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 حــادة صالــدر حمــم. د. ب

 زيـــدان محمـــد مــال
 

العقوبة االىضباطية هف اٌـ واخطر عىاصر االىضباط الوظيفي لها لٍا هف  
 تأثير سمبي عمى الهركز القاىوىي لمهوظؼ العاـ واىعكاساتً عمى اسرتً .

والعقوبػػػػػػػػة االىضػػػػػػػػباطية تصػػػػػػػػلل عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػبيؿ الصصػػػػػػػػر بخػػػػػػػػ ؼ الهخالفػػػػػػػػة  
ػػي بالتػػالي تخضػػا لهبػػل) العػػرعية   ال عقوبػػة اال بػػىص    ضػػ ً   عػػف االىضػػباطية ٌو

ػا بػػبعض اال كػار والهبػػالئ التػي تصكػػـ العقوبػة المىاليػػة وركػـ نلػػؾ  ػ  يهكػػف اف  تأثٌر
 ىىكر بأف لمعقوبة االىضباطية هفٍوهٍا واكراضٍا الخاصة بٍا .

ػػػنا  وانا هػػا ارتكػػػب الهوظػػؼ العػػػاـ هخالفػػة اىضػػػباطية  أىػػً يخضػػػا لممػػزا  ٌو
والتػػػي  ,وف هصػػػور بصثىػػػا المػػػزا  ٌػػػو هػػػا يطمػػػؽ عميػػػً العقوبػػػة االىضػػػباطية التػػػي سػػػتك

بالعقوبة  االىضباطية وبياف طبيعتٍػا القاىوىيػة , وهػف  سىىطمؽ هف خ لٍا , لمتعريؼ
ػا عػف العقوبػة المىاليػة,  ثـ سىتطرؽ لضوابط هبل) عرعية العقوبة االىضػباطية وتهييٌز

سػىعرض  يػً وىػواع العقوبػات االىضػباطية ولمسػمطات الهختصػة بفرضػٍا  ػي  وكنلؾ
  الىا ن  . 1991لسىة 14ظؿ قاىوف اىضباط هوظفي اللولة والقطاع العاـ  رقـ 
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 وستكون دراستنا هلذا املوضوع وفق خطة البحث التالوة :ـ

 فهااملبحث االول : العقوبة االىضباطوة وبوان طبوعتها القاىوىوة واهدا

 الهطمب االوؿ : العقوبة االىضباطية                                
 الهطمب الثاىي : الطبيعة القاىوىية لمعقوبة االىضباطية

 الهطمب الثالث : اٌلاؼ العقوبة االىضباطية

 رشعوة العقوبة االىضباطوة ومتووزها عن اجلنائوة  املبحث الثاين : ضوابط مبدأ

 الهطمب اووؿ : ضوابط هبل) عرعية العقوبة االىضباطية 
 الهطمب الثاىي : تهييز العقوبة االىضباطية عف العقوبة المىالية 

 املبحث الثالث : اىواع العقوبات االىضباطوة واجلهات املختصة بفرضها 

 الهطمب اووؿ : اىواع العقوبات االىضباطية 
 ض العقوبات االىضباطيةالهطمب الثاىي : المٍات الهختصة بفر 
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اف العقوبات االىضباطية ٌي المزا ات التي توقا عمى الهوظؼ بسبب 
ارتكابً هخالفات او اي اخ ؿ بوامبات الوظيفة ايمابآ او سمبآ ,  في الوقت الني لـ 
تصلل قواىيف واىظهة  الخلهة الهلىية الهخالفات عمى سبيؿ الصصر إال اىٍا صللت 

صصر . لنا سىقسـ ٌنا الهبصث العقوبات االىضباطية بصؽ الهوظؼ عمى سبيؿ ال
الى ث ثة هطالب ىعرض  ي االوؿ لمتعريؼ بالعقوبة االىضباطية , و ىخصص 
الهطمب الثاىي لبياف طبيعتٍا القاىوىية , اها الهطمب الثالث  سىتطرؽ  يً الى  

 :ػ    وكاالتياالٌلاؼ هف  رض ٌني العقوبة 
 املطلب االول

 العقوبة االىضباطوة

خالفة االىضباطية كير هصللة وااللارة تهارس ىوعا هف السمطة انا كاىت اله  
التعريعية  ي تصريـ  عؿ ها واباصة اخر  السمطة التقليرية التي كاىت تتهتا بٍا 
االلارة تبرئ هف تعا  وتتٍـ هف تعا  هف الهوظفيف اال اىً  ي هماؿ العقوبات 

ة لتفرضٍا عمى الهوظؼ بابتلاع اية عقو  لإللارةاالىضباطية االهر يختمؼ , ليس 
واىها العقوبات هصللة عمى سبيؿ الصصر والمـز  ها عميٍا اال اف تختار اصلى 

  هف 8العقوبات وتمعمٍا ازا  الهخالفة االىضباطية وساصتٍا  ي نلؾ ىص الهالة  
قاىوف االىضباط . لنا سىتطرؽ  ي ٌنا الهطمب الى بياف هاٌية العقوبات 

التأليبية التي تسول القاىوف الهقارف  ي هماؿ توقيعٍا  لألىظهةاالىضباطية وكنلؾ 
  ي  رعيف  وكاالتي :
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ىهالـ يضا تعريفًا هصللًا لمعقوبة االىضباطية  اف الهعرع  ترؾ اهر  وا 
واكتفى  ي ٌنا الصلل بالىص عمى اىواع العقوبات   1 التعريؼ لمفقً والقضا  

ا الهالية والهعىوية التي تفرض عمى الهوظؼ الهخالؼ عهوهًا االىضب اطية واثاٌر
. قل قيمت تعريفات هختمفة  ة اىضباطية لكؿ هخالفة اىضباطيةلوف تعييف عقوب

لمعقوبة االىضباطية هىٍا : اىٍا العقاب الهستخلـ تماي اخ ؿ الهوظؼ وخرومً 
عمى وامب الخلهة , او اىٍا العقوبة الهٍىية التي توقا عمى هف اخؿ بوامبات 

, او ٌي االمرا  الهصلل بالىص   2  خرج عمى هقتضياتٍا وهس بكراهتٍا الوظيفة او
االىضباطية الهختصة عمى الهوظؼ الني يخؿ بوامبات الوظيفة  توقعً السمطة

او اىٍا مزا  وظيفي يصيب عضو السمطة االلارية الني   . 3  ويىاؿ هف هزاياٌا 
تثبت هسؤوليتً عىل ارتكابً خطأ تاليبيًا هعيىًا بصيث توقا بإسهً ولهصمصة اعضا  

ي العقوبة التي تصلر بقرار  .  4 السمطة االلارية وتىفينًا الٌلا ً  الهصللة سمفاً  اٌو
سموؾ هخالؼ لمقواىيف  الرتكابٍـالهىفرلة بصؽ هوظفيٍا  بإرالتٍاالاري تصلري االلارة 

ليس هعىى اف الهعرع  االىضباطيةوتصليل العقوبات   .  5  هرتبا اثار هالية وهعىوية 
يا لكؿ قل صلل لكؿ هخالفة اىضباطية ها يقابمٍا هف عقاب او وضا صلول لىيا وعم

عقوبة عف كؿ  عؿ يكوف هخالفة او مريهة اىضباطية كها  عؿ بالىسبة لممرالـ 
المىالية والعقوبات المىالية بؿ صصر العقوبات االىضباطية وترؾ لمسمطة الهختصة 
بتوقيا العقوبة االىضباطية سمطة تقليرية واسعة  ي اختيار العقوبة التي تىاسب 

                                                           

 .528مبادئ القانون االردنً , مصدر سابق , ص( د. علً خطار شطناوي : (1
 د عثمااان ساالمان  ااٌرن : شاارق اوناااض اااانون انلااباط مااور ً الدولاا  , مصاادر سااابق ,(2)  

 .206ص
 .33د  ازي فٌصل مهدي : شرق اوناض اانون انلباط مور ً الدول  , مصدر سابق , ص (3)

 .120ابراهٌض العتوض : المصدر السابق , ص د. منصور(4) 
نوثر وازض سلطان : االثار التبعٌ  للعقوب  التؤدٌبٌ  فاً القاانون العراااً والقاوانٌن المقارنا  ,  (5)

 .32, ص2007اطروو  دنتوراه , جامع  بغداد , نلٌ  القانون ,
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نا ها مرى عميً القضا  االلاري  ي  رىسا الفعؿ الهكوف لمهخالفة االىضباط ية . ٌو
كأكمب   التعريا الهصري .  1 و ي هصر هىن )ىعا  هممس اللولة الهصري 

هختمؼ  التعريعات لـ يعرؼ العقوبة االىضباطية بؿ اورل عمى سبيؿ الصصر
عمى الهوظؼ العاـ  قل صلل قاىوف الىيابة  العقوبات االىضباطية التي يموز توقيعٍا

العقوبات االىضباطية بالىسبة لمهوظفيف الهعيىيف  1958لسىة  117االلارية رقـ 
عمى وظالؼ لالهة  معؿ العقوبات التي توقا عمى هوظفي اللرمة الثاىية  ها لوىٍا 

 .  2 تختمؼ عف العقوبات التي توقا عمى هوظفي اللرمة االولى  ها  وقٍا 
و ي العراؽ كها  ي هصر , ومريا عمى هىواؿ اكثرية التعريعات لـ يعرؼ        

الهعرع العراقي العقوبة االىضباطية بؿ اورل عمى سبيؿ الصصر هختمؼ العقوبات 
االىضباطية التي يموز توقيعٍا عمى الهوظؼ العاـ  قل خصص الباب الثاىي هف 

 الهمغي  لبياف ٌني العقوبات اها  1936لسىة  69قاىوف اىضباط هوظفي اللولة رقـ 
ي يموز الهعلؿ صلل العقوبات الت 1991لسىة  14قاىوف اىضباط هوظفي اللولة رقـ 

ي وارلة عمى سبيؿ الصصر8 ي  ـ/  رضٍا عمى الهوظؼ الهخالؼ  .  3 والتعلل   ٌو
ميٍا تهتاز بخصالص يًا كاف التعريؼ الني يطمؽ ع)والعقوبة االىضباطية 

والهساس بهزايا الوظيفة الهالية والهعىوية  ٍي ال تهس الهوظؼ  ي  هىٍا الهروىة
عخصً او صريتً او اهوالً الخاصة بؿ تقا عمى هزايا الوظيفة  تصرهً هف بعض 

ويعل المزا  التأليبي الس ح الرليس الني بواسطتً تستطيا السمطة  .   4  هىٍا
 .  5  ة وهرضية االلارية صهؿ الهوظفيف عمى الا  وامباتٍـ بصورة سميه

 
                                                           

, ادارة الاٌا الونوم  ور فً مجل د. مومود ولمً : التعرٌف بالورٌ   العام  , بوث منش(1) 
 . 332, ص 1967الوادٌ  عشرة , الث , السن  العدد الث

 . 523د. مومد فإاد مهنا : المرجع السابق , ص(2) 
, مصدر سابق , ناض اانون انلباط مور ً الدول  عثمان سلمان  ٌرن : شرق او د.(3) 

 .  212ص
 . 32( مصط ى ع ٌ ً : المصدر السابق , ص(4
, دار الطبع والنشر االهلٌ  , 1, ج ( د. شاب توما منصور  : القانون االداري , دراس  مقارن (5

 .367, ص1971, بغداد,
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االىظهة التأليبية التي تسول القاىوف الهقارف  ي هماؿ توقيا العقوبات 
 االىضباطية تىقسـ الى ث ثة اىظهة : 

