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المقـــــــدمـــــــة
تطووترت تظة وود اةدتةوود صوول اةث وور اة وودةث تطووت ار ة و ار ،تانث ووس اووذا اةتطووتر

على اةتظة د اةثامد ،صتزاةدت أامةتها تتثاظم دتراوا صول اةممتموو ،تنتةمود ةهوذا اةتطوتر

أ و ل ةلمتظووم اةثووام دتر صوول اة و األامةوود علووى اعت ووار أن و اةمن ووذ ة ةا وود اةدتةوود
تاةم ووؤتن ع ووق ت دةو و أا ووداصها ص وول اةتنمة وود اةمتماعة وود تاةات ووادةد تاةمن ووتط و و أدا

اةخدمات األ ا ةد ةلمتاطنةق.

تاق اةمد ووتد م هووتم خ ووةد اةثدت وود اةنض و اطةد اووت أق تن

وور م ووؤتةةد

اةمتظم اةنض اطةد عق اةتام ات تاةعمان اةتل اخون هوا تعودم م وؤتةةد اةعةور عنهوا

امووا صوول مووا ةخووص تثرةووم اةثدت وود اةنض و اطةد صتثوورم انهووا اةثدوواب اةم ووتخدم تم ووا

اخالن اةمتظم تخرتم على تامب اةخدمد  ،أت إنها اةثدت د اةمهنةد اةتل تتاو علوى

مق أخن تام ات اةتظة د اةثامد أت اةخرتج على مدتضةاتها تمس رمتها.

ةذا صإق ادم اةمتظم اةثام ات ت دة اةم ل د اةثامد ،تات م ؤتن عوق وذن

ا وار مهوود ألدا اةخدموود اةتوول أنةطووت و خةوور أدا  ،صووإذا أخوون تام اتو اةتظة ةوود أت
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خرج عوق مدتضوةاتها تثورض ةلثدت ود اةنضو اطةد علوى موا اوام و موق صثون ةثود مخاة ود

تظة ةد ت تتمب اةثداب.

تاق اةثدت ووات اةت وول تط و و ص وول اةمم ووان اةنضو و اطل ا وول عل ووى مانة وود أنو وتاع،

األر ثوود األتة وى منهووا تتثوود مووق اةثدت ووات اةخ ة وود تت وومن ة ووت اةنظوور  ،اإنووذار  ،اطووو
اةراتب  ،اةتت ةخ  ،تاألر ثد األخر تت نم مق اةثدت ات اةم ةمد تال انداص اة ارتوب

 ،تنزةن اةدرمد  ،اة

ن  ،اةثزن .

أولا  :مشكمة الدراسة
تتم ون م و لد اةد ار ود صول اة وث صوول م ودأ خ وةد اةثدت ود تمود انط ااهوا صوول
اةمم ووان اةنضو و اطل  ،ت ة وواق أ وور تث وودو اةثدت وود عل ووى اةعة وور م ووق عدمو و تصوو اةد ووانتق

اةثراال.

ثاني ا :أهمية الدراسة
ت رز أامةود اةد ار ود صول وتق اةثدت وات اةنضو اطةد متنتعود تمتثوددة تصول اةود
امتووداد ا راووا إةووى اةعةوور اوود تووؤدو إةووى اإض ورار ا ووخاص ة ذنووب ةهووم ة ووةما إذا وواق
اةمتظم

ا ب عائلد  ،تاق ا م مق اةثدت وات ةمتود أ راوا ةمودة طتةلود مموا ةوؤدو إةوى

ا تمرار اةضرر .
ثالث ا :أهداف الدراسة
تهدم اةد ار د إةى ةواق اةمد وتد م ودأ خ وةد اةثدت ود تموق وم تتضوةل م انود

اذا اةم دأ تأامةت صل ت دة اةثدن ت ظ اة دت صل اةممان اةنض اطل.
رابع ا :عناصر الدراسة وتتمثل بما يأتي:
 )1م هتم خ ةد اةثدت د اةنض اطةد .
 )2تثرةم اةثدت د اةنض اطةد تاةتمةةز ةنها ت ةق اةثدت د اةمنائةد .
 )3تط ةدات اةم دأ صل اةممان اةنض اطل .
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خامس ا :منهج الدراسة
وونثتمد صوول

انووا اووذا علووى اةموونها اةت و ل اةت لةلوول م ووتدرئةق آ ار اة دهووا

م تن طةق منها األ ام تاةنتائا .

سادس ا :المخطط الهيكمي :تةت تق مق م

اةم ث األتن اةتثرةم

ةق ت ن م ث ةتضمق مطل ةق :تناتةنا صل

خ ةد اةثدت د اةنض اطةد .

اةمطلب األتن :م هتم اةثدت د اةنض اطةد تاةتمةةز ةنها ت ةق اةثدت د اةمنائةد .
اةمطلب اة انل :م هتم خ ة اةثدت د اةنض اطةد.
تتناتةنا صل اةم ث اة انل تط ةدات اةم دأ صل اةممان اةنض اطل .
اةمطلب األتن :تط ةدات اةم دأ صل اةثدت ات اةخ ة د .
اةمطلب اة انل :تط ةدات اةم دأ صل اةثدت ات اةم ةمد .

املبحث األول
التعريف بشخصية العقىبة االنضباطية
إق اةثدت د اةنض اطةد مق أام تأخطور عنا ور اةنضو اط اةوتظة ل ةموا ةهوا موق

تووا ةر وول ل علووى اةمر ووز اةدووانتنل ةلمتظووم اةثووام تانث ا ووات علووى أ ورت  ،تاةثدت وود
اةنض اطةد ت دد على

ةن اة

ر خالم اةمخاة د اةنض اطةد تال مق م تخضو

ةم وودأ اة وورعةد (ة عدت وود وودتق نووص) صضووال عووق تا راووا و ثض األص ووار تاةم ووادئ اةتوول
ت وم اةثدت ود اةمنائةود تر وم ذةوي صوال ةم وق أق نن ور واق ةلثدت ود اةنضو اطةد م هتمهووا

تأ راضها اةخا د ها .
تاذا ما ارت ب اةمتظوم اةثوام مخاة ود انضو اطة صإنو ةخضوو ةلمو از تاوذا اةمو از

ات ما ةطل علة اةثدت د اةنض اطةد ةذةي ند م اذا اةم ث إةى مطل ةق ت اآلتل :
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املطلب األول
مفهىم العقىبة االنضباطية
إق م هتم اةثدت د اةنض اطةد ةةس اةمد تد من اق اةم رع اد ودد ة ون مرةمود
انض اطةد ما ةدا لها مق عداب أت اام تضو د أدنى تأعلى ة ون عدت ود عوق ون صثون
ة تق مرةمد انض اطةد ما صثن اةن د ةلثدت ات اةمنائةد  ،تانما اام

ر اةثدت ات

اةنضو و اطةد تت ووري اة وواال ةل وولطد اةمخت وود ص وول اختة ووار اةثدت وود اةت وول تنا ووب اة ث وون

اةم تق ةلمرةمد اةنض اطةد ،ةذةي نال وظ تثودد

وتر اةثدت ود اةنضو اطةد اةتول ةموتز

تتاةثها على اةمتظم عند ارت ا مرةمد انض اطةد ،تمق أمن اة اطد هذا اةمتضتع

مووق ممةووو اةمتانووب ووندتم تد ووةم اووذا اةمطلووب علووى صوورعةق :اة وورع األتن ة ةوواق تثرةووم
اةثدت د اةنض اطةد ،تاة رع اة انل ةلتمةز ةق اةثدت د اةنض اطةد تاةمنائةد ت اةتل.

الفرع األول  :تعريف العقوبة النضباطية
إق اةم ورع ةووم ةضووو تثرة وا م ووددا ةلثدت وود اةنضو اطةد تانموا تووري اموور اةتثرةووم

ةل د تاةدضا (.)1

تا ت ى صل اذا اة دد اةنص علوى أنوتاع اةثدت وات اةنضو اطةد تآ اراوا اةمادةود

تاةمثنتةد اةتل ت رض على اةمتظم اةمخاةم عمتما  ،دتق ةاق عدت د انض اطةد ة ن
مخاة د صهناي تثرة ات مختل د ةلثدت د اةنض اطةد تمق اذ اةتثرة ووات ان وه و و و و ووا (اةثدواب

اةم تخدم تما اخالن اةمتظم تخرتم على تاموب اةخدمود  ،أت إنهوا (اةثدت ود اةمهنةود
اةت و وول تتا و ووو عل و ووى م و ووق اخ و وون تام و ووات اةتظة و وود أت اةخ و وورتج عل و ووى مدتض و ووةاتها تم و ووس

) )1د .علوول خطووار ووطناتو  ،م ووادئ اةدووانتق اةردنوول  ،اةتطنةوود اةثاموود من ووترات اةمامثوود اةردنةوود
ةلن ر  ،عماق  ،1993ص.528
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رامتهو وا)( ،)1أت (اإمو و ار اةم وودد وواةنص تتاثو و اة وولطد اةنضو و اطةد اةمخت وود عل ووى

اةمتظ ووم اة ووذو ةخ وون تام ووات اةتظة وود اةثام وود تةن ووان م ووق مزاةاا ووا)( ، )2أت إنه ووا مو و از

تظة وول ة ووةب عضووت اة وولطد اإدارة ود اةووذو ت ووت م ووؤتةةت عنوود ارت ا و خطووا تادة ووا

