُاهلا اي ١َٝٛٝيف سسٚز احملافع َٔٚ .)2(١ثِ
فإٕ ايص٬سٝات ايتؿطٜع ١ٝاييت شنطٖا ايكاْ ٫ ,ٕٛتعس ٚإٔ ته ٕٛغ ٣ٛخَطَأِ يف ايصٝاغ١
ايتؿطٜع ،١ٝ٭ٕ ٚاقع اسباٍ ٚايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛا٭خط ٫ ٣تػعف اجملًؼ يًكٝاّ مبُٗ١
غٔ ايكٛاْني.

( )1الفقخة (ثالثاً) مؽ السادة ( )7مؽ القانؾن.

( )7د .يسامة دمحم حدؽ كذكؾل ،الشغام القانؾني إلنذاء الؾحجات اإلتحادية وتشغيسيا (دراسة
مقارنة)) ،ط  ،1السخكد القؾمي لإلصجارات القانؾنية ،(7215 lص.178
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ٚيصيو فإْٓا ْط ٣بإَّٔ تعبرل املؿطع مل ٜهٔ صا٥باً ,سني ْص عًَٓ ٢ح صبايؼ
احملافعات (غًط ١تؿطٜع ،)١ٝ٭ْ٘ قس ٜٛس ٞبإ صبايؼ احملافعات متًو ص٬س ١ٝغٔ
ايكٛاْني (ايتؿطٜع ايعاز )ٟإ ٫إَّٔ ا٭َط يٝؼ نصيو ،شيو إَّٔ ايتؿطٜع قس ٜأت ٞباملعٓ٢
ايٛاغعٜٚ ،سخٌ  َٔ-ضُٓٗا -ص٬س ١ٝإصساض ا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات نُا غٓفصٌ ٫سكا.
ٚخ٬فُ شيو ٪ٜز ٟإىل ظٗٛض ْٛع َٔ ا٫ظزٚاد ١ٝيف ايص٬س ١ٝايتؿطٜع ١ٝبٗٓٝا ٚبني ايػًط١
ايتؿطٜع ١ٝا٫ذباز( ١ٜايدلملإ)َ ٖٛٚ ،ا جيعٌ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ١ٜتتش ٍٛأ ٚتكذلب َٔ ْعاّ
ايَ٬طنع ١ٜايػٝاغ ،١ٝ٭ٕ ايػايب إٔ ز ٍٚايٓعاّ ايفسضاي ٞتٛدس فٗٝا غًطتإ تؿطٜعٝتإ
ا٭ٚىل :ايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيًسٚي ١ا٫ذبازٚ ،١ٜايجاْ :١ٝايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝيٮقاي.ِٝ
ثاْٝا //إقطاض ( إعساز) ايٓعاّ ايساخً ٞيًُذًؼ ٚ :شيو خ ٍ٬ؾٗط ٚاسس َٔ تاضٜذ أٍٚ
دًػ ١هلا ٜٚصازم عً ٘ٝبا٭غًب ١ٝاملطًك ،١يػطض ضُإ ٚسس ٠ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاييت
()1

غتس ٕٚيف ايٓعاّ ايساخًٚ ٞاتفاقٗا َع قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً.ِٝ
ثايجا //إعساز َؿطٚع املٛاظْ ١اشباص ١باجملًؼ ٚ :شيو يسضدٗا يف املٛاظْ ١ايعاَ١

يًُشافع ٖٞٚ ،)2(١متجٌ املٛاظْ ١ايتؿػ ١ًٝٝفكط ٖٞٚ ،تؿتٌُ َج ً٬عًَ ٢هافأ ٠ا٭عطا٤
ٚايهٛازض اإلزاضٚ ١ٜأدٛض املٛظفني ٚايٛقٛز ٚأدٛض اهلٛاتف ٚايكططاغٚ ١ٝاملطبٛعات
ٚايٓجطٚ ١ٜغرلٖا( .)3أ ٟإٔ تًو ايٓفكات تتعًل بتُؿ ١ٝا٭َٛض اي ١َٝٛٝيًُذًؼ ٚإزاَتٗا.

ضابعا //املصازق ١عًَ ٢ؿطٚع املٛاظْ ١ايعاَ ١يًُشافعٜٚ :)4(١كصس بٗا َؿطٚع املٛاظْ١
ايعاَ ١يتًو احملافع ١احملاٍ إيٗٝا َٔ احملافغ ٚإدطا ٤املٓاقً ١بني أبٛابٗا مبٛافك ١ا٭غًب١ٝ

( )1الفقخة (رابع عذخ) مؽ السادة ( )7مؽ قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ 71
لدشة  7228السعجل الشافح.

( )7البشج ( )1مؽ الفقخة (خامداً) مؽ السادة ( )7مؽ قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في
إقميؼ رقؼ  71لدشة  7228السعجل الشافح.

( )2عساد الجشابي ومحدؽ جبخ البيادلي ,دراسة تحميمية لقانؾن السحافغات غيخ السشتغسة
في اقميؼ رقؼ  71لدشة ) ,7228ط ,1الؾكالة االمخيكية لمتشسية الجولية,(7228 l

ص.28

( ) 8ىشالػ ججل واسع بيؽ فقياء السالية العامة حؾل الظبيعة القانؾنية لمسؾازنة  ,بيؽ مؽ يعجه
عسال تذخيعيا ,واخخون يعجونو عسال اداريا(محاسبيا) ,في حيؽ يخى فخيق ثالث بأنو عسل

ذو طبيعة مختمظة قانؾنية وادارية .يشغخ :د.طاىخ الجشابي ,عمؼ السالية العامة=
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املطًك ،١عً ٢إٔ تطاع ٞاملعاٜرل ايسغتٛض ١ٜيف ايتٛظٜع يهٌ َٔ َطانع احملافعات ٚا٭قط١ٝ

ٚايٓٛاسٚ ٞضفعٗا إىل ٚظاض ٠املاي ١ٝيف اسبه ١َٛا٫ذباز ١ٜيتٛسٝسٖا َع املٛاظْ ١ا٫ذباز،)1(١ٜ
ٚإٕ يفغ املٛاظْ ١ايعاَ ١يف ايكاْ ٕٛداَ ٤طًكاً ،يصيو ٜطِ املٛاظْ ١ايتؿػٚ ١ًٝٝا٫غتجُاض١ٜ
يًُشافع.)2(١
إٕ َػٛزَ ٠ؿطٚع املٛاظْ ١ايعاَ ١يًُشافع ١تتطُٔ املٝعاْٝات املدصص١
جملًؼ احملافعٚ ١صبايؼ ا٭قطٚ ١ٝايٓٛاسَٚ ٞهتب احملافغ ٚايكاُُ٥كاّ َٚسٜط

ايٓاسٜٚ ،)3(١ٝػتجَٓٗٓ ٢ا َٛاظْ ١ايسٚا٥ط ٚامل٪غػات املطتبط ١بايػًطات ا٫ذباز١ٜ
نايصشٚ ١ايذلبٚ ١ٝايٓكٌ ٚايبٚ ١٦ٝاملسٜطٜات ا٭خط ،٣أَا املسٜطٜات ايتابع ١يٛظاض ٠ايبًسٜات
ٚا٭ؾػاٍ ايعاَ ١فإْٗا مت ٍٛشاتٝاً َٔ اإلٜطازات اييت ذبصٌ عًٗٝا َكابٌ اشبسَات اييت
=والتذخيع السالي )السكتبة القانؾنية ,بغجاد ,(1998 lص .125والخاجح عشجنا ىؾ انو

عسل تذخيعي كدائخ االعسال االخخى ,سؾاء مؽ الشاحية الذكمية أنيا ال ترادق اال مؽ
قبل الدمظة التذخيعية ,أم مؽ الشاحية السؾضؾعية الن مؾضؾعيا السؾافقة عمى تحجيج

مجة زمشية الستخجام االعتسادات مؽ قبل الدمظة التشفيحية غالبا ما تقجر بدشة .مع العمؼ
ان مجمذ السحافغة ليدت الدمظة الشيائية التي يتؾقف ترجيق السؾازنة عمى مؾافقتيا,

بل تؾحج مؾازنة جسيع السحافغات مع السؾازنة االتحادية وترادق مؽ قبل البخلسان
العخاقي.

() )1يشغخ :البشج (خامداً) مؽ الفقخة (ثانياً) مؽ السادة ( )7مؽ القانؾن.
( )7د .ىادي الكعبي و د .إسساعيل البجيخي و د .عمي الذكخاوي ،اختراصات مجالذ

السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ وفقاً لمقانؾن رقؼ  71لدشة  7228السعجل -
اإلشكاليات والحمؾل ،ج  ،1بحث مقجم في دراسات حؾل الالمخكدية (دراسات وبحؾث

صجرت عؽ مؤتسخ الالمخكدية السشعقجة في بغجاد لمسجة  /78-77شباط،) 7217 /
ص.778

( )2د .ىادي الكعبي و د .إسساعيل البجيخي و د .عمي الذكخاوي ،اختراصات مجالذ

السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ وفقاً لمقانؾن رقؼ  71لدشة  7228السعجل -
اإلشكاليات والحمؾل ،ج  ،1بحث مقجم في دراسات حؾل الالمخكدية (دراسات وبحؾث
صجرت عؽ مؤتسخ الالمخكدية السشعقجة في بغجاد لمسجة  /78-77شباط،) 7217 /

ص.778
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تكسَٗاٚ ،يف ساي ١عسّ سصٛهلا عً ٢اإلٜطاز ايهايف تكٚ ّٛظاض ٠ايبًسٜات ٚا٭ؾػاٍ
بتدصٝصٗا املبايؼ اي٬ظَ ١يتُهٗٓٝا َٔ أزا ٤عًُٗا(.)1

انمبحث انثاني

انمىقف انفقهي وانقضائي من االختظاص انتشزيعي جملانس

احملافظات غري انمتتظةة  ي اقهيم  ي انعزاق
تُعس احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝإسس ٣تطبٝكات ْعاّ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض١ٜ
اييت تك ّٛبتػٗ ٌٝإزاض ٠ايسٚي َٔ ,١خ ٍ٬تكػَ ِٝػاستٗا إىل ٚسسات إزاض ١ٜأصػط ،تكّٛ
عًٗٝا ٖ٦ٝات تسٜط ؾْٗٚ٪ا ٚؾ ٕٚ٪غهاْٗاٚ ،شيو َٔ خَٓ ٍ٬ح ايػًط ١املطنع ١ٜهلصٙ
اهل٦ٝات غًط ١اإلزاض ٠ضُٔ سسٚز ايٛسس ٠اإلزاض ،١ٜإش إ َّٕ ْعاّ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٜ ١ٜفذلض
تٛظٜع ايٛظٝف ١اإلزاض ١ٜبني ايػًط ١املطنعٚ ١ٜاحملافعات مبا تتطُٓ٘ ٖص ٙايٛظٝفَٔ ١
ربطٝط ٚتٓعٚ ِٝتٓفٝص َٔ ز ٕٚإٔ ٜتعس ٣ا٭َط اىل ٚظٝفيت ايتؿطٜع ٚايكطا ،٤٭ْ٘ إشا
أزخًت ٖاتإ ايٛظٝفتإ إىل ْطام ايَ٬طنع ١ٜبني ايػًط ١املطنعٚ ١ٜاحملافعات ،فإْٓا
ْٓتكٌ َٔ ْطام ْعاّ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ١ٜإىل ايَ٬طنع ١ٜايػٝاغ ،١ٝغرل إَّٔ قاْ ٕٛاحملافعات
غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص ،نإ ي٘ سهِ َػاٜط ،فكس ْص
عًَٓ ٢ح صبايؼ احملافعات ص٬سٝات تؿطٜعَ ،١ٝتذاٚظاً بصيو ايٓصٛص ايسغتٛض١ٜ
ايٛاضز ٠يف صًب ايسغتٛض (.)2
ٚيكس ؾٗس ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞيًُشافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝاخت٬فات
َٛٚاقف َتبا ١ٜٓفكٗ ١ٝناْت اّ قطا ,١ٝ٥نُا ؾٗس تٓاظعا َٔ ايٓاسٝتني ايٓعط ١ٜبصٛض٠
عاَٚ ١ايعًُ ١ٝبصٛض ٠أخصٚ .قبٌ إ ًْر يف املٛضٛعْ ,ػتعطض ايٓصٛص املٓعُ١
ي٬ختصاص ايتؿطٜع ٞيًُشافعات غرل املٓتعُ ١يف اقًٚ ,ِٝاييت تتذػس يف اضبعْ ١صٛص:
اثٓتإ َٓٗا ْصٛص زغتٛضٚ ,١ٜا٭خرلتإ َٓٗا ْصٛص عازْ ١ٜص عًُٗٝا قإْٛ
احملافعات املعسٍ ايٓافص.
( )1عمي عبج الخزاق الخفاجي ،السخجع نفدو اعاله ،ص.152
( )7خالج كاعؼ عؾدة اإلبخاهيسي ،االختراص التذخيعي لسجالذ السحافغات غيخ السشتغسة
في إقميؼ في العخاق (دراسة مقارنة)) ،مشذؾرات ضفاف ،بيخوت ،دار أوما ،بغجادl
 ،(7215ص.71
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فأَا ايٓصإ ايسغتٛضٜإ ,فُٗاْ :ص نٌ َٔ املاز َٔ )115( ٠ايسغتٛض اييت
ْصت عً ٢اْ٘" :نٌ َا مل ٜٓص عً ٘ٝيف ا٫ختصاصات اسبصط ١ٜيًػًطات ا٫ذباز،١ٜ
ٜه َٔ ٕٛص٬س ١ٝا٭قايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًٚ ،ِٝايص٬سٝات ا٭خط٣
املؿذلن ١بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜا٭قاي ،ِٝته ٕٛا٭ٚي ١ٜٛفٗٝا يكاْ ٕٛا٭قايٚ ِٝاحملافعات
غرل املٓتعُ ١يف إقً ،ِٝيف ساي ١اشب٬ف بُٗٓٝا" .بُٓٝا ْصت ايفكط( ٠ثاْٝا) َٔ املاز٠
( َٔ )122ايسغتٛض عً ٢اْ٘" :متٓح احملافعات اييت مل تٓتعِ يف إقً ِٝايص٬سٝات اإلزاض١ٜ
ٚاملاي ١ٝايٛاغع ,١مبا ميهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا عًٚ ٢فل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٜٓٚ ،١ٜعِ
شيو بكاْ."ٕٛ
ٚاَا ْصا قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝفُٗا :ا( ٍٚ٫ايفكط ٠أَٔ ٫ٚ
املاز ٠ايجاْ َٔ )١ٝشيو ايكاْ ٕٛاييت ْصت عً ٢اْ٘" :صبًؼ احملافع ٖٛ ١ايػًط١
ايتؿطٜعٚ ١ٝايطقاب ١ٝيف احملافع ،١ي٘ سل إصساض ايتؿطٜعات احملً ١ٝمبا ميهٓ٘ يف إزاض٠
ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ,١ٜمبا ٜ ٫تعاضض َع ايسغتٛض ٚايكٛاْني ا٫ذباز ١ٜاييت
تٓسضز ضُٔ ا٫ختصاصات اسبصط ١ٜيًػًطات ا٫ذبازٚ ."١ٜايجاْ( ٖٛ ٞايفكط ٠ثايجا َٔ
املاز ٠ايػابع َٔ )١شات ايكاْ ٕٛاييت تهًُت عٔ اسس ٣اختصاصات صبًؼ احملافع:ٖٞٚ ١
"اصساض ايتؿطٜعات احملًٚ ١ٝاْ٫عُٚ ١ايتعًُٝات يتٓع ِٝايؿ ٕٚ٪ا٫زاضٚ ١ٜاملاي ١ٝمبا ميهٓٗا
َٔ ازاض ٠ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسا ايَ٬طنع ١ٜا٫زاضٚ ١ٜمبا ٜ ٫تعاضض َع ايسغتٛض ٚايكٛاْني
ا٫ذبازٚ .".١ٜغٓتٓا ٍٚا٫ؾهاي ١ٝاييت اثاضتٗا َعاْ ٢تًو ايٓصٛص يف ض ٤ٛاملٛقفني
ايفكٗٚ ٞايكطا ٞ٥يف َطًبني اثٓني ٚ ,نا٫ت:ٞ
انملطه

األول

انمىقف انفقهي من االختظاص انتشزيعي جملانس احملافظات

غري انمتتظةة  ي إقهيم  ي انعزاق
َٔ خ ٍ٬قطاَٛ ٠٤قف ايفك٘ ايعطاق ٞس ٍٛا٫ختصاص ايتؿطٜع ( ٞغٔ ايكاْ)ٕٛ
جملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝيف ايعطام مبٛدب ايسغتٛض ايعطاقٚ ٞقإْٛ
احملافعات ايٓافصْ ,ط ٣إ شيو املٛقف  ٫خيطز عٔ أسس ضأٜني :فٝصٖب بعض ايفك٘ اىل
متتع صبايؼ احملافعات بصيو ا٫ختصاص ,بُٓٝا تصٖب ا٫غًب ١ٝايفكٗ ١ٝاىل إ َا ْص
عً ٘ٝقاْ ٕٛاحملافعات َٔ اختصاص تؿطٜعٜ ٫ ,١ٝعين غًط ١غٔ ايكٛاْنيٚ ,إ َؿطع
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قاْ ٕٛاحملافعات مل ٜكصس بصيو غرل سكٗا يف اصساض ايتعًُٝات  ٚايبٝاْات ٚايتعاَِٝ
ٚاٚ٫اَط عًَ ٢ػت ٣ٛاحملافعٚ ,١يف ازباْبني ايطقابٚ ٞاملاي ,ٞمبا ٜتٛافل َع َبسأ
ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض.١ٜ
ٜٚػتٓس املٜ٪س ٕٚملػأي ١متتع صبايؼ احملافعات بص٬سٝات تؿطٜع ١ٝبصف١
()1

عاَ ١يف ضأ ِٜٗعً ٢ا٫ت:ٞ

 .1إ ايسغتٛض قس أؾاض يف املاز ,َ٘ٓ 115 ٠بإ ته ٕٛيكٛاْني ٚتؿطٜعات احملافع ١غرل
املٓتعُ ١يف اقً ِٝاٚ٫ي ١ٜٛعً ٢ايتؿطٜعات احملً ١ٝعٓس ايتعاضض.
 .2إ قاْ ٕٛاحملافعات ْفػ٘ ,قس أؾاض ٚبصطٜح ايٓص عً ٢متتع صبايؼ احملافعات
بص٬س ١ٝغٔ ايتؿطٜعات احملًٚ )2(.١ٝبطُٓٗا سل فطض ٚدباٚ ١ٜاْفام ايططا٥ب
احملً ١ٝضُٔ سسٚز احملافعٚ ١فكا يًتؿطٜعات ا٫ذبازٚ ١ٜاحملً ١ٝايٓافص ,٠بٌ ٜصٖب
ضأ ٟاىل إ َبسأ قاْ ١ْٝٛايططٜب ١اييت شنطٖا ايسغتٛض داَ ٤طًكا ,فٜٗ ٛػتٛعب
ايتؿطٜعني ا٫ذبازٚ ٟاحملً ,ٞفًٝؼ ؾططا إ ٜه ٕٛقاْ ٕٛفطض ايططٜب ١اذبازٜا بٌ
()3

ميهٔ إ ٜه ٕٛضبًٝا.

