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 مخص:الم

ًّالدولةًًّّإنًِّّ    ًّالمعنىًّتعتبرًّمرآة ًّالعامةًّىيًّوعاءًّالسمطةًّوىيًّبيذا الوظيفة
ًّفإنًّأدوًّعمميمًّ ًّالمنفذة ًّيعتبرونًّعصبًّالدولةًّوأداتيا والموظفونًّالقائمونًّعمييا
ًّسمطاتيمًّ ًّحدود ًّتجاوزا ًّوأن ًّالدولة ًّأجيزة ًّعن ًّطيبة ًّسمعة ًّإخالصًّعكسوا بكّل

ًّف ًّلمدولة ًّممثمين ًّبوصفيم ًّسيئة ًّصورة ًّفيعكسوا ًّبالوظيفةًّالوظيفية، ًّاالىتمام يمزم
ًّاألخالقيةًّ ًّالمفاىيم ًّوغرس ًّالموظفين ًّلدى ًّالذاتي ًّالوازع ًّتنمية ًّخالل ًّمن العامة
لدييم،ًّإضافةًّإلىًّرسمًّضماناتًّخاصةًّلمموازنةًّبينًّالمصمحةًّالعامةًّوالخاصة،ًّ
ًّالعامةًّ ًّالمصمحة ًّوتحقيق ًّواإلخالصًّواالنتماء ًّالحرصًّعمىًّاألمانة ًّفييم فيتربى

ًّلألنظم ةًّالمقررة،ًّفإنًّأشعارًّالموظفًّبالمسؤوليةًّالممقاةًّعميوًّوالتيًّلممجتمعًّوفقًا
ًّ ًّإلىًّأنَّ ًّباإلضافة ًّبالخدماتًّالتيًّيقدميا، ًّكبير ًّيرتبًّبذلكًّأثر ًّالتمسكًّبيا يمزم
ًّذلكًّ ًّيقدميا ًّالتي ًّاألعمال ًّعمى ًّالرقابة ًّطريق ًّعن ًّالخاصة ًّبالجيود التكيف

ًّ ًّيؤديًّإلىًّالحيمولةًّدونًّوجود انحرافًّإداريًّالموظفًّوتممسًّجوانبًّالخملًّفييا
ًّعنًّطريقًّاإلشرافًّ ًّالرقابة ًّتمك ًّدور ًّتفعيل ًّفإن ًّوالنزاىة، ًّباالستقامة ًّااللتزام مع
ًّلمموظفًّمنًّ ًّما ًّمعالجًا ًّوتفاصيميا، ًّجوانبيا ًّبكل ًّلموظيفة ًّالمشرع حاطة ًّوا  الدائم
ًّلوًّ ًّالتيًّبينيا ًّسمطتو ًّالموظفًّلحدود ًّتجاوز ًّمنًّواجباتًّوجزاء ًّعميو حقوقًّوما

ًّعمىًّالوظيفة كونياًّمصدرًّالسمطات،ًّىذاًّوأنًّجرائمًّتجاوزًّحدودًًّّالقانونًّحفاظًا
ًّالجرائمًّ ًّمن ًّتعتبر ًّحيث ًّشدة ًّأكثر ًّبعقوبات ًّالمشرع ًّأحاطيا ًّلسمطتو الموظف
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ًّالجنائيةًّمثالًّعمىًّذلكًّالرشوةًّواالختالسًّوالتزوير.
ًّالتنظيمًّالتشريعي(ًّ:ًّ)الوظيفةًّالعامة،ًّالسمطةًّالوظيفية،الكمماتًّاالفتتاحية

Exceeding the limits of authority in public office 

Doaa Hammoud Abd 

Teaching at Imam Jaafar Al-Sadiq (peace be upon him) Al-

Ahliyya University - Dhi Qar Branch 

Abstract: 

The civil service is the source of the state’s power. In this sense, 

the civil servants are the implementing tools and backbone of the 

authority, reflecting it. However, if they do their work with sincerity, 

they reflect a good reputation for the organs of the state, and if they 

exceed the limits of their powers, they reflect a bad image, as they 

represent the state. Therefore, it is necessary to pay attention to the civil 

service through the development of self-confidence among employees 

and instilling their moral concepts, in addition to drawing up special 

assurances to balance between the public and private interests, to grow 

inside them morals such as honesty, sincerity and loyalty, achieving the 

public interest of society in accordance with the prescribed regulations. 

The employee's sense of the responsibility entrusted to him is greatly 

reflected in the services he provides, in addition to the oversight of the 

work of that employee with detecting the defects, making special efforts, 

prevents the existence of administrative irregularity with the 

commitment to integrity and honesty. The activation of the role of such 

oversight would preserve the field of civil service as the source of 

authority, through permanent supervision and the legislator’s taking into 

account all aspects and details of the public service post, the rights and 

duties of the employee and what is the penalty the employee would be 

facing when exceeding the limits of the authority given to him.  

Moreover, crimes that exceed the limits of the employee's 

authority are subject to more severe penalties, such as the bribery, 

embezzlement and forgery. 

Keywords: (public office, functional authority, legislative organization)  
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 المقدمة

ًّالدولةًّ ًّنشاطات ًّازدياد ًّإلى ًّالعالم ًّدول ًّعّرفتو ًّالذي ًّالكبير ًّالتطور أدَّى
ًّالموظفينًّ ًّمن ًّكبيرة ًّأعدادًا ًّتطمب ًّما ًّواتجاىاتيا، ًّمجاالتيا ًّواتساع عددًا

ًّ ًّسيما ًّلمواكبتيا، ًّاإلدارة ًّفي ًّوتنفيذًّاألخصائيين ًّتييئة ًّتستطيع ًّال ًّالدول وأنَّ
ًّاستصدارًّ ًّاستتبع ًّالذي ًّاألمر ًّوموظفييا، ًّاإلدارات ًّأعمال ًّبواسطة ًّإالَّ مقرراتيا
ًّخططًّعمميمًّ ًّوبرامجًّعملًّمنًّأجلًّضبطًّشؤونًّالموظفينًّورسم قوانينًّوأنظمة
اإلداريةًّوالوظيفيةًّاليومية،ًّوتحديدًّمياميمًّومسؤولياتيمًّوواجباتيمًّوحقوقيمًّوسائرًّ

ًّالذاتيةشؤوني ًّالقوانينًّم ًّوفق ًّالمحّددة ًّالوظيفّية ًّالمكّمفًّبالواجبات ًّالموّظفًّىو .
ًّعنًّ ًّيمتنع ًّعينو ًّالوقت ًّوفي ًّلوظيفتو، ًّالراعية ًّوالموائح، ًّوالتعميمات، واألنظمة،
ًّبّدًّ ًّال ًّكان ًّوتجاوزه، ًّالموظف ًّإخالل ًّإلمكانية ًّونتيجة ًّعميو. ًّالمحظورة األعمال

التجاوزاتًّوماًّقدًّينتجًّعنياًّمنًّأضرارًًّّلممشّرعًّمنًّأْنًّيأتيًّبالحمولًّلمعالجةًّىذه
ًّتصيبًّاألفراد.ًّ

ًّالوظيفةًّ ًّمفيوم ًّحول ًّاألول ًّمبحثين ًّالى ًّالدراسة ًّىذه ًّسُتقّسم ولمتوضيح
ًّالّسمطة. ًّحدود ًّوتجاوز ًّحدودًًّّالعاّمة ًّتجاوز ًّنطاق ًّيتناول ًّالّثاني ًّالمبحث أّما

ًّ.وصورهالّسمطةًّفيًّالوظيفةًّالعامةًّ

 المبحث األّول

 العامة وتجاوز حدود السمطةمفيوم الوظَّيفة 

ًّالقانونّيةًًّّ ًّالّدراسات ًّفي ًّخاّصة ًّوأىمّية ًّمكانة ًّالعاّمة ًّالوظيفة تحتّل
واإلدارية،ًّولياًّعالقةًّوثيقةًّبالدولة،ًّمنًّخاللًّتنميةًّالمواردًّالّثقافّية،ًّاالقتصادّية،ًّ
ًّأنًّترتقيًّبالوظيفةًّالعاّمةًّ االجتماعّيةًّوالسياسّيةًّفييا.ًّعمىًّالّدولًّلتحّققًّأىدافيا
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ًّلحدودًّإلىًّمستوىًّتنظيميًّدقيقًّوس ًّالّنواحيًّلَتجّنبًّتجاوزًّاإلدارة ًّمنًّكاّفة، ميم
ًّ ًّالعاّمة. ًّالمصمحة ًّالتيًّيجبًّأنًّتستيدفًّبيا ًّاألساسًّعمدناًّالّسمطة وعمىًّىذا

ًّاألول ًّمطمبين ًّإلى ًّالمبحث ًّىذا ًّتقسيم ًّالعاّمةًّإلى ًّالوظيفة ًّالثانيًًّّمفيوم و
ًّصالحياتًّالموظفًّوتعريفًّتجاوزًّحدودًّالّسمطة

 المطمب األّول

 الوظيفة العاّمةمفيوم 

ًّمنًًّّتعدًّّ ًّليا ًّلما ًّإداري، ًّجياز ًّكّل ًّفي ًّاألولى ًّالخمّية ًّالعاّمة الوظيفة
ًّالمشّرعًّ ًّيبتغييا ًّاألىدافًّالتي ًّيناسب ًّبشكل ًّالموّظفين ًّاختيار خصائصًّتّخوليا

ًًّّ.(ٖٖٓٓ,ًّٜٜٚٔ)شيحا,منًّالوظيفة،ًّوىيًّتحقيقًّالمصمحةًّالعاّمة

ًّموّظفييا ًّخالل ًّمن ًّالمرفقي ًّنشاطيا ًّتمارس ًّالدولةًّفالّدولة ًّأداة ًّفيم ،
لتحقيقًّأىدافيا،ًّولذلكًّتحظىًّالوظيفةًّالعاّمةًّبعنايةًّالمشّرعًّوالفقياءًّفيًّمختمفًّ
ًّحسبًّالفمسفةًّاالقتصادّيةًّ ًّواّتساعًا الّدول؛ًّحيثًّيتحّددًّدورًّالموّظفًّالعامًّضيقًا
ًّحمايةًّ ًّعمى ًّدورىا ًّاقتصار ًّوعدم ًّالّدولة، ًّنشاط ًّفاّتساع ًّدولة، ًّلكّل واالجتماعّية

ًّالّدا ًّببعضًّاألشغالًّاألمن ًّوقياميا ًّاألفراد، ًّبين ًّالمنازعات ًّوحّل ًّوالخارجي خمي
العامة،ًّوازديادًّتدّخمياًّفيًّمجاالتًّاقتصادّيةًّواجتماعّيةًّشّتى،ًّقادًّبالّضرورةًّإلىًّ

ًّازديادًّعددًّالموّظفين،ًّواىتمامًّالّدولةًّبتنظيمًّالجيازًّاإلداري.ًّ

ًّفيي ًّالّنابضًّلمدول، ًّالقمب ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّتعتبر ًّتطّورًًّّوىكذا، مقياس
ًّالّدولةًّمنًّحيثًّالّتنظيم،ًّومنًّحيثًّالّسمطاتًّالممنوحةًّلإلدارة.

ًّسوفًّنقومًًّّ ًّالّدول ًّفي ًّتنظيميا ًّوطريقة ًّالعاّمة، ًّالوظيفة ًّعن ًّفكرة ألخذ
بدرسًّمفيومينًّرئيسينًّلموظيفةًّالعاّمة،ًّىما:ًّالمفيومًّاألوروّبيًّوالمفيومًّاألمريكيًّ
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ًّفيًّالبندينًّاآلتيين.

 وّبي لموظيفة العاّمةأواًل: المفيوم األور 

ًّذاتًّ ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّ"نظام ًّاسم ًّالمفيوم ًّىذا ًّعمى ًّبعضًّالباحثين ُيطمق
ًّالمغمقة" ًّٜٜٔٔ,)حبيشًّالبنية ًّالمفيومًّ(٘ٔ, ًّىذا ًّوفق ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّوُتعرَّف ،

ًّعنًّ ًّومستقّل ًّومتمّيز ًّقانونيًّخاّص ًّلنظام ًّيخضع ًّومستقّر ًّدائم ًّ"عمل ًّأّنيا عمى
الموّظفًّفيياًّلمجموعةًّمنًّالقواعدًّالقانونّيةًّالتيًّتعطيوًّالقانونًّالخاّص،ًّويخضعًّ

،ًّكماًّيّتمًّ(ًّٙٔ-٘ٔ,ًّٕ٘ٔٓ,ًّأبوًّديةًّ)حقوقًاًّوتفرضًّعميوًّواجباتًّمينّيةًّمحّددة"
ًّوتيدفًّ ًّواالستقرار ًّبالّدوام ًّتّتسم ًّخاّصة، ًّذاتًّطبيعة ًّوخدمة ًّرسالة ًّبأّنيا تعريفيا

ًّالموظفًّل ًّفييا ًّيخضع ًّالتي ًّالعامة، ًّالمرافق ًّسير ًّضمان ًّالئحيإلى )أبوًًّّنظام
ًّ.ًّ(ٛ,ًّٕٙٔٓسعود,ًّ

ويطّبقًّىذاًّالمفيومًّفيًّمعظمًّالّدولًّاألوروبّيةًّالغربّية،ًّوخاّصةًّفيًّفرنسا،ًّ
إنجمترا،ًّبمجيكيا،ًّألمانيا،ًّإيطاليا،ًّإسبانيا،ًّالّسويد،ًّواّلنرويجًّوكذلكًّفيًّاليابانًّوفيًّ

ًّالّدولًّالعربّية.

