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ذتً هدي هذا البحث المتواضع الى اساتا

االفاضل جمعٌهم وبدون استثناء احد فً قسم 

القانون المحترمون  واخص كذلك  االستاذ 

 المشرف وكل من ساعدنً ولو بكلمة
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 المقدمة

الفعالة الحترام الموظف لواجباتو وظيفتو والقيام بيا عمى احسن وجو  الضمانةان التأديب ىو 
ات فالموظف المجد والمخمص يكافا عمى اخالصو واجتياده ويعقاب ايضا عمى اىمالو ليذه الواجب

اما عن سب اختياري ليذا الموضوع ىو ناسبة مع الجريمة التي ارتكبيا وىذه العقوبة يجب ان تكون م
تفاعمي مع الموضوع وانجذابي لو الن الكثير من الموظفين اخذو يستيينون باعمال الوظيفة التي 
يشغموىا مما يودي الى االضرار بالصالح العام من اجل تحقيق اىدافيم ومصاليم الغير مشروعة لذلك 

ذي ضافة الى المبحث التمييدي ولمموضوع القمت ببحث عن ىذا الموضوع وقسمتو الى مبحثين باال
فاما المبحث االول فتضمن اركان الجريمة والمبحث الثاني تضمن تضمن مفيوم الجريمة التأديبة 

     دراسة مقارنة في التشريع العراقي والمصري

سنة ل 41قم وقد نظم العراق باحكام خاصة ذلك في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي ر 
وليذا القانون اىمية حيث يبين واجبات الموظف التي عميو ان يمتزم بيا باالضافة الى  4994

 المحضورات التي عميو ان يتجنبيا اثناء قيامو بالوظيفة  

 :  اهمية البحث

فالعقوبة التاديبية عقوبة تفرض عمى الموظف الذي يخل بواجبات الوظيفة العامة فيي التمس الموظف 
 اوحريتو او اموالو الخاصة بل تقع عل مزيا الوظيفة فتحرمو البعض منيا في شخصو 

 وتقسم العقوبات التاديبية الى نوعين : 
عقوبة معنوية : وتيدف الى تحذير الموظف وتنبييو ويطمب منو ان ينتيج نيجا قويما في سموكو 

 0المستقبمي مثل التنبيو او الموم 

المقرة في القوانين او حتى حرمانو من الموظف من المزايا  العقوبات المادية : تيدف الى حرمان
  0الوظيفة نفسيا 

 مشكمة البحث : 

ان قوانين الخدمة الخاصة بالوظيفية العامة قررت امتناع الموظف من االمتناع عن القيام باعمال 
لممواطنين وىذا وظيفتو اذ يعتبر التوقف عن العمل )اخالال خطيرأ( بنظام قيام الدولة بتقديم الخدمات 

من قانون العقوبات ويجب عمى الموظف اداء  161يشكل مخالفة تاديبية وقد يرقى الى احكام المادة 
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وأن من أىم التساؤالت حول العقوبات التأديبية  اعمال الوظيفة المقررة وحسب توجيو الرئيس االداري
  اقي منيا .معرفتيا و ما ىي أركانيا وما ىو المقصود منو وموقف المشرع العر 

 البحث :  فرضية

يستند البحث إلى فرضية مفادىا أن اليدف من العقوبة التأديبية ىو ضمان تأدية الموظف الخدمة 
العامة والقيام بواجباتو عمى الوجو األكمل واألمثل بما يحقق الغاية من الوظيفة العامة بوصفيا واجب 

ان من اىم التزامات الوظيفة العامة التحاق الموظف بالعمل في الوقت وطني وخدمة اجتماعية و 
المقرر وال يتاخر عن اوقات العمل الرسمي او يحاول التيرب من ساعات العمل او التغيب عن الدوام 
واذا كان القانون حدد واجبات الموظف ىذه فانو قرر عقوبات تاديبية عمى الموظف عند مخالفتو 

 .رة لاللتزمات المذكو 

 هيكمية البحث :

 المبحث التمييدي مفيوم العقوبة التاديبية وتميزىا عن الجرائم االخرى 

ويتفرع الى مطمبين االول الركن المادي والثاني الركن اركان العقوبة التاديبية ويتضمن المبحث االول 
 المعنوي 

في التشريع والقضاء ويتضمن مطمبين االول العقوبة التاديبية في  اما المبحث الثاني العقوبة التاديبية
  0التشريع والقضاء المقارن والثاني العقوبة التاديبية في العراق 
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  : خطة البحث
 التاديبة  العقوبة

 المقدمة 
 اديبة وتميزها عن الجرائم االخرىالتالعقوبة حث التمهيدي : مفهوم بالم

 التاديبة العقوبة المبحث االول  : اركان 
 المطمب االول  : الركن المادي 

 فرع االول   :  عناصر الركن المادي ال
 الفرع الثاني  : خصائص الركن المادي 

 المطمب الثاني : الركن المعنوي 
 الفرع االول   : الجرائم العمدية 

 الفرع الثاني  : الجرائم الغير عمدية 
 المطمب الثالث : الركن الشرعي  

 التاديبية في التشريع والقضاء العقوبة المبحث الثاني : 
 التاديبية في التشريع والقضاء المقرن المطمب االول  : العقوبة 

 الفرع االول  : في التشريع والقضاء الفرنسي 
 الفرع الثاني : في التشريع والقضاء المصري 

 التاديبية في العراق  العقوبةالمطمب الثاني :   
 الفرع االول : في التشريع العراقي 
 الفرع الثاني : في القضاء العراقي 

 الخاتمة 
 المصادر 

 الفيرس
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 المبحث التمهيدي
 االخرى المفاهيم التاديبية وتميزيها عن العقوبة مفهوم 

التشريعات الصادرة والخاصة بتنظيم اعمال الموظفين وكيفية القيام بيذه ان المشرع في كثير من 
  دقيق التعريف ليذه الجريمة وانما بينت ىذه التشريعات باألحرىيمنع تعريف محدد او  االعمال ال

الواجبات التي  فقط الواجبات التي عمى الموظف القيام بيا واتماميا عمى احسن وجو كذلك بينت ىذ
عمى الموظف القيام بيا واتماميا عمى احسن وجو كذلك بينت ىذه التشريعات المحظورات التي عمى 
الموظف ان يبتعد عنيا اثناء تاديتو لواجباتو الوظيفية حيث ان االخالل بيا سوف يعرضو لمعوقبات 

التاديبية او الخطا التاديبية  عقوبةاختمف الفقياء والقضاء في تسمية الالمنصوص عمييا في القوانين 
 باسماء مختمفة اىميا : 

 التاديبية وىي اكثر االسماء استعماآل في الفقو والقضاء  عقوبةال -
 الذنب االداري وياخذ بيذه التسمية جانب من احكام القضاء االداري  -
 المخالفة التاديبية وقد استعممت المحكمة االدارية العميا في مصر ىذا االسم في بعض -

 ( 4احكاميا  )
واالكثر وعمى الرغم من اختالف الفقو والقضاء في التسمية فالتسمية االكثر قربا لمحقيقة  -

