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Abstract 
The importance of the research comes by studying deeply the penal and 

disciplinary of the two parties of the contract that are imposed under the labor 

law and the lack of texts or the inadequacy of some items and through the 

research, there is overlap in some laws with the labor law which will be 

mentioned in this paper. 
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 المقدمة 

العمل العراقية وذلك نتيجة اخالل  قوانينعمى طرفي العقد في  ان العقوبات التي تفرض
وىنا  احد طرفي العقد في عقد العمل كان يكون العامل او صاحب العمل )رب العمل (

في بحثنا ىذا سوف نتطرق الى العقوبات الجزائية والتأديبية لطرفي العقد وتفرض ىذه 
مع  وقمنا بدراسة مقارنو 5102لسنو  73العقوبات بموجب قانون العمل النافذ رقم 

بعض قوانين العمل  العراقية الممغاة وبعض القوانين العربية كقانون العمل المصري رقم 
و أوجو التشابو فوذلك لمعر  0991لسنو  8وقانون العمل األردني رقم  5117لسنو  05

واالختالف بينيما واالستفادة مما جاء في طياتيما لتالفي النقص الحاصل في قانون 
و لتطويره ليكون من القوانين التي يشار الييا بالبنان بالرغم ا 5102لسنو  73العمل 

سبة لباقي القوانين المقارنة ولكن تشوبو بعض النواقص نمن كونو قانون متطور بال
الموجود بإضافة فقرات  ىذه النواقص والتي تحتاج الى تدخل السمطة التشريعية لتالفي
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ئم مع تطور الحياه وحاجو او حذف فقرات منو او تعديل بعض نصوصو بما يتال
االفراد الى العمل والتي ىي لما لمعمل من اىميو في حياه االفراد والمجتمعات وان 

أي من طرفي العقد ولكن تنيض عند  سالعقوبات المفروضة في ىذا القانون ال تم
وجود مخالفو يعني ىي عقوبة شخصيو وقد تنطوي بين طياتيا عمى اضرار جسيمو 

 العمل لمعامل او صاحب 
 

 ممخص البحث
تأتي اىميو البحث وذلك في التعمق بدراسة العقوبات الجزائية والتأديبية لطرفي العقد و 

والتي تفرض بموجب قانون العمل وما يشوب تمك العقوبات من نقص في النصوص او 
ي بعض القوانين مع فعدم مالئمو بعض الفقرات ومن خالل البحث وجدنا ىناك تداخل 

 سوف يتم ذكرىا في البحث التي و  قانون العمل
 -الكممات المفتاحية: 

 قانون العمل العراقي -0
 العامل -5
 العقوبات الجزائية -7

  البحث ىيكميو
 الجزائية العقوبات فيو نتناول األول المبحث مبحثين الى البحث تقسيم يتم سوف

 التي الجزائية العقوبات الثاني والمبحث العمل صاحب عمى تفرض والتي والتأديبية
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 األول المبحث
 األساسية ومبادئيا الجزائية العقوبة
 الجزائية العقوبة مفيوم األول المطمب

 عن جزائًيا مسؤول شخص عمى المجتمع باسم يفرض جزاء ىي العقوبة تعريف  
 ينطوي جزاء وىي مختصة محكمة عن صادر قضائي حكم عمي بناء ارتكبيا جريمة
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 مباشرة من الحرمان ،او الحرية من الحرمان أو الحياة حق من الحرمان أو اإليالم عمى
  .  المال من الحرمان أو ، الحقوق بعض
   :لغةً  الجزاء تعريف
    .والعقاب والثواب المكافئة جزى مصدر الجيم بفتح الجزاء

 يصدر قانونًيا ممنوع فعل عمى قانوني بنص مفروضة عقوبة :لمجزاء القانوني التعريف
  مختصة سمطة من

  الجزائية العقوبة أىداف
 القوانين لنصوص المخالفين ردع ىو الجزائية العقوبة من األساسي اليدف إن     

 من والسمم المجتمع سالمة عمى والحفاظ المختصة السمطة من الصادرة القوانين واحترام
 من المجتمع اصالح ىي الجزائية العقوبة من اليدف إن القول فخالصة العابثين

 . القانون عمى المتجاوزين
 ارتكبوىا الذين األفعال عن األشخاص مسؤولية تعني وىي  العقوبة شخصية مبدأ  

 لمقانون مخالفة تكون والتي
  الجزائية العقوبات أنواع
 في الجرائم من أنواع ثالثة وىناك المرتكبة الجريمة جسامة عمى العقوبة نوع تعتمد
  وىي 0919 لسنو 000 رقم العراقي العقوبات قانون

  الجنايات 0
  الجنح 5
  المخالفات 7

  التالية العقوبات بإحدى عمييا المعاقب الجريمة ىي 52  مادة الجناية
  اإلعدام 0
  المؤبد السجن 5
   سنة عشر خمسة إلى سنوات خمس اكثرمن السجن 7

  العقوبتين بإحدى عمييا المعاقب الجريمة ىي  51 ماده الجنحو
  سنوات خمس إلى أشير ثالثة نم أكثر البسيط او الشديد الحبس
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   الغرامة 4
  أشير ثالثة إلى ساعة وعشرين أربع لمدة  البسيط الحبس 53 مادة المخالفة
 دينار الف( 511) عمى مقدارىا يزيد ال و دينار الف( 21) عن تقل ال التي الغرامة
  الجزائية العقوبة اختيار أساسيا عمى يتم التي المبادئ

