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 ةالمقدم

 :وأهميته البحث موضوع
، اإل اري البحقيد  إلجدرااا  إ اريداً  العدام نند ما يربكدط ضطد    قد  يضعدا الموظد 

 إال، ثبو  إ انبده حال في المناسط االنعباطي الجزاا نميه المضبصة السمطة وبفرض
، العقوبدا  قدانون وار ة فدي جنائيدة جريمدة أيعدا بشدكل قد  اإل اريدة هده  المضالفدة أن

الحكدم الجزائدي و  بدين العالقدة ببد و وهنداوبالبدالي بصد ر المحكمدة الجزائيدة حكمدًا نميده 
كونهمددا إجدددرائين الهددد   منهمدددا الوقدددو  نمدددع الحقيقدددة والكشددد  ندددن  اإل اري البحقيدد 

 رار صحيح ومطاب  لمقانون.مالبسابها بمهي ًا إلص ار ق
 :خطة البحث

 ارب ينا بقسيم هها البحث إلع مبحثين وكاآلبي:
 المبحث األول: العالقة بين الحكم الجزائي والبحقي  اإل اري

 المطمط األول:ماهية البحقي  اإل اري
 المطمط الثاني: م ى العالقة بين البحقي  اإل اري والحكم الجزائي 
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 إجرااا  اإلحالة وبحريك ال نوىالمطمط الثالث: كيفية 
 المبحث الثاني: الحكم الجزائي واثر  نمع البحقي  اإل اري

 المطمط األول: اضبال  المسؤولية الجزائية نن المسؤولية الب  يبية
 المطمط الثاني: م ى ب ثير الحكم الجزائي نمع البحقي  اإل اري

 املبحث األول
 إلدارًالعالقة بني احلكم اجلزائٌ والتحقَق ا

مددن الطبيعددي أندده يبحددث البحقيدد  اإل اري نددن اثبددا  واقعددة مضالفددة لمقددانون و     
لكي ببضه اإلجرااا  االنعدباطية بحد  الموظد  البد  وأن ينسدط إليده فعدل مدن األفعدال 
البي أوجط القانون نمدع الموظد  االلبدزام بهدا أثنداا ب  يدة الوظيفدة العامدة وند م مضالفدة 

 .1أو بمك البي حظر نميه ممارسبها أثناا وجو   فيها، زاما بممك الواجبا  او االلب
وأحكدددام المحددداكم  فددالبحقي  اإل اري نظدددام مسدددبقل نددن إجدددرااا  البحقيددد  الجنددائي

وفدي مجدال بحثندا يمدزم ، الجزائية وهلك الضبال  المضالفدة اإل اريدة ندن الجريمدة الجنائيدة
الجزائددددي ومدددد ى بدددد ثير الحكددددم  أن نبددددين حيثيددددا  العالقددددة بددددين البحقيدددد  اإل اري والحكددددم

بعدد  بيددان ماهيددة المقصددو  بددالبحقي  اإل اري لددها سددنقوم ، الجزائددي نمددع البحقيدد  اإل اري
ببقسيم هها المبحث الع مطمبين نبنداول فدي المطمدط األول ماهيدة البحقيد  اإل اري وفدي 

 المطمط الثاني م ى العالقة بين البحقي  اال اري والحكم الجزائي.

 لاملطلب األو
 ماهَة التحقَق اإلدارً

البحقيددد  اإل اري  يعددد إن المشدددرع العراقدددي لدددم يدددور  بعريفدددًا لمبحقيددد  اإل اري  ألنددده 
 الح  واسبجالا وسيمة اله   منها الوصول الع الغاية منها وهي الوقو  نمع الحقائ 

                                                           

منشددددور نمددددع الموقددددا ، بحددددث بعنددددوان أصددددول البحقيدددد  اإل اري، المحددددامي رامددددي احمدددد  الغددددالبي  -1
 http://alhussain-sch.org/forum/showthread.php :                  االلكبروني
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السدمطا   إلدع باالسدبنا  لمعالجبهدا ال ولدة مؤسسدا  في الضمل مواطن كش  إلع وصوال
نمداال، نوحة بموجط القدوانينالمم  و واطدرا  بانبظدام ال ولدة مؤسسدا  سدير  وام لمبد أ وا 

وق  بعمن الفقه القانوني الع ي  من البعريفا  لمبحقيد  اإل اري  العامة المصمحة بحقي 
فجانط من الفقه نر  البحقي  اإل اري ب نه )مجموندة اإلجدرااا  البدي بسدبه   بح يد  

