
 -دراسة مقارنة–المقنعة  االنضباطيةالعقوبات 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

093 

 انعقىباث االوضباطٍت ادلقىعت
-دساست مقاسوت– 
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   ونٍذ أمني طاهش                         د. حسه حممذ عهً انبىانانباحث 
 أستار انقاوىن االداسي ادلساعذ                                                            

 كهٍت احلقىق/ جامعت ادلىصم                                                             
 ادلستخهص

ع٢ً غرار ايعكٛبات  ا٫ْطاطتة١ٝ ايحيارعت١ اياخ ها الٖت ايصاًأ١ ايا، ٜطٝا١  ٚاياخ         
ٜذلهب عًٝٗت هٛقٝع عكٛبت  اْططتة١ٝ نُت ٖٛ َٓحيٛص عًٝٗت قتْْٛت  ا٫ إ ٖٓتى ْٛعت َٔ 

ىل ا٫جاارا٤ا  ا٫ْطااطتة١ٝ  ايعكٛباات  ايااخ هٛقعٗاات ا٫ ار٠ عًاا٢ ا ٛلااو  ٕٚ ايًحاا٤ٛ ا     
ا ٓحيٛص عًٝٗت قتْْٛت  يغرض ايا ًص َٔ ا ٛلو ب،ٜصر اياهتيٝو  ٚذاا٢ ٫ ٜاعارض   
قرارٖت يإليغت٤ َٔ ةرف ايكطت٤ ا٫ ارٟ  َٚت ٜذلهب ع٢ً ا٫يغت٤ َٔ ضرٚر٠ اعت ٠ ا ٛلاو  
اىل َٓحيط٘ ٚهصا١ٜٛ ٚضاعٝا٘ ا ٗٓٝا١  ٖٚالا ايٓاٛا َأ ايعكٛبات  ٖاٛ َات ٜعارف بتيعكٛبا١            

 ا كٓع١.

ٜٚعد ٖلا ايٓٛا َٔ ايعكٛبت  خرٚجت صاترخت ٚاعاادا٤ صارعتت عًا٢ َطادا ايعارع١ٝ       
ايلٟ هًاسّ فٝ٘ شًأت  ايا، ٜب بعكٛبت  ستد ٠ ٚقٝٛ  ٚاثتر َع١ٓٝ  نُت ميثٌ اضترافت عأ  
ايصًأ١ اياكدٜر١ٜ   ٕٚ إ هطغٞ َٔ ٚرا٥ٗت ا حياًر١ ايعتَا١  ٚيعاٌ ايصاطب م هصا١ُٝ هًاو       

ع١  ٖٛ إ ج١ٗ ا٫ ار٠ قد جتد ْفصٗت اَاتّ َٛلاو عتُاٌ افهاتر َعٝٓا١  اٚ      ايعكٛبت  بت كٓ
ميترط شًٛنت َٓتٖطت  ٛاقفٗت  ٫ٚ ميثٌ خأت ه، ٜطٝت ميهٔ َ٪اخله٘ عًٝا٘  يكاد هعاد      
صٛر ايعكٛبت  ا كٓع١ ٚاصطرت متثٌ اشًٛبت ظت٥عت م زتتٍ ايا، ٜب اىل اذتد ايلٟ صتر  

اذتًٍٛ ا عتدت١ هلت  ٚهظٗر صعٛب١ ايعكٛبت  ا كٓعا١ م   متثٌ لتٖر٠ جدٜر٠ بتيطرث إلظتت 
ايطرث عٔ ١ْٝ ج١ٗ ا٫ ار٠  ٫ٕ ا٫ ار٠ هدعٞ بتْٗت حتكال ا حياًر١ ايعتَا١ ال ايظاتٖر ميثاٌ      
ليو  يهٔ ْٝاٗت هثطت ايعهض يلا فتٕ ايكطت٤ ٜعاُد ع٢ً بعض ايكرا٥ٔ ٚايظرٚف ا ٥٬ُا١   

اٚ ايٓكٌ ايلٟ ٜهًو ا ٛلو َحيترٜو بتٖظ١ ال  َثٌ َعتصر٠ قرار ايٓكٌ يعكٛب١ اْططتة١ٝ
 ٜ،خل بعني ٫عاطتر جصت١َ ايادبرل.
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 ايهًُت  ا فاتذ١ٝ: ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ  ايصًأ١ ايا، ٜط١ٝ  ايعكٛب١ ا كٓع١

Abstract 

Like express disciplining punishments exercised by 

disciplining authority resulting in disciplining punishments 

as legally prescribed, there is a kind of punishment imposed 

by administration on an official without having recourse to 

disciplining procedures legally prescribed for the purpose of 

getting rid of an official with the slightest expense and in 

order not for its decision to be nullified by administrative 

judicial authorities, which results in the necessity of 

reinstating the official and settling his vocational position, 

This kind of punishment is called a veiled punishment 

Such a punishment is deemed to be a flagrant violation 

of and express encroachment upon the principle of legality 

observed by disciplining authorities in imposing restricted 

punishments and certain effects and restriction, as well as 

deviation from discretionary power behind which no public 

interest is sought perhaps the reason behind calling such 

punishments veiled is that administration body may find 

itself in from of an official who has certain ideas or exercises 

a conduct opposing its attitudes, and does not represent a 

disciplining line for which he can not be blamed, The forms 

of veiled punishment are numerous and represent a common 

method in the field of disciplining to the extent that it 

represents a phenomenon worthy of investigation for finding 

remedies for it, The difficulty of veiled punishment lies in 

the search for the intention of administration body, for 

administration claims that it attains public interest  .  

The outer appearance represents that but its intention 

proves the contrary, There fore , judicial authorities depend 

on some circumstantial evidence, such as being a 

contemporary of the transference which overburdens the 

official it takes in to consideration the seriousness of 

management  .  
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The official has warranties against the veiled 

disciplinary punishments, sine he has the right to lodge a 

complaint before the administrative body issuing the 

decision, and has also the right to object before the 

competent court and claim compensation for the damage 

inflicted on him . 

Keywords: disciplinary sanctions, disciplinary authority, 

disguised punishment 

 تـادلقذم
ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ٖٞ ا صا٪ٚي١ٝ ايكتْْٛٝا١ ايٓتظا١٦ عأ اخا٬ٍ ا ٛلاو ايعاتّ        
بٛاجطت  ٚلٝفا٘  ٚقد يكٝات ايعكٛبات  ا٫ْطاطتة١ٝ يًُٛلاو ايعاتّ عٓتٜا١ فت٥كا١ م اغًاب         

ايعكٛبت  ا٫ْطاطتة١ٝ  ختااص   اياعرٜعت  ايٛلٝف١ٝ بصطب اُٖٝاٗت م ايٛلٝف١ٝ ايعت١َ  ٚإ 
بحيفت  ٚاجرا٤ا  ستد ٠  ٫ ظتٛز جتتٚزٖت ٖٚٞ هعد ايطُت١ْ اذتكٝك١ٝ ذتكٛم ا ٛلو َٔ 
هعصو ا٫ ار٠ م اشاا داّ ايعكٛبات  ضادٙ  ٚعتهاِ ايعكٛبات  ا٫ْطاطتة١ٝ َطادا ايعارع١ٝ         

   اٟٚايلٟ ٜكطٞ بعدّ جٛاز فرض ا١ٜ عكٛب١ مل ٜٓص عًٝٗت ايكاتْٕٛ )٫ عكٛبا١ ا٫ بآص(   
 ا ٛلاو  عًا٢  هفارض  اياخ  ا٫ْطاطتة١ٝ  ايعكٛبات   عتاد   ا عارا  إ ٖٛ ا كرر ا طدأ إ

 ا ٥٬ُا١  ايعكٛبا١  اخاٝاتر  م هكدٜر١ٜ شًأ١ ايعكٛب١ بفرض ا  احي١ يًصًأ١ ٜٚذلى ا  أ٧
ا كرر٠  فط٬ عٔ ضُتْت  اخار٣ شاٛا٤ انتْات شاتبك١ ناتياركٝل ٚذال        ايعكٛبت  بني َٔ

تياصطٝب ٚايآتشب بني ايعكٛب١ ٚايفعاٌ ارتاتة٧  اّ اي٬ذكا١ ناتياظًِ     ايدفتا  اّ َعتصر٠ ن
ا٫ ارٟ ٚايأعٔ ايكطت٥ٞ  ٖٚٞ َٔ اِٖ ايطُتْت  ايٛلٝف١ٝ  نُت إ ايكاتْٕٛ م لا  ايٛقات   
َٓح ا٫ ار٠ ص٬ذٝت  هكدٜر١ٜ م زتت٫  عد٠  ٖادفٗت هصاٌٗٝ ايعُاٌ ٚضاُتٕ ذصأ شارل       

  ٔ ٖالٙ ااات٫  اياخ هاُااع بٗات ا٫ ار٠ بتيصاًأ١        ا رفل ايعتّ  ٚإ ا٫ْططتط مل ٜهأ َا
اياكدٜر١ٜ  ليو إ ا٫ْططتط عتهُا٘ َطادا ايعارع١ٝ  يالا فاتٕ ا٫ ار٠ هًحات اىل اياٗار  َأ         
ا٫جرا٤ا  ا٫ْطاطتة١ٝ اياخ حتااتد اىل زَأ ٚختطاع اىل رقتبا١ ايكطات٤  عٓادَت هرغاب م          

كطت٤  َأ اجاٌ لياو اباادعت     ايا ًص َٔ ا ٛلو غرل ا رغٛ  فٝ٘ بصرع١  ٕٚ رقتب١ اي
اشتيٝب غرل اْططتة١ٝ م ه، ٜب ا ٛلو بتيًح٤ٛ اىل َت متًو َٔ شاًأ١ هكدٜرٜا١ م زتاتٍ    
ايعُااٌ ا٫ ارٟ  ذٝااث ٫ رقتباا١ يًكطاات٤ ٫ٚ اجاارا٤ا  حتاااتد اىل زَاأ ٫ صتااتز ايعًُٝاا١        

 فا٢  ا٫ْططتة١ٝ  ٖلا ا٫شًٛ  اةًل عًٝ٘ َحيأًح ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١  ذٝاث ٜا 
ايعكت  ضُٔ اجرا٤ ا ارٟ ممت متًو ا٫ ار٠ فٝ٘ شًأت  هكدٜرٜا١ ٫ٚ رقتبا١ يًكطات٤ عًٝٗات      
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ٖلٙ ايعكٛبت  هعد خرٚجت عًا٢ َطادا ايعارع١ٝ ا٫ْطاطتة١ٝ  ٚاشات٠٤ م اشااعُتٍ ايصاًأ١        
ا ُٓٛذ١ يإل ار٠  ٖٚٞ اجرا٤ا  هصاٛجب ا٫يغت٤  رترٚجٗت عٔ اهلدف ا  حيص هلات نُات   

 الا نتٕ ي٘ ستٌ.هصاٛجب اياعٜٛض 
 ا٫ٚ: ا١ُٖٝ ايدراش١

 ٛضٛا ٖلٙ ايدراش١ ا١ُٖٝ ْظر١ٜ ٚع١ًُٝ حتاتد اىل بٝاتٕ ٚهٛضاٝح  ذٝاث ههُأ     
ا١ُٖٝ٫ ايٓظر١ٜ م حتدٜد ا كحيٛ  مبحيأًح ايعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١  ٚايا،نٝد عًا٢ إ  

ٚايأًٜٛا١ م فارض    ا٫ ار٠ هًحت اىل ٖهلا اشًٛ  عٓدَت هرغب م اجآت  ا٫جرا٤ا  ا عكاد٠ 
ايعكٛب١ ٚهرغب م ا٫ْاكتّ َٔ ا ٛلو ٚليو  ت متًهٗت  َٔ شًأ١ هكدٜرٜا١  ٚيهاٞ ٜاركال    
 ليو ٫ بد إ ْصع٢ اىل الٗتر اياهٝٝو ايكتْْٛٞ يًعكٛب١ ا كٓع١ َٚعٝاتر ٚجٛ ٖات ٚاشاتيٝطٗت   

ٕ ٚ ايكطت١ٝ٥ اياأطٝكت  بٝتٕ َٔ اٜطت ايدراش١ ا١ُٖٝ َٚٔ ايٓتذ١ٝ ايع١ًُٝ هٓأًل  صاٛر  بٝات
  ٚي١ م ا٫ ار٠ بٗت هكّٛ ا٫جرا٤ا  بعض ٖٓتى إ ذٝث ا كتر١ْ  ايدٍٚ م ا كٓع١ ايعكٛبت 

ٔ  هعاادل  اخار٣   ٚي١ ٚم َكٓع١ عكٛب١ هعد  عًٝٗات  ٜآص  ايحيارعت١  ا٫ْطاطتة١ٝ  ايعكٛبات   َا
 قطات١ٝ٥  اّ هعارٜع١ٝ  أنتْات  شٛا٤ ايطُتْت  بٝتٕ م اٜطت ايدراش١ ا١ُٖٝ ٚههُٔ ا عرا 

 ا كٓع١.  ا٫ْططتة١ٝ ايعكٛبت  ازا٤
 ثتْٝت: اشطت  اخاٝتر ا ٛضٛا 

ههُٔ اشطت  اخاٝتر ا ٛضٛا ٭ُٖٝاا٘ ايهاطرل٠ م اذتٝات٠ ايعًُٝا١  ذٝاث ٜاعارض       
ا ٛلو اىل ايهاثرل َأ ا٫جارا٤ا  ٚاياخ هعاد عكٛبات  اْطاطتة١ٝ َكٓعا١  ٚهاُراٛر ٖالٙ           

 ا١ُٖٝ٫ ضُٔ اجتتٖني
 بصطب ق١ً ايدراشت  ايدقٝك١ ضُٔ ٖلا ا٫ةتر احملد ايعه١ًٝ َٓٗت  : ا٫جتتٙ ا٫ٍٚ

بصااطب ذصتشاا١ٝ ا ٛضااٛا  ٭ْاا٘ ٜاارهطا بتيصااًأ١ اياكدٜرٜاا١ ا ُٓٛذاا١  ا٫جتااتٙ ايثااتْٞ:
يإل ار٠  ذٝث إ ا٫ ار٠ م ايهثرل َٔ ا٫ذٝتٕ ةطكت  ت متًه٘ َٔ شًأ١ هكدٜرٜا١ هًحات   

د٠ عٔ ا حيًر١ ايعت١َ  ٚبتيااتيٞ  اىل ا٫ضتراف بتيصًأ١ ايخ متًهٗت يغتٜت  م لاهٗت بعٝ
فتٕ ايرقتب١ ايكطت١ٝ٥ متٓح اذتل يًُٛلاو م ايأعأ بتيعكٛبا١ ا كٓعا١  ممات حتاد َأ        

 متت ٟ ا٫ ار٠ م اشا داّ شًأاٗت اياكدٜر١ٜ.
 ثتيثت: ٖدف ايدراش١

ٜهُٔ اهلدف اير٥ٝض َٔ اجرا٤ ٖلٙ ايدراشا١ اىل الٗاتر ايٛجا٘ اذتكٝكاٞ ي٬ْطاطتط      
 رفل ايعتّ ٚيٝض زتر  ايآهٌٝ بت ٛلو ا  أ٧ اٚ غرلٙ َٔ ا ٛلفني ٖٚٛ هتَني شرل ا
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ايعتًَني م ادتٗتز ا٫ ارٟ  ٚايٛقاٛف عًا٢ خأار َات هٓاٗحا٘ ا٫ ار٠ َأ اجارا٤ا  َصااذل٠         
يًعكت   ٚاظتت  اذتًٍٛ  عه٬  قد هٛاج٘ ا ٛلو ال قد ٜعحس ا عرا عٔ ذًٗت  ٚمحتٜا١  

 ذ١ ي٘ يًا ًص َٔ ايعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١ا ٛلو َٔ خ٬ٍ ا٫جرا٤ا  ا ُٓٛ
 رابعت: اظهتي١ٝ ايدراش١

إ ا٫ ار٠ ةطكت  ات متًها٘ َأ شاًأ١ هكدٜرٜا١  ها ال قارارا  هصاطب ضاررا  ال           
ا ٛلو  ٚهدعٞ بتٕ ايغت١ٜ َٓٗت ايحيتحل ايعتّ  يهٔ اذتكٝك١ ٖٞ هٗر  ا٫ ار٠ َٔ ايطُتْت  

ف١ٝ اياٛصٌ اىل بٝتٕ ذصٔ ْٝا١ ا٫ ار٠ اٚ شا٥ٛٗت   ايخ نفًٗت ا عرا يًُٛلو  ٚههُٔ م نٝ
 ٖٚٞ هفرض اجرا٤اهٗت  ٫ٕ نٌ اجرا٤ ميهٔ إ ها لٙ ا٫ ار٠ قد ٜصذل ٚرا٥٘ عكٛب١ َكٓع١.

