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 حسمان املىظف العام من وظيفته إلزثكابه جسيمة في القىاهين الداخلية  

)
ً
 )القاهىن العقابي وإلادازي همىذجا

 

  

   شهين خعً مدمذ,  وسٍا غلي خعشو  

 حامػت هشمُان , اللاهىن كعم   

 

  

          

 الخالضه  

مً خالٌ دساظدىا إلاىغىع البدث جبين لىا أن هىان اظباب هثيرة جإدي الى نهاًت اإلاىظف الػام وهزا 

ـ الػىء فُه غلى خشمان اإلاىظف الػام مً   كمىا بدعُل
ً
مت اإلاىغىع واظؼ حذا وظُفخه السجيابه حٍش

 دون ألاظباب ألاخشي.
ً
ت كاهىن الػلابي وؤلاداسي همىرحا ت في اللىاهين الذاخُل غلىبت الخشمان في . حىاُئ

ت جدبؼ  ت واهما حػلها في بػؼ الاخُان غلىبت جبػُت ئحباٍس كاهىن الػلىباث لم ًجػلها اإلاششع غلىبت اضُل

ت دون الخاحت الى هظ غليها ف ت ًمىً الػلىبت ألاضُل ت حىاٍص  ًيىن غلىبت جىمُُل
ً
ي مىؿىق الخىم. واخُاها

.
ً
ت اإلامىىخت له كاهىها مً خالٌ العلؿت الخلذًٍش

ً
ا اما في  لللاض ي الجىائي الخىم بػلىبت الخشمان جىمُُل

كاهىن الػلىباث الػعىشي ظاس اإلاششع غلى هفغ الىهج في كاهىن الػلىباث وحػل غلىبت الخشمان مً 

 ا
ً
ت الطادسة بدم اإلاىظف اإلاذان اإلاخمثلت بػلىبت فسخ الػلذ والؿشد الىظُفت جبػُا  للػلىبت ألاضُل

ً
ًػا

وفي اللاهىن ؤلاداسي ًىظ غلى غلىبت خشمان اإلاىظف اإلاذان مً وظُفخه. وغلىبت الخشمان  وؤلاخشاج.

ه بالخبغ او السجًيىن مإكخا في خالت ضذوس خىم  ً ًفطل اإلاىظف مذة بلائه في السجً ارا خىم غُل

ه خ ضذوس الخىم غُل مت غير مخلت بالششف ورلً اغخباسا مً جاٍس وهزلً ًدشم اإلاىظف الػام  .…(غً حٍش

 باإلاطلخت الػامت, و 
ً
 ًجػل بلائه في خذمت الذولت مػشا

ً
ا ارا زبذ اسجيابه فػال خؿيرا ارا مً وظُفخه نهاُئ

ه غً , و ي وان كذ غىكب بالفطل زم اغُذ جىظُفه فاسجىب فػال ٌعخىحب فطله مشة اخش  ارا خىم غُل

واللػاة واغػاء الادغاء الػام غير اإلاشمىلين  .حىاًت هاشئت غً وظُفخه او اسجىبها بطفخه الشظمُت

مت ال   غً وظُفخم وهللهم الى وظُفت اخشي في خالت اسجيابهم حٍش
ً
ا باللاهىن الاهػباؾي ًجب ابػادهم نهاُئ

 م
ً
ػذ غلىبت الخشمان مإكخا وبما ان هال اللاهىهين ًىطان  ً الىظُفت)الفطل(.ًأجلف مؼ ششف الىظُفت َو

نها. وفي خالت هظ هال اللاهىهين واخخالفهم في الىظ  غلى غلىبت الخشمان فمً اإلامىً ان ًخػاسغا فُما ُب

 بين اللاهىهين. في خالى ظيىث هال اللاهىهين غً غلىبت خشمان 
ً
ا  اًجاُب

ً
غلى غلىبت خشمان ٌػذ هزا حػاسغا

ُين. اإلاىظف الػام ٌػذ  بين اللاهىه
ً
 ظلبُا

ً
وهزلً مً اإلامىً أن ًىظ أخذ اللاهىهين دون  هزا حػاسغا

يىن هزا غلى ضىسجين هظ كاهىن الػلىباث دون اللاهىن ؤلاداسي أو هظ اللاهىن ؤلاداسي دون  الاخش, ٍو

 ان هإمً بأن اللاهىن بيل فشوغه وخذة مخي
ً
املت الًمىً كاهىن الػلىباث, وإلصالت هزا الخػاسع , البذ اوال

جب ان الهىىش حجُت الخىم الجىائي غلى  ىظم الخُاة الاحخماغُت .ٍو فطل حضء مىه غً الاخش الهه حاء ُل

ُين الاخشي  مىا بهزا اإلابذأ ظِىجُىا مً الخػاسع بين اللاهىن الجىائي واللىاه الاخيام واللشساث الن حعُل

ت الخىفُم واصالت الخػاسع في مىغىع انهاء الػال.و  م ان غمُل كت الىظُفُت والىضٌى ئلى الخفعير العُل

ب بين هطىص  ت زم مداولت الخلٍش ل الامش ئلى ول فشوغه الجضُئ للمىغىع ًدخم الاججاه هدى جدُل

ت و اللاهىهين وحمػهما غىذ هلاؽ الخالقي والاجفاق وبزلً جىمل الىطىص بػػها بػػا.  ارا عجضث غمُل

اث فال مفش  ت مً الجضُئ ب هزه في حضُئ م بان الىظ الالخم ًيسخ الىظ العابم الخلٍش غىذئز مً الدعُل

ػين غىذ هلؿت جطالر واخذة ت مدل الخػاسع الظخدالت الخىفُم بين الدشَش  .في جلً الجضُئ
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                                                                                                                                        املقدمـــة

 أوال: اهمية البحث   

جماسط الذولت وشاؾها اإلاشفلي مً خالٌ مىظفيها فهم أداة 

واإلاىظف الذولت لخدلُم أهذافها , وجدظى الىظُفت الػامت 

الػام  بػىاًت اإلاششع والفلهاء في مخخلف الذٌو .  ان اإلاىظف 

ٌ مماسظخه لىظُفخت ًمغ خلىق اإلاجخمؼ والطالر الػام  مً خال

, لزلً ًجب غلى مً ًخدلى بهزه الىظُفت ان ًيىن له خعً 

العيرة والعلىن هزا مً حاهب , ومً حاهب اخش ارا اسجىب 

اداهخه ًدبؼ رلً غلىبت  اإلاىظف الػام حٍشمت حىائُت  وجمذ

وهزا الخشمان   حىائُت او جأدًبُت ًإدي الى خشماهه مً الىظُفت

ـ  خىكف الامش فل ًمغ خلىق ؾبلت لِعذ بللُلت في اإلاجخمؼ واًل

غىذ اإلاىظف الػام الزي ًذوس مىغىع البدث خىله بل ًمغ 

خلىق اخٍشً بطىسة مباششة او غير مباششة مثل افشاد غائلت 

  الزًً ٌػُلهم اإلاىظف  بمشجبه الزي ًخلاغاه.

 ثاهيا: اهداف الدزاسة وإشكالية البحث

ه اهم ظمت حععى ئليها هزه الذساظت, هي وىنها اه

جخجه ئلى مداولت سضذ وئدسان مشىالث غلىبت الخشمان اإلاىظف 

مت الجىائُت,  الػام مً وظُفخه في اللىاهين الذاخلُت بعبب الجٍش

مً خالٌ بُان هطىص اللاهىهُت وجدلُلها, وجلُم الىظائل 

خؿلب غشع الىفُلت بدل هزه مشىالث في ئؾاس اللاهىن, وهزا ً

الىطىص اللاهىهُت  التي وغػها اإلاششع في اللاهىن الػلابي 

وؤلاداسي, ومؼ غلمىا باظخلالٌ هال اللاهىهين الا أن هلؿت 

الالخلاء بين اللاهىهين هى غىذ اسجياب اإلاىظف الػام لجٍشمت 

حىائُت ٌػاكبه اللاهىن الػلابي بػلىبت الخشمان وهزلً ٌػاكب 

بػلىبت جأدًبُت جبػذه غً الىظُفت,   مً حاهب اللاهىن ؤلاداسي 

وئن اإلاشىالث ألاظاظُت التي جدبادس الى ألارهان هي: ما مذي 

فػالُت الىطىص اللاهىهُت في هال اللاهىهين وغذم حػاسغهما في 

خالت هظ اللاهىهين غلى غلىبت الخشمان أو في خالت هظ اخذ 

اللىىهين دون الاخش وما هى اللاهىن الىاحب الخؿبُم, 

 هل هي مؿللت او ان لالخيام وألا 
ً
ظخلاللُت التي اششها الُه ظابلا

ت.   الجضائُت حجت غلى اللشاساث ؤلاداٍس

 / مىهج الدزاسة:
ً
 ثالثا

جملي غلُىا ؾبُػت الذساظت غشوسة اجباع اإلاىهج 

الىضفي واإلاىهج الخدلُلي للبدث الػلمي, وهداٌو حمؼ اإلاػلىماث 

اإلاىؿلي للمىاغُؼ اإلاخطلت وفم ئؾاس غلمي مشاغين بها الخىاظم 

 ومً الػمل 
ً
بالبدث, مخخزًً مً اللىاغذ اللاهىهُت أظاظا

 وال هلف غىذ هزا الخذ 
ً
اللػائي مادة ومً الجهذ الفلهي مىهجا

واهما هلىم بالخػلُم غلى أخيام اللػاء والترحُذ بين آلاساء 

الفلهُت اإلاخػاسبت , إلاداولت الشبـ بين اللاغذة اللاهىهُت 

تها الػملُت, لىظهش بالخالي مذي الخىافم بين الىظ وظبل وجؿبُلا

جؿبُله لىخشج في النهاًت بيخائج مػُىه ًيىن لها ازش ئًجابي ًذغم 

ػضص فائذة الشظالت .  َو

 / ثقسيم البحث : 
ً
 زابعا

ألحل ؤلاخاؾت بهزا اإلاىغىع ظىف هلعم البدث غلى 

الىظُفت زالزت مباخث في اإلابدث ألاٌو هبين خشمان اإلاىظف مً 

في الدشَشػاث الػلابُت ورلً في زالزت مؿالب هخطظ ألاٌو 

للػلىبت الخبػُت وىظُلت لخشمان اإلاىظف مً وظُفخه , زم هبين 

في اإلاؿلب الثاوي الػلىبت جىمُلُت وىظُلت لخشمان اإلاىظف مً 

وظُفخه , أما في اإلاؿلب الثالث فىبدث فُه الخشمان في اللاهىن 

اإلابدث الثاوي  هبدث فُه خشمان الػلىباث الػعىشي, أما 

اإلاىظف مً وظُفخه في كاهىن الاهػباؽ مىظفي الذولت ورلً في 

مؿلبين ألاٌو الفطل وىظُلت لخشمان اإلاىظف مً وظُفخه 

 , أما الثاوي  الػٌض وىظُلت لخشمان اإلاىظف مً وظُفخه 
ً
مإكخا

, أما اإلابدث الثالث  فىدىاٌو فُه الخػاسع بين اللاهىهين.
ً
 دائمُا

  هخخم الشظالت بخاجمت حشخمل غلى أهم الىخائج          
ً
واخيرا

ت .   والاكتراخاث التي هشاها غشوٍس

 

 ملبحث ألاول ا

 حسمان املىظف من الىظيفة في التشسيعات العقابية العساقية

لعىت  111وسدث في كاهىن الػلىباث الػشاقي سكم 

اإلاػذٌ غلىبت الخشمان مً الىظُفت الػامت بىضفها  1969

( ولم ٌػخبرها 100( وجىمُلُت في اإلاادة )96غلىبت جبػُت في اإلاادة )

غلىبت اضلُت الن الػلىبت ألاضلُت مً اإلامىً ان جمغ اإلاىظف 
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ً وظُفخه اما وغير اإلاىظف لزلً فان غلىبت خشمان اإلاىظف م

ان جيىن غلىبت جبػُت او غلىبت جىمُلُت .  وبما أن الػلىبت 

 وباغخباس 
ً
 أو  غعىٍشا

ً
الجضائُت كذ جمغ اوعان  ظىاء وان مذهُا

كاهىن الػلىباث الػعىشي غمً الدششع الػلابي الذاخلي, لهزا 

ًجب غلُىا ان وشير اليها في دساظدىا إلاىغىع الخشمان في 

. لزلً ظىلعم هزا الفطل الى زالزت الدشَشػاث الػلابُت

مؿالب , ألاٌو )الخشمان غلىبت جبػُت( واإلاؿلب الثاوي )الخشمان 

غلىبت جىمُلُت( و اإلاؿلب زالث  الخشمان في كاهىن الػلىباث 

 الػعىشي .

العقىبة التبعية كىسيلة لحسمان املىظف من  املطلب الاول 

 وظيفته

م اإلاديىم ان الػلىباث الخبػُت هي التي جلخ      

(. 1غلُه بدىم اللاهىن دون الخاحت ئلى الىظ غليها في الخىم)

( مً اللاهىن غلى ان )الخىم 2( اإلاػذلت)96هطذ اإلاادة )

بالسجً اإلاإبذ او اإلاإكذ ٌعخدبػه بدىم اللاهىن مً ًىم 

ً. خشماهه مً  ضذوسه وختى اخالء ظبُل اإلاديىم غلُه مً السج

.الىظائف والخذماث التي وان 1الخلىق واإلاضاًا الخالُت: 

وان مجشد الخىم غلى اإلاىظف بالسجً, اي اًذاع …(.  ًخىالها

اإلاديىم غلُه في اخذ اكعام الاضالح الاحخماعي اإلاخططت لهزا 

الغشع ومذجه غششون ظىت ان وان مإبذا او مذجه جٍضذ غلى 

 
ً
خمغ ظىىاث وخذها ألاكص ى خمغ غششة ظىت ان وان مإكخا

( في هزه الخالت ًيىن 3ىن غلى خالف رلً,)مالم ًىظ اللاه

 ؾُلت مذة السجً )اي 
ً
خشمان اإلاىظف مً وظُفخه وحىبُا

( دون الخاحت ئلى الىظ غلى رلً في الخىم الجىائي الهه 
ً
مإكخا

ًترجب بلىة اللاهىن هأزش الضامي لهزا الخىم بغؼ الىظش غً هىع 

                                                 
عس: د.علٗ سطني خلف ٓد.ضلطاَ عبد القادز الػاآ٘   (1) املباادٜٝ الااهاٚ    –ًأ

ٔبات َٔ الاق ٚ بػداد  -يف قًا ًٖٔ ػاس  –املكتبٚ القًا  414ص –دَٓ ضٌٚ اٌل
. 

