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  مقارنة دراسة / القضاءو اإلدارة بين التأديب سلطة

  إعداد

  كشك أبو محمد توفيق عبير

  إشراف

  شراقه محمد الدكتور

  دويكات غازي والدكتور

  الملخص

 الموظفين تجاه اإلداري والقضاء اإلدارة من لكل التأديبية السلطة األطروحة هذه تناولت

 األسـباب  مـن  انونالق هذا عليه ينص وما، المدنية الخدمة قانون عليهم يسري الذين العموميين

 المخالفة ثبوت حالة في الموظف تنال التي العقوبات هي وما، العام الموظف تأديب في الموجبة

 الموظـف  لهـذا  الممنوحة الضمانات هي وما، العقوبات هذه إيقاع حق له ومن، إليه تنسب التي

 القـوانين  فـي  ثليتم قانوني إطار في ذلك وكل، عادلة عقوبة وإيقاع، عادالً تحقيقاً نضمن حتى

 وفـي  األطروحة هذه تتناول كما .الموضوع هذا تتناول التي، الوطنية السلطة عهد قي الصادرة

 هـذه  اسـتعمل  سـواء  اإلداري للقضاء القوانين تمنحها التي التأديبية السلطة تلك الثاني فصلها

 علـى  عقيبيـه ت بصورة أو، المصري القانوني النظام في الحال هو كما، مستقلة بصورة السلطة

  .الفلسطيني القانوني النظام في الحال هو كما، التأديبية اإلدارة قرارات

 تأديـب  موضـوع  تناولت التي القليلة الدراسات من أنها في، الدراسة هذه أهمية وتكمن

 النصـوص  وتحليـل  وصـف  خالل من وذلك، )العام الكادر موظفي(الفلسطيني  العام الموظف

 مـع ، الموضـوع  بهذا الخاصة والقضائية الفقهية واآلراء، الموضوع ذاه تناولت التي القانونية

 هـو  المصـري  اإلداري القـانون  إن حيث، المصرية القانونية النصوص من بمثيالتها مقارنتها

 مـن  العام الموظف على مستقلة تأديب سلطة اإلداري القضاء يمنح الذي الوحيد العربي القانون

 الباحث يخرج ثم ومن، التأديب في الرئاسي النظام في أخذه إلى افةباإلض التأديبية المحاكم خالل

 مجـال  في الخاصة التشريعات وتطوير تحسين في قدماً السير إلى تهدف وتوصيات نتائج بعدة

 من لكل العدالة وإحقاق الحق إلحقاق العليا اإلدارية المحكمة قرارات وتنفيذ العام الموظف تأديب

  .والموظفين اإلدارة



 1

  مقدمةال

من  جموعةم بواسطةوظائفها  تمارسالدولة في زمننا الحاضر، فهي  ئفوظا تتعدد

 هؤالء حكمت التيالعموميين، والعالقة  وظفينعليهم اسم الم ويطلق يةتعينهم لهذه الغا األفراد

التزامات وحقوق  دتحد بحيثتحكمها القوانين، واللوائح  يميةتنظ القةع هي، بالدولة الموظفين

  .من أجل ضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ذلكاآلخر، و تجاهف كل طر

السلطة  بواسطةمن حق الدولة معاقبتهم وذلك  فإنحالة تقصير هؤالء الموظفين  وفي

  .الدولة هذه فيوالقوانين المتبعة  لإلجراءاتوفقاً  ذلكوكل  لمختصةالتأديبية ا

 السلطةالبلدان تسند  بعض وآلخر،  دالتأديبية تختلف من بل طةهذه السل إن وحيث

اآلخر  عض، والبيةهيئات قضائ إلىتسند هذه السلطة  األخر وبعضهاالتأديبية للسلطات الرئاسية، 

 لتشريعاتا إنف ديبيةالتأ لسلطةا كلكان ش ياًأو، القضائيةو ئاسيةكل من السلطة الر إلىيسندها 

من قبل  يبللتأد يخضعونلمن  ةالعدال حققتمن الضمانات التي  كثيرالتأديب ب في قهاح تضمن

  .التأديبية اتالسلط كتل

المجتمعات، وتدخل الدولة  طورفي المجتمع، ومع ت ناسلينظم حياة ال القانون وجد لقد

ال تمارس  دولةال ون، وكواطراد، بهدف ضمان سير المرافق العامة بانتظام امةفي الشؤون الع

، وبالتالي تتكون عالقة نالعموميي نأفراد يسمون بالموظفيمن خالل  وإنما، وحدهاهذه الوظائف 

الخدمة المدنية،  نفي اغلب البلدان بقواني ىتسم نظمةوأ قوانينما بين الدولة وموظفيها تحكمها 

 اإلدارية، من حيث ما هي الجهات التأديبيةالسلطة  ضوعمو فهوأما ما تتطرق إليه هذه الرسالة 

وما هي  ؟هي صالحياتها تجاه الموظفين العموميين وما ؟السلطة التي تمارس هذه القضائية أو

هي  اوم ؟هذه السلطة قبل منهي الضمانات الممنوحة لهؤالء الموظفين  وما تجاههم؟واجباتها 

هناك  وهل أحكامها؟قراراتها و إصدار وكيفية التأديبية؟المتبعة أمام تلك السلطات  اإلجراءات

أو  القرارعنها في حالة الحكم ببطالن  والتعويض إلغائهاوكيفية  القراراتللتظلم من هذه  سبيل

 السلطة زمنالصادرة في  نينخالل القوا منالباحث عن كل ذلك  وسيجيب التأديبي؟الحكم 



 2

 اإلداريفي القانون  الرائدة: كونهامصر  يف التأديبية السلطة إلىوسيتطرق  نيةالوطنية الفلسطي

 جانب إلى التأديبالقضائي في  النظامب يأخذ ذيال دموذج الوحيالن وكونها ،في الوطن العربي

  .النظام الرئاسي

  البحث أهمية

في القوانين السارية على  التأديبيةالبحث في تسليط الضوء على السلطة  أهمية تتبلور

 ذهالموجودة في ه راتهي الثغ مافي زمنها وفي معرفة  والصادرالسلطة الوطنية  أراضي

بين المصلحة  التوازن سيحصل فإنه، معالجتها تمتالضوء و عليها سلطما  إذا لتيا وانينالق

الوظيفي  لجهازفي النظام القانوني الفلسطيني وبالتالي يتطور ا لألفرادوالمصلحة الخاصة  العامة

  .ويرفع من كفاءته الدولة في

  البحث إشكالية

لمؤتمرات والدراسات وذلك من خالل ا اإلداري باإلصالح ناديةالم األصوات تتعالى

في  اإلداري القضاءو اإلدارةمدى نجاح  إلي األطروحةالباحث في هذه  ويتطرقوغيرها، 

من خالل ما تنتهجه من وسائل وصالحيات وضمانات في  أفضل إداري قعوا إلىالوصول 

واقع  إلىمنه قوانينها في الوصول  تعاني ذيالقصور ال معرفةوبالتالي . العام الموظفتأديب 

 من نعلينا دراسة تلك القوانين ووصفها وتحليلها للخروج بتوصيات، يمك يوجب مما، أفضل

  .والخاصة من المصلحتين العامة كال يخدم أفضلوظيفي  واقع إلى الوصولخاللها 

  الخدمة المدنية قانون: العام مثل الموظفالباحث القوانين التي تتناول تأديب  يتناولسو

  و قانون تشكيل المحاكم النظامية الفسادمكافحة  ونوقان اإلداريةالمالية ووقانون ديوان الرقابة 

   في كل من مصر طبقةالم قوانينال منالمحاكمات المدنية والتجارية وغيرها  أصولوقانون 

  .األساسيالدستور والقانون  إطارذالك في  كلالسلطة الوطنية الفلسطينية و أراضيو
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  البحث منهجية

، حيث يصف النصوص المقارن التحليلي الوصفي المنهجالرسالة  ذهفي هالباحث  ينتهج

    الفقهاء آراء إلى ذلكالقانون المصري، ويستند في كل  فيومقارنتها عمليا  وتحليلها ونيةالقان

  .المحاكم كامأحو

  السابقة الدراسات

في  يةالتأديبالسلطات  إلىالدراسات السابقة في هذا المجال واغلبها يتطرق  تتعدد

 وأول، تشعباته والموضوع  ألهمية نسبةقليلة العدد بال تالقوانين المقارنة ومع ذلك فهي ما زال

ضمانات (تحت عنوان ) كيز إسماعيل(الدكتور  أعدهاالتي  هي، التأديبرسالة متخصصة في 

دم وبعد ذلك ق 1936جامعة القاهرة عام  إلى توقدم) والتأديبالعاملين في التعيين والترقية 

. 1967 عام) للموظف العام التأديبية سؤوليةالم(رسالة بعنوان ) الملط دتجو محمد(الدكتور 

جميعا تناولت  ولكنها، التأديبيةالمسؤولية  تناولتوالمؤلفات التي  الرسائل ذلك بعد توالتو

مؤلف  صاحب) وانرش احمد محمد(فها هو المستشار  والتمثيل لمقارنةالقوانين العربية با

في الوظيفة  التأديب(في ) الفتاح حسن عبد(والدكتور  1960عام ) القانون التأديبي ولأص(

  .1966) العاملين في الدولة تأديب(في ) بكير مصطفى(والمستشار  1964عام ) عامة

 أما، لعامالموظف ا تأديبفي موضوع  صدرتالرسائل والمؤلفات التي  أول وهذه

عبارة  هو نالك، وكل ما هالتأديبيةالسلطة  وضوعص ميتناول مؤلف بشكل مخص فلم لسطينياف

 1996) المدنية الخدمة( عنوانب) عمارة أبو محمد( الدكتورما كتبه  منها، وكتب أبحاثعن 

 إلىيتطرق  أن ثالباح ارتأىولهذا . 2005لعام  1998 لسنة 4رقم ) الخدمة المدنية قانون(و

التي  اتعلى الثغر وءالض ليسلطر الموضوع، في هذه الرسالة مع كب التأديبية لطةموضوع الس

  .يمكن تالفيها من قبل المشرع
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  الدراسة خطة

 اإلدارةبين  مالموظف العا تأديب سلطةالباحث في هذه الرسالة موضوع  سيتناول

 ختصاصذات اال اإلدارية هاتلجا ،في فصلين، يتناول الفصل األول) رنةدراسة مقا( اءوالقض

 من حيث تعريف تلك الجهات. زمن السلطة الوطنية الفلسطينية يف صادرةال لقوانينا في التأديبي

هي الضمانات الممنوحة  وما االذين يخضعون له األشخاصهم  نوتشكيلها واختصاصاتها وم

  .األشخاصلهؤالء 

من حيث القضاء  التأديبيةالسلطة  ت، فيتناول الجهات القضائية ذاالثاني لالفص وأما

  .ستقلم يبتأدكسلطة   اإلداري

الخاتمة  وأخيراً، لإلدارة التأديبية قراراتال لىكسلطة رقابة ع اإلداري القضاء وكذلك

  .صياتهفيها الباحث نتائج البحث وتو ناولالتي يت
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  األول الفصل

  التأديب لطةوس اإلدارة

في المصلحة العامة،  عاالعامة التي تصب جمي أهدافهالتحقيق  اإلدارةاختصاصات  تتعدد

على هدفها في حفظ  قاءوسائل تمكنها من الب ستخدمالوظيفة ت هذهعلى  المحافظةجل ا ومن

من الصالحيات  الكثير اإلدارة جهةل انوناجل ذلك منح الق منو العامةالنظام وتحقيق المصلحة 

على  التأديب سلطةومن هذه الصالحيات  أهدافها قيقفي سبيل تح امتيازاتيسميها البعض  التيو

 اإلداريةفيها الجهات  نتناولمباحث،  إلىالباحث من عدة جوانب قسمها  تناولهاسي تيال هاموظفي

الذين يخضعون لهذه  األشخاصومن هم  التأديبية اتهاوما هي اختصاص التأديبالتي تقوم بسلطة 

 هدفي ع الصادرة عولالفلسطينية السارية المف نيننصت عليه القوا ام بذلك حس وكلالسلطة، 

  .ةالسلط
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  األول لمبحثا

  التأديبيةالسلطة  اتذ اإلدارية الجهات

) النظام الوظيفي العام في(الخدمة المدنية  قطاعفي  اإلدارية جهاتال هنا ثالباح وقصد

 ذاالباحث في ه وسيتناول. المدنيين موميينالع موظفينعلى ال التأديبية هاسلطات تمارس التي

من حيث  مالعا عالقطا يعلى موظف التأديبة تمارس سلط تيال اإلدارية لجهاتالمبحث تلك ا

، مع التطرق الحياتهامدى ص وماعليها في القوانين الفلسطينية،  وأمثلةتقسيم تلك الجهات 

خاص  ثمبح إفراد مع، التأديبيةتوقيع العقوبات  عند لها التظلم كنيم يللجهات الت

  .اإلداريةالجهات  لهذه التأديبية ختصاصاتلال

  في التأديب لرئاسيةا السلطة: األول المطلب

 طةما بين السل تأديبيةعلى تقسيم السلطات ال اإلداري انوناتفق الكثير من كتاب الق لقد

للرئيس عندما  ملزم وفمنها ما ه. قراراتهاب االلتزام لفيخت التي، التأديبية واللجانالرئاسية 

كتاب  لباغ إن إال .فقط ارياا استش، ومنها ما يكون دورهالتأديبية بةالعقو بإيقاعتصدر قراراتها 

والنظام  أسيالنظام الر إلى التأديب طةتمارس سل تيال اإلداريةالسلطة  قسموا اإلداريالقانون 

  .1القضائي في التأديب النظامالقضائي و هشب

 ةالوظيفي فئةحسب ال التأديبيةذات السلطة  اإلداريةالجهات  تلك قهاءقسم بعض الف فقد

عن تلك الجهة  تختلفجهة محددة  بتأديبهم تختص لذينا األولىالدرجة  ووظفوهناك م للموظف

 الباحث في هذا المطلب كالً وسيتناول .األخرىالدرجات  وظفيم بتأديبالتي تختص  اإلدارية

                                           
و توقيع الجزاء التأديبي على الموظف  أديبيةفي تقدير األخطاء الت حقأن الجهة الرأسية وحدها لها ال يعنيالرأسي  مالنظا 1

أن جهة قضائية خالصة مستقلة  ويعنيالنظام التأديبي القضائي  ماتشارية أأو اس يةمن هيئة جماع تدخلمساعدة أو  ةدون أي

اإلدارية ثم تتولى التكيف القانوني للمخالفات التأديبية وتوقيع مختلف أنـواع   تعن الجهة المختصة تقوم بتحريك اإلجراءا

برأيها قبـل   خذاأل عينة هيئة مستقلة يتبجانب اإلدار المشرع ينشئالنظام التأديبي شبه القضائي يعني أن  خيراالعقوبات وأ

 التأديب مجالس .هيثم حليم ،غازي .د.لكلإلدارة أو غير ملزم انظر في ذ اًيكون قرارها ملزم أنإصدار قرار الجزاء وإما 

 .ت، عصمليالشيخ .و د 57-47، ص 2010ط دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية .، دعليهاالعليا  اإلدارية لمحكمةورقابة ا

التأديبية في الوظيفة  ةالمسؤولي .عبد العزيز ،ةخليف. و د. 7، صرة، القاهالعربيةط، دار النهضة .، دحالة إلى التحقيقاإل

 .162-91، ص 2009، اإلسكندرية رفط، منشأة المعا.دالعامة، 
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 سلطة وأخيراًالوزراء والوزراء  جلسمتمثلة بم حكومةال طةوسل التأديبيةمن سلطة رئيس الدولة 

  .1أديبيةالت اإلداريالرئيس 

  التأديبية وسلطتهالدولة  رئيس: أوال

بكثرة  لقضائيةوا التشريعية األخرىمن سلطات الدولة  يرهاعن غ ذيةالسلطة التنفي تتميز

، وتتمثل تلك لقناصلكالسفراء وا خارجها أوالدولة  داخل لونالعام ونالموظف سواءموظفيها 

من  هوواجبات صالحياتهيستمد  ذية الرئيس الدول رأسه لىع مشكل هر علىالسلطة التنفيذية 

 السلطة منحالدستورية التي ت وصالنص لتلكالتطرق  وجبما ي هذاو األساسيالقانون  أو رالدستو

بسرد  لباحثا وسيبدأ. وجدت إن التأديبية ياتالرئيس، تلك الصالح رأسهاالتنفيذية وعلى 

 لقانونالفلسطينية وفي مقدمتها ا ةطنيالسلطة الو أراضي فيالقانونية السارية المفعول  وصالنص

يهم هي تلك  وما. الثتناول اختصاصات رئيس الدولة في بابه الث الذي، 2طينيالفلس األساسي

 األساسيالقانون  نم 38حيث تناولت المادة  ذيةالتنفي سالرئي طةسل إلى رقالمواد التي تتط

على الوجه المبين في هذا  فيذيةلتنالسلطة الوطنية سلطاته ومهامه ا رئيس ويمارس"الفلسطيني 

  ."القانون

يمارسها كما هو مبين في  تنفيذية اًومهام اتللرئيس سلط أن مادةمن هذه ال والواضح

 األساسيالقانون  أنأخرى له في هذا الباب، مع  فيةمهام تشري كرولم يرد ذ األساسيالقانون 

 تلك أن انوناعتبر هذا الق ذاإ إال 3 وارئالضرورة والط حالةتشريعية في  صالحيات أعطاه

 أخرىجهة ومن جهة  ن، هذا مالتشريع إلى تصلوال  لتنفيذيةالمهام ا إطار في تندرجالمهام 

 جملةذكر  وبالمشرع ل أحرىوكان  األساسيتلك المادة الصالحيات والمهام في القانون  قصدت

 إنو األساسيالقانون  فيللرئيس عدة مهام لم تذكر  إنالحقا  سيتضححيث  أخر نقانو أيفي  أو

                                           
 ص ،2007 والتوزيع، رللنش الثقافة دار ، ط العام، الموظف تأديب سلطة .العقيل نوفان العجارمة، الشأن هذا في انظر 1

223. 
 . 2003لسطينيالف اسياألس القانون 2
 منهمـا  ولكـل  األساسـي،  القانون من السابع الباب في الطوارئ وحالة 43 المادة في الضرورة حالة من كل ذكر ورد 3

 .الخاصة أحكامهما
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 أخرىمادة  أية أوعن الواجبات فلم تتطرق لها تلك المادة  وأما، ةالعادي عاتالتشري فيذكرت 

تذكر  لممجلس الوزراء  تاختصاصا تالتي تناول 69في المادة  إنهحيث  األساسيفي القانون 

وهي  38المادة  لىإالقانون، هذا بالنسبة  أحكامتناط به بموجب  أخرى صاصاتأية فقرة اخت

 39 لمادةبعد ذلك ا لتأتيالباحث  برأييمارسها الرئيس  التي التأديبيةمدخل لتلك الصالحيات 

 ملك، ومن يملك السلطة يلمسلحةالقوات ا على السلطة. سلطة الرئيس العليا أي. وتتناول سلطته

  .1التأديبمن يملك التعيين يملك  كذلك التأديب

من حيث تعيين ممثلي السلطة لدى الدول فقد  رجيةلخاعن صالحيات الرئيس ا أما

 هذاو الدولةعملهم في يد رئيس  وإنهاءهؤالء الممثلين  ينتعي أنتحدثت  يثح 40 دةتناولته الما

ما  فتناولت 42المادة  أما. 2التأديبيملك سلطة  لتعيينا كمن يمل. مقولة إلى أخرىمرة  عنايرج

 هيأ ،عقوبة أية لمادةلم تفسر هذه ا إنن العقوبة ومن حق العفو الخاص ع السلطة لرئيس

الباحث انه يشمل العقوبة  فيرى إطالقه،على  صالن أن وطالما ئية؟الجنا أم التأديبيةالعقوبة 

لسريان العفو على العقوبة  ونالفقهاء مؤيد فبعضهذا المجال،  في رأيين كهنا إن ثحي التأديبية

 صراحةيلزم  نيفقهية وال نص قانو اآلراءهذه  أن هالتنوي مع لذلك، معارضون همومن التأديبية

حق العفو  لرئيسمنح  الذي األساسيكما هو الحال في القانون  التأديبيعلى سريان العفو 

  :إلىيستند  التأديبيفي المجال  عفوال سريانل مؤيدال فالرأي يل،الخاص دون تفص

قصور العفو على  إلىسبب  الف ،الخاص والعف وصاوخص يرالنص في الدسات عمومية -1

   .التأديبيدون  لجنائيا لالمجا

  .المحاكم عن الصادرة التأديبية العقوبة إزالة اإلدارييملك الرئيس  ال -2

                                           
 ،العربي فكرط، دار ال.د) اسة مقارنةدر( التأديبقضاء  ،الكتاب الثالث ،إلداريا لقضاءا .سليمان ،الطماوي لىإ الرجوع 1

 .160 ص، 1995
 الـدكتور الطمـاوي،   الشـأن  هـذا  في انظر السيادة أعمال من الدبلوماسي التمثيل مرفق بسير المتعلقة األعمال وتعتبر 2

 .148ص  ،دار الفكر العربي القاهرة ،ط.د ،القاهرة داريةإال للقرارات العامة النظرية .سليمان
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االمتيازات المتعلقة  احديقلل من قيمته باعتباره  ال التأديبيالمجال  يف العفو إعمال إن -3

  .1السيادية وسلطان الدولة لطةبالس

 علالف صفة إن :أهمهاحجج  إلىفيستند  التأديبيةللعفو عن العقوبة  المعارض الرأي أما

 إعمالفي حد ذاته لتوحيد المعاملة بينهما من حيث  كفيال ي والتأديبيةالجنائية  عقوبتينالمسبب لل

ال تقتصر على مجرد ثبوت  أخرىاعتبارات  إلىيستند في توقيعه  التأديبيالجزاء  إن إذ ،العفو

لم  1998 سنةقانون الخدمة المدنية الفلسطيني ل إن إال 2جنائية للفعل حتى تزول بزواله الصفة ال

 بابمن ال السادسالفصل  في كرهاالوارد ذ التأديبيةالعفو كسبب لمحو العقوبات  إلىيتطرق 

عن  التأديبية عقوبةهي مدد لمحو ال 75المادة  تهتناول ماوان  ذكرال السابق لقانونالثالث من ا

 إن إال التأديبيةالعفو كسبب لمحو العقوبة  إلىلم يتطرق  دنيةالم ةقانون الخدم إن ومع فموظال

  .أيضا التأديبية وبةللعق والعف شتمالعدم ا أنبش لحاسمةهي ا المادةهذه  أن يهذا ال يعن

 التأديبيةالرئيس  ةسلط تناولتوالتي  األساسيالتي وردت في القانون  وادهي الم هذه

السلطة  ىعل تأديبيةسلطة  سالتي منحت للرئي األخرى المواد أمالموظفي الدولة بالنسبة 

في الباب الثالث من  اعدة وردت حصر سيةاختصاصات سيا ولةلرئيس الد إنالتنفيذية، حيث 

 إلىالوزراء  رئيس إحالةمنحت لرئيس السلطة  لتيوا 75المادة  إلى باإلضافة األساسيالقانون 

 تيالجرائم ال إن وحيثبسببها،  أوالوظيفية  أعماله تأدية أثناءمن جرائم  إليه فيما ينسب قيقالتح

العقاب  عليها يترتبالعمل، و مصلحة مست جرائم أو ئيةقد تكون جنا لوظيفةا تأدية أثناء تقع

من رئيس الدولة على رئيس  التأديبي زاءيرى الباحث جواز توقيع الج هنا ومن، التأديبي

مثل هذا  وقعت إنالتي يمكن لها  لجهاتا أي األولى قرتهافي ف 75حدد المادة ت لموان  الوزراء

الفقرة  69 تهفي ماد 3لفلسطينيالخدمة المدنية ا نقانو يف اًهناك نص إن إال التأديبيالجزاء 

  ."ةممن يملك سلطة توقيع العقوب تأديبية ةللتحقيق على مخالف اإلحالةتكون  " األولى

                                           
 .456ص ،1975شمس  عينرسالة دكتوراه، جامعة  ،فلسفة العقوبة التأديبية .فىمصط فيف،ع.د 1
  .701ص ت.د، د.، طبعة أولى، داإلداري لقانونا. راشدعلي، . د 2
 .1998 نةلس 4الخدمة المدنية رقم  نونبتعديل قا 2005 ةلسن) 4(رقم  قانون 3
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القوانين  أما األساسي لقانونفي ا التأديبية لطتهالرئيس وس اصاتاختص حيثمن  هذا

العامة  ةقانون الخدمة المدنية حيث هو القانون الرئيس الذي يتناول الوظيف ففي األخرى

 وواجباتوالرواتب  التأديبية وباتكالترقيات والعق أموروالموظف العام وما يترتب عليها من 

 ئيسالممنوحة لر طةما يهم في هذا المجال تلك السل، واألموروغيرها من  هوسلوك فالموظ

 يسلسلطة رئ إشارة أيةيوجد في قانون الخدمة المدنية  الحيث . قانونوجدت في هذا ال إنالدولة 

