
  الملخص باللغة العربية

جاءت أهميةُ تقادم الجريمة التأديبية تجمع بين النواحي العلمية والعملية وتخدم المـواد             

وبينـت  . البحثية ولها أهميةٌ في القطاعيين العام والخاص؛ خصوصاً العاملين في مجال القانون           

ريمة جنائية، فانه سـوف  الدراسةُ أنه عندما يرتكب الموظف في أثناء وظيفته جريمة تأديبية وج         

  .يخضع للمبادئ العامة في قانون العقوبات أيضاً

  فـإن  .وقد بين الباحثُ أنه عندما يرتكب الموظف جريمةً تأديبيةً وجنائيةً في وقت واحد            

وقد عِمد إلى تقـسيم هـذه       . الجريمة التأديبية مستقلة عن الجريمة الجنائية من حيث موضوعها        

يسيٍة عديدٍة ابتداء من اإلطار النظري للدراسة في الفـصل األول، وقـد             الدراسة إلى فصوٍل رئ   

تضمن مشكلة الدراسة وعناصرها وأهميتها، إضافةً إلى ملخص للدراسات السابقة ذات الـصلة             

  .بهذا الموضوع

أما الفصل الثاني فقد تطرقَ إلى المفهوم العام للجريمة التأديبيـة والنطـاق الشخـصي               

  .ية، وتمييز الجريمة التأديبية عن الجرائم الجنائية والمهنية والعسكريةللجريمة التأديب

 أما الفصل الثالث من الدراسة فقد تطرقَ إلى الطبيعة القانونية لتقادم الجريمة التأديبيـة             

وبحث في المفهوم العام لتقادم الجرائم، ومفهوم نظام تقادم الجرائم التأديبيـة وتقييمـه أيـضاً،                

  . تقادم الجرائم التأديبية عن غيرها من أنظمة انقضاء الجزاءات التأديبيةوتمييز نظام

 أما الفصل الرابع فقد كُرس لتحديد األحكام العامة لتقادم الجريمة التأديبية ومدة سـقوط              

الجرائم التأديبية في التشريع المصري وحاالت قطع التقادم من الجريمة التأديبية ووقفها واآلثار             

  . على تقادم الجريمة التأديبيةالمترتبة

وفي الختام تم التوصُل إلى مجموعٍة من النتائج والتوصيات التي وردت فـي الفـصل               

  . الخامس من هذه الدراسة
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  الملخص باللغة االنجليزية

The expansion of the crime disciplinary is a subject matter that 

combines scientific and practical types; it offers the research material for 

those engaged in law. Also, and at the same level of importance, it benefits 

heavily on quite a few communities of workers such as those who comply 

with the provisions of the discipline in diverse arenas; whether 

governmental, public or private sector. This endeavors to enlighten them of 

the reasons required for their sanction actions.  

The study attempts to investigate the definition of the crime of 

disciplinary, the legal nature of the statute of prescription of the crime 

disciplinary and the general provisions of the statute of prescription of the 

crime disciplinary. Where the researcher finds out that the confusion arises 

when the employee commits a crime or a sin creating an offense 

disciplinary and criminal offense simultaneously. This results in 

punishment of criminal and disciplinary action for the same act.  

The study finds out that the crime disciplinary is independent of the 

crime of criminal in its nature, cored and procedures. In spite of this 

independence and the differences between them, there are interrelated and 

complicated relations between both crimes. In addition to that, it finds out 

that the peremptory criminal has its argument before the authorities of the 

discipline as the final verdict of the criminal conviction has its impact in 
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ending the disciplinary action or suspending it. As for the criminal 

provisions of the acquittal, they are distinctive in terms of whether the 

acquittal resulted of the lack of physical presence of the facts which has 

opposability before the authorities of the discipline. With respect to the 

provisions of the acquittal due to the doubt, the insufficient proofs, the 

defect in shape and the invalidity of the proceedings or the failure of one of 

the crime disciplinary cores, they have no argument before the authorities 

discipline and are not evidence that the employee did not commit a 

disciplinary offense or a guilt attributed to him. Therefore, this does not 

prevent holding him accountable and to be punished for that offense or 

disciplinary guilt. 
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