 .3إ َؿطع قاْ ٕٛاحملافعات قٝس ص٬س ١ٝصبًؼ احملافع ١بإصساض ايتؿطٜعات ,بإ ٫
تتعاضض َع ايسغتٛض ٚايكٛاْني ا٫ذبازٚ ,١ٜإٔ  ٫تتعس ٣ايٓاسٝتني ا٫زاضٚ ١ٜاملاي.)4(١ٝ

( )1يشغخ  :د .رائج ناجي أحسج  ,مجى اختراص السحافغات غيخ السشتغسة في اقميؼ بفخض
الزخائب والخسؾم ( 2015 ,السجمج ( ,)8االصجار  ,l17مجمة القانؾن والعمؾم الدياسية ,

جامعة كخكؾك  ,)lص .817

( )7السادة ( )7الفقخة ثالثا مؽ القانؾن.
( )2د.جعفخ عبج الدادة و د .سميؼ نعيؼ الخفاجي  ,االستقالل السالي لمسحافغات غيخ
السشتغسة في إقميؼ في عل دستؾر جسيؾرية العخاق لدشة  ,( 7216 ،7225العجد,8
االصجار الثالث lمجمة السحقق الحمي لمعمؾم القانؾنية والدياسية ,جامعة بابل , lص

 518و ص.578

( )8بمشج إبخاهيؼ حديؽ شالي ،العالقة بيؽ الحكؾمة االتحادية والحكؾمات السحمية في الشغؼ
الفيجرالية (دراسة حالة العخاق)( ،مخكد كخدستان لمجراسات االستخاتيجية ،الدميسانية ،l
 ،)7218ص.181 – 182
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 .4إ احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا قس اٜس شيو املٛقف يف ضأٜٗا ايصازض ضقِ /16اذباز2008/١ٜ
يف  2008/4/21املؿاض اي ٘ٝسني ايه ّ٬عً ٢املٛقف ايكطا.ٞ٥
 .5إ املاز َٔ )110( ٠ايسغتٛض عسزت ا٫ختصاصات اسبصط ١ٜيًػًط ١ا٫ذباز َٔ ,١ٜغرل
إ ٜطز ضُٔ تًو ايػًطات استهاض ايتؿطٜع عً ٢ايػًطات ا٫ذبازٚ ١ٜسسٖا(.)1
اَا املعاضض ٕٛملػأي ١متتع صبايؼ احملافعات بص٬سٝات تؿطٜعَٗٓٚ ١ٝا غٔ
ايكاْ ٕٛايعاز ,ٟفإِْٗ ٜػتٓس ٕٚعً ٢املدلضات ا٫ت:١ٝ
 .1صشٝح إ قاْ ٕٛاحملافعات أؾاض اىل متتع صبايؼ احملافعات بص٬س ١ٝإصساض
ايتؿطٜعات احملً .١ٝفٜٗ ٛعين إٕ صبًؼ احملافع ١خيتص بإصساض ايتؿطٜعات احملً١ٝ
َٔ ا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات يتٓع ِٝايؿ ٕٚ٪اإلزاضٚ ١ٜاملاي ٖٛٚ ,١ٝأَط  ٫حيتاز إىل قٛاْني،
ٚامنا ٖ ٛحباد ١اىل اصساض (ايكطاضات)ٚ ,ايك ٍٛخب٬ف شيو ٪ٜز ٟإىل ٚدٛز غًطات
ٖذ ١ٓٝأْؿأٖا قاْ ٕٛاحملافعات َتُجً ١بػًط ١تؿطٜع .)2(١ٝخاصٚ ١إٔ غٔ ايكإْٛ
(ايتؿطٜع ايعاز )ٟيف ْطام اسبه ١َٛا٫ذباز ٖٛ ١ٜص٬س ١ٝخاص ١بايدلملإ ايعطاقٞ
ٚفل ّ َٔ 61/ايسغتٛض ايٓافص.
 .2اشا نإ املؿطع ايسغتٛض ٟقس أؾاض يف املاز ,َ٘ٓ 115 ٠بإ تتػًب ايكٛاْني ٚتؿطٜعات
احملافع ١أ ٚته ٕٛهلا اٚ٫ي ١ٜٛعً ٢ايتؿطٜعات ا٫ذباز ١ٜعٓس ايتعاضض ,فٜ ٬عين شيو
ا ٫إ ايتؿطٜعات ايصازض َٔ ٠صبايؼ احملافعات (اْ٫عُٚ ١ايتعًُٝات) ,ته ٕٛهلا
اٚ٫ي ١ٜٛعًْ ٢عرلتٗا ايصازض ٠عٔ اسبه ١َٛا٫ذباز ١ٜيف ساي ١ايتعاضض بُٗٓٝا ,خاص١

( )1عامخ دمحم عمي ابؾ نائمة ,االختراصات التذخيعية والسالية لسجالذ السحافغات غيخ
السشتغسة في اقميؼ  ( ,7211 ,العجد الثاني lمجمة كمية مجيشة العمؼ الجامعة , lص.51

( )7دمحم عؾدة محدؽ  ,اصالح الشغام الالمخكدي االداري في العخاق  lبحث مقجم الى مؤتسخ
(االصالح التذخيعي طخيق نحؾ الحكؾمة الخشيجة ومكافحة الفداد) الحي اقامتو مؤسدة

الشبأ لمثقافة واالعالم وجامعة الكؾفة/كمية القانؾن  76-75نيدان  ,7218مشذؾر عمى
السؾقع االتي:
 l https://m.annabaa.org/arabic/studies/15899تاريخ الديارة .7272/7/18:
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ٚإٕ َٓح صبايؼ احملافعات غًط ١تؿطٜعٜٓ ,١ٝػذِ َع ايٓعاّ ا٫ذبازٚ ٟيٝؼ َع

ْعاّ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض.)1(١ٜ

 .3اشا ناْت احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜقس بٓٝت يف ضأ ٟهلا بإَهاْ ١ٝاصساض ايتؿطٜعات َٔ قبٌ
صبايؼ احملافعات ,فْٗ ٞفػٗا قس شٖبت اىل خ٬ف شيو يف انجط َٔ َٛقف َٔٚ ,شيو
قطاضٖا ايصازض ضقِ (/13اذباز )2007/١ٜيف ٚ 2007/7/31ضأٜٗا ايصازض ضقِ
(/6اذباز )2009/١ٜيف ( .2009/2/4نُا غٓؿرل يف املٛقف ايكطا ,)ٞ٥نُا ٚإ صبًؼ
ايسٚي ١ايعطاق ٖٛ ٞا٫خط نإ أنجط إقساَا يف إبسا ٤ضأٚ ،ٜ٘دعّ بعسّ دٛاظ إصساض

صبايؼ احملافعات يًكٛاْني( )2نُا غٓؿرل اي ٘ٝيف س.٘ٓٝ

 .4ثِ اْ٘ قس تتبازض اىل ايصٖٔ َػا ٌ٥اخط ,٣اُٖٗا َ :ا ٖ ٛزٚض احملافغ يف اصساض شيو
ايتؿطٜع ايص ٟجيب إ ٜتٓاغب ٚزٚض ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض ١ٜيف ايتصسٜل عً ٢ايكٛاْني
ا٫ذباز١ٜ؟ ٚنٝف ٜػتطٝع اعساز َؿطٚع ايكاْ ٕٛإلضغاي٘ اىل اجملًؼ يًتصسٜل عً٘ٝ؟
َٚا ٖ ٞاي ١ٝشيو؟ .خاصٚ ١إٔ ايتؿطٜع احملً ٫ ٞميط بٓفؼ اي ١ٝتؿطٜع ايكٛاْني
ايعاز َٔ ,١ٜاقذلاح َٓٚاقؿٚ ١تصٜٛت َٚصازق ١ضٝ٥ؼ ازبُٗٛض َٔٚ ١ٜثِ ْؿط ٙيف
()3
ازبطٜس ٠ايطزل.١ٝ
 .5نُا إ َؿطع قاْ ٕٛاحملافعات قس ْص عًْ ٢ؿط ايكطاضات (ٚمل ٜكٌ ايكٛاْني)
ايصازض ٠عٔ صبًؼ احملافع ١يف ازبطٜس ٠احملً ١ٝيًُشافع( ١املاز ٠ايػابع -١ايفكط٠
()4
ثاْ ٞعؿط).
( )1يؾسف كؾران ،التشغيؼ الجستؾري لمسجتسعات التعجدية في الجول الفيجرالية (مخكد
كخدستان لمجراسات اإلستختتيجية ،الدميسانية )7212 lص.767

( ) 7د.حشان دمحم القيدي و د.طو حسيج العشبكي و د.أسامة باقخ مختزى ،الذخح التفريمي
لقانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ  71لدشة ( ،7228مؤسدة الشؾر

الجامعة )7212 lص.122 – 127
( )2دمحم جبار طالب ،االختراصات الجستؾرية لمسحافغات غيخ السشتغسة بإقميؼ في دستؾر
العخاق لعام ( ,7215، 7225العجد الثاني ،الدشة الدابعةl

مجمة رسالة الحقؾقl

ص.712
( )8د .رحيؼ حديؽ مؾسى ،مالحغات حؾل الالمخكدية اإلدارية في العخاق في ضؾء أحكام
الجستؾر العخاقي وقانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ ،ج  ،1بحث مقجم في=
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ٚعبٔ ْٜ٪س َا شٖب اي ٘ٝا٫دبا ٙايجاْ( ٞنُا غٓفصٌ ٫سكا عٓس ذبًًٓٝا َٛقف
املؿطع يف املبشح ايجايح َٔ ايسضاغ )١ايصٜ ٟط ٣اْ٘  ٫ميهٔ ا ٫ايتٛافل بني تًو
ايٓصٛصٚ ,إٔ جملًؼ احملافع ١ص٬س ١ٝتؿطٜع ١ٝفطعَ ١ٝتُجً ١با٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات
ٚايبٝاْات ٚاٚ٫اَطٚ ,ص٬س ١ٝإزاض ١ٜأصًَ ١ٝتُجً ١يف ايكطاضات اإلزاض ١ٜايفطزٚ ,١ٜنًٗا تسٚض

يف ْطام ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض .)1(١ٜخاص ١إٔ َٓح صبايؼ احملافعات سل إصساض ايكطاضات ٖٛ
سل ٜتَ ّ٤٬ع طبٝع ١ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ،١ٜنٖ ٕٛصا ايكطاضات شات طابع إزاضَُٗ ٟتٗا ٚضع
ايكٛاْني ضبٌ ايتٓفٝص ،أ ٟأْٗا قطاضات تٓفٝصٚ ١ٜيٝػت مبعٓ ٢ايكاْ ٕٛايعاز.)2(ٟ
انملطه

انثاني

انمىقف انقضائي من االختظاص انتشزيعي جملانس احملافظات

غري انمتتظةة  ي إقهيم  ي انعزاق
غٓؿرل اىل َٛقف نٌ َٔ قطا ٤احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا(ٚ )3اسهاّ صبًؼ ايسٚي١
ايعطاق )4(ٞبٛصفُٗا ايكطا ٜٔ٤املدتصني مبٛدب ايسغتٛض ٚايكاْ ,ٕٛبايٓعاعات ايٓاؾ١٦
س ٍٛاملٛضٛع نٌ سػب اختصاص٘ قاْْٛاٚ ,نا٫ت: ٞ

=دراسات حؾل الالمخكدية (دراسات وبحؾث صجرت عؽ مؤتسخ الالمخكدية السشعقجة في
بغجاد  -العخاق في  /78-77شباط ،)7217 /ص.195
( )1خالج كاعؼ عؾدة اأبخاهيسي ،مخجع سابق ،ص.91 – 92
( )7د.يسامة دمحم حدؽ كذكؾل ،مخجع سابق  ,ص.178

( )2تشص السادة ( )98الفقخة (رابعا) مؽ الجستؾر العخاقي الشافح لدشة  7225عمى احج
اختراصات السحكسة االتحادية العميا ,وىي :رابعاً -:الفرل في السشازعات التي تحرل

بيؽ الحكؾمة االتحادية ،وحكؾمات اأقاليؼ والسحافغات والبمجيات واإلدارات السحمية.

( )8أسشج قانؾن السحافغات الشافح الفرل في بعض السشازعات الستعمقة بتظبيق ذلػ القانؾن
(السحافغات) الى مجمذ الجولة ,مشيا ماورد مثال في السادة ( )6الفقخة (ثالثا) مؽ

القانؾن ,فزال عؽ كؾن السجمذ الجية السخترة بتفديخ الشرؾص التذخيعية (نرؾص
القؾانيؽ) واصجار الفتاوى في السدائل التي تعخض عمييا مؽ قبل الجيات التي حجدىا

قانؾن السجمذ.
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اَٛ //٫ٚقف احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا :يكس أصسضت احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا فُٝا ٜتعًل
بايص٬س ١ٝايتؿطٜع ١ٝجملايؼ احملافعات عس ٠أسهاّ يف ٖصا ايؿإٔ بني قطاضات ٚآضا٤
تفػرلٚ ،١ٜدا٤ت تًو ا٭سهاّ بصٛضَ ٠كتطبٚ ١بعٝس ٠عٔ أصٌ املٛضٛع(.)1
فف ٞضأ ٟيًُشهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا نإ َسعا ٠يًتعذب ٚا٫غتػطاب ،قايت ف٘ٝ
" ...فإٕ ايفكط( ٠ثاْٝاً) َٔ املاز َٔ )122( ٠زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام ْصت عً ٢أَّْ٘ متٓح
احملافعات اييت مل تٓتعِ بإقً ِٝايص٬سٝات اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝايٛاغع ١مبا ميهٓٗا َٔ إزاض٠
ؾْٗٚ٪ا عًٚ ٢فل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٜٓٚ ١ٜعِ شيو بكاْ , ٕٛنُا ْصت ايفكط( ٠ثايجاً) َٔ
املاز َٔ )7( ٠قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص،
مبا  :ًٜٞإصساض ايتؿطٜعات احملًٚ ١ٝا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات يتٓع ِٝايؿ ٕٚ٪اإلزاضٚ ١ٜاملاي١ٝ
مبا ميهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ ١ٜمبا ٜ ٫تعاضض َع ايسغتٛض
ٚايكٛاْني ا٫ذبازٚ ،"١ٜتأغٝػاً عًَ ٢ا تكسّٜ ،ه ٕٛجملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف
إقً ِٝغًط ١غٔ ايكٛاْني اشباص ١بفطض ٚدباٚ ١ٜإْفام ايططا٥ب احملًٚ ١ٝغٔ ايكٛاْني
اشباص ١بفطض ٚدباٚ ١ٜإْفام ايطغٚ ّٛايػطاَات ٚايطُ ١ُٝمبا ميهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا
ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ )2(."١ٜقس صسض ٖصا ايطأْ ٟتٝذ٫ ١غتفػاض قسَ٘ صبًؼ
ضبافع ١ايٓذف سَ ٍٛس ٣متتع صبايؼ احملافعات بػًط ١غٔ ايكٛاْني اشباص ١بفطض
ٚدباٚ ١ٜإْفام ايططا٥ب ٚفل بعض َٛاز ايسغتٛض ٚٚفل ايكٛاْني ايعطاق ١ٝايٓافص.٠
إ َّٕ ٖصا ايطأ ٟيًُشهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ايص ٟدا ٤بعس صسٚض قاْ ٕٛاحملافعات غرل
املٓتعُ ١يف إقًٜ ،ِٝبسَ ٚتٓاقطا َع قطاض غابل هلا ٖٛٚ ،ايكطاض ضقِ ( /13اذباز)2007/ ١ٜ
امل٪ضر يف  2007/7/31أ ٟقبٌ إصساض قاْ ٕٛاحملافعات بػٓٚ ١اسس ،٠إش اغتٛضح ف٘ٝ
صبًؼ ايٓٛاب َٔ احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا عٔ تفػرل بعض َٛاز (ْصٛص) ايسغتٛضٚ ،قس
أصسضت ا٭خرل ٠قطاضٖا ايتفػرلٚ ٟايص ٟدا ٤ف َٔ" :٘ٝخ ٍ٬تسقٝل أسهاّ املاز115 ٠
ٚاملٛاز ا٭خط َٔ ٣زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١تبني إَّٔ صبًؼ احملافعٜ ٫ ١تُتع
( )1د .حشان دمحم القيدي ،الؾجيد في شخح قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ
 71لدشة ( ،7228مكتبة الدشيؾري ،بغجاد ،)7217 lص.76

