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 الشكر والتقدير

 

 في نهاية عممي المتواضع أحمد اهلل حمدًا عظيمًا وأشكرر كثيرًا اف وفقني في إنجاز هذا العمؿ

 وأتقدـ بخالص الشكر الجزيؿ والعرفاف بالجميؿ واإلحتراـ والتقدير

خراجها لمف غمرني بالفضؿ واختصني بالنصح وتفضؿ عمي بقبوؿ اإلشراؼ عمى رسالة  الماجستير وا 
 بالصيغة النهائية

 أستاذي ومعممي الفاضؿ الدكتور جهاد الكسواني

عمى الدعـ المادي والمعنوي أشكر مستشار وزير العمؿ والدي الحنوف السيد ياسيف رضواف راضي
 ومساعدتي إلتماـ هذا البحث 

 أشكر كؿ مف ساعدني وساندني

 
 ....شكراً لكم جميعاً 
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 الممخص

طار عبلقات العمؿن وتـ تسميط الضوء عمى هذا إتعالج هذر الرسالة موضوع جرائـ العماؿ في      
أي اف صاحب العمؿ هو المجني عميه  صاحب العمؿ هو محور هذر الدراسة؛الموضوع بغرض اف 

وليس العامؿ المخالؼ أوالجاني بشكؿ اساسي وحيث اف الضرر الحاصؿ بسبب الفعؿ الجرمي يمس 
المؤسسة العمالية ككؿ والعامميف فيها أيضًان عمى اعتبار أف كثير مف الدراسات ركزت عمى أف العامؿ 

وبيف صاحب العمؿ؛ وبناء عمى ذلؾ له تـ هو الضحية والطرؼ الضعيؼ في أي عبلقة عقدية بينه 
التركيز عمى الجرائـ التي يوقعها العامؿ عمى صاحب العمؿ بمختمؼ انواعهان والتي قد تنجـ عف 
عامؿ واحد كنف يقوـ بارتكاب الفعؿ المجـر مثؿ إفشاء أسرار العمؿ أو عمى شكؿ جماعات مثؿ 

وباتن أو أف تكوف مخالفات جسيمة تتسبب جريمة االشتراؾ الجرمي والتي ينص عميها قانوف العق
باإلضرار بصاحب العمؿ بشكؿ كبير وهذا بالتحديد يتخذ صورة التعويض المدني عف االفعاؿ الغير 

 مشروعة والتي تكوف نتيجتها التسبب بإضرار الغير وهو صاحب العمؿ في هذر الدراسة.

ـ العامؿ بعممه بنمانة وشرؼ هو أمر العامؿ عنصر اساسي ورئيسي مف عناصر اإلنتاجن وقياوباعتبار 
ضروري وله أهمية وتنثير كبير عمى المجتمع الذي يعتمد عمى سد حاجاته مف انتاج الطبقة العاممةن 

ف اإلخبلؿ في هذا النظاـ يتسبب في اختبلؿ النظاـ االقتصادي داخؿ اي مجتمع مف المجتمعاتن ا  و 
ن فالعامؿ الذي يرتكب المخالفات والجرائـ أثناء عدا عف ذلؾ تعتبر األمانة واجب أخبلقي واجتماعي

قيامه بالعمؿ أو بسببه ولمدى أهمية العمؿ يتوجب عمى المشرع اف يضع نصوص قانونية رادعة قادرة 
عمى معاقبة العامؿ المخالؼ أو مرتكب الجريمةن وخاصة اف هذر العقوبات يجب اف تشمؿ عمى 

العقوبات المطبؽ والعقوبات المادية وهي التعويض المادي  العقوبات التي نص عميها القانوف في قانوف
عف األضرار بسبب الجريمة وعقوبات إدارية يوقعها صاحب العمؿ عمى العامؿ مف ضمف العقوبات 
والمخالفات التي تـ تحديدها مف قبؿ العامؿ والمصدؽ عميها مف وزارة العمؿ)الئحة الجزاءات(ن 

بخمؽ توازف ما بيف اطراؼ االنتاج الثبلت)العامؿ وصاحب العمؿ ويتوجب أيضًا عمى المشرع القياـ 
 والمنشنة(ن وذلؾ لمتخفيؼ مف نسبة وقوع الجرائـ في المنشنة.

وبما اف ميداف العمؿ والعماؿ هو الركيزة االساسية لمنظاـ العاـ االجتماعي بشقيه التوجيهي والحمائين 
مـ االجتماعييف وبالتالي فقد تدخؿ باحتشاـ في قانوف فقد عني المشرع بهذا الميداف حفاظًا لؤلمف والع

( 16العمؿ والعماؿ بتجريـ األفعاؿ الصادرة عف العماؿ كذلؾ فعؿ في قانوف العقوبات األردني رقـ)
ن مما حدا بنا البحث عف خصوصية في ميداف تجريـ جرائـ العماؿ والسؤاؿ اف كاف هناؾ 1960لسنة 

 ها.نص خاص في هذر الجرائـ لخصوصيت



 د
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Abestrac 

      This thesis deals with the subject of workers 'crimes in the framework of labor 

relations. This topic was highlighted with the aim that the employer is the focus of this 

study. The employer is the victim, not the violator or the offender. The damage caused by 

the criminal act affects the workers' institution as a whole. Since many studies have 

focused on the fact that the worker is the victim and the weak party in any contractual 

relationship between him and the employer; accordingly, he has focused on the crimes that 

the worker signs on the employer of various kinds, which may result from one factor Such 

as committing a criminal act Such as the disclosure of the secrets of the work or in the 

form of groups such as the crime of criminal participation, as provided by the Penal Code, 

or to be serious violations that cause damage to the employer significantly and this takes 

the form of civil compensation for acts that are illegal and the result is causing damage to 

others, the employer in this studying. 

This topic was highlighted for the purpose that worker is an essential and element of 

production. The honest and honorable performance of the worker is necessary and has a 

great impact on society. And that the breach of this system causes the disruption of the 

economic system within any community, besides the Secretariat is a moral and social duty, 

the factor that commits the offenses and crimes during the work or because of it and the 

importance of the work of the legislature must develop legal provisions deterrent able to 

punish Or the perpetrator of the crime. In particular that such penalties must include the 

penalties provided for by the law in the applicable Penal Code and the material penalties 

which are the material compensation for damages caused by the crime and administrative 

penalties imposed by the employer on the worker, among the penalties and violations 

determined by the worker and the certified Of the Ministry of Labor (the sanctions 

regulation). The legislator must also create a balance between the three production parties 



 ه
 

(the worker, the employer and the establishment) in order to reduce the incidence of crime 

in the establishment. 

Since the field of labor and workers is the main pillar of the social and social system, both 

in terms of orientation and protection, the legislator has been involved in this field in order 

to preserve social security and science. Thus, the Labor and Workers Law has criminalized 

the acts of workers as well as the Jordanian Penal Code No. 16 of 1960, Which led us to 

search for privacy in the field of criminalization of the crimes of workers and the question 

whether there is a specific text in these crimes for their privacy. 
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 المقدمة

 الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى أفضؿ الخمؽ سيدنا محمد صؿ اهلل عميه وسمـ... وبعدن

مصدر أساسي ورئيسي لتمبية الحاجات األساسية لئلنسافن  باعتبارر نخبلؿ اهمية العمؿ في حياتنامف 
مف و درجة العبادة وأقترنه باإليمافن العمؿ إلى  قيمة وبالعمؿ تعمر األرضن ولذلؾ رفع اهلل سبحانه

ه سول:" وقؿ أعمموا فسيرى اهلل عممكـ ور اآليات التي تحث عمى العمؿ وتشجع عميه قوله سبحانه
 عميه أفضؿ الصبلة والسبلـ:" إف اهلل تعالى يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبًل وقوؿ رسوؿ اهلل ن1والمؤمنيف"

 أف يتقنه".  

أف يمتـز في عممه واف يحافظ عمى األمانة التي سممه إياها  عامؿوأنطبلقًا مف ذلؾ يتوجب عمى ال
 صاحب العمؿ وال يجوز له خيانتها ألي سبب مف األسباب.

اإلنسافن حيث كانت فكرة العمؿ قديمًا تتسـ بالسهولة واليسر نشنت فكرة العمؿ وتطورر مع تطور 
وبناء  وليس الغموض والتعقيدن إال أف تطور العمؿ وزيادة الكثاقة السكانية زاد مف تعقيدات العمؿن

تـ إصدار قوانيف ولوائح وأنظمة تعمؿ عمى تنظيـ العمؿ بيف أطراؼ اإلنتاجن وقد أخذت  عمى ذلؾ
 أشكاؿ مختمفة مف حيث قيمة.فكرة العمؿ عدة صور و 

وال يستطيع اإلنساف العيش دوف أف يعمؿن فالعمؿ أهـ أداة لكسب الرزؽ وسد حاجات الشخص 
وخاصة الحاجات األساسية مف منكؿ وممبس ومشرب ... ن حيث أف نسبة العمالة في فمسطيف إلى ما 

المركزي لئلحصاء الفمسطيني يقارب نصؼ عدد السكافن فقد جاء في آخر تقرير صدر عف الجهاز 
 .2%45.8أف نسبة عدد المشاركيف في القوى العاممة بمغت 

وقد جاء قانوف العمؿ لينظـ العبلقة ما بيف أطراؼ اإلنتاج مف حيث الحقوؽ والواجبات لكؿ طرؼن 
وذلؾ لخمؽ مستوى مف العدالة اإلجتماعية والحفاظ عمى المؤسسات الوطنية بما يتعدى العنصر 

جي وتقديرًا لمعمالة الفمسطينية التي تتحمؿ المعاناة والمشاكؿ الكبيرة نتيجة لمظروؼ المختمفة التي اإلنتا
 تمر بها األراضي الفمسطينية.

( رفي اإلنتاج )العامؿ وصاحب العمؿوانطبلقًا مف اإللتزاـ الوطني والقاضي بنسج العبلقة بيف ط
مف خبلؿ المواد القانونية الخاصة التي تنظـ هذر وتطويرها لمنع وقوع الضرر والحفاظ عمى المنشنة 

                                                           
 .105سورة التوبةن اآلية   1
ن وذلؾ حسب نتيجة جهاز اإلحصاء المركزي الفمسطينين 2015نسبة المشاركة في القوى العاممة ما بيف األفراد خبلؿ عاـ   2

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wversion=Sta
ging#  عصرًا. 4:09ن الساعة: 9/12/2016ن 

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wversion=Staging
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العبلقة والتي توضح الجريمة والجزاءن وذلؾ مف خبلؿ قانوف العمؿ الفمسطيني وقانوف العقوبات 
 األردني المطبؽ.

أهمية كبيرة وتنثير كبير في تحديد أنواع الجرائـ التي يرتكبها العامؿ داخؿ المنشاةن ولطبيعة العمؿ 
رتكاب العامؿ الكاؾ الكبير والمباشر ما بيف العماؿ يعتبر سبب أساسي ورئيسي حتأف االحيث 

الجريمةن فالجرائـ التي تقع في المحاجر والمناجـ تختمؼ طبيعتها عف الجرائـ التي تقع في المطاعـ 
والمحاؿ اإلستهبلكيةن حيث تتسـ الجرائـ في المحاجر والمناجـ بالعنؼ وذلؾ لخشونة هذا النوع مف 

إفشاء سر كعماؿ وقساوة العمؿ عمى عكس الجرائـ التي تحدث في المطاعـ عمى سبيؿ المثاؿ األ
العمـ أف هذا النوع مف  معن أو وضع مواد غير صالحة لئلستهبلؾ اآلدمي في طعاـ الزبوف المهنة
 .يرتكز عمى عنصر أساسي وهو شخص العامؿ)الجاني( )جرائـ العماؿ(الجرائـ

العامؿ:" كؿ شخص طبيعي يؤدي عمبًل لدى صاحب العمؿ لقاء أجر ويكوف  قد عرؼ قانوف العمؿلو 
شرافه"  .1أثناء أدائه لمعمؿ تحت إدارته وا 

 :"2قانوف العمؿ الفمسطينيفي حسب ما جاء في  وذلؾ الفئات قانوف العمؿن طبؽ عمى هذروال ت

 بهـ. موظفي الحكومة والهيئات المحمية مع كفالة حقهـ في تكويف نقابات خاصة. 1

 . خدـ المنازؿ ومف في حكمهـ عمى أف يصدر الوزير نظامًا خاصًا بهـ.2

 . أفراد أسرة صاحب العمؿ مف الدرجة األولى.3

ذا النوع مف الجرائـن بؿ أكتفى ولكوف قانوف العقوبات األردني المطبؽ في فمسطيف لـ يخصص مثؿ ه
 جاعها لمقواعد العامة في القانوف الجزائي.بار 

ومنهجية  وحدود الدراسةنأهمية الدراسةن التطور التاريخي لجرائـ العماؿن تحديد كبًل مف يمكفومف هنا 
 :دراسةومشكمة ال الدراسةن

 أواًل: التطور التاريخي لجرائم العمال.

كانت الزراعة واستغبلؿ الغابات وصيد  لقد نشنت فكرة العمؿ وتطورت مع تطور اإلنسافن فقديماً 
الصناعي و  العممي اآلف ومع التطور افي ذلؾ الوقتن أممارس التي كانت ت مهفاألسماؾ مف اهـ ال

                                                           
 .2012(ن قانوف العمؿ الفمسطيني والتشريعات الثانوية الصادرة باإلستناد إليه لسنة 1ادة )الم  1
 .2000( لسنة 7(ن قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ )3المادة)  2
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فقد تحولت هذر المهف بشكؿ جذري وتغيرتن  نالكبير الذي شهدته أغمبية دوؿ العالـوالتكنولوجي 
نقيمت المصانع والمنشآت الصناعية الضخمة التي تضـ مجموعة كبيرة مف العامميف لديها بحيث ف

ن ومع ازدياد نسبة العمالة ازدادت نسبة الجرائـ داخؿ المنشآت ةعمؿ بنسبة كبير أصبح وجود فرص 
كجريمة  وأماكف العمؿن بحيث تغيرت مف وقت آلخر وذلؾ حسب تطور األعماؿ والمهف  الصناعية

فشاء تخريب اآلالت والمعدات االسرار بواسطة اإلنترنت... الخن " حيث اف نظرة تطور عمؿ  وا 
لتغير عبر الحضارات مف القديمة وصواًل لمحديثةن مما اثر عمى قيمة العمؿ االنساف اخذت با

 ن وعمى طريقة تعامؿ العماؿ مع اصحاب العمؿ.1وتطورر"

 وتنقسم إلى: ،: أىمية الدراسةثانياً 

 .مف الناحية النظرية .1

تتضح مف خبلؿ تطور الفكر اإلجتماعي والنظرة اإلجتماعية لمعامؿ بصفته عنصر إنتاجن وبتطور 
حقوؽ اإلنساف والحؽ في حماية الكرامة اإلنسانية بدءًا مف الشريعة اإلسبلمية وصواًل إلى نهاية عصر 

الفقهاء ة اإلقطاع وظهور اإلتفاقيات الدولية ومواثيؽ حقوؽ اإلنسافن كما تتضح مف خبلؿ منادا
عتبار والفبلسفة بضرورة تمكيف العامؿ مف حرية العمؿ وبتطور الفكر الجنائي  وظهور مبدأ الشرعية وا 

الجرائـ العمالية جرائـ قصديةن كما تتضح مف خبلؿ الكتابات الفقهية المتعددة والتي تنادي بوجوب 
المصالح محؿ النظر في القوانيف تحديد أركاف الجرائـ العمالية بدقة وبوجوب خمؽ التوازف ما بيف 

 العمالية وهي مصمحة العامؿ ورب العمؿ والمؤسسة.

 .مف الناحية العممية .2

تتضح أهمية الموضوع مف خبلؿ الجرائـ التي تقع مف العامؿ في ظؿ عبلقات العمؿن حيث يبيف 
ةن وبياف صور ركاف الجريمة التي تقع مف قبؿ العامؿ سواء أكاف ذلؾ عمى رب العمؿ أو عمى المنشنأ

الجرائـ التي يقوـ بها العامؿ سواء وقعت عمى رب العمؿ بشكؿ مباشر أو بسبب عقد العمؿ مع بياف 
الحماية الجنائية لعبلقات العمؿ مف حيث المبلحقة  القانونية والقضائية لمعامؿ مرتكب الجرائـ العمالية 

 التي تتعمؽ بالعمؿ .رتكاب العامؿ الجرائـ اوبياف العقوبات المترتبة في حاؿ 

                                                           

ن 14/6/2017ن  topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t243منتدى االوراس القانونين نشنة وتطور فكرة العمؿن  1 
 ظهرًا.1:58الساعة

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t243-topic
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في معرفة مدى معالجة النصوص القانونية والتشريعية لمجرائـ التي  أيضاً  تكمف األهمية العمميةو 
ترتكب مف قبؿ المتهـ اتجار رب العمؿ والمنشنة التي يعمؿ بها مع بياف الجرائـ والعقوبات واالجراءات 

 مؿ.القضائية واالدارية بسبب الجريمة المرتكبة مف قبؿ العا

ة تنحصر إف موضوع جرائـ العماؿ في إطار عبلقات العمؿ له أهمية خاصةن حيث أف الجرائـ العمالي
 في فئة كبيرة مف أفراد المجتمع.

 عدة أمور وهي:في الموضوع  كما يتضح أهمية

 تنثير الجرائـ العمالية عمى المجتمع مف الناحيتيف االجتماعية واالقتصادية .. أ

ولـ يركز قانوف العمؿ عمى هذا النوع  سوؽ العمؿنأف هذا النوع مف الجرائـ يتواجد بكثرة في . ب
 (.جرائـ العامؿ تجار صاحب العمؿمف الجرائـ)

قمة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وخصوصًا اف العامؿ هو محور هذر الدراسة وليس . ت
 رب العمؿ .

فادة اآلخريف . ث وما يمثمهـ مف نقابات عمالية وخصوصًا الفئة العاممة حب االستفادة والمعرفة وا 
 وأصحاب عمؿ وأرباب عمؿ.

 : حدود الدراسة.ثالثاً 

مكف ارتكابها ين وليست الجرائـ التي يرتكبها فئة العماؿتـ التركيز في هذر الدراسة عمى الجرائـ التي 
حيث تـ تحميؿ الدراسة كني شخص عادي كالقتؿ وغيرها مف الجرائـ الغير متخصصة بفئة العماؿن 

ن أما بالنسبة لمفصؿ في موضوع الجرائـ العمالية ومقارنتها بالقانوف األردني هذا في الفصؿ األوؿ
الثاني في موضوع المسؤولية الجنائية تـ التركيز عمى المقارنة ما بيف قانوف العقوبات األردني رقـ 

 .1943ني لسنة وقانوف العقوبات المبنا 1960( لسنة 16)

 

 رابعًا: منيجية الدراسة.

أعتمدت في كتابة هذر الدراسة عمى المنهج الوصفي التحميمين الذي يقضي بتجميع المعمومات ذات 
صمة بموضوع الدراسةن واستخبلصها مف عدد المصادر األصمية كالقوانيف وقرارات المحاكـن ومف 

جع المختصة بذلؾ كالكتب والدراسات والمقاالت ومف صفحات اإلنترنت)البحث اإللكتروني(ن االمر 
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 مفتوح عمؿ مقاببلت شخصية وذلؾ بطرح سؤاؿ عاـقد قمت بو ن والقوانيف ذات الصمة في دوؿ الجوار
ي ن وفي حاؿ االجابة بنعـ ماهي األسباب التوهو"هؿ العامميف لديؾ يرتكبوف الجرائـ داخؿ المنشنة

وخاصة  استبياف بسيط وجه ألصحاب العمؿ دعتهـ الرتكاب مثؿ هذا النوع مف الجرائـ؟"ن وأيضًا عمؿ
( حالةن حتى يعتبر موضوع البحث اكثر قيمة 14)وعدد هذر الحاالت هي  في منطقة بيت لحـ

 وواقعية.

 .دراسة: إشكالية الخامساً 

الثبلث في عبلقات العمؿ سواء حماية في ظؿ يسعى المشرع إلى الحماية الموازنة بيف المصالح 
فؽ المشرع الفمسطيني في تكريس هذا التوازف مف خبلؿ أو صاحب العمؿ أو المؤسسةن هؿ و  العامؿ

 في ظؿ عبلقات العمؿ؟ العمؿ منظومة جرائـ

 :فصميف دراسييف تـ تقسيـ هذر الدراسة إلى ولئلجابة عمى اإلشكالية

 إطار عالقات العمل.الفصل األول: الجرائم العمالية في 

 الفصل الثاني: مكافحة الجرائم العمالية في إطار عالقات العمل.
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 الفصل األول: الجرائم العمالية في ظل عالقات العمل.

 ما أف يقوـ شخص هيو  كني جريمة أخرى نص عميها قانوف العقوباتن العمالية الجريمةتعتبر      
ورتب عميه المشرع العقابن ولقد خصصت في هذا الفصؿ الجرائـ التي رتكاب فعؿ مخالؼ لمقانوف اب

تتعمؽ في إطار عبلقات العمؿ مف قبؿ العامؿ تجار صاحب العمؿن حيث أف العامؿ قد يرتكب عدة 
) واركانها تتخذ صور مختمفة) المبحث األوؿ(ن أفعاؿ إجرامية ألهداؼ مختمفة تجار صاحب العمؿ

      .  المبحث الثاني(

 لمبحث األول: صور الجرائم العمالية في ظل عالقات العمل.ا

بشخص  تعددة تبعا لنوع الحقوؽ المصيقةع اعتداء عمى النفس والماؿ ماف الجرائـ التي تق      
ن فالعامؿ قد يرتكب جميع الجرائـ التي يمكف ارتكابها االنساف والتي يشممها التشريع الجزائي بحمايته

شخص اخر كالقتؿ والزنا والضرب المؤدي الى عاهة مستديمة وغيرها مف الجرائـ أي مف قبؿ 
في هذا المبحث الجرائـ التي يرتكبها العامؿ بشكؿ خاص والمنتشرة بشكؿ األخرىن ولكف يخصص 

 كبير في مجتمعنا الفمسطيني.

شتراؾ ؿ لوحدر دوف االأف يقوـ بها العام عدة صور لمجرائـ العماليةن فقد تكوف الجريمة فردية أي يوجد
لتحقيؽ  ن وقد تكوف جماعية والتي يشترؾ فيها مجموعة مف العماؿ)المطمب األوؿ(مع عماؿ آخريف

 .)المطمب الثاني(الهدؼ أو الغاية مف هذا الفعؿ الجرمي

 المطمب األول: الجرائم العمالية الفردية.

 ندوف مساعدة مف أحدالتي يقوـ بها العامؿ بنفسه منها و  لعمؿمجاؿ اتتعدد الجرائـ الفردية في      
إعتداء العامؿ بالضرب وتحقير صاحب ن )الفرع األوؿ(قياـ العامؿ بإفشاء سر المهنة ومف هذر الجرائـ

 )الفرع الثاني(. العمؿ

 الفرع األوؿ: إفشاء العامؿ األسرار الخاصة بالعمؿ.

لتزاـ العامؿ بحفظ الشريعة االسبلمية عمى ضرورة تتفؽ التشريعات العمالية المقارنة ومباديء ا     
أسرار العمؿ والمعمومات والوثائؽ التي يطمع عميها اثناء تنفيذر لمعمؿ وعدـ تمكيف الغير مف االطبلع 
عميها وحيازتهان حيث بدأ المحافظة عمى سر المهنة كواجب أخبلقي نابعًا مف تقاليد المهنة ثـ تطور 
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 مف (33)نصت المادةبشكؿ تشريعاتن فنفذ بعد ذلؾ  أيبعد ذلؾ ألهميته وتنثيرر عمى قطاع العمؿ 
" يمتـز العامؿ بتندية عممه بإخبلص وأمانة وبالمحافظة عمى أسرار قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أنه:

طارئ خارج عف العمؿ وأدواته وال يعتبر العامؿ مسؤواًل عف خمؿ األدوات أو ضياعها نتيجة أي ظرؼ 
 .1إرادته أو قوة قاهرة "

خبلص و أمقتضيات العدالة وحسف األخبلؽ  وتفرض ف يعمؿ أف يمتـز العامؿ بتندية عممه بكؿ أمانة وا 
لها تنثير كبير عمى صاحب عمى حفظ أسرار المهنة التي يطمع عميها أثناء عممه أو بسببها أو التي 

لتزاـ يترتب عمى العامؿ المسؤولية الكاممة سواء أكانت في حالة اإلخبلؿ بهذا اال نشنةنالمو  العمؿ 
عطى صاحب العمؿ الحؽ في إنهاء عقد العمؿ مف أ فقدالمسؤولية المدنية أو الجزائية أو التنديبية. 

" إفشاءر لؤلسرار الخاصة بالعمؿ والتي (:40/6)لرجوع لمعامؿن وأيضًا نصت المادةطرؼ واحد دوف ا
 .3+2جسيـ "مف شننها التسبب بضرر 

ال في حاالت تقتضيها طبيعة إسرار صاحب العمؿ أوجاء المشرع األردني ونص عمى المحافظة عمى 
سرار صاحب العمؿ أ/ب(:" المحافظة عمى 19)نص في مادته رقـفؼ واإلتفاؽن ( والعر السرالشيء )

وفقًا لما يقتضيه  الصناعية والتجارية وأف ال يفشيها بني صورة مف الصور ولو بعد إنقضاء عقد العمؿ
 .4اإلتفاؽ أو العرؼ"

لتزاـ بالمحافظة عمى األسرار تقييد اال عمبل عمىقد  كبل القانونيف الفمسطيني واألردني أف نبلحظ مفو  
ن أما بالنسبة لؤلسرار بالعمؿ التي تتعمؽفيما يتعمؽ فقط باألسرار الصناعية والتجارية أي األسرار 

 . كنسرار حياته األسرية فميس موضوع الحماية الوارد هنا الخاصة الخاصة بحياة رب العمؿ

ففي حاؿ زواؿ  نلتزاـ بعقد العمؿإلتزاـ العامؿ بالمحافظة عمى أسرار العمؿ ليس اف أكيد نويجب الت
"ورغـ بطبلف  يجب المحافظة عمى هذا السر ومنع إشاعته و إنهاؤر ألي سبب مف األسبابأالعقد 

سرار العمؿ إلتزاـ تستوجبه األمانة ويمميه اإلخبلص الذي يجب أف أالعقد أو إبطالهن فعدـ إفشاء 

                                                           
 .2013(ن قانوف العمؿ الفمسطيني والتشريعات الثانوية الصادرة باإلستناد إليه 33المادة) 1
 . 2000( لسنة 7لعمؿ الفمسطيني رقـ )(ن قانوف ا40المادة) 2
المقصود بالخطن الجسيـ هو إهماؿ كبير وعدـ الحيطة والحذر وال يصؿ إلى نية اإلضرار ولكف يعمـ بوجود الضرر ن عدناف ابراهيـ السرحاف  3

لثقافة لمنشر والتوزيع ن عماف دار ا ن1ن نوري حمد خاطر: شرح القانوف المدني مصادر الحقوؽ الشخصية )االلتزامات( دراسة مقارنة نط.
 . 322ن ص. 2012

بتاريخ  4113مف عدد الجريدة الرسمية رقـ  1173المنشور عمى الصفحة  :1996( لسنة 8( قانوف العمؿ األردني وتعديبلته رقـ)19المادة) 4
16/4/1996 . 



8 
 

ف يقـو أن بحيث يتوجب عمى العامؿ 1يتحمى بهما العامؿ بغض النظر مف مشروعية عقد العمؿ"
نافسة الغير مشروعة بحماية هذر األسرار والمحافظة عميها ومنعها مف اإلنتشارن حيث نص قانوف الم

عد حصوؿ أي شخص عمى سر تجاري أو ي" مى أنه:/أ( ع6واألسرار التجارية األردني في المادة)
ستعماله له أو اإلفصاح عنه بطريقة تخالؼ الممارسات التجارية الشريفة دوف موافقة صاحب الحؽ ا

هتـ المشرع االمدنين حيث  لتزاـ بنتيجة حسب قواعد القانوفإوهو  ن2إساءة إلستعماؿ السر التجاري"
 يجب عمى العامؿ أف يحتفظ بنسرار صاحب العمؿ :"( بننه814/5المدني األردني في المادة)

 .3اعية والتجاريةن ولو بعد إنقضاء العقد وفقًا لما تقتضيه اإلتفاؽ أو العرؼ"نالص

الممكية الفكرية حيث مشروعة واألسرار التجارية األردني مف الحقوؽ الغير وأعتبر قانوف المنافسة  
)أ( مف هذر المادة بوجه خاص مكية الفكرية المذكورة في الفقرة/ب(:" تشمؿ حقوؽ الم9نصت المادة )

 .4. األسرار التجارية"7..  ما يمي:

ف العامؿ قد قاـ بإفشاء سر صاحب العمؿ يجوز لصاحب العمؿ أف يقوـ بفصمهن أوفي حالة إثبات 
يحؽ لصاحب العمؿ أف يز األردنية:" ين كما جاء في قرار لمحكمة التموال يعتبر هذا الفصؿ تعسفياً 

 .5( مف قانوف العمؿ"28يفصؿ العامؿ في حاؿ أفشى أي مف أسرار العمؿ وفقًا ألحكاـ المادة)

القانوف الفمسطيني لـ يوضح مفهوـ إفشاء السر المهنين  بالنسبة لمفهـو إفشاء سر المهنةن فإف     
حيث عرفت السر المهني عمى  1960ستئناؼ القاهرة لسنة إولكف حسب ما جاء في حكـ لمحكمة 

نه: " كؿ المعمومات أو األسرار التي تتصؿ بالصناعة أو التجارة  والتي لو ذاع خبرها تزعزعت الثقة أ
 . 6عمومات التي جرى العرؼ عمى كتمانها "في التاجر أو المصنعن وكذا الم

و بسببها وكاف أثناء الوظيفة أنه: هو الكشؼ عف واقعة معينة نب وصؼ السر المهني ني تحديدويمكن
 فشاءها يمحؽ برب العمؿ ضرر.إلرب العمؿ مصمحة في كتمانها بحيث في حالة 

                                                           
مؿ الفرديةن دار شتات لمنشر والبرمجياتن مصر صبلح محمد أحمد دياب: بطبلف عقد العمؿ وآثارر عمى حقوؽ العامؿ في عبلقات الع  1

 .165ن ص2010
 .2000( لسنة 15(ن قانوف المنافسة الغير مشروعة واألسرار التجارية األردني رقـ)6المادة)  2
 .1976( لسنة 43(ن القانوف المدني األردني رقـ)814المادة)  3
 .2000( لسنة 15رية األردني رقـ)(ن قانوف المنافسة الغير مشروعة واالسرار التجا9المادة)  4
 .27/10/2015ن صدر بتاريخ 1844/2015تمييز حقوؽ رقـ   5
 . 85ن ص.2006ن جسور لمنشر والتوزيع ن الجزائر 2بشير هدفي: الوجيز في شرح قانوف العمؿ ) عبلقات العمؿ الفردية والجماعية (ن ط.  6
. 
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العمؿن فمـ يورد نصًا  نتهاء عقدإولـ يوضح القانوف الفمسطيني كيفية التعامؿ مع هذر األسرار بعد 
سرار المهنة إلى منافسة صاحب العمؿ منافسة غير مشروعةن " ولقد أفشاء إن وقد يؤدي يوضح ذلؾ

سرار صاحب العمؿ في عدة أمور أاؽ اإللتزاـ بالمحافظة عمى طحدد شراح قانوف العمؿ الفمسطيني ن
 منها:

أي عمؿ  لعمؿ ال يقتصر عمى عمؿ معيفن بؿ يشمؿف التزاـ العامؿ بالمحافظة عمى أسرار رب اإ. 1
نتهاء عقد العمؿن إن بؿ يمتد حتى بعد يؤديه العامؿ لرب العمؿن كما ال يقتصر عمى مدة العقد

ستطاع اللتزاـ العامؿ مدة العقد اقتصر انقضاء العقد أنه لو إوالحكمة مف بقاء العامؿ ممزمًا بعد 
إنهائه لعقد العمؿ أو فسخه؛ وألف رب العمؿ يكوف مهدد العامؿ التحايؿ عمى التحريـ عف طريؽ 

سرار نتهى عقد العمؿ بسبب الخبلؼ بينه وبيف العامؿ الذي يسارع في إفشاء األاقوى إذا أبصورة 
ن أي مف وازع برب العمؿن وهذا األمر يندرج تحت األمور التي يمتـز بها العامؿ ديانة ال قضاء اً إضرار 

 الضمير ومكاـر األخبلؽ. 

سرار رب العمؿ ما دامت لها صفة السريةن ومف ثـ إذا زالت أف العامؿ يظؿ ممزمًا بالحفاظ عمى أ. 2
هذر الصفة بنف أذيعت بيف الناس فإف العامؿ يتحمؿ مف هذا اإللتزاـن هذا ما لـ تكف إذاعتها عمى 

ر فإنه يخضع لجريمة أخرى وهي جريمة التشهير المعاقب رب العمؿن وفي حاؿ التشهيسبيؿ التشهير ب
 عميها في قانوف العقوبات.

لى الغيرعدـ إفشاء السر عمى لعامؿ يقتصر لتزاـ اإف إ. 3 ستعماؿ هذر إذا قاـ العامؿ بإن ومف ثـ ا 
هذر نتهاء عقد العمؿ فإنه ال يعد مخبًل بإلتزامهن إال إذا كانت إاألسرار لنفسه أو لحسابه الخاص بعد 

 .1األسرار تتمثؿ في إختراعات سجمت براءة اختراعها "

إفشاء السر هو الكشؼ عف واقعة لها صفة السر صادر ممف عمـ بها بمقتضى مهنتهن كما أف 
 وبالتالي فبل جريمة إذا لـ يتوفر لدى المتهـ القصد الجنائي ولو توافر لديه إهماؿ أو خطن جسيـ.

ف ف تظؿ بعض الوقائع سرًان وهي أ( في العمؿ صاحب)المجني عميهلتجريـ هذر هو حماية عمة ا وا 
جريمة وال عقوبة إال بنص وحسب مبدأ الشرعية فإف ال  رادةصورة مف صور حماية اإلرادةن ولحماية اإل

 قانوني.

                                                           
سمير محمد جمعة العواودة: واجبات العماؿ وحقوقهـ في الشريعة االسبلمية مقارنة مع قانوف العمؿ الفمسطينين رسالة ماجستيرن جامعة   1

 . 64-63ن ص. 2010فمسطيف  –القدسن القدس
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ن أي أف ال يكوف هناؾ سبب مشروع  1حكـ مهنته عمى عمـ بسر وأفشار دوف سبب مشروع "بكاف ". 4
 المهنين كإفشاء السر بناء عمى طمب المحكمة.إلفشاء السر 

عمى االطباء والجراحيف والعامميف في نوف العقوبات الفرنسي عمى انه " ( مف قا378)وقد نصت المادة
الصحة أو أي شخص يعهد اليه بسر يتوجب عميهـ عدـ كشؼ هذر األسرار وفي حالة قاـ بكشفها 

( مف 378ن يتضح مف نص المادة)2فرنؾ"3000-500 أشهر وبالغرامة ما بيف 6يعاقب بالحبس لمدة 
قانوف العقوبات الفرنسي التركيز عمى فئة العامميف في الصحةن وكما هو معموـ ممكف أف يكوف تعييف 

 هؤالء العامميف بناء عمى عقود التي تخضع لقانوف العمؿ.

الناس عبر وسائؿ  ومع التطور والتقدـ العممي والتكنولوجي الحديث وسهولة التواصؿ بيف      
التواصؿ اإلجتماعي مثؿ الفيسبوؾ وتويتر وغيرها مف وسائؿ التواصؿ اإللكترونيةن فإف مسنلة إفشاء 
األسرار تكتسب أبعاد جديدة حسب درجة التطور وتنثيرها عمى أسرار العمؿن " لذلؾ فإف إعطاء أي 

تمؾ المعمومات يؤدي إلى  معمومات لمصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ أو أي جهة يعتقد بنف إطبلعها عمى
فشاء أي معمومات تتعمؽ بالوضع المالي لجهة العمؿ  حدوث نوع مف الضرر لمجهة التي يعمؿ بهان وا 
أو تتعمؽ باإلنتاج أو أي مشكمة يواجهها رب العمؿ أو تسريب أي معمومات سرية تتعمؽ بالخطط 

يؤثر عمى رب العمؿ ويسبب له التطويرية في العمؿ مما يؤثر عمى ميزاتها التنافسية أو أي سر 
 .3الضرر"

وفي جميع األحواؿ يتوجب عمى صاحب العمؿ إجراء التحقيقات البلزمة عمى العامؿ لبياف إدانته 
يجب ر لمحكمة التمييز األردنية بننه:" وبراءتهن  وحتى يستطيع معاقبته تنديبيًا. حيث جاء في قرا

عف نفسهن ولبياف األسباب التي تحوؿ دوف فصمه بدوف إجراء التحقيؽ قبؿ إتاحة العامؿ فرصة لمدفاع 
 .4إشعار خاصة أنه ليست هناؾ معايير ثابته إلفشاء السر"

                                                           
 .1960( لسنة 16(ن قانوف العقوبات األردني رقـ )355المادة)  1
 (.378قانوف العقوبات الفرنسين المادة)   2

Cod Penal Francais , (378) :”les medecins chirurgiens et autres officiers de la sane ainsi que 
 les pharmacies , les sages-femmes et toutes autre personnes depositaires ou permanentes des, secrets 
qu on leur confie qui , hore la cas ou la loi les oblige ou les   autorise a se porter denonciateurs , n auront 
revele ces secrets , secrets punis d/un emprisonnement dun mois a six mois et du une amende de 500 f a 
3000 f”  http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=5746 ن  12/6/2016. 
 

 . 2016-6-12ن  http://www.almoslim.net/node/240420عائض بف مقبوؿ القرني:األمانة وحفظ أسرار العمؿن موقع المسمـن  3 
 .852(ن مجمة نقابة المحاميف ص.348/73تمييز حقوؽ رقـ )  4

http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=5746
http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=5746
http://www.almoslim.net/node/240420
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ف ليس هناؾ معايير ثابتة تحدد حاالت إفشاء السر المهني أـ ال أيتضح مف حكـ محكمة التمييز 
 عمى عكس شراح قانوف العمؿ الفمسطيني كما تـ بيانه في السابؽ.

ما جاء في النص السابؽ فإف جريمة إفشاء االسرار تعتبر جريمة جنحوية. وككؿ جريمة وحسب      
 ن وهذا ما سيتـ شرحه في المبحث الثاني.يجب اف يتكوف بنيانها القانوني مف ركف مادي وآخر معنوي

 

 عتداء العامؿ بالضرب والتحقير عمى صاحب العمؿ.ا: الثانيالفرع ا

نهاء عقد العمؿ مف طرؼ واحد ا( مف قانوف العمؿ الفمسطيني:" لصاحب العمؿ 40نصت المادة)     
ه أيًا مف المخالفات دوف إشعار مع حقه في مطالبة العامؿ بكافة الحقوؽ األخرى عند ارتكاب

. اعتداؤر بالضرب أو التحقير عمى صاحب العمؿ أو عمى مف يمثمه أو عمى رئيسه 9التالية....
 .1المباشر"

قرار لمحكمة التمييز األردنية:" يجوز لصاحب العمؿ فصؿ العامؿ دوف إشعار في حاؿ وجاء في 
إعتدى عمى صاحب العمؿ أو المدير المسؤوؿ أو أحد رؤسائه أو أي عامؿ أو عمى أي شخص آخر 

 .2/ط ( مف قانوف العمؿ"28أثناء العمؿ أو بسببه وذلؾ بالضرب أوالتحقير وذلؾ وفقًا لنص المادة)

عتداء العامؿ بالضرب والتحقير عمى صاحب العمؿ يحؽ لصاحب ا ه كنتيجةناأعبلر  بما جاء يتبيف 
أي المقصود بالتعويض  العمؿ فصؿ العامؿ مع تضمينه كافة الحقوؽ المترتبة عمى هذا اإلعتداء

والتي  3المناسب لذلؾ الفعؿ)اإلدعاء بالحؽ الشخصي(ن وهذا أصبح شرطًا لتقديـ الشكوى الجزائية
وذلؾ بناء عمى الفعؿ غير المشروع الذي ارتكبه العامؿ  نوعها الذـ والقدح والتحقير والسبموض
دليؿ عمى حساسيتها فكيؼ لمعامؿ الذي تربطه عبلقة تبعية بصاحب العمؿ أف  وأيضًا يعتبرن الجاني

 اعميه جريمة نص يؤدي إلى ارتكاب بشكؿ عاـأو يهيف كرامتهن ولما لهذا الفعؿ يعتدي عميه ويضربه 
لتبعية ما بيف العامؿ وصاحب ا ساسأوتبنى عمى  عبلقات العمؿ التي تتميز وبما أفقانوف العقوباتن 

ساس اف هذا الفعؿ مخالؼ لؤلخبلؽ أالعمؿ والذي يتوجب عمى العامؿ إحتراـ صاحب العمؿ عمى 
تفرض الرئيس والمرؤوس و عبلقة التبعية التي تجمع بيف اإلجتماعيةن كما أف  والعادات والمبادئ والقيـ

عمى المرؤوس طاعة أوامر الرئيس في إطار عبلقة العمؿ مع األخذ بعيف اإلعتبار المحافظة عمى 

                                                           
 .2000( لسنة 7(ن قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ)40المادة)  1
 .28/11/2013ن صدر بتاريخ 3212/2013تمييز حقوؽ رقـ   2
 .19/1/2012ن صدر بتاريخ203/2010+202نقض جزاءن رقـ   3
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ال يشكؿ جريمة يعاقب عميها القانوف أو االعتداء عمى القيـ  مما كرامته وعدـ اإلعتداء عميه
 اإلجتماعية. 

 أواًل: اإلعتداء عمى صاحب العمؿ بالتحقير.