ًّأث ًّواضحًا ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّمفيوم ًّيكن ًّلم ًّالعراق ًّالخضوعًّففي ًّفترة ناء
لمّسيطرةًّالعثمانّية،ًّوذلكًّيعودًّلعدمًّوجودًّتنظيمًّإداريًّفيًّتمكًّالفترة.ًّوبعدًّنشوءًّ
الّدولةًّالعراقّية،ًُّطّبقتًّالقوانينًّواألنظمةًّالتركّيةًّواإلنكميزّية،ًّولكنًّاإلدارةًّالّجديدةًّ
ًّالموّظفينًّ ًّقبل ًّمن ًّالوظائف شغال ًّوا  ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّتعريف ًّمشكمة واجيت

ًّ)بديرينالعراقيًّّ ًّد.ت, ًّعولجتًّ(ٕ٘ٛ, ًّالعامة ًّالوظيفة ًّتعريف ًّمشكمة ًّأّن ًّإاّل ؛
(ًّ ًّرقم ًّلسنةٖٙبالقانون ًّمإًًّّٜٚٔ( ًّوفي ًّلموظائف. ًّاألجانب ًّتوّلي ًّمن ًّحّد الذي

ًّإذًّ ًّالّدستوريًّاألمر؛ ًّالمشّرع ًّحسم ًّفقد ًّالعراق، ًّفي ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّبمفيوم يتعّمق
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(ًّ ًّالمادة ًّوذلكًّفي ًّالخدمة، ًّالدًّّٖٓتمّسكًّبمفيوم ًّمن )ًّ ًّالتيًًّّٜٓٚٔستور الممغى
ًّااللتزامًّ ًّقواميا ًّاجتماعّية، ًّوخدمة ًّمقّدسة ًّأمانة ًّالعاّمة ًّ"الوظيفة ًّاآلتي: نّصت
المخمصًّالواعيًّبمصالحًّالجماىيرًّوحقوقيا،ًّوفقاًّألحكامًّالّدستورًّوالقانون"،ًّكماًّ

المعّدل,ًًّّٜٜٔٔ(ًّلسنةًّٗٔانضباطًّموّظفيًّالّدولةًّوالقطاعًّالعامًّرقمًّ)ًّنّصًّقانون
ًّا ًّبياًّعمىًّأّن ًّيستيدفًّالقائم ًّاجتماعّية ًّىيًّ"تكميفًّوطنيًّوخدمة ًّالعاّمة لوظيفة

(ًّٖالمادةًّ))ًّالمصمحةًّالعاّمةًّوخدمةًّالمواطنينًّفيًّضوءًّالقواعدًّالقانونّيةًّالّنافذة"
ًّرقم)منًّ ًّوالقطاعًّالعام، ًّلسنةٗٔقانونًّانضباطًّموظفيًّالدولة ًّ.المعدل(ًّٜٜٔٔ(
ًّكًّونظراًًّ ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّفي ًّالحاصل ًّالعممّيةًّلمتطّور ًّاألسس ًّإلى ًّتستند ونيا

ًّتنّظمًّ ًّالتي ًّوالقوانين ًّالقواعد ًّالعراقي ًّالمشّرع ًّأصدر ًّالعصرّية، ًّالفّنّية واألساليب
ًّ.الوظيفةًّبشكلًّمستمّر،ًّليواكبًّتطّورًّالعصرًّوالتطّورًّالقانونيًّلمخدمةًّالعاّمة

 ثانيًا: المفيوم األمريكي لموظيفة العاّمة

ُيطمقًّعمىًّىذاًّالّنظامًّمنًّقبلًّبعضًّالباحثينًّاسمًّ)نظامًّالوظيفةًّالعاّمةًًّّ
ًّالبنية ًّٜٜٔٔ)حبيش,ًّالمفتوحة(ًّذات ًّفيًّ(ٛٔ, ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّويختمفًّمفيوم ،

ًّالوظيفةًّ ًّإّن ًّإذ ًّاألوروبي ًّالمفيوم ًّعن ًّوفنمندا ًّوسويسرا، ًّوكندا، الوالياتًّالمّتحدة،
ًّاألمريكيًّالًُّتعتبرًّخدمةًّعامًّّ ًّيحكموًّةًّتمّثلًّحسبًّالمفيوم ًّومستقرا، ًّدائمًا عماًل

نظامًّقانونيًّخاّصًّبو،ًّيجعلًّمنًّالموّظفينًّطبقةًّخاّصةًّلياًّحقوقًّوامتيازات؛ًّبلًّ
يتمّتعًّموظفوًّالقطاعًّالعامًّوموظفوًّالقطاعًّالخاّصًّبالحقوقًّالّدستورّيةًّنفسياًّالتيًّ

ًّالمواطنين ًّسائر ًّبيا ًًّّيتمّتع ًّٕٓٔٓ)عبد, ًّمجم(ٕٗ, ًّ"الوظيفة ًّوبذلكًُّتعتبر وعةًّ،
منًّالميامًّواالختصاصات،ًُّيناطًّبياًّلشخصًُّمعّينًّإذاًّتوّفرتًّفيوًّبعضًّالّشروطًّ

ًّالوظيفة" ًّىذه ًّأعباء ًّلتوّلي ًّ)ًّالّضرورّية ًّدية, ًّٕ٘ٔٓأبو ًّالّسببًّ(٘ٔ, ًّويعود ،
ًّالمتحدةًّ ًّالواليات ًّفي ًّبيا ًّخاّصًا ًّنظامًا ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّإعطاء ًّعدم ًّفي الّرئيس
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ًّاست ًّإساءة ًّالتخوفًّمن ًّإلى ًّواحتمالًّاألمرْيكية ًّالموّظفين، ًّقبل ًّمن ًّالّسمطة عمال
ًّبالمواطنين ًًّّاستبدادىم ًّٜٜٔٔ)حبيش, ًّالروحًّ(ٜٔ, ًّغمبة ًّإلى ًّباإلضافة ًّوىذا، ،

(ًّٕ٘ٛ)بدير,ًّد.ت,ًًّّالفرّديةًّفيًّالمجتمعًّاألمرْيكيًّوسيطرةًّمفيومًّالمبادرةًّالفرّدية
ًّالعام ًّالقطاع ًّفي ًّالموّظفين ًّمنح ًّيتم ًّال ًّاألمريّكية ًّالوالياتًّالمتحدة ًّففي حقوقًاًًّّ،

ًّعمىًّالّحريةًّوالمساواةًّوعمىًّالحقوقًّ وامتيازاتًّألنًّىذهًّالحقوقًّواالمتيازاتًّتعّديًا
ًّ.الفردية

ًّ ًّالعامة، ًّالوظيفة ًّتعريف ًّبعضًّالفقياء ًّحاول ًّذلك ًّإلى ًّفّعرفياباإلضافة
ًّلتحقيقًّ ًّالموّظف، ًّيمارسيا ًّالتي ًّالقانونّية ًّالّصالّحيات ًّ"مجموعة ًّبأّنيا: البعض

ًّخاّصة" ًّال ًّعاّمة ًًّّمصمحة ًّد,ت, ًّ"الوظائفًّ(ٖٖٛ)يكن, ًّبأّنيا: ًّآخرون ًّوّعرفيا ،
ًًّّ(.ٔٗ,ًّٜٙٚٔ)عبدًّالممك,ًًّّالتيًّتّخولًّصاحبياًّسمطةًّاألمرًّوالنيي"

ًّيالئمًّ ًّالذي ًّبالشكل ًّوتنّظمو ًّالدولة، ًّتتّبناه ًّنظام ًّىي ًّالعامة ًّالوظيفة إّن
طبيعتياًّووضعياًّالقانوني،ًّوتجعلًّمنوًّكيانًاًّلتحقيقًّغايةًّأساّسية،ًّوىيًّالمصمحةًّ

عاّمة،ًّمستعينةًّبطبقةًّخاّصةًّمنًّالموّظفين،ًّوُتنظمًّحقوقيمًّوواجباتيمًّوفقًّنظامًّال
ًّمتوازن،ًّتتبعوًّاإلدارةًّبشكلًّيالئمًّىذهًّالطبقةًّوأىدافيا.

 المطمب الثاني

 تعريف تجاوز حدود الّسمطة

ًّمفاىيمًّ ًّمنًّخالل ًّالّسمطة، ًّحدود ًّتجاوز ًّموضوع تناولتًّتشريعاتًّالدول
ًّالمبنان ًّالتشريع ًّففي ًّخاللًّمتعددة، ًّمن ًّالسمطة ًّحدود ًّتجاوز ًّموضوع ًّجاء ي

ًّالقانونًّ ًّفأعتبر ًّالوظيفة ًّبواجبات ًّواإلخالل ًّالّسمطة ًّاستعمال ًّإساءة مصطمح
ًّيستعملًّ ًّموّظف ًّ"كّل ًّفي ًّتتمثل ًّلسمطتو ًّالموّظف ًّاستعمال ًّإساءة ًّأّن المبناني
ًّأوًّ ًّالقوانين ًّتطبيق ًّيؤّخر ًّأو ًّليعوق ًّمباشرة، ًّغير ًّأو ًّمباشرة ًّنفوذه ًّأو سمطتو،
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جبايةًّالرسومًّأوًّالضرائب،ًّأوًّتنفيذًّقرارًّقضائي،ًّأوًّمذكرةًّقضائيةًّأوًّاألنظمة،ًّوًّ
ًّالّصالّحية..." ًّذات ًّالّسمطة ًّعن ًّّصادر ًّأمر ًّ)ًّأّي ًّقانونًّٖٔٚ)المادة ًّمن )

(ًّ ًّرقم ًّفيًّٖٓٗالعقوبات، )ٔ/ٖ/ًًّّٜٖٔٗ ًّعنًّالمعدل( ًّيصدر ًّفعٍل ًّكّل ًّإّن ًّأّي ،
قانونًّيعتبرًّعماًلًّالموّظفًّمستعملًّسمطتوًّالوظيفيةًّبشكلًّمتجاوزًّلماًّحّددهًّلوًّال

ًّلمحدودًّالقانونيةًّالتيًّتحكمًّّسمطتوًّالوظيفية،ًّوذلكًّكيًّالًّتكونًّ منحرفًّومتجاوزًا
ًّإلىًّ ًّباإلضافة ًّالقانون؛ ًّعن ًّاألشخاصًّبعيدًا ًّأىواء ًّتطبيق ًّبسبب ًّفوضى ىناك

(ًّ ًّالمادة ًّنّصت ًّفقد ًّحيثًّٖ/ٛٓٔذلك، ًّالمبناني ًّالدولة ًّمجمسًّشورى ًّنظام ًّمن )
ًّلمقانونًّأوًّاألنظمةًّأوًّخالفاًّ:ًّ"عرفتًّتجاوزًّحدًّالسمطةًّبماًّيمي اذاًّاتخذتًّخالفًا

ًّالمحكمة ًّ)ًّ"لمقضية (،ًّٖٗٗٓٔ(ًّنظامًّمجمسًّشورىًّالدولة،ًّرقمًّ)ٖ-ٛٓٔ)المادة
ًًّّٜ٘ٚٔ/ٙ/ٗٔفيًّ ًّلمقانونًّالمعدل( ًّاألعمالًّاإلداريةًّخالفًا ًّاتخاذ ًّيعنيًّأّن ًّبما ،

ًّلمّسمطة،ًّحتىًّإنًّ ًّلمقضيةًّالمحكمة،ًّيعتبرًّتجاوزًا التشريعاتًًّّأوًّاألنظمةًّأوًّخالفًا
ًّتجاوزًاًّ ًّومخالفتيا ًّواألنظمة، ًّالقوانين ًّتطبيق ًّتأخير ًّاعتبرا ًّوالجنائية اإلدارية
ًّلمموظف،ًّ ًّامتيازًا ًّأو ًّحقًا ًّتكون ًّأن ًّقبل ًّىي ًّالعامة، ًّالوظيفة ًّأن ًّوذلك لمسمطة،
مسؤولّيةًّّحممياًّالقانونًّلو؛ًّولذا،ًّعميوًّااللتزامًّبيا،ًّخاصةًّىوًّالوسيمةًّواألداةًّالتيًّ