) (7يشغخ :رأي السحكسة االتحادية العميا ،العجد  /16اتحادية  7228/السؤرخ
 ،7228/8/71مشذؾر عمى شبكة اأنتخنت ،http:// www.iraqia.org :تاريخ الديارة
.7212/5/7
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بصف ١تؿطٜع ١ٝيػٔ ايكٛاْني احملًٚ ،١ٝيهٔ مياضؽ ص٬سٝات٘ اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝايٛاغع١
اغتٓازاً سبهِ ايفكط( ٠ايجايج َٔ )١املاز َٔ 122 ٠ايسغتٛض مبا ميهٔ احملافع َٔ ١إزاض٠
ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ ١ٜطبكاً ٭سهاّ ايكاْ ٕٛايص ٟغٝؿطع ٚفل
َكتطٝاتٗا.)1(" ...
ٖٓٚا ٜجاض ايتػا ٍ٩اٯتَ :ٞا ايػبب يف ٖصا ايتش ٍٛايكطا ٞ٥يًُشهُٚ ١ضأٜٗا يف أقٌ َٔ
غٓ ٖٛ ٌٖ ،١صسٚض قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًِٝ؟ ٚإشا نإ شيو صشٝشا أٖٛ ٚ
ايػبب ،فٌٗ ٜعكٌ إِٔ ٪ٜز ٟصسٚض قاْ( ٕٛتؿطٜع عاز )ٟإىل تػٝرل ضأ ٟاحملهُ ١ا٫ذباز١ٜ
ايعًٝا اييت تػتٓس يف اسهاَٗا اىل ْصٛص ايسغتٛض؟ ٚنأّْٓا عسيٓا ايسغتٛض بتؿطٜع عازٟ
 ٖٛٚقاْ ٕٛاحملافعات املؿاض اي ٖٛٚ ,٘ٝأَط غرل دا٥ع قطعا( ,)2بٌ ٜٚتٓاقض َع َبسأ عًٛ
ايسغتٛض ايعطاق ٞايص ٖٛ ٟزغتٛض داَس ,يصيو ْٜ٪س ايطأ ٟايص ٟشٖب اىل عسّ زق ١صٝاغ١
ايفتاٚ ٣ٚاٯضا ٤ايصازض ٠عٔ احملهُ ١ا٫ذبازٚ ١ٜاإلبٗاّ يف اغتدساّ املصطًشاتٚ ،أ َّٕ شيو
ٜطدع إىل خؿ ١ٝاحملهُْ ١فػٗا َٔ اشبٛض يف تفص٬ٝت٘ٚ ،إبسا ٤ايطأ ٟايكاْْٞٛ

ايصشٝح( .)3خاصٚ ١إٔ احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ٚيف ايهجرل َٔ قطاضاتٗا قاَت مبطاقب١
زغتٛض ١ٜقطاضات صبًؼ احملافع ١يف فطض ايطغ َٔ ,ّٛشيو َا شٖبت اي ٘ٝبكطاضٖا املطقِ
(/82اذباز/١ٜأع )2013/ّ٬يف  2013/7/8إىل ايك ٍٛبـ " عسّ قاْ ١ْٝٛايطغ ّٛاييت ٜفطضٗا
صبًؼ احملافع ١عٔ نٌ دٛاظ ٜصسض َٔ َسٜط ١ٜازبٛاظات يف احملافع.)4(" ١

( )1يشغخ :قخار السحكسة االتحادية العميا ،العجد  /12اتحادية  7227/السؤرخ 7227/7/21
مشذؾر عمى شبكة اأنتخنت ،http:// www.iraqia.org :تاريخ الديارة .7272/5/1

( )7خالج كاعؼ عؾدة اإلبخاهيسي ،مخجع سابق ،ص.89
( )2د .حشان دمحم القيدي ،مخجع سابق  ،ص.77

( )8حيث جاء فيو" :وجج ان وكيل السجعى أقام ىحه الجعؾى طالباً الحكؼ بإلغاء القخار الستخح
مؽ مجمذ محافغة ميدان السخقؼ ( )88في  7217/11/17لسخالفتو لمجستؾر وقانؾن
الجؾازات .....فإن إصجار مجمذ محافغة ميدان ق اخ ار بفخض رسؼ مقجاره خسدة آالف

ديشار عمى كل جؾاز يرجر مؽ مجيخية جؾازات ميدان بالخغؼ مؽ وجؾد قانؾن اتحادي

ىؾ قانؾن الجؾازات حيث يقخر بسؾجبو فخض رسؼ محجد عمى كل جؾاز يرجر عؽ
مجيخيات الجؾازات في أنحاء العخاق كافة وال يجؾز تكخار الخسؾم ,لحا فان قخار مجمذ
محافغة ميدان السخقؼ ( )88في  7217/11/17بفخض رسؼ قجره خسدة آالف ديشار=
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ٚبطأٜٓا فإ احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ايػت شيو ايتؿطٜع يه ْ٘ٛطبايفا يًكإْٛ
(قاْ ٕٛازبٛاظات) ,شيو اْ٘ َٔ املتعاضف عً ٘ٝقاْْٛا ,إ ايكاًُْٜ ٕٛػَ ٢سُٓٝا ٜه ٕٛطبايفا
يًسغتٛضٚ ,يٝؼ يكاْ ٕٛاخط ٜػا ٜ٘ٚيف ايك ٠ٛأٜ ٚكٌ عٓٗا َٔ سٝح ايك ٠ٛاملًعَ( ١عً٢
اعتباض إ ّ )115/اعطت اٚ٫ي ١ٜٛيكٛاْني احملافعات عٓس ايتعاضضٖٚ ,صا عً ٢فطض إ
املكصٛز بايتؿطٜعات احملً ٖٛ ١ٝايكاْٖٚ ,ٕٛصا ٜسٍ عً ٢إ َعٓ ٢ايتؿطٜعات ايٛاضز ٠يف
قاْ ٕٛاحملافعات ٖ ٞايتؿطٜعات ايفطعٚ ١ٝيٝػت ايتؿطٜعات ايعاز( ١ٜايكاْ ٕٛايعاز.)ٟ
ٜٚتبني يٓا َٔ خَ ٍ٬ا غبل ,إ احملهَُ ١ذلزز ٠يف تفػرلٖا يًٓص ايٛاضز يف
املاز َٔ )115( ٠ايسغتٛض ٚاملتعًل بايص٬س ١ٝايتؿطٜع ١ٝيًُشافعات غرل املٓتعُ ١يف
اقً ,ِٝيصيو فإ ا٫سهاّ ٚاٯضا ٤ايصازض ٠عٔ احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜقس عكست املػأي ١ز ٕٚإ
ذبػُٗا ,نُا إ ايٓعاع س ٍٛاملٛضٛع غٝبسَ ٚػتُطا َا مل تَكُِِ احملهُ ١بسٚضٖا املٓؿٛز,
ٚإ َا غبل شنطٜ ٙفط ٞبٓا اىل ايك ٍٛبأسس اَط : ٜٔإَا إ ايٓصٛص ايٛاضز ٠يف قإْٛ
احملافعات ٚاملتعًك ١بايص٬س ١ٝايتؿطٜع ١ٝجملايؼ احملافعات َؿٛب ١بايبط ٕ٬يتعاضضٗا
دلظَ ايطقاب ُ١ايكطا ُ١ٝ٥عً٢
َع ايٓصٛص ايسغتٛض ١ٜيف ٖصا ايؿإٔ ٖٓٚا نإ جيب إٔ تَ ُ

=عمى كل جؾاز يرجر مؽ مجيخية الجؾازات في ميدان يعتبخ مخالفاً لقانؾن الجؾازات
واأنغسة الرادرة بسؾجبيا رقؼ ( )27لدشة  ،1999ومعجالً  -بجون تذخيع اتحادي –
لسبمغ الخسؼ الؾارد فيو ،وأن مجالذ السحافغات ممدمة عشج مداولتيا لرالحياتيا

السشرؾص عمييا في السادة ( /7أوالً) مؽ قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ
 71لدشة  ،7228يمدم بأن ال تخخق أو ال تعارض التذخيعات االتحادية أو الجستؾر
وحيث أن مجمذ السحافغة قج تجاوز صالحياتو السشرؾص عمييا في السادة ( /7أوالً)
مؽ قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ  71لدشة  7228والرادر استشاداً

أحكام السادة ( /177ثانياً) مؽ الجستؾر بإصجاره القخار السذار إليو أعاله خالفاً أحكام
قانؾن الجؾازات رقؼ ( )27لدشة  ،1999عميو قخرت السحكسة االتحادية العميا الحكؼ
بعجم دستؾرية القخار الرادر مؽ مجمذ محافغة ميدان بالعجد ( )88في

 7217/11/17لألسباب السبيشة أعاله وإلغائو" .نقالً عؽ :د .نجيب خمف أحسج الجبؾري

و د .عثسان سمسان غيالن العبؾدي ،الشغام السالي لمسحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ

(دراسة مقارنة ) ( ،مكتبة يادطار ،الدميسانية ،)7216 lص.171
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زغتٛض ١ٜايكٛاْني ٚفل ا٫دطا٤ات املتبع ,١أ ٚإٔ قطاضاتِ احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا فاقسٌ٠
يعٓصط ٟا٫يعاّ ٚايبتات نُا ٚضز يف ْص املاز َٔ )94( ٠ايسغتٛض.
ثاْٝاًَٛ //قف صبًؼ ايسٚي ١ايعطاق :)1(ٞيكس شٖب صبًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞيف اسس ٣فتاٚاٙ
بطقِ ( )2008/39يف ( )2008/3/11بأَّْ٘  ٫جيٛظ جملايؼ احملافعات فطض ٚاغتٝفا٤
ايططا٥ب ٚايطغ ّٛا ٫بكاْ ٕٛحيسزٖاٚ ،شيو اغتٓازاً إىل قطاض اخط يًُذًؼ ٚاملطقِ ()54
امل٪ضر  2007/7/19ايص ٟدا ٤ف" :٘ٝيٝؼ جملايؼ احملافعات فطض ضُ ١ُٝبٓػب %5 ١ا٫
بكاْ."ٕٛ

()2

ٚيف َٛقف آخط يًُذًؼ  ،قطع ف ٘ٝبعسّ دٛاظ إصساض صبايؼ احملافعات

يًكٛاْني( َٔٚ ،)3شيو ضأ ٜ٘ا٫غتؿاض ٟيف "صش ١قاْ ٕٛاملٛيسات شات ايٓفع ايعاّ ضقِ 2
يػٓ 2009 ١ايصازض َٔ صبًؼ ضبافع ١بابٌ" ،فكس أٚضح اجملًؼ يف قطاضَ ٙا ٜأت-1" :ٞ
سسز ايسغتٛض ا٭سهاّ شات ايع٬ق ١بتؿطٜع ايكٛاْني ٚتصسٜكٗا ٚإصساضٖا ٚأ َّٕ ايكٛاْني ٫
تصسض إ ٫اغتٓازاً يٓص زغتٛض -2 .ٟإ َّٕ املاز َٔ )121( ٠ايسغتٛض خٛيت غًطات
ا٭قاي ِٝاسبل يف مماضغ ١ايػًطات ايتؿطٜعٚ ١ٝايتٓفٝصٚ ١ٜايكطاٚ ١ٝ٥إصساض ايكٛاْني ٚفك ًا
٭سهاَ٘ٚ ،مل رب ٍٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًٖ ِٝص ٙايص٬سٚ ،١ٝمل تطز ف ٘ٝأ١ٜ
إؾاض ٠بإٔ تصسض احملافعات قٛآْٝا -3 .إٕ ايكاْٜ ٫ ٕٛه ٕٛغٓس ٙيف اإلصساض قإْٛ
آخطٚ ،مل ٜػبل إٔ صسض قاْ ٕٛاغتٓازاً يٓص يف قاْ ٕٛآخط َٓص تؿه ٌٝايسٚي ١ايعطاق،١ٝ

( )1بسا ان تدسية (مجمذ شؾرى الجولة) العخاقي قج تبجلت الى (مجمذ الجولة) بسؾجب

القانؾن رقؼ ( )71لدشة  ,7217فإنشا سشدتخجم التدسية االخيخة حتى وان أشخنا الى
احكام وق اخرات السجمذ قبل العام .7217

( )7يشغخ :رأي مجمذ الجولة السخقؼ ( )1977بتاريخ ( .)7229/12/75نقالً عؽ :خالج
كاعؼ عؾدة اإلبخاهيسي ،مخجع سابق ،ص .91وكحا قخار السجمذ السخقؼ ()7228/29
السؤرخ ( )7228/2/11مذار إليو سابقاً لجى :خسيذ عثسان خميفة السعاضيجي الييتي،
السشياج العسمي لسجالذ السحافغات عمى ضؾء ق اخرات وفتاوى مجمذ شؾرى الجولة
وأحكام وق اخرات السحكسة االتحادية العميا ،مخجع سابق ،ص.15 -18
( )2خالج كاعؼ عؾدة اإلبخاهيسي ،مخجع سابق ،ص.92
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ٚبايتاي ٞفإ َّٕ إقطاض ٖصا ا٫دبا ٖٛ ٙطبايف ١٭سهاّ ايسغتٛض ٜٚتعاضض َع َا اغتكط عً٘ٝ
()1

فكٗا ٤ايكاْٚ ٕٛز ٍٚايعامل يف تؿطٜعات ايكٛاْني".
ٜٚعٗط يٓا َٔ شيو يٓا إ اجملًؼ َػتكط ٚغرل َذلزز يف افصاس٘ عٔ عسّ دٛاظ
غٔ صبايؼ احملافعات يًكاْ( ٕٛايتؿطٜع ايعازٚ ,)ٟإ ٖصا ا٫دبا ٖٛ ٙايصشٝح ٚاسباغِ
يًُػأي ,١خ٬فا يًُشهُ ١ا٫ذباز ١ٜاييت ضأٜٓاٖا َذلزز ٠بني ازبٛاظ ٚعسَٜ٘ٚ .بس ٚإ
اجملًؼ ٜػتٓس فُٝا غبل عًَ ٢فْٗ ّٛص ايفكط( ٠ثايجاً) َٔ املاز َٔ )7( ٠قإْٛ
احملافعات ايٓافص اييت دا٤ت يتكٝس إصساض ايتؿطٜعات احملً ١ٝبايؿ ٕٚ٪اإلزاضٚ ١ٜاملاي.١ٝ
انمبحث انثانث

رؤيتتا انتحهيهية نهتظىص انمتظةة نالختظاص انتشزيعي جملانس
احملافظات ودور انقضاء انمختض  ي حسم انمتاسعات انمتعهقة

بذنك االختظاص
ضآٜا سني اغتعطاض ايٓصٛص املٓعُ ١يكاْ ٕٛاحملافعات ضقِ ( )21يػٓ2008 ١
املعسٍ ايٓافص ,اْٗا َٓشت احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝاختصاصا تؿطٜعٝاٚ ,يف
ايٛقت ْفػ٘ فإ ا٫ختصاص اسبصط ٟجملًؼ ايٓٛاب بػٔ ايكٛاْني نُا شنطت٘ املاز٠
( َٔ )61ايسغتٛض خيًل تٓاظعا بني ْصٛص ن ٬ايتؿطٜعني َ ,ا أثاض َػأي ١نٝف ١ٝايتٛافل
فُٝا بٗٓٝاٚ ,اْعهؼ شيو عً ٢ظٗٛض اضا ٤فكٗٚ ١ٝاسهاّ قطا ١ٝ٥طبتًف ١يف املػأي.١
ا ٫إ املتُعٔ بسق ١يف ايٓصٛص ايسغتٛض ١ٜفُٝا بٗٓٝا َٔ دٗٚ ١بٗٓٝا ٚبني تًو
املتعًك ١باملٛضٛع ْفػ٘ يف قاْ ٕٛاحملافعات َٔ دٗ ١اخط ,٣جيس تٓاقطا بُٗٓٝاٚ ,ايصٟ
ميهٔ اظٗاض ٙعٔ ططٜل ايهؿف عٔ ْ ١ٝاملؿطع ايسغتٛض َٔ ,ٟخ ٍ٬ذبً ٌٝايٓصٛص
ايسغتٛض ١ٜبصف ١خاص ,١بٛصفٗا ايتؿطٜع ا٫عًَ ٢طتب ١يف ايسٚيٚ ,١اييت إ باْت عً٢
سكٝكتٗا ,فإْٗا تعً ٛغرلٖا َٔ ايكٛاعس ا٫زْ ٢زضدَٗٓ ١ا ٚبطُٓٗا ايٓصٛص ايٛاضز ٠يف
قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقًَ ِٝا ٜػاعس يف سػِ تًو ا٫ؾهايَ ,١ٝع تػًُٓٝا بإٔ
( )1كسا ذىب في احجى ق اخراتو بان قخار مجمذ محافغة الجيؾانية بفخض الخسؾم عمى
معامالت التدجيل العقاري ليذ لو سشج مؽ القانؾن .يشغخ :قخار مجمذ الجولة العخاقي
رقؼ ( )7217/82في  7217/12/7نقال عؽ  :مجسؾعة ق اخرات وفتاوى مجمذ شؾرى
الجولة لدشة  l7217مجمذ شؾرى الجولة ,بغجاد ،7217 lص.189
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املٛقف اسباغِ ٚايكطع ٞئ ٜه ٕٛا ٫يف ٜس ايكطا ٤املدتصٚ ,ايص ٟعً ٘ٝإ ٜكطع ايؿو
بايٝكني يف َػاي ١بٗهصا أُٖ ١ٝيف َٓاظعات مماثًٚ ,١شيو ٚفكا ٫ختصاص٘ يف ٖصا ايؿإٔ.
ٚعً ٘ٝغٓكػِ ٖصا املبشح اىل َطًبني ٚنا٫ت: ٞ
انملطه