غير الذـ والقدح_ يوجه -في تعريؼ لمتحقير عمى أنه:" هو كؿ تحقير أو ُسباب (190)دةنصت الما
إلى المعتدى عميه وجهًا لوجه بالكبلـ أو الحركات أو بكتابة أو رسـ لـ يجعبل عمنييف أو بمخابرة برقية 

 .1أو هاتفية أو بمعاممة غميظة"

ف نص المادة المذكورة عرفت التحقير تعريفًا كافيًا ووافيًا. "وتطبيقًا لذلؾ قضت أيتضح مف ذلؾ  
محكمة التمييز أنه إذا قاـ المدعى عميه بالحؽ الشخصي بتحقير المدعي بالحؽ الشخصي بقوله له 
بهاـ يدر( فإف هذا القوؿ عمى ضوء  أماـ الموظفيف)أنت ال شيء أنت هالقد آخذًا باإلشارة بسبابته وا 

( مف قانوف العقوبات يشكؿ تحقيرًا ال لبس فيهن حيث أنه بثبوت قياـ العامؿ 190)نص المادة 
جـر يباإلعتداء عمى رب العمؿ أو غيرر بالتحقير ال يمنع المعتدى عميه مف إقامة شكوى جزائية 

 .2التحقير بحؽ العامؿ ويطبؽ عميه قانوف العقوبات"

ال وجهًا إواقعة معينة إلى المجني عميه كما أنه ال يتـ سناد إبحيث يتضح أف التحقير ال يتضمف 
لوجهن فني كبلـ أو حركة تعطي معنى سيء أو يتضمف داخمه إهانة لكرامة الشخص المجني عميه 
تعتبر في هذر الحالة تحقيرًان بحيث يناؿ مف شرفه واعتبارر يخدش سمعته. ومثاؿ عمى ذلؾ قوؿ 

 ور أو ابف حراـ أو سكير ومحتاؿ.الجاني لممجني عميه انت مختمس أو مز 

( مف قانوف العقوبات األردني المطبؽ في 188)نصت المادةفر عف الذـ والقدح ويختمؼ التحقي 
ولو في  -. الذـ: هو إسناد مادة معينة إلى شخص1فمسطيف في موضوع الذـ والقدح والتحقير:" 

تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهـ  مف شننها أف تناؿ مف شرفه وكرامته أو -معرض الشؾ واالستفهاـ
 سواء أكانت تمؾ المادة جريمة تستمـز العقاب أـ ال.

مف  -ولو في معرض الشؾ واإلستفهاـ–عتداء عمى كرامة الغير أو شرفه أو اعتبارر هو اال. القدح: 2 
 .3دوف بياف مادة معينة"

                                                           
 .1960( لسنة 16(ن قانوف العقوبات األردني رقـ )190المادة)  1
عبد الرحمف توفيؽ أحمد: شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص) الجرائـ الواقعة عمى األشخاص وفؽ أحدث التعديبلت التي طرأت بالقانوف   2

 .215-214ن ص.2012ن دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف. 1ن ط2011( لسنة 8المعدؿ رقـ)
 .1960( لسنة 16ي رقـ)(ن قانوف العقوبات األردن188المادة)  3
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( 40مشرع قانوف العمؿ كممة التحقير في نص المادة) أف يشترطمف  داعليس هناؾ  يمكف القوؿ أنه
بحيث أنه ال يوجد فرؽ كبير ما بيف جريمة التحقير والذـ والقدحن مف قانوف العمؿ الفمسطيني المطبؽن 

فجميع هذر الجرائـ تناؿ مف شرؼ اإلنساف وكرامته وكيانه في المجتمع وال يوجد ما يميز الواحدة عف 
ما بيف قانوف العمؿ وقانوف العقوبات ختبلؼ الركف المادي لمذـ والقدح بحيث يتضح عدـ ا ناألخرى

ن اال إذا اعتبر المشرع قانوف العمؿ قانوف خاص وحاوؿ قيد وحصر 1960ردني المطبؽ لسنة األ
كاف يجب عمى المشرع الفمسطيني عدـ حاالت الجريمة المرتكبة مف قبؿ العامؿن وفي جميع األحواؿ 

 المفظية التي تمس صاحب العمؿ. التخصيص في الجرائـ

فعمي سبب مستوى عتبرت المشادات الكبلمية ال ترقى اوالتي األردنية اإلجتهادات القضائية  وذهبت
 (اء العامؿ بالضرب أو التحقيرإعتد)ًا ألف النص جاء واضح ودقيق ؛فصؿ العامؿحقيقي يؤدي إلى 

عمؿ المدعي  إنهاء األردنية عمى أنه" ال يرقى سببن وبناء عمى ذلؾ جاء قرار لمحكمة التمييز فقط
( مف قانوف العمؿ األردني إذا كانت المشادة التي 28إلى األسباب المنصوص عميها في المادة)

 . 1حصمت ما بيف المدعي ومسؤوله لـ تصؿ إلى حد الضرب أو التحقير مما يجعؿ فصمه غير مبرر"

 

 بالضرب.ثانيًا: اعتداء العامؿ عمى صاحب العمؿ 

يجب حمايته والمحافظة عميه مف كؿ  وبالنسبة لئلعتداء عمى الجسدن فإف األصؿ أف لمجسد حرمة  
حتى تعتبر جريمة الضرب عمى صاحب العمؿ كوف المجني عميه هو شخص صاحب العمؿن عتداء ا
العمؿ أو أي داخؿ إطار العمؿ( الذي يجتمع فيه العامؿ بصاحب ) ف ترتكب داخؿ المنشنةأيشترط  إذ

ة مثؿ ضرب العامؿ صاحب العمؿ في الشارع نبسبب عقد العمؿ إف كاف الفعؿ قد ارتكب خارج المنش
 . مت في المنشنة أثناء أوقات العمؿبسبب مشادات كبلمية بينهما حص

الضرب بننه:" كؿ فعؿ يقع عمى جسـ اإلنساف ويكوف به تنثير  ةوقد عرفت محكمة التمييز األردني
يقاعه عمى ظاهري أو باط ني كجذب الشخص ودفعه عمى جسـ صمب والركؿ بالقدـ والمطـ بالكؼ وا 

 .3. "ويتميز الجرح عف الضرب في أنه يترؾ أثر يدؿ عميه"2األرض"

                                                           
نعبد اهلل فواز عبد اهلل حمادنة: سمطة المحكمة في تقدير التعسؼ عند إنهاء عقد 18/8/2009ن تاريخ 533/2009تمييز حقوؽ رقـ   1

 . مبلحظة لمراجعة القرار أنظر في المبلحؽ.94ن ص. 2011ن رسالة ماجستيرن جامعة الشرؽ األوسطن عماف -دراسة مقارنة-العمؿ
 .120ن ص.2002ن الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف 1محمد صبحي نجـ: الجرائـ الواقعة عمى األشخاصن ط  2
 .14ن ص.1991محمود نجيب حسني: شرح قانوف العقوبات القسـ الخاصن دار النهضة العربيةن القاهرة   3
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 " ومف الشروط الواجب توافرها ليتحقؽ الضرب:

. صدور فعؿ ايجابي مباشر مف المعتدين أي سموؾ اإلعتداء الذي قاـ به العامؿ تجار صاحب 1
 العمؿ.

ن ويقتضي هذا توافر عنصري العمـ اواإلرادة؛ . نية اإلعتداء وذلؾ بتوافر القصد الجرمي لدى العامؿ2
 أي عمـ العامؿ بنف فعمه مجـر واتجار إرادته لتحقيؽ ذلؾ الفعؿ.

ف يقع اإلعتداء ببل سند قانونين حيث أنه ال يكوف هناؾ اعتداء عمى جسـ الغير في حالة صدور أ. 3
دفاعًا عف النفس بشرط أف يكوف هذا التعدي او الفعؿ بالقدر الضروري لدفع هذا اإلعتداءن  التعدي

 .1بحيث يتوافر سبب مف اسباب اإلباحة والتي سنقـو ببيانها بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ الثاني"

 وبناء عمى ما سبؽن لـ ينص قانوف العقوبات األردني المطبؽ في فمسطيف عمى نص خاص يجـر فيه
الموظفيف  عمىعتداءات التي تقع صاحب العمؿ بشكؿ خاص كما جـر اال ر عمىءعتدااالعامؿ في 

ف اغمب هذر القضايا مف ضرب وتحقير العامؿ عمى صاحب العمؿ تحؿ بشكؿ  فإنها العموميفن "وا 
 .     3"2(مكتب العمؿ)بالتعاوف مع و عشائري 

 

 المطمب الثاني: الجرائم العمالية الجماعية .

تتميز هذر الجرائـ كوف منفذيها عبارة عف مجموعة مف األشخاص وال تصمح اف يتـ تنفيذها مف      
قبؿ شخص واحدن بؿ يشترط مجموعة مف األشخاص. ومف باب هذر الجرائـ اإلضراب الغير مشروع 

 واإلشتراؾ الجرمي ما بيف العماؿ.

 مشروع.الضراب العامميف غير إالفرع األوؿ: 

ضراب حقًا لمعامميف في القطاع العاـ والقطاع الخاصن بحيث تعتبر أداة لمتعبير عف رأيهـ يعد اإل     
ع قانونية معينةن وهذر الطريقة تهدؼ إلعادة التوازف ما بيف العامميف وصاحب اواإلحتجاج عمى أوض

 العمؿ في حالة اإلخبلؿ به. 
                                                           

ية المقارنة في النظاـ اإلنجموسكسوني وفي النظاـ الآلتينين رسالة دكتورارن جامعة عيف زهير بف زكريا حرح: الخطن في المسؤولية المدن  1
 .63ن ص.1999شمسن مصر 

ويقصد بمكتب العمؿ هو عبارة عف مديرية موجودة في كؿ محافظة مف محافظات فمسطيفن وتكوف هذر المديرية تابعة لوزارة العمؿن وهي   2
 مسطيني وطرح القوانيف واألنظمة التي تتعمؽ بذلؾ وتوفير خدمات التدريب المهني.المسؤولة عف تنظيـ سوؽ العمؿ الف

 .23/6/2016في مقابمة شخصية مع مستشار وزير العمؿ السابؽ السيد ياسيف رضواف راضين بيت لحـن في يوـ الخميس بتاريخ  3
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" كاف اإلضراب ولفترة طويمة مف الزمف ينظر إليه بإعتبارر وسيمة إلشاعة الفوضى والعنؼن       
ولذلؾ لـ تكف العديد مف الدوؿ تورد نصوصًا خاصة في دساتيرها تضمف الحؽ في اإلضرابن كما لـ 

التحريض تسمح به التشريعات العادية الداخمية بؿ كانت قوانيف العديد مف الدوؿ تجـر اإلضراب و 
عميهن إال أنه وبعد أف أصبح اإلضراب وسيمة هامة ومشروعة لمتعبير في إختبلؼ المصالح بيف أرباب 

ن حيث أصبح هذر الحؽ ليس فقط مجرد قاعدة قانونيةن بؿ وألهميته كفؿ العهد الدولي 1العمؿ والعماؿ"
ى ما يمي:" حؽ اإلضراب /د( عم8/1الخاص بالحقوؽ اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في المادة)

. ونص القانوف األساسي الفمسطيني الذي هو بمثابة دستور 2شريطة ممارسته وفقًا لقوانيف البمد المعني"
( مف القانوف 25عمى هذا الحؽ بإعتبارر مف الحريات األساسية في المجتمع حيث نصت المادة )

 .3االضراب يمارس في حدود القانوف" األساسي الفمسطيني في فقرته الرابعة عمى ما يمي:" الحؽ في

محكمة النقض الفرنسيةاإلضراب:" هو وسيمة  هلـ يضع المشرع تعريؼ خاص لئلضرابن حيث عرفت
العماؿ في الدفاع عف المطالب المهنيةن وكذلؾ صدر لها حكـ آخر حيث عرؼ اإلضراب توقؼ 

  .4العماؿ المدبر عف العمؿ بقصد الموافقة عمى تحسيف شروط العمؿ"

نصت عمى المبدأ التالي:" يعتبر ف 2014( لسنة 6جاء القرار التفسيري لمحكمة التمييز األردنية رقـ)و 
بالعمؿ الموكؿ إليهـ مف خبلؿ الضغط اإلضراب إمتناع العامميف لدى صاحب أي عمؿ عف القياـ 

مشروعة بقصد عميه بتعطيؿ مصالحه التجارية أو الصناعية أو الخدماتية أو كؿ ما يتعمؽ بننشطة 
الحصوؿ عمى حقوؽ أو مزايا لهـ مف خبلؿ التوقؼ عف العمؿ أو اإلعتصاـ دوف إنتاجية أو عدـ 

 .5الدواـ أو مغادرة العمؿن مما يشكؿ غيابًا بمفهومه العاـ"

" هو إمتناع العماؿ عف العمؿن بصفة راب عمى أنه:وعرفه الدكتور محمد حسيف منصور اإلض
عمى تحقيؽ مطالبهـ فيما يتعمؽ بشروط العمؿن حيث  العمؿصاحب  جماعية ومنظمةن بقصد حمؿ

. 6مؿ لمضغط عمى أصحاب األعماؿ ومساومتهـ لموصوؿ إلى مطالبهـ"اتعتبر وسيمة يمجن بها الع

                                                           
ن   1 سهيؿ األحمد وعمي ابومارية: اإلضراب عف العمؿ )دراسة مقارنة( بيف القانوف والفقه اإلسبلمين مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث والعمـو

 .1301-1300ن ص. 2012ن نابمس. 26مجمد
( 8نالمادة ) 1979ن العهد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واإلجتماعية والثقافيةن مكتبة حقوؽ اإلنسافن جامعة منيسوتا  2
 ظهرًا. 2:54ن الساعة 19/6/2016ن  https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.htmlن

 (.25ن ـ)2003القانوف األساسي الفمسطيني لسنة   3
العقود المدنيةن رسالة ماجستيرن جامعة تونس)كمية الحقوؽ والعموـ السياسية بتونس(ن جهاد الكسواني: الحماية الجزائية لمنظاـ العاـ في   4

 .1996/1997تونس 
 برئاسة هشاـ التؿن راجع المبلحؽ. 2014( لسنة 6القرار التفسيري رقـ )  5
 .472ن ص.2011محمد حسيف منصور: قانوف العمؿن دار الجامعة الجديدةن اإلسكندرية   6

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
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وعرؼ الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو اإلضراب عمى انه: "هو إمتناع أو توقؼ العماؿ عف تنفيذ 
العمؿ التي تربطهـ مع أصحاب العمؿن توقفًا إراديًا ومدبرًا لممارسة  العمؿ الممتزميف به بموجب عقود

 . 1الضغط عمى صاحب العمؿن وحممه عمى إجابة المطالب المهنية التي سبؽ له رفضها مف قبؿ"

يتضح مف التعريفات السابقة اف الهدؼ مف اإلضراب هو الضغط عمى صاحب العمؿ لتحقيؽ مطالب 
 بشنف رفع األجور وتقميؿ ساعات العمؿ.العماؿ والتي عادًة تكوف 

حصوؿ عمى مطالب مشروعةن اما والواألصؿ باإلضراب مشروعيته كنحد الوسائؿ المستعممة لمضغط 
 في حالة مخالفة النصوص المنظمة لئلضراب الموجودة في قانوف العمؿ فيعتبر والحاؿ هذر بنف

 يمارسه العماؿ إضرابًا غير مشروع.اإلضراب الذي 

ووضع مشرع قانوف العمؿ الفمسطيني كيفية تنظيـ هذا الحؽ وفي حالة الخروج عف الشروط       
( 67الذي يتضمنها قانوف العمؿ يعتبر اإلضراب بمثابة إضراب غير مشروعن حيث نصت المادة )

 عمى ما يمي:

لى  . يجب توجيه تنبيه كتابي مف قبؿ الطرؼ المعني باإلضراب أو اإلغبلؽ إلى الطرؼ1"  اآلخر وا 
 الوزارة قبؿ أسبوعيف مف إتخاذ اإلجراء موضحًا أسباب اإلضراب واإلغبلؽ.

 .يكوف التنبيه قبؿ أربعة أسابيع في المرافؽ العامة. 2

( مف قانوف العمؿ الفمسطيني المطبؽ عمى العماؿ توجيه كتاب خطي إلى صاحب 67أوجبت المادة)
رابن أو أربع أسابيع في حالة يتعمؽ اإلضراب بمرفؽ العمؿ ووزارة العمؿ قبؿ أسبوعيف مف مدة اإلض

عاـن بحيث يتضمف تنبيهًا بنية العماؿ القياـ بإضرابن بحيث يوضحوف فيها األسباب التي دعتهـ 
إلتخاذ مثؿ هذا اإلجراءن " فقد يوافؽ صاحب العمؿ عمى مطالب العماؿ دوف المجوء إلى هذر الوسيمةن 

مى إتخاذ كافة اإلحتياطاتن لتفادي بعض الخسائر التي ستمحؽ به ومما يساعد صاحب العمؿ أيضًا ع
. 2جراء اإلضرابن فإذا قاـ العماؿ باإلضراب دوف إرساؿ التنبيه الكتابين أعتبر اإلضراب غير مشروع"

( فقرة)أ( عمى ما يمي:" أ. ال 135)في مادته 1996( لسنة 8حيث نص قانوف العمؿ األردني رقـ)

                                                           
أبوعمرو: التنظيـ القانوني لحؽ اإلضراب في القانوف المصري والفرنسي والتشريعات العربيةن دار الكتب القانونيةن القاهرة. مصطفى أحمد   1

 .34نص .2009
 . 268ن ص2012ن كمية الحقوؽ واإلدارة العامة بجامعة بيرزيتن راـ اهلل. 2أحمد سميـ نصرة: قانوف العمؿ الفمسطينين ط  2
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بدوف إشعار صاحب العمؿ قبؿ مدة ال تقؿ عف اربعة عشر يومًا مف التاريخ  يجوز لمعامؿ أف يضرب
 .     1المحدد لئلضراب وتضاعؼ هذر المدة إذا كاف العمؿ متعمقًا بإحدى خدمات الصالح العاـ"

% مف عدد العامميف في المنشنة عمى األقؿ 51في حاؿ اإلضراب يكوف التنبيه الكتابي موقعًا مف  .3
 ؽ تكوف نفس النسبة مف مجمس إدارة المنشنة.وفي حاؿ اإلغبل

(:" في حاؿ اإلضراب يكوف التنبيه 3( مف قانوف العمؿ الفقرة)67اشترط قانوف العمؿ في المادة)
 % مف عدد العامميف في المنشنة عمى األقؿ...". 51الكتابي موقعًا مف

باإلضراب أف يقوموا وبناء عمى هذا النص يتوجب عمى العماؿ الذيف يرغبوف في ممارسة حقهـ 
% مف عدد العامميف بالمنشنةن فإذا قؿ عدد التواقيع 51بالتوقيع عمى التنبيه الكتابي بما ال يقؿ عف 

النسبة يعتبر اإلضراب غير مشروع. وهذا ما قضت به محكمة العدؿ العميا في الطعف بعف هذر 
ت لممحكمة اف المستدعي ( حيث جاء في قرارها:" في ضوء ما تقدـ وحيث أنه ثب208/2011رقـ)

% مف األطباء العامميف لدى وزارة الصحة وذلؾ قبؿ 51ضدها لـ تقـ بتوجيه تنبيهًا كتابيًا موقعًا مف 
( مف قانوف العمؿ فإنها بذلؾ تكوف قد خالفت  67اربعة اسابيع مف بدء اإلضراب كما توجب المادة)

ميها في القانوف تجعؿ مف البدء في القانوف وحيث أف مخالفة اإلجراءات الوجوبية المنصوص ع
اإلضراب أمرًا غير مشروع بصرؼ النظر عف قانونية أسباب اإلضراب وعدالة مطالبه مف عدمهان فإف 

ن تقرر وقؼ اإلضراب المعمف 2008لسنة  5المحكمة وسندًا أحكاـ المادة الثالثة مف القرار بقانوف رقـ 
 .2"29/5/2011عنه مف قبؿ المستدعي ضدها بتاريخ

 ال يجوز اإلضراب أو اإلغبلؽ أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي. .4

( مف قانوف العمؿ عمى أنه" اليجوز اإلضراب أو اإلغبلؽ أثناء إجراءات النظر 67/4نصت المادة)
(: "هو النزاع الذي 60في النزاع الجماعي"ن وقد عرؼ قانوف العمؿ النزاع العمؿ الجماعي في المادة )

 ة". نشن بيف واحد أو أكثر مف أصحاب العمؿ وبيف العماؿ أو فريؽ منهـ حوؿ مصمحة جماعي

ي إلى مندوب التوفيؽ والذي يكوف موظفًا في وزارة العمؿ أو أثناء عماجحيث أنه إذا تـ إحالة النزاع ال
استمرار اإلضراب بؿ يجب أف يتوقؼ في الحاؿن وفي حالة أماـ المحاكـ العمالية فبل يجوز  النظر به

 عدـ التوقؼ يعتبر اإلضراب غير مشروع.

                                                           
 .1996ات العمالية ن المكتب الفنين نقابة المحاميفن عماف. مجموعة التشريع  1
 ن راجع المبلحؽ.208/2011محكمة العدؿ العميا الفمسطينية: دعوى عدؿ عميا رقـ   2
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ستعماؿ حقهـ في اإلضراب عميهـ إ مف في المنشنةالعماؿ حتى يستطيع  السابؽوبناء عمى النص 
اإللتزاـ بهذر الشروط وذلؾ لحفظ التوازف والعبلقة التعاقدية ما بيف العامؿ وصاحب العمؿ. حيث أف 

ة وليس فقط المحافظة عمى نهدؼ قانوف العمؿ هو تنظيـ العبلقة ما بيف العامؿ ورب العمؿ والمنش
 وف رب العمؿ.حقوؽ العامؿ د

 ولئلضراب عنصريف أساسييف هما العنصر المادي والعنصر المعنوي.

 . العنصر المادي لئلضراب.1

 -ويشمؿ عمى ما يمي:

 أ. التوقؼ الكامؿ عف العمؿ.

وهو إمتناع العامميف بشكؿ كامؿ عف تنفيذ إلتزاماتهـ العقديةن سواء ذكر ذلؾ بشرط في العقد أو بإتفاؽ 
العامميفن بحيث أف هدفهـ مف ذلؾ هو تحقيؽ مطالبهـ وليس اإلضرار بمصالح صاحب الحؽ ما بيف 

 العمؿن أي أف ال يتـ إستعماؿ هذا الحؽ بقصد التعسؼ في استعماله لمجرد اإلستعماؿ.

 ب. أف يكوف التوقؼ أو اإلمتناع عف العمؿ اف يكوف هذا العمؿ ممزمًا.

أو بعد أوقات العمؿ  ضافي مثبلً في أوقات العمؿ اإل ف يستخدـ هذا الحؽأبحيث ال يستطيع العامؿ 
 ف يتـ التوقؼ أثناء مدة العمؿ الممـز فعبًل.أبحيث يجب الرسمي. 

 ف يكوف اإلمتناع أو التوقؼ عف العمؿ بشكؿ جماعي.أج. 

عتبارر سموؾ جماعي يقوـ به إيعتبر التوقؼ الجماعي عنصرًا جوهريًان بحيث يتميز اإلضراب ب
 اً إضراب كوفعف العمؿ ي عامؿاألفراد العامميف في المنشنةن فبل نستطيع القوؿ بنف توقؼ المجموعة مف 

 .ةحتى لو كاف اإلضراب حؽ لكؿ عامؿ عمى حد

 . العنصر المعنوي لئلضراب.2

أف تتجه نية العامميف إلى التوقؼ المؤقت عف العمؿن بهدؼ الضغط عمى  والعنصر المعنوي هو" 
تخاذ جهة معينة موقؼ معيفن وفي جميع مطالبهـ الممكنة والمشروعة أو إلصاحب العمؿ حتى يمبي 

ف يكوف هدؼ العماؿ مف اإلضراب مشروع مع إمكانية صاحب العمؿ عمى تمبيتهن أاألحواؿ يشترط 
ستعماؿ حقهـ فإنه يترتب إأما إذا كاف القصد وراء العامميف مف اإلضراب هو اإلضراب والتعسؼ ب
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و خطن أو بسبب قوة قاهرة أو دوف قصد أ العمؿبب إمتناعهـ عف أما إذا كاف سعميهـ المسؤوليةن 
 .1بسبب رغبة صاحب العمؿ فإف ذلؾ ال يعد إضرابًا"

شروع يقع عمى ر اإلضراب في هذر الحالة إضربًا غير معتبوفي حاؿ تـ مخالفة الشروط السابقة ي
وخاصة إذا تابع اإلضراب حركات عنؼ وتمرد مف قبؿ  والمدنية والتنديبيةن الجزائية فاعميه المسؤولية

عمى أساس حفظ  ( مف المجمة الجنائية136وقد خصص المشرع التونسي ذلؾ في المادة)"ن العامميف
: يعاقب بالسجف مدة ثبلثة أعواـ وبتخطئة قدرها ثبلث اآلؼ فرنؾ مف يرتكب بالعنؼ مبدأ حرية العمؿ

منع فرد أو جمع مف الخدمة أو يحاوؿ إبطالها أو أستمرار او الخزعببلت أو الضرب أو التهديد 
   .2إبطالها"

ومف صور حاالت االضراب الغير مشروع  في حاؿ رافقه حاالت مف العنؼ والتمرد مف قبؿ " 
أو كاف يستخدـ لغرض آخر  العماؿن وحالة كوف االضراب موجه لشخص آخر غير صاحب العمؿ

 .3غير مشروع"

ال أعتبر  فصبًل تعسفيًان حيث صدر  فصمه وال يحؽ لصاحب العمؿ فصؿ العامؿ بسبب اإلضراب وا 
( مف 28وفقًا ألحكاـ المادة )قرار عف محكمة التمييز األردنية:" اف التوقؼ عف العمؿ)اإلضراب( 

العمؿن ( مف قانوف 136قانوف العمؿن ليس سببًا مشروعًا لفصؿ العامؿ مف عممهن وقد حددت المادة )
  .4ن وليس مف بينه طردر مف عممه"عمى العامؿن إذا قاـ بإضراب محظورالعقوبة التي تفرض 

ولقد احسف المشرع األردني في تغريـ العامؿ المضرب عف العمؿ دوف مبرر وسبب مشروع لذلؾ 
 عمى ما يمي: 1996( لسنة 8( مف قانوف العمؿ األردني رقـ )136اإلضرابن حيث نص في المادة)

إذا قاـ أي عامؿ بإضراب محظور بموجب هذا القانوف يعاقب بغرامة ال تقؿ عف خمسيف دينار عف  "
اليوـ األوؿ وخمسة دنانير عف كؿ يوـ يستمر فيه اإلضراب بعد ذلؾ ويحـر مف أجرر عف األياـ التي 

 يضرب فيها".

                                                           
عمي محمد الجبالي: أحقية الموظفيف العاميف في اإلضراب في القانوف األردني) دراسة ميدانية(ن رسالة ماجستيرن جامعة الشرؽ األوسطن   1

 عضرًا. 5:16ن الساعة 19/6/2016ن  http://www.meu.edu.jo/ar/images.pdfن 21ن ص.2014عماف 
السياسية بتونسن تونس  جهاد الكسواني: الحماية الجزائية لمنظاـ العاـ في العقود المدنيةن رسالة ماجستيرن جامعة تونس)كمية الحقوؽ والعموـ  2

 .48ن ص.1996/1997
3 A strike is unlawful if it is directed at someone other than the employer or if it is used for some other 
purpose. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/strike , 31/3/2017,5:36pm. 

 ن راجع المبلحؽ.9/10/2001(ن صدر بتاريخ 3794/2000تمييز حقوؽ رقـ )  4

http://www.meu.edu.jo/ar/images/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D8%A3%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/strike
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قانوف العقوبات االردني إال اف القانوف الفمسطيني لـ ينص عمى اي عقوبة سواء في قانوف العمؿ او 
 المطبؽ؛ وبذلؾ يعتبر تقصيرًا مف قبؿ المشرع الفمسطيني.

 

 شتراؾ العماؿ في ارتكابهـ لمجريمة.االفرع الثاني: 

جرائـ يتـ عدة وهناؾ  ننة التي يعمموف بهاتتعد صور الجرائـ التي يرتكبها العماؿ داخؿ المنش      
يتفؽ مجموعة مف العماؿ اإلضرار بصاحب العمؿ أو  أي اف؛ رتكابها عمى شكؿ مجموعات منظمةا

  بالمنشاة وذلؾ عف طريؽ إنشاء منظمة خاصة فيما بينهـ.

وقد يتفؽ مجموعة مف العماؿ عمى القياـ بعمؿ جرمي دوف نية اإلضرار بصاحب العمؿ كاستعماؿ 
وع ومخالؼ صحيح اف هذا الهدؼ غير مشر  نالمحؿ لمسكر وتناوؿ المخدرات مع مجموعة مف العماؿ

غير أف هذا الفعؿ يؤثر  لمنظاـ العاـ اال نه يحقؽ غايات شخصية دوف نية االضرار بصاحب العمؿ
 صاحب العمؿ(.المنشنة)أي وقوع اضرار غير مباشرة عمى عمى سمعة 

إما لتحقيؽ هدؼ مشروع مثؿ دفع  نما بيف العماؿ )االتفاؽ الجنائي(الهدؼ مف اإلشتراؾ الجرمياف  
هدؼ غير مشروع كقصد اإلضرار بصاحب العمؿ لمجرد اإلضرار دوف سبب محددن وفي األجر أو ل

فعاؿ بغض النظر عف الهدؼ المقصود ة العامؿ عف جميع هذر األءلالحاالت فإنه يتـ مسا جميع
 ر.ءوالمراد مف ورا

يطمؽ رتكابهـ لمجريمة إفي  شتراؾ مجموعة مف العماؿاوبناء عمى ذلؾ وحسب القواعد العامة فإف 
وهو قياـ مجموعة مف األشخاص بالتعاوف فيما بينهـ لمسمى القانوني باإلشتراؾ الجرمي" عميه تحت ا

ن حيث ال فرؽ بيف مف قاـ بدور رئيسي واعتبر بذلؾ فاعبًل أصميًا أو فاعبًل "عمى إرتكاب جريمة واحدة
 مع غيررن أو مف قاـ بدور ثانوي واعتبر متدخبًل أو شريكًا. 

بوحدة الجريمة  يقصداألساس فإف اإلشتراؾ في الجريمة مبني عمى أساس وحدة الجريمةن و وعمى هذا 
المادية أف يكوف الركف المادي لمجريمة محتفظًا بوحدتهن وحتى  والوحدة الوحدة المادية والمعنوية معًا.  

مجاؿ لمقوؿ بوحدة يكوف محتفظًا بوحدته ال بد اف تقع نتيجة واحدة فقطن " ففي حاؿ تعددت النتائج فبل 
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ف أو كبلهما فبل محؿ لئلشتراؾ الجرمين فإذا كاف المجـر شخصًا نيالجريمة. فإذا انتفى أحد هذيف الرك
نما تعددت حالته حالة " إجتماع الجرائـ"  . 1واحدًان فبل قياـ لئلشتراؾ الجرمي ولو تعددت جرائمهن وا 

رتكب كؿ جريمة عمى حدة أي جريمة اأما في حالة تعدد الجرائـ والمجرموف بحيث أف كؿ واحد منهـ 
مستقمة فبل تعتبر هذر الحالة إشتراكًا جرميًا ولو أرتكب في نفس المكاف وفي ذات الوقتن كالوضع في 

نفعاؿ سيلجماهير وهـ جموع مف الناس وذلؾ إجرائـ التي يرتكبها ا طر عميهـن كما لو ستجابة لحالة وا 
رادو تفريقهـن إذ ال تتوافر في أو اعتدو عمى رجاؿ األمف الذيف أ أحرؽ متظاهروف متاجر خصومهـن

  الناس.هذر الحاالت وحدة الجريمة ووحدة الباعث لهؤالء 

شتراؾ في الشريؾ فبل يكوف األردنية:" إذا انعدمت عناصر اإل حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز
رتباط التي ؾ بؿ تعدد في الجرائـ وتعدد في الجناة. وهذر الجرائـ ال تجمعها إال صمة اإلشتراإهناؾ 

 .2رتكبه"أإال عف الفعؿ الذي  تجيز رفع دعوى واحدة بشننها ولكف ال يسنؿ كؿ جاف  

ف كؿ مف مساهـ قد قاـ بنشاط سعى به إلى تحقيؽ نتيجة واحدة تمثؿ اإلعتداء عمى أالفرض فيه و " 
 . 3يحميه قانوف العقوبات تحت طائمة التهديد بالعقاب" الحؽ الذي

حدهـ عمى صدر إنساف وقياـ آخر بذبحه في حيف كاف الشخص ومف األمثمة عمى ذلؾ جموس أ
الثالث يراقب الطريؽ ضمانًا لتنفيذ الجـر المقصود. فالنتيجة هنا واحدة أال وهي ازهاؽ روح المجني 

يب أدوات واآلالت القتؿ. وكإتفاؽ مجموعة مف العماؿ بتخر عميه رغـ تعدد المشتركيف في جريمة 
ف هذر الجريمة هي السائدة في جرائـ العمؿ وذلؾ حسب نتيجة اإلستبياف. وأيضًا المنشنةن بحيث أ

مجموعة مف العماؿ باإلتفاؽ فيما بينهـ عمى سرقة صاحب العمؿ  " كقياـجريمة السرقة باالشتراؾن 
لرمز السري لمخزنة وقياـ باالخريف بالخمع والمراقبة لتحقيؽ النتيجة بحيث أف أحد العماؿ يعمـ با

 .    4"الجرمية

" أما بالنسبة لوحدة الجريمة المعنويةن فيتطمب توافر رابطة ذهنية ونفسية تجتمع بيف المساهميف في 
ال تعددت الجريمة بتعددهـ وينسب إلى كؿ منهـ جريمة مستقمةن بحيث  تبرت عأالجريمة الواحدةن وا 

                                                           
ن 1998ن منشورات الحمبي الحقوقيةن بيروت 3محمود نجيب حسني: شرح قانوف العقوبات المبناني" القسـ العاـ"ن المجمد الثانين ط.  1

 .778ص.
مف عدد مجمة نقابة المحاميف  250)هيئة خماسية(المنشور عمى الصفحة  53/1952ز األردنية بصفتها الجزائية رقـ قرار محكمة التميي  2

 . http://www.lawjo.net/vb/showthread.phpبتاريخ 
 .352ن ص.2009ن دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف 1ت"دراسة مقارنة"ن ط.كامؿ السعيد: شرح األحكاـ العامة في قانوف العقوبا  3
نيابة بيت لحـ كوف هذر القضية لـ يتـ  731/2001نموذج الئحة اتهاـ مقدمة مف النيابة العامة لدى محكمة بداية بيت لحـ في الدعوى رقـ   4

 الفصؿ فيها بعد وهي منظورة حاليًا اماـ جنايات بيت لحـ الموقرةن راجع المبلحؽ.

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php
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شتراؾ الجرمي وذلؾ بقولها:" االتفاؽ المسبؽ يعد ركنًا في اإل فة التمييز األردنية في قرار لها أمحكم
أجمع الفقه والقضاء عمى أنه إذا أقدـ عدة أشخاص عمى أرتكاب افعاؿ جرمية مف غير إتفاؽ سابؽ 

الذاتي وفكرته اإلجراميةن عمى إحداثها وال قصد التعاوف عمى ارتكابهان بؿ تحرؾ فيها كؿ منهـ قصدر 
إال عف العمؿ الذي اقترفهن إلنعداـ اإلتحاد في القصد الذي هو أساس التضامف في  فبل يسنؿ كؿ جاف  
 . 1المسؤولية الجزائية"

ف تنصرؼ إرادة فاعؿ الجريمة إلى جميع عناصرها وأركانها وشروطها وفي جميع األحواؿ يجب أ
 . ووجود نص تشريعي يجـر الفعؿ توافر القصد الجرميوظروفها مع العمـ بها جميعًان أي 

لفاعموف وينطبؽ عمى هذا صنؼ قانوف العقوبات األردني المشتركيف في الجريمة إلى أربع وهـ: ا
رتكاب عدة أشخاص جناية أو جنحة عبًل يجعمه مساهمًا أصميًان وفي إف كؿ مف يرتكب فالمفهوـ أ

األفعاؿ المكونة لها بقصد الحصوؿ عمى تمؾ الجناية أو  وأتياف كؿ واحد منهـ فعبًل أو أكثر مف
رتكاب الجريمة فيسمى محرضًان ريؾن ومف يقوـ بحمؿ شخص آخر عمى إالجنحة وهو ما يسمى بالش

أما مف يرتكب فعبًل يجعمه مساهمًا تبعيًا كقيامه بالمساعدة لمف يرتكب جناية أو جنحة فيسمى متدخبًلن 
 :بعد أف تكوف الجريمة قد أرتكبت واإلخفاء الذي يرتكب الفعؿ

 أواًل: الفاعموف.

فاعؿ الجريمة هو مف أبرز إلى حيز الوجود  أف( مف قانوف العقوبات األردني 75)نصت المادة 
العناصر التي تؤلؼ الجريمة أو ساهـ مباشرة في تنفيذهان " بمعنى أف الفاعؿ هو مف قاـ بنفسه 
بارتكاب الفعؿ الذي تتوافر فيه جميع عناصر الركف المادي لمجريمة. وأهـ ما يميز الفاعؿ هو 

  2مة".ستكماؿ فعمه لجميع عناصر الركف المادي لمجريإ

 أف مف قانوف العقوبات وعميه  (75)تئناؼ عماف:" بناء عمى نص المادةوجاء قرار مف محكمة اس
عنوي الفاعؿ هو مف يرتكب الركف المادي لمجريمة مف نشاط ونتيجة ورابطة  سببية تقترف بالركف الم

رادة عمبًل فعؿ عف وعي وا  حد بعقوبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى اللمجريمة. وحيث ال يحكـ عمى أ
ف القصد الجرمي في الجرائـ القصدية يعتبر ركنًا هامًا يتوجب انوف العقوبات وحيث أمف ق (74)بالمادة

                                                           
 .354-353كامؿ السعيد: المرجع السابؽن ص.   1
 .145الرزاؽ الحديثي و خالد حميدي الزعبي: مرجع سابؽن ص.  فخري عبد  2
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ف المشتكى عميه كاف مدركًا لحقيقة الجـر المسند له ثباته فيه مف خبلؿ ثبوت أاالعامة عمى النيابة 
 .1فتراضيًا"إوداللته الجزائية إدراكًا يقينيًا ال 

ز بر عماف بنف الفاعؿ هو الشخص الذي أ نص المادة أعبلر ومف قرار محكمة استئناؼيتضح مف 
دته لتحقيؽ النتيجة الجرمية مع جود العبلقة السببية ما بيف اتجهت إراعناصر الوجود المادي لمجريمة و 

 فاعؿ الجريمة. نيةالقصد الجرمي( الذي يتوفر فينتيجةن كما وجود اإلرادة اآلثمة)الفعؿ وال

 يقتصر فاعؿ الجريمة عمى الفاعؿ المادي فقطن أي الشخص الذي قاـ بنفسه بتنفيذ الفعؿ المكوف ال
نما أيضًا ينسحب عمى مف سخر غيرر في تنفيذ هذا الفعؿن بحيث يكوف بيدر  لمركف المادي لمجريمةن وا 

ا يطمؽ عميه مجرد أداة يستعممها أو استعاف بها عمى ابراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود وهو م
" الشخص الذي ينفذ الجريمة بواسطة شخص آخر ( وهوالفاعؿ الغير مباشر)معنوي القانوف الفاعؿ ال

حسف النية أو بواسطة إنساف ال تتوافر لديه األهمية الجنائيةن كمف يحرض مجنونًا بعدور حتى يقتمه 
 .2فتقع الجريمة بناء عمى التحريض"

كنف يعطي العامؿ زميمه مادة مخدرة عمى اساس انه دواء لعبلج الصداع ثـ اتضح  نمثاؿ عمى ذلؾ
نما مادة مخدرة وذلؾ لقيامه بارتكاب جريمة مان وقاـ العامؿ الذي تناوؿ  بعد ذلؾ اف هذا ليس بدواء وا 
 المادة المخدرة بارتكاب جريمة اثناء فترة العمؿ يسنؿ هذا العامؿ عف جريمة غير مقصودةن ويسنؿ

 العامؿ الذي اعطى زميمه مادة مخدرة بصفته فاعؿ غير مباشر في الجريمة.

إال أف المشرع األردني لـ يقر فكرة الفاعؿ المعنوي بنص صريحن ولكف يتضح مف قانوف العقوبات 
 عنوي هو فاعؿ وليس محرضًا.ماألردني بنف الفاعؿ ال

 ثانيًا: الشريؾ.

دة أشخاص متحديف رتكب عابننه:" إذا  1960دني لسنة ت األر ( مف قانوف العقوبا76)نصت المادة
و كانت الجناية أو الجنحة مف عدة أفعاؿ فآتى كؿ واحد منهـ فعبًل أو أكثر مف جناية أو جنحةن أ

عتبروا جميعهـ شركاء فيها وعوقب قصد حصوؿ تمؾ الجناية أو الجنحة أاألفعاؿ المكونة لها وذلؾ ب
 .3لها في القانوفن كما لو كاف مستقبًل لها"كؿ واحد منهـ بالعقوبة المعينة 

                                                           

 .   http://www.lawjo.net/vb/showthread.phpن 2/3/2009)هيئة ثبلثية( بتاريخ  4488/2009قرار محكمة استئناؼ عماف رقـ  1 
 .146لد حمدي الزعبي: مرجع سابؽن ص.فخري عبد الرزاؽ الحديثي وخا  2
 .1960( لسنة 16(ن قانوف العقوبات األردني رقـ)76المادة) 3

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php
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شترؾ في جريمة مع آخريف وكاف الهدؼ واحدًا فإنه في ايتضح مف نص المادة أعبلر أف كؿ شخص 
 رتكبه كما لو ارتكب الفعؿ بشكؿ مستقؿ.اواحد منهـ بالعقوبة حسب كؿ فعؿ  هذر الحالة يعاقب كؿ

شخاص فعبًل الفمسطينية عمى أنه:" إذا أرتكب عدة أالنقض وتنكيدًا عمى ذلؾ جاء في قرار لمحكمة 
لدرجةن كما لو جنائيًا تنفيذًا لقصد جنائي مشترؾ بينهـن فإف كؿ واحد منهـ مسؤوؿ عف الفعؿ بنفس ا

ف يكوف مصممًا عميها تجار إرادته أاحدةن وال يشترط في رتكاب الفعؿ مف كؿ واحد منهـ عمى احصؿ 
شتراؾ في ت وغير مميتن ويتوجب إدانتهـ باالًا وبياف ما هو مميمف قبؿن بؿ يكفي أف يكوف سابق

ؼ كؿ واحد منهـ داخمة قتر التي عتبارر متدخبًل ما داـ أف األعماؿ ااشتراكًا أصميًا وال يجوز االقتؿ 
 . 1ماديًا في تنفيذ الجريمة التي حدثت"

رتكابه االشركاء في  بياف فعؿ كؿ شريؾ مفف تقـو بعمى ذلؾ يجب عمى محكمة الموضوع أ وبناء
لمفعؿ المادي ومساهمته في تحقؽ النتيجة الجرمية حيث يتـ معاقبة كؿ شريؾ عمى الفعؿ الذي جاء به 

 وشكؿ الجريمة.

