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 (مقارنت دراست) احملى طزيق عن التأديبيت العقىبت انقضاء

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

إذا كانت المرافؽ العامة هي األداة والوسػلمة اليػي يمػـو الدولػة مػف  بلشػا    ػ اع 
الحاجات العامة لممجيمع، ف ف الموظؼ العاـ هو المحرؾ الذي مف  بله لمكف لممرفؽ 

ذا فسد  كفاءة وفاعملةالعاـ يحملؽ أهدافه   فشو مرآة الدولة، ف ذا صمح صمحت الدولة، وا 
ومػع أف م ػدأ الفاعملػة لمي ػي  ،فشو رأسػشا المفكػر وسػاعدها المنفػذ ،فسدت هي األ رى

أف يمػػػنح جشػػػة امدارة مسػػػاحة مػػػف الحرلػػػة فػػػي يلدلػػػب المِوظػػػؼ الم ػػػالؼ، فػػػ ف األمػػػف 
فػػػػي يحفلػػػػز هميػػػػه وو  ػػػػه، لمملػػػػاـ  الػػػػوظلفي وطملنلنػػػػة الموظػػػػؼ العػػػػاـ يمعػػػػب دوًرا هاًمػػػػا

 األع ػػػاء المممػػػاة عمػػػل عايمػػػه عمػػػل  لػػػر وجػػػه  لػػػذلؾ كػػػاف مػػػف ال ػػػروري إعمػػػاؿ م ػػػدأ 
 ال ماف   كؿ ميسؽ وميوازف مع م دأ الفاعملة.

لذا لحيؿ مو وع يلدلب الموظفلف العمومللف أهملة  الغة في وقينا الحا ر وفي 
سػلًرا منيظًمػا إ  مػف  ػبؿ جشػاز إداري  كؿ وقػت، وعمػة ذلػؾ أف المرفػؽ العػاـ   لسػلر

عمل قدر عػاؿ  مػف الكفػاءة امدارلػة واأل بقلػة، فالمػانوف اليػلدل ي ليغلػا يػلملف المصػالح 
اليي لموـ المانوف امداري  يحملمشا، والموظؼ ساعد الدولة في ينفلػذ رسػاليشا، فػ ذا أ ػؿ 

مانوف له جزاءات فعالة ين ثؽ مف  واج ايه الميعممة  المصمحة العامة، فليعذر ردعه إ   
ظػػروؼ الوظلفػػػة العامػػػة وأو ػػاعشا المانونلػػػة، وهػػػذا لعنػػيد بأف المػػػانوف اليػػػلدل ي لسػػػري 

 عمل الموظفلف في الدولةب.

 الطائي يونس عبداهلل حساند. 
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ذا كػػػػاف اليلدلػػػػب لسػػػػيشدؼ ردع الموظػػػػؼ الم طػػػػ  ل روجػػػػه عمػػػػل ممي ػػػػلات  وا 
ممرافؽ العامة، ومػف الوظلفة العامة فشو لرمي ألً ا إلل  ماف السلر المنيظـ والفعاؿ ل

هنػػا فػػ ف السلاسػػة اليلدل لػػة السػػملمة هػػي اليػػي يشػػيـ   حػػث ظػػروؼ ومب سػػات الم الفػػة 
اليلدل لػػػة والعوامػػػؿ اليػػػي دفعػػػت الموظػػػؼ  ريكا شػػػا، فمػػػد   يرجػػػع أسػػػ اب الم الفػػػة إلػػػل 
نمػػا إلػػل صمػػوض ا يصاصػػايه، أو سػػوء ينظػػلـ المرفػػؽ، أو  السػػموؾ المجػػرد لمموظػػؼ، وا 

 ؿ واممكانػػات المياحػػة، أو كثػػرة األع ػػاء، وصلػػر ذلػػؾ، ومػػف ثػػـ يمي ػػي نمػػص فػػي الوسػػا
المصػػمحة عػػبج هػػذب السػػم لات حيػػل   لمػػع الموظػػؼ فػػي نفػػس ال طػػل مسػػيم ًب، و ػػذلؾ 

  لكوف اليلدلب قد حمؽ أهدافه كاممة.
الم رع  وطلة العمو ة اليلدل لػة عمػل الموظػؼ مد أدرؾ فويريلً ا عمل هذب الحما ؽ 

ًصػػا إذا مػػا طالػػت مػػديشا وقسػػت آثارهػػا عملػػه ولمػػا لشػػا مػػف أثػػر فػػي إح ػػاط العػػاـ  صو 
الموظػػػؼ وقيػػػؿ لػػػروح األ ػػػداع اليػػػي فػػػي دا مػػػه ممػػػا لػػػنعكس سػػػمً ا عمػػػل الوظلفػػػة العامػػػة 
وصوريشا العاكسة لمدولة، وحيػل   يظػؿ العمو ػة سػلًفا سػملًطا عمػل رق ػة الموظػؼ العػاـ 

ا مػػا يػػوافرت ف نشػػا يػػؤدي إلػػل انم ػػاء العمو ػػة فػػ ف الم ػػرع عػػاد  عػػد ذلػػؾ لل ػػلف أسػػ اً ا إذ
اليلدل لػػػػة المفرو ػػػػة عمػػػػل الموظػػػػؼ، وقػػػػد لعػػػػود أمػػػػر إقػػػػرار هػػػػذب األسػػػػ اب فػػػػي  عػػػػض 
الحا ت إلل امدارة ومف ذلػؾ االمحػو أو املغػاء كمػا لسػمل فػي المػانوف العراقػي  الػذي 

 ة لمسيم ؿ الموظؼ يزوؿ معه آثار العمو ة اليلدل لة  عد مرور مدة معلنة ويحدلًدا  النس
 العاـ إذا حسنت أ بقه  بلشا، ولـ لريكب ما لعر ه لمعماب.

وألجػػؿ الوقػػوؼ ممًلػػا عمػػل هػػذا المو ػػوع لمي ػػي ال حػػث يمسػػلمه إلػػل م حثػػلف، 
محو العمو ػة ليناوؿ األوؿ مفشوـ العمو ة اليلدل لة،  لنما ليناوؿ الم حث الثاني مفشوـ 

 يداليلدل لة  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلي
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 املبحث األول
 مفهىم العقىبت التأديبيت 

  جػػداؿ فػػي أف العمو ػػة اليلدل لػػة لمثػػؿ السػػبح الر لسػػي لمسػػمطة العامػػة ل ػػماف 
احيراـ المواعد المانونلة ويحملؽ السلر المنيظـ والفّعاؿ لممرفؽ العاـ، فشي إجراء ينظلمي 

ما مػػػة  ػػػلف الموظػػػؼ  ػػػاص  الوحػػػدات امدارلػػػة نا ػػػ ة وميري ػػػة عمػػػل را طػػػة اليوظػػػؼ ال
 .  ٔا والجشة امدارلة اليي لنيمي إللشا

وعمػػػػل  ػػػػبؼ الم الفػػػػة اليلدل لػػػػة لحػػػػرص الم ػػػػرع فػػػػي قػػػػوانلف ال دمػػػػة المدنلػػػػة 
واليلدل لػػة عمػػل يحدلػػد العمو ػػات اليلدل لػػة عمػػل سػػ لؿ الحصػػر،  حلػػث   لجػػوز لمسػػمطة 

صلػر واردة فػي المػانوف الم يصة  يوقلع العمو ػة مجػازاة الموظػؼ العػاـ الم ػالؼ  عمو ػة 
مثػػػؿ الغرامػػػة أو النمػػػؿ مػػػف وظلفيػػػه إلػػػل وظلفػػػة أدنػػػل منشػػػا، إذ لعػػػد ذلػػػؾ م الفػػػة لم ػػػدأ 
 ػػػرعلة العمو ػػػة حيػػػل لػػػو ادعػػػت امدارة أنشػػػا اي ػػػذت فحسػػػب إجػػػراء إداري م ػػػروع مثػػػؿ 
النمػػؿ، إذ لفسػػر هػػذا المسػػمؾ  ػػلف يوقلػػع عمو ػػة ممنعػػة أو مسػػييرة ي مًصػػا مػػف إجػػراءات 

فالعمو ة اليلدل لة  لنشا في ذلؾ  لف العمو ة الجنا لة ي  ع لمم ػدأ  ،انايهاليلدلب و م
 ال شلر في قانوف العمو ات وهو م دأ ا  عمو ة إ   نص .

وليسملط ال وء عمل يعرلػؼ العمو ػة اليلدل لػة فػي دوؿ محػؿ الدراسػة فػلف ال حػث 
 ػػػػػة اليلدل لػػػػػة يعرلػػػػػؼ العمو  لمي ػػػػػي يمسػػػػػلـ هػػػػػذا الم حػػػػػث إلػػػػػل مطم ػػػػػلف، لينػػػػػاوؿ األوؿ

السػػػمطة الم يصػػػة  فػػػرض العمو ػػػة اليلدل لػػػة  لينػػػاوؿ المطمػػػب الثػػػاني و ػػػوا طشا،  لنمػػػا 
  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد

                                                           

، دار النش ػػة العر لػػة، المػػاهرة، ٕطلموظػػؼ العػػاـ فػػي مصػػر، ع ػػدالعظلـ ع دالسػػبـ، يلدلػػب ا   د.ٔا
 .ٓٔٔ، صٕٗٓٓ
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 املطلب األول
 تعزيف العقىبت التأديبيت وضىابطها

درجت أصمب الي رلعات الوظلفلة عمل عػدـ يعرلػؼ العمو ػة اليلدل لػة،  ػؿ عمػدت 
وا ـ يي ػػمف عمػػل سػػلؿ الحصػػر العمو ػػات اليلدل لػػة اليػػي فػػي أصمػػب األوقػػات إلػػل ذكػػر قػػ

لمكػػػف يوقلعشػػػا عمػػػل الموظػػػؼ الم ػػػالؼ، لكػػػف هػػػذا   لعنػػػي أف الم ػػػرع قػػػد حػػػدد لكػػػؿ 
م الفة يلدل لة ما يسيحمه مػف عمػاب أو أنػه و ػع حػدوًدا دنلػا أو عملػا لكػؿ عمو ػة عػف 

ا لػراد  ػه هنػا أف الم ػرع كؿ فعؿ لعي ر ذنً ا إدارًلا،  ؿ إف حصر العمو ػات اليلدل لػة إنمػ
قػػد حػػدد العمو ػػات اليلدل لػػة ويػػرؾ لمسػػػمطة اليلدل لػػة صػػبحلة يمػػدلر واسػػعة فػػي ا يلػػػار 
عمو ة واحدة مف  لف هذب العمو ات و ما ليبءـ مع الفعؿ المكػوف لمم الفػة مػف دوف أف 
لكػػػػوف لشػػػػا ال ػػػػروج عػػػػف قا مػػػػة هػػػػذب العمو ػػػػات  اسػػػػيحداث عمو ػػػػات جدلػػػػدة او اسػػػػيعارة 

 ت واردة في انظمة قوانلف أ رى.عمو ا
ولغػػرض يسػػػملط ال ػػوء عمػػػل يعرلػػؼ العمو ػػػة اليلدل لػػة وال ػػػوا ط المانونلػػة اليػػػي 
يحكمشػػا لمي ػػي ال حػػث يمسػػلـ هػػذا المطمػػب إلػػل فػػرعلف، لينػػاوؿ األوؿ يعرلػػؼ العمو ػػة 

  وذلػؾ اليلدل لة،  لنما ليناوؿ الفرع الثاني ال وا ط المانونلة اليي يحكـ العمو ة اليلدل لػة
 وفؽ اليفصلؿ اآلييد

 تعريف العقوبة التأديبية : الفرع األول
وعمػػل وجػػه ال صػػوص فػػي الػػدوؿ محػػؿ  -الميي ػػع لمي ػػرلعات الوظلفلػػة الم يمفػػة 

اليي يعالج مو ػوع اليلدلػب لمحػظ أنشػا يكػاد ي مػو مػف يعرلػؼ محػدد لمعمو ػة  -الدراسة 
ل و ػػػع نصػػػوص قانونلػػػة اليلدل لػػػة، فمػػػد اقيصػػػر دور الم ػػػرع فػػػي هػػػذا ال صػػػوص عمػػػ

  إذ ايجشػػت  ي ػػيمؿ عمػػل قػػوا ـ محػػددة عمػػل سػػ لؿ الحصػػر واليعػػداد لمعمو ػػات اليلدل لػػة
الي رلعات العما لة وال دمة المدنلة في هػذب الػدوؿ إلػل اليمللػز  ػلف طوا ػؼ العػامملف أو 
المػػوظفلف، سػػواء مػػف حلػػث الدرجػػة الوظلفلػػة اليػػي ل ػػغمشا الموظػػؼ العػػاـ، أو مػػف حلػػث 

الوظلفػػة ذايشػػا، يلسلًسػػا عمػػل أف معلػػار الم الفػػة اليلدل لػػة معلػػار   صػػي، فمػػد  ط لعػػة
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لم ؿ يصرؼ ما مف موظؼ في درجػة دنلػا، ولكنػه   لم ػؿ مػف  ػاصمي الػدرجات العملػا، 
ذا كػػػػاف مػػػػف المم ػػػػوؿ أف يوقػػػػع جػػػػزاءات معلنػػػػة عمػػػػل الػػػػدرجات األدنػػػػل، فػػػػ ف يوقلػػػػع  وا 

ا  كرامػػة الموظػػؼ أو الوظلفػػة ممػػا لفمػػدب الجػػزاءات عمػػل الػػدرجات العملػػا قػػد لكػػوف ماًسػػ
 مكانيه أو هل يه أماـ المرؤوسلف.

  لسػػنة ٔٛ  مػف قػػانوف ال دمػة المدنلػة رقػـ أٙفػي المػادة ا لػذا فمػد حػدد الم ػػرع
  ، العمو ات اليي لجوز يوقلعشا عمل الموظؼ  العمو ات الياللةد ٔاالنافذ ٕٙٔٓ
 امنذار.  -ٔ
 يجاوز سيلف لوًما في السنة. ال صـ مف األجر لمدة أو مدد    -ٕ
 الوقؼ عف العمؿ لمدة   ييجاوز سية أ شر مع صرؼ نصؼ األجر الكامؿ. -ٖ
 يلجلؿ اليرقلة عند اسيحماقشا لمدة   يزلد عمل سنيلف.  -ٗ
 ال فض إلل وظلفة في المسيوى األدنل م ا رة. -٘
ال فػػض إلػػل وظلفػػة فػػي المسػػيوى األدنػػل م ا ػػرة مػػع  فػػض األجػػر إلػػل المػػدر  -ٙ

 عمله ق ؿ اليرقلة.الذي 
 امحالة إلل المعاش. -ٚ
 الفصؿ مف ال دمة.  -ٛ

أمػػػا  النسػػػ ة ل ملػػػة المػػػوظفلف مػػػف  ػػػاصمي الوظػػػا ؼ الملادلػػػة، فمػػػد عػػػدد الم ػػػرع 
  المصري العمو ات اليلدل لة اليي لجوز يوقلعشا عملشـ كما لميد

 الين له. -ٔ
ٕ- .  المـو
 .امحالة إلل المعاش -ٖ
 الفصؿ مف ال دمة. -ٗ

 ٕٙٔٓ  لسنة ٔٛ دمة المدنلة رقـ امصري في قانوف اللمحظ عمل الم رع ال
                                                           

، الياسػػعة ٕٙٔٓ/مكػػرر ، فػػي أوؿ نػػوفم ر ٖٗ  المػػانوف من ػػور فػػي الجرلػػدة الرسػػملة، رقػػـ العػػدد أا
 وال مسوف.
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 اليػػي كانػػت يفػػػرض عمػػل الموظػػؼ العػػػاـالنافػػذ، قػػد قمػػص مػػػف عػػدد العمو ػػات اليلدل لػػػة 
 ٜٛٚٔ  لسػنة ٚٗ  مف قانوف نظػاـ العػامملف المػدنللف  الدولػة رقػـ آٛ موجب المادة ا

ؼ إحػػػدى ع ػػػر الممغػػػل، حلػػػث كػػػاف عػػػدد العمو ػػػات اليلدل لػػػة اليػػػي يفػػػرض عمػػػل الموظػػػ
 عمو ة،  لنما في ظؿ المانوف الجدلد حصرها  ثمانلة عمو ات يلدل لة. 

في العراؽ، أ ذ الم رع في قوانلف ان  اط موظفي الدولة الميعاق ة واليي آ رها و 
النافذ،  اليفرقة فػي العمو ػات اليلدل لػة اليػي يفػرض عمػل  ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔالمانوف رقـ ا

عمو ػػات ي يمػػؼ  النسػػ ة لط لعػػة الوظلفػػة ومكانػػة  ػػاصمشا، الموظػػؼ العػػاـ، وجعػػؿ هػػذب ال
 النافذ. ٕٙٔٓ  لسنة ٔٛكما هو ال لف في قانوف ال دمة المدنلة المصري رقـ ا

ف النسػػػ ة لمعمو ػػػات اليلدل لػػػة اليػػػي لجػػػوز يوقلعشػػػا عمػػػل المػػػوظفلف العمػػػومللف فمػػػد 
  لسػػػنة ٗٔرقػػـ ا  مػػػف قػػانوف ان ػػػ اط مػػوظفي الدولػػػة والمطػػاع العػػػاـ ٛيناولػػت المػػادة ا

المعدؿ، هذب العمو ات عمل  كؿ قا مة ي دأ  ل ؼ عمو ػة وينيشػي  ل ػدها وكمػا  ٜٜٔٔ
 لميد 
 لفت النظر.  -ٔ
 امنذار.  -ٕ
 قطع الرايب.  -ٖ
 اليو لخ.  -ٗ
 إنماص الرايب.  -٘
 ينزلؿ الدرجة. -ٙ
 الفصؿ.  -ٚ
 العزؿ. -ٛ

الموظػػؼ الػػذي ل ػػغؿ وظلفػػة مػػدلر عػػاـ  أمػػا  النسػػ ة لمعمو ػػات اليػػي يفػػرض عمػػل
 د عدد الم رع العمو ات اليلدل لةفم ،وؽ عند إيلانه عمًب ل الؼ أحكاـ هذا المانوففما ف
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 د ٔااليي لجوز يوقلعشا عملشـ كما لمي
 عمو ة لفت النظر.  -ٔ
 امنذار.  -ٕ
   قطع الرايب. -ٖ

والمبحظ عمل السلاسة اليي لنيشجشا الم رع الوظلفي  شذا الصدد، هػو أنػه لػورد 
لحػددها عمػل سػ لؿ الحصػر، ولري شػا نوًعػا مػا  طرلػؽ اليػدرج و  اليلدل لػةقا مة  العمو ات 

حسب  ديشا م يدً ا  األ ؼ ومنيشًلا  األ د دوف أف ل صص عمو ة يلدل لة معلنة لكػؿ 
والم الفػػة  بفًػا لمػا هػػو ممػرر فػػي  اليلدل لػةم الفػة يلدل لػة  حلػػث لػـ لػر ط  ػػلف العمو ػة 

لدلػػب الم يصػػة حرلػػة ا يلػػار العمو ػػة الي ػػرلع الجنػػا ي، و ػػذلؾ لكػػوف قػػد يػػرؾ لسػػمطة الي
اليػػي  اليلدل لػػةالمريك ػػة مػف  ػػلف العمو ػات  اليلدل لػػةاليػػي يراهػا مناسػػ ة لمم الفػة  اليلدل لػة

 نص عملشا.
زاء صلػاب يعرلػؼ ي ػرلعي لمعمو ػة  انيمػؿ هػذا العػبء عمػل كاهػؿ الفمػػه  اليلدل لػةوا 
داري يعرلفػػػات عدلػػػدة ي ًعػػػا فمػػػد أورد الفمػػػه ام ،الػػػذي ان ػػػرى لو ػػػع يعرلفػػػات ميعػػػددة لشػػػا

لوجشػة النظػر اليػي لي ناهػا كػؿ فملػه، فشنػاؾ مػف لعرفشػا  ا سػيناد إلػل محمشػا وط لعيشػا، 
وهنػػاؾ مػػف لعرفشػػا  ػػالنظر إلػػل األهػػداؼ المرجػػوة منشػػا، كمػػا أف هنػػاؾ مػػف لعرفشػػا ط مًػػا 
لأل ػػػػ اص ال ا ػػػػعلف لشػػػػا، وهنػػػػاؾ أ لػػػػًرا مػػػػف لعرفشػػػػا اعيمػػػػاًدا عمػػػػل نوعلػػػػة األفعػػػػاؿ 

 لمنسو ة لشا. ا
                                                           

  مػػػف هػػػذا ٓٔمػػػع مراعػػػاة أحكػػػاـ المػػػادة ا -  مػػػف هػػػذا المػػػانوف عمػػػل أنػػػهد أوً دٕٔ  يػػػنص المػػػادة أا
، لمػػوزلر فػػرض عمو ػػة لفػػت النظػػر أو امنػػذار أو قطػػع الرايػػب عمػػل الموظػػؼ الػػذي ل ػػغؿ المػػانوف

إذا ظشػر لمػوزلر مػف  -ثانًلػاد .وظلفة مدلر عاـ فما فوؽ عند إيلانه عمًب ل الؼ أحكاـ هػذا المػانوف
 ػػبؿ اليحملػػؽ أف الموظػػؼ الم ػػموؿ  لحكػػاـ الفمػػرة اأوً   مػػف هػػذب المػػادة قػػد اريكػػب فعػػًب لسػػيدعي 
عمو ة أ د مما هو م ػوؿ  ػه، فعملػه أف لعػرض األمػر عمػل مجمػس الػوزراء مي ػمًنا ا قيػراح  فػرض 

انظػػرد قػػانوف اليعػػدلؿ األوؿ لمػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي  .العمو ػػات المنصػػوص عملشػػا فػػي هػػذا المػػانوف
  ٔٙٓٗ، من ػػور فػي مجمػػة الوقػا ع العراقلػػة، رقػـ العػػددأٜٜٔ  لسػنة ٗٔالدولػة والمطػػاع العػاـ رقػػـ ا

  .ٕٛٓٓ/ٕٓ/ٗٔ يارلخ 
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وقػػد ل ػػلؽ نطػػاؽ ال حػػث عػػف ال ػػوض فػػي كػػؿ هػػذب اليعرلفػػات، واكيفػػي  ام ػػارة 
فلعرفشػػػا ، اليلدل لػػػةإلػػل  عػػػض منشػػػا لميوصػػػؿ مػػف  ػػػبؿ ذلػػػؾ إلػػػل يعرلػػؼ عػػػاـ لمعمو ػػػة 

ولليه عف جرلمة ؤ اء لوقع عمل الموظؼ الذي يث ت مساجز  محمد جودت الممط  لنشادد.
فشػي   صػلة   ييعػدى  عمو ة يفرض عمل الموظؼ العػاـ،وهذا لعني أف ال ، ٔايلدل لة 

إلػػل صلػػرب مػػف أفػػراد أسػػريه أو ورثيػػػه، و  ييعػػدى صلػػر مركػػزب الػػوظلفي، أو إحػػدى مزالػػػا 
 وظلفيه. 

