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اٯثاز املرتتب ١عً ٢إْعداّ ايكسازات اإلداز ١ٜيف سا٫ت إغتصاب ا٫ختصاص
أ.ّ.د .شاْا زٚ٩ف مح٘ نسِٜ

ْطاز عبدايكادز أمحد

نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض / ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ

َادطتري يف ايكاْ ٕٛايعاّ

املكدَ١
ٜعد زنٔ ا٫ختصاص أسد أِٖ ا٭زنإ ايسٝ٥ط ١يف ايكساز اإلدازٜٚ ،ٟرتتب عً ٢ؽًؿ٘ تعٝب ايكساز اإلداز ٟبعٝب
َطتكٌ ٜطُ ٢عٝب عدّ ا٫ختصاص ٖٛٚ ،أبسش ايعٛٝب ايسٝ٥ط ١املطبب ١يبط ٕ٬ايكساز ٚإعداَٜ٘ٚ .ه ٕٛضبباً إليػا ٤ايكساز
اإلداز ٟأ ٚضشب٘ يف سا٫ت قدد .٠إذ أْ٘ َٔ أِٖ ا٭ضباب إليػاٖ ٤را ايكساز بإعتباز ٙايعٝب ايٛسٝد املتعًل بايٓعاّ ايعاّ.
ٜٚتطِ ايكساز بٗر ٙايصؿ ١يصدٚز ٙعٔ غري ايطًط ١املدٛي ١قاْْٛاً بإصدازٚ ،ٙعٓد إصداز قساز إدازَ ٟعٝب بعٝب ا٫ختصاص
َٔ قبٌ اإلداز ،٠ؾإٕ َجٌ ٖرا ايكساز ٜعد غري َػسٚعٚ .إٔ عٝب عدّ ا٫ختصاص ٜكع سُٓٝا ٜػتصب َٔ  ١ٜ٫ٚ ٫ي٘ ضًط١
إصداز ايكساز أٜ ٚصدز ايكساز َٔ صاسب ايَ ١ٜ٫ٛتذاٚشاً سدٚدٖا ايصَاْ ١ٝأ ٚاملهاْ ١ٝأٚاملٛضٛعٚ .١ٝعًٖ ٢را ا٭ضاع ؾإٕ
إصداز أ ٟقساز إداز ٟممٔ ٖ ٛيٝظ بصاسب ا٫ختصاص ٜطعٓا أَاّ َا ٜطُ( ٢ساي ١إغتصاب ا٫ختصاص)ٚ .ايرَٔ ٟ
املُهٔ إٔ حي ٍٛايكساز اإلداز َٔ ٟعٌُ قاْ ْٞٛإىل فسد عٌُ َاد ٫ ٟغري (أ ٟقساز َعدٖٓ َٔ .)ّٚا ؾإٕ َصطًح
(إغتصاب ا٫ختصاص) ٜسَص إىل ايعٝب اؾط ِٝيف زنٔ ا٫ختصاص َٔ ايكساز اإلداز ٟاير َٔ ٟاملتٛقع إٔ حي ٍٛايكساز
اإلداز َٔ ٟعٌُ قاْ ْٞٛإىل فسد عٌُ َاد ٟعت.

ضبب إختٝاز ايدزاض١
إٕ ايطبب ايسٝ٥ظ اير ٟدؾعٓا اىل إختٝاز ٖرا املٛضٛع ٖ ٛإٔ صدٚز قساز إدازَ ٟعٝبٜ ،ؿسض عً ٢اإلداز ٠ايعاَ١
َطٚ٪ي ١ٝتصشٝح ايكسازٚ ،ذيو عٔ طسٜل ايسدٛع ؾ ٘ٝأ ٚتعد ًٜ٘أ ٚتسن٘ ير ٟٚايػإٔ .سٝح إٔ تصشٝح اـًٌ اير ٟميظ
ايٓعاّ ايعاّ ٖ ٛايتصاّ قاْٜ ْٞٛتٛدب عً ٢اإلداز ٠ا يكٝاّ ب٘ٚ .ايكٛٝد اييت ٚضعٗا ايكاْ ٕٛعًٖ ٢ر ٙاملُٗ ٖٞ ١بكصد إْٗا٤
ايكسازات املدايؿ ١يًٓعاّ ايعاّٚ .اإل ؾإٕ آثازاً قاْ ١ْٝٛمج ١ضتٓتر َٔ إْعداّ ايكسازات اإلدازٚ ١ٜاييت ضت٪ثس ٖ ٞا٭خس ٣ناٌَ
ايكساز اإلدازَ .ٟع ذيو ٚعً ٢ايسغِ َٔ سسص املػسع ٚايكاْ ٕٛعًَ ٢بدأ إضتكساز ا٭ٚضاع اييت نطبٗا ا٭ؾساد بٗرٙ
ايكسازات ،ؾإٕ ايكطا ٤اإلداز ٟإبتدع يف خًل قاعد( ٠قٝد املٝعاد) ٚقصس سل ايسدٛع عًَ ٢د ٠شَٓ ١ٝمتػٝاً َع َبدأ
ا٫ضتكسازٚ ،تكٝداً ؿس ١ٜاإلداز ٠مبُازض ١سكٗا بايسدٛع بايكساز املعٝب ٚإسرتاَاً ؿطٔ ْ ١ٝاملطتؿٝد .أَا ايطبب اٯخس إلختٝاز
ٖرا املٛضٛع ،ؾٗ ٛايسغب ١يف َعسؾَ ١عاٖس زقاب ١ايكطا ٤عً ٢عٝب ا٫ختصاص اؾط ِٝيف ايكساز اإلداز ٚ .ٟنٝـ ٜهَٔ ٕٛ
أثس ٙؾكدإ ايكساز يصؿت٘ ٚطبٝعت٘ اإلدازٚ ،١ٜايرٜ ٫ ٟعد باطٚ ً٬قاب ً٬يإليػا ٤ؾشطبٚ ،إمنا ٜعد ايكساز َعدَّٚا  ٫تًشك٘ أ١ٜ
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ايبشح َطتٌ َٔ زضاي ١املادطتري يًباسح ايجاْ.ٞ
٩٣

اآلثار الوترتبة على إنعدام القرارات اإلداریة في حاالت إغتصاب االختصاص

أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

سصاْٜ ٫ٚ ١ص ٌٜإْعداَ٘ ؾٛات َٝعاد ايطعٔ ؾٜ ٫ٚ ،٘ٝتكٝد ايطعٔ ؾ ٘ٝبػسط املٝعاد ،إذ ميهٔ ضشب٘ ٚإيػا ُٙ٩بعد إْتٗاَٝ ٤عاد
ضتني َّٜٛا احملدد ٠يًطعٔٚ ،تدخٌ إدسا٤ات تٓؿٝر ٙضُٔ أعُاٍ ايتعد ٟاييت أخسدٗا ايكطا ٤اإلداز ٟايؿسْطَٔ ٞ
اختصاص٘.

أُٖ ١ٝايدزاض١
تسدع أُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض ١إىل ن ٕٛؾهس ٠ا٫ختصاص تػهٌ سذس ايصا ١ٜٚاييت ٜك ّٛعًٗٝا ايكاْ ٕٛايعاّ ٚايٓعاّ ايعاّ.
بإعتباز إٔ عدّ ا٫ختصاص ٜعد أسد أٚد٘ اإليػا ٤أ ٚايطشب ،إضاؾ ١إىل إٔ قٛاعد ا٫ختصاص ٖ ٞاييت تعني اهل٦ٝات ايعاَ١
اييت متًو ضًط ١ايبت يف ايػ ٕٚ٪ايعاَٚ ،١إٔ يكٛاعد ا٫ختصاص أُٖ ١ٝبايػ ١يف ؼدٜد املطٚ٪يٝات ،ؾإذا َا ٚقع خطأ إدازٟ
ٜطتٛدب املطاَ٤يٚ ،١يٖ٫ٛا يػاعت املطٚ٪يٚ ١ٝإضتعصت عً ٢ايتشدٜد مما ٪ٜد ٟإىل ٚقٛع املصٜد َٔ ا٭خطا ٤اييت ت٪ثس
بايطًب يف ا٭دا ٤ايٛظٝؿ ٞبصؿ ١عاَٚ ،١تتذطٓد أُٖ ١ٝأخس ٣هلر ٙايدزاض ١يف ن ٕٛعٝب عدّ ا٫ختصاص َتعًكاًٖ ٛاٯخس
بايٓعاّ ايعاّ ،بٌ إْ٘ ٜعد ايطبب ايسٝ٥ظ َٔ أضباب اإليػاٜٚ ٤رتتب عً ٢ؽًؿ٘ تعٝب ايكساز اإلداز ٟبعٝب َطتكٌ ٜطُ٢
عٝب عدّ ا٫ختصاص ٜٚتطِ ايكساز بٗر ٙايصؿ ١يصدٚز ٙعٔ غري ايطًط ١املدٛي ١قاْْٛا بإصداز.ٙ

أٖداف ايدزاض١
تٗدف ٖر ٙايدزاض َٔ ١خ ٍ٬تطًٝط ايط ٤ٛعً ٢بٝإ أثس إْعداّ اإلختصاص يف تٓع ِٝايعٌُ ايٛظٝؿٚ ٞايكساز
اإلدازٚ ، ٟؼدٜد املطٚ٪يٝات ٚؼكل ايطسع ١يف إلاش ا٭عُاٍ اإلدازٖ ،١ٜرا َٔ داْب َٔٚ ،داْب آخس ٜٗدف ٖرا ايبشح
إىل ؼدٜد اٯثاز ايكاْ ١ْٝٛايٓامج ١عٔ تٓؿٝر ايكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب ١بعٝب عدّ ا٫ختصاص ،نُا تٗدف ايدزاض ١إىل بٝإ
دزدات عدّ ا٫ختصاص ٚإَهاْ ١ٝا٭خر بٗا يف ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايعساق ،ٞنريو تٗدف إىل ؼدٜد اٯثاز ايكاْ ١ْٝٛاملرتتب ١عً٢
إْعداّ ايكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب ١بعٝب عدّ ا٫ختصاص اؾطٚ ،ِٝأخرياً ؼا ٍٚايدزاض ١إٔ تٛضح َٛقـ ايكطا ٤اإلداز ٟيف
إقً ِٝنٛزدضتإ ٚايعسام ٚؾسْطا َٚصس س ٍٛايكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب ١بعدّ ا٫ختصاص اؾطٚ ِٝضسٚز ٠ا٫زتكا ٤با٭سهاّ
ايصادز ٠عٓ٘ يف ٖرا اـصٛص أض ٠ٛمبا بًػت٘ أسهاّ ايكطا ٤اإلداز ٟيف ايد ٍٚاملكازْ.١

َػهً ١ايدزاض١
يف ساي ١ػاٚش اإلداز ٠سدٚد إختصاصٗا يف إصداز ايكسازات اإلداز ،١ٜؾإٕ قسازاتٗا تهَ ٕٛػٛب ١بعٛٝب تؿتح أبٛاب
ايطعٔ بٗا أَاّ ايكطا ٤اإلدازٚ ،ٟعًٖ ٢را ا٭ضاع ؾإٕ ا٭ض ١ً٦ايكاْ ١ْٝٛاييت تطسح يف ٖرا ايطٝام ٖ ٞاييت تػهٌ دٖٛس
َػهً ١ايدزاضٚ ١يبتٗا ٚ ،تهُٔ ٖر ٙا٭ض ١ً٦يف ايط٪اٍ أ ً٫ٚس ٍٛايك ١ُٝايكاْ ١ْٝٛيًكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب ١بعٝب عدّ
ا٫ختصاص عَُّٛا ٚايكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب ١بعٝب عدّ ا٫ختصاص اؾط ِٝخصٛصّا ،ملعسؾَ ١ا َٖ ٛعٝاز ايتُٝٝص بني عٝب
عدّ ا٫ختصاص ايبطٝط ٚعٝب عدّ ا٫ختصاص اؾطِٝ؟ َٚاٖ ٞايع٬ق ١اييت تسبط بني إغتصاب ا٫ختصاص ْٚؿاذ ايكسازات
اإلدازٚ . ١ٜنريو ايط٪اٍ س ٍٛاملٛقـ ايكاْ َٔ ْٞٛسا٫ت إغتصاب يف أسهاّ احملانِ اإلداز ١ٜبػإٔ ا٭َٛز املتعًك١
بايكسازات اإلداز ١ٜبػَ ١ٝعسؾ ١أثس إغتصاب ا٫ختصاص عً ٢إيػا ٤ايكساز ْٚؿاذٚ ٙضشب٘؟  ٌٖٚيًكساز اإلداز ٟاملعد ّٚيف
سا٫ت إغتصاب ا٫ختصاص تأثري عً ٢ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥يف فاٍ عح َػسٚع ١ٝايكساز؟
٩٤
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َٓٗذ ١ٝايدزاض١
إتبعٓا يف ٖر ٙايدزاض ١املٓٗر ايتشً ًٞٝـ املكازٕٚ ،مت ا٫عتُاد بػهٌ أضاض ٞعً ٢املكازْ ١بني ايتػسٜع ايعساقٞ
ٚتػسٜعات بعض ايد ،ٍٚأُٖٗا ايتػسٜع ايؿسْطٚ ٞايتػسٜع املصس.ٟ
ٖٝهً ١ٝايدزاض١
مبا أْٓا ْتٓا ٍٚيف ٖر ٙايدزاض ١اٯثاز اييت ترتتب عً ٢سا٫ت إغتصاب ا٫ختصاص ،يرا ؾإْٓا ْدزضٗا َٔ خ ٍ٬ث٬ث١
َباسح زٝ٥ط ،١خيصص املبشح ا٭َٗٓ ٍٚا يبٝإ آثاز إْعداّ ايكساز اإلداز ٟبايٓطب ١إىل اإلدازٜٛٚ ،٠ضح ايجاْ ٞآثاز إْعداّ
ايكساز اإلداز ٟبايٓطب ١إىل ا٭ؾسادٚ ،أخرياً ضٓبشح يف اٯثاز املرتتب ١عً ٢اْعداّ ايكساز اإلداز ٟبايٓطب ١إىل ايكطاٚ . ٤قد
دا٤ت اـامت ١يتبني أِٖ َا تٛصٌ إي ٘ٝايبشح َٔ إضتٓتاز.

املبشح ا٭ٍٚ
أثس إْعداّ ايكسازات اإلداز ١ٜبايٓطب ١إىل اإلداز٠
تتُجٌ اٯثاز اييت ترتتب عً ٢ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚبايٓطب ١إىل اإلداز ،٠بـإَهاْ ١ٝضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚد ٕٚايتكٝد
مبد ٠شََٓ ١ٝعٚ ،١ٓٝإٔ ؾ ٤ٛاإلداز ٠إىل تٓؿٝر ايكساز اإلداز ٟاملعدٜ ّٚػهٌ ا٫عتدا ٤املادٚ ،ٟإٔ ايكساز اإلداز ٟاملعد٫ ّٚ
ميهٔ تصشٝش٘ ( باإلداش ٠أ ٚايتصدٜل ) ٖٚرا َا ضٓبشج٘ ٚعً ٢ايٓش ٛاٯت: ٞ

املطًب ا٭ٍٚ
إَهاْ ١ٝضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚد ٕٚايتكٝد مبدَ ٠ع١ٓٝ
ٜعسف ضشب ايكساز اإلداز ٟبأْ٘ " ٚقـ ْؿاذ ايكساز َٔ املاض ٞإىل اؿاضسٚيًُطتكبٌ أٜطّاً .أ ٟإعتباز ٙنإٔ مل

ٜصدز ٚبريو تطكط مجٝع اٯثاز اييت تستبت عً ٘ٝيف املاضٚٚ ٞقـ ْؿاذ ٙيف املطتكبٌ"( 0)1ؾايطشب إذّا ٖ ٛإشاي ١آثاز ايكساز
اإلداز ٟبايٓطب ١إىل املاضٚ ٞاملطتكبٌ َعّاّٚ 0ايطشب باملعٓ ٢املتكدّ خيتًـ عٔ اإليػا ٤ايرٜ ٟك ّٛبإشاي ١اٯثاز املطتكبً١ٝ
يًكساز اإلدازَ ٟع بكا ٤آثاز ٙاملاض ١ٝضً0 ١ُٝ
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() 1

د 0ساَد َصطؿَ ،٢باد ٨ايكاْ ٕٛاإلداز ٟايعساق ،ٞغسن ١ايطبع ٚايٓػس ا ،١ًٖٝ٫بػداد ، 1968 ،صٚ ، 298قد ٜه ٕٛضشب ايكساز

اإلداز ٟنًٝاً ،أ ٟغاَ ً٬ؾُٝع قتٜٛات ايكساز ٚآثازٚ ٙذيو إذا نإ ايكساز اإلدازٜ ٫ ٟكبٌ ايتذص ١٥أ ٫ ٟميهٔ تٓؿٝر بعض بٓٛد ٙد ٕٚايبعض
اٯخس أ ٚإذا ناْت مجٝع ايبٓٛد كايؿ ١يًكآْٖٚ ،ٕٛا ته ٕٛساي ١ايعدّ غاًَ ١يهٌ قتٜٛات ايكساز اإلدازٚ ٟنٌ اٯثاز املرتتب ١عً ،٘ٝأ ٚدصٝ٥اً
ٜكتصس عً ٢بعض قتٜٛات ايكساز اإلدازٚ ٟآثاز ٙإذا ناْت كايؿ ١يًكاْ ٕٛد ٕٚايبعض اٯخسٚ ،ذيو إذا نإ ايكساز اإلدازٜ ٟكبٌ ايتذص ١٥عٝح
ميهٔ ؾصٌ بٓٛد ٙعٓد ايتٓؿٝر ،ؾٗٓا ٜه ٕٛايطشب َكتصسّ ا عً ٢ايبٓٛد املدايؿ ١يًكاْٚ ٕٛاٯثاز املرتتب ١عًٗٝا ؾكط ،بُٓٝا تبك ٢ايبٓٛد ا٭خس٣
املػسٚع ١صشٝشَٓٚ ١تذ ١يهٌ آثازٖا املاضٚ ١ٝاملطتكبً ، ١ٝيًتؿص ٌٝزادع د 0أمحد ساؾغ لِ ،ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟايطبع ١ا٭ٚىل ،داز ايؿهس
ايعسب ، 1981 ،ٞص 54ـــ 0 55
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ٜٚتطح َٔ ذيو إٔ ايطشب ٖ ٛاضتجٓا ٤عً ٢قاعد ٠عدّ زدع ١ٝايكسازات اإلدازٚ 0١ٜلد املربز ايرٜ ٟبٝح يإلداز٠
اإلقداّ عً ٢إصداز ٖهرا قسازاتَ ٖٛ ،ربز َػسٚع ٚقاْ 0ْٞٛإذ جيب اسرتاّ ذيو املبدأ ٚإعطا ٤اإلداز ٠اؿل يف ايسدٛع

يف قسازاتٗا املعٝب0 )1(١

عًٚ ٘ٝمٔ ٖٓا أَاّ َبدأَ ٜٔتعازضني :ا٭َ ٍٚبدأ عدّ دٛاش املطاع باؿكٛم املهتطبٚ ،١ايجاَْ ٞبدأ املػسٚع ١ٝايرٟ

ٜبٝح يإلداز ٠اؿل يف ضشب قسازاتٗا املعٝب0)2(١

يهٔ َا ٜص ٌٜايتعازض ٚدٛد املد ٠اييت حيل يإلداز ٠ؾٗٝا ضشب ايكساز اإلداز ٟايباطٌٚ ،إٜ ٫عد ايكساز بعد َطٞ

املد ٠صشٝشا( 0)3ؾامل٬سغ أْ٘ يف إطاز ٖر ٙاملد ٠ؾكط ٚعٓدَا تكسز اإلداز ٠ضشب ايكساز ايباطٌ ،حيدخ املطاع عكٛم
ا٭ؾساد املهتطب 0١يهٔ بعد ؾٛات ٖر ٙاملد ٠تطتكس املسانص ايكاْ ٫ٚ ١ْٝٛحيدخ بعدٖا َطاع باؿكٛم املهتطب ١يٮؾساد ٖٚهرا
مل تٌُٗ اإلداز ٠أِّٜا َٔ املبدأٖٓ َٔ 0)4(ٜٔا ؾإٕ ايكساز اإلداز ٫ ٟميهٔ إٔ ٜطشب إ ٫بكساز إداز ٟآخس صادز عٔ اؾٗ١

