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 ــةــــــدمـــالمقــــ
اف سػػػػعم الماػػػػرع الجصػػػػاام رػػػػم عػػػػياصة ال ريػػػػات العامػػػػة   ي ػػػػر ؽ  ػػػػيف معػػػػ ر اف سػػػػعم الماػػػػرع الجصػػػػاام رػػػػم عػػػػياصة ال ريػػػػات العامػػػػة   ي ػػػػر ؽ  ػػػػيف معػػػػ ر 

، ، ا رػرا ا رػرا   عمػىعمػى  مػف السػمطةمػف السػمطة  اذا كػافاذا كػاف  ، وُي م ه، وُي م هاخراخر  عمىعمىرر  رر    ا عت اء، رهو  يجر مه اذا كافا عت اء، رهو  يجر مه اذا كاف
راألمر سي اف وعمى مسارة وا  ة مف التجريـ والعقاب  ؿ عمى العكس كالهما مجر ـ وق  راألمر سي اف وعمى مسارة وا  ة مف التجريـ والعقاب  ؿ عمى العكس كالهما مجر ـ وق  

ا  اصه رػم ال الػة ا ولػى يجػـر ا عتػ اء  مايػة لم ػؽ رػم ا  اصه رػم ال الػة ا ولػى يجػـر ا عتػ اء  مايػة لم ػؽ رػم   الثاصية اكثر،الثاصية اكثر،ُيا   رم ال الة ُيا   رم ال الة 
ورم ال الػة الثاصيػة يجػـر ا عتػ اء  مايػة لم ريػات وتتمثػؿ هػذة ال مايػة  مػا صهجػه ورم ال الػة الثاصيػة يجػـر ا عتػ اء  مايػة لم ريػات وتتمثػؿ هػذة ال مايػة  مػا صهجػه ، ، ذاتهذاته

الماػػػرع  تجريمػػػه ا عتػػػ اء الواقػػػ  عمػػػى ال قػػػوؽ وال ريػػػات التػػػم ترتكػػػز عميهػػػا ال ريػػػات الماػػػرع  تجريمػػػه ا عتػػػ اء الواقػػػ  عمػػػى ال قػػػوؽ وال ريػػػات التػػػم ترتكػػػز عميهػػػا ال ريػػػات 
تم  الماػرع رػم التجػريـ عمػى اسػاس ط يعػة ال عػؿ تم  الماػرع رػم التجػريـ عمػى اسػاس ط يعػة ال عػؿ وق  اعوق  اع، ، الاخعية وتع  مف  عاماتهاالاخعية وتع  مف  عاماتها

 الموضوعية وع ة جريمة يتصوع تكيي ها عمى اساس تمؾ الط يعة.الموضوعية وع ة جريمة يتصوع تكيي ها عمى اساس تمؾ الط يعة.

واقعػا مػف واقعػا مػف   عميهػا يعػ  عػ واصا  عميهػا يعػ  عػ واصا    ا  ا  را عت اء الواق   وف وجػو  ل كػرة السػمطة او اعتمػا را عت اء الواق   وف وجػو  ل كػرة السػمطة او اعتمػا 
و ػػػذلؾ   يعػػػ  ال عػػػؿ عػػػ واصا عمػػػى و ػػػذلؾ   يعػػػ  ال عػػػؿ عػػػ واصا عمػػػى ، ، عتػػػ و موظ ػػػاعتػػػ و موظ ػػػاالمُ المُ   كػػػافكػػػافرػػػر  اخػػػر  تػػػى لػػػو رػػػر  اخػػػر  تػػػى لػػػو   عمػػػىعمػػػىرػػػر  رػػػر  
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ة الاخعػػية  قػػ ر عػػ ة عػػ واصا عمػػى ال ػػؽ  ذاتػػه والسػػ ب رػػم ذلػػؾ هػػو عػػ ـ وجػػو  ة الاخعػػية  قػػ ر عػػ ة عػػ واصا عمػػى ال ػػؽ  ذاتػػه والسػػ ب رػػم ذلػػؾ هػػو عػػ ـ وجػػو  ال ريػػال ريػػ
اما اذا قاـ ا   اما اذا قاـ ا   ، ، ((1)) ع تها معت ية عمى  ريات ا ررا  ع تها معت ية عمى  ريات ا ررا   عت اءعت اءركرة السمطة رم اطراؼ ا ركرة السمطة رم اطراؼ ا 

يكػوف يكػوف   هصػاهصػااررا  السمطة  التعرض وا عت اء عمى ا ررا  اعتمػا ا عمػى السػمطة ول سػا ها اررا  السمطة  التعرض وا عت اء عمى ا ررا  اعتمػا ا عمػى السػمطة ول سػا ها 
يػػػػ ها يػػػػ ها   يكػػػػوف لالرػػػػرا  ال ػػػػؽ رػػػػم مصػػػػ  السػػػػمطة و ػػػػؿ  يكػػػػوف لالرػػػػرا  ال ػػػػؽ رػػػػم مصػػػػ  السػػػػمطة و ػػػػؿ  اعتػػػػ اء عمػػػػى ال ريػػػػة الاخعػػػػية راعتػػػػ اء عمػػػػى ال ريػػػػة الاخعػػػػية ر

 وا قتضاء مصها.وا قتضاء مصها.
 أهمية البحث:أهمية البحث:

يكتسب موضوع ال  ث اهمية خاعة  تعاله  أسمى ا عت ارات ا صساصية، وهو يكتسب موضوع ال  ث اهمية خاعة  تعاله  أسمى ا عت ارات ا صساصية، وهو 
ال ريػة الاخعػػية  مػا ريهػػا مػف  قػػوؽ لعػػيقة  اػخص ا صسػػاف   تص ػؾ عصػػه،   يجػػوز ال ريػة الاخعػػية  مػا ريهػػا مػف  قػػوؽ لعػػيقة  اػخص ا صسػػاف   تص ػؾ عصػػه،   يجػػوز 

ف كاف ا  التعرض لها  او اكؿ مف ا اكاؿ،التعرض لها  او اكؿ مف ا اكاؿ، ف كاف ا تى وا   عت اء مف موظ م ال ولة وممثمم  عت اء مف موظ م ال ولة وممثمم  تى وا 
رال ريػػػات رال ريػػػات   -ولألسػػؼ رػػػم  ال صػػاولألسػػؼ رػػػم  ال صػػا–السػػمطة رػػم الػػػ ال ، والتػػم كثُػػػرت رػػم ا وصػػة األخيػػػرة السػػمطة رػػم الػػػ ال ، والتػػم كثُػػػرت رػػم ا وصػػة األخيػػػرة 

 معوصة  موجب رطرة خمؽ ا صساف، وعززتها القواصيف ال ولية والوطصية.معوصة  موجب رطرة خمؽ ا صساف، وعززتها القواصيف ال ولية والوطصية.
 مشكمة البحث: مشكمة البحث: 

تػ اء تػ اء السمطة اذ تض  ال ماية لممارسة ا ررا   رياتهـ رتمص  ا خريف مف ا عالسمطة اذ تض  ال ماية لممارسة ا ررا   رياتهـ رتمص  ا خريف مف ا عاف اف 
يمارسػػه ممثمػػوا السػػمطة مػػف تط يػػؽ لمقػػاصوف، يمارسػػه ممثمػػوا السػػمطة مػػف تط يػػؽ لمقػػاصوف،   تعػػ ل لمػػاتعػػ ل لمػػاراصهػػا مػػف جاصػػب اخػػر تراصهػػا مػػف جاصػػب اخػػر ت  ا،ا،عميهػػعميهػػ

وهصػا تثػور الماػكمة وهػم مػ ل ت قػؽ ال مايػة الجصاايػة وهصػا تثػور الماػكمة وهػم مػ ل ت قػؽ ال مايػة الجصاايػة   ،،ريتعرضوف  ذلؾ ل ريات ا ررا ريتعرضوف  ذلؾ ل ريات ا ررا 
يجػػا  التػوازف  ػػيف  ػؽ ال ولػػة أأل ريػات ا رػرا  ازاء تعػػرض السػمطة لهػػـ ممثمػة  ل ريػات ا رػرا  ازاء تعػػرض السػمطة لهػػـ ممثمػة   يجػػا  التػوازف  ػػيف  ػؽ ال ولػػة ررا هػا، وا  ررا هػا، وا 

و مايػػة المجتمػػ ، و ػػيف ت قيػػؽ ال مايػػة لم ريػػات الاخعػػية التػػم و مايػػة المجتمػػ ، و ػػيف ت قيػػؽ ال مايػػة لم ريػػات الاخعػػية التػػم رػػم ممارسػػة وظاا هػػا رػػم ممارسػػة وظاا هػػا 
 ..تتطمب مف ال ولة التقي   اجراءات معيصةتتطمب مف ال ولة التقي   اجراءات معيصة

 فرضية البحث: فرضية البحث: 

وأهمهػا التسػػاؤؿ وأهمهػا التسػػاؤؿ   ،،الماػػكمةالماػػكمة  اور هػذةاور هػذةاصطالقػا  مػف ماػػكمة ال  ػث تعػالت ررضػػيته م ػاصطالقػا  مػف ماػػكمة ال  ػث تعػالت ررضػػيته م ػ
 ػػػ و  التجػػػػريـ والعقػػػػاب  ػػػ و  التجػػػػريـ والعقػػػػاب  ػػػوؿ ا ليػػػػة الالزمػػػػة لت قيػػػؽ الهػػػػ ؼ مػػػػف ال راسػػػة وهػػػػم  يػػػػاف  ػػػوؿ ا ليػػػػة الالزمػػػػة لت قيػػػؽ الهػػػػ ؼ مػػػػف ال راسػػػة وهػػػػم  يػػػػاف 
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  جممػػػػةجممػػػػة طػػػػرح  طػػػػرح   ذلػػػػؾذلػػػػؾ  ،،وكيات ممثمػػػػم السػػػػمطة ومساسػػػػهـ   ريػػػػات ا رػػػػرا  الاخعػػػػيةوكيات ممثمػػػػم السػػػػمطة ومساسػػػػهـ   ريػػػػات ا رػػػػرا  الاخعػػػػيةلسػػػػملسػػػػم
 الوقايػػة سػػواء  زيػػا ة الػػوعم ايصسػػاصم رػػم  الوقايػػة سػػواء  زيػػا ة الػػوعم ايصسػػاصم رػػم   معالجػػة الماػػكمةمعالجػػة الماػػكمة  كوفكوفتتهػػؿ سػػهػػؿ سػػ  أهمهػػاأهمهػػاتسػػاؤ ت تسػػاؤ ت 

المجتم  وتعميػؽ وترسػيث ثقارػة ال ريػات الاخعػيةب أـ  اتخػاذ التػ ا ير ا  ترازيػة   ػؽ المجتم  وتعميػؽ وترسػيث ثقارػة ال ريػات الاخعػيةب أـ  اتخػاذ التػ ا ير ا  ترازيػة   ػؽ 
مػػف مػػف  سػػيما  سػػيما تػػه ليعتػػ و عمػى  ريػػات ا خػػريف تػػه ليعتػػ و عمػى  ريػػات ا خػػريف مػف يظهػػر عميػػه إمكاصيػػة تجػاوز  ػػ و   ريمػف يظهػػر عميػػه إمكاصيػػة تجػاوز  ػػ و   ري

هـ رم مركز السمطةب أـ أف ذلؾ   يكوف إ   استخ اـ جاصب العالج  ع  وقوع الجريمة هـ رم مركز السمطةب أـ أف ذلؾ   يكوف إ   استخ اـ جاصب العالج  ع  وقوع الجريمة 
 ببرا عةرا عةوالمتمثمة   رض العقو ات الوالمتمثمة   رض العقو ات ال

 أهداف البحث:أهداف البحث:

  مػػػوظ م السػػػمطةمػػػوظ م السػػػمطة  سػػػموؾسػػػموؾ  تقعػػػمتقعػػػمإف الهػػػ ؼ مػػػف ال  ػػػث يتمثػػػؿ رػػػم الوقػػػوؼ عمػػػى إف الهػػػ ؼ مػػػف ال  ػػػث يتمثػػػؿ رػػػم الوقػػػوؼ عمػػػى 
سميط الضوء عمى أهمية معالجة هذا السموؾ  أو سميط الضوء عمى أهمية معالجة هذا السموؾ  أو تجاوز عمى ال ريات الاخعية، وتتجاوز عمى ال ريات الاخعية، وتالمالم

ث ػػات ررضػػياته، وطػػرح  ث ػػات ررضػػياته، وطػػرح عػػورة كاصػػت وخطورتػػه، والسػػعم ييجػػا   مػػوؿ لماػػكمة ال  ػػث وا  عػػورة كاصػػت وخطورتػػه، والسػػعم ييجػػا   مػػوؿ لماػػكمة ال  ػػث وا 
آلية تجريـ السموؾ ومعالجة ما ق  يصجـ عصه مف رتصػة  ػيف ارػرا  المجتمػ  الوا ػ ، وكيػؼ آلية تجريـ السموؾ ومعالجة ما ق  يصجـ عصه مف رتصػة  ػيف ارػرا  المجتمػ  الوا ػ ، وكيػؼ 

 ، ممف هـ مؤتمصيف عمى  ريات الصاس.، ممف هـ مؤتمصيف عمى  ريات الصاس.تتصوع عور هذا السموؾتتصوع عور هذا السموؾ
 البحث:البحث:منهجية منهجية 

ه، ه، الوعػوؿ إلػى الهػ ؼ المرجػو مصػالوعػوؿ إلػى الهػ ؼ المرجػو مصػو و   لق  كاف لزاما  لمتعمؽ   راسػة موضػوع ال  ػثلق  كاف لزاما  لمتعمؽ   راسػة موضػوع ال  ػث
ع ة مصاهت اهمها المصهت المقارف القااـ عمػى المقارصػة  ػيف مواقػؼ القػاصوف وال قػه ع ة مصاهت اهمها المصهت المقارف القااـ عمػى المقارصػة  ػيف مواقػؼ القػاصوف وال قػه     ااعتمعتماا

المػػػػػصهت الوعػػػػػ م ا سػػػػػتقراام القػػػػػااـ عمػػػػػى اسػػػػػتقراء المػػػػػصهت الوعػػػػػ م ا سػػػػػتقراام القػػػػػااـ عمػػػػػى اسػػػػػتقراء و و   المقػػػػػارف  يػػػػػاؿ موضػػػػػ  ال  ػػػػػث،المقػػػػػارف  يػػػػػاؿ موضػػػػػ  ال  ػػػػػث،
يح، ثـ المصهت ا ستص اطم  ستخالص القواع  التم يح، ثـ المصهت ا ستص اطم  ستخالص القواع  التم الصعوص ووع ها  الوعؼ الع الصعوص ووع ها  الوعؼ الع 

 ..تعالت موضوع ال  ثتعالت موضوع ال  ث
 خطة البحث:خطة البحث:

رم ضوء الماكمة التم يصطمؽ مصهػا ال  ػث وال رضػية التػم يسػعى لم رهصػة عميهػا، رم ضوء الماكمة التم يصطمؽ مصهػا ال  ػث وال رضػية التػم يسػعى لم رهصػة عميهػا، 
تجريـ سػموكيات ا عتػ اء عمػى ال ريػات الاخعػية تجريـ سػموكيات ا عتػ اء عمػى ال ريػات الاخعػية عمى اعت ار أف عمى اعت ار أف تتجمى خطة ال  ث تتجمى خطة ال  ث 

سػػػتتوزع خطػػػة سػػػتتوزع خطػػػة   إذإذ  ،،الجصاايػػػة لهػػػذة ال ريػػػاتالجصاايػػػة لهػػػذة ال ريػػػاتمػػػف ق ػػػؿ مػػػوظ م السػػػمطة جػػػزء مػػػف ال مايػػػة مػػػف ق ػػػؿ مػػػوظ م السػػػمطة جػػػزء مػػػف ال مايػػػة 
مػػا مػػا أأ  مػػوظ م السػػمطة،مػػوظ م السػػمطة،مػ ػهػػػـو مػ ػهػػػـو   مق مػػة ثػػـ ثالثػػة م ا ػػث، سػػيكوف األوؿ رػػممق مػػة ثػػـ ثالثػػة م ا ػػث، سػػيكوف األوؿ رػػم  عمػػىعمػػىال  ػػث ال  ػػث 



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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رػػػم عػػػورة رعػػػؿ قػػػاصوصم رػػػم ذاتػػػه، أمػػػا الم  ػػػث الثالػػػث رػػػم عػػػورة رعػػػؿ قػػػاصوصم رػػػم ذاتػػػه، أمػػػا الم  ػػػث الثالػػػث   الموظػػػؼالموظػػػؼ  الثػػػاصم ر ػػػم اعتػػػ اءالثػػػاصم ر ػػػم اعتػػػ اء
اتمػة اتمػة خخلل  صصتهػمصصتهػم  قاصوصيػا رػم ذاتػه، ثػـقاصوصيػا رػم ذاتػه، ثػـ   يػر يػر  وقوع ا عت اء رم عورة رعػؿ يعػ وقوع ا عت اء رم عورة رعػؿ يعػ رسصعالت ريه رسصعالت ريه 

زمػػة  سػػتكماؿ زمػػة  سػػتكماؿ     مقتر ػػاتمقتر ػػات  صعػػالت  هػػا اهػػـ مػػا توعػػمصا اليػػه مػػف صتػػاات واهػػـ مػػا صػػراة مػػفصعػػالت  هػػا اهػػـ مػػا توعػػمصا اليػػه مػػف صتػػاات واهػػـ مػػا صػػراة مػػف
 اله ؼ مف ال راسة.اله ؼ مف ال راسة.

 األولاملثحــث 
 ماهية موظفي السلطة

التع ير الذو يطمؽ عمى ممثمػم السػمطة مػف  ولػة الػى اخػرل ومػف تاػري  التع ير الذو يطمؽ عمى ممثمػم السػمطة مػف  ولػة الػى اخػرل ومػف تاػري    يختمؼيختمؼ
و مػػا ت ػػ  ة مػػف تطػػػا ؽ و مػػا ت ػػ  ة مػػف تطػػػا ؽ الػػى اخػػر صظػػرا  خػػػتالؼ اسػػس التاػػريعات واهػػ ارها ورمسػػػ تها الػػى اخػػر صظػػرا  خػػػتالؼ اسػػس التاػػريعات واهػػ ارها ورمسػػػ تها 

لذلؾ عار وض  تعريؼ جام  وماص  لمموظؼ لذلؾ عار وض  تعريؼ جام  وماص  لمموظؼ ، ، ((1))لسرياف الم هوـ العاـ لممثمم السمطةلسرياف الم هوـ العاـ لممثمم السمطة
يجعػؿ وضػ  يجعػؿ وضػ    إذإذ  المتطػورةالمتطػورة   ارو اروامرا عع ا وزا  مف ععو ة ذلؾ ايضا ط يعػة القػاصوف ايامرا عع ا وزا  مف ععو ة ذلؾ ايضا ط يعػة القػاصوف اي

تعريػؼ م ػػ   ر مػػا   يسػػتجيب لتمػػؾ الط يعػػة او ر مػػا يكػػوف معيقػػا لهػػا وكػػذلؾ ال مػػوض تعريػؼ م ػػ   ر مػػا   يسػػتجيب لتمػػؾ الط يعػػة او ر مػػا يكػػوف معيقػػا لهػػا وكػػذلؾ ال مػػوض 
ؼ م هػػػـو الموظػػػػؼ وعػػػ ـ وجػػػػو  معػػػايير متجاصسػػػػة وواضػػػ ة لت  يػػػػ  عػػػػ ة ؼ م هػػػـو الموظػػػػؼ وعػػػ ـ وجػػػػو  معػػػايير متجاصسػػػػة وواضػػػ ة لت  يػػػػ  عػػػػ ة الػػػذو يكتصػػػػالػػػذو يكتصػػػػ

  ،،الموظػػؼ يجعػػؿ مػػف العػػػعو ة  مكػػاف ت  يػػ  القػػاصوف الواجػػػب التط يػػؽ عمػػى الموظػػػؼالموظػػؼ يجعػػؿ مػػف العػػػعو ة  مكػػاف ت  يػػ  القػػاصوف الواجػػػب التط يػػؽ عمػػى الموظػػػؼ
وا ل كذلؾ الى اختالؼ العصاعر التم يستص  اليها ال قه رم م اولته ال ثيثة ص و تمييز وا ل كذلؾ الى اختالؼ العصاعر التم يستص  اليها ال قه رم م اولته ال ثيثة ص و تمييز 

اجب عميه رم  اؿ ارتكا ػه جريمػة اجب عميه رم  اؿ ارتكا ػه جريمػة تط يؽ القاصوف الو تط يؽ القاصوف الو    ايمكاف ايمكافالموظؼ عف  يرة ليكوف الموظؼ عف  يرة ليكوف 
يف  ػػاو  عمػػى الػػر ـ مػػف يف  ػػاو  عمػػى الػػر ـ مػػف  اريػػ اريػػاو رػػم  ػػاؿ ارتكػػاب جريمػػة   قػػه ا  اف ال قػػه والقضػػاء اياو رػػم  ػػاؿ ارتكػػاب جريمػػة   قػػه ا  اف ال قػػه والقضػػاء اي

، رضػػال عػػف م هػػـو الموظػػؼ العػػاـ رػػم القػػاصوف ، رضػػال عػػف م هػػـو الموظػػؼ العػػاـ رػػم القػػاصوف تمػػؾ العػػعو ات وضػػ  تعريػػؼ لمموظػػؼتمػػؾ العػػعو ات وضػػ  تعريػػؼ لمموظػػؼ
لػػيس مػػف السػػهؿ وضػػ  تعريػػؼ اػػامؿ و قيػػؽ لمموظػػؼ العػػاـ وذلػػؾ لػػيس مػػف السػػهؿ وضػػ  تعريػػؼ اػػامؿ و قيػػؽ لمموظػػؼ العػػاـ وذلػػؾ ، مػػف ثػػـ ، مػػف ثػػـ ((2))الجصػػاامالجصػػاام

                                                           

 ( فو ف نس  وااض د  وم   يطاق ػا د  )علم فدا علؼد و( وفدو عنداخد ع )اد دو علخد س( وفدو س يسد ع ( فو ف نس  وااض د  وم   يطاق ػا د  )علم فدا علؼد و( وفدو عنداخد ع )اد دو علخد س( وفدو س يسد ع 1))

دع  علطبدغ دع  علطبدغ ، ، 11سس، ، دع  دع  علقد ن   عإعلقد ن   عإ، ، )علمسخ زو علزعةم( وفو علؼد ع  )علم فا(.اد ت ح مد  مئ د  )علمسخ زو علزعةم( وفو علؼد ع  )علم فا(.اد ت ح مد  مئ د  

 ..047047صص، ، 17911791اغزعد اغزعد ، ، وعلئ   عالها توعلئ   عالها ت

، ، دع  علفددد  علغددزيذ لاطبددغ وعلئ دد دع  علفددد  علغددزيذ لاطبددغ وعلئ دد ، ، 11طط، ، 11سس، ، علم فددا علؼدد و فققدد  و  دد  علم فددا علؼدد و فققدد  و  دد  ، ، ( مغمددز ع مددز علضمدد ( مغمددز ع مددز علضمدد 0))

 سددد لت  سددد لت ، ، فدددو عل ف فدددت علؼ مدددتفدددو عل ف فدددت علؼ مدددت  دع  دع  عإعإ  خأديددد خأديددد علعل، ، .وػادددو صمؼدددت مغددد  ت.وػادددو صمؼدددت مغددد  ت1919صص، ، 17311731علقددد ه ة علقددد ه ة 

عل ف فدت علؼ مدت فدو عل ف فدت علؼ مدت فدو ، ، .وػاو علق د  م طفى.وػاو علق د  م طفى9393صص، ، 17141714ص مؼت علق ه ة ص مؼت علق ه ة ، ،  ا ت علغق   ا ت علغق  ، ، د خ  عهد خ  عه

.وػادو .وػادو 112112-111111صص، ، 17111711  م د م د ، ، مطبؼدت علسدؼ دةمطبؼدت علسدؼ دة، ، 11طط، ، علئظ و عالسالمو وفو علئظم علغزيزدتعلئظ و عالسالمو وفو علئظم علغزيزدت

اغدزعد اغدزعد ، ، دع  علؼ ا دتدع  علؼ ا دت، ، فدو علقد ن   علؼ ع دوفدو علقد ن   علؼ ع دو  خأديد خأديد ص يمدت علم فدا علؼد و عل   دؼت لاص يمدت علم فدا علؼد و عل   دؼت لا، ، اا   عا عه ماا   عا عه م

 ..9292صص، ، 17131713



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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ة مف  م  إلى اخر ومػف وقػت إلػى اخػر ة مف  م  إلى اخر ومػف وقػت إلػى اخػر  اري اريؼ الصظـ القاصوصية والسياسية وايؼ الصظـ القاصوصية والسياسية واي س ب اختال س ب اختال
ولكػػف مػػ  ذلػػؾ سػػص اوؿ تممػػس وضػػ  مثػػؿ هػػذا التعريػػؼ مػػف خػػالؿ ولكػػف مػػ  ذلػػؾ سػػص اوؿ تممػػس وضػػ  مثػػؿ هػػذا التعريػػؼ مػػف خػػالؿ   ،،((1))رػػم ال مػػ  الوا ػػ رػػم ال مػػ  الوا ػػ 

 القاصوف العراقم.القاصوف العراقم.و و القاء صظرة عمى الجهو  التم  ذلت رم هذا المجاؿ رم القاصوف المقارف القاء صظرة عمى الجهو  التم  ذلت رم هذا المجاؿ رم القاصوف المقارف 

 ول األ املطلة
 القاوون املقارنتعزيف املوظف يف 

اف  يػػاف الم هػػـو الػػ قيؽ لمموظػػؼ العػػاـ امػػر لػػه ضػػرورته، رعمػػى ضػػوء التعريػػؼ اف  يػػاف الم هػػـو الػػ قيؽ لمموظػػؼ العػػاـ امػػر لػػه ضػػرورته، رعمػػى ضػػوء التعريػػؼ 
لػـ يػر  رػم لػـ يػر  رػم تظهر اهـ عصاعر الموظؼ العاـ ومف ثـ تمييػزة عمػا ياػت ه  ػه، ر ػم ررصسػا تظهر اهـ عصاعر الموظؼ العاـ ومف ثـ تمييػزة عمػا ياػت ه  ػه، ر ػم ررصسػا 

   ارو ارولػػػػػذلؾ يعػػػػػرؼ القضػػػػػاء ايلػػػػػذلؾ يعػػػػػرؼ القضػػػػػاء اي  ((2))التاػػػػػريعات ال رصسػػػػػية تعريػػػػػؼ اػػػػػامؿ لمموظػػػػػؼ العػػػػػاـالتاػػػػػريعات ال رصسػػػػػية تعريػػػػػؼ اػػػػػامؿ لمموظػػػػػؼ العػػػػػاـ
)الاػػػخص الػػػذو يعهػػػ  اليػػػه  وظي ػػػة  اامػػػة ضػػػمف كػػػا ر )الاػػػخص الػػػذو يعهػػػ  اليػػػه  وظي ػػػة  اامػػػة ضػػػمف كػػػا ر   ال رصسػػػم الموظػػػؼ العػػػاـ  اصػػػهال رصسػػػم الموظػػػؼ العػػػاـ  اصػػػه
كما اور  ال قه ال رصسػم تعري ػات كثيػرة لمموظػؼ العػاـ، كما اور  ال قه ال رصسػم تعري ػات كثيػرة لمموظػؼ العػاـ،   ((3))الوظااؼ الخاص  مررؽ عاـ(الوظااؼ الخاص  مررؽ عاـ(

ا  اف الػراجح مصهػػا ذلػػؾ الػذو يعػػرؼ الموظػػؼ العػاـ  اصػػه )كػػؿ اػخص يعهػػ  اليػػه  عمػػؿ ا  اف الػراجح مصهػػا ذلػػؾ الػذو يعػػرؼ الموظػػؼ العػاـ  اصػػه )كػػؿ اػخص يعهػػ  اليػػه  عمػػؿ 
 ((4))عاـ(.عاـ(. ااـ رم خ مة مررؽ عاـ ت يرة ال ولة او ا   ااخاص القاصوف ال ااـ رم خ مة مررؽ عاـ ت يرة ال ولة او ا   ااخاص القاصوف ال

وق  ر   المارع ال رصسم ارط ث وت ع ة ال واـ لموظي ة التم يا مها الاػخص وق  ر   المارع ال رصسم ارط ث وت ع ة ال واـ لموظي ة التم يا مها الاػخص  
لكػم يوعػػؼ  اصػه موظػػؼ عػاـ رػػم قػواصيف التوظيػػؼ المختم ػة التػػم عػ رت رػػم ا عػػواـ لكػم يوعػػؼ  اصػه موظػػؼ عػاـ رػػم قػواصيف التوظيػػؼ المختم ػة التػػم عػ رت رػػم ا عػػواـ 

 ..((5))تأكي ةتأكي ةالقضاء ال رصسم عمى القضاء ال رصسم عمى   أ كاـأ كاـ. كما تواترت . كما تواترت 19831983وو  19591959وو  19461946

مػػػؾ )الموظػػػؼ( يجػػػب اف يكػػػوف مػػػؾ )الموظػػػؼ( يجػػػب اف يكػػػوف ورػػػم اصكمتػػػرا اسػػػتقر القضػػػاء عمػػػى اف خػػػا ـ المورػػػم اصكمتػػػرا اسػػػتقر القضػػػاء عمػػػى اف خػػػا ـ الم 
 ..((1))اعماؿ عامة لخ مة التاجاعماؿ عامة لخ مة التاج  أل اءأل اءمعيصا م اارة  واسطة التاج معيصا م اارة  واسطة التاج 

                                                           

، ، 17441744م ددد  م ددد  ، ، دع  علزق فدددت علؼ ا دددتدع  علزق فدددت علؼ ا دددت، ، 11طط، ، دع  دع  عإعإمبددد دا علقددد ن   مبددد دا علقددد ن   ، ، ( سدددا م   مغمدددز علطمددد و ( سدددا م   مغمدددز علطمددد و 1))

م  دد  م  دد  ، ، مضاددت علؼزعلددتمضاددت علؼزعلددت، ، فددا علؼدد وفددا علؼدد وعلمددزل ا علضئدد ةو لام علمددزل ا علضئدد ةو لام ، ، .وػبددز علدد عمر اددد  علضدد  عنو.وػبددز علدد عمر اددد  علضدد  عنو491491صص

 ..791791صص، ، 17971797اغزعد اغزعد ، ، 33سس، ، 22عع، ، علبغ د علق ن ن ت فو ويع ة علؼزاعلبغ د علق ن ن ت فو ويع ة علؼزا

 ..2121علم ز  علس اق صعلم ز  علس اق ص، ، ( مغمز ع مز علضم ( مغمز ع مز علضم 0))

((3)) Andre De Laubadere: Traite elementaire de droit administratif 2eme ed 

1957 p640. 