وهنداك  1ئولين ننها ويجري البحقي  نا ًة بع  اكبشا  المضالفدة المضالفة الب  يبية والمس
 بعري  آضر لمبحقي  اإل اري ب نه)إجراا بمهي ي يه   إلدع كشد  الحقيقدة العالقدة بدين

 لمبحقيد  ببعريد  يد     لدم العراقدي المشدرع أن ورغدم .2المدبهم والبهمدة المنسدوبة إليده 
 المجنة بشكيل ش ن في اإلبباع واجبة عوابطوال المعايير من بجممة جاا انه إالا  اإل اري

 مدن العاشدرة المدا ة ندص ضدالل مدن المعدايير هده  ووجد   ونمدل هده  المجندة البحقيقيدة
 بدنص إه، المعد ل 1991 لسدنة) 14) رقدم العدام والقطاع ال ولة موظفي انعباط قانون
 رئديس مدن قيقيدةبح لجندة بد لي  الد ائرة رئديس أو الدوزير نمع( الما ة هه  من أوالً  الفقرة

 جامعيدة شدها ة نمدع حاصدال احد هم أن يكدون نمدع والكفدااة الضبدرة هوي من ونعوين
 المجندة نمدل بهدا يدبم البي الكيفية نفسها الما ة من ثانياً  الفقرة وببين   القانون في أولية
كما ابجه القعاا المصري الع بعريفده مدن ضدالل الباكيد  نمدع  الما ة األضيرة عوا وفي

االسدداس وعددمانا  الموظدد  ب نده) سددؤال الموظدد  فيمددا هدو منسددوط اليدده ويددبم نناصدر  
بواسددطة الجهددة المضبصدده البدي اندداط المشددرع بهددا  هلدك كبابددة او شددفاهة بحسددط االحدوال،

أجراا  بع  ان يص ر االمر به من الرئيس المضبص و بؤضده فدي شد نه كافدة االجدرااا  
وهلدك بغيدة بسديير الوسدائل لمجهدة اال اريده  المقرر  ويرانع فيه العمانا  الالزمده قانوندا

بقص  الكش  نن الحقيقه فعال نن بحقي  العمان وبوفير االطمئنان لمعامل موعوع 
 .المسائمه حبع ي ضه لالمر ن به ويب هط لم فاع نن نفسه وي رأ ماهو موجه اليه 

 لمبحقي بعري  إلع نضمص أن نسبطيا أنفاً  المهكورة البعريفا  إلع وبالرجوع

                                                           

 ار اهمنددددا ، مغدددداوري محمدددد  شدددداهين: المسدددد لة الب  يبيددددة لمعدددداممين المدددد نيين بال ولددددة والقطدددداع العددددام -1
 .257ص ، 1974، القاهرة، لمطبانة

 .571ص، 1985، الفنية لمطبانة والنشر، القعاا اال اري،  . ماج  راغط الحمو -2
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اإلجدرااا  البدي ببضدهها المجندة المشدكمة بموجدط القدانون لبحدث الوقدائا  ) ب نده اإل اري 
وبمحدديص األ لددة وصددوال إلددع كشدد  الحقيقددة بشدد ن المضالفددة المربكبددة مددن قبددل الموظدد  

  .وبقرير معاقببه من ن مها 

 املطلب الثانٌ
 مدى العالقة بني التحقَق اإلدارً واحلكم اجلزائٌ

 االسدبقالل هدها ويبد و، الجزائيدة الد نوى ندن االنعدباطية نوىبسدبقل الد      
 مؤكد  االسدبقالل وهدها، منهمدا كدل لده يضعا الهي القانوني النظام اضبال  في واعحاً 

فمدن حيدث أوجده الشدبه   العدرا  أو مصدر أو فرنسدا فدي سدواا القدانون فقهداا كبابدا  فدي
ص ور الحكم الجزائدي فدي الغايدة يبف  البحقي  اإل اري ما البحقي  الجنائي الهي يسب  

وهي كشد  الحقيقدة ندن نالقدة الموظد  بالبهمدة المنسدوبة ، البي يه   إليها كل منهما
ببميدز اإلجدرااا  فدي و  وكهلك كٌل منهما يسبض م أساسدا فدي بطبيد  شدريعة العقداط، إليه

هو  فالمعايندددة وسدددماع الشددد، البحقيددد  اإل اري والجندددائي ب نهدددا وسددديمة لجمدددا أ لدددة اإلثبدددا 
كمهددا مصددا ر لكشدد  األ لددة البددي بفيدد  فددي ، والبفبدديش واسددبجواط المددبهم وانبدد اط الضبددراا