ْؿطٗا اييت أصدزت٘ ،أ ٚعٔ اؾٗ ١ايس٥اض ١ٝهلا ٚباتباع إدسا٤ات إصداز ايكساز املطشٛب ذاتٗا ،تطبٝكاً يكاعد ٠تٛاشٟ
ا٫ختصاص أ ٚتكابٌ ا٭غهاٍ 0
ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟجاز بٗرا ايصدد ٖٜ ٌٖ :ٛػرتط ضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد َٔ ّٚاؾٗ ١املدتص ١أص ً٬بإصداز ٙأّ
ميهٔ ضشب٘ َٔ اؾ ٗ ١اييت أصدزت٘ باملدايؿ ١اؾط ١ُٝيًكإْٛ؟ أ ٟاؾٗ ١اييت مل تهٔ كتص ١أص ً٬بإصداز ٙ؟ يإلداب ١عًٖ ٢را
ايتطا ٍ٩ؾكد ظٗست َٛاقـ َتعدد ٠بايٓطب ١إىل ػسٜد اؾٗ ١اييت تك ّٛبطشب ايكساز اإلداز ٟاملعدٚ ّٚيهٌ َٛقـ َا ٜربز.ٙ
ؾايسأ ٟا٭ٜ ٍٚرٖب إىل إٔ ايطًط ١اييت أصدزت٘ ٚي ٛمل تهٔ ايطًط ١صاسب ١ا٫ختصاص ا٭ص ،ٌٝؾُا داّ أْٗا قد
أصدزت ذيو ايكساز بهٌ َا غاب٘ َٔ عٛٝب دط،١ُٝؾَٗ ٞطٚ٪ي ١عٔ ٫ٚد ٠ذيو ايكساز املعٝب اير ٟامدز بايكساز إىل

دزد ١ايعدّ 0يريو ؾٗر ٙاؾٗ ٖٞ ١اييت هلا اؿل يف ضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد0)5(ّٚ

أَاايسأ ٟايجاْ ،ٞؾرٖب إىل خ٬ف ذيو ،إذ ٜٛدب إٔ ٜصدز قساز ايطشب َٔ اؾٗ ١صاسب ١ا٫ختصاص ا٭ص،ٌٝ
ؾٗ ٞهلا اؿل يف ضشب٘ ٚإشاي ١نٌ آثاز ٙاملاد ،١ٜ٭ْٗا اؾٗ ١ا٭صً ١ٝيف إصداز َجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايكسازات0
ٚذٖب زأ ٟثايح إىل إَهاْ ١ٝضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد َٔ ّٚقبٌ نٌ َٔ اؾٗتني ،أ ٟاؾٗ ١صاسب ١ا٫ختصاص
ا٭صٚ ٌٝاؾٗ ١اييت أصدزت٘ 0
_____________________________________________________________________________________________
() 1

ْٛاف ط ٍ٬ؾٗٝد ايعاشَ ،ٞزنٔ ا٫ختصاص يف ايكساز اإلدازٚ ٟثاز ٙايكاْ ،١ْٝٛداَع ١ايػسم اٚ٫ضط ،0 2012 ،ص0 79

( )2د 0ثسٚت بد ،ٟٚتدزز ايكسازات اإلدازَٚ ١ٜبدأ املػسٚع ،١ٝايطبع ١ب ،٬داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس 1968 ،٠ـــــ  ،1969ص0 120
() 3

يكد سدد املػسع ايؿسْطٚ ٞاملػسع املصسٖ ٟر ٙاملد ٠ؾاملاد َٔ )24( ٠قاْ ٕٛفًظ ايدٚي ١املصس ٟزقِ  47يطْٓ 1972 ١صت عً ٢إٔ

(َٝعاد زؾع ايدع ٣ٛأَاّ احملهُ ١ؾُٝا ٜتعًل بطًبات اإليػا ٤ضتَٜٛ ٕٛا َٔ تأزٜذ َْػِس ايكساز اإلداز ٟاملطع ٕٛؾ ٘ٝيف اؾسٜد ٠ايسمس ١ٝأ ٚيف
ايٓػسات اييت تصدزٖا املصاحل ايعاَ ١أ ٚإع ٕ٬صاسب ايػإٔ ب٘) ،أغاز اي ٘ٝدَ 0صطؿ ٢نُاٍ ٚصؿ ،ٞأص ٍٛإدسا٤ات ايكطا ٤اإلداز ،ٟايطبع١
ايجاَْ ،١ٝطبع ١ا٭َاْ ،1978 ،١صَٚ ،201ا مياثٌ ٖر ٙاملاد٠املاد َٔ )49( ٠ا٭َس ايؿسْط ٞايصادز يفٜٛ/31ي 1954/ ٛٝاير ٟأعاد تٓعِٝ
فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞإذِ دعًت ٖر ٙاملادَ ٠د ٠زؾع ايدع ٣ٛغٗس َٔ ٜٔتأزٜذ ْػس ايكساز أ ٚإع ٕ٬صاسب ايػإٔ ب٘ .زادع بٗرا ايػإٔ د0
قُد ايػاؾع ٞاب ٛزاع ،ايكطا ٤اإلدازَ ،ٟهتب ١ايٓصس ،ايكاٖس ،٠بد ٕٚضٓ ١طبع ،ص 209ـــ 0 210
( )4د 0ثسٚت بد ،ٟٚاملصدز ايطابل ،ص0 121
( )5دَ 0اٖس صاحل ع ٟٚ٬اؾبٛز ،ٟايكاْ ٕٛاإلداز ، 1989 ،ٟص0 168
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نُا ٜرٖب زأ ٟآخس إىل إٔ ضشب ايكساز املٓعدّ يٝظ أَسّا ضسٚزّٜا 0ؾاإلداز ٠عًٗٝا إٔ تتذاٌٖ ٖر ٙايكسازات ٚإٔ
تتصسف باعتبازٖا غري َٛدٛدٚ ،٠ذيو د ٕٚساد ١إىل إٔ تعًٔ ضشبٗا صساسٜٚ 0١عد ٖرا ايسأ ٟضًُّٝا َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ١ْٝٛ
اجملسد ٠إذ إٔ ايكساز املٓعدّ يٝظ ي٘ ٚدٛد قاْ ،ْٞٛنُا ٜك ٍٛايعُٝد دٚد ،ٞبإٔ َػهً ١ايطشب  ٫ميهٔ إٔ تجاز عٓدَا

ٜهٖٓ ٕٛاى إغتصاب يًطًط ،١٭ٕ ايكساز س٦ٓٝر ٜهَٓ ٕٛعدَّا ٜ ٫ٚه ٕٛقٌ إلبطاي٘ أ ٚضشب٘( 0)1إ ٫أْٓا  ٫ميهٔ إٔ
ْتػاض ٢عً ٢إٔ ٖٓاى نآ٥اً أ ٖٛٚ ٫ايكساز املٓعدّٚ ،إٕ مل ٜهَٛ ٕٛدٛدّا َٔ ايٓاس ١ٝايكاْ 0١ْٝٛإ ٫أْ٘ َٛدٛد َٔ ايٓاس١ٝ
ايؿعً َٔٚ 0١ٝاملُهٔ إٔ ٜه ٕٛقد تستبت عً ٘ٝبعض اٯثاز املاد ١ٜاييت قد تعٌ إىل دزد َٔ ١اـطٛز ٫ ٠ميهٔ ػاًٖٗا
ٚايتصسف باعتبازٖا نإٔ مل تهٔٚ 0مٔ ْٜ٪د ايسأ ٟايرٜ ٟرٖب إىل إٔ يًذٗ ١صاسب ١ا٫ختصاص ا٭ص ٌٝإٔ تطشب ايكساز
َاداَت ٖ ٞايطًط ١املدٛي ١قاْْٛا بإصداز ٖٞ ٙاملدٛي ١بطشب٘ إذا نإ َعٝبا بعٝب دط ِٝإ ٫إذا ْص ايكاْ ٕٛعً ٢خ٬ف
ذيو 0
ٚقد بني ايكطا ٤اإلداز ٟايؿسْط ٞبإٔ يإلداز ٠اؿل يف ضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚيف أٚ ٟقت تػا ٤د ٕٚايتكٝد
مبدَ ٠عٚ 0١ٓٝبٗرا ايصدد قط ٢فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞبكساز ٙايصادز يف  1934 /3 /21يف قط )Bassiere( ١ٝبإٔ
ايكساز ايصادز َٔ احملاؾغ بتعٝني غدص ضبل تع ٘ٓٝٝبأدا ٠أخس ٣صشٝش ،١ضهستريا يػسؾ ١ػاز ٖٛ ،١ٜقساز عد ِٜا٭ثس ،جيٛش

يإلداز ٠ضشب٘ يف أٚ ٟقت(0 )2

ٚقد ضًو فًظ ايدٚي ١املصسَ ٟطًو فًظ ايدٚي ١ايؿسْطَٚ ٞا اضتكس عً ٘ٝؾك٘ ايكاْ ٕٛاإلداز َٔ ٟسٝح إٕ
يإلداز ٠اؿل يف ضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚيف أٚ ٟقتٚ ،بٗرا ايصدد قطت احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس بكسازٖا
ايصادز يف( )1976/6 /29بـ " إٔ مث ١اضتجٓا٤ات َٔ َٛعد ايطتني َٜٛا ٖر ،ٙتتُجٌ أ ٫ٚؾُٝا إذا نإ ايكساز املعٝب
َعدَٚا أ ٟؿكت ب٘ كايؿ ١دط ١ُٝيًكاْ ٕٛػسد َٔ ٙصؿت٘ نتصسف قاْ ْٞٛيتٓصٍ ب٘ إىل سد غصب ايطًطٚ ١تٓشدز ب٘ إىل

فسد ايؿعٌ املاد ٟاملٓعدّ ا٭ثس قاْْٛا  ٫ٚتًشك٘ أ ٟسصاْ0 )3( " ١

ُٜطتٓتر مما تكدّ إٔ ا٫خت٬ف يف َٝعاد ضشب نٌ َٔ ايكساز اإلداز ٟايباطٌ ٚايكساز اإلداز ٟاملعدٜٛ ّٚضح يٓا
ظ ٤٬أسد ٚد ٙٛايتؿسق ١بني ايكساز ايباطٌ ٚايكساز املعد٪ٜٚ ،ّٚند يٓا أْ٘  ٫جيٛش ضشب ايكساز اإلداز ٟايباطٌ إ ٫ضُٔ َد٠
َع ٖٞٚ ،١ٓٝنُا عسؾٓا َد ٠ايطعٔ باإليػاَٜٛ 60( ٤ا يف َصس ٚغٗسإ يف ؾسْطا )ٚ ،تبد ٚاؿهُ ١يف ضشب ايكسازات
اإلداز ١ٜايباطً ١خٖ ٍ٬ر ٙاملد ،٠يف إٔ ايكساز اإلداز ٟايباطٌ ٜستب بعض اؿكٛم  َٔٚثِ جيب ايعٌُ عً ٢اضتكساز املسانص
ٚا٭ ٚضاع ايكاْ ١ْٝٛبأضسع ٚقت ممهٔ ٚعدّ إبكاٗ٥ا َعًك ١إىل َا ْٗ ٫ا ١ٜعذ ١عدّ َػسٚع ١ٝايكساز اإلداز ٟايرٚ ٟيد ٖرٙ
املسانص أ ٚا٭ ٚضاعٜٚ ،رتتب عًَ ٢ط ٞاملد ٠انتطاب ايكساز اإلداز ٟايباطٌ سصاْْٗ ١ا ١ٝ٥تعصُ٘ َٔ أ ٟتعد ٌٜأ ٚإيػا٤
َٔ قبٌ اإل داز ٠أ ٚايكطاٜٚ ٤ه ٕٛيصاسب ايػإٔ سل َهتطب ؾُٝا تطُٓ٘ ايكساز ،غ٬ف ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚايرٟ
ميهٔ ضشب٘ يف أٚ ٟقت د ٕٚايتكٝد مبدَ ٠ع ١ٓٝؾٜٗ ٫ ٛهتطب سصاَُْٗ ١ا َط ٢عً َٔ ٘ٝشَٔ0
_____________________________________________________________________________________________

( )1د0سطين دزٜٚؼ عبد اؿُٝدْٗ ،ا ١ٜايكساز اإلداز ٟعٔ غري طسٜل ايكطا ،٤داز ايؿهس ايعسب ،ٞب ٬ضٓ ١طبع ،ص457ـــ 458
( )2د 0زَص ٟط٘ ايػاعس ،تدزز ايبط ٕ٬يف ايكسازات اإلداز -١ٜدزاضَ ١كازْ ،١داز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس ،1968 ،٠ص .355نُا ٚأعطت
احملانِ اإلداز ١ٜايؿسْط ١ٝاإلداز ٠اؿل يف ضشب ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚد ٕٚايتكٝد مبدَ ٠ع ،١ٓٝزادع بٗرا ايػإٔ ْعِ أمحد قُد ايدٚز ،ٟايكساز
اإلداز ٟاملعد ،ّٚزضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْ،ٕٛداَع ١املٛصٌ ،1998 ،ص0 161
()3سهِ احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس يف  ،1976/6/29فُٛع ١ايطٓ ١اؿادٚ ١ٜايعػس ،ٕٚص 267ـــ 0 268
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أَا َا ٜتعًل بطشب ايكسازات اإلداز ١ٜيف ايعسامٚ ،بَُا إٔ ن َٔ ً٬املػسع املصسٚ ٟايؿسْط ٞقد دعَ ٬د ٠ضشب
ايكسازات اإلدازْ ٖٞ ١ٜؿطٗا َد ٠ايطعٔ باإليػا ٤نُا َس بٓا ضابكاً أَّٜٛ ) 60 ( ٟا يف َصس  (ٚغٗس ) ٜٔيف ؾسْطا ،ؾإْ٘
ميهٔ ايك ٍٛإَّٕ َد ٠ضشب ايكسازات اإلداز ١ٜيف ايعسام ْٖ ٞؿطٗا َد ٠ايطعٔ بدع ٣ٛاإليػا ،٤ؾٝتٛدب عً ٢املتعًِ إٔ ٜكدّ
تعًُ٘ أ ً٫ٚإىل اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتصٚ ١إٔ تبت ٖ ٞبايتعًِ خَّٜٛ ) 30( ٍ٬ا َٔ تأزٜذ تكد ِٜايتعًِ يًذٗ ١اإلدازٚ ،١ٜعٓد
عدّ ايبت يف ايتعًِ تك ّٛقهُ ١ايكطا ٤اإلداز ٟبتطذ ٌٝايتعًِ يدٜٗاٖ ،را َا ْصت عً (٘ٝايؿكس /ٚ ٠ايبٓد ثاْٝا  /املاد٠

 َٔ)7قاْ ٕٛايتعد ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١ايعساق ٞاملسقِ ( )106يطٓ َٔٚ 0 )1("1989 ١خ ٍ٬ايتعسف عً٢
ْص ٖر ٙاملاد٬ْ ٠سغ إٔ املػسع ايعساق ٞقد دعٌ ايتعًِ أَاّ اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص ١أَسا ضسٚزٜا ٚٚدٛبٝا قبٌ ا٫يتذا ٤إىل
قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ،ٟؾإذا قطت ٖر ٙاملد ٠د ٕٚإٔ تبت اؾٗ ١اإلداز ١ٜيف ايتعًِ داش يًُتعًِ زؾع ايدع ٣ٛأَاّ قهُ١
ايكطا ٤اإلداز ٟبعد اضتٝؿا ٤ايسضِ ايكاْ0ْٞٛ

نُا ْصت ( ايؿكس ٠ش  /ايبٓد ثاْٝا  /املاد )7 ٠عً ٢إَّٔ " عً ٢املتعًِ إٔ ٜكدّ طعٓ٘ خ ( ٍ٬ضتني َٜٛا) َٔ تأزٜذ
اْتٗاَ ٤د ٠ث٬ثني َّٜٛا املٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكس َٔ )ٚ ( ٠ايبٓد ثاْٝاً َٔ ٖر ٙاملادٚ ٠إ ٫ضكط سك٘ يف ايطعٔ  ٫ٚميٓع ذيو َٔ
َسادع ١احملانِ ايعاد ١ٜيًُطايب ١عكٛق٘ يف ايتعٜٛض عٔ ا٭ضساز ايٓاغ ١٦عٔ كايؿ ١أ ٚخسم يًكٛاْني "(0)2

ٚمما تكدّ ٫بد َٔ إٜساد َ٬سع ١إٔ قاْ ٕٛايتعد ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١زقِ  106يطٓ 1989 ١يف (
ايؿكس /ٚ ٠ايبٓد ثاْٝاً  /املاد ) 7 ٠قد دعٌ املد ٠اييت حيل يًؿسد صاسب املصًش ١زؾع ايتعًِ ؾٗٝا إىل اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص١
َدَ ٠ؿتٛسٚ ١مل حيددٖا مبٝعاد َعنيٖٚ ،را ُٜعَدُّ ْكصّا تػسٜعٝا يف ايٓص0
ٚحيطب يًُػسع ايعساق ٞتدازن٘ يًٓكص ايتػسٜع ٞاملتُجٌ بعدّ ؼدٜد َد ٠يًتعًِ َٔ ايكساز اإلداز ٟقبٌ ايطعٔ ب٘
أَاّ قهُ ١ايكطا ٤اإلدازٚ 0ٟذيو َٔ خ ٍ٬قاْ ٕٛايتعد ٌٜاـاَظ يكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١زقِ  17يطٓ2013 ١
ٚاير ٟاغرتط قبٌ تكد ِٜايطعٔ إىل قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ٟإٔ ٜتِ ايتعًِ َٔ ايكساز يد ٣اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص ١خ( ٍ٬
َٜٛ ) 30ا َٔ تأزٜذ تبًػ٘ با٭َس أ ٚايكساز اإلداز ٟاملطع ٕٛؾ ٘ٝأ ٚاعتبازَ ٙبًػاًٚ ،عًٖ ٢ر ٙاؾٗ ١اإلداز ١ٜإٔ تبت بايتعًِ

خَٜٛ ) 30 ( ٍ٬ا َٔ تأزٜذ تطذ ٌٝايتعًِ يدٜٗا(ٖٚ،)3را َطًو قُٛد يًُػسع ايعساق ٞ٭ْ٘ حياؾغ عً ٢اضتكساز
ا٭ٚضاع ايكاْ0 ١ْٝٛ
ٚسطٓا ؾعٌ املػسع عٓدَا اغرتط ٚدٛب ايتعًِ َٔ ا٭َس أ ٚايكساز يد ٣اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص ١قبٌ ايطعٔ ب٘ أَاّ
قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ،ٟإذ إٔ ذيو ٜعط ٞيإلداز ٠ايؿسص ١ايهاؾ ١ٝملسادع ١قسازاتٗا ٚايتأند َٔ صشتٗاَ َٔٚ ،دَ ٣طابكتٗا
يًكٛاعد ايكاْٚ ،١ْٝٛتصشٝشٗا يف ساي ١انتػاف ايعٝب ؾٗٝا قبٌ ايطعٔ بعدّ َػسٚعٝتٗا أَاّ احملهُ ١املدتص ،١مما خيؿـ
بايتاي َٔ ٞايعب ٤اير ٟضٛف تتشًُ٘ احملهُ ،١ؾط ً٬عٔ إٔ انتػاف اـطأ ٚايعٝب يف ايكسازات اإلدازٚ ١ٜتصشٝشٗا ضٛف
ٜٛؾس ايهجري َٔ اؾٗد ٚايٛقت ٭طساف اـص0١َٛ

_____________________________________________________________________________________________
() 1

يكد ْصت ٖر ٙاملاد ٠عً ٢أْ٘ " ٜػرتط قبٌ تكد ِٜايطعٔ أَاّ قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ٟإٔ ٜتعًِ صاسب ايطعٔ يد ٣اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص١

اييت عًٗٝا إٔ تبت يف ايتعًِ ٚؾكا يًكاْ ٕٛخَٜٛ 30 ٍ٬ا َٔ تأ زٜذ تطذ ٌٝايتعًِ يدٜٗا ٚ ،عٓد عدّ ايبت يف ايتعًِ أ ٚزؾط٘ تك ّٛقهُ١
ايكطا ٤اإلداز ٟبتطذ ٌٝايطعٔ يدٜٗا بعد اضتٝؿا ٤ايسضِ ايكاْ0 "ْٞٛ
( )2ايؿكس ٠ش  /ايبٓد ثاْٝا  /املاد ،7 ٠قاْ ٕٛايتعد ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١ايعساق ٞاملسقِ  106يطٓ0 1989 ١
( )3املاد ٠ايطابع / ١ضابعاً  /ؾكس ٠أ َٔ قاْ ٕٛايتعد ٌٜاـاَظ يكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١زقِ  17يطٓ0 2013 ١
٩٨
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نُا إٔ املػسع نإ َٛؾكاً عٓدَا أٚدب عً ٢صاسب ايػإٔ ايتعًِ يف ا٭َس أ ٚايكساز اإلداز ٟخ ٍ٬املد ٠احملدد٠
قاْْٛا ٚإ ٫ضكط سك٘ يف إقاَ ١ايدعٖٚ ،٣ٛرا َٔ أدٌ اضتكساز املسانص ايكاْٚ ١ْٝٛايطسع ١يف سطِ املٓاشع0١
ٚإذا نإ عً ٢أضاع َٝعاد زؾع دع ٣ٛاإليػا ٤يف ايكاْ ٕٛايعساق ٞحيطب َٝعاد ضشب ايكسازات اإلداز ١ٜغري
املػسٚع 0١أَا ؾُٝا ٜتعًل بايكسازات اإلداز ١ٜاملعد ،١َٚؾإْ٘ َٔ باب أٚىل إٔ ٜ ٫تكٝد ضشب ايكسازات اإلداز ١ٜاملعد ١َٚمبد٠
َع ،١ٓٝ٭ْٗا أعُاٍ َاد ٫ ١ٜتتشصٔ أَاّ اإليػا ٤ايكطا ٞ٥أ ٚايطشب يف أٚ ٟقت د ٕٚايتكٝد مبدَ ٠ع0١ٓٝ
أَا عٔ َٛقـ قاْ ٕٛفًظ غٛز ٣إقً ِٝنٛزدضتإ ؾُٝا ٜتعًل مبٝعاد زؾع دع ٣ٛاإليػا ٤ؾكد ْص مبٛدب املاد)17( ٠
َٓ٘ ( أٜ : ً٫ٚػرتط قبٌ تكد ِٜايطعٔ إىل احملهُ ١اإلداز ١ٜإٔ ٜتعًِ صاسب ايطعٔ يد ٣اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص ١اييت عًٗٝا إٔ