السلطة وحده وبمصادقة المجلس  لرئيس أن أشارتمنه 15انه في المادة  إال التأديبية طةالسل

 طةيملك سل لتعيينا لكيم من أخرىومرة  1واإلدارية اليةالتشريعي تعيين رئيس دائرة الرقابة الم

 األساسيمن القانون  96من المادة  ثالثةهي تكرار للفقرة ال لمادةهذه ا أنمع التنويه  التأديب

لم  10و في مادته  2004لسنة  15رقم  اإلداريةو  الماليةقانون ديوان الرقابة  أن إالّ 2الفلسطيني

في المجلس التشريعي ذلك  مطلقةال األغلبيةمنح  إنمايس الديوان و يمنح رئيس الدولة عزل رئ

لسنة  17رقم  العامةقانون هيئة الرقابة  ألغى اإلداريةقانون ديوان الرقابة المالية و أنمع التنويه 

، وذلك اإلداريةو المالية رقابةديوان ال إلىهيئة الرقابة العامة و موظفيها  تلكاتمم حولو 1997

 قدو. 3ادمكافحة الفس نللقرار بقانون بشأ يةاخضع رئيس السلطة الوطن قدو. 58و 56في مواده 

 أنالقرار  ابكثير من الصالحيات لهيئة مكافحة الفساد التي لها بحلة مخالفة هذ رارمنح هذا الق

. لقرارالخاضعة لهذا ا المؤسساتو األشخاصوسائر المستحقات المالية من  عالوةتوقف راتب و

 ذاالسلطة الوطنية ألحكامه حيث يهدف ه رئاسة4واإلداريةالمالية  ابةالرق يوانقانون د ضعاخ قدو

التي خصص  األغراضضمان سالمة النشاط المالي و حسن استخدام المال العام في  إلىالديوان 

العام،  األداءفي  النزاهةوجد، وضمان الشفافية و أينمامن اجلها، والكشف عن االنحراف 

مع مالحظة . 5النافذة األنظمةللقوانين و اإلداريالمالي و النشاط طابقةانسجام ومويراقب مدى 

                                           
 والجـرائم  والماليـة  اإلدارية المخالفات عن والتحري البحث هي أساسا مهمتها وان تأديبية سلطة أي الدائرة لهذه وليس 1

  .وقوعها منع أو وضبطها والجرائم المخالفات عن وكشف وظائفهم لواجبات مباشرتهم أثناء الموظفين من تقع التي الجنائية
 15 مادته وفي المدنية مةالخد قانون في وإما واإلدارية، المالية الرقابة بديوان سميت األساسي القانون من 96 المادة في 2

 الـذي  الخارجي الرقابة جهاز( المالية الرقابة ديوان الموازنة تنظيم قانون عرف وقد واإلدارية المالية الرقابة دائرة سميت

 .)والمؤسسات الخاصة والصناديق المحلية والهيئات العامة والمؤسسات الوزارات جمع على بالتدقيق يقوم
 .2010 سنة في الفساد مكافحة نبشأ بقانون القرار صدر 3
 .2004 لسنة 15 رقم اإلدارية و المالية الرقابة ديوان قانون 4
 .واإلدارية المالية الرقابة ديوان قانون من 3 المادة 5
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على رئيس  تأديبيةسلطة  الديوانلرئيس  أنالرقابة ال يعني  نقانو ألحكامالرئيس  إخضاع أن

  . 1حيث تتلخص سلطات الديوان بأنها رقابية ةالسلط

تناول قانون  فقدالمفعول  ةساريوال سلطةعهد ال يالصادرة ف ليةالقوانين الما في أما

تعيين محافظ سلطة النقد ونائبه  يرئيس السلطة ف حيةواحدة منه ذكر صال دةما في2سلطة النقد 

 تلك إلى فباإلضافة 3)9(عضوين لمجلس سلطة النقد  إلى باإلضافةعن وزارة المالية  وبومند

رئيس السلطة  أمام مسؤوالالمجلس يكون  ن، فاينفي التعي ةالسلطة الممنوحة لرئيس السلط

وهذا يتوافق مع ما ذكر سابقا  ونالقان نفسمن  17 دةالفقرة ب من الما بالوطنية وذلك حس

عن  أما. يذكر ذلك صراحة موان ل. يعينهم نعلى م التأديبية لرئيسسلطة ا وصبخص

 ياألساسالسادس من القانون  بالبا اء، جضائيةوالسلطة الق التأديبيةالرئيس  صالحيات

 يمادة تناولت القضاة والنيابة العامة وما يهم ف 13في  لقضائيةالسلطة ا إلىالفلسطيني ليشير 

، فها ةالقضائي للسلطةبالنسبة  اختصاصاتهو لدولةا سالتي تتحدث عن دور رئي لكهذه المواد ت

د يكون بموجب قانون وق إن يجبتعيين القضاة  أن إلى تشير األولىفي فقرتها  99 لمادةهي ا

ذكر  األساسيالقانون  إنالقضاة مع  تعيينليعطي للرئيس سلطة  ضائيةقانون السلطة الق صدر

 طةالسل نترك ذلك لقانو وإنماللرئيس تعيين القضاة  أنلم يذكر والعام  نائبللرئيس تعيين ال أن

  . العامة جزء من القضاء ةالنياب إن عالقضائية م

من  بتنصيب قضاةال عيينئيس الدولة سلطة تيعطي ر 4ضائيةهو قانون السلطة الق وها

منح  يثح قضاةلغير من يعين ال التأديبنفس القانون حدد سلطة  إن إال 5األعلىمجلس القضاء 

 وبةالعق اقتصرتالمحكمة حيث  قيالقاضي الرئيس  أي رئاسيةبداية بالسلطة ال التأديبسلطة 

                                           
 .واإلدارية المالية الرقابة ديوان قانون 23 المادة 1
 .بشان سلطة النقد  1997لسنة  2رقم  قانون 2
علـى   افواإلشـر  لنقدا سلطةالنقد والمكلف بإقرار سياسات  لطةلس راراتإلصدار الق ياالعل لطةوهو الس ةاإلدار مجلس 3

  .فقرة أ 17 المادة.ةالمقرة للسلط تصاديةاالق سياسةبما يخدم ال اإدارة عملياته
 .2005لسنة  15رقم  القضائية ةالسلط قانون 4
 القـرارات  في والطعون التظلمات في والنظر القضائي يشالتفت في يختص الذي المجلس ذلكم هو األعلى القضاء مجلس 5

 الرابـع  بابـه  فـي  المجلـس  هذا واختصاصات تشكيل كيفية إلى القضائية السلطة قانون تطرق وقد القضاة ضد التأديبية

 .والخامس
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 اةالقض تأديب سفيوقعها مجلس يسمى مجل رىاألخ التأديبية باتالعقو أما. على التنبيه التأديبية

 لدعوىا إقامة لموادهذه ا تناولتقانون سابق الذكر و نم 58_51من  دوهذا ما تناولته الموا

 اتالقرار وما هي العقوب وإصدار التأديبيةوجلسات المحاكمة  فيها التحقيقو وإجراءاتها التأديبية

داخل  اإلداريون ونالموظف أماا بخصوص القضاة على القضاة، هذ إيقاعهاالتي يجوز  التأديبية

على السلطة  التأديبية سسلطة الرئي عن أما ،1المدنية  لخدمةا ونعليهم قان يسريالمحكمة ف

كما في  يبدأولم  يةليتناول السلطة التشريع األساسي نونمن القا رابعال الباب ءفقد جا ةالتشريعي

 بعد االسلطة القضائية مستقلة مع انه ظهر فيم أّن سسادفي الباب ال ذكر فقد ضائيةالسلطة الق

 للرئيسهذه المواد  أعطت فقد يتهاومن خالل المواد التي تناولت السلطة القضائية بعدم استقالل

 ةنظرا الستقاللية السلط سليس بيد الرئي عزلهم لكن 2تعيين القضاة كما مر سابقا سلطة

  .ةالقضائي

 سالتعيين كون المجل هابما في التأديبية األمور في الرئيس تدخلوعدم  استقاللية

 إال. التنفيذية السلطةرئيسه من قبل  يعين الذينالقضاء  مجلس وليس3 منتخبالتشريعي مجلس 

فهو ال يملك توقيع  تأديبيةرئيس دولة أي سلطة  أي سيكون للرئي أنالدكتور البنداري نفى  أن

 أن المقررو وباتالتعقيب على هذه العق له، وليس نانينصت عليها القو مام تأديبية عقوبات أية

  .4بنص إالال اختصاص 

  التأديب يف لوزراءمجلس الوزراء وا سلطة: ثانيا

 وزراءكوحدة واحدة وال راءالوز مجلس: بجزأيهاالحكومة  لباحثهذا المطلب سيتناول ا في    

الباحث كسلطة  سيتناولها ةالتأديبيالوزراء  سلطة إلى رقالتط وعند. في هذه الحكومة كأفراد

 أعلىالوزير  إنعلى موظفيه حيث  تأديبية ةمن القوانين سلط ثيرالك أعطتهلوزارته  سيةرئا

                                           
  .2006لسنة  3الدستورية رقم  حكمةالم انونمن ق 50 المادة 1
 .47ي المادة الفلسطين ساسياأل القانونإلى  الرجوع 2
 .2002 لسنةقانون السلطة القضائية  إلى الرجوع 3
 .97 ص العربي، الفكر دار ط،.، دالتأديبية والسلطات التأديبي االختصاص .الوهاب عبد البنداري، 4
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 إياهاالتي منحته  التأديبيةالوزراء وما هي تلك الصالحيات  سبمجل وسأبدأ، 1وزارته  يسلطة ف

 إنوليس السياسية، حيث  ةاإلداري اختصاصاته فيكل ذلك  وبالطبعالفلسطينية  انينالقو منكل 

 اإلدارية األعمال أي التنفيذيةالسلطة  وأعمالنشاط  ليتناو الذيهو ذلك القانون  اإلداريالقانون 

 مجلسل إنف اومن هن 2المرافق العامة وإنشاءالقوانين  وتنفيذ اإلداريةالقرارات  إصداركحقها في 

من  اجزء رالتي تعتب التأديبية لسلطاتاتلك  األطروحةفي هذه  يهم وما إداريةسلطات  ءالوزرا

  .اإلدارية وظيفةال

  اءالوزر مجلس  -1

 سبوعدد من الوزراء ح وزراءال يسيتكون من رئ معنويهو شخص : الوزراء مجلس

التنفيذية  األداةهو " 63في مادته  الفلسطيني األساسيويعرفه القانون  3مةالعا حةوالمصل حاجةال

موضع  عيةالسلطة التشري هسؤوليات وضع البرنامج الذي تقرالعليا التي تطلع بم واإلدارية

  ."ذالتنفي

 اإلدارية مجلسالذي يهم في هذا المقام هو سلطة ذلك ال إنكانت التعريفات ف وأياً

، اإلداري واالختصاص األوضاعوجدت  متى اليلهذا المجلس وبالت التأديبيةالستخالص السلطة 

لمجلس  ما وأما، ةالعام المرافقالعام وسير  حاية الصالحم إلىتهدف  تيال التأديبوجدت سلطة 

التي تصدر  اراتالقر من، وهل يعتبر مجلس الوزراء جهة تظلم تأديبية صالحيات منالوزراء 

  .الوظيفي لسلماقل حسب ا جهةمن 

نطاق البحث حيث  نم جتخر وهذهسياسية  األولى: لمجلس الوزراء سلطتين إن بداية

لس التشريعي رقابة وصالحيات على هذه السلطة وهذا وارد في كل من والمج يسمن الرئ لكل

                                           
 .من القانون األساسي الفلسطيني 74 المادة 1
 .28ص،  2001عمان  وليةالدار العلمية الد ط،.د ،اإلداري نالقانو .الطهراوي، هاني.د 2
 .166ص سابق،المرجع ال 3
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 1يادةالس بإعمالالبعض  ويسميهاالوزراء  لسلمج الداخليوالنظام  الفلسطيني األساسيالقانون 

التي تدخل بها  اإلدارية األمورمن  تعتبرال  فإنهاوبالتالي  عليها اإلدارية كمال رقابة للمحا حيث

عمل  أي، اإلداري أو ديتدخل تحت رقابة القضاء العا الالسيادة بالطبع  مالوأع التأديبسلطة 

 ياسيتحقيق مقصد س إصدارهحكومي ال يخضع لرقابة القضاء متى كان باعث الحكومة في 

لرقابة  خضعالتي ال ت األعمال وهذه 2في الداخل والخارج أعدائهاضد  ةالحكوم حماية ههدف

 وهي أال راءهي السلطة الثانية لمجلس الوز مناوما يه 3اسيالسي باعثال إلى دتستن القضاء

الفلسطينية سواء في  القوانين ليهع صتمن حيث ما ن الباحثسوف يتناولها  التي التأديبية لطتهس

 اإلدارية األعمالهي جزء من  التأديبية ةالسلط وهذه، األخرىفي القوانين  أو األساسيالقانون 

الوظيفة  على ابناء الصادرةالحكومية  الوظيفةعن  درةالصا ألعمالاتلك  بأنها"يعرفها البعض 

 أن إال وعهموض أو ملحسب طبيعة الع التعريف وهذا .4"للرقابة القضائية خضعت التيو اإلدارية

هو  اءللقضاء، فالقض عال تخض وبالتاليالسيادة،  إعمالالمحاكم من  اعتبرتهالفقهاء اقر ما  بعض

هذه  إلى الرجوع إالمختلفة، وما على الفقه  أحكامويحدد نطاقها في  لاألعماالذي يبين هذه 

  .5عينةم اصروعن مبادئكي يجمعها حول  القضائية األحكام

تلك  وهي إدارية أعماال للحكومة أنالسيادة  إعمالبخصوص  بقمن كل ما س ويتضح

 هنا من، 6منازعاتوما يثيره هذا النشاط من  نشاطاتهاالعامة و اإلدارةتنظم  التي األعمال

ينص  مافي بداية، نهام التأديبية خاصة لوزراءلمجلس ا اإلدارية األعمالتلك  باحثسيتناول ال

 إداري ملهو ع لسياديةا األعمالكل عمل للحكومة ليس ضمن  أنحيث  األساسي ونالقان عليه

                                           
 سير وبضمان بالبرلمان الحكومة لعالقة المنظمة األعمال في وتتمثل الصفة هذه القضاء له يقرر التي األعمال تلك وهي 1

 األعمـال  وبعـض  الحرب أعمال وبعض الدبلوماسي التمثيل مرفق بسير المتعلقة واألعمال للدستور وفقا العامة السلطات

 هـذا  فـي  انظر قانون ايه الدولة سالمة أن على السيادة نظرية أي النظرية وتستند الداخلي وأمنها الدولة بسالمة لمتعلقةا

 .165-145 ص سابق، مرجع ،اإلدارية للقرارات العامة النظرية .سليمان الطماوي، الشأن،
 25، القاهرة صالعربية ة، دار النهضابعة، الطبعة الساإلداريالقضاء  .، محمودحافظ 2
 .89، ص1997عمان،  ،، دار الثقافة للنشر والتوزيعألولىا لطبعة، الجزء األول، االقضاء اإلداري .، محمدالشوبكي 3
 .302ص ،1955 ، القاهرة ، القاهرةط ، مطبعة جامعة .، ديادة،نظرية أعمال الس .، حسنالفتاح بدع 4
 .296، ص1982ار النهضة العربية ، بيروت ، ط ، د.، دالقضاء اإلداري اللبناني .حسن ،خليل 5
 .4ص ،1982ط، دار الفكر العربي، القاهرة ، .، داريالقانون اإلد يف زالوجي .سليمان، الطماوي 6
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 التينه م رالتي تصد األعمالهذه  فان، اسعةو صالحيات هي جلسهذا الم حياتصال أن بحيث

يكون لهذا  أنتستوجب  الدولةفي  لعامةالمرافق ا سيرككل، وحسن  تمعمنها مصلحة المج ديقص

 أو الوزراءتطال  يالت تلك التأديبية السلطاتواقصد ب الغايةالمجلس سلطات واسعة لتحقيق هذه 

  .على حد السواء الحكوميين لموظفينا

 بأنهالوزراء  سمعرفا مجل سباب الخامالسلطة التنفيذية في ال األساسيالقانون  تناول

لهذا المجلس ولم  حياتمن الصال الكثير 63المادة  أعطتوقد  ياالعل واإلداريةالتنفيذية  األداة

 63المادة  اتناولته التيالحصر، والدليل على ذلك في الجملة  بيلتلك الصالحيات على س ذكرت

 كونت األساسييحددها القانون  ذيةتنفي اصاتالسلطة الوطنية من اختص سوفيما عدا ما لرئي"

  ."الوزراء مجلسمن اختصاص  واإلداريةالتنفيذية  الصالحيات

 أن إالالوزراء  لسوغير محددة لمج موسعةلرئيس الدولة  المحددةكانت السلطات  وإذا

 1 الوزراءرئيس  إقالة وللرئيسمن سلطة الرئيس  أعلىسلطة مجلس الوزراء  أنذلك ال يعني 

  .2هامهم أداءفي  ئيسالوزراء يساعد الر لسمجوان 

لمجلس  التأديبيةالسلطة  طياتهاالتي تحمل في  اإلداريةاالختصاصات  كعن تل أما

على سبيل المثال  أخرى ومرةلتحدد اختصاصات ذلك المجلس  69جاءت المادة  زراءالو

 قرةالف اءتلمجلس جلهذا ا امةالع االختصاصاتمن  63 ادةفي الم ابقاما ذكر س إلى فباإلضافة

حيث " القانون أحكامتناط به بموجب  أخرىاختصاصات  أية"على  صلتن 69 ادةالم من 11

بموجب قوانين غير القانون  أخرى الحياتمجلس الوزراء ص لمنحفتحت هذه الفقرة الباب 

  . األساسي

 إعداد حيثصالحيات مجلس الوزراء من  األساسيمن القانون  69تناولت المادة  وقد

 اإلدارية هيئاتال رؤساء وتعيينومتابعته  هاعلي واإلشراف اكلهووضع هي اإلداري الجهاز

                                           
 .األساسي الفلسطيني نمن القانو 45 مادة 1
 .الفلسطيني يمن القانون األساس 64 مادة 2



 16

 إدارية اتلهذا المجلس صالحي أنوواضح . الهيئاتاختصاصات تلك  وتحديدعليهم  واإلشراف

هل  :مهمتساؤل  اروهنا يث ليهمع شرفمن الم أعلىهي سلطة  اإلشراف ملكومن ي ةواسع

 ىعل المشرفمن  التأديبسلطة  اإلشرافحق  طييع وهل فقط؟بة معنى الرقا لإلشراف

كون وكيل الوزارة  انب"المصري  ةلمجلس الدول فتوى تساؤلهذا ال على يجيب يهم؟عل فالمشر

جانب رئيس المصلحة التي  إلىيكسبه حقا  ال اإلقليمية مصالحال إحدىعلى  اإلشرافيتولى 

يشرف  التي حةفي العمل وتوجيه المصل يقالتنس إال منهما قصد  اإلشرافعليها الن  يشرف

للرئيس  يكونفي التأديب  لرئاسيالنظام ا وهذا. 1"التي يرسمها الوزير لسياسةوفق ا عليها

وحدها التي توقع  رئاسيةال السلطةف بتجريم والعقا توليهالحق في  إداريفي كل جهاز  األعلى

 موميينالع الموظفينعلى  التأديبيةوزراء ال لسوقبل تناول صالحيات مج 2التأديبية الجزاءات

ما  احثالب يوردالعادية، س القوانينورد في  ما حسب، المدنيةالخدمة  قانونالوارد ذكرهم في 

في  الوزراءمجلس  واختصاصاتالمدنية  الخدمةشؤون  وصبخص ءيختص به مجلس الوزرا

التي منحها  أخرىمرة  شرافاإلكلمة  ذكرت والثانية  دةالما تهقانون الخدمة المدنية تناول

 بأموريقوم  اإلشرافسبيل  علىو المدنية الخدمةالوزراء ليشرف على شؤون  لمجلسالمشرع 

 خاطرةوالعالوات كعالوات االختصاص والنظرة والم بالنظر في جدول الروات إعادةمنها 

لدوائر والعطل في ا العمل أياملخدمة مصلحة الموظفين وتحديد  قوانينمشروعات ال ووضع

اللوائح  إصدار راءمجلس الوز نحالتي تتناول م تلكنقطة في ذلك هي  وأهم، الحكومية

  .نالمخولة له بمقتضى هذا القانو األخرىوالقرارات 

لمجلس الوزراء تحديد  إن، دنيةالم الخدمةمن قانون  28و 23تناولت كل من المواد  فقد

في عمليات المقاومة، وان  أصيبوا ذينالوالجرحى  األسرىهم  معينةالوظائف لفئة  ننسبة م

لما ورد  تأكيدوهذا  يينالخبراء المحل لتوظيف األنظمةمنحت مجلس الوزراء وضع  28المادة 

 3 دةلتؤكد ما ورد سابقا في الما 51من المادة  2 فقرةال جاءتو نمن نفس القانو 3في المادة 

                                           
 564ص6س1953|4|29في  فتواه 1
للنشـر   ، الطبعة الثانيـة، دار الثقافـة  لهاشميةا ردنيةاأل المملكةوتطبيقاته في  ريالقانون اإلدا .خالد سمارة الزعبي، 2

 .242ص ،1993، عمان، توزيعوال
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 التأديبيةعن سلطة مجلس الوزراء  أما، الرواتب جدول تعديلاقتراح  راءلمجلس الوز إنمن 

التي منحت  71 دةحسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية السابق الذكر فقد تناولته الما

 9المادة  يف ذكرهاوالتي ورد  العلياموظفي الفئة  بإحالة للمجلسالفئة  فيصالحية إحالة موظ

 واإلشرافية يطيةلوظائف التخطتشمل ا التيمن نفس القانون  الثاني البابمن  األولمن الفصل 

العامين من  المديرينالدوائر و رؤساءوالوكالء المساعدين و الوكالء يينيتم تع حيث العليا

 الى الفئةموظفي هذه  وإحالة يتم، ووزراءما يعادلها من قبل مجلس ال أوموظفي هذه الفئة 

- الءهؤ إحالة وتكون 1مية الدائرة الحكو رئيستكون بناءا على طلب من  اإلحالةالتحقيق وهذه 

هذه اللجنة  وتتكونمشكلة من قبل مجلس الوزراء  لجنة إلى -التأديبية اتالمتهمين بالمخالف أي

هذه  توصياتمعهم ترفع  قيقالموظف المحال وبعد التح رجةدرجتهم عن د قلمن موظفين ال ت

 إن ةي المادة السابقالمناسب، وهذا حسب ما ورد ف رارالق خاذالت زراءمجلس الو إلىاللجنة 

كما هو  ارياًاستش دورها كونتكوين لجنة ي ةالتحقيق وسلط إلى اإلحالةالوزراء سلطة  لسلمج

في  للمجلسيرجع  والخيارالوزراء  مجلسالنهائي ل لقرارا أن أي، اتواضح من كلمة توصي

تشكيل اللجنة، وهل  ، ولم تتناول المادة كيفيةموظفينال من العلياللفئة  التأديبيةالعقوبة  إصدار

هذه اللجنة غير ملزم فال حاجة للتظلم  راروكون ق أفرادها؟وما عدد  ؟شخص قانوني فيها يوجد

قرار مجلس الوزراء في  نلم تحدد كيفية التظلم م مادةال إن كما .ةمن قراراتها كونها غير نهائي

على  تأتيالخدمة المدنية لم  نلقانو تنفيذيةال الالئحة أنالمالحظ  ومن العليا لفئةا يموظف تأديب

 إلى، كما هو الحال بالنسبة العلياالخاصة بموظفي الفئة  يقالتحق لجنة وصبخص ءشي أيذكر 

موظفي الفئتين  واستثنت، ونفما د األولىالفئة  ظفيمع مو يقللتحق كلالتي تش لجانتلك ال

ناول صالحية مجلس الوزراء التحقيق ولم تت انلج تشكيلالخاصة والعليا في المواد التي تناولت 

 التأديبيةالسلطة  أما. الوزراء تأديب يةلم تتناول كيف كما2 موظفي الفئة الخاصة تأديبفي 

  العليا على  ةلموظفي الفئ

                                           
موازنتها ضمن الموازنة العامة  كونأية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو إي جهة أخرى ت: الحكومية الدائرة 1

 .2005 4 رقم المعدل الفلسطيني المدنية الخدمة قانون من 1 المادة ذلك في انظر. هاأو ملحقة ب لفلسطينيةالوطنية ا لطةللس
 مـن  9 المادةمن  1ما نصت عليه الفقرة  سبح ةالحكومي الدوائربدرجة وزير من رؤساء  نتشمل من يعي اصةالخ الفئة 2

 .الفلسطيني المدنية الخدمة قانون
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يمكن لرئيس  إنمالهؤالء،  تأديبيةسلطة  أيةالمدنية  لخدمةفلم يمنح قانون ا ظفينغيرهم من المو