األول

حتهيم انتظىص انمتظةة نالختظاص انتشزيعي جملانس احملافظات

غري انمتتظةة  ي إقهيم  ي انعزاق
شنطْا بإ ٖٓايو تٓاظعا بني ايٓصٛص املٓعُ ١ي٬ختصاص ايتؿطٜع ٞيًُشافعات غرل

املٓتعُ ١يف اقً ,ِٝاثٓتإ َٓٗا ْصٛص زغتٛضٚ ١ٜا٭خطتإ ْصٛص تؿطٜع ١ٝعاز,١ٜ
سٝح ٜجٛض يسٜٓا تػا ٍ٩نا٫ت ٌٖ :ٞباإلَهإ ايتٛفٝل بني تًو ايٓصٛص ٚعً ٢ا٫قٌ َٔ
ايٓاس ١ٝايٓعط١ٜ؟ أّ  ٫ميهٔ شيو يعسّ ٚدٛز قٛاغِ َؿذلن ١تتطُٓٗا َعاْ ٞتًو
ايٓصٛص ,حبٝح تؿهٌ ْٛعا َٔ ايتٓاقض فُٝا بٗٓٝاٚ- ,س٦ٓٝصٍ ٫ -ميهٔ سٌ شيو
ا٫ؾهاٍ ا ٫بتػًٝب اسس ٣تًو ايٓصٛص ٖٞٚ ,تًو اييت ناْت َكصس املؿطع ٚغاٜت٘ َٔ
خ ٍ٬تٓع ُ٘ٝيتًو املػأي١؟ إٕ ا٫داب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٜكتطَٓ ٞا ذبًَٛ ٌٝقف املؿطع
َٔ خ ٍ٬املطٚض بج٬خ َطاسٌ ٚنا٫ت: ٞ
املطسً ١اٚ٫ىل  :بٝإ َػت ٣ٛايٓصٛص املتٓاظعٚ :١اييت تهُٔ بني ْصٛص طبتًفَٔ ١
سٝح ا٫غاؽ ٚايسضد ,١فاغتٓازا اىل َبسأ عً ١ٜٛايسغتٛض أ ٚزل ٛايسغتٛض(ٚ ,)1ايصٜ ٟعين
إ ايكٛاعس ايسغتٛض ١ٜتعً ٛعً ٢مجٝع ايكٛاعس ا٫خط ٣يف ايسٚيٚ ١تػُ ٛعًٗٝاٚ ,ملا نإ
ايسغتٛض ايعطاق ٞزغتٛضا داَسا ٕ٫ ,ا٫دطا٤ات اييت سسزٖا املؿطع يتعس ًٜ٘انجط صعٛب١
ٚتعكٝسا َٔ تًو املتبع ١يف تعس ٌٜايتؿطٜعات ايعازٚ ,١ٜعً ٘ٝفإ ْص ٞاملازتني ()115
(ٚايفكط ٠ثاْٝا َٔ املاز َٔ )122 ٠ايسغتٛض ُٖا املع ٍٛعً ٘ٝيف ٖصا ايصسز زْ ٕٚصٞ
قاْ ٕٛاحملافعات املؿاض ايُٗٝا.

عج ىحا الجستؾر
( )1نرت السادة ( )12مؽ الجستؾر العخاقي لدشة  7225عمى انو" :أوالًُ -:ي ُ
القانؾن اأسسى واأعمى في العخاق ،ويكؾن ممدماً في أنحائو كافة ،وبجون استثشاء.
ويعج باطالً كل ٍ
نص يخد في
ثانياً -:ال يجؾز سؽ قانؾ ٍن يتعارض مع ىحا الجستؾرُ ،
دساتيخ اأقاليؼ ،أو أي ٍ
قانؾني آخخ يتعارض معو".
نص
ٍ
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املطسً ١ايجاْ : ١ٝذبسٜس ْكط ١ايتٓاظع  َٔ ٖٛٚ :أصعب املطاسٌ ٚأنجطٖا أُٖٚ ,١ٝتهُٔ بني
ْص ٞاملاز(ٚ )115( ٠ايفكط ٠ثاْٝا َٔ املاز َٔ )122 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١نُْٗٛا
َٔ املػتْ ٣ٛفػ٘ َٔ ,ادٌ ايتٛفٝل بُٗٓٝا أ ٚتػًٝب اسسُٖا عً ٢ا٫خط عٓس ايتٓاظع يف
ساي ١عسّ اَهاْ ١ٝازبُع بُٗٓٝاٚ ,بإيكاْ ٤عط ٠عً ٢نًتا ايٓصني ,ظبس إ ْص املاز)115( ٠
ْص غاَض َٚطططب ٚغرل زقٝل ,بػبب صٝاغتٗا غرل ايسقٝك ,١فُٔ املعً ّٛإ ايصٝاغ١
ايسغتٛض ١ٜجيب إ تتٛاَ ّ٤ع قصس املؿطع ايسغتٛضْ ٟفػَ٘ ٖٛٚ ,ا ميهٔ اغتٓتاد٘ َٔ
خ ٍ٬قطا ٠٤طبتًف ايٓصٛص ايسغتٛضٚ ١ٜعطضٗا عً ٢ايبعض ا٫خطٚ ,تٓبين عً ٢تًو
امل٬سع ١ايٓكاط ا٫ت: ١ٝ
 .1إ املتُعٔ يف ْص املاز ٠املصنٛضٜ ,٠ط َٔٚ – ٣سٝح ايصٝاغ ١ايًػ ١ٜٛايكاْ - ١ْٝٛإ
املؿطع قس ْص عً ٢اْ٘ٚ" :ايص٬سٝات ا٭خط ٣املؿذلن ١بني اسبه ١َٛا٫ذباز١ٜ
ٚا٭قاي "ِٝز ٕٚإٔ ٜكٌ "ٚاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ."ِٝثِ عاز ٚقاٍ" :تهٕٛ
ا٭ٚي ١ٜٛفٗٝا يكاْ ٕٛا٭قايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١بإقً ،ِٝيف ساي ١اشب٬ف
بُٗٓٝا" ٖٛٚ .تعبرل غرل صا٥ب اىل سس بعٝسٜ ٫ٚ ,ؿرل اىل َٛقف ضبسز ٚٚاضح
يًُؿطع ٚقَصسِ َٔ ِٙتًو ايعباض ٠ايٓاقص َٔ ١سٝح املبٖٓٚ .٢صا ٜعين بإ ايعباض٠
ا٫خرل ٠عباض ٠ظا٥س َٔ ٠سٝح ايصٝاغٜ٪ٜ ,١س شيو َٛقف املؿطع ايسغتٛض ٟسٍٛ
اخص ٙبٓعاّ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ١ٜيف املاز َٔ )122( ٠ايسغتٛض.
 .2إ ْص املازْ )115( ٠ص غرل َٓطكٚ ٞغرل َػتك ِٝيٝؼ َٔ سٝح املبٓ ٢فكط ,بٌ
َٔ سٝح املعٓ ٢نصيوٚ ,ايسي ٌٝاْ٘ غا ٣ٚبني َطنع ٜٔطبتًفني متاّ ا٫خت٬ف عٔ
ا٫خطُٖٚ ٣ا  :املطنع ايكاْ ْٞٛيٮقايٚ ِٝاملطنع ايكاْ ْٞٛيًُشافعات غرل املٓتعُ ١يف
اقً ,ِٝفط ٬عٔ اخت٬ف طبٝعتُٗا ايكاْ ,١ْٝٛفع٬ق ١ا٫قايَ ِٝع اسبه ١َٛا٫ذباز١ٜ
َبٓ ١ٝعً ٢اغاؽ ايَ٬طنع ١ٜايػٝاغ ,١ٝبُٓٝا ايَ٬طنع ُ١ٜا٫زاض ٖٞ ُ١ٜاييت ذبهِ ايع٬قََ١
بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقًٚ .ِٝعً ٘ٝفاْ٘  ٫ميهٔ إ
تُبَٓ ٢ايع٬ق ١بني ايػًط ١ا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً- ِٝيف ايٛقت
ْفػ٘ -عًَ ٢بسأ ٟايَ٬طنع ١ٜا٫زاضٚ ١ٜايَ٬طنع ١ٜايػٝاغ.١ٝ
ْ .3ص ايسغتٛض عً ٢إ اغًب ا٫ختصاصات املؿذلن ١ايٛاضز ٠يف املٛاز (-113-112
 )114تُطغَُِ ( َعا -بايتؿاٚض  -بايتٓػٝل  -بايتعاَ ) ٕٚع ا٫قايٚ ِٝاحملافعات ,فاشا
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مت ضغِ تًو ا٫ختصاصات بايصٛض ايػابك ,١فهٝف ميهٔ يف ايٛقت ع ٘ٓٝايتشًٌ َٓٗا
ٚاْ٫فطاز بطزلٗا؟ شيو ٭ٕ عباض ٠اٚ٫ي ١ٜٛتكتط ٞشيوٖ .صا َٔ داْب.
 َٔٚ .4داْب اخط  ,فإ املاز 110 ٠خاص بعٓٛإ ايػًطات اسبصط ١ٜيًشه ١َٛا٫ذباز,١ٜ
ا ٫اْ٘ يٝؼ نصيو سني ْكطأ َطاَني ايٓصٛص ايسغتٛض ١ٜنهٌ ,ا ٟإ ٖٓايو عسّ
تٛافل بني َا ٖ ٛسصط ٟمبٛدب املاز َٔ 110 ٠ايسغتٛض ٚبني َا ٖ ٛغرل سصطٟ
()1

(املذلٚن ١يٮقايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً.)ِٝ

 .5حبػب َٛاقع املٛاز املٓعُ ١يًع٬ق ١بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ١
يف اقً ,ِٝفإ ايفكط( ٠ثاْٝا) َٔ املاز َٔ )122( ٠ايسغتٛض بٓٝت ٚبهٌ ٚضٛح ,إ تًو
ايع٬قَ ١بٓ ١ٝعً ٢اغاؽ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ,١ٜاييت ٜبس ٚفٗٝا َٛقف املؿطع ٚاضشا
ٚصطحيا  ٖٛٚا٫صٌ ,قس تأخطت عٔ ْص املاز )115( ٠اييت ٜبس ٚفٗٝا َٛقف املؿطع
غاَطا  ٖٛٚا٫غتجٓاٚ ,٤يصيو ٜٓبػ ٞا٫خص بايٓص شات ايس٫ي ١ايكطع ,١ٝ٭ْ٘ َكسّ
ز ٕٚؾو عً ٢ايعين ٚايػاَض ,شيو أْ٘  ٫عدل ٠يًس٫ي ١يف َكابٌ ايتصطٜحٚ .إ ايعدل٠
بايٓص اي٬سل اشا تٓاقض َع ايػابل ,خاص ١يف تًو اسباي ١اييت تتٓاقض تًو
ايٓصٛص فُٝا بٗٓٝا  ٫ٚميهٔ ايتٛفٝل بٗٓٝاٚ .عً ٘ٝفإ ْص ايفكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاز٠
( ٖٛ )122ايٓص املع ٍٛعً ٘ٝيف ٖصا ايصسزٚ ,اْ ٫ه ٕٛقس ْػفٓا َبسأ عً ١ٜٛأ ٚزلٛ
ايسغتٛض ايص ٟتهًُٓا عٓ٘ اْفا.
ٚميهٓٓا ا٫غتؿٗاز ٖٓا بإسس ٣ايكطاضات املُٗ ١دسا يًُشهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ْفػٗا,
اييت قايت ف ..." :٘ٝسٝح َْصَ إ املاز/23( ٠ثايجا/ب) َٔ ايسغتٛض ٚضز َطًكا يف سهُ٘,
( )1فالسادة  /171رابعا مثال مؽ الجستؾر تشص عمى تأسيذ مكاتب لألقاليؼ والسحافغات في
الدفارات والبعثات الجبمؾماسية لستابعة الذؤون الثقافية واالجتساعية واإلنسائية ،في حيؽ
ان تمػ الذؤون ( الدياسة الخارجية والتسثيل الجبمؾماسي) تجخل ضسؽ االختراصات
الحرخية لمدمظة االتحادية في السادة ( )112مؽ الجستؾر .وبالعكذ تساما  ,فان
السادة(/171خامدا) تشص عمى أن (تختص حكؾمة اإلقميؼ بكل ما تتظمبو إدارة اإلقميؼ
وبؾجو خاص ,إنذاء وتشغيؼ قؾى اأمؽ الجاخمي لإلقميؼ كالذخطة واأمؽ وحخس اإلقميؼ)
وفي ذلػ مخالفة صخيحة لمفقخة الثانية مؽ السادة  112مؽ الجستؾر والستعمقة بـ (وضع
سياسة اأمؽ الؾطشي وتشفيحىا ،بسا في ذلػ إنذاء قؾات مدمحة وإدارتيا ،لتأميؽ حساية
وضسان أمؽ حجود العخاق ،والجفاع عشو ).وىكحا...
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ٖٚازفا َع ايٓصٛص ايسغتٛض ١ٜا٫خط ٣يف اسبفاظ عً ٢اهل ١ٜٛايػهاْ ١ٝمبٓاطكٗا ازبػطاف١ٝ
يف ايعطام ايكَٗٓ ١َٝٛا ٚا٫ثٓٚ ١ٝايسٚ ١ٜٝٓاملصٖبَ ,١ٝا ؾهٌ قٝسا يٓص املاز/23( ٠ثايجا/أ)
َٔ ايسغتٛض اييت اداظت يًعطاق ٞمتًو ايعكاض يف اَ ٟهإ يف ايعطامْ ٕ٫ ,ص املاز٠
(/23ثايجا/ب)َٔ ايسغتٛض ٚضز بعس ْص املاز/23( ٠ثايجا/أ) َٔ ايسغتٛض َٔ سٝح ايذلتٝب
ايتسٜٚينٚ ,٭ْ٘ نُا تكسّ ٚضز بصٝػ ١املطًل ٚ ,املطًل جيط ٟعً ٢اط٬ق٘ .)1("...إ اخص
احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜباملفٗ ّٛشيو (ايٓاغذ ٜٓػذ ايػابل) ادبا ٙسػٔ ُٜشُسُ عً ٘ٝاحملهُ ١يف

سهُٗا املؿاض اي , ٘ٝيٛدٛب َعطفتٗا بعسّ إَهإ ازبُع بني ايٓكٝطنيٚ ,نإ عًٗٝا إ
تأخص باملػًو ْفػ٘ ٖآٖا ٚ ,بصيو تع ٍٚا٫ؾهاي.١ٝ
 ٫ .6ميهٔ ْػف َبسأ زغتٛض( ٟايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ١ٜايٛاضز ٠يف املاز َٔ 122 ٠ايسغتٛض)
ايكطعٚ ٞايٛاضز بصطٜح ايٓص ,عً ٢افذلاض قس ٜتشكل اٜ ٫ ٚتشكل يف ايٛاقع  ,ا ٚقس
ٜتشكل يف ساي ١ا ٚسايتني أَ ٚا جياٚظ ٙبكً ,ٌٝشيو إ ْص املاز َٔ 115 ٠ايسغتٛض ,
افذلض سايَ ١ا اشا ٚقع ايتٓاظع بني قاْْٛني صازض َٔ ٜٔدٗتني ُٖا :ايػًط١
ايتؿطٜع ١ٝيف ايسٚي ١ا٫ذبازٚ ١ٜصبايؼ احملافعات ايتابع ١يًػًط ١ا٫ذبازْ ١ٜفػٗا.
 .7إ غٔ ايكاْ( ٕٛايتؿطٜع ايعاز )ٟيف ْطام اسبه ١َٛا٫ذباز( ١ٜز ٕٚا٫قايٖٛ )ِٝ
ص٬س ١ٝخاص ١بايدلملإ ايعطاق( ٞايػًط ١ايتؿطٜعٚ )١ٝفل ّ َٔ 61/ايسغتٛض ايٓافص
يػٓ ,2005 ١يهٔ مبٛدب ْص املاز )115( ٠مل ٜهتف ايٓص مبػاٚا ٠ايكٛاْني ايصازض٠
َٔ صبايؼ احملافعات َع ايكٛاْني ا٫ذباز ,١ٜبٌ أْٗا تعًٖٛا زضدٚ ١ق َٔٚ ٠ٛثِ
تتػًب عًٗٝا عٓس ايتٓاظع ,يصيو فإ أعً ١ٜٛايتؿطٜع احملً ٞعً ٢ايتؿطٜع ا٫ذباز,ٟ
ميهٔ إ ٪ٜز ٟاسٝاْا اىل ايفٛضٚ ٢ا٫ستكإ ايػٝاغ َٔٚ ٞثِ ٚدٛز تٓاقطات بني
ايكاْ ٕٛا٫ذبازٚ ٟايكاْ ٕٛايصازض َٔ قبٌ صبايؼ احملافعات ,خاص ١سني خيايف
ايكاْ ٕٛتصٛضات ٚادباٖات ا٫سعاب ايػٝاغ ١ٝاييت سصًت عً ٢انجط َكاعس صبًؼ
احملافع ١بُٓٝا فؿًت يف ا٫غًب ١ٝايدلملاْ ,١ٝا ٟإ زٚافع اْ٫تكاّ ايػٝاغ ٞغتهٕٛ

