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                           املستخيص
ػبب ا٫عرتاف بايؿصٌ بني  ْعاَٞ ايتذسِٜ ٚا٫ْطباط اسدُٖا عٔ ا٭خس نكاعد٠ 

ْطام ايكٛاعد ايعا١َ يًعكاب،  عا١َ َع ايتطًِٝ بتكٝٝد ْعاّ ا٫ْطباط ببعض َا ٜكسز يف
ٜٚرتتب ع٢ً ٖرا ا٫ضتك٬ٍ باعرتاف َطتكٌ يًذسمي١ ا٫ْطباط١ٝ عٔ ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥ ٚإ 
نإ ٖٓاى تسابط بُٝٓٗا َع ايكبٍٛ بإٔ ايهجري َٔ َباد٨ ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ دبد صبا٫ً هلا يف 

ب ازبٓا٥ٞ َع ا٫ْطباطٞ ايتطبٝل يف اجملاٍ ا٫ْطباطٞ، نأضباب اإلباس١؛ يرا ٜتشد ايعكا
 .١ ٚاسد٠ ٖٞ محا١ٜ ايٓعاّ ازبٓا٥ٞيف غاٜ

 .ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ ،ايتشكٝل ا٫دازٟ ،ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥ :ايهًُات املؿتاس١ٝ
Abstract 

Disciplinary procedures may overlap with criminal 

procedures. However, the separation must be recognized 

between the two systems as criminal charges are different 

from disciplinary offences. Despite the fact that the general 

principles of criminal law are applicable to disciplinary 

sanctions such as the permissibility principle, the criminal 
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offences interact with disciplinary  when they aim to protect 

the criminal justice system. 

Key words: criminal offense, administrative investigation, 

disciplinary punishment. 
 تـاملقذٍ

يف ازبٗاش اإلدازٟ،  ٞغدصا َعٜٓٛا عاَا ايدٚز ايس٥ٝط .ت٪دٟ ايدٚي١ باعتبازٖا
ٖٚٞ يف ضبٌٝ قٝاَٗا بٗرا ايدٚز ذبتاز إىل َٔ ٜعرب عٔ إزادتٗا، ٚايتعبري عٔ ٖرٙ اإلزاد٠ ٫ 

 ٜتِ إ٫ عٔ طسٜل ا٭غداص ايطبٝع١ٝ ٚاملتُجًني باملٛظــؿني ايعَُٛٝني.

ايعساق١ٝ اشباص١ بايٛظٝؿ١ ٚاملٛظـــ، تعسٜـ املٛظـــ  ٚقد تٓاٚيت ايتػسٜعات
َٚٔ ثِ بٝإ غسٚط تعٝٝٓ٘ ٚايٛادبات املًكا٠ ع٢ً عاتك٘ ٚاحملعٛزات ايٛادب ا٫َتٓاع 
عٓٗا ٚسا٫ت اْتٗا٤ ايٛظٝؿ١ ٚغريٖا َٔ ايكٛاعد املتعًك١ بايٛظٝؿ١ ايعا١َ،  ؾاملٛظـــ ايعاّ 

قإْٛ اْطباطَ َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ زقِ " ( َٔ//ثايجا1ٚسطب َا دا٤ يف املاد٠ )
داخٌ  ,عٗدت إيٝ٘ ٚظٝؿ١ ,نٌ غدص"املٛظـــ بأْ٘: " "املعدٍ 19911( يطـ١ٓ 1.4)

 ". بٛشاز٠ .٬َى ايٛشاز٠ أٚ ازب١ٗ غري املستبط١

تتعدد ايكٛاْني اييت ربتص بػ٪ٕٚ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ٚ ذبهِ املٛظـــ ايعاّ يف 
َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ" ايطابل ذنسٙ، ٖٓاى  ,"قإْٛ اْطباط ايعسام ؾباإلضاؾ١  إىل

املعدٍ ٚقإْٛ زٚاتب َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع  1960( يط١ٓ 24"قإْٛ اشبد١َ املد١ْٝ زقِ )
"، َٚٔ 02014( يطـ١ٓ 90"ٚ"قإْٛ ايتــكاعد املــٛسد زقـــِ ) 2008( يطـ١ٓ 22ايعاّ زقِ )

سنصًا َتُٝصًا عٔ املسنص ايرٟ ؼبتً٘ ايؿسد ايعادٟ، إ٫ إْ٘ ٖرا ٜتبني إٔ املٛظـــ ؼبتٌ َ
ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد ٖرٙ ايكٛاْني ؾإٕ ذيو قد ٫ ٜػهٌ َاْعًا َٔ قٝاّ املٛظـــ بازتهاب 

ػهٌ ٖرٙ املدايؿات َا ٜط٢ُ بــ طبايؿات أٚ أخطا٤ أثٓا٤ ممازضت٘ ٚظٝؿت٘ سٝح ت
أدٜب١ٝ" ٚاييت ت٪دٟ إىل املطاع مبصًش١ ازبسمي١ ايت"ازبـــسمي١ ا٫ْـــــطباط١ٝ" أٚ "

عًٝ٘ ٚاييت قد تصٌ  ا٫ْطباطٝــ١املسؾل ايعاّ مما ٜطتٛدب نٓتٝذ١ يريو ؾسض ايعكٛبات 
يف بعض ا٭سٝإ إىل إْٗا٤ ع٬قت٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚذيو حبطب دطا١َ ايؿعٌ املستهب َٔ قبً٘، 

ازز عًُ٘ تٓعهظ ٚقد ٜستهب أؾعا٫ً دسَٗا املػسع مبكتط٢ ْصٛص عكاب١ٝ داخٌ أٚ خ
بصٛز٠ َباغس٠ ع٢ً ٚظٝؿت٘ ؾٝ٪دٟ إىل إثاز٠ َط٪ٚيٝت٘ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚا٫ْطباط١ٝ، نُا إٔ 
املػسع قد دعٌ َٔ صؿ١ املٛظـــ ايعاّ يف بعض ازبسا٥ِ ظسؾًا َػددا يًعكٛب١ ازبٓـا٥ـ١ٝ 
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 ,يًٗدف ايرٟ ٚددت ايٛظٝؿ١.٭ٕ اإلخ٬ٍ بٛادبات ايٛظٝؿ١ ايعا١َ ميجٌ إخ٫ً٬ ٚخسقًا 
 ايعا١َ يتشكٝك٘ املتُج١ً يف ذبكٝل املصًش١ ايعا١َ.

 أ١ُٖٝ ايدزاض١:
اطٝــ١ تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ازبسمي١ ا٫ْطب تعٗس أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ َٔ خ٬ٍ

ٚذبدٜد ع٬قتٗا بازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٭ٕ ٖٓايو ايعدٜد َٔ املػانٌ اييت تجٛز بصدد ٖرٙ 
 ازبسميتني َٔ خ٬ٍ َعسؾ١ أزنإ نٌ َُٓٗا ايع٬ق١ مما ٜطتٛدب ٚضع اسبدٚد ايؿاص١ً بني

ٚايكٛاْني اييت ربطعإ هلا ٭ٕ تكطِٝ ازبسا٥ِ إىل دسا٥ِ دٓا١ٝ٥ خاضع١ يًكٛاْني ازبٓـا٥ـ١ٝ 
أٚ ايتأدٜب١ٝ ٜصبح أَسًا صعبا يف نٌ َس٠  ا٫ْطباطٝــ١ٚأخس٣ اْطباط١ٝ خاضع١ يًكٛاْني 

ٚذيو بطبب ايتطٛز اسباصٌ يف ؾِٗ ٜتدخٌ ؾٝٗا املػسع ٜٚعدٍ اسبدٚد ايؿاص١ً بُٝٓٗا 
ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥، ؾكد ٜتِ إدخاٍ بعض ا٭ؾعاٍ املٛدٛد٠ يف ْطام ايتأدٜب إىل ْطام 

يٝظ ؾع٬ خاط٦ا ؾكط بٌ إمثًا ٚذْبًا  ا٫ْطباطٝــ١ايتذسِٜ مما ٜ٪دٟ إىل إٔ تهٕٛ ازبسمي١ 
 أٜطًا.

 َػه١ً ايدزاض١:
 طا٫٩ت اٯت١ٝ:ضٛف عباٍٚ يف ٖرٙ ايدزاض١ اإلداب١ ع٢ً ايت

 َا ٖٞ أزنإ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ؟ .1
َا ٖٞ ايصعٛبات اييت تجٛز بطبب ايع٬ق١ بني ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚازبسمي١  .2

 ا٫ْطباط١ٝ؟
 َا ٖٞ اٯثاز ايٓادب١ عٔ ٚسد٠ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚا٫ْطباط١ٝ؟ .3
 داز٠؟ٌٖ يًشهِ ازبٓا٥ٞ ايصادز سذ١ٝ يف َٛاد١ٗ د١ٗ اإل .4

 َٓٗر ايدزاض١: 
مت اعتُاد املٓٗر ايتشًًٝٞ يٓصٛص ايكإْٛ ٚأسهاّ احملانِ ٚآزا٤ ايؿكٗا٤ 

 َٚكازْت٘ بايتػسٜع املصسٟ.
  :ٖٝه١ًٝ ايبشح

ضٓتٓاٍٚ َٛضٛع حبجٓا َٔ خ٬ٍ تكطُٝ٘ اىل َبشجني، املبشح ا٫ٍٚ ٜتطسم اىل 
ص يبٝإ ايٛصٌ ٚايؿصٌ بني ٚايجاْٞ ؽبص ،َؿّٗٛ ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥ ٚازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ
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ا٥ر ٚايتٛصٝات اييت تٛصًٓا ازبسميتني ا٫ْطباط١ٝ ٚازبٓا١ٝ٥ ٚيف اشبامت١ ضٓبني أِٖ ايٓت
  .ايٝٗا

 املبحث األوه
 واجلرميت االّضباطُت ٍفهىً اجلرميت اجلْـائـُت

اييت  ا٫ْطباطٝــ١ٚازبسمي١  َٔ أدٌ بٝإ َؿّٗٛ نٌ َٔ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ
ٚعًٝ٘ ؾطٛف  ،ظـــ ايعاّ ؾإْ٘ ٫بد َٔ تعسٜـ نٌ َُٓٗا ٚبٝإ أزناُْٗاٜستهبٗا املٛ

ٚبٝإ  ْتٓاٍٚ ٖرا املبشح يف َطًبني، غبصص املطًب ا٭ٍٚ يتعسٜـ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ
 ٚبٝإ أزناْٗا. ا٫ْطباطٝــ١يتعسٜـ ازبسمي١  غبصص٘ايجاْٞ ؾطٛف يف أزناْٗا، أَا 

 املطيب األوه
 وبُاُ أرماّها ـُتتعرَف اجلرميت اجلْـائ

ٜكتطٞ تكطِٝ ٚبٝإ ا٭زنإ اي٬شّ تٛاؾسٖا يكٝاَٗا إٕ تعسٜـ ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥ 
يف ايجاْٞ  ْبنيٚ ؾسعني غبصص ايؿسع ا٭ٍٚ َٓ٘ يتعسٜـ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٖرا املطًب إىل

 ا٭زنإ اي٬شّ تٛاؾسٖا يتشكل ٚقٛع ازبسمي١.

 اىفرع األوه
 تعرَف اجلرميت اجلْائُت

ايتػسٜعات ٚ ذيو  َععِيف  تعسٜؿا يًذسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ازبٓا٥ٞ  ٜطع املػسعمل
سدد َطبكًا ازبسا٥ِ ٘ قد ٭ْ ،ٜسدع إىل أْ٘ ٫ ؾا٥د٠ تسد٢ َٔ ٚضع تعسٜـ عاّ يًذسمي١

اييت تؿسض ْتٝذ١ ازتهابٗا، ٚعًٝ٘ ؾإٕ  ازبصا٤اتمبٛدب ْصٛص خاص١ ٚبني أزناْٗا ٚ
ٜأتٞ غا٬ًَ يهٌ املؿاِٖٝ املطًٛب١ نُا أْٗا ٫ تهٕٛ ضباٚي١ ٚضع تعسٜـ داَع َاْع ئ 

َاْعًا َٔ إدخاٍ َؿاِٖٝ ددٜد٠ ناْت قد خسدت َٔ قصد املػسع، يريو ؾكد تعددت 
ايتعازٜـ اييت ٚضعٗا ؾكٗا٤ ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ يًذسمي١ ؾُِٓٗ َٔ عسؾٗا ٚؾكًا يًُعٝاز ايػهًٞ 

نٌ ؾعٌ أٚ اَتٓاع عٔ ؾعٌ صادز " ْٗا:ٚايكإْٛ ؾٝعسف ازبسمي١ بأ ايرٟ ٜسبط بني ازبسمي١
، بُٝٓا عسؾٗا آخسٕٚ ٚؾكًا )1(َٔ إْطإ َط٪ٍٚ ٜٚكسز ي٘ ايكإْٛ عكابًا أٚ تدبريًا اسرتاشًٜا"

                                                      

| الؽطشية، بغجاد  السكتبة) د. أكخم نذأت إبخاليػ، القؽاعج العامة في قانؽن العقؽبات (9)
 .62( ص ـ9111
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 ايطاز٠ يًُعٝاز املٛضٛعٞ ٚايرٟ ٜسنص ع٢ً دٖٛس ازبسمي١ بكٛهلِ بإٔ ازبسمي١:" ايٛاقع١
ملعٝازٜٔ ايطابكني ؾعسف ازبسمي١ ، َِٚٓٗ َٔ مجع بني ا)1(ٚض٬َت٘" ٚأَٓ٘ اجملتُع بهٝإ

بأْٗا:" ضًٛى إْطاْٞ َعاقب عًٝ٘ بٛصؿ٘ خسقًا أٚ تٗدٜدًا يكِٝ اجملتُع أٚ ملصاحل أؾسادٙ 
 . )2(ا٭ضاض١ٝ أٚ ملا ٜعتربٙ املػسع نريو ٚٚض١ًٝ ٖرا ايٓص ازبٓا٥ٞ"

ٜٚبدٚ َٔ خ٬ٍ عسض ايتعازف ايطابك١ إٔ ايتعسٜـ ايرٟ ػبُع بني املعٝازٜٔ 
 ٚاملٛضٛعٞ ٖٛ َٔ أْطب ايتعازٜـ اييت ميهٔ ا٭خر بٗا يتعسٜـ ازبسمي١.ايػهًٞ 

ع٢ً إٕ قٝاّ املػسع بتشدٜد ازبسا٥ِ ٚٚضع دصا٤ات ضبدد٠ يهٌ دسمي١ ٫ ٜعين إٔ ازبسا٥ِ 
عٌ أٚ ـاٖس تػاب٘ ؾُٝا بٝٓٗا تتُجٌ بايكٝـــــاّ بؿا ؾُٝا بٝٓٗا، بٌ تٛدد َعطبتًؿ١ نًٝ

( ٚضسٚز٠ تٛؾس ايكصد َٔ ازتهاب ازبسمي١ ٚإٔ ايطًيبأٚ  ابٞاإلػبايطًٛى ا٫َتٓاع عٓ٘ )
ٖٚرا َا ميجٌ ا٭زنإ اييت تكّٛ عًٝٗا ازبسمي١  )3(ٜهٕٛ ايؿعٌ صبسًَا مبكتط٢ ايكٛاْني

 ٚاييت ضٓعسضٗا يف ايؿسع ايتايٞ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 (9121|السعارف باإلسكشجرية  مشذاة)الجشائي لمقانؽن  العامة الشعخية رمديذ بيشام،.د (9)
 .929 ص

)دار  . دمحم زكي أبؽ عامخ و د. سميسان عبج السشعػ، القدػ العام مؼ قانؽن العقؽباتد ((9
 .62(  ص9119| الجامعة الججيجة لمشذخ، اإلسكشجرية 

طارق فيرل مرطفى غشام، العالقة بيؼ الجخيسة التأديبية والجخيسة الجشائية، رسالة  ((3
  . 91(  ص9192| كمية القانؽن فمدطيؼ  ،جامعة الشجاح)ماجدتيخ 
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 اىفرع اىثاٍّ
 أرماُ اجلرميت اجلْائُت

إ٫ إٔ بعض ايؿكٗا٤ قد ٚاملعٟٓٛ(  )املادٟ زنٓٝٗابتٛاؾس  تكّٛ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ
ٚعًٝ٘ ضٛف  ايػسع١ٝ(،بايتكطِٝ ايج٬ثٞ ٭زنإ ازبسمي١ عٓدَا أضاؾٛا إيٝٗا زنٔ ) أخرٚا 

 ْبشح يف ٖرا ايؿسع هلرٙ ا٭زنإ تباعًا.