السلطات لموظفي الفئة العليا  تلكيفوض  أن التأديبفي  األصيلالدائرة صاحب االختصاص 

يملك  األكثرمن يملك  اعدةق إلعمالوال مجال  1دون ماف األولىالفئة  موظفيمن  غيرهم ىعل

تصرف  إسناد أيتحديد االختصاصات  هي أساسية عدةعلى قا وميق ذيالعام ال نفي القانو األقل

 بها وضواما ف إال تأديبيةسلطة  أيةالفئة العليا  فووظم يملكال  التاليوب 2ضمنا أو  ةصراح معين

الفئة العليا  يبين موظف ومن إطالقهال يؤخذ على  ثهذا الحدي أن إلى اإلداريين الرؤساءمن قبل 

على موظفي  التأديبيةمن الصالحيات  رمنحهم قانون الخدمة المدنية الكثي ذينرؤساء الدوائر ال

  .التي يرأسونها ائرالدو

عن  أمالمجلس الوزراء،  التأديبيةالمدنية بشان الصالحيات  ةالخدم ونقان ولهتناما  هذا

عهد السلطة  يف لصادرةا اليةفلم تمنح القوانين الم التأديبي راءالوز لسمج دورو اليةالقوانين الم

 وزراءال ورئيسمنحت رئيس الدولة  أنها لك، وكل ما هنازراءالو لمجلس تأديبيةصالحيات  أية

التحقيق من قبل النائب  إلىالوزراء  أوالوزراء  يسرئ أورئيس الدولة  منكل  إحالةة صالحي

 7رقم  القانونفي  القرار حالكما هو  تأديبيةمخالفة  يستالجريمة الجنائية ول أساسالعام على 

هذه القوانين المالية في  يف اءالوزر لسدور مج ويختصربشأن مكافحة الفساد  2010 نةلس

هو الحال في القوانين االجتماعية التي لم تمنح  وهذا ينفي هذه القوان تنفيذيةئح الوضع اللوا

 أموراًتعالج  وإنماخاصة بالوظيفة العامة  لمسائ جلم تعال ونهاك تأديبيةسلطة  أية وزراءمجلس ال

القوانين ويقتصر  منوغيرها  لعامةالخاصة كقانون العمل والطفل والصحة ا باألحوال رتبطةم

  .3لتنفيذ القانون الالزمةاللوائح  إصدار علىمجلس الوزراء  دور

                                           
 .1998 لسنة 4 رقم المدنية الخدمة قانون من ةالتنفيذي الالئحة من 86 المادة 1
 مرجـع  العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصـة، . الوهاب عبد البنداري، 2

 .66 ص سابق،
 2004سنة  7الطفل رقم  انونمن ق 73 المادة 3
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  الوزراءلكل من رئيس الوزراء و التأديبية الصالحيات: ثالثا

ورد في قانون الخدمة المدنية  ماذلك  عدوب األساسيورد في القانون  فيما لباحثا سيبدأ

 الماليةو الجتماعيةين االتنفيذية له، ومن ثم تلك النصوص وردت في كل من القوان ئحةوالال

على  اإلجابة الباحث سيحاولفي عهد السلطة على التوالي، ولكن قبل البدء في ذلك  الصادرة

وتصدر منه تلك  التأديبية اتتلك الجزاء ىعل يوقع اموظفا عام وزراءال يسكان رئ إذاما : السؤ

  ؟الرئاسية سلطةال لىبناءا ع نبحق الموظفي التأديبية اتالقرار

الشخص المعين بقرار من جهة  أنه "عام الموظف ال المدنيةعرف قانون الخدمة  ةبداي

الدوائر  إحدىالمدنية على موازنة  وظائفال تشكيالت ملشغل وظيفة مدرجة في نظا تصةمخ

  .1"مسماها أوالوظيفة  لككانت طبيعة ت أيا كوميةالح

 جهةمن  فوظالم خصيعين الش أنيتضح انه يجب  التعريفخالل تحليل هذا  من

معنى  فسمن قبل رئيس السلطة، فهل التكليف له ن ليفهتك تمي الوزراءرئيس  فان عليهمختصة و

   ين؟التعي

 ئيسالثقة الممنوحة لر على وفاًحق التعيين وان كان ذلك موق يملك لسلطةا فرئيس

فيجب  عامالموظف ال تعريفمن  ثانيةال الجملة أماالوزراء وحكومته من قبل المجلس التشريعي، 

قانون الخدمة المدنية  و لحكوميةتشكيل الوظائف ا اموظيفة مدرجة بنظ في شخصتعيين هذا ال

رئيس  إلىتتطرق  لمالحكومية وفئات الموظفين  ظائفالو تصنيف تتناولالتاسعة  مادتهفي 

 ال حثالبا رأيانه في  إال ئفمن تقسيم وتصنيف الوظا أيضااستثنت الوزراء  أنهاالوزراء كما 

 الموظفينمن  وزراءمن رئيس الوزراء وال أيعلى عدم اعتبار  دليالً ادةتعتبر هذه الم

تندرج عليهم صفة  اتهؤالء سلطات وحملهم واجب نحم انونالق أن حقاال وسيظهر. العموميين

  هو" بأنه بعضهمفيعرفه  ة، من ناحية فقهيعامتم تناول تعريف الموظف ال ما وإذاالموظف العام 

                                           
 الفلسطيني يةمن قانون الخدمة المدن 1 المادة 1
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 أشخاصاحد  أو ةالدول يرهدائم في خدمة مرفق عام تد عملب إليهيعهد  صكل شخ 

 إليهيعهد  يعلى الشخص الذ إطالقهتعبير اصطلح على "  بأنهآخرون  ويعرفه". لعام القانون ا

  .1" مالعا قانونال أشخاصيديره احد  عامبعمل دائم في خدمة مرفق 

لم  ومنالخصائص لوصف الموظف العام  من مجموعةتضع  لفقهيةالتعريفات ا أنالمالحظ  من 

  :يه الخصائصعاما وهذه  موظفا ريعتب ال الصفاتتتوفر فيه هذه 

يعتبر عمل  فهل2 اماًع فاًمن يقوم بها موظ تبرال تع المياومة إعمالفان  وعليهالعمل الدائم  -1

عمل رئيس الوزراء عمل دائم و ذلك  فإنالباحث  ائماً؟ وبرأيد عمالًرئيس الوزراء 

في خدمة مرفق  ئمدا عملب إليهكل شخص يعهد "  وهو امالع وظفالم فتعري إلىستنادا ا

المرفقية، وذلك بتولي  أو اإلقليمية لعامالقانون ا أشخاصاحد  أوالدولة  إدارتهعام تتولى 

الموظف  إن: "يقول الدكتور عدنان عمرو و. 3"الوظيفي تنظيمفي نطاق ال ليدخ دائم نصبم

الوزير أو مدير  ولدن سلطة إدارية مختصة كالرئيس أ نالذي يعين ميمثل ذلك الشخص 

حكومية مدرجة في ميزانية الدولة، ليقوم بمجموعة من المهام  ائرةمؤسسة عامة أو د

النظر عن المهمة الموكلة إليه سواء أكان هذا الموظف  بغض اًقانون يهاعل المنصوص

 .4"وزيرا أو حارسا في إدارة

 روهنا يثا. اإلداريةووسائلها  تنظيماتهاو إشرافهاالدولة وفي ضوء  قبل منق يدار المرف أن -2

 لكجهة خاصة فهل يبقى يحمل مسمى موظف حكومي وذ إلىتساؤل حول الموظف المعار 

 األصليةالموظف يبقى تابعا للجهة  أن إلىلدولة  تابعةكانت هذه الجهة الخاصة غير  إن

 أيالمعار منها  األصليةللجهة  تأديبهو يخضع في في حالة وقوع مخالفة منه فه ةوخاص

                                           
 437ص ،1967القاهرة،  ، دار النهضة العربية،طبعة أولى دراسة مقارنة،_ القضاء اإلداري  .دفؤا ار،عط 1
 .سـليمان  ، مرجع سابق، الدكتور الطمـاوي، 437ص .ؤادفعطار، للدكتور  ،داريالقضاء اإل ابكت في هذا الشأن انظر 2

 .447ص، سابق جع، مراإلداري نالوجيز في القانو
 .156 ص، 1996 القاهرة، العربية النهضة دار، ط.د، العامة الوظيفة و اإلداري النشاط. سأن جعفر، محمد.د 3
 .103ص، 2002 القدس، العربية المطبعة، ط.د، الفلسطيني اإلداري القانون مبادئ .عدنان عمرو،.د 4
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ما نصت عليه المادة  خالفهذا الرأي الفقهي ي أن إال. 1وسائلهاو إدارتهافي  مثلةالمت لدولةل

المعارون  ونيك" تنص على  والتيمن الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني  79

عليهم ومحاسبتهم وكتابة التقارير  باإلشرافتعلق فيما ي مستعيرةللجهات ال إدارياخاضعين 

الموظف  تأديب أن إلى اسبتهمويفهم من مح "األصلية نسخة عنها للدائرة  وإرسالعنهم 

  .المعار يكون للجهة المستعيرة

في  وليسالدولة  يالوزراء يعمل ف رئيسفي مرفق عام وهنا  مليعين الشخص للع أن -3

والوزراء وفي هذا  وزراءيمكن تطبيقها على رئيس ال األركانتلك  لك. خاصةمؤسسة 

سلطة  دنعين من ل لذيالشخص ا عامال لموظفيشمل ا" عدنان عمرو  وريقول الدكت لالمجا

دائرة  أومؤسسة عامة  مدير أووكيل الوزارة  أوالوزير  أومختصة كالرئيس  إدارية

عليها في القوانين  صمنصوالمهام ال نبمجموعة م ليقومالدولة  ازنةحكومية مدرجة في مو

وما يترتب عليها من  ياتوما يتعلق بها من صالح اإلدارية والقرارات اتواللوائح والتعليم

التشكيالت  نظامالمدنية المدرجة في  األمورمتعلقة في  لمهامتكون هذه ا أن ى، علمسؤوليات

دخل موازنتها جهة ت أوسلطة  أية أو مؤسسة أو إدارة أووعلى موازنة وزارة  يفيةالوظ

 أو قتصاديةا أو إداريةعامة  سسةمؤ أوملحقة بها،  أوضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية 

المهمة  عة، وبغض النظر عن طبيقانونلهذا ال يهاف ملينالعا إخضاعشركة وطنية اختارت 

 ، من2" إدارةحارسا في  أوالموظف وزيرا في وزارة  كذل كونالموكولة لذلك الشخص 

 اءذكر رئيس الوزر على يأِتولم  اًعام اًالوزير موظف برعمرو اعت دكتورال إنحظ المال

وعدم  الستثنائهكما للوزير فال حاجة  إدارية ممها زراءالو يسلرئ نسيتضح الحقا با مماو

لرئيس  اإلداريةوالسلطات  األساسي نونالقا إلىوهنا سيعود الباحث . اعتباره موظفا عاما

 إن سلطاتوما مدى هذه ال الموظفينعلى غيره من  تأديبية سلطةك الوزراء وهل يمتل

الخامس معرفا مجلس الوزراء  بهالسلطة التنفيذية في با األساسيالقانون  اوليتن بدايةوجدت 

 وما لوزراءا ئيسمنه اختصاصات ر 68المادة  حددتواسعة وقد  الحياتص إياهومانحا 

                                           
-35 ص   سـابق،  مرجع ،اإلحالة إلى التحقيق في النظام التأديبي الوظيفي .عصمت ،ليالشيخ. د الشأن هذا في انظر 1

36.  
 .203ص ، 2002العربية الحديثة القدس  لمطبعةط، ا.، دالفلسطيني اإلداري، مبادئ القانون عدنان. عمرو 2
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 امنها، فه التأديبيةيمكن استخالص الصالحيات  التي الصالحياتيهم في هذا الموضوع تلك 

يملك  لتعيينا يملك منالوزراء و إقالة يقبلالوزراء يشكل الوزارة يقيل ويعدل و ئيسهو ر

له من  اًنائب يعين أن أيضاالسلطة الرئاسية وله  إلىاستنادا  التأديبسلطة  أيضاوله  اإلقالة

على غيرهم من  أماسلطته على الوزراء  بخصوص ذاعند غيابه، ه بإعماله يقومل راءالوز

 لوزراءا أعمالعلى  اإلشرافسلطة  مادةمن نفس ال الخامسةفقد منحته الفقرة  وظفينالم

في حدود اختصاصاته ووفقا  تيصدر قرارا إنللحكومة، وله  بعةالتا امةالع ؤسساتوالم

 الوزراءجلس لتحدد اختصاص م األساسيمن القانون  69، ومن ثم جاءت المادة ونللقان

 اإلداريوحدات الجهاز  ئرالوزارات وسا أداءعلى  اإلشرافالوزراء و رئيس يرأسه الذي

 صاصمن اخت اإلداريمن وحدات الجهاز  تالهيئات والمؤسسات والسلطا وإلغاء وإنشاء

على هذه  واإلشرافتعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات  إلى باإلضافةمجلس الوزراء 

هو الذي يحدد اختصاصات  الوزراءرئيس  برئاسة وزراءومجلس ال والهيئات، لمؤسساتا

 العملسير  حسنالمؤسسات والهيئات فان هذه السلطات الواسعة تستوجب لحفظها و هذه

لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء وان لم يذكر ذلك صراحة في  تأديبية لطاتس منح فيها

صراحة  تمنح لثانيةفي فقرتها ا اسياألسمن القانون  75 مادةال إنعلى  األساسيالقانون 

 تأديتهم أثناءجرائم  إليهم نسبت حالفي  1التحقيق إلىالوزراء  إحالةالوزراء  يسلرئ

 امالع النائبفهي من اختصاص  المحاكمةواالتهام و التحقيق وأمابسببها  أو ألعمالهم

 76المادة  من 2 قرةالف صوالقضاء، هذا بخصوص الجرائم الجنائية حيث يفهم ذلك من ن

لم  ثالجزائية، حي واإلجراءاتتطبيق قانون العقوبات  أوجبت حيث األساسي القانونمن 

تكون  التأديبيةهذه المحاكمات  إنالباحث  رأيوفي  التأديبية محاكماتتتناول هذه المواد ال

 لىع تتناولت المحظورا 80المادة  إنكما  التأديبيةفي الجرائم  لوزراءحق رئيس ا نم

بهذه  اإلخالل توجببذمتهم المالية ولم تتناول ما يس تعلقوالوزراء فيما ي الوزراء سرئي

  . التأديبتحمل  إدارية ءلةمسا أيةالواجبات 

                                           
 قـوي  احتمال لوجود الموظف مع التحقيق إجراءات في البدء بها يقصد إجرائية وسيلة بأنه التحقيق إلى اإلحالة وتعرف 1

، الوظيفي التأديب النظام في التحقيق إلى اإلحالة .اهللا عبد عصمت ،الشيخ. د الشأن هذا في ظران. تأديبية مخالفة بارتكابه

 9ص، 2003 القاهرة، العربية النهضة دار، ط.د
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 تأديبية ءلةمسا أو مسؤوليةال  هيعني ان فالذلك صراحة  األساسيلم يتناول القانون  وإذا

 سالممنوحة لرئي التأديبية لطاتسمن حيث ال األساسيالباحث للقانون  تطرق أن وبعد. عليهم

 إن التأديبية وزراءال رئيس طاتوما هي سل المدنية الخدمة قانون إلىالباحث  يتطرقالوزراء س

للتحقيق على مخالفة  اإلحالةذكر تكون  1الفقرة  69في مادته  مدنيةقانون الخدمة ال. وجدت

 يملكرئيس الوزراء  نأ على العقوبة على الموظف فهذا دليل توقيعلمن يملك سلطة  تأديبية

 أيةمواده  تناولفلم ت نيةقانون الخدمة المد صوصبخ أما. على الوزراء تأديبيةتوقيع عقوبات 

 تاسعةرئيس الوزراء في المادة ال أولرئيس الوزراء ولم يتم تصنيف الوزراء  تأديبيةسلطات 

ذكر لرئيس  أي لرواتبول افي جدا تنفيذيةولم تتطرق الالئحة ال ئفالتي تناولت تصنيف الوظا

ذكرت  81 تهفي ماد األساسي فالقانون وزيرالدوائر بمرتبة  ؤساءر داما ع راءالوز أو وزراءال

الخدمة المدنية  انونق قولم يتطر. تحدد بقانون راءمن رئيس الوزراء والوز كلمخصصات  أن

نوحة لمجلس الوزراء المم لصالحياتكما مر سابقا تلك ا وإنماالوزراء  يسلرئ تصالحيا ألية

عن  أماعن المجلس ككل  بمعزل لوزراءخاصة لرئيس ا حياتولم يمنح صال دةكوحدة واح

 بمكافحة خاصالقانون ال قرارفها هو  هاب التأديبية اءرئيس الوزر فصالحية األخرى وانينالق

سب غير قبل وزارته كما كان في قانون الك تأديبيةسلطات  أيةالوزراء  رئيسيمنح  مل دالفسا

ما نسب  إذافي حال  التحقيق إلى زراءيحيل الو أن لوزراءحيث كان لرئيس ا ملغىالمشروع ال

اشتباه في الفساد  وجودفي حالة  يئةاقر لله إنماجرائم الكسب غير المشروع، و نم أي إليهم

على رئيس  أنرئيس مجلس الوزراء كما  إلىالخاص بذالك  األمرتحيل  أنبالنسبة للوزراء 

 أواالشتباه بوجود فساد من قبل رئيس الوزراء  أمريحيل  أنغير المشروع  الكسبئة هي

  . 1رئيس السلطة الوطنية إلى همستشاري

مجلس الوزراء  أعضاءفان رئيس و واإلداريةالرقابة المالية  يوانفي قانون د وأما

م وقد حددت تلك تصدر منه التي اإلداريةالمالية و لفاتيخضعون لرقابة الديوان بخصوص المخا

 مخالفاتالذي لم يحصر تلك ال مدنيةالخدمة ال انونق الفمنه بخ 41و 40المخالفات في المادتين 

                                           
 الفساد مكافحة بشأن بقانون قرار من ،17المادة  1
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في  خالفاتمتغيرة ومتطورة وال يمكن حصر ما قد يقع من  اإلدارية األمور أن إلىاستنادا 

الرقابة، مع  في قانون ديوان لفاتالمشرع تخلى عن هذا االتجاه وحصر المخا أن إلىالمستقبل 

التأديب على الموظفين  لطةمن موظفيه ال يملك س أي أوالديوان ممثال برئيسه  أن إلىالتنويه 

معهم  التحقيقالديوان و يسيكون من قبل رئ تأديبهم فانالديوان  وموظف أما. اآلخرينالعموميين 

و لم يوضح . 1يكون مسببا وكتابيا أن تأديبيكون من قبل لجنة تحقيق و يشترط في قرار ال

سريان قانون  إلى أشارتمنه  53المادة  أن إلىالتحقيق  جنةكيفية تشكيل ل ةديوان الرقاب انونق

رئيس الوزراء  إنالتنويه  مع. بةديوان الرقا قانونبه نص في  ردالخدمة المدنية في ما لم ي

ء ووزير الوزرا ئيسمن حقبة كان يكون ر ألكثرقد يكون وزيرا  لصفةهذه ا إلى باإلضافة

في القوانين  أما. الوزارة فيموظ ىعل تأديبيةالمالية وبالتالي يكون له ما للوزير من سلطات 

 نيمنح القانو ولم. على الموظفين العموميين تأديبيةسلطات  أية اءتمنح رئيس الوزر فلم األخرى

 ةالدول يف مدنيينلا ملينللعا بةبالنس عقبيةت أوابتدائية  تأديبيةسلطة  أيةرئيس الوزراء  راحةص

مجلس  أعضاءويخضع رئيس و .2تأديبيةسلطة  أيةالدولة ال يخوله  أجهزةعلى  إشرافهوان 

رئيس الديوان يكون بقرار  ينتعي أنالوزراء ومن في حكمهم لرقابة ديوان الرقابة مع التنويه 

 طلقةبية الممصادقة األغل  الوزراء وبعد جلسمن م نسيبمن رئيس السلطة الوطنية بناءا على ت

تكوين الديوان وبرأي الباحث  في يذيةهنا تدخل من السلطة التنفو 3من المجلس التشريعي عليه

 لىرقابية نزيهة ع لطةيمارس س أن بنقص من سلطة الديوان المستقلة فكيف يمكن لديوان هذا أن

الديوان  سئيعزل ر أمرهذا القصور بأن لم يترك  اركالمشرع تد أن، على يينهمن له يد في تع

فان ديوان  بالتاليو ,4وانرئيس الدي لسلطة عز التشريعيةالسلطة  نحم وإنما ,التنفيذيةلسلطة 

الوزراء التي لم ينص قرار تشكيلها  لسمج  لرئاسة  التابعة ويالشكا ئرةشأن دا  الرقابة شأنه

           غيرهم من موظفي الحكومة بخالف أو وزراءدور تأديبي لها سوى على ال أيعلى 

                                           
 2004 لسنة 15 رقم اإلدارية و المالية الرقابة ديوان قانون من ،52 المادة 1
 مرجـع  العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصـة، . الوهاب عبد اري،البند 2

 .47 ص سابق،
 .المالية الرقابة ديوان قانون من 4 و 31 المادة 3
 .المالية الرقابة ديوان قانون من 10 المادة 4



 25

العام لمجلس الوزراء في حال رفعت الشكوى ضد مدير  األمينيخضعون لسلطة  ذينموظفيها ال

المقدمة ضد مدير  لشكاويالوزراء، أما ا مجلساحد موظفي الدائرة التابعة ل أودائرة الشكاوي 

كافة النظر قي هذه الشكاوى واتخاذ  يتولىالتابعة للوزارات ف موظفيهااحد  أودائرة الشكاوي 

  .1ةله هذه الدائر التابعةمن قبل الوزير  الالزمة اإلجراءات

 تأديبيةالقوانين سلطات  منالكثير  تمنحالممنوحة لهم  التأديبية سلطةالوزراء وال عن أما

قمة في هرم الوظيفة العمومية ويبرر تخويل  أعلىحيث هو الذي يقف على  زيرواسعة للو

 يهالتوج ةعلى الموظفين كون الوزير يملك سلط لتأديبيةا لجزاءاتسلطة توقيع بعض ا رالوزي

على  الحكمعلى  األقدروهو بالتالي  يرأسهاسير العمل في وزارته التي  سنح عن والمسئول

 اإلجراءاتعن  داالمالئم بعي التأديبي، وتقدير الجزاء خالفةم تشكلالتي  الموظفين تتصرفا

 أومما ينعكس على الجزاء بالتشديد  الخطألظروف  ديرهمضوء تق علىالطويلة والمعقدة و

من  أحيانايكون في ذاته  أمرالبسيطة بسرعة وحزم وهو  يوميةالمخالفات ال اجهةومو يفالتخف

  .2الفور على المسيئينلردع الموظفين  ناجعةالوسائل ال

 بالقانون مبتدءاالمنصوص عليها قانونا  التأديبية لطاتتلك الس إلىسيتطرق الباحث  وهنا

وما مدى صالحيات  3التأديبيةتلك السلطات  تفويض إلى احثومن ثم سيتطرق الب األساسي

 وكل رتهفي وزا اإلداراتمن رؤساء  درالتي تص 4التأديبية راراتالق ىالوزير في التعقيب عل

مصر  ةدول فيالعاملين  اممنح للوزير في نظ عقيبحق الت أيالحق  وهذا. ذلك في حدود القانون

  . المدنية الفلسطيني لخدمةوال يوجد له مثيل في قانون ا 1978 ةنلس 47رقم 

                                           
 مجلـس  رئاسـة  في الشكاوي دائرة عمل بتنظيم الخاص 2005 لسنة 6 رقم الوزراء مجلس قرار من 13 و 12 المادة 1

 .الوزارات قي الشكاوي ووحدات الوزراء
انظـر   ،198ص2008عمـان للنشر والتوزيع،  إثراء، الطبعة األولى، العامة ظيفةالنظام التأديبي في الو. نواف كنعان، 2

 .495،494ص  ،بقمرجع سا ،اإلداريالقضاء  .، سليمانماويالدكتور الط
 معين نوع في أو معينة مسالة في سواء االختصاص هذا من جانب بممارسة االختصاص صاحب يعهد أن هو :التفويض 3

  .أخر شخص إلى المسائل من
 ومـن  المجاالت جميع في مرؤوسيه من الصادرة القرارات جميع على التعقيب حق للوزير أن الطماوي الدكتور ويرى 4

 عن الطماوي، مأخوذ األعلى الرئيس وكونه منصبة طبيعة من يستمده أصيل حق وهو يقالتحق بحفظ الصادر القرار بينها

 451 ص سابق، مرجع التأديب، قضاء .سليمان
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وزارته وما يهم  إطاراختصاص كل وزير في  األساسي نونالقا نم 71 لمادةا تناولت

سير العمل في الوزارة للوزير وله  لىع اإلشراففي هذه المادة فقرتها الثانية التي منحت 