( املارز  يف  999املادلٚ مبٔدا  قاساز سلاظ قٖاادٙ الجأزٙ املٌشام املاسقى )        (2)
( يف 7669ٓاملٌػاااأز يف الٔقااااااٞة الاساقٖااااٚ الاااااادد)    9/1991/ 03

ٔبااات زقااى     –.ًقااع عااٍ ااااهسَا زضاأن ضاااٖد     9/1/1991 َٔ الاق قااًا
 .41ص – 7310–دااز هكتبٚ ٕا – 1969( لطٌٚ 111)

ٔباات القطاى الاااي       –د.فخس٘ عبادالسشا  لالا ايادٕجٗ     (3) َٔ الاق  –غاس  قاًا
 ٚ ًٖٔ ٚ  –بػداد  –املكتبٚ القًا  096ص – 7313لطٌٚ  –الطباٚ الجاًٖ

مت اإلاشجىبت وحعامتها ومذي ضلتها بالىظُفت وما  ارا واهذ الجٍش

 مخلت بالششف ام ال.

 مً )الخىم الباث( 
ً
واإلاششع  اشاس ئلى الخىم مجشدا

وهزا ًذٌ ان غلىبت الخشمان الخبػُت جىفز مً ًىم ضذوس 

الخىم ألهه وسدث بشيل مؿلم وال ًدخاج أن ًىدعب الخىم 

 دسحت البخاث.

 ًإدي الى نهاًت 
ً
وفاة اإلاىظف الػام ؾبُػُا

ىم باالغذام غلى اإلاىظف  جيخهي (, وهزلً غىذ الخ4وظُفخه)

 خالٌ الفترة ما بين  ًىم ضذوس الخىم 
ً
غالكخه بالىظُفُت جبػُا

( مً كاهىن الػلىباث 98ئلى وكذ جىفُزه خُث هطذ اإلاادة )

اإلاػذٌ غلى ان )ول خىم باالغذام  1969لعىت  111الػشاقي سكم 

ٌعخدبػه بدىم اللاهىن مً ًىم ضذوسه ئلى وكذ جىفُز الخىم 

ان اإلاديىم غلُه مً الخلىق واإلاضاًا اإلاىطىص غليها في خشم

وألاغماٌ التي ًطذس مً اإلاىظف ًيىن …(. اإلاادجين العابلخين

 (.5حضاؤها البؿالن خالٌ هزة الفترة غذا الىضُت والىكف)

شي بػؼ الفلهاء) ذه كشاس 6ٍو ( والزي مً حاهبىا هٍإ

االغذام غذم حجب الخلىق الخلاغذًت لػُاٌ اإلاخىفي اإلاديىم ب

( كذ ضذس بػذ جىفُز  اإلالشسة لهم كاهىها بذجت ان كشاس )الػٌض

خ  وفاجه  خىم الاغذام ار ان رلً ٌػجي اهه وان في الخذمت بخاٍس

 غير ضائٍب الن 
ً
لزا ٌعخدم غُاله الخلىق الخلاغذًت جىحها

 ولِغ 
ً
 واشفا

ً
( بػذ جىفُز خىم ألاغذام ٌػذ كشاسا اللشاس )الػٌض

.
ً
 ميشئا

( الامش 3خػلُم خىم الاغذام خعب اإلاادة )باليعبت ل 

الطادس مً ظلؿت الائخالف والزي جىظ  10/6/2003( في 7سكم )

)حػلم غلىبت ؤلاغذام في ول خالت جيىن فيها غلىبت ؤلاغذام هي 

جىص  الىخُذة اإلاىطىص غليها إلاػاكبت مشجىب الجىاًت, ٍو

اة للمدىمت ان حعخػُؼ غنها بمػاكبت اإلاتهم بالسجً مذي الخُ

                                                 
لأ زا اٗ    د.  (4) َٔ ا  –هااشَ ٖل ػاس   –داز٘ إلالقاًا ٚ   –دُأ    –دَٓ داز اٌل لطٌا

 .197ص – 7310
 404ص –املصدز الطابق  – ايدٕجٗ د.فخس٘ عبدالسشا  للا (5)
عس:  (6)  ثس اجلسميٚ اليت ٕستكبِا املٔظاف الاااي  أ –هِااد٘ محاااد٘ الصُٖاااااسً٘ا

ٚ  إيف   –داهااٚ بػاداد   –زضاالٚ داتأزاْ    – )دزاضاٚ هقازًاٚ(   ًِاٝ ععقتّا الٔظٖيٖا
 141ص – 7334لطٌٚ 



 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

 

 
Page 256 

 
  
 

 إلاا ًىظ غلُه كاهىن 
ً
او بفشع غلىبت اخشي غلُه اكل منها وفلا

 (.7الػلىباث( )

وبػذ َخل ظلؿت الائخالف وحشىُل الخيىمت  أضذسث 

والزي   8/8/2004في  3الخيىمت الػشاكُت اإلاإكخت ألامـش سكـم 

 ختى
ً
باليعبت لالشخاص  اإلاىث ًلط ي باغادة غلىبت شىلا

(,  8اإلاذهُين اإلاذاهين باسجياب اللخل الػمذ وغيرها مً الجشائم)

وبما أن اإلاششع اظخدذر غلىبت حذًذة هي غلىبت السجً مذي 

( مً كاهىن الػلىباث 96الخُاة لزا ًجب حػذًل هظ اإلاادة )

 لِشملها بالػلىباث الخبػُت.

ت 9واخخلف ألاساء) ( خٌى مذي العلؿت الخلذًٍش

اإلامىىخت لإلداسة  لخشمان اإلاىظف مً وظُفخه,  والشأي الزي 

ذه أن اإلاىظف اإلاذان فلذ ضفخه همىظف غام بعبب غلىبت  هٍإ

الخشمان اللاض ي بالفطل هػلىبت جبػُت ًيىن كذ وضل ئلى 

أكص ى ما ًمىً الخىم به جأدًبُا. وئن فطل اإلاىظف هدُجت 

خىم غلُه بػلىبت حىاًت ًخم بلىة اللاهىن , ألن اإلاششع هى ال

الزي سجب هزه الىدُجت ولِغ ئسادة  ؤلاداسة الخابػت لها, والخىم 

 (.10الجضائي كذ مىؼ ظلؿت ؤلاداسة في جلذًش الػلاب)

 وان الاداسة 
ً
ان الخشمان بػلىبت جبػُت ٌػذ مإكخا

لػامت بػذ ملضمت بأغادة اإلاىظف اإلاديىم غلُه ئلى الخذمت ا

خشوحه مً السجً الا ارا فلذ ششؾا مً ششوؽ الخػُين , هما 

غالج اإلاششع خالت ما ارا وان هىان ماوؼ مً اغادجه ئلى الػمل 

                                                 
زقاى  –31/39/7334تازٕخ الاادد :  –0919زقى الادد :  –الٔقاٞة الاساقٖٚ (  7)

ني ٓا    1زقى اجلصٝ : –7عدد الصيشات : –6الصيشٚ :   –ًعواٚ  سؤعاٚ القأًا
ًٓٗ التالٗ:7330 لطٌٚ  ، املٌػٔز علٛ املٔقة ا لكرت

 
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=210220

063259687 
 ًيظ اإلغازٙ. –املصدز الطابق (  8)
اٚ ٕٔضف بٔقساط. د ( 9) ِاٞٗسذٖٚ :  زٖب أهاي ضلطات التأدٕ   ايكى اجلٌاٞٗ اٌل

َٔ –اإلدازٕٚ )دزاضٚ هقازًٚ( هلشق  – 41اجمللد  – دزاضات علٔي الػسٕاٚ ٓالقًا
،619ص –7314ضٌٚ  – 1  

ًٓٗ التالٗ:  حبح هٌػٔز علٛ املٔقة ا ارت
 https:––journals.ju.edu.jo–DirasatLaw–article–

download–6702–3858 
اٚ ٕٔ. د(   10)  .619ص –املصدز الطابق –ضف بٔقساط زٖب

الزي فطل مىه ار اوحب حػُِىه في غمل اخش في الذولت واللؿاع 

 (.11الاشتراوي)

أما ألاغماٌ التي ضذسث غً اإلاىظف الػام ازىاء 

 اخذ ششوؽ حػُىه وانهذ الجهاث جأدًت وظُفخه الزي و
ً
ان فاكذا

ت غالكخه بالىظُفت بػذ خين حػذ مششوغت) (, ألهه في 12ؤلاداٍس

((  هشفذ فلذاهه ششوؽ حػُىه , اما 13خىم )اإلاىظف الفػلي)

ألاغماٌ التى ضذسث غً اإلاىظف الفػلي فانها حػذ مششوغت, 

 
ً
ظىاءا وان هزة ألافػاٌ جذخل في اخخطاص الىظُفت ؾبلا

ىن أو ججاوص هزا الاخخطاص بيُت ظلُمت , وان فػله لللاه

 (.14مباخا)

 كىسيلة لحسمان املىظف منالعقىبة التكميلية  املطلب الثاوي

 وظيفته

اما انهاء الػالكت الىظُفُت هػلىبت جىمُلُت        

( مً كاهىن الػلىباث الػشاقي 100فلذ وسد الىظ غلُه في اإلاادة )

أ.للمدىمت غىذ )… اإلاػذٌ خُث حاء فيها  1969لعىت  111سكم 

الخىم بالسجً اإلاإبذ او اإلاإكذ او بالخبغ مذة جٍضذ غلى العىت 

او اهثر مً الخلىق اإلابِىت أن جلشس خشمان اإلاديىم غلُه مً خم 

خ اهتهاء جىفُز  ادهاه إلاذة ال جٍضذ غلى ظيخين ابخذاء مً جاٍس

خ اهلػائها الي ظبب وان.  .جىلي بػؼ 1الػلىبت او مً جاٍس

الىظائف والخذماث الػامت. غلى ان ًدذد ما هى مدشم غلُه منها 

 …(.بلشاس الخىم وان ًيىن اللشاس معببا حعببا وافُا

اإلاششع ان ًخىلى اللػاء وبزلً احاص  

الجىائي ظلؿت ئنهاء الػالكت الىظُفُت للمىظف الػام لىىه 

أخاؽ رلً بػماهت مهمت وهي أن ًيىن الخىم معببا حعبِبا 

                                                 
عس: عجواَ ضلواَ غٖعَ الابٔد٘  (11) ضباط هٔظيٗ –ًا َٔ ًا غس  أسكاي قًا

ػس –املادن  1991لطٌٚ  14الدٓلٚ ٓالقطاع الااي زقى  الطباٚ  –دَٓ داز اٌل
 ٚ .702ص – 691اهلاهؼ زقى  –7317لطٌٚ  –الجاًٖ  

َٔ  –. فتٔ  عبد اهلل الػاذلٗ د (2) ٔبات قًا داز املطبٔعاات   –القطى الاااي   –الاق
 719ص – 7331 –اجلاهاٖٚ 

املٔظف اليالٗ ُٔ الر٘ ٕقٔي بأعوان ٓظٖيتّ الااهٚ  دَٓ أَ ٕصدز لّا قاساز   ) (0)
التاٖني يف تلك الٔظٖيٚ ، أٓ أَ ٕكَٔ لدز ّل قساز لكٌّ قاساز بالام ، أٓ يف قأن    

  َ د غاسعٗ علاٛ اإللاع      آخس : ُٔ الػخص الر٘ ٕتٔىل الٔظٖياٚ الااهاٚ  دٓ ( ضٌا
عس: َٔ اإلداز٘  –د.ثسٓت البدٓ٘  ًا اٚ   –اجمللد ا ٓن  –القًا ِضٚ الاسٖب  –داز اٌل
 .26ص –1913 –هصس 

لٔد.  (4) .140ص –املصدز الطابق –هاشَ ٖل  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA


 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

 

 
Page 257 

 
  
 

وافُا. فارا ما أضذس اللاض ي الجىائي خىما بانهاء الػالكت 

الىظُفُت )للمديىم غلُه بػلىبت أضلُت( ولم ًىً هزا الخىم 

به غير واف غذ هزا الخىم باؾال مما معببا او وان حعبِ

ٌعخىحب هلػه مؼ مالخظت أن الػلىبت الخىمُلُت ال ًمىً 

لللاض ي أن ًفشغها مىفشدة ار البذ ان جيىن اظخىماال لػلىبت 

أضلُت هظ اللاهىن غلى حىاص اظخىمالها بػلىبت جىمُلُت هما ال 

ًمىً فشغها بلىة اللاهىن ما لم ًىظ اللاض ي الجىائي غليها 

اخت في خىمه اإلاخػمً للػلىبت ألاضلُت, ورلً ٌػجي ان ضش 

اإلاششع في كاهىن الػلىباث الػشاقي حػل الخشمان مً الىظُفُت 

ت ًخػؼ جلذًشه للمدىمت ولم ًىظ غلى  غلىبت جىمُلُت حىاٍص

حػله وحىبُا , والػلىبت ًىؿىي غلى الخشمان مً بػؼ 

اإلاششع (. وبما أن 15الىظائف ولِغ خشماهه مً وامل الىظُفت)

( مً كاهىن الػلىباث حػل الػلىباث الخىمُلُت 100في اإلاادة )

ت  فان اللاض ي الجىائي ارا ما أضذس خىما بػلىبت أضلُت  حىاٍص

 لم ًزًله بأي مً الػلىباث الخىمُلُت فان خىمه صخُذ.