كهلك يمبقدي كدٌل ، إثبا  وقوع الجريمة أو المضالفة ونسببها إلع مبهم معين او نفيها ننه
منهما في انبما  مب أ الكبابة من ضالل ب وين البحقي  اإل اري والجنائي كهلك األمر ال 

حعدددر البحقيددد  اإل اري ندددن الجندددائي مدددن حيدددث افببدددا  محعدددر وكيفيدددة يضبمددد  فدددي م
، مثدددل البددداريي وال يباجدددة ومعدددمون المحعدددر، بحريدددر  والبياندددا  البدددي يجدددط أن يشدددممها

، وصوال إلع الحقيقة لبوقيا الجزاا المناسط نمع مربكبها نمع أساس مدن اليقدين والجدزم
البثبدد  مددن األ لددة القائمددة نمددع أمددا الغددرض مددن البحقيدد  الجنددائي هددو  ال الشددك والظددن

فعن ما يربكط شضص ما فعل من األفعال البي يحظرهدا ، نسبة الجريمة إلع فانل معين
ففدي قدانون العقوبدا  يكدون ، يبربط بوقيا العقداط الدالزم لمبجدريم، المشرع بوصفها جرائم

مدددة والجري، العقددداط مالزمدددا لمبجدددريم فدددال موعدددا لددده فدددي البشدددريا إال ليوقدددا نمدددع جريمدددة
وببضه إجدرااا  معيندة بدؤ ي إلدع ،، الجنائية ال بع  كهلك إال إها قرر لها البشريا نقوبة

بباشددر المجنددة  و اكبشددافها ومعرفددة مربكبهددا بمهيدد ا لبق يمدده إلددع المحكمددة لينددال نقابدده
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المشددكمة البحقيدد  مددا الموظدد  بعدد  إحالددة األمددر لهددا اسددبنا ا إلددع قددرار إ اري مددن الجهددة 
مددك حدد  اإلحالددة لموقددو  نمددع حقيقددة المضالفددة المنسددوبة إلددع موظدد  المضبصددة البددي بم

ومددن ، وهددها حدد  أصدديل حرصدد  البشددريعا  نمددع بعددمينه فددي قددوانين الب  يددط، معددين
 المع ل، 1991لسنة  14بينها قانون انعباط موظفي ال ولة والقطاع العام العراقي رقم 

يددد  الجنائي.والبددد  مدددن وهدددها بطبيعدددة الحدددال يضبمددد  ندددن السدددمطا  المضبصدددة فدددي البحق
المجندة البحقيقيدة إحالدة المدبهم إلدع المحداكم الجزائيدة بدبم مدن ضدالل  االشدارة هندا الدع أن

وبقدا نمدع  1جنائيدة جدرائم الوقد  نفس في بع  الموظ  يربكبها البي األفعال بعض ألن
 ناب  المحاكم الجزائية إص ار األحكام البي بالئم بممك الجرائم.

 املطلب الثالث
 وحترٍك الدعوى َة اجراءات اإلحالةكَف

قد  بشددكل المضالفدة المربكبددة مدن قبددل الموظدد  جريمدة جنائيددة وبالبدالي يمددزم احالددة 
الموظ  الع المحاكم الجنائيدة ليندال نقابده ندن الجريمدة المربكبدة مدن قبمده طبقدًا لقواند  

ى )بحدددرك الدددد نو وجددداا فدددي قدددانون اصدددول المحاكمدددا  الجزائيدددة بددد ن ، قدددانون العقوبدددا 
الجزائيه بشكوى شفويه او بحريريه  بق م الع قاعدي البحقيد  او المحقد  او اي مسدؤول 
فددي مركددز الشددرطه او اي مددن انعدداا العددبط القعددائي مددن المبعددرر مددن الجريمدده او 
مددن يقددوم مقامدده قانونددًا او اي شددضص نمددم بوقونهددا او ب ضبددار يقدد م الددع اي مددنهم مددن 

ضال  هلك،ويجوز بق يم الشدكوى فدي حالدة الجدرم  اال ناا العام مالم ينص القانون نمع
 2المشهو  الع من يكون حاعرًا من عباط الشرطه ومفوعيها 

فقدد  انطددع المشددرع العراقددي الحدد  فددي بحريددك الدد نوى الجزائيدده لعدد ة جهددا  مددن 
بينها اال ناا العام والمبعرر من الجريمه،او مدن يقدوم مقامده قانوندًا وقد  سداوى المشدرع 

اعافة الع هلك ضول  جها  ن ي   ، العام وبقية االطرا  في رفا ال نوىبين اال ناا 
                                                           

بحدث بعندوان )اثدر الحكدم الجزائدي نمدع ، الم رس ايا  ضمد  و المد رس المسدان  ايمدان نبيد  كدريم -1
 .6راقية. ص البحقي  اإل اري  منشور نمع موقا االكا يمية العممية الع

