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 االنضباطية العقىبة شخصية مبدأ
The principle of personal disciplinary 

punishment 

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

، تانث ووس اووذا اةتطوووتر تطووترت تظة وود اةدتةوود صووول اةث وور اة وودةث تطووترا    ةووورا   
 على اةتظة د اةثامد، صتزاةدت أامةتها تتثاظم دتراوا صول اةممتموو، تنتةمود ةهوذا اةتطوتر

 األامةووود علوووى اعت وووار أنووو  اةمن وووذ ة ةا ووود اةدتةووود أ ووو ل ةلمتظوووم اةثوووام دتر صووول  اةووو 
تاةم وووؤتن عوووق ت دةووو  أاوووداصها صووول اةتنمةووود اةمتماعةووود تاةات وووادةد تاةمنوووتط  ووو  أدا  

 اةخدمات األ ا ةد ةلمتاطنةق. 

ق تن  ووور م وووؤتةةد أاوووت  ةنضووو اطةدا اةثدت ووودق اةمد وووتد  م هوووتم  خ وووةد ا  ت  
ض اطةد عق اةتام ات تاةعمان اةتل اخون  هوا تعودم م وؤتةةد اةعةور عنهوا اةمتظم اةن

صتثووورم  انهوووا اةثدووواب اةم وووتخدم تموووا   ةنضووو اطةدا اةثدت وووداموووا صووول موووا ةخوووص تثرةوووم 
اةتل تتاو علوى  اةمهنةد ها  اةثدت دإنأت  اخالن اةمتظم تخرتم  على تامب اةخدمد ،

 ى مدتضةاتها تمس  رمتها.اةخرتج علأت  خن  تام ات اةتظة د اةثامدأمق 

ةذا صإق ادم اةمتظم اةثام ات ت دة  اةم ل د اةثامد، تات م ؤتن عوق  وذن  
أت  ا وار  مهوود  ألدا  اةخدموود اةتوول أنةطووت  و  خةوور أدا ، صووإذا أخوون  تام اتوو  اةتظة ةوود
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مخاة ود  ةثودموق صثون  خرج عوق مدتضوةاتها تثورض ةلثدت ود اةنضو اطةد علوى موا اوام  و 
 اةثداب. تظة ةد ت تتمب

 ،نووووتاعأاةممووووان اةنضوووو اطل اوووول علووووى  مانةوووود صوووول  ق اةثدت ووووات اةتوووول تط وووو ا  ت  
نووذار ، اطووو ة ووت اةنظوور ، اإ تت وومن اةخ ة وودى منهووا تتثوود مووق اةثدت ووات األتةوو األر ثوود

اةثدت ات اةم ةمد تال انداص اةراتوب  خر  تت نم مقر ثد األتاأل ، اةراتب ، اةتت ةخ
 ثزن .، تنزةن اةدرمد ، اة  ن ، اة

 : مشكمة الدراسة ولا أ

هوا صوول تتم ون م و لد اةدرا ود صول اة  وث صوول م ودأ  خ وةد اةثدت ود تمود  انط اا 
 ووور تثووودو اةثدت ووود علوووى اةعةووور موووق عدمووو  تصووو  اةدوووانتق أاةمموووان اةنضووو اطل ، ت ةووواق 

 .اةثراال
 همية الدراسةأ: ثانياا 

تثوددة تصول  اةود مةود اةدرا ود صول  وتق اةثدت وات اةنضو اطةد متنتعود تمأات رز  
 وواق إذا  ة ووةماضوورار  ا ووخاص ة ذنووب ةهووم اإإةووى  اةعةوور اوود تووؤدوإةووى  امتووداد ا راووا

إةوى  طتةلود مموا ةوؤدو ةمودةراوا أ ق ا م مق اةثدت وات ةمتود ا  اةمتظم  ا ب عائلد ، ت 
 ا تمرار اةضرر .

 هداف الدراسةأ: ثالثاا 

 وم تتضوةل م انود ق  ةواق اةمد وتد  م ودأ  خ وةد اةثدت ود تموإةى  تهدم اةدرا د
 صل ت دة  اةثدن ت  ظ اة دت  صل اةممان اةنض اطل. ت امةأاذا اةم دأ ت 

 :الدراسة وتتمثل بما يأتي عناصر :رابعاا 

 م هتم  خ ةد اةثدت د اةنض اطةد . (1
 ( تثرةم اةثدت د اةنض اطةد تاةتمةةز  ةنها ت ةق اةثدت د اةمنائةد .2
 .نض اطل ( تط ةدات اةم دأ صل اةممان اة3
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 : منهج الدراسةخامساا 

اة دهووا   آرا ةق ئم ووتدر اةموونها اةت وو ل اةت لةلوول     انووا اووذا علووى  وونثتمد صوول 
 .تاةنتائا    امم تن طةق منها األ

 تناتةنا صل: ق م   ةق ت ن م  ث ةتضمق مطل ةقتةت تق م: : المخطط الهيكميسادساا 
 . اةتثرةم   خ ةد اةثدت د اةنض اطةد األتناةم  ث 

 . اةمنائةد اةثدت د: م هتم اةثدت د اةنض اطةد تاةتمةةز  ةنها ت ةق األتناةمطلب 

 . ةنض اطةدا اةثدت دم هتم  خ ة   اةمطلب اة انل:

 اةم  ث اة انل تط ةدات اةم دأ صل اةممان اةنض اطل . تتناتةنا صل

 : تط ةدات اةم دأ صل اةثدت ات اةخ ة د .األتناةمطلب 

 : تط ةدات اةم دأ صل اةثدت ات اةم ةمد .اةمطلب اة انل

 األولاملبحث 
 التعريف بشخصية العقىبة االنضباطية

ق اةثدت د اةنض اطةد مق أام تأخطور عنا ور اةنضو اط اةوتظة ل ةموا ةهوا موق إ
توووا ةر  ووول ل علوووى اةمر وووز اةدوووانتنل ةلمتظوووم اةثوووام تانث ا وووات  علوووى أ  ووورت  ، تاةثدت ووود 

تخضو  اة  ر  خالم اةمخاة د اةنض اطةد تال مق  م اةنض اطةد ت دد على   ةن
 وودتق نووص( صضووال  عووق تا راووا  وو ثض األص ووار تاةم ووادئ اةتوول  ة عدت وود)ةم وودأ اة وورعةد 

ت  وم اةثدت ود اةمنائةود تر وم ذةوي صوال ةم وق أق نن ور  واق ةلثدت ود اةنضو اطةد م هتمهووا 
 تأ راضها اةخا د  ها .

ذا ما ارت ب اةمتظوم اةثوام مخاة  ود انضو اطة  صإنو  ةخضوو ةلموزا  تاوذا اةموزا  تا 
 مطل ةق ت اآلتل :إةى  ند م اذا اةم  ث ات ما ةطل  علة  اةثدت د اةنض اطةد ةذةي 
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 األولاملطلب 
 مفهىم العقىبة االنضباطية

ق م هتم اةثدت د اةنض اطةد ةةس اةمد تد من  اق اةم رع اد  ودد ة ون مرةمود إ
على ة ون عدت ود عوق  ون صثون أدنى ت أاام  تضو  د أت  انض اطةد ما ةدا لها مق عداب
نما اام    ر اةثدت ات ا  ن  اةن  د ةلثدت ات اةمنائةد ، ت ة تق مرةمد انض اطةد  ما صث

اةنضووو اطةد تتوووري اة ووواال ةل ووولطد اةمخت ووود صووول اختةوووار اةثدت ووود اةتووول تنا وووب اة ثووون 
اةتول ةموتز  ةنضو اطةدةذةي نال وظ تثودد  وتر اةثدت ود ا ،اةم تق ةلمرةمد اةنض اطةد

من اة اطد  هذا اةمتضتع أتمق ، عند ارت ا   مرةمد انض اطةدتتاةثها على اةمتظم 
ة ةوواق تثرةووم  األتناة وورع  :صوورعةق لووىع ووندتم  تد ووةم اووذا اةمطلووب  مووق ممةووو اةمتانووب
 تاة رع اة انل ةلتمةز  ةق اةثدت د اةنض اطةد تاةمنائةد ت اةتل. ،اةثدت د اةنض اطةد

 : تعريف العقوبة النضباطية  األولفرع ال
ا تووري اموور اةتثرةووم ق اةم ورع ةووم ةضووو تثرة وا م ووددا ةلثدت وود اةنضوو اطةد تانموإ 

 . (1)ةل د  تاةدضا 

 اراوا اةمادةود آنوتاع اةثدت وات اةنضو اطةد ت أتا ت ى صل اذا اة دد  اةنص علوى  
ق عدت د انض اطةد ة ن تاةمثنتةد اةتل ت رض على اةمتظم اةمخاةم عمتما ، دتق  ةا

اةثدواب ) مخاة د صهناي تثرة ات مختل د ةلثدت د اةنض اطةد تمق اذ  اةتثرة ووات انووهوووووووووووا
 اةمهنةودنهوا )اةثدت ود إأت  اةم تخدم تما  اخالن اةمتظم تخرتم  على تاموب اةخدمود ،

اةخووووورتج علوووووى مدتضوووووةاتها تموووووس أت  اةتووووول تتاوووووو علوووووى موووووق اخووووون  تام وووووات اةتظة ووووود

                                                           

ةردنةوود ا اةمامثوودد. علوول خطووار  ووطناتو ، م ووادئ اةدووانتق اةردنوول ، اةتطنةوود اةثاموود من ووترات ( (1
 . 528، ص1993ةلن ر ، عماق 
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مووورا  اةم ووودد  ووواةنص تتاثووو  اة ووولطد اةنضووو اطةد اةمخت ووود علوووى )اإأت  ،(1)ا(رامتهووو 
نهوووا موووزا  إأت  ،( 2)(اةمتظوووم اةوووذو ةخووون  تام وووات اةتظة ووود اةثامووود تةنوووان موووق مزاةااوووا