ؤدى ذلؾ يتطمب مف محكمة وجاء أيضًا قرار لمحكمة التمييز األردنية عمى أنه:" ... وحيث أف م
الجريمة  بها أفعاؿ كؿ واحد مف المشتركيف في هذرف تبرز في الواقعة الجرمية التي قنعت الموضوع أ

الجريمة أو  وبياف فيما إذا كانت هذر األفعاؿ مف األفعاؿ المكونة لهذر وبشكؿ مفصؿ وتحديد دورر
 .2رتكابها أـ ال ومف ثـ تطبيؽ حكـ  القانوف حسب درجة مساهمة هذر األفعاؿ..."اساهمت في 

 ثالثًا: المتدخؿ.

ة وهي مرحمة يتعدد فيها الجناة في مرحمة سابقة عمى مرحمة التنفيذ المادي لمجريم" وهي الحالة التي 
نما بدور  يرتكاب الجريمةن بحيث ال يقوموف في تنفيذها بدور رئيسالتفكير والعـز عمى إ أو أصمي وا 

 ف ال يكوف هذا الفعؿ مفقتراؼ الجريمةن وأاعي أو ثانوين فيفترض أف يرتكب فعبًل مساعدًا عمى تب
 .3األفعاؿ التنفيذية أو األفعاؿ المكونة لمركف المادي لمجريمة"

 (80وسائؿ العقوبة المترتبة في حالة التدخؿ وذلؾ في المادتيف) في قانوف العقوباتبيف المشرع 
التدخؿ عبارة عف وجود فعؿ أصمي معاقب عميه مرتبط به سموؾ المساهـ المتدخؿن بحيث فن ( 81و)

                                                           
(: مجموعة المباديء القانونية الصادرة عف محكمة النقض الفمسطينية ) في القضايا الجزائية( لمسنوات 65/2011نقض/ جزاء:)  1
 .2013(ن إصدار المكتب الفني )الجزء الرابع(ن 2010/2011)

ن 17/7/2008)هيئة خماسية( تاريخ  1009/2008قرار محكمة التمييز األردنية )الجزائية( رقـ   2
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php .ن راجع المبلحؽ 

 .2003ن دار النهضة العربيةن القاهرة. 1محمد رشاد أبو عراـ: المساعدة كوسيمة لممساهمة التبعية في الجريمة"دراسة مقارنة"ن ط.  3

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php
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تقـو بفعؿ أصمي معاقب عميهن " فإذا لـ يوجد فعؿ أصمي معاقب عميه فبل يمـز أف يرتبط الفعؿ 
ف سموؾ المتدخؿ في ذاته يعد سموكًا مشروعًا وال يفقد هذر الصفة ساس أاالمساهمة التبعية وذلؾ عمى 

 . 1ويتحوؿ إلى سموؾ غير مشروع تبعًا لمفعؿ األصمي الذي ارتبط به"

( مف قانوف 80المتدخؿ مف الحاالت التي حددتها المادة )كما يجب أف يكوف السموؾ الصادر مف 
والتي ذكرت عمى سبيؿ الحصر بحيث حددت هذر المادة وسائؿ التدخؿن فإذا لـ  2العقوبات األردني

عتبارر ايتخذ سموؾ المتدخؿ إحدى هذر الوسائؿ التي ذكرتها المادة عمى سبيؿ الحصر فبل يجوز 
 لجرمي األصمي. وهذر الوسائؿ في القانوف ستة:متدخبًل مهما كانت صمته بالفعؿ ا

كؿ فعؿ شفهي أو كتابي أو حركي يتضمف معمومات وتوجيها أو إشارات أو  واالرشادرشاد: اال. 1
مى ذلؾ: إرشاد الفاعؿ عمى كيفية تنبيه أو تحذير شننه مساعدة الفاعؿ عمى اقتراؼ الجريمةن ومثاؿ ع

رتكابها أو الفرار ااستعماؿ هذر الوسائؿ أو الهرب بعد  رتكاب الجريمة أو استحضار وسائمها أوا
 .3بثمراتها أو التغمب عمى مخاطر تنفيذها

عطاء الفاعؿ ارتكاب الجريمة: مثؿ االفاعؿ سبلحًا أو أدوات أو أي شيء آخر يساعد عمى  عطاءإ. 2
 أو أي أداة أخرى تعمؿ عمى تسهيؿ وقوع الجريمة. كنداة حادة سبلحاً 

. وجود المتدخؿ عمى مسرح الجريمة لتقوية عزيمة الفاعؿ: بحيث أف دور المتدخؿ هنا دور معنوي 3
دوف أف يقوـ بني عمؿ مادي يدخؿ في تنفيذ الجريمةن بحيث يقتصر دورر عمى رفع المعنويات وبث 

                                                           
 .434ابؽن ص.كامؿ السعيد: المرجع الس  1
. يعد محرضًا مف حمؿ غيرر عمى ارتكاب جريمة بإعطائه نقودًا أو بتقديـ هدية له أو بالتنثير عميه بالتهديد أو 1المحرض والمتدخؿ:   2

 بالحيمة والدسيسة أو بصرؼ النقود أو بإساءة االستعماؿ في حكـ الوظيفة.
  :. يعد متدخبًل في جناية أو جنحة2
       .وع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعهامف ساعد عمى وق -أ

     .مف أعطى الفاعؿ سبلحًا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد عمى إيقاع الجريمة -ب
مف كاف موجودًا في المكاف الذي ارتكب فيه الجـر بقصد إرهاب المقاوميف أو تقوية تصميـ الفاعؿ األصمي أو ضماف ارتكاب الجـر  -ج

      .المقصود
  .مف ساعد الفاعؿ عمى األفعاؿ التي هينت الجريمة أو سهمتها أو أتمت ارتكابها -د 
مف كاف متفقًا مع الفاعؿ أو المتدخميف قبؿ ارتكاب الجريمة وساهـ في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريؼ األشياء الحاصمة بارتكابها  -هػ

      .آوا فيها عف وجه العدالةجميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أآثر مف الذيف اشتر 
مف كاف عالمًا بسيرة األشرار الجنائية الذيف دأبهـ قطع الطرؽ وارتكاب أعماؿ العنؼ ضد أمف الدولة أو السبلمة العامةن أو ضد  -و  

 األشخاص أو الممتمكات وقدـ لهـ طعامًا أو منوى أو مختبئًا أو مكانًا لبلجتماع.
 .154وخالد حميدي الزعبي: مرجع سابؽن ص. فخري عبد الرزاؽ الحديثي   3



26 
 

ارس شغاؿ حارهاب كؿ مف يقاوـ أو يمنع مف عمؿ الفاعؿ كاالثقة بنفسه أو تشجيعهن أو عف طريؽ 
 وسرقته. ة ليسهؿ عمى السارؽ الدخوؿ لممصنعأثناء جريمة السرق مصنعال

( عمى أنه:" مف ساعد الفاعؿ عمى األفعاؿ التي هينت 20/2. المساعدة: حيث جاءت في المادة)4
 الجريمة أو سهمتها أو أتمت كتابتها".

لذي يقدـ لمفاعؿ الجريمة وامف هذر الوسيمة جميع صور التعاوف والمساعدة المادية في بحيث تتض
ف إر لمحكمة التمييز األردنية:" أدوات لمكسر والمساعدة عمى الهروبن كما جاء في قراكتقديـ السبلح و 

تفاؽ المتهـ مع أخيه عمى التخمص مف المغدور أثناء الطريؽ والتحايؿ عميه إلنزاله... يشكؿ تدخبًل إ
 .1في جناية القتؿ عف طريؽ المساعدة"

وجاء في قرار آخر لها:" بعد قياـ المتهـ بمراقبة الطريؽ المؤدي إلى مكاف السرقة وذلؾ تسهيبًل  
ؿ بالسرقة لمسارؽ لمقياـ بالدخوؿ إلى المنزؿ وسرقة ما في داخمه يشكؿ بالتطبيؽ القانوني جناية التدخ

 .2( مف قانوف العقوبات" 80( والمادة) 404)عمبًل بنحكاـ المادتيف

( مف قانوف العقوبات األردني عمى أنه:" مف كاف ػ/ه80/2اؽ: حيث جاء في نص المادة). اإلتف5
رتكاب الجريمة وساهـ في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريؼ امتفقًا مع الفاعؿ أو المتدخميف قبؿ 

ه فيها عف وج أشتركواثر مف الذيف يعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أاألشياء الحاصمة بارتكابها جم
العدالة"ن بحيث ال تتحقؽ هذر الوسيمة إال إذا كاف هناؾ إتفاؽ مسبؽ ما بيف الفاعؿ والمتدخؿن أي أف 

ف يطمب الفاعؿ األصمي مف المتدخؿ إزالة البصمات حتى أيكوف سابقًا عمى إتماـ الركف المادين مثؿ 
 .ال يكوف هناؾ أي دليؿ موجه ضد الفاعؿن أو مساعدة الفاعؿ عمى الهرب.. الخ

مة بمقتضى يوتتحقؽ هذر الوس. تقديـ الطعاـ أو المنوى أو المخبن أو المكاف إلجتماع األشرار: 6
( مف قانوف العقوبات: " مف كاف عالمًا بسيرة األشرار الجنائية الذيف دأبهـ قطع الطرؽ و/80/2)المادة

وارتكاب أعماؿ العنؼ ضد أمف الدولة أو السبلمة العامةن أو ضد األشخاص أو الممتمكات وقدـ لهـ 
 طعامًا أو منوى أو مختبئًا أو مكانًا لبلجتماع". 

دخؿ قد قدـ المعونة السابقة لؤلشرار وهـ مف مكاف دأبهـ ف يكوف المتأويشترط لتحقؽ هذر الوسيمة 
رتكاب أعماؿ العنؼ ضد أمف الدولة أو السبلمة العامة أو ضد األشخاص أو أقطع الطرؽ و 

الممتمكاتن وأف تتمثؿ تمؾ المعونة في تقديـ الطعاـ أو المنوى أو المختبن أو مكاف اإلجتماع وأف يكوف 
                                                           

ن فخري عبد الرزاؽ الحديثي وخالد حمدي الزعبين 1831(ن ص.9ن عدد)1989مجمة نقابة المحاميفن  48/87تمييز جزاء أردني رقـ   1
 .157المرجع السابؽن ص.

 .4/4/2000ن بتاريخ 1999( لسنة 1005محكمة تمييزجزاء رقـ )  2
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واف يتـ تقديـ تمؾ المعونة قبؿ  ر عنصر العمـ لتحقؽ العنصر الجرمينأي تواف عالمًا بصفتهـ كنشرار
إرتكاب الجريمة حتى يصح إعتبارر متدخبًل فيها فإذا تـ تقديـ المعونة بعد إرتكاب الجريمة فبل يكوف 

ف جاز أف تقوـ به جريمة أخرى كاإلخفاء"  . 1في األمر تدخبًل وا 
 رابعًا: المحرض.

رتكاب ا(:" هو مف حمؿ أو حاوؿ أف يحمؿ شخصًا آخر عمى 80/1)ادةالمحرض كما عرفته نص الم
جريمة بإعطائه نقودًا أو بتقديـ هدية له أو بالتنثير عميه بالتهديد أو بالحيمة والخديعة أو بصرؼ النقود 

 أو بإساءة اإلستعماؿ في حكـ الوظيفة".
لديه سوء نية وقصد  توفربننه يرتكابه لمجريمة اف تحريض شخص عمى أيتضح مف نص المادة أعبلر 

فبل يصمح نشاطًا سمبيًا  نجرمي واضحن وذلؾ عف طريؽ قياـ المحرض بنشاط ايجابي يصدر عنه
لقياـ عنصر التحريض عمى دالالت ماديةن واألصؿ أف نشاط المحرض يترتب عميه النتيجة الجرمية 

رتكابه لمجريمة وبغض النظر عف ف المحرض يسعى محاواًل إلقناع الفاعؿ بإأبحيث  نولكف ليس بشرط
قناعه كما جاء في نص المادة سابقة الذكر:" أو حاوؿ أف يحمؿ امدى اقتناعه أـ الن بما أنه قد حاوؿ 

شخص آخر عمى ارتكاب الجريمة.."ن ومثاؿ عمى ذلؾ كنف يقوـ أحد العماؿ بتحريض عامؿ آخر 
ء في الئحة االتهاـ المرفقة:" ...حيث اتفؽ بتخريب اآلالت او سرقة المنشاة التي يعمموف فيها كما جا

المتهموف الثبلثة وبتحريض مف المتهـ الرابع مقابؿ أف يشتري سبلحًا لهـ بعد أف جددوا العـز والنية 
 .2عمى سرقة المصنع المذكور..."

 ومف طرؽ التحريض في قانوف العقوبات االردني:
 وهذرن وذلؾ عمى سبيؿ الحصر عميه التحريض حتى يصبح معاقباً  وسائؿحدد المشرع األردني 

 :هي الوسائؿ
 طاء الفاعؿ نقودًا أو هدية.إع. 1
 . التنثير عمى الفاعؿ بالتهديد.2
 . التنثير عميه بالحيمة والخداع.3
 . صرؼ النفوذ.4
 . إساءة االستعماؿ في حكـ الوظيفة.5

عمى ترؾ العمؿ أو تشجيعهـ عمى مف قبؿ المشروع المنافس تحريض العماؿ ومثاؿ عمى التحريض " 
اإلضراب وبث الفوضى في المحؿ المنافس أو إغراء عماؿ المتجر المنافس بالعمؿ لديه حتى يجذب 

                                                           
 .158فخري عبد الرزاؽ الحديثي وخالد حميدي الزعبي: مرجع سابؽن ص.  1
 الئحة االتهاـن راجع المبلحؽ.  2
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العمبلءن وقد يعمد المنافس إلى إغراء العامؿ مف بالمتجر اآلخر بالماؿ لموقوؼ عمى أسرار أعماؿ 
 .1باع او تدخؿ ضمف نشاط المتجر"المنافسة في صناعة معينة أو تركيب معيف لممواد التي ت

 
 خامسًا: الخفي.

الشخص المخبيء هو ليس مشاركًا أو مساهمًا في الجريمةن حيث ينتي سموكه بعد إتماـ      
(:" مف كاف متفقًا مع الفاعؿ أو المتدخميف قبؿ ارتكاب ػ/ه80/2الجريمةن حيث جاءت في المادة)

رتكابها جميعها أو بعضها اأو تصريؼ األشياء الحاصمة بالجريمة وساهـ في إخفاء معالمها أو تخبئة 
 شتركوا فيها عف وجه العدالة".االمذيف  مفأو إخفاء أشخاص أو أكثر 

خفاء لؤلشخاص.أيتضح مف المادة أعبلر   ف اإلخفاء الجرمي يتـ بطريقتيفن إخفاء لؤلشياء وا 
 . إخفاء األشياء.1

 بلث عناصر وهي:ولكي يتـ تطبيؽ هذر الصورة يجب أف تتوافر ث
 أ. كوف األشياء ناجمة عف جريمة.

رتكاب جناية أو ان أو تـ الحصوؿ عميها عف طريؽ ألشياء المخفية تكوف ممموكة لمغيرأي أف ا 
اإلحتياؿن و جنحةن بحيث يتـ اإلستيبلء عميها دوف وجه حؽ أو تـ الحصوؿ عميها عف طريؽ الخداع 

ستعمالها في الجريمة اجراء جريمة جناية أو جنحة. أو كوف األشياء التي تـ  ةمتحصماالشياء الأي أف 
 كاألدوات واألوراؽ المزورة وغير ذلؾ. 

مثاؿ: قياـ أحد العامميف في المصنع بسرقة آلة معينة وقاـ بإخفائهان فبتالي فإف جريمة اإلخفاء تترتب 
ماـ قياـ أمثاؿ السابؽ فبل نكوف عف جريمة سابقةن فإف ثبت عدـ حصوؿ جريمة السرقة حسب ال

 اإلخفاء.
 ب. اإلخفاء أو التصريؼ لمغير.

ظهارر لمغير أو لصاحب اع الشيء الممموؾ لمغير وعدـ اء كالعادة يتـ عف طريؽ وضع اليد واإلخف
شرط وجود القصد ببالنسبة لتصريؼ اشياء الغير كبيع األمواؿ المسروقة أو تنجيرها  االشيءن ام
 الجرمي. 

 لقصد الجرمي.ج. ا
عالمًا بنف الشيء الذي يخفيه ناتج عف جريمةن وال القصد الجرمي كوف الشخص المخبيء  يتطمب

شياء ناتجة أخفاء أنصراؼ إرادة المخبيء إلى ايشترط عممه بتفاصيؿ هذر الجريمة. ويقتضي القصد 
 عف جريمةن وال أثر لمدافع الذي دفع الشخص اخفاء الشيء حتى لو كاف الباعث انساني. 

                                                           

 عصرًا. 4:42ن الساعة17/6/2016ن  http://www.mohamah.net/answer/4708المنافسة الغير مشروعةن محاماة نتن  1 

http://www.mohamah.net/answer/4708
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( مف قانوف العقوبات األردني عمى     83أما بالنسبة لمعقوبة في جريمة إخفاء األشياءن فقد نصت المادة)
نتزعت أو أالغير التي أنه:" ... مف أقدـ وهو عالـ باألمر عمى إخفاء األشياء الداخمة في ممكية 

اختمست أو حصؿ عميها بإرتكاب جناية أو جنحةن عوقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنتيف وبغرامة ال 
 ."تتجاوز الخمسيف دينار

 . إخفاء األشخاص.2
خفاء األشخاصن /80/2)نصت المادة      المخبئ ليس مشاركًا أو مساهمًا وبما أف هػ( عمى تخبئة وا 

تي سموكه بعد إتماـ الجريمةن ولكف سموكه يكوف مرتبطًا إرتباطًا وثيقًا بالجريمةن " نفي الجريمةن إذ ي
وما يميز ما بيف تخبئة)إخفاء( األشخاص كوسيمة لمتدخؿ الجرمي وتخبئة األشخاص كجريمة قائمة 

ًا نها تنفيذ إلتفاؽ سابؽ بحيث تعتبر نشاطًا سابقنبذاتها: فتخبئة األشخاص كوسيمة لمتدخؿ يميزها ب
صرؼ إليها التدخؿن أما بالنسبة لتخبئة )إخفاء( األشخاص كوسيمة لمتدخؿ ناعمى الجريمة التي 

فيميزها أمراف: أنها تفترض نشاطًا معاصرًا لممشروعات الجرمية لؤلشقياء الذيف يقدـ إليهـ المنوى أو 
 .1المختبنن والذيف أعتادوا عمى ارتكاب الجرائـ"

( مف قانوف العقوبات 84ء المتهـ الفارن حيث جاء في نص المادة)ومف صور إخفاء األشخاص إخفا
( مف أقدـ 80)( مف المادةو)و هػ(األردني بننه:" فيما خبل الحاالت المنصوص عميها في الفقرتيف )

عمى إخفاء شخص يعرؼ أنه أقترؼ جناية أو ساعدر عمى التواري عف وجه العدالة عوقب بالحبس 
 مدة ال تزيد عف سنتيف". 

بحيث يتضح مف المادة السابقة وجود ثبلث عناصر رئيسية أال وهي: وجود مجـر فار مف وجه 
 العدالةن إخفاء المجـر الفار أو مساعدته عمى التواري عف وجه العدالةن وتوافر القصد الجرمي بذلؾ.

ستطع أ. وجود مجـر فار: اشترط المشرع اف يكوف المجـر الفار هارب مف وجه العدالةن بحيث لـ ت
رتكب جناية دوف الجنحة والمخالفة وهذا يتضح في نص المادة أعبلرن أقوات األمف اإلمساؾ به والذي 

 رتكب جناية.أف يكوف المجـر الفار قد أشترط أبحيث 
ب. إخفاء المجـر الفار أو مساعدته عمى التواري: "ويتـ ذلؾ عف طريؽ ابعادر عف اعيف السمطات 

ويتـ ذلؾ عف طريؽ إمدادر بمنوى وسواء كاف هذا المنوى خفي أو ظاهر العامة لكي ال يقبض عميهن 
لمعيافن ومساعدته عمى السفر إلى الخارج والتنكر أو القياـ بني طريقة تخفي المجـر الفار عف اعيف 

 .2العدالة"
ج. القصد الجرمي: يكوف القصد في هذر الجريمة عمى العمـ بماهية الفعؿ الذي ارتكبه الشخص 

وخطورة سموكه والذي اشترط فيه المشرع اف تكوف جنايةن وال يشترط العمـ بتفاصيؿ الجريمة بؿ  المخبن
 يكفي عمـ المخبئ بفعؿ الشخص المخبن والعمؿ عمى مساعدته في إخفاءر عف أعيف السمطات العامة.

                                                           
 .884محمود نجيب حسني:مرجع سابؽنص.  1
 . 70ن ص. 1993ن المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيعن بيروت 1ن ط.2سمير عالية: قانوف العقوبات القسـ العاـن ج.  2
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عمى في جميع األحواؿ نص المشرع عمى عذر يستفيد منه أقارب الجاني المخبن وقد حددهـ المشرع 
( عمى أنه:" يعفى مف العقوبة أصوؿ الجناة المخبئيف 84/2)سبيؿ الحصرن حيث جاءت المادة

 وفروعهـ وأزواجهـ وزوجاتهـ وأشقاؤهـ وشقيقاتهـ".
 
 

 التطبيقات عمى اإلشتراك الجرمي ما بين العاممين: اكثر
 

 أواًل: السرقة باإلشتراؾ.
 

حيث  نسرقة المستخدميف والصناع والعماؿ وتبلميذ الصناعة موضوعخصص القانوف المبناني       
:" اف عمى ما يمي/ب( مف قانوف العقوبات 406/3اعتبر هذا النوع مف الجرائـ مشددةن فجاءت المادة)

يكوف السارؽ مستخدمًا أو عامبًل أو صانعًا أو تمميذًا في صناعة ويسرؽ مف بيت أستاذر أو مخزنه أو 
 1.معممه"

ذلؾ اف تقع السرقة في محؿ العمؿن ومحؿ العمؿ هو المكاف الذي تتـ ممارسة العمؿ فيه  "واشترط في
ويشمؿ مكتب صاحب العمؿ الممحؽ بمكاف العمؿ وينطبؽ هذا التعبير عمى المتجر والشركة 

 2والمستشفى والمصنع..الخ"
ة التي يرتكبها ولقد أحسف المشرع المبناني عندما وضع نص خاص في قانوف العقوبات يشدد الجريم

الثقة واألمانة التي تكوف ما بيف العامؿ وصاحب  عمى القائمة بلقةطبيعة العبسبب وذلؾ  ؛العامؿ
العمؿن فيد العامؿ عمى المنشاة وممتمكاتها يد أمانة وليست خيانة أي سرقتها وتخريبهان وبسبب وضع 

بيف يدي العامميف مما يسهؿ عميهـ أخذها فاستغبللها لهذر الثقة يوجب معاقبتهـ  صاحب العمؿ أمواؿ
هذا بالنسبة لمقانوف المبنانين أما بالنسبة لقانوف العقوبات األردني المطبؽ في فمسطيف لسنة ن بشدة

الذي لـ يخصص جرائـ العماؿ بشكؿ خاص بؿ جعمها تخصع لمقواعد العامة لجريمة السرقة  1960
 هو منصوص عميها في قانوف العقوبات األردني.كما 

تبيف  2003حيث أنه في عاـ "يضر بالشركات والمؤسسات والمجتمعاتن  بننه فعؿ السرقة يتضح مف
مميوف دوالر( مف أرباب  55( عامؿ في الواليات المتحدة قد قاموا بسرقة ما يقارب )78000أنه نحو)

                                                           
 .188نص.2004ن مؤسسة الرسالة لمنشر والتوزيعن لبناف 1فاروؽ الكيبلني: جرائـ األمواؿنط.  1
 .189رجع سابؽنص.فاروؽ الكيبلني: م  2
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تصاد الببلد مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار السمع في عممهـن فهذا الفعؿ يؤثر بشكؿ كبير عمى اق
 . 1األسواؽ"

ومف التطبيقات عمى ذلؾ" قضت المحاكـ بننه يعد سارقًا العامؿ في شركة الفحـ اذا اختمس الفحـ 
ساس يد العارضة عمى األشياء أالذي تسممه مف مخدومه لتوصيمه إلى أحد العمبلءن وذلؾ عمى 

 .  2يد حائزةن حيث تبقى الحيازة لمالؾ الشيء"الموجودة داخؿ المنشنة ال 
أدوات بناء مف المنشنة التي يعمؿ بها و وكقياـ عامؿ بمساعدة صاحب سيارة أجرة بسرقة معدات 

 .دوف عمـ صاحب العمؿ العامؿ ووضعها بصندوؽ السيارة العمومي
يه يقوموف بسرقة ما تبقى ن حيث قاؿ:" اف جميع العامميف لد3وفي مقابمة أجريتها مع مديرصالة لؤلفراح

 مف الكعؾ والمشروبات الغازية بعد إنتهاء الحفمةن وغالبًا ما يقوموف ببيعها بسعر أقؿ لممحاؿ التجارية". 
ختبلس المنشنة فإنه يحؽ  وفي جميع األحواؿ فإنه يجوز في حالة إثبات اف العامؿ قد قاـ بسرقة وا 

وال يعتبر هذا الفصؿ فصبًل تعسفيًان حيث جاء في  ()العقوبة التنديبيةلصاحب العمؿ أف يقوـ بفصمه
إف قياـ الشركة بفصؿ العامؿ لقيامه بجناية اإلختبلسن يكوف قرار لمحكمة التمييز األردنية عمى أنه:" 

إللتزامات المترتبة عميه بموجب عقد العمؿن والتي توجب عميه المحافظة عمى ابهذر الحالة قد أخؿ ب
يعمؿ فيها وعمى سمعتهان لذلؾ فإف ما قامت به الشركة بفصمها لمعامؿ يعتبر أمواؿ المؤسسة التي 

 4فصبًل مبررًا وموافقًا ألحكاـ القانوف"
يتضح مف ذلؾ أف أكثر الجرائـ الجماعية المرتكبة مف العماؿ في مجتمعنا هي جريمة سرقة صاحب 

شديد عقوبة السرقة بشكؿ خاص ن وبذلؾ يتوجب عمى المشرع تالعمؿ والمؤسسة التي يعمؿ بها العامؿ
 حسب األسباب الواردة أعبلر. تي يكوف العامؿ طرفًا فيها؛ وذلؾكما فعؿ نظيرر المشرع المبناني وال

 
 
 
 

                                                           
1 In 2013, about 78,000 employees in the United States were found to have stolen a total of about about 
$55 million from their employers. This data is for the field of retail alone.The shocking trend of workplace 
theft doesn't represent a series of victimless crimes — workplace theft hurts businesses and the 
communities they serve by robbing businesses of their profits, forcing them to increase the prices 
consumers pay to recoup the loss, http://www.wikihow.com/Catch-Someone-Stealing-at-Work 
,30/12/2016, 3:13pm.  

سميماف عبد المنعـ ومحمد زكي أبو عامر: قانوف العقوبات المبناني"القسـ الخاص"ن المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيعن بيروت   2
 .41ن ص.1996

 ألسباب خاصة. أراد التحفظ عمى اسمه  3
 ن راجع المبلحؽ.27/3/2002ن صدر بتاريخ 2950/2001تمييز حقوؽ رقـ   4

http://www.wikihow.com/Catch-Someone-Stealing-at-Work
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تبلؼ األدوات واآلالت وممتمكات المنشنة.  ثانيًا: تخريب وا 
 

إليهن بحيث يفهـ  مةف يقوـ العامؿ بالمحافظة عمى أدوات واآلالت العمؿ واألشياء المسمأاألصؿ      
( مف قانوف العمؿ الفمسطيني:"...وال يعتبر العامؿ مسؤواًل عف خمؿ األدوات أو 33)مف نص المادة

ضياعهان نتيجة أي ظرؼ طارئ خارج إرادته أو قوة قاهرة"ن وبموجب هذا النص يكوف العامؿ مسؤواًل 
ؤوؿ عف ذلؾ إال إذا ثبت بننه ضرار أو تخريب يكوف هو المسأإذا لحؽ باآلالت وأدوات المنشنة أي 

ف األصؿ مسؤولية العامؿ عف الخمؿ أو التمؼ الذي يصيب أنتيجة قوة قاهرة أو ظرؼ طارئن حيث 
األدواتن واإلستثناء هو عدـ مسؤوليتهن " وأخذ بذلؾ القانوف المبناني واألردني والمصري والعراقي 

و أهمؿ أو خطن أو تعدى. وهو ما يعني فجميع هذر القوانيف نصت عمى مسؤولية العامؿ إذا قصر أ
يتناسب مع القواعد  تعديه أف يثبت ذلؾن وهذا الحكـ أنه عمى مف يدعي إهماؿ العامؿ أو تقصيرر أو

 .1العامة في المسؤولية في القوانيف المدنية"
هذا النوع مف اإلعتداء مف قبؿ العماؿ وخصوصًا في مطالبة صاحب العمؿ باألجر عند  ةكثر  يتضح

 نخرر بالدفع أو بسبب تخفيض األجر أو مطالبة العماؿ برفع األجر وذلؾ حسب نتيجة اإلستبيافنت
" أف مجموعة مف العماؿ قاموا بنخذ قطعة أساسية مف اآللة حتى ال تعمؿ وقاؿ أحد أصحاب العمؿ 

  .2هذر اآللة وذلؾ بهدؼ الضغط عمى صاحب العمؿ بدفع األجر"
احب عمؿ يممؾ فندقًا في مدينة بيت لحـ بنف العماؿ لديه قامو وفي مقابمة أخرى أجريتها مع ص

 .3بتهديدر بإحراؽ الفندؽ وتكسير محتوياته في حاؿ لـ يقـ بدفع العبلوة السنوية لهـ"
تبلفها تعتبر مف قبيؿ تخريب األدوات الخاصة في قانوف العقوباتن حيث إ ف تخريب أدوات المصنع وا 

العوبات المصري:" كؿ مف خرب أو أتمؼ عمدًا أموااًل ثابتة أو منقولة ( مف قانوف 361نصت المادة)
ال يمتمكها أو جعمها غير صالحة لئلستعماؿ أو عطمها بني طريقة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى 

 .4ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ثبلثمائة جنيه أو بإحدى هاتيف العقوبتيف..."
 
 

 

 

                                                           
 .178أحمد نصرة: مرجع سابؽن ص.  1
 ظهرًا. 2:22ن الساعة 18/10/2016مقابمة مع السيد هاشـ الديرية) مالؾ منشار حجر(ن بيت فجارن تمت المقابمة يـو االثنيف بتاريح   2
 ظهرًا. 3:08ن الساعة12/11/2016مقابمة مع السيد فادي سمورن مالؾ فندؽ الهولي الندن بيت لحـن يـو السبتن   3
 .77ن ص.1998عبد الحكـ فودر: جرائـ اإلتبلؼ واغتصاب الحيازةن مصر   4
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 في إطار عالقات العمل.ة ركان الجريماالمبحث الثاني: 

الجرائـ التي يرتكبها العامؿ كني جريمة يرتكبها أي شخص عادين بحيث لـ يميز قانوف  تعتبر      
ن أي انه لـ يركز عمى شخصية مرتكب الجريمة وال وضعه العقوبات األردني جرائـ العماؿ عف غيرها

عتبر الجريمة التي يرتكبها أ والقانوف المبناني ن إال أف في بعض القوانيف كالقانوف الجزائريالقانوني
العامؿ مف الجرائـ التي عقوبتها مشددة وذلؾ بسبب العبلقة القائمة عمى الثقة ما بيف العامؿ وصاحب 

 العمؿ.

ف لكؿ ركف مف األركاف يتميز بحاالت معينةن   وكما هو معموـ فإف لكؿ جريمة أركاف خاصة بها وا 
كاف العامة أو الخاصة فهي تحمؿ نفس األركاف التي تحممها أي جريمة األر  بحيث سواء كانت هذر

أخرىن ولكف الشيء البسيط المختمؼ بها أف هذر الجرائـ يرتكبها العامؿ بشكؿ خاصن حيث أف 
رتكاب مثؿ هذر الجرائـن وبالتالي ما دامت الجرائـ العمالية اظروؼ العمؿ تمعب دور قوي ومهـ في 

خرىن فإف لمجريمة ثبلث أركاف كما ذهب في ذلؾ جانب مف الفقه الجنائي في هي جرائـ كني جريمة أ
القصد الجرمي(ن في حيف يضيؼ ف: الركف المادي والركف المعنوي)ركاف الجريمة وهي ركنيأتحديد 

جانب آخر مف الفقه الركف الشرعي فتصبح لمجريمة ثبلث أركافن "وحجة الرأي الذي ال يعترؼ بالركف 
نصب عمى النص القانوني الخاص بالجريمة وهذا النص هو الذي يخمؽ الجريمة ويرسـ الشرعي أنه ي

 .1حدودها"

فالركف المادي لمجريمة هو عبارة عف الواقعة أو المظهر الخارجي لمجريمةن ويتمثؿ في نشاط الفاعؿ  
 .)المطمب األوؿ( والنتيجة التي حصمت والعبلقة السببية بينهما

أما النسبة لمركف المعنوي لمجريمة فهو اإلرادة التي يقترف بها الفعؿن سواء أتخذت صورة القصد أو  
الشرعي الذي دار حوله الخبلؼ فهو عبارة عف وجود  الركفن أما )المطمب الثاني(أتخذت صورة الخطن

 في القانوف نص قانوني يحدد الفعؿ ويفرض العقوبة المقررة له وهو النص عمى الجريمة وعقابها
 . )المطمب الثالث(

 

 

 

                                                           
 .85ن ص.1998نظاـ توفيؽ المجالي: شرح قانوف العقوبات القسـ العاـن الكتاب األوؿن مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف.  1
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 .الركن الماديالمطمب األول: 

ن فالركف ن فبدونه ال يتصور قياـ الجريمةحتى تتحقؽ الجريمة فبل بد مف توافر الركف المادي     
ماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به إلى العالـ الخارجي وبالتالي كقاعدة عامة مف هو  المادي

 ال يجوز مقاـ أي شخص دوف قيامه بالركف المادي. 

 .الجرمي الفرع األوؿ: السموؾ

العنصر المادي المتمثؿ بقياـ يجب أف يتوفر فيها  جريمة الف أالقاعدة األساسية المتفؽ عميها      
. وبناء عمى )اإلمتناع عف أداء واجب( ؾ خارجي سواء كاف هذا السموؾ ايجابيًا اـ سمبياً الجاني بسمو 

 ذلؾ فإف القانوف ال يعاقب عمى مجرد النية اآلثمة ) الداخمية ( والتي لـ تصدر لمعالـ الخارجي.

 أواًل: الفعؿ اإليجابي.

رادية صادرة إالفعؿ اإليجابي هو " القياـ بفعؿ ينهى القانوف عف القياـ بهن ويتمثؿ في حركة عضوية 
باإلعتداء  -الجاني-ن فالفعؿ االيجابي هو الفعؿ الذي يصدر عف العامؿن فإذا قاـ العامؿ1عف الجاني"

ؿ بطريقة ايجابية عمى صاحب العمؿ بالضرب فالسموؾ الذي يرتكبه العامؿ الجاني واستخدامه لمفع
ذا .وذلؾ عف طريؽ إستخداـ أعضاء جسدر إليذاء صاحب العمؿ أراد تخريب ممتمكات المنشنة  وا 

 .عتداء عميها فإنه في هذر الحالة يستعمؿ يدرواإل

" وحتى يعتبر الشخص شريكًا في الجريمةن يجب أف يصدر عنه نشاط ويساهـ به في الجريمة التي 
( مف 40المشرع نفسه النشاط اإلجرامي في االشتراؾ وذلؾ في المادة) ن حيث حصر"يرتكبها الفاعؿ

قانوف العقوباتن بحيث يقع اإلشتراؾ بنحد األفعاؿ الثبلثة وهي: التحريضن واإلتفاؽن والمساعدةن حيث 
ف كاف مف المقرر قانونًا أف األفعاؿ المكونة لئلشتراؾ يجب أ ستقر قضاء محكمة النقض عمى أنه:" وا 

( مف قانوف العقوبات تشترط 40ف المادة)أقتراؼ الجريمة أو معاصرة لهان إذ إسابقة عمى أف تكوف 
ف تقع الجريمة بناء عميهمان ولقياـ اإلشتراؾ بطريؽ ألتحقيؽ اإلشتراؾ بطريؽ التحريض واإلتفاؽ 

 .2المساعدة أف تنصب المساعدة عمى األعماؿ المجهزة أو المسهمة أو المتممة إلرتكاب الجريمة"

                                                           
 .204كامؿ السعيد: مرجع سابؽن ص.  1
 .538بيروتن ص  محمد محمد مصباح القاضي: قانوف العقوبات القسـ العاـ النظرية العامة في الجريمةن منشورات الحمبي الحقوقية  2
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رتكاب الجريمة فبل عقاب عميه ابحيث يتضح مف قرار محكمة النقض بالنسبة لئلشتراؾ البلحؽ عمى 
تفاؽ الحؽن كما في حالة تخميص الجاني مف الشرطة بعد اإلمساؾ إا الوصؼ ما لـ يكف هناؾ ذبه
 به.

فشاءر ألسرار العمؿن صاحب العمؿ وقدح وذـ أما في حالة قياـ العامؿ بتحقير  فإف العامؿ هنا  وا 
  عقوبات أردني( 196 -188ستعمؿ لسانه ليتمفظ بنقواؿ وعبارات مشينة وذلؾ خبلفًا ألحكاـ المواد)ا
كنف يقوؿ الجاني لممجني عميه وجهًا لوجه بننه مهمؿ أو عديـ الخمؽ أو شرير أو مفسد أو حيواف أو " 

لسموؾ اإلجرامي في في ايتمثؿ ألسرار الركف المادي لجريمة إفشاء ا ويتضح مف ذلؾ أفن 1إبف حيواف"
أغمب ستخداـ لسانه في إهذر الجريمة بإفشاء سر مف ُأم ف عميه بحكـ مهنته إلى الغير وذلؾ ب

 الحاالت.

أو مجهواًل مثبًل  ي سموؾ يتـ به إعبلـ الغير شيئًا كاف مستوراً أويعتبر مصطمح اإلفشاء عمومًا عف 
و كاف متعمقًا بجزء مف السر إذاعة لمسرن ويتحقؽ اإلفشاء ولن كما يعبر عف نشر أو سر أو معمومات

ن كما يتحقؽ ولو كاف غير عمنين فيكفي لوقوعه أف يفضي األميف بالسر إلى زوجته يعتبر فحسب
 فعمه إفشاء ولو طمب منها أف تكتمه ... .

اإلفشاء في وقت " ويتحقؽ اإلفشاء بكؿ فعؿ مف أفعاؿ البوحن كما يتحقؽ باإلببلغ والتسميـن ويتحقؽ 
الذي يسمح فيه أميف السر لمغير بمعرفة الشيء الذي كاف موضوعًا لمسر المهنين فالسر ينتهؾ مف 

. حيث اف جريمة إفشاء االسرار تقوـ بمجرد 2المحظة التي يتخمى فيها اميف السر عنه إلى الغير"
 صدور السموؾ اإلجرامي وبقطع النظر عف حصوؿ الضرر فعبًل أـ ال.

مة اإلفشاء في الغالب تكوف شفاهة ويتـ ذلؾ مف خبلؿ التحدثن بحيث يقوـ العامؿ بنقؿ وسيف 
المعمومة السرية عف طريؽ الحوار أو المناقشة أو حتى لو كاف الغرض منها عمميًا كإلقاء محاضرةن 
ع وتعتبر هذر الوسيمة مف أكثر وسائؿ اإلفشاء المنتشرةن مثؿ اف يقوـ العامؿ الذي يعمؿ لدى مصن

 العمؿ في صنع الحمويات بطريقة مميزة . صاحبحمويات بإفشاء طريقة عمؿ 

                                                           
ن الدار العممية الدولية لمنشر 1محمد أحمد المشهداني: شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص في القانوف الوضعي والشريعة اإلسبلميةن ط.  1

 .131ن ص.2001ودار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف 
 . 103ن ص. 2015والتوزيع ن القاهرة ن دار الوليد لمنشر 1هشاـ ليوسفي: الحماية الجنائية لمسر المهنين ط.  2
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يتـ ذلؾ عف طريؽ النشر واالعبلف في الكتب و  وهناؾ طرؽ أخرى مف طرؽ اإلفشاء )اإلفشاء بالكتابة(
 . 1أو المقاالتن مثؿ موظؼ البنؾ الذي يقوـ بتقديـ تقرير لمغير عف موقؼ المالي ألحد عمبلء البنؾ "

ستخداـ باويتـ ذلؾ عف طريؽ نقؿ المعمومات  نالوسائؿ الحديثة ؿباستعما أيضاً  يتـ اإلفشاءوقد 
في موقع عمى اإلنترنت أو عبرة رسالة إلكترونية  الكتابةالوسائؿ الحديثة ومنها شبكة اإلنترنتن مثؿ 

الفيسبوؾ مف خبلؿ البريد اإللكترونين أو مف خبلؿ الدردشة عبر مواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ 
 2( أو عف طريؽ القنوات الفضائية " الجواؿ)وتويترن أو مف خبلؿ الهاتؼ المحموؿ 

إال أنه يبلحظ أيضًا أف التحقير ممكف أف يكوف كتابة وليس شفاهةن كنف يكتب الجاني رسالة مغمقة 
 تشمؿ )عبارات التحقير( ويرسمها إلى المجني عميه.