تبت ؾ ٘ٝخَٜٛ 15 ٍ٬ا َٔ تأزٜذ تطذ ٌٝايتعًِ يدٜٗا)(ٖٚ 0)1را ٜعين أْ٘ تسى ايباب َؿتٛسّاٚمل حيدد َدَ ٠ع ١ٓٝيًُتطسز
َٔ ايكساز اإلداز ٟإٔ ٜتعًِ أَاّ اؾٗ ١اإلداز ،١ٜؾا٭سس ٣باملػسع إٔ ٜك ّٛبتشدٜد ٖر ٙاملد٠اييت متهٔ ايؿسد املتطسز خ٬هلا
َٔ تكد ِٜتعًُ٘ إىل اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص ٫ ١إٔ جيعٌ تًو ايؿرت ٠غري قدد َٔ ٠ادٌ اضتكساز ا٭ٚضاع ايكاَْ ،١ْٝٛاعدا
ذيو ؾكد اغرتط قاْ ٕٛفًظ غٛز ٣اإلقًٚ ِٝدٛد غسط ايتعًِ قبٌ تكد ِٜايطعٔ أَاّ احملهُ ١اإلداز0 ١ٜ

املطًب ايجاْٞ
تٓؿٝر ايكساز اإلداز ٟاملعد َٔ ّٚقبٌ اإلداز٠
يتٛضٝح ٖرا ا٭ثس ٫بد ابتدا َٔ ّ٤ايتُٝٝص بني ْؿاذ ايكساز اإلدازٚ ٟبني تٓؿٝر ،ٙؾٓؿاذ ايكساز اإلداز ٖٛ ٟإَهاْ١ٝ
ا٫ستذاز بآثاز ٙضٛا ٤يف َٛادٗ ١ا٭ؾساد أّ يف َٛادٗ ١اإلداز ،٠أَا تٓؿٝر ٙؾٗ ٛؼَ ٌٜٛا تطُٓ٘ ايكساز َٔ آثاز إىل ٚاقع يف

عامل ايكاْٚ 0)2(ٕٛعٓدَا ٜصدز ايكساز اإلداز ٟعٔ ايطًط ١املدتص ١بإصداز ٙقاْْٛا َطتٛؾٝا يعٓاصسٚ ٙأزناْ٘ ،ؾإٕ عً٢
ا٭ؾساد ا٫يتصاّ مبا ٜستب٘ هلِ َٔ سكٛم َٚا ٜؿسض٘ عً َٔ ِٗٝايتصاَاتٚ 0إذا نإ يإلداز ٠اؿل يف تٓؿٝر َا ٜصدز عٓٗا َٔ
قسازات َاداَت تتُتع بكس ١ٜٓاملػسٚع ،)3(١ٝؾٌٗ هلا اؿل يف تٓؿٝر قسازاتٗا املػٛب ١بعٝب دط ( ِٝايكسازات املعد ) ١َٚ؟

مبا إٔ ايتٓؿٝر املباغسٖ ٛسل يإلداز ٠يف تٓؿٝر أٚاَسٖا عً ٢ا٭ؾساد بايك ٠ٛاؾرب ١ٜد ٕٚساد ١إىل اؿص ٍٛعً ٢إذٕ
ضابل َٔ ايكطاٚ ،٤سل اإلداز ٠يف تٓؿٝر قسازاتٗا تٓؿٝراً َباغساً سل اضتجٓاٜ ٞ٥ػهٌ خطساً نبرياً عً ٢سكٛم ا٭ؾساد ،يريو
قٝد املػسع ايًذ َ٤ٛإي ٘ٝعا٫ت َعٚ ١ٓٝبػسٚط خاصٚ 0١عًٖ ٢را ا٭ضاع ؾإٔ ؾ ٤ٛاإلداز ٠إىل ٖرا اؿل يف غري اؿا٫ت
احملددٚ ٠دَ ٕٚساعا ٠ايػسٚط املكسز٪ٜ ٠د ٟإىل دعٌ َا قاَت ب٘ َٔ إدسا٤ات َستبا ٫عتداَ ٤اد ٟؽتص بٓعس ٙاحملانِ
ايكطا ،١ٝ٥٭ٕ عدّ املػسٚع ١ٝاييت تستب ا٫عتدا ٤املاد ٟتٓصب عً ٢إدسا٤ات ايتٓؿٝر ذاتٗا 0ؾايكساز اإلدازَٓ ٟعدّ ايٛدٛد

 ٫أثس قاْْٝٛا ي٘ أصٚ ،ً٬بريو ٜ ٫ه ٕٛقاب ً٬يًتٓؿٝر املباغس َٔ قبٌ اإلداز0)4( ٠

_____________________________________________________________________________________________

( )1املاد /17 ٠ا َٔ ً٫ٚقاْ ٕٛفًظ غٛز ٣إقً ِٝنٛزدضتإ ــ ايعسام املسقِ  14يطٓ0 2008 ١
( )2د 0عبد ايؿتاح سطَٔ ،باد ٨ايكاْ ٕٛاإلدازَ ،ٟهتب ١اؾ ٤٬اؾدٜد ،٠املٓصٛز ،1978 ،٠ص0 168
(ْ )3عِ أمحد قُد ايدٚز ،ٟاملصدز ايطابل ،ص0 166
( )4د 0طازم بٔ ٖ ٍ٬ايب ٛايطعٝد ،ٟإْعداّ ايكساز اإلدازٚ ٟؾكاً ٭سهاّ ايكطا ٤اإلداز ،ٟفً ١اؿكٛم ،ايعدد ايسابع ،ايطٓ ١ايجاْٚ ١ٝايج٬ث،ٕٛ
ايهٜٛت ،2008 ،ص0 228
٩٩

اآلثار الوترتبة على إنعدام القرارات اإلداریة في حاالت إغتصاب االختصاص

أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

ؾا٫عتدا ٤املاد :ٖٛ ٟخطأ دط ِٝتأت ٘ٝاإلداز ٠أثٓا ٤قٝاَٗا بعٌُ َادٜ ٟتطُٔ اعتدا ٤عً ٢سس ١ٜؾسد ١ٜأًَ ٚه١ٝ

خاص0 )1(" ١

ٚقد تٓا ٍٚايكطا ٤اإلداز ٟايؿسْط ٞتعسٜـ ا٫عتدا ٤املاد ٟيف أسهاّ عدٜد ٠هلا 0ؾٗرا املصطًح تطتعًُ٘ قهُ١
ايتٓاشع ايؿسْط ١ٝيًد٫ي ١عً ٢ؾهس ٠اـطأ اؾطٖٚ ،ِٝرا املصطًح إمنا ٜؿٝد َعٓ ٢كايؿ ١صازخ ١يكٛاعد ا٫ختصاص اييت ؼهِ

ْعس ١ٜايكسازات اإلداز0 )2( ١ٜ

ؾٗرا سهِ حملهُ ١ايتٓاشع ايؿسْطٜ ١ٝبني ؾ ٘ٝساي ١ا٫عتدا ٤املاد ،ٟإذ قايت ( إذا ناْت محا ١ٜاملًه ١ٝايؿسد ١ٜتدخٌ يف
اختصاص احملانِ ايكطا ١ٝ٥ؾإ ٕ اؿُا ١ٜػد سدٖا يف َا ْص عً ٘ٝايكآَْ َٔ ٕٛع تًو احملانِ َٔ اـٛض يف َػسٚع١ٝ
ايكسازات اإلداز ١ٜإ ٫يف ساي ١كايؿ ١ايكساز يًكاْ ٕٛبدزدٜ ١تعرز َعٗا ايك ٍٛإْ٘ ٜعترب تطبٝكاً يكاْ ٕٛأ٥٫ ٚش ١إذ ٜه ٕٛاعتدا٤

َادٜا ؽتص بٓعس ٙاحملانِ ايكطا0)3() ١ٝ٥

ٖرا اؿهِ ٜٛضح يٓا إٔ ايكساز اإلداز ٟايرٜٓ ٟط ٟٛعً ٢عٝب دط ِٝميظ ؾ ٘ٝاملًه ١ٝايؿسد ١ٜعٝح ٜ ٫عد ذيو
ايكساز تطبٝكاً يًكاْ ٕٛأ٥٫ ٚش ١إمنا ٖ ٛاعتداَ ٤اد ٟؽتص بٓعس ٙاحملانِ ايكطا ١ٝ٥عً ٢اعتباز إٔ احملانِ اإلداز ١ٜؽتص بٓعس
املٓاشعات املتعًك ١مبػسٚع ١ٝايكسازات اإلداز ،١ٜيهٔ َاداّ ايكساز قد ٚصٌ إىل سد ٜ ٫عد تطبٝكا يكاْ ٕٛأ٥٫ ٚش ١ؾإٕ احملانِ
ايكطا ١ٝ٥عٓدٖا ٖ ٞاملدتص0١
ٜٚتطح يٓا إٔ ا٫عتدا ٤املاد ٖٛ ٟايعٌُ املاد ٟاير ٟتك ّٛب٘ اإلدازٜٚ ،٠ه ٕٛذيو ايعٌُ قتٜٛا عً ٢عٝب دطِٝ
َٚتطُٓا اعتدا ٤عً ٢اؿسٜات ايؿسدٚ ١ٜاملًه ١ٝاـاص0 ١
ٚي٬عتدا ٤املاد ٟنعٌُ تك ّٛب٘ اإلداز ٠عٓاصس َع ،١ٓٝباضتهُاٍ تًو ايعٓاصس ُٜعَدٓ ايعٌُ اير ٟتصدز ٙاإلداز٠
اعتداَ ٤ادٜاٖٚ ،ر ٙايعٓاصس تتُجٌ بكٝاّ اإلداز ٠بعٌُ َاد ٟتٓؿٝرٚ ٟإٔ ٜٓط ٟٛايعٌُ عً ٢عٝب دطٚ ِٝكايؿ ١صازخ١
عٝح  ٫ميهٔ اعتباز ايعٌُ َٛاؾكاً يًكاْ ٕٛأ ٚاي٥٬ش0)4(١

ٚضًو ايكطا ٤املصسَ ٟطًو ايكطا ٤ايؿسْطٚ ٞقسز بأْ٘ ٜ ٫رتتب ا٫عتدا ٤املاد ٟعً ٢ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚإ٫
إذا تطُٔ َطاضا باؿس ١ٜايؿسد ١ٜأ ٚعل املًه ١ٝاـاصٚ ،١بٗرا قطت قهُ ١ايكاٖس ٠يٮَٛز املطتعذً ١بكسازٖا ايصادز يف
غباط  1959يف ايكط ١ٝاملسقُ 609 ١يطٜٓ 1959 ١بني إٔ ا٫عتدا ٤املاد ٟعً ٢املًه ١ٝاـاص ١د ٕٚضٓد قاْٜ ْٞٛػهٌ
اعتداَ ٤ادٜا(0 )5

_____________________________________________________________________________________________

( )1دَ 0صطؿ ٢نريْ ،٠عس ١ٜا٫عتدا ٤املاد ٟيف ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس ،1964 ،٠ص0 30
() 2

َعُس َٗد ٟصاحل ايهبٝطَ ،ٞبدأ عدّ زدع ١ٝايكسازات اإلداز( ١ٜدزاضَ ١كازْ ،) ١زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػداد،2000 ،

صٚ ، 139د 0زغا عبد اؿَ ،ٞعاٜري تٛشٜع ا٫ختصاص بني ايكطا ٤ايعديٚ ٞايكطا ٤ايعادٚ ٟاغهايٝاتٗا ايعًُ ،١ٝايطبع ١ب ،٬امل٪ضط ١اؿدٜج١
يًهتاب ،يبٓإ ،2014 ،ص0 156
()3سهِ قهُ ١ايتٓاشع ايؿسْط ١ٝايصادز يف ْ ،1940/6/4ك ً٬عٔ د 0زَص ٟط٘ ايػاعس ،املصدز ايطابل ،ص104
( )4دَ 0صطؿ ٢نري ، ٠املصدز ايطابل ،ص0 151
()5أغاز ايْ : ٘ٝعِ أمحد قُد ايدٚز ،ٟاملصدز ايطابل ،صٚ ،167بٗرا ايصدد أٜطا قطت قهُ ١متٝٝص ايعسام بكساز هلا بإَّٔ " يد ٣ايتدقٝل
ٚاملداٚيٚ ،١دد إٔ اؿهِ املُٝص غري صشٝح ٭ٕ املُٝص عً ٘ٝزٝ٥ظ بًد ١ٜنسب ٤٬إضاؾ ١يٛظٝؿت٘ قد ٚضع ٜد ٙعً ٢أثاخ املكٗ ٢ايعا٥د ٠يًُُٝص
ٚاستؿغ بٗا خ٬ؾا يًكاْ ،ٕٛؾٗ ٛبريو ٜعترب َعتدٜا ًَٚصَا بتعٜٛض ا٭ضساز 0 "000
١٠٠
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ُٜٚطتٓتر إٔ ا٫عتدا ٤املادٜ ٟرتتب عٓد ؾ ٤ٛاإلداز ٠إىل سل ايتٓؿٝر املباغس يف غري اؿا٫ت ٚايػسٚط املكسز ٠قاْْٛاً،
نُا ٜرتتب عً ٢تٓؿٝر ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚأٜا نإ ضبب اْعداَ٘ إذا تطُٔ َطاضاً عس ١ٜؾسد ١ٜأ ٚعل املًه ١ٝاـاص0 ١

املطًب ايجايح
عدّ إَهاْ ١ٝتصشٝح ايكساز املٓعدّ
ٜتُجٌ ا٭ثس ايجايح َٔ اٯثاز اييت ترتتب عً ٢ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚبعدّ إَهاْ ١ٝتصشٝح ايكساز اإلداز ٟاملعدّٚ
باإلداش ٠أ ٚايتصدٜل 0
ٚقد تصدز اإلداز ٠قسازا َعٝبا ثِ ٜتطح هلا ايعٝب اير ٟغاب٘ 0ؾتًذأ إىل قاٚي ١تصشٝح عًُٗا املعٝب بكساز ٫سل

َ ٖٛٚا ٜعرب عٓ٘ باإلداش0 )1(٠

ٚيف ساي ١أخس ٣قد ٜصدز َٔ دٗ ١غري كتص ١أص ً٬بإصدازٚ ٙتٓتب٘ اؾٗ ١اإلداز ١ٜصاسب ١ا٫ختصاص إىل ذيو0
ؾتشا ٍٚتصشٝح َا صدز َٔ اؾٗ ١غري املدتص ١ؾتك ّٛبتصشٝح ايٛضع ايطابل بكب ٍٛذيو ايكساز َٔ تأزٜذ صدٚزَ ٖٛٚ ٙا

ٜطُ ٢باإلقساز(0)2

طؿٔ ٞب٘ ايصؿ ١ايػسع ١ٝعً٢
ٜتطح مما ضبل إٔ َعٓ ٢تصشٝح ايكساز اإلداز ٟاملعٝب ٖ ٛإصداز اإلداز ٠يكساز إداز ٟتُ ِ

تصسؾاتٗا ؾتصشح َا غاب٘ َٔ إٖداز يًكٛاعد ايكاْ0 )3(١ْٝٛ

ٚايط٪اٍ ايرٜ ٟطسح ْؿط٘ يف ٖرا اـصٛص ٖ ٌٖ : ٛجيٛش تصشٝح ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚبأثس زدع ٞأّ ٫؟
أداش فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞيف بدا ١ٜا٭َس تصشٝح ايكسازات اإلداز ١ٜاملعد ١َٚبأثس زدع ،ٞتٓع ١ُٝٝناْتٛذيو بكسازٙ
ايصادز يف 1912/1/12يف قط ،)Ronoux( ١ٝأّ ؾسدٚ ١ٜذيو بكساز ٙايصادز يف  1928/6/15يف قط ،)Antin( ١ٝإ٫
أْ٘ عدٍ عٔ َٛقؿ٘ ايطابل ٚقسز عدّ دٛاش تصشٝح ايكسازات اإلداز ١ٜاملعد ١َٚبأثس زدع ٞضٛا ٤ناْت تٓعٚ ١ُٝٝذيو
بكساز ٙايصادز يف  ،1943 /2 /13أّ ؾسدٚ ١ٜذيو بكساز ٙايصادز يف 0 1950/5/16
ٜتطح مما تكدّ إٔ ايكطا ٤اإلداز ٟايؿسْطَ ٞطتكس عً ٢عدّ دٛاش تصشٝح ايكسازات اإلداز ١ٜاملعد١َٚتٓع١ُٝٝ

ناْت أّ ؾسد ١ٜبأثس زدعٚ ،ٞأْ٘ ميهٔ يإلداز ٠تصشٝشٗا بايٓطب ١إىل املطتكبٌ ؾكط(0)4

أَا َا خيص َٛقـ ايكطا ٤املصس ،ٟؾكد اضتكس ايكطا ٤اإلداز ٟاملصس ٟعً ٢عدّ دٛاش تصشٝح ايكسازات اإلداز١ٜ

املعد ١َٚبأثس زدع ،ٞأ ٟإْ٘ ضًو َطًو شَ ً٘ٝايكطا ٤اإلداز ٟايؿسْطٚ ،)5(ٞبٗرا ايصدد قطت قهُ ١ايكطا ٤اإلداز،ٟ

_____________________________________________________________________________________________

( )1ؾاإلداش ٖٞ ٠قاٚي ١اإلداز ٠يتصشٝح خطٗ٦ا عٓدَا تصدز قسازاً َعٝباً ،ؾٗر ٙاحملاٚي ١تتُجٌ بإصدازٖا قسازاً إدازٜاً ددٜداً َٔ غأْ٘ تصشٝح ذيو
ايٛضع ،أَا اإلقساز ٖ ٛعباز ٠عٔ قب ٍٛاؾٗ ١اإلداز ١ٜصاسب ١ا٫ختصاص ايكساز ايرٜ ٟصدز َٔ دٗ ١غري كتص َٔ ١تأزٜذ صدٚز ،ٙد 0ضًُٝإ
ايطُا ،ٟٚايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكسازات اإلداز ،١ٜط ،5/داز ايؿهس ايعسب ،ٞايكاٖس ،1984 ،٠ص0 368
( )2املصدز ْؿط٘ ،ص0 368
( )3دَ 0صطؿ ٢نري ،٠املصدز ايطابل ،ص0 307
( )4د 0ضًُٝإ ايطُا ،ٟٚايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكسازات اإلداز ،١ٜاملصدز ايطابل ،ص0 540
(ْ )5عِ أمحد قُد ايدٚز ،ٟاملصدز ايطابل ،ص0 170
١٠١

اآلثار الوترتبة على إنعدام القرارات اإلداریة في حاالت إغتصاب االختصاص

أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

املصس ،١ٜبكسازٖا ايصادز يف  1953/6/15بأْ٘ " ٚ000عً ٢ذيو  ٫ميًو ٚشٜس ايػ ٕٚ٪ايبًد ١ٜإصداز قساز بٓكٌ املدعٞ
ْعساً ٫ضتك ٍ٬غدص ١ٝفًظ بًدَ ١ٜد ١ٜٓايكاٖس ٠عٔ غدص ١ٝاؿهٚ ،١َٛإذا نإ ا٭َس نريو ؾإٕ اؾٗ ١اييت ؽتص
بإصداز َجٌ ٖرا ايكساز قاْْٛاً ٖ ١٦ٖٝ ٞاجملًظ ايبًد ٟذات٘  ٫ٚميًو ٚشٜس ايػ ٕٚ٪ايبًدٚ ١ٜايكس ١ٜٚإ ٫ايتصدٜل أ ٚايسؾض
طبكاً ٭سهاّ ايكاْ ٕٛزقِ ( )145يطٓٚ 01949 ١عًَ ٢كتط ٢ذيو ٜه ٕٛايكساز املرنٛز قد صدز ممٔ  ٫ميًو إصدازٙ
َطتكب ً٬ؾًٝشك٘ عٝب عدّ ا٫ختصاص ٜٚهَ ٕٛعد ّٚا٭ثس عٝح  ٫تًشك٘ اإلداش ٠اي٬سك ١ست َٔ ٢اؾٗ ١اييت اغتصب