لعرفشػػػا د. مصػػػطفل عفلفػػػي  لنشػػػاد اجػػػزاء وظلفػػػي لصػػػلب الموظػػػؼ الػػػذي  لنمػػػا 
صػػمحة الطا فػػػة يث ػػت مسػػ ولليه عػػػف اريكػػاب  طػػػل يػػلدل ي معػػلف  حلػػػث لوقػػع  اسػػػـ ولم

أي أف العمو ػة اليلدل لػة يوقػع  ، ٕاالوظلفلة المنيمي إللشػا وينفلػًذا ألهػدافشا المحػددة سػمًفا 
عمل الموظؼ الذي أريكب  طًل وظلفًلا، ويكوف عمل مركزب الوظلفي وللس عمل حرليػه 

 ال  صلة، كما هو الحاؿ في فرض العمو ة الجنا لة، كالح س والسجف وامعداـ.
سػػ ة لمفمػػه امداري العراقػػي فمػػد جػػاءت محػػاو ت  عػػض الفمشػػاء ألجػػؿ يحدلػػد أمػػا  الن

العمو ػػػة اليلدل لػػػة، فلػػػرى  عػػػض الفمػػػه  ػػػلف يعرلػػػؼ الجػػػزاء اليػػػلدل ي لجػػػب أف ل ػػػرز م ػػػدأ 
ال رعلة ال كملة ولعني   لاف النطاؽ ال  صي وس ب الجزاء وم مونه وآثػارب وعمػل هػذا 

 لنشػػاد اجػػزاء منصػػوص عملػػه فػػي قا مػػة الجػػزاءات األسػػاس لعرفشػػا د. ع ػػدالمادر ال ػػل مي 
 . ٖالفرض عمل موظؼ أ ؿ  واج ات وظلفيه ولمس مزالا وظلفيه فحسب 

والعمو ة امدارلة، حلث  اليلدل لة  لنما  مط األسياذ ع دالمحسف السالـ،  لف العمو ة
لؾ،  حػػؽ  لنشػػاد االجػػزاء الػػذي يفر ػػه  مػػرار إداري جشػػة م ولػػة  ػػذ اليلدل لػػةعػػرؼ العمو ػػة 

موظػػؼ أو مكمػػؼ   دمػػة عامػػة،  سػػ ب سػػموكه الم ػػالؼ لمي ػػرلعات امدارلػػة النافػػذة، ولػػه 
                                                           

، ٜٚٙٔد. محمػػد جػػودت الممػػط، المسػػؤوللة اليلدل لػػة لمموظػػؼ العػػاـ، دار النش ػػة العر لػػة، المػػاهرة،   ٔا
 .ٜٕٚص

فمسػػػفة العمو ػػػة اليلدل لػػػة وأهدافشا،ادراسػػػة ممارنػػػة ، مطػػػا ع الشل ػػػة المصػػػرلة د. مصػػػطفل عفلفػػػي،   ٕا
 .ٕٖ، صٜٙٚٔالعامة لمكياب، الماهرة، 

، ٖٜٛٔالنظاـ المػانوني لمجػزاء اليػلدل ي، دار الفكػر لمن ػر واليوزلػع، عمػاف، دالمادر ال ل مي، د. ع   ٖا
 .ٖٖٔص
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والحملمة أف هذا ال مط  لف العمو يلف أمر   لمكف اليسملـ  ه  وذلػؾ ألف  ، ٔاآثار قانونلة 
العمو ة اليلدل لة يفرض عمل الموظؼ العاـ فمط، في حلف العمو ة امدارلة قد يطػوؿ صلػر 

 . ٕاظفلف العمومللفالمو 
 الضوابط القانونية التي تحكم العقوبة التأديبية: الفرع الثاني

ييميػػػػع جشػػػػة امدارة أو الما ػػػػي اليػػػػلدل ي  سػػػػمطة يمدلرلػػػػة فػػػػي يكللػػػػؼ الم الفػػػػة 
اليلدل لة وا يلار ما لناس شا مف جزاء، إ  أف هذا اليمدلر لجب أّ  لؤدي إلل يجاوز حد 

نونلة عامػة يملػد السػمطة اليلدل لػة، إدارلػة كانػت أـ ق ػا لة، الم روعلة، فثمة  وا ط قا
لػػذا وجػػب عملشػػا أف ي  ػػع لػػذات ال ػػوا ط اليػػي يحكػػـ العمو ػػات الجنا لػػة  اعي ػػار أنشػػا 

في م دأ  ػرعلة العمو ػة، وم ػدأ   صػلة   ٖاوييمثؿ هذب ال وا ط ،ينيمي لألسرة العما لة
حػدة العمو ػػة أو عػدـ ازدواجشػػا، وم ػدأ عػػدـ العمو ػة، وم ػػدأ المسػاواة فػػي العمو ػة، وم ػػدأ و 

 رجعلة العمو ة، وأ لًرا م دأ اليناسب  لف العمو ة اليلدل لة والم الفة المريك ة.
ول لػػاف أهػػػـ هػػػذب ال ػػػوا ط المانونلػػػة، فػػ ف ال حػػػث لمي ػػػي ينػػػاوؿ  ػػػرعلة العمو ػػػة 

 ف م دأػػػمل أف ُلَ لثانًلا، علة في ػػػناوؿ   صلة العمو ة اليلدل ػػػما ليػػ،  لن اليلدل لة في أو ً 
  اليناسب  لف العمو ة اليلدل لة والم الفة المريك ة في ثالثًا  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد

                                                           

، مط عػػة ال ػػعب،  غػػداد، ٔ  ع دالمحسػػف السػػالـ، العمو ػػة الممنعػػة  ػػلف الم ػػروعلة ويعسػػؼ امدارة، طٔا
 .ٖٕ، صٜٙٛٔ

ا ن ػ اطلة عمػل الموظػؼ  السمطة الم يصة في فػرض العمو ػة  د.  الد محمد مصطفل المولل، ٕا
اممػػػارات،  -دار  ػػػيات لمن ػػػر وال رمجلػػػات، مصػػػر -العػػػاـ، دراسػػػة ممارنػػػة، دار الكيػػػب المانونلػػػة

 .ٖٗ، صٕٕٔٓ
   وهناؾ العدلد مف الم ادئ المسيمر عملشا في المجاؿ اليلدل ي  لنه  لف المجاؿ الجنا ي مثؿد ٖا 
 .م دأ المساواة في العمو ة -
 لجزاء.يوافر س ب قرار ا -
   لجوز النزوؿ عف ا  يصاص إ   نص صرلح. -
   لجوز يوقلع جزاء لسيحلؿ ينفلذب. -
 م دأ اليدرج في الجزاء. -
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الشامػػة اليػػي يحيػػؿ الصػػدارة فػػي  أوً د م ػػدأ  ػػرعلة العمو ػػة اليلدل لػػة، مػػف الم ػػادئ
الم ػػدأ  لهملػػة  الفكػػر المػػانوني المعاصػػر م ػػدأ ال ػػرعلة أو سػػلادة المػػانوف، إذ لحظػػل هػػذا

ولمصد   رعلة العمو ة  وجه عاـ، هػو أف  ، ٔا الغة  اصًة في مجاؿ العمو ات اليلدل لة
الم ػػرع وحػػدب الػػذي لحػػدد العمو ػػات، حلػػث   عمو ػػة إ   ػػنص، ومػػف ثػػـ ف نػػه   لجػػوز 

، كما   لجػوز لشػا أف يوقػع  ٕاقانوًنا لإلدارة يوقلع عمو ة لـ لر ص لشا الم رع  يوقلعشا
 ة صلر العمو ات المنصوص عملشا وا   وقعت في م الفة م دأ   عمو ة  غلر نص عمو 

و اليالي م الفة الدسيور إلل نص عمل هذا الم دأ، ولشذا فمد درجت الدسايلر المعاصػرة 
فػػي الػػدوؿ محػػؿ الدراسػػة عمػػل وجػػه ال صػػوص عمػػل يمرلػػر أنػػه   عمو ػػة إ   مػػانوف أو 

لنصػػػػػرؼ إلػػػػل العمو ػػػػػات عموًمػػػػا جنا لػػػػػة كانػػػػػت أـ ، وهػػػػػذا الحكػػػػـ  ٖا نػػػػاًء عمػػػػػل قػػػػانوف
 . ٗايلدل لة

وم دأ ال رعلة في المانوف اليلدل ي، فحواب يملد السمطة اليلدل لػة  العمو ػات الػواردة 
في المانوف عمل سػ لؿ الحصػر، فػب يممػؾ يمػؾ السػمطة أف يوقػع عمو ػة لػـ لػنص عملشػا 

 لشا، فسمطة اليلدلب الحد الممرر المانوف،  سلطة كاف أـ  دلدة أو يوقع عمو ة أ د مف

                                                           

د. ع دالحملػػػد كمػػػاؿ ح ػػػلش، م ػػػادئ الم ػػػاء امداريد المجمػػػد األوؿ ام ػػػدأ الم ػػػروعلة، مجمػػػس   ٔا
 .ٜ، صٜٔٚٔا يصاصه ، مكي ة الماهرة الحدلثة، الماهرة،  –الدولةد ينظلمه

، ٕٚٓٓد. سعد نواؼ العنزي، النظاـ المانوني لمموظؼ العػاـ، دار المط وعػات الجامعلػة، امسػكندرلة،   ٕا
 .ٕٛٗص

  ٕ/ٜٔالنافػذ، ولما مشػا نػص المػادة ا ٕٗٔٓ  مف الدسيور المصػري لسػنة ٗٔانظر نص المادة ا  ٖا
 النافذ. ٕ٘ٓٓمف الدسيور العراقي لسنة 

ة امدارلة العملا  لفد باألصؿ أنه   عمو ػة و  جرلمػة إ   نػاًء عمػل قػانوف وفي ذلؾ يموؿ المحكم  ٗا
  مػػػػف الدسػػػػيور ل ػػػػمؿ المجػػػػاؿ الجنػػػػا ي وألً ػػػػا المجػػػػاؿ ٙٙوهػػػػذا األصػػػػؿ نصػػػػت عملػػػػه المػػػػادة ا

ؽ.ع، جمسػػػػػة  ٖٔ ، لسػػػػػنة ٖٔٓٔاليػػػػػلدل يب، حكػػػػػـ المحكمػػػػػة امدارلػػػػػة العملػػػػػا فػػػػػي الطعػػػػػف رقػػػػػـ ا
، الجػزء األوؿ، ٖٗليي قرريشا المحكمػة امدارلػة العملػا، السػنة ، مجموعة الم ادئ اٜٛٛٔ/ٓٔ/ٕٕ
 .ٕٖ، ص٘رقـ
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 . ٔا  يميمؾ أف ي يدع عمو ات جدلدة ِلَكوف العمو ات محددة  موجب المانوف
وهػػػػذا   لعنػػػػي وجػػػػود يطػػػػا ؽ  ػػػػلف م ػػػػدأ ال ػػػػرعلة فػػػػي المػػػػانوف الجنػػػػا ي والمػػػػانوف 
ف كاف لحدد العمو ات الجنا لة عمل س لؿ الحصر، يماًما كما لفعؿ  اليلدل ي، فالم رع وا 

نس ة لمعمو ات اليلدل لة، إ  أنه فػي حػاؿ العمو ػات الجنا لػة لمػرر عمو ػة معلنػة سػواء  ال
أكانػػت مػػف حػػد  أـ كانػػت مػػف حػػدلف لكػػؿ جرلمػػة جنا لػػة معلنػػة، ومػػف ثػػـ   ليػػرؾ حرلػػة 
ك لػػرة لمما ػػي الجنػػا ي فػػي هػػذا ال ػػلف، عمػػل العكػػس فػػي العمو ػػة اليلدل لػػة حلػػث لكيفػػي 

ات فاسًحا المجاؿ لمسمطة اليلدل لة   يلار العمو ة المناس ة الم رع  يحدلد قا مة  العمو 
 . ٕالمم الفة المميرفة مف  لف يمؾ العمو ات

هػذا الم ػدأ فػي الػنظـ العما لػة  ثانًلاد م دأ   صػلة العمو ػة اليلدل لػة، نظػًرا ألهملػة
النافػػػذ عمػػػل هػػػذا الم ػػػدأ  ٕٗٔٓ  مػػػف الدسػػػيور المصػػػري لسػػػنة ٗٔفمػػػد نصػػػت المػػػادة ا

  مػف الدسػػيور ٛ/ٜٔاد االعمو ػة   صػػلة...  وقػد أكػػدت هػذا الم ػػدأ ألً ػا المػػادة ا مولشػ
 النافذ  مولشاد االعمو ة   صلة... . ٕ٘ٓٓالعراقي لسنة 

ولعنػػػي هػػػذا الم ػػػدأ أف مػػػف لريكػػػب م الفػػػة ألي قاعػػػدة قانونلػػػة عملػػػه أف ليحمػػػؿ 
ؿ  آثػػار العمػػاب، العمػػاب الممػػرر ليمػػؾ الم الفػػة  مفػػردب، دوف أف ل ػػاركه أحػػد فػػي اليحمػػ

و معنػػل آ ػػر أف يميصػػر مسػػ وللة الموظػػؼ اليلدل لػػة عمػػل ام ػػبؿ  واج ايػػه الوظلفلػػة 
اليػػػي أنػػػلط  ػػػه الملػػػاـ  شػػػا أو ال ػػػروج عمػػػل ممي ػػػلايه وعػػػدـ مسػػػ وللة صلػػػرب عنشػػػا وعػػػدـ 

 .  ٖا مس ولليه عف أ طاء صلرب

                                                           

، ٕٓٔٓد. محمد إ راهلـ الدسوقي عمي، حمالػة الموظػؼ العػاـ إدارل ػا، دار النش ػة العر لػة، المػاهرة،  ٔا
ومػػػػا  عػػػػدها. ومؤلفػػػػه  ػػػػمانات الموظػػػػؼ المحػػػػاؿ لميحملػػػػؽ امداري، دار النش ػػػػة العر لػػػػة،  ٖ٘ٙص

 .ٜٙ، صٕٔٔٓالماهرة، 
المس وللة اليلدل لة لعمػاؿ الحكومػة والمطػاع العػاـ وقطػاع األعمػاؿ العػاـ د. رم اف محمد  طلخ،   ٕا

 .ٕٛٔ، صٜٜٜٔ، فمًشا وق اًء، دار النش ة العر لة، الماهرة
جػػػػراءات يلدلػػػػب الموظػػػػؼ العػػػػاـ، دار النش ػػػػة العر لػػػػة، المػػػػاهرة،   ٖا د. مجػػػػدي مػػػػدحت النشػػػػري، قواعػػػػد وا 

 .ٜٙٔ، صٜٜٚٔ
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إف اميداد إلل  بؼ ذلؾ يماًما، حلث   ٔا في حلف لذهب جانب آ ر مف الفمشاء
أمػػػر   لػػػؤثر عمػػػل  المجػػػازيآثػػػار العمو ػػػة اليلدل لػػػة إلػػػل صلػػػر  ػػػ ص الموظػػػؼ العػػػاـ 

عموملة م دأ   صلة العمو ة و موله  ذلؾ أف هذا ا ميداد في اآلثار   لمثػؿ اسػيثناء 
عمػػل هػػذا الم ػػدأ و  لمػػس مػػف جػػوهرب، إذ أنػػه مػػف الط لعػػي جػػًدا أف لكػػوف لكػػؿ عمو ػػة 

 ػػرة اليػػي يمحػػؽ  ػػ ص الم ػػالؼ، وآثػػاًرا أ ػػرى صلػػر م ا ػػرة يصػػلب يلدل لػػة آثارهػػا الم ا
ذولػػػه، وواجػػػب الم ػػػرع لنحصػػػر فػػػي اليػػػد ؿ لمحػػػد قػػػدر اممكػػػاف مػػػف يمػػػؾ اآلثػػػار صلػػػر 
الم ا رة، ف ًب عف ذلؾ ف ف هػذب اآلثػار   لجػب أف يكػوف حػا ًب دوف يوقلػع العمو ػات 

فلف، وا   سػػادت الفو ػػل فػػي اليلدل لػػة عمػػل مسػػيحملشا مػػف المػػوظفلف المشممػػلف والم ػػال
المرافؽ العامة وعدـ ا ليزاـ  الواج ات الوظلفلة اسيناًدا إلل عدـ اسيطاعة امدارة يوقلػع 

 الجزاءات عملشـ لما لشا مف آثار  ارة  لسرهـ.
م ػدأ اليناسػػب هػػو أف  ثالثًػاد م ػػدأ اليناسػب  ػػلف العمو ػػة اليلدل لػة والم الفػػة، ممي ػػل

أكانػػت ر اسػػلة أـ ق ػػا لة لجػػب أف ي يػػار مػػف العمو ػػات اليلدل لػػة  السػػمطة اليلدل لػػة سػػواء
المنصػػوص عملشػػا فػػي قػػوانلف العمػػاب العمو ػػة المناسػػ ة لمم الفػػة اليلدل لػػة المريك ػػة، وهػػذا 
ل  ػػع لمسػػمطة اليمدلرلػػة لشػػذب السػػمطة فشػػي يمػػدر يناسػػب العمو ػػة مػػع الم الفػػة اليلدل لػػة، 

ت والم الفػػات اليلدل لػػة فػػي المجػػاؿ اليػػلدل ي، فػػ ذا حلػػث   يوجػػد روا ػػط وثلمػػة  ػػلف العمو ػػا
كانت هناؾ عمو ات ممررة ط ًما لممانوف، فب لوجد فػي دا ػؿ المػانوف را طػة  ػلف العمو ػات 

 ونوعلة الم الفات اليلدل لة.
الفمشػاء أف إلجػاد الرا طػة المصػلمة  ػلف العمو ػات والم الفػات فػي جانب مف ولرى 

  ماف يحملؽ م دأ اليناسب والموازنة  لف العمو ة والم الفػة  المجاؿ اليلدل ي هو الكفلؿ
اليلدل لػػػة، وعػػػدـ يػػػرؾ ذلػػػؾ لمحػػػض يمػػػدلر السػػػمطة اليلدل لػػػة الم يصػػػة، يمػػػؾ اليػػػي فػػػي 
الغالب األعـ قد يركب ميف ال طط فػي المسػوة أو الي فلػؼ عنػد قلامشػا  ا يلػار العمو ػة 

ذي لػػػػػؤدي لإل ػػػػرار  شػػػػػدؼ اليلدلػػػػػب المناسػػػػ ة لمم الفػػػػػة اليلدل لػػػػة المريك ػػػػػة، األمػػػػػر الػػػػ
عػادة ثمػة الميعػامملف  األساسي، وهو  ػماف حسػف سػلر المرفػؽ العػاـ  انيظػاـ واطػراد، وا 

                                                           

 .ٜٛٔد. مصطفل عفلفي، فمسفة العمو ة اليلدل لة...، مرجع سا ؽ، ص  ٔا
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مػػع الجشػػات امدارلػػة فلشػػا، يمػػؾ الثمػػة اليػػي انيا شػػا ال ػػعؼ عمػػل إثػػر اريكػػاب الم الفػػة 
 .  ٔااليلدل لة

لر العمو ة اليلدل لػة، وهكذا إذا مارست السمطات اليلدل لة سمطيشا اليمدلرلة في يمد
ف نػػه والحالػػة هػػذب ليعػػلف عملشػػا أف يراعػػي العدلػػد مػػف ا عي ػػارات  ػػلف يجػػري هػػذا اليمػػدلر 
 ػػروح مو ػػوعلة  علػػًدا عػػف الػػيحكـ والشػػوى، حلػػث ليعػػلف عملشػػا أف يي لػػر العمو ػػة اليػػي 

غػي أف ييناسب نوًعا وممداًرا مع درجة  طورة وجسامة الم الفة اليلدل لة المريك ػة، إذ لن 
يكػػوف العمو ػػة الموقعػػة  اللػػة مػػف امسػػراؼ فػػي ال ػػدة، أو اممعػػاف فػػي الرأفػػة وا   ا يػػؿ 
هػػػػذا اليمػػػػدلر، وجػػػػاء م ػػػػوً ا  ػػػػالغمو و ػػػػرج  اليػػػػالي عػػػػف نطػػػػاؽ الم ػػػػروعلة إلػػػػل عػػػػدـ 

 الم روعلة.

 املطلب الثاني
 السلطت املختصت بفزض العقىبت التأديبيت

مو ػػػة اليلدل لػػػة إلػػػل الجشػػػة افػػػرًدا أو لنصػػػرؼ مصػػػطمح السػػػمطة الم يصػػػة  يوقلػػػع الع
هل ة  اليي ي يص قانوًنا  يوقلع إحدى العمو ات اليلدل لة عمل الموظػؼ العػاـ، اليػي   لمجػل 
إللشػػػا إ  إذا كانػػػت الم الفػػػة  طلػػػرة، أو كانػػػت حالػػػة الموظػػػؼ الم ػػػالؼ   لرجػػػل يحسػػػلنشا 

ؽ النظػاـ دا ػؿ المرافػؽ العامػة وملؤوًسا منشا، وين ع يمؾ السمطة مػف حاجػة امدارة إلػل يحملػ
 . ٕا ما لكفؿ سلرها  انيظاـ واطراد

ونظػػًرا   ػػيبؼ السػػمطة الم يصػػة  اي ػػاذ امجػػراءات اليلدل لػػة مػػف ي ػػرلع آل ػػر، 
فمػػػف  ػػػبؿ الدراسػػػات اليػػػي قػػػاـ  شػػػا المعشػػػد الػػػدولي لمعمػػػـو امدارلػػػة ي ػػػلف أف هنػػػاؾ ثبثػػػة 

،  ٖاالنظػػاـ  ػػ ه الم ػػا ي والنظػػاـ الم ػػا يايجاهػػات ألنظمػػة اليلدلػػبد النظػػاـ الر اسػػي، و 
وهذب ا يجاهات   يعني أف السمطة اليلدل لة فػي  مػد معػلف قػد ينيمػي إلػل نظػاـ واحػد مػف 

                                                           

 .ٖٕٓد. مصطفل عفلفي، فمسفة العمو ة اليلدل لة...، مرجع سا ؽ، ص  ٔا
 .ٕٜٜٔ/ ٕ/٘ٔؽ، جمسة  ٖٚ ، لسنة ٜٚٛ  حكـ المحكمػة امدارلػة العملا في الطعف رقـ إا
معمػػـو امدارلػػة، مجمػػة العمػػـو امدارلػػة، المػػاهرة، السػػنة   انظػػر  شػػذا الصػػدد أ حػػاث المعشػػد الػػدولي لٖا

 وما  عدها. ٕٚٙ، صٜٓٙٔ  لونلو،ٔالثانلة، العددا
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هػػػذب األنظمػػػة، فمػػػد يجمػػػع الي ػػػرلعات  ػػػلف أكثػػػر مػػػف نظػػػاـ، ومػػػا لشمنػػػا فػػػي مو ػػػوع هػػػذب 
فػػػػي دوؿ محػػػػؿ الدراسػػػػة هػػػػو اليركلػػػػز عمػػػػل السػػػػمطة الم يصػػػػة  يوقلػػػػع العمو ػػػػة اليلدل لػػػػة 

الممارنػػة، وليسػػملط ال ػػوء عمػػل ذلػػؾ فػػ ف ال حػػث لمي ػػي ينػػاوؿ السػػمطة الم يصػػة  يوقلػػع 
العمو ة اليلدل لػة فػي مصػر مػف  ػبؿ الفػرع األوؿ عمػل أف لُ ػلف فػي الفػرع الثػاني السػمطة 

 الم يصة  يوقلع العمو ة اليلدل لة في العراؽ  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد
 المختصة بفرض العقوبة التأديبية في مصرالسمطة : الفرع األول

النافػػػذ، فػػػي  ٕٙٔٓ  لسػػػنة ٔٛلمػػػد جعػػػؿ قػػػانوف ال دمػػػة المدنلػػػة المصػػػري رقػػػـ ا
السػػمطة امدارلػػة سػػمطة اليلدلػػب لموظفلشػػا  النسػػ ة لمعمو ػػات األقػػؿ  طػػورة. أمػػا  النسػػ ة 
ة لمعمو ػػػات األكثػػػر  طػػػورة فيكػػػوف سػػػمطة اليلدلػػػب اليػػػي يفر ػػػشا هػػػي المحػػػاكـ اليلدل لػػػ

ولغرض يسملط ال وء عمػل السػمطات اليلدل لػة، فلنػه سػليـ يناولشػا وفػؽ  ،لة مجمس الدو 
 اليفصلؿ اآلييد

  ٔٛ  مػػف المػػانوف رقػػػـ إٙأوً د سػػمطة الرؤسػػاء امدارلػػلفد لمػػد نظمػػػت المػػادة ا
 النافذ ا  يصاص اليلدل ي في فرض العمو ات اليلدل لة، وكما للييد ٕٙٔٓلسنة 

حػدود  ارلػلف الم ا ػرلف الػذي ُيحػددهـ السػمطة الم يصػة كػؿ فػيسمطة الرؤساء امد -أ 
ا يصاصه، فرض عمو ة ا نذار أو ال صـ مف األجر  ما   لجػاوز ع ػرلف لوًمػا 

 في السنة و  لزلد عمل ثبثة ألاـ في المرة الواحدة. 
 النسػػػ ة ل ػػػاصمي الوظػػػا ؼ الملادلػػػة وامدارة ام ػػػرافلة كػػػؿ فػػػي حػػػدود ا يصاصػػػه،  -ب 

ة ا نذار أو ال صـ مف األجر  ما   لجاوز أر علف لوًمػا فػي السػنة و  فرض عمو 
 لزلد عمل  مسة ع ر لوًما في المرة الواحدة.