ستتضح هذه  من معانٍ حملهوما ت اإلشرافكلمة  تفسير عن وأماالالزمة،  التعليمات إصدار

الفقرة الخامسة من  إن كمافي القوانين  تأديبية سلطاتمعرفة ما للوزير من  عندالمعاني الحقا 

من  غيره أو ةلوكيل الوزار اتهالوزير لبعض صالحي تفويض نفس المادة تحدثت على جواً

 لفلسطينيئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية امن الال 86، وقد منحت المادة ياالعل اإلدارةموظفي 

 إلىلفت النظر  أوالتنبيه  تيعقوب توقيعفي تفويض صالحياته التأديبية في  الوزير صالحية

  . موظفي الفئة العليا

للوزير، بداية عرف  ةالممنوح التأديبيةوما هي السلطات  المدنيةعن قانون الخدمة  أما

  اليمين الدستورية ومنح الثقة من المجلس أدىكل وزير " بأنه ير الوز ةقانون الخدمة المدني

بوزارته  تصتشمل كلمة وزير الوزير فيما يخ نالفلسطيني ولغايات هذا القانو التشريعي

رئيس الوزراء هو وزير  إن نهم األولىالفقرة  إن التعريف نم تضحي .1"المرتبطة به  الدوائرو

يتضح من الفقرة الثانية من هذا  ماو تأديبيةالي له سلطات وبالت يبةحق أييكن يحمل  موان ل

فيما (عليه بجملة  يستدلوهذا ما  زاريةو حقيبةالتعريف تقتصر على تعريف الوزير الذي يحمل 

  ).ارتهبوز صيخت

من رؤساء  زيرهناك من يعين بدرجة و إن األولىفي فقرتها  كرتذ 9 ةالماد إن على

صفة  أي دنيةقانون الخدمة الم يتناول ولمعليم الفئة الخاصة  قلالحكومية وهم ما يط ئرالدوا

 ناولتت دايةجاءت المواد عامة حيث ب وإنماالموظفين  تأديب لمسألةخاصة بالوزراء بالنسبة 

 موظفي باستثناءمن يملك سلطة توقيع العقوبة  لكعلى التحقيق حيث يختص بذ اإلحالة 69المادة 

  .2العلياالفئة 

                                           
 .المدنية الفلسطيني مةمن قانون الخد 1 المادة 1
 .العليا واإلشرافيةالتخطيطية  الوظائف لعلياالفئة ا تشمل 2
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 ئرةطلب رئيس الدا لىبناءا ع وزراءال لسقبل مج نم الفئة هموظفي هذ إحالة وتكون

 العليا ئةباستثناء الف ميعاعلى فئات الموظفين ج التأديبية وباتتوقيع العق أما 1التي يعملون بها

لم يذكر صراحة  ونالقان إنالتنويه  مع 2النظر تلعقوبتي التنبيه ولف نسبةبال اإلداريفهي للرئيس 

فيما عدا  "يفهم ذلك من جملة  وإنما للموظف اإلداريمن قبل الرئيس  انتوقع عقوبتينلهاتين ا إن

لجنة  إلى إحالته عدب إاليجوز توقيع العقوبة على الموظف  عقوبتي التنبيه ولفت النظر ال

. المدنية الخدمةالتنفيذية لقانون  الالئحةمن  86جاء ذكر ذلك صراحة في المادة  وإنما .3"التحقيق

النظر وان جاءت مواد قانون  ولفت هالتنبي ىقاصرة عل التأديبيةسلطات الوزير  إنيتضح  ماوم

في  مسل اعليهو  وزيرمن كون ال كيفهم ذل وإنما ةصراح كعلى ذكر ذل مقتصرة نيةالخدمة المد

عندما تناول تعريف الدائرة الحكومية اعتبر  المدنيةقانون الخدمة  أن إلىباإلضافة  رتهوزا

رئيس  صالحياتهو الوزير وبالتالي له  راءالوز رئيسدائرة حكومية وبالتالي فان  ارةزالو

 أوالوزير  دور راحةالذي لم يذكر ص المدنية خدمةفي قانون ال اًواعتبر ذلك قصور. الدائرة

غيره  أمافي قانون الخدمة المدنية،  التأديبيبالنسبة لدور الوزير  هذا التأديبفي  اإلداريالرئيس 

داخلية  انظمهالحكم المحلي وضع  يريمنح وز 4ن القوانين فها هو قانون الهيئات المحليةم

مما سبق يتضح  5الهيئات ذهبحق موظفي ه التأديبية اإلجراءات ذالمحلية تبين كيفية اتخا هيئاتلل

أنه ولحين  تنويهالموظف مع ال تأديبكيفية  خصوصب أنظمه وضععلى  يقتصر يردور الوز أن

يطبق على  التاليوب 6األنظمةتلك  بإصداريقم  لمالمحلي  الحكم وزير فإنهذا البحث إعداد 

 لم التأديبي وزيردور ال إن مومن المالحظ بشكل عا المدنية لخدمةهؤالء الموظفين قانون ا

ولفت  التنبيهعقوبتي  إيقاعدوره على  باختصاروذلك  التأديبفي  ةالمصلح رئيسيتجاوز دور 

 عتوق تكون 7الخدمة المدنية انونورد ذكرها في ق تأديبية عقوباتذلك من  النظر وما عدا

                                           
 .لمدنيةمن قانون الخدمة ا 71 ادةأ من الم فقرة 1
 .من قانون الخدمة المدنية 69 المادة نم 2 الفقرة 2
 .من قانون الخدمة المدنية 69من المادة  2 الفقرة 3
  . فلسطينيةال المحليةالهيئات  انبش 1997سنة  1رقم  قانون 4
 لمحليةا لهيئاتا انونمن ق 19 المادة 5
 .376ص ،سابق مرجع ،فلسطين في امالع للموظف التأديبية المسؤولية. علي عمارة، محمد أبو.د 6
 .المدنية مةالخد نمن قانو 68 المادة 7
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قرارات  إلزامية ىالخدمة المدنية مد نوان لم يتناول قانو 1لجنة تحقيق ارةالعقوبات بعد استش

تعتبر قرارات اللجان  حيثالقانون  افي هذ فيذيةالتن الالئحةفي  لكوان تم ذكر ذ جانهذه الل

 الموظفين لفئاتهذا بالنسبة  حقاوهذا ما سيورده الباحث ال بتشكيلها املمن ق عن توصيات عبارة

 71والمادة  69في كل من المادة  تاورد تينهام نقطتين إلىيتطرق  إن لباحثجميعا وهنا يود ا

حيث  وظيفيةال تهموظف بشكل عام ولم يحدد فئ فظجاء ل 69الخدمة المدنية ففي المادة  انونمن ق

للجهات التي شكلتها ومن  توصياتها صدرمعه وان ت قيقتتولى لجنة تحقيق التح أن المادة أوحت

  .الجهات تقرر العقوبة المناسبة هذهثم 

 الصادرة التأديبية لقراراتا تلك عديلت أو بسح أوالوزير في التعقيب  رعن دو وأما

لم من هذه التظ فيدوره في النظر  وعن الرئاسية السلطة أوتحقيق  انعن غيره سواء لج

 لىع التعقيب إنفبداية  التأديبية بالعقوبات تعلقةالقرارات الم لكت أيالصادرة من غيره  اتالقرار

 األعلى الرئيسهو  رالوزي إنالحكومية وحيث  وائرالصادرة من رؤساء الد التأديبية القرارات

على  يشرفو لةالعامة للدو سياسةال إطار في وزارته ةوضع خط ولىفهو الذي يت تهلوزار

واسعة بالنسبة  حياتللوزير تخوله صال ةوبالتالي فان هذه السلطة الرئاسية الممنوح 2تنفيذها

الصادر من  التأديبي رارتخفيض الق أوتجديد  أوتعديل  أو إلغاءيشمل  بلموظفي وزارته والتعقي

ت مدى سلطا إلىالخدمة  قانونيتطرق  ولم 3لمصلحةرئيس ا أوالوزارة  كيلمرؤوسيه كو

هو للقضاء  ذلكتعديلها وبالتالي فان الحكم في  أو إلغائها أوالوزير في سحب تلك القرارات 

سلطة تعقيب على  إلىوالمصري التي تطرقت  األردني دمةالخ وانينخالف ق ذاوه قهوالف

 علىصراحة  القانون ينص مالطماوي انه حتى وان ل يمانويرى الدكتور سل التأديبيةالقرارات 

 يستمده أصيلفهو حق  ؤوسيهلمر التأديبي اإلداريحفظ القرار  عديلت أو إلغاء أيعقيب الت ةسلط

                                           
 .من قانون الخدمة المدنية 69المادة  في 1
 ،2001،عمـان،   افـة دار الثق مكتبـة و العلمية الدوليـة  داراألولى، ال طبعة، الارياإلد انونالق .هاني علي الطهراوي، 2

 .169ص
 .202سابق، ص عمرج الوظيفة العامة،النظام التأديبي في . وافن كنعان، 3
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 نالعاملي وأنظمةقوانين  إن حتى 1األعلى اإلداري الرئيس وكونهطبيعة منصبه  منالوزير 

للتعقيب تتمثل بضرورة تصديق الوزير على  أخرى اًصور أعطتالمتعاقبة في مصر  يينالحكوم

بحق  التأديبيالقرار  إصداراختصاص  وأصبحالصادرة من مرؤوسيه  بيةالتأديالقرارات 

من الرؤساء  التأديبي رارالق إصداريحتاج  وال 2الوزيرو اإلداريبين الرئيس  ركاًالموظف مشت

عن سلطة الوزير  أما 3قانونا ليهمنصوص ع أصيلهو حق  إذ رمن الوزي فويضاًت اإلداريين

هي عبارة عن  الخدمةفان قانون  التأديبية العقوباتلتي تصدر قرارات اللجان ا لىع التعقبية

خطيا بالتنسيق  ضهمن يفو أو انالديو ئيسر واللجنة وه هذهلمن شكل  ئيتوصيات والقرار النها

من مواده  أيفي  رالخدمة المدنية لم يش قانون أن إالالموظف  بعهايت يمع الدائرة الحكومية الت

 تجاهاتقسم اال اإلداريةللعلوم  لدوليالمعهد ا إنومما هو معروف  .التعقبيةسلطة الوزير  إلى

يقدرون  ذينال إن أي اسيالرئ النظام أولها أقسام ةثالث إلى التأديبيةمنح السلطة  يف التشريعية

 أيةدون  اإلداري السلمفي  تصونالمخ لرؤساءلها العقوبات هم ا قررونوي التأديبية األخطاء

 لسطينيالف تشريعناهذا مطبق في  إنمن الواضح  4ستشاريةجماعية ا ئةمساعدة مسبقة من هي

  .النظر لفت أو هعقوبتي التنبي بخصوص

 السلطات اصالنظام من اختص اتوقيع الجزاء في ظل هذ إن أي قضائيالنظام شبه ال وثانيا

 تراحقهيئات وكقاعدة عامة ال يعتبر هذا اال ستشارةالجزاء ا عتوقي يستلزمالرئاسية ومع ذلك 

  .5اًملزم

 لتوقيعبالنسبة  وأيضا العليا ئةالف فيالفلسطيني بالنسبة لموظ رعالمش بهاخذ  ام وهذا

  .األخرىلفئات الموظفين  بالنسبة نظرال تلف أوغير التنبيه  األخرى تالعقوبا

                                           
ص  ،1987،  هرة، القـا ربـي الفكر الع دارط، .د ،قضاء التأديب_ الكتاب الثالث _ إداري  يقضائ .سليمان الطماوي، 1

497. 
 .499سابق، ص المرجع ال 2
 .499سابق، ص المرجع ال 3
 .48 ص سابق،مرجع  ،أديبالتمجالس  .هيثم حليم، انظر غازي ، للمزيد455،454، ص قسابالمرجع ال 4
ومـا   267 ص. 1960اإلدارية ، العدد األول سـنة   ممجلة العلو عننقال  455، صقضاء التأديب. مانسلي الطماوي، 5

 .بعدها
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 اوتتابع الدعوى وم رفعالنظام يفصل ما بين السلطة الرئاسية التي ت هذاو القضائي لنظاما وثالثا

وهذا ما لم ينص  1للسلطات الرئاسية اًقرارها ملزم رويعتب قلةبين هيئات قضائية خاصة مست

"  طينيالفلس األساسيالقانون  في التأديبية لمحاكما إلى اإلشارةتم  وان ةالمدني ةعليه قانون الخدم

ويحدد  التأديبيةوالدعاوي  اإلدارية زعاتفي المنا ظرللن إداريةمحاكم  إنشاءيجوز بقانون 

  .2" أمامهاالتي تتبع  واإلجراءات األخرى تصاصاتهاالقانون اخ

ذلك  نيةللوزير فلم يتناول قانون الخدمة المد التأديبيةعن تفويض االختصاصات  وأما

للوزير تفويض  يجوز"  األساسي ونالتفويض ورد ذكره في القان إن علىمن نصوصه  بأي

العليا في وزارته في حدود  اإلدارةن موظفي غيره م أو الوزارةوكيل  إلي طاتهسل ضبع

اعتبرت التفويض اإلداري أداة لإلسراع في  ةالفلسطيني ياوفي حكم لمحكمة العدل العل .3"القانون

وعلة ذلك انه يصعب على الوزير  لهاالعامة وشل ةاإلدارية وتجنب عجز اإلدار عمالانجاز اإل

فيتعين عليه أن يعهد بممارسة جزء  دارية جميعها،اإل لقراراتاإلداري اتخاذ ا سباعتباره الرئي

في الوزارة المركزية في العاصمة أو مدير  مساعديهإلى بعض معاونيه و اختصاصهمن 

 تصرنيابة عن الوزير المختص أصال بممارستها ويق لصالحياتفتتم هذه ا قاليمفي األ رياتالمدي

ما  اأن السلطة التأديبية ال تفوض وهذ على .4والرقابةدوره في مثل هذه الحالة على اإلشراف 

 بالنظامتحديد السلطة التأديبية أمر متعلق " في حكمها  لفلسطينيةالعليا ا دلحكمت به محكمة الع

مختصة وفي ذلك ضمان ضروري للموظفين فال يجوز إذن للسلطة  ةالن فيه تحديدا لجه العام،

قانون  أنسبق يتضح  مما. 5" ه المختصة أن تنزل عن اختصاصها وان تفوض سلطة أخرى ب

 هذاو التعقيبية أوالمبتدئة  التأديبية رالوزي سلطة إلى طق شيرالم ي ذيةالمدنية والئحته التنفي لخدمةا

 قولللوزير مبتدئه وتعقيبية فها هو الوزير كما ي تأديبيةسلطة  حبخالف القانون المصري الذي من

                                           
 .246مرجع سابق ، ص  القانون اإلداري وتطبيقاته في المملكة األردنية الهاشمية،. خالد سمارة الزعبي، 1
 .2003 سطينيالفل اسيألسا القانون من 102 المادة 2
 .لفلسطينياألساسي ا لقانونمن ا 5الفقرة  71 المادة 3
 .منشور غير اهللا رام 2009|3|16 جلسة2008|172 رقم قرارها 4
 موقـع  ،العربيـة  القانونيـة  المعلومـات  شبكة ،منشور غير1 ج ق46 لسنة 5460 رقم الطعن 2002|2|17 في حكمها 5

 .الكتروني
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 في كانواالعاملين بالوزارة سواء  عبالنسبة لجمي يةالتأديب صاتهالبنداري يمارس اختصا الدكتور

 المصلحةالوزارة ورئيس  وكيلالمصالح التابعة له وذلك بعكس الحال بالنسبة ل أوالعام  الديوان

في حدود الجهة التي تتبعه  هسلطة مبتدئ رسالوظائف العليا فكل منهم يما يوغيرهما من شاغل

المدنية  مةلقانون الخد األولىانه يفهم من المادة  إال 1الوظيفية ختصاصاتهيمارس فيها ا لتيوا

 ورئيسوزارة  أية رذك علىالحكومية  دائرةعندما جاءت ال اعتبرت الوزير رئيس دائرة أنها

النظر دون  ولفتالتنبيه  وبتييوقع عق أنله  أي بتدئهم تأديبيةله سلطة والوزراء هو وزير 

  . حقيقلجنة ت رأيبعد اخذ  األخرىمن العقوبات  أي يوقع أنلجنة تحقيق وله  إلىالحاجة 

   لعاما وظفالم تأديب يف اإلداري سدور الرئي: رابعا

ومراجعة  توجيههمو سيهممرؤو أعمالعلى  اإلشراف لونبالرؤساء الذين يتو ويقصد

في  أشارت وإنماوكيفية تكوينها  امةالع اإلدارةاختصاصات  األساسيالقانون  وليتنا لم 2أعمالهم

وشروط استخدامهم وفقا  ولةفي الد لينوسائر العام نيكون تعيين الموظفين العموميي"  86ادة م

 رهاغي أو تأديبية صالحيات أيةعلى ذكر  يأِتلم  األساسيالقانون  إنيالحظ  يوبالتال "لقانون

 بتأدي ةالخدمة المدني انونق ظموقد ن حكوميةالدوائر ال رؤساءواقصد هنا  اإلداريين للرؤساء

 اإلداريالتي منحت الرئيس  المدنيةمن قانون الخدمة  69المادة  أوردته االعام وهذا م موظفال

 لىال تطغى العداوات الشخصية ع حتى اإلداريلفت النظر للرئيس  أوحق توقيع عقوبة التنبيه 

قل وملزم مست رأي اتلك اللجان له إن ربعين االعتبا أخذنا إذاهذا  التأديبية ةتوقيع العقوب نزاهة

في  األكبرالدور  اإلداري وللرئيس فقطاستشاري  دورهاهذه اللجان كما سيتضح الحقا  إن إال

توقيعها على  اإلدارييمكن للرئيس  التي ظرالتنبيه ولفت الن قوبةع الفتوقيع العقوبة بخ

 ءإثنا تكبهالذي ار الخطأ إلىنظر الموظف  لفت"  يقلجان التحق رأي ألخذالموظف دون حاجة 

فيفهم  العقوبات ذههذه العقوبة هي اخف ه وكون .3"التأديبية  وباتمباشرة عمله وهي اخف العق

                                           
 124 ص سابق، مرجع التأديبية، والسلطات التأديبي االختصاص. بالوها عبد البنداري، 1
 .49 ص ،1995 اإلسكندرية، المعارف، منشاة ط،.د ،الدولة في المدنين العاملين نظام قانون شرح .محمود صالح، 2
،  2008، نصـورة لمالطبعة األولى دار الفكر والقانون، ا ودفوعها، ديبيةالتحقيق اإلداري والدعوة التأ .شريف الطباخ، 3

 .126ص
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 وبةعق الستلزم وأاليقم بمخالفة كبيرة  مهذه العقوبة ل يهتفرض عل الذيالموظف  إنمن ذلك 

  .اكبر

 حالة ارتكابه مخالفة وفي هذا في يقالتحق إلى المرؤوس إحالةعن سلطة الرئيس في  أما

في فقرتها  نصتمن قانون الخدمة المدنية  69 فالمادة طرحت إن كنالمجال عدة تساؤالت يم

للتحقيق وكون  وظفالم إحالةمن يملك سلطة توقيع العقوبة هو الذي بيده  إنعلى  األولى

ال  وهنا التأديبية فةالذي يحقق بالمخال فهوولفت النظر  لتنبيهعقوبة ا قيعتو إال كالرئيس ال يمل

 نفلم يرد هناك نص في قانون الخدمة م قيقتح نةلج إلى فالموظ إحالة أما، حقيقالت لىع الةإح

 اًكانت في العادة نصوص وان بالرؤساء نوطةم حقيقللت اإلحالة فسلطة اإلحالةسلطة  يملكالذي 

. وائحل أولقوانين  تنفيذاًالتحقيق  إلى لإلحالة إجراءاتتتخذ  أنانه يشترط  إال ةتنظم هذه السلط

التي تربط الرئيس  وظيفيةالمحتم للعالقات ال لألمرهي النتيجة الطبيعية  اإلجراءاتالن هذه 

 إنكما  1األشياءمن قبل الرئيس مما تقتضيه طبيعة  اإلجراءاتوان اتخاذ هذه  لمرؤوسبا

في  أخرىوظيفة  إلى قلهن أوعن عمله  موظفال وقف ةالموظف للتحقيق سلط إحالةللرئيس عند 

االحتياطي المقرر  فالتوقي أي. وهذا التوقيف 2التحقيق تهيين ثمامؤقتة ري صفةب هادائرة نفسال

، وهذا التوقيف المؤقت يتبعهال  أو اإلجراءهذا  تبعي أن ولهللرئيس  ازمج. لمصلحة التحقيق

عن التوقيف  ومهمفه اختلفوان  خدمةقانون ال من 68منصوص عليه كعقوبة في المادة 

هو  93اشهر بينما التوقيف في المادة  6ال يتجاوز التوقيف كعقوبة مدة  إن ويجببقا المذكور مس

 ئيسفيصدره الر 68في المادة  أما اإلداري الرئيسويصدره جوازا من قبل  لتحقيقا تهاءان فترةل

 فهو 93في المادة  أما تأديبيةيعتبر التوقيف هنا عقوبة  68وفي المادة  يقالتحق نةبعد استشارة لج

في حالة توقيفه كعقوبة فهو  الموظف اضاهالذي يتق اتبعن الر وأما التحقيقضمانة لنزاهة 

 اتبهتناولت التوقيف كتدبير احترازي فهو يتقاضى ر التيفي المادة  أما راتبهنصف  ىيتقاض

                                           
 للـدكتور  التأديبية ودفوعهـا  وةاإلداري والدع حقيقالتمنقول عن كتاب  1991\ 1\19 ةجلس ق32، 1307 رقم الطعن 1

 .172مرجع سابق ، ص  .شريف ،الطباخ
 .من قانون الخدمة المدنية 93 مادة 2
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هذه  وإحالة 1ما عدا الفئة العليا حقيقالت إلىفئات الموظفين جميعهم  إلحالةهذا بالنسبة  كامال

 إن االمنتمين لها كم ئرةيكون بقرار مجلس الوزراء بناءا على طلب من رئيس الدا لتحقيقالفئة ل

فقط  احيث له مةقراراتها غير ملز واللجنةتحقيق لجنة خاصة يكونها مجلس الوزراء  يتولى نم

له سلطة  إن أي سباتخاذ القرار المنا سلطةمجلس الوزراء الذي له  إلىترفع توصياتها  إن

 الموظفينفئات  بينهذه التفرقة ما  وبخصوص 2رفضه أو لهتعدي أوالتحقيق  لجنة رارول ققب

نتفق مع المشرع في التمييز بين  ال"  روعم عدنانالعليا يقول الدكتور  الفئةوموظفي  اجميع

 لعامالموظفين يعملون لخدمة المرفق ا عجمي إن األصلالن  التأديب جالفئات موظفين في م

 أمام، مما يقتضي معاملتهم على قدم المساواة درجاتهمالنظر عن فئاتهم و ضبغ امعوالصالح ال

 إلىموظفي الدرجات الدنيا  تأديببقرار  شرعيعهد الم إن أما، التأديب مجالالقانون وخاصة في 

وعدم المساواة  باةذلك عن المحا ينمالوزراء قد  مجلس إلى األولىوموظفي الفئة  التأديبيةاللجنة 

وفاعلية وبشكل يحقق المساواة  بكفاءةمباشرة هذا االختصاص  نهمجلس الوزراء ال يمك الن

 أنوان كنت اتفق مع الدكتور عدنان في  .3"إدارياسياسيا وليس  وضوعسيعالج الم ألنهوالعدالة 

ع اتفق م أنني إال األخرىموظفي الفئة العليا والفئات الوظيفية  نتتماثل العقوبات التأديبية لكل م

مختلفة عن الجهة التأديبية التي تختص في  ياالفئة العل لتأديب تأديبيةفي تحديد جهة  لمشرعا

 إلىوذلك الختالف المكانة الوظيفية وحساسية المهام المسندة  األخرىموظفي الفئات  تأديب

  .الفئة العليا ظفيمو

"  إلى تأديبهم راءاتبإجفئات الموظفين  ينالتفرقة ب عزوعبد الغني بسيوني في ورالدكت أما

 ةوظيفية مرموق كانةم لكون، ويمينيخضع لرئاستهم عدد من العامل ياالوظائف العل ليشاغ كون

 لجريمةا ةكانت جسام إذافصله من الخدمة  أوعاديا  الخطأكان  إذامما يتطلب توقيع جزاء بسيط 

                                           
على تنفيذ أهداف  افلإلشر لفئةوليات موظفي هذه اوتكون مسؤ لعلياا شرافيةالتخطيطية واإل وظائفالعليا وتشمل ال الفئة 1

 .القرارات لتنفيذها اتخاذوالبرامج و الخططالتخطيطية المختلفة ووضع  مجاالتالدولة الحكومية في ال
 .ةقانون الخدم من 71 مادة 2
 .256ص، 2002 القدس، الحديثةالعربية  لمطبعةط، ا.، دلسطينيالف دارياإل قانونال ادئمب .دنانع عمرو، 3
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 تأثر يالمشرع الفلسطين إنمع التنويه  .1"الذي يشغله بهفي منص مسئوال ببقائه محالمرتكبة ال تس