 عنوود ارت ا وو  خطووا تادة ووا   ت د اةووذو ت  ووت م ووؤتةةاإدارةووتظة وول ة ووةب عضووت اة وولطد 
اةم وووددة   اداصوووأل د تن ةوووذا  اإدارةوووا  اة ووولطد ضوووأعتةم ووول     ا وووم   ةوووث تتاوووو  مثةنوووا  
 .( 3) ل ا  

  صوول مر ووز أت  صوول اعت ووار  أموواذ  ة ووةب اةمتظووم )أ انهووا تاوود عرصهووا اةوو ثض  
 .(4) د  اةمزاةا اةمترت د علة (إأت  اةتظة ل

ق على )أنها اة الح اةورئةس اةوذو  تا وطت  ت وتطةو اة ولطد ت خر آةضا عرصها أت  
 .(5)ا  تام اتهم   ترة  لةمد تمرضةد(دأعلى د  من اةمتظ ةق اإدارة

ةوم ةثورم اةثدت ود اةنضو اطةد  ون  تاةت رةو اةم رو م لو  م ون  واال اةت ورةثات 
ترد علووووى  وووو ةن اة  وووور مختلووووم اةثدت ووووات اةنضوووو اطةد اةتوووول ةمووووتز تتاةثهووووا علووووى أ

 1958ة وووووند ( 117)د راوووووماإدارةووووونتق اةنةا ووووود اةثامووووود اةمتظوووووم اةثوووووام ، صدووووود  ووووودد اوووووا
تظووائم دائموود صمثوون اةثدت ووات  صوولدت ووات اةنضوو اطةد  اةن وو د ةلمووتظ ةق اةمثةنووةق اةث

                                                           

مت وتعد اةدوتانةق اةثرااةود  ، اوانتق انضو اط موتظ ل اةدتةود أ  امد. ع ماق  لماق  ةالق ،  رح  ((1
 . 226ص، 2212ةلن ر 

اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطواع اةثوام،  لةود اة دوت ،  أ  ام،  رح  د.  ازو صة ن مهدو( (2
 . 33، ص2226مامثد اةنهرةق

 ،1984د. من تر ا رااةم اةثتتم ، اةم وؤتةةد اةتادة ةود ةلمتظوم اةثوام ، مط ثود اة ور  ، عمواق  ((3
 . 122ص

، 1972 اةدوواارةد. م موود ع وو تر ، اةتادةووب تاةثدوواب صوول عالاووات اةثموون ، عوواةم اة تووب ةلن وور،  ((4
 .2ص

دار اةط ووووو تاةن وووور  ، األتن، اةمووووز   ()درا وووود مدارنوووود اإدارود.  وووواب تتمووووا من ووووتر، اةدووووانتق ( (5
 .366، ص1971الةد ،  عداد األ
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اةتل تتاو على متظ ل اةدرمد اة انةود صموا دتنهوا تختلوم عوق اةثدت وات اةتول تتاوو علوى 
 .( 1)ى صما صتاها األتةمتظ ل اةدرمد 

 لوب اةت ورةثات ةوم ةثورم أما ات اة ان صول م ور ، تعلوى  ورار تصل اةثرا    
  رع اةثرااووول اةثدت ووود اةنضووو اطةد  ووون اترد علوووى  ووو ةن اة  ووور مختلوووم اةثدت ووواتاةم ووو

اةنضو اطةد اةتول ةموتز تتاةثهووا علوى اةمتظوم اةثوام تذةووي صول اوانتق انضو اط مووتظ ل 
صدوود  وودد اةثدت ووات اةتوول ت وورض علووى اةمتظووم  ()اةمثوودن 1991ة ووند ( 14)اةدتةوود راووم

 . (2)ة  ر تاةتثداد( تال تاردة على   ةن ا8اةمخاةم صل اةمادة )

ائص منهوا  وتاةثدت د اةنض اطةد أةا  اق اةتثرةم اةذو ةطلو  علةهوا تمتواز  خ 
صوووول  اةمرتنوووود تاةم وووواس  مزاةووووا اةتظة وووود اةمادةوووود تاةمثنتةوووود صهوووول ة تمووووس اةموووووووووووووووتظم

امتاةوووو  اةخا وووود ،  وووون تدووووو علووووى مزاةووووا اةتظة وووود صت رموووو  مووووق أت   رةتوووو أت   خ ووووةت 
 . (3) ثضها

م اووذ  أاووتةثوون مووق  اوودم اة دوو  اةم وورو  ثووض اةتثرة ووات ةلثدت ووات اةتادة ةوود  مووا 
 انها )تلي اةمزا ات اةتول تتاثهوا  ولطد  (م مد رصثت ع داةتااب)د. اةتثرة ات تثرةم 

 .(4)(اةمرائم اةتادة ةدأت  اةتادةب اةمخت د على اةمتظ ةق مرت  ل اةمخاة ات

 ووواب اةمتظوووم مخاة ووود ةلدوووتانةق )ارت انهوووا  ردنةووود موووا عرصتهوووا م  مووود اةثووودن األ 
 .(1)اةدرارات اةمثمتن  ها صل اةخدمد اةمدنةد(أت  اةتثلةماتأت  نظمدتاأل

                                                           

 1964اةثر ل، دار اةمثارم ةلن ر تاةتتزةوو ، اة و ندرةد ، اإدارود. م مد صؤاد مهنا ، اةدانتق  ((1
 .523ص، 

 . 212ص م در  ا   ، اانتق انض اط متظ ل اةدتةد ، أ  امد. ع ماق  لماق  ةالق ، رح  ((2
 اةم ورةد اةهةئود، مط ثو   (دمدارنو د ورااوداصها ،)دأت  داةتادة ةود اةثدت د د. م ط ى ع ة ل ، صل   ((3

 . 32ص ، 1976ةل تاب ، اةثامد
د ةود ةلن ور ، ، م ت ود زةوق اة دتاةود تاأل 2د ، طد. عامر ا رااةم ا مد اة مرو، اةثدت ات اةتظة ة ((4

 .38، ص2211 ةرتت ، 
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 الفرع الثاني: التمييز بين العقوبة النضباطية والجنائية واثره عمى شخصيتها
 ائةد اد ا   ت متضتعا تدلةدةا ةق اةثالاد  ةق اةثدت د اةنض اطةد تاةمنإ  

 نظرا  ؛ مةت  مق اةنا ةد اةثملةد   ةرةاأت  انض اطةا    ل   ا ث ةثاةا متضتعا  ةم ق اق ةع
خطووا  اةمنائةوود تاةنضوو اطةد تاةتووا ةر اةمت ووادن  ةنهمووا ة  ووةما ةلثالاووات اةت ةدوود  ووةق األ

 .(2)عق اة ثن ذات  تانض اطةا   منائةا    ةق ةثااب اةمذنب

م  اة     ةنهما نتطر  ألت  هذا اةمتضتع مق ممةو اةمتانب ةمام  من اإأتمق  
 تل:تم  اةختالم  ةنهما ت اآلطر  ألخر  نتأمق مهد تمق مهد 

 :تةد     ةق اةثدت تةق صل اةنتا ل اآلتم  اةأتظهر  

 . ( نصإةا  ة عدت د)ق مق  ةث خضتعهما ةم دأ اة رعةد ا( تت ا   اةثدت ت1

إةا  صرضوووهماصوووال ةم وووق  ق موووق  ةوووث  تنهموووا عدوووت تةق  خ وووةتةق ،ااةثدت تووو ( تت ووا  2
 .(3) اري صةهاأت  ى مق ارت ب اةمرةمدعل

ت تةق ة ق اةثدوووأةلموووذنب تزاموووراه ةعةووور  ،  موووا  رادعوووا   ق  وووال اةثدوووت تةق تدووورراق موووزا   إ( 3
 .(4)ةد د  او منهما اةتثتةض

 لطد اةدتةد ، صاةثدت د اةمنائةود إةى  ق صرض اةثدت تةق اةمنائةد تاةنض اطةد ة ندإ( 4
د ووتتر اةدتةوود اةووذو ةثطةهووا  وو  صوورض اووذ  اةثدت وود  ماةوود إةووى  د صوول صرضووهات وون

                                                                                                                                                      

دار اة داصود ةلن ور  ،1ط  م اةثام )درا ود مدارنود(اةثدةن اةثمارمد ،  لطد تادةب اةمتظ د. نتصاق ((1
 .53، ص2227تاةتتزةو ، عماق ، 

اةمزائةود صول اةنظوام اةنضو اطل اةثرااول،  زةداق م مود موال اةم وترو ، مود   ورةاق م ودأ اة ورعةد ((2
 .78، ص2214مام تةر، مامثد ت رةت،  لةد اةدانتق، ر اةد

، دار اةنهضوود  1988اةمزائةوود اةخوور  ،  عالاتوو   األنظموودد. عزةووزة اة وورةم ، اةنظووام اةتووادة ل ت  ((3
 .  233ص ،1998اةثر ةد ةلن ر ، اةداارة ، 

، م ودر  وا   ،  زةداق م مد مال اةم ترو ، مد   رةاق م دأ اة رعةد صول اةمموان اةنضو اطل ((4
 .79ص
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 ا   ووتناداد ةلثدت وود اةنضو اطةد اةتوول ت وورض  وذةي اة ووان  اةن وو  ةألموق تاةنظووام اةثووام
 ما ةل لطد اةنض اطةد مق    صل ض ط اةتظائم اةثامد .إةى 

