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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
يعد واجبددلوجعة مد وهدداووادبوجعاجبظدد ةوجعاييتيد وجعىددسوى دابوم ددروو د  وى تيدد ووهدد و
جع ئي وظ مىظ  هواوبظً وي ظعوهاوةظيع وجعاييت واض ا جىه وجعىدسوىابدلوجرىد جبوجعهد  ا و

اادد جوجررىد جبواجععضددااوع  دد  ااويبدد وو   داوتددسوم  دد وجعىدد   و،وألاجهد وجعدد ئي وجر ج  
ه هددسوجعدداييتسوجعىددسويظدد ووهدداووظ ددةوهايددهوظ ع اعدد واى ىهددسوظدد ع ئي وجر ج  وجرم ددروجع

اتسوه  ظلوا هوجعة م وا د  وضده   وع هد  ا وىىهفدلوتدسوهمت ئداوهداوجعه د اعي وه  ظدلو
ى دد وجعة مدد واعذدداوادد جوجرمتدد اوعددي وهة  ددً وىه هددً واجم هدد وه يدد وظ دد اةوهردد   ورظدد وهدداو

يه وجعه د اوهداوه جمد  ور داو يد وجعهد  ا واضده او دي وظي  ه وعىر يقوجعغ ي وجعىسويظىغ
وجععهلو.

ذد اوواوووه وتسور عد وفظداةومد بوه جمد  وى د وجع د اةوجعد ربوىاجت اد وتدسوجعة مد و
اظ د اًجوم درو عد وذد او،وى تي وجره ويع وب يه واجضر وت ويىهىعو ع وجعهايهوظ إلظ ر 

جرالوعهتهدابواجبدلوجعة مد وف فد وهة عدلوعنند  وهعدرووى  يبوا جوجعهظرد ورظ وم ي  
وهدد وجعفدد  سوت ظيدد او دد اةواجبددلوجعة مدد ووهدد وجعف عدد وتعنندد  هوعظيدد اوجعةظيعدد وجع   ا يدد و

وعاجبلوجعة م و.

                                                           

و.وجع   ااواجعع ابوجع ي  ي /ذ ي وذ ذا ب هع وو*
 ب هع وذ ذا /ذ ي وجع   ااواجعع ابوجع ي  ي و.و**

 االوضباطيت املضؤوليت حتقك يف وأثري الطاعت واجب
 (مقاروت دراصت) العام للمىظف واجلىائيت

 **اهلل مال طالل حسين م.م.        * حمدأ حسين مروانم.م. 
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 أهمية الدراسة : أولا 

ىظ اوواهي وهاضااوجعظر ورالوواهي واوبلوجعة م واوف هوتسوىر يدقوجعه د اعي و
جعهايددهوجععدد بوظى تيدد وبهيددعوجراجهدد ووجر ج يدد واجعب  ئيدد وع هايددهوجععدد بوهدداوعدد لوجعىددرجب

مددد بوواووجعنددد    وجعيددداوهددداوجعددد ئي وجر ج  واهددد  وجعىدددرجبوجعهايدددهوظى تيددد واددد هوجألاجهددد 
ى تيدددد ا وات ددددً وع  دددد  ااوم ددددروجع ردددداوجعدددد  ورويعدددد عهوتددددسوو وردددد لوهدددداوجرردددداجلوهظدددد وو

واوجعهايهورويهذاوواويذااوهبد  ولعد ونده اوتدسويد و   د اهوجر ج يدياألو؛جعه  امي 
واى تي وا هوجألاجه وتيه وو وذ  دةوهع عتد وع  د  ااوراوجألاجهد وجعىدسوىند  ومداوجع   د ا

ه  ا دديهبوروىذددااوبهيعهدد و   ا يدد وتددسوجعريدد  وجععه يدد و.وو هدد ويذددااوظعضدده و يدد وهعددرو
هع عتددد وع  ددد  ااوههددد ويعددد  وواووواوى تيددد هو دددي ةا وم دددروج ىذددد لوب يهددد واووه ددد ام 
ب  ئيدد واذد ع ويعدد  وجع ددعلوجعهعدد عهوع ضدد  وبدد جاوه دد اعي وو ج يدد واوهعددرووجعهد  ا 

ووى تي وى  وجألاجه و.

 هدف الدراسة  :ثانياا 

واوجعهدد هوجأل ددهروعهدد هوجع  ج دد ويهدد هوع  ج دد واه    دد واجبددلووة مدداوجع   دد او
اوف اددد وتدددسوىر دددقوجعه ددد اعيىياوجعب  ئيددد واجر ضدددظ ةي وظ ع  دددظ وع هايدددهوجععددد بوتة مددد و

جألاجهدددد ووإندددد ج جعهعددددىلوظوي وجع  ئهدددد وظددددياوجعهايددددهجع   دددد اوىىضددددهاوجعع  دددد وجع ئ  دددد
اجعىع يهددد ةوجعددد  وعاعددداوجع ددد  ااوردددقوورددد جا وجعهددد  ا وجعهعدددىلوظى  دددسواددد هوجألاجهددد و

واى تي ا و.

 مشكمة الدراسة  :ثالثاا 

ى ا وه ذ  وجعظر ورالوه  ووهذ  يد وجعهايدهوتدسوى تيد وجألاجهد وجعند    وجعيداوو
جمى ج ووبوعاورقوجرمى ج وواووه و ااو   شهاوجعه  ا وتهلوى تي وبهيعوا هوجألاج

عروو وهددد  وىبدددلوم دددروجعهايدددهواددد هوإ،وتددداجع  ددد شواجعدددروو وهددد  ويندددلو عددد وجألهددد 
ووبويذااوعاوجععي  وظياوى تي وجأله وة م وجع ئي ،وجعة م واالوع هايهوواويهى عوم ه 

 وهداوم هداوم بوى تي هوة م وأله وجع   ااواه وااوجألف وجع   ا سوجعهى ىلوعى تيد ووهدواو
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يهى دعوواوو؟واه وادسوجعرد ا وجع   ا يد وجعىدسويردقوتيهد وع هايدهوواوي تد هاو ظلوجعهايه
ووماوى  وجألاجه و.

 منهجية البحث : رابعاا 

هاوع لوهة عع وم اجاوا جوجعظر ويىضحوو اويىع دقوظهاضدااو د  ا سوعد جوتد اوو
م روانهوجع ندالوجعه هجوجألهفلوعه وااووىظ اوجعه هجوجع   ا سوجعانتسوجع  وي ابو

ذهدد واددسو ااوريدد   وا  ددلواجعهدد هجوجعىر ي ددسوجعدد  ومهدد  هوىر يددلوجع نددالواج ددى ظ ةو
اعغددد  وومةددد اوجعظرددد وندددتىاوجععه يددد وىدددبوجر ى ددده  وظ رذددد بوجع ضددد او،وجألرذددد بوه هددد 

وجعع ج سوجع  يه واجعر يف وه ه وم رور و اجاو.و

 هدف الموضوع : خامساا 

هة مددددد وجع   ددددد اواوف اددددد وتدددددسوىر دددددقوويهددددد هوجعظرددددد وع  ج ددددد واه    ددددد واجبدددددلو
جعه ددد اعيىياوجعب  ئيدددد واجر ضددددظ ةي وظ ع  دددظ وع هايددددهوجععدددد بوتة مددد وجع   دددد اوىىضددددهاو

جألاجهدد واجعىع يهدد ةوجعدد  وعاعدداووإندد ج جعع  دد وجع ئ  ددي وجع  ئهدد وظددياوجعدد ئي وجعهعددىلوظ
وجعه  ا وجعهعىلوظى  سوا هوجألاجه واى تي ا و.وهعرووا هن ج وجع   ااورقو
 هيكمية الدراسة )خطة الدراسة( : سادساا 

عغ  وومة اوجرة  وجعع بوعه هوجع  ج  وىبوىاراوم اج ه وم روف ف وهظ رد وظعد و
جعه  هدد و دد ى  الوتددسوجعهظردد وجرالوهتهددابواجبددلوجعة مدد وتيهدد و دديذااوجعهظردد وجعفدد  سو

 يدد وواوووة مدد وجعهايددهوألاجهدد وجعدد ئي وجر ج  وهدداوريدد وذددااوادد هوجألاجهدد وه دد ام 
ام وتددسورددياو دد ى  الوتددسوجعهظردد وجعف عدد وجعه دد اعي وجع  ىبدد وهدداوجرعدد لوظاجبددلوه دد و

ع ىهدد وىىضددهاوواددبواووجعة مدد واىر يدد ًجوجعه دد اعي وجر ضددظ ةي واجعب  ئيدد وع هايددهوجععدد ب
وجع ى ئجواجعىاني ةو.
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 ولاملبحث األ
 مفهىم واجب الطاعت

 دد  وعددا))واهندد  هوه وجعة مدد وعغدد وىع ددسواجر  يدد  )وتي دد لوااادداوةددااوظي يدداوو وها
اي ندد وظهدد جوجعاجبددلوتددسو ةدد قوجر ج  وو)1اعدد ياوجآلو  ج وةدد اوايع ددسوعضددااواج  يدد  وإل

ى تيدد وواجهدد وجع   دد اواجرىدد جبو دد ج جىهبوايىنددلوظاجبددلوجعة مدد وجرىدد جبوجع   دد اواىددا ي ابو
و.و)و2ااجعىرجبور ا وجر لواجعظ   وتسوهع ةظ ىهبو

و.و)3ا عاعياوجرالواج عواجرع وضيقوه وىع يهوجعة م وونة رً وتهسوىرهلوه

ت عهع روجعاج عوي ا ورالوجرى جبوجع نالوجع  ىا ي واجعى  يعي واجع ي هي وظاباو
و.و)4ام ب،ووه وجعهع روجعضيقوتي ابوم روو   وجععضااوألاجه وجع    او

جعهد عاعياوومد هوتد راو  يد وهد و ادلوواوواظعنالوى ييد   وأل وهداوجرىبد اياو
ت اوهاوىع يهواجبلوجعة م وىع يتً وضي ً وعذا اويىتقوهعوجعهع دروجعر ي دسوجعياو  عظي وجع

اجععه ددسوع ة مدد وتددسو ةدد قوجعاييتدد وجعع هدد وادد جوهدداو  ريدد واهدداو  ريدد ووعدد  وواوة مدد و
وجعى  يعي ويى  ا وتيه وجعهايهوا ي وجعهايهو.واووجع نالوجع  ىا ي 

 م وى   روم ن ًجوا هدً واهاوجعب ي وظ ع ذ وواوجعىع  يهوجعىسوىى  الواجبلوجعةو
اادد جوهدد وو)1اهدداوم  ندد ا واجعدد  وو ددى  وم يدداوجعت دداواجع ضدد اوجرواادداوجرىدد جبوجع   دد او

                                                           

ه  دددا وتدددسوجعها دددعو،وي يددد وم ددد ها وجعهعبدددبوجعا دددية،وجع غددد وجعع ظيددد وجعهع نددد و، ددد ها وم ظدددسو)1ا
و.و9/11/2117جعري   ووى  يخوwww.almany.comجرعذى ا سو

،و)  ج دد وه    دد اة مدد وجألاجهدد واوف ادد وتددسوجعه دد اعي وجعبرجئيدد و،و .ورذهددةوها ددرو دد ه اموي يدد و)2ا
 و.و15ل،و1987،وظغ ج ،وجعهذىظ وجعاة ي 

ىر يد وجعه د اعي وجعبرجئيد وع هايدهوجعههى دعومداوى تيد وجألرذد بو،و .وهره وو ه ميلووظد جايبموي ي و)3ا
جع دد  و،وجععدد  وجرال،و وتددسوهب دد وجعهر ددقوجعر ددسوع ع ددابوجع   ا يدد واجع ي  ددي ظردد وه  دداو،وجع ضدد ئي 
 و.و14ل،وجع     

 .وو15ل،وجعهن  وجع  ظق،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)4ا

http://www.almany.com/
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ى ضددسوة مدد وجع   دد اواوردد وورذ ههدد وو دداواوذ ىدداوجعهرذهدد وجر ج يدد وجعع يدد وجعهندد ي وتددسو
هدداو دد ج جةواواجهدد وجرى جهدداوعهددبوظ ع دد  ووهعيدداب  ددلوى تيدد وهدد ويندد  ا اوهعددرووهدداوجعع هددل

فظددةوو دداووعددلوه جوو  ويبددلوواوي ددا وظددياوجعدد ئي واجعهدد  ا وتي ددىرقوجعع هددلوجعبددرجاجعدد
و.و)2ا)و)ظاجبلو ع وجررى جب

جعاجبظدد ةوجعىددسو ددلوم يهدد وجعه دد اوجعع ج ددسوتددسو دد  ااوااجبددلوجعة مدد وهدداوواددبوو
جعهعددد لوريددد و بددد وواوو1991)وع ددد  و14ج ضددظ ةوهدددايتسوجع اعددد واجع ةددد اوجععددد بو  دددبوا

ف عفدً وورىد جبو   د ئاواجعىدرجبوجر لواهوظد رعىرجبوظ عاجبظد ةوجرىيد و...واجع   ااوي ربوجعهاي
اجع ي   وتسوهع ةظد ىهبوتدسورد ا واوة مد وواجهد ابوجعهىع  د وظد  جاواجبظد ىهبوتدسورد ا وهد و
ى ضسوظاوجع اج ياواجأل يه واجعىع يه ةوت  جوذ اوتسوا هوجألاجه وهع عت وتع روجعهايدهو

وذد هو ئي داوه جوو د وجعهع عتد واري ىدربوظىعهد وى د وجألاجهد وجرواويظياوع ئي داوذى ظد وابداوى
و.و)3ام ه ووذى ظ وام  ئ ويذااوجع ئي وااوجعه  ال

اتدددسوت   ددد واهددداوجعه ددد بوظددداوواوجعهايدددهوجعهددد  ا وىبدددلوم يددداوة مددد و ئي دددداو
و.و)4اجر ج  و جعلو ة قومه اووه وع   وجععهلوت ألنلوواوروي ىتي وه ه و

ي ددابوم ددروو دد  وجعىددرجبوهظدد وووردد  وجره يذيدد وتاجبددلوجعة مدد وهدد وتددسوجعاريدد ةوجعهى
جع دد مي وجعدد  ويذددااوجعاجبددلوجرالوع هددايتياواى  ي ددً وم ددروعضددامهبوألرذدد بوجع دداج ياو

و.و)1ارجههبوظاجبلوجعة م وورجاوجع    اي ى  وجعى

                                                                                                                                                      

 و.و168ل،و1978،وجع  ا  ،و  ج  وه     و– ض اوجعى  يلو،و .و  يه اوجعةه ا موي ي و)1ا
)وتدسو1137ارذدبوجعهرذهد وتدسوجع ضدي و  دبواو5/6/1965سوجعهرذه وجر ج يد وجعع يد وجعهند ي وتدو)2ا

و دددد  وجعيدددداو،و1981و–جعه  ددددا وتددددسوهبهامدددد وواددددبوهظدددد   وجعى  يددددلوجعبددددراوجرالوو22/1/1982
 و.و6ل،وهن  و  ظق،ورذهةوها رو  ه ا،وجع ذىا 

وع د  و14)وهداو د  ااوج ضدظ ةوهدايتسوجع اعد واجع ةد اوجععد بو  دبو3)وهداوجعهد   وا3جعت   واموي ي و)3ا
 وجعهع لو.و1991

و.وو21ل،وجعهن  وجع  ظق،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)4ا
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وه وتسوجع الوجعع ظي واىر ي ًجوهن وتتسوجعظ جيد وعدبويىضدهاو د  ااوجعهدايتياو  دبو
 نددددً وم ددددرواجبددددلوجعة مدددد وظ  ددددىف  او ددددلومدددد بويه ددددعوجععدددد ا وو1951 دددد  و)وع211ا

و.)2اظه ىضروجع   ااوجعاجبلوتسوومه لوجعاييتي 

جعدددد  ووظدددد روظ نددددالوو1964)وع دددد  و46جروج دددداو دددد  ااوجععدددد ه ياوظ ع اعدددد و  ددددبوا
ن ير واجبلوجعة م وم  ه و ضروظابالوى تيد وجعع هدلوه يند  وجعيداوهداوواجهد وظ  د و

و.)3اجع اج ياواجر يه واوه   وتسور ا و

اتسو جةوجعهع دروجعهىع دقوظاجبدلوجعة مد وبد اةوظ يد وجع داج ياوجعهند ي وجرعد  و
عى ذيددد وم دددروهظددد ووجعه ددد امي وظددد عرجبوجعهايدددهوظى تيددد وواجهددد وجع   ددد اوتدددسورددد ا وورذددد بو

وو.و)4اجع اج ياوجر يه و

جبوجعهايدهوجعىدرواا رُاوظ ا   وذ اورظد وع د وهداوويد ج وهتهدابوعاجبدلوجعة مد وااداوا
اعضاماوع  ئي وجر ج  وظى تي وجألاجه واجعىع يه ةوجر ج ي و تاي وذ  ةووبوذى ظي وم رو

و)و.و)جع راوجع  ورويع عهوهظ ووجعه  امي 

 شروط واجب الطاعت: املطلب االول
يى  ددروجعهايددهووف دد اوهه   ددىاوعاجبظ ىدداوجعاييتيدد وجعع يدد وهدداوجراجهدد وجعىددسوه هدد و

يددد واجبظددد وجعة مددد وععددد بوج دددىيت ئه و ددد ةً وهددداوجع ددد اةوجعاجبدددلواجبظددد وجعة مددد واه هددد و 
وموىاجت ا وتسوجره واجبلوجعة م واىىهفل

وواويذااوجأله ون   ًجوهاوجع ئي وجر ج  وجعهعىلووموارًو
                                                                                                                                                      

  ج  وه    د وظدياوو–جع  ة وجع ئ  ي وظياوجعت م ي واجعضه او،و .وهره ووره وجعةيلوايذلموي ي و)1ا
 و291ل،و1983،وجع   ااوجر ج  وام بوجر ج  وجعع ه 

 .ووجعهن  1951)وع   و211)وهاو   ااوجعهايتياو  بوا83جعه   واموي ي و)2ا
 جعهن  و.وو1964)وع   و46)وهاو   ااوجعع ه ياوظ ع اع و  بوا94ي ي موجعه   واو)3ا
و1978)وع دددد  و47ا دددد  ااو  ددددبواو1971)وع دددد  و58 دددد  ااو  ددددبواموع هريددد وي جبددددعوجع دددداج ياوجرىيدددد و)4ا

  اج ياوجر ضظ ةوجعهن  و.وو1978)وع   و48ا   ااو  بوا
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ادداوجعه دد الومدداو ددي وو)1اوجعدد ئي وجر ج  وجعدد جئ  وجعىددسوي و دده وايذددااوجعهددايتيا
تياوتددسوى دد وجعبهدد وه رهددااوظ ىظدد اوىابيه ىدداوجععهددلوت عدد جئ  وجعىددسوي و دده وايذددااوجعهدداي

ت ع دددد ة وجع ئ  ددددي وظددددياوجعدددد ئي واجعهدددد  ا وهندددد  ا و جظةدددد وهدددداو اجظددددةوجع دددد  ااوجععدددد بو
اجعدد ئي وجعدد  ويبددلوة مىدداوادداوجعدد  وىردد  هوجع دداج ياواجع دداجئحوجعهابددا  وتددسوجعدد جئ  وارو

 وجعهظ  دددد وذدددد اوجعدددد ئيواووع  بهدددد واووذ  ددددةوهدددداو جعددددلوجعارددد  وجر ج يدددد ه جووتددد قوتيهدددد 
و.و)2اجألاجه ووإن ج جعههبوواويذااو ع وجع علوهعاًروظ،وجرم ر

وواويذااوجره وجع ذلوجع   ا سوجعهر  ون   ًجواتقوجع ذلوجع   ا سوجعهر  وومف  ي ًو

تيبلوم د و ج وواوي عد و،وت  وي لوجع   ااوم رونيغ وهر   وين  وظه وجره 
اوذدد اوي ىضددسوندد ا هوذى ظدد وتدد  جوندد  وجرهدد وجع ددذلوجععدد لوظدداوجعدد  وو ددى رهاوجع دد  او

 ددت اً وتدد ويعدد و   ا يددً ور دداوهعيددلو ددذً وعىع ددهو دد ةو دد  ا  ذااوجعىددرجبوجعهدد  ا وظى تيدد و
 وادددداوهردددد  وتددددسوجعىع يهدددد ةوواجهدددد و ئي دددداورظدددد وواويذددددااو عدددد وجألهدددد وهىت ددددً ور ددددلوهدددد