قبؿ  : و يً تهىح االلارة سمطة تقليرية واسعة ابتلاً  هف ها ـ  النظام الرئاسيأولً 
هرصمة التصقيؽ واىتٍاً  الى  رض العقوبة. اي اف االلارة ٌي التي تتولى توميً 

 التٍهة وامرا  التصقيؽ و رض العقوبة . 
اف االلارة اقرب المٍات الى الهوظؼ وبالتالي  وينٌب ر)ي  ي الفقً  

ا عمى الصكـ   نا الر)ي ال .  1 اقلٌر يصهل اهاـ اىصراؼ االلارة وتعسفٍا , ولكف  ٌو
يهكف اف يأخن هساري الصصيح انا كاىت االلارة رعيلة وتتهتا بقلر هف العلالة 

هف التٍهة الهسىلة اليً ٌي مز  هف  البري واالىصاؼ واف صياىة صؽ الهوظؼ 
عهمٍا , اي الوقوؼ الى ماىب الهوظؼ الهظموـ ٌو مز  هف الهصا ظة عمى 

 عاهة , وف الهوظؼ ٌو الاة هف الوات الهر ؽ العاـ .  الهصمصة ال
: ٌنا الىوع هف الىظاـ التأليبي اخؼ وطأة عمى  ـ  النظام شبه القضائي اً ثاني

الهوظؼ ىوعا ها هف الىظاـ الرلاسي . كأىً يومل ٌيلة استعارية تعارؾ االلارة 
ني الٍيلة  ر)يٍا همـز اصياىا او ك ير همـز  ي اصياف اصياىا  ي  رض العقوبات ٌو

 .  2  اخرى  
و هف ا ضؿ االىظهة التأليبية صيث يهتاز   ـ النظام القضائي اً ثالث  باستق لية: ٌو

تتلخؿ  ي  رض اي هف   عف االلارة  ي  رض المزا  , اي اف ٌني االخيرة ال
نا بلوري يعكؿ ضهاىة اكيلة لمهوظؼ وىً يكوف بعيلا عف االٌوا   العقوبات ٌو

واعتباراتٍا الناتية هالاـ ٌىاؾ قضا  هستقؿ يتولى  لإللارةيترؾ  اي ال العخصية ,
 .  رض العقوبة وقل يكوف ٌنا القضا  عاليا او مىاليا

                                                           

 . 215المجٌد الودٌثً : المصدر السابق , صش ٌق عبد (1)
 . 29( د.  ازي فٌصل مهدي : شرق اوناض اانون انلباط مور ً الدول  , مصدر سابق , ص(2
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 املطلب الثاين

 الطبوعة القاىوىوة للعقوبة االىضباطوة

تعتبر خروما  التيإنا كاف القاىوف لـ يصصر او عاؿ االيمابية )و السمبية 
لـ يطبؽ هبل) " ال مريهة إال بىص" والنى طبقً قاىوف  )يعمى وامبات الوظيفة 

العقوبات .  اىً قل صصر العقوبات االىضباطية , بصيث ال يموز لسمطة التأليب )يا 
كاىت )ف توقا عقابا عمى الهوظؼ بوسيمة )خرى كير العقوبات الهىصوص عميٍا 

 .   صراصة عمى سبيؿ الصصر
قل كاف هوضوع طبيعة العقوبة االىضباطية هف الهوضوعات التي عغمت ل

ؿ   قً القاىوف االلاري لفترة طويمة  قل تسا ؿ الفقً عف طبيعة العقوبة االىضباطية ٌو
 تختمؼ عف العقوبة المىالية ؟ .

لنا  قل نٌب البعض الى التطابؽ بيف العقوبتيف  ك ٌها هظٍر لسمطة    
واصلة تهمكٍا اللولة  القاىوف االىضباطي ها ٌو اال قاىوف عقوبات  ي اساسً 
وهوضوعً وكاياتً  كها اف هىا المرالـ يرتكز عمى ها لملولة هف صؽ الل اع عف 

صؽ الل اع عف كياف الوظيفة  كياىٍا  الوالية االىضباطية ترتكز عمى ها لملولة هف
ري ها قاىوف  التي ٌي هف عىاصر اللولة  القاىوف االىضباطي هتفؽ  ي مٌو
العقوبات , كير اىً ال يسري اال عمى  لة هف الفلات الهكوىة هىٍا الٍيلة االمتهاعية 

 .  1  ي صيف اف الثاىي يسري عمى الٍيلة االمتهاعية كمٍا 
قل قاؿ باخت ؼ كؿ هف الىظاهيف عف االخر اها الفريؽ الثاىي هف الفقً  

وقل اخن بٍنا االتماي العهيل الطهاوي الني يرى اف الىظاـ االىضباطي يىتهي الى 
اسرة قاىوف العقوبات ولكف ٌنا االصؿ الهعترؾ ال يعىي االىلهاج واالىصٍار بيىٍها 

اف الفمسفة الهستقبؿ  انا كاىت  كرة العقاب هومولة  ي القاىوىيف    ي الصاضر او

                                                           

اطروو  دنتوراه , د. اسماعٌل زنً : لمانات المور ٌن فً التعٌٌن والتراٌ  والتؤدٌب ,   (1)
 .115, ص 1936جامع  القاهرة , 
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القالهة ورا  كؿ هف القاىوىيف هختمفة , اضا ة الى االخت ؼ بيىٍها هف صيث الٍلؼ 
واالعخاص النيف تسري عميٍـ كؿ هف العقوبتيف اال اىً انا كاىت ٌني الفروؽ عمى 
لرمة كبيرة هف الوضوح واف كاىت تؤكل استق ؿ كؿ هف العقوبتيف عف االخرى  اىٍا 

 . 1 صواؿ االىفصاـ التاـ بيىٍها بؿ يومل تاثير هتبالؿ بيىٍهاال تعىي بصاؿ هف اال
كها اف العقوبة االىضباطية هف صيث طبيعتٍا تىطوي عمى عىصر االي ـ  

ولكف عىصر االي ـ ليس هقصولًا  ي ناتً واىها ٌو يأتي بالتبعية لٍلؼ صفظ سير 
ىا يظٍر اوؿ اخت ؼ بيف العقوبة اال ىضباطية والمىالية الىظاـ  ي الهر ؽ العاـ ٌو

ي تعالؿ ضررًا  ا اي ـ واينا  هقصول لهف يىزؿ بً ٌو ٌر  العقوبة المىالية  ي مٌو
خطأ . اها العقوبة االىضباطية  ٍي عقوبة توقا بصرؼ الىظر عف وقوع  وتكا ئ

 .  2 ضرر  عمي اـ ال  الضرر هفترض بهمرل هخالفة الىظاـ القاىوىي لمهر ؽ
 املطلب الثالث

 العقوبة االىضباطوةأهداف 

اف الٍلؼ هف العقوبة االىضباطية قاىوىًا ٌو الىتيمة الىٍالية التي تسعى 
ا االىضباطي . وقل  السمطة االىضباطية الى تصقيقٍا هف ورا  اتخان صكهٍا او قراٌر
تبايىت ومٍات ىظر  قٍا  القاىوف االلاري صوؿ اٌلاؼ العقوبة ولعؿ ٌنا الخ ؼ 

صوؿ طبيعة االىضباط واٌلاؼ القاىوف االىضباطي ويهكف يكعؼ  مسفات هتىوعة 
 -الى ث ثة : اآلرا تصىيؼ ٌني 

 الول : يعتبر هدف النضباط اصالحيًا بحتًا.
 الثاني : يرى ان هدفه وظيفي محض .

 الثالث : واخيرًا ثمة رأي يعتبر اهداف النضباط ردعية فحسب .

                                                           

 .223د. سلٌمان مومد الطماوي : القلاء االداري ,  الاء التؤدٌب , مصدر سابق , ص  ( 1)
( د. عزٌزه الشرٌف : النراض التؤدٌبً وعراته باالنرم  الجزائٌ  االخرى , دار النهل  2)

   .230, ص 1988ً , العربٌ  , مطبع  جامع  القاهرة والنتاب الجامع
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ولكف ٌنا االخت ؼ ال يهىا هف تبىي ٌلؼ هختمط . وىول التىبيً الى اف  
ٌني االٌلاؼ ليست هىفصمة عف بعضٍا بؿ ٌي اٌلاؼ هتلاخمة بصيث يكهؿ اصلٌا 

العقوبة االىضباطية ٌي االص ح   أٌلاؼاالخر ويلعهً عمى ىصو  عاؿ . انف 
نا ها سىتىاو  1 وضهاف صسف سير الهر ؽ العاـ والرلع لً  ي  روع ث ثة وعمى . ٌو

 -الىصو اآلتي :

تتوخى االلارة هف ورا   رض العقوبة االىضباطية االص ح الني يبتغي  
 يأتي :    الهر ؽ العاـ او عخص الهوظؼ وكها

 -اوآلـ   اإلصالح التنظيمي :
نٌب  ريؽ هف الفقٍا  الهصرييف الى اف "التأليب  االىضباط  انا كاف  

يستٍلؼ العقاب كها يبلو هف ظاٌر االهور  اىً يستٍلؼ  ي الصقيقة كعؼ العيوب 
بها يهىا هف ارتكاب الهخالفات هستقبً "  إلص صً ي البىا  االلاري تهٍيلًا 

الصيمولة لوف وقوع الخطأ  التأليب امرا  ع مي الىً يرهي الى سل الثغرات و 
 .   2 هستقبً  وت  ي ثغرات العهؿ الوظيفي وهواطف قصوري وضعفً 

 -الصالح الشخصي :  ثانيآ ـ
تىص بعض التعريعات عمى اىً يىبغي اف ترهي العقوبات االىضباطية الى 
اص ح الهوظفيف وتوميٍٍـ ال التعٍير واالىتقاـ هىٍـ والىظاـ االىضباطي يبتغي 

 .   الهوظؼ بالهخالفة التي ارتكبٍا هف امؿ هىا صلوثٍا هستقب  اع ـ

                                                           

 .  234-221د. عبدالقادر الشٌخلً : المصدر السابق  , ص( 1)
, 4/2/2000/ انلباطٌ  فً 2000/ 41( فقد الى مجلس االنلباط العاض فً اراره راض )(2

لرإسائهض ٌراعى فٌها التدرج والردع  المرإوسٌنبؤن " العقوب  التً تتناسب مع عدض اوتراض 
فٌها الى الود المذنور وعلٌه ارر تعدٌل  وإلٌغالًواعطاء فرص  للمورف لتوسٌن سلونه 

 الى عقوب  االنذار..." )ارار  ٌر منشور( بتخ ٌلهاالعقوب  
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 االىضباط ال يقوـ اساسًا عمى  كرة العقاب واىها رسالتً االساسية ٌي  
والتقويـ ور ا كفا ة االلا  .  الٍلؼ االوؿ هف العقوبة ليس ثىي الغير   1 االص ح

نا ال يتصقؽ  عف ارتكاب المريهة واىها ثىي الهنىب لكي ال يعول الى ارتكابٍا ثاىية ٌو
بة والخوؼ بؿ  الهنىب ولكف بلوف اٌهاؿ الصفة الفعالة لمعقوبة ونلؾ  بإص حبالٌر

وىرى اف ٌلؼ االىضباط  الة وظروؼ الهنىب .بأف يتـ توقيعٍا و ؽ اعتبارات العل
 ي ٌنا الىطاؽ ٌو اص ح الهوظؼ الهنىب وتزويلي بروح االخ ص لمعهؿ المال 
وهراعاة القاىوف والىظاـ بلقة واصتراـ قواعل السموؾ القويـ ولعـ القيـ االىساىية التي 