 ختَصت: فرض١ٝ ايدراش١
 :ذٍٛ ا٫جتب١ عٔ هصت٫٩  عدٜد٠ ٚليو ع٢ً ايٓرٛ ا٫هٞ  ثٓت فرض١ٝ هاُرٛر

ًا يًُٛلو عتٌُ عكٛب١ َكٓعا١ َٚات ع٬قا١    ٌٖ إ اٟ اجرا٤ ها لٙ ا٫ ار٠ ٜٚصطب ضرر -1
  .ليو بعٝب ا٫ضتراف بتيصًأ١

 .َت ايعرٚط ايخ ظتب إ عتاٜٛٗت ا٫جرا٤ نٞ ٜٛصو بتْ٘ شتهر يعكٛب١ َكٓع١ -2

الا ناتٕ َأ ا ُهأ إ حتحياار ايعكٛبات  ايحيارعت١ فٗااٌ ميهأ إ ضتحيار ايعكٛباات          -3
  .ا كٓع١

 شت شت: َٓٗح١ٝ ايدراش١
٢ً ا ٓٗخ ايارًًٝٞ يًٓحيٛص ايكتْْٛٝا١ ٚايكارارا  ايكطات١ٝ٥     اعاُدْت م  راشآت ع

 ٚا ٓٗخ ا كترٕ بدراش١ ايعكٛبت  ا كٓع١ م ا٫ْظ١ُ ا كتر١ْ ستٌ ايدراش١.
 شتبعت: ٖٝه١ًٝ ايطرث

 هٞ:هاطُٔ ٖٝه١ًٝ ايطرث َت ٜ،
 ا طرث ا٫ٍٚ: هعرٜو ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١

 كٓع١ م فرْصتا أًب ا٫ٍٚ: هعرٜو ايعكٛب١ ا 
 ا أًب ايثتْٞ: هعرٜو ايعكٛب١ ا كٓع١ م َحير
 ا أًب ايثتيث: هعرٜو ايعكٛب١ ا كٓع١ م ايعرام

 ا طرث ايثتْٞ: اياهٝٝو ايكتْْٛٞ يًعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١ َٚعتٜرلٖت
 ا أًب ا٫ٍٚ: اياهٝٝو ايكتْْٛٞ يًعكٛب١ ا كٓع١

 تة١ٝ ا كٓع١ا أًب ايثتْٞ: َعٝتر ايعكٛب١ ا٫ْطط
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 ادلبحث االول
 تعشٌف انعقىباث االوضباطٍت ادلقىعت

فط٬ عٔ ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ا ٓحيٛص عًٝٗت م ايكتْٕٛ  فتٕ ٖٓاتى ْاٛا اخار     
َٔ ايعكٛبت  ايخ هعد اباهترا ٚه٬عطت َأ ةارف ا٫ ار٠ باٌ ٖاٞ َأ ابارز صاٛر ا٫ضتاراف         

٠ يًكتْٕٛ  ٖٚاٞ اجارا٤ا  ها الٖت ايصاًأ١     بتإلجرا٤ا  ا٫ْططتة١ٝ  ْظرا ياحتٚز ج١ٗ ا٫ ار
ا٫ ار١ٜ ضد ا ٛلاو   ٕٚ إ هٛجا٘ يا٘ اهٗتَات َعٝٓات  ٚبتيااتيٞ ٜهإٛ اهلادف َأ ٖالٙ           

  (1)ايعكٛب١ ايٌٓٝ َٔ ا ٛلو  ٚاذتتم ا٫ل٣ ب٘ أٚ ستتٚيا١ اياا ًص َٓا٘ ب،ٜصار اياهاتيٝو     
نااتٕ َاأ انثاار  ٖٚاالا َاات ٜعاارف بتيعكٛباات  ا٫ْطااطتة١ٝ ا كٓعاا١  ٖٚاالا ا٫صااأ٬  ٚإ     

ا٫صأ٬ذت  ايكت١ْْٝٛ ظٝٛعت  ا٫ اْ٘ انثرٖت غُٛضت  ٚرمبت نتٕ اذد أشطت  ٖلا ايغُٛض  
ظٝٛا هر ٜدٙ  بني ايعت١َ ٚارتتص١ ع٢ً ذد شٛا٤  نُات ختااًا فٝا٘ ا٫جارا٤ا   ٚهاطاتٜٔ      
ايغتٜت   ٜٚثرل انثر َأ ٚجا٘ َأ ٚجاٛٙ ا عارٚع١ٝ  نعٝاب ا٫ضتاراف بتيصاًأ١ ٚشتتيفا١          

 . (2)ٚاْعداّ ا٭شطت  ٚعٝب ايعهٌ ٚا٫جرا٤ا  ايكتْٕٛ 
ٚبتياتيٞ اصطرت ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ا كٓعا١ متثاٌ اشاًٛبت ظات٥ع ا٫شااعُتٍ م       

ااتٍ ايا، ٜيب يًدٍٚ ا  اًف١ إىل اذتد ايلٟ حتٍٛ فٝ٘ ٖلا ا٫شًٛ  ا صااذل َأ ايعكات     
 ١ ايٓتجع١ يًكطت٤ عًٝٗت.إىل لتٖر٠ جدٜر٠ بتيطرث ٚاياُرٝص ٚاظتت  ايٛشت٥ٌ ايع٬جٝ

قد ٫ ٜرههب ا ٛلو اٟ َٔ ا  تيفت  ا٫ ار١ٜ أٚ ا تي١ٝ ايخ متض نٝاتٕ ايٛلٝفا١   
ايعت١َ أٚ ٚاجطتهٗت َٚكاطٝتهٗت اياخ هاربا بٗات أٚ عًا٢ ايٓكاٝض قاد ٜرههاب اٟ َأ هًاو          

حياٛر ا٫  ا  تيفت  اخ٫٬ َٓ٘ باًو ايٛلٝف١ َٚص٪ٚيٝتهٗت ا اعد ٠  ٚم ٖلٙ اذتتي١ َٔ ا ا
هكّٛ ادت١ٗ ا٫ ار١ٜ أٚ ايصًأ١ ايا، ٜط١ٝ ا  احي١ باٛقٝع عكٛب١ اْطاطتة١ٝ صارعت١ بعا،ْ٘    
بٌ ها ل ذٝتي٘ اجرا٤ ا ارٟ ٫ عتٌُ َع٢ٓ ادتسا٤ ايحيرٜح ٚامنات ٜعاد َأ قطٝاٌ ادتاسا٤ا       

                          

بوووادم مفوووططبي تطبيقووات العقوبوووة المقنعوووة فووي الملوووال التووولديبيي  ليووة الحقوووو  والعلووووم  1))
السياسوووووووووووووووويةي لامعووووووووووووووووة تلمسوووووووووووووووواني بحووووووووووووووووث منشووووووووووووووووور  لووووووووووووووووب شووووووووووووووووب ة االنترنووووووووووووووووت 

https://platform.almanhal.com  88/11/8117تاريخ الزيارة. 
د.  بووود الطتووواح  بووود الحلووويم  بووود البوووري النجريوووات القضووواهية واولووو  الطعوووني دار الن ضوووة  (8)

 .169ص  يب ت العربيةي القاهرةي

https://platform.almanhal.com/
https://platform.almanhal.com/
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ا صاذل٠ أٚ ا كٓع١ ٚايخ اناصطت ٖلا ايًفظ َٔ َديٛهلت اشآت ا إىل اْٗت م لتٖرٖت يٝصت 
 .(1)َٔ ضُٔ ادتسا٤ا  ا٫ْططتة١ٝ ايخ عدٖت ا عرا ع٢ً شطٌٝ اذتحير

ٚياٛضٝح ا٫فهتر ايخ بٝٓتٖت شٛف ْآتٍٚ م ٖلا ا طرث هعرٜو ايعكٛبا١ ا كٓعا١    
 م نٌ َٔ فرْصت َٚحير ٚايعرام ٚليو م ث٬ث١ َأتيب ٚع٢ً ايٓرٛ ا٫هٞ:

 ادلطهب االول
 وساتعشٌف انعقىبت االوضباطٍت ادلقىعت يف فش

هًحاا، ا٫ ار٠ اذٝتْاات إىل فاارض ْااٛا َاأ ايعكٛباات   اال ا ٛلااو  ٕٚ إ هاطااع      
ا٫جرا٤ا  ا أًٛب١  فط٬ عٔ َراعتهٗت ايطُتْت  ا ُٓٛذ١ يًُٛلو ٚليو بغ١ٝ اياٗر  َٔ 
ا٫جرا٤ا  ا عكد٠  ٚبكحيد ا٫ْاكتّ َٔ ا ٛلو  ٖٚلا ا٫جرا٤ ٜعادل خرقات  طادا ايعارع١ٝ    

٫جارا٤ م قت٥ُا١ ايعكٛبات  ا٫ْطاطتة١ٝ ا ٓحياٛص عًٝٗات م اغًاب        ٚليو يعدّ لنار لياو ا  
 . (2)اياعرٜعت  َٚٔ ضُٓٗت اياعرٜع ايفرْصٞ

ٚشٛف ْآتٍٚ هعرٜو ايعكٛب١ ا كٓع١ م فرْصت م فرعني  ا٫ٍٚ ْاردث عٔ هعرٜاو  
 ايكطت٤ ا٫ ارٟ  ٚايثتْٞ هعرٜو ايفك٘ هلت ٚليو ع٢ً ايٓرٛ اياتيٞ:

 انفشع االول
 قضاء االداسي نهعقىبت ادلقىعتتعشٌف ان

مل ٜاح٘ زتًض ايدٚي١ ايفرْصٞ إىل ٚضع هعرٜو يًعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ ا كٓعا١ بتعاطاتر    
إ ٚضع اياعرٜفت  َٔ ١َُٗ ايفك٘ ٚيٝض َٔ  ٚر ايكطت٤  ٚيهٔ زتًاض ايدٚيا١ ذارص َأ     
   ٔ  خ٬ٍ اذهتَ٘ ع٢ً هٛفرل اندل قدر ممهٔ َٔ ايطُتْت  يًُٛلو ذٝث لٖاب م ايعدٜاد َا
ا٫ذهتّ إىل ٚجٛ  اشاعتر٠ ايًحتٕ ا٫ ار١ٜ ا عذلن١ خبحيٛص ايٓكٌ عٓادَت ٜهإٛ ايٓكاٌ    
باغرل ا٫قت١َ اٟ ايٓكٌ ا هتْٞ أٚ عٓادَت ٜهإٛ ايٓكاٌ بااغرل ايحياف١ ايٛلٝفٝا١ ٖٚاٛ ايٓكاٌ         
ايٓٛعٞ ٚختص١ الا نتٕ ايٓكٌ ٜٓأٟٛ عًا٢ خفاض خأارل م ْصاط١ ا ٓفعا١ أٚ م َصاا٣ٛ       

                          

ي دار الط وووور اللووووامعيي االسوووو ندريةي 1د. بوووومل امووووين زيوووون الووووديني التلديووووب االدارمي ط  1))
 .446ي ص 8111

 4( مون قوانون 01ي و ذلك نص المادة )1946ا توبر لسنة  19( من قانون 61( المادة )8)
ي حيووووث حووووددت لميوووو  القوووووانين 1984ينوووواير لسوووونة  86ي والقووووانون 1999فبرايوووور سوووونة 

 المذ ورة العقوبات التلديبية  لب سبيل الحفر.
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ت ايٝ٘ ٚنليو م ذتي١ هغٝرل ةطٝع١ ايٛلٝف١ ٚق١ً ا ساٜت ا ت ٜا١ م ناٌ   ا ص٪ٚي١ٝ ا عٗٛ  بٗ
ٖلٙ اذتت٫  ظتب اشاعتر٠ ايًحتٕ ا٫ ار١ٜ ا عذلن١ ٚاشاعتر٠ ٖلٙ ايًحتٕ م ٖلٙ اذتت٫  
هعد ضُت١ْ ٖت١َ  يافت ٟ ْات٥خ ايٓكٌ ايطتر٠  نُت اشا ًص ايكطت٤ ا٫ ارٟ ٚجٛ  ادتاسا٤  

 .(1)خ٬ٍ نٝف١ٝ اختتل ا٫جرا٤ ٚايطرٚر٠ ايداع١ٝ إىل اختتلٙا كٓع أٚ عدّ ٚجٛ ٙ َٔ 
ٖلا ٚقد ةطل ايكطت٤ ا٫ ارٟ ايفرْصٞ َفّٗٛ ايعرع١ٝ م ايهثرل َٔ اذهتَا٘  فكاد    

