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Abstract
The law of punishment of Jordan Contains in the materials (182-184) so the law of
punishment of Iraq contains in the materials (329 – 341) the criminality of
misunderstand usage of the judiciary but the Iraqi legitimacy doesn't express at
genuine of crimes which its invasion picture from pictures of the criminality of
misunderstanding the Iraqi legitimacy doesn’t invasion the criminality of
misunderstand from economics ceramists the Jordan legitimacy does or work both of
them don’t set the content or meaning of the official or surgery in his adjudication in a
clear define which agree with criminal concept . So came different definition that
unclear . the few jurisprudence studies which deal with the subject of studies . We try
to express the basic that the official or surrogate in his adjudication in his
specialization jobs. In addition, we do not in significance. In case of he say
specialization. They known of the doing, which be the basic of crime. After that, we
discover the misunderstanding of crime that was purpose of crime, which it be in
error. We express the picture which ideas to the crime from dung by work to as ten
tier and execution Law.
The important recommendation which it recommendation for its. We must put collect
and forbidden define to the official or surged in his adjudication of criminal judo sent
we constrict or originate independent cast which can troll of crime. In addition, we
recondition to the Iraqi legist or lawmaker put the mis understand of crime from
economics.
Key words: wrongdoing, manhandle of specialist, worker, discipline, locale
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الفصل الول
مقدمة الدراسة وخلفيتها
أوالً :تمهيد
ةهلل الم ظي رميزر تساسيل فا تم دىلل حهلل ةلع فالهللىلل مذخص ةّ م ال م ع لها ت
لريح قها ت مالهاع ىالم ظي الةا ىسديتل لةبدح قهدا الهللىلدل دع رادلهداع
لرع يم هك ّا ح هذحيل ي
ىلردا

ّطدو قحغبعهداع ىيدهلل ج يدل ل دهلل قهدا خدهلل ات الم احفدو الةا دل ىلح دو قهدا سديادلها ىسدتطانهاع

لتكم اج ر ال لعح دو ال دع خدكل الم ظدي الةدا تيداً ماند

در عده ال ظيليدلع ى همدا مدا حجدم

الرتطل العا عمعع قها((.))1
ىإ ا مان

حيمل سا ر اسعةمال الرتطل لعطتل اسعةمال الرتطل ىالّل

تى العهدداى هال يددا ق ا بددات ال ظيلددل ف ندده ّددح ى ددهللت الرددتطل ىإسددا ر اسددعةمالها

هغيح ى ه حوع
ضددع ا هددل

ى كح ل ع المجعمع اإلنرانا فا عك الةن رع ىفا خعتي الّظمع ىفا نحنا الحاضح قهللا
ت س
متك د

اسعةمال الرتطل ليس حلهّا هممارسل ن ع ىاحهلل ع الرتطل تى عن اًح تك تىلئهللا الح ع
سددتطل ىاسددةلع ق د ت ددبح ىاضددحاً فددا م د

جدداالت الرددتطل العددا عمعددع قهددا الم ظل د

الةم ي د ع غيددح ت تشددم ت د ال اإلسددا ر شددا لتددهللا المحلبطددل هاللردداد اإلدارم تى ددا طتددو تيدده
( سددا ر اسددعةمال الرددتطل فددا ال ظيلددل الةا ددل) تى ( اسددعغكل الّل د

ال د ظيلا ) ت ددا مددا

نددهللر

س ا ما ح ي يا ا ىشميا  .ف نه ؤدم لدك االخدكل همبدهللت المرداىار قديع تفدحاد المجعمدع دع خدكل
اسددعغكل الم ظددي لّل د

()1

ال د ظيلا لعح يددو نددالح خا ددل تددك حردداب المنددتحل الةا ددل ددع

الحي اناع حمهلل تا زيز( )1114حيمل اسعغكل الّل

ىىسائ

الطبةل االىلكع ّذ رات الحتبا الح جيل-قيحىت لبّا ع ص.٨٤

افحعها تك النةيهلل ع الهللىلا ىال ّا (دراسل ارنل)

2

حيو االسعلادر ع الرتطل ال ظيليل هند رر غيدح جان نيدل تى غيدح ذدحى ل ىف دا لمدا دّح لده دع
كحيات تكربعه نل ا هغيح دا تراد المذدحعع حيدث كحدذ لدهللا فدا الممارسدات المّط يدل تدك
اإللجار هال ظيللع العك ل هاجنظمل ىالعةتيمداتع الغدهللر ىالخهلل ةدلع المحاهدارع االسدعئةارع اخدعكس
المال الةا ىاالسعيك

تيه هغيح ى ه حدوع تى سدا ر المةا تدل هداإلك اح تى العههلل دهلل تى العةدح ل تى

الل الّاس ىلرخيحشم لخهلل ل اجغ اح

الخا ل تى نح

لجدحيم سدا ر اسدعةمال

لدهللاع ىال اجدع

نند
الرتطل ال ظيليلع ت ح للحضه ضحىرات حما ل المنتحل الةا لع لحلهللا ي
دحاحل تددك لج دحيم لكرددل الم ظددي الةددا

العذدحيةات الة اقيدل

ددع ى ار ىظيلعدده ددع خددكل سددا ر اسددعةمال الرددتطل

ال ظيلي ددلع فعّاىلعه ددا غالبي ددل العذد دحيةات الة اقي ددل ددع اخ ددعكف العر ددميات ىالةّ دداىيع ىنط دداق ش ددح
الجحيمل فلدا العذدحيع الة احجدا ندص تيهدا جدان

الة بدات الة احجدا لحد

ّد ا لجداىس المد ظليع
()1

ع ت ددا المذددحع

اجردندا ف دهلل نددص تدك سدا ر اسددعةمال الردتطل ىاالخددكل ق ا بدات ال ظيلدل فددا جدان

الة بددات.

حدهللىد ىظددائلهم ىالند ر العددا م ددع ت ل ددع قهدا حيمددل سددا ر اسددعةمال الرددتطل.

(.)2
ىال قهلل ع اإل ارر فا المذحع اجردنا جهلل ا عبح شح الجحيمل ع الجحائم االجعناد ل العدا
لخ د هاجعندداد الهللىلددل ىسددمةعها االجعندداد ل تددك النددةيهلل الددهللاختا جب د الخددار اع ىسددع لددهللا فددا
جددان

الج دحائم االجعندداد ل()3ع ىشددح خط د ر ددزست ددع الحددهلل ددع شددح الجحيمددلع ى افحعهددا ه افددل

ال سائ ى لهللا ع خكل الّص تيها فا تكةح ع جان ع تك الة س ع المذدحع الة احجدا الدحم
اكعلك تك لجحيمها فا جان

()1
()2
()3

الة بات.

قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  ،1191المواد (.)241-222
قانون العقوبات األردني رقم ( )19لسنة  1191والمعدل رقم ( )22لسنة  ،2112في المواد ( )182و (.)121
قانون الجرائم االقتصادية األردني رقم ( )11لسنة .1112
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ى تيه فأ اشعما ال ان
لرع ل الة اب ,ىإ مان

ىالّظا همحاربل شحا الّ ع ع الجحيمل دع حيدث م نهدا خاللدل

الحؤيل الجّائي ددل لد ددها غيح ىاضحل فيما عةتو هالعكييي ال

ىاجرمددا الددكس ل لددحلهللاع حي ددث ددا دزال الغمد
اسعغكل الّل ع ىشحا ا لطحج

لا لهداع

عّددي ددز ا ّهدداع ىيجةتدده عددهللاخك ددع دحائم

ليه فا شح الهللراسل العا لّاىل

ر سا ر اسعةمددال الردتطل,

ىىسائتهاع ىتسداس العجدحيم فيهداع ىترمانهداع ىلمييزش ددا دع الجدحائم اجخدح ع ىالة بدات الم دحرر لهدح
الجحيمل هن رلها المذهللدر ىالبريطلع ىمحلهللا الطبيةل ال ان نيل لهح الجحيمل.
ثانياً :مشكلة الدراسة وأسئلتها
لكمع ذ تل شح الهللراسل فا هلل لحهلل هلل المذحع الةحاجا اج مال العا لةهلل ع جبي
سا ر اسعةمال الرتطل تك
ع جان

س المذحع اجردنا الحم جا قعحهلل هللشا فا الم اد))٢٤٨ -٢٤١

الة بات اجردنا .مما ت اإل اليل اجخح لظهح فا ت المذحع الةحاجا لم ةهللشا

ع اج مال العا لهللخ ضمع الجحائم االجعناد لع رغم لأويحشا تك اجعناد الهللىلل ىسمةعها
تك النةيهلل ع الهللاختا ىالخار اع

ة

ا فة

المذحع اجردنا ها عبارشا

االجعناد لع ىفا شح الهللراسل خط ر لمحاىلل سهلل اللحاغ العذحيةا فا ال ان
خص
هحة

ع الجحائم

الةحاجا ىاجردنا هما

حيمل سا ر اسعةمال الرتطل لتحهلل ع شح الجحيمل ى افحعهاع ج الهللراسات العا
فا شحا الم ض ع لكاد لك

جتيتل هاإلضافل لك اخعكف العذحيةات الم ارنل فا لرميل

شح الجحيمل فا ج انيّها الة اقيل.

أما السئلة التي ترد خالل الدراسة فهي كاالتي:
 -1ا حيمل سا ر اسعةمال الرتطل؟
 -1ا

بل سا ر اسعةمال الرتطل فا العذحيع اجردنا ىالةحاجا؟
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 -3ا الم ن د هالم ظي فا ال ان
 -4ا

الجّائا محمع ع ترما الجحيمل؟

جي المذحع اجردنا ىالةحاجا ع شح الجحيمل؟

 -5ا اللحق قيع حيمل سا ر اسعةمال الرتطل فا ال ان

الجّائا ىال ان

اإلدارم؟

ثالثا :هدف الدراسة
مع شهللف الهللراسل الحاليل هما لةحضه فا الّ اط اآلليل:
 .1لههللف الهللراسل لك ل ا ال
تخطح الجحائم اإلداريل فا ال ج

تك حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ها عبارشا تحهلل
الحاشع هذ

الف

لتّظح.

 .1لههللف الهللراسل لك لحهلل هلل الة اب الحم عحلل تك حلكل سا ر اسعةمال الرتطل.
 .3لههللف لك ل ا ال

تك العهللا يات ىاآلوار الرتبيل لهح الجحيمل تك المجعمع.

 .4لههللف شح الهللراسل لك لحهلل هلل

جي ال

ا الةحاجا ىاجردنا ىالم ار

اسعةمال الرتطل.
 .5قيا اللحق قيع سا ر اسعةمال الرتطل فا ال ان

الجّائا ىاإلدارم.

ع سا ر

1

رابعاً :أهمية الدراسة
لبحس تشميل شح الهللراسل فا سالل هةض الغم

الحم عةتو ه سا ر اسعةمال الرتطلع

ى ا لها ع لأويح ستباع ىنعائج شهللا ل تك المجعمةات ىالهللىل تك حهلل س ا ع ما ؤدم لك
اإلخكل همبهللت المراىار ت ا المحافو الةا ل ىا عياسالهاع ى هلل الة ل هالهللىلل ى ظليهاع فالحو
تيه فا شح الجحيمل ش نزاشل ال ظيلل الةا لع ىش حو تساس لك تفحاد المجعمعع

المةعهلل

ى تيهع ع جع ت لرهم شح الهللراسل فا لهلل يم الحت ل العا ىضةعها اجنظمل ال ان نيل لتحهلل ع
شح الظاشحر ى افحعها؛ ى لهللا هال ج ف تك الرب الّا حل فا ىجعّا الحاضح لت جا ل ىالةكج
ّهاع ىالعط ر ال ان نا ىاإلدارم الحم
الهللراسل ىنعائجها فهم الم ظليع هذ

ههلل الةالم فا شحا النهللدع ىت ا
ار ىالمحا

ا ىال

ع المهعميع قهح

ى كب الةتم.

خامساً :حدود الدراسة
لذعم شح الهللراسل تك الحهللىد اآلليل:
الحدود الموضوعية :ىلعمة هجحيمل سا ر اسعةمال الرتطلع ى ا حلبط قها ع

بات زائيل

تى داريل.
الحدود المكانية :لعّاىل سا ر اسعةمال الرتطل ىف اً ل ان نا الة بات الةحاجا ىاجردناع ىجان نا
ال

ا اإلدارم الةحاجا ىاجردنا.

الحدود الزمانية :لعمة شح الحهللىد فا جان

الة بات الةحاجا رجدم( )111لردّل  .1969ىجدان

الة بددات اجردنددا رجددم ( )16لرددّل  1961ىلةهلل كلدده ىالمةددهللل رجددم ( )17لرددّل 1117ع ىجددان
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ال

ددا اإلدارم الة احجددا رجددم ( )116لرددّل  1969ىآخددح لةهلل كلدده لرددّل 1113ع ىجددان

ال

ددا

االدرم اجردنا رجم ( )17لرّل .1114
سادساً :محددات الدراسة
ال

هلل ا مّع ع نذح ىلةميم شحا الهللراسل فا ال ع الةحبا ىالةحاق ىاجرد

تك

ى ه الخن ص.
سابعاً :مصطلحات الدراسة
 .1جريمةةة إسةةاءة اسةةتعمال السةةلطة :ىشددا خددحىج الم ظددي ددع الحددهللىد ال ان نيددل لت ظيلددل
الةا ددلع ىيّط د م لددهللا تددك الرددت ك المخددالي لمددا ل
ىل هلل م المنتحل الذخنيل تك المنتحل الةا ل.

ددا هدده ال د انيع ىالت د ائح ىاالنظمددل

()1

 .2جريمةةةة اسةةةتنالل النفةةةو  :لةددحف هأنهددا المعددا حر هددالّل

لتحن د ل تى حاىلددل الحن د ل

لناحل المنتحل تك زيل دع الردتطل الةا دل لدحى

تنده ال دأ لهدا هدأم مد تى

ا عّاع داخ حهللىد ال ظيلل.

()2

 .2الموظةةف العةةام فةةي نخةةام الخدمةةة المدنيةةة :ه د يدحف نظددا الخهلل ددل المهللنيددل الم ظددي هأندده:
"الذخص المةيع ع المح ع المخعص فدا ىظيلدل هللر دل فدا دهللىل لذد يكت ال ظدائي
النادر هم ع دك جدان

الم اسندل الةا دل تى اسندل حدهلل الدهللىائحع همدا فدا لدهللا الم ظدي

المةيع هة هلل ىال ذم الذخص الحم ع اضك ت اًح".

()3

( )1الريكاني ،جريمة استغالل النفوذ ،مصدر سابق ،ص .48
( )2بهنام ،رمسيس ،قانون العقوبات القسم الخاص ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،ص .191
( )3نظام الخدمة المدنية األردني رقم ( )82لسنة  2112وتعديالته حتى سنة .2112

2

تاسعاً :الدراسات السابقة
 .0دراسةةة الشةةبي

 )8118رسةةالة ماجسةةتير عي ة اسةةتعمال إسةةاءة السةةلطة فةةي الق ةرار

اإلداري :دراسة مقارنة)
شددهللف الباحددث لددك لحهلل ددهلل اشيددل يددل سددا ر اسددعةمال الرددتطل تى انححافهددا فددا ال ددحار
تى الغا ددل ىلحهلل ددهلل له د

اإلدارمع ى لددهللا ددع خددكل لّاىل دده رمددع الغ ددح
الرددتطل ىتشميع دده ىالخن ددائص ىالذ ددحىط الع ددا د د
الرتطل فا ال ان

تيه دداع ىالم ارن ددل ق دديع ي ددل س ددا ر اس ددعةمال

العةري فا اسعةمال الحو فا ال ان
الةا ى ي

الخداصع ى دح

اسعةمال الرتطل تى انححافها ع خكل اسعةمال الرتطل قعح يو تغ اح
ىلّاىل ت

ي ددل سددا ر اس ددعةمال

حداالت يدل

لجاندل المندتحل الةا دل

ا وبات ىسدائ اسدعةمال الردتطل ى لدهللا هالبحدث فدا ال ا دهللر الةا دل ىدىر ال اضدا فدا

اإلوباتع ت ا هالّردبل لهدح الهلل ارسدل ف دهلل لّاىلد

الجاندل اإلدارم ىالجاندل الجّدائا ىال ل عندح تدك

انل ىاحهلل رغم ت الحؤيدل الجّائيدل لهدا غيدح ىاضدحل فيمدا عةتدو هدالعكيي ال
الكس ددل لددحلهللا ددا جةتهددا عهللاختدده ددع دحائم اسددعغكل الّلد

دلا لهدا ىاجرمدا

ىمددحلهللا لبددحس الجدحائم اجخددح ىمددحلهللا

الة ب ددات الم ددحرر له ددحا الجحيم ددل هند د رلها المذ ددهللدر ىالبر دديطل ىم ددحلهللا بيةعه ددا ال ان ني ددل الع ددا ل ددم
عّاىلها الباحث فا دراسعه.
 .8دراسةةة القيسةةي  )8112عي ة إسةةاءة اسةةتعمال السةةلطة كسةةب لةةبطالن الق ةرار اإلداري
ومسؤولية اإلدارة عنه :دراسة مقارنة)
شهللف
فا ال

الباحةل فا دراسعها لك البحث فا ىسائ

ا اإلدارم اجردنا الم ار  .ىلّاىل

وباله ىىسائ

يل سا ر اسعةمال الرتطل فا ال

له

وبات يل سا ر اسعةمال الرتطل
يل سا ر اسعةمال الرتطل ى ة بل

ا اإلدارم الم ار ىفا ىسائ

وبات شحا
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الةيل فا ج ا

ح مل الةهلللع ت ا هالّربل لهح الهللراسل فععّاىل الجانل الجّائا ىالجانل

اإلدارم ى ا الة بل لهح الجحيملع ىلعّاىل ترما
الرتطات العذحيةيل فا سع ج انيع هلل هلل ع ت

حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ىمحلهللا دىر
الحهلل ع حيمل سا ر اسعةمال الرتطل.

 .3دراسةةة الريكةةاني  )8102جريمةةة اسةةتنالل النفةةو ووسةةائل مكافحتهةةا علةةى الصةةعيدين
الدولي والوطني دراسة مقارنة).
شهللف الباحث لك البحث فا ظاشحر اسعغكل الّل

ى ا لها دع لدأويح سدتبا ىنعدائج شهللا دل

ت ددك ال ظيل ددل الةا ددلع م ددا ددؤدم ل ددك اإلخ ددكل همب ددهللت المر دداىار ددع خ ددكل االلج ددار هأ م ددال
ال ظيلددلع ىإسددا ر اسددعةمالهاع ىالكرددل غيددح المذددحىع ددع خكلهدداع مددا رددتل الهللىلددل شيبعهدداع
ىال ظيلل احع اح ها الحم جدل ا لحظدك هده .ت دا هالّردبل لهدحا الهلل ارسدل فععّداىل الجاندل اإلدارم
ىالجّائا ىلعّداىل حيمدل سدا ر اسدعةمال الردتطل العدا ّدهللرج اسدعغكل الّلد
المّط ي ددل ت ددك االلج ددار هال ظيل ددل الةا ددلع ىاال ع ددهللا

مأحدهلل الممارسدات

ت ددك اج د د ال الةا ددلع ىم ددحلهللا لعّاىله ددا

كجحيمل خا ل جائمل قحالها ضمع االخكل هال ا بات ال ظيليل.

 -4دراسة حمد جرائم استنالل النفو ) :شهللف
ال ان

الهللراسل لك قيا

حيمل اسعغكل الّل

فا

الةحاجا ىالعذحيةات الم ارنلع ى افحل شح الظاشحر ىالعأكيهلل تك ا عبار اسعغكل الّل

حائم ةاجباً تيها ىالةم

تك ل حيهلل شح الحاالت ضمع نظحيل

ا ل فا

حائم اسعغكل

1

الّل  .ى ع تشم ا ميز شح الهللراسل ع الهللراسل الراه ل تنها لعّاىل حيمل سا ر اسعةمال
الرتطل مجحيمل هحهلل الها ى ارنعها قيع العذحيةيع الةحاجا ىاجردنا.

عاش اًر :اإلطار النخري للدراسة
جرم
ي

شح الهللراسل لك خمرل فن لع شا :

الفصل الول:

هلل ل الهللراسلع ى ذ تعهاع ىتشميعهاع ىتشم اجشهللافع ىالمّهجيل المةعمهللرع ىاإل ار

الّظحم لها.
الفصل الثاني :ع مع شحا اللن

له

سا ر اسعةمال الرتطل ىلةحيلها لغل ىا طكحاًع

ىالطبيةل ال ان نيل إلسا ر اسعةمال الرتطلع ىلمييز سا ر اسعةمال الرتطل ع الجحائم المذاقهل
لهاع ىحهللىد اسعةمال الرتطل لتم ظي الةا .

الفصل الثالث :ترما

حيمل سا ر اسعةمال الرتطل.

عّاىل شحا اللن

الحمع المادم ىالمةّ مع ىاسعةمال الرتطل فا الحمع المادمع

ىالّعيجل الجح يل ىالةكجل الرببيل فا شحا الحمعع ت ا فا الحمع المةّ م فالحهلل ث
ال نهلل الجح اع ىىج

ل افح ال نهلل الجّائاع م

لهللا هحث ع خكل باحث

النياغل البحةيل ىال ان نيل المةعمهللر.
الفصل الرابع :حاالت سا ر اسعةمال الرتطل الة بل الم حرر لتجحيمل

ع
رمل ىفو

11

ع مع شحا اللن الحهلل ث ع الحاالت العا عم فيها سا ر اسعةمال الرتطلع ى ع
الة بات الملحىضل نعيجل لتهللا اإلسا ر فا

رلها البريطل ىالمذهللدرع م

ّهما فا بحث

رع .
الفصل الخامس :ع مع شحا اللن
ىالع

يات العا ل

ت

خالمل الهللراسلع ىلرتيط ال

تك تشم الّعائج

ليها الهللراسل.

أحد عشر :منهجية الدراسة
لةعمهلل شح الهللراسل المّهج ال
ال ان

لاع ع خكل اسع اح ىلحتي الّن ص ال ان نيل فا

الةحاجا ىاجردناع ىج الهللراسل لعّاىل تكةح ع لذحيع فأنها ا عمهللت المّهج الم ار

لم ارنل ال انيع ىالع

العةحف لك حجم
لك الّعائج العا لرةك
ي

الرتطلع ىتشم ك حهاع هاإلضافل لك لحهلل هلل الة ا
ع شح الجحيمل.

حيمل سا ر اسعةمال

المرئ لل ّهاع ىتدىات الة اب العا لحهلل
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الفصل الثاني
مفهوم إساءة استعمال السلطة
له

سا ر اسعةمال الرتطل عذةل ىيعّ ع قعذةل الرتطل العا نحع هنهللدشا فهّاك
تى كحيات ىت

ستطات مّحها ال ان

عربها الذخص ّ ًر ىاإلسا ر

ا ستطات فةتيل

العا نحع هنهللدشا االسا ر العا لنهللر ع الم ظي الةا ىلعذاهه اإلسا ر ع الةهلل هلل ع
الجحائم العا جهلل حلكبها الم ظي الةا فما ى ه العذاهه ىاإلخعكف قيّها.

المبحث الول
نبذه عن جريمة إساءة استعمال السلطة

الرتطل همله ها ال اسع ال لةّا اال عياسات العا عمعع قها الم ظيع ىإنما الرتطل
اخعناص الم ظي فا أ
حهللد اخعناص م
ىال

ةيع لت يا هه تك تكم ى هع فالرتطل شا االخعناص ىفيها

ظي تك حهلل ع حيث

احل الرتطل هممارسعها فا ض

اهط ال ان نيل العا رسمها له المذحعع ىشح الرتطل لخ ع لحجاهل جهلل لك

ج ائيلع ىشا العا ل مع هلل اإلسا ر لهح الرتطلع ىشح الرتطل جهلل لك
ج انيعع تى تنظملع تى
هل ات

هللار ج ا هلل لّظيميلع تى لك

كحيلع تى الخا تم لهللقيح ةيع لح

داريل تى
كحيل

شح الرتطل لعّليح ت ح جان نا
ال ان

لّليح ت ح ج ائا س ا تكا ح م جطةا هات ت ما

تك
ج اح اًر

ال ا هلل

هللار
ادر ع

احل الرتطل ال يا ههع ىجهلل
حائياً فا

ض ع ةيعع

ىالرتطل همله ها ال يو لةّا الرتطل الخا ل هال ظيلل الةا لع ىشا العا لمّح الم ظي الةا
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حو العنحف ىإ هللار اجىا ح س ا هةم

ةيع تى اال عّاع

متل

ّهع ىشحا فا ض

()1

النكحيات العا لم ّه ع ال يا ق ا باله

المطل الول
تعريف إساءة استعمال السلطة لنة واصطالحا
لمةحفل الم ن د هاإلسا ر جل ةحفل الم ن د قها لغل وم العةحف
لإلسا ر فاالسا ر لغل لذم

تك المله

ال ان نا

م يات ىال ل ضح المةّك الحم تراد المذحع.
الفرع الول
اإلساءة لنة

اإلسا ر لغل

س اإلحرا ع في ال تسا الح ع فأسا لخالي تحرعع ىتسا ليه خكف

تحرع ليهع ىاإلسا ر شا فراد الذا ع ىاالسا ر اسم ع تسما المةنيل ىالظتم .ت ا
اإلسا ر ا طكحاع ف نه عذاهه العةحيف التغ م لتعةحيف اال طكحا لهح الكتملع
اإلسا ر شا االضحارع ىلحلبط شح الكتمل هال حرع ىبحلهللا

هلل الل ه هالعةبيح

ع شحا

المنطتح هاجضحار ىال حر ىالعظتم ّه()2ع ال ت شح الكتمل نعّاىلها ع انل ّائاع
ىبحلهللا لك
ك

ال حر ىالظتم ع اسعةمال ستطل ال ظيللع ىشحا ال حر ؤدم لك نعيجل ستبيلع

ال ظيلل الةا ل شا ل هلل م الّلع لتنالح الةا ىليس االضحار ههع ىشح ال ظيلل هالمةّك

الم ن د ّها ال لّنل ف ط تك المحالل الةتيا هالرتم ال ظيلاع ق لذم
ت

اً()3ع ىال ظيلل الةا ل شا ال سيتل ل يا الهللىلل هأ بائهاع فالم ظليع الةم ييع

الهللىلل ى تيهم ال يا ق ا بالهم ه
(جيا

غار الم ظليع

نزاشل ىلجحدع ىيم ع ال ل:

نل

سا ر الم ظي لرتطعه شا

ع ل لك ت اًح ع ت ر اج ل تى ههلل ليه هه هاالسعلادر تى االنعلاع ع مته تى ىال عه

( )1الجريش ,سليمان محمد()2112اساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ،اكاديمية نايف
العربية للعلوم االمنية كلية الدراسات العليا ،الرياض ،ص(.)11
( )2عبدالغفور ،احمد(1411هـ) الصحاح الجوهري الجزء األول ،فصل السين ،دار العلم للماليين ،بيروت ص .11
( )3حسني.محمود نجيب )2112(.شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،الطبعة الخامسة  ،دار مطبوعات الجامعة .االسكندرية ص(
.)11-21
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هلل وع تى اسعةمال جهللرله ىج له الممّ حل له

لمنتحعه الذخنيلع تى لمنتحل جحيلع تى
()1

ه نهلل االنع ا ىالعذلا)

ا كً لمهللل ل لجاىس الم ظليع حهللىد ىظائلهم

ىيح الباحث ح ت شحا العةحيف ا

ىال م ع حنح ف ط فا سا ر اسعةمال الرتطل ال ظيليلع ف هلل ا شحا العةحيف فا اسعغكل
الم ظي لرتطعهع ليذم الةهلل هلل ع الجحائم العا ل ع تك ال ظيلل الةا لع ى ع قيّها سا ر
اسعةمال الرتطلع ىلةهلل شح الجحيمل ع تشم المذ كت العا ل ا ه المجعمع فا الةنح
الحالاع

ال انيع العا لجح شحا اللة غيح مافيلع ىجهلل ت بح

جم ل ةيّلع ق هال

لتحو ال حر هالمجعمع م

نعائجها ال لمس جتل تى

تك المرع

اإلدارمع ىالمرع

االجعنادم ىغيحشا.
ك شح اجسباب د

لك اشعما المجعمةات لتحهلل ع انعذارشاع ىلجحيمهاع ىىضع

يغ جان نيل لةك هاع ىبيا ترما شح الجحيملع ىال ج ف تك
غيحشا ع الجحائمع ىمان

ارشا ه نهلل لمييزشا ع

قهللا ل شح الهلل ر ع انل اج م المعحهللرع

دراسل ظاشحر ( سا ر اسعةمال الرتطل)

ع

تكهللت تك ضحىرر

حيو المةت ات الةتميل ىلهللاقيح المّع

ىالةكج(.)2
الفرع الثاني
تعريف الجريمة
لم ّص جان

الة بات الةحاجا ىجان

ال ان  .ىيح الباحث ت

الة بات اجردنا تك لةحيف لتجحيمل فا

ا شل ليه المذح ا الةحاجا ىاجردنا ش الن اب خ فا ع ت

ذ ب شحا العةحيف الّ ص تى ال ن رع حيث ا عبح الل ه هأ
هالة اب س ا

تل

الجحيمل م ست ك هلل ح

اجل تيها الذارع ال ضةا ت لم ةاجل()3ع ال ت شحا المهللل ل قحتم الباحث

ال ّطبو ف ط تك الجحائم الجّائيلع ق

عةهللا لك م

حيمل اداريل مان

تى لأد بيل ىحعك

المهللنيل ّها.