ممارسة في الحياة العممية والتطبيقية ىي تسميتيا بالجريمة التاديبية الن اخالل الموظف 
الخرى ففي حالة بالواجبات المعيودة لو فيذا يعني جريمة مثميا مثل الجريمة الجنائية والجرائم ا

قيام شخص عادي باعمال مخالفة بالنظام العام واالداب العامة وادت ىذه االعمال التي 
 ارتكبيا الى االضرار بالغير فيذه يعني انو ارتكب جريمة 

ومفيوميا فيناك تعاريف كثيرة وعديدة صدرت بيذه الشأن  التاديبية عقوبةاما بالنسبة الى تعريف ال
 ولكن التعريف االكثر مالئمة والحياة العممية ىو ما عرفو االستاذ ماجد راغب الحمو 

" ىو اخالل الموظف بواجبات وظيفتو وينوي ان يكون االىمال او االخالل عمدا او كان متصل 
و الخاصة سموكا مشينا يمس باعتبار في حياتكان يسمك الموظف و بالوظيفة او غير متصل بيا 

  (2الوظيفة التي يشغميا " )

 

----------------------------------------------------------- 

 909,ص 4992ماجد راغب الحمو , القانون االداري , دار المطبوعات والمعرفة الجامعية ,االسكندرية  (4)
 , ص 4991,  الجامعة االسكندريةماجد راغب الحمو , القضاء االداري , دار المطبوعات الجامعية ,  (2)
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حيث ان كل فعل او امتناع عن فعل يقوم بو الموظف يعد جريمة النو مخالفة لواجباتو الوظيفية لذلك 
تقوم عمى اساس مخالفة الموظف  فمن خالل ىذا كمو يظير ان الكتاب اتفقو عمى ان الجريمة التاديبية

 ( 4لواجبات وظيفتو المعيودة اليو او امتناعو عن فعل بامر بو القانون داخل نطاق وظيفتو )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

النظام العراقي والمصري واالنكميزي عمي جمعة محارب , التاديب االداري في الوظيفية العامة )دراسة مقارنة( في -د (4)
  41, ص  4996, كمية القانون –جامعة بغداد اطروحة دكتوراه , 

فواد العطار , القضاء االداري )دراسة مقارنة ( الصول القضاء عمى اكمال االدارة وكماليا ومدى تطبيقيا عمى  -د
  944, ص 4994القانون الوظعي , دار النيضة العربية , 

  192, ص 4994, كمية الحقوق–, جامعة طرابمس  2االداري الميبي , ج عبد العزيز كريم , القانونخالد  -د
)دراسة مقارنة كمية الحقوق–,جامعة القاىرة محسن حسنين حمزة  , القانون التاديبي لمموظف العام ورقانية القضائية  -د

  94ص 4960مطبعة دار الفكر العربي , 4( ط
 199,ص 4991( دار الفكر العربي اوي , الوجيزفي القانون االداري )دراسة مقارنةسميمان محمد الطم -د
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 االخرىالعقوبات التاديبية عن  العقوبة ز يتمي

وال عقوبة اال بنص كما ىو الحال  ان الخطا التاديبي الذي يرتكبو الموظف اليخضع لقاعدة الجريمة
في قانون العقوبات وانما اي اخالل يرتكبو الموظف اثناء تاديتو العمال وظيفتو يعرضو لمعقوبة 

التاديبية مع الجريمة الجنائية من حيث ماديات الجريمتين حيث تقع العقوبة وتشابو المنصوص عمييا 
ة واالختالس وغيرىا من الجرائم فيذه الجرائم تشكل كالىما بنفس الماديات مثل جرائم التزوير والرشو 

ماديات كال الجريمتين فيذه الجرائم ال يرتكبيا اال الموظف بحكم الوظيفة التي يشغميا  وال يستطيع 
باالضافة الى ذلك فان ىذه الجرائم التي يرتكبيا الموظف  العقوباتشخص عادي ان يرتكب مثل ىذه 

ظيفية المعيودة اليو سوف يعرض لمعقوبة المنصوص عمييا بقانون تعد مخالفة منو لواجباتو الو 
 العقوبات 

" اذا كانت القاعدة في الجرائم الجنائية محددة عمى سبيل الحصر بحيث اليمكن ان يعاقب انسان اال 
اذا ارتكب عمال حرمو القانون صراحة اذ ال جريمة اال بنص فيذا اليوجد في الجرائم التاديبية اذ 

 (4مقدما )حصرىا اليمكن 

التاديبية والجريمة الجنائية من حيث الماديات اال انيا تختمف من حيث  عقوبةوعمى الرغم من تشابو ال
ارتكابيا وطبيعتيا القانونية اذا قد يشكل العمل الذي يرتكبو الموظف اثناء تادية الواجبات الوظيفية 

ادارية ال تدخل في قانون العقوبات ويخضع ليذا كذلك من حيث القوانين التي تنظم كال  عقوبة
التاديبية ينظميا القانون الخاص بالموظفين اما الجريمة الجنائية ينظميا قانون  عقوبةالجريمتين فال

 العقوبات 

 التاديبية والجرائم االخرى فيي :  عقوبةاما اوجو االختالف بين ال

 :ركان المكونة لمجريمة من حيث اال -4
ة التاديبية ينيض فييا لقاعدة تجريم تاديبي وىذه القاعدة يكون مصدرىا عقوبفالركن الشرعي لم

القانون والقوانين العادية والموائح او التعميمات اما الجريمة فانيا تخضع لقاعدة الجريمة بدون 
 ( 2نص اي محدد تحديدا دقيقا )

 

 ----------------------------------------------------------- 

 944,ص 4991, 4كمية الحقوق ,ط–محمود حممي ,القضاء االداري ,دار الفكر العربي, جامعة القاىرة  -د (4)
التاديبية )دراسة مقارنة(  العقوبةمحمد احمد مصطفى عبد الرحمن , الموسوعة العممية في احكام وضوابط  -د (2)

  42, ص 2009 كمية الحقوق–جامعة القاىرة  طبعة الثانية , دار النيظة العربية ,ال
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 :  العقوبةمن حيث نوعية االشخاص الذين يرتكبون -2
التاديبية  ترتكب من االشخاص الموظفين فقط  اما الجريمة الجنائية فترتكب من فالعقوبة 

 ( 4)االشخاص الموظفين وغير الموظفين 
 من حيث االفعال المكونة لمجريمة :  -9

ازاىا اما التاديبية لم يحدىا المشرع عمى سبيل الحصر ومن ثم اليمكن فرض العقوبة العقوبة 
 ( 2الجريمة الجنائية فانيا محدد عمى سبيل  الحصر اذا الجريمة وال عقوبة اال بنص )

 من حيث اليدف :  -1
ب عمى الموظف لضمان سير المرافق العامة  اما التاديبية ىو ايقاع العقا فاليدف من العقوبة

 ( 9الجريمة الجنائية فالغرض ايقاع العقاب من اجل حماية المجتمع ونظامو )
 من حيث نوع العقاب :  -1