 .1971  لسنة 23رقم) الجزائية /أ  من قانون اصول المحاكما 1الما  )  -2
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بموجط قوانين ضاصده حد  بحريدك الد نوى الجزائيده مثدل قدانون انعدباط مدوظفي ال ولده 
الدددهي مدددنح الدددوزير او رئددديس الددد ائر  او الموظددد   1991لسدددنة  14والقطددداع العدددام رقدددم 

فعدل الموظد  المحدال الدع  هدر انالمضول من الدوزير او محكمدة قعداا المدوظفين اها ظ
او فددي محبويددا  البهمدده جرمددا نشدد  مددن وظيفبدده اربكبدده بصددفبه الرسددميه فبجددط ، البحقيدد 

 .1احالبه الع المحاكم المضبصه
/أ  ان المشدرع سداوى بدين الشدكوى واالضبدار نند  بقد يم 1ويبعح من نص الما  )

الجزائيددده عددد  المدددبهم اي منهمدددا الدددع السدددمطا  البحقيقيددده  المضبصددده اه بحدددرك الددد نوى 
الشدكوى البعد و ان بكدون اضبدارًا واألضبدار ال يضدرو ندن كونده بالغدًا قد م ندن فإن  وبهها

وقوع الجريمه وكاًل من االضبار والشكوى لم يكن القص  من بق يمها اال اشعار السمطا  
 وبهددها المضبصدده نددن وقددوع جريمدده معيندده وأجددراا البحقيدد  مددا المددبهم الددهي قددام ب ربكابهددا

، كل شكوى هي اضبار وليس كل االضبار شكوى فاألضبار أوسدا نطاقدًا مدن الشدكوىفإن 
 ولم يور  القانون الجزائي العراقي بعريفًا لألضبار.

وبمدددددا ان اجدددددراا البحقيددددد  اال اري يدددددبم نبيجدددددة اربكددددداط الموظددددد  فعدددددل مضدددددال  
لبحقيدد  معدده لمقددانون،اي اندده الحدد   بفعمدده عددررًا بالجهددة البددي ينبسددط اليهددا وبددم أجددراا ا

واحالبدده الددع المحكمدده المضبصدده.اه بكددون االحالدده ب سددموط الشددكوى وفددي الواقددا العممددي 
بكدددون الشدددكوى مق مددده مباشدددرة الدددع محكمددده البحقيددد  مدددن قبدددل الممثدددل القدددانوني لمددد ائر  
، المبعدددرر  مدددن فعدددل الموظددد  المضدددال  وغالبدددًا مدددايراف  مدددا الشدددكوى البحقيددد  األ اري

نوى الجزائيه بحرك بنداًا نمدع اضبدار يقد م الدع القعداا وأسدبنا ًا ال فإن  أعافة الع هلك
  مددن قدانون أصدول المحاكمددا  الجزائيده والبدي حدد    الجهدا  البددي 47الحكدام المدا   )

بق م االضبار والبي من بينهدا مدن وقعد  نميده الجريمده لدها يمكدن ان بعد  الجهدة اال اريده 
بدده الددع المحكمدده المضبصدده كددون فعمدده البددي اجددر  البحقيدد  مددا الموظدد  المضددال  واحال

يشددكل جريمه،كجهددة وقعدد  نميهددا الجريمدده ويددبم بحريددك الدد نوى ب سددموط االضبددار نددن 
الجريمه اما في الواقا العممي يبم هلك نن طريد  احالدة البحقيد  اال اري  الدع المحكمده 
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ضبار المضبصه بكباط رسمي ما مرفقة البحقي  األ اري ويبم اسبالم الكباط وبسجيمه ك 
مما بق م ، وبع ها يبم نرعه نمع قاعي  البحقي  المضبص ألجراا البحقي  بالموعوع

يمكددن ان نضمددص الددع نبيجددة وهددي ان البحقيدد   كوسدديمه لبحريددك الدد نوى الجزائيدده امددام 
المحكمه المضبصه يمكن ان يبم ب سموط الشكوى او االضبدار ندن الجريمده المربكبده مدن 

رة الدع موعدوع مهدم هدو انده البد  ان يكدون القدائمين نمدع والب  مدن اإلشدا 1قبل الموظ 
بح يدد  مدداهو مضددال  لمنصددوص الجزائيددة ومددا هددو لدديس كددهلك نمددع نمددم و رايددة بعممهددم 
حبدددع يكدددون الموظددد  فدددي مددداله آمدددن مدددن االفعدددال البدددي البددد ضل عدددمن حددد و  قدددانون 

