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 انخظهى بقرار فرض انؼقىبت االَضباطيت 
-دراست يقارَت-

)*(
- 

 ياجذ محذي ػًر حسٍ       و..و       
 يذرس انقاَىٌ اإلداري املساػذ      
 املذيريت انؼايت نرتبيت َيُىي      

                                 املسخخهص
١َُٗڄ َٔ ضُاْات املٛظـ يف ايتعًِ بكساز ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ، ضُا١ْڄ  ٜٴعٳدټ

َٛاد١ٗ ضًڀات ا٫ْطباط، سٝح ٜٗدف ايتعًِ اٱدازٟ إىل ذبسٜو ع١ًُٝ ايسقاب١ ايرات١ٝ َٔ 
ٞٿ ايصادز ضدٙ، يف ساي١ إذا َا تعطٻؿت  خ٬ٍ متهني املٛظـ َٔ ايتعًڊِ يف ايكساز ا٫ْطباط

َٻا تعدًٜ٘، ٚإَا بطشب٘، أٚ إيػا٥٘،  اٱداز٠ يف إصدازٙ؛ ٚذيو َٔ أدٌ إعاد٠ ايٓعس ؾٝ٘، إ
ٚتكتطٞ دزاض١ ٖرا املٛضٛع تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً َا١ٖٝ ايتعًِ اٱدازٟ، ٚأْٛاع٘، 

ٟٿ َٔ د١ٗٺ أخس٣  .  ٚغسٚط٘، ٚغهً٘ َٔ د١ٗ، ٚبٝإ اٯثاز ايكا١ْْٝٛ يًتعًڊِ اٱداز

ٚقد تٛصٻٌ ايباسح إىل قطِ َٔ ايٓتا٥ر اييت ظٗست أثٓا٤ ايدزاض١، ٚقطِ َٔ 
ٕٵ ٜٴٛٳؾِّكځٓٹٞ يف تكدِٜ ٖرا ايبشح .املكرتسات   يع٬ز إغهاي١ٝ ايبشح، ْٚطأٍ اهلل أ

 ايتعًِ اٱدازٟ، اْطباط، ايعساقٞ، املٛظـ، ايٛدٛبٞ، ا٫ختٝازٟ.  -ايهًُات املؿتاس١ٝ:
Abstract                                                                                                

         The aim of this paper is   to state   the complaint of the 

decision of imposing  the disciplinary  punishment, as an 

important guarantee of  the employee to face disciplinary  

authorities. The purpose of  the administrative complaint is  

to move self-control process by making the employee enable 

to complain the discipline decision that issued against him, 

in case if the administrative management abused to publish it 

in order to  reconsider it  , either to   modify,  to withdrawal, 

or  delete it.  The study of this subject required to highlight 

the administrative complaint, its types, conditions and form , 
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from one hand ,and to clear the law effects from the other .                                                                                

      The researcher concluded a part of results  approved 

during the study, and suggestions to treat  the research 

problems.  

Key words: administrative complaint, discipline, Iraqi 

employee, the necessity, the selective.    
 ت ـاملقذي

ٕٻ ايطُاْاتٹ ا٫ْطباط١ٝځ اي٬سك١ ع٢ً تٛقٝع ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ، تٴعٳدټ َٔ  ٫ غوډ أ
ايطُاْاتٹ ازبٖٛس١ٜٹ اييت ٜتعني تٛاؾسٴٖا يًُٛظـ عكب تٛقٝع ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ عًٝ٘، 

ساٍ تٛقٝع َٚٓٗا ايتعًِ اٱدازٟ، ايرٟ ٜعدټ أسد ايطُاْات ا٫ْطباط١ٝ املڂكسٻز٠ يًُٛظډـ يف 
ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ عًٝ٘، سٝح ٜٴعٵسڇبٴ املٛظـ املتعًِ َٔ خ٬هلا عٔ زؾط٘ يًعكٛب١ اييت 

 صدزت ضدٙ.

ٞٻ سٳسٳصٳ يف قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ زقِ ) ٕٻ املػسع ايعساق ( 14ٚقد ْدزى أ
املعدٍ، ع٢ً إتاس١  1979( يط١ٓ 65املعدٍ، ٚقإْٛ صبًظ ايدٚي١ زقِ ) 1991يط١ٓ 

ٞٻ أٚ سكڋا َٔ سكٛق٘ اي ٌٿ َٛظـ ذٟ َصًش١ٺ ٜصدز بػأْ٘ قسازٷ ميظټ َسنصٳٙ ايكاْْٛ ؿسص١ يه
ٕٵ ٜطًو ضبٌٝ ايتعًِ اٱدازٟ َٔ ٖرا ايكساز؛ ٱْصاؾ٘ قبٌ ايًذ٤ٛ إىل ضاسات ايكطا٤ َٔ  أ
ٝٽا يف ناؾ١ ايڀعٕٛ اييت تسؾع أَاّ ضبه١ُ  د١ٗٺ، ٚدعٌ َٔ ضًٛى ايتعًِ اٱدازٟ أَسٶا ٚدٛب

ٟٿ أَاّ ضبه١ُ ايكطا٤ ايك طا٤ اٱدازٟ، أٟ ٫ بدٻ َٔ اضتٝؿا٥٘ قبٌ ايڀعٔ يف ايكساز اٱداز
اٱدازٟ، إضاؾ١ڄ يريو ايدعا٣ٚ اييت تكاّ أٚ تسؾع أَاّ ضبه١ُ قطا٤ املٛظؿني، َٔ د١ٗ 

 أخس٣.
ٟٿ ايرٟ سدٻد يف قإْٛ صبًظ ايدٚي١ زقِ ) ( يط١ٓ 47ع٢ً خ٬ف املػسٿع املصس

اييت ٜتعني إٔ ٜطبل ايڀعٔ ؾٝٗا باٱيػا٤ ايتعًِ َٓٗا يد٣ اٱداز٠، ٚذيو يف  ايكسازات 1972
( َٓ٘ سٝح ٫ تٴكبٌ ايڀًبات املكدٻ١َ زأضاڄ بايڀعٔ يف ايكسازات اٱداز١ٜ 12ْصٿ املاد٠ )

املٓصٛص عًٝٗا يف ايبٓٛد ثايجاڄ، ٚزابعاڄ، ٚتاضعاڄ، َٔ املاد٠ ايعاغس٠، ٚذيو قبٌ ايتعًڊِ 
 هل١٦ٝ اٱداز١ٜ اييت أصدزت ايكساز أٚ اهل٦ٝات ايس٥اض١ٝ.َٓٗا إىل ا

 أ١ُٖٝ ايدزاض١:
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تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً )ايتعًڊِ بكساز ؾسض ايعكٛب١ 
اٱداز٠ ع٢ً  ؛ ٚذيو سبٌُا٫ْطباط١ٝ(، نْٛ٘ ٚض١ًٝڄ ؾعاي١ڄ ًٜذأ إيٝٗا صاسبٴ املصًش١

ٕٵ تعدهلا أَٚسادع١ قسازاتٗا، ؾإذا تبٝٻٔ هلا عدّ َػسٚعٝ تطشبٗا أٚ تًػٝٗا،  تٗا نإ هلا أ
 نْٛ٘ ضُا١ْڄ قا١ْْٝٛڄ يتشكٝل املػسٚع١ٝ اٱداز١ٜ.

 َٓٗذ١ٝ ايدزاض١ :
إٕ املٓٗذ١ٝ ا٭نجس اْطذاَا َع طبٝع١ املٛضٛع ٖٞ اييت تتڀًب ا٫ضتعا١ْ 

ايتعًِ اييت تٓاٚيت َٛضٛع ) ا١ًْْٝٛٓصٛص ايكي ، سٝح أعسضٓٗر ايتشًًٝٞ املكازٕبامل
  .ْعاّ ايتػسٜع ايعساقٞ ْٚعاّ ايتػسٜع املصسٟ( بني كساز ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝب

 أٖداف ايدزاض١ :
تٗدف ايدزاض١ إىل تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً َٛضٛع )ايتعًِ بكساز ؾسض ايعكٛب١   -1

 ا٫ْطباط١ٝ( ٚبٝإ َٛقـ املػسعني ايعساقٞ ٚاملصسٟ َٓ٘.

اب١ ايرات١ٝ َٔ خ٬ٍ متهني املٛظـ َٔ نُا ٜٗدف ايتعًِ اٱدازٟ إىل ذبسٜو ع١ًُٝ ايسق -2
ٞٿ ايصادز ضدٙ، يف ساي١ إذا َا تعطٻؿت اٱداز٠ يف إصدازٙ؛  ايتعًڊِ َٔ ايكساز ا٫ْطباط

َٻا بتعدًٜ٘، ٚإَا بطشب٘، أٚ إيػا٥٘.  ٚذيو َٔ أدٌ إعاد٠ ايٓعس ؾٝ٘، إ

 ٖٝه١ًٝ ايبشح :
ِٻ مبٛضٛع ايتعًِ بكس   ٕٵ ْٴًٹ از ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ ضٓشاٍٚ يف ٖرٙ ايدزاض١ أ

ٝٵٔڇ، سٝح ْتڀسم يف املبشح ا٭ٍٚ ملا ١ٖٝ ايتعًِ اٱدازٟ، ٜٚستهص َٔ خ٬ٍ َبشجني ز٥ٝطٳ
ملؿّٗٛ ايتعًِ اٱدازٟ ٚأْٛاع٘، أَا يف ايجاْٞ ؾٓتٓاٍٚ غسٚط  َڀًبني؛ ْعسض يف ا٭ٍٚع٢ً 

١ يًتعًِ اٱدازٟ، ٜٚستهص ايتعًِ اٱدازٟ ٚغهً٘، ٚأَا املبشح ايجاْٞ ؾٝتٓاٍٚ اٯثاز ايكاْْٛٝ
ٝٵٔڇ، ٜتٓاٍٚ ا٭ٍٚ اٯثاز املباغس٠ يًتعًِ اٱدازٟ، أَا ايجاْٞ ؾٝتٓاٍٚ  ٝٵٔڇ ز٥ٝطٳ ع٢ً َڀًبٳ

 -اٯثاز غري املباغس٠ يًتعًِ اٱدازٟ، ٚبايػهٌ اٯتٞ:
 َا١ٖٝ ايتعًِ اٱدازٟ. -: املبشح ا٭ٍٚ 

 اٯثاز ايكا١ْْٝٛ يًتعًِ اٱدازٟ. -املبشح ايجاْٞ :

ِٻ ْتا٥ر ايبشح َٚكرتسات٘.ٚ  ْٓٗٞ حبجٓا خبامت١ٺ ْدزز ؾٝٗا أٖ
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 املبحث األول           
 ياهيت انخظهى اإلداري

ايتعًِ اٱدازٟ ٚض١ًٝڅ َٔ ايٛضا٥ٌ اييت تًذأ إيٝٗا اٱداز٠ َٔ خ٬ٍ ؾسض زقابتٗا 
خ٬هلا ع٢ً أعُاٍ َٛظؿٝٗا، سٝح تعدټ ضُا١ْڄ إدسا١ٝ٥ ١َُٗ، ٜطتڀٝع املٛظـ ايعاّ َٔ 

ايڀعٔ يف ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ ايصادز٠ حبكِّ٘ يف ساٍ تعطٻؿت اٱداز٠ أَاّ ايكطا٤ اٱدازٟ، 
ٚعًٝ٘ ْتٓاٍٚ يف ٖرا املبشح ايتعًِ اٱدازٟ َٔ سٝح تعسٜؿ٘ ٚأْٛاع٘ ٚغسٚط٘ ٚغهً٘، 

 -ٚذيو يف َڀًبني، ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
                                      املطهب األول                                      

 يفهىو انخظهى اإلداري وأَىاػه
ٌپ يف           ميهٓٓا تطًٝط ايط٤ٛ يف ٖرا املڀًب ع٢ً تعسٜـ ايتعًِ اٱدازٟ ٚأْٛاع٘ ن

  -ؾسع َطتكٌ، ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
 انفرع األول

ا
ً
 حؼريف انخظهى اإلداري نغت واصطالح

)تػهِّٞ ايعًِ، ٜكاٍ: تعًډِ ايسدٌ؛ أٟ: غها ايعًِ،  بٜ٘ٴكصد  -ايتعًِ اٱدازٟ يػ١: -أٚيڄا:
ٕٷ إىل اسبانِ َٔ ؾ٬ٕ ؾعًُ٘ تعًُاڄ، أٟ أْصؿ٘ َٔ ظامل٘ ٚأعاْ٘ عًٝ٘(،   (1)ٜٚكاٍ: تعًډِ ؾ٬

ٳٚقد عسٻؾ٘ ايبعض اٯخس بأْ٘ ) ځِ اظډًِځ ٌٳ: ٚاْٵعًځ ٙٴ: ٚظځًډُ٘. ايعڊًڃِٳ اسٵتُٳ ْٵبأځ ٘ٴ أځ ٚٵ ظاملٷ أځْٻ ٘ٴ أځ  ْٳطٳبٳ
ٳ ؾ٬ٕ ؾاظډًِ، َٚعٓاٙ أْ٘ استٌُ ايعًِ بڀٝب ْؿظ ٖٚٛ قادز ع٢ً ايعڊًڃِ إڇيځ٢ ، ٜٚكاٍ: ظڂًِٹ

         (2)ا٫َتٓاع َٓ٘(.

ٝٶا: ؾكد برٍ ؾكٗا٤ ٚغٴسٻاح ايكإْٛ اٱدازٟ ضبا٫ٚتٺ عدٜد٠ڄ  -ايتعًِ اٱدازٟ اصڀ٬ساڄ: -ثاْ
بأْ٘ )ٚض١ًٝڅ نؿًٗا ايكإْٛ يًُتِٗ؛ ملٛاد١ٗ َا يف تعسٜـ ايتعًِ اٱدازٟ، ؾكد عسٻؾ٘ ايبعض 

تصدزٙ اٱداز٠ ضدٙ َٔ دصا٤اتٺ ٜٴعتكد يف عدّ َػسٚعٝتٗا، ًٜٚتُظ ؾٝٗا إٔ تعٝد ايٓعس يف 
                                                      

  دار السعخفووة لمابا ووة 9  ط3( أبووو مشرووور   بوو  أزسووج اهزىووخلل ةيووحمج الم ووة  السجمووج9)
 .0022  ص 0229والشذخ والتوزيع  بيخوت  لبشان  

  دار الكتوج 9  ط90مشظور  لدان العخب  ج( جسال الجم    ب  مكخم اهنرارلل اب  0)
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ٔٵ صدز ضدٙ  ٞٿ بايطشب أٚ ايتعدٌٜ، ٖٚٛ طسٜلٷ ٜطًه٘ َٳ قسازٖا ايرٟ أضسٻ مبسنصٙ ايكاْْٛ
ٚقد عسٻؾ٘ آخسٕٚ بـ )إٔ ٜصدز قسازٷ  (1)(،قساز ازبصا٤ قبٌ زب٥ٛ٘ إىل ايڀعٔ عًٝ٘ قطا٥ٝاڄ

ٝٴكدّ أسد ا٭ؾساد ممٔ ٜعِٓٝٗ ا٭َس إىل  ٌٿ يف املصًش١ ؾ ِڈ ع٢ً ا٭ق ٟپ َعٝبٷ أٚ غريٴ ٥٬َ إداز
أٚ ٖٛ )طًبٷ ( 2) ازب١ٗ اييت أصدزت ايكساز أٚ إىل ازب١ٗ ايس٥اض١ٝ طايباڄ ضشب٘ أٚ تعدًٜ٘(،

ٟٸٜتكدّ ب٘ صاسب ايػإٔ إىل اٱداز٠ ٱعا ٜدعٞ طبايؿت٘ يًكإْٛ، أٚ  د٠ ايٓعس يف قسازڈ إداز
ٖٛ نٌ َا ٜكدَ٘ املٛظؿٕٛ َٔ طًبات إىل دٗاتِٗ ايس٥اض١ٝ املباغس٠ أٚ ايعًٝا بٗدف ضشب 

ٚعسٻؾ٘ ايكطا٤ اٱدازٟ بأْ٘ )ايتعًِ  (3) أٚ إيػا٤ ايكسازات ايتأدٜب١ٝ ايصادز٠ يف َٛادٗتِٗ(،
يكساز أٚ اٱدسا٤ اٱدازٟ تكدمي٘ قبٌ إقا١َ دعٛاٙ ايرٟ ٜؿسض املػسٿع ع٢ً املتطسز َٔ ا

ٞٸ ٟٸ نإدسا٤ٺ غهً ٚميهٓٓا تعسٜـ ايتعًڊِ  (4)قبٌ ضًٛى طسٜل ايدع٣ٛ ايكطا١ٝ٥(. دٖٛس
ٟٿ ايرٟ حيٝط بأِٖ عٓاصسٙ بأْ٘: طًبٷ ًٜتُظ ؾٝ٘ املٛظډـ املعاقب َٔ ازبٗ٘  -اٱداز

َٻا  املدتصٻ١ إعاد٠ ايٓعس يف قسازٖا ايرٟ أصدزت٘ ضدٻٙ ٜٚعتكد ؾٝ٘ عدّ َػسٚعٝت٘، إ
َٻا بتعدًٜ٘ َٻا بإيػا٥٘ ٚإ  .بطشب٘ ٚإ

 انفرع انثاَي
ى اإلداري

ُّ
 أَىاع انخظه

قطِ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ايتعًِ اٱدازٟ حبطب إيصاَٝت٘ إىل: تعًِ اختٝازٟ ٚتعًِ 
عًِ إىل ٚدٛبٞ، نُا قطٻُٛا ايتعًِ حبطب ازب١ٗ اييت ٜكدٻّ إيٝٗا إىل: تعًِ ٥٫ٚٞ ٚز٥اضٞ ٚت

                                                      

(   إبخاهيم خيخل الوكيلل التظمم اإلدارل ومدمك اإلدارة اإليجابي في ضوء آراء الفقو 9)
               .                                    95  ص0228  دار الفكخ الجامعي  اإلسكشجرية  9وأزكام القزاء  ط

 .                                                  200  ص9998  دار الفكخ العخبي  0( د. سميسان   الاساولل قزاء اإلل اء  ط0)
ة بفخض العقوبة االنزباطية  مى السوظف العام  3) ( د. خالج   السولىل الدماة السخترَّ

 390  ص0290مشذخ والبخمجيات  مرخ  اإلمارات  دار الكتج القانونية ودار شتات ل
 وما بعجىا.                                                  

/ 6/7ق  جمدة 33لدشة  3299( زكم السحكسة اإلدارية العميا في مرخ  الاع  رقم 5)
ادسة د  مجسو ة السبادئ القانونية التي قخرةيا السحكسة اإلدارية العميا  الدشة ال9999

(  9999إلى اخخ سبتسبخ سشة  9999م  أول مارس سشة والثالثون  العجد الثاني )
 .  9255مجمذ الجولة  السكتج الفشي  ص 
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ايًذإ اٱداز١ٜ اييت ٜٴػهًٗا ايكإْٛ هلرا ايػسض، يرا ضٓتڀسم هلرٙ ايتكطُٝات ٚؾكاڄ ملا 
 -ٜأتٞ:
 ايتعًِ اٱدازٟ َٔ سٝح اٱيصاّ.       -أٚيڄا:

 ضٓتڀسم يًتعًڊِ َٔ سٝح إيصاَٝت٘ إىل: تعًِ اختٝازٟ، ٚتعًِ ٚدٛبٞ، ٚؾكاڄ يٰتٞ:
 ايتعًِ اٱدازٟ ا٫ختٝازٟ. -1

ٝٻسٴ املٛظـ باضتعُاهلا يف َٛاد١ٗ ايكساز عٴسٿ فٳ ايتعًِ ا٫ختٝازٟ بأْ٘ )ٚض١ًٝڅ ٜٴدٳ
ّڈ بطًٛن٘ إذا َا أزاد دباٚشٙ يًڀعٔ بايكساز  ًڃصٳ َٴ ٟٿ ايرٟ صدز يػري صاسب٘، ٖٚٛ غريٴ  اٱداز

 (1)أَاّ ايكطا٤(.
ٟپ َا مل ٜٓصٸ ايكإْٛ ع ٟٿ ٖٞ أْ٘ اختٝاز ٢ً خ٬ف ؾايكاعد٠ ايعا١َ يًتعًڊِ اٱداز