ًشي بػؼ الفلهاء أهه وان غلى اإلاششع الػشاقي أن  

امت بدم اإلاىظف ًجػل غلىبت الخشمان مً جىلي الىظائف الػ

اإلاذان غلىبت جىمُلُت مإبذة , ألن اإلاىظف اإلاذان بدعب سأيهم 

فلذ أخذ ششوؽ جىلي الىظُفت الػامت واإلاخمثل بدعً العمػت 

والعلىن وأن ئبلاء هزا اإلاىظف الزي أزبذ الخىم الجضائي 

خؿىسجه و غذم حذاسجه لخىلي الىظُفت الػامت في وظُفخه فُه 

 (.16امت)خؿىسة غلى اإلاطلخت الػ

الا اهىا الهخفم مػهم, وهلٌى بطذد هزا ان اإلاششع 

 مً جىلي الىظائف الػامت 
ً
كذ وفم  لجػله غلىبت الخشمان مإكخا

خ اهتهاء جىفُز الػلىبت او  وإلاذة ال جٍضذ غلى ظيخين ابخذاء مً جاٍس

خ اهلػائها الي ظبب وان, ئر مً ألاجخاف ان ًدشم  مً جاٍس

 مً وظُفخه أل 
ً
طب في مطلخت اإلاىظف اإلاىظف مإبذا ن هزا اًل

وال اإلاطلخت الػامت. ألن الخىم الجضائي )مؼ حعلُمىا بمبذأ حجُت 

                                                 
(15)      ٘ هصاادز ضااابق   –د. علااٗ سطااني اولااف ٓد.ضاالطاَ عبااد القااادز الػااآ

 .406ص
ٓاثاسْ يف ضاا الادعٜٔ ٓالسابطاٚ     ايكاى اجلصاٞاٗ    –سطاٍ هصاطيٛ سطاني    (16)

اٚ هقازًاٚ(     ٖل ػاس ٓالتٔشٕاة     –الٔظٖيٖاٚ )دزاضاٚ يٖل الطباااٚ  –املساااص الاسباٗ لٌل
 .011ص – 7311لطٌٚ  –ا ٓىل

(( لِغ دائما كٍشىت غلى أن اإلاىظف  غير حذًش  17الخىم الجضائي)

 غلى اإلاطلخت 
ً
لخىلي الىظُفت الػامت في وظُفخه واضبذ  خؿشا

 ولم ًشجىبها 
ً
مت لِغ خؿشا دًً لجٍش

ُ
بطفخه الػامت, خاضت ارا أ

 (. 18الشظمُت وغير مشجبـ بىظُفخه)

 غلى ماظبم  ًجب غلى ؤلاداسة ان ٌػُذ 
ً
وبىاءا

اإلاىظف الى وظُفخت بػذ خشوحه مً سجً الن غلىبت الخشمان 

 (. 19مً الىظُفت مإكخت لىً بششؽ غذم فلذاهه ششوؽ الخػين)

وان اإلاششع  في الىظ اغاله وان غلُه غذم الجمؼ 

السجً اإلاإبذ واإلاإكذ ألن الخبغ بين غلىبت الخبغ وغلىبت 

اكل خؿىسة مً السجً اإلاإبذ واإلاإكذ. لزلً هخامل ان ًخطظ 

 هظ خاص بػلىبت الخبغ.

مت اإلاخلت بالششف فان اإلاششع الػشاقي لم  أما الجٍش

ًػؼ حػٍشف لهزه الجٍشمت الا اهه اغؿى امثلت  للجشائم اإلاخلت 

ت الاماهت بالششف. منها العشكت والاخخالط والتزوٍش وخُاه

(, واظدىادا ئلى كشاساث 20والاخخُاٌ والششىة وهخً الػشع)

(  بجلعخه اإلاىػلذة بخاٍسخ 61مجلغ كُادة الثىسة )اإلاىدل( سكم )

, وكشاس سكم 2/4/1994( الطادس في 39وكشاس سكم) 17/1/1988

(  بجلعخه 61, وكشاس سكم ) 20/11/1996( الطادس في 132)

                                                 
اٚ آ     -اسذٖٚ ا سكاي ٓالقسازات اجلصاٖٞٚ ) (17) أَ ايكى اجلصاٞاٗ الباات باادًا

      ٚ ًٔاٚ للذسميا ني الٔاقااٚ املك ًٓطابتِا اىل فاعلاِا    الرباٝٙ سذٚ يف هاا ٕتالاق بتاٖا
ًٔٗ.  ٓٓليِا  القًا

اٚ آ قا اٗ التشقٖاق قأٙ         -ب  ٕكَٔ لقساز اافساز الصاادز هٍا امكواٚ اجلصاٖٞ
ِاٖٞاااااااااااٚ.        ايكااااااااااى بااااااااااالرباٝٙ عٌااااااااااد ااتطاااااااااااّب الدزدااااااااااٚ اٌل

ِااٞٗ يف          -داا   اٚ باايكى آ القاساز اجلصاٞاٗ الباات آ اٌل ا تاستب  امكواٚ املدًٖ
اص  ٕيصم فِٖاا آ الايت فصام فِٖاا دَٓ  اسٓزٙ.     املطاٞم ٓالٔقاٞة اليت مل   ً)

اٚ الاساقاٗ زقاى )       779املاادٙ)  َٔ ألأن امااواات اجلصاٖٞ ٚ 70( هٍا قاًا ( لطاٌا
 املادن. 1991

عس: خمٖوس ٕٔضف اجملدآ٘  (18) سذٖاٚ القاسازات ٓا سكااي     –ٓلتيصٖم ااجس ًا
َٔ الاااي زضالٚ هادطتا يف الق –اجلصاٖٞٚ يف اجملان التأدٕا )دزاضٚ هقازًٚ(   –ًا

ا  ٚ ايقٔ  بسًاهر الدزاضات الاٖل ٚ   –غاصٙ   –داهاٚ ا شُس  –اٖل  – 7310لطٌا
 74ص

عس: عجواَ ضلواَ غٖعَ الابٔد٘  (19) –ًا  – 691اهلاهؼ  –املصدز الطابق 
.702ص  

ٔبااات زقااى     6/أ/71املااادٙ ) (20) َٔ الاق ٚ   111( هااٍ قااًا املااادن   1969لطاٌا
  ٚ ٚ   4–ٓاملاادٙ )الطاابا َٔ اودها اٚ زقاى    ( هاٍ قاًا ٚ   74املدًٖ  1963لطٌا

ٍ  أ( –779املااادٙ)ًااص  املااادن. َٔ هاا ٚ  امااوااات ألاأن قااًا  اجلصاٖٞاا

 املادن 1991 لطٌٚ (70) زقى الاساقٗ
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خ  هطذ غلى غذة حشائم وحػلتها مً  17/1/1988اإلاىػلذة بخاٍس

مت الهشوب مً الخذمت  الجشائم اإلاخلت بالششف. مثل حٍش

مت الػمل غذ الثىسة واخشاج  ت أو الخخلف غنها وحٍش الػعىٍش

ت واإلاعخلضماث والاحهضة الؿبُت وغيرها مً اإلاىاد والادواث  الادٍو

الاخخُاؾُت بطىسة غير مششوغت مً اإلاإظعاث الصخُت 

ُاث راث الىفؼ الػام وجضوٍش اإلاعدىذاث الشظمُت والجمػ

ت  والسجالث الشظمُت الخاضت بها, وخُاصة هزه الادٍو

والعمخلضماث والاحهضة والادواث وحشائم ئفشاء او ئراغت او 

جذاٌو اظئلت الامخداهاث اإلاذسظُت النهائُت والػامت بطىسة غير 

 2005لعىت  13(, وكاهىن ميافدت الاسهاب  سكم 21مششوغت. )

( مىه اغخبر الجشائم الاسهابُت الىاسدة في رلً 1كفشة ) 6اإلاادة وفي 

   (.22اللاهىن مً الجشائم اإلاخلت بالششف)

ئن الجشائم اإلاخلت بالششف اإلازوىس اغاله خعب 

الىطىص واللشاساث ًجب غلى اللاض ي الالتزام بها والىظ غليها 

الخمُيز في مىؿىق الخىم اما غيرها مً الجشائم وباششاف مدىمت 

فانها متروهت للعلؿت الخلذًشة لللاض ي اإلاىغىع .وباليعبت 

ت في هزا الشان بل غليها  لإلداسة فانها ال جملً أي ظلؿت جلذًٍش

ان جلتزم بترجِب الازش الزي هظ غلُه اللاهىن او وسد في الخىم 

مت بأنها مخلت بالششف ما لم  الجىائي ولِغ لها ان جطف حٍش

هزا الىضف هما لِغ لها ان جىفي هزه ًطفها الخىم الجىائي ب

مت ارا وان الخىم الجىائي كذ غذها  الطفت غً الجٍش

(.ً  (23هزل

ومً خالٌ ما ظبم ًمىً اللٌى ان اإلاػُاس اإلاػخمذ في 

خشمان اإلاىظف اإلاديىم غلُه مً جىلي الىظائف الػامت هى مذة 

الػلىبت الاضلُت. وهىا وػخلذ أهه ًجب ان ًيىن اإلاػُاس هى هىع 

                                                 
(21) http:––wiki.dorar-aliraq.net–iraqilaws–law–

7477.html 
http:––www.iraqld.iq–

LoadLawBook.aspx?SC=160220062760988 

http:––www.iraqld.iq–

LoadLawBook.aspx?SC=241120055170775 
َٔ هٍ 1) ااسكاي اوتاهٖٚ (6) هادٙ (22) اجلاساٞى  .تاد اجلساٞى الٔازدٙ يف ُرا القًا

َٔ هكافشاٚ اازُاااب  زقااى    –( الاادٕاٚ املخلةااٚ بالػااس    ٚ (10)قااًا  لطاٌا
7332. 

عس: سطٍ هصطيٛ سطاني   (23)  16، ٓاملاادٙ  011ص –املصادز الطاابق    –ًأ
ٔبات الاطكس٘ زقى ) َٔ الاق  .7339( لطٌٚ 19هٍ قًا

جٍشمت وحعامتها ومذي اسجباؾها بالىظُفت ولِغ مذة الػلىبت, ال

خم حػذًله.  لزا هخأمل ان ًلخفذ اإلاششع الجىائي الى هزا الخلل ٍو

الن مً اإلامىً أن ٌػاكب بػؼ اإلاىظفين بػلىبت الخشمان مً 

مت غير مشجبؿت بالىظُفت الػامت  دون  الىظُفت الػامت بعبب حٍش

متهم   الاخٍشً ختى لى واهذ حٍش
ً
اهثر حعامت واهثر اسجباؾا

 بالىظُفت. 

 الحسمان في قاهىن العقىبات العسكسي  املطلب الثالث

ت ًخىكف غلى الطفت  مت الػعىٍش وحىد الجٍش

 في كاهىن الػلىباث 
ً
 مفترغا

ً
ت وهزة الطفت ٌػخبرا سهىا الػعىٍش

الػعىشي مثل ضفت اإلاىظف الػام في  حٍشمت الاخخالط و 

غىا ًذوس خٌى  خشمان اإلاىظف ( ,وبما ان مىغى 24الششىة)

مت الجىائُت لزلً فان ما يهمىا هى  الػام مً وظُفخه بعبب الجٍش

( مً كاهىن الػلىباث الػعىشي سكم )10هظ اإلاادة )
ً
( 19/زاهُا

والزي ًىظ غلى الػلىباث الخبػُت التي ًمىً  2007لعىت 

فشغها غلى الػعىشي ومً بُنها غلىبت فسخ الػلذ والؿشد 

 وؤلاخشاج.

سخ الػلذ والؿشد غلىبت جبػُت ًمىً فشغها غلى ف

يىن الؿشد وحىبُا بدىم اللاهىن غىذ  الػباؽ واإلاشاجب ٍو

الخىم باإلغذام او السجً مذة خمغ ظىىاث فاهثر او غىذ 

مت اللىاؽ بغؼ الىظش غً مذة الخىم  اسجياب الػعىشي حٍش

وحىاٍصا غىذ الخىم غلى الػعىشي بالخبغ مذة جلل غً خمغ 

ت وفلذان ظىىاث.  ترجب غلى الؿشد فلذان الشجبت الػعىٍش ٍو

ت وغذم حىاص الخؿىع مجذدا واظترداد  الىظُفت الػعىٍش

الشهاداث والاوظمت والاهىاؽ والخشمان مً الخلىق 

 ( 25الخلاغذًت.)

يبغي مالخظت ان اللاهىن اإلازوىس ال جمغ وظُفت  ٍو

الػعىشي الا مً خالٌ الػلىباث الخبػُت, اي لم ًشد غلىبت 

                                                 
الس  (24) عس:  د. هاشَ خلفً  اٚ هقازًاٚ(    –ًأ ٖل  –اجلسميٚ الاطكس٘ )دزاضٚ يٖل

ػس ٓالتٔشٕة  –الطباٚ ا ٓىل   7311لطٌٚ  –القاُسٙ  –املساص الاسبٗ لٌل
 .99ص –

عاس:   (25) قٖا  ايقأقٗ لااز  قاضاى ساسب         ًأ  –اللأاٝ ايقأقٗ زاغا  فخاس٘ ٓاٌل
ٔباات الاطاكس٘    َٔ الاق ا   –1ط–غس  قًا ًٖٔ ٚ يف ٓشازٙ الادفاع  الاداٞسٙ القًا

الس  .079–076ص 1912 عس: د. هاشَ خلفً  املصادز الطاابق    –ًأ
 ٓها بادُا. 61ص –

http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/7477.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/7477.html
http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/7477.html
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=160220062760988
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=160220062760988
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اضلُت جمغ وظُفت الػعىشي اإلاشمٌى بهزا اللاهىن ,وهزلً 

ت  ًجب ئخالت الػلىبت الخبػُت الطادسة مً مدىمت غير غعىٍش

ت لفشغها غلى الػعىشي)   (.26الى مدىمت غعىٍش

اما ؤلاخشاج فهى غلىبت جبػُت اًػا ولىنها جؿبم غلى 

الػباؽ فلـ غىذ الخىم غلى أي منهم بالخبغ مذة جٍضذ غلى 

ترجب العىت,  جىص فشغها ارا واهذ الػلىبت اكل مً رلً, ٍو ٍو

ت وغذم حىاص الخؿىع  غليها فلذان الشجبت والىظُفت الػعىٍش

 (27مجذدا في الجِش.)

( غلى كاهىن الػلىباث الػعىشي 28ٌػُب البػؼ)

رهشه غلىبت السجً غلى الشغم مً أهه لم ًىظ غلى هزه 

فُه ولىً  الػلىبت مً بين الػلىباث ألاضلُت اإلاىطىص غليها

ذ هزا الشأي 29بػؼ الفلهاء) ( ًخالفىنهم الشأي , وهدً هٍإ

ألاخير خُث ان اإلاششع وان كذ كطذ رهش هزه الػلىبت الن 

الػعىشي مػشع لػلىباث مً هزا الىىع في الجشائم غير 

ت التي ًمىً ان ًشجىبها وجلؼ جدذ ؾائلت كاهىن  الػعىٍش

ت( اجخار الػلىباث خُث ًمىً )بػذ مىافلت مشاحػه الػع ىٍش

ت وفشع  الاحشاءاث اللاهىهُت بدله مً كبل اإلاداهم غير الػعىٍش

غلىبت السجً غلُه بىضفه مىاؾىا غادًا فاساد اإلاششع جشجِب 

غلىبت الؿشد هػلىبت جبػُت للػلىبت الاضلُت اإلاىطىص غليها في 

كاهىن الػلىباث وبزلً ٌشبه كىاهين الاهػباؽ التي جشجب 

ائم وغلىباث غير مىطىص غليها فيها الفطل او الػٌض غلى حش 

 واهما هطذ غليها اللىاهين الجىائُت.