قط٢ زتًض ايدٚي١ ايفرْصٞ بتْ٘ ٫ ظتٛز هٛقٝع عكٛبا١ غارل َٓحياٛص عًٝٗات م ايكاتْٕٛ       
عكٛبت  يهٔ بعرط إ ههٕٛ َأ ايعكٛبات    فتيصًأ١ ايا، ٜط١ٝ هلت اذتر١ٜ م اخاٝتر اٟ َٔ اي
 .(2)ايٛار ٠ ع٢ً شطٌٝ اذتحير اٟ ٜٓص عًٝٗت ايكتْٕٛ

ٚعتصااب يًكطاات٤ ا٫ ارٟ ايفرْصااٞ اْاا٘ اْعاا، نتفاا١ اياأطٝكاات  ارتتصاا١ بااتدتسا٤    
ايااا، ٜيب ا كٓااع َاأ خاا٬ٍ اذهتَاا٘ فطاا٬ عاأ جٗااٛ ٙ م َراقطاا١ اياااساّ ا٫ ار٠ بااتذذلاّ 

ٕٛ يًُٛلو ٚاقفت م ٚج٘ نٌ ستتٚيا١ َأ جتْاب ا٫ ار٠ ياحتٖاٌ     ايطُتْت  ايخ نفًٗت ايكتْ
 .(3)ٖلٙ ايطُتْت  

 انفشع انثاوً

 تعشٌف انفقه انفشوسً نهعقىبت ادلقىعت
شااذل اجاارا٤ ياا٘ صااف١ ايعكٛباات    ايفرْصااٞ ايعكٛباا١ ا كٓعاا١ بتْٗاات   عاارف ايفكاا٘  

و   ٕٚ اهطاتا  ا ٓحيٛص عًٝٗت م قت٥ُا١ ايعكٛبات  ايا، ٜطٝا١  ها الٙ ا٫ ار٠ ضاد ا ٛلا      
 .(4) شطتغ ٚصو ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ عًٝ٘ا٫جرا٤ا  ايحيرٝر١ ٚا كرر٠ قتْْٛت  بغرض عدّ ا

ٖٚٓتى راٟ اخر َٔ ايفك٘ عرفٗت َٔ زا١ٜٚ اٖدار ايطاُتْت  ايا، ٜطٝا١  ٚعادّ اهطاتا      
ا٫جرا٤ا  ا٫ ار١ٜ ايكت١ُ٥ ع٢ً بٛاعاث ه، ٜطٝا١  ٕٚ   تٍ ٚا٫جرا٤ا  ذٝث عرفٗت بتْٗت  ا٫ظه

                          

ي دار الن ضوووووة العربيوووووةي 1د. محمووووود النحووووواس محمووووود حسوووووني اللوووووزا ات التلديبيوووووة المقنعوووووةي ط 1))
 .117ي ص 8111القاهرةي 

ي دار الثقافوووةي  مووواني 1نوفوووان العقيووول العلارموووةي سووولطة تلديوووب الموجووو  العوووامي ط  د. 8))
 .119ي ص 8117

 .117د. محمد النحاس محمد حسني المفدر الساب ي ص  (0)
د. محمووووود مالووووود يووووواقوتي شووووورح القوووووانون التووووولديبي للوجيطوووووة العاموووووةي منشووووواة المعوووووار ي  4))

 .981ي ص 8116االس ندريةي 
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اهطتا ا٫ظهتٍ ٚا٫جرا٤ا  ايا، ٜط١ٝ َه١ْٛ عكٛب١ ه، ٜط١ٝ َكٓع١  ٚهًغٞ َٔ جتْاب ايكطات٤   
 .(1) ني ٚههٕٛ اضتراف بت٭جرا٤٭ْٗت اٖدر  ايطُتْت  ا ُٓٛذ١ يًُٛلف

َٚفت  ٖلٜٔ اياعرٜفني إ ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ ا كٓع١ ٖٞ إ ا٫ ار٠ مل هاطع ا٫جرا٤ا   
 هٞ هاحٓب ا٫ ار٠ َٔ ا٫جرا٤ا  ا عكد٠ م ايا، ٜب.ٚا٫ظهتٍ ا أًٛب١ ٚليو ي

بُٝٓت ٜلٖب اجتتٙ اخر إىل ايٓظار إىل قحياد ا٫ ار٠ ذٝاث قاتٍ باتٕ ايٓكاٌ الا اختال         
 حيًر١ ا رفل َثٌ اعت ٠ أٚ حتصني هٓظُٝ٘ ف٬ ٜعادل َعٝطت بٌ صرٝرت ٫ جسا٤ عًٝا٘ اّ  

٘ ا٫ْكتص َٔ اذتكٛم ٚا ساٜت الا اختل عكب لرٚف ههعو عٔ ذكٝك١  ٚافع٘ ٚنتٕ َٔ ظتْ
 .(2)أَت يًُٛلو فتْ٘ ٜعادل جسا٤ً ه، ٜطًٝت

َٔ خ٬ٍ اياعرٜفت  ايصتبك١ ٜاػت يٓت بتٕ ناٌ َآِٗ ٜٓظار إىل ايعكٛبا١ ا كٓعا١ َأ        
زا١ٜٚ ختاًو عٔ ا٫خر٣ فت٫جتتٙ ا٫ٍٚ ٜٓظر َأ زاٜٚا١ اٖادار ايطاُتْت  ٚا٫جتاتٙ ايثاتْٞ       

 ار٠ ٚيهٌ ٚاذد َُٓٗت راٜ٘ ارتتص ب٘.ٜٓظر ايٝٗت َٔ زا١ٜٚ ١ْٝ ا٫ 
ٜلٖب ايطتذث بدٚرٙ َع ا٫جتتٙ ايلٟ ٜر٣ بطرٚر٠ ا٫خل بت٫جتتٖني َعات اٟ اٖادار   

ٚهٛافر قحيد ا٫ ار٠  ٭ْ٘ م نثرل َٔ ا٫ذٝاتٕ فاتٕ ا٫ ار٠     ايطُتْت  ٚا٫جرا٤ا  ايا، ٜط١ٝ
و اٟ  ٕٚ إ ٜهإٛ  هٗدر ايطُتْت  ا ُٓٛذ١ يًُٛلو  ٕٚ إ ههإٛ ْٝاٗات اٜالا٤ ا ٛلا    

ايكحيد َٔ ليو فرض عكٛب١ َكٓع١  ل ا ٛلو يلا يٛ اخلْت بٗلا ا٫جتتٙ فاتٕ ايطراث عأ    
١ْٝ ا٫ ر٠ ٜهٕٛ ضرٚرٟ يهعو ْٝاٗت ٚبٝتٕ َكتصدٖت ٚايغرض ايلٟ هطغٞ َٔ ٚرا٤ ا٫جرا٤ 

 ا ا ل.
 ادلطهب انثاوً 

 تعشٌف انعقىبت االوضباطٍت ادلقىعت يف مصش
يا، ٜطٝاا١ ا كٓعاا١ متثااٌ اشااًٛبت ظاات٥ع ا٫شاااعُتٍ م ااااتٍ  اصااطرت ايعكٛباات  ا 

ايا، ٜيب يًدٍٚ ا  اًف١ َٚٔ بٝٓٗت َحير إىل اذتد ايلٟ حتٍٛ فٝ٘ ٖلا ا٫شًٛ  ا صاذل َٔ 
ايعكت  إىل لتٖر٠ جدٜر٠ بتيطرث ٚاظتت  ايٛشت٥ٌ ايع٬جٝا١ ايٓتجعا١ هلات  ٚبحياف١ ختصا١ م      

                          

 119محمد حسني مفدر ساب ي ص  د. محمد النحاس (1)
(2) Alain- plantey: traite Pratiaue de la function publigue- op- cit P 

929.  
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ٌ     زتتٍ ا٫ثتر ظادٜد٠ ادتصات١َ ا ذلهطا١ عًا     بٓٛعٝا٘   ٢ ايعكات  ا كٓاع نُات م ذاتيخ ايٓكا
 .(1)ا هتْٞ ٚايٓٛعٞ  ٚايفحيٌ ع٢ً اثر ايغت٤ ايٛلٝف١... اخل  

يليو شٛف ْكصِ ٖالا ا أًاب إىل فارعني ْآاتٍٚ م ايفارا ا٫ٍٚ هعرٜاو ايكطات٤         
 ا٫ ارٟ يًعكٛب١ ا كٓع١ ٚاياعرٜو ايفكٗٞ هلت م ايفرا ايثتْٞ ٚع٢ً ايٓرٛ ا٫هٞ:

 االولانفشع 
 تعشٌف انقضاء االداسي يف مصش نهعقىبت ادلقىعت

يعكٛبا١ ايا، ٜطٝا١ ا كٓعا١ بتْا٘     عرفت احمله١ُ ا٫ ار١ٜ ايعًٝت ا حير١ٜ م ذهِ هلت ا 
عكات  ا ٛلااو ٚيهاأ بغاارل اهطااتا ا٫جارا٤ا  ٚا٫ٚضااتا ا كاارر٠ يااليو  فااتضتراف ا٫ ار٠    

ت  ا ٛلاو  ٜهإٛ ايكارار مبثتبا١     بصًأاٗت م ايكرار ٚحتكٝل لياو ايغارض ا صااذل م عكا    
 .(2) ا كٓع١ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ 

٫ ًٜاسّ يهاٞ ٜعاادل ايكارار ا٫ ارٟ     احمله١ُ ايعكت  ا كٓع بكٛهلت   نُت عرفت ْفض 
مبثتب١ ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ ا كٓع١ إ ٜهٕٛ َاطُٓت عكٛبا١ َأ ايعكٛبات  ايا، ٜطٝا١ ا عٝٓا١       

مناات ٜهفااٞ إ هاااطني احملهُاا١ َاأ لاارٚف ا٫ذااٛاٍ  ٚا٫ يهااتٕ عكٛباا١ ه، ٜطٝاا١ صاارعت١  ٚا
٬َٚبصتهٗت إ ١ْٝ ا٫ ار٠ اجتٗت إىل عكت  ا ٛلو  ٚيهٔ بغرل اهطاتا ا٫جارا٤ا  ٚا٫ٚضاتا    

 .(3) ايكرار ياركٝل ٖلا ايغرض ا صاذلا كرر٠ يليو فتضترفت بصًأاٗت م 
لو ايلٟ ٜٛقع ْٚظرا رتأٛر٠ ٖلا اياحيرف َٔ قطٌ ا٫ ار٠ ٚصعٛب١ اثطته٘ َٔ ا ٛ 

عًٝ٘ َثٌ ٖلا ادتسا٤ فتٕ ا٫ثطت  ٚع٢ً ايعهض ايكتعد٠ ايعت١َ م ا٫ثطت  ايخ حتٌُ ا دعٞ 
عب٤ اثطت  َت ٜدعٝ٘  فتٕ ا٫ثطت  م ايعكٛب١ ا كٓع١  ٜكع ع٢ً عتهل ا دع٢ عًٝ٘ م ٚليو 

 م َرناس  ٫ٕ ٖلٙ ايكتعد٠ قٛاَٗت اياهتف٪ ٚاياٛازٕ بني ةرم ارتحيا١َٛ ٚإ ٜهإٛ ايأارفني   

                          

د. مفوووططب  طيطووويي فلسوووطة العقوبوووة التلديبيوووة واهوووداف اي مطووواب  ال يهوووة المفووورية العاموووة  1))
 .119ي ص 1976لل تابي ب مي 

ي ب 8لوب مودص فوحة اللوزا  التولديبيي ط د.  لي حسن  ليي الغلو فوي اللوزا  واثور    8))
 .76ي ص 8118 يم

ي نقم  ن الود تور 1996يونيو سنة  80ينجر ح م المح مة االدارية العليا الفادر في  0))
سووليمان محموود الطموواومي القضووا  االدارم )قضووا  التلديووب(ي ال توواب الثالووثي دار الط وور 

 .011ي ص 1999العربيي القاهرةي 
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قتْْٛٞ ٖٚٛ اَر ٫ ميهٔ ذدٚث٘ م ٖلا ااتٍ  ذٝث إ ادت١ٗ ا٫ ار١ٜ متاًو ا يا١ ا٫ثطات     
ٚعٓدَت ٜدعٞ أٚ ٜاُصو ا دعٞ باٛقٝع جسا٤ َكٓع م ذك٘ فتٕ ع٢ً جٗا١ ا٫ ار٠ إ هٓفاٞ   

 عت٤ ليو بهٌ ٚشت٥ٌ ا٫ثطت  فتلا مل هصاأٝع إ هكدّ ا٫ٚرام ٚا صآدا  ايداي١ ع٢ً ْفٞ ا
 .(1)ا دعٞ  فتٕ ليو ٜثطت صر١ َت ٜدعٝ٘ ا ٛلو

ٚقد اشاكر  اذهتّ ايكطت٤ ا٫ ارٟ ا حيرٟ ع٢ً عدّ َعرٚع١ٝ اٟ قرار ٜحيدر م  
      ٙ ٚيهٓا٘ م اذتكٝكا١ ٜٓأاٟٛ عًا٢ عكٛبا١        َٛاجٗا١ ا ٛلاو ٜٚهإٛ غارل ها، ٜيب م لاتٖر

 .(2)َٚثتٍ ليو ختأٞ م ايذلق١ٝ نا، ٜب ي٘  ه، ٜط١ٝ
كرار ا٫ ارٟ مبثتب١ ايعكٛب١ ا كٓع١ ٜهفاٞ إ هاطني احملهُا١ باتٕ ا٫ ار٠     ٚيهٞ ٜعد اي

هًحت إىل ٖهلا عكٛب١ شٛا٤ نتْت ْكٌ ا ٛلو ْك٬ َهتْٝت أٚ ْكاٌ ْاٛعٞ أٚ اْادابا٘ بكحياد     
 .(3)ايعكت  ٚيٝض حتكٝل ا حيًر١ ايعت١َ ايخ هعادل ايغت١ٜ ايخ هٛختٖت ا عرا

يكطت٤ ا٫ ارٟ قطت بإيغات٤ قارار ْكاٌ اصادره٘     ٚهأطٝكت يليو ا طدأ فتٕ سته١ُ ا 
ا ار٠ ايٓكٌ ايعتّ بتإلشهٓدر١ٜ ٫ذد َٛلفٝٗت  ذٝث ثطت يًُره١ُ إ  افع ايٓكٌ ا٫ْاكتّ َٔ 
ا ٛلو يٓعتة٘ ايٓكتبٞ ا ٓت٨ٚ يإل ار٠  ٚقرر  م ٖلا اذتهِ إ ايٓكٌ مل ٜعرا يٝصا دّ 

١ عًِٝٗ ٚيٛ ثطت ارههتبِٗ لْطت ا ارٜت  فتلا م ا٫ْاكتّ َٔ ا ٛلفني  أٚ هٛقٝع عكٛب١ ه، ٜطٝ
 .(4)َت ش ر ايٓكٌ ٭غراض نٗلٙ نتٕ َعٛبت ب،شت٤ٙ اشاعُتٍ ايصًأ١