مثةنووا

ل ا(. )3

ةووث تتاووو ا ووم تةم وول

أعض وا اة وولطد اإدارة ود تن ةووذا ألاداص و اةم ووددة

تاوود عرصهووا اة و ثض انهووا (أذ ة ووةب اةمتظووم أمووا صوول اعت ووار أت صوول مر ووز

اةتظة ل أت إ د اةمزاةا اةمترت د علة )(.)4

تأةضا عرصها آخرتق على (أنها اة الح اةورئةس اةوذو تا وطت ت وتطةو اة ولطد

اإدارةد من اةمتظ ةق على أدا تام اتهم

ترة لةمد تمرضةد)(.)5

تاةت رةو اةم رو م لو م ون واال اةت ورةثات ةوم ةثورم اةثدت ود اةنضو اطةد ون
أترد علو ووى و و ةن اة

و وور مختلو ووم اةثدت و ووات اةنض و و اطةد اةتو وول ةمو ووتز تتاةثهو ووا علو ووى

اةمتظو ووم اةثو ووام  ،صدو وود و وودد او ووانتق اةنةا و وود اةثامو وود اإدارة و ود راو ووم( )117ة و ووند 1958

اةثدت ووات اةنض و اطةد اةن و د ةلمووتظ ةق اةمثةنووةق صوول تظووائم دائموود صمثوون اةثدت ووات

) )1د .ع ماق لماق ةالق  ،رح أ ام اوانتق انضو اط موتظ ل اةدتةود  ،مت وتعد اةدوتانةق اةثرااةود
ةلن ر  ،2212ص. 226
) )2د .ازو صة ن مهدو  ،رح أ ام اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطواع اةثوام ،لةود اة دوت ،
مامثد اةنهرةق ،2226ص. 33

) )3د .من تر ا رااةم اةثتتم  ،اةم وؤتةةد اةتادة ةود ةلمتظوم اةثوام  ،مط ثود اة ور  ،عمواق ،1984
ص. 122
) )4د .م موود ع و تر  ،اةتادةووب تاةثدوواب صوول عالاووات اةثموون  ،عوواةم اة تووب ةلن وور ،اةدوواارة ،1972
ص .2

) )5د .و وواب تتمو ووا من و ووتر ،اةدو ووانتق اإدارو (د ار و وود مدارنو وود)  ،اةمو ووز األتن  ،دار اةط و ووو تاةن و وور
األالةد  ،عداد  ،1971ص.366
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اةتل تتاو على متظ ل اةدرمد اة انةود صموا دتنهوا تختلوم عوق اةثدت وات اةتول تتاوو علوى

متظ ل اةدرمد األتةى صما صتاها (. )1
تصل اةث ار

ما ات اة ان صول م ور  ،تعلوى ورار أ لوب اةت ورةثات ةوم ةثورم

اةم و ورع اةث ارا وول اةثدت وود اةنضو و اطةد وون اترد عل ووى و و ةن اة

وور مختل ووم اةثدت ووات

اةنضو اطةد اةتول ةموتز تتاةثهووا علوى اةمتظوم اةثوام تذةووي صول اوانتق انضو اط مووتظ ل

اةدتةوود راووم( )14ة ووند ( 1991اةمثوودن) صدوود وودد اةثدت ووات اةتوول ت وورض علووى اةمتظووم

اةمخاةم صل اةمادة ( )8تال تاردة على

ةن اة

ر تاةتثداد(.)2

تاةثدت د اةنض اطةد أةا اق اةتثرةم اةذو ةطلو علةهوا تمتواز خ وائص منهوا

اةمرتنو وود تاةم و وواس م ازةو ووا اةتظة و وود اةمادةو وود تاةمثنتةو وود صهو وول ة تمو ووس اةم و و و و و و ووتظم صو وول
خ وووةت أت رةت و و أت امتاة و و اةخا و وود  ،و وون تدو ووو علو ووى م ازةو ووا اةتظة و وود صت رم و و مو ووق

ثضها

()3

.

مووا اوودم اة دو اةم وورو ثووض اةتثرة ووات ةلثدت ووات اةتادة ةوود تةثوون مووق أاوم اووذ
اةتثرة ات تثرةم (د .م مد رصثت ع داةتااب) انها (تلي اةم از ات اةتول تتاثهوا ولطد
اةتادةب اةمخت د على اةمتظ ةق مرت ل اةمخاة ات أت اةمرائم اةتادة ةد)(.)4

م ووا عرصته ووا م م وود اةث وودن األردنة وود انه ووا (ارت وواب اةمتظ ووم مخاة وود ةلدو وتانةق

تاألنظمد أت اةتثلةمات أت اةد اررات اةمثمتن ها صل اةخدمد اةمدنةد)(.)1

) )1د .م مد صؤاد مهنا  ،اةدانتق اإدارو اةثر ل ،دار اةمثارم ةلن ر تاةتتزةوو  ،اة و ندرةد 1964،
 ،ص.523
) )2د .ع ماق لماق ةالق  ،رح أ ام اانتق انض اط متظ ل اةدتةد  ،م در ا

 ،ص. 212

) )3د .م ط ى ع ة ل  ،صل د اةثدت د اةتادة ةود تأاوداصها (،د ار ود مدارنود)  ،مط ثو اةهةئود اةم ورةد
اةثامد ةل تاب  ، 1976،ص. 32

) )4د .عامر ا رااةم ا مد اة مرو ،اةثدت ات اةتظة ةد  ،ط ، 2م ت ود زةوق اة دتاةود تاألد ةود ةلن ور ،
ةرتت  ،2211 ،ص.38
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الفرع الثاني :التمييز بين العقوبة النضباطية والجنائية واثره عمى شخصيتها
إق اةثالاد ةق اةثدت د اةنض اطةد تاةمنائةد اد ا

ت متضتعا تدلةدةا ة

ةم ق اق ةع ل ا ث ةثاةا متضتعا انض اطةا تأامةت مق اةنا ةد اةثملةد ةرة؛ نظ ار

ةلثالاووات اةت ةدوود ووةق األخطووا اةمنائةوود تاةنض و اطةد تاةتووا ةر اةمت ووادن ةنهمووا ة ووةما
ةق ةثااب اةمذنب منائةا تانض اطةا عق اة ثن ذات (.)2

تمق أمن اإةمام هذا اةمتضتع مق ممةو اةمتانب نتطر ألتم اة

ةنهما

مق مهد تمق مهد أخر نتطر ألتم اةختالم ةنهما ت اآلتل:
تظهر أتم اة

ةق اةثدت تةق صل اةنتا ل اآلتةد:

 )1تت ا اةثدت تاق مق ةث خضتعهما ةم دأ اة رعةد (ة عدت د اإة نص) .
 )2تت ووا اةثدت ت واق مووق ةووث تنهمووا عدووت تةق خ ووةتةق  ،صووال ةم ووق صرضووهما اإة
على مق ارت ب اةمرةمد أت اري صةها(.)3

 )3إق ووال اةثدووت تةق تدوورراق م و از رادعووا ةلمووذنب ت ازم و اهر ةعةوور  ،مووا أق اةثد وت تةق ة
ةد د او منهما اةتثتةض(.)4

 )4إق صرض اةثدت تةق اةمنائةد تاةنض اطةد ة ند إةى لطد اةدتةد  ،صاةثدت د اةمنائةود
ت ووند صوول صرضووها إةووى د ووتتر اةدتةوود اةووذو ةثطةهووا و صوورض اووذ اةثدت وود ماةوود
) )1د .نتصاق اةثدةن اةثمارمد  ،لطد تادةب اةمتظم اةثام (د ار ود مدارنود) ط  ،1دار اة داصود ةلن ور
تاةتتزةو  ،عماق  ،2227 ،ص.53

) )2زةداق م مود موال اةم وترو  ،مود

ورةاق م ودأ اة ورعةد اةمزائةود صول اةنظوام اةنضو اطل اةث اراول،

ر اةد مام تةر ،مامثد ت رةت ،لةد اةدانتق ،2214،ص.78
) )3د .عزةوزة اة ورةم  ،اةنظووام اةتووادة ل تعالاتو األنظموود اةمزائةوود اةخوور  ، 1988 ،دار اةنهضوود
اةثر ةد ةلن ر  ،اةداارة  ،1998 ،ص. 233

) )4زةداق م مد مال اةم ترو  ،مد

رةاق م دأ اة رعةد صول اةمموان اةنضو اطل  ،م ودر وا

،

ص.79
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ةألموق تاةنظووام اةثووام وذةي اة ووان اةن و د ةلثدت وود اةنضو اطةد اةتوول ت وورض ا ووتنادا
صل ض ط اةتظائم اةثامد .

إةى ما ةل لطد اةنض اطةد مق

 )5تت ووا اةثدت توواق مووق ةووث خضووتعهما ةم وودأ ت وودة اةثدت وود ،أو ع ودم م وتاز صوورض
أ ر مق عدت د على اة ثن ن

.