( )1قخار السحكسة االتحادية العميا ،العجد  /11اتحادية 7212/السؤرخ ،7212/6/18
مشذؾر عمى شبكة اأنتخنت،http:// www.iraqia.org :
تاريخ الديارة .7272/8/11
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )08السنة ()24

555

ساضط ٠يف اعساز ايتؿطٜعات احملًٚ ١ٝتطػ ٢عً ٢غرلٖا َٔ املػا ٌ٥ا٫خطٚ ٣خاص١
خسَ ١أبٓا ٤احملافع.١
 .8إ املؿطع ايسغتٛض ٟسني تٓع ُ٘ٝيًُشافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝيف ايفصٌ ايجاْٞ
َٔ ايباب اشباَؼٚ ,ذبسٜسا يف املازتني ( )123ٚ122ذبت عٓٛإ (احملافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقً ,)ِٝمل ٜؿط اىل َٓح ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞأ ٚغٔ ايكاْ ٕٛجملايؼ
احملافعات ,بٌ اؾاض اىل ايص٬سٝات ا٫زاضٚ ١ٜاملاي ١ٝايٛاغع ١مبا ميهٓٗا َٔ ازاض٠
ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاضٚ .١ٜي ٛاضاز شيو ٭ؾاض اي ٘ٝبصطٜح ايٓص نُا فعٌ
بايٓػب ١يٮقاي ِٝيف املاز-121( ٠أٖٚ ,)1(َ٘ٓ )٫ٚصا ميجٌ تعسٜاً صاضخاً َٔ قبٌ
املؿطع ايعاز ٟعً ٢اختصاص املؿطع ايسغتٛض.ٟ

عً ٫ ٘ٝميهٔ ايك ٍٛا ٫بإ املاز-122( ٠ايفكط ٠ثاْٝا) ٖ ٞاملاز ٠اييت جيب إ
ُٜعَ ٍَِٛعًٗٝا ناف ١ايػًطات يف ايسٚيٚ ,١اٚ ٫قعٓا يف زٚاَ ١ازبسٍ ايَ٬تٓاٖ ٞاييت تػتُط,
طاملا ساٚيٓا ازبُع بني ْكٝطني ٜػتش ٌٝازبُع بُٗٓٝا.
املطسً ١ايجايج : ١تػًٝب اسس ايٓصني املتٓاظعني  :اشا َا عطفٓا إ ايفكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاملاز٠
( ٖٛ )122ايٓص املع ٍٛعًٚ ٘ٝا٫نجط اْػذاَا ٚا٫صح تعبرلا ٚا٭ٚضح َعٓٚ ٢ز٫ي ,١فاْ٘
يٝؼ عً ٢املؿطع ايعاز ٟا ٫إ ٜتكٝس بصيو ايٓص ايسغتٛض ,ٟز ٕٚإ خيطز عٓ٘ٚ ,ا ٫نإ
عًُ٘ دسٜطا بايبطٚ ٕ٬ا٫يػا ,٤يتعاضض٘ َع ْص َاز ٠أزلَٗٓ ٢ا َٔ سٝح ايعً١ٜٛ
ٚايسضد.١
ٚبصيو فإ َّٕ ْص ايفكط( ٠أ َٔ )ً٫ٚاملاز ٠ايجاْ َٔ ١ٝايكاْ ٕٛاملصنٛض ٜه ٕٛقس

خايف أسهاّ ايسغتٛضٚ ،دا – ٤نُا ٜط ٣ايبعض ٚحبل( - )2ببسع ١تؿطٜعَٓ ١ٝػٛد ١عً٢
غرل َٓٛاٍٚ ،نإٔ شيو ايٓص َٓح صبايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝص٬سٝات
تؿطٜع ( ١ٝغٔ ايكاْ )ٕٛفط ً٬عٔ ايص٬سٝات اإلزاض ،١ٜأَٓ ٟشٗا اغتك ً٫٬تؿطٜعٝاً

( )1ونريا :أوالً -:لدمظات اأقاليؼ ،الحق في مسارسة الدمظات التذخيعية والتشفيحية
ٍ
اختراصات حرخية
والقزائية ،وفقاً أحكام ىحا الجستؾر ،باستثشاء ما ورد فيو مؽ
لمدمظات االتحادية.

( )7د .غازي فيرل ميجي ،نرؾص قانؾن السحافغات غيخ السشتغسة في إقميؼ رقؼ 71
لدشة  7228في السيدان( ،مجمة السمتقى ،دار الكتب والؾثائق ،بغجاد ،)7228 lص.186
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ٚإزاضٜاً ،ثِ عاز املؿطع يف ايفكطات اي٬سك ١يٝتشسخ عٔ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ١ٜاييت تتعًل
بايٛظٝف ١اإلزاض ١ٜفكط ٖ ،صا َٔ ْاس.١ٝ
ْ َٔٚاس ١ٝأخط ٫ ،٣ميهٔ َٓح صبًؼ احملافع ١غًط ١إصساض ايكٛاْني ،عً٢
اعتباض أَّْٗا َٔ اختصاص صبًؼ ايٓٛابٚ ،اجملايؼ ايتؿطٜع ١ٝيف ا٭قاي ِٝامل٪غػٚ ١فكاً
يًٓعاّ ايفٝسضايٚ ،ٞإَُّْا جملًؼ احملافع ١غًط ١إصساض تؿطٜعات َٔ غرل ايكٛاْني ،نإصساض
ايتعًُٝات ٚا٭ٚاَط ٚايبٝاْات ٖٛٚ ،أَط غاب عٔ باٍ املؿطعَ ،جٌ :قٝاّ صبًؼ احملافع١
بإصساض بٝاْات أ ٚتعًُٝات تتطُٔ اغتٝفاَ ٤بًؼ َايَ ٞعني يكا ٤اشبسَات اييت تكسَٗا
احملافعٚ ١يهٔ يٝؼ بؿهٌ ضطا٥ب أ ٚضغَٚ ،ّٛجاي٘  :قطاض صبًؼ احملافع ١باغتٝفا٤
َبًؼ ضبسز َٔ ايػٝاضات اييت تػتدسّ ططم احملافع ،١٭دٌ ذبػني اشبسَات اشباص١
بؿٛاضع احملافع.)1(١
إ َّٕ دبطب ١صبايؼ احملافعات طٛاٍ ايػٓٛات اييت أعكبت تػٝرل ايٓعاّ يف ايعطام َٔ
ٚ 2003/4/9اىل صسٚض قاْ ٕٛاحملافعات يػٓ , 2008 ١مل تعتس عً ٢غٔ ايكٛاْني َٔ
صبايؼ احملافعاتٚ ،شيو ضمبا يعسّ ٚدٛز ْص قاْٚ ْٞٛاضح ٚصطٜح ٜبٝح هلا شيو ،سٝح
إّٕ عٌُ اجملايؼ املصنٛض ٠نإ َػتٓساً إىل زغتٛض ٚ 2005أَط غًط ١ا٥٫ت٬ف املطقِ 71
يػٓ 2004 ١املًػ.)2(ٞ
نُا أْ٘ ٚعٓس َ٬سع ١ايسغتٛض ٚا٭َط املصنٛض  ,ظبس إَّٔ املؿطع عٓسَا شنط بإَّٔ
صبًؼ احملافعٜ ١صسض ايتؿطٜعات احملً ١ٝأسبكٗا بعباض" ٠مبا ميهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا
ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ "١ٜاملعطٚف إَّٔ ْعاّ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ٫ ١ٜميٓح اجملايؼ
احملً ١ٝاختصاصات تؿطٜع( ١ٝغٔ ايكٛاْني) .نُا إَّٔ ايفكط( ٠ثاْ ٞعؿط) َٔ املاز)7( ٠

( )1د .حشان دمحم القيدي ،نغام الالمخكدية اإلدارية ومجالذ السحافغات في العخاق (دراسة
قانؾنية مقارنة)( ،مجمة السمتقى ،دار الكتب والؾثائق ،بغجاد )7228 lص .157ولمتفريل
يشغخ :د .فؾزي حديؽ سمسان و فخيج كخيؼ عمي ،الالمخكدية اإلدارية في العخاق ماليا وما

عمييا ( دراسة مقارنة ) ،السجمج  ،15العجد  ،55الدشة  l17مجمة الخافجيؽ لمحقؾقl

ص.278
( )7تؼ نذخه في جخيجة الؾقائع العخاقية بالعجد  2982في حديخان .7228
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َٔ ايكاْ ٕٛأؾاضت بإٔ ٜك ّٛصبًؼ احملافع ١بإصساض دطٜس ٠تٓؿط فٗٝا ناف ١ايكطاضات

ٚا٭ٚاَط اإلزاض ١ٜاييت تصسض عٔ اجملًؼ ٚمل ٜؿط اىل ايكٛاْني بأ ١ٜصٛض.)1(٠
ٚعً ٢فطض إ قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  21يػٓ2008 ١
املعسٍ ايٓافص قس اغتشسخ اختصاصاً دسٜساً جملًؼ احملافعٜ ١تُجٌ يف ا٫ختصاص
ايتؿطٜع( ٞاصساض ايكآَْٚ ،)ٕٛش٘ زٚضاً يف ايعًُ ١ٝايتؿطٜع ,١ٝفاْ٘ ٜه ٕٛزٚضا قاصطا عً٢
َطسً( ١إصساض ايتؿطٜع)  ٖٞٚاملطسً ١ا٭خرل ٠يف عًُ ١ٝصٓع ايتؿطٜعٚ ،مل ٜبني ايكإْٛ
زٚض صبًؼ احملافع ١يف املطاسٌ ايػابك ١ملطسً ١اإلصساض ٚاييت تتذػس يف َطاسٌ (اقذلاح
املؿطٚع) َٓ(ٚاقؿت٘ ٚايتصٜٛت عً(ٚ )٘ٝاملصازق ١عً ٢املؿطٚع)ٖٚ ،صا ٜعين إَّٔ ايكإْٛ
خ َٔ ٬تٓع ِٝاملطاسٌ ايتؿطٜع ١ٝاييت تػبل َطسً ١اإلصساضٚ ،ذبسٜس زٚض نٌ َٔ احملافغ
ٚصبًؼ احملافع ١فٗٝا ،مما غٛٝيس صعٛبات عًُ ١ٝعٓس تطبٝل ايٓصٛص ايكاْ١ْٝٛ
()2

ٚٚضعٗا َٛضع ايتٓفٝص.
ثِ أ َّٕ املازتني املؿاض إيُٗٝا غابكاً َٔ قاْ ٕٛاحملافعات ُٖٚا نٌ َٔ ايفكط٠
(أ َٔ )ً٫ٚاملازٚ )2( ٠ايفكط( ٠ثايجاً) َٔ املازٚ ،)7( ٠ايًتني أؾاضتا إىل ايص٬سٝات
ايتؿطٜع ١ٝجملايؼ احملافعات ،قس اغتٓس فُٗٝا املؿطع عًْ ٢ص ايفكط( ٠ثاْٝاً) َٔ املاز٠
( َٔ )122ايسغتٛض (املتعًل مببسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ٖٛٚ )١ٜاغتٓاز يف غرل َٛضع٘ ،ا٭َط
ايصٜ ٟطفط٘ ايسغتٛض أص ً٬يف املازٚ ،َ٘ٓ )13( ٠بايتاي ٞفُٗا ْصإ قاْْٛإ غرل
زغتٛضٜنيٜٚ ،هْٛإ دسٜط ٜٔبايبط ،ٕ٬مبٛدب ْص ايسغتٛض ْفػ٘.
ٚيهٔ ,اشا مل ٜهٔ بٛغع صبًؼ احملافع ١غًط ١اصساض ايكٛاْني ايعاز ,١ٜفُاشا
ٜكصس املؿطع َٔ تًو ايعباض٠؟ َٚا ْٖٛ ٞع ايتؿطٜعات اييت خ ٍٛايكاْ ٕٛصبًؼ
احملافعات إصساضٖا؟

( )1قتادة صالح الرالح ،التشغيؼ التذخيعي أعسال السجالذ السحمية في العخاقl ,7212 ،
العجد الثالث ،الدشة الخامدةl

ص.728

مجمة رسالة الحقؾق ،كمية القانؾن ،جامعة كخبالءl

( )7نؾرس ىادي وحيج الدمظاني ،التشغيؼ القانؾني لسجالذ السحافغات غيخ السشتغسة في
إقميؼ في العخاق (دراسة مقارنة) ،رسالة ماجدتيخ( ،كمية القانؾن ،جامعة بابل,)7212 l

ص.112
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إ عباض ٠ايتؿطٜعات اييت ْص عًٗٝا املاز )7( ٠ايفكط ٠ثايجا–ٚبطأٜٓا ٫ -تعس ٚإٔ
ته( ٕٛتؿطٜعات فطع )١ٝتٓعِ ايؿ ٕٚ٪اإلزاضٚ ١ٜاملاي ١ٝيًُشافعٜٚ ،١فِٗ َٔ ايٓص نصيو
إٔ تًو ايتؿطٜعات ايفطع ١ٝجيب إٔ ته ٕٛتٓع ١ُٝٝيف ازباْبني اإلزاضٚ ٟاملاي ٞسصطا ،أٟ
مبعٓ ٢إٔ ايتؿطٜعات ايصازض ٠عٔ تًو اجملايؼ تهَٓ ٕٛعُ ١زباْب إزاض ٟيف احملافع ١أٚ
زباْب َاي ٞفٗٝاٚ ،ا٭َجً ١عًٖ ٢ص ٜٔازباْبني نجرل ،٠فُج : ً٬تتُجٌ ايتؿطٜعات اييت تٓعِ
ازباْب اإلزاض ٟيف احملافع ١يف اغتشساخ ٚسس ٠إزاض ,١ٜنإٔ ٜك ّٛاجملًؼ باغتشساخ قطا٤
أْ ٚاس ١ٝأ ٚقطٖٚ ،١ٜص ٙنًٗا تصسض عً ٢ؾهٌ تعًُٝات ضبً ١ٝتصسض عٔ صبًؼ احملافع١
يتٓع ِٝداْب إزاض ٟفٗٝا ،أَا ايتؿطٜعات اييت تٓعِ ازباْب املاي ,ٞفًعٌ َٔ أبطظ صٛضٖا:
تؿطٜعات يفطض ضغَ ّٛع ١ٓٝأ ٚتؿطٜعات تصسض مبٛدبٗا طٛابع َاي ١ٝأ ٚبطٜس ١ٜخاص١
باحملافع ١عٔ ططٜل تعًُٝات َػتكً ١تصسض بٗصا اشبصٛصٚ ،بايتايٜ ٞه ٕٛجملايؼ
احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝسل إصساض ايتؿطٜعات اشباص َٔ – ١غرل غٔ ايكٛاْني -
بفطض ٚدباٚ ١ٜإْفام ايططا٥ب احملًٚ ,١ٝنصا فطض ٚدباٚ ١ٜإْفام ايطغٚ ّٛايػطاَات مبا
ميهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ ,١ٜاييت َٓشتٗا املازَٔ )115( ٠
ايسغتٛض سل ا٭ٚي ١ٜٛيف ايتطبٝل .عسا َا ٚضز يف ايفكط( ٠أ َٔ )ً٫ٚاملاز َٔ )61( ٠ايسغتٛض
ايص ٟخيتص صبًؼ ايٓٛاب مبُاضغ ١ايص٬سٝات ايٛاضز ٠بٗا سصطاًٚ ،شيو بتؿطٜع ايكٛاْني
ا٫ذبازٚ ,١ٜنصيو ايكطاضات اييت ربتص بإصساضٖا ايػًطات ا٫ذباز ١ٜاسبصطٚ ١ٜاملؿذلن١
املٓصٛص عًٗٝا يف املٛاز ( َٔ )114 ،113 ،112 ،111 ،110ايسغتٛض(.)1
َٚا غًف شنط ٙفُٝا خيص ايؿ ٕٚ٪املاي ١ٝقس ٜتعاضض نصيو َع ْص زغتٛضٟ
آخط َٛدٛز يف ايسغتٛض ْفػ٘ ايص ٟتطُٔ ايٓص عً ٢إِٔ فطض ايططا٥ب ٚايطغ ٫ ّٛجيٛظ

إ ٫بكاْٚ .)2(ٕٛنصيو دعٌ ضغِ ايػٝاغ ١املاي َٔ ١ٝاختصاص ايػًطات ا٫ذبازٚ ١ٜيٝؼ
صبًؼ احملافعٖٚ ،)3(١صا ٜعين إٔ غًط ١صبًؼ احملافع ١ايتؿطٜع ١ٝقاصط ٠عً ٢إصساض
( )1نؾرس ىادي وحيج الدمظاني ،مخجع سابق ،ص .112 -129
( )7يشغخ :الفقخة (أوالً) مؽ السادة ( )78مؽ دستؾر جسيؾرية العخاق لدشة .7225