يميمػػؾ السػػمطة الم يصػػة، وهػػي الممثمػػة فػػي الػػوزلر الم ػػيص، أو المحػػافظ، أو ر ػػلس  -ج 
مجمػػػػس إدارة الشل ػػػػة  حسػػػػب األحػػػػواؿ، حفػػػػظ اليحملػػػػؽ أو يوقلػػػػع أي مػػػػف الجػػػػزاءات 

  مػف ٔٙ  مف الفمرة األولل مػف المػادة ا٘  إلل أعملشا في ال نود مف ا المنصوص
  مػف الفمػرة الثانلػة مػف ذات المػادة وهمػا مػف أ ػؼ العمو ػات ٔ،ٕهذا المػانوف وال نػد ا
 . اصمي الوظا ؼ الملادلةاليي يفرض عمل 
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ء أما  النس ة لمموظفلف المنيد لف أو المعارلف دا ؿ حدود الدولة، فل يص الرؤسا
امدارلػػلف  الجشػػة المنيػػدب إللشػػا الموظػػؼ أو المعػػار إللشػػا  ػػاليحملؽ معػػه ويلدل ػػه  حكػػـ 

 ي عليه امدارلة لشا أثناء ا نيداب أو امعارة.
  ٗثانًلاد سػمطة المحػاكـ اليلدل لػة، نػص قػانوف ال دمػة المدنلػة  الدولػة فػي ال نػد ا

 ولػػػػة ي ػػػػيص  فػػػػرض جملػػػػع ، عمػػػػل إف المحػػػػاكـ اليلدل لػػػػة  مجمػػػػس الدٕٙمػػػػف المػػػػادة ا
  منػػػه. وي ػػػمؿ يمػػػؾ العمو ػػػات اليػػػي لجػػػوز ٕٙالعمو ػػػات اليلدل لػػػة الػػػواردة فػػػػي المػػػادة ا

فر شا عمل عموـ الموظفلف مف صلر  اصمي الوظا ؼ الملادلة، والعمو ػات اليػي لجػوز 
 فر شا عمل  اصمي الوظا ؼ الملادلة.

 يوقلع العمو ػات ال طلػرة وهكذا لي لف أف المحاكـ اليلدل لة  مجمس الدولة ي يص 
اليػػي ي ػػرج عػػف سػػمطة الرؤسػػاء امدارلػػلف كعمو ػػة امحالػػة إلػػل المعػػاش أو الفصػػؿ مػػف 

 ال دمة.
ولشدؼ إسناد سمطة يوقلع العمو ات ال طلرة إلل المحاكـ اليلدل لة  مجمس الدولػة 
وحدها، إلل حمالة الموظؼ  د احيماؿ يعسؼ امدارة في فرض يمؾ العمو ػات  سػلما 

نشػػا يكػػوف هػػي ال صػػـ وهػػي الحكػػـ،  عكػػس المحػػاكـ اليلدل لػػة اليػػي ي ػػكؿ مػػف ق ػػاة و  ا 
 . ٔامحالدلف

 السمطة المختصة بفرض العقوبة التأديبية في العراق: الفرع الثاني
لمػػد حػػرص الم ػػرع العراقػػي فػػي م يمػػؼ قػػوانلف ان ػػ اط المػػوظفلف الميعاق ػػة عمػػل 

ومػف كػؿ ع ػث أو انحػراؼ لمػس أعمالشػا،  حمالة الوظلفة العامة مف كؿ إ ػبؿ  واج ايشػا
حيػػػل يجػػػري دا ًمػػػا عمػػػل سػػػنف قػػػولـ، ويحملمًػػػا لشػػػذب الغالػػػة فمػػػد ي ػػػمنت قػػػوانلف ان ػػػ اط 
مػػػوظفي الدولػػػة فػػػي العػػػراؽ عمو ػػػات يوقػػػع، عمػػػل الموظػػػؼ عماً ػػػا عمػػػل م الفػػػة الواج ػػػات 

ظلفػػة العامػػة، الوظلفلػػة، والجػػزاء اليػػلدل ي لعي ػػر وسػػلمة ي ػػمف  شػػا امدارة احيػػراـ قواعػػد الو 
 ويحمؽ السلر المنيظـ والفعاؿ لممرافؽ العامة. 

                                                           

 .ٖ٘٘، صٕٗٓٓ  د. سامي جماؿ الدلف، أصوؿ المانوف امداري، من لة المعارؼ، امسكندرلة، ٔا
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عمػػل الموظػػؼ العػػاـ فمػػد حػػددها أمػػا السػػمطة الم يصػػة  فػػرض العمو ػػات اليلدل لػػة 
المعػػػدؿ  وذلػػػؾ وفػػػؽ اليفصػػػلؿ  ٜٜٔٔ  لسػػػنة ٗٔقػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة رقػػػـ ا

 اآلييد
  ٛعملشػػا فػػي المػػادة ا أًلػػا مػػف العمو ػػات المنصػػوص أوً د الػػوزلرد ولػػه أف لفػػرض

عمل الموظفػلف  ٜٜٔٔ  لسنػة ٗٔالدولػة والمطاع الػعاـ رقػـا مف قانوف ان  اط موظفػي
، ولسػػيثنل مػػف  ٔاالذلػػػف فػػي وزاريػػه عنػػدما لريكػػب الموظػػؼ عمػػًب لسػػيحؽ عملػػه العمو ػػة

ذلؾ الموظؼ الذي ل غؿ وظلفة مدلر عاـ فما فوؽ ففػي هػذب الحالػة   لسػيطلع الػوزلر 
عمو ة عمل الموظؼ سوى عمو ة إلفػات النظػر أو عمو ػة امنػذار أو عمو ػة قطػع  فرض
   . ٕاالرايب

حكـ هذا لكوف نفس حكـ الػوزلر الػذي  -ر لس الدا رة صلر المري طة  وزارةد ثانًلاد
 . ٖالمـو  فرض العمو ات اليلدل لة عمل الموظفلف في وزارايه

لػدا رة هنػا هػػو وكلػؿ الػوزارة والمحػػافظ أف الممصػػود  ػر لس ا -ثالثًػاد ر ػلس الػدا رةد
 ة واليػػيلػػل لػػوزلر صػػبحلة فػػرض العمو ػػات اليلدوالمػدلر العػػاـ وأي موظػػؼ أ ػػر ل ولػػه ا
  مف قانوف ان  اط موظفي الدولػة والمطػاع ٛنص عملشا المانوف كما ذكرنا في المادة ا

زلر  ي ولمػػه ، ولػػر لس الػػدا رة أو الموظػػؼ الػػذي قػػاـ الػػو  ٗأٜٜٔ  لسػػنة ٗٔالعػػاـ رقػػـ ا

                                                           

  لسػػنة ٗٔرقػػـ ا لعػػاـ  مػػف قػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة والمطػػاع أٔالفمػػرة اأوً   مػػف المػػادة ا  ٔا
ٜٜٔٔ. 

 .  مف المانوف أعببٕٔالفمرة اأوً   مف المادة ا  ٕا
قػػػانوف اليعػػػدلؿ األوؿ لمػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة    موجػػػب ٔ  مػػػف المػػػادة إالغػػػي نػػػص الفمػػػرة ا  ٖا

المن ور في جرلدة الوقا ع العراقلػة، رقـػ ، ٕٛٓٓ  لسنة ٘، رقمه أٜٜٔ  لسنة ٗٔرقـ اوالمطاع العاـ 
المػانوف  واسي دلت  النص اآلييد لمصد  اليعػا لر الػواردة فػي هػذا ،ٕٛٓٓ/ٕٓ/ٗٔ   يارلخدٔٙٓٗالعددا

وزارة وزلػػًرا المعػػاني الم لنػػة ازاءهػػاد أوً د الػػوزلرد الػػوزلر الم ػػيص ولعي ػػر ر ػػلس الجشػػة صلػػر المري طػػة  ػػ
 ألصراض هذا المانوف.

     مف المانوف أعبب.ٔالفمرة اثانًلا  مف المادة ا  ٗا 

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=201120084961743
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=201120084961743
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=201120084961743
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=201120084961743
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وفمًػػا ،  ٔافػػرض العمو ػػات اليلدل لػػة عمػػل جملػػع المػػوظفلف الػػذلف لكونػػوف يػػا علف لدا ريػػه
وأف هذب العمو ػات هػي عمو ػة   مف المانوف المذكور، ٔٔلنص الفمرة اثانًلا  مف المادة ا

لفػػػت النظػػػر وعمو ػػػة امنػػػذار وعمو ػػػة قطػػػع الرايػػػب لمػػػدة   ييجػػػاوز  مسػػػة ألػػػاـ وعمو ػػػة 
ويفػػرض هػػذب العمو ػػات عمػػل المػػوظفلف الػػذلف لريك ػػوف م الفػػات يلدل لػػة عمػػل اليػػو لخ، 

ذا أوصت المجنة اليحململػة  فػرض عمو ػة أ ػد فعمػل ر ػلس  ، ٕاوفؽ أحكاـ هذا المانوف وا 
 الدا رة أو الموظؼ الم وؿ إحاليشا إلل الوزلر  ي اذ المرار   لنشا.

شورلة يوقلع عمو ات يلدل لة فمط أف لر اسة الجم -الر اسة ومجمس الوزراءد را ًعاد
أي  فػػي ر اسػػة الجمشورلػػة، أمػػا مجمػػس الػػوزراء فمػػه سػػمطة يوقلػػع المػػوظفلف النسػػ ة الػػل 

  ٗٔعمو ػػػة يلدل لػػػة نػػػػص عملشػػػا قػػػػانوف ان ػػػ اط مػػػػوظفي الدولػػػة والمطػػػػاع العػػػاـ رقػػػػـ ا
  . ٖأٜٜٔلسنة

ـ فمػا كمػا أنػه إذا ظشػر لمػوزلر  ػبؿ اليحملػؽ أف الموظػؼ ل ػغؿ درجػة مػدلر عػا
فػػػوؽ اريكػػػب جرلمػػػة ان ػػػ اطلة يسػػػيدعي عمو ػػػة أ ػػػد فعمػػػل الػػػوزلر عػػػرض األمػػػر عمػػػل 
مجمس الوزراء مي مًنا ا قيراح  يوقلع إحػدى العمو ػات اليػي نػص عملشػا المػانوف، عمًمػا 

قػد نػص عمػل  ٜٜٔٔ  لسػنة ٗٔ لف قانوف ان  اط موظفي الدولػة والمطػاع العػاـ رقػـ ا
 رة  ي ػكلؿ لجنػة يحململػة ييػللؼ مػف ر ػلس وع ػولف مػف لزوـ قلاـ الوزلر أو ر لس الػدا

. وقػد  ٗاذوي ال  رة عمل أف لكوف احدهـ حاصًب عمل  شادة جامعلة أوللػة فػي المػانوف
أحسػػف صػػنًعا الم ػػرع العراقػػي حلنمػػا نػػص فػػي هػػذب المػػادة عمػػل أف لكػػوف احػػد أع ػػاء 

وح ػذا لػو لجعػؿ الم ػرع المجنة اليحململة حاصًب عمل  شادة جامعلة أوللة في المػانوف، 
 ر لس المجنة اليحململة كؿ موظؼ حاصًب عمل  شادة المانوف. 

 يحرلرًلا ملؽ ولكوف اليحملؽ في هذب الحالةهذا وأف مشمة هذب المجنة هو الملاـ  اليح    

                                                           

     مف المانوف أعبب.ٔٔثانًلا  مف المادة ااالفمرة   ٔا 
     مف المانوف أعبب.ٔٔثانًلا  مف المادة ااالفمرة   ٕا 
     مف المانوف أعبب.ٗٔاالمادة   ٖا 
 . ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔ  مف قانوف ان  اط موظفي الدولة والمطاع العاـ رقـآٔالمادة االفمرة اأوً   مف   ٗا 
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فػلف المجنػة  مجنة اليحململة و عد إيماـ عممشامع الموظؼ الذي  الؼ والذي أحلؿ الل ال
ايشا ويكػوف اليوصػلة أمػا  عػدـ إدانػة الموظػؼ أو صمػؽ اليحملػؽ معػه أو يموـ  رفع يوصػل

يوصي  فرض إحدى العمو ات اليلدل لة اليي نػص عملشػا قػانوف ان ػ اط مػوظفي الدولػة 
المعدؿ، أما إذا رأت المجنة أف الموظؼ قػد اريكػب ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔوالمطاع العاـ رقـ ا

وظلفيػػػه أو اريك شػػػا  صػػػفيه الرسػػػملة فعػػػًب ل ػػػكؿ جرلمػػػة وأف هػػػذب الجرلمػػػة ن ػػػلت عػػػف 
  . ٔافلجب عمل المجنة الم كمة أف يوصي   حالة الموظؼ العاـ الل المحاكـ الم يصة

 املبحث الثاني
 العقىبت التأديبيت مفهىم حمى 

مف الوا ح أف المرار امداري الصادر  فرض العمو ػة اليلدل لػة مػف جانػب امدارة 
وأف إلغػػػاء المػػػرار امداري اليػػػلدل ي لكػػػوف عػػػادة محػػػؿ ينظػػػلـ ،  ٕالعي ػػػر قػػػراًرا إدارًلػػػا حمًػػػا

المانوف إذ ل ع  روًطا وعمل امدارة اليملػد  شػا وهػو مػا لسػمل  محػو العمو ػة اليلدل لػة، 
فمػػف صلػػر المعمػػوؿ أف لظػػؿ سػػبح اليلدلػػب مسػػمًطا عمػػل رق ػػة الموظػػؼ الم ػػالؼ مشمػػا 

نما  ليعلف أف يسيمر األمور  عد فيرة زمنلة طاؿ الزمف عمل اريكا ه الم الفة اليلدل لة، وا 
معلنػػة لسػػمط  عػػدها حػػؽ السػػمطة امدارلػػة فػػي مسػػاءليه يلدل ًلػػا، حيػػل   لظػػؿ الموظػػؼ 
مشدًدا  شا طواؿ حلايه الوظلفلة رصـ يو يه وحيل يحسـ السمطة امدارلة مف جشػة أ ػرى 

لموظػؼ الػذي موقفشا مف الك ؼ عف الم الفات اليلدل لة في الوقت المناسب ومسػاءلة ا
لػػذلؾ لحػػرص الم ػػرع عمػػل فػػيح  ػػاب األمػػؿ مػػف    ٖااريك شػػا ق ػػؿ سػػموط حمشػػا فػػي اليلدلػػب

                                                           

   مف المانوف أعبب. ٓٔالفمرة اثالثًا  مف المادة ا  ٔا 
حكًمػا ق ػا ًلا ألنػه ليعمػؽ  منازعػة  ػلف طػرفلف عمػل أسػاس  يد المادر ال ل مي المرار اليػلدل د. ع  لعد  ٕا 

اليػػلدل ي وعبقيػػه  المػػانونلف امداري والجنػػا ي ، دراسػػة ممارنػػة ، دار الفرقػػاف ، الماعػػدة المانونلػػةد المػػانوف 
، وفػػػي يمػػػدلرنا أنػػػه لػػػو صػػػح ا عي ػػػار المػػػذكور لمػػػا جػػػاز سػػػحب و إلغػػػاء المػػػرار  ٚٔ-ٙٔ، ص ٖٜٛٔ

 فلما ذهب إلله. ع د المادر ال ل مي اليلدل ي مف جانب امدارة . لذا   نؤلد د.
، منازعات الوظلفة العامة والطعوف الميعممة   ػؤوف المػوظفلف، من ػلة المعػارؼ،   د. سامي جماؿ الدلفٖا

 .ٖ٘٘، صٕ٘ٓٓا سكندرلة، 
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جدلػػد أمػػاـ الموظػػؼ الم ػػالؼ، لم ػػبص مػػف اآلثػػار اليػػي يعممػػت  ػػه نيلجػػة مػػا لصػػل ه مػػف 
 الجزاءات.

وُلعػػػدل المحػػػو النػػػوع الثػػػاني  عػػػد السػػػحب مػػػف امجػػػراءات امدارلػػػة اليػػػي يي ػػػذها 
جشػػػػة موظفلشػػػػا  شػػػػدؼ فػػػػيح  ػػػػاب األمػػػػؿ أمػػػػامشـ لمػػػػي مص مػػػػف اآلثػػػػار امدارة فػػػػي موا

المسػػيم ملة الميري ػػػة عمػػل يوقلػػػع الجػػػزاءات اليلدل لػػة عمػػػلشـ  عػػػد انم ػػاء فيػػػرات زمنلػػػة 
 . ٔامعلنة عمل ينفلذها ويلكدها مف حسف سموؾ الموظؼ  بلشا

دة وهنػاؾ يسػملات ميعػددة يطمػػؽ عمػل أسػموب محػو الجػػزاءات اليلدل لػة، منشػا إعػػا
النظر في الجزاء أو رد ا عي ار أو رفع الجزاءات. و  لشـ هذا ا  يبؼ المفظي طالما 

 . ٕاأف المعاني والمدلو ت اليي ينطوي عملشا جملع هذب ا صطبحات واحدة
ف ال حث لمي ي يمسلـ هذا الم حث  ط ال وء عمل هذا المو وع أكثر، فوليسمل

رلػػؼ محػػو العمو ػػة اليلدل لػػة، ولينػػاوؿ فػػي الثػػاني إلػػل مطم ػػلف لينػػاوؿ المطمػػب األوؿ يع
   وفؽ اليفصلؿ اآلييدالعمو ات اليلدل لة اليي لجوز محوها والسمطة الم يصة  ذلؾ

 املطلب األول
 العقىبت التأديبيت تعزيف حمى

النظاملف الجنا ي واليلدل ي عمل حد سواء، والذي لعد ام بؿ لسود نظاـ المحو 
و ػػػػح معنػػػػل الفسػػػػاد لغػػػػًة نلػػػػذا س،  ٖادأ المسػػػػاواة أمػػػػاـ المػػػػانوف ػػػػه يكرلسػػػػا  نيشػػػػاؾ م ػػػػ

 واصطبًحا  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد 
ء يمػوؿ  المحو لغًةد الَمْحُو لكؿ  ػيء لػذهب َأثػُرب، يمػوؿد َأنػا َأْمُحػوب وَأْمحػاب، وطػي 

مَيحػل إذا ذهػب َأثػُرب، َمَحْلُيه َمْحلًا وَمْحوًا. وامَّحل ال يُء َلمَِّحي ام حػاًء، اْنَفَعػَؿ، وكػذلؾ ا

                                                           

 . ٜٖٙمصطفل عفلفي، فمسفة العمو ة اليلدل لة وأهدافشا، ص  د. ٔا
  لسػػي دـ الم ػػرع المصػػري االمحػػو  أمػػا العراقػػي فلسػػي دـ مصػػطمح ااملغػػاء  وفػػي  حثنػػا هػػذا سنسػػي دـ ٕا

 المحو  كميرادؼ لدؿ عمل نفس معنل املغاء. مصطمح ا
 .ٕٔٔ  د.ع د المادر ال ل مي، النظاـ المانوني...، مرجع سا ؽ، صٖا
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وكػػرب  ع ػػشـ اْمَيحػػل، واأَلجػػود امَّحػػل، واأَلصػػؿ فلػػه اْنَمحػػل، وَأمػػا اْمَيحػػل فمغػػة ردل ػػة. 
، صػارت الػواو لػاء لكسػرة مػا  ومَحا َلْوَحه َلْمُحوب َمْحًوا وَلْمِحله َمْحلًا، فشو َمْمُحػو  وَمْمِحػي 

 َت الػػػػَوَرؽَ أَلصػػػػمعيد كمػػػػا رَألػػػػقم شػػػػا فُلدصمػػػػت فػػػػي اللػػػػاء اليػػػػي هػػػػي  ـ الفعػػػػؿ  وَأن ػػػػد ا
 . ٔاالَمْمِحلَّا

فملس هناؾ يعرلًفا محدًدا له، ومػع ذلػؾ يوجػد  عػض د أما معنل المحو اصطبًحا
يعرلفات قد اجيشد فلشا الفمه لممساهمة في يحدلد مفشـو المحو، ويعددت اليعرلفات في ال

ـ عملػه  عمو ػة فرصػػة هػذا ال ػلف، فلعػرؼ جانػب مػف الفمشػاء المحػو  لنػه إعطػاء المحكػو 
  ٕامزالػػة كػػؿ أثػػر فػػي المسػػيم ؿ لممػػرار الػػذي سػػ ؽ صػػدورب  ػػدب  عػػد انم ػػاء مػػدة معلنػػة

ر العمو ػة اليلدل لػة  النسػ ة لممسػيمؿ  عػد م ػي مػدة  لنما لعرفه جانً ا أ ر  لنػه إزالػة أثػا
 عد انم ػاء  ، وأ لًرا لُعرؼ المحو  لنه إزالة آثار العمو ة اليلدل لة ٖا معلنة عمل يوقلعشا

مدة معلنة، إذا اسيمامت سػلرة الموظػؼ ولػـ لريكػب فػي  بلشػا م الفػة أ ػرى، إذ لػوحظ 
 لف  ماء العمو ات  ا صة في ممؼ الموظؼ مف  لنه أف ليرؾ آثاًرا سل ة عمل  دميه 
الوظلفلػػػة وقػػػد لدفعػػػه إلػػػل اللػػػلس وعمػػػل هػػػذا فػػػلف فػػػيح  ػػػاب اليو ػػػة أمػػػاـ الموظػػػؼ العػػػاـ 

مة وحسػػػػػف اليصػػػػػرؼ ويػػػػػدارؾ مػػػػػا فػػػػػرط منػػػػػه وهػػػػػي صالػػػػػة ن لمػػػػػة ل ػػػػػجعه عمػػػػػل ا سػػػػػيما
 . ٕاوم روعة

ّف لممحػػػو مفشوًمػػػا ل يمػػػؼ  ػػػا يبؼ قػػػوانلف دوؿ محػػػؿ الدراسػػػة، ولغػػػرض  هػػػذا وا 
يسػػملط ال ػػوء عمػػل نظػػاـ محػػو العمو ػػة اليلدل لػػة فػػي ي ػػرلعات هػػذب الػػدوؿ فػػلف ال حػػث 

و العمو ػػة اليلدل لػػة فػػي لمي ػػي يمسػػلـ هػػذا المطمػػب إلػػل فػػرعلف، لينػػاوؿ الفػػرع األوؿ محػػ
مصر،  لنما ليناوؿ الفرع الثاني محو العمو ة اليلدل لػة فػي العػراؽ  وذلػؾ وفػؽ اليفصػلؿ 

 اآلييد

                                                           

  محمد ا ف مكـر ا ف منظور، مذلؿ  حوا ي اللازجي وجماعػة مػف المغػوللف، دار صػادر،  لػروت، ٔا
 .ٖٖ٘٘، صٕٔهػ، مجمدٗٔٗٔ، ٖط

 .ٖٜٗلة اليلدل لة، عالـ الكياب، ص  المسي ار مغاوري محمد  اهلف، المساءٕا
 .ٖ٘ٓ  د. أمؿ لطفي حسف جاب اهلل، أصوؿ المانوف امداري، اد.ف ، د.ت ، صٖا
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 محو العقوبة التأديبية في مصر: الفرع األول
 يطورت لمحظ أف سلاسة الم رع المصري قد الميي ع لمي رلعات الوظلفلة في مصر      

 ػػمف   عػد أف صػػاب الػنص عمػل إجػػراء المحػو ػة اليلدل لػػة، ف  ػلف إقػرار إجػػراء محػو العمو 
، ال ػػػاص  نظػػػاـ مػػػوظفي الدولػػػة، عػػػاد الم ػػػرع ويػػػد ؿ ٜٔ٘ٔ  لسػػػنة ٕٓٔالمػػػانوف رقػػػـا

  ٖٗٔوٕٗٔؤٗٔا يعػػدلؿ هػػػذا المػػانوف مػػػف  ػػبؿ اسػػػيحداثه  اً ػػا را ًعػػػا لي ػػمف المػػػواد 
رة امل ػاحلة لممػانوف رقػػـ    وذلػؾ  موجػب المػػذكمحػو الجػزاءات اليلدل لػػة وآثارهػاعنوانػه ا 

، فلو ػػػحت هػػػذب المػػػذكرة أف اسػػػيحداث هػػػذب األحكػػػاـ جػػػاء نيلجػػػة مػػػا ٜٚ٘ٔ  لسػػػنة ٖٚا
لوحظ أف المانوف حدد اآلثار الحيملة لمعمو ات  مػدة معلنػة إ  أف امدارة فلمػا يمارسػه مػف 
إطػػػبؽ سػػػمطيشا المانونلػػػة فػػػي  ػػػؤوف المػػػوظفلف لػػػـ لكػػػف لسػػػعشا أف يف ػػػؿ مػػػف عناصػػػر 

لر والػػرأي والجػػزاءات السػػا ؽ يوقلعشػػا عمػػلشـ وأف طػػاؿ عملشػػا الػػزمف مػػع مػػا قػػد لؤدلػػه اليمػػد
ذلػػؾ مػػف صػػد  عػػض المػػوظفلف عػػف اليو ػػة  سػػيغبؽ األمػػؿ عمػػلشـ، والػػرأي لعػػبج هػػذب 
الحالػػة هػػػو فػػيح ال ػػػاب أمػػػامشـ لمحػػو العمو ػػػات اليػػي يوقػػػع عمػػػلشـ فليػػاح لمصػػػالحلف مػػػنشـ 

 . ٔاييعمؽ  شـ  س ب ما لصل شـ مف جزاءات فرصة ال بص مف جملع اآلثار اليي
 ٜٗٙٔ  لسػػػنة ٙٗثػػػـ عػػػاد الم ػػػرع الػػػنص عمػػػل يمػػػؾ األحكػػػاـ فػػػي المػػػانوف رقػػػـ ا 

  ٛ٘  مػف المػانوف رقػـ اٛٙثـ في المادة ا ، ٕٚؤٚا الماديلفون مشا في ماديلف وهي 
ـ ، واليػػػي يمػػػرر فلشػػػا محػػػو العمو ػػػة اليلدل لػػػة المفرو ػػػة عمػػػل الموظػػػؼ العػػػأٜٚٔلسػػػنة 

  م ي الفيرات الياللةد
سػػنة فػػي حالػػة المػػـو والين لػػه وا نػػذار وال صػػـ مػػف األجػػر عػػف مػػدة   ييجػػاوز  مسػػة  -ٔ

 ألاـ.
 سنياف في حالة ال صـ مف األجر عف مدة يزلد عف  مسة ألاـ. -ٕ
 ثبث سنوات في حالة يلجلؿ العبوة أو الحرماف منشا. -ٖ
 معػاش  حكـػ أووا حالػة إلػل ال ار ع سنوات في العمو ات األ رى، عدا عمو يي الفصػؿ -ٗ

 قرار يلدل ي. 
                                                           

 . ٖٙٛ، صد. محمد جودت الممط، المسؤوللة اليلدل لة ...مرجع سا ؽ  ٔا
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ذلػػؾ مػػػف  ػػػبؿ كمػػا أعػػػاد الم ػػرع الػػػنص عمػػل إجػػػراء المحػػو  نػػػوع مػػف اليلسػػػلر  و 
، ٜٛٚٔ  لسػنة ٚٗ  مف قانوف العامملف المدنللف  الدولة رقػـ إٜالنص عمله في المادة ا

اء الفيػػرات إذ نصػػت عمػػل أنػػهد يمحػػل الجػػزاءات اليلدل لػػة اليػػي يوقػػع عمػػل العامػػؿ  انم ػػ
 اآليلةد

سػػػية أ ػػػشر فػػػي حالػػػة الين لػػػه والمػػػـو وامنػػػذار وال صػػػـ مػػػف األجػػػر لمػػػدة   ييجػػػاوز  -ٔ
  مسة ألاـ.