و.وو)3ااجألاجه 

عوورذددد بوجع ددداج ياوواويذدددااوجألهددد وجعنددد   وهددداوجعددد ئي وه ددد امً واهىت دددً وهدددومف عفددد ًو
واجر يه واجعىع يه ةو

هددداوه ىضدددي ةوهظددد ووجعه ددد امي وواويذدددااوجرهددد وجعنددد   وهددداوجعددد ئي وتدددسو جئددد  و
جع دددد  ااواجرعىن ندددد ةوجعهردددد   وعدددداوظهابددددلوجع دددد  ااواظعدددد هو عدددد وتدددد اوجعهايددددهو
جعهعددىلو دداهويبدد و ت دداووهدد بوعيدد  ياووهدد وورىدد جبوجع دد  ااوامنددي اووهدد وجعدد ئي واوهدد و

                                                           

ع ددد ئي وجر ج  وتدددسوجعى ددد يع ةوجعه    ددد واظددد ع وىددد  وجألهددد وهتىاردددً وع ت ددداوعدددبويدددىبواضدددعوىع يدددهوو)1ا
ظ  ددداوهددداويه ددد و ددد ة وىابيددداوجعه ا  دددياوتدددسواجر ج  وتدددسوويبددد  وىع يدددهوع ددد ئي وجر ج  واه هددد وا

جههدددددد واجعى يدددددد وه  ددددددا جةويبددددددلوم ددددددروجعه  ا ددددددياوجرى وواووىع يهدددددد ةواووواجهدددددد وإندددددد ج ومهدددددد عهبوظ
 .وو321ل،وهن  و  ظق،وه وو ه ميلووظ جايب))وع هري وي ي و .وهرظهضها ه 

 .وو27ل،وجعهن  وجع  ظق،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)2ا
 ج و،وى  يدلوجعهايدهوجععد بوتدسوجعت داوجر د هسواجع د  ااوجعاضدعس،و .وت ج وهرها وما موي ي و)3ا

 .وو146ل،و2116،وجر ذ   ي ،وجعب هع وجعب ي  



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

345 

اىب اددددلوجع دددد  ااواتددددسوذددددً وجعردددد عىياوا دددد  ووضدددد ج ًجوعرددددقوهدددداوجعر دددداقوة مدددد وجألهدددد و
ت هددد وواددد ج وع  ددد ة وجع ئ  دددي وجعاجبظددد وجررىددد جبواجعهىهف ددد وظددد ه وجعددد ئي واوهددد و،وجعهنددد   

و.وو)1اوا ج وعهظ ووجعه  امي و

واويذددددااوا دددد  وى   ددددلوظددددياوجرهدددد وجعندددد   وهدددداوجعدددد ئي وجر ج  وا دددد   ومو جظعدددد ًو
وروى تي هو.وجعه  ا واجعهعةه)وم 

يبدددلوواويىددداجت وجعى   دددلوظدددياوجألهددد واجع ددد   وم دددروى تيددد وجرهددد واجروت ددد وجألهددد و
تهاو يد وجعههذداوىذ يدهوجعهايدهوظد ه ويتداقوة  ىداوألاو عد و داهوو)2اوهذ  ي وى تي هو

ومني اوجأله وهاو ظلوجعه  ا وجع  وروي ىةيعوى تي هو.هعرووي   

هدد وىر ددقوه دداو  يدد وظى تيدد هوهدداوجروندد ج يبددلوواويذددااوا دد  و ددظلوإلموع ه دد ًو
و ظلوجعه  ا و.

هواهر داواجعغ يد وهند ج واهع  هوى  وجعىسويىع قوظهاضدااوجألهد وتيهد ويعدلو دظلو
جعهد هوجع دد ياوواووجعهد هوهداوجرهدد وهدعوجعغ يد واووذهد وىىع دقوظهد  وو ةظدد قوجعغ يد ،وه دا

و ج إنددىر ي ههدد ومدداوة يددقوىعايددلو ددعلوجعدد ئي وظهعددرووي هددسوجعيههدد وجعه دد اوايةهددع
و.و)3اهفلو ع وجأله و

وعى ددهوه جووتدد  جووىردد ةوجعغ يىدد اوت  دداويعىظدد و   ا ددً وهدداوجع  ريدد وجعهاضددامي ووهدد و
ىر ي هددد وااددسو جئهددد وهعددرووجعغ يدد ومددداوجألهدد ومددداوى دد وجعىدددسويىظعهدد وجعه ددد اواجعىددسوي هدددس

و   ا سوهاوجع  ري وجعهاضامي و.ووجعهن ر وجعع ه وت اوا جوجأله ومددد 

هددداوجع  ريددد وجعهاضدددامي وألهددد واجبدددلوجعة مددد ورويددد ه وجروامددد بوجعه ددد امي وو
جألهددد وع دددااوهددداوجع ددد ة وجعى  ي يددد وجعهه ارددد وع ددد ئي وجعهعدددىلووهنددد ج م ددد ه ويعضدددعو

                                                           

 و.و317ل،وجعهن  وجع  ظق .وهره وو ه ميلووظ جايب،وموي ي و)1ا
 و.317ل،و .وهره وو ه ميلووظ جايب،وجعهن  وجع  ظقو)2ا
 .وو29ل،وجعهن  وجع  ظق،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)3ا
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وههند ج ور اوااوارد هويهى د وى د ي وهد  وه ئهد وجألهد وع يد اهوجعىدسوىة دلو،وهإن ج وظ
و.و)1اجعض ا  وجعىسوت ضةووىع  هوظه هوىر يقوجعن عحوجعع بوواو

هفددلو عدد وجألهدد وت  دداوم ندد وجعه ئهدد ووإندد ج  وم دد ه ويذددااوجعدد ئي وه رهددً وظوهدد
واجعى  ي ويذااوه   ًجو  تً وهاو ظلوجعه  او.

يىضحوع  وواووعدى هوجعغ يد وهداوجألهد ومداوجعغ يد وجعىدسو ند ا وجعه د اوم د ه وو
هددداو ددد  اوواوينددديلوجألهددد وايضدددعاوتدددسو ةددد قو،وجألهددد وهنددد ج عدددالوجعددد ئي و ددد ة و

يدد و   ا يدد وهددعوه ريدد وواوو ددى جةوه دد امي وجألهدد وجعندد   وتددسوجعايدد ئهوجألاجهدد وجعغ
جعه  يدددد وىعى ددددهوم هدددد وتدددددسوجعايدددد ئهوجعع ددددذ ي وا عدددد وىظعدددددً ورعددددى هوةظيعدددد وجععهدددددلو
ت عهايهوجعه  سوىذااوت ضي وع ى ذ وهاوه د امي وجألهد ووذظد وهداوجعهايدهوجعع دذ  و

وو)2اجع  ويبلوم ياوجعى تي وجعتا  وألاجه و    اهو.

 الطبيعت القاوىويت لىاجب إطاعت الرؤصاء: ملطلب الثاويا
هداوترددا وواواد جوجعاجبدلوو هد وادداو،ويىب دروجعرد ي ومداواجبددلوة مد وجع   د او

جعىددرجبوه  ظددلوعرددقوجع دد ة وجع ئ  ددي وتددسوجألهدد واجعىابيدداوتي ددذلوجرعدد لوظاجبددلوجعة مدد و
 ددي وجععهددلووتضددً ومهدد ويى ىددلوم ددرو عدد وهدداووضدد ج وظر ددا،وىردد يً وع  دد ة وجع   دد ا

اجعى في وم روذت ا وجعه تقوتسوجع ي بوظاييتىاوراوج ىه   وجعهايهوظ ألاجه وجعع ي وام بو
يددددد هوظعددددد وجعت هددددد اوهددددداو ظيدددددلويندددددلوىعظ،وة مىهددددد ويهفدددددلوهعدددددالواددددد بوجع يددددد بوجر ج  

و.و)3اجعذاج  

ع ع وى ىسو اجم وجعه  اعي وعىىع لون اهوجرعد لوظهد جوجعاجبدلوظىا يدعوجعبدرجاوو
،واادد جوجرعدد لوروي ىندد ونددا ىاوم ددروهبدد  ومنددي اووهدد وجعدد ئي وجر ج  ،وجعه   ددل

                                                           

 .وو29جعهن  و ت ا،ول،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)1ا
 ج و،و  ج ددد وه    ددد –ة مددد وجع   ددد اواهظددد ووجعه ددد امي و،و .وهرهددد ومظددد وجعرهيددد ووظددداوريددد موي يددد و)2ا

و.وو67ل،و1988،وجع  ا  ،وجع هض وجعع ظي 
 .و48،ول1981،و،و ج وجعتذ وجعع ظس6ة،وهظ   وم بوجر ج  وجعع ه ،و .و  يه اوهره وجعةه ا و)3ا
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ىب ارورد ا ا واجععد ا ومداوواووذ عى تي وجعع ةئوعألاجه ،ونا ووع  هعروواو ه ويىع جه
عددد ع وتددد اوجعه ددد اعي ومددداوجرعددد لوظاجبدددلوجعة مددد وروى ىنددد وم دددرو دددااوو)1اه ىضددد ا و

ر ضددظ ةي واجعب  ئيدد واجعه  يدد وويضددً وبددرجاواج هدد وى ددابوجعه دد اعي وج،وهردد  وهدداوجعه دد اعي 
و ع و.و

روواوا دد  وضدده   وع هددايتياوجعدد ياوي اهدددااوظى تيدد وواجهدد و   دد ئهبوىىهفددلوتدددسوه
ومت اابوهاوجعه د اعي وجر ضدظ ةي واجعب  ئيد وتدسورد لوذ  دةوجعة مد وات دً وعهد وي دى ةاو

ي واجعدظع وجألعد وم وى  وجعة م وه  عً وع ه د اعهعروواى الوظع وجعى  يع ة،وجع   اا
 يدد بوجعهايددهوجعههى ددعوظ ر مدد اوهعددرووههدد و دد ويدد   و)2ايعدد ا و ددظظً وهدداوو ددظ لوجرظ ردد و

وظذااوج ى  ماوذ اوى تي ًجوأله و ئي اوع ىع لوهاوجعه  اعي و.

 املبحث الثاوي
احلدود القاوىويت اللتزام املىظف باألوامر الصادرة اليً مه رئيش 

 الدائرة
ىابيهد ةواواجهد وهعدروووف  اوهه   ىاوعاجبظ ىاوجعاييتي يعضعوجعهايهوجعه  ا و
ذ  دةوتدسورد ا وه جووجرم رواىى ااواد هوجألاجهد وتيهد و)3اىن  وجعياوهاوجع ئي وجر ج  و

                                                           

 .وو9ل،وجعهن  وجع  ظق،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)1ا
جعه ددد ااوىعى ددهوها دددهوجعى دد يع ةوهددداوىر يددد وه دد اعي وجعهايدددهوجعدد  ويةيدددعووهددد و ئي دداو يددد وو)2ا

)وا دددد  ااوجعع اظدددد ةو185جعهدددد   واوذ دددد  ااوجعع اظدددد ةوجع ظ دددد  ستيدددد لوجعددددظع وه هدددد وم ددددرووظ رىدددداو
/ف  يدددً )واجعدددظع وجألعددد ويعددد ا ومددد  ًجو41)وا ددد  ااوجعع اظددد ةوجعع ج دددسوجعهددد   وا63جعهنددد  وجعهددد   وا

 و)و.51هعتيً وهاوجعع  لوذ   ااوجعع اظ ةوجرية عسوجعه   وا
ه  ا داواات د وعهد واداوهاضدااوجعة مد وهعروو ي وىرهلوع ن وىتذي وجع ئي جألاجه وجع ئ موي ي و)3ا

جع  وي ىربوظاوجعه  ا وا ع وه وو   ةوهد ذ  وجعه د ااوجعىههيد  وع  د  ااوجعهد  سوجعهند  وظ اعهد و
واوجع ئي وعي وااوجع  وىبلوة مىاوظلوجره وجع  ون  وهاوا جوجعد ئي واداوجعد  وىبدلوعداواا

 )و)جعة م 
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ع   ور ا هواه  وجعىرجبوجعهايهوتسوى تي ا وع ع وروظد وواوىى د الوتدسواد جوواووجع   اا
جعهة لوجرالواجألاجهد وجعند    وجعىدسوجعهظر وجألاجه وجعىسوى عوع   ور ا وجع   ااوتسو

وموى عوضهاو ة قوجعاييت وجعع ه وتسوجعهة لوجعف  سواذ رىس

األوامر والتعليماث التي تقع خارج وطاق القاوىن : املطلب االول
 )غري املشروعت(

تدددسوظعددد وجرريددد اوي دددىغلوجعددد ئي وه  ا ددداوألهدددا ورم  ددد وعهددد وظ عاييتددد وا ددد و
ذهة دلوهداوجعهد  ا وواو،وظ عهد لواووئبو اجاوىىع قوظ ع ت ى ذلوجع  بوجرالوه ه وب ج

 د وواووه و د ظاو عد واووجع ىلواوويعى  وم رو علوعاوم جاوهعوجع ئي و اجاوظ عض ل
اههد ورو،ويذ تاوظ    وظعد وجرهداجلوهداوورد وجر دع لوه دىغً و عد وهذ  ىداوجعاييتيد 

ايىابددلوم ددرو،وعهدد  ا  دد وتيدداوواوذدد وجألهدد ياوي ددذلوب يهدد وم دد وج ى جتهدد وهدداو ظددلوج
جعه  ا وواويهى عوهاوى تي وى  وجألاجه واجألعظ  ومداوهند  وجألهد وعذدااوى د وجعر عد و

ذ اوجأله وجعن   وهداوجعد ئي وجرم دروجعهظ  د وه جووى ذلوتعً وهع عهوع    ااوذلوا ج
ظددد عه  ا وتهددداوظددد لوواعدددرومددد بووهظ  ددد  ونددد  وهددداو ئدددي وجم دددروعددداه جووايندددحوجألهددد 
و.وو)1اوة مىاوظ ععهلو

اىفددا ونددعاظ ةو   ا يدد وذظيدد  وظندد  وىر يدد وهتهددابوجألهدد و يدد وجعه دد ااوظ ددظلو
 يد لوجع ندالوجع   ا يدد وجعىدسوىعد عجوادد جوجعهاضدااوذهد وواووعددى هوجعيد اهوجع دد ئ  و

و.و)2اتسوجع اع وظياوجعي اهوجعع  ي واجعض ا  وجر ىف  ئي وى ف وويضً وتسوه جا و

 وظغيددددد وىر يددددد وجألاجهددددد وجع ئ  دددددي و يددددد واتدددددسو دددددي قوجعرهددددد ةوجعت هيددددد وجعه دددددىه و
وموجعه  ام وته   وف  ور رةوينظحوتيه وجأله وجع ئ  سو ي وه  ااوااس

                                                           

ظرد وه  دا وتدسوذ يد وه ي د وجعع دبو،وهتهدابواجبدلوجعة مد موم ه وهره وم سووظداو  ي د و .موي ي و)1ا
ىددددددد  يخوجعريددددددد   ووwww.iasj.net  دددددددبوجع ددددددد  ااوام دددددددروجعددددددد جظةوجرعيذى ا دددددددسوجرىدددددددسوو–جعب هعددددددد و

وو.و12/11/2117
و.وو39ل،وجعهن  وجع  ظق،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)2ا

http://www.iasj.net/
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 ىب اروجأله وألعىن لوجع ئي و -1
 ىب اروجأله وعاجبظ ةوجعه  ا و -2
ع عهوجع   ااوهع عت وي ا  وت وهب لوواووهىرو  لوجأله وميلوهاوميالوجع ذل -3

 .)و1اا  وع   وتسوهضها  و
هع تدد وجعهعيدد  وجعه   ددلوهعددرووحوههدد وى دد بوو دداويبددلوواوىذددااوا دد  ور بدد يىضددو

هع ت وم بوه  امي وجأله وذا ه وه دذ  وىاجبداوجعظ رد واجع  ضدسوهعرووظاوظغي وجراى جا
جعهعيد  وجع عندسوجع د ئبوم دروجعهع تد ووجمىهد  تدظع وهداوجعت هد اويد  و،وم رورد و داجا

وجع جىي وعاواه  وم ه وظع بوجعه  امي جعر ي ي واجعه ها  وع ه  ا وهاوري وجعي اهو
وهذ اوم هاوظه واه ىاجهوجعف  تسوا  ب و ذ ئاواجعاييتد وجعىدسوي دغ ه واجعهههد وجعه د ةوواو

ظدداوىر ي هدد واةظ ددً وعهدد جوجعهعيدد  وتدد اوهايتددً وظ  بدد وم عيدد واظه ددىا وف دد تسو تيددعووبدد  و
ه وجعدظع وجألعد ووو)2اظ ذى  هوم بوه  امي وجأله وهاوهايهوو  رو  ب واو لوف  ت و

جعهعي  وجعهاضامسوجعهىع قوظ أله وجع ئ  سو جىاوهاوذااوم بووجمىه  هاوجعت ه اوتي  و
و.و)3اجعه  امي وتياوي ا ًجوهاوم هاو

جعهعيدددد  وجع عندددسوظندددت ووندددد ي وهدددعوومهددد لوجعهعيدددد  ووجمىهددد  ا عى ددد و رددداوواو
و وهداومداوج دىع جبوجعهاضامسوظنت وىظعيد واداوجألند حوعىب دلوو و ندا و د ويد ببو

وو ت ج و.ججعهعي  ياوم رو

و

                                                           

 و.و39ل،وجعهن  و ت ا،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)1ا
 .وو42ل،و .ورذهةوها رو  ه او،جعهن  وجع  ظقموي ي و)2ا
هعدرووهاوا جوجعهعي  ووع وظاوهب د وجع اعد وجعت   دسوتدسوردياويد  وجعت داوجرعهد  سوظرم هد وارظ  د )و)3ا

جع دذ ي وعألهد و ااووواورقوجعه  ا وتسوجعىر قوهاوم بوجعه  امي وي ىن وم روىعدلوجع  ريد 
،وهنددد  و ددد ظق،و .وهرهددد وورهددد وجعةيدددلوايذدددلموجع  ريددد وجعهاضدددامي وع هريددد وهددداوجعىت نددديلوي يددد 

 .و261ل
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األوامر الصادرة التي تقع ضمه وطاق الىظيفت : املطلب الثاوي
 العامت

يتسوو و جعدددلو دد ويذددااوجألهدد وجعندد   وهددداوجعدد ئي وجر ج  ويىع ددقوظ ععهددلوجعدداي
ه جووتتسوا هوجعر ع ورظ وواو هيروظياور عىياوجراعدروىىع دقوتيهد و)1اوة  وجعاييت وجعع ه 

جعند   وهداوجعد ئي وجر ج  ويىاجتدقوهدعوجع د  ااوايىه  دروهدعوجعع جعد وتيبدلووذ اوجأله 
ادد جووإندد ج جعهدد  ا وجعهعددىلوظم ددروجعهايددهوجرعىددرجبوظى تيدد وجألهدد وجعندد   وجعيدداوهدداو

و.و)2اجأله 

ذه وتسور ع وى تي وجعهايهوأله ون   وجعيداوهداو ئي داوجرم دروتدسوجعد جئ  وجعىدسو
اروىهفددلوعألهدد وجعندد    وجعيدداوهدداو جئدد  ووعدد  وو)3ايعهددلوتيهدد ور ددلو اجمدد وجرعىندد لو

و.وتي ابوجعهايهوظى تي وجأله وجعه  الوم اور لوجألعىن لوجعاييتس

ذدد اوجألهدد وجعندد   وع هدد  ا ويىعدد   وهددعوجع دد  ااوته دد وىيهدد وجعه ددذ  وه جوووهدد 
تيذددااوجعهايددهوورجاواجبظددياوهى   ضددياوراوى تيدد ووهدد وجعدد ئي وي ددذلوهدداوواددبواجبظدد ةو

جعه ددربوظدد اوي ندد اوألهدد و ئي دداوهدد  جبوهىع  ددً وظاجبظدد ةواييتىدداواهىاجت ددً وهددعوجعهدد  ا و

                                                           

مداوة يدقوجع ندالوجع   ا يد وجعىدسوىىضده ه وظعد وو-1يهذاوىر ي وجعاجبظ ةوجعاييتيد وظد عع جقوو)1ا
جهد واجعىع يهد ةوجع ئ  دي ومداوة يدقوجألاوو-2وجعى  يع ةوذ   ااوجعع ه وا اج ياوجعع اظد ةواجر يهد 