 )6تت ا اةثدت تاق مق ةث خضتعهما ةداعدة عدم رمثةد اةدتانةق اةثدا ةد(.)1
أما أتم اةختالم ةق اةثدت تةق اةنض اطةد تاةمنائةد صهت اآلتل:
 )1إق اةهدم مق اةثدت د اةنض اطةد اوت ضوماق وةر اةمرصو اةثوام انتظوام تاضوطراد
صل ةق أق اةثدت د اةمنائةود اودصها م اص ود اةمرةمود  ،إذ أق اةود اوانتق اةثدت وات
ات اةدصاع عق اةنظام اةمتماعل(.)2

 )2مق ةوث األ وخاص ة وترط ةتاوتع اةمرةمود اةتادة ةود أق ة وتق اة ثون اةمثااوب علةو
متظم مرت ط اإدارة ار طد تظة ةد(.)3

اد ارت

 )3مووق ةووث األصثووان اةم تنوود ةلمرةموود أق اةمرةموود اةتادة ةوود ةة ووت م ووددة علووى و ةن
اة وور ة ووذةي صه وول ة تخض ووو ةم وودأ ة مرةم وود اإة وونص تانم ووا م وودداا اةخ ووالن
رامد اةتظة د تاةخورتج علوى مدتضوةات اةتاموب  ،تتدرةور اةوام اةمرةمود موق عدمو

خاضو ووو ةتدرةو وور اةدارة  ،امو ووا اةمرةمو وود صو وول اةممو ووان اةمنو ووائل صم و ووددة علو ووى و و ةن
اة

ر.

) )1د .ع ووداةدادر اة ووةخلل  ،اةدووانتق اةتووادة ل تعالاتو اةدووانتنةق اإدارو تاةمنووائل (د ار وود مدارنو ) ،
ط ،1دار اة رااق  ،عماق  ،1983 ،ص.129

) )2د .ع ماق لماق ةالق  ،رح أ ام اانتق انض اط متظ ل اةدتةد  ،م در ا

 ،ص.213

) )3د .مازق ةةلت راضل  ،اةدانتق اإدارو  ،ط، 3مامثد داتي  ، 2212 ،ص: 157-156
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 )4ة ت رض اةثدت د اةمنائةد اإة ا تنادا إةى

م

645

ادر مق م مد مخت د صل وةق

ت رض اة لطد اةرئا ةد أت مملس اةنض اط اةثام (م م اضا اةمتظ ةق اةةوا)

اةثدت د اةنض اطةد(.)1

املطلب الثاني
مفهىم شخصية العقىبة االنضباطية
ةد وود ه ووذا اةم وودأ أق تن

وور م ووؤتةةد اةمتظ ووم اةنضو و اطةد ع ووق اةتام ووات

تاةعمووان اةتوول اخوون هووا نتةموود م ووؤتةةت عنهووا تعوودم م ووؤتةةد ةوور ،ات م ووؤتةةت عووق

اعمووان ةوور ،اق اة وواس اةدووانتنل ةهووذا اةم وودأ ةتتاموود صوول م وودأ اة وورعةد مووا اق ا ا وود
اة ل و ل تاةخالاوول ةتووتصر صوول اةوود ا ووتلزمت اةضوورترات تاةعت ووارات اةخالاةوود صاتردت و

علووى و ممار وود اةثدوواب ةووذةي نال ووظ أق اووذا اةم وودأ اووت م وودأ م ووتمد صضووال عووق أق

ا ا و و اةد ووانتنل م ووق  ،اةمتان ووب اةثملة وود تاةمنطدة وود  ،تم ووق اةمث ووانل اة طرة وود ةلض وومةر
تاةثداب تاةثداةد (.)2

تا وود ن ووص عل ووى ا ووذا اةم وودأ أةض ووا اإع ووالق اةث وواةمل ةل د ووت اإن وواق ت و و دت
اة وورةثد اة ووالمةد اة ووم ا ؛ ألق اةثداة وود تت وواذ م ووق اةثد وواب عة وور ووخص مرت ووب
اةمرةمد ،إذ إنها ت ةب اة خص اةمذنب أت اةم تم علة تان موق اةظلوم تاةمماصواة اق
تنث س اة ار اةضارة ةها على ةر مق اة خاص(.)3

تأةضووا أ ووارت علةو اةمووادة ( )78مووق نظووام اةثوواملةق اةموودنةةق اةنظووام اةم وورو
متمب اةدانتق رام ( )47ة ند  1987اإة اق اة ر اةضوار ةلثدواب اود ةمتود إةوى اار وا
) )1د .علل م مد دةر تد .ع ام اة ر زنمول تد .مهودو اة والمل  ،م وادئ تأ وام اةدوانتق اإدارو
 ،مامثد عداد  ،1983 ،ص.353-352
) )2د .م ط ى ع ة ل  ،صل د اةثدت د اةتادة ةد تأاداصها (د ار د مدارند) ،م در ا

 ،ص.128

( )3د .وولةماق م م وود اةطم وواتو  ،اة ووتمةز ص وول اةد ووانتق اإدارو  ،ط ، 2دار اة وور اةثر وول  ،اةد وواارة
 ،1979ص. 292
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اةمانل تا مق نا ةد اةعت ار اةد ل ام اة ر اةمادو ةلثدت ات اةماةةد  ،اطوو اة ارتوب
أت اةع ارم وود اإة اق ذة ووي ة ةدل وون م ووق عمتمة وود اةم وودأ ت وومتةةت ذة ووي؛ ألق اةمت ووداد ص وول
اة ووار اةضووارة ة ةثوود ا ووت نا

دةدةووا تارد علووى اةم وودأ؛ ألق مووق اةط ةثوول اق ة ووتق ة وون

عدت وود ا اراووا اةم ا ورة ت ةوور اةم ا ورة  ،ةووذةي نال ووظ أق (اةثمةوود دة وول) اوود ووةق أ وواس
ت رةد اةثدت ات اةمثمتن ها صل اةدانتق اةمنائل تتط ةدها صل اةثدواب اةنضو اطل ةوث

ةووتم مدتضووااا تتاةووو اةثدت وود علووى ووخص اةمووانل صوول ضووت تضووث تظرتصو اةتظة ةوود
تاةمتماعةد اةخا د  ،تاق ةتم اختةار اةم از اةنض اطل
ةر مق اةم از ات صل تدتةم ذةي اة خص(.)1

ةث ة تق ممدةا ا ور موق

أم ووا اة ووت نا اة دةد وول اةو وتارد عل ووى ا ووذا اةم وودأ ص وول اةدو وتانةق اةتظة ة وود اةمختل وود

اةمن ةوود تاةثر ةوود تاةثرااةوود اووت عوودم م ووؤتةةد اةمتظووم عووق اةخطووا اةمترتووب علووى اةاموود
صل اةد تن ةذ األمر اة ادر إةةو موق رؤ وائ اةوذةق ةموب علوى اةمتظوم طواعتهم عنود
تتاصر رتط مثةن

دداا اةدوانتق؛ ألق اع وا اةمتظوم موق اةم و ووؤتةةد صول اوذا اة ودد

تت مةلهووا ةم وودر اةد ورار أت األموور  ،تاوود ا ووترط اةم وورع اةث اراوول مووا ةوواتل ةتن ةووذ اووذ

اة رتط (:)2

 )1اة ووام اةمتظ ووم ا ت ووام اةمخاة وود أت ع وودم م وورتعةد األم وور اة و و تو أت اةت رة وورو
اة ادر إةة .

تا د على تم اةمخاة د .
 )2إق ةن اةمرؤتس رئة
 )3إق ة ةلتزم تن ةذ تلي اةتامر اإة إذا ا داا رئة تعندئذ ة تق اةرئةس ات اةم ؤتن
عنها.

) )1د .خاةوود وومارة اةزع وول  ،اةدووانتق اإدارو تتط ةدات و صوول األردق  ،ط ،3م ت وود دار اة داصوود ةلن وور
تاةتتزةو  ،عماق  ،1998ص.53

) )2انظوور اةمووادة ( )3/4مووق اووانتق انض و اط مووتظ ل اةدتةوود تاةدطوواع اةثووام راووم ( )14ة ووند 1991
اةمثدن .
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تمق أام اةنتائا اةتل تترتب على خ ةد اةثدت د ال أق اةثدت د ة تن ب اإة

على خص مق ارت ب اةمرةمود أت واام صةهوا وتا صول ةاتو أت رةتو أت ماةو صهول
تل

ت د تة تتاو على ةر تة ةثد خرتما عق خ ةتها صل اةود وتق اةثدت ود

اوود امتوودت آ اراووا ةوور اةم ا ورة إةووى اةعةوور  ،صمووا دامووت اةثدت وود ةووم ة ووم هووا علووى ةوور
اةموانل صهول خ وةد اانتنوا علووى اةور م موق تلوي اآل وار اةتوول تنوتا عنهوا تااثةوا  ،صثلووى
ةن اةم ان عدت د اة مق اةتل ت رض على األب اةوذو ةثةون اصوراد عائلتو  ،تاق انوت
ة تل و اإة ووخص اووذا األب تة نهووا طرةد ود ةوور م ا ورة تل و واتةد  ،إذ ة دوودتق
مق أ ةهم مترد رزاهم(.)1

تصل أرةنا أق األمور ن و ةنط و

اةن و د ةلثدت ود اةنضو اطةد ،ص ول اةود صورض

عدت وود انضو و اطةد عل ووى متظ ووم ت وواق ن ووتع اةثدت وود اط و ووو اة ارت ووب أت ان و ووداص اة ارت و و و ووب
و ةل أنهووا خ ووةد اةن و د إةووى اةمتظووم تة نهووا أةضووا طرةدوود ةوور م ا ورة اة دووت

ضر ار اصراد األ رة تنها م ت اةراتب اة هرو اةذو ةثد اةمترد اةرئة ل ةهم .