ٚشٜس ايػ ٕٚ٪ايبًدٚ ١ٜايكس ١ٜٚضًطتٗا "(0)1

 َٔٚاؿهِ أعٜ ٙ٬تطح إٔ ايكطا ٤اإلدازُٜ ٟعَدُّ ايكساز اإلداز ٟاملٓعدّ نإٔ مل ٜصدز أص ،ً٬ؾإْ٘ ٜ ٫تصٛز ؾ ٘ٝأْ٘
ميهٔ تصشٝش٘ َطتكب ً٬باإلداش ٠أ ٚايتصدٜل 0
أَا َٛقـ ايكطا ٤ايعساق ،ٞؾكد ْٗر َٓٗر ايكطا ٤اإلداز ٟايؿسْطٚ ٞايكطا ٤اإلداز ٟاملصس َٔ ٟسٝح  ٫جيٛش
تصشٝح ايكسازات اإلداز ١ٜاملعد ١َٚبأثس زدع0ٞ
ٖٚرا َا ذٖبتإي ٘ٝأٜطا قهُ ١ايتُٝٝص يف أسد أسهاَٗا،إذ ْصٓت احملهُ ١عً ٢أْٓ٘ (  ٫ميًو ٚنٚ ٌٝشاز ٠ايٓؿط تؿٜٛض
ضًط ١ايتطُني إىل غري ٙ٭ْ٘  ٫ميًو ٖر ٙايطًط ١أصٚ ،٬اضتٓادا إىل ذيو ٜه ٕٛأَس ٙبتؿٜٛض املدزا ٤ايعاَني ٖر ٙايطًط١
يٝطت ي٘ ق ١ُٝقاْ ٫ٚ ،١ْٝٛجيٛش إؿام ٖر ٙاملدايؿ ١تأٜٝدّا ٫سكًا ممٔ ميًهٗا ٭ْٗا  ٫تطؿ ٞايػسعٚ ،١ٝذيو ٭ٕ ممازض١
ايطًط ١ايعاَ ١يٝطت تصسؾا غدصٝا بني ا٭ؾساد ؾتًشك٘ اإلداش0 )2()٠

ٜتبني يٓا َٔ اؿهِ أع ٙ٬إٔ ايكطا ٤ايعساق ٞذٖب إىل اعتباز ايكساز اإلداز ٟايصادز َٔ َٛظـ  ٫ضًط ١ي٘ َطًكا
بإصداز ايكسازات اإلدازٜ ،١ٜكٛد إىل اْعداّ ايكساز اإلدازَٜٚ ،ٟتَستبُ ْتٝذ ١عً ٢ذيو عدّ شٚاٍ عٝب ذيو ايكساز مبطٞ
املدٚ ،٠ته ٕٛطسم ايتُطو باْعداَ٘ َؿتٛس ١أَاّ ذ ٟٚايػإٔ ،مما ميهٓٓا ايك ٍٛبعدّ إَهاْ ١ٝتصشٝح ذيو ايكساز َٔ باب

أٚىل(0 )3

_____________________________________________________________________________________________

(ٚ )1تٛس ٞصٝاغٖ ١را اؿهِ بإٔ فًظ ايدٚي ١املصسَ ُٜ ٟع ُّد ايعٝب ٖٓا َٔ قب ٌٝاغتصاب ايطًط ،١سُهُِْ قهُ ٔ١ايكطا ٤اإلداز ٟاملصس ١ٜيف / 15
 1953 / 6يف ايكط ١ٝاملسقُ ،)1423 ( ١ايطٓ ١ايطابع ،١ص ،1536أغاز إي ٘ٝد 0ضًُٝإ ايطُا ،ٟٚايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكسازات اإلداز ،١ٜاملصدز
ايطابل ،ص0 313
() 2

قساز قهُ ١متٝٝص ايعسام املسقِ /208اضتٓ٦اؾ 1970/ ١ٝيف  1971/1/28ايكساز َٓػٛز يف ايٓػس ٠ايكطا ،١ٝ٥ايعدد ا٭ ،ٍٚايطٓ ١ايجايج،١

ص 175ـــ  ، 177أغاز إي ٘ٝزْا ٜاضني سطني ايعابد ،ٟإْعداّ ايكساز اإلداز ،ٟزضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايٓٗس،2004 ،ٜٔ
ص0 93
()3

أضعد ضعد بسٖإ ايد ،ٜٔإْٗا ٤ايكسازات اإلداز ١ٜباإلزاد ٠املٓؿسد ٠يًطًط ١اإلداز ،١ٜزضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػداد، 1977 ،

ص0 338
١٠٢
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املبشح ايجاْٞ
اٯثاز املرتتب ١عً ٢إْعداّ ايكسازات اإلداز ١ٜبايٓطب ١إىل ا٭ؾساد
إذا َا أصدزت اإلداز ٠قسازاً َػٛبّا بعٝب دط ،ِٝامدز بايكساز إىل ايعدّ ،ؾُٔ سل ا٭ؾساد اَ٫تٓاع عٔ تٓؿٝر ايكساز
املعدٚ ،ّٚنريو ايطعٔ بايكساز املعد ّٚيف أٚ ٟقتٚ 0باملكابٌ ؼٌُ املٛظـ اير ٟأصدز ،ٙاملطٚ٪يْ ١ٝتٝذ ١خط ٘٦ايػدص،ٞ
ٖٚر ٙاٯثاز ضٓبٗٓٝا يف ث٬ث ١ؾسٚع ٚناٯت: ٞ

املطًب ا٭ٍٚ
اَ٫تٓاع عٔ تٓؿٝر ايكساز اإلداز ٟاملعدّٚ
يعٌ َٔ أخطس اٯثاز اييت ترتتب عً ٢اعتباز ايكساز اإلدازَٓ ٟعدَّا ،إَهاْ ١ٝايؿسد يف َكا ١َٚتٓؿٝر ايكساز اإلدازٟ

املعد ،ّٚ٭ْ٘ قد ٚيد َٝتا ،يرا ؾإْ٘ ٜ ٫رتتب عً ٘ٝأ ٟأثس قاْ َٔ ْٞٛغأْ٘ تػٝري املسانص ايكاْ0)1(١ْٝٛ

يكد ذٖبت قهُ ١ايٓكض ايؿسْط ١ٝإىل ؼس ِٜاملكاٚ ١َٚاضتدداّ ايعٓـ ضد زداٍ ايطًط ١ايعاَ ١أثٓا ٤قٝاَِٗ بتٓؿٝر
ايكسازات اإلدازٚ ١ٜي ٛناْت كايؿ ١يًكاْ ٕٛاضتٓاداً إىل ْص ّ َٔ 209قاْ ٕٛايعكٛبات ايؿسْط ٞاييت مل تؿسم بني ايكسازات
اإلداز ١ٜاملػسٚعٚ ١غري املػسٚع ،١ؾُكا ١َٚا٭ؾساد يًكساز يف نًتا اؿايتني ٜػهٌ دسمي ١ايعصٝإٚ 0عً ٢ايسغِ َٔ اضتكساز
قطا ٤قهُ ١ايٓكض ٚاحملانِ ا٭خس ٣عً ٢ؼسَ ِٜكا ١َٚا٭ؾساد يًكسازات اإلداز ١ٜغري املػسٚع ،١ؾإْٓ٘ يف ايٛقت ْؿط٘ ؾَسَّمَ
بني َكا ١َٚايكسازات اإلداز ١ٜاملػٛب ١بعٝب عدّ املػسٚع١ٝاؾط( ِٝايكسازات املعدٚ )١َٚبني ايكسازات اإلداز ١ٜاملػٛب ١بعٝب
عدّ املػسٚع ١ٝايبطٝط (ايكسازات ايباطً )١ؾأباست يٮؾساد َكا ١َٚا٭ٚىل د ٕٚإٔ ٜػهٌ ؾعًِٗ ٖرا دسمي ١ايعصٝإ(0)2

ٚبٗرا ايصدد أٜطا قطت احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس بكسازٖا ايصادز يف  1956/ 1 /14بأْ٘ " إذا ْصٍ ايكساز
إىل سد غصب ايطًطٚ ١امدز بريو إىل فسد ايؿعٌ املاد ٟاملعد ّٚا٭ثس ،ؾ ٬تًشك٘ أ ١ٜسصاْٜ ٫ٚ ١ص ٌٜعٝب٘ بؿٛات َٛاعٝد
ايطعٔ ؾٜ ٫ٚ ،٘ٝه ٕٛقاب ً٬يًتٓؿٝر املباغس ،بٌ ٜ ٫عد ٚإٔ ٜه ٕٛفسد عكبَ ١اد ١ٜيف ضب ٌٝاضتعُاٍ ذ ٟٚاملسانص ملسانصِٖ

ايكاْ ١ْٝٛاملػسٚع0)3(" ١

_____________________________________________________________________________________________

( )1د 0صرب ٟقُد ايطٓٛض ،ٞزنٔ ا٫ختصاص يف ايكساز اإلداز ٟايهٜٛيت ٚايسقاب ١ايكطا ١ٝ٥عًٗٝا ،دزاضَ ١كازْ ،١عح َٓػٛز يف فً ١اؿكٛم،
ايهٜٛت ،ايعدد ،4ايطٓ ١اؿادٚ ١ٜايج٬ث ( ،2007 ،ٕٛص 91ــــ ص ،)168ا٫غازٖٓ ٠ا اىل ص0 164
( )2د 0زَص ٟط٘ ايػاعس ،املصدز ايطابل ،ص 280ـــــ صٚ ، 281بٗرا ايصدد قطت ٖر ٙاحملهُ ١بكسازٖا ايصادز يف  1821/1/5يف قط١ٝ
( )Bernardبإَّٔ " تٓؿٝر قساز ايكبض ايصادز َٔ َأَٛز ايطبط يف غري ساي ١ايتًبظٚ ،إٕ نإ غري َػسٚعٜ ٫ ،بٝح يٮؾساد اؿل يف املكا ،١َٚإذ
إٔ ْص املادَ 209 ٠طًل ٜ ٫ؿسم بني أْٛاع ايكسازات ايصادز َٔ ٠اإلداز ،٠ؾتعد دسمي ١ايعصٝإ قاٚ ١ُ٥ي ٛناْت املكا ١َٚضد تصسف كايـ
يًكاْ ٕٛستٜ ٫ ٢ؿتح ايباب أَاّ ا٭ؾساد يٓٝصبٛا أ ْؿطِٗ قطا ٠يبشح َػسٚع ١ٝايكسازات ايصادز ٠عٔ ايطًط ١ايعاَ ١مما ٪ٜد ٟإىل اإلخ ٍ٬بايٓعاّ
ايعاّ " 0
() 3

سُهُِْ احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا أغاز إي ٘ٝمحدٜ ٟاضني عهاغ٘ ،ايكساز اإلداز ٟأَاّ فًظ ايدٚيَٓ ،١ػأ ٠املعازف ،ا٫ضهٓدز ،1987 ،١ٜص

ٜٚ ،343ك ٍٛد 0قُٛد سًُ " ٞطاملا اعترب ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚغري َٛدٛد ،بٌ ٚمل ٜهٔ َٛدٛدا يف أ ١ٜؿعَٓ ١ر صدٚز ،ٙؾإْ٘ ٜ ٫صح
٭سد إٔ ٜدع ٘ٝضٓدا يرتتٝب سكٛم ي٘ َٔٚ ،سل أصشاب ايػإٔ إٔ ٜتشسزٚا َٔ ٚادب ايطاع ١املؿسٚض عً ِٗٝػا ٙايكسازات اإلداز ١ٜبايٓطب١
١٠٣

اآلثار الوترتبة على إنعدام القرارات اإلداریة في حاالت إغتصاب االختصاص

أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

ٜتطح مما تكدّ ،إٔ ا٭صٌ يف ايكطا ٤املصسٚ ،ٟنُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايكطا ٤ايؿسْط ،ٞؼسَ ِٜكا ١َٚا٭ؾساد تٓؿٝر
ايكسازات اإلداز ١ٜايباطً ١خ٬ؾا يًكسازات اإلداز ١ٜاملعد١َٚاييت أداش نٌ َٔ ايكَطَا َِٜٔ٤يٮؾساد اؿل يف َكا ١َٚتٓؿٝرٖا
ٚايتشسز َٓٗا٫ٚ ،غو يدٜٓا يف ضٖ ١َ٬را املٛقـ ايكطا ٞ٥إذ أْ٘ ٜٛضح يٓا ظ ٤٬خصٛص ١ٝأخس َٔ ٣خصٛصٝات ايكساز
اإلداز ٟاملعدٚ ّٚمتٝٝص ٙعٔ ايكساز ايباطٌ 0
ٚعً ٘ٝميهٔ يٮؾساد ايطعٔ َباغس ٠ضد قساز اإلداز ٠بتٓؿٝر ايكساز املٓعدّ ،ملا هلرا ايكساز َٔ آثاز قاْْ ١ْٝٛاػ ١عٓ٘ برات٘
ٚيٝظ عٔ ايكساز املٓعدّ ،اير ٟتٓعدّ آثاز ٙايكاْ َٔ ١ْٝٛا٭صٌ ،مبعٓ ٢إٔ ايطعٔ ٜٛد٘ ضد قسازايتٓؿٝر ايرٜ ٟطتٓد إىل ايكساز

املٓعدّ غري املٛدٛد قاْْٛا َٚادٜا ٚايرٜ ٫ ٟكبٌ بطبٝعت٘ ايتٓؿٝر َباغس0)1(٠

ٚتبدٖ ٚر ٙايٛض ١ًٝيف تكدٜسْا أنجس َٓطكٚ ١ٝتتؿل َع أسهاّ ايكاْٚ ٕٛاملباد ٨ايكطا ١ٝ٥املتصً ١بٗرا املٛضٛع ،ؾايكساز
اإلداز ٟاملٓعدّ َٓعدّ ايٛدٛد  ٫ٚأثس قاْْٝٛا ي٘ أصٚ ،٬بريو ٜ ٫ه ٕٛقاب ٬يًتٓؿٝر املباغس َٔ قبٌ اإلدازٜٚ ،٠عد فسد عكب١
َادٚ ،١ٜجيٛش يٮؾساد املداطبني بأسهاّ ٖرا ايتصسف عدّ ايتصاّ اسرتاَ٘ ٚػاًٖ٘ ٚتستٝب تصسؾاتِٗ عً ٢أضاع اْعداّ أ ٟأثس
قاًَْ ْٞٛصّ هلرا ايتصسف َٔٚ ،ثِ  ٫جيٛش طًب إيػاَ ٤جٌ ٖرا ايكساز يعدّ َػسٚعٝت٘ أ ٚعدّ صشت٘ قاْْٛا ،إذ يٝظ َٔ
املتصٛز اؿهِ بإيػا ٤املعد ّٚأ ٚنُا ٜكاٍ إعداّ املعد ،ّٚؾاذا طًب ايطاعٔ ذيو تعني عدّ قب ٍٛدعٛاَ ،ٙامل ٜهٔ املػسع قد
ْص صساس ١عً ٢قب ٍٛايدع ٣ٛضد َجٌ ٖر ٙايكسازات0
ٚأٜطّا َا قطت ب٘ احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف سهِ هلا ( إٕ ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚسهُ٘ يف ذيو سهِ ا٭سهاّ
املعد ،١َٚيٝظ َٔ غأْ٘ إٔ ٜستب أ ٟأثس قاْ َٔ ْٞٛقبٌ ا٭ؾساد أ٪ٜ ٚثس يف َسانصِٖ ايكاْٜٚ ،١ْٝٛعد فسد ٚاقعَ ١ادًٜ ٫ ١ٜصّ
ايطعٔ ؾ ٘ٝأَاّ اؾٗ ١املدتص ١قاْْٛا يًشهِ بتكسٜس اْعداَ٘ٚ ،إمنا ٜهؿ ٞإْهاز ٙعٓد ايتُطو ب٘ ٚعدّ ا٫عتداد ب٘ )(ٚ 0)2ملا
نإ ا٫نتؿا ٤بإْهاز َجٌ ٖرا ايكساز عٓد ايتُطو ب٘ َٔ داْب اإلداز ٠بايطبعٚ ،يف ايٛقت ْؿط٘ عدّ اختصاص ايكطا٤
اإلداز ٟبٓعس ايدع ٣ٛاملبتدأ ٠املسؾٛع ١ضد ٙإلع ٕ٬اْعداَ٘ أ ٚتكسٜس ،ٙؾإٕ اؿٌ ا٭َجٌ سكاً ٖ ٛإٔ ٜتِ ايطعٔ ضد قاٚي١
اإلداز ٠إيصاّ املداطبني بأسهاّ ٖرا ايكساز املٓعدّ ٚتٓؿٝر اٯثاز ايكاْ ١ْٝٛاييت تدع ٞاإلداز ٠أْٗا َرتتب ١عً ٢ايكساز ،تأضٝطا
عً ٢إٔ ايكساز املٓعدّ ايٛدٛد ٜ ٫ه ٕٛقاب ٬يًتٓؿٝر املباغسٚ ،عًٜ ٘ٝه ٕٛقساز اإلداز ٠بتٓؿٝر ٖرا ايتصسف ٚتستٝب ا٭ثاز
ايكاْ ١ْٝٛعً ٢ذيو ايكساز غري َػسٚع ،حيل ير ٟٚايػإٔ طًب َسادعت٘ ٚاؿهِ بعدّ صشت٘ قاْْٛاَ ٖٛٚ ،ا خيتص ب٘ ايكطا٤
اإلداز ٟيف نٌ ا٭سٛاٍ ،خاص ١إٔ غسط تٛاؾساملصًش ١ايػدص ١ٝاملباغس َٔ ٠ايطعٔ ضد ايكساز اإلدازٜ،ٟتشكل مبذسد
قاٚي ١اإل داز ٠تٓؿٝر ايتصسف َٓعدّ املٛدٛد ،أَا قبٌ ذيو ؾإٕ ٖرا ايػسط ٜ ٫تٛاؾس يف َٛادٗ ١عكبَ ١اد ١ٜغري قابً ١يًتٓؿٝر
أص0 )3( ً٬

يًكساز املٓعدًّٜ ٫ٚ ،تصّ املٛظؿ ٕٛاملٓٛط بِٗ تٓؿٝر ،ٙبٌ جيب عً ِٗٝاَ٫تٓاع عٔ ذيو ،زادع بٗرا اـصٛص د0قُٛد سًُ ،ٞايكطا ٤اإلداز،ٟ
ط ،2/داز ايؿهس ايعسب ،ٞايكاٖس ،1977 ،٠ص0 142
() 1

د 0طازم بٔ ٖ ٍ٬ايب ٛضعٝد ، ٟاملصدز ايطابل ،صٚ ، 228د 0ضًُٝإ ايطُا ،ٟٚايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكسازات اإلداز ،١ٜاملصدز ايطابل،

ص0 385
() 2

اؿهِ ايصادز يف ايكط ١ٝزقِ 1191يطٓ12١م،دًطْٛ/22 ١ؾُرب  ،1968/فُٛع ١املباد ٨ايكاْ ١ْٝٛاييت قسزتٗا احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف

َصس ،ايطٓ ١ايسابع ١عػس ،ايكاعد ،11٠ص0 91
() 3

د 0طازم بٔ ٖ ٍ٬ايب ٛضعٝد ،ٟاملصدز ايطابل ،ص0 229
١٠٤
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أَا يف ايعسام ،ؾًِ ٜٛدد ْص ٜبٝح يٮؾساد َكا ١َٚتٓؿٝر ايكسازات اإلداز ،١ٜبٌ إٔ املاد َٔ ) 240 ( ٠قإْٛ

ايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ 1969 ١املعدٍ قد سطست َكا ١َٚتٓؿٝر ايكسازات اإلداز ١ٜأ ٚاَ٫تٓاع عٔ تٓؿٝرٖا(0)1

إ ٫أْٓا ْس ٣إٕ ايٛض ١ًٝايٛسٝد ٠اييت ميهٔ يٮؾساد َٔ خ٬هلا َكا ١َٚتٓؿٝر ايكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب ١باطً ١ناْت أّ
َعدٜ ،١َٚه َٔ ٕٛخ ٍ٬ايًذ ٤ٛإىل ايكطا ٤ملٓع تٓؿٝر قساز غري املػسٚع عً ِٗٝباعتباز إٕ سل ايتكاض ٖٛ ٞسل دضتٛزٟ

