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 انًهخض 

نًا كاٌ انًٕظف انؼاو ٌشذثظ تؼاللح ذُظًٍٍح يغ اإلداسج فئَّ ٌرشذة        

ػهى ْزِ انؼاللح خًهح يٍ انحمٕق ٔانٕاخثاخ انًرثادنح تٍٍ انطشفٍٍ، 

ٔفً صثٍم ضًاٌ صٍش انًشفك انؼاو تاَرظاو فمذ أَشأ انًششع َظاياً 

س ذأدٌثٍاً ٌضًح يٍ خالنّ يضاءنح انًٕظف انؼاو ػهى انًخانفاخ انرً ذظذ

يُّ ػُذ يًاسصرّ ٔظٍفرّ، ٔفشع انؼمٕتاخ االَضثاطٍح ػهٍّ إرا يا ثثد 

خطأِ ٔإخالنّ تٕاخثاخ ٔظٍفرّ، ٔلذ ٌشذكة انًٕظف افؼاالً ٌدشيٓا 

انًششع تًمرضى َظٕص ػماتٍح داخم أٔ خاسج ػًهّ فرُؼكش تذٔسْا 

تظٕسج يثاششج ػهى ٔظٍفرّ يًا ٌؤدي إنى إثاسج يضؤٔنٍرّ، ٔنكٍ يا 
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ُْان حاالخ ذرؼزس فٍٓا يضاءنح انًٕظف ألصثاب لٓشٌح ذفمذِ ٌالحع أٌ 

، ًْٔ انرً ذثمً طفح انًخانفح األْهٍح، ذطهك ػهٍٓا )يٕاَغ انًضؤٔنٍح(

 . أٔ انردشٌى ػهى انفؼم نكُّ ًٌُغ لٍاو انًضؤٔنٍح

انكهًاخ انًفراحٍح: انًٕظف انؼاو، انًضؤٔنٍح االَضثاطٍح، انًضؤٔنٍح 

 اندزائٍح.

Abstract 

Since the public employee is linked to an 

organizational relationship with the administration, 

this relationship entails a set of mutual rights and 

duties between the two parties. In order to ensure the 

regular functioning of the public facility, the 

legislator has established a disciplinary system 

through which the public employee is allowed to be 

held accountable for the violations committed by him 

when exercising his job, and imposed Disciplinary 

penalties are imposed on him if he is proven wrong 

and breaches the duties of his job, and the employee 

may commit acts criminalized by the legislator under 

punitive texts inside or outside his work, which in 

turn is reflected directly on his job, which leads to 

arousing his responsibility, but it is noted that there 

are cases in which it is impossible to hold the 

employee accountable for compelling reasons that 

make him lose eligibility It is called (impediments of 
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responsibility), which maintains the character of the 

violation or criminalization of the act, but prevents 

the establishment of responsibility. 

 

Keywords: public employee, disciplinary 

responsibility, penal responsibility. 

 

 انًمذيح

 :أٔالً: انرؼشٌف تانًٕضٕع

٠خؼغ جٌّٛظف جٌؼحَ ٌؼاللس ضٕظ١ّ١س ف١ّح ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ؾٙس جإلدجسز ضٕظّٙح جٌمٛج١ٔٓ 

ذٙح فٟ جٌطٕظ١ُ جإلدجسٞ ألٞ دٌٚس، ٚذحٌطحٌٟ فأٗ ٠طشضد ػٍٝ ٚجٌطشش٠ؼحش جٌّؼّٛي 

٘زٖ جٌؼاللس ؾٍّس ِٓ جٌكمٛق ٚجٌٛجؾرحش جٌّطرحدٌس ذ١ٓ ؽشفٟ ٘زٖ جٌؼاللس جٌطٕظ١ّ١س 

)ٌٍّٛظف ٚؾٙس جإلدجسز(، ٚال شه فٟ أْ جٌّششع لذ أػطٝ ٌؿٙس جإلدجسز جٌٛعحتً 

ح٘ٙح، ٚلذ ضّػٍص ٘زٖ جٌمح١ٔٛٔس ٌؼّحْ قمٙح فٟ جقطشجَ جٌّٛظف ٌٛجؾرحضٗ ضؿ

ً ٠غّف ِٓ خالٌٗ ِغحءٌس جٌّٛظف جٌؼحَ ػٍٝ  ً ضأد٠ر١ح جٌؼّحٔحش فٟ ئٔشحتٗ ٔظحِح

جٌّخحٌفحش جٌطٟ ضظذس ِٕٗ ػٕذ ِّحسعطٗ ٚظ١فطٗ، ٚفشع جٌؼمٛذحش جالٔؼرحؽ١س ػ١ٍٗ 

ئرج ِح غرص خطأٖ ٚئخالٌٗ ذٛجؾرحش ٚظ١فطٗ، فمذ ٠شضىد جٌّٛظف أفؼحالً ٠ؿشِٙح 

ِص لح١ٔٛٔس خحطس عٛجء دجخً أٚ خحسؼ ػٍّٗ ٚجٌطٟ ذذٚس٘ح جٌّششع ذّمطؼٝ ٔظٛ

ضإغش ذظٛسز ِرحششز ػٍٝ ٚظ١فطٗ ِّح ٠إدٞ ئٌٝ ئغحسز ِغإ١ٌٚطٗ، ئال أْ ٕ٘حن ذؼغ 

جٌكحالش جٌطٟ ضطؼزس ف١ٙح ِغحءٌس جٌّٛظف ػٕذ ئخالٌٗ ذٛجؾرحضٗ جٌٛظ١ف١س ألعرحخ 

ً ٌٍّغحءٌس، لٙش٠س ضفمذٖ أ١ٍ٘س جٌّغحءٌس جالٔؼرحؽ١س، ٠ٚؼطرش ضكمك ٘زج ج ٌغرد ِحٔؼح

ٚضطٍك ػ١ٍٙح )ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس( ٚجٌطٟ ضرمٝ ػٍٝ طفس جٌطؿش٠ُ فٟ جٌفؼً ٌٚىٕٙح 

 ضكٛي دْٚ ِغحءٌس جٌّٛظف ػٓ جالفؼحي جٌّخحٌفس جٌطٟ جسضىرٙح.
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 ثاٍَاً: أًٍْح انذساصح:

ضظٙش أ١ّ٘س ِٛػٛع جٌذسجعس فٟ ذ١حْ ِفَٙٛ جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س، ِٚح ئرج 

ػٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س جٌّٕظٛص ػ١ٍٙح فٟ جٌمٛج١ٔٓ جٌؼمحذ١س  وحٔص ِٕفظٍس

خحطس ئرج ِح أخزٔح ذٕظش جالػطرحس أْ ذؼغ جألفؼحي جٌٛجسدز فٟ ٔطحق جٌطأد٠د ضذخً 

فٟ ٔطحق جٌطؿش٠ُ ِّح ٠إدٞ ئٌٝ ضكٛي جٌؿش٠ّس جالٔؼرحؽ١س ِٓ ِؿشد فؼً خحؽة 

 جٌّٛظف جٌؼحَ. ئٌٝ ئغُ ٚرٔد ج٠ؼحً، ِٚذٜ ئِىح١ٔس ضطر١ك رٌه ػٍٝ

 ثانثاً: يشكهح انذساصح:

ئْ جٌّشىٍس جٌشت١غ١س جٌطٟ ضمَٛ ػ١ٍٙح جٌذسجعس ٟ٘ جٌركع فٟ ذ١حْ ِذٜ ضأغ١ش 

ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س ػٍٝ جٌّخحٌفحش جٌطٟ ٠شضىرٙح جٌّٛظف، ٌّٚؼحٌؿس ضٍه 

 جٌّشىٍس فأٗ الذذ ِٓ جإلؾحذس ػٍٝ جٌطغحؤالش ج٢ض١س :

 رحؽ١س؟ِحٟ٘ جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼ -1

ً٘ أْ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س ٟ٘ رجضٙح ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س  -2

 ٠ّٚىٓ ضطر١مٙح فٟ ِؿحي جٌٛظ١فس جٌؼحِس ؟

ي جٌّٛظف ػٓ جٌّخحٌفحش جٌطٟ ٠شضىرٙح فٟ قذٚد جٌٛظ١فس فمؾ أَ أ٠غ ً٘ -3

 أ٠ؼحً ػٓ جألفؼحي جٌطٟ ٠شضىرٙح خحسؼ قذٚد ٚظ١فطٗ؟

ٚؾٛد ِحٔغ ِٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس ٌذٜ  ِحٟ٘ جالغحس جٌّطشضرس ػٍٝ جوطشحف -4

 جٌّٛظف جٌؼحَ القمحً ٚذؼذ ضؼ١١ٕٗ فٟ جٌٛظ١فس ألٚي ِشز؟

 ساتؼاً: يُٓدٍح انذساصح:

 :ضُ جػطّحد جٌّٕٙؽ جٌطك١ٍٍٟ ٌٕظٛص وً ِٓ 

 ) ُ1161ٌغٕس 111لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ سل) 

  )ُ1111ٌغٕس  14لحْٔٛ جٔؼرحؽ ِٛظفٟ جٌذٌٚس ٚجٌمطحع جٌؼحَ سل)  

 )ُ1161ٌغٕس 24لحْٔٛ جٌخذِس جٌّذ١ٔس سل) 
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 خايضاً: خطح انذساصح:

عطىْٛ خطس دسجعطٕح ٌٍّٛػٛع فٟ ِركػ١ٓ ٔخظض جألٚي ِٕٗ ٌر١حْ ِفَٙٛ 

جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س، أِح جٌّركع جٌػحٟٔ عٕطٕحٚي ف١ٗ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس 

 جالٔؼرـحؽ١س، ٚٔخطُ جٌذسجعس ذؿٍّس ِٓ جٌٕطحتؽ ٚجٌطٛط١حش.

I. األٔلانًثحث 

 يفٕٓو انًضؤٔنٍح االَضثاطٍح

ِٓ أؾً ذ١حْ ِفَٙٛ جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س فأٔٗ الذذ ِٓ ضؼش٠فٙح، ٚػ١ٍٗ 

عٕطٕحٚي ٘زج جٌّركع فٟ ِطٍر١ٓ، ٔخظض جٌّطٍد جألٚي ِٕٗ ٌطؼش٠ف جٌّغإ١ٌٚس 

جالٔؼرحؽ١س، أِح جٌّطٍد جٌػحٟٔ فغٕخظظٗ ٌر١حْ جٌظٍس ذ١ٓ جٌّغإ١ٌٚط١ٓ 

 جالٔؼرحؽ١س ٚجٌؿضجت١س.