ذيو، أٟ يصاسب ايػإٔ َڀًلٴ اسبس١ٜ يف ايًذ٤ٛ بتعًڊُ٘ إىل اٱداز٠ املدتصٻ١ قبٌ زؾع 
دعٛاٙ دبٓباڄ ملػك١ ايتكاضٞ ٚطٍٛ َدت٘، أٚ عدّ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ ٜٚسؾع تعًڊُ٘ إىل ايكطا٤ 

 بدع٣ٛ اٱيػا٤ دٕٚ ايًذ٤ٛ إىل اٱداز٠.
ٕٻ ايتعًِ اٱداز ٞٿ ؾإ ٌٿ ايتػسٜع ايعساق ٟ يف قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚيف ظ

( َٓ٘ 29املًػ٢ نإ اختٝازٜٸاڄ، إذ ْصت املاد٠ ) 1936( يط١ٓ 69ٚايكڀاع ا٫غرتانٞ زقِ )
ٕٻ )اي٬ّ( اييت  )يًُٛظـ إٔ ٜعرتض ع٢ً قساز ايًذ١ٓ ايصادز٠ ضدٙ....(، ٚامل٬سغ أ

ٝٻسٷ بني تكدِٜ ايتعً َٴدٳ املدتص١ َٔ  ِ يًذ١ٗضبكت ن١ًُ املٛظـ يف ْص املاد٠ تؿٝد أْ٘ 
ٌٿ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ  - ب٬ غوچ -عدَ٘، ؾٗٞ  ٔٵ يف ظ ٍټ ع٢ً اختٝاز ذيو ا٭َس، ٚيه تد

ٞټ َطًهاڄ َػاٜساڄ  (2) املعدٍ، 1991( يط١ٓ 14ايدٚي١ ٚايكڀاع ايعاّ زقِ ) اربر املػسٿع ايعساق
ٕٵ عٔ قإْٛ ا٫ْطباط املًػ٢؛ سٝح أيصّ املٛظـ ايرٟ ٜصدز قسازٷ اْطبا ٞپ حبكِّ٘ أ ط

ٞٻ  ٜتعًِ يد٣ ازب١ٗ اييت أصدزت ايكساز قبٌ ايڀعٔ ايكطا٥ٞ، مبع٢ٓ آخس: إٔ املػسٿع ايعساق
ٌٿ قإْٛ ا٫ْطباط اسبايٞ.   مل ٜتڀسم ملجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِ يف ظ

                                                      

( القاضي لفتو ىامل العجيميل التحقيق اإلدارل في الوظيفة العامة  مشذورات الحمبي 9)
 . 68  ص0292الحقوقية  لبشان  

  0228( لدشة 2القااع االشتخاكي(  في قانون رقم )زمت كمسة )القااع العام( محل ) (0)
 9999( لدشة 95التعجمل اهول لقانون انزباط موظفي الجولة والقااع العام رقم )

 .95/0/0228في  5269السعجل  السشذور في جخيجة الوقائع العخاقية بالعجد 



 (12( ، السنة )43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

102 

ٞٿ يف ظٌ املاد٠  ٟٿ طبتًؿاڄ يف ٖرٙ املطأي١ عٔ املػسٿع ايعساق ٜٚبدٚ َٛقـ املػسٿع املصس
، 1978( يط١ٓ 48( َٔ ْعاّ قإْٛ ايعاًَني املدْٝني بايكڀاع ايعاّ املصسٟ زقِ )84)

سٝح أخر مبجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًڊِ، ٚاييت مل تٛدب تكدِٜ ايتعًڊِ يٲداز٠، ٚبايتايٞ أخرت 
بايتعًِ ازبٛاشٟ ايرٟ ميهٔ ا٭خر ب٘، ٫ٚ ضريٳ َٔ صسف ايٓعس عٓ٘ ٚايًذ٤ٛ يًڀعٔ 

َٶا، سٝح ٫ ٜرتتب عًٝ٘ 60إٔ تكّٛ اٱداز٠ بايبتٿ ؾٝ٘ خ٬ٍ َد٠ ) ايكطا٥ٞ ست٢ قبٌ ٜٛ )
ٟټ أثسڈ نػسط يكبٍٛ ايڀعٔ يف قسازات ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ، ٔٵ دأب ايكطا٤  (1) أ ٚيه

ٟټ ع٢ً ايعٌُ ع٢ً ٚدٛب ايتعًِ نػسطٺ أضاعڈ َٔ أدٌ قبٍٛ ايڀعٔ ايكطا٥ٞ، ٖٚرا  املصس
ٕٻ 1972( يط١ٓ 47قإْٛ صبًظ ايدٚي١ املصسٟ زقِ )( َٔ 12ٚاضحٷ َٔ ْص املاد٠ ) ، إذ إ

ٖٓاى طا٥ؿ١ڄ َٔ ايكسازات اٱداز١ٜ أٚزدتٗا املاد٠ ع٢ً ضبٌٝ اسبصس ٫ ٜٴكبٌ إيػا٩ٖا َا مل 
ٝٸاڄ؛ يهْٛ٘ غسطڄا يكبٍٛ ايڀعٔ ايكطا٥ٞ  تهٔ قد ضٴبكت بتعًڊِ َٓٗا؛ يرا أصبح ايتعًڊِ ٚدٛب

اغرتاط ايتعًڊِ َٔ تًو ايكسازات قبٌ ايًذ٤ٛ يًكطا٤ طًباڄ  ٚزمبا ٜهٕٛ (2)يف تًو ايكسازات،
ٱيػا٥ٗا، داؾعاڄ  يًُشاؾع١ ع٢ً سطٔ ايع٬ق١ بني اٱداز٠ ٚزداهلا، َٔ خ٬ٍ ايتط١ٜٛ ايٛدٿٜٻ١ 
ٞٿ َٔ ْصاع؛ زغب١ڄ يف تٛقِّٞ ايتٛتټس يف ايع٬ق١ ايٛظٝؿ١ٝ ايٓادِ عٔ  يٹُٳا ٜجٛز يف اجملاٍ ايٛظٝؿ

 (3)١ٝ٥.اشبص١َٛ ايكطا
 ايتعًِ اٱدازٟ ايٛدٛبٞ. -2

ٜٴعٳدټ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًِ اضتجٓا٤ٶ َٔ ا٭صٌ ايعاّ، سٝح أٚدبت بعض 
ٟٸ ايتػسٜعات ايٛظٝؿ١ٝ ع٢ً صاسب ِڈ إداز َٴطبل يد٣ ازب١ٗ اييت  ايػإٔ ضسٚز٠ تكدِٜ تعً

عًِ أصدزت ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ قبٌ زؾع دع٣ٛ اٱيػا٤، هلرا ٜٴًصّ ايػدص بتكدِٜ ايت
 اٱدازٟ َطبكڄا، ٚإ٫ زٴدٻتٵ دعٛاٙ غه٬ڄ؛ يعدّ اضتٝؿا٥ٗا يػه١ًٝ تكدِٜ ايتعًِ. 

                                                      

ولة والقااع ( د.  ثسان سميسان غيالن العبودلل شخح أزكام قانون انزباط موظفي الج9)
  0290  ب جاد  0السعجل  دار الكتج والوثائق  ط 9999( لدشة 95العام رقم )

 .580ص
والتي  9970( لدشة 57( م  قانون مجمذ الجولة السرخل رقم )90( مشظخل السادة )0)

 القخارات الشيائية لمدماات التأدمبية(.  -3نرت )....
ء القخار اإلدارل وطمبات إيقاف ةشفيحه  (  بج العديد  بج السشعم خميفةل د وى إل ا3)

  .366  ص 0229اإلسكشجرية  دار الفكخ الجامعي  
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ايتعًڊِ ايرٟ ٜطتٛدب تكدمي٘ نٌ ذٟ  -ٚميهٓٓا تعسٜـ ايتعًِ ايٛدٛبٞ بأْ٘:
َصًش١ إىل ازب١ٗ اييت أصدزت ايكساز املتعًِ َٓ٘، يف املد٠ املڂشدد٠ قاْْٛاڄ، نػسطٺ يكبٍٛ 

 . ايكطا٤ اٱدازٟ، ٚخب٬ؾ٘ تٴسٳدټ ايدع٣ٛ غه٬ دع٣ٛ اٱيػا٤ أَاّ
ٞٿ بٓصٿ املاد٠  ٞټ َٔ خ٬ٍ َا أدزز صساس١ڄ يًتعًِ ايٛدٛب ٚقد ضًو املػسٿع ايعساق

/ 7املعدٍ، ٚيف ْصٿ املاد٠ ) 1991( يط١ٓ 14( َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ زقِ )15)
ٝٶا( َٔ قإْٛ صبًظ غٛز٣ ايدٚي١ زقِ ) بأْ٘ )ٜٴػرتط قبٌ  (1)املعدٍ، 1979( يط١ٓ 65ثاْ

ٕٵ ٜتعًډِ صاسب ايڀعٔ يد٣ ازب١ٗ  تكدِٜ ايڀعٔ إىل ضبه١ُ قطا٤ املٛظؿني أ
ٝٽا أَاّ  (2)املدتص١...(، ٟٻ ٚدٛب ٕٻ املػسٿع دعٌ ايتعًڊِ اٱداز ٜٚٴطتؿاد َٔ ْصٿ املٛاد أ

ٕٻ ايتع ًِ ٜعدټ غسطاڄ دٖٛسٜٸاڄ اٱداز٠ ع٢ً قسازاتٗا يف ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ، مبع٢ٓ أ
يكبٍٛ ايڀعٔ ع٢ً قسازات ا٫ْطباط، ٚيف ٖرا ايصدد قط٢ صبًظ ا٫ْطباط ايعاّ يف ايعسام 
ٝٸاڄ ٫ٚ ٜٓٗض يًُعرتض سلٸ ا٫عرتاض أَاّ  ٕٻ ايتعًِ ٖرا ٜعدټ أَساڄ ٚدٛب بأْ٘ )...ٚسٝح إ

ٕٻ ذيو مل حيصٌ يف ٖرٙ ايكط١ٝ،  اجملًظ إ٫ بعد اضتٓؿاد ايػه١ًٝ ايٛازد٠ ؾٝ٘، ٚسٝح إ
 (3)تكسز زدٸ ا٫عرتاض غه٬ڄ(.

ٟټ يف قإْٛ صبًظ ايدٚي١ ع٢ً ذبدٜد َٛاعٝد  ٚقد سٳسٳصٳ املػسٿع املصس
ِټ اتٿداذٖا ست٢ ٜتشكل بريو ا٫ضتكساز يًُسانص ايكا١ْْٝٛ، َٚٹٔ بني ٖرٙ  (4)يٲدسا٤ات اييت ٜت

ز٠ عٔ قسازٖا ايصادز يف َٛادٗت٘؛ اٱدسا٤ات ايتعًِ ايرٟ ٜتكدّ ب٘ ذٚ ايػإٔ إىل د١ٗ اٱدا

                                                      

( م  القانون رقم 0( زمت كمست )مجمذ الجولة( محل )مجمذ شورى الجولة( بالسادة )9)
في  5526  السشذور في جخيجة الوقائع العخاقية  بالعجد 0297( لدشة 79)
7/8/0297 . 

م  قانون انزباط موظفي  0228( لدشة 2( م  التعجمل اهول رقم )92( مشظخل السادة )0)
/ سابًعا/ أ( التعجمل الخامذ رقم 7  والسادة )9999لدشة  95الجولة والقااع العام رقم 

 . 9979( لدشة 62  لقانون مجمذ شورى الجولة رقم )0293( لدشة 97)
  52/9996  إضبارة 92/90/9996  في 699/69( قخار مجمذ االنزباط العام رقم 3)

 غيخ مشذور. 
  9993( د.   رفعت  بج الوىابل أصول القزاء اإلدارل  بجون مكان الشذخ  5)

 . 23ص
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ٕٵ  ٚذيو ست٢ ٜهٕٛ أَاّ ٖرٙ ازب١ٗ ؾسص١ إعاد٠ ايٓعس يف ٖرا ايكساز، ٚتػٝري َٛقؿٗا َٓ٘ إ
  (1)ٖٞ زأت يريو ٚدٗاڄ.

ٟٿ ٖٞ متهني د١ٗ اٱداز٠  ٞٿ ٚا٫ختٝاز ٚايع١ً َٔ ْصٿ املػسٿع ع٢ً ايتعًِ ايٛدٛب
ٞٿ قبٌ بداٜت٘.َٔ إعاد٠ ايٓعس يف قسازٖا ايرٟ أصدزت٘، ٚ  بريو ٜٓشطِ طسٜل ايٓصاع ايكطا٥

ٕٻ ايتعًِ ايٛدٛبٞ: ٕٴ ذا ايػإٔ بتكدمي٘  -ٚخ٬ص١ ايكٍٛ أ ٖٛ ايرٟ أيصّ ايكاْٛ
َٻا  ٕٻ ايدع٣ٛ تهٕٛ غريٳ َكبٛي١، أ قبٌ زؾع دعٛاٙ باٱيػا٤، ؾإذا زؾعت دٕٚ تكدمي٘، ؾإ

ٕٵ ؾٗٛ ايرٟ تسى املػسٿع تكدٜسٙ يصاسب  -ايتعًِ ا٫ختٝازٟ: ٕٵ غا٤ تكدٻّ ب٘، ٚإ ايػإٔ: إ
يريو ٜعترب ايتعًِ ايٛدٛبٞ أؾطٌ بايٓطب١  غا٤ ذٖب إىل طسٜل ايتكاضٞ َباغس٠.

يًُٛظـ، ؾٗٛ ضُإ ميٓح بك٠ٛ ايكإْٛ ٫ٜٚرتى ؾٝ٘ اشبٝاز يًُٛظـ، ٖٚرا ٜعين ا٫ثٓا٤ 
 ع٢ً َٛقـ املػسع ايعساقٞ ايرٟ اعتد ب٘ سؿاظا ع٢ً سكٛم املٛظؿني.

ٝٶا: ٟټ َٔ سٝح ازب١ٗ اييت ٜكدٻّ إيٝٗا.اي -ثاْ  تعًڊِ اٱداز
ٜٓكطِ ايتعًڊِ َٔ سٝح ازب١ٗ اييت ٜٴكدّ إيٝٗا إىل: تعًِ ٥٫ٚٞ، ٚتعًِ ز٥اضٞ، نُا 
ميهٔ تكدِٜ ايتعًِ إىل ايًذإ اٱداز١ٜ اييت ٜٴػهًٗا ايكإْٛ هلرا ايػسض، ٚع٢ً ايٓشٛ 

          -اٯتٞ:

 ايتعًِ اي٥٫ٛٞ. -1

 (2)ٗا٤ يف تط١ُٝ ٖرا ايٓٛع؛ ؾبعطِٗ ٜڀًل عًٝ٘ )ايتعًِ ا٫ضتعڀايف(،اختًـ ايؿك
ٚآخسٕٚ ٜڀًكٕٛ عًٝ٘ )ايتعًِ  (3)ٚبعطِٗ اٯخس ٜطُٝ٘ )ايسقاب١ بڀسٜل ا٫يتُاع(،

                                                      

رةيا السحكسة اإلدارية العميا في خسدة  ذخ  اًما 9) ( مجسو ة السبادئ القانونية التي قخَّ
وما  9029  ص9983  الييئة العامة السرخية لمكتاب  ط 50(  جدء 9962-9982)

 بعجىا. 
  مشذأة السعارف  القاىخة  0  ج0( د.  جنان  سخول القزاء اإلدارل  قزاء اإلل اء  ط0)

 .79  ص 0225
دراسة  -( د.  بج الخزس  نورجان اهموبيل القزاء اإلدارل في العخاق زاضخه ومدتقبمو 3)

 . 97  ص 9962مقارنة  دار ماابع الذعج  القاىخة  



 -دراسة مقارنة–باطية التظمم بقخار فخض العقوبة االنز

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

022 

ٖرا ٚإٕ اختًـ ايؿكٗا٤ يف تطُٝت٘، إ٫ أِْٗ ٜتؿكٕٛ ع٢ً َعٓاٙ، ؾايتعًِ  (1) ا٫ضرتساَٞ(،
ٞټ ٖٛ )طًبٷ ٜتٛدٻ٘ ب٘ ص اسب ايػإٔ إىل ازب١ٗ اٱداز١ٜ اييت أصدزت ايكساز َٛضٛع اي٥٫ٛ

ايتعًِ ٜطأهلا ؾٝ٘ َسادع١ قسازٖا ٚإعاد٠ ايٓعس ؾٝ٘ يػسض تعدًٜ٘ أٚ إيػا٥٘ أٚ ضشب٘، مبا 
ٕٵ ٜٛضح املتعًِ  ٜتؿل ٚقٛاعد املػسٚع١ٝ، ٚمبا ٜت٤٬ّ َع ا٫عتبازات احملٝڀ١، ٚذيو بعد أ

أٚ أْ٘ )ايتُاعٷ  (2) ا إىل ا٭ضباب اييت ٜطتٓد إيٝٗا(،أٚد٘ املدايؿ١ يف قساز اٱداز٠، َػريٶ
ٛټ َٓ٘، ٜٚڀايب ؾٝ٘ اٱداز٠ بدزاض١ قسازٖا َٚسادعت٘(.        (3)ٜكدٻّ إىل َٔ صدز َٓ٘ ايكساز املػه

       (3)َٚسادعت٘(.
ٌٿ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ زقِ ) املعدٍ، ٜعدټ  1991( يط١ٓ 14ٚايتعًڊِ يف ظ

ٝٽا( َٔ د١ٗ، أ ُٶا )ٚدٛب ٟ جيب ع٢ً املٛظـ ايعاّ تكدِٜ ايتعًڊِ أَاّ ازب١ٗ اييت تعًڊ
مبع٢ٓ أْ٘ ٫ ٜٴكبٌ ايڀعٔ  (4)أصدزت ايكساز قبٌ ايڀعٔ ب٘ أَاّ ضبه١ُ قطا٤ املٛظؿني،

إ٫ إذا ضبل تكدِٜ ايتعًِ أَاّ اٱداز٠ اييت أصدزت ايكساز،  (5)أَاّ ضبه١ُ قطا٤ املٛظؿني،
ٝٽ ُٶا )٥٫ٚ ا(؛ أٟ جيب ع٢ً املٛظـ املعاقب تكدِٜ ايتعًِ أَاّ َٚٔ د١ٗٺ أخس٣ ٜٴعٳدټ تعً

ازب١ٗ اييت أصدزت قساز ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ طايباڄ ؾٝ٘ ضشب ايكساز أٚ تعدًٜ٘ أٚ إيػا٤ٙ، 
عهظ ايتعًِ )ايس٥اضٞ( ايرٟ ٜكدٸّ ؾٝ٘ ايتعًِ أَاّ ازب١ٗ اييت تعًٛ ازب١ٗ اييت أصدزت 

                                                      

  بيخوت  9لقيدي  القانون اإلدارل العام  مشذورات الحمبي الحقوقية  ط( د. محيي الجم  ا9)
 .999  ص0227

( د. فاروق أزسج خساسل الخقابة  مى أ سال اإلدارة في العخاق  دار الكتج لمابا ة 0)
 . 78  ص 9988والشذخ  جامعة السوصل  

  دار الفكخ العخبي  7(  د. سميسان   الاساولل الشظخية العامة لمقخارات اإلدارية  ط3)
 . 99  ص 0297

( 95/ ثانًيا( م  قانون انزباط موظفي الجولة والقااع العام رقم )92( مشظخل السادة )5)
 السعجل.  9999لدشة 

لقانون مجمذ شورى  0293( لدشة 97( م  التعجمل الخامذ رقم )9( مشظخل السادة )2)
( م  القانون ويحل 39السادة )  والتي ةشصل مم ى نص 9979( لدشة 62الجولة رقم )

محمو ما يأةيل ةحل عبارة )محكسة قزاء السوظفي ( محل عبارة )مجمذ االنزباط 
العام( أمشسا وردت في القواني  واهنظسة والتعميسات  جخيجة الوقائع العخاقية بالعجد 

 .  09/7/0293في  5083
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ا٭خري٠ َٔ ضًڀاتٺ إداز١ٜٺ تؿٛم ضًڀات ازب١ٗ قساز ؾسض ايعكٛب١ اضتٓاداڄ إىل َا تتُتع ب٘ 
  (1)َٴصدز٠ ايكساز.