 اه وظع ا و.وو12 .ورذهةوها رو  ه اولمو.وع هري وي ي 
 هن  و ظقوجر    وجعياو.و،و .وم ه وهره وم سموي ي و)2ا
هايدددهوعهظ  ددد  ومهدددلوهددداوواووي نددد وظ رعىنددد لوجعنددد ري وجع   ا يددد وجعىدددسوىهددد حوعهيئددد وم هددد و)3ا

ردد  وجرعىندد لوذددلو ددعلوو ج  ومدد بوا دد وجرمهدد لوجع   ا يدد واجع  مدد  وجاوجعه دد اوادداوجعدد  وي
جرعىن لوجعه  عوا  وي ى  ووذفد وهداوبهد وويرن وجعه  اووعىن نً وهعي ً وظبه وو ج ي واجر  

وبدد روه جووتددسوهه   دد وجرعىندد لوتيذددااووىعدد  وجع دد ج ومهددً وه ددى ذً وهدداوبهيددعوجعهعىنددياووهدد 
  د  وجرعىند لوظهت  اد وايعد وجعه  اوعذلوبه وهظ    وألعىن لوظهت  اد وت ذدلواجرد هوه هد وهظ

م  ند وهىعد   واادسوهعدروو اجم وجرعىن لوهداوجع يد بوجععد بوايهذداوىر يد وجرعىند لوظد ع ي 
 جعع ن وجع عنسواجعع ن وجعه   واجعع ن وجعهذ  سواجعع ن وجعره  سو.
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يهى دعومداوى تيد هوظربد ومبدرهومداوواووجع   ااوام ياوواوي ت هوتدا ووظ  داوروواوي    دا
جعاتدد اوراوى  دديبوجععهددلواى دد ي وضدد ا جىاوو هدد وادداوهدداووعىندد لوجعدد ئي وجر ج  وتددسو

ا دياوتدسووعىيد  وهد وي د اااوهداوجرمهد لوي دىجوجعار  وهاوريد وواوىد  وجألهدا وع ه  و
و.و)1ام اووع لوتسوجععهلواوض ج وظ عن عحوجعع بو

عددرابوظدد لوجعه  ا ددياو ندد   وبهدد ابوعأل ى دد اوظنددي وهعددرووايدد الوجعت دداوجر ج  
جر جاواجعاتدد اوظذددلوه ددى ره ةوجعاييتيدد وع هفددالوظهددبوهددعوهدد وىىة ظدداوهدداو  دد وا دد م وتددسو

ي وجألعىن لوجعىسوىت  وم روجعه  ا وى تي ووهد وجعد ئي وجعى تي واومه لوهظ وو عن
و.و)2ا عنيً وري ورويباروو  ةى وظغي وهاوجعهايتيا

اهفدد لوجرعىرجهدد ةوجعىددسويهذدداوواوىت ضدده وواجهدد وجع دد ة وجع ئ  ددي وم ددروهايتيهدد و
وتسووة  وجععهلوجعاييتسوات  و يا وم روجع عالواجعع ا وهاووه ذاوهعي  وتسوجععهل

و.)3ايتياوهاوجعى عياوتسوجعهذ ىلووف  اوجععهلوه عوجعهاوواو

جرالواددداوة مددد و ئي ددداواجعفددد  سوة مددد وجع ددد  ااوجعددد  ويتددد  وم يددداوجعىرجهدددً وظهظددد وو
جعه دد امي وامددد بوهع عتددد وورذ هددد وظهدد وتيهددد وجألهددد و يددد وجعه دد ااوجعنددد   وهددداوجعددد ئي و

اويضدعاجوتذه وااوهع ابوواوجعهايتياوم روذ تد وجعه دىاي ةويبدلوو،واجعهع عهوع    اا
هعددرووعهظدد ووجعه دد امي وام ددروادد جوجأل دد  ويبددلوواوىذددااوجألاجهدد وجعندد    وهدداوجعدد ئي 

وه وجرى جبو،وجعهايتياوه  ام وت  جوذ  ةو ي وه  ام وت عه  ا ويب و ت اوظياووه يا
مندددددي اوجع ددددد  ااواة مددددد وجألهددددد وجعغيددددد وواووجع ددددد  ااوامندددددي اوجألهددددد وجعغيددددد وه ددددد اا

                                                           

وهبهامد وورذد ب،و11/5/1963  ج وجعهرذهد وجر ج يد وجعع يد وجعهند ي وتدسورذههد وجعهد   وموي ي و)1ا
 .و51ل،وجعهن  وجع  ظق،ورذهةوها رو  يه ا،وو   وجعياوجع ذىا و1151ل،وجع   وجعف عف 

و.وو148ل،وجعهن  وجع  ظق،و .و  يه اوجعةه ا موي ي و)2ا
 .وو292ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وهره ووره وجعةيلوايذلموي ي و)3ا
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م  و ي ي ةوعىت ي وجعر ع وومد هواومةد اوجعاندهوويه ةاو ى   ًجوعه وى  بو،و)1اه  اا
وموجع   ا سوجعه   لوعه واا هوجع ي ي ةواس

 نظرية المشروعية : أولا 

ى ابوا هوجع ي ي وم روو   وواوورىد جبوهظد ووجعه د امي واداوجعىدرجبو د  ا سويف دلوو
ي واجبظدد وات ددً وعهدد هوجع ي يدد وواوذ  ددةووة مدد وجألاجهدد وجع ئ  دد،وذ اددلوجعدد ئي واجعهدد  ا 
ذ  دةوجألاجهد وه جووت وىفظةوجعة م وألاجه وجعد ئي وجأل ج  وجر،وعذاوعي وظنا  وهة   

وو)2اهة ظ  وع    ااوت اوع عتاوابلوم بوهة م وجألاجه .

ظهدد وىددات هوهدداوضدده   ةو،وايتيدد وهتهددابوجع ي يدد وو هدد وىدد  و اجمدد وهىي دداوع ه دد امي 
ىه يدد وهعددرووادد هوجع ي يدد وو هدد وىدد   وىرددالو ااوو ددىع ج وجع دد ة وجر ج يدد ،واي عدد وم ددر

ر دداو دددي وجعه جتدددقوجعع هددد واوتددد ةوجعه  ا دددياوهددداوى تيددد وواجهددد وجع   ددد اوظددد ما ومددد بو
ه دد اميىه واىبعددلوعهددبوجع ددالوجعتنددلوتددسوه دد امي وجألاجهدد وااددبوتددسوجعغ عددلوو ددلو  جيدد و

ذهدددد وى دددهبوتددددسوىدددداى وجعع  دددد وظددددياوجعه  ا ددددياو،واعظددد  وهدددداوجع   دددد اوتددددسووهددددا وجر ج  
ع   ددد اوههددد وي  دددرلوظ فددد  هوجع ددد ظي وم دددرو  ددد ةوجعه تدددقوجععددد بوم ددد و يددد لوجعع  ددد ةواج

وو)3اباوجعف  واجررى جب.وهعرووجر    ي واني وجعىت ابوجعا ي وجعىسوىتى  
 نظرية النظام والطاعة المطمقة : ثانياا 

ىددد الواددد هوجع ي يددد وظرم هددد وجععهيددد وااا يدددا)واجعىدددسويددد  وو نددد  ا وظددد اوضددد ا  وو
جعه جتددقوجعع هدد وظ  ىيدد بواوةدد ج وىتدد  وم ددروجعهدد  ا ووة مدد ووهدد و ئي دداووضدده او ددي 

رددد وهعدددرووجألهددد وهعددد عهوع  ددد  ااوهددد و جهدددةوعدددبوىندددلواددد هوجعهع عتددد ورىدددروعددداوذددد اوم ددد 

                                                           

،و هدد وا  ج دد وه    دد )ة مدد وجعهدد  ا وع   دد ئاوتددسو ةدد قوجعاييتدد وجعع،وهدد راوعي دداو جضددسموي يدد و)1ا
 .وو81-79ل،و1995،وب هع وظغ ج ،وذ ي وجع   اا،و   ع وه ب ىي 

،و،و ج وجع هضددد وجعع ظيددد 4ة،وجعهظددد   وجعع هددد وع  ددد  ااوجر ج  ،و .وبدددا بسو دددتيقو ددد   موي يددد و)2ا
 )و.و584-583لاو2114،وجع  ا  

 .وو45ل،وجعهن  وجع  ظق،وي ي و .ورذهةوها رو  ه او)3ا
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و ىذد لوب يهدد وب  ئيدد واواووهدد وجعدد ئي ويغيدد وهداوةظيعدد وجععةدد وتدد عهايهوه ددربوظة مدد و
اعي ومددداوجعى تيددد ويىره هددد وجعددد ئي واى تيددد ووهددد و ئي ددداواروي ددد لومددداوجع ىددد ئجواو هددد وجعه ددد و

و.وو)1اهن  وجأله و

جعظرد وا  وو ى  ةوا هوجع ي ي وأل ه وى د لوهداوجعهدايتياوتذد ابواىضدعهوه ذداو
و ج  وجع   د اوم درور د لووماوجعناجلوع يهبوذه وو ه وىىب الوهظد ووجعه د امي واىع دس

ه جوو دد ئهبورىددرمدد بوىهذددياوجعه  ا ددياوهدداوه    دد و  وهعددرووذهدد وو هدد وىدد   ،و)2اجع دد  اا
ذ  ةوجألاجه وجعن    وهع عت وع    ااوذه وو ه وى  ابوتسوىا يعو ة قوجعظي ا  جةي وتدسو

و.)3اجر ج  و

اد هوجع ي يد وى د   وظد عىاتيقوظدياوهظد ووجعه د امي وموجع ي ي وجعف عف ا ي ي وجعا دة)
بو د مي وذ  ةوم ه جووت ه  ا وجرهى  اوماوى تي وجأله ،وا ي وجعه جتقوجعع ه وجعه ىيب

جعهع عتددد وهعدددرووب ددديه واعذددداوتيهددد ومددد ًجو عددد ويذدددااوع هددد  ا وى ظيددداوجعددد ئي واوواجضدددر 
و.وو)4اجعهابا  وتسوجأله وت اوون وم رو وياوابلوم روجعه  ا وجعى تي و

                                                           

هتهدددابواوبدددلوذىهددد اوجأل ددد ج وجعاييتيددد وا ة  ددداوتدددسو ددد  ااو،وو ددده ميلو دددعي وجعظددد    .وموي يددد و)1ا
ظردد وه  ددا وتددسوو)ا  ج دد وه    دد و1991)وع دد  و14ج ضددظ ةوهددايتسوجع اعدد واجع ةدد اوجععدد بو  ددبوا
 و.و66ل،و2117،وجع   وجعى  ع ،وجعع  وجعف  س،وهب  وجعهر قوجعر سوع ع ابوجع   ا ي واجع ي  ي 

،ومد عبوجعذىدل،وظد و د  وةظدع،وة مد وجع   د اوتدسوجعاييتد وجعع هد ،وبووره ومبي د  .وم نموي ي و)2ا
وو.و231ل،و2119،وجع  ا  

ىةظيددقوجع دداج ياوهعددروواددسوهتهددابوي ددىع بوتددسوم ددبوجربىهدد اواجعع ددابوجع ي  ددي وي ددي موجعظي ا  جةيدد و)3ا
ىاريدعوجعه د اعي ةوظ ع ا وتسوجعهبىهع ةوجعه يهد .واىعىهد واد هوجأل يهد وم دروجإلبد جاجةوجعهارد  واو

ظة ي ددد وا هيددد واجعع  ددد ةوجع عندددي .واا  عددد وجعع يددد وهددداوجألهف ددد وم دددروجعظي ا  جةيددد وجعه دددىع ه و
ياهيددً موجعرذاهدد ة،وجع دداجةوجعه دد ر ،وجع دد ذ ة،وجعه ى ددتي ة،وجعهردد ذب،واجعهدد ج  .وي يدد وجعها ددعو

و.وو12/11/2117ى  يخوجعري   ووhttps://ar.wikipedia.org/wiki جرعيذى ا س
و.و67ل،وجعهن  وجع  ظق،وي ي و .وو ه ميلو عي و)4ا
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لعد ونده اوي تد وهد وواوواظياوونر لوا هوجع ي ي وو جاادبوظد اوجعهايدهوعدي وو ج 
هع عتددً وأل وواووواويذددااوهع  ضدد ًوواوو اايى  دد هوهدداوواجهدد واي ددذةومدداوو وهع عتدد وع  دد 

وووه وين  وجعياوهاوجع ئي و.

جعنددددر وهدددداوظدددد  سوجع ي يدددد ةوأل هدددد وى جمددددسوهعددددروواجع ي يدددد وجألعيدددد  واددددسوجر دددد ل
هىة ظدددد ةور دددداو ددددي وجعه جتددددقوجعع هدددد واىردددد الوواوىةعددددبواجبددددلوجعة مدددد وظ عه دددد امي و

وو)1اذاةوم ه و.واى  ةاوماوجعه  ا وتسور ع وم بوجعه  امي وجعىسورويهذاوجع 

جعع ددذ ياواجعهدد  يياوت عة مدد وواى ظفددقوهدداو جعددلوادد هوجع ي يدد وجعىت  دد وظددياوة مدد 
ظ ع  ددظ وع ع ددذ يياوىتدد  وظنددا  وه دد   وى  ي ددً وم ددروواوجع يدد بوجع دد ئبوادداوو دد  و ددا و

ذ اوه جووجعبيشواي ىربوجعع ذ ياوظ ة م وواجه و    ئهبورىرواعاوذ  ةو ي و  مي وجر
ي ةدا وم دروو ىذد لوبد جئبوواووجعن   ويىضهاوهع عت وع  ىا وجع اعد واجضرً وواوجأله 

و.)2اعةي  و

ا ددد ووعدددد وجعه دددد اوجعع ج ددددسوظ ع ي يدددد وجعف عفددد وتددددسو دددد  ااوج ضددددظ ةوهددددايتسوجع اعدددد و
ورىدد جبو   دد ئاوو-ي ىددربوجعهايددهوظ عاجبظدد ةوجرىيدد واف عفدد ًوااجع ةدد اوجععدد بوو و ددلوم ددروا

اوتدددسورددد ا وهددد وى ىضدددسوظددداوجع ددداج ياواجر يهددد واوة مددد وواجهددد ابوجعهىع  ددد وظددد  جاواجبظ ىددد
ت  جوذ اوتسوا هوجألاجه وهع عت وتع روجعهايهوواويظياوع ئي داوذى ظد وابداو،واجعىع يه ة

وذدد ا و ئي دداوذى ظدد وام  ئدد ويذددااوادداوه جووى دد وجعهع عتدد واروي ىددربوظى تيدد وى دد وجألاجهدد وجر
و.و)3ا)م ه وجعه  ال

و ااوج ضظ ةوهايتسوجع اع واجع ة ا...وواو  اا  و   ةوجعهرذه وجر ج ي وجعع ي و
                                                           

 .وو234ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وم نبووره ومبي اموي ي و)1ا
،وندددد عحوجعريدددد ج سمواذدددد ع وي يدددد و46ل،وجعهندددد  وجع دددد ظق،و .ورذهددددةوها ددددرو دددد ه اموي يدددد و)2ا

  وجعت داوجعره ي وجع   ا ي وع هايهوورجاوة م وجألاجه و ي وجعه  ام واظر وه   ا)وه  ا وتسوهب
 .وو2113جع   و،وجعع  وجعف ع ،واجع   اا

)و14)وهدداو دد  ااوج ضددظ ةوهددايتسوجع اعدد واجع ةدد اوجععدد بو  ددبوا4جعظ دد واف عفددً )وهدداوجعهدد   واموي يدد و)3ا
 وجعهع لو.و1991ع   و
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جعهع لووابلوم روجعهايهووة مد وجألاجهد وجعند    وجعيداوو1991)وع   و14جعع بو  بوا
و.وو)1اهاوجع ئي وا  بوجعياوجرمى ج واجعبه وجعىسوىىرهلوجعه  اعي و

ريددد وو ددد بوجعهعىددد  و)جعههيدددر)واا.ب.ب)وجعددد ما ووهددد بوهرذهددد و ضددد اوجعهدددايتياو
جعههيدددددروم يددددد )و ئدددددي وجعهيئددددد وجعع ج يددددد وع ر  دددددظ ةوا وظددددد اوجعهعىددددد  وم يددددداوهددددد ميً وتيهددددد

و31/4/2112)وتددددددسو2292اجعهع اه ىيدددددد ووضدددددد ت وعاييتىدددددداووندددددد  وجعذىدددددد لوجعهدددددد  بوا
جعىابيه ةواجع اج ياوجعن    وهداوجعدارج  ووجعهىضهاوىابياوم اظ وجر  ج وعع بوجعىرجبوى تي 

و ظد  وجععهدلوا د وىي دبوظىد  يخوهعدروو ظعنالوى ريدلو اجىدلوجع د   وجعى  ي ديياوههد وو 
اعدددبوىدددىبوجرب ظددد وم دددروجعدددىي بواععددد بوجعغددد اوجعع اظددد وعددد جوت ددد وة دددلو مدددا وو21/5/2112

و13/6/2113جعههيدددروم يددداوع ه جتعددد و ددد  ةوهرذهددد و ضددد اوجعهدددايتياوظ  ج اددد وجعهددد   و
 و)وىن يقوجعع اظ وعهاجت ىه وألرذ بوجع اج ياواعع بو   م2112/ /232اظع هوجرعظ  وا

جعههيروظ ع  ج وجعه ذا وىن  وعاوىهييرًجوع  وجعهرذهد وجر ج يد وجعع يد وتدسوهب د و دا  و
وة عظً و  ضاوعأل ظ لوجعاج   وتيه و.وو21/6/2113جع اع وظ ئرىاوجعه  ع و

اع  وجعى  يقواجعه جاع وهاوجعهرذه وجر ج ي وجعع ي واب وواوجعةعاوجعىهييدر وه د بو
اعد  ومةدهوجع يد وم دروجعرذدبوجعههيدروابد و،واعداو دذ ًوضهاوجعه  وجع   ا ي وت د  ةو ظ

و ددداوندددريحواهاجتدددقوع  ددد  ااو عددد وواوجعههيدددرو)جعهعىددد  )ويعىددد  وم دددروجألهددد وجر ج  و
اجعهىضدهاوتد  وم اظد وجر د ج وظر داوععد بوجرعىدرجبوو31/4/2112)وتسو2292جعه  بوا

سوظعندالوى ريددلوظ ع د  ااواجعىابيهد ةوجعند    وهدداوارج  وجعىع ديبوجععد عسواجعظردد وجعع هد
جرهدد وجر ج  وجعهدد  بووإندد ج ريدد و دد بوظ،وو ظدد  وجععهددلهعددروو اجىددلوجعى  ي دديياوههدد وو  

جعهىضددهاوى ريددلو  بدد ةوا جىددلوومضدد اوجعهيئدد وجعى  ي ددي وو11/7/2111)وتددسو4171ا
اع تً وعىابيه ةوجعاج   وجعياوهاوارج  وجعىع يبو،وتسوجعهيئ وجعع ج ي وع ر  ظ ةواجعهع اه ىي 

)و4212اجعظر وجعع هسو/وجع جئ  وجع   ا ي واجر ج ي وجعاج  وظ عذى لو  وجعع  واقو/وجعع عس
                                                           

)وظىدددددد  يخو2113ىهييددددددرو/–/و ضدددددد اوجعهددددددايتياو252 دددددد ج وجعهرذهدددددد وجر ج يدددددد وجعع يدددددد واموع هريدددددد و)1ا
اهعىددد  جة)وهددداو ضددد اوهرذهددد وجع ضددد اوجر ج  و،وعهرذهددد وجر ج يددد وجعع يددد  ضددد اوجو14/9/2114

 .وو271-269،ول2116،و1ة،ووم ج وجع  ضسوعتىاوا هلوجععبي س،واهرذه و ض اوجعهايتيا
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واوىابيه ةوجعدارج  وهع عتد وعه ريد ةوو)اروي تعوع ههيرواجعهعى  و21/2/2111تسو
ع د  وو14 ياجاوجع   ظ وجعه عي و ع وواو   ااوو ضظ ةوهدايتسوجع اعد واجع ةد اوجععد بو  دبو

ة مدددد وجألاجهدددد وجعندددد    وجعيدددداوهدددداوجعدددد ئي وا  ددددبولعيدددد ووابددددلوم ددددروجعهايددددهوهو1991
)و4ري وجعرهدةوجعت د  واف عفدً )وهداوجعهد   وا،وجرمى ج واجعبه وجعىسوىىرهلوه  اعي و ع 