 التاديبية يمس فييا العقاب المركز الوظيفي لمموظف  فالعقوبة 
 اما الجريمة الجنائية فيصيب الفرد في حياتو واموالو وحريتو 

وىناك فرق البد من االشارة اليو وىو نوعية الجرائم التي ترتكب في كال الجريمتين ىو ان العقوبة 
التاديبية يرتكب فييا الموظف جرائم االغتالس والرشوة واالستيالء عمى اموال الدولة وىذه الجرائم 

التي يرتكبيا شخص  اما الجرائم الجنائية فيي الجرائميرتكبيا الموظف اثناء قيامو باعمال وظيفتو 
عادي موظف كان او غير موظف كالسرقة والقتل وجرائم المخمة بالشرف وغيرىا من الجرائم 
المنصوص عمييا في قانون العقوبات وتختمف العقوبة التاديبية ليس فقط عن الجرائم الجنائية وانما 

يات الجريمة وطبيعتيا ىناك جرائم اخرى تختمف عنيا كالجرائم العسكرية التي تختمف عنيا في ماد
 ( 1القانونية وكذلك من حيث االشخاص الذين يرتكبون مثل ىذه الجرائم )

 

 

 

---------------------------------------------------------- 

  199مصدر سابق , ص–سميمان الطماوي  -د (4)
   914, ص  4999, كمية الحقوق–جامعة االسكندرية  عمي محمد بدير واخرون , مبادى القانون االداري , -د (2)
  946ماجد راغب الحو , القانون االداري , مصدر سابق ,ص  (9)
  169ماجد راغب الحمو , القانون االداري , مصدر سابق ,ص  (1)
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 المبحث االول

 التأديبية اركان العقوبة         

ىي مخالفة الموظف لواجباتو الوظيفية اثناء القيام باعمالو وعدم  التاديبية قمنا فيما سبق ان العقوبة 
ي تسميتيا فالبعض يسمييا الذي يديره ويشا ايضا اختالف الفقياء فتاديتيا وحسن المرفق العام 

 التاديبية وىي التسمية االصح والبعض االخر يسمييا بالذنب االداري او المخالفة التاديبية  بالعقوبة

فيي التختمف كثيرا عن الجريمة الجنائية من حيث توفر  عقوبةعمق بدراسة اركان ىذه الاما في ما يت
الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي حيث ان لكل جريمة اركانيا الخاصة بيا اذ لوال وجود 

 ىذه االركان فال وجود لمجرائم اصال 

فيي في ذات الوقت نفس اركان الجريمة الجنائية من حيث توافر الركن  التاديبية اما اركان العقوبة
 ( 4المادي والمعنوي والشرعي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

أ  رشيد عبداليادي الحوري , التاديب في الوظائف المدنية والعسكرية ) دراسة مقارنة ( عن التشريعين 0د  (4)
  910, ص  2004, كمية القانون –المصري والكويتي , جامعة الكويت 
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 المطمب االول

 التاديبيةالركن المادي لمعقوبة 

اي السموك االيجابي  ىو المظير الخارجي ليا ويمثل في الفعل او التركالتاديبية  الركن المادي لمعقوبة
او السمبي الذي يرتكبو الموظف اخالال بواجبات وظيفتو , والفعل االيجابي ىو القيام بعمل محظور , 

 ىو االمتناع عن اداء الواجب  اما الفعل السمبي

التاديبية يتحقق بقيام الموظف بالفعل وىذا الفعل يعد جريمة وال بد من محاسبتو والركن المادي لمعقوبة 
يو وىذا الفعل الذي يقوم بو الموظف فعل ايجابي قيامو بعمل يحرمو القانون او فعل سمبي ىو ان عم

يمتنع عن اداء واجباتو الوظيفية المعيودة اليو حيث عمى الموظف ان يودي واجباتو بالشكل الذي يتفق 
 مع القانون وشرف المينو التي يقوم بيا 

حيث ان الموظف ال يعاقب فقط عمى االفعال التي يرتكبيا اثناء وظيفتو وانما يمتد ليشمل حتى 
االفعال التي يقوم بيا بعد انتياء وظيفتو الن عمى الموظف ان يحفظ اسرار الوظيفة بعد وقبل انتياء 

  (4)حياتو الوظيفية الخاصة تمك االسرار المتعمقة بامن الدولة وسالمتيا 

لذي يرتكبو الموظف اثناء تاديتو لواجباتو الوظيفية ان يكون صادر بارادة حرة واىمية كاممة فاذا والفعل ا
كان تحت ضغط واكراه فال يعتبر جريمة يمكن محاسبتو عمييا او قد يكون متعمق باالىمية كالجنون 

يجابيا مثال او السفو وغيرىا فالتصرف المادي يجب ان يكون ممموسا وظاىرا وقد يكون عمال ا
او زميل او اتالف اوراق او افشاء اسرار وقد يكون سمبيأ كالتعدي بالقول او الفعل عمى رئيس 

ف عن مرضو في ذات يوم االنقطاع كاالمتناع عن اداء عمل او الرد عمى مكانية او اخطار الموظ
(2 ) 

سمعتيا يجب عمى الموظف ان يكون حسن السيرة والسموك عند شغمو الوظيفة لكي يحافظ عمى 
 وتمنعيا من التعرض لطمع الغير 

 ( 9ين فانو اليجوز مجازاتو من اجمو )اذا كانت االدارة لن تعمم بالجناية اال بعد التعي

----------------------------------------------------------- 

  200محمد احمد مصطفى عبد الرحمن , مصدر سابق , ص  (4)
, ص  4999,  4طكمية الحقوق ,-جامعة بغدادمحمد مختار ,محمد عثمان , الجريمة التاديبية , دار الفكر العربي ,  (2)

411  
  941ص  4991,  4طكمية الحقوق, -جامعة بغدادانور محمود حممي , القضاء االداري , دار الفكر العربي ,  (9)
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 الفرع االول

 عناصر الركن المادي

عرفنا فيما سبق ان الركن المادي الي جريمة كانت يمثل المظير الخارجي لمجريمة اي شكل الجريمة 
ومظيرىا اذ بدونو التوجد جريمة بدون تواجد الركن المادي اذ بوجوده سوف تنيض الجريمة وىذا 

تكبو الركن يتمثل في مجموعة من العناصر وبصورة عامة فان اي جريمة البد من ان تقوم بفعل ير 
الشخص وبعد قيام الفعل سوف تترتب النتيجة التي حدثت بسب قيام الفعل وعالقتو السبية بين الفعل 

التاديبية يعاقب عمييا الموظف فانيا التختمف عن مترتبة عميو لذلك بما ان العقوبة والنتيجة الجرمية ال
 الجريمة الجنائية من حيث توفر الركن المادي 

 الفعل , النتيجة , والعالقة السبية  :  التاديبية يتمثل في ثالثة عناصر وىي وبة ركان المادي في العقوا

 الفعل  -4
ىي الفعل الذي يرتكبو الموظف ويعد اخالال بواجباتو الوظيفية حيث  التاديبية بما ان العقوبة