 ..3333  علس اق ص  علس اق صعلم زعلم ز، ، ( مغمز ع مز علضم ( مغمز ع مز علضم 2))

دع  علئق دت دع  علئق دت ، ، 11سس، ، 11طط، ، علم فدا علؼد و فدو م د علم فدا علؼد و فدو م د   حأديد حأديد ، ، ( د. ػبز علؼظ م ػبز علسالو ػبدز علغم دز( د. ػبز علؼظ م ػبز علسالو ػبدز علغم دز3))

 1010صص  02220222علق ه ة علق ه ة ، ، علؼ ا تعلؼ ا ت
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قاصوصيػة لمصهػوض  عمػؿ قاصوصيػة لمصهػوض  عمػؿ    ػررا ة ػررا ةورم الكويت يعرؼ الموظؼ العػاـ  اصػه مػف يعػيف ورم الكويت يعرؼ الموظؼ العػاـ  اصػه مػف يعػيف  
 ااـ رم مررؽ عاـ ت يرة ال ولة او ا   ااخاص القاصوف العاـ ولو لـ يست ؽ لقػاء عممػه  ااـ رم مررؽ عاـ ت يرة ال ولة او ا   ااخاص القاصوف العاـ ولو لـ يست ؽ لقػاء عممػه 

 ((2))رات ا.رات ا.

تعري ػػػا م ػػػ  ا لمموظػػػؼ العػػػاـ واقتعػػػرت قػػػواصيف تعري ػػػا م ػػػ  ا لمموظػػػؼ العػػػاـ واقتعػػػرت قػػػواصيف   الماػػػرعالماػػػرع  ضػػػ ضػػػ ورػػػم معػػػر لػػػـ يورػػػم معػػػر لػػػـ ي 
قػػػػاصوف العػػػػامميف قػػػػاصوف العػػػػامميف   رصجػػػػ رصجػػػػ   ((3))هػػػػاهػػػػا كام كامألألالتوظيػػػػؼ المتعاق ػػػػة عمػػػػى مجػػػػر   يػػػػاف الخاضػػػػعيف التوظيػػػػؼ المتعاق ػػػػة عمػػػػى مجػػػػر   يػػػػاف الخاضػػػػعيف 

الذو   يكا   كمه يختمؼ عف  كػـ القػاصوف رقػـ الذو   يكا   كمه يختمؼ عف  كػـ القػاصوف رقػـ   19711971لسصة لسصة   5858الم صييف  ال ولة رقـ الم صييف  ال ولة رقـ 
ه  اصػػه )كػػؿ ه  اصػػه )كػػؿ أ كامػػأ كامػػؽ ؽ الػػذو عررػػت المػػا ة ا ولػػى مصػػه العامػػؿ رػػم تط يػػالػػذو عررػػت المػػا ة ا ولػػى مصػػه العامػػؿ رػػم تط يػػ  19781978لسػػصة لسػػصة   4747

مػػػف يعػػػيف رػػػم ا ػػػ ل الوظػػػااؼ الم يصػػػة لموازصػػػة كػػػؿ و ػػػ ة مػػػف الو ػػػ ات التػػػم يخضػػػ  مػػػف يعػػػيف رػػػم ا ػػػ ل الوظػػػااؼ الم يصػػػة لموازصػػػة كػػػؿ و ػػػ ة مػػػف الو ػػػ ات التػػػم يخضػػػ  
التػم لهػا التػم لهػا    ػاألجهزة ػاألجهزةوهـ العامموف  وزارات ال كومػة ومعػال ها او وهـ العامموف  وزارات ال كومػة ومعػال ها او   هه كام كامألألالعامموف ريها العامموف ريها 

موازصػػة خاعػػة  هػػا او  و ػػ ات ال كػػـ الم مػػم وكػػذلؾ العػػامموف  الهياػػات العامػػة ريمػػا لػػـ موازصػػة خاعػػة  هػػا او  و ػػ ات ال كػػـ الم مػػم وكػػذلؾ العػػامموف  الهياػػات العامػػة ريمػػا لػػـ 
 لموااح الخاعة  هـ(.لموااح الخاعة  هـ(.تصص عميه اتصص عميه ا

رػػم رػػم   ((4))ورػػم المجػػاؿ الجصػػاام وسػػ  الماػػرع المعػػرو مػػف مػػ لوؿ الموظػػؼ العػػاـورػػم المجػػاؿ الجصػػاام وسػػ  الماػػرع المعػػرو مػػف مػػ لوؿ الموظػػؼ العػػاـ 
قػػػاصوف العقو ػػػات المتعمقػػػة  ػػػاختالس قػػػاصوف العقو ػػػات المتعمقػػػة  ػػػاختالس   أ كػػػاـأ كػػػاـ اػػػاف تعػػػ يؿ  اػػػاف تعػػػ يؿ   19751975لسػػػصة لسػػػصة   6363القػػػاصوف رقػػػـ القػػػاصوف رقػػػـ 

المػػاؿ العػػاـ وا عتػػ اء عميػػه والضػػرر  يػػث ا خػػؿ رػػم اطػػار المػػوظ يف مػػف لػػيس مػػصهـ المػػاؿ العػػاـ وا عتػػ اء عميػػه والضػػرر  يػػث ا خػػؿ رػػم اطػػار المػػوظ يف مػػف لػػيس مػػصهـ 
ـ ورػػم الجمعيػػات الخاعػػة ذات الص ػػ  العػػاـ ورػػم الجمعيػػات ـ ورػػم الجمعيػػات الخاعػػة ذات الص ػػ  العػػاـ ورػػم الجمعيػػات كالعػػامميف رػػم القطػػاع العػػاكالعػػامميف رػػم القطػػاع العػػا

  ((5))رم القياـ  عمؿ معيف.رم القياـ  عمؿ معيف.   ارة ارةالتعاوصية وكؿ مف روضته ايالتعاوصية وكؿ مف روضته اي

ويػػػرل الػػػ عض اصػػػه كػػػاف ا سػػػمـ اف يوسػػػ  الماػػػرع صطػػػاؽ التجػػػريـ لياػػػمؿ تمػػػؾ ويػػػرل الػػػ عض اصػػػه كػػػاف ا سػػػمـ اف يوسػػػ  الماػػػرع صطػػػاؽ التجػػػريـ لياػػػمؿ تمػػػؾ  
ال اػػات  ػػ   مػػف اسػػ اغ عػػ ة الموظػػؼ عميهػػا وتوسػػي  المعصػػى ا عػػطال م لمموظػػؼ ال اػػات  ػػ   مػػف اسػػ اغ عػػ ة الموظػػؼ عميهػػا وتوسػػي  المعصػػى ا عػػطال م لمموظػػؼ 

                                                                                                                                                      

((1))  Brain Chapman, the profession of government , George Allen and Unwin 

Ltd, Lopndon, 1959. P.73.. 

مئ د   فدو علمضادت علؼ ا دت لافقد  وعلق د   علخدو مئ د   فدو علمضادت علؼ ا دت لافقد  وعلق د   علخدو   17791779، ، 11، ، 1919ت فدو ت فدو ( عدم مغدمت علخم    علد يخ ( عدم مغدمت علخم    علد يخ 0))

 ..111111صص  02210221ن س   ن س   ، ، 0303علؼزدعلؼزد، ، عل ؤو  علق ن ن ت فو ص مؼت علزوا علؼ ا تعل ؤو  علق ن ن ت فو ص مؼت علزوا علؼ ا ت  إدع ةإدع ةح ز ه  ح ز ه  

 ( عطاق علق ن   ػاى علم فف ر حسم ت علؼ ما ر علمزن  ر ا لزولت.( عطاق علق ن   ػاى علم فف ر حسم ت علؼ ما ر علمزن  ر ا لزولت.1))

 وم  اؼزه .وم  اؼزه .  7474م ز  س اق صم ز  س اق ص، ،  ز ز( لم يز مر علخف ص    عصغ ػبز علؼظ م ػبز علسالو ػبز علغم( لم يز مر علخف ص    عصغ ػبز علؼظ م ػبز علسالو ػبز علغم2))

 مد  ة مر   ن   علؼق ا ث علم   .مد  ة مر   ن   علؼق ا ث علم   .  117117( علم دة ( علم دة 3))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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ريػػؼ الػػذو اسػػتقر عميػػه ال قػػه والقضػػاء رػػم معػػر لمموظػػؼ العػػاـ هػػو اصػػه ريػػؼ الػػذو اسػػتقر عميػػه ال قػػه والقضػػاء رػػم معػػر لمموظػػؼ العػػاـ هػػو اصػػه . والتع. والتع((1))العػػاـالعػػاـ
 ((2)))مف يعه  اليه  عمؿ  ااـ رم مررؽ عاـ ت يرة ال ولة او ا   ااخاص القاصوف العاـ(.)مف يعه  اليه  عمؿ  ااـ رم مررؽ عاـ ت يرة ال ولة او ا   ااخاص القاصوف العاـ(.

 مما تق ـ يمكف ت  ي  عصاعر الموظؼ العاـ  ا تم:مما تق ـ يمكف ت  ي  عصاعر الموظؼ العاـ  ا تم:

ال ػارؽ  ػيف ال ػارؽ  ػيف اف يكوف ق  تـ تعييصػه  موجػب ا اة قاصوصيػة وهػذا الاػرط هػو الػذو ي ػ   اف يكوف ق  تـ تعييصػه  موجػب ا اة قاصوصيػة وهػذا الاػرط هػو الػذو ي ػ    -11
الموظػػؼ الاػػػرعم وم تعػػػب او مصت ػػػؿ الوظي ػػػة الػػذو وضػػػ  لػػػه القػػػاصوف عقو ػػػات الموظػػؼ الاػػػرعم وم تعػػػب او مصت ػػػؿ الوظي ػػػة الػػذو وضػػػ  لػػػه القػػػاصوف عقو ػػػات 

ولذلؾ   يع  موظ ا عاما مف لـ يع ر قرار  تعيصه مف الجهػة التػم تممػؾ ولذلؾ   يع  موظ ا عاما مف لـ يع ر قرار  تعيصه مف الجهػة التػم تممػؾ   ((3))را عةرا عة
مػ  مال ظػة ا خػتالؼ  ػيف مصت ػؿ الوظي ػة والموظػؼ ال عمػم مػ  مال ظػة ا خػتالؼ  ػيف مصت ػؿ الوظي ػة والموظػؼ ال عمػم ((4))اع ار ذلػؾ القػراراع ار ذلػؾ القػرار

اف تعػػرراته مجػػر ة مػػف ايػػة قيمػػة قاصوصيػػػة اف تعػػرراته مجػػر ة مػػف ايػػة قيمػػة قاصوصيػػػة   يعػػ   ػػاو  ػػاؿ موظ ػػا عامػػػا و   يعػػ   ػػاو  ػػاؿ موظ ػػا عامػػػا و   رػػاألوؿرػػاألوؿ
و  ا ررا   ؿ اصه معرض لمعقاب الجصاام اما الثاصم رهو و  ا ررا   ؿ اصه معرض لمعقاب الجصاام اما الثاصم رهو    ارة ارة  تمـز اي  تمـز اي  ررصهاررصهاولذلؾ ولذلؾ 

 ((5)).. ارو اروموظؼ عاـ مف وجهة صظر رقهاء القاصوف ايموظؼ عاـ مف وجهة صظر رقهاء القاصوف اي
اف يكػػوف التعيػػيف قػػ  تػػـ لخ مػػة مررػػؽ عػػاـ تػػ يرة ال ولػػة وعمػػى هػػذا ا سػػاس يسػػتثصى اف يكػػوف التعيػػيف قػػ  تػػـ لخ مػػة مررػػؽ عػػاـ تػػ يرة ال ولػػة وعمػػى هػػذا ا سػػاس يسػػتثصى  -22

 ((6))لخاص مف ع ة الموظؼ العاـ ر ـ كوصهـ موظ يف.لخاص مف ع ة الموظؼ العاـ ر ـ كوصهـ موظ يف.موظ و القطاع اموظ و القطاع ا
 مقعو   ذلؾ اف تكوف الوظي ة التممقعو   ذلؾ اف تكوف الوظي ة التماف يا ؿ الاخص رم المررؽ وظي ة  اامة والاف يا ؿ الاخص رم المررؽ وظي ة  اامة وال -33

                                                           

مئ دد  عث تعث مئ دد  عث تعث ، ، علدد يخو و د ن   عل زمدت علمزن دت علضزيدزعلدد يخو و د ن   عل زمدت علمزن دت علضزيدز  دع  دع  علقد ن   عإعلقد ن   عإ، ، ( د. م صدز  عبد  علغاد ( د. م صدز  عبد  علغاد 1))

 ..191191صص  17121712علد يج علد يج ، ، علسالس علسالس 

 ( لام يز مر علخف ص   ع ا حؼ يا علم فا علؼ و  عصغ:( لام يز مر علخف ص   ع ا حؼ يا علم فا علؼ و  عصغ:0))
  17911791علقدد ه ة علقدد ه ة ، ، دع  علفددد  علؼ اددودع  علفددد  علؼ اددو، ، علدخدد ت علزدد نوعلدخدد ت علزدد نو، ، دع  دع  مبدد دا علقدد ن   عإمبدد دا علقدد ن   عإ، ، غمددز علطمدد و غمددز علطمدد و د. سددا م   مد. سددا م   م -

 ..013013صص

 ..9494صص  17441744، ، عالسدئز يتعالسدئز يت، ، دع  علمؼ   دع  علمؼ   ، ، ا ط نظ و علؼ ما ر علمزن  ر ا لزولتا ط نظ و علؼ ما ر علمزن  ر ا لزولت، ، د. علس ز مغمز عا عه مد. علس ز مغمز عا عه م -

 ..411411صص  99سس  دع  دع  مغدمت علق    عإمغدمت علق    عإ  أعد وأعد ومضم ع مضم ع ، ، 17311731، ، 11، ، 11فو فو   دع  دع    ع  مغدمت علق    عإ  ع  مغدمت علق    عإ -

علقد ن   علقد ن     أعدد وأعدد ومبد دا ومبد دا و، ، .عاد   عل د  د.مغمدز فدؤعد مقئد .عاد   عل د  د.مغمدز فدؤعد مقئد 17371737، ، 1010، ، 1717ت علؼا د  فدو ت علؼا د  فدو دع يدع ي  ع  علمغدمت عإ  ع  علمغدمت عإ -

 ..311311صص  17911791عالسدئز يت عالسدئز يت ، ، مؤسست دع  اب ت علض مؼتمؤسست دع  اب ت علض مؼت، ، فو صمق  يت م   علؼ ا تفو صمق  يت م   علؼ ا ت  دع  دع  عإعإ

علقد ه ة علقد ه ة ، ، علؼ ا دتعلؼ ا دت  دع  علئق دتدع  علئق دت، ، دع  دع  علئ د ط عإعلئ د ط عإ، ، دع  دع  علقد ن   عإعلقد ن   عإ، ، د. ػبز علؼظد م ػبدز علسدالو ػبدز علغم دزد. ػبز علؼظد م ػبدز علسدالو ػبدز علغم دز -

 وم  اؼزه .وم  اؼزه .  147147صص  17711771

اغدذ اغدذ ، ،  اد ة علم فدا علؼد و فدو علقد عن ر علؼق ا دت لادزوا علؼ ا دت اد ة علم فدا علؼد و فدو علقد عن ر علؼق ا دت لادزوا علؼ ا دت، ، د.ػبز علؼ ي  مغمز عمز س حود.ػبز علؼ ي  مغمز عمز س حو  ((1))

 ..0101صص  02210221علق ه ة علق ه ة ، ، 0303عع، ، ص مؼت علزوا علؼ ا تص مؼت علزوا علؼ ا ت، ، مئ    فو علمضات علؼ ا ت لافق  وعلق   مئ    فو علمضات علؼ ا ت لافق  وعلق   

  17411741علقدد ه ة علقدد ه ة ، ، دع  علفددد  علؼ اددودع  علفددد  علؼ اددو، ، 22طط، ، دع  دع  مبدد دا علقدد ن   عإمبدد دا علقدد ن   عإ، ، ( د. سددا م   مغمددز علطمدد و ( د. سددا م   مغمددز علطمدد و 2))

 ..399399صص

، ، دع  علئق ددت علؼ ا ددتدع  علئق ددت علؼ ا ددت، ، علم ففدد   وعلغد مددت ادد ر عل  دد ع وعلم عصقددتعلم ففدد   وعلغد مددت ادد ر عل  دد ع وعلم عصقددت، ، ( د. ػبددز علمددئؼم مغفدد ف( د. ػبددز علمددئؼم مغفدد ف3))

 ..2121صص  17141714

 ..0000م ز  س اق صم ز  س اق ص، ، ( د. ػ ز علؼ ي  مغمز عمز س حو( د. ػ ز علؼ ي  مغمز عمز س حو4))
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ياػػ مها الموظػػؼ  اامػػػة ومسػػتقرة وليسػػت عارضػػػة تصتهػػم  اصتهػػاء مػػػ ة م ػػ  ة مثػػػؿ ياػػ مها الموظػػؼ  اامػػػة ومسػػتقرة وليسػػت عارضػػػة تصتهػػم  اصتهػػاء مػػػ ة م ػػ  ة مثػػػؿ 
واـ واـ ث ػػوت عػػ ة الػػ ث ػػوت عػػ ة الػػ رػػرف رػػرف   ، ومػػف ثػػـ، ومػػف ثػػـ ارة ارةلػػإلػػإعارضػػة عارضػػة    أعمػػاؿ أعمػػاؿمقػػاوؿ ال صػػاء الػػذو يقػػـو مقػػاوؿ ال صػػاء الػػذو يقػػـو 

لموظي ة ليس  وجو   رجة ماليػة لهػا  اامػا واصمػا الع ػرة  وجػو  صظػاـ قػاصوصم ي كمهػا لموظي ة ليس  وجو   رجة ماليػة لهػا  اامػا واصمػا الع ػرة  وجػو  صظػاـ قػاصوصم ي كمهػا 
سواء اكاف هذا الصظاـ يتضمف  رجػات لهػؤ ء المػوظ يف اـ   او يمػص هـ رواتػب اـ سواء اكاف هذا الصظاـ يتضمف  رجػات لهػؤ ء المػوظ يف اـ   او يمػص هـ رواتػب اـ 

. . ((1)) 
مػػػف أو  كػػػـ عػػػريح يسػػػ   عػػػ ة مػػػف أو  كػػػـ عػػػريح يسػػػ   عػػػ ة   19781978لسػػػصة لسػػػصة   4747هػػػذا وقػػػ  خػػػال القػػػاصوف رقػػػـ هػػػذا وقػػػ  خػػػال القػػػاصوف رقػػػـ 

مؤقتػػة ومػ  ذلػػؾ رقػػ  اعتػرؼ لهػػـ مجمػػس ال ولػػة مؤقتػػة ومػ  ذلػػؾ رقػػ  اعتػرؼ لهػػـ مجمػػس ال ولػػة الموظػؼ العػػاـ عمػػى اػا مم الوظػػااؼ الالموظػؼ العػػاـ عمػػى اػا مم الوظػػااؼ ال
المعػػرو  هػػذة العػػ ة، وقػػ  ايػػ  ذلػػؾ ال قػػه رػػم معػػر وررصسػػا رػػم  ػػيف ررػػض القضػػاء المعػػرو  هػػذة العػػ ة، وقػػ  ايػػ  ذلػػؾ ال قػػه رػػم معػػر وررصسػػا رػػم  ػػيف ررػػض القضػػاء 

مػف روا ػط القػػاصوف مػف روا ػط القػػاصوف    ارة ارة ػاي ػاياف عالقػتهـ اف عالقػتهـ   رألرألال رصسػم ا عتػراؼ لهػـ  هػذة العػ ة ا  اصػػه ال رصسػم ا عتػراؼ لهػـ  هػذة العػ ة ا  اصػػه 
 ((2))العاـ.العاـ.

 املطلة الثاوي
 تعزيف املوظف يف القاوون العزاقي

ب الماػرع ب الماػرع أأسارت عميه تاريعات الوظي ة العامػة رػم ررصسػا ومعػر  سارت عميه تاريعات الوظي ة العامػة رػم ررصسػا ومعػر    خالرا لماخالرا لما 
العراقم عمى تعريػؼ الموظػؼ رػم تاػريعات الوظي ػة العامػة وقػواصيف اصضػ اط المػوظ يف العراقم عمى تعريػؼ الموظػؼ رػم تاػريعات الوظي ػة العامػة وقػواصيف اصضػ اط المػوظ يف 

 خرل التم تصظـ اؤوف راات معيصة مف الموظ يف.خرل التم تصظـ اؤوف راات معيصة مف الموظ يف.والتاريعات األوالتاريعات األ

  19319311لسػػػصة لسػػػصة   103103رقػػػ  عررػػػت المػػػا ة الثامصػػػة مػػػف قػػػاصوف الخ مػػػة الم صيػػػة رقػػػـ رقػػػ  عررػػػت المػػػا ة الثامصػػػة مػػػف قػػػاصوف الخ مػػػة الم صيػػػة رقػػػـ  
رػػػم ال كومػػػة لقػػػاء راتػػػب يتقاضػػػاة مػػػف رػػػم ال كومػػػة لقػػػاء راتػػػب يتقاضػػػاة مػػػف وظي ػػػة وظي ػػػة الموظػػػؼ  اصػػػه )كػػػؿ اػػػخص عهػػػ ت اليػػػه الموظػػػؼ  اصػػػه )كػػػؿ اػػػخص عهػػػ ت اليػػػه 
قاصوف التقاع ( اما قاصوف الخ مة الم صية قاصوف التقاع ( اما قاصوف الخ مة الم صية    كاـ كاـالميزاصية العامة او ميزاصية خاعة وتا   ألالميزاصية العامة او ميزاصية خاعة وتا   أل

رقػػ  عررػػت المػػا ة الثاصيػػة مصػػه الموظػػؼ  اصػػه )كػػؿ اػػخص عهػػ ت رقػػ  عررػػت المػػا ة الثاصيػػة مصػػه الموظػػؼ  اصػػه )كػػؿ اػػخص عهػػ ت   19391939لسػػصة لسػػصة   6464رقػػـ رقػػـ 
ال ولة الخاص  الموظ يف( وهذا التعريػؼ اسػتقر عميػه ال ولة الخاص  الموظ يف( وهذا التعريػؼ اسػتقر عميػه   اليه وظي ة  اامة  اخمة رم مالؾاليه وظي ة  اامة  اخمة رم مالؾ

 ((3))المع ؿ الصارذ.المع ؿ الصارذ.  19601960لسصة لسصة   2424ورقـ ورقـ   19561956لسصة لسصة     5555قاصوصا الخ مة الم صية رقـ قاصوصا الخ مة الم صية رقـ 
                                                           

 ..1010س اق صس اق صم ز  م ز  ، ، علم فا علؼ و فو م  علم فا علؼ و فو م    حأدي حأدي ، ، ( د. ػبز علؼظ م ػبز علسالو ػبز علغم ز( د. ػبز علؼظ م ػبز علسالو ػبز علغم ز1))

 . . 1212-1111( علم ز  نفس  ص( علم ز  نفس  ص0))

ص مؼدت ص مؼدت ، ، 11طط، ، علدخد ت علزد نوعلدخد ت علزد نو، ، دع  دع  علقد ن   عإعلقد ن   عإ، ، ( لم يز مدر علخف صد    عصدغ د.اد ت ح مد  مئ د  ( لم يز مدر علخف صد    عصدغ د.اد ت ح مد  مئ د  1))

 . . 090090اغزعد صاغزعد ص



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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لسػصة لسػصة   6969اما رم قػواصيف ا صضػ اط رقػ  اخػذ قػاصوف اصضػ اط مػوظ م ال ولػة رقػـ اما رم قػواصيف ا صضػ اط رقػ  اخػذ قػاصوف اصضػ اط مػوظ م ال ولػة رقػـ  
  19311931سػػػػصة سػػػػصة لل  103103 ػػػػالتعريؼ ذاتػػػػه الػػػػذو ور  رػػػػم قػػػػاصوف الخ مػػػػة الم صيػػػػة رقػػػػـ  ػػػػالتعريؼ ذاتػػػػه الػػػػذو ور  رػػػػم قػػػػاصوف الخ مػػػػة الم صيػػػػة رقػػػػـ   19361936

رػم  ػيف اور  قػاصوف اصضػ اط مػوظ م ال ولػة والقطػاع ا اػتراكم رقػـ رػم  ػيف اور  قػاصوف اصضػ اط مػوظ م ال ولػة والقطػاع ا اػتراكم رقػـ   ((1))الماار اليه اص االماار اليه اص ا
تعري ػػا يكػػػا  يصسػػجـ مػػػ  مػػا ور  رػػػم قػػواصيف الخ مػػػة الم صيػػة الال قػػػة تعري ػػا يكػػػا  يصسػػجـ مػػػ  مػػا ور  رػػػم قػػواصيف الخ مػػػة الم صيػػة الال قػػػة     19911991لسػػصة لسػػصة   1414

 عػػػ  اف اخػػػذ رػػم ال سػػػ اف مجمػػػؿ التطػػػورات التػػم اػػػه ها العػػػراؽ خػػػالؿ  عػػػ  اف اخػػػذ رػػم ال سػػػ اف مجمػػػؿ التطػػػورات التػػم اػػػه ها العػػػراؽ خػػػالؿ   19311931لقػػاصوف لقػػاصوف 
ولكصػػه لػػـ ياػػترط اف تكػػوف الوظي ػػة ولكصػػه لػػـ ياػػترط اف تكػػوف الوظي ػػة   19911991 ػػيف عػػ ورة عػػاـ  ػػيف عػػ ورة عػػاـ ولول  19601960ال تػػرة مػػف عػػاـ ال تػػرة مػػف عػػاـ 

التػػم تعهػػ  إلػػى الموظػػؼ ذات عػػ ة  اامػػة تمػػؾ العػػ ة التػػم ااػػترطتها قػػواصيف الخ مػػة التػػم تعهػػ  إلػػى الموظػػؼ ذات عػػ ة  اامػػة تمػػؾ العػػ ة التػػم ااػػترطتها قػػواصيف الخ مػػة 
رقػػػ  عررػػػت )المػػػا ة ا ولى/ثالثػػػا( مصػػػه رقػػػ  عررػػػت )المػػػا ة ا ولى/ثالثػػػا( مصػػػه   ،،ول ػػػ  ا فول ػػػ  ا ف  19391939الم صيػػػة المتعاق ػػػة مصػػػذ عػػػاـ الم صيػػػة المتعاق ػػػة مصػػػذ عػػػاـ 

ة او الجهػػة  يػػر ة او الجهػػة  يػػر الموظػػؼ  اصػػه )كػػؿ اػػخص عهػػ ت اليػػه وظي ػػة  اخمػػة رػػم مػػالؾ الػػوزار الموظػػؼ  اصػػه )كػػؿ اػػخص عهػػ ت اليػػه وظي ػػة  اخمػػة رػػم مػػالؾ الػػوزار 
 ..((2))المرت طة  وزارة(المرت طة  وزارة(

هػػذا وقػػ  ور ت تعري ػػات اخػػرل لمموظػػؼ رػػم تاػػريعات خاعػػة  طوااػػؼ معيصػػة هػػذا وقػػ  ور ت تعري ػػات اخػػرل لمموظػػؼ رػػم تاػػريعات خاعػػة  طوااػػؼ معيصػػة  
  19711971لسػػػصة لسػػػصة   6767مػػػف المػػػوظ يف  يػػػث عػػػرؼ قػػػاصوف المؤسسػػػات ال يصيػػػة والخيريػػػة رقػػػـ مػػػف المػػػوظ يف  يػػػث عػػػرؼ قػػػاصوف المؤسسػػػات ال يصيػػػة والخيريػػػة رقػػػـ 

  ((3))الموظؼ  اصه )كؿ اخص عه ت اليه وظي ة رػم مػالؾ المؤسسػات ال يصيػة والخيريػة(الموظؼ  اصه )كؿ اخص عه ت اليه وظي ة رػم مػالؾ المؤسسػات ال يصيػة والخيريػة(
ة ا ولػى مػف صظػاـ الخ مػة رػم معػم ة سػكؾ   يػ  الجمهوريػة العراقيػة ة ا ولػى مػف صظػاـ الخ مػة رػم معػم ة سػكؾ   يػ  الجمهوريػة العراقيػة كما عررت المػا كما عررت المػا 

الموظػػؼ  اصػػه )كػػؿ اػػخص عهػػ ت اليػػه وظي ػػة  اامػػة  اخمػػة رػػم الموظػػؼ  اصػػه )كػػؿ اػػخص عهػػ ت اليػػه وظي ػػة  اامػػة  اخمػػة رػػم   19661966لسػػصة لسػػصة   2222رقػػـ رقػػـ 
وقػػ  اخػػذت  هػػذا التعريػػؼ قػػواصيف اخػػرل كثيػػرة وقػػ  اخػػذت  هػػذا التعريػػؼ قػػواصيف اخػػرل كثيػػرة   ((4))مػػالؾ المعػػم ة الخاعػػة  ػػالموظ يف(مػػالؾ المعػػم ة الخاعػػة  ػػالموظ يف(

  19601960لسػػػػصة لسػػػػصة   2424رقػػػػـ رقػػػػـ وهػػػػم تتوارػػػػؽ مػػػػ  التعريػػػػؼ الػػػػوار  رػػػػم قػػػػاصوف الخ مػػػػة الم صيػػػػة وهػػػػم تتوارػػػػؽ مػػػػ  التعريػػػػؼ الػػػػوار  رػػػػم قػػػػاصوف الخ مػػػػة الم صيػػػػة 
 ((5))المع ؿ.المع ؿ.