يف  ي هرا ؽ تصبن العهؿ واالىتاج والهساٌهة  ي تكويف ضهير اخ قي لمهيا العاهم
العقاب لهمرل العقاب بؿ تتوخى االص ح  ال تبتغي العقوبة االىضباطية  .  اللولة

 . 2 والتقويـ لمهوظؼ والمٍاز االلاري عمى صل سوا  

  الوظيفة العاهةتتصلى العقوبة االىضباطية لمهخالفات الصاصمة  ي ىطاؽ 
ينٌب هعظـ  قٍا  القاىوف االلاري الى اف   3 الخطر  بالضرر, او التي تهس الىظاـ

" الىظاـ التأليبي  االىضباطي  ال يستٍلؼ العقاب ناتً بؿ ضهاف صسف سير 
ونلؾ لكي يتهكف الهر ؽ هف الا  رسالتً  أساس   4 الهر ؽ العاـ باىتظاـ واضطرال"

تهثؿ الضهاىة الفعالة  وىٍا ؽ العاـ , نلؾ العقوبة ٌو وموب السير الهىتظـ لمهر 
لتوميً الهوظؼ الى القياـ بوامباتً عمى اصسف ومً .  مهيا االثار التي تترتب 

 السير الهتىاسؽ لمهر ؽ العاـ . إلعالةعمى  رض العقوبة تتىا س  ي الىٍاية مهيعٍا 
                                                           

 .  84, ص 1976د. وسن مومد عواله : بوث وول السلط  الرئاسٌ  , القاهرة , ( 1)
 .225القادر الشٌخلً : المصدر السابق ,  صد. عبد (2)

د. عثمان سلمان  ٌرن : شرق اوناض اانون انلباط مور ً الدول  , مصدر سابق , (3)  
 .214ص

؛ وفتوً السٌد   131ص لمزٌد من الت اصٌل ٌنرر : د. بنر القبانً , المصدر السابق ,( 4)
, 1972العاملٌن فقهاً والاًء , القاهرة , الروٌض مومد سعٌد , المصدر فً نراض الشٌن وعبد

 .355ص
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يػػنٌب ر)ي  ػػي الفقػػً والقضػػا  الهصػػرييف الػػى اف كايػػة التأليػػب  االىضػػباط  
ٌي العقاب وهعروعية العقاب اىها تقوـ عمى الزمر لهرتكب الفعؿ ولغيػري ,  التأليػب 

الػػػػػػى ارتكػػػػػػاب الهخالفػػػػػػة يسػػػػػػتٍلؼ اهػػػػػػريف : هىػػػػػػا الهخػػػػػػالؼ هػػػػػػف العػػػػػػولة هسػػػػػػتقبً  
 .  1 الا  الوظيفة , وضرب الهثؿ لغيري صتى يتصرى اللقة  ياالىضباطية

 للبري  يرى إف الني يهيز العقوبة   اوستانويهيؿ الفقً الهقارف الى التصميؿ 
االىضباطية ٌو الصفة الهؤنية والوظيفية , بيىها االستان  هورموف  يصلل لمعقوبة 
وظيفة هزلومة  ٍي كؿ امرا  زمري هباعر يستٍلؼ صفظ الىظاـ لاخؿ الهر ؽ  

اصتراـ القواعل تستمزهٍا كايات الهر ؽ  القصاص ٌو وسيمة اكثر وبها اف تاهيف 
 عالية  ي بموغ هراهيً .وهف الواضح اف االستان  للبري  يعير الى صفة االنى التي 
ا بيىها االستان  هورموف  يعتبر الرلع ليس كاية  ي ناتً  تهيز العقوبة عف كيٌر

الي يتلاخؿ ٌنا الر)ي ها الر)ي الني واىها ٌو وسيمة لتأهيف الىظاـ لاخؿ الهر ؽ وبالت
هفالي اف كاية العقوبة ٌي تأهيف سير الهر ؽ العاـ ,  الرلع يىبغي اال يكوف ٌل ًا 
 ي ناتً , لوف هراعاة لصمـ اثاري الضارة وىوعٍا . الٍلؼ الرلعي يبتغي صظر 

اب الىعاط الضار بىظاـ االلارة والهمتها , والصيمولة لوف عولة الهنىب الى ارتك
مرالـ اخرى وكنلؾ يمب اف يىطوي الرلع عمى قلر كاٍؼ لصث االخريف عمى علـ 
االقتلا  بالهنىب او ارتكاب مرالـ اخرى ,  الرلعاف الخاص والعاـ ٌها ومٍا الرلع 

  .  2 السميـ
                          

 
 

                                                           

, واجبات المورف العاض وتؤدٌبه , دراس  وول النراض التؤدٌبً  الن ٌس هللا مطلب عبد( 1)
 .  57, ص 1967السعودي , الرٌاض , 

 . 230-229د. عبدالقادر الشٌخلً  : المصدر السابق , ص ( 2)
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 يصللي الني والىطاؽ الصلول  ي العقوبة توقيا ضرورة  ي الهبل) ٌنا يتهثؿ
 الهعرع )ورلٌا التي العقوبات تستبلؿ )ف التأليب سمطات تستطيا    الهعرع ,
ال الهقلار  ي بالىوع )و عىٍا تختمؼ )خرى بعقوبات ا كاف وا   لهبل) هخالفا قراٌر

ٌنا الهبصث الى هطمبيف , ىبيف  ي االوؿ ضوابط هبل) . لنا سىقسـ  الهعروعية
عرعية العقوبة , اها الهطمب الثاىي  ىخصصً لبياف اومً التعابً واالخت ؼ بيف 

 العقوبة االىضباطية والمىالية وكها يأتي :
 املطلب االول

 ضوابط مبدأ رشعوة العقوبة االىضباطوة

 ىضػػػػػػػػػػػػباطيةاالتمتزن السمطات أو العقوبػػػػػػػػػػػػة االىضػػػػػػػػػػػػباطية يقتضي هبدأ عرعية     
باإلضا ة لضرَرة تفسير الىصَص تفسيراً لمعقوبػػػػػػػة ,  اًػػػػػػػػىررة قاىَػػػػػػػػدَد الهقػػػػػػػػبالص
 بث ثة  روع وكها يمي :بدراستً  ىقوـَعدن الممَء لمعقاب الهقىا ٌََ ها س, ضيقاً

 

لعقوبة االىضباطية اف يىص عميٍا الهعرع صصرا واىها ال يكفي لعرعية ا 
ا  بالىسبة لعقوبة  يمب اف ال تتماوز االلارة  ي تطبيقٍا لٍني العقوبة هلتٍا او هقلاٌر
قطا الراتب صللٌا الهعرع بصسـ القسط اليوهي هف الراتب هلة التتماوز الععرة اياـ 

,  انا وقعت االلارة صسها هف القسط اليوهي هف  1 بأهر تصريري تنكر  يً الهخالفة 

                                                           

 المعدل .1991لسن   14( من اانون انلباط مور ً الدول  راض 8ال قرة الثالث  من المادة ) (1)
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الراتب لهلة تتماوز الععرة اياـ  هثؿ ٌني العقوبة باطمة لخرومٍا عمى هبلا العرعية 
 .   1   يموز توقيا عقوبة اقؿ مساهة هها ٌو هىصوص عميً كها ال

الخاص بالعاهميو الهدىييو بالدَلة  1978لسىة  47َ ي هصر صدد القاىَو رقن  
هَعد ؿ أال يتماَز تأمي -ؿ :الهثاؿ بعض أىَاع العقَبات هىٍا عمى سبيػهقادير ل

َأال يتماَز الخصن هو اومر عٍريو  ي , ٍر ػة أعػاستصقاق الع َة عمى ث ث
السىة عمى أال يتماَز ٌذا الخصن ربا اومر العٍري الذي يمي المزء المالز 

 عىً قاىَىاَ.ؿ الصمز عميً أَ التىاز
ىطاؽ إعهاؿ ٌنا الهبل) عمى ضرورة اف تكوف العقوبة التي تـ  وال يقتصر    

توقيعٍا تلخؿ ضهف العقوبات الوارلة عمى سبيؿ الصصر التعريعي بؿ يمب اف 
 .   2 التي )ىاط بٍا الهعرع صؽ توقيعً يوقا المزا  هف السمطة 

 إو  – كنلؾٌَي  –ية قيد عمى الصريات العقَبات المىال كاىت ؤذا
ى صقَق الهَظف َالهزايا التي تكفمٍا القَاىيو ػقيد عم االىضباطيةالعقَبات 
َها يترتب عميٍا  االىضباطية    يمَز أو تمد العقَبات؛ َهو ٌىا , َالمَالح 

ؿ َال هما, هو آثار عقابية هكاىاً  ي التطبيق ؤال صيث يَمد الىص الصريح 
ذلك    يَمد صد يهكو الَقَف  مَ ماز , ات القياس َاإلستىباط أدَؿ اػإلعه
أو تصكن عمى هَظف بالَقف ؿ الهثاؿ عمىسبياالىضباطية  يسَغ لمسمطة , عىدي

 ي صيو أو القاىَو يقضي بأو ال تزيد هدة , هدة سىة بدَو هرتب ؿ عو العه

                                                           

اللمانات التؤدٌبٌ  فً الورٌ   العام ـ لمانات الجزاء فً المنعض خلٌ   :العزٌز عبدد. عبد (1)
,   .2008, 1مرولتً التوقٌق والموانم  التؤدٌبٌ  واللمانات الروق  لتواٌعه , عمان , ط

 .  25ص
ق علٌا , الدائرة الثالث  , جلس   35لسن   436المونم  االدارٌ  العلٌا , طعن راض  ((2

13/6/1995 . 
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تهمك الصكن  كاىت االىضباطيةبعد ذلك أو السمطة ؿ ثن يقا, الَقف عو ث ثة أعٍر
 لهدة سىة. ؿ  يمَز هو باب أَلى أو تصكن بَقفً عو العهؿ العزػب

وقل ا كلت الهصكهة االلارية العميا ٌنا االصؿ  ي العليل هف اصكاهٍا صيف 
نٌبت الى اىً " وهف صيث اف العقوبات االىضباطية وها يترتب عميٍا هباعرة هف 

يؽ اال صيث يومل الىص الصريح , اثار عقابية ال يسوغ اف تمل لٍا هماؿ  ي التطب
اف اعالة الهوظؼ الهفصوؿ الى الخلهة ,  عأىٍا  ي نلؾ عأف العقوبات المىالية .

 .  1  ٌو استثىا  هف اصؿ ,    يموز التوسا  يً وقياس االستقالة عميً 
ؤلى الهعىى ؿ َيقصد بالتفسير تمك العهمية الذٌىية التي يهكو بٍا التَص

ليتسىى لمقاضي تطبيق الىص عمى الَقالا الهعرَضة , ىَىي الصقيقي لمىص القا
 أهاهً . 