 سنة في حالة ال صـ مف األجر مدة يزلد عمل  مسة ألاـ. -ٕ
 سنياف في حالة يلجلؿ العبوة أو الحرماف منشا. -ٖ
حالػػػة إلػػػػل ثػػػبث سػػػنوات  النسػػػ ة إلػػػل الجػػػزاءات األ ػػػرى عػػػدا جزا ػػػي الفصػػػؿ وام -ٗ

 المعاش  حكـ أو قرار يلدل ي.
وليـ المحو في هذب الحا ت  مرار مف لجنة   وف العامملف  النس ة لغلػر  ػاصمي 
الوظا ؼ العملا إذا ي لف لشا أف سموؾ العامؿ وعممه منذ يوقلع الجزاء مر ًلا  وذلؾ مف 

 واقع يمارلرب السنولة وممؼ  دميه وما ل دله الرؤساء عنه.
سػػػ ة ل ػػػاصمي الوظػػػا ؼ العملػػػا فلػػػيـ المحػػػو  مػػػرار مػػػف السػػػمطة الم يصػػػة، أمػػػا  الن

وليريب عمل محػو الجػزاء اعي ػارب كػلف لػـ لكػف  النسػ ة لممسػيم ؿ و  لػؤثر عمػل الحمػوؽ 
إ ارة إلله وما ليعمػؽ  ػه مػف  واليعول ات اليي يري ت نيلجة له ويرفع أوراؽ الجزاء وكؿ

 ممؼ  دمة العامؿ.
ور فػي الي ػرلعات الممغلػة والحاللػة عمػل ينظػلـ هػذب األحكػػاـ هػذا وقػد اسػيمر اليطػ

  لسػػػنة ٔٛ  مػػػف قػػػانوف ال دمػػػة المدنلػػػة رقػػػـ اٚٙفمػػػد نصػػػت المػػػادة ا فػػػي مػػػادة واحػػػدة،
النافػػذ، عمػػل أنػػهد يمحػػل الجػػزاءات اليلدل لػػة اليػػي يوقػػع عمػػل الموظػػؼ  انم ػػاء  ٕٙٔٓ

 الفيرات اآليلةد
 ف األجر مدة   يزلد عمل  مسة ألاـ.سنة في حالة امنذار والين له وال صـ م -ٔ
سنياف في حالة المـو وال صـ مف األجر مدة يزلد عمل  مسة ألاـ وحيػل  مسػة ع ػر  -ٕ

.  لـو
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ثػػبث سػػنوات فػػي حالػػة ال صػـػ مػػف األجػػر مػػدة يزلػػد عمػػل  مسػػة ألػػاـ وحيػػل  مسػػة  -ٖ
.  ع ر لـو

المعػػاش  أر ػػع سػػنوات  النسػػ ة إلػػل الجػػزاءات األ ػػرى عػػدا جزا ػػي الفصػػؿ وامحالػػة إلػػل -ٗ
وليريػب عمػل محػو الجػزاء اعي ػارب  ويحسب فيػرة المحػو اعي ػاًرا مػف يػارلخ يوقلػع الجػزاء.

كػػلف لػـػ لكػػف  النسػػ ة لممسػػيم ؿ، و  لػػؤثر ذلػػؾ عمػػل الحمػػوؽ واليعول ػػات اليػػي يري ػػت 
 نيلجة له.

 النسػػ ة مجػػراءات   ٔاهػػذا ولػػـ ي ػػيرط الب حػػة الينفلذلػػة لمػػانوف ال دمػػة المدنلػػة
ة اليلدل لػػة، يمػػدلـ طمػػب مػػف الموظػػؼ المعاقػػب إلػػل الجشػػة الم يصػػة فػػي محػػو العمو ػػ

إصػػدار قػػرار المحػػو، فعنػػد يحمػػؽ  ػػروط المحػػو فػػي الموظػػؼ المعاقػػب، فػػ ف السػػمطة 
الم يصػػة يمػػوـ   صػػدار قػػرار  محػػو العمو ػػة المفرو ػػة عمػػل الموظػػؼ، و ػػذلؾ يكػػوف 

 سمؾ محمود. إجراءات المحو في المانوف المصري أ سط وأقؿ يعملًدا وهو م
وهكذا لي ح لنا إف محػو الجػزاء اليػلدل ي هػو  مثا ػة رد ا عي ػار لمموظػؼ مػف 
الناحلة اليلدل لة،  محو العمو ة اليلدل لة إزالػة آثارهػا  عػد مػرور مػدة معلنػة إذا حسػنت 

. فػػػالمحو عمػػػؿ قػػػانوني  ٕاأ ػػػبؽ الموظػػػؼ  بلشػػػا، ولػػػـ لريكػػػب مػػػا لعر ػػػه لمعمػػػاب
لدل ي لمموظؼ العػاـ الػذي يحمػؿ ينفلػذ العمو ػة كاممػة  عػد أف لسيشدؼ رد ا عي ار الي

إذ لػػوحظ  ػػلف  مػػاء العمو ػػات  ا صػػة فػػي ممػػؼ .  ٖاث ػػت نمػػاء سػػلريه واسػػيمامة سػػموكه
الموظػػؼ مػػف  ػػلنه أف ليػػرؾ آثػػاًرا سػػل ة عمػػل  دميػػه الوظلفلػػة وقػػد لدفعػػه إلػػل اللػػلس، 

عمػػل ا سػػيمامة وحسػػف وعمػػل هػػذا فػػلف فػػيح  ػػاب اليو ػػة أمػػاـ الموظػػؼ العػػاـ ل ػػجعه 
 اليصرؼ ويدارؾ ما فرط منه وهي صالة ن لمة وم روعة.

                                                           

، رقـػ العػدد فػي الجرلػدة الرسػملة ٕٙٔٓ  لسػنة ٛ  يـ ن ػر الب حػة الينفلذلػة لمػانوف ال دمػة المدنلػة رقـػ أا
 .  ٕٚٔٓ/مالو/ٕٚ/مكرر  في ٕٔا

  د. سػػػملماف محمػػػد الطمػػػاوي، الم ػػػاء امداري، اق ػػػاء اليلدلػػػب ، دراسػػػة ممارنػػػة، دار الفكػػػر العر ػػػي، ٕا
 . ٜٖٙ، صٕٕٔٓالماهرة، 

، أطروحػة دكيػوراب  د. محسف صالب الحارثي، سػمطة يلدلػب الموظػؼ العػاـ فػي المػانوف اللمنػي والممػارف، ٖا
 . ٖٚ٘، صٜٜٚٔموؽ، جامعة علف  مس، كملة الح
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 محو العقوبة التأديبية في العراق: الفرع الثاني
  ذأفمد إّف نظاـ المحو في المانوف العراقي ل يمؼ عنه في الموانلف المصرلة، 

ؿ  فػػي قػػوانلف اام طاات اليلدل لػػة الػػذي اصػػطمح عملػػه  ػػػالم ػػرع العراقػػي  نظػػاـ محػػو العمو ػػ
ا وهػػػػي قػػػػانوف ا ن ػػػػ اط الثبثػػػػة ، وقػػػػانوف ٜٕٜٔ  لسػػػػنة ٔٗان ػػػػ اط مػػػػوظفي الدولػػػػة رقػػػـػ

ا   ٗٔوقػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة والمطػػاع العػػاـ رقػـػ ا ٖٜٙٔ  لسػػنة ٜٙا ن ػػ اط رقػـػ
  وهػػذا املغػػاء لعنػػي المحػػو، الػػذي عػػدؿ الم ػػرع يسػػملة ام طػػاؿ  ػػػ ااملغػػاء  ٜٜٔٔلسػػنة 

 .ٕٛٓٓ  لسنة ٘/أوً   مف قانوف اليعدلؿ األوؿ رقـػ أٖادة اوذلؾ  موجب الم
نػػذكر فػػي  و عػػد مطالعػػة أحكػػاـ إلغػػاء اإ طػػاؿ العمو ػػة  فػػي المػػوانلف الم ػػار إللشػػا آنفًػػا،

 هذا الصدد نصوص يمؾ المواد ال اصة والميعممة  املغاءد
اٜفمػػػد نصػػػت المػػػادة ا  ٜٕٜٔ  لسػػػنة ٔٗ  مػػػف قػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة رقػػـػ

لموزلر  نػاًء عمػل يوصػلة ر ػلس الػدا رة أف لػلمر    طػاؿ عمو ػة امنػذار أو االممغل، عمل أفد
الغرامػػػة أو اليػػػو لخ فػػػي سػػػجؿ الموظػػػؼ ممػػػف  ػػػدموا عمػػػل األقػػػؿ ثػػػبث سػػػنوات  عػػػد فػػػرض 
العمو ة المذكورة ولـػ لعػاق وا أثنػاء ذلػؾ  للػة عمو ػة ان ػ اطلة أ ػرى وقػاموا  لعمػالشـ  صػورة 

ا رة يمػػػاـ الر ػػػا عمػػػل أف لمػػػنح هػػػذا ا ميلػػػاز مػػػرة واحػػػدة فػػػي مػػػدة  دمػػػة أر ػػػت ر ػػػلس الػػػد
 الموظؼ .
فمػػد نػػص فػػي  الممغػػل، ٖٜٙٔ  لسػػنة ٜٙأمػػا قػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة رقػػـا 
فر ػت مػف ق ػؿ صلػر    منػه عمػل أفد المػوزلر أف ل طػؿ أي عمو ػة ان ػ اطلةٗٔالمادة ا

مػػػل األقػػػؿ سػػػنة واحػػػدة  عػػػد فػػػرض المجػػػاف أو المجمػػػس العػػػاـ عمػػػل موظػػػؼ ممػػػف  ػػػدموا ع
 العمو ة المذكورة ولـ لعاق وا أثناء ذلؾ  للة عمو ة أ رى وقاموا  لعمالشـ  صورة مر لة . 

  مػػػف قػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة والمطػػػاع العػػػاـ رقػػـػ ٖٔ لنمػػػا نصػػػت المػػػادة ا 
مفرو ػػة المػػوزلر أف لمغػػي أًلػػا مػػف العمو ػػات ال أولا  المعػػدؿ، عمػػل أنػػهد ٜٜٔٔ  لسػػنة ٗٔا

  ٛعمل الموظؼ المنصوص عملشا في الفمرات اأوً   واثانًلا  واثالثًػا  وارا ًعػا  مػف المػادة ا
، م ػػػي سػػػنة واحػػػدة عمػػػل فػػػرض العمو ػػػة -أيلػػػةد هػػػذا المػػػانوف عنػػػد يػػػوفر ال ػػػروط اآل مػػػف

 عمو ةوالممصود  السنة هنا، هي السنة اليمولملة واليي ي دأ مف يارلخ صدور قرار فرض ال
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 . ٔا لة عمل الموظؼ  صرؼ النظر عف ال دمة الفعملةاليلدل
أمػػا إذا كانػػت  ػػدوف رايػػب كػػلف ليميػػع الموظػػؼ   جػػازة اعيلادلػػة  ػػدوف رايػػب لمػػدة   

سػػػنة أو أكثػػػر  عػػػد فػػػرض العمو ػػػة فلنشػػػا   يحسػػػب لمغػػػرض المػػػذكور  وذلػػػؾ لعػػػدـ يحمػػػؽ 
 . ال رط الثاني لإللغاء وهو قلاـ الموظؼ  لعماله  صورة ميملزة

قلامه  لعماله  صورة ميملزة عف اقرانه. ومف إمعاف النظر في الفمػرة اب  مػف  - ب
قلامػػه  لعمالػػه  صػػورة ميملػػزة اال نػػد أوً  مػػف المػػادة أعػػبب نمحػػظ إف هػػذا ال ػػرط مسػػيحدث 

 ٜٕٜٔعػػػف أقرانػػػه ، فػػػي قػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة المعػػػدؿ، فمانونػػػا ان ػػػ اط سػػػنة 
الموظؼ  لعماله  صورة مر لة  بؿ المدة اليي نصػا  ا يرطا قلاـ ، ٕاالممغلاف ٖٜٙٔو

ألننػا  صػدد إلغػاء عملشا، وهذا أكثر دقًة مػف ال ػرط الػذي و ػعه قػانوف ا ن ػ اط النافػذ. 
، فلكفي أف يكوف  دمات الموظػؼ مر ػلة  ٖاالعمو ة عف الموظؼ   منحه يرفلًعا ويرقلة

 مف جملع الوجوب   أكثر.
 ة  بؿ المػدة المنصػوص عملشػا فػي ال نػد اأ  مػف هػذب معاق يه  للة عمو  عدـ -جػ 

ف ذا ما عوقب الموظؼ العاـ  بؿ المدة وهي السنة فلنه ل طؿ مفعػوؿ هػذا ال ػرط  الفمرة.
و األ لر امينػع إلغػاء العمو ػة األولػل. عمًمػا  ػلف الم ػرع لػـ ل ػلف نػوع معلًنػا مػف العمو ػات 

صػبحلة إلغػاء العمو ػة، ومػف ثـػ فػلف الػنص الموظػؼ مػف اليلدل لة اليي  فر شا   لسػيفلد 
   جاء مطمًما ل مؿ كافة العمو ات اليلدل لة.

                                                           

   ػػػد مػػػف اليفرقػػػػة  ػػػلف ال دمػػػػة الفعملػػػة وال دمػػػػة الوظلفلػػػة، فال دمػػػػة الفعملػػػة يعنػػػػي ح ػػػور الموظػػػػؼ   ٔا
  صًلا في المكاف الم صص لمعمؿ وأدا ه الواج ات المكمػؼ  شػا  ػبؿ األوقػات الممػررة ، أمػا ال دمػة 

الفعملة زا ًدا حا ت ا نمطاع الم ػروع عػف العمػؿ واليػي  الوظلفلة فلف مفشومشا أوسع فشي ي مؿ ال دمة
ليمػػاض الموظػػؼ  بلشػػا رايً ػػا ياًمػػا، انظػػر د. صػػازي فلصػػؿ مشػػدي، النظػػاـ المػػانوني لميرقلػػة فػػي الوظلفػػة 

   وما  عدها. ٗٛ، صٕٜٜٔ، جامعة  غداد، أطروحة دكيورابالعامة في العراؽ، دراسة ممارنة، 
ا  مػػف قػػانٜانظػػر المػػادة ا  ٕا   مػػف قػػانوف ٗٔ، والمػػادة أٜٕٜ  لسػػنة ٔٗوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة رقػـػ

 .  الممغلاف ٖٜٙٔ  لسنة ٜٙان  اط موظفي الدولة رقـ ا
مػػػػف  ػػػػروط اليرفلػػػػع مػػػػثًب ث ػػػػوت ممػػػػدرة الموظػػػػؼ العػػػػاـ عمػػػػل  ػػػػغؿ الوظلفػػػػة ويفوقػػػػه عمػػػػل صلػػػػرب مػػػػف   ٖا

 .  الموظفلف
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 ليريب عمل قرار إلغاء العمو ة ازالة آثارها أف لـ يكف قد اسينفدت ذلؾ. :ثانًلا 
أّنػػػه فػػػي حالػػػة يحمػػؽ ال ػػػروط الثبثػػػة اليػػػي نصػػػت عملشػػػا المػػػادة  ومػػف نافمػػػة المػػػوؿد  

ا  مف قانوف ان  اط موظفٖٔا ، فػلف ذلػؾ   ٜٜٔٔ  لسػنة ٗٔي الدولػة والمطػاع العػاـ رقـػ
لكسب الموظؼ حًما في إلغاء العمو ة اليلدل لة اليي فر ػت عملػه، ولكػف ل مػل ا  يصػاص 
لموزلر يمدلرًلا فػب مجػاؿ لمطعػف فلػه إ  إذا كػاف مصػحوً ا  علػب ا نحػراؼ، عمًمػا  ػلف إلغػاء 

بب لمكػػف أف ليكػػرر أكثػػر مػػف مػػرة واحػػدة  ػػبؿ العمو ػػة اليلدل لػػة عمػػل وفػػؽ نػػص المػػادة أعػػ
حلاة الموظػؼ الوظلفلػة ولػو أراد الم ػرع أف يكػوف لمػرة واحػدة لػنص عمػل ذلػؾ صػراحة كمػا 

 الممغل.  ٜٕٜٔ  لسنة ٔٗرقـا نص عملشا ق مه قانوف ان  اط موظفي الدولة

 املطلب الثاني
 العقىباث التأديبيت التي جيىس حمىها والسلطت املختصت بذلك

 ػػػب  ػػػؾ إف المحػػػو لػػػرد عمػػػل العمو ػػػات اليلدل لػػػة  لػػػذا فػػػ ّف مػػػف  عػػػض العمو ػػػات 
اليلدل لة   ل ممشا نظاـ المحو  وذلؾ لوجود اسػيثناءات فػي قػوانلف دوؿ محػؿ الممارنػة، 

نما لرد عمل عمو ات معلنة دوف صلرها.  وا 
كمػػػػا إف السػػػػمطة الم يصػػػػة  محػػػػو العمو ػػػػات اليلدل لػػػػة عمػػػػل المػػػػوظفلف ي يمػػػػؼ 

يبؼ المػػوانلف والي ػػرلعات اليػػي ي ػػص المػػوظفلف فػػي دوؿ محػػؿ الممارنػػة، لػػذا ومػػف  ػػا 
أجؿ يسملط ال وء عمل العمو ات اليلدل لػة الم ػمولة  ػالمحو ااملغػاء  و يحدلػد السػمطة 
الم يصة  محو العمو ات اليلدل لة، فلف ال حث لمي ي يمسلـ هػذا المطمػب إلػل فػرعلف، 

 اليلدل لػػػة اليػػػي لجػػػوز محوهػػػا،  لنمػػػا لينػػػاوؿ الفػػػرع الثػػػاني العمو ػػػاتلينػػػاوؿ الفػػػرع األوؿ 
   وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد السمطة الم يصة  محو العمو ات اليلدل لة

 العقوبات التأديبية التي يجوز محوها: الفرع األول
إف المحو   لرد إّ  عمل العمو ات اليلدل لة المفرو ػة عمػل المػوظفلف     بؼ

واف هذب العمو ات هي العمو ات ال فلفة المانوني ال اص  الموظفلف،  ال ا علف لمنظاـ
وفلمػا ل ػص العمو ػات األكثػر  ػدة واليػي لسػملشا المػانوف العمو ػات اليلدل لػة فػلف سػػمطة 
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إف الي رلعات السا مة والحاللة كافة يحرص الوزلر في المحو ااملغاء    يميد إللشا، إذ 
عمػػل العمو ػػات المؤدلػػة لم ػػروج مػػف الوظلفػػة  صػػفة عمػػل اليصػػرلح  عػػدـ سػػرلاف المحػػو 

لػػذا فػػلف  نشا لػػة، كعمو ػػة الفصػػؿ أو العػػزؿ امحالػػة إلػػل المعػػاش  حكػػـ أو  مػػرار يػػلدل ي.
يسملط ال ػوء عمػل العمو ػات اليلدل لػة الم ػمولة  نظػاـ المحػو سػلكوف مػف  ػبؿ ينػاوؿ 

 هذا الفرع وفؽ اليفصلؿ اآلييد
يكممنػا فلمػا سػ ؽ  ػلف م ػمولة  نظػاـ المحػو فػي مصػر، أوً د العمو ات اليلدل لػة ال

المحػػو   لسػػري إّ  عمػػل الجػػزاءات اليلدل لػػة وحػػدها، أي دوف صلرهػػا مػػف امجػػراءات أو 
المرارات اليي   يعد كذلؾ. ولشذا فب لط ؽ عمل العامؿ الممدـ عنه يمرلر سنوي  مري ػة 

الدورلػػة ومػػف اليرقلػػة فػػي %  مػػف ممػػدار العػػبوة ٓ٘ ػػعلؼ والػػذي حػػـر  موج ػػه نسػػ ةا
 ، مػف نظػاـ العػامملف ٖٗالسنة الياللة لمسنة اليي قدـ عنشػا اليمرلػر  وذلػؾ ط مًػا لممػادة ا

 الممغل.  ٜٛٚٔ  لسنة ٚٗالمدنللف  الدولة رقـ ا
  لسػنة ٔٛ  مػف قػانوف ال دمػة المدنلػة رقػـ إٚو  لط ؽ ألً ا عمل نػص المػادة ا

رض أمػػر الموظػػؼ الػػذي ُلمػػدـ عنػػه يمرلػػراف سػػنولاف النافػػذ، اليػػي يػػنص  لنػػهد اُلعػػ ٕٙٔٓ
ميياللػػاف  مري ػػة  ػػعلؼ عمػػل لجنػػة المػػوارد ال  ػػرلة، لنممػػه إلػػل وظلفػػة أ ػػرى فػػي مسػػيوى 
ذا ي ػػلف لمجنػػة  عػػد انم ػػاء المػػدة الم ػػار إللشػػا فػػي الفمػػرة السػػا مة أنػػه  وظلفيػػه لمػػدة سػػنة، وا 

ف األجػػر المكمػؿ لمػػدة %  مػٓ٘صلػر صػػالح لمعمػؿ  شػػا  صػورة مر ػػلة، اقيرحػت  صػػـ ا
نمػػا هػػو أثػػر مػػف  سػػية ا ػػشر . وذلػػؾ ألف الحرمػػاف فػػي هػػذب الحالػػة لػػلس عمو ػػة يلدل لػػة، وا 
اآلثار اليي لري شا الم رع نيلجة لحصوؿ العامؿ عمل يمرلر  مري ػة  ػعلؼ، ومػف ثػـ فػب 

 لمحل المرار أو امجراء الصادر  شذا الحرماف.
  مػف قػانوف ٚٙل لة وفًما لنص المػادة اولميصر نطاؽ يط لؽ محو العمو ات اليلد

ال دمة المدنلة النافذ عمل ال ا علف ألحكامػه فمػط، و  لط ػؽ هػذا النظػاـ عمػل الف ػات 
اليي  صشا الم رع  نظاـ يلدل ي  اص  شا مراعًلا فله أهملة هذب الوظا ؼ وط لعيشػا، 

حكػػػـ  ػػػؤونشـ ويػػػل ل فكػػػرة محػػػو الجػػػزاءات اليلدل لػػػة اليػػػي يط ػػػؽ عمػػػل المػػػوظفلف اليػػػي ي
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  ٔقوانلف  اصة فلما لـ لرد   لنه نص  اص، عمًب  امحالة الواردة في نص المادة ا
 مف قانوف أعبب.