 الفعل كان واذا العقوبات قانون تطبيق ىو العقوبة اختيار يتم بموجبو الذي األساس إن
 جريمة ال )  ىو العقوبات قانون تطبيق في العام المبدأ  ألن القانون بنص ,ال او مجرم
  ( بنص إال عقوبة وال
 القانونية النصوص ىي العمل قانون في الجزائية العقوبات تطبيق بخصوص وأما
 العمل، عقد ولطرفي العراقي العمل قانون وفق الجزائية العقوبات فرض في عمقةالمت
 العمل محكمة قاضي يستطيع خالليا من القانونية النصوص من مجموعة ىنالك حيث
 أو العمل صاحب) العمل عقد ولطرفي القانون في عمييا المنصوص العقوبة يفرض ان

 العراقي العقوبات قانون إلى الرجوع يمكن وال القانون لنصوص مخالفتيم جراء (العامل
 قانون نص في وجودىا عدم حالة في الجزائية العقوبات فرض في 0919 لسنة 000
 وجود عدم عند) لثااث 04 الماده نص في ماورد حسب 5102 لسنو  73 رقم العمل
 ىذا في والدولية العربية االتفاقيات أحكام تطبيق إلى يصار القانون ىذا في نص
  ( صوصالخ
  الخطأ مع العقوبة تناسب مبدأ
 وىي معينة غاية لتحقيق وسيمة ىي ،بل غاية ليست ىي ذاتيا حد   في العقوبة إن    

 األشخاص، فييا يعمل التي المشاريع في اإلنتاجية العممية وسير والقانون النظام فرض
 وأن يحدث يالذ الخطأ مع الجزائية العقوبة تتناسب أن ينبغي الفعل ىذا يتحقق ولكي
 العامل الطرفين قبل من يحدث الذي الخطأ مع ومتناسبة مالئمة العقوبة تكون

 أو مبالغة بدون المرتكب الخطأ بحجم المفروضة العقوبة تكون وأن العمل وصاحب
 لسنة 73 رقم العراقي العمل قانون وأخذ الطرفين بين العدالة تحقيق مع تماشًيا إسراف
 لسنة 05 رقم المصري العمل قانون اخذ كما  ثالثًا 078 ادةالم في المبدأ بيذا 5102
 المقررة والجزاءات المخالفات الجزاءات الئحة وتحدد)  ثانًيا  29  المادة وفي 5117
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 مع الجزاء تناسب يحقق بما القانون ىذا من 11 المادة في عميو منصوص ىو مما ليا
 وال المرتكبة، والمخالفة العقوبة بين ما يوازن ان القضاء عمى ىنا يجب وعميو  المخالفة
نما لمقاضي التقديرية السمطة تخضع  قانون في الموجودة بالنصوص القاضي يتقيد وا 
 .العمل
 عقوبات تفرض أن اليمكن أي  الفعل نفس عن متعددة عقوبات فرض جواز عدم مبدأ

 نص في جاء وكما العامل قبل من المرتكب الفعل نفس عمى واحدة من أكثر جزائية
 في كذلك جاء وكما رابًعا، 078 المادة 1025 لسنو 73 رقم العراقي العمل قانون
 لصاحب يجوز ال منو، 15 المادة في 5117 لسنة 05 رقم المصري العمل قانون
  . الواحدة المخالفة عن واحد جزاء من أكثر توقيع العمل
 : العمل محكمو قبل من العامل عمى تفرض التي الجزائية العقوبات أنواع
 التي العقوبات ولكن ، العمل محكمة قبل من العامل عمى تفرض  جزاءات عد ة ىناك  

نما بالعمل إخاللو نتيجة ليست ىي عميو تفرض  بينو المبرم بالعقد إخاللو نتيجة ىي وا 
 اجتماًعا تعقد أن اإلضراب خالل لموزارة) 014 رقم المادة وفق العمل صاحب وبين

ذا النزاع حل بيدف األطراف بحضور  غرامة عمييم تفرض االجتماع ىذا يحضروا لم وا 
 ألف خمسمائة 211111 عمى تزيد وال دينار ألف مئة 011111 عن التقل مالية
 وجود حالة في  الجماعي العمل عقد ألطراف ممكن فإنو العقوبة ىذه عمى وبناءً   دينار
 الطراف االجتماعية شؤونوال العمل وزارة من بدعوة العمل وصاحب العاممين بين نزاع
 غرامة عميو تفرض النزاع لحل العاممين) األول الطرف يحضر ولم النزاع بحل النزاع
 العقوبة توقع التي السمطو  القانون يحدد ولم  الف وخمسمائة ألف مائو مابين محدده
 لفرض التقديرية السمطة إن النص من يفيم ولكن العمل محكمة أم الوزارة ىي ىل

 صاحب عمى تسري كذلك العقوبة وىذه االجتماعية والشؤون العمل لوزارة ىي الغرامة
 عقوبة ىي يتبين ىنا ومن بينيما النزاع حل لغرض لالجتماع حضوره عدم عند العمل
ن تأديبية  أما الجنحة عقوبةىي 0919 لسنة 000 العراقي العقوبات قانون  وفق كانت وا 

