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 شكر وتقدير 

ددكر  تددك  ددع قددحمح  لّلددهللاي الة  ددهللع  حمددهلل  ددتك    الحمددهلل ا اليددحم هحمددهلل  لددعمي الددّيةمع ىالني

  تيه ى تك آل قيعه ى حاقعه ى ع سار  تك نهجهمع ىبةهلل: 

فبةددهلل  ردديحر   ددّيل  ددع العةددل ىالرددهح لت  دد ل  لددك شددحا الم جددي لّيدد   ددهادر الما رددعيحع فدد   

الكتمددات لعيدده فددا ى ددي الذدد ح جسددالحلا اج ددك  الددح ع ت ددهللىنا ه دد   ددا  حعا دده  الددل الةتددمع 

 الحم  احل شحا الةم  هالع  يم ىاإلر اد.ت مع الحف ع ىتخص  ّهم هالحمح الهللمع ر 

الددهللمع ر  حمددهلل الذددبا ات الددحم تكح ّددا قححاهددل  ددهللر  ىمددح  اسددع باله كمددا ت دد ح اجسددعا  

 الهللائم لا ىلطتبل الةتم فا شحا الجا ةل  ع دى  ل جح تى  ت .

ىتل هللي   ع اجسالحر اج ك  هالذي ح الد افحع لمد اف عهم  تدك   ّاجذدل شدح  الحسداللع ى دح  

ع رددهم فددا  وددحا   حع اشدداع ىلج يددهلل فح اشدد ددتيمع ت  ددا   كحظددالهم اليعددا سه دد   الري اع ىإخحا هددا هالذي
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    ا خار يا.  الح تحمهلل حجاسم  ىالهللمع ر عالمّاجذل

دد ح  لددك تسددالحلا فددا الجا ةددات اجردنيددلع اليددح ع لةتيمدد   تددك ت ددهلل هم  ىال  لدد لّا ل ددهلل م الذي

 ىنهت   ع   ف ر  ةارفهم. مما ت  ح اإلخ ر اج هللجا  ىالز ك ع ىم ي  ع  هللي  هلل الة   ىالهللي ا .
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 جريمة إساءة استعمال السلطة في التشريعين العراقي والردني

 عدادإ

 محمد نوري خلف

 اشراف

 د. ايمن الرفوع

 الملخص

( ىمحلهللا جان   الة  بات الةحاجا 164-161ل مع جان   الة  بات اجردنا فا الم اد )       

(  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل ىلكع المذحع الةحاجا لم   ضح هذ   341ى319فا الم اد )

ةعبح المذحع الةحاجا  حيمل   رر  ع   ر  حيمل اإلسا ر ىلم   حيح اجفةال العا لةهلل 

جحائم االجعناد ل مما فة  المذحع اجردناع ىت  مك المذح يع لم  حهللدىا  له   اإلسا ر  ع ال

الم ظي الةا  ى ع فا ح مه فا لةحيف ىاضح  علو  ع المله   الجّائاع ى ا ت لةاريف 

 علحجل ىغيح ىاضحلع ىل تل الهللراسات الل هيل ح ل   ض ع الهللراسل حاىلّا لبيا  ترما  الجحيمل 

لم ظي الةا  ى ع فا ح مه ىاخعنا ه هالةم   ع  هلل ه ىحالل س م  ع رمع  لعح  ىش  ا

 االخعناص تى الخطأ هه.

ى ةحفل اجفةال العا لك   الحمع المادم لتجحيمل ىال ح لّا ت   حيمل اإلسا ر شا  حيمل      

 مهلل ل ىجهلل ل ع  ع  حيو الخطأع ىىضحّا الن ر العا جهلل لحلكل شح  الجحيمل  ع خكلها ت ا 

هلة  إل اجل ال ان   تى حالل اال عّاع  ع لّليح ع ى ع تشم الع  يات العا ل  تّا  ليها  هال يا 

ىضع لةحيف  ا ع ى انع لتم ظي الةا  ى ع فا ح مه ىفو الل ه الجّائا ىإنذا  شيئات  داريل 



 ط
 

 رع تل لم افحل الجحيمل ىل  يل المذحع الةحاجا لجة   حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل  ع 

 االجعناد ل.الجحائم 

 الكلمات المفتاحية: الجريمة، اساءة استعمال السلطة، الموظف، العقوبة، االختصاص.
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A command using offence crime in Iraqi and Jordanian legislations 
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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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 ولالفصل ال 

 مقدمة الدراسة وخلفيتها

 واًل: تمهيدأ

دىلل حهلل ةلع فالهللىلل مذخص  ةّ م ال  م ع لها ت   تمرميزر تساسيل فا  الم ظي  ةهلل  

لرع يم هك  ّا ح هذحيل لرييح قها ت مالهاع ىالم ظي الةا  ىسديتل لةبدح قهدا الهللىلدل  دع  رادلهداع 

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

الم ظدي الةدا  ت يدًا ماند  در عده ال ظيليدلع ى همدا مدا  حجدم  لتكم اج  ر ال لعح دو  ال  دع خدكل

 .                                      ((1))الرتطل العا  عمعع قها

ىإ ا مان   حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل لعطتل اسعةمال الرتطل ىالّل   هغيح ى ه حوع 

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

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

ت  س   اسعةمال الرتطل ليس  حلهّا هممارسل ن ع ىاحهلل  ع الرتطل تى   عنحًا  تك تىلئهللا الح ع 

 عمعدددع قهددا الم ظلددد    متكدد   سددتطل ىاسدددةلع قدد  ت ددبح ىاضدددحًا فددا مدد   جددداالت الرددتطل العددا 

الةم  يدد  ع غيددح ت  تشددم ت دد ال اإلسددا ر شددا لتددهللا المحلبطددل هاللردداد اإلدارم تى  ددا  طتددو  تيدده 

ت ددا مددا   نددهللر  ) اسددعغكل الّلدد   الدد ظيلا (  ىت) سددا ر اسددعةمال الرددتطل فددا ال ظيلددل الةا ددل( 

فدحاد المجعمدع  دع خدكل تلدك االخدكل همبدهللت المرداىار قديع  نه  ؤدم س ا  ما  ح ي يا ا  ىشميا . ف 

اسددعغكل الم ظدددي لّلددد    الدد ظيلا لعح يدددو  ندددالح خا ددل  تدددك حرددداب المنددتحل الةا دددل  دددع 

                                                           
   ارنل( حيمل اسعغكل الّل   ىىسائ    افحعها  تك النةيهلل ع الهللىلا ىال  ّا )دراسل  (1114ع  حمهلل  تا  زيز)الحي انا  (1)

  .٨٤ع صلبّا  قيحىت-الح  جيلتبا الح االىلكع  ّذ راتالطبةل 
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غيدح  ذدحى ل ىف دا لمدا  دّح لده  دع  طل ال ظيليل هند رر غيدح جان نيدل تى حيو االسعلادر  ع الرت

ط يدل  تدك لدهللا فدا الممارسدات المّحيدث  كحدذ   عراد  المذدحعتهغيح  دا  اكربعه نل  ت كحيات 

لجار هال ظيللع العك ل هاجنظمل ىالعةتيمداتع الغدهللر ىالخهلل ةدلع المحاهدارع االسدعئةارع اخدعكس اإل

المال الةا  ىاالسعيك   تيه هغيح ى ه حدوع تى  سدا ر المةا تدل هداإلكحا  تى العههلل دهلل تى العةدح ل تى 

  لجدحيم  سدا ر اسدعةمال ال اجدع  ى   الل الّاس ىلرخيحشم لخهلل ل اجغحا  الخا ل تى نح   لدهللاع 

د  العذدحيةات الة اقيدل  الرتطل ال ظيليلع ت ح للحضه ضحىرات حما ل المنتحل الةا لع لحلهللا نني

 ددحاحل  تددك لجددحيم لكرددل الم ظددي الةددا   ددع ىرا  ىظيلعدده  ددع خددكل  سددا ر اسددعةمال الرددتطل 

ىيع ىنطددداق شددددح  ال ظيليدددلع فعّاىلعهدددا غالبيددددل العذدددحيةات الة اقيددددل  دددع اخددددعكف العردددميات ىالةّددددا

الجحيمل فلدا العذدحيع الةحاجدا ندص  تيهدا جدان   الة  بدات الةحاجدا لحد   ّد ا  لجداىس المد ظليع 

ع ت ددا المذددحع  (1)حدهللىد ىظددائلهم ىالندد ر العددا  م ددع ت  ل ددع قهدا  حيمددل  سددا ر اسددعةمال الرددتطل.

اجردندا ف دهلل نددص  تدك  سدا ر اسددعةمال الردتطل ىاالخددكل ق ا بدات ال ظيلدل فددا جدان   الة  بددات. 
(2). 

ردنا جهلل ا عبح شح  الجحيمل  ع الجحائم االجعناد ل العدا قهلل  ع اإل ارر فا المذحع اج ىال

ىسددع  لددهللا فددا  علخدد  هاجعندداد الهللىلددل ىسددمةعها االجعندداد ل  تددك النددةيهلل الددهللاختا جبدد  الخددار ا

ى  افحعهددا ه افددل  عع ىشددح  خطدد ر  ددزست  ددع الحددهلل  ددع شددح  الجحيمددل(3)جددان   الجددحائم االجعندداد ل

كةح  ع جان  ع  تك الة س  ع المذدحع الةحاجدا الدحم ائ  ى لهللا  ع خكل الّص  تيها فا تال س

 اكعلك  تك لجحيمها فا جان   الة  بات.

                                                           
 (.241-222، المواد )1191( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )  (1)
 (.121( و )182، في المواد )2112( لسنة 22والمعدل رقم ) 1191( لسنة 19قانون العقوبات األردني رقم )  (2)
 .1112( لسنة 11قانون الجرائم االقتصادية األردني رقم )  (3)
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شحا الّ ع  ع الجحيمل  دع حيدث م نهدا  خاللدل  ى تيه فأ  اشعما  ال ان   ىالّظا  همحاربل

لرع  ل الة اب, ىإ  مان  الحؤيل الجّائيدددل لددددها غيح ىاضحل فيما  عةتو هالعكييي ال  لا لهداع 

 ددزال الغمدد     عّددي  ددز ا  ّهدداع ىيجةتدده  عددهللاخك  ددع  ددحائم  ىاجرمددا  الدددكس ل لددحلهللاع حيددددث  ددا

  ر  سا ر اسعةمددال الردتطل,   فا شح  الهللراسل العا لّاىل ليه   اسعغكل الّل  ع ىشحا  ا لطحج

ىالة  بدات الم دحرر لهدح   عىىسائتهاع ىتسداس العجدحيم فيهداع ىترمانهداع ىلمييزشدددا  دع الجدحائم اجخدح  

 ىمحلهللا الطبيةل ال ان نيل لهح  الجحيمل.   عالجحيمل هن رلها المذهللدر ىالبريطل

  ثانيًا: مشكلة الدراسة وأسئلتها 

 ع جبي   هلل مال العا لةلكمع  ذ تل شح  الهللراسل فا  هلل  لحهلل هلل المذحع الةحاجا اج
( ٢٤٨ -٢٤١(ردنا الحم جا  قعحهلل هللشا فا الم ادسعةمال الرتطل  تك   س المذحع اج سا ر ا

. مما ت  اإل  اليل اجخح  لظهح فا ت  المذحع الةحاجا لم  ةهللشا ردنا ع جان   الة  بات اج
رغم لأويحشا  تك اجعناد الهللىلل ىسمةعها  علعا لهللخ  ضمع الجحائم االجعناد ل مال ا ع اج

ردنا ها عبارشا  ع الجحائم ع  ة   ا فة  المذحع اج تك النةيهلل ع الهللاختا ىالخار ا
ردنا هما العذحيةا فا ال ان   الةحاجا ىاجاالجعناد لع ىفا شح  الهللراسل خط ر لمحاىلل سهلل اللحاغ 

  الهللراسات العا تحهلل  ع شح  الجحيمل ى  افحعهاع جاسعةمال الرتطل ل  خص  حيمل  سا ر
لك اخعكف العذحيةات الم ارنل فا لرميل   هاإلضافلهحة  فا شحا الم ض ع لكاد لك   جتيتل 

 شح  الجحيمل فا ج انيّها الة اقيل.

 

 فهي كاالتي: ةدراسالالتي ترد خالل  أما السئلة

 الرتطل؟ حيمل  سا ر اسعةمال   ا -1

 ىالةحاجا؟ ا    بل  سا ر اسعةمال الرتطل فا العذحيع اجردنا  -1
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 الجحيمل؟رما  تال ان   الجّائا محمع  ع فا  ا الم ن د هالم ظي  -3

 الجحيمل؟ ا   جي المذحع اجردنا ىالةحاجا  ع شح    -4

 دارم؟فا ال ان   الجّائا ىال ان   اإل  ا اللحق قيع  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل-5

 

 الدراسةثالثا: هدف 

 ةحضه فا الّ اط اآلليل:ل  مع شهللف الهللراسل الحاليل هما        

 ل ا  ال     تك  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل ها عبارشا تحهلل   لكلههللف الهللراسل  .1

 تخطح الجحائم اإلداريل فا ال ج  الحاشع هذ   الف  لتّظح.

 .لحهلل هلل الة اب الحم  عحلل  تك  حلكل  سا ر اسعةمال الرتطل  لكلههللف الهللراسل  .1

  . ل ا  ال     تك العهللا يات ىاآلوار الرتبيل لهح  الجحيمل  تك المجعمع  لكلههللف  .3

لحهلل هلل   جي ال  ا  الةحاجا ىاجردنا ىالم ار   ع  سا ر   لكلههللف شح  الهللراسل   .4

 اسعةمال الرتطل.

 .ىاإلدارم لرتطل فا ال ان   الجّائا قيا  اللحق قيع  سا ر اسعةمال ا .5
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 رابعًا: أهمية الدراسة

سالل هةض الغم   الحم  عةتو ه سا ر اسعةمال الرتطلع  شميل شح  الهللراسل فا ت لبحس 

لها  ع لأويح ستباع ىنعائج شهللا ل  تك المجعمةات ىالهللىل  تك حهلل س ا ع  ما  ؤدم  لك  ى ا

اإلخكل همبهللت المراىار ت ا  المحافو الةا ل ىا عياسالهاع ى هلل  الة ل هالهللىلل ى  ظليهاع فالحو 

 المةعهلل   تيه فا شح  الجحيمل ش  نزاشل ال ظيلل الةا لع ىش  حو تساس لك  تفحاد المجعمعع 

ال ان نيل لتحهلل  ع  اجنظمل تيهع  ع جع ت  لرهم شح  الهللراسل فا لهلل يم الحت ل العا ىضةعها ى 

شح  الظاشحر ى  افحعها؛ ى لهللا هال ج ف  تك الرب  الّا حل فا ىجعّا الحاضح لت جا ل ىالةكج 

 المهعميع قهح   ع  ّهاع ىالعط ر ال ان نا ىاإلدارم الحم  ههلل  الةالم فا شحا النهللدع ىت ا

 الهللراسل ىنعائجها فهم الم ظليع هذ    ا  ىال  ار ىالمحا    ى كب الةتم.

 

 خامسًا: حدود الدراسة

 :لذعم  شح  الهللراسل  تك الحهللىد اآلليل

ى ا  حلبط قها  ع    بات  زائيل  ععمة  هجحيمل  سا ر اسعةمال الرتطللى  الحدود الموضوعية:

 .تى  داريل

ىجان نا  عاسعةمال الرتطل ىف ًا ل ان نا الة  بات الةحاجا ىاجردناعّاىل  سا ر ل الحدود المكانية:

 الةحاجا ىاجردنا. اإلدارم ال  ا  

. ىجدان   1969( لردّل 111لعمة  شح  الحهللىد فا جان   الة  بات الةحاجا رجدم) الحدود الزمانية:
جدددان   ى ع 1117لردددّل  (17ىلةهلل كلدده ىالمةدددهللل رجددم ) 1961( لردددّل 16الة  بددات اجردندددا رجددم )
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ىجددان   ال  ددا  ع 1113خددح لةهلل كلدده لرددّل آى  1969( لرددّل 116الةحاجددا رجددم ) اإلدارم ال  ددا  
 .1114( لرّل 17االدرم اجردنا رجم )

 سادسًا: محددات الدراسة

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

 ى ه الخن ص.

 الدراسةسابعًا: مصطلحات 

ىشددا خددحىج الم ظددي  ددع الحددهللىد ال ان نيددل لت ظيلددل  جريمةةة إسةةاءة اسةةتعمال السةةلطة: .1

ىيّطدد م  لددهللا  تددك الرددت ك المخددالي لمددا ل  ددا هدده ال دد انيع ىالتدد ائح ىاالنظمددل  عالةا ددل

 (1)ىل هلل م المنتحل الذخنيل  تك المنتحل الةا ل.

لةدددحف هأنهدددا المعدددا حر هدددالّل   لتحنددد ل تى  حاىلدددل الحنددد ل  جريمةةةة اسةةةتنالل النفةةةو : .2

ى تك  زيل  دع الردتطل الةا دل  لدحى  تنده ال  دأ  لهدا هدأم  مد  تلناحل المنتحل  

 (2).ا عّاع داخ  حهللىد ال ظيلل

ددحيف نظددا  الخهلل ددل المهللنيددل الم ظددي  الموظةةف العةةام فةةي نخةةام الخدمةةة المدنيةةة:  .2 هأندده:  ه

المخعص فدا ىظيلدل  هللر دل فدا  دهللىل لذد يكت ال ظدائي الذخص المةيع  ع المح ع "

النادر هم ع دك جدان   الم اسندل الةا دل تى   اسندل  حدهلل  الدهللىائحع همدا فدا  لدهللا الم ظدي 

 (3)المةيع هة هلل ىال  ذم  الذخص الحم  ع اضك ت حًا".

 

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

السةةلطة فةةي القةةرار عيةة  اسةةتعمال إسةةاءة  ماجسةةتير ( رسةةالة 8118دراسةةة الشةةبي    .0

 اإلداري: دراسة مقارنة(

شدددهللف الباحدددث  لدددك لحهلل دددهلل  اشيدددل  يدددل  سدددا ر اسدددعةمال الردددتطل تى انححافهدددا فدددا ال دددحار 

اإلدارمع ى لدددهللا  دددع خدددكل لّاىلددده رمدددع الغدددح  تى الغا دددل ىلحهلل دددهلل  لهددد    يدددل  سدددا ر اسدددعةمال 

 يدددل  سدددا ر اسدددعةمال  الردددتطل ىتشميعددده ىالخندددائص ىالذدددحىط العدددا   ددد    تيهددداع ىالم ارندددل قددديع

ي فا اسعةمال الحو فا ال ان   الخداصع ى دح  حداالت  يدل  الرتطل فا ال ان   الةا  ىالعةري

و تغحا  لجاندل المندتحل الةا دل اسعةمال الرتطل تى انححافها  ع خكل اسعةمال الرتطل قعح ي

ىر ال اضدا فدا لّاىل ت  ا  وبات ىسدائ  اسدعةمال الردتطل ى لدهللا هالبحدث فدا ال ا دهللر الةا دل ىدى 

ىالجاندل الجّدائا ىال ل عندح  تدك  اإلدارم الجاندل   لّاىلدف دهلل اإلوباتع ت ا هالّردبل لهدح  الهللراسدل 

رمدا  ا  عةتدو هدالعكيي ال  دلا لهدا ىاجفيمد ت  الحؤيدل الجّائيدل لهدا غيدح ىاضدحل انل ىاحهلل رغم 

خددح  ىمددحلهللا لجددحائم اجا لبددحسالكس ددل لددحلهللا  ددا  جةتهددا  عهللاختدده  ددع  ددحائم اسددعغكل الّلدد   ىمددحلهللا 

الة  بدددات الم دددحرر لهدددحا الجحيمدددل هنددد رلها المذدددهللدر ىالبرددديطل ىمدددحلهللا  بيةعهدددا ال ان نيدددل العدددا لدددم 

 . عّاىلها الباحث فا دراسعه

(  عيةة  إسةةاءة اسةةتعمال السةةلطة كسةةب  لةةبطالن القةةرار اإلداري 8112دراسةةة القيسةةي   .8

 ومسؤولية اإلدارة عنه: دراسة مقارنة(

شهللف  الباحةل فا دراسعها  لك البحث فا ىسائ   وبات  يل  سا ر اسعةمال الرتطل  

فا ال  ا  اإلدارم اجردنا الم ار . ىلّاىل   له    يل  سا ر اسعةمال الرتطل ى ة بل 

شحا  وباله ىىسائ   يل  سا ر اسعةمال الرتطل فا ال  ا  اإلدارم الم ار  ىفا ىسائ   وبات 
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الجانل فععّاىل الجانل الجّائا ى   ا هالّربل لهح  الهللراسلح مل الةهلللع تالةيل فا ج ا   

رما   حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل ىمحلهللا دىر لعّاىل تى  عالة  بل لهح  الجحيملى ا  اإلدارم 

  .   الحهلل  ع  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطللعذحيةيل فا سع ج انيع  هلل هلل   ع تالرتطات ا

 

جريمةةة اسةةتنالل النفةةو  ووسةةائل مكافحتهةةا علةةى الصةةعيدين  (8102دراسةةة الريكةةاني   .3

 ة(.الدولي والوطني  دراسة مقارن

لها  دع لدأويح سدتبا ىنعدائج شهللا دل  البحث فا ظاشحر اسعغكل الّل   ى ا  لكشهللف الباحث 

خددددكل همبدددهللت المردددداىار  دددع خددددكل االلجدددار هأ مددددال اإل  لدددك مدددا  ددددؤدم  ع تدددك ال ظيلدددل الةا ددددل

 ع مدددا  ردددتل الهللىلدددل شيبعهدددا عىالكردددل غيدددح المذدددحىع  دددع خكلهدددا عىإسدددا ر اسدددعةمالها عال ظيلدددل

 اإلدارم فععّداىل الجاندل ت دا هالّردبل لهدحا الهللراسدل  .ىال ظيلل احعحا ها الحم  جدل ا  لحظدك هده

عّداىل  حيمدل  سدا ر اسدعةمال الردتطل العدا  ّدهللرج اسدعغكل الّلد   مأحدهلل الممارسدات لىالجّائا ى 

عّاىلهددددا لىمددددحلهللا  ع دددد ال الةا ددددلع ىاال عددددهللا   تددددك اج تددددك االلجددددار هال ظيلددددل الةا ددددلالمّط يددددل 

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

 

قيا   حيمل اسعغكل الّل   فا   لكشهللف  الهللراسل  دراسة حمد  جرائم استنالل النفو (:  -4

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

 حائم  ةاجبًا  تيها ىالةم   تك ل حيهلل شح  الحاالت ضمع نظحيل  ا ل فا  حائم اسعغكل 
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عّاىل  حيمل  سا ر اسعةمال ا لنهت لح  الهللراسل  ع الهللراسل الراه شم  ا  ميز شت ى ع  .الّل  

 .ىاجردناالرتطل مجحيمل هحهلل  الها ى  ارنعها قيع العذحيةيع الةحاجا 

 

            عاشرًا: اإلطار النخري للدراسة

  :شح  الهللراسل  لك خمرل فن لع شام  جري 

ىاإل ار  عىالمّهجيل المةعمهللر عىتشم اجشهللاف عىتشميعها عى ذ تعها ع  هلل ل الهللراسل ول:الفصل ال 

 الّظحم لها. 

 ع مع شحا اللن   له    سا ر اسعةمال الرتطل ىلةحيلها لغل ىا طكحًاع  الفصل الثاني:

ىالطبيةل ال ان نيل إلسا ر اسعةمال الرتطلع ىلمييز  سا ر اسعةمال الرتطل  ع الجحائم المذاقهل 

                                                   لهاع ىحهللىد اسعةمال الرتطل لتم ظي الةا .

                            

 .ترما   حيمل  سا ر اسعةمال الرتطلالفصل الثالث: 

شحا اللن  الحمع المادم ىالمةّ مع ىاسعةمال الرتطل فا الحمع المادمع  عّاىل          

ت ا فا الحمع المةّ م فالحهلل ث       ع  ىالّعيجل الجح يل ىالةكجل الرببيل فا شحا الحمعع

 ع خكل  باحث   رمل ىفو  ع م   لهللا ه حثىىج  ل افح ال نهلل الجّائا عال نهلل الجح ا

 .النياغل البحةيل ىال ان نيل المةعمهللر

 حاالت  سا ر اسعةمال الرتطل الة  بل الم حرر لتجحيمل الفصل الرابع:
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عم فيها  سا ر اسعةمال الرتطلع ى ع  ع مع شحا اللن  الحهلل ث  ع الحاالت العا  

الة  بات الملحىضل نعيجل لتهللا اإلسا ر فا   رلها البريطل ىالمذهللدرع م   ّهما فا  بحث 

                                                  رع  .

ىلرتيط ال     تك تشم الّعائج  ع ع مع شحا اللن  خالمل الهللراسل :الفصل الخامس 

  ليها الهللراسل.  ىالع  يات العا ل  ت

 أحد عشر: منهجية الدراسة

 ع خكل اسع حا  ىلحتي  الّن ص ال ان نيل فا  علةعمهلل شح  الهللراسل المّهج ال  لا

المّهج الم ار   تا عمهللا كةح  ع لذحيع فأنهلعّاىل تالهللراسل  ع ىج ال ان   الةحاجا ىاجردنا

لك حجم  حيمل  سا ر اسعةمال الّعائج العا لرةك العةحيف    لك ارنل ال  انيع ىالع    لم

لحهلل هلل الة ا   المرئ لل  ّهاع ىتدىات الة اب العا لحهلل   لكالرتطلع ىتشم  ك حهاع هاإلضافل 

                                      ع شح  الجحيمل.
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 الفصل الثاني
                       استعمال السلطةساءة مفهوم إ

 
    له    سا ر اسعةمال الرتطل  عذةل ىيعّ ع قعذةل الرتطل العا نحع هنهللدشا فهّاك    

  ّ ًر ىاإلسا رستطات  مّحها ال ان   تى كحيات ىت  ا ستطات فةتيل   عربها الذخص 

 سا ر  ع الةهلل هلل  عاإللنهللر  ع الم ظي الةا  ىلعذاهه العا نحع هنهللدشا االسا ر العا 

                             فما ى ه العذاهه ىاإلخعكف قيّها. الجحائم العا جهلل  حلكبها الم ظي الةا 

 

 
 الولالمبحث 

 استعمال السلطة إساءةجريمة  نبذه عن
 

ىإنما الرتطل  عال اسع ال لةّا اال عياسات العا  عمعع قها الم ظي همله  هاالرتطل 

ها فيى فالرتطل شا االخعناص  عكم  ى هت   ةيع لت يا  هه  تك الم ظي فا  أاخعناص 

حيث       احل الرتطل هممارسعها فا ض   ال  ا هلل  عاخعناص م    ظي  تك حهلل  حهللد 

ى تداريل شح  الرتطل لخ ع لحجاهل جهلل لك    ى  عىال  اهط ال ان نيل العا رسمها له المذحع

 هللار  ىشح  الرتطل جهلل لك    كحيل  علهح  الرتطل سا راإلىشا العا ل مع  هلل   عج ائيل

 ح جان نا  ادر  ع تى لك   شح  الرتطل لعّليح ت ع هللار ج ا هلل لّظيميل ى ت عنظملتى ت عج انيع

ع ىجهلل لهللقيح  ةيع  لح  ال ان    تك  احل الرتطل ال يا  هه تمتى الخا   ع هل  ات  كحيل

 ع حائيًا فا   ض ع  ةيعجحارًا   جطةا هات ت  ما       لّليح ت ح ج ائا س ا  تكا  ح م 

ىشا العا لمّح الم ظي الةا   عىالرتطل همله  ها ال يو لةّا الرتطل الخا ل هال ظيلل الةا ل
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ىشحا فا ض    متل  عى اال عّاع  ّهتىا ح س ا  هةم   ةيع حو العنحف ىإ هللار اج

   (1)النكحيات العا لم ّه  ع ال يا  ق ا باله

 ولالمطل  ال                                       
 استعمال السلطة لنة واصطالحا إساءةتعريف 

 
لمةحفل الم ن د هاإلسا ر  جل  ةحفل الم ن د قها لغل وم العةحف  تك المله   ال ان نا 

 فاالسا ر لغل لذم   م  يات ىال ل ضح المةّك الحم تراد  المذحع.لإلسا ر 
 

 الفرع الول
 اإلساءة لنة

 
ليه خكف  سا  تحرعع ىتسا  لخالي فأ عسا  الح  تفي ال  عحرا اإلسا ر لغل   س اإل   

 ا ت .سما  المةنيل ىالظتمتىاالسا ر اسم  ع   عفراد الذا سا ر شا تحرع  ليهع ىاإل
       ع عذاهه العةحيف التغ م لتعةحيف اال طكحا لهح  الكتملف نه  عا طكحااإلسا ر 
ىبحلهللا   هلل  الل ه هالعةبيح  ع شحا  عىلحلبط شح  الكتمل هال حر عشا االضحار اإلسا ر

 عاىلها  ع  انل  ّائاعّ  شح  الكتمل نتال   ع(2)ىال حر ىالعظتم  ّه هاجضحارالمنطتح 
 عنعيجل ستبيل  لكىشحا ال حر  ؤدم  عىبحلهللا لك   ال حر ىالظتم  ع اسعةمال ستطل ال ظيلل

ىشح  ال ظيلل هالمةّك  عتنالح الةا  ىليس االضحار ههلك   ال ظيلل الةا ل شا ل هلل م الّلع 
ق  لذم   غار الم ظليع  عالم ن د  ّها ال لّنل ف ط  تك المحالل الةتيا هالرتم ال ظيلا

فالم ظليع الةم  ييع  نل  ع بائهالةا ل شا ال سيتل ل يا  الهللىلل هأال ظيلل اى  ع(3)  اً ت
الم ظي لرتطعه شا   سا ر    :  لال ع ىيم علل ى تيهم ال يا  ق ا بالهم ه   نزاشل ىلجحدالهللى 

ىال عه ى تى االنعلاع  ع  مته تليه هه هاالسعلادر تى  ههلل   ل ت  ر اج حًا  ع )جيا   ع ل لك ت

                                                           
اكاديمية نايف ، في المملكة العربية السعوديةاساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها (2112الجريش, سليمان محمد) (1)

 .(11ص)، الرياض، العربية للعلوم االمنية كلية الدراسات العليا
 .11دار العلم للماليين، بيروت ص  الصحاح الجوهري الجزء األول، فصل السين،هـ( 1411عبدالغفور، احمد) (2)
دار مطبوعات الجامعة .االسكندرية ص) ، الطبعة الخامسة ،خاص شرح قانون العقوبات القسم ال (2112.محمود نجيب.)حسني (3)

21-11).  
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ممّ حل له ى اسعةمال جهللرله ىج له الت عى  هلل وت عى لمنتحل جحيلع تالذخنيل لمنتحعه
  (1)(االنع ا  ىالعذلاه نهلل 

  شحا العةحيف  ا   ا ًك لمهللل ل لجاىس الم ظليع حهللىد ىظائلهم تالباحث  ح   ىيح  
ف هلل  ا  شحا العةحيف فا اسعغكل  عاسعةمال الرتطل ال ظيليل  سا ر م ع حنح  ف ط فا  ىال

  سا رّها ى ع قي عليذم  الةهلل هلل  ع الجحائم العا ل ع  تك ال ظيلل الةا ل عالم ظي لرتطعه
 ا ه المجعمع فا الةنح شم المذ كت العا للجحيمل  ع ت ىلةهلل شح  ا عاسعةمال الرتطل

ى ت بح  نعائجها ال لمس جتل تىجهلل  ع  ال  انيع العا لجح  شحا اللة  غيح مافيل  الحالاع   
ىالمرع    عاإلدارم لتحو ال حر هالمجعمع م    تك المرع   هال  ق   ع ةيّل جم  ل 

 االجعنادم ىغيحشا. 
ىىضع  عىلجحيمها عاشعما  المجعمةات لتحهلل  ع انعذارشا  لكسباب د   ك  شح  اج

 ارشا ه نهلل لمييزشا  ع  ىال ج ف  تك  عشح  الجحيمل ترما ىبيا   ع يغ جان نيل لةك ها
ضحىرر تك ع    تكهللت   م المعحهللران  قهللا ل شح  الهلل  ر  ع  انل اجىم عغيحشا  ع الجحائم
اسعةمال الرتطل(  ع  حيو المةت  ات الةتميل ىلهللاقيح المّع   سا ردراسل ظاشحر )

  .(2)ىالةكج
 الفرع الثاني                              
  مةتعريف الجري                                 

 تك لةحيف لتجحيمل فا  تل  اجردناالة  بات جان   الة  بات الةحاجا ىجان    لم  ّص
ت  ش  الن اب خ فا  ع  ىاجردناالةحاجا ا  ليه المذح  شل      اتال ان  . ىيح  الباحث 

  الجحيمل م  ست ك  هلل ح أالل ه ه ا عبححيث  عى ال ن رشحا العةحيف الّ ص ت  ب ذ
قحتم الباحث    شحا المهللل لتال   ع(3)  لم  ةاجلتهالة اب س ا   اجل  تيها الذارع ال ضةا 

ىحعك  لأد بيلى تم   حيمل اداريل مان    لكق   عةهللا   عال  ّطبو ف ط  تك الجحائم الجّائيل
 المهللنيل  ّها.

                                                           
 غير منشورة رسالة ماجستير ،( استغالل الموظف العام لسلطته ونفوذه الفقه االسالمي والنظام1112عبد الواحد احمد)، موزع  (1)

 22االمام محمد بن سعود االسالمية، صة جامع
)الجريمة  الجريمة وسوء استخدام السلطة، محمد ابراهيم زيد، مقال منشور في السلسة االمنية( 1181زيد، محمد ابراهيم)- (2)

 ةاليها في رسال ةتم االشار 89و  81والممارسة( التي تصدر عن المنظمة العربية للدفاع االجتماعي في الرباط، العدد الثاني، ص 

 .28ص ،مرجع سابق،(  ةالعربية السعودي ةلكماتها في الموتطبيق ةالعام ةفي الوظيف ةاستعمال السلط ةاساء) الجريش
 .(91ص ) ،عمان، دار الثقافة، شرح قانون العقوبات القسم العام (2112.نظام توفيق )، لمجالي (3)
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ى لهللقيح ت  حر لها ال ان      بل  ع ّائيل  رادرنها )فة  غيح  ذحىع  ادر  ع هأ ي ىج 

ع  تك لةحيف الجحيمل همهللل لها الجّائا ف ط  ر اىيح  الباحث فا شحا العةحيف اجعن ع(1)احعحاسم(

رما  العا لرعّهلل  تيها الجحيمل  ع رمع  ادم ىجهلل حاىل الل ه فا شحا العةحيف ت   بيع اج

كةيح  ع الجحائم فهّاك الع الجّائيل ف ط هاإلرادرالجحيمل حنح  ىيظهح ت  شحا العةحيف عى ةّ م 

 ى الخطأ.تشمال ل ع  ع  حيو اإل

ىغيحشما  ع العذحيةات الةحبيل قيّ  تن اع  اجردناالةحاجا ىالمذحع   المذحع  ال ت

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

النادر قعاريخ  111 ع جان   الة  بات الةحاجا رجم  341ىالمادر  319المادر   تيهنن   ا 

1969. 