هددداوجع ددد  ااوجعهايدددهوظددددداورى جبو   ددد اهواجعىدددرجبوجر لواجع ظ  ددد وتدددسوهع عتددد ىهبواوة مددد و
ت  جو،وع اج ياواجأل يه واجعىع يه ةواجه ابوجعهىع   وظ  جاواجبظ ىاوتسور ا وه وى ضسوظاوج

ذ اوتسوا هوجألاجه وهع عت وتع روجعهايهوواويظياوع ئي اوذى ظ واباوى د وجعهع عتد وارو
وذدد ا و ئي دداوذى ظدد وام  ئدد ويذددااوجعدد ئي وادداوجعه دد الوه جووي ىددربوظى تيدد وى دد وجألاجهدد وجر

بوظ عىابيهد ةوجعند    واظه وواوجعههيرو)جعهىع  )وعبوي ىدربوظرذدبوجع د  ااواعدبوي ىدروو)م ه 
اريد وواوهرذهد و ضد او،ووعياوهاوجعارج  واظد ع وىذدااوجعع اظد وندريرً واهاجت دً وع  د  اا

جعهددددايتياو دددد و ضددددةوظدددد  و مددددا وجعههيددددرو)جعهعىدددد  )وتيذددددااو  ج ادددد ونددددريرً واهاجت ددددً و
ع جو   وجعرذدبوظىند يقوجع د ج وجعههيدروا  وجعةعداوجعىهييدر وع هعىد  واىرهي داو،وع    اا
ادددددددددوجعهاجتددددددقوو1435/  وجع عدددددد  و/19جعىهييددددددر واندددددد  وجع دددددد ج وظ رىتدددددد قوتددددددسوجع  ددددددبو

وو.و14/9/2114

ت دد وو1983)وع دد  و634وهدد وجعه دد اوجعت   ددسوتددسو دد  ااوجعاييتدد وجعت   ددسو  ددبواو
وواوجعربوجعه  ا وظ ة م وىع يه ةوجع ئي ه جوووع وااوويضً وظه هوجع ي ي  ذ  ةوا هووهرا

و.وو)1اهاوةظيع وىض وظ ر  وجعهن عحوجعع ه وواوو جألاجه وي ا  وم بوجعه  امي

وهد وتددسوهندد وت دد  ااوجعع هدد وجعه  يدد وجعب يدد و دد ووعدد وادداوجألعدد وويضددً وظ ع ي يدد وو
وهدد وندد   وجعيدداوهعددروو...وارويعتددروجعهايددهوهدداوجعبددرجاوو ددى   جًواجألعيدد  وو و ددلوم ددرو

وظد ع وند   وجعيداوى تيد وألهد وهذىدالفظةوواوو ىذ لوجعهع عت وذ  دةوه جووجر،وهاو ئي ا
و.و)2ا)جعهع عت هعرووهاوا جوجع ئي وظ ع  بوهاوى ظيهاوذى ظ 

                                                           

 و.و67ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وو ه ميلو عي وجعظ ي  موي ي و)1ا
ويضددً وع هريدد و،و2115)وع دد  و18)وهدداو دد  ااوجعع هدد وجعه  يدد وجعهندد  و  ددبوا55جعهدد   واموي يدد و)2ا

 وجعه غرو.و1978)وع   و47)وهاو   ااوجعع ه ياوجعه  يياو  بوا78ي ي وجعه   وا
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 املبحث الثالث
 أثر واجب الطاعت يف حتقك املضؤوليت االوضباطيت واجلىائيت

جعهايهوجعع بوهذ هوظاجبظد ةورد  ا وجعه د اوتدسو د  ااوو ضدظ ةوهدايتسوجع اعد و
هوجعاجبظددد ةواوبدددلوهة مددد واهددداوضدددهاواددد و)1او1991)وع ددد  و14اجع ةددد اوجععددد بو  دددبوا
تتدسور عدد وهع عتدد وجعهايدهوعى دد وجعاجبظدد ةواجع د اذي ةوت  دداو دداهو،وجع   د اوتددسوجععهددل

اجرتعدد لوجعىددسو،ويذددااووهدد بوب يهدد وج ضددظ ةي وذهدد ويهذدداوواويفيدد وتع دداوه دد اعي وبرجئيدد 
ي  لوم ه وجعهايهوعي ةوهر ا  وم رو ظيلوجعرن واظه جوت اوجع ي بوجر ضظ ةسورو

 ووجع دد مي وو ومدد بوىر يدد وجألتعدد لوجعىددسوىعدد وبدد جئبوج ضددظ ةي واظ عىدد عسوتدد اويعضددعوعهظدد
  مددددد  واروب يهددددد وجروظددددد ل)وروى ةظدددددقوتدددددسوجع يددددد بوجر ضدددددظ ةسواواوهددددد  وجعب يهددددد و

و.)2اوجر ضظ ةي وظاباوم بوااوجألع لوظاجبظ ةوجعاييت وجعع ه واجعع ا وماوه ىض ا 

 ويهد   وجهىيد رجةوجع د ة وجعع هد وام روا جوجر   وت اوجعهايدهوجععد بواداوجعد 
جعهه ارددد وعدددو ج  وااددداو ددد ويههدددلوتدددسوو جاوجعاجبظددد ةوجعهه ارددد وظددداوا ددد وي دددىع بوجع ددد ة و
جعهه ار وعاوأل  ج وروىهةوع هن ر وجعع ه وظن  وا  ويىعه وور ج وجعض  واوع لو

عظ د جاوجعهايهوظاجبظ ىاويعلوظ ي وجعه تقوجعع بوظ  ىي بواج ىه ج وا جواو وجعه  اوتسوج
،وبرجاجةوهعي د وم دروجعهايدهوتدسور عد ووعد لوظاجبظ ىداوجعاييتيد وجعهعى ت وم روى ىيل

ايعددد وجععددد جقوهددداووالوجعددد الوجعع ظيددد وجعىدددسواضدددعةوى ددد يعً وأل ضدددظ ةوجعهدددايتياويرددد  و
و.واوبظ ىهبواجعع اظ ةوجعىسويهذاووي  مه وتسور ع وهع عت وو وهاوى  وجعاجبظ ةو.

اعي وجعب  ئيددددد وع ه  ا دددددياوهدددداوجعهدددددايتياوم ددددد وذدددد ع وايهذددددداوواوىىر دددددقوجعه دددد و
جعىع يلوه ىتي ياوهاوواجه و    ئهبوع  اوجعع  لوم هبوواووو ىذ ظهبوب جئبوهعي  وذ ع ىل

وو هبوومى  اجو ع و.واووه   ياوظ اوة م و    ئهبوذ  ةوهت اض وم يهب
                                                           

و.و1991)وع   و14)وهاو   ااوج ضظ ةوهايتسوجع اع واجع ة اوجعع بو  بوا4جعه   واوي ي و)1ا
ها دعوجرعيذى ا دسوظرد وه  دا وم دروجع،وجع ي بوجع د  ا سوعى  يدلوجعهايدهوجععد بوتدسوجععد جقموي ي و)2ا

WWW.nazahaiq وو.و13/11/2117ى  يخوجعري   و

http://www.nazahaiq/
http://www.nazahaiq/
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عدد ع ويىضددحوههدد و ددظقوواوىدداجت و دد اةوجألهدد وظ عة مدد ومدداوة يددقوندد ا هومدداو
جعرجبوجعه  ا وظ ة مىاواتسوجعه  ظدلواد هوجعة مد ويدىبوضده اوهعرووجر ج  وي   جع ئي و

وم  اهوهاوجعه د اعي وضدهاو يد وجعهع دالوواويذدااوجعتعدلوهد ها ًجوظداواه هدً وم داوظد ت و
و.وو)1اجعا ةو

ري وجاوا   و  اةوي ى ربوىاجت ا ورمت اوجعهايدهوهداوجعه د اعي و داجاوذ  دةو
 ياوجعبرجئي ووبوتسوجع اج ياوجر ج ي وذ   ااوجعع ه وجعه  ي وى  وجع  اةوهر ا  وتسوجع اج

ا دد  ااوج ضددظ ةوهددايتسوجع اعدد وظددلورىددروتددسوجع دد  ااوجعهدد  سوويضددً واعغدد  وظيدد اوادد جو
هة ظددياو ى دد الوتددسوجرالووفدد واوبددلوهعددرووجرهدد وظ عىتندديلوي ددى ربوى  دديبوادد جوجعهظردد 

 ضدظ ةي واتدسوجعهة دلوجعفد  سوجعة م وتسوومت اوجعهايهواجعه  ا )وهاوجعه د اعي وجر
ووف واجبلوجعة م وتسوومت اوجعهايهواجعه  ا )وهاوجعه  اعي وجعب  ئي و.

أثر وأجب الطاعت يف أعفاء املىظف )املرؤوس( مه ل: املطلب االو
 املضؤوليت االوضباطيت

ي ددابوجع يدد بوجع دد  ا سوع اييتدد وجعع هدد وم ددروىدد   وجعهاج ددعواتددقوهدد وي ددهروظ ع دد بوو
ذلوهايهو ئي وو ج  ووم روه اوتسو  ب ةوا جوجع  بوام ياواوبلوهة م وت ،وجر ج  

واجهددد و   ددد ئاواجرهىفددد لوعهددد وااجبدددلوة مددد وجعهايدددهوع   ددد ئاو ددد وو  ىددداوبهيدددعو ددداج ياو
اىىضهاو د ة وجعد ئي وم دروه  ا دياوهبهامد وهداوجرعىن ند ةوو)2اجعاييت وجعع ه و

ة مد وجعهايدهووهد وهتد ا واووعد ويىع دقوظ مه عد  واجآلظعضه ويىع قوظ علوجعه  او
وواوىه يددداوةظيعددد وجعاييتددد وجعع هددد واضددد ا  وو دددىه ج ا  اددد هوجعة مددد ويبدددلوواوىذدددااووهرا

وع  بداوذ عريد  وجعع ند وع هايدهوجرهعدرووه نا  وم روه ويىع قوظ ععهلوار هواروىهى 
وو.و)3اذ  ةوجعري  وجعع ن وى ف وم روو جاوجعهايهوععه اوه جو

                                                           

وو.و318ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وهرها وو ه ميلووظ جايبموي ي و)1ا
 و.و345،لو1981ة،،وجعذى لوجرال،وجع   ااوجر ج  ،و  لوىاه وه نا موي ي و)2ا
 .وو344ل،وعهن  وجع  ظقج،و .وه راوعي او جضسموي ي و)3ا
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واووع هايهوماو    ئاوجعهظ   ياوتسو ت وجعارج  وايبلوواويذااوجأله ون   جًو
جر ج  واع هايددهوواويىب اددلوجألهدد وجعندد   وجعيدداوهدداوهايددهووعدد ووم ددروواووجعهندد ر 

و.و)1ا ي وهظ    وواووه او  ب وعذاوروى ظةاوظاوو ون  و ئ  ي وهظ    

وواو ةوا هوجألاجه ويبلوواوىذااوه  ام ورىروىذااوهرً وع ة م وت  جوذ  دوهرا
اعغد  وجعا داهوم درو،و ي وه  ام وت ألنلوذه وظي  وواوجعهايهو ي وه دربوظى تيد ا 

)وع د  و14ر رةوومت اوجعهايهوهاوجعه  اعي وتسو   ااوو ضظ ةوهايتسوجع اع و  دبوا
)وجعت ددد  و/وف عفدددً وهددداوجع ددد  ااوم دددرووة مددد وواجهددد ابو4جعهعددد لوت ددد و ندددةوجعهددد   واو1991

تد  جوذدد او،وهد وى ضددسوظداوجع داج ياواجأل يهدد واجعىع يهد ةوجعهىع  د وظد  جاواجبظ ىداوتددسورد ا 
تسوا جوجأله وهع عت وتع روجعهايهوواويظدياوع ئي داوذى ظد وابداوى د وجعهع عتد واروي ىدربو

،ووذد ا و ئي داوذى ظد وام  ئد ويذدااوجعد ئي واداوجعه د الوم هد ه جووظى تي وى  وجألاجهد وجر
هدد وى ضددسوظدداوجع دداج ياواجأل يهدد وعدد ع وت ألنددلوواوىذددااوجألاجهدد وه دد ام واتددسوردد ا و

 لوجعه   وجع  ظ  و ب وواوجعه  اوتسو   ااوو ضظ ةوهايتسوهعروواجعىع يه ةواظ ع باا
جعهعد لوو دى ةو يد بوجع د اةوجألىيد وألمتد اوو1991)وع   و14جع اع واجع ة اوجعع بو  بوا

وموااسجعهايهوجعه  الوماوى تي وجألاجه وجعهع عت وع  اج ياواجأل يه واجعىع يه ةو

جعهددد  ا وتيددداوهع عتددد وهعدددرووواًرو/وواويذدددااوجألهددد وجعنددد   وهددداوجعددد ئي وجر ج  
ع  اج ياواجأل يه واجعىع يه ةواا  ويرقوع هايهوم بوى تيد وجألهد و.واجألهد وجعد  ويهذداو

جهى ددد اوم ددداواوهددد وواوووهددد وويبددد ظس)اه  ا ددداوظ ىيددد اوتعدددلوهعدددرووواوينددد  وهددداوجعددد ئي 
اوجعدد ئي وجر ج  و دد ظ وي ددربوواويذددااوجألهدد وه ددذً و دد ظس)واروي غددسوواويندد  ووهدد وهدد

هع عتدد واجرو ذددااوظندد  وويدد وه دد اعي وع هدد  ا وو وعددبوىىضددهاوجألهدد وهع عتدد وع  دد  ااو
و)و.2اوه عي واوواي ىا وواوىذااوجعهع عت وو ج ي 

                                                           

 و.و344ل،وجعهن  و ت اموي ي و)1ا
،وومت اوجعع هلوهاوجعه  اعي وجعى  يظي وماوجعهع عتد وجعه ىذظد وى تيد ًجوألهد و ئي داوتدسوجععهدلموي ي و)2ا

موظردددددددددددددددد وه  ددددددددددددددددا وتددددددددددددددددسو ددددددددددددددددظذ وجر ى  يددددددددددددددددةوام ددددددددددددددددروجعها ددددددددددددددددعوجرعيذى ا ددددددددددددددددسوجرىددددددددددددددددس
kenanaonline.com/users/lawing/posts/279760وhttp/ووو13/11/2117ى  يخوجعري   وو
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اجألهددد وجعنددد   وهددداوجعددد ئي وو هددد وي دددذلوهع عتددد وو وىعددد   وهدددعورذدددبوجع  مددد  وو
 يددد واجبظددد وتددد ويعددد وواووىعددد   وهدددعو  مددد  وبددد ئر ه جوووهددد ،وىظددد اجعى ييهيددد وجعاجبظددد وجر

و.وو)1اوهع عت وع    اا

ف  يددً و/و جوذدد اوجألهدد وتيدداوهع عتدد و   ا يدد وتع ددروجعهايددهوواويظددياوع ئي دداوذى ظدد و
واىر ي يً واباوى  وجعهع عت واظي اوجع   وجع   ا سوجع  وي ى  وم ياوعى  وجعهع عت و.

 ورىددددرويعتددددروهدددداوجعه دددد اعي وواويذددددااوعدددداو ا وروظددد وم ددددروجعهايددددهوجعهدددد  اوو
ويبد ظسورىددرويذددااوبد ي ًجوظهدد جوجألمتدد اواي ى ددهوه داوذدد ع وو دداوذد اور دداوجع يدد وا عدد و

اجعه نددا وظ عى ظيدداوادداوواويظندد وجعع هددلو ئي دداوظابدداوجعهع عتدد و،وظدد اوي ددابوظى ظيدداو ئي ددا
 د وعدي وت دةوتيه ووه وظاو ع وجع ئي وم روواويب وعاوه ىهعً وهبيدلوا ا وجعهايدهوا

ظدلواداو ا وابداظسوره يد وع دي   وجع د  ااوهداوواو،وره ي وع ت اوهاوجعع  لوتيهد وومى د 
جرنددلوتيدداوو دداوهدد ىهاوم ددروىةظيددقوى دد وجع ددي   واجععضددااوعهدد وظ مىظدد  هوويهدد و ئي ددا

و.و)2اههفً وع  اع وتسو ة قومه اًو

عرجهدً وم درووت  جوه ور الو ع وجع ئي وهع عتد وجع د  ااوتيهد ويند  هوهداوواجهد وذد ا
ووجعه  ا وواوي جبعاوايظ  و وياوتسو ع وتسور ا وجأله واجعضاجظةوجع   ا ي وجع   ي و.

رة مد واا  وذ اوع هرذه وجر ج ي وجعع ي وتسوهن و  ج ًجوظهد جوجععندالواظ  داوا
ع ئي وتسوهع عت وورذ بوجع   ااوام روجعه  ا وواوي جبعو ئي اوذى ظ وتسو  اوهع عت و

و.و)3ا)و) ااىع يه ىاوع   

وجاوي ابوجع ئي وجر ج  وظى ذي وى تي وجأله وذى ظ و.ومف عف ًو

                                                           

وي ي وجعهن  و ت او.وو)1ا
ومتد اوجعع هددلوهدداوجعه د اعي وجعى  يظيدد وجعهع عتد وى تيدد ًجوألهد و ئي دداوتددسو،وو دد هو دع وجعدد ياموي يد و)2ا

 هن  و  ظقو.و،وجععهل
هبهام وجعهظ   وجع ض ئي وجعىسو   ىه وجعهرذه و،و17/2/1996ب   وو1111جعةعاو  بوموي ي و)3ا

 و.و117،ول5 ،و2119ي وجعع ي وه  وو    ه وعر وجألا،وةوجر ج و
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ه عً وعى  ف وتسوهب لووفظ ةوجعه  اعي وماوى تي وواجه وجع ئي وار ًجوهاوهر ارةو
جعىه يلوم روجع د  ااواىي  دً وهداوه د اعي وذدلوهداوجعد ئي واجعهد  ا وت د وو دى ربوجع د  ااو

اعهد وذد او،واجعى ظيداوجعند   وهداوجعهد  ا وهذىداظياوواويذااوجأله وجعن   وهاوجعد ئي 
ت دد ومد جوهداوجعةظيعددسوجعدرجبوجعهد  ا وظ فظدد ةو عد وهدداو،وا د وجألهد وومتدد اوهداوجعه د اعي 

/ت   وف عفً وهاوواوو ىذ لوجعهع عت وذ اوى  ي ًجوألهد وهذىدالو4ع لوه و لوم ياوجعه   و
تتسو،و وذى ظ وهاو ظلوجعه  ا هاو ظلوجع ئي وجر ج  وم روجع  بوهاوظي اوى  وجعهع عت

اددد هوجعر عدددد وىذددددااوجعه دددد اعي وم ددددروجعدددد ئي وجر ج  وجعهعدددد عهواجعهندددد  وع  دددد ج واعددددي و
و.و)1اجعهايه

ومتد اوجعةدد ماواا د ووذد ةوجعهرذهد وجر ج يد وجعع يد وادد جوجرهد وريد و ضدةوظد اوا
وهددد ونددد   وجعيددداوهددداو ئي ددداو ادددياوتددد اويفظدددةوواوو ىذ ظددداوهعدددرووهددداوه ددد اعيىاوو دددى   جًو

ع هع عت وذ اوى تي جوأله وهذىالون   وجعياوهاوجع ئي وجر ج  واظ اويذااوجعة ماو  و
و)2ااباوجعهع عت وتيه ووه وظاو ئي اوهعروو ظاو ئي ا

اعذدداوجع دد جلوجعدد  ويةدد هو ت دداوظهدد جوجععنددالواددلوي ىددربوجعهايددهو جئهددً وظى ظيدداو
 تي وا هوجألاجه واجعىع يه ةو ئي اوىر ي يً وظ عهع عت وجعىسوىىضه ه وجألاجه واجعىع يه ةوعى

واالوي ىربوجع ئي و جئهً وظذى ظ وجأله وع هايهو؟و

عألب ظددد وم دددرواددد جوجع ددد جلويهذددداوجع دددالوو ددداوا ددد  ورددد رةوو دددىف  ئي وهددداوجألهددد و
ت رنلوجعهى  بوه ه و  ةوجعذى ظ واا هوجعر رةو،وجعهىع قوظ فظ ةوجأله واجعى ظياوظ عذى ظ 

م هدد وظدد اوو)3ا ج يدد وجعع يدد وتددسوهندد واادد هوجعردد رةواددسوهدداوو  دد اواوبىهدد  وجعهرذهدد وجأل
جعه دد اوجعع ج ددسوعددبوي عدد وظهدد هوجعردد رةواظدد ع ويذددااوجعه دد اوجعهندد  وو قوتددسوهع عبدد و