املبحث الثاني
تطبيقات املبدأ يف اجملال االنضباطي
إق اةثدت ووات اةنضو اطةد اوول اةمو از ات اةتوول تتاووو علووى اةمتظووم

ووب ارت ا و

مخاة ووات أت أو إخ ووالن تام ووات اةتظة وود اةثام وود اةما ووا أت وول ا تاق اةدو وتانةق ووددت
اةثدت ووات اةنض و اطةد

و اةمتظووم علووى و ةن اة

وور تاوول ذات ط ةثوود اد ةوود أت

ماةةوود أت مهنةوود  ،اووذا تاق اةثدت ووات اةنض و اطةد تووم ت دةووداا علووى و ةن اة

وور صوول

اانتق انض اط متظ ل اةدتةد ةث ة ةم ق صل أو ان مق األ تان صورض أةود عدت ود
ةة ت متمتدة ضومق اةدوانتق؛ ةموا صول ذةوي موق مخاة ود ةم ودأ ورعةد اةثدت ود تةموب اق

) )1د .علل

ةق اةخلم تد .لطاق ع داةدادر اة اتو ،اةم ادئ اةثامد صل اانتق اةثدت ات ،اةثاتي

ة ناعد اة تاب  ،اةداارة ،دتق ند ط و  ،ص.429
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تتنا ب اةثدت د اةمتاثد مو اةمخاة د اةمرت ود موق ةوث اةم وامد  ،تموق امون اة اطود
اةمتضتع مق ممةو اةمتانب ندتم تد ةم اةم ث على مطل ةق ت اآلتل :

املطلب األول
تطبيقات املبدأ يف العقىبات اخلفيفة
إق اةثدت ات اةنض اطةد األر ثد األتةى اان صل اة ر اةماةل تاةمن تص علةها
صل اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع اةثام رام ( )14ة ند  1991اةمثدن تتتم ن

اةثدت ات اةخ ة د ما ةلل .

 )1ة ووت اةنظ وور :تا وول اتة ووى اةثدت ووات اةنضو و اطةد تاخ ه ووا تت ووتق ا ووثار اةمتظ ووم
ت رةرة ووا ن ووتع اةمخاة وود اةت وول ارت ه ووا تتتمةهو و ةت

ووةق وولت

اة ووتظة ل م ووتد ال

تةترتب على اذ اةثدت د تاخةر اةترصةو أت اةثالتة مدة ال د ا هر(.)1

تصل ارار ةمملس تر اةدتةود انوت نتةمود اةدورار :ةود اةتوداة تاةمداتةود تمود

أق اةمثتو وورض علو ووى األمو وور اإدارو اةم و ورام(ت )7287/1صو وول  2212/9/9تاةمتضو وومق

صوورض عدت وود ة ووت اةنظوور

و اةمثتوورض إاماةو أعمووان تظة تو ةثوودم تا ووةر اةمتا ثوود

عل ووى اةدض ووةد اةمرام وود ( )2211/6/ 94ت ة ووث اق اةممة ووز علةو و اةمثت وورض ثنو وتاق
م رما اادم تم ؤتن ث د اةمثلتمات صل م تب ت دة

ا ن  ،تاق تام و ةدت ور علوى

إدخوان اةمثلتمووات اةخا ود اةدضوواةا اةتول ةتتةاووا اةم توب صوول رنواما ااعوودة اةمثلتمووات

ثد تزتةد اةمثلتمات مق اةم د اةمثنل تص ا وتمارة مثلتموات مثو ادة ةهوذا اةعورض ،

تمووق ووم تو و دةث اووذ اةم ووثلتمات صوول ضووت ترتد تراوود اةت وودةث  ،إذ اق عوودم ت وودةث
اةمثلتمووات اةخا وود اةوودعت اةمووذ ترة اعووال ةثووتد ةثوودم ترتد تراوود اةت وودةث إةووى ووث د
اةمثلتمات مما ةن ل م ؤتةةد اةمثترض عق عودم ت ودةث اةمثلتموات  ،مموا ةمثون اورار

صوورض اةثدت وود ةوور

و ةل تمخوواةم ةلدووانتق  ،إذ أق م موود اضووا اةمووتظ ةق اضووت

) )1اة درة األتةى مق اةمادة ( )8مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام ( )14ة ند  1991اةمثدن .
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ة ا( ، )1تتصدا ةلدوانتق اورر اة وم ت ودة

اةدرار اةممةز ت در اةدرار اةت ا تاق اةم دأ اةدوانتنل اوت انو ة ت ورض اةثدت ود علوى
اةمتظم اإة عند تت م ؤتةةت عق اةمخاة د(.)2
 )2اةنذار :تال مق اةثدت ات اةنض اطةد اةتول تدوتم رضوها اة ولطد اةرئا وةد تة وتق
ا ووثار اةمتظووم ت رةرةووا اةمخاة وود اةتوول ارت ه وا تت ووذةر مووق اةخووالن تام ووات

اةتظة وود م ووتد ال تةترتووب علووى اووذ اةثدت وود توواخةر اةترصةووو أت اةزةووادة (اةثووالتة) موودة
تد أ هر(.)3

تصوول صتووت ةمملووس ووتر اةدتةوود خ ووتص عدت ود اةنووذار انووت نتةموود اةد ورار

وواآلتل :ةوود اةتووداة تاةمداتةوود تموود اق اةلمنوود اةت دةدةوود اةتوول ا وودرت اةدوورار وورض

عدت وود اةنووذار مؤة ود مووق أر ثود اعضووا خالصووا ةل دورة (اتة) مووق اةمووادة ( )12مووق اووانتق
انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع اةثام رام ( )14ة ند  1991تاةتل ت ةر إةى أق اةلمند

اةت دةدة وود تت وواةم م ووق رئ ووةس تعض ووتةق  ،ت ة ووث اق اةثدت وود اةنضو و اطةد اةت وول تمه ووت
ةلمثترضد نةت على نتائا اةت دةدات اةتل ااموت هوا اةلمنود آن ود اةوذ ر اةم ه و ا لد خالصوا
ةلدوانتق  ،ت ةووث أق اةدتاعود اة و لةد تثود مووق اةنظوام اةثووام تتام ود اةت وواع تةترتوب علووى

عوودم مراعاتهووا طووالق اةم و ار ات اةمتخووذة خالصووا ةووذةي ،ت اةتوواةل ص وإق اةثدت وود اة ووادرة
و اةمثترضوود تثوود اطلود  ،تتووا ة ا علووى مووا تدوودم اوورر اةت ووا اة ووم إةعووا عدت وود

اةنذار اةمتم ةلمثترضد(.)4

 )3اطوووو اة ارتوووب :ةثووود اةخ وووم مو ووق اة ارتو ووب اة و ووهرو اةن و و د ةلمتظ ووم موووق اةثدت و ووات
اةنضو اطةد اةتوول تترتووب علةهووا ا ووار مادةوود م ا ورة  ،إذ ةتووم ن صوول خ و م مووز مووق

) )1ا اررات تصتات مملس تر اةدتةد ة ند  ، 2214ص326 ،
) )2ا اررات تصتات مملس تر اةدتةد ة ند  ، 2214ص. 326

) )3اة درة اة ار ثد مق اةمادة اة انةد مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام  14ة ند  1991اةمثدن.
) )4ا اررات تصتات مملس تر اةدتةد ة ند  ، 2228ص. 529 -528 ،
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اة ارتووب اة ووهرو اة وومل ةلمتظووم اةمخوواةم علووى اةوور م مووق ا وت داا ةهووذا اة ارتووب

ة تن م ا ر صل اةثمن اةم ند اةة (.)1

تال مق أام اةثدت ات اةتل أخذ ها اةم رع اةثراال صل اوانتق انضو اط موتظ ل

اةدتةد تاةدطاع اةثام تت تق اذ اةثدت د دطو اةد ط اةةتمل مق راتب اةمتظم ة تورة ة

تتماتز ع رة أةام امر ت رةو ورو تذ ر ص وة اةمخاة د اةتل ارتو و ها اةمتظم تا تتم و وت

اةثدت د تةترتب علةها تاخةر اةترصةو  ،أت اةزة ووادة (اةثالتة)(.)2

ت اآلتل  :أ) خم د ا هر صل اةد اطو اةراتب ةمدة ة تتماتز خم د اةام
ب) ووهر تا وود عووق وون ةووتم مووق اةووام اطووو اة ارتووب صوول اةوود تموواتز صتورة اةثدت وود

خم وود اة ووام تةم ووا ان ووت عدت وود اط ووو اة ارت ووب تتم وود

ووم اةد ووط اةة ووتمل م ووق ارت ووب

اةمتظم ة ترة ة تزةد عق ع رة اةام صدد ا ةر اةت اؤن وتن مااةود اة ارتوب اةوذو تن وب
علة اةثدت د اةمذ ترة صة تدطو من  ،تان اةمد تد

اة ارتوب اة ومل ام اة ارتوب اة لول

مانب مق اة د ذاب إةى اةدتن اق اةمد وتد اة ارتوب اة لول ةلمتظوم موو اةمخ
تاة دةت اةخر مق امن اق ةت د اة ر اة اةغ صل اةردع (.)3

وات

تاةو ثض اآلخوور ةوور وواق اووذ اةثدت وود تتنواصى مووو م وودأ خ و اةثدت وود تت دةو