 لعام 85 رقم العمل قانون في العقوبة ىذه مثل نجد لم السابقة العراقية العمل قوانين في
 العمل وقانون 0917 لسنة 27 رقم العمل وقانون 0929 لسنو 0 رقم وقانون 0928
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  كيذا نصوًصا نجد لم وكذلك  0983 لسنة 021 رقم العمل وقانون 0931 لسنة 020
  األردني والقانون يالمصر  كالقانون بالعمل الخاصة  المقارنة  القوانين في حتى

 لسنو 73 العراقي العمل قانون وفق العمل صاحب عمى المفروضة الجزائية العقوبات
  5102 لسنة 73العراقي العمل قانون إن نجد  المقارنة العربية العمل وقوانين 5102

 العمل رب معاقبة في نجد حيث ، بيا وانفرد لوحده بيا اختص نصوًصا وضع قد
 حيث بذلك قانونية نصوص من جاء بما مفصل بشكل نتطرق فوسو  جزائية عقوبة
 المخالف العمل صاحب يعاقب) عمى نصت إذ المذكور القانون من 54 المادة تطرقت
 عن التقل مدة بالحبس القانون من 50 الماده في عمييا النصوص التشغيل ألحكام
 وال دينار ألف مائة011111 عن التقل وبغرامة أشير ستة عمى تزيد وال أشير ثالثة
 عقوبة وتتعدد العقوبتين ىاتين بإحدى أو دينار ألف خمسمائة 211111 عمى تزيد

 الغرامة عقوبة تضاعف ) ثانًيا  شأنيم في المخالفة ارتكب من بتعدد الغرامة
 59 المادة وذكرت المخالفة تكررت اذا المادة ىذه من أواًل  البند في عمييا المنصوص

 ىذا من 53 المادة من ثالثًا البند ألحكام المخالف يعاقب) الأو  المذكور القانون من
 عن تزيد  وال عراقي دينار مميون 0111111 عن التقل وغرامة اإلجازة بسحب القانون

 تعاقب) المذكور القانون من 71 المادة ذكرت كما   عراقي دينار مميوني 5111111
 شخص أو جية كل لمعامل يريالش لألجر األدنى الحد أضعاف ثالثو 7 قدرىا بغرامة
 شخًصا كان إن العمل صاحب بمعاقبة القانون تطرق وىنا ( الفصل ىذا أحكام خالف
 25 المادة وذكرت الميني والتدريب التشغيل مخالفتيم عند معنوًيا شخًصا أو طبيعًيا

 أو سنة عمى تزيد وال أشير ثالثة عن التقل مدة بالحبس يعاقب ) المذكور القانون من
 مميون 0111111 عمى تزيد وال دينار ألف خمسمائة 211111 عن التقل بغرامة
 الفردي العمل عقد انعقاد وىو ( الفصل ىذا أحكام بمخالفة قام عمل صاحب كل دينار
 الشيري لألجر األدنى الحد ضعف عن التقل بغرامة يعاقب) 14 المادة في وجاء

 القانون ىذا في عمييا المنصوص باألجور مقةالمتع األحكام خالف من كل قانوًنا المقرر
ذا  باإلضافة المخالف فيمتزم لألجر األدنى الحد عن يقل بدفع تتعمق المخالفة كانت وا 
 بين الفرق ضعف يعادل العامل إلى تعويض بدفع عميو المفروضة الغرامة دفع إلى
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 ) المذكور نالقانو  من 37 المادة في جاء وكما ( األدنى الحد وأجر المدفوع األجر
 مئتين 521111 عن التقل بغرامة الفصل ىذا ألحكام المخالف العمل صاحب يعاقب

 بقدر الغرامة وتتعدد دينار ألف خمسمائة 211111 عمى تزيد وال دينار ألف وخمسين
 المذكور القانون في الفصل ىذا إن عمًما ( المخالفة شأنيم في وقعت الذين العمال عدد

 يحمو كما وليس فعمًيا اشتغاليا العامل عمى تجب التي عملال ساعات إلى يتطرق
 في جاء وكما واألعمال العمل ساعات من يشاء كيفما العامل يشغل أن العمل لصاحب

 العمل بساعات المتعمقة األحكام يخالف من كل يعاقب) المذكور القانون من 87 الفقرة
 ألف خمسين 21111 عن لالتق بغرامة القانون ىذا في عمييا المنصوص واإلجازات

 الذين العمال عدد بقدر الغرامة وتتعدد دينار ألف مائة 011111 عمى تزيد وال دينار
 ) المذكور القانون من 94 المادة في جاء كما وكذلك ( شأنيم في المخالفة وقعت
 مائة 011111 عن التقل بغرامة الفصل ىذا أحكام يخالف عمل صاحب كل يعاقب
 الفصل ويتضمن( دينار ألف خمسمائة 211111 عمى يدتز  وال دينار ألف

 والتي المذكور القانون من 012 المادة في ذلك جاء كما العاممة المرأة المذكورحماية
 عن التقل بعقوبة الفصل ىذا ألحكام المخالف العمل صاحب يعاقب ) عمى نصت