َهؿ ٍٛيًذُٝع (0)2

املطًب ايجاْٞ
ايطعٔ يف ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚيف أٚ ٟقت
أَا ؾُٝا ٜتعًل مبٝعاد ايطعٔ بايكساز اإلداز ٟاملػٛب بعٝب دط ِٝأ ٟايكساز املعدٚ ،ّٚايرُٜٝطََُّ ( ٢دع ٣ٛتكسٜس
اْ٫عداّ )،ؾإْٓ٘ ٜ ٫تكٓٝد مبد ٠شََٓ ١ٝع 0١ٓٝ٭ٕ ايكساز اإلداز ٟاملعدٜٛ ٫ ّٚيد أثساً َُٗا َط ٢عًَ َٔ ٘ٝدٚ 0٠ميهٔ زؾع
دع ٣ٛتكسٜس اْعداَ٘ يف أٚ ٟقتٚ 0بٗرا ايصدد قط ٢فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞبكساز ٙايصادز يف  1926/7/28بإٔ
ايكسازات ايصادز ٠عٔ َٛظـ  ٫ميًو ضًط ١ايتكسٜس  ٫ت٪د ٟإىل ضسٜإ َد ٠ايتكاض0 )3(ٞ

ٚقد ضًو فًظ ايدٚي  ١املصسَ ٟطًو فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞيف عدّ تكٝٝد َٝعاد زؾع دع ٣ٛتكسٜس اْ٫عداّ مبد٠
َعٚ،١ٓٝبٗرا ايصدد قطت احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس بكسازٖا ايصادزيف  1959/6/27بإَّٔ " ايكساز املعد ّٚنأْ٘ مل ٜهٔ
 ٫ٚتًشك٘ أ ٟسصاْٜ ٫ٚ ،١ص ٌٜاْعداَ٘ ؾٛات َٝعاد ايطعٔ ؾ ٘ٝ٭ْ٘ عدّ ٚايعدّ ٜ ٫كٚ ،ّٛضاقط ٚايطاقط ٜ ٫عٛد َٔٚ ،ثِ
ٜه ٕٛايدؾع بعدّ قب ٍٛايطعٔ يتكدمي٘ بعد املٝعاد يف غري قً٘ "(0)4

ٜٚتبني يٓا إٔ ايكسازات املٓعدَ ١متجٌ اضتجٓا ّ٤عً ٢آثاز اْكطاَٝ ٤عاد ايطعٔ باإليػا ،٤إذ إٔ ايطعٔ ؾٗٝا ٜ ٫تكٝد بػسط

املٝعاد ،عٝح ميهٔ ضشبٗا أ ٚإيػاٖ٩ا ،بعد اْتٗاَٝ ٤عاد ايطتني َٜٛا احملدد ٠يًطعٔ باإليػا0)5(٤

_____________________________________________________________________________________________

(ْ )1صت املاد َٔ ) 240 ( ٠قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ 1969 ١عً ٢أْ٘ ( ٜعاقب باؿبظ َد ٫ ٠تصٜد عً ٢ضت ١أغٗس أ ٚبػساَ٫ ١
تصٜد عًَ ٢ا ١٥دٜٓاز نٌ َٔ خايـ ا٭ ٚاَس ايصادزَٛ َٔ ٠ظـ أَ ٚهًـ غدَ ١عاَ ١أ َٔ ٚفايظ ايبًد ١ٜأ ١٦ٖٝ ٚزمس ١ٝأ ٚغب ١زمس ١ٝضُٔ
ضًطاتِٗ ايكاْ ١ْٝٛأ ٚمل ٜتُجٌ ٭ٚاَس أ ١ٜدٗ َٔ ١اؾٗات املرنٛز ٠ايصادز ٠ضُٔ تًو ايطًطات ٚذيو د ٕٚاإلخ ٍ٬بأ ١ٜعكٛب ١أغد ٜٓص
عًٗٝا)

( )2املاد / 19 ٠ثايجا َٔ دضتٛز ايعساق ٞيطْٓ 2005 ١صت عً ٢أْ٘ ( ايتكاض ٞسل َصَٚ ٕٛهؿ ٍٛيًذُٝع )0
() 3

د 0صرب ٟقُد ايطٓٛض ،ٞاملصدز ايطابل ،ص0 158

() 4

سهِ قهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس يف  ،1959/6/27فُٛع ١ايطٓ ١ايسابع ،١ص ، 1613أغاز إي ٘ٝمحدٜ ٟاضني عهاغ ،١ايكساز اإلدازٟ

أَاّ فًظ ايدٚيَٓ ،١ػأ ٠املعازف ،ا٫ضهٓدز ،1987،١ٜص0 343
() 5

د 0عبد ايػين بط ،ْٞٛٝايكطا ٤اإلدازَٓ ،ٟػأ ٠املعازف ،اإلضهٓدز ،2005 ،١ٜص0 184أَا بايٓطب ١ملٝعاد ايطعٔ يف ايكسازات اإلداز١ٜ

ايؿسد ١ٜاملعد ١َٚؾإْ٘ ٜطتجٓ َٔ ٢ايتكٝٝد مبٝعاد ايطعٔ باإليػا ،٤ؾإذا أصٝب ايكساز اإلداز ٟبعٝب دٖٛس َٔ ٟغأْ٘ إٔ جيسد ايكساز َٔ صؿت٘
نتصسف قاْ ْٞٛيٓٝصٍ ب٘ إىل َستب ١ايعٌُ املاد ٟعٓدٖا جيٛش ير ٟٚايػإٔ ايطعٔ يف ٖراايكساز د ٕٚايتكٝد باملٛاعٝد ٚاإلدسا٤ات املكسز ٠يسؾع
دع ٣ٛاإليػاٚ 0٤ايكاعد ٠ايعاَ ١بايٓطب ١يًكسازات ايتٓع ١ُٝٝإٔ اإلداز ٠متًو تعدًٜٗا ٚإيػاَٖ٤ا يف أٚ ٟقت  َٔٚد ٕٚايتكٝد مبٛاعٝد ايطعٔ عً٢
اعتباز أْٗا تٛيد َسانص قاَْٛ ١ْٝٛضٛع ١ٝعاَ٫ٚ ١تٓػ ٧براتٗا سكٛقا َهتطب ١ميهٔ إٔ حيتر بٗا عً ٢اإلداز 0 ٠أَا بايٓطب ١ملٝعاد ايطشب ،ا٭صٌ
جيٛش يإلداز ٠ضشب ايكسازات ايؿسد ١ٜغري املػسٚع ١عً ٢إٔ ٜتِ ايطشب خ ٍ٬املد ٠يكب ٍٛدع ٣ٛإيػا ٤ايكساز املعٝب أَاّ ايكطا ،٤يهٔ ٖٓاى
١٠٥
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أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

أَا يف ايعسام  ،ؾٓ٬سغ َٔ خ ٍ٬ايتطبٝكات ايكطا ١ٝ٥يًكطا ٤اإلداز ٟايعساق ،ٞأْ٘ أداش ايطعٔ بايكسازات اإلداز١ٜ
املعد ١َٚيف أٚ ٟقت نإ د ٕٚايتكٝٝد مبٝعاد ايطعٔ ،أ ٟإٔ ايكساز اإلداز ٟاملعٝب بعٝب دطٜ ٫ ِٝتشصٔ َٔ اإليػا ٤مبطٞ
املدٖٚ ،٠را َا ْصت عً ٘ٝاحملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف ايعسام يف قسازٖا املسقِ  /264قطا ٤املٛظؿني /متٝٝص 2013/يف /4
 (( 2013/8يد ٣ايتدقٝل ٚاملداٚي َٔ ١احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف فًظ غٛز ٣ايدٚي00000000 ١أَا َا ذٖبت إي٘ٝ
قهُ ١قطا ٤املٛظؿني يف سهُٗا املُٝص َٔ إيػا ٤ايكساز اإلداز ٟايكاض ٞبتصشٝح ايعٓٛإ ايٛظٝؿ ٞيًُُٝص عً ( ٘ٝاملدع) ٞ
ؾٗ ٛغري صشٝح ٜٚتعازض َع َا تكدّ َٔ ٚدٗ ١ايٓعسٚ ،إٔ تطبٝب اؿهِ عً ٢أضاع إٔ املٛظـ انتطب ايعٓٛإ ايٛظٝؿٞ
َٛضع ايتعد ٌٜيف أٚضاع قاْ ١ْٝٛضً ٖٛ ١ُٝتطبب غري صشٝح ،ذيو إٔ أَس ضًط ١ا٥٫ت٬ف امل٪قت ( ١املٓشً ) ١زقِ 30
يطٓ 2003 ١اير ٟصَدَزَ يف ظٌ ْؿاذ ٖر ٙايرتؾٝعات مل ٜتطُٔ قاعد ٠تطُح بايرتؾٝع ٭نجس َٔ دزد ١إمنا ْص يف ايكطِ ()6
عً ٢عدّ دٛاش تسؾٝع املٛظـ إ ٫يف ايدزد ١ايتاي ١ٝا٭عً 0٢نريو ق ٍٛاحملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا بإٔ َسٚز َد ٠ط ١ًٜٛعً٢
اؿل ايٓاغ َٔ ٧تًو ايكسازات مما ٜ ٫صح ايتعسض يَ٘ ٖٛ ،بدأ ٜٓ ٫طبل عً ٢اؿايَٛ ١ضٛع ايدع ٣ٛ٭ٕ ايكساز اإلدازٟ
املعٝب عٝبا دطُٝا مبدايؿت٘ يًكاْٜ ٫ ٕٛتشصٔ عً ٢أضاع دٚاع ٞا٫ضتكسازٚ 0سٝح إٕ اجملًظ مل ٜساع َا تكدّ مما أخٌ
بصش ١اؿهِ 0يرا قسزت احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا ْكض اؿهِ املُٝص ٚإعاد ٠ايدع ٣ٛإىل قهُ ١قطا ٤املٛظؿني يًطري ؾٗٝا

ٚؾل َا تكدّ ))(0)1

 َٔ ٚقسازات فًظ اْ٫طباط ايعاّ أٜطّا قساز ٙاملسقِ َ / 1437دْ 2010/ ١ٝيف 2010/11/28
/86/اْطباط 2013/يف  (( 2013/7/23يد ٣ايتدقٝل ٚاملداٚيٚ ١دد اجملًظ املدعٜ ٞطعٔ با٭َس ايٛشاز ٟاملسقِ
( )1983يف ٜٚ 2010/1/1طًب إيػاٚ َٙ٤سٝح إْٗأقاّ دعٛا ٙبتأزٜذ  ،2010/11/28يرا ته ٕٛايدعَ ٣ٛكاَ ١ضُٔ
املد ٠ايكاْ ١ْٝٛاملٓصٛص عًٗٝا يف ايؿكس َٔ ) 3( ٠املاد ( ٠ايتاضعٚ ١اـُطني ) َٔ قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ ١ٝزقِ  24يطٓ١
َٚ1960كبٛيٖ َٔ ١ر ٙاؾٗٚ 0١يد ٣عطـ ايٓعس عً ٢املٛضٛع ٚدد اجملًظ إٔ املدع ٞعً ٘ٝأصدز ا٭َس اإلداز ٟاملسقِ
( )851يف 2009/6/4املتطُٔ تعد ٌٜزٚاتب بعض َٛظؿ ٞدٚا٥س ٚشاز ٠ايعدٍ ٚؾكا يكساز فًظ ايٛشزا ٤زقِ  310يطٓ١
 َٔٚ 2008ضُِٓٗ املدعٚ 0ٞقد قاّ دٜٛإ ايسقاب ١املاي ١ٝبتدقٝل ٖر ٙايسٚاتب ٚٚدد أْٗا كايؿ ١٭سهاّ ايكساز املرنٛز0
ٚبٓا ٤عً ٢ذيو قسزت ايٛشاز ٠إعاد ٠ايسٚاتب إىل َا قبٌ ايتعدٚ ٌٜمل ٜصدز أَس ٚشاز ٟيف س ٘ٓٝثِ صدز ا٭َس ايٛشازٟ
املطع ٕٛب٘ ايسقِ ( )1983يف  2010/11/1بٛصؿ٘ أَسا ناغؿا يًكساز ايرْ ٟؿرت٘ ايدا٥س ٠اإلداز ١ٜبإعاد ٠ايسٚاتب إىل َا
قب٬يتعد ،ٌٜاطًع اجملًظ عًَ ٢رنسَ ٠دٜس عاّ ايدا٥س ٠اإلدازٚ ١ٜاملاي ١ٝيف ٚشاز ٠ايعدٍ امل٪زخ ١يف ٚ 2009/10/8املسؾٛع١
إىل ٚشاز ٠ايعدٍ ٚاملتطُٓ ١عسض ا عرتاضات دٜٛإ ايسقاب ١املاي ١ٝعً ٢ايطسٜك ١ايٓاؾر ٠ؾٗٝا تعد ٌٜزٚاتب املٛظؿني ٚنريو
اَتٓاع ٚشاز ٠املاي ١ٝعٔ مت ٌٜٛدا٥س ٠زعا ١ٜايكاصس ٜٔيًُبايؼ املرتتب ١عً ٢تٓؿٝر ايكساز٫ 0سغ اجملًظ إٔ ٚشاز ٠ايعدٍ تبٓت
تؿطريّا يًؿكس( ٠خاَطا) َٔ قساز فًظ ايٛشزا ٤زقِ ( ) 310يطٓ 2008 ١كايؿاً يتؿطري ٚشاز ٠املاي ١ٝبهتابٗا املسقِ
اضتجٓا ٤عً ٢ذيو يف ايكساز ايؿسد ٟاملعدَ ّٚجاٍ عً ٢ذيو صدٚز قساز َٔ غدص أ ١٦ٖٝ ٚيٝظ يٛدٛدُٖا أضاع قاْ َٔٚ ْٞٛسل ايطًط١
اإلداز ١ٜيف ٖر ٙاؿاي ١ضشب ٖرا ايكساز يف أٚ ٟقت د ٕٚايتكٝد باملد ٠املكسز ،٠زادع بٗرا اـصٛص د 0قُٛد ٜعكٛب ايطعٝدَ ،ٟباد ٨ايكإْٛ
اإلداز ،ٟاؾص ٤ا٭َ ،ٍٚطبع ١ايصٖسا ،٤بػداد ،صٚ ،234زادع أٜطاً َٓتدٜات طُٛسٓا ،ايػسٚط املتعًك ١مبٝعاد زؾع ايدع ،٣ٛقاضسات يف
ايكطا ٤اإلدازَ ٟتاح عً ٢املٛقع اٯت : ٞتازٜذ ايصٜاز. www.tomohna.net/vb/showthread.php?13300 2016 / 6 / 18 ٠
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( )17286يف ٚ 2011/4/ 14ايرْ ٟص يف ايؿكس َ٘ٓ )8( ٠عً ٢إعاد ٠ايٓعس بايتطبٝكات اؿاصً ١يف ايٛشازات ٚاؾٗات
غري املستبط ١بٛشازٚ ٠احملاؾعات يتٓؿٝر ايؿكس( ٠خاَطا) َٔ قساز فًظ ايٛشزا ٤زقِ ( )310يطٓٚ ،2008 ١اييت تتعسض ملٔ
مت تطه 2004/1/1 َٔ ٘ٓٝبٛظٝؿ ١أدْ َٔ ٢اييت نإ ٜػػًٗا يف غٗس ناْ ٕٛا٭ ٫ٚ 2003/ ٍٚع٬ق ١هلا بايدزد ١املاي١ٝ
اييت ناْت متٓح ٚظٝؿ ١ؾٗٝاٚ ،دد اجملًظ إٔ ايكساز املطع ٕٛب٘ صشٝح َٛٚاؾل يًكاْ ،ٕٛذيو إٔ َٔ سل اإلداز ٠بٌ ٚادبٗا
تصشٝح اـطأ اير ٟتكع ؾ ٘ٝبايتؿطري ؾتطع سكاً يف غري قً٘ ٜ ٫ٚصح ايتُطو يف ؾرت ٠اؿل املهتطب َٔ ٖرا ايكساز طاملا
انتٓؿ٘ عٝب دط ِٝامسف ب٘ ملٓصي ١ايكساز املعد 0ّٚملا تكدّ قسز اجملًظ با٫تؿام ،اؿهَِ بسد دع ٣ٛاملدعٚ ٞأؾِٗ ايكساز
عًٓا يف ))2012/1/23

()1

ٜٚ0تطح مما تكدّ يف دع ٣ٛتكسٜس اْ٫عداّ ٜ ٫تكٝد ايطاعٔ بٗا مبٝعاد ٜطتٛدب إٔ ٜسؾعٗا

خ ٍ٬ذيو املٝعاد ٚيهٔ تبك ٢املدَ ٠ؿتٛس َٔٚ ١سل أصشاب ايػإٔ زؾع ٖر ٙايدع ٣ٛيف أٚ ٟقت ،ن ٕٛذيو ايكساز ئ
ترتتب عً ٘ٝأ ١ٜآثاز يف املاضٚ ٞاملطتكبٌ 0

املطًب ايجايح
ايكساز اإلداز ٟاملعدَ ّٚصدز يًُطٚ٪ي١ٝ
ايكساز اإلداز ٟاملعد ،ّٚنُا َس بٓا ضابكا ٖٛ ،املدايؿ ١ايصازخ ١ملبدأ املػسٚعٚ ،١ٝبايتاي ٞؾإٕ اـطأ ايرٜ ٟستهب٘
املٛظـ ٖٓا ميجٌ خطأ غدصٝا دطُٝا يف نًتا اؿايتني ،ضٛا ٤يف سايَ ١ا إذا نإ َصدز ايكساز سطٔ ايٓٚ ١ٝمل ٜبتؼ َٔ ٚزا٤
إصداز ٙذيو ايكساز َصًشت٘ ايػدص ،١ٝأ ٚإذا نإ ضَ َ٧ٓٝايٓٚ ١ٝداْب املصًش ١ايعاَ ١يف إصداز ٙذيو ايكساز ٜٚرتتب عً٘ٝ
َطٚ٪يٝت٘ ايػدصٚ ،١ٝقد حيدخ إٔ ترتتب عًَ ٘ٝطٚ٪ي ١ٝاإلداز0)2(٠

ٚيتٛاؾس املطٚ٪ي ١ٝاييت ٜتشًُٗا َصدز ايكساز عٓد إصداز ٙقسازاً َػٛباً بعٝب دط ،ِٝجيب تٛاؾس ا٭زنإ ايج٬ث١
يًُطٚ٪ي ٖٞٚ ،١ٝاـطأ ٚايطسز ٚايع٬ق ١ايطبب ،١ٝؾاـطأ ٖٓا ٖ ٛايعٌُ اير ٟقاّ ب٘ َصدز ايكساز ضٛا ٤متجٌ مبذسد إصدازٙ
ايكساز َػٛبا بعٝب دط ِٝاقرتٕ ذيو بتٓؿٝر ٖرا ايكساز املعٝبٚ ،ضٛا ٤نإ َصدز ايكساز ٚنُا أضًؿٓا سطٔ ايٓ ١ٝيف
إصداز ٙايكساز أّ ضٗ٦ٝاٚ ،ايطسز اير ٟؿل بأصشاب ايػإٔ ٚايرٜ ٟرتتب عً ٘ٝتعٜٛض أصاب ايػري َٔ ذيو ايطسزٚايع٬ق١
ايطبب ١ٝبني اـطأ ٚايطسز ،ؾٜ ٬صح إٔ ٜطأٍ املٛظـ عٔ خطأ غابَ قساز إصدازَٛ ٙظـْ أخس ٚأضس بايتاي ٞبرٟٚ
املصًش.١
ٜٚكع عب ٤إثبات ايطسز عً ٢ايػدص املطسٚز ،ؾايطسز ٜ ٫ؿرتض اؾرتاضا ،ستٚ ٢ي ٛثبت ٚقٛع اـطأٜٛ ٫ٚ ،دد

ؾازم يف سل املدع ٞبايتعٜٛض ضٛا ٤نإ ايطسز َادٜا أّ نإ ايطسز أدبٝا(ٚ 0)3امل٬سغ إٔ ايكطا ٤قد زتب عً ٢ايػدص

_____________________________________________________________________________________________
()1

زقِ ايكساز /1437ضٓ/68 ، 2010 ١اْطباط 2013/يف َٓ 2013/7/ 23ػٛز يف ضًطً ١ايكطا ٤اإلداز ،ٟتطًطٌ عدد  ،9املصدز

ايطابل ،ص33ـ 0 34
() 2

ؾٝإ سطٔ عبداهلل ،زنٔ اإلختصاص يف ايكساز اإلداز ،ٟزضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض ،١داَع ١ص٬ح ايد ،ٜٔأزب،2003 ،ٌٝ

ص0 123
() 3

قُٛد قُد خًـ ،اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيإلؾساد يف َٛادٗ ١أعُاٍ اإلداز ٠يف ايعسام ،دزاضَ ١كازْ ،١زضاي ١دنتٛز ،٠نً ١ٝايكاْ ،ٕٛظاَع ١بػداد،

 ،1986صٚ ،370د 0قُد ٜعكٛب ايطعٝد ،ٟاملصدز ايطابل ،ص0 222
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أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