 حهلل  ى ت) ةاجل هالحبس ىبالغحا ل   تك ع جان   الة  بات الةحاجا نن   319فلا المادر 

لةطي   ىتى   تي هخهلل ل  ا ل اسعغ  ستطل ىظيلعه فا ىجي شاليع الة  بعيع م    ظي ت

 ح  ادر  ع تى تح م  تمتى نظمل تى تح ا  ال  انيع ىاجىا ح النادرر  ع الح   ل لّليح اج

ى الحس   ىنح شا لأخيح لحني  اج  ال تى فا  ا ل  خعنل تت ل ستطل ى  ع تحهلل  المحاكم  

ى   تي هخهلل ل ) ةاجل هالحبس م    ظي ت :نلره  ع ال ان    341ىفا المادر  ع)الم حرر جان ناً 

المةّ يل العا   خاص نالح اج ىهأ  ال تلحاق ضحر  ريم   ا ل لربل هخطئه الجريم فا 

اسعةمال الرتطل   سا رى  ع تىظيلعه  هأدا مال  ريم ش ةم  قها  ليه    ما   لهللا نا ئًا  ع   

رجم  1961النادر قعاريخ  اجردنا ا جان   الة  بات ع تخكل  ريم ق ا بات ىظيله(تى  ع  

ك    ظي  رعةم  ستطل  .1نن   تك ) 161فا المادر  1116لرّل 17ىلةهلل كله  رجم  16

المةم ل  اجنظمل ىتح ا  ال  انيع لّليح ت ى  ؤخحتى هطحي ل غيح  با ح لية ق تىظيلعه  با حر 
                                                           

 .42ص  الثقافة، عمان( شرح قانون العقوبات القسم العام، دار 1184) محمود نجيب ني،حس (1)
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 ح  ادر  ع ستطل ت تمى تح جحار ج ائا يى لّلتى  با ل الحس   ىال حائل الم حرر جان نًا قها ت

  ى نل    ا لم   ع الحم اسعةم  ستطعه ت. 1 سّعيع.  لك ات  كحيل  ةاجل هالحبس  ع  هح 

 سّل(   لكسب ع   ظلًا  ا ًا  ةاجل هالحبس  ع ت

ك    ظي لهاى  هك سبل  ذحىع فا ال يا  ق ا بات  .1لّص ) نلره ال ان    ع  163ىالمادر 

  لكح ا  ال ان نيل  ةاجل هالغحا ل  ع  ذحر دنانيح اج  لكفيها  ت حر المرعّهللىا ح تىظيليل ىلّليح 

الهللىلل  ضحر همنالح ا لحو إى  .1 هح. وكول ت  لكسب ع ىاحهلل تى هالحبس  ع تخمريع د ّار 

سّل ىضمع جيمل شحا   لكشمال   جل  لهللا الم ظي هالحبس  ع  هح ىاحهلل  ع  حا  شحا اإل

 . ال حر(

ى تفحاد الذح ل تى فحد  ع تضاهط  )ك نن  نلره ف هلل  ع ال ان    164 ا المادر ت

 ةاجل هالحبس  ع  اإلداريلى تالهللرك ا عّع  ع لتبيل  تل جان نا  ادر  ع الرتطل ال  ائيل 

 .ى ه تعا الة  بعيع  ةًا(ت خمريع د ّارا  لكخمرل دنانيح  هالغحا ل  عى تسّل   لكع سب  ت

ىيح  الباحث  ع خكل الم ارنل قيع الجحيمل فا جان   الة  بات الةحاجا ىجان   

 ع نص  اجردنا ع جان   الة  بات  163 فلا نص المادر علكاد لعطاقوتنها  اجردناالة  بات 

ىضح فا رمع الجحيمل المةّ م ت اجردنا  المذحع تال   ع جان   الة  بات الةحاجا  319المادر 

حالل اسعغكل  خصي  تك   س المذحع الةحاجا الحم  رعغيح  با ح حالل ى هتحالل المبا حر 

هاال عّاع  ع ت يا  رادر  با حر ل ال  ع    اسعغكل الرتطل ال  ّبع ر لرتطل ىظيلعه جالمبا ح 

 .   ال ىال حائلتى  با ل اجى ال  انيع تىا ح لّليح اج

غيح هطحي ل ى ت ّهلل اسعةماله لرتطعه هطحي ه  با حرالم ظي   اجردناالمذحع ىجهلل  حي  

 ا المذحع ت عف نهلل قحلهللا حاله العربل هالعأخيح ىلم  حنحشا هحاله ال نهلل المبا ح رع با ح 



19 

 

حاله العربل   لكغكل جنهلل قها حاله ال نهلل المبا ح ف ط ىلم  ذح ىرد متمه اسعتةّهلل ا فالةحاجا 

هلل حالل حالل العهاى  العا لة  لك ارت ت اجردنا ع جان   الة  بات  163فا العأخيح ىالمادر 

 تل العجحيم هةهلل  ىحنح  عغيح  ريم الحا   س ا  ما   ريمًا ت  ىالخطأشمال  ع حاالت اإل

شمال المذحع قحلهللا لجحيم الم ظي  ع اإل ف نهلل عىا ح ال  ائيلىلّليح اجل يا  ق ا بات ال ظيلل ا

 ع ذهللدا حفاالّعيجل ظ ع فةته ىا عبح لح و  الّا مل الّعيجل  لكدى  الّظح  ع النادر  ّه 

    المل ا لّعيجلع ىاإلشمال المل ا لّعيجل.غيح ر قيع اإلشمال فميز نص العجحيم فا شح  الماد

شمال  ريمًا ف هلل ا عحط ت       اإل 341ر الة  بات الةحاجا فا الماد ا فا جان   ت

 ا ما  شحا ال حر فا المادر نلرها  نه  ح  الم ظي  ال ت  ًا تىي    ال حر الحا    ريمًا 

 فا اال عّاع ىشّا حنح المذحع اإلسا ر هذ    مهللم تم رع  ن د  سا رالحا   نعيجل 

 تى الخا ل المةه در  لخطأ  ريم ىيعحلل  تك شحا الخطأ ضحر  ريم هالمنالح الةا هارلكاب

  .ليه 

 عجهلل ال س الن اب اجردنا  المذحع ت ح  الباحث ىبةهلل الم ارنل قيع الّنيع الراه يع 

  ت ا المذحع الةحاجا ا عحط ت .شمال الحا    ع  حف الم ظيالخطأ ىاإلفتم  حهللد در ل 

       ةالجل جان نيل   لك ح هحا ل ع ىشحا اجىال حر الحا    ريماً   ريماً  الخطأ     

فةال الّعيجل الم ن در إ  لم  عحلل  تك شح  اجالة  بل حعك ى  إل  اع را ل اللة  ىحهللشا لكلا 

خعتي اخعكفًا متيًا شمال فا  م  الم ظي فا جان   الة  بات لع فحاالت اإلى ال حر الجريمت

فةال جنهلل جف ان   الة  بات  ّهلل لةهللاد   لهح  ا عاإلدارم اليريح فا ال ان   شمال  ع حاالت اإل

ت ا فا  ع ته ىشا الحدعت ع  لهللا  ةاجبل  حلكبيها  ع لح و الغح  الحم ىضة  الة  بل  ع 

  .ضحر تم  لم  عحلل  تيها إخطا  ى ه  كح شح  اجي علا فداريل البريطل اجخطا  اإل
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الم ظي الةا   ع ) لك   هخحىج  الرتطلاسعةمال   سا ر ف  حيمل ا الل ه الجّائا ف هلل  حي ت

ىيّط م  لهللا  تك الرت ك المخالي لما ل  ا هه ال  انيع  الةا ل الحهللىد ال ان نيل لت ظيلل

جهلل  الةا ل الرتطلمان   ىإ ا الةا ل المنتحل تك  الذخنيل ىاجنظمل ىل هلل م المنتحلىالت ائح 

رعةمتها    ت   تيه  ىىا بالها ف ال ظيلللعم يّه  ع ال يا  هأ با  خ لها ال ان   لتم ظي الةا  

ى ت  سا ر اسعةمالها لمنتحل  خنيلىال  ج س  عىالنالح الةا  لما فيه  ع لح يو المّلةل

  ا )ش  اال عهللا   تك ىا بات ىجي  ت (1)(ا   تك  نالح اجفحاد العا  حميها ال ان   لتةهللى 

 .(2) تك نح   مس نزاشل الم ظي الةا  ىي ةه   ضع الذبهات(ال ظيلل الةا ل ىاسعغكلها 

 ع ت شح  العةاريف   عنحر  تك لجاىس الم ظي ىا بات ىظيلعه  م الباحث  اتىبح 

لجاىس ال  انيع   لكىلطحج   عىالطحي ل العا لم قها العجاىس ع  لبيع  اشيل شحا العجاىسدى  ت

ريف فا ىلم لعّاىل شح  العةا عاكم لتم ظي الةا ىاشمت  ال حارات العا لنهللرشا المح عىالت ائح

داريل المخعنل ف هلل ل سع  ع ىا بات الم ظي   م نها ال حارات العا لنهللر  ع الرتطل اإل

        شحا الع سع  ع ال ا بات العا حهللدشا ال ان  .تدى   ع ى ها ه 

ف ال ا )  اإلدارم اسعةمال الرتطل فا ال حار   سا رف ا  حي ف هلل  اإلدارم  ا ف ها  ال ان   ت

الرتطل العا خ لها له ال ان   لعح يو تشهللاف غيح لتهللا العا    مارس  نهللر ال حار  حاد هه ت

جهلل لةمهلل اسعةمال دارر  جل ت       ر   اإل اإلدارم )الةيل فا ال حار ى (3)(حهللدشا له

جا    الم ظي الةا   غحا  العا حهللدشا ال ان   اخعنا ه لعح يو تغحا  تخح  غيح اج

                                                           
(،جريمة استغالل النفوذ في القانون المقارن والنظام السعودي ،بحث منشور في مجلة 2111مدني عبد الرحمن ) تاج الدين ،  (1)

اشار اليه الجريش، اساءة  421اإلدارة العامة، يصدرها معهد اإلدارة العامة ،الرياض، المجلد الخامس واالربعون ،العدد الثالث ، ص

 .81بيقاتها، مصدر سابق، صاستعمال السلطة في الوظيفة العامة وتط
 .292.دار النهضة العربية.القاهرة.ص1الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص.ط(1181سرو، احمد فتحي) (2)
( الفساد اإلداري واثره على الوظيفة العامة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون ،منشورات زين 2119صالح ،جمعه قادر ) (3)

 .111الحقوقية ،ص
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   يل تى  ع(1) خاللل الههللف الحم  ّح االخعناص فا لح ي ه(قحلهللا ىي نهلل  ه رادلههالةم  

 ع ىيجل ت  لك   غا لالرتطلاسعةمال   سا رفا ال حار  ةهلل   ر   ع   ر  الرتطلانححاف 

 .(2)لإللغا جاهك ال ما   ةيبا ى إى  الةا ل لح يو المنتحل اإلدارم ال حار 

ف هلل رمز الل ه  عاسعةمال الرتطل  سا رى ع خكل جحا ر العةاريف الل هيل  ع ح  ةّك 

فا لةحيله  تك   نهلل الم ظي شا الّيل فا اللة  المحلكل قههللف  خاللل نص  اإلدارم 

رادر المذحع ىا عم   تك لةهللم ىاضح فا اسعخهللا  الرتطل ى لهللا ليبةهلل ع ى تك   س  ال ان   

ت   عنحر    شح  العةاريف الل هيل  اتال   عالحم جهلل  نهللر  ع الم ظي الخطأشحا اللة   ع 

العا جهلل ل ع  ع  اإلشمالى ت الخطأحالل   لكىلم لذح  ع تك حالل ال نهلل ىالةمهلل فا اللة 

 هللار ال حار     ل عنح  تك الم ظي الحم خ له ال ان   شح  العةاريفإى  عالم ظي الةا 

العا جهلل  حلكبها الم ظي حيع  مارسعه ل ظيلعه هذ    اإلسا ر  لكح دى  الّظ ع  اإلدارم 

ىشحا  عفا لرييح  نالح الم ا ّيع اإلشمالى ت  المحفو الةا  ى  ع لرييح  ؤ  كاجحجا  ع ادم

 اإلدارم اسعةمال الرتطل فا ال حار   سا راسعةمال الرتطل فا لةحيلها  ع   سا ر ميز  حيمل   ا

اسعةمال   سا ر   حيمل تىيح  الباحث  عل فا ال ظيلل الةا لاسعةمال الرتط  سا ر ع  حيمل 

لمّع ى هغيح جنهلل ته نهلل ى ع فا ح مه  ا عّاع  نهللر  ع   ظي  ا  الرتطل شا م  فة  تى

ىلأخيح سيح ال  انيع ى  ّع ت عادر  ع ستطل  ات اخعناصجحار جان نا   تملأخيح ى ت

ارلكل شح  ت   ىالعأخيحس ا  ما  جا هللًا شحا المّع  ع  ال الهللىللىاجنظمل ى با ل ال حائل ىت

  .الخطأالمخاللل  ع  حيو 

 

                                                           
 .141(، القرار اإلداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، ص 1111) الجبوري، ماهر صالح عالوي (1)
 .222( , القانون اإلداري , دار الثقافة للنشر والتوزيع , ص2112الخاليله , محمد علي ) (2)
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 المطل  الثاني

 استعمال السلطة عما يشابهها إساءةتمييز جريمة 

 الفرع الول   

 الرشوة

ى ت  الح دد ر همةّاشددا الددهللجيو الجددار الم ظددي أاسددعةمال الرددتطل هدد  سددا رلعميددز الح دد ر  ددع   
ت  لعد افح فيهدا  حيمدل  جدل  تمى ةتها  ة   عاسعغكل ل ظيلعه  تك الّح  المبيع فا ال ان   

ىالدددددحمع المةّددددد م ىشددددد  ال ندددددهلل  عىالدددددحمع المدددددادم عالدددددحمع الملعدددددح  :رمدددددا  الةكودددددل ىشدددددااج
 .(1)الجّائا

ع  دددع الم ظددددي الةدددا  ى ددددع شددد  فددددا ح مددده  ددددع الم تددددي ل دددد  فدددالحمع الملعددددح  فيهدددا ت
    ددد   ع ىشددد  تغكل الردددتطلع   حيمدددل اسدددالم ظددي الح مدددا ىالم ظدددي اللةتدددا فذدددأنها  ددأى 

  لعددزا ع شددح  النددلل ىجدد  ارلكدداب اللةدد  المددادم ت خددعص فددا الةمدد   حدد  االرلذددا  فيجددل 
تى ى جبد ل هأخدح تىفا الحمع المادم      الم ظدي  ع ى اسعبةادت   عم  زله تالم    لها جب  

تى اال عّاع  دع الةمد   دع ج  ى هللًا قها   اق  جيا ه هةم   تل فائهللر  اد ل تى  م   تك اج
   بدادرر  دع الم ظدي فالطتدل شد  ع(2)تى  ع لةمهلل خطأ اخعنا ه هه مال ال ظيلل الةا ل ت 

دا  تى اال عّداع  دع تدا   مد  ىظيلدا ترادله فدا الحند ل  تدك   اقد  نظيدح  ةبح فيه  ع  
 ددادر  ددع  إل جدداب ددا ال بدد ل فهدد   ةددهلل جبدد ل تىلعح ددو الجحيمددل همجددحد الطتددل  عشددحا الةمدد 

لددم الم ظددي الةمدد  ىاال عّدداع  ددع ت   ا ددا ت ع دداحل المنددتحل  ع ددمع  ددح  لت  ددهلل قح دد ر
  ست ك الم ظي ش  جب ل ال  هلل النادر  ع  احل المنتحل حعك  المطت ب  ّه ىبحلهللا ف

الدحم ى ددهلل     لدم  حند   تددك الذداع ىحعدك ىإى اال عّداع  ّددهتىلد  لدم   دم هالةمدد  الد ظيلا 
خددح فهدد   دد رر  ددع  دد ر الددحمع المددادم لهددح  الجحيمددل ىيددعم فةددك لةطيددل جدددهلل ها  ددا اجت عهدده

شد  سدت ك الم ظدي  فاجخدح عل الح د رىشدح  شدا الند رر الغالبدل فدا  حيمد ع احل المندتحل
ىبددحلهللا لعذدداهه  حيمددل  ع(3)ى   اقدد   ةّدد م ت  اقدد   ددع الحا ددا ىجددهلل   دد   الم اقدد   ددادم  جخددح

                                                           
 ( 29ص) القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون العقوبات، (1198احمد فتحي) سرور، (1)
 ( 34( جريمة استغالل النفوذ، الطبعة االولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ص)2114محمد علي عزيز ) الريكاني، (2)
 ( 59( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، ص)1111) الشاذلي، فتوح عبدهللا (3)
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فهدا  دع الجدحائم  عدارر الةا دلتنهدا ل دع  تدك اإلاسعةمال الرتطل  دع  حيمدل الح د ر فدا   سا ر
ىشما  ع الجحائم المختل  عالعا لخ  هالمنالح الةا ل فككشما لمس همنتحل المجعمع ىالهللىلل

الم ظدي  دع سدتطل ل هلل حيدل   لدك انل ىانححاف  ما  ةههلل هده ال دان   ت ظيليل  ع ال ا بات اله
  .(1) لل الجانا ىش  الم ظي الةا   لكضافل  فا  مارسل ال ظيلل 

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

  مددد  تاسددعةمال الردددتطل فدددا   سدددا رالددحمع الملعدددح : لعلدددو  حيمدددل الح دد ر  دددع  حيمدددل  
جدددان   الة  بدددات ى فلدددا جدددان   الة  بدددات الةحاجدددا  ع ّهمدددا  دددع الجدددحائم  ات الندددلل الةم  يدددل

دددد علعطتددددل ل جدددد ع شدددح  الجحيمددددل  ددددلل الم ظدددي اجردندددا  ددددع جددددان    171  المدددادر ف ددددهلل نني
 ت خهلل دددل  ا دددل سددد ا  هاالنعخددداب   لدددكخص ندددهللب )كددد    ظدددي ىمددد   ددد اجردنددداالة  بدددات 

ى تى جبد  لّلرده  تدل ت هالعةييع ىم   خص متي همهمدل رسدميل مدالمح م ىالخبيدح ىالردّهلل هللا
خح  لي    هةم  حو هح م ىظيلعه   جدل هدالحبس  دهللر ال ت ل  ّلةل آى تى ى هللا تلغيح  شهلل ل 

نهددا لخعتددي فددا تال  يع(  دد ىتى جبدد   ددع ن ددهلل تل دد   ددع سددّعيع ىبغحا ددل لةددادل جيمددل  ددا  تددل 
  شحا تىحهلل  ىش   ظع  الخطأ  لجاىس الم ظي الخعنا ه  ع  حيو  االخعناص حيث 

 .(2)اسعةمال الرتطل  سا رو  حيمل  له لعح ت الممّ حلاالخعناص  ع النكحيا

    ددد   الم ظددي  ا دددًا حيدددث تردنيددل فدددا  دددحط ى دد ب تكدددهللت  ح مددل العمييدددز اجىجددهلل   
       الةم  ت -3ى  ا فا ح مه... ت     المحلذا   ظلًا  ا ًا   ت -1... ) تك نن  

    د   لده  كجدل قهدا ت مال ىظيلعه .... ىي لا ت ى  معّع  ع ال يا  هه  ع تالحم سي    هه 
نمددا   لددا جيددا    ذددعحط دخدد ل  ددز   ددع الةمدد  فددا نطدداق الرددتطل المخ لددل لتم ظددي  ندده التى 

ويحًا ت   جةد  لده لدأ  شح  الةكجدل أما   ع     اىالةم  الةكجل قيع الّذاط المةعاد لتم ظي 
 .(3) تيه (

 ى  دداحل المنددتحلتالددحمع المددادم: لعطتددل  حيمددل الح دد ر اللدداق قدديع الحا ددا ىالمحلذددا 
تى خدح حيدث  دعم االللداق  تدك   اقد   دادم فععم شح  الن رر  ع  حيو الطتدل تى ال بد ل ىاج

                                                           
  .(40ص) عمان، جريمة استثمار الوظيفة، الطبعة االولى، دار الثقافة،( 2111مخلد ابراهيم) الزعبي، (1)
  .(42ص ) ( قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية2114عامر، محمد زكي، و عبدالمنعم، سليمان) ابو (2)
 (www.qistas.com، موقع قسطاس. )1441/2111قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (3)
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  لددم   ددم الم ظددي هالةمدد  الددحم إال ظيلددل الةا ددل حعددك ى  مددال  ةّدد م لت يددا  قهددحا الةمدد   ددع ت 
ردنيددددل فددددا جحارشددددا  تددددك  لددددهللا حيددددث ىجددددهلل تكددددهللت  ح مددددل العمييددددز اج (1)اللددددو  تددددك الما دددده 

 ّلةل ليةم   مًك هغيدح  تمى تى لغيح  شهلل ل تى   ب  لّلره ت   طتل شحا الم ظي  جال )...
 (2) ةحف هالحمع المادر...( ى  معّع  ّه ىش   اتحو 

  حند  إى  عى اللداقتاسدعةمال الردتطل فدك    دهلل فيهدا   اقد   دادم   سدا ر ا فا  حيمل ت
ىمددحلهللا  عر دد ر فددك   اقدد   ددادم فيهددا  لددك  سددا ر ةدد  شددحا االللدداق لعغيددح لكييددي الجحيمددل  ددع 

دا  ىا بات ال ظيلل ت  اال عّاع  ع  لعطتل رمع  ادم  خعتي لما ا حيث  اإلسا رفجحيمل 
 ددع جددان   161/1ىجددهلل نندد  المددادر عاللدداق فيهددا تمىحددهلل   ددهللخ  فددا رمّهددا المددادم فددك  جددهلل 

ى تى  حي ل غيح  با ح لية ق   ظي اسعةم  ستطل ىظيلعه  با حر ت)ك   اجردناالة  بات 
ر جان ندا ى  با دل الحسد   ىال دحائل الم دحر تالمةم ل قها  اجنظملتى ح ا  ال  انيع تلّليح   أخح
 دح  دادر  دع سدتطل  ات  دكحيل  ةاجدل هدالحبس  دع  دهح ت تمى تى لّليح جدحار ج دائا ت
 اإلسدا ر دا تسّعيع( ى حيمل الح  ر  جحد االللاق لةهلل  حيمل حعدك ىلد  لدم  دعم شدحا اللةد    لك

 لم فيها الحمع المادم ىاال عّاع  ع شحا الةم .   اال  فك  حيمل 

  مدك الجدحيمعيع لةدهلل  حيمدل أ دع  حيمدل الح د ر هد اإلسدا رالحمع المةّ م: لعذاهه  حيمل 
   حيمل الح  ر لعطتل جنهلل  ح ا خاص ىجنهلل  ح ا ت  الخكف قيّهما فا تال   ع مهلل ل
 دا ترادر ت دا ال ندهلل الةدا  الةتدم ىاإل عىال نهلل الخاص فدا شدح  الجحيمدل االلجدار هال ظيلدل ع ا 

    حيمدل الح د ر التال   ع(3)رادر ف دطع ىشد  الةتدم ىاإلال ندهلل الةدا   لدكلحعاج   اإلسا ر حيمل 
 اسعةمال الرتطل ال  سا رىمحلهللا  حيمل  ع(4)ال لا ل فك  حىع قهح  الجحيملت  لحهللث   م ع 
  ددًاع ىفددا تى اال عّداع فددك  عندد ر الذدحىع فيهددا تهاللةدد   الخطددأى  ددع  حيدو تال  مددهللًا  ل دع 

ال نهلل الجح ا ىش   تك ى  ب ل افح ال نهلل الجح ا)... ل فح  اجردنيلجحار لمح مل العمييز 
 (5)رادر  ّهلل ارلكاهه الجحيمل العا  ح  قها(جيا  الةتم ىاإل

                                                           
 .(20(الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشاة المعارف، االسكندرية، ص )1189رمسيس) بهنام، (1)
 (.(www.qistas.com، موقع قسطاس. 2111/ 1441قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (2)
 ( 419ص ص)، ( شرح قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الثقافة2118السعيد، كامل) (3)
 141(، جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي، دار الرشاد الحديثة، ص 1182جويبيد، احمد، ) (4)
 .((www.qistas.com، موقع قسطاس. 1441/2111قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (5)
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جيمل  ا  تل ال ل    ع سّعيع ىغحا ه لةادل  الحبس  هللر اجردنافا ال ان    ى   بل الح  ر
ىشّدداك    بددل  عىشددا    بددل  ّحيددل عنلرددها ىيةاجددل الحا ددا هالة  بددلتى  دديع  تى جبدد   ددع ن ددهلل

قديع الطتدل  لة  بدات الةحاجدا ف دهلل  يدز هالة  بدل ا فا جدان   ات تخح  اال غال المؤجعلع  ّائيل
تى اال عّاع  ّهع ف بد  اجدا   ةاجدل هدالحبس  دهللر ال لزيدهلل دا  الةم  تهةهلل  اجخحى تى ال ب ل ت

 ال حدع ىفدا مد  اجى ى دهلل هدهل    ع جيمل  ا  تدل تى ت طدا ت  ع  ذح سّ ات ىبغحا ل ال
  .د ّار ال لزيهلل  ع خمس  ائل

 دددهللخ   دددع  حيدددو  ى التى اال عّددداع فدددا اخعنا ددده ت   دددهللخ  الةمددد  ت  دددا قددديع تى يدددز 
لزيددهلل  ددع خمددس  ال لزيددهلل  ددع سددبع سددّ ات هغحا ددل ال رى س ددم  لددهللا  ةاجددل هالرددجع  ددهللتالخطددأ 

  .اال عّاع  ّه تىدا  الةم  تهةهلل  اجخح تىحن  ال ب ل  ىت الها   ائل د ّار ىالة  بل

 الفرع الثاني                             

 االختالس                              

هم ع دك ىظيلعده سد ا  ماند   الم   در فا حياسلده لأل  الش  لمتهللا الم ظي االخعكس 
 حيمدل االخدعكس  دع   اجفحادع ىبحلهللا فد  ت   مت مل جحهلل  ال خا ل ت ت   ال  ا ل لتهللا اج

    دد   فا تهددا   ظلددًا  ا ددًا هالمددهللل ل الجّددائا تحلكبهددا الم ظددي الةددا  فيجددل الجددحائم العددا  
دارر ع ىفددددا ىحددددهللات اإلبددددحلهللا  ددددهللخ  فددددا شددددحا المددددهللل ل الةددددا ت   فددددا الهللىلددددلى لتم ظددددي الةددددا  

ىالم تلددد   هخهلل دددل  عالةدددا   طددداعالىىحدددهللات  عالةا دددل ىالمؤسردددات عالةا دددل ىالهيئدددات عالمحتيدددل
 تىىال   وح ل جي الم ظي للعحر  ؤجعل  ع  ا  تك الم ظي اللةتاتىلّطبو هال  ي  ع ا ل

دا  الذدددخص جدددا  هالةمددد  الددد ظيلا ىلدددم   دددع الةيدددل الدددحم  ذددد ب  كجعددده  هنددد رر نهائيدددل  دددا
 تم دد ال  ا ددل حيدداسر ناجنددل ت    دد   فا تهددا حددائز  تددك تفلةدد  االخددعكس  عطتددل  عهالهللىلددل

ىيعح دو فةد  الم ظدي ه د  سدت ك   ذدي هند رر جا ةدل  ع ؤجعل ال لجيز له العنحف هالمال
 عىيعندددحف هالمدددال لندددحف المالدددهللا عحيددداسر ما تدددل  لدددكنيدددل اللا ددد  لح يددد  الحيددداسر الّاجندددل 

ىلعح ددو قددحلهللا  ع  لددم  تحددو المددال ضددحر فةتددا  ددع  ددحا  شددحا العنددحفإىيعح ددو  لددهللا حعددك ى 
ع ىلكددا لدد  رد المددعهم المددال المخددعتس هةددهلل اكمددال اخعكسدده الجحيمددل ىيعردداى  فددا  لددهللا حعددك

  ع ىيجدل تال ظيلدل هح دم       المال     دا فا حياسر الم ظدي  عح و االخعكس  جل ت
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 ددخاص ت   حيمددل االخددعكس جددهلل ل ددع  ددع ت  اللكدد   ال ظيلددل شددا سددبل ى دد د المددال هح سلدده 
ه نهلل حلدذ شدحا المدال  تى با ل  تىدارر ت   عرم  متهم ه نهلل اإل انل  لعهم ال ظيليل   لك

 .(1)هربل ال ظيلل

الددحمع المةّدد م فيهددا   أخددح ددا الددحمع المةّدد م فددا  حيمددل االخددعكس فهددا  حيمددل  مهلل ددل ت
 همددا مددا   ردديما ال   لددا لعح يددو الددحمع  فالخطددأ ع دد رر ال نددهلل الخدداص فددا  ميددع  دد ر 

ه ئدالم ظدي  دع المحافظدل  تدك المدال الةدا  هخط ف شمدالعدالا الىب عالمةّ م فا شح  الجحيمل
 رديمًا فدك لةدهلل  اإلشمداللةحضده لتهدكك ى همدا مدا  شدحا  تىضديا ه  تىىلربل هرحجل المدال 

ىال ندددهلل الخددداص فدددا شدددح  الجحيمدددل شددد  انندددحاف نيدددل  عشدددح  الجحيمدددل  دددع  دددحائم االخدددعكس
ليه   شب   ىشحا  ا (2)كا تل حياسر فةتيل  لكلمتهللا المال ىلح ي  الحياسر الم جعل   لكالم ظي 

 حيمددل االخددعكس  حيمددل ا حيددث نندد   تددك )... الّيددل الجح يددل فدد اجردنيددل ح مددل العمييددز 
 تىدارلددده    لعددد افح لدددهلل  فا تيهدددا نيدددل لمتدددهللا المدددال الدددحم   ددد    ردددؤىاًل  دددع ت  نددد در  جدددل 

 .(3) با عه  ع  تمه ه افل  ّا حشا( تىحلظه 

  شددح   فددا الددحمع الملعددح  حيددث  اإلسددا رىبددحلهللا لعذدداهه  حيمددل االخددعكس  ددع  حيمددل 
 دددخاص تحدددهلل اجخهلل دددل  تى  تدددي هخهلل دددل  ا دددل  تىال  دددع   ظدددي  مددد  ا  ل دددع  الجحيمدددل ال

فددك لمددا ز قدديع الجددحيمعيع  ددع  عالمةّ يددل الةا ددل ىالحددارس ال  ددائا ىىميدد  العلتيرددل ىغيددحشم
ىالددحم  ددا    افددو لمددا  اجردنيددلالنددلل ىفددا جددحار لمح مددل العمييددز  تىحيددث الددحمع الملعددح  

 (4)       اللا    ع الم ظليع الةم  ييع...(ت محنا  )... 

اسددددعةمال   سددددا ر حيمددددل  ددددع الددددحمع المددددادم:  خعتددددي الددددحمع المددددادم فددددا شددددح  الجحيمددددل 
ىفددا  علتغيددح  لكدد   لددهلل  الم ظددي  دداال  مت مددا ت   حيمددل االخددعكس لعطتددل      عالرددتطل

غيحشددا  ددع العنددحفات  ىرشّدده ت تىمالعنددحف  عالماد ددل اج مددال هأحددهللفي دد    عحيدداسر الم ظددي
    د   شدحا العندحف لندحفا تفدك  ذدعحط  عالماد ل العدا لظهدح نيدل الجدانا قعمتدهللا شدحا المدال

  سدددا ر ددا فدددا  حيمددل ت ع(5)فةددد    دد   هددده   ذددي  دددع نيددل العمتدددهللا تم  ت اد دددا قدد   تىجان نيددا 
                                                           

 .2112لسنة  22والمعدل برقم  1191لسنة  19، رقم من قانون العقوبات األردني( 124)المادة  - (1)
 .112ة، ص منشورات الحلبي الحقوقي،(قانون العقوبات القسم الخاص 1987.محمد زكي )، ابو عامر (2)
 (.(www.qistas.com. موقع قسطاس. 1911/2112قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (3)
 .((www.qistas.comموقع قسطاس.  .1911/2112قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (4)
  .(120ص) سابق، مصدر، الوسيط في قانون العقوبات، سرور. (5)
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 تملّليددح  تىالمددادم   عنددح  تددك ا عّدداع الم ظددي  ددع ال يددا  هةمدد   فلةتهددااسددعةمال الرددتطل 
 161 دح  ةديع )ت ح  ادر  دع الردتطل  ات االخعنداص  تدك لّليدح ت تم تى عجحار ج ائا
ندده تجالدد  فيدده  اجردنيددل   بددات  حاجددا(ع ىفددا جددحار لمح مددل العمييددز  341ردنددا ىت   بددات 

دخددال شددحا      ددهلل  اللا دد   تددك ت)...ىال قددهلل لكددا   دد   الددحمع المددادم هجحيمددل االخددعكس  ددع 
 (1)المال فا   عه جنهللًا ...(

  لددكىن تدده  علحياسلدده    ال نددهلل الجّددائا لهددح  الجحيمددل شددا لمتددهللا  دداالددحمع المةّدد م: ت
مجحيمددل  عفهددح  الجحيمددل شددا  حيمددل  مهلل ددل عندده لرددتم المددال هرددبل ال ظيلددلع ىتالحيدداسر العا ددل

هخدكف  حيمدل  عنها لعطتل جنهلل  ا  ىجنهلل خاص قّيل العمتدهللاتال   عاسعةمال الرتطل  سا ر
ىال ندهلل الخدداص فدا  حيمددل االخددعكس  عاسددعةمال الردتطل العددا لعطتدل جنددهلل  دا  ف ددط  سدا ر

انحددحاف نيدل الم ظدي الحددائز  تم ع تكده  لدكضدافل المددال الةدا     لدكشد  انحدحاف نيدل الجددانا 
جندهلل  دا  ال  م دع   لدكىم نهدا لحعداج  عالعنحف فيده لندحف المالدهللا  لكلتمال هنلل  ؤجعل 

الرددتطل   لددا فيهددا ال نددهلل الةددا    سددا ر ددا  حيمددل ت ع(2)فيهددا  همددا مددا   ردديماً  الخطددألندد ر 
مدأ يع  تدك االخدعكس قديع الم ظدي الدحم  ةمد  ىجهلل فحق ال ان   الةحاجا فا    بدل   .ىحهلل 

 تىالردجع المؤبدهلل  ع ف دهلل ندص  تدك    بدل أ  رم العحني   ع غيحشم تى ال دائع ىالنيارفلع
س ىجع  ع غيح  ا  مدح لكد   الة  بدل ىفا حال ما  االخعك المؤج  فا ال ظائي المحم ررع

اال ددغال    بددل االخددعكس  اجردنددا ددا فددا جددان   الة  بددات ت عال لزيددهلل  ددع  ذددح سددّيع  ددهللر
 .ىشا  ع الجحائم العا  عن ر فيها الذحىع لةادل جيمه  ا اخعتره ىبغحا ل المؤجعل

اسددعةمال الرددتطل رغددم لذدداقهها  ددع هدداجا الجددحائم ال اجةددل   سددا ر   حيمددل تيددح  الباحددث ى 
فةددال الم  نددل لهددا فددا الددحمع تنهددا لّلددحد  ددع شددح  الجددحائم فددا اجال   ع تددك المنددتحل الةا ددل

سدداس لهددحا شدد  اج الخطددأ ددع  حيددو  تى  مددا   مددهللًا  عّدداع  ع حيددث   دد   االالمددادم لحهلل ددهللاً 
وبددات شددح  الجحيمددل  جةدد   ددع   الخطددأ ددع  حيددو  تىخيح لّليددح ال ددان   جنددهللًا ت  لددأى  عالددحمع

ال ظيلددل الةا ددل   لددك اإلسددا ررغددم الخطدد رر العددا جددهلل لرددببها شددح  الجحيمددل فددا  عغا ددل النددة بل
)ال نددهلل الةددا (  ىاإلرادرلحعدد م شددح  الجحيمددل  تددك جنددهلل خدداص ف ددط الةتددم  ىال عىالنددالح الةددا 

  شدحا الدهللافع ال تال   عدفة  الجانا الرلكاب شدح  الجحيمدل   شّاك  ححك ىدىافع شا  ا ال ت
                                                           

 (.(www.qistas.com، موقع قسطاس 1911/2112قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (1)
 ( 197مصدر سابق ص)، قانون العقوبات القسم الخاص، عامر بوا (2)
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 تىىشدددحا الدددهللافع شددد  الدددحم حدددحك الم ظدددي الرلكددداب اللةددد   ع حل دددا قعردددميعه هال ندددهلل الخددداص
حزبدا ىغيحشدا  دع  تىسياسدا   ى  داهع تى  د    دا لا ساس شحا الدهللافع جدهلل اال عّاع  ّه ىت

 الهللىافع العا لححك الذة ر البذحم لت يا  قها.