I.انًطهة األٔل .أ 

 ذؼشٌف انًـضؤٔنٍح االَضثاطٍـح 

لحْٔٛ جٔؼرحؽ ِٛظفٟ جٌذٌٚس ٚجٌمطحع جٌؼحَ (ٌُ ٠ٛسد جٌّششع جٌؼشجلٟ فٟ       

ً ِكذدجً ٌٍّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س، ٚجوطفٝ فمؾ ذزوش 1111ٌغٕس  14سلُ ( ضؼش٠فح

جٌّػحي ٚجؾرحش جٌّٛظف ٚذ١حْ ذؼغ جألفؼحي جٌّكظٛسز ػ١ٍٗ ِّحسعطٙح ػٍٝ عر١ً 

 24لحْٔٛ جٌخذِس جٌّذ١ٔس سلُ(١ٌٚظ جٌكظش، ِٚح عرك روشٖ ٠ٕطرك ػٍٝ 

ً 1161ٌِٓغٕس ٚسغُ خٍٛ ، ضؼش٠ف ِكذد ٌٍّغإ١ٌٚس جٌطأد٠ر١س (؛ ئر ؾحء ذذٚسٖ خح١ٌح

جٌطشش٠ؼحش ِٓ ضؼش٠ف ِكذد ٌٍّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س فأٗ ٠ّىٓ ضكذ٠ذ ضؼش٠فٙح ِٓ 

 ِٕحؽ ضكمك جٌّغإ١ٌٚس ٟ٘ جٌّخحٌفس. خالي ذ١حْ ِؼٕٝ جٌّخحٌفس جالٔؼرحؽ١س؛ ألْ

٠مظذ ذحٌّخحٌفس جالٔؼرحؽ١س ئض١حْ جٌّٛظف فؼالً ِخالً ذٛجؾرحش ٚظ١فطٗ عٛجء 

وحٔص ضٍه جٌٛجؾرحش ضطّػً ذحٌم١حَ ذفؼً أٚ جالِطٕحع ػٓ جٌم١حَ ذٗ، ٚعٛجء وحٔص ضٍه 

ضمطؼ١ٙح جٌٛجؾرحش لذ ضُ جٌٕض ػ١ٍٙح فٟ جٌطشش٠ؼحش جإلدجس٠س ٚغ١ش جإلدجس٠س، أٚ وحٔص 
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ع١ش جٌّشفك جٌؼحَ ذحٔطظحَ ٚئؽشجد قطٝ ٌٛ ٌُ ٠طُ جٌٕض ػ١ٍٗ فٟ ضٍه جٌطشش٠ؼحش
(1)

 ،

ً ذأٔٗ "ئخالي جٌّٛظف ذٛجؾرحش جٌٛظ١فس" ٚػشف أ٠ؼح
(2)

، ٚلذ ػشفطٙح ج١ٌٙثس 

ً ٔط١ؿس  ً ئدجس٠ح جٌّٛعؼس فٟ ِكىّس جٌط١١ّض جالضكحد٠س ذحٌمٛي:" جسضىحخ جٌّٛظف ئغّح

ئخالٌٗ ذٛجؾرحش ٚظ١فطٗ"
(3)

. 

ٌمذ لغُ جٌّششع جٌؼشجلٟ ٚجؾرحش جٌّٛظف جٌؼحَ ئٌٝ ئ٠ؿحذ١س ٚأخشٜ عٍر١س، ئر 

أٔٗ قذد ذؼغ جٌٛجؾرحش ٌٍّٛظف، ِٚٓ غُ ذ١ٓ جألػّحي جٌّكظٛسز ػ١ٍٗ ٚذشىً 

ػحَ
(4)

، ٌُٚ ٠كذد ٔظٛطحً خحطس ٌظٛس جٌّخحٌفس جالٔؼرحؽ١س؛ ٚرٌه ٌظؼٛذس ضكذ٠ذ 

ً ٌٍّخحٌفحش جٌٛجؾرحش جٌطٟ وفً قغٓ ع١ش جٌّشفك جٌؼحَ، ف حٌمحْٔٛ ٚػغ ئؽحسجً ػحِح

جٌطأد٠ر١س، ِٕٚف جإلدجسز عٍطس ضمذ٠ش٠س ٌطمش٠ش ِح ئرج وحْ فؼً جٌّٛظف ٠ؼذ ِخحٌفس أَ 

ال، ٚذؼرحسز أخشٜ فاْ ػذَ روش جٌمحْٔٛ ٌظٛس جٌّخحٌفس جٌطأد٠ر١س ال ٠فُٙ ِٕٗ ئذحقس ِح 

شص دجتّحً ػٍٝ ػذج٘ح عٛجء وحْ دجخً ٚظ١فطٗ أَ خحسؾٙح؛ ألْ جٌّٛظف ِطحٌد ذحٌك

جػطرحسجش جٌٛظ١فس جٌطٟ ٠شغٍٙح ٚذحٌطحٌٟ ال ٠ؿد أْ ٠ظذس ِٕٗ ِح ٠ٕحلغ جٌػمس 

جٌّٛػٛػس ف١ٗ ِٓ لرً جإلدجسز
(5)

. 
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والقطاع العام الشا   السؽظف با" ك سان السعمؽمات والؽثائق ال ي يطمع عميها احلػ وظيف ا دو دثشائها إذا كا ت 

 =إلحاق الزرر االدولة دو ااألشخاص دو حدرت إليا دوامر مؼ رؤسائاسرية اطبيع ها دو يخذى مؼ إ ذائها 

http://the/
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ئْ جٌّخحٌفس جالٔؼرحؽ١س ذحٌّؼٕٝ جٌغحذك ضطكمك ذطٛفش سو١ٕٓ، أٌّٚٙح جٌشوٓ جٌّحدٞ 

 ٚجٌػحٟٔ ٘ٛ جٌشوـٓ جٌّؼٕٛٞ، ٚعٕؼشع ذظٛسز ِٛؾضز ٌٙز٠ٓ جٌشو١ٕٓ:

٠طّػً ٘زج جٌشوٓ فٟ ئض١حْ جٌّٛظف فؼالً ئ٠ؿحذ١حً أٚ عٍر١حً ِخالً  انشكٍ انًادي: -1

ذٛجؾرحش ٚظ١فطٗ عٛجء وحٔص جٌّخحٌفس فٟ ٔطحق جٌٛظ١فس أٚ خحسؾٙح، ٠ٚشطشؽ 

فٟ ٘زٖ جٌكحٌس أْ ٠ىْٛ جٌفؼً ِٛؾٛدجً ٚغحذطحً ١ٌٚظ ِؿشد ئشحػحش ٚشىٛن
(1)

. 

جٌكشز جٌٛجػ١س ج٢غّس ػٕذ جٌم١حَ ٠ٚمظذ ذٗ ضٛفش جإلسجدز انشكٍ انًؼُٕي:    -2

ذحٌفؼً جٌزٞ ٠ؼذ ئخالالً ذٛجؾرحش جٌٛظ١فس أٞ ٚؾٛد خط١ثس فٟ قك جٌّٛظف، 

فارج جٔطفٝ ٘زج جٌشوٓ ألٞ عرد ِٓ جألعرحخ ٚذظٛسز أدش ئٌٝ جٔؼذجَ جإلسجدز 

فاْ فؼً جٌّٛظف ال ٠شىً ِخحٌفسً 
(2)

 . 

ٚئرج وحْ ٕ٘حٌه سأٞ فٟ جٌفمٗ
(3)

شوٓ ئال ذحٌٕغرس ئٌٝ ال ٠شطشؽ ضٛفش ٘زج جٌ

جٌّخحٌفحش جالٔؼرحؽ١س جٌّمٕٕس جٌّكظٛسز فٟ جٌؿشجتُ جٌّٕظٛص ػ١ٍٙح فٟ جٌمٛج١ٔٓ 

جٌؿٕحت١س، أِح ضٍه جٌطٟ ٌُ ٠ٕض ػ١ٍٙح فأْ جٌشوٓ جٌّؼٕٛٞ ال ٠ؼذ ِغطمالً ذزجضٗ ٠ٚىفٟ 

 أْ ٠ػرص أْ جسضىحخ ٌّٛظف فؼالً خحؽثحً دْٚ ػزِس.

جإلسجدز ذحسضىحذٗ جٌفؼً ذمظذ ضكم١ك جٌٕط١ؿس فطىْٛ  ٚٔشٜ ذذٚسٔح، أٔٗ ئرج ضٛفشش       

جٌّخحٌفس جالٔؼرحؽ١س ػّذ٠س، ٚئرج جسضىرٙح ذكغٓ ١ٔس دْٚ أْ ٠مظذ ئقذجظ جٌٕط١ؿس 

 فأٗ ٠ُغأي ػٓ ِخحٌفس غ١ش ػّذ٠س ِحٌُ ٠ػرص قغٓ ١ٔطٗ.

                                                                                                                                                                      

ال سا ها، وينقى ص ا الؽاج   ائسًا ح ى اعد ا  هاء ادم ا وال يجؽز دن يح فظ بؽثائق رسسية سرية اعد إحال ا =
 عمى ال قاعد دو ا  هاء ادم ا اأا وجا كان".