                                                           

 ..17141714لسئت لسئت   4747علفق ة أ مر   ن   عن ب ط م ففو علزولت   م علفق ة أ مر   ن   عن ب ط م ففو علزولت   م ، ، ( علم دة عالولى( علم دة عالولى1))

  أعدد وأعدد واد ط اد ط ، ،  عصدغ د.بد ي  ف  د  مقدز  عصدغ د.بد ي  ف  د  مقدز   ( لم يز مدر علخف صد   عد ا و دغ علمد فف ر علد  خ  ر( لم يز مدر علخف صد   عد ا و دغ علمد فف ر علد  خ  ر0))

اغددزعد اغددزعد ، ، مطبؼددت علؼدد ةمطبؼددت علؼدد ة، ، 17711771لسددئت لسددئت   1212 دد ن   عن ددب ط مدد ففو علزولددت وعلقطدد ع عالاددخ ع و   ددم  دد ن   عن ددب ط مدد ففو علزولددت وعلقطدد ع عالاددخ ع و   ددم 

 وم  اؼزه .وم  اؼزه .  33صص  02210221

 ( علم دة عالولى مر علق ن  .( علم دة عالولى مر علق ن  .1))

مطبؼدت مطبؼدت ، ، 33طط، ،  د عن ر عل زمدت وعلمدالا وعالنظمدت وعلخؼا مد ث عل د د ة ام صبقد  د عن ر عل زمدت وعلمدالا وعالنظمدت وعلخؼا مد ث عل د د ة ام صبقد ، ، (   م  علس م عةو(   م  علس م عةو2))

 ..311311صص17491749اغزعد اغزعد ، ،  د دعال اعال ا

وعلمد دة عالولدى مدر نظد و وعلمد دة عالولدى مدر نظد و   17401740لسدئت لسدئت   22( علم دة عالولى مر نظ و عل زمت فو علم  لظ علئفط ت   دم ( علم دة عالولى مر نظ و عل زمت فو علم  لظ علئفط ت   دم 3))

 ..17131713لسئت لسئت   2929عل زمت فو علم   يغ عل ئ ػ ت علغد م ت   م عل زمت فو علم   يغ عل ئ ػ ت علغد م ت   م 
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  ار لتمييػػز الموظػػؼ العػػاـ عمػػف سػػواةار لتمييػػز الموظػػؼ العػػاـ عمػػف سػػواةاف سػػ ب ا هتمػػاـ المتزايػػ  رػػم ايجػػا  معيػػاف سػػ ب ا هتمػػاـ المتزايػػ  رػػم ايجػػا  معيػػ 
كػػاف يكمػػف رػػم وجػػو  ثػػالث راػػات مػػف العػػامميف رػػم مرارػػؽ ال ولػػة راػػة المػػوظ يف وراػػة كػػاف يكمػػف رػػم وجػػو  ثػػالث راػػات مػػف العػػامميف رػػم مرارػػؽ ال ولػػة راػػة المػػوظ يف وراػػة 
المستخ ميف وراة العماؿ واف كؿ راة مف هذة ال اات كاصت تخضػ  لصظػاـ قػاصوصم معػيف المستخ ميف وراة العماؿ واف كؿ راة مف هذة ال اات كاصت تخضػ  لصظػاـ قػاصوصم معػيف 

مارع و ع  اف ال ى راة المستخ ميف  موجب قرارو مجمس قيػا ة الثػورة المص ػؿ مارع و ع  اف ال ى راة المستخ ميف  موجب قرارو مجمس قيػا ة الثػورة المص ػؿ ا  اف الا  اف ال
ثػػػػـ ت ويمػػػػه العمػػػػاؿ إلػػػػى مػػػػوظ يف ثػػػػـ ت ويمػػػػه العمػػػػاؿ إلػػػػى مػػػػوظ يف   19761976لسػػػػصة لسػػػػصة   911911وو  19731973لسػػػػصة لسػػػػصة   518518المػػػػرقميف المػػػػرقميف 

. جعػػؿ جميػػ  العػػامميف رػػم  وااػػر ال ولػػة . جعػػؿ جميػػ  العػػامميف رػػم  وااػػر ال ولػػة 19871987لسػػصة لسػػصة   150150 موجػػب قػػرار المجمػػس رقػػـ  موجػػب قػػرار المجمػػس رقػػـ 
و ػذلؾ يكػوف الماػرع قػ  و ػذلؾ يكػوف الماػرع قػ    ((1))صوصمصوصموالقطاع ا اتراكم رم مركز وا   مف  يث الصظػاـ القػاوالقطاع ا اتراكم رم مركز وا   مف  يث الصظػاـ القػا

 سـ مسالتيف كاصتػا مػ ار جػ ؿ رقهػم او همػا اف الموظػؼ هػو كػؿ مػف يعمػؿ رػم  وااػر  سـ مسالتيف كاصتػا مػ ار جػ ؿ رقهػم او همػا اف الموظػؼ هػو كػؿ مػف يعمػؿ رػم  وااػر 
ال ولة او القطػاع ا اػتراكم  عػ ة  اامػة مػ  مػا ترت ػه هػذة العػ ة مػف  قػوؽ وواج ػات ال ولة او القطػاع ا اػتراكم  عػ ة  اامػة مػ  مػا ترت ػه هػذة العػ ة مػف  قػوؽ وواج ػات 
وثاصيهما اف العامميف رػم القطػاع ا اػتراكم هػـ مػف المػوظ يف  عػريح الػصص التاػريعم وثاصيهما اف العامميف رػم القطػاع ا اػتراكم هػـ مػف المػوظ يف  عػريح الػصص التاػريعم 

مر الذو   ي ع مجا  لمج ؿ رم امر مف يع  مصهـ موظ ا ومػف   يعػ  كػذلؾ ا  اف مر الذو   ي ع مجا  لمج ؿ رم امر مف يع  مصهـ موظ ا ومػف   يعػ  كػذلؾ ا  اف ا ا 
  ((2))الج ؿ ق  يثور ريما يتعمؽ  ع ة ال يمومة المتعمقة  العمؿ ر يما يرل جاصػب مػف ال قػهالج ؿ ق  يثور ريما يتعمؽ  ع ة ال يمومة المتعمقة  العمؿ ر يما يرل جاصػب مػف ال قػه

رم ضوء ما تق ـ اف الموظؼ هو )الاخص الػذو يعمػؿ  عػ ة  اامػة رػم مرارػؽ ال ولػة رم ضوء ما تق ـ اف الموظؼ هو )الاخص الػذو يعمػؿ  عػ ة  اامػة رػم مرارػؽ ال ولػة 
يؼ يصسجـ رم تق يرصا م  التعػرؼ الػوار  رػم قػاصوف الخ مػة يؼ يصسجـ رم تق يرصا م  التعػرؼ الػوار  رػم قػاصوف الخ مػة والقطاع ا اتراكم( وهو تعر والقطاع ا اتراكم( وهو تعر 

الم صية وع   مف التاريعات ا خرل التم س قت ا اارة اليهػا مراعيػا اصعػ اـ الت رقػة  ػيف الم صية وع   مف التاريعات ا خرل التم س قت ا اارة اليهػا مراعيػا اصعػ اـ الت رقػة  ػيف 
راات العامميف رم ال ولة والقطاع ا اتراكم ولذلؾ يذهب هذا الجاصػب إلػى عػ ـ اصط ػاؽ راات العامميف رم ال ولة والقطاع ا اتراكم ولذلؾ يذهب هذا الجاصػب إلػى عػ ـ اصط ػاؽ 

صجػ  مػف جاصػب صجػ  مػف جاصػب (  (  3))،،ضػة او مؤقتػةضػة او مؤقتػةع ة الموظؼ عمػى مػف يعػيف رػم المررػؽ  عػ ة عار ع ة الموظؼ عمػى مػف يعػيف رػم المررػؽ  عػ ة عار 
 ..  اخػػراخػػر

و ػػالعو ة إلػػى مػػا سػػ ؽ اف ااػػرصا اليػػه اف قػػاصوف اصضػػ اط مػػوظ م ال ولػػة والقطػػاع و ػػالعو ة إلػػى مػػا سػػ ؽ اف ااػػرصا اليػػه اف قػػاصوف اصضػػ اط مػػوظ م ال ولػػة والقطػػاع 
ا اػػتراكم لػػـ ياػػترط هػػذة ال يمومػػة رػػم تعري ػػه لمموظػػؼ العػػاـ ا مػػر الػػذو يمكػػف معػػه ا اػػتراكم لػػـ ياػػترط هػػذة ال يمومػػة رػػم تعري ػػه لمموظػػؼ العػػاـ ا مػػر الػػذو يمكػػف معػػه 

                                                           

( ن ج علفق ة عالولى مر علق ع  ػاى )عػخبد   صم دغ علؼمد ا فدو دوعةد  علزولدت وعلقطد ع عالادخ ع و ( ن ج علفق ة عالولى مر علق ع  ػاى )عػخبد   صم دغ علؼمد ا فدو دوعةد  علزولدت وعلقطد ع عالادخ ع و 1))

 فف ر ومخسدد وير فددو علغقدد   وعل عصبدد ث( ون ددج علفقدد ة علز ن ددت مئدد  ػاددى عندد  )حسدد   ػاددى  فف ر ومخسدد وير فددو علغقدد   وعل عصبدد ث( ون ددج علفقدد ة علز ن ددت مئدد  ػاددى عندد  )حسدد   ػاددى مددمدد

علقد ع  علمدو     د عن ر وعنظمدت و  عػدز عل زمدت وعلخؼا مد ث عل د د ة ام صبقد  علقد ع  علمدو     د عن ر وعنظمدت و  عػدز عل زمدت وعلخؼا مد ث عل د د ة ام صبقد    أعدد وأعدد وعلم م ل ر اعلم م ل ر ا

 علمطبقت فو دوعة  علزولت وعلقط ع عالاخ ع و(.علمطبقت فو دوعة  علزولت وعلقط ع عالاخ ع و(.

 ..122122صص  17741774دع  علدخ  لاطب ػت دع  علدخ  لاطب ػت ، ، دع  دع  مب دا علق ن   عإمب دا علق ن   عإ، ، ( د. م ه  ص لظ ػالو  علضب   ( د. م ه  ص لظ ػالو  علضب   0))

. ػبدز عل هد ت ػبدز . ػبدز عل هد ت ػبدز 092092م دز  سد اق صم دز  سد اق ص، ، د.ا ت ح م  مئ   د.ا ت ح م  مئ   ، ، 123123( علم ز  علس اق نفس  ص( علم ز  علس اق نفس  ص1))

 . . 1919صص  17121712اغزعداغزعد، ، 11طط، ، علئظ يت علؼ مت ل عصب ث وعق   علؼ ما ر فو علزولتعلئظ يت علؼ مت ل عصب ث وعق   علؼ ما ر فو علزولت، ، عل يع  علخغ فوعل يع  علخغ فو



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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سػػرياف وعػػػؼ الموظػػػؼ العػػػاـ عمػػػى المػػوظ يف الػػػوقتييف خعوعػػػا واف قػػػاصوف اصضػػػ اط سػػرياف وعػػػؼ الموظػػػؼ العػػػاـ عمػػػى المػػوظ يف الػػػوقتييف خعوعػػػا واف قػػػاصوف اصضػػػ اط 
ال ولة م ار ال  ث هو قاصوف   ؽ لقاصوف الخ مػة الم صيػة والتاػريعات ا خػرل ال ولة م ار ال  ث هو قاصوف   ؽ لقاصوف الخ مػة الم صيػة والتاػريعات ا خػرل موظ م موظ م 

 التم ت وؿ ريها المستخ موف والعماؿ إلى موظ يف.التم ت وؿ ريها المستخ موف والعماؿ إلى موظ يف.

ال قػرة )سػا عا( مػف قػرار مجمػس قيػا ة الثػورة ال قػرة )سػا عا( مػف قػرار مجمػس قيػا ة الثػورة رػرف رػرف   هذا مف جهػة ومػف جهػة اخػرلهذا مف جهػة ومػف جهػة اخػرل 
عيػيف عيػيف قضت  اف تط ؽ عمى الموظ يف المؤقتيف رػم التقضت  اف تط ؽ عمى الموظ يف المؤقتيف رػم الت  19871987( لسصة ( لسصة 603603المص ؿ رقـ )المص ؿ رقـ )

ورػػػم ال قػػػوؽ والواج ػػػات رػػػم  يػػػر مػػػا ور  رػػػم القػػػرار قػػػواصيف وقواعػػػ  الخ مػػػة والتقاعػػػ  ورػػػم ال قػػػوؽ والواج ػػػات رػػػم  يػػػر مػػػا ور  رػػػم القػػػرار قػػػواصيف وقواعػػػ  الخ مػػػة والتقاعػػػ  
وقػػرارات مجمػػس قيػػا ة الثػػورة التػػم تط ػػؽ عمػػى المػػوظ يف رػػم الػػ واار التػػم يعممػػوف ريهػػا. وقػػرارات مجمػػس قيػػا ة الثػػورة التػػم تط ػػؽ عمػػى المػػوظ يف رػػم الػػ واار التػػم يعممػػوف ريهػػا. 

 ػاف  ػاف   19881988//1111//22رػم رػم   8888//691691كما اف مجمس ا صض اط العاـ قضى رم قرارة المرقـ كما اف مجمس ا صض اط العاـ قضى رم قرارة المرقـ 
كػز القػاصوصم والعالقػة التصظيميػة مػ  ا ارات ال ولػة عػػ ا كػز القػاصوصم والعالقػة التصظيميػة مػ  ا ارات ال ولػة عػػ ا الموظػؼ المؤقػت يممػؾ ص ػس المر الموظػؼ المؤقػت يممػؾ ص ػس المر 

 ((1))ا ست صاء عف خ ماته  ع  اصتهاء الم ة.ا ست صاء عف خ ماته  ع  اصتهاء الم ة.

ولذلؾ وج صا مف المصاسب رم   ثصا اف صت صى تعريؼ الموظؼ الػوار  رػم قػاصوف ولذلؾ وج صا مف المصاسب رم   ثصا اف صت صى تعريؼ الموظؼ الػوار  رػم قػاصوف  
الػػذو جػػاء مراعيػػا الػػذو جػػاء مراعيػػا   ((2))19911991لسػػصة لسػػصة   1414اصضػػ اط مػػوظ م ال ولػػة والقطػػاع ا اػػتراكم رقػػـ اصضػػ اط مػػوظ م ال ولػػة والقطػػاع ا اػػتراكم رقػػـ 

هػػو كػػؿ هػػو كػػؿ   ا  ا  لتػػم و ػػ ت  ػػيف راػػات العػػامميف رػػم ال ولػػة رػػالموظؼ اذلتػػم و ػػ ت  ػػيف راػػات العػػامميف رػػم ال ولػػة رػػالموظؼ اذلمختمػػؼ التاػػريعات المختمػػؼ التاػػريعات ا
 اخص عه ت اليه وظي ة  اخؿ مالؾ ا  ل  واار ال ولة والقطاع ا اتراكم.اخص عه ت اليه وظي ة  اخؿ مالؾ ا  ل  واار ال ولة والقطاع ا اتراكم.

وتج ر ا اارة إلػى اف اتجػاة الماػرع ص ػو تو يػ  الصظػاـ القػاصوصم ل اػات العمػاؿ وتج ر ا اارة إلػى اف اتجػاة الماػرع ص ػو تو يػ  الصظػاـ القػاصوصم ل اػات العمػاؿ  
 ((3)) ذلؾ. ذلؾ.والمستخ ميف والموظ يف س قته  عض ال عوات ال قهية التم طال ت والمستخ ميف والموظ يف س قته  عض ال عوات ال قهية التم طال ت 

اما رم المجاؿ الجصاام رصج  اف صطاؽ قاصوف العقو ات يتس  اكثر   يث يامؿ اما رم المجاؿ الجصاام رصج  اف صطاؽ قاصوف العقو ات يتس  اكثر   يث يامؿ  
معطمح المكمؼ  خ مة عامة الموظؼ والمستخ ـ والعامؿ  يث عرؼ قاصوف العقو ػات معطمح المكمؼ  خ مة عامة الموظؼ والمستخ ـ والعامؿ  يث عرؼ قاصوف العقو ػات 

المعػػػ ؿ المكمػػػؼ  خ مػػػة عامػػػة  اصػػػه )كػػػؿ موظػػػؼ او المعػػػ ؿ المكمػػػؼ  خ مػػػة عامػػػة  اصػػػه )كػػػؿ موظػػػؼ او   19691969لسػػػصة لسػػػصة   111111العراقػػػم رقػػػـ العراقػػػم رقػػػـ 
خ مػػة ال كومػػة و واارهػػا الرسػػمية واػػ ه خ مػػة ال كومػػة و واارهػػا الرسػػمية واػػ ه   مسػػتخ ـ او عامػػؿ اصيطػػت  ػػه مهمػػة عامػػة رػػممسػػتخ ـ او عامػػؿ اصيطػػت  ػػه مهمػػة عامػػة رػػم

الرسػػمية والمعػػالح التا عػػة لهػػا او الموضػػوعة ت ػػت رقا تهػػا وياػػمؿ ذلػػؾ راػػيس الػػوزراء الرسػػمية والمعػػالح التا عػػة لهػػا او الموضػػوعة ت ػػت رقا تهػػا وياػػمؿ ذلػػؾ راػػيس الػػوزراء 
                                                           

 ..33صص، ، م ز  س اقم ز  س اق، ، ( علق ع  عا   عل   د.ب ي  ف    مقز ( علق ع  عا   عل   د.ب ي  ف    مقز 1))

وػز ن فوع اؼز رالرت عاق  مر ن د ه فدو وػز ن فوع اؼز رالرت عاق  مر ن د ه فدو   17711771، ، 44، ، 11فو فو   11341134علؼزد علؼزد ، ،   فو عل   ةغ علؼ ع  ت  فو عل   ةغ علؼ ع  ت( ن ( ن 0))

 علض يزة عل سم ت.علض يزة عل سم ت.

 ..072072م ز  س اق صم ز  س اق ص، ، ( د. ا ت ح م  مئ   ( د. ا ت ح م  مئ   1))



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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ة وال م يػػػػة كمػػػػا ياػػػػمؿ الم كمػػػػيف ة وال م يػػػػة كمػػػػا ياػػػػمؿ الم كمػػػػيف  اريػػػػ اريػػػػوصوا ػػػػه والػػػػوزراء واعضػػػػاء المجػػػػالس الصيا يػػػػة وايوصوا ػػػػه والػػػػوزراء واعضػػػػاء المجػػػػالس الصيا يػػػػة واي
  يػػػر   يػػػر   وعمػػػى العمػػػـو كػػػؿ مػػػف يقػػػـو  خ مػػػة عامػػػة  ػػػاجر اووعمػػػى العمػػػـو كػػػؿ مػػػف يقػػػـو  خ مػػػة عامػػػة  ػػػاجر او… … والخ ػػػراء ووكػػػالء الػػػ ااصيفوالخ ػػػراء ووكػػػالء الػػػ ااصيف

ورم تق يرصا المتواض  اف ذلؾ مسمؾ م مػو  مػف الماػرع اذ تجصػب مػا وقػ  ريػه ورم تق يرصا المتواض  اف ذلؾ مسمؾ م مػو  مػف الماػرع اذ تجصػب مػا وقػ  ريػه   ((1))اجر(اجر(
الماػرع المعػرو الػذو وسػ  مػف صطػاؽ الموظػػؼ العػاـ   يػث اػمؿ راػات اخػرل   تعػػ  الماػرع المعػرو الػذو وسػ  مػف صطػاؽ الموظػػؼ العػاـ   يػث اػمؿ راػات اخػرل   تعػػ  
مف الموظ يف كما اسم صا رم  يف ذهب المارع العراقم إلى اػموؿ راػات اخػرل  سػرياف مف الموظ يف كما اسم صا رم  يف ذهب المارع العراقم إلى اػموؿ راػات اخػرل  سػرياف 

اف هصػػاؾ ات ػػا ا رػػم العمػػة عصػػ  تقريػػر صػػوع معػػيف مػػف اف هصػػاؾ ات ػػا ا رػػم العمػػة عصػػ  تقريػػر صػػوع معػػيف مػػف قػػاصوف العقو ػػات رػػم مجػػا ت وجػػ  قػػاصوف العقو ػػات رػػم مجػػا ت وجػػ  
رػرف رػرف   العقاب  يصها و يف الموظؼ العاـ  وف اف يوس  اعػطالح الموظػؼ، وعمػى العمػوـالعقاب  يصها و يف الموظؼ العاـ  وف اف يوس  اعػطالح الموظػؼ، وعمػى العمػوـ

معطمح الموظؼ اليوـ رم العراؽ  ات ي صم عػف معػطمح المسػتخ ـ والعامػؿ رػم ظػؿ معطمح الموظؼ اليوـ رم العراؽ  ات ي صم عػف معػطمح المسػتخ ـ والعامػؿ رػم ظػؿ 
 التاريعات التم اارصا اليها.التاريعات التم اارصا اليها.

 الثاوي ثحثامل
 ويسلوك االعتداء تفعل قاوو

 تيػػػػه الموظػػػػؼ قاصوصيػػػػا رػػػػم  ػػػػالتيف: األولػػػػى اذا وقػػػػ  ال عػػػػػؿ تيػػػػه الموظػػػػؼ قاصوصيػػػػا رػػػػم  ػػػػالتيف: األولػػػػى اذا وقػػػػ  ال عػػػػػؿ أأيعػػػػ  ال عػػػػؿ الػػػػذو ييعػػػػ  ال عػػػػؿ الػػػػذو ي
 تص يػػػػذا لمػػػػا امػػػػرت  ػػػػه القػػػػواصيف والثاصيػػػػة اذا وقػػػػ  ال عػػػػؿ تص يػػػػذا  مػػػػر عػػػػا ر مػػػػف راػػػػيس تص يػػػػذا لمػػػػا امػػػػرت  ػػػػه القػػػػواصيف والثاصيػػػػة اذا وقػػػػ  ال عػػػػؿ تص يػػػػذا  مػػػػر عػػػػا ر مػػػػف راػػػػيس 

 تجب عمى الموظؼ طاعته.تجب عمى الموظؼ طاعته.

 األول طلةامل
 الفعــل تىفيــذا لـما أمـز تـه القــاوون

عمى  الموظؼ القياـ  واجب معيف وهم عمى  الموظؼ القياـ  واجب معيف وهم   ومقتضى ذلؾ وجو  صص قاصوصم ي رضومقتضى ذلؾ وجو  صص قاصوصم ي رض
القاصوف  تػى لػو كاصػت القاصوف  تػى لػو كاصػت   أ كاـأ كاـ الة   تثير أاكا   ف القاصوف  طم ه مف الموظؼ تص يذ  الة   تثير أاكا   ف القاصوف  طم ه مف الموظؼ تص يذ 

( مػػف ( مػػف 3939كػػاف عممػػه  سػػميما رهػػو م ػػاح  صػػاء عمػػى مػػا قررتػػه المػػا ة )كػػاف عممػػه  سػػميما رهػػو م ػػاح  صػػاء عمػػى مػػا قررتػػه المػػا ة )رػػرف رػػرف   ضػػارة  ػػال يرضػػارة  ػػال ير
 واجػػب  واجػػب   قػػاصوف العقو ػػات العراقػػم  يػػث صعػػت عمػػى اف )  جريمػػة اذا وقػػ  ال عػػؿ قيامػػاقػػاصوف العقو ػػات العراقػػم  يػػث صعػػت عمػػى اف )  جريمػػة اذا وقػػ  ال عػػؿ قيامػػا

                                                           

، ، 77، ، 1313فددو فددو   19911991مئ دد   فددو عل  دد ةغ علؼ ع  ددت علؼددزد مئ دد   فددو عل  دد ةغ علؼ ع  ددت علؼددزد ، ، مددر علقدد ن  مددر علقدد ن    1717( مددر علمدد دة ( مددر علمدد دة 00( علفقدد ة )( علفقدد ة )1))

17471747.. 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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  م تقػ  قيامػا  واجػب ي رضػه القػاصوفم تقػ  قيامػا  واجػب ي رضػه القػاصوفوهو صص عاـ ي يح ا رعاؿ التػوهو صص عاـ ي يح ا رعاؿ التػ  ،،((1))  ي رضه القاصوف(ي رضه القاصوف(
ويست ي  مف هذا الصص جمي  ا اخاص الذيف ي رض عميهـ القاصوف واج ا معيصا   ررؽ ويست ي  مف هذا الصص جمي  ا اخاص الذيف ي رض عميهـ القاصوف واج ا معيصا   ررؽ 

ولكف ق  يقـو الموظػؼ   عػؿ اعتقػا ا مصػه ولكف ق  يقـو الموظػؼ   عػؿ اعتقػا ا مصػه   ،،((2))رم ذلؾ مف كاف موظ ا أو اخعا عا يا رم ذلؾ مف كاف موظ ا أو اخعا عا يا 
ارقػػا لمقػػاصوف وهػػو رػػم  قيقتػػه مخػػالؼ لمقػػاصوف و  يعػػ  رعػػال م ا ػػا ا  اف ارقػػا لمقػػاصوف وهػػو رػػم  قيقتػػه مخػػالؼ لمقػػاصوف و  يعػػ  رعػػال م ا ػػا ا  اف اصػه يص ػػذ أمػػرا  مو اصػه يص ػػذ أمػػرا  مو 

وهػذا مػا صعػت وهػذا مػا صعػت ، ، ((3))ا ا ته تتقرر ما  اـ ياتم ال عؿ   سف صية معتق ا اف القػاصوف يجيػزة ا ا ته تتقرر ما  اـ ياتم ال عؿ   سف صية معتق ا اف القػاصوف يجيػزة 
 ( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصوف العقو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت ( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصوف العقو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت 4040عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ة )عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ة )

 رػػم ال ػػا ت رػػم ال ػػا ت   اصػػه )  جريمػػة اذا وقػػ  ال عػػؿ مػػف موظػػؼ أو اػػخص مكمػػؼ  خ مػػة عامػػةاصػػه )  جريمػػة اذا وقػػ  ال عػػؿ مػػف موظػػؼ أو اػػخص مكمػػؼ  خ مػػة عامػػة
ا تيػػة: او : اذا قػػاـ  سػػالمة صيػػة   عػػؿ تص يػػذا لمػػا امػػرت  ػػه القػػواصيف أو اعتقػػ  اف اجػػراءة ا تيػػة: او : اذا قػػاـ  سػػالمة صيػػة   عػػؿ تص يػػذا لمػػا امػػرت  ػػه القػػواصيف أو اعتقػػ  اف اجػػراءة 

اف يث ػػت اف اعتقػػا  ال اعػػؿ  ماػػروعية ال عػػؿ كػػاف م صيػػا اف يث ػػت اف اعتقػػا  ال اعػػؿ  ماػػروعية ال عػػؿ كػػاف م صيػػا … … ويجػػب ويجػػب … … مػػف اختعاعػػه مػػف اختعاعػػه 
 ..((4))….(….(عمى اس اب معقولة واصه لـ يرتك ه ا   ع  اتخاذ ال يطة المصاس ةعمى اس اب معقولة واصه لـ يرتك ه ا   ع  اتخاذ ال يطة المصاس ة

: ا ولػػػى توجػػػب عمػػػى الموظػػػؼ القيػػػاـ  العمػػػؿ والثاصيػػػة اف : ا ولػػػى توجػػػب عمػػػى الموظػػػؼ القيػػػاـ  العمػػػؿ والثاصيػػػة اف ولهػػػذة ال الػػػة عػػػورتافولهػػػذة ال الػػػة عػػػورتاف
، ، يجيز القاصوف لمموظؼ القياـ  العمؿ، أو  مص ه سمطة تق يريػة رػم القيػاـ  ػه مػف ع مػهيجيز القاصوف لمموظؼ القياـ  العمؿ، أو  مص ه سمطة تق يريػة رػم القيػاـ  ػه مػف ع مػه

رػػاذا الػػـز القػػاصوف الموظػػؼ القيػػاـ  عمػػؿ و ػػ   لػػه اػػروط قيامػػه: رػػال مجػػاؿ ريػػه لسػػمطة رػػاذا الػػـز القػػاصوف الموظػػؼ القيػػاـ  عمػػؿ و ػػ   لػػه اػػروط قيامػػه: رػػال مجػػاؿ ريػػه لسػػمطة 
صيػػة، رال عػػؿ يسػػتم  عػػ ته صيػػة، رال عػػؿ يسػػتم  عػػ ته تق يريػػة  ػػؿ يجػػب عمػػى الموظػػؼ اف يط ػػؽ كػػؿ الاػػروط القاصو تق يريػػة  ػػؿ يجػػب عمػػى الموظػػؼ اف يط ػػؽ كػػؿ الاػػروط القاصو 

والموظػػؼ   يسػػتعمؿ سػػمطة واصمػػا يص ػػذ القػػاصوف عمػػى والموظػػؼ   يسػػتعمؿ سػػمطة واصمػػا يص ػػذ القػػاصوف عمػػى   ،،((5))الماػػروعة مػػف القػػاصوف م ااػػرةالماػػروعة مػػف القػػاصوف م ااػػرة
وجه   مجاؿ ريه لسمطته التق يرية كعضو الض ط القضاام  الػذو اوجػب عميػه القػاصوف وجه   مجاؿ ريه لسمطته التق يرية كعضو الض ط القضاام  الػذو اوجػب عميػه القػاصوف 

 و يمقم الق ض عمى اخص ي مؿ سال او يمقم الق ض عمى اخص ي مؿ سال اعمى متهـ  جصاية أو جص ة أعمى متهـ  جصاية أو جص ة أ  اف يمقم الق ضاف يمقم الق ض
                                                           

 ( وعلا بدو ( وعلا بدو 4141(.وعال دندو فدو علمد دة )(.وعال دندو فدو علمد دة )4141 ا ث علم د   فدو علمد دة ) ا ث علم د   فدو علمد دة )( و ولك نص ػا ق    ن   علؼق( و ولك نص ػا ق    ن   علؼق1))

 (.(.4747فو علم دة )فو علم دة )

. . 114114صص، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، .وع دد و ن ددأث عادد عه م.وع دد و ن ددأث عادد عه م111111صص، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، ( عم ددز علسددؼز ( عم ددز علسددؼز 0))

 ، ، دع  علئق ددت علؼ ا ددتدع  علئق ددت علؼ ا ددت، ، 00طط، ، علمددزا  وعصدد ا علئظ يددت علؼ مددتعلمددزا  وعصدد ا علئظ يددت علؼ مددت، ، علقدد ن   علضئدد ةوعلقدد ن   علضئدد ةو، ، وػاددو  عاددزوػاددو  عاددز

 ..314314صص، ، 17921792علق ه ة علق ه ة 

 ..111111، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( عم ز علسؼز ( عم ز علسؼز 1))

 (.(.4141(.وعال دنو فو علم دة )(.وعال دنو فو علم دة )4141( ونص ػا ق    ن   علؼق ا ث علم    فو علم دة )( ونص ػا ق    ن   علؼق ا ث علم    فو علم دة )2))

، ، 17111711ص مؼددت علقدد ه ة ص مؼددت علقدد ه ة ، ، 1212طط، ، علقسددم علؼدد وعلقسددم علؼدد و، ، ادد ط  دد ن   علؼق ادد ثادد ط  دد ن   علؼق ادد ث، ، ( مغمدد د مغمدد د م ددطفى( مغمدد د مغمدد د م ددطفى3))

.و .و 011011صص، ، ز  علسد اقز  علسد اقعلم دعلم د، ، علقسم علؼد وعلقسم علؼد و، ، ا ط   ن   علؼق ا ثا ط   ن   علؼق ا ث، ، .ومغم د نض   عسئو.ومغم د نض   عسئو022022صص

.وفدو حؼ يدا .وفدو حؼ يدا 119119صص، ، علقسدم علؼد وعلقسدم علؼد و، ، اد ط  د ن   علؼق اد ثاد ط  د ن   علؼق اد ث، ، ف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزوف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزو

نظ يددت علخؼسددا فددو عسددخؼم ا نظ يددت علخؼسددا فددو عسددخؼم ا ، ، علسدداطت علخقزي يددت وعسددب ت علددئص ػا قدد  سددا م   مغمددز علطمدد و علسدداطت علخقزي يددت وعسددب ت علددئص ػا قدد  سددا م   مغمددز علطمدد و 

 ..4141-2121صص  ،،17441744علق ه ة علق ه ة ، ، دع  علفد  علؼ اودع  علفد  علؼ او، ، 00طط، ، علساطت )عالنغ ع  ا لساطت(علساطت )عالنغ ع  ا لساطت(



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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 ..((1))القاصوف القاصوف    كاـ كاـخالرا  ألخالرا  أل  مخ أ  مخ أ  ظاهرا أو ظاهرا أو 