وموجعه  ئ  وا ه

                                                           

 .وو119ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وه ا ون عحوم ا موي ي و)1ا
 و.و118ل،وجعهن  وجع  ظق،و7/2/1996)و/وب   و2576جعةعاو  بواموي ي و)2ا
 هن  و ظقوجر    وجعياو.و،وو  هو ع وجع ياموي ي و)3ا



 (مقارنة دراسة) العام للموظف والجنائية ةاالنضباطي المسؤولية تحقق في وأثره الطاعة واجب

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

363 

 مى جهوجع ئي وظن ا وجأله وه اوج -1
اادددداويعىظدددد وهدددداوو ددددا وجأل عدددد وجع   ا يدددد وجعهعىظدددد  وم ددددرومدددد بوه دددد اعي وجعهدددد  ا و

)وهداو د  ااوجرفظد ةو114م روجعه  ور لوه و دلوم يداوجعهد   واواجأل  ج ورب و  ةع 
هاو   ااوجألفظ ةوجعع ج سو  دبوو)1ا)و64اذ ع وجعه   واو1968)وع   و25جعهن  و  بوا

و)جعهعدد لواجعىددسو نددةوم ددروواوجأل دد ج وربدد و  ندد  وم ددروجعه دد و1979)وع دد  و117ا
 و  اوهذىاظً و.هوعأله واو  وظاواومىظ وجأله وذإن ج وت  جوومى هوجع ئي وظ

 ر رةوجعض ا  وجعع ب  و -2
تسور ع وجعي اهوجعع  ي ويذااوا   وهب ًروع هب  ع واجعه     وتسو د اوجألاجهد و

ذ  دددةوى دددذلوهع عتددد وت نددد وظهددد جوه جووجعنددد    وهددداوجع   ددد اواضددد ا  ونددد ا ا وهذىاظددد 
وذ  ةوجعيد اهوجعىدسوند  وتيهد وجألهد ويد اهو د ا  ه جوووه ،وجأله وهاجبه وعة و جاب

جعهة عظددد وظددد ع وهددداو ظدددلوواووى دددىابلوى تيددد ا وتدددا ًجواروىرىهدددلوظ عىددد عسونددد ا ا وهذىاظددد 
جعهدد  ا وري ئدد ويعىظدد وهعدد ا ًجوايبدداروعدداوى تيدد وجألهدد وجع ددتهسوجعندد   وهدداو ئي دداوارو
يباروجعىه  وتسوهاجبهىاوظ  ةوذااووه وجع ئي وهذىاظً وارويذااوجعى ظياوجعن   وه داو

ري وواوذلور ع وى   وم رور  و  ية وواويذااوىاجت ور عد وااوجألع وهذىاظً وهعوه 
جععةددد وجعددد جابوه ىع ندددً وو ىع ندددً و ددد ئغً ،وعددداوهددد وي ددد   هوهددداوجألا جقوواووجعضددد ا  

و.و)2ااجعاج عوجعف ظةوات ً وعألنالوجع   ا ي وجعه    و

ا دد ومظدد ةوجعهرذهدد وجأل ج يدد وجعع يدد ومدداوادد ىياوجعردد عىياوع ضدد ئه وظدد او)وجألنددلوو
عدد عيلوجعذ هددلوجعدد  ويعىدد وظدداو   ا ددً وواويذددااوجألهدد وجعهعدد عهوع  دد  ااوجعندد   وهدداوواوج

                                                           

جعهعد لوا د ومد عةوجعهد   وو1979)وع د  و117ظد ةوجعع ج دسو  دبواهاو د  ااوجألفو64جعه   وموي ي و)1ا
 .و2111)وع   و46ظهابلوجع   ااو  بوا

 هن  و ظقوجر    وجعياو.،وو  هو ع وجع ياموي ي و)2ا
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هوهدد عبويفظددةوابددا ويدد اهو دد ا  وىرددالوإندد ج وجعدد ئي وهذىاظددً واواويعىدد هوادد جوجعدد ئي وظ
و.وو)1ار يقوعةي و)وواووذر لواوو ااو ع وذي هوهاجبه وعة ابوذتيض ا

ية ددلوعى تيدد ووهدد و ئي دداوواووهدد وتددسو يدد وردد رةوجعضدد ا  وجعع ب دد وت  هايددهوواو
وو)2ايذااوهذىاظً وعاو

)و14ىىضحوهه وى  بوواوجعه  اوجعع ج سوتسو   ااوج ضظ ةوهايتسوجع اعد و  دبواو
ىةظيقوجع   ااوظنا  ونرير واه  ئ  وهعرووا ي هوم روا جوجرىب هوي   و1991ع   و

عهد  ا واتدسوجعهع عهواىرهي اوجعه د اعي واجعرتد يوم دروجعر داقوا تدعوجعه د اعي ومداوج
وا جوجعر ع واىتعيلومهلوجعبه روجر ج  وظنا  و  يه وا   ا ي و.

ت دد وو1983و)وع دد  634وهدد وجعه دد اوجعت   ددسوتددسو دد  ااوجعىاييددهوجعت   ددسو  ددبوا
هايتياورىروعاوهعروووذ وض ا  وجألهىف لوعبهيعوجعىع يه ةوجعن    وهاوجع ئي وجر ج  

اوهاو   ه وواوىه  وجعهن ر وجعع ه وىه يد ًجوذ ه جووذ  ةوا هوجألاجه و ي وه  ام وجر
وب يهً واا جوه ووذ هوهب  وجع اع وجعت   سوتسوجعع ي وهاوورذ هاو.

ت  وو2115)وع   و18وه وجعه  اوجعهن  وتسو   ااوجعع ه وجعه  ي وجعب ي و  بوا
وهدد وندد   ووعيدداوهدداوهعددروو ددلوم ددروو دداواا...وارويعتددروجعهايددهوهدداوجعبددرجاوو ددى   جًو

وفظةوواوو ىذ لوجعهع عت وذد اوعى تيد وألهد وهذىدالوظد ع وند   وجعيداوهداوه جووجر،و ئي ا
و.و)3ا))جعهع عت هعرووجع ئي وظ ع  بوهاوى ظيهاوذى ظى 

                                                           

جعهنددد  وو13/5/1989)وتدددسو1314ةعددداوجعهرذهددد وجر ج يددد وجعع يددد وتدددسوهنددد وجعهددد  بواموي يددد و)1ا
 .جع  ظقو

جعهنددد  وو13/5/1989)وتدددسو1314يددد وجعع يددد وتدددسوهنددد وجعهددد  بواةعددداوجعهرذهددد وجر ج وموي يددد و)2ا
  ت وجعنتر و.و،وجع  ظق

)و78ا لوجعه   واو2115)وع   و18)وهاو   ااوجعع ه وجعه  ي وجعهن  و  بوا55ي ي وجعه   واو)3ا
 جعه غسوو1978)وع   و47هاو   ااوجعع ه ياوجعه  يياو  بوا
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جروواوجعه دد اوجعهندد  وذدد اوو قوهدداوجعه دد اوجعع ج ددسوم دد ه و يددبوه دد ع وى تيدد و
عددد ئي وظنددد  وجرهددد وجعع ئددد وهددداوجعددد ئي وجر ج  واجعهعددد عهوع  ددد  ااوتدددسور عددد وجمىددد جهوج

جرهدد وه دداواتددسور عدد وجعضدد ا  واذدد ع واتددسوبهيددعوجرردداجلوعددي وع دد ئي وواويذ ددهووردد و
ه  ا ياوظ  ىذ لوب يه واعي وع هد  ا وواويةيدعوجألهد وجعهابداوجعيداوو وذد اويع دبوو داو
ي ةدددا وم دددروج ىذددد لوب يهددد واعدددي وعددداوواويددد تعوظبه ددداوع  ددد  ااوظهددد جوجع ددد اوتهددداوردددقو

  اوماوى تي وجألاجه وجعىسوى ذلوب يه ويع  لوم يه وجع   ااوجع ئي وظلوهاواجبظاوجرهى
اجروىع  وع ه  اعي وجعب  ئي وجعىسو اهويى  اعه وتسوجعهة دلوجعفد  سوهداواد جوجعهظرد و

وو)1اتضً وماوه  اعيىاوجر ضظ ةي و

وجعهة لوجعف  س

ووف واجبلوجعة م وتسوومت اوجعهايهواجعه  ا )وهاوجعه  اعي وجعب  ئي 

ري اويى   وجعهايتياوتدسوو جاواجبظد ىهبواى تيد وجألهد وجعند   وجعديهبوتسوظع وجر
اعذدددسورويىرددد  وو)2اهددداو ظدددلوجعددد ئي وجر ج  وا عددد وعع ددديىاوهددداوجعا دددااوتدددسوجعه ددد اعي و

جعهعدد لوو1969)وع دد  و111جعهددايتياوهدداو عدد وت دد و يددبو دد  ااوجعع اظدد ةوجعع ج ددسو  ددبوا
 لوجرظ ردد واظ عىدد عسوو ىتدد اوجعنددت وي ددابوظدداوجعهايددهوذ ددظلوهدداوو ددظوو جاوجعاجبددلوجعدد  

جعب هيدد ومدداوجعتعددلوانددت ومدد بوجعه دد امي وع اجبددلوجعدد  ويذ ددهوظدداوجعهايددهوظهابددلو
وظ ه و ئي او.وواووجع   اا

/ف  يً )واجعىسو نةوم روو داو41ا  و  بوجعه  اوجعة م وور  ونا هوتسوجعه   وا
جعرددد رةوو دددعلوهذ دددهوظع هددد وم هددد وتدددسواووا دددعوجعتعدددلوهددداوهايدددهه جووروب يهددد ا

وموجعى عي 

                                                           

 و.و145ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وه راوعي او جضسموي ي و)1ا
،وهندد ،وهةظعدد و ددى ة،وجعهدد ذ جةوتددسوو ددظ لوجألظ ردد واوهى دد اوجعع دد ل،وابدد  و ددتيقوتدد  موي يد و)2ا

 .وو93ل،و2111
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ومى ددد وواووبددد جاهوهددداوواووو و ددد بوظ ددد ه و يددد وى تيددد ًجوعهددد ووهددد ةوظددداوجع ددداج يامواوارًو
ووعىن ناو.

واووا عوجعتعلوه اوى تي جوأله ون   وجعياوهاو ئي اوىبدلوم يداوة مىداه جوومف  ي ًو
وومى  وواوة مىاواجبلوم ياو.

ي وجعتعددددلوهظ يدددً وم ددددروايبدددلوتددددسوجعرددد عىياوواويفظددددةوواوومى ددد  وجعت مددددلوظه ددد ام
و ددظ لوهع اعدد واو دداوعددبوي ىذظدداوجرظعدد ووىعدد  وجعريةدد وجعه   ددظ واهددعو عدد وتدد وم دد لوتددسو

و.و)و1ا)ذ اوجع   ااوروي هحوع هايهوظه     وجأله وجعن   وجعياه جووجعر ع وجعف  ي 

اي ردديوهدداو ددلوجعهدد   وومدد هوواوجعه دد اوجعع ج ددسو دد ووعدد وظ عة مدد وذ ددظلوهدداو
ا د وى د الوجعه د اورد عىياويذدااوتيهد وو)2اجعع ه واجع  دظ وتدسوجعا دةو جىداووو ظ لوجألظ ر 

ومهلوجعهايهوهظ رً وا اهو ى  اعه وتسوجعت مياوجآلىيياو.

 تنفيذ أمر القانون: الفرع الول
مظددد وجعه ددد اوجعع ج دددسوم هددد وظ اعددداوااج جو ددد بوظ ددد ه و يددد وظتعدددلوى تيددد ًجوعهددد وجه ىددداو

وىددد هوجعهايدددهواذددد اوضدددهاوجعىن نددداواروه جوو   ا يددد ًوجع ددداج يا...)).واا ددد ويعددد وجععهدددلو
ب دد هوم يدداورىددروعدداو ددىجومدداوادد جوجععهددلوضدد  ،وه وج دداويذ ددلونددت وجعه دد امي وهدداو

                                                           

وي ي وهرها وهره وهنةتروو)1ا
و ظ لوجرظ ر وجعع ه واسوجعىسوىىيحوويد وب يهد و ااوىر يد و دااوى د وجعب يهد ووهد وو دظ لوجألظ رد وو)2ا

جئبوتر لوار لو دلوجع د  ااووهد وذدااوجعة مد و دظظً وهداوجعع ن وتهسوه نا  وم روظع وجعب و
جعهذ تدياوظع هد وواووو ظ لوجرظ ر وجع  ظي واعي وجعهة   وت ع وعذا ه وه نا  وم روتئد وجعهدايتيا

موم ه وتر لواروى هلوذ ت وجع   وذه وتسو ظلوجرظ ر وجعهة قواهف عاوتسور ع وجع ت اوجع د مس
،هةظعددد و2ة،وجع  دددبوجععددد ب،و ددد هو ددد  ااوجعع اظددد ة،و يفسي يددد و .وتعددد  ومظددد وجعددد رجقونددد ظسوجعرددد

،وجعهندددد  وجع دددد ظق،وو دددد  وجعيدددداو .وهرهددددا وو دددده ميلووظدددد جايب،و116ل،و1992،وظغدددد ج ،وجعرهدددد ا
 .وو321ل
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جع دد  ااوهظ  دد  ،وذر عدد وجعبدد  وجعدد  وي ددابوظى تيدد وم اظدد وجرمدد جب،وتدد ويذددااواجعردد لوادد هو
و.)1اعىتىيشه ىذظً وعب يه وجع ىل.وار ع وىتىيشو ج وهىهبوظع وج ىرن لوجه وظ 

اي ى ةوتسوا هوجعر ع وجاويذااوا جوجععهلوظ  ه و ي واتسوجعر ا وجعىدسويبيراد و
جع   اا،وت  جو ند وجعهايدهوهداوى تيد وجهد وجع د  ااوىر يدقوج د ج واهدب لوجعد  وظعيد  و
ماوجعن عحوجععد بوذ  دىه جهوهند ر و عندي ،وتد اوجعه د اعي وىى ىدلوم يداوعتع داواد جو

و.و)2ااروىىر قوجرظ ر 

ي ردديوهدداوعدد لوادد هوجعر عدد وواوجعهايددهوي ىددربوظ ع دد ا وجعى  دد ئسوظنددت وم هدد واو
ى تيدد ًجوعهدد ولهددد ةوظدداوجع دداج ياوت إلظ رددد وتددسواددد هوجعر عدد واجضددر وراوجعىنددد هوي ددعوتدددسو

و.وو)3ا ة قوجع   اا

 تنفيذ أمر الرئيس الداري: الفرع الثاني
ظر عد وجععهدلوجع د  ا سوتسوا هوجعر ع وى  الوجعه  اور عىياوع ة مد وجراعدروىىهفدلو

وو)4اا عوجعتعلوى تي ًجوأله ون   وجعياوهاو ئي وىبلوم ياوة مىا)ه جوااجعهىهفلوظ نا

ومى  وة مىاواوبظاوواوااجعر ع وجعف  ي وىىهفلوظ ععهلو ي وجع   ا سوجعهىهفلوظ ناو
و.و)5او)م يا

                                                           

ظرد وه  ددا وتدسو ددظذ و،وي يد وجعه د اعي وجع  ىبدد ومداوى تيدد وجألاجهد وتددسوجع د  ااوجعب د ئسوجعدداة سو)1ا
وو.و13/12/2117ى  يخوجعري   و www.droit7.bbgspot.comجر ى  يةوام روجع جظةوجرىسو

و1976و–ظغ ج وو– ج وجعر ي وع ةظ م وو-2ةو–  هو   ااوجعع اظ ةوجعب ي وو– .ورهي وجع ع  وو)2ا
و.و337لو

 و.و71ل،وجعهن  وجع  ظق،وي ي ورذهةوها رو  ه او)3ا
/واًروهداو د  ااوجعع اظد ةوجعهند  واجعىدسو ندةو63لوجعر عىياوجعاج   وتسوجعهد   وجعر ع ووم هوى  ظو)4ا

جمى د وواووج ىذدلوجعتعدلوى تيد ًجورهد وند   وجعيداوهداو ئدي وابظدةوم يداوة مىداه جووم روو داو)وجاًرم
 ج ه واجبظاوم يا.)و

 .وو319ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وهرها وو ه ميلوجظ جايبموي ي و)5ا

http://www.droit7.bbgspot.com/
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اوت ع  ددددظ وع ر عدددد وجراعددددروت عاجضددددحوو هدددد وه ددددهاع وظدددد ع لوجععدددد بوجعدددد  ويرذددددبوو ج
و1969)وع دد  و111)وهدداو دد  ااوجعع اظدد ةوجعع ج ددسو  ددبوا39جعاجبددلوجعدداج  وتددسوجعهدد   وا

جع  وي   وم روذ ت وجرت ج و داجاوذد  اًجوهدايتياووبو يد وهدايتياواجعد  ويعد وذدلوتعدلو
و.و)و1اي ىذلوى تي ًجوعاجبلوي ه وظاوجع   ااو  امً و

ا سويىهفددلوظة مدد واريدد وواوة مدد وجعهدد  ا وع ئي دداوهدد واددسوجروو جاوعاجبددلو دد  
)واجعاجضدحوواوجعد لوم يداوتدسوجعهد   و39 ئي اوجرم روام ياوتهاو هالوظ لوجعه   وا

)ويعدد وىذدد ج ًجوعهدد وظهابددلوادد هوجعر عدد وتدد اوجعهايددهوجعدد  ويهى ددعومدداوى تيدد وجعاجبددلو41ا
ى تي وأله و ئي اوجعه  ااويذااومه اوهظ رً وظ ألنلوتسور لوذااو ع وجأله وه  امً و

و.و)2ا

ويوواوجعه  اوجعهن  وعبويضدعو ندً وم هدً وعوظ رد ويظدياوتيداوواوروب يهد اي ر
)و39ا عوجعتعلو ي هً وظاجبلويت ضاوجع   ااوذه وتعدلوجعه د اوجعع ج دسوظد لوجعهد   واه جو

)واظدد ع و)ا ددعوجعتعددلو ي هددً وظاجبددلويت ضدداوجع دد  ااه جووروب يهدد ااوجعىددسو نددةوم ددروو ددا
 وجعددد  وو دد  وجعيدداوجعه دد اوجعع ج ددسوتددسوجعهددد   ويذددااوجعه دد اوجعهندد  و دد وىب ددلوجعىذدد ج

و)وهاو   ااوجعع اظ ةوجعع ج سو.و41ا

وهدد وظ ع  ددظ وع ر عدد وجعف  يدد وهدداوردد رةوجعة مدد وااددسوجعغ عظدد وىىهفددلوظر عدد وجعة مدد و
 ي وجعه  ام وجعىسو  عظً وه ويىربجوظه وجعهايهوجعههى عوماوى تي وجألاجه واجعىع يه ةو

ظ دددظلوذدددااوواوو ئي وومى ددد وواوة مىددداواادددسوعدددي وذددد ع اجعهىهف ددد وظة مددد وجعهددد  ا وعددد
و.و)3اجأله وجعن   و ي وب ئرو   ا ً و

                                                           

روجعهعد لوم دروو داوااو1969)وع د  و111)وهداو د  ااوجعع اظد ةوجعع ج دسو  دبوا39 نةوجعهد   واو)1ا
 )و.و)ا عوجعتعلو ي ه وظاجبلويت ضاوجع   ااه جووب يه 

 .وو319ل،وجعهن  وجع  ظق،و .وهرها وو ه ميلووظ جايبموي ي و)2ا
 .وو122ل،وجعهن  وجع  ظق،وي ي و .وتع  ومظ وجع رجقون ظسوجعر يفسو)3ا
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واوواويذدددااونددد   ًجوهددداو دددعلواددداوعدددي و ئدددي واجبدددلوجعة مددد ووندددً وتة مددد و
جعهايددهوتددسوادد ىياوجعردد عىياوىعدد و يدد وه دد ام واىىابددلوه دد اعيىاوجعبرجئيدد واظدد ععا  و

وموجعع ج سو ب وو ه وىىضها)وهاو   ااوجعع اظ ةو41عىر يلو لوجعه   وا

وجعى تي وجعى   ئسوع هايهوظنت وم ه و.وو-و
وة م ووه وجع ئي و.و-ل

اجعر عددد وجعف  يددد واددداوهاضدددااوظرف ددد واواوذ  دددةو  ج دددى  وعهددد وىددد عذ وم دددروجعر عددد و
جألاعددددروعابددددا وجعذفيدددد وهدددداوجعه دددد ئلوجعه ددددى ذ وظي ههدددد واظع ندددد وتيهدددد ويىع ددددقوظ دددد اةو

اي ىع لوهداومظد  جةوجعد لوو داوي دربوو)1ام ياوجعه   جر ىت   وهاوجألمت اوجع  وى لو
وموعىر قوومت اوجعه  ا واجعهايه)وهاوجعه  اعي وجعبرجئي وىاجت وجع  اةوجعى عي 

ور اوجع ي .و-1و
ي ن وظر داوجع يد وجاورويذدااوجعهايدهو د وىعهد وجعتد او ند و دساوىردةو دى  و

ظ مى دد  وجعهدد  ا وجاووى تيدد هوعألهدد وجعندد   وجعيدداومدداو ئي ددا،وار دداوجع يدد وادد جويىر ددق
جمى دد  وجاوهددداوابدداوجعيدداوجرهددد و ددعلوه دددربوظإة مىدداواى تيددد وواووهة مدد و ئي دداواجبظدددا

وجاجه ه.