 .121، ص(4114، دار الثقا ة لمشذر وال ؽزيع)عسان: ( د.  ؽاف كشعان، القا ؽن ا دارا، ال  اب الثا ي، 1)
 .44، ص(1424، دار الف ر العربي) القاصرة: ( د. مأمؽن دمحم سئمة،  ا ؽن العقؽبات، القدػ العام، 4)
 .22، ص(1423، العربي دار الف ر)القاصرة: ، القزاء ا دارا،  زاء ال أدي ، يشعر د. سميسان الطساوا  )3(
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٠ٚػٛس جٌطغحؤي ٕ٘ح قٛي جٌّؼ١حس جٌزٞ ٠محط ذٗ جٌّخحٌفس جالٔؼرحؽ١س، فىّح عرك ٚأْ 

وشٖ أْ جإلدجسز ضطّطغ ذغٍطس ضمذ٠ش٠س فٟ ضمش٠ش ِح ئرج وحْ جٌفؼً جٌزٞ جسضىرٗ ضُ ر

 جٌّٛظف ٠شىً ِخحٌفس أَ ال، فّحٟ٘ ِم١حعٙح فٟ رٌه؟

٠ٛؾذ ِؼ١حسجْ ٌم١حط جٌّخحٌفس جالٔؼرحؽ١س أٌّٚٙح شخظٟ، ٠ٕٚظش ف١ٗ ئٌٝ       

، ِٚذٜ جٌظشٚف جٌشخظ١س ٌٍّٛظف ِػً عٍٛوٗ، ٚظشٚفٗ، ٚو١ف١س ضؼحٍِٗ ِغ جٌٕحط

قشطٗ ػٍٝ جٌطّغه ذحٌّػً ٚجٌم١ُ، أِح جٌّؼ١حس جٌػحٟٔ فٙٛ ِٛػٛػٟ، ٠ٕٚظش ف١ٗ ئٌٝ 

ظشٚف جٌّٛظف جٌؼحِس جٌخحسؾ١س وحٌضِحْ، ٚجٌّىحْ، ٚفثطٗ جٌٛظ١ف١س، ٚؽر١ؼس 

ٚجؾرحضٗ، ٚئْ وحْ جٌّغطمش ٘ٛ جألخز ذحٌّؼ١حس جٌّٛػٛػٟ جٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ أعحط 

طٟ ٠ٕطّٟ ئ١ٌٙح جٌّٛظف، ئال أْ ٕ٘حن ِغحتً عٍٛن جٌشخض جٌؼحدٞ ِٓ رجش جٌفثس جٌ

ضطؼٍك ذٛجؾرحش ضططٍد ف١ٙح جألٔظّس ػٕح٠س خحطس ِػً جٌّغحتً جٌّح١ٌس ٚجٌف١ٕس 

ي جٌّٛظف ئرج ٌُ ٠رزي ػٕح٠س خحطس أِٓ ِطخظظ١ٓ، ففٟ ٘زٖ جٌكحٌس ٠ُغجٌظحدسز 

ئػحفس ئٌٝ جٌؼٕح٠س جٌّؼطحدز ػٕذ أدجتٗ ٌٛجؾرحضٗ جٌٛظ١ف١س
(1)

 . 

I.انثاًَ انًطهة.ب 

 انظهح تٍٍ انًضؤٔنٍرٍٍ االَضثاطٍح ٔاندزائٍح

٠مظذ ذحٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س "ضكًّ جإلٔغحْ ضرؼس ِح ٠مطشفٗ ِٓ ػًّ أٚ جِطٕحع       

٠ّظ ِظٍكس جٌّؿطّغ جٌؼحِس"
(2)

، ٚأق١حْ ضىْٛ جٌّخحٌفس جٌّٕغٛذس ئٌٝ جٌّٛظف 

جٌطغحؤي ػٓ ِذٜ ضأد٠ر١س، ٚفٟ جٌٛلص رجضٗ لذ ضىْٛ ؾش٠ّس ؾٕحت١س، ٕٚ٘ح ٠ػٛس 

جعطمالي ٚجٔفظحي جٌّغإ١ٌٚط١ٓ جالٔؼرحؽ١س ٚجٌؿضجت١س، ٚ٘ٛ ِح ٠ذفؼٕح فٟ ٘زج جٌّطٍد 

 ئٌٝ ذ١حْ أٚؾٗ جالسضرحؽ ٚجالٔفظحي ذ١ّٕٙح، ٚػٍٝ جٌٕكٛ ج٢ضٟ:

 أٔالً: اَفظال انًضؤٔنٍح االَضثاطٍح ػٍ انًضؤٔنٍح اندزائٍح:

                                                           

 .123كشعان، مردر سابق، ص( د.  ؽاف 1)

( د. مرااطفى إبااراايػ الزلسااي، مؽا ااع السداااولية الجزائيااة  ااي الذااريعة ا ساائمية وال ذااريعات الجزائيااة العربيااة، 4)
 .11، ص(، بدون سشة  ذرالسل نة القا ؽ ية )اغداد:،4ط
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 ٔمحؽ ٔر١ٕٙح ف١ّح ٠أضٟ:ضٕفظً جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س ػٓ جٌؿضجت١س فٟ ػذز 

ئْ جألفؼحي جٌطٟ ضػ١ش جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س لذ قذدش فٟ جٌمٛج١ٔٓ  يٍ حٍث األفؼال: -1

ال ؾش٠ّس ٚال ػمٛذس ئال ذٕحًء (جٌؼمحذ١س ػٍٝ عر١ً جٌكظش، فٟٙ ضخؼغ ٌّرذأ جٌششػ١س 

ػٍٝ ٔض(، فال ٠ؼحلد أٞ ئٔغحْ ئال فٟ قحي ئض١حٔٗ فؼالً ٠كشِٗ جٌمحْٔٛ، أِح جألفؼحي 

جٌطٟ ضىْٛ ِػحسجً ٌٍّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س فأٙح ٌُ ضشد ػٍٝ عر١ً جٌكظش، ذً ضُ ضكذ٠ذ 

أ جٌؼمٛذحش جٌّّىٓ ئٔضجٌٙح ػٍٝ جٌّٛظف جٌّخحٌف، ٚ٘زج ٠ؼٕٟ ػذَ جٌخؼٛع ٌّرذ

ال ػمٛذس ئال ذٕحًء ػٍٝ ٔض((جٌششػ١س ئال فٟ شك ٚجقذ ٚ٘ٛ 
(1)

 . 

جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س ضػحس فٟ ِؿحي جٌٛظ١فس جٌؼحِس ذّٕحعرس يٍ حٍث األشخاص:  -2

ل١حَ جٌّٛظف ذحسضىحخ خطأ ٚظ١فٟ ٠ّػً ئخالالً ذٛجؾرحش ٚظ١فطٗ، ٟٚ٘ ذزٌه ال ضػحس 

جٌٛظ١فس ذظٍس، أِح جٌّغإ١ٌٚس جٌؿٕحت١س ػٍٝ جألشخحص جٌؼحد١٠ٓ جٌز٠ٓ ال ٠ّطْٛ ئٌٝ 

فأٙح ضػحس ػٍٝ ؾ١ّغ جألشخحص فٟ قحي جسضىحذُٙ أفؼحالً قشِطٙح جٌمٛج١ٔٓ جٌؼمحذ١س 

ألٔٙح ضّظ أِٓ جٌّؿطّغ ٚٔظحِٗ
(2)

 . 

ئْ جٌؿضجءجش جٌطٟ ضفشع فٟ قحي غرٛش يٍ حٍث طثٍؼح اندزاء ْٔذفّ:   -3

جٌطٟ ضفشع فٟ قحي غرٛش جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س ضىْٛ ذطر١ؼطٙح أخف ِٓ ضٍه 

جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س، فحٌؿضجءجش أٚ جٌؼمٛذحش جالٔؼرحؽ١س ال ٠ّىٓ أْ ضّظ قش٠س 

جإلٔغحْ ٚذذٔٗ ػٍٝ خالف جٌؿضجءجش جٌّفشٚػس فٟ قحي غرٛش جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س 

ٚجٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضطحي ذذْ جإلٔغحْ ٚقش٠طٗ، وّح أْ غح٠س جٌؿضجء جالٔؼرحؽٟ ٘ٛ 

ً ٌغ١ش جٌّشفك جٌؼحَ ذحٔطظحَ ِكحعرس جٌّٛظف ػٍٝ  ِخحٌفطٗ ذٙذف سدػٗ ػّحٔح

                                                           

 .221( د. سميسان الطساوا، الؽجيز  ي القا ؽن ا دارا، مردر سابق، ص1)
، ر الثقا ااااة لمشذاااار وال ؽزيااااعدا) االردن: ، 1جسااااال مطمااااق الاااا  ينات، الااااؽجيز  ااااي القااااا ؽن ا دارا، ط ( د. دمحم4)

 .342، ص(4113
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ٚئؽشجد، فٟ ق١ٓ أْ غح٠س جٌؿضجء فٟ جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س ٘ٛ ضكم١ك جٌشدع جٌؼحَ 

ٚجٌخحص ذٙذف قّح٠س أِٓ جٌّؿطّغ ٚجعطمشجسٖ
(1)

 . 

 ثاٍَاً: االسذثاط تٍٍ انًضؤٔنٍرٍٍ االَضثاطٍح ٔاندزائٍح :

جالٔؼرحؽ١س ٚجٌؿضجت١س ػٍٝ جٌٕكٛ جٌغحذك روشٖ ٠ؿد ئْ جالٔفظحي ذ١ٓ جٌّغإ١ٌٚط١ٓ 

جْ ال ٠فُٙ ِٕٗ ذأٔٗ جٔفظحي ضحَ، فشغُ رٌه ضٛؾذ أٚؾٗ ٌالسضرحؽ ذ١ّٕٙح ٔر١ٕٙح ف١ّح 

 ٠أضٟ:

ئْ أعحط فشع جٌؿضجء فٟ قحي غرٛش جٌّغإ١ٌٚس  يٍ حٍث أصاس اندزاء: -1

حً ػٓ جٌغٍٛن جالٔؼرحؽ١س جٚ جٌؿضجت١س ٘ٛ جسضىحخ فؼً أٚ جِطٕحع ػٓ فؼً ٠ّػً خشٚؾ

جٌؼحَ فٟ جٌّؿطّغ، ٚػذَ ؽحػس جٌمٛج١ٔٓ ٚجألٔظّس جٌٕحفزز ف١ٙح
(2)

. 

٠طٛؾد ٌظكس فشع جٌؼمٛذس ػٕذ غرٛش يٍ حٍث انخضٕع إلخشاءاخ انرحمٍك:  -2

ئٞ ِٓ جٌّغإٌٚط١ٓ أْ ٠ُغرك ذاؾشجء جٌطكم١ك؛ ٚرٌه إلظٙحس قم١مس جٌفؼً جٌّخحٌف، 

س، ِٕٚحعرس، ٚعرد جسضىحخ جٌّخحٌفس فحٌطكم١ك ١ٌغص ذغح٠س ئّٔح ٚع١ٍس ٌّؼشفس آ١ٌ

خحٌف  ُّ ٚؾ١ّغ جٌظشٚف جألخشٜ جٌّك١طس ذٙح، ٟٚ٘ فٟ جٌٛلص ٔفغٗ ضّػً ػّحٔحً ٌٍ

ٚرٌه ذّٕكٗ فشطس جٌذفحع ػٓ ٔفغٗ
(3)

 . 