 .2العقوبا 

 املبحث الثانٌ
 علي التحقَق اإلدارً اجلزائٌ واثره احلكم

  مدددن قدددانون انعدددباط مدددوظفي 11مدددن يطمدددا نمدددع الفقدددرة ثالثدددًا مدددن المدددا ة )     
يجدد  أنهددا قدد  ألزمدد  المجنددة البحقيقيددة إها  1991لسددنة   14)ال ولددة والقطدداع العددام رقددم 

رأ  أن فعدددل الموظددد  يشدددكل جريمدددة نشددد   ندددن وظيفبددده أو أربكبهدددا بصدددفبه الرسدددمية 
ثدار سدؤال مهدم مفدا   مداهو اثدر الحكدم فيجط نميها أحالبه إلع المحاكم المضبصدة فهندا ي

الجزائي الصا ر مدن المحداكم الجزائيدة نمدع البحقيد  اإل اري الدهي سدبقه وللجابدة نمدع 
هها السؤال ولمبوعيح اكثر سنقوم ببقسيم هها المبحدث الدع مطمبدين نبنداول فدي المطمدط 

ثددداني مددد ى األول إضدددبال  المسدددؤولية الجزائيدددة ندددن المسدددؤولية اإل اريدددة وفدددي المطمدددط ال
 ب ثير الحكم الجزائي نمع البحقي  اإل اري. 
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 املطلب األول
 ؤولَة اجلزائَة عن املسؤولَة التأدٍبَةاختالف املس

يبوجددط البحددث نددن المسددؤولية المبرببددة نمددع فعددل الموظدد  المضددال  ومدد ى     
بدد ثير البحقيدد  الجنددائي معدده نددن الجريمددة المنسددوط اليدده اربكابدده نمددع مجريددا  األمددور 

أي بمعنددع ، قبددل االحالددة وبدد ثير هدده  اإلحالددة نمددع قددرار المجنددة مددن الناحيددة االنعددباطية
هدددل أن المجندددة ببضددده قرارهدددا بمعاقبدددة الموظددد  انعدددباطيا نمدددع الدددرغم مدددن أحالبددده إلدددع 
المحكمة المضبصة لمبحقي  فيما نسط إليه من أفعال بشكل جريمدة جنائيدة أم أنهدا بعمد  

 ي؟هلك نمع نبيجة الحكم الجزائ
الحالدة األولدع: ندد م : ن اإلجابدة نمدع هدها البسداؤل بقبعدي البفرقدة بدين حدالبينإ

 .وجو  اربباط بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية الب  يبية
المعدددد ل أشددددبمل نمددددع كثيددددر مددددن  1969لسددددنة   111)ن قددددانون العقوبددددا  رقددددم إ

اربكط الموظ  أح ى فإها ما ، الجرائم البي بربكط من قبل الموظ  أثناا ب  ية وظيفبه
هلك ال يحول  ون مساالبه انعباطيا نما نسط إليه لع م وجو  اربباط فإن  بمك الجرائم

بددين بمددك المسددؤوليبين ومددن أمثمددة هلددك مددا نصدد  نميدده مددن أندده  )يعاقددط بددالحبس كددل 
موظدد  أو مكمدد  بض مددة نامددة أمبنددا بغيددر حدد  نددن أ اا نمددل مددن أنمددال وظيفبدده أو 

هددددا نبيجددددة لرجدددداا أو بوصددددية أو وسدددداطة أو ألي سددددبط غيددددر أضددددل بواجددددط مددددن واجباب
ومدا نصد  نميده المدوا  الباليدة لهده  المدا ة   الفصدل الثالدث بجداوز المدوظفين ، 1مشروع 

فددي هدده  الحالددة ببضدده المجنددة قرارهددا بالبوصددية بفددرض أحدد ى العقوبددا  ، "حدد و  وظددائفهم
عددام بحدد  الموظدد  مددا المنصددوص نميهددا فددي قددانون انعددباط مددوظفي ال ولددة والقطدداع ال

وال بعمددد  فدددرض العقوبدددة نمدددع نبيجدددة ، اسدددبمرار أحالبددده إلدددع محكمدددة البحقيددد  المضبصدددة
 .ال نوى الجزائية

                                                           

 المع ل. 1969لسنة  111العراقي رقم    من قانون العقوبا  331الما ة ) -1



  (9102لعام )ا(/92(/العدد )8لمجلد )/اة والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانوني

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

044 

 الجنائيددة والد نوى الب  يبيددة وال الحالدة الثانيددة : إها كدان هندداك ارببداط بددين الد نوى
يسمم باسدبقالل مجدال كدل مدن ، جانط كبير من الفقه والقعاافإن  ،يمكن الفصل بينهما

ومدددا هدددها أسدددبقر العمدددل نمدددع وقددد  ، المسدددؤوليبين الجنائيدددة والب  يبيدددة ندددن ها  الفعدددل
إجدددرااا  الب  يدددط بالنسدددبة الدددع كدددل موظددد  يحدددال الدددع المحاكمدددة الجنائيدددة انبظدددارًا الدددع 

فددإها حكددم نمددع الموظدد    بعقوبددة جنائيددة  أونددن  جريمددة مضمددة ، نبيجددة هدده  المحاكمددة
ال نظر في أمر  ووقعد  ، يكبفي بالنبيجة المبرببة نمع هها الجزاا وهو الفعل بالشر   وا 

وهندداك مددن 1نميدده العقوبددة الب  يبيددة فددي عددوا مددا يسددفر نندده البحقيدد  والمحاكمددة الجنائيددة
لجهدة اإل ارة أمدا إيقدا  فدإن  ،يرى أنه في الحالة البي بضطر فيها اإل ارة العامة بالواقعدة

وأمدا فدي حالدة ، االسبمرار فيه وبوقيا الجزاا البد  يبي نمدع الموظد البحقي  اإل اري أو 
نمددع جهددة اإل ارة إيقددا  البحقيدد  فددإن  أضطددار اال ندداا العددام أواًل بالواقعددة والبحقيدد  فيهددا

 .2إلع نبيجة المحاكمة الجنائية
 1991لسدنة   14)أما فدي ظدل قدانون انعدباط مدوظفي ال ولدة والقطداع العدام رقدم

منده لدم يعمد  فدرض العقوبدة بحد  الموظد  المضدال  نمدع   22)المدا ة  المشرع فيفإن 
نبيجة المحاكمة الجزائية إه أن برااة الموظ  أو اإلفراو ننه من قبل المحكمدة الجزائيدة 
نن الفعل المحال نميه ال يحول  ون فرض أح ى العقوبا  المنصوص نميهدا فدي هدها 

يدة بسدبمر ببحقيقابهدا وبوصدي بفدرض أحد ى المجندة البحقيقفإن  وفي هه  الحالة، القانون
 .العقوبا  المقررة حبع إها ابضه  بوصيبها بإحالبه إلع المحاكم المضبصة

 املطلب الثانٌ
 علي التحقَق اإلدارً احلكم اجلزائٌمدى تأثري 

إها ثب  لمجنة البحقيقية أن فعل الموظ  المحال نميها يشكل جريمة نشد        
صددفبه الرسددمية فيجددط نميهددا أن بوصددي بإحالبدده إلددع المحدداكم نددن وظيفبدده أو اربكبهددا ب
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لبباشدددر الجهدددا  ها  العالقدددة ، وفدددي هددده  األحدددوال يبوقددد  البحقيددد  اإل اري، المضبصدددة
البحقيدد  الجنددائي لمبحقدد  مددن الجددرم المنسددوط إلددع الموظدد  نممددا أن بددرااة الموظدد  أو 

 ون فددرض  ال يحددول اكم المضبصددةاإلفددراو نندده نددن الفعددل المحددال مددن اجمدده إلددع المحدد
 إح ى العقوبا  المنصوص نميها في قانون االنعباط.
ب  يبيدددة لدددم بدددر  نمدددع سدددبيل  ضالصدددة القدددول أن البحقيددد  اإل اري يطدددال مضالفدددة

الحصر في قانون انعباط موظفي ال ولة والقطاع العام المع ل الن )مب أ ال جريمة إال 
 ارة اإلجددرااا  الددوار ة فددي قددانون وبعبمدد  اإل بددنص   ال بطبيدد  لدده فددي قددانون االنعددباط

أمدا البحقيد  الجندائي فينصدط نمدع األفعدال البدي  انعباط مدوظفي ال ولدة والقطداع العدام
نمدددددع أن بعبمددددد  الجهدددددا  المضبصدددددة بدددددالبحقي  ، بشدددددكل جرمدددددا وفقدددددا لقدددددانون العقوبدددددا 

 .اإلجرااا  الوار ة في قانون أصول المحاكما  الجزائية
بجريها محاكم البحقيد  المضبصدة غالبدا مدابكون اكثدر  ان البحقيقا  الجنائية البي