                          

ي المر ز 1حمد س واني المخالطة واللزا  التلديبي ومبدأ المشرو يةي ط محمود رمضان م 1))
  .188ي ص 8116العربي للنشر والتوزي ي القاهرةي 

د.  موووواد ملوخيووووةي الضوووومانات التلديبيووووة للموجوووو  العووووام فووووي النجووووام االدارم االسووووممي  8))
 .014ي ص 8118والمقارني دار اللامعة اللديدةي االس ندريةي 

لوووود رالووووب الحلوووووي د وووواوص القضووووا  االدارمي دار اللامعووووة اللديوووودةي االسوووو ندريةي ( د. ما0)
 .191ي ص 8111

القوووورار االدارمي  إللغوووا د.  بووود العزيوووز  بوووود المووونعم خليطووووةي االنحووورا  بالسووولطة  سووووبب  (4)
 .179-174ي ص 8111القانونيةي القاهرةي  لإلفداراتالمر ز القومي 
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نُت إ ايعكٛب١ ا كٓعا١ هعاد عٝطات ٚلياو رترٚجا٘ عأ اذتحيار ايكاتْْٛٞ يًعكٛبات            
كارر٠  ادتت٥س هٛقٝعٗت  نليو هعادل َعٝط١ ٫ْأٛا٥ٗت ع٢ً عكٛب١ مل هاطع بع،ْٗت ا٫جارا٤ا  ا  

 .(1)هلت
 انفشع انثاوً

 تعشٌف انفقه ادلصشي نهعقىبت ادلقىعت 
ادتسا٤ ايالٟ ٜطادٚ م لاتٖرٙ ٚضاعت     ايفكٗت٤ ايعكٛب١ ا كٓع١ بتْٗت  عرف بعض َٔ  

ٚلٝفٝت ٚيهٔ م جٖٛرٙ ٜٓأٟٛ ع٢ً ايا، ٜب  َٚٔ ظاتْ٘ إ هكحياد ادتٗا١ ايا، ٜطٝا١ اٜالا٤      
أٚ هكِٝٝ ا٫ ار٠ أٚ اذترَتٕ َٔ ايٓد  أٚ   َْٞٛلو َعني فآفل ليو حتت شاتر ايٓكٌ ا هت

ال ٜعاادل ادتاسا٤ اياا، ٜيب  ثاٌ ٖالٙ اذتات٫  خرٚجات عًا٢ َطادا ظارع١ٝ ادتاسا٤              ا٫عتر٠
 .(2) ١ٝايا، ٜط١ٝ أٚ اياعد  ايكتْْٛٞ يًحسا٤ا  ايا، ٜط

ا٫جرا٤ ا ٪مل ايلٟ ها لٙ ا٫ ار٠ ضد ايدناٛر شًُٝتٕ ايأُتٟٚ بتْٗت   نُت عرفٗت 
ٛلو ا لْب   ٕٚ هٛجٝ٘ اهٗتّ َعني ايٝ٘  أٚ اشاٝفت٤ اجرا٤ا  ايا، ٜب  ٚليو خرٚجات  ا 

ع٢ً َطدا ظرع١ٝ ايعكٛب١  ٚايلٟ ٜكّٛ ع٢ً اشتط اخاٝتر عكٛب١ َٔ ايعكٛبت  احملد ٠ عًا٢  
 .(3) ب ا عكد٠ ٚايخ ه،خل فذل٠ ز١َٝٓشطٌٝ اذتحير  ٚنليو ع٢ً اجرا٤ا  ايا، ٜ

ادتاسا٤ ايالٟ   يعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ ا كٓعا١ بتْا٘    إىل هعرٜو ا نُت إ ٖٓتى اجتتٙ ٜلٖب 
  ٜا ل  ٕٚ ارتطٛا يإلجرا٤ا  ايا، ٜط١ٝ بٌ ٜا ل حتت شاتر اجرا٤ ٫ عتٌُ صف١ ادتاسا٤  
يليو ٜكع ادتسا٤ ايا، ٜيب ا كٓع عٓدَت ههٕٛ ايصًأ١ ا٫ ارٜا١ هاُااع بصاًأ١ هكدٜرٜا١ فاتٕ      

ع٢ً عهض َت الا نتْت شاًأ١ ا٫ ار٠ َكٝاد٠ يالا    فرص١ هٛقٝع ايعكٛبت  ا كٓع١ ههٕٛ اندل 
ٜر٣ ٖلا ادتتْب إ ايعكٛبت  ا كٓع١ هكّٛ ع٢ً عٓحيرٜٔ ر٥ٝصاني اٚهلُات عٓحيار ظ حياٞ     

                          

النجوووام التووولديبيي دار اللامعوووة اللديووودةي االسووو ندريةي د. محمووود ابوووو ضوووي  باشوووا خليووولي ( 1)
 60ي ص 8110

د. راشووود محمووود الطحلووويي النجوووام القوووانوني لللوووزا  التووولديبي وضووومانات  فوووي دولوووة االموووارات  8))
حسوون اسووود ي نقووم  وون 18ي ص 8119العربيووة المتحوودةي دار الن ضووة العربيووةي القوواهرةي 

لعوامي رسوالة مالسوتيري  ليوة الحقوو ي لامعوة رلب نافري اللزا ات التلديبيوة للموجو  ا
 88ي ص 8116المنفورةي 

 .010د. سليمان محمد الطماومي القضا  االدارم )قضا  التلديب(ي مفدر ساب ي ص  (0)
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ٚا اُثٌ ب١ٝٓ ا٫ ار٠ ا حيدر٠ يًكرار  ٚايثتْٞ عٓحير َت ٟ ا اُثاٌ خبأاٛر٠ ايالْب ايالٟ     
 .(1)ارههط٘ ا ٛلو
جاارا٤ َا٪مل ها االٙ ا٫ ار٠ عُاادا م  اعرفاا٘ ايادناٛر َحيااأف٢ عفٝفااٞ بتْا٘    بُٝٓات  

َٛاج١ٗ ا ٛلاو  ٕٚ هٛجٝا٘ اهٗاتّ َعاني ايٝا٘ َافت ٜا١ باليو ا٫يااساّ بتهطاتا ا٫جارا٤ا            
ٚايطُتْت  ايا، ٜط١ٝ ا كرر٠ قتْْٛت ٚايخ هصاغرم فذل٠ ز١َٝٓ ة١ًٜٛ قد ٜفاٛ  َعٗات ٖادف    

ٚزجار غارلٙ َأ     ا٫ ار٠ اإلذتتم عكت  شرٜع َٓحس بت ٛلو ٜا٪هٞ ااترٙ م ر ا ا ٛلاو   
 . (2)ا ٛلفني 

ٜاطني يٓت بتٕ ايدناٛر َحيأف٢ عفٝفٞ قد عرف ايعكٛب١ ا كٓعا١ عٓادَت  اع فُٝات     
 اشاكر عًٝ٘ نٌ َٔ ايفك٘ ٚايكطت٤ ا٫ ارٟ ايفرْصٞ ٚا حيرٟ ال جت٤ باعرٜو ظتٌَ. 

ٚهأطٝكت يليو فتْ٘ ٫ ًٜسّ يهٞ ٜعادل ايكرار ا٫ ارٟ عكٛب١ َكٓع١ إ ٜهٕٛ َاطآُت   
عكٛب١ َٔ ايعكٛبت  احملد ٠ ع٢ً شطٌٝ اذتحير  ٚا٫ يهتْت عكٛبا١ ه، ٜطٝا١ صارعت١  ٚامنات     
ٜهفٞ إ ٜاطني َٔ لرٚف ا٫ذاٛاٍ ٬َٚبصاتهٗت إ ْٝا١ ا٫ ار٠ اجتٗات إىل عكات  ا ٛلاو        

 .(3)ٚيهٔ بغرل اهطتا ا٫جرا٤ا  ٚا٫ٚضتا ا كرر٠ يليو
 ادلطهب انثانث

 ت يف انعشاقتعشٌف انعقىبت االوضباطٍت ادلقىع
  (4)ايعكٛبت  ا٫ْطاطتة١ٝ  1991( يص١ٓ 14ذد  قتْٕٛ اْططتط َٛلفٞ ايدٚي١ رقِ ) 

ايخ هفرض ع٢ً ا ٛلو ٚليو إلخ٬ي٘ بٛاجطت  ايٛلٝف١ ايعت١َ ٚلنرٖت ع٢ً شطٌٝ اذتحير 
ٚع٢ً ايرغِ َٔ صراذ١ ْاص ايكاتْٕٛ ا٫ إ ا٫ ار٠ م ايهاثرل َأ ا٫ذٝاتٕ هًحات إىل فارض        

                          

القوووورار االدارمي  إللغوووا د.  بووود العزيوووز  بوووود المووونعم خليطووووةي االنحووورا  بالسووولطة  سووووبب  1))
 .176مفدر ساب ي ص 

 .181مفدر ساب ي  د. مفططب  طيطيي (8)
د.  بد الوهاب البندارمي العقوبات التلديبية للعاملين المدنيين بالدولوة والقطواا العوامي دار  0))

 .180 -188ص  يالط ر العربيي القاهرةي ب ت
عوووودل  لووووب الم 1991لسوووونة  14( موووون قووووانون انضووووباط موووووجطي الدولووووة رقووووم 8المووووادة ) (4)

 -اتوبانقواص الر  -التووبيخ -قطو  الراتوب -االنوذار -لطوت النجورالعقوبات التلديبية وهي )
 .(العزل -الطفل -تنزيل الدرلة
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َٓحيٛص عًٝٗت ٚهفرض عًٝ٘ عٓدَت ٜرههب خأت ٫ ٜرق٢ إىل َصا٣ٛ ا  تيف١ عكٛبت  غرل 
ا٫ْططتة١ٝ ايخ هصاٛجب فرض اذد٣ ايعكٛبات  ا ٓحياٛص عًٝٗات عًا٢ شاطٌٝ اذتحيار       

 .(1)ٚهص٢ُ ٖلٙ ايعكٛبت  بتيعكٛب١ ا كٓع١ 
يلا شٓآتٍٚ هعرٜو ايعكٛبا١ ا كٓعا١ م ايعارام َأ ذٝاث هعرٜاو ايكطات٤ ا٫ ارٟ        

  ا كٓع١  ٚهعرٜو ايفك٘ نٌ َُٓٗت م فرا َصاكٌ ٚع٢ً ايٓرٛ ا٫هٞ: يًعكٛب١
 انفشع االول

 تعشٌف انقضاء االداسي انعشاقً نهعقىبت ادلقىعت
مل ٜر  اٟ هعرٜو يًعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١ م ايكطت٤ ايعراقٞ  فكا اظاترا  إىل   

إ ْكاٌ ا ادعٞ     (2) بعض اياأطٝكت  ايكطت١ٝ٥  ٚهأطٝكت يليو قط٢ زتًض ظٛر٣ ايدٚي١
إىل ظرن١ َحياتم ايعاُتٍ ٜادخٌ ضأُ بات  اياعصاو م اشااعُتٍ اذتال يغارض َحياًر١           
ايعٌُ... يد٣ ايادقٝل ٚا داٚي١ َٔ اهل١٦ٝ ايعت١َ م زتًض ظٛر٣ ايدٚيا١ ٚجاد  إ ايأعأ    
اياُٝٝسٟ َكدّ ضُٔ ا د٠ ايكت١ْْٝٛ فكرر قطٛي٘ ظه٬ ٚيد٣ عأو ايٓظر عًا٢ قارار اذتهاِ    

س ٚجد اْ٘ صرٝح َٚٛافل يًكتْٕٛ ليو إ ا٫َر ا٫ ارٟ بٓكٌ ا دعٞ إىل ظرن١ َحيتم ا ُٝ
ايعُتٍ ٜدخٌ ضُٔ بت  اياعصو م اشاعُتٍ اذتل يغرض َحيًر١ ايعٌُ ٚذٝث إ ا دعٞ 

اضتف١ يٛلٝفا٘ مل ٜعر م ا٫َر ستٌ ايأعٔ ع٢ً َت ٜدٍ ع٢ً هكاتعض أٚ اُٖاتٍ م    –عًٝ٘ 

                          

ندا  محمود لوزال قاسومي الموازنوة بوين فا ليوة االدارة وضومانات الموجو  العوام فوي قوانون  1))
ي رسوالة مالسوتيري 1991لسنة  14انضباط موجطي الدولة والقطاا االشترا ي ذم الرقم 

  06ي ص 1999فلي  لية القانوني لامعة المو 
محول قوانون مللوس شوورص الدولوة حيوث  8117( لسونة 17( حل قانون مللس الدولة رقم )8)

( منو   لوب ان 1لوا  فوي الموادة ) اذ 80/7/8117تمت المفوادقة  لوب القوانون بتواريخ 
ينشوووول بمولووووب هووووذا القووووانون مللووووس الدولووووة يخووووتص بوجوووواه  القضووووا  االدارم واالفتووووا  "

مسووتقلة تتمتوو  بالشخفووية المعنويووة فيوو  يمثل ووا رهوويس المللووس ويووتم والفوويالة ويعوود هيوولة 
المستشووارين ويعووين وفقووا للقووانون اختيوار  موون قبوول رهاسووة المللوس  لووب ان ي ووون موون بوين 

( منوو   لووب ان " تسوورم اح ووام قووانون مللووس شووورص الدولووة رقووم 8 مووا لووا  فووي المووادة )"
( منووو ي  لوووب مللوووس 6ن الموووادة )( مووو4وتعديمتووو  باسوووتثنا  الطقووورة ) 1979( لسووونة 69)

( موون هووذا القووانوني وتحوول تسوومية )مللووس الدولووة( 1الدولووة المنفوووص  ليوو  فووي المووادة )
 ."الدولة( اينما وردت في التشريعاتمحل )مللس شورص 
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فٝت ٚذٝث إ قرار زتًاض ا٫ْطاطتط ايعاتّ قطا٢ بإيغات٤ ا٫َار       عًُ٘ ممت ظتعٌ ايٓكٌ هعص
 .(1) ٝثٝت  ايٛار ٠ فٝ٘ قرر هحيدٜك٘...ا٫ ارٟ ا أعٕٛ فٝ٘ يًر

طتًص َأ قارار احملهُا١ إ ايٓكاٌ عتُاٌ م ةٝتها٘ عكٛبا١ َكٓعا١ ٭ْا٘ مل ٜٗادف           
 ت٤.ياركٝل ا حيًر١ ايعت١َ بٌ نتٕ اهلدف َٓ٘ حتكٝل غتٜت  لاه١ٝ يلا اشاٛجب ا٫يغ