ئْ أشذ أٔٛجع جٌؿضجءجش جالٔؼرحؽ١س ٘ٛ )جٌؼضي(يٍ حٍث أثش اندزاء:  -3
(4)

 ٛ٘ٚ ،

ٕ٘حٌه أٞ ِرشس ٌالعطّشجس فٟ  ؾضجء ضرؼٟ ٌكىُ ؾٕحتٟ، ٚفٟ ٘زٖ جٌكحٌس ال ٠ىْٛ

                                                           

 .125( د.  ؽاف كشعان، مردر سابق، ص1)
 .24( د. جعفر عبد األمير الياسيؼ، مردر سابق، ص4)
( 53،54،51، والسؽاد )1441شة ( لد12( مؼ  ا ؽن ا زناط مؽظفي الدولة والقطاع العام ر ػ )11(السادة )3)

 .1421( لدشة 43مؼ  ا ؽن دحؽل السحاكسات الجزائية ر ػ )

وال ي  رت عمى:  1441( لدشة 12ا زناط مؽظفي الدولة والقطاع العام ر ػ ) /ثامشا( مؼ  ا ؽن 3( السادة )2)
ر الدولة والقطاع العام وذلغ " العزل: ويلؽن ب شحية السؽظف عؼ الؽظيفة  هائيًا وال تجؽز إعادة تؽظيفا  ي دوائ

 =إذا ثبت ارت ااا  عئ اطيرًا يجعل اقائا  ي ادمة الدولة -اقرار مدب  مؼ الؽزير  ي إحدى الحاالت اآلتية: د
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جإلؾشجءجش جإلدجس٠س جٌخحطس ذحٌؼمٛذس جالٔؼرحؽ١س؛ ألْ أشذ أٔٛجع جٌؿضجء ضُ 

فشػٗ ػٍٝ جٌّٛظف جٌّخحٌف، أِح ئرج أد٠ٓ جٌّٛظف ؾٕحت١حً ٌُٚ ٠ؼضي ِٓ جٌٛظ١فس 

فاْ ٌإلدجسز فٟ ٘زٖ جٌكحٌس ضكش٠ه جإلؾشجءجش جٌخحطس ذفشع جٌؼمٛذس جٚ 

ً ػٍٝ جالعطّشجس ف١ٙح ئرج  وحْ لذ ضُ ئ٠محفٙح، ٌٚٙح فشع جٌؿضجء جٌزٞ ضشجٖ ِٕحعرح

جٌّٛظف جٌّخحٌف
(1)

 . 

ِٓ خالي ِح عرك ػشػٗ ٠طر١ٓ ٌٕح ذأْ أعحط جٌّغإ١ٌٚس جٔؼرحؽ١س وحٔص أَ       

ؾضجت١س ٘ٛ جسضىحخ ِخحٌفس، ػٕذ٘ح ٠طُ فشع جٌؼمٛذس جٌّطٕحعرس ِغ جٌفؼً ػٍٝ جٌّٛظف 

٠ّىٓ ف١ٙح فشع جٌؼمٛذس ػٍٝ جٌّٛظف سغُ جسضىحذٗ جٌّخحٌف، ٌٚىٓ ٕ٘حن قحالش ال 

فؼال ِخحٌفحً، فحٌفؼً ٠ظً ِخحٌفحً ئال أٔٗ ال ٠ػحس ِغإ١ٌٚس جٌّٛظف ػٓ ِخحٌفطٗ، ٚ٘ٛ ِح 

 عٕٛػكٗ فٟ جٌّركع جٌػحٟٔ.

II. ًَانًثحث انثا 

 يٕاَغ انًضؤٔنٍح االَضثاطٍح

ِغإ١ٌٚس عرك ٚأْ روشٔح أٔٗ ذطٛجفش أسوحْ جٌؿش٠ّس جالٔؼرحؽ١س ضطكمك 

جٌّٛظف، ٚذخالفٗ فإٔٔح ال ٔىْٛ أِحَ ؾش٠ّس أٚ ِخحٌفس ضأد٠ر١س، ئال جٔٗ لذ ضطكمك 

جٌؿش٠ّس ِٚغ رٌه ال ٠غأي جٌّٛظف ػٓ فؼٍٗ ٚرٌه ذغرد ضٛجفش أعرحخ ِؼ١ٕس ضّٕغ 

ل١حَ ِغإ١ٌٚطٗ ٚدْٚ أْ ضؼفٟ ػٍٝ جٌفؼً جٌّشضىد ٚطف جإلذحقس ٌىٛٔٙح أعرحخ 

ؼً، ٠ٚطٍك ػٍٝ ٘زٖ جألعرحخ)ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس( شخظ١س ضطؼٍك ذحٌفحػً ١ٌٚظ ذحٌف

جٌطٟ ضؼشف ذأٔٙح "جٌكحالش جٌطٟ ضطؿشد ف١ٙح جإلسجدز ِٓ جٌم١ّس جٌمح١ٔٛٔس"
(2)

٠ٚمطؼٟ  

ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس أْ ضىْٛ جٌؿش٠ّس لذ ٚلؼص فؼالً، ٚئْ جٌفحػً ضٛجفشش ف١ٗ ػٍس 
                                                                                                                                                                      

إذا -إذا حلػ عميا عؼ جشاية  اشئة عؼ وظيفة دو ارت بها ارف ا الرسسية، جا-مزرًا االسرمحة العامة، ب=
     عًئ يد ؽج  الفرل مرة دارى".عؽ   االفرل ثػ دعيد تؽظيفا  ارت

 .122( د.  ؽاف كشعان، مردر سابق، ص1)

العاتغ لرشاعة  )القاصرة: د. عمي حديؼ الخمف، د. سمطان الذاوا، السنادد العامة  ي  ا ؽن العقؽبات، )4(
 .355، ص (، بدون سشة  ذرال  اب
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ٚجالسجدز، ٚجإلوشجٖ ؾؼٍطٗ غ١ش أً٘ ٌٍؼمٛذس، ٚضطّػً ٘زٖ جألعرحخ فٟ فمذ جإلدسجن 

 111جٌّحدٞ ٚجٌّؼٕٛٞ، ٚقحٌس جٌؼشٚسز، ٚلذ ٔض لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ سلُ 

( ػٓ جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س ِٚٛجٔؼٙح ػٍٝ عر١ً 65-61فٟ جٌّٛجد ) 1161ٌغٕس 

جٌكظش، أِح ف١ّح ٠طؼٍك ذظغش جٌغٓ وّحٔغ ِٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس فأٗ الِؿحي إلغحسضٗ 

شع لذ قذد عٓ جٌطؼ١١ٓ فٟ جٌٛظ١فس جٌؼحِسفٟ ٔطحق ذكػٕح ألْ جٌّش
(1)

، ٚعٕطٕحٚي ذ١حْ 

 ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س ٌٍّٛظف فٟ غالغس ِطحٌد ٚوحالضٟ :

II.انًطهة األٔل .أ 

 فمذ اإلدسان ٔاالسادج 

لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ( ػٍٝ أٔٗ: "ال ٠غأي ؾضجت١حً ِٓ (( ِٓ 61ٔظص جٌّحدز )

ذ جإلدسجن أٚ جإلسجدز ٌؿْٕٛ أٚ ػح٘س فٟ جٌؼمً أٚ ذغرد وحْ ٚلص جسضىحخ جٌؿش٠ّس فحل

وٛٔٗ فٟ قحٌس عىش أٚ ضخذ٠ش ٔطؿص ػٓ ِٛجد ِغىشز أٚ ِخذسز أػط١ص ٌٗ لغشجً أٚ 

 ػٍٝ غ١ش ػٍُ ِٕٗ ذٙح أٚ ألٞ عرد أخش ٠مشس جٌؼٍُ أٔٗ ٠فمذ جإلدسجن أٚ جإلسجدز....".

فمذجْ جإلدسجن ئْ جٌٛجػف ِٓ جٌٕض جٌّزوٛس أْ ػٍس ػذَ جٌّغإ١ٌٚس ٘ٛ 

ٚجإلسجدز؛ ألْ وً ِّٕٙح ٠ّػً ششؽحً الصِحً ٌطٛجفش جأل١ٍ٘س، فحإلدسجن ٘ٛ جٌؼٍُ ذحٌشٟء 

ٚخالفٗ ٠ؼٕٟ ػذَ جٌؼٍُ ذٗ، ٚػذَ جٌؼٍُ ٠ٕٙغ وّحٔغ ِٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس، ٌٚىٓ ِح 

ٟ٘ جالعرحخ جٌطٟ ضؿؼً جٌشخض غ١ش لحدس ػٍٝ جٌؼٍُ، أٚ ذؼرحسز أخشٜ ِح ٟ٘ 

 ن ٚجالسجدز؟أعرحخ فمذ جإلدسج

ئْ أعرحخ فمذ جإلسجدز ٠ىْٛ ٌؿْٕٛ أٚ ػح٘س فٟ جٌؼمً، أٚ غ١رٛذس ٔحشثس ػٓ 

 ضؼحؽٟ ِٛجد ِغىشز أٚ ِخذسز ٚ٘زج ِح عٕطٕحٌٚٗ فٟ فشػ١ٓ.

 

 

                                                           

"ال يعاايؼ ألول : السعاادل عمااى د ااا 1411لدااشة ( 42( مااؼ  ااا ؽن الخدمااة السد يااة ر ااػ )2/4( إذ  راات السااادة )1)
 /دكسل الثامشة عذرة مؼ العسر ولمسرضة الدادسة عذرة...(4مرة  ي الؽظائف الحلؽمية إال مؼ كان....
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II.انفشع األٔل .1.أ 

 فمذ اإلدسان تضثة اندٌُٕ أٔ ػاْح فً انؼمم 

ْ، ٚجٌغرد ال ٠ٛؾذ ضؼش٠ف ٚجػف ِٚكذد ِٓ لرً ششجـ جٌمحْٔٛ جٌؿٕحتٟ ٌٍؿٕٛ

فٟ رٌه ٘ٛ أْ ضؼش٠فٗ ٠ذخً ػّٓ جخطظحص جؽرحء جألِشجع جٌؼم١ٍس، ِٚغ رٌه 

٠ّىٓ ضؼش٠ف جٌؿْٕٛ ذأٔٗ "جخطالي ػمٍٟ ٠طشضد ػ١ٍٗ جٌؼؿض ػٓ جٌط١١ّض ذ١ٓ جٌخطأ 

ٚجٌظٛجخ"
(1)

، ٚلذ وحْ ٌٍّششع قىّس فٟ ػذَ جالوطفحء ذّظطٍف ٚجقذ ٌٍذالٌس ػٍٝ 

ً ػٍٝ ئ٠فحء ٘زج جٌؼ١د جٌخٍمٟ، ٚلذَ ِظطٍف  غحٟٔ ٚ٘ٛ )جٌؼح٘س فٟ جٌؼمً( قشطح

 جٌّظطٍك١ٓ ٌٍٙذف جٌّٕشٛد.