 ثانيًا: السموؾ السمبي.

يجابي لتحقيؽ نتيجته الجرمية فمف الممكف أف يسمؾ اال يقتصر نشاط الجاني عمى قيامه بفعؿ      
الجاني سموكًا سمبيًا وذلؾ لتحقيؽ النتيجة الجرمية المرادةن وذلؾ بإمتناعه عف القياـ بعمؿ يكوف مجبرًا 

يجابي معيف يوجب عمى تنفيذرن فاإلمتناع أو السموؾ السمبي هو:" إحجاـ شخص عف إتياف فعؿ إ
 .3ف يكوف باستطاعة الممتنع القياـ به"أالقانوف القياـ به رعاية لمحقوؽ التي يحميها بشرط 

متناع شخص عف القياـ بنمر معيف أوجبه القانوف ايتضح مف التعريؼ السابؽ اف السموؾ السمبي هو 
نائية مثؿ عدـ تنفيذ العامؿ جالمسؤولية الترتب عميه يالقياـ بهن ففي حالة عدـ قيامه بهذا السموؾ 

نقاذ داخؿ برؾ لمسباحة وشاهد مؿن كنف تكوف وظيفة العامؿ هي اإلالبنود المتفؽ عميها ضمف عقد الع
جنائيةن أو رفض العامؿ  ةشخص يغرؽ ورفض إنقاذر ففي هذر الحالة يترتب عمى العامؿ مسؤولي

مقابؿ شروط  ة عمى فؾ االضرابالعودة إلى العمؿ في حاؿ تـ االتفاؽ في المفاوضات الجماعي
 . معينة

ف تسيطر اإلرادة عمى أف تكوف اإلرادة هي مصدر هذا السموؾ السمبين" فمف المتعيف أوبالتنكيد يجب 
 اإلمتناع في كؿ مراحمه بنف تتجه إليه في جميع هذر المراحؿ.

                                                           
درية ساماف عبد اهلل عزيز: المسؤولية الجنائية الناشئة عف إفشاء األسرار المهنية والوظيفية ) دراسة مقارنة(ن دار الفكر الجامعي ناالسكن  1

 . 137ن ص. 2015
 . 139ساماف عبد اهلل عزيز: المرجع السابؽن ص.  2
 .210ن ص2008ن دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف 1قوبات القسـ العاـ )النظرية العامة لمجريمة(ن ط.محمد صبحي نجـ: قانوف الع  3
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معيف فهو في الغالب يجابي اوفي تعبير آخر فإنه إذا كاف القانوف ينتظر مف الممتنع القياـ بفعؿ 
يجابي الحؽ الذي يحميه فترة المبلئمة لكي يصوف الفعؿ االيتطمبه مف خبلؿ فترة معينةن هي ال

تجهت فيه أالقانوفن كما تقتضي الصفة اإلرادية أال ينسب اإلمتناع إلى المجـر إال خبلؿ الوقت الذي 
ابته بإغماء أو تعرضه إلكرار مادي حاؿ إلص نعدـ اإلتجار اإلرادي بعد ذلؾأإرادته إلى اإلحجاـن فإذا 

 . 1بينه وبيف القياـ بفعؿ إيجابين فبل ينسب إليه اإلمتناع خبلؿ فترة اإلغماء أو اإلكرار"

متناع العامؿ عف عممية اإلنقاذ لسبب خارج عف إرادته ففي هذر إففي مثالنا السابؽ في حاؿ كوف 
 الجنائية. أساسه المسؤوليةالحالة ال يتوفر السموؾ السمبي والتي تبنى عمى 

 

 الفرع الثاني: النتيجة الجرمية.

ذا كانت الجريمة " النتيجة الجرمية: هو ما ينجـ عف النشاط أو الفعؿ الذي صدر عف الشخص إ      
متناعه إذا احجامه أو ارتكاب أي مف الجرائـ التي تقع بفعؿ إيجابي أو هي ما ينجـ عف مف جرائـ اال

 .2متناع أو الترؾ"جرائـ االالجريمة مف كانت

عتداء عمى حؽ اإلنساف في كرامته والحؽ قعية لجريمة إفشاء األسرار هي إفالنتيجة الفعمية والوا 
عتداء عمى مصمحة مشروعة تكوف ن بحيث يستوي االلتي شممها وفرضها قانوف العقوباتوالمصمحة ا

 .سرارإفشاء األبالنسبة لجريمة  هذامحؿ حماية قانونيةن 

الذـ والقدح والتحقير فإف النتيجة الجرمية هو خدش كرامة صاحب العمؿن أما بالنسبة  أما في جرائـ 
لجريمة ضرب صاحب العمؿ فإف النتيجة الجرمية هو ايذاء جسد صاحب العمؿ الذي كاف سميمًا قبؿ 

 ضربه مف قبؿ العامؿ.

والنتيجة الجرمية مف السموؾ السمبي هو وفاة الغريؽ بسبب العامؿ)المنقذ( الذي سمؾ سموؾ االمتناع  
 .3عف القياـ بواجبه القانوني." فالنتيجة مف الناحية القانونية هو االعتداء عمى حؽ يحميه القانوف"

مف نوع آلخرن " فجرائـ النتيجة الجرمية تختمؼ ن فما بيف جرائـ الخطر وجرائـ الضررويجب التفرقة 
الخطر تصبح نتيجة السموؾ اإلجرامي عدوانًا محتمبًل عمى الحؽ أي تهديدًا لهذا الحؽ بالخطرن 

                                                           
 .380-379ن ص.1998ن منشورات الحمبي الحقوقيةن بيروت.3محمود نجيب حسني: شرح قانوف العقوبات المبنانينالمجمد األوؿن  ط.  1
 .135ن ص.2000لعامة لقانوف العقوباتن مكتبة الدكتور عبد الرحمف توفيؽن عماف. عبد الرحمف توفيؽ أحمد: محاضرات في األحكاـ ا  2
 .211كامؿ السعيد: المرجع السابؽن ص.  3
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ن ومف األمثمة عمى جرائـ 1عتداء يناؿ الحؽ"إوالخطر هو مجموعة اآلثار المادية وينشن به حدوث 
 ة السباحة قصدًا.الخطر والتي يدخؿ مف ضمنها جرائـ اإلمتناع مثؿ ترؾ المنقذ برك

" وجرائـ الخطر تفترض عمى هذا النحو نتيجة جرمية في مدلولها القانونين إذ رأى الشارع اإلعتداء 
 .2عتداء فعميًا حااًل عمى مصمحة لممجتمع جديرة بالحماية"إالمحتمؿ عمى الحؽ 

فيها العدواف الفعمي  أما بالنسبة لجرائـ الضرر " فهي تفترض سموكًا إجراميًا ترتبت عميه آثار يتمثؿ 
ن كجريمة تحقير صاحب العمؿ بحيث يتحقؽ اإلعتداء عمى 3الحاؿ عمى الحؽ الذي يحميه القانوف"

 كرامة صاحب العمؿ..الخ.

ف تحقؽ النتيجة هو شرط ضروري لقياـ الركف المادي ففي حاؿ لـ تتحقؽ أونمخص مف ذلؾ      
عمى الشروع فقطن أما بالنسبة لمجرائـ الغير عمدية فبل النتيجة في الجرائـ العمدية فالمسؤولية تقتصر 

 إذ ال شروع في الجرائـ الغير عمدية. قياـ لها ما لـ تتحقؽ نتيجتهان

 

 الفرع الثالث: العبلقة السبيبة ما بيف السموؾ والنتيجة الجرمية.

بيف النشاط  العنصر الثالث مف عناصر الركف المادي لمجريمة هو وجود العبلقة السببية ما      
عميه  ىالجرمي والنتيجة التي وقعت. وبدوف توفر العبلقة السببية هذر ال يمكف تقرير مسؤولية المشتك

عف الجـر المسند إليهن وفي ذلؾ تقوؿ محكمة التمييز أنه " إذا لـ توجد رابطة سببية بيف فعؿ المشتكى 
عميه عف جريمة إلحاؽ المشتكي  مسؤولية ـعميه وبيف األذى الذي أصيب به المشتكين فيحكـ بعد

ن إال في حالة الشروع كنف يقوـ شخص بإطبلؽ النار عمى شخص آخر وأخطنر 4األذى بالمشتكي"
 فتكوف المسؤولية هنا في حدود الشروع فقط.

فهنا يتـ النظر إلى العبلقة السببية يكوف حسب طبيعتها مف الناحية الموضوعية الماديةن وليس مف 
ةن فميس لمسببية أي عبلقة بالركف المعنوي ألنها أحد عناصر الركف المادي المكونة الناحية المعنوي

 لمجريمة. 

                                                           
 .212محمد صبحي نجـ: المرجع السابؽنص.  1
 .386محمود نجيب حسني: المرجع السابؽن ص.  2
 .212محمد صبحي نجـ: المرجع السابؽنص  3
ن عبد الرحمف توفيؽ أحمدن محاضرات في األحكاـ العامة لقانوف العقوباتن 416ن ص.  1ة المبادئ ن ج.مجموع 25/67تمييز جزاء   4

 .143المرجع السابؽن ص.
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"فالعبلقة السببية بيف الفعؿ المجـر والنتيجة الضارةن تعني قياـ رابطة مادية بيف السموؾ المحظور 
جؿ كبير في ن كقياـ شخص بضرب ر 1والنتيجة المترتبة عميهن وليس فيما يفكر به اإلنساف وينويه"

السف مما أدى إلى وفاتهن ففي هذر الحالة ال يعتد بنية الجاني وهي الضرب بؿ يتـ النظر إلى النتيجة 
الضرب( قد يسبب الموت ) ف يتوقع اف هذا الفعؿأعميه  كافالجرمية التي أحدثها سموؾ الجاني بحيث 

 لرجؿ كبير في السف. 

المسؤولية الجنائية هي التي تثبت عمى وجه اليقيف وليس لمجرد " كما أف الرابطة السببية التي ترتب 
 .2اإلحتماؿ"

ختبلؼ هذر اآلراء يدور إختبلؼ باآلراء حوؿ تحديد العبلقة بيف الفعؿ والنتيجةن وكاف إ" إال أف هناؾ 
تي حوؿ البحث عما إذا كانت العبلقة تقوـ بيف الفعؿ والنتيجة لمجرد كوف الفعؿ عامبًل مف العوامؿ ال
 . 3أدت إلى النتيجةن أـ يتعيف أف تكوف لمفعؿ أهمية خاصة تميزر عف العوامؿ التي أدت إلى النتيجة"

راء فقهية في ثبلث نظريات آف هذر المسنلة أثارت العديد مف النقاشات بحيث تـ استخبلص أحيث 
أو الكافية. ولكف أي  وهي: نظرية السببية المباشرةن ونظرية تعادؿ األسبابن ونظرية السببية المبلئمة

 ؟1960مف هذر النظريات أخذ بها قانوف العقوبات األردني المطبؽ في فمسطيف لسنة

 نظرية السببية المباشرة.أواًل: 

 ( ومقتضاها Francis Baconنجمترا عمى يد الفقيه اإلنجميزي)إ" ظهرت هذر النظرية في       
أنه عند تعدد العوامؿ التي ساهمت في إحداث النتيجةن وينبغي أف نتجاهؿ األسباب البعيدة في 
عبلقتها المباشرة والفورية بالنتيجةن بحيث تتوقؼ المسؤولية الجنائية لمفاعؿ عمى وجود فعمه ما بيف 

ف النتيجة عسؤواًل األسباب التي لعبت دورًا مباشرًا وفوريًا في إحداث النتيجةن بحيث يكوف الجاني م
حداثهان أما بالنسبة لسائر االتي حدثت إذا كاف فعمه اإلجرامي هو السبب ذو الكفاية والفاعمية في 

العوامؿ التي ساهمت وساعدت في حدوث الفعؿ تعتبر ظروفًا ال أسبابًا ألف فعؿ الجاني كاف كافيًا 
السببية بيف خطن السائؽ الذي ترؾ أبواب بذاته إلحداث النتيجةن وعمى هذا األساس ال تتوافر العبلقة 

                                                           
ن 2008ن دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف 1محمد عمي السالـ عياد الحمبي وأكـر طراد الفايز:  شرح قانوف العقوبات القسـ العاـن ط.  1

 .143ص.
ن مف كتاب شرح قانوف العقوبات القسـ العاـن محمد عمي السالـ عياد الحمبي و أكـر طراد 849ن ص1977لسنة  87/77تمييز جزاء رقـ   2

 .143الفايزن المرجع السابؽن ص.
 . 215محمد صبحي نجـ: المرجع السابؽن ص.  3
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سيارته مفتوحة في الطريؽ وبيف الحادث الذي أرتكبه شخص سرؽ السيارة ثـ أرتكب أثناء قيادته لها 
 . 1حادثة قتؿ خطن"

 ثانيًا: نظرية تعادؿ األسباب.

رية المساواة بيف سس هذر النظرية العالـ األلماني "فوف بوري" ومقتضاها أنه إذا تقرر هذر النظأ"       
جميع العوامؿ التي ساهمت في إحداث النتيجة ويقتضي في ذلؾ القوؿ أف العبلقة السببية تقوـ بيف 

حداث النتيجة بالرغـ مف أف العوامؿ األخرى افعؿ الجاني والنتيجة إذا ثبت أف هذا الفعؿ ساهـ في 
وفقًا لهذر النظرية هو كؿ عامؿ  التي ساهمت في إحداث النتيجة تفوقه أهميةن ويعني ذلؾ أف السبب

لوالر ما حدثت النتيجةن وتؤدي هذر النظرية إلى القوؿ بقياـ العبلقة السببية ما بيف الفعؿ والنتيجة إذا 
ساهمت في فعؿ الجاني عوامؿ طبيعية أو ضعؼ صحي أو مرض سابؽن ومثاؿ عمى ذلؾ أعطى 

ى إلنقاذر وأعطار الطبيب المعالج حقنة شخص آخر سمًا فنصابته أعراض التسمـ ونقؿ إلى المستشف
سببت له حساسية قضت عميهن ويسنؿ الجاني أيضًا إذا أصابه شخص آخر بجراح نقؿ المصاب عمى 

 .2تعمت النيراف في المستشفى لسبب مجهوؿ فمات المصاب محترقًا"شاثرها لممستشفى لمعبلج فا

ف الفعؿ الجرمي يعد سببًا أالمشرع األردني  لقد أخذ المشرع األردني بنظرية تعادؿ األسبابن حيث يرى
لمنتيجة الجرمية التي وقعت كونه قد ساهـ بنصيب ما في إحداثها ولو كانت العوامؿ األخرى التي 
أجتمعت مع فعؿ الجاني قد ساهمت في إحداث النتيجة بنصيب أكبر وأهـن وبناء عمى ذلؾ فقد نصت 

ى ما يمي:" إذا كاف الموت واإليذاء المرتكباف عف قصد ( مف قانوف العقوبات األردني عم345المادة)
إلنضماـ سبب منفصؿ عف فعمه تمامًا الفاعؿ وكانت مستقمة عف فعمهن أو نتيجة أسباب متقدمة جهمها 

 عوقب كما ينتي:

شغاؿ الشاقة مدة ال تقؿ عف عشر سنوات إذا كاف فعمه يستمـز عقوبة اإلعداـ أو األشغاؿ . باأل1
 دة.الشاقة المؤب

. بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كاف فعمه يستمـز عقوبة غير اإلعداـ أو األشغاؿ 2
 .3الشاقة المؤبدة"

                                                           
 .83-82ن ص. 1991بيروت.محمد زكي أبو عامر: قانوف العقوبات القسـ العاـن الدار الجامعيةن   1
 .217-216محمد صبحي نجـ: المرجع السابؽن ص.   2
 .151نص.2007( لسنة 49وجميع تعديبلته وصواًل إلى القانوف المعدؿ رقـ) 1960( لسنة 16قانوف العقوبات رقـ )  3
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حيث يبلحظ مف نص المادة أعبلر أف المشرع قد نص عمى تخفيؼ العقوبة عمى الجاني الذي كاف 
كامؿ المسؤولية في حاؿ كاف ي يتحمؿ ذيجهؿ العوامؿ األخرى كمرض المجني عميهن بعكس الجاني ال

 عالمًا بتمؾ العوامؿ.

كتماؿ الجـر أف توجد بيف سموؾ الجاني والوفاة صمة السبب المشرع األردني بننه يكفي ال ولقد قرر
ف كانت حالة الشخص الحاصمة عميه أعماؿ العنؼ  ستعجمت الوفاة بالنظر إلى المرضن أبالمسبب وا 

عتبلؿ الصحة وعيوب البدف ولو كانت كافية بذاتها إف العوامؿ السابقة مثؿ أوهذا تطبيؽ لقاعدة 
إلحداث الوفاة ال تقطع الرابطة السببية ما داـ اف فعؿ الجاني قد ترتب عميها حدوثها في زماف ومكاف 

 2+1مغاير ومختمؼ وسواء أعمـ بها الجاني أو لـ يعمـ"

 : نظرية السببية المبلئمة أوالكافية.ثالثاً 

عتبار سموؾ الجاني سببًا الن حيث أنه ال يكفي جاءت هذر النظرية وسطى بيف النظريتيف السابقتيف    
نما يمـز  ف يكوف قد ساهـ بنصيب معيف حسب ما ذهبت إليه نظرية تعادؿ األسبابنأفي النتيجة  وا 

ذا كانت إما أرن " فضبًل عف ذلؾ أف يكوف هذا السموؾ مما يؤدي إلى نتيجة وفقًا لممجرى العادي لؤلمو 
هذر العوامؿ شاذة غير منلوفة وفقا لممجرى العادي لؤلمور فاف العبلقة السببية بيف سموؾ الجاني 

 3والنتيجة تنقطعن ومف ثـ ال يسنؿ الجاني عف النتيجة التي حدثت"

و عدـ أ و لمرض مزمف يعاني منهنألوفة والمتوقعة ضعؼ المجني عميه لكبر سنه نومف العوامؿ الم
سعاؼ وية البلزمة إلدأو نقص بعض األمكاف االتصاؿ برجاؿ االسعاؼ لنقمه بالسرعة البلزمةن إ

 المجني عميه..الخ.

ندالع حريؽ إومف العوامؿ الشاذة الغير المالوفة والتي تقطع العبلقة السببية بيف سموؾ الجاني والنتيجة 
و خطن الطبيب في عبلج المجني أ "نقبلب سيارة اإلسعاؼ التي تحمؿ المصابن إو أفي المستشفىن 

 .. الخ.  4عميه خطًن جسيمًا وتعمد المجني عميه عدـ معالجة نفسه بقصد اإلساءة إلى مركز المتهـ"

                                                           
نما عف 87/76حيث جاء قرار لمحكمة التميير األردنية جزاء رقـ)  1 ( عمى أنه: إذا كانت وفاة المجني عميه لـ تنشن عف الضرب وحدر وا 

 إنضماـ سبب منفصؿ عف هذا الفعؿ وسابؽ له وهو الحالة المرضية التي كاف المجني عميه يعاني منها والتي يجهمها المتهـن فإنه يتوجب عمى
مف قانوف العقوبات. مف كتاب الدكتور محمد صبحي نجـ: قانوف العقوبات القسـ العاـن مرجع  345تطبؽ بحقه حكـ المادة  المحكمة أف
 .223سابؽن ص.

 .223-222محمد صبحي نجـ: المرجع السابؽن ص.  2
 ظهرًا. 2:20ن http://www.startimes.com/?t=21084467   15/9/2016منتديات ستار تايمزن ارشيؼ الشؤوف القانونيةن  3 

 .220محمد صبحي نجـ: مرجع سابؽن ص.   4

http://www.startimes.com/?t=21084467
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كمما كانت النتيجة متوقعة مف قبؿ الجاني وطبقًا لممنلوؼ  مبلئماً  وعميه يكوف سموؾ الجاني سبباً 
 ولممجرى العادي لؤلمور.

 

 الركن المعنوي) القصد الجرمي(.المطمب الثاني: 

ذا تكوف الركف المادي لمجريمة       ليست الجريمة عبارة عف كياف مادي فقط بؿ يتبعها كياف نفسي. وا 
مف النشاط والنتيجة الجرمية والعبلقة السببية بينهمان فإف الركف المعنوي يتمثؿ باألصوؿ النفسية 

ف يصدر مف شخص يسنؿ ويتحمؿ أر المادي يجب ألف العنص ؛لماديات الجريمة والسيطرة عميها
المسؤوليةن ففي القصد الجنائي يعمـ الجاني بكافة عناصر السموؾ الذي يقـو به وتسيطر اإلرادة سيطرة 

ففي القصد يعمـ الجاني بكافة ماديات الجريمة ويريدها. في حيف ال  نشاممة عمى ماديات الجريمة
فبل ينسب إليه عممه بكافة عناصرر  نرادة لهااتجار اإلالعناصر و  يتوافر في الخطن إال العمـ ببعض هذر

جتنابها ووقوع الجريمة يكوف إف يتوقعها أو في حدر األقصى توقعها وأنه بإمكانه أسوى أنه يستطيع 
رادته بها في حالة القوؿ بقياـ القصدن وال يكوف كذلؾ في حالة الخطن.  محؿ توقع الجاني وا 

ريمة يفترض وجود عبلقة نفسية بيف مرتكب الفعؿ غير المشروع وعممه ونتيجته " فالركف المعنوي لمج
رادته واختيارر الحر في  ف أقتراؼ الجريمةن فهو يعمـ االضارةن والتي تكوف ناتجة عف نيته اآلثمة وا 

ف إرادته  ف القانوف يجـر هذا العمؿ أتجهت إلى تنفيذر ويعمـ االعمؿ الذي يقوـ به غير مشروع وا 
 .1ويعاقب عميه"

( مف قانوف العقوباتن وعبر عنه المشرع بمصطمح 63حيث ورد تعريؼ القصد الجرمي في المادة)
. ثـ 2رتكاب الجريمة عمى ما عرفها القانوف"إالنيةن فجاء في المادة المذكورة بنف:" النية هي إرادة 

فيها:" تعد الجريمة مقصودة  ( مف ذات القانوف والتي جاء64)اليها المشرع األردني في المادة أضاؼ
ف تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الفاعؿ إذا كاف توقع حصولها فقبؿ بالمخاط رة"ن وا 

لقصد المباشر أما بالنسبة يصدؽ في المقاـ األوؿ عمى ا (63)ويفهـ بما جاء مف نص المادة
 ( مف قانوف العقوبات فتحدد عناصر اإلحتمالي. 64)لممادة

                                                           
ن 2002محمد عمي السالـ عياد الحمبي و أكـر طراد الفايز: شرح قانوف العقوبات الفمسطيني" القسـ العاـ"ن مكتبة دار الفكرن القدس   1

 .186-185ص.
 .1960( لسنة 16(ن قانوف العقوبات رقـ )63المادة)  2
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رادة متجهة إلى وب ناء عمى ذلؾ عرفها الدكتور نظاـ توفيؽ المجالي بننه:" العمـ بعناصر الجريمة وا 
 .1تحقيؽ هذر العناصر أو إلى قبولها"

يتضح مف هذا التعريؼ وجود عنصر العمـ بكافة عناصر الجريمة مع اتجار إرادة الجاني لتحقيقها أي 
 قبوؿ الجاني والترحيب بالنتيجة الجرمية.

وعرفه األستاذ محمد صبحي نجـ عمى أنه:" هو التغير الذي يحدث كنثر لمسموؾ اإلجرامي الذي قاـ 
 .2به الجاني"

هو إتجار إرادة الفاعؿ إلى ارتكاب فعؿ يعتبر اعتداء عمى حؽ يحميه القانوفن ويكوف  والقصد الجرمي
 الهدؼ مف إحداث فعؿ اإلعتداء هو إحداث نتيجته الجرمية".

ف جوهر وأساس القصد الجرمي وعنصرر األساسي هو اإلرادة المتجهة أالتعاريؼ السابقة ويتضح مف 
ن غير أف هذر اإلرادة ال تكوف إال في حالة تفكير الجاني بإرتكاب الجرميإلى تحقيؽ الواقعة أو الفعؿ 

يضاؼ  الجريمة أي عممه المسبؽ بنتيجتها والترحيب بهان فإف العمـ يعد عمى نحو ما عنصرًا جديداً 
إلى اإلرادة في بناء القصد الجرمين وبالنتيجة فإف القصد الجنائي يترتب عميه عنصراف أساسياف 

 .3متبلزماف مع بعضهما البعض ففي حالة عدـ وجود أحد هذر العناصر فبل نكوف أماـ قصد جنائي

 .جرميالفرع األوؿ: العمـ بعناصر الفعؿ ال

التي يترتب عمى توافرها قياـ الجريمةن فإذا كاف جاهبًل بالوقائع بحيث يحيط عمـ الجاني بكؿ الوقائع 
المادية لمجريمة أو وقع غمط في عنصر مف عناصرها الواقعية والجوهريةن فإف ذلؾ يمنع مف توافر 
القصد الجرمي لديهن وبالتالي ال يسنؿ عف فعمهن فالجهؿ هنا يعتبر جوهريًا فبتالي ينتفي القصد 

 الجرمي.

الوقائع التي يمـز الجاني إحاطة العمـ بها العمـ بالعناصر القانونية لمجريمة بحيث لكؿ  وعميه فإف
أركانها الخاصة التي يتعيف أف يحاط عمـ الجاني بها جميعًان" فيمـز أف ينصرؼ عمـ الجاني  لها جريمة

لمكونة لنشاطه إلى العناصر التي يتنلؼ منها الركف المادي لمجريمة وذلؾ بنف يحيط عممه بالواقعة ا
                                                           

 .411نظاـ توفيؽ المجالي: المرجع السابؽن ص.  1
 .211محمد صبحي نجـ: المرجع السابؽن ص   2
المطبؽ في الضفة الغربية عمى تعريؼ الباعث بننه:" العمة التي تحمؿ الفاعؿ  1960( مف قانوف العقوبات األردني لسنة 67نصت المادة)  3

ؿن أو الغاية القصوى التي يتوخاها". وذهب جانب مف الفقهاء في تعريؼ الباعث:" هو الشعور الباطني واالنفعاؿ النفساني الذي يدفع عمى الفع
(ن راـ اهلل 28الشخص إلى إقتراؼ الجريمة".مجمة العدالة والقانوفن اعداد المركز الفمسطيني الستقتبلؿ المحاماة والقضاء" مساواة"ن عدد )

2016. 
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اإلجرامي وأف يتوقع حدوث النتيجة اإلجرامية التي تترتب كنثر مباشر لسموكه ثـ توقع العبلقة السببية 
عنصر العمـ في جريمة التحقير "هو أف يكوف الجاني عالمًا  ومثاؿ عمىن 1بيف النشاط والجريمة"

كانت وأف يعمـ أف هذر تؤدي إلى  بمعنى األلفاظ والكممات التي يوجهها إلى المجني عميه بني وسيمة
ن فضبًل عف عممه بموضوع الجريمة والمقصود بموضوع الجريمة هو محؿ الحؽ 2خدش شرفه وسمعته"

المعتدى عميه أي الحؽ الذي يحميه القانوف والذي يترتب عميه العقاب والذي ينصب عميه فعؿ 
مى شخص حين أما في حالة اطمؽ الجانين ففي جريمة القتؿ فإف الجاني يعمـ بننه يطمؽ النار ع

عتقادر أنه حيواف ثـ اتضح بعد ذلؾ أنه انساف ففي هذر الحالة يقع الخطنن اشخص النار إتجار حيواف ب
 فيتـ مساءلته عف الخطن وليس عف فعؿ مقصود.

يجب عمى الجاني أثناء  "هية الفعؿ أو اإلمتناع عف الفعؿ وخطورتهن أيضًا يمـز عمى الجاني العمـ بماو 
رتكابه لمفعؿ المجـر أف يعمـ بنف نشاطه الجرمي يمثؿ خطرًا عمى الحؽ المعتدى عميهن فإف انتفى ا

ف تحقير العامؿ صاحب العمؿ أماـ العماؿ اآلخريف يعتبر ذلؾ أمثؿ  ن3عممه بذلؾ انتفى القصد لديه"
فترض وهو الضرر لذلؾ في هذر الحالة ال ر الركف الميتوفإهانة لكرامته ولشعوررن ففي هذر الحالة 

 ينتفي القصد لديه.

 

 الفرع الثاني: اإلرادة اإلنسانية.

يقصد باإلرادة التصميـ والعـز عمى القياـ بنمر معيفن وهي تتمثؿ بنشاط نفسي اتجه إلى تحقيؽ      
العدواف عمى  نتيجة غير مشروعة ومخالفة لمقانوف وهو ما يسمى بالقصد الجنائين والذي يتمثؿ في

وقد عرفه األستاذ محمود نجيب حسني اإلرادة بننها:" نشاط نفسي لغير المتمثؿ بالحماية القانونيةن ا
أتجه إلى تحقيؽ غرض عف طريؽ وسيمة معينةن فاإلرادة ظاهرة نفسيةن وهو قوة يستعيف بها اإلنساف 

 .4لمتنثير عمى ما يحيط به مف اشخاص وأشياء"

ر في يتوفهمية بالغة بحيث تعتبر جوهر نظرية القصد الجنائين ولتحقؽ القصد الجنائي اف ألئلرادة 
رادة النتيجة.  النشاط اإلجرامي المعاقب عميه إرادة السموؾ وا 

                                                           
 .414نظاـ توفيؽ المجالي: المرجع السابؽن ص   1
 .131محمد أحمد الشهداني: مرجع سابؽنص   2
 .415نظاـ توفيؽ مجالي: مرجع السابؽن ص.  3
 .562محمود نجيب حسني: مرجع سابؽن ص.  4
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 أواًل: إرادة السموؾ.

" فهي لها دورها في مرحمة اإلقداـ عمى رادة إليهن وتظهر في عدة مراحؿتجار اإلإويقصد بإرادة السموؾ 
عتبارها قوة نفسية تدفع الحركة العضوية التي تكوف إثناء المراحؿ التنفيذية المختمفة بألفعؿ وكذلؾ ا

 .1السموؾ الذي يهدؼ إلى بموغ غرض معيفن وهذر القوة هي مصدر السموؾ أو سببه"

 رادة النتيجة.إثانيًا: 

أما في حالة تحقؽ السموؾ  نإليهاف تتجه إرادة الفاعؿ لتحقؽ النتيجة التي يهدؼ أنه ال بد مف إحيث  
ن فالحاؿ هذر نكوف أماـ شروع في هذر الجريمة؛ وذلؾ لعدـ دوف النتيجة فبل نكوف أماـ قصد جنائي
 تحقؽ النتيجة المرجوة مف الفعؿ الجرمي.

ستخداـ كامؿ نشاطه الجرمي لتحقؽ امثاؿ: ففي جريمة السرقة بحيث يقوـ العامؿ عمى سبيؿ المثاؿ ب
 لمرجوة مف فعمه وهو إمتبلؾ وحيازة الشيء ممؾ الغير دوف وجه حؽ.النتيجة ا

 

 الركن الشرعي لمجرائم.المطمب الثالث: 

بمبدأ شرعية الجرائـ  ىف ال جريمة وال عقوبة إال بنص صريح في القانوفن وهذا ما يسمأاألصؿ       
جديدة أو عقوبة جديدة لجريمة مة يف القاضي ال يممؾ خمؽ جر أوالعقوبات في قانوف العقوباتن ومعنار 

نما يمـز لخمؽ شيء مف ذلؾ التشريع ذاته ن وبناء عمى ذلؾ يتوجب عمى قاضي الموضوع قائمةن وا 
 اإللتزاـ بنص قانوف العقوبات المطبؽ.

والواقع أف هذا المبدأ في حصرر لمصادر التجريـ والعقاب في نصوص القانوف يعد ضمانة أساسية 
يعات منذ ظهورر في العهد ة اإلستبداد وهو معنى حرصت عميه معظـ التشر لحماية الفرد في مواجه

ن حيث حرصت كافة الدساتير والقوانيف كالقانوف األساسي الفمسطيني في 2عهد بريطانيا(األعظـ)
( عمى ما يمي:" العقوبة شخصيةن وتمنع العقوبات الجماعيةن وال جريمة وال عقوبة إال بنص 15المادة)

 .3وقع العقوبة إال بحكـ قضائين وال عقاب إال عمى األفعاؿ البلحقة لنفاذ القانوف"قانونين وال ت

                                                           
 .401ن ص.2014ن منشورات الحمبي الحقوقيةن بيروت 1محمد محمد مصباح القاضي: قانوف العقوبات"القسـ العاـ"ن ط.  1
 .24محمد زكي أبو عامر: المرجع السابؽن ص.  2
 .2003(ن القانوف األساسي الفمسطيني لسنة 15المادة) 3
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الدستور المبناني في المادة الثامنة منه:" ال يمكف أف تقع فجنة عمى عاتؽ شخص لمجرد  ونص 
يشكؿ قترافه لمفعؿ بالنص عمى إعتبار أف هذا الفعؿ اإرتكابه لفعؿ ما إال إذا كاف القانوف قد أنذرر قبؿ 

 .1"جريمة تخالؼ القانوف

نتفاء سبب مف أسباب التبرير أو  ولقياـ هذا الركف وجود نص مكتوب مف نصوص التجريـ والمعاقبة وا 
 :اإلباحة

 أواًل: وجود نص مف نصوص التجريـ والمعاقبة.

وقرر ستقر النظاـ القانوني عمى قاعدة ثابتة في تمييز السموؾ اإلنساني المحظور والمجـر ألقد      
قاعدة قانونية مهمة تجعؿ التجريـ الفعؿ والمعاقبة عميه بموجب نص القانوفن فالقاعدة القانونية 
المكتوبة هي التي تجـر الفعؿ المحظور وتفرض عميه العقوبة المناسبةن إستنادًا لما جاء في مبدأ 

 الشرعية" بنف ال جريمة وال عقوبة إال بنص القانوف".

تصة في إصدار القوانيف هي سمطة التشريع في الدولةن والتي تفيد بموجبها عممًا بنف السمطة المخ
ال بنص القانوف عمى تجريمهن وال يجوز إالسمطتيف القضائية والتنفيذيةن ولذلؾ فبل جزاء عمى فعؿ 

 توقيع اي جزاء ما لـ ينص القانوف عمى ذلؾ .

ريمة في قانوف العقوبات حيث عرفها ف نبيف تعريؼ الجأوحتى يتـ تطبيؽ مبدأ الشرعية يجب أواًل  
الدكتور محمد صبحي نجـ عمى أنها:" هي كؿ فعؿ غير مشروع إيجابي أو سمبي صادر عف إرادة 

 .2حرة يقرر القانوف لمرتكبه عقوبة أو تدبيرًا إحترازيًا"

ًان هي فعؿ غير مشروعن فبل قياـ لمجريمة إذا كاف الفعؿ مشروعويتضح مف هذا التعريؼ اف الجريمة 
ن وذلؾ بالرجوع الى أركانها األخرى كافة ما إذا ثبت عدـ المشروعيةن فإف الجريمة تقوـ إف توافرتأ

 اساس مبدأ الشرعية أال وهو قانوف العقوبات.

ويشترط أيضًا أف يكوف هذا الفعؿ صادر عف إرادة حرة دوف وجود اي مانع مف موانع المسؤولية 
 الجزائية.

فيجب أف تكوف العقوبة محددة في قانوف العقوباتن وتعرؼ العقوبة عمى أنها أما بالنسبة لمعقوبة 
 اإليبلـ المقصود لذاته نتيجة فعؿ غير المشروع المرتكب .

                                                           
 مع جميع تعديبلته. 1926(ن الدستور المبناني الصادر في أيار سنة 8المادة)  1
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والركف الشرعي أو القانوني لمجريمة هو وجود النص القانوني الذي يحدد الفعؿ الذي جرى تجريبه 
 ويبيف العقوبة المقررة لهذا الفعؿ.

 ساس القانوف الذي ينص عميها وتتنوع حسبما دونت فيه إلى: أائـ عمى وتنقسـ الجر 

 . الجرائـ المنصوص عميها في قانوف العقوبات.1

 . الجرائـ المنصوص عميها في القوانيف الخاصة أو الممحقة.2

 أواًل: الجرائـ المنصوص عميها في قانوف العقوبات.

ؿ معيف جريمة إال إذا نص قانوف العقوبات عمى ذلؾ يكوف الفعؿ أو اإلمتناع عف القياـ بفع ال     
مع فرض العقوبة المقررة لمفعؿ أو اإلمتناعن وكما تـ ذكرر سابقًا سواء اكاف هذا الفعؿ ايجابيًا أو سمبيًا. 

قانوف العقوبات يتضمف القسـ العاـ فوهذا هو التطبيؽ العممي لقاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص. 
شترؾ فيها جميع الجرائـ والعقوباتن يالقواعد النظرية المجردةن واألحكاـ العامة والتي والذي يشمؿ عمى 

ف يفهي تحدد مفهوـ الجريمة وتبيف عناصرها وأركانها مع بياف شروط المسؤولية الجنائيةن وتعي
بؽ الظروؼ واألعذار المخففة والمشددةن والبحث عف أسباب التبرير وموانع المسؤوليةن فهي أحكاـ تط

 ومنها جرائـ العماؿ. عمى كافة الجرائـ بشكؿ عاـ

 جرائـ وعقوبات خاصة ومعينة وتنقسـ إلى قسميف: بالنسبة لمقسـ الخاص فهو يتضمف اأم

. الجرائـ الواقعة عمى األشخاص: كجرائـ القتؿ والخطؼ وهتؾ العرض واإلغتصاب والضرب والجرح 1
الواقعة عمى الحرية وجرائـ التسوؿ والمقامرة والجرائـ التي تمس الذـ والجرائـ و وجرائـ التحقير والقدح 

الزواج واألديافن فقانوف العقوبات نص عمى هذر الجرائـ بشكؿ صريح وواضح ألهميتها وخطورتها 
 عمى المجتمع واألفراد.

تن القسـ الخاص مف قانوف العقوبا في. الجرائـ الواقعة عمى األمواؿ: وهذر الجرائـ أيضًا وردت 2
حيث تضمنت نصوصه الجرائـ الواقعة عمى الماؿن بحيث قامت بتحديدها وبياف عناصرها الخاصة 
وأركانها وعقوبتها المناسبةن ومف هذر الجرائـ السرقة واإلحتياؿ وخيانة األمانة وسمب ماؿ الغير والغش 

 والمضاربات غير المشروعة.. الخ.
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 ف الخاصة والممحقة.ثانيًا: الجرائـ المنصوص عميها في القواني

بما أف قانوف العقوبات ال يمكف أف يتضمف جميع النصوص الجنائية فقد عمد المشرع إلى إصدار 
تشريعات خاصة مف أجؿ تنظيـ األمور اإلدارية والمدنية والعسكرية واإلقتصاديةن حيث تـ تخصيصها 

 الخاصة ما يمي: ألهميتها وإلختبلؼ مواضيعها عف قانوف العقوباتن" ومف هذر القوانيف

 القوانيف التي تتعمؽ بفاعؿ الجريمةن وهي قانوف األحداث وقانوف العقوبات العسكري.. أ
القوانيف التي تتعمؽ بالفعؿ المرتكب: قانوف األسمحة النارية والذخائر وقانوف المرور وقانوف . ب

 قانوف الجمارؾ.و قانوف مكافحة المخدرات و الطواريء 

مرتكبي الجرائـ: القانوف المدني والقانوف التجاري وقانوف الخدمة المدنية ج. القوانيف التي تعاقب 
 .1وقانوف األحواؿ الشخصية"

ولقد لجنت العديد مف الدوؿ لوضع هذر القوانيف لتنظيـ أمورها ولضماف إحتراـ مصالحها ومصالح 
 واألنظمة المنظمة لها. المجتمع الجوهرية ولحماية األمف واإلستقرار في الببلد. باإلضافة إلى الموائح

" اف قانونية التشريع والجزاء هي مف أهـ الضمانات التي تحيط حريات الناس وحقوقهـ وتمنع مف 
التعدي عميها باإلضافة إلى أف مبدأ الشرعية يضع حدًا فاصبًل يبيف فيه األفعاؿ المشروعة والمباحة 

 .2واألفعاؿ غير المشروعة المحظور عميه سموكها"

وأيضًا العقوبة التي تناسب  تصبح بحيث يوضح ذلؾ ألفراد المجتمع األفعاؿ المحظورة معروفة لمناس 
األفعاؿ المرتكبةن حيث يعتبر مبدأ الشرعية مف أهـ الضمانات التي تكفؿ الموازنة بيف الحقوؽ 

ستعماؿ حقه والحريات الفردية وحؽ الدولة في العقابن وتقيد سمطة القاضي وتمنعه مف التعسؼ مف إ
 وتجاوز صبلحياته. 

 ثانيًا: انتفاء سبب مف أسباب التبرير واإلباحة.

ال يقوـ الركف القانوني لمجريمة إال إذا كانت مدونة في نصوص قانوف العقوبات العاـ أو       
 نصوص القوانيف الخاصة تجريمًا وعقابًان مقرونة بانتفاء قياـ سبب مف أسباب التبرير أو اإلباحة .

رير واإلباحة في فكرتيف أساسيتيف فكرة تجرد الفعؿ مف صفة العدواف وذلؾ إذا ثبت يتحقؽ صفة التبو 
اف الفعؿ الذي كاف في األصؿ فيه إعتداء عمى حؽ لـ يعد منتجًا لهذا اإلعتداء في ظروؼ معينةن 
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مشددة إال في كالحؽ في سبلمة الجسد بحيث اعتبر القانوف جريمة القتؿ مف الجنايات ذات العقوبة ال
بعض الحاالت أجاز القانوف المساس بالجسد وذلؾ ألغراض وأهداؼ مشروعة كقياـ الطبيب بممارسة 

 أعماؿ الجراحة مثؿ قياـ الطبيب بقتؿ الجنيف بهدؼ إنقاذ حياة األـ بسبب خطورته عمى صحتها.