صوورض دم مووتاز و عوو، أ ةووث خضووتعهما ةم وودأ ت وودة اةثدت وود( تت ووا   اةثدت توواق مووق 5
   ر مق عدت د على اة ثن ن    .أ

 .(1)عدة عدم رمثةد اةدتانةق اةثدا ةدق مق  ةث خضتعهما ةداا( تت ا   اةثدت ت6

  :تلةق اةنض اطةد تاةمنائةد صهت  اآلتم  اةختالم  ةق اةثدت تأا أم 

اد تاضوطر   انتظوامق اةهدم مق اةثدت د اةنض اطةد اوت ضوماق  وةر اةمرصو  اةثوام إ( 1
ت ق  اةود اوانتق اةثدت واأذ إائةود اودصها م اص ود اةمرةمود ، ق اةثدت د اةمنأق صل  ة

 .(2)ات اةدصاع عق اةنظام اةمتماعل

  ق ة وتق اة ثون اةمثااوب علةوأ وخاص ة وترط ةتاوتع اةمرةمود اةتادة ةود ( مق  ةوث األ2
 .(3)ظم مرت ط  اإدارة  را طد تظة ةداد ارت    مت 

ق اةمرةموود اةتادة ةوود ةة ووت م ووددة علووى  وو ةن أ ةلمرةموود م تنوودصثووان اة( مووق  ةووث األ3
 ووونص تانموووا م ووودداا اةخوووالن إةا  اة  ووور ةوووذةي صهووول ة تخضوووو ةم ووودأ ة مرةمووود

اةتظة د تاةخورتج علوى مدتضوةات اةتاموب ، تتدرةور اةوام اةمرةمود موق عدمو     رامد
لووووى  وووو ةن خاضووووو ةتدرةوووور اةدارة ، امووووا اةمرةموووود صوووول اةممووووان اةمنووووائل صم ووووددة ع

 . اة  ر

                                                           

ةمنووائل )درا وود مدارنوو ( ، تا اإدارود. ع ووداةدادر اة ووةخلل ، اةدووانتق اةتووادة ل تعالاتوو   اةدووانتنةق  ((1
 .129، ص1983دار اة رااق ، عماق ،  ،1ط
 . 213ص ، م در  ا   ، اانتق انض اط متظ ل اةدتةد أ  امد. ع ماق  لماق  ةالق ،  رح  ((2
 : 157-156، ص 2212،مامثد داتي ،  3، ط اإدارود. مازق ةةلت راضل ، اةدانتق  ((3
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  م  ادر مق م  مد مخت د صل  وةق إةى  ا تنادا  إةا  ة ت رض اةثدت د اةمنائةد (4
ظ ةق  اةةوا ( م  م  اضا  اةمت مملس اةنض اط اةثام )أت  رئا ةدت رض اة لطد اة

 .(1)اةثدت د اةنض اطةد

 املطلب الثاني
 مفهىم شخصية العقىبة االنضباطية

تن  ووور م وووؤتةةد اةمتظوووم اةنضووو اطةد عوووق اةتام وووات ق أةد ووود  هوووذا اةم ووودأ  
تاةعمووان اةتوول اخوون  هووا نتةموود م ووؤتةةت  عنهووا تعوودم م ووؤتةةد  ةوور  ،ات م ووؤتةةت  عووق 
اعمووان  ةوور  ،اق اة وواس اةدووانتنل ةهووذا اةم وودأ ةتتاموود صوول م وودأ اة وورعةد  مووا اق ا ا وود 

رات اةخالاةوود صاتردتوو  ةتووتصر صوول اةوود ا ووتلزمت  اةضوورترات تاةعت ووا اة ل وو ل تاةخالاوول
علووى  وو  ممار وود اةثدوواب ةووذةي نال ووظ أق اووذا اةم وودأ اووت م وودأ م ووتمد صضووال عووق أق 

اةثملةووود تاةمنطدةووود ، تموووق اةمثوووانل اة طرةووود ةلضووومةر  ا ا ووو  اةدوووانتنل موووق ، اةمتانوووب
 .(2)تاةثداب تاةثداةد 

 ن ووواق ت وووو دت عووووالق اةثووواةمل ةل دووووت  اإاإ ةضوووا  أتاووود نوووص علووووى اوووذا اةم وووودأ  
اةثداةوووود تتوووواذ  مووووق اةثدوووواب  عةوووور  ووووخص مرت ووووب ةثد اة ووووالمةد اة ووووم ا ؛ ألق اة وووور 

اةم  تم علة  تان  موق اةظلوم تاةمماصواة اق أت  نها ت ةب اة خص اةمذنبإذ إ، اةمرةمد
 .(3)تنث س اة ار اةضارة ةها على  ةر  مق اة خاص

نظووام اةم وورو ( مووق نظووام اةثوواملةق اةموودنةةق  اة78اةمووادة )   ووارت علةووأةضووا أت  
اار وا  إةوى  اق اة ر اةضوار ةلثدواب اود ةمتودإةا  1987( ة ند 47 متمب اةدانتق رام )

                                                           

 اإدارواةدوانتق  أ  واماة والمل ، م وادئ ت  زنمول تد. مهودو د. علل م مد  دةر تد. ع ام اة ر ((1
 .353-352، ص1983، مامثد  عداد ، 

 .128م در  ا   ، ص، (درا د مدارند)اداصها أت  د. م ط ى ع ة ل ، صل  د اةثدت د اةتادة ةد ((2
ةدووواارة ، دار اة  ووور اةثر ووول ، ا 2، ط اإدارو( د.  ووولةماق م مووود اةطمووواتو ، اةوووتمةز صووول اةدوووانتق 3)

 . 292ص ،1979
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 اةمانل  تا  مق نا ةد اةعت ار اةد ل ام اة ر اةمادو ةلثدت ات اةماةةد ، اطوو اةراتوب
اةمتوووداد صووول موووق عمتمةووود اةم ووودأ ت ووومتةةت  ذةوووي؛ ألق  اق ذةوووي ة ةدلووونإةا  اةعرامووودأت 
مووق اةط ةثوول اق ة ووتق ة وون ؛ ألق تارد علووى اةم وودأ  ووار اةضووارة ة ةثوود ا ووت نا   دةدةووا  اة

  وواسأاوود  ووةق  (اةثمةوود دة وول)ق أ وورة ت ةوور اةم ا وورة ، ةووذةي نال ووظ عدت وود ا اراووا اةم ا
ت رةد اةثدت ات اةمثمتن  ها صل اةدانتق اةمنائل تتط ةدها صل اةثدواب اةنضو اطل  ةوث 

ةثدت وود علووى  ووخص اةمووانل صوول ضووت  تضووث  تظرتصوو  اةتظة ةوود ةووتم  مدتضووااا تتاةووو ا
تاةمتماعةد اةخا د ، تاق ةتم اختةار اةمزا  اةنض اطل   ةث ة تق ممدةا ا  ور موق 

 .(1) ةر  مق اةمزا ات صل تدتةم ذةي اة خص

موووا اة وووت نا  اة دةدووول اةوووتارد علوووى اوووذا اةم ووودأ صووول اةدوووتانةق اةتظة ةووود اةمختل ووود أ 
 ةوود تاةثرااةوود اووت عوودم م ووؤتةةد اةمتظووم عووق اةخطووا اةمترتووب علووى اةاموود اةمن ةوود تاةثر 
موق رؤ وائ  اةوذةق ةموب علوى اةمتظوم طواعتهم عنود إةةو   اة ادراألمر  صل  اةد تن ةذ

 صول اوذا اة ودد اع وا  اةمتظوم موق اةم ووووؤتةةد؛ ألق تتاصر  رتط مثةن   دداا اةدوانتق
ط اةم ووورع اةثرااووول موووا ةووواتل ةتن ةوووذ اوووذ  ، تاووود ا وووتر األمووور  أت تت مةلهوووا ةم ووودر اةدووورار

 :(2)اة رتط 

اةت رةوووورو أت  اة وووو تواألموووور  عوووودم م وووورتعةدأت  اةووووام اةمتظووووم  ا ت ووووام اةمخاة وووود (1
 .إةة   اة ادر

 ق ةن   اةمرؤتس رئة    تا د على تم  اةمخاة د .إ( 2
س ات اةم ؤتن ا داا رئة   تعندئذ ة تق اةرئةإذا إةا  ق ة ةلتزم تن ةذ تلي اةتامرإ( 3

 عنها.