 الفصل ذاوى ( دينار ألف خمسمائة 211111 عمى تزيد وال دينار ألف مئو 011111
 من 005 المادة في جاء وكذلك  األحداث حماية عن يتحدث أعاله الفقرة في المذكور
  كذلك .ثالثة  عن تزيد وال أيام عشرة عن التقل مدة بالحبس يعاقب ) المذكور القانون
 عن تزيد وال دينار ألف مائة 011111 عن التقل بغرامة أو اشير الثو القانون جاء

 المقالع عمال بحماية المتعمقة األحكام خالف من كل دينار ألف خمسمائة 211111
 052 المادة في جاء وكما ( الفصل ىذا في عمييا المنصوص المعدنية والمواد والمناجم

 تزيد وال دينار ألف خمسمائة 211111 عن التقل بغرامة يعاقب ) المذكور القانون من
 ستة عمى تزيد وال واحد شير عن التقل مدة بالحبس أو دينار مميون0111111 عمى
 ىذا في عمييا المنصوص العمل باحتياطات المتعمقة األحكام خالف من كل أشير
 القانون من 072 بالمادة جاء وكذلك المينية والسالمة بالصحة والخاص ( الفرع

 011111 عن التقل بغرامة أو واحد شير عن التقل مدة بالحبس يعاقب ) المذكور
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 تفتيش لجنة منع من كل دينار ألف خمسمائة 211111 عمى تزيد وال ردينا ألف مائة
 ىذا في عميو منصوص ىو كما واجباتيا أداء ومن العمل أماكن دخول من العمل
 كما العمل بأماكن الخاصة التفتيش لجان تخص العقوبة وىذه ( عمميا عرقل أو القانون
 أجميا من حكم التي مخالفةال آثار إزالة العمل صاحب عمى ) 019 المادة في جاء

ذا البتات درجة الحكم اكتساب تاريخ من يوًما ستين 11 خالل  عميو المحكوم كرر وا 
 ومما ( القانون ىذا أحكام بموجب عميو المفروضة العقوبة بضعف فيعاقب المخالفة
 باألحكام االلتزام العمل صاحب عمى يجب ان أعاله المذكورة المادة ىذه من نستخمص
 11 وىي المذكورة المدة في إزالتيا وعميو تحدث التي المخالفات بخصوص ةالصادر 
 جاء فينا بالعقوبة الخاصة الطعن طرق وانتياء البتات درجة اكتساب تاريخ من يوًما

 المخالفة بخصوص المقررة العقوبة بضعف أخرى مرة العمل صاحب ليعاقب القانون
 .الخصوص بيذا الصادرة القضائية كاماالح احترام عدم في منو صدر لما نتيجة وذلك

 
  العمل صاحب قبل من العامل عمى تفرض التي التأديبية العقوبات

 داخل في العمل صاحب يمارسيا التي التأديبية السمطة من الرئيس الغرض إن    
 ىذه انتيكت أو خرقت فإذا لمعاممين االنضباطي والسموك القواعد احترام ىو المشروع
ال   عقوبة إيقاع من فالبد الضوابط  في يذكر دور أي واالنظمة األوامر لتمك يكون فمن وا 
 السمطة ىذه 5102 لسنة 73 رقم العمل قانون ذكر وقد لمعمل التنظيمية العممية

 تحديد يتم بموجبيا التي الضوابط الست فقراتيا في 071 المادة وفق العمل لصاحب
 ىذه أحد ارتكابو نتيجة العامل عمييا يعاقب أن العمل صاحب يستطيع التي المخالفات
 المقررة لمضوابط مخالفينال العاممين أو العامل عمى بتطبيقيا يقوم ثم ومن  المخالفات

 لصاحب مطمقة سمطة إعطاء وعدم الموضوع لخطورة ونظًرا 071 المادة في قانوًنا
 من بمجموعة واحاطيا الحصر سبيل عمى المشرع ذكرىا فقد القانون قبل من العمل

  .مفصل بشكل العقوبات ىذه نذكر وسوف والقيود الضمانات
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  اإلنذار عقوبة : أوال
 أن العمل لصاحب ممكن التي التأديبية العقوبات إحدى ىي نذاراإل عقوبة إن  

 العمل قانون من ( ثانًيا 078) المادة في العقوبة لتمك أشيرت وقد العامل عمى يفرضيا
 التي بالمخالفة تحريرًيا العامل باشعار وذلك اإلنذار عقوبة إلى 5102 لسنة 73

ن  باًل مستق عممو بواجبات االخالل من وتحذيره ارتكبيا  نص قد المصري المشرع وا 
 الطريقو يذكر أن دون من 5117 لسنو 05 رقم العمل قانون في اإلنذار عقوبة عمى
 لسنة 8 رقم األردني العمل قانون في األردني المشرع أما  بيا العقوبة فرض يتم التي

 لما موافًقا األردني المشرع جاء وقد كتابًيا، اإلنذار يكون أن عمى نص فقد 0 0919
  5102 لسنو 73 العمل قانون في الخصوص بيذا العراقي المشرع في جاء
 صاحب يفرضيا أن يمكن التي التأديبية العقوبات أخف من اإلنذار عقوبة وتعد  

 بدون عممو مواعيد عن لعاملا كتأخر العمل بضوابط إخاللو نتيجة العامل عمى العمل
 والمكائن اآلالت كاستعمال الخصوص بيذا كثيرة أمثمة وىناك مقبول، عذر أو إذن