اةثداةوود تة ضوون عوودم ادراج اةثدت ووات اةماةةوود ضوومق اائموود اةثدت ووات اةنض و اطةد؛ ألق
ا راووا ة ةدت وور علووى اةمتظووم اةمخوواةم ص

دخل و ترزا و

ووب وون ةمتوود ةة وومن اص وراد ا ورت تم وودر

مووا اق اووذ اةثدت وود اوود توودصو اةمتظووم إةووى ارت وواب مخاة ووات اخوور ر مووا

اخطوور مووق ا لهووا تذةووي ةدلوود م وودر دخلو تاة اموود إةووى اةمووان ةتثو ووتةض اةن و و وودص صةلمووا
) )1د .ن و و وتام نثو و وواق  ،اةدو و ووانتق اإدارو  ،ط  ،1دار اة داصو و وود ةلن و و وور تاةتتزةو و ووو  ،عمو و وواق ، 2225،
ص. 178
) )2د .ماار

اةل عالتو  ،اةت ةط صل اةدانتق اإدارو  ،دار ا ق اة ةور ةلط اعود تاةن ور  ،مامثود

اةمت ن  ، 2229 ،ص. 246

) )3د .ازو صة ن مهدو  ،رح أ ام اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع اةثام  ،م در ا
 ،ص.42
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إةووى اةر ووتة تاةخووتالس تاةض ورار اةمووان اةثووام مم وا ةمثل و ةدموود ووائعد ةوود اةم وودةق
تاةمتالع ةق اةمان اةثام

(.)1

تنمود اورار وخر ةمملووس ووتر اةدتةوود خ ووتص عدت وود اطووو اة ارتووب ةدووتن صةو

ةوود اةتووداة تاةمداتةوود مووق اةم موود اإدارة ود اةثلةووا صوول مملووس ووتر اةدتةوود تموود اق
اةطثق اةتمةةزو مددم ضمق اةمدة اةدانتنةد صدرر ا تة

ال  ،تةد عطم اةنظر على

اةد ورار اةممة ووز تم وود اق اةمثت وورض ةطث ووق وواألمر اةموورام ( )3165صووول 2212 /8 / 1

اة ادر مق اةمثترض علةد تزةر اةن ط اضاصد ةتظة ت تاةمتضمق مثاا ت ثدت ود اطوو
اة ارتووب ةم وودة ع و ورة اة ووام ةتددةم و مثلتم ووات ة وور

وو ة

إةووى األمان وود اةثام وود ةممل ووس

اةووتز ار تعوودم ات اع و اةطوور األ ووتةةد صوول تدوودةم اة و ت  ،ت ةووث اق م موود اضووا
اةمتظ ةق اررت رد اةدعت

ب

ال

ودتر األمور اإدارو اةمورام ( )4278صول 18

 2212 / 12 /صل ا نا نظر اةدعت اةمتضمق مثون عدت ود اطوو اة ارتوب ةمودة خم و د
اة ووام و وودة م ووق ع و ورة اة ووام تع وودم اة ووام اةمثت وورض وواةتظلم م ووق ا ووذا األم وور ض وومق اةم وودة

اةدانتنةو وود ممو ووا ا و ووتتمب رد اةو وودعت

و و ال ت ةو ووث اق األمو وور اةمثتو وورض علة و و اةم و ورام

( )3165ص وول  2212 / 8 / 1ا وود ا ووتتصى اة و و لةد اةت وول ةتطل ه ووا اةد ووانتق م ووق ة ووث
اةووتظلم ضوومق اةموودة اةدانتنةوود تاااموود اةوودعت ضوومق اةموودة اةدانتنةوود  ،ت ةووث اق م موود
اضا اةمتظ ةق اد ا لت اةدعت

ثد اةت دة مق ا تة ائها اةمتانوب اة و لةد ت ةوث اق

األموور اةووذو خ ووض موودة اطووو اة ارتووب إةووى خم وود اةووام انمووا مووا مثوودة ةألموور اةمثتوورض
علةو و  ،ت ة ووث اق اةتث وودةن

وودر ص وول ا ن ووا نظ وور اة وودعت تة ووم ةعة وور اةمر ووز اةد ووانتنل

ةلمثترض تة ةنان مق اة ب اةذو اعتمد صل ااامد اةدعت ؛ ألنو ةطلوب إةعوا اةثدت ود

تةووم ةطلووب تخ ةضووها ةة ووتق اةتثوودةن م ددووا ةلعوورض اةووذو مووق امل و ااةمووت اةوودعت ،
ت ةث اق على م مد اضا اةمتظ ةق اق تنظر صل متضتع اةدعت تتنااش اانتنةود

األموور اةمثتوورض علة و تت ووت صوول اةوودعت تص و اةدووانتق  ،ت ةووث اق اةم موود ةووم تت ووو
) )1زةداق م مد مال اةم ترو  ،مد

رةاق م دأ اة رعةد صول اةمموان اةنضو اطل  ،م ودر وا

،

ص. 85
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تمهوود اةنظوور اةدانتنةوود اةمتددموود ممووا اخوون

و د اةدورار اةممةووز  ،ةووذا اوورر ندووض اةدورار

اةممةز تاعادة اةدعت إةى م مد اضا اةمتظ ةق (. )1

وةعت اةمثدةوود

ةمال ظود موا تدودم تاة وت صةهوا صول ضوت األمور اةمثتورض علةو

تاة ت اظ اةر م اةتمةةزو ةلنتةمد  ،ت در اةدورار اةت وا تاق اةم ودأ اةدوانتنل صول اوذا

ات ان ة ةثد تثدةن اإدارة ةألمر اةمثترض علة مانثا مق اة تمرار نظر اةدعت
ماةم ة د اةعرض مق ااامد اةدعت (. )2

ة ووذةي ة ةؤة وود اة ا ووث تتمو و اةم وورع اةث ارا وول وورض اةثدت ووات اةماةة وود تنه ووا
تتث ووارض م ووو م وودأ خ ووةد اةثدت وود؛ ألق ا را ووا ة ةدت وور عل ووى اةمتظ ووم صد ووط تانم ووا

ة ووةب عائل ود اةمتظووم ووتق اة ارتووب اووت اةوودخن األ ا وول أل ورة اةمتظووم صوول متامهوود
متطل ات اة ةاة اةةتمةد .

 )4اةتت ةخ :تثد مق اةثدت وات اةمهمود؛ ألق اةدارة تلموا إةوى ا وتخدامها صول اةمخاة وات
اةنضو اطةد اةتوول ةرت هووا اةمووتظ ةق صوول م اتةوود ةزموورام تموونثهم مووق اةاوودام علةهووا
م ووتد ال  ،تتتم وون ا ووثار اةمتظووم ت رةرةووا نووتع اةمخاة وود اةتوول ارت هووا تاة و اب

اةتل مثلت لت

ٍ
مرض  ،تةطلب منو عودم ت ورار اةمخاة ود تت
ةر

اةتظة ل تةترتب على اذ اةثدت د تاخةر اةترصةو أت اةثالتة مدة ند (.)3

وةق ولت

تاناي صتت ةمملس تر اةدتةد خ تص عدت د اةتت ةخ ت انت نتةمود اةدورار

اوول :ثوود اةتووداة تاةمداتةوود تموود أق عدت وود اةتووت ةخ اةتوول

وودرت

و اةمثتوورض اوود

درت دتق ت ةن ةمند ت دةدةد ،ت ةث أق صرض اةثدت د تصدا أل ام اة درة (أتة) مق

اةمووادة ( )12مووق اووانتق انضو اط مووتظ ل اةدتةوود تاةدطوواع اةثووام راووم ( )14ة ووند 1991
ة ووتق ثوود إم و ار ت دة و إدارو ة و

صرضووها اعت ووار اق ذةووي اةت دة و أ وود ضوومانات

) )1ا اررات تصتات مملس تر اةدتةد ة ند  ، 2214 ،ص. 277 ،
) )2ا اررات تصتات مملس تر اةدتةد ة ند  ، 2214 ،ص. 277 ،
) )3اةمادة ( )8صدرة ( )4مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام  14ة ند 1991اةمثدن.
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اةتداضوول ةلمتظووم ت ةووث اوود ووت عوودم ام و ار ت دة و ادارو ممووا ة ووتق اةد ورار مخاة ووا

ةلدووانتق ت ةووث اق اةم موود اووررت اةعووا عدت وود اةتووت ةخ اةم رتضوود علووى اةمثتوورض ةووذا
ارر ت دة اة م اةممةز ترد اةطثتق اةتمةةزةد تت مةن اةممةز اةر م تتا ة ا على ما
تددم ارر اةت ا اة م إةعا عدت د اةتت ةخ اةمتم ةلمثترض تاق اةم دأ اةدانتنل صل

ذةي ات ان ة ةمتز صرض اةثدت د على اةمتظم دتق ت دة ادارو (.)1

املطلب الثاني
تطبيقات املبدأ يف العقىبات اجلسيمة
إق مرمو اذ اةثدت ات تاة خاص اةذةق ةهم

ال ةد صورض اوذ اةثدت وات اود

ةنها اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع اةثوام راوم ( )14ة وند  1991اةمثودن تاوذ

اةثدت ات على ار ثد انتاع ت اةتل :