  .لمصريا رعالموظفين بالمش تأديببهذه التفرقة حول 

 ذييقدم صاحب الشأن ال إن"  بأنهالبعض  عرفهوي التأديبية اراتعن التظلم من القر أما

 أضرارا أحدثالنظر في قرارها الذي  بإعادة اإلدارة إلى اساالتم اجهتهمو يصدر القرار ف

"  بأنهالعليا المصرية  اإلداريةالمحكمة  وعرفته. 2"بهسح أو عديلهقوم بتلكي ت القانوني مركزهب

 يشر ولم. 3"تمسك المتظلم بحقه ومطالبته باقتضائه يديستفاد من كل ما يف اإلداري لمالتظ إن

من  105 دةجاءت الما وإنما منها موالتظل التأديبيةالقرارات  إلىقانون الخدمة المدنية صراحة 

من  يوماً 20الحكومية خالل  لدائرةككل ويكون التظلم لرئيس ا للقراراتبالنسبة القانون عامة 

للقضاء  أيلج إنيلجأ وله  ال أويلجا له  إن ظفللمو ياريبه والتظلم هنا اخت فعلم الموظ تاريخ

القانون لرئيس  االتي منحه اًيوم 60 انقضاء أو ظلمهت ضرف إبالغهمن تاريخ  اًيوم 60 لخال

 عتبرا ظلمخطي على المت رد نانقضت المدة دو إذاحيث انه  ظفينرد على تظلم المولل دائرةال

هي  ههذ ياًوليس شفه اًخطي نيكو إنيجب  ظلمالت ىالرد عل إنوهنا يتضح  اًتظلمه مرفوض

التظلم يكون بعد  إنفهي  ادةالم فسعلى ن نيةالثا ةالمالحظ أما 105 لمادةعلى ا األولىالمالحظة 

التأديبي سواء كان هذا العلم عن  اإلداريوليس بعد صدور القرار  اإلداري القرارب فعلم الموظ

 مبها فقد يعل اإلداري قراريعلم بال إن وظفالوسائل التي يمكن للم نغيره م أو اإلبالغ طريق

  .4" لقراريعلم الجمهور با يشكليات لك اإلدارة إتباع يوه "النشر قعن طري

علم  إلي اإلداري قرارال اإلدارةبها  تنقلالطريق التي " هو يكون عن طريق التبليغ و وقد

 وأماشخصيا  أمانفسه،  الشأنصاحب  إلى وجهالجمهور، وهو ي من ذواتهمب إفراد أوالفرد بعينه 

                                           
 .337ص، 1991ط، منشاة المعارف، اإلسكندرية .، دالقانون اإلداري .عبد الغني بسيوني، 1
ـ  ، ثانيةالطبعة ال ،داريأصول إجراءات القضاء اإل. كمال وصفي، مصطفى 2 ـ  170ص  ،1978 االمانـه،  ةمطبع  رانظ

 .193، ص 1978 ة،القاهر لعربية،ط، دار النهضة ا.د ،اإلداريةالرقابة  .بكر باني،الق لدكتورا
  1965|6|27عليا جلسة  ةقضائي 8لسنة 389الدعوى رقم  االمحكمة اإلدارية العلي حكم 3

دار الفكـر   ط،.د .إبراهيممحمد  وكيل،الللدكتور  االيجابي، اإلدارةومسلك  اإلداريالتظلم التظلم كتاب  عموضو يف انظر

 .2008 ،اإلسكندرية الجامعي،
 .571ص ، بقسا رجع، م)قضاء اإللغاء(اإلداري  القضاء .سليمان الطماوي، 4
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العلم اليقيني  وهو لقوانينا إليه تشروهناك طريق ثالث وان لم  .1"المختار أو لحقيقيفي موطنه ا

ال ظنيا وال افتراضيا بحيث يكون شامال لجميع  ينياعلما يق ارالقرب الشأنعلم صاحب  أي

يحدد مركزه القانوني من  إنالعلم  احتى يتيسر له بمقتضى هذ ومؤداه لقرارمحتويات هذا ا

لالئحته  لها هترك تنظيم وإنمالها  ةالتظلم فلم يشر قانون الخدم إجراءاتعن  وأما 2القرار

 رارالق وعبان يكون موض شترطتوالتي ا 160في المادة  فيذيةتنال الالئحة ظمتهن وقد 3التنفيذية

رئيس  إلىويقدم  بةيكون التظلم كتا وان الموظفبشخصية ووظيفة  اًالمتظلم منه مرتبط اإلداري

التظلم على بيانات منها اسم  يشتملمن علمه به و اًيوم 20ويكون ذلك خالل  ميةالدائرة الحكو

منه  متظلمالقرار ال موضوع، منهالمتظلم  القرارصدور  اريخوتووظيفته وعنوانه،  متظلمال

لم تفرق ما  التظلمتناولت موضوع  تيالمادة ال أن الحظالم من. عليها التظلم ىالتي بن واألسباب

بالمخالفة  صةالخا لإلجراءاتبالنسبة  الكما هو الح لتظلما إجراءاتفي  موظفينبين فئات ال

بشكل عام  التأديبيةمن القرارات  لمالتظ إجراءاتما بين  فرقلم ت مادةال هذه أنكما  التأديبية

  .التأديبيةالخاصة بالقرارات  كوتل

سواء من قبل  تأديبيبحقه قرار  رالذي يصد لموظفا إن تخالصاس يمكن سبق مما

 أصدرمن  إلى قرارال لكمن ذ ميتظل إن هيجوز ل لجنة تحقيق ةبعد استشار أو اشرةرئيسه مب

 لتيا علياالفئة ال لموظفيبالنسبة  للتظلم أخر اًالقانون لم يحدد طريق إنمالحظة الثانية وال قرارال

 ينعامة لتشمل الموظف 105 لمادةوبالتالي جاءت ا تأديبهم بخصوص اصةخ اًافرد لها نصوص

 ألحد التأديبيةلبعض صالحياته  اإلداري لرئيسعن تفويض ا وأما .4بجميع فئاتهم العموميين

 إن هو" بتعريف التفويض  مبتدأ ضوعحول هذا المو الفقهية اآلراءالباحث  سيتناولفموظفيه 

بممارسة جانب من  أخرىهيئة  أو أخرشخص  إلى األصيل ختصاصيعهد صاحب اال

، والتفويض بهذا كلذل المقررةالالئحية  أوالقانونية  أو يةوفقا للشروط الدستور اختصاصاته

                                           
 .204ص اإللغاء اءقض، العامة إلدارةا مالرقابة القضاء ألع .طعيمي الجرف، 1
 .206سابق ، صالمرجع ال 2
 .المدنية مةمن قانون الخد 105المادة  نم 4 الفقرة 3
 لإلصـدارات  القـومي  المركز، أولى طبعة ،العام الموظف تأديب إجراءات .العزيز عبد ،خليفة. د الشأن هذا قي أنظر 4

 95-90 ص، 2008 الوظيفية
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 احبيعهد ص إن أي اإلداري لتفويضيهم هو ا وما .1"رياإدا أو تشريعيا يكونالمعنى قد 

 صن إلى نادااست أخرىهيئة  أو أخرشخص  إلى اتهبجزء من اختصاص األصيلاالختصاص 

االختصاص  في يضيستند التفو إنيجب  بالتاليو 2له بذلك يأذنالئحي  أوقانوني  أودستوري 

  .3نص يجيزه إلى

الن التفويض  ئحةالال أو نونالقا أوتور الدس في دالمجيز للتفويض قد ير والنص

لم  الفلسطيني األساسي فالقانونالالئحية وحدها  أوالنصوص التشريعية  نظمهت إنيجب  ثنائياست

قانون  وأما قاصالحياته كما مر ساب عضبما يخص تفويض الوزير لب إالالتفويض  إلىيتطرق 

والتفويض فقد نص على ذلك في  لوائحعن ال وأماعلى ذكر التفويض  يأِتفلم  المدنيةالخدمة 

"  86المادة  دنيةلقانون الخدمة الم فيذيةبالالئحة التن 2005سنة  45مجلس الوزراء رقم  قرار

من قبله من بين الفئة العليا سلطة توقيع عقوبتي  يفوضهمن  أوالمختص  ةالحكومي ائرةلرئيس الد

 حاولوهنا سي ".دون ويبلغ الديوان بذلك فما األولىلفت النظر على موظفي الفئة  أوالتنبيه 

المادة في بند  هذهحسب ما نصت عليه  الدائرةهذه المادة ويقصد برئيس  تحليلالباحث 

تكون  أخرىجهة  أية أو سلطة أومؤسسة عامة  أو إدارة أيةرئيس  أوالوزير "  وه لتعريفاتا

لرئيس  بالنسبة هذا .4" بها ملحقة أو لسطينيةالف طنيةالو للسلطةالعامة  موازنةموازنتها ضمن ال

الخدمة المدنية حيث لم توضح هذه المادة  نمن قانو 69الباحث تفسير للمادة  برأيوهذا  ئرةالدا

 86من المادة  لمذكورا تفويضال نع أما. نظرالتنبيه ولفت ال عقوبة توقيعكما مر سابقا من بيده 

 المادةئحة وله قيود كما هو واضح من نص بهذه الال كرمرة يذ ألولمن الالئحة التنفيذية فهو 

رئيس الدائرة ال  أي انهالدائرة وليس من غيره كما  ئيسمن قبل ر تفويضحيث يتم ال ابقةالس

هذه العقوبة على  توقع إنهو  ثالثالشرط ال وأما لعليامن الفئة ا خصاًش إاليفوض  إن هل يسمح

                                           
 .49ص ،1982 رقان، طبعة أولى، دار الفدراسة مقارنة صاالختصا في ويضالتف .اربش ،الهادي عبد 1
 .143ص ،سابقالمرجع ال 2
 الدكتور العطـار،  روانظ ،409مرجع سابق ص ،الوجيز في القضاء اإلداري .يمانسل ،في ذلك الدكتور الطماوي انظر 3

 .166ص ،1974النهضة العربية، القاهرة سنة  دار، طبعة أولى، امةمبادئ علم اإلدارة الع .فؤاد
 نيةالخدمة المد نلقانو التنفيذية ةبالالئح 2005 لسنة 45األولى من قرار مجلس الوزراء رقم  المادة 4
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على  التأديبية وبةلتوقيع العق أخرا لها طريق الفئة العلي إن حيثدون  فما1 األولىموظفي الفئة 

يبلغ ديوان  إن هو األخير لشرطالباحث على ذكرها فيما بعد وا سيأتيالموظفين المنتسبين لها 

التنفيذية لقانون  الالئحةمن  86تعارض ما بين نص المادة  وهذا .العقوباتعن هذه  ينالموظف

التفويض في  ونيةسابقا حول عدم قان إليهمشار العليا ال دلمحكمة الع حكمالخدمة المدنية و

  .التأديب

دون  فما األولى فئةلموظفي ال لنسبةبا التأديبي اإلداريةدور رئيس الدائرة  خصوصب هذا

والذي يقوم  ءمجلس الوزرا إلى تقدمهعلى طلب  قتصرالعليا في ةدوره بالنسبة لموظفي الفئ أما

 بارةع اراتهاوتكون قر زراءمن قبل مجلس الو شكلةملجنة تحقيق  إلى وظفينالم بإحالة هبدور

  . توصياتعن 

 مطبقةال الوطنيةالسلطة  ينقوان فيورد  كما التأديبالرئاسية في  السلطةبخصوص  هذا

على ما  عتمدام القادم مبحثسيوضحه الباحث في ال افهذا م التأديبيةعن دور اللجان  أماحاليا، 

  .الشأنهذا  فيلوائح التنفيذية لها ورد في قانون الخدمة المدنية وال

   التأديبية لجانال دور :الثاني المطلب

 يالفرنسي الذ بالمشرع ورهبد تأثرمن المشرع المصري الذي  يالمشرع الفلسطين تأثر

توقع  إن هافل اله التابعينالموظفين  ىعل التأديبيةكافة الجزاءات  قيعالرئاسية تو لطةالس أعطى

جهة  أي إلىتتقيد في ذلك بالرجوع  إنالمخطئ دون  وظفعلى الم وموالل اإلنذارعقوبتي 

 أوال الرجوعيتعين عليها  هبخالف هاتين العقوبتين فان أخرى عقوبة أيةانه عند توقيع  إال أخرى

بشان موضوع المخالفة والعقوبة  رأيها ستطالعال تأديبيةالمشتركة بهيئة  اإلداريةاللجنة  إلى

  .2التأديبية

                                           
المدنية إلى الفئة الخامسة، الفئة العليا ، الفئة األولـى   دمةلخمن قانون ا ةحسب المادة التاسع موظفينقسمت فئات ال حيث 1

 الخامسةإلى الفئة 
 65،ص2010اإلسكندرية  ط،دار الفكر الجامعي،.د ،يهاعل يةمجالس التأديب ورقابة المحكمة اإلدار. هيثم حليم غازي، 2

 385،ص2009،ثالحدي الجامعيب المكت ،ط.د الجزء األول، ،التأديبية موسوعةال .المستشار طنطاوي، ممدوح ظران
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بخصوص  التأديبية جانمن الل نالفلسطيني على نوعي دنيةالخدمة الم قانون نص

   تأديبيايراد محاكمتهم  اللذين الموظفين أصنافحسب  وذلكالعام  ظفالمو

الفئة  حتى األولىالفئة  موظفيل التأديبيةلجان التحقيق المختصة بالقضايا : األولى

تشكيل هذه  أما 1عليهم العقوبةوقيع ممن يملك سلطة ت التحقيقعلى  اإلحالةوتكون  خامسةال

 وتتكون معينةمع الوزارات ال بالتنسيق من يفوضه اوقبل رئيس الديوان  من تشكل فأنهااللجان 

 إنيجب  اليكون رئيسا للجنة كم احدهمويعين  5يزيد عن  وال 3يقل عن  هذه اللجنة من عدد ال

عن  أما 2وظف المراد التحقيق معه الحكومية التي يتبعها الم دائرةيكون هناك مندوب عن ال

عن اللجنة غير  ةالقرارات الصادر إن ةالتنفيذي ةالالئح أوضحت داللجنة فق راراتق إلزامية

وتصدر توصيات اللجنة  نةاللج تشكيلل المختصةالجهة  إلىتقدم تقارير  إناللجنة  وألزمتملزمة 

  .3األصواتتساوي الذي فيه الرئيس في حالة  لجانبا يرجحو األصوات بأغلبية

 التأديبية اتالعقوب وقيعت ركالمشرع كان موفقا في عدم ت إنهنا يتضح انه رغم  من

الجهة  إنواسعة حيث  صالحيةانه لم يمنح تلك اللجان  إالشخص واحد  لمن قب شديدةال

من  أكثر الجهةالمناسب وكون هذه  ارالقر إصدارلها وحدها  اللجنة لتالتي شك تصةالمخ

تشكيل لجنة  إنكما هو واضح  إذ حقيقال تكون هي من يقوم بالت فلممر سابقا  كماشخص 

 أبومحمد  كتورويرى الد قانونية،خلفية  وشخص ذ أييكون من ضمنها  إنلم تلزم  حقيقالت

مجلس  أمام سولي تأديبلجنة  إلىالموظف  إحالةفي  قاموف كنالمشرع الفلسطيني لم ي أنعمارة 

وفق القانون  تومنحه اختصاصات وصالحيا لةهو تنظيم ثابت يتم تشكي المجلس نال ذلك تأديبي

 األمر هامن رضوتنتهي بنهاية الغ مؤقتةوليس كذلك الحال بالنسبة للجان التي تشكل بقرارات 

  .4استعمال السلطة إساءة أو األهواءالذي يجعلها ليست بعيدة عن 

                                           
 قانون الخدمة المدنية من 69 المادة 1
 لتنفيذيةمن الالئحة ا 88 المادة 2
 من الالئحة التنفيذية 91 المادة 3
 ،1996 المدنيـة  الخدمة نظام بموجب فلسطين في العام للموظف التأديبية المسؤولية بعنوان بحث .محمد عمارة، أبو 4

 343 ص ،2005 األول،يناير العدد ،13 المجلد ،اإلسالمية الجامعة مجلة ،1998 المدنية الخدمة وقانون
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قبل  نللتحقيق تكون م إحالتهم فان .ئة العلياموظفي الف بتأديبالخاصة  التأديبية لجانال والثانية

عن تشكيل اللجنة فهي  أمالها  ينالحكومية التابع ائرةطلب رئيس الد ىمجلس الوزراء بناء عل

 لتحقيقال تقل درجتهم عن درجة الموظف المحال ل ونمن قبل مجلس الوزراء وهم موظف ةمشكل

الذي بدوره  لمجلسترفع ل صياتتو يه اوإنمالوزراء  لمجلسهذه اللجنة غير ملزمة  وقرارات

  .يتخذ القرار الذي يراه مناسبا

هناك واجبات تقع عليها وهي بنفس الوقت ضمانات للموظف  نكانت هذه اللجان فا وآيا

  .فيما بعد ذكرهاعلى  باحثال سيأتي
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  نيالثا المبحث

  لإلدارة التأديبية الصالحيات

 لإلدارة حتلك الصالحيات القانونية التي تمن األول شقينالباحث في هذا المبحث  سيتناول

العام  لموظفعلى ا إيقاعها لإلدارةهي العقوبات التي يمكن  االموظف العام من حيث م لتأديب

مثل هذه  إلىالتي تحتاج  المخالفاتعلى  أمثلة إيرادمع  يةالخدمة المدن قانونحسب ما نص عليه 

التقديرية في  اإلدارة سلطةفسيتناول الباحث فيه  ثمبحال هذا يالمطلب الثاني ف وأما اتالعقوب

  .مثل هذه العقوبات إيقاع

   التأديبية والعقوبات المخالفات تحديد: األول المطلب

  المخالفات التأديبية: أوالً

جاء قانون الخدمة المدنية  لمدنيةالخدمة ا نقواني منهو الحال بالنسبة للعديد  كما

 لفاتحول حصر المخا اآلراء اختلفتوان  1 التأديبيةلفات الفلسطيني خاليا من حصر المخا

مخالفة ذلك الن كلمة  ستولي تأديبيةجريمة  أنهافان بعض القوانين تنص عليها على  التأديبية

  .2الفةجناية وجنحة ومخ تشمل يمةالمخالفة فالجر منجريمة اعم واشمل 

  3)التأديبيةالجريمة ( التأديبية خالفةتعريف الم  -1

يحصر تلك المخالفات ويحدد  مانه ل كما التأديبيةالمخالفة  يةف قانون الخدمة المدنيعر لم

 وإالارتكابها  لموظفا ىعل خطري التيوكل ما ذكره هو المحظورات  بةالمناس العقوباتلها 

  .تأديبية اتعقوب إلىعرض نفسه 

                                           
  238- 233صمرجع سابق،  ،األردنية مملكةالقانون اإلداري وتطبيقاته في ال .الزعبي، خالد سمارة 1
 15سابق،ص رجعم ،التأديب مجالس. ، هيثمغازي 2
 الن معيـب  اصطالح هو التأديبية المخالفات على التأديبية رائمالج تسمية إطالق أن .سامي الدين، الدكتور جمال ويرى 3

 من نقصت أو كبرت مجموعة العموميين الموظفين طائفة تضم وبالتالي بالمجرم المخالف الموظف وصف عليه يتعين ذلك

 ص ،2005 اإلسـكندرية،  المعارف، منشاة ،1 ط ،العامة الوظيفة منازعات .الدين، سامي جمال الدكتور انظر المجرمين
28 
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ينات والقرارات والتعي واألنظمة لقانونمخالفة ا إن ةمن قانون الخدم 68 ادةالم واعتبرت

 فةالمادة جاء ذكر مخال هذهوفي  تأديبيةتوقع عليه عقوبات  مدنيةالمعمول بها في الخدمة ال

القضاء  نعلم يم ونفي القان التأديبيةللمخالفة  فتعري رعدم ذك إن إال تأديبيةوليس جريمة  تأديبية

ليا المصرية تعرف الع اإلداريةالمخالفة فها هي المحكمة  هذهل فتعري عمن وض قهاءوالف

سلبا وما  أو إيجاباالعامل بواجبات وظيفته  إخاللليست فقط  التأديبية الفةالمخ " التأديبيةالمخالفة 

كلما سلك  التأديبية المخالفةبل كذلك تنهض  تهمالرؤساء وطاع اماحتر منتقتضيه هذه الواجبات 

تفرضه عليه من  ما عيستقيم مال  أوبكرامة الوظيفة  إخاللالعامل سلوكا معينا ينطوي على 

  1." ناياوالد يبعن مواطن الر وبعد ستقامةتعفف وا

 ينلقوان ةمخالف تتضمنوهي  إداريعليه بجزاء  قبفعل معا " بأنهاعرفها البعض  وقد

عن فعل  تناعام أوكل فعل  " بأنهاسليمان الطماوي  كتورويعرفها الد .2" وقرارات تنظيمية

 بأنها التأديبيةالجريمة  فعرفالدكتور جودت الملط  أما .3"جبات منصبهوا يجافييرتكبه العامل و

 عليها المنصوص الواجبات الوظيفة تسلبا وال يقصد بواجبا أو إيجاباالوظيفة  اجباتبو إخالل" 

التي يقتضيها  لواجباتا أيضافقط بل يقصد بها  اإلدارية وغير اإلدارية ختلفةالم عاتفي التشري

كان تعريف الفقهاء  وآيا. 4"ينص عليها لم لوالعامة و المرافقالعمل في  ادواطرحسن انتظام 

يمكن  شامالً اًتعريف لباحثا صيستخل إنفانه ال يمكن  التأديبيةالجريمة  أو فةوالقضاة لهذه المخال

تعد  التيالقانون و هاالتي نص علي المحظوراتما هي  ةقبل معرف األطروحةيصفه في هذه  إن

  .بها يأتيمن  على جزاءات اإلدارةع مخالفات توق

                                           
 .334-333ص ،اإلسكندرية ،ط، منشاة المعارف.، داريالقانون اإلد .نيبسيو ،اهللا عبد 1
 .75ص 1986سنة  4-3، العدد من 10 د، المجلمجلة الحقوق .الملك عبدعثمان  صالح، 2
  .234، مرجع سابق، صريقضاء إداال .سليمان الطماوي، 3
ـ  ،مأخوذ عن الزعبـي  1967، القاهرة  وراه، رسالة دكتللموظف العام التأديبية يةالمسؤول .محمد جودت الملط، 4  دخال

 243. ص، ق، مرجع سابالقانون اإلداري .سماره
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  أركان المخالفة التأديبية -2

الذي يرتكبه  متناعاال أو لفعلاألول مادي ويتمثل في ا ركنان التأديبية وللجريمة 

ظاهر وملموس  جودوله و اًبان يكون هذا الركن محدد غوظيفته وينب واجباتب إخالالالموظف 

 يويتمثل ف المعنوي الركن األخرو النواياب على مجرد الخارجي الن القانون ال يعاق مفي العال

الموظف مدركا  نيكو أن أي آثمة إرادةتصدر عن  أنالوظيفية يجب  لواجباتبا اإلخالل أن

في سبع  لمحظوراتهذه ا يةالخدمة المدن نمن قانو 67المادة  أوردتالمخالفة حيث  أو للخطأ

الخدمة  انونفي ق صرلم تح اإلداريةالفات المخ إن "عمرو  دنانيقول الدكتور ع انقاط وكم

كان العمل الذي قام به الموظف يعد  إذاتقدير ما  بالتأديب المختصة لسلطةا إلعطاء ذلكالمدنية و

 يثح الذكر بقةسا 67التي تناولتها المادة  األولىما سيتضح في الفقرة  وهذا .1"تأديبية جريمة

 لمتعلقةالمعمول بها وا األخرى للوائحالقوانين وا أو مدنيةمخالفة قانون الخدمة ال إنعلى  تنص

بفعل  مخالفة فأية فاضةهذه الفقرة جاءت فض إن ثمحظورة حي نبالخدمة المدنية والموظفي

الموظف  أوبالخدمة المدنية  هتتعلق مواد أخر نونقا أي أوالخدمة  نونسلبي يخالف قا أوايجابي 

هذه المادة جاءت  إن النقدالتحليل و ومنلفقرة بشي هذه ا احثتعتبر مخالفة وهنا سيتناول الب

 نونابعكس المطلوب قا اإلتيانبمعنى  التأديبيةوليست الجريمة  التأديبية المخالفة ةعلى تسمي كدلتؤ

 وظيفيةبواجباته ال وأن من ال يقوم الوظيفيوسلوكه  لموظفا باتواج 66المادة  أوردت يثح

حيث وردت عبارة  فالموظ لهذا لزمةهذه الواجبات م إن و التأديبيةيكون عرضة للعقوبة 

لم يقم بهذه الواجبات يعرض نفسه للعقوبة  ومن 66 مادةال بنصوذلك ) وعلى الموظف االلتزام(