 عمى يترتب وال الشخصية ألغراضو العمل موقع في الموجودة والخامات والمعدات
 الخطأ عمى لمعامل  تنبيو إنيا غير  مالية تبعات   أي العامل عمى العقوبة ىذه توجيو
 إذ اإلنذار لعقوبة دقيًقا تعريًفا القانون في النجد وقد مستقباًل  تكراره وعدم تكبوار  الذي

  تحذيرية صفة ذات عقوبة انيا بو التعامل درج ما من نستخمص
  العمل عن اإليقاف عقوبة ثانًيا
 العمل عن بإيقافو 5102 لسنة 73 العمل قانون من ثانًيا071   المادة في جاء كما
  أيام ثالثة 7 عمى التزيد مدة
 ممارسة من ومنعو أيام 7 عمى التزيد مدة العمل عن العامل بإيقاف المشرع يقصد وىنا

 خالل األجر تقاضي من العامل حرمان  العقوبة ىذه عمى يترتب وقد بو المنوط العمل
 سمًبا يؤثر مما لمعمل التنظيمي بالسموك مخاًل  فعاًل  ارتكابو نتيجة العقوبة فرض مدة
 رقم العمل قانون في نص فقد المصري المشرع أما  لمعمل التنظيمية العممية سير عمى
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 مع يوًما 11 عن التزيد مدة العمل عن العامل وقف عقوبة عمى .5117 لسنة 05
 كاماًل  باجره تمتعو مع لمعامل العقوبة إيقاع من اليدف إن نجد وىنا كاماًل  أجره صرف
 أما عقوبة ىي العمم مع براتب بإجازة لتمتعو وذلك عقوبة وليس لمعامل مكافأة ىي إنما

 التزيد العمل إيقاف مدة فجعل 0919  لسنة 8 رقم العمل قانون في األردني المشرع
 بيا ماجاء مع متطابقة العراقي العمل قانون في العقوبة ىذه جاءت وىنا أيام 7 عن

 اإلنذار فعقوبة ذار،اإلن عقوبة عن العمل إيقاف عقوبة تختمف وىنا األردني المشرع
 عدم وىي مالية تبعية ذات العمل عن العامل إيقاف عقوبة ولكن مالية تبعات ليا ليس

  إتاحة حق لمعامل العراقي المشرع أجاز وقد ، العقوبة مدة عن األجر العامل تقاضي
 القانون اعطى وقد العقوبة فرض قبل نفسو عن الدفاع أو العامل أقوال سماع فرصة

 القانون في  صراحة نجد ولم القانون نص في جاء لما طبًقا العقوبة عمى االعتراض
 في لمعامل الحق القانون أعطى فقط إليو الموجية العقوبة عمى العامل اعتراض يتم أين

 الى يحتاج تشريعي نقص ىذا واعتقد العمال عن ممثل وبحضور نفسو عن الدفاع
  تعديل

 
  العامل عمى العمل صاحب يفرضيا التي العامل عن السنوية الزيادة حجب :ثالثًا
 رقم العمال وانضباط مكافأة نظام بموجب العراق في العقوبة ىذه فرض تم  مرة ألول
 مخالفة صدور عند العقوبة ىذه العامل عمى تفرض وقد الممغي 0931 لسنة 09

 عمى المخالفة فييا وقعت التي السنة في عنو السنوية الزيادة حجب تستوجب انضباطية
 عن السنوية الزيادة وتحجب العقوبة وحجم المخالفة مقدار بين تناسب ىناك يكون أن

 المالية العقوبات من السنوية الزيادة حجب عقوبة وتعد ليا استحقاقو تاريخ من العامل
 العامل أجر عمى مباشر أثر من تتركو لما العامل عمى العمل صاحب يفرضيا التي
ن عممو من يتقاضاه الذي األجر خالل من عائمتو يعيل الذي  السنوية الزيادة حجب وا 
 المشرع نص وقد العامل يرتكبيا التي اليسيرة المخالفات عمى تفرض ال العامل عن

 العقوبات إلى  ج ثانًيا 078 بالمادة أشار اذ 5102 لسنة 73 العمل قانون في العراقي
 العقوبات ىذه ومن العمل صاحب تجاه تزاماتوبال اخاللو نتيجة العامل عمى تفرض التي
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 استوجبت التي المخالفة فييا ارتكب التي السنة عن العامل عن السنوية الزيادة حجب
 القانون إن حين في  يوًما وثمانون مئة 081 عمى تزيد ال لمدة االنضباطي اإلجراء
 من جزء عمى السنوية الزيادة حجب عقوبة قصر  5117 لسنة 05 رقم المصري
 الحرمان وىي 4 / 11 المادة نصت إذ العراقي القانون فعل كما جميعيا وليس الزيادة
 المصري المشرع حسًنا فعل وقد نصفيا يتجاوز ال بما السنوية العالوة من جزء من

 والتي العامل عمى العقوبات إيقاع في العمل لصاحب الممنوحة السمطة من قمص حيث
 . اسرتو حياة تخص
  الدرجة تنزيل :رابًعا
 المادة في 5102 لسنة 73 العمل قانون في العقوبة ليذه العراقي العمل قانون أشار
 بالتزاماتو أخل أو لمتعميمات مخالفة العامل ارتكب إذا انو عمى نصت إذ /دثانيا/م 078