   الفرع الثالث                               

 ل النفو استنال                               

 ت ددا مددا   نددهللر  لددهلل   هددلندده اسددعخهللا  الّلدد    ةددحف اسددعغكل الّلدد   هأ اسددعغكل الّلدد  
 تىاللا دد   لمنددتحل غا ددل  ةيّددل تى  ةّ يددل تى ك  ّلةددل  اد ددللتحندد ل  تدد خا ددل تى  ا ددل
اط الحم  لعح  جيا ه ىج   با حر اللا د  ش  الّذ الجحيملالذحط الملعح  لهح  ف ع(1)الغيح 
 ع حا دا لتجدانا ىشد   ردع   لما دا  دع الدحمع المدادمع ىشحا الّذاط  ربو الرت ك اإلّذا هق

حددهلل   اقدد  الحندد ل ل  دا  حا دده ج الةا ددل الرددتطلالّلدد   نلد    لددهلل   رددعغ   دداحل ىبدحلهللا 
 دخص  فدأم    د     ظلدا تال  لعدح   الجحيمدل احل الّل   فا شدح     اال    ّلةلع تك 

 د ّيددلع تى سياسدديل تى سدد ا  مددا  شددحا الّلدد     انددل ا عما يددل الةا ددل الرددتطللدده لددأويح  تددك 
همةّك حعك ىل  لم  عمعع قّل   ح ي ا  عالح ي ا ىالّل   المز    فيها   لىيعراى  فا  لهللا الّ

ق سددائ   االسددعةانلليددهللخ  فددا  ددائي االسددعغكل ىلددم  ذددعحط ال ددان   هندداحل الّلدد   المز دد   
  .(2)   هلل ا  لهللاتاحعياليه ق    لا 

    ددد   شددد  ت تىى دددهللا قهدددا  تى  أخدددح اللا ددد   طيدددل  ت الجحيمدددل دددا الدددحمع المدددادم لهدددح  ت
 تم دع    اقد   حاىلدل الحند ل  تدك  زيدل حدهللت تملمندتحعه  تىىالطتل لمنتحعه  هالمبادرر
سدت ك  دادم  فاجخدح عىال بد ل اجخدح  لدكى لدهللا   ردم الدحمع المدادم  شيئل  ا دلع تم ع ى ن ع 

شد  سدت ك  ندهللر ى  دا ال بد ل ت علغيدح  ت هح   عرتم هم  به اللا د    اقد   دادم سد ا  لّلرده 
ت دا   ّلةدلع تدك  هلحن ل هه  ع ا جاب ل ب ل  ادر  ع  احل  نتحل   ةبح  ع اللا 

   حندد   تددك الم اقدد  تىيعردداى   عهالددهللفع المؤ دد  ال  ددهلل فهدد   ددح   ددع  دداحل المنددتحل
دندك ا عبدار  عم  الّذاط الجح ا هن رله العا دل  دع دى  تلم   ب  هه ىبحلهللا   تىالم   د هه 

                                                           
 .(28ص)، مصدر سابق، جريمة استغالل النفوذ، الريكاني  (1)
 .121،ص ةالمعارف االسكندري ة،الناشر منشا ةالعام ةبالمصلح ة( الوسيط في الجرائم المضر2114محمود )نصر ، (2)
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نهدا  حيمددل ت دع  ةعبدح  الل دده فمدع الجحيمدل دا الددحمع المةّد م لهدح  ت ع(1)لردت ك  داحل الّلد  
  لددك  لعجدده نيدده الجددانا تىال  تددز   ىاإلرادرعىشدد  الةتددم  و مهلل ددل لحعدداج ل نددهلل  ددا  لكددا لعح دد

 .(2)ل ا  نل    الحم لحرع هه لعح يو  نتحل اسعةمال

 انددل ال نددهلل الةددا  فيجددل حعددك   لددكجنددهلل خدداص   لددكنهددا لحعدداج   ددع جددال  ى ددع الل دده
 تىنهدا   اقد  اسدعةمال نلد   ح ي دا تنحد  نذداط  ةتدم  ه رادله   ع  ه اللا   تلكعم  الجحيمل 

 .(3) حاىلل الحن ل  تك  ّلةل تى ز    فيحهللث الحن ل  تيه 

فندلل الجدانا  عسدا ر اسدعةمال الردتطلإى ده الخدكف قديع اسدعغكل الّلد   ى تىبحلهللا لعبيع 
 علجاىس الحهللىد العا رسمها ال دان      اال  ع   ظي ى ع ش  فا ح مه ال ل ع   اإلسا رفا 
 مي تف دهلل   د    حلكبهدا  ع  ل دع شدح  الجحيمدل  دع   ظدي  دا ت ا اسعغكل الّلد   فدك  ذدعحط ت

نلدد    ز دد   ىيعطتددل ال ددان   ل يا هددا  خندديع  دداحل نلدد    تى ددخص  عمعددع قّلدد   ح ي ددا 
ىشدد  الم ظدي الةددا  ى دع شدد  فددا  ع ددخص ىاحدهلل  لددكعداج لح اإلسددا ر دا ت عى داحل  نددتحل

ا اسعغكل الّل    رب ه نذاط  ادم شد  ل  ا فتالّذاط المادم لهح  الجحائم  ىيخعتي عح مه
 ددا ت ع ز   ددا تىال بدد ل ق  ددهلل   اقدد  اسددعخهللا  لّلدد    ح ي ددل مددا   تىال بدد ل قهددا  تىخددح  طيددل ت

 تىلز ده هده هاال عّاع  دع  مد  تىمتده ال دان   ىتالم ظي ل يا ه فها لةري  ع جب   اإلسا ر
 .(4) طيل تىى هلل  تى       فيها جب ل تدى   ع لهحا الةم   العأخيح

  تال ع  (5)جندددهلل خددداص  لدددك ددا الدددحمع المةّددد م فدددا  حيمدددل اسدددعغكل الّلددد   فدددك لحعددداج ت
ندده ترادر اللا دد  نحدد  نذدداط  ةتددم  جنددهلل خدداص ىشدد  ل  دده   لددك انددل  ددع الل دده جددال لحعدداج 
 .(6) ز    تى  اق  اسعغكل نل   ح ي ا 

ىشددا  عرادرجنددهلل  ددا  ف ددط شدد  الةتددم ىاإل  لددكفهددا لحعدداج ع ىلتم اجالباحددث هددالح ىجددهلل تخددح 
  .اسعةمال الرتطل العا لعطتل جنهلل  ا  ف ط  سا ر ع الجحائم الةمهلل ل  ةتها  ة   حيمل 

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

 .188جرائم استغالل النفوذ، مصدر سابق، ص
  .(53مصدر سابق ص) جرائم استغالل النفوذ، الريكاني، (4)
  .(411.مصدر سابق ص)، الوسيط في شرح قانون العقوبات، سرور (5)
  .(75مصدر سابق، ص)شرح قانون الجزاء الكويتي، الصرفاوي،  (6)
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 ع تددك لجددحيم اسددعغكل الّلدد   اجردنددالددم  ددّص جددان   الة  بددات الةحاجددا ىال جددان   الة  بددات 
 مدح فدا  1\161فدا ندص المدادر  اجردنا  جان   الة  بات تال   عىيةعبح  لهللا ن نًا لذحيةيا

لددم   ددع الددحم    ا  ددع   ظلددا )   لددمإى اسددعةمال الرددتطل نددص  جددح   ددع  حلكددل فةدد    سددا ر
 سّل(  لكسب ع تنل      ظلا  ا ا  ةاجل هالحبس  ع  تىاسعةم  ستطعه 

  الفرع الرابع                              

  استثمار الوظيفة                           

 تىمددد  فةددد  هأنهدددا لةدددحف نهدددا تال  رغدددم اخدددعكف  ردددميات شدددح  الجحيمدددل فدددا العذدددحيةات 
 عىشددا  ددع الجددحائم االجعندداد ل عا عّدداع  ددع فةدد  لجح دده نندد ص ال ددان   ىلحلددل لدده    بددل

ىشدا  1993النادر قعاريخ  (11رجم) اجردناح ا  جان   الجحائم االجعناد ل تىلرحم  تيها 
ىلعلددحد شددح  الجحيمددل هرددمات  رددع تل  ددع غيحشددا  ددع  ع ددع الجددحائم الم ددحر هالمنددتحل الةا ددل

ىشددا  ددع الجددحائم  عفهددا لعرددم هااللردداع ىالذددم ل ىلعميددز قعلدداىت الة  بددل الم ددحرر لهددا عالجددحائم
 (1)ىافكت اللا    ع الة  بل ه لل اجعحافها وبالها رغم س العا  نةل

غتدددل العذدددحيةات  تدددك  دددلل ت لعلدددو ع ى عطتدددل شدددح  الجحيمدددل رمدددع  لعدددح  ىشددد  الم ظددديل   
 ددح   تقددهللى  ت  ح أدائمددل هدد ت الم ظددي الددحم ل ع ددا جيا دده هخهلل ددل  ا ددل سدد ا  ماندد   ؤجعددل 

مانددد   ّظمدددل ه ددد انيع  ت ّهدددا ىسددد ا  مانددد   ح   دددل قهللىلدددل ىج اني اخعياريدددل تىلزا يدددا مانددد   
 .(2)خا ل

  تسددد ا  مانددد   دددحق لةييّددده ها تدددل  ع دددلل الم ظدددي لّطبدددو  تدددك الم ظدددي اللةتددداى        
 عال ظيلدل ىجد  ارلكداب اللةد  هأ بدا نده   د   تدا   دائمل  دا  تل جي  ع  مته هن رر  ؤجعل 

 نظحيددل الظدداشح اى  لددكل  ددع شددحا اللةدد  الم ظددي  ددع  حيمددل اسددعةمار ال ظيلددل اسددعّادا أىيردد
 (3)ال حىرر. 

                                                           
  .(35مصدر سابق ، ص ) جريمة استثمار الوظيفة، الزعبي، (1)
 .14الحماية الجنائية للموظف العام، عمان، دار الحامد، الطابق األول، ص ( 2114)صباح، مصباح، محمود سليمان (2)
 .21الهيئة المصرية، القاهرة، ص  ،الجرائم الماسة بالنزاهة (1182)حسين عزت (3)
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مدددا  فا تهدددا   ظلدددا ح ي يدددا    اال  ال لعح دددو شدددح  الجحيمدددل   دددح      اندددل  دددع الل دددهتال  
  (1)خح  تى ةيّا  ع  هل  خعنل رغم  لهللا جهلل  ذ   اللة  رمّا لجحيمل 

 شما: عيعمة  الحمع المادم لهح  الجحيمل هةهللر   ر  م ع حنحشما هن رليعى 

الةا ددل: ىل دد   شددح  الندد رر ه يددا   اج دد الدارر   تىذددحا  الفددا البيددع ى  اجعددحاف الغدد تىال: 
ىي د   شدحا الددحمع  ع ا دل ت د ال  دارر تىدارلهدا قع ميد   دع   د   قبيدع ى دحا   حدهلل    تىالهللىلدل 

  ت تىه يدددا  الذدددخص الدددحم ىمتعددده الهللىلدددل هددداجعحاف الغددد  ىاسدددعخهللا  ىسدددائ  احعيدددال ىالخهلل ةدددل 
خلدا  إخلدا   ي بده ى ت دح ال ح ي دل لده ىإح  حيحل لي شم ق   د  لل غي تىاسم ما ب   عأخح
 (2) ةهلل  ع جبي  الغ    ا تم تىى اف   شحيل ت

الةا ل ىلعمة  شح  الن رر ه يا  الم ظي  اج  ال  دارر تىح ا  قيع ى حا  تخاللل وانيا:  
فدالبيع ىالذدحا   ع تيهداح ا  العا لرحم اجالةا ل همخاللل  اج  ال  دارر تىالم م  قبيع ى حا  

 ددان   المددهللنا الىجددهلل نظددم  عخددحالجددا  اآل ددع الة دد د الحضددائيل ىيّبغددا  تددك مدد   ددحف االلعددزا  
 ا دددل  ت ددد الجدددهلل   دددع لدددم ل متيددده قبيدددع ى دددحا  ت   افددد عح دددا  البيدددع ىالذدددحا   تدددك نحددد  دجيدددوت

ح ا  البيع ىالذحا   مةا قعح يو غا دل الجده تدارالها  تك  خاللل لنالح  حهلل    تىلنالحها 
 .(3)هاإلداررضحار   تىليها جنهلل  غّما  

ال لجحائم الةمهلل ل ىال  م ع لن رشا  ال ظيلل  ع ا لتجحيمل اسعةمارالحمع المةّ م 
  .(4)رادرما  لها جنهلل  ا   عك    ع  تم ىإ   ا

ىيلعدح   عارلكداب فةد  غيدح  ذدحىع  جح ده ال دان     لدكىالةتم ش  اننحاف  تدم الجدانا 
 رًا ت   حلكددل فةددك  حظددى  ع تددم الجددانا فددا  حيمددل اسددعةمار ال ظيلددل هالةّا ددح الم  نددل لهددا

ىشددا  علح يددو غددح   ددع  حيددو ىسدديتل  ةيّددل فهددافددا الّذدداط الّلرددا  اإلرادرت ددا  ع جح دداً 
  لدددكرمانهدددا  حيمدددل اسدددعةمار ال ظيلدددل ل ردددم فدددا ت  تال  حدددحك الردددت ك العدددا لحدددهللث آوارشددداع  

ا للحيدو  تدك حرداب هد حا ال ىمرل ى غدّمع ت  لك جنهلل خاص ىش  الهللافع  لك حيمل لحعاج 

                                                           
 .21-92 ، جريمة استثمار الوظيفة، مصدر سابق، صالزعبي (1)
 .112والتوزيع، صدار الثقافة للنشر  العامة، ةبالمصلح ةقانون العقوبات الجرائم المضر ح( شر2118كامل ) السعيد،(2)
 .2112لسنة  22والمعدل برقم  1191لسنة  19رقم  نيقانون عقوبات األردمن  121مادة ال (3)
 .112، مصدر سابق، صشرح قانون العقوبات القسم الخاص، سرور (4)
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 دددع جدددان   175ىلدددك  دددادر ع ىشدددا المعمةتدددل هالنددد رر اجاالضدددحار هالمندددتحل الةا دددل ىت عخدددحآ
 (1)رادر ط ىش  الةتم ىاإلها جنهللًا  ا ا ف ف هلل لطتل ق 176 ا المادر ت اجردناالة  بات 

 ع دع جدان   الة  بدات لطتدل جندهللا خا دا (311-315 ا المذحع الةحاجدا فدا المد اد)ت  
ى االضددحار هالمنددالح ت العددهللخ  هالمةددا كت العجاريددل تىشدد  االنعلدداع  ددع  حيددو االسددعغكل 

 .(2)الةا ل

فدددا  الدددحمع الملعدددح : للعدددح  فدددا الجدددحيمعيع ت    ددد    حلكبيهدددا   ظلددد   تى  دددع شدددم
ح مهدددمع ىشدددا  دددع الجدددحائم ال اجةدددل  تدددك اإلدارر الةا دددلع ىاإلخدددكل ق ا بدددات ال ظيلدددل ىلح دددو 
ا عمدهللًا  تددك المنددتحل الةا ددلع ىبددحلهللا لح ددو الجحيمعددا   خددكال ىس ز ددل لتة ددل ىانةددهللا ا لتّزاشددل 

 فا   ظلا الهللىلل.

ةمار عاسدددعةمال الردددتطل ى حيمدددل اسددد  سدددا رىبدددحلهللا  ردددعطيع الباحدددث العمييدددز قددديع  حيمدددل 
  هاجرما ع شا: ليل ىالمعةت لآل ع خكل المرائ  اال ظيلل 

لّليدددح ال ددد انيع  لدددأخيح تى اجدددل   اسدددعةمال الردددتطل   سدددا ر دددا فدددا الدددحمع المدددادم:  حيمدددل ت
ع ع  ع  حيو الغ  فا قيع ف ا  حيمل اسعةمار ال ظيلل ت عداريل ت النادرر  ع  هل اىال حار 
 ددع دى    اجددل لت دد انيع ح ددا  العددا لرددحم  تيهددا  خاللددل اج تى عالةا ددل اج دد الدارر إى ددحا  ى 
 .ال فا هةض   رشا داريل  نظمل ىال حارات النادرر  ع  هات ىاج

 تىاسددعةمال الرددتطل لح ددو جنددهلل  ةدديع   سددا ر ددا الددحمع المةّدد م ال  ذددعحط فددا  حيمددل ت
ال  انيع  تك الة س  ىلأخيح ه  اجل ىاإلرادرق    لا فيها ال نهلل الةا  ىحهلل  ىش  الةتم  عشهللفاً 

ال ظيلل العا      ال نهلل الةا  ىالخاص    نا  لحمّها المةّ م ىلح يو  اسعةمار ع  حيمل 
 319لح يددددو غا دددات   نددد در جددددان   الة  بدددات الةحاجددددا   لدددكال ندددهلل الخددداص الددددحم  هدددهللف 

 . 316ى

فةددال الجح يددل الم  نددل تندده شّدداك ندد  يع  ددع اج  لددك اجردنيددلىجددهلل  شبدد   ح مددل العمييددز 
غيدح  تىالمّ  لدل   دارر تىالذدحا   تىاجعدحاف غد  فدا البيدع  -1لجحيمل اسعةمار ال ظيلل )... 

                                                           
 .قبلها ( وما84مصدر سابق ص)، جريم استثمار الوظيفة، الزعبي (1)
 .(22( قانون العقوبات القسم الخاص. مكتبة السنهوري، بغداد ص)2112السعدي ,واثبة داود) (2)
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شددح    داررالعددا لرددحم  تددك  اجح ددا   خاللددل-1 ا ددل.   داررلخددص  تىالمّ  لدل لخددص الهللىلددل 
 ضددحار هددداللحيو  تى حا ددار للحيدددو  تى ددا لجدددح  غددّم  الدددا ت ددحائها ى لدددهللا  تىقيةهدددا  تى اج دد ال
  ت اجردنيدلجحار  ح مل العمييدز   لك اسعّاداىيم ع لتباحث ال  ل  (1)الةا ل( اإلدارر تىخح اآل

 سا ر اسعةمال الرتطل  ع الجحائم االجعناد ل. ر ىاالخعكس ىاسعةمار ال ظيلل ىإ حيمل الح 

سدا ر ىاالخدعكس ىاسدعةمار ال ظيلدل ىإ ))كالح د ر)... ىا عبح الجحائم المختل ق ا بات ال ظيلل 
(  ددع جددان   الة  بددات 163ى 161ى 177-171)المدد اد  جح ددا اسددعةمال الرددتطل(( خكفددًا 

 (2) حائم اجعناد ل(

)شدا العدا لتحدو ضدحرًا هدالمحمز  الجحيمدل االجعنداد ل اجردنيدلىجهلل  حف   ح مل العمييدز 
مدا   حتهدا المدال الةدا ...    ا تىهالة ل الةا ل هاالجعنداد الد  ّا...  تىاالجعنادم هالممتكل 

سددا ر إسدا ر ال ظيلددل ى إى دع ضددمع شدح  الجددحائم المختدل ق ا بددات ال ظيلددل الح د ر ىاالخددعكس ى 
 .(3)اسعةمال الرتطل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.(www.qistas.com، موقع قسطاس. 1911/2112قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (1)
 (.(www.qistas.com، موقع قسطاس، 2111/ 1441قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (2)
  (.(www.qistas.com، موقع قسطاس، 2114/ 1911قرار محكمة التمييز األردنية  (3)
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 المبحث الثاني

 حدود السلطة

 ولالمطل  ال 

 اختصاصات الموظف

الةم  المطت ب اال عّاع  ع  تى  نهلل هه  كحيل الم ظي لت يا  هةم   االخعناص ال ظيلا

العا  ع  ل  تك  اج مال   عم لحهلل هلل  جم  ل ت ع  تكفا ال ظيلل الم م  قها ّه تدائها 

حعك  عرّك لتمحا ةيع  ةحفل  عىلهللخ  فا  جال  مته ىاخعنا ه عالم ظي ال يا  قها

 بيع فيه اخعناص م   االعذحيع لم   ع  يزان  تال   عاخعنا ات الم ظي ى كحياله

م ا بات  عال اجةل   ض ع االخعناص  لكق   عم لحهلل هلل االخعناص اسعّادًا  ع  ظي  ّلحداً 

    هاللن  فا   ًا  ع ىال اضا تدلعهاتى مع  عالذح ا ىاخعنا ه العةب   ع ىج ع الجحيمل

 (1) ا ه.الهلل اى  المةحىضل ت

الةم   كخعناص الح ي ا لتم ظي ش  ستطل  با حر  ت ا االخعناص الح ي ا: االت

العا لهللخ  فا  اج مالفا لحهلل هلل  فال ان   ش  الحم  خعصي  عت يا  هةم   ةيعلى كحياله 

نما     عم لحهلل هلل اخعناص الم ظي  ّلحدًا تىشحا ال  ةّا  ع(2)اخعناص الم ظي  ع  هلل ه

داريل  ادرر  ع ستطل  ات  جحارات  تى عم لحهلل هلل اخعناص الم ظي هم  ل نن ص جان نيل 

ف هلل  رعّهلل  عىا ح ىالعةتيمات الحئاسيلاج  لكىبةهلل  لهللا لرعّهلل  عاخعناص لح م  جال لخننه

 تىلت يا  هةم   ةيع   حؤىس  لك ح  ع رئيس  م  هم ع ك ت تم تىاخعناص لخنص 

يمها قيع   ال ان   فرح المجال لع سيع الرتطل ىاالخعناص ىل رع ى لهللا جاال عّاع  ّه

                                                           
 .112مصدر سابق ص ،المغربي، الرشوة في القانون جوبيد (1)
 .42، صمصدر سابق، مدونة قانون العقوبات، شاذليال (2)
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  تىلكع  حط  ع تك     جحارات   ع بل تى ح فا ل ريم الرتطل  لاشل ع ىيرع م اجالم ظليع

 (1) هللاراشا. لنهللر  ع  خص له النكحيل فا 

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

ر  ع ىاجةل  اد ل  جحد  لك   رعّهلل االخعناص ال ظيلا ت م ع  ىال ع تك  م  شحا الم ظي

 . (2)  ذحى يل جان نيل تم

 انل   لك اداختي ا  هةض  ع  ؤسرات الهللىلل ىالمحافو الةا ل لح م نظا تال  

ىشحا الع سيع  ع جب  شحا الّظا   عل     تك ل سيع  ها  الم ظليع فيما قيّهم عالّن ص ال ان نيل

ىيةهلل الّظا   عاال عّاع  ع ال يا  هه تى  لا الذح يل  تك لخنص الم ظي فا ال يا  هالةم  

 .(3)الهللاختا  نهللر وان م   م  لخننات الم ظليع

ع فيحو لحئيس الم ظي المبا ح ت       قعةهلل     لك  حالل اسعةّا ى ع  ا ل هلل ع ف 

حظح جان نا  تك  تم   هلل    الت ّ ص  ّها  حط  تى   زيهلل  تيها لخننات الم ظيع مأ

 (4) حا .شحا اإل

  هجز   ّه حعك ت   خعص الم ظي ه   الةم  تش   ع ال حىرم  عالعراؤل شّا راىية

  ةهلل  خعنًا؟

 تم  اخعناص الم ظي الجزئا هالةم  ال ظيلا همةاهل االخعناص الكا    

    ذعحك هجز   ّه ىالتفا الةم  ل حهلل  ق    لا   رعأوح  تفك ضحىرر  عاالخعناص الح ي ا

                                                           
 (.22المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف االسكندرية ص) م( الجرائ2114نصر، محمود)- (1)
الجامعية للدراسات،  ( قانون العقوبات اللبناني القسم الخاص، المؤسسة1111أبو عامر، محمد زكي، وعبد المنعم، سليمان) (2)

 .(211ص)
 .(22( شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، ص)2112نجيب) دحسني، محمو (3)

 (. 28(، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص )2112القهوجي، علي عبد القادر) (4)
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   ال اجع الةمتا حعك  ع ب ك الم ظي  خعناً  ل ا ل جيمل لع هلل ح شحا اال عحاك همةّك  هما

ى حد  لهللا  ع       هالةم  ال ظيلا  ّلحداً ت  ر  رعطيع ىليس هم هللى    الم ظي المّلحد ال ةب  ت

الةم  ىلرييح  لعطتل ل سيع الةم    داررساليل اللّيل فا اجإدخال ىلة هلل ى  اإلدارم لذةل الةم  

       في لا ت (1)هه ىبحلهللا  ةهلل م   ع ا عحك فا شحا الةم   خعناً  عقيع  هللد  ع الم ظليع

 سع فا االخعناص  هلل ك  تا ىشحا العظي اجهاخعناص الم   شحا الةم   عنك

  ع  تك  االخعناص غيح  با ح  ّهلل ا ال  شحا  ىحعك  م ع ال  ل  عغيح  با حاالخعناص 

       شّاك لحاهط تق    لا  عاالخعناص ستطل  با حر ىفةتيل  ع جب  الم ظي تىالةم  

 خعتي  ع ىاالخعناص غيح  با ح  عىويو قيع الةم  ال ظيلا ىال ظيلل الم تي قها الم ظي

ي الهلل  ا  هأسعك  جيا    ظ  ةتل  تك االخعناص الغيح  با حاالخعناص اللةتا ى ع اج

 (2).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   انا ىش  المّط ل العا  زاىل قها 

ف يا  الم ظي  عشميل مبح  ى ها هع ىلحهلل هلل  ّط ل االخعناص لها ت الم ظي  كحياله 

 عهممارسل  كحياله خارج المّط ل العا  لح   تيه ال ان   ال يا  قها  ةهلل  خاللل لت ان   

حيا  ت  ال ان   فا هةض اجال   ع اكع الةا ل  ةكً كأ حا  العح يو فا  رألل  ّائيل فا اج

مجبا ل  عالخهلل ل لهم ه  ناللرهيًك لتم ا ّيع  ع رمح لتم ظي قع سةل اخعنا ه الم انا

  المذحع تىالههللف  ع جيا  شحا العحهلل هلل فا  ع اكع س ع الم ا ّيعترس   الما  ىالكهحبا  فا 

جا  الم ظي همها ه خارج اخعنا ه    اا عبارات  هلل هللر ىلع لعح و شح  اال عبارات   لكاسعّهلل 

 (3)الم انا.

                                                           
 .292مصدر سابق ص قانون العقوبات اللبناني، القسم الخاص، نلمنعم، سليما، زكي.عبدابو عامرا (1)
 .42، صمصدر سابق، مدونة قانون العقوبات، الشاذلي (2)
 .128مصدر سابق ص الزعبي، جريمة استثمار الوظيفة،  (3)
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االخعناص هالعل يض ىي نهلل قها لةههلل  اإلدارم  تو الل ه تخح  لكخعناص ت ىشّاك   رر

  قّا   تك نص  جيز  لهللا  ع احعلاظها خح ت  داريل  داريل قبةض اخعنا الها لرتطلستطه 

  .(1)ت تيل لغينقهح  االخعنا ات ل

 لمبا حر اإلدارم دنك  ّه فا الرتم ت تك  خ ل هه   ظي ت ىالعل يض  نهللر  ع   ظي 

ىشحا العل يض ال   عنح  عدنكاخعنا ات  ةيّل حهللدشا الم ظي اج تك لي    قها الم ظي اج

 تى   هالنحف لةهلل هلل  ع الم ض  ات مالع جيع ىاجىحهلل  ق   معهلل ىيذم  ا اإلدارم  تك ال حار 

 .(2)س لجّل  ا ىغيحشا  ع العنحفات ال ان نيل العا      قها الم ظيلحت

اال عّاع  ّه ىفيه  تى ع جب  الم ظي هالةم  ت ا  هلل  االخعناص  ع الز م هه  

فز م  ع رةه ال يا  هه   الم ظي  خعص هةم  الأه إل ها هم حاب المنالح تاحعيال  تك 

 هلل يه ق   م ىسيتل  ع ىسائ  االحعيال حعك  ةب   اأ       الم ظي ه ذعحط ت االخعناص ال

 تىى  ر شحا االد ا  جهلل لك    حيحل  ع  لا ال عبار  س مًا هاالخعناص     جحد االد ا 

   بهللم الم ظي اسعةهللادًا ت  الن رر ال مّيل لز م االخعناص لعطتل الكعمالها تال    عضمّيل

ع  جاال لتذهللا فا  هلل  هللخ  فا  جال اخعنا ه هذ   ال اال عّاع  ّه الحم ال تىلت يا  هالةم  

  تال    ع(3) جاقا ىليس ستبااط الحم      هه الم ظي ش  نذاط  ّذ  الشحا االسعةهللاد ىإ

حيث  رعغحق ست مه الرتبا الرت ك اال جاقا  عالّذاط الرتبا جهلل  ةعهلل هه فا هةض الحاالت

 ى لهللا  حهللث  ّهلل ا       احل المنتحل اخعناص الم ظي فيرعغ  الم ظي شحا الظع ىال

الز م  تك  احل المنتحل ىجهلل  لأويح بحر  ع  ىالم رد فة   ةب  فيه  هلل  اخعنا ه أ     ه

                                                           
 .19الطبعة االولى، ص ( المبادئ العامة للقرار اإلداري، دار وائل للنشر،2114العبادي, محمد حميد الرصيفان ) (1)
 .19( التفويض اإلداري في القانون السوداني، مطابع السودان للعملة، الطبعة االولى، الخرطوم، ص 2111الشيخ، حسن عيسى) (2)
 48ص ( جرائم المضرة بالمصلحة العامة في القانون المصري، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،1111، فتوح عبدهللا)شاذلي (3)
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  تال    ع(1)س م هه ست ك خار ا حعك  ةب   ا تم تى  ًا ق سائ  احعياليل ت     الم ظي 

ّاك ارلباط قيع اخعناص الم ظي        شتحاالت الز م هاالخعناص ه افل   رشا لذعحط 

  جيا  الم ظي هانعحال  لل ىظيليل ع ى لهللا ج تا ىبيع الةم  الحم س م اخعنا ه ههاج

 جال لعطبيو الّن ص ال ان نيل الخا ل هالجحائم الم حر هالمنتحل  كفلخعتي  ع اخعنا ه 

       تى ةال  تك  لهللا  عق  لطبو شّا الّن ص الخا ل هانعحال النلل ال ظيليل عالةا ل

 .(2)الكهحبا  هانعحال  لل   ظي ال حيبل تى اقا  ؤسرل الما  

 ع  مان  خارج اخعناص  م  الم ظي الذخنيلإع حالل الز م هاالخعناص حعك ى ل ى 

ما   تى عحهلل  ا ىسهت   تيه شحا الز م  لك  لك   ال ظيلل العا  ذغتها سا هللت تيذعحط شّا ى 

 عفاسعغ  شح  اللح ل ىس م اخعنا ه هالةم  ع  ل هلل  له الة   فا شحا الز مت ع المحعم  

فانعهاس اللح ل ىس م اخعنا ه هالةم  فانعهاس اللح ل ىالّيل لتز م شا المة ل الحئيرا فا 

جا  الم ظي    اال  خح فك  عم شّا  ةاجبل الم ظي ألل ىجهلل   ع الز م  ع  حف آشح  المر

 (3)ىلهللقيح  ّه ىلهللخ  حعك ل شم  احل المنتحل قهحا الز م. ه  ةاس

نه  خعص فا شحا   الحالل لحهللث  ّهلل ا  ظع الم ظي تهالةم  ال ظيلا: شح الخطأاالخعناص 

سباب  اد ل ت  لك تىسباب جان نيل دفةعه لحلهللا ت ا جىجهلل      الم ظي هانيًا شح الظع  عالةم 

  ا قع  يهات  ع س كئه فا الةم  ال ظيلا تىجهلل  حهللث الز م  عىس   ل هلل ح  ع الم ظي نلره

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

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

                                                           
 .21القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص (1)
 .441، صشرح قانون العقوبات القسم الخاص (1189، كامل )السعيد (2)
 .112مصدر سابق ص الرشوة في قانون العقوبات المغربي،  جوبيد.(3)
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 هللار   خاص ليس لهم  كحيل ت       شحا الم جي جهلل  هللر  ع ت حاب  نتحل هذحط ت

 .(1)لزا ه قهاإلتم ظي ى  هىا ح ىلةتيمالت

 ع جان   الة  بات النادر قعاريخ ل سع فا   ض ع  113  المذحع المنحم فا المادر تال  

رداشا الم ظي فا الكرل غيح تىسّهلل  فا  لهللا ش  الّيل العا  عاالخعناص فا    بل الح  ر

ى هللًا  ع جب   احل الحا ل فع ع شح    أخح  ت تىاللةتا  هاجخحالمذحىع  ع شحا الةم  

ظهحشا تى  ا    جسبابما   حد   تىشحا الغتط  ادرًا  ع الم ظي ىحهلل   الجحيمل س ا  ما 

 طك   اهًك لعح يو ت ىجهلل       احل الحا ل نلره ىجع قهحا الغتط ى  ع احل الحا ل لتم ظي

 ّص فا جان   الة  بات  تك شح  الحالل ىمحلهللا المذحع  لم اجردناالمذحع  لكع (2) نتحه

      ال الخطأ  االخعناص ّن ص ال ان نيل الخا ل هالح  ر؛ جالةحاجا فك  م ّّا لطبيو ال

  االخعناص  ع  ّا ح ال نهلل الجح ا فا ع ى لهللا جاالخعناص الح ي ا تىالز م هه   ا  

لطبيو الّن ص ال ان نيل الخا ل  مّع  ع    شحا التال  حيمل الح  ر فا جان   الة  بات  

لعطتل ال نهلل لعطتل ال نهلل الخاص ق   انيع العا الىغيحشا  ع ال    عسا ر اسعةمال الرتطله 

 .(3)رادرالةا  ىشا الةتم ىاإل

الحمع  ا مفلا قيا  الح  ر  ع رتهللا  رتهللا المذحع المنحم  فتم  ا تالمذحع التبّانا  ا ت

 ز   ًا  تىش  الم ظي الةا  ىاخعنا ه هالةم  ال ظيلا ح ي يًا ما  فا لذحيةهم الملعح  

  شّاك حاالت تال   ع       الغح   ّها االخكل هال ا باتتنه  ع الغالل هالح  ر  ىبحلهللا ف

 164-161نن   تيها الم اد  لةهلل ر  ر ىشح  الن ر  ا كةيحر  ع   ر االخكل هال ا بات ال

                                                           
 .92ص، شرح قانون العقوبات القسم الخاص يش،ماهر عبد شو الدره، (1)
 .22،ص، مصدر سابقون العقوبات القسم الخاصشرح قان، حسني (2)
 .441ص دار الثقافة، ة،العام ةبالمصلح ة( شرح قانون العقوبات الجرائم المضر2118السعيد ،كامل ) (3)
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 .341ى319ىمحلهللا جان   الة  بات الةحاجا النادر  فا الم اد  عاجردنا ع جان   الة  بات 

  .(1)خكاًل هالةم  ال ظيلا ىال لةهلل  حيمل ر  رىلةهلل شح  الجحيمل  

 