اآلثار الوترتبة على إنعدام القرارات اإلداریة في حاالت إغتصاب االختصاص

َصدز ايكساز املطٚ٪ي ١ٝايػدص ١ٝضٛا ٤نإ سطٔ ايٓ ١ٝأّ ضٗ٦ٝا محا ١ٜملبدأ املػسٚع ،١ٝؾاملدايؿات ايكاْ ١ْٝٛاييت ازتهبٗا
املٛظـ أ ثٓا ٤قٝاَ٘ بٛادب٘ أ ٚخازد٘ أ ٚمبٓاضبت٘ تعد كايؿات دط ١ُٝنْٗٛا أخسدت ايكساز اإلداز ٟإىل ْطام ايٛظٝؿ١

اإلداز ١ٜستُا ٚإٕ نإ َتص ً٬بٗا َادٜا يكٝاّ املٛظـ ب٘(ٚ ،)1يهٔ باملكابٌ ذٖب ايكطا ٤إىل تستٝب املطٚ٪ي ١ٝعً ٢عاتل
اإلداز ٠ؾذعًٗا َطٚ٪ي ١عٔ ايكساز اإلداز ٟاملعد0ّٚ
ٚايعً ١يف ذيو تسدع إىل محا ١ٜايؿسد املتطسز َٔ ا٭ضساز اييت ترتتب عً َٔ ٘ٝايكساز اإلداز ٟاملعد ،ّٚؾشُا ١ٜايؿسد
ٖٓا تأت َٔ ٞاستُاٍ إعطاز املٛظـ اير ٟأصدز ايكساز املػٛب بعٝب دط ،ِٝيريو ؾاملتطسز جيب إٔ ًٜذأ إىل دٗ ١تصٌٜ
عٓ٘ ايطسز اير ٟؿل ب٘ ،يريو  ٫جيد ض ٣ٛاؾٗ ١اييت ٜٓتُ ٞإيٗٝا املٛظـ اير ٟأصدز ذيو ايكسازٚ ،نٌ ذيو ٜك ّٛعً٢

أضاع قٛاعد ايعداي0)2(١

ٚبٗرا ايصدد قطت احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس بكسازٖا ايصادز يف  1959/6/6بأْ٘ " إذا َا تبني إٔ املٛظـ مل
ٜعٌُ يًصاحل ايعاّ أ ٚنإ َدؾٛعا بعٛاٌَ غدص ١ٝأ ٚنإ خط ٙ٪دطُٝا عٝح ٜصٌ إىل سد ازتهاب دسمي ١تكع ؼت طا١ً٥

قاْ ٕٛايعكٛبات  ....ؾإٕ اـطأ يف ٖر ٙاؿايُٜ ١عَدُّ خطأ غدصٝا ٜٚطأٍ عٓ٘ املٛظـ يف َاي٘ اـاص "(ٚ 0)3يتٛاؾس أزنإ
املطٚ٪ي ١ٝايج٬ث ١يف ٖرا اؿهِ ؾشطٓا َا ذٖبت إي ٘ٝاحملهُ َٔ ١اؿهِ عً ٢املٛظـ بايتعٜٛض ٚؼٌُ ذيو املٛظـ املطٚ٪ي١ٝ
ايػدصَ َٔٚ ١ٝاي٘ اـاص 0
ٚقد قطت احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس بعدّ ايتعٜٛض عٔ عٝب عدّ ا٫ختصاص إذا نإ ايطسز ايٓاتر َٔ صدٚز
ايكساز عٔ ضًط ١غري كتصٚ ١اقعاً  ٫قاي ١ست ٢ي ٛصدز ايكساز َٔ ايطًط ١املدتصٚ ،١تطبٝكاً يريو ؾكد قطت بسؾض
ايتعٜٛطعٔ قساز ٖدّ أسد ايؿٓادم يصدٚز ٙعٔ ضًط ١غري كتص ١بعد ثبٛت َػسٚعٖ ١ٝرا ايكساز َٔ ايٓاس ١ٝاملٛضٛع،١ٝ٭ٕ

ساي ١املبٓ (٢ايؿٓدم) ناْت تٛدب اإلشاي ١بايؿعٌ(0)4

ٚبٗرا ايصدد أٜطا ذٖبت قهُ ١ايتُٝٝص ايعساق ١ٝبكسازٖا اٯت " ٞيد ٣ايتدقٝل ٚاملداٚيٚ ،١دد إٔ اؿهِ املُٝص غري
صشٝح ٭ٕ املُٝص عً ٘ٝزٝ٥ظ بًد ١ٜنسب ٤٬إضاؾ ١يٛظٝؿت٘ نإ قد ٚضع ٜد ٙعً ٢أثاخ املكٗ ٢ايعا٥د يًُُٝص ٚاستؿغ بٗا يف
()5

كصْ٘ خ٬ؾاً يًكاْ ،ٕٛؾٗ ٛبريو ٜعترب َعتدٜاً ًَٚصَاً بتعٜٛض ا٭ضساز"00

_____________________________________________________________________________________________

( (1زْا ٜاضني سطني ايعابد ،ٟاملصدز ايطابل ،ص0 77
()2اضعد ضعٝد بسٖإ ايد ،ٜٔاملصدز ايطابل ،ص 340ــــ  ، 341ؾكٛاعد ايعداي ٫ ١تطُح عسَإ ايؿسد صاسب ايػإٔ َٔ سك٘ بايتعٜٛض ،يف
ساي ١ن ٕٛاملٛظـ اير ٟأصدز ايكساز َعطسا ؾٝطكط سك٘ بايتعٜٛض جملسد نَ ْ٘ٛعطساٚ ،بعد ذيو ٜتُتع املٛظـ املتذاٚش عً ٢أسهاّ ايكإْٛ
بهٌ اَتٝاشات ايٛظٝؿ ١ايعاَٚ ١تٗدز سكٛم ايؿسد املتطسز ،يريو أبٝح يًُتطسز ايًذ ٤ٛإىل اؾٗ ١اإلداز ١ٜاملدتص ،١يهٔ ٖرا ٜ ٫عين أْ٘ بعدَا
تتشٌُ اإلداز ٠تبع ١ايتعٜٛض أْ٘ ضتطكط َطٚ٪ي ١ٝاملٛظـ عٔ ايطسز اير ٟؿل بصاسب املصًش ،١ؾبعد إٔ تعٛض اإلداز ٠املتطسزَ تسدع عً٢
املٛظـ اير ٟازتهب اـطأ ايػدص ٞمبا دؾعت٘ َٔ تعٜٛض ،زادع بٗرا اـصٛص ،أمحد طايب سطني اؾعٝؿسَ ،ٟطٚ٪ي ١ٝاإلداز ٠عٔ ا٭عُاٍ
املاد ١ٜايٓاػ ١عٔ اـطأ ،دزاضَ ١كازْ ،١زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ ،1999 ،ص0 99
()3سهِ قهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا يف َصس ايصادز يف  1959/6/6أغاز إي ٘ٝد 0زَص ٟط٘ ايػاعس ،املصدز ايطابل ،ص0 299
()4

احملهُ ١اإلداز ١ٜايعًٝا ايطعٔ زقِ  3188يطٓ 31 ١قطا ،١ٝ٥دًط ،1988/6/11١أغاز إي ٘ٝد 0صرب ٟقُد ايطٓٛض ،ٞاملصدز ايطابل،
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( )5قساز قهُ ١ايتُٝٝص ،أغاز إي ٘ٝد 0ابساٖ ِٝط٘ ؾٝاضَ ،طٚ٪ي ١ٝاإلداز ٠عٔ اعُاٍ َٛظؿٗٝا يف ايعسام ،داز ايٓٗط ١ايعسب ،1973 ،١ٝص202
١٠٨
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َٔ اؿهِ أعٜ ٙ٬تطح يٓا إٔ ايكطا ٤ايعاد ٟيف ايعسام قد أخر ٖ ٛاٯخس بتشٌُ املٛظـ ايرٜ ٟصدز قسازاً إدازٜا
َػٛبا بعٝب دطٜٓ ِٝشدز ب٘ إ ىل دزد ١اْ٫عداّ املطٚ٪ي ١ٝايػدصٚ ١ٝاير ٟب٘ تتُجٌ كايؿ ١ايكساز يًكاْ ٕٛكايؿ ١صازخ ١إذ
سهِ عً ٢زٝ٥ظ بًد ١ٜنسب ٤٬باعتبازَٛ ٙظؿاً دساٚ ٤ضع ٜد ٙعً ٢أثاخ املكٗ ٢ايعا٥د ملًه ١ٝأسد ا٭ؾساد بتعٜٛض ذيو
ايػدص دساَ ٤ا ؿك٘ َٔ أضساز 0

املبشح ايجايح
اٯثاز املرتتب ١عً ٢إْعداّ ايكسازات اإلداز ١ٜبايٓطب ١إىل ايكطا٤
ضٓٛضح يف ٖرا املطًب اٯثاز اييت ترتتب عً ٢ايكسازات اإلداز ١ٜاملعد ١َٚبايٓطب ١إىل ايكطا ،٤إذ أْ٘ َاداّ ايكساز
اإلداز ٟاملعد ( ّٚايكساز املػٛب بعٝب عدّ ا٫ختصاص اؾط ) ِٝقد ػسد َٔ طبٝعت٘ اإلدازٖٚ ١ٜبط إىل َطت ٣ٛا٭عُاٍ
املاد ،١ٜؾإٕ يًُشانِ ايعاد ١ٜسل ايٓعس ؾٚ ٘ٝإصداز قسازٖا بػأْ٘ د ٕٚإٔ تعد َتذاٚش ٠سدٚد اختصاصاتٗا ،ؾط ٬عٔ ذيو،
إَّٕ ايكطا ٤اإلدازٜ ٫ ٟكبٌ دع ٣ٛإيػا ٤ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚنُا إٔ يًكاض ٞاؿل يف إثاز ٠ايطعٔ يف ايكساز اإلدازٟ
املعد َٔ ّٚتًكاْ ٤ؿط٘ٚ ،ضٓٛضح ٖر ٙاٯثاز ٚعً ٢ايٓش ٛاٯت: ٞ

املطًب ا٭ٍٚ
ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥بايٓعس يف ايكساز اإلداز ٟاملعدّٚ
إٕ املػهً ١اييت تجاز بػإٔ ايكساز املٓعدّ تتعًل باؾٗ ١املدتص ١بايٓعس بايطعٔ ايكطا ٞ٥ؾ ٖٞ ٌٖ ،٘ٝايكطا ٤ايعاد ٟأّ
ايكطا ٤اإلداز ٟ؟ يًؿك٘ ث٬ث ١اػاٖات بٗرا ايصدد:
ا٫ػا ٙا٭ٜ : ٍٚرٖب داْب َٔ ايؿك٘ إىل إَّٔ يًكطا ٤ايعاد ٟايتصد ٟيًطعٔ يف ايكسازات املٓعدَ ٫ٚ ،١ساد ١إلساي١

املٛضٛع إىل ايكطا ٤اإلداز ،ٟنُا ٖ ٛايػإٔ بايٓطب ١يًكسازات اإلداز ١ٜايباطً ،)1(١أ ٟإٕ ايكطا ٤ايعادٚ ٟاإلداز ٟخيتصإ
بايٓعس يف ايكساز املٓعدّ عً ٢سد ضٛاٜٚ 0)2(٤تأت ٢اختصاص ايكطا ٤ايعاد َٔ ٟن ٕٛايكساز املعد ّٚعَُ ً٬ادٜاًٚ ،إٕ ايكطا٤
اإلداز ٟخيتص بايٓعس ؾ ٘ٝأٜطا يتكدٜس َػسٚع ١ٝايكساز ا٫داز ٟن ْ٘ٛباط ً٬أَٓ ٚعدَا(ٚ 0)3ق ٌٝبأْ٘ يٝظ َٔ املٓطل إعطا٤

اختصاص ايٓعس يف ايكساز اإلداز ٟاملػٛب بعٝب بطٝط َٔ عدّ املػسٚع ،١ٝيًكطا ٤اإلدازٚ ٟسذب٘ عٔ ايكسازات املػٛب١
بعٝب دط ،ِٝبٌ إٕ ا٭َس ٜتطًب تٛضٝع فاٍ ايسقاب ١عً ٢ا٭عُاٍ اإلداز ١ٜيف اؿاي ١ا٭خريٚ ،٠ذيو بإعطاٖ ٤را ا٫ختصاص
يًكطا ٤ايعاد ٟإضاؾ ١يًكطا ٤اإلداز ٟصاسب ا٫ختصاص ا٭صً ٞيف ايسقاب ١عًَ ٢ػسٚع ١ٝايكسازات اإلداز 0)4(١ٜؾايكساز
_____________________________________________________________________________________________

( )1د 0قُٛد سًُ ،ٞايكطا ٤اإلداز ،ٟاملصدز ايطابل ،ص ،144د 0ضًُٝإ قُد ايطُا ،ٟٚايكطا ٤اإلداز ،ٟايهتاب ا٭ ،ٍٚقطا ٤اإليػا،٤
داز ايؿهس ايعسب ،ٞايكاٖس ،1996 ،٠ص0 687
( )2د 0عدْإ عُسَ ،ٚباد ٨ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟطَٓ ،2/ػأ ٠املعازف ،اإلضهٓدز ،2004 ،١ٜص0 71
( )3دَ 0ادد زاغب اؿً ،ٛايكطا ٤اإلدازَٓ ،ٟػأ ٠املعازف ،اإلضهٓدز ،2004 ،١ٜص0 348

) (4قُد عبد ايهس ِٜغسٜـ ،ايكساز اإلداز ٟاملٓعدّ ،داز ايؿهس ايعسب ،ٞاإلضهٓدز ،2014 ،١ٜصٚ ،262د 0زغا عبد اؿ ،ٞاملصدز ايطابل،
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اآلثار الوترتبة على إنعدام القرارات اإلداریة في حاالت إغتصاب االختصاص

أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

اإلداز ٟاملٓعدّ ٪ٜ ٫ثس يف ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥يف فاٍ عح َػسٚع ١ٝايكساز ،يه ْ٘ٛقد ْصٍ إىل َستب ١ايعٌُ املاد،ٟ
ٚبايتاي ٞؾ ٬جيٛش إبعاد ايكساز املٓعدّ َٔ اختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟصاسب اي ١ٜ٫ٛايعاَ ١بٓعس املٓاشعات اإلداز ،١ٜبٌ إٕ

محا ١ٜا٭ؾساد َٔ ٖرا ايكساز ،تتطًب ايطُاح هلِ بايطعٔ ؾ ٘ٝأَاّ ايكطا ٤املدتص ٚغري املدتص(0 )1

 َٔٚداْب٘ ،أند ؾك٘ ايكاْ ٕٛاـاص عً ٢عدّ اختصاص ايكطا ٤ايعاد ٟبايٓعس يف ايكسازات اإلداز ١ٜستٚ ٢إٕ ناْت
ٖر ٙايكسازات َػٛب ١بأسد ايعٛٝب اييت تًشل بايكساز اإلداز ٟإ ٫أْ٘ اضتجٓ َٔ ٢ذيو ايكسازات املعدٚ ١َٚأقس ظٛاش ايتعسض

يًكساز املٓعدّ َٔ قبٌ ايكاض ٞايعاد0 )2(ٟ

نُا إٔ ايكطا ٤ايعاد ٟيف َصس ضاز يف ذيو ا٫ػا ،ٙؾذا ٤يف قساز حملهُ ١ايٓكض املصس ١ٜإَّٔ " َٔ املكسز يف قطا٤
ٖر ٙاحملهُ ١أْ٘ إذا نإ ايكساز اإلداز ٟقد صدز كايؿاً يًكاْ ،ٕٛؾإٕ ذيو جيسد َٔ ٙصؿت٘ اإلدازٜٚ ،١ٜطكط عٓ٘ اؿصاْ١

املكسز ٠يًكسازات اإلدازٜٚ ١ٜه َٔ ٕٛسل ايكطا ٤ايعاد ٟإٔ ٜتدخٌ ؿُاَ ١ٜصاحل ا٭ؾساد مما ٜرتتب "(0)3

ا٫ػا ٙايجاْ : ٞذٖب اػا ٙآخس َٔ ايؿك٘ إىل ايك ٍٛباختصاص ايكطا ٤ايعاد ٟد ٕٚايكطا ٤اإلداز ٟبايٓعس يف
ايكسازات اإلداز ١ٜاملٓعدَ ،١عذ ١إٔ ٖر ٙايكسازات تعترب تصسؾات َاد ١ٜقط ٫ٚ ،١تعترب ٖر ٙايتصسؾات قسازات إداز،١ٜ

عٝح  ٫ؼتاز ٖر ٙا٭عُاٍ إىل ايتٓؿٝر َٔ قبٌ اإلدازْ٫ ٠عكاد اختصاص احملانِ ايعاد0)4(١ٜ

ا٫ػا ٙايجايح  :ذٖب زأ ٟثايح يف ايؿك٘ إىل ايك ٍٛباختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟبايٓعس يف ايكسازات املعد ١َٚدٕٚ
ايكطا ٤ايعاد ،ٟيهٖ ٕٛر ٙايكسازات َٔ ا٫ختصاصات احملصٛز ٠بايكطا ٤اإلداز ٫ٚ ،ٟميهٔ سذب ٖرا ا٫ختصاص عٔ
ايكطا ٤اإلداز ٟعذ ١إٔ ايكساز املٓعدّ ٜٓشدز إىل دزد ١ايعٌُ املاد ٟايعد ِٜا٭ثس قاْْٛاٚ 0اضتٓد ٖرا ايسأ ٟيف ذيو إىل إٔ
دع " ٣ٛتكسٜس اْ٫عداّ " تٗدف إىل ؾشص َػسٚع ١ٝايكساز اإلدازٚ ،ٟاييت تعٌُ دٓباً إىل دٓب َع دع ٣ٛاإليػا٫ٚ ،٤
ٜصح َع ذيو إعطاٖ ٤را ا٫ختصاص يًكطا ٤ايعاد ،ٟأَا إذا نٓا بصدد دؾع ؾسع ٞأَاّ احملانِ ايكطا ١ٝ٥باْعداّ ايكساز
اإلداز ،ٟنإثاز ٠ذيو عٓد ايٓعس أَاَٗا يف َطأي ١ا٫عتدا ٤املادٚ ،ٟزأت احملهُ ١إٔ تكسٜس ا٫عتدا ٤املادٜ ٟطتٓد إىل َعسؾ١
ن ٕٛايكساز اإلدازَ ٟعٝبا بعٝب دط ِٝأ ٚبطٝط ،ؾؿٖ ٞر ٙاؿاي ١ؾكط ٜطُح يًُشانِ ايعاد ١ٜبايٓعس يف تكدٜس َػسٚع١ٝ
ايكساز املٓعدّ (0 )5

ٚنريو أْهس زأ ٟآخس إعطا ٤اختصاص ايٓعس يف ايكساز املٓعدّ إىل دٗ ١ايكطا ٤ايعاد ،ٟبدي ٌٝإٔ َعسؾ ١بطٕ٬
ايكساز َٔ اْعداَ٘ ؼتاز إىل تكدٜس َػسٚع ١ٝايكساز اإلدازٚ ،ٟسٝح ٜكتصس ذيو عً ٢اختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟدٕٚ
ايكطا ٤ايعادٚ ،ٟبصدٚز قاْ ٕٛفًظ ايدٚي ١املصس ٟيف عاّ  1972ؾكد ؼ ٍٛا٫ختصاص بٓعس ا٭عُاٍ املاد ١ٜيإلداز ٠إىل
ايكطا ٤اإلداز 0ٟؾط ٬عٔ إٔ سصس اختصاص ايٓعس يف ايكساز املٓعدّ بايكطا ٤اإلدازٜ ٟسدع إىل إٔ ايطعٔ يف ايكساز املٓعدّ
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ٜعترب َٔ ضُٔ املٓاشعات اإلدازٚ ،١ٜاييت تعترب ؼدٜدا َٔ ضُٔ ا٫ختصاصات اـاص ١بايكطا ٤اإلداز ٟنأصٌ عاّ يًٓعس

ؾٗٝا(0 )1

إ ٫أْٓا ْٓهس َا أخر ب٘ ا٫ػا ٙا٭ٚ ٍٚايجاَْٚ ٞعُٗا ا٭سهاّ ايكطاٚ ،١ٝ٥ذيو بإعطا ٤ا٫ختصاص يًكطا ٤ايعادٟ
ؾكط أ ٚيًكطا ٤اإلدازٚ ٟايعاد ٟبايٓعس يف ايكساز اإلداز ٟاملٓعدّ ،يه ْ٘ٛغري دقٝلٜ٪ْٚ 0د َا ذٖب إي ٘ٝا٫ػا ٙايجايح َٔ
إٔ دع " ٣ٛتكسٜس اْ٫عداّ " ٖ ٞدع ٣ٛؾشص َػسٚع ١ٝايكساز اإلدازٜ ٫ٚ ،ٟطٛؽ َعٗا ايك ٍٛباختصاص ايكطا ٤ايعادٟ
بايٓعس ؾٖ ،٘ٝرا ٚإٕ ايكاض ٞايعاد ٟخيتص بايٓعس يف ايكساز املٓعدّ ساٍ ن ٕٛايكساز اإلداز ٟاملعدَ ّٚصدزا ي٬عتدا٤