( )1موزع ،عبد الواحد احمد( )1112استغالل الموظف العام لسلطته ونفوذه الفقه االسالمي والنظام ،رسالة ماجستير غير منشورة
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ،ص22
(- )2زيد ،محمد ابراهيم( )1181الجريمة وسوء استخدام السلطة ،محمد ابراهيم زيد ،مقال منشور في السلسة االمنية (الجريمة
والممارسة) التي تصدر عن المنظمة العربية للدفاع االجتماعي في الرباط ،العدد الثاني ،ص  81و  89تم االشارة اليها في رسالة
الجريش (اساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ) ،مرجع سابق ،ص.28
( )3لمجالي. ،نظام توفيق ( )2112شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار الثقافة ،عمان ،ص (.)91
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ىجي

هأنها (فة

ادر ع رادر

غيح ذحىع

ّائيلع

بل تى لهللقيح

حر لها ال ان

احعحاسم)()1ع ىيح الباحث فا شحا العةحيف اجعنار تك لةحيف الجحيمل همهللل لها الجّائا ف طع
ىجهلل حاىل الل ه فا شحا العةحيف ت

بيع اجرما العا لرعّهلل تيها الجحيمل ع رمع ادم

ى ةّ مع ىيظهح ت شحا العةحيف حنح الجحيمل هاإلرادر الجّائيل ف طع فهّاك الكةيح ع الجحائم
ل ع ع حيو اإلشمال تى الخطأ.
ال ت

المذحع الةحاجا ىالمذحع اجردنا ىغيحشما ع العذحيةات الةحبيل قيّ

تن اع

الجحائم قّن ص جان نيل؛ لعمييزشا ع غيحشا ىلطبيو الّص ال ان نا الخاص هالعجحيم قهاع ىشحا
ا نن

تيه المادر  319ىالمادر  341ع جان

الة بات الةحاجا رجم  111النادر قعاريخ

.1969
فلا المادر  319ع جان
شاليع الة بعيع م

الة بات الةحاجا نن

ظي تى

لّليح اجىا ح النادرر ع الح

تك ( ةاجل هالحبس ىبالغ اح ل تى حهلل

تي هخهلل ل ا ل اسعغ ستطل ىظيلعه فا ىجي تى لةطي
ادر ع

ل تى تح ا ال انيع ىاجنظمل تى تم ح م تى ت ح

حهلل المحاكم تى ع ت ل ستطل ا ل خعنل تى فا لأخيح لحني اج ال تى الحس
الم حرر جان ناً(ع ىفا المادر  341ع ال ان

نلره ( :ةاجل هالحبس م

ظي تى

ىنح شا

تي هخهلل ل

ا ل لربل هخطئه الجريم فا لحاق ضحر ريم هأ ال تى نالح اج خاص المةّ يل العا
ةم قها ليه

ما

لهللا نا ئاً ع شمال ريم هأدا ىظيلعه تى ع سا ر اسعةمال الرتطل

تى ع خكل ريم ق ا بات ىظيله)ع ت ا جان

الة بات اجردنا النادر قعاريخ  1961رجم

 16ىلةهلل كله رجم  17لرّل 1116فا المادر  161نن

تك ( .1ك

ظي رعةم ستطل

ىظيلعه با حر تى هطحي ل غيح با ح لية ق تى ؤخح لّليح تح ا ال انيع تى اجنظمل المةم ل
( )1حسني ،محمود نجيب ( )1184شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار الثقافة ،عمان ص .42
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قها تى با ل الحس
ات

ىال حائل الم حرر جان ناً تى لّليح جحار ج ائا تى تم ت ح

ادر ع ستطل

كحيل ةاجل هالحبس ع هح لك سّعيع .1 .ا لم ع الحم اسعةم ستطعه تى نل

ظلاً ا اً ةاجل هالحبس ع تسب ع لك سّل)
ىالمادر  163ع ال ان

نلره لّص ( .1ك

ظي لهاى هك سبل ذحىع فا ال يا ق ا بات

ىظيليل ىلّليح تىا ح ت حر المرعّهلل فيها لك اجح ا ال ان نيل ةاجل هالغ اح ل ع ذحر دنانيح لك
خمريع د ّار تى هالحبس ع تسب ع ىاحهلل لك وكول ت هح .1 .ىإ ا لحو ضحر همنالح الهللىلل
ع اح شحا اإلشمال

جل لهللا الم ظي هالحبس ع هح ىاحهلل لك سّل ىضمع جيمل شحا

ال حر).
ت ا المادر  164ع ال ان

نلره ف هلل نن

الهللرك ا عّع ع لتبيل تل جان نا

(ك ضاهط تى فحد ع تفحاد الذح ل تى

ادر ع الرتطل ال

ائيل تى اإلداريل ةاجل هالحبس ع

تسب ع لك سّل تى هالغ اح ل ع خمرل دنانيح لك خمريع د ّا ار تى ه تعا الة بعيع ةاً).
ىيح الباحث ع خكل الم ارنل قيع الجحيمل فا جان
الة بات اجردنا تنها لكاد لعطاقوع فلا نص المادر  163ع جان
المادر  319ع جان

الة بات الةحاجا ىجان
الة بات اجردنا ع نص

الة بات الةحاجا ال ت المذحع اجردنا تىضح فا رمع الجحيمل المةّ م

حالل المبا حر تى هحالل غيح با حرع

تك

خص حالل اسعغكل
س المذحع الةحاجا الحم ي

المبا حر لرتطل ىظيلعه ج اسعغكل الرتطل ال ّبع ال ع رادر با حر لت يا هاال عّاع ع
لّليح اجىا ح تى ال انيع تى با ل اج ال ىال حائل.
ىجهلل يح المذحع اجردنا الم ظي ّهلل اسعةماله لرتطعه هطحي ه با حر تى هطحي ل غيح
با حرع ف نهلل قحلهللا حاله العربل هالعأخيح ىلم حنحشا هحاله ال نهلل المبا حع ت ا المذحع
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الةحاجا فةّهلل ا تىرد متمه اسعغكل جنهلل قها حاله ال نهلل المبا ح ف ط ىلم ذح لك حاله العربل
فا العأخيح ىالمادر  163ع جان
ع حاالت اإلشمال ىالخطأ الحا

الة بات اجردنا ت ارت لك حالل العهاى العا لةهلل حالل
س ا ما

ال يا ق ا بات ال ظيلل ىلّليح اجىا ح ال

ريماً ت غيح ريمع ىحنح تل العجحيم هةهلل

ائيلع ف نهلل المذحع قحلهللا لجحيم الم ظي ع اإلشمال

النادر ّه ع دى الّظح لك الّعيجل الّا مل ع فةته ىا عبح لح و الّعيجل ظحفا ذهللداع
فميز نص العجحيم فا شح المادر قيع اإلشمال غيح المل ا لّعيجلع ىاإلشمال المل ا لّعيجل.
ت ا فا جان
ىي
الحا

ال حر الحا
نعيجل سا ر

الة بات الةحاجا فا المادر  341ف هلل ا عحط ت
ريماً ت

اإلشمال ريماً

اً ال تنه ح الم ظي فا المادر نلرها ا ما شحا ال حر
مهللم فا اال عّاع ىشّا حنح المذحع اإلسا ر

ن درع تم هذ

هارلكاب خطأ ريم ىيعحلل تك شحا الخطأ ضحر ريم هالمنالح الةا ل تى الخا ل المةه در
ليه.
ىبةهلل الم ارنل قيع الّنيع الراه يع ح الباحث ت المذحع اجردنا جهلل ال س الن ابع
ع

فتم حهللد در ل الخطأ ىاإلشمال الحا
الخطأ ريماً ىال حر الحا

حف الم ظي .ت ا المذحع الةحاجا ا عحط ت

ريماًع ىشحا اج ح هحا ل لك ةالجل جان نيل

را ل اللة ىحهللشا لكلا إل اع الة بل حعك ىإ لم عحلل تك شح اجفةال الّعيجل الم ن در
تى ال حر الجريمع فحاالت اإلشمال فا م الم ظي فا جان
ع حاالت اإلشمال اليريح فا ال ان

اإلدارمع ف ان

ع لهللا ةاجبل حلكبيها ع لح و الغح
اجخطا اإلداريل البريطل في علا ه

الحم ىضة

الة بات لخعتي اخعكفاً متياً

الة بات ّهلل لةهللاد لهح اجفةال جنهلل
الة بل ع ت ته ىشا الحدعع ت ا فا

كح شح اجخطا ىإ لم عحلل تيها تم ضحر.
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ت ا الل ه الجّائا ف هلل يحف حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ( لك
الحهللىد ال ان نيل لت ظيلل الةا ل ىيّط م لهللا

هخحىج الم ظي الةا

تك الرت ك المخالي لما ل

ع

ا هه ال انيع

ىالت ائح ىاجنظمل ىل هلل م المنتحل الذخنيل تك المنتحل الةا ل ىإ ا مان

الرتطل الةا ل جهلل

لتم ظي الةا لعم يّه ع ال يا هأ با ال ظيلل ىىا بالها ف

رعةمتها

خ لها ال ان

تيه ت

لما فيه ع لح يو المّلةل ىالنالح الةا ع ىال ج س سا ر اسعةمالها لمنتحل
()1

تك نالح اجفحاد العا حميها ال ان )

لتةهللىا

ا (ش اال عهللا

ىجي ت

عنحر تك لجاىس الم ظي ىا بات ىظيلعه ع

دى ت لبيع اشيل شحا العجاىسع ىالطحي ل العا لم قها العجاىسع ىلطحج
ىالت ائحع ىاشمت

تك ىا بات

ضع الذبهات)(.)2

ال ظيلل الةا ل ىاسعغكلها تك نح مس نزاشل الم ظي الةا ىي ةه
ىبحم الباحث ا ت شح العةاريف
ت

خنيل تى

لك لجاىس ال انيع

ال احرات العا لنهللرشا المحاكم لتم ظي الةا ع ىلم لعّاىل شح العةاريف فا

م نها ال احرات العا لنهللر ع الرتطل اإلداريل المخعنل ف هلل ل سع ع ىا بات الم ظي
ى ها ه ع دى ت
ت ا ف ها ال ان
حاد هه ت
حهللدشا له)

شحا الع سع ع ال ا بات العا حهللدشا ال ان .
اإلدارم ف هلل يحف ا سا ر اسعةمال الرتطل فا ال حار اإلدارم ف ال ا (

مارس نهللر ال حار الرتطل العا خ لها له ال ان
()3

ى(الةيل فا ال حار اإلدارم جل ت

اخعنا ه لعح يو تغ اح

تخح غيح اجغ اح

لعح يو تشهللاف غيح لتهللا العا
ر

العا حهللدشا ال ان

اإلدارر جهلل لةمهلل اسعةمال
الم ظي الةا جا

( )1تاج الدين  ،مدني عبد الرحمن (،)2111جريمة استغالل النفوذ في القانون المقارن والنظام السعودي ،بحث منشور في مجلة
اإلدارة العامة ،يصدرها معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،المجلد الخامس واالربعون ،العدد الثالث  ،ص 421اشار اليه الجريش ،اساءة
استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها ،مصدر سابق ،ص.81
( )2سرو ،احمد فتحي()1181الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص.ط.1دار النهضة العربية.القاهرة.ص.292
( )3صالح ،جمعه قادر ( ) 2119الفساد اإلداري واثره على الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،منشورات زين
الحقوقية ،ص.111
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هالةم ه رادله ىي نهلل قحلهللا خاللل الههللف الحم ّح االخعناص فا لح ي ه)()1ع ىت

يل

ر سا ر اسعةمال الرتطلع ىيجل ت لك

غا ل

انححاف الرتطل فا ال حار ةهلل

ر ع

ال حار اإلدارم لح يو المنتحل الةا ل ىإال ما

ةيبا ىجاهك لإللغا (.)2

ى ع خكل ج اح ر العةاريف الل هيل ع ح ةّك سا ر اسعةمال الرتطلع ف هلل رمز الل ه
اإلدارم فا لةحيله
ال ان ع ى تك
شحا اللة

تك

نهلل الم ظي شا الّيل فا اللة

س رادر المذحع ىا عم

المحلكل قههللف خاللل نص

تك لةهللم ىاضح فا اسعخهللا الرتطل ى لهللا ليبةهلل

ع الخطأ الحم جهلل نهللر ع الم ظيع ال ت شح العةاريف الل هيل ا ت

عنحر

تك حالل ال نهلل ىالةمهلل فا اللة ع ىلم لذح لك حالل الخطأ تى اإلشمال العا جهلل ل ع ع
الم ظي الةا ع ىإ

شح العةاريف ل عنح

تك الم ظي الحم خ له ال ان

هللار ال حار

اإلدارم ع دى الّظح لك اإلسا ر العا جهلل حلكبها الم ظي حيع مارسعه ل ظيلعه هذ
ادمع كاجحجا

ع لرييح ؤى المحفو الةا تى اإلشمال فا لرييح نالح الم ا ّيعع ىشحا

ا ميز حيمل سا ر اسعةمال الرتطل فا لةحيلها ع سا ر اسعةمال الرتطل فا ال حار اإلدارم
ع حيمل سا ر اسعةمال الرتطل فا ال ظيلل الةا لع ىيح الباحث ت
الرتطل شا م فة تى ا عّاع نهللر ع
تى لأخيح تم جحار جان نا

حيمل سا ر اسعةمال

ظي ا ى ع فا ح مه ه نهلل تى هغيح جنهلل لمّع

ادر ع ستطل ات اخعناصع تى ّع ىلأخيح سيح ال انيع

ىاجنظمل ى با ل ال حائل ىت ال الهللىللع س ا ما جا هللاً شحا المّع ىالعأخيح ت ارلكل شح
المخاللل ع حيو الخطأ.

( )1الجبوري ،ماهر صالح عالوي ( ،)1111القرار اإلداري ،دار الحكمة للطباعة والنشر ،ص .141
( )2الخاليله  ,محمد علي ( , )2112القانون اإلداري  ,دار الثقافة للنشر والتوزيع  ,ص.222
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المطل الثاني
تمييز جريمة إساءة استعمال السلطة عما يشابهها
الفرع الول
الرشوة
لعميددز الح د ر ددع سددا ر اسددعةمال الرددتطل ه دأ الح د ر همةّاشددا الددهللجيو الجددار الم ظددي تى
اسعغكل ل ظيلعه تك الّح المبيع فا ال ان ع ى ةتها ة تم حيمدل جدل ت لعد افح فيهدا
اجرمد ددا الةكود ددل ىشد ددا :الد ددحمع الملعد ددح ع ىالد ددحمع المد ددادمع ىالد ددحمع المةّ د د م ىش د د ال ند ددهلل
الجّائا(.)1
فيه ددا ت ل د دع ددع الم ظ ددي الة ددا ى ددع شد د ف ددا ح م دده ددع الم ت ددي

ف ددالحمع الملع ددح

ىالم ظددي الح مددا ىالم ظددي اللةتددا فذددأنها ددأ
خددعص فددا الةمد
الم

لها جب ت

حيمددل اس دعغكل الرددتطلع ىش د ت

حد االرلذددا فيجددل ت لعد از ع شددح النددلل ىجد
عم زله تى اسعبةاد ع ىفا الحمع المادم

تل فائهللر اد ل تى م

ارلكدداب اللةد المددادم

الم ظدي هأخدح تى جبد ل تى

تك اجج ى هللاً قها اق جيا ه هةم تى اال عّاع دع الةمد

ت مال ال ظيلل الةا ل تى ع لةمهلل خطأ اخعنا ه هه()2ع فالطتدل شد
ةبح فيه ع رادله فدا الحند ل تدك اقد نظيدح تدا

المطت ب ّه ىبحلهللا ف

مد ىظيلدا تى اال عّداع دع تدا

ىلد لدم دم هالةمد الد ظيلا تى اال عّداع ّددهع ىحعدك ىإ لدم حند
هددهع ت ددا اجخددح فه د

ددادر ددع

لت ددهلل قح د رع ت ددا ا تلددم الم ظددي الةم د ىاال عّدداع ددع

ست ك الم ظي ش جب ل ال هلل النادر ع
د رر ددع

دع

بدادرر دع الم ظدي

شددحا الةم د ع ىلعح ددو الجحيمددل همجددحد الطتددل ت ددا ال ب د ل فه د ةددهلل جب د ل إل جدداب
دداحل المنددتحل ع ددمع ددح

د

احل المنتحل حعك
تددك الذدا الدحم ى ددهلل

د ر الددحمع المددادم لهددح الجحيمددل ىيددعم فةددك لةطيددل جددهلل ها

احل المندتحلع ىشدح شدا الند رر الغالبدل فدا حيمدل الح د رع فاجخدح شد سدت ك الم ظدي
جخددح اق د

ددع ال اح ددا ىجددهلل د

الم اقد

ددادم تى اق د

ةّ د م()3ع ىبددحلهللا لعذدداهه حيمددل

( )1سرور ،احمد فتحي( )1198شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص()29
( )2الريكاني ،محمد علي عزيز ( ) 2114جريمة استغالل النفوذ ،الطبعة االولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ص()34
( )3الشاذلي ،فتوح عبدهللا ( )1111الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،الكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،ص()59
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سا ر اسعةمال الرتطل دع حيمدل الح د ر فدا تنهدا ل دع تدك اإلدارر الةا دلع فهدا دع الجدحائم
العا لخ هالمنالح الةا ل فككشما لمس همنتحل المجعمع ىالهللىللع ىشما ع الجحائم المختل
هال ا بات ال ظيليل ع ت انل ىانححاف ما ةههلل هده ال دان
فا مارسل ال ظيلل ضافل لك

لدك الم ظدي دع سدتطل ل هلل حيدل

لل الجانا ىش الم ظي الةا (.)1
بعها

ت ا ى ه االخعكف قيع الجحيمعيع م ع حنح فا ترما الجحيمل ى

الددحمع الملعددح  :لعلددو حيمددل الح د ر ددع حيمددل سددا ر اسددعةمال الرددتطل فددا ت م د
ّهم ددا ددع الجد دحائم ات الن ددلل الةم ي ددلع فل ددا ج ددان
اجردن ددا لعطت ددل ل جد د ع ش ددح الجحيم ددل
الة ب ددات اجردن ددا (كد د
هالعةييع ىم

ظ ددي ىمد د

نند د
ددلل الم ظ دديع ف ددهلل ي

الم ددادر  171ددع ج ددان

د دخص ن ددهللب ل ددك خهلل ددل ا ددل سد د ا هاالنعخ دداب ت

خص متي همهمدل رسدميل مدالمح م ىالخبيدح ىالردّهلل هللا تدل تى جبد لّلرده تى

لغيح شهلل ل تى ى هللا تى آ ل ّلةل تخح لي
لد

الة ب ددات الة احج ددا ىج ددان

الة ب ددات

هةم حو هح م ىظيلعه

ددع سددّعيع ىبغ اح ددل لةددادل جيمددل ددا تددل تى جبد

االخعناص حيث

جدل هدالحبس دهللر ال

ددع ن ددهلل تى ديع) ال تنهددا لخعتددي فددا

لجاىس الم ظي الخعنا ه ع حيو الخطأ ىحهلل ىش ظع ت شحا

االخعناص ع النكحيات الممّ حل له لعح و حيمل سا ر اسعةمال الرتطل(.)2
ىجددهلل تكددهللت ح مددل العمييددز اجردنيددل فددا ددحط ى د ب ت
تك ( -1 ...ت

نن
الحم سي

المحلذا

د

الم ظددي ا داً حيددث

ظلاً ا اً تى ا فا ح مه -3 ...ت

هه تى معّع ع ال يا هه ع ت مال ىظيلعه  ....ىي لا ت

د

الةم
لده كجدل قهدا

ىتندده ال ذددعحط دخ د ل ددز ددع الةم د فددا نطدداق الرددتطل المخ لددل لتم ظددي نمددا لددا جيددا
الةكجل قيع الّذاط المةعاد لتم ظي ىالةم

ا ما

ع أ شح الةكجدل ت

جةد لده لدأوي اًح

تيه )(.)3
الددحمع المددادم :لعطتددل حيمددل الح د ر اللدداق قدديع ال اح ددا ىالمحلذددا تى

دداحل المنددتحل

فععم شح الن رر ع حيو الطتدل تى ال بد ل ىاجخدح حيدث دعم االللداق تدك اقد

( )1الزعبي ،مخلد ابراهيم( )2111جريمة استثمار الوظيفة ،الطبعة االولى ،دار الثقافة ،عمان ،ص(.)40
( )2ابو عامر ،محمد زكي ،و عبدالمنعم ،سليمان( )2114قانون العقوبات الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية ص (.)42
( )3قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2111/1441موقع قسطاس)www.qistas.com( .
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ةّد م لت يددا قهددحا الةمد

ددع ت مددال ال ظيلددل الةا ددل حعددك ىإ لددم ددم الم ظددي هالةمد الددحم

()1

ىجد ددهلل تكد ددهللت ح مد ددل العمييد ددز اجردنيد ددل فد ددا جحارشد ددا تد ددك لد ددهللا حيد ددث

اللد ددو تد ددك الما د دده
جال (...

طتل شحا الم ظي تى ب لّلره تى لغيح شهلل ل تى تم ّلةل ليةم

حو تى معّع ّه ىش

ا ةحف هالحمع المادر)...

ت ا فا حيمل سدا ر اسدعةمال الردتطل فدك

()2

دهلل فيهدا اقد

دادم تى اللداقع ىإ حند

ةد شددحا االللدداق لعغيددح لكييددي الجحيمددل ددع سددا ر لددك ر د ر فددك اقد
فجحيمل اإلسا ر لعطتل رمع ادم خعتي لما ا حيث

ددادم فيهدداع ىمددحلهللا

اال عّاع ع تدا ىا بات ال ظيلل

ىحددهلل ددهللخ فددا رمّهددا المددادم فددك جددهلل تم اللدداق فيهدداع ىجددهلل نن د
الة بات اجردنا (ك

مكً هغيدح

المددادر 1/161ددع جددان

ظي اسعةم ستطل ىظيلعه با حر تى حي ل غيح با ح لية ق تى

أخح لّليح تح ا ال انيع تى اجنظمل المةم ل قها تى با دل الحسد
تى لّليح جدحار ج دائا تى تم ت دح

دادر دع سدتطل ات

ىال دحائل الم دحرر جان ندا

دكحيل ةاجدل هدالحبس دع دهح

لك سّعيع) ى حيمل الح ر جحد االللاق لةهلل حيمل حعدك ىلد لدم دعم شدحا اللةد ت دا اإلسدا ر
فك حيمل ال ا لم فيها الحمع المادم ىاال عّاع ع شحا الةم .
الحمع المةّ م :لعذاهه حيمل اإلسدا ر دع حيمدل الح د ر هدأ مدك الجدحيمعيع لةدهلل حيمدل
مهلل لع ال ت الخكف قيّهما فا ت

حيمل الح ر لعطتل جنهلل ح ا خاص ىجنهلل ح ا

ا ع ىال نهلل الخاص فدا شدح الجحيمدل االلجدار هال ظيلدلع ت دا ال ندهلل الةدا الةتدم ىاإلرادر ت دا
حيمل اإلسا ر لحعاج لدك ال ندهلل الةدا ع ىشد الةتدم ىاإلرادر ف دط()3ع ال ت

حيمدل الح د ر ال

م ع ت لحهللث ال لا ل فك حىع قهح الجحيمل()4ع ىمحلهللا حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ال
ل دع ال مددهللاً تى ددع حيدو الخطددأ هاللةد تى اال عّداع فددك عند ر الذدحىع فيهددا ت

داًع ىفددا

جحار لمح مل العمييز اجردنيل تك ى ب ل افح ال نهلل الجح ا( ...ل فح ال نهلل الجح ا ىش
جيا الةتم ىاإلرادر ّهلل ارلكاهه الجحيمل العا ح قها)

()5

( )1بهنام ،رمسيس()1189الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ،منشاة المعارف ،االسكندرية ،ص (.)20
( )2قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2111 /1441موقع قسطاس.)www.qistas.com) .
( )3السعيد ،كامل( )2118شرح قانون العقوبات ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار الثقافة ،ص ص()419
( )4جويبيد ،احمد ،)1182( ،جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي ،دار الرشاد الحديثة ،ص 141
( )5قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2111/1441موقع قسطاس.)www.qistas.com) .
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ى

بل الح ر فا ال ان

تى جبد

اجردنا الحبس هللر ال ل

ع سّعيع ىغ اح ه لةادل جيمل ا تل

ددع ن ددهلل تى دديع ىيةاجددل ال اح ددا هالة بددل نلرددهاع ىشددا

ّائيل تخح اال غال المؤجعلع ت ا فا جدان

بددل

بددل ّحيددلع ىشّدداك

الة بدات الة احجدا ف دهلل يدز هالة بدل قديع الطتدل

تى ال ب ل تى اجخح هةهلل تدا الةم تى اال عّاع ّهع ف بد اجدا ةاجدل هدالحبس دهللر ال لزيدهلل
ع جيمل ا تدل تى ت طدا تى ى دهلل هدهع ىفدا مد اجحد ال

ع ذح سّ ات ىبغ اح ل ال ل
ال لزيهلل ع خمس ائل د ّار.
ى يددز ت

ددا قدديع ت

ددهللخ الةم د تى اال عّدداع فددا اخعنا دده تى ال ددهللخ

ددع حيددو

الخطددأ تى س ددم لددهللا ةاجددل هالرددجع ددهللر ال لزيددهلل ددع سددبع سددّ ات هغ اح ددل ال لزيددهلل ددع خمددس
ائل د ّار ىالة بل الها تى حن ال ب ل تى اجخح هةهلل تدا الةم تى اال عّاع ّه.
الفرع الثاني
االختالس
االخعكس ش لمتهللا الم ظي لأل ال الم
لتهللا اج ال ا ل ت ت ال خا ل ت

در فا حياسلده هم ع دك ىظيلعده سد ا ماند

مت مل جحهلل اجفحادع ىبحلهللا فد

الج دحائم العددا حلكبهددا الم ظددي الةددا فيجددل ت

د

فا تهددا

لتم ظ ددي الة ددا ىب ددحلهللا ددهللخ ف ددا ش ددحا الم ددهللل ل الة ددا ت

حيمدل االخدعكس دع

ظل داً ا داً هالمددهللل ل الجّددائا

ف ددا الهللىل ددلع ىف ددا ىح ددهللات اإلدارر

المحتي ددلع ىالهيئ ددات الةا ددلع ىالمؤسر ددات الةا ددلع ىىح ددهللات ال ط دداع الة ددا ع ىالم تلد د
ا لع ىلّطبو هال

يت

هخهلل ددل

ا تك الم ظي اللةتاع ىال وح ل جي الم ظي للعحر ؤجعل تى

هن د رر نهائيددل ددا دا الذددخص جددا هالةم د ال د ظيلا ىلددم ددع الةيددل الددحم ذ د ب كجعدده
هالهللىلددلع فلةد االخددعكس عطتددل ت

د

فا تهددا حددائز تددك ت د ال ا ددل حيدداسر ناجنددل تم

ؤجعل ال لجيز له العنحف هالمالع ىيعح دو فةد الم ظدي ه د سدت ك ذدي هند رر جا ةدل
ني ددل اللا د د لح يد د الحي دداسر الّاجن ددل ل ددك حي دداسر ما ت ددلع ىيعن ددحف هالم ددال لن ددحف المال ددهللاع
ىيعح ددو لددهللا حعددك ىإ لددم تحددو المددال ضددحر فةتددا ددع د اح شددحا العنددحفع ىلعح ددو قددحلهللا
الجحيمددل ىيعردداى فددا لددهللا حعددك ل د رد المددعهم المددال المخددعتس هةددهلل اكمددال اخعكسددهع ىلكددا
عح و االخعكس جل ت

المال

دا فا حياسر الم ظدي هح دم ال ظيلدلع ىيجدل ت
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لكد

ال ظيلددل شددا سددبل ى د د المددال هح سلدده ال ت

لك انل

لعهم ال ظيليل ت

حيمددل االخددعكس جددهلل ل ددع ددع ت ددخاص

عرم متهم ه نهلل اإلدارر تى با ل تى ه نهلل حلدذ شدحا المدال

هربل ال ظيلل(.)1
ت ددا الددحمع المةّ د م فددا حيمددل االخددعكس فهددا حيمددل مهلل ددل أخددح الددحمع المةّد م فيهددا
د ر ع فالخطددأ همددا مددا

د رر ال نددهلل الخدداص فددا ميددع

ردديما ال لددا لعح يددو الددحمع

المةّ م فا شح الجحيملع ىبالعدالا ف شمدال الم ظدي دع المحافظدل تدك المدال الةدا هخطئده
ىلربل هرحجل المدال تى ضديا ه تى لةحضده لتهدكك ى همدا مدا شدحا اإلشمدال رديماً فدك لةدهلل
ش ددح الجحيم ددل ددع د دحائم االخ ددعكسع ىال ن ددهلل الخ دداص ف ددا ش ددح الجحيم ددل شد د انند دحاف ني ددل
الم ظي لك لمتهللا المال ىلح ي الحياسر الم جعل لك حياسر فةتيل كا تل
ح مددل العمييددز اجردنيددل حيددث نند

()2

ىشحا ا شب

ليه

تددك ( ...الّيددل الجح يددل فدا حيمددل االخددعكس حيمددل
رددؤىالً ددع دارلدده تى

ن د در جددل ت لع د افح لددهلل فا تيهددا نيددل لمتددهللا المددال الددحم د
حلظه تى با عه ع تمه ه افل ّا حشا)(.)3

ىبددحلهللا لعذدداهه حيمددل االخددعكس ددع حيمددل اإلسددا ر فددا الددحمع الملعددح
الجحيمددل ال ل ددع ال ددع

ظددي م د ا تى

المةّ يددل الةا ددل ىالحددارس ال
حيددث الددحمع الملعددح
محنا ( ...ت

حيددث

تددي هخهلل ددل ا ددل تى خهلل ددل تحددهلل اج ددخاص

ددائا ىىمي د العلتيرددل ىغيددحشمع فددك لمددا ز قدديع الج دحيمعيع ددع

تى النددلل ىفددا ج دحار لمح مددل العمييددز اجردنيددل ىالددحم ددا
اللا

شددح

ع الم ظليع الةم ييع)...

افددو لمددا

()4

ال ددحمع الم ددادم :خعت ددي ال ددحمع الم ددادم ف ددا ش ددح الجحيم ددل ددع حيم ددل س ددا ر اس ددعةمال
الرددتطلع

حيمددل االخددعكس لعطتددل ت لك د

حيدداسر الم ظدديع في د

لددهلل الم ظددي دداال مت مددا لتغيددحع ىفددا

هأحددهلل اج مددال الماد ددلع مالعنددحف تى رشّدده تى غيحشددا ددع العن دحفات

الماد ل العدا لظهدح نيدل الجدانا قعمتدهللا شدحا المدالع فدك ذدعحط ت
جان نيددا تى اد ددا ق د ت تم فة د

د

د

شدحا العندحف لندحفا

هدده ذددي ددع نيددل العمتددهللا()5ع ت ددا فددا حيمددل سددا ر

( - )1المادة ( )124من قانون العقوبات األردني ،رقم  19لسنة  1191والمعدل برقم  22لسنة .2112
( )2ابو عامر. ،محمد زكي ()1987قانون العقوبات القسم الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص .112
( )3قرار محكمة التمييز األردنية رقم  .2112/1911موقع قسطاس.)www.qistas.com) .
( )4قرار محكمة التمييز األردنية رقم  .2112/1911موقع قسطاس.)www.qistas.com) .
( )5سرور ،.الوسيط في قانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص(.)120
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اسددعةمال الرددتطل فلةتهددا المددادم عنددح تددك ا عّدداع الم ظددي ددع ال يددا هةمد تى لّليددح تم
ادر دع الردتطل ات االخعنداص تدك لّليدح ت دح ةديع (161

جحار ج ائاع تى تم ت ح
بددات تردنددا ى341
(...ىال قددهلل لكددا د
المال فا

بددات احجددا)ع ىفددا ج دحار لمح مددل العمييددز اجردنيددل جال د

الددحمع المددادم هجحيمددل االخددعكس ددع ت

عه جنهللاً )...

ددهلل اللا د

فيدده تندده

تددك دخددال شددحا

()1

الددحمع المةّ د م :ت ال نددهلل الجّددائا لهددح الجحيمددل شددا لمتددهللا ددا لحياسلددهع ىن تدده لددك
الحيدداسر العا ددلع ىتندده لرددتم المددال هرددبل ال ظيلددلع فهددح الجحيمددل شددا حيمددل مهلل ددلع مجحيمددل
سا ر اسعةمال الرتطلع ال تنها لعطتل جنهلل ا ىجنهلل خاص قّيل العمتدهللاع هخدكف حيمدل
سدا ر اسددعةمال الردتطل العددا لعطتدل جنددهلل دا ف ددطع ىال ندهلل الخدداص فدا حيمددل االخددعكس
شد انحدحاف نيدل الجددانا لدك ضدافل المددال الةدا لدك تكدهع تم انحدحاف نيدل الم ظدي الحددائز
لتمال هنلل ؤجعل لك العنحف فيده لندحف المالدهللاع ىم نهدا لحعداج لدك جندهلل دا ال م دع
لن د ر الخطددأ فيهددا همددا مددا
ىحهلل  .ىجهلل فحق ال ان

ردديماً()2ع ت ددا حيمددل سددا ر الرددتطل لددا فيهددا ال نددهلل الةددا

الةحاجا فا

ال دائع ىالنيارفلع تى أ رم العحني
المؤج

بدل االخدعكس قديع الم ظدي الدحم ةمد مدأ يع تدك
ع غيحشمع ف دهلل ندص تدك

بدل الردجع المؤبدهلل تى

فا ال ظائي المحم ررع ىفا حال ما االخعكس ىجع ع غيح ا مدح لكد

ددهللر ال لزيددهلل ددع ذددح سددّيعع ت ددا فددا جددان

الة بددات اجردنددا

الة بدل

بددل االخددعكس اال ددغال

المؤجعل ىبغ اح ل لةادل جيمه ا اخعتره ىشا ع الجحائم العا عن ر فيها الذحىع.
ىيددح الباحددث ت

حيمددل سددا ر اسددعةمال الرددتطل رغددم لذدداقهها ددع هدداجا الج دحائم ال اجةددل

تددك المنددتحل الةا ددلع ال تنهددا لّلددحد ددع شددح الج دحائم فددا اجفةددال الم نددل لهددا فددا الددحمع
المددادم لحهلل ددهللاًع حيددث د
الددحمعع ىت لددأخيح لّليددح ال ددان

اال عّدداع

مددا

مددهللاً تى ددع حيددو الخطددأ ش د اجسدداس لهددحا

جنددهللاً تى ددع حيددو الخطددأ جة د

ددع وبددات شددح الجحيمددل

غا ددل النددة بلع رغددم الخطد رر العددا جددهلل لرددببها شددح الجحيمددل فددا اإلسددا ر لددك ال ظيلددل الةا ددل
ىالنددالح الةددا ع ىال لحعد م شددح الجحيمددل تددك جنددهلل خدداص ف ددط الةتددم ىاإلرادر (ال نددهلل الةددا )
ال ت شّاك ححك ىدىافع شا ا دفة

الجانا الرلكاب شدح الجحيمدلع ال ت شدحا الدهللافع ال

( )1قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2112/1911موقع قسطاس ).)www.qistas.com
( )2ابو عامر ،قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص()197
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حل ددا قعرددميعه هال نددهلل الخ دداصع ىشددحا الددهللافع ش د ال ددحم حددحك الم ظددي الرلكدداب اللةدد تى
دا لا تى ى داهع سياسدا تى حزبدا ىغيحشدا دع

اال عّاع ّه ىتساس شحا الدهللافع جدهلل د

الهللىافع العا لححك الذة ر البذحم لت يا قها.
الفرع الثالث
استنال ل النفو
ةددحف اسددعغكل الّل د

اسددعغكل الّل د

ت ددا مددا

هأندده اسددعخهللا الّل د

هددل

نددهللر لددهلل

ا ددل تى خا ددل لتحند ل تدك ّلةددل اد ددل تى ةّ يددل تى غا ددل ةيّددل لمنددتحل اللا د تى
الغيح ()1ع فالذحط الملعح

لهح الجحيمل ش الّذاط الحم لعح

قّذا هع ىشحا الّذاط ربو الرت ك اإل اح دا لتجدانا ىشد
دداحل الّلد

ىبدحلهللا رددعغ

تك ّلةلع ال ا

نلد

احل الّل

لددهلل الرددتطل الةا ددل ل

ىيعراى فا لهللا الّل

الح ي ا ىالّل

المز

ليددهللخ فددا ددائي االسددعغكل ىلددم ذددعحط ال ددان
احعياليه ق

لما دا دع الدحمع المدادمع

دا حا دده جحددهلل اقد الحند ل

فا شدح الجحيمدل ال لعدح

لدده لددأويح تددك الرددتطل الةا ددل س د ا مددا شددحا الّل د

جيا ه ىج

ردع

با حر اللا د

ت

د

ظلدا فدأم دخص

انددل ا عما يددل تى سياسدديل تى د ّيددلع

فيهاع همةّك حعك ىل لم عمعع قّل
هندداحل الّلد

المز د

حيا

االسددعةانل ق سددائ

هلل ا لهللا(.)2

لا ت

ت ددا ال ددحمع الم ددادم له ددح الجحيم ددل ت

أخ ددح اللا د د

هالمبادرر ىالطتل لمنتحعه تى لمندتحعه تم تحدهلل اقد

دد

طي ددل تى ى ددهللا قه ددا تى ت

شد د

حاىلدل الحند ل تدك زيدل دع تم

ن ع ى ع تم شيئل ا دلع ى لدهللا ردم الدحمع المدادم لدك اجخدح ىال بد لع فاجخدح سدت ك دادم
هح

عرتم هم به اللا د

ع اللا
ال ددهلل فهد
الم

اقد

دادم سد ا لّلرده ت لغيدح ع ت دا ال بد ل ىشد سدت ك ندهللر

ةبح هه ع ا جاب ل ب ل
ددح

ددع

ادر ع

احل نتحل لحن له تدك ّلةدلع ت دا

دداحل المنددتحل هالددهللفع المؤ د ع ىيعردداى ت

حند

تددك الم اقد

د هه تى لم ب هه ىبحلهللا عم الّذاط الجح ا هن رله العا دل دع دى تدندك ا عبدار

( )1الريكاني  ،جريمة استغالل النفوذ ،مصدر سابق ،ص(.)28
( )2نصر ،محمود ( )2114الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،الناشر منشاة المعارف االسكندرية ،ص.121
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لردت ك

داحل الّلد ()1ع ت دا الددحمع المةّد م لهدح الجحيمدل فمدع الل دده دع ةعبدح تنهدا حيمددل

مهلل ددل لحعدداج ل نددهلل ددا لكددا لعح دو ىشد الةتددم ىاإلرادرع ىال تددز ت لعجدده نيدده الجددانا لددك
اسعةمال نل

الحم لحرع هه لعح يو نتحل ا ل(.)2

ى ددع الل دده ددع جددال نهددا لحعدداج لددك جنددهلل خدداص لددك انددل ال نددهلل الةددا فيجددل حعددك
لكعم الجحيمل ت
ز

ع ه اللا

ه رادله نحد نذداط ةتدم تنهدا اقد اسدعةمال نلد

ح ي دا تى

فيحهللث الحن ل تيه تى حاىلل الحن ل تك ّلةل(.)3
ىبحلهللا لعبيع تى ده الخدكف قديع اسدعغكل الّلد

فا اإلسا ر ال ل ع ال ع
ت ا اسعغكل الّلد
ددخص عمعددع قّلد

ىإسدا ر اسدعةمال الردتطلع فندلل الجدانا

ظي ى ع ش فا ح مه ا لجاىس الحهللىد العا رسمها ال دان ع

فدك ذدعحط ت ل دع شدح الجحيمدل دع
ح ي ددا تى نلد

زد

ظدي دا ع ف دهلل د

ىيعطتددل ال ددان

ل يا هددا خندديع

حلكبهدا ت يم
دداحل نلد

ى داحل نددتحلع ت دا اإلسددا ر لحعداج لددك ددخص ىاحدهللع ىشد الم ظدي الةددا ى دع شد فددا
ح مهع ىيخعتي الّذاط المادم لهح الجحائم ت

ا فلا اسعغكل الّل

تخددح طيددل تى ال بد ل قهددا تى ال بد ل ق ددهلل اقد اسددعخهللا لّلد

رب ه نذاط ادم شد

ح ي ددل مددا تى ز

اإلسا ر فها لةري ع جب الم ظي ل يا ه هاال عّاع دع مد تىمتده ال دان
العأخيح لهحا الةم

ع دى ت

دداع ت ددا

ىتلز ده هده تى

فيها جب ل تى ى هلل تى طيل(.)4

ت ددا الددحمع المةّ د م فددا حيمددل اسددعغكل الّل د

فددك لحعدداج لددك جنددهلل خدداص()5ع ال ت

انددل ددع الل دده جددال لحعدداج لددك جنددهلل خدداص ىش د ل دده رادر اللا د نح د نذدداط ةتددم تندده
اق اسعغكل نل

ح ي ا تى ز (.)6

ىجددهلل تخددح الباحددث هددالحتم اجىلع فهددا لحعدداج لددك جنددهلل ددا ف ددط شد الةتددم ىاإلرادرع ىشددا
ع الجحائم الةمهلل ل ةتها ة

حيمل سا ر اسعةمال الرتطل العا لعطتل جنهلل ا ف ط.