( )2يشغخ :الفقخة (ثالثاً) مؽ السادة ( )112مؽ الجستؾر .وفي ىحا الرجد الغت السحكسة
االتحادية العميا قخار لسجمذ محافغة ميدان أنيا تتعارض وقانؾن السؾازنة االتحادية
لمدشة السالية  ,7217وان رسؼ الدياسة السالية مؽ االختراصات الحرخية لمدمظة
السخكدية والفقخة ثالثا مؽ السادة ( )112مؽ الجستؾر .ومؽ ثؼ فان سمظة السحافغة=
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تؿطٜعات َٔ غرل ايكٛاْني ،نُا ٖ ٛاسباٍ يف إصساض تعًُٝات ضبً ١ٝتٓعِ ازباْب املاي ٞيف
سسٚز احملافعٚ ,١إ تًو ايتؿطٜعات  ٫تػط ٟإ ٫عً ٢تًو احملافعات  ٫ٚتٓفص يف اسبسٚز
اإلزاض ١ٜحملافع ١أخط.٣
ُٜٚػتَدًَصُ مما غبل ,إ املكصٛز بايتؿطٜعات ايفطع ٖٞ ١ٝايكطاضات ايتٓع١ُٝٝ
اييت تصسض عٔ صبًؼ احملافع ١نٓٛع َٔ ايتؿطٜع ايفطعٜ ٞعٌُ عًٚ ٢ضع ايتؿطٜعات
ايطٝ٥ػ ١ايصازض ٠عٔ صبًؼ ايٓٛاب َٛضع ايتطبٝل(ٚ .)1نُا َٖ ٛتعاضف فإَّٕ َصطًح
ايتؿطٜعات ميهٔ إِٔ ُٜطً َل عً ٢ايكطاضات اإلزاض ١ٜايتٓع ١ُٝٝاييت  ٫ربتًف عٔ ايكاْ ٕٛإ٫
َٔ سٝح دٗ ١اإلصساض(ٚ .)2عً ٘ٝفإْٓا ْط ٣بإٔ املكصٛز بايػًطات ايتؿطٜع ١ٝجملايؼ
احملافعات ٖٞ ,غًط ١اصساض ايتؿطٜعات ايفطع ١ٝاملتُجً ١بايكطاضات ا٫زاض ١ٜايتٓع١ُٝٝ
(نا٭ٚاَط ٚايبٝاْات ٚايتعًُٝات ٚايطٛابط ٚاإلعُاَات) ٚإ تًو ايتؿطٜعات احملً ٫ ١ٝتطبل
غ ٣ٛيف اسبسٚز ا٫زاض ١ٜيتًو احملافعٚ ١يف ازباْبني ا٫زاضٚ ٟاملاي ٞز ٕٚغرلُٖا.
انملطه

انثاني

دور انقضاء انمختض بانفظم  ي انمتاسعات انمتعهقة باالختظاص

انتشزيعي جملانس احملافظات
ص يف املاز-122( ٠خاَػا) َٓ٘ عً ٢عسّ
إ َّٕ املؿطع ايسغتٛض ٟايعطاقٚ ،ٞإِٕ َْ َّ
خطٛع صبايؼ احملافعات يػٝطط ٠أ ٚإؾطاف أٚ ١ٜظاض ٠أ ٚدٗ ١غرل َطتبط ١بٛظاض ،٠إ ٫إَّٔ
شيو ٜ ٫عين عسّ خطٛع أعُاٍ تًو اجملايؼ يًطقاب ١ايكطا ،١ٝ٥٭ّٕ شيو ٜتٓاقض َع َبسأ
ايسٚي ١ايكاْْٚ ١ْٝٛصٛص ايسغتٛض ْفػٗاٚ ،بصف ١خاصَ ١ع املاز َ٘ٓ )100( ٠اييت ْصت

=قاصخة عمى تعميسات مالية محمية .قخار السحكسة االتحادية(/67اتحادية )7212/في
 .7218/8/19مشذؾر عمى السؾقع:
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2013/67_fed_2013.pdf
تاريخ الديارة .7272/2/72:

( )1يشغخ :د .إسساعيل صعراع غيجان ،الالمخكدية اإلدارية اإلقميسية في العخاق (د ارسة في

تجاخل االختراصات والخقابة)،7217 ،عجد خاص ببحؾث السؤتسخ القانؾني الؾطشي

اأول lالدشة الخابعة lمجمة رسالة الحقؾق ،كمية القانؾن ،جامعة كخبالء lص.21
( )7قتادة صالح الرالح ،مخجع سابق ،ص.728
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عً ٢اْ٘" :حيعط ايٓص عً ٢ذبصني أ ٟعٌُ أ ٚقطاض إزاض َٔ ٟايطعٔ"( .)1فٝذب عً٢
صبايؼ احملافعات اشبطٛع ٭سهاّ ايكاْ ٕٛتطبٝكاً ملبسأ املػٚ٪يٚ ١ٝإ ٫نإ تصطفٗا غرل
َؿطٚع ٚضب ً٬يًطعٔ ف ٘ٝباإليػاٚ .٤ملا ناْت احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ٚضبهُ ١ايكطا٤
ا٫زاضُٖ ٟا ازبٗتإ ايكطاٝ٥تإ املدتصتإ بايفصٌ يف ايٓعاعات اييت تكع بػبب تطبٝل
قاْ ٕٛاحملافعات ايٓافص نٌ يف سسٚز َا اغٓس ٙي٘ املؿطع( ,)2فاْ٘ تكع عًُٗٝا َػٚ٪ي١ٝ
سػِ تًو ايٓعاعات ٚذبسٜس ايص٬سٝات اشباص ١بهٌ دٗ َٔ ١ازبٗات املتٓاظع.١
فًكس نإ بإَهإ (احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا) بٛصفٗا ايكطا ٤املدتص بايفصٌ يف
املٓاظعات اييت ذبسخ بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات ,إ ًٜعب ايسٚض اسباغِ ٚايكاطع
يًذسٍ  -يف غٝاب ايٓصٛص ايكاطع ١املعٓٚ ٢ايس٫ي َٔ –١أدٌ ذبسٜس َسيٖ ٍٛصٙ
ا٫ختصاصات ٚازبٗ ١املدتص ١بٗاَٚ ,ع شيو ْط ٣اْٗا مل تكِ بسٚضٖا املٓؿٛز نُا نٓا
ْتُٓاٚ ،ٙايػبب يف شيو ٖ ٛإَا يكً ١ضفع ايسعا ٣ٚأَاَٗا يتشسٜس تًو ا٫ختصاصات عٓس
سص ٍٛايتٓاظع فُٝا بني ازبٗات املتٓاظعٚ ،١إَا يصسٚض قطاضات ٚآضا ٤أ ٚفتاَ ٣ٚتٓاقط١
َٔ احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا يف املٛضٛع ْفػ٘ ٚاييت – ٚبطأٜٓا -نإ ٜ٫ٚعاٍ غبباً سبسٚخ
ايتٓاظع يف تًو ا٫ختصاصات ٚاغتُطاض َٔٚ ،ٙادٌ تٛضٝح املٛضٛع غٓؿرل ٚنُجاٍٍ عً٢
شيو اىل اسس ٣املٛاقف املُبََُٗ ِ١يًُشهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا يف َػأي ١سػِ املٓاظعات (ْاٖٝو
عُا غبل بٝاْ٘ َٔ َٛقف احملهُ ١املذلزز بؿإٔ املٛضٛع)  ,فكس غبل ٚإ بٓٝا عٓس
املٛقف ايكطا َٔ ٞ٥ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞيًُشافعات باْ٘ صسض قطاضإ طبتًفإ
َٚتعاضضإ متاَا َٔ قبٌ احملهُ ١املصنٛضُٖٚ ٠ا  :قطاض احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا املطقِ
( /13اذباز )2007/١ٜامل٪ضر  ،)3( 2007/7/16ايص ٟضفطت ف ٘ٝاحملهُ ١متتع صبًؼ
احملافع ١بصف ١تؿطٜع ١ٝيػٔ ايكٛاْني احملًٚ ،١ٝضأٜٗا ايصازض يف قط ١ٝمماثً١
بايطقِ(/16اذباز )2008/١ٜامل٪ضر يف ،2008/4/21اٜست ف ٘ٝص٬س ١ٝصبايؼ احملافعات
( )1يشغخ :السادة ( )122مؽ دستؾر جسيؾرية العخاق لدشة .7225
( ) 7ان الجية التي تديل التشاقض والتجاخل بيؽ الشرؾص الجستؾرية فيسا بيشيا ىي السحكسة
االتحادية العميا ,بيشسا يختص مجمذ الجولة بإزالة التشاقض بيؽ نرؾص قانؾن

السحافغات ونرؾص القؾانيؽ االخخى ذات العالقة بالسؾضؾع.

( )2نقال عؽ :د .زىيخ الحدشي ،الالمخكدية االدارية في الشغام القانؾني لمسحافغات التي لؼ
تشتغؼ في إقميؼ( ،بحث مشذؾر عمى شبكة اأنتخنت.)http:// www.annabaa.org:.
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غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝسل غٔ ايكٛاْني اشباص ١بفطض ٚدباٚ ١ٜإْفام ايططا٥ب احملً ١ٝمبا

ميهٓٗا َٔ إزاض ٠ؾْٗٚ٪ا ٚفل َبسأ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض.)1("١ٜ
فعكب شيو املٛقف املذلزز يًُشهُ ١اغتٛضشت صبًؼ ضبافع ١ايبصطَٔ ٠
احملهُ ١س ٍٛايتٓاقض ايص ٟأصاب قطاضٜٗا ايػابكني بٗصا ايؿإٔٚ ,نإ َٛضٛع اغتٝطاح
اجملًؼ ٖ( ٛأ َٔ ٟايكطاضٜ ٜٔتِ ايعٌُ ب٘ ٌٖٚ ,إٔ جملايؼ احملافعات ص٬س ١ٝتؿطٜع
ايكٛاْني) سٝح أدابت احملهُ ١بصٛض ٠غرل ٚاضشْٚ ,١فت ٚدٛز ايتعاضض بني ايكطاض,ٜٔ
فكايت" :إ ٖصا املٛضٛع ذبهُ٘ املٛاز ( / )61أ/122 ,115 ,114 , 111 ,110 ,٫ٚثاْٝا)
َٔ ايسغتٛض ٚإ اغتكطاَ ٤طاَني ٖص ٙاملٛاز ٜؿرل اىل ص٬س ١ٝصبًؼ احملافع ١بػٔ
ايتؿطٜعات احملً ١ٝيتٓع ِٝايؿ ٕٚ٪ا٫زاضٚ ١ٜاملاي ١ٝمبا ميهٓٗا َٔ ازاض ٠ؾْٗٚ٪ا عًٚ ٢فل
َبسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاضٚ ١ٜاييت متٓشٗا املاز َٔ )115( ٠ايسغتٛض اٚ٫ي ١ٜٛيف ايتطبٝل ...أَا
بصسز ايكطاضات اييت ميهٔ إٔ ٜصسضٖا صبًؼ احملافع ١ضُٔ ص٬سٝات٘ ايسغتٛض ١ٜفٗٞ
مجٝع ايكطاضات عسا اييت ربتص بإصساضٖا ايػًطات ا٫ذباز ١ٜاسبصطٚ ١ٜاملؿذلن١

املٓصٛص عًٗٝا يف املٛاز ( َٔ ) 114 ,113 , 112 ,111 ,110ايسغتٛض"(.)2
ٖٓٚا ْ٬سغ إ احملهُ ١نطضت ايصٝؼ ْفػٗا اييت أٚضزتٗا يف قطاضٖا ٚضأٜٗا
(غايف ٞايصنط)ٚ ,ابتعست عٔ أصٌ املٛضٛع ٚدٖٛط ,ٙبٌ اْٗا أدابت عٔ غ٪اٍ ص٬س١ٝ

( )1نقال عؽ :خسيذ عثسان خميفة السعاضيجي الييتي ،الؾجيد أحكام وق اخرات السحكسة
االتحادية العميا لألعؾام مؽ  ،7212 – 7225مخجع سابق ،ص.27
( )7يشغخ :قخار السحكسة االتحادية العميا ،العجد  /21اتحادية  2010/السؤرخ
 ،2010/3/23مشذؾر عمى شبكة اأنتخنت ،http:// www.iraqia.org :تاريخ الديارة
 .7272/2/1وفي ذات القخار الفقخة (ثالثا) مشو ,نخى ان السحكسة االتحادية العميا تستشع
عؽ تحجيج السخكد القانؾني لسجمذ السحافغة ورئيدو ,بحجة ان ذلػ ال يجخل في

اختراصيا ,في الؾقت الحي جعمو الجستؾر ضسؽ الفرل الخاص بالسحافغات غيخ
السشتغسة في اقميؼ  ,أي في نظاق االدارة السحمية (االدارة الالمخكدية) في السادة ()177
مشو.
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اجملًؼ املتعًل (بتؿطٜع ايكٛاْني) بعباض( ٠ايكطاضات) َا ظازت َٔ ضباب ١ٝاملػأي ١بسَٔ ٫

إ تكطع ايؿو بايٝكني سٛهلا(ٖ .)1صا َٔ داْب.
 َٔٚداْب اخط ,إ تًو ا٫خت٬فات يف ايكطاضات ٚاٯضا ٤ايكطا ١ٝ٥س ٍٛاملٛضٛع
مل تكف عٓس سس قطاضات احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜيٛسسٖا ,بٌ اَتست يتؿٌُ ا٫خت٬ف اٚ
ايتعاضض بٗٓٝا ٚبني قطاضات ٚفتا ٣ٚصبًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞس ٍٛاملٛضٛع ,فكس شٖبت
احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا يف اسس ٣آضاٗ٥ا مبٛدب ايكطاض املطقِ (/16اذباز )2007/١ٜامل٪ضر
 2007/9/11اىل إٔ" :ص٬سٝات ايتعٝني ٚاإلقاي ١يٮدٗع ٠ا٭َٓ ١ٝته َٔ ٕٛص٬سٝات
ا٭قايٚ ِٝاحملافعات غرل املٓتعُ ١بإقً .)2("ِٝيف سني قطض صبًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞيف قطاض ي٘
اْ٘ ٫" :جيٛظ يًُشافع ١أ ٚجملًؼ احملافع ,١مماْعٚ ١ظٜط ايساخً ١ٝأ ٚأَط ايطبط يف

( )1يجل عمى ذلػ قخار اخخ حجيث ندبيا لمسحكسة االتحادية العميا سشة  7218بيشت فيو
لسحافظ نيشؾى (وفعمت حدشا في ذلػ) ,بزخورة تؾجيو خظابو الى الدمظة التذخيعية

االتحادية مؽ أجل اصجار قانؾن بذأن إمكانية شظخ السجيخيات العامة لمتخبية ومؽ
ضسشيا السجيخية العامة لمتخبية في محافغة نيشؾى مؽ اجل رفع الدخؼ الحاصل ,خاصة
وان ىحا االختراص (رسؼ الدياسة التعميسية والتخبؾية العامة) ليدت مؽ االختراصات

الحرخية بالحكؾمة االتحادية بل ىي مؽ الرالحيات السذتخكة والتي اعظى فييا

الجستؾر االولؾية لقانؾن السحافغات ,وكان قج صجر بذأنيا قخار مؽ مجمذ السحافغة
بل بخقؼ ( )199في  ,7217/9/7واذا كان بإمكانية مجمذ السحافغة اصجار
مؽ َق ُ
القانؾن وفق الجستؾر وقانؾن السحافغات لسا وجيت السحكسة السحافظ بتؾجيو خظابو الى

الدمظة التذخيعية االتحادية .وكأنشا بالسحكسة وكسا يغيخ مؽ ق اخراىا ىحا ,أنيا تؤيج -
عمى استحياء  -قخارىا الدابق حؾل عجم امكانية مشح مجالذ السحافغات غيخ السشتغسة
في اقميؼ سؽ القانؾن العادي دون ان ترخح بحلػ ,مؽ أجل أن ال تبجو متشاقزة في
ق اخراتيا .يشغخ :قخار السحكسة االتحادية رقؼ (/178اتحادية )7218/في.7218/9/9