 امػػػػا العػػػػورة الثاصيػػػػة رهػػػػم مػػػػصح الموظػػػػؼ سػػػػمطة تق يريػػػػة  موجػػػػب  القػػػػاصوف رػػػػم امػػػػا العػػػػورة الثاصيػػػػة رهػػػػم مػػػػصح الموظػػػػؼ سػػػػمطة تق يريػػػػة  موجػػػػب  القػػػػاصوف رػػػػم 
ومثاؿ ومثاؿ ، ، ((2))اجراء عمؿ معيف رمتى كاف ال عؿ ضمف سمطته التق يرية كاف ال عؿ ماروعااجراء عمؿ معيف رمتى كاف ال عؿ ضمف سمطته التق يرية كاف ال عؿ ماروعا

 ذلػػػػػػػػػػؾ قيػػػػػػػػػػاـ الم قػػػػػػػػػػؽ أو عضػػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػػ ط القضػػػػػػػػػػاام  ت تػػػػػػػػػػيش المق ػػػػػػػػػػوض عميػػػػػػػػػػه ذلػػػػػػػػػػؾ قيػػػػػػػػػػاـ الم قػػػػػػػػػػؽ أو عضػػػػػػػػػػو الضػػػػػػػػػػ ط القضػػػػػػػػػػاام  ت تػػػػػػػػػػيش المق ػػػػػػػػػػوض عميػػػػػػػػػػه 
 ه ريها القاصوف ذلؾ أو قيامهما  ت تيش مصزؿ المتهـ أو أو مكاف ه ريها القاصوف ذلؾ أو قيامهما  ت تيش مصزؿ المتهـ أو أو مكاف رم ا  واؿ التم يجيز لرم ا  واؿ التم يجيز ل

 ..((3))ت ت  يازته رم  الة وقوع جصاية أو جص ة ماهو ةت ت  يازته رم  الة وقوع جصاية أو جص ة ماهو ة

ولكم يكتسب ال عؿ ع ة الماروعية و  يع  ع واصا عمػى ا رػرا     ػ  مػف تػوارر ولكم يكتسب ال عؿ ع ة الماروعية و  يع  ع واصا عمػى ا رػرا     ػ  مػف تػوارر 
    ال عػػؿ الػػذو يقػػوـ  ػػه الموظػػؼ يعػػال عػػؿ الػػذو يقػػوـ  ػػه الموظػػؼ يعػػرػػرف رػػرف   اػػروط معيصػػة قاصوصػػا و ػػ وف تػػورر هػػذة الاػػروط اػػروط معيصػػة قاصوصػػا و ػػ وف تػػورر هػػذة الاػػروط 

ريجػػب اف تتػػوارر الواقعػػة ريجػػب اف تتػػوارر الواقعػػة ، ، عػػ واصا عمػػى ال ريػػة الاخعػػية  اعتمػػا ا عمػػى سػػمطة الوظي ػػةعػػ واصا عمػػى ال ريػػة الاخعػػية  اعتمػػا ا عمػػى سػػمطة الوظي ػػة
واف يكػػوف ال عػػػؿ واف يكػػوف ال عػػػؿ ، ، التػػم تػػ عو إلػػى اسػػتعماؿ السػػمطة وتسػػػتص  إلػػى سػػ ب ماػػروع ي ررهػػاالتػػم تػػ عو إلػػى اسػػتعماؿ السػػمطة وتسػػػتص  إلػػى سػػ ب ماػػروع ي ررهػػا

مطا قا لمقاصوف واف يكوف الموظؼ سميـ الصية رػم تص يػذ ال عػؿ ت قيقػا لم ايػة التػم يريػ ها مطا قا لمقاصوف واف يكوف الموظؼ سميـ الصية رػم تص يػذ ال عػؿ ت قيقػا لم ايػة التػم يريػ ها 
 ..((4))القاصوف القاصوف 

 ::بب المنشئبب المنشئاوال: الساوال: الس

  يكتسػب رعػػؿ الموظػػؼ عػػ ته الماػػروعة اذا لػـ يكػػف مسػػتص ا إلػػى سػػ ب ماػػروع   يكتسػب رعػػؿ الموظػػؼ عػػ ته الماػػروعة اذا لػـ يكػػف مسػػتص ا إلػػى سػػ ب ماػػروع 
رالق ض عمػى المػتهـ  سػ ب تم سػه  الجريمػة أو رػرارة  عػ  القػ ض  عميػه قاصوصػا أو رالق ض عمػى المػتهـ  سػ ب تم سػه  الجريمػة أو رػرارة  عػ  القػ ض  عميػه قاصوصػا أو ، ، ي ررةي ررة

كاف ق   كـ عميه  يا يا  عقو ة سال ة لم رية أو تعرضه     اعضاء الض ط القضاام كاف ق   كـ عميه  يا يا  عقو ة سال ة لم رية أو تعرضه     اعضاء الض ط القضاام 
، ، هػػػػو عمػػػػؿ ماػػػػروع  صػػػػه يسػػػػتص  إلػػػػى سػػػػ ب ي ػػػػررةهػػػػو عمػػػػؿ ماػػػػروع  صػػػػه يسػػػػتص  إلػػػػى سػػػػ ب ي ػػػػررة( ( 5))ج ػػػػه ج ػػػػه أو أو موظػػػػؼ رػػػػم ا اء واأو أو موظػػػػؼ رػػػػم ا اء وا

  لهػرب أو مقاومتػه لمقػ ض عميػه تاػكؿلهػرب أو مقاومتػه لمقػ ض عميػه تاػكؿواستعماؿ القػوة مػ  المػتهـ  سػ ب م اولػة المػتهـ اواستعماؿ القػوة مػ  المػتهـ  سػ ب م اولػة المػتهـ ا

                                                           

 ( مر   ن   أص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.( مر   ن   أص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.121121م دة )م دة )(عل(عل1))

 ..011011صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( مغم د نض   عسئو( مغم د نض   عسئو0))

 ( ع دنو.( ع دنو.1010( م   . وعلم دة )( م   . وعلم دة )2929( مر   ن   أص ا علمغ  م ث علض عة ت.وعلم دة )( مر   ن   أص ا علمغ  م ث علض عة ت.وعلم دة )9797( علم دة )( علم دة )1))

. و . و 022022صص، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، علقسددم علؼدد وعلقسددم علؼدد و، ، ادد ط  دد ن   علؼق ادد ثادد ط  دد ن   علؼق ادد ث، ، ( مغمدد د مغمدد د م ددطفى( مغمدد د مغمدد د م ددطفى2))

.وف د   ػبدز .وف د   ػبدز 011011صص، ، علم ز  علسد اقعلم ز  علسد اق، ، علقسم علؼ وعلقسم علؼ و، ، ا ط   ن   علؼق ا ثا ط   ن   علؼق ا ث، ، مغم د نض   عسئومغم د نض   عسئو

.ومد م   .ومد م   111111صص، ، علم دز  علسد اقعلم دز  علسد اق، ، علقسدم علؼد وعلقسدم علؼد و، ، اد ط  د ن   علؼق اد ثاد ط  د ن   علؼق اد ث، ، عل يع  صابو علغزيزوعل يع  صابو علغزيزو

 ..174174صص، ، 17971797علق ه ة علق ه ة ، ، دع  ب ي  لاطب ػتدع  ب ي  لاطب ػت، ، علقسم علؼ وعلقسم علؼ و، ،   ن   علؼق ا ث  ن   علؼق ا ث، ، مغمز سالمتمغمز سالمت

 مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.  121121وو120120م دةم دة( عل( عل3))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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و ػػذلؾ يكػػوف ال عػػؿ المرتكػػب م ا ػػا اسػػتصا ا و ػػذلؾ يكػػوف ال عػػؿ المرتكػػب م ا ػػا اسػػتصا ا   ((1))كػػذلؾ عمػػال ماػػروعا  ف سػػ  ها ماػػروع كػػذلؾ عمػػال ماػػروعا  ف سػػ  ها ماػػروع 
رب واستعمؿ الموظػؼ القػوة رب واستعمؿ الموظػؼ القػوة إلى استعماؿ السمطة ولكف اذا لـ يقاوـ المتهـ أو ي اوؿ الهإلى استعماؿ السمطة ولكف اذا لـ يقاوـ المتهـ أو ي اوؿ اله

رعمػػػه يكػػػػوف  ػػػ وف سػػػػ ب ي ػػػررة ممػػػػا ياػػػكؿ عػػػػ واصا واقعػػػا مػػػػف السػػػمطة عمػػػػى رعمػػػه يكػػػػوف  ػػػ وف سػػػػ ب ي ػػػررة ممػػػػا ياػػػكؿ عػػػػ واصا واقعػػػا مػػػػف السػػػمطة عمػػػػى رػػػػرف رػػػػرف   معػػػهمعػػػه
 ..((2))ا ررا ا ررا 

 ::ثانيا: مطابقة الفعل لمقانونثانيا: مطابقة الفعل لمقانون

رػػرف رػػرف   يعػػ  ال عػػؿ مطا قػػا لمقػػاصوف اذا كػػاف مسػػتوريا لاػػروطه الاػػكمية والموضػػوعيةيعػػ  ال عػػؿ مطا قػػا لمقػػاصوف اذا كػػاف مسػػتوريا لاػػروطه الاػػكمية والموضػػوعية
تعػػػػاص الػػػػػوظي م تعػػػػاص الػػػػػوظي م اصت ػػػػى ا ختعػػػػاص أو   يكػػػػػوف ال عػػػػؿ  اخػػػػال ضػػػػػمف صطػػػػاؽ ا خاصت ػػػػى ا ختعػػػػاص أو   يكػػػػػوف ال عػػػػؿ  اخػػػػال ضػػػػػمف صطػػػػاؽ ا خ

ال عػػؿ يعػػ   يػػر ماػػروع سػػواء  تعمػػؽ ا ختعػػاص  المكػػاف أو  ػػالصوع أو ال عػػؿ يعػػ   يػػر ماػػروع سػػواء  تعمػػؽ ا ختعػػاص  المكػػاف أو  ػػالصوع أو رػػرف رػػرف   لمموظػػؼلمموظػػؼ
رال عػػؿ يعػػ  رال عػػؿ يعػػ    ،،((3)) الاػػخص  ف قواعػػ  ا ختعػػاص مػػف الصظػػاـ العػػاـ و  يجػػوز مخال تهػػا  الاػػخص  ف قواعػػ  ا ختعػػاص مػػف الصظػػاـ العػػاـ و  يجػػوز مخال تهػػا 

 يػػر ماػػروع لمخال تػػه قواعػػ  ا ختعػػاص المكػػاصم عصػػ  قيػػاـ عضػػو الضػػ ط القضػػاام  يػػر ماػػروع لمخال تػػه قواعػػ  ا ختعػػاص المكػػاصم عصػػ  قيػػاـ عضػػو الضػػ ط القضػػاام 
ة اختعاص القاضم الذو أعػ رة  ػ وف اف يقػوـ  عرضػه ة اختعاص القاضم الذو أعػ رة  ػ وف اف يقػوـ  عرضػه  تص يذ امر الق ض خارج مصطق تص يذ امر الق ض خارج مصطق

وي عػؿ عمػى اذف مصػه  اسػتثصاء وي عػؿ عمػى اذف مصػه  اسػتثصاء ، ، عمى القاضم الذو يص ذ ا مر رم مصطقػة اختعاعػهعمى القاضم الذو يص ذ ا مر رم مصطقػة اختعاعػه
  الة روات ررعة الق ض عمى الاخص المطموب اذا كاف يعتق  الة روات ررعة الق ض عمى الاخص المطموب اذا كاف يعتق 

القاضػػم المخػػتص لم عػػوؿ القاضػػم المخػػتص لم عػػوؿ   عضػػو الضػػ ط القضػػاام اعتقػػا ا سػػميما اف مراجعػػةعضػػو الضػػ ط القضػػاام اعتقػػا ا سػػميما اف مراجعػػة  
، ، ((4))قػػ ض سػػي وت ال رعػػة رػػم القػػ ض عمػػى الاػػخص المطمػػوبقػػ ض سػػي وت ال رعػػة رػػم القػػ ض عمػػى الاػػخص المطمػػوبعمػػى اذف  تص يػػذ أمػػر العمػػى اذف  تص يػػذ أمػػر ال

وكػػػذلؾ يعػػػ  ال عػػػؿ  يػػػر ماػػػروع لمخال تػػػه ا ختعػػػاص الصػػػوعم، رالقاضػػػم الػػػذو يقػػػرر وكػػػذلؾ يعػػػ  ال عػػػؿ  يػػػر ماػػػروع لمخال تػػػه ا ختعػػػاص الصػػػوعم، رالقاضػػػم الػػػذو يقػػػرر 
توقيؼ متهـ عف مخال ة وهو معمـو م ؿ ا قامة يكوف عممه  يػر ماػروع  صػه يخػالؼ توقيؼ متهـ عف مخال ة وهو معمـو م ؿ ا قامة يكوف عممه  يػر ماػروع  صػه يخػالؼ 

والجصايػات والجصايػات   ا ختعاص الصوعم رالتوقيؼ لمف كاف معموـ م ؿ ا قامػة جػااز رػم الجػصحا ختعاص الصوعم رالتوقيؼ لمف كاف معموـ م ؿ ا قامػة جػااز رػم الجػصح

                                                           

 مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.  121121( علم دة ( علم دة 1))

 ..117117-111111صص  ،،علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو0))

علم دز  علم دز  ، ، . ومد ه  صد لظ ػدالو . ومد ه  صد لظ ػدالو 117117صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو1))

.ويالعظ ع  عالاخ  ص فو علق ن   علؼ و ه  علمق ا  لالها ت فو علقد ن   عل د ص .ويالعظ ع  عالاخ  ص فو علق ن   علؼ و ه  علمق ا  لالها ت فو علقد ن   عل د ص 141141صص، ، س اقس اقعلعل

ويخ ح  ػاى عاخالا هوع عل  ط   اا ت علؼمد  لاللغد   ائد   ػادى ػ د  ػدزو عالاخ د ص.عنظ  فدو ويخ ح  ػاى عاخالا هوع عل  ط   اا ت علؼمد  لاللغد   ائد   ػادى ػ د  ػدزو عالاخ د ص.عنظ  فدو 

علم دز  علم دز  ، ، نظ يت علخؼسا فو عسخؼم ا علساطت )عالنغ ع  ا لسداطت(نظ يت علخؼسا فو عسخؼم ا علساطت )عالنغ ع  ا لسداطت(، ، تلك: سا م   مغمز علطم و تلك: سا م   مغمز علطم و 

 ..1919صص، ، ققعلس اعلس ا

 ( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.122122( علم دة )( علم دة )2))



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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  ،،((1))امػػػا رػػػم المخال ػػػات ريقتعػػػر التوقيػػػؼ عمػػػى المػػػتهـ اذا كػػػاف مجهػػػوؿ م ػػػؿ ا قامػػػة امػػػا رػػػم المخال ػػػات ريقتعػػػر التوقيػػػؼ عمػػػى المػػػتهـ اذا كػػػاف مجهػػػوؿ م ػػػؿ ا قامػػػة 
وكػػػػذلؾ ضػػػػا ط الاػػػػرطة اذا قػػػػاـ  ت تػػػػيش مصػػػػزؿ  يعػػػػو  لممػػػػتهـ  وف اذف مػػػػف القاضػػػػم وكػػػػذلؾ ضػػػػا ط الاػػػػرطة اذا قػػػػاـ  ت تػػػػيش مصػػػػزؿ  يعػػػػو  لممػػػػتهـ  وف اذف مػػػػف القاضػػػػم 

هذا ال عؿ يع   اطال ورم هذة ال الة لػو اف الضػا ط اسػتعمؿ العصػؼ راصػه هذا ال عؿ يع   اطال ورم هذة ال الة لػو اف الضػا ط اسػتعمؿ العصػؼ راصػه ررف ررف   المختصالمختص
عػػ واصا عمػػى ال ريػػة الاخعػػية  اسػػتعماله العصػػؼ و  خولػػه عػػ واصا عمػػى ال ريػػة الاخعػػية  اسػػتعماله العصػػؼ و  خولػػه يكػػوف قػػ  ارتكػػب رعػػال ياػػكؿ يكػػوف قػػ  ارتكػػب رعػػال ياػػكؿ 

وقػػ  قػػررت م كمػػة التمييػػز اصػػه )  يػػ خؿ رػػم وقػػ  قػػررت م كمػػة التمييػػز اصػػه )  يػػ خؿ رػػم   ،،((2))مصػػزؿ ا ػػ  ا اػػخاص خالرػػا لمقػػاصوف مصػػزؿ ا ػػ  ا اػػخاص خالرػػا لمقػػاصوف 
 يػػث اف  يػػث اف … … اختعػػاص ضػػا ط المػػرور  جػػز الاػػخص الػػذو يقػػو  مرك ػػة  ػػ وف اجػػازة اختعػػاص ضػػا ط المػػرور  جػػز الاػػخص الػػذو يقػػو  مرك ػػة  ػػ وف اجػػازة 

  ((3))المعػ ؿ المعػ ؿ   مػف قػاصوف المػرورمػف قػاصوف المػرور  2222قيا ة المرك ة  ػ وف اجػازة جريمػة صعػت عميهػا المػا ة قيا ة المرك ة  ػ وف اجػازة جريمػة صعػت عميهػا المػا ة 
وليسػػػت مػػػف المخال ػػػات المصعػػػوص وليسػػػت مػػػف المخال ػػػات المصعػػػوص   ((4))وليسػػػت مخال ػػػة لالصظمػػػة والتعميمػػػات المروريػػػة وليسػػػت مخال ػػػة لالصظمػػػة والتعميمػػػات المروريػػػة 

مػػف قػػاصوف المػػرور المعػػ ؿ لػػذلؾ يكػػوف قػػرار ضػػا ط خ ػػر مػػف قػػاصوف المػػرور المعػػ ؿ لػػذلؾ يكػػوف قػػرار ضػػا ط خ ػػر   2121و و   1818عميهػػا رػػم المػػا تيف عميهػػا رػػم المػػا تيف 
 ..((5))المرور ق  ع ر عف جهة  ير مختعة  اع ارة و ذلؾ يكوف مخال ا لمقاصوف( المرور ق  ع ر عف جهة  ير مختعة  اع ارة و ذلؾ يكوف مخال ا لمقاصوف( 

 ا كػاف مخال ػا لالختعػاص الاخعػم، رالقػاصوف ا كػاف مخال ػا لالختعػاص الاخعػم، رالقػاصوف ويع  ال عػؿ  يػر ماػروع كػذلؾ اذويع  ال عػؿ  يػر ماػروع كػذلؾ اذ
رعػؿ هػذا  ال يػر يكػوف  ػاطال رعػؿ هػذا  ال يػر يكػوف  ػاطال رػرف رػرف   لو قرر قياـ اخص معيف   عؿ معيف ثـ قاـ  ه  يرةلو قرر قياـ اخص معيف   عؿ معيف ثـ قاـ  ه  يرة

 ويسػػػاؿ عصػػػه جزاايػػػا ومػػػف ذلػػػؾ اف القػػػاصوف  ػػػ   اف يكػػػوف ت تػػػيش ا صثػػػى مػػػف ق ػػػؿ اصثػػػى ويسػػػاؿ عصػػػه جزاايػػػا ومػػػف ذلػػػؾ اف القػػػاصوف  ػػػ   اف يكػػػوف ت تػػػيش ا صثػػػى مػػػف ق ػػػؿ اصثػػػى 
 س الاػػػخص س الاػػػخص صػػػ  ها القػػػااـ  ػػػالت تيش  عػػػ  تػػػ ويف هويتهػػػا  الم ضػػػر رمػػػو قػػػاـ  ػػػالت تيش ص ػػػصػػػ  ها القػػػااـ  ػػػالت تيش  عػػػ  تػػػ ويف هويتهػػػا  الم ضػػػر رمػػػو قػػػاـ  ػػػالت تيش ص ػػػ

 رعػػػػؿ الت تػػػػيش يكػػػػوف  يػػػػر ماػػػػروع ور مػػػػا تترتػػػػب رعػػػػؿ الت تػػػػيش يكػػػػوف  يػػػػر ماػػػػروع ور مػػػػا تترتػػػػب رػػػػرف رػػػػرف   أو اصتػػػػ ب لػػػػه ذكػػػػرا ولػػػػيس اصثػػػػىأو اصتػػػػ ب لػػػػه ذكػػػػرا ولػػػػيس اصثػػػػى
 ..((6))عمى هذا ال عؿ  ير الماروع مساءلة جزااية عمى هذا ال عؿ  ير الماروع مساءلة جزااية 

                                                           

 ( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و.112112( علفق ة )ت( مر علم دة )( علفق ة )ت( مر علم دة )1))

 ..117117صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو0))

 ..17911791لسئت لسئت   2121(   ن   علم و    م (   ن   علم و    م 1))

ػادى ح  يد   د ا  ػادى ح  يد   د ا    17121712، ، 99، ، 1717وعلمدؤ ػ فدو وعلمدؤ ػ فدو   11111111لزد  ة علمد  م لزد  ة علمد  م ( نص   ع  مضاس   د دة ع( نص   ع  مضاس   د دة ع2))

 علم و  صالع ت    و صئظ لغ ض عض  عالا  ص علم  لف ر لالنظمت وعلخؼا م ث علم و يت.علم و  صالع ت    و صئظ لغ ض عض  عالا  ص علم  لف ر لالنظمت وعلخؼا م ث علم و يت.

 علمئ د   فدو: علم خد   مدر علمئ د   فدو: علم خد   مدر ، ، 17101710، ، 1010، ، 22وعلمؤ ػ فو وعلمؤ ػ فو   1111-1010، ، ه ئت ػ مته ئت ػ مت، ، 171171( علق ع    م ( علق ع    م 3))

 ، ، مطبؼددددت عل مدددد  مطبؼددددت عل مدددد  ، ، عػددددزعد: عادددد عه م علم دددد هز عػددددزعد: عادددد عه م علم دددد هز ، ، 00سس، ،   دددد   مغدمددددت علخم  دددد  علقسددددم علضئدددد ةو  دددد   مغدمددددت علخم  دددد  علقسددددم علضئدددد ةو

 ..132132-130130صصصص، ، 17791779اغزعد اغزعد 

( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و وائفس علافظ عنظ  عل ط  عالا د  مدر ( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع و وائفس علافظ عنظ  عل ط  عالا د  مدر 9292( علم دة )( علم دة )4))

( مدر  د ن   ( مدر  د ن   1414( مدر علمد دة )( مدر علمد دة )00( مر   ن   عالص ع عث علضئ ة دت علم د   وعلفقد ة )( مر   ن   عالص ع عث علضئ ة دت علم د   وعلفقد ة )2424مر علم دة )مر علم دة )

 عصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا عصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا 

  عة ت عال دنو. عة ت عال دنو.علمغ  م ث علضعلمغ  م ث علض
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   ::ثالثا: سالمة النيةثالثا: سالمة النية

 اف رعػػػػػػػػػػػؿ الموظػػػػػػػػػػػؼ   يكػػػػػػػػػػػوف مطا قػػػػػػػػػػػا لمقػػػػػػػػػػػاصوف اذا لػػػػػػػػػػػـ ي قػػػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػػػرض اف رعػػػػػػػػػػػؿ الموظػػػػػػػػػػػؼ   يكػػػػػػػػػػػوف مطا قػػػػػػػػػػػا لمقػػػػػػػػػػػاصوف اذا لػػػػػػػػػػػـ ي قػػػػػػػػػػػؽ ال ػػػػػػػػػػػرض 
موظػؼ اف يقػـو   عػؿ يػؤ و موظػؼ اف يقػـو   عػؿ يػؤ و الذو استوجب تخويؿ السمطة له ومتصاس ا  معه  رال يجوز لالذو استوجب تخويؿ السمطة له ومتصاس ا  معه  رال يجوز ل

إلػػى مػػوت المػػتهـ   جػػة القػػ ض عميػػه أو ا ػػ اث جػػروح  مي ػػة  ػػه أو عاهػػة مسػػت يمة اذا إلػػى مػػوت المػػتهـ   جػػة القػػ ض عميػػه أو ا ػػ اث جػػروح  مي ػػة  ػػه أو عاهػػة مسػػت يمة اذا 
كاف  ا مكاف ت قيؽ الق ض عميه  قميؿ مف العصؼ وا  كاف رعؿ الموظؼ  ير ماػروع  كاف  ا مكاف ت قيؽ الق ض عميه  قميؿ مف العصؼ وا  كاف رعؿ الموظؼ  ير ماػروع  

 ..((1))ويع   عواصا عمى ال رية الاخعية مما يوجب خضوعه لممساءلة الجزااية ويع   عواصا عمى ال رية الاخعية مما يوجب خضوعه لممساءلة الجزااية 

لموظؼ م ققا لم اية مصه اف لـ تتوارر ل ل الموظػؼ سػالمة الصيػة لموظؼ م ققا لم اية مصه اف لـ تتوارر ل ل الموظػؼ سػالمة الصيػة و  يكوف رعؿ او  يكوف رعؿ ا
رالقػػاصوف اذا خػػوؿ الموظػػؼ اسػػتعماؿ سػػمطة لت قيػػؽ  ػػرض رالقػػاصوف اذا خػػوؿ الموظػػؼ اسػػتعماؿ سػػمطة لت قيػػؽ  ػػرض ، ،  تص يػػذ ال عػػؿ ط قػػا لمقػػاصوف تص يػػذ ال عػػؿ ط قػػا لمقػػاصوف

رػػػرف رػػػرف   معػػػيف ريجػػػب اف تتجػػػه ارا ة الموظػػػؼ إلػػػى ت قيػػػؽ هػػػذا ال ػػػرض عصػػػ  تص يػػػذ ال عػػػؿمعػػػيف ريجػػػب اف تتجػػػه ارا ة الموظػػػؼ إلػػػى ت قيػػػؽ هػػػذا ال ػػػرض عصػػػ  تص يػػػذ ال عػػػؿ
قعػػ ة الموظػػؼ ل الػػة قعػػ ة الموظػػؼ ل الػػة   إصعػػررت ارا تػػه إلػػى ت قيػػؽ  ػػرض  اخػػر لػػـ يقعػػ ة الماػػرع  ػػؿإصعػػررت ارا تػػه إلػػى ت قيػػؽ  ػػرض  اخػػر لػػـ يقعػػ ة الماػػرع  ػػؿ

رعمه يع   ير ماروع لع ـ توارر سالمة الصية رم تص يذة ولو رعمه يع   ير ماروع لع ـ توارر سالمة الصية رم تص يذة ولو ررف ررف   معصوية و اية رم ص سهمعصوية و اية رم ص سه
ومػ  ذلػؾ رقػ  ي قػؽ الموظػؼ   عمػه ومػ  ذلػؾ رقػ  ي قػؽ الموظػؼ   عمػه   ((2))كاف ال عؿ ق  ت ققت ريه  قية الاػروط القاصوصيػة كاف ال عؿ ق  ت ققت ريه  قية الاػروط القاصوصيػة 

ال رضػػيف معػػا ري قػػؽ  ػػرض الماػػرع  تص يػػذ ال عػػؿ وهػػو امػػر ماػػروع ورػػم ص ػػس الوقػػت ال رضػػيف معػػا ري قػػؽ  ػػرض الماػػرع  تص يػػذ ال عػػؿ وهػػو امػػر ماػػروع ورػػم ص ػػس الوقػػت 
ضػػػه ومعػػػم ته الاخعػػػية وهػػػو امػػػر  يػػػر ماػػػروع رتت قػػػؽ رػػػم تص يػػػذ ال عػػػؿ ضػػػه ومعػػػم ته الاخعػػػية وهػػػو امػػػر  يػػػر ماػػػروع رتت قػػػؽ رػػػم تص يػػػذ ال عػػػؿ ي قػػػؽ  ر ي قػػػؽ  ر 

 ايتػػاف ماػػػروعة كمػػػا  ػػػ  ها القػػػاصوف و يػػػر ماػػػروعة كمػػػا يريػػػ ها الموظػػػؼ، ر ػػػم هػػػذة  ايتػػاف ماػػػروعة كمػػػا  ػػػ  ها القػػػاصوف و يػػػر ماػػػروعة كمػػػا يريػػػ ها الموظػػػؼ، ر ػػػم هػػػذة 
ال الػػة تكػػوف ال ايػػة التػػم  ػػ  ها القػػاصوف هػػم ال ايػػة المتوخػػاة مػػف تص يػػذ ال عػػؿ و  ع ػػرة ال الػػة تكػػوف ال ايػػة التػػم  ػػ  ها القػػاصوف هػػم ال ايػػة المتوخػػاة مػػف تص يػػذ ال عػػؿ و  ع ػػرة 

ماػروعية ال عػؿ ريكػوف ال عػؿ ماػروعا ماػروعية ال عػؿ ريكػوف ال عػؿ ماػروعا  ال اية التم يري  ت قيقها الموظػؼ رػال تػؤثر رػم  ال اية التم يري  ت قيقها الموظػؼ رػال تػؤثر رػم 
رالقاضػػػم الػػػذو رالقاضػػػم الػػػذو ، ، ((3))رػػػم هػػػذة ال الػػػة  ف ت قيػػػؽ ال ػػػرض القػػػاصوصم كػػػاؼ   ا ػػػة ال عػػػؿ رػػػم هػػػذة ال الػػػة  ف ت قيػػػؽ ال ػػػرض القػػػاصوصم كػػػاؼ   ا ػػػة ال عػػػؿ 

                                                           

 علم ددددز  علم ددددز  ، ، .ومغمدددد د نض دددد  عسددددئو.ومغمدددد د نض دددد  عسددددئو027027صص، ، علم ددددز  علسدددد اقعلم ددددز  علسدددد اق، ، ( مغمدددد د مغمدددد د م ددددطفى( مغمدددد د مغمدددد د م ددددطفى1))

.وع د و ن دأث .وع د و ن دأث 102102صص، ، علم دز  علسد اقعلم دز  علسد اق، ، .و ف    ػبز عل يع  صابو علغدزيزو.و ف    ػبز عل يع  صابو علغدزيزو011011صص، ، علس اقعلس اق

 ..117117-111111صصصص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، عا عه معا عه م

علم دز  علم دز  ، ، ع  صدابو علغدزيزوع  صدابو علغدزيزووف    ػبز عل يوف    ػبز عل ي، ، 011011صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( مغم د نض   عسئو( مغم د نض   عسئو0))

  ،،علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، نظ يت علخؼسا فو عسخؼم ا علساطتنظ يت علخؼسا فو عسخؼم ا علساطت، ، .وسا م   مغمز علطم و .وسا م   مغمز علطم و 102102صص، ، علس اقعلس اق

 ..319319صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، . وػاو  عاز. وػاو  عاز129129-124124صص

، ، .وف دد   ػبددز علدد يع  صددابو علغددزيزو.وف دد   ػبددز علدد يع  صددابو علغددزيزو027027صص، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، ( مغمدد د مغمدد د م ددطفى( مغمدد د مغمدد د م ددطفى1))

علدخدد ت علدخدد ت ، ، علقسددم علؼدد وعلقسددم علؼدد و، ، ادد ط  دد ن   علؼق ادد ثادد ط  دد ن   علؼق ادد ث، ،  ف ددق علمضدد لو ف ددق علمضدد لو. ونظدد و ح. ونظدد و ح102102صص، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق

 ..022022صص، ، 17711771ػم   ػم   ، ، مدخبت دع  علزق فت لائ   وعلخ ييغمدخبت دع  علزق فت لائ   وعلخ ييغ، ، 11طط، ، عالواعالوا



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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يع ر امرا  التوقيؼ   جة مراعاة معم ة الت قيؽ ا  اصه رم ص س الوقت يري  ا صتقاـ يع ر امرا  التوقيؼ   جة مراعاة معم ة الت قيؽ ا  اصه رم ص س الوقت يري  ا صتقاـ 
 ..((1))مف المتهـ يع  رعمه ماروعا وعمى الر ـ مف قع ة وسوء صيته مف المتهـ يع  رعمه ماروعا وعمى الر ـ مف قع ة وسوء صيته 

 لثـاويا مطلةالـ
 الفعــل تىفيـذا ألمــز رئيـس جتة طاعتـــه

ومقتضى ذلؾ اف القاصوف يجعػؿ طاعػة المػرؤوس لرايسػه واج ػة ريكػوف تص يػذ امػر ومقتضى ذلؾ اف القاصوف يجعػؿ طاعػة المػرؤوس لرايسػه واج ػة ريكػوف تص يػذ امػر 
الػػرايس تص يػػذا لمقػػاصوف ص سػػه عمػػى رػػرض اف األمػػر العػػا ر مػػف الػػرايس ماػػروع ريت قػػؽ الػػرايس تص يػػذا لمقػػاصوف ص سػػه عمػػى رػػرض اف األمػػر العػػا ر مػػف الػػرايس ماػػروع ريت قػػؽ 

قػػاصوف أيضػا  ومثالػػه قػػاصوف أيضػا  ومثالػػه  ػذلؾ اجتمػاع امػػر الػرايس وامػر القػػاصوف ويكػوف تص يػػذ ا مػر تص يػذا لم ػذلؾ اجتمػاع امػػر الػرايس وامػر القػػاصوف ويكػوف تص يػػذ ا مػر تص يػذا لم
مصػزؿ معػيف أو مصػزؿ معػيف أو ا مر العا ر مف قاضم الت قيؽ إلػى عضػو الضػ ط القضػاام  ت تػيش ا مر العا ر مف قاضم الت قيؽ إلػى عضػو الضػ ط القضػاام  ت تػيش 

رصسػػتخمص  مػػف ذلػػؾ اف امػػر الػػرايس   تجػػب اطاعتػػه ا  رصسػػتخمص  مػػف ذلػػؾ اف امػػر الػػرايس   تجػػب اطاعتػػه ا  ، ، القػػ ض عمػػى اػػخص معػػيفالقػػ ض عمػػى اػػخص معػػيف
 ..((2))اذا كاف مطا قا لمقاصوفاذا كاف مطا قا لمقاصوف

والمال ػػػظ اف الموظػػػؼ   يمتػػػـز  تط يػػػؽ القػػػاصوف وا اء واج ػػػات وظي تػػػه   سػػػب والمال ػػػظ اف الموظػػػؼ   يمتػػػـز  تط يػػػؽ القػػػاصوف وا اء واج ػػػات وظي تػػػه   سػػػب 
ر القاصوف  ؿ يجب عميػه اف يطيػ  ا وامػر العػا رة اليػه مػف رايسػه، رصظػاـ الوظي ػة ر القاصوف  ؿ يجب عميػه اف يطيػ  ا وامػر العػا رة اليػه مػف رايسػه، رصظػاـ الوظي ػة اواماوام

القػػااـ عمػػى التػػ رج رػػم الوظي ػػة   يسػػتقيـ ا  اذا خضػػ  المػػرؤوس لرايسػػه وص ػػذ اوامػػرة، القػػااـ عمػػى التػػ رج رػػم الوظي ػػة   يسػػتقيـ ا  اذا خضػػ  المػػرؤوس لرايسػػه وص ػػذ اوامػػرة، 
وواجػػػب الطاعػػػة هصػػػا واجػػػب قػػػاصوصم  ف القػػػاصوف ي رضػػػه  هميتػػػه  الصسػػػ ة ل سػػػف سػػػير وواجػػػب الطاعػػػة هصػػػا واجػػػب قػػػاصوصم  ف القػػػاصوف ي رضػػػه  هميتػػػه  الصسػػػ ة ل سػػػف سػػػير 

الطاعػػػة   يمكػػػف ت قيػػػؽ أو صاػػػاط قػػػاصوصم ترجػػػوة الطاعػػػة   يمكػػػف ت قيػػػؽ أو صاػػػاط قػػػاصوصم ترجػػػوة   و  يػػػر واجػػػبو  يػػػر واجػػػب   ارو اروجهػػػاز ال ولػػػة ايجهػػػاز ال ولػػػة اي
الموظػػػؼ يقػػػـو  طاعػػػة ا وامػػػر تص يػػػذا لهػػػا ول سػػػف سػػػير الموظػػػؼ يقػػػـو  طاعػػػة ا وامػػػر تص يػػػذا لهػػػا ول سػػػف سػػػير رػػػرف رػػػرف   ، ومػػػف جهػػػة اخػػػرل، ومػػػف جهػػػة اخػػػرل ارة ارةاياي
 ..((3))ال كومية ال كومية    ارة ارةاياي

 المطموبالمطموب  هذة الماروعية تصعكس عمى ال عؿهذة الماروعية تصعكس عمى ال عؿررف ررف   و يث يكوف امر الرايس ماروعاو يث يكوف امر الرايس ماروعا        
                                                           

( ويالعظ ع  لسالمت علئ ت فو مط اقت علفؼ  لاق ن   عتع     علفؼ    ن ن   فو تعح  مؼئدى ي خادا ػدر ( ويالعظ ع  لسالمت علئ ت فو مط اقت علفؼ  لاق ن   عتع     علفؼ    ن ن   فو تعح  مؼئدى ي خادا ػدر 1))

ع دذ يدد   مؼئد ه صقد  علم فدا ػ د  فؼاد  ع دذ يدد   مؼئد ه صقد  علم فدا ػ د  فؼاد  مؼئ ه  عتع     ػمد  علم فدا ب د   د ن نو فدو تعحد  مؼئ ه  عتع     ػمد  علم فدا ب د   د ن نو فدو تعحد  

. ومغمد د . ومغمد د 010010صص، ، علم دز  علسد اقعلم دز  علسد اق، ، مغمد د نض د  عسدئومغمد د نض د  عسدئو، ، عنظ  فو تلكعنظ  فو تلك، ، وعػخق ده عن  م  وعوعػخق ده عن  م  وع

 ..022022صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، .ونظ و ح ف ق علمض لو.ونظ و ح ف ق علمض لو027027صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، مغم د م طفىمغم د م طفى

، ، بو علغددزيزوبو علغددزيزو.وف دد   ػبددز علدد يع  صددا.وف دد   ػبددز علدد يع  صددا011011-010010صص  ،،علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، ( مغمدد د نض دد  عسددئو( مغمدد د نض دد  عسددئو0))

 ..101101-102102صص  ،،علم ز  علس اقعلم ز  علس اق

 ..119119صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( م ه  ص لظ ػالو ( م ه  ص لظ ػالو 1))

Piquemal M;Le forctionnaire publicses , Devoirs ET Obligation , paris 1976, 

P.79,80. 
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 موضوعية وهم: موضوعية وهم: تص يذة مما يستوجب تورر اروط معيصة رم ذلؾ اكمية و تص يذة مما يستوجب تورر اروط معيصة رم ذلؾ اكمية و 
 اوال: الشروط الشكمية اوال: الشروط الشكمية 

اف األمػػر العػػا ر مػػف راػػيس تجػػب طاعتػػه يجػػب اف يكػػوف مطا قػػا لمقػػاصوف مػػف اف األمػػر العػػا ر مػػف راػػيس تجػػب طاعتػػه يجػػب اف يكػػوف مطا قػػا لمقػػاصوف مػػف 
جهة ا ختعاص والاكؿ القاصوصم الذو يجب اف يظهر  ه ا مر سواء كػاف هػذا ا مػر جهة ا ختعاص والاكؿ القاصوصم الذو يجب اف يظهر  ه ا مر سواء كػاف هػذا ا مػر 
م ػػ  ا قاصوصػػا ويكػػوف الموظػػؼ ممزمػػا  رعػػ ارة عصػػ  تػػوارر اػػروطه إلػػى مرؤوسػػيه أـ لػػه م ػػ  ا قاصوصػػا ويكػػوف الموظػػؼ ممزمػػا  رعػػ ارة عصػػ  تػػوارر اػػروطه إلػػى مرؤوسػػيه أـ لػػه 

س قػػػػ  جػػػػاء مطمقػػػػا رػػػػم الػػػػصص س قػػػػ  جػػػػاء مطمقػػػػا رػػػػم الػػػػصص . ويال ػػػػظ اف ل ػػػػظ الػػػػراي. ويال ػػػػظ اف ل ػػػػظ الػػػػراي((1))رػػػػم ذلػػػػؾ رػػػػم ذلػػػػؾ    يريػػػػة  يريػػػػة سػػػػمطة تقسػػػػمطة تق
رػػػال يهػػػـ اف كػػػاف معػػػ ر ا مػػػر هػػػو الػػػرايس الم ااػػػر أـ الػػػرايس ا عمػػػى رػػػال يهػػػـ اف كػػػاف معػػػ ر ا مػػػر هػػػو الػػػرايس الم ااػػػر أـ الػػػرايس ا عمػػػى   ((2))التاػػػريعمالتاػػػريعم

 لممرؤوس رم ا ارته.لممرؤوس رم ا ارته.

وا ختعػػػاص مػػػف جهػػػة المػػػرؤوس مطمػػػػوب كػػػذلؾ رػػػال يك ػػػم اف يكػػػوف الػػػػرايس وا ختعػػػاص مػػػف جهػػػة المػػػرؤوس مطمػػػػوب كػػػذلؾ رػػػال يك ػػػم اف يكػػػوف الػػػػرايس 
مختعػا  تص يػذ ا مػر   يػث يكػوف مختعػا  تص يػذ ا مػر   يػث يكػوف مختعا  اع ار ا مر  ػؿ يجػب اف يكػوف المػرؤوس مختعا  اع ار ا مر  ػؿ يجػب اف يكػوف المػرؤوس 

 اخػػال ضػػمف واج اتػػه الوظي يػػة رػػا مر العػػا ر مػػف راػػيس إلػػى مػػرؤوس  يػػر مخػػتص  اخػػال ضػػمف واج اتػػه الوظي يػػة رػػا مر العػػا ر مػػف راػػيس إلػػى مػػرؤوس  يػػر مخػػتص 
 ..((3)) تص يذة   يع  امرا واجب الطاعة  تص يذة   يع  امرا واجب الطاعة 

تخم ػػؼ اػػرط ا ختعػػاص مػػف جهػػة الػػرايس أو جهػػة المػػرؤوس كػػاف تخم ػػؼ اػػرط ا ختعػػاص مػػف جهػػة الػػرايس أو جهػػة المػػرؤوس كػػاف رػػرف رػػرف   وعميػػهوعميػػه
ماػػروع ممػػا يعػػ  ماػػروع ممػػا يعػػ  ا مػػر  يػػر ماػػروع و التػػالم يكػػوف ال عػػؿ الػػذو يعػػ ر تص يػػذا لػػه  يػػر ا مػػر  يػػر ماػػروع و التػػالم يكػػوف ال عػػؿ الػػذو يعػػ ر تص يػػذا لػػه  يػػر 

  السػػػػػمطة ضػػػػػ  ا رػػػػػرا   وف وجػػػػػهالسػػػػػمطة ضػػػػػ  ا رػػػػػرا   وف وجػػػػػهعػػػػ واصا عمػػػػػى ال ريػػػػػة الاخعػػػػػية  اعت ػػػػػارة واقعػػػػػا مػػػػػف عػػػػ واصا عمػػػػػى ال ريػػػػػة الاخعػػػػػية  اعت ػػػػػارة واقعػػػػػا مػػػػػف 
 ..((4))ماروعماروع

                                                           

.و .و 123123صص، ، علم ز  علسد اقعلم ز  علسد اق، ، .وصئز  ػبز علماك.وصئز  ػبز علماك179179صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( م م   مغمز سالمت( م م   مغمز سالمت1))

 ..024024صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ،  ف ق علمض لو ف ق علمض لونظ و حنظ و ح
( مر   ن   علؼق اد ث علؼ ع دو ػادى ع  )ال ص يمدت عتع و دغ علفؼد  مدر م فدا أو اد ص ( مر   ن   علؼق اد ث علؼ ع دو ػادى ع  )ال ص يمدت عتع و دغ علفؼد  مدر م فدا أو اد ص 2222( ن ج علمزة )( ن ج علمزة )0))

حضد  حضد     ةد س ةد سر ن  : عتع و غ علفؼ  مئ  حئف دوع المد  صد د  عل د  مدر ر ن  : عتع و غ علفؼ  مئ  حئف دوع المد  صد د  عل د  مدر … … مداا ا زمت ػ مت فو علغ الث عالح ت مداا ا زمت ػ مت فو علغ الث عالح ت 

 ػا   (.ػا   (.ػا   ط ػخ  أو عػخقز ع  ط ػخ  وعصبت ػا   ط ػخ  أو عػخقز ع  ط ػخ  وعصبت 

 ػق اددد ث أ دندددو علخدددو ن دددج ػق اددد ث أ دندددو علخدددو ن دددج   00، ، 4141عوال ػق اددد ث م ددد   وعلمددد دة عوال ػق اددد ث م ددد   وعلمددد دة ، ، 4141: علمددد دة : علمددد دة نفسددد نفسددد   فظفظاالل  ادددادددوو

مددر عالعدد عا مددر عالعدد عا   ػادى ع : )ال يؼخبدد  عالنسدد   مسددؤوال ص عة دد  ػدر أ  فؼدد  عتع  دد    ددز عحددى تلدك علفؼدد  مددر أ ػادى ع : )ال يؼخبدد  عالنسدد   مسددؤوال ص عة دد  ػدر أ  فؼدد  عتع  دد    ددز عحددى تلدك علفؼدد  مددر أ 

  علقد ن   عط ػخد    علقد ن   عط ػخد  عل   مر م صدغ ت  عاخ د ص ي صد  ػا دعل   مر م صدغ ت  عاخ د ص ي صد  ػا د  عط ػت الم  صز عط ػت الم  صز   -00حئف وع لاق ن  . حئف وع لاق ن  .   -11علخ ل ت:علخ ل ت:

 عال عتع     عالم  ب   م  وع(.عال عتع     عالم  ب   م  وع(.

 ، ، ت وت و، ، 11طط، ، ط ػدددددددت عالوعمددددددد  وعر هددددددد  فدددددددو علمسدددددددؤول ت علض عة دددددددتط ػدددددددت عالوعمددددددد  وعر هددددددد  فدددددددو علمسدددددددؤول ت علض عة دددددددت، ، ( عدمدددددددج م سدددددددى سدددددددام  ( عدمدددددددج م سدددددددى سدددددددام  1))

 ..0101صص، ، 17191719اغزعد اغزعد 

مدخبدددت دع  علزق فدددت لائ ددد  مدخبدددت دع  علزق فدددت لائ ددد  ، ، علؼ مدددت فدددو  دد ن   علؼق اددد ث عال دندددوعلؼ مدددت فدددو  دد ن   علؼق اددد ث عال دندددو  عدددد وعدددد واددد ط عأاددد ط عأ، ، (   مدد  علسدددؼ ز(   مدد  علسدددؼ ز2))

 ..023023-022022صص  ،،علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ح ف ق علمض لوح ف ق علمض لو. ونظ و . ونظ و 111111صص، ، 17711771ػم   ػم   ، ، وعلخ ييغوعلخ ييغ
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ومف الصا ية الاكمية رق  يوجب القاصوف اعػ ار ا مػر  اػكؿ معػيف ريجػب عصػ ها ومف الصا ية الاكمية رق  يوجب القاصوف اعػ ار ا مػر  اػكؿ معػيف ريجػب عصػ ها 
 مراعػػاة هػػذا الاػػكؿ وا  عػػ   ا مػػر  ػػاطال مثػػاؿ ذلػػؾ امػػر القػػ ض عمػػى المػػتهـ  اسػػتثصاء مراعػػاة هػػذا الاػػكؿ وا  عػػ   ا مػػر  ػػاطال مثػػاؿ ذلػػؾ امػػر القػػ ض عمػػى المػػتهـ  اسػػتثصاء 

 الجريمػػػػػػة.راف القػػػػػػاصوف يوجػػػػػػب اعػػػػػػ ار ا مػػػػػػر  ػػػػػػالق ض مػػػػػػف قاضػػػػػػم الجريمػػػػػػة.راف القػػػػػػاصوف يوجػػػػػػب اعػػػػػػ ار ا مػػػػػػر  ػػػػػػالق ض مػػػػػػف قاضػػػػػػم  الػػػػػػة التمػػػػػػ س   الػػػػػػة التمػػػػػػ س  
 الت قيؽ أو الم كمة المختعة كتا ة وليس ا ويا رمػو عػ ر اػ اها وقػاـ عضػو الضػ ط الت قيؽ أو الم كمة المختعة كتا ة وليس ا ويا رمػو عػ ر اػ اها وقػاـ عضػو الضػ ط 

 ..((1))رعمه يع   ير ماروع رعمه يع   ير ماروع ررف ررف   القضاام  تص يذةالقضاام  تص يذة
 ثانيا: الشروط الموضوعية ثانيا: الشروط الموضوعية 

ب طاعتهػا ب طاعتهػا سمطة اع ار ا وامر ووجػو سمطة اع ار ا وامر ووجػو    ارو ارويه ؼ المارع مف تخويؿ الرايس اييه ؼ المارع مف تخويؿ الرايس اي
مػػػػف المرؤوسػػػػيف ت قيػػػػؽ  ايػػػػة معيصػػػػة وهػػػػم ت قيػػػػؽ المعػػػػم ة العامػػػػة ويهػػػػ ؼ الػػػػرايس مػػػػف المرؤوسػػػػيف ت قيػػػػؽ  ايػػػػة معيصػػػػة وهػػػػم ت قيػػػػؽ المعػػػػم ة العامػػػػة ويهػػػػ ؼ الػػػػرايس 
 اع ار امرة إلى ت قيؽ ال اية ذاتها  ما يرجوة مػف ت قيػؽ ال ػرض المقعػو  مػف ا مػر  اع ار امرة إلى ت قيؽ ال اية ذاتها  ما يرجوة مػف ت قيػؽ ال ػرض المقعػو  مػف ا مػر 
العا ر مصػه رػاذا تطا قػت ال ايتػاف كػاف ا مػر ماػروعا مػف الصا يػة الموضػوعية امػا اذا العا ر مصػه رػاذا تطا قػت ال ايتػاف كػاف ا مػر ماػروعا مػف الصا يػة الموضػوعية امػا اذا 

تص يػػذة يعػػ  عمػػال  يػػر تص يػػذة يعػػ  عمػػال  يػػر رػػرف رػػرف   ر يكػػوف  يػػر ماػػروع و الصتيجػػةر يكػػوف  يػػر ماػػروع و الصتيجػػةا مػػا مػػرػػرف رػػرف   اختم ػػت ال ايتػػافاختم ػػت ال ايتػػاف
.ومف الاروط الموضػوعية كػذلؾ اف يكػوف امػر الػرايس لػه سػ ب ماػروع واف .ومف الاروط الموضػوعية كػذلؾ اف يكػوف امػر الػرايس لػه سػ ب ماػروع واف ((2))ماروع ماروع 

ا مر له ما ي ررة واف يكوف م ؿ ا مر  ع ة ا ثر القاصوصم المترتب  ا  وم اارة عمى ا مر له ما ي ررة واف يكوف م ؿ ا مر  ع ة ا ثر القاصوصم المترتب  ا  وم اارة عمى 
متصاسػػػ ا مػػػ  ال عػػػؿ الػػػذو متصاسػػػ ا مػػػ  ال عػػػؿ الػػػذو اعػػػ ار ا مػػػر ممكصػػػا وماػػػروعا واف يكػػػوف ا مػػػر مالامػػػا أو اعػػػ ار ا مػػػر ممكصػػػا وماػػػروعا واف يكػػػوف ا مػػػر مالامػػػا أو 

 ..((3))يعالجه يعالجه 

و استي اء امر الرايس الذو تجب طاعته اروطه الاكمية والموضوعية يكوف امرا و استي اء امر الرايس الذو تجب طاعته اروطه الاكمية والموضوعية يكوف امرا 
ماروعا ويكوف ال عػؿ الػذو تػـ تص يػذة  صػاء عمػى هػذا ا مػر ماػروعا كػذلؾ ولكػف تخمػؼ ماروعا ويكوف ال عػؿ الػذو تػـ تص يػذة  صػاء عمػى هػذا ا مػر ماػروعا كػذلؾ ولكػف تخمػؼ 
  ا   تمؾ الاروط يجعؿ ا مر وال عؿ  ير ماروعيف ريكوف ال عؿ الواق   صػاء عمػى امػرا   تمؾ الاروط يجعؿ ا مر وال عؿ  ير ماروعيف ريكوف ال عؿ الواق   صػاء عمػى امػر
رايس تجب طاعته  ير ماروع ع واصا ض  ا ررا  واعت اء عمى ال رية الاخعية  صػه رايس تجب طاعته  ير ماروع ع واصا ض  ا ررا  واعت اء عمى ال رية الاخعية  صػه 

 ع واف واق  مف موظؼ اعتما ا عمى سمطة وظي ته.ع واف واق  مف موظؼ اعتما ا عمى سمطة وظي ته.
                                                           

( ( 1313وعلمد دة )وعلمد دة )، ، ( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع دو( مر   ن   عص ا علمغ  م ث علض عة ت علؼ ع دو7171( م  حقخ    عا  ة نص علم دة )( م  حقخ    عا  ة نص علم دة )1))

( مدر  د ن   عصد ا علمغ  مد ث علض عة دت ( مدر  د ن   عصد ا علمغ  مد ث علض عة دت 121121وعلمد دة )وعلمد دة )  مر   ن   عالصد ع عث علضئ ة دت علم د  .مر   ن   عالصد ع عث علضئ ة دت علم د  .

 س اف ه .س اف ه .عال دنو مر   و ة صزو  عم  علقبض  خ ات ول عال دنو مر   و ة صزو  عم  علقبض  خ ات ول 

، ، علم دز  علسد اقعلم دز  علسد اق، ، .وسا م   مغمز علطم و .وسا م   مغمز علطم و 179179صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، (عنظ :م م   مغمز سالمت(عنظ :م م   مغمز سالمت0))

 ..123123صص

 ..2727صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( عدمج م سى سام  ( عدمج م سى سام  1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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يتضػػح ممػػا سػػ ؽ اف ال عػػؿ الػػذو يقػػوـ  ػػه الموظػػؼ والػػذو يعػػ  قاصوصيػػا رػػم ذاتػػه يتضػػح ممػػا سػػ ؽ اف ال عػػؿ الػػذو يقػػوـ  ػػه الموظػػؼ والػػذو يعػػ  قاصوصيػػا رػػم ذاتػػه 
اصمػا لػه اػروط اصمػا لػه اػروط سواءا  أكاف تص يذا لما امر  ه القػاصوف أـ تص يػذا  مػر راػيس تجػب طاعتػه سواءا  أكاف تص يذا لما امر  ه القػاصوف أـ تص يػذا  مػر راػيس تجػب طاعتػه 

يجػب تواررهػا واف ا خػالؿ  الاػروط يجعػؿ ال عػؿ  العػا ر مػف الموظػؼ عػ واصا موجهػا يجػب تواررهػا واف ا خػالؿ  الاػروط يجعػؿ ال عػؿ  العػا ر مػف الموظػؼ عػ واصا موجهػا 
ضػػ  ال ريػػة الاخعػػية  صػػه وقػػ  مػػف الموظػػؼ اثصػػاء ممارسػػته لوظي تػػه واعتمػػا ا عميهػػا، ضػػ  ال ريػػة الاخعػػية  صػػه وقػػ  مػػف الموظػػؼ اثصػػاء ممارسػػته لوظي تػػه واعتمػػا ا عميهػػا، 

.كمػا لػو .كمػا لػو ((1))رال عؿ رم ذاته قاصوصم ولكصه يتخذ كوسيمة  يقاع ا عت اء وارتكاب الجريمػة رال عؿ رم ذاته قاصوصم ولكصه يتخذ كوسيمة  يقاع ا عت اء وارتكاب الجريمػة 
ط الاػػرطة عمػػى اػػخص رػػم  يػػر ا  ػػواؿ المصعػػوص عميهػػا قاصوصػػا أو ط الاػػرطة عمػػى اػػخص رػػم  يػػر ا  ػػواؿ المصعػػوص عميهػػا قاصوصػػا أو قػػ ض أ ػػ  ضػػ اقػػ ض أ ػػ  ضػػ ا

أو قػاـ  ػ خوؿ مصػزؿ اػخص  وف اذف ورػم  يػر أو قػاـ  ػ خوؿ مصػزؿ اػخص  وف اذف ورػم  يػر ، ، اػرعيةاػرعية  سه أو ا تجزة  عورة  ير   سه أو ا تجزة  عورة  ير 
ال ػػػػػا ت المقػػػػػررة قاصوصػػػػػا أو قػػػػػاـ  التجسػػػػػس عمػػػػػى المكالمػػػػػات الهات يػػػػػة أو مراق ػػػػػة ا ػػػػػ  ال ػػػػػا ت المقػػػػػررة قاصوصػػػػػا أو قػػػػػاـ  التجسػػػػػس عمػػػػػى المكالمػػػػػات الهات يػػػػػة أو مراق ػػػػػة ا ػػػػػ  

رعػػػاؿ التػػػم تقػػػ  مػػػف رعػػػاؿ التػػػم تقػػػ  مػػػف ا اػػػخاص رػػػم  يػػػر ا  ػػػواؿ المعػػػرح  هػػػا قاصوصػػػا. و يرهػػػا مػػػف ا ا اػػػخاص رػػػم  يػػػر ا  ػػػواؿ المعػػػرح  هػػػا قاصوصػػػا. و يرهػػػا مػػػف ا 
الموظؼ اعتما ا عمى سمطة وظي ته ولكف ا عت اء الػذو يقػ   اخػؿ  ػ و  وظي تػه اصمػا الموظؼ اعتما ا عمى سمطة وظي ته ولكف ا عت اء الػذو يقػ   اخػؿ  ػ و  وظي تػه اصمػا 

 يق  ريما يجاوز سمطاتها.يق  ريما يجاوز سمطاتها.

 ثحث الثالثامل
 غري قاوووي تفعل  االعتداء

إذا كػػػاف واضػػػ ا عػػػ  ا عتػػػ اء الواقػػػ  مػػػف الموظػػػؼ اثصػػػاء قيامػػػه  وظي تػػػه واقعػػػا إذا كػػػاف واضػػػ ا عػػػ  ا عتػػػ اء الواقػػػ  مػػػف الموظػػػؼ اثصػػػاء قيامػػػه  وظي تػػػه واقعػػػا 
اف ا عت اء عا را عػف الموظػؼ عػف رعػؿ يعػ  قاصوصيػا اف ا عت اء عا را عػف الموظػؼ عػف رعػؿ يعػ  قاصوصيػا اعتما ا عمى سمطة وظي ته اذا كاعتما ا عمى سمطة وظي ته اذا ك

ا  اف عػػػ واف الموظػػػؼ  قيامػػػه   عػػػؿ يعػػػ   يػػػر قػػػاصوصم رػػػم ذاتػػػه اصمػػػا يثيػػػر ا  اف عػػػ واف الموظػػػؼ  قيامػػػه   عػػػؿ يعػػػ   يػػػر قػػػاصوصم رػػػم ذاتػػػه اصمػػػا يثيػػػر ، ، رػػػم ذاتػػػهرػػػم ذاتػػػه
العػػعو ة  رػػم ت  يػػ  ال ػػا ت التػػم يكػػوف ريهػػا ا عتػػ اء قػػ  وقػػ  اعتمػػا ا عمػػى الوظي ػػة العػػعو ة  رػػم ت  يػػ  ال ػػا ت التػػم يكػػوف ريهػػا ا عتػػ اء قػػ  وقػػ  اعتمػػا ا عمػػى الوظي ػػة 

كصػه يقػ   ا سػتعاصة كصػه يقػ   ا سػتعاصة  صه امر ي ترض وقوع ا عت اء مف الموظؼ خارج   و  وظي تػه ول صه امر ي ترض وقوع ا عت اء مف الموظؼ خارج   و  وظي تػه ول
 ة الص وذ التم تتي ها الوظي ة.ة الص وذ التم تتي ها الوظي ة.ططوسموسم ايمكاصات ال عمية والواقعية  ايمكاصات ال عمية والواقعية 

  التيف تضـ عور ال عؿ التيف تضـ عور ال عؿ  ((2))( مف قاصوف العقو ات العراقم( مف قاصوف العقو ات العراقم4040وق     ت الما ة )وق     ت الما ة )

                                                           

 ..0707صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( د. مغمز ي و عا  ػ م ( د. مغمز ي و عا  ػ م 1))

عال دندو فادم يؼد لش عال دندو فادم يؼد لش عمد   د ن   علؼق اد ث عمد   د ن   علؼق اد ث ، ، ( مدر  د ن   علؼق اد ث علم د  ( مدر  د ن   علؼق اد ث علم د  4141( ائفس علافدظ علمد دة )( ائفس علافدظ علمد دة )0))

( مددر  دد ن   ( مددر  دد ن   4141هدد ح ر علغدد لخ ر ادد  نددص فقدد  ػاددى مؼ لضددت علؼمدد  علقدد ن نو عنظدد  نددص علمدد دة )هدد ح ر علغدد لخ ر ادد  نددص فقدد  ػاددى مؼ لضددت علؼمدد  علقدد ن نو عنظدد  نددص علمدد دة )

 ..024024صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، عنظ : فو تلك نظ و ح ف ق علمض لوعنظ : فو تلك نظ و ح ف ق علمض لو، ، علؼق ا ث عأ دنوعلؼق ا ث عأ دنو
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 يػػػر القػػػاصوصم ال الػػػة ا ولػػػى اذا اعتقػػػ  الموظػػػؼ خالرػػػا لم قيقػػػة اف اجػػػراء ال عػػػؿ مػػػف  يػػػر القػػػاصوصم ال الػػػة ا ولػػػى اذا اعتقػػػ  الموظػػػؼ خالرػػػا لم قيقػػػة اف اجػػػراء ال عػػػؿ مػػػف 
 ذا ص ذ الموظؼ امرا   ير قاصوصم عا را مف رايس.ذا ص ذ الموظؼ امرا   ير قاصوصم عا را مف رايس.وال الة الثاصية اوال الة الثاصية ا، ، اختعاعهاختعاعه

 األول طلةامل
 اعتقاد املوظف ان اجزاء الفعل مه اختصاصه

ومقتضى هذة ال الة قياـ الموظؼ   عؿ يعتق  اصه  اخؿ رم   و  اختعاعه ا  ومقتضى هذة ال الة قياـ الموظؼ   عؿ يعتق  اصه  اخؿ رم   و  اختعاعه ا  
اف القاصوف   يسمح له  ذلؾ وصتيجة لخطاه رم معررة   و  اختعاعه يكوف   عمػه قػ  اف القاصوف   يسمح له  ذلؾ وصتيجة لخطاه رم معررة   و  اختعاعه يكوف   عمػه قػ  