 أ٫ٚ/ ايسنٔ املادٟ:

يف ايٓػاط املهٕٛ يًذسمي١ ضٛا٤ نإ ٖرا ايٓػاط َتُج٬ً  املادٟ ٜتُجٌ ايسنٔ
بٞ أّ ضًيب، ٚػبب إٔ ٜهٕٛ ٖرا ايٓػاط ظاٖسًا يًعٝإ خازدًا إىل ايٛدٛد ضٛا٤ بؿعٌ اػبا

ناْت ازبسمي١ تا١َ أّ ٚقؿت عٓد سد ايػسٚع، ؾايكإْٛ ٫ ٜعاقب ع٢ً ايٓٝات اييت تدٚز يف 
ٚدٛد خًذات ايٓؿظ ٫ٚ تتدر َعٗسًا خازدًٝا، ٚعًٝ٘ ؾإْ٘ ٜطتًصّ يتٛاؾس ٖرا ايسنٔ 

 .)1(ٚع٬ق١ ايطبب١ٝ ،ايٓتٝذ١ٚ ،ٛى اإلدساَٞايطًعٓاصسٙ اييت تتُجٌ ب

: ٜتُجٌ يف ايٓػاط املادٟ اشبازدٞ يًذسمي١، ٚؽبتًـ ٖرا ايٓػاط ايطًٛى اإلدساَٞ -1
بايٓطب١ يهٌ دسمي١ عٔ غريٖا، ؾؿٞ دسمي١ ايكتٌ ٜتُجٌ ايطًٛى اإلدساَٞ يف ؾعٌ 

يطًٛى عٓد إشٖام ايسٚح ٚيف دسمي١ ايطسق١ تعٗس يف ؾعٌ ا٫خت٬ع، نُا ٜتشكل ٖرا ا
دب ايكإْٛ ايكٝاّ ب٘ نُا ٖٛ اسباٍ يف ا٫َتٓاع عٔ ٚاَتٓاع ازباْٞ عٔ ايكٝاّ بؿعٌ أ

ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖرا ايطًٛى ٜتٛادد يف نٌ َس٠   )2(تكدِٜ بٝإ اي٫ٛد٠ إىل ايطًطات املدتص١
ؽبٌ ؾٝٗا بايتصاّ قاْْٛٞ أٚ اتؿام ٚخب٬ؾ٘ ٫ ْهٕٛ أَاّ دسمي١ ست٢ ٚإٕ نإ تصسف 

 .)3(ٖرٙ اسباي١ ٜعترب اَتٓاعًا َٔ ٚد١ٗ ْعس د١ٜٝٓ أٚ أخ٬ق١ٝ ايػدص يف

ٜٚكصد ب٘ ا٭ثس ايرٟ ٜرتن٘ ايطًٛى اإلدساَٞ ٚايرٟ ٜطس مبصًش١ أٚ  ذبكل ايٓتٝذ١:  -2
سل أساط٘ املػسع باسبُا١ٜ، ع٢ً إٔ ذبكل ايٓتٝذ١ ايطاز٠ يٝطت دٖٛس١ٜ يكٝاّ 

                                                      

، 9ط) عبج الدتار البدركان، قانؽن العقؽبات القدػ العام بيؼ التذخيع والفقو والقزاء (9)
 ا.بعجى وما 46(  ص9116| بجون مكان نذخ 

د. عمي حديؼ الخمف, د. سمطان عبج القادر الذاوي، السبادئ العامة في قانؽن (9) 
 وما بعجىا. 931بجون سشة نذخ( ص| العاتغ لرشاعة الكتاب، القاىخة، ) العقؽبات

 .42ص مرجر سابـق، ،عبج الدتار البدركان (3)
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٥ِ ٜتشكل زنٓٗا املادٟ دٕٚ اْتعاز ايسنٔ املادٟ يف مجٝع ازبسا٥ِ سٝح إٔ ٖٓايو دسا
 .( 1)ايٓتٝذ١ نُا ٖٛ اسباٍ يف دسمي١ محٌ ض٬ح بدٕٚ إداش٠

ٚمتجٌ سًك١ ايٛصٌ بني ايطًٛى اإلدساَٞ ٚايٓتٝذ١ ايطاز٠ ؾتكّٛ  ايسابط١ ايطبب١ٝ: -3
ٖرٙ ايسابط١ عٓدَا ٜصبح ؾعٌ ازباْٞ ضببًا سبصٍٛ ايٓتٝذ١، ٚذبهِ ايسابط١ ايطبب١ٝ 

 ْعس١ٜ تعادٍ ا٭ضباب ْٚعس١ٜ ايطبب ايهايف.ْعسٜتني ُٖا 

َٚ٪د٣ ايٓعس١ٜ ا٭ٚىل ٖٞ إٔ ايعٛاٌَ اييت ضاُٖت يف إسداخ ايٓتٝذ١ تكّٛ ع٢ً 
أضاع املطاٚا٠ ٭ٕ نٌ ناْت ٫ش١َ سبدٚخ ايٓتٝذ١، ؾإذا تستب َع ضًٛى ازباْٞ عٛاٌَ 

 عٔ دسميت٘ أخس٣ تتعًل باجملين عًٝ٘ نطعؿ٘ أٚ َسض٘ ايطابل ؾإٕ ازباْٞ ٜعٌ َط٪٫ٚ
ست٢ يٛ نإ َطاُٖت٘ يف ازبسمي١ ضبدٚدًا ٭ْ٘ ٚؾل سذر َ٪ٜدٟ ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ ضًٛى 
ازباْٞ ٖٛ ايرٟ أعط٢ ايعٛاٌَ ا٭خس٣ قٛتٗا ٚأدت بايتايٞ إىل إسداخ ايٓتٝذ١ إ٫ إذا ثبت 

 .)2(إٔ ضًٛى ازباْٞ مل ٜهٔ ضببًا يٛقٛع ايٓتٝذ١

ٝص بني ْٛعني ٝب ايهايف( ؾٗٞ تكّٛ ع٢ً ايتُأَا بايٓطب١ إىل ايٓعس١ٜ ايجا١ْٝ )ايطب
َٔ ايعٛاٌَ اييت تتصأَ َع ؾعٌ ازباْٞ ٖٚٞ )ايعٛاٌَ املأيٛؾ١( ٚاييت َع َساعاتٗا ٜصًح 
إٔ ٜهٕٛ ضًٛى ازباْٞ ضببًا سبصٍٛ ايٓتٝذ١، ٚايٓٛع ايجاْٞ ٖٞ )ايعٛاٌَ ايػاذ٠( ٚاييت 

 .)3(كل ايٓتٝذ١تكطع بتٛاؾسٖا َط٪ٚي١ٝ ازباْٞ ٚتهٕٛ ناؾ١ٝ يٛسدٖا يتش

ٚقد أخر املػسع ايعساقٞ بٓعس١ٜ تعادٍ ا٭ضباب ٚيهٔ ضٝل َٔ ْطاقٗا عٓدَا 
دعٌ ضبب اْتؿا٤ ايع٬ق١ بني ضًٛى ازباْٞ ٚذبكل ايٓتٝذ١ َكٝد٠ بػسط نؿا١ٜ ايطبب 

 )4(ايطاز٨ ٚسدٙ دٕٚ إٔ ٜطٝـ عًٝٗا غسط ا٫ضتك٬ٍ ايرٟ تطٝؿ٘ ْعس١ٜ تعادٍ ا٭ضباب
   ع٢ً: 1969( يط١ٓ 111( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ) 29ملاد٠ ) ٚذيو عٓدَا ْص يف ا

ٚيهٓ٘ ٜطأٍ عٔ ازبسمي١  إلدساَٞا غدص عٔ دسمي١ مل تهٔ ْتٝذ١ يطًٛن٘ ٫ ٜطأٍ -1"
ٚيٛ نإ قد ضاِٖ َع ضًٛن٘ اإلدساَٞ يف إسداثٗا ضبب آخس ضابل أٚ َعاصس أٚ ٫سل ٚيٛ 

                                                      

 .969، ص، السرجر نفدو( د. عمي حديؼ الخمف و د. سمطان عبج القادر الذاوي 9)
 .969ص،السرجر نفدو ((9
 .966د. أكخم نذأت إبخاليػ، مرجر سابـق، ص ((3
 .966ص د. سمطان عبج القادر الذاوي، مرجر سابـق،د. عمي حديؼ الخمف و ( (6
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ناؾٝا إلسداخ ْتٝذ١ ازبسمي١ ؾ٬ ٜطاٍ ايؿاعٌ  ٚسدٙ أَا إذا نإ ذيو ايطبب -2 نإ ػبًٗ٘
"، ٚقد أخر ايكطا٤ ايعساقٞ يف تطبٝكات٘ َا ْص عٌ ايرٟ ازتهب٘يف ٖرٙ اسباي١ إ٫ عٔ ايؿ

عًٝ٘ املػسع يف ٖرٙ املاد٠ سٝح نإ يٓعس١ٜ ايطبب ايهايف سطٛزا ٚاضعا يف قسازات٘ 
 .)1(خب٬ف ْعس١ٜ تعادٍ ا٭ضباب

 ثاًْٝا/ايسنٔ املعٟٓٛ:

تُجٌ ٖرا ايسنٔ يف )ايكصد ازبٓا٥ٞ( ايرٟ ٜؿرتض ٚدٛد ع٬ق١ ْؿط١ٝ بني ايؿاعٌ ٜ
ٚؾعً٘ ٚايٓتٝذ١ اييت تستبت ع٢ً ؾعً٘ ٚاييت تهٕٛ ْابع١ عٔ إزادت٘ اٯمث١ اسبس٠ يف ازتهاب 
ازبسمي١ أٟ أْ٘ ٜعًِ بإٔ ايؿعٌ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ غري َػسٚع َٚعاقب عًٝ٘ قاْْٛا ٚزغِ ذيو 

دسمي١ بدٕٚ زنٔ َعٟٓٛ ٭ٕ ٖرا ايسنٔ ٖٛ ايرٟ  ازتهاب٘، ٚا٭صٌ أْ٘ ٫تتذ٘ إزادات٘ إىل 
 .)2(ؼبدد َط٪ٚي١ٝ ازباْٞ ٚؼبكل يًعكٛب١ أغساضٗا ا٫دتُاع١ٝ ٜٚطُٔ ايعداي١

ٜٚتُجٌ ايعًِ يف قدز٠ اإلْطإ  ،ٚايسنٔ املعٟٓٛ ٜكّٛ ع٢ً عٓصسٟ ايعًِ ٚاإلزاد٠
ا، ٚميجٌ ٖرا ايعٓصس أضاع ايكصد ع٢ً ؾِٗ طبٝع١ أؾعاي٘ ٚقدزت٘ ع٢ً تكدٜس ْتا٥ذٗ

ازبٓا٥ٞ ٭ٕ ايؿعٌ ازبسَٞ ٜتذسد َٔ ايصؿ١ ايعُد١ٜ إذا اْتؿ٢ ٖرا ايعٓصس ست٢ ٚيٛ ناْت 
ٖٓايو إزاد٠ يف ازتهاب٘ ٭ٕ ايكصد ازبٓا٥ٞ ٜدٍ ع٢ً إزاد٠ ٚاع١ٝ ٖٚرا ايكصد ٫ ٜهتٌُ إ٫ 

اإلدساَٞ ٭ٕ ايعًِ بايكإْٛ  إذا عًِ ازباْٞ بهٌ ايعٓاصس املعترب٠ ٚاقعا ٚ قاْْٛا يف ؾعً٘
، أَا اإلزاد٠ أٚ )سس١ٜ )3(َؿرتض اؾرتاضا غري قابٌ إلثبات ايعهظ ٫ٚ ٜعتد بازبٌٗ بايكإْٛ

ا٫ختٝاز( ؾٗٛ قدز٠ اإلْطإ ع٢ً تٛدٝ٘ ْؿط٘ يًكٝاّ بعٌُ َعني أٚ ا٫َتٓاع عٓ٘، ٚتبعا 
باضتطاع١ اإلْطإ إٔ ملدزض١ سس١ٜ ا٫ختٝاز ؾإٕ اإلزاد٠ َؿرتض١ يد٣ اإلْطإ سٝح إٔ 

ٜطٝطس ع٢ً دٚاؾع٘ ٚإ ؽبتاز ايطًٛى ايرٟ ٜساٙ َٓاضبا ؾإذا أضا٤ ا٫ختٝاز تستب 

                                                      

 4/6/9121في  9121/جشايات/19راجع قخارات محكسة التسييد السخقػ  ((9
أورده عبج  91/3/9169في  9169/ج/911و 91/6/9122في  21/جشايات/916و

 بعجىا. وما 22الدتار البدركان، مرجر سابـق، ص
 .69طارق فيرل مرطفى غشام، مرجر سابـق، ص ((9
( د. غازي حشؽن خمف، استعيار القرج الجشائي في جخيسة القتل العسج، )مشذؽرات (3

 .96( ص9199| بيخوت  الحمبي,
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َط٪ٚيٝت٘ ازبصا١ٝ٥ إ٫ إذا نإ ؾاقدا سبس١ٜ ا٫ختٝاز بطبب عازض َا عٓد٥ر تٓتؿٞ 
 .)1(َط٪ٚيٝت٘ ٫ْتؿا٤ أًٖٝت٘ بطبب ؾكدإ اإلزاد٠ 

( َٔ قإْٛ 33/1يف املاد٠ ) املعٟٓٛٚقد تٓاٍٚ املػسع ايعساقٞ تعسٜـ ايسنٔ 
ايكصد ازبسَٞ ٖٛ " ( ٚاييت دا٤ ؾٝٗا:املعدٍ 1969يط١ٓ  111ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ )

تٛدٝ٘ ايؿاعٌ إزادت٘ إىل ازتهاب ايؿعٌ املهٕٛ يًذسمي١ ٖادؾًا إىل ْتٝذ١ ازبسمي١ اييت ٚقعت 
أضاع إٔ املػسع أٚ أ١ٜ ْتٝذ١ دس١َٝ أخس٣"، ٚقد اْتكد ايبعض ٖرا ايتعسٜـ ع٢ً 

ايعساقٞ قد زنص ؾٝٗا ع٢ً إزاد٠ ايؿاعٌ املتذ٘ عبٛ إسداخ ازبسمي١ دٕٚ اإلغاز٠ إىل ٚدٛب 
عًُ٘ بٗا، بُٝٓا ٜس٣ آخسٕٚ إٔ انتؿا٤ املػسع بإٜساد ن١ًُ اإلزاد٠ َسدٙ إىل إٔ اإلزاد٠ 

اد٠ إع ْس٣ (2)ْتؿل َع ازباْب ايرٟ ٜس٣ تؿرتض ايعًِ، ٚيػسض قطع ايػو بايٝكني ؾإْٓا
 .صٝاغ١ ْص ايؿكس٠ املرنٛز٠ َٔ قبٌ املػسع يتهٕٛ غا١ًَ يعٓصسٟ اإلزاد٠ ٚايعًِ

 ايسنٔ ايػسعٞ: ثايجا/

 ٫ ميهٔ دبسِٜ أٟ ؾعٌ َامل ٜٓص عًٝ٘ ايكإْٛ ؾُبدأ ايػسع١ٝ ٜكطٞ أْ٘ )٫
، ؾإذا ٚدد ْص قاْْٛٞ ٜطبؼ ايصؿ١ غري املػسٚع١ ع٢ً (3)عكٛب١ إ٫ بٓص(٫ٚ دسمي١ 

عد ذيو ايؿعٌ  أٚ َاْعا َٔ َٛاْع املط٪ٚي١ٝ كسْ٘ بطبب َٔ أضباب اإلباس١ايؿعٌ ٚمل ٜ
زنًٓا  ٖرا ايسنٔ َٚد٣ إَها١ْٝ اعتبازٙ ٚقد ثاز اشب٬ف بني ايؿكٗا٤ سٍٛ سكٝك١ )4(صبسًَا

َٔ أزنإ ازبسمي١، سٝح ذٖب داْب َٔ ايؿك٘ إىل اعتباز ايسنٔ ايػسعٞ ٖٛ ايٓص ايكاْْٛٞ 
اعتربٙ آخسٕٚ أْ٘ ٜتذ٢ً يف ايصؿ١ غري املػسٚع١ يًؿعٌ ٚبٗرا  املطبل ع٢ً ايؿعٌ يف سني

ؾإْ٘ ٜهٕٛ َتُٝصًا عٔ ايسنٔ املادٟ يف ازبسمي١ ع٢ً اعتبازٙ تهٝٝؿًا قاًْْٛٝا ٚيف ذات ايٛقت 
، ْٚس٣ )5(ٜتُٝص عٔ ايسنٔ املعٟٓٛ باعتبازٙ ذات طبٝع١ َٛضٛع١ٝ ٫ تستبط بإزاد٠ ايؿاعٌ

                                                      

 .931د. أكخم نذأت إبخاليػ، مرجر سابـق، ص ((9
 .99زي حشؽن خمف، السرجر نفدو، صد. غا( 9)
( مؼ قانؽن 9و السادة ) الشافح 9114/ثانيا( مؼ الجستؽر العخاقي لدشة 91السادة )( 3)

 .السعجل 9121لدشة  999العقؽبات العخاقي رقػ 
 .31طارق فيرل مرطفى غشام، مرجر سابـق،ص (6)

 .949ـق،صد. عمي حديؼ الخمف و د. سمطان عبج القادر الذاوي، مرجر ساب(4) 
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نٔ ايػسعٞ ميجٌ ٚدٛدًا قاْْٛٝا ٜطؿٞ ع٢ً ايؿعٌ أٚ ا٫َتٓاع أْ٘ يف نًتا اسبايتني ؾإٕ ايس
 عٔ ايؿعٌ صؿ١ عدّ املػسٚع١ٝ.

أَا َٔ سٝح َد٣ اعتبازٙ زنًٓا َٔ أزنإ ازبسمي١، ؾإٕ ايبعض أْهس اعتباز ايسنٔ 
ايػسعٞ زنًٓا َٔ أزنإ ازبسمي١ ٭ٕ ٖرا ايسنٔ ميجٌ ْص ايتذسِٜ ٖٚٛ ايرٟ ؽبًل ازبسمي١ 

يل دص٤ َٔ املدًٛم؟ بُٝٓا متطو آخسٕٚ باعتبازٙ زنًٓا يف ازبسمي١ ٚبسزٚا ؾهٝـ ٜهٕٛ اشبا
َٛقؿِٗ بايكٍٛ بإٔ ايػسع١ٝ ٫ تعين ايتجبت َٔ ْصٛص ايتذسِٜ ٭ْ٘ ٜطٝـ ع٢ً ايؿعٌ 

بٌ ٭ْ٘ ؼبدد َعامل٘ ٚعٓاصسٙ ٜٚطؿٞ عًٝ٘ ايُٓٛذز  طصؿ١ عدّ املػسٚع١ٝ ؾك
املتُج١ً يف اْطبام ايؿعٌ ع٢ً ْص ػبسَ٘ ٚ ٚبريو ٜهٕٛ هلرا ايسنٔ عٓاصسٙ  )1(ايكاْْٛٞ

 .) 2(عدّ تٛاؾس ضبب َٔ أضباب اإلباس١

 ،ٚبدٚزْا ْتؿل َع ايسأٟ ايرٟ ٜ٪ٜد اعتباز ايسنٔ ايػسعٞ زنًٓا َٔ أزنإ ازبسمي١
ؾايؿعٌ ٜعترب صبسًَا بٓص ايكإْٛ ٚقد ٜكٝدٙ ايكإْٛ بطبب َٔ أضباب اإلباس١ ؾٝصٌٜ عٓ٘ 

٫ ٜعين ؾكط  دبسِٜ أٚ عدّ دبسِٜ ايؿعٌ بٌ تهٝٝـ ايؿعٌ َع صؿ١ عدّ املػسٚع١ٝ ٖٚٛ 
 ايُٓٛذز ايكاْْٛٞ ٚذبًًٝ٘ بصٛز٠ ػبعً٘ َ٪ثسا ع٢ً ايسنٓني املادٟ ٚاملعٟٓٛ.