 تنزيل ويستتبعو ةالدرج تنزيل التالية العقوبات احدى بحقو تطبق العمل عقد بموجب
 أجر تخفيض عمييا يترتب مالية عقوبة وىي  التنزيل بعد الجديدة درجتو ضوء في أجره

 بأمر العقوبة ىذه فرض ويكون التنزيل بعد الجديدة درجتو مع يتناسب وجعمو العامل
 العامل وضع عمى العقوبة ىذه وتنعكس ارتكبو الذي بالفعل العامل فييا يشعر تحريري

 الجانب يشمل العقوبة ىذه نطاق إن وبما الوظيفية الناحية ومن المالية ةالناحي من
 المشرع أما  مزدوًجا تأثيًرا الحالة ىذه في يكون تأثيرىا فإن األدبي والجانب المادي

 تنزيل عقوبة بخصوص العراقي بالقانون جاء لما مخالًفا اتجاًىا اتجو فقد المصري
 إلى الخفض عمى النافذ المصري العمل قانون من 3/ 11 المادة نصت إذ ، الدرجة
 ان إذ ؛ يتقاضاه كان الذي األجر بقيمة االخالل دون مباشرة األدنى الدرجة في وظيفة
 المساس دون يشغميا التي الوظيفية الناحية من العامل وضع عمى تقتصر العقوبة ىذه
 مع العامل أجر خفض العمل لصاحب يجوز فال المادي بأجره األشكال من شكل بأي

 فعل وىنا  منفردتين عقوبتين جعميا المصري القانون ألن الوظيفية درجتو خفض
 ىذه مثل إلى بالمجوء العمل صاحب صالحيات من حدد قد النو خيًرا المصري المشرع
  .  العمل لصاحب مادًيا ربًحا تحقق ال لكونيا العقوبة
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 الممغى (020) رقم العمل قانون ومنيا السابقة العراقية العمل قوانين إلى وبالنظر  
 في نصوص ىكذا نالحظ لم الممغى 0983 لعام (30) رقم العمل وقانون  0931 لعام

 قد النافذ العراقي العمل قانون وان العقوبة ىذه مثل فرض عمى المذكورة القوانين
 المشرع ساوى قد وكذلك العامل عمى تفرض التي العقوبات ضمن العقوبة ىذه استحدث
 السمم إلى العامل خضوع حيث من والموظف العامل بين القانوني المركز في العراقي
 يجب ولذلك القانون نصوص من نص بأي العمل قانون في نجده ال ما وىو الوظيفي

 قصوًرا يعد وىذا بالموظفين أسوة لمعمال وظيفًيا سمًما يجد أن العراقي المشرع عمى
  .لمعامل وظيفي سمم وجود دون الدرجة تنزيل عقوبة يصدر أن يمكن كيف ،إذ تشريعًيا

 القطاع لموظفي الوظيفي كالسمم العامل لدرجات سمم يضع لم العراقي المشرع أوال   
 مع العقوبة حيث من العامل ساوى قد العقوبة ىذه في (فينا الحكومي )القطاع  العام

 درجات نجد لم حيث لمعامل وظيفيو درجات وجود عدم من بالرغم وميالحك الموظف
 حتى العاشرة الدرجة من الدولة موظفي قانون في موجود ىو ما مثل لمعامل وظيفيو
 طريقو أي العراقي العمل قانون في نجد لم وكذلك  الخاصة الدرجات او األولى الدرجة
 ( القرار أصدرت التي الجية من التظمم ) العقوبة أصدرت التي الجية امام لمطعن
 خالليا من يستطيع والتي الدولة موظفي قانون في موجود ىو كما العمل صاحب
 يحتاج تشريعي نقص ىذا واعتقد القرار أصدرت التي الجية امام يتظمم ان الموظف

  العمل قانون مع تتالئم ال لكونيا األصل من العقوبة ىذه الغاء او تعديل الى
 

 العمل من الفصل عقوبة
 تؤدي اذ العمل وصاحب العامل بين المبرم العمل بعقد المساس الى تؤدي العقوبة ىذه 

 التي األسباب تحقق حال في وذلك الطرفين بين العمل عقد انياء الى العقوبة ىذه
 احدى العامل ارتكاب بسبب العمل صاحب من يصدر بقرار توقيعيا الى تؤدي

 اشد من ىي العمل من املالع فصل عقوبة وان العمل قانون في وردت التي المخالفات
 يشكل الذي العمل من العامل حرمان عمييا يترتب حيث العامل عمى قسوة العقوبات
 ىذه عمى تنص التي العمل قوانين اغمب حرصت وقد اسرتو لمعيشو الرئيسي المصدر
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 رب سمطو من العامل حمايو تتضمن احكاما طياتيا بين تتضمن ان عمى العقوبة
 0 5102 لسنو 73 العراقي العمل قانون أورد ولذلك  اتخاذىا في وتعسفو العمل

 العمل من الفصل عقوبة يوقع ان العمل صاحب يستطيع خالليا من حصريو نصوص
 جاء كما ىي المذكور القانون في الحصر سبيل عمى ذكرت التي المخالفات ىذه ومن
  االتيو الحاالت في الى لفصلا عقوبو فرض (اليجوز040) الماده في
 ( العمل بصاحب جسيم مادي ضرر عنيا نشا جسيمو مخالفو العامل ارتكب اذا أوال