مشذؾر عمى السؾقع االتي:
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/124_fed_2018.pdf
تاريخ الديارة .7272/8/72 :
( )7خسيذ عثسان خميفة السعاضيجي الييتي ،الؾجيد أحكام وق اخرات السحكسة االتحادية
العميا لألعؾام مؽ  , 7212-7225السخجع نفدو اعاله ،ص.12
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مماضغ ١ص٬سٝت٘ ايكاْ ١ْٝٛيف ايتشكٝل َع ضباط ق ٣ٛا٭َٔ ايساخً ٞيف احملافع ١أٚ
ْكًِٗ"(.)1
ٚبصيو فإ ايسٚض ايػًيب يًكطا ٤املدتص يف تًو املٓاظعات نإ بػبب عسّ
سػُٗا ملػا ٌ٥ايتٓاظع سني ْعطُٖا يف تًو ايكطاٜاَ ,ا غاعس يف تباعس اهل ٠ٛيف ع٬ق ١نٌ
َٔ اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً َٔ ِٝدٗٚ ,١اسبه ١َٛا٫ذباز١ٜ
ٚصبًؼ ايٓٛاب ٚضباٚي ١نٌ َُٓٗا يف فطض ُٖٓٝتٗا ٚغًطتٗا عً ٢ا٫خط َٔ ٣دٗ ١اخط, ٣
فاحملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا َجٚ ٬يف نجرل َٔ اسبا٫ت قس اعتُست -نُا ضأٜٓا -عًْ ٢صٛص
قاْ ٕٛاحملافعات ْفػ٘ ز ٕٚايٓصٛص ايسغتٛض ١ٜاييت ٜفذلض إ تػتٓس عًٗٝا ٚتهٕٛ
َُتَهَأََٖا عٓس اصساض قطاضاتٗا سبٌ ايٓعاعات أ ٚتفػرلٖا يًٓصٛص ايسغتٛض .١ٜنُا اْ٘ يف
ايٛقت ايص ٟأعط ٢صبًؼ ايٓٛاب يٓفػ٘ يف قاْ ٕٛاحملافعات ضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ
ايٓافص غًط ١ايطقاب ١عً ٢أعُاٍ صبايؼ احملافعاتٚ ,غًط ١سٌ تًو اجملايؼ يف ساي١
طبايفت٘ ايسغتٛض ٚايكٛاْني مبٛدب ايفكط( ٠ثاْٝاً) َٔ املاز َٔ )2( ٠قاْ ٕٛاحملافعات,
ْط ٣اْ٘ غض ايٓعط عٔ عس ٠تؿطٜعات صازض َٔ ٠احملافعات ذبت َػُ( ٢قٛاْني) عً٢
ايطغِ َٔ عسّ اختصاص ا٫خرل ٠بإصساض ايكٛاْني نُا غًف ايكٖٚ ,ٍٛصا ٜطدع اىل َٛقف
ايكطا ٤غرل اسباغِ يف ذبسٜس ا٫ختصاصات اييت َٓشٗا ايسغتٛض يهٌ َُٓٗا َٔٚ ,شيو َج٬
(قاْ ٕٛضغِ املهاٚ ٔ٥اٯ٫ت ايعضاع ١ٝضقِ ( )1يػٓ 2010 ١ايصازض َٔ صبًؼ ضبافع١
املجٓٚ ,٢نصا قاْ ٕٛضقِ( )1يػٓ 2010 ١املتعًل بفطض ايطُا ِ٥املفطٚض ١عً ٢ضطا٥ب
ايسخٌ ايصازض َٔ صبًؼ ضبافع ١ايٓذف) ,بٌ إ ٖصا املٛقف غرل اسباغِ يًُشهُٚ ١يس
ايعسٜس َٔ ايتٓاظعات س ٍٛازبٗات احملتًف ١اييت رباطبٗا تًو ايكٛاْني َٔٚ ,شيو ايٓعاع
اسباصٌ بني َسٜطَ ١ٜطٚض املجٓ( ٢ايتابع ١يٛظاض ٠ايساخًٚ )١ٝضبافع ١املجٓ ٢بؿإٔ تٓفٝص
أسهاّ (قاْ ٕٛتٓع ِٝقٝازٚ ٠بٝع ايسضادات ايٓاض ١ٜضقِ ( )3يػٓ 2017 ١ايصازض َٔ ٠صبًؼ
ضبافع ١املجٓٚ )٢غرلٖا َٔ اسبا٫ت املؿابٖٗ .١صا َٔ دٗ.١
 َٔٚدٗ ١أخط ,٣فإ عسّ تٛافل ايكطا ٤ايعطاق( ٞاحملهُ ١ا٫ذبازٚ ١ٜصبًؼ
ايسٚي )١عًَٛ ٢قف ٚاسس ٚتباٚ ٜ٘ٓتأضدش٘ بني اعطا ٤تًو اجملايؼ غًط ١اصساض تؿطٜعات
( )1قخار السجمذ ( )7215/86في  7215/8/22نقال عؽ :خسيذ عثسان خميفة
السعاضيجي الييتي ،السشياج العسمي لسجالذ السحافغات عمى ضؾء ق اخرات وفتاوي

مجمذ شؾرى الجولة وأحكام وق اخرات السحكسة االتحادية العميا ،السخجع الدابق ،ص.62
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َٔ عسَ٘ ,أضعف َٔ زٚض تًو ايػًط ١يف سػِ ايكطاٜا اشب٬ف ١ٝاييت ناْت َجاضا يًذسٍ,
ٚضأٜٓا نٝف إ صبًؼ ايٛظضا ٤ايعطاق ٞاصسض قطاضٖا املطقِ ( )27يػٓ 2017 ١املؿاض إي٘ٝ
غابكاً ٚايص ٟعطٌ مبٛدب٘ ص٬سٝات صبايؼ احملافعات يف فطض ايططا٥ب ٚايطغَ ّٛا مل
ٜصسض قاْ ٕٛاذباز ٟبتؿطٜع٘ ز ٕٚإ ٜتَصَس ٣ي٘ ايكطا ٤باإليػا .٤يف سني إ ايٓعط
مبٓاظعات فطض ايططا٥ب ٚايطغٚ ّٛايػاٗ٥ا ٖ َٔ ٞاختصاص قطا ٤احملهُ ١ا٫ذباز١ٜ
مبٛدب ايسغتٛض.
يصيو ْط ٣ضطٚض ٠تٛسٝس ازبٗات ايفطا ١ٝ٥املدتص ١بايٓعط يف املٓاظعات املتعًك١
بكاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقًٚ ,ِٝبطُٓٗا املٓاظعات املتعًك ١با٫ختصاص
ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعاتٚ ,شيو بإعطا ٤ا٫ختصاص فٗٝا حملهُ ١ايكطا ٤ا٫زاضٟ
ٚسسٖاٚ ,إ تك ّٛا٫خرل ٠بسٚض ساغِ يف ذبسٜس شيو ا٫ختصاص َٚعٓا ٙبايؿهٌ ايصٟ
بٓٝا ٙيف زضاغتٓا.
اخلامتـة
بعس إٔ اْتٗٓٝا َٔ ايسضاغ ،١جيسض بٓا إِٔ ْكف عٓس أِٖ َا تٛصًٓا إيٗٝا َٔ
ا٫غتٓتادات ٚاملكذلسات اييت ْطاٖا نف ١ًٝحبػِ ايهجرل َٔ سا٫ت ايتٓاظع املػتكبً ٞاييت
ميهٔ إ ذبصٌ بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜصبايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝفُٝا
ٜتعًل با٫ختصاص ايتؿطٜع ٞيٮخرلٚ ,٠ناٯت:ٞ
أ -:ً٫ٚا٫غتٓتادات:
 .1بٓ ٢زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام ايٓافص يػٓٚ 2005 ١بصطٜح ْص ايفكط ٠ثاْٝا َٔ املاز٠
 ,َ٘ٓ 122ايع٬ق ١بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝعً٢
اغاؽ َبسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ,١ٜا ٫اْ٘ َٔ دٗ ١اخطٚ ,٣يف املاز ,َ٘ٓ )115( ٠خًط –
غٗٛا -شيو املبسأ مببسأ اخط  ٖٛٚ ,ايَ٬طنع ١ٜايػٝاغ ١ٝاييت بٓ ٢عًٗٝا ايع٬ق ١بني
اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜا٫قايٚ ,ِٝنأْ٘ غا ٣ٚبني َطنع ٟا٫قايٚ ِٝاحملافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقً.ِٝ
ٜ .2بس ٚإ املؿطع ايعازَ( ٟؿطع قاْ ٕٛاحملافعات ضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص)
قس تأثط باملاز َٔ 115 ٠ايسغتٛض ,فأعط ٢جملايؼ احملافعات اختصاصا تؿطٜعٝا,
ٚبصيو ٚقع ٖ ٛا٫خط يف زٚاَ ١اشبًط ايصٚ ٟقع ف ٘ٝاملؿطع ايسغتٛض َٔ ٟقبٌ يف املاز٠
املؿاض ايٗٝاٚ ,بصيو دباٚظ ايص٬سٝات املكطض ٠ي ١مبٛدب ايسغتٛض يف انجط َٔ َٛضع,
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اَ٫ط ايص ٟأز ٣اىل سص ٍٛسا٫ت نجرل َٔ ٠ايتٓاظع بني ايكٛاْني ايصازض َٔ ٠اسبه١َٛ
ا٫ذبازٚ ١ٜتًو ايصازض َٔ ٠صبايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً.ِٝ
 .3يكس تعطض َٛقف قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ
ايٓافصٚ ,ايكاض ٞمبٓح ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف
اقً ,ِٝيًٓكس َٔ قبٌ ايفك٘ٚ ,اختًفت اٯضا ٤ايفكٗ ١ٝبؿأْ٘ بني َٜ٪س ٚضافضٚ ,املٛقف
ا٫خرل ٖ ٛايص ٟشٖب اي ٘ٝاغًب ١ٝايفك٘ ايعطاق.ٞ
 .4إ زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايٓافص ٚإٕ سسز (احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا)
نإسس ٣ازبٗات ايكطا ١ٝ٥املدتص ١بايفصٌ يف املٓاظعات اييت ذبصٌ بني اسبه١َٛ
ا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ،ِٝا ٫آْا ضأٜٓا أ َّٕ تًو احملهُ ,١قس
أصسضت قطاضات َتطاضب ١يف تًو املٓاظعات ٚاضا ٤تفػرل ١ٜطبتًف ,١نُا ٚاغتٓست يف
ايعسٜس َٓٗا عً ٢ايٓصٛص اييت ؾطعٗا املؿطع ايعاز ٟز ٕٚاملؿطع ايسغتٛضٚ ,ٟاييت
ٜفذلض إ تػتٓس عًٗٝا احملهُ ,١فذعًت اسهاَٗا َطططبٚ ١غرل َٓػذَُ ١ع
ايٓصٛص ايسغتٛضَٚ ١ٜطاَٗٓٝا.
 .5صشٝح إ قاْ ٕٛاحملافعات َٓح صبايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًِٝ
ا٫ختصاص بإصساض تؿطٜعات ضبً ,١ٝيهٔ ٖصا املصطًح ازبسٜس ايص ٟأت ٢ب٘ شيو
ايكاْٜ ٫ ,ٕٛعين غ ٣ٛايتؿطٜعات ايفطع ١ٝاييت تصسض َٔ صبايؼ احملافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقً َٔ ,ِٝادٌ غرل املطافل ايعاَ ١املٛدٛز ٠يف احملافع ١ا ٚايٛسسات
احملً ١ٝباْتعاّ ٚاططازٚ ,إ شيو ا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞذبهُ٘ ايكٛٝز ا٫ت: ١ٝ
أ َٔ -سٝح ْٛع ايتؿطٜع ٜ :تُجٌ يف ايتعًُٝات ٚا٭ٚاَط ٚايبٝاْات ٚاإلعُاَات ٚايطٛابط
ز ٕٚايكٛاْني ايعاز.١ٜ
ب َٔ -سٝح املٛضٛع ٜ :تُجٌ با٭َٛض املايٚ ١ٝا٫زاض ١ٜيًُشافع ١ز ٕٚغرلُٖا.
ز َٔ -سٝح املهإ ٜ :تُجٌ حبسٚز ايطقع ١ازبػطاف ١ٝيًُشافع , ١ف ٬تتعساٖا اىل ضبافع١
اخط.٣
ز َٔ -سٝح ايتسضز ٜ :تُجٌ بعسّ طبايف ١تًو ايتؿطٜعات ٭سهاّ ايسغتٛض ٚايكٛاْني
ا٫ذباز.١ٜ
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 .6أثبت ايٛاقع ايعًُ ٞإ قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝضقِ  21يػٓ2008 ١
املعسٍ ايٓافص ,اعط ٢ص٬سٝات ٚاغع ١جملايؼ احملافعات خ٬فا يًسغتٛضَٚ ,ع شيو
فٗ-ٞاجملايؼ -مل تكِ بسٚضٖا املٓؿٛز يف خسَ ١ابٓا ٤احملافعات ٫ٚ ,ازٍ عً ٢شيو,
املطايبات ايؿعب ١ٝاملطايب ١بإيػاٗ٥ا بني نٌ فذلٚ ٠اخط َٔٚ ,٣ثِ مت دبُٝس عًُٗا ٚيٛ
بصف٪َ ١قت َٔ ١قبٌ ايدلملإ ايعطاق ٞمبٛدب املاز-)1( ٠ثايجا َٔ ايكاْ ٕٛضقِ ()27
يػٓ.2019 ١
 .7تٛصًٓا اىل إ ْص املاز َٔ 115 ٠ايسغتٛض ايعطاق ٞيػٓ 2005 ١ايٓافص ْص قاصط َٔ
سٝح املعٓٚ ٢املبٓ ٖٞٚ ,٢ربايف ْص املاز ٠اٚ٫ىل َٔ ايسغتٛض ْفػ٘ اييت ْصت
صطاس ١عً ٢ؾهٌ ايسٚي ١ا٫ذبازٚ ,١ٜنصا ْص املاز-122( ٠ثاْٝا) اييت ْصت صطاس١
عً ٢تبين َبسأ ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ,١ٜنُا خًط ف ٘ٝاملؿطع بني نٌ َٔ ايَ٬طنع١ٜ
ايػٝاغٚ ١ٝايَ٬طنع ١ٜا٫زاض.١ٜ
ثاْٝاً :املكذلسات:
 .1ضطٚض ٠تعس ٌٜاملٛاز ( َٔ )114 -110زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓٚ ،2005 ١ربصٝص
أسهاّ خاص ١با٭قايٚ ،ِٝاخط ٣خاص ١باحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ،ِٝبػبب
ايفطٚقات ايٛاضش ١بني َطنع ٟنٌ َُٓٗا ،شيو إَّٔ ايسغتٛض نفٌ يٮٚىل – ٚبصطٜح
ايٓص -غًطات تؿطٜعٚ ١ٝتٓفٝصٚ ١ٜقطا ،١ٝ٥بُٓٝا أٚدب إ تعٌُ ايجاْ ١ٝضُٔ ْعاّ
إزاضَ٫ ٟطنع ،ٟربتص مبُاضغ ١ايػًط ١ايتٓفٝص( ١ٜازاضٚ ١ٜضقاب.)١ٝ
 .2تعسْ ٌٜص املاز َٔ )115( ٠ايسغتٛض حبصف عباضت" ٞاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف
اقً "ِٝفٗٝا.
 .3ملا نإ ْص املاز-122( ٠ثاْٝا) َٔ زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايٓافص ٖٛ
ايٛادب ا٫تباع فُٝا ٜتعًل بتشسٜس ايع٬ق ١بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل
املٓتعُ ١يف اقً ,ِٝفاْ٘ جيب عً ٢ناف ١ايػًطات ايعاَ ١يف ايعطام (ايتؿطٜع١ٝ
ٚايتٓفٝصٚ ١ٜايكطا ,١ٝ٥فط ٬عٔ اهل٦ٝات املػتكً )١ا٫يتعاّ بٗا ٚايتكٝس بٗا عٓس
مماضغ ١اختصاصاتِٗ املُٓٛس ١هلِ مبٛدب ايسغتٛض ٚايتؿطٜعات ا٫خط ,٣زْ ٕٚص
املاز َٔ )115( ٠ايسغتٛض ,نُْٗٛا ْصني َتعاضضني ٚجيب تػًٝب اسسُٖا عً ٢ا٫خط.
 َٔٚثِ  ٫جيٛظ جملايؼ احملافعات غٔ ايكٛاْني ايعاز ٕ٫ , ١ٜشيو ا٫ختصاص
سصط ٟبايػًط ١ايتؿطٜع ١ٝا٫ذبازٚ ١ٜتًو املٛدٛز ٠يف ا٫قاي ِٝز ٕٚغرلُٖا.
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 .4مبا إٔ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ١ٜتكتصط عً ٢تٛظٜع ايٛظٝف ١اإلزاض ١ٜيف ايسٚي ١بني اسبه١َٛ
ا٫ذبازٚ ١ٜاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقًٚ ،ِٝعً ٘ٝفإ أعُاٍ ٚتصطفات اهل٦ٝات
امله ١ْٛهلُا َٚػٚ٪يٝات نٌ َٓٗا ته ٕٛشا طبٝع ١إزاض َٔٚ ،١ٜثِ ٜكتط ٞاَ٫ط :
أ -تعس ٌٜايفكط ٠ضابعا َٔ املاز َٔ )93( ٠ايسغتٛض يته ٕٛنا٫ت" :ٞضابعاً -:ايفصٌ يف
املٓاظعات اييت ذبصٌ بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ،١ٜسهَٛات ا٭قاي."ِٝ
ت -إيػا ٤ايؿطط ا٭خرل َٔ نٌ َٔ ايبٓس( ٜٔأ) ( ٚب) َٔ ايفكط َٔ )8( ٠املازَٔ )93( ٠
زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ ,2005 ١يعسّ ٚدٛز ٖ ١٦ٝقطا ١ٝ٥خاص ١باحملافعات اييت
مل تٓتعِ يف إقً.ِٝ
خ -ايػا ٤ايٓصٛص ايٛاضز ٠يف قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝاييت تعطٞ
يًُشهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ايٓعط يف ايٓعاعات اسباصً ١بؿإٔ تطبٝل شيو ايكاْٚ ٕٛيف أنجط
َٔ َٛضع.
ٚإٔ ٜه ٕٛمجٝع َا شنطْا َٔ اختصاص ايكطا ٤اإلزاض ,ٟخاصٚ ١إ ايتعسٌٜ
اشباَؼ يكاْ ٕٛصبًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞضقِ( )17يػٓ 2013١اعط ٢يصيو ايكطا ٤ص٬س١ٝ
ايٓعط يف ايكطاضات ا٫زاضٚ ١ٜايتٓع .١ُٝٝنُا ْ٪نس يف ايٛقت ع ,٘ٓٝبإ ٜه ٕٛيًكطا٤
املدتص يف تًو ايٓعاعات َٛقف ٚاسس نٜ ٫ ٞجاض ايتبا ٜٔيف َٛقف٘ َٔ دسٜس يف املػتكبٌ
(خ٬فا ملا نإ َتبعا يف ايػابل نُا ضأٜٓا).
 .5تعس ٌٜقاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص ،مبا
ٜٓػذِ َع ايسغتٛض بصف ١عاَٚ ،١مبا حيكل اعتُاز تطبٝل أضنإ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض١ٜ
اإلقًٜٚ ،١ُٝٝع ٌٜايتساخٌ ٚايتعاضض َع أضنإ ايَ٬طنع ١ٜايػٝاغ َٔ ١ٝازباْبني
ايٓعطٚ ٟايعًُٚ ,ٞبصف ١خاصَ ١ا ٜأت:ٞ
أ -تعس ٌٜايفكط( ٠ثاْٝا) َٔ املاز َٔ )2( ٠قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ
 21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص حبصف عباض " ٠غًط ١تؿطٜعٚ َ٘ٓ "١ٝاغتبساهلا بـ"
غًط ١تٓفٝص. "١ٜ
ب -إيػا ٤ايفكط( ٠غازغاً) َٔ املاز َٔ )2( ٠قاْ ٕٛاحملافعات اييت تٓص عً ٢اٯت :ٞتساض
ا٫ختصاصات املؿذلن ١املٓصٛص عًٗٝا باملٛاز ( َٔ )114ٚ113ٚ112ايسغتٛض
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بايتٓػٝل ٚايتعا ٕٚبني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاسبهَٛات احملًٚ ,١ٝته ٕٛا٭ٚي ١ٜٛفٗٝا
يًتؿطٜعات احملً ١ٝايصازض َٔ ٠احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝيف ساي ١اشب٬ف
بُٗٓٝا ٚفكاً ٭سهاّ املاز َٔ )115( ٠ايسغتٛض.
ز -ايػا ٤ايفكط ٠ثايجا َٔ املاز ٠ايػابع َٔ ١قاْ ٕٛاحملافعات حبصف عباض " ٠اصساض
ايتؿطٜعات احملً.َ٘ٓ "١ٝ
 .6ضطٚض ٠إ تعٌُ اهل ١٦ٝايعًٝا يًتٓػٝل بني احملافعات ،املٓؿأ ٠تطبٝكاً يًُاز)45( ٠
َٔ قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  ١٢يػٓ ١٠٠٢ ١املعسٍ ايٓافص،
بصٛض ٠أنجط فعاي ١ٝعً ٢املػاعس ٠يف سٌ املؿه٬ت ايػٝاغٚ ١ٝاإلزاضٚ ١ٜاملاي١ٝ
يًُشافعات َٔ خ ٍ٬ايتٓػٝل ٚايعٌُ ازبُاع ،ٞفط ً٬عٔ ٚضعٗا يكٛاغِ َٚؿاضٜع
َؿذلن ١تػاعس عً ٢ذبكٝل تكسَٗاٚ ,اصساض قاْ ٕٛخاص بٗاٜ ,بني ف ٘ٝاملؿطع َاٖ١ٝ
ٖص ٙاهلٝأٖٝٚ ٠هًٝتٗا ٚاي ١ٝغرل ايعٌُ فٗٝا ٚنٝف ١ٝعكس ادتُاعاتٗا  ,فط ٬عٔ
ايتشسٜس ايكاْ ْٞٛٯي ١ٝارباش ايكطاضات فٗٝا َٚس ٣إيعاَٝتٗا.
 .7تعس ٌٜايبٓس ( َٔ )2ايفكط( ٠ثاْٝا) َٔ املاز َٔ )44( ٠قاْ ٕٛاحملافعات ضقِ  21يػٓ١
 2008املعسٍ ايٓافص حبصف ايعباض ٠ا٫خرل" :٠احملً ١ٝايٓافص ٠ضُٔ احملافعات".
فط ٬عٔ ايػا ٤ايبٓس ( َٔ )5ايفكط ٠شاتٗا.
The Author declare That there is no conflict of interest