                                                           

م ت وود دار اة داصوود ةلن وور  ،3ردق ، طصوول األ تتط ةداتوو  اإدارو وومارة اةزع وول ، اةدووانتق  ( د. خاةوود(1
 .53، ص1998تاةتتزةو ، عماق 

 1991( ة وووند 14تاةدطووواع اةثوووام راوووم ) موووق اوووانتق انضووو اط موووتظ ل اةدتةووود (4/3)انظووور اةموووادة  ((2
 اةمثدن .
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إةا  ق اةثدت د ة تن بأتترتب على  خ ةد اةثدت د ال  ام اةنتائا اةتلأ تمق 
ماةو  صهول  أت رةتو   أت  واام صةهوا  وتا  صول  ةاتو أت  على  خص مق ارت ب اةمرةمود

صل  اةود  وتق اةثدت ود   خ ةتها عق تل      ت د  تة تتاو على  ةر  تة ةثد خرتما  
ت وود ةووم ة  ووم  هووا علووى  ةوور اةعةوور ، صمووا دامووت اةثدإةووى  اووا  ةوور اةم ا وورة ار آاوود امتوودت 

صثلووى ،  تااثةوا   وار اةتوول تنوتا عنهوا علووى اةور م موق تلوي اآل صهول  خ وةد اانتنوا   اةموانل
ق  انوت ا  ب اةوذو ةثةون اصوراد عائلتو  ، ت ان عدت د اة مق اةتل ت رض على األ  ةن اةم 
ذ ة دوودتق ، إتةد  ا وود  ةوور م ا وورة تل وو   طرةدووب تة نهووا  ووخص اووذا األ إةا  ة تل وو 
 .(1) ةهم مترد رزاهمأ  مق 

ص ول  اةود صورض  ،ةنط و   اةن و د ةلثدت ود اةنضو اطةد ن  و األمور  قأةنا أصل ر ت  
 انوووووداص اةراتوووووووووبأت  عدت ووود انضووو اطةد علوووى متظوووم ت ووواق نوووتع اةثدت ووود اطوووووو اةراتوووب

اة دووت   طرةدوود  ةوور م ا وورة ةضووا  أ نهووا اةمتظووم تةإةووى  نهووا  خ ووةد  اةن وو دأ وو ةل 
  تنها م ت اةراتب اة هرو اةذو ةثد اةمترد اةرئة ل ةهم .  رة اصراد األ ضررا  

 املبحث الثاني
 تطبيقات املبدأ يف اجملال االنضباطي

ق اةثدت ووات اةنضوو اطةد اوول اةمووزا ات اةتوول تتاووو علووى اةمتظووم   ووب ارت ا وو  إ
 ووول ا تاق اةدوووتانةق  وووددت أت  تظة ووود اةثامووود اةما ووواخوووالن  تام وووات اةإو أأت  مخاة وووات

أت  اةثدت وووات اةنضووو اطةد   ووو  اةمتظوووم علوووى  ووو ةن اة  ووور تاووول ذات ط ةثووود اد ةووود
مهنةوود ، اووذا تاق اةثدت ووات اةنضوو اطةد تووم ت دةووداا علووى  وو ةن اة  وور صوول أت  ماةةوود

عدت ود د ةوأصورض   تان ان مق األ وأاط متظ ل اةدتةد  ةث ة ةم ق صل اانتق انض 
ةموا صول ذةوي موق مخاة ود ةم ودأ  ورعةد اةثدت ود تةموب اق  ؛ةة ت متمتدة ضومق اةدوانتق

                                                           

د.  لطاق ع داةدادر اة اتو ،اةم ادئ اةثامد صل اانتق اةثدت ات، اةثاتي د. علل   ةق اةخلم ت  ((1
 .429ص ة ناعد اة تاب ، اةداارة،  دتق  ند ط و ،
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تموق امون اة اطود ، تتنا ب اةثدت د اةمتاثد مو اةمخاة د اةمرت  ود موق  ةوث اةم وامد 
 تل :مطل ةق ت اآل على ندتم  تد ةم اةم  ث  اةمتضتع مق ممةو اةمتانب 

 األولاملطلب 
 عقىبات اخلفيفةتطبيقات املبدأ يف ال

 صل اة ر اةماةل تاةمن تص علةها ى ااناألتة األر ثدق اةثدت ات اةنض اطةد إ
تتتم ن  اةمثدن  1991ة ند  (14)اةثام رام  صل اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع

  ما ةلل . اةخ ة داةثدت ات 

ةمتظووووم ( ة وووت اةنظووور: تاوووول اتةوووى اةثدت ووووات اةنضووو اطةد تاخ هوووا تت ووووتق  ا وووثار ا1
م وووتد ال  ت رةرةوووا  نوووتع اةمخاة ووود اةتووول ارت  هوووا تتتمةهووو  ةت  وووةق  ووولت   اةوووتظة ل

 .(1)مدة  ال د ا هر اةثالتةأت  تةترتب على اذ  اةثدت د تاخةر اةترصةو

تمود اةمداتةود اةتوداة  ت  : ةود  انوت نتةمود اةدورار اةدتةود تر  تصل ارار ةمملس  
تاةمتضوووومق  9/9/2212صوووول  (1/7287ت)اةموووورام اإدارواألموووور  ق اةمثتوووورض علووووىأ

 اةمتا ثوودعمووان تظة توو  ةثوودم تا ووةر  أة ووت اةنظوور   وو  اةمثتوورض إاماةوو   صوورض عدت وود
ت ةووووث اق اةممةووووز علةوووو  اةمثتوووورض  ثنووووتاق  (6/2211 / 94) اةمراموووود اةدضووووةدعلووووى 

ق تام و  ةدت ور علوى ا  ت ،  ث د اةمثلتمات صل م تب ت دة   ا ن تم ؤتن م رما اادم 
 اةدضوواةا اةتول ةتتةاووا اةم توب صوول  رنواما ااعوودة اةمثلتمووات  اةخا ودمووات دخوان اةمثلت إ

، ةهوذا اةعورض  ةمثلتموات مثودا  ارة ثد تزتةد   اةمثلتمات مق اةم د  اةمثنل تص  ا وتم
اق عوودم ت وودةث  إذصوول ضووت  ترتد تراوود اةت وودةث ،  تمووق  ووم تووو دةث اووذ  اةموووثلتمات

 ووث د إةووى  ةثووتد ةثوودم ترتد تراوود اةت وودةث اعووال  اةمووذ ترة اةوودعت   اةخا ووداةمثلتمووات 
اةمثلتمات مما ةن ل م ؤتةةد اةمثترض عق عودم ت ودةث اةمثلتموات ، مموا ةمثون اورار 

م  موود اضووا  اةمووتظ ةق اضووت  ، إذ أق ةوور  وو ةل تمخوواةم ةلدووانتق  اةثدت وودصوورض 

                                                           

 اةمثدن . 1991ة ند  (14)( مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام 8ى مق اةمادة )األتةاة درة  ((1
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 ودة  اورر اة  وم  ت ةلدوانتق تصدا  ت ،  (1)اةمطثتق صة  صة تق اراراا   ة ااألمر   إةعا 
علوى  اةثدت ودتاق اةم دأ اةدوانتنل اوت انو  ة ت ورض  اةدرار اةممةز ت در اةدرار  اةت ا 

 . (2)اةمخاة دعند   تت م ؤتةةت  عق إةا  اةمتظم

( اةنذار: تال مق اةثدت ات اةنض اطةد اةتول تدوتم   رضوها اة ولطد اةرئا وةد تة وتق 2
ا تت وووذةر  موووق اةخوووالن  تام وووات  ا وووثار اةمتظوووم ت رةرةوووا  اةمخاة ووود اةتووول ارت  هووو

موودة  (اةثووالتة)اةزةووادة أت  م ووتد ال تةترتووب علووى اووذ  اةثدت وود توواخةر اةترصةووو اةتظة وود
  .(3) هرأ تد 

د اةنووذار  انووت نتةموود اةدوورار  خ ووتص عدت وواةدتةوود تصوول صتووت  ةمملووس  ووتر   
ار   ووورض اةتوول ا ووودرت اةدوور  اةت دةدةوود اةلمنووودتموود اق اةمداتةوود ةوود  اةتوووداة  ت  :تل وواآل

مووق اووانتق  (12)اةمووادة مووق  (اتة) ةل دوورةاعضووا  خالصووا  در ثووأمووق  داةنووذار مؤة وو عدت وود
 اةلمندق أإةى  تاةتل ت ةر 1991( ة ند 14)تاةدطاع اةثام رام اةدتةد انض اط متظ ل 

اةتووول تمهوووت  ةنضووو اطةدا اةثدت ووود ةوووث اق ، ت رئوووةس تعضوووتةق  تتووواةم موووق اةت دةدةووود
 خالصوا   لد ا اةم هون ود اةوذ ر آ اةلمنودةت دةدات اةتل ااموت  هوا ئا ا نةت على نتا ةلمثترضد

تثود مووق اةنظوام اةثووام تتام ود اةت وواع تةترتوب علووى  اة وو لةدق اةدتاعود أةلدوانتق ، ت ةووث 
 اة وووادرة اةثدت ووودق إصووو ت اةتوواةل ،عوودم مراعاتهوووا  طوووالق اةموورا ات اةمتخوووذة خالصوووا ةوووذةي

عدت وود   إةعووا علووى مووا تدوودم اوورر  اةت ووا  اة  ووم  ، تتوووا ة ا   د اطلوو تثوود اةمثترضوود  وو  
  .(4)ةلمثترضداةنذار اةمتم  

( اطووووو اةراتووووب: ةثوووود اةخ ووووم مووووق اةراتووووب اة ووووهرو  اةن وووو د ةلمتظووووم مووووق اةثدت ووووات 3
ذ ةتوووم ن صوول خووو م مووز  مووق إترتووب علةهووا ا ووار مادةوود م ا وورة ، اةنضوو اطةد اةتوول ت

                                                           

 326، ص ، 2214ة ند  اةدتةدتصتات  مملس  تر   ارارات ((1
 . 326ص ، 2214 ة ند اةدتةدتصتات  مملس  تر   ارارات ((2
 اةمثدن. 1991ة ند  14 اة درة اةرا ثد مق اةمادة اة انةد مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام ((3
 . 529 -528، ص ، 2228ة ند  اةدتةدمملس  تر   تصتات  ارارات ((4
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ت داا  ةهووذا اةراتووب ةوور م مووق ا وواةراتووب اة ووهرو اة وومل ةلمتظووم اةمخوواةم علووى ا
 .(1)اةثمن اةم ند اةة صل ة تن  م ا ر 