 قددة واكثددر كشددفًا لمحقددائ  مددن بمددك البددي بجريهددا الجهددة اال اريددة مددا الموظدد  المضددال  
وهلددك لعددع  االمكانيددا  البحقيقيددة لدد ى الجهددة اإل اريددة  وهددها األمددر يبدد و واعددحًا فددي 

ان البحقيدد  الجنددائي الددهي ، بعددض الجددرائم كدداالضبالس والرشددوة والفسددا  اإل اري والمددالي
يجريدده محكمددة البحقيدد  قدد  يسددبن  نمددع قددرار المجنددة البحقيقيددة كدد يل لال انددة وبندداًا نمددع 

ويددابي بدد ثير  1القنانددة وقدد  ههبدد  الددع هلددك محكمددة البمييددز االبحا يددة فددي احدد  قرارابهددا
 البحقيددد  الجندددائي نمدددع البحقيددد  اال اري مدددن ضدددالل قدددرار المحكمدددة الجنائيدددة البدددي ببضددده
باالسبنا  نمع مابوصم  اليه محكمة البحقي  ويكون قرارها ممزمدا لمجهدة اال اريدة ولكدن 

 يجط أن ببوافر فيه ن ة شروط أهمها.
 أن يكون الحكم الجزائي فاصال ونهائيا في موعوع ال نوى. .1
أن يكون الحكم صا رًا مدن محكمدة جزائيدة بمبمدك سدمطة البد  فدي موعدوع الد نوى  .2

 الجزائية
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ن الحكم الجزائدي سدابقا لمفصدل  فدي الجاندط اال اري سدواا باال اندة او يجط أن يكو  .3
 البرااة او االفراو .
 ليددل نمددع وقددوع الفعددل محددل الجددريمبين الجنائيددة والب  يبيددة  يعدد فددالحكم الجزائددي 

وبالبددالي ال يجددوز لمجهددة اال اريددة اثبددا  نكددس الواقددا وانمددا بكددون ممزمددة باببدداع الحكددم 
ه من حجية االمر المقعي به وهها ما اشدار اليده مجمدس االنعدباط الجزائي لما يبمبا ب

العددام بقولهددا )أن االحكددام والقددرارا  الصددا رة نددن المحدداكم المكبسددبة  رجددة الببددا  ممزمددة 
 .1وواجبة البنفيه بما فصم  به من حقو  
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 الخاتمة

 النتائج

  بسددددبمر فددددي . أن المجنددددة البحقيقيددددة المشددددكمة إلجددددراا البحقيدددد  اإل اري مددددا الموظدددد1
البحقيدد  حبددع لددو كددان فعددل الموظدد  يشددكل جريمددة ألن قددانون انعددباط مددوظفي 

لددم يددر  فيدده بعميدد  البحقيدد  اإل اري  1991  لسددنة 14ال ولددة والقطدداع العددام رقددم )
 .االحالة نمع المحاكم الجزائيةنمع 

إها  بعدمنه مدن وقدائا ويمكددن لممحكمدة األضده بهدداالبحقيد  اإل اري قريندة بمددا ي يعد . 2  
 ما اقبنع  بها إل انة الموظ  المضال  وق  يكون له اثر منبج في ال نوى.

بعببدددر المحددداكم الجزائيدددة .إن إجدددراا البحقيددد  اإل اري مدددا الموظددد  قبدددل إحالبددده إلدددع 3  
لصدحة اإلجدرااا  المبضدهة الحقدًا كدون ان النصدوص القانونيدة قد  رونيد   عمانة
 فيه.

البرااة اسدددبنا ًا إلدددع الحقدددائ  البدددي بوصدددم  اليهدددا . يدددؤثر الحكدددم الجزائدددي القاعدددي بددد4  
نقوبدة فدرض  فيالمجنة البحقيقية  ومن الممكن أن بؤثر نمع قرارمحاكم البحقي  

حجيدددة نهائيدددة نميهدددا فيمدددا يبعمددد  بدددالوجو  المدددا ي  ب  يبيدددة نمدددع الموظددد  ألن لددده
 لمحقائ  بع  اكبسابها ال رجة القطعية. 

 التوصيات
من قانون انعباط موظفي  23بإزالة البناقض بين الما بين نش  نمع ي  المطالبين  .1

بحددول بددرااة الموظدد  او اإلفددراو نندده  ال ولددة والقطدداع العددام والبددي بددنص نمددع )ال
مدن  227 ون فدرض إحد ى العقوبدا  المنصدوص نميهدا فدي هدها القدانون  والمدا ة 
 قانون أصول المحاكما  الجزائية والبي بقعي بحجية األحكام الجزائية.
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من العروري أن يكون البحقي  اإل اري مح   عمن سق  زمني وهلدك ألن أغمدط  .2
البحقيقدددا  اإل اريدددة وضصوصدددًا فدددي القعدددايا المبعمقدددة بالفسدددا  اإل اري والمدددالي يدددبم 

 الجزائيددةمحدداكم الب ضيرهددا أو بدد ضير المصددا قة نميهددا وبالبددالي بدد ضير إحالبهددا الددع 
 مما يول  ه رًا لمحقو .