 املطيب اىثاٍّ
 وأرماّها تعرَف اجلرميت االّضباطُــت

ٚذيو َٔ  )3(تٗدف ايٛظٝؿ١ ايعا١َ إىل خد١َ املٛاطٓني ٚذبكٝل املصًش١ ايعا١َ
هًٝـ ايكا٥ُني بٗا )املٛظــؿني( يتشكٝل ٖرا اهلدف ضُٔ قٛاْني ٚأْع١ُ َعُٛي١ بٗا خ٬ٍ ت

ٜطتًصّ بطبٝع١ اسباٍ ٚدٛد مج١ً َٔ ايٛادبات اييت ػبب ا٫يتصاّ  يف ٖرا اإلطاز، ٖٚرا َا
بٗا َٔ قبٌ املٛظــؿني ضٛا٤ ناْت )اػباب١ٝ( ٜطتًصّ ايكٝاّ بٗا أٚ ناْت )ضًب١ٝ( ٜطتٛدب 

                                                      

 .961راجع د. دمحم زكي أبؽ عامخ و د. سميسان عبج السشعػ، مرجر سابـق، ص (9) 
 949د. عمي حديؼ الخمف و د. سمطان عبج القادر الذاوي، السرجر نفدو،ص ( (9
لدشة  96( مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع العام السعجل رقػ 3السادة )( يشعخ  (3

9119. 
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ٚدبٓبٗا، ٚخب٬ف ذيو تتشكل َط٪ٚي١ٝ املٛظـــ عٔ اإلخ٬ٍ بٛادبات  ا٫بتعاد عٓٗا
 .)1(ٚظٝؿت٘

ٚايبشح يف ٖرا املطًب ٜطتٛدب َٓا إٔ ْكطُ٘ إىل ؾسعني، غبصص ايؿسع ا٭ٍٚ 
 َٓ٘ يتعسٜـ ازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ، أَا ايؿسع ايجاْٞ ؾطٛف ْتٓاٍٚ ؾٝ٘ أزنإ ٖرٙ ازبسمي١.

 اىفرع األوه
 )2(ـتاطُضبتعرَف اجلرميت االّ

يبٝإ تعسٜـ ازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ ضٛف ْتطسم أ٫ًٚ إىل تعسٜـ ايؿك٘ ثِ ايكطا٤، 
نٌ ؾعٌ أٚ اَتٓاع ٜستهب٘ " بأْٗا: ذٖب داْب َٔ ايؿك٘ إىل تعسٜـ ازبسمي١ ا٫ْطباطٝــ١

إتٝإ املٛظـــ يؿعٌ ٜعترب إخ٫٬ ٚعسؾ٘ آخسٕٚ بأْ٘: " )3(ايعاٌَ ٚػبايف ٚادبات َٓصب٘"
 .)4(عًٝ٘" اًَا مما ٜطتٛدب ؾسض عكٛب١ َع١ٓٝ٘ بٛصؿ٘ َٛظؿًا عبٛادبات

دا٤  يف ايعدٜد َٔ أسهاَٗا َٚٓٗا َا ا٤ ؾكد عسف ازبسمي١ ا٫ْطبـاطٝــ١أَا ايكط
اشبسٚز ع٢ً " ٜد املدايؿ١ ايتأدٜب١ٝ بأْٗا:يف سهِ احمله١ُ اإلداز١ٜ ايعًٝا املصس١ٜ سٍٛ ذبد

سهِ آخس هلا ذٖبت إىل ايكٍٛ بأْ٘: "َٔ املطًِ ب٘ ٚيف  )5(َكتطٝـــــات ايٛادب ايٛظٝؿٞ"
                                                      

بجيخ، د. ميجي ياسيؼ الدالمي، د. عرام عبج الؽىاب البخزنجي، مبادئ  د. دمحم عمي(9) 
 .391بجون سشة نذخ(  ص | وأحكام القانؽن اإلداري )العاتغ لرشاعة الكتاب، القاىخة  

( استخجم الفقو والقزاء في الجول العخبية تدسيات مختمفة لمجاللة عمى الجخيسة (9
ة والجخيسة السدمكية ولكششا استخجمشا تدسية الجخيسة االنزبــــــاطيــة كالجخيسة التأديبي

االنزبــــــاطيــة لكؽنو مشدجسا مع لفظ "االنزباط" الحي استخجمو السذخع العخاقي عشج 
إصجاره  لسختمف قؽانيؼ االنزباط وحتى آخخ قانؽن نافح وىؽ قانؽن انزباط مؽظفي 

 السعجل.  9119لدشة  96الجولة والقطاع العام رقػ 
| دار الفكخ العخبي، القاىخة )د. سميسان الطساوي، القزاء اإلداري، قزاء التأديب  ((3

 .64( ص9161
 .349د. دمحم عمي بجيخ، مرجر سابـق، ص ((6
، 96/99/9111في  91336( حكػ السحكػ اإلدارية العميا في مرخ في الطعؼ رقػ (4

 =د. شخيف نقاُل عؼلعميا، مجسؽعة السبادئ القانؽنية التي أقختيا السحكسة اإلدارية ا
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إٔ َٓاط املط٪ٚي١ٝ ايتأدٜب١ٝ ٖٛ إخ٬ٍ املٛظـــ بٛادبات٘ ٚايًٛا٥ح أٚ ايكٛاعد ايتٓع١ُٝٝ 
ايعا١َ أٚ أٚاَس ايس٩ضا٤ ايصادز٠ يف سدٚد ايكإْٛ أٚ ؽبسز ع٢ً ايٛظٝؿ١ٝ إػبابا أٚ ضًبا أٚ 

ؾهٌ َٛظـ ؽبايـ ايٛادبات اييت تٓص عًٝٗا إتٝاْ٘ ع٬ُ َٔ ا٭عُاٍ احملس١َ عًٝ٘، 
َٔ سٝط١ ٚدق١  تطًب٘ايكٛاْني َكتط٢ ايٛادب يف أعُاٍ ٚظٝؿت٘ أٚ ٜكصس يف تأدٜتٗا مبا 

ٚأَا١ْ أٚ ؽبٌ بايجك١ املػسٚع١ يف ٖرٙ ايٛظٝؿ١ إمنا ٜستهب ذْبا إدازٜا ٜطٛؽ تأدٜب٘، أَا 
ٓ٘ أٟ إخ٬ٍ بٛادبات ٚظٝؿت٘ أٚ إذا اْعدّ املأخر ع٢ً ايطًٛى اإلدازٟ يًُٛظـ ٚمل ٜكع َ

 )1(خسٚز ع٢ً َكتط٢ ايٛادب ؾ٬ ٜهٕٛ مث١ ذْب إدازٟ ٚبايتايٞ ٫ ضبٌ زبصا٤ تأدٜيب"
أَا اهل١٦ٝ املٛضع١ يف ضبه١ُ ايتُٝٝص ا٫ذباد١ٜ ؾكد عسؾتٗا بأْٗا:" ازتهاب املٛظـــ إمثا 

 .)2(إدازٜا ْتٝذ١ إخ٬ي٘ بٛادبات ٚظٝؿت٘"

ايطًٛى املدايـ ايرٟ ٜكرتؾ٘ " :ابأْٗ اطٝــ١سمي١ ا٫ْطبزبْعسف اإٔ  ٚعًٝ٘ ميهٔ
املٛظـــ ضٛا٤ نإ ذيو َتُج٬ بايكٝاّ بؿعٌ أٚ ا٫َتٓاع عٓ٘ َٔ غأْ٘ إٔ ميجٌ خسٚدًا 

 ع٢ً ايٛادب ايٛظٝؿٞ".

ٖٚٓا ٜجٛز ايتطا٩ٍ سٍٛ ْطام املدايؿ١ اييت ٜستهبٗا املٛظـــ ٜٚعسض٘ 
اييت تستهب يف سدٚد ايٛظٝؿ١ ؾكط أّ أْٗا تػٌُ  يًُطا٤ي١، ؾٌٗ ٜكصد بٗا تًو املدايؿات

 ا٭ؾعاٍ اييت ٜستهبٗا خازز سدٚد ٚظٝؿت٘ أٜطًا؟

يإلداب١ ع٢ً ٖرا ايط٪اٍ ؾإْ٘ ٫بد َٔ ذبدٜد ا٭ؾعاٍ املدايؿ١ اييت ٚقعت خازز 
 سدٚد ايٛظٝؿ١ ٚتًو اييت ٚقعت خازز املسؾل.

 

                                                                                                                              

لمدشة  9199 | دار الشيزة العخبية، القاىخة)يؽسف خاطخ، مبادئ القانؽن اإلداري =
 .913( ص46

 ، نقالا 96/99/9161ق في  91لدشة  3حكػ السحكسة اإلدارية العميا في الطعؼ رقػ (9) 
 .913عؼ د. شخيف يؽسف خاطخ، مرجر سابق ص

مشذؽر  9199( الييئة السؽسعة الجدائية/9دية العخاقية رقػ )قخار محكسة التسييد االتحا (9)
 عمى السؽقع االلكتخوني

    http://the justicenews.com  99/99/9196تاريخ الجخؽل. 
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 :أ٫ٚ/ ا٭ؾعاٍ املدايؿ١ اييت ٚقعت خازز سدٚد ايٛظٝؿ١

عٓد تعسٜؿ٘ هلا،  ا٫ْطباطٝــ١داْب َٔ ايؿك٘ إىل تٛضٝع ْطام ازبسمي١  ذٖب
دعًٗا غا١ًَ يٮؾعاٍ اييت ٜستهبٗا املٛظـــ بعد اْتٗا٤ خدَت٘ ٚاييت ميهٔ َطا٤يت٘ سٝح 

مل ٜ٪ٜد ٖرا ا٫دباٙ َعًًني َٛقؿِٗ   إ٫ إٔ داْب آخس َٔ ايؿك٘ )1(عًٝٗا مبٛدب ْص خاص
ــ بعد اْتٗا٤ خدَت٘ ٖٞ َط٪ٚي١ٝ اضتجٓا١ٝ٥ ذات ْطام ضٝل ٫ٚ يف إٔ َط٪ٚي١ٝ املٛظـ

 .)2(ميهٔ املطا٤ي١ عٓٗا إ٫ مبٛدب ْص خاص

ٚعبٔ ْ٪ٜد َا ذٖب إيٝ٘ أصشاب ا٫دباٙ ايجاْٞ ٚاملتطُٔ عدّ َطا٤ي١ 
خدَت٘ ايٛظٝؿ١ٝ إ٫ يف ساي١ ٚدٛد ْص خاص ًٜصَ٘ بايكٝاّ بؿعٌ أٚ  املٛظـــ بعد اْتٗا٤

قد نإ َٛقـ املػسع ايعساقٞ ٚاضشًا بٗرا اشبصٛص عٓدَا ْص يف املاد٠ ا٫َتٓاع عٓ٘ ٚ
/ضابعا( ع٢ً ايتصاّ املٛظـــ بـ " نتُإ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل اييت ٜطًع عًٝٗا حبهِ 4)

ٚظٝؿت٘ أٚ أثٓا٤ٖا إذا ناْت ضس١ٜ بطبٝعتٗا أٚ ؽبػ٢ َٔ إؾػا٥ٗا إسبام ايطسز بايدٚي١ أٚ 
َٔ ز٩ضا٥٘ بهتُاْٗا ٜٚبك٢ ٖرا ايٛادب قا٥ُا ست٢ بعد  با٭غداص أٚ صدزت إيٝ٘ أٚاَس

اْتٗا٤ خدَت٘ ٫ٚ ػبٛش إٔ ؼبتؿغ بٛثا٥ل زمس١ٝ ضس١ٜ بعد إسايت٘ ع٢ً ايتكاعد أٚ اْتٗا٤ 
 خدَت٘ بأٟ ٚد٘ نإ".

 ثاْٝا/ ا٭ؾعاٍ املدايؿ١ اييت ٚقعت خازز سدٚد املسؾل:
سس١ٜ ايتصسف يف ؼبل ي٘ عادٟ َٔ ايبدٜٗٞ ايكٍٛ بإٔ املٛظـــ ٖٛ َٛاطٔ 

سٝات٘ اشباص١ غأْ٘ يف ذيو غإٔ باقٞ املٛاطٓني، يهٔ ا٭ؾعاٍ اشباص١ ب٘ ٚاييت ٜكّٛ بٗا 
ثس ضًبًا ع٢ً ٚظٝؿت٘ بصٛز٠ ت٪دٟ إىل ت٪خازز سدٚد ايدا٥س٠ اييت ٜعٌُ ؾٝٗا ػبب إٔ ٫ 

ٝـ اإلخ٬ٍ بايجك١ ايٛادب١ عًٝ٘، خاص١ إذا َا أخرْا بٓعس ا٫عتباز بأْ٘ َٔ غسٚط ايتٛظ

                                                      

دمحم مختار عثسان، الجخيسة التأديبية بيؼ القانؽن اإلداري وعمػ اإلدارة العامة )أطخوحة  د. ((9
 .912ص ( 9163| دكتؽراه، جامعة عيؼ شسذ 

( عمي خميل إبخاليػ، جخيسة السؽظــف العام الخاضعة لمتأديب في القانؽن العخاقي، دراسة (9
 .13(  ص9114| الجار العخبية، بغجاد) مقارنة
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ؾاملػسع ايعساقٞ قد سسص ع٢ً  )1(ٚا٫ضتدداّ إٔ ٜهٕٛ املتكدّ سطٔ ايطري٠ ٚايطًٛى 
اضتبعاد ض٤ٞ ايصٝت ٚايرٜٔ ٫ ٜػٗد هلِ باشبًل اسبطٔ َٔ ايتعٝني يف ايٛظا٥ـ ايعا١َ 

، نُا )2(سبُا١ٜ املسؾل ٚاملٛاطٓني يف ذات ايٛقت َٔ اشبطس ايرٟ قد ٜ٪ضط٘ تعِٝٝٓٗ 
ٕ ؼباؾغ ع٢ً نسا١َ ايٛظٝؿ١ ٚإٔ ميتٓع عٔ نٌ َا َٔ غأْ٘ أٚدب ع٢ً املٛظـــ أ

املطاع بٗرٙ ايهسا١َ ضٛا٤ نإ ذيو يف أثٓا٤ أدا٤ ايٛظٝؿ١ يف ضاعات ايعٌُ ايسمس١ٝ داخٌ 
 .)3(املسؾل أٚ خازز أٚقات ايعٌُ ايسمسٞ

ػبٛش ممازضتٗا ست٢ يف خازز  ٚا٭ؾعاٍ اييت ٫ تًٝل باملٛظـــ ايعاّ ٚايٞ ٫
ا٫ً ربايـ كتط٢ قٛاْني دٓا١ٝ٥، أٚ أؾعٌ تهٕٛ إَا أؾعا٫ً َعاقب عًٝٗا مبأٚقات ايعُ

تٓاضب غدص١ٝ  اد أَانٔ ٫اشبُس ٚيعب ايكُاز ٚازتٝ إجملتُع ٚتهٕٛ َ٪مث١ نإدَعادات ا
، ؾايؿعٌ اشباط٧ ايرٟ ٜكع خازز سدٚد ايٛظٝؿ١ ٚ تعترب يف ايٛقت ْؿط٘ )4(ـ ايعاّاملٛظ

إٔ ٜهٕٛ َطاًٜٚا يف أثسٙ يًؿعٌ املدايـ يًُٛظـ ٚايرٟ ٜكع إخ٫٬ بهسا١َ ايٛظٝؿ١ ػبب 
أثٓا٤ ممازض١ ايٛظٝؿ١ ٚيٝظ ايؿعٌ ايرٟ ؽبػ٢ َٔ أثسٙ يف املطتكبٌ، ٚع١ً ذيو تهُٔ يف 
إٔ املٛظـــ ٜتُتع بطُاْات َٚصاٜا نجري٠ يف ٚظٝؿت٘ ٚيف َكابٌ ٖرٙ املصاٜا ػبب عًٝ٘ إٔ 

 .)5(ٜبتعد عٔ نٌ َا َٔ غأْ٘ اإلخ٬ٍ بٗٝبتٗا

 

 

                                                      

بأن يكؽن  9121( لدشة 96( مؼ قانؽن الخجمة السجنية العخاقي رقػ )6/6نرت السادة )(9) 
خالق وغيخ محكؽم بجشاية غيخ سياسية الذخص الستقجم لمتؽظيف واالستخجام "حدؼ األ

 أو بجشحة تسذ الذخف كالدخقة واالختالس والتدويخ واالحتيال". 
 .311د. عمي دمحم بجيخ، مرجر سابـق،ص( (9

 /ثامشا( مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع العام.6السادة ) (3)
لجولة والقطاع /ثاني عذخ( مؼ قانؽن انزباط مؽظفي ا4حيث حعخت نص السادة ) (6)

العام عمى السؽظــف "الحزؽر إلى مقخ وظيفتو بحالة سكخ أو العيؽر بحالة سكخ بيؼ 
 في محل عام".