اهدداوجعبدد ي وظ عدد ذ وا دد وج دداوروي ظددلوجعدد تعوظر دداو يدد وجعهددىهبواجمى دد  هوه دد امي و
هتضدددار ،واذددد اوجربددد جبوواووجرهددد وجعددد  وي تددد ه،وهىدددروذ  دددةومددد بوجعه ددد امي واجضدددر 

ي ظدلوهدداومضداوجعضددظةوجع ضد ئسوجعدد  ويعد لوهعددى ً وعره داوم ددروجرمىدد جهووظ  يدً ،وتدد 
وجاوي تعوظ  اوي ت ووه و ئي ا.

وجرمى   وظه  امي وجعتعل.و-2
رويذتدددسوجاويذدددااوجعهايدددهور ددداوجع يددد وع تدددعوه ددد اعي وجعب  ئيددد ،وتر ددداوجع يددد و

ه واور ةةوجعهب  ورو يه وعاو   ا ً ،واج ه ويبلوجاوىذااوجعي اهوجعىسون  وتيه وجر

                                                           

 .وو76ل،وجعهن  وجع  ظق،وذهةوها رو  ه ارموي ي و)1ا
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ظ عهايهوىره اوم روجمى   وه  امي وجره واىبع اويعى  وجاوجره وجعن   وجعياوىبلو
وجاوجع علوجع  واباوجره و ئي وىبلوة مىا.واووة مىا

وجعىفظةواجعىر  مو-3
)ورمتدددد اوجعهايددددهوهدددداوجعه دددد اعي ،وجاويىردددد  ومدددداو41ج ددددى ربو ددددلوجعهدددد   واو

م ددد وى تيددد ه،وتهددداواجبدددلوجعهددد  ا وهدددفً وه ددد امي وجرهددد واجاويىعددد وجعريةددد واجعرددد  و
وا جوجره ،وام ياوجاويهى دعومداوجعى تيد وهن ج ذ اوجع ئي وهعىنً وتسوه جووه ري وه 

يضدددد وواووذددد اوجرهدددد وي دددذلوهع عتددد ويدددد ا  وع  ددد  ااواووىظدددياوعددداومدددد بوجعىن نددداه جو
وظ عهن ر وجعع ه وض  ًجوب يهً .

جعى ددد  لموادددلوهددداوردددقوجعهايدددهوهعدددروو يددد وجاواجبدددلوجعىفظيدددةواجعىرددد  ويددد ما
ذدد اوه دداظً وظعيددلويبع دداو يدد وه دد ااوه جووجعهدد  ا وجاويترددلوجهدد و ئي دد ،وعي دد  وهدد 

وا ي و  ظلوع ى تي و؟

ي  وجعت اوج اوهىروذ اوجععيلوتسوجه وجع ئي وي ا ًج،وت  اورويهذاوع ه  ا وجاو
 يد ويد ا ،ووي تعوجعه  اعي وماو ت ا،وايع  لوهىرو  بوظى تيد ه،وعذداوهىدروذد اوجععيدل

اروي دىةيعوجعهد  ا وذ دتاو  دبو ي هداوظ عىفظددةواجعىرد  ،وذد اوجعهد  ا وه رهدً وظى تيدد ه،و
وفظةوظع و ع وج او ت ووه ًجوهعيظً .ه جووايعتروهاوجعه  اعي 

ذ اوهىضه ً وه جوواهاوجعهع اهوجاوجه وجع ئي ويذااواجضرً وتسوم بوه  اميىا
 وا جوجرهد ،وراوة مد وجع   د اوروي ظغدسوج ىذ لوب يه ،وج ورويباروع ه  ا وجاوي ت

وجاوىذااوب يه .و

ام روم ىقوجعه  ا وي عوملاوجفظد ةوهد وي ميداوهداوجاوجرهد وذد اوند   ًجومداو
ج ددظ لوهع اعدد وجاوة مىدداوذ  ددةووج دداوجمى دد وظ دد ًاوم ددرواوو ئددي وهعددىلواجبددلوجعة مدد 

واجبظا.

و
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لية الجنائيــة موقــف التشــريعام المقارنــة مــن انتفــا  المســ و : الفــرع الثالــث
 لمموظف العام
 دد  ااوجعع اظدد ةوجعهندد  و بدد وواوجعه دد او دد وردد  وو ددظ لوجألظ ردد وهعددرووظدد ع باا

ابعلوهاوضه ه وو جاوجعاجبلوظ مىظ  هو ظظً وم هً وعوظ ر وي ىربوظهابظاوجعهايهواجعت  و
جعع   وظة م وجع   ااواى تي وواجه هوذه وبعلوهاوو ظ لوجألظ ر وويضدً واجبدلوجعهايدهو

ة مدد وواجهدد و   دد ئاوظ مىظدد  هواوبظددً وع نددً وظدد عهايهوجععدد بواتددسوجعردد عىياوى ىتددسومدداوظ
و ة قوجألظ ر و.هعرووجعتعلونت وجعب يه وايعا وجعتضل

)وع ددد  و58)وهددداو ددد  ااوجعع اظددد ةوجعهنددد  و  دددبوا63اتدددسو عددد و ندددةوجعهددد   وا
ومم روو اوو1937

و ئدي وابظدةوم يداوة مىداو ىذلوجعتعلوى تيد ًجوألهد وند   وجعيداوهداوه جووواًرو)ااو
وومى  وو ه واجبظ وم ياو.واو

ومى ددد وواوواوور ددد ةو يىددداواو ىذدددلوتعدددً وى تيددد ًجوعهددد ووهددد ةوظددداوجع ددداج ياه جوومف  يددد ًوو
و)و.)وب جاهوهاوجعىن نا

هعددروواي ردديوهدداوادد جوجعدد لوو دداوع  ددىت   وهدداوجرظ ردد ويبددلوواويندد  وجألهدد 
ة وادددد جوجألهدددد واواويذددددااوجعهايددددهوهدددداو ئددددي وو ج  وهعددددىلوعدددداور ددددلوجع دددد  ااو دددد 

جعهددد  ا وع ضدددعً وع  ددد ة وجع ئ  دددي وع ددد ئي وجعددد  وونددد  وجألهددد ور دددلو اجمددد وجعىددد   و
و.و)1ااجعىظعي وجع ئ  ي و

                                                           

وم روه د الوتدسوجعبهد روهعروويعضعوجعهايتياوع  بوو ج  وهى   ويظ ووهاووظ ةوهايهونعا جًوو)1ا
جر ج  وظريددد ويذدددااوجعبهددد روجر ج  وم دددرو دددذلواددد بوهىددد   وايعضدددعوذدددلوهايدددهوتيهددد وع  ددد ة و

ىدد   ويعضددعوتيدداوجعهايددهوجر  ددروجع ئ  ددي واي ددابوظددياو  بدد ةوجعهدد بوجعدداييتسوجر ج  و دد  وهدداوجع
،و .وهدد ا وندد عحومدد ا موي يدد موع هايددهوجعدد  ويع دداهوهظ  دد  وتددسوجع ىظدد واجعدد  ويدد ىظةوظدداوو ج يدد ًو

 و.و36-35ل،وجعهن  وجع  ظق
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ذه وي ىدربوواويذدااوجألهد وجعند   وهداوجعد ئي و د وو دىاتروذ تد وجع د اةوجع دذ ي و
هعدرووروجر دى   هوت  جوو ى ربوجع   ااوواويذااوجأله وذى ظيدً وتد ويبداون ج واجعهاضامي وإل

اوعي ًجويبلوواويىر  وو)1اجأله وجع تهسوو وواوى تي هوتسوا هوجعر ع ويذااو ي وه  ااو
ذددد اومددد بوه جووجعهايدددهواىفظدددةوهددداوه ددد امي وجألهددد وجعنددد   وجعيددداوايىه دددعوهددداوى تيددد ه

و.و)2اه  امي وي ا هو

ج ىتد اوجإلظ رد وأل داوهعدروواي ريوواوىع دهوو وهداوجع د اةوجع د ظ  و داهوىد   
اجعه ريوويضً وواوجعه  اوجعبرجئدسوجعهند  و د و،و  وجع  اةوه نالوم يه ون جر ى

ضدديقوتددسوهبدد لوجرظ ردد وا ندد ا وم ددروجعهددايتياوجععهدداهياوتر ددلوتددسورددياوواوو جاو
جعاجبددلويعدد و ددظظً وهدداوو ددظ لوجرظ ردد وتذددلومهددلوه ىذددلو ي هددً وظاجبددلويت ضدداوجع دد  ااو

تد  ًجوواووهذ تدً وظع هد وم هد واوو ىذظداوهايتد ًوي ظغسوواوري جعد وم يداوب  ئيدً و داجاوذد اوه
وم  يً و.

وه وظعنالوها هوجعه  اوجعب د ئسوجعت   دسوهداوج ىتد اوه د اعي وجعهايدهوورجاو
اوبددلوجعة مدد وت دد وظددياوجعه دد اوجعت   ددسوتددسو دد  ااوجعب  يدد ةوجألفدد وجعهى ىددلوم ددروى تيدد و

وموواجه وجع    اوتسور عىيا

جمى دد وواوو وظى تيدد وجاجهدد و ئددي وىبددلوة مىدداجعر عدد وجراعددرموىىع ددقوظ يدد بوجعهدد  او
أل دظ لوهع اعدد وجاوة مىداواجبظددا،وت دىجومدداوتع داوجمىدد جاوم درور دداقوار يد ةوجرتدد ج ،و
تيى ىدددلوم دددرو عددد وجمتددد اوجعهددد  ا وهددداوجعه ددد اعي وجعب  ئيددد ،وم دددروجاويىرهدددلو ئي ددداو

و.وجعه  اعي وجع  به وماوتع ا

                                                           

 و.و29جعهن  وجع  ظقو،ل،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)1ا
وو،ع ي ظد وجعع هد وتدسوهند ي ريوو اوظ ع  بوهاوجرفظ ةوهاوجعه  ئلوجعب  ئيد وى دعوم درومد ىقوجو)2ا هرا

اوألفظدد ةوجعدد  ويبددلوم ددروجعهايددهوواوي ددابوظدداوذددااوى تيدد هوجرهدد وذدد اوة مدد وع ئي دداوجعاجبددلوو دد
 .وهرهددا وو دده ميلوموومى دد ويذددااوة مىدداواوبظدداوظعدد وجعىفظددةواجعىردد  و.وع هريدد وي يدد واووجعة مدد 
 و.و32ل،وجعهن  وجع  ظق،وجظ جايب
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ع د ة واى تيد وجراجهد وجع ئ  دي وظهد هوجعر ع وجعف  ي موىىع قوا هوجعر ع وظ  دىع جبوج
جمهددد لوجع ددد  ااواى تيددد وجرذ هدددا،واا ددد ويعتدددروجعهايدددهوهددداوجعه ددد اعي ومددداوجتعددد لوجع ىدددلو

واجعب اهوجعاج ع وى تي ًجوع ع .

اي رديوو داوي ددى ةورمتد اوجعهدد  ا وهداوجعه دد ئ  وجعب  ئيد وتددسواد ىياوجعردد عىيامو
هوا دااوب يهد .وتد  جوعدبوىذداواد هوجعه  ا وجه و ئ  دسويى ىدلوم دروى تيد هعرووجاوين  

جه و ئ  س،واج  بوجعه  ا وم روجعتعلوجظى جاًجو ااوابدا وجهد وتد وهعرووجعب يه وه ى   
يهذدداوجاوي ددىتي وهدداوادد جوجرمتدد ا.وذهدد وي ددربوعهدد جوجرمتدد اوجاويذددااوجرهدد وندد   ًجوهدداو

جاجهدد وو ئددي وىبددلوة مىدداوتدد  جو دد بوجعهدد  ا وظدد  ى جهوجعتعددلوجعهع  ددلوم يددا،وظ دد ًاوم ددر
ندددد  ةوهدددداو ددددعلولعدددد وروىبددددلوة مىددددا،وتدددد وابدددداوع  ددددىت   وهدددداوجرمتدددد اوهدددداو

و)1اجعه  اعي .

اهاوجعه  بوظاوتسوت    وواوجعهايهوجعه  ا وىبلوم ياوة م و ئي داوجر ج  و
و)و2اوه وع   و ة قوجععهلوت ألنلوواوي ىعي ور يىاو،و جعلو ة قومه ا

 ن العسكرية المقارنةأثر واجب الطاعة في القوانيع: لفرع الرابا
ذ  م  وم ه واجبلوجعة م وواوي ابوجعهايهوظى تي وجراجه واجعىع يه ةوجعن    وو

ذ  ةوا   وهع عت ةوتسوجألاجهد وه جووى ظياو ئي اواووهاوجع ئي وجر ج  واه     و ئي ا
وظنا  وذى ظي واىر ي ي و.

وو دددو هعدددرووهددد وجعنددد   اوتدددسوجألرددداجلوجعىدددسوىه دددعوتيهددد وجع ددد  ااوهددداوه    ددد وجألهرا
اىت ي وة م وجألاجهد وهداوجأل د و،وجعهايهواااوه ويرنلو جئهً وتسوجعا ةوجعع ذ  

                                                           

 .وو23هن  و  ظقول،وى تي وجألاجه وتسوجع   ااوجعب  ئسوجعاة سجعه  اعي وجع  ىب وماوموي ي و)1ا
 و.و21ل،وجعهن  وجع  ظق،و .ورذهةوها رو  ه اموي ي و)2ا
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جعه ىه  وهاوةظيع وجعاييتاوجعه اة وظ ع اجةوجعه د ر وتدسوو)1اجع ئي ي وع ىي بوجعع ذ  و
ره ي ووهاوجعظ  وجعىسوج دى رهةوجععهدلوظ يد بومهد  هوجعة مد واجألعىدرجبواظد ا ه وروى دىيبو

ا  وجر ج ةوواهي و ع وىظعدً وع ى د بوجعه ئدلوتدسوهبد لو،وايعىلوجعضظةوظياووت ج ا وجألها 
ومدد ج وهعدد جةوجع ىدد لوظريدد ووضددرروجعىدد عي وتددسوى تيدد وجألهدد وجعندد   وعا ددةو نددي و دد و

وجع   ئقوه ف ًجواظ ذلوذظي وتسور بو ىيب وجعهع ذ و.واووير لوظ عفاج س

ىداجت وواووربوجعظرد وتدسوابدا و ى   ًجوعهد و دظقويذدااوجعهايدهوتدسوردلوهداوو دى و
 دددد ةسو دددد ه وجع يدددد واوىعدددد  وجعريةدددد وايذددددااوذ تيددددً وتددددسوادددد هوجعر عدددد وواويفظددددةوومى دددد  و

او جوىاجت ةوا هوجع  اةوجعهى  هد وتد اوجععهدلو،وجعهايهوو اوجعه  ا وعهاوون  وجأله 
 يددد وجعه ددد ااورويندددظحوه ددد امً واو هددد وذدددلوهددد وتدددسوجألهددد واددداوومتددد اوجعهددد  ا وهددداو

ىع دددهو ذددداوهددداوو ذددد اوجعب يهددد وااددداوجعددد ذاوجعهع دددا وااددد جوجألمتددد اويىع دددقوجعه ددد اعي وع
جعد ئي وهعدروو يد هوهداوجعه د اهياواى ند هوجعه د اعي هعرووظ علوجعه  ا واروي   

وو)2اجع  وون  وجأله و.و

ارظدد وهدداوجعىدد ذي وظدد اووة مدد وجألاجهدد وهدداوواددبوجأل دد وجعىددسوى ددابوم يهدد وجعاييتدد و
ت دلوواوو جوجعاجبدلوظعهدلوجع داجةوجعه د ر واىع دقو بد هجعع ذ ي وا ع وظ ظلووىن لواد

وو ومه ي وم ذ ي وم روجعذيتي وجعىسويى  روجعع ذ  وجألاجه واى تي هوعه و.و

)و19اي ردديوواوجعه دد اوجعب دد ئسوجعع ددذ  وتددسو دد  ااوجعع اظدد ةوجعع ددذ  و  ددبواو
،وجعهعدد لوعددبويظددالوب يهدد ومدد بوهة مدد وجألاجهدد وجعع ددذ ي وتددسوتنددلواجردد و2117ع دد  و

واعذاو لوم روا هوجعب يه وتسوتنالوهىع   واىرةوم  اياوهعى ت .

                                                           

واو)وجعة مدد وعي ددةوهتى ضدد وتر ددلوظددلواددسووهدد واوبددلوهعددروووفدد  وجعى  يدد وجععدد بوعهدد ىه وجعة مدد و)1ا
،وجعهند  وجع د ظق،و د ه او .ورذهدةوها در،وو د  وجعيدا،وي ظغسوه جم ىه وذ  د  وع ريد  وجعع دذ ي 

 و.و129ل
 .وو44جعهن  وجع  ظقول،وجعه  اعي وجع  ىب وماوى تي وجألاجه وتسوجع ض اوجعاة سموي ي و)2ا
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اجألاجهدد وجعع ددذ ي واددسومظدد   ومدداو دد ج جةوو ج يدداواظ عىدد عسويبددلوواوىرددا وذ تدد و
و.و)1اجع  اةواجأل ذ اوجعاجبلوىاجت ا وتسوجع  ج جةوجإل ج ي وجعنرير و

ع ددذ  وتددسوندد  وهدداوجعدد ئي ووهدد وهعدد عهوع  دد  ااوت عه دد اوجعب دد ئسوجعه جوووهدد و
جعهعددد لو ددد و دددلوم دددروهظددد وومددد بوو2117)وع ددد  و19 ددد  ااوجعع اظددد ةوجعع دددذ  و  دددبوا

.اردددد لوجعه دددد اوجعب دددد ئسوو)2اوهذ  يدددد وجعهدددد  ا وتددددسوه    دددد وجألاجهدددد وجعندددد    وجعيدددداو
جألاجهددد وجعع دددذ ي وهددداوعددد لووإنددد ج جعع دددذ  وجعع ج دددسوم دددروىر يددد وجعبهددد وجعهعى تددد وظ

واجهددد وعي دددةوهددداووهنددد ج وهددد وظ ددد اوو)3اعع دددذ ي وىر يددد وجعىظعيددد وجعى  يبيددد وتدددسوجع ىدددلوج
جعهعد لوو2117)وع د  و19وعىن لوجعه  ا وت  وب بو   ااوجعع اظ ةوجعع ذ  و  دبوا
اوىعددد و ددد  ااوجعع اظددد ةوو)4اجألهددد وجعددد  وينددد  واذددد جوواجهددد وتدددسو يددد ور عددد وجعضددد ا  و

تدسوجعع د لوم دروجعب يهد وه ردروهعى دهومداوو2117)وع د  و19جعع ذ  وجعع ج سو  بوا
ت  وم  لوم روب يه وم بووة م وجألاجه وجعع دذ ي وتدسو،وجعه  مياوجعهن  واجعت   س

                                                           

 يدد وه دد ااوا دد و   وواووعددبوي ددىاتيه ويذددااوهعيظدد ًوه جووي ددابوجع دد ج وجر ج  وم ددروم  ندد وو   ددي و)1ا
ظ مىظدد  هومهددً و   ا يددً وعهدد وم  ندد وعي ددىجووجعت دداواجع ضدد اوم ددروو دداوي ددربوواويىدداجت وع  دد ج وجر ج  

 .وه راوعي او،وع هري وي ي ،وجعغ ي ،وجعهرل،وجع ذلو،جع ظل،ووف  هوايذااونريرً واسوجألعىن ل
 اه وظع ا و.وو191ل،وجعهن  وجع  ظق،و جضس