ٌََ أهر , تظٍارالهعىى الذي أرادي الهعرع ػدف اسػتن بٍػ التفسير عهمية ت
ى الىصَص ػَليس قاصرا عم, ضرَري بالىسبة لكا ة الىصَص القاىَىية 

 اَي يكَو  ي العادة هختصراَ َعاهالغاهضة َصدٌا. ذلك أو الىص القاىَى
دَر القاضي أَ الفقيً  ي تفسيري  كاف,  إذا كاو َاضصاَ ال لبس  يً , َهمرداَ

يصتاج ؤلى همٍَد هو الهفسر  إىً , اَػالىص كاهض كافأها ؤذا , سٍ ً هيسراً
واكلت الهصكهة  ر الزن .ػالتيو أهػالص ك هعىاي َهصتَاي.َ التفسير  ي   الستم 

صوص المزالية صيف قضت بأىً " هف الهسمـ االلارية العميا هبل) التفسير الضيؽ لمى
ا تفسيرا ضيقا  ,    يموز التوسا  ي  بً اف االصكاـ الخاصة بالتأليب يتعيف تفسيٌر

ا او القياس عميٍا"   .   2 تفسيٌر
 

                                                           

ونذلك ونمها بجلس  13/1/1963ق,جلس  6لسن  1507المونم  االدارٌ  العلٌا طعن راض  (1)
 .229مجموع  اوناض السن  الخامس  عشر ص21/3/1970

           , ٌنرر 26/3/1988ق جلس  33لسن  3008المونم  االدارٌ  العلٌا , طعن راض (2) 
 .25المنعض خلٌ   : المصدر السابق , صد. عبدالعزٌز عبد



 

 

 مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
 (  25( العــــدد )    7ة )  ـالسن

 م 2015أذار             

 هـ  1435جمادي االخرة   

 

 م. د. بدر حمادة صالح

 زيـــدان محمـــد مــال
 

149 

ويعتقل بعض الفقً اف التفسير الضيؽ لمىصوص العقابية ال يطبؽ عمى 
اط قً صيث يموز التفسير بطريؽ القياس الىسبي  ي ىطاؽ روح القاىوف , عف 
طريؽ التوسا  ي هفٍوـ قصل الهعرع , ونلؾ لمتخفيؼ هف مهول هبل) العرعية  

صكاـ التعريعية وصلتً هف مٍة , وهف مٍة اخرى لتفالي الكثير هف الىقص  ي اال
 . 1   ي هماؿ الىظاـ االىضباطي 

و اتخاذٌا الهقىعة ؤمراءات ؤدارية تستٍدف اإلدارة هاىضباطية العقَبات ال
ٌذي العقَبات ؿ . لٍذا تتهث  2 بصق الهَظف العان هقىعة  اىضباطيةؤيقاع عقَبات 

مصة العاهة َلكو اإلدارة اتخذتٍا ػيمَز اتخاذٌا ؤال لتصقيق الهصبإمراءات ؤدارية ال 
 . 3 لعقاب الهَظف 

أَ ىدب ؿ كىق, قد تصدر اإلدارة قراراً هتص ً بإمراءات اإلدارة التىظيهية 
 إذا كعفت , عمى سىد أو ذلك بغرض تصقيق هصمصة الهر ق , ة ػاء َظيفػأَ ؤلغ

َقا ٌذا , َقيا مزاء عمى الهَظف ه بسات ؤصدار ٌذا القرار أىً قد صدربدا ا ت
َتارتكاب الهَظف لهخالفة ػك ثبػَال يغير هو ذل, المزاء باط ً لكَىً مزاًء هقىعاً

راءات ػصيث أو تَقيا المزاء عمى الهَظف لً ؤم,تستدعي الهؤاخذة اىضباطية  
 ء د اع قد يهكىً هو دصض االتٍان .لا لً ؤبؿ َضهاىات تكف

يكفي أو تتبيو قوبة اىضباطية هقىعة  عَلكي يعتبر القرار اإلداري 
َه بساتٍا أو ىية اإلدارة قد اتمٍت ؤلى عقاب ؿ َاػالهصكهة هو ظرَف اوص

الهَظف ؿ يو يىطَي عمى ؤخ ػرف هعػبب تصػيصدر القرار بس كأف, الهَظف 
                                                           

د. مومد عص ور :  جرٌم  المورف العاض واثرها فً ولعه التؤدٌبً , بٌروت , دار  (1)
 .196, ص 1963الجٌل للطباع  , 

 533خطار شطناوي : القانون االداري االردنً , مصدر سابق , صانرر د. علً  (2)
 بعدها.  وما

د. عثمان سلمان  ٌرن : شرق اوناض اانون انلباط مور ً الدول  : مصدر سابق ,  (3)
 .254ص
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لمقاىَو  اًػدر هخالفػً صاىضباطياٌذا القرار يكَو قراراً ؿ َهث, بَامبات َظيفتً 
ات َاوَضاع ا  ض ً عو أىً صدر دَو ؤتباع اإلمر ذؤ,  1   باإللغاَمديراً 

التي عددٌا  االىضباطية إىً أَقا عقَبة لن ترد ضهو العقَبات , الهقررة لمتأديب 
ؿ عو العههوظؼ القاىَو صصراً. َقد اعتبرت الهصكهة اإلدارية العميا أو ؤيقاف ال

ة  ي القاىَو يعد عقَبةً  ي كير الصاالت الهبيى -ؿالَقف االصتياطي عو العه –
و ثهة كالَقف اصتياطياً ؤال ؤذا اَازػَقضت  ي العديد هو أصكاهٍا بعدن م, هقىعة 

َاقتضت هصمصة , التأديبية  كهةؤصالتً ؤلى الهصاؿ تصقيق يمري ها الهَظف قب
ء لغرض آخر را سَغ لمٍة اإلدارة باتخاذ ٌذا اإلمَبعدن َمَد ه, التصقيق ذلك 

 ك .ػالع لكهمر 
لعقوبات التي تفرض عمى الهوظؼ هػف كيػر العقوبػات الهىصػوص عميٍػا   ا 
وتػلؿ عمػى اىصػراؼ   2 يميػز القػاىوف  رضػٍا عمػى الهوظػؼ عىػل هخالفتػً  او التي ال

تعػػػل   3 االلارة  ػػػي اسػػػتخلاـ صػػػ صياتٍا لغيػػػر االٌػػػلاؼ التػػػي قصػػػل القػػػاىوف تصقيقٍػػػا 
لهقىعػػػػة بغيػػػػة ت  ػػػػي امػػػػرا ات , وتعهػػػػل االلارة عػػػػالة الػػػػى الممػػػػو  لمعقوبػػػػات اباطمػػػػة 

التصقيػػػؽ الهطولػػػة , او عىػػػل ركبتٍػػػا االىتقػػػاـ هػػػف بعػػػض الهػػػوظفيف وسػػػباب وكايػػػات 
  4 عخصية 

 

                                                           

امجد جهاد نافع : لمانات المساءل  التؤدٌبٌ  للمورف العاض , دراس  مقارن  , رسال   (1)
 .53ص2007جامع  نابلس , فلسطٌن , ماجستٌر , مقدم  الى 

بموجب  1/1994/ 26( فً 94/ 15فقد الى مجلس االنلباط العاض فً اراره المراض ) (2)
لٌس  من العقوبات الواردة فً اانون  ( بانه ... "ولما نان الوجز324/93القلٌ  المرام  )

.. " ارار  ٌر انلباط مور ً الدول  ... لذا ٌنون المجلس  ٌر مختص فً نرر الدعوى .
 منشور .

( 2006/انلباط /تمٌٌز /247ذهبت الهٌئ  العام  لمجلس شورى الدول  فً ارارها المراض ) (3)
الى اارار المبدأ المتلمن "ان سلط  االدارة فً نقل المورف من دائرة  18/9/2006فً 

". ارار  الى دائرة اخرى وفقآ للمصلو  العام  مقٌدة بعدض تنزٌل الدرج  وعنوان المورف
,  2006و  2005و  2004منشور فً مجموع  ارارات وفتاوى مجلس شورى الدول  لعاض 

 . 373ص 
 . 53انرر. د. علً خطار شطناوي : مصدر سابق ,ص  (4)
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 املطلب الثاين

 متووز العقوبة االىضباطوة عن العقوبة اجلنائوة

اف الع قة بيف العقوبة المىالية والعقوبة االىضباطية قل كلت هوضوعًا 
يغفمً باصث يعالج هوضوعًا اىضباطيًا واٌهيتً هف الىاصية العهمية تقميليًا ال يهكف اف 

كبيرة , ىظرًا لمص ت الوثيقة بيف االخطا  المىالية واالىضباطية والتأثير الهتبالؿ 
 .  1 بيىٍها السيها صيف يعاقب الهنىب مىاليًا واىضباطيًا عف الفعؿ ناتً

اومً العبً  بإيمازاالصاطة بٍنا الهوضوع  إىىا سوؼ ىستعرض  وومؿ 
 -بيىٍها  ي  رع اوؿ واومً االخت ؼ بيىٍها  ي  رع ثاٍف وكاآلتي :

 

 -تظٍر اومً العبً بيف العقوبتيف  ي الىواصي االتية :
 بىص"ػ  تتعابً العقوبتاف هف صيث خضوعٍها لهبل) العرعية " ال عقوبة اال 1
ػ  تتعابٍاف هف صيث كوىٍها عقوبتيف عخصيتيف ,    يهكف  رضٍها اال عمى هف 2

 .  2 ارتكب المريهة او عارؾ  يٍا
ػػػ اف كػػ  العقػػوبتيف تقػػرراف مػػزاً  رالعػػًا لمهػػنىب وزمػػرًا لغيػػري , كهػػا اف العقػػوبتيف ال 3

 . 3 يقصل بأي هىٍها التعويض
 
 

                                                           

 .  221, ص 1975د. سلٌمان مومد الطماوي : الجرٌم  التؤدٌبٌ  , دار ال نر العربً , ( 1)
 .  233د. عزٌزه الشرٌف , المصدر السابق , ص( 2)
عمار طارق العانً : اثر الجرٌم  الجنائٌ  فً الجرٌم  التؤدٌبٌ  , دراس  مقارن  , اطروو   ( 3)

 .  98, ص 2005دنتوراه , جامع  النهرٌن , 
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باطية يستىل الى سمطة اللولة ,  العقوبة ػ  اف  رض العقوبتيف المىالية واالىض4
المىالية تستىل  ي  رضٍا الى لستور اللولة الني يعطيٍا صؽ  رض ٌني العقوبة 

لمعقوبة االىضباطية التي تفرض  ةلىظاـ العاـ كنلؾ الصاؿ بالىسبوا لألهفصهاية 
 استىالًا الى ها لمسمطة االىضباطية هف صؽ  ي ضبط الوظالؼ العاهة .

تتعابً العقوبتاف هف صيث خضوعٍها لهبل) وصلة العقوبة اي علـ مواز  رض ػ  5
 اكثر هف عقوبة عمى الفعؿ ىفسً .

ػ  اف ك  العقوبتيف تخضعاف لفكرة تفريل العقاب الني يعىي هراعاة التىاسب بيف 6
الفعؿ الهرتكب والعقوبة الهفروضة واف هىاط هعروعية السمطة التقليرية الهخولة 

الىضباطية اف ال يعوبٍا كمو نلؾ اف الغمو هف العيوب التي تىاؿ هف لمسمطة ا
 هعروعية القرار ويعكؿ اسا ة الستعهاؿ السمطة.