 .11عمي خميل إبخاليػ، مرجر سابـق، ص (4)



 الفرل والؽصل بيؼ الجخيسة االنزبـاطيـة والجشائية

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

212 

 اىفرع اىثاٍّ
 أرماُ اجلرميت االّضباطُت

تٛاؾس أزنإ َع١ٓٝ، ٚقد ثاز خ٬ف يف ايؿك٘  ٜطتًصّ يكٝاّ ازبسمي١ ا٫ْطباطٝــ١
تٛؾس  اطٝــ١أْ٘ ٜطتًصّ يكٝاّ ازبسمي١ ا٫ْطبسٍٛ ٖرٙ ا٭زنإ، ؾبُٝٓا ٜس٣ ايبعض 

ٖرٙ ازبسمي١ تٛاؾس ايسنٔ ٜس٣ داْب آخس أْ٘ ٫ ٜػرتط يكٝاّ ، ايسنٓإ )املادٟ ٚاملعٟٓٛ(
 تباعًا. ايسنٓنيٚضٛف ْتٓاٍٚ بٝإ ٖرٜٔ املعٟٓٛ، 

 أ٫ٚ/ ايسنٔ املادٟ:

)اشبطأ( ايرٟ ٜكرتؾ٘ املٛظـــ،  ٫ْطباط١ٜٝكصد بايسنٔ املادٟ يف ازبسمي١ ا
ضٛا٤ نإ ٖرا اشبطأ ضًبًٝا ٚذيو باَتٓاع٘ عٔ ايكٝاّ بٛادب َؿسٚض عًٝ٘، أٚ اػبابًٝا 

بؿعٌ طبايـ ي٬يتصاّ املؿسٚض عًٝ٘، أٟ أْ٘ ٜطتًصّ يتشكل ٖرا ايسنٔ ٜتُجٌ بايكٝاّ 
أٚ ايػسٚع يف ازتهابٗا،  )1(ازتهاب املدايؿ١ ٚذيو باشبسٚز ع٢ً َكتط٢ ايٛادب ايٛظٝؿٞ

ؾإذا اقتصس ضًٛى املٛظـــ ع٢ً صبسد ايتؿهري يف املدايؿ١ أٚ يف ازبسمي١ ؾ٬ ْهٕٛ أَاّ 
مل ؽبسز إىل سٝص ايٛدٛد، ٚنريو بايٓطب١ يٮعُاٍ  دسمي١ اْطباط١ٝ ٭ٕ ٖرا ايتؿهري

ايتشطري١ٜ أٟ ا٭عُاٍ اييت تتٛضط ايتؿهري بازبسمي١ ٚايبد٤ يف تٓؿٝرٖا أٚ ايػسٚع ؾٝٗا 
ؾٗٛ اٯخس ٫ ٜػهٌ دسمي١ ٫ٚ ٜعاقب عًٝ٘ إ٫ إذا نإ ايعٌُ ايتشطريٟ ٜهٕٛ دسمي١ 

با٫ستؿاظ بأٚزام أٚ زمس١ٝ أٚ اْتصاع٘ نُا ٖٛ اسباٍ يف قٝاّ املٛظـــ   )2(َطتك١ً يف ذاتٗا
َٔ املًؿات املدصص١ سبؿع٘ ست٢ يٛ ناْت تًو ا٭ٚزام خاص١ بعٌُ ضبل ٚإٔ نًـ ب٘ 

 .)3(بصؿت٘ ايػدص١ٝ

                                                      

-إثخاء لمشذخ والتؽزيع، عسان )( د. نؽاف كشعان، الشعام التأديبي في الؽظيفة العامة(9
 .31(  ص9111 | األردن

السكتب الجامعي )سيج أحسج دمحم، التشاسب بيؼ الجخيسة التأديبية والعقؽبة التأديبيةد. دمحم  ((9
 .32( ص9111| الحجيث، اإلسكشجرية 

/ثالث عذخة( مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع العام رقػ 4يشعخ نص السادة ) (3)
بالجولة رقػ  ( مؼ قانؽن العامميؼ السجنييؼ66/1السعجل، ونص السادة ) 9119لدشة  96
 .9161لدشة  66
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ٚػبب يكٝاّ ايسنٔ املادٟ إٔ ٜهٕٛ ايؿعٌ ضبددًا ٭ٕ د١ٗ اإلداز٠ ٚإ ناْت تتُتع 
١َ يف ذات ايٛقت بإٔ تتدر قسازٖا ؾإْٗا ًَص ا٫ْطباطٝــ١حبس١ٜ يف ذبدٜد عٓاصس ازبسمي١ 

بٓا٤ ع٢ً ٚقا٥ع ضبدد٠ قاّ املٛظـــ بازتهابٗا ٚثبتت يف سك٘ ٚإٔ تطتٓد يف قسازٖا ع٢ً 
هٔ إٔ تكّٛ أضباب صشٝش١ ٚسكٝك١ٝ َطتُد٠ َٔ اصٍٛ تٓتذٗا ٚاقعًا ٚقاًْْٛا ؾ٬ مي

تذسِٜ ايؿعٌ ٜهٕٛ ع٢ً اسبدع أٚ ع٢ً ايػا٥عات ٚإ٫ ؾإٕ قساز اإلداز٠ ب ١ازبسمي١ ا٫ْطباطٝ
نُا ٜرتتب ع٢ً ٚدٛب نٕٛ ايؿعٌ املدايـ ضبددًا  ،)1(ؾاقدًا يطبب٘ ايكاْْٛٞ ددٜسا باإليػا٤

يف ساي١ َا إذا ناْت ايت١ُٗ َػاع١ بني عدد َٔ املٛظــؿني  ا٫ْطباطٝـ١أْ٘ ٫ تكّٛ ازبسمي١ 
 .)2(ٚمل ٜتٛصٌ ايكاضٞ إىل ذبدٜد ايؿاعٌ

٫ ٜعترب إخ٫٬ بٛادبات ايٛظٝؿ١ ممازض١ املٛظـــ ػبب اإلغاز٠ أْ٘  ٘ٚأخريًا ؾأْ
، ؾ٬ ػبٛش ٚايدضتٛز نشل ايػه٣ٛ ٚسل ايتكاضٞسكا َػسٚعا َكسز ي٘ مبكتط٢ ايكإْٛ 

َطا٤يت٘ إذا زبأ إىل ايػه٣ٛ ْتٝذ١ ظًِ سبك٘ َٔ ز٩ضا٥٘ أٚ ْتٝذ١ اخت٬ؾ٘ يف ايسأٟ 
 .)3(ايسنٔ املادٟ ازبسمي١  ٚخاص١ يف املطا٥ٌ اييت تتشٌُ أنجس َٔ زأٟ ٚذيو يعدّ تٛؾس

 ثاًْٝا/ ايسنٔ املعٟٓٛ:
إٕ ازبسمي١ أًٜا ناْت طبٝعتٗا يٝطت ٚاقع١ َاد١ٜ حبت١، ؾ٬ ٜهؿٞ إٔ ؽبايـ 

إمنا ػبب إٔ ٜصدز  ا٫ْطباطٝــ١املٛظـــ ٚادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ست٢ ٜعسض ْؿط٘ يًُطا٤ي١ 
، ؾٓهٕٛ يف ٖرٙ اسباي١ ايؿعٌ املدايـ عٔ إزاد٠ ٚاع١ٝ َدزن١ أساطت مبطُٕٛ ٖرا ايؿعٌ

                                                      

مجسؽعة السبادئ  91/4/9111في  1361حكػ السحكسة اإلدارية العميا في الطعؼ رقػ  (9)
 .619، مرجر سابـق، ص46الدشة  ،القانؽنية التي قخرتيا السحكسة اإلدارية العميا

شأن وفي ذلغ ذىبت السحكسة اإلدارية إلى القؽل بأن:" السدؤولية التأديبية شأنيا ( (9
السدؤولية الجشـائـية مدؤولية شخرية فيتعيؼ إلدانة السؽظــف أو العامل ومجازاتو إدارياا 
في حالة شيؽع التيسة بيشو وبيؼ غيخه أن يثبت أنو قج وقع مشو فعل ايجابي أو سمبي 
محجد يعج مداىسة مشو في وقؽع السخالفة اإلدارية فإذا انعجم السأخح عمى الدمؽك اإلداري 

ولػ يقع مشو إي إخالل بؽاجبات وظيفتو أو خخوج عمى مقتزياتيا فال يكؽن ثسة لمعامل 
ذنب إداري وبالتالي ال محل لتؽقيع جداء تأديبي وإال كان قخار الجداء فاقجاا لخكؼ مؼ 

 . 31السجسؽعة، الدشة العاشخة، ص 96/99/9126حكسيا في  .أركانو وىؽ الدبب"
 .39مرجر سابـق، ص ،د. نؽاف كشعان(3) 
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أَاّ دسمي١ اْطباط١ٝ عُد١ٜ أٚ قد ٜصدز ايؿعٌ املدايـ عٔ إزاد٠ ٚاع١ٝ ٚيهٓٗا غري 
ضبٝط١ مبطُٕٛ ايؿعٌ ؾٓهٕٛ أَاّ دسمي١ اْطباط١ٝ غري عُد١ٜ ٜٚبك٢ املٛظـــ َط٪٫ٚ 

 . )1(عٔ دسميت٘ إ٫ إذا ثبت اْ٘ قاّ بايتجبت ٚ ايتشسٟ ٚب٢ٓ اعتكادٙ ع٢ً أضباب َعكٛي١ 

قاًْْٛا  إ٫ إذا صدز عٔ إْطإ َتُتع بإزاد٠ نا١ًَ،  بايسنٔ املعٟٜٓٛعتد  ٫ ٘ٚبريو ؾأْ 
ٚعًٝ٘ إذا ازتهب املٛظـــ ؾع٬ً طبايؿًا ذبت تأثري ق٠ٛ قاٖس٠ ٚساي١ إذا ازتهب ؾعً٘ طاع١ 

بإٔ ٜصدز ا٭َس َهتٛبا  ،٭ٚاَس ز٥ٝظ دبب عًٝ٘ طاعت٘ إذا تٛاؾست ؾٝ٘ ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ
يٝ٘ َٔ ايس٥ٝظ ٚقٝاَ٘ بتٓبٝ٘ ايس٥ٝظ نتاب١ً بعدّ قا١ْْٝٛ ا٭َس ايصادز ٚنريو ساي١ َا إذا إ

نإ ٖٓايو ض٤ٛ إداز٠ يًُسؾل ؾ٬ ٜطأٍ املٛظـــ ع٢ً ؾعً٘ ٚا٭خطا٤ اييت تكع َٓ٘ يف 
ـ َسٜطًا َسضًا ميٓع٘ َٔ ـــملٛظــاُا إذا نإ ــــــ، ْٚؿظ اسبهِ ٜطسٟ ؾٝ)2( ٖرٙ اسباي١

عس ــ، ع٢ً أْ٘ ػبب ا٭خر بٓ)3(٘ ع٢ً إٔ ٜكِٝ ايديٌٝ ع٢ً ذيوــــس ز٥ٝطـأٚاَإطاع١ 

                                                      

 .912د. شخيف يؽسف خاطخ، مرجر سابـق، ص ((9
، مجسؽعة 92/4/9199( في 31399حكػ السحكسة اإلدارية العميا في الطعؼ رقػ ) (9)

 .9131، ص46الدشة ،السبادئ القانؽنية التي قخرتيا السحكسة اإلدارية العميا
في  2621ػ وفي ذلغ ذىبت السحكسة اإلدارية العميا في حكسيا الرادر في الطعؼ رق( (3

إلى القؽل: "تاريخ انقطاع الطاعؼ عؼ العسل دون إذن عقب انتياء  94/3/9111
اجازتو السخخص لو فييا لمعالج بالخارج طبقا لحكػ ىحه السادة فإن ىحا القخار يكؽن قج 
أصاب وجو الحق وقام عمى صحيح سببو ومؼ ثػ يكؽن إلغائو غيخ مرادف محمو 

لسطعؽن إلى ىحه الشتيجة فإنو يكؽن قائساا عمى أساس ججيخ بخفزو وإذ انتيى الحكػ ا
صحيح مؼ الؽاقع والقانؽن ويكؽن الطعؼ الساثل خميقاا بخفزو دون أن يغيخ مؼ ذلغ 
تحرع الطاعؼ بسبادرتو إلى إلغاء سبب انقطاعو وىؽ السخض تؽصال إلى القؽل بانتفاء 

طاعؼ جية اإلدارة باستسخار نية االستقالة وىجخ الؽظيفة فحلغ مخدود بأن مجخد تحكيخ ال
زيارتو لشجمو بأمخيكا لتمقي العالج دون تقجيػ تخجسة عسمية لسخجع ىحا العالج وسببو أي 
الكذف لجية اإلدارة عسا لحقو مؼ مخض كسبخر الستسخار العالج استشياضاا ليا إلحالتو 

ل يج جية إلى الكذف الطبي لالستبيان عؼ صحة ىحا السبخر ودون ذلغ ال يعج مبخراا لغ
اإلدارة مؼ إنياء الخجمة لسجخد استسخار الديارة واستسخار العالج ولؽ كان الطاعؼ جادا 

 =مجسؽعة .وأراد أن يحؽل بيؼ اإلدارة وإنياء الخجمة لطمب تؽقيع الكذف الطبي..."
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ازبٌٗ بايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٫ ٜعتد ب٘ نعرز يإلعؿا٤ َٔ  ادعا٤ا٫عتباز إٔ 
 .)1(املط٪ٚي١ٝ

تٛاؾس ايسنٔ  ا٫ْطباطٝــ١بأْ٘ ٫ ٜػرتط يكٝاّ ازبسمي١  )2(ٜٚرٖب بعض َٔ ايؿك٘
َٔ املُهٔ ايتطًِٝ بطسٚز٠ تٛاؾس ٖرا ايسنٔ بايٓطب١ يًذسا٥ِ  املعٟٓٛ سٝح اْ٘

املك١ٓٓ ؾكط ٚاييت تٓشصس يف ازبسا٥ِ اييت ْص عًٝٗا املػسع عًٝٗا يف  ا٫ْطباطٝــ١
نايسغ٠ٛ، أَا بايٓطب١ يًذسا٥ِ اييت مل ٜتِ تكٓٝٓٗا ؾإٕ ايسنٔ  ازبٓـا٥ـ١ٝ َٔ ايكٛاْني

هؿٞ يتشكل غسع١ٝ ايعكاب إٔ ٜجبت إٔ املٛظـــ قد املعٟٓٛ ؾٝٗا ٫ ٜعترب زنًٓا َطتك٬ً ٜٚ
 ازتهب ؾع٬ً خاط٦ًا بدٕٚ عرز.

ْ٪ٜد ايسأٟ ايرٟ ٜعترب اإلزاد٠ زنًٓا يف ازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ، ؾإذا  َٚٔ داْبٓا
تٛاؾست اإلزاد٠ بإٔ قصد املٛظـــ ازتهاب ايؿعٌ ٚأزاد ايٓتٝذ١ ؾتهٕٛ ازبسمي١ 

عٌ حبطٔ ١ْٝ ٚمل ٜكصد إسداخ ايٓتٝذ١ ٜهٕٛ َط٪٫ًٚ عُد١ٜ ٚإذا ازتهب ايؿ ا٫ْطباطٝــ١
عٔ دسميت٘ غري ايعُد١ٜ إ٫ إذا اثبت املٛظـــ اْ٘ سطٔ اي١ٝٓ ٚقاّ بايتجبت ٚايتشسٟ ٚنإ 

 .ا٫ْطباطٝــ١اعتكادٙ َبٓٝا ع٢ً أضباب َعكٛي١ عٓد٥ر تٓتؿٞ َط٪ٚيٝت٘ عٔ دسميت٘ 

 ايسنٔ ايػسعٞ:   ثايجا/

دسمي١ ٫ٚ  إٔ املبدأ ؾٝ٘ )٫  صباٍ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝعٓد ايبشح يف ٫سعٓا ضابكًا
ٜتٛىل ذبدٜد ا٭ؾعاٍ اجملس١َ ٜٚكسز ايعكٛبات   عكٛب١ إ٫ بٓص أٚ بٓا٤ ع٢ً ْص( ؾاملػسع

 هلا، ٚيهٔ ٌٖ ٜطبل ٖرا املبدأ يف صباٍ ازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ؟ 

 امل ؼبدد ني ايعساقٞ ٚاملصسٟؾإٕ املػسع ا٫ْطباطٝــ١ؾُٝا ٜتعًل بازبسمي١ 
٫ٚ ٜٛدد اتؿام يف ايؿك٘ ٚايكطا٤  )3(ضبٌٝ اسبصس املدايؿات أٚ ا٭ؾعاٍ غري املػسٚع١ ع٢ً

                                                                                                                              

، مرجر سابـق، 46الدشة ،السبادئ القانؽنية التي قخرتيا السحكسة اإلدارية العميا=
 .341ص

 .33نؽاف كشعان، مرجر سابـق، ص د.( (9
 .66د. سميسان الطساوي، مرجر سابـق، ص(9) 
، د. شخيف يؽسف  خاطخ، مرجر سابق، 346سابـق، ص د. عمي دمحم بجيخ، مرجر(3) 

 .914ص
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ملبدأ )٫ دسمي١ إ٫  ا٫ْطباطٝــ١ؼبدد ا٭ؾعاٍ اجملس١َ يًُٛظـ ٚبايتايٞ ٫ ربطع ازبسمي١ 
ؿت٘ عكٛبات اييت تؿسض ع٢ً املٛظـــ إذا خايـ ٚادبات ٚظٝيً ذبدٜدًابُٝٓا ظبد  )1(بٓص(

أٚ قاّ بعٌُ َٔ ا٭عُاٍ احملعٛز٠، ٫ٚ ػبٛش يإلداز٠ إٔ تؿسض غري ايعكٛبات احملدد٠ 
              ربطع َٔ سٝح ايعكٛب١ إىل َبدأ ايػسع١ٝ أٟ  ا٫ْطباطٝــ١ٚبريو ؾإٕ ازبسمي١  )2(قاًْْٛا

 )٫ عكٛب١ إ٫ بٓص( ٚتؿسض ايعكٛب١ حبطب دطا١َ ايؿعٌ املستهب َٔ قبٌ املٛظـــ.

ٜكتصس ع٢ً  ا٫ْطباطٝــ١بني ايؿكٗا٤، ؾُِٓٗ َٔ ٜس٣ إٔ ازبسمي١ اشب٬ف د ثاز قٚ
ربطع ملبدأ ايػسع١ٝ ٜٚسٕٚ إٔ َصادز  ا٫ْطباطٝــ١زنٓني بُٝٓا ٜس٣ آخسٕٚ إٔ ازبسمي١ 

تتُجٌ يف ْص قاْْٛٞ أٚ قاعد٠ تٓع١ُٝٝ ذبدد  ا٫ْطباطٝــ١ايسنٔ ايػسعٞ يًذسمي١ 
 . )3(زات أٚ ميهٔ إضٓاد ٖرٙ ازبسا٥ِ إىل ايعسف اإلدازٟصبُٛع١ َٔ ايٛادبات أٚ احملعٛ

تتهٕٛ َٔ ايسنٓني )املادٟ ٚاملعٟٓٛ(  ا٫ْطباطٝــ١ْٚس٣ َٔ داْبٓا إٔ ازبسمي١ 
دسمي١ إ٫ بٓص( َٓح  ملبدأ )٫ ا٫ْطباطٝــ١عدّ خطٛع ازبسمي١  ٜؿِٗ َٔع٢ً إٔ ٫ 

إمنا ػبب إٔ  اْطباط١ٝ دسا٥ِعد اإلداز٠ اختصاصًا غب٘ تػسٜعٞ يف ذبدٜد َا ٜعد َٚا ٫ ٜ
 .تهٕٛ ضًطتٗا ضًط١ تهٝٝـ ٫ تكسٜس ٚخاضع١ يف ممازضتٗا هلرٙ ايطًط١ إىل زقاب١ ايكطا٤

 
 
 
 
 
 

                                                      

 ( سبق اإلشارة إليو.9يشعخ قخار محكسة التسييد االتحادية العخاقية رقػ )( (9
ط مؽظفي الجولة والقطاع االشتخاكي العخاقي ( مؼ قانؽن انزبا1( و)6( السادتان )(9

( مؼ قانؽن العامميؼ السجنييؼ بالجولة السرخي، سبق اإلشارة 11( و)61والسادتان )
 إلييسا.