٠ٚشطشؽ الٔطفحء ِغإ١ٌٚس جٌّٛظف فٟ ٘زٖ جٌكحٌس أْ ٠ػرص جٌؿْٕٛ أٚ جٌؼح٘س 

جٌؼم١ٍس ذظٛسز ضإدٞ ئٌٝ فمذ ئدسجوٗ ٚلص جسضىحخ جٌؿش٠ّس؛ ألْ ِؿشد جٌٕمض أٚ 

إ١ٌٚس ذً ٠ظحس فٟ ٘زٖ جٌكحٌس جٌؼؼف فٟ جإلدسجن ٚجالخط١حس ال ٠إدٞ ئٌٝ ِٕغ جٌّغ

ئٌٝ ضخف١فٙح فمؾ
(2)

، ٚأْ ٠ىْٛ جٌفؼً لذ ٚلغ أغٕحء جٌخذِس جٌٛظ١ف١س ١ٌطُ فٟ ػٛتٗ 

ِغحءٌس جٌّٛظف أٚ ئػفحؤٖ ِٓ جٌؼمٛذس
(3)

. 

ٚفٟ ٘زج جٌخظٛص ٠ؿد جإلشحسز ئٌٝ أْ فمذ جإلدسجن ٌؿْٕٛ أٚ ػح٘س ػم١ٍس 

ذؼذ ضحس٠خ ضؼ١١ٕٗ فٟ جٌٛظ١فس ذحٌٕغرس ئٌٝ جٌّٛظف ِفطشع ٕ٘ح أْ ٠ىْٛ لذ أطحذٗ 

(7/3جٌؼحِس ١ٌٚظ لرٍٗ، ٚرٌه ألٔٗ جعطٕحدجً ئٌٝ ٔض جٌّحدز)
(4)

ِٓ لحْٔٛ جٌخذِس  

                                                           

 .52د. مرطفى إبراايػ الزلسي، مردر سابق، ص )1(
، (، بدون سشة  ذرزة العربيةدار الشه )القاصرة: د. دمحم عيد الغري ، مبدد شرعية الجرائػ والعقؽبات وحدوده، )4(

 .314ص
، الدار العربية)اغداد: إبراايػ، جريسة السؽظف العام الخاضعة لم أدي   ي القا ؽن العرا ي، عمي اميل  (3)

 .43، ص(1435

جاء  ي  ص ص ه السادة: ال يعيؼ ألول مرة  ي الؽظائف الحلؽمية اال مؼ كان  اجحًا  ي الفحص الطبي  )2(
وسالسًا مؼ ا مراض والعاصات الجدسية والعقمية ال ي تسشعا مؼ القيام االؽظيفة السعيؼ لها اسؽج   رار مؼ 

 الدمطات الطبية السخ رة و قًا لشعام ااص".
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ً فٟ  1161ٌغٕس  24جٌّذ١ٔس سلُ  جٌّؼذي فأٗ ٠شطشؽ فٟ جٌّطؼ١ٓ أْ ٠ىْٛ ٔحؾكح

ً ِٓ جإلِشجع جٌؿغ١ّس ٚجٌؼم١ٍس ذّٛؾد ضمحس٠ش خحطس ِٓ  جٌفكض جٌطرٟ، ٚعحٌّح

١س ألْ رٌه ٠إغش ذحٌطرغ ػٍٝ أدجتٗ جٌٛظ١فٟ، ئال أْ ِح ٔالقظٗ فٟ جٌٛجلغ جٌٍؿحْ جٌطر

جٌؼٍّٟ أْ جٌمشجسجش جإلدجس٠س جٌظحدسز ذحٌطؼ١١ٓ ضفطمش فٟ وػ١ش ِٓ جألق١حْ ئٌٝ 

جٌطمحس٠ش جٌطر١س جٌخحطس ذحٌغالِس جٌؼم١ٍس، ٠ٚطُ جالوطفحء ذفكض جٌرظش فمؾ وششؽ ِٓ 

ذس جإلدجسز أٚجِش ذطؼ١١ٓ جٌّٛظف١ٓ دْٚ ششٚؽ جٌظكس ٚجٌغالِس فٟ جٌطؼ١١ٓ، ٚضظ

جألخز ذٕظش جالػطرحس ؾذ٠س ٘زج جٌششؽ، ِّح ٠ذفؼٕح ئٌٝ جٌطغحؤي فٟ ٘زٖ جٌكحٌس ف١ّح ٌٛ 

جسضىد جٌّٛظف ؾش٠ّس أغٕحء جٌٛظ١فس، ٚضر١ٓ ف١ّح ذؼذ أٔٗ وحْ ٠ؼحٟٔ ِٓ ؾْٕٛ 

ٍٝ وً ِطمطغ أٚ ػح٘س ػم١ٍس فّح ٟ٘ ج٢غحس جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضطشضد فٟ ٘زج جٌفشع ػ

 ِٓ جٌّٛظف ٚجإلدجسز؟

ٌإلؾحذس ػٍٝ ٘زج جٌطغحؤي ٔشٜ أٔٗ ذحٌٕغرس ػٍٝ جٌّٛظف ٠ؿد جٌط١١ّض ذ١ٓ ِح ئرج       

وحْ قغٓ ج١ٌٕس أٚ عٟء ج١ٌٕس، فرحٌٕغرس ٌٍّٛظف قغٓ ج١ٌٕس جٌزٞ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼٍُ ِغرمحً 

أٔٗ ٠ؼحٟٔ ِٓ ػح٘س ػم١ٍس غُ ضر١ٓ ٌٗ رٌه ذؼذ ضؼ١١ٕٗ فأٗ ٠ؿد أْ ٠مظٝ ِٓ 

ٛظ١فسجٌ
(1)

دْٚ جعطشدجد جٌشٚجضد ٚجٌّخظظحش جٌطٟ ضغٍّٙح ألٔٗ ٠ىْٛ لذ ضغٍّٙح  

ِمحذً جٌؼًّ جٌزٞ لحَ ذأدجتٗ ٌإلدجسز، أِح ئرج وحْ لذ أخفٝ ػٕذ ضؼ١١ٕٗ قم١مس جٌؼح٘س 

جٌؼم١ٍس جٌطٟ وحْ ٠ؼحٟٔ ِٕٙح فأٗ ٠ؼذ ع١ة ج١ٌٕس ٠ٚغطٛؾد جلظحءٖ ٚجعطشدجد جٌشٚجضد 

ْ ٚؾٗ قكٚجٌّخظظحش جٌطٟ ضغٍّٙح ذذٚ
(2)

. 

                                                           
 رت عمى ان )اذا ثبت  1411( لدشة 42ا ية والد يؼ( مؼ  ا اؽن الخدمة السد ية ر ػ )جاء  ي السادة )الث (1(

اأن شروط ال ؽظيب السشرؽص عميها  ي السادتيؼ )الدااعة( و)الثامشة( مؼ ص ا القا ؽن لػ ت ؼ م ؽ رة كمها دو 
  دػ مشها  ي السؽظف عشد تعييشا ألول مرة يج  ا راؤه اأمر مؼ سمطة ال عييؼ ....(

( 3/1/4/4312وك اب ديؽان الر ااة السالية السر ػ با) 31/1/4111 ي  2/4111 رار مجمس الدولة السر ػ  (4(
ال ا دكد عمى ضرورة ال سييز بيؼ السؽظف حدؼ الشية و سيء الشية  ي مؼ يقدم وثائق مزورة  3/3/4111 ي 

 .14/4/4141تاريخ الزيارة  /https://www.moj.gov.iq/view.35 ي عيؼ بها، يشعر السؽ ع االل  رو ي 

https://www.moj.gov.iq/view.35/
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أِح ذحٌٕغرس ٌإلدجسز ٔشٜ أٔٙح ضىْٛ ِغإٌٚس ػٓ ضؼ٠ٛغ جٌؼشس جٌزٞ أطحخ جٌغ١ش 

فٟ قحي غرٛش ضمظ١ش٘ح ذحٌطأوذ ِٓ ششؽ جٌغالِس جٌؼم١ٍس ػٕذ جٌّٛظف؛ ٚأْ ِكً 

ً ِٓ جٌششٚؽ  ً ٚرٌه ٌفمذجٔٗ ششؽح جٌمشجس جإلدجسٞ فٟ ٘زٖ جٌكحٌس ٠ىْٛ غ١ش ِششٚػح

 ٚ٘ٛ ششؽ جٌغالِس جٌؼم١ٍس.جٌٛجؾد ضٛفش٘ح فٟ جٌطؼ١١ٓ 

II.انفشع انثاًَ.2.أ 

 فمذ اإلدسان تضثة انضكش ٔانرخذٌش

قشطحً ِٓ جٌّششع ػٍٝ وشجِس جٌٛظ١فس جٌؼحِس ٌٍٚكفحظ ػٍٝ شخظ١س جٌّٛظف 

فحٔٗ لذ قظش ػ١ٍٗ ؾٍّس ِٓ جٌّّحسعحش جٌطٟ ال ضطفك ِغ ِظٍكس جٌٛظ١فس جٌؼحِس أٚالً، 

ً ٚرٌه فٟ جٌّحدز) ( ِٓ لحْٔٛ جٔؼرحؽ ِٛظفٟ جٌذٌٚس 5ِٚظٍكطٗ جٌشخظ١س غح١ٔح

ٓ ػّٕٙح ِح ٚسد فٟ جٌفمشز)جٌػح١ٔس جٌّؼذي، ِٚ 1111ٌغٕس  14ٚجٌمطحع جٌؼحَ سلُ 

ػششز( ِٓ جٌّحدز جٌّزوٛسز ٚجٌّطؼّٕس قؼٛسٖ ئٌٝ ِمش ٚظ١فطٗ ذكحٌس عىش، أٚ 

جٌظٙٛس ذكحٌس عىش ذ١ٓ فٟ ِكً ػحَ، ئر ئْ فؼٍٗ ٠ؼطرش ِخحٌفس ضأد٠ر١س ضطشضد ػ١ٍٙح 

ِغإ١ٌٚطٗ، ٌٚىٓ لذ ٠ىْٛ جٌّٛظف ضكص ضأغ١ش جٌطخذ٠ش أٚ جٌغىش ألعرحخ خحسؾس ػٓ 

( ِٓ 61دضٗ، ٚ٘زٖ جٌكحٌس لذ جخز٘ح جٌّششع جٌؼشجلٟ ذٕظش جالػطرحس فٟ جٌّحدز)جسج

لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ( جٌغحذك روشٖ ػٕذِح أٚسد ػرحسز "..جػط١ص ٌٗ لغشجً أٚ (

ػٍٝ غ١ش ػٍُ ِٕٗ ذٙح أٚ ألٞ عرد أخش ٠مشس جٌؼٍُ جٔٗ جإلدسجن أٚ جإلسجدز.."، ٚػ١ٍٗ 

غ ِٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس٠شطشؽ فٟ جٌغىش أٚ جٌطخذ٠ش وّحٔ
(1)

: 

أْ ٠طُ ضٕحٚي جٌّٛجد جٌّغىشز أٚ جٌّخذسز لغشجً أٚ ػٍٝ غ١ش ػٍُ ِٓ جٌّٛظف وّح  -1

 فٟ قحٌطٟ جٌؿًٙ ٚجٌخطأ.