ػ  تخضا العقوبة المىالية لىظاـ رل االعتبار , كها تخضا العقوبة االىضباطية 7
 .  1 لىظاـ هصو العقوبة

 ة القواىيف العقابية .ػ  تتعابً العقوبتاف هف صيث خضوعٍها لقاعلة علـ رمعي 8

اف ها سبؽ اف اعرىا اليً  ي الفرع االوؿ ال يىفي االخت ؼ بيف العقوبتيف  
 ان تتهيز العقوبة االىضباطية عف العقوبة المىالية بها يأتي :

الهر ؽ العاـ باىتظاـ واضطرال  ػ الٍلؼ هف العقوبة االىضباطية ٌو ضهاف سير1
 ي صيف اف العقوبة المىالية ٌل ٍا ٌو هكا صة المريهة , ان اف كايً قاىوف 

 .  2 العقوبات ٌو الل اع عف الىظاـ االمتهاعي

                                                           

دراس  االداري والجنائً , القادر الشٌخلً : القانون التؤدٌبً وعراته بالقانونٌن عبد د.( 1)
 .  129, ص 1983( , 1, دار ال راان , عمان , ط)مقارن 

( د. عثمان سلمان  ٌرن : شرق اوناض اانون انلباط مور ً الدول  , مصدر سابق , (2
 .213ص
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ػ تىصب العقوبة االىضباطية عمى الخلهة الوظيفية وعىلها تقا عمى الصرية او 2
 ي صيف اف العقوبة المىالية تصيب الهاؿ  أف نلؾ يأتي عمى سبيؿ االستثىا  , 

 .  1 الفرل  ي صياتً او  ي صريتً او  ي هالً
ػ  تفرض العقوبة المىالية عف مريهة هصللة وليس لمقاضي اف يصكـ بغير العقوبة 3

الهىصوص عميٍا لٍني المريهة ,  يها يختمؼ االهر  ي العقوبة االىضباطية ان 
 تخضا لهبل) " ال مريهة اال بىص " اف المرالـ او الهخالفات االىضباطية ال

لنلؾ يهكف اختيار العقوبة اله لهة لممريهة هف بيف العقوبات االىضباطية 
 الهىصوص عميٍا .

ػ  ال تفرض العقوبة المىالية إال استىالًا الى صكـ صالر هف هصكهة هختصة  ي 4
صيف تفرض السمطة الرلاسية او همالس االىضباط او التأليب او هصاكـ 

 .  2 التأليب العقوبة االىضباطية
                       

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 131المجٌد الودٌثً : المصدر السابق , صش ٌق عبد (1)
واوناااض القااانون  مبااادئمهاادي الساارمً :  د. علااً مومااد باادٌر ود. عصاااض البرزنجااً ود. ( 2)

  . 353-352, ص 1983االداري , جامع  بغداد , 
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سػػػػىتطرؽ  ػػػػي ٌػػػػنا الهبصػػػػث لبيػػػػاف اىػػػػواع العقوبػػػػات االىضػػػػباطية التػػػػي     
الوامبػػػػات  بإصػػػػلى إخػػػػ التفػػػػرض عمػػػػى الهوظػػػػؼ الهخػػػػالؼ عىػػػػل ارتكابػػػػً 

الوظيفيػػة وكػػنلؾ لهعر ػػة المٍػػات الهختصػػة بفػػرض ٌػػني العقوبػػات  ػػي ظػػؿ 
 الهعػلؿ, 1991لسػىة  14قاىوف اىضباط هوظفي اللولة والقطاع العاـ رقـ 

 هف خ ؿ هطمبيف وكاالتي : ونلؾ
 املطلب االول

 أىواع العقوبات  االىضباطوة

اىضباط هوظفي العقوبات التي يموز  رضٍا عمى الهوظؼ  ي ظؿ قاىوف 
ي :  8ىصت عميً الهالة   و ؽ ها 1991لسىة  14اللولة رقـ   هىً ٌو

الهوظؼ تصريريا بالهخالفة التي ارتكبٍا وتوميًٍ  بإععارويكوف  ـ لفت النظر ـ1
التر يا او الزيالة هلة  تأخيرلتصسيف سوكً الوظيفي ويترتب عمى ٌني العقوبة 

 ث ثة اعٍر .
ويكوف باععار الهوظؼ تصريريا بالهخالؼ التي ارتكبٍا وتصنيري هف  ـ النذارـ2

التر يا او  تأخيراالخ ؿ بوامبات وظيفتً هستقب  ويترتب عمى ٌني العقوبة 
 الزيالة هلة ستً اعٍر .

تتماوز  ويكوف بصسـ القسط اليوهي هف راتب الهوظؼ هلة ال ـ قطع الراتب ـ3
التي ارتكبٍا الهوظؼ واستومبت  ةً الهخالفتصريري تنكر  ي بأهراـ الععرة اي

 : يأتيالتر يا او الزيالة و قا لها  تأخير رض العقوبة ويترتب عميٍا 
 تتماوز خهسة اياـ . ) ػ خهسة اعٍر  ي صالة قطا الراتب لهلة ال
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ب ػ عٍر واصل عف كؿ يـو هف اياـ قطا الراتب  ي صالة تماوز هلة العقوبة خهسة 
 اياـ. 

ويكوف باععار الهوظؼ تصريريا بالهخالفة التي ارتكبٍا واالسباب التي  ـ ـ التوبيخ4
معمت سموكً كير هرٍض ويطمب هىً وموب امتىاب الهخالفة وتصسيف سموكً 

 الوظيفي ويترتب عمى ٌني العقوبة تاخير التر يا او الزيالة هلة سىة واصلة .
%  هف 10بة التتماوز ويكوف بقطا هبمغ هف راتب الهوظؼ بىس ـ انقاص الراتب ـ5

راتبة العٍري لهلة التقؿ عف ستٍة اعٍر والتزيل عف سىتيف ويتـ نلؾ باهر 
 تصريري يععر الهوظؼ بالفعؿ الني ارتكبً ويترتب عمى ٌني العقوبة تاخير

 التر يا او الزيالة هلة سىتيف .
 تصريري يععر  يً الهوظؼ بالفعؿ الني ارتكبة بأهرويكوف  ـ تنزيل الدرجة ـ6

ويترتب عمى ٌني العقوبة تخفيض ث ث زيالات سىوية هف راتب الهوظؼ ها 
 الهقضية  ي راتبة االخير قبؿ  رض العقوبة . الفترةتلوير 

ويكوف بتىصية الهوظؼ عف الوظيفة هلة تصلل بقرار الفصؿ يتضهف  ـ الفصل ـ7
 االسباب التي استومبت  رض العقوبة عميً عمى الىصو االتي : 

تزيل عمى ث ث سىوات انا عوقب الهوظؼ باثىتيف هف  تقؿ عف سىة وال )ػ هلة ال
خ ؿ خهس سىوات  الثالثةلهرتيف وارتكب  ي الهرة  بإصلاٌاالعقوبات التالية او 

 .  بإصلاٌاهف تاريخ  رض العقوبة االولى  ع  يستومب هعاقبتً 
 ػ تىزيؿ اللرمة 3ػ اىقاص الراتب 2ػ التوبيخ  1
رط هف عروط  رض عقوبة الفصؿ هث  هوظؼ عوقب  ي لتوضيح ٌنا الع 

عوقب بعقوبة اىقاص الراتب و ي عاـ  2014بعقوبة التوبيخ و ي عاـ  2012عاـ 
ارتكب  ع  هخالفا لمقاىوف يستومب هعاقبتً بعقوبة تىزيؿ اللرمة خ ؿ  2016

خهس سىوات هف تاريخ  رض العقوبة االولى عمية  ي ٌني الصالً التفرض عميً 
 قوبة تىزيؿ اللرمة واىها يصار الى  صمً هف الوظيفة لهلة تصلل  ي قرار الفصؿ . ع
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 ٌني ٌي الصالً االولى هف ضهف العرط االوؿ , اها الثاىية  ي صالة هعاقبة 
بىفس  2014وعوقب ايضا  ي عاـ  2012الهوظؼ هث  بعقوبة التوبيخ  ي عاـ 

ىوف يستومب هعاقبتً بالعقوبة ارتكب  ع  هخالفا لمقا 2016العقوبة و ي عاـ 
  التوبيخ  التي عوقب بٍا لهرتيف . 

 خ ؿ خهس سىوات هف تاريخ هعاقبتً بالعقوبة االولى  ي ٌني الصالً ال 
يعاقب بالعقوبة ىفسٍا التي عوقب بٍا هرتيف واىها يصار الى هعاقبتً بعقوبة الفصؿ 

 هلة تصلل بقرار الفصؿ .
الوؿ لفرض عقوبة الفصؿ اف ٌني العقوبة التفرض يفٍـ هف ٌنا العرط ا         

اي اف اإللارة سمطتٍا هقيلة  ي  رض العقوبة صيث اف مهيا العقوبات   ,1  ابتلا 
  هف قاىوف االىضباط يهكف  رضٍا عمى الهوظؼ 8الوارلة  ي ىص الهالة  

الهرتكب لفعؿ هخالؼ لمقاىوف , صتى اف عقوبة العزؿ التي ٌي اعل بكثير هف 
نا  عقوبة الفصؿ يموز لإللارة  رضٍا ايتلا  هتى توا رت عروط  رضٍا قاىوىآ ٌو

تقيل واضح لسمطة اإللارة وصسىآ  عؿ الهعرع , كي ال تتأرمح اإللارة  ي سمطتٍا 
 التقليرية تفصؿ هف تعا  وتبقي هف تركب بً . كها يفٍـ هف العرط ايضآ اىً ال
  2 يموز هعاقبة الهوظؼ بث ث هرات بإصلى العقوبات الث ثة الوارلة  يً ايضآ

 هعاقبتً بالعقوبة االولى .خ ؿ خهس سىوات هف تاريخ 
ب ػ هلة بقالً  ي السمف كنا صكـ بالصبس او السمف عف مريهة كير هخمة  

بالعرؼ ونلؾ اعتبارآ هف تاريخ صلور الصكـ عميً وتعتبر هلة هوقو يتً 
تسترل هىً اىصاؼ الرواتب الهصرو ة لً  هف ضهف هلة الفصؿ وال

 خ ؿ هلة سصب اليل .
 
 

                                                           

 . 35( د. ازي فٌصل مهدي : شرق اوناض اانون انلباط مور ً الدول  , مصدر سابق ,ص(1
 . 35( د. ازي فٌصل مهدي : شرق اوناض اانون انلباط مور ً الدول  ,مصدر سابق , ص(2
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يفٍـ هف العرط اع ي اف الهعرع اخن بمريهتي المىصة والمىاية كير هخمة        
بالعرؼ هف خ ؿ إيرالي لفضتي  الصبس والسمف  وبالرموع الى قاىوف العقوبات 

ىمل اىً صلل ىوعيف هف الصبس . الصبس البسيط  1969لسىة  111العراقي رقـ 
صبس العليل هلتً )كثر هف وهلتً التقؿ عف )ربا وععريف ساعة الى ث ثة اعٍر وال

ث ثة )عٍر الى خهس سىوات , )ها السمف )كثر هف خهس سىوات إلى خهس ععر 
 . 1 سىة إضا ة إلى السمف الؤبل

هلة الفصؿ  ي ٌني الصالة ٌي ىفس هلة الصبس )و السمىها اصتساب هلة       
يىص الهوقو ية هف ضهف هلة الفصؿ . ي صظ )ف الهعرع  ي قاىوف االىضباط لـ 

صراصة الى الهركز القاىوىي لمهوظؼ الهفصوؿ بعل )ىتٍا  هلة الفصؿ الهصلل  ي 
قرار الفصؿ )و بعل )ىتٍا   هصكوهيتً هف الصبس )و السمف والواقا ها كاف يهىا 
الهعرع هف الىص إلى عولة الهوظؼ الهفصوؿ الى وظيفتً بعل اىتٍا  هلة الفصؿ 

 . 2 ال اإللارة وبصكـ القاىوف كي يسل الباب )هاـ امتٍ
ا         إف عقوبة الفصؿ هصؿ ىقل للى ماىب هف الفقً كوف العقوبة اليقتصر )ثٌر