 )1اندوواص اة ارتووب :تاوول مووق اةثدت ووات اةماةةوود  ،تاوود اخووذ هووا اووانتق انض و اط مووتظ ل
اةدتةد رام ( )41ة ند  1929ترام ( )69ة ند  1936اةملعةةق ت ذةي نص علةها
اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام ( )14ة وند ( 1991اةمثودن) تتتم ون دطوو موز

مووق ارتووب اةمتظووم ن و د ة تتموواتز ( )%12مووق ارتووب اةمتظووم اة ووهرو ةموودة ة
تدن عق تد ا هر تة تزةد عق نتةق تةتم ذةوي وامر ت رةورو ة وثر و اةمتظوم
اة ثن اةذو ارت

تةترتب علة تاخةر اةترصةو أت اةثالتة مدة نتةق (.)2

تعدت د انداص اة ارتوب تت وا موو عدت ود اطوو اة ارتوب صول تنهموا تن و اق علوى
ارتووب اةمتظووم  ،اإة أق األتة وى ت وومل ل و امووا اة انةوود انتدوواص اة ارتووب ت وومن مووز من و

) )1ا اررات تصتات مملس تر اةدتةد ة ند  ، 2214ص. 257 ،
) )2اةمادة ( )8اة درة ( )5مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام  14ة ند  1991اةمثدن.
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ت ن د مئتةد ما انهما ةختل اق صل اة ر اةمترتوب علوى اةتواخةر صول اةترصةوو أت اةثوالتة

علما اق انداص اةراتب ة من اةراتب اة مل ةلمتظم دتق اةمخ

ات(.)1

 )2تنزةن اةدرمد :تة وتق وامر ت رةورو ة وثر و اةمتظوم اة ثون اةوذو ارت و تةترتوب
على اذ اةثدت د ما ةاتل:

أ) اةن د ةلمتظم اةخاضو ةدتانةق أت انظمد أت اتاعد أت تثلةمات خدمود تاخوذ نظوام
اةدرمات اةماةةد تاةترصةو  ،تنزةن راتب اةمتظم إةوى اة ود اةدنوى ةلدرمود اةتول دتق
درمت م ا رة مو من د اةثالتات اةتل ناةها صول اةدرمود اةمنوزن منهوا دةواس اةثوالتة

اةمدووررة صوول اةدرموود اةمنووزن اةةهووا تةثوواد إةووى اة ارتووب اةووذو وواق ةتداض وا ا وون تنزةوون
درمت ثد اضائ الث نتات مق تارةخ صورض اةثدت ود موو تودتةر اةمودة اةمدضوةد

صل رات د اةخةر ا ن صرض اةثدت د(.)2

ب) اةن د ةلمتظم اةخاضو ةدتانةق أت انظمد أت اتاعد أت تثلةمات خدمد تاخذ نظام
اةزةادة ن نتةق  ،تخ ةض زةادتةق مق راتب اةمتظم تةثاد إةى اةراتب اةذو اق
ةتداضووا ا وون تنزةوون درمتو ثوود اضووائ ووالث وونتات مووق تووارةخ اةثدت وود مووو توودتةر

اةمدة اةمدضةد صل رات د اةخةر ا ن صرض اةثدت د .

ج) اةن و و د ةلمتظ ووم اةخاض ووو ةدو وتانةق أت انظم وود أت اتاع وود أت تثلةم ووات خدم وود تاخ ووذ
نظووام اةزةووادة اة وونتةد تخ ووةض ووالث زةووادات وونتةد مووق ارتووب اةمتظووم مووو توودتةر

اةمدة اةمدضةد صل رات د اةخةر ا ن صرض اةثدت د

(.)3

ار آخر ةمملس تر اةدتةد خ تص عدت د تنزةون اةدرمود تمضومتن
تنمد ار ا

ةوود اةتووداة تاةمداتةوود تموود اةمملووس ان و

وواق اوود ا وودر

م و صوول اةوودعت اةداضوول

) )1د .ووازو صة وون مهوودو  ،وورح أ ووام اووانتق انض و اط م ووتظ ل اةدتةوود تاةدطوواع اةثووام  ،م وودر
ا  ،ص. 46

) )2د .ماار

اةل عالتو  ،اةت ةط صل اةدانتق اإدارو  ،اةم در اة ا

 ،ص. 247

) )3اةمادة اة امند مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام  14ة ند  1991اةمثدن .
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موودةر صنوول تاوود ندووض اةدورار اةمووذ تر

درار اةهةئود اةثامود ةمملوس وتر اةدتةود تاود تا وس اةوندض علوى ةوزتم ت دو اةمملوس
مق اةت م اةتظة ل صل ت ازرة اةندن تارةخ ترصةو اةمدعل ةم ن مق اةت ةق صل تظة د

مدةر صنل تات اعا ةلدرار اةتمةةزو ا رز ت ةن اةمدعل علة اةت م اةتظة ل ةت ازرة اةندن
تاد ة ظ اةمملس اق اةت وم اةموذ تر ة ومل ا وعان تظة ود مودةر صنول موق اةمتظوم
ام وون ووهادة اإعدادة وود أت اة وود لتم أت اة وواةترةتس أت اةمام ووتةر ت ة ووث اق اةم وودعل
ا ن على و ووهادة اإعدادةد تان ترصو إةى تظة د مدةر منذ عام  1994ت ذةي ت تق

رتط اةترصةو إةى تظة ود مودةر صنول متوتاصر صةو تاق ترصةثو ةت و ت وم اةدوانتق  ،ةوذةي

اوورر اةمملووس اةت ووا اة ووم إعووادة اةموودعل إةووى عنتان و تدرمت و اة ووا دد موودةر صن ول
تت مةن اةمدعل علةهما اةم ارةم(. )1
 )3اة

وون :تة ووتق تن ة وود اةمتظ ووم م ووق اةتظة وود م وودة ت وودد دو ورار اة

اة اب اةتل ا تتم ت صرض اةثدت د علةد ت اةتل .

وون ةتض وومق

أ) موودة ة تدوون عووق ووند تة تزةوود علووى ووالث وونتات إذا عتاووب اةمتظووم ووا نتةق مووق
اةثدت ووات اةتاةةوود أت ا ووداما ةمورتةق تارت ووب صوول اةمورة اة اة وود خووالن خمووس وونتات
مق تارةخ صرض اةثدت د األتةى صثال ة وتتمب مثاا تو إ ودااا  ،اةتوت ةخ  ،اندواص

اةراتب  ،تنزةن اةدرمد.
ب) مدة دائ صول اة ومق إذا
تذةي اعت ا ار مق تارةخ

وم واة س أت اة ومق عوق مرةمود ةور مخلود اة ورم
دتر اة وم  ،تتثود مودة متاتصةتو موق ضومق مودة اة

تة ت ترد من ان ام اةرتاتب اةم رتصد ة خالن مدة
تصل

م ةمملس تر اةدتةود خ وتص عدت ود اة

ب اةةد(.)2

ون

ون واق مضومتق اةدورار:

ةوود اةتووداة تاةمداتةوود مووق اةم موود اإدارة ود اةثلةووا صدوود تموود اق اةطثووق اةتمةةووزو مدوودم
ارت تصتات مملس تر اةدتةد ة ند  ، 2211ص. 293
) )1ار ا
) )2اةمادة اة امند مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام  14ة ند  1991اةمثدن .
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ال تةد عطم اةنظور علوى اة وم اةممةوز تمود انو

ضمق اةمدة اةدانتنةد صدرر ا تة

و ةل تمتاص و ةلدووانتق ذةووي اق اةمثتوورض ةث ووترض علووى األموور اة و و و و و و و و و و و ووتزارو اةو و و و و وومرام

( )2394صوول  2211 / 3 / 28اةمتضوومق ص وول مووق اةتظة وود طةلوود دائ و صوول اة وومق
ت ةث اق اةمثترض اق اد

در علة اة م مق م مد اةمناةات اةمر زةود صول عوداد

اةهةئوود اة انةوود اة وومق ةموودة ووت وونتات  ،ووم اووررت اةلمنوود اةدضووائةد ةلنظوور صوول اضوواةا
اةمتا ووتصةق ص وول اة وورخ درارا و ووا اةم و و و ورام ( )1574ص وول  2228 / 4 / 27وومتة د ووانتق

اةث ووت اةثووام راووم  19ة ووند  2228تاوود دوول اةمثتوورض صوول اة وومق ةل تورة مووق / 3 / 23
 2227تةعاةو وود  2212 / 3 / 23ت ةو ووث اق اة د و ورة و ووا ثا مو ووق اةمو ووادة  8مو ووق او ووانتق

انض و اط مووتظ ل اةدتةوود تاةدطوواع اةثووام راووم  14ة ووند  1991اضووت مثاا وود اةمتظووم
ثدت د اة

ن طةلد مدة دائ صل اة مق إذا

ةوور مخلو اة وورم تذةووي اعت ووا ار مووق تووارةخ

مووق ضوومق موودة اة

وم علةو واة س أت اة ومق عوق مرةمود

وودتر اة ووم علةو تاعت ووار موودة متاتصةتو

وون  ،تاق اة د ورة ( )1مووق اةمووادة ( )153مووق اووانتق اةثدت ووات راووم

( )111ة ند  1969ن ت علوى اق (اةث وت اةثوام ة ودر دوانتق تةترتوب علةو اندضوا
اةدعت تم ت