 ايتعًِ ايس٥اضٞ. -2
ٞټ يف ْٛع َٔ أْٛاع ايسقاب١ ايس٥اض١ٝ اييت ٜتطُٓٗا َؿّٗٛ  ٜتُجٌ ايتعًِ ايس٥اض
ٟټ ٚؾل ٖرا املؿّٗٛ بطًڀ١ٺ ٚاضع١ٺ إشا٤  )ايطًڀ١ ايس٥اض١ٝ(، سٝح ٜتُتع ايس٥ٝظ اٱداز

ٟټ إيػا٤ قساز َس٩ٚض٘ ٚإصداز قسازڈ َس٩ٚض٘، ٚمبٛدب ٖرٙ  ايطًڀ١ ميًو ايس٥ٝظ اٱداز
ٌٻ ايكساز املًػ٢، ٚي٘ إٔ ٜعدٍ ايكساز املتعًِ َٓ٘.  (2) ددٜدٺ ضب

ٞٿ أَاّ ذات ازب١ٗ اييت  ٞٻ أخر بايتعًِ اي٥٫ٛ ٕٻ املػسٿع ايعساق ٚايكاعد٠ ايعا١َ أ
زب٤ٛ املٛظـ املتعِِّ َٔ  أصدزت قساز ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ، ؾط٬ڄ عٔ إَها١ْٝ

ايكساز إىل ازب١ٗ ايس٥اض١ٝ يٲداز٠ ٚايتعًِ أَاَٗا، ٜٚعدټ ايٛشٜس أٚ ز٥ٝظ ازب١ٗ غري املستبڀ١ 
َٻا إٔ  ٕٻ ايتعًِ اي٥٫ٛٞ ٜأخر صٛزتني، ؾإ بٛشاز٠ ٖٛ ايس٥ٝظ اٱدازٟ ا٭ع٢ً يٛشازت٘؛ يريو ؾإ

ساز اٱدازٟ ايًذ٤ٛ إىل دزداتٺ ٜهٕٛ ايتعًِ َتعدد ايدزدات، أٟ ميهٔ يًُتعًِ َٔ ايك
ٟٸ أصدزٙ عُٝد  َتعدد٠ٺ يف اهلسّ اٱدازٟ يًُ٪ضط١ اييت ٜتعًِ ؾٝٗا، ؾايتعًِ َٔ قسازڈ إداز

َٻا ايتعًِ بدزد١ٺ  ن١ًٝ ٜطتڀٝع ايتعًِ َٓ٘ أَاّ ز٥ٝظ ازباَع١ ٚأَاّ ٚشٜس ايتعًِٝ ايعايٞ، أ
ِټ بدزد١ٺ ٚاسد٠ٺ نُا ٖٛ ساٍ ايتعًِ َٔ ق ساز ضباؾغ بسؾض تأضٝظ مجع١ٝٺ ٚاسد٠ٺ ؾٗٛ ٜت

ِټ ايتعًِ أَاّ ٚشٜس ايداخ١ًٝ.  تعا١ْٝٚٺ، إذ ٜت
ٞٿ باملكاز١ْ َع ايتعًِ اي٥٫ٛٞ أ١ُٖٝڄ يف أْ٘  ٕٻ يًتعًِ ايس٥اض ٚمما ٫ غوډ ؾٝ٘ أ
ميجٌ إداز٠ يس٥ٝظ ايدا٥س٠ ع٢ً أعُاٍ املس٩ٚضني، ؾٝطاعد ع٢ً نػـ أٚد٘ اشبًٌ 

ٟټ ا٭ع٢ً َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗٺ ٚايكصٛز يد٣ ازب١ٗ اٱداز١ٜ اي يت ٜػسف عًٝٗا ايس٥ٝظ اٱداز
أخس٣، تصٜد استُا٫ت تٛاؾس ضُاْات اسبٝد٠ ٚايٓصا١ٖ يف ْعس املتعًِ، ٚايؿصٌ ؾٝ٘ َٔ 

 قبٌ ايس٥ٝظ اٱدازٟ، ٖٚٛ أَسٷ قد ٫ ٜتٛاؾس يف ايتعًِ اي٥٫ٛٞ.
 

                                                      

ولة والقااع االشتخاكي  ( د. غازل فيرل ميجلل شخح أزكام قانون انزباط موظفي الج9)
 .025  ص 0229مابعة العدة  ب جاد  

 -( د. أبو بكخ أزسج  ثسان الشعيسيل زجود سماات القزاء اإلدارل في د وى اإلل اء 0)
 .50  ص 0293دراسة مقارنة  دار الجامعة الججمجة  اإلسكشجرية  
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 ايتعًِ إىل ايًذإ اٱداز١ٜ. -1
ايػإٔ يف صٛز٠ ايػه٣ٛ إىل ايًذإ اٱداز١ٜ ٜٴكصد ب٘ ايتعًِ ايرٟ ٜكدٿَ٘ ذٚ 

ٌٴ عاد٠ڄ َٔ َٛظؿني إدازٜني َٔ طبك١ٺ  اشباصٻ١ اييت تٴشددٖا ايكٛاْني، ٖٚرٙ ايًذإ تٴػٳهډ
َع١ٓٝٺ، ٚذبكل يٮؾساد بعض ايطُاْات اييت ٫ تتٛاؾس يف ايتعًُات اي١ٝ٥٫ٛ ٚايس٥اض١ٝ، 

اٱداز٠ ايكاض١ٝ ْٚعاّ احملانِ اٱداز١ٜ ٖٚرٙ ايڀسٜك١ ايجايج١ ناْت سًك١ ايٛصٌ بني ْعاّ 
 (1)مبعٓاٖا ايؿين.

ٞټ يف ايهجري َٔ ٖرٙ ايًذإ اييت تٓعس يف ايتعًُات  ٖٚرا َا ضًه٘ املػسٿع ايعساق
ّٴ إيٝٗا، ٕٵ ٜسؾع  (2)اييت تٴكځدٻ ٌٿ ذٟ َصًش١ٺ صدز بػأْ٘ قسازٷ غري َٓاضب ي٘ أ سٝح أتاح يه

ُٶا أَاّ ايًذإ اٱداز١ٜ اييت  زمسٗا ايكإْٛ، ٚتهٕٛ هلرٙ ايًذإ ص٬س١ٝڂ ايؿصٌ يف تعً
بعض صٛز ايتعًِ اٱدازٟ دٕٚ ايسدٛع إىل ايس٥ٝظ اٱدازٟ؛ ٚذيو يعدّ ؾاع١ًٝ ايتعًُات 
ايطابك١ )اي٥٫ٛٞ ٚايس٥اضٞ( يف أغًب ا٭سٝإ، َٚٔ ٖرٙ ايًذإ: زب١ٓ ايٓعس يف قطاٜا 

( يط١ٓ 9مبٛدب قإْٛ ايتكاعد املٛسٻد زقِ ) املتكاعدٜٔ يف ١٦ٖٝ ايتكاعد ايٛط١ٝٓ املڂػٳهډ١ً
املعدٍ، َٚٓٗا زب١ٓ ايٓعس بڀعٕٛ املؿصٛيني ايطٝاضٝني املػهډ١ً مبٛدب قإْٛ  2014

 املعدٍ.  2005( يط١ٓ 24املؿصٛيني ايطٝاضٝني زقِ )
مما تكدّ ميهٔ إٔ ْطتٓتر إٔ َٛقـ املػسع ايعساقٞ نإ دٝدا ٚٚضشا  ؾُٝا 

ايتعًِ اٱدازٟ، ؾٗٛ اداش ايتعًِ ع٢ً دزدات، ٖٚرا ٜػهٌ ضُا١ْ  ٜتعًل بتٓعُٝ٘  يصٛز
 ق١ٜٛ دباٙ اٱداز٠ يًُٛظـ ايعاّ. 

 املطهب انثاَي
 شروط انخظهى اإلداري وشكهه

ٜتڀًب تٓاٍٚ غسٚط ايتعًِ اٱدازٟ ٚغهً٘ تكطِٝ املڀًب إىل ؾسعني، ٜتٓاٍٚ 
ٕڈ، ايؿسع ا٭ٍٚ غسٚط ايتعًِ اٱدازٟ، ثِ ْٓتكٌ يًشدٜح عٔ غه ٌ ايتعًِ َٔ خ٬ٍ ؾسعڈ ثا

 -ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
 

                                                      

 .97( د.  بج الخزس  نورجان اهموبيل مخجع سابق  ص 9)
البخزنجيل الخقابة  مى أ سال اإلدارة وآفاق ةاورىا  مجمة العموم القانونية   ( د.  رام0)

 وما بعجىا. 977  ص 9982  0  9  العجد 5السجمج 
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 انفرع األول
 شروط انخظهى اإلداري

ٕٵ ٜتعًډِ أَاّ اٱداز٠ يف قساز  مسشتٵ أغًب ايتػسٜعات املدتًؿ١ يًُٛظـ ايعاّ بأ
ؾسض ايعكٛب١ ايصادز٠ حبكِّ٘، ٚذيو ٚؾل غسٚطٺ ٚأٚضاعڈ َع١ٓٝ، َٔ أدٌ ضشب أٚ إيػا٤ أٚ 

ٟٸتعدٌٜ ايكساز اٱداز ِڈ إداز ٞٿ، ؾ٬ بدٻ إٔ ٜهٕٛ  ٟ، ٚيهٞ ْهٕٛ أَاّ تعًڊ باملع٢ٓ ايكاْْٛ
 -َهت٬ُڄ يػسٚط٘ ايكا١ْْٝٛ، ٖٚرا َا ضٓتشدخ عٓ٘ تباعاڄ، ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

    َٔ سٝح املد٠ اي٬ش١َ يتكدمي٘.    -أ٫ٚ:

ٕٵ ٜٴكدَٛا تعًُٗ ٟټ َٔ ذٟٚ املصًش١، ٜتٛدب عًِٝٗ أ ِ يهٞ ٜٴكبٌ ايتعًِ اٱداز
ٛٿ َٓ٘.  خ٬ٍ املد٠ املكسٻز٠ قاْْٛاڄ يد٣ ازب١ٗ املدتصٻ١ َٔ تازٜذ تبًٝػِٗ بكساز املػه

َٴصدز٠  ٕٵ ٜكدٿّ املٛظـ تعًڊُ٘ يد٣ ازب١ٗ اٱداز١ٜ  ٞټ أ ٚقد أٚدب ايتػسٜع ايعساق
ايكساز اٱدازٟ خ٬ٍ املڂد٠ اييت سدٻدٖا ايكإْٛ، ٖٚٞ ث٬ثٕٛ َٜٛاڄ َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ بكساز 

/ ثاْٝاڄ / ٚ( َٔ قإْٛ صبًظ ايدٚي١ 7سض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ، ٖٚرا َا ٚدب يف املاد٠ )ؾ
َٚا  (1)،1989( يط١ٓ 106املعدٍ بكإْٛ ايتعدٌٜ ايجاْٞ زقِ ) 1979( يط١ٓ 65زقِ )

( َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع ايعاّ 15اغرتط يف ايؿكس٠ )ثاْٝاڄ( َٔ املاد٠ )
املعدٍ، يًُٛظـ املعاقب بأ١ٜ عكٛب١ٺ َٔ ايعكٛبات املٓصٛص عًٝٗا  1991( يط١ٓ 14زقِ )

( َٔ ْؿظ ايكإْٛ، قبٌ تكدِٜ ايڀعٔ يد٣ ضبه١ُ قطا٤ املٛظؿني يف ايكساز 8يف املاد٠ )
( 30ايتعًِ يد٣ ازب١ٗ اييت أصدزت٘، ٚذيو خ٬ٍ ) -ايصادز بؿسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ 
ٚيف ٖرا ايصدد ذٖب صبًظ ايدٚي١  (2)ؾسض ايعكٛب١ ، َٜٛاڄ َٔ تازٜذ تبًٝؼ املٛظـ بكساز

بػإٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ احملدد٠ يًتعًِ بأْ٘ )... ٚدد إٔ املعرتض١ قد تبًػت بكساز ؾسض 
ٚيػا١ٜ  21/7/1998، ٚإٔ املد٠ َٔ 20/8/1998ٚتعًُت َٓ٘ يف  21/7/1998ايعكٛب١ يف 

                                                      

( 95/ ثانًيا( م  قانون انزباط موظفي الجولة والقااع العام رقم )92( مشظخل السادة )9)
 السعجل.  9999لدشة 

  التعجمل الثاني لقانون 9989( لدشة 926قانون رقم )/ ثانًيا/أ( م  ال7( مشظخل السادة )0)
في  3082  جخيجة الوقائع العخاقية  بالعجد 9979( لدشة 62مجمذ شورى الجولة رقم )

99/90/9989.  



 -دراسة مقارنة–باطية التظمم بقخار فخض العقوبة االنز

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

082 

َٶا ٚيٝطت )31ٖٞ )20/8/1998 هٕٛ تعًُٗا َكدَاڄ خازز املد٠ ( َٜٛاڄ، ٚبايتايٞ 30ٜ( ٜٛ
( ... ٜٚهٕٛ قساز ؾسض عكٛب١ 15ايكا١ْْٝٛ املٓصٛص عًٝٗا يف ايؿكس٠ )ثاْٝاڄ( َٔ املاد٠ )

 جيٛش ايڀعٔ ؾٝٗا يًطبب ايتٛبٝذ قد انتطب دزد١ ايبتات؛ أٟ إٕ ايعكٛب١ صازت بات١، ؾ٬
ٟټ يف ايتػسٜعات ايعساق١ٝ ٚ (1)...(،املتكدّ أسهاّ ايكطا٤ ٜعدټ غسطاڄ ٚعًٝ٘ ؾايتعًِ اٱداز

يكبٍٛ ايدع٣ٛ أَاّ ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ يف املد٠ احملدد٠ قاْْٛاڄ، ٚباْكطا٥ٗا ٜطكط 
يف  83( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ زقِ 171اسبلټ بايتعًِ اضتٓاداڄ إىل َا دا٤ يف املاد٠ )

ٕٻ املد٠ املع١ٝٓ ملسادع١ طس 1969 م ايڀعٔ يف ايكسازات املعدٍ، ٚايرٟ أغاز ؾٝٗا إىل أ
ست١ُٝڅ ٜرتتب ع٢ً عدّ َساعاتٗا ٚدباٚشٖا ضكٛط اسبلٿ يف ايڀعٔ، ٚتكطٞ احمله١ُ َٔ 

 تًكا٤ ْؿطٗا بسدٿ عسٜط١ ايڀعٔ إذا َا سصٌ بعد اْكطا٤ املد٠ ايكا١ْْٝٛ.
ٟټ باملد٠ احملدد٠ يتكدِٜ ايتعًِ اٱدازٟ يف املاد٠ ) / 24نُا أخر املػسٿع املصس

بأْ٘ )ٜٓكڀع ضسٜإ ٖرا املٝعاد  1972( يط١ٓ 47قإْٛ صبًظ ايدٚي١ زقِ )ثاْٝاڄ( َٔ 
ٕٵ ٜبتٻ يف ايتعًڊِ  بايتعًِ إىل اهل١٦ٝ اٱداز١ٜ اييت أصدزت ايكساز أٚ اهل٦ٝات ايس٥اض١ٝ، ٚجيب أ
ٕٵ ٜهٕٛ َطبباڄ،  ٞٿ ضتني َٜٛاڄ َٔ تازٜذ تكدمي٘، ٚإذا صدز قسازٷ بايسؾض ٚدب أ قبٌ َط

ٞټ ض ٕٵ دبٝب عٓ٘ ايطًڀات املدتصٻ١ مبجاب١ ٜٚعترب َط تني َٜٛاڄ ع٢ً تكدِٜ ايتعًِ دٕٚ أ
ِٸ تكدِٜ ايتعًِ يف املٝعاد املٓصٛص عًٝ٘ قاْْٛٶا ٜكط٢ بعدّ قبٍٛ  ايسؾض...(، ؾإذا مل ٜت
دع٣ٛ اٱيػا٤. ٚايعرب٠ ٖٓا بايتعًِ ا٭ٍٚ يف ساي١ تهساز ايتعًُات؛ بٗدف قڀع َٝعاد زؾع 

 (2)دع٣ٛ اٱيػا٤.
ٕٵ ٜكدٻّ ايتعًڊِ َٔ صاسب املصًش١ ايرٟ أثٻس ايكساز املتعًډِ َٓ٘ يف َصًشت٘ أٚ  -ٝٶا:ثاْ أ

 َسنص٠ ايكاْْٛٞ.
ايٛظٝؿ١ٝ ٚأسهاّ ايكطا٤ اٱدازٟ ع٢ً أ٫ډ تٴكبٌ ايڀًبات  ايتػسٜعاتاضتكسٻت 

 يهٞ ٜهٕٛ ايتعًِ َكب٫ٛڄ، ؾ٬ بدٻ إٔاملكدٻ١َ َٔ أغداص يٝطت هلِ َصًش١څ غدص١ٝ، ٚ
ٞٿ أٚ أثٻس تأثرياڄ  ٟٿ أثسٷ يف َسنصٙ ايكاْْٛ ٜكدٻّ ممٔ ي٘ َصًش١ غدص١ٝ أٚ نإ يًكساز اٱداز

                                                      

   غيخ مشذور.                                                  90/9/9999في  58/99( قخار مجمذ االنزباط العام  رقم 9)
  0227د. نوفان العقيل العجاومةل سماة ةأدمج السوظف العام  دار الثقافة   سان   (0)

                                                   .329ص 
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ٞٿ يف ساي١ َا إذا  (1)َباغساڄ يف َصًش١ غدص١ٝ ي٘، ِٻ تكدِٜ ايتعًِ َٔ ْا٥ب٘ ايكاْْٛ ٕٵ ٜت أٚ أ
َٻا إذا قدٿّ ايتعًڊِ َٔ غد (2)نإ صاسب ايػإٔ ْاقص ا٭١ًٖٝ أٚ عدميٗا، ص ْاقص أ

 ( 3)ا٭١ًٖٝ أٚ عدميٗا ؾ٬ ٜستب أثسٙ يف قڀع ضسٜإ َٛاعٝد ايڀعٔ ايكطا٥ٞ.
ٞټ يف قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع ايعاّ ايعساقٞ  ٚقد أخر املػسٿع ايعساق
ِټ َٔ خ٬هلا احملاؾع١ ع٢ً َسنص املٛظـ  خاص١، ٚايدضتٛز ايعساقٞ عا١َ، بٛض١ًٝ ٜت

ٞٿ َٔ خ٬ٍ سكِّ ٘ يف ايتعًِ اٱدازٟ أَاّ ازبٗات املدتصٻ١، ٚسلټ ايتعًِ بايكساز ايكاْْٛ
ٍٷ يٝظ ؾكط يًُٛظـ بٌ يهٌ ا٭ؾساد يف اجملتُع ممٔ ي٘ َصًش١څ  ٟٿ ٖٛ سلپ َهؿٛ اٱداز

ٞټ (4)بريو ٞٿ املصدٚز أٚ املٛسد، نُا أخر املػسٿع ايعساق ، ضٛا٤ اييت تأخر بايٓعاّ ايكطا٥
املعدٍ يف املاد٠  1979( يط١ٓ 65ًظ ايدٚي١ ايعساقٞ زقِ ) بػسط املصًش١ يف قإْٛ صب

ٟٿ بايؿصٌ يف صش١ ا٭ٚاَس ٚايكسازات اٱداز١ٜ 7) / زابعاڄ( بأْ٘ )ربتص ضبه١ُ ايكطا٤ اٱداز
ؾإذا َا اْتؿت املصًش١ زٴدٻ  (5)،... بٓا٤ٶ ع٢ً طعٔ ذٟٚ َصًش١ٺ َع١ًَٛٺ ٚساي١ٺ ممه١ٓ ...(

 (6)اٍ تسد ايدع٣ٛ أثٓا٤ ْعسٖا إذا اْتؿت َصًش١ ايڀاعٔ.ايتعًِ املكدٻّ، نُا ٖٛ اسب
                                                      

( د. سامي جسال الجم ل إجخاءات السشاز ة اإلدارية في د وى إل اء القخارات اإلدارية  9)
                                                  . 72  ص 0222مشذأة السعارف  اإلسكشجرية  

( د. مازن ليمو راضيل الوجيد في القزاء اإلدارل  دار السابو ات الجامعية  0)
 .                                                  968  ص 0223اإلسكشجرية  

ارل في قزاء مجمذ الجولة  ( د.  بج العديد  بج السشعم خميفةل د وى إل اء القخار اإلد3)
 .                                                  720  ص 0225  مشذأة السعارف  اإلسكشجرية  5ط

ىو ةعبيخ    السرمحة الذخرية السباشخة لماا   في الاع   لمسديج  -( ذول السرمحةل5)
شذور في   م96/90/0227( في 83/0227راجع قخار مجمذ شورى الجولة  رقم )

 ما بعجىا.                                                   009  ص 0227مجسو ة قخارات وفتاول مجمذ شورى الجولة لمعام 
( لدشة 62  لقانون مجمذ شورى الجولة رقم )0293( لدشة 97( التعجمل الخامذ رقم )2)

9979                                                  .   
)إذا انتيت زالة  09/0/0228في  29( قخار محكسة القزاء اإلدارل العخاقي رقم 6)

السداس بالسخكد القانوني ِّ أثشاء سيخ الج وى فإنَّ السرمحة التي يذتخط وجودىا استشاًدا 
السعجل ةكون قج  9969( لدشة 83( م  قانون السخافعات السجنية رقم )6الى السادة )

 .                                                  0228الج وى(  قخارات وفتاوى مجمذ شورى الجولة لعام  انتفت؛ ما يدتوجج رد
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ٟټ أٜطاڄ بػسط املصًش١ يف املاد٠ )ٚقد  ( َٔ قإْٛ صبًظ 12أخر املػسٿع املصس
بأْ٘ )٫ تٴكبٌ ايڀًبات املكدٻ١َ َٔ أغداصڈ يٝطت هلِ  1972( يط١ٓ 47ايدٚي١ زقِ )

ٕٻ املصًش١ غسطڅ أضاعٷ يكبٍٛ ايتعًُات َٔ  َصًش١ غدص١ٝ(، ٜٚبدٚ َٔ ٖرٙ ايٓصٛص أ
 قبٌ ازب١ٗ املدتصٻ١. 