( )1حمد ،ميسون خلف(بدون سنة) جرائم استغالل النفوذ ،بحث منشور في جامعة بغداد ،ص.14
( )2سرور ،الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق .ص(.)141
( )3الصرفاوي ،حسن صادق( )1191شرح قانون الجزاء الكويتي ،المكتبة الشرطية للنشر والتوزيع ،ص  ،21اشار اليه الريكاني،
جرائم استغالل النفوذ ،مصدر سابق ،ص.188
( )4الريكاني ،جرائم استغالل النفوذ ،مصدر سابق ص(.)53
( )5سرور ،الوسيط في شرح قانون العقوبات. ،مصدر سابق ص(.)141
( )6الصرفاوي ،شرح قانون الجزاء الكويتي ،مصدر سابق ،ص(.)75
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لددم ددّص جددان

الة بددات الة احجددا ىال جددان

ىيةعبح لهللا ن ناً لذحيةياع ال ت جان

الة بددات اجردنددا تددك لج دحيم اسددعغكل الّل د ع
الة بات اجردنا فدا ندص المدادر  1\161مدح فدا

سددا ر اسددعةمال الرددتطل نددص جددح ددع حلكددل فة د ىإ لددم ددع
اسعةم ستطعه تى نل

ظلددا ( ا لددم ددع الددحم

ظلا ا ا ةاجل هالحبس ع تسب ع لك سّل)
الفرع الرابع
استثمار الوظيفة

رغددم اخ ددعكف ر ددميات شددح الجحيم ددل ف ددا العذ دحيةات ال تنه ددا لة ددحف هأنهددا م د فةدد تى
ا عّدداع ددع فة د لجح دده نن د ص ال ددان
ىلرحم تيها تح ا جان

ىلحلددل لدده

بددلع ىشددا ددع الج دحائم االجعندداد لع

الجحائم االجعناد ل اجردنا رجم( )11النادر قعاريخ  1993ىشدا

ددع الج دحائم الم دحر هالمنددتحل الةا ددلع ىلعلددحد شددح الجحيمددل هرددمات رددع تل ددع غيحشددا ددع
الجدحائمع فهددا لعرددم هااللردداع ىالذددم ل ىلعميددز قعلدداىت الة بددل الم ددحرر لهدداع ىشددا ددع الجدحائم
العا نةل وبالها رغم سه لل اجعحافها ىافكت اللا
لعطتددل شددح الجحيمددل رمددع لعددح

ىش د الم ظدديع ىلعلددو تغتددل العذ دحيةات تددك

الم ظددي الددحم ل ع ددا جيا دده هخهلل ددل ا ددل سد ا مان د
ل از ي ددا ماند د

تى اخعياري ددل ىسد د ا ماند د

ع الة بل

()1

ح

ددلل

ؤجعددل ت دائمددل ه دأ ح ت قددهللى ت ددح

ددل قهللىل ددل ىج انيّه ددا ت ماند د

ّظم ددل ه د د انيع

خا ل(.)2
ى ددلل الم ظددي لّطب ددو تددك الم ظددي اللةت دداع س د ا مان د
ل جي ع مته هن رر ؤجعل ت دائمل دا دا تنده د

ددحق لةييّدده ها ت ددل ت

هأ بدا ال ظيلدل ىجد

ارلكداب اللةد ع

ىيردأل ددع شددحا اللةد الم ظددي ددع حيمددل اسددعةمار ال ظيلددل اسددعّادا لددك نظحيددل الظدداشح اى
ال حىرر.

()3

( )1الزعبي ،جريمة استثمار الوظيفة ،مصدر سابق  ،ص (.)35
( )2صباح ،مصباح ،محمود سليمان( )2114الحماية الجنائية للموظف العام ،عمان ،دار الحامد ،الطابق األول ،ص .14
( )3حسين عزت( )1182الجرائم الماسة بالنزاهة ،الهيئة المصرية ،القاهرة ،ص .21
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ال ت

انددل ددع الل دده ددح ال لعح ددو شددح الجحيمددل ال ا مددا فا تهددا
اللة رمّا لجحيمل تخح

ى ةيّا ع هل خعنل رغم لهللا جهلل ذ
ىيعمة الحمع المادم لهح الجحيمل هةهللر
تىال :اجع دحاف الغ د
الهللىلدل تى حدهلل

()1

ر م ع حنحشما هن رليعع شما:

فددا البيددع ىالذ د اح تى دارر اج د ال الةا ددل :ىل د
دع د

دارلهدا قع ميد

ظلددا ح ي يددا

شددح الن د رر ه يددا
شدحا الددحمع

قبيدع ى د اح تى دارر ت د ال ا دلع ىي د

ه يددا الذددخص الددحم ىمتعدده الهللىلددل هدداجعحاف الغ د

ىاسددعخهللا ىسددائ احعيددال ىالخهلل ةددل تى ت

حيحل لي شم ق

ي بده ىإخلدا

عأخح اسم ما ب تى
تى اف

لل غيح

شحيل تى تم ا ةهلل ع جبي الغ

د ت دح ال ح ي دل لده ىإخلدا
()2

وانيا :خاللل تح ا قيع ى اح تى دارر اج ال الةا ل ىلعمة شح الن رر ه يا الم ظي
الم م قبيع ى اح تى دارر اج ال الةا ل همخاللل اجح ا العا لرحم تيهداع فدالبيع ىالذد اح
ددع الة د د الحضددائيل ىيّبغددا تددك مد
تح ددا البي ددع ىالذد د اح

ددحف االلعد از الجددا اآلخددحع ىجددهلل نظددم ال ددان

ت ددك نحد د دجي ددوع فد د ا تج ددهلل

لنالحها تى لنالح حهلل

المددهللنا

ددع ل ددم ل متي دده قبي ددع ى د د اح ت د د ال ا ددل

دارالها تك خاللل تح ا البيع ىالذ اح

مةا قعح يو غا دل الجده

ليها جنهلل غّما تى ضحار هاإلدارر(.)3
الحمع المةّ م لتجحيمل اسعةمار ال ظيلل ع الجحائم الةمهلل ل ىال م ع لن رشا ال
ا ما لها جنهلل ا عك

ع تم ىإرادر(.)4

ىالةتم ش اننحاف تدم الجدانا لدك ارلكداب فةد غيدح ذدحىع جح ده ال دان ع ىيلعدح
تددم الجددانا فددا حيمددل اسددعةمار ال ظيلددل هالةّا ددح الم نددل لهدداع ىت
جح داًع ت ددا اإلرادر فددا الّذدداط الّلرددا فهددا لح يددو غددح
حددحك الر ددت ك العددا لح ددهللث آوارشدداع ال ت

حلكددل فةددك حظ د اًر

ددع حيددو ىسدديتل ةيّددلع ىشددا

حيم ددل اس ددعةمار ال ظيلددل ل ر ددم فددا ترمانه ددا ل ددك

حيمل لحعاج لك جنهلل خاص ىش الهللافع لك مرل ى غدّمع تى اح الهدا للحيدو تدك حرداب

( )1الزعبي ،جريمة استثمار الوظيفة ،مصدر سابق ،ص .21-92
()2السعيد ،كامل ( )2118شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.112
( )3المادة  121من قانون عقوبات األردني رقم  19لسنة  1191والمعدل برقم  22لسنة .2112
( )4سرور ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص.112
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آخددحع تى االض دحار هالمنددتحل الةا ددلع ىشددا المعمةتددل هالن د رر اجىلددك ددادر  175ددع جددان
الة بات اجردنا ت ا المادر  176ف هلل لطتل قها جنهللاً ا ا ف ط ىش الةتم ىاإلرادر
ت ا المذحع الة احجدا فدا المد اد( )311-315دع جدان

()1

الة بدات لطتدل جندهللا خا داع

ش د االنعلدداع ددع حيددو االسددعغكل تى العددهللخ هالمةددا كت العجاريددل تى االض دحار هالمنددالح
الةا ل(.)2
ال ددحمع الملع ددح  :للع ددح

ف ددا الجد دحيمعيع ت

حلكبيه ددا

دد

ظلد د

تى ددع ش ددم ف ددا

ح مهددمع ىشددا ددع الج دحائم ال اجةددل تددك اإلدارر الةا ددلع ىاإلخددكل ق ا بددات ال ظيلددل ىلح ددو
ا عمدهللاً تددك المنددتحل الةا ددلع ىبددحلهللا لح ددو الجحيمعددا
فا

خددكال ىس ز ددل لتة ددل ىانةددهللا ا لتّ ازشددل

ظلا الهللىلل.
ىب ددحلهللا ر ددعطيع الباح ددث العميي ددز ق دديع حيم ددل س ددا ر اس ددعةمال الر ددتطل ى حيم ددل اسد دعةمار

ال ظيلل ع خكل المرائ اآلليل ىالمعةت ل هاجرما ع شا:
ت ددا فددا ال ددحمع المددادم :حيم ددل سددا ر اسددعةمال الر ددتطل اجددل تى ل ددأخيح لّليددح ال د د انيع
ارت النادرر ع هل داريلع ت ا حيمل اسعةمار ال ظيلل فع ع ع حيو الغ
ىال ح ا
ى د اح ىإدارر اج د ال الةا ددلع تى خاللددل اجح ددا العددا لرددحم تيهددا ددع دى
ىاجنظمل ىال احرات النادرر ع هات داريل ال فا هةض

فا قيع

اجددل لت د انيع

رشا.

ت ددا الددحمع المةّ د م ال ذددعحط فددا حيمددل سددا ر اسددعةمال الرددتطل لح ددو جنددهلل ةدديع تى
شهللفاًع ق

لا فيها ال نهلل الةا ىحهلل ىش الةتم ىاإلرادر ه اجل ىلأخيح ال انيع تك الة س

ع حيمل اسعةمار ال ظيلل العا

ال نهلل الةا ىالخاص

نا لحمّها المةّ م ىلح يو

ال ن ددهلل الخ دداص ال ددحم ه ددهللف ل ددك لح ي ددو غا ددات ند د در ج ددان

الة ب ددات الة احج ددا 319

ى.316
ىجددهلل شب د

ح مددل العمييددز اجردنيددل لددك تندده شّدداك ن د يع ددع اجفةددال الجح يددل الم نددل

لجحيمل اسعةمار ال ظيلل ( -1 ...اجعدحاف غد

فدا البيدع تى الذد اح تى دارر المّ لدل تى غيدح

( )1الزعبي ،جريم استثمار الوظيفة ،مصدر سابق ص( )84وما قبلها.
( )2السعدي ,واثبة داود( )2112قانون العقوبات القسم الخاص .مكتبة السنهوري ،بغداد ص(.)22
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المّ لدل لخددص الهللىلددل تى لخددص دارر ا ددل -1 .خاللددل اجح ددا العددا لرددحم تددك دارر شددح
اج د ال تى قيةهددا تى دحائها ى لددهللا ت ددا لجددح غددّم الددا تى اح ددار للحيددو تى ض دحار هدداللحيو
اآلخح تى اإلدارر الةا ل)

()1

ىيم ع لتباحث ال ل اسعّادا لك جحار ح مل العمييدز اجردنيدل ت

حيمل الح ر ىاالخعكس ىاسعةمار ال ظيلل ىإسا ر اسعةمال الرتطل ع الجحائم االجعناد ل.
( ...ىا عبح الجحائم المختل ق ا بات ال ظيلل ((كالح د ر ىاالخدعكس ىاسدعةمار ال ظيلدل ىإسدا ر
اسددعةمال الرددتطل)) خكف داً جح ددا الم د اد (177-171ى 161ى  )163ددع جددان
حائم اجعناد ل)
ىجهلل حف

الة بددات

()2

ح مل العمييدز اجردنيدل الجحيمدل االجعنداد ل (شدا العدا لتحدو ضدح اًر هدالمحمز

االجعنادم هالممتكل تى هالة ل الةا ل هاالجعنداد الد ّا ...تى ا مدا

حتهدا المدال الةدا ...

ى دع ضددمع شدح الجدحائم المختدل ق ا بددات ال ظيلددل الح د ر ىاالخددعكس ىإسدا ر ال ظيلددل ىإسددا ر
اسعةمال الرتطل)(.)3

( )1قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2112/1911موقع قسطاس.)www.qistas.com) .
( )2قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2111 /1441موقع قسطاس.)www.qistas.com) ،
( )3قرار محكمة التمييز األردنية  ،2114 /1911موقع قسطاس.)www.qistas.com) ،
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المبحث الثاني
حدود السلطة
المطل الول
اختصاصات الموظف
كحيل الم ظي لت يا هةم تى اال عّاع ع الةم المطت ب

االخعناص ال ظيلا نهلل هه

ّه تدائها فا ال ظيلل الم م قهاع تك ت
فا

الم ظي ال يا قهاع ىلهللخ

جال

عم لحهلل هلل جم ل اج مال العا ع ل تك
مته ىاخعنا هع حعك عرّك لتم اح ةيع ةحفل

اخعنا ات الم ظي ى كحيالهع ال ت
ظي ّلحداًع ق

العذحيع لم

ع يزانا بيع فيه اخعناص م

عم لحهلل هلل االخعناص اسعّاداً لك ال اجةل

الذح ا ىاخعنا ه العةب

ض ع االخعناصع م ا بات

ع ىج ع الجحيملع ى مع تدلعهاع ىال اضا ت

اً

هاللن فا

()1

الهلل اى المةحىضل ت ا ه.

ت ا االخعناص الح ي ا :االخعناص الح ي ا لتم ظي ش
ى كحياله لت يا هةم

ةيعع فال ان

ستطل

با حر

تك الةم

خعص فا لحهلل هلل اج مال العا لهللخ فا
ش الحم
ي

اخعناص الم ظي ع هلل ه()2ع ىشحا ال ةّا ت

عم لحهلل هلل اخعناص الم ظي ّلحداً نما

عم لحهلل هلل اخعناص الم ظي هم ل نن ص جان نيل تى ج احرات داريل

ادرر ع ستطل ات

اخعناص لح م جال لخننهع ىبةهلل لهللا لرعّهلل لك اجىا ح ىالعةتيمات الحئاسيلع ف هلل رعّهلل
اخعناص لخنص تى تم م هم ع ك ت ح ع رئيس لك حؤىس لت يا هةم
اال عّاع

ّهع ى لهللا ج

ال ان

ةيع تى

فرح المجال لع سيع الرتطل ىاالخعناص ىل ريمها قيع

( )1جوبيد ،الرشوة في القانون المغربي ،مصدر سابق ص.112
( )2الشاذلي ،مدونة قانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص.42
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الم ظليعع ىيرع م اج ح فا ل ريم الرتطل لاشل تى تك
لنهللر ع خص له النكحيل فا
ع ف

هللاراشا.

ع بلع ىلكع حط ت

ج احرات

()1

د الةكجل ال ان نيل قيع الم ظي ىالةم المرّهلل له شا ع ل لا الذح يل

تك م شحا الم ظيع ىال م ع ت

رعّهلل االخعناص ال ظيلا لك ىاجةل اد ل جحدر ع

تم ذحى يل جان نيل (.)2
ال ت

هةض ع ؤسرات الهللىلل ىالمحافو الةا ل لح م نظا ا داختيا لك

الّن ص ال ان نيلع ل

انل

تك ل سيع ها الم ظليع فيما قيّهمع ىشحا الع سيع ع جب شحا الّظا

لا الذح يل تك لخنص الم ظي فا ال يا هالةم تى اال عّاع ع ال يا ههع ىيةهلل الّظا
الهللاختا نهللر وان م م لخننات الم ظليع(.)3
ى ع ا ل هلل ع ف
لخننات الم ظيع مأ
شحا اإل اح .

لك حالل اسعةّا ع فيحو لحئيس الم ظي المبا ح ت
زيهلل تيها تى ّ ص ّها حط ت ال

قعةهلل

هلل تم حظح جان نا تك

()4

ىيةار شّا العراؤلع ش

ع ال حىرم ت

خعص الم ظي ه

الةم ت هجز ّه حعك

ةهلل خعناً؟
اخعناص الم ظي الجزئا هالةم
االخعناص الح ي اع فك ضحىرر ت

ال ظيلا همةاهل االخعناص الكا

رعأوح فا الةم ل حهلل ق

لا ت

تم

ذعحك هجز ّه ىال

(- )1نصر ،محمود( )2114الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،منشأة المعارف االسكندرية ص(.)22
( )2أبو عامر ،محمد زكي ،وعبد المنعم ،سليمان( )1111قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص ،المؤسسة الجامعية للدراسات،
ص(.)211
( )3حسني ،محمود نجيب( )2112شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية ،ص(.)22
( )4القهوجي ،علي عبد القادر( ،) 2112قانون العقوبات القسم الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،ص (.)28

22

جيمل لع هلل ح شحا اال عحاك همةّك هما ل ا ل ب ك الم ظي خعناًع حعك
ةب

ت الم ظي المّلحد ال رعطيع ىليس هم هللىر ت

ال اجع الةمتا

هالةم ال ظيلا ّلحداًع ى حد لهللا

لذةل الةم اإلدارم ىلة هلل ىإدخال اجساليل اللّيل فا دارر الةم ىلرييح لعطتل ل سيع الةم
قيع هللد ع الم ظليعع ىبحلهللا ةهلل م
شحا الةم

()1

خعناً هه

ع ا عحك فا شحا الةم

في لا ت

عنك هاخعناص الم ظي اج تا ىشحا الع سع فا االخعناص هلل ك

االخعناص غيح با حع ىحعك م ع ال ل

شحا االخعناص غيح با ح ّهلل ا ال ع تك

الةم تى االخعناص ستطل با حر ىفةتيل ع جب الم ظيع ق

شّاك لحاهط

لا ت

ىويو قيع الةم ال ظيلا ىال ظيلل الم تي قها الم ظيع ىاالخعناص غيح با ح خعتي ع
االخعناص اللةتا ى ع اج ةتل تك االخعناص الغيح با ح جيا
البحيهلل النادر ع تحهلل تجرا المهلل حيل هالّياهل ع س يته الم تي قهحا الةم
ىالك انل شح االخعنا ات الم ض يل شّاك اخعناص

ظي الهلل ا هأسعك
.

()2

انا ىش المّط ل العا زاىل قها

الم ظي

كحياله ى ها هع ىلحهلل هلل ّط ل االخعناص لها تشميل مبح ع ف يا الم ظي

هممارسل

ال يا قها ةهلل خاللل لت ان ع

كحياله خارج المّط ل العا لح

تيه ال ان

كأ اح العح يو فا رألل ّائيل فا اج اكع الةا ل ةكًع ال ت ال ان

فا هةض اجحيا

رمح لتم ظي قع سةل اخعنا ه الم اناع لرهيكً لتم ا ّيع ه نال الخهلل ل لهمع مجبا ل
رس

الما ىالكهحبا فا ت اكع س ع الم ا ّيعع ىالههللف ع جيا شحا العحهلل هلل فا ت المذحع

اسعّهلل لك ا عبارات هلل هللر ىلع لعح و شح اال عبارات ا جا الم ظي همها ه خارج اخعنا ه
()3

الم انا.

( )1ابو عامر ،زكي.عبدالمنعم ،سليمان قانون العقوبات اللبناني ،القسم الخاص ،مصدر سابق ص.292
( )2الشاذلي ،مدونة قانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص.42
( )3الزعبي ،جريمة استثمار الوظيفة ،مصدر سابق ص .128
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ىشّاك

رر تخح لكخعناص ت تو الل ه اإلدارم االخعناص هالعل يض ىي نهلل قها لةههلل

ستطه داريل قبةض اخعنا الها لرتطل داريل تخح قّا

تك نص جيز لهللا ع احعلاظها

قهح االخعنا ات لنيغل ت تيل(.)1
ظي ت تك خ ل هه

ىالعل يض نهللر ع

اخعنا ات ةيّل حهللدشا الم ظي اج تك لي
تك ال حار اإلدارم ىحهلل ق

ظي تدنك ّه فا الرتم اإلدارم لمبا حر

قها الم ظي اجدنكع ىشحا العل يض ال عنح

معهلل ىيذم الةهلل هلل ع الم ض ات مالع جيع ىاج

ل تحس لجّل ا ىغيحشا ع العنحفات ال ان نيل العا

هالنحف تى

قها الم ظي(.)2

ت ا هلل االخعناص ع الز م هه ع جب الم ظي هالةم تى اال عّاع ّه ىفيه
احعيال تك ت حاب المنالح إل ها هم هأ الم ظي خعص هةم ال رةه ال يا ههع فز م
االخعناص ال ذعحط ت
جحد االد ا

الم ظي هأم ىسيتل ع ىسائ االحعيال حعك ةب

لا ال عبار س ماً هاالخعناصع ى

ا هلل يه ق

ر شحا االد ا جهلل لك

حيحل تى

ضمّيلع ال ت الن رر ال مّيل لز م االخعناص لعطتل الكعمالها ت

بهللم الم ظي اسعةهللاداً

لت يا هالةم تى اال عّاع ّه الحم ال هللخ فا جال اخعنا ه هذ

ال هللع جاال لتذهللا فا

شحا االسعةهللاد ىإ الّذاط الحم

هه الم ظي ش نذاط جاقا ىليس ستبا()3ع

ال ت

الّذاط الرتبا جهلل ةعهلل هه فا هةض الحاالتع حيث رعغحق ست مه الرتبا الرت ك اال جاقا
ى لهللا حهللث ّهلل ا
هأم رد فة

ةب

احل المنتحل اخعناص الم ظي فيرعغ الم ظي شحا الظع ىال
فيه هلل اخعنا ه ىال بحر ع لأويح الز م تك

احل المنتحل ىجهلل

( )1العبادي ,محمد حميد الرصيفان ( )2114المبادئ العامة للقرار اإلداري ،دار وائل للنشر ،الطبعة االولى ،ص.19
( )2الشيخ ،حسن عيسى( ) 2111التفويض اإلداري في القانون السوداني ،مطابع السودان للعملة ،الطبعة االولى ،الخرطوم ،ص .19
( )3شاذلي ،فتوح عبدهللا( ) 1111جرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،ص48
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الم ظي ت

ا س م هه()1ع

اً ق سائ احعياليل تى تم ست ك خار ا حعك ةب
رشا لذعحط ت

حاالت الز م هاالخعناص ه افل

ال ت

شّاك ارلباط قيع اخعناص الم ظي

اج تا ىبيع الةم الحم س م اخعنا ه ههع ى لهللا ج جيا الم ظي هانعحال

لل ىظيليل

لخعتي ع اخعنا ه فك جال لعطبيو الّن ص ال ان نيل الخا ل هالجحائم الم حر هالمنتحل
الةا لع ق لطبو شّا الّن ص الخا ل هانعحال النلل ال ظيليلع ى ةال تك لهللا ت
لل

اقا ؤسرل الما تى الكهحبا هانعحال
ىل ع حالل الز م هاالخعناص حعك ىإ
ىيذعحط شّا ت لك

ظي ال حيبل(.)2

مان

خارج اخعناص

ال ظيلل العا ذغتها سا هللت لك حهلل ا ىسهت

ع المحعم ت ل هلل له الة

م

الم ظي الذخنيلع
تيه شحا الز مع تى ما

فا شحا الز مع فاسعغ شح اللح ل ىس م اخعنا ه هالةم ع

فانعهاس اللح ل ىس م اخعنا ه هالةم فانعهاس اللح ل ىالّيل لتز م شا المة ل الحئيرا فا
شح المرألل ىجهلل ع الز م ع

حف آخح فك عم شّا ةاجبل الم ظي ال ا جا الم ظي

ه ةاس ىلهللقيح ّه ىلهللخ حعك ل شم

احل المنتحل قهحا الز م.

()3

االخعناص الخطأ هالةم ال ظيلا :شح الحالل لحهللث ّهلل ا ظع الم ظي تنه خعص فا شحا
الةم ع ىجهلل
ىس
ىبحلهللا

الم ظي هانياً شح الظع ت ا جسباب جان نيل دفةعه لحلهللا تى لك تسباب اد ل

ل هلل ح ع الم ظي نلرهع ىجهلل حهللث الز م ت

ا قع يهات ع س كئه فا الةم ال ظيلا

شحا اال ع اد بّا تك حرع نيل ىليس ه نهلل ع جب الم ظيع ىشحا اال ع اد

الخا ئ خكفا لت اجع حن ر فا شع الم ظي ىحهلل ىال بحر هم جي ع ح له ع

( )1القهوجي ،قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص.21
( )2السعيد ،كامل ( )1189شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،ص.441
()3جوبيد .الرشوة في قانون العقوبات المغربي ،مصدر سابق ص .112

ظليع تى
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ت حاب نتحل هذحط ت

هللر ع ت خاص ليس لهم

شحا الم جي جهلل

هللار

كحيل

تىا ح ىلةتيماله لتم ظي ىإل از ه قها(.)1
ال ت المذحع المنحم فا المادر  113ع جان
االخعناص فا

بل الح رع ىسّهلل فا لهللا ش الّيل العا ترداشا الم ظي فا الكرل غيح

المذحىع ع شحا الةم هاجخح اللةتا تى ت
الجحيمل س ا ما شحا الغتط

نتحه

أخح ى هللاً ع جب

اد اًر ع الم ظي ىحهلل تى ما

احل الحا ل لتم ظيع ىجهلل
()2

الة بات النادر قعاريخ ل سع فا

ضع

احل الحا ل فع ع شح
حد جسباب ى ا

تظهحشا

احل الحا ل نلره ىجع قهحا الغتط ىت طك اهكً لعح يو

لكع المذحع اجردنا لم ّص فا جان

الة بات تك شح الحالل ىمحلهللا المذحع

الةحاجا فك م ّّا لطبيو الّن ص ال ان نيل الخا ل هالح ر؛ ج االخعناص الخطأ ال
ا الز م هه تى االخعناص الح ي اع ى لهللا ج االخعناص ع ّا ح ال نهلل الجح ا فا
حيمل الح ر فا جان

الة بات ال ت شحا ال مّع ع لطبيو الّن ص ال ان نيل الخا ل

ه سا ر اسعةمال الرتطلع ىغيحشا ع ال انيع العا ال لعطتل ال نهلل الخاص ق لعطتل ال نهلل
الةا ىشا الةتم ىاإلرادر(.)3
ت ا المذحع التبّانا ت
الملعح

ا فتم رتهللا رتهللا المذحع المنحمع فلا قيا الح ر ما الحمع

فا لذحيةهم ش الم ظي الةا ىاخعنا ه هالةم ال ظيلا ح ي ياً ما تى ز

ىبحلهللا ف نه ع الغالل هالح ر ت
كةيحر ع

الغح

اً

ّها االخكل هال ا باتع ال ت شّاك حاالت

ر االخكل هال ا بات ال لةهلل ر ر ىشح الن ر ا نن

تيها الم اد 164-161

( )1الدره ،ماهر عبد شويش ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،ص.92
( )2حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق،ص.22
( )3السعيد ،كامل ( )2118شرح قانون العقوبات الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار الثقافة ،ص.441
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ع جان

الة بات اجردناع ىمحلهللا جان

الة بات الةحاجا النادر فا الم اد 319ى.341

ىلةهلل شح الجحيمل خكالً هالةم ال ظيلا ىال لةهلل حيمل ر ر(.)1

المطل الثاني
الطبيعة الخاصة لجريمة إساءة استعمال السلطة
لعميز شح الجحيمل هطبيةل خا دلع فهدا لخعتدي فدا لك يّهدا دع الجدحائم العدا ل دع تدك
ال ظيلددل الةا ددلع ىإ

ددا مددّح شددح الجحيمددل شددح الطبيةددل الخا ددل اجسددس العددا لحلكددز تيهدداع

ى بيةعهددا ال ان نيددل رغددم العذدداهه ال اضددح ددع الةهلل ددهلل ددع الج دحائم مالح د ر ىاالخددعكس ىالع دحبح فددا
ال ظيلل ى ع تقحس شح الخنائص:
 -1ت
لّع
ددع

حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ل ع ق د د دحف ىاحدهلل ف دطع ىال ذدعحط فيهدا العدحبحع فهدا
قهح الحالل دع سدا ر لدك الح د ر ا لح د

قهدا دحىط الح د رع ىلةدهلل شدح الجحيمدل

د ر العةر ددي فددا الر ددتطل العددا مّحهددا ال ددان

د رر

لتم ظددي لعر دديح ددؤى المد د اح ةيع ىإدارر

المحافو الةا ل(.)2
 -1لعميدز حيمددل اإلسددا ر قعلدداىت الة بددل الم دحر فدا

د رشا المخعتلددلع ى ددحد لددهللا لددك المنددتحل

المحميل ى حق ارلكداب الجحيمدلع فلدا ندص المدادر  161دع جدان

الة بدات اجردندا ندص تدك

اجددل تى لددأخيح ال د انيع تى اجنظمددل تى با ددل ال دحائل تى تم ج دحار ج ددائا
ةاجل هالحبس ع هح لدك سدّعيعع ت دا فدا حالدل العهداى قدهللى

ددادر ددع سددتطل

دحر ذدحىع فدا لّليدح اجىا دح

( )1ابو عامر ،محمد زكي و عبد المنعم ،سليمان ( )2114قانون العقوبات الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص.424
(- )2الريكاني ،جريمة استغالل النفوذ ،مصدر سابق ص .12
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النددادرر ددع رئيردده ةاجددل هددالحبس ددع تسددب ع ىاحددهلل لددك وكوددل ت ددهح ىاخددص فددا المددادر 164
ضددباط ىتف دحاد الذددح ل ىالددهللرك فددا حددال جيددا هم هاال عّدداع ددع لتبيددل تددل ددع سددتطل ج ددائيل تى
لاشل ةاجل هالحبس دع تسدب ع لدك سدّل تى غ اح دل دع خمدس دندانيح لدك

داريل حعك ىل ما

خمردديع د ّددار تى ه ددك الة د بعيعع ت ددا فددا ال ددان

الة احجددا ف ددهلل خددص اللن د الةال دث الةهلل ددهلل ددع

الحاالت العا لةعبح ع سا ر اسعةمال الرتطل فلا المدادر  311اجدل دع جدبض تدك دخص
تى حجز فا تم حالل هللا العا نص تيها ال ان
ا جان

ى اجل ت

هالرجع ع سبع سّ ات لك الحبس.