ًّلةًّلتجسيدًّحسنًّإدارةًّالمرافقًّالعامةًّواستثمارىاًّبالشكلًّالمناسب.ًّتستعينًّبياًّالدوًّ

ًّ"سوءًّاستعمالًّالّسمطةًّنوعًّمنًّ وجاءًّفيًّحكمًّلمجمسًّالدولةًّالمصريًّأّن
ًّنصوصًّ ًّاستعمل ًّكّمما ًّسمطتو ًّاستعمال ًُّيسئ ًّوالموّظف ًّالحّق، ًّاستعمال سوء

ًّإساءة ًّتكون ًّوبيذه ًّالقانونًّوأىدافو، ًّالخروجًّعمى ًّبقصد استعمالًًّّالقانونًّونفذىا
ًّباحترامو" ًّالتظاىر ًّمع ًّالقانون، ًّمخالفة ًّمنًّتعّمد ًّإساءةًّ)ًّالّسمطةًّضرًبا التميمي،

ًّ ًّما، ًّشخصا ًّعمى ًّالسمطة ًّفيًّ(ٖٕٔٓ/ٚ/ٕ٘استعمال ًّالبعضًّالتجاوز ًّوعّرف ،
استعمالًّالسمطة،ًّبأّنو:ًّ"استغاللًّالّسمطةًّمنًّقبلًّصاحبياًّلجمبًّمصمحةًّخاّصةًّ
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ًّواست ًّبيا ًّاإلتجار ًّبيدف ًّأو ًّلغيره، ًّأو ًّٕٕٓٓ)الجريش,ًّثمارىا"لو ًّوًّ(ٙٛ, عرفوًّ،
ًّالغاية،ًّ ًّليذه ًّمخالفة ًّأّي ًّفإن ًّالقانون، ًّبيا ًّجاء ًّالتي ًّالغاية ًّأساس ًّعمى آخّرون
ًّلمسمطةًّوانحرافًاًّعنيا،ًّألّنًّىدفًّالسمطةًّىوًّالمصمحةًّالعامةًّوليسًّ تعتبرًّتجاوزًا

ًّوأمناءًّعمىًّالوظيفةًّوالقانون،ًّ وُيقصدًّالمصالحًّالشخصّيةًّلمموّظفينًّألنَّيمًّحراسًا
ًّغايةًّ ًّتحقيق ًّاختصاصو ًّبممارسة ًّالموّظف ًّيبتغي ًّ"أن ًّالسمطة ًّاستعمال بإساءة
ًّاالختصاص،ًّ ًّىذا ًّفي ًّالداخمة ًّلألعمال ًّالقانون ًّحّددىا ًّالتي ًّتمك ًّعن مختمفة
وتتحّققًّتمكًّالّصورةًّفيًّالحاالتًّالتيًّيتركًّفيياًّالمشّرعًّلمموظفًّقدًراًّمنًّالحّريةًّ

ًّليقرر ًّسمطاتو، ًّالصاًّ-فيًّممارسة ًّالعامفيًّحدود ًّيراهًًّّ-لح ًّما بمحضًّاختياره،
ًّالمشّرعًّحينماًّ ًّإذنًّىيًّأّن ًّالّصورة ًّفيًّىذه ًّالجوىرّية ًّوالفكرة ًّالغاية، ًّليذه محققًا
ًّحّددىا،ًّ ًّعامة ًّلتحقيقًّمصمحة ًّيستعمميا ًّبذلكًّأن ًّأراد ًّفقد ًّالموّظفًّّسمطة ّخول
ًّاستعمالًّ ًّأساء ًّفقد ًّلغيره ًّأو ًّلنفسو ًّخاّصة ًّتحقيقًّمصمحة ًّباستعماليا ًّابتغى فإن

ًّ.)ًّالتميمي,ًّمرجعًّسابق(ًّو"سمطت
ًّالّسمطةًّ ًّفيًّاستعمال ًّالتّقيد ًّ"عدم ًّكذلكًّبأّنو ًّالسمطة وُعرفًّتجاوزًّحدود

ًّأجميا" ًّالتيًّفرضتًّمن ًًّّباألغراضًّوالحدود ًّٜٜٗٔ)بدوي, ًّإّنًّ(ٕٔٓ, ًّبالتالي، ؛
ًّحّددىاًّ ًّالتي ًّقواعد ًّعن ًّالخروج ًّىو ًّالعاّمة ًّالوظيفة ًّفي ًّالّسمطة ًّحدود تجاوز

ًّال ًّإّن ًّالبعدًّعنًّالمصمحةًّالقانون؛ًّوبالتالي، ًّكّل عملًّعمىًّغاياتًّشخّصيةًّبعيدة
ًّالعامة،ًّىوًّبوابةًّمنًّبواباتًّالفسادًّاإلداري.

ًّفيًّقانونًّالعقوباتًّ ًّاستعمالًّالسمطة ًّاساءة ًّجاء ًّالعراقيًّفقد ًّالتشريع أما
(ًّ ًّالمادة ًّعمىًّٖٔٗفي ًّالعقاب ًّتوجب ًّمخالفات ًّتشكل ًّالتي ًّالصور ًّبين ًّمن )

مدةًّالًّتزيدًّعمىًّثالثًّسنواتًّأوًّبغرامةًّالموظفًّحيثًّجاءًّفييا:ًّ"يعاقبًّبالحبسًّ
ًّبخطئوًّ ًّتسبب ًّعامة ًّبخدمة ًّمكمف ًّأو ًّموظف ًّكل ًّدينار ًّثالثمائة ًّعمى ًّتزيد ال
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الجسيمًّفيًّالحاقًّضررًّجسيمًّبأموالًّأوًّمصالحًّالجيةًّالتيًّيعملًّبياًّأوًّيتصلًّ
ًّاليوًّإنًّكانًّذلكًّ ًّبحكمًّوظيفتوًّأوًّبأموالًّأوًّمصالحًّاالشخاصًّالمعيودًّبيا بيا

لًّجسيمًّبأداءًّوظيفتوًّأوًّعنًّاساءةًّاستعمالًّالسمطةًّأوًّعنًّإخاللًّناشئًاًّعنًّاىما
جسيمًّبواجباتًّوظيفتو"،ًّوفيًّقانونًّمجمسًّالدولةًّالعراقيًّجاءتًّاساءةًّأوًّتعسفًّ
أوًّانحرافًّفيًّاستعمالًّالسمطةًّصورةًّمنًّصورًّتجاوزًّالسمطةًّالذيًّيشكلًّعيبًّ

يتضمنًّاألمرًًّّ(ًّ"أنٖ/ٚفيًّالعملًّاإلداريًّيسببًّإبطالو،ًّجاءًّذكرىاًّفيًّالمادةًّ)
أوًّالقرارًّخطأًّفيًّتطبيقًّالقوانينًّأوًّاالنظمةًّأوًّالتعميماتًّأوًّاالنظمةًّالداخميةًّأوًّ

أنًًّّ.فيًّتفسيرىاًّأوًّفيوًّاساءةًّأوًّتعسفًّفيًّاستعمالًّالسمطةًّأوًّاالنحرافًّعنيا"
المشرعًّالعراقيًّلمًّيعطيًّتعريفًّواضحًّلتجاوزًّحدودًّالسمطةًّليكونًّمعيارًّومرجعًّ

ًّالمتجاوزًّلسمطتوًّالوظيفية.ًّيطبقًّعمىًّأعمالًّالموظف
ًّالدولة؛ًّ ًّومرآة ًّالعاّمة، ًّالّسمطة ًّوعاء ًّىي ًّالعامة ًّالوظيفة ًّإّن باختصار،
والموظفونًّالقائمونًّبأعبائياًّىمًّعصبًّالدولةًّوأداتياًّالمّنفذة،ًّولذلكًّعمييمًّواجبًّ
ًّالراىنًّ ًّالوقت ًّفي ًّتشكل ًّالعامة ًّالوظيفة ًّوألّن ًّوموضوعّية، ًّتجّرد ًّبكّل ًّبيا القيام

ًّكبرًّ ًّحيثًّأىمّية ًّنفسيا؛ ًّالوظيفة ًّبنزاىة ًّتختمط ًّالعام، ًّالموّظف ًّنزاىة ًّفإن ى،
ًّّيطمقًّعميوًّ)األمانة(ًّوقدًّجاءتًّكالتزامًّمنًّأىمًّااللتزاماتًّ اعتُبرتًّالنزاىةًّواجبًا
ًّمجردًّ ًّالواجبات ًّبيذه ًّوالتجاوز ًّاإلخالل ًّعقاب ًّالنظام ًّيقّرر ًّلم ًّولذلك الوظيفّية،

ًّ ًّضد ًّالجنائّية ًّالحماية ًّإضافة ًّبل ًّتأديبي؛ ًّبيذاًّجزاء ًّإخالاًل ًّيشكل ًّسموك أي
ًّيحدثوًّمنًّفسادًّ ًّلما ًّاالجتماعيًّككل، الواجبًّباعتبارهًّيشكلًّخطورةًّعمىًّالنظام
فسادًّمنًّخاللًّاستغاللًّالوظيفةًّلإلتجارًّبيا،ًّوالحصولًّعمىًّالمنافعًّالخاصةًّ وا 

ًّ.(ٖٖٓ,ًّٜٜٛٔ)عبدًّالمنعم,منًّورائيا
ًّتتوّخى ًّاإلدارة ًّكانت ذا ًّقراراتياًّ-وا  ًّالعاّمة؛ًّ-في ًّيجوزًًّّالمصمحة فال
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ًّفيوًّ ًّبما ًّإال ًّيتصّرفوا ًّأن ًّالعاّمة ًّالوظائف ًّبميام ًّالقائمين ًّمن ًّالّسمطة ألصحاب
ًّألّنًّ ًّالشخصية، ًّالمصالح ًّإلى ًّالنظر ًّدون ًّمن ًّبتّجرد ًّعاّمة، ًّالمصمحة تحقيق

ًّمياميمًّىذهًّأعطيتًّليمًّلغايةًّحّددىاًّالقانون.
 المبحث الثاني

 نطاق تجاوز حدود الّسمطة 

ًّ ًّالّسمطة ًّحدود ًّتجاوز ًّالوظيفيًّيؤدي ًّالعمل ًّفي ًّالفساد ًّظاىرة ًّبروز إلى
ًّلموظيفةًّ ًّاليدفًّالعام ًّانحرافًّعن ًّمن ًّفيو ًّلما ًّالعامة، ًّالوظيفة والمساسًّبنزاىة
ًّالمصمحةًّىيًّالتيًّتحّددًّالنطاقًّالذيًّيجبًّأنًّ المتمثمةًّبالمصمحةًّالعامة؛ًّوىذه
ًّالتيًّجاءتًّبياًّ تمارسًّاإلدارةًّمنًّخاللوًّسمطاتيا.ًّولبيانًّنطاقًّالتجاوزًّوصوره

لتشريعات،ًّوالوسائلًّالتيًّمنحياًّالمشّرعًّلإلدارةًّالعاّمةًّوالموّظفين.ًّوعميو،ًّسوفًّا
ًّيكونًّالمطمبًّاألولًّنطاقًّتجاوزًّحدودًّالّسمطةًّوالثانيًّوصورهًّالمختمفةًّ

 المطمب األول

 نطاق تجاوز حدود الّسمطة في الوظيفة العاّمة

ًّ ًّتجيز ًّفال ًّالعامة، ًّالمصمحة ًّقراراتيا ًّفي ًّاإلدارة ًّأّنًّتتوّخى لمموّظفين
ًّأنًّ ًّيجب ًّالذي ًّالنطاق ًّتحديد ًّبموجبيا ًّويتم ًّالمصمحة، ًّىذه ًّعن ًّبعيدًا يتّصرفوا

ًّمنًّخاللوًّسمطتيا ًًّّتمارسًّاإلدارة ًّٜٛٚٔ)الحكيم, ًّجاءًّنظامًّ(ٙ٘٘-٘٘٘, ًّفقد ،
(ًّ محددًّنطاقًّعملًّالموظف،ًّحيثًّنصتًّفيًًّّٜٜ٘ٔ(ًّلسنةًّٕٔٔالموظفينًّرقم

(ًّ ًّٔ/ٗٔالمادة ًّعام(: ًّبوجو ًّالموّظف ًّعمى ًّعمموًًّّ:يتوّجب ًّفي ًّيستوحي "أن
ًّدونًّ ًّالنافذة، ًّويسيرًّعمىًّتطبيقًّالقوانينًّواألنظمة ًّدونًّسواىا، ًّالعاّمة المصمحة

ًّأّيًّتجاوزًّأوًّمخالفةًّأوًّإىمال...".ًّ



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /مجلة  

 

 
 
 