                                                           

 .151د. مرطفى الزلسي، السردر الدابق، ص )1(
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أْ ٠إدٞ ضٕحٚي جٌّحدز جٌّغىشز أٚ جٌّخذسز ئٌٝ فمذ إلدسجوٗ أٚ جسجدضٗ و١ٍحً فارج أدٜ  -2

ً ٌٍؼمٛذس ١ٌٚظ ِحٔؼحً جٌطؼحؽٟ ئٌٝ ٔمض جإلسجدز، أٚ ػؼف جإلدسجن ٠ؼذ  ً ِخففح ظشفح

 ِٓ جٌّغإ١ٌٚس.

أْ ضمَٛ ػاللس جٌغرر١س ذ١ٓ ضؼحؽٟ جٌغىش ٚجٌّخذس ٚذ١ٓ فمذجْ جإلدسجن ألْ  -3

ً ِٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس  جٔمطحع جٌؼاللس ذ١ّٕٙح ٌغرد أخش غ١ش ِششٚع ال ٠ؼذ ِحٔؼح

 جٌؿٕحت١س.

فارج جسضىرٙح لرً قحٌس  _ أْ ٠شضىد جٌّٛظف جٌفؼً ضكص ضأغ١ش جٌطخذ٠ش أٚ جٌغىش، 4

 جٌغىش أٚ ذؼذ٘ح فأٔٗ ٠غأي ػٓ فؼٍٗ ٌطٛجفش جإلسجدز ٚجالدسجن جٌىحًِ.

ٚذؼذ أْ ضُ ذ١حْ قحالش فمذجْ جإلدسجن أٚ جإلسجدز فأْ جٌغإجي ٠ػٛس ف١ّح ئرج وحْ 

جٌّششع لذ قذد ٘زٖ جٌكحالش ػٍٝ عر١ً جٌكظش أَ ػٍٝ عر١ً جٌّػحي جألِش جٌزٞ 

 ز جٌم١حط ػ١ٍٙح؟٠ؿٛص فٟ جٌكحٌس جألخ١ش

لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ( ٔشٜ أْ جٌّششع (( ِٓ 61ذحٌشؾٛع ئٌٝ ٔض جٌّحدز)

جٌؼشجلٟ لذ روش ف١ٙح:"... أٚ ألٞ عرد أخش ٠مشس جٌؼٍُ أٔٗ ٠فمذ جإلدسجن أٚ جإلسجدز.."، 

ٚجعطٕحدجً ئٌٝ رٌه ٠شٜ غحٌر١س جٌفمٗ
(1)

ٚٔإ٠ذُ٘ فٟ جٌشأٞ ذأْ جٌّششع ٚئْ وحْ لذ  

مذ جإلدسجن أٚ جالخط١حس فٟ جٌمحْٔٛ فأْ رٌه ٠شؾغ ئٌٝ وٛٔٙح أُ٘ قحالش أٚسد قحالش ف

٠ّىٓ أْ ٠فمذ ف١ٙح جإلدسجن، ػٍٝ أْ رٌه ال ٠ّٕغ ئرج ِح فمذ جإلدسجن فٟ قحالش أخشٜ 

غ١ش٘ح أْ ٠طٛجفك ِغ لظذ جٌّششع ٚجْ ٌُ ٠غطٕذ ئٌٝ ٔظٛص طش٠كس، فزٌه ال ٠ّٕغ 

ٍس أٚ جٌطفغ١ش جٌٛجعغ ٌٙح دْٚ أْ ٠إدٞ ئٌٝ ِٓ جٌٍؿٛء ئٌٝ جٌم١حط ػ١ٍٙح؛ الضكحد جٌؼ

أٞ خشق ٌّرذأ جٌششػ١س وّح ٘ٛ جٌكحي ذحٌٕغرس ئٌٝ جٌط٠ُٕٛ جٌّغٕحؽ١غٟ جٌزٞ ٠ؼذ ِحٔؼحً 

 ِٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس ألٔٗ ٠إدٞ ئٌٝ فمذجْ جإلدسجن ٚئْ ٌُ ٠ٕض جٌمحْٔٛ ػ١ٍٗ.

 

                                                           

وما اعدصا، د. ضارا اميل محسؽد،  351د. عمي حديؼ الخمف، د. سمطان الذاوا، السردر الدابق، ص  )1(
 .112، ص(4114بدون دار وملان  ذر،  )،1طالنديط  ي شرح  ا ؽن العقؽبات_ القدػ العام، 
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II.ًانًطهة انثاَ.ب 

 اإلكشاِ

ِٓ شأٔٙح أْ ضشً ئسجدز جٌشخض أٚ  جإلوشجٖ ذظٛسز ػحِس ػرحسز ػٓ :" لٛز

ً أٚ  ً ٌّح ٠شجٖ"، ٚجإلوشجٖ لذ ٠ىْٛ ِحد٠ح ضم١ذ٘ح ئٌٝ دسؾس ور١شز ػٓ أْ ٠طظشف ٚفمح

 ً ِؼ٠ٕٛح
(1 )

فحإلوشجٖ جٌّحدٞ ٠طّػً فٟ جٌمٛز جٌّحد٠س جٌٍّّٛعس ػٍٝ ئسجدز جٌشخض ، 

فطؼذَ قش٠طٗ فٟ جالخط١حس، وّح ٘ٛ جٌكحي فٟ أْ ٠ّغه شخض ِح ذأطرغ جٌّٛظف 

ً وّح ٘ٛ جٌكحي فٟ أْ ٠ٙذد شخض  ً ِؼ٠ٕٛح ٠ٚرظُ ذٗ ػٍٝ ِغطٕذ، ٚلذ ٠ىْٛ ئوشج٘ح

ِٛظفحً ذأٔٗ عٛف ٠مطً أقذ أفشجد أعشضٗ ئْ ٌُ ٠مُ ذطض٠ٚش ِغطٕذ أٚ ٚسلس ِؼ١ٕس، ففٟ 

٘زٖ جألقٛجي ٠غمؾ ػٕظش ِٓ ػٕحطش جٌّغإ١ٌٚس ٚجٌّطّػً فٟ قش٠س جالخط١حس
(2)

 

ْٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ( ٚجٌطٟ ؾحء ف١ٙح:" ال لحٔ(( ِٓ 62ٚ٘ٛ ِح ٔظص ػ١ٍٗ جٌّحدز)

ً ِٓ أوش٘طٗ ػٍٝ جسضىحخ جٌؿش٠ّس لٛز ِحد٠س أٚ ِؼ٠ٕٛس ٌُ ٠غططغ  ٠غأي ؾضجت١ح

 دفؼٙح".

٠ٚشٜ جٌرؼغ ئْ جإلوشجٖ جٌّؼٕٛٞ ال ٠خطٍف فٟ ؽر١ؼطٗ ػٓ جإلوشجٖ جٌّحدٞ، ذً 

شجٖ جٌّحدٞ أْ ٚؾٗ جٌخالف ذ١ّٕٙح ٘ٛ فمؾ فٟ جٌٛع١ٍس، ٚجٌطٟ ضىْٛ ِرحششز فٟ جإلو

ً أْ جألطً فٟ جٌمٛج١ٔٓ جٌؿضجت١س ٘ٛ ػذَ  ٚغ١ش ِرحششز فٟ جإلوشجٖ جٌّؼٕٛٞ ػٍّح

جالػطذجد ذحٌٛع١ٍس فٟ ضطر١ك أقىحَ جإلوشجٖ
(3)

. 