الة بات الةحاجا فا المادر  313تك الم ظي ىالم تي هخهلل ه ا ل اجل

تى ت ددح هة دداب ح د

هة بددل ت ددهلل ددع الة بددل المّن د ص تيهددا فددا ال ددان

الح م فا المادر  314اجل الم تل

ه دارر الرج

ا عّع دع لّليدح ت دح

تى

بددل لددم ددعم

دادر هد كق سدحاح

ج فع تى جب الع جيي تم خص ع دى ت ح ع تم ستطل خعنل تى جدا هحجدز لدك دهللر
ت د ل ددع المددهللر ال ان نيددل الة بددل ىلخعتددي قددحلهللا الة بددل هدداخعكف حالددل اإلسددا ر (317( )316
لك )331
 -3لعميز شح الجحيمدل هداخعكف العردميات فدا العذدحيةات الم ارندل ىغيحشدا دع العذدحيةاتع فلدا
ال ددان

اجردن ددا س ددا ر اس ددعةمال الر ددتطل 161ع ىف ددا ال ددان

الة احج ددا لج دداىس المد د ظليع ح ددهللىد

ىظ ددائلهم ف ددا اللند د الةال ددث ددع الم ددادر  311ل ددك  331لعح ددهللث ددع ح دداالت س ددا ر اس ددعةمال
الرتطل الةا لع ت ا فا نح ف هلل ا تو تيها الغهللر ىنجهلل نص المدادر  116دع جدان
المنددحم العددا ددا ت فددا اللن د الةددا ع بددارر تى سددا ر اسددعةمال سددتطعه ىمددا
اإلشمال المل ا لك ضحر ريم.

الة بدات
ّ د ا اللن د
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 -4لعرم شح الجحيمل هااللراع ىالذم ل تك نح

ةج للريح الّن ص ال ان نيل همدا فيده دع

الندة بل العددا لبددهللى ّددهلل لطبيدو تح ددا شددح الّند ص لددهلل جاضدا الم ضد ع مد
لةهلل راس

ارخ فا الح ق ىالححيات ىالةهللالل ال ان نيل(.)1

 -5ت المذددحع خددص البّددهلل ال احهددع ددع اللن د اجىل ددع البدداب الةالددث هةّ د ا
الرتطلع ىفا ال ان
ك

سددا ر اسددعةمال

الةحاجا اللن الةالث ا العةبيح طت ا ع الع ييهلل ليعرع هللل له ليرع ل

بث تى تم ع اج مال العا

فيها الم ظي ىتم ست ك عربل هه هأم انححاف فدا شدح

ال ا بددات تى اال عّدداع ددع ال يددا قهددا جددحم تيدده ال
دةك ال ةاجددل تيهدا ال ا ماند
شح العرميل لنهللىر اللة
ىال

شددح الجحيمددل

ع

ددي هدداإلخكل الد ظيلاع ى لددهللا ج الح د ر

اخددكل هال ا دل غيددح ت شّداك

د ار لتح د ر لخدحج ددع

ظي ةع هلل خطأ اخعنا ه ىال جال شّا لعجحيمه

ال حيمل

ب ددل ال ق ددّص ج ددان ناع ال ت المد د اد الخا ددل ه س ددا ر اس ددعةمال الر ددتطل ج ددهلل ل ددهللارم

الددّ ص العذدحيةا؛ جنهددا ددمت

ددار

ش ددحا

تم اخددكل ق ا بددات ال ظيلددل حعددك ىلد مددا ا ع دداد االخعندداص

خطأ(.)2

( )1الزعبي ،جريمة استثمار الوظيفة ،مصدر سابق ص(.)34
( )2السعيد ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص(.)445
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الفصل الثالث
الحكام الموضوعية لجريمة إساءة استعمال السلطة
المرؤىليل الجزائيل ال لعحلل تك اللة ال ار ىحهلل ع فك حيمل ىال
فاللةد المددادم ىحددهلل ال لددا لعح ددو الجحيمددلع قد
ىالّعيجل ىشّاك هةض الجحائم ا عحط ال ان

جددل ت

نددهللر اللةد

بل ال قدّص جدان ناع
ددع رادر لرددةك لتلةد

فيها رمّاً لعحضاً لعح ها.

المبحث الول
الركن المفترض
لعطتل شدح الجحيمدل هذد
الددحمع الملعددح

دا رمّدا لعحضدا للا تهداع ىت شّداك تن ا دا دع الجدحائم ةدهلل

فيهددا شد اجسدداسع فددالجحائم العددا ل ددع تددك المنددتحل الةا ددل هداخعكف لرددميالها

(االخعكسع الح رع اسعةمار ال ظيللع سا ر اسعةمال الرتطل) لحلكل ع جب الم ظي ى ع ش
فا ح مه.
فه
الجحيمل؟

ةعهلل هندلل الم ظدي فدا المدهللل ل اإلدارم ت هالمدهللل ل الجّدائا لغا دات لجحيمده قهدح
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المطل الول
الموظف العةةةةام
ةظم العذحيةات لم لعّاىل لةحيف الم ظي الةا

تعريف الموظف العام:

تح ا هاع حيث اجعنحت تك لةحيف الم ظي ىبيا
ال ان نيل ال اردر

تيه فا م

قعاريخ( )1951ىلةهلل كله له

لذحيع

ى جتس الّ اب)ع ال ت

هم به الجمع قيع

هللل له هما عّاسل ع لطبيو الّن ص

تك حهللرع ف هلل لطحق الهللسع ر اجردنا النادر

ال ظيلل الةا ل فا المادر .....( 76ك ىظيلل عّاىل

حلبه ع اج ال الةا ل ىيذم
اج يا

ال هما ّاسل

لهللا دىائح البتهلل ات ىمحلهللا ال ج س الجمع قيع
شحا العةحيف جهلل اجعنح

يل جتس

تك ىضع ضاهط ىفن

فا المادر ( )31ت ال ظيلل الةا ل ت انل

ال ظيلل الةا ل

هللسل ىخهلل ل ا عما يل ىلكع شح المادر تلغي

الهللسع ر الجهلل هلل ال ت المذحع الةحاجا حف الم ظي الةا فا المادر ( )3/1ع جان
الهللىلل رجم ( )14لرّل(( )1991ك

ك

ليحح

يل جتس الّ اب ىاج يا ىال ظيلل الةا ل فا الرتطل العّليح ل.

ت ا فا الهللسع ر الةحاجا النادر قعاريخ ( )1970ف هلل اجعنح تك له

حلبطل ق اسرر)ع ىت ا جان

احبها

خص ههللت ليه ىظيلل داخ

فا
ظلا

كك ال اسرر تى الجهل غيح

الخهلل ل المهللنيل النادر قعاريخ( )1961ىرجم ( )14فا المادر (( )1

خص ههللت ليه ىظيلل دائمل داخ المكك الخاص هالم ظليع).
ىبحتم الباحث ت العةاريف الراللل الحمح ربط

الم ظي همنطتح ال ظيلل الةا ل ع

دى ت لبيع اشيل شح ال ظيللع ق رمزت تك الةكجل العا لحبط الذخص المةيع هالهللىلل
ضمع لاشيم اجعنحت تك اللكح اإلدارم البح ع ىحنحت نطتح ال ظيلل الةا ل هالهلل م ل
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ع دى ت لةطا تم اشعما لبةض اج مال العا
سبي العأجي

ىلم لبيع ق ض ح ةّك ال ظيلل الةا ل.

ت ا فا جان

الة بات اجردنا رجم( )16النادر لرّل ( )1961فا المادر  169ف هلل

يحف الم ظي هأنه ( ةهلل
اإلدارم تى ال
ا
له

قها اج خاص لخهلل ل النالح الةا

تك

ظلاً هالمةّك الم ن د فا شحا الباب م

ظي م ا فا الرتهللا

ائا ىم ضاهط ع ضباط الرتطل المهللنيل تى الةر حيل تى فحد ع تفحادشا ىم

تى رعخهلل فا الهللىلل تى فا دارر ا ل)ع ىشّا م ع ال ل هأ المذحع اجردنا لم بيع
الم ظي الةا ىالّ اط العا حلكز

العةحيف ليةهللد الهللىائح الح

تيها لمةحفه ت

الذخص

ظلا ت الع ق

ا

يل العا ةم قها الم ظي ع ستهللا دارم تى ج ائا تى ستطل

هللنيل تى ر حيل.
ىلم عطحق المذحع فا جان
لك ال ان

الة بات الةحاجا لك لةحيف الم ظي الةا لارما اج ح

اإلدارم.
ت ا فا ال ان

اإلدارم اجردنا ف هلل حف الم ظي الةا هم ل نظا الخهلل ل المهللنيل

رجم  61لرّل  1113ىلةهلل كله حعك لاريخ  1117ف هلل ا فا المادر(  ()1ش الذخص المةيع
ه حار ع المح ع المخعص فا ىظيلل هللر ل فا هللىل لذ يكت ال ظائي النادرر هم ع ك
جان
الةا

الم اسنل الةا ل لتهللىلل تى
الحم ع اضك ت اًح

اسنل حهلل

الهللىائح ىالم ظي المةيع هم ل

هلل ىال ذم

يا).

ىيّع هلل الباحث شحا العةحيف لةهللر تسبابع تىلها :حنح العةييع ه حار رغم ت الهللسع ر
هللد ت خاص هح م الم ظليع عم لةييّهم ع حيو االنعخاب ةك .ىوانيها :حنح ال ظيلل فا
العذ يكت ال ظيلل المحلبطل هالم اسنلع ىلم ةح تم اشعما لبةض اج خاص الح ع ةمت
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لخهلل ل النالح الةا

ع دى ت لحلبط ىظائلهم هأم

اسنلع مالحارس ال

ائا ىجهلل ناجض

المذحع نلره حيع يهلل المةيّيع هة هلل هح م الم ظليع ىتخحج مال المياى ل فالمةيع هة هلل ةته
ة الم ظي هأ ح مكشما ةمت
ت ا فا ال ان

اإلدارم الةحاجا ف هلل حف الم ظي فا المادر( )3/1ع جان

الهللىلل رجم  14لرّل(( )1991ك
حلبطل ق اسرر ) .ت ا فا جان
( )1فةحفه( م
ت ا فا ال

لنالح الهللىلل هنلل ؤجعل.

خص ههللت ليه ىظيلل داخ

ظلا

كك ال اسرر تى الجهل غيح

الخهلل ل المهللنيل النادر قعاريخ( )1961ىرجم ( )14فا المادر

خص ههللت ليه ىظيلل دائمل داخ المكك الخاص هالم ظليع).
ا ف هلل حف

ح مل الةهللل الةتيا اجردنيل الم ظي الةا هأنه الذخص الحم

ةههلل ليه هةم دائم فا خهلل ل حفو ا لهلل ح الهللىلل تى تحهلل اج خاص االجتيميل تى المؤسرات
الةا ل(.)1
ىلنهللت ح مل العمييز اجردنيل لعحهلل هلل له

الم ظي الةا حيث جال

(الذخص

الحم ةههلل ليه هةم دائم فا خهلل ل حفو ا لهلل ح الهللىلل تى احهلل اال خاص االجتيميل تى
المؤسرات الةا ل)(.)2
ت ا فا الل ه اإلدارم ف هلل حف الم ظي الةا هأنه م
ىيرهم فا دارر حفو ا

خص حلبط هذ

خ ع لّظا جان نا غيح أل ف فا ال ان

دائم هاإلدارر

الةادم ىله الح ق

ى تيه الع از ات خا ل للحضها المنتحل الةا ل(.)3

( )1قرار محكمه العدل العليا نقال عن القيسي،اعادة احمد ,الوجيز في القانون اإلداري ( )1118دار وائل .عمان ص 211
( )2قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،1121/111مشار إليه في بحث الدكتور نوفان العجارمة .منشور بتاريخ  ،2112/11/11هل
يعتبر عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية موظفا ً عاماً.
( )3القيسي ،الوجيز في القانون االداري ،مصدر سابق ص .118
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ىجال البةض هأ الم ظي ش الذخص الحم ةههلل ليه هةم دائم فا خهلل ل حفو ا
لهلل ح الهللىلل تى تحهلل ت خاص ال ان

الةا ()1ع ىجي فا الم ظي الةا ت

خص ةم

اً :م

فا خهلل ل ستطل ى ّيل ىيرهم هن رر ا عياد ل فا لرييح حفو ا هللار هطحي ل اإلدارر المبا حر
ىيذغ ىظيلل دائمل هللر ل فا الكادر اإلدارم()2ع ىجي فيه ت
هأدا خهلل ل ا ل تى م س ا ما

لهللا تك ى ه االسعمحار ىيرمك فا شح الحالل

ةبعاً ا للعحر ؤجعل همحلل تى هم افأر ىيرمك
شحا ت اًح ت قهللى
ىبّا
لحهلل هلل قّا

ا (ك

خص ههللت ليه الهللىلل

ظلاً غيح ةب

س ا ما

ظلا

ع اضك ع مته

()3

اق )

تك ا ل هلل

ع لةاريف ف هيل م ع ال ل

عم

الم ظي فا شحا ال ان

تك ّا حع شا :الخهلل ل فا حفو ا ىيهللار هطحي ل با حر ع جب الهللىلل تى

تحهلل ت خا ها ىيع اضك حلبا ع

اسنل الهللىلل الةا لع تى

اسنات تح لع تى رع تل ع

الم اسنل الةا لع ىفا حال ما شحا المحفو هللار هأست ب اال عياس تى اجست ب المخعتط ال ةهلل فيه
الم ظي

ظلا م يا(.)4

ا ا الةّنح الةانا :فه الهلل م لع ىحعك ةهلل

ظلاً م يا جل ت

ذغ ىظيلل ا هذ

دائم ى رع ح ع دى ان طاع ىال عنح لهللا تك د م ل ال ظيلل ق

جل ت

ذغ قها

()5

الم ظي هنلل دائمل.

ت ا الةّنح الةالث :فه ت
الم ظي ىظيلل ةيّل

عم العةييع ه حار ع ستطل خعنل فك

تك سبي الهلل م لع ق

ذعحط ت

لا ت

ذغ

عم لةييّه هطحي ل ذحى ل ىف ا

( )1منصور ،شاب توما ()1128القانون اإلداري ،مطابع جامعة بغداد ،بغداد ص.211
( )2الشنطاوي  ،علي خطار( )1118دراسات في الوظيفة العامة. ،مطبعة الجامعة األردنية ،ص(.)18
( )3عمران ،محمد علي رسالن ( )1119شرح قانون موظفي الحكومة ،دار الفكر العربي ,القاهرة ص(.)4
( )4القيسي ،القانون اإلداري ،مصدر سابق ص .212
( )5باينة ,عبد القادر( )2112الموظفون العموميون بالمغرب ،دار توبقال للنشر الدار البيضاء ،ص .21
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لت ان

تى اسعّاداً لك جحار

شحيا لينبح الذخص

ادر ع ستطل ات

ظلاً ا اً ىفو المله

كحيل فا شحا العةييعع ىيةهلل شحا الذحط

اإلدارم.

()1

ال ت الل ه الجّائا لم عبع اللكحر اإلداريل فا لةحيف الم ظي الةا ع م نها اسعّهللت
تك تسس ى ةا يح ج ا ها ال ان
ضي ل الهللاللل تك

اإلدارمع ىال لم

هأم

س اال عبارات العا ل يخاشا المذحع فا ال ان

المجال لعجحيم الم ظي فا حال لم ّطبو تيه ال
حربما ا هه جان
تك نح

تل لت ان

ي ىفو ال ان

الجّائاع ىشح اال عبارات
الجّائاع فها ال للرح
اإلدارمع فعةحيف الم ظي

الة بات فا ةظم العذحيةات الةحبيل معهلل لك ت خاص زاىل
ع ال حىرم فح

ع اجشميل لجة

مك

الة بات تيهم فا حال خاللل ضحر شحا

العجاىس تك النالح الةا (.)2
فتم ذعحط المله
ى رعمح حعك

زاىلل الم ظي

ال اسع لتم ظي الةا

مته ال ظيلا هذ

دائم

شحا الع سع لم أخح هةيع اال عبار در ل الم ظي ى انعه فا الرتم اإلدارمع

فراى قيع تدنك در ات الرتم اإلدارم ى ع لك

ىظائلهم فا ت تك الهح اإلدارم.

فالعةدداريف اإلداريددل ارلكددزت تددك الةكجددل العددا لدحبط الهللىلددل هم ظليهددا ى ددالهم ددع ح د ق
ى ا تيهم ع الع از اتع ت ا العذحيع الة اقا شدهللف فدا لحهلل دهلل دهللل ل الم ظدي ال اسدع لدك لحهلل دهلل
تكبددح جددهللر ددع الحما ددل لّ ازشددل ال ظيلددل الةا ددل ىو ددل ت ددحاب المنددتحل ى هللالددل الهللىلددل ى ددح يل
اج مال العا ل

قها ع تم انححاف جهلل هز الة ل قيع الهللىلدل ىر ا اشدا()3ع ىلدم ةدح شدحا الع سدع

اشعما داً فددا ل اضددا الم ظددي حلبداً ددع متدده تى ت

د

( )1منصور ،القانون اإلداري ،مصدر سابق ص .294
( )2حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص (.)11
( )3السعيد ،كامل ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص.418
( )4سرور ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق .24

ةبعداً فيدده()4ع ىت الع سددع فددا له د
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الم ظددي الةددا ق دده نظددح اللكددح الجّددائا ا عددهلل ليذددم
المدادر 169ى 171ى  171ددع جدان

ددع شددم فددا ح ددم الم ظدديع حيددث نن د

الة بددات اجردندا تددك جم دل ددع اج دخاص ا عبدحلهم

هح دم الم ظدديع ىيم ددع لةحيددف الم ظدي الح مددا اسددعّاداً لمددا ددا فدا شددحا ال ددان
ىم

خص نهللب لك خهلل ل ا ل س ا هاالنعخابع تى العةييع ىمد

دخص متدي همهمدل رسدميل

كددالمح م ىالخبيددح ىالرددّهلل هللا)ع ىجددهلل ددحف الل دده الم ظددي الح مددا هأندده م د
سددتطل خعنددل هددأدا
ال ل

جد

مد

(كد

ظددي

ددخص هددهللت ليدده

لحردداب الهللىلددل ى ددخص ةّ د م ددا ( .)1ىشّددا م ددع

ى ددار

المرعخهلل يع فا المنالح العاهةل لتح

دل تى الم ضد ل لحد

رجاقعهدا هح دم المد ظليع

فمددع لددم لةييّدده ه حددهلل ال ظددائي الخار ددل ددع العّظدديم اإلدارم هح ددم الم د ظليع ددحط ت لك د
ددل تى لح د

لنددالح الح

رجاقعهدداع ىت

ددا ت

ن ددهللق ا لخهلل ددل ا ددل ددع حي ددو االنعخ ددابع
الم ض د ل لح د
لتح

رجاقعهددا ةددا ت

ددا المجددالس الّياقيددل ّطبددو تدديهم الددّص م د نهم
()2

فالمر ددعخهلل

ف ددا المن ددالح العاهة ددل لتح

ددل تى

فددا نددص العج دحيم هح ددم الم ظددي ىي نددهلل هالمنددالح العاهةددل

دددل شد ددا العد ددا لخ د ددع فد ددا اإلدارر لعةتيمد ددات الرد ددتطل المحمزيد ددل تى تىا حشد دداع ت ددا المند ددالح

الم ضد ل لح د

رجاهددل الح

ددل فال نددهلل ددع شددحا العةبيددح شددا الجمةيددات العددا لخ ددع لت

اإلداريل ع جب الهللىللع س ا ماند

ددا ل

دع هدات الح دم المحتدا مالمحافظدات ت المدهلل ت الهيئدات

الةا د ددل مالجا ةد ددات ت المؤسرد ددات الةا د ددلع فد ددال تحم علد ددو تد ددك ا عبد ددار المرد ددعخهلل يع فد ددا ح د ددم
الم د ظليع غيددح
ندطتح

ددحيحع فهددم د ظليع ح ي ددل ال ح ددم ىالةتددل فددا الددّص تدديهم

دحاحل ش د ت

ظددي ى رددعخهلل شد ت مددك ددّهم خ ددع لعّظدديم دارم خعتددي ددع اآلخددحع فالمذددحع

الجّددائا تى ددل تددك نددص المرددعخهلل

دحاحل ليعردداى

ددع الم ظددي فددا لطبيددو اجح ددا الجّائيددل

( )1السعيد ،كامل( ،)2118شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص.424
( )2الشاذلي ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،مصدر سابق .21
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سال

تيه ىالعلحجل الي

فتم ةهلل شّاك

ظي ى رعخهلل نما ت بح الجميع فا ا طكح العذحيع

اإلدارم الميع(.)1
ت ددا المر دعخهلل
اإلدارم فا الح
ت ا ما

فددا المنددالح الح

يددل دحاد قه دؤال الددح ع ذددغت

تدنددك در ددات الرددتم

ل المحمزيدلع ىندص تديهم المذدحع هح دم الجحيمدل لأكيدهللا لذدم ل الدّص تديهم

حمزشم ال ظيلا.

()2

فددالم تي هخهلل ددل ا ددل عميددز ددع الم ظددي هأندده ال ددؤدم متدده تددك سددبي اال عيدداد
تددك ى ده ددار

ىاالنعظدا ع قد

متكدده جان نددا ىإال مددا غيددح
االلعد از ع ت ددا العددحخيص د
دا الةم الحم هلل ه
حع ددك

ى ؤجد ع ىلكدع ذددعحط ت

د

العكتيدي هالخهلل ددل

دادر مددع
د ا

ددحيحع ىش د خعتددي ددع العددحخيص فددالعكتيي ّط د م تددك ةّددك
تددك جددحد الرددماح ىاج

ي هالخهلل ل الةا ل.

حعددك ت الم تددي ةددهلل هح ددم الم ظدي ددا

()3

دد

الة ددا تيع ف ددا ال ط دداع الة ددا ة ددهلل هح ددم الم ظ ددي فه ددم ددع

ت ددك ى دده

االنعظددا ىاال عيدداد هةم د فددا الذددحمات ىالمذددحى ات العددا لددهلل حشا الهللىلددلع فيحددحص المذددحع تددك
نزاشل الةا تيع فيها ىال داهط فدا ا عبدار المذدحىع دا ىلداهع لتهللىلدل شد ا ت لدل ترس المدال متده تى
ز ّه لتهللىلل تى لك خص ةّ م ا ع ىشدحا ةّدا جدحد اسدها الهللىلدل فدا دارر المذدحىع تى
ىضةه لح

ححاسعهاع ىت اً مان

حالل الةمال ىلهللر هم ال ظيلا فالمهلل ح ىت

ا

فّيع مان ا تى ادارييع(.)4

( )1محمد ،عوض (بدون سنة) الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،دار المطبوعات الجامعية ،االسكندرية،ص(.)1
( )2سرور ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص.29
( )3الشاذلي ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،ص.22
( )4حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص 24

جتس اإلدارر
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ىجهلل ل سع جان

الجحائم االجعناد ل اجردنا رجم  11النادر قعاريخ  1993همله

الم ظي الةا حيع ا عبح فا المادر /1ت هح م الم ظليع الحم ّطبو تيهم الّص الرلكاب
الجحائم االجعناد ل ىالجحائم الم حر ق ا بات ال ظيلل(لذم متمل
ك

ظي تى رعخهلل تى ا

المّن ص

ظي جغ اح

ةيع ع المح ع المخعص قحلهللا فا تم هل ع الجهات

تيها فا الل حر(ب) ع شحا المادر مما لذم رؤسا ىت

ال اردر فا البّ د ( 3لك  )6ع الل حر (ب) ع شح المادر ىم
قهللى ت ح) ىجهلل جال
االجعناد ل ت متمل

شحا ال ان

ا

جالس الجهات

ع متي هخهلل ل ا ل هأ ح تى

ح مل العمييز فا لهللا( ...مما ا عبح فا المادر الةانيل ع جان
ظي جغ اح

لذم م

شحا ال ان

ظي تى رعخهلل تى ا

الجحائم
ةيع

ع المح ع المخعص قحلهللا فا تم هل ع الجهات العاليل.
 .1ال سرات ىالهللىائح ىالمؤسرات الحسميل ىالةا ل.
 .1جتس اج يا ىالّ اب.
 .3البتهلل ات ىالمجالس ال حىيل ى جالس الخهلل ات المذعحمل.
 .4الّ اهات ىااللحادات ىالجمةيات ىالّ ادم.
 .5البّ ك ىالذحمات المراشمل ى ؤسرات االج اح

المعخننل.

 .6اجحزاب الرياسيل.
 .7ت ل هل عم رفهلل اسنعها هذ
 .6تم هل ّص ال ان

رئيس ع اسنل الهللىلل.

تك ا عبار ت الها ع اج ال الةا ل)

اسعّاداه لك شحا الّص م ع ال ل
فا شحا ال ان

شم اج خاص الح ع ذغت

()1

اج خاص الح ع م ع هللشم

ظليع م يع

المّا ل الةتيا فا الرتم اإلدارم ىالمرعخهلل

( )1قرار محكمة التمييز األردنية رقم  ،2111/1441موقع قسطاس.)www.qistas.com) ،

شم
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غار الم ظليع ىيةمت

فا تدنك در ات الهح اإلدارم ىجهلل تكهلل دخ ل شح اللئل فا ح م

الم ظي ا ا هه المادر  169ع جان
شحا الباب م

الة بات اجردنا( ةهلل

ظي م ا فا الرتهللا اإلدارم تى ال
ا

المهللنيل تى الةر حيل تى فحد ع افحادشا ىم
ت ا الةمال فهم اج خاص الح ع ةمت
ت مالهم هالعأجي

ائا ىم ضاهط ع ضباط الرتطل

تى رعخهلل فا الهللىلل تى فا دارر ا ل)

فا الجهات العا ل هلل خهلل ل لنالح الةا ىلعميز

ى هلل االسعمحار()1ع ىي م شحا الع سع ت

فالمجالس الّياقيل شا ات

ظلاً هالمةّك الم ن د فا

ا

جالس الّياقيل ىالمحتيلع

لل لمةيتيل لمييز اج يا ىالّ ابع فها لّ ب ع الم ا ّيع فا

العةبيح ع رادلهم فا م الذؤى الةا لع ت ا المجالس المحتيل ممجالس قتهلل ات ىالمجالس
ال حىيل ى جالس الخهلل ل المذعحمل شا العا ل
المحافظل تى المهلل تى ال ح ى تل هللشم
االخعناص العّليحم()2ع محلهللا ت
ت

ا

ا

تك رع

الع ريمات اإلداريل لتهللىللع ممجتس

ظليع م نهم مارس

اخعنا اً لذحيةياً ى انل ع

جالس الّ اهات ىااللحادات ىالجمةيات ىالّ ادم ىرؤسا

جالس البّ ك ى حمات المراشمل الةا ل ى ؤسرات االجع اح

رغم ت شح المؤسرات

مت مل تكيل خا لع ال تنها ل هلل نلةا لتنالح الةا فا اجغتلع ف هلل ةهللى
فا المله

ال اسع لتم ظي الةا حرل جان

المال الممت ك ع جب شح المؤسرات

ظليع هللخت

الجحائم االجعناد ل اجردنا الرالي الحمح ال ت
ز ا هما ع اجعناد ال ع ىالهللىر المهم الحم

تةبه فا لّميل االجعناد الةا لتهللىلل()3ع ال ت

شحا الع سع الحم

ا هه جان

الجحائم

االجعناد ل اجردنا رجم( )11لرّه ( )1993ال نجهلل له ةيك فا العذحيع الةحاجاع ال ت جان
الة بات الةحاجا حرم شحا اج ح فا المادر  1/19حيث حف الم تي هخهلل ل ا ل تنه(ك

( )1السعيد ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص.428
( )2حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص .22
( )3السعيد ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص .421

11

ظي تى رعخهلل تى ا

انيط هه همل ا ل فا خهلل ل الح

ل ىدىائحشا الحسميل ى به

رجاقعها ىيذم

لهللا رئيس ال س ار ىن اهه

الحسميل ىالمنالح العاهةل لها تى الم ض ل لح
ىال س ار ىت

ا المجالس الّياقيل ىاإلداريل ىالبتهلل ل مما ذم

الهللائّيع(الرّهلل ييع)ىالمنليع ىالححاس ال

ائييع ىت

ا

المح ميع ىالخب اح ىىمك

جالس دارر ى هلل حم ى رعخهلل ا

المؤسرات ىالذحمات ىالجمةيات ىالمّظمات ىالمّذئات العا لرهم الح
الحسميل تى به الحسميل فا الها قّنيل ا هأ ل

لل مان

ل تى حهلل

ى تك الةم

ا ل هأ ح تى هغيح ت ح)ع ىيح الباحث فا شحا العةحيف تنه ا

م

ا ك لمله

ع

دىائحشا
هخهلل ل

ال ظيللع ف هلل

هللد ع ّطبو تيهم

لل الم ظي ىلم ةح تم اشعما هالهلل م ل فا ال ظيلل الةا ل ىمحلهللا

اسعح اق اج حع ال ت

ل

المذحع الةحاجا اخلو فا

ّ نل العةحيف ىما

الم ظي الةا ىليس الم تي هخهلل ل؛ لذم ل العةحيف ىاسعغحاجه لمله

ححيا هه ت

الم ظي الةا ى ع فا

ح مه.
ىالم تل
إللما ت مال ال

همهمل رسميل ّطبو تيهم الّص ت

اًع فهم را هللى ال

ا

ا ىإ هللار ال احرات فا الهلل اى ىالح م فيهاع ىيهللخ فا شحا البّهلل ت

الّياهل ىالمنلا ىالحارس ال

هأ مال
ا ىمي

ائا لخط رر ت مالهم ىتشميعها فأ مالهم لحلبط هأ ال ات اهع

ا لعبع تحهلل الجهات المةيّل جان ناً(.)1
ىيح الباحث ت اكمال الّ ص الحم ا هه المذحع اجردنا فا لةحيف الم ظي فا
المادر  169ال

بحر لهع م

شحا االكمال

ا قّن ص علحجل هة ها فا نص لجحيم

االخعكسع ىنص لجحيم الح رع ىما ححيا هه ع البهللا ل
الحم لّطبو

تيه نن ص العجحيمع ىفا حال ما

( )1السعيد ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ص.429

طا لةحيف ا لتم ظي الةا

نص العجحيم هجحيمل ا ماإلسا ر فا

11

فا حالل الخطأ هاالخعناص ىيبيع شحا اللحق فا نص

اسعةمال الرتطل سع ع شحا المله
العجحيم.