ان الفعل الذي يرتكبو الموظف بحد ذاتو ىو يعد جريمة وبالتالي يعاقب عمييا القانون سواء 
 التاديبية  فكال الفعمين يشكل عنوان العقوبة اتخذ الفعل الصورة االيجابية ام الصورة السمبية

 الفعل االيجابي  - أ
يعرف الفعل االيجابي ىو الحركة العضوية االدارية وىذا يعني ان الفعل االيجابي يتكون    

من عنصرين ىما الحركة العضوية والصفة االدارية والفعل االيجابي ىو الذي تقوم بو 
التاديبية حيث ان الحركة العضوية تصدر عن احد اعضاء جسم االنسان لتحقيق  عقوبةال

ن ليا كيان مادي محسوس وىذه الحركات العضوية تاتي من العمل اثار مادية معينة وتكو 
الوظيفي او الميني وال يقتصر عمى الحركات العضوية المقصودة ىنا عمى ما يصدرعن 
عضو او اعضاء معينة من جسم االنسان ليشمل كل مايتصور صدور من اي عضومن 

 ( 4جسم االنسان )
 
 
 
 

----------------------------------------------------- 
  942محمد احمد مصطفى عبدالرحمن , مصدر سابق , ص -د (4)
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 الفعل السمبي  - ب
التاديبية بعفل ايجابي يصدر من الموظف تقع بفعل سمبي وىو امتناع مثمما تقع العقوبة 

ال الوظيفية المعيودة عميو ادارتيا في اطار وظيفتو التي يشغميا الموظف عن القيام باالعم
وقد يكون التصرف فعال مفردا كاالحتفاظ باصل ورقة رسمية او االدالء ببيان مخالفة 

اوراق لمحقيقة وقد يكون افعاال متعددة كتحصيل نقود اكثر من المقرر وعدم توريدىا ونزع 
 ( 4من ممفاتيا واالحتفاظ بيا )

اذا  يشمل االمتناعمل االمتناع عن اداء العمل دون ترخيص ممن يممك ذلك كما كما يش
كان القانون ينتظران الموظف القيام بعمل كان في استطاعتو القيام بو في ظل الظروف 

 ( 2التي صدر فييا االمتناع مثل ذلك عدم الرد عمى مكاتبو اواخطار )
 النتيجة  -4

تعتبر النتيجة العنصر الثاني من عناصر الركن المادي وىي تتمثل في االثرالذي يترتب 
عمى الفعل الذي قام بو الموظف سواء كان الفعل ايجابيا او سمبيا حيث تعد جزءا من 

ولمنتيجة مدلوالن اوليما مادي واالخر قانوني فاالول يقصد بو التغير الذي  عقوبةماديات ال
الخارجي كاثر الموظف العام اما الثاني فيراد بو االعتداء الذي ينال يحدث في المحيط 

متطمبات الوظيفة او يمس كرامتيا والتي يحمييا القانون التاديبي ونالحظ ان المدلوالن 
اي تكفي  عقوبةالمادي والقانوني يختمفان فالمدلول المادي وىو المظير الخارجي لم

ي فيكون تكفييا قانونا حيث يتطمب الرجوع الى القانون المالحظة الحسية الدراكيا اما الثان
 ( 9التاديبي )

العالقة السبية  : وىي العنصر االخير من عناصر الركن المادي حيث تربط بين الفعل الذي يرتكبو 
الموظف والنتيجة التي تترتب عمى ىذا الفعل ولمعالقة السبية اىمية كبيرة في جميع الجرائم الن 

ترتب المسؤولية عمى الموظف جزاءأ لمخالفتو الكمال وظيفتو باالضافة الى كونيا بوجودىا سوف ت
ترتبط بين اىم عنصري الركن المادي ىما الفعل والنتيجة لذلك فان عدم وجود العالقة السبية فيذا 
 يعني انتفاء الجريمة اال ان ىذا ال يمنع من توفر الشروع في الجريمة مثل قيام الموظف بالفعل ولكن
قبل حدوث النتيجة تراجع عن فعمو فيذا يعد شروعا في الجريمة الن لو تحققت الجريمة يتحقق النتيجة 

 الجرمية وسوف يعاقب الموظف 

----------------------------------------------------------- 

  411محمد مختار عثمان , مصدر سابق ص  (4)
اضعة لمتاديب في القانون العراقي , رسالة ماجستير مقدمة الى كمية عمي خميل ابرىيم , جريمة الموظف العام الخ (2)

  99, ص  4994القانون والعموم السياسية جامعة بغداد , 
  420عمي خميل ابراىيم , مصدر سابق , ص          (9)
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 الفرع الثاني                         

 خصائص الركن المادي

 جريمة يعد بمثابة العمود الفقري ليا اذ بدونو ال تكون ىناك الركن المادي الي

جريمة وبالتالي اليعاقب الشخص عمى اي شي الن الركن المادي يمثل الظاىر الممموس في الجريمة 
 الن اثبات النية امر صعب النو يكون في داخل حواس االنسان 

 صائصيا وىي : وعمى الرغم من اوصاف الجريمة ومرونتيا اال انو يجب بيان خ

 وجوب ان يكون الفعل محددا  -4
ويقصد بو ان يكون الفعل الذي يرتكبو الموظف محددا ان يكون بصورة مادية لذلك فان 

جريمة يعاقب عمييا  االتيامات والنعوت المزعومة المقدمة بدون دليل من ادلة االثبات التكون
 القانون كان يتسبب اليو اثاره المشاكل مع الزمالء او الرؤساء 

 عدم تقادم الفعل المكون لمجريمة -2
ويقصد بو ان الفعل الذي يرتكبو الموظف يجب ان ال يتقادم بمرور فترة معينة من الزمن  

 منو  29دة المعدل في الما 4996لسنة  69لذلك نص قانون انظباط موظفي الدولة رقم 
" التمنع استقالة الموظف او نقمو الى وظيفة اخرى او اعادتو او فصمو او عزلو او احالتو الى 

فمن ىذا كمو يظير ان الموظف الذي يرتكب ىذا القانون التقاعد من المحاكمة بموجب 
من  فيعاقب عمييا ميما طال الزمن وحتى لو انتيت خدمة الوظيفية فيعاقب عما ارتكبو عقوبةال

التاديبية بشرط ان يكون الموظف عمى قيد الحياة الن العقوبة جرائم اي التقادم في العقوبة 
الى شخص اخر كما ىو معروف ىي عقوبة شخصية اي خاصة بالشخص الجاني وال تتعداه 

غيره اال ان اثر العقوبة يمتد الى اسرتو الذين يعيميم كعقوبة الفصل مثال فيذا يعني عدم 
 ( 4) 0و من الدائرة وبالتالي سوف يؤثر عمى دخمو وبالتالي عمى المعيشة لالسرة تقاضيو راتب

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------
 عمي خميل ابراىيم , مصدر سابق(  4)
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 المطمب الثاني