املاد0)2(ٟإضاؾ ١إ ىل ذيو ؾإٕ بٝإ اؿد ايؿاصٌ بني املدايؿ ١ايبطٝطٚ ١اؾط ١ُٝيف ايتصسف اإلداز ٟيٝظ ضٗ ٬إدزان٘،
يه ٕٛايكاض ٞايعاد ٟيٝظ َتُسضا مبا ؾ ٘ٝايهؿا ١ٜيهٜ ٞؿسم بني ايكساز ايباطٌ ٚايكساز املعد ّٚيف نٌ َس 0٠يرا ؾإْٓا ْدعٛ
إىل زؾع ٖرا ايعب ٤عٔ ناٌٖ ايكطا ٤ايعادٚ ،ٟدعً٘ َٔ اختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟسصسا ،يه ٕٛايكاض ٞاإلداز ٟأدز٣
َٔ ايكاض ٞايعاد ٟيف ٖرا اجملاٍُٚ ،تطتجٓ َٔ ٢ذيو ساي ١ا٫عتدا ٤املاد0ٟ
ٚيف اـ٬صٜ ١تبني يٓا إَّٔ ايكساز املٓعدّ ٪ٜ ٫ثس يف ا٫ختصاص ايكطا ٞ٥يف فاٍ عح َػسٚع ١ٝايكساز ،ذيو ٭ٕ
ايٓتا٥ر اييت ترتتب عً ٢اْعداّ ايكساز تهؿ ٞيف ٖرا اجملاٍ َٔٚ ،ثِ جيب أ ٫ته ٕٛؾهس ٠ايكسازاملعد ّٚضب ً٬ٝيًدسٚز عٔ
اختصاص ايكطا ٤اإلداز ٟصاسب اي ١ٜ٫ٛايعاَ ١بٓعس املٓاشعات اإلداز١ٜ

املطًب ايجاْٞ
عدّ قب ٍٛدع ٣ٛإيػا ٤ايكساز اإلداز ٟاملعدّٚ
إٕ كاصُ ١ايكسازات املٓعدَ ١اييت تٓط ٟٛعً ٢دزد ١دط َٔ ١ُٝعدّ املػسٚع ١ٝته ٕٛبدع ٣ٛتكسٜس اْ٫عداّ،
ٚتتُجٌ ضًط ١ايكاض ٞبتكسٜس اْعداّ ايكساز اإلداز ٟيهَ ْ٘ٛتذسداً َٔ صؿت٘ نكساز إدازٚ 0ٟعً ٢ايكاض ٞاإلداز ٟإٔ
ٜهػـ عٔ اْعداّ ايكساز اإلدازٚ ،ٟيٝظ ي٘ إٔ ٜكط ٞبإيػا ٤قساز َٓعدّ غري َٛدٛد قاْْٛاً 0
ؾاؿهِ يف ايكسازات اإلداز ١ٜاملٓعدَٜ ١ه ٕٛبإع ٕ٬اْعداَٗا ،يتُٝٝصٖا عٔ ايكسازات ايباطً 0١٭ٕ اؿهِ باإليػا٤
ٜعدّ ايكساز غري املػسٚع 0أَا ايكساز املعد ّٚؾكد ٚيد َعدَٚا 0ؾ ٬قٌ يًشهِ بإيػاٚ 0٘٥إٕ ايكاضٜ ٫ ٞك ّٛبإبطاٍ ايكساز
املٓعدّ ٚإمنا ؾكط ٜعًٔ اْعداَ٘ٚ ،ذيو ٭ٕ ٖرا ايكساز ٜٓط ٟٛعً ٢دزد ١دط َٔ ١ُٝعدّ املػسٚع0 )3(١ٝ

يتٛضٝح ٖرا ا٭ ثس ٫بد يٓا َٔ إثاز ٠ايط٪اٍ اٯت ٌٖ :ٞجيٛش يٮؾساد ايطعٔ يف ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚباإليػا ٤أَاّ
احملانِ ايكطا ١ٝ٥باعتباز ٙؾاقداً يطبٝعت٘ اإلداز ١ٜ؟ ،يكد تبآٜت أسهاّ ايكطا ٤س ٍٛاإلداب ١عٔ ٖرا ايط٪اٍ ،يريو ضٓبشح
يف أسهاّ ايكطا ٤يٝتطٓ ٢يٓا َعسؾ ١اؿٌ 0
تسدد فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞيف قب ٍٛايدع ٣ٛاملكاَ ١بػإٔ ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚيتكدٜس َػسٚعٝت٘ ،ؾؿ ٞبداْ ١ٜػأت٘
زؾض قب ٍٛايدعَ ٣ٛعً ٬ذيو أْ٘ ٜٛ ٫دد قساز ٜرتتب عً ٘ٝضسز إذ إٔ ايكساز يف ٖر ٙاؿاي ١يٝطت ي٘ أ ١ٜق ١ُٝقاْٖٛٚ ١ْٝٛ
_____________________________________________________________________________________________

()1د 0صرب ٟقُد ايطٓٛض ،ٞاملصدز ايطابل ،ص0 152
( )2قُد عبد ايهس ِٜغسٜـ ،املصدز ايطابل ،ص0 265

( (3قُد عبد ايهس ِٜغسٜـ ،املصدز ايطابل ،ص0 275
١١١

اآلثار الوترتبة على إنعدام القرارات اإلداریة في حاالت إغتصاب االختصاص

أ.م.د .زانا رؤوف حوه كرین /نسار عبدالقادر أحود

يٝظ عاد ١إىل سهِ قطاٜ ٞ٥طًب٘ آثاز 0ٙإ ٫أْ٘ ضسعإ َا تٓب٘ إىل خطٛز ٠ا٭َس به٪ٜ ْ٘ٛد ٟإىل تؿٜٛت اؿُا ١ٜاملكسز٠
يٮؾساد ،ؾعدٍ عٔ َٛقؿ٘ ايطابل ٚاػ٘ إىل قب ٍٛايدع ٣ٛاملكاَ َٔ ١قبٌ ا٭ؾساد ضد ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚإلشايَ ١ا تستب
عً َٔ ٘ٝآثاز َادٚ ،١ٜبٗرا ايصدد قط ٢بكساز ٙايصادز يف  1908/1/10يف قط )Legouez( ١ٝبـ " إٔ ايكساز ايصادز
َٔ ضًطٜ ١عٗس بٛضٛح عدّ اختصاصٗا يعدّ متتعٗا بطًط ١اؽاذ قسازات إداز ١ٜعً ٢اإلط٬م ٜ ٫طتٓد إىل أْ ٟص تػسٜعٞ

أ٥٫ ٚشٚ ،ٞاْتٗ ٢اجملًظ إىل إٔ َجٌ ٖرا ايكساز ميهٔ إٔ ٜه ٕٛق ٬يًطعٔ أَاَ٘ٚ ،قط ٢باعتباز ٙباط ٫ٚ ً٬أثس ي٘ " (0 )1

ٜتطح يٓا َٔ خٖ ٍ٬را اؿهِ إٔ فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞقد قبٌ دع ٣ٛإع ٕ٬اْعداّ ايكساز اإلداز ٟإلشايَ ١ا تستب
عً ٢ايكساز اإلداز ٟاملعد َٔ ّٚآثاز َادٖٚ ،١ٜرا ٪ٜد ٟبد ٕٚغو إىل محا ١ٜا٭ؾساد ٚتكَ ١ٜٛسانصِٖ يف َٛادٗ ١اإلداز،٠
نُا ٬ٜسغ إٔ فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞقد اضتعٌُ يف ٖر ٙايدع ٣ٛتطُ ( ١ٝدع ٣ٛتكسٜس اْ٫عداّ )  ٫طعٓاً باإليػا ٤يتُٝٝصٖا
َٔ دع ٣ٛاإليػا ٤يتذاٚش ايطًط ،١ؾط ً٬عُا تكدّ اضتعٌُ فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞعبازات خاص ١ؽتًـ عٔ تًو املطتعًُ١
يف دع ٣ٛاإليػا ٤يتذاٚش ايطًطَٗٓ ،١ا عباز " ٠إٔ ايكساز اإلداز ٟباطٌ  ٫أثس ي٘ " ٚإٔ " ايكساز اإلدازٜ ٟعد باطٜ ٫ٚ ٬عٌُ
ب٘ "(0 )2

ٚقد َْشا فًظ ايدٚي ١املصسَٓ ٟش ٢شَ ً٘ٝفًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞيف قب ٍٛايدع ٣ٛضد ايكساز اإلداز ٟاملعدّٚ
َكسزا اْعداّ ايكساز اإلدازٚ ٟعدّ تستب آثاز ٙعًٚ 0٘ٝبٗرا ايصدد قطت قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ٟاملصس ١ٜبكسازٖا ايصادز
يف  1954/1/5بإَّٔ " قساز ايؿصٌ ايصادز َٔ ضهستري عاّ َصًش ١ضه ١اؿدٜد بؿصٌ املدعٜٓ ٞط ٟٛعًْٛ ٢ع َٔ
اغتصاب ايطًط ،١ؾٗ ٛقساز َعد ٫ٚ ّٚأثس ي٘ "(0 )3

ُٜطتٓتر مما تكدّ ،إٔ فًظ ايدٚي ١ايؿسْطٚ ٞفًظ ايدٚي ١املصس ٟقد قب ٬ايدع ٣ٛاييت تطتٗدف إشاي ١اٯثاز املاد١ٜ
املرتتب ١عً ٢ايكساز اإلداز ٟاملعدٚ ،ّٚأقسا بإٔ ٖر ٙايدع ٣ٛيٝطت دع ٣ٛإيػا ٤عادٚ ١ٜإمنا دع ٣ٛخاص ١ؽتًـ عٔ دع٣ٛ
اإليػا ٤ايعاد ١ٜيف أسهاَٗا ٚممٝصاتٗاٚ ،أْ٘ جيب زؾعٗا عٔ طسٜل قاّ ،ؾط ٬عٔ ذيو ؾإ اؿهِ ؾٗٝا ٜ ٫ه ٕٛباإليػاٚ ٤إمنا
بتكسٜس إٔ ايكساز اإلداز ٟاملعدٜ ٫ ّٚستب أ ٟأثس0
أَا يف ايعسام ،ؾٓ٬سغ إٔ املػسع ايعساق ٞقد ْص يف (ؾكسٖ ٠ـ  /ايبٓد ثاْٝا  /املاد ٠ايطابع َٔ ) ١قاْ ٕٛايتعد ٌٜايجاْٞ
يكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١املسقِ  106يطٓ 1989 ١عً ٢أْ٘ :
ٜعترب َٔ أضباب ايطعٔ بٛد٘ عاّ َا ٜأت: ٞ
"1ـــ إٔ ٜتطُٔ ا٭َس أ ٚايكساز خسقا أ ٚكايؿ ١يًكاْ ٕٛأ ٚا٭ْعُ ١أ ٚايتعًُٝات 0
2ــــ إٔ ٜه ٕٛا٭َس أ ٚايكساز قد صدز خٔ٬ؾاً يكٛاعد ا٫ختصاص أَ ٚعٝبا يف غهً٘ 0
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3ـــ إٔ ٜتطُٔ ا٭َس أ ٚايكساز خطأ يف تطبٝل ايكٛاْني أ ٚا٭ْعُ ١أ ٚايتعًُٝات أ ٚيف تؿطريٖا أ ٚؾ ٘ٝإضا ٠٤أٚ

تعطـ يف اضتعُاٍ ايطًط0)1( " ١

ٜتطح يٓا َٔ ٖرا ايٓص ،إٔ املػسع ايعساق ٞقد سدد أضباب ايطعٔ باإليػا ٤يتذاٚش ايطًطٚ ١أباح يٮؾساد زؾع دع٣ٛ
اإليػا ٤يتذاٚش ايطًط ١خَ ٍ٬دَ ٠عَٜٛ 60 ٖٞ ١ٓٝا َٔ تأزٜذ اْتٗاَ ٤د ٠ايـ َٜٛ 30ا املُٓٛس ١يإلداز ٠يًبت يف ايتعًِ (
ؾكس ٠ش  /ايبٓد ثاْٝا  /املاد ٠ايطابعٚ ) ١امل٬سغ عً ٢أضباب ايطعٔ ٖر ٙإٔ ايكساز اإلداز ٟؾٗٝا ٜهَ ٕٛػٛبا بعٝب بطٝط
ٜبٝح يٮؾساد زؾع دع ٣ٛاإليػا ٤يتذاٚش ايطًطٖٚ ،١را ٜعين إٔ املػسع ايعساقٜ ٫ ٞكبٌ دع ٣ٛإيػا ٤ايكساز اإلداز ٟاملعدّٚ
٭ٕ ايعٝب ايرٜ ٟػٛب ايكساز اإلداز ٟيف ايؿكسات (  1ـ  ) 3يٝظ دطُٝا عٝح جيسد ايكساز اإلداز َٔ ٟطبٝعت٘ اإلداز١ٜ
ٜٓٚشدز ب٘ إ ىل دزد ١ايعدّ ٖٛٚ ،بريو قد ضاٜس املطتكس ؾكٗا ٚقطا ٤٭ٕ ايكساز ايباطٌ اير ٟتكبٌ ايدع ٣ٛبإيػا ٖٛ ٘٥قساز
َٓتر ؾُٝع آثاز ٙقبٌ إيػاٚ ٘٥اؿهِ بإيػاٜ ٘٥عدَ٘ ٜٚص ٌٜآثازَٓ ٙر صدٚز ٙغ٬ف ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚايرٜ ٫ ٟستب أثسا
 َٔٚثِ  ٫قٌ يكب ٍٛايدع ٣ٛبإيػا0٘٥

املطًب ايجايح
اؿل يف إثاز ٠ايطعٔ يف ايكساز اإلداز ٟاملعد ّٚيف ساي ( ١عٝب عدّ ا٫ختصاص اؾط) ِٝ
يًكاض ٞاؿل يف إثاز ٠ايطعٔ يف ايكساز اإلداز ٟاملعد َٔ ّٚتًكاْ ٤ؿط٘ ٚي ٛمل ٜجس ٙأسد اـص ّٛيف ايدع ٣ٛإذا نإ
ضبب اْعداّ ايكساز اإلدازَ ٟتعًكا بسنٔ ا٫ختصاصَ 0ع َ٬سع ١إٔ َععِ أضباب اْعداّ ايكساز اإلداز ٟتتعًل بٗرا ايسنٔ
َ ٖٞٚا ٜأت: ٞ
1ــ صدٚز ايكساز اإلداز ٟعٔ غدص أدٓيب متاَا عٔ ايطًِ اإلداز ( ٟاغتصاب ايٛظٝؿ ١اإلداز0 )١ٜ
2ــ صدٚز ايكساز اإلداز ٟعٔ َٛظـ  ٫ضًط ١ي٘ َطًكا بإصداز ايكسازات اإلداز0 ١ٜ
3ــ صدٚز ايكساز اإلداز ٟعٔ ضًط ١إدازَ ١ٜعتد ١ٜؾ ٘ٝعً ٢اختصاصات ضًط ١إداز ١ٜأخس ٫ ٣متت إيٗٝا بصً0 ١
4ــ صدٚز ايكساز اإلداز ٟعٔ ضًط ١إدازَ ١ٜعتد ١ٜعً ٢اختصاصات ايطًط ١ايتػسٜع ١ٝأ ٚايكطاٜٚ 0١ٝ٥طًل عً٢
أضباب اْعداّ ايكساز اإلداز ٟاملتعًك ١بسنٔ ا٫ختصاص( اغتصابَ ايطًطٚ 0) ١إٕ ايؿك٘ ٚايكطاَ ٤طتكسإ عً ٢اعتباز عٝب
عدّ ا٫ختصاص يف ايكساز اإلداز َٔ ٟايٓعاّ ايعاّ ،نُا إٔ اغتصاب ايطًط ١أ ٚعٝب عدّ ا٫ختصاص اؾطُٜ ِٝعَدُّ أٜطّا َٔ
ايٓعاّ ايعاّ ٚعًٖ ٢را ا٭ضاع ،إذا نإ ايكساز اإلدازَ ٟعدَٚا ٫غتصاب ايطًط ١ؾإٕ يًكاض ٞاؿل يف إثاز ٠ايطعٔ ؾَٔ ٘ٝ
تًكاْ ٤ؿط٘ ٚي ٛمل ٜجس ٙأسد اـص ّٛيف ايدع ٣ٛنُا أْ٘ ٜ ٫طتطٝع اؿهِ بأنجس مما ٜطًب٘ اـص ّٛ٭ٕ زنٔ ا٫ختصاص
ٚايعٛٝب اييت تػٛب٘ َٔ ايٓعاّ ايعاّ  ٫بٌ إْ٘ ايٛد٘ ايٛسٝد َٔ أٚد٘ اإليػا ٤املتعًك ١بايٓعاّ ايعاّ 0

_____________________________________________________________________________________________
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ٚضاز فًظ ايدٚي ١ايؿسْط ٞعً ٢ذيو يف سهِ ي٘ بايك " : ٍٛإٕ ايكسازات املٓعدَٚ ١املػٛب ١بعٝب دطٜ ،ِٝجريٙ
ايكاضَ ٞطأي ١اْ٫عداّ َٔ تًكاْ ٤ؿط٘ يتعًك٘ بايٓعاّ ايعاّ ٫ٚ ،تٓػٖ ٧ر ٙايكسازات سكٛقاً  ٫ٚتصبح ْٗاٚ ،١ٝ٥تطتطٝع

اإلداز ٠ضشبٗا يف أٚ ٟقت "(ٚ 0)1بٗرا ايصدد قطت قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ٟاملصس ١ٜبكسازٖا ايصادز يف 1957/1/27

بأْ٘ " ٚ 0000يريو ؾإٕ ٖرا ايعٝب ( عٝب ا٫ختصاص ) ٜ٫صاٍ ست ٢اي ٖٛ ّٛٝايٛد٘ ايٛسٝد َٔ أٚد٘ اإليػا ٤ايرٜ ٟتعًل
بايٓعاّ ايعاّ "(0 )2

ْٚطتٓتر َٔ ذيو إٔ ايكساز اإلداز ٟاملٓعدّ ُٜعَدُّ َٔ أخطس اؿا٫ت اييت ٜٛادُ٘ ايؿسد ،يهٜٗ ْ٘ٛدد سكٛق٘ ٚسسٜات٘
َٚسنص ٙايكاْٚ ،ْٞٛعً ٢ذيو ؾإْ٘ جيب عً ٢ايكاض ٞإضباؽ محا ١ٜأنجس عًٖ ٢را ايٓٛع َٔ ايكسازات اإلداز ١ٜاملػٛب ١بعٝب
ا٫ختصاص اؾطٚ ،ِٝإٕ ا٭سهاّ ايؿسْطٚ ١ٝاٯزا ٤ايؿكٗ ١ٝايطابك ١قد أصابت يف ذيو عٓدَا عَدَّت ايكسازَ املٓعدَّٔ ،
ايٓعاّ ايعاّ 0يرا ؾإْ٘ ٜصدم تطبٝل ايٓتا٥ر املرتتب ١عً ٢اعتباز عٝب عدّ ا٫ختصاص َٔ ايٓعاّ ايعاّ ٚايرٚ ٟزد ذنسٙ
أع.ٙ٬
ٚبٗرا ايصدد أٜطا قطت قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ٟيف ايعسام بكسازٖا املسقِ  /141ايكطا ٤اإلدازٚ 1990/ ٟايصادز
يف  1991/10/ 12بأْ٘ "  00يرا ؾإٕ املدع ٢عً ٘ٝبتدخً٘ يف عٌُ ٖر ٙاملهاتب ٜه ٕٛقد ػاٚش سدٚد ص٬سٝات٘ ايكاْ١ْٝٛ
ٚسٝح إ ٕ دٚا٥س ايدٚيًَ ١صَ ١بايتكٝد بص٬سٝاتٗا ايكاْٚ ١ْٝٛغ٬ؾ٘  ٫ته ٕٛيكسازتٗا ٚأٚاَسٖا أ ١ٜق ١ُٝقاْ ٫ٚ ١ْٝٛتهٕٛ
ًَصَ ١يٮخس ٜٔ٭ٕ قٛاعد ا٫ختصاص َٔ ايٓعاّ ايعاّ"(0 )3