واخيرا ججذس ألاشاسة الى أن اإلاششع كذ جؿشق الى 

( في الجشائم الػعىٍشت وحػل غلىبتها هفغ غلىبت 30الششوع)

                                                 
ٔبات الاطكس٘ زقى ) 77املادٙ  (26) َٔ الاق  .7339( لطٌٚ 19هٍ قًا
الااس    (27) عااس: د. هاااشَ خلاافً  ٓ 19. ٓاملاأاد  67ص –املصاادز الطااابق  –ًأ

ٔبات الاطكس٘ زقى ) 11ٓ19 َٔ الاق  .7339( لطٌٚ 19هٍ قًا
عس:  (28) ٍ اللِٖاًأ قضاِٞا علٛ املساص  –د. علٗ امحد سط ٔبات ًٓا اثس الاق

ًٔٗ للؤظف ٍ للشقٔ  –زضالٚ داتٔزاْ –القًا ِسٕ ٚ اٌل  – 7330 –بػداد –اٖل
 .90ص

عس: (29)  – 7334لطٌٚ  –املصدز الطابق  –هِااد٘ محاااد٘ الصُٖاااااسًا
 .141ص

ٓ خاب أثسْ ُٓٔ البدٝ يف تٌيٖر فام بقصد ) (1) ٓ دٌشٚ إذا آقف ا ٚ ا ازتكاب دٌإ
 ضباب ا دخم إلزادٙ الياعم فِٖا. ٕٓاترب غسٓعا يف ازتكاب اجلسميٚ ام فام 

ٚ التٌيٖر اها لطب  ٕتالق مبٔ ٔع  ٓ دٌشٚ هطتشٖل ٚ ا لدز بقصد ازتكاب دٌإ

ت الخامت غلى غشاس كاهىن الػلىباث سكم   111الجشائم الػعىٍش

الػلىباث الػعىشي  ,وهزا كطىس واضر في كاهىن 1969لعىت 

وعخذعي اإلاششع الى الاجفاث لها, الن مً مدخمل فشع غلىبت 

ت  مت اشذ مً مشجىب حٍشمت غعىٍش جبػُت للششوع في الجٍش

 (.31جامت)

 

حسمان املىظف من الىظيفته في قاهىن  املبحث الثاوي

 اهضباط مىظفي الدولة

لِغ كاهىن الػلىباث الػشاقي وكاهىن الػلىباث 

اللاهىن الىخُذ الزي ٌػاكب اإلاىظف الػام  الػعىشي هى 

بػلىبت الخشمان مً وظُفخت , فلاهىن الاهػباؽ مىظفي الذولت 

( اًػا ٌػالج 32اإلاػذٌ) 1991( لعىت 14واللؿاع الػام سكم )

مت حىائُت خُث ان  خشمان اإلاىظف مً وظُفخه السجيابه حٍش

 بػؼ الجشائم ًإدي اسجيابها ئلى خشمان اإلاىظف بشيل مإكذ )

( وبػؼ الجشائم ًإدي اسجيابها ئلى خشمان اإلاىظف مً 33فطل()

() (. لزلً ظىلعم هزا اإلابدث الى 34وظُفخه بشيل دائم )غٌض

                                                                   
ٚ اليت اضتاولت يف ازتكابِا ها مل ٕكٍ اعتقاد الياعم لعسٖ ٚ اجلسميٚ آ بالٔضٖل

ٛ ُٓى آ دِم هطبق. تٖذٚ هبًٌٖا عل  عوّل اسداخ اٌل
ٚ لرلك ها مل  ٓا ٕاد غسٓعا سسد الاصي علٛ ازتكاب اجلسميٚ ٓا ا عوان التشضإ

ٛ خع  ذلك َٔ عل ص القًا ٔبات زقى  03( املادٙ ٌٕ َٔ الاق  111هٍ قًا
 .1969لطٌٚ

٘ زقى  70املادٙ   (31) ٔبات الاطكس َٔ الاق ٍ قًا  07ٓاملادٙ  7339لطٌٚ  19ه
ٔبات زقى  َٔ الاق  .1969لطٌٚ 111هٍ قًا

ضاباط هأظيٗ الدٓلاٚ ٓالقطااع       (0) َٔ ًا َٔ التادٕم اآن لقاًا املادن مبٔد  قًا
ٚ   2، زقوّ 1991لطٌٚ  14ااغرتااٗ زقى  . ٓقاد   تاادٕم تطاوٖٚ    7331لطٌا

ضباط هٔظيٗ الدٓلٚ ٓالقطاع الاااي زقاى )   َٔ ًا صبح قًا َٔ ٖل ٚ 14ُرا القًا  ( لطٌا
1991. 

ًٓٗ التالٗ:  املٌػٔز علٛ املٔقة اإللكرت
http:––www.iraqld.iq–

LoadLawBook.aspx?SC=010119989157618 
)اليصم تٌشٖٚ املٔظف عٍ الٔظٖيٚ هدٙ التاني يف قساز اليصم علٛ أَ اتقم  (33)

عٍ ضٌتني ٓا تصٕد علٛ مخظ ضٌٔات هٍ تازٕخ ااتطاب القاساز الدزداٚ القطاٖاٚ    
َٔ      ٓجيأش   قضاااِٞا( اليقااسٙ الطاااباٚ هااٍ املااادٙ الجاهٌااٚ هااٍ قااًا تٔظٖياّا باااد ًا

 املادن.1991لطٌٚ  14ااًضباط زقى 
ٚ اإلدازٕٚ اليت ٕتباِا ٓسم زابطتّ بِا دصاٝ ّل علٛ  (34) )الاصن اقصاّٞ هٍ الطلط

اخعّل بٔادبات ٓظٖيتّ( تاسٕف )الاصن( الٔازد اليقاسٙ الجاهٌاٚ هاٍ املاادٙ الجاهٌاٚ      
ٔ  املادن.1991لطٌٚ  14َ ااًضباط زقى هٍ قًا
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مؿلبين, ألاٌو الفطل وىظُلت لخشمان اإلاىظف مً وظُلخه 

 والثاوي الػٌض وىظُلت لخشمان اإلاىظف مً وظُفخه مإبذا.
ً
 مإكخا

ظف من وظيفته الفصل كىسيلة لحسمان املى  املطلب ألاول 

 
ً
 مؤقتا

أن اإلاادة الثامىت في الفلشة العابػت خذدث الاظباب 

التي جىحب فطل اإلاىظف وبما أن مىغىع بدثىا ًذوس خٌى 

مت الجىائُت فالزي يهما هىا هى الفلشة )ب(  الخشمان بعبب حٍش

والزي جىظ غلى أهه )ًفطل اإلاىظف مذة بلائه في السجً ارا 

مت غير مخلت بالششف خىم غلُه بالخبغ او السجً غ ً حٍش

مً كاهىن اهػباؽ …( ورلً اغخباسا مً جاٍسخ ضذوس الخىم غلُه

ٌ.1991لعىت  14مىظفي الذولت واللؿاع الاشتراوي سكم   اإلاػذ

وهزا هظ حػل مذة الفطل بلذس مذة بلاء اإلاىظف 

( اهه احشاء شذًذ 35في السجً, وهزا الخىم ًشاه بػؼ الفلهاء)

ذه وال ًطب في اإلاطلخت الػ امت وال مطلخت اإلاىظف , والزي هٍإ

شمل حمُؼ اهىع الجشائم )حىاًاث وحىذ  الهه مؿلم َو

مت , وهزلً لم ًػؼ اإلاششع  ومخالفاث( ولم ًدذد حعامت الجٍش

ترجب غلى هزا ان اإلاىظف الزي ًشجىب  خذا ادوى لهزه الػلىبت ٍو

دىم غلُه بػلىبت الخبغ ظُفطل مً وظُفخه لهزه  مخالفت ٍو

(. 36( ظاغت فلـ)24طيرة ئر ًمىً ان جطل مذجه ئلى )الل اإلاذة

مت زاهُت بػذ غىدجه للىظُفت  وبالخالي ارا اسجىب اإلاىظف حٍش

( بلىة  ٌعخىحب فطله مشة اخشي فان غلىبخه ظخيىن )الػٌض

/زامىا/ج( ألهه ظدشيل ظابلت هزه مً حهه 8اللاهىن )اإلاادة 

ه .ومً حه اخشي فان )غىدة اإلاىظف اإلافطٌى ئلى وظُفخ

(( وهزا الاحشاء ٌعخغشق 37حعخذعي ضذوس كشاس باغادة حػُِىه)

فترة صمىُت كذ ًيىن خاللها ول مً اإلاىظف والاداسة بداحت ئلى 

(. لزلً وان غلى اإلاششع ان ًخٌى ؤلاداسة مً خالٌ 38الاخش)

ت وجدذ سكابت اللػاء ان ٌػاكب اإلاىظف  ظلؿتها الخلذًٍش

                                                 
ٚ  أثس –داضى سطٍ أهآ عبداملطٖف اوان د.بساٝ هٌرز (35) ٔبا ٚ  الاق  يف اجلٌاٖٞا

 ٚ ٚ  اودها ٚ ( الٔظٖيٖا ٚ  دزاضا ٚ       –)هقازًا  –سلاٚ داهااٚ تكسٕات للالأي اإلًطااًٖ
 .499ص –( 7331سصٕسَا ) –( 2الادد) –( 12اجمللد)

ٔبات زقى 19( املادٙ )36) َٔ الاق  املادن. 1969لطٌٚ  (111)( هٍ قًا
 7339–2–6( يف 7339–43قااساز سلااظ الػاأزٜ الاساقااٗ املااسقى )    ( 37)

        ٚ – 7339هٌػاأز يف سؤعااٚ قااسازات ٓفتااآ٘ سلااظ غاأزٜ الدٓلااٚ لطاٌا

 .107–101ص
 .133ص – املصدز الطابق –( د. علٗ امحد سطٍ اللِٖا38)

 الخذ  بػلىبت الخشمان متى َسأث في رلً مطلخت
ً
غامت, و مدذدا

 في فطله 
ً
يىن ظببا الادوى للػلىبت التي ٌػاكب بها اإلاىظف ٍو

 بلىة اللاهىن.

 
ً
واإلاششع كشس غلىبت الخشمان مً الىظُفت نهائُا

( بمىحب كشاس مجلغ كُادة الثىسة )اإلاىدل( خين اضذس  )الػٌض

والزي اظدثجى بمىحبه   10/2/993غذة كشاساث منها كشاس في 

ئم الششىة والاخخالط والعشكت مً حىاص الػىدة ئلى مشجىبي حشا

الزي اشترؽ الغادة  1978لعىت  997(, وكشاس سكم 39الىظُفت )

اإلاىظف اإلافطٌى ئلى الىظُفت ان ال ًيىن كذ فلذ اخذ ششوؽ 

مت مخلت بالششف وفلا  الخػُين التي مً بُنها غذم اسجياب حٍش

هى ظبب ظيىث (.والزي هشاه أن هزا 40للاهىن الخذمت اإلاذهُت )

مت اإلاخلت بالششف والزي  1991كاهىن الاهػباؽ لعىت  غً الجٍش

 اسجىبها اإلاىظف بطفخه الصخطُت ولم جىً هاشئت غً وظُفخه. 

ومً مالخظخىا لهزا الىظ وان ًيبغي غلى اإلاششع أن 

( أو مإكخا   )الػٌض
ً
ٌػاكب اإلاىظف اإلاذان بػلىبت الخشمان نهائُا

كذ جطل غلىبتها ئلى الاغذام او  )الفطل( لجٍشمت مخلت بالششف

مت بذجت أنها لم جىً حىاًت  السجً وال ٌعىذ غً هزه حٍش

ىظ غلى  مشجبؿت بىظُفخه او اسجىبها بطفخه الصخطُت , ٍو

 )الفطل( إلاخالفت غلىبتها ًىم او بػػت 
ً
غلىبت الخشمان مإكخا

( اإلاىظف مً الخذمت اي  اًام وفي خالت جىشاسها جإدي ئلى  )غٌض

هائُا مً الىظُفت. لزلً ًجب غلى اإلاششع الالخفاث الى خشماهه ن

جمؼ هزه الاخيام في كاهىن الاهػباؽ سكم   14هزا الخلل ٍو

 .1991لعىت 

وغىذ ضذوس خىم باث مً الجهت اإلاخىلت غلى 

أجلف مؼ ششف  مت اًل اللػاة واغػاء الادغاء الػام في حٍش

ىت لع 159الىظُفت الطادسة خعب كاهىن الادغاء الػام سكم 

اإلاػذٌ  1979لعىت  160اإلاػذٌ والخىظُم اللػائي سكم  1979

بدم هزة الؿائفت غير اإلاشمىلت بلاهىن اهظباؽ مىظفي الذولت 

واللؿاع الػام ًيىن الػلىبت خشمان مً الىظُفت )الفطل( الهه 

ًدشمهم مً الىظُفت ألاضلُت دون أن ًدشمهم مً ان ٌػين في 

                                                 
ٔباات القطاى اوااص    –الدزٙ د.هاُس عبد غٕٔؼ( 39) َٔ الاق دَٓ داز  –غس  قًا

ػس  ٚ املٌقشٚ  –اٌل  .93ص –7339لطٌٚ  –الطباٚ الجاًٖ
عس:  (40)  .141ص –املصدز الطابق –هِااد٘ محاااد٘ الصُٖاااااسً٘ا



 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

 

 
Page 261 

 
  
 

مت أو مذة  وظُفت اخشي, ولم ًدذد اللاهىن مذي حعامت الجٍش

 (.41الػلىبت)