خذ  ها اةم رع اةثراال صل اوانتق انضو اط موتظ ل أام اةثدت ات اةتل أتال مق  
ة تورة ة  اةدتةد تاةدطاع اةثام تت تق اذ  اةثدت د  دطو اةد ط اةةتمل مق راتب اةمتظم

 تووو  ها اةمتظم تا تتم ووواةتل ارت ة  اةمخاة دوورو تذ ر صوووةام  امر ت رةأتتماتز ع رة 
 .(2)اةثالتة()اةزةوووادة أت  اةثدت د تةترتب علةها تاخةر اةترصةو ،

 تل : أ( خم د ا هر صل  اةد اطو اةراتب ةمدة ة تتماتز خم د اةامت اآل 

ب(  ووهر تا وود عووق  وون ةووتم مووق اةووام اطووو اةراتووب صوول  اةوود تموواتز صتوورة اةثدت وود 
ةوووام تةموووا  انوووت عدت ووود اطوووو اةراتوووب تتم ووود    وووم اةد وووط اةةوووتمل موووق راتوووب خم ووود ا

اةوذو تن وب  اةراتوب اةمتظم ة ترة ة تزةد عق ع رة اةام صدد ا ةر اةت اؤن  وتن مااةود
 علة  اةثدت د اةمذ ترة صة تدطو من  ، تان اةمد تد    اةراتوب اة ومل ام اةراتوب اة لول

مد وتد اةراتوب اة لول ةلمتظوم موو اةمخ  وات اةدتن  اق اةإةى  مق اة د  ذاب مانب
 .(3)تاة دةت اةخر  مق امن اق ةت د  اة ر اة اةغ صل اةردع 

تت دةوو    وواق اووذ  اةثدت وود تتنواصى مووو م وودأ  خ وو  اةثدت وود ةوور خوور تاةو ثض اآل 
؛ ألق اةثداةوود تة ضوون عووودم ادراج اةثدت ووات اةماةةووود ضوومق اائمووود اةثدت ووات اةنضووو اطةد

علووى اةمتظووم اةمخوواةم ص  ووب  وون ةمتوود ةة وومن اصووراد ا وورت  تم وودر  ا راووا ة ةدت وور
ارت وواب مخاة ووات اخوور  ر مووا إةووى  دخلوو  ترزاوو   مووا اق اووذ  اةثدت وود اوود توودصو اةمتظووم
 صةلمووا اةمووان ةتثوووووتةض اةنوووووووودصإةووى  اخطوور مووق ا لهووا تذةووي ةدلوود م وودر دخلوو  تاة اموود

                                                           

 ، 2225 داصوووووود ةلن وووووور تاةتتزةووووووو ، عموووووواق ،، دار اة1، ط  اإدارود. نووووووتام  نثوووووواق ، اةدووووووانتق  ((1
 . 178ص

ا ق اة ةور ةلط اعود تاةن ور ، مامثود  ، دار اإدارود. ماار  اةل عالتو ، اةت ةط صل اةدانتق  ((2
 .  246ص ، 2229اةمت ن ، 

اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع اةثام ، م در  ا    أ  اممهدو ،  رح  صة ن د.  ازو ((3
 .42، ص
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ا ةمثلووو  ةدمووود  وووائعد  ةووود اةم  ووودةق اةر وووتة تاةخوووتالس تاةضووورار  اةموووان اةثوووام مموووإةوووى 
 (.1)تاةمتالع ةق  اةمان اةثام 

 خ ووتص عدت وود اطووو اةراتووب ةدووتن صةوو  اةدتةوود خر ةمملووس  ووتر  وتنمود اوورار  
تمووود اق اةدتةوود اةثلةووا صووول مملووس  وووتر   داإدارةوواةم  مووود مووق اةمداتةووود ةوود  اةتووداة  ت 

ال ، تةد  عطم اةنظر على صدرر ا تة     اةدانتنةداةمدة اةطثق اةتمةةزو مددم ضمق 
 2212/ 8/  1صوووول  (3165)اةدووورار اةممةوووز تمووود اق اةمثتووورض ةطثوووق  ووواألمر اةمووورام 

 ثدت ود اطوو  تزةر اةن ط اضاصد ةتظة ت  تاةمتضمق مثاا ت  اة ادر مق اةمثترض علةد
ةمملوووس  اةثامووود األمانووودإةوووى  اةراتوووب ةمووودة ع ووورة اةوووام ةتددةمووو  مثلتموووات  ةووور  ووو ة  

اضوووا   ، ت ةوووث اق م  مووود صووول تدووودةم اة ووو ت  األ وووتةةدات اعووو  اةطووور   اةوووتزرا  تعووودم
 18صول  (4278)اةمورام  اإدارواألمور  اةمتظ ةق اررت رد اةدعت    ال   ب  ودتر

صل ا نا  نظر اةدعت  اةمتضمق مثون عدت ود اطوو اةراتوب ةمودة خموو د  2212/  12/ 
اةمووودة ضووومق األمووور  اوووذا موووق اةوووام  وووودة موووق ع ووورة اةوووام تعووودم اةوووام اةمثتووورض  ووواةتظلم

اةمثتووووورض علةوووو  اةمووووورام األموووور  اق  ووووو ال ت ةووووث ممووووا ا وووووتتمب رد اةوووودعت  اةدانتنةوووود
اةتوووول ةتطل هووووا اةدووووانتق مووووق  ةووووث  اة وووو لةداوووود ا ووووتتصى  2212/  8/  1صوووول  (3165)

، ت ةووث اق م  موود  اةدانتنةووداةموودة تاااموود اةوودعت  ضوومق  اةدانتنةووداةموودة اةووتظلم ضوومق 
 ت ةوث اق اة و لةدلت اةدعت   ثد اةت دة  مق ا تة ائها اةمتانوب اضا  اةمتظ ةق اد ا 

خم وود اةووام انمووا مووا  مثوودة ةألموور اةمثتوورض إةووى  اةووذو خ ووض موودة اطووو اةراتووباألموور 
 تةوووم ةعةووور اةمر وووز اةدوووانتنل اةووودعت  علةووو  ، ت ةوووث اق اةتثووودةن  ووودر صووول ا نوووا  نظووور

 اةثدت ودةعوا  إألنو  ةطلوب  ؛ ةنان مق اة  ب اةذو اعتمد  صل ااامد اةدعت  ةلمثترض تة
،  تةووم ةطلوووب تخ ةضوووها ةة وووتق اةتثووودةن م ددوووا ةلعوورض اةوووذو موووق املووو  ااةموووت اةووودعت 

 ت ةث  اق على م  مد اضا  اةمتظ ةق اق تنظر صل متضتع اةدعت  تتنااش اانتنةود
ةوووم تت وووو اةم  مووود تت وووت صووول اةووودعت  تصووو  اةدوووانتق ، ت ةوووث اق  اةمثتووورض علةووو األموور 

                                                           

 ، م ودر  وا   ، ةداق م مد مال اةم ترو ، مد   رةاق م دأ اة رعةد صول اةمموان اةنضو اطلز  ((1
 . 85ص
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ممووا اخوون   وو د اةدوورار اةممةووز ، ةووذا اوورر ندووض اةدوورار  اةمتددموود انتنةووداةدتمهوود اةنظوور 
 .( 1)م  مد اضا  اةمتظ ةق إةى  اةممةز تاعادة اةدعت 

 اةمثدةووداةمثتورض علةو    وةعت  األمور  تاة وت صةهوا صول ضوت  مموا تدودةمال ظود  
نتنل صول اوذا ، ت در اةدورار  اةت وا  تاق اةم ودأ اةدوا ةلنتةمدتاة ت اظ  اةر م اةتمةةزو 

 مق اة تمرار  نظر اةدعت  مانثا   ةألمر اةمثترض علة  اإدارةتثدةن  دة ةثات ان  
 .( 2)ماةم ة د  اةعرض مق ااامد اةدعت 

ةووووذةي ة ةؤةوووود اة ا ووووث تتموووو  اةم وووورع اةثرااوووول   وووورض اةثدت ووووات اةماةةوووود  تنهووووا  
 صدوووط تانموووا ا راوووا ة ةدت ووور علوووى اةمتظوووم؛ ألق تتثوووارض موووو م ووودأ  خ وووةد اةثدت ووود

اةمتظووم صوول متامهوود   وورة ا وول ألد اةمتظووم  ووتق اةراتووب اووت اةوودخن األة ووةب عائلوو
 متطل ات اة ةاة اةةتمةد . 