810 

ًّواجباتًّوظيفتو،ًّ ًّلتحقيق ًّسمطتو ًّاستعمال ًّيحسن ًّالموظفًّأن لذلكًّعمى
اّصةًّلوًّفيقومًّبذلكًّبكلًّنزاىةًّوحياد،ًّبحيثًّالًّيتوّخىًّمنًّورائياًّتحقيقًّمنفعةًّخ

أوًّلغيره،ًّكماًّإّنًّعمىًّرجلًّاإلدارةًّالذيًُّعّينًّلمسيرًّعمىًّتحقيقًّالمصمحةًّالعامةًّ
ًّذلكًّ ًّألن ًّذاتي، ًّنفع ًّعمى ًّلمحصول ًّويسعى ًّقيوده، ًّمن ًّويتحّمل ًّينسىًّواجبو، إال
ًّأنًّ ًّيجب ًّعام ًّعمل ًّفكلُّ ًّالعاّمة، ًّصفو ًّعممو ًّوُيفقد ًّوظيفتو، ًّنطاق ًّعن ُيخرجو

الًّفق ًّوا  ًّحتىًّوأنًّصدرًّعنًّييدفًّإلىًّتحقيقًّمصمحةًّعامة، ًّالعمومّية، دًّصفتو
ًّتجاوزًاًّ ًّالعمل ًّيعدُّ ًّالحالة ًّىذه ًّوفي ًّفيو، ًّعالقو ًّالعامة ًّلممصمحة ًّوليس الخطأ

ًّ.(ٜٔٔ,ًّٕ٘ٔٓ)الطماوي,لمّسمطة

ًّغيرًّ ًّوقائع ًّعمى ًّبناًء ًّقراره ًّويتخذ ًّأحيانًا، ًّاإلدارة ًّعضو ًُّيخطئ وقد
ًّخط ًّتختمف ًّمسمكيًا، ًّخطأ ًّيرتكب ًّوبذلك ًّتقديرىا، ًّفي ًّمبالغ ًّأو ورتوًّصحيحة

باختالفًّالظروف،ًّوفيًّىذهًّالحالةًّيكونًّمعذورًا،ًّأماًّذلكًّالذيًّيصدرًّعمدًاًّعنًّ
بواعثًّالًّتمّتًّإلىًّالمصمحةًّالعاّمةًّبأّيًّسبب،ًّفإنوًّيعتبرًّتجاوزًّلحدودًّسمطتو؛ًّ
ًّعنًّنطاقًّتمكًّالّسمطات،ًّويصبحًّعمموًّمجّردًّاعتداءًّمادي ًّبلًّإنوًّليخرجًّنيائيًا

ًّ(.ٜٔٔ,ًّٕ٘ٔٓ)الطماوي,

ًّقدًّواألغراضًّالت ًّالتيًّتكونًّوراءًّعملًّاإلدارة ًّالعاّمة يًّتجانبًّالمصمحة
ًّتأتيًّفيًّحالتين:

استعمالًّالّسمطةًّبقصدًّاالنتقامًّالشخصي،ًّأّيًّأّنًّيكونًّذلكًّبقصدًّاإلضرار،ًًّّأواًل:
ًّإلشباعًّ ًّالوظيفّية ًّسمطتو ًّحدود ًّتجاوز ًّإلى ًّالعام ًّالموّظف ًّيسعى بحيث

ًّالعاّمة ًّأوًّاإلضرارًّبالمصمحة ًّلديو، ًّاالنتقام ًًّّشيوة ًّ(ٜٙ،ٕٕٓٓ)الجريش,
ًّتطبيقاتياًّ ًّمن ًّوكثير ًّالّسمطة، ًّتجاوز ًّصور ًّأخطر ًّمن ًّىي ًّالصورة وىذه

ًّالتأديبّيةًّتحصلًّبينًّالموّظفين،ًّعندًّ استعمالًّالييئاتًّالرئاسّية،ًّلسمطاتيا
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لتحقيقًّالنظامًّواالنسجامًّفيًّسيرًّالمرفقًّالعام،ًّفإذاًّخرجًّالرئيسًّاإلداريًّ
ًّعمى ًّيسّمطو ًّسالحًا ًّمنو ًّواتخذ ًّمقصده، ًُّيشيعًًّّعن ًّفإنو ًّأعدائو، رقاب

ًّالموّظفًّ ًّذاتيا،ًّوُيعدمًّالثقةًّبينًّأفرادىا،ًّألّن الفوضىًّفيًّصفوفًّاإلدارة
ًّجزءًّأصيلًّمنًّاإلدارة.

استعمالًّالّسمطةًّبقصدًّتحقيقًّنفعًّشخصي؛ًّحيثًّيسعىًّالموظفًّالعامًّمنًًّّثانيًا:
وراءًّذلكًّإلىًّجمبًّمنفعةًّلنفسوًّأوًّلغيره،ًّوىذهًّالمنفعةًّقدًّتكونًّماديةًّأوًّ
ًّ"أحدًّالعمدًّ معنوية.ًّمثالًّذلك،ًّواقعةًّوردتًّأمامًّالقضاءًّالفرنسيًّىيًّأّن

مًّاألسبوعًّقبلًّاتخذًّقرارًاًّبتحريمًّحفالتًّالرقصًّفيًّاألماكنًّالعامةًّطيمةًّأيا
ًّالرقصًّ ًّحفالت ًّأّن ًّبحجة ًّاألحد، ًّيوم ًّمن ًّالظير ًّوقبل ًّمساًء، الثامنة
المستمرةًّقدًّصرفتًّالشبابًّمنًّالجنسينًّعنًّالعمل"،ًّولكّنًّمجمسًّالدولةًّ
الفرنسيًّلمًّيقفًّعندًّىذهًّاألسبابًّالظاىرّية،ًّفتبّينًّلممجمسًّأّنًّالعمدةًّىوًّ

ًّالمشروباتًّالروحيًّّ ًّيقّدم ًّقريتو، ًّفي ًّعام ًّوالوجباتًّلرواده،ًّصاحبًّمحّل ة
وتنافسوًّفيًّذلكًّفرنسّيةًّأخرى،ًّكانتًّعارفةًّماًّيجذبًّاألفراد؛ًّإذًّاستأجرتًّ
"بيانوًّميكانيكي"ًّحتىًُّيتاحًّلمقرويينًّفرصةًّالرقصًّفيًّمحّميا،ًّوعمىًّإثرهًّ
ًّبماًّ ًّمتذرعًا ًّالّسمطة ًّمن ًُّبدًا ًّيجد ًّفمم ًّالعمدة، انصرفًّالريفيونًّعنًّمطعم

ًّالدولة ًّمجمس ًّفألغى ًّاألسباب، ًّمن ًّمنًًّّذكر ًّثبت ًّقد ًّأّنو ًّمعمنا القرار
ًّباعتباراتًّ التحقيق،ًّأنًّالعمدةًّحينًّاتخذًّقرارهًّالمطعونًّفيو،ًّكانًّمدفوعًا

ًّ.ًّ(ٕٔٔ,ًّٕ٘ٔٓ)الطماوي,ًّالًّتمّتًّلممصمحةًّالعاّمةًّ"

 المطمب الثاني
 الّصور المختمفة لتجاوز حدود الّسمطة 

ًّتختمفًّ ًّوىي ًّالموّظف، ًّعن ًّتصدر ًّالتي ًّلمتجاوزات ًّمختمفة ًّصور ىناك
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ًّإداريًا،ًّ ًّأو ًّجنائيًا ًّيكون ًّوقد ًّالقانون ًّوباختالف ًّلو ًّالوظيفي ًّالمركز باختالف
ًّولمتوضيحًّسنبينياًّفيًّماًّيمي:

 أواًل: عدم االختصاص )تجاوز االختصاص(:

ًّإداريَّةًًّّإنّ   ًّجية ًّأو ًّمعّين، ًّلموّظف ًّقانونّية ًّّصالحّية ًّىو االختصاص
ًّاإلدا ًّإرادة ًّعن ًّتعبيرًا ًّإداريًّما، ًّقرار ًّاتخاذ ًّفي ًّىذهًّمحّددة ًّالقانون ًّحّدد ًّوقد رة،

ًّتحديدًّ ًّالقانون ًّترك ًّحالة ًّوفي ًّعامة، ًّلمبادئ ًّوفقًا ًّأو ًّقواعد، ًّبموجب الّصالحية
ًّ ًّالوظيفيةًّ-نادراًًّ-الصالحية ًّالواجبات ًّتناسب ًّأن ًّيجب ًّالّصالحية ًّفإن

ًّٕٛٓٓ)خميفة, ًّالذيًّ(٘ٔ, ًّاالختصاص ًّتصّرفو ًّفي ًّالموظف ًّيتجاوز ًّفعندما ،
ًّالتصرف، ًّىذ ًّيبطل ًّالقانون، ًّلو ًّاالختصاصًّفيًًّّيحدده ًّعدم ًّعيب ًُّعرف وقد

ًّالعملًّ ًّإلصدار ًّاإلدارية ًّالييئة ًّأو ًّالموّظف، ًّأىمّية ًّ"عدم ًّبأّنو: ًّاإلداري التشريع
ًّمنو" ًًّّالمشكو ًّٜٗٚٔ)باز, ًّالربطًّ(ٕٔٗ, ًّعممية ًّالقانون ًّبعضًّفقياء ًّانتقد ًّوقد ،

ًّاالختصاص ًّوعدم ًّالعام ًّالموّظف ًّٜٜٙٔعبداهلل,)بين ًّىناكًّ(ٗٚ٘, ًّأّن ًّمبررين ،
ًّع ًّيثبت ًّموّظفينًّحاالت ًّغير ًّمن ًّصدورىا ًّمن ًّالرغم ًّعمى ًّاختصاصيا، دم

عموميين،ًّكماًّفيًّقرارًّمنًّشخصًّعاديًّأوًّموّظفًّزالتًّواليتو،ًّأوًّكانًّتعيينو؛ًّ
وبالتالي،ًّىناكًّعالقةًّواضحةًّبينًّعدمًّاالختصاصًّوالوظيفةًّالعاّمة،ًّفماًّيصدرًّ
عنًّالموّظفًّمنًّتّصرفاتًّخارجًّاختصاصو،ًّيثارًّبشأنوًّعدمًّاالختصاص،ًّألّنوًّ
ًّيصدرًّعنًّالشخصًّالعاديًّالًّيتعّدىًّكونوًّ ًّوما ًّالعاّمة، ًّالسمطة يّعبرًّعنًّإرادة

ًّاإلدارية ًّبالقرارات ًّلو ًّعالقة ًّوال ًّباالنعدام، ًّموصوفًا ًّماديًا ًّعماًل ,ًّٕٛٓٓ)خميفة,
أّنًّاالختصاصًّمحّددًّبالقانون،ًّولذلكًُّيعتبرًّمنًًّّ-،ًّوقدًّسبقًّأّنًّذكرنا(ٙٔ-٘ٔ

ًّالقاضيًّحتىًّإذا ًّبو ًّالعامًّويحكم ًّإثارتوًّمنًّاألطرافًّالنظام ًّتتم ًّالوىاب,ًّلم )عبد
ًّٜٜٔٛ,ٔ٘٘).ًّ
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ًّغيرًًّّ ًّالمتخذ ًّاإلداري ًّالتدبير ًّيكون ًّاالختصاصًّعندما ًّعيبًّعدم وينشأ
داخلًّفيًّنطاقًّاختصاصًّالّسمطةًّاإلداريةًّالتيًّاتخذتو؛ًّبلًّمنًّاختصاصًّسمطةًّ

ًّ ًّقواعد ًّخرق ًّيمثل ًّإّن ًّأي ًًّّختصاصاالأخرى، ًّٜٜٛٔ)الخوري, ًّوعيبًّ(ٕٗٔ, .
ًّاالختصاصًّذوًّجيين،ًّىما:ًّ

ًّاإلداريًًّّالوجو األول: ًّالقرار ًّذلكًّبصدور ًّويكون ًّالّسمطة، ًّاغتصاب ىو
ًّمنًّ ًّموضوع ًّفي ًّإداريَّة ًّسمطة ًّأو ًّعامة، ًّصفة ًّأية ًّلو ًّليست ًّعادي، ًّفرد عن
اختصاصًّإحدىًّالّسمطتينًّالتشريعّيةًّأوًّالقضائّية،ًّوكذلكًّفيًّحالةًّاعتداءًّسمطةًّ

طةًّإداريَّةًّأخرىًّالًّعالقةًّلياًّبيا،ًّكصدورًّقرارًّمنًّإداريَّةًّعمىًّاختصاصاتًّّسم
ًّقواعدًّ ًّفي ًّجسيمًا ًّاإلخالل ًّيكون ًّالحالة ًّىذه ًّوفي ًّأخرى، ًّبوزارة ًّيتعّمق وزير
ًّمنعدماًًّ ًّيعتبر ًّبل ًّفحسب؛ ًّاإلداريًّباطاًل ًّالقرار ًّيكون ًّذلكًّال ًّاالختصاصًّوعند