ىفددا الل دده  :الم تددي هالخهلل ددل الةا ددل شد م د
ؤجد

ددخص ةهددهلل ليدده ددع سددتطل خعنددل هددأدا

لحردداب الهللىلددل تى لحردداب تحددهلل اج ددخاص المةّ يددل الةا ددل()1ع ىبددحلهللا يددز الل دده

ى ددار

قيع الم تي ىالم ظي فا هللر ن اط فه ال
ؤجع دده ىا ددعحط ت

ن ددهللر م ددع مت ددهللا

الم ظددي الح مدداع ىلددم ميددز فددا ت
العددحخيص فددا

هةمته تك سبي اال عياد ىالهلل م لع ق هطحي ل

ددكحيل لةي دديع جان ن ددا ى ل ددهللا خ ددحىج

ع اضددك ددع متدده ت د اح تى مددا

اج ح ا سةك الذخص لهحا العكتيي تى

هللر قّا

ددلل اإللد از ع هة ددس العددحخيص الددحم د

لكتيل دده همهم ددل رس ددميل حع ددك
فعةيّهم ع جب ال

ا ىتدا

ه كمددال ح ددم ال

ددحيح ددع نظحي ددل
اق د ع ىيرددع م

ددع دى

تك ت دح دع الردتطلع ىيعميدز العكتيدي دع
تددك جددحد الرددماح ىاج

العددحخيص ددا العكتيددي فددا خهلل ددل المحفددو الةددا ()2ع ىيددهللخ فددا له د

الددحم د

مد

الم تددي تم ددخص لددم

المح ددم ىالخبي ددح ىالمن ددلا ت دديع العلتير ددل ة ددهللى
ها هم ذاهه م ال

لددحا ال د
ددع الم تلد د

ا تى العمهيهلل له جة الخبيح تى الرّهلل هللا

ددا ىالمرددا هللر تددك الما دده حعددك

الحددارس ال

ددائا ةددهلل

هخهلل ددل ا دل جف دحاد المجعمددع فددا ت د ر فّيدده خالنددل ا عبددحت ددع جب د ال ظيل دل الةا ددل

()3ع

تددي
ال ت

اندل دع الل دده المندحم د ل ال ةدهلل ددا ك فدا حددهلل شيئدات ال طدداع الةدا ال ددع دؤدم فيهددا
مددك فددا

د رر ددع اال عيدداد ىاالنعظددا ع ت ددا ددع تددي فددا

د رر ارضددل همهمددل لحردداب شددح

الهيئل ممحاسل ةههلل ليه هلحص يزانيالها تى ال يدا هالدهللفاع ّهدا فدا ج ديه فهد ال ةدهلل دا ك
تلددا هخهلل دده ا ددل ا كددا العكتيددي لددم نددهللر ددع سددتطل ا ددلع لددحلهللا ددا

فيهدداع ممددا تندده ال ةددهلل

ميددز الم ظددي ددع الم تددي الةددا
هطحي ه ارضلع فك ةهلل
تى هددهلل ليدده الةمد
ال ان

ددع الم تددي فددا ت

متدده ال دؤدم تددك سددبي اال عيددادع ق د

تلدا ال ا متدي همدع متدهللا حدو العكتيدي جان نداع ت دا ا مدا

عط دا

ددع هددل غيددح خعنددل فهد ةددهلل هح ددم الم ظددي اللةتدداع فخددحىج اإلدارر ددع

ىلكتيي تدنك ا

لتم ظي اللةتا (ىالم ظي اللةتا حال ا ا ما جهلل

قعةيّدده ىلكددع مددا العةدديع هددا ك تى لمةد فددا ددهلل
( )1الشاذلي ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،مصدر سابق ،ص(.)31
( )2الشاذلي ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،مصدر سابق ،ص(.)32
( )3نجم ،شرح قانون العقوبات القسم العام .مصدر سابق ص(.(15

هللر ال حار

ددهللىر ال دحار خكفددا لتحالددل اجىلددك ىيطتددع ددع

12

لهللا هال يا هاج مال الةا لع ىل ع شح الحالل ّهلل ا لحهللث ظحىف لح ل ع دى العةييع لةجز
الرتطل الةا ل الذح يل ع لهللا ()1ع ىشّاك

الم تي

رر تخح لتعكتيي مأ

وددم لددم نهللهدده مددأدا خهلل ددل ا ددل خددارج ت مددال ىظيلعددهع ىبددحلهللا ّطبددو شددحا ال

ظلا ا دا

ددي تددك ددع د

هةمتيددات حنددا لتر د ا ع ىالمعددح م الددحم لّهللهدده المح مددل لت يددا قعح مددل ه حددهلل الددهلل اىمع تى ت
تي هاسعك ال مح ع اجشدالا لحرداب الح
در ات الرتم اإلدارم فا الح

دل()2ع ت دا المردعخهلل

ىشدم الدح ع ذدغت
ال دان

ل المحمزيل ىال بحر فدا حمدزشم شدحا حيدث

تدندك

جدهلل دمتهم

هنلل الم ظي حال ارلكاقهم تم حيمل ل ح هالمنتحل الةا لع حعك المرعخهلل يع فا المنالح
الم ض د ل لح د

ددل ذددمتهم ى ددي الم ظ ديع ىشّددا مأنمددا لددم العمييددز قدديع المحمزيددل

رجاهددل الح

ىالك حمزيل اإلداريل ىلكع دهلل المد ظليع قهدح ع الّد يع دع ال ظدائي شدم
ت الّص تيهم فا ال ان

ا

ّةا لك

ىشّددا م ددع لتباحددث ال د ل:
ال

ددائا ىغي ددحشم ّطب ددو ت دديهم

هللا تى لبس فا لهللا.

ظلد

م يد

ال

()3

الم تددي هخهلل ددل ا ددل ى ددع فددا ح مدده مددالخبيح ىالحددارس
ددلل الم ظ ددي حر ددل الملهد د

الجّ ددائاع مد د

اج م ددال الع ددا

هلل نها خهلل ه النالح الةدا ع فاجسداس الدحم اسدعّهلل تيده المذدحع فدا حما دل ال ظيلدل الةا دل دع
لجاىس الم ظليع م نها ل هلل خهلل ده لتندالح الةدا ع ىاالخدكل قهدح ال ا بدات سديؤدم لدك دهلل و دل
الجمه ر هال ظيلل الةا ل ىالم ظليع الح ع مةت

الهللىلل.

( )1السعيد ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق،ص(.)422
( )2محمد ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،مصدر سابق ،ص(.)13
( )3سرور ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق،ص(.)27
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المطل الثاني
االختصاص بالعمل
جهلل عجاىس الم ظي الةا حهللىد اخعنا ه فه
اللكح الجّائا؟ ىجهلل ة ر العراؤل شّا ح ل

ب ك رغم شحا العجاىس

حل جحار العةييع ع هطكنهع ش

ظلا حرل
ةهلل

ظلا تى

هح م الم ظي حرل اللكح الجّائا؟
الفرع الول
الموظف الفعلي
شح الّظحيل ال

ت

ا اإلدارمع حيث عم لةييع الم ظي ع حيو الخطدأع مأ
شحا ال حار ها كع تى لم نهللر جحار قعةييّه ع اجساسع تى

نهللر جحار قعةييع الم ظي ىي

ةيع لمهللر ؤجعل تى نهائيلع ىجهلل لع هلل تحهلل الذحىط

ت لع جي كجعه هالهللىلل هربل ار

اجساسيل لعةييّه مالرع ةك تى ّريعه تى لحنيته الةتما تى ت
لمتهللا

همزاىلل المهّل ع دى ت

كحيل العةييعع تى ت

ار ع ستطل ال
نهللر جح ا

عبع تساسيات العةييع محتي

اليميع ةك()1ع ف هلل اخعتي الل ه ح ل شح المرائتلع فحشل ترم الكعراب
قهلل ت

جحار العةييع جهلل

اإل اح ات ف ط فال حار

هللر

حيح ىيةهلل

لل ال ظيلل الةا ل ال

حيحاًع ى مع متهللا ستطل العةييعع ت ا ا مان

ن ص فا

ظلاً.

ةالجل شح المرألل لعطتل اشعما هاللكح الجّائا ى هلل الع يو همهللل ل الم ظي
الةا فا ال ان

اإلدارمع ىالةتل فا لهللا حما ل ال ظيلل الةا ل ى ع يالهاع ج

( )1ثروت بدري ( )1111مبادئ القانون اإلداري ،دار النهضة العربية  ،الطبعة الخامسة ،ص(.)14

حل العةييع

14

مته ل عنح

ى كحيات الم ظي لتممارسل
قعةييّهع ف ا ا نظحنا لك المله
العةييع لك الم ا ّيع ىالعةب

تك النتل قيع الم ظي ىالجهل العا جا

ال يو لتم ظي الةا جة

ل العح و ع

حل جحار

ع ح يعها ال ان نيل ىشحا ت ح ّافا ال اجع الةمتا لنة بل ت ح
لل الم ظي حعك ىإ

العح وع ق اسعحالعها ىال لزىل ّه
كالبطك ع نما لزىل شح النلل فا حال

اب شحا العةييع يباً

شحيا

هللىر جحار هلنته تى احالعه لك الع ا هلل(.)1

ىيح الباحث فا شح المرألل جل ت نميز فا نظحيل الم ظي اللةتا قيع حالعيع:
تىلها فا الظحىف الةاد لع فك ةهلل الم ظي اللةتا
لذح يل العةيعع فكيي لّا ت نةهلل شحا الذخص

ظلا هالمةّك الم ن د فه

ظي فاجهلل

ظلا؟ ت ا فا الظحىف االسعةّائيل محاله الححب

ةك تى تم ظحف اسعةّائا فيجل ت نةهلل شحا الذخص

ظلا ىيطبو تيه نص العجحيم فا

حائم الم حر هالمنتحل الةا لع ىلكع اجخح قّظحيل الم ظي اللةتا فا الظحىف الةاد ل ذ بها
هللر انع اداتع فناحل المنتحل

ّهلل ا تجأ لك دىائح الهللىلل فكيي رعطيع العميز قيع

اخعنا ات الم ظليع فا حال لجاىسشا ت ال شحا ع هه ى ع هل تخح ال رعطيع العأكهلل
ع ح يل العةييع ع هلل هع فاجنرل شّا ت نأخح قّظحيل الظاشح ف ط ىنطب ها فا الظحىف
الةاد ل ىالظحىف االسعةّائيل .

( )1نجم ،محمد صبحي( )2111قانون العقوبات القسم الخاص ،دار الثقافة .عمان ص(.)14
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الفرع الثاني
االختصاص الوظيفي
ت ا االخعناص هالةم ال ظيلا ف هلل ساى الل ه الجّائا قيع االخعناص الكتا هالةم
ال ظيلا ىاالخعناص الجزئاع فاالخعناص ش

كحيل ال يا هةم

ا ى ّاط شح النكحيل

ش ال ان ع ىجهلل اكعلك فا الةكجل العا لحبط قيع االخعنا ات المعةهللدر لتم ظي ىالةم الحم
جا هه تى ا عّع ّه حعك ةهلل اخعنا اً زئياً(.)1
فمذارمل الم ظي فا ز ع م

ا ع غيح ع الم ظليع

لا ال عبار خعناًع

ىالههللف ع اال عبار االخعناص الجزئا مافياً لعح و االخعناص فا الةم ال ظيلا ش
الحغبل فا هلل ل ييو نطاق الجحيملع جنه ع الّادر ت

خعص الم ظي هةم فا ميع

حاحته(.)2
ت ا س م االخعناص ىا ها

احل الحا ل هأ الم ظي خعص ال ذعحط اجعحانه هأم

ىسائ احعياليه نما اكعلك فا ت

نهللر ع الم ظي تم فة ال هللع جاالً لتذهللا لز مه

هاالخعناصع ىيرع م اج ح ا

احل الحا ل

هللر ع شحا الم ظي ةاس ىلهللقيح إل اع

هأنه الم ظي خعص ()3ع ال ت االخعناص الخا ئ فا الةم ال ظيلا ش ىج ع الم ظي فا
غتط عةتو قّطاق اخعنا ه س ا
الّظح ع

جي

ع لت ا نلره ت قعأويح

احل المنتحل تى تمه تى تم

ا

اسهم

فا لهللا هغض

احل المنتحل هأ الم ظي اخطأ فا

اخعنا ه ال وح تك جيا الجحيمل ىلح و الحمع الملعح ()4ع ىشح الجحيمل لميز فيها الحمع
()1حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص .21
( )2أبو عامر ،وعبدالمنعم ،قانون العقوبات اللبناني ,مصدر سابق ص .292
( )3جويبد  ,الرشوة في قانون العقوبات المغربي ،مصدر سابق ص.112
( )4الشاذلي ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،مصدر سابق .11
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الملعح

فا الجحائم العا ل ع تك المنتحل الةا ل فا العذحيةيع الةحاجا ىاجردنا ىبّا

لهللا ةهلل خكل هال ا ل المةاجل تيه هم ع ك الم اد( )164-161جان
ىالم اد (319ى )341جان
هه الم ظي تى

الة بات الةحاجاع فك

تك

الة بات اجردناع

هلل نن ص جان نيل لجح اللة الحم جا

هللر ّه فا جال ا ع اد الخا ئ هالةم ال ظيلا ج اال ع اد الخا ئ ّلا

ال نهلل الجح ا لعك يع هاجا الجحائمع مالح ر فععطتل شح الجحيمل جنهلل ح ا ةيع بّا تك
اخعناص ح ي ا هالةم ال ظيلاع ف
نا لتحمع الملعح

لخيتي الةتم لختي ال نهلل فا شح الحاللع ال تنه لب ك

فا حيمل سا ر اسعةمال الرتطل(.)1

ال ت المذحع المنحم فا الم اد(.114-114
الم ظي حلذيا رعّهللاً تك اإلخكل ق ا ل ال ظيلل كأحهلل

حرع ىالمادر  115-115حر) هلل
ر االرلذا ع فمع ىا ل الم ظي

البحث فا اخعنا ه هالةم ال ظيلا ع هلل هع ىمحلهللا ا عبح المذحع الز م هاالخعناص
ى حاىلل الم ظي ال يا هةم خارج اخعنا ه لعح يو مرل ادم لجاى اس ىإخكال ق ا بات
ال ظيلل.

( )1السعيد ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص.441
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المبحث الثاني
ال ركان العامة للجريمة
لعك

الجحيمل ع ترمدا

ا دل شدا الدحمع المدادم المعمةد هاللةد المدادم سد ا مدا

سددتبياً تى ا جاقي داً ى ددع الددحمع المةّ د م الددحم م ددع لرددميعه هددالحمع الّلرددا تى الةكجددل
الّلر دديل الع ددا لد دحبط اللا د د هالجحيم ددل رغ ددم لل دداىت ش ددحا االرلب دداط في ر ددم ل ددك م ددهلل تى
جنهللتى شمال
المطل الول
الركن المادي
لحع م م

حيمل تك رمع ادم ال قهلل ع ل افح ع ىال م ع لن ر جيدا تم حيمدل دع

دى رمددع ددادمع ى ددع دى الددحمع المددادم ال ةاجددل المذددحع تددك جددحد الّيددل همددا دل د
خط د رر

دداحبهاع المددا تنهددا ه ي د

فددا ت مدداق الحشّد د ىجددهلل د

سددت ك جدداقا ىجددهلل د

تددك
سددتبا

هاال عّاع تى العحك(.)1
ىيع ح لتباحث ع خكل الّن ص ال ان نيل فا جان
ىالم د اد (319ى )341ت الددحمع المددادم لهددح الجحيمددل عك د

الة بات اجردنا ()164-161
ددع الرددت ك الرددتباع ىش د الجحيمددل

اال جاقيددل هطحيددو العددحك ىبددحلهللا م د فة د سددتبا دؤدم لددك حددهللىث الّعيجددل اإل اح يددل المعمةتددل فددا
ا عّدداع لّليددح ال ددان

تى اجح ددا النددادرر ددع المحدداكم المخعنددل مة د الددحمع المددادم لتجحيمددلع

( )1السعيد كامل )1181(،األحكام العامة للجريمة في القانون األردني ،ص .111

18

تدائه تى ّحه

ىيعح و اال عّاع ع الةم ىب حجا الم ظي ع ال يا هةم تى ل تيه ال ان

دا تز ده ال دان

ستطل ل هلل حيل لخ له ال يا هالةم تى اال عّداع ّدهع فا عّداع الم ظدي دع تدا

ناً لهح الجحيملع ى ةال لهللا ا عّاع ر ال الذح ل ع لححيح خاللل حىريدل جحدهلل المد ا ّيع
تى ت

عغاضك أ ر الرجع ع ا حلبه الرجّا

ع خاللات ة االلجار هالهللخا تى المد اد

المخهللررع ىجهلل فرح الل ه اال عّاع للري اًح ىاسةاع فه ال ذم ف ط اإلحجدا الكا د
جددحد العددأخيح فددا ال يددا هالةمد ع تم ا عّدداع الم ظددي ددع تدا

متدده ل جد

دع الةمد قد

ةدديع ةددهلل ددع جبيد

العأخيح فا لّليح الةم ع ى ةال ع العأخيح لحاخا دهلل ح الذدؤى ال ان نيدل فدا هدكغ دارر ج دا ا
الهللىلل هالح م النادر حعك ل ت يةاد الطةع(.)1
فالةم الرتبا عخح

رر اال عّداع دع ال يدا هلةد

بده ال دان ع ىيةدهلل الةمد الردتبا

ع اف اًح حعك ىل مدا داخدكً فدا حدهللىد الردتطل الع هلل حيدل لتم ظديع دادا مدا ا عّا ده سدا ر فدا
اسددعةمال سددتطعه ىلير د

لتنددالح الةددا ع ىجددهلل ا عبددح ال

ددا اللحنرددا ال دداهط الددحم معّددع ددع

االهكغ ع ا عهللا ىجع تيه سا ر السعةمال سدتطعهع ج ال دان
بتغ الرتطات المخعنل(.)2

ق ج ع حيمل ت
فد د

دل تدك مد

دخص تدم

اال عّ دداع ر ددعّهلل ل ددك اردر بيةي ددل ف ددا اإلنر ددا ع قي ددهلل ت اإلرادر ف ددا اال عّ دداع رادر

انةددلع لك نهددا لمّددع الجحيمددل ددع الظه د ر لتةددالم الخددار اع فاال عّدداع لدديس ح ي ددل جان نيددل
خت هددا ال ددان

ل

دكً لددك لحليددل توددار جان نيددل حيددهللشاع ىإنمددا ش د ىجب د م د

( )1أبو عامر وعبدالمنعم ,شرح قانون العقوبات اللبناني ،مصدر سابق.212
( )2جويبد ،الرشوة في قانون العقوبات المغربي ،مصدر سابق ص .122

دحفه

لددهللا ح ي ددل بيةددل

11

رعةيحشا ال ان

ع بائع اج يا ىالح ائو ىاج رع فاال عّاع ليس ةّدا الةدهلل تى اللدحاغ ىإنمدا

ةّا الكي ع الةم فا اق الةم الحم عمة هه اللة (.)1
ىبددحلهللا رددع م الةم د فددا شددحا ال
ف د ا مددا

ددي

د رر معاهددل تى ددلاشل تى فة د لّليددحمع

مددا

م د المددعهم ش د لرددتم الخطاهددات ال د اردر ىل سيةهددا تددك تجددك المخعنددلع ىت الذ د

العددا سددتم

ليدده هرددبل ىظيلعدده فاسددعب اشا لهلل دده ىلددم ددم هأرسددالها لتمخعندديعع ف ندده حلكددل قددحلهللا

حيمددل اإلسددا ر()2ع تى ت ا عّدداع الم ظددي ددع لحنددي الحس د
لتهللىللع تى ت

معّع ع الطةع فا ح م

تى ال دحائل العددا لةددهلل رددعح ل

ادر ضهلل هل ما تحو ضدح اًر هدأ ال ى ندالح شدح

الجهل(.)3
فكد د انحد دحاف ف ددا تدا ال ا ددل المت ددك ت ددك ددالو الم ظ ددي ج ددحم تي دده ال
فاال عّاع ال

هلل ال حيث دأ ح المذدحع تى ال دان

ددا فيمعّددع ددع لّليددح تى ال يددا هدده فيذد
فأساس العجحيم ش ت

ددي()4ع

تى ح دم ج دائا هدات لتم ظدي هال يدا هةمد

ا عّا دده سددت ماً سددتبياً د

هدده الددحمع المددادم لتجحيمددلع

الم ظي الممعّع تز اً هالةم جان ناً تى هم ع ك الع از

خندا()5ع

ىلكعمد شددح الجحيمدل سد ا مدا شددحا اال عّداع جددهلل لجداىس هدده الم ظدي ج ا ددهلل اخعنا ده تى ماند
ضدمع لتددهللا ال ا ددهلل مددا

معّدع الم ظددي هرددبل ىظيلعدده مدكً خدحج ددع مافددل حددهللىد اخعنا دده

فهّا لع فح الجحيملع فانححاف الم ظي دع نطداق اخعنا ده خدالي دا لمتيده تيده ىظيلعده دع
()6

ىا ددل تدا ت مالدده فددا حددهللىد االخعندداص المحس د

ل ده جان ن داً

سا ر اسعةمال الردتطل جدهلل لأخدح ّحدك آخدح ىيعمةد

لدهللا هلةد

( )1السعيد ،قانون العقوبات األحكام العامة للجريمة ،مصدر سابق ،ص .191
( )2أبو عامر وعبدالمنعم  ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،مصدر سابق ص .214
( )3الشحات ،القانون العقابي ،مصدر سابق ص .198
( )4جويبد ،الرشوة في قانون العقوبات المغربي ،مصدر سابق ص .124
( )5السعيد ،كامل ،األحكام العامة للجريمة ،مصدر سابق ،ص .192
( )6ابو عامر وعبدالمنعم ،شرح قانون العقوبات اللبناني ،مصدر سابق ص .211
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الم ظي هأخح اق لةم خارج ع اخعنا ه ال ظيلا ةع هللاً تنه ع اخعنا دهع ى لدهللا
الة بددات اجردنددا ىجددان

ج اال ع دداد هاالخعندداص فددا جددان

ددا

الة بددات الة احجددا ال د

ضددحىرر جيددا االخعندداصع فمددع قدديع ّا ددح ال نددهلل الجح ددا فددا حيمددل الح د ر ش د ت
الم ظدي خعنداً هالةمد ع ى المداً قدحلهللا فد

د

لختدي الةتدم لختدي ال ندهلل الجح دا ىبدحلهللا شدح حالدل

لةددهلل ددحى ا هرددبل الددّ ص العذدحيةا الددحم ةددهلل الخطددأ هاالخعندداص ال

ددل الح ددم تددك المددعهم

هجحيمل الح رع نما خكل هال ا ل المةاجل تيه فا الم اد (.)1()164-161
ت ا الن رر اجخح لتحمع المادم شّا شا
الحس

اجل تى لأخيح ال انيع ىاجنظمل تى با ل

ىال حائل ىشح اجفةال ال لعم ال ا جا الم ظي هلة
ّها ال ان

اإل جاقا ش ال يا هةم

جاقا ليح و حيمعهع فاللة

ال يا ههع فه ححمه اد ل راد ل لنهللر ع الجانا فك

لا اللة المادم المجحد لعك يع الحمع المادم لهح الجحيملع ق

جل ت

نهللر اللة قّا

تك رادر ع حلكل اللة ع فيم ع لةحيف اللة اإل جاقا تك تنه ست ك رادم عمة فا
يل تى

ال يا هححمل

وار جان نيل
تيل نهك ّها ال ان ع ى ع ال يا قهاع ىرلل تيها آ ا

ةيّل(.)2
فالححمل الة

يل فا اللة اإل جاقا عحلل تيها نعائج شا لع فالرت ك ال ةعهلل هه ا ض

فكح فا نلس الجانا ىل

مم الجانا ى ز

حنح الححمل هاللة اليهللىمع ق

تك ارلكاب اللة فالححمل شا اجساس ىال م ع

م ع ت لعم هالكك م

هللار ت ح تى الكك فا حائم الرل

ىال حف فك شح الرت ميات لؤدم هالّعيجل لك لحاق ضحر هالح ق العا حميها ال ان
ف هلل نهللر الم ظي ت اح ههللف هه

اجل ىلأخيح لّليح ال ان ع تى ت

(.)3

نهللر ّه فة

ادم معحك ال ظيلل جب نها ل دىا ه اللةتا جا هللا ع لهللا لأخيح لّليح ال ان ع تى ت
قع هلل م تل

اسر جب

ىيم ع ال ل شّا حعك

نجاس الةم المخ ل هه فا حال ما شحا الةم داخك فا اخعنا هع
عم الحمع المادم لتجحيمل جل ت لحلبط الححمل ع اإلرادر هةكجه

( )1السعيد  ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،مصدر سابق ص.441
( )2السعيد ،كامل ( )2112شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ،دار الثقافة ،عمان.ص.214
( )3نجم ،محمد صبجي( ،) 2111شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار الثقافة ،عمان ،ص.211
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سببيه ىشحا الةكجل شا الحاهط الّلراع ىلخعتي شح الرببيل العا نحع هنهللدشا ع الرببيل العا
لحبط الحمع المادم هالّعيجل الجح يل .فاإلرادر شا العا لهللفع الححمل لك الغا ل الم ن در(.)1
فلة الم ظي المجحد ال ةعهلل هه

لم حلبط شحا اللة هاإلرادر العا لهللفةه لعّليح شحا

اللة ع ال ت الحمع المادم قّ يه الرت ك اال جاقا هالعحك ىالرت ك اال جاقا هالةم جهلل عحلل
تيه نعيجل ىجهلل ال عحلل تيه نعيجلع فالّعيجل الجح يل لةهلل اجوح المعحلل ع الرت ك اإل اح ا
قّ يه اإل جاقا تى الرتبا فها ال حر ىالةهللىا الحم لحو ح ا جان نيا ىالّعيجل الجح يل لةهلل
تك الةالم الخار ا مأوح حعما لتر كع ىشّا حلبط الرت ك هالّعيجل قحاهطل

العغيح الحم حن

اد لع ال ت شّاك الةهلل هلل ع الجحائم ال عطتل المذحع لعح ها لحلل نعيجل ةيّلع فالرت ك
الجحائم ل رم لك حائم ات نعيجلع ى حائم

ىحهلل مافع ىشّا م ع ال ل:

الرت ك المجحدع ىلةهلل لا ل ع دى ت
ت ا تننار المله

حهللث الرت ك تم توح ادم مّعيجل حعميل(.)2

ال ان نا فك ةعحف

هاجوح المادم لترت كع ق

ىنعيجعها همجحد ال يا هالرت ك المؤدم لهاع ىيةعبحى ت الّعيجل ا شا ال
ّن اح عمي از ّهع ت ا توحشا تم الّعيجل ا شا ال ظهح لتةهللىا
ال ت اجخح هالمله

تيل تى حائم

لكعم الجحيمل
لل لترت ك ىلير

تك حو حميه ال ان (.)3

ال ان نا ؤدم لك لّاجض ع ال ا هلل العا لبّك تيها الرببيلع

ج الرببيل شا الحاهط قيع اللة ىالّعيجلع ىلير

قيع فة ىى ي لهحا اللة ع ىاجخح قهح

الّظحيل ؤدم لك لة يحر جيا ال نهلل الجّائاع ىشا قحلهللا لّلا الذحىع فا الةهلل هلل ع الجحائم العا
عن ر ىج ع الذحىع فيها(.)4
ىشّا م ع لتباحث ال ل:
تيه تم نعيجل

الحمع المادم هجحيمل سا ر اسعةمال الرتطل جهلل ال عحلل

ح يلع فحالل اال عّاع العا لةهلل فة

ىاإل اجل العا لعم هلة

ادم هح

جاقا هالعحكع ىمحلهللا حالل العأخيح

جهلل ال عحلل تيها تم نعيجلع ف هلل ح ال ان

تى العأخيح هحهلل الهاع ىجهلل ا عبح المذحع ت ىج ع نعيجل لهحا اللة
الةا ل تى همنالح اجفحاد هللشا ظحفا ذهللداً لحفع س ي الة بل.
( )1الجبور ،محمد عوده ( )2112الوسيط في قانون العقوبات القسم العام ،دار وائل للنشر ،ص .181
( )2المجالي ،نظام توفيق( )2112شرح قانون العقوبات القسم العام ،دار الثقافة ،عمان ،ص.241
( )3الجبور ،الوسيط في قانون العقوبات ،مصدر سابق ،ص.112
( )4عبد ،مزهر جعفر( )1111جريمة االمتناع ،دار الثقافة ،عمان ،ص .11

مان

حالل اال عّاع
ضح اًر هالمنالح
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ال ت لح و الّعيجل الجح يل ال لكلا ىحهللشا لمةاجبل الم ظي الةا ع ق

جل ت لك

شّاك كجل لحبط اللة هالّعيجل الجح يلع ىشح الةكجل لرمك كجل الرببيل.
فالةكجل الرببيل شا العا لحبط اللة هالّعيجلع فك قهلل ت
جاقيه تى هن رر ستبيل ىت
نرا

شحا اللة ش الحم سبل الّعيجلع فمع المحال ت

تك نعيجل ح يل ال ا مان
فةكجه الرببيل لعطتل فة

حن فة

ما هن ر
رأل

نعيجل لرت مه تى نذا ه ىت الرببيل شا راهطل اد لع

هللر ع المعهم ىىجع ضحر ت اب المجّا تيهع ىتسّهلل شحا

ال حر لك ست ك المعهم(.)1
فةكجه الرببيل شا

ّا ح الحمع المادمع ىشا

ّنح ع

اجرما الماد ل المؤللل جم حيمل اع ف ا انعل
حىع فا حيمل مهلل لع ت ا

ّنح

شحم لجميع
تك

كجه الرببيل ل عنح رؤىليه اللا

لم لكع مهلل ل فك رؤىليل لعحلل تك فةتهع ىالرببيل حط

ل يا المرؤىلل الجّائيل(.)2
ال ت

كجه الرببيل ال لةيح تم

تحهللث الّعيجلع ت ا ا لهللاخت

الةهلل هلل ع الة ا

سبل دى آخحع ىيرع م اج ح ا مان
كان

اليه

ما فة الجانا ش الربل ال حيهلل الحم

جحهللاث الّعيجل فهّا نةل سّاد الّعيجل لك

شح الة ا

ساه ه لّذاط الجانا تى ةا حر للةته تى

الح ل لتلة الحم جا هاجعحافه(.)3
فعةهللدت الّظحيات العا الج

شح المرألل ىتقحس شح الّظحيات شا لةادل اجسبابع

ميع اجفةال العا لهللاخت

ةهلل

ى لادشا ت

فا حهللاث الّعيجل عةادلل ى عكافئلع ىم

سببا فا حهللاوها ىشا ّع هللر جنها لأخح همةا يح ىلن رات فترليل تى بيةيلع ت ا ال ان
هةا

ى تشميه جان نيل(.)4

( )1السعيد ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات  ،مصدر سابق ،ص .212
( )2نجم ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،مصدر سابق .214
( )3المجالي شرح قانون العقوبات القسم العام ،مصدر سابق ،ص .242
( )4جبور ،الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام ،مصدر سابق.112 ،

ا

فيأخح
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ىالّظحيل اجخح شا الربل المكئمع ىشا لأخح هالربل المكئم ا ما

ع المعن ر

ت اللة هطبيةعه سيؤدم لك حهللاث نعيجلع فعب ك كجل الرببيل جائمل ا ل سط
اللة ىالّعيجل ىمان

الّعيجل م ّل الحهللىث حعك ا ل سطعها شح الة ا (.)1

ت ا نظحيل الربل المبا ح ل ل ال رأل اللا
با ايح هلةتهع ىالّعيجل جل ت
لةار

ا

قيع

ال ا مان

الّعيجل عنتل الناالي

الرت ك ش تساسيا ىفةاالً فا حهللاوها ال تنها ّع هللر فها

المهللل ل اللترلا لتربلع فالّعيجل شا ومحر جم ل ع اجحهللاث لعرانهلل ىلعهللاخ

ميةا

جحهللاث شح الّعيجل.
ىيظهح ترم المذحع اجردنا فا شح المرألل فا تخح قّظحيل لةادل اجسبابع ىلم هم
نظحيل الربل اللةالع ق تخح

جلاً ىسطاً قيع شاليع الّظحليع.

ىيح الباحث تنه ال نرعطيع اال عماد تك حهلل

نظحيات الرببيل ىإشمال الّظحيات

اجخح ع فهّاك الةهلل هلل ع الجحائم جهلل ل ع ىيذعحك فا ىج ها تسباب تخح ى ا

خار يلع ىجهلل

ل ع الجحيمل نعيجل با حر للة الجاناع فهّا ل اس الجحيمل ىنظحيل الرببيل فيها حرل ظحىف
ك

حيمل تك حهللر.

المطل الثاني
الركن المعنوي
لحهلل ددهلل الددحمع المةّ د م لتجحيمددل مهلل ددل مان د

تى غيددح مهلل ددل ال غّددك ّددهع لعحهلل ددهلل

اشي ددل ال ن ددهلل الجّ ددائا تى الّي ددل الجح ي ددلع ف ددالحمع المةّد د م كج ددل لد دحبط ق دديع اد ددات الجحيم ددل
ى خص الجاناع ىشا سيطحر الجانا تك فةته ىتوح شحا اللة ى شح الحمع المةّ م ش اإلرادر
ىي عح الحمع المةّ م هلة

ةيع لح

( )1مزهر ،جريمة االمتناع ،مصدر سابق ،ص.112

انة اساً لكع

اح اللة فا نلريل الجاناع ىلحلهللا ما
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الحمع المةّ م الحم عطتبه ال ان

هالّربل لجحيمل ةيّل لعحضاً ّا ح خا ل هه ى عمي اًز ع

الحمع المةّ م الحم عطتبه ال ان

لجحيمل تخح (.)1

فالّيددل الجحيمددل شددا رادر ارلكدداب الجحيمددل تددك ددا حفهددا ال ددان

ىيذددعحط فيهددا ت

دده

الجددانا رادالدده لددك ارلكدداب الجحيمددل تددك الّح د الددحم حددهللدشا ال ددان ع فععحددحك شددح اإلرادر لددك
لح يددو ميددع ترمانهددا ى ّا ددحشا ى دحائطها ىظحىفهدداع ال ت اإلرادر ال لكلددا ىحددهللشا لعح يددو شددحا
الددحمع ددا لددم لكددع رددعّهللر تددك فك دحر الةتددم ىال نددهلل عطتددل ت

حدديط تددم الجددانا هجميددع ترمانهددا

ىالةّا ح ىالذحىط الم نل لهاع ال ت اإلرادر شا الةّنح الحئيرا فا ال نهلل الجّائاع فها ا
تم هةّا ح الجحيمل ىإرادر عجهل لك لح يو شح الةّا ح تى لك ال ب ل قها(.)2
ىاج

فا الجحائم ت لك

لتهللا ال ا هللرع هحيث ا س

مهلل لع ىاالسعةّا ت غيح مهلل ل ىجدهلل اسدع ح ال دان

الذارع ع قيا

ر الحمع المةّ م فا حيمل ع الجدحائم ةّدك

لهللا تنه عطتل ال نهلل الجّائا فيهاع ت ا ا اكعلك هالخطأ غيح الةمهللم لز ه ت
فاج

تدك

لنح دع لدهللا

ال حعاج لك لنحيح ىلكع الخحىج تيه ش الحم حعاج لك لنحيح(.)3
ىباسد ددع اح الّن د د ص ال ان نيد ددل فد ددا جد ددان

الّند ص ال ان نيددل فددا جددان

الة بد ددات اجردند ددا ( )164 -161ىاسد ددع اح

الة بددات الة احجددا( 319ى )341الخا ددل هجحيمددل سددا ر اسددعةمال

الرتطل ع ح لتباحث ت شح الجحائم لةهلل ع الجحائم الةمهلل ل العا لحعاج لك جنهلل دا لعح هدا
ىال لحعاج لك جنهلل خاصع فالههللف ع حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ش
ال ان

ىال احرات النادرر ىالمةم ل قها ع دى انعظار ّلةل اد ل.