)العزل( كىسيلة لحسمان املىظف من وظيفته  املطلب الثاوي

 
ً
 نهائيا

ارا  -هطذ اإلاادة الثامىت في الفلشة الثامىت غلى أهه )أ

 
ً
 ًجػل بلائت في خذمت الذولت مػشا

ً
زبذ اسجيابه فػال خؿيرا

ارا وان كذ غىكب بالفطل زم اغُذ  -باإلاطلخت الػامت, ب

ارا خىم  -ىظُفه فاسجىب فػال ٌعخىحب فطله مشة اخشي, جج

غلُه غً حىاًت هاشئت غً وظُفخه او اسجىبها بطفخه الشظمُت( 

لعىت  14مً كاهىن اهػباؽ مىظفي الذولت واللؿاع الػام سكم 

مت  1991 غلى وحىب غٌض اإلاىظف بعبب الخىم غلُه في حٍش

غادة جىظُفه  حىائُت  وبلشاس معبب مً الىصٍش بدُث ال ًجىص ئ

في أي دائشة مً دوائش الذولت واللؿاع الػام. ًػاف ئلى رلً ئن 

 للػٌض  
ً
 واشفا

ً
( مً الىظُفت الػامت هىا لِغ  كشاسا كشاس )الػٌض

 لهزا اإلاشهض اللاهىوي الجذًذ للمىظف الػام, ئال ئن 
ً
بل ميشئا

 هػماهه 
ً
 وافُا

ً
اإلاششع الػشاقي كذ ئشترؽ حعبِب اللشاس حعبِبا

 ف الزي جم غضله مً الىظُفت.للمىظ

ان الفلشة الاولى مً اإلاادة اإلازوىسة اغاله فشع فيها 

( والزي ًدشم نهائُا اإلاىظف مً الػىدة الى وظُفخه  اإلاششع )الػٌض

بلىة اللاهىن, والزي هشاه أهه ًجب غلى اإلاششع الػشاقي جدذًذ 

ماهُت هزه ألافػاٌ الخؿيرة غلى اإلاطلخت الػامت وغذم جشهها 

ت في جدذًذ ما ٌػذ أو مؿل لت ألن هزا ٌػؿي لإلداسة ظلؿت جلذًٍش

 باإلاطلخت الػامت, ألامش الزي ٌػجي أهه 
ً
 ومػشا

ً
 خؿيرا

ً
ال ٌػذ فػال

باميان ؤلاداسة اإلاخمثلت بالىصٍش غٌض اإلاىظف, وبغؼ الىظش غما 

 بدم رلً اإلاىظف غً هزا الفػل 
ً
 حضائُا

ً
ئرا وان كذ ضذس خىما

ىم حضائي ووان خبغ اإلاىظف إلاذة ال جٍضذ أم ال, وختى لى ضذس خ

( ظاغت باميان ؤلاداسة غضله, وهزلً ظخلؼ ؤلاداسة في 24غً )

خشج ارا غضلذ اإلاىظف وضذس خىم ببرائخه مً اإلادىمت الجىائُت 

                                                 
َٔ اادعاااٝ الااااي زقااى )    60( هااٍ املااادٙ )  7اليقااسٙ ) (41) ٚ  29( هااٍ قااًا ( لطاٌا

ى القضااٞٗ زقاى )      (29( هٍ املاادٙ ) 7، ٓاليقسٙ )1999 َٔ التٌعٖا ( 163هاٍ قاًا
 .1999لطٌٚ 

ت ولِغ لها أن  ألن الخىم الجىائي لها حجُت غلى اللشاساث ؤلاداٍس

 (. 42جـخالفها)

لشة )ب( ارا وهزلً ًمىً غٌض اإلاىظف  خعب الف

عخىي ان ًيىن  غىكب بػلىبت فطل ظابلا واغُذ جىظُفه َو

غلىبت الفطل العابلت جبػُت لػلىبت حىائُت اضلُت ام واهذ 

مت اهػباؾُت  واإلاششع  غلىبت اهػباؾُت هاججت غً اسجيابه حٍش

هىا لم ًدذد اإلاذة التي جفطل مابين غلىبت الفطل العابلت 

جياب الفػلين والزي ًجػل وغلىبت الفطل الالخلت او بين اس 

اإلاىظف مػشغا للػٌض بعبب غلىبت الفطل العابلت واغُذ 

( 24حػُِىه ختى لى اسجىب مخالفت كذ ًيىن غلىبتها الخبغ إلاذة )

ظاغت ولهزا وػخلذ اهه ًجب غلى اإلاششع اما أن ًفطل بين 

الػلىبخين ًيىن العابم معخلال غً الالخم الن مجشد ظبم 

ل لِغ ظببا وافُا للػٌض او ًترن جلذًش مػاكبت اإلاىظف بالفط

رلً لللػاء الجىائي والخادًبي ولعلؿت الخادًب بػذ ان ًداؽ 

بػماهاث ًمىؼ الخػعف بدم اإلاىظف وهزلً الخفشكت بين 

مخين اللخين اظخىحبخا الفطل ومذة الخبغ في ول  حعامت الجٍش

منهما ومذي اسجباؾهما بالىظُفت وهىع ودسحت الىظُفت التي 

 ا اإلاىظف ووكذ اسجياب ول منهما.ٌشغله

اما خعب هظ الفلشة )ج( فلذ حػل اللاهىن غٌض 

اإلاىظف غلىبت جبػُت ارا اسجىب اإلاىظف حىاًت هاشئت غً 

وظُفخه او اسجىبها بطفخه الشظمُت وبهزا ًيىن اإلاششع كذ اهخم  

مت ولم ٌػذ اهمُت لىىع الػلىبت ختى لى غىكب  بجعامت الجٍش

الجىدت لػزس او ظشف كػائي مخفف في خين ال مشجىبها بػلىبت 

ًترجب هزا الازش غلى اإلاىظف الزي ًشجىب حىدت مً هزا الىىع 

ولى غىكب بػلىبت الجىاًت لظشف كػائي مشذد الن رلً في 

مت)  (.43الخالين ال ٌغير مً وضف الجٍش

مت هاشئت غً  ان اإلاششع كذ اشترؽ ان ًيىن الجٍش

ر ان اإلاىظف الٌػٌض وحىبُا الىظُفت اوبعبب الطفت الشظمُت ئ

مت او الػلىبت ارا اسجىبها بطفخه  مهما بلغذ حعامت الجٍش

                                                 
ٍ  أ( –779املاادٙ) ًاص   (42) َ  ها ٔ ٚ  امااواات  ألاأن قاًا ٗ  اجلصاٖٞا  زقااى الاساقا

 .املادن 1991 لطٌٚ (70)
ٔباات زقاى   74املادٙ ) (43) َٔ الاق ٚ   111( هٍ قًا املاادن. ٓد.علاٗ    1969لطٌا

 .797صهصدز ضابق  – سطني اولف ٓد. ضلطاَ عبد القادز الػآ٘
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الصخطُت وهزلً اإلاششع لم ًفشق بين الجشائم اإلاخلت بالششف 

 (.44وغير اإلاخلت بالششف)

ان الخطش الىحىبي لػٌض اإلاىظف في الجىاًاث 

 الىاشئت غً الىظُفت او التي ًشجىبها اإلاىظف بطفخه الشظمُت كذ

حػل اإلاششع لإلداسة ظلؿت واظػت لػٌض اإلاىظف خعب جلذًشها 

الهه اخشج هثير مً الجشائم التى حعخىحب الػٌض ومً اإلامىً ان 

ًإدي الى حػعف الاداسة ججاه اإلاىظف لزلً ًجب ان ًيىن 

جب ان ًيىن حعامت  لللػاء الجىائي وألاهػباؾي سأي , ٍو

مت وهىغها ومذي معاظها بالىظُفت والػل ىبت ألاضلُت الجٍش

اإلاديىم بها غلى اإلاىظف وهىع ودسحت الىظُفت التى ٌشغلها الن 

مت  ( ولِغ ول حٍش لِغ ول حىاًت مً هزا الىىع حعخىحب )الػٌض

 .)  مً غير هزا الىىع ال حعخذعي )الػٌض

اما باليعبت للؿائفت الغير مشمىلت بلاهىن اهظباؽ 

دغاء الػام مىظفي الذولت واللؿاع الػام مً اللػاة واغػاء الا 

أجلف مؼ  مت اًل وغىذ ضذوس خىم باث مً الجهت اإلاخىلت في حٍش

 الى كاهىن 
ً
ششف الىظُفت ٌػاكب بالخشمان مً الىظُفت اظدىادا

اإلاػذٌ والخىظُم اللػائي  1979لعىت  159الادغاء الػام سكم 

( .  وهزة الػلىبت اي الخشمان 45اإلاػذٌ) 1979لعىت  160سكم 

( الهه ًدشمهم نهائُا 46ٌشبه)مً الىظُفت غىذ بػؼ  ( )الػٌض

ذ الشأي 47مً الىظُفت ألاضلُت, وهىان مً ًخلفهم) ( وهدً هٍإ

ألاخير الن غلىبت الػٌض ٌػجي غذم غىدة اإلاىظف مشة اخشي الى 

الىظُفت الػامت, والػلىبت الطادسة بدم هزة الؿائفت ٌػخبر 

.
ً
 ولِغ غضال

ً
  فطال

 

 ن التعازض بين القاهىهي املبحث الثالث

مت  بما أن اللاهىن سجب غلى اسجياب اإلاىظف حٍش

حىائُت غلىبت الخشمان في اللىاهين الذاخلُت اإلاخخلفت ظىاء وان 

 فمً اإلامىً ان 
ً
 ئداٍسا

ً
الخشمان ضادسا مً مدىمت حىائُت اوكشاسا

                                                 
 هٍ ُرا البشح.  9–6زادة ص (44)
َٔ ا دعاااٝ الااااي زقااى )    60( هااٍ املااادٙ ) 7اليقااسٙ ) (45) ٚ  29( هااٍ قااًا ( لطاٌا

ى القضااٞٗ زقااى )    29( هاٍ املاادٙ )  7، ٓاليقاسٙ ) 1999 َٔ تٌعٖا ( 163( هاٍ قاًا
 .1999لطٌٚ 

 .134ص –املصدز الطابق  –علٗ امحد سطني اللِٖا  (46)
 .124ص –املصدز الطابق  –اس٘هِااد٘ محاااد٘ الصُٖاااا(47)

ًخػاسع اللاهىهان فُما بُنهما, لزلً سأًىا أن مً اإلاىاظب ان 

بين هطىص اللاهىهين  سعهخطظ هزا اإلابدث لىبين مذي الخػا

وهُفُت مػالجتها والخىفُم بُنهما , لزلً ظىف هلعم هزا 

اإلابدث غلى مؿلبين الاٌو مىه للخذًث غً الخػاسع ؤلاًجابي 

والعلبي بين اللاهىهين, والثاوي الى خالت هظ اخذ اللاهىهين دون 

 الاخش.

 التعازض الايجابي او السلبي بين القاهىهين املطلب ألاول 

ًىظ هال اللاهىهين أو ٌعىذ هال اللاهىهُين غلى كذ 

غلىبت خشمان اإلاىظف اإلاذان مً وظُفخه ففي الخالت الاولى 

هيىن امام الخػاسع ؤلاًجابي بين اللاهىهُين, وفي الخالت الثاهُت 

هيىن اما الخػاسع العلبي, لزلً جم جلعُم اإلاؿلب الى فشغين 

 ػاسع العلبي.الاٌو منها الخػاسع ؤلاًجابي والثاوي الخ

 

 التعازض إلايجابي الفسع الاول 

ارا هظ هال اللاهىهين غلى غلىبت الخشمان مً 

مت الجىائُت في هزه الخالت ال ًىحذ حػاسع  الىظُفت بعبب الجٍش

بين اللاهىهين ارا اجفلا في جدذًذ ضىسة غلىبت الخشمان مً 

)  )الفطل او الػٌض
ً
 أو مإبذا

ً
 .الىظُفت ظىاء وان الخشمان مإكخا

 1991لعىت  14الا أن في ظل كاهىن الاهػباؽ سكم 

اإلاػذٌ الىافز فان الخىم غلى اإلاىظف في حىاًت هاشئت غً 

وظُفخه او اسجىبها بطفخه الشظمُت ًإدي بدىم اللاهىن ئلى 

( في خين كذ ًإدي رلً وفلا للمادة )  )غٌض
ً
( مً 96خشماهه نهائُا

جىلي الىظائف  كاهىن الػلىباث ئلى خشماهه مإكخا )الفطل( مً

الػامت مذة بلائه في السجً وفي رلً الخػاسع واضر بين 

 اللاهىهين.

وهزلً باليعبت للظشوف اللػائُت اإلاشذدة 

( مً كاهىن الػلىباث  100و  96وبالشحىع لىظ اإلاادجين )

 
ً
 او جىمُلُا

ً
 )الفطل( جبػُا

ً
ظُإدي ئلى خشمان اإلاىظف مإكخا

 8(. ولىً خعب هظ اإلاادة )48)
ً
( مً كاهىن اهػباؽ /زامىا

مىظفي الذولت واللؿاع الػام ًمىً خشمان اإلاىظف نهائُا 

                                                 
ٔباات زقاى     ( 109,106، 70) املٔاد (48) َٔ الاق ِا ضابقا هاٍ قاًا  111هػاز اٖل

 .1969لطٌٚ
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()  الخػاسع واضر بين 49)الػٌض
ً
(. في هزه الخالت اًػا

 اللاهىهُين.

( 50وهزلً ارا خفف الػلىبت ألاضلُت لػزس كاهىوي)

( 100و96( وبالشحىع لىظ اإلاادجين )51أو  لظشف كػائي مخفف)

فاهه ظُإدي الى خشمان اإلاىظف مً كاهىن الػلىباث الػشاقي 

 )الفطل( ؾُلت مذة الخىفُـز وخخـى 
ً
اإلاذان مً وظُفخه مإكخا

ئخالء ظبُله , وهزلً ًجىص للمدىمت خشمان اإلاىظف اإلاذان مً 

 هػلىبت جىمُلُت وإلاذة ال جٍضذ غلى ظيخين مً 
ً
وظُفخه مإكخا

خ اهلػائها خ اهتهاء جىفُزه للػلىبت اإلاديىم بها أو مً جأٍس ألي  جأٍس

 
ً
  اظدىادا

ً
)الفطل( اداٍسا

ً
ظبب, وهزلً ًمىً خشماهه مإكخا

( مً اإلاادة )
ً
( مً كاهىن اهػباؽ مىظفي الذولـت 8لفلشة )ظابػا

ىحذ خالف الن اللاهىهين مخفلان في  واللؿـاع الػام, وهىا اًل

( مً   )الػٌض
ً
ضىسة الػلىبت اإلافشوغت. أما خشمان اإلاىظف نهائُا

 وظُفخه ارا وان الػزس 
ً
اللاهىوي او الظشف اللػائي مخففا

للػلىبت ووان غلىبخه السجً أو الخبغ بششؽ ان ًيىن الخبغ 

( مً 
ً
 الى هظ )أ , ب( مً الفلشة ) زامىا

ً
ًٍضذ غلى ظىت , اظدىادا

( مً كاهىن اهػباؽ مىظفي الذولـت واللؿـاع الػام, 8للمادة )

والفلشة وهىا الخػاسع واضر بين اللاهىهين بين الخىم الجىائي 

 الاخيرة مً اللاهىن الاهظباؾي. 