كما ولو اختلس الموظف حيث يكون هنا  األحيان بعضفي  أيضا نائيةالج وبةوالعق التأديبية

 باتيقم بهذه الواج لموبالتالي فان من  2 اإلدارية المخالفة إلى باإلضافةلجريمة جنائية  اًمرتكب

معا  تاناالثن أو التأديبية أوالجنائية  ءكمن لم يلتزم بما حظر عليه وتوقع عليه العقوبة سوا وه

المحظورات التي فرضت على الموظف العام وليس لهذا  إلىيعود  أنوهنا يريد الباحث 

                                           
، رام اهللا لفنـي والمونتـاج ا  للتصميمط، أضواء .، د1998الفلسطيني لعام  نيةشرح قانون الخدمة المد .عدنان عمرو، 1

 60ص 1999
 عقوبات األردنيمن قانون ال 1الفقرة  174 المادة 2
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 ليسذلك  أن إالبالواسطة  أويؤديه بنفسه  أخرعمل  أيوبين  وظيفتهبين  جمعالموظف ال

خارج نطاق  أخر لعم ألي كوميةيحق لهذا الموظف الجمع بين وظيفته الح وإنمابصورة قطعية 

  : بشروط لكنو تهوظيف

 .الدائرة الحكومية المختص يسموافقة رئ -1

  .يشعر الديوان بذلك أن -2

لف هذه الشروط يعاقب ومن يخا 1نطاق الوظيفة عن سنة خارج عملال تزيد فترة ال أن -3

 اإلدارةلسلطة  ريالتقدي لالعقاب وفي هذا فتح للمجا هذاصورة  دةالما روان لم تذك تأديبيا

من  لسابقةحيث نصت المادة ا غيرهامن  وبةوليس في فرض العق التأديبية بةفي تقدير العقو

 ملللع ذناإلفي منح  علقةشروط مت ىنصت عل لالئحةا إن كما تأديبيا عاقبذلك ي خالفي

  : الشروط ذهوه فةالوظي اقنط رجخا

   .يمس مركزه أو ملهع نطاقفي  لموظفا قدراتو واجبات علىيؤثر العمل  ال إن -1

  .لمهامه المكلف بها ظفالمو لتأديةمباشرة  رغي أومباشرة  بصورة ليرتبط العم ال  -2

تجارية  أولها ارتباطات مالية  سسةمؤ أو شركة أوفرد  أيال يرتبط الموظف مع  إن  -3

 .التي يعمل بها الموظف ائرةبالد

مع  أومقتضياتها  أومع الوظيفة  تناقض أو ضتعار أوضرر  أيهناك  نال يكو إن  -4

  .أخرقانون  أي أو يةالخدمة المدن أنظمة

وان ال يستعمل  موظفمكان عمل ال أوخارج نطاق الدوام الرسمي  لالعم كوني إن  -5

 ا العمل هذ أداءحكومية في  دائرة أيممتلكات 

                                           
 الخدمة المدنية لقانونالتنفيذية  ئحةمن الال 84،  83 المادة 1
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وحيث ال  حدالوا ومساعات بالي 3نطاق الوظيفة  رجالعمل خا اتيزيد عدد ساع ال إن  -6

  .1األسبوعساعات في  9تتعدى 

من  وطفي معاقبة من يخل بهذه الشر لإلدارة إلزام أي كسابقتها المادةتحدد هذه  ولم

 أيقبول  أوة ذاتية في منفع حياتهوصال فتهوظي استغالل موظفكما انه يحظر على ال موظفينال

ولم يتم ذكر الرشوة في هذه  تهبواجبات وظيف قيامةعمولة بمناسبة  أومنحة  أو أةمكاف أوهدية 

 فرضو 170في المادة  لرشوةكان قانون العقوبات المطبق قد تناول موضوع ا وان 2الفقرة

 حيثخدمة  أووعدا  أولغيره هدية  أولنفسه  يقبل أوالذي يطلب  لموظفعقوبة جنحية على ا

من  173 إلى 170للمواد من  كعنوان ةحيث ذكر الرشو لرشوةل اتاعتبر المشرع هذه مسمي

ذكر الرشوة صراحة فان  دلم تور نوا 67المادة  منفان الفقرة الثالثة  وبالتاليقانون العقوبات 

 إنحث البا رأيفي  إن إالكلمة الرشوة  نهايةوالمنحة والعمولة تعني في ال لمكافأةا تمسميا

قانون  في تورد لتيالفقرة السابقة ا من أكثركانت موفقة  اتمن قانون العقوب 170المادة 

قبولها  متجرمت طلب الرشوة كما جر 170المادة  إن يثح رشوةفي التعامل مع حالة ال الخدمة

برأي وهذا .لببالواسطة ولم تحظر الط أوحظرت القبول ذاتيا  67الفقرة الثالثة من المادة  إن إال

الباحث قصور في صياغة هذه المادة والتي كان أجدر بالمشرع أن ينص على تجريم قبول 

 أونسخة  أو 3ورقة رسمية أية بأصللنفسه  حتفاظاال فالموظ لىحظر ع كماالرشوة أو طلبها 

خاصة بعمل كلف به  تولو كان املخص عنها وان يزيلها من الملفات المخصصة لحفظه

  .وظيفتهعليها بحكم  أمينوهو  دولةلل أمالكاً تبرتع األوراق كتل ثحي يبيعوهذا شيء ط.شخصيا

 إساءةلجريمة  اًالعقوبات ممارس ونفي قان تبرحظر عليه يع بماما قام الموظف  إذا وهنا

كل من سلم  " لىع نصتحيث  اتالعقوب قانونمن  422المادة  لتهاالجريمة تناو وهذه ماناالئت

                                           
 لتنفيذيةمن الالئحة ا 85 المادة 1
 المدنية مةمن قانون الخد 67المادة  نم 3 الفقرة 2
ـ   تصموظف مخ ررهيح لذيا ررهي المح :الرسمية الورقة 3 زورا إلـى موظـف    ببتحريره بمقتضى وظيفتـه، أو ينس

 61 \ 54األردنية، تمييز جـزاء   لتمييزتعريف محكمة ا. عنه صادرةالرسمية ال لمحرراتمختص ويعطى شكل اعمومي 

 .نقابة المحامين جلةم 1961سنة  493ص
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معينة  صورةعلى  ستعمالاال ألجل أو واإلعادة اإلبراز وألجلالوكالة  أو األمانةعلى سبيل  إليه

 وأي وأشياءونقود  أموالمن  لغيره كاناجر ما  نبدو أو باجرعمل  إلجراء أوالحفظ  ألجل أو

 أوبدله  أوفيكتمه  القبيلشيء من هذا  يدهكل من وجد في  لةوبالجم إبراء أوتعهدا  نسند يتضم

لمن  يمهعن تسل تنعام أوفعل يعد تعديا  أيعلى  أقدم أواستهلكه  أوالمالك  فتصرف به تصر

 "دينار 100 إلى انيردن 10من  امةوبالغر ينسنت إلىيعاقب بالحبس من شهرين  إليهيلزم تسليمه 

لجزاء  نفسهيعرض  اجنحة كم مرتكبيعد  األوراقلنفسه بهذه  ظمرتكب االحتفا إنوهنا يتضح 

 خالفاعليها بحكم وظيفته  طلهي لتيا األمورمن  أي إفشاءفهو الحظر الخامس  أما تأديبي

الحظر السادس فهو خروج الموظف  وأما ظيفةحتى لو ترك الو نونالقا اللمجاالت التي يجيزه

 1ظيفةبكرامة الو اإلخالل شأنهفي مظهر من  رالظهو أو الوظيفية إعمالهعلى مقتضى واجب 

ما عداها مباح بل يكون  أن نيفان هذا ال يع ةمعين الأعمكان قانون الخدمة المدنية حظر  وإن

 أوالوظيفة  اجباتيخل بو موظففعل ال انك إذاما  حدة ىتقدر في كل حالة عل أن التأديب لسلطة

من قانون الخدمة التي تناولت واجبات  66 المادة إلىما يرجعنا  وهذاعام  فبمركزة كموظ

الجمهور واحترام  معاملة وإحسان بأمانة عملال تأدية حيثمن  ذلكوسلوكه الوظيفي و الموظف

تنمية  علىالوظيفي والعمل  لتسلسلواحترام ا تلكاتوالمم األموالعلى  حافظةمواعيد العمل والم

بمظهر يخل بكرامة  الظهورالحظر على الموظف ب نع أما لعمليةالعلمية وا هقدراته وكفاءات

على كيفية  أمثلةضرب  علىن قانون الخدمة م 76السابعة من المادة  قرةالوظيفة فجاءت الف

المحال  أو األنديةفي  قمارمن حيث حظرت شرب الخمر ولعب ال ظيفةبكرامة الو اإلخالل

جرائم  وهي اإلسالميةالشريعة  يف يربجرائم التعز التأديبية الفةبعض الفقهاء المخ ويشبهالعامة 

  .2والقصاص  لحدودا رائمجخالف  سلفالها عقوبات مقدرة  يسغير محددة بنصوص ول

                                           
 على خروج أنها على تكييفها تم إذا بحيث الموظف يأتيها ألفعال قانونية أوصاف عن يتعدى ال النص هذا في ورد ما أن 1

 الدكتور انظر تأديبيا مساءلته تستوجب تأديبية لمخالفة ارتكابه الموظف جانب من تحقق وظيفته مالأع في الواجب مقتضى

 287 ص سابق، مرجع الدين،ـ جمال سامي
 86 ص ،1955 دكتوراه، رسالة ،اإلسالمية الشريعة في التعزير .العزيز، عامر عبد 2
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التي قد تقع من الموظف العام  المخالفاتالمشرع لم يقم بحصر  إنلنا مما سبق  يتضح

 أو إيجاباالموظف  يأتيهكل ما "  بأنها التأديبية المخالفةفضفاضة وبالنهاية يمكن تعريف  ركهاوت

على تحقيق  قائمةال الوظيفة العامة تستلزمتخل بما  إنيمكن  معنوية أوبطريقة مادية  سلبا

السياسية واالنتماء  األموراالشتغال في  خطر ىولم ينص المشرع الفلسطيني عل. العامة لمصالحا

  .1"االنضمام للمنظمات والنقابات المهنية والعمالية أو اإلضراب يحظرلألحزاب السياسية، كما لم 

   التأديبيةالعقوبات : ثانيا

 إالقبل المشرع  من فالمدنية وان لم تعر الخدمةفي قانون  التأديبيةالعقوبات  حصرت

بداية تلك  لباحثا ولمن التعريفات الفقهية والقضائية لهذه العقوبات وسيتنا ديدهناك الع إن

كيفية  وأخيرا ليلبشي من التح لمدنيةا دمةالخ نقانو أوردها لتيالعقوبات ا تلكالتعريفات ومن ثم 

   .التأديبيةالعقوبة  ومح

  التأديبيةوبة تعريف العق -1

 يف أيجزاء يمس الموظف المخطئ في مركزه الوظيفي  بأنها التأديبيةعرفت العقوبة  

تلك الجزاءات المهنية المشتقة من نظام الوظيفة  بأنها أيضاوعرفت . "2لوظيفيةومقدراته ا ياتهح

 نزيلتوالتكدير ولفت النظر والتحذير وجزاءات مالية ك توبيخجزاءات معنوية كال إلى وتقسم

 إبراهيممحمد  الدكتورويعرفها  .3"الخدمة  من كالطرد استعباديةالرتبة وجزاءات  زيلالراتب وتن

مشتق من نظام الوظيفة  ءالقانونية، وهو جزا ومزاياهايمس الموظف في نطاق مهنته  ما" بأنها

  :فهو ثباحال هسيورد لذيا األخيرالتعريف  أما .4" لقانونيةالعامة يصيب الموظف في مزاياه ا

                                           
 248-247 ص، سابق مرجع، الفلسطيني ارياإلد القانون مبادئ .عدنان، عمرو .د الشأن هذا قي أنظر 1
ـ  عامال القطاعالمدنيين بالدولة و عاملينالعقوبات التأديبية لل .بعبد الوها البنداري، 2 ط، دار .، دةوذوي الكادرات الخاص

 10، صعربيالفكر ال
 1983، عمـان  لفرقـان ار ا، طبعة أولى ، دالقانون التأديبي وعالقته بالقانون اإلداري والجنائي .القادرعبد  الشيخلي، 3

 118ص
 531ص 1964 القاهرةط، دار المعارف، .، دنظام العاملين المدنيين رحش .محمد لسيدا إبراهيم، 4
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الجزاءات  اكالحرمان فهن أوبالتقييد  اإلفراد قالتي تنعكس على حقو اإلداريةتلك التدابير " 

 .1"يةوفي الظروف غير العاد لعاديةفي الظروف ا اإلداريتدابير الضبط  أيضا وهناك اإلدارية

لموظف العام على ا اإلدارةتوقعها  يالت التأديبية أي اإلداريةوهذا التعريف يشمل الجزاءات 

 الدكتورعن تعريف  وأمامعها  لونيتعام منم موظفينعلى غير ال اإلدارة وقعهاالتي ت وأيضا

 جهةتطبقها ال ةالراضع اإلداريةوسيلة من الوسائل  " بأنها التأديبيةفيعرف العقوبة  ويالطما

وظيفية نص من القانون من اجل المحافظة على النظام داخل الجماعة ال لىالمختصة بناءا ع

 لوظيفةفي مصالح ا فالمخال إال مسبالعبء الذي ال ت الوظيفةتحمل صفة  يةالوظيف قوبةوالع

. 2" ورثته أو أسرته إفراددون غيره من  لمخالفيتعين تطبيقها على ا خصيةعقوبة ش أنهابمعنى 

  :التأديبية وبةالعق صائصكل هذه التعريفات يمكن استخالص خ من

   .التأديبية اتحصر بعكس المخالفال بيلعلى س ردتو أنها  -  أ

  .قيعهافي تو تقديريةلها سلطة  اإلدارةتمنح   -  ب

 مانه رغ إال 3مبدأ شرعية العقاب إلى دامرتين استنا الفعلعن ذات  ئالمخط قابعدم ع  -  ت

 أكثرمن اختيار العقوبة التي تراها  التأديبفهذا ال يمنع سلطة  التأديبيةحصر العقوبات 

  . رتكبةالمللمخالفة  ءمةمال

 ةمن عقوب أكثرال يجوز توقيع  " دمةمن قانون الخ 69من المادة  3الفقرة  إلى واستنادا

العقوبات  إحدىعليه  قعتو "من نفس القانون  68المادة  إلى أيضاواستنادا  " المخالفة فسن على

ذات الفعل وفي  على وتأديبياذلك ال يمنع بان يحاكم الموظف جزائيا  إن إال ".....التالية التأديبية

يصدر  الذيعلى فعل واحد ارتكبه فان القرار  وتأديبيا ائياجز شخصال نفس حوكمما  إذاحالة 

 إحدى إيقاع إن أيكقاعدة عامة  األخرى قيدي ال التأديبية أوالسلطتين الجزائية  إحدىمن 

من الالئحة  95دة الما إلىوذلك استنادا  األخرى إيقاعال يمنع  التأديبية أو ئيةالعقوبتين الجزا

                                           
 18ص 1986 نةس 4-3العدد من  10، مجلد الحقوقمجلة  .الملك بدع انعثم صالح، 1
 283، مرجع سابق صلتأديبا قضاء .ليمانس ،الطماوي 2
 238سابق ص رجع، مون اإلداريالقان .سماره الزعبي، 3
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عليها في  المنصوص العقوبة يعتوق يمنعال  "والتي تنص  المدنيةمن قانون الخدمة  تنفيذيةال

 تأديبيافي مجازاة الموظف  رالعكس ويجوز النظ أوالموظف جزائيا  ءلةقانون الخدمة من مسا

  ".اجزائي هالرغم من براءت لىع

   .1موظف ارتكبهعلى اثر خطأ  قعتو أنها -ث 

 احثالب سيتناولهاالتي  األخرىالتحقيق  وضماناتبتوقيعها مبدأ المواجهة  اإلدارةتحترم  - ج

  .بعد فيما

عام وذلك حسب ما  بشكل التأديبيةمن خصائص للعقوبات  أوردهالباحث بما  سيكتفي

في قانون  الواردة التأديبيةسرد العقوبات  إلى رقليتط عقوباتلهذه ال يفاتتعر مناستخلص 

  .منه النقاطتحليل بعض  ة المدنية ومحاوالالخدم

  يةعليه قانون الخدمة المدن نصالعقوبات التأديبية حسب ما -2

على سبيل الحصر  التأديبيةالمدنية العقوبات  دمةالخ ونمن قان امسالفصل الخ تناول

 اذوه ،2التأديبي اإلجراءترتب حسب خطورة  لمويقول الدكتور عدنان عمرو بان هذه العقوبات 

  . على الموظف قسوتهاحيث التعريف ومدى  نم اتما سيتضح عند التطرق لهذه العقوب

 النحوفقرات على  عشرفي  لعقوباتالخدمة هذه ا نمن قانو 68 مادةال أوردت وقد

  :التالي

 رتبيت إنعمله وتذكيره بواجبات وظيفته دون  إلى ملتوجيه العا هو: لفت النظر أوالتنبيه  -1

كان لفت  إذافي مركزه القانوني  أثراًال يحدث  إن أي  .3في مركزه القانوني راث إحداثعليه 

لفت  انفلسطين ف في أماينص عليه كعقوبة كما هو الحال في نظام العاملين المصري  لمالنظر 

                                           
 166، مرجع سابق ، صالعمل القضائي في القانون المقارن .القطب طبيلي، 1
 61ص ابقالخدمة المدنية الفلسطيني ، مرجع س ن، شرح قانو عدنان.عمرو 2
وطرق الطعن  التأديبي ءالجزا .علي ،انظر الدسوقي ،404، مرجع سابق ص ديبيةالتأ العقوبات .عبد الوهاب البندراي، 3

 99-96، ص 2007 القاهرة، عربية،دار النهضة ال ،ط.د ،به
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 إنعلى ذلك  دليلوال ظفالقانوني للمو كزفي المر راث إحداثالنظر هو عقوبة وبالتالي فلها 

 أشهرستة "معينة  ةمد اءانقض إلىومحو هذه العقوبة يحتاج  عقوبةاعتبرها  فلسطينيال المشرع

انه ربط  كما " أيام 5الخصم من الراتب مدة ال تتجاوز  أو اإلنذار أواللوم  أو يهحالة التنب يف

  .التنبيهللموظف بتقدير متوسط لمن يتخذ بحقه عقوبة  ويالسن ديرالتق

ا بين لفت النظر والتنبيه ولم يجعلهما في مرتبة المصري فرق م شرعالم إن تنويهال مع

هذه  توقيعلم يحدد عدد مرات  سطينيالمشرع الفل إنالفلسطيني كما  لمشرعواحدة كما فعل ا

في  اروالتكر ةتشديد في حالة العود ككان هنا إذاالواحدة وما  نةالموظف في الس ىعل قوبةالع

  .فرض هذه العقوبة

 وكما1 أشدجزاء  إلى رضكي ال يتع ظيفتهبواجبات و اإلخاللمل من تحذير العا هو :اإلنذار -2

 شرعالم يحددولم  أشهرستة  إلى يحتاجلفت النظر فان محو هذه العقوبة  أوفي التنبيه  لحالهو ا

 إلى توقيعه اجلفت النظر يحت أوانه بخالف التنبيه  إاليجب فيه الكتابة  أي اإلنذارطبيعة هذا 

هذه اللجنة  شكلذلك القرار عبارة عن توصية لمن  ويكون باإلنذاررها تحقيق تصدر قرا لجنة

توقع عليهم عقوبات  يثموظفي الفئة العليا ح لىال تفرض ع بةهذه العقو إن كما2سابقا  مركما 

 الفئاتمن  يرهمالفئة العليا عن غ ظفيمو بين تاقلها اللوم وال ادري سبب اختالف العقوبا

 دتالتي ور التأديبية العقوبات سيماللوم لم تدرج ضمن تق بةعقو إنمن الموظفين كما  األخرى

  . لخدمةمن قانون ا 68المادة  في

لفت نظر هل  أوتنبيه  وبةمن عق أكثر الموظفعلى  أوقعما  إذا نهيوضح القانون ا ولم

ثر ا اتالفلسطيني جعل لهذه العقوب رعالمش إن إالاشد  تأديبية ةسيوصل ذلك بان توقع عليه عقوب

بحق الموظف فان  تأديبية إجراءاتبالنسبة للترقية حيث انه بمجرد الشكوى التي تستلزم اتخاذ 

  .3هالنظر بترقيت قفيو ذلك

                                           
 404 ص سابق جع، مرالعقوبات التأديبية .عبد الوهاب البنداري، 1
 لتنفيذيةا ةمن الالئح 1، فقرة  91 المادة 2
 من قانون الخدمة 50 المادة 3
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 ظفبشان المو تأديبي إجراء أي خاذفي حالة ات بتأثرهاالمشرع  رعن العالوة فلم يش أما

 وقد 1ه تقرير بدرجة ضعيفورد عن إذا فبالتقدير السنوي للموظ تتأثرالدورية  الوةالع إن إال

مع  2أدائهضعيف بان ينذر لتحسين  درجةعلى  األداءربط المشرع حصول الموظف بتقرير 

في سجله حيث  تأديبية قوباتبما لدى الموظف من ع األداءتقييم  يربطلم  المشرع إنمالحظة 

الفات خدمة الموظف ويسجل به المخ فالتحقيق والجزاء بملف فرعي يلحق بمل أوراقتودع 

 ذكرلم ت يالت خدمةمن قانون ال 34 لمادةواضح من نص ا اوهذ 3ليهوالجزاءات التي وقعت ع

حيث  عقوباتالموظف من هذه ال دىبما ل األداء قييمت تأثرومدى  التأديبيةصراحة العقوبات 

من شاغل  منتظرةضوء مستويات  علىيراعى في تقييم عمل الموظف انجازه لواجباته  "نصت 

 يةوالصفات الذات لشخصيعمله من حيث المواظبة والسلوك ا أساليب ييموتق وعاكما ون الوظيفة

يقوم به الرئيس  األداء ييمتقرير تق إنمع العلم " صالحياته ويتخذ قراراته ظلهافي  مارسي التي

  .4للموظفالمباشر 

 وهيلي وهذه العقوبة ذات طابع ما :اًيوم 15 اتبعن ر يدبما ال يز راتبمن ال صمالخ -3

لم يحدد  وان اًيوم 15الموظفين ما عدا الفئة العليا وهي محددة براتب  فئاتتلحق بجميع 

تصدر مثل هذه  أن زهل يجو أم تالسنوا يععن جم أمعن سنة واحدة  لمدةا هذهالمشرع هل 

 أنمختلفة كما  لفاتمن سنة على مخا أكثرتصدر في  وانمن مرة في كل سنة  أكثر وبةالعق

المشرع المصري وضح ذلك في  أنالخصم مع مالحظة  أليام األدنىم يحدد الحد المشرع ل

يكون  "بان  1978لسنة  48العام الصادر بالقانون رقم  طاعمن نظام العاملين بالق 82المادة 

  ."ال تتجاوز شهرين في السنة  مدةل األجرمن  الخصم

                                           
 ،مرجع سـابق  ،المسؤولية التأديبية بحث بعنوان. محمد ،عمارة أبو الشأن،في هذا  رانظ مة،الخد نونمن قا 40 المادة 1

 361-359ص 
 دمةالخ نمن قانو 39 المادة 2
 التنفيذية  الالئحةمن  92 المادةالثالثة من  الفقرة 3
  لخدمةمن قانون ا 33من المادة  3 الفقرة 4
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يكون  األشهر أي أوضحت نيلفلسطيالمدنية ا مةالتنفيذية لقانون الخد الئحةال أن إال

ينفذ جزاء الخصم من  "نصت  حيث 1 األساسيحيث يكون الخصم من الراتب  االخصم منه

بالجزاء الموقع عليه  إلخطارهالتالي  الشهرالمستحق للموظف اعتبارا من راتب  األساسي راتبال

  .2"قانونا جائزةوفي الحدود ال

 انونمن ق 77في المادة  ضوعلموهذا ا تعن وجهة هذه الخصومات فقد تناول أما

 لموقعةفي حساب خاص بحصيلة عقوبات الخصم ا انونيةتحتفظ كل دائرة ق"  ةالخدمة المدني

 أوالثقافية  أواالجتماعية  اإلغراضالصرف من هذه الحصيلة في  ويكونعلى الموظفين 

 ألحكاموفقا  ةمختصتحددها الدائرة الحكومية ال يالت واألوضاعطبقا للشروط  موظفينالرياضية لل

 نم 98 مادةال أوردتفقد  الشأن الهذ ةما تناولته الالئحة التنفيذي أما "الالئحة التنفيذية لهذا القانون

 - حصيلة عقوبات الخصم تودع في حساب خاص باسم وزارة المالية  إنالالئحة وتحدثت عن 

من رئيس الدائرة  األقل على يعينتوق إلىذات العالقة، وان الصرف يحتاج  كوميةالدائرة الح