انمظـادر
أ :٫ٚايهتب ايكاْ:١ْٝٛ

 .1بًٓس إبطاٖ ِٝسػني ؾاي ،ٞايع٬ق ١بني اسبه ١َٛا٫ذبازٚ ١ٜاسبهَٛات احملً ١ٝيف ايٓعِ
ايفٝسضاي( ١ٝزضاغ ١ساي ١ايعطام)َ ،طنع نطزغتإ يًسضاغات ا٫غذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ،١ٝ
.2014
 .2ز.سٓإ ضبُس ايكٝػ ٚ ٞز.ط٘ محٝس ايعٓبه ٚ ٞز.أغاَ ١باقط َطتط ،٢ايؿطح
ايتفص ًٞٝيكاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  21يػٓ٪َ ،2008 ١غػ ١ايٓٛض
ازباَع.2010 ،١
 .3ز .سٓإ ضبُس ايكٝػ ،ٞايٛدٝع يف ؾطح قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ
 21يػٓ ،2008 ١ط َ ،1هتب ١ايػٓٗٛض ،ٟبػساز.2012 ،
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 .4ز .سٓإ ضبُس ايكٝػْ ،ٞعاّ ايَ٬طنع ١ٜاإلزاضٚ ١ٜصبايؼ احملافعات يف ايعطام
(زضاغ ١قاَْ ١ْٝٛكاضْ ،)١صبً ١املًتك ،٢زاض ايهتب ٚايٛثا٥ل ،بػساز.2008 ،
 .5خايس ناظِ عٛز ٠اإلبطاٖ ،ُٞٝا٫ختصاص ايتؿطٜع ٞجملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ١
يف إقً ِٝيف ايعطام ( زضاغَ ١كاضْ ،)١ط َٓ ،1ؿٛضات ضفاف ،برلٚت ،زاض أَٚا ،بػساز،
.2015
 .6مخٝؼ عجُإ خًٝف ١املعاضٝس ٟاهلٝيت ،ايٛدٝع ٭سهاّ ٚقطاضات احملهُ ١ا٫ذباز١ٜ
ايعًٝا يٮعٛاّ َٔ  ،2013 – 2005ايٛدٝع ٭سهاّ ٚقطاضات احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا
يٮعٛاّ  ، 2013 – 2005ط َ ،1هتب ظان ،ٞبػساز.2016 ،
 .7مخٝؼ عجُإ خًٝف ١املعاضٝس ٟاهلٝيت ،املٓٗاز ايعًُ ٞجملايؼ احملافعات عً٢
ض ٤ٛقطاضات ٚفتا ٣ٚصبًؼ ؾٛض ٣ايسٚيٚ ١أسهاّ ٚقطاضات احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا,
ط َ ،1هتب ظان ،ٞبػساز.2016 ،
 .8ز.طاٖط ازبٓاب , ٞعًِ املاي ١ٝايعاَٚ ١ايتؿطٜع املاي , ٞاملهتب ١ايكاْ ,١ْٝٛبػساز,
.1994
 .9ز .عً ٞعبسايطظام اشبفاد ،ٞاسبهَٛات احملًٚ ١ٝصٓع ايػٝاغات ايعاَ ١يف ايعطام ،ط
َ ،1هتب ١ايػٓٗٛض ،ٟبػساز.2014 ،
 .10ز .عً ٞضبُس بسٜط  ٚزَٗ .سٜ ٟاغني ايػ ٚ َٞ٬ز.عصاّ عبسايٖٛاب ايدلظظب،ٞ
َبازٚ ٨أسهاّ ايكاْ ٕٛاإلزاض ،ٟؾطن ١ايعاتو يصٓاع ١ايهتاب ،ايكاٖط.2013 ،٠
 .11عُاز ازبٓاب ٚ ٞضبػٔ ددل ايبٗازي , ٞزضاغ ١ذبً ١ًٝٝيكاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ١
يف اقً ِٝضقِ  21يػٓ , 2008 ١ط ,1ايٛناي ١اَ٫طٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايسٚي , ١ٝب.ّ.ط.2008 ,
 .12ز .غاظ ٟفٝصٌ َٗسْ ،ٟصٛص قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ 21
يػٓ 2008 ١يف املٝعإ ،صبً ١املًتك ،٢زاض ايهتب ٚايٛثا٥ل ،بػساز.2008 ،
 .13ز .ظبٝب خًف أمحس ازببٛض ٚ ٟز .عجُإ غًُإ غ ٕ٬ٝايعبٛز ،ٟايٓعاّ املايٞ
يًُشافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً( ِٝزضاغَ ١كاضْ ،)١ط َ ،1هتبٜ ١ازطاض ،ايػًُٝاْ،١ٝ
.2016
 .14ز.مياَ ١ضبُس سػٔ نؿه ،ٍٛايٓعاّ ايكاْ ْٞٛإلْؿا ٤ايٛسسات ا٫ذبازٚ ١ٜتٓعُٗٝا
(زضاغَ ١كاضْ ،)١ط  ،1املطنع ايك َٞٛيإلصساضات ايكاْ.2015 ،١ْٝٛ
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ٜٛ .15غف نٛضإ ،ايتٓع ِٝايسغتٛض ٟيًُذتُعات ايتعسز ١ٜيف ايس ٍٚايفٝسضايَ ،١ٝطنع
نطزغتإ يًسضاغات ا٫غذلاتٝذ ،١ٝايػًُٝاْ.2010 ،١ٝ
ثاْٝا :ضغا ٌ٥املادػترل ٚاطاضٜح ايسنتٛضا:ٙ
ْٛ .1ضؽ ٖازٚ ٟسٝس ايػًطاْ ،ٞايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛجملايؼ احملافعات غرل املٓتعُ ١يف
إقً ِٝيف ايعطام ( زضاغَ ١كاضْ ،) ١ضغايَ ١ادػترل ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ.2010 ،
ثايجا :ايبشٛخ ٚايسضاغات ٚاملكا٫ت ايعًُ:١ٝ
 .1ز .إزلاع ٌٝصعصاع غٝسإ ،ايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ١ٜاإلقً ١ُٝٝيف ايعطام ( زضاغ ١يف تساخٌ
ا٫ختصاصات ٚايطقاب ،) ١صبً ١ضغاي ١اسبكٛم ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١نطب ،٤٬ايعسز
خاص ببشٛخ امل٪متط ايكاْ ْٞٛايٛطين ا٭ ،ٍٚايػٓ ١ايطابع.2012 ،١
 .2ز.دعفط عبس ايػاز ٚ ٠ز .غًْ ِٝع ِٝاشبفاد , ٞا٫غتك ٍ٬املاي ٞيًُشافعات غرل
املٓتعُ ١يف إقً ِٝيف ظٌ زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ ،2005 ١صبً ١احملكل اسبًٞ
يًعً ّٛايكاْٚ ١ْٝٛايػٝاغ ,١ٝداَع ١بابٌ  ,ايعسز ,8ا٫صساض ايجايح.2016 ,
 .3ز .ضا٥س ْاد ٞأمحس َ ,س ٣اختصاص احملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝبفطض
ايططا٥ب ٚايطغ , ّٛصبً ١ايكاْٚ ٕٛايعً ّٛايػٝاغ , ١ٝداَع ١نطنٛى ,اجملًس(,)4
ا٫صساض (.2015,)12
 .4ز .ضس ِٝسػني َٛغ٬َ ،٢سعات س ٍٛايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ١ٜيف ايعطام يف ض ٤ٛأسهاّ
ايسغتٛض ايعطاقٚ ٞقاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ،ِٝز  ،1حبح َكسّ يف
زضاغات س ٍٛايَ٬طنع ( ١ٜزضاغات ٚحبٛخ صسضت عٔ َ٪متط ايَ٬طنع ١ٜاملٓعكس ٠يف
بػساز  -ايعطام يف  /28-27ؾباط.) 2012 /
 .5ز .ظٖرل اسبػين ،ايَ٬طنع ١ٜا٫زاض ١ٜيف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًُشافعات اييت مل تٓتعِ يف
إقً ،ِٝحبح َٓؿٛض عً ٢ؾبه ١ا٭ْذلْتhttp:// www.annabaa.org .
 .6قتاز ٠صاحل ايصاحل ،ايتٓع ِٝايتؿطٜع ٞ٭عُاٍ اجملايؼ احملً ١ٝيف ايعطام ،صبً١
ضغاي ١اسبكٛم ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١نطب ،٤٬ايعسز ايجايح ،ايػٓ ١اشباَػ.2013 ،١
 .7ز .فٛظ ٟسػني غًُإ  ٚفطٜس نط ِٜعً ،ٞايَ٬طنع ١ٜاإلزاض ١ٜيف ايعطام َاهلا َٚا عًٗٝا
(زضاغَ ١كاضْ ،)١صبً ١ايطافس ٜٔيًشكٛم ،اجملًس  ،15ايعسز  ،55ايػٓ.17 ١
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 .8ناظِ سػٔ ايطبٝع , ٞاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف اقً ِٝبني املطنعٚ ١ٜايَ٬طنع١ٜ
ا٫زاض ,١ٜصبً ١نًَ ١ٝس ١ٜٓايعًِ ازباَع , ١ا٫صساض  ,2ايعسز  ,2ايػٓ.2011 ١
 .9ضبُس دباض طايب ،ا٫ختصاصات ايسغتٛض ١ٜيًُشافعات غرل املٓتعُ ١بإقً ِٝيف
زغتٛض ايعطام يعاّ  ،2005صبً ١ضغاي ١اسبكٛم ،ايعسز ايجاْ ،ٞايػٓ ١ايػابع.2015 ،١
 .10زٖ .از ٟايهعيب  ٚز .إزلاع ٌٝايبسٜط ٚ ٟز .عً ٞايؿهطا ،ٟٚاختصاصات صبايؼ
احملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًٚ ِٝفكاً يًكاْ ٕٛضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ -
اإلؾهايٝات ٚاسبً ،ٍٛز  ،1حبح َكسّ يف زضاغات س ٍٛايَ٬طنع( ١ٜزضاغات ٚحبٛخ
صسضت عٔ َ٪متط ايَ٬طنع ١ٜاملٓعكس ٠يف بػساز يًُس /28-27 ٠ؾباط.)2012 /
ضابعا :ايسغاترل ٚايكٛاْني:
 .1زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ 2005 ١ايٓافص.
 .2قاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقً ِٝضقِ  21يػٓ 2008 ١املعسٍ ايٓافص.
 .3قاْ ٕٛاْتدابات صبايؼ احملافعات ٚا٫قط ١ٝضقِ ( )12يػٓ.2018 ١
 .4ايكاْ ٕٛضقِ  27يػٓ.2019 ١
خاَػا :ازبطا٥س ٚاجمل٬ت ايكاْ: ١ْٝٛ
 .1ايٛقا٥ع ايعطاق ١ٝبايعسز ( )3983يف سعٜطإ .2004
 .2ايٛقا٥ع ايعطاق ١ٝبايعسز ( )4061يف .2008/8/14
 .3ايٛقا٥ع ايعطاق , ١ٝايعسز ( )4566يف .2019/12/9
غازغا :قطاضات ٚفتا ٣ٚاحملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ايعطاق: ١ٝ
 .1قطاض احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ،ايعسز  /13اذباز 2007/ ١ٜامل٪ضر َٓ 2007/7/31ؿٛض
عً ٢ؾبه ١ا٭ْذلْت.http:// www.iraqia.org :
 .2ضأ ٟاحملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ،ايعسز  /16اذباز 2008/ ١ٜامل٪ضر َٓ ،2008/4/21ؿٛض
عً ٢ؾبه ١ا٭ْذلْتhttp:// www.iraqia.org :
 .3قطاض احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ،ايعسز  /21اذباز 2010/ ١ٜامل٪ضر ،2010/3/23
َٓؿٛض عً ٢ؾبه ١ا٭ْذلْتhttp:// www.iraqia.org :
 .4قطاض احملهُ ١ا٫ذباز ١ٜايعًٝا ،ايعسز  /11اذباز 2010/ ١ٜامل٪ضر ،2010/6/14
َٓؿٛض عً ٢ؾبه ١ا٭ْذلْت.http:// www.iraqia.org :
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 .5قطاض احملهُ ١ا٫ذباز/67(١ٜاذباز )2013/١ٜيف َٓ .2014/8/19ؿٛض عً ٢املٛقع:
https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2013/67_fed_2013.pdf.
 .6قطاض احملهُ ١ا٫ذباز/124(١ٜاذباز )2018/١ٜيف َٓ .2018/9/9ؿٛض عً ٢املٛقع
.https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/124_fed_2018.pdf
غابعا :قطاضات ٚفتا ٣ٚصبًؼ ايسٚي ١ايعطاق: ٞ
 .1صبُٛع ١قطاضات ٚفتا ٟٚصبًؼ ؾٛض ٣ايسٚي ١يػٓ ،2012 ١صبًؼ ؾٛض ٣ايسٚي,١
بػساز.2012 ،
 .2قطاضات صبًؼ ؾٛض ٣ايسٚي ١ايصازض ٠يف ض ٤ٛقاْ ٕٛاحملافعات غرل املٓتعُ ١يف إقًِٝ
ضقِ  21يػٓ ،2008 ١صبًؼ ؾٛض ٣ايسٚي ١ايعطاق ،ٞبػساز.2010 ،
ثآَا :املٛاقع ا٫يهذل: ١ْٝٚ
https://m.annabaa.org/arabic/studies/15899-1
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