ال  و  ريت يف ريما  عػ  اصػه قػ  خػرج عػف ذلػؾ ا ختعػاص ريتجػر  رعمػه مػف ال  و  ريت يف ريما  عػ  اصػه قػ  خػرج عػف ذلػؾ ا ختعػاص ريتجػر  رعمػه مػف تجاوز هذة تجاوز هذة 
ع ة الماروعية ويع  رعال  ػاطال. ويعػ  الموظػؼ متجػاوزا  ػ و  اختعاعػه اذا خػالؼ ع ة الماروعية ويع  رعال  ػاطال. ويعػ  الموظػؼ متجػاوزا  ػ و  اختعاعػه اذا خػالؼ 
قواعػػػػ  ا ختعػػػػاص  ػػػػالمعصى الػػػػ قيؽ وكػػػػذلؾ مخال ػػػػة أو اػػػػرط مػػػػف الاػػػػروط الاػػػػكمية قواعػػػػ  ا ختعػػػػاص  ػػػػالمعصى الػػػػ قيؽ وكػػػػذلؾ مخال ػػػػة أو اػػػػرط مػػػػف الاػػػػروط الاػػػػكمية 

مثػػاؿ ذلػػؾ: ضػػا ط الاػػرطة مثػػاؿ ذلػػؾ: ضػػا ط الاػػرطة   ،،((1))والموضػػوعية لم عػػؿ والتػػم يتطم هػػا ا ختعػػاص  العمػػؿ والموضػػوعية لم عػػؿ والتػػم يتطم هػػا ا ختعػػاص  العمػػؿ 
الػػػذو يمقػػػم القػػػ ض عمػػػى اػػػخص  يػػػر الػػػذو عػػػيف رػػػم امػػػر القػػػ ض مسػػػتجم  لماػػػروط الػػػذو يمقػػػم القػػػ ض عمػػػى اػػػخص  يػػػر الػػػذو عػػػيف رػػػم امػػػر القػػػ ض مسػػػتجم  لماػػػروط 

أو اف أو اف ، ، أو اف يقػػػ ض عمػػػى اػػػخص رػػػم  يػػػر األ ػػػواؿ المػػػرخص  هػػػا قاصوصػػػاأو اف يقػػػ ض عمػػػى اػػػخص رػػػم  يػػػر األ ػػػواؿ المػػػرخص  هػػػا قاصوصػػػا، ، القاصوصيػػػةالقاصوصيػػػة
ويال ػظ اصػه عمػى ويال ػظ اصػه عمػى ، ، يع ر أمرا  الق ض عمى متهـ  جريمة   يجيز القػاصوف القػ ض ريهػايع ر أمرا  الق ض عمى متهـ  جريمة   يجيز القػاصوف القػ ض ريهػا

صطػػاؽ اختعػاص الموظػػؼ وعػػ ة رعػػال  يػػر ماػػروع ا  اف صطػػاؽ اختعػاص الموظػػؼ وعػػ ة رعػػال  يػػر ماػػروع ا  اف   الػر ـ مػػف خػػروج ال عػػؿ عػػفالػر ـ مػػف خػػروج ال عػػؿ عػػف
المارع   يع ة جريمػة  سػ ب وجػو  عػمة واضػ ة  األرعػاؿ التػم يخػتص  هػا رهػو  يػر المارع   يع ة جريمػة  سػ ب وجػو  عػمة واضػ ة  األرعػاؿ التػم يخػتص  هػا رهػو  يػر 
مص عؿ عصها   يث يكػوف تخطيػه  ختعاعػه صاتجػا عػف عػ ـ ال قػة رػم معررػة  ػ و ة مص عؿ عصها   يث يكػوف تخطيػه  ختعاعػه صاتجػا عػف عػ ـ ال قػة رػم معررػة  ػ و ة 

يػث   يػث   يخػتص  ػه   يخػتص  ػه     اما اذا كاف عمؿ الموظػؼ مػف صػوع مختمػؼ عمػااما اذا كاف عمؿ الموظػؼ مػف صػوع مختمػؼ عمػا  ،،((2))أو الخطا ريهأو الخطا ريه
قػ  اسػت  ؿ اختعاعػه قػ  اسػت  ؿ اختعاعػه   الموظؼ اصه ق  جاوز   و  سمطته واختعاعه  ػؿالموظؼ اصه ق  جاوز   و  سمطته واختعاعه  ػؿ  يكوف وض يكوف وض 

  ((3))يع  م تع ا لمسمطة يع  م تع ا لمسمطة   اختعاعا مختم ا راصه   يكوف مستعمال اختعاعه وجاوزة  ؿاختعاعا مختم ا راصه   يكوف مستعمال اختعاعه وجاوزة  ؿ
)أو اعتقػ  اف اجػراءة مػف )أو اعتقػ  اف اجػراءة مػف   ( عقو ػات  قولهػا( عقو ػات  قولهػا4040وهذا المعصى هو ما يقتضيه صص الما ة )وهذا المعصى هو ما يقتضيه صص الما ة )

                                                           

 ، ، . وسدددددددا م   مغمدددددددز علطمددددددد و . وسدددددددا م   مغمدددددددز علطمددددددد و 177177صص، ، علم دددددددز  علسددددددد اقعلم دددددددز  علسددددددد اق، ، ( مددددددد م   مغمدددددددز سدددددددالمت( مددددددد م   مغمدددددددز سدددددددالمت1))

 ..024024صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ونظ و ح ف ق علمض لوونظ و ح ف ق علمض لو  ..1919صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق

علم دز  علم دز  ، ، .وف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزو.وف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزو012012صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( مغم د نض   عسئو( مغم د نض   عسئو0))

 ..100100صص، ، علس اقعلس اق

علم دز  علم دز  ، ، .وف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزو.وف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزو012012صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( مغم د نض   عسئو( مغم د نض   عسئو1))

 ..100100صص، ، علس اقعلس اق
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معتق ا اصػه   زاؿ يمػارس اختعاعػه رػم  ػيف اصػه قػ  معتق ا اصػه   زاؿ يمػارس اختعاعػه رػم  ػيف اصػه قػ    اختعاعه ( أو اصه يقوـ  ال عؿاختعاعه ( أو اصه يقوـ  ال عؿ
تجػػاوز هػػذا ا ختعػػاص امػػا اذا اسػػت  ؿ اختعاعػػه  اختعػػاص اخػػر راصػػه   ي يػػ  مػػف تجػػاوز هػػذا ا ختعػػاص امػػا اذا اسػػت  ؿ اختعاعػػه  اختعػػاص اخػػر راصػػه   ي يػػ  مػػف 

 ..((1))( عقو ات ويكوف   عمه ق  أتى ع واصا اعتما ا عمى سمطة وظي ته( عقو ات ويكوف   عمه ق  أتى ع واصا اعتما ا عمى سمطة وظي ته4040 كـ الما ة ) كـ الما ة )

 يالثاو املطلة
  جتة طاعتهوقوع الفعل تىفيذا المز رئيس 

ذة ال الة ع ور امر مف الرايس الػذو لػه سػمطة واختعػاص اعػ ار ذة ال الة ع ور امر مف الرايس الػذو لػه سػمطة واختعػاص اعػ ار ومقتضى هومقتضى ه
إلػػػى مرؤوسػػػه ولكػػػف هػػػذا ا مػػػر  يػػر مطػػػا ؽ لمقػػػاصوف رهػػػو  يػػػر ماػػػروع إلػػػى مرؤوسػػػه ولكػػػف هػػػذا ا مػػػر  يػػر مطػػػا ؽ لمقػػػاصوف رهػػػو  يػػػر ماػػػروع    ارو اروا مػػر ايا مػػر اي

و يػػػر واجػػػب التص يػػػذ والمػػػرؤوس رػػػم هػػػذة ال الػػػة  يػػػر ممػػػـز  طاعػػػة رايسػػػه ا  اف عػػػ ـ و يػػػر واجػػػب التص يػػػذ والمػػػرؤوس رػػػم هػػػذة ال الػػػة  يػػػر ممػػػـز  طاعػػػة رايسػػػه ا  اف عػػػ ـ 
 طاعته واج ة عميه.طاعته واج ة عميه.ماروعية ال عؿ كاصت خارية عمى المرؤوس لذلؾ رهو يعتق  اف ماروعية ال عؿ كاصت خارية عمى المرؤوس لذلؾ رهو يعتق  اف 

مثاؿ ذلؾ مثاؿ ذلؾ ، ، وهذا ي عؿ اذا كاف ال عؿ المطموب اجراؤة رم ذاته  ير جااز قاصوصاوهذا ي عؿ اذا كاف ال عؿ المطموب اجراؤة رم ذاته  ير جااز قاصوصا
لو كاف امر الرايس إلى المرؤوس  تزوير أوراؽ أو اختالس أمواؿ ال ولة أو  سػرقة مػاؿ لو كاف امر الرايس إلى المرؤوس  تزوير أوراؽ أو اختالس أمواؿ ال ولة أو  سػرقة مػاؿ 
ال يػػر او اف ا مػػر عػػ ر رػػم  يػػر ا  ػػػواؿ التػػم يوجػػب القػػاصوف مراعاتهػػا كػػأف يكػػػوف ال يػػر او اف ا مػػر عػػ ر رػػم  يػػر ا  ػػػواؿ التػػم يوجػػب القػػاصوف مراعاتهػػا كػػأف يكػػػوف 

وف اسػػتصا ة إلػػى واقعػػة ت ػػررة أو اصػػه   يسػػته ؼ ت قيػػؽ ال ػػرض المعػػيف وف اسػػتصا ة إلػػى واقعػػة ت ػػررة أو اصػػه   يسػػته ؼ ت قيػػؽ ال ػػرض المعػػيف ا مػػر عػػا را  ا مػػر عػػا را  
الػذو يوج ػه القػاصوف أو يرجػو ت قيقػه كمػا لػػو اعػ ر قاضػم الت قيػؽ أمػرا  ػالق ض عمػػى الػذو يوج ػه القػاصوف أو يرجػو ت قيقػه كمػا لػػو اعػ ر قاضػم الت قيػؽ أمػرا  ػالق ض عمػػى 

                                                           

 . ع ددذ يدد   ع  . ع ددذ يدد   ع  4444صص، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، ب ط مغمدد د علسددا م  ب ط مغمدد د علسددا م  ( اددال  هددوع علدد ع : صددب ط م دد( اددال  هددوع علدد ع : صددب ط م دد1))

عػخقز ع  عص ع ه مر عاخ  صد " حد عو عسد  حقدزي ن  اد   عددم عالا عدت يئطبدق هئد  عػخقز ع  عص ع ه مر عاخ  صد " حد عو عسد  حقدزي ن  اد   عددم عالا عدت يئطبدق هئد    )ػب  ة " أو)ػب  ة " أو

ددر ػادى صدات ور قدت ددر ػادى صدات ور قدت ػاى    فؼ  ي حدب  علم فا علؼ و ا  س دعة ة عاخ  ص  عل ف فو ول  لم يػاى    فؼ  ي حدب  علم فا علؼ و ا  س دعة ة عاخ  ص  عل ف فو ول  لم ي

 ز مر تلك ح س غ مض ا علغم يدت علضئ ة دت لام فدا وهد   ز مر تلك ح س غ مض ا علغم يدت علضئ ة دت لام فدا وهد  ي خص اق  عصال ( وه  يقي خص اق  عصال ( وه  يقا الفؼ ا علخو ا الفؼ ا علخو 

 ع  ال يمدر علخسدا م اد  ال  مؼئد ه ع  عفؼد ا علم فدا صم ؼقد  مب عدت الند  م فدا فق .وتلدك ال   ع  ال يمدر علخسدا م اد  ال  مؼئد ه ع  عفؼد ا علم فدا صم ؼقد  مب عدت الند  م فدا فق .وتلدك ال  

عفؼدد ا علم فددا ال ح دد س ػددر ععددز عمدد ير: ف مدد  ع  يددد   م خ دد  اقدد  وفددو هددوه علغ لددت حددد   عفؼدد ا علم فددا ال ح دد س ػددر ععددز عمدد ير: ف مدد  ع  يددد   م خ دد  اقدد  وفددو هددوه علغ لددت حددد   

وعلق ا ا ال  تلك مؼئد ه ع  علم فدا وعلق ا ا ال  تلك مؼئد ه ع  علم فدا ، ،  وػت وػتوعم  عال يد   م خ   اق  فخد   ب   م وعم  عال يد   م خ   اق  فخد   ب   م ، ، م  وػتم  وػت

تلك ي د  ػزوعن  ػاى عالفد عد ا الػخمد د ػادى عل ف فدت تلك ي د  ػزوعن  ػاى عالفد عد ا الػخمد د ػادى عل ف فدت فئ  فئ    عتع عنغ   ا لساطت ا  س عاخ  ص عتع عنغ   ا لساطت ا  س عاخ  ص 

فدال يضد ي عت  ح سد غ علغم يدت الفؼد ا علم فدا فدال يضد ي عت  ح سد غ علغم يدت الفؼد ا علم فدا ، ، مم  يؤد  إلى علؼزوع  ػادى علغ يد ث عل   د تمم  يؤد  إلى علؼزوع  ػادى علغ يد ث عل   د ت

ف ضد  ع  ف ضد  ع  ، ، ئ سدغ مضد ا عالػخدزع  ػا قد ئ سدغ مضد ا عالػخدزع  ػا قد الن  فو نفس عل  ج سئ  ق ػاى عالف عد فدو ع يد حقم وسالن  فو نفس عل  ج سئ  ق ػاى عالف عد فدو ع يد حقم وس

ادد  س ادد  س   فؼدد  علم فددافؼدد  علم فددا  ػددز  ػددز    علسدد اق سددبق و  علسدد اق سددبق وأأععيددد   عالمدد  وسددط  ادد ر تلددك.ويالعظ ع  علق ةدد  ادد ل يددد   عالمدد  وسددط  ادد ر تلددك.ويالعظ ع  علق ةدد  ادد ل 

ه اد طال  ه اد طال عاخ  ص  ا طال وه  يق و اؼم    ن نو لم  لفخ    عػدز عالاخ د ص فدد   عالولدى اد  ػدزال عاخ  ص  ا طال وه  يق و اؼم    ن نو لم  لفخ    عػدز عالاخ د ص فدد   عالولدى اد  ػدزال

علم ددز  علم ددز  ، ، مغمدد د علسددا م  مغمدد د علسددا م  عتع  دد و علم فددا اؼمدد  ب دد   دد ن نو.عنظ  فددو تلددك: صددب ط م ددب ط عتع  دد و علم فددا اؼمدد  ب دد   دد ن نو.عنظ  فددو تلددك: صددب ط م ددب ط 

سدا م   سدا م     دع  دع  .وفو م  د ع حضد وي عالاخ د ص وػدزه ػ بد  فدو علقد ع  عإ.وفو م  د ع حضد وي عالاخ د ص وػدزه ػ بد  فدو علقد ع  عإ4141–  3737ص ص ، ، علس اقعلس اق

.وعنظد  .وعنظد  190190-133133ص ص ، ، علم دز  علسد اقعلم دز  علسد اق، ، نظ يدت علخؼسدا فدو عسدخؼم ا علسداطتنظ يدت علخؼسدا فدو عسدخؼم ا علسداطت، ، مغمز علطم و مغمز علطم و 

 . . 012012صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ،  ولك: مغم د نض   عسئو ولك: مغم د نض   عسئو



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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اػػخص اصتقامػػا مصػػه  وف جريػػرة اقتررهػػا ريص ػػذ المػػرؤوس ا مػػر  وف معررتػػه  ػػذلؾ أو اف اػػخص اصتقامػػا مصػػه  وف جريػػرة اقتررهػػا ريص ػػذ المػػرؤوس ا مػػر  وف معررتػػه  ػػذلؾ أو اف 
 اطػؿ مػف  يػث الاػكؿ  وف  اطػؿ مػف  يػث الاػكؿ  وف يق ض ضػا ط الاػرطة عمػى اػخص  موجػب امػر  ػالق ض يق ض ضػا ط الاػرطة عمػى اػخص  موجػب امػر  ػالق ض 

وتتس  هذة ال الة لكؿ العيوب التم تاػوب ا مػر العػا ر مػف الػرايس إلػى وتتس  هذة ال الة لكؿ العيوب التم تاػوب ا مػر العػا ر مػف الػرايس إلػى ، ، عممه  ذلؾعممه  ذلؾ
 مرؤوسه.مرؤوسه.

ويال ػػػظ اف هػػػذة ال الػػػة يصطػػػوو عمػػػى التعػػػارض  ػػػيف أمػػػر القػػػاصوف وامػػػر الػػػرايس ويال ػػػظ اف هػػػذة ال الػػػة يصطػػػوو عمػػػى التعػػػارض  ػػػيف أمػػػر القػػػاصوف وامػػػر الػػػرايس 
  ولكػػف امػػر القػػاصوف هػػو ال الػػب ممػػا يعصػػم اف رعػػؿ المػػرؤوس  يػػر ماػػروع رػػم ذاتػػه  صػػهولكػػف امػػر القػػاصوف هػػو ال الػػب ممػػا يعصػػم اف رعػػؿ المػػرؤوس  يػػر ماػػروع رػػم ذاتػػه  صػػه

عمػػى تجريػػ ة مػػف عي ػػه ولكػػف الماػػرع رأل اع ػػاء عمػػى تجريػػ ة مػػف عي ػػه ولكػػف الماػػرع رأل اع ػػاء   وف وأمػػر الػػرايس   يقػػولوف وأمػػر الػػرايس   يقػػوليخػػالؼ القػػاصيخػػالؼ القػػاص
 ..((1))رم هذة ال الة ولكف  اروط معيصة رم هذة ال الة ولكف  اروط معيصة   المسؤولية الجصاايةالمسؤولية الجصااية  المرؤوس مفالمرؤوس مف

  الثالث املطلة
 شزوط اعفـاء املوظــف مه املسؤولية اجلىائيــة

ة ة ( عقو ػػػات اػػػرطيف  ع ػػػاء الموظػػػؼ مػػػف المسػػػؤولية الجصاايػػػ( عقو ػػػات اػػػرطيف  ع ػػػاء الموظػػػؼ مػػػف المسػػػؤولية الجصاايػػػ4040 ػػػ  ت المػػػا ة ) ػػػ  ت المػػػا ة )
امػػا الاػػرط ا وؿ رهػػو امػػا الاػػرط ا وؿ رهػػو ، ، عمػػى الػػر ـ مػػف اف ال عػػؿ  يػػر قػػاصوصم رػػم ال ػػالتيف السػػا قتيفعمػػى الػػر ـ مػػف اف ال عػػؿ  يػػر قػػاصوصم رػػم ال ػػالتيف السػػا قتيف

سػالمة الصيػػة وامػػا الاػرط الثػػاصم رهػػو اف يث ػت ال اعػػؿ اف اعتقػػا ة  ماػروعية ال عػػؿ كػػاف سػالمة الصيػػة وامػػا الاػرط الثػػاصم رهػػو اف يث ػت ال اعػػؿ اف اعتقػػا ة  ماػروعية ال عػػؿ كػػاف 
 م صيا عمى اس اب معقولة واصه لـ يرتك ه ا   ع  اتخاذ ال يطة المصاس ة.م صيا عمى اس اب معقولة واصه لـ يرتك ه ا   ع  اتخاذ ال يطة المصاس ة.

 ::أوال: سالمة النيـةأوال: سالمة النيـة

سػػالمة الصيػػة اف يكػػوف الموظػػؼ جػػاهال العيػػب الػػذو ياػػوب رعمػػه سػػالمة الصيػػة اف يكػػوف الموظػػؼ جػػاهال العيػػب الػػذو ياػػوب رعمػػه يقتضػػم اػػرط يقتضػػم اػػرط 
ومعيار ذلؾ رم اعت ا  القاصوف  الجهؿ ومعيار ذلؾ رم اعت ا  القاصوف  الجهؿ ، ، واعتقا ة  صاء عمى هذا الجهؿ اف ال عؿ ماروعواعتقا ة  صاء عمى هذا الجهؿ اف ال عؿ ماروع

 اف ي مػػػػ  ال ػػػػ  الػػػػذو يص ػػػػم القعػػػػ  الجصػػػػاام الػػػػذو يعػػػػ  اسػػػػاس المسػػػػؤولية رػػػػم الجػػػػرااـ اف ي مػػػػ  ال ػػػػ  الػػػػذو يص ػػػػم القعػػػػ  الجصػػػػاام الػػػػذو يعػػػػ  اسػػػػاس المسػػػػؤولية رػػػػم الجػػػػرااـ 
 خاػػية اف يكػػوف قػػ  اخ ػػى خاػػية اف يكػػوف قػػ  اخ ػػى   وقعػػ  الماػػرع مػػف ذلػػؾ هػػو ا  تػػراز مػػف الموظػػؼوقعػػ  الماػػرع مػػف ذلػػؾ هػػو ا  تػػراز مػػف الموظػػؼ، ، العم يػػةالعم يػػة

ر ػم  الػة تص يػذ الموظػؼ  مػر عػا ر اليػه ر ػم  الػة تص يػذ الموظػؼ  مػر عػا ر اليػه ، ، قع ا سياا ت ت ستار القاصوف رم الظػاهرقع ا سياا ت ت ستار القاصوف رم الظػاهر
ولكصه خارج صطاؽ اختعاعه رسالمة صيته هصا معصاها اصه يجهؿ  اصه خػارج اختعاعػه ولكصه خارج صطاؽ اختعاعه رسالمة صيته هصا معصاها اصه يجهؿ  اصه خػارج اختعاعػه 

                                                           

، ، علم دز  علسدد اقعلم دز  علسدد اق، ، .ومغمد د نض د  عسددئو.ومغمد د نض د  عسددئو027027صص، ، علسدد اقعلسدد اق  علم دز علم دز ، ، ( مغمد د مغمد د م ددطفى( مغمد د مغمد د م ددطفى1))

علم دز  علم دز  ، ، . وػادو  عادز. وػادو  عادز100100صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، .وف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو.وف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو013013صص

 ..317317-311311صص  ،،علس اقعلس اق
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ويعتقػػ  اف مػػا رعمػػه  اخػػؿ ضػػمف اختعاعػػه، ولػػو ص ػػذ امػػر راػػيس  يػػر واجػػب الطاعػػة ويعتقػػ  اف مػػا رعمػػه  اخػػؿ ضػػمف اختعاعػػه، ولػػو ص ػػذ امػػر راػػيس  يػػر واجػػب الطاعػػة 
 ه معصاها اصه يجهؿ  هذا العيب ويعتق  اف طاعته واج ة عميه.ه معصاها اصه يجهؿ  هذا العيب ويعتق  اف طاعته واج ة عميه.عميه رسالمة صيتعميه رسالمة صيت

 اؿ ا عتقػػػػػػػػا  اؿ ا عتقػػػػػػػػا  ويال ػػػػػػػظ اف الماػػػػػػػرع تطمػػػػػػػب مػػػػػػػف الموظػػػػػػػؼ رػػػػػػػم جميػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػو ويال ػػػػػػػظ اف الماػػػػػػػرع تطمػػػػػػػب مػػػػػػػف الموظػػػػػػػؼ رػػػػػػػم جميػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػو 
اف جهػػؿ الموظػػؼ  اصػػه يرتكػػب اف جهػػؿ الموظػػؼ  اصػػه يرتكػػب   ،،((1))مور  ػػه أو القػػااـ هػػو  اجرااػػه مور  ػػه أو القػػااـ هػػو  اجرااػػه أأ ماػػروعية ال عػػؿ المػػ ماػػروعية ال عػػؿ المػػ

مة الصيػػػة مة الصيػػػة رعػػػال مخال ػػػا لمقػػػاصوف امػػػا اف يكػػػوف مصعػػػ ا عمػػػى  مػػػط رػػػم الوقػػػاا  راػػػرط سػػػالرعػػػال مخال ػػػا لمقػػػاصوف امػػػا اف يكػػػوف مصعػػػ ا عمػػػى  مػػػط رػػػم الوقػػػاا  راػػػرط سػػػال
مت قػػؽ رمػػػو اف ضػػػا ط الاػػػرطة ص ػػػذ امػػػرا  ػػػالق ض خطػػػا عمػػػى  يػػػر الاػػػخص المطمػػػوب مت قػػؽ رمػػػو اف ضػػػا ط الاػػػرطة ص ػػػذ امػػػرا  ػػػالق ض خطػػػا عمػػػى  يػػػر الاػػػخص المطمػػػوب 

رعمػػه   يعػػ  مخال ػػا لمقػػاصوف لتػػوارر رعمػػه   يعػػ  مخال ػػا لمقػػاصوف لتػػوارر رػػرف رػػرف   القػػ ض عميػػه لخطاػػه رػػم اسػػمه  اػػتراكهما  ػػهالقػػ ض عميػػه لخطاػػه رػػم اسػػمه  اػػتراكهما  ػػه
سػػالمة الصيػػة رػػم رعمػػه، أو قػػ  يرجػػ  الجهػػؿ  العيػػب إلػػى  مػػط رػػم قاعػػ ة قاصوصيػػة تعػػو  سػػالمة الصيػػة رػػم رعمػػه، أو قػػ  يرجػػ  الجهػػؿ  العيػػب إلػػى  مػػط رػػم قاعػػ ة قاصوصيػػة تعػػو  

ات، وهذا الجهؿ يصػ رج ت ػت  كػـ ال مػط رػم الوقػاا   صػه ات، وهذا الجهؿ يصػ رج ت ػت  كػـ ال مػط رػم الوقػاا   صػه لقاصوف اخر  ير قاصوف العقو لقاصوف اخر  ير قاصوف العقو 
القػاصوف المػ صم القػاصوف المػ صم   أ كػاـأ كػاـجهؿ  واقعه تع  ركصا رم الجريمة ومثاؿ ذلؾ اعتقػا  الموظػؼ اف جهؿ  واقعه تع  ركصا رم الجريمة ومثاؿ ذلؾ اعتقػا  الموظػؼ اف 

تخػػوؿ ال ولػػة ممكيػػة أو اػػمء لالرػػرا  ريسػػتولم عميػػه راصػػه رػػم هػػذة ال الػػة يتػػورر سػػالمة تخػػوؿ ال ولػػة ممكيػػة أو اػػمء لالرػػرا  ريسػػتولم عميػػه راصػػه رػػم هػػذة ال الػػة يتػػورر سػػالمة 
 ..((2))لعقو اتلعقو اتالصية ويق ؿ مصه ا عتذار  جهؿ القاصوف  ير قاصوف االصية ويق ؿ مصه ا عتذار  جهؿ القاصوف  ير قاصوف ا

ا عتػػػذار  الجهػػػؿ ا عتػػػذار  الجهػػػؿ رػػػرف رػػػرف   امػػػا اذا كػػػاف الجهػػػؿ  قاعػػػ ة قاصوصيػػػة رػػػم قػػػاصوف العقو ػػػاتامػػػا اذا كػػػاف الجهػػػؿ  قاعػػػ ة قاصوصيػػػة رػػػم قػػػاصوف العقو ػػػات
 القاصوف   يعح ال ر   ػه و  تت قػؽ سػالمة الصيػة  ػؿ يعػ  الموظػؼ سػمء الصيػة كمػا لػو  القاصوف   يعح ال ر   ػه و  تت قػؽ سػالمة الصيػة  ػؿ يعػ  الموظػؼ سػمء الصيػة كمػا لػو 
عػػذب عضػػو الضػػ ط القضػػاام متهمػػا ل ممػػه عمػػى ا عتػػراؼ أو امػػر  ػػذلؾ ل ممػػه عمػػى عػػذب عضػػو الضػػ ط القضػػاام متهمػػا ل ممػػه عمػػى ا عتػػراؼ أو امػػر  ػػذلؾ ل ممػػه عمػػى 

عطاء راو معيف ر ػم هػذة ال الػة يعػ  عضػو عطاء راو معيف ر ػم هػذة ال الػة يعػ  عضػو أو إأو إأو اخ ااها أو اخ ااها ا   ء  اقواؿ أو معمومات ا   ء  اقواؿ أو معمومات 
الض ط القضاام سمء الصية وي اسب عمى رعمه  تى لو كاف يجهؿ اف قاصوف العقو ات الض ط القضاام سمء الصية وي اسب عمى رعمه  تى لو كاف يجهؿ اف قاصوف العقو ات 
ي ظػػر عميػػه التعػػذيب أو ا مػػر  ػػه لم عػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ  ارتكػػاب جريمػػة أو ا   ء ي ظػػر عميػػه التعػػذيب أو ا مػػر  ػػه لم عػػوؿ عمػػى اعتػػراؼ  ارتكػػاب جريمػػة أو ا   ء 

 ..((3)) معمومات أو اخ ااها  معمومات أو اخ ااها 

 ف متواررا رم رعؿ الموظؼ اذا كافف متواررا رم رعؿ الموظؼ اذا كافيكو يكو   يتضح مف ذلؾ اف ارط سالمة الصية  يتضح مف ذلؾ اف ارط سالمة الصية  
                                                           

علم دز  علم دز  ، ، .وف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزو.وف    ػبدز علد يع  صدابو علغدزيزو014014صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( مغم د نض   عسئو( مغم د نض   عسئو1))

 ..101101صص، ، علس اقعلس اق

 علم ددددز  علم ددددز  ، ، .ومغمدددد د نض دددد  عسددددئو.ومغمدددد د نض دددد  عسددددئو010010صص، ، علم ددددز  علسدددد اقعلم ددددز  علسدددد اق، ، طفىطفى( مغمدددد د مغمدددد د م دددد( مغمدددد د مغمدددد د م دددد0))

 ..102102صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، . وف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو. وف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو019019صص، ، علس اقعلس اق

 .وف دددددد   ػبددددددز علدددددد يع  صددددددابو .وف دددددد   ػبددددددز علدددددد يع  صددددددابو 019019صص، ، علم ددددددز  علسدددددد اقعلم ددددددز  علسدددددد اق، ، ( مغمدددددد د نض دددددد  عسددددددئو( مغمدددددد د نض دددددد  عسددددددئو1))

 ..102102صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، علغزيزوعلغزيزو



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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الموظؼ  ير جاهؿ  ما يصطػوو عميػه رعمػه مػف مخال ػة لمقػاصوف أو اصػه كػاف يجهػؿ  كػـ الموظؼ  ير جاهؿ  ما يصطػوو عميػه رعمػه مػف مخال ػة لمقػاصوف أو اصػه كػاف يجهػؿ  كػـ 
القػاصوف الخػػاص  قػاصوف العقو ػػات رقػط، ر ػػم هػاتيف ال ػػالتيف يسػاؿ الموظػػؼ جزاايػا عػػف القػاصوف الخػػاص  قػاصوف العقو ػػات رقػط، ر ػػم هػاتيف ال ػػالتيف يسػاؿ الموظػػؼ جزاايػا عػػف 