 انفشع انثاوً
 تعشٌف انفقه نهعقىبت ادلقىعت

هطدٚ م لتٖرٖت َٔ ا٫جرا٤ا  ا٫ ار١ٜ ايآظ١ُٝٝ ايفكٗت٤ ايعكٛب١ ا كٓع١ بتْٗت  عرف بعض  
فُٝت حتٌُ َعتْٞ ادتسا٤ م ذكٝكاٗت َت هاحتٚز م قصٛهٗت اذٝتْت اثر ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ 

 .(2)ٚقفت ع٢ً ا ٛلو ا عٍُٛ بٗت
اجرا٤ ها لٙ ا٫ ار٠ لتٖرٜت َٔ اجٌ ناٛر عطد ايكت ر ايعٝ ًٞ بتْٗت  فٗت ايدنُت عر 

هٓظِٝ ا رفل ايعتّ ٫ٚ ع٬قا١ يا٘ بت٫ْطاطتط ا٫ إ ذكٝكاا٘ ٖاٛ َعتقطا١ ا ٛلاو ٚاذتاتم         
 ٘   ٜٚعًاٌ بكٛيا٘ بتْٗات هاركال َاا٢ َات فرضات ا٫ ار٠        ا٫ل٣ ب٘  ٕٚ إ ٜرههب خأت بعًُا

ب١ غرل َٓحيٛص عًٝٗت ع٢ً شطٌٝ اذتحيار  ٚايغتٜا١ ايطعٝاد٠    ْفصٗت بدٕٚ دت١ٓ حتكٝك١ٝ عكٛ
 عٔ ا حيًر١ ايعت١َ ٚمل هاطع ا٫جرا٤ا  ٚايطُتْت  ا٫ْططتة١ٝ 

ٚايعكٛب١ ا كٓع١ هاركل َا٢ فرضت عكٛب١  ل ا ٛلاو غارل َٓحياٛص عًٝٗات م     
َأ  قت١ُ٥ ايعكٛبات   ٚعادّ اهطتعٗات ا٫جارا٤ا  اياخ هراٖات َعكاد٠ ٚةًٜٛا١ ٚبغٝا١ ا٫ْاكاتّ           

 .(3)ا ٛلو
ٚشطب دت٤ٛ ا٫ ار٠ إىل ايعكٛب١ ا كٓعا١ ٚهٗربٗات َأ فارض ايعكٛبات  ا٫ْطاطتة١ٝ        

ايحيرعت١ ٚممترش١ شًأاٗت ايخ َٓرٗت اٜتٖت ايكتْٕٛ  ٖٛ إ ا عارا قاد اذاتط بتيعكٛبات      
ا٫ْططتة١ٝ مبحُٛع١ َأ ا٫جارا٤ا  ٚايطاُتْت  ٚاياسّ ا٫ ار٠ بتهطتعٗات َٚراعتهٗات عٓادَت        

                          

مووون قوورارات مللوووس شوووورص الدولوووة  8117/ انضوووباط / تمييوووز/ 8ينجوور ح وووم قضوووية رقووم  (1)
 .8117/ 1/ 89بتاريخ 

ي مطبعة ال توابي 1طت  هامل العليليي التحقي  االدارم في الوجيطة العامةي ط ( القاضي ل8)
 .80ي ص 8110بغدادي 

( د.  بد القادر الشويخليي مشو لة اللوزا  المقنو  فوي تلديوب الموجو  العوامي مللوة العدالوةي 0)
 .870ي ص 1979ي 9ي السنة 0العدد 
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عكٛب١ بتيعهٌ ايلٟ هراٙ ا٫ ار٠ عتاد َأ فتعًٝاٗات  ٚبتيااتيٞ ٫ عتكال ايغتٜا١ َأ        هفرض اي
 .(1)اٜكتا ايعكت  ع٢ً ا ٛلو َٔ شرع١ ايسجر ٚاير ا  يلا هًحت إىل اشًٛ  ايعكٛب١ ا كٓع١

إ ايكتعد٠ ايعت١َ هكطٞ بتْ٘ ٫ ظتاٛز يصاًأ١ ا٫ْطاطتة١ٝ إ هٛقاع عًا٢ ا ٛلاو       
احملد ٠ قتْْٛت ٚايخ هعادل َأ ايعكٛبات  احملاد ٠ عًا٢ شاطٌٝ       عكٛب١ مل هر  ضُٔ ايكت١ُ٥

اذتحير  اٟ ٫ عتل هلت إ هفرض عكٛبا١ َكٓعا١ َأ خا٬ٍ ْكاٌ ا ٛلاو أٚ اْادابا٘ ٚلياو         
 .(2)عٓدَت ٜهٕٛ اهلدف َٔ ٖهلا قرار ا٫ْاكتّ َٔ ا ٛلو

٫ٕ  طتًص ممت هكدّ بتٕ ا٫ ار٠ عٓدَت هاطع ٖهلا اجرا٤ فتْ٘ ٜهٕٛ َعٝب ٚخأرل  
ا٫ ار٠ هذلى شًأاٗت م فرض ايعكٛب١ ا٫ْطاطتة١ٝ ا ُٓٛذا١ هلات مبٛجاب ايكاتْٕٛ  ٚهاطاع       
اشًٛ  غرل صرٝح  ٜٚدلز ارتأر ايلٟ ٜذلهب عًٝ٘ م اْٗت هعادل خرقت ٚاضرت  طدا ظارع١ٝ  
ايعكٛب١ ٚهٗدر ضُتْت  ا ٛلو نُت اْٗت ٫ حتكل ايغت١ٜ ايخ ظرعت ايعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ َٔ 

 اجًٗت.
 ادلبحث انثاوً

 انتكٍٍف انقاوىوً نهعقىبت االوضباطٍت ادلقىعت ومعاٌريها
ايعكٛب١ ا كٓع١ َصتي١ ه، ٜط١ٝ ٚإ ا٫ ار٠ قد هًحت م بعض ا٫ذٝاتٕ  ٚجتٓطات َٓٗات     

ارتااٛض بااتإلجرا٤ا  ٚايافحياا٬ٝ  ايااخ ٜطااعٗت ا عاارا غتيطاات َاأ اجااٌ فاارض ايعكٛباا١   
صٗٛي١ ٚايصرع١ ٚههٕٛ َٔ ضُٔ ص٬ذٝتهٗت ا كارر٠  ايا، ٜط١ٝ  إىل اختتل اجرا٤ا  هاصِ بتي

قتْْٛت  هٗدف َأ ٚرا٥ٗات ابعات  ا ٛلاو ايالٟ ارههاب خأات َأ  ٕٚ إ هكراِ ْفصاٗت م           
ا٫صٍٛ ٚا٫جرا٤ا  ايا، ٜط١ٝ  فاركل َت هحيطٛا ايٝا٘ بصارع١ ٚشاٗٛي١ َٚأ  ٕٚ إ هاكٝاد      

 كٓعا١ ههاإٛ ا٫ ار٠ قااد   كاٛم أٚ ضااُتْت  ايا، ٜطٝا١ ا٫خاار٣  ٚبٗاالا ا فٗاّٛ يًعكٛباا١ ا   
خرجت َٔ ج١ٗ ع٢ً َطدا ظرع١ٝ ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ  فتٕ ا٫ ار٠ بد٫ َٔ إ هًحت إىل ايصطٌٝ 
ايكتْْٛٞ ايصًِٝ َٔ اجٌ فارض اذاد٣ ايعكٛبات  ايا، ٜطٝا١ ا النٛر٠ عًا٢ شاطٌٝ اذتحيار         

صاتٟٚ م  صتدٖت هحيٌ إىل ايٓاٝح١ لاهٗت َٔ ر ا أٚ اْاكتّ َٔ خ٬ٍ قٝتَٗت با،جرا٤ عات ٟ ٜ  
َٚٔ جٗا١ اخار٣ فاتٕ هحيارف ا٫ ار٠ عًا٢ ٖالا         ْاٝحا٘ هًو ايخ حتككٗت ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ

                          

 .07ندا  محمد لزال قاسمي مفدر ساب ي ص  1))
ازن ليلووووو راضوووويي القووووانون االدارم دراسووووة  امووووة االسووووس ومبوووواد  القووووانون االدارم ( د. موووو8)

 .161-161ي ص 8117العراقيي مطبعة هاواري دهوكي 
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ايٓرٛ امنت ٜٓأٟٛ م ذكٝكا٘ ع٢ً خرٚد عٔ ظرع١ٝ ايٓظتّ ايا، ٜيب زتاُعت  ٚإ نتٕ ٜطدٚ 
م زتتٍ ظرع١ٝ ايعكٛب١ اٚضح ٫حتت  اياحيرف اياا، ٜيب ٚا٫جارا٤ ا٫ ارٟ َأ ذٝاث ا٫ثار      

  ياالا شاآآتٍٚ م ٖاالا ا طرااث اياهٝٝااو ايكااتْْٛٞ َٚعااتٜر ايعكٛباا١     (1)ب عًُٝٗااتا ذلهاا
   :ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١ ٚليو م َأًطني َصاكًٝني ٚليو ع٢ً ايٓرٛ اياتيٞ

 ادلطهب االول
 انتكٍٍف انقاوىوً نهعقىبت االوضباطٍت ادلقىعت

ع١ ٚليو م ث٬ث فرٚا ٚليو شٓآتٍٚ م ٖلا ا أًب اياهٝٝو ايكتْْٛٞ يًعكٛب١ ا كٓ        
 ع٢ً ايٓرٛ اياتيٞ: 

 انفشع االول
 تكٍٍف انعقىبت ادلقىعت عهى اوها جتاوص عهى مبذا انششعٍت

يكد جار  اغًاب اياعارٜعت  م زتاتٍ ايا، ٜاب عًا٢ هعاٝني ايعكٛبات  ا٫ْطاطتة١ٝ          
زتت٫ ٚحتدٜدٖت ع٢ً شطٌٝ اذتحير ع٬ُ مبطدأ ظرع١ٝ ايعكٛبت  اٚ قتْْٛٝاٗت ٚذا٢ ٫ هذلى 

   .(2)يًصًأ١ ا٫ْططتة١ٝ يًاعصو م هٛقٝع عكٛبت  مل ٜر   بٗت ْص
اْ٘ ٫ ظتٛز يًصاًأ١ ايا، ٜطٝا١ أٜات نتْات       يلا ٜكحيد مبطدأ ظرع١ٝ ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ

ٖلٙ ايصًأ١ إ هٛقع ع٢ً َرههب ا  تيف١ ايا، ٜط١ٝ عكتبت مل ٜكرر هعرٜعت  َٚع٢ٓ ليو اْا٘  
فرض ع٢ً ا ٛلو ا  تيو َٔ باني ايعكٛبات  احملاد ٠ عًا٢     ظتب إ ههٕٛ ايعكٛب١ ايخ ه

 شطٌٝ اذتحير   ٝث ٫ ظتٛز إ هفرض عًٝ٘ غرل هًو ايعكٛبت .
ٚبتيرغِ َٔ ذحير ايعكٛبت   ٝث ٫ ظتٛز يًصاًأ١ ايا، ٜطٝا١ إ هٛقاع عكٛبا١ غارل       

ٚار ٠ بااتيٓص  ٕٚ إ ههاإٛ ٖٓااتى عكٛباا١ ستااد ٠ يًفعااٌ ا رههااب اياالٟ ميثااٌ ا  تيفاا١   

                          

د. تغريد محمد قدورم النعيميي مبدا المشرو ية واثر  في النجام التلديبي للوجيطة العامةي  1))
 .087ي ص 8110ي منشورات حلبي الحقوقيةي بيروتي 1ط 

ي رسووووالة نضووووباطي لموووووجطي الدولووووة فووووي العوووورا ي النجووووام االالحووووديثيشووووطي   بوووود المليوووود  (8)
 .194ص  ي1978 يلامعة بغداد ي لية القانون والسياسة يمالستير



 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

103 

ا، ٜط١ٝ  ا٫ إ ليو قد اٚجد خ٬ً ٚقًٌ َٔ ق١ُٝ َطدا ظارع١ٝ ايعكٛبات  ايا، ٜطٝا١ قٝتشات     اي
 .(1)ع٢ً ايٓرٛ ا كرر بتيكٛاْني ادتٓت١ٝ٥  بتٕ ٜهٕٛ يهٌ فعٌ عكٛب١ ستد ٠

ذٝث إ ْأتم َطادا ايعارع١ٝ ٫ ٜكاو عٓاد ذاد اظاذلاط إ ٜهإٛ ادتاسا٤ ا ٛقاع           
ٜعٝت ٚصت را َٔ شًأ١ شتاحي١  بٌ ميااد يٝعاٌُ ايعكٛبات  ايا، ٜطٝا١     َٓحيٛص عًٝ٘ هعر

ٖٚٞ قرارا  ٫ حتٌُ م لتٖرٖت َعٓا٢ ايعكات  بُٝٓات ٜٓأاٟٛ بتةٓٗات عًا٢ جاسا٤          ا كٓع١
َٚثٌ ٖلٙ ايكارارا     َصاذل خًو شاتر هٓظِٝ ايعٌُ م ا٫ ارا  ٚا حيتحل ٚا رافل ايعت١َ

ٚه،نٝدا يليو ايغات ستهُا١ ايكطات٤      َٔ اثتر جسا١ٝ٥ أ  ايكطت٤ ع٢ً ايغت٥ٗت  ت هاصِ ب٘ 
ذُٝٓت ثطات يادٜٗت إ     ا٫ ارٟ قرارا اصدره٘ ا٫ ار٠ بٓكٌ عطٛا م اذد ايآظُٝت  ايٓكتب١ٝ

 .(2)قحيد ايكرار ايٓكٌ ايآهٌٝ بت دعٞ بصطب ْعتة٘ ايٓكتبٞ ا ٓت٨ٚ يإل ار٠
عارع١ٝ م زتاتٍ ذصاتط    ٚازا٤ ٖلا ارترٚد ايحيترخ َٔ جتْاب ا٫ ار٠ عًا٢ َطادا اي    

ٚ قٝل ٖٛ ااتٍ ا٫ْططتةٞ  نتٕ ٫ باد يًكطات٤ ا٫ ارٟ َأ إ ٜكاو ٚقفا١ َاُٝاس٠ ٖٓات        
ٜٚظٗر نتيراعٞ ٚاذتتَٞ ا٫ٍٚ هللا ا طدأ  ٚرفض ايكطت٤ بعد٠ اشا داّ ا٫ ار٠ ا٫جرا٤ا  

يخ ظارعت  ايكت١ْْٝٛ ايخ ٫ صف١ َصًه١ٝ هلت ٚايخ هصاٗدف ا٫ ار٠ َٔ ٚرا٥ٗت غتٜت  غرل ا
٭جًٗت  ٜٚعرل جتْب َٔ ايفك٘ ايعربٞ إىل إ ايكطت٤ اختل َٔ فهار٠ ايٓكاٌ أٚ ايٓاد  ايالٟ     