فالراصد لمي رلعات المصرلة سلجد نظػـ  عػض المػوانلف ال اصػة اليػي   ي  ػع 
لنظاـ المحو. ولـ ينص عمله، أو يسمح  الرجوع إلله في قانوف ال دمػة المدنلػة  اعي ػارب 

 رلعة العامػة فػي مجػاؿ ال دمػة المدنلػة نػذكر عمػل سػ لؿ المثػاؿ، نظػاـ أع ػاء هل ػة ال
اليػػػدرلس  الجامعػػػات، ونظػػػاـ أع ػػػاء النلا ػػػة امدارلػػػة، ونظػػػاـ أع ػػػاء مجمػػػس الدولػػػة 

 المصري.
النافػذ،  ٕٙٓ  لسػنة ٔٛ  مػف قػانوف ال دمػة المدنلػة رقػـ اٚٙووفًما لنص المادة ا

  مف المانوف أعبب، ٚٙدل لة المنصوص عمله في المادة ا لنه يمحل كافة العمو ات اليل
فلما عدا عمو يي الفصؿ وامحالة إلل المعاش  وذلؾ وفًما لم روط وال وا ط اليي نص 
عملشا الم رع في المانوف أعبب. ولشذا لماؿ  لّف جزاءي الفصؿ وامحالة إلل المعاش   

ة، ولعػػاد الموظػػؼ إلػػل ال دمػػة  عػػد لسػػري عمػػل أي منشمػػا نظػػاـ محػػو الجػػزاءات اليلدل لػػ
نمػا لجػػوز يعلػلف هػػذا  مػدة معلنػػة كػلثر لمحػػو الجػزاء، ألنػػه صلػر  ا ػػع لنظػاـ المحػػو، وا 
الموظػػؼ يعللًنػػا جدلػػًدا،  عػػد م ػػي أر ػػع سػػنوات عمػػل األقػػؿ عمػػل فصػػمه أو إحاليػػه إلػػل 

ف قػد سػ ؽ   مف قانوف ال دمة المدنلة النافذ.  لّ  لكػو ٗ/ٗٔالمعاش  وذلؾ وفًما لممادة ا
فصػمه مػػف ال دمػة  مػػرار أو حكػـ يػػلدل ي نشػػا ي مػا لػػـ يمػِض عمػػل صػدروب أر ػػع سػػنوات 

 عمل األقؿ.
لشُمنػػا  دالػػًة أف ننػػوب ثانًلػػاد العمو ػػات اليلدل لػػة الم ػػمولة  نظػػاـ المحػػو فػػي العػػراؽ، 

فػػػي قػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي  عنػػػد الحػػػدلث عػػػف محػػػؿ محػػػو اإلغػػػاء  العمو ػػػات اليلدل لػػػة
المعػػدؿ، هػػو نفػػس محػػؿ العمو ػػات اليلدل لػػة المنصػػوص  ٜٜٔٔ  لسػػنة ٗٔاالدولػػة رقػػـ 

، إّ  أف هنػػػاؾ إذ إف المحػػػو لػػػرد عمػػػل العمو ػػػات اليلدل لػػػة عملشػػػا فػػػي المػػػانوف المصػػػري
 عض ا  يبفات  النس ة لعدـ  ػموؿ  عػض العمو ػات اليلدل لػة  نظػاـ المحػو ااملغػاء  

المعػدؿ، عػدا عمػو يي الفصػؿ  ٜٜٔٔنة   لسٗٔفي قانوف ان  اط موظفي الدولة رقـ ا
 والعزؿ. 
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وهػػذا لعنػػي أف محػػؿ إلغػػاء العمو ػػات اليلدل لػػة المفرو ػػة عمػػل الموظػػؼ فػػي قػػانوف 
ان ػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة يكػػوف لميصػػػر عمػػػل العمو ػػات اليػػػي نػػػص عملشػػا ال نػػػد اأوً   مػػػف 

ايػب واليػو لخ.   مف المانوف أعبب وهي، عمو ات لفت النظر وامنذار وقطػع الر ٖٔالمادة ا
أما  ملػة العمو ػات فػب مسػاغ ل ػمولشا ملغا شػا سػوى المجػوء إلػل محكمػة ق ػاء المػوظفلف 

لػػػو ل ػػػمؿ  املغػػػاء عمو ػػػة اانمػػػاص الرايػػػب  واينزلػػػؿ  حػػػري  الم ػػػرع العراقػػػيملغا شػػػا. و 
الدرجة   دً  مف أف ي ملا مصاح ة له طلمة مدة  دميه، ممػا لمطػع الطرلػؽ أمامػه ليطػولر 

ويجاوز  طلب، وهو ما   لنسجـ مع النظػرة الحدلثػة الػل العمو ػة، كونشػا أداة لميمػولـ نفسه 
  يؤدلػػاف إلػػل  وا صػػبح   لبنيمػػاـ، إذ إنشمػػا عمو ػػة اانمػػاص الرايػػب  واينزلػػؿ الدرجػػة 

انم ػػػاء الرا طػػػة الوظلفلػػػة ومػػػف ثػػػـ   م ػػػرر لعػػػدـ  ػػػمولشما  نظػػػاـ محواإلغػػػاء  العمو ػػػات 
حظػػة أف المػوانلف المنػػاظرة فػي مصػر يمػػر امكانلػة إلغػػاء جملػع العمو ػػات اليلدل لػة، مػع مب

 عدا االفصؿ والعزؿ  فب نؤلد  مولشما  املغاء.
 السمطة المختصة بإجراء محو العقوبة التأديبية: الفرع الثاني

ي يمػػػؼ السػػػمطة الم يصػػػة  محػػػو العمو ػػػات اليلدل لػػػة عمػػػل المػػػوظفلف  ػػػا يبؼ 
يػػػي ي ػػػص المػػػوظفلف فػػػي دوؿ محػػػؿ الممارنػػػة، ولغػػػرض يحدلػػػد المػػػوانلف والي ػػػرلعات ال

السمطة الم يصة  محو العمو ات اليلدل لػة فػي كػؿ مػف المػانوف المصػري والعراقػي، فلنػه 
 سوؼ ليـ يناوؿ هذا الفرع  وفؽ اليمسلـ اآلييد

أوً د السػػمطة الم يصػػة  ػػ جراء محػػو العمو ػػة اليلدل لػػة فػػي مصػػر، مػػف اسػػيعراض 
لألحكاـ ال اصة  المحو في الي رلعات الوظلفلة المصرلة نجد أف  النصوص المي منة

الم ػػيص العمو ػػة اليلدل لػػة هػػي الػػوزلر الم ػػيص أو المحػػافظ السػػمطة الم يصػػة  محػػو 
إصػػدار  مجمػػس إدارة الشل ػػة العامػػة الم ػػيصأو ر ػػلس  النسػػ ة لوحػػدات الحكػػـ المحمػػي، 

الموظػؼ العػاـ المعاقػب مػف  ػاصمي  المرار ال اص  محو العمو ة اليلدل لػة فلمػا إذا كػاف
الوظػػا ؼ العملػػا مػػف العػػامملف  الدولػػة. أمػػا الموظفػػوف العػػامموف فػػي المطػػاع ال ػػاص فػػلف 
قرار محو العمو ات اليي ي صشـ يصدر مف ر لس مجمس امدارة، و اسيثناء هؤ ء فػلف 

ا دوف السمطة اليي يكوف م يصة  المحو هي لجنة   وف العػامملف ولصػدر قرارهػا نشا ًلػ
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، والجػدلر  ام ػارة إف هػذب المجنػة  ٔاحاجة إلػل يصػدلؽ أو اعيمػاد مػف أي سػمطة أ ػرى
، ٜٗٙٔ  لسػنة ٙٗلـ يكف لدلشا سمطة محو العمو ات اليلدل لة ق ؿ صدور المػانوف رقػـا

 ؿ كاف الوزلر هو الذي لفصؿ في طمب محػو العمو ػة اليلدل لػة  عػد اسػيطبع رأي هػذب 
والمعػػػدؿ  ٜٔ٘ٔ  لسػػػنة ٕٓٔ  مػػػف المػػػانوف رقػػػـ إٗٔمػػػادة االمجنػػػة وذلػػػؾ  ممي ػػػل ال

 ذبػػػػػجعؿ ه ٜٗٙٔ  لسنة ٙٗا مانوف رقـ، إ  أف ال ٜٚ٘ٔ  لسنة ٖٚوف رقـ اػػػػ المان
 .  ٕا  منهٔٚالسمطة مف ا يصاص لجنة  ؤوف العامملف  وذلؾ  ممي ل المادة ا

الممغل، فوفمًػا ٜٛٚٔسنة   لٚٗأما  النس ة لمانوف العامملف المدنللف  الدولة رقـ ا
  منه قد اسيحدث عمو ات يوقع عمل  اصمي الوظا ؼ العملا، ومف ثـ يسري ٕٜلممادة ا

  .عملشا أحكاـ المحو، فلنه قد مّلز  لف فرلملف ألً ا
الطا فػػة األولػػػلد ي ػػمؿ هػػػذب الطا فػػة العػػػامملف الػػذلف   ل ػػػغموف الوظػػا ؼ العملػػػا 

النسػػ ة إلػلشـ مػػف ق ػؿ لجنػة  ػػ وف العػامملف، كمػػا ولػيـ محػو العمو ػػات ال اصػة  شػـ أي  
 كاف ممرًرا . 

 مؿ هػذب الطا فػة العػامملف الػذلف ل ػغموف الوظػا ؼ العملػا، ولػيـ الطا فة الثانلةد ي
المحو  النس ة إللشـ ا مرار مػف السػمطة الم يصػة  أي مػف الػوزلر أو المحػافظ أو ر ػلس 

  النس ة لمعامملف في المطاع العاـ.  مجمس إدارة الشل ة الم يصة ويسري ذات األحكاـ
أما  النس ة لمسمطة الم يصة محو العمو ة اليلدل لة في قانوف ال دمة المدنلة رقػـ 

النافذ، فمد نصت الب حة الينفلذلة لممػانوف الم ػار إللػه آنفًػا  موجػب  ٕٙٔٓ  لسنة ٔٛا
عمػػػل الموظػػػؼ  ُيمحػػػل الجػػػزاءات اليلدل لػػػة اليػػػي يوقػػػعا  منشػػػا عمػػػل أنػػػهد ٚٙٔالمػػػادة ا

  مػػف المػػانوف  وذلػػؾ  مػػرار مػػف ق ػػؿ ٚٙ انم ػػاء الفيػػرات المنصػػوص عملشػػا فػػي المػػادة ا

                                                           

 ػػ اطلة لمموظػػػؼ العػػاـ فػػػي المػػانوف العراقػػػي، رسػػػالة مشػػػدي حمػػدي الزهلػػػري، إنشػػاء العمو ػػػة ا نانظػػر   ٔا
  .ٖٚ، صٜٜٛٔماجسيلر، جامعة  غداد، 

د. مغػػػاوري محمػػػد  ػػػاهلف، المػػػرار اليػػػلدل ي ورقا يػػػه الم ػػػا لة  ػػػلف الفاعملػػػة وال ػػػماف، مكي ػػػة ا نجمػػػو   ٕا
 .ٕٛٛ، صٜٙٛٔالمصرلة، 
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السمطة الم يصة  ناًء عمل عرض إدارة الموارد ال  رلة دوف حاجة إلل يمدلـ طمب مػف 
 الموظؼ .

ال لف مػف الػنص الميمػدـ أف السػمطة الم يصػة  محػو العمو ػة اليلدل لػة المفرو ػة 
العػػػاـ هػػػي الػػػوزلر والمحػػػافظ ور ػػػلس مجمػػػس إدارة الشل ػػػة العامػػػة حسػػػب عمػػػل الموظػػػؼ 

وقػػد أحسػػف الم ػػرع المصػػري فعػػًب عنػػدما جعػػؿ سػػمطة المحػػو مػػف ا يصػػاص  األحػػواؿ.
صلر الوزلر، إذ قد لكوف هو الذي أصدر العمو ة ا يداًء ومف ثـ فلف إناطة سمطة المحو 

إصػػدار قػػرار المحػػو  حجػػة عػػدـ   ػػه يجعمػػه  صػػًما وحكًمػػا فػػي آف  واحػػد، وقػػد لمينػػع عػػف
 يوفر  روطه. 

و شػػػذا الصػػػدد فمػػػد أفيػػػت الجمعلػػػة العموملػػػة لممسػػػـ ا سي ػػػاري لمفيػػػوى والي ػػػرلع 
،  عدـ جواز اسي ثار الوزلر  الفصػؿ فػي طمػب المحػو واف كػاف   ٜٓٙٔ/ٜ/ٜٕ يارلخ 

يوجػػػد  الجامعػػػة لجنػػػة  ػػػؤوف مػػػوظفلف وليعػػػلف عملػػػه اسػػػيطبع رأي مجمػػػس الجامعػػػة أو 
جمػػس الكملػػة اليػػي لي عشػػا طالػػب المحػػو عمػػل أسػػاس أف الم ػػرع حػػلف اسػػيمـز  ػػرورة م

اطبع هذب المجنة أراد أف لوفر لمموظؼ  مانة أساسلة ييمثؿ فػي إ ػراؾ السػمطة اليػي 
  . ٔاييصؿ  ن اطه الوظلفي مع الوزلر عند الفصؿ في طمب المحو
الل العمو ات اليػي ينشػي  مما يمدـ لي ح لنا  لف سمطة امدارة في المحو   يميد

 دمػػة الموظػػؼ االفصػػؿ مػػف الوظلفػػة وامحالػػة الػػل المعػػاش  لعػػدـ إمكانلػػة يػػوفر  ػػروط 
المحو  عػد فػرض هػذا النػوع مػف العمو ػات مػف الناحلػة الواقعلػة، إذ كلػؼ لمكػف لموظػؼ 
أنشلػت  دميػػه أف لث ػػت أف سػػموكه وعممػه مر ػػلاف  عػػد فػػرض العمو ػة عملػػه وهػػو  ػػارج 

 الوظلفة.
ما أف السمطة الم يصػة  محػو العمو ػة اليلدل لػة المفرو ػة عمػل المػوظفلف مَمػْف ك 

ل ػػغموف الوظػػا ؼ العملػػا والػػذلف   ل ػػغموف الوظػػا ؼ العملػػا لػػـ لجعمشػػا الم ػػرع مػػف سػػمطة 
الػػوزلر حصػػًرا، فمػػـ لمَلػػز الم ػػرع فػػي قػػانوف ال دمػػة المدنلػػة النافػػذ  ػػلف المػػوظفلف، إذ لػػيـ 

                                                           

  فػي ٘ٓٛقػد أورد نػص الفيػوى ورقمشػا اد. محمد جودت الممط، المس وللة اليلدل لػة...، مرجػع سػا ؽ، و   ٔا
ٕٜ/ٜ/ٜٔٙٓ. 
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مػػػلشـ  مػػػرار مػػػف السػػػمطة الم يصػػػة أي الػػػوزلر أو المحػػػافظ أو محػػػو العمو ػػػة المفرو ػػػة ع
 ر لس مجمس إدارة الشل ة الم يصة.

مػػف مطالعػػة ثانًلػػاد السػػمطة الم يصػػة  ػػ جراء محػػو العمو ػػة اليلدل لػػة فػػي العػػراؽ، 
 ٜٜٔٔ  لسػػنة ٗٔقػػوانلف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة الميعاق ػػة واليػػي آ رهػػا المػػانوف رقػػـ ا

ا نظمػػػػت أحكػػػػاـ إلغػػػػاء العمو ػػػػة اليلدل لػػػػة المفرو ػػػػة عمػػػػل المعػػػػدؿ، نمحػػػػظ  ػػػػلف جملعشػػػػ
الموظؼ العاـ، إ  أنشا ا يمفت في ال روط اليي لن غي يوافرها ملغاء العمو ة اليلدل لػة، 

  منػػه ٜالممغػػل،  ولػػت المػػادة أٜٕٜ  لسػػنة ٔٗفمػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة رقػػـ ا
لػػػدا رة سػػػمطة األمػػػر    طػػػاؿ الػػػوزلر ولكػػػوف  نػػػاًء عمػػػل يوصػػػلة صػػػادرة مػػػف ق ػػػؿ ر ػػػلس ا

ااملغاء  معاممة امنذار أو الغرامة أو اليو لخ في سجؿ الموظؼ العػاـ، ولكػف فػي حػاؿ 
  إذف فلف سمطة إ طػاؿ العمو ػة يكػوف منوطػة ٜيوفر ال روط اليي نصت عملشا المادة ا

فػػػي الػػػوزلر حصػػػػًرا و  لجػػػوز لغلػػػػرب ممػػػف لممكػػػوف سػػػػمطة فػػػرض العمو ػػػػة ا يػػػداًء األمػػػػر 
 طالشػا، عمًمػػا  ػػلف سػػمطة الػوزلر   ينصػػرؼ إلػػل جملػػع العمو ػات ولكػػف عمػػل عمو ػػات  ل

محػػددة مثػػؿ عمو ػػة امنػػذار والغرامػػة واليػػو لخ، واف هػػذب العمو ػػات هػػي العمو ػػات ال فلفػػة 
 وفلما ل ص العمو ات األكثر  دة فلف سمطة الوزلر في ام طاؿ   يميد إللشا. 

 ٖٜٙٔ  لسػػنة ٜٙ ػػ اط مػػوظفي الدولػػة رقػـػ اولػـػ ل يمػػؼ الو ػػع فػػي ظػػؿ قػػانوف ان
  منػػه سػػمطة ام طػػاؿ  ػػالوزلر ٗٔالممغػػل، إذ أ ػػذ المػػانوف  الم ػػدأ نفسػػه إذ حصػػرت المػػادة ا

دوف سػػػواب، عمػػػل أّ  يميػػػد هػػػذب السػػػمطة إلػػػل العمو ػػػات اليػػػي يفر ػػػشا لجػػػاف ا ن ػػػ اط أو 
الم ػا لة اليػي ييملػز  شػا مجمس ا ن  اط العاـ، اعيراًفا مف الم رع عمل ما ل دو  الط لعػة 

قرارات لجاف ا ن  اط ومجمس ا ن  اط العاـ فػلراد إ عادهػا عػف سػمطة امدارة مػف اليػد ؿ 
فلشا  ام طاؿ، وهذا مػا قػد أكػدب مجمػس ا ن ػ اط العػاـ فػي قػرارب، والػذي وجػاء فلػه مػا لػليي 

حػوؿ حػؽ الػوزلر الم ػيص    مػف قػانوف ا ن ػ اطٗٔا......أما  صدد ما جاء في المػادة ا
في إ طاؿ العمو ػة ا ن ػ اطلة فػي حالػة ق ػاء الموظػؼ المعاقػب مػدة سػنة عمػل األقػؿ فػي 
 دمػػػة مر ػػػلة فػػػلف ذلػػػؾ لنصػػػرؼ حصػػػًرا إلػػػل العمو ػػػة ا ن ػػػ اطلة اليػػػي يفر ػػػشا جشػػػات 

 م يصة مف صلر لجاف ا ن  اط أو مجمس ا ن  اط العاـ .
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فػػػلف  ٜٜٔٔ  لسػػػنة ٗٔطػػػاع العػػػاـ رقػػػـاأمػػػا قػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة والم
امدارة  موج ه قد أص حت هي الوحلدة اليي ييميع  سمطة يوقلع العمو ات اليلدل لػة دوف 
اسػػيثناء إ  أف هػػذا المػػانوف قػػد مػػنح الػػوزلر سػػمطة إلغػػاء  عػػض العمو ػػات دوف الػػ عض 

ليو لخ، أما األ ر وهي عمو ات لفت النظر وعمو ة امنذار وعمو ة قطع الرايب وعمو ة ا
  اقي العمو ات فشي في منلى عف سمطة الوزلر في املغاء.

ن مػػص ممػػا يمػػدـ إف المػػوانلف الثبثػػة أجػػازت لمػػوزلر حصػػًرا سػػمطة إلغػػاء العمو ػػة 
ف هذب السمطة   يميد الػل جملػع العمو ػات  ػؿ  اليلدل لة إذا ما يوفرت  روط إلغاءها، وا 

ذا كاف لشذا ما  ل ررب في المانوف السػا ؽ فلمػا ليعمػؽ  العمو ػات إلل ال فلؼ منشا فمط، وا 
الصػػادرة مػػف لجػػاف ا ن ػػ اط ومجمػػس ا ن ػػ اط العػػاـ كونشػػا ذات صػػ غة ق ػػا لة و  
لن غي لسمطة امدارة أف يمِغ قراًرا ق ا ًلا،   نجد في المانوف الجدلد الػذي حصػر سػمطة 

الفصؿ والعزؿ  وذلػؾ  املغاء لي مؿ جملع العمو ات المنصوص عملشا فله عدا عمو يي
  سيحالة يوفر  روط املغاء  عد إنشاء  دمة الموظؼ.

كما لـ ل يرط الم رع في أي مف الموانلف ا ن  اطلة في العراؽ أف لمدـ الموظؼ 
طمً ػػا ملغػػاء العمو ػػة اليلدل لػػة المفرو ػػة عملػػه، وكػػذلؾ لػػـ لمػػـز الم ػػرع الػػوزلر  املغػػػاء، 

نما جعؿ ذلؾ  ا ًعا لسمطة ا لػوزلر اليمدلرلػة، وهػذا   لمنػع الموظػؼ مػف يمػدلـ الطمػب وا 
ولكف كاف مف األف ؿ لو أف الم رع عالج هػذا المو ػوع كمػا فعػؿ الم ػرع المصػري فػي 

 الموانلف اليي نظمت أحكاـ المحو. 