 المطل  الثاني

 استعمال السلطة إساءةالطبيعة الخاصة لجريمة 

فهدا لخعتدي فدا لك يّهدا  دع الجدحائم العدا ل دع  تدك  علعميز شح  الجحيمل هطبيةل خا دل

 عسدددس العدددا لحلكدددز  تيهددداالخا دددل اج  الجحيمدددل شدددح  الطبيةدددل    دددا  مدددّح شدددحإى  عال ظيلدددل الةا دددل

ى بيةعهددا ال ان نيددل رغددم العذدداهه ال اضددح  ددع الةهلل ددهلل  ددع الجددحائم مالح دد ر ىاالخددعكس ىالعددحبح فددا 

 قحس شح  الخنائص:تال ظيلل ى ع 

فهدا  عىال  ذدعحط فيهدا العدحبح عاسعةمال الرتطل ل ع ق  د د  دحف ىاحدهلل ف دط  سا ر   حيمل ت -1

ىلةدهلل شدح  الجحيمدل  د رر  علح  د  قهدا  دحىط الح د ر   االح د ر   لدك  سدا رلّع   قهح  الحالل  دع 

دارر إ  المدددحا ةيع ى ى  دددع  ددد ر العةردددي فدددا الردددتطل العدددا  مّحهدددا ال دددان   لتم ظدددي لعرددديح  دددؤ 

  .(2)المحافو الةا ل

المنددتحل   لددكى ددحد  لددهللا  عقعلدداىت الة  بددل الم ددحر فدا  دد رشا المخعتلددل اإلسددا رلعميدز  حيمددل  -1

ندص  تدك  اجردندا دع جدان   الة  بدات  161فلدا ندص المدادر  عى حق ارلكداب الجحيمدل المحميل

جددحار ج ددائا  ددادر  ددع سددتطل  تم تى با ددل ال ددحائل  تى اجنظمددل تىال دد انيع  لددأخيح تى اجددل   

ىا دح هداى  قدهللى   دحر  ذدحىع فدا لّليدح اج دا فدا حالدل العت عسدّعيع  لدك ةاجل هالحبس  ع  هح 

                                                           
 .424، صة( قانون العقوبات الخاص ،منشورات الحلبي الحقوقي2114عامر ،محمد زكي و عبد المنعم ،سليمان ) ابو (1)
 .12مصدر سابق ص ، جريمة استغالل النفوذ، الريكاني- (2)
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 164 ددهح ىاخددص فددا المددادر توكوددل   لددكسددب ع ىاحددهلل رر  ددع رئيردده  ةاجددل هددالحبس  ددع تالندداد

 تىفددحاد الذددح ل ىالددهللرك فددا حددال جيددا هم هاال عّدداع  ددع لتبيددل  تددل  ددع سددتطل ج ددائيل تضددباط ى 

  لدكغحا دل  دع خمدس دندانيح  تىسدّل   لدكسدب ع تداريل حعك ىل  ما   لاشل  ةاجل هالحبس  دع  

ث الةهلل ددهلل  ددع خددص اللندد  الةالددت ددا فددا ال ددان   الةحاجددا ف ددهلل  عه ددك الة دد بعيع تىخمردديع د ّددار 

 اجدل  دع جدبض  تدك  دخص  311اسعةمال الرتطل فلا المدادر   سا رع الحاالت العا لةعبح  

 .الحبس  لكحالل  هللا العا نص  تيها ال ان   هالرجع  ع سبع سّ ات  تمحجز  فا  تى

 اجل  هخهلل ه  ا ل تك الم ظي ىالم تي  313ا فا المادر   ا جان   الة  بات الةحاجى اجل ت

   بددل لددم  ددعم  تى ددهلل  ددع الة  بددل المّندد ص  تيهددا فددا ال ددان   ت ددح هة دداب  ح دد   هة  بددل ت تى

سدحاح  هد  كق دح  دادر تالرج   ا عّع  دع لّليدح  ه دارر اجل الم تل    314الح م فا المادر 

 دهللر   لدكجدا  هحجدز   تىستطل  خعنل  تم ع  ح تدى   ع  خص  تمجب  الع جيي  تى ع  ج ف

 317( )316) اإلسددا ر دد ل  ددع المددهللر ال ان نيددل الة  بددل ىلخعتددي قددحلهللا الة  بددل هدداخعكف حالددل ت

 (331  لك

فلدا  علعميز شح  الجحيمدل هداخعكف العردميات فدا العذدحيةات الم ارندل ىغيحشدا  دع العذدحيةات -3

ىفدددا ال دددان   الةحاجدددا لجددداىس المددد ظليع حدددهللىد  ع161اسدددعةمال الردددتطل   سدددا ر اجردنددداال دددان   

اسدددعةمال   سدددا رلعحدددهللث  دددع حددداالت  331  لدددك 311ىظدددائلهم فدددا اللنددد  الةالدددث  دددع المدددادر 

جدان   الة  بدات   دع 116 ا فا  نح ف هلل ا تو  تيها الغهللر ىنجهلل نص المدادر ت عالرتطل الةا ل

اسددعةمال سددتطعه ىمددا   ّدد ا  اللندد    سددا ر تىرر فددا اللندد  الةددا ع  بددا المنددحم العددا  ددا ت

 .ضحر  ريم  لكالمل ا  اإلشمال
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فيده  دع همدا ّن ص ال ان نيل اللعرم شح  الجحيمل هااللراع ىالذم ل  تك نح   ةج  للريح  -4

ح ددا  شددح  الّندد ص لددهلل  جاضدا الم ضدد ع مدد   شددح  الجحيمددل تلبددهللى  ّددهلل لطبيدو العددا الندة بل 

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

اسدددعةمال   سدددا رىل  دددع البددداب الةالدددث هةّددد ا  خدددص البّدددهلل الحاهدددع  دددع اللنددد  اج  المذدددحع ت -5

ىفا ال ان   الةحاجا اللن  الةالث  ا  العةبيح  طت ا  ع الع ييهلل ليعرع  هللل له ليرع  ل  عالرتطل

م انححاف فدا شدح  تم ست ك  عربل هه هأالم ظي ى  االعا      فيه اج مال ع  تم تىك   بث 

  الح دد ر ع ى لددهللا جالدد ظيلا هدداإلخكلاال عّدداع  ددع ال يددا  قهددا  جددحم  تيدده ال  ددي  تىال ا بددات 

 ددار ا لتح دد ر لخدحج  ددع  شّداك  دد ر  غيددح ت ماندد  اخددكل هال ا دل    اال   دةك ال  ةاجددل  تيهدا 

  ال  حيمل  خعنا ه ىال  جال شّا لعجحيمه ا أشح  العرميل لنهللىر اللة   ع   ظي  ةع هلل خط

شدددحا ه سدددا ر اسدددعةمال الردددتطل جدددهلل لدددهللارم    المددد اد الخا دددل تال   عال قدددّص جدددان نا ىال    بدددل 

حعددك ىلدد  مددا  ا ع دداد االخعندداص  اخددكل ق ا بددات ال ظيلددل تمجنهددا  ددمت   ؛الددّ ص العذددحيةا

   .(2)خطأ

                                 

 

 

 

                                                           
  .(34سابق ص) مصدر جريمة استثمار الوظيفة، الزعبي، (1)
   .(445مصدر سابق ص)شرح قانون العقوبات القسم الخاص،  السعيد،  (2)
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 الفصل الثالث                                    

 الموضوعية لجريمة إساءة استعمال السلطة  الحكام                

 عال قدّص جدان نا    بل  فك  حيمل ىال ع  المرؤىليل الجزائيل ال لعحلل  تك اللة  ال ار ىحهلل  

رادر لرددةك لتلةدد      نددهللر اللةدد   ددع تقدد   جددل  ع  لددا لعح ددو الجحيمددل فاللةدد  المددادم ىحددهلل  ال

  .ىالّعيجل ىشّاك هةض الجحائم ا عحط ال ان   فيها رمًّا  لعحضًا لعح  ها

 ول المبحث ال                                

  الركن المفترض                                 

 دع الجدحائم  ةدهلل  ان ا دت  شّداك تى  ع لعحضدا للا تهدا اهذد    دا  رمّد الجحيمدل شدح  لعطتل

عكف لرددميالها خاهدد الةا ددل ع فددالجحائم العددا ل ددع  تددك المنددتحلالددحمع الملعددح  فيهددا شدد  اجسدداس

 ى ع ش ( لحلكل  ع جب  الم ظي الرتطلاسعةمال   سا ر عاسعةمار ال ظيلل الح  رع االخعكسع)

 فا ح مه. 

لغا دات لجحيمده قهدح   ائا  هالمدهللل ل الجّداإلدارم تالم ظدي فدا المدهللل ل  فه   ةعهلل هندلل

 ؟الجحيمل
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 الولالمطل  

 الموظف العةةةةام

ال هما  ّاسل  ّاىل لةحيف الم ظي الةا      ةظم العذحيةات لم لع: تعريف الموظف العام

حيث اجعنحت  تك لةحيف الم ظي ىبيا   هللل له هما  عّاسل  ع لطبيو الّن ص   عح ا هات

النادر  اجردناف هلل لطحق الهللسع ر  م  لذحيع  تك حهللرع ال اردر  تيه فاال ان نيل 

).....ك  ىظيلل  عّاىل  احبها  76ال ظيلل الةا ل فا المادر ىلةهلل كله  له    (1951قعاريخ)

 ج س الجمع قيع    يل  جتس  الةا ل ىيذم   لهللا دىائح البتهلل ات ىمحلهللا ال اج  ال حلبه  ع 

  شحا العةحيف جهلل اجعنح  تك ىضع ضاهط ىفن  ليحح   ال ت(ع اج يا  ى جتس الّ اب

 يح ل.ىال ظيلل الةا ل فا الرتطل العّل  يا الجمع قيع    يل  جتس الّ اب ىاجهم  به 

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

لغي  فا تل ا عما يل ىلكع شح  المادر  انل   هللسل ىخهلل ت  ال ظيلل الةا ل ( ت31)فا المادر 

 ع جان     ظلا  (1/3)  المذحع الةحاجا  حف الم ظي الةا  فا المادر تال  الهللسع ر الجهلل هلل 

الجهل غيح  تىليه ىظيلل داخ   كك ال سارر  ( )ك   خص  ههللت 1991)للرّ( 14)الهللىلل رجم 

) ( 1)فا المادر  (14( ىرجم )1961قعاريخ) ا جان   الخهلل ل المهللنيل النادر ع ىت حلبطل ق سارر(

 ليه ىظيلل دائمل داخ  المكك الخاص هالم ظليع(. ك   خص  ههللت 

 ع   العةاريف الراللل الحمح ربط  الم ظي همنطتح ال ظيلل الةا ل ىبحتم الباحث ت

ق  رمزت  تك الةكجل العا لحبط الذخص المةيع هالهللىلل  عال ظيلل ت  لبيع  اشيل شح دى  

ىحنحت  نطتح ال ظيلل الةا ل هالهلل م  ل  عالبح  اإلدارم ضمع  لاشيم اجعنحت  تك اللكح 
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 خاص لخهلل ل النالح الةا   تك العا      قها اج اج مالاشعما  لبةض  تم  لةطا تدى   ع 

  .سبي  العأجي  ىلم لبيع ق ض ح  ةّك ال ظيلل الةا ل

ف هلل  169( فا المادر 1961) النادر لرّل (16رجم) ردنات ا فا جان   الة  بات اج

نه ) ةهلل   ظلًا هالمةّك الم ن د فا شحا الباب م    ظي  م  ا فا الرتهللا أف الم ظي ه حي 

فحادشا ىم  فحد  ع ت تىالةر حيل  تىال  ائا ىم  ضاهط  ع ضباط الرتطل المهللنيل  تى اإلدارم 

لم  بيع  اجردنا  المذحع أه ىشّا  م ع ال  ل ع ا ل(  داررفا  تى رعخهلل  فا الهللىلل  تى ا   

  ق   ا عال  ت  الذخص   ظلا تحلكز  تيها لمةحفه  ّ اط العا ال له   الم ظي الةا  ى 

ستطل  تىج ائا  تىدارم العةحيف ليةهللد الهللىائح الح   يل العا  ةم  قها الم ظي  ع ستهللا  

 . ر حيل تى  هللنيل

 ح لةحيف الم ظي الةا  لارما اج  لكت الةحاجا فا جان   الة  با المذحع لم  عطحق ى 

 .  اإلدارم ال ان     لك

ف هلل  حف الم ظي الةا  هم  ل نظا  الخهلل ل المهللنيل  اجردنا اإلدارم  ا فا ال ان   ت

ذخص المةيع ال) ش  (1) ر ا  فا المادف هلل  1117يخ ر لا حعك ىلةهلل كله 1113لرّل  61رجم 

ه حار  ع المح ع المخعص فا ىظيلل  هللر ل فا  هللىل لذ يكت ال ظائي النادرر هم ع ك 

 ذم   حهلل  الهللىائح ىالم ظي المةيع هم  ل   هلل ىال سنل ا    تىجان   الم اسنل الةا ل لتهللىلل 

 . حًا    يا(تالةا   الحم  ع اضك 

  الهللسع ر تحنح العةييع ه حار رغم  :ىلهات عسبابتشحا العةحيف لةهللر الباحث ىيّع هلل 

حنح ال ظيلل فا  :اهىواني . خاص هح م الم ظليع  عم لةييّهم  ع  حيو االنعخاب  ةكت هللد 

 خاص الح ع  ةمت   اشعما  لبةض اج تمع ىلم  ةح العذ يكت ال ظيلل المحلبطل هالم اسنل
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ىجهلل ناجض لحارس ال  ائا ما عم   اسنلت  لحلبط ىظائلهم هأدى    ع لخهلل ل النالح الةا 

فالمةيع هة هلل  ةته  المياى لخحج  مال المذحع نلره حيع  هللي المةيّيع هة هلل هح م الم ظليع ىت

 هأ ح مكشما  ةمت   لنالح الهللىلل هنلل  ؤجعل.  ة  الم ظي

 ع جان     ظلا  (1/3)فا المادر الةحاجا ف هلل  حف الم ظي اإلدارم ال ان   فا  ا ت

الجهل غيح  تىليه ىظيلل داخ   كك ال سارر  ( )ك   خص  ههللت 1991)لرّل 14الهللىلل رجم 

فا المادر  (14( ىرجم )1961جان   الخهلل ل المهللنيل النادر قعاريخ)فا  ا . ت حلبطل ق سارر (

 ىظيلل دائمل داخ  المكك الخاص هالم ظليع(.  ليه) م   خص  ههللت ( فةحفه1)

نه الذخص الحم أالم ظي الةا  ه اجردنيلالةهللل الةتيا  ح مل ت ا فا ال  ا  ف هلل  حف     

المؤسرات  تى خاص االجتيميل اجحهلل ت تىهةم  دائم فا خهلل ل  حفو  ا  لهلل ح  الهللىلل   ليه ةههلل 

 .(1)الةا ل

لعحهلل هلل  له   الم ظي الةا  حيث جال  )الذخص  اجردنيلىلنهللت  ح مل العمييز 

 تىاحهلل اال خاص االجتيميل  تىهةم  دائم فا خهلل ل  حفو  ا  لهلل ح  الهللىلل   ليهالحم  ةههلل 

 .  (2)المؤسرات الةا ل(

 هاإلداررنه م   خص  حلبط هذ   دائم أف هلل  حف الم ظي الةا  ه اإلدارم  ا فا الل ه ت

فا ال ان   الةادم ىله الح  ق   أل ف حفو  ا   خ ع لّظا  جان نا غيح   داررىيرهم فا 

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

                                                           
 211ص  .عمان ( دار وائل 1118اعادة احمد ,الوجيز في القانون اإلداري )قرار محكمه العدل العليا نقال عن  القيسي، (1)
، هل 11/11/2112، مشار إليه في بحث الدكتور نوفان العجارمة. منشور بتاريخ 111/1121قرار محكمة التمييز األردنية رقم  (2)

 يعتبر عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية موظفاً عاماً.
 .118القيسي، الوجيز في القانون االداري، مصدر سابق  ص  (3)
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هةم  دائم فا خهلل ل  حفو  ا    ليه  الم ظي ش  الذخص الحم  ةههلل ىجال البةض هأ

  ًا: م   خص  ةم  تىجي  فا الم ظي الةا  ع (1) خاص ال ان   الةا تحهلل ت تىلهلل ح  الهللىلل 

المبا حر  اإلداررفا خهلل ل ستطل ى ّيل ىيرهم هن رر ا عياد ل فا لرييح  حفو  ا   هللار هطحي ل 

الهللىلل   ليهخص  ههللت    ا )ك  تىجي  فيه ع (2)اإلدارم دائمل  هللر ل فا الكادر  ىيذغ  ىظيلل

الحالل   ظلا   م  س ا  ما   لهللا  تك ى ه االسعمحار ىيرمك فا شح  ىتخهلل ل  ا ل  هأدا 

  ما   ع اضك  ع  مته س ا هم افأر ىيرمك   ظلًا غيح  ةب  تىجعل همحلل  ةبعًا ا  للعحر  ؤ 

 (3)  قهللى    اق (شحا ت حًا ت

  الم ظي فا شحا ال ان    عم  ل هلل   ع لةاريف ف هيل  م ع ال  ل  ىبّا   تك  ا

 تىالخهلل ل فا  حفو  ا  ىيهللار هطحي ل  با حر  ع جب  الهللىلل  :شاتك  ّا حع لحهلل هلل  قّا   

 رع تل  ع  تى ع  اسنات  تح ل تى ع ع   اسنل الهللىلل الةا ل ا حلب ىيع اضك خا ها تحهلل ت

 ةهلل فيه  ست ب المخعتط الاج تىاال عياس  هأست بىفا حال ما  شحا المحفو  هللار  عالم اسنل الةا ل

 .(4)الم ظي   ظلا  م  يا

   ذغ  ىظيلل  ا هذ   تىحعك  ةهلل   ظلًا  م  يا  جل  عفه  الهلل م  ل :ا ا الةّنح الةانا

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

  (5)الم ظي هنلل دائمل.

     ذغت ع ستطل  خعنل فك   لا  ه حار    عم العةييعفه  ت : ا الةّنح الةالثت

   عم لةييّه هطحي ل  ذحى ل ىف ا ع ق   ذعحط تالم ظي ىظيلل  ةيّل  تك سبي  الهلل م  ل

                                                           
 .211(القانون اإلداري، مطابع جامعة بغداد، بغداد ص1128منصور، شاب توما )  (1)
 (.18( دراسات في الوظيفة العامة، .مطبعة الجامعة األردنية، ص)1118الشنطاوي ، علي خطار) (2)
 (.4( شرح قانون موظفي الحكومة، دار الفكر العربي ,القاهرة ص)1119رسالن )عمران، محمد علي  (3)
 .212القيسي، القانون اإلداري، مصدر سابق ص  (4)
 .21الموظفون العموميون بالمغرب، دار توبقال للنشر الدار البيضاء، ص ( 2112باينة ,عبد القادر) (5)
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ىيةهلل شحا الذحط  عجحار  ادر  ع ستطل  ات  كحيل فا شحا العةييع  لكاسعّادًا  ىتلت ان   

 (1).اإلدارم   شحيا لينبح الذخص   ظلًا  ا ًا ىفو المله   

م نها اسعّهللت  عفا لةحيف الم ظي الةا  اإلداريلاللكحر  ع  الل ه الجّائا لم  عب ال ت

ىشح  اال عبارات  عت ان   الجّائاأم  تل للم  ه ىال عاإلدارم سس ى ةا يح ج ا ها ال ان   ت تك 

للرح  فها ال عاشا المذحع فا ال ان   الجّائاضي ل الهللاللل  تك   س اال عبارات العا ل خي 

فعةحيف الم ظي  عاإلدارم  ّطبو  تيه ال  ي ىفو ال ان    المجال لعجحيم الم ظي فا حال لم

 خاص  زاىل    مك ت  لكحربما  ا  هه جان   الة  بات فا  ةظم العذحيةات الةحبيل  معهلل 

شميل لجة   ع ال حىرم فح  الة  بات  تيهم فا حال  خاللل ضحر شحا  تك نح   ع اج

  .(2)العجاىس  تك النالح الةا 

فتم  ذعحط المله   ال اسع لتم ظي الةا   زاىلل الم ظي  مته ال ظيلا هذ   دائم 

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

  .اإلدارم  تك الهح  ت ى ع لك   ىظائلهم فا  اإلدارم دنك در ات الرتم تفراى  قيع 

رلكددزت  تددك الةكجددل العددا لددحبط الهللىلددل هم ظليهددا ى ددالهم  ددع ح دد ق ا اإلداريددلفالعةدداريف 

لحهلل دهلل   لدك ا العذحيع الة اقا شدهللف فدا لحهلل دهلل  دهللل ل الم ظدي ال اسدع ت ع تيهم  ع العزا ات ى ا

 دددحاب المندددتحل ى هللالدددل الهللىلدددل ى دددح يل تكبدددح جدددهللر  دددع الحما دددل لّزاشدددل ال ظيلدددل الةا دددل ىو دددل ت

ىلدم  ةدح شدحا الع سدع  ع(3)شدااانححاف جهلل  هز الة ل قيع الهللىلدل ىر ا  تمالعا ل    قها  ع  اج مال

  الع سددع فددا  لهدد   تى  ع(4)    دد    ةبعددًا فيددهت تىاشعما ددًا فددا ل اضددا الم ظددي  حلبددًا  ددع  متدده 

                                                           
 .294منصور، القانون اإلداري، مصدر سابق ص  (1)
 (.11شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص )حسني،  (2)
 . 418مل، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، صالسعيد، كا (3)
 .24سرور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق  (4)
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حيددث نندد   عالم ظددي الةددا  ق  دده نظددح اللكددح الجّددائا ا عددهلل ليذددم   ددع شددم فددا ح ددم الم ظددي

 دخاص ا عبددحلهم  تددك  جم  دل  ددع اج اجردنداالة  بددات  ددع جدان    171ى 171ى 169المدادر 

ىيم ددع لةحيددف الم ظدي الح مددا اسددعّادًا لمددا  ددا  فدا شددحا ال ددان   )كدد    ظددي  عهح دم الم ظددي

العةييع ىمد   دخص متدي همهمدل رسدميل  تى عخهلل ل  ا ل س ا  هاالنعخاب  لكىم   خص نهللب 

  ليدددهنددده مددد   دددخص  هدددهللت ىجدددهلل  دددحف الل ددده الم ظددي الح مدددا هأ عكددالمح م ىالخبيدددح ىالردددّهلل هللا(

 م ددع ىشّددا . (1) مدد    جدد  ى ددار  لحردداب الهللىلددل ى ددخص  ةّدد م  ددا  هددأدا سددتطل  خعنددل 

لحد  رجاقعهدا هح دم المد ظليع  الم ضد  ل تىفا المنالح العاهةل لتح   دل  يع  المرعخهلل ال  ل  

  لكدد   تهح ددم المدد ظليع  ددحط  اإلدارم حددهلل  ال ظددائي الخار ددل  ددع العّظدديم  فمددع لددم لةييّدده ه

 ّطبددو  تدديهم الددّص مدد نهم  الّياقيددل المجددالس ت  ددا ت  ددا ى  علحدد  رجاقعهددا تىلنددالح الح   ددل 

 تىفالمرددددعخهلل    فددددا المنددددالح العاهةددددل لتح   ددددل  (2)علخهلل ددددل  ا ددددل  ددددع  حيددددو االنعخددداب اندددهللق  

الم ضددد  ل لحددد  رجاقعهدددا  ةدددا ت   فدددا ندددص العجدددحيم هح دددم الم ظدددي ىي ندددهلل هالمندددالح العاهةدددل 

 ددددا المنددددالح ت عىا حشدددداتلعةتيمددددات الرددددتطل المحمزيددددل تى  اإلداررلتح   ددددل شددددا العددددا لخ ددددع فددددا 

الم ضدد  ل لحدد  رجاهددل الح   ددل فال نددهلل  ددع شددحا العةبيددح شددا الجمةيددات العددا لخ ددع لت  ددا ل 

الهيئدات  ت المدهلل    هدات الح دم المحتدا مالمحافظدات ت  س ا  ماند   دع علهللىلل ع جب  ا اإلداريل

م  علددددو  تددددك ا عبددددار المرددددعخهلل يع فددددا ح ددددم ع فددددالحتالةا ددددل المؤسرددددات ت الةا ددددل مالجا ةددددات 

  تفهدددم  ددد ظليع ح ي دددل ال ح دددم ىالةتدددل فدددا الدددّص  تددديهم  دددحاحل شددد   عالمددد ظليع غيدددح  دددحيح

ع فالمذددحع خددح دارم  خعتددي  ددع اآل خ ددع لعّظدديم   ددّهم   مددكت ندطتح   ظددي ى رددعخهلل  شدد  

الجّائيددل  اجح ددا الم ظددي فددا لطبيددو  ليعردداى   ددع ى ددل  تددك نددص المرددعخهلل   ددحاحلالجّددائا ت

                                                           
 .424(، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص2118السعيد، كامل) (1)
 .21الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مصدر سابق  (2)
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 بح الجميع فا ا طكح العذحيع تنما   تيه ىالعلحجل الي   سال  فتم  ةهلل شّاك   ظي ى رعخهلل  

 .(1) الميع اإلدارم 

دنددك در ددات الرددتم تخهلل    فددا المنددالح الح   يددل  ددحاد قهددؤال  الددح ع  ذددغت   ع ددا المرددت

جحيمدل لأكيدهللا  لذدم ل الدّص  تديهم ع ىندص  تديهم المذدحع هح دم الفا الح   ل المحمزيدل اإلدارم 

  (2)ت ا ما   حمزشم ال ظيلا.

 دددؤدم  متددده  تدددك سدددبي  اال عيددداد  نددده الهخهلل دددل  ا دددل  عميدددز  دددع الم ظدددي هأ فدددالم تي 

مددع ا      دد   العكتيدي هالخهلل ددل  ددادر تىلكدع  ذددعحط  عقدد   تددك ى ده  ددار  ى ؤجدد  عىاالنعظدا 

ىشدد   خعتددي  ددع العددحخيص فددالعكتيي  ّطدد م  تددك  ةّددك  عال مددا  غيددح  ددحيحإ متكدده جان نددا ى 

 ي  دداظدد  الم تددي  ةددهلل هح ددم الم  ت   حعددك ص   دد    تددك  جددحد الرددماح ىاج ددا العددحخيت عااللعددزا 

 (3)هلل ه    ي هالخهلل ل الةا ل.الحم    دا  الةم 

ع فدددا ال طددداع الةدددا   ةدددهلل هح دددم الم ظدددي فهدددم  دددع     ددد    تدددك ى ددده ي  الةدددا ت حعدددك 

فيحددحص المذددحع  تددك  عاالنعظددا  ىاال عيدداد هةمدد  فددا الذددحمات ىالمذددحى ات العددا لددهلل حشا الهللىلددل

 تىس المدال متده تنزاشل الةا تيع فيها ىال داهط فدا ا عبدار المذدحىع  دا  ىلداهع لتهللىلدل شد  ا ت لدل ر 

 تىالمذدحىع   داررىشدحا  ةّدا  جدحد اسدها  الهللىلدل فدا  ع خص  ةّ م  ا   لك تى ز   ّه لتهللىلل 

 اإلدارر جتس  ىت  ا  هم ال ظيلا فالمهلل ح هللر  ًا مان   حالل الةمال ىلتى  عىضةه لح  ححاسعها

 .(4)ادارييع مان ا تى فّيع

 

                                                           
 .(1)بدون سنة( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،ص)محمد، عوض  (1)
 . 29سرور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص،  مصدر سابق ص (2)
 .22الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، ص (3)
 24حسني ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص  (4)
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همله    1993النادر قعاريخ  11رجم  اجردناىجهلل ل سع جان   الجحائم االجعناد ل    

/ت هح م الم ظليع الحم  ّطبو  تيهم الّص الرلكاب 1ا عبح فا المادر  الم ظي الةا  حيع

شحا ال ان    جغحا   ظي  الجحائم الم حر ق ا بات ال ظيلل)لذم  متملناد ل ى عالجحائم االج

ع الجهات    هل تمحلهللا فا  ا    ةيع  ع المح ع المخعص ق تى رعخهلل   تىك    ظي 

 جالس الجهات  ىت  ا مما لذم  رؤسا   حا المادر)ب(  ع شالمّن ص  تيها فا الل حر

 تىهأ ح  ر ىم   ع متي هخهلل ل  ا ل)ب(  ع شح  الماد (  ع الل حر6  لك 3فا البّ د ) ال اردر

يل  ع جان   الجحائم )... مما ا عبح فا المادر الةان( ىجهلل جال   ح مل العمييز فا  لهللا حتقهللى  

 ا    ةيع  تى رعخهلل   تىشحا ال ان   لذم  م    ظي  جغحا   متمل   ظي االجعناد ل ت

  هل  ع الجهات العاليل. تم ع المح ع المخعص قحلهللا فا 

  .ال سرات ىالهللىائح ىالمؤسرات الحسميل ىالةا ل .1

 . يا  ىالّ اب جتس اج .1

 .ت المذعحملالبتهلل ات ىالمجالس ال حىيل ى جالس الخهلل ا .3

 .الّ اهات ىااللحادات ىالجمةيات ىالّ ادم .4

 .المعخننل جحا اال ؤسرات البّ ك ىالذحمات المراشمل ى  .5

 .حزاب الرياسيلاج .6

  . ل  هل  عم رفهلل   اسنعها هذ   رئيس  ع   اسنل الهللىللت .7

 (1)الةا ل( اج  ال  الها  ع ت هل  ّص ال ان    تك ا عبار  تم .6

 م  يع   خاص الح ع  م ع  هللشم   ظليع    اجشحا الّص  م ع ال  ل   لكاسعّاداه    

ىالمرعخهلل    شم  اإلدارم  خاص الح ع  ذغت   المّا ل الةتيا فا الرتم فا شحا ال ان   شم اج
                                                           

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



41 

 

كهلل دخ ل شح  اللئل فا ح م تىجهلل  اإلدارم دنك در ات الهح   غار الم ظليع ىيةمت   فا ت

) ةهلل   ظلًا هالمةّك الم ن د فا اجردنا ع جان   الة  بات  169 ا  هه المادر  الم ظي  ا

ال  ائا ىم  ضاهط  ع ضباط الرتطل  تى اإلدارم شحا الباب م    ظي  م  ا فا الرتهللا 

  ا ل(  داررفا  تى رعخهلل  فا الهللىلل  تىفحد  ع افحادشا ىم   ا    تىالةر حيل  تىالمهللنيل 

ص الح ع  ةمت   فا الجهات العا ل هلل  خهلل ل لنالح الةا  ىلعميز اخ اج ا الةمال فهم ت

 ع جالس الّياقيل ىالمحتيل ت  ا ىي م شحا الع سع  ع(1)جي  ى هلل  االسعمحارأ مالهم هالعت 

ّ ب  ع الم ا ّيع فا فها ل ع يا  ىالّ ابمييز اجفالمجالس الّياقيل شا  ات  لل لمةيتيل ل

 ا المجالس المحتيل ممجالس قتهلل ات ىالمجالس ت عالذؤى  الةا لرادلهم فا م  العةبيح  ع  

ممجتس  علتهللىلل اإلداريلع ريمات الشا العا ل     تك  رع   ال حىيل ى جالس الخهلل ل المذعحمل 

ال ح  ى تل  هللشم   ظليع م نهم  مارس   اخعنا ًا لذحيةيًا ى انل  ع  تىالمهلل   تىالمحافظل 

 ىرؤسا  جالس الّ اهات ىااللحادات ىالجمةيات ىالّ ادم  ت  ا  محلهللا ع(2)االخعناص العّليحم

 المؤسرات  شح  ى ؤسرات االجعحا  رغم ت جالس البّ ك ى حمات المراشمل الةا ل  ت  ا 

 ةهللى     ظليع  هللخت    غتلع ف هللاجتنالح الةا  فا ل انها ل هلل  نلةتال   ع مت مل  تكيل خا ل

  تال الرالي الحمح   اجردنافا المله   ال اسع لتم ظي الةا  حرل جان   الجحائم االجعناد ل 

ىالهللىر المهم الحم   ع اجعناد ال  ع ا هم ا      ز  المؤسراتممت ك  ع جب  شح  الالمال 

 ا  هه جان   الجحائم    شحا الع سع الحمتال   ع(3)ل االجعناد الةا  لتهللىلليّم تةبه فا ل

ن     جاتال   عفا العذحيع الةحاجا نجهلل له  ةيك ( ال1993( لرّه )11رجم) اجردنااالجعناد ل 

نه)ك  تحيث  حف الم تي هخهلل ل  ا ل  19/1 ح فا المادر الة  بات الةحاجا حرم شحا اج

                                                           
 .428السعيد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص (1)
 .22حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص  (2)
 .421السعيد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص   (3)
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ئحشا الحسميل ى به ا ا   انيط هه  همل  ا ل فا خهلل ل الح   ل ىدى  تى رعخهلل   تى  ظي 

الم ض  ل لح  رجاقعها ىيذم   لهللا رئيس ال سرا  ىن اهه  تىالحسميل ىالمنالح العاهةل لها 

ىالبتهلل ل مما  ذم  المح ميع ىالخبحا  ىىمك   اإلداريلالمجالس الّياقيل ى  ىت  ا ىال سرا  

 حم ى رعخهلل ا ى هلل  دارر جالس  ىت  ا الهللائّيع)الرّهلل  ييع(ىالمنليع ىالححاس ال  ائييع 

حهلل  دىائحشا   تىهم الح   ل يات ىالمّظمات ىالمّذئات العا لرىالذحمات ىالجمة المؤسرات

 لل مان  ى تك الةم   م   ع      هخهلل ل  هأ ل به الحسميل فا  الها قّنيل  ا  تىالحسميل 

ف هلل  عللنه  ا   ا ك لمله   ال ظيتىيح  الباحث فا شحا العةحيف  ع ح(تهغيح  تى ح أ ا ل ه

فا ال ظيلل الةا ل ىمحلهللا هالهلل م  ل   اشعما تم هللد  ع  ّطبو  تيهم   لل الم ظي ىلم  ةح 

     ل ت  المذحع الةحاجا اخلو فا  ّ نل العةحيف ىما  ححيا هه تال   ع حاسعح اق اج

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

 .ح مه

 هأ مال       ع فهم  را هللى ال  ا    اً تالم تل   همهمل رسميل  ّطبو  تيهم الّص ى    

  ا ىمي  تىيهللخ  فا شحا البّهلل  ع هللار ال حارات فا الهلل اى  ىالح م فيهاإ مال ال  ا  ى ت  إللما 

ت  اهع  ا هأ  اللحلبط  فأ مالهمشميعها ت مالهم ىت الّياهل ىالمنلا ىالحارس ال  ائا لخط رر 

   .(1)حهلل الجهات المةيّل جان ناً ع ت ا  لعب

فا لةحيف الم ظي فا  اجردنا  اكمال الّ ص الحم  ا  هه المذحع ىيح  الباحث ت  

م   شحا االكمال  ا  قّن ص  علحجل هة ها فا نص لجحيم  عال  بحر له 169المادر 

لةحيف  ا  لتم ظي الةا   طا    ىما  ححيا هه  ع البهللا ل  عىنص لجحيم الح  ر عاالخعكس

فا  ماإلسا رىفا حال ما  نص العجحيم هجحيمل  ا  عالحم لّطبو  تيه نن ص العجحيم
                                                           

 .429السعيد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق ص (1)
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  سع  ع شحا المله   فا حالل الخطأ هاالخعناص ىيبيع شحا اللحق فا نص  الرتطلاسعةمال 