ٟٸ -ثايجٶا: ٞٸ إٔ ٜهٕٛ ايتعًِ َٔ قسازڈ إداز  .ْٗا٥
ٟٸ ٟټ ع٢ً قسازڈ إداز ٞٿ املڂشدد ي٘، ٚقد اضتكسٻ  ٜٓصبټ ايتعًِ اٱداز باملع٢ٓ ايكاْْٛ

ٟٿ املڀعٕٛ ؾٝ٘ ست٢ ٜه ٕٛ ضبًچاڄ ايؿك٘ ٚايكطا٤ اٱدازٜإ ع٢ً أْ٘ ٜٴػرتط يف ايكساز اٱداز
إٔ ٜهٕٛ ايكساز املڀعٕٛ ؾٝ٘ قسازاڄ إدازٜٸاڄ، ٚإٔ ٜصدز  -يدع٣ٛ اٱيػا٤ أزبع١ غسٚطٺ، ٖٞ:

ٕٵ ٜهٕٛ  ٝٸاڄ َعٝٓاڄ، ٚأ ٕٵ ٜٴستب ايكساز اٱدازٟ أثساڄ قاْْٛ ٖرا ايكساز َٔ ضًڀ١ٺ إداز١ٜٺ ٚط١ٝٓ، ٚأ
ٝٸاڄ، ٟټ تٓؿٝرٜٸاڄ ْٚٗا٥ ٕٵ ٜهٕٛ ضبٌ ا (1)ايكساز اٱداز ٝٸاڄ مبع٢ٓ آخس: أ يتعًِ قسازاڄ اْطباطٝٸاڄ ْٗا٥

ٕٵ تتذ٘ ضًڀ١ اٱداز٠ َٔ خ٬ٍ قسازٖا  بٛصؿ٘ قسازاڄ إدازٜٸاڄ ٜتطُٔ عكٛب١ڄ اْطباط١ٝ، أٟ أ
ٞٸ ٞٿ اىل إسداخ َسنصڈ قاْْٛ ٞٸ ا٫ْطباط ٞٻ يًُٛظـ بٗدف  أٚ أثسڈ قاْْٛ ميظټ املسنص ايٛظٝؿ

ٚدا٥صاڄ قاْْٛاڄ، ٚبٗدف ذبكٝل  َٴعاقبت٘ عٔ املدايؿ١ اييت ازتهبٗا َت٢ نإ ذيو ممهٓاڄ
ؾ٬ جيٛش ايتعًِ َٔ ا٭عُاٍ ايتشطري١ٜ اييت تطبل إصداز ايكساز أٚ َٔ  (2)املصًش١ ايعا١َ،

ٟٸ  (3)غري ْٗا٥ٞ. قسازڈ إداز
ٕٵ ٜكدٻّ ايتعًِ إىل ازب١ٗ اٱداز١ٜ املدتصٻ١. -زابعٶا:  أ

ٞټ ٖرا ايػسط يف ايؿكس٠ )ٚ( ايبٓد )ا ( َٔ 7يجاْٞ( َٔ املاد٠ )أدزز املػسٿع ايعساق
ٕٵ  1979( يط١ٓ 165قإْٛ صبًظ ايدٚي١ زقِ ) املعدٍ، سٝح أٚدب ع٢ً صاسب ايػإٔ أ

                                                      

  دار الثقافة لمشذخ والتوزيع والجار العمسية الجولية 9د. نواف كشعانل القزاء اإلدارل  ط (9)
 .978  ص0220لمشذخ والتوزيع   سان  

  الدشة الثالثة والعذخون  جمدة 53السرخية  طع  رقم  ( زكم السحكسة اإلدارية العميا0)
  مجسو ة السبادئ التي قخرةيا السحكسة اإلدارية العميا في الخسدة  ذخ 07/7/9978

 .    729  الييئة السرخية لكتاب  القاىخة  ص9985  9(  ج 9982  9962 اًما ) 
والتابيق  بحث مشذور في ( د. سميسان   الاساولل ضسانات السوظفي  بي  الشظخية 3)

 .93  ص9969مجمة العموم اإلدارية  العجد اهول  الدشة اهولى  نيدان  
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ؾإذا َا سدٻد  (1)ٜكدٿّ تعًڊُ٘ أَاّ ازب١ٗ اٱداز١ٜ املدتصٻ١ دٕٚ إٔ ٜرنس َصٜداڄ َٔ ايتؿاصٌٝ،
ٟٿ ؾإْ٘ جيب ٕٻ  املػسٿع ازب١ٗ اٱداز١ٜ املدتصٻ١ يٓعس ايتعًِ اٱداز َساعا٠ ٖرا ايتشدٜد، ٚإ٫ډ ؾإ

َٴصدز٠ ايكساز ٚازب١ٗ اٱداز١ٜ  (2)ايتعًِ ٜكدٻّ إىل ازب١ٗ اييت أصدزت ايكساز، ٚمتًو ازب١ٗ 
ايس٥اض١ٝ هلا ضًڀ١ ايبتٿ يف ٖرٙ ايتعًڊُات اييت تكدٻّ إيٝٗا، سٝح ن٬ُٖا ميًو ضًڀ١ تعدٌٜ 

عدټ ايٛشٜس أٚ ز٥ٝظ ازب١ٗ غري املستبڀ١ بٛشاز٠ ٜٚ (3)ايكساز املتعًډِ َٓ٘ أٚ إيػا٥٘ أٚ ضشب٘،
ٟٻ ا٭ع٢ً يٛشازت٘، ٚبايتايٞ ميهٔ إٔ ٜكدٸّ إيٝ٘ ايتعًِ إذا نإ ايٓصاع  ٖٛ ايس٥ٝظ اٱداز

  خاصٸاڄ بٛشازت٘.
ٟټ هلرا ايػسط يف قإْٛ صبًظ ايدٚي١ زقِ ) ( يط١ٓ 27ٚقد أغاز املػسٿع املصس

ٕٻ تكدِٜ ايتعًِ إىل ازب١ٗ اٱداز١ٜ املدتصٻ١ ٜ٪دٿٟ املعدٍ، ٚع١ً إٜساد ٖرا ايػسط  1972 ٖٛ أ
ٕٵ تٳعٵدٹٍٳ عٓ٘ إذا َا اقتٓعت بٛد١ٗ ْعس  إىل عًُٗا بايكساز املتعًِ َٓ٘، ٚبايتايٞ ميهٔ أ
ٝٴشٌ ايٓصاع يف َساسً٘ ا٭ٚىل ٚبڀسٜك١ٺ ٚد١ٜ، ؾإذا قدٿّ إىل غري ازب١ٗ املدتص١  املتعًِ، ؾ

 (4)ًِ.اْعدَت ايػا١ٜ َٔ ٚزا٤ ايتع
اڄ. -خاَطٶا: َٴذٵدٜٹ  إٔ ٜهٕٛ ايتعًِ ٚاضشاڄ ٚ

٫ بدٻ إٔ ٜهٕٛ ايتعًِ َبٝٓاڄ إٔ املٛظـ ٜسغب يف إيػا٤ أٚ ضشب أٚ تعدٌٜ ايكساز 
املتعًِ َٓ٘، ٚبٝإ أٚد٘ ايكصٛز اييت سبكت بٗرا ايكساز، نُا جيب إٔ تٛضع ؾٝ٘ ايبٝاْات 

دٚز ايكساز، َٚٛضٛع ايكساز املتعًِ املتعًك١ باضِ املتعًِ ٚٚظٝؿت٘ ٚعٓٛاْ٘ ٚتازٜذ ص

                                                      

  التعجمل الثاني لقانون 9989( لدشة 926/ ثانًيا/ و( م  القانون رقم )7(  انظخل السادة )9)
في  3082  جخيجة الوقائع العخاقية  بالعجد 9979( لدشة 62مجمذ شورى الجولة رقم )

99/90/9989. 
( 95/ ثانًيا( م  قانون انزباط موظفي الجولة والقااع العام رقم )92( مشظخل السادة )0)

 السعجل.  9999لدشة 
  0226  مشذأة السعارف  اإلسكشجرية  3( د.  بج ال شي بديونيل القزاء اإلدارل  ط3)

 .220ص
( 57نون رقم )( د. مرافى كسال وصفيل أصول إجخاءات القزاء اإلدارل طبًقا لمقا5)

   .979  ص9978  مابعة اهمانة  0  ط 9970لدشة 
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َٓ٘، ٚا٭ضباب اييت بٴين عًٝٗا ايتعًِ، ٜٚسؾل َع ايتعًِ ناؾ١ املطتٓدات اييت ٜس٣ املتعًِ 
 تكدميٗا ست٢ تتُهٔ اٱداز٠ َٔ ؾشص٘ ٚايبتٿ يف َد٣ أسك١ٝ املتعًِ يف ايڀعٔ ع٢ً ايكساز.

ضبدد٠ٺ ٜػٛبٴٗا ايػُٛض ٚعدّ  ٚع٢ً ايعهظ َٔ ذيو، ؾإذا ناْت عبازات ايتعًِ عا١َڄ غريٳ
ٛٿ َٓ٘،  ايٛضٛح، ٚنإ ايكصد َٓٗا إثاز٠ ايػؿك١ ٚايعڀـ، دٕٚ ذبدٜدٺ دقٝلڈ يًكساز املػه
حبٝح ٜكدّ ايتعًڊِ بصٛز٠ٺ ٫ ميهٔ يٲداز٠ َٔ خ٬ٍ َعسؾ١ غدص١ٝ املتعًِ ٚايكساز 

تعًُاڄ باملع٢ٓ ايؿينٿ  املتعًِ َٓ٘ مما جيعٌ ايتعًِ صب٫ٛٗڄ، ؾإْ٘ ٜكع باط٬ڄ؛ ٭ْ٘ ٫ ٜعدټ
ايرٟ قصدٙ ايػازع، َٚٔ ثِ ٫ ٜٓتر أثسٙ ايكاْْٛٞ، ٚخيطع تكدٜس نٕٛ ايتعًِ صب٫ٛٗڄ أّ 

ٖٚرا َا قطت ب٘ ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ املصسٟ بأْ٘ )إذا دا٤ ايتعًِ  (1) ٫ إىل ايكطا٤،
ٌ ع٢ً َكاز١ْٺ أقاَٗا يف عبازاتٺ عا١َٺ ٫ ذبدٜد ؾٝٗا بايرات ملا ٜسٜدٙ ايڀاعٔ، ٚإمنا اغتُ

بني طبتًـ طٛا٥ـ ض٬ح اسبدٚد، ٚبٝإ َا سبل بِٗ َٔ غدي، َٚا أصاب غريِٖ َٔ ضع١، 
َٴذٵدٺ .....(، ٕٻ ايتعًِ يهٞ ٜهٕٛ ( 2)ؾإٕ ٖرا ايتعًِ غري  ٟټ ع٢ً أ ٚقد اضتكسٻ ايكطا٤ اٱداز

ابكڄا ي٘؛ ٚذيو ست٢ ؾٝ٘ ٫ ض املڀعَٕٛٓتذاڄ ٯثازٙ ؾ٬ بدٻ إٔ ٜهٕٛ ٫سكڄا يصدٚز ايكساز 
إضاؾ١ڄ يريو ؾإْ٘ ٜهٕٛ يٲداز٠ ص٬س١ٝ تعدٌٜ ايكساز  (3)تتُهډٔ اٱداز٠ َٔ إعاد٠ ايٓعس ؾٝ٘،

 أٚ إيػا٥٘ أٚ ضشب٘ املكدٻّ إيٝٗا يًتعًِ، ؾ٬ جيٛش ايتعًِ َٔ قساز َٓع ايكإْٛ ايتعًڊِ َٓ٘.
 انفرع انثاَي

 شكم انخظهى اإلداري
ٟٿ غه١ًٝڅ َع١ٓٝڅ َا مل ٜٓصٸ ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف ذيو، ٫ تػرتط يف ايتعًِ اٱداز

ٕٵ ٜهٕٛ ع٢ً صٝػ١ٺ َع١ٓٝٺ، ٚإمنا أٚ َهتٛباڄؾايتعًِ قد ٜهٕٛ غؿٜٛٸاڄ  ، نُا ٫ ٜػرتط ؾٝ٘ أ
ٍټ ع٢ً عًِ املتعًِ َٔ ايكساز ٫ستطاب  ٌڈ ٜد ٜهتؿ٢ بعسض ضبتٜٛات ايكساز بڀسٜك١ٺ أٚ بػه

                                                      

 .969( د. مازن ليمو راضيل مخجع سابق  ص 9)
  مجسو ة السبادئ 03/0/9962ق جمدة 6لدشة  87( زكم محكسة القزاء اإلدارل  رقم 0)

(  الييئة 9962 9922القانونية التي قخرةيا السحكسة اإلدارية العميا في  ذخ سشوات )
 . 005عامة لذؤون الساابع اهميخية  القاىخة  ص ال

السدتذار. زسجل ياسي   كاشة  موسو ة القخار اإلدارل في قزاء مجمذ الجولة   (3)
 .   898  ص 0298  دار الشيزة العخبية  القاىخة  0الكتاب 



 (12( ، السنة )43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

174 

ٞٿ؛ ملا حيتاد٘ ا٭خري َٔ دٗدٺ ٚايتعًِ املهتٛب ٖٛ أؾط( 1)َد٠ ايڀعٔ، ٌ َٔ ايتعًِ ايػؿٗ
ٚٚقتٺ ٱثبات٘، ٚيهٔ ٜبك٢ ا٭صٌ ٖٛ عدّ اغرتاط غه١ًٝٺ َع١ٓٝٺ يف ايتعًِ إ٫ډ يف اسبا٫ت 

 (2)اييت ٜٓصټ ؾٝٗا ايكإْٛ ع٢ً خ٬ف ذيو.

ٖٚٓاى َٔ ايتػسٜعات ايٛظٝؿ١ٝ َا مل تٴشدد غه٬ڄ َعٝٓاڄ ٚضبدداڄ يًتعًِ اٱدازٟ، 
املعدٍ، مما  1991( يط١ٓ 14ا ايتػسٜع ايعساقٞ يف قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ زقِ )َٚٓٗ

ٕٻ ايكاعد٠ ايعا١َ يف ايعسام ٖٞ عدّ اغرتاط غه١ًٝٺ َع١ٓٝٺ يف ايتعًِ، ع٢ً ايسغِ  ٍټ ع٢ً أ ٜد
َٔ ٚدٛب١ٝ ايتعًِ نْٛ٘ غسطاڄ ٱَها١ْٝ ايڀعٔ بكساز ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ أَاّ ايكطا٤ 

زٟ، ٚقبٍٛ ايڀعٔ ايكطا٥ٞ؛ يرا ميهٔ إٔ ٜكدٻّ ايتعًِ غؿاٖاڄ أٚ نتاب١ڄ أٚ بايربٜد اٱدا
ٚعًٝ٘  ١ٜ ٚض١ًٝٺ َٔ ٚضا٥ٌ اٱثبات،املِٗ إٔ ٜهٕٛ قاب٬ڄ يٲثبات بأ املطذٌ أٚ بربق١ٝ،

ٕٻ يًڀاعٔ اسبس١ٜځ  ٌڈ َعنيڈ يًتعًِ اٱدازٟ، ؾإ ميهٓٓا ايكٍٛ: إْ٘ َا مل ٜٓص املػسٿع ع٢ً غه
ٌڈ ٜساٙ، َع اسبسص ع٢ً َا تكتطٝ٘ بعض ايتػسٜعات ايعساق١ٝ يف إؾ ٟٿ غه ساؽ تعًُ٘ يف أ

 َٔ تكٓني اٱدسا٤ات املد١ْٝ. 
ٞٻ قد اغرتط يف بعض اسبا٫ت غه١ًٝڄ َع١ٓٝڄ، إذ اغرتط  ٕٻ املػسٿع ايعساق ًٜٚشغ أ

، 1982يط١ٓ  133( َٔ قإْٛ ضسٜب١ ايدخٌ زقِ 33إٔ ٜهٕٛ ايتعًِ َهتٛباڄ يف املاد٠ )
ِٻ ايتعًِ 120املعدٍ يف املاد٠ ) 1980( يط١ٓ 45َٚا ٚزد يف قإْٛ ايتٓؿٝر زقِ ) ٕٵ ٜت ( َٓ٘، أ

 ( أٜاّ َٔ تازٜذ تبًٝػ٘ بايكساز. 3َٔ خ٬ٍ عسٜط١ٺ ٜكدٿَٗا املتعًِ خ٬ٍ )
ٚقد سدٻد املػسع املصسٟ ا٭سهاّ ٚايطٛابط اشباصٻ١ بػهٌ ايتعًِ اٱدازٟ 

، ٚنريو قساز ز٥ٝظ صبًظ 1972( يط١ٓ 47ٕ صبًظ ايدٚي١ زقِ )بصٛز٠ٺ أدمٻ: يف قاْٛ
ٕٵ تتطُٔ ٥٫ش١ ايتعًِ اضِ املتعًِ ٚظٝؿت٘ 1973( يط١ٓ 72ايدٚي١ زقِ ) ، سٝح اغرتط أ

                                                      

وان ( د. فؤاد   موسى  بج الكخيمل التظمم الوجوبي كذخط لقبول د وى اإلل اء أمام دم9)
وما  92  ص 0225السظالم بالسسمكة العخبية الدعودية  دار الشيزة العخبية  القاىخة  

 بعجىا.                                                  
صالح إبخاهيم الستوةيل شخوط الاع  أمام محكسة القزاء اإلدارل في العخاق  رسالة  (0)

     .937  ص 9992ماجدتيخ  كمية القانون  جامعة ب جاد  
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ٚعٓٛاْ٘ ٚتازٜذ صدٚز ايكساز املتعًِ َٓ٘ ٚتازٜذ ْػسٙ يف ازبسٜد٠ ايسمس١ٝ أٚ يف ايٓػس٠ 
ٕٵ ٜبني يف ايتعًِ َٛضٛع ايكساز.املصًش١ٝ أٚ تازٜذ إع٬ٕ املتعًِ بايكساز  (1)، ٚجيب أ

ٕٵ ٜػتٌُ  ٚبايتايٞ يهٞ ٜهٕٛ ايتعًِ صشٝح غه٬ڄ َٚٛضٛعٶا نكاعد٠ٺ عا١َٺ؛ جيب أ
اضِ املتعًِ ٚعٓٛإ ٚظٝؿت٘ ٚد١ٗ عًُ٘ ٚتازٜذ  -1) -: ع٢ً ايبٝاْات ا٭ضاض١ٝ اٯت١ٝ

تعًِ ٚا٭ضباب اييت َٛضٛع اي -3زقِ ٚتازٜذ ايكساز املتعًِ َٓ٘.  -2تكدمي٘ يًتعًِ. 
بين عًٝٗا، َسؾكاڄ ب٘ املطتٓدات اييت ٜس٣ أ١ُٖٝ تكدميٗا يف ايتعًِ(، ٚمبذسد تكدِٜ ايتعًِ 

ٌٸ خاصٸ إىل ازب١ٗ املدتصٻ١ تكّٛ ٖرٙ ازب١ٗ بكٝد ٌڈ يف ضذ ِڈ َتطًط ٜٴط٢ُ  ايتعًڊِ بسق
 )ضذٌ ٚازد ايتعًِ( ٜبني ؾٝ٘ تازٜذ تكدمي٘ أٚ ٚزٚدٙ.