ًّ.(ٜٚٗ,ًّٕٔٓٓ)عبداهلل,ًّ

ًّا ًّابطال ًّفي ًّكسبب ًّالصورة ًّىذه ًّعمى ًّالقضاء ًّاكد ًّاإلداريًّوقد لعمل
ًّلقاعدةًّاالختصاص،ًّفقدًّجاءًّفي قرارًّلمييئةًّالعامةًّلمجمسًّالدولةًًّّالصادرًّخالفًا

فيًّالعراقًّماًّيمي:ًّ"....ًّولدىًّعطفًّالنظرًّعمىًّالحكمًّالممّيز،ًّووجدًّأّنًّالمميَّزًّ
ًّالوقفًّالشيعيًّبوظيفةًّ ًّديوان ًّ)المدعىًّعميو( ًّالمميِّز ًّلدى ًّيعمل ًّ)المدعي( عميو

ًّالمفتشًّال (ًّٜٖٜٔ/ٖٖعامًّفيًّالديوانًّقدًّأصدرًّاألمرًّاإلداريًّالمرقمًّ)مدير،ًّوأنَّ
ًّ ًّ)المدعي(؛ًًّّٕٛٓٓ/ٚ/ٚفي ًّعميو ًّالمميَّز ًّبحّق ًّاإلنذار ًّفرضًّعقوبة والمتضّمن

ًّىوًّ ّنما ًّوا  ًّالمفتشًّالعام، ًّليسًّعمىًّمالكًّدائرة ًّ)المدعي( ًّالمميَّزًّعميو وحيثًّإنَّ
ًّالمفتشًّالعامًّرئيسًّ دائرةًّلمممّيزًّعميوًّعمىًّمالكًّدائرةًّأخرى؛ًّعميو،ًّالًّيمكنًّعّد

)المدعي(ًّيممكًّصالحّيةًّفرضًّالعقوباتًّاالنضباطّيةًّعميو؛ًّلذا،ًّيكونًّقرارًّفرضًّ
ًّباطاًلًّ ًّ)المدعي( ًّعميو ًّالمميَّز ًّبحّق ًّالعام ًّالمفتش ًّمن ًّالّصادر ًّاإلنذار عقوبة
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ًّبوجيةًّ ًّالتزم ًّقد ًّالعام ًّاالنضباط ًّمجمس ًّإنَّ ًّوحيث ًّاالختصاص؛ ًّقواعد لمخالفة
ًّوًّ ًّىذه، ًّالقانونّية ًّتصديقًّالنظر ًّقّرر ًّلذا، ًّفيو؛ ًّالمطعون ًّاألمر ًّبإلغاء قضى

ًّقاعدةًًّّالحكم.." ًّلتجاوز ًّىنا ًّباطل ًّالموظف ًّبعقوبة ًّالصادر ًّقرار ًّيكون ًّأي ،
ًّاالختصاص.

ًّ:ًّىوًّعدمًّاالختصاصًّالبسيط،ًّوفيوًّثالثةًّأنواع:الوجو الثاني
ًّعنًًّّعدم االختصاص الموضوعي:ًّ-ٔ ًّموضوعو ًّيخرج ًّبعمل ًّموّظف ًّقيام ىو

ًّسمطةًّ ًّتّتخذ ًّكأن ًّإيجابيًا، ًّيكون ًّاالختصاصًّىنا ًّوعيب ًّاختصاصو، دائرة
ًّوىوًّمنًّاختصاصًّسمطةًّإداريَّةًّأخرى،ًّويكونًّسمبيًاًّ ًّمعّينًا إداريَّةًّماًّتدبيرًا
ًّأنوًّالًّيدخلًّفيًّاختصاصيا ًّمعتقدة ًّتدبير، ًّعنًّاتخاذ ًّاإلدارة ًّتمتنع ًّعندما

ًّ ،ًّويتمّثلًّعدمًّاالختصاصًّالموضوعيًّفيًّثالثًّ(ًّٕٗٔ,ًّٜٜٛٔ)الخوري,
ًّحاالت:
اعتداءًّسمطةًّإداريَّةًّأدنىًّعمىًّسمطةًّإداريَّةًّأعمى،ًّكأنًّيصدرًّوزيرًًّّاألولى:

ًّقرارًاًّىوًّمنًّاختصاصًّرئيسًّالوزراء.
ًّكانتًًّّالثانية: ًّإذا ًّمنيا؛ ًّأدنى ًّإداريَّة ًّسمطة ًّعمى ًّعميا ًّإداريَّة ًّسمطة اعتداء

توجيوًّورقابة،ًّوالًّيحقًّلياًّالتدخلًّفيًّالسمطةًّاألعمىًّسمطةًّإشرافًّوًّ
ًّاختصاصًّاألدنىًّمنياًّإالًّبنّصًّالقانون.ًّ

ًّإذاًًّّالثالثة: ًّالالمركزية؛ ًّالييئات ًّاختصاص ًّعمى ًّالمركزية ًّالّسمطة اعتداء
ًّوالسمطةًّ ًّالمركزية ًّالّسمطة ًّبين ًّاإلدارة ًّاختصاصات ًّتوزيع يعتبر

حفاظًّعمىًّالالمركزيةًّمنًّمّقوماتًّنظامًّالالمركزيةًّاإلدارية.ًّلضمانًّال
                                                           

 ( في 9009/ اًضببط/ توييس/ 979قرار الهيئت العبهت لوجلس الدولت، رقن ،)92/4/9009 ،

هجلس شىري الدولت، -، وزارة العدل العراقيت9009قراراث وفتبوي هجلس شىري الدولت لعبم

 وهب بعدهب. 289ص
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ًّاالختصاصات ًّبين ًّوتداخل ًّتخبط ًّدون ًّالعاّمة، ًّالوظيفة ًّاستقرار
ًّ.(ٙٔٚ,ًّٕ٘ٔٓ)الطماوي,ًّ

ًّاالختصاصًّالزمانيًّفيًّحالًّصدورًًّّعدم االختصاص الزماني:ًّ-ٕ ًّعدم ينعقد
ًّلمنًّأصدره ًّمنعقدًا ًّفيًّوقتًّالًّيكونًّاالختصاصًّبإصداره ًّالقرارًّاإلداري،

ًّٕٗٓٓ)حمو, ,ٖٚٓ)ًّ ًّيمنحو ًّفاالختصاص ًّوينتييًّ، ًّمعّيٍن، ًّألجٍل المشّرع
ًّبانتياءًّاألجل.

ًّخارجًًّّعدم االختصاص المكاني:ًّ-ٖ ًّتمتّد ًّإداريَّة ًّقرارات ًّاإلدارة ًُّتصدر ًّأّن ىو
ًّ.(ٔٗٚ,ًّٕ٘ٔٓ)الطماوي,ًًّّالحدودًّاإلقميمّيةًّلممارسةًّاختصاصيا

وجزاءًّعدمًّاالختصاصًّىوًّإبطالًّالقرارًّاإلداريًّالذيًّيشوبوًّىذاًّالعيب،ًّ
ًّالّسمط ًّاغتصاب ًّالتّقيدًّأما ًّدون ًّبو ًّالطعن ًّويمكن ًّالقرار، ًّانعدام ًّجزاؤه ًّفيكون ة

بميلًّالطعنًّالمنصوصًّعمييا،ًّوىذاًّالعيبًّأولتوًّالتشريعاتًّأىّميةًّوفّصمتُوًّبشكلًّ
ًّواٍفًّدونًّالتباس.

ىذاًّمنًّجيةًّعدمًّاالختصاصًّفيًّالقراراتًّاإلدارية،ًّالتيًّتصدرًّعنًّأرادةًّ
ًّتص ًّالتي ًّالمادّية ًّاألعمال ًّأما ًّلإلدارة، ًّالوظيفةًّمنفردة ًّبمناسبة ًّالموّظف ًّعن در

ًّلممصمحةًّ ًّوال ًّلموظيفة ًّتمّت ًّال ًّبأعمال ًّلمقيام ًّالوظيفّية ًّمكانتو ًّمستغاًل العامة،
ًّأركانياًّوظروفيا،ًّوأصدرًّعقوباتًّ العامةًّبصمة،ًّفقدًّتّوالىاًّالمشّرعًّالجنائيًّمبينًا
بحّقًّالموّظفًّالذيًّيتجاوزًّاختصاصوًّالمحددًّفيًّالقانون،ًّكالموظفًّالذيًّيقبضًّ

ًّالقانونًّعمى ًّعمييا ًّفيًّغيرًّاألحوالًّالتيًّينّص ًّبحجزه ًّيقوم ًّأو ًّوقدًًّّشخص، ،
(ًّ ًّموّظفًّأقدمًّٖٙٚجاءًّنّصًّالمادة ًّكّل "ًّ ًّيمي: (ًّمنًّقانونًّالعقوباتًّالمبنانيًّما

                                                           

 المعدل.ًّٜٜٙٔ(،ًّلسنةًّٔٔٔ(ًّمنًّقانونًّالعقوباتًّالعراقي،ًّرقمًّ)ٕٕٖ)ًّالمادة 
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ًّلمًّ ًّفعٍل ًّعمى ًّبالغير، ًّاإلضرار ًّبقصد ًّأو ًّلغيره، ًّأو ًّلنفسو ًّالمنفعة ًّجمب بقصٍد
ًّ ًّمينتو، ًّواجبات ًّوينافي ًّالقانون، ًّبنصًّفي ًّبو ًّجانبًّ*ًُّيعاقب..."ُيخّص ًّأي ،

ًّاالختصاصًّلتحقيقًّنفعًّخاص.

 ثانيا: عيب الشكل: 

ًّلممعامالتًّالجوىّريةًّالمنصوصًّعمييا،ًّأّيًّعندماًّ ىوًّإصدارًّقرارًّخالفًا
ًّتخرقًّاإلدارةًّالّصيغًّواألصولًّالجوىّريةًّالتيًّيجبًّمراعاتياًّفيًّاتخاذًّالقرار.

ارّجيًاًّحتىًّيترّتبًّفالقرارًّاإلداريًّىوًّعملًّقانونيًّيجبًّأنًّيأخذًّشكاًلًّخًّ
ًّفالًّأثرًّلو ًّالشكمية ًّفيو ًّتراُع ًّلم ًّفإذا ًّقانوني، ًّأثر ًًّّعميو ًّٜٕٓٓ)موسى, ,ٕٜٖ)ًّ،

وتحيطًّالشكميةًّبالقرارًّاإلداريًّألّنوًّيصدرًّباإلرادةًّالمنفردة،ًّويتناولًّشؤونًّالكافةًّ
ًّاإلدارةًّ ًّواالجتياد ًّالقانون ًّألزم ًّوقد ًّذلك، ًّرأيًّفي ًّليم ًّيكون ًّأّن ًّدون ًّمن واألفراد

ًّأ ًّعمىًّباتباع ًّالحفاظ ًّإلى ًّباإلضافة ًّاألفراد، ًّحقوق ًّلتأمين ًّمّعينة ًّوصيغ صول
ًّجوىّريةًّوغيرًّجوىّرية،ًّوقدًّ ًّوأصواًل ًّىناكًّصيغًا ًّالعاّمة،ًّوالمعروفًّأّن المصمحة
ًّواألصولًّ ًّالذيًّيخالفًّالّصيغ ًّالقرار ًّالذيًُّيفرضًّعمى ًّالجزاء ًّبين ًّالقانون فّرق

ًّا ًّوفرضتيا ًّالقانون، ًّأّقرىا ًّالتي ًّالثابتة ًّوجعمتًّالجوىّرية ًّالعامة، ًّالقانونية لمبادئ
جزاءًّمخالفتياًّبطالنًّالقرارًّاإلداري،ًّوبينًّاألصولًّوالّصيغًّالغيرًّجوىريةًّالتيًّالًّ

،ًّمثاًل:ًّلوًّأصدرًّ(ٕٗٔ-ٖٚٔ,ًّٜٜٛٔ)الخوري,ًًّّتؤثرًّمخالفتياًّعمىًّصحةًّالقرار
ًّأوًّأمرًّ ًّمنًّدونًّاتباعًّالشكمّية، ًّالقبضًّعمىًّشخصًّانتقامًا ًّبإلقاء الموظفًّأمرًا

ًّ ًّقرارًّبدخول ًّأو ًّالقانون، ًّفي ًّالمحّددة ًّاإلجراءاتًّواألصول ًّاتباع ًّدون ًّمن منزلو
فصلًّالموظفًّدونًّاتباعًّاالصولًّفيًّالتحقيقًّاإلداريًّمعوًّأوًّتأمينًّحقًّالدفاعًّ

ًّعنًّنفسو.
                                                           

*ًّ(ًًّّفيًّٖٓٗ(ًّمنًّقانونًّالعقوباتًّالمبناني،ًّرقمًّ)ٖٙٚالمادة،)ٔ/ٖ/ٜٖٔٗ.المعدل 
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 ثالثًا: مخالفة القانون أو القضّية الُمحكمة:

ىوًّإّنًّىذاًّالعيبًّيقعًّعمىًّمحّلًّالقرارًّاإلداري،ًّبحيثًّيتركًّعميوًّأثرًا،ًّوًّ 
ًّاألثرًّ قدًّيتمّثلًّبثالثًّصور،ًّوىيًّأّنوًّقدًُّينشئًّقانونيًا،ًّأوًّيعّدلوًّأوًّيمغيو،ًّويعّد

ًّباطاًلًّإذاًّكانًّمخالفًّلو الًُّعدَّ ًّمعًّالقانونًّوا  )الياشمي,ًًّّصحيحًّمتىًّكانًّمتوافقًا
ًّالقانونيًّالذيًّيحدثوًّالمركزًّ(ٖٙٔ,ًّٕٓٔٓ ًّيصيبًّمضمونًّالقرارًّوأثره ،ًّأيًّأّن

اًّالعيبًّعندًّالخروجًّعنًّأحكامًّالقانونًّومخالفةًّالقاعدةًّالقانونيًّلمفرد،ًّويحدثًّىذ
ًّأوًّ ًّوالموائح، ًّوالتشريع، ًّكالدستور، ًّكانًّمصدرىا،ًّسواءًّأكانًّمكتوبًا، ًّأيًا القانونّية
ًّليا ًّالقانوني ًّالتدرج ًّحسب ًّلمقانون ًّالعاّمة ًّوالمبادئ ًّكالعرف، ًّمكتوب، ًّغير

ًّٜٜٙٔ)عبداهلل ًّمجمسًّش(ٖ٘٘, ًّالعيبًّفيًّنظام ًّىذا ًّذكر ًّجاء ًّوقد ورىًّالدولةًّ،
(ًّالتيًّنصتًّعمىًّاآلتي:ًّ"الًّشكًّفيًّأّنًّٛٓٔالمبناني،ًّالفقرةًّالرابعةًّمنًّالمادةًّ)

ًّبمنزلةًّ ًّفإّنو ًّكانت، ًّأيًا ًّمحكمة ًّمن ًّالّصادر ًّالحكم ًّومخالفة ًّالقانون، مخالفة
ًّالشرّعيةًّ ًّلمبدأ ًّاإلدارة ًّالقانونًّىيًّمخالفة ًّمخالفة ًّإّن ًّوالًّيجوزًّمخالفتو، القانون،

ًّا ًّالقضية ًّيتضّمن ًّالذي ًّأيًا ًّالقضائّية، ًّالقرارات ًّعن ًّالمنبثقة ًّالجيةًّلمحكمة تكن
ًّالتيًّتصدره" ًًّّالقضائية ًّٜٜٛٔ)الخوري, ًّكأولًّسببًّلمّطعنًّ(ٔ٘ٔ, ًّذكره ًّوجاء ،

(ًّ ًّالمادة ًّفي ًّاإلداري ًّالقرار ًّلكّنًّٕفًّٚفي ًّالعراقي، ًّالدولة ًّمجمس ًّقانون ًّمن )
ًّ ًّالمشّرع ًّذكرىا ًّكما ًّالمحكمة، ًّالقضّية ًّقّوة ًّيذكر ًّلم ّنماًّالنصًّالعراقي ًّوا  المبناني

ًّفقط،ًّ ًّوالتعميمات ًّواألنظمة ًّالقانون ًّمخالفة ًّالنّص ًّذكر ًّفقد ًّالقانون، ًّبمنزلة أنزلو
ًّلمعاقبةًّ ًّسببًا ًّالمحاكم ًّأحكام ًّتعطيل ًّعمى ًّالعراقي ًّالعقوبات ًّقانون ًّنص لكّن

ًّالموظفًّالمتجاوز.

ًّوتكونًّاإلدارةًّمتجاوزةًّلحدًّسمطتياًّفيًّحاالتًّمتعّددةًّمنيا:ًّ

ًّأّنوًّالًّيجوزًّأّنًّعندًّعدمًّمراعاةًّالقوًًّّ- اعدًّالقانونّيةًّاإللزاّميةًّعمىًّاختالفيا،ًّأّي



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /مجلة  

 

 
 
 

852 

ًّوكذلكًّالًّيجوزًّلإلدارةًّ ًّأوًّقانونًا، ًّتشريعيًا ًّيخالفًّمرسومًا ًّقرارًا تصدرًّاإلدارة
ًّأّنًّتصدرًّقرارًاًّيخالفًّحكمًاًّقضائي.

ًّإلىًًّّ- ًّذلك ًّيؤدي ًّإذ ًّتطبيقيا؛ ًّفي ًّأو ًّالقانونّية ًّالقاعدة ًّتفسير ًّفي ًّالخطأ عند
ًّالحالةًّفيًّالتشريعًّالعراقيًّإلىًّجانبًّصورةًّبطالنًّالقرار ،ًّوقدًّجاءًّذكرًّىذه

ًّإساءهًّاستعمالًّالّسمطة.

عندًّالخطأًّفيًّمادّيةًّالوقائع،ًّأّيًّالخطأًّفيًّترجمةًّالوقائع،ًّويتحّققًّذلكًّعندماًًّّ-
ًّإلىًّوصفًّقانونيًّغيرًّ ًّأو ًّإلىًّوقائعًّغيرًّصحيحة، ًّفيًّقرارىا ًّاإلدارة تستند

ًّ.(ٓ٘ٔ,ًّٜٜٙٔ)الخوري,ًّصحيحًّلوقائعًّماديةًّصحيحة

 رابعًا: عيب الّسبب:

ًّإلىًّ  ًّاإلدارة ًّتقود ًّالتي ًّوالواقعّية ًّالقانونّية ًّالعناصر ًّمجموعة ًّىو الّسبب
،ًّأّيًّالحالةًّالقانونّيةًّأوًّالظروفًّالمادّيةًّالمبّررةًّ(ٓٚٔ,ًّٕٚٓٓ)القيسي,ًّالتصّرف

ًّ ًّفي ًّالمدنيين ًّالعاممين ًّأحد ًّتقدُّم ًّإّن ًّفمثاًل: ًّاإلداري. ًّالقرار ًّطالبًاًّالتخاذ الدولة
رًّإلصدارًّقرارًّإداريًّمنًّالجيةًّ إحالتوًّعمىًّالتقاعد،ًّيمثلًّالّسببًّالقانونيًّالمبرِّ
ًّالّسابقةًّ ًّالحالة ًّعمى ًّينصّب ًّالّسبب ًّفعيب ًّالوظيفّية، ًّالرابطة ًّبإنياء المختّصة

ًّ.ًّ(ٗٗ٘,ًّٜٜٙٔ)عبداهلل,ًًًّّّلمقرار،ًّمادّيةًّكانتًّأمًّقانونّية

اإلدارة،ًّقائمًاًّوموجودًاًّحتىًّتاريخًّويجبًّأنًّيكونًّالّسببًّالذيًّتستندًّإليوًّ
ًّالدولةًّ ًّلمجمسًّشورى ًّقرار ًّفي ًّجاء ًّوقد ًّيكونًّسببًّمشروعًا، ًّوأن ًّالقرار، اتخاذ
ًّلرقابةًّ ًّأسبابيا ًّحيثًّصّحة ًّمن ًّتخضع ًّاإلدارية ًّالقرارات ًّإّن "ًّ ًّيمي: ًّما المبناني
ًّالتدابيرًّ ًّإلييا ًّتستند ًّالتي ًّوالقانونّية ًّالمادّية ًّالوقائع ًّحيث ًّمن ًّاإلداري، القضاء
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ًّالحالةًًّّالمتخذة"، ًّقيام ًّمن ًّالتأّكد ًّلمسببًّعمى ًّبالنسبة ًّالقضائّية ًّالرقابة وتنصّب
ًّفإذاًّ ًّالتكييف، ًّالّسببًّتنتقلًّإلىًّمرحمة ًّالتأكدًّمنًّصّحة القانونّيةًّوالواقعّية،ًّوبعد
ًّلمًّيكنًّ ذا ًّالمبتغى،ًّوا  ًّبصحتو،ًّوأنتجًّأثره ًّأقرّت وضحًّالّسببًّعمىًّنحوًّصحيح،

ًّالبطالن ًّمصيره ًّفيكون ًّا)ًّصحيحًا ًّٕٓٔٓلياشمي, ًّمنًّ(ٛٙٔ, ًّركن ًّفالّسبب ،
ًّلمشروعيةًّ ًّلمبدا ًّمخالفًا ًّالقرار ًّيجعل ًّيصيبو، ًّعيب ًّوأّي ًّاإلداري، ًّالقرار أركان
ويقضىًّببطالنو،ًّكأنًّيصدرًّتّصرفًّأوًّعملًّمنًّالموّظفًّلألسبابًّشخصيةًّأوًّ

 لالنتقامًّمنًّالمقابلًّلكونوًّصاحبًّسمطةًّأّيًّلسببًّبعيدًّكّلًّالبعدًّعنًّالقانون.ًّ

 ب االنحراف في استعمال الّسمطة أو مخالفة الغاية:خامسًا: عي

ًّذاتو؛ًّبلًّىوًّوسيمةًّلتحقيقًّغايةًّمعّينةًّ  ليسًّالقرارًّاإلداريًّغايًةًّفيًّحّد
ًّالقرار ًّالعاّمةًّاألساّسيةًّالتيًّ(ٗٙٔ,ًّٕٚٓٓ)القيسي,مقصودةًّمنًّاتخاذُه ،ًّوالقاعدة

ًّقرارًّإداريًّىوًّتحقيقًّالمصمح ًّاستثناء،ًّىيًّأنًّىدفًّكّل ةًّالعاّمة.ًّالًّيردًّعمييا
ويتحققًّعيبًّاالنحرافًّفيًّاستعمالًّالّسمطةًّأوًّتحويرًّالّسمطة،ًّعندماًّتقومًّاإلدارةًّ
ًّالتحايلًّ بعملًّإداريًّمنًّاختصاصيا،ًّولكنًّلغايةًّغيرًّتمكًّالمحّددةًّبالقانون،ًّأّي
ًّشخّصيةًّ ًّطبيعة ًّإلى ًّيستند ًّألنو ًّالعيب، ًّىذا ًّتتّبع ًّالصعوبة ًّومن ًّالقانون، عمى

القرارًّونفسيتو؛ًّإذًّقدًّتدفعوًّالعواملًّالنفسّيةًّوالداخمّيةًًّّداخمّية،ًّتتصلًّبنّيةًُّمصدر
ًّلممصمحةًّ ًّالمخالفة ًّالشخصية ًّوأغراضو ًّلغاياتُو ًّتحقيقًا ًّالقرار ًّىذا ًّإصدار إلى
ًّيعتبرًّمنًّأكثرًّالعيوبًّ ًّالمشّرعًّفيًّالقانون؛ًّوليذا ًّأوًّلميدفًّالذيًّحّدده العاّمة،

فيًّالطعنًّالمّقدمًّ،ًّولذلكًّيذىبًّالقاضيًّعندًّالحكمًّ(ٛٙٙ,ًّٕٗٓٓ)ًّوصعوبةدقةًّ
إليوًّإلىًّماًّىوًّأبعدًّمنًّالنّصًّفيقومًّبالبحثًّعنًّالنواياًّوليسًّمجّردًّتطبيقًّماًّىوًّ
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ًّمكتوبًّأوًّموجودًّأمامو.