 الركن المعنوي

بعد الركن المادي ويتمثل ىذا الركن باالرادة  التاديبيةالمعنوي الركن الثاني في العقوبة يعتبر الركن 
وفي مشاعر االنسان لذلك يكون من الصوبة اثباتو اي ان اثبات النيات يكون داخل النفس االنسانية 

صعبأ بخالف اثبات الماديات في الجريمة ولكي يجازي الموظف البد ان يقترن الركن المادي 
عنوي او الركن االدبي ويعني صدور الفعل الخاطى االنضباطية بركن اخر وىو الركن المعقوبةلم

ستحق المسؤولية االيجابي او السمبي عن ارادة اثمة وىي وحدىا التي تجعل الموظف مذنبا ي
لذلك فان الركن المعنوي يعتبر اساسي لقيام الجريمة اذ قد يرتكب الموظف جريمة لكن االنظباطية 

 (4) غير متقصد في ارتكابيا اي جريمة غير عمدية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------  

( رسالة ماجستير , جامعة بغداد شفيق عبد المجيد الحديثي , النظام االنضباطي لموظفي الدولة في العراق ) دراسة مقارنة (  4) 
 , بغداد  4992,  كمية الحقوق  –
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 الفرع االول
 الجرائم العمدية

التاديبية ىو قصد الموظف الى تحقيق النتيجة الجرمية مثل اعتداء يقصد بالجرائم العمدية في العقوبة 
وافر الركن الموظف عمى رئيسو فيقصد من ىذا االعتداء ىو االساءة الى الرئيس وايذاءه وال بد من ت

دمت ارادة الموظف كحالة التاديبية فاذا تخمف فال يكون ىناك جريمة فاذا انع المعنوي لقيام العقوبة 
الحرب والقوة القاىره او مرض او اكراه مادي او معنوي فال يكون ىناك جريمة لكن الخطا الذي يرتكبو 
الموظف البصورة الفعل السمبي وال بصورة الفعل االيجابي وانما بسبب زيادة االعمال المعيودة الى 

من شانو مجرد تخفيف العقوبة التي تقع عميو  المسؤولية عنو وانماالموظف فان ىذا اليودي الى نفي 
فعمى الموظف ان يباشر اعمالو بصورة عناية الرجل المتعاد اي بالصورة المتوسطة ال اكثر حرصا وال 
اشد اىماال باالضافة الى ذلك ان يكون الفعل جسميا حتى يعاقب عميو لكن ىذا اليعني عدم محاسبتو 

 اقب حتى لو كان يسيرافنية لكن يعولو تعمق االمر باعمال 

 

 الفرع الثاني

 الجرائم غير العمدية

واجباتو الوظيفية قد يرتكب اعماال تخالف ىذه الواجبات وىذه االعمال قد  ان الموظف الذي يقوم باداء
يرتكبيا وىو بسوء نية وقد يرتكبيا بحسن نية فاذا ارتكبيا بسوء نية فان ىذا سوف تؤدي الى ايقاع 
العقاب بحقو اما اذا كان قد ارتكبيا اغفاال منو وليس بقصد اي التتوفر في نفسو ارتكاب الجريمة اي 

النشاط  فأرادهكبيا عن غير قصد )سيو( فان ىذا اليعرضو لمعقاب المنصوص عميو في القانون ارت
التاديبية اذ تقوم عمدية فالعقوبة عنصر الزم في الركن المعنوي لمجريمة سواء كانت عمدية او غير 

 ( 4عمى فكرة االثم والخطيئة )

 

 

-----------------------------------------------------------
,  4949كمية الحقوق , دار النيظة العربية ,  –محمد جودت الممط , المسؤولية التاديبية لمموظف العام ,جامعة القاىرة  -د( 4)

  94ص 
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 الركن الشرعي

المقصود بالركن الشرعي ىو الصفة الغير مشروعة لمفعل وىو تكيف قانوني بنعت الفعل وليصبح غير 
تاديبا حيث يفترض وجود نص قانوني يؤثم تصرف من التصرفات او نمط من مشروع ومعاقب عميو 

نالحظ ان الجريمة الجنائية قد حدد المشرع انماط السموك حيث بدون وجود النص فال توجد جريمة 
الجرائم ومنع االشخاص من ارتكابيا فاذا ارتكبوىا فانو يعرضو لمعقاب المنصوص عمييا في قانون 

التاديبية فان المشرع لم عمى سبيل الحصر عمى خالف العقوبة بتحديد ىذه الجرائم و العقوبات حيث قام 
يحدد الجرائم وانما قام فقط بتحديد الواجبات التي عمى الموظف االلتزام بيا واال عد مخالفا  لواجباتو 

اطاعة الوظيفية وحدد ايضا المحضورات التي عميو ان يمتنع عنيا فمثل ىذه الواجبات اداء العمل و 
 ( 4)الرؤساء وكتمان العمل الوظيفي والمحافظة عمى اموال الدولة وغيرىا من ىذه الواجبات 

ان اي تصرف من التصرفات لو صفو الخطا التاديبي ويحدد العقوبة المترتبة عمى ارتكاب ىذا 
اشرة التي التصرف وىذا مايسمى ) مبدا شرعية االخطاء ( )الجرائم( وىذا المبدا اخر من النتائج المب

 تترتب عمى الثورة الفرنسية الكبرى وىذا يعني امرين : 

 ان السمطة التشريعية ىي وحدىا المختصة بانشاء الجرائم وباقرار العقوبات المناسبة ليا  -
 ان جية القضاء ىي المختصة وحدىا بتطبيق العقوبات التي تقررىا السمطات التشريعة  -
االفعال التي يرتكبيا الموظف حتى يمتنع عنيا وانما فقط فالسمطة االدارية غير ممزمة بتحديد  -

   ( 2) عمييا تحديد واجباتو وامتناعو عن المحظورات

 

 

 

 

 

 

  200محمد احمد مصطفى عبد الرحمن , مصدر سابق , ص  -د (4)
الحقوق كمية –,جامعة نواكشوط محمد ولد المختار , النظام القانوني لتاديب الموظف العام في القانون المورتاني  (2)

  91, ص  4996) دراسة مقارنة ( رسالة ماجستير , ,
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 المبحث الثاني

 عراقن لمديبية في التشريع والقضاء المقارالتا العقوبة

جاءت وعرفت بتعاريف متشابية تدل عمى نفس المعنى اال  التاديبية عرفنا فيما سبق ذكره ان العقوبة
ان االختالف كان فقط في المغة المستخدمة فالكثير من التشريعات والقوانين قد عرفتيا بشكل مبسط 
ىو اخالل الموظف بالواجبات التي يؤدييا اخالال سواء كان ذلك االخالل جسيم ام اخالل يسير النو 

واجباتو الوظيفية المعيودة اليو فيعد ذلك جريمة يعاقب عمييا القانون كما بمجرد اخالل الموظف باداء 
المختمفة قد فرضت بصورة عامة نفس العقوبات اال باختالف بسيط وىذه العقوبات  ان تشريعات الدول