ٕٻ ا يتعًِ ايٛدٛبٞ ٖٛ أسد ايػسٚط ايػه١ًٝ يسؾع دع٣ٛ اٱيػا٤ ٫ غوډ إذٶا أ
ٌٿ ايكسازات يف ايعسام، ٜٚرتتب ع٢ً عدّ اضتٝؿا٥٘  بايٓطب١ يبعض ايكسازات يف َصس ٚيه
زؾضٴ قبٍٛ ايدع٣ٛ غه٬ڄ، إ٫ أْ٘ إذا ثبت يًكطا٤ اَتٓاع اٱداز٠ عٔ إعاد٠ ايٓعس يف قسازٖا 

ٛد ضًڀ١ٺ ز٥اض١ٝٺ متًو ايتعكٝب ع٢ً ازب١ٗ اييت ٫ضتٓؿاد ٫ٜٚتٗا بإصدازٙ أٚ يعدّ ٚد
ٕٵ تكبٌ ايدع٣ٛ غه٬ڄ ٚيٛ مل ٜطبكٗا ايتعًِ املٓصٛص عًٝ٘  أصدزت٘؛ ؾإْ٘ ٜكتطٞ عًٝٗا أ

    ( 2)يف ايكإْٛ.
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 90/5/9973الرادر في  9973في  70( م  قخار مجمذ الجولة رقم 0( مشظخل السادة )9)
 بذأن إجخاءات التظمم الوجوبي م  القخارات اإلدارية.                                                  

ق في 95لدشة  9528زكم السحكسة اإلدارية العميا السرخية  الاع  رقم  (0)
92/90/9975. 
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 املبحث انثاَي
 اآلثار انقاَىَيت نهخظهى اإلداري

ٕٻ ذيو  ٜٓتر عٓ٘ آثازٷ إذا تٛاؾست ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ يصش١ ايتعًِ اٱدازٟ ؾإ
ٌٸ َباغس٠  -َٔ ٖرٙ اٯثاز يف َڀًبني : ٚآثاز غري َباغس٠، ٚضٓتڀسم يه

 املطهب األول

 اآلثار املباشرة نهخظهى اإلداري
ٞٿ يًتعًِ اٱدازٟ، آثازٷ ١َُٗڅ ع٢ً ايكساز اٱدازٟ ضبٌ  ٜرتتب ع٢ً ايڀابع اٱيصاَ

ز اٱدازٟ غري املػسٚع، ٚيف ساي١ ايتعًِ، حبٝح ٜطِٗ يف ذبسٜو ايسقاب١ اٱداز١ٜ ع٢ً ايكسا
عدّ ا٫ضتذاب١ يًتعًِ أٚ زؾط٘، ؾإْ٘ ٜؿتح باب املداص١ُ ايكطا١ٝ٥، ٚتتُجٌ اٯثاز 
املباغس٠ يًتعًِ اٱدازٟ بهٌ َٔ قڀع َٝعاد ايڀعٔ باٱيػا٤، إضاؾ١ڄ إىل ايبتٿ يف ايتعًِ، 

 -ٚضٝتِ تٓاٚهلا يف ؾسعني َطتكًني:
 انفرع األول

 باإلنغاءقطغ ييؼاد انطؼٍ 
ٕٻ ذيو ٜ٪دٿٟ إىل قڀع َٝعاد ايڀعٔ باٱيػا٤، ٚتعدټ ٖرٙ  إذا تٛاؾست غسٚط ايتعًِ ؾإ
ْتٝذ١ڄ ١َُٗڄ بايٓطب١ يصاسب ايػإٔ؛ إذ بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ ايتعًِ تبدأ َد٠ ايڀعٔ يف ايكساز 

 اٱدازٟ. 
عٓد بد٤ ضسٜإ املٝعاد أٚ أثٓا٤  )سدٚخ ٚاقع١ٺ ْكڀاع املٝعاد ٖٛاكصد بٜٚٴ

ٌٿ ٜٚهٕٛ َٔ غأْٗا إضكاط املد٠ اييت دستٵ ،سٜاْ٘ض أثس  قبٌ سدٚخ تًو ايٛاقع١ ٚشٚاٍ ن
٫ٚ غوډ إٔ ايتعًِ اٱدازٟ ٜعدټ قاطعاڄ  (1)،بعد اْتٗا٤ تًو ايٛاقع١( ددٜدٷ ؾٝبدأ َٝعادٷ ،هلا

اييت  إذا َا قدٿّ خ٬ٍ املد٠ احملدد٠ يسؾع دع٣ٛ اٱيػا٤ أَاّ ايكطا٤ (2)ملد٠ ايڀعٔ بإيػا٥٘،

                                                      

  السخكد العخبي 9د.  مي خاار شاشاول  القزاء اإلدارل اهردني  قزاء اإلل اء  ك (9)
  .   582  ص9992لمخجمات الاالبية   سان  

بأنو  9970( لدشة 57( م  قانون مجمذ الجولة السرخل رقم ) 05( مشظخل السادة )0)
 أصجرت القخار أو الييئات الخئاسية(. )مشقاع سخيان السيعاد بالتظمم إلى الييئة التي
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ٝٸاڄ ثابتاڄ، ٚنٞ  تبدأ َٔ تازٜذ ْػس ايكساز أٚ تبًٝػ٘ يصاسب ايػإٔ أٚ عًُ٘ ب٘ عًُاڄ ٜكٝٓ
ٛڈ ميهِّٓٗا َٔ ؾشص٘  حيكل ايتعًِ ا٭ثس ايطابل ٜتعني اتٿصاٍ عًِ د١ٗ اٱداز٠ ب٘ ع٢ً عب

ٍټ عًٝ٘.   (1)ٚإصداز قسازڈ بػأْ٘ قب٫ٛڄ أٚ زؾطاڄ، ٜٚٴطتدًص ٖرا ايعًِ َٔ أ١ٜ قس١ٜٓٺ تد

ٕٻ ٖرا املٝعاد ٜبدأ  ٚإذا نإ ايتعًِ َٔ ايكساز ضبباڄ قاطعاڄ ملٝعاد ايڀعٔ باٱيػا٤ ؾإ
بايطسٜإ َٔ ددٜد َٔ تازٜذ ايبتٿ بايتعًڊِ قب٫ٛڄ أٚ زؾطاڄ، ٚضٛا٤ أنإ ٖرا ايسؾض 

ٞٿ املد٠ٹ املڂشدد٠ يٲداز٠، يًبتٿ بايتعًِ، ٝٸاڄ ٜٴطتٓتر َٔ َط ٞ دٕٚ تًكِّ (2)صسحياڄ أّ ضُٓ
   املتعًِ إداب١ڄ َٔ اٱداز٠ ع٢ً تعًڊُ٘.

ٟٻ ع٢ً أْ٘ ضٛا٤ أنإ ايتعًِ اختٝازٜٸاڄ  يف َصسٚ اضتكسٻ املػسٿع ٚايكطا٤ املصس
ٕٻ ايتعًِ ٜهٕٛ قاطعاڄ ملٝعاد زؾع ايدع٣ٛ، ؾكد ( َٔ قإْٛ 24املاد٠ ) تٵدٻعٳ أّ إدبازٜٸاڄ ؾإ

ٟ إىل اْكڀاع ضسٜإ َٝعاد إقا١َ ًِ ٜ٪دٿتكدِٜ ايتعإٔ  1972( يط١ٓ 47صبًظ ايدٚي١ زقِ )
يف ايتعًِ  ٚأٚدبت ع٢ً ازب١ٗ اٱداز١ٜ اييت أصدزت٘ أٚ ازب١ٗ ايس٥اض١ٝ ايبتٻ ،دع٣ٛ اٱيػا٤

 ٚتطسٟ عٓد٥رٺ ،عدّ إداب١ اٱداز٠ خ٬ٍ ٖرٙ ايؿرت٠ مبجاب١ زؾضڈ تٵدٻٚعٳ ،خ٬ٍ ضتني َٜٛاڄ
 بايتعًِ أٚ اْكطا٤ ؾرت٠ ايبتٿ ٔ تازٜذ ايبتٿَ َد٠ إقا١َ دع٣ٛ اٱيػا٤ احملدد٠ بطتني َٜٛاڄ

 ؾٝ٘. 

ٞٻ تبٓٻ٢ َٛقؿاڄ َػاٜساڄ ملا ٖٛ عًٝ٘ يف  ٕٻ املػسٿع ايعساق َٻا ؾُٝا ٜتعًل بايعسام ؾإ أ
َصس بصدد ايتعًِ، ؾذعٌ َٓ٘ غسطاڄ ٚادباڄ يكبٍٛ دع٣ٛ اٱيػا٤ أَاّ ضبه١ُ ايكطا٤ 

 1979( يط١ٓ 65قإْٛ صبًظ ايدٚي١ زقِ )/ ضابعاڄ /أ( َٔ 7اٱدازٟ، سٝح ْصت املاد٠ )
ِٻ ايتعًِ َٓ٘ يد٣  ٕٵ ٜت املعدٍ بأْ٘ )ٜٴػرتط قبٌ تكدِٜ ايڀعٔ إىل ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ أ

/ ثاْٝاڄ( َٔ قإْٛ اْطباط 15نُا اغرتط يف ْصٿ املاد٠ ) (3)ازب١ٗ اٱداز١ٜ املدتص١...(،
ْ٘ )ٜٴػرتط قبٌ تكدِٜ ايڀعٔ يد٣ بأ 1991( يط١ٓ 14َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع ايعاّ زقِ )

                                                      

ق  في 38لدشة  3258( زكم السحكسة اإلدارية العميا في مرخ  طع  رقم 9)
 .583  السوسو ة اإلدارية الحجمثة  الجدء الدادس واهربعون  ص 39/90/9995

د السذخ ِّع السرخلُّ ىحه السجة ب)0)  ( لدشة57( موًما في قانون مجمذ الجولة رقم )62( زجَّ
د ب)9970 ( موًما بسوجج قانون انزباط موظفي الجولة 32  بيشسا السذخ ِّع العخاقيُّ زجَّ

 السعجل. 9999( لدشة 95والقااع العام رقم )
 السعجل.  9979لدشة  62/ سابًعا/ أ( م  قانون مجمذ الجولة رقم 7( مشظخل السادة )3)
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ضبه١ُ قطا٤ املٛظؿني ع٢ً ايكساز ايصادز بؿسض ايعكٛب١ ايتعًِ َٔ ايكساز يد٣ ازب١ٗ اييت 
ٕٵ ٜكدٻّ خ٬هلا، ( 1)أصدزت٘ ..(، ٜٚتطح َٔ ايٓصني أْ٘ يهٞ ٜكڀع ايتعًڊِ املد٠ جيب أ

ملدتصٻ١ اييت أصدزت ايكساز، مبع٢ٓ آخس: أْ٘ ٜٓكڀع ضسٜإ ٖرا املٝعاد بايتعًڊِ إىل ازب١ٗ ا
ٞٿ ث٬ثني َٜٛاڄ َٔ تازٜذ تكدمي٘، ٚإذا صدز ايكساز  ٕٵ ٜبتٻ يف ايتعًِ قبٌ َط ٚجيب أ
ٕٵ  ٕٵ ٜهٕٛ َطبباڄ، ٜٚٴعٳدټ ؾٛات َد٠ ث٬ثني َٜٛاڄ ع٢ً تكدِٜ ايتعًِ دٕٚ أ بايسؾض ٚدب أ

ا ضببٶ ٫ ٜعدټ  ايعساميف ايتعًِ ٕٻإؾ يريو (2)دبٝب عٓ٘ ايطًڀاتٴ املدتصٻ١ مبٓصي١ زؾط٘،
ٔٵ ٜكڀع َٔ غسٚط قبٍٛ ايدع٣ٛ غسطاڄٜٴعٳدټ ٚإمنا  ،٫ْكڀاع َٝعاد إقا١َ دع٣ٛ اٱيػا٤ ، ٚيه

 َٝعاد ايتعًِ ا٫دازٟ.
ٞٿ ٜعدټ ساؾعاڄ يًڀعٔ  ٟٿ يف َٝعادٙ ايكاْْٛ ٕٻ تكدِٜ ايتعًِ اٱداز ٚخ٬ص١ ايكٍٛ أ

ٞٿ، سٝح إٕ زؾع ايتعًِ إىل ازب١ٗ املد تص١ بعد ؾٛات املٝعاد املٓصٛص عٓ٘ يف ايكطا٥
ايتػسٜعات ايعساق١ٝ ٚاملصس١ٜ ٜرتتب عًٝ٘ ؾٛاتٴ َٝعاد زؾع ايدع٣ٛ إىل ايكطا٤ اٱدازٟ 

ٕٻ ايدع٣ٛ تهٕٛ غريٳ َكبٛي١ٺ غه٬ڄ.  بايٓطب١ يًكساز املتعًِ َٓ٘؛ أٟ إ

 انفرع انثاَي
 يف انخظهى اإلداري

ُّ
 انبج

ٕٻ د١ٗ اٱداز٠ ٜهٕٛ أَاَٗا عد٠ إذا قدٿّ ايتعًِ يف املٝع         اد احملدد قاْْٛاڄ، ؾإ
َٻا إٔ تسؾض ايتعًِ صساس١ خ٬ٍ َد٠ٺ  َٻا إٔ دبٝب املتعًِ ملا طًب، ٚإ استُا٫ت، إ
َٻا إٔ تطهت ؾ٬ تسد ٫ بايكبٍٛ أٚ ايسؾض هلرا ايتعًِ، ٚيريو ضٛف  سدٻدٖا ايكإْٛ، ٚإ

 ْتٓاٍٚ تباعاڄ نٌ ٖرٙ اٯثاز ٚؾل َا ٜأتٞ.
 
 

                                                      

لقانون مجمذ شورى  0223( لدشة 97( م  التعجمل الخامذ رقم )9( مشظخل السادة )9)
ل مم ى نص السادة )9979( لدشة 62الجولة رقم ) ( م  القانون ويحل 39  والتي ةشصُّ

محمو ما يأةيل ةحل عبارة )محكسة قزاء السوظفي ( محل عبارة )مجمذ االنزباط 
   العام( أمشسا وردت في القواني  واهنظسة والتعميسات.

( لدشة 95اط موظفي الجولة والقااع العام رقم )( م  قانون انزب92( مشظخل السادة )0)
 السعجل.  9999
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 اضتذاب١ د١ٗ اٱداز٠ يًتعًِ املكدٻّ إيٝٗا. -أ٫ٚ:
َٔ املُهٔ إٔ ٜجُس عٔ ايتعًِ اٱدازٟ اضتذاب١ ازب١ٗ املدتصٻ١ يڀًبات املتعًِ 
ٕٵ تكبٌ ازب١ٗ املدتص١ مبا ٚزد يف ايتعًِ، ٚتطتذٝب يڀًبات  ٚقبٍٛ تعًُ٘؛ أٟ أ

أٚ إيػا٥٘ سطبُا ٜتطح َٔ  ضات املتعًِ ضٛا٤ بتعدٌٜ ايكساز املتعًِ َٓ٘ أٚ ضشب٘اٚاعرت
 -طًبات املتعًِ، ٖٚرا َا ضٛف ْتٓاٚي٘ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 تعدٌٜ ايكساز اٱدازٟ. -1
َٻا إذا نإ ايكساز غري  ٕٻ ص٬س١ٝ ايتعدٌٜ تؿرتض َػسٚع١ٝ ايكساز املتعًِ َٓ٘، أ إ

 ( 1)َػسٚع ؾ٬ جيٛش يٲداز٠ ممازض١ ص٬س١ٝ ايتعدٌٜ، بٌ جيب عًٝٗا ضشب٘ أٚ إيػا٩ٙ.
: ٌٖ ايكساز املعدٍ يًكساز املتعًِ َٓ٘ ٖٛ قسازٷ ددٜدٷ ٫ ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜڀسح ْؿط٘

ٝٸاڄ قبٌ ايڀعٔ  ص١ًځ ي٘ بايكساز املتعًِ َٓ٘، ٚبايتايٞ جيب ايتعًِ َٓ٘ إذا نإ ايتعًِ ٚدٛب
 ؾٝ٘ باٱيػا٤؟

ٕٻ ايكساز املعدٍ ٖٛ قسازٷ ددٜدٷ غري ايكساز اي كدِٜ ذٖب بعض ايؿك٘ إىل اعتباز أ
ٝٸاڄ، قبٌ زؾع دع٣ٛ اٱيػا٤ بػإٔ  املتعًډِ َٓ٘، ٚبايتايٞ جيب ايتعًِ َٓ٘ إذا نإ ٚدٛب
ٚاْتعاز َٛاعٝد ايبتٿ يف ايتعًِ، بٌ ٜرٖبٕٛ إىل أبعدٳ َٔ ذيو، ؾٝعدٕٚ ايكساز ايصادز بسؾض 

ٔٷ يف قسازڈ ددٜد بايسؾض، َطت ٕٻ ايڀعٔ يف ٖرٙ اسباي١ ٖٛ طع ٓدٜٔ إىل ايتعًِ قسازاڄ ددٜداڄ، ٚأ
( َٔ قإْٛ صبًظ ايدٚي١ املصسٟ بأْ٘ )... ٜٚهٕٛ َٝعاد زؾع 24َا ٚزد يف املاد٠ )

يف سني ذٖب داْبٷ َٔ ايؿك٘ ( 2)ايدع٣ٛ بايڀعٔ يف ايكساز اشباصٿ بايتعًِ ضتني َٜٛاڄ....(.
ٕٻ ايكساز ازبدٜد ايرٟ أصدزت٘ اٱداز٠ َا ٖٛ إ٫ زدپ َٓٗا ع٢ً ايتعًِ ايرٟ قدٿّ  يف املٝعاد إىل أ

ٞٿ يًڀعٔ، ٖٚٛ ْتٝذ١ ٫ضتذابتٗا يًتعًِ، ٖٚرا ايكساز ازبدٜد غريٴ َٓكڀع ايصٿ١ً  ايكاْْٛ

                                                      

  دار الثقافة والشذخ  9  ط9( د.  مي خاار شاشاولل موسو ة القزاء اإلدارل  ج9)
 . 923  ص 0225اهردن  

( د.   كامل ليمةل الخقابة القزائية  مى أ سال اإلدارة  دار الشيزة العخبية  القاىخة  0)
  .  977  ص9972
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بايكساز ضبٌ ايتعًِ، ٚذيو ٜعين ذبكٝل ايػا١ٜ َٔ ايتعًِ يف ؾطح اجملاٍ أَاّ اٱداز٠ ٱعاد٠ 
  (1)ايٓعس يف قسازٖا، ؾتهؿٞ ْؿطٗا ٚصاسب ايػإٔ َػك١ ايتكاضٞ.