 املطلب الثالث
 شزوط مباشزة إجزاء احملى واآلثار املرتتبت عليه

موعػة مػف ال ػروط، حيػل يػيمكف امدارة إّف إجراء المحو مري ط   رورة يوافر مج
مػػف إزالػػة آثػػار العمو ػػة اليلدل لػػة المفرو ػػة عمػػل الموظػػؼ العػػاـ، وهػػذب ال ػػروط لمكػػف 
اسي بصػػػشا مػػػف النصػػػوص المانونلػػػة فػػػي مجػػػاؿ اليلدلػػػب المي ػػػمنة لألحكػػػاـ ال اصػػػة 

ا إذ نجد أف ثمة  ػرطلف أساسػللف   ػد مػف يوافرهمػ المحو ااملغاء  في مصر والعراؽ، 
 سػلما مػا يعمػؽ منشػا   ػرورة انم ػاء مػدة معلنػة اأوً   ممكاف محو العمو ة اليلدل لػة، 
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إّ  إف المػػػػانوف العراقػػػػي رصػػػػـ إقػػػػرارب ال ػػػػرطلف  .وحسػػػػف سػػػػلرة وسػػػػموؾ الموظػػػػؼ اثانًلػػػػا 
المذكورلف أعبب، ا يرط  رًطا ثالثًا وهو  رط عػدـ معاق ػة الموظػؼ  للػة عمو ػة أ ػرى 

 ي حددها المانوف النافذ حالًلا. بؿ مدة السنة الي
و عد يوفر ال روط المذكورة لنيج عمل قرار المحػو آثػرلف هػاملف، أولشمػا اعي ػار  

الجزاء اليلدل ي كلف لػـ لكػف  النسػ ة لممسػيم ؿ، ونعنػي  ػذلؾ محػو جملػع اآلثػار الميري ػة 
األثػر عمل هذا الجزاء مف يارلخ صدور قرار السمطة الم يصة  م وؿ طمػب المحػو، أمػا 

  الثاني فليعمؽ  رفع أوراؽ العمو ة مف ممؼ الموظؼ.
ومػػػف أجػػػؿ يسػػػملط ال ػػػوء أكثػػػر عمػػػل  ػػػروط م ا ػػػرة إجػػػراء المحػػػو واآلثػػػار الميري ػػػة 
عمله، فلف ال حث لمي ي يمسلـ هذا المطمب إلل فػرعلف، لينػاوؿ الفػرع األوؿ  ػروط م ا ػرة 

  وذلػؾ وفػؽ مل قرار محو العمو ة اليلدل لةاآلثار الميري ة ع إجراء المحو،  لنما ليناوؿ الثاني
 اليفصلؿ اآلييد 

 مباشرة إجراء المحوشروط  ل:الفرع األو
  لكفي لمحو الجزاء اليلدل ي انم اء المػدة المنصػوص عملشػا اعي ػاًرا مػف يػارلخ 
نما لمـز يوافر ال رط اآل ػر، وهػو أف يي ػلف الجشػة الم يصػة أف  الجزاء ا رط المدة ، وا 

ظؼ وعممه منذ يوقلع الجػزاء كانػا مر ػللف، و  لجػزئ أحػد ال ػرطلف سػالفي سموؾ المو 
الذكر عف اآل ر،  معني أنه   لجوز المحو ق ؿ إيماـ  رط المدة، كما   لجوز المحو 
حيػػػل مػػػع يػػػوافر  ػػػرط ال دمػػػة ويحممػػػه إذا كػػػاف سػػػموؾ الموظػػػؼ وعممػػػه صلػػػر مر ػػػِي 

 .  ٔاؽ هذا ال رطعنشما، وفي هذب الحالة لؤجؿ المحو إلل أف ليحم
أعػبب  ام ػافة إلػل ال ػرط ال ػاص  عػدـ وليسملط ال وء عف كؿ مف ال ػرطلف 

معاق ة الموظؼ  للة عمو ة أ رى  بؿ مدة السنة اليي حددها المانوف العراقي المعدؿ  
م ا ػػرة و ػػروط م ا ػػرة إجػػراء المحػػو فػػي مصػػر أوً ،  ػػروط  فػػلف ال حػػث لمي ػػي ينػػاوؿ

  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييداؽ ثانًلا  المحو في العر إجراء 
                                                           

د. ع ػػػػدالوهاب ال نػػػػداري، العمو ػػػػات اليلدل لػػػػة لمعػػػػامملف المػػػػدنللف  الدولػػػػة والمطػػػػاع العػػػػاـ وذوي الكػػػػوادر   ٔا
 .ٔ٘٘ال اصة، دار الفكر العر ي، الماهرة، اد.ت ، ص
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ا يرط الم رع المصري لمحو م ا رة إجراء المحو في مصر، أوً د  روط 
 عدة  روط لممحو وهذب ال روط هيد . ٔاالعمو ات اليلدل لة وفًما لنصوص قوانلنه

  مػػف قػػانوف العػػامملف ٕٜ، كانػػت المػػادة اال ػػرط األوؿد  ػػرط انم ػػاء مػػدة معلنػػة
معلنػػػة لمحػػػو  الممغػػػل، قػػػد ا ػػػيرط يحدلػػػد مػػػدة ٜٛٚٔلسػػػنة   ٚٗدولػػػة رقػػػـ االمػػػدنللف  ال

العمو ػة اليلدل لػة وهػذب المػدة حسػب العمو ػػة المفرو ػة عمػل الموظػؼ العػاـ  وذلػؾ وفػػؽ 
 اآلييد
سية أ شر في حالة الين له والمـو وامنذار وال صـ مػف األجػر لمػدة   ييجػاوز  . أ

  مسة ألاـ.
 مدة يزلد عمل  مسة ألاـ.سنة في حالة ال صـ مف األجر  . ب

 ج. سنياف في حالة يلجلؿ العبوة أو الحرماف منشا.
سػنوات  النسػ ة إلػل الجػزاءات األ ػرى عػدا جزا ػي الفصػؿ وامحالػة إلػل  ثػبث . د

 المعاش  حكـ أو قرار يلدل ي.
النافػػذ، فمػػد  ٕٙٔٓ  لسػػنة ٔٛ  مػػف قػػانوف ال دمػػة المدنلػػة رقػػـ اٚٙأمػػا المػػادة ا 

وهػذب المػدد ييفػاوت  معلنػة لكػؿ عمو ػة يفػرض عمػل الموظػؼ العػاـ، ا يرطت ألً ا مدد
وجسامة هذب العمو ة عمػل أف يحسػب فيػرات المحػو مػف يػارلخ  طوً  وقصًرا وفًما ل طورة

وعمػػل أف لػػيـ المحػػو وفمًػػا لكػػؿ عمو ػػة ميػػل انم ػػت المػػدة البزمػػة لػػذلؾ  يوقلػػع العمو ػػة،
الفصػؿ وامحالػة الػل المعػاش  حكػـ،  ويوافرت ال ػروط األ ػرى لممحػو، مػا عػدا عمػو يي

 أو  مرار يلدل ي  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد
 سنة في حالة امنذار والين له وال صـ مف األجر مدة   يزلد عمل  مسة ألاـ. . أ

سنياف في حالة المـو وال صـ مف األجر مػدة يزلػد عمػل  مسػة ألػاـ وحيػل  مسػة  . ب
.  ع ر لـو

                                                           

مػػف قػػانوف العػػامملف  المطػػاع   ٕٙوالمػػادة ا ٜٔٚٔ  لسػػنة ٛ٘  مػػف المػػانوف رقػػـ اٚٙ  انظػػر المػػواد أا
  مػػػف قػػػانوف ال دمػػػة ٚٙ  مػػػف قػػػانوف العػػػامملف المػػػدنللف  الدولػػػة الممغػػػل، والمػػػادة إٜا العػػػاـ والمػػػادة
 النافذ. ٕٙٔٓ  لسنة ٔٛالمدنلة رقـ ا
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ر مدة يزلد عمل  مسػة ألػاـ وحيػل  مسػة ثبث سنوات في حالة ال صـ مف األج . ج
.  ع ر لـو
أر ػػػع سػػػنوات  النسػػػ ة إلػػػل الجػػػزاءات األ ػػػرى عػػػدا جزا ػػػي الفصػػػؿ وامحالػػػة إلػػػل  . د

وليريػػػب عمػػػل محػػػو الجػػػزاء  المعػػػاش ويحسػػػب فيػػػرة المحػػػو اعي ػػػاًرا مػػػف يػػػارلخ يوقلػػػع الجػػػزاء.
ول ػات اليػي يري ػت اعي ارب كلف لـ لكف  النس ة لممسػيم ؿ، و  لػؤثر ذلػؾ عمػل الحمػوؽ واليع

 نيلجة له.
ومػػػا لبحػػػػظ حػػػوؿ م ػػػػموف المػػػػادة أعػػػبب، هػػػػو أف المػػػػددة المانونلػػػة اليػػػػي ا ػػػػيرطشا 
الم ػػرع ممكانلػػة م ا ػػرة إجػػراء المحػػو، جػػاءت ميناسػػ ة طردًلػػا مػػع جسػػامة العمػػوة اليلدل لػػػة 
المفرو ة عمل الموظؼ الم ػالؼ لممي ػلات الوظلفػة،  حلػث كممػا كانػت الم الفػة جسػلمة 

انػػت المػػدة المحػػددة لم ا ػػرة إجػػراء المحػػو أطػػوؿ، وفػػي يمػػدلرنا هػػذا أمػػر منطمػػي سػػعل إللػػه ك
الم رع المصري في هذا المانوف مػف أجػؿ يحملػؽ سلاسػة عما لػة ناجحػة وعادلػة، مػف  ػبؿ 
حرمػػاف مريك ػػي الم الفػػات اليلدل لػػة الػػذلف كػػانوا محػػؿ يوقلػػع عمو ػػات يلدل لػػة ميفاويػػة، مػػف 

 محلة واحدة مف ق ؿ الم رع.اليميع  معاممة يسا
وقػػد أحسػػف الم ػػرع صػػنًعا حػػلف ايجػػه إلػػل ا ػػيرط مػػدة قصػػلرة مػػف أجػػؿ محػػو   

سػػنياف فلمػػا ، والعمو ػػة اليلدل لػػة، وهػػي مػػرور سػػنة فلمػػا ل ػػص عمػػو يي امنػػذار والين لػػه
ليعمػػؽ  عمو ػػة المػػوـ، وثػػبث سػػنوات فػػي حالػػة ال صػػـ مػػف األجػػر مػػدة يزلػػد عمػػل  مسػػة 

ع ػػر لػػوـ، وأر ػػع سػػنوات  النسػػ ة إلػػل الجػػزاءات األ ػػرى عػػدا جزا ػػي ألػػاـ وحيػػل  مسػػة 
وعمػل أف لػيـ المحػو وفمًػا لكػؿ عمو ػة ميػل انم ػت المػدة  الفصؿ وامحالة إلل المعاش.

البزمػػة لػػذلؾ ويػػوافرت ال ػػروط األ ػػرى لممحػػو، مػػا عػػدا عمػػو يي الفصػػؿ وامحالػػة الػػل 
 المعاش  حكـ، أو  مرار يلدل ي. 

 رط حسف السلرة والسموؾ لمموظؼ،  ام ػافة إلػل  ػرورة  ػرط ال رط الثانيد 
المػػدة السػػا ؽ  لانػػه ف نػػه    ػػد أف لث ػػت حسػػف سػػلر الموظػػؼ  ػػبؿ المػػدة المحػػددة، إذ 

 واج ايػػػه  -الػػػذي كػػػاف محػػػؿ جػػػزاء يػػػلدل ي –لعكػػػس هػػػذا ال ػػػرط مػػػدى اليػػػزاـ الموظػػػؼ 
عبنه عف صدؽ نوالاب في اي اع السموؾ المولـ   بؿ فيرة العمو ة، ومػف ثػـ الوظلفلة، وا 
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كػػػاف عمػػػل امدارة ميػػػل ث ػػػت لػػػدلشا حسػػػف سػػػموؾ الموظػػػؼ  ػػػبؿ المػػػدة المحػػػددة قانوًنػػػا 
م ا رة إجراء المحو، فػي حالػة عػدـ اريكػاب م الفػة يلدل لػة أ ػرى، وأف   يكػوف يمػارلر 
الكفالة ال اصة  ه  علؼ، وأف   ل ع الرؤساء امدارللف في ممفػه  دميػه مبحظػات 

 إلله.  يسيء
  مػػف قػػانوف العػػامملف المػػدنللف ٕٜونظػػًرا ألهملػػة هػػذا ال ػػرط فمػػد نصػػت المػػادة ا 

الممغػػل، عمػػل أنػػهد ا... إذا ي ػػلف لشػػا أف سػػموؾ العامػػؿ  ٜٛٚٔ  لسػػنة ٚٗ الدولػػة رقػػـا
وعممه منذ يوقلع الجزاء مر ًلا وذلػؾ مػف واقػع يمػارلرب السػنولة وممػؼ  دميػه ومػا ل دلػه 

 لسؤاؿ الذي لمكف أف ُلثار هو ميل ليـ اليلكد مف حسف السموؾ؟ولكف ا،  الرؤساء عنه
لمػػد أجػػات النصػػوص المانونلػػة عمػػل هػػذا السػػؤاؿ، فمػػد حػػددت المػػوانلف المصػػرلة 

 الوسا ؿ اليي لمكف اليعرؼ  شا عمل سموؾ الموظؼ وهيد
 اليمارلر السنولة الممدمة عنه. .ٔ
 ممؼ  دميه. .ٕ
 . ٔاما ل دله الرؤساء عف الموظؼ مف مبحظات .ٖ

ومػػف هػػذا المنطمػػؽ،   لمكػػف يصػػور محػػو الجػػزاءات اليلدل لػػة لموظػػؼ ي ػػمنت 
اليمػػارلر السػػنولة الصػػادرة فػػي حمػػه مبحظػػات يسػػيء لػػه، أو أف آراء رؤسػػا ه امدارلػػلف 

 مثًب لـ يؤلد طمب محو العمو ة اليلدل لة.
 ٕٙٔٓ  لسػػػنة ٔٛأمػػػا  النسػػػ ة لموقػػػؼ الم ػػػرع فػػػي قػػػانوف ال دمػػػة المدنلػػػة رقػػػـ ا

  مػػف ٚٙنافػػذ، مػػف  ػػرط حسػػف السػػلرة والسػػموؾ لمموظػػؼ، فلنػػه  ػػالرجوع لػػنص المػػادة اال
هذا المانوف وهي المػادة الوحلػدة اليػي نظمػت أحكػاـ محػو الجػزاءات اليلدل لػة لػـ ي ػر   
مف قرلب و   علد إلل هذا ال ػرط سػوى ال ػرط ال ػاص  المػدد والػذي يكممنػا عملػه آنفًػا، 

راءات المحػػو لب حػػة الينفلذلػػة لممػػانوف أعػػبب، إذ قػػد نصػػت إذ إنشػػا قػػد أحالػػت ينظػػلـ إجػػ
  مػػف هػػذب الب حػػة عمػػل أنػػهد اُيمحػػل الجػػزاءات اليلدل لػػة اليػػي يوقػػع عمػػل ٚٙٔالمػػادة ا

  مػف المػانوف  وذلػؾ  مػرار ٚٙالموظؼ  انم اء الفيػرات المنصػوص عملشػا فػي المػادة ا
                                                           

 .ٖٔٚ  د. سملماف محمد الطماوي، الم اء امداري، اق اء اليلدلب ...، مرجع سا ؽ، صٔا
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ال  ػرلة دوف حاجػة إلػل يمػدلـ مف ق ؿ السمطة الم يصة  نػاًء عمػل عػرض إدارة المػوارد 
 طمب مف الموظؼ .

ال ػػػلف مػػػف الػػػنص أعػػػبب أنػػػه لػػػـ لي ػػػمف عمػػػل حسػػػف السػػػلرة والسػػػموؾ لمموظػػػؼ 
نمػا فمػػط  ػرط ق ػاء الموظػؼ الم ػػالؼ  ك ػروط مػف  ػروط إجػػراءات م ا ػرة المحػو، وا 

ييفػؽ هػذب المػدة    مف قػانوف ال دمػة المدنلػةٚٙمدة محددة منصوص عملشا في المادة ا
سامة العمو ة اليلدل لة المفرو ػة عمػل الموظػؼ، عمػل أف لػيـ المحػو  صػورة آللػه مع ج

لػػذا   مجػػرد مػػرور المػػدة المنصػػوص عملشػػا، ودوف حاجػػة إلػػل يمػػدلـ طمػػب مػػف الموظػػؼ،
 فلف الب حة أ ذت  حكـ محمود وللس  مذموـ مف  لنه إنجاح السلاسة اليلدل لة. 

ال دمػػػة المدنلػػػة النافػػػذ، قػػػد ا ػػػيرط  ممػػػا يمػػػدـ لي ػػػح أف الم ػػػرع المصػػػري فػػػي قػػػانوف
 ػػرًطا واحػػًدا  غلػػة الم ا ػػرة فػػي إجػػراءات محػػو العمو ػػة اليلدل لػػة المفرو ػػة عمػػل الموظػػؼ 
الم الؼ، وهػو  ػرط انم ػاء المػدة، وقػد حالفػه اليوفلػؽ عنػدما ر ػط  ػلف نػوع الجػزاء الموقػع، 

 محػو العمو ػة اليلدل لػة و لف المدد البزمة لممحو، وقد  وؿ السمطة الم يصة   صػدار قػرار 
  مف المانوف  وذلؾ  نػاًء عمػل عػرض ٚٙ عد انم اء الفيرات المنصوص عملشا في المادة ا

فشػػػي إّنمػػػا يصػػػدر قرارهػػػا  محػػػو الجػػػزاء إذا مػػػا اسػػػي انت م ػػػي المػػػدة ، إدارة المػػػوارد ال  ػػػرلة
 المنصوص عملشا في المادة أعبب. 

إف  ػػروط المحػػو ااملغػػاء   ػػب  ػػؾ ، م ا ػػرة إجػػراء المحػػو فػػي العػػراؽأوً د  ػػروط 
فػػي المػػانوف العراقػػي ي يمػػؼ ا يبفًػػا وا ػػًحا عػػػف  ػػروط المحػػو فػػي المػػانوف المصػػري مػػػف 

ف النسػػػ ة ل ػػػروط إلغػػػاء العمو ػػػات اليلدل لػػػة فػػػي ظػػػؿ قػػػانوف ان ػػػ اط  حلػػػث عػػػدد ال ػػػروط،
  -  منه  لر ع  روط وهيدٜقد حدديشا المادة ا ٜٕٜٔ  لسنة ٔٗموظفي الدولة رقـ ا

أف يكػػػػػػوف قػػػػػػد م ػػػػػػت مػػػػػػدة حػػػػػػدها األدنػػػػػػل ثػػػػػػبث سػػػػػػنوات عمػػػػػػل فػػػػػػرض العمو ػػػػػػة  - أ
 ا ن  اطلة. 

 أّ  لكوف الموظؼ قد عوقب في اثناء ذلؾ  للة عمو ة ان  اطلة أ بقلة.  - ب
أف لمػػػـو الموظػػػؼ  ػػػبؿ هػػػذب المػػػدة  لعمالػػػه  صػػػورة أر ػػػت ر ػػػلس الػػػدا رة يمػػػاـ   - ج

 الر ل. 
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 م طاؿ سا ًما. أّ  لكوف الموظؼ قد يميع  اميلاز ا -د 
مػػف يفحػػص هػػذب المػػادة نجػػد  ػػلف المػػانوف قػػد  ػػلؽ مػػف نظػػاـ املغػػاء وقػػاـ  ي ػػدلد 
 ػػروطه،  ػػلف حػػـر عمػػل الموظػػؼ الحػػؽ فػػي اليميػػع  املغػػاء ألكثػػر مػػف مػػرة  ػػبؿ الحلػػاة 
الوظلفلػػة، وكػػذلؾ فػػلف مػػدة الػػثبث سػػنوات يعي ػػر فيػػرة طولمػػة  النسػػ ة إلػػل ط لعػػة العمو ػػة 

 ة  نظاـ املغاء.اليي يكوف م مول
 ٖٜٙٔ  لسػػنةٜٙأمػػا  النسػػ ة ل ػػروط إلغػػاء العمو ػػة اليلدل لػػة وفػػؽ المػػانوف رقػػـ ا

   منه  لر ع  روط ألً ا وهيد ٗٔفمد حدديشا المادة ا الممغل،
 م ي سنة واحدة عمل فرض العمو ة ا ن  اطلة. -أ

 قلاـ الموظؼ  لعماله  صورة مر لة. -ب
 في إثناء ذلؾ  للة عمو ة يلدل لة أ رى. أّ  لكوف الموظؼ قد عوقب  -ج
حػػؽ الموظػػؼ اليميػػع  اميلػػاز ام طػػاؿ أكثػػر مػػف مػػرة واحػػدة طػػواؿ  لكػػوف مػػف -د

  حلايه الوظلفلة ألنه لـ لملد  ملد.
أما  ػروط املغػاء المنصػوص عملشػا فػي قػانوف ان ػ اط مػوظفي الدولػة والمطػاع 

  منػه إذ جػاء ٖٔعملشا المادة االمعدؿ، فشي ثبثة نصت  ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔالعاـ رقـ ا
فلشػػػػا عمػػػػل أنػػػػه اأوً د لمػػػػوزلر أف لمغػػػػي أًلػػػػا مػػػػف العمو ػػػػات المفرو ػػػػة عمػػػػل الموظػػػػؼ 

  مػػف هػػذا ٛواثانًلػػا  واثالثًػا  وارا ًعػػا  مػػف المػػادة ا المنصػوص عملشػػا فػػي الفمػػرات اأوً  
 المانوف عند يوفر ال روط ا يلةد

 م ي سنة واحدة عمل فرض العمو ة. -ٔ 
 قلامه  لعماله  صورة ميملزة عف اقرانه. -ٕ 
 الفمرة. عدـ معاق يه  للة عمو ة  بؿ المدة المنصوص عملشا في ال ند اأ  مف هذب -ٖ

ولغرض يسملط ال وء عمل هػذب ال ػروط الثبثػة فسػوؼ لػيـ يناولشػا وفػؽ اليفصػلؿ 
 اآلييد

 و ػػعإّف الم ػػرع عنػػدما ال ػػرط األوؿد م ػػي سػػنة واحػػدة عمػػل فػػرض العمو ػػة، 
هذا ال رط فلنه قصد  يمؾ المدة أف يكوف في  دمة وظلفلة وللسػت  دمػة فعملػة، حلػث 
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إف هنػػػاؾ فرقًػػػا  ػػػلف ال دمػػػة الفعملػػػة وال دمػػػة الوظلفلػػػة، فال دمػػػة الفعملػػػة يعنػػػي ح ػػػور 
الموظػػػؼ   صػػػًلا فػػػي المكػػػاف الم صػػػص لمعمػػػؿ واداءب الواج ػػػات المكمػػػؼ  شػػػا  ػػػبؿ 

ظلفلة فلف لشػا مفشوًمػا أوسػع فشػي ي ػمؿ ال دمػة الفعملػة األوقات الممررة، أما ال دمة الو 
.  ٔازا ًدا حا ت ا نمطاع الم روع عف العمؿ واليي ليما ل الموظؼ  بلشػا رايً ػا ياًمػا

أما إذا كانت ال دمة  دوف رايب، كػلف ليميػع الموظػؼ   جػازة اعيلادلػة  ػدوف رايػب لمػدة 
مغػػػرض المػػػذكور، وذلػػػؾ لعػػػدـ يحمػػػؽ العمو ػػػة ف نشػػػا   يحسػػػب لسػػػنة أو أكثػػػر  عػػػد فػػػرض 

 ال رط الثاني لإللغاء.
ولؤ ذ عمل الم رع في هذا النص المانوني إنه لػـ لػراع جسػامة العمو ػة عنػد يحدلػد 

المػػدة الواجػػب انم ػػاؤها ملغػػاء العمو ػػة، عمػػل  -م ػي سػػنة واحػػدة عمػػل فػػرض العمو ػػة -
النافػػذ،  ٕٙٔٓ  لسػنة ٔٛ ػبؼ مػػا فعػؿ نظلػػرب المصػري فػػي قػانوف ال دمػػة المدنلػة رقػػـ ا

  منػه حلػػث و ػع مػػدًدا م يمفػة ييناسػػب مػع جسػػامة العمو ػة، فلػػا ح ػذا لػػو ٔٙفػي المػػادة ا
أ ػػػذ المػػػانوف  شػػػذا اليمػػػالز فػػػي المػػػدد المطمو ػػػة ملغػػػاء العمو ػػػة المفرو ػػػة عمػػػل الموظػػػؼ 

 الم الؼ.
ؿ وهػو  لنما ُلسجؿ لمم رع العراقي في هذا المانوف عندما و ػع سػماًحا زمنًلػا معمػو   

  لسػنة ٔٗفي حلف أف قػانوف ان ػ اط مػوظفي الدولػة رقـػ ا، م ي سنة واحدة لمحو الجزاء
قػانوف ان ػ اط مػوظفي  -الممغل، فلنه كاف قد ا يرط مرور ثبث سنوات. كما أنػه  ٜٕٜٔ

 لػـػ لحػػدد عػػدد مػػرات السػػماح المػػانوني لميميػػع  شػػذا الحكػـػ أي حكػـػ املغػػاء، -الدولػػة المعػػدؿ
، فمػػد أجػػاز مػػنح هػػذا ٜٕٜٔ  لسػػنة ٔٗرقػـػ ا ب إللػػه قػػانوف ا ن ػػ اطوهػػو  ػػبؼ مػػا ذهػػ

 الحؽ مرة واحدة طواؿ  دمة الموظؼ.
 ػػػلف هػػػذا المسػػػمؾ لمم ػػػرع العراقػػػي ُلعػػػد  ػػػمانة قانونلػػػة ُي ػػػاؼ إلػػػل وفػػػي يمػػػدلرنا 

ف عػػدة مػػرات  رصػػلدب  لنػػه لػػـ لحػػدد عػػدد مػػرات السػػماح المػػانوني لميميػػع  حكػػـ املغػػاء، وا 
دة، وذلػػؾ لعػػدـ  ػػعور المػػوظفلف  اللػػلس فػػي مسػػلرة وظلفػػيشـ امدارلػػة، أف ػػؿ مػػف مػػرة واحػػ

والموظػػؼ هػػو إنسػػاف وامنسػػاف قا ػػؿ أف لريكػػب أ طػػاء فػػي كثلػػر مػػف الحػػا ت، فػػ ذا كػػاف 
                                                           

 وما  عدها. ٗٛلنظاـ المانوني لميرقلة ...مرجع سا ؽ، صد. صازي فلصؿ مشدي، ا  ٔا
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المحػػػو لمػػػرة واحػػػدة فػػػي حلػػػاة الموظػػػؼ ف نػػػه لػػػؤدي  ػػػه إلػػػل اللػػػلس وا  ػػػم زاز و  للمػػػؿ 
   مسيم ؿ وظلفيه.