ىي الفصل واالنذار والعزل وقطع الراتب وغيرىا من العقوبات االخرى التي يكون الغرض منيا منع 
اخالل بواجباتو الوظيفية لذلك سوف يكون تطبيقنا ليذه التشريعات ىي فرنسا ومصر  الموظف من

  0والعراق 

 المطمب االول

 التاديبية في التشريع والقضاء المقارنالعقوبة 

التاديبية ىي اخالل الموظف بالواجبات الوظيفية او ىي كل فعل او امتناع عن فعل يرتكبو ان العقوبة 
التاديبية تشبو الجريمة الجنائية من حيث توافر االركان الثالث الركن المادي  العقوبةاال ان الموظف 

عنوي والشرعي اال ان المختمف في معظم التشريعات ومنيا مصر وفرنسا والعراق ىي من حيث والم
شخص مرتكب الجريمة فاالولى يرتكبيا موظف اما الثاني فيرتكبيا الموظف وغير الموظف وان ىذه 

ريعات التعطي في الغالب تعاريف محدد بيذا الشان وانما اكتفت ببيان الواجبات والخظورات التش
 ( 4)والعقوبات التي تفرض عميو عند مخالفتو لواجباتو الوظيفية 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------
  92عمي خميل ابراىيم , مصدر سابق , ص ( 4)
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 االولالفرع 

 العقوبة التاديبية في التشريع والقضاء الفرنسي

التاديبية بل المكتفى خرى كان خاليا من تعريف العقوبة ان التشريع الفرنسي من شان التشريعات اال
 ببيان اىم ىذه الجرائم 

ان اورد نصوصا بعد  4916اكتوبر  49ففي فرنسا نجد ان القانون نظام الموظفين االداري في 
التاديبية جاء بنص عام يقضي بمعاقبة تاديبيأ عن كل خطا يرتكب في اثناء ضمنيا بعض العقوبات 

فبراير  1في  211ثم صدور نظام الموظفين الحالي باالمر رقم  41تاديو او بمناسبو تادية الوظيفة  م 
لتاديبية ا اء الفرنسي لمعقوبة شان تعريف القضاما ب 44ولم يخرج عما قرره القانون السابق م  4919

التاسيسية والمحاكم العادية وقامت بتحديد مفيوميا وزادت العناية المجالس فقد تعرضت ليذه العقوبة 
لعديد من فقد تعرضت محكمة القضاء االداري في ا 4916بذلك بعد انشاء مجمس الدولة الفرنسي سنة 

حد ىذه االحكام بان سبب القرار الصادر يتوقع جزاء التاديبية وقد قضت في ااحكاميا لتعريف العقوبة 
ىو اخالل الموظف بواجبات وظيفتو او اتمامو عمال من االعمال المحرمة عميو او مخالفة ماتقضي 
بو القوانين او القواعد التنظيمية او الخروج عمى مقتضى الواجب في اعمال وظيفتو وىو اذ يفارق شيئأ 

غ تاديبة فتوقع عميو جية االدارة الجزاء بحسب االشكال واالوضاع من ذلك فانما يرتكب ذنبا يسو 
    ( 4المقررة قانونا وفي حدود النصاب المقرر )

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

  99- 96لمموظف العام , مصدر سابق , ص  , المسؤولية التاديبية محمد جودت المميط -( د4) 
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 الفرع الثاني

        العقوبة التاديبية في التشريع والقضاء المصري

التاديبية ىي التي تنطوي عمى معنى االخالل بحسن سير العمل الوظيفي او انتظامو ولقد  ان العقوبة
والقضاء كما حرصت قوانين التوظيف عمى  حضيت المسؤولية التاديبية لمموظف العام بعناية الفقة

في مصر فالنص عمييا وذلك الىميتيا حيث عمى الموظف اتباع السير في العمل باخالص واجتياد  
التاديبية ومن امثمة ىذه القوانين  او لوائح الجزاءات تعريفا لمعقوبةفمم تضع قوانين التوظيف المختمفة 

 240والقانون  4961لسنة  16من قبمو القانون رقم و  4994لسنة  64ورقم  4994لسنة  19رقم 
 ( 4التي نظمت المسؤولية التاديبية لمموظف العام ) والقوانين 4914لسنة 

بعد ان خصص الفصل السادس من الباب االول لبيان  4914لسنة  40فقانون موظفي الدولة رقم 
حيث تنص في المادة االخيرة  92الى  99واجبات الموظفين واالعمال المحرمة عمييم في المواد من 

اجبات الوظيفية يعاقب تاديبا كما ان المشرع نص عمى بعض عمى الموظف يخالف الو  99وىي المادة 
الواجبات الوظيفية التي يمكن ان تالحق الموظف بعد انتياء الخدمة مثال ذلك مانصت عميو المادة 

عمى العامل ان يفشي االمور التي  من انو يحظر 4999لسنة 19البند الثامن من قانون رقم  99
يطمع عمييا بحكم وظيفتو اذا كانت سرية بطبيعتيا او بموجب تعميمات تقتضي ذلك ومانصت عميو 

باصدار قانون شركات المساىمة وشركات التوصية  4994لسنة  419من القانون رقم  499المادة 
ر اذن خاص من رئيس الوزراء لموزير باالسيم والشركات ذات المسؤولية المحدود من انو اليجوز بغي

او اي من العاممين شاغمي وظائف االدارة العميا او الي من العاممين شاغمي وظائف االدارة العميا قبل 
انقضاء ثالث سنوات من تركو الوزارة او الوظيفية ان يعمل مدير او عضو استشاري في شركة من 

خاصة عن طريق االعالنات والضمان اوالتي تربط مع شركات المساىمة التي تكفل ليا الحكومة مزايا 
الحكومة بعقد من عقود االشغال اليامة او بعقد التزام مرفق عام او بعقد استغالل مصدر من مصادر 
الثروة المعدنية او الطبيعية ويعتبر باطال كل عمل يخالف حكم ىذه المادة ويمزم المخالف بان تؤدي 

 ( 2يا من الشركة لخزانة الدولة )المكافئات والمرتبات التي قبض

 

 

----------------------------------------------------------- 

    69ص  محمد مختار عثمان  , الجريمة التاديبية , مصدر سابق , -د (4)
  99مصدر سابق , ص  محمد جودت الممط , المسؤولية التاديبية لمموظف العام , -د (2)
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التاديبية فقد تناوليا في مسائل بصورعديدة ذلك الن حياة  ن القضاء المصري ومعالجتو لمعقوبةاما بشا
الموظف الوظيفية تعرف صورا عديدة حيث اليباشر فييا الموظف اعمال وظيفتو ومع ذلك تبقى 

الموظف اجازة مرضية او دورية او وقفو عن  العالقة القانونية قائمة ومنتجة ال ثارىا من ىو ان ياخذ
كما ان العمل او بموغو السن القانونية لممعاش فكل ىذا تعد صورة من صور حياة الموظف الوظيفية 

قيام الموظف بعمل غير عمل وظيفتو االصمية التي يشغميا اليبرر اعفاءه من المسائمة التاديبية وىذا 
مناط مسؤولية الموظف االخالل بالواجبات العامة وتتحق بوقوع  مااكدتو المحكمة االدارية العميا ان