وتتحّققًّمخالفةًّالقانونًّفيًّصورتين:ًّاألولىًّتحويرًّالّسمطة،ًّأيًّأّنًّتبتغيًّ
غريٌبًًّّاإلدارةًّالتيًّتصدرًّالقرارًّىدفًاًّغيرًّذاكًّالمحّددًّبالقانونًّوىوًّإماًّأّنًّيكون

عنًّالمصمحةًّالعاُمةًّأيًّأنًّتبتغيًّمصمحةًّفردًّمّعينًّأوًّتحقيقًّمنافعًّلفئةًّمّعينةًّ
ّنماًّىيًّغايةًّ ماًّتبتغيًّمصمحةًّعاّمة،ًّولكنًّليستًّالغايةًّالتيًّحّددىاًّالقانون،ًّوا  وا 
ًّاإلداري،ًّ ًّالقرار ًّببطالن ًّالقاضي ًّحكم ًّيكون ًّالحالتين، ًّوفي ًّالنّص. ًّعن غريبة

ًّاأل ًّىيًّتحويل ًّالثانية ًّالتيًّوالّصورة ًّغير ًّإجراءاتًّلغاية ًّاإلدارة ًّأيًّاتباع صول،
ًّألجميا ًّاإلجراء ًّٜٜٙٔ)الخوري,ًُّوجد ًّلمتحايلًّ(ٓٚٔ, ًّاالنحرافًّباإلجراءات ًّأّي ،

ًّعمىًّالقانون.ًّ

رفض أو امتناع الموّظف أو الييئات في دوائر الدولة عن اتخاذ قرار أو أمر سادسًا: 
 كان من الواجب عميو اتخاذه قانونًا: 

مكّمفًّبتطبيقًّالقانونًّواألحكامًّالقضائّية،ًّالتيًّأنزلياًّالمشّرعًًّّإّنًّالموّظف
ًّمتجاوزًاًّ ًّامتنعًّأوًّرفضًّالموّظفًّتطبيقًّالقانونًُّعدَّ ًّفإذا ًّالقانونّية، منزلةًّالقاعدة

ًّاإلدارية ًّالجية ًّأمام ًّويحقًّالطعنًّبتصّرفو ًّوقدًّعاقبًّالمشّرعًّالجنائيًّلسمطتو، ،
ًّا ًّاألوامر ًّتنفيذ ًّعممية ًّالموّظف ًّتعطيل ًّأوًّعمى ًّإيقافيا ًّأو ًّالحكومة ًّمن لصادرة

ًّالوظيفّية ًّسمطتو ًّمستغاًل ًّتنفيذىا ًّعن ًّالتجاوزًًّّاالمتناع ًّصورة ًّيّتخذ ًّأّن ًّأّي ،
ًّالّسمبيًّلماًّأمرهًّبوًّالقانون.ًّ
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 سابعًا: اإلخالل بواجبات الوظيفة العاّمة:

ًّفيًًّّ ًّوظيفتو ًّالموّظفًّمستغاًل ًّبيا ًّيقوم ًّالتي ًّالمادّية ًّجاءتًّاألعمال لقد
ًّائيًّبصورًّمتعّددةًّمنيا:التشريعًّالجن

ًّمنًًّّالرشوة:ًّ-ٔ ًّوتعدُّ ًّالعاّمة، ًّالوظيفة ًّبنزاىة ًّالماّسة ًّالجرائم ًّأخطر ًّمن وىي
ًّاإلداري،ًّ ًّالجياز ًّعمى ًّاألضرار ًّمن ًّوفييا ًّبالشرفًّواألمانة، ًّالمخّمة الجرائم
فساد،ًّوظممًّبماًّتمّثموًّ وعمىًّالمجتمعًّماًّالًّيمكنًّحصره،ًّفييًّوسيمةًّفسادًّوا 

وتفويتًّالحّقًّولماًّفيياًّمنًّإعانةًّلمظالمًّعمىًّظممو،ًًّّمنًّانتياكًّلقيمًّعديدة،
ًّألعمالًّ ًّأدائو ًّفي ًّالعام ًّالموّظف ًّانحراف ًّفي ًّالرشوة ًّوتتمّثل ًّصاحبو، عمى
وظيفتوًّعنًّالغرضًّالمستيدفًّمنًّىذاًّاألداء،ًّمنًّأجلًّالمصمحةًّالشخّصيةًّ
ًّينبغيًّعميوًّ ًّالموظفًّمنًّوظيفتو ًّالتيًّيستمدىا ًّوالمركزًّوالنفوذ ًّفالسمطة لو،

ممياًّفيًّالقيامًّبميامًّوظيفيو،ًّوأداءًّواجباتياًّعمىًّأفضلًّوجو،ًّبحيثًّأنًّيستع
ًّالعمل،ًّسوىًّماًُّخصِّصًّلوظيفتوًّمنًّراتبًّوحقوق،ًّ الًّينتظرًّأّيًّمقابلًّليذا
ًّلتحقيقًّمنفعةًّماديةًّأوًّمعنويةًّمستغاًلًّ ًّالعاّمة ًّانحرفًّعنًّالمصمحة ًّما فإذا

ًّعمى ًّيصبحًّخطرًا ًّفإّنو ًّلو، ًّشغمو ًّبمناسبة ًّأو ًّالوظيفي، ًّالذيًًّّمركزه الجياز
ذاًّأصبحًّ ينتميًّإليو،ًّوعمىًّأصحابًّالمصالح،ًّوعمىًّالمجتمعًّعمىًّالسواء،ًّوا 

ًّ.(ٜٛ,ًّٕٕٓٓ)الجريش,ًّضارًاًّأوًّخطرًا،ًّفإّنوًّيصبحًّمستحقاًّلمعقاب

ترصدًّالدولةًّاألموالًّالعاّمة،ًّوتخّصصياًّلضمانًًّّاختالس واستثمار الوظيفة:ًّ-ٕ
ًّبحيثًّالًّيتّمًّ ًّوحمايتيا ًّعمييا ًّمنًّالمحافظة ًّالتيًّالًّّبد سيرًّالمرافقًّالعامة،
ًّمركزهًّ ًّالموّظف ًّيستغّل ًّوقد ًّالعاّمة، ًّالمصمحة ًّيحّقق ًّبما ًّإال ًّفييا التصّرف
ًّالرسومًّ ًّبتحصيل ًّيقوم ًّكأن ًّلو ًّشخصية ًّمكاسب ًّعمى ًّلمحصول الوظيفي

ألشخاصًّأكثرًّمماًّحّددهًّالقانون،ًّأوًّيستغلًّالمالًّالعامًّالذيًّوالضرائبًّمنًّا
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ًّجيازًّ ًّأنشاء ًّإلى ًّالمشرع ًّعمد ًّلبنان ًّفي ًّبو. ًّويستأثر ًّتصّرفو ًّتحت ُوضع
رقابيًّمتخصصًّيرصدًّالتصرفًّباألموالًّالعامةًّوىوًّديوانًّالمحاسبة،ًّرغبًوًّ
منًّالمشرعًّلمقضاءًّعمىًّالتجاوزاتًّعنًّطريقًّاجيزةًّمتخصصة،ًّوذلكًّلكثرةًّ

ًّالذيًّأدىًّإلىًّالعجزًّحصولًّى ًّالجرائمًّوضياعًّالكثيرًّمنًّاألموالًّالعامة ذه
ًّسنةًّبعدًّأخرىًّفيًّالميزانيةًّالعامةًّفييا.

 الخاتمة
ًّالبحثًًًًًًّّّّّّ ًّىذا ًّنقدِّمًّفيًّختام ًّوأْن ًّالتيًّرشحتًّمنو، ًّإلىًّبعضًّالحقائق ًّنشير أْن

ًّاالستنتاجاتًّوالمقترحاتًّالتيًّنرىًّفائدتياًّفيًّىذاًّالمجال.

 االستنتاجات.أوَّاًل: 

الوظيفةًّالعاّمةًّىيًّكيانًّالدولًّومقياسًّتقدميا،ًّفكمماًّكانًّالنظامًّالوّظيفيًّذاًًّّ-ٔ
ًّتقدموًّمنًّ ًّلما ًّبالنظر ًّالمتقدمة ًّفيًّمصافًّالدول ًّكانتًّالدولة بنيةًّرصينة
ًّبشكلًّ ًّوالخاصة ًّالعاّمة ًّلمحفاظًّعمىًّمصالح ًّأنظمة ًّمن ًّتوجده خدماتًّوما

ًّمتوازن.

ّظيفةًّالعاّمة(ًّبشكلًّمتماسكًّيجبًّخمقًّأداةًّقويةًّلمحفاظًّعمىًّىذاًّالكيانًّ)الوًًّّ-ٕ
ًّالوظيفيةًّ ًّاألنظمة ًّكل ًّترعى ًّولذلك ًّالمناسب، ًّالمكان ًّفي ًّلتجعميا ومناسبة
إلىًّحدًّما،ًّدمجًّالوظيفةًّمعًّالموّظفًّالعامًّلكونوًّاألداةًّالتيًّتترجمًّأىدافًّ

ًّاإلدارةًّالمبتغاةًّمنًّوجودًّىذاًّالكيان.

ًّكلًّفعلًّيأتيوًّالموّظفًّبشكلًّمخالًّ-ٖ فًّلمقانونًّومخالفًّلميدفًّالذيًّحدَّدهًّإنَّ
ًّأمًّ ًّمسمكية ًّمخالفة ًّوصفو ًّأكان ًّسواء ًّالّسمطة ًّلحدود ًّتجاوز ًّىو القانون:
جريمةًّجنائيةًّأتاىاًّالموّظفًّبصّددًّالوظيفةًّالعاّمة،ًّوسواءًّارتشىًّالموّظفًّ
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ًّفيًّاستعمالًّ ًّأساء ًّأو ًّإجراءاتًّشكمية، ًّأو ًّخالفًّاختصاصًا ًّاختمسًّأو أو
فيذهًّكمياًّأفعالًّتشكلًّضررًاًّبالمصمحةًّالعاّمة،ًّسمطتوًّوانحرفًّعنًّالقانونًّ

ًّباتًّ ًّالذي ًّاإلداري ًّالفساد ًّأبواب ًّمن ًّباب ًّالّسمطة ًّحدود ًّتجاوز ًّأنَّ عممًا
ًّمنتشرًاًّبينًّالوظائفًّالعاّمةًّفيًّالبمدانًّالعربية.

 ثانيًا: المقترحات.

نأملًّبتبنيًّنظامًّقانونيًّمتكاملًّينظمًّالسمطاتًّوالصالحياتًّالوظيفي،ًّبتجردًّ -ٔ
ًّاالتج ًّتنظيمًّعن ًّفي ًّالمقارنة ًّالدول ًّاخذت ًّفمقد ًّوالطائفية، ًّالحزبية اىات

لىًّ ًّوا  ًّترعاىا، ًّخاصة ًّانظمة ًّلموظيفة ًّالذيًّيجعل ًّاالوروبي ًّبالمفيوم الوظيفة
ًّبالوظيفةًّ ًّخاصة ًّقوانين ًّسن ًّمن ًّولبنان ًّالعراق ًّفي ًّالتشريعات ًّتحاول األن
ًّعمى ًّفعالة ًّغير ًّيجعميا ًّمما ًّوطائفية ًّالحزبية ًّعمييا ًّتؤثر ًّولكن ًّوالموظف،
ًّمنًّاألسبابًّالتيًّجعمتًّلبنانًّوالعراقًّفيًّمصافًّالدولًّ أرضًّالواقع.ًّوىذا
األولىًّفيًّالفسادًّاإلداري،ًّعمىًّالرغمًّمنًّسنًّالكثيرًّمنًّالقوانينًّالتيًّترعىًّ
الوظيفةًّولكنًّالسيطرةًّالحزبيةًّوالطائفيةًّغيبتًّاألثرًّمنيا،ًّىذاًّوباإلضافةًّإلىًّ

ًّقمةًّالتعديالتًّالتيًّتجريياًّعمىًّتشريعاتيا.

ًّرحًّعمىًّالمشرعًّالعراقيًّأننقت -ٕ

ًّتتصفًًّّ -ٖ ًّالتي ًّالتأديبّية: ًّالعقوبات ًّتدرج ًّفي ًّالمبناني ًّنظيره ًّحذو يحذو
ًّالموّظفًّ ًّفعل ًّكان ًّسواء ًّالمالية ًّالموّظفًّبذمتو ًّتصيب ًّكونيا بقساوتيا،
ًّأمًّعمىًّدرجةًّمنًّالجسامة،ًّيالحظًّأنًّعقوبةًّلفتًّنظرًّالتيًّتؤديًّ بسيطًا

ًّأشير ًّثالثة ًّمدة ًّالزيادة ًّأو ًّالترفيع ًّالماليةًّتأخير ًّالذمة ًّتمس ًّحيث ،
ًّ ًّوىذا ًّبشكلًّيناسبًّفعلًّلمموظف، ًّالمبنانيًّحيثًّتدرجًّبيا عكسًّالمشرع

الموّظفًّبدأًّبعقوبةًّمعنوية،ًّكونًّالعقوباتًّجاءتًّلمردعًّالًّلالنتقام،ًّفإنًّ
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 التدرجًّبياًّيعودًّبالنفعًّعمىًّالوظيفةًّالعامةًّوالموظف.

 المصادر

 اواًل: الكتب.

اإلداريًّالمبناني،ًّالكتابًّاألول،ًّمنًّدونًّباز،ًّجان،ًّالوسيطًّفيًّالقانونًّ -ٔ
ًّ.ٜٔٚٔناشر،ًّ

ًّالثانية،ًّ -ٕ ًّالطبعة ًّاإلدارية، ًّالعموم ًّمصطمحات ًّمعجم ًّزكي، ًّأحمد بدوي،
ًّ(.ٜٜٗٔ)القاىرة:ًّدارًّالكتابًّالمصري،ًّ

بدير،ًّعميًّمحمد،ًّميديًّياسينًّالسالمي،ًّعصامًّعبدًّالوىابًّالبرزنجي،ًّ -ٖ
ًّ ًّاألولى، ًّالطبعة ًّاإلداري، ًّالقانون ًّوأحكام ًّالكتابًّمبادئ ًّدار )بغداد:

ًّلمطباعةًّوالنشر(.