ٕٵ ٜتدر صاسب ايػإٔ َٔ ٚعبٔ ْ٪ٜد ايسأ ٟٳ ايجاْٞٳ؛ إذ ايكٍٛ خب٬ف ذيو َعٓاٙ أ
ٟټ ع٢ً َا  ايتعًِ ٚض١ًٝڄ يتأبٝد َٝعاد ايڀعٔ يف ايكساز، ٖٚرا َا اضتكسٻ عًٝ٘ ايكطا٤ املصس
ّٴ إيٝٗا َٔ  اْت٢ٗ إيٝ٘ ايسأٟ ايجاْٞ َٔ إٔ ايكسازات ايصادز٠ َٔ اٱداز٠ بصدد َا ٜٴكځدٻ

َٓٗا ع٢ً ايتعًِ ست٢ يٛ ناْت َعدي١ڄ يًكساز ضبٌ ايتعًِ، ؾٗٞ  تعًُاتٺ ٖٞ تعكٝبٷ ٚزدپ
ٚاسباي١  -تتصٌ برات ايٛقا٥ع اييت نإ ٜػتٌُ عًٝٗا ايكساز ا٭ٚيٞ املتعًِ َٓ٘، ٚيطٓا 

ٝٸاڄ َٔ داْب اٱداز٠ تساعٞ  -ٖرٙ  بصدد قسازڈ ددٜدٺ ٜطتًصّ تعًُاڄ ددٜداڄ صسحياڄ أٚ ضُٓ
ٌټ    (2)ْدٚز يف سًك١ َؿسغ١.ؾٝ٘ َٛاعٝد ددٜد٠، ٚإ٫ډ ْع

أَا بايٓطب١ ملٛقـ ايتػسٜع ايعساقٞ  ًْشغ  إٕ ايكساز ايصادز بٓتٝذ١ ايتعًِ قد 
ٛڈ ٫ حيكل َصًش١ املتعًِ نا١ًَ، ؾُٝهٔ ايڀعٔ  عدٍ ؾكط يف ايكساز املتعًِ َٓ٘ ع٢ً عب

يتعًِ ( َٜٛاڄ ايتاي١ٝ َٔ دٕٚ إٔ ٜعدٻ ٖرا ايكساز ايصادز بٓتٝذ١ ا60َباغس٠ خ٬ٍ ايـ )
ٚاملعدٍ يًكساز املتعًِ َٓ٘ قسازاڄ ددٜداڄ جيٛش ايڀعٔ ؾٝ٘ اضتك٫٬ڄ، اضتٓادٶا إىل ْصٿ املاد٠ 

/ ضابعاڄ/ ب( َٔ قإْٛ صبًظ  غٛز٣ ايدٚي١ املعدٍ بأْ٘ )... عٓد عدّ ايبتٿ يف ايتعًِ 7) 
 أٚ زؾط٘ َٔ ازب١ٗ املدتص١ تكّٛ ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ بتطذٌٝ ايڀعٔ يدٜٗا بعد

  (3) اضتٝؿا٤ ايسضِ ايكاْْٛٞ(.
ٕٻ ْص ايؿكس٠ أع٬ٙ  ٜعرتٜ٘ بعض ايػُٛض  ٚذٖبٳ  داْب َٔ ايؿك٘ يف ايعسام إىل أ
ايرٟ ٜؿطح اجملاٍ يتؿطرياتٺ قد تكًص َٔ ١ٜ٫ٚ ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ؛ ٭ْ٘ مل ٜٴبني 

ٌڈ ٚاضحڈ إَها١ْٝ ايتكاضٞ أَاّ احمله١ُ يف ساي١ عدّ اَتٓاع اٱداز٠، أ ٟ يف ساي١ قبٍٛ بػه
ايتعًِ ٚايبتٿ ؾٝ٘ خ٬ؾڄا ملصًش١ املتعًِ، ٚإٔ عدّ ايبتٿ يف ايتعًِ ٜٴُجٌ ؾكط ايتصسفٳ 

                                                      

( د. ماجج نجم  يجان  الشظام القانوني لج وى اإلل اء في العخاق  رسالة ماجدتيخ  جامعة 9)
                                                     .907  ص 0222الشيخي   كمية الحقوق  

/ 06/6ق  في 7  لدشة 9566( زكم السحكسة اإلدارية العميا في مرخ  القزية رقم 0)
9962. 

( لدشة 62لقانون مجمذ شورى الجولة رقم ) 0223( لدشة 97( التعجمل الخامذ رقم )3)
 السعجل.                                                       9979
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ٌڈ ٚاضحڈ  -ايطًيبٻ يٲداز٠، بُٝٓا نإ اي٬شّ إٔ ٜتطُٔ ايٓص  ازباْب اٱجيابٞ  -ٚبػه
هلرا  ، (1)٘ َٔ تصسټف اٱداز٠، َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ عدّ اقتٓاع املتعِِّ بكسازٖا سٍٛ تعًُ

عٓد قبٍٛ ايتعًِ  -1دٌٜ ْصٿ املاد٠ أع٬ٙ ٚتصبح ناٯتٞ )ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تع
عدّ ايبتٿ يف ايتعًِ أٚ زؾط٘ َٔ ازب١ٗ املدتص١  ٚايبتٿ ؾٝ٘ خ٬ؾاڄ ملصًش١ املتعًِ أٚ

ا إذ -2 تكّٛ ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ بتطذٌٝ ايڀعٔ يدٜٗا بعد اضتٝؿا٤ ايسضِ ايكاْْٛٞ،
صدز ايكساز  بايسؾض أٚ قبٍٛ ايتعًِ ٚايبتٿ ؾٝ٘ خ٬ؾاڄ ملصًش١ املتعًِ ٚدب إٔ ٜهٕٛ 

 َطبباڄ(.
 ضشب ايكساز اٱدازٟ. -2

ٟٿ، ؾُِٓٗ َٔ عسٻؾ٘ بأْ٘  ـٺ ضبددٺ يطشب ايكساز اٱداز مل ٜتؿل ايؿك٘ سٍٛ تعسٜ
َِٚٓٗ َٔ عسٻؾ٘  (2) )ٚقـ ْؿاذ ايكساز يف املاضٞ ٚاملطتكبٌ؛ أٟ اعتبازٙ نإٔ مل ٜصدز(،

ٟٿ َٔ  بأْ٘ )إظٗاز اٱداز٠ اييت أصدزت ايكساز أٚ اٱداز٠ ا٭ع٢ً َٓٗا إزادتٗا مبشٛ ايكساز اٱداز
 (  3)تازٜذ صدٚزٙ؛ أٟ إْٗا٤ ايكساز ٚضبٛ آثازٙ يًُاضٞ ٚاملطتكبٌ(.

ٚميهٓٓا تعسٜـ ضشب ايكساز َٔ داْبٓا بأْ٘ )ضبٛ ايكساز اٱدازٟ ٚإيػا٤ ناؾ١ 
  زتٻبٗا يف املاضٞ ٚاييت ميهٔ إٔ ٜٴستبٗا يف املطتكبٌ عٔ طسٜل ازب١ٗ املدتصٻ١(.اٯثاز اييت

إ٫ إدسا٤ٷ تٴصدزٙ ايطًڀ١ املدتصٻ١ اييت ٚايطشب يف اجملاٍ ا٫ْطباطٞ َا ٖٛ 
قدٿّ ايٝٗا ايتعًِ، ضٛا٤ ناْت يًذ١ٗ َصدز٠ ايكساز أٚ ازب١ٗ ايس٥اض١ٝ ص٬س١ٝ ضشب ايكساز 
ِټ مبكتطاٙ إشاي١ اٯثاز املرتتب١ ع٢ً صدٚز قساز ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ  اٱدازٟ، ٜٚت

ٕٻ ضشب ايكساز بايٓطب١ يًُاضٞ ٚاملطتكبٌ؛ ٚذيو ٭ضبابٺ تتعًل بامل ػسٚع١ٝ؛ ٚسٝح إ
ٟٿ ٜصٌٜ ايكساز َٚا ْتر عٓ٘ َٔ آثازڈ َٓر ص ٞٸاٱداز ٜٚٴعد  دٚزٙ؛ أٟ ٜعدّ ٚدٛدٙ بأثسڈ زدع

نأْ٘ مل ٜهٔ قد صدز، ؾُٝا ٜكتصس دٚز اٱيػا٤ اٱدازٟ ع٢ً إشاي١ ايكساز بايٓطب١ يًُطتكبٌ 

                                                      

                                                      .78( د. فاروق أزسج الخساس  مخجع سابق  ص 9)

مبادئ القانون اإلدارل في العخاق  شخكة التوزيع والشذخ والابا ة  ( د. زامج مرافى 0)
 .                                                     098  ص 9968اهىمية  ب جاد  

  9999اإلدارل  دار الحكسة لمابا ة والشذخ  ب جاد   ( د. ماىخ صالح  الولل القخار3)
 . 056ص
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ؾإٕ  (1)ٔ آثاز يف املاضٞ،ؾكط، ٚميٓع٘ َٔ إْتاز آثاز ددٜد٠ دٕٚ إٔ ميظٻ َا أْتذ٘ َ
ٌٸضشب ايكساز يف اسبكٝك١ قد دباٚش اٱيػا٤ َ  َٓٗا. ٔ سٝح اٯثاز اييت ترتتب ع٢ً ن

  إيػا٤ ايكساز اٱدازٟ. -3

ٜٚتِ  ،يًكساز اٱدازٟ بايٓطب١ يًُطتكبٌ يػا٤ ايكساز اٱدازٟ بأْ٘ )ٚضع سدٸإ فٳسٿعٴ
ٟٸإ صداز قسازڈإذيو ب ٟٸإ يػا٤ٺإٜكطٞ ب داز شددٖا ٚدٛدٙ يف ايًشع١ اييت ٜٴ ٤ْٗاإٚ ،بلضا داز

 فٳسٿٚقد عٴ (2)(،٢ٚيف ساي١ عدّ ذبدٜدٖا تهٕٛ َٔ سبع١ صدٚز ايكساز املًػ ٢،ايكساز املًػ
ٟٿآْٗا٤ إ) بأْ٘ ٜطاڄأ بايٓطب١ يًُاضٞ قبٌ  ٙثازآبايٓطب١ يًُطتكبٌ َع بكا٤  ثاز ايكساز اٱداز

ظبد  ؾإْٓايػا٤ اٱدازٟ ٚزدٖا ايؿكٗا٤ يٲأهجري٠ اييت ٚبايسغِ َٔ ايتعسٜؿات اي( 3)يػا٤(،قساز اٱ
َٔ سٝح املع٢ٓ ٚاملطُٕٛ ع٢ً نٕٛ اٱيػا٤ اٱدازٟ ؾُٝا  ؿك١إٔ مجٝع ٖرٙ ايتعسٜؿات َت

ٟٸ سضت بكسازڈخيص ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ، ٚاييت ؾڂ هلا عٔ  ٜكاؾاڄإَٔ قبٌ اٱداز٠  إداز
َٻَٔ سبع١ ض ا٫ضتُساز يف إْتاز آثازٖا اعتبازاڄ ا َا خيص اٯثاز اييت سٜإ قساز إيػا٥ٗا، أ

ٖٚرا ٖٛ َا ميٝص  ،ْٗا تبك٢ قا١ُ٥ڄإأْتذتٗا َٓر صدٚزٖا ٚيػا١ٜ بد٤ ضسٜإ قساز إيػا٥ٗا ؾ
ٕ دٜٛإ ايتدٜٚٔ ايكاْْٛٞ قد أٚ ،قساز اٱداز٠ بإيػا٤ ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ َٔ قسازٖا بطشبٗا

ٕٻ ) ... ٫ٚ غوډ: ( بايك27/5/1972ٍٛ) ( بتازٜذ132) عٔ ذيو يف قسازٙ املسقِ سعبٻ  يف أ
ؾا٭ٍٚ ٫ ٜٓطشب  ؛ثسأستبإ َٔ ايؿسم بني اٱبڀاٍ ٚاٱيػا٤ ٚبني ايطشب ٖٛ يف َد٣ َا ٜٴ

ٞپ ثسٷأٚيٝظ ي٘  ،ع٢ً املاضٞ ثس ايعكٛب١ بايٓطب١ يًُاضٞ أبُٝٓا ميشٛ ايجاْٞ  ،زدع
    (4) .ٚاملطتكبٌ(

ٝٴكصد باٱيػا٤ ايكطا٥ٞ ٖٚٓاى اخت٬فٷ بني اٱيػا٤ ايكطا٥ ٟٿ؛ ؾ ٞٿ ٚاٱيػا٤ اٱداز
ٟٿ غري املػسٚع بايٓطب١ يًُاضٞ ٚاسباضس ٚاملطتكبٌ،  )قٝاّ ايكطا٤ بإشاي١ آثاز ايكساز اٱداز

                                                      

دراسة مقارنة في فخندا ومرخ  -ر اإلدارل بي  الشظخية والتابيق ( د. خالج سساوة  القخا9)
 .                                                     003  ص 9993ولبشان واهردن  السخكد العخبي لمخجمات الاالبية   سان 

                                                      .056( د. ماىخ صالح  الول  مخجع سابق  ص 0)

( د.  مي بجمخ  د.  رام البخزنجي  د. ميجل الدالمي  مبادئ وأزكام القانون اإلدارل  3)
 .                                              565  ص 9993دار الكتج لمابا ة والشذخ  

لتجوي    مجمة دموان ا07/2/9970في  903/9970( قخار دموان التجوي  القانوني رقم 5)
 .                                                     9920  ص 9970  مابعة الحكومة  ب جاد 0  الدشة 9القانوني  العجد 
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ٟٿ َٔ اٱداز٠(، ٝٴكصد ب٘ )إعداّ  (1)ٚذيو َٔ تازٜذ صدٚز ايكساز اٱداز ٟټ ؾ َٻا اٱيػا٤ اٱداز أ
ٕٻ نٌ َا ٜٴب٢ٓ ع٢ً ايباطٌ ٖرا ايكساز ٚاعتبازٙ نإٔ مل  ٜهٔ، ٚذيو تڀبٝكاڄ يًُبدأ ايكا٥ٌ: إ

ٟٿ ٜٴًصّ اٱداز٠ بإعاد٠  ٞٻ بإيػا٤ ايكساز اٱداز ٕٻ اسبهِ ايكطا٥ ٜبڀٌ، ٜٚتطح مما ضبل أ
ٞٸ ٞٿ بأثسڈ زدع  .(2)تصشٝح ايٛضع ايكاْْٛ

ٞٿ ٚا ٕٻ ضبٛز ا٫خت٬ف بني اٱيػا٤ ايكطا٥ ٟٿ ٚعبٔ ْتؿل َع ايسأٟ ايكا٥ٌ بأ ٱيػا٤ اٱداز
 -ٜرتنص يف ث٬خٹ َطا٥ٌٳ أضاض١ٝ، ٖٞ َا ٜأتٞ:

ٕٻ اٱيػا -1 ٟٸإ ِټ بكسازڈ إداز ٟٻ ٜت  ٜصدز َٔ اٱداز٠ ْؿطٗا ٚيٝظ َٔ ايكطا٤. ٤ اٱداز

ٞٸإٔ ا٭صٌ يف اٱيػا٤ اٱ -2 ٟٿ أْ٘ ٫ ٜهٕٛ بأثسڈ زدع ٞٿ،  داز نُا ٖٛ اسباٍ يف اٱيػا٤ ايكطا٥
ٟٿ ٜٓص  سف إىل املطتكبٌ ؾكط.ؾأثس اٱيػا٤ اٱداز

ٟٻ ٫ ٜهٕٛ إ٫ يًكسازات اٱداز١ٜ ايتٓع١ُٝٝ ٚايكسازات ايؿسد١ٜ اييت ٫   -3 ٕٻ اٱيػا٤ اٱداز إ
 تٛيِّد سكٛقاڄ يًػري.

ٞٿ َا ٜٴط٢ُ بايكسازات ا٫ْطباط١ٝ ايتٓع١ُٝٝ، ٚإٕ ضبٛز  ٫ ٜٛدد يف اجملاٍ ا٫ْطباط
داز٠ اتٿباعٗا يف إيػا٤ ايكسازات ا٫ْطباط١ٝ حبجٓا ٖٓا ٜكتصس ع٢ً ايطٛابط اييت جيب ع٢ً اٱ

ُٴعاقب١  باعتبازٖا قسازاتٺ ؾسد١ٜڄ ربصټ َٛظؿڄا بعٝٓ٘ أٚ صبُٛع١ڄ َٔ املٛظؿني قد تعسٻضٛا يً
 ا٫ْطباط١ٝ. 

ٚملعسؾ١ َد٣ ضًڀ١ اٱداز٠ يف إيػا٤ قسازاتٗا ايؿسد١ٜ ٜٓبػٞ ايتُٝٝص بني ايكسازات املعٝب١ 
ت ايط١ًُٝ أٚ املػسٚع١؛ إذ جيٛش يٲداز٠ إيػا٤ٴ ايكساز غري املػسٚع أٚ غري املػسٚع١ ٚايكسازا

ا ايكساز قد زتٻب سكچاڄ بعد إصدازٙ خ٬ٍ املد٠ املڂكسز٠ يسؾع دع٣ٛ اٱيػا٤ إذا نإ ٖر
، ٚإ٫ ؾإْ٘ ٜهٕٛ باْتٗا٤ ٖرٙ املد٠ قد ذبصٻٔ ضد اٱيػا٤، ٚيف ساي١ٹ مل ٜٴستب ايكساز َهتطباڄ

َهتطباڄ، ؾٝذٛش يٲداز٠ إيػا٩ٙ ست٢ بعد ؾٛات املد٠ اشباصٻ١ بسؾع دع٣ٛ  غري املػسٚع سكڋاڄ
ٕٻ إيػا٤ٳٖا غريٴ دا٥صڈ إذا ناْت قد  ،اٱيػا٤ ٕٻ ايكاعد٠ تٓصټ أ ٚؾُٝا خيصټ ايكسازاتٹ ايط١ًُٝځ ؾإ

ٟٿ َٻا إذا مل تهٔ ٖرٙ ايكسازات قد زتٻبت سكٛقڄا يًػري ؾٝذٛش إيػا٩ٴٖا يف أ  زتٻبت سكٛقڄا، أ

                                                      

( معسخ ميجل صالح الكبيدي  مبجأ  جم رجعية القخارات اإلدارية  رسالة ماجدتيخ  كمية 9)
                               .                       988  ص 0229القانون  ب جاد  

  دار الفكخ العخبي  القاىخة  9( د.  بج السشعم  بج العظيم جيخة  آثار زكم اإلل اء  ط0)
 .                                                     352  ص 9979
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ٚقتٺ، ٚا٭َج١ً نجري٠ ع٢ً ٖرٙ اسباي١، َٚٓٗا ايكسازات اي١ٝ٥٫ٛ ٚقسازات ايسؾض )ايكسازات 
  ( 1)إداز١ٜٺ. ١ ٚايكسازات ايصادز٠ بؿسض دصا٤اتايطًب١ٝ(، ٚنريو ايكسازات ايٛقتٝ

َٻا إذا نإ إيػا٤ ايعكٛب١ ٜٴ٪ثٿس يف سكٛم ايػري ؾٝذٛش اٱيػا٤، ٚيهٔ يف سايتني:   -أ
ٟٿ أَاّ ايكطا٤ بدع٣ٛ  -ٚىل:اسباي١ ا٭ إٔ ٜهٕٛ اٱيػا٤ٴ خ٬ٍ املد٠ٹ املڂشدد٠ يًڀعٔڇ اٱداز

 ا٫عبساف بايطًڀ١.
 .إٔ ٜهٕٛ ايػسض َٔ إيػا٤ ايعكٛب١ ٖٛ إشاي١ طبايؿ١ٺ قا١ْْٝٛٺ -اسباي١ ايجا١ْٝ :

ٝٶا: ٝٸاڄ. -ثاْ  زؾض د١ٗ اٱداز٠ ايتعًِ صساس١ڄ أٚ ضُٓ
ٔ د١ٗ ايتعًِ ضًباڄ، ضٛا٤ بايسؾض ايصسٜح، أٟ قد تٴشدد ازب١ٗ اٱداز١ٜ َٛقؿٗا َ

إٔ تهػـ ازب١ٗ املدتصٻ١ بٓعس ايتعًِ عٔ زأٜٗا بسؾض ٫ حيتٌُ دد٫ڄ ٚع٢ً ٚد٘ صسٜح، 
ٞٿ املد٠ املڂشدد٠ ع٢ً تكدِٜ ايتعًڊِ  ٝٸاڄ، ٜٚتُجٌ ذيو يف َط ٚقد ٜهٕٛ زؾض ايتعًِ ضُٓ

 دٕٚ إٔ دبٝب ازبٗات املدتص١.
َٴشدد٠ ايٓتا٥ر عٔ زؾض اٱداز٠ ايصسٜح يًتعًِ ٖٚرا َا ْٴعِِّٳ يف أسه ّڈ ٚاضش١ٺ ٚ ا

ٝٶا( َٔ قإْٛ اْطباط 15يف املاد٠ )ع أٚدب املػسٿ ٞٿايعساق ايتػسٜع ٞؿؾ املكدٻّ إيٝٗا، / ثاْ
ِ يف ايتعًڊ ع٢ً اٱداز٠ إٔ تبتٻاملعدٍ  1991( يط١ٓ 14َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع ايعاّ زقِ )

 ْتٗت ٖرٙ املد٠ ٚمل تبتٸاذا إَٔ تازٜذ تطذًٝ٘ يدٜٗا، ؾ ثني َٜٛاڄيٝٗا خ٬ٍ ث٬إّ املكدٻ
 ( 2).يًتعًِ( اڄ)سهُٝٸ ذيو زؾطاڄ عٴدٻيٝٗا إّ اٱداز٠ بايتعًِ املكدٻ

ٕٵ تهٕٛ صٝػ١ ايسؾض ٚاضش١ املع٢ٓ َٔ قبٌ د١ٗ اٱداز٠، ٫ٚ ٜٴعٳدټ زؾطاڄ  ٚجيب أ
ٚيف ٖرا ايصدد َا ذٖب إيٝ٘ صبًظ يًتعًڊِ تعًٝل ازب١ٗ املدتصٻ١ به١ًُ )اطډًعت(. 