م المخالفة وال اثر لكون الموظف الذي وقع منو االخالل مستوفي شروط شغل الوظيفية ام ال مادام قا
كما ان القضاء المصري كان قراره صائبأ بشان محاسبة الموظف عن بعمميا فعال كحاصل اومنتدب 

ارتكبيا ولم يقع في الخمط الذي وقع فيو القضاء الفرنسي حيث ان الواقعة التي  االخطاء التاديبية التي
اخفاىا الموظف ال توثر في صحة قرار التعين فان االدارة التستطيع ان تقدم الموظف بسبيا الى 

 ( 4)مجمس تاديب حيث اليمكن معاقبتو اال اذا كان موظفا سابقأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------  

كمية –جامعة االسكندرية عبد الرؤوف ىاشم محمد بسيوني , الجريمة التاديبية وعالقتيا بالجريمة الجنائية ,  -د (4)
  99, ص  4ط, 2009دار الفكر الجامعي , الحقوق ,
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 المطمب الثاني

 التاديبية في العراق العقوبة

 ان القانون العراقي اليختمف عن القوانين االخرى كالقانون المصري والقانون الفرنسي بان تعريف

التاديبية لكن في الوقت ذاتو قام بتحديد الواجبات التي عمى الموظف الجريمة  االنظباطية او العقوبة 

المعيودة اليو وحدد اتباعيا وعد مخالفتو ليذه الواجبات واال عد اخالال منو بالواجبات الوظيفية 

لسنة  41نبيا ومنيا قانون انظباط موظفي الدولة الجديد رقم المحظورات التي يجب عميو ان يتج

حيث تناول تعريف الموظف العام وبيان واجباتو والمحظورات لكنو لم يحدد الجرائم التي عمى  4994

اال بنص وقد نصت المادة  سبيل الحصر كما ىو الحال في قانون العقوبات حيث الجريمة والعقوبة

المعدل التمنع استقالة الموظف او نقمو الى  4996لسنة  69من قانون موظفي الدولة العراقي رقم  29

وظيفة اخرى او اعادتو او فصمو او عزلو او احالتو عمى التقاعد من محاكمتو بموجب ىذا القانون 

(4 ) 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

  409الخاضعة لمتاديب في القانون العراقي , مصدر سابق , ص  يةوظفعمي خميل ابراىيم , جريمة ال (4)
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 الفرع االول

 العقوبة التاديبية في التشريع العراقي

موظفي الدولة والقطاع  نظم المشرع العراقي القواعد واالحكام الخاصة بموظفي الدولة في قانون انظباط
وىذا القانون لم يعرف الجريمة التاديبية بحد ذاتيا وانما بين فقط  4994لسنة  41االشتراكي رقم 

 الواجبات وىي : 

 اداء العمل الوظيفي بامانة وشعور بالمسؤولية  -4
 اطاعة القانون والرؤساء وفقا لما تقرره القوانين واالنظمة والتعميمات  -2
 لوظيفية كتمان  االسرار ا -9
 حسن التعامل الوظيفي  -1
 المحافظة عمى اموال الدولة وصيانتيا  -1
احترام كرامة الوظيفية التي يشغميا واالبتعاد عن كل ما من شانيو المساس باالحترام الالزم ليا  -6

فاذا التزم بيذه الواجبات فكان قد ادى واجبو عمى احسن وجو فثمما يعاقب الميمل يعاقب 
 (4)المخمص 

( من قانون انظباط 1ظورات التي يجب عمى الموظف ان يمتنع عنيا فقد حددتيا المادة )اما المح
 وىي :  4994لسنة  41موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم 

يحظر عمى الموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصمية او جمع بين الوظيفة وبين اي عمل  -4
 اخر 

 الشركات او العضوية فييا  يحظر عميو مزاولة االعمال التجارية وتاسيس -2
االعمال التي تخص اموالو التي الت اليو ارثا او ادارة اموال زوجتو او اقاربو حتى الدرجة  -9

الثالثة التي الت الييم ارثا وعمى الموظف ان يخبر دائرتو بذلك خالل ثالثين يوما وعمى 
حة العامة ان يخيره الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر عمى اداء واجبات الموظف او يضر بالمصم

بين البقاء في الوظيفة وتصفية تمك االموال اوالتخمي عن االدارة خالل سنة من تاريخ تبمغيو 
 بذلك وبين طمب االستقالة او االحالة عمى التقاعد 

 ( 2االشتراك في المناقصات ) -1

----------------------------------------------------------- 

م الدباغ , نطاق التاديب في الوظيفة العامة , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة المستنصرية رباب خميل ابراىي (4)
 419,ص 2009,

  4994لسنة  41قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم    (2)
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االشتراك في المزايدات التي تجرييا دوائر الدولة والقطاع االشتراكي لبيع االموال المنقولة وغير -1
لمنقولة اذا كان مخوال قانون بالتصدق عمى بيع العتبار االحالة قطعية اوكان عضوا في لجان التقدير ا

او البيع او اتخاذ القرار او ايجار تمك االموال اوكان موظفا في المديرية العامة او مايعادليا التي تعود 
 عمييا تمك االموال

من المراجيعن او المقاولين او المتعيدين مع  االقتراض او قبول ىدية او مكافئة او منفغة-6
 ( 4بالموظف )دائرتو او كل من كل لو عالقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------- 

  4994لسنة  41قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع االشتراكي رقم  (4)
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 الفرع الثاني

 في القضاء العراقي التاديبية العقوبة

ان مجمس االنظباط العام يمارس اختصاصتو القضائية قبل صدور قانون مجمس شورى الدولة وقانون 
 21تعديمو الثاني فقد كان يمارس اختصاصاتو بموجب قوانين سابقة وىي قانون الخدمة المدنية رقم 

الذي حل محمو قانون انظباط  4996لسنة  69موظفي الدولة رقم  وقانون انظباط 4960لسنة 
المعدل غير ان المادة السابعة من قانون مجمس  4994لسنة  41موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

شورى الدولة المعدل بقانون التعديل الثاني قد نصت عمى ان مجمس شورى الدولة يمارس في مجال 
ونظره في مجال مجال انظباط موظفي الدولة )قضاء التاديب(  القضاء االداري اخنصاصات في

وتنظر محكمة القضاء االداري في مجمس شورى الدولة متعمقة بشؤون الخدمة المدنية الطعون ال
بالنظر في الطعون خالل ستين يوما من تاريخ انتياء مدة ثالثين يوما المنصوص عمييا في الفقرة  و  

حقو في الطعن وال يمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية لممطالبة بحقوقو من المادة ثانيا واال سقط 
 ( 4)في التعويض الناشئة عن المخالفة او الخرق لمقوانين 

ان فصل الموظف من وظيفتو  2006لسنة  949وىناك قرارت وفتاوي لمجمس شورى الدولة فقرار رقم 
وليا شروط كي يتسنى  4994( سنة 41قم )يعد عقوبة استنادا الى قانون انظباط موظفي الدولة ر 