                                                 
(49 َٔ هٍ( ثاهًٌا–1) املادٙ (  الاساقٗ الااي ٓالقطاع الدٓلٚ هٔظيٗ ًضباطا قًا

.املادن 1991 لطٌٚ( 14) زقى  

ٔبتِا اإلعداي )  (50) ٚ عق ٍ اذا تٔفس عرز خميف يف دٌإ ٔبٚ اىل الطذ ًصلت الاق
ٔبتِا  ت عق ٓ املرقت آ إىل ايبظ الر٘ ا تقم هدتّ عٍ ضٌٚ فإَ اًا املربد ا

ٔبٚ ايبظ الر٘ ا تقم هدتّ عٍ ضتٚ أغِس.  صلت إىل عق ٓ املرقتً  الطذٍ املربد ا
َٔ علٛ خعفّ )ا جئش ختيٖض ااسكاي الصادزٙ  د  ص القًا ام ذلك ها مل ٌٕ

ٚ اجلساٞى املٌصٔص هستكا دساٞى ااختط تٖذٚ العسٓ  املخييٚ لبػاع ا ،ً 
ِا يف املادٙ ) ٚ 103عٖل ( داٝ ذلك يف ااهس الصادز هٍ املدٕس ااداز٘ لطلط

هٍ  103 املادٙ( 7330إلٔن  10املرز  يف  7القطى  01ااٞتع  املرقتٚ زقى 
ٔبات زقى  َٔ الاق  .1969لطٌٚ 111قًا

ٓ اجملسي تطتدعٗ السأفٚ  )  (51) ٚ َإ ظسٓ  اجلسميٚ أ فإذا زأت امكوٚ اجلصاٖٞ
ِا  ٚ املقسزٙ جلسميٚ اجلٌإٚ املدَا عٌِا ٓاملااق  عٖل ٔب ّب فلِا عٌدُا تبدٕم الاق
ٓ املرقت ٓملدٙ ا تصٕد عٍ مخظ عػسٙ  ٍ املربد أ ٔبٚ الطذ ٔبٚ اإلعداي إىل عق باق

ٔبٚ الطذٍ املربد  با ت ضٌٚ ، أٓ تبدٕم عق ٔبٚ الطذٍ املرقت، أها إذا اًا ق
ٔبٚ ايبظ  ٚ تبدٕلِا باق ٔبٚ الطذٍ املرقت فلِرْ امكو ِا باق اجلٌإٚ هااق  عٖل

ٔبات زقى  107 املادٙ  (هدٙ ا تقم عٍ ضتٚ أغِس َٔ الاق  111هٍ القًا
 .1969لطٌٚ

شي بػؼ الفلهاء ًمىً اغماٌ كىاغذ اليسخ  ٍو

واغخباس ان هظ اللاهىن الالخم ًيىن هاسخا للىظ العابم في 

(.ارن خعب كاغذة اليسخ اضبدذ اخيام 52خالت اخخالفهما)

لعىت  14كاهىن اهػباؽ مىظفي الذولت واللؿاع الػام سكم 

بت الخؿبُم غىذ اخخالفها مؼ اخيام اإلاػذٌ هي الىاح 1991

 
ً
كاهىن الػلىباث. لزلً ًجب أن هفشع غلىبت الخشمان نهائُا

( غلى اإلاىظف الزي ًدىم غلُه غً حىاًت هاشئت غً  )الػٌض

وظُفخه او اسجىبها بطفخه الشظمُت والػلىبت اإلاشذده أو اإلاخففت 

لػزس مخفف أو لظشف كػائي سغم ان كاهىن الػلىباث ًلشس 

 الخشمان اإلاإكذ مً جىلي الىظائف الػامت)الفطل(. لهما 

ىحذ حػاسع بين اللاهىهين في خالت  واهىا هشي بأهه اًل

خشمان اإلاىظف مً وظُفخه مإكخا )الفطل( بعبب الخىم حىائي 

( الطادسة مً ظلؿت   )الػٌض
ً
وخشماهه مً الىظُفت بػلىبت نهائُا

ىائي باليعبت الخأدًب, الن ظلؿت الخأدًب ًيىن ملضما بالخىم الج

 إلابذأ 
ً
مت الجىائُت والىضف اللاهىوي لها فلـ, ؾبلا لثبىث الجٍش

حجُت الخىم الجىائي , ولِغ لها الخشوج غلى هزا الخىم, 

مىنها فشع اي غلىبت جشاها ؤلاداسة مىاظبت دون الخلُذ  ٍو

خل بمبذأ حجُت الخىم الجىائي .مثال  بالخىم الجىائي وهزا اًل

جلط ي ببرائت اإلاتهم فان ظلؿت الخأدًب ال  ارا وان الخىم الجىائي

مت  ًمىنها ان حػاكبه بػلىبت الفطل اوالػٌض ألن زبىث الجٍش

والىضف اللاهىوي لِغ مً اخخطاص ؤلاداسة ومً حهه اخشي 

ت غً الػلىبت  خل بمبذأ اظخلاللُت الػلىبت ؤلاداٍس فان هزا اًل

فُمىً  الجىائُت, أما ارا جم ئداهت اإلاىظف بعبب الخىم الجىائي

ت غً   إلابذأ اظخلاللُت الػلىبت ؤلاداٍس
ً
لعلؿاث الخأدًب اظدىادا

الػلىبت الجىائُت أن جفشع غلى اإلاىظف غلىبت الخشمان النهائي 

)الفطل()
ً
 مإكخا

ً
( ارا واهذ الػلىبت اإلافشوغت حىائُا  (.53)الػٌض

 

                                                 
(52) ٗ دسميٚ اختعع ااهٔان الااهاٚ يف التػاسٕة ٓالقضااٝ     –عبد السمحٍ اجلٔزًا

. 029.ص1993هطبااٚ اجلااسغ    –داهااٚ بػاداد   –زضالٚ هادطاتا  –ساقٗالا
ٚ  . 136ٓهصدز ضابق ص –ٓد.علٗ امحد سطٍ اللِٖا اٖى عطٖا تِااٝ   – د.ً  ًا

اٚ   – الادد اآن – سلٚ ادازٙ قضإا ايكٔهٚ –اودهٚ حبكى دٌاٞٗ الطٌٚ الجاًٖ
 .91ص – 1961لطٌٚ – عػسٙ

عس: د. حمؤد دمٖ  سطين  (53) َٔ اإلدساٝات اجلٌاٖٞٚ غس  ق –ًأ ح:   –ًا التٌقٖا
الطباٚ اواهطٚ  –ا ضكٌدزٕٚ  –داز املطبٔعات اجلاهاٖٚ  –د.فٔشٕٚ عبد الطتاز 

 ٓها بادُا. 066ص –7319لطٌٚ –
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 التعازض السلبي بين القاهىهين الفسع الثاوي

ارا لم ًىظ اللاهىهان ) كاهىن الػلىباث و كاهىن 

الاهػباؽ( غلى خشمان او انهاء غالكت اإلاىظف بىظُفخه بعبب 

مت حىائُت الغلى ظبُل الخىكُذ )الفطل( والغلى  اسجيابه لجٍش

( هيىن في هزة الخالت امام الخػاسع العلبي,  ظبُل الخابُذ)الػٌض

ف او لم ًىً هما لى اإلاىظف اسجىب حىدت غير مخلت بالشش 

 وواهذ غلىبتها غير الخبغ او السجً فان هال 
ً
الجٍشمت خؿيرة

شجبان غلى رلً غٌض اإلاىظف او  اللاهىهين الاهػباؾي والجىائي اًل

 فطله. 

وهزا حػاسع بأمياهىا أصالخه مً خالٌ ألاظدىاد غلى 

 1991لعىت  14( مً كاهىن الاهػباؽ سكم 23هظ  اإلاادة )

ه )ال جدٌى بشاءة اإلاىظف أو ؤلافشاج اإلاػذٌ الزي جىظ غلى أه

غىه غً الفػل اإلاداٌ مً أحله ئلى اإلاداهم اإلاخخطت دون فشع 

(. و مً 54ئخذي الػلىباث اإلاىطىص غليها في هزا اللاهىن ()

 مً 
ً
خالٌ الىظ العابم  ًخػشع اإلاىظف للػلىبت اهػباؾُا

مخه ٌعخىحب رلً في خالت  خالٌ ظلؿت الخأدًب ارا جبين أن حٍش

ىم غلى اإلاىظف بالبراءة او ؤلافشاج غىه, فمً باب أولى في الخ

 .ً  ان اظخىحب رل
ً
 خالت الخىم غلى اداهخه أن ٌػاكب اهػباؾُا

ًْ ًشي) ( أن ظلؿت 55واخخلف الفلهاء فمنهم َم

الخأدًب بامىنها أن جلذس الػلىبت وجفشغها كبل ضذوس الخىم 

مت الجىائُت معخللت غً ا مت الجىائي او بػذه ألن الجٍش لجٍش

خالفهم  مخان مػا, ٍو الاهػباؾُت ختى لى اسجبؿذ الجٍش

( وهدً هلٌى أن ضذوس الػلىبت الخأدًبُت كبل ضذوس 56أخشون)

الخىم الجىائي ًلىدها بال شً لخػاسع  الخىم الجىائي مؼ  كشاس 

ظلؿت الخأدًب الطادس بدم اإلاىظف, هدً الهىىش اظخلاللُت 

                                                 
َٔ ااًضباط زقى 70املادٙ ) (54)  .1991لطٌٚ  14( هٍ قًا
ٚ ًِااٝ ععقاٚ املٔظاف    إثس ايكاى اجلٌااٞٗ يف   أ –د.عبد اليتا  سطٍ (55)  – بالدٓلا

ٚ الالٔي اادازٕٚ . ٓ 119–116ص –1967الطٌٚ الساباٚ  – الادد اآن – سل
  ٗ لاأ زا اا  –لبٌاااَ  -املرضطاٚ ايدٕجااٚ للكتاااب   –القضاااٝ اإلداز٘ –د.هااشَ ٖل

 174ص – 7310لطٌٚ  –الطباٚ ا ٓىل 
كازْ سذٖٚ ايكى اجلٌاٞٗ املقسزٙ (56) أخر علٛ السأ٘ املتقدي هػااتّ ًٓإ )ذمًٍ 

َٔ ألٔن امااوات اجلصاٖٞٚ، فتلك ايذٖٚ تطس٘ علٛ 779ملادٙ)يف ا ( هٍ قًا
ٚ ٓستٛ حمكوٚ القضاٝ اإلداز٘  ت حمكوٚ دٌاٖٞٚ أي هدًٖ الكافٚ ضٔاٝ اًا
ٓبالتالٗ هٍ باب أٓىل أَ تكَٔ هلا سذٖٚ علٛ اجلِات اإلدازٕٚ( د.بساٝ هٌرز ، 

 .496ص –املصدز الطابق  –داضى سطٍ أهآ عبداملطٖف اوان

بت مً هاخُت الػلىبت فلـ, الػلىبت الجضائُت غً الػلىبت الخأدً

ولىً الخىم الجضائي لها حجُت غلى ظلؿاث الخأدًب بدُث لِغ 

لها مخالفت الخىم الجضائي الطادس مً اإلادىمت الجضائُت بالبرائت 

مىنها فشع غلىبت  او ئداهت اإلاتهم  بدُث ان ظلؿاث الخأدًب اًل

 الن كشاس ؤلاداهت
ً
ت ارا ضذس خىم ببرائت اإلاتهم حىائُا والبرائت  ئداٍس

 للمادة )
ً
( مً اللاهىن 10لِغ مً اخخطاضها ؾبلا

ً
( )زالثا

 (.57الاهػباؾي)

وهزلً هلش بصخت الخىم الباث )اي هفزث حمُؼ 

ؾشق الؿػً فيها( الطادس مً ظلؿت الخأدًب وظبلذ الخىم 

 
ً
مىً اغماٌ مبذأ الدجُت خىم الجىائي خفاغا الجىائي, ألن اًل

 اللاساساث الباجت. غلى  مبذأ الاظخلشاس ألاخيام و 

(( ففي 58ًجب ؤلاشاسة هىا الى )ئًلاف جفُز الػلىبت)

هزا اإلاعألت الخالف بين اللاهىهين فباليعبت لػلىبت الفطل مً 

غير اإلامىً ان ًفطل اإلاىظف مً وظُفخه خعب هظ الفلشة 

العابػت مً اإلاادة الثامىت مً كاهىن اهػباؽ مىظفي الذولت 

في مذة الػلىبت )الفطل( أن ٌعاوي  واللؿاع الػام, ألنها حشترؽ

دخاج الخفطُل.  مذة بلائه في السجً وهزا واضر اًل

أما باليعبت لػلىبت الػٌض ًجب الخفشكت بين خالخين 

الاولى اًلاف جفُز الػلىبت الشاملت للػلىبت ألاضلُت والػلىباث 

الخىمُلُت والخبػُت والثاهُت اًلاف جىفُز الػلىبت ألاضلُت فلـ, 

ألاولى ًخػاسع اللاهىهان ارا غملىا بالشأي الزي ًىىش   ففي خالت

مىً الخىم بػلىبت  حجُت الخىم الجىائي بطىسة مؿللت ألهه اًل

                                                 
ػأت عٍ )(57) ِا ٕػكم دسميًٚ  ثالجًا : إذا زأت اللذٌٚ أَ فام املٔظف امان عٖل

ِا أَ تٔلٗ بإسالتّ إىل امااى  ٓظٖيتّ أٓ ازتكبِا بصيتّ السمسٖٚ فٖذ  عٖل
ضباط هٔظيٗ الدٓلٚ ٓالقطاع الااي زقى 13املادٙ ) – (املختصٚ  َٔ ًا ( هٍ قًا

 .1991( لطٌٚ 14)
 
يف دٌإٚ آ دٌشٚ بايبظ هدٙ ا تصٕد علٛ ضٌٚ أَ للوشكوٚ عٌد ايكى ) (58)

ٔبٚ إذا مل ٕكٍ قد ضبق ايكى علٛ  يطّ بإٕقا  تٌيٖر الاق  ً تأهس يف ايكى
ّ عٍ دسميٚ عودٕٚ ٓزأت هٍ أخعقّ ٓها ّٖ ٓضٌّ ٓظسٓ  دسميتّ  امكٔي عٖل
ٚ أَ تقصس  ها ٕباح علٛ ااعتقاد بأًّ ٍل ٕأد إىل ازتكاب دسميٚ ددٕدٙ ٓللوشكو
 ٚ ٔبات التباٖٚ ٓالتكوٖٖل ٚ آ جتاّل غاهًع للاق ٔبٚ ا لٖل إٕقا  التٌيٖر علٛ الاق
ٚ هااً داش للوشكوٚ أَ تقصس إٕقا   ٚ ٓإذا سكى بايبظ ٓالػساه ٓالتدابا ااسرتاشٕ
ٔبٚ ايبظ فق . ٓعلٛ امكوٚ أَ تبني يف ايكى ا ضباب اليت  التٌيٖر علٛ عق