مدقق وزارة المالية ويكون  توقيع إلى باإلضافة االمختص واحد شاغلي الوظائف العلي ميةالحكو

 اللوازم وأنظمةبتسجيل القبض  ةالخاص األنظمة إتباعويجب  يةعلى فواتير ضريب الصرف بناءاً

هو وارد في  ماا فقط كالصرف به جوزالمجاالت التي ي إلى باإلضافة، الصرف دعن شترياتوالم

المشرع لم  إنلتوقيعها كما  قيقتح لجنة إلىبان هذه العقوبة تحتاج  ويهالخدمة مع التن انونق

 ابعقوبة الخصم من الراتب كما هو الحال مع وقف العالوة وغيرها كم األداءيربط تقرير 

  . اسيتضح الحق

                                           
أو  اتوال يشمل العالو غلهاتي يشالشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامة بمهام الوظيفة ال ساسياأل الراتب 1

 إي نوع كان من البدالت
 من الالئحة التنفيذية 92الثانية من المادة  الفقرة 2
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مالية  بةعقو هي :أشهرن ستة مدة ال تزيد ع تأجيلها أوالحرمان من العالوة الدورية  -4

وتصرف له  ةفي الخدم وأكثر ةسن أمضى يعلى الموظف الذ عوهي توق 52نصت عليها المادة 

  .1كل سنة دايةب

 وزارةتقوم  "التنفيذية هذه العالوة حيث نصت على  ئحةمن الال 57المادة  وتناولت

كل عام  من الثانيكانون من  األولومديرية الرواتب بصرف عالوة دورية سنوية في  ةالمالي

ومرة  "الحكومية والديوان لدائرةبذلك ا تبلغ، ومةالخد في فأكثرللموظفين اللذين امضوا سنة 

من مرة  أكثر العالوة تأجيلما مقدار استطاعة  صوصوغير محدد بخ اًيبقى النص عام أخرى

صيغة العبارة  إن كما. من سنة أكثر وةيمكن حرمانه من العال هلف ظيفيةفي حياة الموظف الو

العالوة ومن ثم  بتأجيلتبدأ  إنالباحث يجب  رأيحيث في  قةجاءت غير موث عقوبةال هذه يف

  . فاألشد األخف العقوبة منمنها  نالحرما

ما حصل على  إذابالتقدير السنوي للموظف  دوريةال الوةالع قفارتبطت عقوبة و وقد

 سطحصوله على تقدير متو أي أدائهحسين بت رتبطتقدير سنوي بدرجة ضعيف ووقف العالوة م

في ذلك  بإجازةسلطة تقديرية  اإلدارة تفهي منح عالوةالمادة بداية تجيز وقف ال وهذه 2وقفما ف

بدرجة  تقديريرد عنه  ذيينذر الموظف ال" تلك المادة التي تنص  أيبعكس سابقتها 

 يربان الوقف هنا غ الوةالع وقف بإجازةعلى المادة الخاصة  األخرى ظةوالمالح 3".....ضعيف

ارتبط وقف  ماك نالحرما أو التأجيل هو ردالذي و وإنما وبةالوقت لم يرد كعق إن كما دةبم ددمح

 انتقرير نهع يقدمالذي  الموظفيحال  41كما نصت على ذلك المادة  قوبةالدورية كع وةالعال

، ديوانمع ال بالتنسيقمختصة ال لدائرةا بللجنة تشكل من ق إلىضعيف  رجةبد انسنويان متتالي

                                           
تؤثر على الموظف  ليةعقوبة ما هذهو ،الشمسي كما نصت عليه المادة األولى من قانون الخدمة التقويمهنا حسب  والسنة 1

ـ  الدرجاتموظفي  تستبعد مثل هذه العقوبة اتيعواغلب التشر في وظيفته دنيا لموظفا أي وأسرته الن هـؤالء ال   االعلي

منازعات الوظيفـة   .اميس ،جمال الدين الشأن هذا يانظر ف ،ومرتباتهم عالية نسبيا التهميتأثرون كثيرا كون هؤالء مدخو

 .298ص ،مرجع سابق العامة،
 الخدمةمن قانون  40 المادة 2
 من قانون الخدمة 39 المادة 3
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، تنزيل لسنويةا الدوريةوقف العالوة : من الجزاءات التالية أكثر أوتوقع عليه واحدة  إنويجوز 

  .، تنزيل الوظيفةةالدرج

العالوة  فسلطة تقديرية في جواز فرض عقوبة وق أعطى شرعالم إن الحظالم من

 متتاليينسنويين  نالموظف على تقريريفي حال حصول  ذلكك 40الدورية كما الحال في المادة 

على من يصدر  بةمن عقو أكثر إيقاعسلطة  أعطى 41 دةفي الما شرعالم إنضعيف كما  بدرجة

توقع على  إن اإلدارةمنح  لمشرعا إن نويهسنويين متتاليين بدرجة ضعيف مع الت ريرينعنه تق

حيث لم تعتبر هنا تقدير  حصوله على تقريرين بدرجة ضعيف ةمن عقوبة في حال أكثرالموظف 

من عقوبة في حال حصول الموظف على تقريرين  أكثرلما نص على توقيع  وإالمخالفة  قريرالت

توقع على الموظف  إنفي  لإلدارة أخرىسلطة  أعطىالمشرع  إن لتنويهمع ا ضعيف ةبدرج

تعتبر  مسنويين متتاليين بدرجة ضعيف حيث ل قريرينعلى ت هفي حالة حصول قوبةمن ع أكثر

  نفس المخالفة  لىمن عقوبة ع أكثرلم يوجز توقيع  المشرعهنا تقدير التقرير مخالفة ذلك الن 

 اعليمنح الموظف درجة  بأنها طينيقانون الخدمة المدنية الفلس عرفها :قيةالتر نم لحرمانا -5

 يةترقمواد موضوع ال 8تناول الفصل الخامس من قانون الخدمة المدنية وفي  وقد 1من درجته

  .خمس مواد فيلقانون الخدمة  تنفيذيةالفصل الرابع من الالئحة ال اولهاكما تن

هذه  إنالعليا كما  فئةال يموظف ىتوقع عل يمن العقوبات الت يسمن الترقية ل والحرمان

 إن كما غيره أوضعيف  أداءعلى تقرير  لموظفحصول ا لةينص عليها في حا لمالعقوبة 

جزائية حيث ال  أو تأديبية إجراءاتبحق الموظف شكوى تستوجب اتخاذ  مقدحيث ي تتأثر ترقيةال

  .2هفي قضيت يالقرار النهائ صدوربعد  إالينظر بها 

  هو  والوقف: مع صرف نصف الراتب أشهرال تتجاوز ستة  ةالوقف عن العمل مد -6

شر لوظيفته ، فال يتولى خالله سلطة، وال يباموقنا إسقاطاوالية الوظيفة عن الموظف  إسقاط

                                           
 بالتعريفاتاألولى من قانون الخدمة المدنية الخاصة  مادةال 1
 دنيةالخدمة الم انونمن ق 50المادة  من 1 الفقرة 2
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 حتياطياال لوقفنص على ا أنه كماكعقوبة  الوقفنص المشرع الفلسطيني على  وقد 1مالع

  :والوقف القانوني

 الراتبكما حدد بان يصرف نص  أشهر 6ال ةيتجاوز مد ال بأنه ددفهو مح :كعقوبة الوقف -أ

  . 2وبةفي حالة الوقف كعق

لرئيس الدائرة  وأجازتالخدمة  قانونن م 93 لمادةوحيث نصت عليه ا :تياطياالح وقفال _ب

 أماينتهي التحقيق  ريثماعن عمله بصفة مؤقتة  الموظف وقفيتبعها الموظف  يالحكومية الت

  .3لفهو راتب كام تياطياالح توقيفهالذي يتقاضاه في حالة  لراتبا عن

الالئحة  الفصل الرابع من إليه أشارما  ذاوه قانونال بقوة الوقف أي :الوقف القانوني_ ج

للديوان بناء  وزاحتجاز الموظف على ذمة قضية حيث يج أيوذلك عند احتجازه  تنفيذيةال

حين  إلى نصفطلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف ال يزيد عن ال ىعل

  .لالعم إلى إعادته

  . األداءتقييم  قريريربط الوقف بت فلم األداءعن الوقف وتقرير تقييم  أما

 األردنيالخدمة  مهو نظا اتسميات تخفيض الدرجة في القوانين فه تتعدد :الدرجة ضتخفي -7

  .المصري فيسميها تخفيض الوظيفة ننظام العاملي أماتنزيل الدرجة  يهايسم

عدد من  إلىالوظيفية  تالفئا يمالمدنية تقس دمةالمادة العاشرة من قانون الخ تتناول وقد

 دولج الحقللموظف من تاريخ التحاقه وحتى انتهاء وظيفته والدرجات تغطي مدة خدمة الوظيفة 

، درجةعلى ال لبقاءل األدنىالدرجة المالية، الحد  أولها األقساممن  دعد إلى قسم خصوصبهذا ال

  .هذا التقسيم من 4الخاصة فئة، بداية مربوط واستثنيت الاألساسيالراتب 

                                           
 .429ص  سابق، مرجع ديبيةالعقوبات التأ .عبد الوهاب البنداري، 1
 وللمزيد 1996 بقالسا المدنية الخدمة نظام في مثيل لها يكن ولم 1998 قانون في العمل عن الوقف عقوبة استحدثت وقد 2

 210ص ،الدكتوراه رسالة ،بالدولة المدنيين العاملين إيقاف .النجار رفعت المصيلحي، انظر العاملين، إيقاف عن
 الخدمةمن قانون  94 دةالما 3
من  1ما نصت عليه الفقرة  بحس حكوميةال دوائرالتي تشمل من يعين درجة وزير من رؤساء ال ةالخاصة هي الفئ الفئة 4

 مةمن قانون الخد التاسعةدة الما
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 انمتتالي سنويان ريرانمن قدم عنه تقحيث  األداءهذه العقوبة بتقرير تقييم  تارتبط وقد

  .1لدرجةتنزيل ا منها عليهضعيف يجوز توقيع عقوبات  ةبدرج

الباحث  برأيتخفيض الدرجة وهذا  وليسالمشرع تسمية تنزيل الدرجة  تخدماس وهنا

ولم يورد المشرع الفلسطيني هل يعني تخفيض الدرجة تخفيض . القانونيةالصياغة  يضعف

يحتفظ  أدنى ظيفةو إلىتوقيع جزاء الخفض  عند"المصري  رعال بالنسبة للمشالراتب كما هو الح

من  أكثرعن هل يحق تخفيض  أما. 2"يتقاضاه عند توقيع هذا الجزاء  كانالذي  باجره عاملال

 لمشرعفلم يجب ا سةالدرجة الخام إلىدرجة لنفس الموظف كانتقاله من الدرجة الثالثة مثال 

 إلىالخفض  جزاء قيعانه عند تو ىعل"نص  ذيالمصري ال عف المشرعلى ذلك بخال لفلسطينيا

المحاكمة  إلى إحالته ندع غلهامن تلك التي كان يش األدنىالوظيفة  امليشغل الع أدنى يفةوظ

  .3"التأديبية

 فارتبط عقوبةفي هذه ال اإلنذار أماسابقا  مركما  اإلنذارعقوبة  وردت :لبالفص اإلنذار -8

 عاملخدمة ال إنهاءالفصل من الخدمة هو  بةعقو اولما سيمر الحقا عند تنك صلبالفصل والف

ولم ترتبط هذه  العليا ئةموظفي الف على ةوال تطبق هذه العقوب تأديبيةوكعقوبة  التأديبي يقبالطر

محو العقوبة اعتبارها  إن أي 4وتمحى هذه العقوبة بانقضاء سنتين فالموظ أداءبتقرير  قوبةالع

التي ترتبت نتيجة لها  والتعويضاتن بالنسبة للمستقبل وال يؤثر ذلك على الحقوق لم تك كأنها

تسبق  عقوبةال ههذ إنينص المشرع على  ولم. 5موظفخدمة ال فمن مل ةالعقوب أوراق رفعوت

  .االحق تبينكما سي الخدمةجاءت مستقلة عن عقوبة الفصل من  وإنماالخدمة  من الفصل وبةعق

                                           
 من قانون الخدمة 41 المادة 1
 المصري العامالعاملين في القطاع  ممن نظا 89 المادة 2
 المصري المدنيالعاملين  اممن نظ 86 المادة3
 مةالخد قانونمن  75ج من المادة  الفقرة 4
 قانون الخدمة المدنية الفلسطيني نم 76 المادة 5
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لم يتطرق  صرينظام العاملين الم أو األردني يةالمدن الخدمة ظاممن ن أياً أنالتنويه  مع

يبقى مجرد  إذعقوبة  يشكلبالفصل ال  اإلنذار إنعمرو  عدنان ورهذه العقوبة ويرى الدكت إلى

  .1 األولى ثالثال عدا األخرى تمن مستوى العقوبا أي إلىوال يرقى  إنذار

التي تربط هذا  الرابطةالعالقة و إنهاء أي :دمةالخالمعاش وعقوبة الفصل من  إلى اإلحالة -9

العقوبة فبعض القوانين  ذهه ياتتسم تعددت. الوظيفة ذهبه صلةوقطع كل  وظيفتهعن  الالمح

  .2يسميها االستغناء عن الخدمة

 للخدمةعلى المعاش كعقوبة منفصلة  اإلحالةالعاملين المصري فافرد لكل من  ظامن أما

المعاش والفصل من الخدمة  إلى اإلحالة عقوبةكل من  إن البنداريلدكتور كعقوبة ثانية ويرى ا

  .3التسمية تلفتوان اخ األثر أوحيث المضمون  منمصطلحات متماثلة  لوالعز

كان من حق هذا الموظف  إذاما  وضحلم ي ينالعقوبت ينعلى هات رعنص المش وعندما

 وبماالحرمان منها  علىقاعدي كما لم ينص براتبه الت يحتفظ أنالمعاش  إلىالمحال  أو المفصول

لديه من حقوق  االمفصول يحتفظ بم أوالمعاني فان هذا المحال  أضيقالعقوبات تفسر في  إن

توقع  إنالعقوبات الثالث فقط التي يمكن  نم ينالعقوبت ينهات إنالتنويه  مع .اإلدارة منمالية 

  .4الفئة العليا موظفيعلى 

 إذا نهللموظف حيث ا األداءتقييم  يرمرتبطة ايضا بتقد لخدمةا عقوبة الفصل من إن كما

وهذه  5في فصله النظر ةيتعين على لجنة مختص عيفتقارير بدرجة ض 3الموظف  يقدم ف

  .6الموظفين انالمختصة للتنسيق مع ديو ائرةالد قبلمن  ناللجنة تتكو

                                           
 61، مرجع سابق صالفلسطيني نيةالمد مةنون الخدشرح قا .عدنان عمرو، 1
 األردني  دمةمن نظام الخ 132 المادة 2
 مرجـع  العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدوبة والقطاع العام وذوي الكادرات الخاصـة، . الوهاب عبد البنداري، 3

  456ص سابق
 من قانون الخدمة 70 المادة 4
 ةلخدما ونمن قان 42 المادة 5
 من قانون الخدمة 41 المادة 6
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بي والثاني الفصل الفصل بالطريق التأدي أولهما ةنوعان من الفصل من الخدم وهناك

بغير الطريق التأديبي فالفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا وليس 

محددة وهو ما ال  ةثبوت وقائع معين تطلبي يوأن الفصل التأديب التأديبيغير  لكذلك الفص

رره، ما دام لم يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبي الذي يكفي فيه وجود أسباب لدى اإلدارة تب

  .1إلى غير الصالح العام هيثبت أنها انحرفت ب

   طينيقانون الخدمة المدنية الفلس يالواردة ف التأديبية وباتالعامة للعق الخصائص

من  أقصىالدرجة  خفيضت وبةجعل المشرع عق إذ التأديبي اإلجراءترتب حسب خطورة  لم -1

  .2بة الفصلكتمهيد لعقو عامةوالذي يتخذ  لعملالوقف عن ا

جميعا وموظفي الفئة العليا حيث قرر  وظفينما بين العقوبات المفروضة على فئات الم فرق -2

التي  68العقوبات في المادة  مةفي قائ المطروحة غير لومعقوبات منها عقوبة ال ثلها ثال

التفرقة كون جميع  حكمةوال ادري ما  مصريال رععن المش مأخوذوهذا  امةجاءت ع

  .ن يعملون من اجل المصلحة العامةالموظفي

 األجدىوكان  واألثر معنىلهما نفس ال إنمع  معاشعلى ال واإلحالةعقوبتي الفصل  وضع -3

بالفصل  واإلنذار ةكعقوب اإلنذارانه وضع  كما. واحدة بةيختصرهما في عقو إنبالمشرع 

 اإلداريوالقرار  عام دون تحديد لبشك اإلنذاريضع عقوبة  بأن األجدىوكان  أخرىكعقوبة 

  . اإلنذارالقصد من  حددي

تخفيض  بةبشكل دقيق كعقو ددةجاءت بعض العقوبات فضفاضة تحمل معاني عدة وغير مح -4

من  ألكثريمكن تخفيضها  أوفقط  لسابقةالدرجة ا إلىالدرجة فهل يعني ذلك تخفض الدرجة 

  .لدرجاتا أخروهي  ةالخامس رجةالد إلىالذي ينتمي  موظفدرجة ال تخفض لو فكيف جةدر

                                           
 341 ص، سابق مرجع، الوهاب عبد. البنداري المستشار 1
  61ص سابق جع، مرنيالفلسطي المدنيةالخدمة  ونشرح قان .عدنان عمرو، 2
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الخدمة  انونمن المبادئ العامة وقد نص على ذلك ق وهذا ،واحدة لنفس المخالفة عقوبة -5

  .2من مساءلته جزائيا التأديبيةتوقيع العقوبة  يمنعال  هان على1المدنية

يعفى الموظف  وال، التأديبيةبالعقوبة  ىهو الذي يجاز الفةيقوم بالمخ من ،شخصية قوبةالع -6

ارتكابه للمخالفة كان  أناثبت  إذا إالمن رئيسه  إليهصادر  أمر إلى تناداالعقوبة اس هذه من

  .3تنبيه رئيسه له عن المخالفة خطيا منمن رئيسه بالرغم  إليهخطي صدر  ألمرتنفيذ 

وهذه  4أشهرمن ستة  أكثرمضى على اكتشافها  خالفةالتحقيق بسبب م إلىالموظف  يحالال  -7

 إلى يوتؤد صيرةق لمدةهذه ا أنالباحث  وبرأيالعمل في مؤسسات الدولة  راستقراضمانه 

 رةم فاتبمثل هذه المخال اإلتيانرادعة لهم عن  تأديبية قوباتالكثير من الموظفين من ع إفالت

 يالمحاكمة وتسر أواالتهام  أوالتحقيق  إجراءاتمن  إجراء بأيهذه المدة تنقطع  لكن. أخرى

تنقطع  ألحدهمفان انقطاع المدة  التأديبية لفةفي المخا ونتعدد المتهم إذاانه  كماالمدة من جديد 

  .5للباقين لنسبةبا

نصت المادة  وقد، العكس أو تأديباعلى الموظف من معاقبته  ئيةالعقوبة الجزا إيقاع يمنعال  -8

 العقوبةع يمنع توقي ال"  حيث نصت ذلكالتنفيذية لقانون الخدمة المدنية على  الالئحةمن  95

 ويجوزالعكس،  أوعليها في قانون الخدمة المدنية من مساءلة الموظف جزائيا  المنصوص

 محكمةبه  تما قض ذاوه" على الرغم من براءته جزائيا تأديبياالنظر في مجازاة الموظف 

بحكم  تحولالمحكمة ال  إمام الجزائية همةتبرئة الموظف من الت أن"  العدل العليا حيث قضت

  .6"عن تهم ناشئة عن الجرم بحقه تأديبية إجراءاتدون اتخاذ  ورةالضر

                                           
 .الفلسطيني المدنية الخدمة قانون من69 المادة من الثالثة الفقرة 1
 .لمدنيةا الخدمة لقانون التنفيذية االئحة من95 المادة 2
 .المدنية الخدمة قانون من 74 المادة 3
 .المدنية الخدمة فانون من 73 المادة 4
 .الفلسطيني المدنية الخدمة لقانون التنفيذية االئحة من 93 المادة 5
 .1295ص،1965 لسنة10العدد المحامين مجلة،1965 لعام32 رقم قرارها 6
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  التأديبية لعقوباتا فرضفي  لإلدارة التقديرية السلطة: نيالثا المطلب

  .يهالهذه السلطة التقديرية ورقابة القضاء عل يفاتعر طلبالباحث في هذا الم سيتناول

  التقديرية  لسلطةا مفهوم: أوال

 ضتسمى مقيدة وهي عندما يفر األولىسلطتين  إلى لإلدارةحة السلطات الممنو تتلخص

 ذهواتخا هعلي اإلقدام الواجب واإلجراء الطريقة اإللزامسبيل  علىو آمرةبطريقة  االمشرع عليه

لها  يخضع إنالتي يجب عليه  األوضاعلها حرية تقدير التصرف، وان يحدد له  نيكو أندون 

 اإلدارةمقدما على رجل  مليلمشرع هذا الطريق، فانه يسلك ا فإذاهذا الهدف،  إلىللوصول 

 إذا والثانيمقيدة  أو حددةاختصاصاته م أووتسمى سلطاته  اذهفحوى القرار الذي يجب عليه اتخ

 يهامعقب عل ونوفقا للظروف د تعملهمن الحرية للتصرف تس قدرا لإلدارةترك المشرع 

  .1ن منازعدو األخيرةيكون لها الكلمة  حيثذلك  فيوتترخص 

تبرر تدخلها من  يتقدير الظروف الت بحرية اإلدارةتتمتع  إنالتقديرية تعني  والسلطة

  .2لتدخلقررت ا إذا ظروفهذه ال مواجهةتراه مالئما ل الذي لتعرفا اختيارحق  أوعدمه 

كل من  مواجهةفي  اإلدارةتتمتع بها  يالت حريةتلك ال هي " بأنها األخرالبعض  ويعرفها

 وفيالحاالت  ضبع طورةوتقدير خ دخلالت هذا يلةووس تدخلهاوالقضاء لتختار وقت  اإلفراد

  .3"الصالح العام حدود

 محكمةالقضائي فها هي  تعريفال أما التقديريةالفقهية للسلطة  التعريفات بعض هذه

الذي  فوقسلطة اتخاذ الم لإلدارةيكون  إنتعني  قديريةالسلطة الت" تعرفها  األردنيةالعدل العليا 

تكون  اإلدارة لطةس إن تضحهنا ي نم. 4"القانون  إليهاالحالة التي هدف  ققعند تح سباتراه منا

                                           
 27ص 2006الفكر العرب ، القاهرة  ارط، د.، دداريةاإل اتالعامة للقرار النظرية .سليمان الطماوي، 1
 227ص 1994 ، عمانعوالتوزي رط، دار بغدادي للنش.، داإلداري القانون .القادر الشيخلي، عبد 2
 19ص 1984والنشر،  لطباعةل لثقافةالثالثة، دار ا طبعة، الاإلداري لقضاءا .محمود حلمي، 3

   1995سنة 10محامين ، العدد مجلة نقابة ال 1072ص 67\ 59رقم  قرار 4 
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تحقيقه  إلىبالهدف الذي تسعى  اإللزامسبيل  لىع آمرة ةبطريق ععليها المشر رضف إذامقيدة 

ءا هذا الهدف وبنا إلىمن اجل الوصول  أوضاعهببيان  كفلمع وجوه العمل على نحو معين ت

تعمل على خالف ما بينه القانون من  انتمتنع و إنهذه  لحالةوا لإلدارةال يجوز  ذلكعلى 

ترك  إذا وأما1 قانونباطال لمخالفته لل اإلدارةتصرف  عد وإالمعينة لمباشرة هذا العمل  أوضاع

 بمالظروف و وفقاالقرار من عدم اتخاذه حسب ما ترتئيه  خذتت إنفي  لإلدارة لخيارالمشرع ا

  .لإلدارةسلطة تقديرية  أمامنكون  ناوه ةيتناسب مع كل حالة على حد

الصالح  بانلخصها الدكتور عبد الغني بسيوني  فقد يةعن مبررات السلطة التقدير وأما

عدم  أوقدرا من الحرية في اتخاذ التصرف  اإلدارةمنح  طلبيت اإلداريالعمل  يرالعام وحسن س

  .2من السلطة التقديرية األدنىالحد  ووهذا ه الوقت المناسب تحديد أواتخاذه 

   :حدود هي بخمسةحدود حددها الدكتور عبد القادر الشيخلي  ةالتقديري وللسلطة

عدم االختصاص يتعلق  يبفع بشأنه قديريةسلطة ت اإلدارةاالختصاص ال تملك  حيثمن  -1

  .العامبالنظام 

 نفا عكسههرية التي يحددها القانون وبالجو واإلجراءات األشكالباحترام  اإلدارةتتقيد  -2