عتداء عمى حؽ ولكنه أما بالنسبة لمفكرة الثانية وهي فكرة رجحاف الحؽ أو المصمحة بحيث يكوف اإل
األصؿ جريمة القتؿ يعاقب ف نفي الوقت نفسه يصوف حقًا أجدر بالرعاية كما في حالة الدفاع الشرعي

عميها القانوف باالشغاؿ الشاقة إال أنه في بعض الحاالت قد ينطبؽ عميها العذر المحؿ وهو القتؿ 
ة إخفاء األصوؿ والفروع واألخوات بهدؼ الدفاع عف النفس مع توافر شروطهن ومثاؿ آخر كما في حال

 واألصهار قريبهـ عف وجه العدالة.

 وبما أف قانوف العقوبات األردني قد حصر أسباب التبرير عمى النحو التالي:   

 ممارسة الحؽ: مثؿ ضرب األب أبنه بهدؼ تنديبيه. .1
وال مثار الدفاع الشرعي: " وهي استعماؿ القوة البلزمة لمواجهة خطر إعتداء حاؿ غير محؽ  .2

يهدد بضرر يصيب حقًا يحميه القانوف إذ لـ يكف بإستطاعة المعتدى عميه التخمص مف هذا 
 .1اإلعتداء أو الخطر إال بالقتؿ أو الجرح أو الفعؿ المؤثر"

 مثؿ استعماؿ الشرطة لمعنؼ بهدؼ فؾ المظاهرات.أداء واجب:  .3
 الرياضية إذا راعى فيها قواعد المعب.إجازة القانوف: أعماؿ العنؼ التي تقع أثناء األلعاب  .4
 رضاء المجني عميه: مثؿ جرائـ الذـ والقدح التحقير وجريمة إفشاء األسرار. .5

وفي نهاية هذا الفصؿ يتبيف اف الجرائـ العمالية بشقيها الفردية والجماعية تحتوي عمى نفس اركاف 
نوع مف الجرائـ يرتكبها شخص الجريمة التي يرتكبها اي شخص اخر ولكف يتميز بكونها اف هذا ال

العامؿ وليس الشخص العادين وكاف يتوجب عمى المشرع اف يخصص هذا النوع مف الجرائـ وذلؾ 
 الهميتها وانتشارها الكبير في مجتمعنا الفمسطيني.
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 الفصل الثاني: مكافحة الجرائم العمالية في ظل عالقات العمل.

تعتبر جرائـ العماؿ ظاهرة خطيرة في حاؿ إنتشرت في مجتمعنا الفمسطيني وخاصة أف أغمبية      
حتى شعبنا الفمسطيني مف فئة العماؿن وبالتالي يجب المحاولة جاهديف عمى القضاء عمى هذر الحالة 

 قتصادي واإلجتماعي والنظاـ العاـ.الوضع اإل يختؿال 

عبلقة ما بيف العامؿ وصاحب العمؿ يتوجب محاسبة العماؿ ولكؿ ما ذكر حتى يبقى التوازف في ال
قاع العقوبة الرادعة يالذيف يرتكبوف الجرائـ والمخالفات وذلؾ بعد إثبات مسؤوليتهـ بإرتكابهـ لمجرائـن وا  

 والتي تتناسب مع الفعؿ الجرمي. بحقهـ

لجزاء المترتب عمى هذر او ن )المبحث األوؿ(وهذا الفصؿ يتضمف المسؤولية الجزائية في جرائـ العماؿ
 )المبحث الثاني(.الجرائـ

 المبحث األول: المسؤولية الجزائية في جرائم العمال.

يبيف  الفرضوشؽ الجزاءن فشؽ ا الفرضمف المعموـ أف كؿ قاعدة قانونية تتكوف مف شقيف شؽ      
أما بالنسبة لمشؽ الثاني فهو األثر المترتب عمى اإلخبلؿ  نفيه المشرع ما ينهى عنه أو ما يؤمر به

ساس كؿ فعؿ أو ترؾ فعؿ يؤاخذ عميه أفطالما كانت المسؤولية مبنية عمى  نبذلؾ اإللتزاـ وهو الجزاء
القاعدة  ة منتهكة فالمسؤولية تكوف جنائيةن حيث أفي أف تكوف القاعدة القانونية الجنائيأالشخصن 

ئية والتي تتميز بالحكـ والجزاء الذي ينزله القانوف بالمسؤوؿ عف الجريمةن وبناء المنتهكة قاعدة جنا
عمى ذلؾ فإف تعريؼ المسؤولية الجنائية هو:" اإللتزاـ بتحمؿ العقوبة التي يقررها القانوف لمف يخالؼ 

ؤولية ف القاعدة المنشئة لممسأحيث يتضح مف هذا التعريؼ بن 1أحكامه بإرتكاب جريمة مما نص عميه"
 هي الجريمة واألثر المترتب عمى ذلؾ هو تحمؿ العقوبة المقررة في القانوف.

حتى ولو كاف أف المسؤولية المدنية تقرر  فيوتختمؼ المسؤولية الجزائية عف المسؤولية المدنيةن 
أف العمؿ الغير  وذلؾالشخص فاقد لؤلهمية وذلؾ تحت باب المسؤولية التقصيرية في القانوف المدنين" 

مشروع أو فعؿ اإلضرار هو مناط المسؤولية المدنية في الفقه اإلسبلمي والقانوف المدني األردنين ذو 
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طبيعة موضوعية بحتةن فهو ال يستند إلى عنصر شخصي كامف في إرادة الفاعؿ وفي مستوى إدراكه 
يشترط اف يكوف مرتكب الفعؿ  ف يتوافر لدى الفاعؿ قصد اإلضرارن كما الأوتمييزرن لذلؾ ال يشرط 

 . 1الضار مميزًا مدركًا ألفعاله ونتائجها

ز والشخص الغير مميزن أي أف المسؤولية المدنية قد اشتممت عمى الشخص الممي ذلؾ مف ويتضح
أيضًا  جاءو الموضوعي دوف الطابع الشخصي عمى عكس المسؤولية الجنائية. " الطابع  إنها اتخذت
ن كما 2ال ضرر وال ضرارن والضرر يزاؿ""( مف مجمة األحكاـ العدلية بنف 20)ة( والماد19في المادة)

جاء في القانوف المدني األردني في الموضوع المسؤولية عمى أنه:" كؿ إضرار بالغير يمـز فاعمه ولو 
ونص أيضًا عمى أنه:" إذا أتمؼ صبي مميز أو غير مميز أو مف  3كاف غير مميز بضماف الضرر"

 .4ماؿ غيرر لزمه الضماف في ماله"في حكمهما 

إال إننا نجد أف قانوف العمؿ الفمسطيني لـ يتحدث عف المسؤولية الجنائية لمعامؿ كما تحدث عف 
المسؤولية الجنائية لصاحب العمؿن حيث كاف في ذهف المشرع حماية الحقوؽ العمالية في مواجهة 

وهذا يعتبر إخبلؿ  نلية داخؿ إطار العمؿصاحب العمؿ بإعتبارر الجانب األقوى في العبلقة العما
بتوازف هذر العبلقة ما بيف العامؿ وصاحب العمؿن حيث يتوجب عمى المشرع إقامة التوازف ما بيف 

)عقد العمؿ(ن وبناء عمى ذلؾ واحدة وهو العامؿ وصاحب العمؿ بإعتبارهـ أطراؼ في عبلقة قانونية
ية الجنائية لمعامؿن حيث أقتصر قانوف العمؿ عمى يتـ الرجوع لمقواعد العامة لمبحث عف المسؤول

 المسؤولية التنديبية دوف الجزائية.

 المسؤولية الجزائية. قيامالمطمب األول:

 تعد المسؤولية الجزائية مف أهـ القواعد االساسية في قانوف العقوبات باعتبارها نظرية متكاممةن     
العقوبة التي يقرها القانوف لمف يخالؼ أحكامه لتزاـ الشخص بتحمؿ ا عف المسؤولية هي عبارةف
قاع ايتكاب جريمة منصوص عميها في قانوف العقوبات. وحتى يتـ الزاـ الشخص بالمسؤولية و ار ب

وذلؾ بهدؼ قدرته عمى تحمؿ  ؛العقوبة الرادعة والمناسبة بحقه يشترط أف يكوف الشخص كامؿ األهمية
 العقوبة.
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 تتحقؽ إال مع وجود حرية اإلختيارن وتوافر اإلدراؾ والتمييزن وهي وفي جميع األحواؿ فالمسؤولية ال
شخصية ال تقع إال عمى شخص مرتكب الجريمة وال يشاركه في حمؿ عبئها أحد غيررن حيث جاء 
نص قانوف العقوبات عمى أنه:" ال يحكـ عمى أحد بعقوبة ما لـ يكف قد أقدـ عمى الفعؿ عف وعي 

رادة"  .1وا 

 )الفرع األوؿ(اسس المسؤولية الجزائيةحوؿ فكرتيف اساسيتيف هما  مسؤولية الجزائيةقياـ الويتمحور 
 )الفرع الثاني(:واركاف المسؤولية الجزائية

 اسس المسؤولية الجزائية.الفرع األوؿ: 

ولممسؤولية اسس تقـو عميه وال بد مف تحديدها وذلؾ ألهميتها عند رسـ السياسة الجزائيةن      
الجنائية هي التزاـ قانوني بتحمؿ التبعة أو اإللتزاـ فهي تدؿ عمى التزاـ شخصي بتحمؿ فالمسؤولية 

الشخص عواقب فعمه الذي أخؿ بقاعدة مان فاساس القاعدة اف الجريمة شخصية لقوله سبحانه 
 ن ولذلؾ فالعقوبة ال توقع إال عمى مرتكب الفعؿ الجرمي.2وتعالى:" وال تزر وازرة وزر اخرى"

 

 

 :وحرية اإلختيار ر اساس المسؤولية الجزائية حوؿ فكرتيف اساسيتيف هما حرية اإلدراؾ والتمييزويتمحو 

 أواًل: حرية اإلدراؾ والتمييز.

)القدرة لتمييزو مف شرطي تحمؿ المسؤولية الجنائية في قانوف العقوبات األردني هو اإلدراؾ       
ويقصد معنار " قدرة اإلنساف عمى فهـ ماهية أفعاله وتقدير نتائجها وخطورتها عمى المصالح  الجنائية(

حتماؿ إصابتها بضررن وهذر القدرة عمى الفهـ تنصرؼ إلى الفعؿ مف حيث عناصرر ااإلجتماعية ب
 وخصائصه وكؿ ما يتعمؽ بكيانه وآثارر مف حيث ما تنطوي عميه مف خطورة وما تنذر به مف إعتداء
عمى المصمحة المحمية أو الحؽ الذي يحميه القانوفن ويجدر التنبيه إلى اف الفهـ ال يشمؿ فهـ تكييؼ 
الفعؿ مف وجهة نظر قانوف العقوبات ذلؾ ألف المقرر في القوانيف الجزائية عدـ اإلعتداد بالجهؿ 

 .3ة" بالقانوفن مالـ يكف ذلؾ الجهؿ راجعًا ألسباب تبررر وقد نص عميها المشرع صراح

                                                           
 .1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات األردني رقـ )74المادة)  1
 (.18سورة فاطرن اآلية)  2
 .18محمد حماد الهيتي: مرجع سابؽن ص.  3
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بحيث ال يصدر الوعي إال مف شخص مميزن إذ ال وعي لدى المجنوف أو مف يقؿ عمرر عف السابعةن 
يز غير واعين فهو شخص مميز إال أنه في حالة السكر ال يكوف مكما أنه مف الممكف أف يكوف الم

 كذلؾ.

ثار المترتبة عميهن وأف حالة الوعي واإلدراؾ هو المقدرة عمى فهـ ماهية الفعؿ وطبيعته واآل يتضح اف" 
هذر المقدرة تنصرؼ إلى ماديات الفعؿ مف حيث كيانه وعناصرر وخصائصه كذلؾ إلى آثاررن وال 

و استطاعة الفاعؿ أتنصرؼ المقدرة عمى فهـ التكييؼ القانوني لمفعؿ حتى لو ثبت أنه لـ يكف أف يعمـ 
 .1العمـ بهذا التكييؼ"

تن فالعمـ به شيء مفترض ومتوقع وال يستطيع الفاعؿ اإلنكار ومثاؿ عمى ذلؾ العمـ بقانوف العقوبا
( مف قانوف العقوبات األردني:" ال يعتبر جهؿ القانوف 85بعدـ معرفة أحكامهن حيث نصت المادة)

"ن حيث أف النص جاء مطمقًا فالمطمؽ يجري عمى إطبلقه وهو مف النظاـ  عذرًا لمف أرتكب أي جـر
 العاـ.

واعية  هذر اإلرادة فاإلرادة توجيه الذهف إلى تحقيؽ عمؿ معيف. وقد تكوف دةنراويختمؼ اإلدراؾ عف اإل
أو غير واعية. وتظهر التفرقة بيف اإلدراؾ واإلرادة في حالة الشخص المجنوفن بحيث يرتكب األفعاؿ 
دوف أي إدراؾن وال يستطيع التمييز ما بيف إذا كاف الفعؿ مشروع أـ الن ولكف تتجه إرادته لمفعؿ دوف 

 .هإدراك

 ثانيًا: حرية اإلختيار.

عمؿ معيف أو اإلمتناع عف إرتكابه.  ه نفسه الرتكابهيوجنساف بتقصد بحرية اإلختيار قدرة اإلوي     
ف يكوف مدركًا ألفعاله أفبتالي يممؾ اإلنساف حرية التقدير في أعماله المختمفةن وهذا يستمـز بالضرورة 

ختياررن اض إرادته و حمميزًا لهان حيث أنه في حالة ارتكب اإلنساف جريمة معينة فإنها تكوف راجعة لم
رتكابهان" اف عنصر اإلدراؾ وحرية اإلختيار سماها بعض فقهاء القانوف احيث كاف بإمكانه عدـ 
ية التقميديةن بحيث يرى أصحاب هذا المذهب اف المسؤولية الجنائية تقـو مبالمذهب التقميدي أو النظ

 .2اإلدراؾ واألختيار"عمى المسؤولية األدبية أي الخطيئةن وال تقـو المسؤولية إال بتوافر عنصري 

                                                           
 .528كامؿ السعيد: مرجع سابؽن ص.  1
ن 2011ن دار وائؿ لمنشر والتوزيعن عماف 1سمطاف عبد القادر الشاوي و محمد عبد اهلل الوريكات: المبادئ العامة في قانوف العقوباتن ط.  2

 .264-263ص.
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وحرية اإلختيار ال تقتصر عمى حرية اإلنساف المادية بؿ تشمؿ أيضًا الحرية األدبية بعدـ وجود 
ما فبل  عمى القياـ بجريمة المؤثرات التي تعمؿ في إرادته كما في حالة اإلكرارن فمو أكرر شخصاً 

 ألنه لـ يكف مختارًا لذلؾ.  ؛مسؤولية عميه

اإلنساف في اإلختيار ليست مطمقة بؿ مقيدة بعدة عوامؿ مختمفة محيطة بالشخص والتي ف حرية كما أ
ال دخؿ له في وجودها مثؿ قيود الزماف والمكاف والضغوطات اإلجتماعية واإلقتصادية ومؤثرات أخرى 

قاس عمى أساس حرية ال يمكف السيطرة عميهان " وأماـ كؿ ذلؾ فإف المشرع لـ يضع معيار محدد ت
 .1ختيار لذلؾ وضع المشرع المسؤولية المفترضة في اإلنساف البالغ العاقؿ"رادة في االاإل

هناؾ ترابط ما بيف اإلدراؾ وحرية اإلختيارن بحيث مف ال يمتمؾ اإلختيار ال يمتمؾ اإلدراؾ ال يقوى ف" 
 . 2عمى التمييز ما بيف الصواب والخطنن وبالتالي ال يقوى عمى توجيه إرادته"

نص قانوف اإلجراءات الجزائية في المسؤولية الجنائية فإنه يجب إثباتها بكافة طرؽ اإلثباتن  وحتى تقع
( عمى:" تقاـ البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرؽ اإلثباتن إال إذا نص 206فصؿ البينات المادة)

إذا ثبت عناصرها  " والقاعدة أنه ال يجوز إدانة شخص بجريمة إالالقانوف عمى طريقة معينة لئلثبات"ن 
 .3بندلة تؤدي إليها"

ف تخمؼ أي منهما لسبب  وفي جميع األحواؿ فإف اجتماع شرطي المسؤولية الجزائية أمر جوهرين وا 
عارض أو خاص به فبل نكوف أماـ مسؤولية جزائية مف أساسهان وحيث أف المسؤوؿ جزائيًا في جرائـ 

( مف قانوف العقوبات األردني بحيث اشترط 74/1العماؿ هو اإلنساف فقط وذلؾ حسب نص المادة )
 لممعاقبة أف يكوف لدى فاعؿ الجريمة الوعي واإلرادة. 

 

 

 

 

                                                           
 .20محمد حماد الهيتي: مرجع سابؽن ص.  1
 .20محمد حماد الهيتي: مرجع سابؽن ص.  2
ن المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيعن 1سميماف عبد المنعـ و عوض محمد عوض: النظرية العامة لمقانوف الجزائي المبنانين ط.  3

 .327ن ص. 1996بيروت 
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 الفرع الثاني: اركاف المسؤولية الجزائية.

 كنيف اساسييف هما الخطن واألهمية.ر تقـو المسؤولية الجنائية عمى       

 أواًل: الخطن.

عميه سواء كاف قاصدًا بذلؾ اـ الن وحتى تقوـ المسؤولية  هو اتياف الشخص بفعؿ مجـر قانونًا ومعاقب
الجزائية عف عمد يجب عمى الفاعؿ العمـ بكافة العناصر التي يتطمبها القانوف لتكويف الجريمة وهذر 

 العناصر هي:

 موضوع الحؽ المعتدى عميه. .1

عمى موضوع هذا  معينة وهو الحؽ الذي يحميه القانوف عف طريؽ نص عقوبات عمى ارتكاب افعاؿ
الحؽ المعتدى عميهن ففي جريمة القتؿ يجب اف يعمـ الجاني بانه يوجه فعمه المجـر قانونًا عمى انساف 

ن وعميه فالطبيب الذي يشرح جسـ انساف معتقدًا انه ميت بينما هو حي حي أو عمى انساف وليس جماد
ف كاف يعتبر مسؤواًل عف جريمة غير فيؤدي والحاؿ هذر الى وفاتهن فالقصد الجنائي ال يتوفر لديهن  وا 

 قصدية.

 العمـ بخطورة الفعؿ عمى المصمحة المحمية قانونًا)موضوع الحؽ المعتدى عميه(. .2

يجب عمى الجاني اف يعمـ بنف الفعؿ الذي قاـ به يشكؿ خطرا عمى المصمحة المحمية بالقانوفن فمو 
ثـ مف شنف هذا الفعؿ إحداث اف شخصا ما ارتكب فعؿ واعتقد اف هذا الفعؿ مباح او ال يشكؿ خطورة 

هن مثاؿ: كنف يقـو اعتداءن وبالتالي والحاؿ هذر ينتفي العمـ بالوقائع التي تقترف بالفعؿ وتحدد خطورت
شخص يعمؿ مزارع في مزرعة ما وقاـ برش المزروعات بمبيد حشري لقتؿ الحشرات غير مدرؾ 
لخطورتها عمى مف يتناوؿ الثمارن فإف المزارع لـ يتوفر لديه القصد الجنائي إال انه يسنؿ عف جريمة 

 غير عمدية.

 الجريمة. زمافو  مكافالعمـ ب .3

الجريمة مف الجاني يعاقب عميها في كؿ زماف ومكافن لكف يمكف اف األصؿ العاـ انه اذا ارتكبت 
مثؿ جريمة التجمهر  يشترط القانوف في بعض الجرائـ اف تكوف أماكف محددة حتى يتـ المعاقبة عميها

 .1960( مف قانوف العقوبات األردني لسنة 164الغير مشروع وذلؾ حسب نص المادة)

 .ب هذر الجرائـ في زماف معيف حتى تقـو المسؤولية الجزائيةكما يمكف اف يشترط القانوف اف ترتك
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توقع النتيجة: بمعنى اتجار إرادة الجاني لتحقيؽ هدؼ معيف كنحد عناصر الركف المادي لمجريمةن " 
فإذا كانت الجريمة قتبل يتعيف أف يتوقع الجاني وفاة إنساف بمعناها المجردن و ال أهمية بعد ذلؾ ألف 

ألوصاؼ تخرج عف المدلوؿ ينا بذاته أو جنسه أو حالته االجتماعيةن ألف هذر ايكوف اإلنساف مع
 .1"القانوني

 ثانيًا: األهمية.

ال تقـو المسؤولية عمى شخص ال قدرة له عمى االدراؾ وفهـ ما يقـو به مف تصرفاتن كالقاصر      
الغير مميز والمجنوفن كما ال تقـو المسؤولية الجنائية عمى مف أكرهته قوة غالبة لـ يكف له مقوماتهان 

شخاص نتيجة تصرفاتهـ إال إذا كما في حالة االكرار والضرورةن فالقانوف ال يحمؿ االوافقدته حرية اختيارة 
 كانوا قادريف عمى فهمها وتمييزها واف يتوافر لديهـ الوعي واالدراؾ بخصوص ذلؾ.

 

 المطمب الثاني: موانع المسؤولية الجزائية.

نص المشرع األردني عمى موانع المسؤولية الجزائية في الفصؿ الثاني مف قانوف العقوبات       
 ( تحت عنواف موانع العقاب.93-85المواد) 1960( لسنة 16رقـ)

أما بالنسبة لقانوف العقوبات المبنانين حيث نص الشارع عمى موانع المسؤولية الجزائية في القسـ الثاني 
 .2(240+236-223مف المادة)مف الباب الرابع 

عرؼ الدكتور حامد الفهدواي موانع المسؤولية الجنائية عمى أنها:" هي األسباب الشخصية التي 
 .3رادته وتعيبها كاإلكرارن أو تعدمها كالجنوفن أو تنقصها كالصغر"إتعترض الفاعؿ بالذات فتصيب 

 لدخوؿ عارض يؤثر عمى اإلرادة. أو يمكف تعريفها هو عدـ قدرة الشخص عمى التمييز واإلدراؾ

وبهذا يمكف حصر موانع المسؤولية الجنائية بالحاالت التي تسبب فقد اإلدراؾ أو اإلرادة أو 
 كبلهمانوهذر الحاالت هي:

 أواًل: القوة القاهرة واإلكرار.
                                                           

ن الساعة 1/5/2017ن تمت الزيارة بتاريخ  topic-dal.net/t1798alaf-http://www.droitمحاضرات في المسؤولية الجنائيةن  1 
 مساًء. 11:22

http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-ن 1943( لسنة340قانوف العقوبات المبناني رقـ) 2 
137050.pdf634454580357  7/11/2016مساًءن  7:27ن. 

 .55حامد جاسـ حمادي الفهداوي: موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة والقانوفن دار الجناف لمنشر والتوزيعن عمافن ص.  3

http://www.droit-alafdal.net/t1798-topic
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
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 ثانيًا: حالة الضرورة.

 ثالثًا: حالة صغر السف.

 أو العاهات العقمية األخرىن أو بسبب الُسكر والمخدرات.رابعًا: فقد اإلدراؾ واإلرادة بسبب الجنوف 

 الفرع األوؿ: موانع سببها إنعداـ اإلختيار.

شار قانوف العقوبات األردني في الفصؿ الثاني حاالت انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية ألقد      
والقوة  اإلكرار المعنوي(ن وتحت هذا البند يضمف الحاالت التالية وهي: 90-88الناقصة ما بيف المواد)

 وحالة الضرورة. القاهرة

 .والقوة القاهرة أواًل: األكرار

( مف قانوف العقوبات األردني عمى أنه:" ال عقاب عمى مف أقدـ عمى ارتكاب جـر 88جاءت المادة)
 مكرهًا تحت طائمة التهديد وكاف يتوقع حيف ارتكابه ذلؾ الجـر ضمف دائرة المعقوؿ الموت العاجؿن أو
أي ضرر بميغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيؿ أي عضو مف أعضائه بصورة مستديمة... كما يشترط أف 

 .1أو لـ يستطع إلى دفعه سبيبل" ال يكوف فاعؿ الجريمة قد عرض نفسه لهذا اإلكرار بمحض إرادته

يتضح مف نص المادة أعبلر بنف الشخص الذي يرتكب جريمة تحت طائمة التهديد ولـ يعرض نفسه 
 هذا اإلكرار فيعتبر ذلؾ مانع مف موانع العقاب.ل

( مف قانوف العقوبات المبناني المطبؽ عمى أنه:" ال عقاب عمى مف أكرهته 227وأيضًا جاءت المادة )
 .2قوة مادية أو معنوية لـ يستطع إلى دفعها سبيبًل"

اإلكرار ماديًا أو معنويًان حيث لـ يتفؽ فقهاء القانوف الجنائي عمى تعريؼ محدد لئلكرار سواء كاف هذا 
عرفه القانوف المدني العراقي عمى أنه:" اإلكرار هو إجبار شخص بغير حؽ عمى أف يعمؿ عمبًل دوف 

ن أو يمكنني تعريفه بننه القوة الخارجية التي تشؿ إرادة اإلنساف بشكؿ كامؿ مف اف يتصرؼ 3رضار"
 وفؽ إرادته وبالشكؿ الذي يريدر.

                                                           
 .1960( لسنة 16قانوف العقوبات االردني رقـ)  1
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-ن 1943( لسنة 340قانوف العقوبات المبناني رقـ) 2 

634454580357137050.pdf . 
 .67حامد جاسـ الفهداوي: مرجع سابؽن ص.  3

http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
http://www.madcour.com/LawsDocuments/LDOC-1-634454580357137050.pdf
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المادي عف المعنوي بننه هو اإلكرار الذي تستخدـ فيه قوة مادية تمارس عمى الفاعؿ ويختمؼ اإلكرار 
مباشرةن فتشؿ إرادتهن وتفقدر حرية إختياررن وال يستطيع مقاومتهان فيقوـ بالجريمة مدفوعًا بها أي بسبب 

 .1اإلكرار"

د بالقتؿ او الضرب المبرح ويوجد نوعاف مف اإلكرار وهما: اإلكرار الممجيء)التاـ( وهو ما كاف بالتهدي
الناقص( وهو التهديد بالحبس أو القيد أو الضرب )مما يخاؼ منه تمؼ النفسن واإلكرار الغير ممجيء

 الغير متمؼ لمنفس ن بحيث يصيب الشخص بنلـ يسير أي بسيط .

معتبر في " ويظهر أثر التفرقة بيف اإلكرار الممجيء واإلكرار الغير الممجيء في أف اإلكرار الممجيء 
التصرفات القولية أو الفعميةن أما اإلكرار الغير الممجيء فمعتبر فقط في التصرفات القوليةن وال عبرر له 

 .  2في التصرفات الفعمية "

(ن بحيث عرفه الفقه عمى 88ولقد ركز قانوف العقوبات األردني عمى اإلكرار المعنوي في نص المادة)
 .3ه عمى توجيهها إلى سموؾ إجرامي"انه:" ضغط شخص عمى إرادة آخر لحمم

ولئلكرار المعنوي صورتاف:" صورة تفترض إستعماؿ العنؼ لمتنثير عمى اإلرادة مثؿ حبس شخص أو 
تهديدر أو ضربه بإستمرار وذلؾ حتى يقبؿ بإرتكاب الجريمةن أما الصورة الثانية فتتجرد مف العنؼ 

 .4خص بقتؿ إبنه إف لـ يرتكب الجريمة"ويقتصر عمى اإلكرار عمى مجرد التهديد مثؿ تهديد ش

في حيف أرى سواء كاف اإلكرار ماديًا أو معنويًا فإنه ينفي حرية اإلختيار لدى الجاني ألف الشخص 
عيب مف عيوب الرضا قد أصابه وهو اإلكرار الذي دخؿ عميه المكرر الذي يتمتع بكامؿ قوار العقمية 

 إلى القوؿ بإنتفاء المسؤولية الجنائية لمشخص المكرر.يؤثر عمى إرادة الشخص الجاني مما يؤدي 

أعبلرن بحيث يفضؿ عدـ التخصيص  نص المادة يقوـ بتعديؿويتوجب عمى المشرع األردني أف  
خذ موضوع اإلكرار بشكؿ عاـ فسواء كاف اإلكرار مادي او معنوي فهو بالنتيجة يؤثر أ أف يتوجب عميه

سؤولية الجنائية أحد أركانها مما يؤدي إلى عدـ معاقبة الشخص عمى إرادة الشخص وبالتالي تفقد الم
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المكررن ألنها تعتبر مانع مف موانع العقاب كما جاء في قانوف العقوبات المبناني بحيث جمع ما بيف 
 (.227اإلكرار المادي واإلكرار المعنوي وذلؾ في نص المادة)

(:" 88بينت المادة)المعنوين فشروط اإلكرار لئلكرار المعنوي عدة شروطن حيث حدد الشارع األردني و 
ال عقاب عمى مف أقدـ عمى ارتكاب جـر مكرهًا تحت طائمة التهديد وكاف يتوقع حيف إرتكابه ذلؾ 
الجـر ضمف دائرة المعقوؿ الموت العاجؿن أو أي ضرر بميغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيؿ أي عضو 

كاب الجـر المكرر عمى اقترافه وتستثى مف ذلؾ مف أعضائه بصورة مستديمة فيما لو أمتنع عف أرت
جرائـ القتؿن كما يشترط أف ال يكوف فاعؿ الجريمة قد عرض نفسه لهذا اإلكرار بمحض إرادتهن أو لـ 

 .1يستطع إلى دفعه سبيبًل"

 وعمى ذلؾ فإف شروط اإلكرار المعنوي هي:

بميغ أو تشويه أو تعطيؿ  ف يكوف الجـر تحت طائمة التهديد منصبًا بإيقاع القتؿن أو ضررأ .1
 ألعضاء الجسـ واف يسبب عاهة مستديمة.

رتكابه لذلؾ الجـر ضمف اهو الذي يتوقع حيف المكرر  الشخص كما يتضح مف نص المادة أعبلر أف
المعيار هنا هو المعيار المختمط أساسه هو تقدير فدائرة المعقوؿ الموت العاجؿ أو أي أذى آخرن " 

الجزائي فيما إذا كاف سيترتب عمى اإلكرار الموت أو األذى البميغ ألي  الشخص الخاضع لئلكرار
 حواؿ فإف محكمة الموضوع هي التي تقدر ضمف دائرة المعقوؿ.ن وفي جميع األ2شخص آخر"

 إلعتداء بالقتؿ أو األذى البميغ وأف يكوف هذا الخطر جسيمًا.اأف يستنتج مف شرط التهديد  .2
اليستطيع دفعه بني وسيمة ممكنة سوى بإنزاؿ الضرر حااًل و ًا أي أف يكوف التهديد حااًل ومحدق .3

ن وفي حاؿ كوف الضرر في المستقبؿ أو محتمبًل فبل (رتكابه لمجريمة)أي اف يكوف اإلكرار جدياً ا
 يعد إكرار معنويًا مانع مف موانع المسؤولية.

نى أنه إذا تسبب فيه أف ال يكوف فاعؿ الجريمة قد عرض نفسه لهذا اإلكرار بمحض إرادتهن بمع .4
قصدًا فهذا يعني أنه توقع حموله وكاف بوسعه أف يتدبر وسيمة التخمص منه عمى نحو ال يمحؽ 

 رتكب الفعؿ أعتبر مسؤواًل مسؤولية جنائية كاممة.اأذى باآلخريفن فإف لـ يتدبر و 

 ثانيًا: حالة الضرورة.
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مف قانوف العقوبات المبناني عمى أنه:" ( 229( مف قانوف العقوبات األردني والمادة)89نصت المادة)
ال يعاقب الفاعؿ عمى فعؿ ألجنته الضرورة إلى أف يدفع به في الحاؿ نفسه أو غيرر أو عف ممكه أو 

 ممؾ غيررن خطرًا جسيمًا محدقًا لـ يتسبب هو فيه قصدًا شرط أف يكوف الفعؿ متناسبًا والخطر".

موعة مف الظروؼ التي تهدد شخصًا بالخطر وتوحي وقد عرؼ الفقهاء حالة الضرورة عمى أنها" مج
مجموعة الظروؼ التي يضطر ن وأيضًا هي "1رتكاب فعؿ جرمي معيف"اإليه بطريؽ الخبلص منه ب

رتكاب جـر إلنقاذ نفس غيرر أو ماله والغالب في حالة الضرورة أنها ليست ثمرة افيها اإلنساف إلى 
 .2عمؿ إنساف إنما هي وليدة قوى الطبيعة"

 الفرؽ بيف حالة الضرورة واإلكرار المعنوي. أ.

"حيث أف الفرؽ األساسي بينهما أف الخاضع لئلكرار المعنوي يحدد له السموؾ المطموب منه كي 
حظ يتفادى الخطر المهدد بهن ولكف مف يوجد في حالة الضرورة ال يحدد له ذلؾن بؿ عميه أف يبل

ن وهناؾ فروقات أخرى وهي " أف حالة الضرورة 3طر"الظروؼ المحيطة به ويتصور وسيمة إجتناب الخ
تكوف في الغالب مف فعؿ الطبيعةن بينما اإلكرار المعنوي ال يمكف إال أف يصدر مف فعؿ اإلنسافن واف 
جريمة المكرر تهدؼ إلى درء ضرر يهدد المكرر شخصيًان أما بالنسبة لجريمة الضرورة فقد يسعى 

نما يهدد الغير"فاعمها إلى درء ضرر ال يهددر شخص  .4يًا وا 

شترط أف يكوف الخطر يهدد نفس الجاني أو نفس غيرر أو ماله أو فيالشروط المتعمقة بالخطر:  ب.
ف المشرع األردني توسع في تحديد الخطر الذي تقوـ به حالة الضرورةن وسواء تعمؽ اماؿ غيررن حيث 

مة في ذلؾ أف الخطر الجسيـ هو الخطر هذا الخطر بالنفس أو بالماؿن وأف يكوف الخطر جسيمًان والع
الذي يؤثر عمى اإلرادةن وأف محكمة الموضوع هي التي تقدر مدى جسامة الخطر الواقع فعبًل وذلؾ 

ف كانت الظروؼ تجعؿ مف إعمى أساس الشخص المتوسط أو العادي الذي يوجد في ظروؼ المتهـن ف
 فر حالة الضرورة.الشخص أف يقـو بإرتكابه لمجريمة ففي هذر الحالة تتوا

خطر وشيؾ  تتوفر أف يكوفكما يجب أف يكوف الخطر محدقًا والخطر المحدؽ هو الخطر الحاؿن  
الوقوعن ويجب أف ال يكوف فاعؿ الجريمة قد تسبب في الخطر قصدًان ويتعيف عميه أف ال يتعرض 
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أنه:" ال يعتبر في ( مف قانوف العقوبات األردني حيث نصت عمى 90لمخطر وذلؾ حسب نص المادة)
 حالة الضرورة مف وجب عميه قانونًا أف يتعرض لمخطر".

 شروط فعؿ الضرورة. ج.

 ستنتاجها مف القواعد العامة وهي:اأما بالنسبة لشروط الفعؿ فإنه يتـ 

 أف ال يمكف تفادي الخطر بوسيمة أخرىن أي أنه لـ يكف بإمكاف المتهـ إال القياـ بفعؿ الضرورة .1
ف تقدير ذلؾ يرجع إلى محكمة الموضوع والتي تنخذ بمعيار الرجؿ العادي ان و الخطريتفادى حتى 

 في نفس الظروؼ.

ويضرب الفقه الفرنسي عمى ذلؾ مثااًل " فمو أف عامبًل أنحشرت يدر اليسرى بيف أجزاء آلة دائرة وصار 
يد ذلؾ العامؿ عمى وشؾ أف تجتذب اآللة كؿ جسمه وتقطع أوصاله بدورانها وقاـ عامؿ آخر بقطع 

تبلؼ ا  في حيف سارع زميؿ له آخر بنسؼ قطب الموتور المحرؾ لآللةن أعتبرت الجريمتاف قطع اليد و 
موتور اآللة واقعتاف في حالة الضرورةن عمى أساس أف وجود أي رجؿ عادي مكانهما لما تردد في أف 

 .1يتصرؼ كما تصرؼ العامبلف المذكوراف"

( مف قانوف العقوبات األردني اف هذا الشرط 89حسب نص المادة) التناسب ما بيف الفعؿ والخطرن .2
رتكابه لمجريمة ايفهـ ضمنًا وحسب القواعد العامة أف يكوف الفعؿ الذي قاـ به الشخص في 

يتناسب مع الخطر الواقع فعبًلن كما في المثاؿ السابؽ ففي حاؿ قاـ أحد العماؿ بقتؿ زميمه العامؿ 
يعتبر العامؿ مسؤواًل عف الفعؿ الذي قاـ به وذلؾ لتجاوز الفعؿ الذي  بقصد تخمصه مف األلـ فهنا
 قاـ به الخطر الواقع فعبًل.

حيث أف العمة مف ذلؾ ال يجوز لمشخص أف ينتي بفعؿ أشد جسامة مما يكفي لدرء الخطر الواقع 
 أف يقوـ بنفعاؿ تتناسب مع الخطر الواقع فعبًل. العامؿفعبًلن بحيث كاف بمقدور 

( مف قانوف العقوبات قد اجاز المجوء إلى القتؿ في حالة الضرورة عمى 89أف نص المادة)إال 
 خبلؼ اإلكرار المعنوي.
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جريمة  تعتبر حالة لتجاوزبرأيي  نالنسبة لحالة التجاوز)أي اإلخبلؿ بشرط التناسب(بتعددت اآلراء 
اممة األركاف؛ ألنها تخالؼ ية وتعتبر جريمة متكمقصودة تقوـ عمى أساسها كافة المسؤولية الجزائ

 متوسط الحرص في المجتمع. بما جاء عميه الرجؿ المعتاد

 .1د. أثر حالة الضرورة

جاء في كتاب الدكتور كامؿ السعيد أف المشرع األردني قد كاف صريحًا في إعتبار فعؿ المكرر 
الضرورةن ومع هذا فإننا معنويًا مشكبًل لمجريمةن إال أنه لـ يكف كذلؾ بالنسبة إلى مرتكب فعؿ  

( مف قانوف 62-59)نرى بنف حالة الضرورة ال تعتبر سبب مف أسباب التبرير في المواد
 العقوبات.

هذا مف جهة ومف جهة أخرى فإف القانوف المدني أعتبر عنصر الضرورة قائمًا متى توافرت 
ممجئًا إلى ذلؾ التهديد شروطه دوف إمكاف المساءلة بالتعويض طالما كاف مف في حالة الضرورة 

( مف القانوف المدني األردنين حيث أنه متى 263)بخطر جسيـ ومحدؽ وذلؾ حسب نص المادة
كاف الشخص مهددًا بخطر جسيـ محدؽ يمحؽ بالجسـ أو الماؿ تنتفي مسؤوليته وذلؾ بغض 

 النظر عف مصدر التهديد بفعؿ الطبيعة أو اإلنساف.

 

 عقمية.الفرع الثاني: غياب الممكات ال

لقد اشار قانوف العقوبات األردني في الفصؿ الثالث حاالت انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة ما 
يضمف الحاالت التالية وهي:  والتي تدخؿ في موضوع بحثنا (ن وتحت هذا البند94-93بيف المواد)

 السكر والتسمـ بالمخدراتن والصغر أو القصر الجنائي.

 بالمخدرات. : السكر والتسمـأوالً 

( مف قانوف العقوبات عمى أنه:" ال عقاب عمى مف يكوف فاقد الشعور أو اإلختيار في 93نصت المادة)
رتكاب الفعؿ لغيبوبة ناشئة عف الكحوؿ أو عقاقير مخدرة أيًا كاف نوعها إذا أخذها مف إعممه وقت 

 دوف رضار أو عمى غير عمـ منه بها".
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وبات المبناني عمى ما يمي:" يعفى مف العقوبة مف كاف حيف ( مف قانوف العق235ونصت المادة)
أو قوة قاهرة في حالة تسمـ ناتجة عف الكحوؿ أو المخدرات أفقدته الوعي.  ىءإقتراؼ الفعؿ بسبب طار 

إذا نتجت حالة التسمـ عف خطن الفاعؿن كاف هذا مسؤواًل عف كؿ جريمة غير مقصودة إرتكبها ويكوف 
مقصودة إذا توقع حيف أوجد نفسه في تمؾ الحالة لسبب خطئه امكاف إقترافه مسؤواًل عف الجريمة ال

ذا وجد نفسه في تمؾ قصدًا بغية إرتكاب الجريمة شددت عقوبته وفقًا لممادة)  .1("257أفعااًل إجرامية. وا 

مف خبلؿ هذر المواد يتبيف أف الشخص المصاب في حالة غيبوبة ناشئة عف مواد كحولية ومسكرة أو 
ف يكوف هناؾ سبب خارج عف إرادته في تناولها أي أخذها دوف عممه ودوف إرادتهن أعقاقير مخدرة أية 

وقاـ هذا الشخص بإرتكاب جريمة فإف في الحاؿ هذر يعتبر فعمه غير موجب لممسؤولية الجزائيةن نظرًا 
ة عمى السيطرة ؼ)شاذ( ولـ يكف لديه القدر و رتكابه لمجريمة كاف بفعؿ ظرؼ خارج عف إطار المنلاألف 

 قاع العقوبة الرادعة عميه.يوالتحكـ بها فبل يمكف والحاؿ هذر إيبلمه أي بإ

ر بإرادته فهنا والحاؿ هذر تقـو عميه كافة أركاف عت الجريمة مف شخص سكراف وقد ُسكوق أما إذا
(وشروط المسؤولية الجزائية وال يعتبر سبب مانع مف  )أي يؤخذ بعيف اإلعتبار عمى أنه شخص واع 

موانع العقاب؛ ألف األصؿ أف يخطر في باؿ الشخص الذي يتناوؿ المسكرات أو المخدرات قيامه 
 بجريمة ما أو أف يتوقع حدوث ذلؾ.