ظرددد و،و  ج ددد وه    ددد ،وب يهددد ومددد بووة مددد وجألاجهددد وجعع دددذ ي ،وي يددد ويردددسورهدددا وهددد ج وجعددداجئ سو)2ا
ومظر وه  ا وم روجعها ع،وب هع واج ة،وهب  وذ ي وجع   اا،وه  ا 

www.dorar.aliraqinet.net .وو  
 و2117)وع   و19هاو   ااوجعع اظ ةوجعع ذ  و  بوا)/ف  ي ًو1جعه   واموي ي و)3ا
)واجعىدسو نددةو2117ع د  واو19ذ  و  دبو/واًر)وهداو د  ااوجعع اظدد ةوجعع د44ي يد و دلوجعهد   واو)4ا

و ىذظددةوجعب يهدد وجعه نددالوم يهدد وتددسوجعظ ددا واواًر)وااف  يددً )وااف عفدد )واا جظعددً )وهدداوه جوام ددروو دداوا
واوو)وهاوا جوجع   ااو ىيب وو ىترجروجأل  رو ىظ وظ ي بوجألم رو ىيظ وظعهلوهع عهوع  ي ب42جعه   وا

اذددد ع و،و نددهوهدد ىه ))هعدددروو ري ىاوىعتددهوجعع اظدد  ىيبددد وىعدد  وردد ا وندددواووجع اجمدد وجعع ددذ ي 
 و)و   ااوجعع اظ ةوجعع ذ  و.42 نةوجعه   وا

http://www.dorar.aliraqinet.net/
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جععةدد وظدد عرظ وجعظ دديةواعددبويتدد قوظددياوجعضدد ظةواجعب دد  وتددسوو–نددا ىه و يدد وجععه يدد و
وو)1ااجع  ظي ووجعع اظ وذ ع وعبويت قوجع   ااوتسوجعع اظ وظياوجعب جئبوجريب ظي 

اىر يددد ًجوتيهددد وو2117)وع ددد  و19  و  دددبوا ددد  ااوجعع اظددد ةوجعع دددذهعدددروواظددد ع باا
و)2اجعهددد ها وهعدددرووىنددد  وهددداوجآلهددد ويىع دددقوظددد ألاجه وجعع دددذ ي وجعهة ظ ددد وع  ددد  ااواجعىدددس

ته   وف ف و  اةوهىتقوم يه وتسوجعت اوااسوواويذااوجأله وهىع  دً وظ عع هد وجعع دذ ي و
ور ددداقوجأل  دددد ااواورويذدددااوهىع  ضدددً وهددددعوورذددد بوجع دددد  ااوجعددد جع سواجعددد اعسواه جميددددً و

و.و)3اجأل   ي و

وواو،اي رددديوو ددداوا ددد وروىابددد وه دددذ  وظهددد جوجععندددال جعه دددذ  وىيهددد وتدددسووهرا
تتددسوادد هو،وهبدد لوجألاجهدد وجعع ددذ ي وجعهع عتدد وع  دد  ااوععدد بوج ددىيت اا وع  دد اةوجع   ا يدد 

جعر ع وتهلويرقوع ه  ا وجعرقوظع بووة مد وجألهد وظربد ومد بو   ا يد و؟ووبواداوهبظد و
واتسوا هوجعر ع وم روهاوى ىلوجعه  اعي وجعبرجئي و.،وتي هم روى 

ىعدد  ةوهاج ددهوجعى دد يع ةوجعب  ئيدد وجعع ددذ ي وظ دد اوجألهدد وجعهعدد عهوع  دد  ااوتهدداو
جعى ددد يع ةوه عددد وظهظددد وومددد بووهذ  يددد وجعهددد  ا وتدددسوه    ددد وجألاجهددد وجعنددد    وجعيددداوهددداو

تع درو،و ورهبد لوع ه    د او داوجعع دذ ي،وراو داجبوجعريد  وجعع دذ ي واداوجعة مد ،وجع ئي 
)وع د  و19جعه  ا وواوي ت وفبويعى  واا جوه ووع وظاو   ااوجعع اظد ةوجعع دذ  و  دبوا

ر عدددد وا ددددااوجعب يهدددد و ىيبدددد وهعددددروو/واًر)واجعىددددسوو دددد  ة44جعهعدددد لوتددددسوجعهدددد   واو2117
ىبدددددد اروردددددد ا وواووهع عتدددددد وجألعيدددددد وع  دددددد  ااواووج ددددددىترجروجعهدددددد  ا وهدددددداو ظددددددلوجعدددددد ئي 

د و عدد ومدد  ًجو   ا يددً وهعتتددً وع ع اظدد وريدد وجع ددروجعه دد اوجعب دد ئسوجعع ددذ  ومدد دد،وندد ري ىا
جعه  اعي وجعبرجئيد وجعهى ىظد ومداوجعب يهد وجع  ىبد ومداوى تيد وجألهد وجعع دذ  وم دروم ى داو

                                                           

 .وو191ل،وجعهن  وجع  ظق،وي ي ويرسورها وه ج وجعاجئ سو)1ا
 .و2117)وع   و19)وهاو   ااوجعع اظ ةوجعع ذ  و  بوا7ي ي و لوجعه   واو)2ا
،و1971،وجع د ا  ،و،و ج وجع هضد وجعع ظيد 1ة،وجعبد جئبوجعع دذ ي ،وهرهدا وهرهدا وهندةترموي ي و)3ا

 .وو149ل
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جآلهددد وتدددسور عددد وذدددااوجألهددد وجعنددد   وعى تيددد واجبدددلوم دددذ  وب يهددد وو ى  دددةوجعه ددد اعي و
وو.و)1اوجأله وجعبرجئي وم روا هوجعب يه وم ر

اعذ اوتسوجعت د  واف  يدً )وهداو تد وجعهد   وومىظد وجعع دذ  وجأل  دروه ىظد و د يذً وتدسو
وموج ىذ لوجعب يه وجع  ىب وماوجأله وجعهع عهوع    ااواتسور عىياواه 

 و جوىب ارور ا وجأله وجعن   وجعياو. -وو
روورىدره جووه  ي واووو جوم بوواوجأله وجع  وى   هوي ن وظاوج ىذ لوب يه وم ذ ي  -ول

ىى ىددلوجعه دد اعي وجعبرجئيدد وم ددروجعهدد  ا وهدداوبدد جاوى تيدد وادد جوجألهدد وابددلوىدداجت و
  ة اوجألالوم بوىب اروجعه  ا ور ا وجره وجعن   وجعيداواجعفد  سوجعع دبوظ  ذد او

 .و)2اام  ن وجعب يه و
جعع ذ  وواوي د  شوجألاجهد وجعىدسوواوواا   و و وهاوجعت ه اوي الوظ اوم روجعب    -وة

جع   ددد اوهدددعوهددد وتدددسو عددد وهددداور ددداوظهظددد ووو   دددسوتدددسوجعريددد  ووىنددد  وجعيددداوهدددا
وجعع ددذ ي واادداواوبددلوجعة مدد وو وواوجعة مدد وروىعةددسوجعرددقوع دد ئي وظىابيدداوواجهدد 

جعهدد  ا وىىضددهاوو ىذدد لوبدد جئبوهىددروذدد اوجألهدد و يدد و دد  ا سواي ةددا وم ددروهعددرو
   ااوب ر وابلوم روجعه  ا وواورويةيعوجأله ،وجألوم وع  بً وماوجعواووب  ي 
 .و)3اىر قوجع  اةوجعىسوىبو ذ ا وو تً وو ووه وين  وماوجع ئي وه جووجر

رجاوجعها ددددهوجعهى دددد  وظى تيدددد وجألاجهدددد وجعت دددد  واف  يدددد ) وجعع ددددذ ي وام  دددد واجبددددلو اجم
جعة م وظاووعى دهوجآل جاوتدسوهد  وة مد وجع د ة وجع ئ  دي وتدسوهبد لوجعاييتد وجعع دذ ي و

                                                           

 .وو2117)وع   و19/وار)وهاو   ااوجعع اظ ةوجعع ذ  و  بوا24ي ي وجعه   واو)1ا
جعع دددبور عددد و ت دددي ورويهذددداووفظ ىهددد واجعى ذددد وه هددد وجروهددداوجعيددد اهوجعهريةددد وظهددد وااددد هوجعيددد اهوو)2ا

ظ ع د  ااوعد  وذدلو دعلواروى ظدلوهداوورد ووىعى هوهاور ع وجألع  واذ  م  وم هد ويتىد  وجعع دب
 .وموي يد ،وععد بووة مداوم دروجع د  ااواروي دتعوع هدىهبو  ةداوتدسوتهدبوجع د  ااواووجرمى ج وظبه دا
 و.و294ل،وجعهن  وجع  ظق،و  هو   ااوجعع اظ ةوجعب ي ،ورهي وجع ع  

،و د  وجعهعد  هوجر دذ   ي ه ،وجع ي ي وجعع ه وع  ضد اوجعع دذ  ،و    ومظ وجعتى هوجع ه ا موي ي و)3ا
 و194ل،وظ و    ،وهن 
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م روجعع دذ  وادسوجعة مد وجعهة  د وجععهيد اورىدروت الوجعظع وواوجعة م وجعاجبظ وو)1ا
و داورويبداروع هايدهوهعدرووظي ه و ادلوجعدظع وجألعد ،وعاوذ  ةوجألاجه وهع عت وع    اا

ظي هد و ادلو و وف عد وواوجعة مد واجبظد وهد عبو،وواويةيعو    اهوتيه ويع  ومداوجع د  اا
يعد وجعرد لوويضدً وعد ع ويذاوجأله وهىع  ً وظهع عت وي ا وجع   ااوااد جوهد و  يد هو رداوظةظ

)وهدداو نددالو24و ىدد هوم ددروجعه دد اوجعع ج ددسوجعع ددذ  و تددعوجعت دد  واف  يددً )وهدداوجعهدد   وا
راوا دد  وىضدد  لواجضددحو،وجعهعدد لو2117)وع دد  و19 دد  ااوجعع اظدد ةوجعع ددذ  و  ددبوا

/واًر)وتريدد وواوجألعيدد  وم  ظددةوهدداوعددبو44/ف  يددً )وا ددلوجعهدد   وا24ظددياو ددلوجعهدد   وا
/ف  يدددً )و24رىدددرواعددداوذددد اوجألهددد و يددد و ددد  ا سوتدددسوردددياوواوجعهددد   واويضدددعووهددد و ئي دددا

و دددى ةةوم دددروجعهددد  ا ورىدددرورويذدددااو ددد يذً وتدددسوب يهددد وا عدددةو ىيبددد وعى تيددد هووهددد و
،وهعدد عهوع  دد  ااوجعع ددبوظدد اوهدد وي ددابوظدداوب يهدد واجعفدد  سومدد بوىبدد اروردد ا وى تيدد وجألهدد 

ي ى ةوىاجت و  ة اوألبلوهع  ظد ووت ع   ااوى   وي ه وجعه  ا وظى تي وجأله واى   ووع  
وم روب يه وا عةوظ  اًجوم رووه و.و

جهددد وم دددروندددعي و ددد  ااوجعع اظددد ةوجعع دددذ  وت ددد وبددد او ددد  ااوجألرذددد بوجعع دددذ ي وو
ذد اوظ د اوم درووهد وند    وهداوجع د   وه جووجعهن  وع عيً وهاوو و لوم روهظ ر وجعتعل
يع  دلو...ومد بوهة مد وجهد وااوم دروو داو151اجع    ا،واعذداوجعه د او دلوتدسوجعهد   و

 دد  ا سوندد   وهدداو ددعلوضدد ظةاوجألم ددروتددسوا ددةوى  يدد وع هىدداوظة ي دد وييهدد وه هدد و
و2ظغي و عد واووذى ظ وعاوظ إل    واوو ت وجع  ة ومه جو اجاون  وعاوا جوجأله و تهي 

يع  دددلو...ومددد بوام دددروو ددداواو152)وا ندددةوجعهددد   و)ىر يضددداوجآلعددد ياوم دددرو عددد واو
واووذى ظدد واوو وندد   ًجوهدداوضدد ظةاوجألم ددرو دداجاوندد  وجألهدد و ددتهي ة مىدداووهدد جو   ا يدد

)و.واي ريوهاوا ىياوجعه  ىياوو داويهى دعوم دروجعد ئي وجعع دذ  و)ظغي و ع واووظ إل    
واجهدد و يدد و دد مي ،وذهدد ويتهددبوه ههدد وواوجعة مدد وروىذددااوهروعألاجهدد وجع دد مي ،ووهندد ج 

وا سون   وهاوض ظةاوجألم ر.ري وا  ةومظ  ى اواه و...وم بوهة م ووه و   
                                                           

 جعهن  وجع  ظقو.و،وجعه  اعي وجع  ىب وهاوى تي وجألاجه وم رونعي وجع ض اوجعاة سوي ي و)1ا
و.و1966)وع   و25)وهاو   ااوجررذ بوجعع ذ ي وجعهن  و  بوا151جعه   واموي ي و)2ا
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اا   وهاوي  وواو ذاةوجعه  اوماوهي ج وو جاوجعاجبدلوذ دظلومد بوهداوو دظ لو
اجبددلوواووجإلظ ردد وعددبويذدداو ددهاجوهدداوجعه دد اوألاوو جاو عدد وجعاجبددلوهتدد  هوجرعىددرجبوظدد ه 

واواددد جوجع دددظلوهددداوو دددظ لوجإلظ رددد وهعدددرووي دددى روهنددد  هوهددداو دددلو ددد  ا س،وظ إلضددد ت 
ل تىد وجعد ذ واجع ىدياوىب هد اوو152،و151جعهع عتد وع ندالوجعهد  ىياوي ىت  وهاوهتهابو

م بوهة م وجألاجه وجعن    وهاوجعضد ظةوجألم در،وههد ويع دسوواوهة مد وجرهد وجعند   و
هاوجع ئي واجبلوي رهاوظاوجع   ااوهعوه ويى ىلوم رو ع وهاوجمىظد  هو دظظ وهداوو دظ لو

وو)1اجإلظ ر .و

ي وجعهندد  وويضددً وذددلو ددعلوع ضددعوألرذدد بوا دد وومىظدد و دد  ااوجألرذدد بوجعع ددذ و
واووواجهد وجعارد  واووواه عاووة مد وجألاجهد وجعع دذ ي موا جوجع   ااوو ىذلوجعب يه وجألىي 
بدرجاوو دلوواووتيع  دلوو وذد اوضد ظةً وظد عة  ،و دتهي واوولاجه ووع  و اجاوذ  ةوذى ظيد 

برجاوو لوواووجعرظ ه اوه نالوم ياوتسوا جوجع   ااواو جوذ اوم ذ يً وىذااوجعع اظ و
و.و)2اه او

جعاييتد وجعع دذ ي وت د ورد  وىةدا وذظيد وتدسوهبد لوة مد وجألاجهد ووجه وتسوهب ل
جعند   وتدسووذىداظ وو749جعع ذ ي وتسوجعى  يعوجعع ذ  وجعت   سوظن ا وجعه  ابو  بو

ظ دد اورئردد وجر ضددظ ةوجعع ددذ  وريدد ووعدد وجعه  ددابوندد جر وظ ي يدد وجعة مدد وو1966
عه   وجعف  ي وم   وه اوبهيعوجألت ج واجع اجةوجعه  ر وظ ععضااوع  د  ااوجع  ظي واوعرهةوج

 ظدددلوجععضدددااوع  يددد بوا ندددةونددد جر وم دددروه ددد اعي وجعهددد  ا وجعددد  وي تددد ووهددد جو يددد و
واووجألهدددداوجععدددد بواوووهدددداوجع اعدددد واووي تدددد ووهدددد جوي ددددذلوب يهدددد وضدددد وجع  ددددىا واووه دددد اا

                                                           

،و ج وجعتذدددد وجعع ظددددس،وع اظدددد ةواجألبدددد جاجةجع،و دددد  ااوجألرذدددد بوجعع ددددذ ي ،وهدددد هااو دددد ه موي يدددد و)1ا
وو.و166ل،و1984

 .وو1966)وع   و25)وهاو   ااوجألرذ بوجعع ذ ي وجعهن  و  بوا153ي ي وجعه   واو)2ا
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ةوجألتدددد ج وار ددددا هبواجهدددداجعهبوجرمىددد جاوم ددددروجعرددددقوتددددسوجعريدددد  وا ددد ه وجعب دددديبوار يدددد 
و.و)1ااهع عت و اج ياوجعر الواى  عي ا 

جعه دد  وهعيدداوظهابددلوه  دداهرومدد بوو749ا دد وبدد  وىعدد ي ةوم ددروجعه  ددابو  ددبو
ريدد ووابددلوادد جاوجعىعدد ي اوم ددروجعه  ا ددياومدد بوى تيدد ووهدد واجضددحوو1982،و1978

 ةوجعه دددد ر وتددددسوع اجمدددد وجع دددد  ااوجعدددد اعسوجعهةظددددقوتددددسوجع رجمددددواووتيدددداومدددد بوجعه دددد امي 
و)2اجعهاجتقوم يه و.واووجرىت  ي ةوجع اعي وجعهن ق

                                                           

جر ضدظ ةي وجعع دذ  ووجععد لوظ ئرد و1966)وع د  و749)وهداوجعه  دابو  دبوا12ي ي وجعه   واو)1ا
وجعت   سو.و

ه داوم دروهد وي دسوو29تدسوجعهد   وو611/21  ر وجأله يذي و  دبوي لوجع   ااوجعع لوظ ع اجةوجعهو)2ا
جعة مدددد وواوىذددددااوعألاجهدددد وجع دددد مي واذددددلوجألتدددد ج وجعهابددددا ياوتددددسوجعع هدددد وجعع ددددذ ي وهةدددد عظااواا

وو ددو))ظ عة مدد وجعذ ه دد  اوري هدد ويظدد اوجألهدد واجضددر ومدد بوه دد اميىاوتإ دداورويذددااوع هدد  ا وواوهرا
 ياواجبلوظع بوهة مىا،وجه وتسور ع وجع د وتدسو   ا يد وجألهد ويرىهسوع تاواي ت هوظ ت ا،وايذااوم

تإ داوىذدااوتيهدد وجعه د امي وجعهة  د واجعه ئهدد وعألاجهد وهىا تدد وم دروجعيد اهواجألردداجلوجعىدسويهذدداو
اووهد وجعد ئي ويبدلوواويرهدروجعهد  ا وظإ د  ةوجعه دئاعي وواووع ه  ا وواويد  ذه  ية دعوم يهد واجم

ووع  وون  وجأله م اوعىظ روتسوهاجبه وجعض ظةوج
،وه  اعي وجع    واجع    اواجع تعوظ ة م وجألاجهد وجعع يد ،وجععهي ور ياومي روه لوجهللموي ي 

،وه  دددا جةوجع ب ددد وجع اعيددد وع نددد يلوجألرهددد ،وظرددد وه  دددا وتدددسوذىددد لوجع ددد  ااوجعددد اعسوجر  ددد  س
و.و392،ولو2116
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 الخاتمة

وموبه  وهاوجع ى ئجواجعىاني ةوااسوذ رىسهعرووتسوعى بوظرف  وا جوىان   
 :النتائج  :اول

 نددةو دداج ياوه جوو،يعدد واوبددلوجعة مدد وهدداوواددبوجعاجبظدد ةوجعىددسوي ىددربوظهدد وجعهايددهو -1
 هوظإة م و    اهوتسوجععهلواى تظ ا و.جعاييت وجعع ه وم روجعرجبوجعهاي

جعهعدد لواجبددلوجعة مدد وو1991)وع دد  و14 يدد و دد  ااوج ضددظ ةوهددايتسوجع اعدد و  ددبوا -2
ظددد اويذدددااوجألهددد وجعنددد   وهددداوجعددد ئي وجر ج  وتدددسورددد ا وهددد وى ضدددسوظددداوجع ددداج ياو
اجأل يهددد واجعىع يهددد ةواج جوذددد اوتدددسوجألهددد وهع عتددد وتع دددروجعهايدددهوواوظدددياوع ئي ددداو

 ع عت و.ذى ظ واباوجعه
وومتدروجعه د اوجعهايدهوهدداوى تيد وجألاجهد وجعهع عتد وع  دد  ااوظعد وى ظيداو ئي داوىر يدد جًو -3

وذ و ئي اوجأله وذى ظ واتسوا هوجعر ع ويذدااوجعد ئي واداوجعه د الوه جوو ع وجرهعرو
 ماوجأله وجعهع عهوروجعهايهو.