                          

ويووورص بعوووه الطق وووا  ان  ووودم االخوووذ بنجوووام التلديوووب بووونطس مبووودا المشووورو ية المقووورر فوووي  1))
  الزام الل ة االدارية باختيوار العقوبوة القانون اللناهيي هو ان نجام التلديب لم ي ن قفد

من بين تلك العقوبات فحسبي بل قفد ايضا حماية الموجطين من السلطة التلديبية التي 
قوود تووتح م فووي توقيوو  العقوبووات التلديبيووةي يضووا  ىلووب ذلووك انوو  حتووب فووي الحوواالت التووي 

ل  التلريمي ولذلك لن توض  قاهمة بالعقوبات التلديبية فان نجام التلديب لم يقم بتحديد او 
ي وووون مم نوووا  لووووب خوووم  السووواهد فووووي قوووانون العقوبووووات تحديووود لوووزا  ل وووول فعووول حسووووب 
لسامت ي وانما تملك السلطة التلديبيوة تقودير العقوبوة المناسوبةي ينجور د.  بود اللطيو  بون 

-979ي ص 8116شوووديد الحربووويي ضووومانات التلديوووب فوووي الوجيطوووة العاموووةي السوووعوديةي 
981 

مي ملمو ووة  1/0/1986 ي للسووة  4لسوونة  1699ا  االدارمي قضووية رقووم مح مووة قضوو( 8)
ي نقم  ن  د.  بد العزيوز  بود المونعم خليطوةي 894مباد  مللس الدولةي الحرياتي ص 

ي المر وووز القوووومي لإلفووودارات القانونيوووةي 1الضووومانات التلديبيوووة فوووي الوجيطوووة العاموووةي ط 
 .88ي ص 8118
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غتفٞ عكٛب١ ه، ٜط١ٝ شط٬ٝ إىل ايغت٤ ٖلٙ ايكرارا  ٭ْٗت هاطُٔ عكٛب١ ه، ٜط١ٝ َكٓع١ ٖٚلٙ 
ايفهر٠ َصاكت٠ َٔ ا طادأ لاها٘ ايالٟ لنرْات شاطكت ٖٚاٛ اْا٘ ٫ ظتاٛز ابااداا عكٛبات  غارل            

 .(1) ٓحيٛص عًٝٗت م ايكٛاْني ٚايًٛا٥حا
 انفشع انثاوً 

 تكٍٍفها عهى اوها صىسة مه صىس االحنشاف بانسهطت انتقذٌشٌت 
قد متًو ا٫ ار٠ قدرا َٔ ذر١ٜ اياحيرف عٓاد قٝتَٗات بٓعاتةٗت  فا٬ هفارض عًٝٗات        

ٕ اَتّ شًٛى َعني هًاسَ٘  ٚقد ههٕٛ ًَس١َ بتياحيرف ع٢ً ضتٛ َعني  م اذتتي١ ا٫ٚىل ْهٛ
شًأ١ هكدٜر١ٜ  ٚم اذتتي١ ايثت١ْٝ ْهإٛ ازا٤ شاًأ١ َكٝاد٠  ٚايكاتْٕٛ مبفَٗٛا٘ ايٛاشاع ٖاٛ        

 .(2)ايلٟ عتد  َت الا نتْت ا٫ ار٠ متًو ٖلٙ ايصًأ١ أٚ هًو
شت٤ ا٫ ارٜني هلِ ذل َعتقط١ ا ٛلفني ارتتضعني ير٥تشااِٗ  الا َات   ا٫صٌ إ اير٩

أكاٞ ذتُتٜا١ ا٫ ار٠ ٚا حياًر١ ايعتَا١ َأ اخأاتر       ختيفٛا ٚاجطات  ٚلات٥فِٗ  ٖٚالا اَار َٓ    
ا٫ضترافت   ٚا٫خأات٤ ٚا  تيفات   اياخ إ مل ٜااِ ر عٗات شاٝاعرض شارل ا رفال ايعاتّ          
٭ضرار جص١ُٝ  ٚادت١ٗ ا٫ ار١ٜ ايخ ٜاعطٗت ا ٛلو ٚايخ هكع فٝٗت ا  تيفت  مبت هلات َأ   

ت يًر٩شات٤ َأ شاًأ١ ر٥تشا١ٝ     شًأ١ ع٢ً ا ٛلو  ظتب إ هاُهٔ َٔ زتتزاه٘  ٚعتهِ َا 
 . (3)ع٢ً ا ر٩ٚشني

ٚبليو فتٕ ايصًأ١ ا٫ْططتة١ٝ هاُاع بصًأ١ هكدٜر١ٜ م اخاٝتر ايعكٛب١ ا٫ْطاطتة١ٝ  
ايخ هراٖت ١ُ٥٬َ يًحرمي١ َٔ بني ايعكٛبت  ا ٓحيٛص عًٝٗات  ٚيهأ ميآاع عًٝٗات ابااداا      

  َُٗت نتْت هًو ايعكٛبت  عكٛبت  جدٜد٠ خترد ْأتم ايعكٛبت  احملد ٠ ع٢ً شطٌٝ اذتحير

                          

 .089-088يي مفدر ساب ي ص د. تغريد محمد قدورم النعيم 1))
ي 8111 لووي سووعد  مووراني القضووا  االدارم العراقووي والمقووارني م تبووة السوون ورمي بغوودادي  8))

 .08ص 
د. محمووود رفعوووت  بووود الوهوووابي النجريوووة العاموووة للقوووانون االدارمي دار اللامعوووة اللديووودةي  0))

 .490ي ص 8119االس ندريةي 
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١ُ٥٬َ يًحرمي١ ا رههط١  نُات ميآاع عًا٢ ا٫ ار٠ فارض عكٛبات  اْطاطتة١ٝ َكٓعا١  حا١         
 .(1)ضرٚر٠ ا حيًر١ ايعت١َ

ٚايٛاقع إ ايصًأ١ اياكدٜر١ٜ  ايخ متٓح يإل ار٠ م بعض اات٫  حتكٝكات يًُحياًر١   
َٔ ذكٛقِٗ فٗلٙ ايصًأ١ يٝض َعٓتٖت  ايعت١َ  ٫ متثٌ اعادا٤ ع٢ً ذكٛم ا٫فرا  أٚ اْاكتصت

ايصُت  يإل ار٠ بتياعصو ٚا٫شاطدا  ٚامنت هظاٌ ا٫ ار٠ ختضاع١  طادا ايعارع١ٝ ٜٚصااأٝع      
ايكطت٤ إ ٜراقب هحيرفتهٗت ٚاعُتهلت يًاركل َأ َاد٣ اهفتقٗات َاع اذهاتّ ايكاتْٕٛ ٚعادّ        

 .(2)اْأٛا٥ٗت ع٢ً اشت٠٤ اشاعُتٍ ايصًأ١ أٚ ا٫ضتراف بٗت
ك١ فتٕ ايكطت٤ ا٫ ارٟ ايعراقٞ ٖٛ قطت٤ ٜاصِ بتذتداث١ م ايظٗٛر فٗٛ مل ٚم اذتكٝ 

قتْٕٛ اياعدٌٜ ايثتْٞ يكاتْٕٛ   1989يص١ٓ  106مبٛجب قتْٕٛ رقِ  1989ٜظٗر ا٫ بعد عتّ 
  اياخ اباادعٗت   )*(ا عادٍ  ٚمل ٜ،خال بتيٓظرٜات     1979يص١ٓ  65زتًض ظٛر٣ ايدٚي١ رقِ 

 .(3)ا٫ ارٟ ا حيرٟ ٚيهٓ٘ راقب ايصًأ١ اياكدٜر١ٜ يإل ار٠زتًض ايدٚي١ ايفرْصٞ  ٚايكطت٤ 
  قاد  (4)هأطٝكت يليو فتٕ زتًض ا٫ْططتط ايعتّ )سته١ُ قطات٤ ا اٛلفني ذتيٝات(    

راقب عٝب ا٫ضتراف م اشاعُتٍ ايصًأ١ ٚقرر م َٓتشطت  عد٠ ايغت٤ ايعكٛب١ ا عاٛب١ بٗالا   
... إ شًأ١ اير٥ٝض ا٫ ارٟ م هٛجٝ٘ ايعٝب  ٚقد عدل ااًض عٔ ليو م اذد٣ قراراه٘  

ايعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ ٖٞ ياركٝل ا حيًر١ ايعت١َ ٚخب٬ف٘ ٜعٛ  ايكرار ا٫ ارٟ م ٖلا ايع،ٕ 
عٝب اشت٠٤ اشا داّ ايصًأ١ اياكدٜر١ٜ  ٖٚلا ٜعد َٔ عٝٛ  ايكرار ا٫ ارٟ ٚٚجٗت َأ اٚجا٘   

ار ا٫ ارٟ ٚيااٝض بعااهً٘ ا٫يغاات٤ ٫ٕ عٝااب اشاات٠٤ اشااا داّ ايصااًأ١ ٜاعًاال  ااٖٛر ايكاار   

                          

ضواهية  لوب التناسوب بوين العقوبوة واللريموة فوي ملوال د. خليطة سالم الل مبي الرقابوة الق 1))
 .49ي ص 8119التلديبي دار اللامعة اللديدة للنشري االس ندريةي 

ي 8111( د. رمضان محمود بطويخي القضوا  االدارم قضوا  االلغوا ي دار الن ضوة العربيوةي 8)
 .119ص

ي  موووا اخوووذ 1961 أخوووذ القضوووا  االدارم الطرنسوووي بنجريوووة الخطووول البوووين فوووي التقووودير  وووام )*(
القضووا  االدارم المفوورم بنجريووة الغلووو والتووي تعنووي  وودم التناسووب بووين العقوبووة وطبيعووة 

 الطعل المرت ب من قبل الموج .
 .44 لي سعد  مراني مفدر ساب ي ص  0))
 انشهت مح مة قضا  الموجطين وحلت محل مللس االنضباط العام. 8110( في  ام 4)



 -دراسة مقارنة–المقنعة  االنضباطيةالعقوبات 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

313 

ايظتٖرٟ  ٜٚعين شتتيف١ ا٫ ار٠ يرٚ  اياعرٜع ٚايغت١ٜ اياخ ٜاطعٗات ا عارا بٓحيٛصا٘ َٚات      
 .(1)ٜفرض٘ َٔ اذهتّ ٖٚٞ يٝصت غت١ٜ م لاهٗت ٚامنت شطٌٝ ياركٝل ايحيتحل ايعتّ... 

 انفشع انثانث 
 تكٍٍف انعقىبت ادلقىعت بانبطالن نعذو مششوعٍت انغاٌت

ا٫ ارٟ ن،ٟ عٌُ قتْْٛٞ اخر  ٜٗادف إىل حتكٝال غتٜا١ َعٝٓا١ فٗاٛ ياٝض       إ ايكرار  
غت١ٜ م لاه٘ بٌ ٚش١ًٝ ياركٝل غت١ٜ  ٚال اخاًو ايفكٗت٤ م حتدٜد َعٝتر ايكاتْٕٛ ا٫ ارٟ ا٫  

 اِْٗ ا عٛا ع٢ً إ ايغت١ٜ َٔ ايكرار ا٫ ارٟ ٖٛ حتكٝل ا حيًر١ ايعت١َ.
ا ٛلو ٖٛ ياركٝل اْاظتّ ا رافل ايعتَا١   فتيغت١ٜ َٔ فرض ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ ع٢ً 

 ٚذصٔ شرلٖت  نُت إ ايغت١ٜ َٔ ْكٌ ا ٛلو ٖٛ ياركٝل ا حيًر١ ايعت١َ.

ٚهاُاع ا٫ ار٠ خبحيٛص رنأ ايغتٜا١ بكرٜٓا١ قتْْٛٝا١ َكاطاتٖت صار١ ايغتٜا١ َأ          
ٔ ايكرار  فٝفذلض إ ايكرار ٜصاٗدف ايحيتحل ايعتّ أٚ ايغت١ٜ اياخ ذاد ٖت ايكاتْٕٛ ٚعًا٢ َا     

 .(2)ٜدعٞ ايعهض اثطت  ليو
يلا فتٕ ايكرار ايا، ٜيب ٜهٕٛ َعٝطت م غتٜاا٘  عٓادَت ٜٓرارف َحيادرٙ عأ شاطٌٝ       
ايغت١ٜ ا طاغت٠ َٓ٘ ٖٚٞ ا حيًر١ ايعت١َ ا اُث١ً م َحيًر١ ا رفل ايعاتّ  ٚضاُتٕ شارلٙ    

ٌ بت ٛلو بتْاظتّ ٚاةرا  اضتف١ إىل حتكٝل اير ا ايعتّ  فتلا قحيد بتيكرار ايا، ٜيب ايآهٝ
ٚايهٝد ي٘ يصطب أٚ آلخر عاد قارار ادتاسا٤ باتة٬ ذٝاث ظاتب٘ عٝاب ا٫ضتاراف م اشااعُتٍ          
ايصًأ١  ذتٝت  ايا، ٜط١ٝ عٔ اهلدف ايعتّ يهتف١ ايكارارا  ا٫ ارٜا١ َٚٓٗات ايكارارا  ايا، ٜطٝا١      
ٖٚٛ حتكٝل ا حيًر١ ايعت١َ ٚليو بتٕ جعًت َٔ ايا، ٜب شٝفت َصًأت ع٢ً رقت  ا ٛلفني 

ٕ ٚج٘ ذل  ا٫َر ايلٟ ٜفكدِٖ ايثك١ ا فذلض هٛافرٖات م ايٛلٝفا١ ايعتَا١ ا٫ ارٜا١ اياخ       ٚ
 .(3)ٜاطعْٛٗت ممت ٜٓعهض شًطت ع٢ً ا ا٥٘ ايٛلٝفٞ

                          

لير منشوري نقم  ن د. تغريد  81/1/1999في  999/ 11م قرار م. ا. ا. رقينجر ال (1)
 .474محمد قدورم النعيميي مفدري ساب ي ص 

د. مالد رالب الحلوي القانون االدارمي دار المطبو ات والمعرفوة اللامعيوةي االسو ندريةي  8))
 .471ب تي ص 

ا  القوورار االدارم د.  بوود العزيووز  بوود الموونعم خليطووةي الموسووو ة االداريووة الشوواملة فووي الغوو 0))
 .180 -188ي منشاة المعار ي االس ندريةي ب تي ص 8وتلديب الموج  العامي ج 
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عٝااب اشاات٠٤ ا٫ ارٜاا١ ايعًٝاات م َحياار اىل إ  ٚهأطٝكاات يااليو فكااد لٖطاات احملهُاا١ 
عٓ٘ ظتب إ ٜعٛ  ايغت١ٜ َٓا٘  اشاعُتٍ ايصًأ١ ايلٟ ٜدلر ايغت٤ ايكرار ا٫ ارٟ اٚ اياعٜٛض 

بتٕ ههٕٛ ج١ٗ ا٫ ار٠ قد جتْطت ٚج٘ ا حيًر١ ايعت١َ ايخ ظتب إ ٜطاغٝٗت ايكرار اٚ ههٕٛ 
  .(1) بطتعث ٫ ميت ياًو ا حيًر١ بحي١ً قد اصدر  ايكرار

طتًص ممت هكدّ بتٕ يًعكٛب١ ايا، ٜطٝا١ ا كٓعا١ لاهٝاٗات ارتتصا١ اياخ متٝسٖات عأ        
ايحيرعت١ م اْٗت عكٛب١ مل ٜر  بٗات ْاص صارٜح  ٚامنات هًحات ايٝٗات اإل ار٠       ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ 

بكحيد ايآهٌٝ بت ٛلو ٚلياو  ات متًها٘ َأ شاًأ١ هكدٜرٜا١   ٕٚ إ هطغاٞ َأ ٚرا٥ٗات          
 حتكٝل ا حيًر١ ايعت١َ.