ويشترط أف يؤدي تناوؿ المسكرات والمخدرات لذهاب العقؿ واإلرادة أي أف يفقد الشخص اإلدراؾ 
فبل مسؤولية عمى الشخص  (شروط المسؤولية الجزائية)حالتيف تمامًان ففي حاؿ إنتقاص هاتيف ال

 مرتكب الجريمة.

أما بالنسبة لمشخص الذي يتناوؿ المسكرات والمخدرات ولكف لـ يؤثر في قوار العقمية أي لـ يؤثر عمى  
 اإلدراؾ وحرية اإلختيارن فتقوـ عميه المسؤولية الجنائية التامة أو الكاممة.

ؿ الشخص المسكرات والمخدرات اختياًر دوف إكرار أو إجبار أو دوف عمـن تقع يتضح مف ذلؾ أف تناو 
 ن وبغض النظر إف كاف فقد عقمه أـ ال.عمى هذا الشخص المسؤولية الجنائية الكاممة

 : صغر السف.ثانياً 

( مف قانوف العقوبات األردني عمى أنه:" مع مراعاة ما جاء في قانوف إصبلح 94نصت المادة)
 األحداث:
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 ال يبلحؽ جزائيًا كؿ مف لـ يتـ التاسعة مف عمرر. .1
ويعفى مف المسؤولية الجزائية كؿ مف لـ يتـ الثانية عشرة مف عمررن إال إذا ثبت أنه كاف في  .2

 رتكابه الفعؿ أف يعمـ أنه ال يجوز له أف ينتي ذلؾ الفعؿ".امقدورر عند 

الذي لـ يتـ الثانية عشرة مف عمرر يعفى مف يفهـ مف الفقرة الثانية مف نص المادة أعبلرن أف الصغير 
المسؤولية الجزائيةن إال أنه وفي نفس الوقت ورد استثناء عمى هذر القاعدة وهي في حاؿ ارتكب هذا 

 (.واالدراؾ القاصر الفعؿ وثبت أنه يعمـ بننه ال يجوز له أف ينتي ذلؾ الفعؿ) العمـ المسبؽ

(:" الصغير الغير مميز هو الذي ال 943مميز في الماد)عرفت مجمة الحكاـ العدلية الصغير الغير 
يفهـ البيع والشراءن أي ال يعمـ كوف البيع سالبًا لمممؾ والشراء جالبًا له ال يميز الغبف الفاحش الظاهر 
مثؿ أف يغش في العشرة بخمسة مف الغبف اليسيرن والطفؿ الذي يميز هذر المذكورات يقاؿ به صبي 

 .1مميز"

مع الرأي  متماشياً ع القانوف المدني الفمسطيني حدد سف التمييز بسبع سنوات كاممةن إال أف مشرو 
ن عمى السائد في الفقه اإلسبلمين بحيث أخذ بالرأي الراجح في الفقه الحنفي وهو سف السبع سنوات

 عكس قانوف العقوبات األردني الذي أعتبر سف المبلحقة الجزائية بتسع سنوات.

انوف عمى أنه:" هو الولد الذي لـ يبمغ سف الرشدن حيث أف قوار العقمية في طور وقد عرفه فقهاء الق
 .2النمو والتكامؿ تبعًا لنمور العصوي والجسماني"

وعمة إمتناع مسؤولية القاصر دوف سف التاسعة هو إنتفاء الوعي لديهن بحيث تتطمب المسؤولية 
 حتى تتوافر المسؤولية الجزائية.الجزائية الوعي واإلدراؾ الذي يعتبر ركف مهـ وأساسي 

ف اإلنساف يولد ويكوف أ( ال يكوف مكتمبًل منذ والدتهن حيث التمييزومف الحقائؽ المسمـ بها أف اإلدراؾ)
عديـ اإلدراؾن ثـ ينمو تدريجيًا بتقدـ اإلنساف في السف ويصبح إدراكه متكامبًل في مرحمة البموغن 

هية األفعاؿ وتوقع آثارهان وهذا النوع مف القوة ال تتوافر " إال الوعي يتطمب قوة ذهنية معينة تدرؾ ماف
إذا نضجت في الجسـ األجزاء التي تؤدي العمميات الذهنية وتوافر قدر مف الخبرةن وهذا النضوج 

 . 3والخبرة يفترضاف بموغ سف معينة"

                                                           

ن  http://www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdfن 1876(ن مجمة األحكاـ العدلية العثمانية لسنة 943المادة) 1 
 .10:26ن الساعة11/11/2016
 .205حامد جاسـ الفهداوي: مرجع سابؽن ص.  2
 .677محمود نجيب حسني: مرجع سابؽن ص.  3

http://www.moj.ps/images/majallatalhkam.pdf
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ة ال يجوز إثبات والعبرة مف ذلؾ هو وقت الفعؿ وليس وقت المحاكمةن واعتبار الوعي قرينة قانوني
 وز إقامة الدليؿ عمى توافر الوعي؛ ألنها تعتبر مف النظاـ العاـ.عكسهان فبل يج

( 93نظـ عمؿ األحداث وذلؾ في الباب السادسن حيث نصت المادة) عمى العمـ بنف قانوف العمؿ
 .1عمى أنه:" يحظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بموغهـ سف الخامسة عشر"

عميه التنكد مف و وحسب المادة المذكورة أعبلر يتوجب عمى صاحب العمؿ أف ال يقوـ بتشغيؿ قاصريف 
عمى  بموغ القاصر السف القانوني أو السف الذي سمح به قانوف العمؿ أال وهو خامسة عشر سنة

ال تعرض صاحب العمؿ لمعقوبات الواردة في الباب العاشر مف قانوف العمؿ. األقؿ  ن وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2013(ن قانوف العمؿ الفمسطيني والتشريعات الثانوية الصادرة باالستناد عميه لسنة93المادة)  1
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 المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة عمى الجرائم العمالية.

يبلـ الشخص الذي قاـ بالفعؿ الغير مشروع والمخالؼ لمقانوفن وبقدر أهمية الحؽ االجزاء هو       
ودرجة المساس به يتـ تحديد جسامة العقوبةن كذلؾ يتحدد مف خبللها مبمغ التعويض المناسب لمضرر 
عمى أساس قاعدة ال ضرر وال ضرار والضرر ال يزاؿ بمثمهن كذلؾ باستطاعة صاحب العمؿ بإيقاع 

خضوع المنصوص عميها في الئحة الجزاءات وكؿ ذلؾ سيتـ طرحه في المطالب التاليةن  العقوبات
تي يوقعها المسؤولية التنديبية الو  ن)المطمب األوؿ( -العقوبات الجزائية-العامؿ لممسؤولية الجزائية
 التي تقع عمى العامؿ -التعويض-المسؤولية المدنيةو ن )المطمب الثاني( صاحب العمؿ عمى العامؿ
 )المطمب الثالث(. المخالؼ والمرتكب لمجريمة

 المطمب األول: خضوع العامل لممسؤولية الجزائية) قانون العقوبات(.

الحماية الجنائية لقواعد قانوف العمؿن بسبب ما تقـو عميه  في هذر الدراسة يتمثؿ الجزاء الجنائي      
يمكف تعريؼ العقوبة الجنائية عمى و  حب العمؿ مف جرائـ العماؿ لديهنهذر الصفة وهي حماية صا

 .1أنها:" جزاء يوقع بإسـ المجتمع تنفيذًا لحكـ قضائي عمى مف تثبت مسؤوليته عف الجريمة"

بالجزاء الجنائي ما ال يردع بالجزاء الغير جنائي)كالجزاء المدني والتنديبي(ن  الجزائي يردع المشرعف
رامةن حيث نص المشرع األردني في الكثير مف وذلؾ عف طريؽ العقوبات األصمية وهي الحبس والغ

رتكب مخالفة جنائيةن وهذا ما سنقـو أنصوصه عمى العقوبات الجنائية التي تقع عمى العامؿ الذي قد 
 ببيانه فيما يمي:

قانوف العمؿ الفمسطيني المطبؽ العقوبات التي ترد عمى مخالفة أحكاـ  مفالباب العاشر  فيلقد جاء 
ف أقتصر هذا النوع مف العقوبات عمى صاحب العمؿ دوف العامؿ وذلؾ يعتبر قانوف العمؿن ولك

والحالة هذر قصورًا مف قبؿ المشرع الفمسطيني فكاف عميه اف يوازي ما بيف العامؿ وصاحب العمؿ في 
العقوبات المنصوص عميها في قانوف العمؿن وبناء عمى ذلؾ يتوجب عمينا العودة إلى األحكاـ العامة 

 بط العقوبات بصفة عامةن وذلؾ لعدـ تخصيص المشرع هذر العقوبات بنص خاص.التي تض

ال جريمة وال عقوبة إال بنصن فيمـز النص عميها وهي ومف خصائص العقوبة قانونية العقوبة 
في هذر الحالة  نوتحديدها منعًا لتعسؼ السمطاتن وهي بالعادة تنتي ما بيف حديف حد أعمى وحد أدنى

 ختيار أيهما أكثر مصمحة بناء عمى ظروؼ كؿ دعوى.الطة تقديرية يكوف لمقاضي سم

                                                           
 .13ن ص.2009لئلصدارات القانونيةن القاهرة  ن المركز القومي 1إيهاب عبد المطمب: العقوبات الجنائيةن ط.  1
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وفي جميع األحواؿ تشمؿ العقوبات األصمية في مجاؿ تنثيـ جرائـ العماؿ عقوبتي الحبس والغرامةن 
ختبلؼ إف كانت الجريمة المرتكبة مف المخالفات أو الجنح أو الجناياتن فقد يحكـ عمى اوتختمؼ ب

وذلؾ  نمعاً  العقوبتيفة الحبس دوف الغرامة أو بعقوبة الغرامة دوف الحبس أو العامؿ المخالؼ بعقوب
 حسب الجـر المقترؼ مف قبمه.

 الفرع األول: عقوبة الحبس .

إلى المؤبد وذلؾ  (اإلعتقاؿ المؤقت)لقد حدد المشرع األردني العقوبات السالبة لمحرية مف الحبس     
 وهي:1960( لسنة 16)األردني رقـ( مف قانوف العقوبات 14حسب نص المادة)

 األشغاؿ الشاقة المؤبدة. .1
 اإلعتقاؿ المؤبد. .2
 األشغاؿ الشاقة المؤقتة. .3
 اإلعتقاؿ المؤقت. .4

حد سجوف الدولة المدة أعرؼ المشرع األردني عقوبة الحبس عمى أنها " وضع المحكوـ عميه في 
إذا نص القانوف عمى خبلؼ  ثبلث سنوات إالإلى المحكـو بها عميهن وهي تتراوح ما بيف اسبوع 

 .1ذلؾ"

ويمكنني تعريفه أيضًا عمى أنه: وضع المحكوـ عميه في أحد السجوف المخصصة لذلؾ بموجب 
القانوف وتشغيمه في األعماؿ التي تحددها الدولة إف كاف األمر يستدعي ذلؾ مع بياف المدة المحكوـ 

 وف المطبؽ.بها عميه ومعاممته معاممة تميؽ به وذلؾ حسب قانوف السج

وعقوبة الحبس هي مف العقوبات األصمية الجنحوية والتي تتراوح ما بيف اسبوع إلى ثبلث سنوات إال 
إذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾن بحيث أف الحد األدنى أسبوع والحد األعمى ثبلث سنواتن وهذا ما 

تكديرية وذلؾ حسب نص يميزر عف الحبس التكديري الذي يحكـ عمى مرتكبي المخالفات كعقوبة 
ساعة إلى أسبوعن وتنفذ في  24( مف قانوف العقوباتن وتتراوح مدة الحبس التكديري بيف 16المادة)

ما أمكف  ويةالمحكوـ عميه في أماكف غير األماكف المخصصة بالمحكوـ عميهـ بعقوبات جنائية وجنح
 ( عقوبات أردني.23وذلؾ حسب نص المادة)

                                                           
 .1960( لسنة 16(ن قانوف العقوبات األردني رقـ )21المادة)  1
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الشغؿ والحبس البسيطن حيث أف الفرؽ بيف النوعيف أف مف يحكـ عميه  والحبس نوعاف: الحبس مع
بالحبس مع الشغؿ يمـز بنداء أعماؿ هي ذات األعماؿ التي يمـز بها مف يحكـ عميه بالسجفن فالعمؿ 

 واجب عميه. 

دوف أما بالنسبة لمحبس البسيط فبل يمـز بنداء أعماؿن ولكف تستطيع إدارة السجف اف تقترح عميه العمؿ 
 إجبارر بذلؾ.

 

 الفرع الثاني: الغرامة.

تعتبر عقوبة الغرامة بننها العقوبة المالية األصمية التي وردت في قانوف العقوبات عمى سبيؿ       
الحصرن وهي تمس الذمة المالية لممحكوـ عميهن بحيث يتحقؽ عف طريقها اإليبلـ ألنها تصيب 

عقوبات السالبة لمحرية التي تكمؼ الدولة الكثير مف الماؿ ها أفضؿ بكثير مف الاناإلنساف في مالهن و 
 وذلؾ لمعناية بالنزيؿ لديهـ في السجوف.

إلزاـ عمى تعريؼ الغرامة وهي"  1960( لسنة 16)( مف قانوف العقوبات األردني رقـ22)نصت المادة
بيف خمسة دنانير ف يدفع إلى خزينة الحكومة المبمغ المقدر في الحكـن وهي تتراوح المحكوـ عميه بن

 ومايتي دينار إال إذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ..".

( مف قانوف العقوبات هي مف العقوبات الجنحية والعقوبات التكديريةن 15)والغرامة كما وردت في المادة
ومبمغ الغرامة هو ما يميز إف كانت عقوبة جنحوية أو تكديرية. "وقد أخذت معظـ الدوؿ بهذر العقوبة 

ألنها تؤدي إلى إيبلـ الجاني عف طريؽ إنقاص ثروته كعقاب  ؛دت أهميتها في العصر الحديثوازدا
 .1عمى ارتكاب الجريمةن وكتعويض مدني عما أصاب الدولة مف ضرر"

عف السابؽن بحيث أف هذا غرامة وذلؾ إلنتقاص قيمة الدينار قيمة ال عمى المشرع زيادةكاف يتوجب 
برادع وال يحقؽ الهدؼ األساسي مف تطبيقها عمى المحكوـ عميه أال وهو  ليس الوقت الحاليالمبمغ في 

 الردع واإليبلـ.

يتـ إصدارها بصدور حكـ منهان وال وذلؾ والغرامة الجنائية ال توقع إال مف المحكمة الجنائية المختصة 
قاعدة شرعية عمبًل ب مقدارهاإال بناء عمى نص في قانوف العقوبات يبيف الفعؿ المستوجب لها ويحدد 

بحيث ال يحكـ بها (ن  تصيب غير مرتكب الجريمة)الجانيشخصية الالجرائـ والعقوباتن كما أنها 
                                                           

 .483نص. 1997محمد عمي السالـ عياد الحمبي: شرح قانوف العقوبات "القسـ العاـ"ن مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف   1
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نها مرتبطة بحؽ لمدولة فبل تتنثر بالمصالحة بيف األطراؼ أو برضاء  المسؤوؿ مدنيًا وال عمى الورثةن وا 
 .والوفاة المجني عميه وال تسقط إال بسقوط الدعوى الجزائية كالتقادـ والعفو

ولتطبيؽ عقوبة الغرامة فهناؾ نوعيف مف الغرامة وهي الغرامة كعقوبة أصمية كما في بعض الجنح 
ن ووردت 1960( لسنة 16( مف قانوف العقوبات األردني رقـ)16+15والمخالفات حسب نص المادتيف)
 ( مف قانوف العقوبات ذاته.175ن174ن171ن170أيضًا كعقوبة إضافية في المواد)

: الغرامة كعقوبة أصمية: حيث قرر المشرع األردني الغرامة كعقوبة أصمية في الجنح والمخالفاتن أوالً 
بحيث تفرض عقوبة الغرامة بجانب الحبس أو الغرامة فقط كما هو الحاؿ في المخالفاتن ففي 

كوف المخالفات فإف أكثر العقوبات شيوعًا هي الغرامة أو عمى سبيؿ التخيير بجانب الحبس وال ي
وهي العقوبات التكديرية التي تتراوح بيف ديناريف  ويةالحبس هنا ممزمًا كما في حالة العقوبات الجنح

 ( مف قانوف العقوبات األردني.24إلى عشر دنانير وذلؾ حسب نص المادة)

وغالبًا  نثانيًا: الغرامة كعقوبة إضافية: تكوف الغرامة عقوبة إضافية إلى جانب العقوبات السالبة لمحرية
ما تكوف لدى العقوبات الجنحوية والجنايات وذلؾ بهدؼ الردع واإليبلـ بجانب العقوبات المانعة لمحرية 

( 359ألنها تمس ماؿ المحكوـ عميهن كما في حالة جريمة الذـ والقدح والتحقير حيث نصت المادة)
( 189و188في المادتيف) عمى أنه:" يعاقب عمى القدح بنحد الناس المقترؼ بإحدى الصور المذكورة

( بالحبس مف أسبوع إلى ثبلث 190وكذلؾ عمى التحقير الحاصؿ بإحدى الصور الواردة في المادة)
 .1أشهر وبالغرامة مف خمسة دنانير إلى خمسة وعشروف دينارا"

 ولتحديد مقدار الغرامةن فإف الغرامة تقع بيف حديف حد أعمى وحد أدنى وبالتالي لمقاضي سمطة تقديرية
درجة في اإلختيار ما بيف هذيف الحديف عمى أف ال يتجاوز ما بيف هذيف الحديف وذلؾ عمى أساس 

 (. المحكـو عميهجسامة فعؿ ومسؤولية المتهـ)

"وعندما تصدر المحكمة قرارًا بفرض غرامة ينص القرار المذكور نفسه عمى وجوب حبس المحكـو 
 2سبة المقررة عند عدـ تنديتها.."عميه المدة التي تقابؿ الغرامة المفروضة بالن

مؿ جزائيًان عندما ( مف قانوف العمؿ الفمسطيني المطبؽ بعض حاالت مساءلة العا40تضمنت المادة)
رتكابه لجناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة أو األخبلؽ العامة أو اي جنحة ينسب لمعامؿ با

 ترتكب داخؿ نطاؽ العمؿ أو بسببه.
                                                           

 .1960( لسنة 16رقـ) (ن قانوف العقوبات األردني359المادة)  1
 .1960( لسنة 16(ن قانوف العقوبات األردني رقـ )22المادة)  2
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العامؿ جريمة اإلضراب عف العمؿ في حاالته الغير مشروعةن وذلؾ كما جاء في  كذلؾ قد ينسب إلى
 الفصؿ األوؿ مف هذا البحث.

عتداء و  جريمة إفشاء األسرارن حيث وضع قانوف العقوبات نصوص تجـر هذا النوع مف الفعؿن وا 
 العامؿ عمى صاحب العمؿ بالضرب أو التحقير عمى صاحب العمؿ أو عمى رئيسه المباشر.

( مف قانوف العمؿ الفمسطيني:" لصاحب العمؿ إنهاء عقد العمؿ مف طرؼ واحد دوف 40)نصت المادة
. 7إشعار مع حقه في مطالبة العامؿ بكافة الحقوؽ األخرى عند ارتكابه مف المخالفات التالية:...

 إدانته بحكـ نهائي في جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة أو األخبلؽ العامة".

يتـ إحالته إلى النيابة العامة وذلؾ مف  ابه جريمة مخمة بالشرؼ واألمانةالعامؿ بارتك دانةإحالة  ضحيت
أجؿ التحقيؽ في موضوع الجريمة فهنا يجوز لصاحب العمؿ وقفه احتياطيًا حتى يعرض عمى النيابة 

سب إلى العامؿ ( مف قانوف العمؿ:" إذا ن67)ء به المشرع المصري في نص المادةالعامة هذا ما جا
ارتكاب جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة أو اآلداب العامةن أو أي جنحة داخؿ دائرة العمؿن 

( 62)ى المجنة المشار إليها في المادة جاز لصاحب العمؿ وقفه احتياطًان وعميه يعرض األمر عم
ة خبلؿ أسبوع مف تاريخ خبلؿ ثبلث اياـ مف تاريخ الوقؼنوعمى المجنة اف تبت بالحالة المعروض

تقديـ الطمبن فإذا وافقت عمى الوقؼن يصرؼ لمعامؿ نصؼ أجرر. أما في حالة عدـ الموافقة عمى 
 .1الوقؼن فيصرؼ لمعامؿ أجر كامؿ"

هذا بالنسبة لمقانوف المصرين أما بالنسبة لمقانوف الفمسطيني فإنه لـ ينص عمى إيقاؼ العامؿ في حاؿ 
ن مف قبؿ صاحب العمؿ الجنحة المخمة بالشرؼ واألمانة واآلداب العامة عف العمؿارتكابه لمجناية أو 

بؿ يتـ تحويمه مباشرة إلى النيابة العامة ثـ إلى القاضي الجزائي المتخصص وذلؾ حسب نوع الجريمة 
 التي ارتكبها العامؿ ودرجة خطورتها.

تقسـ مف ناحية مدى خطورتها حسب ومف الجرائـ التي تقع مف قبؿ العامؿ داخؿ إطار العمؿ والتي 
 ما جاء في قانوف العقوبات الفمسطيني:

جرائـ الجنايات بصفة عامةن بصرؼ النظر عف موضوعها أو مكاف ارتكابهان أي سواء ارتكبت  .1
داخؿ أو خارج دائرة العمؿن وذلؾ لمدى خطورة هذا النوع مف الجرائـ مثؿ أف يقـو العامؿ بقتؿ 

مميف اآلخريفن وجناية الحرؽ العمد في المصنع حيث نصت المادة صاحب العمؿ أو أحد العا
                                                           

ن منشنة المعارؼ لمنشر والتوزيعن االسكندرية 1ناهد العجوز: الحماية الجنائية لمحقوؽ العمالية في قانوف العمؿ في مصر والدوؿ العربيةن ط.  1
 .514ن ص.1996
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( مف قانوف العقوبات عمى أنه:" يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة لمدة ال تقؿ عف سبع 368)
ن وجريمة اإلشتراؾ 1سنوات كؿ مف أضـر النار قصدًا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازف..."

 واالشتراؾ الجرمي لجريمة سرقة المصنع. الجرمي بالنسبة لمجرائـ السابقة
ن خارجهاجرائـ الجنح المخمة بالشرؼ واآلداب العامة واألمانةن فسواء تـ ارتكابها داخؿ المنشنة او  .2

فشاء السر المهني والتحريض والحض ومثاؿ عمى الجنح جريمة  ضرب وتحقير صاحب العمؿ وا 
 .وخيانة األمانة بشكمها البسيط عمى الفجور والسرقة

فجميع تمؾ الجرائـ والتي يرتكبها العامؿ بشكؿ خاص والمنصوص عميها قانوف العقوبات فإنها تخضع 
لمقواعد العامة لمجريمةن وذلؾ لعدـ تخصيصها بنص خاص كما فعؿ المشرع المبناني عندما خصص 

إرتكاب  جريمة السرقة بالظرؼ المشدد وذلؾ لؤلمانة القائمة ما بيف العامؿ وصاحب العمؿ ولسهولة
 ف األشياء تكوف تحت يدر يد أمانة عمى سبيؿ الحيازة وليست عمى سبيؿ الممكية.العامؿ لمجريمة كو 

مف موانع  مانعاي  وال يوجدوفي جميع األحواؿ يشترط أف يكوف العامؿ مرتكب الجريمة كامؿ األهمية 
يحؽ لصاحب العمؿ فسخ  جزائية والتي تـ ذكرها في السابؽن وعند ثبوت الفعؿ المجـرالالمسؤولية 

 العقد وال يعتبر ذلؾ فصبًل تعسفيًا.

 المطمب الثاني: الجزاء التأديبي الذي يوقعو صاحب العمل عمى العامل.

مف المبادىء المقررة في قانوف العمؿ هو حؽ صاحب العمؿ في تنظيـ منشنته ومعاقبة مف      
اس العبلقة ما بيف صاحب العمؿ والعامؿ سأيخالؼ هذا التنظيـ مف العامميف في المنشنةن حيث أف 

قع عمى العامؿ مسؤولية قيامه بالعمؿ المتفؽ عميه ي بموجبه أصمها عقد العمؿ هي عبلقة تبعية والتي
شراؼ صاحب العمؿ مقابؿ  ضمف العرؼ واالتفاؽ والقانوفن عمى أف يكوف هذا العمؿ تحت إدارة وا 

 أجر معموـ.

لعمؿ توقيع كافة الجزاءات عمى المخالفيف ابتداء مف التنبيه حتى وبمقتضى هذا المبدأ يحؽ لصاحب ا 
الفصؿ مف الخدمةن "مع إعطاء العامؿ الحؽ في التظمـ مف هذر القرارات أماـ القضاء وأثبات ما 

 . 2يدعيه"

                                                           
 .1960( لسنة 16ألردني رقـ )(ن قانوف العقوبات ا368المادة)  1
)دراسة مقارنة(ن دار النهضة العربيةنمصر.  2008لسنة  180المنشنة بمقتضى القانوف رقـ  –عمي بركات: التقاضي أماـ المحاكـ العمالية   2

 .166ن ص.2009
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ف أوحتى يتمكف صاحب العمؿ مف تنظيـ عمؿ المنشنة وبصفته رئيسًا لمسمطة اإلدارية داخؿ المنشنة 
 ات تنديبية عمى العماؿ المخالفيف بشرط عدـ التعسؼ واستغبلؿ هذا الحؽ بسوء نية. يوقع عقوب

وحتى يتـ اإلعتماد عمى هذر الجزاءات يتوجب عمى صاحب العمؿ أف يقدـ لوزارة العمؿ الئحة لتنظيـ 
العمؿ المتضمف األحكاـ الداخمية لمعمؿ شاممة قواعد تنظيـ العمؿ بما في ذلؾ أحكاـ المخالفات 

. ال يجوز 1( مف قانوف العمؿ الفمسطيني عمى أنه:"84والجزاءات التنديبيةن حيث نصت المادة)
لصاحب العمؿ إتخاذ أي إجراء تنديبي أو فرض غرامة عمى العامؿ إال عف مخالفة منصوص عميها 

 في الئحة الجزاءات المصدقة مف قبؿ الوزارةن عمى أف يراعي ما يمي:

 عف أجر ثبلثة أياـ في الشهر. أ. ال يزيد مقدار الغرامة

 ب. ال يتخذ أي إجراء تنديبي ضد العامؿ بعد إنقضاء أسبوعيف مف تاريخ التثبت مف المخالفة.

سـ العامؿ ومقدار أجرر وأسباب فرض اج. أف ينظـ سجؿ خاص بالغرامات التي تفرض يتضمف 
 الغرامة عميه.

 لمنشنة.د. تخصص الغرامات لمخدمات اإلجتماعية العمالية في ا

. لمعامؿ الحؽ في اإلعتراض عمى أي إجراء تنديبي أو غرامة تفرض عميه لدى مفتش العمؿ خبلؿ 2
 اسبوع واحد مف تبميغه بذلؾ كتابيًا".

وبناء عمى ذلؾ سنقوـ في هذا المطمب بتحديد مفهوـ تنديب العامميف والمخالفات والعقوبات التنديبية 
 -عمى العماؿ حسب قانوف العمؿ الفمسطيني -الخطن التنديبي-بيةماهية المخالفات التندي- تحت عنواف
 .)الفرع الثاني( ن اإلجراءات والضمانات التنديبية)الفرع األوؿ(

 الفرع األوؿ: ماهية المخالفات التنديبية ) الخطن التنديبي( عمى العماؿ حسب قانوف العمؿ الفمسطيني.

ـ محدد لمخطن التنديبين حيث تعرض الفقهاء لتعريؼ لـ ينص قانوف العمؿ الفمسطيني عمى مفهو      
الخطن التنديبين حيث عرفه البعض "هو كؿ تصرؼ يصدر مف العامؿ أثناء أداء الوظيفة أو خارجها 
ويؤثر فيها بصورة قد تحوؿ دوف قياـ المرفؽ بنشاطه عمى الوجه األكمؿ وذلؾ متى أرتكب التصرؼ 

 .1عف إرادة آثمة"

                                                           
ات التابعةن منشنة المعارؼن اإلسكندرية الشرك -عبد الحميد الشواربي: تنديب العامميف في قانوف شركات قطاع األعماؿ الشركات القابضة  1

 .15ن ص.1995
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الخطن التنديبي عمى أنه:" هو مخالفة األوامر والتعميمات والقواعد العامة المتعمقة وعرفه البعض اآلخر 
بتنظيـ العمؿ في المشروعن والتي يستقؿ صاحب العمؿ بتقديرها وتحديدهان سواء مف الناحية الفنية أو 

انتظاـ اإلقتصاديةن ومخالفة هذر التعميمات واألوامر والقواعد يؤدي إلى إدخاؿ اإلضطراب في سير و 
 .  1المشروع"

يتضح مف التعاريؼ السابقة أف الخطن التنديبي هو مخالفة العامؿ لؤلوامر والتعميمات البلزمة المتعمقة 
 بتنظيـ العمؿ.

لمجزاءات طبقًا لقانوف ـ ببلئحة القواعد المنظمة 2005( لسنة 121)جاء في قرار لمجمس الوزراء رقـ
ذيؿ القرار بعض األخطاء التنديبية حيث اف هذر األخطاء حيث جاء في  2000( لسنة 7)العمؿ رقـ

لـ ترد عمى سبيؿ الحصر بؿ عمى سبيؿ المثاؿ ألنها تختمؼ حسب طبيعة العمؿ وكيفية تنفيذر 
. انتحاؿ 3. التفور بكبلـ بذيء أو بالسباب 2. افتعاؿ متعمد لمشجار والمشاجرة في العمؿ 1ومنها:" 
اإلعتداء عمى صاحب العمؿ أو عمى مف يمثمه بالضرب والتحقير  .5. تقديـ وثائؽ مزورة 4شخصية 

. اإلتبلؼ المتعمد لؤلدوات واآلالت والمواد 7. إفشاء األسرار والمخالفات التي تتعمؽ بسموؾ العامؿ 6
. والتدخيف في األماكف الغير 9. الرسـ عمى الجدراف 8. اإلعتداء عمى مكاف العمؿ أو تشويهه 7

 .2رها الكثير مف المخالفات التي أوردها القرار والتي لـ يوردها أيضًا"مخصصة لمتدخيف وغي

وفي جميع األحواؿ ال يجوز لصاحب العمؿ أف يوقع العقوبة التنديبية غير العقوبات المنصوص عميها 
في الئحة الجزاءاتن حيث أف سمطة صاحب العمؿ مقتصرة فقط عمى الئحة المخالفات المصادؽ 

 ( مف قانوف العمؿ الفمسطيني.1)ة( الفقر 84)العمؿن وهذا ما نصت عميه المادة ةعميها مف قبؿ وزار 

ويقصد ببلئحة الجزاءات التنديبية " هي الوثيقة التي توضح المخالفات الممنوعة والجزاءات المقررة 
منهان عمى أف تكوف في حدود المخالفات والجزاءات المنصوص عميها في قانوف العمؿ والقرارات 

تضع كؿ منشنة الئحة لتنظيـ العمؿ والجزاءات ويحدد التشريع المنشآت التي  ن "3ية المنفذة له"الوزار 

                                                           
 .402ن ص.1991حساـ الديف كامؿ األهواني: شرح قانوف العمؿن   1
 ن راجع المبلحؽ.2005( لسنة 121قرار مجمس الوزراء رقـ )  2
(ن دار محمود لمنشر والتوزيعن 85-49ف )محمد عزمي البكري: موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانوف العمؿ الجديدن المجمد الثالث المواد م  3

 .208ن ص.2007القاهرة 
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خطار الجهات المختصة بها ومدى حقها في متمتـز بوضع هذر البلئحة و  عبلمها لمعماؿ وا  حتوياتها وا 
 .1اإلعتراض عميها إذا كانت تتضمف ما يخالؼ أحكاـ القانوف أو يمس حقوؽ العماؿ"

ب أف يقع الخطن التنديبي أثناء العمؿ أو بسببه أي ال يشترط أف تقع أثناء العمؿ وفي مكانهن ويج 
حيث أف أساس سمطة صاحب العمؿ في التنديب يكوف مقررًا لضماف حسف سير العمؿ وانتظاـ 

 المشروع.

 عي.. الركف المعنوي . الركف الشر 2. الركف المادي 1وتشمؿ المخالفات عمى ثبلث أركاف وهي: 

. الركف المادي: هو قياـ العامؿ بني فعؿ يعتبر هذا الفعؿ الذي يتوجب عميه جزاء تنديبي في حالة 1
إرتكابه مخالؼ سواء كاف هذا الفعؿ إيجابي مثؿ إفشاء العامؿ أسرار صاحب العمؿ أو سمبي 

إخبلاًل كإمتناعه عف تنفيذ أوامر صاحب العمؿ فيما يتعمؽ بشؤوف العمؿن وبشكؿ عاـ يشكؿ ذلؾ 
 بواجباته الوظيفية حسب مقتضيات العرؼ والقانوف واالتفاؽ.

. الركف المعنوي: هو توافر اإلرادة اآلثمة أي قياـ العامؿ بالفعؿ المحظور أو إرتكابه لمخطن التنديبي 2
 لـ يتوافر أي عيب مف عيوب الرضا.و وهو عمى إدراؾ ووعي كامؿ بقيامه بهذا العمؿن 

المتفؽ عميه فقهًا وقانونًا وقضاًء أف الركف الشرعي في الجريمة الجزائية ال بد  . الركف الشرعي: مف3
ال جريمة وال  وأف يتوافر حتى يكتسب الفعؿ عدـ المشروعية في النظاـ الجزائي والمتمثؿ بقاعدة "

 بحيث أف قانوف العقوبات قد حدد الجرائـ والعقوبات في حاؿ ارتكابهان عمى عكسعقوبة إال بنص "ن 
التنديبية يصعب حصرها لكثرتها وتختمؼ حسب طبيعة  لجرائـالجزاء التنديبي حيث سبؽ أف قمنا أف ا

 العمؿن ولذلؾ كمه فإف مبدأ الشرعية في الجزاء التنديبي هو " ال عقوبة إال بنص". 

 يتضح مف ذلؾ أف أركاف المسؤولية التنديبية هي نفس أركاف المسؤولية الجزائية.

أما بالنسبة لموضوع الجزاءات فيمكف تعريؼ الجزاء التنديبي عمى أنها العقوبة التي يفرضها صاحب 
رتكابه لخطن تنديبين بما أف سمطة صاحب االعمؿ عمى العامؿ الذي أخؿ بإلتزاماته الوظيفية أي 

لتي تتضمف العمؿ في فرض الجزاءات ال يمكف أف يتـ توقيعها إال ضمف الئحة المخالفات المصدقة وا
( مف قرار مجمس الوزراء السابؽ 1)ن وهذا حسب نص المادة2المخالفة التنديبية وما يقابمها مف عقوبة

                                                           
ن المركز 1أشرؼ الممساوي: حقوؽ وواجبات العماؿ وأصحاب المنشآت في اإلتفاقيات والتشريعات العربية في سائر الببلد العربيةن ط.  1

 .79ن ص.2006القومي لئلصدارات القانونيةن القاهرة 
 نموذج الئحة الجزاءات االسترشاديةن راجع المبلحؽ.  2
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ذكرر حيث جاء فيه:" ال توقع اي عقوبة عمى العامؿ إال وفؽ الئحة جزاءات مصدقة مف قبؿ وزارة 
 العمؿ".

" فإذا كاف المشرع أعطى  تنظيمينويجب التنبيه اف هناؾ فرؽ ما بيف الجزاء التنديبي واإلجراء ال
صاحب العمؿ الحرية في إجراء التنظيـ الداخمي لمعمؿ فإنه ينبغي أال يكوف هذر السمطة ما يحتوي في 
طياته عمى جزاء تنديبي وذلؾ كما في نقؿ العامؿ مف مكاف إلى آخر فإنه يمكف أف يظهر في شكمه 

 .1مجازاة العامؿ" أنه إجراء تنظيمي في حيف أف يكوف المقصود منه هو

وعمى كؿ حاؿ نصت المادة الثانية مف الئحة القواعد المنظمة لمجزاءات والصادرة عف مجمس الوزراء 
. تنقسـ 2. لغايات المصادقة عمى الئحة الجزاءات يسترشد بالنموذج المرفؽ بالبلئحة. 1عمى أنه:"

ومنها التنبيه الشفوين واإلنذار المكتوبن العقوبات عمى المخالفات الواردة فيها إلى:أ. إجراءات تنديبية 
والوقؼ عف العمؿن والحرماف مف الترقياتن والفصؿ مف العمؿ. ب. عقوبات مالية ومنها الغرامة 

. ال يجوز أف تتجاوز قيمة العقوبة المالية المفروضة أجر ثبلثة أياـ في الشهرن وتخصص 3المالية 
. عمى صاحب العمؿ تدويف المخالفات 4جتماعية. الغرامات المفروضة عمى العماؿ لمخدمات اإل

 ."والغرامات المالية المفروضة عمى العامؿ في سجؿ المنشنة

 أ. الغرامة المالية.

رتكبه مف مخالفة لمتعميمات المعمف عنها في الئحة اقتطاع جزء مف أجر العامؿ كعقوبة لما اوهي 
اف قديمًا صاحب العمؿ ينخذ مبمغ الغرامة " حيث ك الجزاءات المصدؽ عميها الموجودة في المؤسسةن

ولذلؾ كاف يندفع في فرض الغرامات عمى العماؿ بغية اقتطاع جزء  نالتي يفرضها عمى العامؿ لنفسه
ال بنس به مف أجورهـ مما أثار ذلؾ حفيظة العماؿ حتى تدخؿ المشرع ومنع تندية مبمغ الغرامة 

 . 2لصاحب العمؿ"

ف يتـ تنظيمها وفؽ نص القانوف حتى أيجب  نالية مف العقوبات الخطرةف الغرامة المأيتضح مف ذلؾ 
ال يتعسؼ صاحب العمؿ في استعماؿ حقه. وبموجب قرار مجمس الوزراء اشترط اف يكوف منصوص 
عميها في الئحة الجزاءات المصادؽ عميها كما يشترط أال تزيد الغرامة عف مقدار أجر ثبلثة أياـ في 

 الشهر الواحد.

                                                           
 .81أشرؼ الممساوي: مرجع سابؽن ص.  1
ن دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف 1غالب عمي الداودي: شرح قانوف العمؿ)دراسة مقارنة ( مع ممحؽ بالنصوص وآخر التعديبلتن ط.  2

 .136ن ص.2011
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ترط القانوف تخصيص اش يستفيد صاحب العمؿ مف هذا الجزاء بهدؼ التوفير عمى نفسهن وحتى ال
وهذا الحكـ يحوؿ دوف تعسؼ صاحب العمؿ في فرضها  نالغرامات لمخدمات اإلجتماعية في المنشنة

تكاب ار الغاية األساسية منها هو ردع العامؿ عف فحتى ال يستفيد منها كندة لمكسب الغير مشروعن 
 لمخالفات.ا

 ب. العقوبات األخرى.

داري الصادر مف السمطة التوجيه اإل –كعقوبة تنديبية أدبية  -عقوبة التنبيه هي  . التنبيه الشفوي: "1
)صاحب العمؿ( والذي يتضمف تذكيرًا لمموظؼ العامؿ بواجباته الوظيفية عند قيامه بعمؿ أو التنديبية

 .1الفقهاء اف التنبيه ال يعتبر عقوبة تنديبية"تصرؼ يتوجب مثؿ هذا التذكير... حيث يرى 

. اإلنذار المكتوب: هو تنبيه العامؿ إلى المخالفة التي أرتكبها وتحذيرر مف العودة إلى تكرارها في 2
 المستقبؿ. 

ويرى البعض أف اإلنذار ال يكوف عقوبة مستقمة بذاتها إال إذا تضمف لومًا او توبيخًا لمعامؿن فإف 
 . 2وف سوى شرط لتوقيع عقوبة أخرى فيما بعد"اإلنذار ال يك

غالبًا ما يتضمف القرار التنديبي الصادر بإنذار العامؿ هو تحذير له بننه سيعاقب بعقوبة أشد في و 
حالة العودة إلى أرتكاب مثؿ ما صدر عنه مف قبؿن وذلؾ بقصد حث الموظؼ عمى انتهاج السموؾ 

 القويـ.

الوقؼ عف العمؿ: "ويقصد به كعقوبة تنديبية بالمعنى اإلنضباطي إيقاؼ العامؿ عف العمؿ ومنعه  .3
 مف ممارسته مدة معينة دوف أجر جزاء ارتكابه مخالفة مف المخالفات. 

وحرماف العامؿ مف األجر بسبب وقفه عف العمؿ يؤدي إلى نفس نتيجة الغرامة وهي حرمانه جزء 
ير مالي واحد رغـ الفارؽ بينهمان ففي حالة الغرامة يبقى العامؿ مستمرًا في أي أف له تنث نمف أجرر

أداء عممه رغـ حرمانه مف األجر مدة معينةن بينما في حالة وقؼ العامؿ عف العمؿ يحـر مف 
 .3األجر مدة الوقؼ ويمنع مف أداء عممه"

                                                           
 .176ن ص.2010ن دار الثقافة لمنشر والتوزيعن عماف 1الثاني (ن ط. نواؼ كنعاف: القانوف اإلداري)الكتاب  1
شركات التابعةن منشنة المعارؼن اإلسكندرية  –عبد الحميد الشواربي: تنديب العامميف في قانوف شركات قطاع األعماؿ الشركات القابضة   2

 .124ن ص.1995
 .137غالب عمي الداودي: مرجع سابؽن ص.  3
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حيث جاء  نشرع الفمسطينيأحسف المشرع األردني في تنظيمه لعقوبة الوقؼ عف العمؿ عمى عكس الم
( عمى ما يمي:" أ. أف ال تزيد مدة إيقاؼ العامؿ عف العمؿ 48)ي قانوف العمؿ األردني في المادةف

. اف يتاح لمعامؿ حؽ سماع أقواله لمدفاع عف نفسه قبؿ 2دوف أجر عمى ثبلث أياـ في الشهر الواحد.
خبلؿ خمسة عشر يومًا مف تاريخ  . أف يتـ فرض عقوبة اإليقاؼ عف العمؿ3فرض العقوبة عميه.