ئْ جإلوشجٖ جٌّحدٞ ٚوزٌه جٌّؼٕٛٞ ال ٠ؼطرشجْ ِٕطؿحْ ألغحسّ٘ح ئال ئرج ضٛجفش 

س جٌطٟ ضإدٞ ئٌٝ فمذجْ ف١ّٙح ؾٍّس ِٓ جٌششٚؽ أٌٚٙح: أْ ٠ىْٛ جإلوشجٖ ِٓ جٌؿغحِ

جالخط١حس ٌذٜ جٌؿحٟٔ ذحٌظٛسز جٌطٟ ال ٠طّىٓ ِؼٙح ِٓ ضؿٕد جسضىحخ جٌؿش٠ّس، فارج 

وحْ ذاِىحٔٗ ضؿٕد جسضىحخ جٌؿش٠ّس ٌُٚ ٠فؼً فأٔٗ ٠ؼطرش ِغإٚالً ػٓ ؾش٠ّطٗ، ٚال 

                                                           

 .325د. عمي حديؼ الخمف، د. سمطان الذاوا، مردر سابق، ص )1(
 وما اعدصا. 111د. ضارا اميل محسؽد، مردر الدابق، ص )4(
 .443يشعر د. مرطفى الزلسي، السردر الدابق، ص )3(
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٠ٛؾذ ِؼ١حس ِٛػٛػٟ ٌطكذ٠ذ دسؾس ٘زج جٌطأغ١ش ذً أٔٙح ضؼطّذ ػٍٝ جٌؼٛجًِ 

س ٌىً فحػً ػٍٝ قذز، ٚفٟ ٘زج جٌخظٛص فاْ ِٓ جٌّطفك ػ١ٍٗ جٌشخظ١س ٚجٌظشف١

أٔٗ ال ضأغ١ش ٌالٔفؼحالش أٚ جٌؼٛجؽف ػٍٝ جٌّغإ١ٌٚس جٌؿٕحت١س قطٝ ٚئْ أخشؾطح 

جإلٔغحْ ِٓ ؽٛس جٌطر١ؼٟ ئال أْ رٌه ال ٠إغش فٟ جِطٕحػٗ ػٓ جٌم١حَ ذأػّحي غ١ش 

عرد جإلوشجٖ ٌىٟ ِششٚػس، أِح جٌششؽ جٌػحٟٔ ٠طّػً فٟ ػذَ لذسز جٌفحػً ضٛلغ 

ً ٌغرد جإلوشجٖ فأٗ ٠ىْٛ ِغإٚالً ػٓ ؾش٠ّطٗ  ٠طؿٕرٗ ٚذخالفٗ، أٞ ئرج وحْ ِطٛلؼح

ٌؼذَ جضخحرٖ جٌك١طس ٚجٌكزس
(1)

لحْٔٛ (( ِٓ 61، وّح ٠ؿد فٟ جإلوشجٖ ٚقغد جٌّحدز )

جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ( أْ ٠ىْٛ ِؼحطشجً السضىحخ جٌؿش٠ّس ذّؼٕٝ أْ ٠مَٛ جٌّٛظف 

ضأغ١ش جٌمٛز جٌّحد٠س أٚ جٌطٙذ٠ذ ٚذذْٚ رٌه ال ٠ّىٓ أْ ٠ٕٙغ ٕ٘حن ذحسضىحخ فؼٍٗ ضكص 

 ِحٔغ ٌٍؼمحخ.

ِٚؼ١حس جإلوشجٖ ِؼ١حُس ِٛػٛػٟ، فارج أغرص جٌّطُٙ أْ ِح جسضىرٗ وحْ ٔط١ؿس 

ً عٛجء وحْ فؼٍٗ ؾٕح٠س أٚ ؾٕكس أٚ ِخحٌفس، ٚجٔؼذجَ ٘زٖ  جإلوشجٖ فال ٠غأي ؾضجت١ح

ِحدجِص جإلسجدز ٚجٌطٟ ضؼطرش جٌششؽ جألعحعٟ جٌّغإ١ٌٚس ال ٠كطحؼ ئٌٝ ٔض طش٠ف 

 ٌم١حَ ٘زٖ جٌّغإ١ٌٚس لذ ضخٍفص.

II.انًطهة انثانث.ج 

 حانح انضشٔسج

( ػٍٝ 1161ٌغٕس  111لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ سلُ (( ِٓ 63ٔظص جٌّحدز )

ً ِٓ جسضىد ؾش٠ّس أٌؿأضٗ أ١ٌٗ ػشٚسز ٚلح٠س ٔفغٗ، أٚ غ١شٖ، أٚ  "ال ٠غأي ؾضجت١ح

ِحٌٗ، أٚ ِحي غ١شٖ، ِٓ خطش ؾغ١ُ ِكذق ٌُ ٠طغرد ٘ٛ ف١ٗ ػّذجً، ٌُٚ ٠ىٓ فٟ لذسضٗ 

 ً ٚجٌخطش جٌّشجد  ِٕؼٗ ذٛع١ٍس أخشٜ، ٚذششؽ أْ ٠ىْٛ جٌفؼً جٌّىْٛ ٌٍؿش٠ّس ِطٕحعرح

 جضمحؤٖ، ٚال ٠ؼطرش فٟ قحٌس ػشٚسز ِٓ أٚؾد جٌمحْٔٛ ػ١ٍٗ ِٛجؾٙس رٌه جٌخطش".

                                                           

 وما اعدصا. 323عمي حديؼ الخمف، د. سمطان الذاوا، مردر الدابق، ص )1(
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فحٌؼشٚسز ٟ٘ "أْ ٠ؿذ جإلٔغحْ ٔفغٗ أٚ غ١شٖ ِٙذدجً ذؼشس ؾغ١ُ ػٍٝ ٚشه 

جٌٛلٛع فال ٠شٜ عر١الً ٌٍخالص ِٕٗ ئال ذحسضىحخ جٌفؼً جٌّىْٛ ٌٍؿش٠ّس
(1)

ٚجٌؿش٠ّس  

٠طٍك ػ١ٍٙح "ؾش٠ّس جٌؼشٚسز" وّح ٘ٛ جٌكحي فٟ جٔذالع  جٌطٟ ضطكمك فٟ ٘زٖ جٌكحٌس

قش٠ك فٟ ِرٕٝ جٌذجتشز ف١ٕذفغ جٌّٛظف ِكحٚال جٌفشجس ف١ذفغ شخظحً أخش ِّح ٠إدٞ 

 ئٌٝ ٚفحز جألخ١ش.

( جٌغحذك جٌزوش ٔٛػ١ٓ ٠ٚ63شطشؽ ٌطكمك قحٌس جٌؼشٚسز قغد ٔض جٌّحدز )

 ً.ِٓ جٌششٚؽ أقذّ٘ح ضطؼٍك ذحٌخطش ٚجٌػح١ٔس ضطؼٍك ذحٌفؼ

أٔالً/ انششٔط انًرؼهمح تانخطش
(2)

 : 

ً ئال أٔٗ ٌُ  -1 أْ ٠ىْٛ جٌخطش ؾغ١ّحً: جشطشؽ جٌّششع فٟ جٌخطش أْ ٠ىْٛ ؾغ١ّح

ً ٌكحٌس جٌذفحع  ٠ؼشفٗ ذً ضشوٙح ٌٍمؼحء ٠كذدٖ فٟ وً لؼ١س قغد ظشٚفٙح خالفح

جٌششػٟ، ٠ٚرذٚ جٌغرد فٟ ٘زٖ جٌطفشلس ِٕطم١س ألْ جٌؿش٠ّس فٟ قحٌس جٌؼشٚسز ضمغ 

 ػٍٝ ذشٞء أِح فٟ قحٌس جٌذفحع جٌششػٟ فأٙح ضمغ ػٍٝ ِؼطذ.

أْ ٠ىْٛ جٌخطش قحالً: ذأْ ٠ىْٛ جالػطذجء جٌّٙذد ػٍٝ ٚشه جٌٛلٛع أٚ وحْ لذ ذذأ  -2

ٌٚىٓ ٌُ ٠ٕطٗ، أِح ئرج وحْ جٌخطش جٌّٙذد ذٗ ِغطمرٍٟ فال ٔىْٛ ٕ٘ح أِحَ قحٌس 

ً ِٚغ ر ٌه فأٗ ٠ؼطذ ذحٌخطش جٌؼشٚسز، وّح أْ جألطً فٟ جٌخطش أْ ٠ىْٛ ؾذ٠ح

جٌّٟٛ٘ ئرج ضٛجفش ٌذٜ جٌشخض أعرحخ ؾذ٠س ذكغد جٌظشٚف ٚجٌّالذغحش جٌطٟ وحْ 

 ف١ٙح ٠ذػٛ ئٌٝ جػطمحدٖ ذأٔٗ خطش قحي.

أْ ٠ىْٛ جٌخطش ِٙذدجً ٌٍٕفظ أٚ جٌّحي: عٛجء وحْ ٔفظ جٌشخض رجضٗ أٚ غ١شٖ أٚ  -3

أٞ ضفغ١ش "جٌٕفظ" ِحٌٗ أٚ ِحي غ١شٖ، ِٚظطٍف جٌٕفظ ٕ٘ح ٠شًّ جٌكمٛق جٌّطظً، 

 ذحٌّؼٕٝ جٌٛجعغ ٌٙزج جٌٍفع.

                                                           

 .425د. محسؽد محسؽد مرطفى،  قًئ عؼ د. مرطفى الزلسي، مردر سابق، ص )1(
 وما اعدصا. 332د. عمي حديؼ الخمف، د. سمطان الذاوا، مردر سابق، ص )4(
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أْ ال ٠ىْٛ إلسجدز جٌشخض دخً فٟ قٍٛي جٌخطش: ٚ٘زج جٌششؽ ِٕطمٟ ألٔٗ ال  -4

٠ّىٓ ٌٍشخض أْ ٠شضىد أِشجً ِكشِحً غُ ٠مَٛ ذحسضىحخ ؾش٠ّس ذغ١س جٌٕؿحز ِٓ جٌفؼً 

ٌٛظ١فس أْ جٌزٞ أقذغٗ، ٚػ١ٍٗ فال ٠ّىٓ ٌٍّٛظف جٌزٞ ٠ؼطّذ ئشؼحي جٌٕحس فٟ ِمش ج

 ٠ظ١د جخشج وحْ ٠ضجقّٗ ٌٍٕؿحز ِٓ جٌكش٠ك.

أْ ال ٠ىْٛ ٌٙزج جٌخطش ِرشس فٟ جٌمحْٔٛ -5
(1)

: فارج وحْ جٌخطش ِششٚػحً فال ِرشس 

آٔزجن ٌٍذفغ ذحٌؼشٚسز، وّح ٘ٛ جٌكحي ذحٌٕغرس ئٌٝ جٌؼغىشٞ جٌّىٍف ذّٛجؾٙس 

ؿس ػٓ ِىحفكس جٌؼ١ٍّحش جٌكشذ١س، ٚجٌششؽٟ جٌزٞ ٠ؿد ػ١ٍٗ ِٛجؾٙس جٌخطٛسز جٌٕحض

 جٌّؿش١ِٓ.