 .61د. دمحم سيج أحسج دمحم، مرجر سابـق، ص ((3
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 املبحث اىثاٍّ
 اجلرميتني االّضباطُت واجلْائُت واىتشابل بني ستقالهاال
ازبسمي١ اييت ٜستهبٗا املٛظـ ايعاّ ٚاييت ميهٔ إ ت٪دٟ إىل اْٗا٤ ع٬قت٘  
ٚقد ٜهٕٛ اشبطأ اَا إ تهٕٛ دسمي١ اْطباط١ٝ ٚاَا إ تهٕٛ دسمي١ دٓا١ٝ٥  (1)ايٛظٝؿ١ٝ

ضسق١  نازتهاباملٓطٛب يًُٛظـ ٜػهٌ دسمي١ تأدٜب١ٝ ٚدسمي١ دٓا١ٝ٥ يف ْؿظ ايٛقت 
يرا أَٛاٍ عا١َ اٚ تصٜٚس يف َطتٓدات اٚ ا٫عتدا٤ ع٢ً ايس٩ضا٤ اٚ ايص٤٬َ بايطسب اٚ ايطب 

ازبسميتني  أثس ا٫ضتك٬ٍ بنيحبح املٛضٛع يف َطًبني ْتٓاٍٚ يف ا٫ٍٚ ٚددْا َٔ املٓاضب 
 -:س ايتػابو بني ازبسميتني ٚنا٫تٞأثٚيف ايجاْٞ 

 املطيب االوه
 االستقاله بني اجلرميت اجلْـائـُت واجلرميت االّضباطُت

ضٛف ْكطِ ٖرا املطًب اىل ث٬خ ؾسٚع  ْتٓاٍٚ يف ا٫ٍٚ َٓٗا ا٫ضتك٬ٍ بني نٌ 
زبسميتني عٔ ا٫خس٣ ٚيف ايجاْٞ َٓٗا أزا٤ ٚسذر امل٪ٜدٜٔ ٫ضتك٬ٍ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ َٔ ا

 . ٓتا٥ر املرتتب١ عًٝٗا نُطًب ثايحعٔ ازبسمي١ ايتأدٜب١ٝ ٚاي

 اىفرع االوه
 مو ٍِ اجلرميتني عِ االخري االستقاله بني

 ،ازبصا١ٝ٥ َٔ املكسز تػسٜعًا ٚؾكًا ٚقطا٤ اضتك٬ٍ ايدع٣ٛ ايتأدٜب١ٝ عٔ ايدع٣ٛ
ٜٚبدٚ ٖرا ا٫ضتك٬ٍ ٚاضشًا يف اخت٬ف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ؽبطع ي٘ نٌ َُٓٗا، ٜٚ٪ند 
ْعاّ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ إٔ ٖدف ايدع٣ٛ ايتأدٜب١ٝ ٖٛ إص٬ح املٛظـ ٚزدع٘ , إذ ػبب عًٝ٘ 
إٔ ٜعٌُ ع٢ً اسرتاّ ٚادبات٘ ايٛظٝؿ١ٝ ٚإٔ ٜهٕٛ طبًصا يف عًُ٘ يف إٔ اهلدف ايس٥ٝطٞ 

                                                      

( وقج تشتيي العالقة الؽظيفية لمسؽظف دون ان يختكب جخيسة لسديج مؼ التفاصيل راجع؛ 9)
ب عباد سالمة/ الفرل بغيخ الطخيق التأديبي ورقابة القزاء /مكتبة األنجمؽ د. وىي

وما بعجىا.؛ د. دمحم فؤاد ميشا/ القانؽن  911السرخية القاىخة/ بجون سشة طبع ص
االداري العخبي في ظل الشعام االشتخاكي الجيسقخاطي التعاوني/ السجمج الثاني/ دار 

 جىا.وما بع 111ص 9126-9123السعارف/ مرخ 
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ٜكاع ايعكٛب١ ازبصا١ٝ٥ ع٢ً َستهب ازبسمي١ ازبصا١ٝ٥ ٖٛ محا١ٜ اجملتُع ٚأَٓ٘ َٔ إ
 .  (1)ٚاضتكسازٙ

ٚمل  (2)ؼبهُٗا َبدا ٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ ا٫ بٓص، ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚنُا َعًّٛ إ       
يف ايكٛاْني ايعكاب١ٝ بٌ ْص عًٝ٘ يف  املبدأٜهتـ املػسع يف بعض ايدٍٚ بايٓص ع٢ً ٖرا 

٫ ٜطسٟ يف اجملاٍ ا٫ْطباطٞ ا٫ ع٢ً  املبدأا٫ إ ٖرا  (3)اُٖٝت٘ تأنٝدايدضتٛز اَعاْا يف 
غري خاضع١ ي٘ سٝح ٜهتؿٞ املػسع  ؾأْٗا ا٫ْطباطٝــ١اَا ازبسا٥ِ  ا٫ْطباطٝــ١ايعكٛب١ 

 ٭ْٗاٜٚعٛد ايطبب يف ذيو إىل تٓٛع ٚادبات ايٛظٝؿ١ ْٚطبٝتٗا  (4)بطسد اَج١ً هلرٙ ازبسا٥ِ.
ٜٚعٗس  (5)تطتُد َٔ املسنص ايكاْْٛٞ يًُٛظـ ٚإ ذبدٜدٖا ٜ٪ثس ع٢ً ؾاع١ًٝ ا٫داز٠.

ا٫ضتك٬ٍ ٚاضشا بني ازبسميتني عٓدَا ٜستهب املٛظـــ ؾع٬ ٜهٕٛ دسمي١ دٓا١ٝ٥ ٚاخس٣ 
يٓعاّ قاْْٛٞ َطتكٌ عٔ  ا٫ْطباطٝــ١سٝح ربطع ازبسمي١  (6)اْطباط١ٝ يف ٚقت ٚاسد.

ؾُٔ سٝح اهلدف ظبد إ ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ ٜٗدف إىل  (7)١ ازبٓا١ٝ٥ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًذسمي
ضُإ سطٔ ضري املساؾل ايعا١َ باْتعاّ ٚاضتُساز بُٝٓا ٜٗدف ايٓعاّ ازبٓا٥ٞ إىل محا١ٜ 

                                                      

 د. فيرل عقمو ششطاوي،"عالقة الجعؽى التأديبية بالجعؽى الجدائية"، (9)
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-17167.pdf 

     3/9/9191.  
 السعجل. 9121لدشة  999انؽن العقؽبات العخاقي رقػ ( مؼ ق9( السادة )9)
( مؼ الجستؽر 14العخاقي الشافح و السادة ) 9114/ثانيا( مؼ دستؽر سشة 91( السادة )3)

 الشافح. 9196السرخي لدشة 
.اشار اليو د. نعيػ عطية و حدؼ 91/9/9119( حكػ السحكسة ن االدارية العميا في 6)

الحجيثة لسبادئ السحكسة االدارية العميا وفتاوى الجسعية  الفكياني، السؽسؽعة االدارية
 .34، ص9114-9116، طبعة 9، ج9113-9114العسؽمية لسجمذ الجولة مؼ 

 .91( د. غازي فيرل ميجي، مرجر سابـق ص4)
 د. سميسان دمحم الطساوي، القزاء االداري الكتاب الثالث قزاء التأديب، دراسة مقارنة، (2)

 وما بعجىا. 991( ص9196| لعخبي , دار الفكخ ا9ط)
نعيػ عطية وحدؼ  . مذار اليو لجى د.99/3/9119( حكػ السحكسة االدارية العميا في 6)

 .49-41الفكياني، مرجر سابق ص

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-17167.pdf%20تاريخ%20الزيارة%203/1/2019


 (32( ، السنة )18( ، العدد )32مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

334 

اخ٬ٍ بٛادب ٜهؿً٘ ٖٛ  َٚٔ سٝح اضاع املط٪ٚي١ٝ ؾإ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ (1)اجملتُع.
ٖٛ  ا٫ْطباطٝــ١ضاع املط٪ٚي١ٝ عٔ ازبسمي١ قإْٛ ايعكٛبات بٓص خاص يف سني إ ا

ميهٔ إ ٜستهبٗا أٟ ؾسد يف اجملتُع بُٝٓا  نُا إ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ  ( 2)ايٛظٝؿٞ. اشبطأ
 (3)يف غسؼب١ َع١ٓٝ َٔ اجملتُع. ا٫ْطباطٝــ١ٜٓشصس ْطام ازبسمي١ 

َٚٔ سٝح دع٣ٛ املط٪ٚي١ٝ ٚا٫ختصاص ؾإ ايدع٣ٛ ايٓاغ١٦ عٔ ازبسمي١  
يف سني متًو  متًهٗا ايدٚي١ ٜٚباغسٖا ا٫دعا٤ ايعاّ ٚربتص بٗا احملانِ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٓـا٥ـ١ٝازب

ٚتباغسٖا ٦ٖٝات اْطباط١ٝ  ا٫ْطباطٝــ١ايطًط١ ا٫داز١ٜ ايدع٣ٛ ايٓاغ١٦ عٔ ازبسمي١ 
 (4)تػهٌ هلرا ايػسض.

 َٚٔ صٛز اضتك٬ٍ نٌ َٔ ازبسميتني عٔ ا٫خس٣ إ ؾعٌ املٛظـــ قد ٜعد دسمي١ 
اْطباط١ٝ ٚيهٓ٘ ٫ ٜعد دسمي١ دٓا١ٝ٥ ٜٚصح ايعهظ اٜطا يف بعض ا٫سٛاٍ َٚٔ ثِ ؾإ 

حبل املٛظـــ ٜطتكٌ عٔ قساز ازب١ٗ  اٚ ازبٓـا٥ـ١ٝ ا٫ْطباطٝــ١قساز أٟ َٔ ازبٗتني 
ا٫خس٣ ؾكد ٫ ٜعد ايؿعٌ دسمي١ دٓا١ٝ٥ َٚٔ ثِ ٫ ٜعاقب دٓا٥ٝا يف ٚقت تس٣ ؾٝ٘ ايطًط١ 

يؿعٌ ْؿط٘ ٜػهٌ دسمي١ اْطباط١ٝ ؾتؿسض عًٝ٘ اسد٣ ايعكٛبات إ ا ا٫ْطباطٝــ١
ٚتطتكٌ نٌ َٔ ازبسميتني عٔ ا٫خس٣ يف  (5)املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ ا٫ْطباطٝــ١

ايٛصـ ٚا٫زنإ ٚايتهٝٝـ ٚا٫ثاز ٚغري ذيو مما ٫ ٜتطع ْطام ايبشح يًدٛض يف 
 (6)تؿاصًٝ٘.

 

                                                      

 .462( د. ماجج راغب الحمؽ، القزاء االداري، مرجر سابق ص9)
 ،(9126 | شيزة العخبية)دار ال( د. دمحم جؽدت السمط، السدؤولية التأديبية لمسؽظف العام 9)

 .22ص
 .466( د. ماجج راغب الحمؽ، القزاء االداري، مرجر سابق ص3)
 .916ص ,(9164 |القانؽن االداري الكؽيتي، )مطبؽعات جامعة الكؽيت ،( د. بكخ قباني6)
( د. عمي دمحم بجيخ و د. عرام عبج الؽىاب البخزنجي ود. ميجي ياسيؼ الدالمي، مبادئ 4)

 .349( ص 9113 |جامعة بغجاد )ن االداري،واحكام القانؽ 
ود. عبج الععيػ عبج  961دمحم عرفؽر، مرجر سابق ص ( لسديج مؼ التفاصيل يخاجع د.2)

 وما بعجىا. 49الدالم عبج الحسيج، تأديب السؽظــف العام في مرخ، مرجر سابق ص
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 اىفرع اىثاٍّ
 جلرميتني اجلْـائـُت واالّضباطُتحجُت املؤَذَِ ىيفصو بني ا

 ٜتعسض قد اييت ازبٓا١ٝ٥ املط٪ٚي١ٝ عٔ َطتك١ً ا٫ْطباط١ٝ املط٪ٚي١ٝ إٔ ا٭صٌ
 ؾإٕ ثِ َٚٔ بُٝٓٗا، ازتباط مث١ ٖٓاى نإ ٚإٕ ست٢ قا٥ِ ا٫ضتك٬ٍ ٖٚرا ايعاّ املٛظـ هلا

 ٜٚػٌُ خس٣،ا٫ قٝاّ َع ٜتعازض ٫ ازبصا١ٝ٥ أٚ ا٫ْطباط١ٝ املط٪ٚيٝتني َٔ أٟ قٝاّ
 إىل ميتد نُا أزناْٗا ٚذبدٜد ا٫ْطباط١ٝ املدايؿ١ ٚصـ ا٫ْطباط١ٝ املط٪ٚي١ٝ اضتك٬ٍ

 تٛقـ ٫ ازبٓا١ٝ٥ اإلدسا٤ات إٔ عا١َ، ٚنكاعد٠ املكسز، َٚٔ بٗا، اشباص١ اإلدسا٤ات ذبسٜو
 ا٫ْطباط١ٝ املط٪ٚيني إدسا٤ات ذبسٜو ميهٔ ذيو ع٢ً ٚتستٝبا ا٫ْطباط١ٝ اإلدسا٤ات

 أٚ تعددا ذيو ٜعد إٔ دٕٚ ٚاسد ؾعٌ ٚعٔ ٚاسد ٚقت يف ايعاّ املٛظـ ضد َعا صا١ٝ٥ٚازب
 ٖرا َٔ ٚبايسغِ ؾٝ٘، تعٌُ ايرٟ ْطاقٗا َط٪ٚي١ٝ يهٌ إٕ إذ املط٪ٚي١ٝ، يف اشدٚادا

 ٚيف َعا ٚايتأدٜب١ٝ ازبٓا١ٝ٥ اإلدسا٤ات بتشسٜو ا٫خر ٜكسز مل ا٫زدْٞ املػسع ؾإٕ ا٫ضتك٬ٍ،
 . (1)املاد١ٜ ايٛقا٥ع تذا ٚعٔ ٚاسد إٓ

بٌ ضازت ايكٛاْني ايٛظٝؿ١ٝ يف ْٗر أٜساد أَج١ً َٔ ٚادبات املٛظــؿني ٚا٭عُاٍ 
احملس١َ عًِٝٗ ثِ أزدؾت ٖرا ا٭َس بٓص عاّ ٜكطٞ بايعكاب اْطباطٝا ع٢ً نٌ أخ٬ٍ 
بٛادبات ٚنسا١َ ايٛظٝؿ١ ايعا١َ اٚ اشبسٚز عٔ َكتطٝاتٗا ٚمل ذبدد ٖرٙ ايكٛاْني ازبصا٤ 

يتُدد  ا٫ْطباطٝــ١يهٌ ؾعٌ َٔ ٖرٙ ا٫ؾعاٍ ٚإمنا تسنت أَس تكدٜسٖا يًطًط١ ا٫داز١ٜ أٚ 
َكداز َا ٜطتشك٘ َٔ عكاب دصا٤ً ملا أزتهب َٔ اؾعاٍ َ٪مث١ ٚؾكًا يٓعس ايطًط١ ايتأدٜب١ٝ 

 .(2)َٚا تكسزٙ

                                                      

 |الردنيةد. عمي خطار شطشاوي، دراسات في الؽظيفة العامة، )مشذؽرات الجامعة ا (9)
 .61ص ،(9111

أنذ محسؽد خمف الجبؽري، أشخف محسؽد خمف الجبؽري، |العالقة بيؼ الجخيسة الجشائية  9))
( | مجمة جامعة تكخيت لمعمؽم 4( | العجد )9( | السجمج ) 9191)والجخيسة التأديبية |

 .919القانؽنية والدياسية , | ص
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تب سٝح ٫ ػبٛش أثبات ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ اضتٓادا ؾكط اىل ذبكٝكات ا٫داز٠ ٫ٚ ٜرت
 .(1)ع٢ً صش١ ا٭دسا٤ ا٫دازٟ أٟ أثس بايٓطب١ يٮدسا٤ ازبٓا٥ٞ

ؾا٭صٌ إٔ ايتشكٝل ازبصا٥ٞ ٫ تأثري ي٘ ع٢ً ايتشكٝل ا٫دازٟ ٫ٚ ع٢ً ضري 
ايدع٣ٛ يف احملانِ ا٫داز١ٜ يعدّ ايٓص يف ايكٛاْني بػهٌ صسٜح ع٢ً َطأي١ ايتعطٌٝ اٚ 

، ؾُشه١ُ ايتشكٝل قد (2)ايتشكٝل ازبصا٥ٞتعًٝل ايتشكٝل ا٫دازٟ ٚايدعاٟٚ ا٫دازٟ ع٢ً 
( َٔ قإْٛ ايعكٛبات يريو ؾكد 29طًبت َٔ ٚشاز٠ ايصش١ ا٭ذٕ مبشان١ُ )أ( ٚؾل املاد٠ )

نإ ع٢ً ايًذ١ٓ ا٫ْطباط١ٝ إٔ تٓعس يف طًب ا٭ذٕ ٚتتدر بػأْ٘ ايكساز اي٬شّ ٚؾل 
ٝح إٔ ايًذ١ٓ مل تكِ ٚس ،ص٬سٝاتٗا ايكا١ْْٝٛ قبٌ ايبت يف ايكط١ٝ ا٫ْطباط١ٝ ٚسطُٗا

يرا قسز اجملًظ إيػا٤ قساز زب١ٓ ا٫ْطباط ٚإعاد٠  ،بريو مما أخٌ بكسازٖا املعرتض عًٝ٘
( َٔ قإْٛ ا٫ْطباط ... ٚصدز ايكساز با٫تؿام 25ايكط١ٝ يًطري ؾٝٗا ٚؾل أسهاّ املاد٠ )

 (3).7/6/1979يف 

زأٜ٘ املسقِ  نُا ذٖب صبًظ ايػٛز٣ يف أقًِٝ نٛزدضتإ ايعسام عٓدَا أبد٣
إٔ ايتشكٝل ازبصا٥ٞ ٫ ٜتٛقـ ع٢ً ايتشكٝل ( املتطُٔ )18/4/2011( يف )17/2011)

ا٫دازٟ ست٢ اذا نإ ايتشكٝل ا٫دازٟ ٚايتشكٝل ازبصا٥ٞ ػبسٟ سٍٛ ْؿظ ؾعٌ املٛظـ يف 
 .(4)(شكٝل ازبصا٥ٞ عٔ ايتشكٝل اإلدازٟٚقت ٚاسد ٚذيو ٫ضتك٬ٍ ايت