ِا يف إقا  التٌيٖر ٔبات الاساقٗ زقى  144( املادٙ تطتٌد إٖل َٔ الاق هٍ قًا
املادن. 1969لطٌٚ  111  
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ً
( مً وظُفت حىائُا  )الػٌض

ً
 )الفطل( أو نهائُا

ً
الخشمان مإكخا

بعبب اًلاف جىفُز الػلىبت الطادسة مً اإلادىمت , لىً ًمىً 

 خعب ان ٌػاكب بػلىبت الخشمان )الفطل( أ
ً
( اداٍسا و )الػٌض

هظ الفلشه العابػت والثامىت مً اإلاادة الثامىت مً اللاهىن 

 لىظ اإلاادة 
ً
 مً اللاهىن الاهػباؾي. 23الاهػباؾي اظدىادا

مىً لعؿت الخأدًب فشع اي  ولىً خعب سأًىا اًل

غلىبت في الخالت الاولى الن الخىم الجىائي اكش بأن اإلاتهم حذًش 

ألاضلُت والخبػُت والخىمُلُت بدله وهزا  باًلاف حمُؼ الػلىباث

الخىم لها حجُت اًػا غلى ظلؿاث الخأدًب الن بدث هزه 

 اهه ًمىً 59اإلاعالت لِغ مً اخخطاضها)
ً
(. وارا فشغاها حذال

لعؿت الخأدًب ان حػاكب اإلاىظف في هزه الخالت فما الفائذه مً 

ئًلاف جىفُز ارا لم ٌعخفُذ اإلاىظف مىه بخطىص وظُفخه 

ت في بػؼ ألاخُان اهثر وؾئت مً والز ي ظُيىن الػلىبت ؤلاداٍس

الػلىبت الجىائُت غلُه. وهزلً اًلاف الخىفُز بػذ زالر ظىىاث 

 (.60ظُيىن ازشه هأهه لم ًىً )

اما الخالت الثاهُت اًلاف جىفُز الػلىبت الاضلُت 

فلـ دون الػلىباث الخبػُت والخىمُلُت بدم اإلاىظف اإلاذان 

مىؼ مً خشماهه مً  الزي أوكف جىفُز غلىبخه ألاضلُت اًل

 ارا خىمذ 
ً
 او جىمُلُا

ً
وظُفخه ألن الخشمان ًيىن اما جبػُا

لً ارا اإلادىمت به, وهزلً ظلؿت الخأدًب, وغلى ظبُل مثاٌ ر

( في  الجٍشمت ألاولى غاد واسجىب   )الػٌض
ً
جم خشمان اإلاىظف نهائُا

( أو  مت زاهُت ٌعخدم غلىبت الخشمان النهائي )الػٌض مشة اخشي حٍش

 , فان هزا ٌػجي أهه مً اإلاعخدُل ان 
ً
اإلاإكذ )الفطل( اًػا

ٌػاكب مشة اخشي بػلىبت )الػٌض أو الفطل ( بعبب اسجيابه 

مت الثاهُت ألن ( بؿبُػخه هى خشمان نهائي مً   الجٍش غلىبت )الػٌض

الىظُفت. اما ارا اوكف الخىفُز غلىبت الخشمان )الفطل(  في 

مت الثاهُت ٌعخدم غلىبت  الجٍشمت ألاولى فػىذ اسجيابه الجٍش

( خعب  )الفطل(, فمً اإلامىً ان ًطذس بدله غلىبت )الػٌض

                                                 
ضباط هٔظيٗ الدٓلٚ ٓالقطاع الااي 13هٍ املادٙ )ثالجًا اليقسٙ  (59) َٔ ًا ( هٍ قًا

ِا ضابقًا.1991( لطٌٚ 14زقى )  ، املػاز اٖل
قضت هدٙ التذسبٚ دَٓ أَ ٕصدز سكى بالػاٝ اإقا  ٓفقا اسكاي ) (60) اذا ًا

ِا يف املادٙ  149املادٙ  اعترب ايكى اأًّ مل ٕكٍ ٓالػٖت الكيالٚ املػاز اٖل
ٔبات الاساقٗ.149( املادٙ )142 َٔ الاق  ( هٍ قًا

له.وهزا  (, الهه ٌػذ الػلىبت ألاولى ظابلت61اللاهىن ألاهػباؾي)

واضر بأهه الحػاسع في هزة الخالت بين اللاهىهين, الا أهه هذغى 

اإلاششع الى ان ًىظ غلى خل هزه الخالت بشيل ضٍشذ لخجىب 

 اخخالف الاساء بين الفلهاء واظخلشاس أخيام اللػاء.

 

 هص أحد القاهىهين دون الاخس املطلب الثاوي

ظىف هلعم هزا اإلاؿلب اًػا غلى فشغين الاٌو هظ 

اللاهىن ألاهػباؾي وظيىث اللاهىن الػلىباث والثاوي هظ 

 كاهىن الػلىباث الىافز وظيىث اللاهىن الاهػباؾي.

 

هص القاهىن الاهضابطي الىافر دون قاهىن  الفسع الاول 

 العقىبات الىافر

غذم الىظ في كاهىن الػلىباث  وهظ اللاهىن 

حىائي مثاٌ رلً ضذوس خىم  اهػباؾي غلى انهاء غالكت اإلاىظف.

مت حىائُت خاٌ للخشمان مً الىظُفت  غلى مىظف السجيابت حٍش

( وهىا ال خالف بين اللاهىهين فان هزه 62هػلىبت جىمُلُت)

اللىاغذ حاءث لخىمل كاهىن الػلىباث فُػذ اظخدذازا حاء به 

اللاهىن الاهػباؾي باإلغافت الى ما حاء في اللاهىن الجىائي 

ن الخىم الجىائي ال ًخػمً ولزلً ال ًمىً للمىظف أن ًذفؼ بأ

خشماهه مً الىظُفت الهه ًمىً ئنهاء غالكخه بالىظُفت خعب 

 اللاهىن الاهػباؾي.

(  63ومثاٌ اخش ارا ادًً اإلاىظف غً حىاًت ظُاظُت)

فانها ال حػذ ظابلت في الػىد , وال حعخدبؼ بالخشمان مً الخلىق 

                                                 
ٚ املاادٙ ) ( هٍ 9اليقسٙ ) (61) َٔ ا  الجاهٌا ًضاباط هأظيٗ الدٓلاٚ ٓالقطااع     ( هاٍ قاًا

 املادن. 1991لطٌٚ  14زقى  الااي
ٔبات133املادٙ ) (62) َٔ الاق  املادن. 1969لطٌٚ  111زقى  الاساقٗ ( هٍ قًا
ٚ ُااٗ اجلسمياٚ الاايت تستكا  بباعاح ضٖاضااٗ آ تقاة علااٛ          (63) اجلسمياٚ الطٖاضٖا

 ايقٔ  الطٖاضٖٚ الااهٚ آ اليسدٕٚ ٓفٖوا عدا ذلك تاتارب اجلسمياٚ عادٕاٚ.   
ات قاد ازتكتا  بباعاح           ٚ لأ اًا اٚ ضٖاضٖا ٓهة ذلك ا تاتارب اجلاساٞى التاٖل

ٗ دًٗٝ.اجلساٞى اليت  – 1ضٖاضٗ: ًا اجلساٞى املاضاٚ   – 7تستك  بباعح ًأ
دسمياٚ   – 4دساٞى القتم الاود ٓالػاسٓع فِٖاا.   – 0بأهٍ الدٓلٚ اوازدٗ.

ظ الدٓلااٚ.    ااٚ.  – 2ااعتاداٝ علااٛ سٖاااٙ زٞاٖا اجلااساٞى  – 6اجلااساٞى اإلزُاٖب
اٚ ٓااستٖاان      اٚ ا هًا املخلٚ بالػس  االطسقٚ ٓااختعع ٓالتصٕٓاس ٓخًٖا

علٛ امكوٚ إذا زأت أَ اجلسميٚ ضٖاضٖٚ أَ  –ب ٓالسغٔٙ ُٓتك الاسض.
ٔبااات زقاى    71املاادٙ) تابني ذلااك يف سكوِا.  َٔ الاق ٚ  111( هااٍ قاًا لطاٌا

 املادن. 1969
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اله أو واإلاضاًا اإلاذهُت وال خشمان اإلاديىم غلُه مً ئداسة أمى 

الخطشف فيها , وإلاا واهذ مماسظت الىظُفت الػامت أخذ هزه 

الخلىق واإلاضاًا, فزلً ٌػجي ئن الخىم الجضائي الطادس غً 

حٍشمت ظُاظُت ال ٌعخدبؼ بدشمان اإلاىظف اإلاذان مً 

 مً كاهىن اهػباؽ 
ً
وظُفخه.اما خعب اإلاادة الثامىت الفلشة زامىا

الجىاًت العُاظُت التي  مىظفي الذولت واللؿاع الػام كذ جإدي

 باإلاطلخت الػامت أو وان 
ً
 وغاسا

ً
 خؿيرا

ً
جشي ؤلاداسة ئنها جمثل فػال

كذ اسجىبها اإلاىظف بطفخه الشظمُت أو الىاشئت غً وظُفخه ئلى 

 حػاسع واضر بين 
ً
( غً وظُفخه, وهزااًػا  )الػٌض

ً
خشماهه مإبذا

 اللاهىهين, ًيبغي غلى اإلاششع الالخفاث الُه.

ؤلاشاسة الى كشاس مدىمت الخمُيز الاجدادًت وهىا ججب 

في خىم لها ئلى أن الفطل الخامغ مً كاهىن الػلىباث هظ 

غلى الاغزاس اللاهىهُت وجشن للمدىمت خم جخفُف الػلىبت غلى 

مت وما اخاؽ  غىء شخطُت اإلاجشم ومً وكػذ غلُه الجٍش

(, والى هطىص في كاهىن 64الفػل مً مالبعاث وظشوف)

اقي الزي ًىظ غلى الاغزاس اللاهىهُت و الظشوف الػلىباث الػش 

 اللػائُت.

باليعبت لالغزاس اللاهىهُت اإلاػفُت مً الػلاب مىؼ 

هزا الػزس مػاكبت الجاوي بأي غلىبت أضلُت أو جبػُت أو جىمُلُت, 

(
ً
( الا 65وهزا ظُإدي ئلى غذم خشمان اإلاىظف مً وظُفخه حىائُا

 بعبب غذم ج
ً
لُذها بمبذأ حجُت خىم أهه ًمىً ان ٌػاكب اداٍسا

 ان ٌػفى اإلاىظف مً الػلىبت 
ً
الجىائي, وظُيىن هزا مجخفا

, وهزا حػاسع واضر ًجب 
ً
الجىائُت وال ٌػفى مً الػلىبت اداٍسا

 ألالخفاث له.

وارا  واهذ الػلىبت اإلافشوغت غلُه هدُجت لػزس 

كاهىوي أوظشف كػائي مخفف للػلىبت هي خبغ مذة ال جٍضذ 

رلً دون خشمان اإلاىظف اإلاذان مً غً العىت فعُدٌى 

(, وبخالف كاهىن اهػباؽ 66وظُفخه خعب كاهىن الػلىباث)

                                                 
 غا( 79/0/7311) بتأزٕخ( ، 049) زقى يادٕٚاا التوٖٖص حمكوٚ قساز  (64)

 .هٌػٔز
(65) ( ٓ ٚ ا ٔبٚ الٖل تباٖٚ آ الارز املايٗ هٍ الاقاب ميٌة هٍ ايكى بإٔٚ عق

ٚ ٔبات زقى  179( املادٙ تكوٖٖل َٔ الاق  .1969لطٌٚ 111هٍ القًا
ٔبات زقى ( 133,96) َااملادت (66) َٔ الاق ِوا ضابقا هٍ قًا  111هػاز اٖل

 .1969لطٌٚ

مىظفي الذولت واللؿاع الػام فاهه ًمىً خشمان اإلاىظف اإلاذان 

(, وهىا وعخؿُؼ اللٌى   )الػٌض
ً
 )فطل( اومإبذا

ً
مً وظُفخه مإكخا

 لللاهىن الجىائي لزلً 
ً
بأن اللاهىن الاهػباؾي حاء مىمال

 سع.الحػا

وهزلً ًمىً الخىم غلى اإلاىظف بػلىبت الخشمان 

 ارا واهذ الػلىبت اإلاخففت للظشف اللػائي 
ً
مً وظُفخه حىائُا

مخمثلت بػلىبت السجً اإلاإبذ أو اإلاإكذ أو الخبغ إلاذة جٍضذ غً 

مىً الخىم بدشمان اإلاىظف مً وظُفخه  ظىت , وبخالف رلً اًل

ة ال جٍضذ غً الظشف اللػائي الزي حػل غلىبخه السجً إلاذ

( مً كاهىن 96خمغ ظىىاث  بدعب ما هطذ غلُه اإلاادة )

( مً كاهىن الػلىباث 100الػلىباث, الا اهه خعب هظ اإلاادة )

ممىً خشمان اإلاىظف مً وظُفخه بػذ الاهتهاء مً جىفُز غلىبخه 

 
ً
هػلىبت جىمُلُت للػلىبت ألاضلُت التي خىم بها غلُه. واظدىادا

(8الى اإلاادة )
ً
مً كاهىن اهػباؽ مىظفي الذولت واللؿاع  /ظابػا

 )فطل( مً وظُفخه ظىاء 
ً
الػام ًمىً  خشمان اإلاىظف مإكخا

وان هزة غلىبت جٍضذ غلى خمغ ظىىاث او اكل مً رلً , 

 الى هظ )أ , ب( مً الفلشة 
ً
( اظدىادا  )الػٌض

ً
مىً خشماهه نهائُا ٍو

( مً اإلاادة )
ً
 ( مً كاهىن ئهػباؽ مىظفي الذولـت8) زامىا

 واللؿـاع الػام(. 