 ادلطهب انثاوً
 معٍاس وجىد انعقىبت االوضباطٍت ادلقىعت  

باد َأ إ ٜهإٛ هلات َعٝاتر ظتعًاٗت انثار        يطٝتٕ فهار٠ ادتاسا٤ اياا، ٜيب ا كٓاع  ٫     
حتدٜدا  ٚيعٌ ا م َت ٜثرلٙ َٛضٛا ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ ا كٓع١  ٖٛ حتدٜد َعٝترٙ  ٭ْا٘ ٖاٛ   
ايلٟ ٜطني ٚج٘ ا٫خا٬ف بني فهر٠ ادتسا٤ ا كٓع نٛج٘ يًأعٔ ع٢ً قارارا  ايٓكاٌ ٚايٓاد     

ًأ١  نعٝب ٜأعٔ ب٘ ع٢ً ٖلٙ ايخ هٓأٟٛ ع٢ً جسا٤ٍ َكٓع  ٚبني ا٫ضتراف م اشاعُتٍ ايص
ايكرارا  نُت إ َعٝتر ايعكٛب١ ايا، ٜط١ٝ ا كٓع١ ٖٛ ايلٟ ٜطني اذتدٚ  باني َات ظتاٛز َٚات ٫     

 .(2)ظتٛز يإل ار٠ عٓد اختتل اجرا٤ َٔ اجرا٤ا  ا٫ ار٠ ايداخ١ًٝ  ٚبحيف١ ختص١ ايٓكٌ ٚايٓد 
 اثاتر اياادبرل   َٔ اجٌ ايهعو عٔ ٚجٛ  عكٛب١ ه، ٜط١ٝ َكٓعا١ ٜطراث ايكطات٤ عأ      

  ٚشٓطرث لياو م فارعني َصااكًني    (3)( ٚ ٚافع٘ٛ  َصتط بتيٛضع١ٝ ا ١ٝٓٗ يًُٛلوٚج)
 ٚليو ع٢ً ايٓرٛ اياتيٞ:

 
 

                          

بيوواد طوو  سوويد حموو  الوي انحوورا  القوورار االدارم  وون قا وودة تخفوويص االهوودا ي رسووالة ( 1)
 .89ي ص 8114مالستيري  لية القانون والسياسةي لامعة السليمانيةي 

 .810 -818 بد البري مفدر ساب ي ص د.  بد الطتاح  بد الحليم  8))
ي منشورات حلبي الحقوقيةي بيروتي 1القاضي ل اد فطاي ابحاث في القانون االدارمي ط( 0)

 .189ي ص 8119
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 انفشع االول 
 انبحث عه وٍت االداسة

ٖٓتى قتعد٠ عت١َ ٫ اشااثٓت٤ هلات ٖاٞ إ  ٝاع ايكارارا  ا٫ ارٜا١ َٚٓٗات ايكارارا           
اٗدف ا حيًر١ ايعت١َ  ٖلٙ ايكتعاد٠ يٝصات  تجا١ إىل    ايا، ٜط١ٝ  ٕٚ اشاثٓت٤ ظتب إ هص

ه،نٝد ختص َٔ ا عارا  ال اْٗات قتعاد٠ بدٜٗٝا١ م ايكاتْٕٛ ا٫ ارٟ  ياليو فاتٕ ناٌ قارار          
 .(1)غتتيو ٖلٙ ايكتعد٠ ٜعادل قرارًا َعٝطًت بعٝب اشت٠٤ أٚ اضتراف بتيصًأ١ جدٜرًا بتإليغت٤

ٝٗاات رجااٌ ا٫ ار٠ اذٝتْاات  يًآهٝااٌ  ياالا فااتٕ ا٫جاارا٤ا  ايهٝدٜاا١ ايااخ قااد ًٜحاات اي  
بت ٛلو ايلٟ ٜراش٘  ٕٚ شطب َدلر ٚغرل قت ر ع٢ً َعتقطاِٗ بعكٛب١ صرعت١  ف،ْٗت هعادل 
عكٛب١ َكٓع١  ايخ هعادل نُت قًٓت ْٗحت أٚ اشاًٛبت هعصافٝت ميهأ إ ًٜرال ايطارر بصاُع١       

 .(2)اٚي٦و ا ٛلفني أٚ مبرانسِٖ ايكت١ْْٝٛ أٚ مبصاكطًِٗ ايٛلٝفٞ
إ ْكاٌ ا ٛلاو   ٕٚ ا٫فحيات  عأ     قتيت احملهُا١ ا٫ ارٜا١ ايعًٝات      هأطٝكت يليو 

ايٛلٝف١ ا ٓكٍٛ ايٝٗت  أٚ حتر٣ َد٣ اذاٝتجت  ايعٌُ ا ٓكٍٛ ايٝ٘  أٚ ايآتشب م ايدرج١ 
بني ايٛلٝف١ ا ٓكٍٛ َٓٗت ٚايٛلٝف١ ا ٓكٍٛ ايٝٗت  ٫ ٜعادل ْك٬ َهتْٝت ٚامنت ٜصذل م ايٛاقع 

 .(3)  ٜط١ٝه،عكٛب١ 
ٚهرهٝطت ع٢ً ٖلا فتْ٘ الا ثطت َأ حتًٝاٌ قحياد ا٫ ار٠ إ ْٝاٗات اجتٗات إىل عكات        

 ايكارار  ا ٛلو  ٕٚ اهطتا ايطُتْت  ٚا٫جرا٤ا  ا كرر٠ يليو ٚاضترفات باليو بصاًأاٗت م   
  و ٚياٝض حتكٝال ا حياًر١ ايعتَا١    اذتتم ا٫ل٣ ٚايطرر بات ٛل ياركٝل اهلدف ا صاذل  

ابادعت ْظتَت يًعكت  ٜكّٛ عًا٢ اياعصاو ٚا٫ضتاراف م اشاا داّ شاًأاٗت       فإْٗت هعادل قد
 .(4) ٚبليو ختتيو َطدا ظرع١ٝ ايعكٛب١ اياكدٜر١ٜ ا  ٛي١ هلت قتْْٛت

                          

ي 1996ي دار الط وور العربوويي القوواهرةي 8د. مفووططب ابووو زيوود ف موويي قضووا  االلغووا ي ط  1))
 .149ص 

ي 1لمقنعووة بووين المشوورو ية وتعسوو  االدارةي طديبيووة ال بوود المحسوون السووالمي العقوبووات الت 8))
 .114مطبعة اوفيست الشعبي بغدادي ص 

ي اشووار اليوو  د.  بوود الطتوواح  بوود الحلوويم 18/0/1978  للسووة  19لسوونة  884الطعوون  (0)
 .817 بد البري مفدر ساب ي ص 

 .188( د. مفططب  طيطيي مفدر ساب ي ص 4)
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 انفشع انثاوً
 االخز بعني االعتباس جسامت انضشس

يرجٌ ا٫ ار٠ ٚفكت يصًأته٘ اياكدٜر١ٜ  ايعدٜد َأ ايصاطٌ ٚايٛشات٥ٌ اياخ هااٝح يا٘        
اغراض٘ يإلشت٠٤ ٭ٟ َٔ ايعتًَني أٚ ا ٛلفني ٚايآهٌٝ بِٗ  ٕٚ إ هفحيح قراراها٘   حتكٝل

ا٫ ار١ٜ عٔ ليو  َثتٍ ْكٌ اذد ا ٛلفني إىل اَتنٔ ْت١ٝ٥  أٚ بعٝد٠ عٔ َٛةٔ شهٓ٘ ايادا٥ِ  
  ح١ إ لرٚف ايعٌُ هاأًب ليو.

َاٛلفٞ  يلا فتٕ ايعكٛبت  ا كٓع١ ٫ ٜارٌُ ضررٖت َٔ ٖاٛ َعاٍُٛ بٗات فكاا َأ       
 ٚا٥ر ايدٚي١ َٚرافكٗت ايعت١َ  بٌ قد مياد ليو ايطرر يٝعٌُ ٖالٙ ا رافال اٜطات  ٜٚاحًا٢     

ٚادتت ٠  و ا اطرر بٗت َٔ ايعٓتصر ايهف٠٤ٛليو بٛضٛ  م اذتت٫  ايخ ٜهٕٛ فٝٗت ا ٛل
م عًُٗت  ال شآرصر هًو ايهفت٠٤ نثرلا  ٚهطعو  رج١ ادتد١ٜ م ا٫ ا٤ إىل ا ْا٢ َصاا٣ٛ   

الا َت اشاععر ٖالا ا ٛلاو إ ا٫ ار٠ هعصافت َعا٘ م اجرا٥ٗات ايآظُٝاٞ ا سعاّٛ          هلت 
ٚاذتكت ب٘ ايطرر  ٕٚ جرٜر٠ هلنر بد٫ َٔ إ ههتف٦٘  ٚاَر َٔ ليو م ْفصا٘ ا عات٤ رجاٌ    

 .(1)ا٫ ار٠ بتْ٘ ٜثل ب٘ ٜٚكدر ي٘ نفت٤ه٘ ٚجدٜا٘ م ايعٌُ
َهاتٕ  اخاٌ ا دٜٓا١ إىل َهاتٕ     ٚهأطٝكت ياليو الا قتَات ا٫ ار٠ بٓكاٌ َٛلاو َأ       

خترجٗت )ْكٌ َهتْٞ( ممت ٜ٪ ٟ إىل ا٫ضرار بت ٛلو ٚليو  ت ٜذلهاب عًٝا٘ َأ ههاتيٝو     
َٚحيترٜو بتٖظ١ ختص١ الا نتٕ ا ٛلو ٜعٝغ َٓل فاذل٠ يٝصات بكحيارل٠  اخاٌ ا دٜٓا١      
  ٚيدٜ٘ اةفتٍ م ا دارط فتٕ ْكً٘ ٜطر بت ٛلو  يلا فتٕ َعٝاتر جصات١َ اياادبرل ٜاركال    
اَت الا مل ًٜرل ب٘ اٟ ال٣ ٚنتٕ ْكً٘ إىل َهاتٕ قرٜاب ٚمل ٜا٪ثر لياو عًا٢ َساٜاتٙ ا ت ٜا١        
ٚذك٘ ٚذكٛق٘ فإٕ ٖلا اإلجرا٤ ٜعادل شًًُٝت ٭ْ٘ مل ًٜرل ب٘ ضررًا ٚامنت ٜعادل َٔ اجرا٤ا  

 ا٫ ار٠ ايداخ١ًٝ.
 تـاخلامت
ٗ    ا كٓعا١  ا٫ْطاطتة١ٝ إ ا٫ ار٠ هًحت اىل ايعكٛبات      ٛي١ ٚشارع١ حتكٝال   ْظارا يصا

  اٖاادافٗت  بغاارض هٛقٝااع ايعكٛباا١ عًاا٢ ا ٛلااو بااد٫ َاأ َٛاجٗاا١ ةت٥فاا١ َاأ ايطااُتْت  
عًٝٗات هٛقٝاع    ٚبتيااتيٞ ٜحياعب    ٚهصااغرم ٚقاات ةا٬ٜٛ     ٚا٫جرا٤ا  ايخ هعرقٌ ٚلٝفاٗات 

 .ايعكٛب١ ع٢ً ا ٛلو
                          

 .118 بد المحسن السالمي مفدر ساب ي ص  1))
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 ا٫ٚ : ا٫شآاتجت  

٘   ظِٜعد ضرٚر٠ ذا١ُٝ يٓحت  اٟ عٌُ اجاُاتعٞ َآ   ايا، ٜبإ  .1 ٜكاّٛ عًا٢    ٭ْا
ٚإ اياعرٜعت  م   ًٜعب  ٚرا فعت٫ م زتتٍ ايٛلٝف١ ايعت١َ ٚايا، ٜب  فهر٠ اير ا

اغًب  ٍٚ ايعتمل ٚضعت ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ٚذد هٗت عًا٢ شاطٌٝ اذتحيار  ٕٚ    
( ٫ عكٛبا١  ايا، ٜط١ٝ)ايعرع١ٝ  مبطدأبٝتٕ ا٫فعتٍ ايخ هعد شتتيفت  ٖٚٛ َت ٜعرف 

 ا٫ بٓص

ار٠ م بعض ا٫ذٝتٕ هذلى شًأاٗت م فرض ايعكٛبا١ ا٫ْطاطتة١ٝ ايحيارعت١    إ ا٫  .2
ٚهاطااع اشااًٛ  غاارل صاارٝح هٗاادر َاأ خ٬هلاات    ا ُٓٛذاا١ هلاات مبٛجااب ايكااتْٕٛ
 ايطُتْت  ا ُٓٛذ١ يًُٛلو .