  .العجحيم

 مدد   هددأدا  ددع سددتطل  خعنددل   ليددهىفددا الل دده : الم تددي هالخهلل ددل الةا ددل شدد  مدد   ددخص  ةهددهلل 
ىبددحلهللا  يددز الل دده  ع(1) ددخاص المةّ يددل الةا ددللحردداب تحددهلل اج تى ؤجدد  ى ددار  لحردداب الهللىلددل 

ق  هطحي ل  ع     هةمته  تك سبي  اال عياد ىالهلل م  ل قيع الم تي ىالم ظي فا  هللر ن اط فه  ال
حيدددل ظيح  دددع ن   ندددهللر  مدددع  متدددهللا  دددكحيل لةيددديع جان ندددا ى لدددهللا خدددحىج  دددح ت ؤجعددده ىا دددعحط 
ع ىيرددع م دى    اقدد  ددع مددا   تى ددحا ت   ع اضددك  ددع  متدده تىلددم  ميددز فددا  عالم ظددي الح مددا

يدز العكتيدي  دع ىيعم ع دح  دع الردتطل هللر قّا   تك ت تىسةك الذخص لهحا العكتيي    ا ح اج
  دد       لددحا الص الددحم   دد    تددك  جددحد الرددماح ىاجهة ددس العددحخي علددزا العددحخيص فددا  ددلل اإل

 دددخص لدددم  تمىيدددهللخ  فددا  لهددد   الم تدددي  ع(2)العددحخيص   دددا  العكتيدددي فدددا خهلل ددل المحفدددو الةدددا 
 ةدددهللى   دددع الم تلددد     ددديع العلتيردددلت دددم ىالخبيدددح ىالمندددلا   المح حعدددك  لكتيلددده همهمدددل رسدددميل

 الرّهلل هللا تىالعمهيهلل له  جة  الخبيح  تىدا   ها هم  ذاهه  م  ال  ا  تفعةيّهم  ع جب  ال  ا  ى 
رس ال  ددائا  ةددهلل   تددي   الحددا  تددك الما دده حعددك  رح ددم ال  ددا  ىالمرددا هلل ه كمددالالددحم   دد   
   ال ت ع (3)الةا ددل لا عبددحت  ددع جبدد  ال ظيلدد ت دد ر فّيدده خالنددلالمجعمددع فددا  جفددحاد ل ا دد هخهلل ددل

 ال  ددع  دؤدم فيهددا حددهلل  شيئدات ال طدداع الةدا    اندل  دع الل دده المندحم   دد ل ال  ةدهلل  ددا ك فدا 
لحردداب شددح   ت ددا  ددع   تددي فددا  دد رر  ارضددل همهمددل ع ددع اال عيدداد ىاالنعظددا  فددا  دد رر مددك 
 ةدهلل  دا ك  ال يدا  هالدهللفاع  ّهدا فدا ج ديه فهد  ال تىهلحص  يزانيالها   ليهممحاسل  ةههلل  الهيئل
 لددحلهللا  ددا كددا  العكتيددي لددم  نددهللر  ددع سددتطل  ا ددلع   ا تندده ال  ةددهلل   تلددا هخهلل دده  ا ددلممددا  عفيهددا

قدد   عدم  تددك سددبي  اال عيددادؤ  دد    متدده الت ددع الم تددي الةددا   ددع الم تددي فددا   ميددز الم ظددي
مدا   عط  دا    ا دا ت عمدع  متدهللا حدو العكتيدي جان نداهمتدي    اال  فك  ةهلل   تلدا  ه  ارضلعهطحي 
 ددع  اإلداررفخددحىج  عفهدد   ةددهلل هح ددم الم ظددي اللةتددا الةمدد   ددع  هددل غيددح  خعنددل  ليدده هددهلل  تى

 ا ما  جهلل  هللر ال حار    ادنك  ا      لتم ظي اللةتا )ىالم ظي اللةتا حال ال ان   ىلكتيي ت
ىلددك ىيطتددع  ددع فددا  ددهلل   ددهللىر ال ددحار خكفددا لتحالددل اج لمةدد  تىقعةيّدده ىلكددع مددا  العةدديع هددا ك 

                                                           
 (. 31الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  مصدر سابق، ص) (1)
 .(32الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مصدر سابق، ص) (2)
  15).نجم، شرح قانون العقوبات القسم العام .مصدر سابق ص) (3)
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دى  العةييع لةجز  ع لح ل  ظحىفىل ع شح  الحالل  ّهلل ا لحهللث  عالةا ل هاج مال لهللا هال يا  
لا  ا دا خح  لتعكتيي مأ       الم تي   ظتىشّاك   رر  ع(1)الرتطل الةا ل الذح يل  ع  لهللا 

ىبددحلهللا  ّطبددو شددحا ال  ددي  تددك  ددع   دد    عيلعددهظ مددال ى خهلل ددل  ا ددل خددارج ت وددم لددم نهللهدده مددأدا  
ت   تى عاىم الددهلل  ه حددهلل ىالمعددح م الددحم لّهللهدده المح مددل لت يددا  قعح مددل  عحنددا  لتردد ا  ةمتيددات ه

دندك ت دا المردعخهلل    ىشدم الدح ع  ذدغت   ت ع(2)شدالا لحرداب الح   دل  تي هاسعك  ال مح  ع اج
  ال دان   جدهلل  دمتهم ث   بحر فدا  حمدزشم شدحا حيد فا الح   ل المحمزيل ىال اإلدارم در ات الرتم 
المنالح ع فا يحعك المرعخهلل  ع حيمل ل ح هالمنتحل الةا ل تمي حال ارلكاقهم هنلل الم ظ
ىشّددا مأنمددا لددم العمييددز قدديع المحمزيددل  عي  رجاهددل الح   ددل  ذددمتهم ى ددي الم ظددالم ضدد  ل لحدد

ال  لد    م  يد   الّد  يع  دع ال ظدائي شدم   ظقهدح ع  ىلكع  دهلل المد ظليع اإلداريل حمزيل الكى 
  (3).لبس فا  لهللا تى  الّص  تيهم فا ال ان    ا   ّةا لك   هللا ت

س ى ددع فددا ح مدده مددالخبيح ىالحددار     الم تددي هخهلل ددل  ا ددل :باحددث ال دد للتىشّددا  م ددع 
العدددا  اج مدددالمددد    عالم ظدددي حردددل الملهددد   الجّدددائا ال  دددائا ىغيدددحشم  ّطبدددو  تددديهم  دددلل

 دع  الةا دل الدحم اسدعّهلل  تيده المذدحع فدا حما دل ال ظيلدل فاجسداس ع  هلل  نها خهلل ه النالح الةدا 
 دهلل  و دل   لدكىاالخدكل قهدح  ال ا بدات سديؤدم  عندالح الةدا تلجاىس الم ظليع م نها ل هلل  خهلل ده ل

 .ىالم ظليع الح ع  مةت   الهللىلل الةا ل الجمه ر هال ظيلل

                               

 

 

 

 

                                                           
 (.422السعيد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق،ص) (1)
 (. 13محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مصدر سابق، ص) (2)
 .(27،ص)سرور، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق  (3)
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 المطل  الثاني    

 بالعمل االختصاص                                        

شحا العجاىس   ظلا حرل جهلل  عجاىس الم ظي الةا  حهللىد اخعنا ه فه   ب ك رغم 

 تىش   ةهلل   ظلا  عىجهلل  ة ر العراؤل شّا ح ل  حل جحار العةييع  ع هطكنه ؟اللكح الجّائا

  هح م الم ظي حرل اللكح الجّائا؟

 الفرع الول                                 

 الموظف الفعلي                              

مأ   عحيث  عم لةييع الم ظي  ع  حيو الخطدأ عدارم ل ال  ا  اإلت   شح  الّظحي

 تى عساسلم  نهللر جحار قعةييّه  ع اج تى ع نهللر جحار قعةييع الم ظي ىي    شحا ال حار ها ك

حهلل الذحىط ع ىجهلل  لع هلل تنهائيل تى ؤجعل  مهللرهربل  ار   ةيع ل ت  لع جي  كجعه هالهللىلل

 ع ستطل ال  ا   نهللر جحار ت تىلحنيته الةتما  ّريعه تى  تىساسيل لعةييّه مالرع  ةك اج

ساسيات العةييع محتي ت   عبع تدى   ع        همزاىلل المهّل ت تى علمتهللا  كحيل العةييع

 م الكعراب  لل ال ظيلل الةا ل التفحشل ر  عف هلل اخعتي الل ه ح ل شح  المرائتل ع(1)اليميع  ةك

مان  ن ص فا    ا ا ت عى مع  متهللا ستطل العةييع ع       جحار العةييع جهلل  هللر  حيحاً تقهلل 

 ف ط فال حار  حيح ىيةهلل   ظلًا. اإل حا ات

هاللكح الجّائا ى هلل  الع يو همهللل ل الم ظي  اشعما لل لعطتل     ةالجل شح  المرأ 

   حل العةييع ع جىالةتل فا  لهللا حما ل ال ظيلل الةا ل ى  ع يالها عاإلدارم الةا  فا ال ان   

                                                           
 (.14الطبعة الخامسة، ص) ( مبادئ القانون اإلداري، دار النهضة العربية ،1111ثروت بدري ) (1)
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ى كحيات الم ظي لتممارسل  مته ل عنح  تك النتل قيع الم ظي ىالجهل العا جا   

المله   ال يو لتم ظي الةا   جة   ل  العح و  ع  حل جحار   لكنظحنا   ا   اف عقعةييّه

 ح ة بل ت ح  ّافا ال اجع الةمتا لنتالم ا ّيع ىالعةب   ع  ح يعها ال ان نيل ىشحا   لكالعةييع 

   اب شحا العةييع  يبًا   شحيا إلزىل  ّه  لل الم ظي حعك ى    اسعحالعها ىالق عالعح و

 .(1)الع ا هلل  لكاحالعه  تىنما لزىل شح  النلل فا حال  هللىر جحار هلنته   عكالبطك 

 :الم ظي اللةتا قيع حالعيع ت  نميز فا نظحيل جل  شح  المرأللىيح  الباحث فا 

ةّك الم ن د فه    ظي فاجهلل فك  ةهلل الم ظي اللةتا   ظلا هالم الةاد لع ىلها فا الظحىفت

محاله الححب  ؟ ت ا فا الظحىف االسعةّائيل  نةهلل شحا الذخص   ظلاتفكيي لّا  عالعةيع لذح يل

 تيه نص العجحيم فا    نةهلل شحا الذخص   ظلا ىيطبوتظحف اسعةّائا فيجل  تم تى ةك 

قّظحيل الم ظي اللةتا فا الظحىف الةاد ل  ذ بها  اجخحىلكع  عالةا ل  حائم الم حر هالمنتحل

كيي  رعطيع العميز قيع ف دىائح الهللىلل  لك ّهلل ا  تجأ  ع فناحل المنتحلانع ادات  هللر

تخح  ال  رعطيع العأكهلل  ى ع  هل   ال شحا  ع  ههنا ات الم ظليع فا حال لجاىسشا  تاخع

شح ف ط ىنطب ها فا الظحىف الظا   نأخح قّظحيلتشّا  فاجنرل عع  ع  هلل هيالعةي  ع  ح يل

  . الةاد ل ىالظحىف االسعةّائيل

 

 

 

 
                                                           

 (.14( قانون العقوبات القسم الخاص، دار الثقافة .عمان ص)2111نجم، محمد صبحي) (1)
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 الفرع الثاني                             

 االختصاص الوظيفي                        

 ا االخعناص هالةم  ال ظيلا ف هلل ساى  الل ه الجّائا قيع االخعناص الكتا هالةم  ت  

فاالخعناص ش   كحيل ال يا  هةم   ا ى ّاط شح  النكحيل  عىاالخعناص الجزئاال ظيلا 

ىجهلل اكعلك فا الةكجل العا لحبط قيع االخعنا ات المعةهللدر لتم ظي ىالةم  الحم  عش  ال ان   

 .(1)ا عّع  ّه حعك  ةهلل اخعنا ًا  زئياً  تىجا  هه 

 عع   لا ال عبار   خعناً فمذارمل الم ظي فا  ز   ع  م   ا  ع غيح   ع الم ظلي

ىالههللف  ع اال عبار االخعناص الجزئا مافيًا لعح و االخعناص فا الةم  ال ظيلا ش  

   خعص الم ظي هةم  فا  ميع ت ع الّادر  جنه عالحغبل فا  هلل  ل ييو نطاق الجحيمل

 .(2) حاحته

الم ظي  خعص ال  ذعحط اجعحانه هأم   م االخعناص ىا ها   احل الحا ل هأ ا س ت

 هللع  جااًل لتذهللا لز مه  فة  ال تم   نهللر  ع الم ظي ىسائ  احعياليه  نما اكعلك فا ت

 احل الحا ل  إل  اع ةاس ىلهللقيح   هللر  ع شحا الم ظي    ا ح  م اجىيرع عهاالخعناص

ىج ع الم ظي فا فا الةم  ال ظيلا ش   الخا ئ  االخعناص تال   ع(3)الم ظي  خعص  هنهأ

  ا   اسهم  فا  لهللا هغض  قعأويح ت غتط  عةتو قّطاق اخعنا ه س ا   ع لت ا  نلره 

فا  اخطأ  الم ظي  احل المنتحل هأ  تم تى تمه  تىالّظح  ع   جي  احل المنتحل 

ىشح  الجحيمل لميز فيها الحمع  ع(4)اخعنا ه ال   وح  تك جيا  الجحيمل ىلح و الحمع الملعح 

                                                           
 .21حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق، ص (1)
 .292عبدالمنعم، قانون العقوبات اللبناني, مصدر سابق ص أبو عامر، و (2)
 .112العقوبات المغربي، مصدر سابق ص جويبد , الرشوة في قانون (3)
 .11الشاذلي، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، مصدر سابق  (4)
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ىبّا   تك  ىاجردناالملعح  فا الجحائم العا ل ع  تك المنتحل الةا ل فا العذحيةيع الةحاجا 

 عاجردنا( جان   الة  بات 164-161خكل هال ا ل المةاجل  تيه هم ع ك الم اد)  لهللا  ةهلل 

فك    هلل نن ص جان نيل لجح  اللة  الحم جا   عةحاجاالة  بات ال( جان   341ى319ىالم اد )

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

مالح  ر فععطتل شح  الجحيمل جنهلل  ح ا  ةيع  بّا  تك  عال نهلل الجح ا لعك يع هاجا الجحائم

نه لب ك تال   عي الةتم لختي ال نهلل فا شح  الحالل  لختي  ف عاخعناص ح ي ا هالةم  ال ظيلا

 .(1)اسعةمال الرتطل  سا ر   نا لتحمع الملعح  فا  حيمل 

   حر(  هلل115-115   حرع ىالمادر .114-114  المذحع المنحم فا الم اد) ال ت

فمع ىا ل الم ظي  ع  ر االرلذا  كأحهلل ق ا ل ال ظيللخكل اإل تك  الم ظي  حلذيا  رعّهللاً 

ح المذحع الز م هاالخعناص ىمحلهللا ا عب عالبحث فا اخعنا ه هالةم  ال ظيلا  ع  هلل ه

ق ا بات  خكاللجاىسا ىإلعح يو مرل  ادم اخعنا ه الم ظي ال يا  هةم  خارج  ى حاىلل

  ال ظيلل.

                             

 

 

 

 
                                                           

 .441السعيد، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مصدر سابق، ص (1)
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 المبحث الثاني                                  

 ركان العامة للجريمة ال                              

لعك   الجحيمل  ع ترمدا   ا دل شدا الدحمع المدادم المعمةد  هاللةد  المدادم سد ا  مدا  

سددتبيًا تى ا جاقيددًا ى ددع الددحمع المةّدد م الددحم  م ددع لرددميعه هددالحمع الّلرددا تى الةكجددل 

الّلرددديل العدددا لدددحبط اللا ددد  هالجحيمدددل رغدددم للددداىت شدددحا االرلبددداط في ردددم  لدددك  مدددهلل تى 

  شمال جنهللتى   

              الولالمطل                                  

 الركن المادي                                  

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

ى ددع دى  الددحمع المددادم ال  ةاجددل المذددحع  تددك  جددحد الّيددل  همددا دلدد   تددك  عدى  رمددع  ددادم

 جدداقا ىجددهلل   دد   سددتبا  ىجددهلل   دد   سددت ك  دالحشّدد مدداق ت نهددا ه يدد  فددا ت المددا  عخطدد رر  دداحبها

  .(1)العحك تىهاال عّاع 

( 164-161) اجردناىيع ح لتباحث  ع خكل الّن ص ال ان نيل فا جان   الة  بات 

ىشدد  الجحيمددل  عالرددت ك الرددتبا  عكدد    ددع الجحيمددل  الددحمع المددادم لهددح  ت (341ى319ىالمدد اد )

 حا يددل المعمةتددل فددا  حددهللىث الّعيجددل اإل  لددكدم ؤ اال جاقيددل هطحيددو العددحك ىبددحلهللا مدد  فةدد  سددتبا  دد

ع النددادرر  ددع المحدداكم المخعنددل  مةدد  الددحمع المددادم لتجحيمددل اجح ددا  تىا عّدداع لّليددح ال ددان   

                                                           
 .111( األحكام العامة للجريمة في القانون األردني، ص 1181السعيد كامل،) (1)
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 ّحه  تىى ل  تيه ال ان   تدائه تحجا  الم ظي  ع ال يا  هةم  ب ىيعح و اال عّاع  ع الةم  ى 

 دا  تز ده ال دان    تدا فا عّداع الم ظدي  دع  عاال عّداع  ّده تىستطل ل هلل حيل لخ له ال يا  هالةم  

حدهلل المد ا ّيع الذح ل  ع لححيح  خاللل  حىريدل جال  لهللا ا عّاع ر ال ى ة ع   نًا لهح  الجحيمل

المد اد  تىالرجع  ع  ا  حلبه الرجّا   ع  خاللات  ة  االلجار هالهللخا    أ  ر   عغاضك ت تى

حجدا  الكا د   دع الةمد  قد   ذم  ف ط اإل فه  ال عالل ه اال عّاع للريحًا ىاسةاع ىجهلل فرح المخهللرر

 متدده ل جدد   ةدديع  ةددهلل  ددع جبيدد   تدا ا عّدداع الم ظددي  ددع  تم عال يددا  هالةمدد فددا  العددأخيح جددحد 

ج دا ا   داررهدكغ اخا  دهلل ح الذدؤى  ال ان نيدل فدا  لح  العأخيحى ةال  ع  عفا لّليح الةم  العأخيح

 .(1)ح م النادر حعك  ل ت  يةاد الطةعالهللىلل هال

ىيةدهلل الةمد  الردتبا  عال دان    فالةم  الرتبا  عخح   رر اال عّداع  دع ال يدا  هلةد     بده

فدا   سدا ر دادا  مدا  ا عّا ده  ع ع افحًا حعك ىل  مدا  داخدًك فدا حدهللىد الردتطل الع هلل حيدل لتم ظدي

ىجدددهلل ا عبدددح ال  دددا  اللحنردددا ال ددداهط الدددحم  معّدددع  دددع  عاسدددعةمال سدددتطعه ىليرددد  لتندددالح الةدددا 

ص  تدم خ   دل  تدك مد   د   ال دان   ع جالسعةمال سدتطعه  سا راالهكغ  ع ا عهللا  ىجع  تيه 

 .(2)   بتغ الرتطات المخعنلتق ج ع  حيمل 

رادر  فددددا اال عّدددداع  اإلرادر  ت يددددهللق عنرددددا در  بيةيددددل فدددا اإلرا   لددددك  اال عّدددداع  رددددعّهلل  فددد

  ددحفهح ي ددل جان نيددل  فاال عّدداع لدديس علك نهددا لمّددع الجحيمددل  ددع الظهدد ر لتةددالم الخددار ا ع انةددل

نمددا شدد  ىجبدد  مدد   لددهللا ح ي ددل  بيةددل إى  عوددار جان نيددل  حيددهللشالحليددل ت  لددك خت هددا ال ددان   ل  ددًك 

                                                           
 .212قانون العقوبات اللبناني، مصدر سابق عبدالمنعم, شرحأبو عامر و (1)
 .122جويبد، الرشوة في قانون العقوبات المغربي، مصدر سابق ص  (2)
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نمدا إاللدحاغ ى  تىفاال عّاع ليس  ةّدا  الةدهلل   ع  رال ان    ع  بائع اج يا  ىالح ائو ىاج رعةيحشا 

 .(1) ةّا  الكي  ع الةم  فا   اق  الةم  الحم  عمة  هه اللة 

 عفةدد  لّليددحم تى ددلاشل  تى  مددا   دد رر معاهددل  ىبددحلهللا  رددع م الةمدد  فددا شددحا ال  ددي 

  الذدد    تى  عمددا   مدد  المددعهم شدد  لرددتم الخطاهددات الدد اردر ىل سيةهددا  تددك تجددك  المخعنددل   افدد

ندده  حلكددل قددحلهللا  ف علتمخعندديع هأرسددالهالهلل دده ىلددم   ددم  فاسددعب اشاهرددبل ىظيلعدده   ليددهالعددا سددتم  

ال ددحائل العددا لةددهلل  رددعح ل  تى  ا عّدداع الم ظددي  ددع لحنددي  الحسدد   ت تىع (2)اإلسددا ر حيمددل 

ى ندالح شدح   هدأ  ال   معّع  ع الطةع فا ح م  ادر ضهلل  هل  ما  تحو ضدحرًا ت تى علتهللىلل

 .(3)الجهل

ع (4) ظدددي  جدددحم  تيددده ال  ددديمال ا دددل المت دددك  تدددك  دددالو ال تدا فكددد  انحدددحاف فدددا 

تم ظدي هال يدا  هةمد  ح دم ج دائا هدات ل تىال دان    تىالمذدحع   دأ حال حيث     هلل  فاال عّاع ال

 عال يددا  هدده فيذدد   ا عّا دده سددت مًا سددتبيًا   دد   هدده الددحمع المددادم لتجحيمددل تى ددا فيمعّددع  ددع لّليددح  

ع (5)هم ع ك العزا   خندا تى       الم ظي الممعّع  تز ًا هالةم  جان نًا فأساس العجحيم ش  ت

ماندد   تىا  مدا  شددحا اال عّداع جددهلل لجداىس هدده الم ظدي ج ا ددهلل اخعنا ده ىلكعمد  شددح  الجحيمدل سدد  

ضدمع لتددهللا ال  ا ددهلل مددا   معّدع الم ظددي هرددبل ىظيلعدده  مددًك  خدحج  ددع مافددل حددهللىد  اخعنا دده 

فانححاف الم ظي  دع نطداق اخعنا ده  خدالي  دا لمتيده  تيده ىظيلعده  دع  عفهّا لع فح الجحيمل

  شّدداك  ددد رر  ددع  ددد ر تال   (6)ه جان نددداً المحسددد   لدد مالددده فددا حدددهللىد االخعندداص ت  تدا ىا ددل 

  تىشدا  عخدح ىيعمةد   لدهللا هلةد    د   هده الم ظدي الةدا آ ّحدك  لأخدحاسعةمال الردتطل جدهلل   سا ر
                                                           

 .191السعيد، قانون العقوبات األحكام العامة للجريمة، مصدر سابق، ص  (1)
 .214عبدالمنعم ، شرح قانون العقوبات اللبناني، مصدر سابق ص أبو عامر و (2)
 .198الشحات، القانون العقابي، مصدر سابق  ص  (3)
 .124جويبد، الرشوة في قانون العقوبات المغربي، مصدر سابق ص  (4)
 .192السعيد، كامل، األحكام العامة للجريمة، مصدر سابق، ص  (5)
 .211عبدالمنعم، شرح قانون العقوبات اللبناني، مصدر سابق ص ابو عامر و (6)
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ع ى لدهللا نه  ع اخعنا دهارج  ع اخعنا ه ال ظيلا  ةع هللًا تلةم  خهأخح   اق       الم ظي 

  دد     ددا   ىجددان   الة  بددات الةحاجددا ال نددااجرد  اال ع دداد هاالخعندداص فددا جددان   الة  بددات ج

    ددد   تفمدددع قددديع  ّا دددح ال ندددهلل الجح دددا فدددا  حيمدددل الح ددد ر شددد   عضدددحىرر جيدددا  االخعنددداص

  لختدي الةتدم لختدي ال ندهلل الجح دا ىبدحلهللا شدح  حالدل  ى المدًا قدحلهللا فد عالم ظدي  خعندًا هالةمد 

   ددل الح ددم  تددك المددعهم  هاالخعندداص ال الخطددألددحم  ةددهلل الةددهلل  ددحى ا هرددبل الددّ ص العذددحيةا 

 .(1)(164-161هال ا ل المةاجل  تيه فا الم اد ) لخك نما   عهجحيمل الح  ر

 با ل  تىنظمل ال  انيع ىاج لأخيح تى اجل   خح  لتحمع المادم شّا شا ت ا الن رر اج
فاللة  ع  جاقا ليح و  حيمعه جا  الم ظي هلة     اال الحس   ىال حائل ىشح  اجفةال ال لعم  

راد ل لنهللر  ع الجانا فك   ع فه  ححمه  اد ل جاقا ش  ال يا  هةم   ّها ال ان   ال يا  ههاإل
   نهللر اللة  قّا  تق   جل  عالجحيمل  لا اللة  المادم المجحد لعك يع الحمع المادم لهح  

ة  فا ع فيم ع لةحيف اللة  اإل جاقا  تك تنه ست ك  رادم  عم ع  حلكل اللة   رادر تك 
ا جان نيل وار آىرلل  تيها  عى ع ال يا  قها عنهك  ّها ال ان      تيل تى  يل   ال يا  هححمل

 .(2) ةيّل

ض     افالرت ك ال  ةعهلل هه  فالححمل الة  يل فا اللة  اإل جاقا  عحلل  تيها نعائج شا لع     
شا اجساس ىال  م ع نا ى ز   تك ارلكاب اللة  فالححمل فكح  فا نلس الجانا ىل   مم الجا

الكك  فا  حائم الرل  تى ح ت هللار    لعم هالكك  متق   م ع  عهاللة  اليهللىم  حنح الححمل
 .(3)لحاق ضحر هالح  ق العا  حميها ال ان     لك فك  شح  الرت ميات لؤدم هالّعيجل ىال حف

   نهللر  ّه فة  ت تى علّليح ال ان    ىلأخيح اجل ف هلل  نهللر الم ظي ت حا  ههللف هه   
ت        تى علّليح ال ان    لأخيح ادم معحك ال ظيلل جب  نها ل دىا ه اللةتا جا هللا  ع  لهللا 

ع نجاس الةم  المخ ل هه فا حال ما  شحا الةم  داخك فا اخعنا هقع هلل م  تل   اسر جب   
هةكجه  رادراإلت  لحلبط الححمل  ع  جل  الحمع المادم لتجحيملىيم ع ال  ل شّا حعك   عم  

                                                           
 .441المضرة بالمصلحة العامة،  مصدر سابق ص السعيد ، الجرائم (1)
 .214( شرح األحكام العامة في قانون العقوبات، دار الثقافة، عمان.ص2112السعيد، كامل ) (2)
 .211(، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان، ص2111نجم، محمد صبجي) (3)
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ع ىلخعتي شح  الرببيل العا نحع هنهللدشا  ع الرببيل العا شا الحاهط الّلرا ىشحا الةكجل سببيه
 .(1)رالم ن د لحبط الحمع المادم هالّعيجل الجح يل. فاإلرادر شا العا لهللفع الححمل  لك الغا ل

لهللفةه لعّليح شحا هاإلرادر العا   لم  حلبط شحا اللة   فلة  الم ظي المجحد ال  ةعهلل هه 
  الحمع المادم قّ  يه الرت ك اال جاقا هالعحك ىالرت ك اال جاقا هالةم  جهلل  عحلل اللة ع  ال ت

 حا ا الجح يل لةهلل اجوح المعحلل  ع الرت ك اإل ع فالّعيجل تيه نعيجل ىجهلل ال  عحلل  تيه نعيجل
لةهلل  لالجح ي ىالّعيجلان نيا الرتبا فها ال حر ىالةهللىا  الحم لحو ح ا ج تى جاقا اإل قّ  يه

ل قحاهط ع ىشّا  حلبط الرت ك هالّعيجلالعغيح الحم حن   تك الةالم الخار ا مأوح حعما لتر ك
فالرت ك   عطتل المذحع لعح  ها لحلل نعيجل  ةيّلع   شّاك الةهلل هلل  ع الجحائم ال ال ت  اد لع

 حائم  تى  حائم  ات نعيجلع ى حائم   تيل  لك  الجحائم ل رم   :شّا  م ع ال  لى  عىحهلل  ماف
 .(2)توح  ادم مّعيجل حعميل تم   حهللث الرت ك تدى   ع  لىلةهلل لا  عالرت ك المجحد

 الجحيملق  لكعم   عالمادم لترت ك هاجوحننار المله   ال ان نا فك  ةعحف   ت ا ت
لترت ك ىلير    للال  شا   ا ت  الّعيجلىيةعبحى   عىنعيجعها همجحد ال يا  هالرت ك المؤدم لها

 .(3)ال  ظهح لتةهللىا   تك حو  حميه ال ان    شا   ا الّعيجل تموحشا ت ا ت ع ّنحا  عميزا  ّه

لع لّاجض  ع ال  ا هلل العا لبّك  تيها الرببي  لكهالمله   ال ان نا  ؤدم  اجخح  تال  
ع ىاجخح قهح  ىلير  قيع فة  ىى ي لهحا اللة  ج  الرببيل شا الحاهط قيع اللة  ىالّعيجلع

ىشا قحلهللا لّلا الذحىع فا الةهلل هلل  ع الجحائم العا  عر جيا  ال نهلل الجّائالةحي   لك  ؤدم الّظحيل
 .(4) عن ر ىج ع الذحىع فيها

اسعةمال الرتطل جهلل ال  عحلل   سا ر  الحمع المادم هجحيمل   :ىشّا  م ع لتباحث ال  ل 
العأخيح ىمحلهللا حالل  ع جاقا هالعحكع فحالل اال عّاع العا لةهلل فة   نعيجل  ح يل تم تيه 
ف هلل  ح  ال ان   حالل اال عّاع  عنعيجل تم عحلل  تيها   اجل العا لعم هلة   ادم هح  جهلل الىاإل
  مان  ضحرًا هالمنالح    ىج ع نعيجل لهحا اللة  ع ىجهلل ا عبح المذحع تهحهلل  الها العأخيح تى
 فحاد  هللشا ظحفا  ذهللدًا لحفع س ي الة  بل.  همنالح اج تىا ل الة

                                                           
 .181العقوبات القسم العام، دار وائل للنشر، ص ( الوسيط في قانون 2112الجبور، محمد عوده ) (1)
 .241ص ( شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان،2112المجالي، نظام توفيق) (2)
 .112الجبور، الوسيط في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص (3)
 .11( جريمة االمتناع، دار الثقافة، عمان، ص 1111عبد، مزهر جعفر) (4)
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  لك   ع ق   جل ت  لح و الّعيجل الجح يل ال لكلا ىحهللشا لمةاجبل الم ظي الةا تال  
 .ىشح  الةكجل لرمك  كجل الرببيل عشّاك  كجل لحبط اللة  هالّعيجل الجح يل

  ما  هن ر      حن  فة  تفك قهلل  فالةكجل الرببيل شا العا لحبط اللة  هالّعيجلع
   رأل    شحا اللة  ش  الحم سبل الّعيجلع فمع المحال ت    تى  هن رر ستبيل تى جاقيه  

 ل شا راهطل  اد لع  الرببينذا ه ىت تىلرت مه  مان  نعيجل   اال  نرا   تك نعيجل  ح يل  
سّهلل شحا تى  عالمجّا  تيه  ابطتل فة   هللر  ع المعهم ىىجع ضحر تلع لةكجه الرببيف    

 .(1)ست ك المعهم  لكال حر 

يع ىشا  ّنح   شحم لجم عشا  ّنح  ع  ّا ح الحمع المادم الرببيلفةكجه 
ل عنح  رؤىليه اللا    تك  الرببيلانعل   كجه    اف ع ا  حيمل جم اجرما  الماد ل المؤللل

ىالرببيل  حط  علعحلل  تك فةته  رؤىليل   لم لكع  مهلل ل فك  ا  مهلل لع ت  حيمل حىع فا 
 .(2)الجّائيل ل يا  المرؤىلل

  ما  فة  الجانا ش  الربل ال حيهلل الحم    اليه   تملةيح  ال الرببيل   كجه تال  
  لك الّعيجلسّاد فهّا  نةل   الّعيجل جحهللاثلهللاخت  الةهلل هلل  ع الة ا      ا ا ت الّعيجلعحهللث ت

 تىللةته   ةا حر تىمان  شح  الة ا   ساه ه لّذاط الجانا    ا ح اجع ىيرع م خحسبل دى  آ
 .(3)لتلة  الحم جا  هاجعحافه كان  الح ل

 عسبابح  المرألل ىتقحس شح  الّظحيات شا لةادل اجفعةهللدت الّظحيات العا  الج  ش
ىم   ا    ةهلل  الّعيجل  عةادلل ى عكافئلعحهللاث ت   ميع اجفةال العا لهللاخت  فا  ى لادشا 
فيأخح  ا ال ان   ت لع بيةي تى لخح همةا يح ىلن رات فترليجنها لأ  حهللاوها ىشا  ّع هللرسببا فا 
 .(4)لشميه جان نيهةا    ى ت 

                                                           
 .212السعيد، شرح األحكام العامة في قانون العقوبات ، مصدر سابق، ص  (1)
 .214نجم، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق  (2)
 .242المجالي شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص  (3)
 .112جبور، الوسيط في شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق،  (4)
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ما   ع المعن ر    ام ئهالربل المك لأخحىشا  عمئخح  شا الربل المكىالّظحيل اج
ل سط    ا   قيع    افعب ك  كجل الرببيل جائمل   حهللاث نعيجلع  لكدم ؤ   اللة  هطبيةعه سيت

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

مان  الّعيجل  عنتل الناالي    اال   رأل اللا     ا نظحيل الربل المبا ح ل  ل الت
نها  ّع هللر فها  ال تحهللاوها ااًل فا  ع ىالّعيجل  جل ت       الرت ك ش  تساسيا ىفة با حاي هلةته

حهللاث لعرانهلل ىلعهللاخ   ميةا ع فالّعيجل شا ومحر  جم  ل  ع اجلةار  المهللل ل اللترلا لتربل
 . جحهللاث شح  الّعيجل

ىلم  هم   عسبابفا تخح قّظحيل لةادل اجلل شح  المرأ فا اجردنام المذحع ىيظهح رت
 الّظحليع. اليعىسطًا قيع شخح   جلًا تق   عنظحيل الربل اللةال

إشمال الّظحيات حهلل  نظحيات الرببيل ى نرعطيع اال عماد  تك   التنه الباحث ىيح  
ىجهلل  عخح  ى  ا   خار يلتسباب تفهّاك الةهلل هلل  ع الجحائم جهلل ل ع ىيذعحك فا ىج  ها  عخح  اج

ل فيها حرل ظحىف فهّا ل اس الجحيمل ىنظحيل الرببي عل ع الجحيمل نعيجل  با حر للة  الجانا
   ك   حيمل  تك حهللر.