()1حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،دار النهضة العربية ص.1
( )2السعيد كامل ،األحكام العامة للجريمة .مصدر سابق ص()121وما قبلها.
( )3حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،مصدر سابق ص .11

اجدل تى لدأخيح لّليدح
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ىبددحلهللا د
ال يددا هةمد

الم د

الحئيرددا لتددحمع المةّ د م ش د الةتددم ىاإلرادرع فدداإلرادر شددا اللة د تم

م توددح ىاجف د لةحيلهددا هأنهددا نذدداط نلرددا ع ددا فددا د ته الكا د

حيمددل لمةد

دح ىاقدحاس لددك الةددالم الخددار اع فهددا انددل نلرددا ى ظهددح خددار ا فالجانددل الّلرددا شد اللة د
ت دا
اإلرادم ىش ن ار اإلحراس ىالذة ر هالحا ل لك ا ذدبع رغبدل تى الدعختص دع دا ردبل
ض ددي اً لتذد دخص ىالجان ددل الّلر ددا هاخعن ددار شد د اإلحر دداس هالحا ددل ىش ددحا اإلحر دداس ددهللفع ل ددك
العلكيددح فددا الةمد ىالم اسنددل قدديع خعتددي الرددب ع تم المّاجذددل ىيّعهددا هالخددا جحارشددا ت ددا المظهددح
الخار ا ش ححمل
شددح اإلرادر فهد

يل جهلل لك

ا عّا داع ىال د ل هدأ الححمدل

فةك ىجدهلل لكد

د يل خدارج

خطددئع ج الححمددل الة د يل ددز تساسددا ددع اإلرادر الهدداع فهددا ال م ددع ت

لةّددا ددا ىال ى د د لهددا قددهللى شددح الححمددلع فددالمّظح الخددار ا لتّذدداط الّلرددا تشددم خنددائص
اإلرادر فك لكعم هال حار الّلرا حعك ىل ت تّده الذدخص هدال لع ت دا الححيدل فهدا جدهللرر الذدخص
تدك اخعيددار ددا ذددا

ددع قدديع ت د ر عةارضددلع ىشددا لعةتددو هالجانددل الّلرددا ىالمظهددح الخددار ا

ةا(.)1
فاإلرادر لذدم
رادلدده الجه د

رادر اللةد حعدك دعم ردا لل الذدخص دع تم حيمدل ند در وبدات

لددك اليددا اللة د الم د

العجدحيم رادر اللةد

لهدداع ىإرادر الّعيجددل الجح يددل فددك ع جددي ف ددط حعددك ددعم

ددع دى رادر ال نعيجددل قد

عمد

ّنددح اإلرادر ا تراد اللةد ىالّعيجددل ةداً

فا الجحائم الةمهلل ل.
ىبّا

تك ا ل دهلل ىبةدهلل اسدع اح الّند ص ال ان نيدل لجحيمدل اإلسدا ر لةدهلل حيمدل سدا ر

اسعةمال الرتطل حيمل مهلل دل نعيجدل رادر الم ظدي لدك اال عّداع دع ال يدا هاللةد الدحم تى دل
تيه ال ان
()1

ال يا هه ىإرادر الّعيجل المعمةتل ه حجا ه ع ال يا هال ا ل فا لأخيح لّليح ال ان ع

سالم ،عبدد المهيمن بكر ()1111القصد الجنائي ،رسالة دكتوراه منشورة .جامعة القاهرة ص .122-121
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تى اال عّاع ع لّليح ال ت شّاك
كتمددل هذ د
ّهلل ا لك

رر دع

د ر ال ندهلل االحعمدالا لهدح الجحيمدل قدهلللي ىرىد
الة بددات اجردنددا فال نددهلل المبا ددح عح ددو

با ددح تى غيددح با ددح فددا نددص ال ددان

الّعيجل الجح يل توح حعما الس ال قهلل لحهللىوها ذع ل ع فة الجانا با حر ى الما

الّعيجل لعحلل ع اللة فها ز ّهع فيم ع ال ل
لح يو الّعيجل الجح يلع ت ا ال نهلل االحعمالا ش
الحم ع جع ت

عةهلل فةته الغح

له وان يل غيح ؤمهللر لخعتج قها نلس الجانا

المّ م تيه هالدحات لدك غدح

فيم ددا ددع لددهللا ف ددا لّليددح اللةد د فيندديل ه دده الغددح
الّعيجل تى ل جةها مأوح حعم الحهللىث فاللا
ىبددحلهللا لك د

ال نهلل المبا ح رادر الجه

با حر لدك

آخدح لدم ّد

غي ددح ن د د

()1

دع جبد ت دكًع

ا ماند د

اإلرادر جبد د ل

رؤىل ع الّعيجل مما ل ترادشا با حر(.)2

اإلرادر شددا اللةد تى اال عّدداع المطدداقو لحددهلل ث الددّلس ىالنددادر ددع ححيددل

ىب ددهللى ل ددأويح( .)3ال ت المذ ددحع اجردن ددا ت ددار ف ددا الم ددادر  163ددع ج ددان
ىالمددادر (319ى )341ف ددا ال ددان

الة احج ددا ددع

الة ب ددات اجردن دداع

د د ر تخ ددح لت ددحمع المةّ د م ىشد د الخط ددأ غي ددح

الةمهللم نعيجل اإلشمال تى الخطأ الجريم فال ندهلل الجّدائا ىالخطدأ غيدح الةمدهللم شمدا

د ر لتدحمع

المةّ د م فددا ن د ع ددع الج دحائمع ىشددا كجددل نلردديل ل دحبط خندديل الجدداناع ى اد ددات الجحيمددل ال
تنهمددا خعتلددا فددا جددهللرر الردديطحر تددك اد ددات الجحيمددلع فلددا الجحيمددل الةمهلل ددل تكبددح سدديطحر ددع
الجحيمل غيح الةمهلل ل فاإلرادر شا العا لريطح تك اد ات الجحيمل فلدا الحدالعيع شّداك سديطحر
دع جبد الجدانا تدك اد دات الجحيمدل ال ت سدديطحله فدا الجحيمدل الةمهلل دل تكبدح دع الجحيمددل تى
الخطأ غيح الةمهللم فالخطأ غيح الةمهللم بهللت ّهلل ا لّعها حدهللىد ال ندهلل الجّدائا ىاالخدعكف قديع

( )1قرار محكمة التمييز /جزاء رقم  ،99/81مجلة نقابة المحامين ،ص  ،1122سنة  ،1199نقالً عن الجبور ،شرح قانون العقوبات،
ص .12
( )2السعيد ،األحكام العامة للجريمة ،مصدر سابق ،ص .221
( )3سالم  ،القصد الجنائي ،مصدر سابق ص .181
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ال نهلل الجّائا ىالخطأ غيح الةمهللم ش
خنيل الجانا ى اد ات الجحيمل تج
ىبحلهللا لك
فا

ر تخح

هللار الت

الحم دحد تدك مد

ّهمداع مد

ّهلل ل افح ال نهلل ّها ا لم ع افح س

حيمل سا ر اسعةمال الردتطل( حيمل مهلل دل فدا

الةكجدل قديع
الخطأ.

()1

د رر حيمدل غيدح مهلل دل

فالخطأ غيح الةمهللم ال خحج دع دهللل ل الخطدأ فهد خدكل الذدخص ق ا بدات

الحيطل ىالححر الحم لحضها ال ان
حيت لعه لبةاً لحلهللا ع دى ت

هالّظح لك الظحىف ال اجةيل العا با ح فيها لنحفه ى دهلل

ؤدم لنحفه لك حهللاث ال حر س ا لم ع جةه ىمدا

دع ىا بده

ل جةه ىلكّه ا ع هلل غيح حو فا تنه رعطيع لجّل حهللىوه فالعهاى تى اإلشمال ل ا س الم ظي
ع ال يا هال ا بات العا للحضها تيه ىا بات ال ظيلل س ا ما ا عّا ه ع م

مد ت

دع

ز ةيع سبل شحا ال دحر هدانححاف الم ظدي فدا اسدعةمال سدتطعه ليعةردي ىالند رر الج شحيدل
شددا الخطددأ الجردديم تى ال ددحر الجردديم فالمذددحع ددع خ د ل الم ظددي سددتطل ددا اقعغددك ددع لددهللا
لعح يو نتحل ا ل ليس لإلضحار قها(.)2
ت ددا الةتددم لعددح

فددا الج دحائم الم ن د در تددم حلكددل اللة د الم د

فاسددعتز انندحاف الةتددم لددك ّا ددح الجحيمددل حيددث تددز ت
ل افحشددا جيددا الجحيمددل هددالةتم جددل ت
الحو الحم حميه ال ان
الحم

ىيجل ت

لتجحيمددل قع د افح ّا ددحشا

حدديط ه د ال جددائع العددا عحلددل تددك

ّنددل تددك

ضد ع الجحيمددل شد الحددو المةّددك تيددهع تم

ةتم الجانا ىج

ارلكاب الجحيمدل هماشيدل اللةد تى اال عّداع

هه ىن ه ىاآلوار العا لّذأ ّهع تم ت

ا لةته مة خط اًح تك الحو المةعهلل

تيه

ىف ق شحا تك حلكل اللة ل جع نعيجل اح فةتده الدحم جدا هده فع جدع الّعيجدل هةّندحشا المجدحد
ف د ددط ش د د

د ددا تد ددز لعك د د يع الد ددحمع المةّ د د م لهد ددح الجحيمد ددل ددع دى االلمد ددا هالةّا د ددح ال اجةيدددل

( )1حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،مصدر سابق ص .12
( )2حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص  ،مصدر سابق ص .122
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ىالم ض د يل اجخددح ع ىالةتددم ّنددحف لددك ل جددع الّعيجددل مددأوح حعمددا ىالس لهددا ىباسددع اح نددص
ال ددان
جان

الخدداص هددالجحائم الم دحر هالمنددتحل الةا ددل العددا لعحددهللث ددع اإلسددا ر فددا الم د اد()161
الة بدات اجردندا ىالمدادر  319دع جدان

هالحمع المةّ م حيث

الة احجددا ىالمددادر  161لك د

الة بدات اجردندا عمد

تم الم ظي هأ اللة الحم ارلكبه هاال عّداع دع لّليدح ال دان

هالّعيجل الخا ل ع شدحا اال عّداع دع
الجحيم ددلع ال ت شّ دداك

ّندح الةتدم الخداص

تى لدأخيح لّليدح لي د

داف ال دان

ى تمده

ّندح الةتدم لهدح

د د ار تخ ددح له ددح الجحيم ددل ىشد د ف ددا الم ددادر  341ددع ج ددان

الة ب ددات

نا ددئل ددع اإلشمددال ىجتددل االحع دحاس تى ددا طتددو تيدده الخطددأ غيددح

ال د ا اع الددحم رددبل ال ددحر فالخطددأ غيددح ال د ا ا ش د خم د ل اإلرادر ددع ل جددع الّعيجددل ددع تنهددا
ع جةل ىفو الريح الةادم لأل ر ىما هاسعطا ل الجانا ل جع الّعيجدل لحظدل جهللا ده تدك اليدا
اللة ىإ

م

تك للاد هداع فاإلشمدال شد تحدهلل

ىالححر ىش ىج ف الجانا

ندات شدحا الخطدأ ىشد الخدا ىا بدات الحيطدل

جلاً ستبياً فا لحمه ىا عّا ه ع الخا ىا ل الةّا ل الكس دل لعجّدل

حهللىث الّعيجل(.)1
ىحع ددك لكعمد د ش ددح الجحيم ددل ج ددل ت

عةا ددح الةت ددم ف ددا

د د رر الجحيم ددل ال ن ددهلل ل ددع

اال عّدداع ىفددا الجحيمددل غيددح ند درع فاإلشمددال رددبل ال ددحر سد ا مددا لددم ع جددع شددحا ال ددحر
فددا حدديع مددا هاسددعطا ل ل جةدده ى ددع ىا بدده ل جددع شددحا ال ددحر ت تندده ل جددع ال ددحر ىلكددع ا ع ددهلل
غيح حو ت هاسعطا عه لجّل حهللاوه(.)2
فلا الجحيمل غيح الم ن در ال ةتم الجانا ىج
الع ددا سد د ف لد دؤدم له ددا افةال دده

ماند د

ارلكاب اللةد الم د

شم ددال تى له دداى ع فد د ا ت ددم ه ددأ

( )1المجالي ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،مصدر سابق ص  211وما بعدها.
( )2حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص  ،مصدر سابق ص .122
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ددا لةت دده س د يدبل حعمد داً
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هالّعيجددلع لنددبح الجحيمددل مهلل ددل ىال لةددهلل غيددح ند درع فانعلددا الةتددم لددهلل الجددانا ىجد
اللة ش المة ل الحئيرا لعك

الجحيمل غيح ن در فانعلا الةتدم هالّعيجدل ىجد

ارلكدداب

حدهللىث اللةد

ىال ب دحر هةددهلل ل ددهللا ا تددم ت فةتدده تد لتجحيم ددل فمةا دحر اإلشم ددال لةددهلل الةتددم ددا جة د ش ددح
الجحيمل غيح مهلل ل(.)1
ح الباحث ت الحمع المةّ م لهدح الجحيمدل ميزشدا دع هداجا الجدحائم الماسدل هالمندتحل
الةا ددلع ف ددهلل لكد

فددا هةددض ددع

د رشا مهلل ددل ىالددبةض اآلخددح ددع حيددو الخطددأع ال ت شددح

المراىار فا الة بل فيها ا حاف مبيح ى هلل ل اس قيع اللة ىالة بلع فكيي نراىم هالة بل قيع
الةمهلل ىاإلشمال فدا المد اد( )341دع جدان

الة بدات الة احجدا فاج دح العمييدز قديع حالدل اإلشمدال

ىالحالددل الةمهلل ددل ممددا فةد المذددحع اجردنددا فددا جددان
الج دحائم فددحق المذددحع الة احجددا ىاجردنددا فددا جددان

الة بددات فددا المد اد( )164-161فلددا مد
الة بددات قدديع الةمددهلل ىالخطددأع فخط د رر المجددح

لظهح هن رر تيل فا حالل الةمهلل ت ا الخطأ فك ل هلل نيل ح يدل ىإرادر لتّعيجدل قد ل عندح تدك
رادر اللة

ع دى الّعيجل ىما

جل تيه ل جةها.

( )1نجم ,قانون العقوبات القسم العام ،مصدر سابق ،ص.212
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المطل الثالث
العقوبة
نص جان

الة بات اجردنا فا الم اد( )164-161ن ع الة بل الم حرر لجحيمل

سا ر اسعةمال الرتطل ىللاىت در ل الة بل اسعّاداً لك

هللر ةطيات ىمحلهللا

المذحع الةحاجا فا الم اد( )341-319ال ا المذحع الةحاجا لم ّص

حاحل تك

هللر الة بل ق اجعنح الّص تك ن ع الة بل ف ط.
الفرع الول
العقوبة القانون الردني
ف ددا الم ددادر ( )161ددع ج ددان

الة ب ددات اجردن ددا اج ددل ت ددك حيم ددل س ددا ر اس ددعةمال الر ددتطل

هالحبس ع هح لك سّعيع ىشا
حيددث د

بل ّح يل حيث خص شح الة بل هالحبس مة بل ت تيل

الم ظددي هاسددعةمال سددتطعه

ش ددح الجحيم ددل لي د د

مددا جنددهلل هذد

با ددح تى مددا جنددهلل احعمددالا فردع

ه اج ددل لّلي ددح اجح ددا تى تم ددع اجنظم ددل المةمد د ل قه ددا تى با ددل الحسد د

ىال د دحائل الم ددحرر جان ن دداع تى لّلي ددح جد دحار ج ددائاع تى تم ت ددح

ددادر ددع س ددتطل له ددا

ددكحيل

هللار حيث ساى قحلهللا قيع اجىا ح العا لنهللر ع رئيس لك حؤىس()1/161
ىجهلل ا عبح المذحع اجردندا فدا الل دحر الةانيدل دع المدادر ( )161ت الجحيمدل حا دته تى ىاجةده ىإ
لم

دع دخص ال عمعدع هندله الم ظدي الةمد ا ى اجبده هدالحبس دع تسدب ع لدك سدّل

ّحيدل ت ددتيلع ىبهددح الة بدل لكد

بدل

الجحيمددل المّند ص تيهددا ّحددلع فلدا العذدحيع اجردنددا ا

21

بل الحبس ع تسب ع تى غ اح ل تكةح ع ذحر دنانيح لك

سادت

الحبس ت ال عح هالذغ فلا الجّح لك
ىجهلل ت اس ال ان

فا

الجحيمل ّحل ىاج

الة بل ع تسب ع لك وكث سّ ات.

لتمح مل ت لرعبهللل الة بل الجّحيل فا الحبس الحم ال عجاىس الةكول
حبس ىلحرل شح المهللر ع الع يم الغحيغد رم ىلبدهللت دع اليد

ا هح هغ اح ل د ّاريع ع م

الددحم قددهللت قعّليددحشا هم ددل ح ددم ت ددبح بح ددا ددع د

ل جيةدده ىلّليددح الح ددم المبددح ()1ع حعددك

المذحع فا نص المادر  161الل حر اجىلك هللد ع الة بل اسعّاداً لك ظحف خاص ىشد الندلل
ال ظيليددل فهددا المة د ل فددا لذددهلل هلل الة بددل ىلرددحم تددك شددح الة بددل تح ددا المددادر 6
جان

ددحر فددا

الة بات اجردناع ا ت اس لتمح مل ىجي لّليح الح م فا حال ال عجاىس الح م فيهدا سدّل

ىاحددهللر ا ترت فددا تخددكق تى سددع تى اضددا المح د

تى الظددحىف الددحم ارلكددل قهددا الجحيمددل ددا

بةددث لك ع دداد هأندده لددع ة د د الرلكاقهددا ال ت ىجددي العّليددح ال ذددم اآلوددار الغيددح ّائيددل العددا
لعحلل تك الجحيمل س ا المهللنيل ت اإلداريل(.)2
ىشّددا دح الباحددث

حيمددل سددا ر اسددعةمال الرددتطل جددهلل عحلددل تيهددا

بددات رددتكيل

داريددلع ملند الم ظددي ددع ال ظيلددل ف جددي لّليددح الح ددم ددع جبد الم ظددي حعددك
جحار دارم ب ك اللة
ت ددا ددع تسددباب ان
ددع جددان

ؤللا لحمع حيمل زائيل.
ددا االلعد از قعّليددح الة بددل ف ددهلل نددص المذددحع اجردنددا فددا المددادر 49

الة بددات قددزىال ميددع الّعددائج الجزائيددل لتح ددم ق فددار المح د

حددو خنددا فددك ندديل ال ددع
ت تيل ت ضافيلع ت ا ا نن

ددهللر تددك

تيددهع ى لددهللا ج الة دداب

ددهللر الح ددم ه دانعددهع فددك لمعددهلل لددك غيددح س د ا مان د
تيه المادر  341ع جان

( )1المجالي ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،مصدر سابق ص(.)411-449
( )2المجالي ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،مصدر سابق ص .412

ت

الة بددل

ل المحاكمدات الجزائيدل الة احجدا
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ا الة بل هالع اد فلا الل حر 1/344

لّ

دّي شدح الة بدل تدك ت ال لعجداىس ذدح سدّ ات

ىال لّ ص ع خمس سّ اتع ىفا الةل الةا زي حالدل اإل د اح
ت هةهلل الح م قها ت تيل مان

هالهلل

ت فح يل ادر  51ع جان

دع تساسدها سد ا

الة بات اجردنا.

ت ددا فددا رد اال عبددار فلددا رد اال عبددار ال ددان نا لهددح الجحيمددل ةد د لتمح د
ا لم ح م تيه خكل هللر( )3سّ ات هةهلل لّليح الح م هة بل تخح مالحبس تى
ت ددا الةل د الخدداص فه د ةددهلل لددهللارماً لألخطددا ال
لل يعهددا قهللاللددل تنه ددا ال ل ددع ال تددك اجح ددا العددا

دهللر الح دم

ددائيل العددا فددات

تيدده ا عبددار
بل ت هلل(.)1

ددهلل الطةددع قهددا تى

ددارت بح ددل قهللاللددل الم ددادر  51ددع ج ددان

الة بات اجردنداع ىجدهلل مدّح الةلد الخداص هند رر فحد دل لذدخص تى دهللر ت دخاص ىال ةدهلل ح دا
تيهع ىيمّح ع كلل المتهللا قّا

لتمح
ىيم ع ت
لتلا

( )51جان

تدك لّرديل دع جتدس الد س ار

س اط متا لتة بل تى ز ّها تى اسعبهللالها ع دى ا

ذدل اً قبيدا تر دهع
مس هالنلل الجح يدل

الة بات.
الفرع الثاني
العقوبة في القانون العراقي

لم حهللد المذحع الةحاجا فا المادر  319هللر الحبس تى الغ اح ل فا حيمل سا ر اسعةمال
الرتطل ق لحك شحا اج ح لع هلل ح ال اضاع ت ا فا نص المادر 341ف هلل تساد
ع دى الغ اح ل ىلحك ت
فا المادر16

اً لحهلل هلل هللر الة بل لع هلل ح ال اضاع ىجهلل حهللد جان

بل الحبس ىحهللشا
الة بات الةحاجا

بل الجّحع ىشا ت ا الحبس البريط تى الحبس الذهلل هلل ع وكول ت هح لك خمرل

سّ ات.
( )1نمور ،محمد سعيد( )2114اعادة االعتبار دراسات في القانون الجنائي  ،عمان ،ص  411وما بعدها.
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لت اضا فا الّنيع الراه يع ل هلل ح هللر الة بل ىل هلل ح ا ا ما

ىبحلهللا لحك ال ان

رعحو فا تها الحبس البريط تى الحبس الذهلل هللع ىالحبس الذهلل هلل ش الحم لعجاىس هللله وكول
ه ر ىال لزيهلل ع خمس سّ اتع ىيجبح الرجيع فيها تك ال يا هأدا ت مال حرر جان

(66

) ت ا الحبس البريط فه الحم عجاىس 14سا ل ىال لزيهلل ع سّل ىاحهللر ع دى ت

تي

المح

تيه هأدا

ا(.)69

م

ى تك شحا ف هلل حهللد المذحع الة احجا
ةيّل فيها لارماً لت اضا
الغ اح لع ىالغ اح ل ل از المح
المح

بل ّحيل لهح الجحيمل ع دى ت

كحيل فا لهللاع ت ا الغ اح ل لم ّص ت

حهللد هللر

ا تك جيمل ةيّل جدا

قهللفع بتغ ةيع ع المال لتخزيّل الةا ل ىل اح ا المح مل حالل

الماليل ىاال عما يل ّهلل فحضها تك ت ال لعجاىس خمرل ئل د ّار ىال لّ ص ع

نني د ّار حاجا()91

بات.

ىلةهلل الغ اح ل ىالحبس ع الة بات اج تيل فا شح الجحيمل ىإ ا ح م
هالغ اح ل ىلم م الجانا قعأد عها فالمح مل ل

ا هحبره ّهلل هلل دفةه لتغ اح ل هللر ةيّل حط

ت ال لزيهلل تك نني الحهلل الم حر لهح الجحيمل ا ما
ىلم ّص جان

الة بات الةحاجا

ةاجبا تيها هالحبس تى الغ اح ل 93

تك اسعبهللال الة بل هالغ اح ل مما فة

ىالة بل الرالبل لتجحيمل لّلح ف اًر همجحد

تك جح

المذحع اجردناع

هللىر الح م ىاكعراهه الهللر ل ال طةيل ا لم ع جاهك

لتطةع تى لم الطةع فيه هاالسعئّاف تى العمييز ىالجهل العا ل

قعّليح اجح ا الجزائيل شا

الّياهل الةا ل.
ال ت ال ان

ت اس لتمح مل ا لم عجاىس الح م النادر هللر ال لزيهلل تك سّل ت

ل جي لّليح شحا الح مع ىلكع هذحط هلل سبو الح م تك المح

تيه ع حيمل مهلل ل تى

24

ت لك
المجّا

تخكجه تى اضيه ا هللل تك تنه ال ة د لهح الجحيمل ت
تيه ىالظحىف العا ارلكل قها

حيمعه ىلها ت

اج تيل ع دى العبةيل ىاإل اح ات االحع احسيلع ىإ ا مان

عةتو ىجي الح م هرع

ل نح شحا اال اف

تك الجحيمل

الة بل غ اح ل ىحبس حو لها

اف

الحبس ف ط . 144
ى تك المح

عةههلل هحرع ست مه خكل هللر

ت

اف العّليح ا لبيع لها ت المح
المح

اف الح م( )116ىلتمح مل لغا

تيه تخ قعّليح الذحىط العا فحضعها تيه تى ا ارلكل

تيه خكل هللر المحهللدر لعجحبعه ّا ل تى ّحل مهلل ل تى ح م تيه هة بل سالبل

لتححيمل جكةح ع وكول ت هح ىإ ا لم الح م تيه هجحيمل ىلم لكع المح مل جهلل تم
ت حت ه اف لّليح الح م 147

بات.

ت ا ع س ط شح الجحيمل هالةل الةا ف هلل نن
المجّك تيه ىان
ف ا ل فا الجانا جب

هللر العجحبل العا لم

المادر 151هر ط الح م ىرد اال عبار ى لح

اف لّليح الح م فيها.

هللىر الح م لر ط ّه الجحيمل ىيزىل توحشا ا ا ا

فيها فعر ط الة بل ىالعهللاقيح االحع احسيل المح
 151ا ا الةل الةا هحال

قها حيث

هللىر لّ

ا الهلل

هللر الح م نهائا

قها ا ا الغ اح ات ىالة بات الماليل لّلح ع لحمعه
ىح م االدانل النادر قهح الجحيمل ا ا ا

هللر تك ز ع شح الة بل هلل فا ح م الةل الخاص ى ا رحم تيه ع اح ا 151
ت ا الةل الخاص الحم نهللر ه حار مه رم عحلل تيه س ط الة بل الم حرر لهح الجحيمل
كتها تى هة ها تى ّص المحس
ال ان

تك قهللالها هة بل تخي ع الة بل المّن ص تيها فا

ىال عحلل تك س ط الة بات العبةيل ىالعكميتيل ىاآلوار الجزائيل اجخح  154ى153ع

ىفا حال لم ل جيي المعهم لمهللر س ّيل ةيّل ىح م تيه هغ اح ل ف ط ى ل ت

عم ن اص الغ اح ل
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ع ت ا ل جيله 419ى 341ت

نني د ّار ع م

هالحبس ع الغ اح ل فيعم ن اص المبتغ المحم ر ع م
الع جيي المهللر المح

ج ا

ع اج ا الزائهللر ا اسعّلح

قها.

ت ا الع اد الجزائا فتم حد لةحيله فا ال ان
الجحيمل تى الهلل

ل المحاكماتع ت ا ا ح م تيه

الجزائاع جنه لم ؤخح هه ممبهللت ىش ل اد

ىل اد الة بلع ى ع أ الع اد س ط الهلل

ال ت رد اال عبار فا شح الجحيمل جهلل لم

تى س ط الة بل

()1

افه ه حار ع جيادر الة رر المحجم( )997فا

 31/7/1967ىالمّذ ر فا ال جائع الةحاجيل الةهللد  1667فا  7/6/1967ىبم به لم لغا
جان

رد اال عبار.

( )1التقادم الجزائي في القانون العراقي والمقارن بحث مقدم من قبل القاضي سركوت طه رسول إلى مجلس القضاء في اقليم كردستان
لغرض الترقية من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث من صنوف القضاة باشراف القاضي الدكتور عبدالرحمن سليمان الزيباري

29

الفصل الرابع
صور الجريمة وطرق مكافحتها
لعّ ع

لها ف هلل

ر حيمل سا ر اسعةمال الرتطل اسعّادت لك اللة المادم الم

ستبياً تى جاقياً ى تك الحغم ع للحع الن ر الرلكاقها هحرل الحمع المةّ م
الم

لها قيع الةم هلل تى ال نهلل تى الخطأ ىلكع الن ر االقحس لتجحيمل شا اللة

اإل جاقا تى اللة الرتبا مهلل اً ما تى ع

حيو الخطأ.ىجهلل سة

النةيهلل الهللاختا ى تك النةيهلل الةالما لم افل الجحيمل ه افل

الهللىل تك
رشا ىب خعكف

رميالها هالةهلل هلل ع اإل اح ات ىالعهللاقيحى ىإنذا الةهلل هلل ع الهيئات لمعاهةل اللراد
ىالحهلل ع نعذار .
المبحث الول
صور جريمة إساءة استعمال السلطة

ةهلل الخطأ ش المة ل الحئيرا لعحليل المرؤىليل الجّائيلع ىيعراى اج ح ىإ ما
شحا الخطأ نالجاً
ال عماد

تك اإلرادر (.)1
ال ت

الخطأ

ع ال نهلل تى اإلشمال ىالخطأ الحم نةعهلل هه ش الخطأ الذخنا ىحهلل

ر الخطأ فا شح الجحيمل جهلل لعةهللد لبةاً لتخطأ المحلكل ف هلل

اجل تى لأخيح ال انيع ىاجنظملع تى جهلل لك

ادر ع هل خعنلع تى اال عّاع ع با ل الحس

شحا

شح اإل اجل لّنل تك جحار ج ائا
ىال حائل الم حرر جان ناً حعك

( )1امام ,محمد كمال الدين ( )2114المسؤولية الجنائية اساسها وتطورها  ,دار الجامعة للنشر ,االسكندرية ص.114

شحا
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الجحيمل لعح و ا اننل اال عّاع ع لّليح تم ت ح
هأ ال النالح الةا لةهلل
خص ال ان
ىجهلل ي

رر ع

ادر ع ستطل خعنلع ىإ

لحاق

ر شح الجحائم.

اجردنا ج ات الهللرك ت

اً فا حالل ا عّا هم ع لتبيل الطتل ال ان نا

النادر ع تم ستطل ج ائيل تى داريل فا المادر( )164ع جان

الة بات اجردنا.

المطل الول
السلوك االيجابي
الفرع الول
تعطيل القوانين وال نخمة وجباية الرسوم والتأخير فيها
فا شح الن رر ةهلل الرت ك اال جاقا الم
ال ان

تى اجىا ح س ا مان

داريل ى لهللا ج ال ان

الحئيرا لهاع ف يا الم ظي قعةطي تى ىجي لّليح

ج ائيل ت العا لنهللر ع ستطل خعنل داريل مان

تى غيح

لطتل جيا الم ظي قّذاط جاقا لّلا شح ال انيع تى ال احرات(.)1

فاإلل از شّا ال عطتل ف ط ال يا هةم

ادم ع انل الم ظي ف طع ق الحيت لل ع

دى لأخيح لّليح شح اجىا ح فاإلل از ىا ل حهللد هذخص ةيعع ىمحلهللا لحهلل هلل الةم المطت ب
تدائه ىف ق م شحا ال نّظح لك جهللرر الم ظي لت يا هالةم ى هلل شح ال هللررع ال ال ان
( )1ايوب  ,محمد احمد مصطفي ( ,)2112النظرية العام لال متناع في القانون الجنائي ,دار النهضة العربية .ص291

ّهلل ا

28

ع الم ظي فا ىظيلل لعّليح ال انيع ىاجنظمل ى ّع لح و الّعيجل فا حال خالي الم ظي
شحا ال ا ل(.)1
ىية ر العراؤل شّا ا الم ن د هأح ا ال انيع تى اجنظمل المةم ل قها ىمحلهللا ال حار
ال

ائا ىاجىا ح العا لنهللر ع ستطل ات

كحيل ؟

فيم ّّا ال ل شّا ت تح ا ال انيع لةّا ال ا هلل الهللسع ريل ىال ا هلل العذحيةيلع فال ا هلل
الهللسع ريل جم ل ال ا هلل ال ان نيل العا لبيع نظا الح م فا الهللىللع ىلحهللد الح ق ىالححياتع
لرّها الرتطل العذحيةيل فا
ىل حر اجسس ىاجشهللافع ت ا ال ا هلل العذحيةيل فها ال انيع العا ي
الهللىللع تم المجالس الّياقيل ىلخعص ق ظيلل العذحيع ىف ا جح ا دساليح الهللىل(.)2
ت ا اجىا ح النادرر ع ستطل خعنل :فها ال احرات اإلداريل ىشا افناح الجهل
اإلداريل المخعنل فا الذ
ا ل ّحها ال ان

الحم حهللد ال ان

لعةبح ع رادلها المتز ل اسعّاداً لك ستطل
ي

لها إلحهللاث توح جان نا تى حمز جان نا ةيع عك ما الباحث لها ش

المنتحل الةا ل(.)3
ت ا اجح ا ىاجىا ح النادرر ع المح مل في نهلل قها اجح ا ال

ائيل ال ا بل العّليح

ىاجىا ح النادرر ع المحاكم تى تم هل ج ائيل تى به ج ائيل هللنيل مان

تى داريل تى

ّائيلع ى ع لهللا شيئات العح يم ىتح ا المح معيع ال ّيل ىاج ّبيل ال ا بل العّليح ىاجىا ح
ال الئيل النادرر ع المحاكم ىتىا ح الّياهل الةا ل المخعتلل(.)4

( )1عبد ،جريمة االمتناع  ,مصدر سابق،
( )2ايوب ,محمد احمد مصطفى ( )2112النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي ,ص. 222
( )3فهمي ,مصطفى ابو زيد ()1129القضاء اإلداري والمرافعات اإلدارية  ,منشاة المعارف االسكندرية ,ص.482
( )4مراد  ,عبد الفتاح ( ،)1111جرائم االمتناع في قانون العقوبات ،الطبعة االولى ،منشاة المعارف ،االسكندرية ،ص .111
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ت ا اجنظمل المةم ل قها في نهلل قها الت ائح العّليح لع ىشا الت ائح العا لع مع اجح ا
()1

العلنيتيل تى العكميتيل الكس ل لعيريح لّليح ال انيع
ىلةهلل شح الجحيمل مهلل ل ت اً مان

المبحرات العا تسعّهلل تيها الم ظي الةا ع ىشح

الجحيمل ىجي لّليح الح م تى لةطيته لةهلل حيمل جاقيل هطبيةعهاع فحعك لعح و لعطتل ست ماً
جاقياً

هه الم ظي المخعصع حيث

لربل هحهللىث نعيجعهاع ىيرع م اج ح ت
اإلل از تى العأخيح فيهع ىيخالي ال ان

هللىر شحا الّذاط ع الم ظي الةا ش الحم
ا ا

هللر ع الم ظي الةا ت اًح ق جي لّليح شحا

الحم ع أنه لةطي الح م النادر تى اج ح ال

ائا

()2

ىال ان .