 ًاٚاٖادار   إ ايعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١ هعادل خرقت ٚاضرت  طدا ظارع١ٝ ايعكٛبا١   .3
 يغت١ٜ ايخ ظرعت َٔ اجًٗت ايعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ يطُتْت  ا ٛلو ٚختتيو ا

هًحات اىل فارض عكٛبات  َكٓعا١       إ ا٫ ار٠ ةطكت  ت هاُاع بٗت َٔ شًأ١ هكدٜر١ٜ .4
  ٚايغت١ٜ َٓٗت ياٝض ا حياًر١ ايعتَا١ ٚامنات ا٫ْاكاتّ َأ ا ٛلاو          ل ا ٛلو

 . ٚجتٓب ا٫جرا٤ا  ايأ١ًٜٛ ٚا عكد٠ ٚاياٗر  َٔ ايطُتْت  ا ُٓٛذ١ يًُٛلو

يًعكٛب١ ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١ لاهٝاٗت ارتتص١ ايخ متٝسٖت عأ ايعكٛبا١ ا٫ْطاطتة١ٝ     .5
ٚإ غتٜاٗات بعٝاد٠ عأ ا حياًر١       ايحيرعت١ ٖٚٞ عكٛب١ مل ٜار  بٗات ْاص صارٜح    

 ايعت١َ

٫باد َأ ايطراث عأ ْٝا١        َٔ اجٌ ايهعو عأ ٚجاٛ  عكٛبا١ اْطاطتة١ٝ َكٓعا١      .6
اّ إ ْٝاٗاات ا٫ْاكااتّ ٚايآهٝااٌ    ١ٖااٌ إ ْٝاٗاات حتكٝاال ا حيااًر١ ايعتَاا   ا٫ ار٠

 بت ٛلو

ٚليو   ميٓح ايكتْٕٛ ا٫ ار٠ بعض ايادابرل ٚايخ هعد َٔ ا٫جرا٤ا  ايداخ١ًٝ يإل ار٠ .7
يدٚاّ شرل ا رافل ايعت١َ  ٚياركٝل ا حيًر١ ايعت١َ  يهٔ ا٫ ار٠ م بعض ا٫ذٝتٕ 

ايأًٜٛا١ ٚا عكاد٠   ٚاياٗر  َٔ ا٫جارا٤ا    كحيد ا٫ْاكتّ َٔ ا ٛلو ب هًحت ايٝٗت 
 اجرا٤ا  هاصِ بتيصرع١ ٚايصٗٛي١ .   يًا، ٜب  ٖٚٞ

  م ايٓٗت١ٜ ْكٍٛ بتْ٘ الا نتٕ َٔ ا ُهٔ إ ضتحير ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ايحيرعت١ .8
 ا٫ اْ٘ َٔ ا صارٌٝ إ ضتحير ايعكٛبت  ا٫ْططتة١ٝ ا كٓع١ .
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 ثتْٝت : اياٛصٝت  
ا٫شااٗت١ْ بٗات ٫ٕ ايا، ٜاب ٫ ٜعاد ا ا٠     عدّ ا٫شاراف م اشااعُتٍ شاًأ١ ايا، ٜاب اٚ      .1

إلص٬  ا ٛلو م نٌ ا٫ذٛاٍ فكد ٜهٕٛ ي٘ اثار شا٤ٞ الا اختال ازا٤ ا ٛلاو جاسا٤      
 ذل .َكٓع بدٕٚ ٚج١ٗ 

ضرٚر٠ ايساّ ا٫ ار٠ باصطٝب ايكرارا  ايخ ها لٖت ختص١ هًاو اياخ حتُاٌ م َعٓتٖات      .2
لاتٖرٙ حتكٝال ا حياًر١ ايعتَا١     عكٛبت  اْططتة١ٝ َكٓع١ َثٌ قرار ايٓكٌ ايلٟ ٜهٕٛ 

 ٚبتةٓ٘ عتٌُ عكٛب١ َكٓع١.

ْكاذل  عًاا٢ ا عارا ايعراقااٞ اْعاات٤ دتٓا١ ختصاا١ لا  اخاحيااتص هاهإٛ َاأ نطااتر      .3
ا ٛلفني لٟٚ نفت٠٤ عتي١ٝ  ٜٚراع٢ فٝٗت إ ههٕٛ م َصا٣ٛ اع٢ً َٔ َصا٣ٛ ايدا٥ر٠ 

 ت.ايخ اصدر  ايكرار  ههٕٛ َُٗاٗت ايٓظر م اياظًُت  ا كد١َ ايٝٗ

 ادس ـادلص
 ا٫ٚ: ايهاب ايكت١ْْٝٛ 

 2010   ار ايفهر ادتتَعٞ  ا٫شهٓدر١ٜ  1ب٬ٍ اَني زٜٔ ايدٜٔ  ايا، ٜب ا٫ ارٟ  ط  .1

هغرٜد ستُد قدٚرٟ ايٓعُٝاٞ  َطادا ا عارٚع١ٝ ٚاثارٙ م ايٓظاتّ اياا، ٜيب يًٛلٝفا١         .2
 2013    َٓعٛرا  ذًيب اذتكٛق١ٝ  برلٚ 1ايعت١َ  ط 

ايرقتب١ ايكطت١ٝ٥ ع٢ً ايآتشب باني ايعكٛبا١ ٚادترميا١ م زتاتٍ     خًٝف١ شتمل ادت٢ُٗ   .3
 2009ايا، ٜب   ار ادتتَع١ ادتدٜد٠ يًٓعر  ا٫شهٓدر١ٜ  

راظد ستُد ايفرًٞ  ايٓظاتّ ايكاتْْٛٞ يًحاسا٤ اياا، ٜيب ٚضاُتْته٘ م  ٚيا١ ا٫َاترا          .4
   2015ايعرب١ٝ ا ارد٠   ار ايٓٗط١ ايعرب١ٝ  ايكتٖر٠  

 2011ايكطت٤ ا٫ ارٟ قطت٤ ا٫يغت٤   ار ايٓٗط١ ايعرب١ٝ   رَطتٕ ستُد بأٝخ  .5

شًُٝتٕ ستُد ايأُتٟٚ  ايكطت٤ ا٫ ارٟ )قطت٤ ايا، ٜب(  ايهات  ايثتيث   ار ايفهار   .6
 1995ايعربٞ  ايكتٖر٠  

ايكرار ا٫ ارٟ  ا رنس  إليغت٤عطد ايعسٜس عطد ا ٓعِ خًٝف١  ا٫ضتراف بتيصًأ١ نصطب  .7
  ١ْْٝٛ2010  ايكتٖر٠  ايكت يإلصدارا ايكَٛٞ 

  ا رناس  1عطد ايعسٜس عطد ا ٓعِ خًٝف١  ايطُتْت  ايا، ٜطٝا١ م ايٛلٝفا١ ايعتَا١  ط     .8
    2008ايكَٛٞ يإلصدارا  ايكت١ْْٝٛ  
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عطد ايعسٜاس عطاد ا آعِ خًٝفا١  ا ٛشاٛع١ ا٫ ارٜا١ ايعات١ًَ م ايغات٤ ايكارار ا٫ ارٟ           .9
 ا٫شهٓدر١ٜ         َٓعت٠ ا عترف 2ٚه، ٜب ا ٛلو ايعتّ  د 

عطد ايفات  عطاد اذتًاِٝ عطاد ايادل  ايٓظرٜات  ايكطات١ٝ٥ ٚاٚجا٘ ايأعأ   ار ايٓٗطا١           .10
 ايعرب١ٝ  ايكتٖر٠      

عطد ايكت ر ايعٝ ًٞ  َعه١ً ادتسا٤ ا كٓع م ه، ٜب ا ٛلاو ايعاتّ  زتًا١ ايعدايا١       .11
 1979  5  ايص١ٓ 3ايعد  

ايصاعٛ ١ٜ      ّ  م ايٛلٝف١ ايعت١َ  عطد ايًأٝو بٔ ظدٜد اذتربٞ  ضُتْت  ايا، ٜب .12
2006  

  1عطد احملصٔ ايصتمل  ايعكٛبت  ايات ٜط١ٝ ا كٓع١ بني ا عرٚع١ٝ ٚهعصو ا٫ ار٠  ط .13
 .َأطع١ اٚفٝصت ايععب  بغدا 

عطد ايٖٛت  ايطٓدارٟ  ايعكٛبت  ايا، ٜط١ٝ يًعتًَني ا ادْٝني بتيدٚيا١ ٚايكأاتا ايعاتّ       .14
     ار ايفهر ايعربٞ  ايكتٖر٠   

      2ّعًٞ ذصٔ عًٞ  ايغًٛ م ادتسا٤ ٚاثرٙ ع٢ً َد٣ صر١ ادتسا٤ اياا، ٜيب  ط   .15
2008 

 2011عًٞ شعد عُرإ  ايكطت٤ ا٫ ارٟ ايعراقٞ ٚا كترٕ  َهاط١ ايصٓٗٛرٟ  بغدا    .16

عُاات  ًَٛخٝاا١  ايطااُتْت  ايا، ٜطٝاا١ يًُٛلااو ايعااتّ م ايٓظااتّ ا٫ ارٟ ا٫شاا٬َٞ      .17
 2012دٜد٠  ا٫شهٓدر١ٜ  ٚا كترٕ   ار ادتتَع١ ادت

  َٓعااٛرا  ذًاايب اذتكٛقٝاا١  1ايكتضااٞ جٗاات  صاافت  ا ااتث م ايكااتْٕٛ ا٫ ارٟ  ط .18
 2009برلٚ   

  َأطعاا١ 1ايكتضااٞ يفااا٘ ٖتَااٌ ايعحًٝااٞ  اياركٝاال ا٫ ارٟ م ايٛلٝفاا١ ايعتَاا١  ط     .19
 2013ايهات   بغدا   

تَعٝا١  ا٫شاهٓدر١ٜ    َتجد راغب اذتًٛ  ايكتْٕٛ ا٫ ارٟ   ار ا أطٛعت  ٚا عرف١ ادت .20
      

   2011َتجد راغب اذتًٛ   عت٣ٚ ايكطت٤ ا٫ ارٟ   ار ادتتَع١ ادتدٜد٠  ا٫شهٓدر١ٜ   .21

َااتزٕ يًٝااٛ راضااٞ  ايكااتْٕٛ ا٫ ارٟ  راشاا١ عتَاا١ ا٫شااض َٚطاات ٨ ايكااتْٕٛ ا٫ ارٟ   .22
 2007ايعراقٞ  َأطع١ ٖتٚار   ٖٛى  



 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )
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دتتَعا١ ادتدٜاد٠  ا٫شاهٓدر١ٜ     ستُد ابٛ ضٝو بتظت خًٝاٌ  ايٓظاتّ اياا، ٜيب   ار ا    .23
2013  

   ار ايٓٗطا١ ايعربٝا١    1ستُد ايٓرتط ستُد ذصٔ  ادتسا٤ا  ايا، ٜطٝا١ ا كٓعا١  ط   .24
   2010ايكتٖر٠  

ستُااد رفعاات عطااد ايٖٛاات   ايٓظرٜاا١ ايعتَاا١ يًكااتْٕٛ ا٫ ارٟ   ار ادتتَعاا١ ادتدٜااد٠   .25
 2009ا٫شهٓدر١ٜ  

ٛلٝفاا١ ايعتَاا١  َٓعاات٠ ا عااترف   ستُااد َتجااد ٜااتقٛ   ظاار  ايكااتْٕٛ ايااا، ٜيب يً  .26
   2006ا٫شهٓدر١ٜ  

  1ستُٛ  رَطتٕ ستُد شٗٛإ  ا  تيفا١ ٚادتاسا٤ اياا، ٜيب َٚطادأ ا عارٚع١ٝ  ط       .27
  2016ا رنس ايعربٞ يًٓعر ٚاياٛزٜع  ايكتٖر٠  

 1996   ار ايفهر ايعربٞ  ايكتٖر٠  2َحيأف٢ ابٛ زٜد فُٗٞ  قطت٤ ا٫يغت٤  ط  .28

يعكٛب١ ايا، ٜطٝا١ ٚاٖادافٗت  َأاتبع اهل٦ٝا١ ا حيار١ٜ ايعتَا١       َحيأف٢ عفٝفٞ  فًصف١ ا .29
 1976يًهات     ّ  

   .2007   ار ايثكتف١  عُتٕ  1ّ  ط ْٛفتٕ ايعكٌٝ ايعحتر١َ  شًأ١ ه، ٜب ا ٛلو ايعت .30
 ثتْٝت: ايرشت٥ٌ ٚا٫ةترٟ

بٝت  ة٘ شٝد مح٘ ٫ٚ  اضتراف ايكرار ا٫ ارٟ عأ قتعاد٠ ختحياٝص ا٫ٖاداف  رشاتي١       .1
 .2014  ن١ًٝ ايكتْٕٛ ٚايصٝتش١  جتَع١ ايصًُٝت١ْٝ  َتجصارل

ذصٔ اشٛ  رجب ْتصر  ادتسا٤ا  ايا، ٜط١ٝ يًُٛلاو ايعاتّ  رشاتي١ َتجصاارل  نًٝا١       .2
 2016اذتكٛم  جتَع١ ا ٓحيٛر٠  

3.    ٞ رشاتي١    ايٓظاتّ ا٫ْطاطتةٞ  اٛلفٞ ايدٚيا١ م ايعارام       ظفٝل عطاد ااٝاد اذتادٜث
 1972  تَع١ بغدا ج  ن١ًٝ ايكتْٕٛ ٚايصٝتش١  َتجصارل

ْدا٤ ستُد غساٍ قتشِ  ا ٛاز١ْ بني فتع١ًٝ ا٫ ار٠ ٚضُتْت  ا ٛلو ايعاتّ م قاتْٕٛ    .4
  رشتي١ َتجصارل  1991يص١ٓ  14اْططتط َٛلفٞ ايدٚي١ ٚايكأتا ا٫ظذلانٞ لٟ ايرقِ 

 1999ن١ًٝ ايكتْٕٛ  جتَع١ ا ٛصٌ  
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 ثتيثت: ايكٛاْني ٚا٫ْظ١ُ ٚاياعًُٝت 
 ْظ١ُ ايعراق١ٝايكٛاْني ٚا٫

 1990يص١ٓ  14قتْٕٛ اْططتط َٛلفٞ ايدٚي١ رقِ  .1
 2017يص١ٓ  17قتْٕٛ زتًض ايدٚي١ رقِ  .2

 ايكٛاْني ٚا٫ْظ١ُ ايفرْص١ٝ 
 1946اناٛبر يص١ٓ  19قتْٕٛ  .1
 1959فدلاٜر يص١ٓ  4قتْٕٛ  .2
 1984ٜٓتٜر يص١ٓ  26قتْٕٛ  .3

 رابعت: ااُٛعت  ايكطت١ٝ٥
 2007دٚي١ يص١ٓ زتُٛع١ قرارا  ٚفات٣ٚ زتًض ظٛر٣ اي .1

 ختَصت: ظطه١ ا٫ْذلْت
بٛا ٟ َحيأف٢  هأطٝكت  ايعكٛب١ ا كٓعا١ م اااتٍ اياا، ٜيب  نًٝا١ اذتكاٛم ٚايعًاّٛ       . 1

 ايصٝتشااااا١ٝ  جتَعااااا١ هًُصاااااتٕ   اااااث َٓعاااااٛر عًااااا٢ ظاااااطه١ ا٫ْذلْااااات    
https://platform.almanhal.com   22/11/2017هترٜخ ايسٜتر٠ 

 

 