  المطل  الثاني                          

 الركن المعنوي                                   

لعحهلل دددهلل  عغيدددح  مهلل دددل ال غّدددك  ّددده تى  لحهلل دددهلل الدددحمع المةّددد م لتجحيمدددل  مهلل دددل مانددد   

فددددالحمع المةّدددد م  كجددددل لددددحبط قدددديع  اد ددددات الجحيمددددل  عالّيددددل الجح يددددل تى اشيددددل ال نددددهلل الجّددددائا 

 اللة  ى  شح الحمع المةّ م ش  اإلرادروح شحا تىشا سيطحر الجانا  تك فةته ى  عى خص الجانا

ىلحلهللا ما   ع حا  اللة  فا نلريل الجانا ىي عح  الحمع المةّ م هلة   ةيع  لح  انة اسًا لكع 

                                                           
 .112مزهر، جريمة االمتناع، مصدر سابق، ص (1)
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ّربل لجحيمل  ةيّل  لعحضًا  ّا ح خا ل هه ى عميزًا  ع الحمع المةّ م الحم  عطتبه ال ان   هال

 .(1)خح  تالحمع المةّ م الحم  عطتبه ال ان   لجحيمل 

ت     دده  حفهددا ال ددان   ىيذددعحط فيهددا  رادر ارلكدداب الجحيمددل  تددك  ددا فالّيددل الجحيمددل شددا 

  لددك اإلرادر  فععحددحك شددح عارلكدداب الجحيمددل  تددك الّحدد  الددحم  حددهللدشا ال ددان     لددكرادالدده الجددانا  

لكلددا ىحددهللشا لعح يددو شددحا  ال اإلرادر  تال   عرمانهددا ى ّا ددحشا ى ددحائطها ىظحىفهددالح يددو  ميددع ت

رمانهددا ت   حدديط  تددم الجددانا هجميددع تلددم لكددع  رددعّهللر  تددك فكددحر الةتددم ىال نددهلل  عطتددل  الددحمع  ددا

   افها  عشا الةّنح الحئيرا فا ال نهلل الجّائا اإلرادر  تال   عىالةّا ح ىالذحىط الم  نل لها

 .(2)ال ب ل قها  لك تىلح يو شح  الةّا ح   لكرادر  عجهل إ تم هةّا ح الجحيمل ى 

  غيح  مهلل ل ىجدهلل اسدع ح ال دان    تدك تىاالسعةّا   ع  لك    مهلل لت   فا الجحائم ىاج

م فا  حيمل  ع الجدحائم  ةّدك س   الذارع  ع قيا    ر الحمع المةّ     اهحيث  علتهللا ال ا هللر

   لنح  دع  لدهللا تغيح الةمهللم لز ه  اكعلك هالخطأ   ا ا ت عنه  عطتل ال نهلل الجّائا فيها لهللا ت

  .(3)لنحيح  لكلنحيح ىلكع الخحىج  تيه ش  الحم  حعاج   لكال  حعاج  فاج  

( ىاسددددع حا  164 -161) اجردندددداىباسددددع حا  الّندددد ص ال ان نيددددل فددددا جددددان   الة  بددددات 

اسددعةمال   سددا ر( الخا ددل هجحيمددل 341ى319) الّندد ص ال ان نيددل فددا جددان   الة  بددات الةحاجددا

جنهلل  دا  لعح  هدا   لك  شح  الجحائم لةهلل  ع الجحائم الةمهلل ل العا لحعاج تالرتطل  ع ح لتباحث 

لّليدح  لدأخيح تى اجدل   اسعةمال الرتطل ش    سا رفالههللف  ع  حيمل  عجنهلل خاص  لكلحعاج  ىال

  . اد ل  ع دى  انعظار  ّلةلال ان   ىال حارات النادرر ىالمةم ل قها 

                                                           
 .1حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية ص(1)
 (وما قبلها.121السعيد كامل، األحكام العامة للجريمة .مصدر سابق ص) (2)
 . 11النظرية العامة للقصد الجنائي، مصدر سابق  ص حسني ، (3)
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 تمشددا اللةدد   فدداإلرادر عرادرئيرددا لتددحمع المةّدد م شدد  الةتددم ىاإلىبددحلهللا   دد   الم دد   الح 

نهددا نذدداط نلرددا   ع ددا فددا  دد ته الكا دد   حيمددل لمةدد  أف دد  لةحيلهددا هتوددح ىاجال يددا  هةمدد   م 

لّلرددا شدد  اللةدد  فهددا  انددل نلرددا ى ظهددح خددار ا فالجانددل ا عالةددالم الخددار ا  لددكىاقددحاس   ا ددح ت

الدعختص  دع  دا   ردبل  تى ا   ذدبع رغبدل   لكحراس ىالذة ر هالحا ل اإلرادم ىش  ن ار اإل

  لدددكحرددداس  دددهللفع هالحا دددل ىشدددحا اإلخص ىالجاندددل الّلردددا هاخعندددار شددد  اإلحرددداس ضدددي ًا لتذددد

 ددا المظهددح تالمّاجذددل ىيّعهددا هالخددا  جحارشددا  تم عالعلكيددح فددا الةمدد  ىالم اسنددل قدديع  خعتددي الرددب 

  الححمدل   د يل خدارج أىال د ل هد عالخار ا ش  ححمل    يل جهلل لك   فةك ىجدهلل لكد   ا عّا دا

  تفهددا ال  م ددع  ع الهددا رادراإلساسددا  ددع ت  الححمددل الة دد يل  ددز  ع جفهدد   خطددئ اإلرادرشددح  

شددم خنددائص ت فددالمّظح الخددار ا لتّذدداط الّلرددا  علةّددا  ددا  ىال ى دد د لهددا قددهللى  شددح  الححمددل

 دا الححيدل فهدا جدهللرر الذدخص ت ع تّده الذدخص هدال  ل لكعم  هال حار الّلرا حعك ىل  ت فك اإلرادر

الّلرددا ىالمظهددح الخددار ا لجانددل ىشددا لعةتددو ها ع دد ر  عةارضددلت ذددا   ددع قدديع   تدك اخعيددار  ددا

 .(1) ةا

   وبدات  حيمدل   ند در   تم دع   ردا لل الذدخصرادر اللةد  حعدك  دعم  لذدم   فاإلرادر

رادر الّعيجدددل الجح يدددل فدددك  ع جدددي ف دددط حعدددك  دددعم إى  عاليدددا  اللةددد  الم ددد   لهدددا  لدددكرادلددده الجهددد   

راد اللةدد  ىالّعيجددل  ةددًا ت   ا اإلرادرنعيجددل قدد    عمدد   ّنددح  رادر ال دى   ددع رادر اللةدد   العجددحيم 

 .فا الجحائم الةمهلل ل

  سدا رلةدهلل  حيمدل  اإلسدا رل دهلل  ىبةدهلل اسدع حا  الّند ص ال ان نيدل لجحيمدل  ىبّا   تك  ا 

ى دل تاال عّداع  دع ال يدا  هاللةد  الدحم   لدكرادر الم ظدي  اسعةمال الرتطل  حيمل  مهلل دل نعيجدل 

 علّليح ال ان    لأخيح ا ل فا ال حجا ه  ع ال يا  هعمةتل هإرادر الّعيجل الم تيه ال ان   ال يا  هه ى 
                                                           

 .122-121(القصد الجنائي، رسالة دكتوراه منشورة .جامعة القاهرة ص 1111المهيمن بكر ) سالم ،عبدد  (1)
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  شّاك   رر  دع  د ر ال ندهلل االحعمدالا لهدح  الجحيمدل قدهلللي  ىرىد تال  اال عّاع  ع لّليح   تى

فال نددهلل المبا ددح  عح ددو  اجردندداغيددح  با ددح فددا نددص ال ددان   الة  بددات  تىكتمددل هذدد    با ددح 

قهلل لحهللىوها  ذع ل  ع فة  الجانا  با حر ى الما  حعما الس  الوح ت ّهلل ا لك   الّعيجل الجح يل 

  لدكرادر الجه   با حر    ال نهلل المبا ح  فيم ع ال  ل  عالّعيجل لعحلل  ع اللة  فها  ز   ّه

لخعتج قها نلس الجانا  رمهللش   له وان يل غيح  ؤ   ا ال نهلل االحعمالات علح يو الّعيجل الجح يل

 ع دكً ت دع جبد   غدح  آخدح لدم  ّد   لدكالغح  المّ م  تيه هالدحات  ته   عةهلل  فةتالحم  ع جع 

جبددد ل  اإلرادرمانددد     ا (1)فيم دددا  دددع  لدددهللا فدددا لّليدددح اللةددد  فينددديل هددده الغدددح  غيدددح   نددد د

  .(2)رادشا  با حرتوح  حعم  الحهللىث فاللا    رؤىل  ع الّعيجل مما ل  أل جةها م تىالّعيجل 

اال عّدداع المطدداقو لحددهلل ث الددّلس ىالنددادر  ددع ححيددل  تىاللةدد   شددا اإلرادرىبددحلهللا لكدد   

 عاجردندددا دددع جدددان   الة  بدددات  163 دددار فدددا المدددادر ت اجردندددا  المذدددحع تال .  (3)لدددأويحىبدددهللى  

غيدددح  الخطدددأخدددح  لتدددحمع المةّددد م ىشددد  ت( فدددا ال دددان   الةحاجدددا  دددع  ددد ر 341ى319ىالمدددادر )

غيدح الةمدهللم شمدا  د ر لتدحمع  ىالخطدأالجريم فال ندهلل الجّدائا  الخطأ تى اإلشمالالةمهللم نعيجل 

ال ع ى اد ددات الجحيمددل  ىشددا  كجددل نلردديل لددحبط  خندديل الجددانا عالمةّدد م فددا ندد ع  ددع الجددحائم

كبددح سدديطحر  ددع تفلددا الجحيمددل الةمهلل ددل  عنهمددا  خعتلددا  فددا جددهللرر الردديطحر  تددك  اد ددات الجحيمددلت

عا لريطح  تك  اد ات الجحيمل فلدا الحدالعيع شّداك سديطحر شا  ال فاإلرادرالجحيمل غيح الةمهلل ل 

 تى  سدديطحله فدا الجحيمدل الةمهلل دل تكبدح  دع الجحيمددل تال   دع جبد  الجدانا  تدك  اد دات الجحيمدل 

ها حدهللىد ال ندهلل الجّدائا ىاالخدعكف قديع علّت  ّهلل ا غيح الةمهللم  بهلل فالخطأغيح الةمهللم  الخطأ

                                                           
، نقالً عن الجبور، شرح قانون العقوبات، 1199، سنة 1122، مجلة نقابة المحامين، ص 81/99قرار محكمة التمييز /جزاء رقم  (1)

 .12ص 
 .221السعيد، األحكام العامة للجريمة، مصدر سابق، ص  (2)
 .181، القصد الجنائي، مصدر سابق  ص سالم  (3)
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ع مد   الةكجدل قدي عغيح الةمهللم ش    هللار الت   الحم  دحد  تدك مد   ّهمدا ىالخطأال نهلل الجّائا 

  (1).الخطألم  ع افح س      اج    ّهلل ل افح ال نهلل  ّها  خنيل الجانا ى اد ات الجحيمل ت

 حيمدل غيدح  مهلل دل  اسعةمال الردتطل) حيمل  مهلل دل فدا  د رر  سا رىبحلهللا لك    حيمل 

خدكل الذدخص ق ا بدات  غيح الةمهللم ال  خحج  دع  دهللل ل الخطدأ فهد   فالخطأخح   ت فا   ر

الظحىف ال اجةيل العا  با ح فيها لنحفه ى دهلل    لكالحيطل ىالححر الحم  لحضها ال ان   هالّظح 

حهللاث ال حر س ا  لم  ع جةه ىمدا   دع ىا بده    لكدم لنحفه ؤ    تدى   ع حيت لعه لبةًا لحلهللا 

ل ا س الم ظي  اإلشمال تىنه  رعطيع لجّل حهللىوه فالعهاى  تو فا ل جةه ىلكّه ا ع هلل غيح  ح

 دع   ت ع ال يا  هال ا بات العا للحضها  تيه ىا بات ال ظيلل س ا  ما  ا عّا ه  ع م   مد  

ىالند رر الج شحيدل الم ظدي فدا اسدعةمال سدتطعه ليعةردي  ز   ةيع سبل شحا ال دحر هدانححاف 

ال دددحر الجرددديم فالمذدددحع  دددع خددد ل الم ظدددي سدددتطل  دددا اقعغدددك  دددع  لدددهللا  تىالجرددديم  الخطدددأشدددا 

 .(2)قها لإلضحارلعح يو  نتحل  ا ل ليس 

 لعددح  فددا الجددحائم الم ندد در  تددم  حلكددل اللةدد  الم دد   لتجحيمددل قعدد افح  ّا ددحشا  الةتددمت ددا   

   حدديط ه دد  ال جددائع العددا  عحلددل  تددك ت ّا ددح الجحيمددل حيددث  تددز    لددكفاسددعتز  اننددحاف الةتددم 

 تم ع   ّنددل  تددك   ضدد ع الجحيمددل شدد  الحددو المةّددك  تيددهتل افحشددا جيددا  الجحيمددل هددالةتم  جددل 

اال عّداع  تى   ةتم الجانا ىج  ارلكاب الجحيمدل هماشيدل اللةد  الحو الحم  حميه ال ان   ىيجل ت

لةته  مة  خطحًا  تك الحو المةعهلل   تيه    ا  ت تم ع ّه الحم      هه ىن  ه ىاآلوار العا لّذأ

ىف ق شحا  تك  حلكل اللة  ل جع نعيجل  حا  فةتده الدحم جدا  هده فع جدع الّعيجدل هةّندحشا المجدحد 

هالةّا ددددح ال اجةيددددل دى  االلمددددا   ددددع ف ددددط شدددد   ددددا  تددددز  لعكدددد يع الددددحمع المةّدددد م لهددددح  الجحيمددددل 

                                                           
 .12حسني ،النظرية العامة للقصد الجنائي، مصدر سابق ص   (1)
 .122حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مصدر سابق ص  (2)
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نددص  ىباسددع حا  لهدداوح حعمددا ىالس  مددأل جددع الّعيجددل   لددكىالةتددم  ّنددحف  عخددح  ىالم ضدد  يل اج

( 161فددا المدد اد) اإلسددا رال ددان   الخدداص هددالجحائم الم ددحر هالمنددتحل الةا ددل العددا لعحددهللث  ددع 

  عمد   ّندح الةتدم الخداص  اجردندا دع جدان   الة  بدات  319ىالمدادر  اجردنداجان   الة  بدات 

  اللة  الحم ارلكبه هاال عّداع  دع لّليدح ال دان   ى تمده أ   تم الم ظي ه هالحمع المةّ م حيث 

لّليدح  لي د    ّندح الةتدم لهدح   لدأخيح تىال دان       دافهالّعيجل الخا ل  ع شدحا اال عّداع  دع 

 دددع جدددان   الة  بدددات  341خدددح  لهدددح  الجحيمدددل ىشددد  فدددا المدددادر ا ت ددد ر  ك  شّدددا ال ت عالجحيمدددل

غيددح  الخطددأ طتددو  تيدده   ددا تىىجتددل االحعددحاس  اإلشمدداللكدد   نا ددئل  ددع   161الةحاجددا ىالمددادر 

نهددا ت ددع ل جددع الّعيجددل  ددع  اإلرادرغيددح الدد ا ا شدد  خمدد ل  فالخطددأالددحم  رددبل ال ددحر  عالدد ا ا

جهللا ده  تدك اليدا   ىما  هاسعطا ل الجانا ل جع الّعيجدل لحظدل  لأل  ر ع جةل ىفو الريح الةادم 

ىشد  الخدا  ىا بدات الحيطدل  الخطدأحدهلل    ندات شدحا تشد   اإلشمدالف ع   م   تك للاد هداإاللة  ى 

ىالححر ىش  ىج ف الجانا   جلًا ستبيًا فا لحمه ىا عّا ه  ع الخا  ىا ل الةّا ل الكس دل لعجّدل 

  .(1)حهللىث الّعيجل

   عةا دددح الةتدددم فدددا  ددد رر الجحيمدددل ال ندددهلل ل  دددع ىحعدددك لكعمددد  شدددح  الجحيمدددل  جدددل ت

 رددبل ال ددحر سدد ا  مددا  لددم  ع جددع شددحا ال ددحر   اإلشمددالف عيددح   ندد درىفددا الجحيمددل غ اال عّدداع

ندده ل جددع ال ددحر ىلكددع ا ع ددهلل ت ت فددا  حدديع مددا  هاسددعطا ل ل جةدده ى ددع ىا بدده ل جددع شددحا ال ددحر 

 .(2)حهللاوه   هاسعطا عه لجّل تغيح  حو 

فلا الجحيمل غيح الم ن در ال  ةتم الجانا ىج  ارلكاب اللةد  الم د   لتجحيمدل ىالّعدائج 

ل حعمدددًا  لةتددده سدددبي     دددا تدددم هدددأ   افددد علهددداى   تىشمدددال     مانددد   دم لهدددا افةالددده ؤ لددد العدددا سددد ف

                                                           
 وما بعدها. 211المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق ص   (1)
 .122لعقوبات القسم الخاص ، مصدر سابق ص حسني، شرح قانون ا (2)
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فانعلددا  الةتددم لددهلل  الجددانا ىجدد  ارلكدداب  علةددهلل غيددح   ندد در لنددبح الجحيمددل  مهلل ددل ىال عهالّعيجددل

اللة  ش  المة ل الحئيرا لعك   الجحيمل غيح   ن در فانعلا  الةتدم هالّعيجدل ىجد  حدهللىث اللةد  

 جةددد  شدددح   لةدددهلل  الةتدددم  دددا اإلشمدددالد  لتجحيمدددل فمةا دددحر ت  فةتددده  تدددم ت   اىال  بدددحر هةدددهلل  لدددهللا 

 .(1)الجحيمل غيح  مهلل ل

المةّ م لهدح  الجحيمدل  ميزشدا  دع هداجا الجدحائم الماسدل هالمندتحل   الحمع  ح  الباحث ت

  شددح  تال ع  خددح  ددع  حيددو الخطددأفددا هةددض  ددع  دد رشا  مهلل ددل ىالددبةض اآلف ددهلل لكدد    عالةا ددل

فكيي نراىم هالة  بل قيع  عا حاف مبيح ى هلل  ل اس  قيع اللة  ىالة  بل االمراىار فا الة  بل فيه

 اإلشمدالالعمييدز قديع حالدل  فاج دح( دع جدان   الة  بدات الةحاجدا 341فدا المد اد) اإلشمالالةمهلل ى 

( فلددا مدد  164-161فددا جددان   الة  بددات فددا المدد اد) اجردندداىالحالددل الةمهلل ددل ممددا فةدد  المذددحع 

المجددح   فخطدد رر عىالخطددأفددا جددان   الة  بددات قدديع الةمددهلل  ىاجردندداالجددحائم فددحق المذددحع الةحاجددا 

رادر لتّعيجدل قد  ل عندح  تدك إفك ل  هلل نيل  ح يدل ى  الخطأ ا تمهلل لظهح هن رر  تيل فا حالل الة

 دى  الّعيجل ىما   جل  تيه ل جةها.   ع رادر اللة  

 

 

 

 

 
                                                           

 .212نجم, قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق، ص (1)
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 لثالمطل  الثا

 العقوبة

( ن ع الة  بل الم حرر لجحيمل 164-161ردنا فا الم اد)نص جان   الة  بات اج 

 سا ر اسعةمال الرتطل ىللاىت در ل الة  بل اسعّادًا  لك  هللر  ةطيات ىمحلهللا 

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

 ف ط. هللر الة  بل ق  اجعنح الّص  تك ن ع الة  بل 

 الفرع الول                                  

 الردنيالقانون العقوبة                                 

اسدددعةمال الردددتطل   سدددا ر اجدددل  تدددك  حيمدددل  اجردندددا(  دددع جدددان   الة  بدددات 161فدددا المدددادر ) 

 تيل تحيث خص شح  الة  بل هالحبس مة  بل   ّح يلسّعيع ىشا    بل   لكهالحبس  ع  هح 

 عمددا  جنددهلل  احعمددالا فردد تى  مددا  جنددهلل هذدد    با ددح  حيددث   دد   الم ظددي هاسددعةمال سددتطعه 

 با ددددل الحسدددد    تىالمةمدددد ل قهددددا   ددددع اجنظمددددل تم تى اجح ددددا لّليددددح  ه  اجددددلشددددح  الجحيمددددل لي دددد   

 دددح  دددادر  دددع سدددتطل لهدددا  دددكحيل ت تم تى علّليدددح جدددحار ج دددائا تى عىال دددحائل الم دددحرر جان ندددا

 (161/1) حؤىس  لكا لنهللر  ع رئيس ساى  قحلهللا قيع اجىا ح الع   هللار  حيث

  إىاجةده ى  تىحا دته  الجحيمدلت  ( 161 دع المدادر ) فدا الل دحر الةانيدل اجردنداالمذحع ىجهلل ا عبح 

سدّل    بدل   لدكسدب ع تلم   دع  دخص ال  عمعدع هندله الم ظدي الةمد  ا ى اجبده هدالحبس  دع 

   ا اجردنددافلدا العذددحيع  عالجحيمددل المّند ص  تيهددا  ّحددلىبهددح  الة  بدل لكدد   ع  ددتيلت ّحيدل 
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   فا ل  ّحل ىاجكةح  ع  ذحر دنانيح لك   الجحيمتغحا ل  تىسب ع سادت    بل الحبس  ع ت

 وكث سّ ات.  لكسب ع ت  ال   عح  هالذغ  فلا الجّح لك   الة  بل  ع تالحبس 

الجّحيل فا الحبس الحم ال  عجاىس الةكول   لرعبهللل الة  بل ت اس ال ان   لتمح مل تىجهلل 

    دع اليد المهللر  ع الع  يم الغحيغد رم ىلبدهللتا هح هغحا ل د ّاريع  ع م      حبس ىلحرل شح  

   حعددك ع (1) ددبح  بح ددا  ددع  دد   ل جيةدده ىلّليددح الح ددم المبددح تقعّليددحشا هم  ددل ح ددم  الددحم قددهللت

ظحف خاص ىشد  الندلل   لكلة  بل اسعّادًا ىلك  هللد  ع االل حر اج 161مذحع فا نص المادر ال

  ددحر فددا  6ح ددا  المددادر تال ظيليددل فهددا المةدد ل فددا لذددهلل هلل الة  بددل ىلرددحم  تددك شددح  الة  بددل 

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

ف الددحم ارلكددل قهددا الجحيمددل  ددا ى الظددح  تى اضددا المح دد    تى سددع تى خددكقتت فددا تر    اىاحددهللر 

وددار الغيددح  ّائيددل العددا  ذددم  اآل   ىجددي العّليددح ال ال تندده لددع   ةدد د الرلكاقهددا هأ  بةددث لك ع دداد

   .(2)اإلداريل ت لعحلل  تك الجحيمل س ا  المهللنيل 

اسددعةمال الرددتطل جددهلل  عحلددل  تيهددا    بددات  رددتكيل   سددا ر   حيمددل الباحددث   ح  ىشّددا  دد

   ددهللر  تددك   ددع جبدد  الم ظددي حعددك ملندد  الم ظددي  ددع ال ظيلددل ف جددي لّليددح الح ددم  عداريددل 

 . زائيل  حيملدارم  ب ك اللة   ؤللا لحمع      جحار 

 49فددا المددادر  اجردندداسددباب ان  ددا  االلعددزا  قعّليددح الة  بددل ف ددهلل نددص المذددحع ت ددا  ددع ت

  الة دداب ى لددهللا ج ع ددع جددان   الة  بددات قددزىال  ميددع الّعددائج الجزائيددل لتح ددم ق فددار المح دد    تيدده

غيددح  سدد ا  ماندد  الة  بددل   لددكفددك لمعددهلل  ه دانعددهعال  ددع  ددهللر الح ددم حددو  خنددا فددك  ندديل  

 الةحاجدا  ل  ل المحاكمدات الجزائيدت ع جان    341نن   تيه المادر   ا  ات عضافيل   ت تيل ت

                                                           
 (.411-449المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق ص) (1)
 .412المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مصدر سابق ص  (2)
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  ال لعجداىس  ذدح سدّ ات ت دّي شدح  الة  بدل  تدك  344/1لّ  ا الة  بل هالع اد  فلا الل حر 

ساسدها سد ا   دهللر الح دم ت دحا   دع ع ىفا الةل  الةا   زي  حالدل اإللّ ص  ع خمس سّ ات ىال

 .اجردنا ع جان   الة  بات  51  فح يل  ادر ت تيل مان  تهةهلل الح م قها  ت هالهلل    

 ددا فددا رد اال عبددار فلددا رد اال عبددار ال ددان نا لهددح  الجحيمددل  ةدد د لتمح دد    تيدده ا عبددار  ت

 . (1) هللت   بل  تىخح  مالحبس تسّ ات هةهلل لّليح الح م هة  بل  (3)لم  ح م  تيه خكل  هللر   ا

 تىال  دددائيل العدددا فدددات    دددهلل الطةدددع قهدددا  لألخطدددا  دددا الةلددد  الخددداص فهددد   ةدددهلل لدددهللارمًا ت

 دددع جدددان    51العدددا  دددارت  بح دددل قهللاللدددل المدددادر  اجح دددا ال  تدددك تنهدددا ال ل دددع  لل يعهدددا قهللاللدددل 

 دخاص ىال  ةدهلل ح دا ت دهللر  تىىجدهلل  مدّح الةلد  الخداص هند رر فحد دل لذدخص  عاجردنداالة  بات 

 ع دهتىيمّح  ع  كلل المتهللا قّا   تدك لّرديل  دع  جتدس الد سرا   ذدل  ًا قبيدا  ر  علتمح     تيه

ل الجح يدل دى  ا   مس هالنل ع  ز   ّها تى اسعبهللالها  تىس اط متا لتة  بل ت         ع ىيم

 ( جان   الة  بات.51)لتلا  

 الفرع الثاني                              

 العقوبة في القانون العراقي                             

اسعةمال   سا رالغحا ل فا  حيمل  تى هللر الحبس  319لم  حهللد المذحع الةحاجا فا المادر  

ساد    بل الحبس ىحهللشا تف هلل  341 ا فا نص المادرت ع ح لع هلل ح ال اضاالرتطل ق  لحك شحا اج

ىجهلل حهللد جان   الة  بات الةحاجا  ع  ًا لحهلل هلل  هللر الة  بل لع هلل ح ال اضا ع دى  الغحا ل ىلحك ت

خمرل   لك هح تالحبس الذهلل هلل  ع وكول  تى ا الحبس البريط تشا ى  ع   بل الجّح 16فا المادر

 سّ ات.
                                                           

 وما بعدها. 411عتبار  دراسات في القانون الجنائي ، عمان، ص ( اعادة اال2114نمور، محمد سعيد) (1)
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ما     اىبحلهللا لحك ال ان   لت اضا فا الّنيع الراه يع ل هلل ح  هللر الة  بل ىل هلل ح  ا 

ذهلل هلل ش  الحم لعجاىس  هللله وكول ىالحبس ال عالحبس الذهلل هلل تى رعحو فا تها الحبس البريط 

 66 مال   حرر جان   )هأدا  ت ىيجبح الرجيع فيها  تك ال يا   ع ه ر ىال لزيهلل  ع خمس سّ ات

    تي  ع دى  ت سا ل ىال لزيهلل  ع سّل ىاحهللر 14 ا الحبس البريط فه  الحم  عجاىست  (

 .(69)هأدا   م   االمح     تيه 

   حهللد  هللر تدى    ع جا    بل  ّحيل لهح  الجحيملالمذحع الةحا حهللد هلل تك شحا ف ى 

 جدا   ا  تك جيمل  ةيّل ت ا الغحا ل لم  ّص ت ع ةيّل فيها لارمًا لت اضا  كحيل فا  لهللا

لزا  المح    قهللفع  بتغ  ةيع  ع المال لتخزيّل الةا ل ىلحا ا المح مل حالل  ىالغحا ل  عالغحا ل

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

  .(    بات91نني د ّار  حاجا)

ح م  تك  جح   ىإ ا تيل فا شح  الجحيمل هلل الغحا ل ىالحبس  ع الة  بات اجىلة

 هلل  دفةه لتغحا ل  هللر  ةيّل  حط فالمح مل ل  ا هحبره  ّهلل  قعأد عهاهالغحا ل ىلم   م الجانا 

 93الغحا ل  تىما   ةاجبا  تيها هالحبس    ا  ال لزيهلل  تك نني الحهلل الم حر لهح  الجحيمل ت

ع اجردناىلم  ّص جان   الة  بات الةحاجا  تك اسعبهللال الة  بل هالغحا ل مما فة  المذحع 

 لم   ع جاهك   احيمل لّلح ف رًا همجحد  هللىر الح م ىاكعراهه الهللر ل ال طةيل ىالة  بل الرالبل لتج

الجزائيل شا  اجح ا العمييز ىالجهل العا ل    قعّليح  تىلم الطةع فيه هاالسعئّاف  تىلتطةع 

 الّياهل الةا ل.

   هللر ال لزيهلل  تك سّل تح م النادر لم  عجاىس ال   ا اس لتمح مل ت  ال ان   تال  

 تىىلكع هذحط  هلل  سبو الح م  تك المح     تيه  ع  حيمل  مهلل ل  عل جي لّليح شحا الح م
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   عةتو ىجي الح م هرع تال  ة د لهح  الجحيمل  هن هللل  تك ت  اضيه  ا تىخكجه ت  لك   ت

ك الجحيمل ح شحا اال  اف  ت  ل نت تيه ىالظحىف العا ارلكل قها  حيمعه ىلها  المجّا

    افمان  الة  بل غحا ل ىحبس  حو لها  ىإ ا ع حا ات االحعحاسيل ع دى  العبةيل ىاإل تيل اج

  .144الحبس ف ط 

لغا   لتمح مل ى ( 116)هحرع ست مه خكل  هللر    اف الح م عةههلل  ى تك المح    ت 

ارلكل    ا تىخ  قعّليح الذحىط العا فحضعها  تيه ت  المح     تيه لبيع لها ت   االعّليح     اف

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

لم الح م  تيه هجحيمل ىلم لكع المح مل جهلل  تم  قها حيث  إ اى  هح جكةح  ع وكول تلتححيمل 

 .   بات147لّليح الح م  ه   اف حت ت

هر  ط الح م ىرد اال عبار ى لح  151ع س  ط شح  الجحيمل هالةل  الةا  ف هلل نن  المادر ا  ت

 .لّليح الح م فيها    افالعجحبل العا لم   هللرالمجّك  تيه ىان    

 هللر الح م نهائا    اا ا  توحشال فا الجانا جب   هللىر الح م لر ط  ّه الجحيمل ىيزىل    اف

فيها فعر ط الة  بل ىالعهللاقيح االحعحاسيل المح    قها ا ا الغحا ات ىالة  بات الماليل لّلح  ع لحمعه 

   االنادر قهح  الجحيمل ا ا  ح م االدانلى ا ا الةل  الةا  هحال  هللىر  لّ  ا الهلل     151

 151 تيه  ع اح ا   هللر  تك  ز   ع شح  الة  بل  هلل فا ح م الةل  الخاص ى ا رحم 

 ا الةل  الخاص الحم  نهللر ه حار  مه رم  عحلل  تيه س  ط الة  بل الم حرر لهح  الجحيمل ت

خي  ع الة  بل المّن ص  تيها فا  قهللالها هة  بل ت ّص المحس    تك  تىهة ها  تىكتها 

 ع153ى 154اجخح  الة  بات العبةيل ىالعكميتيل ىاآلوار الجزائيل ال ان   ىال  عحلل  تك س  ط 

الغحا ل ن اص     عم  ةيّل ىح م  تيه هغحا ل ف ط ى ل تس ّيل  مهللرىفا حال لم ل جيي المعهم ل
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 م  تيه ح   ا ا ت ع  ل المحاكماتت 341ى 419 ا  ل جيلهنني د ّار  ع م       ع ت

اسعّلح    ا ا  الزائهللر تغ المحم ر  ع م      ج ا   ع اجن اص المبهالحبس  ع الغحا ل فيعم  

 الع جيي المهللر المح    قها.

ىش  ل اد   ممبهللتهه   ؤخحلم  جنه ع ا الع اد  الجزائا فتم  حد لةحيله فا ال ان   الجزائات

 (1)س  ط الة  بل تى  الع اد  س  ط الهلل    أى ع   عالهلل    ىل اد  الة  بل تىالجحيمل 

( فا 997  افه ه حار  ع جيادر الة رر المحجم)   رد اال عبار فا شح  الجحيمل جهلل لم تال  

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

 .جان   رد اال عبار

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
التقادم الجزائي في القانون العراقي والمقارن بحث مقدم من قبل القاضي سركوت طه رسول إلى مجلس القضاء في اقليم كردستان  (1)

 تور عبدالرحمن سليمان الزيباريلغرض الترقية من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث من صنوف القضاة باشراف القاضي الدك
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 الفصل الرابع

 صور الجريمة وطرق مكافحتها

لها ف هلل   لك اللة  المادم الم     لعّ ع   ر  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل اسعّادت
     ستبيًا تى   جاقيًا ى تك الحغم  ع للحع الن ر الرلكاقها هحرل الحمع المةّ م 

هلل تى ال نهلل تى الخطأ ىلكع الن ر االقحس لتجحيمل شا اللة  الم    لها قيع الةم
اإل جاقا تى اللة  الرتبا  مهلل ًا ما  تى  ع  حيو الخطأ.ىجهلل سة  الهللىل  تك 

يهلل الةالما لم افل الجحيمل ه افل   رشا ىب خعكف النةيهلل الهللاختا ى تك النة
اللراد  الهيئات لمعاهةل رميالها هالةهلل هلل  ع اإل حا ات ىالعهللاقيحى ىإنذا  الةهلل هلل  ع 

   ىالحهلل  ع  نعذار .  