ًّدارًّ -ٗ ًّ)بيروت: ًّالموظفين، ًّشؤون دارة ًّوا  ًّالعامة ًّالوظيفة ًّفوزي، حبيش،
ًًّّ(.ٜٜٔٔالنيضةًّالعربيةًّلمطباعةًّوالنشر،ًّ

ًّالعام،ًّ -٘ ًّالقسم ًّالعقوبات ًّقانون ًّشرح ًّصمبي، ًّالرزاق ًّعبد ًّفخري الحديثي،
ًّ(.ٕٓٔٓالطبعةًّالثانية،ًّ)بغداد:ًّالمكتبةًّالقانونية،ًّ

سعيد،ًّالرقابةًّعمىًّأعمالًّاإلدارة،ًّالطبعةًّالثانية،ًّ)القاىرة:ًّدارًًّّالحكيم، -ٙ
ًّ(.ٜٛٚٔالفكرًّالعربي،ًّ

ًّدارًّ -ٚ ًّ)اإلسكندرية: ًّاألولى، ًّالطبعة ًّالقانونًّاإلداري، ًّراغب، ًّماجد الحمو،
ًّ(.ٜٚٛٔالمطبوعاتًّالجامعية،ًّ

ًّالمعارف،ًّ -ٛ ًّمنشأة ًّ)اإلسكندرية: ًّاإلداري، ًّالقضاء ًّراغب، ًّماجد الحمو،
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ٕٓٓٗ.)ًّ

ًّالقانونًّاإلداريًّالعامًّالقضاءًّاإلداريًّمسؤوليةًّالخوريًّي -ٜ ًّاهلل، وسفًّسعد
ًّزينًّ ًّمكتبة ًّ)بيروت: ًّالثانية، ًّالطبعة ًّالثاني، ًّالجزء ًّالعامة، السمطة

ًّ(.ٜٜٛٔالحقوقية،ًّ

الخوريًّيوسفًّسعداهلل،ًّمجموعةًّالقانونًّاإلداري،ًّالجزءًّالرابع،ًّ)بيروت:ًّ -ٓٔ
ًّ(.ٕٔٓٓمنشوراتًّالحقوقيةًّصادر،ًّ

ًّيوسفًّسعداهلل -ٔٔ ًّالكتابًّالخوري، ًّواالجتياد، ًّفيًّالتشريع ًّالعامة ًّالوظيفة ،
ًّ(ٕٗٓٓالثاني،ًّ)بالًّناشر،ًّ

ًّالخامس،ًّ -ٕٔ ًّالجزء ًّاإلداري، ًّالقانون ًّمجموعة ًّسعداهلل، ًّيوسف الخوري،
الوظيفةًّالعامةًّفيًّالتشريعًّواالجتياد،ًّالكتابًّاألول،ًّ)بيروت:ًّمنشوراتًّ

ًّ(.ٕٗٓٓالحمبيًّالحقوقية،ًّ

ًّوًّ -ٖٔ ًّالعام ًّاإلداري ًّالقانون ًّجورج، ًّالثاني،ًّسعد، ًّالجزء ًّاإلدارية، المنازعات
ًّ(.ٕٕٔٓالطبعةًّاألولى،ًّ)بيروت:ًّمنشوراتًّزينًّالحقوقية،ًّ

ًّ)بيروت:ًّ -ٗٔ ًّالثاني، ًّالجزء ًّاإلداري، ًّالقضاء ًّالعزيز، ًّعبد ًّإبراىيم شيحا،
ًّ(.ٜٜٙٔمنشوراتًّزينًّالحقوقية،ًّ

ًّاإلداري،ًّ -51 ًّالقانون ًّمبادئًّوأحكام ًّفي ًّالوسيط ًّالعزيز، ًّعبد ًّإبراىيم شيحا،
 .(ٜٜٚٔبةًّالحمبيًّالحقوقية،ًّ)بيروت:ًّمكت

ًّالطبعةًّاألولى،ًّ -ٙٔ ًّالقضاءًّاإلداريًّقضاءًّاإللغاء، الطماوي،ًّسممانًّمحمد،
ًّ(.ٕ٘ٔٓ)القاىرة:ًّدارًّالفكرًّالعربي،ًّ
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الطماوي،ًّسممانًّمحمد،ًّالقضاءًّاإلداريًّقضاءًّالتأديب،ًّالكتابًّالثالث،ًّ -ٚٔ
ًّ(.ٜٚٛٔ)القاىرة:ًّدارًّالفكرًّالعربي،ًّ

ًّال -ٛٔ ًّمبادئ ًّمحمد، ًّسممان ًّالرابعة،ًّالطماوي، ًّالطبعة ًّاإلداري، قانون
ًّ(.ٜٔٙٔ)القاىرة:ًّدارًّالفكرًّالعربي،ًّ

ًّمقارنة(،ًّ -ٜٔ ًّالمبناني)دراسة ًّاإلداري ًّالقضاء ًّبسيوني، ًّالغني ًّعبد ًّاهلل، عبد
ًّ(.ٕٔٓٓ)بيروت:ًّمنشوراتًّالحمبيًّالحقوقية،ًّ

،ًّ)بيروت،ًّدارًّإحياءًّالتراثًّٔعبدًّالممك،ًّجندي،ًّالموسوعةًّالجنائية،ًّج -ٕٓ
 (.ٜٙٚٔالعربي،ًّ

ًّمقارنة(،ًًّّعبد -ٕٔ ًّ)دراسة ًّالعقوبات، ًّلقانون ًّالعامة ًّالنظرية ًّسممان، المنعم،
ًّ(.ٖٕٓٓ)بيروت:ًّمنشوراتًّالحمبيًّالحقوقية،ًّ

ًّالطبعةًّ -ٕٕ ًّالثاني، ًّالكتاب ًّاإلداري، ًّالقضاء ًّرفعت، ًّمحمد ًّالوىاب، عبد
ًّ(.ٕ٘ٓٓاألولى،ًّ)بيروت:ًّمنشوراتًّالحمبيًّالحقوقية،ًّ

ًّالقانون -ٖٕ ًّوأحكام ًّمبادئ ًّرفعت، ًّمحمد ًّالوىاب، ًّ)بيروت،ًًّّعبد اإلداري،
ًّ(.ٕ٘ٓٓمنشوراتًّالحمبيًّالحقوقية،ًّ

ٕٗ- ًّ ًّمنشأةًّعبداهلل، ًّ)اإلسكندرية: ًّاإلداري، ًّالقضاء ًّبسيوني، ًّالغني عبد
 (.ٜٜٙٔالمعارف،ًّ

ًّ

ًّاإلداريًّوالنشاطًّاإلداري،ًّ -ٕ٘ ًّالتنظيم ًّالقانونًّاإلداريًّالعام ًّفوزت، فرحات،
ًّناشر،ًّ ًّدون ًّ)من ًّاألولى، ًّالطبعة ًّاألول، ًّالكتاب ًّقباني، ًّخالد ًّلو قدم
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ٕٓٓٗ.)ًّ

ٕٙ- ًّ،ًّ ًّاألولى، ًّالطبعة ًّوتطبيقًا، ًّنصًا ًّالموظفين ًّنظام ًّالمطيف، ًّعبد قطيش،
ًّ(.ٖٕٔٓ)بيروت:ًّمنشوراتًّالحمبيًّالحقوقية،ًّ

ًّال -ٕٚ ًّمحيي ًّ)بيروت:ًّالقيسي، ًّاألولى، ًّالطبعة ًّالعام، ًّاإلداري ًّالقانون دين،
ًّ(.ٕٖٖ-ٖٖٔ،ًّصٕٚٓٓمنشوراتًّالحمبيًّالحقوقية،ًّ

ًّبالًّ -82 ًّالعصرية، ًّمنشوراتًّالمكتبة ًّ)بيروت: ًّالقانونًّاإلداري، ًّزىدي، يكن،
 سنةًّطبع(ًّ

 ثانيًا: الرسائل واألطاريح الجامعية.

وظيفةًّالعامةًّفيًّأبوًّدية،ًّماىرًّموسىًّعايش،ًّالوساطةًّوالمحسوبيةًّفيًّالًّ-ٔ
ًّماجستير،ًّ ًّرسالة ًّالغربية(، ًّ)الضفة ًّالسياسية ًّالتنمية ًّعمى فمسطينًّواثرىا

 (.ٕ٘ٔٓ)جامعةًّالنجاحًّالوطنية،ًّكميةًّالدراساتًّالعميا،ًّ

أبوًّالسعود،ًّإسالمًّإسماعيل،ًّالرقابةًّالقضائيةًّعمىًّالجزاءاتًّالتأديبيةًّفيًًّّ-ٕ
(ًّ ًّالفمسطينيًّرقم ًّالمدنية ًّلسنةًّٗقانونًّالخدمة ًّ)غزة:ًًّّٜٜٛٔ( وتعديالتو،

ًًّّ(.ٕٙٔٓالجامعةًّاإلسالمية،ًّكميةًّالشريعةًّوالقانون،ًّ

ًّالعامةًًّّ-ٖ ًّالوظيفة ًّفي ًّالسمطة ًّاستعمال ًّإساءة ًّالجريش، ًّمحمد ًّبن سممان
ًّ ًّالسعودية، ًّالعربية ًّالمممكة ًّفي ًّ)الرياض:ًّوتطبيقاتو ًّماجستير، رسالة

ًّ(.ًّٕٕٓٓاديميةًّنايفًّالعربيةًّلمعمومًّاألمنية،ًّكميةًّالدراساتًّالعميا،ًّأك
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 ثالثًا: البحوث والمقاالت المنشورة.

ًّالجنائيةًّ -ٔ ًّالمجمة ًّالعامة، ًّالوظيفة ًّلنزاىة ًّالجنائية ًّالحماية ًّسيير، ًّالمنعم، عبد
ًّ.ٜٜٛٔ(،ًّٕ(،ًّالعدد)ٔٗالقومية،ًّالمجمد)

ًّالجامعةًّ -ٕ ًّمجمة ًّالعامة، ًّالوظيفة ًّفي ًّاالنضباطي ًّالنظام ًّكريم، ًّلؤي عبد،
ًّ.ًّٕٓٔٓ،ًّالمجمدًّاألول،ًّٕٗالعراقية،ًّالعدد

ًّالقانونًّ -ٖ ًّاطار ًّفي ًّوالتمييز ًّباإللغاء ًّالطعن ًّحاالت ًّغازي، ًّعمياء موسى،
ًّ.ٜٕٓٓ(،ًّٕاإلداري،ًّمجمةًّجامعةًّتكريتًّلمعمومًّالقانونيةًّوالسياسية،ًّالعدد)

 القضائية. رابعًا: األجتيادات

،ًّوزارةًّالعدلًّالعراقية/ًّمجمسًّٕٙٓٓقراراتًّوفتاوىًّمجمسًّشورىًّالدولةًّلعامًّ -ٔ
ًّشورىًّالدولةًّ

ًّلعام -ٕ ًّمجمسًّٕٕٔٓقراراتًّوفتاوىًّمجمسًّشورىًّالدولة ًّالعدلًّالعراقية/ ًّوزارة ،
ًّشورىًّالدولة.

،ًّوزارةًّالعدلًّالعراقية/ًّمجمسًّٕٛٓٓقراراتًّوفتاوىًّمجمسًّشورىًّالدولةًّلعامًّ -ٖ
 شورىًّالدولة

ًّامسًا: المواقع اإللكترونية.خ

ٔ-ًّhttps://www.dorar-aliraq.net/threads/173029ًًّّ،
ًّ.ٖٕٔٓ/ٚ/ٕ٘التميمي،ًّأحمد،ًّإساءةًّاستعمالًّالسمطةًّعمىًّشخصاًّما،ًّ

ًّ

ًّ
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 سادسًا: القوانين

ًّالمعدلًّ)ًّقانونًّالعقوباتًّالمبناني(.ًّٖٜٗٔ/ٖ/ٔ(ًّفيًّٖٓٗقانونًّرقمًّ)ال -ٔ

)انضباطًّموظفيًّالدولةًّوالقطاعًّالمعدلًًّّٜٜٔٔ/ٙ/ٖ(ًّفيٗٔالقانونًّرقمًّ) -ٔ
ًّالعام(.

ًّ(.التقاعدًّالموحد)ًّٕٗٔٓ/ٖ/ٓٔ(ًّفيًّٜقانونًّرقمًّ)ال -ٕ

ًّوتعديالتوًّ)الخدمةًّالمدنية(.ًّٜٓٙٔ/ٕ/ٙ(ًّفيًّٕٗالقانونًّرقمًّ) -ٖ

 المعدلًّ)ًّقانونًّالعقوبات(.ًّٜٜٙٔ/ٜ/٘(ًّفئًّٔٔقانونًّرقمًّ)ال -ٗ

 )مجمسًّالدولة(.ًّٕٚٔٓ/ًّٛ/ٚ(ًّفئًّٚالقانونًّرقمًّ) -٘

ًّ