 صورة ميملزة عف أقرانه، وهو ما ل رر إلغاء العمو ة  ال رط الثانيد قلامه  لعماله
في إصبح الموظؼ ويمولـ سموكه الم الؼ وهو ما  كونشا حممت األهداؼ المرجوة منشا

هذا ال رط لـ  . عمًما أف ٔالعني زواؿ الم ررات اليي فر ت مف أجمشا العمو ة اليلدل لة
، إذ إف الم رع في ٖٜٙٔؤٜٕٜ ليـ النص عمله في قانوني ا ن  اط الممغللف لسنيي

هذلف المانونلف ا يرط قلاـ الموظؼ   عماله  صورة مر لة  بؿ المدة اليي نصا 
عملشا، ولشذا فلعي ر ال رط المذكور في المانونلف الممغللف أكثر دقة مف ال رط الذي ذكرب 

ننا أل .ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔالم رع في قانوف ان  اط موظفي الدولة والمطاع العاـ رقـ ا
 صدد إلغاء العمو ة عف الموظؼ   منحه يرفلًعا أو يرقلة فلكفي في هذا المماـ أف يكوف 

  دمايه مر لة مف جملع الوجوب، و  مزلد عمل ذلؾ.
 ٜٕٜٔفشذا ال رط فكاف أكثر ي دلًدا في قانوف ان  اط موظفي الدولة لسنة 

ماله  صورة أر ت ر لس الممغل،  ورود ع ارة اأف لمـو الموظؼ  بؿ هذب المدة  لع
الدا رة يماـ الر ا ، وهذا ما لجعؿ ر لس الدا رة م وً  فلما أر ي  ه يماًما، أـ  ؟ أي 
أف الم رع العراقي حسًنا فعؿ  حذؼ ع ارة ايماـ الر ا ، وحؿ محمشا ع ارة ا صورة 

افذ، الن ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔمر لة ، أما قانوف ان  اط موظفي الدولة والمطاع العاـ رقـ ا
فمد أ مل عمل نظاـ املغاء  ذات ال روط المنصوص عملشا في المانوف الذي س مه 
 اسيثناء ال رط الميعمؽ  ال دمة المر لة حلث أوجب المانوف النافذ أف لمـو الموظؼ 

  لعماله  صورة ميملزة عف أقرانه.
 ، ٔة اال رط الثالثد عدـ معاق يه  لي عمو ة  ػبؿ المػدة الم ػار إللشػا فػي الفمػر 

 غلػػة اليلكػػد مػػف صػػبح الموظػػؼ واعيػػداؿ سػػموكه الػػوظلفي ل ػػيرط المػػانوف  ػػلّ  لعاقػػب 
الموظؼ  للة عمو ة يلدل لة  بؿ مدة سنة مػف يػارلخ فػرض العمو ػة  حمػه، فػ ذا عوقػب 

                                                           

د. عثمػػاف سػػملماف صػػلبف الع ػػودي،  ػػرح أحكػػاـ قػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة والمطػػاع العػػاـ رقػػـ   ٔا
 .ٜٕٙ، صٕٕٔٓ، اد.ف  ٕالمعدؿ، ط ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔا
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ومف ثـ امينع إ طاؿ العمو ة األولل.  الموظؼ  بؿ يمؾ المدة،  طؿ مفعوؿ هذا ال رط
ا معلًنػػػػا مػػػػف العمو ػػػػات اليػػػػي  فر ػػػػشا   لسػػػػيفلد الموظػػػػؼ مػػػػف ولػػػػـ لحػػػػدد المُ ػػػػرع نوًعػػػػ

 صبحلة إلغاء العمو ات ومف ثـ ف ف النص ل مؿ العمو ات اليلدل لة كافة.
ومػػف الجػػدلر  ام ػػارة إللػػه هػػو أنػػػُّه فػػي حالػػة يحمػػؽ ال ػػروط الثبثػػة اليػػي نصػػت 

  لسػػػنة ٗٔقػػػـا  مػػػف قػػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة والمطػػػاع العػػػاـ ر ٖٔعملشػػػا المػػػادة ا
فلف ذلؾ   لكسب الموظؼ حًما فػي إلغػاء العمو ػة اليلدل لػة اليػي فر ػت عملػه،  ٜٜٔٔ

ولكػػف ل مػػل ا  يصػػاص لمػػوزلر يمػػدلرًلا فػػب مجػػاؿ لمطعػػف فلػػه إ  إذا كػػاف م ػػوً ا  علػػب 
ا نحراؼ، عندها لمكف لمموظؼ المجػوء إلػل الم ػاء الم ػيص لطػب إلغػاء قػرار الػوزلر 

ولمكف أف ليكرر إلغاء العمو ة اليلدل لة أكثر مف مرة واحدة  بؿ حلػاة ، هذا  ٔا الرفض
الموظؼ الوظلفلة عمل وفؽ نص المادة المذكورة إذ لو أراد الم رع أف يكوف لمرة واحدة 

  ٔٗلػػنص عمػػل ذلػػؾ صػػراحة كمػػا نػػص عملشػػا ق مػػه قػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة رقػػـا
ه اليي نصت عمل أنهد ا...عمل أف لمنح   منٜالممغل  وذلؾ في المادة ا ٜٕٜٔلسنة 

 .هذا ا ميلاز مرة واحدة في مدة  دمة الموظؼ 
 اآلثار المترتبة عمى قرار محو العقوبة التأديبية: الفرع الثاني

سػػالفة الػػذكر واليػػي حػػددها المػػانوف مػػل محػػو العمو ػػة عمػػل وفػػؽ ال ػػروط ليريػػب ع
وعػػدـ لممسػيم ؿ واعي ارهػػا كػلف لػػـ يكػف، مػػف هػذب اآلثػػار إزالػة أثارهػػا  النسػ ة  آثػار عدلػدة

، ورفػػع كافػػة أوراؽ العمو ػػة مػػف ممػػؼ  دمػػة الموظػػؼ ،رجعلػػة أثػػر المحػػو إلػػل الما ػػي
ولغرض يسملط ال وء أكثر عمل هذب اآلثار، فلنه سليـ يناولشا في مصر أوً ، ومػف ثػـ 

 انًلا  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد يناوؿ هذب اآلثار في العراؽ ث
ر محو العمو ة اليلدل لة في مصر، ليريب عمل محو العمو ة اليلدل لة في آثاأوً د 

مصػػػػػر عمػػػػػل اعي ارهػػػػػا كػػػػػلف لػػػػػـ يكػػػػػف  النسػػػػػ ة لممسػػػػػيم ؿ دوف اليػػػػػلثلر عمػػػػػل الحمػػػػػوؽ 
ومػا ليعمػؽ  ػه واليعول ػات اليػي يري ػت نيلجػة لشػا، ويرفػع أوراؽ الجػزاء وكػؿ إ ػارة إللػه 

                                                           

 .ٜٕٚ ؽ، صد. عثماف سملماف صلبف الع ودي،  رح أحكاـ قانوف ان  اط ...، مرجع سا  ٔا
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اآلثػػار اليػػي ييريػػب عمػػل قػػرار محػػو نمـو  دراسػػة هػػذب لػػذا سػػ ،مػػف ممػػؼ  دمػػة الموظػػؼ
   وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييدالعمو ات اليلدل لة

  مػػػف قػػػانوف العػػػامملف ٕٜأو ػػػحت المػػػادة ازواؿ األثػػػر اليػػػلدل ي  النسػػػ ة لممسػػػيم ؿ،  -ٔ
كػلف  وليريب عمل محػو الجػزاء اعي ػاربالممغل، أنهد ا ٜٛٚٔ  لسنة ٚٗالمدنللف رقـ ا

ر عمػػل الحمػػوؽ واليعول ػػات اليػػي يري ػػت نيلجػػة لػػه لػـػ لكػػف  النسػػ ة لممسػػيم ؿ و  لػػؤث
 ويرفع أوراؽ الجزاء وكؿ إ ارة إلله وما ليعمؽ  ه مف ممؼ  دمة العامؿ .

الوا ػػػح مػػػف هػػػذا الػػػنص أف األثػػػر الػػػذي ليريػػػب عمػػػل قػػػرار محػػػو العمو ػػػة اليلدل لػػػة 
لميصػػر عمػػػل المسػػيمؿ فمػػػط، ومعنػػل ذلػػػؾ أف المحػػػو لػػلس لػػػه أثػػر فلمػػػا ري ػػه العمو ػػػة فػػػي 
الما ػػػي مػػػف آثػػػار، سػػػواًء  اعي ارهػػػا عمو ػػػة أصػػػملة أو  النسػػػ ة إلػػػل العمو ػػػة الي علػػػة اليػػػي 
يري ت عملشا، أو اآلثار صلر الم ا رة مف حلث د وؿ العمو ة في اعي ار الجشة الم يصة 

، ومثػػاؿ ذلػػؾ إذا يػػـ أثنػػاء فيػػرة ينفلػػذ العمو ػػة يمػػدلر كفػػاءة الموظػػؼ  ٔالو ػػع يمرلػػر الكفػػاءة
امدارلػػة الم يصػػة، ثػػـ صػػدر  عػػد ذلػػؾ قػػرار المحػػو، فػػ ف هػػذا األ لػػر    مػػف ق ػػؿ الجشػػة
ألف ذلػػؾ مػػف  ػػلنه إجػػراء المحػػو اثػػر   عػػادة يملػػلـ الموظػػؼ ويمػػدلر كفاءيػػهليريػػب عملػػه إ

 رجعي، وهو ما   لجوز قانوًنا. 
ويط لمًػػػػػا لػػػػػذلؾ فمػػػػػد ق ػػػػػت المحكمػػػػػة امدارلػػػػػة العملػػػػػا فػػػػػي حكمشػػػػػا الصػػػػػادر فػػػػػي 

ميػػػل يػػػـ محػػػو الجػػػزاء ورفعػػػت أوراقػػػه مػػػف ممػػػؼ ال دمػػػة، كػػػلثر  ،  ػػػلفد ا...ٜٓٚٔ/ٔ/ٛ
لممحو، فب لكوف لشذا الجزاء مف أثر، و  لجوز إد اله في ا عي ار عند النظػر فػي يرقلػة 

 . ٕاالعامؿ 
أمػػا  النسػػ ة لألثػػر الميريػػب عمػػل قػػرار محػػو العمو ػػة اليلدل لػػة فػػي ظػػؿ قػػانوف ال دمػػة 

وليريػػب   منػػه قػػد نصػػت عمػػل أنػػهد اٚٙ، فػػلف المػػادة االنافػػذ ٕٙٔٓ  لسػػنة ٔٛالمدنلػػة رقػـػ ا

                                                           

 .ٕٔٗد. سملماف محمد الطماوي، الم اء امداري، اق اء اليلدلب  ...، مرجع سا ؽ، ص  ٔا
أ ػػػػار إللػػػػه د. ع ػػػػدالعظلـ ع دالسػػػػبـ  .ٜٓٚٔ/ٓٔ/ٛ  حكػػػػـ المحكمػػػػة امدارلػػػػة العملػػػػا الصػػػػادر فػػػػي ٕا

 .ٖٜٕع دالحملد، يلدلب الموظؼ العاـ ...، مرجع سا ؽ، ص
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عمل محو الجزاء اعي ارب كلف لـػ لكػف  النسػ ة لممسػيم ؿ و  لػؤثر عمػل الحمػوؽ واليعول ػات 
 اليي يري ت نيلجة له .

أف الم ػػرع قػػد أ مػػل عمػػل نفػػس الحكػػـ السػػا ؽ فػػي الوا ػػح مػػف نػػص المػػادة أعػػبب 
  منػػه حلػػث ريػػب عمػػل قػػرار محػػػو ٕٜلمػػػادةاقػػانوف العػػامملف المػػدنللف  الدولػػة وحسػػب ا

العمو ة اليلدل لة كلف لـ يكف فلما ليعمؽ  المسيم ؿ، و ػذلؾ لػـ لعػد مػف الجػا ز  ػلي وجػه 
وذلؾ  ،اعيماد الجزاء كعنصر مف عناصر اليمدلر في   وف الموظفلف  عد المرار  محوب

 دوف اليلثلر في الحموؽ واليعول ات اليي يري ت نيلجة له.
ار اليي ييريب عمل قرار محو العمو ة اليلدل لػة ألً ػا  لنػه   لسػري هػذا ومف اآلث

المػػػرار عمػػػل عمػػػو يي الفصػػػؿ مػػػف ال دمػػػة وامحالػػػة إلػػػل المعػػػاش، فػػػب لعػػػود الموظػػػؼ 
المعاقب  للشما لعممه إ   عد م ي مدة معلنة، كلثر لمحو هذب العمو ة أو يمؾ، ألنشمػا 

نمػا لجػوز ي علػلف هػذا الموظػؼ يعللًنػا جدلػًدا  عػد م ػي صلر  ا ػعلف لنظػاـ المحػو، وا 
سنوات عمل األقؿ عمػل فصػمه أو إحاليػه إلػل المعػاش  وذلػؾ  عي ػار المػػ رع فػي  أر ع

النافػػذ،  ٕٙٔٓ  لسػػنة ٔٛ  مػػف قػػانوف ال دمػػة المدنلػػة رقػػـ اٗٔ  مػػف المػػادة اٗالفمػػرة ا
معمو ػػة، م ػي أر ػع سػػنوات عمػل فصػػؿ الموظػؼ، أو إحاليػه إلػػل المعػاش  مثا ػػة محػو ل

، وصرؼ آثار ذلؾ إلل المسيم ؿ فمط، و  لنصػرؼ إلػل الما ػي، ومػف  ٔاورًدا  عي ارب
 ثػػـ فػػب لجػػوز لمموظػػؼ المفصػػوؿ يلدل ًلػػا  ػػـ  دميػػه السػػا مة إلػػل مػػدة  دميػػه الجدلػػدة

أي أنػه إذا يػػـ يوحلػػد مػدد ال دمػػة السػػا مة مػػع  ، ٕاط مًػا لمواعػػد  ػػـ مػدد ال دمػػة السػػا مة
فػػػلف ذلػػؾ لجعػػػؿ لمحػػو الجػػػزاء أثػػًرا رجعًلػػػا، وهػػذا  ػػػبؼ لمواعػػد نظػػػاـ  ال دمػػة الجدلػػدة،

 المحو اليي يجعؿ آثارب ممصورة عمل المسيم ؿ فحسب. 
يطشلػػر ممػػؼ  دمػػة الموظػػؼ مػػف العمو ػػة المفرو ػػة عملػػه، أّف صػػدور قػػرار محػػو  -ٕ

زالة جملع آثػار الجػزاء  الجزاء اليلدل ي الصادر  د الموظؼ العاـ، لمي ي رفع وا 

                                                           

  مػف قػػانوف ال دمػػة المدنلػة النافػػذ، عمػل أنػػهد ب أ  لكػوف قػػد سػػ ؽ ٗٔة ا  مػف المػػادٗ  نصػت الفمػػرة أا
 فصمه مف ال دمة  مرار أو حكـ يلدل ي نشا ي ما لـ يمض عمل صدروب أر ع سنوات عمل األقؿب.

 .ٜٕ٘  د. ع دالعظلـ ع دالسبـ ع دالحملد، يلدلب الموظؼ العاـ في مصر...، مرجع سا ؽ، صٕا
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ل ي، أي رفػػػع األوراؽ المي ػػػمنة ام ػػػارة إلػػػل العمو ػػػة اليلدل لػػػة  وذلػػػؾ حيػػػل اليػػػلد
لػيمكف الموظػؼ مػػف ا سػيفادة مػف المزالػػا الوظلفلػة، كاليرقلػة مػػثًب، ألف  مػاء مثػػؿ 

ليػلثلر سػمً ا عمػل هذب األوراؽ في ممؼ الموظؼ مف  لنشا عرقمػة مسػارب المشنػي وا
  مػف قػانوف العػامملف المػدنللف ٕٜمػادة الذلؾ فمد جػاءت صػلاصة ال  مسيممه الوظلفي

احػػة عمػػل أنػػهد ا...ويرفػػع أوراؽ الجػػزاء وكػػؿ إ ػػارة إللػػه وا ػػحة عنػػدما نصػػت صػػر
 وما ليعمؽ  ه مف ممؼ  دمة العامؿ .

لكػػػف السػػػؤاؿ المطػػػروح فػػػي هػػػذا ال ػػػلف، هػػػو هػػػؿ لػػػيـ إعػػػداـ جملػػػع الوثػػػا ؽ امدارلػػػة 
وظػػػؼ العػػػاـ، أـ لػػػيـ ا حيفػػػاظ  شػػػا  ػػػمف المي ػػػمنة لمعمو ػػػة اليلدل لػػػة نشا ًلػػػا مػػػف ممػػػؼ الم

 ممفات أ رى؟
أمػا عػف مصػلر اّف ا جا ة عمل هذا السؤاؿ ي منيشا فيوى مجمس الدولة  ػالموؿد إ

يمػػؾ األوراؽ، فالػػػذي عنػػػاب المػػػانوف أف يرفػػػع مػػػف ممػػؼ ال دمػػػة، ومػػػف ثػػػـ يػػػرؾ أمػػػر ينظػػػلـ 
ظػروؼ العمػؿ فلشػا،  إلداعشا  عد ذلؾ في أنواع أ رى مػف الممفػات لمجشػة امدارلػة  حسػب

مع الين له إلل إف ممي ل المب مة لسػيوجب يرقػب صػدور الب حػة الينفلذلػة لممػانوف، فمػد 
ي مف قواعد منظمة لكلفلة اليصرؼ في أوراؽ الجزاء  عد رفعشػا مػف ممفػات ال دمػة ومػف 
 ثـ   لحياج األمر  النس ة لشذب امجراءات إلل عر ػشا عمػل لجنػة  ػ وف العػامملف اكيفػاء
 ػػػػالمرار الصػػػػادر منشػػػػا  محػػػػو الجػػػػزاء والواقػػػػع   نجػػػػد فا ػػػػدة لبحيفػػػػاظ  ػػػػاألوراؽ ال اصػػػػة 
 العمو ة اليي يـ محوها وو عشا في ممؼ آ ر، و ذلؾ يسيطلع امدارة أف يرجع إلله ميل 

 .   ٔاي اء، مما لجرد المحو مف قلميه العمملة 
الفا ػػدة ا حيفػػاظ  ولػػذهب د. سػػملماف محمػػد الطمػػاوي، فػػي هػػذا ال ػػلف أنػػه مػػف صلػػر

األوراؽ ال اصػػػة  العمو ػػػة اليػػػي يػػػـ محوهػػػا، وو ػػػعشا فػػػي ممػػػؼ آ ػػػر يسػػػيطلع امدارة أف 
يرجػػع إللػػه ممػػا لجػػرد المحػػو مػػف قلميػػه العمملػػة، لػػذا لػػرى إمػػا أف يعػػدـ يمػػؾ األوراؽ نشا ًلػػا، 

                                                           

، أ ػػػار إللشػػػا د. سػػػملماف محمػػػد الطمػػػاوي، ٜ٘ٙٔ/٘/ٖٔ  الصػػػادرة فػػػي ٕٕٛٚرقػػـػ ا   فيػػػوى مجمػػػس الدولػػػة،ٔا
 .ٜٕ٘الم اء امداري، اق اء اليلدلب ...، مرجع سا ؽ، ص
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مػػا أف يعػػد مػػف األوراؽ السػػرلة اليػػي   لجػػوز ا طػػبع عملشػػا إّ  وفمًػػا مجػػراءات محػػ ددة وا 
 لرنا نف ؿ إعدامشا نشا ًلا، أف ؿوفي يمد،  ٔايكفؿ أّ  يبحؽ العامؿ في مسيم ؿ ألامه

  حيل   ي مل سلًفا مسمًطا عمل رق ة الموظؼ. مف عدها مف األوراؽ السرلة
األثػػر الميريػػب عمػػل صػػدور قػػرار محػػو العمو ػػة اليلدل لػػة فػػي قػػانوف  وفلمػػا ل ػػص

رفع أوراؽ العمو ة مف ممؼ الموظؼ فلنه  الرجوع لممادة ال دمة المدنلة النافذ والميمثؿ  
  منه لـ نجد إلل ما ل لر إلل رفع أوراؽ الجزاء وكؿ إ ارة إللػه ومػا ليعمػؽ  ػه مػف ٚٙا

، وهػػػذا لعنػػػي أف قػػػرار فػػػرض العمو ػػػة اليلدل لػػػة سػػػل مل فػػػي ممػػػؼ ممػػػؼ  دمػػػة الموظػػػؼ
ليرؾ سػ - ب  ؾ  –ه وهذا مف  لن ،الموظؼ ولكيفي  مجرد يل لر المحو عمل هام ه

دلر كفاليػه أو ير ػلحه أثر صلر م ا ر في وزف الموظؼ ويمدلرب مسيم ًب، إذا ما أرلد يمػ
لذا نلمؿ مف الم رع المصري معالجة هذا األمر المشـ مف  ػبؿ إعػادة   لمنصب معلف

الصػلفة الياللػةد اليريػب عمػل محػو الجػزاء اعي ػارب النظر  نص المادة أعبب ليكوف وفػؽ 
ف لـ لكف  النس ة لممسيم ؿ، و  لؤثر عمل الحموؽ واليعول ات اليي يري ت نيلجة لػه كل

  ويرفع أوراؽ الجزاء وكؿ إ ارة إلله وما ليعمؽ  ه مف ممؼ  دمة الموظؼ .
  مػػف قػػانوف ٚٙعػػدـ رجعلػػة أثػػر محػػو العمو ػػات اليلدل لػػة لمما ػػي، نصػػت المػػادة ا -ٖ

ذ، عمػػل أنػػهد ا...وليريػػب عمػػل محػػو النافػػ ٕٙٔٓ  لسػػنة ٔٛال دمػػة المدنلػػة رقػػـ ا
واليعول ػات الجزاء اعي ػارب كػلف لػـ لكػف  النسػ ة لممسػيم ؿ و  لػؤثر عمػل الحمػوؽ 

وهذا لعني إنه   ليريب عمل محو الجزاء اليلدل ي أي أثر ، اليي يري ت نيلجة له 
 النسػ ة لمما ػي، والمػوؿ  غلػر ذلػؾ ممي ػػاب سػرلاف قػرار المحػو  ػلثر رجعػي  وذلػػؾ 

 لنه المساس  المراكز المانونلػة اليػي اسػيمرت لػذولشا، وهػو مػا أكػدب الم ػرع  مػا مف 
أوردب في المادة أعبب مف إف المحو   لؤثر عمل الحموؽ واليعول ات اليػي يري ػت 

 عمل الجزاء.
ويلسلًسا عمل ما يمدـ أنه   ليريب عمله إعداـ ما  ني عمله في الما ي مف آثار  

لعمو ػة األصػملة، أـ مػا يريػب عملشػا مػف آثػار ي علػة م ا ػرة أو صلػر سواء مف حلث ينفلػذ ا
                                                           

 .ٖٖٚ  د. سملماف محمد الطماوي، الم اء امداري، اق اء اليلدلب ...، مرجع سا ؽ، صٔا
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ف ذا كاف لمجزاء أثرب في يمدلر كفاءة الموظؼ، ق ؿ محوب، فػب ليريػب عمػل المحػو ، م ا رة
أف لعػػاد يمػػدلر كفالػػة الموظػػؼ، ألف هػػذا كمػػه لعػػد إعمػػاً  لممحػػو  ػػلثر رجعػػي، وهػػو مػػا   

محػػػو الجػػػزاء إذا مػػػا كػػػاف  ال صػػػـ مػػػف المريػػػب أو كػػػذلؾ لػػػلس مػػػف آثػػػار  ، ٔالجػػػوز قانوًنػػػا
الحرمػػػاف مػػػف العػػػبوة أو  فػػػض المريػػػب إعػػػادة الحػػػػاؿ إلػػػل مػػػا كانػػػت عملػػػه  وذلػػػؾ  ػػػػرد 
الم صػـو مػػف المريػػب أو مػػنح العػػبوة المحػػرـو منشػا أو مػػنح المريػػب كػػامًب  ػػدوف  فػػض 

 . ٕااعي اًرا مف يارلخ محو الجزاء
مػػف اسػػيعراض النصػػوص المي ػػمنة ة فػػي العػػراؽ، ثانًلػػاد آثػػار محػػو العمو ػػة اليلدل لػػ

لألحكػاـ ال اصػػة   لغػػاء العمو ػػة اليلدل لػة فػػي كػػؿ مػػف قػانوني ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة فػػي 
الممغلػاف، نجػػد  ٖٜٙٔ  لسػنة ٜٙ، والمػػانوف رقػـ أٜٕٜ  لسػنة ٔٗالعػراؽ، المػانوف رقػـ ا

 لغاء العمو ة اليلدل لة.أنشما قد جاءا  الللف مف ام ارة إلل اآلثار اليي ييريب عمل إ
عمػػػػل المعػػػػدؿ،  ٜٜٔٔ  لسػػػػنة ٗٔ لنمػػػػا ريػػػػب قػػػػانوف ان ػػػػ اط مػػػػوظفي الدولػػػػة رقػػػـػ ا 

  ٖٔنصػػت عملشػػا الفمػػرة اثانًلػػا  مػػف المػػادة اصػػدور قػػرار إلغػػاء العمو ػػة اليلدل لػػة آثػػار عدلػػدة، 
ريػب المعػدؿ، إذ جػاء فلشػا  لنػهد الي ٜٜٔٔ  لسػنة ٗٔمف قانوف ان  اط مػوظفي الدولػة رقـػ ا

ولغػػرض  لػػاف هػػذب اآلثػػار  ،عمػػل قػػرار إلغػػاء العمو ػػة إزالػػة آثارهػػا إف لػـػ يكػػف قػػد اسػػينفدت ذلػػؾ 
 فلنه سليـ يناولشا وفؽ اليفصلؿ اآلييد