 المبحث الول

 ستعمال السلطةاصور جريمة إساءة 

 

  ما  إ ح ى ىيعراى  اجع الجّائيل المرؤىليل ةهلل الخطأ ش  المة ل الحئيرا لعحليل  

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

 .(1) اإلرادرال عماد   تك 

خطأ المحلكل ف هلل      شحا     ر الخطأ فا شح  الجحيمل جهلل لعةهللد لبةًا لتتال   

لّنل  تك جحار ج ائا   اجلجهلل لك   شح  اإل تىع نظمللأخيح ال  انيع ىاج تى اجل الخطأ   

  شحا  اال عّاع  ع  با ل الحس   ىال حائل الم حرر جان نًا حعك  تى ع خعنل  ادر  ع  هل

                                                           
 .114( المسؤولية الجنائية اساسها وتطورها , دار الجامعة للنشر, االسكندرية ص2114امام ,محمد كمال الدين ) (1)
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   لحاق إى  ع ح  ادر  ع ستطل  خعنلت تماننل اال عّاع  ع لّليح    االجحيمل لعح و 

 أ  ال النالح الةا  لةهلل   رر  ع   ر شح  الجحائم.ه

  ًا فا حالل ا عّا هم  ع لتبيل الطتل ال ان نا ج ات الهللرك ت اجردنا ال ان    ىجهلل خصي        

  .اجردنا(  ع جان   الة  بات 164)رالمادا داريل ف  تىستطل ج ائيل  تمالنادر  ع 

                                       

 

 الولالمطل  

  السلوك االيجابي

 الفرع الول

 تأخير فيهاالالرسوم و  وجبايةنخمة تعطيل القوانين وال                   

ىجي لّليح  تىف يا  الم ظي قعةطي   عفا شح  الن رر  ةهلل الرت ك اال جاقا الم    الحئيرا لها 

غيح  تىداريل مان   العا لنهللر  ع ستطل  خعنل  ت ىا ح س ا  مان  ج ائيل اج تىال ان   

  .(1)ال حارات تى جاقا لّلا  شح  ال  انيع    ال ان   لطتل جيا  الم ظي قّذاط  داريل ى لهللا ج

 ع ق  الحيت لل  عشّا ال  عطتل ف ط ال يا  هةم   ادم  ع  انل الم ظي ف ط فاإللزا 

ىمحلهللا لحهلل هلل الةم  المطت ب  عىا ل  حهللد هذخص  ةيع فاإللزا ىا ح دى  لأخيح لّليح شح  اج

ال  ال ان    ّهلل ا  عال هللرر رر الم ظي لت يا  هالةم  ى هلل  شح جهلل  لكتدائه ىف ق م  شحا ال نّظح 
                                                           

 291(, النظرية العام لال متناع في القانون الجنائي ,دار النهضة العربية .ص2112ايوب , محمد احمد مصطفي ) (1)
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ل فا حال خالي الم ظي نظمل ى ّع لح و الّعيجظي فا ىظيلل لعّليح ال  انيع ىاج  ع الم  

 .(1)شحا ال ا ل

 ل قها ىمحلهللا ال حار المةم اجنظمل تىنيع لم ن د هأح ا  ال  اا ل شّا  اىية ر العراؤ 

 ىا ح العا لنهللر  ع ستطل  ات  كحيل ؟ ال  ائا ىاج

فال  ا هلل ع ح ا  ال  انيع لةّا ال  ا هلل الهللسع ريل ىال  ا هلل العذحيةيلت  فيم ّّا ال  ل شّا ت

ع ىلحهللد الح  ق ىالححيات عالهللسع ريل  جم  ل ال  ا هلل ال ان نيل العا لبيع نظا  الح م فا الهللىلل

ها الرتطل العذحيةيل فا  ا ال  ا هلل العذحيةيل فها ال  انيع العا لرّي ت عشهللافىل حر اجسس ىاج

 .(2)دساليح الهللىل جح ا المجالس الّياقيل ىلخعص ق ظيلل العذحيع ىف ا  تم عالهللىلل

ىشا افناح الجهل  اإلداريل: فها ال حارات ت ا اجىا ح النادرر  ع ستطل  خعنل

ستطل   لكرادلها المتز ل اسعّادًا  ح  ع المخعنل فا الذ   الحم حهللد  ال ان   لعةبي  اإلداريل

 حمز جان نا  ةيع  عك ما  الباحث لها ش   تىوح جان نا ت إلحهللاث ا ل  ّحها ال ان   لها 

 .(3)المنتحل الةا ل

ال  ائيل ال ا بل العّليح  اجح ا  في نهلل قها المح ملىا ح النادرر  ع ىاج اجح ا ت ا 

 تىداريل   تى به ج ائيل  هللنيل مان   تى هل ج ائيل  تم تىىا ح النادرر  ع المحاكم ىاج

ح ىا تح ا  المح معيع ال  ّيل ىاج ّبيل ال ا بل العّليح ىاجى ع  لهللا شيئات العح يم ى  ع ّائيل

 .(4)المخعتلل ىا ح الّياهل الةا لال الئيل النادرر  ع المحاكم ىت

                                                           
 االمتناع , مصدر سابق، عبد، جريمة  (1)
 . 222( النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي ,ص2112ايوب ,محمد احمد مصطفى ) (2)
 .482(القضاء اإلداري والمرافعات اإلدارية , منشاة المعارف االسكندرية ,ص1129فهمي ,مصطفى ابو زيد ) (3)
 . 111نون العقوبات، الطبعة االولى، منشاة المعارف، االسكندرية، ص (، جرائم االمتناع في قا1111مراد , عبد الفتاح ) (4)
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 اجح ا ىشا الت ائح العا لع مع  عالمةم ل قها في نهلل قها الت ائح العّليح ل اجنظملت ا 

 (1)العكميتيل الكس ل لعيريح لّليح ال  انيع تىالعلنيتيل 

ىشح   ع ًا مان  المبحرات العا تسعّهلل  تيها الم ظي الةا تىلةهلل شح  الجحيمل  مهلل ل 

فحعك لعح و لعطتل ست مًا  ع جاقيل هطبيةعهاةهلل  حيمل  لةطيته ل تىالجحيمل ىجي لّليح الح م 

 ع الم ظي الةا  ش  الحم     هللىر شحا الّذاط حيث  ع جاقيًا      هه الم ظي المخعص 

 هللر  ع الم ظي الةا  ت حًا ق جي لّليح شحا    ا  ا ت ح ع ىيرع م اجلربل هحهللىث نعيجعها

 ح ال  ائا اج تىىيخالي ال ان   الحم  ع  أنه لةطي  الح م النادر  عالعأخيح فيه تىلزا  اإل

 (2)ىال ان  .

       الم ظي  تز ًا هال يا  تلكلا ق   جل   اجل ىالعأخيح ىحهللشا الت  حالل اإلال  

 (3)الجهل المخعنل. تىالمح مل  تىهالةم  الحم  أ ح هه ال ان   

       الم ظي المخعص  جل تفحعك   عم  الحمع المادم لهح  الن رر  ع الجحيمل 

حس   ىال حائل الم حرر  با ل ال تى اجح ا  أخح لّليح  تىالرتطل المخ ل قها لية ق  هاسعةمال

 تك  م   هللخ  فا  العأخيح تى اجل جان نًا ىإلك  انل شحا اج ح  جل ت   ّنل فة  اإل

 هاج حم لبتغه ل  ت   عةمهلل العحاخا فا شح  الن رر  ع الجحيمل هةهلل تاخعناص الم ظي ى 

 (4)النادر  ع المح مل.

اجىا ح  تى با ل ال حائل  تىال ان    لأخيح    جاقيل هطبيةعها جىم   شح  الجحيمل 

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

                                                           
 .429(اصول القانون اإلداري، منشأة المعارف .االسكندرية .ص2111جمال الدين، سامي ) (1)
 121ص ( وقف تنفيذ الحكم الجنائي وجريمة االمتناع عن تنفيذه، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 1114عابدين، محمد احمد) (2)
 129عبد، جريمة االمتناع، مصدر سابق، ص  (3)
 14( جرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر، محمود للنشر والتوزيع،ص2112االلفي، محمد عبدالحميد) (4)
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  لك   ؤدم ت   ألا  مك  ع  أنه ت تىح ا  الم ظي ت حًا قعأخيح لّليح ال  انيع ىاجت هللر 

 (1)فيه. العأخيح تىلةطي  ال ان   

ىإلك  انل شح  الن ر ل  هلل   رر تخح  ىشا  ّهلل ا ل    اإلدارر همخاللل ح م  ادر 

الم ظي  لك   ع  ح مل  خعنل ىحاس شحا الح م الهللر ل ال طيةل مأ  ل    المح مل ه  ادر

 مته ىل    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 خكفًا لح مها ىل    هلة    جاقا لجا  

دارر  تز ل الم ظي هلنته  ع  مته ىشّا لك   اإلدارر جهلل لةمهللت الخحىج  ع ح م المح مل فاإل

. ىلعمة  شح  الن رر (2)هأ  ال لخالي ال  انيع ىاجح ا  ىال حارات النادرر  ع ستطل  خعنل

 . (3) ّهلل ا لعخح اإلدارر جحارًا فحد ًا حعك لعم ع  ع العهحب  ع لّليح الح م ال  ائا

ىيم ع ال  ل    شح  اإلسا ر ل ع هذ   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 جحارًا هلن    ظي 

 تى  حالعه  لك الع ا هلل ىشّا  ةهلل ال حار اإلدارم فةًك ا جاقيًا  ع جبتها.

 تى  ما  الةم  الحم  ا   فا لّليح  ت  نجح  الم ظي  ى تك م  حال ال   رةّا 

       الةم  المطت ب  ع الم ظي ال يا  هه ته فيجل  هللخ  فا اخعنا   اجعه الحاىل   

ىا ح ىلةطيته  هللخ  فا    لأخيح  لهحا اج  ا ت   ةتم الم ظي تداخًك فا اخعنا ه ى 

ىالعةطي   تك  العأخيحنيل   لكرادر الم ظي الةا     لعجه اخعنا ه ىف ق م  شحا  جل ت

 (4) ح ال  ائا.اج تىال ان    تىالح م 

                                                           
 .121عابدين، وقف تنفيذ الحكم الجنائي، مصدر سابق، ص  (1)
 .211االداري، دار الثقافة، عمان، ص ( القضاء 2111كنعان، نواف) (2)
 (. 1، ملحق رقم )42( دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 2119شطناوي، فيصل ) (3)
 14االلفي، جرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر، مصدر سابق، ص  (4)
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فا جان   الة  بات ىفا الم اد  اجردنافالمذحع  عالباحث شّا  خالي شحا الحتم  تال  

فا جهلل قيّه الباحث  اج ح( لم  ذعحط اخعناص الم ظي فا الةم  ال ظيلا ىشحا 161-164)

   .حهللىد الرتطلّاىل المبحث الةانا  ع اللن  الةانا حيع ل

 ع  319ىالمادر  161فا المادر  اجردناىجهلل  ا  الّص  حيحًا فا جان   الة  بات 

مبا حر الغيح  تىستطعه المبا حر  هاسعةمال       الم ظي الةا  تجان   الة  بات الةحاجا  تك 

ىمحلهللا  با ل  عح ا  ال ان   لةم  لعةطي  ال حارات ال  ائيل ىتىاخعنا ه ال ظيلا فا ا

 .ال حائل ىالحس   الم حرر جان ناً 

ل لهح  الجحيمل  ّنحًا  لعحضًا ىشا  لل الم ظي الةا   جاقي   ع لعطتل الن رر اإل

 ىش  اللا   لهح  الجحيمل ىفو الل ه الجّائا.

لأخيح لحني   تى إل  افسعةم  ستطعه ارما  الجحيمل  ّهلل ىج  ها  ع   ظي  ا   تفعكعم  

 (1)ح ا  ال ان  .ت تىىا ح ال  ائيل اج تىالحس   ىال حائل 

 

 

                                                           
جحار  ح مل ن ض المنحيل لرّل . 291أيوب، النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص  (1)

نه  ةاجل ت ع جان   الة  بات جهلل نن   تك  113ق.ع  لما مان  المادر  59( لرّل 44913فا الطةع رجم ) 19/11/1995

 تىح ا  ال  انيع ىالت ائح تتى ىا ح النادرر  ع الح   ل ليح اجةم  ستطل ىظيلعه فا ىجي لّهالحبس ىالةزل م    ظي  م  ا اسع

 هل  خعنل ىمحلهللا  ةاجل هالحبس  تم ع  تى ح  ادر  ع المح مل  ت تىىجي لّليح الح م  تىىالحس    اج  اللحني   لأخيح

ما  لّليح    انحار   تك  هلل  ح ح   ا   ع ت ح  ما  مح هةهلل   ا  ومانيل ت تىىالةزل م    ظي  م  ا ا عّع  مهللًا  ع لّليح ح م 

الم ظي ىما   حيح نص المادر  عّاىل هالة اب الم ظي الةم  ا الحم  معّع  مهللًا  ع لّليح  اج ح داخًك فا اخعناص تىالح م 

         العّليح داخك تانحار  قعّليحشا  حيطل  ليها فيها المذار  اجح ا 
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 الفرع الثاني                                       

 العامة  المصالحو  بالموالضرار اإل                            

 عالةا ل ىاج  الالجهات العا  ةم  قها  ت  ال  ع  تك  الو الم ظي الةا  المحافظل  تك  
 .(1)العا  عن  قها هح م ىظيلعه اج  الىي نهلل هأ  ال الجهات العا  ةم  قها شا 

فيها  الةا ل   نهلل قها م   ا لمتكه الهللىلل ىسائح اج خاص المةّ يل الةا ل اج  ال ا ت
تكا  المال   ارا ت   ّ  ال  حيطل ت       ىس ا   س ا  تكان  شيئات  حمزيل ت  ال  حمزيلع

 .(2)الةا ل  خننا لتمّلةل

الةا ل  اج  ال)ىا   بارر ف المال الةا  ه  لهالةحي  لك اجردنيلالعمييز  ى شب   ح مل
ىلعطتل ع (3)(إل حافها تى  هل  ع الجهات المحم رر تم إلداررخاضةا  تىك   ال       مت ما 

 .(4)  ل ع  ع   ظي  ا  ى ع فا ح مهت الجحيملشح  

 جاقا  ع جب  الم ظي الةا  ىيعني شحا   ع فة   الجحيملىيعك   الحمع المادم لهح  
  عىالمنالح الةا ل هاج  ال م   تحو ضحرًا  تمىي نهلل هاللة   عاإلشمال تى هالخطأاللة  

اللة   جل   لكىحعك لكعم  الجحيمل ىلّرل الّعيجل  عىال حر شّا  ةهلل الّعيجل الجح يل لتلة 
ت        حض  تى   جاقافاللة  جهلل      نذاط  ع  لع افح  كجل سببيل قيع اللة  ىالّعيجلت

قو فيها ست ك الجانا العا ال  طا غيح الةمهللم ىش  الحالل الخطأشّا  هالخطأىي نهلل  ع(5)ا عّاع
 .(6)الح   المةعاد  ليهىالححر الحم  ن    رع   الحيطل

ا عحط   ع جان   الة  بات  (341)ر  المذحع الةحاجا فا الماد  :ىيم ع لتباحث ال  ل
(  ع جان   الة  بات الحم اكعلك 163)فا المادر اجردنا تك   س المذحع  الجرا ل الخطأفا 
  .الخطأ ع   ر  من رر اإلشماله

                                                           
 181( القانون العقابي القسم الخاص .دار النهضة العربية .ص2114حاتم عبد الرحمن ) الشحات , (1)
 222(القانون اإلداري .دار الثقافة للنشر والتوزيع .عمان . ص2112الخاليله ,محمد علي ) (2)
 (.(www.qistas.com، موقع قسطاس، 2111/ 1441قرار محكمة التمييز األردنية  (3)
 214(جريمة االمتناع .دار الثقافة .ص1111) عبد .مزهر جعفر (4)
 .112حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق، ص  (5)
 .212( الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص ,دار النهضة العربية ,ص1181سرور . احمد فتحي ) (6)
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حجا   ل  لتم ظي الةا   هلل  العهيل ىاإل   ت رالمذحع الةحاجا فا شح  المادىجهلل حاىل 
 لمرؤىليل لأد بيل         حيا  ريحا فهحا  نتح ت الخطأ  ما  ت مال ال ظيللع ف  تدا فا 

  جان   الة  بات الةحاجا لم  ةتو  تك  را ه   :   انل  ع الل ه    لتال    زائيلعىلير  
  ل  تيها المذحع حرل  را عها  الّعيجلفهح   عالّعيجل هال هللر الحم  تو  تك  را ل الخطأ

 .لجحيمها  لكفكان   ح   ّا ه ىاشعما   ما دفةه 

 عالجريم ىالخطأاليريح  الخطأفحق   شحم قيع  تمنه ال    هلل أالل ه ه ىيح   انل  ع
 .(1)   تل العجحيم لبّك  تك  را ل الّعيجل الحا تلج

ش   اإلشمالف عخكل قهااإل تى عىا بات ال ظيلل تدا فا  اإلشمال ا ت هالخطأىي نهلل 
نظمل   نهلل هه  هلل   حا ار ال  ا هلل ىاج خكل متهع ىاإل تدا ل ا س ىبحىد  ع جب  الم ظي فا 

 تىال حارات  تى الت ائح  تالعا لحسم سيح الةم  ال ظيلا س ا  ما   نهللر شح  ال  ا هلل ال  انيع 
 .(2) ع  هل  خعنل رىا ح النادر اج

  شحا اللة        ع جان   الة  بات  تك ت 341ىجهلل نص المذحع الةحاجا فا المادر
 ع  163الحم اكعلك فا المادر اجردنافا اسعةمال الرتطل  تك   س المذحع  إلسا رنعيجل 

 .اإلشمالجان   الة  بات هحالل 

   ههللف الم ظي  ع  مارسل اخعنا ه تاسعةمال الرتطل شّا  ه سا رىي نهلل 
 .(3)ى كحياله لح يو غا ل لخعتي  ع الغا ل العا حهللدشا ال ان   

 ع جان   الة  بات ش  ال حر  341فال حر الحم لطتبه المذحع الةحاجا فا المادر
 ع الم ظي  ربل شحا الرت ك  خا ئىي نهلل هه الّعيجل العا لعحلل  ع ست ك  عالجريم

ىي عنح ال حر شّا  تك ال حر المادم  ع نتحل جان نيل  حميها ال ان    تىانع اص  ع ح ه 
ال   عنح   تك اج ح   . ىجهلل جال البةض ت(4) ار الحما ل  ع   ا ال حر المةّ م فيخحجتف ط 

                                                           
 .212عبد، مزهر جعفر، جريمة االمتناع، مصدر سابق، ص  (1)
 .182ات، قانون العقابي القسم الخاص، مصدر سابق، ص الشح (2)
 .122حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مصدر سابق، ص  (3)
 .182الشحات، قانون العقابي، القسم الخاص، مصدر سابق، ص  (4)
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سمةل الجهل العا  ةم    لك اإلسا رى ةال  لهللا  عدقاتضحر   لكمادم ق  جهلل  ّنحف ال حر ال
  .(1)قها الم ظي

لم  ةعهلل هجرا ل  163فا المادر اجردنا  جان   الة  بات ت تك  لهللا  ح  الباحث  ىبّا 
 .شمال الم ظي الةا   لحاق ضحر همنالح الهللىلل  حا   ال حر ق  اجعنح نص العجحيم  تك 

 

 المطل  الثاني

 السلوك السلبي

حجا  ىاال عّاع  ع اللة  ىحهلل  لعك يع   لا اإل ال ت ح جان نا  اال عّاع  ع لّليح  

الم ظي  ه رادرخح  نلريل لحبط فة  اال عّاع ت  لع افح  كجل ترمع شح  الجحيمل ق   جل 

 (2)ال ا يل لهحا اال عّاع.

شميل لحالل لكلاع فك ت  رادر ىا يل ال   راف عها    حالل اال عّاع المجحدر حعك تال  

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

 ح  ادر  ع ستطل  ات  كحيل ت تىفاال عّاع  خاللل ل ا ل فحضه ال ان    علحمح  رؤىليل

فال ظيلل الةا ل لحم  فا  يالها الةهلل هلل  ع ال ا بات  جل  تك الم ظليع  (3) ح ج ائا.ت تى

 (4) م ع حنحشا. ال يا  قها ى ّاط شح  ال ا بات ش  ال ان   ىال

                                                           
 .221عبد، مزهر جعفر، جريمة االمتناع، مصدر سابق، ص  (1)
 .2صد الجنائي، بدون طبعة، بدون دار، ص ( الق1111سالم، عبدالمهيمن بكر) (2)
 .22و29ايوب، النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص  (3)
 .94( الفساد اإلداري واثره على الوظيفة العامة، الطبعة االولى، ص 2119صالح، جمعة قادر) (4)
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النادرر  ع  اجح ا ةا  لّليح ىفا شح  الن رر  عمة  اال عّاع قحفض الم ظي ال

 (1)ح ا  ال ان    ع ستطل  خعنل  ات  كحيل ىمحلهللا ت ح  ادر ت تم تىالمح مل ىجحارالها 

   حجم ت تمال هحالل العحك ال  ل:     حيمل اال عّاع ال ل ع   ىشّا  م ع لتباحث

ا عّا ه  ع لّليح  تىلّليح ال ان    تى ح ج ائا تىلّليح  تدا الم ظي الةا  المخعص  ع 

 .ىا باله ال ظيليل

 ا ل   المعهم المحم ر ىش    تي هخهلل ل مل العمييز الةحاجيل  لهللا ه  لها  كهللت  ح تىجهلل 

ر ى لهللا لبهلل   دشع الماكّل هالريارر الةائهللر لهللائحر ا غال البنح  لحاق ضحر الجريم  لربل هخطئه

  .(2)ان   الة  بات ع ج 341  ل ىي    شّا فةته  ّطب ا  ع المادر حرل اج

 عخكل هانعظا هاال ظيلل الةا ل ىاإل   ةحج  سيح  م  تفاال عّاع   نهلل هه الم ظي 

ادر الم ظي ر  نذاط ىيعطتل ال ان   فيه الكعماله ف ط  تمىشحا اال عّاع ست ك ستبا  جحد  ع 

فك  ّعظح ال ان   لح و الّعيجل حعك لكعم   ع حىع فيها الجحيمل ال لةحجتل سيح الةم  ىشح 

  .(3)الّعيجل لم  ح و شح  تىخ  فا نظا ه ت  تس ا   حج  الةم      اللة  هحهلل  الهرمانها فت

ىا ح الرتطل ت تىال  انيع  تىح ا  ال  ائيل يح ال حارات ىاجلجحد اال عّاع  ع لّل ف  ا

در اللة  رالذم    رادر العا نحع هنهللدشا السال   ّه شح  النلل ىاإل اإلرادرالمخعنل  ع 

 (4)لهح  الجحيمل. اإلرادررادر اللة  ىحهللشا شا العا لكم   ّنح  نما ىالّعيجل  تك حهلل س ا    

فاال عّاع الةمهللم ىحهلل  ف ط   علم  مح   ّحنح ف ط فا حالل اال عّاع الةمهللم    ا ال ت

فةال الم  نل لتجحيمل ىجهللرله  تك ق جائع اج لجّائا شّا  تم الم ظياللة  فال نهلل ا ه رادر ةعهلل 
                                                           

 .14تنفيذ األحكام واألوامر، مصدر سابق، ص االلفي، جرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن  (1)
 .21/1/1128في122تمييز1119قرار رقم (2)
 .112( النظرية العامة للقانون الجنائي، منشاة المعارف، االسكندرية، ص 1121بهنام، رمسيس) (3)
 111( الركن المادي للجريمة، منشورات الحلبي الثقافية، ص 2111الحياري، معن احمد محمد) (4)
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ارلكاب اللة    لكرادر الم ظي    لعجه إ ح ى ت ع   ليه هللر  حجا ه  ع لّليح  ا ل جع نعيجل 

 (1)دى  الّعيجل. ع المجحد ف ط 

  الةم  الحم ت  لبيع     ّنل  تك  م   ذحىع فت  ا عّاع الم ظي شّا  جل تى 

نه جحار ت تى هللار     ما   ادر  ع ستطل لمتهللا  كحيل دا   حعك  تا عّع الم ظي  ع 

 ةهلل  حجا  الم ظي  ع ال يا  هةم  غيح  ذحىع ال   ت       الةم   ذحى ًا جالمح مل  جل 

وح تلك    كةح  اتوح جان نا بحلهللا لك   لّعيجل  حيمل اال عّاع تى  (2) حيمل  ةاجل  تيها ال ان  .

 (3) ادم .

  ت ّحنح الحمع المةّ م لها هةتم الم ظي  عالمادم لهح  الجحيملىبةهلل اكعمال الحمع 

  لكرادر الم ظي    لعجه تلعّليح   هللخ  فا اخعنا ه ى   ليهالنادر  ع  هل  خعنل  اج ح

 (4).فة  اال عّاع

اع ىحهللشا لكلا  حىع فيها فحالل اال عّ ال تم عنها ل ع ما تلت ميز شح  الجحيمل     اتى 

 .(5)وبالها )اال عّاع(  ك و لها فعكعم  ف ر اإل حا ال ج  ها فالحهللث 

خح  لك عّاع ىلكع لير  مراه عها  مهلل ل فيعك   رمع شح  ت  شّاك   رر تال  

نها ال لّنحف تال    ليه اإلرادرراد اللة  ىالرت ك ىالجه  تالجحيمل المةّ م  ع الخطأ ىشّا 

 (6) حيهلل لح ي ها.   ب  قها ىال جهلل  ع جع شح  الّعيجل ىال تىلح يو الّعيجل   لكىلع  ه 

                                                           
 .191عبد، جريمة االمتناع، مصدر سابق، ص  (1)
 49( مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية، المطبعة العالمية،، القاهرة، ص 1192الخليلي، حبيب ابراهيم) (2)
 114الحياري، الركن المادي للجريمة، مصدر سابق، ص  (3)
 11االلفي، الجرائم االخالل بسير العدالة واالمتناع عن تنفيذ األحكام واألوامر ، مصدر سابق، ص  (4)
 .241بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، مصدر سابق، ص  (5)
 . 111ايوب، النظرية العامة لالمتناع في القانون الجنائي، مصدر سابق، ص  (6)
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ىفيه  هلل  الع يهلل ق ا بات  ع( هأنه ست ك ستبااإلشمال) ميز حالل اال عّاع غيح الةمهللم    اإى  

ةهلل  الع يهلل ق ا بات ال ظيلل العا  ع  أ  شح  ال ا بات هىشّا  م ع ال  ل  عالحيطل ىالححر

 (1)الجح يل.دى  ىج ع الّعيجل  ع الحيت لل 

 شب  اليه  ح مل العمييز حيع جال  )... ىحيث ا  الطةع فا شحا الخن ص  ىشحا  ا

هالنكحيل الع هلل حيل لمح مل الم ض ع ش  ا ح غيح   ب ل في     ا ل  ت  اليه  ح مل 

االسعئّاف  ع قيانات جان نيل  ع لح و رمع االشمال  ع  انل المميز ىاجةًا فا  حته ا ا الح م 

 ع جان   الة  بات  163/1ل ال حر ل هللر  لجّل  خعنل ف هلل ىرد الّص  تيه هالمادر ه يم

 (2)ها عبار  لهللا  ع االلعزا ات المهللنيل ىيح م قها  تك م   ع ساشم ق ج  ها(

غيح  مهلل ل  ع  حيو الخطأ  تى  مان   مهلل ل    حالل اال عّاع   :ال  ل م عىشّا  

لة  ىحهلل    لا س ا  لحلب  فال عفك  ّعظح المذحع حن ل نعيجل لعجحيمها عىحهللشا لكلا لتعجحيم

 ح  حظح  ست ك  ّط م  تك خطح ىج ع ت  لكالجا  اللا    اإلشمالف ع  لم لعحللنعيجل ت

  لكنذطل فها ل  ه   اإلرادر   ىيم ع ال  ل  ع ع  ّع شحا الخطح اإلرادرال ان   ىخم ل شح  

نذا  الخطح فالرت ك الخا ئ   ن د ىلكع الّعيجل غيح    لكد  تست ك حعك ىل  ما  ستبيًا 

  .  ن در

ىلرمك  حيمل الرت ك  عغلال الرت ك ال ا ل    شّاك الكةيح  ع الجحائم   لا فيها ىإ

 (3)حهلل  شح  الجحائم. المجحد ف شمال الم ظي ل ا به 

                                                           
 81مة، مصدر سابق، ص الحياري، الركن المادي للجري (1)
 . منشورات مركز عدالة.22/9/2112بتاريخ  121/2112قرار محكمة التمييز االردنية بصفتها الجزائية  (2)
 .141بهنام، النظرية العام للقانون الجنائي، مصدر سابق، ص  (3)



88 

 

 غلالهاع فا شح  الجحيمل     در ىال نرعطيع  اإلرادر  فالحتم الغالل فا شح  المرألل ت

كا  ق سع الم ظي الةا  قحلهللا الححص المةعاد ى تمه هال ا ل المت ك  تك  ال ه  رادر شّا  اىاإل

  ما  لهحا إراد شحا اال عّاع ى تنه تال  نه غيح   ن د تىالغيح   ن د رغم فا عّا ه الخا ئ 

 (1).لمعحلبل  ع  حجا هت   ع جع الّعيجل ااال عّاع نعيجل في لا 

ىلكّها  اإلشمال    در فا حالل  اإلرادر      انل  ع الل ه    ل فا شح  المرألل  ال ت

 (2)الحم ما   ع ىا به ال يا  هه. اج ح جاقيًا( قهللال  ع   ت )س ا  ما  ستبيًا  رادر ارلكاب اللة 

لعحلل فا حالل العهاى   اإلسا ر حيمل  ع  م ع لتباحث ال  ل   ىبّا   تك  ا ل هلل 

فيها     در  اإلرادر  تال   عىشح  الجحيمل غيح  مهلل ل ىغيح   ن در عهال يا  ق ا بات ال ظيليل

  لإلحجا عاللة  الرتبا  تىحالل الر      لكرادر شّا ل  ه  عجحيم ىاإلىشا المة ل الحئيرا لت

 ع جان   163جان   الة  بات الةحاجاع ىالمادر 341 ع الّن ص ال ان نيل فا الم اد ىنكحذ

ى ح   اال عّاع همجحد ىج  ه  ع يزت قيع اال عّاع المجحد ىبيع الّعيجل اجردناالة  بات 

 نعيجل ا عبح  ال ان   ظحفا  ذهللدًا لتجحيمل. اإلشماللحلل  تك شحا    اىمحلهللا 

 المبحث الثاني

 جريمةمكافحة ال

ىاالسعلادر  ع  علعطتل   افحل الجحيمل لظافح الجه د  تك النةيهلل الهللاختا ىالخار ا

ساليل العا ا عمهللىا  تيها هال هللر الحم  عّاسل  ع ر فا  حاىلل لطبيو اجلجارب الهللىل المعح ح 

                                                           
  184عبد، جريمة االمتناع، مصدر سابق، ص  (1)
 .191القانون الجنائي، مصدر سابق، ص ايوب، النظرية العامة لالمتناع في  (2)
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 عى حاىلل ا حاك المجعمع المهللنا ىل  يعه لتريح جهلل ا  ع الهللىلل عنظا  الهللىلل ىلذحيةها الة اقا

 .ىاللراد الحم جهلل  طال الم ظليع ىال ظيلل الةا ل هذ   خاص عى را هلللها فا   افحل الجحيمل

 

 المطل  الول

 الوسائل الوطنية لمكافحة الفساد

حعك  عم   افحل اللراد ىالجحيمل  جل ت  لعظافح  ه د الهللىلل ه افل ستطالها اقعهللا   ع   

الرتطل العذحيةيل وم الرتطل ال  ائيلع ىت  لذعحك الرتطل العّليح ل م نها لتةل الهللىر اجكبح فا 

 لّليح ال حارات ىال  انيع العا لنهللر  ع الرتطعيع الراه عيع. 

ل ال    قيع الح   ل ىالذةل فةتيها ت  لتةل دىرًا هارسًا فا فالرتطل العذحيةيل شا  ت

 خ اع الح   ل لمرائتل اللاسهلل ع  ع  حيو المجالس العا لمة  الذةل ىشا العا لةهلل المةبح 

 .(1) ع  رادله

ال  انيع ىالعذحيةات الحاد ل لم افحل اللراد ىال جا ل  ّه حعك الس الّياقيل شا العا لنهللر فالمج

 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 

 .(2)ه افل   ر 

                                                           
 .121(النزاهة والشفافية في مواجهة الفساد، اصدارات االئتالف من اجل النزاهة .بدون دار نشر بغداد. ص 2112مصلح، عبير ) (1)
. نقالً 181ص2118دور البرلمان في مكافحة الفساد، منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق االنسان سنه .الطبعة االولى  (2)

 .288عن الريكاني، جرائم استغالل النفوذ، مصدر سابق، ص 
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لكعم  شح  الن رر  جل  تك  مةتا الذةل الع ا    ع الّاخبيع ىالمجعمع لك كع  ىحعك

 تك اللراد داخ  المجعمع  ال ت  تغتل المجالس ال لح و شح  الغا ل فعحجم نلرها ممجتس 

المرائتل  اسعذارم ىال ى  د لألحزاب المعّافرل ىال لعةهللد ل الحزبيلع  ما  ل هلل شح  الرتطل  تك

 (1)فع لت   ل لتذلافيل الح   يل ىت  ل    ه قهللا  رت ها هأم جحار  هم ىاسعحاليجا.الجادر ىالهلل

ىشّا  م ع ال  ل:    المجالس الّياقيل شا   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  

 تك   طا  االسعذارات ف ط ىت  العةهللد ل الحزبيل ىالمّافرل فا  ا قيّها لعمةي  المجالس   عنح 

 الذةل ش  الحم سيهللفع  ةتا الذةل ال يا  ق ا بهم  تك تحرع ى ه.

فها لمعتهللا  ب ًا لتهللسع ر ىلّظا  المجتس الهللاختا ستطل الحجاهل ىالمحاسبل  تك الرتطل          

ن   ىىضع آليات رجاقيل ل مع الذلافيل ىالّزاشل لةم  العّليح ل ل ما  العزا الها هال ا

 .(2)الح   ل

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    قها الرتطل العذحيةيل 

الع ا    ع الذةل تى ضهلل الهلل م ىالمرانهللر  ّه لمحاربل اللراد ىالكذي  لم افحل اللراد  ّها

 ع ت حاهه  ع  حيو افراح المجال لتجمه ر الع ا    ع الّ اب هةيهللًا  ع الحىليع 

 .(3)الممي 

                                                           
 .122-122(  ص 2114داود. عماد الشيخ . الشفافية ومراقبة الفساد بحث منشور في مركز الدراسات والوحدة العربية)  (1)
 org.asparencyinternationawww tran.48منظمة الشفافية الدولية  نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد ص  (2)
البشري، طارق دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد دراسة نشرت ضمن ملف الفساد والحكم الصالح في البالد العربية   (3)

 122ص12/2114 211,الحلول والمعالجات في المستقبل العدد
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كحلهللا العّريو  ع ت هزر الحجاهل ىالعّميل لمّح االسع كل الكا   لممارسل دىرشا  تك تكم  

البحلما  لم  نذا   ّظمات ىالحادات  ّها المّظمل الةالميل لتبحلمانيع ضهلل ع ىلعةزيز دىر (1)ى ه

اللرادع ىمحلهللا االلحاد البحلمانا االفحي ا ى ّظمل قحلماني    حب ضهلل اللراد ى ّظمل قحلماني   

 ضهلل اللراد.

ىيتةل ال  ا  دىر   شحم فا   افحل اللرادع فها لتةل دىر فا العح يو ىإنزال الجزا  

ع ىلكع  ّهلل (2) عع ىشا لك    رؤىلل ت ا  جيم سا يل ىت ا   ةا يح الّزاشل ىالم ض  يلهاللاسهلل

انححاف الرتطل ال  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  ا ا 

تىجي الحئيس ميبام  1113ل بيتل ىالحزب ىتحيانا هطتل  ع الحئيس نلره فلا  ا   تك تساس ا

جاضيا  ع الةم ع ىتسس  ح معيع خا عيع رفيةعا المرع   لتعح يو ىنظحت المح مل فا  31

 .(3)ج يل فراد( 61ح الا

ر فيجل الخا  الع ّيل ىالم ارد البذحيل هةهلل  خ ا ها  لك لهللريل  الا المرع   ىلخنيص جهللر 

 اليل مافيلع فهح  الم   ات لرا هلل فا انجاح الةم  ال  ائا ىفا  حاربل اللراد فا  ؤسرات 

 . (4)الهللىلل ىالهي   العّظيما الحم لبّك  تيه

كحلهللا ملالل اسع كل ال  ا  ىالّياهل الةا ل ىسائح ستطات الهللىلل ىت هزلها ىلمعةها هالحياد 

ستطل العهللخ  فا  ؤنه فا سائح   حا لها اقعهللاً   ىالم ض  يل ىاسع كل ال  ا   عمة  همّع تم

                                                           
لس االتحاد البرلماني العربي .العقبة /االردن دور البرلمانات لعربية في مكافحة الفساد الدورة التاسعة واالربعون لمج (1)

 .29/2/2112، نقالً عن جريدة الدستور، 29/22/2/2112
الحسين، احسان عبد دور االجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.،هيئة النزاهة العراقية بحث منشور في دائرة الشؤون القانونية ,قسم  (2)

  41البحوث والدراسات   ص 
 214جريمة  استغالل النفوذ مصدر سابق صالريكاني . (3)
 14ص  9/8/2112صيام، سري محمود .دور اجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد .المؤتمر العربي  لمكافحة الفساد,الرياض. (4)



12 

 

 ع العح يو  لك المحاكمل ى هللىر الح م  هما ما    جع اللاسهلل ع فا الرتم اإلدارم ى  انعهم 

 . (1)تى  ّا بهم

ىشّا  م ع ال  ل:    دىر الرتطل ال  ائيل فا   افحل اللراد ال     تشميل  ع دىر المجالس 

الرتطل العذحيةيل  ئيل نزيهل لع لي    لتمحاسيم العذحيةيل العا لنهللرشاالّياقيلع فبهللى  ستطل ج ا

تم تشميل ىت  الرتطل ال  ائيل حعك  عم للةي  دىرشا هم افحل الجحيمل  جل ت  لعمعع ه هللر ماف 

  ع االسع كليل ىالّزاشل. 