 لمقضاء او العمل لصاحب تركو ولذلك الجسيم الضرر معيار يحدد لم القانون ولكن
   العمل محكمو امام الطعن عند
  ثانيا

 ثابتو ادلووب جسيم ضرر الحاق الى أدى الذي العمل اسرار من سرا العامل افشى ذاأ
 اذ  5117 لسنو05 الرقم االتجاه بذات المصري العمل انونق ذىب وقد العمل بصاحب
 رقم األردني العمل قانون ولكن جسيما السر افشاء عن الناتج الضرر يكون ان اشترط

 العمومية صفو اعطى األردني القانون ان نرى وبيذا الضرر يشترط لم  0991 لسنو 8
 القانون ان نري فنحن  ما لمنتج خمطو تكون كان العمل اسرار احد العامل افشاء في

 لمعامل ضمانات وضع حيث األردني القانون من لمعامل حمايو اكثر كان قد العراقي
 يعتد فال تافيا الضرر كان اذا يعني جسيما الضرر جعل ولكن الضرر وجود وىي

 العمل  قوانين باقي عن منفردا كان النافذ قيالعرا العمل قانون ان ونالحظ بو القانون
  الممغية العراقية

 
 ثالثا
 عمى الحالة ىذه وفي وصحتو العمل بسالمو الخاصة التعميمات العامل خالف إذا 

 تكرار حال في اشعار دون العمل عقد بفسخ لمعامل خطي انذار ارسال العمل صاحب
 يضعيا التي السالمة بقواعد االلتزام العامل عمى المذكور النص من ويتبين السموك ىذا
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 نفسو العامل سالمو وكذلك األشخاص سالمو عمى الحفاظ لغرض العمل صاحب
 يسبب مما بالغازات ممموء مكان في العامل يدخن كان فيو يعمل الذي المكان وسالمو
 سالمتيم ييدد لمعاممين ضرر يسبب قد او فيو يعمل الذي المكان في النيران اشتعال
  وحياتيم

  رابعا
 تأثير تحت او بين سكر حالو في العمل ساعات اثناء مره من اكثر العامل وجد اذا

 ان ونالحظ  مره من ألكثر عنيا انذاره وتم مختص طبيب من صادر تقرير وفق مخدر
 قانون وكذلك  5117 لسنو (50) رقم المصري كالقانون المقارنة العربية العمل قوانين
 في العراقي العمل قانون مع يتطابقان قد  0991 لسنو ( 8) رقم األردني العمل

 بالفصل العامل الى انذار توجيو عمى صراحو ينصا لم اذ معو يختمفان ولكن احكاميما
 انذار اوجب عندما حسنا فعل قد العراقي القانون ان ىنا ونجد  المخالفة تكرار حالو في

  مره من ألكثر الحالة وتكرار العامل
 خامسا

 انذاره تم قد يكون ان عمى العمل وشرف يأتمف ال بسموك مره من اكثر العامل اتى اذا 
 السموك ىو ما مفصل بشكل يحدد لم القانون ان نرى وىنا  سابقا السموك ىذا عمى
 اعطي فبذلك العمل وشرف يأتمف ال الذي السموك ىو وما العمل وشرف يأتمف الذي
 )ب والسموك العمل شرف مع يأتمف ىو ا( ) السموك اعتبار في العمل لصاحب سمطو

 تخدم ال بحيث فضاضو تكون الفقرة ان نجد وىنا العمل شرف مع يأتمف ال ىو (
 في نصا نجد ولم الخصوص بيذا العمل صاحب رحمو تحت العامل يقع وانما العامل
 العراقي العمل قانون نص وقد الحالة ىذه مثل الى يشير ما قارنةالم العربية القوانين
 إيقاع قبل العامل انذار يشترط لم ولكنو الحالة ىذه عمى 0 0983 لسنو 30 الممغي

 ولكن العقوبة إيقاع قبل العامل انذار اشترط الحالي العمل قانون ولكن العقوبة ىذه
 خارج ام العمل داخل يقع ان املالع سموك ىل مباشر بشكل القانون يوضح لم أيضا
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 لمقضاء او الحالة ىذه بتقدير العمل صاحب لسمطو مفتوحا الباب ترك وىنا العمل
  ذلك بتقدير
  سادسا

 في زمالئو او رؤسائو احد عمى او العمل صاحب عمى اعتداء العامل من وقع اذا
 اعتداء ىو ىل االعتداء نوع يتضمن لم القانون وىنا خارجو او العمل اثناء في العمل

 نوع او طبيعة حول تفسير او توضيح الى يحتاج ىذا واعتقد بالقول ام بالضرب
 االعتداء ان وىل العقوبة ىذه عميو تحقيس والذي العامل من يصدر الذي االغتداء
 ساوى قد القانون ان حيث شخصيو قضايا ام العمل تخص قضايا نتيجة ىو المذكور

 زمالئو وأيضا العامل ورؤساء العمل صاحب بين ساوى وأيضا القضايا جميع بين ذلك
 الئوزم او ورؤسائو العمل صاحب عمى االعتداء الفقرة تكون ان ونقترح  الفقرة ىذه في
 المصري العمل قانون بو جاء ما غرار عمى  خارجو وليس بسببو او العمل اثناء في