ال ت حالل اإل اجل ىالعأخيح ىحهللشا ال لكلا ق
هالةم الحم أ ح هه ال ان
فحعك

جل ت

تى المح مل تى الجهل المخعنل.

الم ظي تز اً هال يا

()3

عم الحمع المادم لهح الن رر ع الجحيمل جل ت

هاسعةمال الرتطل المخ ل قها لية ق تى أخح لّليح اجح ا تى با ل الحس
جان ناً ىإلك انل شحا اج ح جل ت
اخعناص الم ظي ىت
النادر ع المح مل.
ىم
ال

الم ظي المخعص
ىال حائل الم حرر

ّنل فة اإل اجل تى العأخيح تك م

هللخ فا

عةمهلل العحاخا فا شح الن رر ع الجحيمل هةهلل ت لم لبتغه هاج ح

()4

شح الجحيمل جاقيل هطبيةعها ج لأخيح ال ان

تى با ل ال حائل تى اجىا ح

ائيل عطتل ست ك ىنذاط جاقا ع الم ظي الةا ع فأ الّذاط اإل جاقا عح و شّا ا

( )1جمال الدين ،سامي ()2111اصول القانون اإلداري ،منشأة المعارف .االسكندرية .ص.429
( )2عابدين ،محمد احمد( ) 1114وقف تنفيذ الحكم الجنائي وجريمة االمتناع عن تنفيذه ،دار الفكر الجامعي ،االسكندرية ،ص 121
( )3عبد ،جريمة االمتناع ،مصدر سابق ،ص 129
( )4االلفي ،محمد عبدالحميد( ) 2112جرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر ،محمود للنشر والتوزيع،ص14
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ت هللر الم ظي ت اًح قعأخيح لّليح ال انيع ىاجح ا تى ت
تى العأخيح فيه.

لةطي ال ان

ألا مك ع أنه ت

()1

ىإلك انل شح الن ر ل هلل

رر تخح ىشا ّهلل ا ل

ع ح مل خعنل ىحاس شحا الح م الهللر ل ال طيةل مأ ل
مته ىل

ؤدم لك

اإلدارر همخاللل ح م

ادر

المح مل ه ادر الم ظي لك

اإلدارر ه حالل الم ظي لك الع ا هلل ىشح الن رر لعمة فا جيا اإلدارر قعجاش ال حار

النادر ع المح مل هذ

غيح با ح ىلعنحف خكفاً لح مها ىل

الم ظي هلنته ع مته ىشّا لك

هلة

جاقا لجا

اإلدارر جهلل لةمهللت الخحىج ع ح م المح مل فاإلدارر تز ل

هأ ال لخالي ال انيع ىاجح ا ىال احرات النادرر ع ستطل خعنل( .)2ىلعمة شح الن رر
ّهلل ا لعخح اإلدارر ج اح اًر فحد اً حعك لعم ع ع العهحب ع لّليح الح م ال
ىيم ع ال ل

شح اإلسا ر ل ع هذ

ائا(.)3

غيح با ح ع جب اإلدارر ال تنها لعم هذ

جاقا فها لخالي ح م المح مل ليس هطحي ل اال عّاع تى العحك ق لنهللر ج اح اًر هلن

ظي

تى حالعه لك الع ا هلل ىشّا ةهلل ال حار اإلدارم فةكً ا جاقياً ع جبتها.
ى تك م حال ال
حاىل

رةّا ت نجح الم ظي

اجعه ال هللخ فا اخعنا ه فيجل ت

داخكً فا اخعنا ه ىت

ةتم الم ظي ت

ما الةم الحم ا

فا لّليح تى

الةم المطت ب ع الم ظي ال يا هه
ا

لأخيح لهحا اجىا ح ىلةطيته هللخ

اخعنا ه ىف ق م شحا جل ت لعجه رادر الم ظي الةا لك نيل العأخيح ىالعةطي
الح م تى ال ان

تى اج ح ال

()4

ائا.

( )1عابدين ،وقف تنفيذ الحكم الجنائي ،مصدر سابق ،ص .121
( )2كنعان ،نواف( )2111القضاء االداري ،دار الثقافة ،عمان ،ص .211
( )3شطناوي ،فيصل ( )2119دراسات علوم الشريعة والقانون ،المجلد  ،42ملحق رقم (.)1
( )4االلفي ،جرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر ،مصدر سابق ،ص 14

فا
تك
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الة بات ىفا الم اد

ال ت الباحث شّا خالي شحا الحتمع فالمذحع اجردنا فا جان

( )164-161لم ذعحط اخعناص الم ظي فا الةم ال ظيلا ىشحا اج ح جهلل قيّه الباحث فا
المبحث الةانا ع اللن الةانا حيع لّاىل حهللىد الرتطل.
ىجهلل ا الّص
جان

حيحاً فا جان

الة بات الةحاجا تك ت

الم ظي الةا هاسعةمال ستطعه المبا حر تى غيح المبا حر

ىاخعنا ه ال ظيلا فا الةم
ال حائل ىالحس

الة بات اجردنا فا المادر  161ىالمادر  319ع

لعةطي

ائيل ىتح ا ال ان ع ىمحلهللا

ال احرات ال

الم حرر جان ناً.

ع لعطتل الن رر اإل جاقيل لهح الجحيمل ّن اًح لعحضاً ىشا
ىش اللا

()1

لل الم ظي الةا

لهح الجحيمل ىفو الل ه الجّائا.

فعكعم ترما الجحيمل ّهلل ىج ها ع
الحس

با ل

ىال حائل تى اجىا ح ال

اسعةم ستطعه إل اف تى لأخيح لحني

ظي ا

ائيل تى تح ا ال ان .

()1

أيوب ،النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص  .291جحار ح مل ن ض المنحيل لرّل

 1995/11/19فا الطةع رجم ( )44913لرّل  59ق.ع لما مان
هالحبس ىالةزل م

ظي م ا اسعةم ستطل ىظيلعه فا ىجي لّليح اجىا ح النادرر ع الح

لأخيح لحني اج ال ىالحس
ىالةزل م

المادر  113ع جان

الة بات جهلل نن

تى ىجي لّليح الح م تى ت ح

اجح ا المذار ليها فيها انحار قعّليحشا حيطل ت

ل تى تح ا ال انيع ىالت ائح تى

ادر ع المح مل تى ع تم هل خعنل ىمحلهللا ةاجل هالحبس

ظي م ا ا عّع مهللاً ع لّليح ح م تى ت ح ما مح هةهلل

الح م تى اج ح داخكً فا اخعناص الم ظي ىما

تك تنه ةاجل

ا ومانيل ت ا

ع نحار تك هلل ح ح ا ما لّليح

حيح نص المادر عّاىل هالة اب الم ظي الةم ا الحم معّع مهللاً ع لّليح
العّليح داخك
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الفرع الثاني
اإلضرار بالموال والمصالح العامة
ع تك الو الم ظي الةا المحافظل تك ت ال الجهات العا ةم قها ىاج ال الةا لع
ىي نهلل هأ ال الجهات العا ةم قها شا اج ال العا عن قها هح م ىظيلعه(.)1
ت ا اج ال الةا ل نهلل قها م
س ا تكان

ا لمتكه الهللىلل ىسائح اج خاص المةّ يل الةا ل فيها

شيئات حمزيل ت ال حمزيلع ىس ا تكا المال

ا ار ت

ّ ال حيطل ت

خننا لتمّلةل الةا ل(.)2
ى شب
ك

بارر اج ال الةا ل

ح مل العمييز اجردنيل لك لةحيف المال الةا ه لها(ىا

مت ما تى خاضةا إلدارر تم هل ع الجهات المحم رر تى إل حافها)()3ع ىلعطتل

ال

شح الجحيمل ت ل ع ع
ىيعك

ظي ا ى ع فا ح مه(.)4

الحمع المادم لهح الجحيمل ع فة

اللة هالخطأ تى اإلشمالع ىي نهلل هاللة تم

جاقا ع جب الم ظي الةا ىيعني شحا
م

تحو ضح اًر هاج ال ىالمنالح الةا لع

ىال حر شّا ةهلل الّعيجل الجح يل لتلة ع ىحعك لكعم الجحيمل ىلّرل الّعيجل لك اللة
ت لع افح كجل سببيل قيع اللة ىالّعيجلع فاللة جهلل

نذاط جاقا تى ت

جل
حض

ا عّاع()5ع ىي نهلل هالخطأ شّا الخطأ غيح الةمهللم ىش الحالل العا ال طاقو فيها ست ك الجانا
رع

المةعاد(.)6

الحيطل ىالححر الحم ن

ليه الح

ىيم ع لتباحث ال ل:

المذحع الةحاجا فا المادر( )341ع جان

فا الخطأ الجرا ل تك
هاإلشمال من رر ع

س المذحع اجردنا فا المادر( )163ع جان

الة بات ا عحط

الة بات الحم اكعلك

ر الخطأ.

( )1الشحات  ,حاتم عبد الرحمن ( )2114القانون العقابي القسم الخاص .دار النهضة العربية .ص181
( )2الخاليله ,محمد علي ()2112القانون اإلداري .دار الثقافة للنشر والتوزيع .عمان  .ص222
( )3قرار محكمة التمييز األردنية  ،2111 /1441موقع قسطاس.)www.qistas.com) ،
( )4عبد .مزهر جعفر ()1111جريمة االمتناع .دار الثقافة .ص214
( )5حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص .112
( )6سرور  .احمد فتحي ( )1181الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ,دار النهضة العربية ,ص.212
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ىجهلل حاىل المذحع الةحاجا فا شح المادر ت
فا تدا ت مال ال ظيللع ف
ىلير

زائيلع ال ت

ل لتم ظي الةا

ما الخطأ ري اح فهحا نتح ت

انل ع الل ه

ل:

جان

فكان

ح
ىيح

ج

حيا لمرؤىليل لأد بيل

الة بات الةحاجا لم ةتو تك را ه

الخطأ هال هللر الحم تو تك را ل الّعيجلع فهح الّعيجل
ّا ه ىاشعما

هلل العهيل ىاإلحجا

ل تيها المذحع حرل را عها

ما دفةه لك لجحيمها.
هلل تم فحق

انل ع الل ه هأنه ال

شحم قيع الخطأ اليريح ىالخطأ الجريمع

تل العجحيم لبّك تك را ل الّعيجل الحا تل(.)1
ىي نهلل هالخطأ ت ا اإلشمال فا تدا ىا بات ال ظيللع تى اإلخكل قهاع فاإلشمال ش

ل ا س ىبحىد ع جب الم ظي فا تدا
العا لحسم سيح الةم ال ظيلا س ا ما

متهع ىاإلخكل نهلل هه هلل

اح ار ال ا هلل ىاجنظمل

نهللر شح ال ا هلل ال انيع ت الت ائح تى ال احرات تى

اجىا ح النادرر ع هل خعنل(.)2
ىجهلل نص المذحع الةحاجا فا المادر 341ع جان
نعيجل إلسا ر فا اسعةمال الرتطل تك
جان

الة بات تك ت شحا اللة

س المذحع اجردنا الحم اكعلك فا المادر 163ع

الة بات هحالل اإلشمال.
ىي نهلل ه سا ر اسعةمال الرتطل شّا ت

ههللف الم ظي

ع مارسل اخعنا ه

ى كحياله لح يو غا ل لخعتي ع الغا ل العا حهللدشا ال ان (.)3
فال حر الحم لطتبه المذحع الةحاجا فا المادر 341ع جان
الجريمع ىي نهلل هه الّعيجل العا لعحلل

الة بات ش ال حر

ع ست ك خا ئ ع الم ظي ربل شحا الرت ك

انع اص ع ح ه تى نتحل جان نيل حميها ال ان ع ىي عنح ال حر شّا تك ال حر المادم
ف ط ت ا ال حر المةّ م فيخحج ع

ار الحما ل( .)4ىجهلل جال البةض ت اج ح ال عنح

( )1عبد ،مزهر جعفر ،جريمة االمتناع ،مصدر سابق ،ص .212
( )2الشحات ،قانون العقابي القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص .182
( )3حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص  ،مصدر سابق ،ص .122
( )4الشحات ،قانون العقابي ،القسم الخاص ،مصدر سابق ،ص .182

تك
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ال حر المادم ق جهلل ّنحف لك ضحر تدقاع ى ةال لهللا اإلسا ر لك سمةل الجهل العا ةم
قها الم ظي(.)1
ىبّا

تك لهللا ح الباحث ت جان

الة بات اجردنا فا المادر 163لم ةعهلل هجرا ل

ال حر ق اجعنح نص العجحيم تك لحاق ضحر همنالح الهللىلل اح شمال الم ظي الةا .

المطل الثاني
السلوك السلبي
اال عّاع ع لّليح ت ح جان نا ال
رمع شح الجحيمل ق

لا اإلحجا ىاال عّاع ع اللة ىحهلل لعك يع

جل ت لع افح كجل تخح نلريل لحبط فة اال عّاع ه رادر الم ظي
()2

ال ا يل لهحا اال عّاع.

ال ت حالل اال عّاع المجحدر حعك
اال عّاع

راف عها رادر ىا يل ال لكلاع فك تشميل لحالل

لم ل عح ق ا ل جان نا فبهللى ال ا ل ال ان نا ال م ع لك عّاع ىحهلل ت

رؤىليل لحمحع فاال عّاع خاللل ل ا ل فحضه ال ان
()3

تى ت ح ج ائا.

تى ت ح

ادر ع ستطل ات

حلل تم
كحيل

فال ظيلل الةا ل لحم فا يالها الةهلل هلل ع ال ا بات جل تك الم ظليع

ال يا قها ى ّاط شح ال ا بات ش ال ان

ىال م ع حنحشا.

()4

( )1عبد ،مزهر جعفر ،جريمة االمتناع ،مصدر سابق ،ص .221
( )2سالم ،عبدالمهيمن بكر( )1111القصد الجنائي ،بدون طبعة ،بدون دار ،ص .2
( )3ايوب ،النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص 29و.22
( )4صالح ،جمعة قادر( )2119الفساد اإلداري واثره على الوظيفة العامة ،الطبعة االولى ،ص .94
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ىفا شح الن رر عمة
المح مل ىج احرالها تى تم ت ح

اال عّاع قحفض الم ظي الةا لّليح اجح ا النادرر ع
ادر ع ستطل خعنل ات

ىشّا م ع لتباحث ال ل:

كحيل ىمحلهللا تح ا ال ان

()1

حيمل اال عّاع ال ل ع ال هحالل العحك تم ت

الم ظي الةا المخعص ع تدا ىلّليح ت ح ج ائا تى لّليح ال ان

حجم

تى ا عّا ه ع لّليح

ىا باله ال ظيليل.
ىجهلل تكهللت ح مل العمييز الةحاجيل لهللا ه لها

المعهم المحم ر ىش

تي هخهلل ل ا ل

لربل هخطئه الجريم لحاق ضحر هالريارر الةائهللر لهللائحر ا غال البنحر ى لهللا لبهلل
ل ىي

حرل اج

الة بات(.)2

شّا فةته ّطب ا ع المادر  341ع جان

فاال عّاع نهلل هه الم ظي ت

ةحج سيح م ال ظيلل الةا ل ىاإلخكل هانعظا هاع

ىشحا اال عّاع ست ك ستبا جحد ع تم نذاط ىيعطتل ال ان

فيه الكعماله ف ط رادر الم ظي

لةحجتل سيح الةم ىشح الجحيمل ال حىع فيهاع فك ّعظح ال ان
ترمانها ف

اللة هحهلل اله س ا

ىالّعيجل تك حهلل س ا
ال ت

لح و الّعيجل حعك لكعم

حج الةم ت تخ فا نظا ه تى لم ح و شح الّعيجل(.)3

ف ا لجحد اال عّاع ع لّليح ال احرات ىاجح ا ال
المخعنل ع اإلرادر سال

دشع الماكّل

ائيل تى ال انيع تى تىا ح الرتطل

ّه شح النلل ىاإلرادر العا نحع هنهللدشا ال لذم
نما رادر اللة ىحهللشا شا العا لكم

اردر اللة

ّنح اإلرادر لهح الجحيمل.

()4

ا لم مح ّحنح ف ط فا حالل اال عّاع الةمهللمع فاال عّاع الةمهللم ىحهلل ف ط

ةعهلل ه رادر اللة فال نهلل الجّائا شّا تم الم ظي ق جائع اجفةال الم نل لتجحيمل ىجهللرله تك
( )1االلفي ،جرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر ،مصدر سابق ،ص .14
( )2قرار رقم1119تمييز122في.1128/1/21
( )3بهنام ،رمسيس( )1121النظرية العامة للقانون الجنائي ،منشاة المعارف ،االسكندرية ،ص .112
( )4الحياري ،معن احمد محمد( )2111الركن المادي للجريمة ،منشورات الحلبي الثقافية ،ص 111
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ل جع نعيجل حجا ه ع لّليح ا
المجحد ف ط ع دى الّعيجل.

هللر ليه ع ت ح ىإ لعجه رادر الم ظي لك ارلكاب اللة

()1

ىت ا عّاع الم ظي شّا جل ت
ا عّع الم ظي ع تدا
المح مل جل ت

حعك
الةم

حيمل ةاجل تيها ال ان .
ادم .

()2

ما
ذحى اً ج
ىبحلهللا لك

ّنل تك م

ذحىع ف

ادر ع ستطل لمتهللا

لبيع ت الةم الحم
هللار تى تنه جحار

كحيل

حجا الم ظي ع ال يا هةم غيح ذحىع ال ةهلل
لّعيجل حيمل اال عّاع توح جان نا تكةح ا لك

توح

()3

ىبةهلل اكعمال الحمع المادم لهح الجحيملع ّحنح الحمع المةّ م لها هةتم الم ظي ت
اج ح النادر ع هل خعنل ليه لعّليح هللخ فا اخعنا ه ىت لعجه رادر الم ظي لك
()4

فة اال عّاع.
ىت

ا ميز شح الجحيمل تنها ل ع ما تلع تم ال حىع فيها فحالل اال عّاع ىحهللشا لكلا

ل ج ها فالحهللث اإل اح ا(اال عّاع) ك و لها فعكعم ف ر وبالها(.)5
ال ت

شّاك

رر تخح لك عّاع ىلكع لير

الجحيمل المةّ م ع الخطأ ىشّا تراد اللة ىالرت ك ىالجه

مراه عها

مهلل ل فيعك

رمع شح

اإلرادر ليه ال تنها ال لّنحف
()6

ىلع ه لك لح يو الّعيجل تى جهلل ع جع شح الّعيجل ىال ب قها ىال حيهلل لح ي ها.

( )1عبد ،جريمة االمتناع ،مصدر سابق ،ص .191
( )2الخليلي ،حبيب ابراهيم( )1192مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية ،المطبعة العالمية ،،القاهرة ،ص 49
( )3الحياري ،الركن المادي للجريمة ،مصدر سابق ،ص 114
( )4االلفي ،الجرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر  ،مصدر سابق ،ص 11
( )5بهنام ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص .241
( )6ايوب ،النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص .111
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ىإ

ا ميز حالل اال عّاع غيح الةمهللم(اإلشمال) هأنه ست ك ستباع ىفيه هلل الع يهلل ق ا بات

الحيطل ىالححرع ىشّا م ع ال ل هةهلل الع يهلل ق ا بات ال ظيلل العا ع

أ شح ال ا بات

()1

الحيت لل ع دى ىج ع الّعيجل الجح يل.
ىشحا ا شب

اليه ح مل العمييز حيع جال

( ...ىحيث ا الطةع فا شحا الخن ص

هالنكحيل الع هلل حيل لمح مل الم ض ع ش ا ح غيح

ا ل

ب ل في

اليه ح مل

ت

االسعئّاف ع قيانات جان نيل ع لح و رمع االشمال ع انل المميز ىاجةاً فا حته ا ا الح م
ه يمل ال حر ل هللر لجّل خعنل ف هلل ىرد الّص
ها عبار لهللا ع االلع از ات المهللنيل ىيح م قها تك م
ىشّا م ع ال ل:

حالل اال عّاع

مان

تيه هالمادر  1/163ع جان
()2

ع ساشم ق ج ها)

مهلل ل تى غيح مهلل ل ع حيو الخطأ

ىحهللشا لكلا لتعجحيمع فك ّعظح المذحع حن ل نعيجل لعجحيمهاع فاللة ىحهلل
نعيجل ت لم لعحللع فاإلشمال الجا اللا
ال ان

لك ست ك ّط م

ىخم ل شح اإلرادر ع ّع شحا الخطحع ىيم ع ال ل

ست ك حعك ىل ما ستبياً تد

الة بات

لا س ا لحلب

تك خطح ىج ع ت ح حظح
اإلرادر نذطل فها ل ه

لك نذا الخطح فالرت ك الخا ئ

لك

ن د ىلكع الّعيجل غيح

ن در.
ىإ شّاك الكةيح ع الجحائم

لا فيها غلال الرت ك ال ا لع ىلرمك حيمل الرت ك

المجحد ف شمال الم ظي ل ا به حهلل شح الجحائم.

()3

( )1الحياري ،الركن المادي للجريمة ،مصدر سابق ،ص 81
( )2قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الجزائية  2112/121بتاريخ  .2112/9/22منشورات مركز عدالة.
( )3بهنام ،النظرية العام للقانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص .141
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فالحتم الغالل فا شح المرألل ت اإلرادر فا شح الجحيمل

در ىال نرعطيع غلالهاع

ىاإلرادر شّا ا كا ق سع الم ظي الةا قحلهللا الححص المةعاد ى تمه هال ا ل المت ك تك ال ه
فا عّا ه الخا ئ ىالغيح
اال عّاع نعيجل في لا ت
ال ت

ن د رغم تنه غيح

ع جع الّعيجل المعحلبل ع حجا ه.

انل ع الل ه

ل فا شح المرألل

رادر ارلكاب اللة (س ا ما ستبياً ت
ىبّا

ن د ال تنه تراد شحا اال عّاع ىإ ما لهحا
()1

اإلرادر

جاقياً) قهللال ع اج ح الحم ما

تك ا ل هلل ع م ع لتباحث ال ل

ىنكحذ ع الّن ص ال ان نيل فا الم اد 341جان

ع ىا به ال يا هه.

ن درع ال ت اإلرادر فيها

لك حالل الر

در

تى اللة الرتبا لإلحجا ع

الة بات الةحاجاع ىالمادر 163ع جان

الة بات اجردنا يزت قيع اال عّاع المجحد ىبيع الّعيجلع ى ح
ىمحلهللا ا لحلل تك شحا اإلشمال نعيجل ا عبح ال ان

()2

حيمل اإلسا ر لعحلل فا حالل العهاى

هال يا ق ا بات ال ظيليلع ىشح الجحيمل غيح مهلل ل ىغيح
ىشا المة ل الحئيرا لتعجحيم ىاإلرادر شّا ل ه

در فا حالل اإلشمال ىلكّها

اال عّاع همجحد ىج ه

ظحفا ذهللداً لتجحيمل.

المبحث الثاني
مكافحة الجريمة
لعطتل

افحل الجحيمل لظافح الجه د تك النةيهلل الهللاختا ىالخار اع ىاالسعلادر ع

لجارب الهللىل المعح حر فا حاىلل لطبيو اجساليل العا ا عمهللىا تيها هال هللر الحم عّاسل ع

( )1عبد ،جريمة االمتناع ،مصدر سابق ،ص 184
( )2ايوب ،النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي ،مصدر سابق ،ص .191
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نظا الهللىلل ىلذحيةها الة اقاع ى حاىلل ا حاك المجعمع المهللنا ىل يعه لتريح جهلل ا ع الهللىللع
افحل الجحيملع ىاللراد الحم جهلل طال الم ظليع ىال ظيلل الةا ل هذ

ى را هلللها فا

خاص.

المطل الول
الوسائل الوطنية لمكافحة الفساد
حعك عم

افحل اللراد ىالجحيمل جل ت

الرتطل العذحيةيل وم الرتطل ال

لعظافح ه د الهللىلل ه افل ستطالها اقعهللا

ع

ائيلع ىت لذعحك الرتطل العّليح ل م نها لتةل الهللىر اجكبح فا

لّليح ال احرات ىال انيع العا لنهللر ع الرتطعيع الراه عيع.
فالرتطل العذحيةيل شا
خ اع الح

تل ال

قيع الح

ل ىالذةل فةتيها ت

لتةل دى اًر هار اًس فا

ل لمرائتل اللاسهلل ع ع حيو المجالس العا لمة الذةل ىشا العا لةهلل المةبح

ع رادله(.)1
فالمجالس الّياقيل شا العا لنهللر ال انيع ىالعذحيةات الحاد ل لم افحل اللراد ىال جا ل ّه حعك
عم حاسبل المرؤىليع المعهميع هجحائم اللراد ىمحلهللا لةزيز دىر النحافل ىاإل ك قهحا المجال
ىإ طا شح ال سائ الححيل لتحن ل تك المةت ات لتحهلل ع ي اجفحاد الرلكاب حائم اللراد
ه افل

ر(.)2

( )1مصلح ،عبير () 2112النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد ،اصدارات االئتالف من اجل النزاهة .بدون دار نشر بغداد .ص .121
( )2دور البرلمان في مكافحة الفساد ،منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان سنه .الطبعة االولى 2118ص .181نقالً
عن الريكاني ،جرائم استغالل النفوذ ،مصدر سابق ،ص .288
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ىحعك لكعم شح الن رر جل تك مةتا الذةل الع ا

ع الّاخبيع ىالمجعمع لك كع

تك اللراد داخ المجعمع ال ت تغتل المجالس ال لح و شح الغا ل فعحجم نلرها ممجتس
اسعذارم ىال ى د لألحزاب المعّافرل ىال لعةهللد ل الحزبيلع ما ل هلل شح الرتطل تك المرائتل
ل لتذلافيل الح

الجادر ىالهللفع لت
ىشّا م ع ال ل:

يل ىت ل

المجالس الّياقيل شا

ه قهللا تر ها هأم جحار هم ىاسعحاليجا.

()1

ت الذةل ىشا العا لمّح الرتطل العّليح ل

الذح يل فا متهاع فالمجالس الّياقيل شا العا لرأل الح

ل ع ت مالها ال ت دىر شح

المجالس عنح تك طا االسعذارات ف ط ىت العةهللد ل الحزبيل ىالمّافرل فا ا قيّها لعمةي
الذةل ش الحم سيهللفع ةتا الذةل ال يا ق ا بهم تك تحرع ى ه.
فها لمعتهللا ب اً لتهللسع ر ىلّظا المجتس الهللاختا ستطل الحجاهل ىالمحاسبل تك الرتطل
العّليح ل ل ما
الح

الع از الها هال ان

ىىضع آليات رجاقيل ل مع الذلافيل ىالّزاشل لةم

ل(.)2

ىت دىر الرتطل العذحيةيل فا ال جا ل ع اللراد حلبط هلةاليل المجتس ىاسع كليعه ىمحلهللا نزاشل
ت

ائهم ع اللرادع ىرغم لهللا جل الباع ىسائ ىت ر م ع ت ل

لم افحل اللراد ّها الع ا
ع ت حاهه

ع

قها الرتطل العذحيةيل

ع الذةل تى ضهلل الهلل م ىالمرانهللر ّه لمحاربل اللراد ىالكذي

حيو افراح المجال لتجمه ر الع ا

ع الّ اب هةيهللاً

ع الحىليع

الممي (.)3

( )1داود .عماد الشيخ  .الشفافية ومراقبة الفساد بحث منشور في مركز الدراسات والوحدة العربية( )2114ص .122-122
( )2منظمة الشفافية الدولية نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد ص www tranasparencyinternationa.org.48
( )3البشري ،طارق دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد دراسة نشرت ضمن ملف الفساد والحكم الصالح في البالد العربية
,الحلول والمعالجات في المستقبل العدد2114/12 211ص122
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كحلهللا العّريو ع ت هزر الحجاهل ىالعّميل لمّح االسع كل الكا
ى ه()1ع ىلعةزيز دىر البحلما لم نذا

لممارسل دىرشا

تك تكم

ّظمات ىالحادات ّها المّظمل الةالميل لتبحلمانيع ضهلل

اللرادع ىمحلهللا االلحاد البحلمانا االفحي ا ى ّظمل قحلماني

حب ضهلل اللراد ى ّظمل قحلماني

ضهلل اللراد.
ىيتةل ال

شحم فا

ا دىر

هاللاسهلل عع ىشا لك
انححاف الرتطل ال

افحل اللرادع فها لتةل دىر فا العح يو ىإنزال الج از

رؤىلل ت ا جيم سا يل ىت ا

ةا يح الّزاشل ىالم ض يل()2ع ىلكع ّهلل

ائيل ع رارشا النحيح فا لح يو سب الّزاشل ىالم ض يل لنبح ز ا

ع متيل اللراد(فاللراد فا ميّيا ما ىاسع االنعذار حيث ما ال

ار ح م

فا ال

اا

تك تساس ال بيتل ىالحزب ىتحيانا هطتل ع الحئيس نلره فلا ا  1113تىجي الحئيس ميبام
 31جاضيا ع الةم ع ىتسس ح معيع خا عيع رفيةعا المرع

لتعح يو ىنظحت المح مل فا

ح الا 61ج يل فراد)(.)3
فيجل الخا الع ّيل ىالم ارد البذحيل هةهلل خ ا ها لك لهللريل الا المرع
اليل مافيلع فهح الم
الهللىلل ىالهي

ات لرا هلل فا انجاح الةم ال

ىلخنيص جهللرر

ائا ىفا حاربل اللراد فا ؤسرات

العّظيما الحم لبّك تيه(.)4

كحلهللا ملالل اسع كل ال

ا ىالّياهل الةا ل ىسائح ستطات الهللىلل ىت هزلها ىلمعةها هالحياد

ىالم ض يل ىاسع كل ال

اح لها اقعهللا ً

ا

عمة همّع تم ستطل العهللخ فا ؤنه فا سائح

( )1دور البرلمانات لعربية في مكافحة الفساد الدورة التاسعة واالربعون لمجلس االتحاد البرلماني العربي .العقبة /االردن
 ،2112/2/22/29نقالً عن جريدة الدستور.2112/2/29 ،
( )2الحسين ،احسان عبد دور االجهزة الرقابية في مكافحة الفساد،.هيئة النزاهة العراقية بحث منشور في دائرة الشؤون القانونية ,قسم
البحوث والدراسات ص 41
( )3الريكاني .جريمة استغالل النفوذ مصدر سابق ص214
( )4صيام ،سري محمود .دور اجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد .المؤتمر العربي لمكافحة الفساد,الرياض 2112/8/9.ص14
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جع اللاسهلل ع فا الرتم اإلدارم ى انعهم

ع العح يو لك المحاكمل ى هللىر الح م هما ما
تى ّا بهم(.)1
ىشّا م ع ال ل:

دىر الرتطل ال

ائيل فا

الّياقيلع فبهللى ستطل ج ائيل نزيهل لع لي
تم تشميل ىت الرتطل ال

تشميل ع دىر المجالس

افحل اللراد ال

لتمحاسيم العذحيةيل العا لنهللرشا الرتطل العذحيةيل

ائيل حعك عم للةي دىرشا هم افحل الجحيمل جل ت لعمعع ه هللر ماف

ع االسع كليل ىالّزاشل.
ت ا الرتطل العّليح ل فيع ل تيها

افحل اللراد ه

ىبحلهللا لحاكم الرتطل نلرها قّلرها فا ىسائ

ر ع ىب افل ال سائ المعاحل ىالمم ّلع

داريل تى ت ل

ه بط الةم اإلدارم فا حافو

الهللىلل ىدفع ج احرات لحسم ج ا هلل لعحسم الرت ك ال ظيلا لتم ظليع ىالم تليع قعّليح ال ان (.)2
ى تيها ت

لةم ل ضع اجشهللاف ه

نزاشل ى لافيل ى تيها ت

لحسخ و ل الم ا ّيع هالهللىلل

ى ؤسرالها ع خكل الباع تساليل فةالل لمةالجل الرتبيات ىمذي
حهللىوها ىلة يي المجعمع لمجاقهل اللراد ه افل

ا ّها لمةالجل تسباب

ر(.)3

فالمحاسبل شا الّ ار اجىلك فا المرائتل ال ان نيل ىاإلداريل ىإخ اع اج خاص الح ع ع ل
ّا ل لهح المرائتل ع ت مالهمع ىبحلهللا رأل المحؤىس ت ا رئيره ىيرأل الحئيس قهللىر ت ا
الرتطل العذحيةيل ىلكعم شح الن رر ّهلل ا
ت ماله ىت مال

ظليه ت ا

الحئيس تحهلل ال س ار ىيعةح

لتمرائتل ع

جتس الذةل(.)4

( )1الريكاني .جريمة استغالل النفوذ ،مصدر سابق ,ص214
( )2هيئة النزاهة العامة في العراق (قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط ). 2111تعليمات
رقم 1
()3االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ()2114-2111جمهورية العراق .هيئة النزاهة والمسائلة العراقية
( )4النزاهة والشفافية والمسائلة في مواجهة الفساد (اصدارت االئتالف من اجل النزاهة والمسائلة ) 2112بغداد ،منشور على
االنترنت( ) tine.org www.anan.palesص29
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ت ا المرائتل فها ل از المرؤىليع ع ل هلل م ل اريح ىنعائج ع جم ت مالهم العا جا ا قهاع
ىحو الم ا ّيع فا الحن ل تك المةت ات ع ت مال اإلدارات الةا ل ىم
ع ال ظائي ىالمها الم متل لهم(.)1

ا ل حعك ع افو لطبيو ال ان
ىالمرائتل هللر تن اع جهلل لك

ع هلل خهلل ل

لذحيةيلع تى ج ائيلع تى داريلع تى رائتل ع جب الحتم الةا تم

الذةل(.)2
ظليها فال جا ل ىالحجاهل

ىبحتم الباحث ت الرتطل العّليح ل شا اججحب ىاجدر فا مارسات

خيح ع الةكجع فالرتطل العّليح ل جل ت لجبح المرؤىليع فيها تك ل هلل م ل اريح دىريل ع
جم ت مالهم حعك لعح و الحجاهل هذ

.