عاحل ىالمم ّلع ت ا الرتطل العّليح ل فيع  ل  تيها   افحل اللراد ه     ر ع ىب افل ال سائ  الم

ىبحلهللا لحاكم الرتطل نلرها قّلرها فا ىسائ   داريل تى ت  ل    ه بط الةم  اإلدارم فا  حافو 

 . (2)الهللىلل ىدفع جحارات لحسم ج ا هلل لعحسم الرت ك ال ظيلا لتم ظليع ىالم تليع قعّليح ال ان   

الم ا ّيع هالهللىلل  ى تيها ت  لةم  ل ضع اجشهللاف ه   نزاشل ى لافيل ى تيها ت  لحسخ و ل

ى ؤسرالها  ع خكل الباع تساليل فةالل لمةالجل الرتبيات ىمذي   ا ّها لمةالجل تسباب 

 .(3)حهللىوها ىلة يي المجعمع لمجاقهل اللراد ه افل   ر 

فالمحاسبل شا الّ ار اجىلك فا المرائتل ال ان نيل ىاإلداريل ىإخ اع اج خاص الح ع  ع ل   

تل  ع ت مالهمع ىبحلهللا  رأل المحؤىس ت ا  رئيره ىيرأل الحئيس قهللىر  ت ا   ّا ل لهح  المرائ

الرتطل العذحيةيل ىلكعم  شح  الن رر  ّهلل ا      الحئيس تحهلل ال سرا  ىيعةح  لتمرائتل  ع 

 .(4)ت ماله ىت مال   ظليه ت ا   جتس الذةل

                                                           
 214الريكاني .جريمة استغالل النفوذ، مصدر سابق ,ص (1)
.تعليمات  2111الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط (هيئة النزاهة العامة في العراق )قواعد السلوك  (2)

 1رقم 
 (جمهورية العراق .هيئة النزاهة والمسائلة العراقية2114-2111االستراتيجية الوطنية  لمكافحة الفساد )(3)
بغداد، منشور على  2112هة والمسائلة  (النزاهة والشفافية والمسائلة في مواجهة الفساد )اصدارت االئتالف من اجل النزا (4)

 29( ص  www.anan.palestine.orgاالنترنت)

http://www.anan.pales/
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  ت مالهم العا جا  ا قهاع ت ا المرائتل فها  لزا  المرؤىليع  ع ل هلل م ل اريح ىنعائج  ع  جم

ىحو الم ا ّيع فا الحن ل  تك المةت  ات  ع ت مال اإلدارات الةا ل ىم   ع   هلل  خهلل ل 

 .(1) ا ل حعك  ع افو لطبيو ال ان    ع ال ظائي ىالمها  الم متل لهم

ىالمرائتل  هللر تن اع جهلل لك   لذحيةيلع تى ج ائيلع تى  داريلع تى  رائتل  ع جب  الحتم الةا  تم 

 .(2)الذةل

ىبحتم الباحث ت  الرتطل العّليح ل شا اججحب ىاجدر  فا  مارسات   ظليها فال جا ل ىالحجاهل 

 م ل اريح دىريل  ع خيح  ع الةكجع فالرتطل العّليح ل  جل ت  لجبح المرؤىليع فيها  تك ل هلل

 .  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 

ح  المّظ  ل ىلحسيخ الّزاشل ىسيادر ال ان   ىالمحاسبل ىالمرائتل ا  اله ى ع خكل للةي  ش

ىلكاف  اللحص ىالمحافظل  تك المال الةا  ىلذيح شح  الهيئل الك الملا   االساسيل لطحق 

  افحل اللراد ىالعذارك  ع مافل افحاد ال  ع ىل ظيي الم ارد هالذ   الرتيم ىاالسعجاهل لمطالل 

 (3)   ل الك قيئل نظيللالحام الةا  الهللاختا لت

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   تك المراشمل فا   افحل اللراد ىللةي  الذلافيل ىالعح يو فا 

راد  ع جب  الممة  ج ا ا اللراد لح  ا حاف جاضا العح يو المخعص ى عاهةل ج ا ا الل

                                                           
 1(ص2111.) 219فرجاني ,نادر الحكم الصالح .مجلة المستقبل العربي .العدد (1)
يات في االقطار العربية  (منشورات الدار العربية للعلوم المنظمة العربية لمكافحة الفساد .)المساءلة والمحاسبة وتشريعاتها وال (2)
 412( بيروت ص2112)
 .https// a.r.wikpedia.orgموقع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في االردن، و ويكبيديا، الموسوعة الحرة،  (3)



14 

 

ال ان نا  ع الهيئل ىلّميل و افل ال طاع الةا  ىالخاص ىا هللاد  ذاريع لراشم فا   افحل اللراد 

 ىرفةها الك الرتطل العذحيةيل ىلحاىل لةزيز و ل الذةل هالح   ل. 

 

 المطل  الثاني

 جهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة لا

 1113لرّل  اللراداللاجيل اج م المعحهللر لم افحل 

  الههللف  ع شح  إ ع تقحس شح  الجه د ى  1113لرّل  اللاجيل اج م المعحهللر لم افحل اللراد

ىالحهلل  ع شح   عاسعةمال الرتطل  سا ر)ت  اله ى ع قيع شح  الجحائماالللاجيل   افحل اللراد ه   

 ميز     اتى  عالرتيمل لتذؤى  الةا ل ىاإلدارر عىالمرائتل عىالّزاشل عىلةزيز العةاى  الهللىلا عالجحائم

اخعياريل قهللاللل هةض  ع لزا يل ىبة ها  ت حمتل  ع الم اد هة ها تنها  ا شح  االللاجيل 

  تلّظيح فا   لك ا االخعياريل )لرةك لكل  (ع ت -لعخح  -    م  دىلل  حف)لى( لةاقيحشا

الخبحر فا لطبيو الم اد هالم اد اإل باريل ى لعنهلل و  تك شح  االللاجيل  جل االلعزا  لةعمهلل( فةّهلل ا

  .(1)االخعياريل  ع  هلل ها

 14-5اد  ا  فا الم   فمّها  ا علهللاقيح لم افحل شح  الجحيملىجهلل ىضة   هللر ت  ر ى 

ساسيات ىجائيل حيث لتز  م  دىلل  حف فيها قعحسيخ سياسات فا تل  ع شح  االللاجيل ى ّها ت

                                                           
 18ظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، ص دليل برلماني العرب لتفعيل اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد، من منشورات من -(1)
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  دارر ذارمل المجعمع ىللةي  سيادر ال ان   لعحريع ى ّرجمل  ع هة ها البةض لعةزيز 

 .(1)الممعتكات ىالذؤى  الةم  يل ىالّزاشل ىالمرائتل

 :شا ى ع اج  ر العا سة  اإلللاجيل  لك لطبي ها  تك الهللىل المّعربل لإلللاجيل

 .نذا  ىلحىيج  مارسات فةالل لرعههللف  ّع اللراد   لك. لرةك م  دىلل  حف 1

  النتل ىت اإلداريلتن  ك ال ان نيل ىالعهللاقيح ل حا  ل ييم دىرم    لك. لرةك م  دىلل  حف 1

 هالم ض ع هغيل ل حيح  هلل  ملا عها لمّع اللراد ى  افحعه. 

ل  ات النتل حرل يجتيما قيّها  ع المّظمات الهللىليل ىاإل حاف فيم. لعةاى  الهللىل اج3

ليها فا  ّظا ها ال ان نا  تك لةزيز ىلط يح العهللاقيح المذار ساسيل للتمبادئ اجاالجع ا  ىىف ًا 

   ذم   لهللا  تك العةاى  ىالمذارمل فا البحا ج ىالمذاريع الهللىليل الحا يل تىيج س  عشح  المادر

 .(2) ّع اللراد  لك

حرل شح  االللاجيل ش   حا ةل  ساس   افحل اللراد   ت :ىشّا  م ع لتباحث ال  ل

ىلكا لحلبط  ع الممارسات ال ظيليل المخاللل ىلعما ك  ع  عال  انيع ىلةهلل تها  ع ال اجع ىلمحيص

  ا تلغييل المنتحل الةا ل لنالح المنالح الذخنيل ىلبحث   لك ميع الحاالت العا لههللف 

الذح يل  تيها ىالعمتص  ع   ضلا   لل تك الّ ا ا المرععحر العا  حاىل الم ظي الةا  

  انيل ارب الهللىل ىإا  لكسعلادر  ع لج  االللاجيل فعح  المجال ت ا  الهللىل اج  ع ىشحالة  بل

 .ن تها ىلطبي ها  تك الهللىل المذارمل

                                                           
اطالق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وكذلك العراق وضعت استراتيجية وطنية استنادا إلى 2118//22قامت االردن بتاريخ - (1)

 248نقال عن الريكاني، جريمة استغالل النفوذ ص 2112لسنة  21هذه الفقرة صادق عليها العراق بالقانون رقم 
 من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد. 1مادة  (2)
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  لك ارات إنذا  شيئات لم افحل اللراد ى  ع مّ  ف ا المادر الرادسل  ع شح  االللاجيل ت

ساسيل لّظا  الهللىلل اجلتمبادئ لك ضحىرر ى  د شيئات ىف ا إنذا    افحل اللراد ى  ضحىرر 

 :ألاال ان نا لعع لك   افحل اللراد ىلّليح الرياسل الةا ل ىالع  يل  ما  

شيئات حرل  تىساسيل لّظا ها ال ان نا ى  د شيئل لتمبادئ اج. لكل  م  دىلل  حف ىف ا 1

 االجع ا  لع لك  ّع اللراد ق سائ   هلل هللر  ّها:

 حاف  تك لّليح لتهللا الرياسات  ع شح  االللاجيل ىاإل 5المادر ا ليها ف ت. لّليح الرياسل المذار 

 ىلّري ها  ّهلل االجع ا .

 ب. سيادر المةارف المعةت ل همّع اللراد ىلةميمها.

الهيئات المذار  تىساسيل لّظا ها ال ان نا همّح الهيئل لتمبادئ اج. ل    م  دىلل  حف ىف ًا 1

الهيئات  ع االضطكع ق ظائي  تىليل لعم يع لتهللا الهيئل  تز   ع االسع ك  ا 1ليها فا الل حر  

 تز   ع   ارد  اد ل ى  ظليع  ىيّبغا ل فيح  ا عال  ر غ له لأويح تمهن رر فةالل ىبّا ر  ع 

  .(1) خعنيع ىمحلهللا  ا جهلل  حعاج شؤال  الم ظل    ع لهللريل لكضطكع ق ظائلهم

دارلها إالمةت  ات العا لّظم الهللىلل ى ىمحلهللا  ذارمل الّاس ىلم يّهم  ع الحن ل  تك 

ى ع م  الن  ك ال ان نيل العا لهم  ا ل الذةل  ع  حا ار الحما ل  عىالخا  ال حارات فيها

 ةت  ل ل م  تم  ل    قّذح . ىت(2)لن   حح ل البيانات الذخنيل ال اردر فا شح  الن  ك

 .(3)دارلها الةم  يل خطار اللراد فا تل اريح دىريل  ع 

                                                           
 إلى نفس الموضوع. 29من االتفاقية وكذلك المادة  9المادة  (1)
قانون مقدم من مجموعة العمل القانونية التابعة للشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات وقد رفعه إلى البرلمان (2)

 211الهامش الثاني في الصفحة  1/1/2111برلمانيون لبنانيون ضد الفساد بتاريخ اللبناني أعضاء منظمة 
 من االتفاقية 11المادة  (3)
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حلهللا لةزيز ىحما ل ححيل  تل المةت  ات المعةت ل هاللراد ىنذحشا ىلةميمها  حط ىم

لأل ع خحيع ىسمةعهم ىحما ل ع ى لهللا لن   ححيل اآلجي د  ةيّل  لك حا ات ع شح  اإلخ ا 

 .(1)خكقال  ّا ىالّظا  الةا  ىاج

لهللقيح لحا   ّاسبًا لعةحيف الّاس هالهيئات  تمىي ع  تك الهللىل الطحف فا االللاق الخا  

  ل    هن   ححيعهم ت  ل فح لهم سب  االلنال هالهيئل ى تى  عالمخعنل هم افحل اللراد

 .(2)الذخنيل ى هلل  قيا  ش يعهم

  ّظمات  تك إلنذا ىليل    االللاجيل ىضة  اجساسيات اج :ىشّا  م ع لتباحث ال  ل

شمها  ّح شح  المّظمات االسع كليل فا  متها جساسيات ىت  ةيهلل الهللىلل الهللاختا ى ع شح  ا

لطبي ها ىلم يع شح  المّظمات  ع الحن ل  تك   لكىلطبيو ال  انيع العا سة  المّظمل 

نظمعها فا   افحل اللراد هذ   دىرم ىلم يع لماد ل ىالخبحات البذحيل لعط يح تاال  انات ا

 .اف ها ا ل الذةل  ع  ةحفل نظا  سيح الهللىلل ى ح 

لحسيخ  لك  حاف ةك الهللىل اج  لرتشح  االللاجيل  تك  (9-7)ت الم اد  ع ىجهلل  ا

الع ا هلل   لكحالعهم ع ىاسعخهللا هم ىلحليبهم ىإىا عماد نظا  ل ظيي المرعخهلل يع المهللنييع ىغيحشم

ت   عم لهللريل شتيل ى ع مالجهللارر ىاجالكلا ر ىالذلافيل ىالمةا يح الم ض  ل تساس  بادئ تك 

شؤال  ىل مع لّاىب  عفحاد لع لا  ّنل  م  ا العا لةهلل  حضل لتلراد هذ   خاصاج

  لحا ا  رع   الّم  يل ى ّنلل  تك ت  ر مافت طا  الم ظليع  ع االجعناد ىت  ل    ه 

 .(3)االجعنادم لتهللىللع ىمحلهللا ا عماد ىلحسيخ نظا  الذلافيل ىلمّع ل ارب المنالح

                                                           
لتشجيع المواطنين عامة والموظفين خاصة على التعاون مع االجهزة 2118لسنة 22يوجد في العراق قانون مكافأة المخبرين رقم  (1)

 المختصة بمكافحة الفساد
 اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد.من  12المادة  (2)
 من اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد.2المادة  (3)
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ال  شهللاف المح  ر    ت  اله ىالحهلل  ع انعذار  لع لح و اجت   حاىلل  حاربل اللراد هى 

ال  ا    لكلعذجع الّاس لتج    عمان  شّاك ستطل ج ائيل ىنياهل  ا ل  رع تل ىنزيهل   ا

ف هلل نن  االللاجيل  تك ) ج س  عاسعةمال الرتطل يع فامريئالىلمحاربل اللراد ىاالهكغ  ع 

 ع شح  المادر داخ   1 مك هال حار  ماو  لتعهللاقيح المعخحر ات  لة ل اسعحهللاث ىلطبيو لهللاقيح 

 ذ   فيها  لهللا الجهاس  ز ًا  ع الجهاس   حاف العا ال هاس الّياهل الةا ل فا الهللىل اج

 .(1)ال  ائا ىلكع  عمعع هاسع كليل  ماوتل السع كليعه(

  لكعّادشا  حق الع ظيي ىالعةييع ىاس  لك ارت ت  االللاجيل ىشّا  م ع ال  ل:  

شميل اسعبهللال الم ظليع هذ    رعمح لع لا ال ظائي ت   لك ارت تالذلافيل ىالكلا ر فا العةييع ى 

    .  ر لةادل جيمل الةم  الم م  لهمتلك لخنيص رىالل ى إالةتيا ى 

ع ت ا االرد  ف هلل  ارك فا 1117لرّل  35ىل هلل  ادق الةحاق  تك شح  االللاجيل ه ان   رجم 

               . 14/1/1115ع ى ادج   تيها فا 9/11/1113  هللاد  ر در شح  االللاجيل قعاريخ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من اتفاقية االمم المتحدة. 11المادة  (1)
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

هةدددهلل قتددد غ الهللراسدددل  حاحتهدددا الّهائيدددل قع فيدددو  دددع   لةدددالكع ى دددع خدددكل دراسدددعا لجحيمدددل اسدددا ر 

 ذدداقهها  ددع الجددحائم ىبةددهلل اال ددكع  تددك ارمددا  الجحيمددل ى ددلل اسددعةمال الرددتطل ىلمييزشددا  مددا 

الم ظي فا الحمع الملعح  فيها ىالبحث فا اخعناص ستطل الم ظي ىمدحلهللا الند ر العدا جدهلل 

لحدددهللث قهدددح  الجحيمدددل ى دددع خكلهدددا ىبيدددا     بدددل شدددح  الجحيمدددل ى دددحق   افحالهدددا  تدددك الندددةيهلل 

 ىالع  يات العاليل: الهللىلا ىال  ّا ىلبيع  ع خكل الهللراسل الّعائج

 

 النتائج

لم   م المذحع اجردنا ىالمذحع الةحاجا  تك لةحيف  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطلع  .1

 حعك  نه تحجم  ع لةحيف الجحيمل هذ    ا  ىلحك  لهللا اج ح  لك الل ه.

اجعنحت الجحيمل فا جان   الة  بات الةحاجا  تك اإلسا ر فا الرتطل هذ    با ح  .1

 المذحع اجردنا الحم  ةتها ضمع المبا حر ىغيح المبا حر. تك   س 

ل ع شح  الجحيمل  ع  حيو الةمهللع ىجهلل ل ع  ع  حيو الخطأ ماإلشمال ىجتل االحعحاس  .3

فا ال يا  ق ا بات ال ظيلل ىلّليح ال  انيع ىاجنظمل ىجحارات المحاكم ىال حارات اإلداريل 

 الةحاق ىاجرد  ت  اً النادرر  ع  هل  خعنل ىشا  حيمل  ّحيل فا 

لم  ذعحط المذحع اجردنا اخعناص الم ظي فا الةم  ال ظيلا لعجحيمهع  تك   س  .4

 المذحع الةحاجا الحم ا عحط ت        خعص هالةم  ال ظيلا. 
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لعح ل  حيمل الح  ر فا جان   الة  بات اجردنا  لك  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل   ا  .5

 ظيلا. تخطأ الم ظي فا االخعناص ال  

ال لعطتل  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل  لك جنهلل خاصع ىل عنح  تك ال نهلل الةا   .6

 ف ط فا العذحيةييع اجردنا ىالةحاجا. 

   الحمع الملعح  فا  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطل ش  الم ظي الةا ع ى ع ش  فا  .7

 ح مه ىفو المهللل ل الل ه الجّائا ىليس فا الل ه اإلدارم. 

ا االخعناص اللةتا لتم ظي فا نظحيل الظاشح لعجحيم الم ظيع حعك ىإ  تخح الل ه ف .6

  اب جحار لةييّه تم  ار  ىتخح ت  ا قّظحيل ال حىرر.

لعةهللد   ر  حيمل  سا ر اسعةمال الرتطلع ف هلل لك     اجل تى لأخيح لت  انيع ىاجح ا   .9

اق ال حر هاج  ال ىال حارات ال  ائيل تى  با ل الحس   ىال حائل تى اال عّاع تى  لح

 ىالمنالح الةا ل. 

 ع جان   الة  بات ت   تحو الم ظي  341لطتل المذحع الةحاجا فا المادر .11

ضحرًا هاج  ال ىالمنالح الةا ل حالل ا عّاع الم ظي  ع لّليح ال  انيع  ع  حيو 

 الخطأع ت ا المذحع اجردنا ف هلل ا عبح ال حر ظحف  ذهللدًا ىرفع س ي الة  بل.

 

 ات:التوصي

   حهلل ى ا    ع المذحع اجردنا ىالمذحع الةحاجا ىضع  له   الهللراسل   ال .1

لتم ظي الةا  هذ   ىاضح ى ا    رع ح  تيه الل ه ىال  ا  س ا  اإلدارم ت  

 الجّائا. 
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 ع المذحع الةحاجا ت   ةاجل الم ظي    لربل ه حر هأ  ال  ل  ا الهللراسل .1

 م  ع جب  الم ظي. ى نالح  ا ل  ع دى  ا عحاط الخطأ الجري

المذحع الةحاجا فا جان   الة  بات  لك ىضع هاب خاص هجحيمه  ل  ا الهللراسل .3

  سا ر اسعةمال الرتطلع مما فة  المذحع اجردنا فا جان   الة  بات. 

 ع المذحع الةحاجا لحهلل هلل الحهلل اج تك ىاجدنك لتة  بلع ف هلل  ا   ل  ا الهللراسل .4

 الّص خالا  ع  هللر الة  بل.

 ع المذح يع اجردنا ىالةحاجا  ة  الةيل فا  سا ر اسعةمال  الهللراسل ل  ا .5

 الرتطل فا ال حار اإلدارم  حيمل  ةاجل  تيها ال ان  . 

لم افحه اللراد   خعنل ع المذح يع اجردنا ىالةحاجا  نذا  دىائح  ل  ا الهللراسل .6

 ىاإلخكل ق ا بات ال ظيلل الةا ل. 

دنا ىالةحاجا  نذا  دىائح رجاقيل  داريل لك    ات  ع المذح يع اجر  ل  ا الهللراسل .7

دىر ىجائا فيما  عةتو هال ظيلل الةا ل  ع العأكيهلل  تك   هلل دىرات لهللريبيل لة يليل 

 ح ل  خا ح الجحيمل ىتوحشا  تك شيبل الهللىلل.
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 المراجع والمصادر

    البذحمع  ارق دىر  ؤسرات الهللىلل فا   افحل اللراد دراسل نذحت ضمع  تي

 311فا المرع ب  الةهللدىالمةالجات  الةحبيلع الحت لاللراد ىالح م النالح فا البكد 

11/1114. 

  اسعغكل الّل   فا ال ان   الم ار   ل(ع  حيم1115 هللنا  بهلل الححمع ) الهلل ععلاج

الةا لع ر فا  جتل اإلدارر الةا لع  نهللرشا  ةههلل اإلدارر  ّذ   الرة دمع هحثىالّظا  

 .الةالث ىاالربة  ع الةهللدس ع المجتهلل الخا الحيا 

 ى حاجبل اللراد هحث  ّذ ر فا  حمز الهللراسات ىال حهللر  الذلافيلالذيخ  ماد  عداىد

 (  1114الةحبيل)

 ال اشحر   ّذ رر.  ا ةلدمع را   الجّائاع رسالل هلل( ال ن1959المهيمع ه ح ) سالمع  بهللد 

  ( جان   الة  بات الخاصع  ّذ رات 1114ع ستيما )ى بهللالمّةماق   ا حع  حمهلل سماع

  الحتبا الح  جيل

 ( جان   الة  بات التبّانا ال رم 1999تق   ا حع  حمهلل سماع ى بهلل المّةمع ستيما )

 .الخاصع المؤسرل الجا ةيل لتهللراسات

 ((  1111الجب رع  حمهلل   د )رم الةا ع دار ىائ  لتّذحال سيط فا جان   الة  بات ال . 

 ( ع ال حار اإلدارمع دار الح مل لتطبا ل ىالّذح.1991الجب رمع  اشح  الح  كىم) 

 اسا ر اسعةمال الرتطل فا ال ظيلل الةا ل ىلطبي الها  (1111ستيما   حمهلل) الجحي ع

لتةت   اال ّيل متيل الهللراسات الةتياع  فا الممتكل الةحبيل الرة د لع اكاد ميل نا ف الةحبيل

 الحيا .
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  شيئل الّزاشل الةحاجيل هحث اللراد.الحريعع احرا   بهلل دىر اال هزر الحجاقيل فا   افحل

 .يل ,جرم البح ث ىالهللراسات ّذ ر فا دائحر الذؤى  ال ان ن

 (الحمع المادم لتجحيمل1111الحيارمع  ةع احمهلل  حمهلل )لع  ّذ رات الحتبا الة افي. 

 ( ال ان   اإلدارم , دار الة افل لتّذح ىالع سيع.1117الخك ته ,  حمهلل  تا , )  

 (رؤىليل الممعّع المهللنيل ىالجّائيلع 1967الختيتاع حبيل اقحاشيم  ) الةالميلعالمطبةل 

 ال اشحر

 ص. حح جان   الة  بات ال رم الخا الهللر ع  اشح  بهلل   ي ع 

 ( 1114الحي اناع  حمهلل  تا  زيز ) حيمل اسعغكل الّل  ع الطبةل االىلكع  ّذ رات 

 الحتبا الح  جيلع قيحىت.

 (حيمل اسعةمار ال ظيللع الطبةل االىلكع دار الة افلع 1111الز باع  ختهلل اقحاشيم  )

  ما .

 (  الجحائم الم حر هالمنتحل الةا لع الك1991الذا لاع فع ح  بهلل ) عل الجا ةا

 الحهلل ثع االس ّهللريلع 

  اجردنيل الجا ةل الةا لع  طبةل( دراسات فا ال ظيلل 1996 تا خطار) معالذّطاى. 

 (العل يض اإلدارم فا ال ان   الر داناع  طاهع الر دا  1111الذيخع حرع  يرك )

 لتةمتلع الطبةل االىلكع الخح   

  المرا لل ىالمحاسبل ىلذحيةالها ىاليات فا االجطار )اللراد. المّظمل الةحبيل لم افحل

 ( قيحىت 1117الهللار الةحبيل لتةت   ) الةحبيل(  ّذ رات
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  الّزاشل ىالذلافيل ىالمرائتل فا   ا هل اللراد )ا هللارت االئعكف  ع ا   الّزاشل

 (   www.anan.palestine.org)االنعحن  هغهللادع  ّذ ر  تك  1117ىالمرائتل (

 ار ل ب ال لتّذح الهللار الم ظل   الةم  ي   هالمغحبع د( 1111ال ادر) ها ّلع  بهلل

 .البي ا 

 ( ا   1119 مال الهلل عع سا ا )المةارف. االس ّهللريل ّذأر ال ان   اإلدارمع  ل  

 ( ع  حيمل ر  ر الم ظي الةم  ا فا العذ1963  يبيهللع احمهللع) حيع المغحباع دار

 .الح اد الحهلل ةل

 (1967حريع  زت )الهيئل المنحيلع ال اشحر الجحائم الماسل هالّزاشلع. 

    قهللى  سّل(  حائم اسعغكل الّل  ع هحث  ّذ ر فا  ا ةل هغهللادع )ختي حمهللع  ير 

   دىر البحلما  فا   افحل اللرادع  ّذ رات  حمز المةت  ات ىالعأشي  لح  ق االنرا

اسعغكل الّل  ع  نهللر ئم . ن ًك  ع الحي اناع  حا169ص1116االىلك  سّه. الطبةل

 .ساقو

  دىر البحلمانات لةحبيل فا   افحل اللراد الهللىرر العاسةل ىاالربة   لمجتس االلحاد

ع ن ًك  ع  حيهللر الهللسع رع 16/17/1/1117/االرد   الةحبا. الة بلالبحلمانا 

16/1/1117. 

 (1965سحىع احمهلل فعحا) دار الّه ل 1فا جان   الة  بات ال رم الخاص.ط طال سي.

 الةحبيل.ال اشحر.

 (حح جان   الة  باتع ال رم الخاصع دار الّه ل الةحبيلع 1966سحىرع احمهلل فعحا  )

 ال اشحر.

http://www.anan.pales/
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 (  دراسات  ت   الذحيةل ىال ان  ع المجتهلل 1116 طّاىمع فين )ع  تحو رجم43 

 تك ال ظيلل الةا ل دراسل   ارنل قيع  ىتوح ( اللراد اإلدارم 1116جادر )  الحع  مةه 

 سيع الح  جيل. ىال ان  ع  ّذ راتالذحيةل 

   النحاح الج شحم الجز  اجىلع فن  الريعع دار الةتم شد( 1411ع احمهلل)ر بهلل الغل

 لتمك يعع قيحىت

  (  حح جان     ظلا الح   لع دار اللكح الةحبا 1956رسك  ) محا ع  حمهلل  تا

 .,ال اشحر 

 156الةحبا. الةهللدالمرع ب   النالح.  جتلالح م  (.1111)فح اناع نادر. 

 ( ال  ا  اإلدارم ىالمحافةات اإلداريل ,1976فهما , نطلك اق  سيهلل)  ّذار المةارف 

 .االس ّهللريل 

 (  حح جان   الة  بات ال رم الةا ع دار الة افلع  ما ع1111ل فيو ) لمجالاع نظا ا 

 , ذار (ع  حائم اال عّاع فا جان   الة  باتع الطبةل االىلكع  1991ّ بهلل اللعاح )  حاد

 .المةارفع االس ّهللريل

  46 ّظمل الذلافيل الهللىليل: نظا  الّزاشل الةحبا فا   ا هل اللراد ص.org.www 

tranasparencyinternationa 

  ل الححرع ع الم سىىي بيهلل ا  جع شيئل الّزاشل ى  افحل اللراد فا االرد ع  https// 

a.r.wikpedia.org. 

 (ع  حح جان   الة  بات 1111نجمع  حمهلل  بجا) ال رم الةا ع دار الة افلع  ما. 
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  الّزاشل  الةحاق. شيئل ل(  مه ري1114-1111اللراد ) ال  ّيل لم افحلاالسعحاليجيل

 ىالمرائتل الةحاجيل

   الحتبا  الخاصع  ّذ راتالة  بات ال رم    ( جان  1987سما )  ا حع  حمهللاق

 الح  جيلع قيحىت.

 (حائم االخكل هريح الةهللالل ىاال عّاع  ع لّليح 1113االللاع  حمهلل  بهللالحميهلل  )

 اجح ا  ىاجىا حع  حم د لتّذح ىالع سيع

 دار الجا ةل  ىلط رشاع( المرؤىليل الجّائيل اساسها 1114ممال الهلل ع ) ا ا ع  حمهلل

 االس ّهللريل لتّذحع

 الجّائاع دارالّظحيل الةا  لك  عّاع فا ال ان    (ع1113هلل احمهلل  نطلا ) حم ا  بع 

 الّه ل الةحبيل

 (الّظحيل الةا ل لت ان   الج1971قهّا ع ر ريس )ّائاع  ّذار المةارفع االس ّهللريل. 

 (الجحائم الم حر هالمنتحل الةم  يلع  ّذار المةارفع االس ّهللريل1966قهّا ع ر ريس) 

  الع اد  الجزائا فا ال ان   الةحاجا ىالم ار  هحث   هلل   ع جب  ال اضا سحم ت  ه

رس ل  لك  جتس ال  ا  فا اجتيم محدسعا  لغح  العحجيل  ع النّي الحاهع  لك 

 النّي الةالث  ع  ّ ف ال  ار ها حاف ال اضا الهللمع ر  بهللالححمع ستيما  الزيبارم 

 ( بادئ ال ان   اإل1991وحىت قهللرم  ) الطبةل الخا رل الةحبيلعدارمع دار الّه ل 

 الخا رلع الخاصع الطبةل حح جان   الة  بات ال رم  (1117)نجيل. . حم د حرّا 

 الجا ةل. االس ّهللريلدار  طب  ات 

 الة افلع  ما (  حح جان   الة  بات ال رم الةا ع دار 1964ّاع  حم د نجيل )حر 
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 (الّظحيل الةا 1974حرّاع  حم د نجيل ) 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

 (الجحيمل ىس   اسعخهللا  الرتطلع  حمهلل اقحاشيم سيهللع   ال 1961سيهللع  حمهلل اقحاشيم )

ل ىالممارسل( العا لنهللر  ع المّظمل الةحبيل لتهللفاع  ّذ ر فا الرترل اال ّيل )الجحيم

 اال عما ا فا الحباطع الةهللد الةانا

 .الّه ل  الخاصع دار( ال سيط فا جان   الة  بات ال رم 1965احمهلل فعحا ) سحىر

 الةحبيل

 ( جان   الة  بات ال رم الخاص.   عبل الرّه رمع هغهللاد1111داىد) الرةهللمع ىاوبل 

  اجردناع دار الة افلع  ما ( اجح ا  الةا ل لتجحيمل فا ال ان1961)ما  ع الرةيهلل   . 

 (   حح جان   الة  بات ال رم 1966الرةيهللع ما  )الة افلع  ما  رع داالخاص. 

 (   حح اجح ا  الةا ل فا جان   الة  باتع دار1111الرةيهللع ما  ) . الة افلع  ما 

 (  حح جان   الة  باتع 1116الرةيهللع ما  ) الجحائم الم حر هالمنتحل الةا لع دار

 الة افل.

 ( ال ان   الة اقا ال رم الخاص .دار الّه ل 1114الذحات , حالم  بهلل الححمع )

 الةحبيل
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 ( الحما ل الجّائيل لتم ظي الةا ع  ما ع1114 باحع  نباحع  حم د ستيما )  دار

 .الحا هللع الطاقو اجىل

 (حح جان   1969النحفاىمع حرع  ادق  ) الذح يل لتّذح  الجزا  الك يعاع الم عبل

 .ىالع سيع

  الةحبا  اللراد. المؤلمحا هزر ال  ا  ىالعّليح فا   افحل   حم د. دىر يا ع سحم

 .6/6/1113اللرادع الحيا . لم افحل

 (ىجي لّليح الح م الجّائا ى حيمل اال عّاع  ع لّليح ع دار 1994 اقهلل عع  حمهلل احمهلل )

 االس ّهللريلاللكح الجا ةاع 

 ىائ   ( المبادئ الةا ل لت حار اإلدارمع دار1114 حمهلل حميهلل الح يلا  ) الةبادمع

 .لتّذحع الطبةل االىلك

 (حيمل اال عّاعع دار الة افلع  ما 1999 بهللع  زشح  ةلح  ) 

 (ع جان   الة  بات ال رم الخاصع  1111ّال ه  اع  تا  بهلل ال ادر) ذ رات الحتبا

 .قيحىت الح  جيلع

 (ال  ا  االدارمع دار الة افلع  ما ع ص 1119كّةا ع ن اف )311. 

 ( الّزاش1117 نتحع  بيح )ىالذلافيل فا   ا هل اللرادع ا هللارات االئعكف  ع  ل

 دار نذح هغهللاد.  زاشل. قهللى  الّا   

 ( ال ان  1976 ّن رع  اب ل  ا )    ع  طاهع  ا ةل هغهللادع هغهللاداإلدارم. 

 (اسعغكل الم ظي الةا  لرتطعه ىنل    الل ه االسك ا 1991  سعع  بهلل ال احهلل احمهلل )

 .قع سة د االسك يلىالّظا ع رسالل  ا رعيح غيح  ّذ رر  ا ةل اال ا   حمهلل 
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 (جان   الة  بات ال رم الخاصع دار 1111نجمع  حمهلل  بحا ) الة افل.  ما  

 ّذار  الةا لع الّا ح( ال سيط فا الجحائم الم حر هالمنتحل 1114) ننحع  حم د 

 المةارف االس ّهللريل.

 (ا ادر اال عبار: درا1114نم رع  حمهلل سةيهلل )   ما  الجّائاعسات فا ال ان . 

   شيئل الّزاشل الةا ل فا الةحاق )ج ا هلل الرت ك الخا ل هم ظلا الهللىلل ىال طاع الةا

 .1رجم  . لةتيمات1115(ى ّعربا ال طاع المخعتط 

 

 القوانين:

 جان   الة  بات االردنا

 جان   الة  بات الةحاجا 

 1951الهللسع ر االردنا 

 1971الهللسع ر الةحاجا ال هلل م 

 14/199جان     ظلا الهللىلل الةحاجا رجم 

 1961جان   الخهلل ل المهللنيل 

 61/1111نظا  الخهلل ل المهللنيل االردنا 

 11/1993جان   الجحائم االجعناد ل 