. اف يكوف لمعامؿ حؽ اإلعتراض عمى عقوبة وقفه عف العمؿ التي فرضت عميه 4إرتكاب المخالفة.
. اف يكوف فرض عقوبة وقؼ العامؿ عف 5لدى مفتش العمؿ خبلؿ اسبوع واحد مف تاريخ تبميغها له.

 .  1مف قبؿ وزير العمؿ ..."العمؿ عف مخالفة منصوص عميها في الئحة الجزاءات المعتمدة 

ما بخصوص الحرماف مف الترقيةن فمـ يحدد القانوف الفمسطيني مدة محددة أالحرماف مف الترقيات:  .4
" العمؿ السعودين بحيث نص عمى أنه لوقؼ الترقيات عمى العامؿ المخالؼ عمى عكس القانوف

اف هذا الجزاء يحتاج إلى ضوابط ال يجوز أف تزيد مدة الحرماف مف الترقية عف سنةن وفي الحقيقة 
وضمانات تتعمؽ بكيفية إيقاعه والمخالفة التي تبرر ذلؾن السيما إذا كانت في المنشاة الئحة تحدد 
إجراءات منح الترقية والدرجات الوظيفيةن والقيد الوحيد الذي حددر النظاـ عمى الحرماف مف الترقية 

 .2أخرى"هو قيد زمني ال يزيد عف سنةن ولـ يحدد قيود 

تعسؼ صاحب  لعدـكاف يتوجب عمى قانوف العمؿ تحديد مدة الحرماف لوقؼ ترقية العامؿ؛ وذلؾ 
 العمؿ باستعماؿ حقه ولتحقيؽ التوازف في العبلقة العقدية.

 3(40)قوبات التنديبيةن حيث نصت المادة. الفصؿ مف العمؿ: أي الفصؿ دوف إشعارن وهو أشد الع5
رتكابه أيًا مف امف قانوف العمؿ عمى حؽ صاحب العمؿ في فصؿ العامؿ دوف إشعار في حالة 

( مف قانوف العمؿ 28المخالفات المنصوص عميها في هذر المادةن حيث اف هذر المادة تقابمها المادة)
لكف ( مف قانوف العمؿ الممغين 17األردني السارين " وفي هذا يقابؿ ما كانت تنص عميه المادة)

الميزة التي حققها العماؿ في قانوف العمؿ الجديد أف الفصؿ ال يحـر العامؿ مف حقه في مكافنة في 
(:"  6/1قرار مجمس الوزراء في المادة) جاء ن إال اف4حيف كاف قانوف العمؿ القديـ يحرمه منه"

العامؿ لمخالفة لصاحب العمؿ بناء عمى قرار قضائي وقؼ دفع مكافنة نهاية الخدمة في حاؿ ارتكاب 
متعمدة واردة في الئحة الجزاءات المصادؽ عميها ونتج عنها ضرر جسيـ أو خسارة جسيمة متحقؽ 

                                                           
 (.48ن المادة )1996( لسنة 8قانوف العمؿ األردني رقـ)  1
 .130ن ص.2012ن مكتبة القانوف واإلقتصاد لمنشر والتوزيعن الرياض 1محمد الذنيبيات: شرح قانوف العمؿ) دراسة مقارنة(ن ط.  2
 (.40ن المادة)2000( لسنة7قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ )  3
 .197ابؽن ص.أحمد عبد الكريـ أبوشنب: مرجع س  4
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ف إتخاذ مثؿ هذر العقوبة ال تتـ إال في حالة إرتكاب العامؿ لم1منها" خطن الجسيـ التي نصت عميه ن وا 
 (.  40)المادة

 ي أرتكبه العامؿ مف قبؿ الخطن الجسيـ أـ ال.لمقضاء في تقدير ما إذا كاف الفعؿ الذ يتـ الرجوعو 

" فهناؾ العديد مف الجزاءات التي يمكف إضافتها إلى الئحة الجزاءات غير تمؾ المشار إليها في الئحة 
القواعد المنظمة لمجزاءات الصادر في قرار عف مجمس الوزراء مثؿ خفض الدرجة والحرماف مف بعض 

 .2خصصت لمعامؿ ألغراض خاصة" اإلمتيازات العينية كالسيارة التي

 

 الفرع الثاني: الضمانات التنديبية في إيقاع الجزاءات عمى العامؿ.

في واجباتهن يجب توافر إخبلله حتى يستطيع صاحب العمؿ فرض جزاءات عمى العامؿ في حالة      
 الشروط التالية:

 العمؿ.الجزاءات التنديبية( مصادؽ عميها مف وزارة ). وجود الئحة جزاءات1

( مف قانوف العمؿ الفمسطيني السابقة الذكر عمى ما يمي " ال يجوز لصاحب 84حيث نصت المادة)
العمؿ إتخاذ أي إجراء تنديبي أو فرض غرامة عمى العامؿ إال عف مخالفة منصوص عميها في الئحة 

 الجزاءات المصدقة مف قبؿ الوزارة...".

يقوـ بتنظيمها بنفسه أو  زاءات داخؿ المنشنةنوضع الئحة جلـز القانوف صاحب العمؿ باحيث 
بمساعدة موظفي وزارة العمؿ عمى اف تصادؽ عميه وزارة العمؿن والغاية مف المصادقة عميه هو 
ضماف مطابقة الجزاء المفروض لمقانوف وعدـ تعسؼ صاحب العمؿ في استعماؿ حقهن واف يكوف 

يبية والجزاءات التي قد يتعرض لتوقيعها عميه حاؿ العامؿ عمى بينة مف األفعاؿ التي تعد مخالفات تند
رتكابه إحدى هذر المخالفات والمساواة في تطبيقها مع جميع العماؿن بحيث يجب أف يتـ وضع هذر ا

 البلئحة في مكاف واضح وظاهر حتى تكوف قرينة عمى عمـ العامؿ بها. 

 

                                                           
(ن راجع 6ن المادة)2000( لسنة 7ـ ببلئحة القواعد المنظمة لمجزاءات طبقًا لقانوف العمؿ رقـ ) 2005( لسنة 121قرار مجمس الوزراء رقـ )  1

 المبلحؽ.
 .195أحمد نصرة: مرجع سابؽن ص.  2
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ى التعديؿ مف قبؿ وزارة مة عال يحؽ لصاحب العمؿ تعديمها إال بالمصادق "وفي جميع األحواؿ
 .1العمؿ"

 . سقوط الحؽ في توقيع العقوبة بعد مدة معينة.2

/ب(:" ال يتخذ أي إجراء تنديبي ضد العامؿ بعد انقضاء اسبوعيف مف تاريخ 84/1نصت المادة)
( مف قرار مجمس الوزراء عمى أنه:" ال توقع العقوبة بعد 3/5)ن ونصت المادة2التثبت مف المخالفة"

 .3مضي أسبوعيف مف تاريخ التثبت مف المخالفة"

أف يحسـ صاحب العمؿ أمرر بشنف توقيع أو عدـ توقيع العقوبة  وقصد المشرع الفمسطيني مف ذلؾ "
عمى العامؿ خبلؿ تمؾ المدةن حتى ال يسيء صاحب العمؿ إستخداـ سمطته التنديبيةن فيظؿ العامؿ 

ـ توقيع العقوبة عميه أـ سيقرر صاحب العمؿ العفو عنهن فترة طويمة مف الزمفن دوف أف يدري هؿ سيت
نتاجه"  .4وفي هذر الحالة يكوف العامؿ في حالة قمؽ مما يؤثر عمى نفسيته وا 

ومما ال شؾ فيهن أف احتساب مدة سقوط الحؽ في توقيع العقوبة مف وقت ثبوت المخالفة فيه ضمانة  
ذر الوقتن واف هذر الصيغة تسمح لصاحب العمؿ أكبر لمعامؿن إال اف مدة التحقيؽ لـ تدخؿ ضمف ه

ف يضع مدة محددة يحدد أبالتراخي في فترة التحقيؽ حتى يتثبت مف المخالفةن فيتوجب عمى المشرع 
 يتعسؼ صاحب العمؿ في استعماؿ حقه.فيها فترة التحقيؽ حتى ال 

 ببلغ العامؿ خطيًا.ا. 3

في حاؿ ارتكب العامؿ مخالفة مان وأراد صاحب العمؿ استعماؿ سمطته في الجزاءن فيجب أف يتـ 
( مف الئحة القواعد المنظمة لمجزاءات عمى 3/1تبميغ العامؿ خطيًا بهذا الجزاءن فقد نصت المادة)

بة عمى العامؿ أنه:" ... باستثناء عقوبتي التنبيه الشفهي أو اإلنذار المكتوبن ال يجوز إيقاع أي عقو 
 إال بعد إببلغه خطيًا". 

حيث يتضح مف هذا النص ال يجوز لصاحب العمؿ إتخاذ اإلجراء التنديبي قبؿ إببلغ العامؿ بذلؾ 
ثبات ذلؾ في محضر يودعه في ممؼ خاص" ن 5كتابة بما نسب إليه "وسماع أقواله وتحقيؽ دفاعه وا 

                                                           
(ن 4/2ن المادة)2000( لسنة 7ات طبقًا لقانوف العمؿ رقـ )ـ ببلئحة القواعد المنظمة لمجزاء 2005( لسنة 121قرار مجمس الوزراء رقـ )    1

 راجع المبلحؽ.
 (. 84ن المادة)2000( لسنة 7قانوف العمؿ الفمسطيني رقـ )  2
 (.3/5ن المرجع السابؽن المادة)2005( لسنة 12قرار مجمس الوزراء رقـ )  3
 .688ن ص.2003هضة العربيةن القاهرة ن دار الن 2أحمد حسف البرعي: الوسيط في القانوف اإلجتماعين ج.  4
 .128عبد الحميد الشواربي: المرجع السابؽن ص.  5
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المكتوبن فيحؽ لصاحب العمؿ إتخاذها دوف إببلغ العامؿ ستثناء عقوبتي التنبيه الشفوي واإلنذار إب
 بنية إتخاذ إجراء.

ن فقد يكوف التنديبي بحقه واف الغاية مف ذلؾ هو" تحضير العامؿ لمدفاع عف نفسه قبؿ اتخاذ اإلجراء
ة وتوقيع العقوبة التنديبيةن وحتى يتـ اعتبار العقوب لدى العامؿ مبررات أو دفاع يؤدي إلى عدـ مجازاته

 .قانونية يجب عمى صاحب العمؿ إخطار وزارة العمؿ بذلؾ اإلجراء عف طريؽ إيداع نسخة لديها

 . تسبيب القرار الصادر بتوقيع الجزاء.4

ف قرار صاحب العمؿ بإيقاع الجزاء عمى العامؿ يكوف مثؿ عممية إصدار القاضي لمحكـ والتي إ
ال أي بياف  نيتوجب عميه قبؿ صدورر اف يقوـ بتسبيبه " األسباب التي دعته إلتخاذ مثؿ هذا اإلجراء وا 

 .1أعتبر الحكـ باطبًل"

تخاذر بناء عمى أسباب معقولة عف طريقه  كبيرة متسبيب أهميةول  يتـ معرفة مدى شرعية القرار وا 
وحقيقية وجدية ومنطقيةن أما بالنسبة لتسبيب صاحب العمؿ قرار الجزاء عمى العامؿ المخالؼ فالهدؼ 

سنى لمقاضي مف إعماؿ سمطته التقديرية في تقرير ليس فقط جدية السبب بؿ مدى تناسبه منه أف يت
ف ال يتميز الجزاء أمع العقوبة وهو يعني "اف الجزاء الموقع يجب أف يكوف متناسبًا مع المخالفةن أي 

 ن حيث أف القصد مف الجزاء التنديبي هو إصبلح العامؿ.2ة"فقبالقسوة أو اإلسراؼ بالش

 (. ـ فرض أكثر مف جزاء لممخالفة الواحدة)وحدة العقوبة. عد5

( مف الئحة القواعد المنظمة لمجزاءات عمى أنه:" ال يجوز إيقاع أكثر مف 3/2حيث نصت المادة)
 ".المخالفةعقوبة واحدة عمى العامؿ عف نفس 

)كما هو  وبالتالي فإنه ال يحؽ لصاحب العمؿ فرض أكثر مف عقوبة لممخالفة الواحدة ضد العامؿ
الحاؿ في أحكاـ القضاة(ن كنف يوقع صاحب العمؿ عمى العامؿ الغرامة واإلنذار معًا أو اإلنذار 
والخصـ مف الراتبن وعمى وزارة العمؿ في هذر الحالة عدـ مصادقة الئحة الجزاءات التي تتضمف 

ن إال أف وحدة العقوبة( )مبدأ أكثر مف جزاء لممخالفة الواحدة والتي تعتبر مخالفة ألحكاـ قانوف العمؿ
عمى المخالفة هناؾ استئناء عمى هذر القاعدة وهي كوف الئحة الجزاءات تضمنت أكثر مف عقوبة 

كما لو تضمنت الئحة الجزاءات نصًا يقضي بننه يحؽ لصاحب الواحدة  وذلؾ عمى سبيؿ التخييرن 
                                                           

ن 2014ن دار الفكرن فمسطيف2ن ج.2001( لسنة 2عثماف التكروري: الكافي في شرح قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية رقـ )  1
 .74ص.

 .82عبد الحميد الشواربي: مرجع سابؽن ص.  2
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بإتبلفه لبعض أدوات العمؿ  العمؿ إيقاع عقوبة الغرامة أو الوقؼ عف العمؿ في حالة قياـ العامؿ
متعمدًان فمثؿ هذا النص جائز ألف صاحب العمؿ يكوف مجبرًا عمى إيقاع جزاء واحد يختارر حسب 

 .1جسامة المخالفة"

 . قيد الجزاءات في سجؿ خاص.5

/ج( مف قانوف العمؿ الفمسطيني:" أف ينظـ سجؿ خاص بالغرامات التي تفرض 84/1نصت المادة)
 ومقدار أجرر وأسباب فرض الغرامة عميه". يتضمف اسـ العامؿ

لمتحقؽ مف التزاـ و اف الغرض مف ذلؾ هو تيسير الرقابة عمى ما يوقع مف عقوبات عمى العامؿن 
 .صاحب العمؿ بما يفرضه القانوف بهذا الشنف

 . تكرار العامؿ لممخالفة.6

التكرار لغايات فرض العقوبات (:" ال يحتسب 3/4جاء في الئحة القواعد المنظمة لمجزاءات في المادة)
عمى المخالفات في مدة أقصاها سنة مف تاريخ ارتكاب المخالفة األولىن عمى أف تكوف مف ذات نوع 

 المخالفة".

أمضى العامؿ عمى ارتكاب المخالفة األولى مدة تزيد عف السنةن ال يحتسب التكرار بهدؼ في حاؿ 
 قياـ العامؿ بمخالفة أخرى خبلؿ مدة السنة.تشديد العقوبة. كما ال يعد مف قبيؿ التكرار 

 . اإلعتراض عمى الجزاءات.7

وذلؾ مف الجهة المختصة  نإذا كاف الجزاء التنديبي يخضع لمرقابة السابقة عمى مدى مشروعيته     
بالتصديؽ )وزارة العمؿ( عمى الئحة نظاـ العمؿ والجزاءات التنديبيةن فإف هذا الجزاء يخضع لرقابة 

. 1حيث نص:"  2005( لسنة 121( مف قرار مجمس الوزراء رقـ )5مفتش العمؿ وذلؾ في المادة )
لعمؿ خبلؿ اسبوع مف تبمغه لمعامؿ حؽ اإلعتراض عمى أي إجراء تنديبي يتخذ ضدر لدى مفتش ا

خطيًان ولمفتش العمؿ إيقاؼ أية إجراءات تنديبية أتخذت بحؽ العامؿ وفؽ الئحة الجزاءات المصادؽ 
. يمتـز صاحب العمؿ بإيقاؼ 2عميها إذا تحقؽ مف عدـ صحة المخالفة أو العقوبة المفروضة عميه. 

 ير محؽ بها".العقوبة عمى العامؿ إذا قرر مفتش العمؿ اف صاحب العمؿ غ

                                                           
 .197أحمد نصرة: مرجع السابؽن ص.  1
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وحسب هذر المادة يستطيع العامؿ اإلعتراض لدى مفتش العمؿ عمى اإلجراء التنديبي الذي أتخذ بحقهن 
ويكوف لديه مدة أسبوع لئلعتراض مف تاريخ تبمغه العقوبة خطيًان ثـ يقوـ مفتش العمؿ بالتحقؽ مف 

ئف التي تبيف مدى صحة إدعاء مدى صحة إدعاء العامؿن وذلؾ بإجراء التحقيقات البلزمة وجمع القرا
 العامؿن ويرى مدى مناسبة الجزاء لمعقوبة. 

أي العقوبة(ن يقرر موجب إلتخاذ هذا اإلجراء)إذا رأى مفتش العمؿ أف ليس هناؾ غرض أو سبب 
ف يمتـز صاحب العمؿ عمى إيقافها. أما في حالة كوف أمفتش العمؿ وقؼ الجزاء التنديبين عمى 

سباب ومبررات تجيز لصاحب العمؿ فرضها وذلؾ حسب الئحة أيـ ومستند إلى اإلجراء التنديبي سم
 الجزاءات المصادؽ عميها مف وزارة العمؿن يقرر المفتش في هذر الحالة اإلبقاء عميها.

إال أف في مصر حيث يستطيع العامؿ اإلعتراض عمى الجزاء التنديبي مباشرة أماـ القضاء وليس أماـ 
سمطة التحقؽ مف صحة الواقعة محؿ الجزاء ومف أنها تشكؿ خطن تنديبي مما  مفتش العمؿن " لمقاضي

 .1نص عميه ببلئحة الجزاءات إضافة التيقف مف ثبوتها في حؽ العامؿ"

يتوجب عمى صاحب العمؿ إجراء التحقيقات البلزمة عمى العامؿ لبياف إدانته وفي جميع األحواؿ 
جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية بننه:" يجب إجراء ف وبراءتهن  وحتى يستطيع معاقبته تنديبيًا.

التحقيؽ قبؿ إتاحة العامؿ فرصة لمدفاع عف نفسهن ولبياف األسباب التي تحوؿ دوف فصمه بدوف إشعار 
 .2خاصة أنه ليست هناؾ معايير ثابته إلفشاء السر"

العميا كوف القرار الصادر  ويحؽ لصاحب العمؿ والعامؿ الطعف بقرار مفتش العمؿ لدى محكمة العدؿ
 عنه قرار إداري فبتالي يتـ الطعف به أماـ محكمة العدؿ العميا.
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المطمب الثالث: المطالبة بالتعويضات عن األضرار التي يتسبب بيا العامل لصاحب العمل )الجزاء 
 المدني(.

عف األضرار التي قاـ بها نتيجة فعمه  بالتعويض حتى يتمكف صاحب العمؿ مف مطالبة العامؿ      
ن يجب أف تتوافر عدة شروط حتى تتحقؽ المسؤولية المدنية التقصيرية عف فعؿ العامؿ وهي جرميال

الفعؿ والضرر والعبلقة السببية بينهمان " و بالتالي لتحقؽ المسؤولية المدنية يشترط وقوع ضرر سواء 
ية أو أصاب فردًا مف األفراد وبالتالي تتحقؽ المسؤولية أصاب المجتمع وبه تتحقؽ المسؤولية الجنائ

 .)الفرع الثاني( التعويض المدني)الفرع األوؿ( و 1المدنية"

 الفرع األوؿ: أركاف المسؤولية المدنية.

ساس الضررن الجرائـ التي يرتكبها العامؿ تخضع ضمف المسؤولية التقصيرية التي تكوف مبنية عمى أ
 التقصيرية في القانوف المدني. دت المسؤوليةبحيث متى وجد الضرر وج

 فعؿ اإلضرار(.)أوال: الفعؿ الغير مشروع

بفعؿ  جاءحتى يكوف الشخص ضامنًا لمضرر الذي يسببه لمغير بفعمهن بحيث يجب أف يكوف قد      
( مف القانوف المدني األردني عمى أنه:" كؿ إضرار بالغير يمـز  256نصت المادة )غير مشروعن 

 فاعمهن ولو كاف غير مميز بضماف الضرر".

" ولكف يبلحظ اف العمؿ الغير مشروع أو فعؿ اإلضرارن وهو مناط المسؤولية المدنية في الفقه 
. بحيث ال يستند إذا كاف الفاعؿ كامؿ 2اإلسبلمي والقانوف المدني األردنين ذو طبيعة موضوعية بحتة"

الجزائية التي يشترط فيها الشخص البموغ والتمييز حيث نصت األهمية أـ ال عمى عكس المسؤولية 
ف  ( مف مجمة األحكاـ العدلية عمى أنه:" إذا أتمؼ صبي ماؿ غيرر916المادة) يمـز الضماف مف ماله وا 

 لـ يكف له ماؿ ينتظر لحيف الميسرة وال يضمف وليه".

ف مف أضر بغيرر عامدًا متعمدًا أو مخطئًا مقصرًا أو مهمبًلن  كانا عمى السواء ضامنيف لمضرر  وا 
ف صدر مف شخص عديـ التمييز.  الذي سببارن فالضماف يترتب عمى الفعؿ المحظور ذاته وا 

                                                           
ن 1998ن دار محمود لمنشر والتوزيعن القاهرة 1ضوء الفقه والقضاءن ج. عز الديف الدناصوري وعبد الحميد الشواربي: المسؤولية المدنية في  1

 .15ص.
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( مف القانوف 257ولفعؿ اإلضرار عدة شروط وهي فعؿ المباشر والفعؿ المتسببن حيث نصت المادة)
اف بالمباشرة لـز الضماف وال . فإف ك2. يكوف اإلضرار بالمباشرة أو التسبب. 1المدني عمى أنه:" 

نتج أشرط له.."ن فالمباشر يقصد بها الحالة التي يكوف فيها فعؿ الفاعؿ والذي يمارسه بنفسه قد 
ضررن وكاف هذا الفعؿ هو السبب الوحيد لمضررن دوف أف يتدخؿ فعؿ آخر أيًا كافن بيف فعؿ الفاعؿ 

 والضرر الذي نجـ عنه المباشرة.

ار بالمباشرة تعد عنصرًا موضوعيًا مجردًان ال تقوـ بني حاؿ عمى فكرة الخطن " فعدـ مشروعية اإلضر 
القائـ عمى إنحراؼ السموؾ المستند إلى إرادة واعية مدركةن فالقاعدة في الفقه اإلسبلمي أف" المباشر 

ن كنف يكوف عامؿ متخصص بالعمؿ عمى جهاز معيف ثـ يتمؼ هذا 1ضامف ولو لـ يتعمد أو يتعد"
إال  فإف وحسب هذر القاعدة فالعامؿ يضمف سواء تعمد أو تعدى أو لـ يتعدى نألي سبب كافالجهاز 

 في حالة القوة القاهرة.

أما بالنسبة لفعؿ المتسببن فالمتسبب هي الحالة التي يرتكب فيها الشخص فعبًل تؤدي نتائجه إلى 
الضرر دوف الفعؿ ذاتهن كنف يترؾ العامؿ جهاز قص الحجر)صينية قص الحجر( في حالة تشغيؿ 
 في مصنع لمحجر ثـ قطع يد أحد عماؿ المصنعن فهنا العامؿ المسؤوؿ عف هذر اآللة يعتبر مسؤوالً 

قوـ بإطفاء المحرؾ لحيف تنكدر يبالتسبب عف الضرر الذي أحدثه بزميمه والذي كاف يتوجب عميه أف 
بتوقفها تمامًان أو كنف يقوـ جرسوف المطعـ بترؾ الصابوف عمى االرض فيتزحمؽ أحد الزبائف فهنا تقع 

 مسؤولية المتسبب أي العامؿ.

ذا وقع ( منه عمى انه:" فإف كاف اإلضر 257نصت المادة ) ار بالمباشر لـز الضماف وال يشترط له وا 
ف يكوف الفعؿ مفضيًا إلى الضرر"ن يتضح مف نص المادة أبالتسبب فيشترط بالتعدي أو التعمد أو 

 عدة شروط وهي: تسببالسابقة أف لفعؿ ال

 التعمد. .1

د الجرمي بكافة يكوف العامؿ قد تعمد فعؿ اإلضرار بالغيرن أي أتجهت نيته لهذا الفعؿ مع توافر القص 
رادة قائمة عمى أساس اإلختيارن وعمى هذا األساس فالتسبب  شروطه وحاالتهن بحيث يوجد رغبة وا 

 يشترط فيه الوعي واإلدراؾ.

 التعدي. .2
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رتكاب الفعؿ دوف وجه حؽ أو أنه فعؿ ما ال يجوز فعمه"ن ففي إتجار الفقهاء المسمميف كانت ا" أي 
مرةن فكؿ فعؿ ة التي يخرج فيها المتسبب عف القواعد الشرعية اآلفكرة التعدي ضيقة ومحدودة بالحال

يخرؽ قاعدة أو نص شرعي واضحن يعد فاعمه متعديًان ألنه قد خالؼ قاعدة واجبة اإلتباعن ففعؿ بذلؾ 
 .1ما اليجب فعمه"

أو ني إنحراؼ عنه ن فاف معيار التعدي يتحدد بمعيار الرجؿ المعتاد أي السموؾ المعتاد بيف الناس 
 المعتادن أما بالنسبة لمسموؾ الموافؽ (المطالبة بالتعويضعميه يعتبر تعديًا ويوجب الضماف )خروج 

 بيف الناس فبل يعتبر تعدي وال يوجب الضماف.

ونبلحظ الفرؽ مابيف الفعؿ المباشر والمتسبب في أف المباشر ال يشترط عمى محدث الضرر اف يكوف 
اشترط فيه اإلرادة واإلدراؾن وأيضًا في حالة الضرر نفسه ففي مميزًا عمى عكس المتسبب الذي 

المباشر ينظر إلى الضرر نفسه دوف محدث الضرر فمتى يقع الضرر يمـز فاعمه بالتعويض سواء 
أكاف متعمدًا أـ ال عمى عكس فعؿ التسبب الذي يشترط التعمد والتعدي والسموؾ الذي تسبب في 

 الضرر.

جزء مهـ في فضاء إلى ضرر هوفاإل نف هذا الفعؿ مفضي إلى ضرروفي جميع األحواؿ أف يكو 
 إلى ضرر مطموب بحالتيه التعمد والتعدي. التسبب وليس شرطًان فالفعؿ المفضي

 ثانيًا: الضرر.

( مف قانوف 3)مسؤولية المدنيةن نصت المادةفالضرر هو الركف الذي ال خبلؼ عميه مف أركاف ال
... يحؽ لكؿ مف لحؽ به أذى أو ضررن بسبب مخالفة مدنية أرتكبت المخالفات المدنية عمى أنه:" 
التي يخوله إياها هذا القانوف مف الشخص الذي أرتكب تمؾ المخالفةن  2في فمسطيفن أف يناؿ النصفة

 .3أو المسؤوؿ عنها"

بلمة وحتى تقوـ المسؤولية التقصيرية يجب المساس بحؽ يحميه القانوف سواء أكاف هذا الحؽ متعمقًا بس
 جسدر أو عاطفته أو حريته أو شرفه ..الخ.

ويمكف تعريؼ الضرر عمى أنه:" األذى الذي يمحؽ الشخص في ماله أو جسدر أو عرضه أو عاطفته. 
( مف القانوف المدني  256وذلؾ حسب نص المادة) نواألصؿ أف الضرر واجب التعويض بشكؿ عاـ
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وهو مبدأ يقوـ عمى اساس  1مميز بضماف الضرر"األردني:" كؿ إضرار بالغير يمـز فاعمه ولو غير 
 الحديث الشريؼ " ال ضرر وال ضرار".

ن كيفية المطالبة بالتعويض مع بياف ولمضرر عدة أنواع ضرر مادي وضرر معنوي وضرر جسدي
 وهذا ما سنقوـ ببيانه في الفرع الثاني مف هذا المطمب.

 

 يحدثه العامؿ.الفرع الثاني: التعويض المدني عف الضرر الذي 

( مف قانوف اإلجراءات الجزائية بننه:" يكوف لمحكـ الجزائي الصادر مف 390نصت المادة)     
المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو اإلدانة قوة األمر المقضي به أماـ المحاكـ 

وقوع الجريمة وبوصفها القانوني المدنية في الدعاوي التي لـ يكف قد فصؿ فيها نهائيًا فيما يتعمؽ ب
 .2ونسبتها إلى فاعمها"

في إثبات الجريمة العمالية تكوف له حجية أماـ المحكمة  زائييف مف هذر المادة اف الحكـ الجيتب
ن أما في حالة دانة يستطيع المتضرر المطالبة بتعويض الضررالمدنيةن ففي حاؿ أصدر حكـ باإل

 مدنية وذلؾ لمدى حجية الحكـ الجزائي عمى المحاكـ المدنية.البراءة فبل تتحقؽ المسؤولية ال

إال أف هناؾ اختبلؼ بسيط بيف المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنيةن والتي تشترط فيه المسؤولية 
الجزائية عمى أساس ال جريمة وال عقوبة إال بنص خاص ورد في قانوف العقوباتن أما بالنسبة 

 تبنى عمى أساس الضرر الناشيء عف الفعؿ كما تـ شرحه مسبقًا.لممسؤولية المدنية التي 

وحتى يتـ تعويض صاحب العمؿ عف الضرر الذي أحدثه العامؿ يجب معرفة أنواع الضرر وكيفية 
 عف طريؽ ن وذلؾالمطالبة بالتعويض وذلؾ بالعودة لقانوف أصوؿ المحاكمات المدنية والتجارية المطبؽ

ني كما جاء في قرار لمحكمة النقض الفمسطينية:" لقد ورد نص مطالبة االدعاء بالحؽ المد
اف لكؿ متضرر مف الجريمة أف يتقدـ  2001( لسنة 3( مف قانوف اإلجراءات الجزائية رقـ)194المادة)

بطمب يتخذ فيه صراحة صفة اإلدعاء بالحؽ المدني وأف يكوف هذا الطمب معمبًل تعميبًل كافيًا وله ما 
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ن بحيث يتوجب عمى المدعي بالحؽ المدني اف يستند في هذا االدعاء عمى 1واألدلة" بررر مف البياناتي
 .حتى يقتنع قاضي الموضوع بذلؾ اإلدعاءاسباب قانونية 

 أواًل: أنواع الضرر الذي يتوجب تعويضه.

بالنسبة ألنواع الضررن بحيث تتشعب هذر األنواع وذلؾ حسب جسامة نتائج الفعؿ الضارن فهذا الفعؿ 
 يؤدي إلى إتبلؼ الماؿ أو موت المصاب أو جرحه أو المساس في شرفه وكرامته. قد

لجميع ذلؾ نص القانوف المدني األردني ومجمة األحكاـ العدلية المطبقة في فمسطيف والتي هي بمثابة 
 قانوف مدني عمى تعويض الضرر الذي يقع عمى النفس أو الماؿ أو الضرر األدبي عمى حد سواء

ن وعمى اساس ذلؾ سنبيف بشكؿ عاـ الضرر المادي والضرر المعنوي والضرر تحقير()كجريمة ال
 الجسدي.

 أ. الضرر المادي.

ويطمؽ عميه الضرر المالي أو اإلقتصادي ألنه يمس حقًا ذا قيمة ماديةن فالضرر المادي هو ذلؾ 
 الضرر الذي يصيب األمواؿ أو الذمة المالية لمشخص.

تبلؼ الماؿ كقياـ العامؿ بحرؽ المنشنة إدي والتي يمكف تعويضها وهي: وهناؾ عدة صور لمضرر الما
و سيارة تخص صاحب العمؿن وقد يكوف اإلتبلؼ في نقص في أأو هدمها أو إتبلؼ سيارة العمؿ 

ستعماؿ آلة بشكؿ متكرر وبطريقة ال إقيمة الشيء اإلقتصادية دوف تمفه المادين مثؿ أف يقوـ العامؿ ب
ويشمؿ كؿ صور الخسارة المالية الناجمة عف فعؿ مف أفعاؿ  نستخدامهاا  ستعمالها و إتتناسب مع كيفية 

ن كما يحصؿ الضرر المادي نتيجة كإضراب العامميف الغير مشروعن التعدي الذي ينسب لمغير
 اإلعتداء عمى حقوؽ الممكية الفكرية واألدبية والصناعية.
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القانوف المدني األردني عمى أنه:" يقدر الضماف في جميع ( مف 266وفي جميع األحواؿ نصت المادة)
بشرط أف يكوف ذلؾ نتيجة طبيعية  1األحواؿ بقدر ما لحؽ المضرور مف ضرر وما فاته مف كسب

 ن ويجب أف يكوف وقوع الضرر مف قبؿ العامؿ نفسه.2لمفعؿ الضار"

ية خسارة أو أدي تنصرؼ إلى ( مف قانوف المخالفات المدنية عمى أف:" الضرر الما2ونصت المادة) 
 .3نفقة فعمية يمكف تقدير قيمتها نقدًا وبياف تفاصيمها"

 فالضرر المادي يكوف عف الضرر المباشر فقطن سواء كاف عف الضرر المتوقع او الغير متوقع.

 المعنوي(.ب. الضرر األدبي)

نما يسبب ألمًا نفسيًا ومعنويًا؛ ألف فيه مساسًا بشعور اإلنساف  هو الضرر الذي ال يمس الذمة المالية وا 
وعواطفه أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو سمعته ومركزر اإلجتماعين ومثاؿ عمى ذلؾ تحقير العامؿ 

 صاحب العمؿ أماـ مجموعة مف الزوار.

 ولمضرر األدبي عدة صور وهي:

 الضرر األدبي الناجـ عف المساس بالحقوؽ الغير مالية. .1

في شخصية اإلنسافن كالحؽ في االسـن والحؽ في  الصفة المصيقةتصيب وهي األضرار التي 
 الصورةن والحؽ في السمعةن والحؽ في إحتراـ الحياة الخاصةن والحؽ في الشرؼ.

عتداء عمى الحقوؽ الغير ماليةن حيث نصت دني األردني بفكرة التعويض عف االوقد أخذ القانوف الم
زمة عتداء غير مشروع في حؽ مف الحقوؽ المبليه الكؿ مف وقع عم( منه عمى أنه:" 48المادة)

 عتداء مع التعويض عما يكوف قد لحقه مف ضرر".لشخصيته أف يطمب وقؼ هذا اال

 الضرر األدبي الناجـ عف المساس بعاطفة المحبة. .2

                                                           
( مف قانوف التنميف الفمسطيني بالنسبة لئلصابة الناجمة عف حادث طرؽ بننه:" 155إف ما فات المتضرر مف كسبن عبرت عنه المادة)  1

شخصًا صدـ شخص آخر بسيارته فاتمفهان يشمؿ التعويض تكاليؼ إصبلح السيارةن مقدار فقداف الكسب وفقداف القدرة عمى الكسب". فمو أف 
النقص في قيمتها وهذا ما لحقه مف خسارةن كما يشمؿ مقدار دخؿ السيارة الصافيعف الفترة التي إستغرقها اإلصبلح هذا هو الكسب الفائت. 

 .598ن ص.2016ن المكتبة األكاديميةن فمسطيف 1الشخصي نط. عثماف التكروري وأحمد السويطي: مصادر االلتزاـ مصادر الحؽ
( مف مشروع القانوف المدني الفمسطيني عمى أنه:" يقدر التعويض في جميع األحواؿ بقدر ما لحؽ المضرور مف ضررن 186ونصت المادة)  2

 وما فاته مف كسب بشرط أف يكوف ذلؾ نتيجة طبيعية لمفعؿ الضار".

 .1944( لسنة 36(ن قانوف المخالفات المدنية رقـ)2المادة) 3
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ن بحيث نص القانوف المدني 1" ويقصد به األلـ الذي يكابدر الشخص بسبب موت إنساف عزيز عميه"
( منه:" ويجوز أف يقضي 267ى تعويض هذا النوع مف الضررن حيث نصت المادة)األردني عم

 بالضماف لؤلزواج ولؤلقربيف مف األسرة عما يصيبهـ مف ضرر أدبي بسبب موت المصاب".

ويجب اإلشارة إلى أف هذا النوع مف التعويض يحصؿ عميه أهؿ المصاب وليس المصاب)المتوفى( 
 أو المرتد.وهذا ما يسمى بالضرر المنعكس 

 ج. الضرر الجسدي.

البشري بالموت أو الجرح أو الضرب أو  هو األذى الذي ينتج عف اإلعتداء عمى سبلمة وحرمة الجسد
 المرض.

نظـ القانوف المدني األردني أحكاـ التعويض عف الضرر الجسدي تحت عنواف ما يقع عمى النفس في 
ية التي لـ تنظـ أحكاـ التعويض عف الضرر (. عمى خبلؼ مجمة األحكاـ العدل274+273المادتيف)
 الجسدي.

 كيفية المطالبة بالتعويض. ثانيًا:

يحكـ برفع  بينهمان إذا توافرت أركاف المسؤولية مف فعؿ محدث الضرر والضرر والعبلقة السببية
لمتضرر وتعويضه بالتعويض المناسبن ويتـ التعويض حسب القواعد العامة لممسؤولية الضرر عف ا

 المدنية.

 الضماف(.)طرؽ التعويض أ.

زالته بحيث يعاد المضرور إلى الحالة التي كاف  اف الهدؼ األساسي مف التعويض هو محو الضرر وا 
إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميه(ن وهذا الهدؼ يحققه بؿ وقوع الضررن أي وبحسب القاعدة)عميها ق

األضرار التي تستعصي عمى التعويض  بشكؿ أفضؿ ما يسمى بالتعويض العينين إال أف هناؾ مف
ن ولذلؾ فإف هناؾ طريقة أخرى لمتعويض وهو التعويض بمقابؿ لمعنويالعيني كالضرر الجسدي وا

( مف القانوف المدني األردني:" ويقدر الضماف  269/2بحيث يكوف نقدي أو غير نقدين نصت المادة)
طمب المضرور أف تنمر بإعادة الحالة إلى ما  بالنقد عمى أنه يجوز لممحكمة وتبعًا لمظروؼ وبناء عمى

 كانت عميه أو أف تحكـ بنداء معيف متصؿ بالفعؿ الضار وذلؾ عمى سبيؿ التضميف.

                                                           
 .400عدناف ابراهيـ السرحاف و نوري حمد خاطر: مرجع سابؽن ص.  1
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 طرؽ التعويض وهي: بتوضيحواآلف سنقوـ 

 التعويض العيني. .1

 ألنه يعمؿ عمى ؛الحالة إلى ما كانت عميه قبؿ وقوع الضررن وهذا يعتبر أفضؿ نوع ةعاداويقصد به 
 الضرر. محو الضرر تمامًا ووضع المضرور في نفس الحالة التي كانت عميها قبؿ وقوع

ومف صور التعويض العيني إصبلح الضرر الذي أصاب شيئًا ممموكًا لمغيرن كما لو أعطب شخص 
 سيارة غيرر وتولى الذي أعطبها إصبلحها وأعادها إلى الحالة التي كانت عميه مسبقًا.

( مف 275إلزاـ المتمؼ برد مثؿ ذلؾ الماؿ إلى المتضررن حيث نصت المادة)ومف الصور أيضًا 
القانوف المدني األردني:" مف أتمؼ ماؿ غيرر أو أفسد ضمف مثمه إف كاف مثميًا"ن نصت المادة 

( مف مجمة األحكاـ العدلية بننه يمـز رد المغصوب عينًا وتسميمه إلى صاحبه في مكاف 890أيضًا)
جودًا"ن أما بالنسبة لمضرر الجسدي والمعنوي فبل يتصور التعويض العيني وبالتالي الغصب إف كاف مو 

 يتـ المجوء إلى التعويض بمقابؿ.

 التعويض بمقابؿ. .2

 ينقسـ هذا النوع مف التعويض إلى التعويض الغير نقدي والتعويض النقدي.

 ضمافن كالعامؿ التعويض الغير نقدي: وهو أف تنمر المحكمة بنداء أمر معيف عمى سبيؿ ال
 الذي أتمؼ الماكنة عميه إحضار ماكنة أخرى بنفس النوع والمواصفات.

  التعويض النقدي: بحيث يحكـ القاضي بمنح المضرور مبمغًا معينًا مف النقود كمقابؿ لمضرر
مدة معينة أو دفعة واحدة أو لمدى حياة  شكؿ أقساط خبلؿ الذي أصابهن يعطى له عمى
 رور بعجز.المضرور إف أصيب المض

 
 كيفية تقدير التعويض ووقته. . ت

ر المباشر الذي أصاب المضرورن سواء كاف هذا الضرر جسديًا أومعنويًا لضر يكوف التعويض عف ا
 أو ماديًا وهو يشمؿ الضرر المتوقع والضرر الغير متوقع.

ع الضررن و ويتـ تقدير التعويض عف الضرر الذي أصاب المضرور وقت صدور الحكـ وليس وقت وق
كما جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية:" أف الحؽ في طمب التعويض ينشن منذ لحظة حدوث 
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عتبار يجب عمى قاضي الموضوع أخذر في االالضرر عمى أساس أف مصدرر الفعؿ الضارن ولكف 
 . 1عند تقدير الضرر ما آؿ إليه الضرر عند تاريخ صدور الحكـ.."