فا

ى ع المّظمات العا لكافح اللراد فا االرد "شيئل الّزاشل ى افحل اللراد" ا ت شح الهيئل
لحث الجه د لت

ل الك اشهللاف

افحل اللراد ىلح يو الّزاشل ى حاىلل لط يو اللراد ه افل

ا اله ى ع خكل للةي شح المّظ ل ىلحسيخ الّزاشل ىسيادر ال ان
ىلكاف اللحص ىالمحافظل تك المال الةا ىلذيح شح الهيئل الك الملا
افحل اللراد ىالعذارك ع مافل افحاد ال ع ىل ظيي الم ارد هالذ
الحام الةا الهللاختا لت

ىالمحاسبل ىالمرائتل
االساسيل لطحق

الرتيم ىاالسعجاهل لمطالل

()3

ل الك قيئل نظيلل

ت ا فا الةحاق فع هلل شيئل الّزاشل ى افحل اللراد ىلخ ع شح الهيئل لحجاهل جتس الّ اب ىلها
خنيل ةّ يل رع تل ىلةم
ج ا ا اللراد لح

تك المراشمل فا

افحل اللراد ىللةي الذلافيل ىالعح يو فا

ا حاف جاضا العح يو المخعص ى عاهةل ج ا ا اللراد ع جب الممة

( )1فرجاني ,نادر الحكم الصالح .مجلة المستقبل العربي .العدد)2111(. 219ص1
( )2المنظمة العربية لمكافحة الفساد (.المساءلة والمحاسبة وتشريعاتها واليات في االقطار العربية )منشورات الدار العربية للعلوم
( )2112بيروت ص412
( )3موقع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في االردن ،و ويكبيديا ،الموسوعة الحرةhttps// a.r.wikpedia.org. ،
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ال ان نا ع الهيئل ىلّميل و افل ال طاع الةا ىالخاص ىا هللاد ذاريع لراشم فا
ىرفةها الك الرتطل العذحيةيل ىلحاىل لةزيز و ل الذةل هالح

افحل اللراد

ل.

المطل الثاني
الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة
اللاجيل اج م المعحهللر لم افحل اللراد لرّل 1113
اللاجيل اج م المعحهللر لم افحل اللراد لرّل  1113ع تقحس شح الجه د ىإ الههللف ع شح
االللاجيل

افحل اللراد ه

ت اله ى ع قيع شح الجحائم( سا ر اسعةمال الرتطلع ىالحهلل ع شح

الجحائمع ىلةزيز العةاى الهللىلاع ىالّزاشلع ىالمرائتلع ىاإلدارر الرتيمل لتذؤى الةا لع ىت

ا ميز

شح االللاجيل تنها ا ت حمتل ع الم اد هة ها ل از يل ىبة ها اخعياريل قهللاللل هةض ع
لةاقيحشا) ى(ل

م دىلل

حف -لعخح  -لكل )ع ت ا االخعياريل (لرةك لك لّظيح فا ت

لةعمهلل) فةّهلل العنهلل و تك شح االللاجيل جل االلع از هالم اد اإل باريل ىالخبحر فا لطبيو الم اد
االخعياريل ع هلل ها(.)1
ىجهلل ىضة

هللر ت ر ىلهللاقيح لم افحل شح الجحيملع فمّها ا ا فا الم اد 14-5

ع شح االللاجيل ى ّها تساسيات ىجائيل حيث لتز م دىلل حف فيها قعحسيخ سياسات فا تل

( -)1دليل برلماني العرب لتفعيل اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد ،من منشورات منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ،ص 18
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ى ّرجمل ع هة ها البةض لعةزيز ذارمل المجعمع ىللةي

سيادر ال ان

لعحريع دارر

الممعتكات ىالذؤى الةم يل ىالّزاشل ىالمرائتل(.)1
ى ع اج ر العا سة

اإلللاجيل لك لطبي ها تك الهللىل المّعربل لإلللاجيل شا:

 .1لرةك م دىلل حف لك نذا ىلحىيج مارسات فةالل لرعههللف ّع اللراد.
 .1لرةك م دىلل حف لك

اح ل ييم دىرم لتن ك ال ان نيل ىالعهللاقيح اإلداريل ىت النتل

هالم ض ع هغيل ل حيح هلل ملا عها لمّع اللراد ى افحعه.
 .3لعةاى

الهللىل اج حاف فيما قيّها ع المّظمات الهللىليل ىاإلجتيميل ات النتل حرل

االجع ا ىىف اً لتمبادئ اجساسيل لّظا ها ال ان نا تك لةزيز ىلط يح العهللاقيح المذار ليها فا
شح المادرع ىيج س ت

ذم

لهللا تك العةاى ىالمذارمل فا الب اح ج ىالمذاريع الهللىليل ال اح يل

لك ّع اللراد(.)2
ىشّا م ع لتباحث ال ل:

تساس

افحل اللراد حرل شح االللاجيل ش

اح ةل

ىلمحيص ال انيع ىلةهلل تها ع ال اجعع ىلكا لحلبط ع الممارسات ال ظيليل المخاللل ىلعما ك ع
ميع الحاالت العا لههللف لك لغييل المنتحل الةا ل لنالح المنالح الذخنيل ىلبحث ت
تك الّ ا ا المرععحر العا حاىل الم ظي الةا
الة بلع ىشح االللاجيل فعح

المجال ت ا الهللىل اج

ضلا

لل الذح يل

ا

تيها ىالعمتص ع

ا لكسعلادر ع لجارب الهللىل ىإ انيل

ن تها ىلطبي ها تك الهللىل المذارمل.

(- )1قامت االردن بتاريخ  2118//22اطالق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وكذلك العراق وضعت استراتيجية وطنية استنادا إلى
هذه الفقرة صادق عليها العراق بالقانون رقم  21لسنة  2112نقال عن الريكاني ،جريمة استغالل النفوذ ص248
( )2مادة  1من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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ت ا المادر الرادسل ع شح االللاجيل فع مّ

نذا شيئات لم افحل اللراد ىإ ارات لك

ضحىرر نذا

افحل اللراد ىإلك ضحىرر ى د شيئات ىف ا لتمبادئ اجساسيل لّظا الهللىلل

ال ان نا لعع لك

افحل اللراد ىلّليح الرياسل الةا ل ىالع يل ما ألا:

 .1لكل م دىلل حف ىف ا لتمبادئ اجساسيل لّظا ها ال ان نا ى د شيئل تى شيئات حرل
االجع ا لع لك ّع اللراد ق سائ

هلل هللر ّها:

ت .لّليح الرياسل المذار ليها فا المادر  5ع شح االللاجيل ىاإل حاف تك لّليح لتهللا الرياسات
ىلّري ها ّهلل االجع ا .
ب .سيادر المةارف المعةت ل همّع اللراد ىلةميمها.
 .1ل

م دىلل حف ىف اً لتمبادئ اجساسيل لّظا ها ال ان نا همّح الهيئل تى الهيئات المذار

ليها فا الل حر  1ا تز ع االسع كليل لعم يع لتهللا الهيئل تى الهيئات ع االضطكع ق ظائي
هن رر فةالل ىبّا ر ع تم لأويح ال ر غ لهع ىيّبغا ل فيح ا تز ع
خعنيع ىمحلهللا ا جهلل حعاج شؤال الم ظل

ارد اد ل ى ظليع

ع لهللريل لكضطكع ق ظائلهم(.)1

ىمحلهللا ذارمل الّاس ىلم يّهم ع الحن ل تك المةت ات العا لّظم الهللىلل ىإدارلها
ىالخا ال احرات فيهاع ى ع م الن ك ال ان نيل العا لهم
لن

ا ل الذةل ع اح ار الحما ل

حح ل البيانات الذخنيل ال اردر فا شح الن ك( .)2ىت ل

قّذح تم ةت ل ل م

ل اريح دىريل ع تخطار اللراد فا دارلها الةم يل(.)3

( )1المادة  9من االتفاقية وكذلك المادة  29إلى نفس الموضوع.
( )2قانون مقدم من مجموعة العمل القانونية التابعة للشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات وقد رفعه إلى البرلمان
اللبناني أعضاء منظمة برلمانيون لبنانيون ضد الفساد بتاريخ  2111/1/1الهامش الثاني في الصفحة 211
( )3المادة 11من االتفاقية
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ىمحلهللا لةزيز ىحما ل ححيل

تل المةت ات المعةت ل هاللراد ىنذحشا ىلةميمها

خ اع شح اإل اح ات لك جي د ةيّلع ى لهللا لن

حط

ححيل اآلخحيع ىسمةعهم ىحما ل لأل ع

ال ّا ىالّظا الةا ىاجخكق(.)1
ىي ع تك الهللىل الطحف فا االللاق الخا تم لهللقيح ل اح ّاسباً لعةحيف الّاس هالهيئات
المخعنل هم افحل اللرادع ىت

ل فح لهم سب

االلنال هالهيئل ىت

ل

ححيعهم

هن

الذخنيل ى هلل قيا ش يعهم(.)2
ىشّا م ع لتباحث ال ل:

االللاجيل ىضة

ّظمات تك

اجساسيات اجىليل إلنذا

ةيهلل الهللىلل الهللاختا ى ع شح اجساسيات ىتشمها ّح شح المّظمات االسع كليل فا متها
ىلطبيو ال انيع العا سة

المّظمل لك لطبي ها ىلم يع شح المّظمات ع الحن ل تك

اال انات الماد ل ىالخبحات البذحيل لعط يح تنظمعها فا

افحل اللراد هذ

دىرم ىلم يع

ا ل الذةل ع ةحفل نظا سيح الهللىلل ى حاف ها.
ىجهلل ا ت الم اد ع( )9-7شح االللاجيل تك ت لرةك الهللىل اج حاف لك لحسيخ
ىا عماد نظا ل ظيي المرعخهلل يع المهللنييع ىغيحشمع ىاسعخهللا هم ىلحليبهم ىإحالعهم لك الع ا هلل
تك تساس بادئ الكلا ر ىالذلافيل ىالمةا يح الم ض لع مالجهللارر ىاجشتيل ىت
اجفحاد لع لا ّنل

م ا العا لةهلل

الم ظليع ع االجعناد ىت ل

حضل لتلراد هذ

عم لهللريل

خاصع ىل مع لّاىب شؤال

ه طا ت ر مافيل ى ّنلل تك ت ل اح ا رع

الّم

االجعنادم لتهللىللع ىمحلهللا ا عماد ىلحسيخ نظا الذلافيل ىلمّع ل ارب المنالح(.)3

( )1يوجد في العراق قانون مكافأة المخبرين رقم 22لسنة 2118لتشجيع المواطنين عامة والموظفين خاصة على التعاون مع االجهزة
المختصة بمكافحة الفساد
( )2المادة  12من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد.
( )3المادة 2من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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ىت
ا مان

حاىلل حاربل اللراد ه

ت اله ىالحهلل ع انعذار لع لح و اجشهللاف المح ر ال

شّاك ستطل ج ائيل ىنياهل ا ل رع تل ىنزيهلع لعذجع الّاس لتج

ىلمحاربل اللراد ىاالهكغ ع المريئيع فا اسعةمال الرتطلع ف هلل نن

لك ال

ا

االللاجيل تك ( ج س

اسعحهللاث ىلطبيو لهللاقيح ات لة ل ماو لتعهللاقيح المعخحر مك هال حار 1ع شح المادر داخ
هاس الّياهل الةا ل فا الهللىل اج حاف العا ال ذ

فيها لهللا الجهاس

ز ًا ع الجهاس

ائا ىلكع عمعع هاسع كليل ماوتل السع كليعه)(.)1

ال

ىشّا م ع ال ل:

االللاجيل ت ارت لك

حق الع ظيي ىالعةييع ىاسعّادشا لك

الذلافيل ىالكلا ر فا العةييع ىت ارت لك تشميل اسعبهللال الم ظليع هذ

رعمح لع لا ال ظائي

الةتيا ىإلك لخنيص رىالل ىت ر لةادل جيمل الةم الم م لهم.
ىل هلل

ادق الةحاق تك شح االللاجيل ه ان

رجم  35لرّل 1117ع ت ا االرد ف هلل ارك فا

هللاد ر در شح االللاجيل قعاريخ 1113/11/9ع ى ادج

( )1المادة  11من اتفاقية االمم المتحدة.

تيها فا .1115/1/14

11

الفصل الخامس
الخاتمة
هة ددهلل قتد د غ الهلل ارس ددل حاحته ددا الّهائي ددل قع في ددو ددع

لة ددالكع ى ددع خ ددكل د ارس ددعا لجحيم ددل اس ددا ر

اسددعةمال الرددتطل ىلمييزشددا مددا ذدداقهها ددع الج دحائم ىبةددهلل اال ددكع تددك ارمددا الجحيمددل ى ددلل
الم ظي فا الحمع الملعح

فيها ىالبحث فا اخعناص ستطل الم ظي ىمدحلهللا الند ر العدا جدهلل

لحددهللث قهددح الجحيمددل ى ددع خكلهددا ىبيددا

بددل شددح الجحيمددل ى ددحق

الهللىلا ىال ّا ىلبيع ع خكل الهللراسل الّعائج ىالع

افحالهددا تددك الن ددةيهلل

يات العاليل:

النتائج
 .1لم م المذحع اجردنا ىالمذحع الةحاجا تك لةحيف حيمل سا ر اسعةمال الرتطلع
حعك نه تحجم ع لةحيف الجحيمل هذ
 .1اجعنحت الجحيمل فا جان
تك

ا ىلحك لهللا اج ح لك الل ه.

الة بات الةحاجا تك اإلسا ر فا الرتطل هذ

با ح

س المذحع اجردنا الحم ةتها ضمع المبا حر ىغيح المبا حر.

 .3ل ع شح الجحيمل ع حيو الةمهللع ىجهلل ل ع ع حيو الخطأ ماإلشمال ىجتل االحعحاس
فا ال يا ق ا بات ال ظيلل ىلّليح ال انيع ىاجنظمل ىج احرات المحاكم ىال احرات اإلداريل
النادرر ع هل خعنل ىشا حيمل ّحيل فا الةحاق ىاجرد ت

اً

 .4لم ذعحط المذحع اجردنا اخعناص الم ظي فا الةم ال ظيلا لعجحيمهع تك
المذحع الةحاجا الحم ا عحط ت

خعص هالةم ال ظيلا.

س
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 .5لعح ل حيمل الح ر فا جان

الة بات اجردنا لك حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ا

تخطأ الم ظي فا االخعناص ال ظيلا.
 .6ال لعطتل حيمل سا ر اسعةمال الرتطل لك جنهلل خاصع ىل عنح تك ال نهلل الةا
ف ط فا العذحيةييع اجردنا ىالةحاجا.
الحمع الملعح

.7

فا حيمل سا ر اسعةمال الرتطل ش الم ظي الةا ع ى ع ش فا

ح مه ىفو المهللل ل الل ه الجّائا ىليس فا الل ه اإلدارم.
 .6تخح الل ه فا االخعناص اللةتا لتم ظي فا نظحيل الظاشح لعجحيم الم ظيع حعك ىإ
اب جحار لةييّه تم ار
 .9لعةهللد

ا قّظحيل ال حىرر.

ىتخح ت

ر حيمل سا ر اسعةمال الرتطلع ف هلل لك

ىال احرات ال

ائيل تى با ل الحس

اجل تى لأخيح لت انيع ىاجح ا

ىال حائل تى اال عّاع تى لحاق ال حر هاج ال

ىالمنالح الةا ل.
لطتل المذحع الةحاجا فا المادر 341ع جان

.11

ضح اًر هاج ال ىالمنالح الةا ل حالل ا عّاع الم ظي

الة بات ت

تحو الم ظي

ع لّليح ال انيع ع

حيو

الخطأع ت ا المذحع اجردنا ف هلل ا عبح ال حر ظحف ذهللداً ىرفع س ي الة بل.

التوصيات:
 .1ل

ا الهللراسل ع المذحع اجردنا ىالمذحع الةحاجا ىضع له

لتم ظي الةا هذ
الجّائا.

ىاضح ى ا

رع ح تيه الل ه ىال

حهلل ى ا

ا س ا اإلدارم ت
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 .1ل

ا الهللراسل ع المذحع الةحاجا ت

ةاجل الم ظي

لربل ه حر هأ ال

ى نالح ا ل ع دى ا عحاط الخطأ الجريم ع جب الم ظي.
 .3ل

ا الهللراسل المذحع الةحاجا فا جان

الة بات لك ىضع هاب خاص هجحيمه

سا ر اسعةمال الرتطلع مما فة المذحع اجردنا فا جان
 .4ل

الة بات.

ا الهللراسل ع المذحع الةحاجا لحهلل هلل الحهلل اج تك ىاجدنك لتة بلع ف هلل ا

الّص خالا ع هللر الة بل.
 .5ل

ا الهللراسل ع المذح يع اجردنا ىالةحاجا

ة الةيل فا سا ر اسعةمال

الرتطل فا ال حار اإلدارم حيمل ةاجل تيها ال ان .
 .6ل

ا الهللراسل ع المذح يع اجردنا ىالةحاجا نذا دىائح خعنل لم افحه اللراد

ىاإلخكل ق ا بات ال ظيلل الةا ل.
 .7ل

ا الهللراسل ع المذح يع اجردنا ىالةحاجا نذا دىائح رجاقيل داريل لك

دىر ىجائا فيما عةتو هال ظيلل الةا ل ع العأكيهلل تك
ح ل خا ح الجحيمل ىتوحشا تك شيبل الهللىلل.

ات

هلل دىرات لهللريبيل لة يليل
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المراجع والمصادر
البذحمع



ارق دىر ؤسرات الهللىلل فا

افحل اللراد دراسل نذحت ضمع تي

اللراد ىالح م النالح فا البكد الةحبيلع الحت ل ىالمةالجات فا المرع ب الةهللد311
.1114/11
 لاج الهلل عع هللنا

بهلل الححمع ()1115ع

حيمل اسعغكل الّل

فا ال ان

الم ار

ىالّظا الرة دمع هحث ّذ ر فا جتل اإلدارر الةا لع نهللرشا ةههلل اإلدارر الةا لع
الحيا
 داىدع

ع المجتهلل الخا س ىاالربة ع الةهللد الةالث.
ماد الذيخ الذلافيل ى حاجبل اللراد هحث ّذ ر فا حمز الهللراسات ىال حهللر

الةحبيل()1114
 سالمع بهللد المهيمع ه ح ( )1959ال نهلل الجّائاع رسالل دمع ار ّذ رر .ا ةل ال اشحر
 اق

الة بات الخاصع ّذ رات

ا حع حمهلل سماع ى بهللالمّةمع ستيما ( )1114جان

الحتبا الح جيل
 تق

ا حع حمهلل سماع ى بهلل المّةمع ستيما ( )1999جان

الة بات التبّانا ال رم

الخاصع المؤسرل الجا ةيل لتهللراسات.
( الجب رع حمهلل

د ( )1111ال سيط فا جان

 الجب رمع اشح

الح كىم ()1991ع ال حار اإلدارمع دار الح مل لتطبا ل ىالّذح.

 الجحي ع ستيما

حمهلل( )1111اسا ر اسعةمال الرتطل فا ال ظيلل الةا ل ىلطبي الها

الة بات ال رم الةا ع دار ىائ لتّذح.

فا الممتكل الةحبيل الرة د لع اكاد ميل نا ف الةحبيل لتةت
الحيا

.

اال ّيل متيل الهللراسات الةتياع
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 الحريعع احرا

بهلل دىر اال هزر الحجاقيل فا

افحل اللراد.شيئل الّزاشل الةحاجيل هحث

ّذ ر فا دائحر الذؤى ال ان نيل ,جرم البح ث ىالهللراسات.
 الحيارمع ةع احمهلل حمهلل( )1111الحمع المادم لتجحيملع ّذ رات الحتبا الة افيل.
 الخك ته  ,حمهلل تا ( , )1117ال ان

اإلدارم  ,دار الة افل لتّذح ىالع سيع.

 الختيتاع حبيل اقحاشيم( )1967رؤىليل الممعّع المهللنيل ىالجّائيلع المطبةل الةالميلع
ال اشحر
 الهللر ع اشح بهلل

الة بات ال رم الخاص.

ي ع حح جان

 الحي اناع حمهلل تا زيز ( )1114حيمل اسعغكل الّل ع الطبةل االىلكع ّذ رات
الحتبا الح جيلع قيحىت.
 الز باع ختهلل اقحاشيم()1111

حيمل اسعةمار ال ظيللع الطبةل االىلكع دار الة افلع

ما .
 الذا لاع فع ح

بهلل

( )1991الجحائم الم حر هالمنتحل الةا لع الكعل الجا ةا

الحهلل ثع االس ّهللريلع
 الذّطاىمع تا خطار( )1996دراسات فا ال ظيلل الةا لع طبةل الجا ةل اجردنيل.
 الذيخع حرع يرك( )1111العل يض اإلدارم فا ال ان

الر داناع طاهع الر دا

لتةمتلع الطبةل االىلكع الخح
 المّظمل الةحبيل لم افحل اللراد( .المرا لل ىالمحاسبل ىلذحيةالها ىاليات فا االجطار
الةحبيل) ّذ رات الهللار الةحبيل لتةت

( )1117قيحىت
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ا هل اللراد (ا هللارت االئعكف ع ا

 الّزاشل ىالذلافيل ىالمرائتل فا

ىالمرائتل ) 1117هغهللادع ّذ ر تك االنعحن
 ها ّلع

بهلل ال ادر( )1111الم ظل

الّزاشل

() tine.org www.anan.pales

الةم ي

هالمغحبع دار ل ب ال لتّذح الهللار

البي ا .



مال الهلل عع سا ا ( )1119ا
يبيهللع احمهللع ()1963ع

ل ال ان

اإلدارمع ّذأر المةارف .االس ّهللريل

حيمل ر ر الم ظي الةم ا فا العذحيع المغحباع دار

الح اد الحهلل ةل.
 حريع زت( )1967الجحائم الماسل هالّزاشلع الهيئل المنحيلع ال اشحر.
 حمهللع ير

ختي (قهللى سّل) حائم اسعغكل الّل ع هحث ّذ ر فا ا ةل هغهللادع

 دىر البحلما فا

افحل اللرادع ّذ رات حمز المةت ات ىالعأشي لح ق االنرا

سّه .الطبةل االىلك 1116ص .169ن كً ع الحي اناع احئم اسعغكل الّل ع نهللر
ساقو.
 دىر البحلمانات لةحبيل فا

افحل اللراد الهللىرر العاسةل ىاالربة

البحلمانا الةحبا .الة بل /االرد

1117/1/17/16ع ن كً

ع

لمجتس االلحاد
حيهللر الهللسع رع

.1117/1/16
 سحىع احمهلل فعحا( )1965ال سيط فا جان

الة بات ال رم الخاص.ط.1دار الّه ل

الةحبيل.ال اشحر.
 سحىرع احمهلل فعحا( )1966حح جان
ال اشحر.

الة باتع ال رم الخاصع دار الّه ل الةحبيلع

111




الذحيةل ىال ان ع المجتهلل 43ع تحو رجم

طّاىمع فين ( )1116دراسات ت

الحع مةه جادر ( )1116اللراد اإلدارم ىتوح تك ال ظيلل الةا ل دراسل ارنل قيع
الذحيةل ىال ان ع ّذ رات سيع الح جيل.



بهلل الغل رع احمهلل(1411شد) النحاح الج شحم الجز اجىلع فن الريعع دار الةتم
لتمك يعع قيحىت



م اح ع حمهلل تا رسك ( )1956حح جان

ظلا الح

لع دار اللكح الةحبا

,ال اشحر .
 فح اناع نادر( .)1111الح م النالح .جتل المرع ب الةحبا .الةهللد.156
 فهما  ,نطلك اق سيهلل ()1976ال

ا اإلدارم ىالمحافةات اإلداريل ّ ,ذار المةارف

االس ّهللريل .
 المجالاع نظا ل فيو ( )1111حح جان


الة بات ال رم الةا ع دار الة افلع ما ع

حاد  ,بهلل اللعاح ()1991ع حائم اال عّاع فا جان

الة باتع الطبةل االىلكع ّذار

المةارفع االس ّهللريل.


ّظمل الذلافيل الهللىليل :نظا الّزاشل الةحبا فا

ا هل اللراد ص www .org.46

tranasparencyinternationa


جع شيئل الّزاشل ى افحل اللراد فا االرد ع ىىي بيهلل اع الم س ل الححرع https//
a.r.wikpedia.org.

 نجمع حمهلل

بجا()1111ع حح جان

الة بات ال رم الةا ع دار الة افلع ما .

119

 االسعحاليجيل ال ّيل لم افحل اللراد ( )1114-1111مه ريل الةحاق .شيئل الّزاشل
ىالمرائتل الةحاجيل
 اق

ا حع حمهلل سما ( )1987جان

الة بات ال رم الخاصع ّذ رات الحتبا

الح جيلع قيحىت.
 االللاع حمهلل

بهللالحميهلل()1113

حائم االخكل هريح الةهللالل ىاال عّاع

ع لّليح

اجح ا ىاجىا حع حم د لتّذح ىالع سيع
 ا ا ع حمهلل ممال الهلل ع ( )1114المرؤىليل الجّائيل اساسها ىلط رشاع دار الجا ةل
لتّذحع االس ّهللريل
 ا بع حمهلل احمهلل نطلا ()1113ع الّظحيل الةا لك عّاع فا ال ان

الجّائاع دار

الّه ل الةحبيل
الجّائاع ّذار المةارفع االس ّهللريل.

 قهّا ع ر ريس( )1971الّظحيل الةا ل لت ان

 قهّا ع ر ريس()1966الجحائم الم حر هالمنتحل الةم يلع ّذار المةارفع االس ّهللريل
 الع اد الجزائا فا ال ان
رس ل لك جتس ال
النّي الةالث ع

الةحاجا ىالم ار هحث
ا فا اجتيم محدسعا

ّ ف ال

لغح

هلل

ع جب ال اضا سحم ت

ه

العحجيل ع النّي الحاهع لك

ار ها حاف ال اضا الهللمع ر بهللالححمع ستيما الزيبارم

 وحىت قهللرم ( )1991بادئ ال ان

اإلدارمع دار الّه ل الةحبيلع الطبةل الخا رل

 حرّا .حم د نجيل )1117( .حح جان

الة بات ال رم الخاصع الطبةل الخا رلع

دار طب ات الجا ةل .االس ّهللريل
 حرّاع حم د نجيل ( )1964حح جان

الة بات ال رم الةا ع دار الة افلع ما
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 حرّاع

حم د نجيل( )1974الّظحيل الةا ل لت نهلل الجّائاع دار الّه ل

الةحبيلعال اشحر
 دلي قحلمانا الةحب لعلةي اللاجيل اال م المعحهللر لم افحل اللرادع ع ّذ رات ّظمل
قحلماني

حب ضهلل اللراد

 سيهللع حمهلل اقحاشيم( )1961الجحيمل ىس

اسعخهللا الرتطلع حمهلل اقحاشيم سيهللع

ال

ّذ ر فا الرترل اال ّيل (الجحيمل ىالممارسل) العا لنهللر ع المّظمل الةحبيل لتهللفاع
اال عما ا فا الحباطع الةهللد الةانا
 سحىر .احمهلل فعحا ( )1965ال سيط فا جان

الة بات ال رم الخاصع دار الّه ل

الةحبيل
 الرةهللمع ىاوبل داىد( )1111جان

الة بات ال رم الخاص.

 الرةيهلل ما ع ( )1961اجح ا الةا ل لتجحيمل فا ال ان
 الرةيهللع ما

( )1966حح جان

 الرةيهللع ما

( )1111حح اجح ا الةا ل فا جان

 الرةيهللع ما ( )1116حح جان

عبل الرّه رمع هغهللاد

اجردناع دار الة افلع ما .

الة بات ال رم الخاصع دار الة افلع ما .
الة باتع دار الة افلع ما .

الة باتع الجحائم الم حر هالمنتحل الةا لع دار

الة افل.
 الذحات  ,حالم
الةحبيل

بهلل الححمع ( )1114ال ان

الة اقا ال رم الخاص .دار الّه ل
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باحع نباحع حم د ستيما ( )1114الحما ل الجّائيل لتم ظي الةا ع ما ع دار



الحا هللع الطاقو اجىل.
 النحفاىمع حرع

الج از الك يعاع الم عبل الذح يل لتّذح

ادق( )1969حح جان

ىالع سيع.
يا ع سحم حم د .دىر ا هزر ال



لم افحل اللرادع الحيا

ا ىالعّليح فا

افحل اللراد .المؤلمح الةحبا

.1113/6/6.

اقهلل عع حمهلل احمهلل( )1994ىجي لّليح الح م الجّائا ى حيمل اال عّاع ع لّليح ع دار



اللكح الجا ةاع االس ّهللريل
 الةبادمع حمهلل حميهلل الح يلا

( )1114المبادئ الةا ل لت حار اإلدارمع دار ىائ

لتّذحع الطبةل االىلك.
بهللع زشح ةلح( )1999حيمل اال عّاعع دار الة افلع ما



 ال ه اع تا بهلل ال ادر()1111ع جان

الة بات ال رم الخاصع ّذ رات الحتبا

الح جيلع قيحىت.
 كّةا ع ن اف( )1119ال

نتحع بيح ( )1117الّزاشل ىالذلافيل فا


ا



ا االدارمع دار الة افلع ما ع ص .311
ا هل اللرادع ا هللارات االئعكف ع

الّزاشل .قهللى دار نذح هغهللاد.
ّن رع اب ل ا ( )1976ال ان

اإلدارمع طاهع ا ةل هغهللادع هغهللاد.

سعع بهلل ال احهلل احمهلل( )1991اسعغكل الم ظي الةا لرتطعه ىنل
ىالّظا ع رسالل ا رعيح غيح ّذ رر ا ةل اال ا

الل ه االسك ا

حمهلل قع سة د االسك يل.
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 نجمع حمهلل

بحا( )1111جان

الة بات ال رم الخاصع دار الة افل .ما

 ننحع حم د ( )1114ال سيط فا الجحائم الم حر هالمنتحل الةا لع الّا ح ّذار
المةارف االس ّهللريل.
 نم رع حمهلل سةيهلل( )1114ا ادر اال عبار :د ارسات فا ال ان

الجّائاع ما .

 شيئل الّزاشل الةا ل فا الةحاق (ج ا هلل الرت ك الخا ل هم ظلا الهللىلل ىال طاع الةا
ى ّعربا ال طاع المخعتط ) .1115لةتيمات رجم .1

القوانين:
جان

الة بات االردنا

جان

الة بات الةحاجا
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جان
جان
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الخهلل ل المهللنيل 1961

نظا الخهلل ل المهللنيل االردنا 1111/61
جان

الجحائم االجعناد ل 1993/11