ٟٻ يف  ا٫ْطباط ايعاّ يف أسد قسازات٘ بـ ).... إٔ ٚشاز٠ ايٓؿط ناْت قد أصدزت قسازٖا اٱداز
مبعاقب١ املعرتض ... بعكٛب١ ايؿصٌ ملد٠ ض١ٓٺ ٚاسد٠ٺ ... ٚمتٻ تٓؿٝر ايعكٛب١  29/1/2000

تكدٻّ املعرتض  1/3/2000ٜذ بعد ايعٗس، ٚبتاز 13/2/2000ٚاْؿهاى املعرتض َٔ ايٛظٝؿ١ 
، سٝح عًل بٗاَؼ يف 9/3/2000مبٛاد١ٗ ايطٝد ٚشٜس ايٓؿط ٚمل ذبصٌ املٛاد١ٗ إ٫ بتازٜذ 

                                                      

وما  562( د.  مي بجمخ  د.  رام البخزنجي  د. ميجل الدالمي  مخجع سابق  ص9)
 ىا.                                                    بعج

  6/9/0229( في 0229/ انزباط/ 9966( قخار مجمذ االنزباط العام العخاقي  رقم )0)
 وما بعجىا.                                                   552  ص 0229مشذور في قخارات وفتاوى مجمذ شورى الجولة لعام 
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اعرتض  12/4/2000ايتازٜذ املرنٛز ع٢ً ا٫ضتُاز٠ املسؾك١ به١ًُ اطًعت، ٚبتازٜذ 
 ٜعترب املعرتض ع٢ً قساز املڀعٕٛ ؾٝ٘، ٚسٝح إٕ ٖاَؼ ايطٝد ٚشٜس ايٓؿط املػاز إيٝ٘ ٫

ٟٿ إغاز٠ بسؾض ايتعًِ، مما  زؾطاڄ يًتعًِ ٚيعدّ ْٗٛض َا ٜػري إىل تبًٝؼ املعرتض بأ
، ٜٚهٕٛ ا٫عرتاض َع٘ ٚاقعاڄ ضُٔ املد٠ 9/4/2000ٜهٕٛ ايتعًِ َسؾٛضاڄ سهُاڄ يف 

 .(1)ايكا١ْْٝٛ ؾكسٻز قبٛي٘ غه٬ڄ ...(
َٻا يف َصس، ؾكد أٚدب املػسٿع ع٢ً ايطټًڀ١ املدتصٻ١ أ ٕ تبتٻ يف ايتعًِ قب٫ٛڄ أ

ٞٿ ضتني َٜٛاڄ َٔ تازٜذ تكدمي٘ إيٝٗا، يف ْص املاد٠ ) ( َٔ قإْٛ 24أٚ زؾطٶا قبٌ َط
ٞٿ ضتني َٜٛاڄ َٔ تازٜذ تكدمي٘،  صبًظ ايدٚي١ ع٢ً أْ٘ )... جيب إٔ ٜبتٻ بايتعًِ قبٌ َط

ٕٻ املػسع قد أسطٔ  ٚإذا صدز ايكساز بايسؾض ٚدب إٔ ٜهٕٛ َطبباڄ...(. ٚامل٬سغ أ
ٕٻ  صٓعاڄ عٓدَا أٚدب ع٢ً اٱداز٠ يف ساٍ زؾطٗا يًتعًِ، بإٔ ٜهٕٛ قسازٖا َطبباڄ، ٚأ
املػسٿع ٜدزى أ١ُٖٝ ٖرا ايتطبٝب؛ يهْٛ٘ ميهِّٔ ايؿسد َٔ إع٬َ٘ با٭ضباب ايكا١ْْٝٛ 
 ايٛاقع١ٝ اييت أدٻت إىل زؾض ايتعًِ، َٔ تكدٜس َد٣ ظباح ايڀعٔ ايكطا٥ٞ باٱيػا٤، ٚبايتايٞ
ٍڈ  عدّ تكدِٜ ٖرا ايڀعٔ إذا ناْت ْطب١ ظباس٘ ض١ًٝ٦؛ ْعساڄ ملا ٜٓڀٟٛ عًٝ٘ َٔ دٗدٺ َٚا

ٚقد ذٖبت احمله١ُ اٱداز١ٜ ايعًٝا يف َصس يف ٖرا ايصدد، إىل أْ٘ إذا نإ  (2)ٚٚقتٺ طٌٜٛ،
ٕٻ طبايؿ١  زؾض ايتعًِ صسحياڄ ؾٗٓا ع٢ً اٱداز٠ يف ٖرٙ اسباي١ تطبٝب قساز ايسؾض، إ٫ أ

ٌٷ ع٢ً إصسازٖا ع٢ً ايتُطټو برات اٱدا ز٠ يريو ٫ ٜبڀٌ قسازٖا؛ ٭ٕ زؾض ايتعًِ ديٝ
 (3)ا٭ضباب اييت بٴٓٝت عًٝٗا قسازٖا املتعًِ َٓ٘.

ٚقد ٫ دبٝب ازب١ٗ اٱداز١ٜ ع٢ً ايتعًِ املكدٻّ إيٝٗا ضًباڄ أٚ إجياباڄ، ؾكد تًتصّ 
ٌٿ تًو اٱغهايٝات داْب ايصُت سٝاي٘ دٕٚ إٔ تكبً٘ أٚ تسؾط٘ صساس١ڄ أٚضُٓاڄ ، ٚسب

( َٔ 24/ضابعاڄ/أ/ب( ٚاملػسٿع املصسٟ يف املاد٠ )7تدخٻٌ املػسٿع ايعساقٞ يف املاد٠ )
ٞٻ َد٠ ) ٕٻ َط ٞٿ، 30قإْٛ صبًظ ايدٚي١، ٚؾكڄا هلرٙ املٛاد، بأ ( َٜٛاڄ يف ايتػسٜع ايعساق

                                                      

                                                        غيخ مشذور.3/9/0222  في 938/0222ار مجمذ االنزباط العام  رقم ( قخ 9)

دراسة نظخية وةابيقية مقارنة  رسالة  -(   ب   بج هللا الحدي ل التظمم اإلدارل 0)
                                 .                     939  ص 0229ماجدتيخ  الجامعة اهردنية  

  0/7/9990ق  جمدة 36لدشة  9839( السحكسة اإلدارية العميا في مرخ  طع  رقم 3)
 .                                                     369مجسو ة أزكام الدشة الدادسة والثالثي   ص 
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ٞٻ َد٠ ) ٟٿ ع٢ً تكدِٜ ايتعًِ د60َٚط َٶا يف ايتػسٜع املصس ٕٚ إٔ دبٝب عٓ٘ ايطًڀات ( ٜٛ
ٝٸاڄ؛ ٚذيو يهٞ ٫ ٜبك٢ املٛظـ املعينٸ أضري زدٿ اٱداز٠  املدتصٻ١ ٜعدټ مبجاب١ زؾط٘ ضُٓ

 ؾتتعڀٌ بريو َصاسب٘.
ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜڀسح ْؿط٘: َت٢ ٜبدأ سطاب املٝعاد عٓد ايسؾض ايصسٜح أٚ ايطُين 

 يًتعًِ؟
ساي١ زؾطت اٱداز٠ ايتعًِ  ٜبدأ سطاب املٝعاد ازبدٜد يسؾع دع٣ٛ اٱيػا٤ يف

ًڃِ املٛظـ املعرتض بكساز ايسؾض ايصسٜح  املكدٻّ إيٝٗا صساس١ڄ اعتبازاڄ َٔ ايّٝٛ ايتايٞ يعٹ
ٟڈ ع٢ً طًب ايتعًڊِ  (1)يًتعًِ، ٟٿ زأ ٚيهٔ يٛ اربرت ازب١ٗ املدتص١ ايصُت ٚمل تسدٻ بأ

ٜٚبدأ سطاب املٝعاد َٔ يًتعًِ،  ب١ زؾضڈ ضُينٸاملكدٻّ إيٝٗا ؾٝهٕٛ بٗرٙ اسباي١ مبجا
َٶا يف ايعسام،30ايّٝٛ ايتايٞ ٫ْكطا٤ املد٠ اي٬ش١َ يًبتٿ يف ايتعًِ، ٖٚٞ ) يف سني ذٖب  ( ٜٛ

ٟټ إىل اتٿداذ اٱداز٠ داْب ايصٻُت  د٠ د٠ احملدٻع٢ً ايتعًِ َٚسٚز املڂ عٔ ايسدٿايكطا٤ املصس
ثبات ايعهظ، ؾٗٞ تٓتؿٞ إذا ٱ قاب١ًڅ ٫ أْٗاإنإ قس١ٜٓ ع٢ً زؾط٘  ٕٵإع٢ً تكدِٜ  ايتعًِ، ٚ

ٝٸإ َا اربرت اٱداز٠ َطًهاڄ ٌڈ ٧ٜٓب اڄجياب ىل إِ داب١ املتعِّأْٗا يف ضبًٝٗا ٱ ٚاضحڈ بػه
٫ َٔ تازٜذ إب٬ؽ املتعًِ مبٛقـ إَٝعاد ايڀعٔ باٱيػا٤  ٟطًبات٘، ٚيف ٖرٙ اسباي١ ٫ ٜطس

ٞٿ  (2).َٔ تعًُ٘ اٱداز٠ ايٓٗا٥
 املطهب انثاَي

 ثار غري املباشرة نهخظهى اإلدارياآل
ٖٓاى مج١ًڅ َٔ اٯثاز غري املباغس٠ يًتعًِ اٱدازٟ، َٓٗا َا ٜتعًل بإثبات عًِ 
ٝٸاڄ، ٚايبعض اٯخس ٜتعًل ب١ٝٓ اٱداز٠ َٚطًهٗا سٝاٍ  املتعًِ بايكساز اٱدازٟ عًُاڄ ٜكٝٓ

 -املتعًِ، ٖٚرا َا ْتٓاٚي٘ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
 
 

                                                      

  الرادر بتاريخ 9/05 ( مشظخ في ىحا السعشىل زكم مجمذ الجولة السرخل  رقم9)
 .                                                     062ق  ص 0  مجسو ة  أزكام مجمذ الجولة  لدشة 5/99/9975

  مجسو ة 8/0/9990ق   جمدة 08لدشة  9798السحكسة اإلدارية العميا  طع  رقم ( 0)
                                             .92أزكام الدشة الثامشة والعذخي   ص
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 انفرع األول
اإثباث ػ

ّ
 هى املخظهى بانقرار اإلداري ػهًًا يقيُي

ٕٻ املٛظـ املتعِِّ ٜكدٿّ تعًُ٘ إىل ازب١ٗ املدتصٻ١ قبٌ تكدِٜ ايڀعٔ ايكطا٥ٞ،  إ
ِٴ املتعًِ ٖرا ضبددٷ مبا ٚزد يف ايتعًِ َٔ  ٌڈ ع٢ً عًُ٘ بايكساز املڀعٕٛ ؾٝ٘، ٚعً نديٝ

ٕٚ ذبدٜد ايكساز املڀعٕٛ ؾٝ٘ ذبدٜداڄ بٝاْات، ٚذيو أْ٘ َٔ ازبا٥ص إٔ ٜكدٿّ املتعًِ تعًُاڄ د
ٌڈ  ِڈ ناَ نا٬َڄ، بٌ ٜهؿٞ إٔ ٜبين ايكسا٥ٔ ايعاٖس٠ ي٘، ؾ٬ ٜٴػرتط إٔ ٜهٕٛ املتعًِ ع٢ً عً

ٜٚٴكصد بايعًِ ايٝكٝينٿ )عًِ صاسب املصًش١ مبطُٕٛ  (1)بايكساز املڀعٕٛ ؾٝ٘، ٜكٝينٸ
ٝٸاڄ ْاؾٝاڄ يًذٗاي١(.  (2)ايكساز َٚػت٬ُت٘ عًُاڄ ٜكٝٓ

ٞټ بٚق َٛظؿٞ ايدٚي١  ( َٔ قإْٛ اْطباط15ٓصٿ املاد٠ )د أٚدب املػسٿع ايعساق
( املعدٍ قبٌ تكدِٜ ايڀعٔ ايكطا٥ٞ يد٣ ضبه١ُ 1991( يط١ٓ )14ٚايكڀاع ايعاّ زقِ )

قطا٤ املٛظؿني ايتعًِ َٔ ايكساز يد٣ ازب١ٗ اييت أصدزت٘ خ٬ٍ ث٬ثني َٜٛاڄ َٔ تازٜذ 
ٟٿ اعتبازاڄ َٔ تبًٝؼ املٛظـ بكساز ؾسض ايعك ٛب١، سٝح ٜعدټ املٛظـ َبًػاڄ بايكساز اٱداز

َٴدد ايڀعٔ يف ايكسازات ست١ُٝ ٚاييت ٜرتتب ع٢ً عدّ َساعاتٗا  ٕٻ  عًُ٘ ايٝكٝينٿ بايكساز، ٚأ
ٚدباٚشٖا ضكٛط اسبلٿ يف ايڀعٔ، ٚتكطٞ احمله١ُ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا بسدٿ عسٜط١ ايڀعٔ إذا 

 ١ْٝ.سصٌ بعد اْتٗا٤ املدد ايكاْٛ
َٻ ٞٿأ يبد٤  ين بٛصؿ٘ ٚض١ًٝڄَٝٔ ساي١ ايعًِ ايٝك ا بايٓطب١ ملٛقـ ايكطا٤ ايعساق

ٟٻ ٕٻإؾ ،ضسٜإ َٝعاد دع٣ٛ اٱيػا٤ ٞٻ ايكطا٤ اٱداز ظ ، ممج٬ڄ باهل١٦ٝ ايعا١َ جملًايعساق
يبد٤  قا١ْْٝٛڄ بٛصؿ٘ ٚض١ًٝڄ ينٿٝي٬عتداد بايعًِ ايٝك قد ذٖب يف قسازڈ (3)غٛز٣ ايدٚي١،

سٝح دا٤ ؾٝ٘ )يد٣ ايتدقٝل ٚاملداٚي١ ٚددت اهل١٦ٝ ايعا١َ  ،سٜإ َٝعاد دع٣ٛ اٱيػا٤ض

                                                      

( د. نجم اهزسجل التظمم اإلدارل  بحث مشذور في مجمة جامعة دمذق لمعموم االقترادية 9)
 . 39  ص 0223  العجد الثالث  09والقانونية  جامعة دمذق  كمية الحقوق  السجمج 

اليا ومجى ( د. فؤاد العاارل دراسة مقارنة هصول رقابة القزاء  مى أ سال اإلدارة و س0)
 .   229ةابيقيا  مى القانون الوضعي  بجون مكان طبع  بجون سشة نذخ  ص 

( م  قانون مجمذ 0( زمت كمست )مجمذ الجولة( محل )مجمذ شورى الجولة( بالسادة )3)
في  5526  مشذور في الوقائع العخاقية  بالعجد 0297( لدشة 79الجولة رقم )

7/8/0297. 
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ّٷٝجملًظ غٛز٣ ايدٚي١ إٔ ايڀعٔ ايتُ  .قسزت قبٛي٘ غه٬ڄ ،ضُٔ املد٠ ايكا١ْْٝٛ ٝصٟ َكد
 ذيو إٔ املدعٞ ؛ْ٘ غري صشٝح ٚطبايـ يًكإْٛأٚيد٣ عڀـ ايٓعس يف اسبهِ املُٝص ٚدد 

ِٸ 31/3/2004يف 2004ي٘ زاتب آذاز يط١ٓ  سف)املُٝص عًٝ٘( صٴ صسف ايؿسٚقات  ٚمل ٜت
ؾهإ ع٢ً املدعٞ إقا١َ ايدع٣ٛ خ٬ٍ املد٠ ايكا١ْْٝٛ املٓصٛص عًٝٗا يف  ،املڀايب بٗا

ٖٚٛ تازٜذ  ،َٔ تازٜذ ايتبًؼ ( َٜٛاڄ30املاد٠ ايتاضع١ َٔ قإْٛ اشبد١َ املد١ْٝ ٚايبايػ١ )
ُٶ ا" بعدّ دؾع ايؿسٚقات َع زاتب غٗس آذاز يف سني أقاَتٗا ٝٽا "ٜكٝٓاضت٬َ٘ ايساتب يعًُ٘ عً

ٕ َدد ايڀعٔ إٚسٝح  ،قاَت٘ بعد ؾٛات املد٠ ايكا١ْْٝٛ املرنٛز٠إمما جيعٌ ؛ 16/5/2004يف 
( َٔ 171) املاد٠ - يف ايڀعٔ اسبلٿ ٜرتتب ع٢ً عدّ َساعاتٗا ٚدباٚشٖا ضكٛطڂ ست١ُٝڅ

 هِ املُٝص مل ًٜتصّ بٛد١ٗ ايٓعس ايكا١ْْٝٛ املتكد١َاسب ٕٻإٚسٝح  قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ،
 إىل أسهاّ املاد٠ "يًؿصٌ ؾٝ٘ ٚاضتٓاداڄ ٚيهٕٛ َٛضٛع ايدع٣ٛ صاسباڄ ،قسز ْكط٘ -
 .(1)(…ز زد ايدع٣ٛقسٻ -( َساؾعات 214)

َٻا ايكطا٤ اٱدازٟ املصسٟ ؾأخر أٜطاڄ بؿهس٠ ايعًِ ايٝكٝين، سٝح أٚضشت  ٚأ
ٝا يف قساز هلا ذيو، سٝح دا٤ ؾٝ٘ بٗرا ايصدد بأْ٘ )ؾإذا مل ٜجبت َٔ احمله١ُ اٱداز١ٜ ايعً

ٝٸاڄ غا٬َڄ  ا٭ٚزام إٔ ٖٓاى تازخياڄ َعٝٓاڄ عًِ ؾٝ٘ املدعٞ بايكسازٜٔ املڀعٕٛ ؾُٝٗا عًُاڄ ٜكٝٓ
ٞٿ َُٓٗا، ٜٚٴشدد ع٢ً َكتطاٙ طسٜل ايڀعٔ  ٘ٺ ٜطتڀٝع َع٘ تبٝني َسنصٙ ايكاْْٛ ع٢ً ٚد

ِٻ جيب ايتعٌٜٛ ع٢ً ٖرا 22/5/1965ِ تعًُ٘ املرنٛز يف ؾُٝٗا، ٚذيو قبٌ تكدٜ ، َٚٔ ث
 (  2)ايتازٜذ باعتبازٙ بد٤ عًِ املدعٞ بكسازٟ ايرتق١ٝ املڀعٕٛ ؾُٝٗا ...(.

 

 

 

 

 

                                                      

والرادر في  0225 / انزباط/ ةسييد/039ة رقم ( قخار مجمذ شورى الجول9)
 غيخ مشذور. 98/92/0225

 . 79( د. سامي جسال الجم ل مخجع سابق  ص 0)
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 انفرع انثاَي
 إثباث َيت اإلدارة ويسهكها حيال املخظهى

ٕٻ د١ٗ اٱداز٠ مل تٴٌُٗ ايتعًِ املكدٻّ إيٝٗا، بٌ اربرت  ٜٴكصد يف إثبات ١ْٝ اٱداز٠ أ
ٝٸاڄ يف ضبٌٝ إداب١  ٝٸاڄ، أٚ سطب تعبري احمله١ُ اٱداز١ٜ ايعًٝا: َطًهاڄ إجياب سٝاي٘ إدسا٤ٶ إجياب

 ( 1)املتعًِ إىل تعًُ٘، بعد اضتػعاز د١ٗ اٱداز٠ حبكِّ٘ يف ٖرا ايتعًِ.