 

هص قاهىن العقىبات الىافر دون القاهىن  الفسع الثاوي

 الاهضباطي الىافر

ئن اسجياب اإلاىظف حىدت ماظت بالششف ًمىً 

 )الفطل( مذة بلائه في السجً 
ً
الخىم بدشمان اإلاىظف مإكخا

جؿبُلا الخيام كاهىن الػلىباث اإلاػذلت بلشاس مجلغ كُادة 

اهف الزهش وخشماهه  1978لعىت  997الثىسة اإلاىدل سكم 

( مً وظُفخه في الاخىاٌ التي هظ غليها كشاس مجلغ  )الػٌض
ً
مإبذا

وهخاب دًىان الشئاظت اإلاىدل  1993لعىت  18كُادة الثىسة سكم 

( اما وفم اللاهىن الاهػباؾي 67,)30/3/1994في  7369سكم 

إدي الى هزه الىدُجت وهىا اًػا الحػاسع بين اللاهىهين الهه  اًل

 لالخش.
ً
 ٌػخبر مىمال

                                                 
ٚ       –د. عبد التيا  سطٍ (67) ِااٝ ععقاٚ املٔظاف بالدٓلا  –اثس ايكاى اجلٌااٞٗ يف ًا

 .191هصدز ضابق ص
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 ججذس بىا ألاشاسة ارا أسدها ان هطل  
ً
واخيرا

 خاضا فيها ظىاء في كاهىن 
ً
الى خىم في حضئُت مػُىت لم ًشد هطا

الػلىباث اوؤلاداسي او هظ غلُه كاهىن الػلىباث دون ؤلاداسي او 

 ان هإمً 
ً
 مً الشىائب او الخلل, البذ اوال

ً
 خالُا

ً
بالػىغ , خىما

مىً فطل فشع مىه بأن اللاهىن  بيل فشوغه وخذة مخياملت اًل

غً الاخش ألهه حاء لخىظم الخُاة الاحخماغُت .زاهُا ًجب ان الهىىش 

حجُت خىم الجىائي غلى اخيام واللشساث الن حعلُمىا بهزا اإلابذأ 

 وان غملُت الخىفُم 
ً
ظُجىبىا مً الخػاسع بين اللاهىهين .زالثا

ؽ مً حهت وهطىص بين هطىص كىاهين الخىظُف والاهػبا

كىاهين الػلىباث مً حهت اخشي واصالت الخػاسع في مىغىع انهاء 

الػالكت الىظُفُت والىضٌى ئلى الخفعير العلُم للمىغىع ًدخم 

الاججاه هدى جدلُل الامش ئلى ول فشوغه الجضئُت زم مداولت 

الخلٍشب بين هطىص اللاهىهين وحمػهما غىذ هلاؽ الخالقي 

 وارا عجضث  والاجفاق وبزلً جىمل
ً
الىطىص بػػها بػػا. سابػا

غملُت الخلٍشب هزه في حضئُت مً الجضئُاث فال مفش غىذئز مً 

الدعلُم بان الىظ الالخم ًيسخ الىظ العابم في جلً الجضئُت 

مدل الخػاسع الظخدالت الخىفُم بين الدشَشػين غىذ هلؿت 

 (68واخذة .)

  

ــاثمة ـ  الخـ

بدث الى بػؼ الىخائج هزا الجىضلىا بػذ الاهتهاء مً هخابت 

 غلى الىدى آلاحي :  هلخطها  وألاكتراخاث

ـ الىخائج :ـ  أوال ً

حػل كاهىن الػلىباث الػشاقي الىافز في اإلاادة 

(  غلىبت الخشمان مً الىظُفت الػامت مً ًىم 100و98و96)

 للػلىبت ألاضلُت الطادسة 
ً
ضذوس الخىم وختى ئخالء ظبُله جبػُا

 
ً
 أو خىما

ً
 مإبذا

ً
في خم اإلاىظف الػام ظىاء وان الخىم سجىا

 بػلىبت الاغذام  كبل ضذوس الخىم بدله مً
ً
ًىم ضذوسه  مإكخا

 غىذ الخىم بالسجً اإلاإبذ أو 
ً
 حىاٍصا

ً
ئلى وكذ جىفُزه . او جىمُلُا

ـذ غلـى العىـت خشمان اإلاديىم غلُه  اإلاإكذ أو بالخبغ إلاـذة جٍض

مً جىلي بػؼ الىظائف والخذماث , غلى أن ًدذد ما هى مدشم 

, وإلاذة 
ً
 وافُا

ً
 حعبِبا

ً
غلُه منها بلشاس الخىم وأن ًيىن اللشاس معببا

                                                 
اٖى عطٖٚ (68)  .91هصدز ضابق ص –د .ً 

خ اهتهاء جىفُز الػلىبت أو مً  ال جٍضذ غلى ظيخين ئبخذاًءا مً جأٍس

خ ئهلػاِئها ألي ظبب وان .  جأٍس

ظاس اإلاششع غلى هفغ الىهج في كاهىن الػلىباث 

الػعىشي الىافز و حػل غلىبت خشمان الػعىشي مً وظُفخه 

 جبػُا للػلىبت ألاضلُت في اإلاادة  )
ً
(.10اًػا

ً
 /زاهُا

ىظفي الذولت واللؿاع الػام ان كاهىن اهػباؽ م

 
ً
( الى 8ب( مً اإلاادة ) -الىافز فلذ أشاسث في الفلشة )ظابػا

  مذة بلائه في السجً 
ً
 مً وظُفخه  مإكخا

ً
خشمان اإلاىظف اداٍسا

 مً جأٍسخ 
ً
مت غير مخلت بالششف, اغخباسا ئرا خىم غلُه غً حٍش

 ضذوس الخىم.

( مً اإلاادة )
ً
زوىس ( اإلا8وهزلً أشاسث الفلشة )زامىا

( مً الىظُفت الػامت    )الػٌض
ً
اغاله ئلى خاالث الخشمان نهائُا

وبلشاس معبب مً الىصٍش بدُث ال ًجىص ئغادة جىظُفه في أي 

 دائشة مً دوائش الذولت واللؿاع الػام .

 1979لعىت  159أشاسة كاهىن الادغاء الػام سكم 

اإلاػذٌ  1979لعىت  160اإلاػذٌ  وكاهىن الخىظُم اللػائي سكم 

غلى خشمان هزة الؿائفت مً اإلاىظفين غير اإلاشمىلين باللاهىن 

الاهػباؾي غلى الخشمان مً الىظُفت وحػُنهم في وظُفت اخشي 

دىاظب مؼ ششف الىظُفت. الفلشة ) ( 2ارا وان الفػل اإلاشجىب اًل

, 1979( لعىت 59( مً كاهىن الادغاء الػام سكم )63مً اإلاادة )

ً كاهىن جىظُم اللػائي سكم ( م59( مً اإلاادة )2والفلشة )

 .1979( لعىت 160)

أزش الخىم باداهت اإلاىظف غً حىدت مخلت بالششف , 

 ئلى أزش هزا الخىم في الشابؿت 
ً
ٌُشش اإلاششع الػشاقي ضشاخت فلم 

( مً كاهىن 7/4الىظُفُت , باظخثىاء ما أشاسث ئلُه اإلاادة )

 , اإلاػذٌ اإلاشاس  1969( لعىت 24الخذمت اإلاذهُت سكم )
ً
ئليها ظلفا

والتي اشترؾذ في اإلاششر لشغل الىظُفت الػامت غذم الخىم 

 غلُه بجىدت جمغ الششف .

ـ ألاكتراخاث :ـ  زاهُا ً

أن اإلاششع اظخدذر غلىبت حذًذة هي غلىبت 

 
ً
السجً مذي الخُاة خعب امش ظلؿت ألاجالف اإلاشاس الُه ظابلا

ىباث ( مً كاهىن الػل96لزا مً ألافػل حػذًل هظ اإلاادة )

 لِشملها بالػلىباث الخبػُت.
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( مً كاهىن الػلىباث الىافز  100ان اإلاششع في اإلاادة )

مً اإلاعخدعً غذم الجمؼ بين غلىبت الخبغ وغلىبت السجً 

اإلاإبذ واإلاإكذ ألن الخبغ اكل خؿىسة مً السجً اإلاإبذ 

 بػلىبت الخبغ.
ً
 خاضا

ً
 واإلاإكذ. لزلً هذغىه ان ًخطظ هطا

في خشمان اإلاىظف اإلاديىم غلُه ان مػُاس اإلاػخمذ 

مً جىلي الىظائف الػامت هى مذة الػلىبت الاضلُت. وهىا هذغى 

اإلاششع ان ًيىن اإلاػُاس هى هىع الجٍشمت وحعامتها ومذي اسجباؾها 

بالىظُفت ولِغ مذة الػلىبت, لزا هخأمل ان ًلخفذ اإلاششع 

ػذٌ اإلاادة ) ان (, الن مً اإلامىً 100الجىائي الى هزا الخلل َو

ٌػاكب بػؼ اإلاىظفين بػلىبت الخشمان مً الىظُفت الػامت 

مت غير مشجبؿت بالىظُفت الػامت  دون الاخٍشً ختى لى  بعبب حٍش

 بالىظُفت.
ً
متهم اهثر حعامت واهثر اسجباؾا  واهذ حٍش

( غلى الششوع في 10ان اإلاششع هظ في اإلاادة )
ً
/ زاهُا

ائم الجشائم الػعىٍشت وحػل غلىبتها هفغ غلىبت الجش 

ت الخامت غلى غشاس كاهىن الػلىباث سكم  لعىت  111الػعىٍش

, وهزا كطىس واضر في كاهىن الػلىباث الػعىشي هلترح 1969

الالخفاث اليها وحػذًلها, الن مً مدخمل فشع غلىبت جبػُت 

ت جامت. مت اشذ مً مشجىب حٍشمت غعىٍش  للششوع في الجٍش

/ب( 
ً
مً هذغى اإلاششع غىذما هظ في الفلشة )ظابػا

ت  اإلاادة الثامىت الى ان ًخٌى ؤلاداسة مً خالٌ العلؿت الخلذًٍش

وجدذ سكابت اللػاء ان ٌػاكب اإلاىظف بػلىبت الخشمان متى 

َسأْث في رلً مطلخت غامت, وأن ًدذد اإلاششع الخذ الادوى 

 في فطله بلىة 
ً
يىن ظببا للػلىبت التي ٌػاكب بها اإلاىظف ٍو

 اللاهىن.

 مً اإلاادة هذغىا اإلاششع غىذما هظ  
ً
في الفلشة زامىا

( أو   )الػٌض
ً
 ان ٌػاكب اإلاىظف اإلاذان بػلىبت خشمان نهائُا

ً
زامىا

مإكخا )الفطل( لجٍشمت مخلت بالششف كذ جطل غلىبتها ئلى 

مت بذجت انها لم  الاغذام او السجً وان ال ٌعىذ غً هزه الجٍش

جىً حىاًت مشجبؿت بىظُفخه او اسجىبها بطفخه الصخطُت , 

ىظ غ  )الفطل( إلاخالفت غلىبتها ًىم ٍو
ً
لى غلىبت الخشمان مإكخا

 )الفطل( وفي خالت جىشاسها 
ً
او بػػت اًام وغلىبت الخشمان مإكخا

( اإلاىظف مً الخذمت اي خشماهه نهائُا مً  جإدي ئلى  )غٌض

جمؼ  الىظُفت. لزلً ًجب غلى اإلاششع الالخفاث الى هزا الخلل ٍو

 .1991لعىت  14 هزه الاخيام في كاهىن الاهػباؽ سكم

/أ(مً اإلاادة 
ً
هذغى اإلاششع  في هظ الفلشة )زامىا

الثامىت جدذًذ ماهُت هزه ألافػاٌ الخؿيرة غلى اإلاطلخت الػامت 

ت في  وغذم جشهها مؿللت ألن هزا ٌػؿي لإلداسة ظلؿت جلذًٍش

 باإلاطلخت الػامت, 
ً
 ومػشا

ً
 خؿيرا

ً
جدذًذ ما ٌػذ أو ال ٌػذ فػال

ميان ؤلاداسة اإلاخمثلت بالىصٍش غٌض اإلاىظف, ألامش الزي ٌػجي أهه بأ

 بدم رلً 
ً
 حضائُا

ً
وبغؼ الىظش غما ئرا وان كذ ضذس خىما

اإلاىظف غً هزا الفػل أم ال, وختى لى ضذس خىم حضائي ووان 

 ( ظاغت باميان ؤلاداسة غضله.24خبغ اإلاىظف إلاذة ال جٍضذ غً )

/ب( في اإلاادة 
ً
هلترح للمششع في هظ الفلشة )زامىا

امىت ان ًفطل بين الػلىبخين ليي ًيىن العابم معخلال غً الث

الالخم الن مجشد ظبم مػاكبت اإلاىظف بالفطل لِغ ظببا وافُا 

للػٌض او ًترن جلذًش رلً لللػاء الجىائي والخادًبي ولعلؿت 

 الخادًب بػذ ان ًداؽ بػماهاث ًمىؼ الخػعف بدم اإلاىظف.

بين حعامت  هذغى اإلاششع الى الخفشكت في الفلشة اغاله

مخين اللخين اظخىحبخا الفطل ومذة الخبغ في ول منهما  الجٍش

ومذي اسجباؾهما بالىظُفت وهىع ودسحت الىظُفت التي ٌشغلها 

 اإلاىظف ووكذ اسجياب ول منهما.

هذغى اإلاششع أن ًبن ماهُت الجشائم اإلاخلت بالششف 

,  الن ول الجشائم التي وسدث غلى ظبُل 
ً
 واضخا

ً
ػؼ مػُاسا ٍو

 ثاٌ وال ًىحذ مػُاس مدذد فيها.اإلا

ان الخطش الىحىبي في هظ الفلشة)ج/زامىا( مً 

اإلاادة الثامىت لػٌض اإلاىظف في الجىاًاث الىاشئت غً الىظُفت او 

التي ًشجىبها اإلاىظف بطفخه الشظمُت كذ حػل اإلاششع لإلداسة 

 مً 
ً
ظلؿت واظػت لػٌض اإلاىظف خعب جلذًشها الهه اخشج هثيرا

حعخىحب الػٌض ومً اإلامىً ان ًإدي الى حػعف  الجشائم التى

ؤلاداسة اججاه اإلاىظف لزلً ًجب ان ًيىن لللػاء الجىائي 

مت وهىغها  جب ان ًيىن حعامت الجٍش والاهػباؾي سأي , ٍو

ومذي معاظها بالىظُفت والػلىبت ألاضلُت اإلاديىم بها غلى 

اإلاىظف وهىع ودسحت الىظُفت التى ٌشغلها الن لِغ ول حىاًت 

مت مً غير هزا م ( ولِغ ول حٍش ً هزا الىىع حعخىحب )الػٌض

.)  الىىع ال حعخذعي )الػٌض
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هذغى اإلاششع ان ًىظ غلى مبذأ حجُت الخىم  

ت دون الاخالٌ بمبذأ  الجىائي غلى ألاخيام واللشاساث ؤلاداٍس

ت غً الػلىبت الجىائُت وهذغىه أن  اظلاللُت الػلىبت ؤلاداٍس

الت بشيل ضٍشذ لخجىب اخخالف ًىظ غلى هزه الخالت هزة الخ

 ن الفلهاء واظخلشاس اخيام اللػاءالاساء بي
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