                                                      

والجشـائـية لمعامميؼ السجنييؼ بالجولة والقطاع السدؤولية التأديبية  ،عبج الؽىاب البشجاري  9))
  .911-911-916|  ص،(9169القاىخة |  ،السطبعة العالسية)العام 

مؽسؽعة )السخشج العمسي في ميارات التحقيق االداري, ،( د. عثسان سمسان غيالن العبؽدي9)
 .912( ص 9111القؽانيؼ , طبعة 

نقالا عؼ د. عثسان سمسان  6/2/9161( في 912/61قخار مجمذ االنزباط العام رقػ ) 3))
( لدشة 96غيالن العبؽدي ,شخح أحكام قانؽن انزباط مؽظفي الجولة والقطاع رقػ )

 . 314السعجل , السرجر الدابق , ص 9119
( جاء في تفريل الخأي )... أن أجخاء التحقيق االداري يشرخف الى مداءلة السؽظف (6

والحي قج يذكل خخقاا لؽاجباتو الؽظيفية دون أن  انزباطياا عؼ الفعل السشدؽب اليو
تتختب عميو مداءلة السؽظف جشائياا اال اذا كان ما أرتكبو ىحا السؽظف مؼ أفعال تذكل 

 =جخيسة يعاقب عمييا القانؽن وفييا تؽصي المجشة التحكيكية الى إحالة السؽظف الى
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تػهٌٝ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ ٜهٕٛ داخٌ ايٛشاز٠ املع١ٝٓ بأَس  أذٕ ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ      
ايتشكٝل ٚبريو ؾإٔ عٌُ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ ٜٓشصس بايتشكٝل َع َٓتطيب ايٛشاز٠ املع١ٝٓ 
ٚاييت ٜتبع هلا املٛظـ َايًٝا ٚإدازٜا ٚتٓعًُٝٝا ؾُج٬ً ٫ ميهٔ يًذ١ٓ ذبكٝك١ٝ َػه١ً يف ٚشاز٠ 

شاز٠ ايتذاز٠ اٚ ٚشاز٠ ايعدٍ ٖٚهرا سٝح إ ٖرا ايتشكٝل بايتشكٝل َع َٛظـ تابع يٛ يٓؿطا
ميجٌ دباٚشًا ع٢ً اختصاصات تًو ايٛشاز٠ ٚطبايؿًا يًكإْٛ عًًُا إ املٛظـ املدايـ 
ؽبطع يًتشكٝل عٓد ازتهاب٘ طبايؿ١ تأدٜب١ٝ ست٢ يٛ مت اْتٗا٤ خدَات٘ ٭ٟ ضبب نإ سٝح 

( َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ 22ايٝ٘ )ّ/ ٫ ميٓع ذيو َٔ َطا٤يت٘ تأدٜبًٝا ٖٚٛ َا أغازت
. ٚميهٔ يًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ إ تػٌُ ذبكٝكٗا 1991يط١ٓ  14ٚايكطاع ايعاّ زقِ  ايدٚي١

املٛظـ ضٛا٤ نإ ع٢ً امل٬ى ايدا٥ِ اٚ امل٪قت ٖٚٛ َا أغاز ايٝ٘ قساز صبًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ 
( يف 99/2006)ٚقساز ضبه١ُ قطا٤ املٛظؿني املسقِ  1987( يط١ٓ 603املٓشٌ زقِ )

عًًُا اْ٘ اذا ٚددت ايًذ١ٓ ايتشكٝك١ٝ إ ؾعٌ املٛظـ املدايـ ٜػهٌ دسمي١  18/12/2006
دصا١ٝ٥ ؾٝذب ع٢ً ايًذ١ٓ إ تٛصٞ بإسايت٘ إىل احمله١ُ املدتص١ ٖٚٛ َا ْصت عًٝ٘ 

( يط١ٓ 14(ايبٓد )ثايجا( َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ املسقِ )10)ّ/
 . (1)عدٍامل 1991

َٚٔ امل٪ٜدٜٔ هلرا ا٫دباٙ ايؿكٝ٘ )دٝص( ٚايرٟ ٜرٖب اىل ا٫ْؿصاٍ ايتاّ 
 ا٫ْطباطٝــ١ٚايتعازض ؾٝٗا بني ايكاْْٛني ازبٓا٥ٞ ٚا٫ْطباطٞ ؾايػسض َٔ ايطًط١ 

ٜٓشصس يف ضري املسؾل ايعاّ عٔ طسٜل تٛقٝع عكٛب١ ع٢ً املٛظـــ أٚ ؾصً٘ َٔ ايٛظٝؿ١ 
ايعكاب بٓا٤ ع٢ً ايعداي١ ٫ تٛدد أط٬قًا ٚاشبطأ ايتأدٜيب ٜهػـ عٔ  َ٪قتًا أٚ ْٗا٥ًٝا ؾؿهس٠

زغب١ املٛظـــ يف ايطسز اٚ إزاد٠ اشبسٚز ع٢ً ايكٛاْني ا٫دتُاع١ٝ يًٓعاّ ايعاّ . أٚ صبسد 
زع١ْٛ اٚ إُٖاٍ أٚ ض٤ٛ تصسف اٚ َٛقـ ضًيب ضاز بطري املسؾل ايعاّ ضريًا سطًٓا َٚٔ 

ازبسميتني ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚايتأدٜب١ٝ ٚايؿسم بُٝٓٗا ٚاضشًا يف  ٖٓا نإ ايتُٝٝص ازبٖٛسٟ بني
طبٝع١ نٌ َُٓٗا ٚيٝظ يف صبسد دزد١ دطا١َ املدايؿ١ ٚبايتايٞ ؾإٔ اشبًط بني ازبسميتني 

                                                                                                                              

العاشخة مؼ قانؽن انزباط  السحاكػ السخترة تطبيقاا ألحكام البشج ثالثاا مؼ السادة=
 .9119( لدشة 96مؽظفي الجولة رقػ )

 ،مشذؽرات زيؼ الحقؽقية) ( عبج الغفؽر يعكؽب يؽسف، اصؽل وميارات التحقيق االداري،9)
 . 11ص ،(9196لبشان، |
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ٜعترب خطأ ز٥ٝطًا ٚذيو ٫ٕ ايعكاب ايتأدٜيب ايرٟ ٜٛقع ع٢ً أعُاٍ ا٫داز٠ ؽبتًـ نًًٝا عٔ 
  (1).ؿظ ايؿعٌ ايرٟ عٛقب عٓ٘ تأدٜبًٝااملدط٧ عٔ ْ ايعكٛبات ازبٓـا٥ـ١ٝ اييت تٛقع ع٢ً

 اىفرع اىثاىث
 اىْتائج اىتٍ ترتتب عيً استقاله اجلرميت اجلْـائـُت 

 عِ اجلرميت االّضباطُت
تٓٗض املط٪ٚي١ٝ ايتأدٜب١ٝ يف صباٍ ايكإْٛ ا٫دازٟ, ؾكطا٤ ايتأدٜب قطا٤ 

ٓاط١ باملٛظـ ايعاّ, ٜٚرتتب خاص باملٛظؿني ٜٚرتتب ع٢ً طبايؿ١ ايٛادبات ايٛظٝؿ١ٝ امل
املٓاضب١ يًُدايؿ١ ,ٚقد ترتتب املط٪ٚي١ٝ  ا٫ْطباط١ٝع٢ً ذيو تٛدٝ٘ ايعكٛب١ ايتأدٜب١ٝ اٚ 

دسمي١  بازتهابازبٓا١ٝ٥ ٚا٫داز١ٜ اٚ ايتأدٜب١ٝ َعًا نإٔ ؽبايـ املٛظـ ٚادبات ٚظٝؿت٘ 
يتايٞ تًشك٘ ايعكٛب١ َٔ ايكٛاْني ازبٓا١ٝ٥, با أٜآَصٛص عًٝٗا يف قإْٛ ايعكٛبات اٚ 

اٚ ايتأدٜب١ٝ يف ساٍ  اإلداز١ٜا٫داز١ٜ ٚازبٓا١ٝ٥ يف ساي١ ثبٛتٗا, نُا ٫ ميٓع َٔ ؾسض ايعكٛب١ 
ٝرتتب ع٢ً َبدأ اضتك٬ٍ ازبسميتني ٫ ٜطسٟ ْعاّ ٚقـ ؾ ،(2)عدّ ثبٛت ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥.

خاص بٓٛع َٔ ازبسا٥ِ تٓؿٝر ايعكٛبات بايٓطب١ يًعكٛبات ا٫ْطباط١ٝ ٚذيو ٫ٕ ٖرا ايٓعاّ 
ٖٚٛ )ازبٓح ٚازبٓاٜات( ؾط٬ً عٔ أْ٘ ٫ ميهٔ تطبٝل ٖرا ايٓعاّ يف اجملاٍ ايتأدٜيب دٕٚ 

بإَهإ ايطًط١ ايتأدٜب١ٝ أرباذ ا٭دسا٤ات ٚإٜكاع ايعكٛب١  ْص ايكإْٛ ايرٟ ٜطُح بريو
ػبٛش ازبُع   ا٫ْطباط١ٝ ٚدٕٚ اْتعاز اسبهِ يف احملان١ُ ازبٓـا٥ـ١ٝ َٚا ٜطؿس عٓٗا َٔ سهِ

بني عكٛبتني أٚ أنجس عٔ ازبسمي١ ايٛاسد٠ املستهب١ دٕٚ إٔ ٜعترب ذيو اشدٚادا يف ايعكاب عٔ 
ؾعٌ ٚاسد، أذ ٫ ذبذب املط٪ٚي١ٝ اٚ ايعكٛب١ املٛقع١ عٔ إسداُٖا املط٪ٚي١ٝ أٚ ايعكٛب١ 

 .(3)املٛقع١ عٔ  ا٭خس٣

                                                      

دار الشيزة  ،(ي الجدائي )ظاىخة الحج مؼ العقاب( د. دمحم سامي الذؽا، القانؽن االدار 9)
، نقال عؼ. أنذ محسؽد خمف الجبؽري، أشخف محسؽد خمف 9112،خةالقاى ،العخبية

 .919الجبؽري، مرجر سابق ,ص
( د. اميخ فخج يؽسف, مدؤولية االطباء مؼ الشاحية السجنية والجشائية والتأديبية, مخكد 9)

, د. سييل حديؼ الفتالوي, السجخل لجراسة 93االسكشجرية لمكتاب دون سشة طبع, ص
 931(  ص9119بة الحاكخة, بغجاد, | مكت) عمػ القانؽن,

 .912( أنذ محسؽد خمف الجبؽري، أشخف محسؽد خمف الجبؽري، مرجر سابق ,ص3)
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عاّ ع٢ً د١ٗ ١ْ املٛظـ ايأَا خبصٛص سذ١ٝ اسبهِ ازبصا٥ٞ ايكاضٞ بإدا
( 23َٔ قإْٛ أصٍٛ احملانُات ازبصا١ٝ٥ ايعساقٞ زقِ ) /أ(227اإلداز٠, ؾكد أغـازت املاد٠)

املعدٍ , إىل إْ٘ ٜهٕٛ يًشهِ ازبصا٥ٞ ايبات باإلدا١ْ سذ١ ؾُٝا ٜتعًل بتعٝني  1971يط١ٓ 
 (1)ايٛاقع١ امله١ْٛ يًذسمي١ ْٚطبتٗا إىل ؾاعًٗا ٚٚصؿٗا ايكاْْٛٞ.

قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( يف إسد٣ قسازت٘ إىل إْ٘ " ٜعد احملهّٛ نُا أغاز صبًظ 
غرتانٞ َٛظؿًا نإ أّ عا٬ًَ َؿص٫ًٛ َٔ اشبد١َ َد٠ ٔ ايعاًَني يف ايدٚي١ ٚايكطاع ا٫عًٝ٘ َ

بكا٤ٙ بايطذٔ ع٢ً إٔ ٜعاد احملهّٛ عًٝ٘ َٔ ايعطهسٜني ٚزداٍ ايػسط١ ٚاملٛظؿني 
١َ بعد خسٚد٘ َٔ ايطذٔ إ٫ إذا ؾكد غسطًا َٔ غسٚط ٚايعُاٍ ٚاملطتددَني إىل اشبد١َ ايعا

ايتعٝني ٫ٚ ؼبسّ َٔ تٛيٞ اشبد١َ ايعا١َ ْٗا٥ًٝا , ٚإذا ٚدد َاْـع َٔ إعادت٘ إيـ٢ ايعٌُ 
 (2)غرتانٞ.عٌُ أخس يف ايدٚي١ أٚ ايكطاع ا٫ ؾصٌ َٓ٘ ؾٝعني يف ايـرٟ

 املطيب اىثاىث
 ٍذي اىفصو بني اىْظاٍني اجلْائٍ واالّضباطٍ

اضتك٬ٍ ايكإْٛ ايتأدٜيب عٔ ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ مل ٜعد ضبٌ خ٬ف يف ايؿك٘ أٚ  إٔ
ايكطا٤ إ٫ إٔ ذيو ٫ ٜعين ا٫ْؿصاٍ ايتاّ بُٝٓٗا ٚإمنا ٖٓاى تداخٌ َسدع٘ إٔ ايؿسد 

، ؾايدٚي١ تٗتِ حبؿغ ا٭َٔ ٚايٓعاّ يف ريايٛاسد نُا أْ٘ عطٛ يف ا٭١َ أٚ اجملتُع ايهب
 .(3)ايٛظٝؿ١ ايعا١َ تٗتِ ا٫داز٠ حبطٔ ضري ايعٌُ ٚاْتعاَ٘ ٚيف ْطام ،اجملتُع نً٘

، ٖٚرا ايسنٔ املادٟ ي٘ ١ ٫ تكّٛ َٔ دٕٚ تٛاؾس زنٔ َادٟؾازبسمي١ ازبٓا٥ٝ
ٖٚرا ا٭َس ٖٛ  ،عٓاصسٙ اييت َٔ ضُٓٗا ػبب إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ضًٛى صادز َٔ ايؿاعٌ

 ،ٝاَٗا َطتٓد٠ اىل صبسد ايٓٛاٜاؾا٭خري٠ ٫ ميهٔ ق ،ا٭خس ٫ ؽبتًـ يف ازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ
، بٌ ػبب إٔ تهٕٛ ٖٓاى َادٜات يٓٛاٜا ست٢ ٜٓطب يًؿاعٌ دسمي٫١ٕ ايكإْٛ ٫ ٜأخر با

                                                      

 9169( لدشة 93/أ( مؼ قانؽن أصؽل السحاكسات الجدائية العخاقي رقػ )996( السادة)9)
 .السعجل

الؽقائع  , مشذؽر في جخيجة9161( لدشة 116ثؽرة السشحل رقػ )( قخار مجمذ قيادة ال9)
 .9161(, 9226العخاقية , العجد)

دراسة –أثخ االحكام الجشائية والتأديبية في العالقة الؽظيفية  ،( د. ايسؼ دمحم أبؽ شميب3)
 . 911ص ،(9196مرخ | ،اطخوحة دكتؽراه، )جامعة القاىخة ،مقارنة
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يًذسمي١ ٚبريو تػرتى ا٫ثٓتإ ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥ ٚا٫ْطباط١ٝ بإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى زنٔ َادٟ 
ٚايرٟ ٜهٕٛ عاٌَ درب بُٝٓٗا بايسغِ  ،اشبطأ ٚايرْب (1)،قٛاَ٘ ايطًٛى ايصادز َٔ ايؿاعٌ

مما تتصـ ب٘ ؾهس٠ ايرْب أٚ اشبطأ يف اجملاٍ ايتأدٜيب َٔ َس١ْٚ ٚتٓٛع ٜصعب َع٘ 
 .(2)ضبطُٗا ع٢ً عبٛ َا تطبط يف اجملاٍ ازبٓا٥ٞ

ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو تعد ازبسميتإ ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠ ٚإٔ ٚضع سدٚد داَد٠ 
ٜعين  ٚإمناٜعين ا٫ْؿصاٍ ايتاّ املطًل ٚايهاٌَ  ٚؾاص١ً بُٝٓٗا أَس صعب ؾا٫ضتك٬ٍ ٫

ا٫خت٬ف يف ازبٖٛس َع قٝاّ ْكاط ايتكا٤ َػرتن١ ٚذيو إٔ قٝاّ ازبسميتني ٜهٕٛ ع٢ً 
أضاع اشبطأ ٚايرْب ٚايرٟ ٜهٕٛ عاٌَ درب بُٝٓٗا بايسغِ مما تتصـ ب٘ ؾهس٠ ايرْب أٚ 

ُا ع٢ً عبٛ َا تطبط يف اشبطأ يف اجملاٍ ايتأدٜيب َٔ َس١ْٚ ٚتٓٛع ٜصعب َع٘ ضبطٗ
 .(3)اجملاٍ ازبٓا٥ٞ

نإ َٛقؿ٘ با٫ْؿصاٍ بني ايٓعاَني ؾٝعتكد إٔ ايتأدٜب  (Jezeؾايؿكٝ٘ دٝص )
بتٛقٝع ازبصا٤ ع٢ً املٛظـ املدايـ يكٛاعد  ،تٓشصس غاٜت٘ يف ذبطني ضري املسؾل ايعاّ

املٛظـ أٚ  يٝظ بايطسٚز٠ إٔ ٜهػـ عٔ ١ْٝ -يف ْعسٙ –ؾاشبطأ ايتأدٜيب  ،ٖرا ايٓعاّ
أمنا قد ٜهٕٛ صبسد  ،زغبت٘ يف ايطسز أٚ إزاد٠ اشبسٚز عٔ ايكٛاْني ا٫دتُاع١ٝ يًٓعاّ ايعاّ

ؾايؿازم بني  ،ض٤ٛ تصسف أٚ اُٖاٍ أٚ زع١ْٛ أٚ َٛقـ ضًيب ضاز بطري املسؾل ايعاّ
ٚهلرا ؾايعكاب ا٫ْطباطٞ  ،ايٓعاَني ٜهُٔ يف ايطبٝع١ ٫ صبسد دزد١ ٚدطا١َ املدايؿ١