ا سمبآ عمى ) رال )سرتً  ىها  يىسصب )ثٌر , السيها اف  3 عمى الهوظؼ الهعاقب بً وا 
, بعكؿ هباعر الماىب الهالي لمهوظؼالعقوبات  ي الىظاـ االىضباطي العراقي يهس 

و اف بعض الهوظفيف اليهكف إضا ة ىقل  يهتمكوف القلرة عمى الىزوؿ الى  )خر ٌو
السوؽ )و القطاع الخاص لمعهؿ . و)يضآ اف بقا ي خارج الوظيفة خ ؿ هلة الفصؿ 

                                                           

 . 1121لسن   111العرااً راض  العقوباتمن اانون  52ـ  52ـ  52انرر المواد  (1)

الذي  2004/ انلباط / تمٌٌز 196(انرر ارار الهٌئ  العام  لمجلس شورى الدول   المراض (2
 خروجهالى فٌه )المورف ( ٌنون م صوال بقدر مدة السجن وٌنبغً اعادته الى الورٌ   بعد 

وبس لمدة اربع سنوات وبعد بال المورفمن الوبس .... ( تتلخص هذه القلٌ  انه ونض على 
بالع و طلب العودة الى ورٌ ته اال ان دائرته رفلت ذلك. مجلس  ولشمولهاطرق سراوه 

,اعداد: 1شورى الدول  , تقدٌض د. عصمت عبد المجٌد بنر , رئٌس مجلس شورى الدول  , ط
 .267, ص  2008صباق صادق جع ر االنباري 

ون انلباط مور ً الدول  والقطاع العاض , مصدر ( د. ازي فٌصل مهدي : شرق اوناض اان3)
 .55سابق , ص
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يواكب التعريعات او التعميهات المليلة التي  ربها يفقل مز   هف خبرتً )و اىً ال
 تصب  ي الهماؿ الوظيفي .   

صلاٌا  ي ها لو تعرض الهوظؼ ظمها وعلواىا لٍني  ٌني االىتقالات ربها تمل
العقوبة اها انا كاف هها يستصؽ عقوبة الفصؿ مزالا و اقا لها مىتً يلاي هف  سال 
واىصراؼ واخ ؿ هستهر بالوامبات الوظيفية ,  ٍني العقوبة تعل الع ج العا ي لملا  

 رضً عمى الهوظؼ ها يموز ل لارة  لها يعاىي هىً . يتضح هها تقلـ اف الفصؿ ال
 .  1 لـ تتصقؽ عروطٍا و ؽ القاىوف 

ويكوف بتىصية الهوظؼ هف الوظيفة ىٍاليا واليموز اعالة توظيفً  ي  ـ العزل ـ8
لوالر اللولة والقطاع االعتراكي ونلؾ بقرار هسبب هف الوزير  ي اصلى الصاالت 

 االتية : 
 .اللولة هضرا بالهصمصة العاهة خلهة)ػ انا ثبت ارتكابً  ع  خطيرا  يمعؿ بقا ي  ي 

 اف عقوبة العزؿ تىٍي الربطة الوظيفية بيف الهوظؼ والوظيفة بعكؿ ىٍالي بصيث لو
 رض عقوبة العزؿ عمى هوظؼ ها ولـ يطعف بً اهاـ القضا  االلاري او طعف بً 

يموز لمهوظؼ  وصالؽ القضا  قرار االلارة بالعزؿ واكتسب القرار اللرمة القطعية ال
وال الى اية لالرة او هؤسسة هف هؤسسات اللولة هالاـ صيا اال  ي  وظيفتًالعولة الى 

ي صالة صلور عفو عاـ وعهولً بالعفو   انا ٌي    2 صاالت  استثىالية ضيقة ملا ٌو
عقوبة قاسية وهؤلهة وهؤثرة ليس عمى الهوظؼ ىفسً واىها عمى اىاس ابريا  هف 

 ي صياتٍـ الهعيعية واالقتصالية . وي صظ اف ورا  الهوظؼ وههف يعيمٍـ الهوظؼ 
                                                           

 238/2006( صااادات الهٌئاا  العاماا  لمجلااس لشااورى علااى ااارار مجلااس االنلااباط العاااض المااراض 1( 
ول  من الورٌ   الى مستقٌل  فاً الد بخصوص تعدٌل االمر االداري الصادر بوق المدعٌ  من م ص

               , مجلاااااس شاااااورى الدولااااا  , مصااااادر ساااااابق ,  2006/انلاااااباط/تمٌٌز333ارارهاااااا الماااااراض 
 .394-393ص 

فااً  22/2007العاماا  لمجلااس شااورى الدولاا  ااارار مجلااس االنلااباط العاااض المااراض  الهٌئاا ( نقلاات 2)
زل , وٌاث جااء فاً اارار الانقض وتمتاد ارار العا بإلغاءالخاص برد دعوى المدعٌ   16/4/2008

اثار ارار الع و العاض لٌزٌل ونض عقوب  العزل الم رول  علاى الموراف بعاد انقلااء الادعوى وهاو 
ونض االدان  .... االمر الذي ٌتطلب من االدارة بنائاً على ذلك اعادة المورف الى ورٌ ته او الاى اي 

, ااارارات و  2008/انلااباط/تمٌٌز 133المااراض ورٌ اا  اخاارى تنساابها الٌهااا . راجااع ااارار الهٌئاا  
 .440فتاوى مجلس شورى الدول  , مصدر سابق , ص 
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الهعرع  ي العرط  )  هف عروط  رض عقوبة العزؿ , لـ يبيف هاٌو الفعؿ الخطير 
وها ٌو الضرر الني يصيب الهصمصة العاهة هف بقا ي  ي خلهة اللولة ٌنا هف 
ىاصية وهف ىاصية اخرى هف يقلر اف  عؿ الهوظؼ خطير او كير خطير ؟ انًا هف 

لر نلؾ ؟ االلارة تقلر  عؿ الهوظؼ ولرمة خطورتً واالضرار والني يمصؽ يق
ني اىتقاصة هاورالٍا اىتقاصة عىلها ترؾ الهعرع تقلير نلؾ  بالهصمصة العاهة . ٌو

 ل لارة .
قبؿ اللخوؿ  ي تفاصيؿ ٌني الىقطة يىبغي اف ىعرؼ هاٌية االلارة ؟ وهف  

نا العخص هعرض الى يقؼ خمؼ االلارة اف الني يقؼ خمؼ االلار  ة ٌو عخص ٌو
الٍوى والعطط واالىصراؼ وتعسؼ  ي استعهاؿ السمطة وسو  استخلاهٍا وهصاباة 
ٌىا وكري وبغض واىتقاـ ٌىاؾ . يعىي همهوعة هف العواهؿ الىفسية تتصكـ  ي ٌنا 
االىساف وبالفعؿ ٌني العواهؿ الىفسية تاخن االىساف اصياىا يهيىا وعهاال . انا كاف 

كنلؾ  اف ترؾ تقلير  عؿ الهوظؼ الى السمطة التقليرية ل لارة اها اعل عقوبة  االهر
واعىفٍا يعكؿ خرقا  اضصا لصقوؽ الهوظؼ الف االلارة ليست لالها تزف االهور 
بعيف العلؿ واالىصاؼ ,  االلارة التي ترى القش  ي عيف هوظؼ ها والترى الىخمة 

صتها اىً اىصراؼ واال كيؼ يكوف   ي عيف هوظؼ اخر اال يعل ٌنا اىصرا ا .
 االىصراؼ .
انا هايىبغي اف يترؾ ىٍايات ٌنا العرط بٍني الكيفية وتاتي االلارة لته ٌا  

كيؼ ها تعا  وبيلٌا س ح السمطة التقليرية والهصمصة العاهة تستطيا اف تسمطٍا 
صالري عمى رقاب الهوظفيف , صتى واف كاف قاىوف االلاري كير هلوف  ويعتهل  ي ه

 .  1 والعرؼ االلاري  وامتٍال القضا  تارة اخرى  تارةعمى اللستور 

                                                           

القانون االداري , ماهٌ  القانون االداري , التنرٌض االداري  مبادئ( د. عدنان عمرو :  1)
 . 33, ص2004, 2دراس  مقارن  , منشؤة المعارف , االسنندرٌ  , ط –والمرافق العام  
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يهت بصمة بالهصمصة العاهة او اي  و ي هماؿ الوظيفة العاهة كؿ قرار ال 
يقصل هف ورالً االلارة ومً الهصمصة العاهة يعل اىصرا ا ,  كؿ خروج عف  قرار ال

 .  1 القيـ الساللة  ي الهمتها يعل  سالا 
 ب ػ انا صكـ عمية عف مىاية ىاعلة عف وظيفتً او ارتكبٍا بصفتً الرسهية . 

.  1969لسػػىة  111  هػػف قػػاىوف العقوبػػات العراقػػي رقػػـ 25عر ػػت الهػػالة   
                    المىايػػػػػػػػػػػػػة : ٌػػػػػػػػػػػػػي المريهػػػػػػػػػػػػػة الهعاقػػػػػػػػػػػػػب عميٍػػػػػػػػػػػػػا باصػػػػػػػػػػػػػلى العقوبػػػػػػػػػػػػػات التاليػػػػػػػػػػػػػة :

 .لاـػػػػ االع1
 .ل ػػػ السمف الهؤب2
 . ثر هف خهس سىوات الى خهس ععر سىةاك ػ السمف3

ي صظ اف الهعرع قيل سمطة االلارة  ي ٌنا العرط اكثر هف هوضا عكس  
العرط االوؿ صيث معؿ ل لارة سمطة تعريعية  ي تصليل خطورة الفعؿ هف علهً 
وصسىا  عؿ الهعرع لتقييل ٌني السمطة . صيث اعترط اف يكوف ٌىاؾ صكـ قضالي 

عف وظيفة  ىاعلةقطعية وبات وقابؿ لمتىفين واف تكوف المىاية هكتسب اللرمة ال
 الهوظؼ اها انا كاىت المىاية هىقطعة الصمة بالوظيفة    يصار الى عزلة .

 ج ػ انا عوقب بالفصؿ ثـ اعيل توظيفً  ارتكب  ع  يستومب الفصؿ هرة اخرى . 
ي صظ لتصقيؽ ٌنا العرط اف يعاقب الهوظؼ بعقوبة الفصؿ و ؽ االلية   

التي نكرىا  ي عقوبة الفصؿ اىفا ثـ يعال الى وظيفتً ثـ يرتكب  ع  يستومب 
الفصؿ هرًة اخرى يعىي تطبيؽ ىفس عروط الفصؿ االولى عىل نلؾ يصار الى عزلً 

ؿ عهري الوظيفي , يموز  صؿ الهوظؼ هرتيف خ  ويفٍـ هف الىص ايضا اىً ال
 واىها  ي الهرة الثاىية يصار الى عزلة .

  

                                                           

شنالٌ  االصرق االداري اهرة ال ساد االداري والمالً _ دراس  فً ارد. سالض مومد عبود :  (1)
  . 21, ص 2008, بغداد , دار الدنتور للعلوض , والتنمٌ 
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  هف قاىوف اىضباط 8بعل اف اىتٍيىا هف نكر العقوبات الوارلة  ي الهالة      
يترؾ اىزاؿ العقوبات  هوظفي اللولة , يتضح هف امؿ ضهاىة بصقوؽ الهوظؼ اف ال

لو تـ  ويصبنا لإللارةة العزؿ   لمسمطة التقليري -الفصؿ  عمى الهوظؼ   العليلة
      االىضباط واالبقا  عمى الفقرتيف   هف قاىوف8)   ثاهىا هف الهالة     الفقرةالغا  

 وعلالة  هف الهالة ىفسٍا هقيلا لسمطة االلارة هف التعسؼ واكثر اىصا ا  ب, ج  
 لمهوظؼ . 