ا وتخدامها صول اةمخاة وات إةوى  اةدارة تلموا؛ ألق ( اةتت ةخ: تثد مق اةثدت وات اةمهمود4 
لةهووا اةنضوو اطةد اةتوول ةرت  هووا اةمووتظ ةق صوول م اتةوود ةزموورام تموونثهم مووق اةاوودام ع

م ووتد ال ، تتتم وون  ا ووثار اةمتظووم ت رةرةووا  نووتع اةمخاة وود اةتوول ارت  هووا تاة وو اب 
تت  وةق  ولت    اةتل مثلت  لت    ةر مرٍض ، تةطلب منو  عودم ت ورار اةمخاة ود

 .(3)اةثالتة مدة  ند أت  اةتظة ل تةترتب على اذ  اةثدت د تاخةر اةترصةو

تةمود اةدورار ت د اةتت ةخ ت انت ن خ تص عداةدتةد تاناي صتت  ةمملس  تر   
  اةمثتووورض اووود ق عدت ووود اةتوووت ةخ اةتووول  ووودرت   وووأتمووود اةمداتةووود  ثووود اةتوووداة  ت : اووول

مق  (تةأ)اة درة    امأل تصدا   اةثدت دق صرض أت ةث  د،ت دةدة د درت دتق ت  ةن ةمن
 1991( ة ووند 14م راووم )تاةدطوواع اةثووااةدتةوود ( مووق اووانتق انضوو اط مووتظ ل 12)اةمووادة 

 وود ضوومانات أاق ذةووي اةت دةوو   اعت ووار دارو ة وو   صرضووها إ را  ت دةوو إمووة ووتق  ثوود 

                                                           

 .  277، ص ، 2214ة ند ،  اةدتةدتصتات  مملس  تر   ارارات ((1
 . 277، ص ، 2214ة ند ،  اةدتةدتصتات  مملس  تر   ارارات ((2
 اةمثدن.1991 ة ند 14رام  ( مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد4( صدرة )8اةمادة ) ((3



 653                         (6108لطام )ا(/66(/الطدد )7لمجلد )/امجلظ كليظ القانون للطلوم القانونيظ والسياسيظ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

اةتداضووول ةلمتظوووم ت ةوووث اووود   وووت عووودم امووورا  ت دةووو  ادارو مموووا ة وووتق اةدووورار مخاة وووا 
علووى اةمثتوورض ةووذا اةم رتضوود اووررت اةعووا  عدت وود اةتووت ةخ اةم  موود ةلدووانتق ت ةووث اق 

 تت مةن اةممةز اةر م تتا ة ا على ماةةزةد اةتمارر ت دة  اة  م اةممةز ترد اةطثتق 
 ةلمثترض تاق اةم دأ اةدانتنل صل عدت د اةتت ةخ اةمتم   إةعا تددم ارر  اةت ا  اة  م 

 .(1)على اةمتظم دتق ت دة  ادارو  اةثدت دةمتز صرض  ذةي ات ان  ة

 املطلب الثاني
 تطبيقات املبدأ يف العقىبات اجلسيمة

ت تاة خاص اةذةق ةهم  ال ةد صورض اوذ  اةثدت وات اود ق مرمو اذ  اةثدت اإ 
 اةمثودن تاوذ  1991ة وند  (14) ةنها اانتق انض اط متظ ل اةدتةد تاةدطاع اةثوام راوم 

 اةثدت ات على ار ثد انتاع ت اةتل :

( اندوواص اةراتووب: تاوول مووق اةثدت ووات اةماةةوود ، تاوود اخووذ  هووا اووانتق انضوو اط مووتظ ل 1
اةملعةةق ت ذةي نص علةها  1936ة ند  (69)ترام  1929ة ند  (41)اةدتةد رام 

)اةمثودن( تتتم ون  دطوو موز   1991ة وند  (14)انض اط متظ ل اةدتةد رام  اانتق
%( مووق راتووب اةمتظووم اة ووهرو ةموودة ة 12) مووق راتووب اةمتظووم  ن وو د ة تتموواتز

ةمتظوم تدن عق  تد ا هر تة تزةد عق  نتةق تةتم ذةوي  وامر ت رةورو ة وثر  و  ا
 .(2)اةثالتة مدة  نتةق أت   اة ثن اةذو ارت    تةترتب علة  تاخةر اةترصةو

تنهموا تن و اق علوى تعدت د انداص اةراتوب تت وا   موو عدت ود اطوو اةراتوب صول   
ى ت وومل   لوو  امووا اة انةوود انتدوواص اةراتووب ت وومن مووز   منوو  األتةووق أإةا  راتووب اةمتظووم ،

                                                           

 . 257، ص ، 2214ة ند  اةدتةدتصتات  مملس  تر   ارارات ((1
 اةمثدن.  1991ة ند  14مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام  (5( اة درة )8اةمادة ) ((2
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اةثوالتة أت  صل اة ر اةمترتوب علوى اةتواخةر صول اةترصةوو ت ن  د مئتةد  ما انهما ةختل اق
 .(1)اةمخ  ات علما اق انداص اةراتب ة من اةراتب اة مل ةلمتظم دتق

تةترتوب  ( تنزةن اةدرمد: تة وتق  وامر ت رةورو ة وثر  و  اةمتظوم  اة ثون اةوذو ارت  و 2
 :على اذ  اةثدت د ما ةاتل

تثلةمات خدمود تاخوذ  نظوام أت  اتاعدأت  ظمدانأت  أ(  اةن  د ةلمتظم اةخاضو ةدتانةق 
اة ود اةدنوى ةلدرمود اةتول دتق إةوى  اةدرمات اةماةةد تاةترصةو ، تنزةن راتب اةمتظم

درمت  م ا رة مو من د اةثالتات اةتل ناةها صول اةدرمود اةمنوزن منهوا  دةواس اةثوالتة 
تنزةوون  ا  ا ووناةراتووب اةووذو  وواق ةتداضووإةووى  اةمدووررة صوول اةدرموود اةمنووزن اةةهووا تةثوواد

درمت   ثد اضائ   الث  نتات مق تارةخ صورض اةثدت ود موو تودتةر اةمودة اةمدضوةد 
 .(2)صل رات د اةخةر ا ن صرض اةثدت د

تثلةمات خدمد تاخذ  نظام أت  اتاعدأت  انظمدأت  ب(  اةن  د ةلمتظم اةخاضو ةدتانةق
اةذو  اق  اةراتبإةى  اةزةادة  ن  نتةق ، تخ ةض زةادتةق مق راتب اةمتظم تةثاد

ةتداضووا  ا وون تنزةوون درمتوو   ثوود اضووائ   ووالث  وونتات مووق تووارةخ اةثدت وود مووو توودتةر 
 اةمدة اةمدضةد صل رات د اةخةر ا ن صرض اةثدت د .

تثلةموووات خدمووود تاخوووذ أت  اتاعووودأت  انظمووودأت  ج(  اةن ووو د ةلمتظوووم اةخاضوووو ةدوووتانةق 
راتووب اةمتظووم مووو توودتةر   نظووام اةزةووادة اة وونتةد تخ ووةض  ووالث زةووادات  وونتةد مووق

 (.3)اةمدة اةمدضةد صل رات د اةخةر ا ن صرض اةثدت د

تمضومتن   اةدرمود خ تص عدت د تنزةون اةدتةد خر ةمملس  تر  آ ا  تنمد ارار  
تمووود اةمملوووس انووو   ووواق اووود ا ووودر   مووو  صووول اةووودعت  اةداضووول  تاةمداتةووودةووود  اةتوووداة  

                                                           

، م ووودر  اوووانتق انضووو اط موووتظ ل اةدتةووود تاةدطووواع اةثوووام أ  وووامد.  وووازو صة ووون مهووودو ،  ووورح  ((1
 .  46ص ، ا  

 . 247ص اةم در اة ا   ، ، اإدارود. ماار  اةل عالتو ، اةت ةط صل اةدانتق  ((2
 اةمثدن . 1991ة ند  14متظ ل اةدتةد رام  اةمادة اة امند مق اانتق انض اط ((3
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تاوود ندووض اةدوورار اةمووذ تر  موودةر صنوول درمتوو  ترات وو  تعنتانوو  اة ووا  إةووى  اةموودعل  إعووادة
س اةوندض علوى ةوزتم ت دو  اةمملوس تاود تا واةدتةود ةمملوس  وتر   ةثامودا اةهةئود درار 

مق اةت م اةتظة ل صل تزارة اةندن  تارةخ ترصةو اةمدعل ةم ن  مق اةت  ةق صل تظة د 
زارة اةندن مدةر صنل تات اعا ةلدرار اةتمةةزو ا رز ت ةن اةمدعل علة  اةت م اةتظة ل ةت 

تاد ة ظ اةمملس اق اةت وم اةموذ تر ة ومل  ا وعان تظة ود مودةر صنول موق اةمتظوم 
اةمام وووتةر ت ةووووث اق اةموووودعل أت  اة  وووواةترةتسأت  اةوووود لتمأت  اإعدادةووود امووون  ووووهادة 

ت ذةي ت تق  1994تظة د مدةر منذ عام إةى  تان  ترصو اإعدادةد ا ن على  وووووهادة 
د مودةر صنول متوتاصر  صةو  تاق ترصةثو  ةت و  ت  وم اةدوانتق ، ةوذةي تظة وإةى   رتط اةترصةو

ل مووودةر صنووو اة وووا ددعنتانووو  تدرمتووو  إةوووى  اةمووودعل  إعوووادةاووورر اةمملوووس  اةت وووا  اة  وووم 
 .( 1)تت مةن اةمدعل علةهما اةم ارةم

مووودة ت ووودد  دووورار اة  ووون ةتضووومق  ( اة  ووون: تة وووتق  تن ةووود اةمتظوووم موووق اةتظة ووود3 
  ت صرض اةثدت د علةد ت اةتل .اة  اب اةتل ا تتم

عتاوووب اةمتظوووم  وووا نتةق موووق إذا  أ( مووودة ة تدووون عوووق  وووند تة تزةووود علوووى  وووالث  ووونتات
 ا ووداما ةموورتةق تارت ووب صوول اةموورة اة اة وود خووالن خمووس  وونتات أت  اةثدت ووات اةتاةةوود

ى صثال ة وتتمب مثاا تو   إ ودااا ، اةتوت ةخ ، اندواص األتةمق تارةخ صرض اةثدت د 
 ، تنزةن اةدرمد. اةراتب

 اة ومق عوق مرةمود  ةور مخلود  اة ورم أت    وم  واة  سإذا  ب( مدة  دائ  صول اة ومق
تذةي اعت ارا مق تارةخ  دتر اة  وم ، تتثود مودة متاتصةتو  موق ضومق مودة اة  ون 