  مػػف ٖٔنصػػت الفمػػرة اثانًلػػا  مػػف المػػادة ازواؿ األثػػر اليػػلدل ي  النسػػ ة لممسػػيم ؿ،  -ٔ
اء العمو ة ازالة اثارهػا قانوف ان  اط موظفي الدولة عمل أنهد اليريب عمل قرار الغ

 اف لـ يكف قد اسينفدت ذلؾ .
إزالػة آثارهػا مف النص الميمدـ لي ح أنه ليريب عمل قػرار إلغػاء العمو ػة اليلدل لػة 

كػػػػلف لػػػػـ يكػػػػف  وذلػػػػؾ يط لمًػػػػا لألثػػػػر الفػػػػوري لممػػػػرارات   النسػػػػ ة إلػػػػل المسػػػػيم ؿ واعي ارهػػػػا
ل سػػملمة   لنالشػػا املغػػاء، فػػ ذا امدارلػػة، أمػػا اآلثػػار اليػػي حػػدثت فػػي الما ػػي فلنشػػا ي مػػ

يل ر يرفلع الموظؼ المعاقػب  عمو ػة امنػذار لممػدة اليػي حػددها المػانوف فػلف إلغاءهػا   
                                                           

 .ٕٙ٘..، مرجع سا ؽ، ص.د. ع دالوهاب ال نداري، العمو ات اليلدل لة لمعامملف  ٔا
 .ٕٜٛٔ/ٗ/ٛؽ، الصادر  يارلخ  ٖٗ  لسنة ٕٛٚحكـ محكمة الم اء امداري في الدعوى رقـ ا  ٕا
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لعلد اليرفلع إلل سا ؽ يارل ه، ألف العمو ة اليلدل لة المذكورة قد اسينفدت األثر الميعمػؽ 
، فػػلف إلغاءهػػا لػػؤدي إلػػل إزالػػة  ػػاليرفلع، أمػػا إذا لػػـ يسػػينفد العمو ػػة اليلدل لػػة كامػػؿ آثارهػػا

 محوهػػا  النسػػ ة إلػػل المسػػيم ؿ و  اآلثػػار صلػػر المسػػينفذة حيًمػػا ف لغػػاء العمو ػػة لػػؤدي إلػػل
 . ٔاالما ي  ياًيااثر له عمل 

يطشلر ممؼ  دمة الموظػؼ مػف العمو ػة المفرو ػة عملػه، ُلَعػدل رفػع أوراؽ العمو ػة   -ٕ
ر العمو ػات اليلدل لػة  عػد محوهػا، وقػد اليلدل لة مف ممؼ  دمة الموظؼ أثًرا مف آثػا

أمػػا الو ػػػع فػػػي المػػػانوف العراقػػي فعنػػػد إلغػػػاء العمو ػػػة  ،أ ػػارت الوظلفلػػػة فػػػي مصػػػر
اليلدل لػػة ي مػػل أوراؽ العمو ػػة فػػي ممػػؼ  دمػػة الموظػػؼ، ل ػػار إلػػل الجػػزاء الػػذي يػػـ 
إلغاءب في كؿ حالة يرفلع أو منح عبوة، في حلف لمي ػي المنطػؽ المػانوني السػملـ 

 لكي ل دأ حلايه الوظلفلة  صفحة جدلدة.  ع أوراقه مف ممؼ  دميه  وذلؾرف
وفي يمدلرنا أف المنطؽ المانوني السملـ لمي ي  لف ُيرفع أوراؽ العمو ة اليلدل لة وكػؿ مػا 
ليعمػػؽ  شػػا أو ُل ػػلر إللشػػا فػػي ممػػؼ  دمػػة الموظػػؼ العػػاـ، و  نجػػد فا ػػدة مػػف إلغػػاء العمو ػػة إذا 

 فلع أو عبوة ليـ يذكلرب  العمو ة اليلدل لة اليي يـ إلغاءها  دب.كاف الموظؼ في كؿ ير 
 رجعلة أثر إلغاء العمو ػات اليلدل لػة لمما ػي، فػي ظػؿ صلػاب الػنص عمػل هػذا األثػرعدـ  -ٖ

نجػد أف قػانوف ان ػ اط   ،ٖٜٙٔو  ٜٕٜٔفي ظؿ قانوف ان  اط موظفي الدولة لسنيي ا
/ثانًلػا  ٖٔالمعدؿ، قػد نصػت المػادة ا ٜٜٔٔة   لسنٗٔموظفي الدولة والمطاع العاـ رقـ ا

 ،منه عمل أنهد اليريب عمل قػرار إلغػاء العمو ػة إزالػة آثارهػا إف لػـ يكػف قػد اسػينفذت ذلػؾ 
أي أف إلغاء العمو ة لؤدي إلل إزالة اآلثػار صلػر المسػينفذة حيًمػا، ومػف ثػـ لػؤدي إلػل إزالػة 

أي أف اآلثػػار اليػػي حػػدثت فػػي  ، يايًػػا اآلثػػار المسػػيم ملة لمعمو ػػة و  أثػػر لػػه عمػػل الما ػػي
و شذا الصدد قد صادقت محكمة اليمللز عمػل قػراًرا  ،الما ي ي مل سملمة   لنالشا املغاء

لمجمػػس ا ن ػػ اط العػػاـ، ق ػػي فلػػه  لفداإلغػػاء عمو ػػة ا نػػذار المفرو ػػة عمػػل الموظػػؼ 
 . ٕايارلخ اسيحماقشا لجعؿ اسيحماقه لمعبوة مف يارلخ املغاء وللس  لثر رجعي لريد إلل 

                                                           

 .ٜٕٚد. عثماف سملماف صلبف الع ودي،  رح أحكاـ قانوف ان  اط ...، مرجع سا ؽ، ص  ٔا
مجموعػػػػة  ،ٜٚٛٔ/٘/ٙٔفػػػػي   ٜٙٛٓٚٛ/ هل ػػػػة عامػػػػة/ٛٛراجػػػػع قػػػػرار محكمػػػػة اليمللػػػػز المػػػػرقـ ا  ٕا

 وما  عدها. ٕ٘ٔ، صٜٚٛٔاألحكاـ العدللة، العدد ااألوؿ/الثاني ، السنة 
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 الخاتمــة
فحملػؽ  نػا فػي  يػاـ مسػلرينا ، الحمد هلل العملـ الذي وفمنا في انجاز كيا ػة هػذا ال حػث

ال حثلػة ونشالػػة المطػػاؼ أف ُنسػػجؿ األفكػػار والمعمومػػات اليػػي يمثػػؿ ثمػػرة الجشػػد الم ػػذوؿ فلػػه، 
إلػل و ػع  عػض اليوصػلات فب  د أف نيطرؽ إلل أهـ النيا ج اليي يوصمنا إللشا،  ام افة 

  عيمادنا  لهمليشا  وذلؾ وفؽ اليفصلؿ اآلييد
 أولا: النتائج 

أف المحػػو ااملغػػاء  لمػػع عمػػل كافػػة العمو ػػات اليلدل لػػة مػػا عػػدا  ي ػػلف فػػي هػػذب الدراسػػة .ٔ
عمو ػػة الفصػػؿ مػػف ال دمػػة وامحالػػة عمػػل المعػػاش فػػي مصػػر، أمػػا فػػي العػػراؽ لسػػيثنل 

 يي إنماص الرايب وينزلؿ الدرجة.إلل جانب الفصؿ والعزؿ عمو 
إّف صال لػػػة الي ػػػرلعات الوظلفلػػػة مسػػػيمرة عمػػػل  ػػػرطي المػػػدة وسػػػموؾ العامػػػؿ المر ػػػي  .ٕ

 بلشػػا،  لػػد أف الم ػػرع العراقػػي ا يػػدع  ػػرًطا ثالثًػػا أّ  وهػػو عػػدـ معاق ػػة الموظػػؼ  للػػة 
 . أّ  وهي مدة السنة اعمو ة أ رى  بؿ المدة البزمة لإللغاء 

الي رلعلف المصري والعراقي قد أجرى نوًعا مف اليناسب  لف المػدد البزمػة أف كّب مف  .ٖ
لمحػػو املغػػاء  العمو ػػة اليلدل لػػة وهػػي ييمػػرر فػػي مصػػر  ػػلف سػػنة وأر ػػع سػػنوات، وفػػي 
المػػػانوف العراقػػػي سػػػنة واحػػػدة، ولميػػػاز المػػػانوف العراقػػػي فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ عمػػػل المػػػانوف 

 المصري  مصر مديه.
عػدامشا نشا ًلػا، وهػي مف أهـ آثار المحو ر  .ٗ فع أوراؽ العمو ة مف ممؼ  دمة الموظؼ وا 

مسػػػللة لػػـػ ليطػػػرؽ لشػػػا قػػػانوف ال دمػػػة المدنلػػػة المصػػػري النافػػػذ، وألً ػػػا قػػػانوف ان ػػػ اط 
موظفي الدولة المعدؿ، فشما لـ ليطرقا لشػذا الػنشج، إذ سػيَْ مل هػذب األوراؽ  ا صػة فػي 

و  لوجػػد  ػامف فػػي هػذا المجػػاؿ مػػف  ممػؼ الموظػػؼ حيػل  عػػد إلغػاء العمو ػػة اليلدل لػة،
أف يسػػيعمؿ هػػذب األوراؽ لم ػػغط عمػػل الموظػػؼ وا  ػػعارب الػػدا ـ  م الفيػػه امدارلػػة ممػػا 
ل ػػكؿ ع ً ػػا عملػػه وعمػػل مسػػيم ؿ وظلفيػػه وأدا ػػه لعممػػه نظػػًرا لمػػا لصػػل ه مػػف إح ػػاط فػػي 

 هذب الحالة.
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 ثانياا: التوصيات:
ق ػػػؿ الػػػوزلر الم ػػػيص كافػػػة العمو ػػػات  نميػػػرح  ػػػلف ل ػػػمؿ إلغػػػاء العمو ػػػة اليلدل لػػػة مػػػف .ٔ

  مػػف قػػانوف ان ػػ اط مػػوظفي الدولػػة المعػػدؿ، إذا مػػا ٛالمنصػػوص عملشػػا فػػي المػػادة ا
  مف المػانوف أعػبب  اسػيثناء عمػو يي ٖٔيوافرت ال روط المنصوص عملشا في المادة ا

 الفصؿ والعزؿ   نؤلد  مولشما  املغاء.
 اط مػوظفي الدولػة المعػدؿ، قلػاـ الموظػؼ مف  ػروط المحػو ااملغػاء  فػي قػانوف ان ػ .ٕ

/أو /ب  مػػػػف المػػػػانوف أعػػػػبب، ٖٔ لعمالػػػػه  صػػػػورة ميملػػػػزة عػػػػف أقرانػػػػه  حسػػػػب المػػػػادة ا
و يمػػدلرنا ُنف ػػؿ يعػػدلؿ الػػنص وفػػؽ الصػػلغة الياللػػة  ػػػػ اقلامػػه  لعمالػػه  صػػورة مر ػػلة 

يملػػز قػػد عػف أقرانػػه  ، فمجػػرد كػػوف العمػػؿ مر ػػًلا أسػشؿ مػػف كونػػه عمػػب ميملػػًزا، ألف ال
مكانلػػات قػػد   ييػػوفر فػػي كػػؿ موظػػؼ،  أف األمػػر لػػزداد   سػػلمالحيػػاج الػػل مػػؤهبت وا 

صػػػػعو ة كػػػػوف يمػػػػدلر اليملػػػػز لعػػػػود لػػػػر لس امدارة الػػػػذي قػػػػد لكػػػػوف نفسػػػػه الػػػػذي عاقػػػػب 
الموظؼ، لكف كوف العمؿ مر ًلا فشو مسللة أسشؿ لموصوؿ إللشػا واليوقػؼ عنػدها مػف 

 مسللة اليملز.
عمػػل رفػػع أوراؽ العمو ػػة مػػف  ػػرع فػػي دوؿ محػػؿ الممارنػػة صػػراحة نميػػرح  ػػلف لػػنص الم .ٖ

عدامشا نشا ًلػا وذلػؾ حيػل ل ػعر  األمػاف   آثػار المحػوكػلثر مػف  ممؼ  دمة الموظؼ وا 
  لة أف يسيعمؿ هذب األوراؽ لم غط عمل الموظػؼ وا  ػعارب الػدا ـ  م الفيػه  الوظلفي

دا ػه لعممػه نظػًرا لمػا لصػل ه مػف امدارلة مما ل كؿ ع ً ػا عملػه وعمػل مسػيم ؿ وظلفيػه وأ
   إح اط في هذب الحالة.
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 المراجعالمصادر و  
 أولا: الكتب المغوية والمعاجم

محمػػد ا ػػف مكػػـر ا ػػف منظػػور، مػػذلؿ  حوا ػػي اللػػازجي وجماعػػة مػػف المغػػوللف، دار  -
 .ٕٔهػ، مجمدٗٔٗٔ، ٖصادر،  لروت، ط

 ثانياا: الكتب القانونية
 . ، د.ت ؿ المانوف امداري، د.ف، أصو د. أمؿ لطفي حسف جاب اهلل .ٔ
د.  الد محمد مصػطفل المػولل، السػمطة الم يصػة فػي فػرض العمو ػة ا ن ػ اطلة  .ٕ

دار  ػػػػػيات لمن ػػػػػر  -عمػػػػػل الموظػػػػػؼ العػػػػػاـ، دراسػػػػػة ممارنػػػػػة، دار الكيػػػػػب المانونلػػػػػة
 .ٕٕٔٓاممارات،  -وال رمجلات، مصر

لمطػاع العػاـ وقطػاع المسػ وللة اليلدل لػة لعمػاؿ الحكومػة واد. رم اف محمػد  طػلخ،  .ٖ
 .ٜٜٜٔ ،األعماؿ العاـ فمًشا وق اًء، دار النش ة العر لة، الماهرة

د. سػػػػػامي جمػػػػػاؿ الػػػػػدلف، منازعػػػػػات الوظلفػػػػػػة العامػػػػػة والطعػػػػػوف الميعممػػػػػة   ػػػػػػؤوف  .ٗ
 .ٕ٘ٓٓالموظفلف، من لة المعارؼ، ا سكندرلة، 

 ، ٕٗٓٓ، أصوؿ المانوف امداري، من لة المعارؼ، امسكندرلة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .٘
د. سػػعد نػػواؼ العنػػزي، النظػػاـ المػػانوني لمموظػػؼ العػػاـ، دار المط وعػػات الجامعلػػة،  .ٙ

 .ٕٚٓٓامسكندرلة، 
د. سملماف محمػد الطمػاوي، الم ػاء امداري، اق ػاء اليلدلػب ، دراسػة ممارنػة، دار  .ٚ

 . ٕٕٔٓلماهرة، الفكر العر ي، ا
د. ع دالحملػػػػػػػد كمػػػػػػػاؿ ح ػػػػػػػلش، م ػػػػػػػادئ الم ػػػػػػػاء امداريد المجمػػػػػػػد األوؿ ام ػػػػػػػدأ  .ٛ

ا يصاصػه ، مكي ػة المػاهرة الحدلثػة، المػاهرة،  –الم روعلة، مجمػس الدولػةد ينظلمػه
ٜٔٚٔ. 

، دار ٕطد. ع ػػدالعظلـ ع دالسػػبـ ع دالحملػػد، يلدلػػب الموظػػؼ العػػاـ فػػي مصػػر،  .ٜ
 .ٕٗٓٓالنش ة العر لة، الماهرة ، 
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النظػػػاـ المػػػانوني لمجػػػزاء اليػػػلدل ي، دار الفكػػػر لمن ػػػر واليوزلػػػع، د. ع ػػػدالمادر ال ػػػل مي،   .ٓٔ
 .ٖٜٛٔعماف، 

ة نلف امداري والجنػػػا ي ، دراسػػػ، المػػػانوف اليػػػلدل ي وعبقيػػػه  المػػػانو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .ٔٔ
 .ٖٜٛٔاف ،ممارنة، دار الفرق

، مط عػة ٔع دالمحسف السالـ، العمو ة الممنعة  لف الم ػروعلة ويعسػؼ امدارة، ط .ٕٔ
 .ٜٙٛٔال عب،  غداد، 

د. ع دالوهاب ال نداري، العمو ات اليلدل لة لمعامملف المدنللف  الدولة والمطاع العاـ  .ٖٔ
 .وذوي الكوادر ال اصة، دار الفكر العر ي، الماهرة، اد.ت 

صػػػلبف الع ػػودي،  ػػػرح أحكػػػاـ قػػانوف ان ػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػة د. عثمػػاف سػػػملماف  .ٗٔ
 .ٕٕٔٓ، اد.ف  ٕالمعدؿ، ط ٜٜٔٔ  لسنة ٗٔوالمطاع العاـ رقـ ا

جػػراءات يلدلػػب الموظػػؼ العػػاـ، دار النش ػػة د.  .٘ٔ مجػػدي مػػدحت النشػػري، قواعػػد وا 
 .ٜٜٚٔالعر لة، الماهرة، 

دار النش ػة العر لػة، محمد إ راهلـ الدسوقي عمي، حمالة الموظؼ العاـ إدارل ا، د. .ٙٔ
 . ٕٓٔٓالماهرة،

،  ػػػػػمانات الموظػػػػػؼ المحػػػػػاؿ لميحملػػػػػؽ امداري، دار النش ػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .ٚٔ
 .ٕٔٔٓالعر لة، الماهرة، 

 لػة، د. محمد جودت الممط، المسػؤوللة اليلدل لػة لمموظػؼ العػاـ، دار النش ػة العر  .ٛٔ
 . ٜٚٙٔالماهرة، 

فمسػػػػفة العمو ػػػة اليلدل لػػػة وأهدافشا،ادراسػػػػة ممارنػػػة ، مطػػػػا ع د. مصػػػطفل عفلفػػػي،  .ٜٔ
 .ٜٙٚٔالشل ة المصرلة العامة لمكياب، الماهرة، 

د. مغاوري محمد  اهلف، المرار اليلدل ي ورقا يه الم ا لة  لف الفاعملة وال ماف،  .ٕٓ
 .ٜٙٛٔمكي ة ا نجمو المصرلة، 

 ، اد.ت .، المساءلة اليلدل لة، عالـ الكيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ .ٕٔ
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 ثالثاا: الرسائل العممية
د. صػػازي فلصػػؿ مشػػدي، النظػػاـ المػػانوني لميرقلػػة فػػي الوظلفػػة العامػػة فػػي العػػراؽ،  .ٕٕ

 . ٕٜٜٔ، جامعة  غداد، أطروحة دكيورابدراسة ممارنة، 
د. محسػػػػف صالػػػػب الحػػػػارثي، سػػػػمطة يلدلػػػػب الموظػػػػؼ العػػػػاـ فػػػػي المػػػػانوف اللمنػػػػي   .ٖٕ

 . ٜٜٚٔ، كملة الحموؽ، جامعة علف  مس، أطروحة دكيورابوالممارف، 
مشػػػدي حمػػػدي الزهلػػػري، إنشػػػاء العمو ػػػة ا ن ػػػ اطلة لمموظػػػؼ العػػػاـ فػػػي المػػػانوف  .ٕٗ

  .ٜٜٛٔالعراقي، رسالة ماجسيلر، جامعة  غداد، 
 القوانين رابعاا: الدساتير و 

 الدساتير . أ
 النافذ.  ٕٗٔٓالدسيور المصري لسنة  .ٕ٘
 النافذ. ٕ٘ٓٓالدسيور العراقي لسنة  .ٕٙ

 القوانين - ب
   لف موظفي  الدولة. ٜٔ٘ٔ  لسنة ٕٓٔالمانوف رقـ ا .ٕٚ
   لف العامملف  الدولة. ٜٗٙٔ  لسنة ٙٗالمانوف رقـ ا .ٕٛ
   لف العامملف المدنللف الدولة. ٜٔٚٔ  لسنة ٛ٘المانوف رقـ ا .ٜٕ
 الممغل. ٜٛٚٔ  لسنة ٚٗف العامملف المدنللف  الدولة رقـ اقانو  .ٖٓ
 النافذ. ٕٙٔٓ  لسنة ٔٛقانوف ال دمة المدنلة رقـ ا .ٖٔ
 ٜٕٜٔ  لسػػنة ٔٗقػانوف ان ػ اط مػوظفي الدولػة والمطػاع ا  ػيراكي العراقػي رقػـا .ٕٖ

 الممغل.
 ٖٜٙٔلسػنة   ٜٙقانوف ان  اط موظفي الدولة والمطاع ا  ػيراكي العراقػي رقػـ ا .ٖٖ

 . غلالمم
 ٜٜٔٔ  لسػػػػنة ٗٔوالمطػػػاع العػػػػاـ العراقػػػي رقػػػػـ ا قػػػانوف ان ػػػػ اط مػػػوظفي الدولػػػػة .ٖٗ

 النافذ.
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 :ـمخــــصــالمـ
لمػػػا كانػػػػت العمو ػػػػات اليلدل لػػػػة اليػػػػي يفػػػػرض عمػػػػل الموظػػػػؼ العػػػػاـ هػػػػي مػػػػف األمػػػػور 
ال طلػػرة اليػػي يمػػس الموظػػؼ فػػي حلايػػه الوظلفلػػة  ػػؿ وييريػػب عملشػػا آثػػار ميصػػمة  مسػػيم مه 

 ػد مػف فػرض مجموعػة مػف ال ػوا ط اليػي يحمػؽ الغالػة منشػا ويسػمو  شػا إلػل كػاف   ورزقه،
الحكمة اليي  رعت مف اجمشا  يحملؽ صالح امدارة وكفالة حسػف سػلر العمػؿ  انيظػاـ ومػف 
جشػػة أ ػػرى إعطػػاء الموظػػؼ ال ػػمانات الكافلػػة اليػػي يوصػػؿ إلػػل الجػػزاء العػػادؿ الػػذي ليفػػؽ 

 ـ.وجسامة الم الفة اليي اقيرفشا  غلر ظم
 ػػػعر  وطػػػلة العمو ػػػة اليلدل لػػػة عمػػػل الموظػػػؼ الػػػوظلفي مػػػف جان ػػػه قػػػد  والم ػػػرع 
ح ػػاط الموظػػؼ إثػػر فػػي أولمػػا لشػػا مػػف  ،إذا مػػا طالػػت مػػديشا وقسػػت آثارهػػا عملػػه  سػػلما

ة العامػػة وصػػػوريشا عمػػل الوظلفػػ اوقيػػؿ لػػروح األ ػػداع اليػػي فػػي دا مػػه ممػػػا لػػنعكس سػػم ً 
عمل رق ة الموظؼ العاـ ف ف الم رع  اسملطً  اسلفً  ، وحيل   يظؿ العمو ةالعاكسة لمدولة

ة اليلدل لػػػة العمو ػػػ انم ػػػاءإذا مػػػا يػػػوافرت ف نشػػػا يػػػؤدي إلػػػل  اعػػػاد  عػػػد ذلػػػؾ لل ػػػلف أسػػػ ا ً 
سػػ اب فػػي  عػػض الحػػا ت إلػػل قػػرار هػػذب األإمػػر أ، وقػػد لعػػود المفرو ػػة عمػػل الموظػػؼ

اقػػي  الػػذي يػػزوؿ معػػه فػػي المػػانوف العر  لكمػػا لسػػم لغػػاءامدارة ومػػف ذلػػؾ االمحػػو أو ام
لممػل  ظبلػه   النس ة لمسيم ؿ الموظؼ العاـ ومػا لمكػف أف اآثار العمو ة اليلدل لة يحدلدً 

العمو ات  انم اءا حثنا ، ومف هذا المنطمؽ جاء ا يلارنا لمو وع عمله في هذا المجاؿ
 .دراسة ممارنة  – عف طرلؽ المحواليلدل لة 
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ABSTRACT : 

 Since the disciplinary sanctions imposed on the employee is a 

serious matter affecting the employee in his career and even have 

implications related to the future and livelihood, it was necessary to 

impose a set of controls that achieve the purpose and to attribute the 

wisdom to which it started to achieve the benefit of management 

and adequacy to improve the functioning of the system on the other 

hand and to give the employee sufficient guarantees that reach a 

fair penalty, which corresponds to the magnitude of the violation 

committed without injustice. 

 The legislator, for his part, has felt the impact of disciplinary 

punishment on the employee, especially if the duration of the 

duration and the effects of the effects of it, and because of the 

impact on the frustration of the employee and killed the spirit of 

creativity within it, which reflected negatively on the public 

function and image reflective of the state, so as not to remain a 

sword on the neck of the public official, the legislator then 

returned to show reasons, if available, it leads to the expiration of 

the disciplinary punishment imposed on the employee, and may 

return the order of these reasons in some cases to the 

administration and (erasure or cancellation as called in Iraqi law) 

Effects of punishment Libya specifically for the future of public 

employee and could cast a shadow in this area, and from this point 

of our choice came to the subject of our research (expiry of 

disciplinary sanctions by erasure - a comparative study). 