ئم النص نمع ان الب ا بإجرااا  ال نوى الجزائية بوق  إجرااا  نرى أن من المال .3
 الجهة اإل ارية في حال وح ة الوقائا المرا  البحق  منها وكش  حقيقبها.

 مضمددة جريمددةالموظدد  الددهي اربكددط  إحالددةالبددي بمبنددا نددن  اإل ارةعددرورة معاقبددة  .4
لوقد  الحدالي نمدع فدي ا ال ولدةالن الكثير من  وائدر  القعاا إلع الوظيفةبواجبا  

جريمدة االضدبالس  ون  يبكبفي ببعدمين الموظد  المبمدل المضدبمس فد سبيل المثال
 القعاا. إلع إحالبهبقرر  أن
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 :الممخص
 فددي مددهكورة جنائيددة جريمددة الموظدد  يربكبهددا البددي اإل اريددة الجريمددة بشددكل أحيانددا

 بنددااً  القسددم رئدديس أو الددوزير مددن بدد مر البحقيدد  لجنددة بشددكيل يددبم ، هنددا. العقوبددا  ونقددان
 الحقيقدددة ، 1991 لعدددام 14 رقدددم العدددام والقطددداع ال ولدددة لمدددوظفي االنعدددباط قدددانون نمدددع

 العالقدة بظهدر وهندا ،لمواقدا ومطداب  حقيقدي قدرار إلصد ار بمهي اً  الظرو  نن والكش 
 القعايا من الع ي  وبثير النهاية في سبص ر البي الجنائية والقان ة اإل اري البحقي  بين
 الضالفا  لكن ، منا ضابمة ليس  وهها ، الحمول إيجا  ومحاولة مناقشة إلع بحباو البي

 ، الموعدوع هها في بحث إجراا يسب ني الهي األمر ، هلك بؤك  القعاا أمام المرفونة
 فددي  اإبقددا المنطقددي مددن فمدديس ، جريمددة يحمددل إ اري لضطدد  الموظدد  اربكدداط حالددة فدديف

 السدديما ، العامددة المنشدد ة بسددمعة وبعددر ال ولددة مصددالح نمددع ضطددرا شددكلي ألندده ،الض مددة
 .واألفرا  ال ولة مصمحةب المضاطرة ل رجة ضطيرة المربكبة الجريمة كان  إها

 بدهئببر  بمد  سدواا ، الجزائدي الحكدم بد ثير مد ى مس لة اإلشكالية القعية هه  بثير
 البدي القعدية وظدرو  وقدائا نمدع بندااً  الجنائية المحاكم إليه بوصم  والهي ، بهإ ان أو

 نمدددع ب ثيرهدددا ومددد ى الجنائيدددة المحددداكم إلدددع الموظددد  إحالدددة قبدددل البحقيددد  لجندددة أجربهدددا
 .لمقانون مضال  فعل باربكاط الم ان الموظ  مصير
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ABSTRACT : 

Sometimes the administrative offense committed by the 

employee constitutes a crime or a criminal offense mentioned in 

the Penal Code. Here, the investigative committee is formed by 

order of the minister or the head of the department based on the 

law of discipline of state employees and public sector No. 14 of 

1991, The truth and the disclosure of the circumstances in 

preparation for the issuance of a resolution true and identical to 

reality And here appears the relationship between the 

administrative investigation and the criminal rule that will be 

issued in the end and raises the subject of many of the issues that 

need to focus and discuss and try to find solutions, and this is not 

a conclusion from us, but the disputes brought before the judiciary 

confirms this, which calls for research in this The subject, in the 

event that the employee committed an administrative error 

carrying a crime, it is not logical to keep him in the public service 

because it poses a danger to the interests of the state And harms 

the reputation of the General Facility, especially if the crime 

committed is so serious as to jeopardize the public interest of the 

State and individuals. This problematic issue raises the question of 

the extent of the effect of the penal judgment, whether acquitted or 

convicted, which was reached by the criminal courts based on the 

facts and the circumstances of the case Carried out by the 

investigative committee before referring the employee to the 

criminal courts and the extent to which it affects the fate of the 

employee convicted of an act that is contrary to the law . 