 .(2)تة ت ترد من  ان ام اةرتاتب اةم رتصد ة  خالن مدة   ب اةةد

 :ت ود اة  ون  واق مضومتق اةدورارص عد خ وت اةدتةود تصل   م ةمملس  تر   
اةثلةووا صدوود تموود اق اةطثووق اةتمةةووزو مدوودم  داإدارةوواةم  موود  مووقاةمداتةوود ةوود  اةتووداة  ت 

                                                           

 .  293ص ، 2211 ة ند اةدتةدت تصتات  مملس  تر  اارار  ((1
 اةمثدن . 1991ة ند  14 اةمادة اة امند مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام ((2
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صدرر ا تة    ال تةد  عطم اةنظور علوى اة  وم اةممةوز تمود انو   اةدانتنةداةمدة ضمق 
وووووووتزارو اةوووووووووووومرام اةوووووووووووووووووواألموور   وو ةل تمتاصوو  ةلدووانتق ذةووي اق اةمثتوورض ةثوووترض علووى

طةلوود  دائوو  صوول اة وومق  اةتظة ووداةمتضوومق ص وول  مووق  2211/  3/  28صوول  (2394)
صول  عوداد  اةمر زةودت ةث اق اةمثترض  اق اد  در علة  اة  م مق م  مد اةمناةات 

ةلنظوور صوول اضوواةا  اةدضووائةد اةلمنوود اة وومق ةموودة  ووت  وونتات ،  ووم اووررت  اة انةوود اةهةئوود
 دوووانتق   ووومتة  2228/  4/  27صووول  (1574)صووول اة ووورخ  دراراوووووا اةموووووووورام  اةمتاوووتصةق

/  3/  23مووق  ةل توورةاةمثتوورض صوول اة وومق  تاوود  دوول 2228ة ووند  19اةث ووت اةثووام راووم 
موووووق اوووووانتق  8اةموووووادة  وووووا ثا موووووق  اة دووووورةت ةوووووث اق  2212/  3 / 23تةعاةووووود  2227

اضووت  مثاا وود اةمتظووم  1991ة ووند  14تاةدطوواع اةثووام راووم اةدتةوود انضوو اط مووتظ ل 
 مرةموداة ومق عوق أت    وم علةو   واة  سإذا  صل اة مق  ثدت د اة  ن طةلد مدة  دائ 

 ةوور مخلوو   اة وورم تذةووي اعت ووارا مووق تووارةخ  وودتر اة  ووم علةوو  تاعت ووار موودة متاتصةتوو  
موووق اوووانتق اةثدت وووات راوووم  (153)اةموووادة ( موووق 1) اة دووورةموووق ضووومق مووودة اة  ووون ، تاق 

اةث وت اةثوام ة ودر  دوانتق تةترتوب علةو  اندضوا  )ن ت علوى اق  1969 ة ند (111)
 األ ولةداةذو ة ق اد  در صةهوا ، ت ودتط ممةوو اةثدت وات  اإدانداةدعت  تم ت   م 

 وووو   تن ةووووذ  مووووق  ة ووووتق ةوووو  ا وووور علووووى مووووا تة اة ترازةوووودتاةتوووودا ةر  تاةت مةلةوووود تاةت ثةوووود
ر ذةوي صة وتق اورار ص ون اةمثتورض موق اةثدت ات ماةم ةنص اانتق اةث ت اةثام على  ةو

طةلوود موودة  دائوو  صوول اة وومق اوورار  وو ةل تمتاصوو  ةلدووانتق ، ت ةووث اق م  موود  اةتظة وود
اوووذ  تاوووررت رد دعوووت  اةمثتووورض  اةدانتنةوووداضووا  اةموووتظ ةق اووود اةتزموووت  تمهووود اةنظوور 

 صة تق اراراا   ةل تمتاص  ةلدانتق ةذا ارر  اةت ا  اة  م  ت دة  اة  م اةممةوز ترد
اةطثوووق اةتمةةوووزو تت مةووون اةممةوووز اةر وووم اةتمةةوووزو ت ووودر اةدووورار  اةت وووا ، تاق اةم ووودأ 

 و   تن ةوذ  موق اةثدت وات  ة تق ةدانتق اةث ت اةثام ا ر علوى موا اةدانتنل صل ذةي ات ة
 .( 1)تق على ذةيماةم ةنص اةدان

                                                           

 . 273-272ص ، 2214ة ند اةدتةدتصتات  مملس  تر   ارارات ((1
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متظوم ، خطراوا علوى اةأزن موق ا ود اةثدت وات اةنضو اطةد ت ( اةثزن: تثد عدت د اةث4 
 .(1)اذ ةترتب على تتاةثها انها  عالاد اةمتظم  اإدارة

  واسأعلوى  1991ة وند  (14)ةدتةود راوم تاد اخذ  ها اانتق انضو اط موتظ ل ا 
  صوول دتائوور نهووا تدووتم علووى تن ةوود اةمتظووم عووق تظة توو  نهائةووا تة تمووتز اعووادة تتظة ووأ

 .(2)اةدتةد تاةدطاع اةثام
دداا اةم ورع علوى  و ةن اة  ور مموا ةتطلوب تاذ  اةثدت د ت رض صل  اةت  و 

 اةتدةد  ها تاذ  اة اةت ال:

  ت ارت اب اةمتظم صثال خطةرا ةمثن  دائ  صل خدمد اةدتةد مضرا  اةم ول د إذا  (1
، تات امور تدودةرو ةختلوم موق اضوةد ألخور   ةوث اق ةوطدارة  ولطد تدودةر  اةثامد

مووق اةتظة وود علووى اق ةخضووو خطووترة اةصثووان اةتوول ةرت  هووا اةمتظووم تت وورر عزةوو  
 تددةراا اذا ةراا د اةدضا .

ارت  هووا   وو ت  اةر وومةد تة ووترط أت    ووم علةوو  عووق منائةوود نا ووئد عووق تظة توو إذا  (2 
 :ةذةي  رطاق

( موق اوانتق اةثدت وات اةثرااول راوم 25  وام اةموادة )أل ( ق ةرت ب اةمتظم مناةود تصدوا  أ
 :اوووب علةهوووا  اةثدت وووات اةتةووودد مثااةمثووودن  ووواق ةرت وووب مرةمووو 1969ة وووند  111

 .(3)ع ر  نتاتإةى  اةعدام ، اة مق اةمؤ د ، اة مق ا  ر مق خمس  نتات

ارت اطهوووا   ووو ت  أت  ق ت وووتق اةمرةمووود اةتووول ارت  هوووا اةمتظوووم نا وووئد عوووق تظة تووو أب( 
  انوت اةمرةمود اةمثااوبإذا  اةتزتةر ، اماأت  اةر مةد  مرةمد اةختالس ، اةر تة ،

مخاة د صال ةثااب  اةثزن اق ةم ت وق موق اةمورائم اةما ود  اة ورم ، ت أ علةها من د

                                                           

 . 128م در  ا   ، ص ، اإداروةدانتق  نثاق، ا د. نتام ((1
 اةمثدن.1991ة ند( ، 14)اة امند مق اانتق انض اط متظ ل اةدتةد رام اةمادة ((2
 . 92م در  ا   ، ص  رعةد صل اةممان اةنض اطل ،، مد   رةاق م دأ اة زةداق م مد مال اةم ترو ((3



 658                                                                                                                                        االنضباطيظ الطقوبظ شخصيظ مبدأ

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

( 4ط دوا ة   وام اةموادة  وا ثا  اة دورة )  ةث تثود مانثوا موق اعوادة اةتثةوةق  اةتظة ود
 اةمثدن.1962ة ند  (24)مق اانتق اةخدمد اةمدنةد رام 

مرة  انةد  عتاب اةمتظم  اة  ن  م اعةد تتظة   صارت ب صثال ة تتمب اة  نإذا  (3
، ةما ةثداا اةم رع ارةند على عدم  ال ةد اةمتظم ةلثمن اةتظة ل  تن  ارت ب 

ان  ةم ةرتدع صثاد تارت ب اصثاة خطةرة إةا  اصثاة ت رر ةطدارة صرض عدت د اة  ن
 اةدوووانتق ةوووطدارة اق تدووورر عزةووو  موووقت ووورر صووورض اةثدت ووود ذاتهوووا علةووو  عندئوووذ امووواز 

 . (1) ةت  ةلثمن اةتظة لم  الاةتظة د اةثامد ةثد

 18راوم  (( اةثزن مق اةتظة د  ثدت د ت ثةد: تضمق ارار مملس اةوادة اة وترة )اةمن ون4
اارار عدت ود عوزن اةمتظوم موق اةتظة ود اةثامود    وم اةدوانتق  ثدت ود  1993ة ند 

ت ثةووود ت ووورض علوووى اةمتظوووم ةممووورد اة  وووم علةووو     وووم اضوووائل  وووات  ثدت ووود موووق 
اة ووراد ، مووو عوودم مووتاز أت  اةخووتالس ،أت  عووق مرةموود اةر ووتةاةثدت ووات اةمزائةوود 

 .(2)اعادة تثةةن  صل دتائر اةدتةد 

داا تمونهم موق تمو  أةاوةم  اةثدت ود اةموذ ترة صمونهم موق تاد اختلم اة دو  صول اةت ول 
  هام اةندد اةةهوا  تنهوا  ةور ان وانةد تتضومق م وادرة ة و  اةثمون ت و  توتةل اةتظوائم

 اإداروق اوذ  اةثدت ود تطهةور ةلمهواز أخور موق اة دو  آنما ةر  مانب اةثامد ممددا ،  ة
 . (3)مق ة ة لل ةلتظة د مق اة ا دةق مق خالن عزن

