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 الملخـص

لى الوظائف، أدت إ الوظائف العامة كثيرة ومتنوعة، فهناك الوظائف المدنية والقضائية والعسكرية والدبلوماسية، وغيرها من
ومن هذه الشروط التي نصت عليها  وجود تشريعات وظيفية قامت كل منها بوضع شروط وضوابط لممارسة هذه الوظائف.

غالبية التشريعات الوظيفية ضمن شروط التعيين في الوظائف العامة أو ضمن األسباب التي تؤدي إلى إنهاء الخدمة، شرط أن 
 مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة. ال يكون محكوما عليه بعقوبة

اإلجابة ب الدراسةفالتساؤالت التي تناولتها  وبما أن التشريعات رتبت هذا األثر الهام بشأن الجرائم المخلة بالشرف واألمانة.
هذا  من هي الجهة المختصة بتقديرالجرائم المخلة بالشرف واألمانة أو تحديدها، وبتعريف عليها، هل قامت التشريعات الوظيفية 

 النوع من الجرائم، وما هي معايير تمييز الجرائم المخلة بالشرف واألمانة.

وتبين بأن التشريعات سواء الصادرة في دولة اإلمارات أو التشريعات العربية، لم تقم بتعريف الجرائم المخلة بالشرف واألمانة 
ظرة ، ألنها ضمن التعريفات التي تتسم بالمرونة وتتغير بتغير نر تعريفها للفقه والقضاءأم تتركأو تحديدها تحديدا جامعا مانعا و

كذلك، بأن أغلب التشريعات، لم تحدد الجهة المنوط بها تقدير إن كانت الجريمة  واتضح المجتمع إليها والظروف السائدة فيه.
ه، وتركت أمر تحديدها للفقه والقضاء، والذي أكدا على مخلة بشرف وأمانة المرشح للوظيفة العامة أو من هو على رأس عمل

 أحقية جهة اإلدارة في هذا التقدير.

لوضع معيار لتحديد هذا النوع من الجرائم، فرأى فريق األخذ بالمعيار المادي والذي ا بأن الفقه والقضاء إجتهدوأخيرا تبين، 
ينظر إلى ماهية الجريمة المرتكبة دون النظر لباقي اإلعتبارات. أما الفريق اآلخر، رأى األخذ بالمعيار الموضوعي والذي يستند 

 ذي يؤديه الموظف ونوع الجريمة. طبيعة الوظيفة وأهميتها ونوع العمل العلى إعتبارات عدة ومنها، 

 .الجرائم المخلة بالشرف واألمانةكلمات البحث الرئيسية: 

 