ٕٻ اٱداز٠ ٖٞ ايڀسف ايكٟٛ، ٚمتًو َٔ اٱَهاْٝات َا ٫ ميًه٘ املتعًِ،  ٫ غوډ أ
اڄ يف إٓ ٚاسد، زؾعٴ ايطسز عٓ٘ قدزٳ  ؾٝكع ع٢ً عاتكٗا باعتبازٖا خصُاڄ غسٜؿاڄ ٚسٳهُځ
ٕٵ تبشح  ا٫ضتڀاع١، ٚٚؾكاڄ يًكإْٛ، ت٬ؾٝاڄ ٱقا١َ دع٣ٛ اٱيػا٤، ٚع٢ً ذيو ؾإْ٘ ٜٓبػٞ أ

إ٫  اٱداز٠ ايتعًِ املكدٻّ إيٝٗا حبجاڄ ددٜٸاڄ َٚٛضٛعٝٸاڄ ٚبدزد١ٺ عاي١ٝٺ َٔ اسبٝاد١ٜ، ؾ٬ تسؾض
ٞٸ ٞٸ َٚٓڀك ٌٻ ٖرا ٖٛ ضببٴ ايٓصٿ يف ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ ) يطببٺ قاْْٛ ( 24َٚعكٍٛ، ٚيع

ع٢ً أْ٘ )إذا صدز ايكساز بايسؾض  1972( يط١ٓ 47َٔ قإْٛ صبًظ ايدٚي١ املصسٟ زقِ )
ٕٵ ٜهٕٛ َطبباڄ َع٬ًڄ(.   (2) ٚدب أ

ثاْٝاڄ( َٔ قإْٛ صبًظ غٛز٣ ايدٚي١ / 7ٚيف ايتػسٜع ايعساقٞ  ْصٿت املاد٠ )            
بأْ٘ )ٜٴػرتط قبٌ تكدِٜ ايڀعٔ إىل ضبه١ُ قطا٤  (3)املعدٍ، 1979( يط١ٓ 65زقِ )

ٕٵ ٜتعًډِ صاسب ايڀعٔ يد٣ ازب١ٗ املدتص١ خ٬ٍ ) ( ث٬ثني َٜٛا َٔ تازٜذ 30املٛظؿني أ
ٖرٙ ازب١ٗ إٔ تبت يف تبًٝػ٘ با٭َس أٚ ايكساز اٱدازٟ املڀعٕٛ ؾٝ٘ أٚ اعتبازٙ َبًػا، ٚع٢ً 

                                                      

  مجسو ة السبادئ التي 99/73/970قخار السحكسة اإلدارية العميا في مرخ  رقم  (9)
رةيا السحكسة اإلدارية العميا في خسدة  ذخ  اًما )  9093(  ص 9982 -9962قخَّ

 ا بعجىا.وم
 .9970( لدشة 57( م  قانون مجمذ الجولة السرخل رقم )05/0( مشظخل السادة )0)
( م  القانون رقم 0( زمت كمست )مجمذ الجولة( محل )مجمذ شورى الجولة( بالسادة )3)

في  5526  السشذور في جخيجة الوقائع العخاقية  بالعجد 0297( لدشة 79)
7/8/0297 . 
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ٚقد تطتڀٝع ازب١ٗ املدتصٻ١  (1)( َٜٛا َٔ تازٜذ تطذٌٝ ايتعًِ يدٜٗا (،30ايتعًِ خ٬ٍ )
ٍټ ع٢ً ض٤ٛ ْٝتٗا، ٚبايتايٞ  ٔٻ ٖرا ايتصسف َٓٗا ٜد دباٌٖ ٖرا ايٓص ٚطبايؿت٘، ٚيه

  َٴكاضاتٗا ٚإيصاَٗا بايتعٜٛض، إذا تٛاؾست غسٚط٘ ٚعٓاصسٙ.
 تـاخلامت

تٛصًٓا  ايتعًِ بكساز ؾسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝا٤ َٔ ايبشح مبٛضٛع بعد ا٫ْتٗ
 -إىل صبُٛع١ٺ َٔ ايٓتا٥ر ٚاملكرتسات اييت ْطٛقٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 -ايٓتا٥ر :
ٕٵ ٜسؾع تعًُ٘  -1 ٟپ يصاسب ايػإٔ، ؾً٘ َڀًلٴ اسبس١ٜ بأ ٟٻ اختٝاز ٕٻ ايتعًِ اٱداز ا٭صٌ أ

ٕٻ املػسٿع قد ٜٛدب ع٢ً ضبٌٝ إىل اٱداز٠، أٚ ٜرتاؾع أَاّ ايكطا٤  ٝٵدٳ أ املدتص، بٳ
 ا٫ضتجٓا٤ ايتعًِ َٔ ايكساز اٱدازٟ قبٌ ايرتاؾع أَاّ احملانِ املدتص١.

ٟټ غسطاڄ يكبٍٛ ناؾ١ دعا٣ٚ اٱيػا٤ يف ايتػسٜع ايعساقٞ، ٚبعض  -2 ٜعدټ ايتعًِ اٱداز
 دعا٣ٚ اٱيػا٤ يف ايتػسٜع املصسٟ.

ٟٿ يف قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ  غُٛض ايٓصٛص اٱدسا١ٝ٥ ايدقٝك١ -3 املٓع١ُ يًتعًِ اٱداز
  املعدٍ. 1991( يط١ٓ 14ايدٚي١ زقِ )

ٟٿ اعتبازاڄ ٜعدټ املٛظـ َبًػاڄ -4 َٴدد ايڀعٔ يف  بايكساز اٱداز ٕٻ  َٔ عًُ٘ ايٝكٝينٿ بايكساز، ٚأ
 .  ايكسازات ست١ُٝ ٚاييت ٜرتتب ع٢ً عدّ َساعاتٗا ٚدباٚشٖا ضكٛط سك٘ يف ايڀعٔ

 -سات:املكرت

ٌڈ دقٝلڈ يف صًب قإْٛ   -1 ٟٿ بػه ٞٻ إىل ضسٚز٠ تٓعِٝ ايتعًِ اٱداز ْدعٛ املػسٿع ايعساق
 ( املعدٍ.1991( يط١ٓ )14اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع ايعاّ زقِ )

ٞٿْت٢ُٓ َٔ املػسٿ -2 ٕٵ ع ايعساق ٟٿاملػسٿْعريٙ  سرٚٳ حيرٚٳ أ  ، ٚذيو بايٓصٿع املصس
املعدٍ  1991( يط١ٓ 14َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع ايعاّ زقِ ) ايصسٜح يف قإْٛ اْطباط

يٝٗا، ؾإْ٘ جيب إٔ ٜهٕٛ إّ ١ يًتعًِ املكدٻع٢ً أْ٘ يف ساي١ زؾض ازب١ٗ املدتصٻ
 ٭١ُٖٝ ايتطبٝب.   ْعساڄ ؛َطبباڄ

                                                      

م  قانون انزباط موظفي  0228( لدشة 2م  التعجمل اهول رقم ) (92( مشظخل السادة )9)
/ سابًعا/ أ( التعجمل الخامذ رقم 7  والسادة )9999لدشة  95الجولة والقااع العام رقم 

  .9979( لدشة 62  لقانون مجمذ شورى الجولة رقم )0293( لدشة 97)
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 -1/ ضابعاڄ/ ب( ٚتصبح ناٯتٞ ) 7ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تعدٌٜ ْصٿ املاد٠ )   -3
عدّ ايبتٿ يف ايتعًِ أٚ زؾط٘  ٚايبتٿ ؾٝ٘ خ٬ؾاڄ ملصًش١ املتعًِ أٚعٓد قبٍٛ ايتعًِ 

َٔ ازب١ٗ املدتص١ تكّٛ ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ بتطذٌٝ ايڀعٔ يدٜٗا بعد اضتٝؿا٤ 
إذا صدز ايكساز  بايسؾض أٚ قبٍٛ ايتعًِ ٚايبتٿ ؾٝ٘ خ٬ؾاڄ   -2ايسضِ ايكاْْٛٞ،

 ملصًش١ املتعًِ ٚدب إٔ ٜهٕٛ َطبباڄ(.

ٞٿ إٔ ٜأخر مبا ذنسْا آْؿاڄ َٔ َكرتساتٺ بطٝڀ١ٺ عٓد ٚيف  اشبتاّ، ْأٌَ َٔ املػسٿع ايعساق
ٕڈ ددٜد.  تػسٜع٘ يكاْٛ

 ادرـاملص
  أ٫ٚڄ: َعادِ ايًػ١:

، داز املعسؾ١ 1، ط3أبٛ َٓصٛز ضبُد بٔ أمحد ا٭شٖسٟ: تٗرٜب ايًػ١، اجملًد  -7
 .2001يًڀباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، بريٚت، يبٓإ، 

، داز 1ط ،12بٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، زادٜٔ ضبُد بٔ َهسّ ا٭ْصازٟ: مجاٍ اي -1
 .2003بريٚت، يبٓإ،  ايهتب ايع١ًُٝ،

ٝٶا: ايهتب   :ايكا١ْْٝٛثاْ
 - محد عجُإ ايٓعُٝٞ: سدٚد ضًڀات ايكطا٤ اٱدازٟ يف دع٣ٛ اٱيػا٤أبٛ بهس أ -7

 .2013داز ازباَع١ ازبدٜد٠، اٱضهٓدز١ٜ، دزاض١ َكاز١ْ، 
ٓػس ٚايڀباع١ يَصڀؿ٢، َباد٨ ايكإْٛ اٱدازٟ يف ايعسام، غسن١ ايتٛشٜع ٚاد. ساَد  -1

 .١ًٖٝ1968، بػداد، ا٭

 ،يف قطا٤ صبًظ ايدٚي١ اٱدازٟ ايكسازَٛضٛع١ املطتػاز. محدٟ ٜاضني عهاغ١:  -2
 .2018ايهتاب ايجاْٞ، داز ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 

دزاض١ َكاز١ْ يف ؾسْطا َٚصس  - ڀبٝلاٱدازٟ بني ايٓعس١ٜ ٚايت د. خايد مسا٠ٚ، ايكساز -3
                                                                                                         .1993 زدٕ، املسنص ايعسبٞ يًددَات ايڀ٬ب١ٝ، عُإٚيبٓإ ٚا٭

ع٢ً املٛظـ  د. خايد ضبُد املٛىل: ايطًڀ١ املدتص١ بؿسض ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ -4
                                                   . 2012ايعاّ، داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ ٚداز غتات يًٓػس ٚايربصبٝات، َصس، اٱَازات، 

يػا٤ ايكسازات اٱداز١ٜ، إد. ضاَٞ مجاٍ ايدٜٔ: إدسا٤ات املٓاشع١ اٱداز١ٜ يف دع٣ٛ  -5
                                              .      2005ضهٓدز١ٜ، َٓػأ٠ املعازف، اٱ
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، داز ايؿهس ايعسبٞ، 7ضًُٝإ ضبُد ايڀُاٟٚ: ايٓعس١ٜ ايعا١َ يًكسازات اٱداز١ٜ، ط د. -1
 . 2017ايكاٖس٠، 

  .                                                 1998 داز ايؿهس ايعسبٞ، ،2ط د. ضًُٝإ ضبُد ايڀُاٟٚ: قطا٤ اٱيػا٤، -8
 - َٚطتكبً٘ ٜٙٛبٞ: ايكطا٤ اٱدازٟ يف ايعسام ساضسايسمحٔ ْٛزدإ ا٭ د. عبد -9

 . 1965 ايكاٖس٠، دزاض١ َكاز١ْ، داز َڀابع ايػعب،
يػا٤ ايكساز اٱدازٟ يف قطا٤ صبًظ ايدٚي١، إاملٓعِ خًٝؿ١: دع٣ٛ  ايعصٜص عبد د. عبد -70

 .  2004ضهٓدز١ٜ، ، َٓػأ٠ املعازف، اٱ4ط

ٓعِ خًٝؿ١: دع٣ٛ إيػا٤ ايكساز اٱدازٟ ٚطًبات إٜكاف تٓؿٝرٙ، امل ايعصٜص عبد عبد -77
 . 2009اٱضهٓدز١ٜ، داز ايؿهس ازباَعٞ، 

 . 1996 ضهٓدز١ٜ،ْٛٞ: ايكطا٤ اٱدازٟ، َٓػأ٠ املعازف، اٱٝايػين بط د. عبد -71

، داز ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠، 1يػا٤، ط ثاز سهِ اٱآ٠، املٓعِ عبد ايععِٝ دري د. عبد  -72
1971 .                

د. عجُإ ضًُٝإ غ٬ٕٝ ايعبٛدٟ: غسح أسهاّ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١  -73
 .2012، بػداد، 2داز ايهتب ٚايٛثا٥ل، طاملعدٍ،  1991( يط١ٓ 14) ٚايكڀاع ايعاّ زقِ

، َٓػأ٠ املعازف، ايكاٖس٠، 2، ز2د. عدْإ عُسٚ: ايكطا٤ اٱدازٟ، قطا٤ اٱيػا٤، ط -74
2004 . 

سهاّ ايكإْٛ أس، د. عصاّ ايربشظبٞ، د. َٗدٟ ايط٬َٞ، َباد٨ ٚد. عًٞ بدٜ  -75
 .                                                     1993اٱدازٟ، داز ايهتب يًڀباع١ ٚايٓػس، 

، داز ايجكاؾ١ ٚايٓػس، 1، ط1د. عًٞ خڀاز غڀٓاٟٚ: َٛضٛع١ ايكطا٤ اٱدازٟ، ز  -71
 . 2004ا٭زدٕ، 

، املسنص ايعسبٞ 1اٟٚ، ايكطا٤ اٱدازٟ ا٭زدْٞ، قطا٤ اٱيػا٤، ىد. عًٞ خڀاز غڀٓ  -78
 . 1995يًددَات ايڀ٬ب١ٝ، عُإ، 

د. غاشٟ ؾٝصٌ َٗدٟ: غسح أسهاّ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع   -79
 . 2001ا٫غرتانٞ، َڀبع١ ايعص٠، بػداد، 

ايهتب يًڀباع١ ؾازٚم أمحد مخاع: ايسقاب١ ع٢ً أعُاٍ اٱداز٠ يف ايعسام، داز  د.  -10
 . 1988ٚايٓػس، داَع١ املٛصٌ، 
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د. ؾ٪اد ايعڀاز: دزاض١ َكاز١ْ ٭صٍٛ زقاب١ ايكطا٤ ع٢ً أعُاٍ اٱداز٠ ٚعُاهلا   -17
 َٚد٣ تڀبٝكٗا ع٢ً ايكإْٛ ايٛضعٞ، بدٕٚ َهإ طبع، بدٕٚ ض١ٓ ْػس .

ايهسِٜ: ايتعًِ ايٛدٛبٞ نػسط يكبٍٛ دع٣ٛ اٱيػا٤ أَاّ  د. ؾ٪اد ضبُد َٛض٢ عبد  -11
 .  2004دٜٛإ املعامل باملًُه١ ايطعٛد١ٜ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

ايكاضٞ يؿت٘ ٖاٌَ ايعذًٝٞ: ايتشكٝل اٱدازٟ يف ايٛظٝؿ١ ايعا١َ، َٓػٛزات اسبًيب  -12
 .2015اسبكٛق١ٝ، يبٓإ، 

داز املڀبٛعات ازباَع١ٝ،  دازٟ،ايٛدٝص يف ايكطا٤ اٱ َاشٕ يًٝٛ زاضٞ:: د  -13
                                                  .2003ضهٓدز١ٜ، اٱ

 .1991اٱدازٟ، داز اسبه١ُ يًڀباع١ ٚايٓػس، بػداد،  د. َاٖس صاحل ع٬ٟٚ: ايكساز  -14

زا٤ آجيابٞ يف ض٤ٛ بساِٖٝ خريٟ ايٛنٌٝ: ايتعًِ اٱدازٟ َٚطًو اٱداز٠ اٱإضبُد   -15
 .                                                  ١ٜ2008، ، داز ايؿهس ازباَعٞ، اٱضهٓدز1ٚأسهاّ ايكطا٤، ط ٘ايؿك

 .1993، ايٖٛاب: أصٍٛ ايكطا٤ اٱدازٟ، بدٕٚ َهإ ايٓػس د. ضبُد زؾعت عبد  -11

د. ضبُد ناٌَ ي١ًٝ: ايسقاب١ ايكطا١ٝ٥ ع٢ً أعُاٍ اٱداز٠، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ،   -18
                   .                                    1970ايكاٖس٠، 

، 1د. ضبٝٞ ايدٜٔ ايكٝطٞ، ايكإْٛ اٱدازٟ ايعاّ، َٓػٛزات اسبًيب اسبكٛق١ٝ، ط  -19
 . 2007بريٚت، 

( 47ا يًكإْٛ زقِ )دسا٤ات ايكطا٤ اٱدازٟ طبكڄإد. َصڀؿ٢ نُاٍ ٚصؿٞ: أصٍٛ   -20
  . 1978ا١ْ، َ، َڀبع١ ا٭2، ط 1972يط١ٓ 

ٚايتٛشٜع ٚايداز ايع١ًُٝ  از ايجكاؾ١ يًٓػس، د1، طد. ْٛاف نٓعإ: ايكطا٤ اٱدازٟ  -27
 .    2002ايدٚي١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، 

 .                                                   2007د. ْٛؾإ ايعكٌٝ ايعذا١َٚ: ضًڀ١ تأدٜب املٛظـ ايعاّ، داز ايجكاؾ١، عُإ،   -21

ٝٶا: ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ:  ثاْ
غسٚط ايڀعٔ أَاّ ضبه١ُ ايكطا٤ اٱدازٟ يف ايعسام، زضاي١ صاحل إبساِٖٝ املتٛتٞ:  -7

 .1995َادطتري، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػداد، 

د. َادد ظبِ عٝدإ، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يدع٣ٛ اٱيػا٤ يف ايعسام، زضاي١ َادطتري،   -1
   .                                                   2000داَع١ ايٓٗسٜٔ، ن١ًٝ اسبكٛم، 
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دزاض١ ْعس١ٜ ٚتڀبٝك١ٝ َكاز١ْ، زضاي١  - اهلل اسبطني: ايتعًِ اٱدازٟ ضبُد بٔ عبد -2
                                                    .2001َادطتري، ازباَع١ ا٭زد١ْٝ، 

َعُس َٗدٟ صاحل ايهبٝظ، َبدأ عدّ زدع١ٝ ايكسازات اٱداز١ٜ، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ  -3
 .2001 ايكإْٛ، بػداد،

 ثايجٶا: ا٭حباخ املتدصص١ يف اجمل٬ت ايع١ًُٝ:
ضُاْات املٛظؿني بني ايٓعس١ٜ ٚايتڀبٝل، حبح َٓػٛز  :د. ضًُٝإ ضبُد ايڀُاٟٚ -7

  .1969 ٍٚ، ايط١ٓ ا٭ٚىل، ْٝطإ،يف صب١ً ايعًّٛ اٱداز١ٜ، ايعدد ا٭

ًّٛ ايكا١ْْٝٛ، د. عصاّ ايربشظبٞ: ايسقاب١ ع٢ً أعُاٍ اٱداز٠ ٚآؾام تڀٛزٖا، صب١ً ايع -1
                                                     . 1985، 2، 1، ايعدد 4اجملًد

ظبِ ا٭محد: ايتعًِ اٱدازٟ، حبح َٓػٛز يف صب١ً داَع١ دَػل يًعًّٛ ا٫قتصاد١ٜ  د. -2
 .39، ص 2003ايجايح،  ، ايعدد29اجملًد  ٚايكا١ْْٝٛ، داَع١ دَػل، ن١ًٝ اسبكٛم،

، 1972 ،، َڀبع١ اسبه١َٛ، بػداد2، ايط١ٓ 1إ ايتدٜٚٔ ايكاْْٛٞ، ايعددصب١ً دٜٛ  -3
 .1952ص

 -زابعٶا: اجملُٛعات:
صبُٛع١ املباد٨ ايكا١ْْٝٛ اييت قسزتٗا احمله١ُ اٱداز١ٜ ايعًٝا يف عػس ضٓٛات  -7

 (، اهل١٦ٝ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املڀابع ا٭َري١ٜ، ايكاٖس٠.1965،1955)

َٶ صبُٛع١ املباد٨ ايكا١ْْٝٛ اييت -1  اقسزتٗا احمله١ُ اٱداز١ٜ ايعًٝا يف مخط١ عػس عا
  .1983، اهل١٦ٝ ايعا١َ املصس١ٜ يًهتاب، ط 42(، دص٤ 1965-1980)

َٶا )  -2 ، 1965صبُٛع١ املباد٨ اييت قسزتٗا احمله١ُ اٱداز١ٜ ايعًٝا يف اشبُط١ عػس عا
 ، اهل١٦ٝ املصس١ٜ يهتاب، ايكاٖس1984.٠، 1(، ز 1980
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، ايتعدٌٜ ا٭ٍٚ يكإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكڀاع 2008يط١ٓ ( 5ايكإْٛ زقِ ) -5
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