 .(4)ع ع٢ً املٛظـ ؽبتًـ عٔ ايعكاب ازبصا٥ٞ ايرٟ ٜكع عًٝ٘ايٛاق

َٔ ايؿكٗا٤ ايرٜٔ اربرٚا َٛقؿا ٚضطا بني ازبسميتني ايؿكٝ٘ َٚٔ ايؿكٗا٤  ؾُِٓٗ 
 َٔ اربر َٛقؿًا ٚضطًا بني ٚسد٠ ازبسميتني ٚاضتك٬هلُا ٜٚطتٓدٕٚ يف ذيو ع٢ً إٔ )ؾايني(
 اسرتاّ يتشكٝل ٜٗدف ؾه٬ُٖا يعكٛباتا قإْٛ أضس٠ ذات اىل ٜٓتُٞ ايتأدٜيب ايكإْٛ

                                                      

شائي معسخ خالج عبج الحسيج، "العالقة بيؼ الشعاميؼ الج ،صباح مرباح محسؽد د. (9)
( مجمة جامعة تكخيت لمحقؽق| 9( الجدء )9( العجد )9| السجمج ) 9192|،واالنزباطي"

  .49ص
 .911ص ,خف محسؽد خمف الجبؽري، مرجر سابقأنذ محسؽد خمف الجبؽري، أش (9)
 .911ص ,خف محسؽد خمف الجبؽري، مرجر سابق( أنذ محسؽد خمف الجبؽري، أش3)
 .43ص ،ج عبج الحسيج، مرجر سابقمعسخ خال ،صباح مرباح محسؽد ( د.6)
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 أٖداف ذبكٝل اىل ٜسَٞ ا٫دازٟ ؾايتأدٜب ايعكاب طسٜل عٔ َع١ٓٝ زبُاع١ املٓع١ُ ايكٛاعد
 ٚنٌ َع١ٓٝ، َٓع١ُ مجاع١ ْطام داخٌ ايٓعاّ تأَني ٖٚٞ ايعكٛبات قإْٛ ٭ٖداف َٛاش١ٜ
 ايكإْٛ ؾإٕ ٚبٗرا أعطا٥ٗا َٔ ايٓعاّ ع٢ً اشبازدني تعاقب إٔ سكٗا َٔ َٓع١ُ مجاع١

ٚاشبطأ ايرٟ ٜعاقب عٓ٘ تأدٜبًٝا تعترب عٓاصسٙ امله١ْٛ ي٘  عكابًٝا قاًْْٛا ايتأدٜيب ٜعد
خسٚدًا ع٢ً ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ ذات املع٢ٓ املأيٛف يف ْطام قإْٛ ايعكٛبات ٖٚرا 

اىل ٚسد٠ ايتػاب٘ ٖٛ ايرٟ أد٣ اىل إدزاز ايكإْٛ ايتأدٜيب ضُٔ ْطام ايكإْٛ ايعاّ ٚأد٣ 
ا٭ضاع ايكاْْٛٞ يف ايعكاب يف اسبايتني, ٚيهٔ ٖرا ايتػاب٘ بني ايكاْْٛني يف ْعس داْب آخس 

٫ ٜ٪دٟ اىل ا٫ْدَاز بُٝٓٗا ٚاْصٗازُٖا َعا يف بٛتك١ ٚاسد٠ بٌ ٜبك٢ يهٌ َٔ  (1)َٔ ايؿك٘
٠ ايدٚي١ ايكاْْٛني ذاتٝت٘، ؾاملٓع١َٛ اييت ٜطتٗدف ايكإْٛ ايتأدٜيب اىل محاٜتٗا ٖٞ إداز

ٚيٝطت ايدٚي١ ذاتٗا ٚا٭عطا٤ ايرٜٔ ؽبطعٕٛ يًتأدٜب ِٖ املٛظــؿٕٛ ٚسدِٖ، ٚايعكٛبات 
 .(2)اييت تؿسض عًِٝٗ متطِٗ يف صباٍ ايٛظٝؿ١ ؾكط

يريو ميهٓٓا ايكٍٛ ٫ ميهٔ ؾصٌ ازبسميتني بػهٌ َطًل عٔ بعطُٗا َع ا٫خر 
 باخت٬ؾُٗا َٔ سٝح ايطبٝع١ ٚا٫زنإ ٚايعكٛبات . 

 يب االوهاملط
 االّضباطُــتاىىصو بني اجلرميتني اجلْـائـُت و
نؿسع أٍٚ َٚٔ ثِ  ا٫ْطباطٝــ١ضٓكطِ ٖرا املطًب اىل ٚسد٠ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚ

ْعسز اىل أزا٤ ٚسذر امل٪ٜد٠ يؿهس٠ ٚسد٠ ازبسميتني بؿسع ثاْٞ ٚع٬ق١ ايتشكٝل اإلدازٟ 
 بايتشكٝل ايكطا٥ٞ بؿسع ثايح .

 

 

 

                                                      

 ،القزاء االداري )قزاء التأديب( ،( مؼ ىؤالء الفقياء )ديجي( يشعخ د. سميسان الطساوي 9)
 .961ص ،مرجر سابـق

 .911ص ,خف محسؽد خمف الجبؽري، مرجر سابق( أنذ محسؽد خمف الجبؽري، أش9)
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 اىفرع االوه
 واالّضباطُت اجلْـائـُت اجلرميتني ذةوح

ع٢ً ايسغِ َٔ اضتك٬ٍ نٌ َٔ ازبسميتني عٔ ا٫خس٣ ؾإ ذيو ٫ ٜٓؿٞ ٚدٛد  
تػابو بُٝٓٗا، اذ ٜهؿٞ ايكٍٛ إ عكٛب١ اْطباط١ٝ نايؿصٌ ميهٔ إ تهٕٛ اسٝاْا عكٛب١ 

قت ٚاسد، ٚقد ٜػهٌ ايؿعٌ املٓطٛب إىل املٛظـــ دسميتني يف ٚ (1)تبع١ٝ يعكٛب١ دٓا١ٝ٥.
ٚؾكا يطًطتٗا ايتكدٜس١ٜ إ تٛقع  يإلداز٠اسداُٖا دٓا١ٝ٥ ٚا٫خس٣ اْطباط١ٝ ٖٚٓا ٜهٕٛ 

ٖٚرا َا ْصت عًٝ٘ املاد٠  ،(2)احملان١ُ ازبٓا١ٝ٥,دٕٚ اْتعاز ْتٝذ١  ا٫ْطباطٝــ١ايعكٛب١ 
. نُا إ 1991يط١ٓ  14ايطابع١ َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ا٫غرتانٞ زقِ 

٫ٚ متٓع َٔ تطبٝل  ا٫ْطباطٝــ١سازات ا٫ؾساز ٚايربا٠٤ ٫ ت٪ثس بايطسٚز٠ يف ايكسازات ق
 104ٖٚرا َا ضاز عًٝ٘ ْٗر املػسع ايعساقٞ يف قإْٛ ا٫ْطباط زقِ  (3)ايعكٛب١ ا٫ْطباط١ٝ.

ٜٚتذ٢ً ايتػابو بني  (6)َٚصس. (5)َٚا اضتكس عًٝ٘ ايكطا٤ يف ايعسام (4)1991يط١ٓ 
اييت  ا٫ْطباطٝــ١ٚا٫ثاز  ايتأدٜبَد٣ سذ١ٝ اسبهِ ازبٓا٥ٞ ع٢ً ضًط١  ازبسميتني يف

ترتتب حبهِ ايكإْٛ ع٢ً اسبهِ ٖٚٛ تػابو يف تؿاصٌٝ نجري٠ حبٝح دعٌ داْبا َٔ ايؿك٘ 
ٜػايٞ ؾٝٗا إىل سد ٜٓهس ؾٝ٘ اضتك٬ٍ نٌ َٔ ايٓعاَني ازبٓا٥ٞ ٚا٫ْطباطٞ عٔ ا٫خس 

اؾرتاض غري صشٝح ٚػبب اضتبعادٙ َجًُا ػبب  ٜٚؿرتض ايتطابل ايهاٌَ بُٝٓٗا ٖٚٛ
                                                      

 .9119لدشة  96رقػ  /سابعا( مؼ قانؽن انزباط مؽظفي الجولة العخاقي1( السادة )9)
وحكسيا الرادر في  96/99/9141( حكػ السحكسة االدارية العميا الرادر في 9)

دمحم مختار دمحم عثسان/ الجخيسة التأديبية بيؼ القانؽن االداري  . نقالا عؼ د.6/9/9126
 .913ص 9163وعمػ االدارة/ دار الفكخ العخبي / القاىخة 

 .919جر سابـق نفدو صدمحم عثسان/ مر ( د. دمحم مختار3)
 .9119لدشة  96( مؼ قانؽن االنزباط رقػ 93( السادة )6)
مشذؽر في مجمة  94/2/9163الرادر في  969/63( قخار مجمذ االنزباط العام رقػ 4)

 .611ص 9164العجالة، العجد الثالث، الدشة االولى 
عؼ د. ماجج  . نقال9/2/9129حكػ السحكسة االدارية العميا في مرخ الرادر في  (2)

 2/9/9111وحكسيا الرادر في  466مرجر سابق ص ،راغب الحمؽ، القزاء االداري 
(. اشار اليو د. عبج الععيػ عبج الدالم عبج الحسيج، مرجر سابق 6991)في الطعؼ 

 .41ص
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اضتبعاد اؾرتاض ا٫ضتك٬ٍ ايتاّ بني ايٓعاَني نُا ٫ ميهٔ ايتطًِٝ باؾرتاض ذٖب ايٝ٘ 
ٚيريو  (1)تطػ٢ ع٢ً ؾهس٠ ازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ. ايبعض َٚؿادٙ إ ؾهس٠ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ

ا عٔ ا٫خس نكاعد٠ عا١َ َع اسدُٖأدٜب ٚايت ايتذسِٜميهٔ ا٫عرتاف باضتك٬ٍ ْعاَٞ 
ببعض َا ٜتكسز يف ْطام ايػسٜع١ ايعا١َ يًعكاب . ٜٚرتتب ع٢ً  ايتأدٜبايتطًِٝ بتكٝد ْعاّ 

 ذيو ْتٝذتإ:

إ اضتك٬ٍ ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ عٔ ايٓعاّ ازبٓا٥ٞ ٜٛدب ا٫عرتاف بهٝإ َطتكٌ  ا٫ٚىل:
 ُٓٗا تػابو.عٔ ايهٝإ ازبٓا٥ٞ ست٢ ٚيٛ سصٌ بٝ ا٫ْطباطٝــ١يًذسمي١ 

إ تػري ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ اسٝاْا مبا ٜتكسز يف ْطام ايعكاب ازبٓا٥ٞ يٝظ َعٓاٙ  ٚايجا١ْٝ:
اٖداز ذات١ٝ ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ اٚ اضتك٬ي٘، ذيو اْ٘ اذا بدا يف بعض ا٫سٝإ طػٝإ 
اعتبازات ايٓعاّ ازبٓا٥ٞ يف اجملاٍ ا٫ْطباطٞ ؾاْ٘ طػٝإ عازض يٝظ َٔ غاْ٘ اٖداز 

دا٥ُا ٖٚٛ ٜصاب ؾكط بٓٛع َٔ ايطبات ايكاْْٛٞ ٜؿٝل َٓ٘ مبذسد  ايتأدٜيبإ ا٫ثِ نٝ
بطًط١  ايتأدٜباضتٓؿاذ ضًطات ايعكاب ازبٓا٥ٞ اختصاصاتٗا، ٖٚرا َا ٜؿطس متتع ٦ٖٝات 

ع٢ً َا ٜهٕٛ املٛظـــ قد بس٨ َٓ٘ دٓا٥ٝا ٚنريو ضًط١  تأدٜبٝاتكدٜس١ٜ يف إ ذباضب 
زبسا٥ِ ازبٓـا٥ـ١ٝ)اييت تستهبٗا خازز ايعٌُ( ذات ص١ً اٚ َٓكطع١ ٖرٙ اهل٦ٝات يف عد بعض ا

َٔ شاٜٚتٗا  ا٫ سٝح ٫ تٓعس إىل ٖرٙ ازبسا٥ِ ازبٓـا٥ـ١ٝ ايتأدٜبايص١ً بايػاٜات اييت ؼبُٝٗا 
 (3)ٖرا ٚإ ْطام حبح املٛضٛع يف ٖرا ايؿسع ٫ ٜتطع ملصٜد َٔ ايتؿصٌٝ. (2).ايتأدٜب١ٝ

 

 

 

                                                      

)دار الجميل لمطباعة  ،( د. دمحم عرفؽر، جخيسة السؽظف العام وأثخىا في وضعو التأديبي9)
 .363(، ص9123 |

 .364-366مرجر سابق، ص ،( د. دمحم عرفؽر9)
تأديب السؽظــف العام في  ،( لسديج مؼ التفاصيل راجع عبج الععيػ عبج الدالم عبج الحسيج3)

وما  999وما بعجىا و د. دمحم عرفؽر، مرجر سابق ص 44مرخ، مرجر سابق ص
 بعجىا.
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 اىفرع اىثاٍّ
 املؤَذة ىفنرة وحذة اجلرميتني أراء وحجج

ٜس٣ أصشاب ايكإْٛ ايعاّ اىل تهٝٝـ دٚز نٌ َٔ ايعكاب ازبٓا٥ٞ ٚا٫ْطباطٞ   
بػهٌ طبتًـ ؾري٣ امل٪ٜدٜٔ يؿهس٠ ٚسد٠ ازبسميتني  ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠ ٚذيو حبهِ 

ايصدس اْتُا٥ُٗا يطا٥ؿ١ ا٫ؾعاٍ امل٪مث١ اييت تكّٛ ع٢ً َع٢ٓ ايرْب أٚ ا٭مت ايرٟ ٜطتٛدب 
 (1)ٚايسدع

َٚٔ اِٖ اْصاز املتبٓني يؿهس٠ ٚسد٠ ايكاْْٛني ايتأدٜيب ٚازبٓا٥ٞ ٚيف ايٓٗا١ٜ 
( ٜٚس٣ إٔ ازبسمي١ ايتأدٜب١ٝ ربتًـ عٔ Duguitٚسد٠ ازبسميتني ٖٛ ادباٙ ايعُٝد )

ازبسمي١ ازبٓا١ٝ٥ َٔ سٝح ايػهٌ ؾكط ٚضٛف ٜأت ايٛقت ايرٟ تتٛىل ؾٝ٘ دٗات قطا١ٝ٥ 
ذبدٜد ا٭خطا٤ ايتأدٜب١ٝ املعاقب عًٝٗا ٚايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ اييت ػبٛش )مبع٢ٓ ايه١ًُ( 

تٛقٝعٗا عٓد ازتهاب ٖرٙ ا٭خطا٤ ع٢ً ضبٌٝ اسبصس مما ٜ٪دٟ اىل ايتطابل ايتاّ بني 
, ٖٚرا ايسأٟ يف َ٪داٙ ايٓٗا٥ٞ ٜدٍ ع٢ً ٚسد٠ ن٬ (2)ايكإْٛ ايتأدٜيب ٚايكإْٛ ازبٓا٥ٞ

ـا٥ـ١ٝ, ؾهٌ َٔ ضًط١ ايتأدٜب ٚضًط١ ايعكاب ازبٓا٥ٞ ٜؿطسٖا ٚازبٓ ا٫ْطباطٝــ١ازبسميتني 
ضًط١ ايدٚي١ اٯَس٠ أٚ ضًط١ املعرتف بٗا يًذاْب ايكٟٛ َٔ ازبُاع١ يػسض اسرتاّ ايكٛاعد 

 .(3)ايكا١ْْٝٛ عٔ طسٜل ايتٗدٜد بايعكاب

 

 

                                                      

 .311ص ,ابقف محسؽد خمف الجبؽري، مرجر س( أنذ محسؽد خمف الجبؽري، أشخ 9)
السكتب الجامعي ،)التشاسب بيؼ الجخيسة التأديبية والعقؽبة التأديبية ،( د. دمحم سيج احسج دمحم9)

 . 999ص،(9111الحجيث، مرخ |
دار الفكخ العخبي، القاىخة | )القزاء االداري )قزاء التأديب(  ،( د. سميسان الطساوي 3)

  .931(، ص 9116



 الفرل والؽصل بيؼ الجخيسة االنزبـاطيـة والجشائية

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

234 

ؾٗٛ ٜس٣ إٔ ايؿسٚقات بني ايٓعاَني ازبٓا٥ٞ ٚا٫ْطباطٞ ؾسٚقات َٔ صٓع 
  (1), ٚيريو ٖٞ تتٓاؾس َع ايطبٝع١ اسبكٝك١ٝ يًتأدٜبسٚقات ٚضع١ْٝٗا ؾاملػسع أٟ أ

ؾايعكاب ايتأدٜيب ٖٛ ْٛع َٔ أْٛاع ايعكاب ازبٓا٥ٞ ا٫ أْ٘ مل ٜصطبؼ بايصبػ١ ايكطا١ٝ٥ 
 .(2)بصٛز٠ نا١ًَ ؾٗٛ مياثٌ بني ايتأدٜب ٚايعكاب

ٖٛ ا٫  ٚذٖب اىل إ ايكإْٛ ا٫ْطباطٞ َا ،ٚقد أٜد داْب َٔ ايؿك٘ املصسٟ
ٚإٔ ايكإْٛ ا٫ْطباطٞ ٜكصس تطبٝك٘  ،قإْٛ دٓا٥ٞ َٔ سٝح أضاض٘ َٚٛضٛع٘ ٚغاٜت٘

ع٢ً املٛظـ ٖٚرا ٖٛ ايؿازم ايٛسٝد بُٝٓٗا َٚا ضًط١ ا٫ْطباط ا٫ َعٗس ددٜد يًطًط١ 
َٚا َٔ ؾازم نبري بني عكٛب١ إداز١ٜ ٚأخس٣  ،ازبصا١ٝ٥ يف ْطام ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ ايعاّ

 .(3)دسمي١ إداز١ٜ ٚأخس٣ دٓا١ٝ٥ قطا١ٝ٥ أٚ بني 

يؿهس٠ ايٛسد٠ بني ازبسميتني ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚا٫ْطباطٞ ضًهت بعض ايدٍٚ   ٚاضتٓادًا
َٔ  ا٫ْطباطٝــ١ْٗذًا َصد١ بني ايٓعاَني ا٫ْطباطٞ ٚازبٓا٥ٞ سٝح اعتربت ازبسا٥ِ 

 .(4)ازبسا٥ِ املعاقب عًٝٗا مبٛدب قإْٛ ايعكٛبات َٚٔ ٖرٙ ايدٍٚ ايطٜٛد

 ع اىثاىثاىفر
 عالقت اىتحقُق اإلدارٌ باىتحقُق اىقضائٍ

ميهٔ ايكٍٛ إٕ ٖٓاى اٚد٘ اخت٬ف ٚتػاب٘ بني ايتشكٝل اإلدازٟ ٚايكطا٥ٞ 
ؾايتشكٝل اإلدازٟ ٜٗدف اىل َعاقب١ املٛظـ املدايـ عٔ املدايؿات ايتأدٜب١ٝ اَا ايتشكٝل 

ايسغِ مما تكدّ ػبب إ ازبصا٥ٞ ؼبكل يف ا٫ؾعاٍ اييت تٓطٟٛ ع٢ً دسمي١ دصا١ٝ٥ ٚيهٔ ب
ٜهٕٛ ٖٓاى ْٛع َٔ ايتعإٚ بني ضًط١ ايتشكٝل اإلدازٟ ٚضًط١ ايتشكٝل ايكطا٥ٞ ضُٝا 
ٚأُْٗا ٜٗدؾإ إىل ايٛصٍٛ إىل اٖداف َػرتن١ تتُجٌ يف انتػاف اسبكٝك١ ٚع٢ً ايسغِ َٔ 

( َٔ قإْٛ 10اضتك٬ٍ ايتشكٝل ا٫دازٟ عٔ ازبصا٥ٞ ٖٚرا َا ٜطتػـ ب٘ َٔ ْص )ّ/

                                                      

| مجمة الحقؽقي  9199جخيسة الجشائية والجخيسة التأديبية | العالقة بيؼ ال ،( طو الذيخمي9)
   .931ص ،بغجاد ( ،دار الحخية لمطباعة)| العجد الثالث والخابع | الدشة العاشخة 

  .319ص ,خف محسؽد خمف الجبؽري، مرجر سابقأنذ محسؽد خمف الجبؽري، أش (9)
 .46ص ،بقمعسخ خالج عبج الحسيج، مرجر سا ،صباح مرباح محسؽد .( د3)
  .319ص ,خف محسؽد خمف الجبؽري، مرجر سابق( أنذ محسؽد خمف الجبؽري، أش6)
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املعدٍ ا٫ اْ٘ ػبٛش يإلداز٠ إ تٛقـ ادسا٤ات  1991يط١ٓ  14باط َٛظؿٞ ايدٚي١ زقِ اْط
ايتشكٝل ا٫دازٟ يف اسبا٫ت ايػاَط١ ٚغري ايٛاضش١ ٚاييت ٫ ميهٔ ايبت ؾٝٗا ا٫ َٔ خ٬ٍ 

 ايتشكٝل ازبصا٥ٞ. 