ةوواوه   وجععهلوجعداييتسوتدسوهبد لواوبدلوجعة مد ويىة دلوىد   وتدسو د بوجعد  ب  -4
جر  دددرواظددد ع ويذدددااوهعدددرووجعددداييتسوعيذدددااوا هدددً ويىددد   و دددراًروهددداوجعددد ئي وجألم دددر

 اوبلوجعة م وه ىظةً وظىظعي وجعه  ا واجعهايه)وع  ئي وجألم رو.و
جعنددر وعه جم ىهدد وهعى ددهوجرمىظدد  جةوهعددرووىعظيدد وجع ي يدد وجعا ددةوو دد لوجع ي يدد ة -5

 وهع عتدد وجألهدد وجع ئ  ددسوجع   ا يدد واجععه يدد وجعىددسوىردديةوظهاضددااواجبددلوجعة مدد وم دد
 تهسوىرى بوهظ ووجعه  امي واىر تيوم رور او ي وجعه تقوجعع بو.،وع    اا

يىضدددحوع ددد وو ددداوعهه   ددد وجعهايدددهو ا وجعددداييتسوظإة مددد و   ددد ئاويبدددلوواوىىددداجت و -6
 دد اةوعاجبددلوجعة مدد وتددسوواويذددااوجألهدد وندد   ًجوهدداوجعدد ئي وجر ج  واواويذددااو

  ا سوجعهرددد  واذددد ع وواويذدددااوجألهددد وجعنددد   وهددداوجألهددد ونددد   ًجوات دددً وع  دددذلوجع ددد
جعدد ئي وه دد امً واهىت ددً وهددعوورذدد بوجع دداج ياواجأل يهدد واجعىع يهدد ةواواويذددااوا دد  و
ى   لوظياوجأله وجعن   وهاوجع ئي وا د   وجعهد  ا وم دروى تيد هواوعيد ًجويبدلوواو



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

جألهددد وىىر دددقوه ددداو  يددد وهددداوعددد لوى تيددد هوهددداو ظدددلوونددد ج يذدددااوا ددد  و دددظلوعو
 جعه  ا و.

يىب ددروع دد وواوجعةظيعدد وجع   ا يدد وعاجبددلوجعة مدد وو هدد وادداوجعىددرجبوه  ظددلوعرددقوجع دد ة و -7
جع ئ  ددي وتددسوجألهدد واجعىابيدداوألاوجرعدد لوظدداويعدد وىردد يً وع  دد ة وجع ئ  ددي واوعدد ًرو

 ظر او ي وجععهلواجعه تقوجعع بو.
 وجعندد    وجعيدداويىضددحوع دد وهدداوعدد لوظيدد اوجعردد ا وجع   ا يدد ورعىددرجبوجعهايددهوظدد ألاجه -8

واوا   و ام اوهاوجألاجه وظعضه وه  ااواجعظع وجألع و ي وه  ااووهاو ئي ا
 ايعى هوجعىذيهوجع   ا سوعه  وجعىرجبوجعهايهوظى تي وى  وجألاجه و.

 ع عهواجبلوجعة م و.ه جووي ريوو اويىر قوه  اعي وجعهايهوجر ضظ ةي  -9
عبرجئي وماوجعهايهواجعه  ا )وواو   ااوجعع اظ ةوجعع ج سو  و تروجعه  اعي وج -11

ومى دد وو هدد واجبظدد وت دد ومدد وجعه دد اوتددسوواووجعدد  وي تدد ووهدد و ئددي وىبددلوم يدداوة مىددا
جعهعددد لوهددداوو1969)وع ددد  و111)وهددداو ددد  ااوجعع اظددد ةوجعع ج دددسو  دددبوا41جعهددد   وا

ي ه و ئي اوواووو ظ لوجرظ ر وو جاوجعاجبلوجع  ويذ هوظاوجعهايهوظهابلوجع   اا
 علوهذ هوظع ه وم ه وو وواووب يه وو وا عوجعتعلوهاوهايهواجمىظ ةوظ  اور

 د بوظ دد ه و يدد وظتعدلوى تيدد ًجوعهدد ووهدد ةوظداوجع دداج ياواج جوا ددعوجعتعدلوه دداوى تيدد ًجوألهدد و
 وومى  وواوة مىاواوبلوم ياو.واوون   وجعياوهاو ئي اوىبلوم ياوة مىا

ظد وهداوها دهويىضحوع  وواوها دهوجع داج ياوجعه    د وهداواوبدلوجعة مد وادسو  ي -11
جعه  اوجعع ج سوت  وومىظ ا وجعه  اوجعهن  وهاوو ظ لوجرظ ر واييلوهداوضده ه و
و جاوجعاجبددلوايعىظدد ومهددً ويت ضدداوجع دد  ااوجعب دد ئسوجعهندد  وم ددروجعهايددهوايظ ددرو

تدد  ًجوواووهذ تددً وظع هدد وم هدد واووواوروياجعدد وم يدداوب  ئيددً و دداجاوذدد اوه ىذظدداوهايتدد ًو
عه دددد اوجعب دددد ئسوجعت   ددددسوت دددد وردددد  وها تدددداوهدددداوو ىتدددد اوم  يددددً وجيضددددً واذدددد ع وتعددددلوج

ه دد اعي وجعهايددهوورجاواجبددلوجعة مدد وذهدد وتعددلوجعه دد اوجعع ج ددسواجعهندد  واابددلو
م ددروجعهدد  ا ووة مدد و ئي دداوجر ج  و جعددلو ةدد قومه دداووهدد وعدد   و ةدد قوجععهددلو

 ت رنلوواوي ىعي ور يىاوظ عذ هلو.
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 وجعع ددذ ي وا دد  ووردداجلويهى ددعووف دد وم دد ويىظددياوع دد وو دداوي ددابوتددسوهبدد لوجعاييتدد -12
جعهايددهو جئهدد وتددسوجعا ددةوجعع ددذ  وهعددرووتيهدد وجع دد  ااوهدداوه    دد وجألهدد وجعندد   

ريدد وىغييدد وة مدد وجألاجهدد وهدداوجأل دد وجع ئي ددي وع دد يبوجعع ددذ ي واىعىظدد وهع عتىهدد و
ب يه ويع  لوم يه و   ااوجعع اظ ةوجعع ذ  وا  و لوجعه  اوجعع ذ  وم روهظ وو

 ه  ا وتسوه     وجألاجه وجعن    وجعياوهاوجع ئي و.وم بووهذ  ي وجع
)و19ي ردديوواوجعه دد اوجعب دد ئسوجعع ددذ  وتددسو دد  ااوجعع اظدد ةوجعع ددذ  و  ددبوا -13

وو ووع وظاجبلوجعة م وتسوجعهب لوجعع ذ  و2117ع   و اوعبويظالوب يهد ومد بوهرا
لوهة م وجألاجه وجعع ذ ي وتسوتنلواجر واعذ او دلوم درواد هوجعب يهد وتدسوتنداو

 هىع   واىرةوم  اياوهعى ت و.
 : التوصيامثانياا: 

وهمة اوواهي ووذف وعه جوجعاجبلورىرورويى  وجعهب لوهتىاهوع ت اوتسوىظي  ه و. -1
جعىر يدددقوجإل ج  وظريددد ويذدددااوه دددى لومددداوجع ددد ة وجع ئ  دددي وهههىددداووبهددد ره  هددد و -2

وجعىر يقوت ألعة اوجعه  اظ وع هايهو.
عة مد وتدسو د  ااوجعاييتد وجعع هد وألاواد جوواوي لوجعه د اوند جر وم درواجبدلوجو -3

ىظ يةووبد جاجةووجعاجبلويرلوه ذ  وجألاجه وجع ئ  ي و ي وجعه  ام وا جوهاو   ا
 ددي وجعه جتددقوجعع هدد وهعددرووظردد ومدداوجعه دد امي وتددسوجراجهدد وجع ئ  ددي وههدد ويدد   جع

 ظ  ىي بواوة ج و.و
جعهايدهوجععد بوتدسويعد و يد جوم درور يد ووج جوذ اواجبدلوجعة مد وتدسوجعاييتد وجعع هد  -4

وواوو جاومه ددا، ج وهدداوجعضدد ا  ومدد بوجعىا ددعو،وادد جوجع يدد ويبددلوجاوي دد  وظ دد  هوهرا
وتسوا جوجع ي وم رور  لور ي وجعهايهوج ويبلوجاوروىه  ور ي وجعهايه.
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والمصادر

 :الكتب القانونية : أول

و– ج وجعر يدددد وع ةظ مدددد وو-2ةو– دددد هو دددد  ااوجعع اظدددد ةوجعب يدددد وو–رهيدددد وجع ددددع  و -1
 1976و–غ ج وظ
،و)  ج  وه     اة م وجألاجه واوف ا وتسوجعه  اعي وجعبرجئي و،ورذهةوها رو  ه ا -2

وو.و1987،وظغ ج ،وجعهذىظ وجعاة ي 
،و ج وجع هضدددددد و4ة،وجعهظدددددد   وجعع هدددددد وع  دددددد  ااوجر ج  ،و .بددددددا بسو ددددددتيقو دددددد    -3

 .و2114،وجع  ا  ،وجعع ظي 
،و،و ج وجعتذددد وجعع ظدددس6ة،وهددد هظددد   اوم دددبوجر ج  وجعع ،و . ددد يه اوهرهددد وجعةهددد ا  -4

1981 
 .وو1978،وجع  ا  ،و  ج  وه     و– ض اوجعى  يلو،ودددددددددددددددددددددددددددددددددددد -5
 و1981ة،،وجعذى لوجرال،وجع   ااوجر ج  ،و .و  لوىاه وه نا  -6
مددد عبو،وظددد و ددد  وةظدددع،وة مددد وجع   ددد اوتدددسوجعاييتددد وجعع هددد ،وم ندددبوورهددد ومبي ددد  -7

 .وو2119،وجع  ا  ،وجعذىل
،هةظعد و2ة،وجع  دبوجععد ب،و  هو   ااوجعع اظد ة،وتع  ومظ وجع رجقون ظسوجعر يفس -8

 .1992،وظغ ج ،وجعره ا
،وى  يدلوجعهايدهوجععد بوتدسوجعت داوجر د هسواجع د  ااوجعاضدعس،وت ج وهرها ومدا  -9

 .2111،وجر ذ   ي ،و ج وجعب هع وجعب ي  
ه  دد  وجعهعدد  هو،وجعع ددذ  وجع ي يدد وجعع هدد وع  ضدد ا،و دد   ومظدد وجعتىدد هوجع دده ا  -11

 ظ و    و.،وهن ،وجر ذ   ي 
ة مد وجعهدد  ا وع   دد ئاوتددسو ةد قوجعاييتدد وجعع هدد وا  ج دد و،وهد راوعي دداو جضددس -11

 .1995،وب هع وظغ ج ،وذ ي وجع   اا،و   ع وه ب ىي ،وه     )
 ج وجعهةظامدددد ةو،وجعة مدددد واردددد ا ا وتددددسوجعاييتدددد وجعع هدددد ،وهدددد راوعي دددداو جضددددس -12

 .و2112،و  ي جر ذ ،وجعب هعي 
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 ج وجعتذدددد و،وجعع اظدددد ةواجألبدددد جاجة،و دددد  ااوجألرذدددد بوجعع دددذ ي ،وهددد هااو دددد ه  -13
 و1984،وجعع ظس

  ج دد وو–جع دد ة وجع ئ  ددي وظددياوجعت م يدد واجعضدده او،وهرهدد وورهدد وجعةيددلوايذددل -14
و.وو1983،وه     وظياوجع   ااوجر ج  وام بوجر ج  وجعع ه 

،و  ج دد وه    دد –اهظدد ووجعه دد امي وة مدد وجع   دد او،وهرهدد ومظدد وجعرهيدد ووظدداوريدد  -15
 .و1988،وجع  ا  ،و ج وجع هض وجعع ظي 

،وجع  ا  ،و،و ج وجع هض وجعع ظي 1ة،وجعب جئبوجعع ذ ي ،وهرها وهرها وهنةتر -16
1971 

،وهةظع و ى ة،وجعه ذ جةوتسوو ظ لوجألظ ر واوهى  اوجعع  ل،واب  و تيقوت   -17
 .وو2111،وهن 
 : القوانين :ثانيا

 1/3/1943ن   وتسوو341ه  ابوو ى جمسو  ب،و   ااوجعع اظ ة -18
 .و1951)وع   و211   ااوجعهايتياو  بوا -19
 .1964)وع   و46   ااوجعع ه ياوظ ع اع و  بوا -21
جر ضددددظ ةي وجعع ددددذ  ووجععدددد لوظ ئردددد و1966)وع دددد  و749جعه  ددددابو  ددددبواو -21

 جعت   سو.
 .1966)وع   و25   ااوجررذ بوجعع ذ ي وجعهن  و  بوا -22
 .و1969)وع   و111اجعع ج سو  ب   ااوجعع اظ ةو -23
    ااوجر ضظ ةوجعهن  و.و1971)وع   و58   ااو  بوا -24
 وجعه غرو.و1978)وع   و47   ااوجعع ه ياوجعه  يياو  بوا -25
جعهعدددد لوا دددد ومدددد عةوجعهدددد   وو1979)وع دددد  و117 دددد  ااوجألفظدددد ةوجعع ج ددددسو  ددددبوا -26

 .و2111)وع   و46ظهابلوجع   ااو  بوا
 وجعهع لو.و1991ع   وو14اجع ة اوجعع بو  بوو   ااوج ضظ ةوهايتسوجع اع  -27
 .2117)وع   و19هاو   ااوجعع اظ ةوجعع ذ  و  بوا -28
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 .و2115)وع   و18   ااوجعع ه وجعه  ي وجعهن  و  بوا -29
 :المجالم : ثالثا

هتهددابواوبددلوذىهدد اوجأل دد ج وجعاييتيدد وا ة  دداوتددسو،و .وو دده ميلو ددعي وجعظدد    -31
و)ا  ج  وه     و1991)وع   و14جعع بو  بوا   ااوج ضظ ةوهايتسوجع اع واجع ة او

،وجععدد  وجعفددد  س،وظردد وه  ددا وتددسوهب دد وجعهر ددقوجعر ددسوع ع ددابوجع   ا يدد واجع ي  ددي 
 .و2117،وجع   وجعى  ع 

ه  اعي وجع    واجع  ا  اواجع تعوظ ة م وجألاجهد و،وجععهي ور ياومي روه لوجهلل -31
ه  ددا جةوجع ب دد وجع اعيدد و،و سظردد وه  ددا وتددسوذىدد لوجع دد  ااوجعدد اعسوجر  دد ،وجعع يدد 

 .2116،وع ن يلوجألره 
جعره يد وجع   ا يد وع هايدهوورجاوة مد وجألاجهد و يد وجعه د ام و،ون عحوجعري ج س -32

 .و2113جع   و،وجعع  وجعف ع ،واظر وه   ا)وه  ا وتسوهب  وجعت اواجع   اا
خو)وظىد  ي2113ىهييدرو/–/و ضد اوجعهدايتياو252  ج وجعهرذه وجر ج ي وجعع يد وا -33

اهعىدددد  جة)وهدددداو ضدددد اوهرذهدددد و،و ضدددد اوجعهرذهدددد وجر ج يدددد وجعع يدددد و14/9/2114
،وومددد ج وجع  ضدددسوعتىددداوا هدددلوجععبي دددس،وجع ضددد اوجر ج  واهرذهددد و ضددد اوجعهدددايتيا

 .و2116،و1ة
هبهامد وجعهظدد   اوجع ضدد ئي وجعىددسو   ىهدد وجعهرذهد وجر ج يدد وجعع يدد وه دد وو  دد  ه وو -34

 .و5 ،و2119عر وجألا،وةو
و عوجرعيذى ا ي وجعهاجم جظعً و
ه  ددا وتددسو،و دد ها وجعهعبددبوجعا ددية،وجع غدد وجعع ظيدد وجعهع ندد و، دد ها وم ظددس -35

 و9/11/2117ى  يخوجعري   ووwww.almany.comجعها عوجرعذى ا سو
ظردد وه  ددا وتددسوذ يدد و،وهتهددابواجبددلوجعة مدد مو .ومدد ه وهرهدد وم ددسووظدداو  ي دد  -36

ذى ا دددددددددسوجرىدددددددددسو  دددددددددبوجع ددددددددد  ااوام دددددددددروجعددددددددد جظةوجرعيو–ه ي ددددددددد وجعع دددددددددبوجعب هعددددددددد و
www.iasj.netو.و12/11/2117ى  يخوجعري   وو 
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ىددددددددددد  يخوجعريدددددددددددد   ووhttps://ar.wikipedia.org/wikiجعها دددددددددددعوجرعيذى ا دددددددددددسو -37
 .وو12/11/2117

ظردد وه  ددا وم ددروجعها ددعو،وجع يدد بوجع دد  ا سوعى  يددلوجعهايددهوجععدد بوتددسوجععدد جق -38
 و.و13/11/2117ى  يخوجعري   ووWWW.nazahaiqجرعيذى ا سو

اوجعع هلوهداوجعه د اعي وجعى  يظيد ومداوجعهع عتد وجعه ىذظد وى تيد ًجوألهد و ئي داوومت  -39
موظرددد وه  دددا وتدددسو دددظذ وجر ى  يدددةوام دددروجعها دددعوجرعيذى ا دددسوجرىدددس،وتدددسوجععهدددل

kenanaonline.com/users/lawing/posts/279760 httpوىد  يخوجعريد   و/
 و.و13/11/2117

ظرد وه  دا و،وجع   ااوجعب د ئسوجعداة سجعه  اعي وجع  ىب وماوى تي وجألاجه وتسو -41
ىددد  يخووwww.droit7.bbgspot.comتدددسو دددظذ وجر ى  يدددةوام دددروجعددد جظةوجرىدددسو

 و.و13/12/2117جعري   و
،و  ج د وه    د ،وب يهد ومد بووة مد وجألاجهد وجعع دذ ي ،ويرسورها وه ج وجعداجئ س -41

ظردددد وه  ددددا وم ددددروجعها ددددعو،وب هعدددد واج ددددة،وهب دددد وذ يدددد وجع دددد  اا،وظردددد وه  ددددا 
www.dorar.aliraqinet.netو.
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و:ـمخــــصــالمـ
وعدبواواوجعع هد وجعاييتد و ذ ئروور وىع واجعه  ا وجع ئي وظياوجع ئ  ي وجعع   وها

،وع  اعددد وجر ج  وجعى يددديبوم يددداوي دددابوجعددد  وجر ددد  وظ مىظددد  هوجرةددد قوم دددروواههددد وىذدددا
وتدسو   د اهوواجهد وظإة مد وجعهايدهوي ىدربواجعهد  ا وجعد ئي وظدياوجعع  د وعى  واج ى   ج
و.ووجعع ه وجعاييت واوع  ي ةواجبظ ةووابوهاوظ مىظ  ا وجععهل

وىابددلوجعىددسواضدد ا جىه وجعع هدد وجعاييتدد وةظيعدد وهدداوي ظددعواييتيدد ًووبظدد ًوجاووظ مىظدد  ه
وجععضددااهعددروووضدد ت وجعهدد  ا و ظددلوهدداواى تيدد ا وجعدد ئي وهدداوجعندد    وجألاجهدد وجرىدد جب
وجعع هد وجعه جتدقو دي وو ىيد بوهظد ووم دروار ند ًووسجربىه موجع ي بوره ي وعغ  وع    اا
وظدددياوجعددداييتسوجعهبددد لوتدددسوجعة مددد وظاجبدددلوجرعددد لوراوج  ةددد اوا ااوه دددىه وظ دددذل
وىر يددقوم ددرويدد ف وههدد وجعه جتددقوادد هوا ددي وج ىيدد بور دداوم ددرويدد ف واجعهدد  ا وجعدد ئي 

و.وجعع ه وجعهن ر 
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ABSTRACT : 

The presidential relationship between the president and the 

subordinate is one of the bases of public office and not the most 

important at all as the basis of the administrative organization of 

the state, and based on that relationship between the president and 

subordinate employee is committed to obey the orders of his 

bosses in the work as one of the most important duties and ethics 

of the public service. . As well as to comply with the law for the 

purpose of protecting the social order and in order to ensure the 

regularity of the functioning of public facilities continuously and 

without interruption because the breach of duty of obedience in 

the field of employment between the president and the subordinate 

affects the proper regularity and functioning of these facilities, 

which affects the public interest. 