يكوف التعويض كامبًل لكؿ عنصر مف عناصر الضررن أي يجب أف  وفي جميع األحواؿ يجب أف
ئمًا لحقيقة الضرر يشمؿ التعويض عف الخسارة البلحقة والكسب الفائتن وأف ينتي هذا التعويض مبل

عف تقدير  التعويض ال يزيد"  نالواقع فعبًلن بحيث أف التعويض هو جبر لمضرر الذي قاـ به العامؿ
ن وأنه يجب أف يتكافن التعويض مع وسيمة مف وسائؿ اإلثراءف التعويض ليس الضرر الواقع فعبًل؛ أل

 .2الضرر فبل يزيد عميه أو ينقص عنه"

في العمؿ أو اتجار الغير "ال  ئهويتضح مف ذلؾ أف األضرار التي يتسبب بها العامؿ سواء اتجار زمبل
يعتبر صاحب العمؿ مسؤواًل عف هذر األفعاؿ طالما أنها تصرفات صدرت مف الموظؼ بشكؿ 

 .3شخصي أو دوافع شخصية"

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .611عثماف التكروري وأحمد طالب السويطي: مرجع سابؽنص.   1
 .164ن ص. 2002ية محمد أحمد عابديف: التعويض بيف الضرر المادي واألدبي المورثن منشنة المعارؼن اإلسكندر   2

3 But if the employee acted independently or purely out of personal motives, the employer might not be 
liable, Employer Liability for an Employee's Bad Acts, http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/employer-
liability-employees-bad-acts-29638.html ,23/4/2017,11;50am. 
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 الفرع الثالث: فسخ عقد العمؿ مف قبؿ صاحب العمؿ.

يتميز العقد الممـز لمجانبيف بنف كؿ عاقد يصبح في الوقت ذاته دائنًا ومدينًان وبالتالي يكوف التزاـ       
كؿ متعاقد سببًا في التزاـ المتعاقد اآلخرن بحيث لو أخؿ أحد العاقديف بالتزامه كاف المتعاقد اآلخر أف 

يتـ الفسخ رضائيًا او قضائيًا؛ وذلؾ حسب  يمتنع عف تنفيذ التزامه هو اآلخر وبالتالي يفسخ العقد سواء
 المسؤولية المدنية كما تـ شرحها في السابؽ.

لـ يرد في قانوف العمؿ تنظيـ لفسخ عقد العمؿن واقتصر ذلؾ عمى األحكاـ الواردة عمى تنظيـ      
صاحب العمؿ انهاء عقد العمؿ إنهاء عقد العمؿن حيث بينت النصوص الحاالت التي يجوز فيها 

( التي يجوز فيها صاحب 40وخاصة المادة) ( مف قانوف العمؿ102+41+40+35ذلؾ في المواد)و 
 العمؿ انهاء عقد العمؿ دوف إشعار.

إال اف هناؾ استثناء عمى واألصؿ اف يرسؿ صاحب العمؿ إشعارًا لمعامؿ برغبته في فسخ عقد العمؿن 
 طيني المطبؽ.( مف قانوف العمؿ الفمس40هذا األصؿ وذلؾ حسب نص المادة)

أواًل: انتحاؿ العامؿ شخصية غير شخصيتهن أو تقديـ شهادات أو وثائؽ مزورة ن ولـ يشترط المشرع 
؛ وذلؾ أف قياـ العامؿ بمثؿ هذر األفعاؿ يعدـ 1التزوير أو اإلنتحاؿ بحكـ قضائيفي هذر الحالة ثبوت 

تبنى عمى ثقة ما بيف العامؿ الثقة الواجب توفرها بينه وبيف صاحب العمؿن وخاصة اف هذر العبلقة 
  وصاحب العمؿ.

ثانيًا: ارتكاب العامؿ خطن نتيجة اهماؿ مؤكد نشنت عه خسارة جسيمة لصاحب العمؿ شريطة اف يبمغ 
 ربعيف ساعة مف وقت عممه بوقوعه.ألمختصة بالحادث خبلؿ ثماف و صاحب العمؿ الجهات ا

هذا بالنسبة لمخطن الجسيـ الذي يسبب ضرر وخسارة لصاحب العمؿ أما بالنسبة لمضرر اليسير فبل 
 يعتد بفسخ العقد في هذر الحالة.

ميمات المكتوبة تكرارر مخالفة النظاـ الداخمي لممنشنة المصادؽ عميه مف وزارة العمؿ أو التع ثالثًا:
 الخاصة بسبلمة العمؿ وصحة العماؿ رغـ انذارر بها حسب األصوؿ.

وهو قياـ العامؿ بفعؿ ايجابي مخالؼ لمنظاـ الداخمي أو لتعميمات الصحة والسبلمة المهنيةن ويشمؿ 
 الفعؿ السمبي وهو االمتناع عف القياـ بعمؿ والتوجيهات التي تكوف مصدرها صاحب العمؿ أو القانوف.

                                                           
 .214أحمد نصرة: المرجع السابؽن ص.  1
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دوف عذر مقبوؿ أكثر مف سبع اياـ متتاليةن أو اكثر مف خمسة عشر رابعًا: تغيب العامؿ عف العمؿ 
يومًا متقطعة خبلؿ السنة الواحدةن عمى اف يكوف قد انذر كتابيًا بعد ثبلثة اياـ في الحالة األولى أو 

 عشرة اياـ في الحالة الثانية.

مقبوؿن ويعتبر والحاؿ هذر غير مشروعن حتى ولو لـ  ويشترط لفسخ العقد أف يكوف الغياب بعذر غير
 .يستنفذ العامؿ اجازته السنوية؛ ألنه يتـ تحديدها وفقًا لمقتضيات العمؿ

 عميه بموجب عقد العمؿ رغـ انذارر حسب األصوؿ.خامسًا: عدـ وفاء العامؿ بااللتزامات المترتبة 

ه التي اخؿ بهان فإذا تجاوب ال يحؽ لصاحب بعد إنذار صاحب العمؿ العامؿ بوجوب الوفاء بإلتزامات
يحؽ لصاحب العمؿ فسخ عقد العمؿ العمؿ فسخ العقدن أما في حالة عدـ االستجابة مف قبؿ العامؿ 

 وال يترتب عمى هذا الفسخ اي التزاـ عمى صاحب العمؿ؛ ألنه إجراء مشروع.

 ر جسيـ.سادسًا: إفشاؤر لؤلسرار الخاصة بالعمؿ التي مف شننها اف تسبب ضر 

 ذلؾ في الفصؿ األوؿ المبحث األوؿ مف هذا البحث.وتـ شرح 

 سابعًا: إدانته بحكـ نهائي في جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة أو األخبلؽ العامة.

يجب اف يصدر حكمًا باإلدانة حكمًا نهائيًا غير قابؿ حتى يستطيع صاحب العمؿ فسخ عقد العمؿ 
لئلستئناؼ في جناية أو جنحة مخمة بالشرؼ أو األمانة أو األخبلؽ العامةن يجوز لصاحب العمؿ 

حاؿ لـ يكف الحكـ نهائيًا أي قابؿ لمطعف باإلستنئاؼ فبل يجوز لصاحب العمؿ فسخ العقدن ولكف في 
 وقؼ التنفيذ.فسخ عقد العمؿ؛ ألف االستئناؼ ي

وجود العامؿ اثناء العمؿ في حالة سكرن او متنثرًا بما تعاطار مف مادة مخدرة يعاقب عميها ثامنًا: 
 القانوف.

يجوز لصاحب العمؿ فسخ عقد العمؿ إذا وجد العامؿ في حالة سكر او تناوؿ مواد مخدرة اثناء فترة 
لسكر وتناوؿ مواد مخدرة( مجردًا مف الخطن بحيث يفترض المشرع اف قياـ العامؿ بهذا الفعؿ)االعمؿن 

 .ر أي يعمـ اف المشروب الذي يتناوله عبارة عف مادة مسكرةسكاي أف يكوف قاصدًا بال

ثير اكرار مادي أو معنوي نأما بالنسبة لمقوة القاهرة في هذا وهو أف يتناوؿ العامؿ المواد المخدرة تحت ت
او عف جهؿن كنف يعطي العامؿ زميمه مادة مخدرة عمى اساس انه دواء لعبلج الصداع ثـ اتضح بعد 
نما مادة مخدرة وذلؾ لقيامه بارتكاب جريمة ما وقاـ العامؿ الذي تناوؿ المادة  ذلؾ اف هذا ليس بدواء وا 
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العامؿ عف جريمة غير مقصودةن ويسنؿ العامؿ المخدرة بارتكاب جريمة اثناء فترة العمؿ يسنؿ هذا 
 في الجريمة.فاعؿ غير مباشر الذي اعطى زميمه مادة مخدرة بصفته 

وأيضًا ال يمكف لصاحب العمؿ فسخ عقد العمؿ لو كانت المادة المخدرة التي يتناولها العامؿ غير 
 بلجية.عدواعي ل تناولها معاقب عميها مثؿ

ب والتحقير عمى صاحب العمؿ أو عمى مف يمثمه أو عمى رئيسه تاسعًا: اعتداء العامؿ بالضر 
 المباشر.

 وتـ شرح ذلؾ في الفصؿ األوؿ المبحث األوؿ مف هذا البحث.

عادة الحإحدى وبالتالي في حاؿ توافرت   ىاؿ الهذر الشروط يحؽ لصاحب العمؿ فسخ عقد العمؿ وا 
لمعامؿ بالنسبة لموضوع الفسخ ألنه اجراء قانوني يكوف هناؾ اي حقوؽ ما كانت عميه قبؿ التعاقدن وال 

 وال يترتب عميه البطبلف.

وبناء عمى ذلؾ كمهن يتضح مف هذا الفصؿ اف في حاؿ توافرت عناصر المسؤولية الجنائية تقع عمى 
في قانوف العقوبات أو التعويض عف الضرر حسب العامؿ العقوبات سواء اكانت بناء عمى نص 

 العقوبات التنديبية بناء عمى لبلئحة التنظيمية المصدقة.ني أو قواعد القانوف المد
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 الخاتمة.

ف حداثة التجربة الفمسطينية في سف القوانيف وتطبيقها وفي ظؿ غياب قانوف العقوبات ا      
ذو الحقبة الزمنية الكبيرةن والتي  1960( لسنة 16)الفمسطيني وتطبيؽ قانوف العقوبات األردني رقـ

وأحداث وتفاعبلت نتيجة التطور والتقدـ الذي واكب هذر المرحمةن ونتيجة لمظروؼ خمفت أجواء 
اإلسراع في الموضوعية والذاتية التي مر بها الشعب الفمسطينين كاف لزامًا عمى المشرع الفمسطيني 

 سف القوانيف األخرى كقانوف العمؿ.

ا مف ناحية ومف ناحية أخرى افتقد التطبيؽ العممي لقانوف العمؿ الفمسطيني مف قبؿ وزارة العمؿ هذ
قوؽ العماؿن كاإللتزاـ المسؤولة عف اإلشراؼ عمى تطبيؽ القانوف وخاصة في المواد التي تختص بح

لتزاـ المصانع والورش بوضع الئحة جزاءات مبتطبيؽ ال صدقة مف حد األدنى لؤلجور عمى األقؿن وا 
ما بيف العامؿ وصاحب العمؿ في  المباشر والغير مباشر اإلحتكاؾالعمؿ عمى حد قبؿ وزارة العمؿن و 

جرائـ ) ظروؼ غير سميمةن حيث أف هذر الظروؼ تعتبر مصدر رئيسي لحدوث هذا النوع مف الجرائـ
والصعاب التي ي ظؿ غياب الحوار ما بيف أطراؼ اإلنتاج الثبلثة لمواكبة المشاكؿ وفن (العماؿ

 جاد حموؿ لحؿ المشاكؿ التي تقع ما بيف العامؿ وصاحب العمؿ.يتعترض بيئة العمؿن والعمؿ عمى إ

طيني اف يضع جرائـ العماؿ في إطار التخصيصن وذلؾ ألهميتها وكاف يتوجب عمى المشرع الفمس
 وتنثيرها الكبير عمى المجتمع كما تـ ذكرر سابقًا.

تنخر البت واطالة أمد اجراءات المحاكمة بخصوص الدعاوي العمالية )مطالبة العماؿ  ساهـ وأيضاً 
ارتكاب العامؿ لمجريمة وعدـ رغبته في المجوء لمقضاء مف  إلىبحقوقهـ المالية مف صاحب العمؿ(ن 

 األساس.

وتدخؿ في كما أف لمبيئة العشائرية التي تسود العبلقات بيف الناس في فمسطيف؛ فإف لها دور كبير 
سائر عبلقات العمؿن وحؿ المشاكؿ العمالية بعيدًا عف القانوف والمحاكـ الفمسطينيةن وفي ظؿ غياب 
المحاكـ العمالية المختصة لمنظر في القضايا العمالية المستعجمةن خمؽ كؿ ذلؾ بيئة عمالية بسودها 

 جرائـ العمالية.رئيسية في إحداث الالامؿ و اإلضطراب وعدـ الثباتن مما تعتبر هذر الع

وبناء عمى ذلؾ كمه يتوجب عمى المشرع الفمسطيني اف يضع منظومة قانونية متكاممة في كافة 
 مجاالت الحياة ومنها المجاؿ االقتصادي االجتماعي المتمثؿ بالعماؿ وارباب العمؿ والمؤسسة.
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 النتائج والتوصيات.

 أواًل: النتائج.

مف السمات الظاهرة في الفكر القانوني الحديث هو أف يتـ خدمة قانوف العقوبات في جميع ظروؼ . 1
 توظيؼ قانوف العقوبات لخدمة غيرر مف القوانيف كقانوف العمؿ.و الحياة والعبلقات العماليةن 

مف ( 40وذلؾ في نص المادة) عمى سبيؿ الحصرذكر قانوف العمؿ الجرائـ التي يرتكبها العامؿ . 2
 .قانوف العمؿ الفمسطيني المطبؽن ولـ يقـ بالتوسع وبياف جرائـ العامؿ بشكؿ كامؿ

قصد قانوف العمؿ بإفشاء العامؿ لؤلسرار هي األسرار المهنية فقط وال يشمؿ األسرار الخاصة . 3
 حب العمؿ. ابص

 نوع مف الجرائـ.اف العقوبات الواردة في قانوف العمؿ لـ تحقؽ الردع المناسب بالنسبة لهذا ال. 4

بالنسبة لمعقوبات الواردة في الباب العاشر مف قانوف العمؿن بحيث ركزت عمى معاقبة صاحب . 5
في حالة اإلخبلؿ بتطبيؽ القانوفن وأكتفى بالتركيز عمى  دوف العامؿ وذلؾ بفرض غراماتالعمؿ 

 معاقبة العامؿ معاقبة تنديبية.

 هي السرقة ثـ جريمة فإف أغمب الجرائـ التي يرتكبها العامؿ المبلحظ مف نتائج االستبيافحسب . 6
صدار صاحب العمؿ األوامر لمعامؿ لمقياـ اتحقير وذـ وقدح صاحب العمؿن وخاصة في حالة 

 بواجباته بشكؿ أفضؿ.

اف ساعات العمؿ القميمة واألجر الجيد والمعاممة الجيدة مف قبؿ صاحب العمؿ هي التي تحد مف . 7
ف العامؿ وصاحب العمؿن كما جاء في مقابمة مع صاحب عمؿ)مسؤوؿ عف العماؿ في المشاكؿ بي

مصنع لمزجاج(ن بحيث أف العامميف لديه ال يرتكبوف الجرائـ وذلؾ لقمة ساعات العمؿ واألجر فوؽ الحد 
 األدنى ويتناسب مع المستوى المعيشي وعيش العامؿ بكرامة.

لوزارة العمؿ دوف تحويمها  بينه وبيف العامؿ وديًا وصاحب العمؿ يفضؿ المجوء لحؿ المشاكؿ . 8
 االستبياف. نتيجة ن كما جاء فيبسبب اجراءات المحاكـ طويمة األمد المجوء لمقضاء في بعض الحاالت

 هي العقوبات التنديبية. عمى العامؿ العقوبات التي يتـ تطبيقها أغمب. 9

؛ ثر مف نسبة إرتكابه لمجريمة ضد زميمه العامؿلقد أرتكزت جرائـ العامؿ إتجار صاحب العمؿ أك. 10
 .والمقاببلت وذلؾ حسب نتيجة اإلستبياف
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السبب الدافع الرتكاب العامؿ في جرائـ العمؿ ترجع إلى االخبلؿ بواجب األمانة والوازع  .11
األخبلقي والضميرن كما أنه ال يمكف وضع قواعد قانونية محدودةن ألف العمؿ هو قيمة االنتاج 

 واالنتاج تشترؾ فيها عناصر االنتاج في المؤسسة العمالية.

يتضح مف خبلؿ هذر الدراسة اف أهـ أسباب ارتكاب العماؿ لمجرائـ هو عدـ التزاـ صاحب العمؿ . 12
 بتطبيؽ قواعد قانوف العمؿ بحدر األدنى.

 

 ثانيًا: التوصيات.

التي تقع مف العامؿ عمى صاحب العمؿن كما  الجرائـ عقوبة أوصي المشرع الفمسطيني بتشديد .1
جاء في قانوف العقوبات المبناني بحيث خصص جريمة السرقة التي تقع مف العامؿ وذلؾ 

 بتشديدها.
في قانوف العمؿ وذلؾ في باب العقوبات مف القانوف  مف قبؿ المشرع الفمسطيني قصور وجود .2

 صاحب العمؿ.ما بيف العامؿ و  وازفحافظ عمى التن فكاف عمى المشرع الفمسطيني أف ينفسه
تاج إلى ضوابط وضمانات تتعمؽ بكيفية إيقاعه حالتنديبية ي لجزاءاتفي ا عقوبة الحرماف .3

 والمخالفة التي تبرر ذلؾ.
يجب عمى المشرع تحديد مدة إلجراء التحقيؽ التنديبي؛ حتى ال يتعسؼ صاحب العمؿ في  .4

 إستعماؿ حقهن وحتى يكوف ضمانة أكبر لمعامؿ.
كاف عمى المشرع الفمسطيني أف يعمؿ عمى تنظيـ عقوبة الوقؼ عف العمؿ كما جاء في قانوف  .5

 العمؿ األردني.
عمى الجرائـ التي يقترفها العامؿ ن وذلؾ مواد خاصة في قانوف العقوبات أوصي المشرع بنص  .6

زمة في أي لخصوصيتها والتي تعتبر هذر الجرائـ إنتهاكًا كبيرًا وخطيرًا لؤلمانة والثقة البل
 عبلقة قانونية ولها التنثير كبير في الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية.

؛ وذلؾ ألهميته ولمدى الدعوة إلى إصدار قانوف خاص لتنظيـ حؽ العماؿ في اإلضراب .7
 حساسيته وتنثيرر عمى الوضع اإلقتصادي.
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 المصادر والمراجع
 .المصادر: أولً 

 .اٌمشآْ اٌىش٠ُ*

 . اٌمبْٔٛ األعبعٟ اٌفٍغط١ٕٟ ٌغٕخ. 

 . اٌذعزٛس اٌٍجٕبٟٔ اٌصبدس فٟ أ٠بس عٕخ ِٗغ ج١ّغ رؼذ٠الر. 

  .ُلبْٔٛ اٌؼًّ اٌفٍغط١ٕٟ سل( ) ٌغٕخ. 

  .ُلبْٔٛ اٌؼًّ األسدٟٔ ٚرؼذ٠الرٗ سل( ) ٌغٕخ. 

 .ٌغٕخ ( اٌّذٟٔ فٟ فٍغط١ٓٚاٌزٟ ٟ٘ ثّضبثخ اٌمبْٔٛ ) ِجٍخ األدىبَ اٌؼذ١ٌخ اٌؼضّب١ٔخ. 

 .ُاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ األسدٟٔ سل( ) ٌغٕخ. 

 .ُلبْٔٛ إٌّبفغخ اٌغ١ش ِششٚػخ ٚاألعشاس اٌزجبس٠خ األسدٟٔ سل( ) ٌغٕخ. 

 .ُلبْٔٛ إٌّبفغخ األسدٟٔ اٌّؤلذ سل( ) ٌغٕخ. 

 .ُلبْٔٛ اٌؼمٛثبد األسدٟٔ سل( ) ٌغٕخ. 

 .ْٛٔاٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٟٔ ِشعَٛ إشزشاػٟ سلُ لب( ) ٌغٕخ. 

 .ُلبْٔٛ اٌّخبٌفبد اٌّذ١ٔخ سل( ) ٌغٕخ. 

 .ُلبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجضائ١خ اٌفٍغط١ٕٟ سل( ) ٌغٕخ.

 .المراجع: ثانياً 

 .المؤلفات الفقهية المتخصصة . أ
. دساعخ ِمبسٔخ"اٌؼاللبد اٌزؼبلذ٠خِششٚػ١خ اإلظشاة ٚأصشٖ فٟ : اثشا١ُ٘ صبٌخ اٌصشا٠شح" ،

.، داس ٚائً ٌٍٕشش، ػّبْ .غ
. ٞٚدمٛق ٚٚاججبد اٌؼّبي ٚأصذبة إٌّشآد فٟ اإلرفبل١بد ٚاٌزشش٠ؼبد اٌؼشث١خ : أششف اٌٍّغب

.، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌإلصذاساد اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح .فٟ عبئش اٌجالد اٌؼشث١خ، غ
. دساعخ "خ اٌجٕبئ١خ إٌبشئخ ػٓ إفشبء األعشاس ا١ٌّٕٙخ اٌٛظ١ف١خاٌّغؤ١ٌٚ: عبِبْ ػجذ هللا ػض٠ض

.، داس اٌفىش اٌجبِؼٟ، اإلعىٕذس٠خ "ِمبسٔخ
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. ٟرؤد٠ت اٌؼب١ٍِٓ فٟ لبْٔٛ ششوبد لطبع األػّبي اٌششوبد اٌمبثعخ : ػجذ اٌذ١ّذ اٌشٛاسث-  
.اٌششوبد اٌزبثؼخ، ِٕشبح اٌّؼبسف، اإلعىٕذس٠خ 

. إٌّشؤح ثّمزعٝ اٌمبْٔٛ سلُ  –ِبَ اٌّذبوُ اٌؼّب١ٌخ اٌزمبظٟ أ: ػٍٟ ثشوبد  ٌغٕخ

"داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ، ِصش "دساعخ ِمبسٔخ ،.
. ٚاٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌذك اإلظشاة فٟ اٌمبْٔٛ اٌّصشٞ ٚاٌفشٔغٟ : ِصطفٝ أدّذ أثٛ ػّش

.ٚاٌزشش٠ؼبد اٌؼشث١خ، داس اٌىزت اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح 
. اٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍذمٛق اٌؼّب١ٌخ فٟ لبْٔٛ اٌؼًّ فٟ ِصش ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ، غ: ٔب٘ذ اٌؼجٛص. ،

.ِٕشبح اٌّؼبسف ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اإلعىٕذس٠خ 
. ٟاٌذّب٠خ اٌجٕبئ١خ ٌٍغش إٌّٟٙ، غ: ٘شبَ ا١ٌٛعف. داس ا١ٌٌٛذ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح ،.



.المؤلفات الفقهية العامة . ب
. ٌٟٛع١ػ فٟ اٌمبْٔٛ اإلجزّبػٟ، طا: أدّذ دغ١ٓ ثشػ. داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح ،.
. لبْٔٛ اٌؼًّ اٌفٍغط١ٕٟ، غ: أدّذ ع١ٍُ ٔصشح. ،و١ٍخ اٌذمٛق ٚاإلداسح اٌؼبِخثجبِؼخ ث١شص٠ذ ،

.ساَ هللا 
. ششح لبْٔٛ اٌؼًّ ٚفمبً ألدذس اٌزؼذ٠الد، غ: أدّذ ػجذ اٌىش٠ُ أثٛ شٕت. داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ،

.اٌزٛص٠غ، ػّبْ ٚ
. اٌؼمٛثبد اٌجٕبئ١خ، غ: ا٠ٙبة ػجذ اٌّطٍت. اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌإلصذاساد اٌمب١ٔٛٔخ، اٌمب٘شح ،

.
. ٟغ(ػاللبد اٌؼًّ اٌفشد٠خ ٚاٌجّبػ١خ)اٌٛج١ض فٟ ششح لبْٔٛ اٌؼًّ: ثش١ش ٘ذف ،. جغٛس ،

.ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌجضائش 
. ٞٚاٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ فٟ اٌشش٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، داس اٌجٕبْ ٌٍٕشش ِٛأغ : دبِذ جبعُ دّبدٞ اٌفٙذا

.ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ
. ٟٔششح لبْٔٛ اٌؼًّ، : دغبَ اٌذ٠ٓ وبًِ األ٘ٛا.
.  اٌّجبدٞء اٌؼبِخ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، غ: عٍطبْ ػجذ اٌمبدس اٌشبٚٞ ِٚذّذ ػجذ هللا اٌٛس٠ىبد. ،

.داس ٚائً ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.   ْإٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍمبْٔٛ اٌجضائٟ اٌٍجٕبٟٔ، غ: ػجذ إٌّؼُ ٚػٛض ِذّذ ػٛضع١ٍّب. ،

.اٌّؤعغخ اٌجبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد 
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.  اٌّؤعغخ "اٌمغُ اٌخبص"لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٟٔ: ع١ٍّبْ ػجذ إٌّؼُ ِٚذّٛد صوٟ أثٛ ػبِش ،

.اٌجبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد 
.  ط"اٌمغُ اٌؼبَ" لبْٔٛ اٌؼمٛثبد: ع١ّش ػب١ٌخ ،.غ ،. اٌّؤعغخ اٌجبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌشش ،

.ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد 
.  ْاٌٛع١ػ فٟ ششح لبْٔٛ اٌؼًّ ٚلبْٔٛ اٌعّبْ اإلجزّبػٟ دساعخ ِمبسٔخ : ع١ذ ِذّٛد سِعب

.ص٠غ، ػّبْ ، داس اٌضمبلخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛ.ِغ رطج١مبد ٌّذىّزٟ إٌمط ٚاٌز١١ّض، غ
.  ثطالْ ػمذ اٌؼًّ ٚآصبسٖ ػٍٝ دمٛق اٌؼبًِ فٟ ػاللبد اٌؼًّ : صالح ِذّذ أدّذ د٠بة

.اٌفشد٠خ، داس شزبد ٌٍٕشش ٚاٌجشِج١بد، ِصش 
.  ِذبظشاد فٟ األدىبَ اٌؼبِخ ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ِىزجخ اٌذوزٛس ػجذ : ػجذ اٌشدّٓ رٛف١ك أدّذ

.اٌشدّٓ رٛف١ك، ػّبْ 
.  ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌخبص اٌجشائُ اٌٛالؼخ ٚفك أدذ : ػجذ اٌشدّٓ رٛف١ك أدّذ

، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ ٌغٕخ ( )اٌزؼذ٠الد اٌزٟ غشاد ثبٌمبْٔٛ اٌّؼذي سلُ

.
.  جشائُ اإلرالف ٚإغزصبة اٌذ١بصح، ِصش : ػجذ اٌذىُ فٛدح.
.  األدىبَ اٌؼبِخ ٌؼمذ اٌؼًّ اٌفشدٞ، غ: فخػجذ اٌؼض٠ض ػجذ إٌّؼُ خ١ٍ. ،ِٕشؤح اٌّؼبسف ،

.اإلعىٕذس٠خ 
.  ٞاٌىبفٟ فٟ ششح لبْٔٛ اصٛي اٌّذبوّبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ سلُ: ػضّبْ اٌزىشٚس( ) ٌغٕخ

ط ،. ٓداس اٌفىش، فٍغط١ ،.
. ٟغِصبدس اإلٌزضاَ ِصبدس اٌذك اٌشخصٟ، : ػضّبْ اٌزىشٚسٞ ٚأدّذ اٌغ٠ٛط. اٌّىزجخ ،

.األوبد١ّ٠خ، فٍغط١ٓ 
.  ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ِصبدس اٌذمٛق اٌشخص١خ : ػذٔبْ اثشا١ُ٘ اٌغشدبْ ٚٔٛسٞ دّذ خبغش

.، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ .، غ"دساعخ ِمبسٔخ" اإلٌزضاِبد
.  ٟظٛء اٌفمٗ ٚاٌمعبء، اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ فٟ : ػض اٌذ٠ٓ اٌذٔبصٛسٞ ِٚذّذ ػجذ اٌذ١ّذ اٌشٛاسث

.، داس ِذّٛد ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح .ط
.  ِٞغ ٍِذك ثبٌٕصٛص ٚآخش اٌزؼذ٠الد، " دساعخ ِمبسٔخ" ششح لبْٔٛ اٌؼًّ: غبٌت ػٍٟ اٌذاٚد

.، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ .غ
.  ٟٔجشائُ األِٛاي، غ: فبسٚق اٌى١ال.،ٌجٕبْ  ، ِؤعغخ اٌشعبٌخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ.
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.  ٟغ"اٌمغُ اٌؼبَ" ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد: فخشٞ ػجذ اٌشصاق اٌذذ٠ضٟ ٚخبٌذ د١ّذٞ اٌضػج ،. ،

.داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.  غ"دساعخ ِمبسٔخ"ششح األدىبَ اٌؼبِخ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد: وبًِ اٌغؼ١ذ ،. داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ،

.ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.  ٓاٌزؼ٠ٛط ث١ٓ اٌعشس اٌّبدٞ ٚاألدثٟ اٌّٛسس، ِٕشبح اٌّؼبسف، : ِذّذ أدّذ ػبثذ٠

.اإلعىٕذس٠خ 
.  ٟٔششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌخبص فٟ اٌمبْٔٛ اٌٛظؼٟ ٚاٌشش٠ؼخ : ِذّذ أدّذ اٌّشٙذا

.، اٌذاس اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍٕشش ٚداس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ .اإلعال١ِخ، غ
.  لبْٔٛ اٌؼًّ، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، اإلعىٕذس٠خ : ِذّذ دغ١ٓ ِٕصٛس.
. ٟاٌخطؤ اٌّفزشض فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ، غ: ِذّذ دّبد ا١ٌٙز. ،داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ،

.ػّبْ 
.  َغ"دساعخ ِمبسٔخ"اٌّغبػذح وٛع١ٍخ ٌٍّغبّ٘خ اٌزجؼ١خ فٟ اٌجش٠ّخ: ِذّذ سشبد أثٛ ػشا ،.داس ، 

.إٌٙعخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح 
.  لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌؼبَ، اٌذاس اٌجبِؼ١خ، ث١شٚد : ِذّذ صوٟ أثٛ ػبِش.
.  ُاٌجشائُ اٌٛالؼخ ػٍٝ األشخبص، غ: ِذّذ صجذٟ ٔج. اٌذاس اٌؼ١ٍّخ اٌذ١ٌٚخ ٚداس اٌضمبفخ ،

.ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.  ُغ"إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍجش٠ّخ" اٌؼبَلبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ : ِذّذ صجذٟ ٔج ،. داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ،

.ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.  ِٞٛعٛػخ اٌفمٗ ٚاٌمعبء فٟ ششح لبْٔٛ اٌؼًّ اٌجذ٠ذ، اٌّجٍذ اٌضبٌش : ِذّذ ػضِٟ اٌجىش

ِٓ(-) داس ِذّٛد ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح ،.
.  غ"اٌمغُ اٌؼبَ"ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد : ِذّذ ػٍٟ اٌغبٌُ ٚأوشَ غشاد فب٠ض ،. داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ،

.ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.  ِٟىزجخ داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش "اٌمغُ اٌؼبَ"ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد: ِذّذ ػٍٟ عبٌُ ػ١بد اٌذٍج ،

.ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.  ٟىزجخ داس اٌفىش، ، ِ"اٌمغُ اٌؼبَ"ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ: ِذّذ ػٍٟ عبٌُ ػ١بد اٌذٍج

.اٌمذط 
.  غ"دساعخ ِمبسٔخ"ششح لبْٔٛ اٌؼًّ: ِذّذ اٌز١ٔجبد ،. ِىزجخ اٌمبْٔٛ ٚاإللزصبد ٌٍٕشش ،

.ٚاٌزٛص٠غ، اٌش٠بض 
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.  ٟلبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌؼبَ إٌظش٠خ اٌؼبِخ فٟ اٌجش٠ّخ، ِٕشٛساد : ِذّذ ِذّذ ِصجبح اٌمبظ

.اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ، ث١شٚد 
.  ٟٕداس إٌٙعخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح "اٌمغُ اٌخبص" ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد: ِذّٛد ٔج١ت دغ ،

.
.  ٟٕاٌّجٍذ اٌضبٟٔ، غ"اٌمغُ اٌؼبَ" ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٟٔ: ِذّٛد ٔج١ت دغ ،. ،

.ِٕشٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ، ث١شٚد 
.  ٌٟاٌىزبة األٚي، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش "اٌمغُ اٌؼبَ"ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد: ٔظبَ رٛف١ك اٌّجب ،

.ٚاٌزٛص٠غ، ػّبْ 
.  ْغ"اٌىزبة اٌضبٟٔ"اٌمبْٔٛ اإلداسٞ: ٔٛاف وٕؼب ،. ْداس اٌضمبفخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ػّب ،.
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 .الرسائل واألطروحات الجامعية: ثالثاً 

. ٟٔاٌّذ١ٔخ، سعبٌخ ِبجغز١ش، جبِؼخ اٌذّب٠خ اٌجضائ١خ ٌٍٕظبَ اٌؼبَ فٟ اٌؼمٛد : جٙبد اٌىغٛا

/.، رٛٔظ (و١ٍخ اٌذمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ ثزٛٔظ)رٛٔظ
. اٌخطؤ فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ اٌّمبسٔخ فٟ إٌظبَ اإلٔجٍٛعىغٟٛٔ ٚفٟ : ص١٘ش ثٓ صوش٠ب دشح

.إٌظبَ اٌالر١ٕٟ، سعبٌخ دوزٛساٖ، جبِؼخ ػ١ٓ شّظ، ِصش 
. ٚاججبد اٌؼّبي ٚدمٛلُٙ فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ِمبسٔخ ِغ لبْٔٛ : ع١ّش ِذّذ جّؼخ اٌؼٛاٚدح

.اٌؼًّ اٌفٍغط١ٕٟ، سعبٌخ ِبجغز١ش، جبِؼخ اٌمذط، فٍغط١ٓ 
. دساعخ "عٍطخ اٌّذىّخ فٟ رمذ٠ش اٌزؼغف ػٕذ إٔٙبء ػمذ اٌؼًّ: ػجذ هللا فٛاص ػجذ هللا دّبدٔخ

.، سعبٌخ ِبجغز١ش، جبِؼخ اٌششق األٚعػ، ػّبْ "ِمبسٔخ
. ٌٟدساعخ ِمبسٔخ"أدم١خ اٌّٛظف١ٓ اٌؼب١ِٓ فٟ اإلظشاة فٟ اٌمبْٔٛ األسدٟٔ: ػٍٟ ِذّذ اٌججب" ،

.سعبٌخ ِبجغز١ش، جبِؼخ اٌششق األٚعػ، ػّبْ 
. اٌؼاللخ اٌزجبس٠خ ٚغشق دّب٠زٙب ٚفك اٌمبْٔٛ إٌبفز فٟ فٍغط١ٓ، : ِذّٛد أدّذ ػجذ اٌذ١ّذ ِجبسن

١.خ، ٔبثٍظ سعبٌخ ِبجغز١ش، جبِؼخ إٌجبح اٌٛغٕ
. ٞدساعخ "اٌذّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌألجٛس فٟ لبْٔٛ اٌؼًّ األسدٟٔ ٚاٌى٠ٛزٟ: ِٕبي عبٌُ شٛق اٌشش١ذ

.، سعبٌخ ِبجغز١ش، جبِؼخ اٌششق األٚعػ، ػّبْ "ِمبسٔخ
 .الذوريات والمنشىرات والمجالت المتخصصة :رابعاً 

. المحامينالنظاميينالفلسطينيين،العددالمجلةالقانونيةالصادرةعنالمكتبالفنيلنقابة

(.تموز-حزيران-الثالث)أيار

. ٗاٌّىزت اإلل١ٍّٟ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ، ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ : د١ًٌ اٌؼبًِ اٌفٍغط١ٕٟ دمٛلٗ ٚٚاججبر

 ٌْجٕب ،.
. الِٟ، ث١ٓ اٌمبْٔٛ ٚاٌفمٗ اإلع" دساعخ ِمبسٔخ"اإلظشاة ػٓ اٌؼًّ: ع١ًٙ األدّذ ٚػٍٟ أثِٛبس٠خ

.، ٔبثٍظ ِجٍخ جبِؼخ إٌجبح ٌألثذبس ٚاٌؼٍَٛ، ِجٍذ
.  ِْجّٛػخ اٌزشش٠ؼبد اٌؼّب١ٌخ، اٌّىزت اٌفٕٟ، ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػّب.
. ُلبْٔٛ اٌؼًّ اٌفٍغط١ٕٟ سل( ) ٌغٕخ  ٚاٌزشش٠ؼبد اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌصبدسح ثبإلعزٕبد إ١ٌٗ، ِشوض

.، ٌغٕخ .غاٌذ٠ّمشاغ١خ ٚدمٛق اٌؼب١ٍِٓ فٟ فٍغط١ٓ، 
 .قرارت المحاكم: خامساً 

. اٌمشاسد اٌصبدسح ػٓ ِذىّخ إٌمط اٌفٍغط١ٕ١خ.
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. اٌمشاساد اٌصبدسح ػٓ ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب اٌفٍغط١ٕ١خ.
. ْاٌمشاسد اٌصبدسح ػٓ ِذىّخ اعزئٕبف ػّب.
. اٌمشاساد اٌصبدسح ػٓ ِذىّخ اٌز١١ّض األسد١ٔخ.

 
 .المىاقع اإللكترونية: سادساً 

.  ، رّذ اٌض٠بسح ثزبس٠خ 
// اٌغبػخ ،  ًظٙشا. 

.  ،اإلوشاٖ وّبٔغ ِٓ ِٛأغ اٌّغؤ١ٌٚخ، ِٕزذٜ اٌذوزٛسح ش١ّبء ػطبهلل

  ،

 .ِغبءً  ، اٌغبػخ //رّذ اٌض٠بسح ثزبس٠خ 
. ِؼخ اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبص ثبٌذمٛق االلزصبد٠خ ٚاإلجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ، ِىزجخ دمٛق اإلٔغبْ، جب

( )،اٌّبدح  ١ِٕغٛرب، 
، ،  رّذ اٌض٠بسح

 .ظٙشاً  ، اٌغبػخ // ثزبس٠خ

. ٟٔاألِبٔخ ٚدفع أعشاس اٌؼًّ ، ِٛلغ اٌّغٍُ ، :ػبئط ثٓ ِمجٛي اٌمش

 ، رّذ اٌض٠بسح ثزبس٠خ -- .

. ٓدبٌخ اٌعشٚسح وّبٔغ ِٓ ِٛأغ اٌّغؤ١ٌٚخ، ٌغٕخ : ػجذ اٌؼض٠ض اٌذغ/  ،

  رّذ اٌض٠بسح ثزبس٠خ ،

// اٌغبػخ ،ػصشا.
.  ،ِٛلغ اعالَ ٠ٚت



  ربس٠خ إٌشش ،// ٠َٛ اٌجّؼخ ،//

.  ،َِٛلغ غش٠ك اٌغال  ،رّذ اٌض٠بسح ثزبس٠خ 
//  ٠َٛ اٌجّؼخ ،// . 

.  ،ِٕزذ٠بد عزبس رب٠ّض، اسش١ف اٌغؤْٚ اٌمب١ٔٛٔخ

   رّذ اٌض٠بسح ثزبس٠خ// ،

  ًظٙشا.
.   َٔغجخ اٌّشبسوخ فٟ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ِب ث١ٓ األفشاد خالي ػب ٚرٌه دغت ٔز١جخ جٙبص ،

اإلدصبس اٌّشوضٞ اٌفٍغط١ٕٟ، 



# ،  رّذ اٌض٠بسح

.ػصشاً   :، اٌغبػخ// ثزبس٠خ

. 

.

.  


http://www.jc.jo/files/research-1.pdf
http://www.jc.jo/files/research-1.pdf
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=9192
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=9192
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
http://www.almoslim.net/node/240420
http://www.almoslim.net/node/240420
http://www.startimes.com/?t=16555863
http://www.startimes.com/?t=16555863
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=78251
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=78251
http://ar.islamway.net/fatwa/8847/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85
http://www.startimes.com/?t=21084467
http://www.startimes.com/?t=21084467
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1594&mid=3915&wversion=Staging
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/strike
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/strike
http://www.wikihow.com/Catch-Someone-Stealing-at-Work
http://www.wikihow.com/Catch-Someone-Stealing-at-Work
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.  



,.
.   ،ِذبظشاد فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ

 س٠خ ، رّذ اٌض٠بسح ثزب// اٌغبػخ ،  ًِغبء. 



 .المقابالت الشخصية: سابعاً 

 . ِٓمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ ٘بشُ ػجذ اٌؼض٠ض اٌذ٠ش٠خ، صبدت ِٕشبس ٌٍذجش، ث١ذ فجبس، ٠َٛ اإلص١ٕ

//. 

 . ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ ٠بع١ٓ سظٛاْ ساظٟ، ِغزشبس ٚص٠ش اٌؼًّ، ث١ذ ٌذُ، ٠َٛ اٌخ١ّظ

//. 

 . ،ُ٠َٛ اٌغجذ، ِمبثٍخ ِغ اٌغ١ذ فبدٞ عّٛس، صبدت فٕذق اٌٌٟٙٛ الٔذ، ث١ذ ٌذ//. 


 

 

 

 

 

 

  

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/employer-liability-employees-bad-acts-29638.html,23/4/2017
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/employer-liability-employees-bad-acts-29638.html,23/4/2017
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/employer-liability-employees-bad-acts-29638.html,23/4/2017
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/employer-liability-employees-bad-acts-29638.html,23/4/2017
http://www.droit-alafdal.net/t1798-topic
http://www.droit-alafdal.net/t1798-topic
http://www.droit-alafdal.net/t1798-topic
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 فيرس الموضوعات

 رقـ الصفحة الموضوع الرقـ
 أ االقرار 1
 ب الشكر والتقدير 2
 ج الممخص بالعربية 3
 د الممخص باالنجميزية 4
 1 المقدمة 6
 6 الفصؿ األوؿ: الجرائـ العمالية في ظؿ عبلقات العمؿ. 7
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