ٖرا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ أخس٣ ؾأْ٘ ػبب ع٢ً اإلداز٠ َٚٔ خ٬ٍ ايتشكٝل اإلدازٟ إ 
ٌ املٛظـ املدايـ إىل ايكطا٤ )ايتشكٝل ايكطا٥ٞ( إذا ٚددت إٕ ايؿعٌ املستهب َٔ ذبٝ

/ثايجًا( َٔ قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع 10قبً٘ ٜػهٌ دسمي١ دصا١ٝ٥ ٚؾكًا يٓص )ّ
اَا عٔ ع٬ق١ ايتشكٝل ا٫دازٟ بايكساز ايكطا٥ٞ ؾأْ٘ َٔ  1991يط١ٓ  14ايعاّ املعدٍ زقِ 
ا٫داز٠ ا٫يتصاّ بهاؾ١ ا٫سهاّ ازبصا١ٝ٥ اضتٓادًا ٭سهاّ قإْٛ احملانُات  املطًُات إ ع٢ً

املعدٍ ٚميهٔ اػباش عد٠ غسٚط ست٢ ٜهٕٛ اسبهِ ازبصا٥ٞ  1971يط١ٓ  23ازبصا١ٝ٥ املسقِ 
 ًَصًَا يًذٗات املد١ْٝ ٚا٫داز١ٜ ٖٚٞ: 

ايبت إ ٜهٕٛ اسبهِ ازبصا٥ٞ صادزًا عٔ ضبه١ُ ذات اختصاص اٟ إ متًو ضًط١  .1
 بايدع٣ٛ املٓعٛز٠ اَاَٗا. 

 إ ٜهٕٛ اسبهِ ازبصا٥ٞ َهتطب ايدزد١ ايكطع١ٝ.  .2

 إ ٜهٕٛ اسبهِ ازبصا٥ٞ باإلؾساز اٚ ايربا٠٤ اٚ اإلدا١ْ ي٘ ع٬ق١ بازباْب اإلدازٟ.  .3

 إ ٜهٕٛ صدٚز اسبهِ ازبصا٥ٞ قبٌ ايؿصٌ باملٛضٛع يف ازباْب املدْٞ اٚ ا٫دازٟ.  .4

 زبصا٥ٞ بايؿسضٝات ايتاي١ٝ: ٚميهٔ تًدٝص سذ١ٝ اسبهِ ا

 اذا صدز اسبهِ ازبصا٥ٞ باإلدا١ْ ؾع٢ً ا٫داز٠ ا٫يتصاّ ب٘ بصؿت٘ سذ١ قا١ْْٝٛ. .1

اذا صدز سهِ دصا٥ٞ َع ٚقـ ايتٓؿٝر يف ٖرٙ اسباي١ اغًب ازا٤ ايؿك٘ ا٫دازٟ تكٍٛ اْ٘  .2
ٛقـ ػبٛش يإلداز٠ اٜكاع ايعكٛب١ ايتأدٜب١ٝ ست٢ يٛ صدز قساز َٔ احمله١ُ ازبصا١ٝ٥ ب

 تٓؿٝر اسبهِ ازبصا٥ٞ. 

إذا صدز سهِ قطا٥ٞ َػٍُٛ بايعؿٛ ايعاّ يف ٖرٙ اسباي١ إٔ ايعؿٛ ايعاّ ٜصٌٜ ازبسمي١  .3
نإٔ مل تهٔ َٚع ذيو ػبٛش يإلداز٠ إ تٛقع ايعكٛبات ايتأدٜب١ٝ ع٢ً املٛظـ املدايـ 
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ازبصا١ٝ٥  ا٫ اذا ٚدد ْص ؽبايـ ذيو َٚع ذيو اذا ناْت ايعكٛب١ ايتأدٜب١ٝ تابع١ يًعكٛب١
 .ا٤ ايتأدٜيب )ايعكٛب١ ايتأدٜب١ٝ(اٚ َرتتب١ عًٝٗا  ؾإٔ ايعؿٛ ايعاّ ميشٛ ازبص

  (1)اذا صدز سهِ بايربا٠٤ ؾأْ٘ ٜتعني ع٢ً ا٫داز٠ ا٫يتصاّ باسبهِ ازبصا٥ٞ. .4

اذا صدز سهِ باإلؾساز يعدّ نؿا١ٜ ا٫دي١ يف ٖرٙ اسباي١ اختًـ ايؿك٘ ا٫دازٟ يف َد٣  .5
اسبهِ ؾايكساز ايصادز يف دسمي١ ضسق١ املاٍ ايعاّ يعدّ نؿا١ٜ ا٫دي١ مل تكٝد ا٫داز٠ بٗرا 

ٜطتٓد إىل عدّ صش١ ايٛاقع١ ٚامنا اضتٓد إىل عدّ نؿا١ٜ ا٫دي١ ٚبريو ؾإٔ ايػب١ٗ ٫ 
تسؾع عٔ املٛظـ املدايـ عًًُا إ اغًب ؾكٗا٤ ايكطا٤ اإلدازٟ اخرٚا حبذ١ٝ اسبهِ 

 ازبصا٥ٞ يف ٖرٙ اسباي١. 

صا٥ٞ ايصادز باإلؾساز عٔ املٛظـ املدايـ ْتٝذ١ إىل بط٬ٕ إدسا٤ات اسبهِ ازب .6
ايتٛقٝـ ٚاإلساي١ إىل احمله١ُ ٫ سذ١ٝ ي٘ اَاّ اإلداز٠ ٚميهٔ يإلداز٠ َطا٤ي١ املٛظـ 

  (2)تأدٜبًٝا.

 تـاخلامت
تٛصًٓا َٔ خ٬ٍ حبجٓا املٛضّٛ )ايؿصٌ ٚايٛصٌ بني ازبسمي١ ا٫ْطباط١ٝ 

  -:ر َٚكرتسات ْدزدٗا ؾُٝا ٜأتْٞتا٥ٚازبٓا١ٝ٥( اىل عد٠ 

 أ٫ًٚ /ايٓتا٥ر :

تجاز َط٪ٚي١ٝ املٛظـ عٓد اخ٬ي٘ بٛادبات ٚظٝؿت٘، ٚربتًـ طبٝع١ ٖرٙ املط٪ٚي١ٝ،  .1
 ؾكد تهٕٛ َط٪ٚي١ٝ تأدٜب١ٝ أٚ اْطباط١ٝ، ٚقد تهٕٛ َط٪ٚي١ٝ دٓا١ٝ٥.

                                                      

القزاء االداري )قزاء التأديب(  ،د. عبج الععيػ عبج الدالم ود. مشرؽر دمحم احسج 9))
 .43ص ،(9111دار الفكخ العخبي، القاىخة |) ،9ط

  .94-96ص ،مرجر سابـق ،عمي خميل ابخاليػ (9)
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ًـ تتُتع بصؿات ٚمسات ٚخصا٥ص ربت ا٫ْطباطٝــ١إٕ نٌ َٔ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚ .2
عٔ ا٭خس٣ ٚاييت ٚضشٓاٖا ؾُٝا تكدّ ٚاييت َٓٗا اخت٬ؾُٗا عٔ بعطُٗا َٔ سٝح 
ايػا١ٜ ٚاهلدف ٚنريو ا٭دسا٤ات ٚإٔ ازبسمي١ ازبٓـا٥ـ١ٝ أذا ازتهبت ؾإٔ ايعكٛب١ تطاٍ 

تتشكل ؾكط أذا َا ازتهبت َٔ ؾ١٦  ا٫ْطباطٝــ١نٌ َٔ قاّ بازتهابٗا بُٝٓا ازبسمي١ 
مل ذبدد  ا٫ْطباطٝــ١٦١ املٛظــؿني , ؾط٬ً عٔ إ ازبسا٥ِ َع١ٓٝ َٔ اجملتُع ِٖٚ ؾ

 ع٢ً ضبٌٝ اسبصس نُا ٖٛ اسباٍ بايٓطب١ يًذسا٥ِ ازبٓـا٥ـ١ٝ. 

أذا أدٜٔ املٛظـ املتِٗ دصا٥ٝا ؾ٬ بد َٔ أداْت٘ تأدٜبًا ٫ٕ ايٛقا٥ع املاد١ٜ تجبت أَاّ  .3
نؿا١ٜ ا٭دي١ ؾأْ٘ قد ٜدإ ايكطا٤ ازبصا٥ٞ ٚيف ايٛقت ْؿط٘ اذا سهِ عًٝ٘ بايربا٠٤ يعدّ 

عًٝ٘ إ ٜٛقع  تأدٜبًا ٭ْ٘ أزتهب ؾعٌ َظ مسع١ املسؾل ايرٟ ٜٓتُٞ ايٝ٘ َٚا نإ
 . ْؿط٘ َع َٛقع ت١ُٗ

ٖٚرا ايتػاب٘ ٜصٌ اىل  ا٫ْطباطٝــ١ٖٓاى تػاب٘ نبري ؾُٝا بني ازبسميتني ازبٓـا٥ـ١ٝ ٚ .4
بطبٝعت٘ نٕٛ ٖدؾ٘ سد ايكٍٛ بإٔ ايٓعاّ ا٫ْطباطٞ ٖٛ يف سكٝكت٘ ْعاّ دصا٥ٞ 

ٜٓصسف اىل ضباضب١ املٛظـ املدٌ بٛادبات ٚظٝؿت٘ ٖٚرا يف ايٛاقع ٜصب يف ذات 
 اهلدف ايرٟ ٜطع٢ ايٝ٘ ايكإْٛ ازبٓا٥ٞ. 

بايسغِ َٔ ٚدٛد ايتػاب٘ ٚايتُاثٌ ؾُٝا بني ازبسميتني ا٫ أْ٘ ٚؾكًا يسأٟ داْب َٔ  .5
 .اضتك٬ٍ ناٌَ ؾُٝا بني ازبسميتنيايؿك٘ ؾإٔ ٖٓاى 

د ْصٛص يف قإْٛ اْطباط َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ ايعساقٞ ايٓاؾر عد٠ ٚدٛ .6
 . (10-7ايٓعاَني سطب ْصٛص املٛاد )ْصٛص ت٪ند اضتك٬ٍ 

٫ ٜرتتب ع٢ً ايتشكٝل ا٫دازٟ يف دسمي١ دصا١ٝ٥ ضسٚز٠ ٚقـ ايتشكٝل يف املدايؿ١  .7
ؾكًا بٗا َعا ٚ بٌ إٔ نٌ َُٓٗا ٜطتكٌ بإدسا٤ات٘ اشباص١ ٚميهٔ ايطري ،ايتأدٜب١ٝ

 . يإلدسا٤ات اشباص١ بهٌ َُٓٗا
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 ثاْٝا/ ايتٛصٝات :

تػسٜع قإْٛ اْطباطٞ َتهاٌَ َٚطتكٌ، ؼبدد ا٭ؾعاٍ اييت تعترب طبايؿات ٜطتٛدب  .1
عكاب املٛظـ عًٝٗا ٚعدّ ا٫نتؿا٤ ؾكط بتشدٜد ايعكٛبات بٗدف دبٓٝب اإلداز٠ يف 

 ايتٛضع يف تؿطري غسع١ٝ ازبسا٥ِ.

ْني اشبد١َ املد١ْٝ مبا ٜطُٔ ايصاّ د١ٗ ا٫داز٠ سذ١ٝ ايكساز ايصادز تعدٌٜ ْصٛص قٛا .2
َٔ احمله١ُ ازبصا١ٝ٥ ايرٟ ٜكطٞ بربا٠٤ املٛظـ ٚعدّ ايًذ٤ٛ اىل ضباضبت٘ عٔ ذات 

 ايت١ُٗ بعد ترب٥ت٘.

 ضسٚز٠ ذبدٜد د١ٗ قطا١ٝ٥ طبتص١ بايٓعس يف ازبسا٥ِ اييت ٜستهبٗا املٛظـ. .3

دي٬ٝ تعتُد عًٝ٘ احمله١ُ يف تهٜٛٔ قٓاعتٗا أذ َا مت ايتشكٝل ا٫دازٟ ميهٔ إٔ ٜػهٌ  .4
ٜٚتعني ع٢ً ا٫دازات اسبه١َٝٛ  ،ت١ُٝٓ ايكدزات ا٫بداع١ٝ يًكا٥ُني ع٢ً ايتشكٝل ا٫دازٟ

إٔ تطِ يف عط١ٜٛ ايًذإ ايتشكٝك١ٝ أغداص َٔ ذٟٚ اشبرب٠ ٚاملٗاز٠ َٔ أدٌ إٔ 
 . ّ ازبٗات ايكطا١ٝ٥ املدتص١ض٘ أَاؼبع٢ ايتشكٝل ا٫دازٟ قدزًا َٔ ايكٓاع١ عٓد عس
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2011). 

, ايكطا٤ ا٫دازٟ )قطا٤ ايتأدٜب( عبد ايط٬ّ ٚد. َٓصٛز ضبُد امحد د. عبد ايععِٝ .6
 .(1999داز ايؿهس ايعسبٞ, ايكاٖس٠,  ,1)ط

 ،َٓػٛزات شٜٔ اسبكٛق١ٝا٫دازٟ، ) ايتشكٝل َٚٗازات ٜٛضـ، اصٍٛ ٜعهٛب ايػؿٛز عبد .7
 .(2014يبٓإ، 
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 ثايجًا/ اجمل٬ت:

ُٛد خًـ ازببٛزٟ، أغسف ضبُٛد خًـ ازببٛزٟ، ايع٬ق١ بني ازبسمي١ أْظ ضب .1
ايعدد  ،صب١ً داَع١ تهسٜت يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ) ،ازبٓا١ٝ٥ ٚازبسمي١ ايتأدٜب١ٝ

 (.2012, 2ايط١ٓ (  8)
. َعُس خايد عبد اسبُٝد، ايع٬ق١ بني ايٓعاَني ازبٓا٥ٞ ،د .صباح َصباح ضبُٛد .2

( ازبص٤ 2( ايعدد )1( اجملًد )1َع١ تهسٜت يًشكٛم، ايط١ٓ)ٚا٫ْطباطٞ، )صب١ً دا
(1)،2016 . ) 

 ايعدد ), اسبكٛقٞ صب١ً,  ايتأدٜب١ٝ ٚازبسمي١ ايٓا١ٝ٥ ازبسمي١ بني ايع٬ق١,  ايػٝدًٞ ط٘  .3
 .  بػداد ( ,  يًطباع١ اسبس١ٜ داز,  ايعاغس٠ ايط١ٓ,  ٚايسابع ايجايح

 ا٫داز١ٜ احمله١ُ ملباد٨ اسبدٜج١ ا٫داز١ٜ املٛضٛع١/ ايؿهٗاْٞ سطٔ ٚ عط١ٝ ْعِٝ .د .4
/ 1995-1994 طبع١/ 1993-1985 َٔ ايدٚي١ جملًظ ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ٚؾتا٣ٚ ايعًٝا

 .1ز

 زابعا/ ايكٛاْني ٚصبُٛع١ ا٭سهاّ :

 .1960يط١ٓ  24قإْٛ اشبد١َ املد١ْٝ زقِ   .1
 املعدٍ.1969يط١ٓ  111قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ  .2

 املعدٍ 1971 يط١ٓ( 23) زقِ ايعساقٞ ازبصا١ٝ٥ انُاتاحمل أصٍٛ قإْٛ .3

 .1978يط١ٓ  47قإْٛ ايعاًَني املدْٝني بايدٚي١ زقِ  .4

 املعدٍ. 1992يط١ٓ  14َٛظؿٞ ايدٚي١ ٚايكطاع ايعاّ زقِ اْطباط قإْٛ   .5

 . 2014( يط١ٓ 9قإْٛ ايتكاعد املٛسد زقِ ) .6

 .ايعًٝا از١ٜاإلد احمله١ُ قسزتٗا اييت ايكا١ْْٝٛ املباد٨ صبُٛع١  .7
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