 املطلب الثاين

 اجلهات املختصة بفرض العقوبات  االىضباطوة

العقوبات االىضباطية والمٍات الهختصة واالعخاص النيف  لتصليلالهرما 
لٍـ ص صية  رض العقوبات ٌو قاىوف اىضباط هوظفي اللولة والقطاع العاـ رقـ 

, صيث صلل العقوبات عمى سبيؿ الصصر والهعىييف و ؽ القاىوف  1991لسىة  14
العاـ ٌو قضالية كاف الهبل)   إنا  8لفرض العقوبات الهىصوص عميٍا  ي الهالة  

العقوبة  ي القاىوف المزالي بأف توقيا العقوبة يستىل الى القضا  اال اف االهر يختمؼ 
 ي العقوبة االىضباطية صيث تختص مٍة االلارة بفرضٍا بأف يكوف ل لارة صؽ 

 العقوبة االىضباطية تصلر بقرار هف السمطة   1 تكييؼ الهخالفات وتصليل اركاىٍا 
 ثمة بكؿ هها يمي : الهختصة الهته

: والهقصول برليس اللالرة : ٌو الهوظؼ الني  رئيس الدائرة او الموظف المخولػ 1
 1991لسىة  14ترتبط لالرتً بوزارة ان عر ً قاىوف اىضباط هوظفي اللولة رقـ 

الهعلؿ باىً وكيؿ الوزير وهف ٌو بلرمتً هف اصصاب اللرمات الخاصة ههف 
,    2 يليروف تعكي  هعيىا او اي هوظؼ يخولً الوزير ص صية  رض العقوبة 

وف الهنكور قل صلل ص صية رليس اللالرة او الهوظؼ الهخوؿ  ي  رض  القاى
                                                           

, ري , القاهرة , دار ال نر العربًانرر: د. سلٌمان مومد الطماوي : الوجٌز فً القلاء االدا( 1)
 .561, ص1985

 / ثانٌا وثالثا( من القانون اعره . 1( انرر : )ض/2)
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ا عمى   ال االىنار , قطا الراتب لفترة  لفت الىظر , العقوبات االىضباطية وقصٌر
خهسة اياـ والتوبيخ  هف خ ؿ توصية الممىة التصقيقية الهىصوص عميٍا  ي  تتماوز

اللالرة او الهوظؼ الهخوؿ باف  عؿ   اف ومل رليس  1   هىً 10الفقرة  اوال  هف  ـ/
الهوظؼ يستومب عقوبة اعل  عميً اصالة القضية الى الهرما االعمى  الوزير 

 .  2 الهختص   الستصصاؿ هوا قتً عمى  رضٍا صسب االختصاص 
: ٌو الني يهمؾ ص صية  رض اي هف العقوبات الهىصوص  الوزير المختصػ  2

 1991لسىة  14ولة والقطاع االعتراكي رقـ عميٍا  ي قاىوف اىضباط هوظفي الل
عاـ  ها  وؽ .  مً اف يفرض عميٍـ عقوبة  لفت  علا النيف يعغموف هىصب هلير

وبة اعل ق اف ارال  رض ع  3 الىظر او االىنار او قطا الراتب   ويكوف قراري باتا 
اسبة  عميً اف يعرض االهر عمى هممس الوزرا  هتضهىا االقتراح بفرض العقوبة الهى

واف علـ هراعاة قواعل االختصاص الهقررة اىفا يترتب   4 تبعا لمهخالفة الهرتكبة 
 . 5 هف االلارة  الهفروضةعميٍا بط ف العقوبة 

: ويعل بصكـ الوزير الهختص و قآ لقاىوف  رئيس الدائرة غير المرتبط بوزارةػ 3
 قل عر ً بأىً " يعتبر   1991لسىة  14اىضباط هوظفي اللولة والقطاع العاـ رقـ 

كرليس ٌيلة ىزاٌة   6 ٌنا القاىوف "  وكراضرليس المٍة كير الهرتبط بوزارة وزيرآ 
ا هف ال مٍات كير ورليس ليواف الرقابة الهالية , رليس هفوضية االىتخابات وكيٌر

الهرتبطة بوزارة , ان اف قاىوف اىضباط هوظفي اللولة الصالي خوؿ رليس المٍة كير 
 . 7   هىً 8الهرتبطة بوزارة ص صية  رض اصلى العقوبات الهقررة بهومب الهالة  

                                                           

 ( من القانون المذنور .11انرر : نص البند )ثانٌا ( من )ض/( 1)
 ( من القانون المذنور .11انرر : نص البند )ثالثا ( من )ض/ (2)
 .252خلٌل الراهر : المصدر السابق , ص د. خالد( 3)
 المذنور .( من القانون 12انرر : نص البند )ثانٌا( من )ض/ (4)
( 2009/انلباط/تمٌٌز/60وٌث ذهبت الهٌئ  العام  لمجلس شورى الدول  بقراره المراض )( 5)

ٌملك صروٌ   باطله اذا صدرت ممن ال التؤدٌبٌ بان تنون العقوب   30/3/2009فً 
 ٌمنن لمجلس االنلباط العاض تصدٌقها او تخ ٌلها . )ارار  ٌر منشور( اصدارها وال

 /اوال( من القانون اعره .1انرر: )ض/( 6)
 ( من القانون المذنور .11انرر : نص البند ) اوال( من )ض/ (7)
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رليس المٍة كير  بإهكافاها هف كاف يعغؿ وظيفة هلير عاـ  ها  وؽ 
 . 1 ىظر , االىنار , قطا الراتب   الهرتبطة بوزارة  رض العقوبة  لفت ال

 ػػػأف ارال  ػػػرض عقوبػػػة اعػػػػل  عميػػػً اف يعػػػرض االهػػػػر عمػػػى هممػػػس الػػػػوزرا  
 . 2 هتضهىآ االقتراح بفرض العقوبة الهىاسبة تبعآ لمهخالفة الهرتكبة 

: هىح قاىوف اىضباط هوظفي اللولة الىا ل ـ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية  4
لً ص صية  رض اي عقوبة هف العقوبات الهىصوص رليس المهٍورية او هف يخو 

وبعكؿ هطمؽ سوا  كاف الهوظؼ بلرمة اعتيالية , او   3   هىً 8عميٍا  ي  ـ/ 
بلرمة هلير عاـ  ها  وؽ , ان ما  الىص بعكؿ استثىالي هف اصكاـ القاىوف الهنكور 

نا ىمل اف بيىها قيل رليس الوزرا  بها يهمؾ الوزير الهختص هف ص صية اىضباطية ل
  ما  ليؤكل ٌنا الهضهوف ولـ تطمؽ ص صية رليس 12  هف  ـ/ ثاىيآ البىل  

 .  4 الوزرا  عمى كرار ص صية رليس المهٍورية 
بؿ عمى العكس ى صظ اف البىل الهنكور قل اطمؽ ص صية رليس المهٍورية 

العقوبات  ي  رض كا ة العقوبات  ي صيف قيلٌا بأف خوؿ رليس هممس الوزرا  
االعل  اىقاص الراتب , تىزيؿ اللرمة , الفصؿ ,العزؿ   وهكىً هف  رض العقوبات 
اليسيرة  لفت الىظر , االىنار, قطا الراتب , التوبيخ   صيث اف البىل العاـ الني اقري 

 . اً ص  الهوظفيف النيف يتبعوىً الاريالقاىوف اف رليس الوزرا  يعل وزيرآ   يها يخ
: يىظر هممس الوزرا   ي العقوبات التي يقترصٍا الوزير او رليس مجلس الوزراء ـ 5

المٍة كير الهرتبطة بوزارة والتي تتعمؽ بهوظفيف يعغموف لرمة هلير عاـ  ها  وؽ  ػ 
هوظفي رلاسة المهٍورية صيث يكوف لرليس المهٍورية ص صية  رض ها  باستثىا 

 رية .يعا  هف العقوبات و قآ لسمطتً التقلي
                                                           

 ( من القانون المذنور .12انرر نص البند )اوال( من )ض/( (1
 ( من القانون المذنور .12انرر : نص البند )ثانٌا( من )ض/ (2)
 .( من القانون المذنور 14انرر : نص البند )اوال( من )ض/( 3)
اذ نصت على ان " لرئٌس مجلس الوزراء او الوزٌر او رئٌس الدائرة  ٌر المرتبط  بوزارة  (4)

بوزارة فرض اودى العقوبات التالٌ  على المورف التابع لوزارته او دائرته والمشمول 
 هذا القانون . أ ـ انقاص الراتب ب ـ تنزٌل الدرج  ج ـ ال صل د ـ العزل . بؤوناض
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والص صية الهقررة لهممس الوزرا  ليست هطمقة بؿ هقيلة بىا  عمى 
توصيات الممىة التصقيقية الني يصالؽ عميٍا الوزير واف تكوف العقوبة الهوصى بٍا 
اعل هف العقوبات الواقعة ضهف ص صية الوزير الهختص او رليس المٍة كير 

 .  1 ار, قطا الراتب   الهرتبطة بوزارة , والهتهثمة  بمفت الىظر ,االىن

و ي  رىسا  أف السمطة الهختصة باالىضباط ٌي نات السمطة الرلاسية التي 
تهمؾ ص صية التعييف  ي الوظالؼ العاهة صيث تهمؾ سمطة توقيا عقوبتي االىنار 
والموـ بصورة هىفرلة لوف قيل , اها  ي صالة  رض عقوبة اعل هف ٌاتيف العقوبتيف 

إالبىا  عمى توصية لمىة تصقيقية والتي تسهى  الممىة االلارية     يموز اف تفرضٍا
الهعتركة   وبعل امرا  تصقيؽ الاري بٍنا العأف كها اف االلارة كير همزهة بتوصية 

 .  2 بٍا هف الممىة  الهوصيالممىة التصقيقية  يهكف اف تفرض عقوبة اعل هف تمؾ 

اها  ي هصر  أف السمطة االىضباطية هوزعة بيف السمطة الرلاسية  صيث 
ـ وكيؿ الوزارة وعاكمو اللرمة العميا واللرمة  تكوف هف عاكمي الوظالؼ العميا ٌو
الههتازة , والوزير الهختص والهصا ظ ورليس هممس الارة الٍيلة العاهة الهختصة 

تي تعل مز  هف هصاكـ القسـ القضالي والمٍات القضالية الهتهثمة بهصاكـ التأليب ال
 ي هممس اللولة الهصري ويىقسـ عمى ىوعيف بالىظر الى الهستوى الوظيفي 

  3 لمهوظؼ الهصاؿ اليٍا لهصاكهتً 
 
 

                                                           

      رن : شاارق اوناااض اااانون انلااباط مااور ً الدولاا  , مصاادر سااابق ,د. ساالمان عثمااان  ااٌ( 1)
 .250ص 

فاً نرااض الخدما  المدنٌا  االردناً ,  التؤدٌاباشار الى ذلك : د. اومد عوده الغوٌري : سلط  ( 2)
 .5, ص 1992,  2بوث منشور فً مجل  مإته , المجلد السابع , عدد 

ٌا  للعااملٌن مان مساتوى االدارة العلٌاا ومان ٌعاادلهض , وٌث ٌشمل النوع االول المواانض التؤدٌب (3)
  والنوع الثانً الموانض التؤدٌبٌ  للعاملٌن مان المساتوٌات االول والثاانً والثالاث ومان ٌعاادلهض .