تنمد ارار اخر ةمملس  تر  اةدتةد  خ تص عدت ود اةثوزن تمضومتند ، ةود   
اةتوول ا وودرت اةدوورار   وورض عدت وود  اةت دةدةوود اةلمنوودتموود اةمملووس اق  تاةمداتةووداةتووداة  

عضووا  تاوود ة ووظ اةمملووس اق ت وو ةن أ  اةمثتوورض تتوواةم مووق رئووةس ت ال وود زن   وواةثوو
مخاةم ةلدانتق ذةي  تق اةم رع  دد عدد اةعضا  اةذةق ت  ن منهم  اةت دةدةد اةلمند

                                                           

 .93ص م در  ا   ، زةداق م مد مال اةم ترو ، مد   رةاق م دأ اة رعةد صل اةممان اةنض اطل ، ((1
 . 94ص م در  ا  ، زةداق م مد مال اةم ترو ، ((2
 .182ص م در  ا   ، ةلمتظم ، د. من تر ا رااةم اةثتتم ، اةم ؤتةةد اةتادة ةد ((3
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مووق مخاة ووات، تاووذا إةةوو   اةتوول تتووتةى اةت دةوو  مووو اةمتظووم مووق ا ووند اةت دةدةوود اةلمنوود
صةوو   اةزةوادةأت  ت دةود اموور صوال ةمووتز اةوندص صةوو  اةلمنووداةت دةود اةت ورةثل ةثوودد اعضوا  

ةزةوود عمووا  وودد  أت  تت ووتق مووق عوودد ةدوون دعلووى ذةووي صانوو  ة طوون ت وو ةن  وون ةمنوو ت نووا 
(  اةثودد 445اةتزارو اةمرام )األمر   إةعا اةدانتق ةما تددم ارر اةمملس  اةت ا  اة  م 

 اة وووووووو لةد ةمخاة توووووووو  اةموووووووورا ات 2229/  7/ 29اة ووووووووادر صوووووووول  (28487/  9/ 1)
 . (1)اةمن تص علةها صل اةدانتق

                                                           

 . 295-294ص ، 2211ة ند اةدتةدت تصتات  مملس  تر  اارار  ((1
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 الخاتمة
مووق اةمتانووب اةمتثلدوود  اةتظة وود اةثاموود اةتوول  مهمووا   تناتةنووا صوول اووذا اة  ووث مان ووا   

تمس اةمتظم صل  ةات  اةتظة ةد  ن اول موا ت و ن اةخطور اةوذو ةم وق اق ةداامو  صول 
مووو اةمووتظ ةق تةظهوور اووذا مووق خووالن اةتثاموون  ،مووا ارت ووب مووا ةتمووب ذةوويإذا  او ة ظوود

د مووووق اةنتووووائا مملووووإةووووى  اةثوووواملةق صوووول اةمراصوووو  اةثاموووود ةلدتةوووود ، تتت وووولنا صوووول اةنهاةوووود
 :تلتاةتت ةات ت اآل

 ول: الستنتاجاتأ

 واام صةهوا  وتا  صول أت  على  خص موق ارت وب اةمرةمودإةا  ق اةثدت د ة تن بإ -1
 . ةات  ام  رةت  ام ماة  صهل تل      ت د  تة تتاو على  ةر  

ةتتامد صل م دأ اة ورعةد  موا اق ا ا ود  اةثدت د اس اةدانتنل ةم دأ  خ ة  ق األإ -2
ةتووووتصر صوووول اةوووود ا ووووتلزمت  اةضوووورترات تاةعت ووووارات اةخالاةوووود  اة ل وووو ل تاةخالاوووول

 .صاتردت  على    ممار د اةثداب ةذةي نال ظ أق اذا اةم دأ ات م دأ م تمد 

 م هتم م دد ةلثدت د اةنض اطةد.أت  تثرةم اختل ت اةت رةثات اةمدارند صل تضو -3

ق ة تق اةهدم تاةعاةد مق صرض اةثدت د اةنض اطةد ات اةزمور تاةوردع موق أةمب  -4
تاضطراد ة اق ت تق  د د اةنتدام   انتظامامن اةم اصظد على  ةر اةمرص  اةثام 

 تا ا ة ا تثمان اة لطد .

ةد دت د اةتل نص علةها اةم رع تة ت   رض اةث ةنض اطةدتلتزم اة لطد ا أق ةمب -5
ق ة تتاو على اةمتظم ا  ر مق عدت ود صول تاوت أعق م دأ اة رعةد ،  ما علةها 

تا د صل اةمخاة ود ، ن  وها تاق تراعول اةتنا وب  وةق اةمخاة ود تاةموزا  تت دةو  م ودأ 
 اةم اتاة  ان اةداع اةثدت ات  ما ة د  اةثداةد  ةق اةمتظ ةق .
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 يات:التوصثانياا: 

ق تن وذ اوذا علوى أتةراا علوى م ودأ  خ وةد اةثدت ود  ث اةودتن اةتول تونص صول د وا -1
تووواتل  وووائر  أقق رض اةتااوووو ، صووواةنص ت ووود  ة ة  ووول  ووون ة  ووود موووأاةم ووودأ علوووى 

   وامق ةوتم ت دةو  م ودأ  خ وةد اةثدت ود صول األأموو اوذا اةم ودأ ت  اةدتانةق من ممد
 .اةدضائةد

ةمتظوم صول تضوث  ق تل   اأد ل تمادو ةمب أمزا   ق اةثدت د اةنض اطةد الإ -2
ةوذا  ؛ ورت أصوراد أأت  متاةو  اةخا ودأ رةت  ت إةى   ارااآق تتثد  أاةتظة ل تة ةمتز 

ةمواد ا  اول اطوو اةراتوب ، تاندواص اةراتوب ت عادة اةنظر صل اةثدت وات اةماةةود ت إةمب 
ا ةتثوارض موو اةمتظوم تاوذ أ ورةراد أصوإةوى   اراموا ت ونآ؛ ألق عدت د  دةلد عنهموا

  .م دأ  خ ةد اةثدت د 
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 المصادر
 ول: الكتب أ
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 :ـمخــــصــالمـ
 تنهوا ت وةلد موق  اإداروتثد اةتظة ود اةثامود موق اةمتاضوةو اةمهمود صول اةدوانتق  

طتها  تا ووووطد أ ووووخاص ط ةثةووووةق ت ووووائن اإدارة اةثاموووود ، تاةتوووول ت ا وووور مهامهووووا تأن وووو
ةم لتنهووووا تةثملووووتق ة  ووووا ها تاوووود نظمووووت مرا ووووز اووووؤة  األ ووووخاص اةدووووتانةق تاألنظموووود 

 اةمتثلدد  اةتظة د اةثامد .

اوانتق إةوى  ةرمثنا تاذا أردنا مثرصد مد  م رتعةد األعمان اة ادرة مق اةمتظم
أموا موا ة ودر عنو  موق ،  ( ونصإةا  اةثدت ات اةوذو ةثمون  داعودة )ة مرةمود تة عدت ود

نموا ةرموو أمراوا  أخطا  تظة ةد صال ة  راا اةنص اةدوانتنل اةمونظم ةلتظة ود اةثامود ، تا 
اةمخاة وود أت  اةهةئووات اةمثنةوود اةتوول ت وودد األعمووان اةمخلوود  تام ووات اةتظة وود اةثاموودإةووى 

اةدتةووود تةوووتم تط ةووو  اوووانتق انضووو اط موووتظ ل  اإداروةلنظوووام اةثوووام ت وووت راا ووود اةدضوووا  
اةمثوودن علووى ممةووو اةمخاة ووات اةتوول ت وودر مووق  1991ة ووند  (14)دطوواع اةثووام راووم تاة

 اةمتظم   ب م امد اة ثن اةذو ة در عق اةمتظم .

 ام اةنتائا اةتل تترتب على  خ ةد اةثدت د ال اق اةثدت د ة ت ةبأ ق مقا  ت  
صهوول  وواام صةهووا  ووتا  صوول  ةاتوو  ام  رةتوو  ام ماةوو  أت   ووخص مووق ارت ووب اةمرةموودإةا 

 تل      ت د  تة تتاو على  ةر .

 ما تتت ا   اةثدت د اةمنائةد مو اةثدت د اةنض اطةد مق  ةث خضتعهما ةم ودأ  
 ونص  موا تت وا هاق موق  ةوث  تنهموا عدوت تةق  خ وةتةق ، صوال إةا  اة رعةد ة عدت د

  اري صةها.أت  على مق ارت ب اةمرةمدإةا  ةم ق صرضهما
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ABSTRACT : 

The public employment is an important subject in 

administrative law as a mean of public administration, which 

carries out its functions and activities by natural persons who 

represent and work for it. The centers of these persons have 

organized laws and regulations related to the public service . 

 If we want to know the legality of the employee's work, we 

refer to the Penal Law, which operates on the basis of "no crime 

or penalty except by text". The resulting functional errors are not 

confined to the legal text governing the public office, but rather to 

the competent bodies that determine the infringing acts The duties 

of public office or in violation of public order under the 

supervision of the administrative judiciary. The Law of Discipline 

of State Employees and Public Sector No. (14) of 1991 is applied 

to all violations issued by the employee according to the gravity of 

the act issued by the employee . 

 And that one of the most important consequences of the 

personality of the punishment is that the punishment does not 

affect only the person who committed the crime or contributed to 

it, whether in his life or freedom or money is attached to him 

alone and not signed on others . 

 The punishment is similar to the disciplinary punishment in 

terms of the principle of legality, not punishment in terms of text, 

as they are similar in terms of personal punishment, they can be 

imposed only on those who committed or participated in the 

crime. 