عتمػا ا عمػى عتمػا ا عمػى رعمه الذو يع  ع واصا عمى ا ررا  و الصتيجة ع واصا عمى ال رية الاخعية ارعمه الذو يع  ع واصا عمى ا ررا  و الصتيجة ع واصا عمى ال رية الاخعية ا
 الوظي ػػة ممػػا يوجػػب مسػػؤوليته جزاايػػا وي ػػرر لمػػف يقػػ  عميػػه ا عتػػ اء أو  يػػرة اف الوظي ػػة ممػػا يوجػػب مسػػؤوليته جزاايػػا وي ػػرر لمػػف يقػػ  عميػػه ا عتػػ اء أو  يػػرة اف سػػمطة سػػمطة 

 ..((1))ي ر  هذا ا عت اء  ما اجاز له القاصوف مف  ؽ ارعم  رم ذلؾ ي ر  هذا ا عت اء  ما اجاز له القاصوف مف  ؽ ارعم  رم ذلؾ 
 االعتقاد المبني عمى أسباب معقولة:االعتقاد المبني عمى أسباب معقولة:ثانيا: ثانيا: 

ومقتضى هذا الارط اف ي ذؿ الموظػؼ مػا رػم وسػعه لمت قػؽ مػف ماػروعية رعمػه ومقتضى هذا الارط اف ي ذؿ الموظػؼ مػا رػم وسػعه لمت قػؽ مػف ماػروعية رعمػه 
ريت قؽ مف  خوؿ ال عؿ رم اختعاعه أو اف ا مر العػا ر اليػه مػف رايسػه   ياػو ه ريت قؽ مف  خوؿ ال عؿ رم اختعاعه أو اف ا مر العػا ر اليػه مػف رايسػه   ياػو ه 
عيػػب مػػف جهػػة الاػػكؿ أو جهػػة الموضػػوع الػػذو يػػؤثر رػػم عػػ ته واصتػػاج اثػػرة و تػػى   عيػػب مػػف جهػػة الاػػكؿ أو جهػػة الموضػػوع الػػذو يػػؤثر رػػم عػػ ته واصتػػاج اثػػرة و تػػى   

 ة رم ما  ة رم ما ع ـ اتخاذة ال يطة المصاسع ـ اتخاذة ال يطة المصاسي تت الموظؼ  سالمة الصية عمى الر ـ مف اهماله و ي تت الموظؼ  سالمة الصية عمى الر ـ مف اهماله و 
ال يطػة ال يطػة   ؿ عػف ا همػاؿ اذا كػاف الماػرع يجرمػه رتخمػؼ اػرطؿ عػف ا همػاؿ اذا كػاف الماػرع يجرمػه رتخمػؼ اػرطأأصػه يسػصػه يسػألأل؛ ؛ قاـ  ه مػف رعػؿقاـ  ه مػف رعػؿ

 ..((2))الموظؼ عف جريمة  ير عم ية الموظؼ عف جريمة  ير عم ية المصاس ة يست عم مساءلة المصاس ة يست عم مساءلة 

اما معيار ت  ي  مق ار المجهو  الذو ي ذلػه الموظػؼ لمت قػؽ مػف ماػروعية رعمػه اما معيار ت  ي  مق ار المجهو  الذو ي ذلػه الموظػؼ لمت قػؽ مػف ماػروعية رعمػه 
رهو معيار الاخص العا و أو الموظؼ المعتا  الذو يمتـز رم رهو معيار الاخص العا و أو الموظؼ المعتا  الذو يمتـز رم واتخاذ ال يطة المصاس ة واتخاذ ال يطة المصاس ة 

. ويعػو  تقػ ير ذلػؾ إلػى القاضػم الػذو يجػب . ويعػو  تقػ ير ذلػؾ إلػى القاضػم الػذو يجػب ((3))اعماله ق را عا يا مف العصاية وا  تيػاط اعماله ق را عا يا مف العصاية وا  تيػاط 
عميػػه اف يراعػػم  رجػػة ثقارػػة الموظػػؼ ومقػػ ار خ رتػػه ومػػ ل الوقػػت الػػذو كػػاف متا ػػا لػػه عميػػه اف يراعػػم  رجػػة ثقارػػة الموظػػؼ ومقػػ ار خ رتػػه ومػػ ل الوقػػت الػػذو كػػاف متا ػػا لػػه 

رػرف رػرف   ظروؼ التم يعت   هػا القاضػمظروؼ التم يعت   هػا القاضػملي كر خالله ق ؿ اف يق ـ عمى رعمه و ير ذلؾ مف اللي كر خالله ق ؿ اف يق ـ عمى رعمه و ير ذلؾ مف ال
اػػرط التث يػػت اػػرط التث يػػت رػػرف رػػرف   ت ػػيف اصػػه  ػػذؿ مجهػػو ا معػػا   لممجهػػو  الػػذو ي ذلػػه الموظػػؼ المعتػػا ت ػػيف اصػػه  ػػذؿ مجهػػو ا معػػا   لممجهػػو  الػػذو ي ذلػػه الموظػػؼ المعتػػا 

واتخػػػػاذ ال يطػػػػة المصاسػػػػ ة وقيػػػػاـ ا عتقػػػػا  عمػػػػى اسػػػػ اب معقولػػػػة يعػػػػ  متواررا.امػػػػا اذا لػػػػـ واتخػػػػاذ ال يطػػػػة المصاسػػػػ ة وقيػػػػاـ ا عتقػػػػا  عمػػػػى اسػػػػ اب معقولػػػػة يعػػػػ  متواررا.امػػػػا اذا لػػػػـ 
رػػػرف رػػػرف   يتعػػرؼ تعػػرؼ الموظػػػؼ المعتػػا  رػػم اتخػػػاذة قػػ را مػػف ال ػػػذر وال يطػػة المصاسػػ ةيتعػػرؼ تعػػرؼ الموظػػػؼ المعتػػا  رػػم اتخػػػاذة قػػ را مػػف ال ػػػذر وال يطػػة المصاسػػ ة

                                                           

 ..102102صص، ، علس اقعلس اق  علم ز علم ز ، ، ( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو1))

علؼ مدت فدو علؼ مدت فدو   عدد وعدد وعأعأ، ، .ومد ه  ػبدز اد يل علدز ة.ومد ه  ػبدز اد يل علدز ة022022صص، ، علم دز  علسد اقعلم دز  علسد اق، ، ( م م   مغمدز سدالمت( م م   مغمدز سدالمت0))

 ..113113صص، ، 17721772علم ص  علم ص  ، ، دع  علغدمت لاطب ػت وعلئ  دع  علغدمت لاطب ػت وعلئ  ، ،   ن   علؼق ا ث  ن   علؼق ا ث

 علم ددز  علم ددز  ، ، .ومغمدد د نض دد  عسددئو.ومغمدد د نض دد  عسددئو102102صص، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، وف دد   ػبددز علدد يع  صددابو علغددزيزووف دد   ػبددز علدد يع  صددابو علغددزيزو

 ..012012-021021صص  ،،علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، نظ و ح ف ق علمض لونظ و ح ف ق علمض لو. و. و014014صص، ، علس اقعلس اق

 ..102102صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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مسػػػؤوليته عص اػػػذ تػػػصهض  وعػػػ ه قػػػ  تعػػػرؼ  طػػػيش واسػػػتهاصة  ػػػال قوؽ التػػػم ي ميهػػػا مسػػػؤوليته عص اػػػذ تػػػصهض  وعػػػ ه قػػػ  تعػػػرؼ  طػػػيش واسػػػتهاصة  ػػػال قوؽ التػػػم ي ميهػػػا 
 ..((1))القاصوف القاصوف 

ويقػػػػ  ي عػػػػؿ مػػػػ  تػػػػوارر الاػػػػرطيف )سػػػػالمة الصيػػػػة واتخػػػػاذ ال يطػػػػة المصاسػػػػ ة( اف ويقػػػػ  ي عػػػػؿ مػػػػ  تػػػػوارر الاػػػػرطيف )سػػػػالمة الصيػػػػة واتخػػػػاذ ال يطػػػػة المصاسػػػػ ة( اف 
ف رعمػػه ط قػػا لمقواعػػ  ف رعمػػه ط قػػا لمقواعػػ  يتجػػاوز الموظػػؼ  ػػ و  سػػمطته ورػػم هػػذة ال الػػة يكػػوف مسػػؤو  عػػيتجػػاوز الموظػػؼ  ػػ و  سػػمطته ورػػم هػػذة ال الػػة يكػػوف مسػػؤو  عػػ

عم ية واف كاف رعمه ق  وق  عم ية واف كاف رعمه ق  وق  سؤوليته عف جريمة سؤوليته عف جريمة كاف تعرره متعم ا كاصت مكاف تعرره متعم ا كاصت مررف ررف   العامةالعامة
 ..((2))اهماله كاصت مسؤوليته عف جريمة  ير عم ية اهماله كاصت مسؤوليته عف جريمة  ير عم ية  س ب  س ب 

 ::ثالثا: اثبات سالمة النية واتخاذ الحيطة المناسبةثالثا: اثبات سالمة النية واتخاذ الحيطة المناسبة
( مف قػاصوف العقو ػات العراقػم القػاء عػبء ا ث ػات عمػى المػتهـ ( مف قػاصوف العقو ػات العراقػم القػاء عػبء ا ث ػات عمػى المػتهـ 4040قررت الما ة )قررت الما ة )

أو اف يث ػػت اصػػه لػػـ يرتكػػب ال عػػؿ ا   عػػ  أو اف يث ػػت اصػػه لػػـ يرتكػػب ال عػػؿ ا   عػػ    ليث ػػت سػػالمة صيتػػه واتخػػاذة ال يطػػة المصاسػػ ةليث ػػت سػػالمة صيتػػه واتخػػاذة ال يطػػة المصاسػػ ة
 ..((3))قا ة كاف م صيا عمى اس اب معقولةقا ة كاف م صيا عمى اس اب معقولةالتث ت والت رو واصه كاف يعتق  ماروعيته واف اعتالتث ت والت رو واصه كاف يعتق  ماروعيته واف اعت

وتكميػػػؼ الموظػػػؼ المػػػتهـ  ا ث ػػػات يعػػػ  خروجػػػا عمػػػى القاعػػػ ة العامػػػة رػػػم مجػػػاؿ وتكميػػػؼ الموظػػػؼ المػػػتهـ  ا ث ػػػات يعػػػ  خروجػػػا عمػػػى القاعػػػ ة العامػػػة رػػػم مجػػػاؿ 
عميهػا اف عميهػا اف   ا ث ات الجصاام التم تقضم  اف يق  عػبء ا ث ػات عمػى سػمطة ا تهػاـ التػما ث ات الجصاام التم تقضم  اف يق  عػبء ا ث ػات عمػى سػمطة ا تهػاـ التػم

تث ػػت وقػػوع الجريمػػة وتػػ خؿ المػػتهـ رػػم ارتكا هػػا وجميػػ  العصاعػػر المكوصػػة لمجريمػػة رػػاذا تث ػػت وقػػوع الجريمػػة وتػػ خؿ المػػتهـ رػػم ارتكا هػػا وجميػػ  العصاعػػر المكوصػػة لمجريمػػة رػػاذا 
اقتعػػر المػػتهـ عمػػى ا صكػػار رػػال يطالػػب  اقامػػة الػػ ليؿ عمػػى اصكػػارة  ف مػػف  قػػه الػػ راع اقتعػػر المػػتهـ عمػػى ا صكػػار رػػال يطالػػب  اقامػػة الػػ ليؿ عمػػى اصكػػارة  ف مػػف  قػػه الػػ راع 

 ..((4))ا تهاـ اقامة ال ليؿ واث ات ال عؿ وصس ته اليه ا تهاـ اقامة ال ليؿ واث ات ال عؿ وصس ته اليه عف ص سه وعمى سمطة عف ص سه وعمى سمطة 
                                                           

 ..011011صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( مغم د نض   عسئو( مغم د نض   عسئو1))

 ..103103صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، ( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو( ف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو0))

 عصد ع عث ػادى علقد   ػد   عالربد ث عصد ع عث ػادى علقد   ػد   عالربد ث ، ، 4141(  ولك نص علم  ع علم    فو علفق ة علز ن ت مر علم دة (  ولك نص علم  ع علم    فو علفق ة علز ن ت مر علم دة 1))

 ، ، دع  عع دددد   علخدددد عد علؼ اددددودع  عع دددد   علخدددد عد علؼ اددددو، ، 11سس، ، علم سدددد ػت علضئ ة ددددتعلم سدددد ػت علضئ ة ددددت، ، صئددددز  ػبددددز علماددددكصئددددز  ػبددددز علماددددك، ، ػاددددى علمددددخقمػاددددى علمددددخقم

 ..123123صص، ، 17941794ا  وث ا  وث 

اددد ط  ددد ن   اددد ط  ددد ن   ، ، ومغمددد د نض ددد  عسدددئوومغمددد د نض ددد  عسدددئو، ، 122122صص، ، 11سس، ، علم دددز  علسددد اقعلم دددز  علسددد اق، ، ( صئدددز  ػبدددز علمادددك( صئدددز  ػبدددز علمادددك2))

، ، .ومغمد د مغمد د م دطفى.ومغمد د مغمد د م دطفى212212صص، ، 17117100علقد ه ة علقد ه ة ، ، دع  علئق دت علؼ ا دتدع  علئق دت علؼ ا دت، ، عالص ع عث علضئ ة دتعالص ع عث علضئ ة دت

. وااددا . وااددا 111111صص، ، 17421742علقدد ه ة علقدد ه ة ، ، دع  مطدد اغ عل ددؼ دع  مطدد اغ عل ددؼ ، ، 77طط، ، ادد ط  دد ن   عالصدد ع عث علضئ ة ددتادد ط  دد ن   عالصدد ع عث علضئ ة ددت

 ا دت  ا دت ، ،  سد لت د خد  عه سد لت د خد  عه، ،  دم ن ث علمدخقم فدو عالصد ع عث علم سدت ا لغ يدت عل   د ت دم ن ث علمدخقم فدو عالصد ع عث علم سدت ا لغ يدت عل   د ت، ، مقز  صد لظمقز  صد لظ

 LH Hoffmann and Dzeffertt’s; Law of.و .و 1717-1111صص  ،،17721772ص مؼدت اغدزعد ص مؼدت اغدزعد ، ، علقد ن  علقد ن  

Evidence , The Burden of Proof , Butter worths , johannes burg 1988 ,p-

 ,== Rolando del Carmen ; Griminal procedure and Evidenceوعنظ   دولك وعنظ   دولك   .517

New york 1978, P.139.  (   ع ددذ يدد(   ع ددذ يددRolando   ع  ػدد   عالربدد ث هدد  م ددطاظ يغدد )   ع  ػدد   عالربدد ث هدد  م ددطاظ يغدد )

وػ   عال ئ ع( ف الوا يد   عل عم   ػاى ط   مد  فدو وػ   عال ئ ع( ف الوا يد   عل عم   ػاى ط   مد  فدو مفق م ر مخق  ا ر صزع )ػ   حقزيم علزل   مفق م ر مخق  ا ر صزع )ػ   حقزيم علزل   

عم  ػ   عال ئ ع فال يئخقد  ويضد  ع  عم  ػ   عال ئ ع فال يئخقد  ويضد  ع  ، ، علزػ   ويقزو لخضئ  علغدم  زه ويئخق  إلى علط   عالا علزػ   ويقزو لخضئ  علغدم  زه ويئخق  إلى علط   عالا 

 يئطاق مر  ب  علط   علو    دث علخقمت ع  حزبج ػا   إلى د صت مؼ ئت مر علزب ث.يئطاق مر  ب  علط   علو    دث علخقمت ع  حزبج ػا   إلى د صت مؼ ئت مر علزب ث.



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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ع عمى القاع ة العامة رم ا ث ات رم هػذا الموضػوع هػو ع عمى القاع ة العامة رم ا ث ات رم هػذا الموضػوع هػو والس ب رم خروج المار والس ب رم خروج المار 
اف الماػػرع قػػ  سػػول رػػم ال كػػـ  ػػيف ال عػػؿ القػػاصوصم وال عػػؿ  يػػر القػػاصوصم لكػػم   يػػؤ و اف الماػػرع قػػ  سػػول رػػم ال كػػـ  ػػيف ال عػػؿ القػػاصوصم وال عػػؿ  يػػر القػػاصوصم لكػػم   يػػؤ و 
ته ي  الموظؼ  مسؤولية مطمقة إلى تر  ة رم اجراء ما هو مف اختعػاص وظي تػه ممػا ته ي  الموظؼ  مسؤولية مطمقة إلى تر  ة رم اجراء ما هو مف اختعػاص وظي تػه ممػا 

إلػػى ط يػػاف الموظػػؼ إلػػى ط يػػاف الموظػػؼ يم ػؽ ضػػررا  المعػػم ة العامػػة رمػػف الواجػػب ايضػا ا  يػػؤ و ذلػػؾ يم ػؽ ضػػررا  المعػػم ة العامػػة رمػػف الواجػػب ايضػا ا  يػػؤ و ذلػػؾ 
رم سمطته ريعت و عمى  قوؽ ا ررا  و رياتهـ مما يقتضم التص يه إلػى عػ ـ القيػاـ  ػاو رم سمطته ريعت و عمى  قوؽ ا ررا  و رياتهـ مما يقتضم التص يه إلػى عػ ـ القيػاـ  ػاو 
رعػػؿ مػػا لػػـ يكػػف  يػػ  ال اعػػؿ الػػ ليؿ عمػػى قيػػاـ اسػػ اب معقولػػة ت ػػرر اعتقػػا ة  ماػػروعية رعػػؿ مػػا لػػـ يكػػف  يػػ  ال اعػػؿ الػػ ليؿ عمػػى قيػػاـ اسػػ اب معقولػػة ت ػػرر اعتقػػا ة  ماػػروعية 

 ..((1))ال عؿال عؿ
اف القاء عبء ا ث ات عمى الموظؼ ريه  ماية لالررا  رم  رياتهـ مف ا عت اء اف القاء عبء ا ث ات عمى الموظؼ ريه  ماية لالررا  رم  رياتهـ مف ا عت اء 

ميها   جة القياـ  عمؿ قاصوصم او تص يذ امر راػيس واجػب الطاعػة لػذلؾ ا سػف الماػرع ميها   جة القياـ  عمؿ قاصوصم او تص يذ امر راػيس واجػب الطاعػة لػذلؾ ا سػف الماػرع عع
( لػػـ يكػػف ( لػػـ يكػػف 4040صػػص المػػا ة )صػػص المػػا ة )العراقػػم  القػػاء عػػبء ا ث ػػات عمػػى الموظػػؼ المػػتهـ ا  اف العراقػػم  القػػاء عػػبء ا ث ػػات عمػػى الموظػػؼ المػػتهـ ا  اف 

التيف اف يث ػػت اف التيف اف يث ػػت اف رقػػ  صعػػت عمػػى اف )ويجػػب رػػم ال ػػرقػػ  صعػػت عمػػى اف )ويجػػب رػػم ال ػػ  ((2))ال  لػػة عمػػى ذلػػؾ ال  لػػة عمػػى ذلػػؾ  اسػػما رػػم  اسػػما رػػم 
ف م صيػػػا...( اف ورو  كممػػػة )ال اعػػػؿ( يػػػ ؿ عمػػػى اف ف م صيػػػا...( اف ورو  كممػػػة )ال اعػػػؿ( يػػػ ؿ عمػػػى اف  ماػػػروعية ال عػػػؿ كػػػا ماػػػروعية ال عػػػؿ كػػػااعتقػػػا  ال اعػػػؿ اعتقػػػا  ال اعػػػؿ 

جممة )اف يث ت(   جممة )اف يث ت(   ررف ررف   ا ث ات ليس عمى ال اعؿ وهو الموظؼ المتهـ ورم هذة ال الةا ث ات ليس عمى ال اعؿ وهو الموظؼ المتهـ ورم هذة ال الة
( ولكػػم ي سػػـ الماػػرع هػػذا ( ولكػػم ي سػػـ الماػػرع هػػذا 4040يمكػػف اسػػصا ها إلػػى الموظػػؼ المػػذكور رػػم عػػ ر المػػا ة )يمكػػف اسػػصا ها إلػػى الموظػػؼ المػػذكور رػػم عػػ ر المػػا ة )

ر )هػػ( مكاصهػا ر )هػػ( مكاصهػا ا مر    لة قاطعة راصه يجػب عميػه  ػذؼ كممػة )ال اعػؿ( ووضػ  الضػميا مر    لة قاطعة راصه يجػب عميػه  ػذؼ كممػة )ال اعػؿ( ووضػ  الضػمي
ريسػػػص  ا ث ػػػات رػػػم هػػػذة ال الػػػة إلػػػى الموظػػػؼ ريسػػػص  ا ث ػػػات رػػػم هػػػذة ال الػػػة إلػػػى الموظػػػؼ …( …( اف يث ػػػت اف اعتقػػػا ة اف يث ػػػت اف اعتقػػػا ة )… )… رتعػػػير رتعػػػير 

المػػتهـ.أو التعػػريح  اسػػـ مػػف عميػػه عػػبء ا ث ػػات )الموظػػؼ( رتعػػير ال قػػرة كمػػا يػػأتم: المػػتهـ.أو التعػػريح  اسػػـ مػػف عميػػه عػػبء ا ث ػػات )الموظػػؼ( رتعػػير ال قػػرة كمػػا يػػأتم: 
وقػػ  رعػػؿ ذلػػؾ الماػػرع المعػػرو  وقػػ  رعػػؿ ذلػػؾ الماػػرع المعػػرو  …( …( )يجػػب رػػم ال ػػالتيف اف يث ػػت الموظػػؼ اف اعتقػػا ة)يجػػب رػػم ال ػػالتيف اف يث ػػت الموظػػؼ اف اعتقػػا ة

وعمػػى كػػؿ  ػػاؿ وعمػػى كػػؿ  ػػاؿ )… )… ( اذ ور  ريهػػا ( اذ ور  ريهػػا 6363رػػم المػػا ة)رػػم المػػا ة)   يػػث صػػص عػػرا ة عمػػى )الموظػػؼ( يػػث صػػص عػػرا ة عمػػى )الموظػػؼ(
( ( 4040ا خيػرة  مػف المػػا ة )ا خيػرة  مػف المػػا ة )وعميػه صقتػرح تعػ يؿ ال قػرة وعميػه صقتػرح تعػ يؿ ال قػرة …( …( يجػب عمػى الموظػؼ اف يث ػت يجػب عمػى الموظػؼ اف يث ػت 

  يث تعير كمػا يػأتم: )ويجػب رػم ال ػالتيف اف يث ػت الموظػؼ اف اعتقػا ة  ماػروعية   يث تعير كمػا يػأتم: )ويجػب رػم ال ػالتيف اف يث ػت الموظػؼ اف اعتقػا ة  ماػروعية 
 يطػة المصاسػ ة ومػ   يطػة المصاسػ ة ومػ  الالة واصه لـ يرتك ه ا   ع  اتخػاذ ة واصه لـ يرتك ه ا   ع  اتخػاذ ال عؿ كاف م صيا عمى أس اب معقولال عؿ كاف م صيا عمى أس اب معقول
                                                           

 ، ، علم دددددز  علسددددد اقعلم دددددز  علسددددد اق، ، سدددددم علؼددددد وسدددددم علؼددددد وعلقعلق، ، اددددد ط  ددددد ن   علؼق اددددد ثاددددد ط  ددددد ن   علؼق اددددد ث، ، ( مغمددددد د مغمددددد د م دددددطفى( مغمددددد د مغمددددد د م دددددطفى1))

 ..103103صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، وف    ػبز عل يع  صابو علغزيزووف    ػبز عل يع  صابو علغزيزو  019019-014014صص

. وصدددب ط م دددب ط مغمددد د . وصدددب ط م دددب ط مغمددد د 1717صص، ، علم دددز  علسددد اقعلم دددز  علسددد اق، ، ( مدددر هدددوع علددد ع  عدمدددج م سدددى سدددا م  ( مدددر هدددوع علددد ع  عدمدددج م سدددى سدددا م  0))

 ..9090صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، علسا م  علسا م  
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لمموظػػػؼ  مصاقاػػػة ا مػػػر لمموظػػػؼ  مصاقاػػػة ا مػػػر الثاصيػػػة اذا كػػػاف القػػػاصوف  يسػػػمح الثاصيػػػة اذا كػػػاف القػػػاصوف  يسػػػمح ذلػػػؾ رػػػال عقػػػاب رػػػم ال الػػػة ذلػػػؾ رػػػال عقػػػاب رػػػم ال الػػػة 
 العا ر اليه (.العا ر اليه (.

ويال ػػػػظ  الصسػػػػ ة لهػػػػذة ال الػػػػة اف القػػػػاصوف اذا كػػػػاف يمصػػػػ  الموظػػػػؼ مػػػػف مصاقاػػػػة ويال ػػػػظ  الصسػػػػ ة لهػػػػذة ال الػػػػة اف القػػػػاصوف اذا كػػػػاف يمصػػػػ  الموظػػػػؼ مػػػػف مصاقاػػػػة 
  ا وامػر العػػا رة اليػه رعص اػػذ    اجػة لمتث ػػت مػف هػػذة الاػروط المػػذكورة واصمػا يك ػػم افا وامػر العػػا رة اليػه رعص اػػذ    اجػة لمتث ػػت مػف هػػذة الاػروط المػػذكورة واصمػا يك ػػم اف
يث ت الموظؼ  اعتقا ة  أصه مرؤوس لمف اع ر اليه ا مر  ير القػاصوصم لكػم يػتخمص يث ت الموظؼ  اعتقا ة  أصه مرؤوس لمف اع ر اليه ا مر  ير القػاصوصم لكػم يػتخمص 

 ..((1))مف العقاب مف العقاب 
و  ياترط  عت ار ا عت اء واقعا اعتما ا عمى سمطة الوظي ة اف يق  اثصاء تا يػة و  ياترط  عت ار ا عت اء واقعا اعتما ا عمى سمطة الوظي ة اف يق  اثصاء تا يػة 
الموظؼ لوظي ته، اذ يجوز اف يقـو الموظؼ  ا عت اء اثصػاء ا اء واج ػه أو اف يقػوـ  ػه الموظؼ لوظي ته، اذ يجوز اف يقـو الموظؼ  ا عت اء اثصػاء ا اء واج ػه أو اف يقػوـ  ػه 

  وظي ته وكؿ ما ياترط اف يكوف ا عتػ اء واقعػا مػف الموظػؼ اعتمػا ا عمػى   وظي ته وكؿ ما ياترط اف يكوف ا عتػ اء واقعػا مػف الموظػؼ اعتمػا ا عمػى خارج   و خارج   و 
سمطة وظي ته   ػض الصظػر عػف مكػاف هػذا ا عتػ اء وزماصػه وظررػه مػا  اـ الموظػؼ قػ  سمطة وظي ته   ػض الصظػر عػف مكػاف هػذا ا عتػ اء وزماصػه وظررػه مػا  اـ الموظػؼ قػ  

 ..((2))است ؿ ا مكاصات ال عمية والواقعية التم تتي ها له الوظي ة راعتم  عميها است ؿ ا مكاصات ال عمية والواقعية التم تتي ها له الوظي ة راعتم  عميها 
عمػػى الوظي ػػة يجػػب اف يقػػ  مػػف عمػػى الوظي ػػة يجػػب اف يقػػ  مػػف   يتضػػح مػػف كػػؿ ذلػػؾ اف ا عتػػ اء الواقػػ  اعتمػػا ايتضػػح مػػف كػػؿ ذلػػؾ اف ا عتػػ اء الواقػػ  اعتمػػا ا

موظؼ واذا كاف الموظػؼ ق ػؿ ذلػؾ رػر ا ، ريجػب اف يقػ  ا عتػ اء مػف الموظػؼ  عػ ته موظؼ واذا كاف الموظػؼ ق ػؿ ذلػؾ رػر ا ، ريجػب اف يقػ  ا عتػ اء مػف الموظػؼ  عػ ته 
ولكػف   يك ػم اف يقػ  ا عتػ اء مػف موظػؼ  ػؿ يجػب اف يكػوف هػذا ولكػف   يك ػم اف يقػ  ا عتػ اء مػف موظػؼ  ػؿ يجػب اف يكػوف هػذا ، ، موظ ا وليس رر اموظ ا وليس رر ا

ا عتػػػػ اء واقعػػػػا  اسػػػػـ السػػػػمطة ول سػػػػا ها ليكػػػػوف  التػػػػالم عػػػػ واصا موجهػػػػا ضػػػػ  ال ريػػػػة ا عتػػػػ اء واقعػػػػا  اسػػػػـ السػػػػمطة ول سػػػػا ها ليكػػػػوف  التػػػػالم عػػػػ واصا موجهػػػػا ضػػػػ  ال ريػػػػة 
 تػػى يكػػوف ا عتػػ اء واقعػػا اعتمػػا ا عمػػى السػػمطة رهػػو امػػا اف يتخػػذ عػػورة  تػػى يكػػوف ا عتػػ اء واقعػػا اعتمػػا ا عمػػى السػػمطة رهػػو امػػا اف يتخػػذ عػػورة و و ، ، الاخعػػيةالاخعػػية

عمػؿ يعػ ر مػف الموظػؼ يمكػف اف يكػوف قاصوصيػا رػم ذاتػه ا  اصػه اتخػذ سػ  ا  أو وسػيمة عمػؿ يعػ ر مػف الموظػؼ يمكػف اف يكػوف قاصوصيػا رػم ذاتػه ا  اصػه اتخػذ سػ  ا  أو وسػيمة 
أو يكػػوف رػػم أو يكػػوف رػػم ، ،  يقػػاع ا عتػػ اء وذلػػؾ ريمػػا يجػػاوز  ػػه الموظػػؼ  ػػ و  سػػمطته ووظي تػػه يقػػاع ا عتػػ اء وذلػػؾ ريمػػا يجػػاوز  ػػه الموظػػؼ  ػػ و  سػػمطته ووظي تػػه

م ذاتػه وذلػؾ ريمػا اذا وقػ  ا عتػ اء م ذاتػه وذلػؾ ريمػا اذا وقػ  ا عتػ اء عورة رعؿ يع ر مف  الموظؼ و  يكػوف قاصوصيػا رػعورة رعؿ يع ر مف  الموظؼ و  يكػوف قاصوصيػا رػ
 ا ستعاصة  ا مكاصات ال عمية والواقعية التم تتي ها الوظي ة لمموظؼ و هاتيف العورتيف  ا ستعاصة  ا مكاصات ال عمية والواقعية التم تتي ها الوظي ة لمموظؼ و هاتيف العورتيف 

 يت قؽ ا عت اء عمى ال رية الاخعية مف الموظؼ اعتما ا عمى سمطة وظي ته.يت قؽ ا عت اء عمى ال رية الاخعية مف الموظؼ اعتما ا عمى سمطة وظي ته.