 ثاٍَاً/ انششٔط انًرؼهمح تفؼم انضشٔسج :

٠ؿد أْ ٠ىْٛ جٌفؼً ٘ٛ جٌٛع١ٍس جٌٛق١ذز ٌذفغ جٌخطش ذّؼٕٝ أْ ال ٠ىْٛ ٕ٘حن  -1

لحْٔٛ جٌؼمٛذحش (( ِٓ 63ئِىح١ٔس ٌذفغ جٌخطش ذٛع١ٍس أخشٜ، ٚ٘ٛ ِح أوذضٗ جٌّحدز )

 ٗ ِٕؼٗ ذٛع١ٍس أخشٜ..".جٌؼشجلٟ( ٚجٌطٟ ؾحء ف١ٙح: "... ٌُٚ ٠ىٓ فٟ لذسض

ً ِغ جٌخطش، ٚ٘ٛ ِح أوذضٗ جٌّحدز ) -2 ( جٌغحذمس 63أْ ٠ىْٛ فؼً جٌؼشٚسز ِطٕحعرح

جٌزوش ٚجٌطٟ ؾحء ف١ٙح "... ٚذششؽ أْ ٠ىْٛ جٌفؼً جٌّىْٛ ٌٍؿش٠ّس ِطٕحعرحً ٚجٌخطش 

جٌّشجد جضمحؤٖ..." ف١شطشؽ أْ ضىْٛ جٌّظٍكس جٌّؼكٝ ذٙح جلً أ١ّ٘س ِٓ جٌّظٍكس 

جٌّك١ّس
(2)

وّح ٘ٛ جٌكحي فٟ ل١حَ جٌّٛظف ذحالقطفحظ ذأٚسجق سع١ّس أٚ جخز ذؼغ  

جٌٍّفحش جٌّّٙس جٌخحطس ذحٌؼًّ ٌكفظٗ ٔط١ؿس قذٚظ ػًّ ئس٘حذٟ فٟ ِىحْ ػٍّٗ، 

ٌىٓ فٟ قحٌس ضؼّذ جٌّٛظف ِٚٓ جؾً جالػشجس ذحٌّظٍكس جٌؼحِس أٚ ِظٍكس جقذ 

 ف. جالشخحص ٕ٘ح ضٕطفٟ قحٌس جٌؼشٚسز ٠ٚطكمك ِغإ١ٌٚس جٌّٛظ

 انخاذًح  

                                                           

 .431د. مرطفى الزلسي، مردر الدابق، ص )1(
 .114محسؽد، مردر سابق، صد. ضارا اميل  )4(
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فٟ ٔٙح٠س ٘زج جٌركع عٛف ٔر١ٓ ؾٍّس ِٓ جٌٕطحتؽ جٌطٟ ضٛطٍٕح ئ١ٌٙح ٚٔمطشـ 

 ذؼغ جٌطٛط١حش :

 أٔالً/ انُرائح :

ً ٌٍّغإ١ٌٚس جالٔؼرحؽ١س، ٌُٚ ٠ؼذد ِٛجٔؼٙح ِّح ٠ؼٕٟ أْ  -1 ٌُ ٠ؼغ جٌّششع ضؼش٠فح

 ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س ٟ٘ ٔفغٙح جٌطٟ ضطرك ػٍٝ جٌّٛظف جٌؼحَ.

ئْ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس ٚسدش ػٍٝ عر١ً جٌّػحي ٚػ١ٍٗ فأٔٗ ذحإلِىحْ جٌم١حط ػ١ٍٙح  -2

 فٟ قحي ٚؾٛد ِٛجٔغ ؾذ٠ذز ئرج جضفمص ِغ ػٍس ل١حَ ِحٔغ جٌّغإ١ٌٚس.

أْ فمذ جإلدسجن ذغرد ؾْٕٛ أٚ ػح٘س ػم١ٍس ٠ؿد أْ ٠طشأ ذؼذ ضٌٟٛ جٌشخض  -3

 ً ِٓ جإلِشجع جٌظك١س  ٌٍٛظ١فس جٌؼحِس ألْ ِٓ ششٚؽ ضؼ١١ٓ جٌشخض أْ ٠ىْٛ ع١ٍّح

 ٚجٌؼم١ٍس.

ٌم١حَ قحٌس جٌؼشٚسز الذذ ِٓ ضٛجفش ؾٍّس ِٓ جٌششٚؽ جٌخحطس ذحٌخطش ٚجٌفؼً  -4

 قطٝ ضؼطرش ِحٔؼحً ِٓ ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس.

 ثاٍَاً/ انرٕطٍاخ :

ػشٚسز ل١حَ جٌّششع ذطكذ٠ذ جألفؼحي جإلدجس٠س جٌّكظٛسز ٚجٌّخحٌفحش جالٔؼرحؽ١س  -1

ِطٕحع ػٓ جسضىحذٙح ذظٛسز ضٕغؿُ ِغ ٚجلغ جٌؼًّ جٌطٟ ٠ؿد ػٍٝ جٌّٛظف جال

جإلدجسٞ، فحٌٛظ١فس جإلدجس٠س ٚئْ وحٔص ِطٕٛػس ِٚخطٍفس ِٓ ِشفك ئٌٝ أخش فاْ رٌه 

 ال ٠ّٕغ ِٓ أْ ٠طُ ضم١ٕطٙح ذظٛسز ضخؼؼٙح ٌٍمٛجػذ جٌؼحِس.

ػشٚسز ل١حَ جإلدجسز ذطفؼ١ً ششؽ طكس جٌغالِس جٌؼم١ٍس ػٕذ جٌطؼ١١ٓ فٟ جٌٛظحتف  -2

س ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ضشى١ً ٌؿٕس ؽر١س دجتّس ضمَٛ ذطض٠ٚذ جإلدجسز ذطمش٠ش ٚجفٟ ػٓ جٌؼحِ

 جٌغالِس جٌؼم١ٍس ٌٍّطمذَ جٌٝ جٌطؼ١١ٓ فٟ ٚظ١فس. 

ػشٚسز جٌطضجَ وحفس جٌؿٙحش جإلدجس٠س ذحٌطأوذ ِٓ جٌششٚؽ جٌخحطس ذحٌطؼ١١ٓ -3

( 1161ٌغٕس 24( ِٓ )لحْٔٛ جٌخذِس جٌّذ١ٔس سلُ 7جٌّٕظٛص ػ١ٍٙح فٟ جٌّحدز )

 خحطس ضٍه جٌطٟ ضطؼٍك ذششؽ جٌظكس ٚجٌغالِس جٌؼم١ٍس.
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 انًظادس

 أٔال: انكرة انمإٍََح:

ِٕشٛسجش جٌكٍرٟ  .ذ١شٚش: ؾشجتُ جٌّٛظف١ٓ .د. ؾؼفش ػرذ جأل١ِش ج١ٌحع١ٓ (1

 .2114، جٌكمٛل١س

، دجس جٌفىش  جٌمح٘شز: .لؼحء جٌطأد٠د .ع١ٍّحْ جٌطّحٚٞ، جٌمؼحء جإلدجسٞ د.-أ (2

 .1171، جٌؼشذٟ

د. ع١ٍّحْ جٌطّحٚٞ، جٌٛؾ١ض فٟ جٌمحْٔٛ جإلدجسٞ، دجس جٌفىش جٌؼشذٟ،  -خ

 .1112جٌمح٘شز، 

، 1جٌرغ١ؾ فٟ ششـ لحْٔٛ جٌؼمٛذحش_ جٌمغُ جٌؼحَ، ؽ .د. ػحسٞ خ١ًٍ ِكّٛد (3

 .2112ذذْٚ دجس ِٚىحْ ٔشش، 

ٌّرحدب جٌؼحِس فٟ لحْٔٛ ج .خٍف ٚد. عٍطحْ ػرذ جٌمحدس جٌشحٚٞد. ػٍٟ قغ١ٓ جٌ (4

 ، ذذْٚ عٕس ٔشش.جٌؼحضه ٌظٕحػس جٌىطحخ جٌمح٘شز:. جٌؼمٛذحش

حػؼس ٌٍطأد٠د فٟ جٌمحْٔٛ ؾش٠ّس جٌّٛظف جٌؼحَ جٌخ .١ًٍ ئذشج١ُ٘د. ػٍٟ خ (5

 .1115، جٌذجس جٌؼشذ١س . ذ١شٚش:جٌؼشجلٟ

 دجس جٌفىش جٌؼشذٟ،  . جٌمح٘شز:جٌمغُ جٌؼحَ .لحْٔٛ جٌؼمٛذحش .د. ِأِْٛ دمحم عالِس (6

1171. 

 جٌؼحضه ٌظٕحػس جٌىطد، . جٌمح٘شز:ِرحدب جٌمحْٔٛ جإلدجسٞ .د. ِح٘ش طحٌف ػالٚٞ (7

 ذذْٚ عٕس ٔشش.

س دججالسدْ: ، 1ؽ .جٌٛؾ١ض فٟ جٌمحْٔٛ جإلدجسٞ .د. دمحم ؾّحي ِطٍك جٌز١ٔرحش (1

 .2113، جٌػمحفس ٌٍٕشش ٚجٌطٛص٠غ

١ِس ِٛجٔغ جٌّغإ١ٌٚس جٌؿضجت١س فٟ جٌشش٠ؼس جإلعال .د. ِظطفٝ ئذشج١ُ٘ جٌضٌّٟ (1

 ، ذذْٚ عٕس ٔشش.جٌّىطرس جٌمح١ٔٛٔس . ذغذجد:2ؽ .جٌؿضجت١س جٌؼشذ١سٚجٌطشش٠ؼحش 
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 . جٌمح٘شز:ششػ١س جٌؿشجتُ ٚجٌؼمٛذحش ٚقذٚدٖ ِرذأ .. دمحم ػ١ذ جٌغش٠دد (11

 ، ذذْٚ عٕس ٔشش.دجس جٌٕٙؼس جٌؼشذ١س

دجس جٌػمحفس ٌٍٕشش  . ػّحْ:جٌىطحخ جٌػحٟٔ .جٌمحْٔٛ جإلدجسٞ .د. ٔٛجف وٕؼحْ(11

 .2111، ٚجٌطٛص٠غ

 انمٕاٍٍَ: ثاٍَاً:

 .1161( ٌغٕس 24لحْٔٛ جٌخذِس جٌّذ١ٔس سلُ ) (1

 .1161ٌغٕس  111لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌؼشجلٟ سلُ  (2

 .1171( ٌغٕس 23لحْٔٛ أطٛي جٌّكحوّحش جٌؿضجت١س سلُ ) (3

 .1171ٌغٕس  47لحْٔٛ جٌؼح١ٍِٓ جٌّذ١١ٔٓ ذحٌذٌٚس جٌّظشٞ سلُ  (4

 .1112ٌغٕس  14لحْٔٛ جٔؼرحؽ ِٛظفٟ جٌذٌٚس ٚجٌمطحع جٌؼحَ سلُ  (5

 ثانثاً: انًٕالغ االنكرشٍَٔح:

1) hhttp://the justicenews.com  

2) https://www.moj.gov.iq/view.35  

 

 

 

 

 