م اإداند اةذو ة ق اد

در صةهوا  ،ت ودتط ممةوو اةثدت وات األ ولةد

تاةت ثة وود تاةت مةلة وود تاةت وودا ةر اة ت ارزةو وود تة ة ووتق ةو و ا وور علوووى م ووا و و

تن ة ووذ موووق

اةثدت ات ماةم ةنص اانتق اةث ت اةثام على ةور ذةوي صة وتق اورار ص ون اةمثتورض موق

اةتظة وود طةلوود موودة دائ و صوول اة وومق ا ورار

و ةل تمتاصو ةلدووانتق  ،ت ةووث اق م موود

اضووا اةمووتظ ةق اوود اةتزمووت تمهوود اةنظوور اةدانتنةوود اووذ تاووررت رد دعووت اةمثتوورض
صة تق اراراا

ةل تمتاص ةلدانتق ةذا ارر اةت ا اة م ت دة اة م اةممةوز ترد

اةطث ووق اةتمةة ووزو تت مة وون اةممة ووز اةر ووم اةتمةة ووزو ت وودر اةدو ورار اةت ووا  ،تاق اةم وودأ
اةدانتنل صل ذةي ات ة ة تق ةدانتق اةث ت اةثام ا ر علوى موا و

ماةم ةنص اةدانتق على ذةي(. )1

تن ةوذ موق اةثدت وات

) )1ا اررات تصتات مملس تر اةدتةد ة ند ، 2214ص. 273-272
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 )4اةثزن :تثد عدت د اةثزن موق ا ود اةثدت وات اةنضو اطةد تأخطراوا علوى اةمتظوم ،
اذ ةترتب على تتاةثها انها عالاد اةمتظم اإدارة(.)1

تاد اخذ ها اانتق انضو اط موتظ ل اةدتةود راوم ( )14ة وند  1991علوى أ واس

أنهووا تدووتم علووى تن ةوود اةمتظووم عووق تظة ت و نهائةووا تة تمووتز اعووادة تتظة و صوول دتائوور
اةدتةد تاةدطاع اةثام(.)2

تاذ اةثدت د ت رض صل اةت ودداا اةم ورع علوى و ةن اة

اةتدةد ها تاذ اة اةت ال:

ور مموا ةتطلوب

 )1إذا ت ارت اب اةمتظم صثال خطة ار ةمثن دائ صل خدمد اةدتةد مض ار اةم ول د
اةثامد  ،تات امور تدودةرو ةختلوم موق اضوةد ألخور

ةوث اق ةوطدارة ولطد تدودةر

خطووترة اةصثووان اةتوول ةرت هووا اةمتظووم تت وورر عزة و مووق اةتظة وود علووى اق ةخضووو
تددةراا اذا ةراا د اةدضا .

 )2إذا

ووم علةو عووق منائةوود نا ووئد عووق تظة تو أت ارت هووا

و ت اةر وومةد تة ووترط

ةذةي رطاق:
أ) ق ةرت ب اةمتظم مناةود تصدوا أل وام اةموادة ( )25موق اوانتق اةثدت وات اةث اراول راوم

 111ة ووند  1969اةمث وودن وواق ةرت ووب مرةمو ود مثاا ووب علةه ووا اةثدت ووات اةتة وود:
اةعدام  ،اة مق اةمؤ د  ،اة مق ا ر مق خمس نتات إةى ع ر نتات(.)3

ب) أق ت ووتق اةمرةموود اةتوول ارت هووا اةمتظووم نا ووئد عووق تظة ت و أت ارت اطهووا

وت

اةر مةد مرةمد اةختالس  ،اةر تة  ،أت اةتزتةر  ،اما إذا انوت اةمرةمود اةمثااوب

علةها من د أت مخاة د صال ةثااب اةثزن اق ةم ت وق موق اةمورائم اةما ود اة ورم ،

) )1د .نتام نثاق ،اةدانتق اإدارو  ،م در ا

 ،ص. 128

) )2اةمادة اة امند مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام( ، )14ة ند1991اةمثدن.

) )3زةداق م مد مال اةم ترو  ،مد

رةاق م دأ اة رعةد صل اةممان اةنض اطل  ،م در ا

 ،ص. 92
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ةث تثود مانثوا موق اعوادة اةتثةوةق اةتظة ود ط دوا ة

وام اةموادة وا ثا اة دورة ()4

مق اانتق اةخدمد اةمدنةد رام ( )24ة ند 1962اةمثدن.
 )3إذا عتاب اةمتظم اة

ن م اعةد تتظة صارت ب صثال ة تتمب اة

ن مرة انةد

 ،ةما ةثداا اةم رع ارةند على عدم ال ةد اةمتظم ةلثمن اةتظة ل تن ارت ب
اصثاة ت رر ةطدارة صرض عدت د اة ن اإة ان ةم ةرتدع صثاد تارت ب اصثاة خطةرة
ت وورر ص وورض اةثدت وود ذاته ووا علة و عندئ ووذ ام وواز اةد ووانتق ةووطدارة اق تد وورر عزةو و م ووق

اةتظة د اةثامد ةثدم

ال ةت ةلثمن اةتظة ل(.)1

 )4اةثزن مق اةتظة د ثدت د ت ثةد :تضمق ارار مملس اةوادة اة وترة (اةمن ون) راوم 18
ة ند  1993اارار عدت ود عوزن اةمتظوم موق اةتظة ود اةثامود
ت ثةوود ت وورض علووى اةمتظووم ةمموورد اة ووم علة و

وم اةدوانتق ثدت ود

ووم اضووائل ووات ثدت وود مووق

اةثدت ووات اةمزائةوود عووق مرةموود اةر ووتة أت اةخووتالس  ،أت اة وراد  ،مووو عوودم م وتاز
اعادة تثةةن صل دتائر اةدتةد (.)2

تاد اختلم اة دو صول اةت ولةم اةثدت ود اةموذ ترة صمونهم موق أاةوداا تمونهم موق تمو

هام اةندد اةةهوا تنهوا ةور ان وانةد تتضومق م وادرة ة و اةثمون ت و توتةل اةتظوائم

اةثامد ممددا  ،ةنما ةر مانب آخور موق اة دو أق اوذ اةثدت ود تطهةور ةلمهواز اإدارو
مق اة ا دةق مق خالن عزن مق ة ة لل ةلتظة د(.)3

تنمد ارار اخر ةمملس تر اةدتةد خ تص عدت ود اةثوزن تمضومتند  ،ةود
اةتووداة تاةمداتةوود تموود اةمملووس اق اةلمنوود اةت دةدةوود اةتوول ا وودرت اةدورار وورض عدت وود

اةثوزن

و اةمثتوورض تتوواةم مووق رئووةس ت ال وود أعضووا تاوود ة ووظ اةمملووس اق ت و ةن

اةلمند اةت دةدةد مخاةم ةلدانتق ذةي تق اةم رع دد عدد اةعضا اةذةق ت ن منهم

) )1زةداق م مد مال اةم ترو  ،مد

رةاق م دأ اة رعةد صل اةممان اةنض اطل  ،م در ا

 ،ص.93

) )2زةداق م مد مال اةم ترو  ،م در ا  ،ص. 94
) )3د .من تر ا رااةم اةثتتم  ،اةم ؤتةةد اةتادة ةد ةلمتظم  ،م در ا

 ،ص.182
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اةلمنوود اةت دةدةوود اةتوول تتووتةى اةت دة و مووو اةمتظووم مووق ا ووند إةة و مووق مخاة ووات ،تاووذا
اةت دةود اةت ورةثل ةثوودد اعضوا اةلمنوود ت دةود اموور صوال ةمووتز اةوندص صةو أت اةزةوادة صةو

ت نووا علووى ذةووي صان و ة طوون ت و ةن وون ةمن ود تت ووتق مووق عوودد ةدوون أت ةزةوود عمووا وودد

اةدانتق ةما تددم ارر اةمملس اةت ا اة م إةعا األمر اةتزارو اةمرام ( )445اةثودد

( )28487 / 9 /1اة و و و ووادر صو و و وول  2229 / 7 /29ةمخاة ت و و و و اةم و و و و ار ات اة و و و و لةد
اةمن تص علةها صل اةدانتق

()1

.

ارت تصتات مملس تر اةدتةد ة ند ، 2211ص. 295-294
) )1ار ا
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الخاتمة
تناتةنووا صوول اووذا اة ووث مان ووا مهمووا مووق اةمتانووب اةمتثلدوود اةتظة وود اةثاموود اةتوول

تمس اةمتظم صل ةات اةتظة ةد ن اول موا ت و ن اةخطور اةوذو ةم وق اق ةداامو صول

او ة ظوود إذا مووا ارت ووب مووا ةتمووب ذةووي ،تةظهوور اووذا مووق خووالن اةتثاموون مووو اةمووتظ ةق
اةثو وواملةق صو وول اةم ارص و و اةثامو وود ةلدتةو وود  ،تتت و وولنا صو وول اةنهاةو وود إةو ووى ممل و ود مو ووق اةنتو ووائا

تاةتت ةات ت اآلتل:
أول :الستنتاجات

 -1إق اةثدت د ة تن ب اإة على خص موق ارت وب اةمرةمود أت واام صةهوا وتا صول
ةات ام رةت ام ماة صهل تل

ت د تة تتاو على ةر .