 . 1972لسن  47( من اانون مجلس الدول  المصري راض 7و3انرر : المادتٌن )
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بعل االىتٍا   هف اىماز ٌني اللراسة ظٍر مميا اف الهعرع وقؼ الى ماىب 
لهوظؼ وصمتً  ي نلؾ اف االلارة بعكؿ هبالغ  يً عمى صساب صقوؽ وضهاىات ا

 الهصا ظةااللارة ٌي صاهي صها الهصمصة العاهة بؿ اىٍا وملت لصهايتٍا ولكف 
عمى صقوؽ وضهاىات الهوظؼ ايضا ٌي مز  هف تمؾ الهصمصة , صيث اف 
الهوظؼ ٌوا صل الوات سير الهر ؽ العاـ وليهوهتً واطرالي والصؽ يقاؿ اىً قيل 

القاىوف . ولكف رمصاف كفة االلارة اثقؿ سمطة االلارة  ي هواضا اخرى هف 
 .  التقليريةباالهتيازات والسمطات 

لنا ىرى ضرورة تىبيً الهوظؼ  ي قرار العقوبة اف ٌنا القرار ليس ىٍالي 
واىً كير هعصوـ هف الطعف واالعتراض عميً وقؼ هارسً القاىوف هف صقوؽ 
وضهاىات لمهوظؼ البأس اف يتضهف  ي نيؿ قرار العقوبة عبارة تلؿ عمى اىً 

ليس هف هاىا  خاضا لمتظمـ واالعتراض اهاـ هممس االىضباط العاـ , والواقا
قاىوىي او الاري هف الىص عمى ٌكنا هعموهة. صفاظا عمى صقوؽ وضهاىات 

بؿ ٌي هف صسىات االلارة لهوظفيٍا وايضا عاهؿ رقيب  اإللارةالهوظؼ هف سطوة 
لكي تعرؼ االلارة ىفسٍا اف قراراٌا انا ها طعف بً قضالا وها يترتب عمى ىتيمة 

 كاىت صالبة  ي قرار  رضٍا العقوبة اـ خالبة .الطعف القضالي سمبا او ايمابا اىٍا 

كهػػػػا ىػػػػرى ايضػػػػا اعػػػػالة الىظػػػػر  ػػػػي قػػػػاىوف اىضػػػػباط هػػػػوظفي اللولػػػػة الىا ػػػػن 
ٌػػو  ػػي الضػػل هػػف صقػػوؽ وضػػهاىات  وهرامعتػػً بعػػكؿ لقيػػؽ والغػػا  او تعػػليؿ كػػؿ هػػا

 الهوظؼ . 
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تىظر الى ىصوص القاىوف عمى اىٍا  ايضا يىبغي عمى االلارة اف ال
ىصوص ماهلة بؿ البل هف تفعيؿ اخ قية وسموكية الوظيفة العاهة اي اف تصل 

عضو  اعؿ هف االلارة هف التعاهؿ و ؽ الرليس والهرؤس . بؿ اععار الهوظؼ باىً 
الهصمصة  تفتضيً وبث روح التعاوف والتساهح و ؽ ها ةهمهوعة اعضا  الوظيف

 العاهة .    

ية صليف اولٍها  صة ها تقلـ اف لهبل) عرعية العقوبة االىضباطوخ
ضرورة اف تكوف العقوبة هىصوص عميٍا تعريعيا , واف تصتـر  هوضوعي ويتهثؿ  ي

سمطة االىضباط صلول الىص التعريعي هف صيث هقلار وىوع المزا  وهلاي , 
عرع صؽ توقيعً , وثاىيٍها امرالي ويتطمب توقيا المزا  هف السمطة التي خولٍا اله

يضاؼ الى نلؾ ضرورة اف يكوف المزا  صريصا ,    يموز ستري خمؼ امرا ات 
 تىظيهية , ٌي  ي صقيقتٍا عقوبة , صتى ولو كاف  ي نلؾ تصقيقا لمهصمصة العاهة .
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 ـ القوانين والقرارات : أواًل

 .  1969لسىة 111ػ قاىوف العقوبات رقـ 1
 .2005العراقي لسىة ػ اللستور 2
 الهمغى . 1929لسىة  41ػ قاىوف اىضباط هوظفي اللولة رقـ 2
 الهمغى . 1936لسىة  69ػ  قاىوف اىضباط هوظفي اللولة رقـ 3
 الىا ن .1991لسىة 14 ػ  قاىوف اىضباط هوظفي اللولة رقـ4
 .1960لسىة  24ػ قاىوف الخلهة الهلىية رقـ 5
 وتعلي تً .1979لسىة 65ػ قاىوف هممس عورى اللولة رقـ 6
 .2008ػ قرارات و تاوى هممس عورى اللولة لسىة 7
 .  2009ػ قرارات و تاوى هممس عورى اللولة لسىة  8

 ـ  الكتب  ًاثاني

.  ابراٌيـ عػكور االبراٌيهػي : العقوبػات االىضػباطية وضػهاىات الهوظػؼ  ػي 1
 1991لسػػػىة  14ظػػػؿ قػػػاىوف اىضػػػباط هػػػوظفي اللولػػػة والقطػػػاع العػػػاـ رقػػػـ 

   2013,الهعلؿ , الهكتبة القاىوىية , بغلال 
ل. خالل خميؿ الظػاٌر : القػاىوف االلاري ,  لراسػة هقارىػة , الكتػاب االوؿ , . 2

 1988, لار الهسيرة لمىعر والتوزيا عهاف , 1ط
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اٌرة الفسػال االلاري والهػالي د لراسػة  ػي اعػكالية ظػ.  ل. سالـ هصهل عبول : 3
   2008االص ح االلاري والتىهية , بغلال , لار اللكتور لمعمـو , 

.  ل. سػػػػميهاف هصهػػػػل الطهػػػػاوي : القضػػػػا  اإللاري , الكتػػػػاب اووؿ , قضػػػػػا  4
 1996اإللغا  , لار الفكر العربي , القاٌرة ,

رات االلاريػة , لار الفكػر لعاهػة لمقػراسميهاف هصهل الطهػاوي : الىظريػة ا. ل. 5
 2006, 1, القاٌرة  , طالعربي

, لار 1: القػػػػػاىوف االلاري , لراسػػػػػة هقارىػػػػػة , جل. عػػػػػاب توهػػػػػا هىصػػػػػور . 6
 . 1971الطبا والىعر االٌمية , بغلال,

العزيز عبػػل الهػػىعـ خميفػػة :الضػػهاىات التأليبيػػة  ػػي الوظيفػػة العاهةػػػ . ل. عبػػل7
ليبيػػػػة والضػػػػهاىات هرصمتػػػػي التصقيػػػػؽ والهصاكهػػػػة التأضػػػػهاىات المػػػػزا   ػػػػي 

 .2008, 1, عهاف , طال صقة لتوقيعً
 هقارىػػػػة ,  االلاري, هبػػػػل) الهعػػػػروعية, لراسػػػػة ل. عػػػػلىاف عهػػػػرو : القضػػػػا . 8

   2004هىعأة الهعارؼ , االسكىلرية , 
ل. عزيػػزي العػػريؼ : الىظػػاـ التػػأليبي وع قتػػً باالىظهػػة المزاليػػة االخػػرى ,  .9

   . 1988القاٌرة والكتاب الماهعي , لار الىٍضة العربية , هطبعة ماهعة 
, االلاري االرلىي , الكتاب الثالػثهبالئ القاىوف  .ل. عمي خطار عطىاوي10

 1993 الوظيفة العاهة , هىعورات الماهعة االرلىية , عهاف ,
 هبػالئهٍػلي السػ هي :  ل.ل. عمي هصهل بػلير ول. عصػاـ البرزىمػي و . 11

   .  1983القاىوف االلاري , ماهعة بغلال ,  واصكاـ
, مريهػة  ػي قػاىوف العقوبػات االرلىػي. ل. كاهؿ السعيل : االصكاـ العاهػة لم12

 1981هىعورات الماهعة االرلىية , , 1ط
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ػػا  ػػي وضػػعً التػػأليبيالهوظػػمريهػػة ل. هصهػػل عصػػفور : . 13 , ؼ العػػاـ واثٌر
    1963بيروت , لار الميؿ لمطباعة , 

هصهػػػػػػػػل  ػػػػػػػػؤال هٍىػػػػػػػػا :  القػػػػػػػػاىوف اإللاري العربػػػػػػػػي , لار الهعػػػػػػػػارؼ ,  ل. 14
 1963/1964االسكىلرية , 

عثهػػاف سػػمهاف كػػػي ف : عػػرح اصكػػػاـ قػػاىوف اىضػػػباط هػػوظفي اللولػػػة  ل. .15
 .  2010,  1القواىيف العراقية , طوالقطاع العاـ ,  بغلال , هوسوعة 

كازي  يصؿ هٍلي: عرح اصكاـ قاىوف اىضباط هوظفي اللولة  . ل.16
, بغلال , كمية الصقوؽ , ماهعة 1991  لسىة 14والقطاع العاـ رقـ   

 .2006الىٍريف ,
العتوـ : الهسؤولية التأليبية لمهوظؼ العاـ , هطبعة العرؽ  ىصورل.ه17

 1984وهكتبتٍا , عهاف , 
القالر العيخمي : الىظاـ القاىوىي لممزا  التأليبي, لار الفكر لمىعر عبل. 18

 1983والتوزيا, عهاف, 

 ـ الرسائل واالطاريح ًاثالث

اسهاعيؿ زكي : ضهاىات الهوظفيف  ي التعييف والترقية والتأليب , اطروصة . 1
  .  1936لكتوراي , ماهعة القاٌرة , 

اهمل مٍال ىا ا : ضهاىات الهسا لة التأليبية لمهوظؼ العاـ , لراسة . 2
   2007هقارىة , رسالة هامستير , هقلهة الى ماهعة ىابمس ,  مسطيف , 

, ىضباطي لهوظفي اللولة  ي العراؽالهميل الصليثي : الىظاـ االعفيؽ عبل .3 
 . 1975,  كمية القاىوف , ماهعة بغلال لراسة هقارىة , رسالة هامستير,
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لمريهة التأليبية , لراسة عهار طارؽ العاىي : اثر المريهة المىالية  ي ا.4 
 .   2005, اطروصة  لكتوراي , ماهعة الىٍريف , هقارىة

كوثر صاـز سمطاف : االثار التبعية لمعقوبة التأليبية  ي القاىوف العراقي . 5 
 .2007,, كمية القاىوف اي , ماهعة بغلالوالقواىيف الهقارىة , اطروصة لكتور 

هصطفى عفيفي :  مسفة العقوبة التأليبية و)ٌلا ٍا, لراسة هقارىة , اطروصة . 6
  .   1976لكتوراي ,  ماهعة القاٌرة, 

 ـ البحوث : ًارابع

 ي ىظاـ الخلهة الهلىية االرلىي ,  التأليبل. اصهل عولي الغويري : سمطة  ػ1
 . 1992,  2بصث هىعور  ي هممة هؤتً , الهممل السابا , علل 

 . 1976ػ ل. صسف هصهل عواضً : بصث صوؿ السمطة الرلاسية , القاٌرة , 2
ػ ل. هصهول صمهي : التعريؼ بالوظيفة العاهػة , بصػث هىعػور  ػي هممػة  الارة 3

    .   1967السىة الصالية ععرة ,  قضايا الصكوهة , العلل الثالث ,