  الحالة ىذه بخصوص واألردني
  سابعا

 ثالثون 71 او متصمة أيام اعشره 01 مشروع عذر بدون العمل عن العامل تغيب اذا 
 بإنذار ةالفقر  تشر لم أعاله النص في ورد ما خالل ومن  العمل سنو خالل متقطعة يوم

 وان العمل بمصمحو يضر قد غيابو بان العامل يعمم حتي المخالفة ىذه الى العامل
 مشروعيو يحدد الذي ىو من القانون كذلك  العمل من الفصل عقوبة الى يتعرض
 في العمل لصاحب تقديريو سمطو ذلك وترك ال ام مشروع بعذر غيابو كان ان الغياب
 لكون التقديرية السمطة العمل لقضاء متروك وىنا ال ام مشروع العامل عذر اعتبار
 الدعوى واقامو العمل من العامل فصل بعد يتم االجراء ىذا ولكن ال ام مشروع العذر
 فصمو قبل العامل انذار الى يشر لم القانون ان كما   المختصة العمل محكمو امام
 30 العراقي عملال قانون وكذلك واألردني المصري العمل قانون اليو أشار ما مثل

 ان واعتقد الغيابات من معين حد بموغ عند العامل انذار اشترط اذ 0983 لسنو الممغي
  تعديل الى يحتاج الخصوص بيذا تشريعي نقص ىناك
 ثامنا



 مجلة الدراسات المستدامة . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد الثاني ملحق 5 . لسنة 4244 م -3665هـ

 

 
884 

 عميو وحكم العمل في زمالئو احد بحق جنحو او جناية العمل اثناء العامل ارتكب اذا 
 زمالء فقط يخص الفقرة ىذه في ورد ما نا نرى وىنا بات قضائي بحكم اجميا من

 العامل زمالء منيم القانون يحدد ولم العمل صاحب الى يتطرق ولم العمل في العامل
 االعتداء تضمن اذا العقوبة وىذه ال ام لمعامل زمالء يعتبرون مرؤوسيو ىل العمل في
 اعتداء تضمنت ةالمذكور  الفقرة الن واوسع اشمل سادسا الفقرة ان واعتقد فقط العمل في

 مبرر نجد ال ىنا وخارجو العمل اثناء وزمالئو ومرؤوسيو العمل صاحب عمى العامل
   اخري مره الفقرة ىذه ذكر الى

  تاسعا
 البتات درجو الحكم واكتسب واحده سنو عمى تزيد مده بالحبس ملالعا عمى حكم اذا

 أيام عشره العامل غياب بخصوص سابعا الفقرة مع تناقضا ىناك أيضا نجد وىنا
 عن تزيد ال مده العامل سجن وىل العمل من يقصل متقطعة يوم ثالثين 71 او متصمة
 وعودتو العمل من فصمو حالو في اليو المجوء العامل يستطيع مشروع عذر ىو السنو
  الفقرتين بين تناقض نجد وىنا سابعا الفقرة بحقو يطبق ام العمل الى
 

  الخاتمة
 من مجموعو الى توصمنا قد والتأديب الجزائية العقوبات دراسة من ناانتيي ان بعد

  والتوصيات االستنتاجات
  االستنتاجات

 أوال
 وقانون العمل قانون بين خمط حيث عده أمور في خمط قد العراقي العمل قانون ان 

 موظفي نقانو  اختصاص من ىي العامل عمى عقوبات اصدار في الدولة موظفي
  الخصوص بيذا العمل لصاحب عقوبة أي نجد ولم الدولة
  ثانيا
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 بيا يتظمم ان لمعامل طريقو أي طياتو بين نجد لم النافذ العراقي العمل قانون دراسة عند
 صاحب قبل من عميو عقوبة فرض عند أخرى اداريو جية أي او العمل صاحب امام

  القضاء الى المجوء سوى العمل
 ثالثا
 سوى العمل صاحب عمى انضباطيو عقوبة فرض في السمطة ليا اداريو جية نجد لم 

   العمل محكمو
  التوصيات

  أوال
 سمم وجود لعدم لمعامل بالنسبة الدرجة تنزيل عقوبة الغاء الى العراقي المشرع ندعو

 نلمعاممي وظيفيو درجات استحداث او لمعاممين وظيفيو درجات توجد وال لمعاممين وظيفي
  الدولة موظفي بأقرانيم اسوه
  ثانيا
 العمل بقضاء محصورة فقط وجعميا العمل صاحب قبل من العامل فصل عقوبة الغاء
 استخدام سوء من العمل صاحب سمطو تقييد وبذلك العامل عمى خطورة من ليا لما

 لو قاضي بصفو العمل احبص جعل القانون لكون عقوبة ىكذا فرض في سمطتو
 قد العمل ارباب أصحاب معظم ان من بالرغم العقوبة ىذه مثل رإصدا صالحيات
  العامل ضد تعسفي بشكل سمطتيم استخدام نسيئو ي قد وبذلك بالقانون يجيمون

  ثالثا
 جية أي من او القرار أصدرت التي الجية من أوال متظممل لمعامل اخر طريق إيجاد
  العمل محكمو الى المجوء قبل اخري اداريو
 رابعا

 يتم بموجبيا التي درجتو وحسب العامل ألجور األدنى الحد فيو يحدد رواتب سمم إيجاد 
  العمل صاحب عند تعيينو
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