ٚباملعْٓ ٢ؿط٘ قطت أٜطا اهل ١٦ٝايعاَ ١يف فًظ غٛز ٣ايدٚي ١بكسازٖا املسقِ  /4إداز/ ٟمتٝٝص ٚ 1991/ايصادز يف
 1992/1/15بإَّٔ " يد ٣ايتدقٝل ٚاملداٚي َٔ ١اهل ١٦ٝايعاَ ١جملًظ غٛز ٣ايدٚيٚ ،١دد إٔ ايطعٔ ايتُٝٝصَ ٟكدّ ضُٔ املد٠
ايكاْ ،١ْٝٛيرا قسز قبٛي٘ غهٚ ،٬يد ٣ايٓعس يف ايكساز املُٝص ٚدد أْ٘ صشٝح َٛٚاؾل يًكاْ ،ٕٛذيو ٭ٕ املدع ( ٞاملُٝص ) مل
ٜتعًِ َٔ ايكساز املطع ٕٛؾ ٘ٝاير ٟتطُٔ إيػا ٤إداش ٠ايبٓا ٤املُٓٛس ١ي٘ َٔ َدٜسٚ ١ٜسد ٠املٓصٛز املسقُ )417( ١يف /14
 ،1990/2اير ٟأٚددت٘ ايؿكس َٔ )7(ّ َٔ )ٚ ( ٠ايكاْ ٕٛزقِ ( )106يطٓ 1989 ١قاْ ٕٛايتعد ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛفًظ
غٛز ٣ايدٚي ،١نُا إٔ اإلْراز املطري َٔ املُٝص إىل املُٝص عً ٘ٝإضاؾ ١يٛظٝؿت٘ نإ بتأزٜذ  ٫ 1990/1/22ميهٔ اعتبازٙ
تعًُا إضاؾ ١إىل أْ٘ َكدّ بعد ؾٛات املد ٠ايكاْٜ ،١ْٝٛطاف إىل ذيو إٔ ايكساز املطع ٕٛؾ ٘ٝي٘ َسدع قاْ ْٞٛيًطعٔ  ٖٞٚاهل١٦ٝ
ا٫ضتٓ٦اؾ ١ٝيف أَاْ ١بػداد َ ٖٛٚا ضًه٘ املدع( ٞاملُٝص) سطب إقساز ٙأَاّ احملهُٚ ،١بريو ؽسز ايدع ٣ٛعٔ اختصاص
قهُ ١ايكطا ٤اإلدازٚ ٟتصبح ٚادب ١ايسد َٔ ٖر ٙاؾٗ ١٭ٕ ا٫ختصاص ٜعترب َٔ ايٓعاّ ايعاّٚ ،سٝح إٕ ايكساز املُٝص قد
ايتصّ ٚدٗ ١ايٓعس ايكاْٖ ١ْٝٛر ،ٙقسز تصدٜك٘ ٚزد ايطع ٕٛايتُٝٝصٚ ١ٜؼُ ٌٝاملُٝص زضِ ايتُٝٝص ٚصدز ايكساز يف

0)4( "1992/1/15
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( )1قُد عبد ايهس ِٜغسٜـ ،املصدز ايطابل ،ص0 279
((2

ْعِ امحد قُد ايدٚز ،ٟاملصدز ايطابل ،ص0 192

() 3

قساز قهُ ١ايكطا ٤اإلداز ٟاملسقِ  / 141قطا ٤ا٫داز 1990/ ٟيف  ( 1991 /10/12ايكساز غري َٓػٛز)0

()4قساز اهل ١٦ٝايعاَ ١جملًظ غٛز ٣ايدٚي ١املسقِ  /4إداز/ ٟمتٝٝص 1991/يف  (1991 /5 /19ايكساز غري َٓػٛز)0
١١٤
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اـامت١
َٔ خٖ ٍ٬ر ٙايدزاض ١اييت تٓاٚيٓا ؾٗٝا َٛضٛع ايٓعاّ ايكاْ٫ ْٞٛغتصاب ا٫ختصاص َٚعاٖس ايسقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً،٘ٝ
تٛصًٓا إىل مجً َٔ ١ا٫ضتٓتادات ،ميهٔ امجاهلا مبا ٜأت: ٞ
ٜ .1رتتب عً ٢ايتؿسق ١بني دزديت عدّ ا٫ختصاص ْتٝذ ١غا ١ٜيف ا٭ُٖ ،١ٝسٝح إٕ ايكسازات اييت غابٗا عٝب عدّ
ا٫ختصاص يف صٛزت٘ ايبطٝطَ ١اٖ ٞإ ٫قسازات باطً ،١٭ٕٓ خسٚدٗا عًَ ٢بدأ املػسٚعٜ ٫ ١ٝتصـ باؾطاََٚ ،١جٌ ٖرٙ
ايكسازات ْاؾر يف سل ا٭ؾساد يف ايؿرتَ ٠ا بني صدٚزٖا ٚست ٢إصداز اؿهِ بإيػاٗ٥ا عً ٢إعتباز إٔ ا٭صٌ يف ايكسازات
اإلداز ١ٜأْٗا صدزت صشٝشَ ١طابك ١يًُػسٚع ١ٝإىل إٔ ٜجبت املدع ٞخ٬ف ذيو بدعٜ ٣ٛك ّٛبإقاَتٗا يف املٛاعٝد ايكاْ١ْٝٛ
يًطعٔ يف َػسٚع ١ٝايكساز اإلداز ،ٟأَا ايتصسف اير ٟغاب٘ عدّ ا٫ختصاص اؾطٜ ِٝه ٕٛدصاَ ٙ٩تٓاضباً َع دزد ١كايؿت٘
ملبدأ املػسٚع ١ٝسٝح ٜعد ٖرا ايطًٛى مبجاب ١عٌُ َادَ ٍٟعدٜ ٫ ٍّٚهطب سكاً ٜ ٫ٚتكٝد ايطعٔ بإيػا ٘٥مبٝعاد0
 .2إٕ ايكطا ٤اإلداز ٟعً ٢عُٜ ٫ َ٘ٛكط ٞباملطٚ٪ي ١ٝعٔ ا٭ضساز ايٓاغ ١٦عٔ ايكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب ١بعٝب عدّ
ا٫ختصاص ،إ ٫إذا نإ ايعٝب دطُٝا نُا يف ساي ١إغتصاب ايطًط ١سٝح ته ٕٛاملدايؿ ١ب ٬زٜب عٝبا دطُٝا ٜطتٛدب
ايتعٜٛض ،أَا يف ساي ١عدّ ا٫ختصاص ايبطٝط ؾإٕ ايكطاٜ ٫ ٤كسز باملطٚ٪ي ١ٝعً ٢إط٬قٗاٚ ،إمنا ٜؿشص نٌ ساي ١عً٢
سدٚ ،٠نُا إٔ ٖرا ايكساز ْ٫عداَ٘ يٝظ عاد ١سطب ا٭صٌ إٔ ٜهَٛ ٕٛضٛعا يدع ٣ٛأَاّ ايكطا ٤إلع ٕ٬اْعداَ٘ ،٭ْ٘
فسد ٚاقعَ ١ادٚ ،١ٜيهٔ ا٭ ٚضاع ايعًُٚ ١ٝايٛاقع ١ٝقد ػعٌ َٔ ٖرا ايكساز َع اْعداَ٘ عكبَ ١اد ١ٜيف ضب ٌٝذ ٟٚايع٬ق١
٫قتطا ٤سكٛقِٗ أ ٚايٛص ٍٛإيٗٝا ،يريو داش إٔ ٜه ٕٛقٌ ايتعًِ أ ٚدع ٣ٛإلع ٕ٬اْعداَ٘  َٔٚد ٕٚا٫يتصاّ مبٛعد َعني
 َٔٚثِ داش يإلداز ٠ضشب قسازٖا املٓعدّ بأٚ ٟقت 0
 .3عٓدَا ٜه ٕٛعٝب عدّ ا٫ختصاص دطُٝاً ،يف ٖر ٙاؿايُٜ ٫ ١عَدُّ ايكساز فسد قساز غري َػسٚعٚ ،إمنا ُٜعَدُّ َٓعدَاً
أٜطاًٖٚ ،را ٜعين أْ٘ ميهٔ يصاسب ايع٬ق ٫ ،١بٌ عً ،٘ٝعدّ إطاعت٘ أ ٚا٫يتصاّ ب٘ٚ .يَ ُ٘ يف ضب ٌٝذيو (نُبدأ عاّ) إِٔ ٜكاّٚ
تٓؿٝرٚ . ٙيهٔ َع ذيو ٜٛ ٫دد يف ايعسام ْص ٜبٝح يٮؾساد َكا ١َٚتٓؿٝر ايكسازات اإلداز ٫ ،١ٜبٌ إٔ املادَٔ )240( ٠
قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ  111يطٓ ، 1969 ١قد سعست َكا ١َٚتٓؿٝر ايكسازات اإلداز ١ٜأ ٚإَتٓاع عٔ تٓؿٝرٖا.
 .4إٕ ايٛض ١ًٝايٛسٝد ٠اييت ميهٔ يٮؾساد َكا ١َٚتٓؿٝر ايكسازات اإلداز ١ٜاملعٝب( ١باطً )١ناْت أّ ( َعدٖٞ ) ١َٚ
ايًذ ٤ٛإىل ايكطا ٤ملٓع تٓؿٝر قساز غري َػسٚع عً .ِٗٝعً ٢إعتباز إٔ سل ايتكاض ٖٛ ٞسل دضتٛزَ ٟهؿ ٍٛيًذُٝع 0
ٜٛ ٫ .5دد يف ايعسام ْص َعني ٜبٝح زؾع دع ٣ٛإيػا ٤ايكساز اإلداز ٟاملعد .ّٚ٭ٕ دع ٣ٛاإليػا ٤هلا غسٚط َع١ٓٝ
سددتٗا املاد / 7 ( ٠ثاْٝا ٖ /ـ ) َٔ قاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚيٚ ، ١اييت  ٫تٓطبل عً ٢ايكساز اإلداز ٟاملعد.ّٚ
 .6عً ٢ايسغِ َٔ ق ٍٛايؿكٗا ٤إٔ ايكطا ٤اإلداز ٟايعساقٜ ٫ ٞكسز يف أسهاَ٘ إْعداّ ايكساز اإلداز ٟإ ٫يف سا٫ت
قً ٖٛٚ ،١ًٝبريو ٜتؿل َع َطًو ايكطا ٤اإلداز ٟايؿسْط ٞاير ٟسصس ؾهس ٠إْعداّ ايكساز اإلداز ٟيف سدٚد ضٝك. ١عً٢
خ٬ف ايكطا ٤اإلداز ٟاملصس ٟاير ٟتٛضع يف ؾهس ٠اغتصاب ايطًط ١تٛضعاً نبرياً يدزد ١داْب ؾٗٝا ايصٛاب ،ؾاعترب َٔ
قب ٌٝإغتصاب ايطًط ١سا٫ت مل ٜتعد ايعٝب ؾٗٝا فسد عٝب عدّ ا٫ختصاص ايبطٝط  ،إ ٫أْٓا لد يف ايٛاقع ايعًُ ٞعهظ
ذيو ،إذ إٔ ٖٓاى تطبٝكات قطا ١ٝ٥نجري ٠تػري إىل ؾهس ٠اْعداّ ايكساز اإلدازْ ٟتٝذ ١عٝب عدّ ا٫ختصاص اؾط ِٝيف
ايكطا ٤اإلداز ٟايعساق.ٞ
١١٥
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قا ١ُ٥املصادز
أ : ً٫ٚايهتب :
.1

ابساٖ ِٝط٘ ؾٝاضَ ،طٚ٪ي ١ٝاإلداز ٠عٔ أعُاٍ َٛظؿٗٝا يف ايعسام ،داز ايٓٗط ١ايعسب.1973 ،١ٝ

.2

د 0امحد ساؾغ لِ ،ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟايطبع ١ا٭ٚىل ،داز ايؿهس ايعسب. 1981 ،ٞ

.3

د 0ثسٚت بد ،ٟٚتدزز ايكسازات اإلدازَٚ ١ٜبدأ املػسٚع ،١ٝداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس-1968 ،٠

1969
.4

د 0محدٜ ٟاضني عهاغ ،١ايكساز اإلداز ٟأَاّ فًظ ايدٚيَٓ ،١ػأ ٠املعازف ،ا٫ضهٓدز0 1987 ،١ٜ

.5

ساَد َصطؿَ ،٢باد ٨ايكاْ ٕٛاإلداز ٟايعساق ،ٞغسن ١ايطبع ٚايٓػس ا ،١ًٖٝ٫بػداد0 1968 ،

.6

د 0سطين دزٜٚؼ عبد اؿُٝدْٗ ،ا ١ٜايكساز اإلداز ٟعٔ غري طسٜل ايكطا ،٤داز ايؿهس ايعسب ،ٞبد ٕٚضٓ١

طبع 0
.7

د 0زَص ٟط٘ ايػاعس ،تدزز ايبط ٕ٬يف ايكسازات اإلداز ،١ٜدزاضَ ١كازْ ،١داز ايٓٗط ١ايعسب1968 ،١ٝ

.8

د 0زغا عبد اؿَ ،ٞعاٜري تٛشٜع ا٫ختصاص بني ايكطا ٤ايعديٚ ٞايكطا ٤اإلدازٚ ٟاغهايٝاتٗا ايعًُ،١ٝ

امل٪ضط ١اؿدٜج ١يًهتاب ،يبٓإ0 2014 ،
.9

د 0ضاَ ٞمجاٍ ايد ،ٜٔايٛضٝط يف دع ٣ٛإيػا ٤ايكسازات اإلداز ،١ٜايطبع ١ا٭ٚىلَٓ ،ػأ ٠املعازف

ا٫ضهٓدزَ ،١ٜطبع ١ضعٝد ناٌَ0 2004 ،
.10

د 0ضًُٝإ قُد ايطُا ،ٟٚايكطا ٤اإلداز ،ٟايهتاب ا٭ ،ٍٚقطا ٤اإليػا ،٤داز ايؿهس ايعسب ،ٞايكاٖس،٠

0 1996
.11

د 0ضًُٝإ قُد ايطُا ،ٟٚايٓعس ١ٜايعاَ ١يًكسازات اإلداز ،١ٜايطبع ١اـاَط ،١داز ايؿهس ايعسب،ٞ

ايكاٖس0 1984 ،٠
.12

د 0عبد ايػين بط ْٞٛٝعبداهلل  ،ايكاْ ٕٛاإلدازَٓ ،ٟػأ ٠املعازف ،ا٫ضهٓدز0 2005 ،١ٜ

.13

د 0عدْإ عُسَ ،ٚباد ٨ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟايطبع ١ايجآَْ ،١ٝػأ ٠املعازف ،غسن ١اؾ ٍ٬يًطباع،١

ا٫ضهٓدز0 2004 ،١ٜ
.14

د 0عبد ايؿتاح سطَٔ ،باد ٣ايكاْ ٕٛاإلدازَ ،ٟهتب ١اؾ ٤٬املٓصٛز0 1978 ،٠

.15

دَ 0ادد زاغب اؿً ،ٛايكطا ٤اإلدازَٓ ،ٟػأ ٠املعازف ،ا٫ضهٓدز0 2004 ،١ٜ

.16

دَ 0اٖس صاحل ع ٟٚ٬اؾبٛزَ ،ٟباد ٨ايكاْ ٕٛاإلداز( ٟدزاضَ ١كازْ ،) ١داز ايهتب يًطباع١

ٚايٓػس،داَع ١املٛصٌ0 1996 ،
.17

دَ 0اٖس صاحل ع ٟٚ٬اؾبٛز ،ٟايكاْ ٕٛاإلداز0 1989 ،ٟ

.18

قُد عبد ايهس ِٜغسٜـ ،ايكساز اإلداز ٟاملٓعدّ ،داز ايؿهس اؾاَع ،ٞا٫ضهٓدز0 2014 ،١ٜ

١١٦
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.19

د 0قُٛد سًُ ،ٞايكطا ٤اإلداز (ٟقطا ٤اإليػا ،٤ايكطا ٤ايهاٌَ ،إدسا٤ات ايتكاض ،)ٞايطبع ١ايجاْ ،١ٝداز

ايؿهس ايعسب0 1977 ،ٞ
.20

دَ 0صطؿ ٢نريْ ،٠عس ١ٜا٫عتدا ٤املاد ٟيف ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟداز ايٓٗط ١ايعسب ،١ٝايكاٖس0 1964 ،٠

.21

قُٛد ٜعكٛب ايطعٝدَ ،ٟباد ٣ايكاْ ٕٛاإلداز ،ٟاؾص ٤ا٭َ ،ٍٚطبع ١ايصٖسا ،٤بػداد ،بد ٕٚضٓ ١طبع.

ثاْٝاً  :ايسضا ٚ ٌ٥ا٭طازٜح اؾاَع: ١ٝ
.1

اضعد ضعد بسٖإ ايد ٜٔبهس ،اْٗا ٤ايكسازات اإلداز١ٜبإزاد ٠املٓؿسد ٠يًطًط ١اإلداز ،١ٜزضايَ ١ادطتري،

نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػداد0 1977 ،
.2

امحد طايب سطني اؾعٝؿسَ ،ٟطٚ٪ي ١ٝاإلداز ٠عٔ ا٭عُاٍ املاد ١ٜايٓاػ ١عٔ اـطأ ،دزاضَ ١كازْ ،١زضاي١

َادطتري ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بابٌ0 1999 ،
.3

زْا ٜاضني سطني ايعابد ،ٟاْعداّ ايكساز اإلداز ،ٟزضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَعْٗ ١س.2004 ، ٜٔ

.4

ؾٝإ سطٔ عبداهلل ،زنٔ ا٫ختصاص يف ايكساز اإلداز ،ٟزضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايطٝاض ،١داَع١

ص٬ح ايد ،ٜٔازب0 2003 ،ٌٝ
.5

َعُس َٗد ٟصاحل ايهبٝطَ ،ٞبدأ عدّ زدع ١ٝايكسازات اإلداز (١ٜدزاضَ ١كازْ ،)١زضايَ ١ادطتري ،نً١ٝ

ايكاْ ،ٕٛداَع ١بػداد0 2000 ،
.6

قُٛد قُد خًـ ،اؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيٮؾساد يف َٛادٗ ١أعُاٍ اإلداز ٠يف ايعسام ،دزاضَ ١كازْ ،١زضاي١

دنتٛزا ،ٙنً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػداد0 1986 ،
.7

ْعِ أمحد قُد ايدٚز ،ٟايكساز اإلداز ٟاملعد ،ّٚزضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١املٛصٌ . 1998،

.8

ْٛاف ط ٍ٬ؾٗٝد ايعاشَ ،ٞزنٔ ا٫ختصاص يف ايكساز اإلدازٚ ٟثاز ٙايكاْ ،١ْٝٛداَع ١ايػسم اٚ٫ضط،

ا٭زدٕ0 2012 ،

ثايجاً  :ايبشٛخ ٚاجمل٬ت :
.1

د 0صرب ٟقُد ايطٓٛض ،ٞزنٔ ا٫ختصاص يف ايكساز اإلداز ٟايهٜٛيت ٚايسقاب ١ايكطا ١ٝ٥عًٗٝا ،دزاض١

َكازْ ،١عح َٓػٛز يف فً ١اؿكٛم ،ايهٜٛت ،ايعدد ايسابع ،ايطٓ ١اؿادٚ ١ٜايج٬ث.2007 ،ٕٛ
.2

د 0طازم بٔ ٖ ٍ٬ايب ٛضعٝد ،ٟاْعداّ ايكساز اإلدازٚ ٟؾكا إلسهاّ ايكطا ٤اإلداز ،ٟعح َٓػٛز يف

فً ١اؿكٛم ،ايهٜٛت ،ايعدد ايسابع ،ايطٓ ١ايجاْٚ ١ٝايج٬ث0 2008 ،ٕٛ

زابعاً  :قسازات ٚؾتا ٟٚقطا: ١ٝ٥
قسازات ٚؾتا ٣ٚفًظ غٛز ٣ايدٚي0 2013 ، ١

١١٧
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خاَطاً  :ايدضاتري  ٚايتػسٜعات :
.1

دضتٛز مجٗٛز ١ٜايعسام 0 2005

.2

قاْ ٕٛايعكٛبات ايعساق ٞزقِ ( )111يطٓ 1969 ١املعدٍ 0

.3

قاْ ٕٛزقِ  106يطٓ 1989 ١قاْ ٕٛايتعد ٌٜايجاْ ٞيكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١املسقِ 65يط1979 ١

.4

قاْ ٕٛزقِ  17يطٓ ، 2013 ١قاْ ٕٛايتعد ٌٜاـاَظ يكاْ ٕٛفًظ غٛز ٣ايدٚي ١املسقِ 65

يطٓ. 1979١
.5

قاْ ٕٛفًظ غٛز ٣اقً ِٝنٛزدضتإ ـــ ايعسام املسقِ  14يطٓ0 2008 ١

ضادضاً  :املٛاقع اإليهرت: ١ْٝٚ
َٓتدٜات طُٛسٓا ،ايػسٚط املتعًك ١مبٝعاد زؾع ايدع ،٣ٛقاضسات يف ايكطا ٤ا٫داز ،ٟدزاضَ ١تاس ١عً ٢ايسابط
اإليهرت ْٞٚاٯت( : ٞتازٜذ ايصٜازwww.tomohua.net/vb/showthread.php?13300 ) 2016 /6 / 18 : ٠

١١٨