                                                           

، ، صددابو علغددزيزوصددابو علغددزيزو. وف دد   ػبددز علدد يع  . وف دد   ػبددز علدد يع  121121-122122صصصددصدد، ، علم ددز  علسدد اقعلم ددز  علسدد اق، ، ( عم ددز علسددؼز ( عم ددز علسددؼز 1))

 ..029029-024024صصصص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، . ونظ و ح ف ق علمض لو. ونظ و ح ف ق علمض لو103103صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق

. و صئدز  . و صئدز  1111صص، ، علم ز  علس اقعلم ز  علس اق، ، علغم يت علضئ ة ت لاغ ي ث عل    تعلغم يت علضئ ة ت لاغ ي ث عل    ت، ، ( د. مغمز ي و عا  ػ م ( د. مغمز ي و عا  ػ م 0))

 ..123123صص، ، 00سس، ، ػبز علماك علم ز  علس اقػبز علماك علم ز  علس اق
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 الخاتمة
 ستنتاجات:ستنتاجات:اوال: االاوال: اال

اـ ا  رم ظؿ السمطة، والسمطة ت تػاج اـ ا  رم ظؿ السمطة، والسمطة ت تػاج ال رية   تكوف ا  رم صظاـ، و  يكوف الصظال رية   تكوف ا  رم صظاـ، و  يكوف الصظ -11
 ومػا إلػى قػوة ج ريػػة ت ػرض  هػا ارا تهػػا وت قػؽ ال ػرض مػػف وجو هػا ا  اصهػا يجػػب  ومػا إلػى قػوة ج ريػػة ت ػرض  هػا ارا تهػػا وت قػؽ ال ػرض مػػف وجو هػا ا  اصهػا يجػػب 

 اف تكوف سمطة مقي ة  القاصوف.اف تكوف سمطة مقي ة  القاصوف.
لػػػػػـ تكػػػػػف الرؤيػػػػػا واضػػػػػ ة لػػػػػ ل الماػػػػػرع العراقػػػػػم  ػػػػػوؿ م هػػػػػـو ال ريػػػػػة الاخعػػػػػية لػػػػػـ تكػػػػػف الرؤيػػػػػا واضػػػػػ ة لػػػػػ ل الماػػػػػرع العراقػػػػػم  ػػػػػوؿ م هػػػػػـو ال ريػػػػػة الاخعػػػػػية  -22

اوز المػػوظ يف اوز المػػوظ يف جػػرااـ ا عتػػ اء عمػػى ال ريػػة ضػػمف جػػرااـ تجػػجػػرااـ ا عتػػ اء عمػػى ال ريػػة ضػػمف جػػرااـ تجػػأور  أور  و مايتهػػا،  يػػث و مايتهػػا،  يػػث 
يضػػعها رػػم مكاصهػػا العػػ يح ت ػػت عصػػواف يضػػعها رػػم مكاصهػػا العػػ يح ت ػػت عصػػواف   ممػػا قم ػػؿ مػػف اػػاصها ولػػـممػػا قم ػػؿ مػػف اػػاصها ولػػـ   ػػ و  وظػػاا هـ ػػ و  وظػػاا هـ

وي ػػاخر  هػػا.رم  ػػيف اور  جػػرااـ ا عتػػ اء عمػػى ال ػػؽ رػػم ذاتػػه ضػػمف وي ػػاخر  هػػا.رم  ػػيف اور  جػػرااـ ا عتػػ اء عمػػى ال ػػؽ رػػم ذاتػػه ضػػمف   يػػ ؿ  عميهػػايػػ ؿ  عميهػػا
 جرااـ ا عت اء عمى  رية ا صساف و رمته.جرااـ ا عت اء عمى  رية ا صساف و رمته.

اصوف اصوف ( مػف قػػ( مػف قػػ1919( مػف المػػا ة )( مػف المػػا ة )22كػاف الماػرع الجصػػاام مضػطر ا رػػم عػيا ة ال قػػرة )كػاف الماػرع الجصػػاام مضػطر ا رػػم عػيا ة ال قػػرة ) -33
صص عمى تعريؼ المكمؼ  خ مة عامة وعػ   الموظػؼ رػم ا ػ  رااتػه، صص عمى تعريؼ المكمؼ  خ مة عامة وعػ   الموظػؼ رػم ا ػ  رااتػه،   العقو ات رق العقو ات رق 

كػذلؾ صػص  عمػى )العامػؿ والمسػتخ ـ( رػم كػذلؾ صػص  عمػى )العامػؿ والمسػتخ ـ( رػم ، ، رم  يف اف ل ػظ )الموظػؼ( اوسػ  مصػهرم  يف اف ل ػظ )الموظػؼ( اوسػ  مصػه
واسػػتخ ـ طريقػة التعػ ا  التػػم واسػػتخ ـ طريقػة التعػ ا  التػػم ، ،  ػيف اصهمػا لػـ يعػػ  لهمػا وجػو  رػػم التاػري   ل ااهمػا ػيف اصهمػا لػـ يعػػ  لهمػا وجػو  رػػم التاػري   ل ااهمػا

 عرة، وع ـ تق يـ تعريؼ جام  ومػاص   عرة، وع ـ تق يـ تعريؼ جام  ومػاص    يعاب عميها ع ـ ا  اطة  المعر ؼ، وع ـيعاب عميها ع ـ ا  اطة  المعر ؼ، وع ـ
لممعػػر ؼ، وقػػ  ا ل ذلػػؾ إلػػى التكػػرار رػػم تع يػػر )المكمػػؼ  خ مػػة عامػػة، والموظػػؼ( لممعػػر ؼ، وقػػ  ا ل ذلػػؾ إلػػى التكػػرار رػػم تع يػػر )المكمػػؼ  خ مػػة عامػػة، والموظػػؼ( 

 رم موا  كثيرة.رم موا  كثيرة.
ضػمف جػرااـ )تجػاوز ضػمف جػرااـ )تجػاوز   عمػى ال ريػة الاخعػيةعمػى ال ريػة الاخعػية  اف المارع صص  عمى تجريـ ا عت اءاف المارع صص  عمى تجريـ ا عت اء -44

يح يح المػػوظ يف  ػػ و  وظػػاا هـ( وكػػاف ا ولػػى  الماػػرع اف يضػػعها رػػم مكاصهػػا العػػ المػػوظ يف  ػػ و  وظػػاا هـ( وكػػاف ا ولػػى  الماػػرع اف يضػػعها رػػم مكاصهػػا العػػ 
ت ت عصواف ي ؿ  عمى تقريرة  ماية ال رية الاخعػية، خاعػة واف  مايػة ال ريػات ت ت عصواف ي ؿ  عمى تقريرة  ماية ال رية الاخعػية، خاعػة واف  مايػة ال ريػات 

 الاخعية وما يقرر  ااصها  ات مما ي اخر  ه رم التاريعات المعاعرة.الاخعية وما يقرر  ااصها  ات مما ي اخر  ه رم التاريعات المعاعرة.
لػػػـ يعػػػرؼ الماػػػرع ال يػػػاة لػػػـ يعػػػرؼ الماػػػرع ال يػػػاة رػػػم   ػػػث  مايػػػة ال ريػػػات الاخعػػػية جصاايػػػا  وجػػػ صا أف رػػػم   ػػػث  مايػػػة ال ريػػػات الاخعػػػية جصاايػػػا  وجػػػ صا أف  -55

يهػا ال قػه كثيػرا  سػ ب يهػا ال قػه كثيػرا  سػ ب الخاعة، و سصا رعػؿ،  صهػا مػف المعػطم ات التػم اختمػؼ رالخاعة، و سصا رعػؿ،  صهػا مػف المعػطم ات التػم اختمػؼ ر
و ف ركرة ال ياة و ف ركرة ال ياة ، ، ععو ة  عرها، رهم ركرة صس ية   يمكف ت  ي ها  صص قاصوصمععو ة  عرها، رهم ركرة صس ية   يمكف ت  ي ها  صص قاصوصم



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق
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تق يرها يختمػؼ مػف ق ػؿ ا رػرا ، ومػف ق ػؿ السػمطة، لػذلؾ وجػب تق يرها يختمػؼ مػف ق ػؿ ا رػرا ، ومػف ق ػؿ السػمطة، لػذلؾ وجػب ررف ررف   الخاعة صس يةالخاعة صس ية
عمى المارع ت  ي  معالمها  عورة قطعية رم ال ستور ورػم القػاصوف الجصػاام لتقييػ  عمى المارع ت  ي  معالمها  عورة قطعية رم ال ستور ورػم القػاصوف الجصػاام لتقييػ  

م ارظػػة عمػػى  رمػػة ال يػػاة الخاعػػة، ومصػػ  كػػؿ اصتهػػاؾ أو تعػػرض م ارظػػة عمػػى  رمػػة ال يػػاة الخاعػػة، ومصػػ  كػػؿ اصتهػػاؾ أو تعػػرض السػػمطة  هػػا، والالسػػمطة  هػػا، وال
 لها، ا  رم ال ا ت التم يقررها القاصوف ورم اضيؽ ال  و .لها، ا  رم ال ا ت التم يقررها القاصوف ورم اضيؽ ال  و .

اف المارع ساول  يف الموظؼ وال ر   ػيف قػرر تجػريـ ا عتػ اء عمػى  رمػة ال يػاة اف المارع ساول  يف الموظؼ وال ر   ػيف قػرر تجػريـ ا عتػ اء عمػى  رمػة ال يػاة  -66
(، وكػػاف ا ولػػى  ػػه تجػػريـ ا عتػػ اء الواقػػ  مػػف الموظػػؼ (، وكػػاف ا ولػػى  ػػه تجػػريـ ا عتػػ اء الواقػػ  مػػف الموظػػؼ 438438الخاعػػة رػػم المػػا ة )الخاعػػة رػػم المػػا ة )

(، وذلؾ  ف المساواة  يف الموظؼ وال ر  رم التجػريـ لػيس ريػه (، وذلؾ  ف المساواة  يف الموظؼ وال ر  رم التجػريـ لػيس ريػه 328328ف الما ة )ف الما ة )ضمضم
ع ؿ،  ف ال ر  يعت و و  يممؾ امكاصات الموظؼ التم توررها له وظي ته، رمو كاف ع ؿ،  ف ال ر  يعت و و  يممؾ امكاصات الموظؼ التم توررها له وظي ته، رمو كاف 
التجػػريـ والعقػػاب متصاسػػ ا مػػ  ال عػػؿ وا مكاصػػات المتػػوررة لمجػػاصم لوجػػب اف يعاقػػب التجػػريـ والعقػػاب متصاسػػ ا مػػ  ال عػػؿ وا مكاصػػات المتػػوررة لمجػػاصم لوجػػب اف يعاقػػب 

 رة لالررا .رة لالررا .الموظؼ  عقو ة اقسى مف العقو ة المقر الموظؼ  عقو ة اقسى مف العقو ة المقر 
ت ػػػيف مػػػف خػػػالؿ ال  ػػػث اف جػػػرااـ ا عتػػػ اء عمػػػى ال ريػػػات الاخعػػػية مػػػف الجػػػرااـ ت ػػػيف مػػػف خػػػالؿ ال  ػػػث اف جػػػرااـ ا عتػػػ اء عمػػػى ال ريػػػات الاخعػػػية مػػػف الجػػػرااـ  -77

العم يػة التػم   تت قػػؽ ا   تػوارر القعػػ  الجصػاام الػذو يت قػػؽ  اتجػاة ارا ة الجػػاصم العم يػة التػم   تت قػػؽ ا   تػوارر القعػػ  الجصػاام الػذو يت قػػؽ  اتجػاة ارا ة الجػػاصم 
 ص و ارتكاب ال عؿ، وت قيؽ الصتيجة، والعمـ  توارر عصاعر الجريمة.ص و ارتكاب ال عؿ، وت قيؽ الصتيجة، والعمـ  توارر عصاعر الجريمة.

ؿ العا رة مف الموظ يف ومف رػم  كمهػـ ؿ العا رة مف الموظ يف ومف رػم  كمهػـ اف المارع قعر م ؿ ال ماية رم األرعااف المارع قعر م ؿ ال ماية رم األرعا -88
الخاعػػػة ولػػػيس كمهػػػا كمػػػا رػػػم الت عػػػيؿ الػػػوار  رػػػم الخاعػػػة ولػػػيس كمهػػػا كمػػػا رػػػم الت عػػػيؿ الػػػوار  رػػػم    ريػػػات ال يػػػاة ريػػػات ال يػػػاةعمػػػى جػػػزء مػػػف عمػػػى جػػػزء مػػػف 

( تجػػريـ ا رعػػاؿ الواقعػػة ( تجػػريـ ا رعػػاؿ الواقعػػة 328328( رقعػػر الماػػرع رػػم المػػا ة )( رقعػػر الماػػرع رػػم المػػا ة )438438و و 437437المػػا تيف )المػػا تيف )
عمى )الرسااؿ وال رقيات والمكالمة الهات ية( ومعمـو اف هذة ا رعاؿ تاكؿ جزءا مف عمى )الرسااؿ وال رقيات والمكالمة الهات ية( ومعمـو اف هذة ا رعاؿ تاكؿ جزءا مف 

الخاعػػػة ولػػػيس كمهػػػا، واف الماػػػرع كػػػاف يقعػػػ  ذلػػػؾ  ػػػ ليؿ اصػػػه عصػػػ ما جػػػـر الخاعػػػة ولػػػيس كمهػػػا، واف الماػػػرع كػػػاف يقعػػػ  ذلػػػؾ  ػػػ ليؿ اصػػػه عصػػػ ما جػػػـر ال يػػػاة ال يػػػاة 
( ( 438438( مػػػف المػػػػا ة )( مػػػف المػػػػا ة )22ا رعػػػاؿ المرتك ػػػة ضػػػ   رمػػػة ال يػػػػاة الخاعػػػة رػػػم ال قػػػرة )ا رعػػػاؿ المرتك ػػػة ضػػػ   رمػػػة ال يػػػػاة الخاعػػػة رػػػم ال قػػػرة )

أو اف المارع العراقم قعػ  تجػريـ ا عتػ اء أو اف المارع العراقم قعػ  تجػريـ ا عتػ اء ، ، ((328328استثصى َمْف ذكرهـ رم الما ة )استثصى َمْف ذكرهـ رم الما ة )
موظػؼ اـ مػف رػر  ضػ  موظػؼ اـ مػف رػر  ضػ    عمى ال ياة الخاعػة  كػؿ ااػكالها سػواءا اكاصػت واقعػة مػفعمى ال ياة الخاعػة  كػؿ ااػكالها سػواءا اكاصػت واقعػة مػف

ارػػػرا  اخػػػريف ولػػػـ ي ػػػرؽ رػػػم ذلػػػؾ  ػػػيف السػػػمطة وا رػػػرا ، واصػػػه جػػػـر ا عتػػػ اء عمػػػى ارػػػرا  اخػػػريف ولػػػـ ي ػػػرؽ رػػػم ذلػػػؾ  ػػػيف السػػػمطة وا رػػػرا ، واصػػػه جػػػـر ا عتػػػ اء عمػػػى 
الرسااؿ وال رقيات والمكالمة الهات ية رقط الواقعة مف السمطة ض  ا رػرا ، و ػ   لهػا الرسااؿ وال رقيات والمكالمة الهات ية رقط الواقعة مف السمطة ض  ا رػرا ، و ػ   لهػا 

الماػػػرع العراقػػم   ي ػػػرؽ  ػػػيف الماػػػرع العراقػػم   ي ػػػرؽ  ػػػيف رػػرف رػػرف   لػػػذالػػػذا، ، عقو ػػة اقسػػػى مػػف العقو ػػػة الم ػػ  ة لالرػػػرا عقو ػػة اقسػػػى مػػف العقو ػػػة الم ػػ  ة لالرػػػرا 



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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ة الخاص  ا عت اء عمى ال رية الاخعػية وصمػوذج الجريمػة ا خػرل ة الخاص  ا عت اء عمى ال رية الاخعػية وصمػوذج الجريمػة ا خػرل صموذج الجريمصموذج الجريم
 التم   تع  اعت اءا عمى ال رية الاخعية  ؿ عمى ال ؽ رم ذاته.التم   تع  اعت اءا عمى ال رية الاخعية  ؿ عمى ال ؽ رم ذاته.

   ::ثانيا: المقترحـاتثانيا: المقترحـات

 عمى ضوء ما ت يف لصا مف صتاات صقترح ما ياتم: عمى ضوء ما ت يف لصا مف صتاات صقترح ما ياتم: 

ثالثػة ثالثػة رقػرة ب، والمػا ة الرقػرة ب، والمػا ة ال  –تع يؿ صعػوص مػوا  ال سػتور )الثاصيػة والعاػريف / رقػرة أ تع يؿ صعػوص مػوا  ال سػتور )الثاصيػة والعاػريف / رقػرة أ  -11
ضػػارة ع ػػارة )و  يجػػوز التعػػرض لػػذلؾ إ   ػػامر مسػػ  ب عػػا ر ضػػارة ع ػػارة )و  يجػػوز التعػػرض لػػذلؾ إ   ػػامر مسػػ  ب عػػا ر رروالعاػػريف( وذلػػؾ  والعاػػريف( وذلػػؾ  

 القاصوف(.القاصوف(.  أ كاـأ كاـمف قاض مختص وورؽ مف قاض مختص وورؽ 
الصص رم ال ستور عمى  ػؽ ا رػرا  الػذيف تصتهػؾ  ريػاتهـ الاخعػية ويتعػرض لهػا الصص رم ال ستور عمى  ػؽ ا رػرا  الػذيف تصتهػؾ  ريػاتهـ الاخعػية ويتعػرض لهػا  -22

 القاصوف  مطال ة السمطة  التعويض الما و والمعصوو.القاصوف  مطال ة السمطة  التعويض الما و والمعصوو.   كاـ كاـخالرا ألخالرا أل
( مػػػػػف قػػػػػاصوف العقو ػػػػػات وكمػػػػػا يػػػػػاتم: ( مػػػػػف قػػػػػاصوف العقو ػػػػػات وكمػػػػػا يػػػػػاتم: 1919( مػػػػػف المػػػػػا ة )( مػػػػػف المػػػػػا ة )22قػػػػػرة )قػػػػػرة )اعػػػػػا ة عػػػػػيا ة ال اعػػػػػا ة عػػػػػيا ة ال  -33

)الموظؼ: كؿ اخص مكمؼ  خ مة عامة،  عورة  اامة أو مؤقتة،  اجر أو   وف )الموظؼ: كؿ اخص مكمؼ  خ مة عامة،  عورة  اامة أو مؤقتة،  اجر أو   وف 
اجػػر، و  ػػض الصظػػر عػػف وجػػو  عالقػػة تصظيميػػة مػػف عػػ مها، و عػػرؼ الصظػػر عػػف اجػػر، و  ػػض الصظػػر عػػف وجػػو  عالقػػة تصظيميػػة مػػف عػػ مها، و عػػرؼ الصظػػر عػػف 

 ع ة ع ور قرار  تكمي ه  ها(.ع ة ع ور قرار  تكمي ه  ها(.
( مػػػف قػػػاصوف ( مػػػف قػػػاصوف 4040لمػػػا ة )لمػػػا ة )ا اػػػارة  عػػػورة عػػػري ة وقاطعػػػة إلػػػى الموظػػػؼ رػػػم صػػػص اا اػػػارة  عػػػورة عػػػري ة وقاطعػػػة إلػػػى الموظػػػؼ رػػػم صػػػص ا -44

ويجػػب رػػم ال ػػالتيف اف يث ػػت الموظػػؼ ويجػػب رػػم ال ػػالتيف اف يث ػػت الموظػػؼ )… )… العقو ػػات وصقتػػرح اف تكػػوف كمػػا يػػاتم: العقو ػػات وصقتػػرح اف تكػػوف كمػػا يػػاتم: 
 …(.…(.اف اعتقا ة اف اعتقا ة 

( مػػف ( مػػف 438438 ػذؼ ع ػارة )اذا كػاف مػػف اػأف صاػرها ا سػاءة الػػيهـ( مػف صػص المػا ة ) ػذؼ ع ػارة )اذا كػاف مػػف اػأف صاػرها ا سػاءة الػػيهـ( مػف صػص المػا ة ) -55
ال يػاة الخاعػة  تػوارر ال يػاة الخاعػة  تػوارر    ريػات ريػات  قاصوف العقو ػات،  تػى تت قػؽ جريمػة ا عتػ اء عمػىقاصوف العقو ػات،  تػى تت قػؽ جريمػة ا عتػ اء عمػى

 رقط  وف الركف الخاص.رقط  وف الركف الخاص.  الركف العاـالركف العاـ
العامػة العامػة    كػاـ كػاـاست  اث رعؿ  عصػواف )ا عتػ اء عمػى ال ريػات الاخعػية( ياػمؿ األاست  اث رعؿ  عصػواف )ا عتػ اء عمػى ال ريػات الاخعػية( ياػمؿ األ -66

والخاعػػة  هػػذا ا عتػػ اء و سػػب صطػػاؽ ال ريػػات الاخعػػية، ويكػػوف موقعػػه ضػػمف والخاعػػة  هػػذا ا عتػػ اء و سػػب صطػػاؽ ال ريػػات الاخعػػية، ويكػػوف موقعػػه ضػػمف 
وال ػاء عصػواف ال ػاب الثػػاصم وال ػاء عصػواف ال ػاب الثػػاصم ، ، ال ػاب السػا س مػف الكتػاب الثػاصم مػف قػاصوف العقو ػاتال ػاب السػا س مػف الكتػاب الثػاصم مػف قػاصوف العقو ػات

 ف العقو ات.ف العقو ات.مف الكتاب الثالث مف قاصو مف الكتاب الثالث مف قاصو 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/اانونية والسياسيةانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القمجلة كلية القانون للعلوم الق

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

942 

ال ياة الخاعة  عورة قطعية رم قواع   سػتورية وقاصوصيػة تقيػ  ال ياة الخاعة  عورة قطعية رم قواع   سػتورية وقاصوصيػة تقيػ     ريات ريات  ت  ي  معالـت  ي  معالـ -77
ا ررا  والسمطة معا، وت ارظ عمى  رمة ال ياة الخاعة، وتمص  كؿ تعػرض أو قيػ  ا ررا  والسمطة معا، وت ارظ عمى  رمة ال ياة الخاعة، وتمص  كؿ تعػرض أو قيػ  
أو اصتهػػاؾ عميهػػا ا  رػػم ال ػػا ت ا سػػتثصااية،  اػػرط اف يعطػػى ال ػػؽ رػػم تقييػػ ها أو اصتهػػاؾ عميهػػا ا  رػػم ال ػػا ت ا سػػتثصااية،  اػػرط اف يعطػػى ال ػػؽ رػػم تقييػػ ها 

القضػػااية، و صػػاءا عمػػى مسػػو  ات قاصوصيػػة، و ػػامر مسػػ  ب القضػػااية، و صػػاءا عمػػى مسػػو  ات قاصوصيػػة، و ػػامر مسػػ  ب   والتػػ خؿ ريهػػا إلػػى السػػمطةوالتػػ خؿ ريهػػا إلػػى السػػمطة
 رالسمطة القضااية هم ال ارس الط يعم لم ريات.رالسمطة القضااية هم ال ارس الط يعم لم ريات.، ، مصهامصها

  ريػػػػات ا رػػػػرا  و قػػػػوقهـ، مػػػػف خػػػػالؿ   ريػػػػات ا رػػػػرا  و قػػػػوقهـ، مػػػػف خػػػػالؿ   –موظ يهػػػػا موظ يهػػػػا   –تعميػػػػؽ وعػػػػم ارػػػػرا  السػػػػمطة تعميػػػػؽ وعػػػػم ارػػػػرا  السػػػػمطة  -88
ال راسػػات وال  ػػوث والػػ ورات المسػػتمرة، و ػػث المؤسسػػات الثقاريػػة وا عالميػػة لصاػػر ال راسػػات وال  ػػوث والػػ ورات المسػػتمرة، و ػػث المؤسسػػات الثقاريػػة وا عالميػػة لصاػػر 

ات ا صسػاف و قوقػه، وا رتقػاء  ػا  راؾ العػاـ رػم المجتمػ   ػوؿ ات ا صسػاف و قوقػه، وا رتقػاء  ػا  راؾ العػاـ رػم المجتمػ   ػوؿ اسس وم ا ئ  رياسس وم ا ئ  ري
ما صص  عميه ال ستور والقاصوف مف  قوؽ و ريات لالررا ، وا لتزاـ  ها قو  وعمال، ما صص  عميه ال ستور والقاصوف مف  قوؽ و ريات لالررا ، وا لتزاـ  ها قو  وعمال، 

 وع ـ التعرض لها أو اصتهاكها ا  ورؽ العورة التم يرسمها ال ستور والقاصوف.وع ـ التعرض لها أو اصتهاكها ا  ورؽ العورة التم يرسمها ال ستور والقاصوف.
القضػاء وسػيا ة القػاصوف  مػا ي قػؽ القضػاء وسػيا ة القػاصوف  مػا ي قػؽ العمؿ الجا  وال ع اؿ وال قيقػم مػف اجػؿ اسػتقالؿ العمؿ الجا  وال ع اؿ وال قيقػم مػف اجػؿ اسػتقالؿ  -99

الع الػة والمسػاواة  ػػيف ارػرا  المجتمػ  كارػػة، رالقضػاء المسػتقؿ مؤسسػػة رعالػة ل مايػػة الع الػة والمسػاواة  ػػيف ارػرا  المجتمػ  كارػػة، رالقضػاء المسػتقؿ مؤسسػػة رعالػة ل مايػػة 
وا ررا  رم المجتم   وف قضاء ي ميهـ   يج و التكمـ ريه وا ررا  رم المجتم   وف قضاء ي ميهـ   يج و التكمـ ريه ، ،  قوؽ و ريات ا ررا  قوؽ و ريات ا ررا 

را  را  امػػا اذا كػػاف لالرػػامػػا اذا كػػاف لالرػػ، ، عػف  رياتػػه و قػػوقهـ  صػػه سػيكوف قطعػػا تكم ػػـ   ػػؽ   ص ػاذ لػػهعػف  رياتػػه و قػػوقهـ  صػػه سػيكوف قطعػػا تكم ػػـ   ػػؽ   ص ػاذ لػػه
 ال رية الاخعية هم عماـ ال رية الاخعية هم عماـ ررف ررف    رياتهـ و قوقهـ رياتهـ و قوقهـ

تػػه رػػم ص سػػه، ذلػػؾ ذلػػؾ ا مػػف رػػم المجتمػػ ، ا مػػف رػػم المجتمػػ ، تعزيػػز تعزيػػز  -1010 تػػه رػػم ص سػػه، اف ال ػػر  اذا ا ػػس    ريتػػه، وعز  اف ال ػػر  اذا ا ػػس    ريتػػه، وعز 
 رم مهاراته، وتمؾ هم ال  اية.رم مهاراته، وتمؾ هم ال  اية.  سي  عسي  ع، ،     ضؿ وطصه  ضؿ وطصه



 (مقارنة ليةتحلي دراسة) الحريات على العامة السلطة موظفي لتجاوز والعقاب التجريم حدود 
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 :ـمخــــصــالمـ
هم ال رية الاخعية، التػم تعػ  هم ال رية الاخعية، التػم تعػ    المع رة عف وجو  ايصسافالمع رة عف وجو  ايصساف  لعؿ مف اهـ ال رياتلعؿ مف اهـ ال ريات

العػػ ارة رػػم ال كػػر القػػاصوصم رػػم مختمػػؼ العػػ ارة رػػم ال كػػر القػػاصوصم رػػم مختمػػؼ   ا تمػػتا تمػػت  والتػػموالتػػم  ه،ه، الصسػػ ة لػػ الصسػػ ة لػػاسػػاس كػػؿ ال ريػػات اسػػاس كػػؿ ال ريػػات 
اهميتها ت  و عظيمة، ر ق ر تمت  اهميتها ت  و عظيمة، ر ق ر تمت  ررف ررف   الصظـ، و ف ال رية الاخعية اساس كؿ ال رياتالصظـ، و ف ال رية الاخعية اساس كؿ ال ريات

ال ر   ها تت تؽ أركارة وطمو اته لعمارة ا رض، مف ثـ تمثؿ ال ريػة الاخعػية لالصسػاف ال ر   ها تت تؽ أركارة وطمو اته لعمارة ا رض، مف ثـ تمثؿ ال ريػة الاخعػية لالصسػاف 
يتطػػػور  تػػػى يكتسػػػم طػػػا   يتطػػػور  تػػػى يكتسػػػم طػػػا     ت قيػػػؽ لذاتػػػه مػػػف خػػػالؿ مػػػا ي ققػػػه مػػػف صاػػػاط تمقػػػاام ذاتػػػمت قيػػػؽ لذاتػػػه مػػػف خػػػالؿ مػػػا ي ققػػػه مػػػف صاػػػاط تمقػػػاام ذاتػػػم

ه قيمػػة جػػ يرة  ػػا  تراـ وهػػم ال ريػػة الاخعػػية ويجعمهػػا  عيػػ ة عػػف ه قيمػػة جػػ يرة  ػػا  تراـ وهػػم ال ريػػة الاخعػػية ويجعمهػػا  عيػػ ة عػػف يػػيػػاصسػػاصم يضػػ م عماصسػػاصم يضػػ م عم
خاعػػػة واف الصاػػػاط الػػػذاتم التمقػػػاام لم ػػػر  خاعػػػة واف الصاػػػاط الػػػذاتم التمقػػػاام لم ػػػر    ،  سػػػيما مػػػف ممثمػػػم السػػػمطة،،  سػػػيما مػػػف ممثمػػػم السػػػمطة،الػػػتهجـ والمػػػوـالػػػتهجـ والمػػػوـ

يسعى إلى ه ؼ اجتماعم يقتضم تعورا معيصا لمعالح الماترؾ  يف ا ررا   ما يصطوو يسعى إلى ه ؼ اجتماعم يقتضم تعورا معيصا لمعالح الماترؾ  يف ا ررا   ما يصطوو 
، مف ثـ كاصت مف ضرورات العػيش الكػريـ تك  ػؿ ال ولػة ، مف ثـ كاصت مف ضرورات العػيش الكػريـ تك  ػؿ ال ولػة الع الة والسكيصة والتق ـالع الة والسكيصة والتق ـ  عميه مفعميه مف

 عػػياصة  ريػػات ا رػػرا  ضػػ  أو صاػػاط ممكػػف اف يصػػتقص مصهػػا، وتاػػ ي  العقػػاب اذا كػػاف  عػػياصة  ريػػات ا رػػرا  ضػػ  أو صاػػاط ممكػػف اف يصػػتقص مصهػػا، وتاػػ ي  العقػػاب اذا كػػاف 
مف يصتقص مف  ريات ا ررا  هـ ممثمم السمطة، ممف ُأصيطة  هـ مهمة  ماية ال ريػات مف يصتقص مف  ريات ا ررا  هـ ممثمم السمطة، ممف ُأصيطة  هـ مهمة  ماية ال ريػات 

 وعياصتها.وعياصتها.
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ABSTRACT : 

Perhaps one of the most important liberties expressed in the 

existence of man kind is personal freedom, as the basis of all 

freedoms which has occupied the forefront of legal thought in 

various systems. Since personal freedom is the foundation of all 

freedoms, its importance seems great. The individual's personal 

freedom represents developing self-realization through the self-

automatic activity to become a human nature that gives it a 

respectable value, and makes it far from attack and blame, 

especially from representatives of power. It is therefore necessary 

to live in dignity. The State guarantees the maintenance of the 

freedoms of individuals against any activity that can be detracted 

from them, and tightening punishment if those who detract the 

freedoms are representatives of the Authority, whos task is to 

protect and preserve freedoms. 