 -2إق األ اس اةدانتنل ةم دأ خ ة اةثدت د ةتتامد صل م دأ اة ورعةد موا اق ا ا ود
اة ل و و ل تاةخالاو وول ةتو ووتصر صو وول اةووود ا و ووتلزمت اةضو وورترات تاةعت و ووارات اةخالاةو وود
صاتردت على

ممار د اةثداب ةذةي نال ظ أق اذا اةم دأ ات م دأ م تمد .

 -3اختل ت اةت رةثات اةمدارند صل تضو تثرةم أت م هتم م دد ةلثدت د اةنض اطةد.
 -4ةمب أق ة تق اةهدم تاةعاةد مق صرض اةثدت د اةنض اطةد ات اةزمور تاةوردع موق
امن اةم اصظد على ةر اةمرص اةثام انتظام تاضطراد ة اق ت تق د د اةنتدام
تا ا ة ا تثمان اة لطد .
 -5ةمب أق تلتزم اة لطد اةنض اطةد رض اةثدت د اةتل نص علةها اةم رع تة ت ةد
عق م دأ اة رعةد  ،ما علةها أق ة تتاو على اةمتظم ا ر مق عدت ود صول تاوت
تا د صل اةمخاة ود  ،ن وها تاق ت ارعول اةتنا وب وةق اةمخاة ود تاةمو از تت دةو م ودأ

اةم اتاة ان اةداع اةثدت ات ما ة د اةثداةد ةق اةمتظ ةق .
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ثاني ا :التوصيات:
 -1ث اةودتن اةتول تونص صول د واتةراا علوى م ودأ خ وةد اةثدت ود علوى أق تن وذ اوذا
اةم وودأ عل ووى أرض اةتاا ووو  ،ص وواةنص ت وود ة ة وول وون ة وود مو وق أق ت وواتل ووائر
اةدتانةق من ممد موو اوذا اةم ودأ تأق ةوتم ت دةو م ودأ خ وةد اةثدت ود صول األ وام

اةدضائةد.

 -2إق اةثدت د اةنض اطةد ال م از أد ل تمادو ةمب أق تل

اةمتظوم صول تضوث

اةتظة ل تة ةمتز أق تتثد آ اراا إةى رةت تأمتاةو اةخا ود أت أصوراد أ ورت ؛ ةوذا
ةمب إعادة اةنظر صل اةثدت وات اةماةةود تاول اطوو اة ارتوب  ،تاندواص اة ارتوب تاةمواد
عدت د دةلد عنهموا؛ ألق آ اراموا ت ون إةوى أصوراد أ ورة اةمتظوم تاوذا ةتثوارض موو

م دأ خ ةد اةثدت د .
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المصادر

أول :الكتب

 -1د .خاةد مارة اةزع ل  ،اةدانتق اإدارو تتط ةداتو صول اةردق  ،ط  ، 3م ت ود دار
اة داصد ةلن ر تاةتتزةو  ،عماق .1998 ،

-2

د .لةماق م مد اةطماتو  ،اةتمةز صل اةدانتق اإدارو ،ط  ،2دار اة ر اةثر ل

-3

د .وواب تتم ووا من ووتر  ،اةد ووانتق اإدارو (د ار وود مدارن وود)  ،اةم ووز األتن  ،دار

-4

د .عامر ا رااةم ا مد اة مرو  ،اةثدت ات اةتظة ةود  ،ط ، 3م ت ود زةوق اة دتاةود

-5

اةط و تاةن ر اةالةد ،عداد . 1971،

تاةد ةد ةلن ر تاةتتزةو  ،ةرتت .2211،

د .ع ووداةدادر اة ووةخلل  ،اةد ووانتق اةت ووادة ل تعالاتو و اةد ووانتنةق اإدارو تاةمن ووائل

(د ار د مدارند)  ،ط  ،1دار اة رااق ةلن ر  ،عماق.1983 ،

-6

د .ع موواق وولماق ووةالق  ،وورح أ ووام اووانتق انض و اط مووتظ ل اةدتةوود تاةدطوواع

-7

د .عزةزة اة رةم  ،اةنظوام اةتوادة ل تعالاتو األنظمود اةمزائةود األخور 1988 ،

-8

د .علول

ووةق خلوم تد .وولطاق ع ووداةدادر اة واتو  ،اةم ووادئ اةثامود صوول اووانتق

-9

د .علو وول خطو ووار و ووطناتو  ،م و ووادئ اةدو ووانتق اإدارو اةردنل(اة تو وواب اة اةو ووث) ،

اةثام  ،مت تعد اةدتانةق اةثرااةد ةلن ر  ،عداد.2212 ،
 ،دار اةنهضد  ،اةداارة .1998 ،

اةثدت ات  ،اةثاتي ة ناعد اة تاب  ،اةداارة  ،دتق ند ط و.
من ترات اةمامثد األردنةد  ،عماق.1993 ،

 -12د .علل م مد دةر تد .ع ام اة ر زنمول تد .مهودو اة والمل  ،م وادئ اةدوانتق
اإدارو  ،مامثد عداد. 1983،

 -11د .ازو صة ن مهدو  ،رح أ ام اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع اةثام
 ،لةد اة دت  ،مامثد اةنهرةق. 2226 ،

 -12د .مازق ةةلت راضل  ،اةدانتق اإدارو  ،ط ،3مامثد داتي .2212
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واةل عوالتو  ،اةت وةط صول اةدوانتق اإدارو  ،دار ا وق األ ةور ةلط اعود

تاةن ر  ،مامثد اةمت ن. 2229 ،

 -14د .م مد ع

تر  ،اةتادةوب تاةثدواب صول عالاوات اةثامون ،عواةم اة تواب ةلط اعود

تاةن ر  ،اةداارة . 1972 ،

 -15د .م موو و وود ص و و و وؤاد مهنوو و ووا  ،اةدو و و ووانتق اإدارو  ، 1964 ،دار اةمث و و ووارم ةلن و و و وور ،
اإ ندرةد .1964 ،

 -16د .م ووط ى ع ة وول  ،صل و د اةثدت وود اةتادة ةوود تااووداصها (د ار وود مدارنوود) ،مطووا و
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المــــمخــــص:
تثد اةتظة ود اةثامود موق اةمتاضوةو اةمهمود صول اةدوانتق اإدارو تنهوا ت وةلد موق

ت و ووائن اإدارة اةثامو وود  ،تاةتو وول ت ا و وور مهامهو ووا تأن و وطتها تا و ووطد أ و ووخاص ط ةثةو ووةق
ةم لتنهو ووا تةثملوووتق ة

و ووا ها تاووود نظمو ووت م ار و ووز ا ووؤة األ وووخاص اةد و وتانةق تاألنظمو وود

اةمتثلدد اةتظة د اةثامد .
تاذا أردنا مثرصد مد م رتعةد األعمان اة ادرة مق اةمتظم ةرمثنا إةوى اوانتق
اةثدت ات اةوذو ةثمون داعودة (ة مرةمود تة عدت ود اإة ونص)  ،أموا موا ة ودر عنو موق

أخطا تظة ةد صال ة

راا اةنص اةدوانتنل اةمونظم ةلتظة ود اةثامود  ،تانموا ةرموو أمراوا

إةووى اةهةئووات اةمثنةوود اةتوول ت وودد األعمووان اةمخلوود تام ووات اةتظة وود اةثاموود أت اةمخاة وود
ةلنظووام اةثووام ت ووت راا وود اةدضووا اإدارو تةووتم تط ة و اووانتق انض و اط مووتظ ل اةدتةوود

تاةدطوواع اةثووام راووم ( )14ة ووند  1991اةمثوودن علووى ممةووو اةمخاة ووات اةتوول ت وودر مووق
اةمتظم

ب م امد اة ثن اةذو ة در عق اةمتظم .

تاق مق أام اةنتائا اةتل تترتب على خ ةد اةثدت د ال اق اةثدت د ة ت ةب

اإة ووخص مووق ارت ووب اةمرةموود أت وواام صةهووا وتا صوول ةات و ام رةت و ام ماة و صهوول
تل

ت د تة تتاو على ةر .

ما تتت ا اةثدت د اةمنائةد مو اةثدت د اةنض اطةد مق ةث خضتعهما ةم ودأ
اة رعةد ة عدت د اإة ونص موا تت وا هاق موق ةوث تنهموا عدوت تةق خ وةتةق  ،صوال
ةم ق صرضهما اإة على مق ارت ب اةمرةمد أت اري صةها.

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

665

)6108( الطام/)66( الطدد/)7( المجلد/مجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ والسياسيظ

ABSTRACT :
The public employment is an important subject in
administrative law as a mean of public administration, which
carries out its functions and activities by natural persons who
represent and work for it. The centers of these persons have
organized laws and regulations related to the public service .
If we want to know the legality of the employee's work, we
refer to the Penal Law, which operates on the basis of "no crime
or penalty except by text". The resulting functional errors are not
confined to the legal text governing the public office, but rather to
the competent bodies that determine the infringing acts The duties
of public office or in violation of public order under the
supervision of the administrative judiciary. The Law of Discipline
of State Employees and Public Sector No. (14) of 1991 is applied
to all violations issued by the employee according to the gravity of
the act issued by the employee .
And that one of the most important consequences of the
personality of the punishment is that the punishment does not
affect only the person who committed the crime or contributed to
it, whether in his life or freedom or money is attached to him
alone and not signed on others .
The punishment is similar to the disciplinary punishment in
terms of the principle of legality, not punishment in terms of text,
as they are similar in terms of personal punishment, they can be
imposed only on those who committed or participated in the
crime.
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