فرضيا عمى الموظف ويعتبر مستقيال اذا تغيب عن دائرتو عشره ايام متواصمة استنادا الى احكام 
 2009قرار لمجمس شورى الدولة لسنة  4960لسنة  21من قانون الخدمة المدنية رقم  2- 99المادة 

رة او الموظف المخول بذلك اشد من عند فرض عقوبة عمى الموظف المخالف من رئيس الدائ
العقوبات التي خولو القانون فرضيا فعميو احالتيا لموزير المختص لمبت فييا حيث اليجوز لالدارة 

( من قانون انظباط 20واحد وفقا لما قررتو المادة ) معاقبة الموظف بعقوبتين انظباطيو عن الفعل
   ( 2)4994لسنة  41موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

 

 

----------------------------------------------------------- 

  2040وسام صبار العاني , المحاضرات التي القيت عمى طمبة المرحمة الثالثة في جامعة بغداد , (4)
 وتعديالتو 4999لسنة  61قانون مجمس شورى الدولة رقم  (2)
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 الخاتمة

بشكل مبسط من حيث مفيوم ىذه الجريمة واركانيا  التاديبيةعد ان تناولت الموضوع عن العقوبة ب
والتطبيقات المقارنو عمى ذلك ارى من الضروري ايقاع العقاب عمى الموظف حسب نوع الجريمة التي 
يرتكبيا ومناسب معيا وارى من الضروري تحديد ىذه الجرائم كما ىو الحال في قانون العقوبات حتى 

لخطا الذي ارتكبو اليعرف انو بشكل جريمة وبالتالي يعاقب التكون لمموظف الحجة بان العمل او ا
عمييا القانون واقترح باضافة بعض النصوص القانونية في قانون انظباط موظفي الدولة والقطاع 
االشتراكي النافذ باضافة عقوبات اخرى عمى الموظف باالضافي الى التشديد في مراقبتو وكيفية 

الموظف بان عممو الذي ارتكبو والذي يشكل جريمة انو قام بو حتج ممارسة اعمالو الوظيفية حتى الي
مي المغفمين خاصة وان الموظف يعتبر عمى عمم ودراية بالقانون اكثر من حاغفاال الن القانون الي

  0غيره 

ان العقوبة التاديبية ىي وسيمة من الوسائل التي تتبعيا االدارة في مواجية موظفييا الذين يرتكبون فعال 
 يتفق مع شرف الوظيفة وكرامتيا وان ماينسب الى الموظف وىي تمك سمطة التاديب ان ترى في اي ال

عمل ايجابي او سمبي يقع من الموظف عند ممارستو اعمالو الوظيفية ذنبا تاديبيأ اذا كان ال يتفق مع 
 واجبات الوظفية 

بة القضاء لموقوف عمى مدى االان سمطة االدارة لسيت مطمقة اليد وانما تخضع قررتيا الى رقا
مشروعية ىذه القرارت والحدد من تعسف االدارة وانحرافيا عن سمطتيا التقديرية والن من شان ىذه 
                   الرقابة تعزيز مبدا دوام حسن سير المرفق الوظيفي من خالل الموازنة بين حقوق الموظفين وواجباتيم 

 

 

 

 ادرـــــــالمص

 القران الكريم  -

 وتعديالتو  4991لسنة  61قانون مجمس شورى الدولة رقم  -4
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  4994   41قانون انضباط  موظفي الدولة واالقطاع االشتراكي رقم  -2
 فتاوي وقرارات مجمس شورى الدولة  لسنة  -9

(2006 -2009-2009) 

 الكتب العربية 

 في الوظائف المدنيو والعسكرية  التاديب  ارشد عبد اليادي الحوري -4
 (  2004) دراسة مقارنة بين التشريع المصري والكويتي  

  4991انور محمود حممي  القضاء االدبي دار الفكر العربي الطبعة االولى  -2
  4994خالد عبدالعزيز كريم القانون االدبي الميبي الجزء الثاني دار صاد- 1
  4991ن االداري دار الفكر العربي سميمان محمد الطماوي الوجيز في القانو  -1
 4966فؤاد العطار القضاء االداري دار النيضو العربي  -6
  4991ماجد راغب الحمو القضاء االداري دار المطبوعات الجامعيو االسكندرية -9
 4999ماجد راغب الحمو القانون االداري دار المطبوعات الجامعية االسكندرية  -9
 4كمية القانون, ط–لمموظف العام ورقايتو,جامعة القاىرة  محسن حسنين حمزه القانون التاديبي -9

  4960مطبعة دار الفكر العربي 
محمد احمد مصطفى عبد الرحمن الموسوعو العممية في احكام وضوابط الجريمة  -40

  2009دار النيضو العربية  2التاديبية ط
 كمية -محمد جودت الممط ,المسؤولية التاديبية لمموظف العام ,جامعة القاىرة-44

  4969الحقوق ,دار النيضة العربية      
 كمية الحقوق ,دار الفكر العربي,            -محمد حممي ,القضاء االداري ,جامعة القاىرة-42

  4991, 4ط     
كمية الحقوق ,دار الفكر -محمد مختار محمد عثمان ,العقوبة التاديبية ,جامعة بغداد  -49

  4999, 4العربي, ط
  4999كمية الحقوق ,-حمد بديرواخرون ,مبادى القانون االداري ,جامعة االسكندريةعمي م -41
عبدالروف ىاشم محمد بسيوني ,العقوبة التاديبية وعالقتيا بالجريمة الجنائية ,جامعة -41

  2009, 4كمية الحقوق ,ط–االسكندرية 
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–جامعة بغداد –ثالثة وسام صبار العاني , المحاضرات التي القاىا عمى طمبة المرحمة ال -46
  2040كمية القانون ,

 الرسائل واالطاريح    

التاديب االداري في الوظيفة العامة دراسة مقارنة  في النظام العراقي : عمي جمعو محارب  -4
  . 4996,  كمية القانون –جامعة بغداد  غير منشورة , – اطروحة دكتوراه , واالنكميزي

 غير منشورة , – نطاق التاديب في وظيفة العامة رسالة ماجستير: رباب خميل ابراىيم الدباغ  -2
2009  

 -النظام االنضباطي لموظفي الدولو في العراق رسالة ماجستير : شفيق عبدالمجيد الحديثي -9
 . 4992 غير منشورة ,

رسالة , جريمة الموظف العام الخاضعة لمتاديب في القانون العراقي : عمي خميل ابراىيم  -1
 . 4994 , جامعة بغداد -قدمة الى كمية القانون والسياسة مغير منشورة  –ماجستير 
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 اقرار المشرف
------------- 

( قد جرى تحت اشرافي في  اشهد ان اعداد هذا البحث الموسوم ) الجريمة التاديبية
جامعة ديالى وهو جزء من متطمبات نيل شهادة  –كمية القانون والعموم السياسية 

 0البكالوريوس في القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المشرف                                                                 
 دكتور -م  -أ                                                             

 الح عميـــــد صـــــــرائ                                                           
 

 

 