  واإلجراءاتالشكل  ببعي مشوبايكون  قرارها

قانونية تبرر اتخاذ  أو اقعيةو حالة توافرعدم  أي عدون سبب المشرو قرارصدر ال إذا -3

  .يكون مشوبا بعيب انعدام السبب ارالقرار فالقر

من  اًيكون ممكن إنفيجب  دارياإل لقرارفحواه ويشكل ركن المحل في ا أو القرارموضوع  -4

من  للقانون بقاقانونا ويكون اثر القرار مطا هتحقيق اًيكون جائز أو يةالواقع أوالقانونية  الناحية

  .لالقرار مشوبا بعيب المح أصبح وإالوالتطبيق  والتفسيرحيث النص 

                                           
 137ص 1982 روت، بي العربيةط ، دار النهضة .، دالقضاء اإلداري اللبناني .محسن خليل، 1

 628ص 1991 ،ط، منشاة المعارف، اإلسكندرية.، داإلداريالقانون  .عبد الغني بسيوني، 2 
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 نفيكو لكذ غاية بعيدة عن قيقتح اإلدارةاستهدفت  إذا أما امةالمصلحة الع رارهدف الق -5

معين فيجب  مجالفي  اإلدارةلم يحدد المشرع هدف  فإذاالسلطة  إساءةبعيب  وباقرارها مش

  .1المصلحة العامة مننابعا  دفهايكون ه إن

 اإلداريالقانون  أركان ميعتشمل ج التقديريةعلى السلطة  دهذه القيو إنالواضح  من

ليس  إن طماوييقول الدكتور الوالمحل والغاية و صاصوهي ركن السبب والشكل واالخت

سلطة  لإلدارة تكون أركانمن  داهاواالختصاص وما ع الشكلحرية بالنسبة لركني  أي لإلدارة

  .2تقديرية في حدود كما ورد سابقا

  ومحوها التأديبيةتنفيذ العقوبات  :ثانيا

  .وظيفي واآلخر اليم أولهما أثران يبيةالعقوبات التأد لتنفيذ

  التأديبيةلعقوبة المالي ل األثر-1

  :المدنية فيما يلي مةتنفيذها وفق قانون الخد ائزالج ةالعقوبات المالي تنحصر

  .اًيوم 15 اتبعن ر يزيدالخصم من الراتب بما ال  - أ

،وقد قيد المشرع سلطة وظفالذي يتقاضاه الم األجرجزء من  اعبه اقتط والمقصود

هذا  ازالمشرع جو يحددلم  وإن، اًيوم 15عن  مالخص يزيدبان ال  العقوبةفي توقيع هذه  اإلدارة

 أن كمابه تحديد ذلك،  األحرى نوكا لهذا الموظف، الوظيفةطيلة فترة  أوالخصم في السنة 

انه يجوز  إلىالبنداري  هابللخصم لهذا فقد ذهب الدكتور عبد الو األدنىالمشرع لم يحدد الحد 

 ويكون. ال وحسب تقدير الجهة المختصةمث هواحد كما يجوز خصم بعض اليوم كنصف ميو مخص

المرتب الذي  دون، القرار هذامرتب العامل وقت صدور  أساسالخصم من الراتب على 

                                           
  229،228 ص، مرجع سابق اإلداري قانونال .عبد القادر الشيخلي، 1
 وما بعدها 52، مرجع سابق صداريةالعامة للقرارات اإل ريةالنظ .نسليما طماوي،ال 2



 62

يكون الخصم من المرتب وقت وقوع  أن أرادوذلك الن المشرع لو  المخالفةيتقاضاه وقت وقوع 

  .1المخالفة لنص على ذلك

  .أشهرمدة ال تزيد عن ستة  تأجيلها أوالدورية  وةمن العال الحرمان -ب

يتم  أشهر 6المشرع بمدة  افقد قيده التأجيلمدة هذا  إطالة اإلدارةال تتعمد جهة  وحتى

  .ةالعالوة الدوري تأجيلاحتسابها من تاريخ توقيع عقوبة 

  .لراتبمع صرف نصف ا أشهرستة  تتجاوزعن العمل مدة ال  الوقف -ج

منه  اعتبارااتب طوال مدة الوقف، بخصم نصف الر فقرن المشرع هذا الوق وقد

من  أسرتهعلى نفسه وعلى  اإلنفاقالموقوف عن العمل  مليستطيع العا وحتى، اإلنسانيللجانب 

 عنهنا الوقف الجزائي وليس الوقف  دوالمقصو .2راتبه الذب قد يكون مصدر دخله الوحيد

  .العمل االحتياطي

  الوظيفي للعقوبة األثر -2

للموظف وهذا هو  يالوظيف لعلى المستقب اًكبير تأثيراً لتأديبيةابعض العقوبات  تؤدي

، ليمالس لنهجتنبيه الموظف ليلتزم با إلىوتهدف  التأديبيةالمعنوي للعقوبة  أو األدبي األثر

 من انوالحرم واإلنذارالتنبيه  لعقوباتومن هذه ا واجبات وظيفته، أداءالمستقيم في  والسلوك

  .الترقية

أخرى  ةالمختصة بتنفيذ الجزاء إذا كان الموظف تابعا لجه الجهةحول  يثار سؤال وهنا

  غير التي وقعت الجزاء؟

المدنية والتي  الخدمةالتنفيذية لقانون  الالئحة من 87المادة  التساؤلهذا  على تجيب

 أن على. وتأديبهمعه  لتحقيقبا مختصة الموظف إليهاالمعار  أوالجهة المندوب  أنتنص على 

                                           
 .418ص ،سابق مرجع ،بالدولة المدنيين للعاملين التأديبية العقوبات. الوهاب البنداري، عبد .د 1
 .85ص ،سابق مرجع ،العامة الوظيفة في التأديبية المسؤولية.العزيز خليفة، عبد .د 2
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حالة  يف وذلك. سائر العاملين المدنيين بالدولة لهيخضع  الذي التأديبي ظامالن إطار في يتم ذلك

القانوني المصرية تقول  اإلفتاءوهناك فتوى لدائرة  .1تأديبهالموظف  إليهاالمنتدب  الجهةتولي 

لعامل بالجهة التي يتبعها ا منوط خالفةصدوره من الجهة التي وقعت بها الم بعدتنفيذ الجزاء،  أن

  .2إليهاقد تم بطريق النقل  األخيرة الجهةلهذه  تبعيتهوقت تنفيذ هذا الجزاء ولو كانت 

قضت  يثقضائيا ح أو إداريا هواجب حتى لو طعن في التأديبيتنفيذ الجزاء  نفا وأخيرا

تنفيذ  وقف العليامحكمة العدل  إلىعلى رفع الطلب  ترتبال ي"  فلسطينيةمحكمة العدل العليا ال

 أن رأت إذاهذا القرار مؤقتا  تنفيذبوقف  تأمر أنللمحكمة  أجازت وإنما إلغاؤهقرار المطلوب ال

هذا  أن أوليةنجد وفق وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات  فإننايتعذر تداركها  قدنتائج التنفيذ 

  .3"على القرار المذكور ونقرر بالتالي رد الطلب ينطبقال 

   أديبيةالت العقوباتمحو  ثانيا

سيتناول الباحث في هذا الموضوع شروط محو العقوبة التأديبية و من هي السلطة 

  .المختصة بمحو العقوبة التأديبية وأخيراً آثار محو العقوبة التأديبية

تعتبر كان  بحيثللمستقبل،  بةبالنس اثأرما ترتبه من  إزالة التأديبيةبمحو العقوبة  يقصد

 نهام شروطعدة  التأديبية بةالعقو ولمحو .4بالمحو الصادرار صدور القر تاريخلم تكن من 

  .)لوظيفيا(الشرط السلوكي و الشرط الزمني

  شروط محو العقوبة التأديبية -1

 الزمني  الشرط -أ

 بعد أيامخمسة  تتجاوز الالخصم من الراتب مدة  أو اإلنذار أو اللوم أوالتنبيه  قوبةع تمحى -1

  .التأديبية هذه العقوبة إيقاعاشهر من  6

                                           
 .34ص ،سابق مرجع ،الوظيفي التأديبي النظام في التحقيق إلى اإلحالة. متعص الشيخلي،.د 1
 .1970 سنة ديسمبر ، في1970 ، لسنة2083، سجل929\1\6فتوى، ملف،  2
 .1996\11\24، بتاريخ 96\44 رقم اهللا، رام ،العليا العدل محكمة قرار 3
 .473ص ،1973 القاهرة، د.د ،ط.د ،العربية مصر ةجمهوري في اإلداري القانون وأحكام مبادئ. فؤاد محمد مهنا،.د 4
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منها  انالحرم أوالعالوة  تأجيل أو أياممدة تزيد على خمسة  األجرعقوبة الخصم من  تمحى -2

  . العقوبة إيقاع من نةبعد س

على  إيقاعهامن  سنتينتمحى بعد  األخرى باتالعقو فانالذكر  ةعدا العقوبات سابق وما -3

  1.المعاشعلى  حالةواإلالفصل من الخدمة  بتيالموظف مع استثناء كل من عقو

  السلوكي  الشرط -ب

 فعد هووذلك الن الهدف من هذه العقوبات  لمحو العقوبة، زمنشرط ال يكفيال  حيث

على نجاحه في  له مكافأة لعقوبةيصلح من شان نفسه وبالتالي يكون محو هذه ا أن إلىالموظف 

 سيأتي الباحثوالتي  - وبات عن محو العق المسؤولةللجهة  ينتب إذا العقوبةذلك وبالتالي تمحى 

 حسنمن  التأكد ويتم. 2مرضٍوعمله منذ توقيع العقوبة  وظفسلوك الم أن - على ذكرها الحقا

خالل طيلة المدة  همن خالل تقييم رؤسائ قوبةقرار محو الع إلصدارالمؤهل  لموظفا سلوك

  .4خدمته ملفالسنوي و أدائهواقع كفاية  ومن. 3للمحو السابقة

  قرار محو العقوبة بإصدارلمختصة ا السلطة -2

كان الموظف  فإذايشغله الموظف  الذيتلك السلطة باختالف المستوى الوظيفي  تختلف

بعد توافر  الموقعةالعليا أي من الفئة العليا فيتم محو العقوبة  اإلداريةالعام من شاغلي الوظائف 

لجنة عبارة عن توصية الوزراء ويكون قرار ال جلسمن قبل لجنة مشكلة من قبل م هشروط

 أما 5.في محو العقوبة عن الموظف من عدمها هائيلمجلس الوزراء الذي بيده القرار الن

الدائرة التي يتبعها  يسبالتنسيق مع رئ ينفتشكل لجنة من قبل ديوان الموظف اآلخرون ونالموظف

                                           
 .الفلسطيني المدنية الخدمة قانون من 75 المادة 1
 .المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة من97 المادة من 3 الفقرة 2
 .89ص ،سابق مرجع ،العامة الوظيفة في التأديبية المسؤولية. العزيز عبد خليفة،. د 3
 .الفلسطيني المدنية الخدمة قانون من 75 ةالماد من2 الفقرة 4
 .الفلسطيني المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة من97 المادة من 4 الفقرة 5
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وليس عبارة  اًويكون قرارها نهائي أعضائها أراء بأغلبيةقرارها  ةالموظف وتصدر هذه اللجن

  .1العلياعند محو عقوبات موظفي الفئة  الشأنعن توصية كما هو 

  التأديبية العقوبة آثار -3

. كان لم تكن بالنسبة للمستقبل التأديبيةاألول اعتبار العقوبة  أثران التأديبيةالعقوبة  لمحو

 العقوبةة من لها من ملف خدمة الموظف وتوضع نسخ إشارةالعقوبة وكل  أوراقترفع  والثاني

 ويقول. 2لدى ديوان الموظفين أخرىفي ملف الموظف لدى الدائرة التابع لها الموظف ونسخة 

بالجهة التابع لها  العامةالنشرات  يالمحو ف رالدكتور مصطفى عفيفي انه يتعين نشر قرا

  .3أقرانهفي ذلك من رد اعتبار له بين  لماالموظف، 

  الموظف العام تأديبفي  لتقديريةا ةالسلط علىالقضاء  رقابة: ثالثا

لم يوضح لكل  القانون إن أولهاجوانب  ةفي هذا المجال من عد يريةالتقد سلطةال تتضح

كما  العام موظفال منلم يحدد ما هي المخالفات التي قد تقع  همعينة كما ان تأديبيةمخالفة عقوبة 

 ئرةرئيس الدا إلىالتحقيق توصياتها  لجانالسلطة التقديرية عندما تقدم  أيضا حمر سابقا كما تتض

  .4همن عدم راتهابقرا باألخذللرئيس الخيار  ونفرض عقوبة ويك شانب لحكوميةا

ما دام قرارها  تقديريةال لطتهالس اإلدارةيراقب استخدام  ال اإلداريالقضاء  إن واألصل

  .5القانون دفي حدو

عدم  التأديبية وباتي فرض العقف لإلدارةرقابة القضاء على السلطة التقديرية  نع وأما

للجهات  التقديريةالسلطة  يفتعر يستلزمفهذا  التأديبيةفرضها واختيار العقوبة بعينها للمخالفة 

                                           
 .الفلسطيني المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة من97 المادة من 3 الفقرة 1
 .المدنية الخدمة منقانون76 المادة 2
 .415ص،سابق مرجع ،التأديبية قوبةالع فلسفة. عفيفي، مصطفى.د 3
 . الخدمة المدنية الفلسطيني لقانونالتنفيذية  حةمن الالئ 91 المادة 4
 هـذا  فـي  وأنظر 59. ، ص 2005 ة،الجامعية اإلسكندري اتط، دار المطبوع.، دالقضاء اإلداري .ماجد راغب الحلو، 5

 سابق مرجع، ارياإلد الجهاز أداء على الرقابة .رمضان الدكتور بطيخ، الشأن
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محكمة  منحالتي ت نينالقوا ي، وما هي النصوص الواردة فعامالموظف ال تأديبفي  اإلدارية

  .التأديبيةت العقوبا خصوصب اإلدارية لهيئاتقرارات ا قبةالعدل سلطة مرا

  التأديبية باتالعقو ضفر في لإلدارةالسلطة التقديرية  -1

مجبرة عندما يحدد لها  تمارسه: أولهما. بيلينس لطاتهافي ممارسة س اإلدارة تتخذ

ويجبرها على التدخل  وزهاال يجوز تجا اًممارسة االختصاص ويرسم لها حدود روطش المشرع

  .لإلدارة المقيدة السلطةفي حال توفر تلك الشروط وهنا تسمى ب

في  اإلدارةتلك الحرية التي تتمتع بها  يوه" السبيل الثاني فهو السلطة التقديرية  وأما

 هذا يلةووس خلهاوقت تد - في حدود الصالح العام - لتختار القضاءو اإلفراد نمواجهة كل م

ان السلطة التقديرية الدكتور عبد القادر الشيخلي ب ويقول". 1عالتدخل بين عدة حلول كلها مشرو

 ارحق اختي أوتبرر تدخلها من عدمه  التيالظروف  تقديرحرية  اعندما يكون له اإلدارةتمارسها 

ويقول الدكتور الطماوي  2التدخلقررت  إذاهذه الظروف  لمواجهة مالئماالتصرف الذي تراه 

 اتستعمله وفق تصرفالفي  حريةقدرا من ال لإلدارةالمشرع  يتركالتقديرية عندما  لسلطةبان ا

 ،منازع دون األخيرة لمةفي ذلك بحيث يكون لها الك لخصدون معقب عليها ويت للظروف

توقعها على  التي بةالعقو يرمن حرية في تقد اإلدارة به تمتعما ت لسلطةمثال لهذه ا وأوضح

  .3تأديبيةيثبت ارتكابه لجريمة  يماالموظف ف

 التأديبيةعلى المخالفة  ةبالنسبة لتقدير العقوب يودق أية اإلدارةسلطة  ىفليس عل وبالتالي

 تأديبيةفي حالة صدور مخالفة  مها؟العقوبة من عد ضفي فر أيضا قديريةلها سلطة ت كونفهل ي

، لم يتطرق تأديبية فاتبمخال قيامة حالة في اًموظف سامحت إن لإلدارةهل يمكن وموظف  عن

المشرع في قانون الخدمة  هولى هذا السؤال فها ع لإلجابةقانون الخدمة المدنية الفلسطيني 

                                           
 19ص 1984 رة، القاهالنشرالثقافة للطباعة و ر، الطبعة الثالثة، داالقضاء اإلداري .محمود حلمي، 1
 227ص 1954، عمان توزيعوال شرللن اديط، دار ومكتبة بغد.، دالقانون اإلداري .عبد القادر الشيخلي، 2
  22-21ص 1957 لعربيا لفكردار ا ط.ارنة، د، مقإلداريةالعامة للقرارات ا ريةالنظ .سليمان الطماوي، 3
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 تالعقوبا إحدىفتوقع عليه .......... الموظف لمخالفة كابثبت ارت إذا " يقولالمدنية 

  .1"........التالية

 بتيبتوقيع عقو ئرةلقانون الخدمة فهي تعطي الخيار لرئيس الدا يةفي الالئحة التنفيذ أما

 اجالتي تحت األخرىالعقوبات  عن وأما .2دون فما األولىالفئة  لفت النظر على موظفي أوالتنبيه 

تناولت هذا  التي وصمن عبارات النص أيفلم يحدد المشرع في  إصدارهالجنة تحقيق قبل  إلى

المختصة بتشكيل لجنة تحقيق  الجهة صدرت" نصت  وإنماعبارة تفيد االختيار  أي موضوعال

تتولى  ذينوال علياموظفي الفئة ال إنكما  .3"التحقيقضوء توصيات لجنة  على بالقرار المناس

 راءالوز لسلمج الخيارلم ينص القانون على  ءمن قبل مجلس الوزرا شكلةمعهم لجنة م تحقيقال

  .في هذه النصوص لمالحظالعقوبة من عدمها من ا إيقاعثبوت المخالفة من  إحالة يف

  .ظرلفت الن أوعقوبتي التنبيه  يقاعبإ اإلداريللرئيس  ريحمنحت الخيار بالنص الص أنها - أ 

ثبتت المخالفة بالنسبة  إذا دمهالعقوبة من ع علم تنص صراحة على الخيار بتوقي أنها  - ب 

 .النظر فتول لتنبيهعدا عقوبتي ا هاعلي صالمنصو األخرى لعقوباتلتوقيع ا

 .الم تنص صراحة على هذا الخيار لمعاقبة موظفي الفئة العلي أنها  - ج 

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ) 78(نص في المادة  المصري المشرع

يظهر  أووظيفته  أعمالكل عامل يخرج على مقتضى الواجب في  ىعل" 1978لسنة ) 47(

وال  اإلدارةعلى  إلزاميالنص هنا  ،..."تأديبيا ازىبكرامة الوظيفة يج اإلخالل انهبمظهر من ش

  .همجازاتب ةمقيد وإنماتقديرية  ةتملك سلط

) أ/82(وردت في اختيار العقوبات فقط وهي على سبيل المثال المادة  الحرية وإنما

 أو اإلنذارتوقيع جزاء  أوالعليا كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيق  ظائفلشاغلي الو" : تنص

                                           
 لخدمةمن قانون ا 68 المادة 1
 تنفيذيةال لالئحةمن ا 86 المادة 2
 من الالئحة التنفيذية 91الثالثة من المادة  الفقرة 3
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سلطة . ("يوم هنا منح هذه الفئة مجموعة من العقوبات تختار بينها 30الخصم بما ال يجاوز 

  ).لعقوبةفي اختيار ا ريةتقدي

 أو اإلنذارجزاء  توقيعالذي منح شاغلي الوظائف العليا  يخالفا للمشرع المصر وذلك

في حالة  ةالعقوب إيقاع أوفي السنة وحفظ التحقيق  اًيوم 30الخصم من المرتب بما ال يتجاوز 

الهيئة  إدارة سمجل ئيسر أو لمحافظالمصري منح للوزير وا مشرعال إنكما  1ةثبوت المخالف

المدنيين كما لهم حفظ  لعاملينمن قانون ا 80عليها في المادة  صوصتوقيع الجزاءات المن

من غيرهم من  أوتعديله الصادر من قبلهم  أوبتوقيع الجزاء  لصادرا قرارال إلغاء أوالتحقيق 

  .2اإلداريينالرؤساء 

ي بان نص صراحة توفيقا من المشرع الفلسطين أكثر كانالمشرع المصري  إن يتضح

نص  المصريالمشرع  إن ماالمخالفة من جهة، ك وتثب لفي حا ةعلى خيار توقيع العقوب

القرار الصادر  بإلغاء اإلدارةمجلس  رئيس أو لمحافظا أوصراحة على صالحية كل من الوزير 

فقهاء ال معظمكان  نالمشرع الفلسطيني صراحة وا هما لم يتطرق ل ذاوه تعديله أو اءبتوقيع الجز

بحكم السلطة  إلغائها أوفي تعديل قرارات مرؤوسيه  اإلداريالرئيس  بصالحية فقونيت

  .3الرئاسية

من قبل  دمهبها من ع األخذعن توصيات يمكن  رةلجان التحقيق هي عبا قرارات إن كما

  .النهائي التأديبي ارصالح اتخاذ القر

 الفةمناسبة للمخ هاترا ير العقوبة التبان لها سلطة اختيا لإلدارة التقديريةالسلطة  وتتمثل

لكل  ددلم يح اليوبالت التأديبيةلم يحدد المخالفات  اإلداريالمشرع  إن اًحيث كما مر سابق التأديبية

  .المناسبة لها العقوبة مخالفة

                                           
 المدنيين المصري العاملينمن قانون  82 مادةأ من ال الفقرة 1
 نيين المصريالمد لعاملينقانون ا من 82المادة  ج ود الفقرة 2
 223ص  ، دراسة مقارنة، مرجع سابق،اإلدارية للقرارات لعامةالنظرية ا .نسليما الطماوي، 3
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وذلك  قديريةالت اإلدارةعلى سلطة  اإلداريةسلطة المحكمة  إلىسينتقل الباحث  هنا ومن

  . تتناول ذلك التيقوانين ال صمن خالل نصو

  الموظف العام تأديبفي  لإلدارة التقديريةفي الرقابة على السلطة  اإلداريالقضاء  سلطة -2

اغلب الدول  يكما هو الحال ف يوجد قانون خاص بمحكمة العدل العليا الفلسطينية ال

ة ما بين اختصاصات وتشكيل هذه المحكمة متفرق تعالجالتي  صوصجاءت الن وإنماالعربية 

. والتجاريةالمدنية  محاكماتال أصولالمحاكم وقانون  يلوقانون تشك ضائيةالسلطة الق قانون

العليا بخصوص  لتلك النصوص التي تناولت اختصاصات محكمة العد إلىوسيتطرق الباحث 

 فقطمن نصوص قانون السلطة القضائية وهي خاصة  وسأستثني ،الموظف العام تأديبموضوع 

الرابعة على  افي فقرته 33نصت مادته  فقد1 المحاكم كيلتش قانون أما .كيل المحكمةكيفية تشب

هي تلك المنازعات المتعلقة  لمجالفي عدة طعون والمهم في هذا ا نظرالمحكمة بال تصاصاخ

على  اإلحالة أو لنقلا أو مرتباتال أو واتالعال أوالترقية  أوالعامة من حيث التعيين  الوظيفةب

يكون  إنشريطة  ةالوظيف بإعمالما يتعلق  ئروسا لفصلا أو عاالستيدا أو التأديب وأالمعاش 

  :التالية األسبابمن  أكثر أوبواحدة  اًسبب الطعن متعلق

  .االختصاص -  أ

  .وجود عيب في الشكل  -  ب

  .وتأويلها يقهاالخطأ في تطب أواللوائح  أومخالفة القوانين  -  ت

 . 2ونالوجه المبين في القان علىالسلطة  مالاالنحراف في استع أو التعسف  -  ث

كما وردت  عدلال مةمحك اختصاصالخاصة ب النصوص تلك إلى لباحثيتطرق ا إنوقبل  

يعلق على ما ورد في الفقرة  إنالباحث  ريدوالتجارية ي المدنيةالمحاكمات  أصولفي قانون 

                                           
  2001سنة ) 5(النظامية رقم  محاكمتشكيل ال قانون 1
 لفلسطينيمن قانون تشكيل المحاكم النظامية ا 34 المادة 2
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 كسبب1 ستيداعالمشرع في الفقرة تناول اال إن حيثالمذكورة سابقا  33 مادةال نالرابعة م

لم ينص عليها في قانون الخدمة  االستيداع إنمع  ليامحكمة العدل الع أمامالطعن به  ألسباب

 إجراءو حيث يعتبر . بتاتاالمدنية الفلسطيني على ذكرها  ةالخدم قانون يأِتالمدنية كعقوبة ولم 

الخدمة المدنية، صلة الموظف ب عالفصل من الخدمة يترتب عليه قط أنواعمن  اًاالستيداع نوع

محددة  روطبش ذلكو هخدمت إلىالحاجة  الحتمال احتياطيا قيهيب اصفي نظام خ وضعهب ذلكو

  .2اًمعين اًراتب داعكشرط بقائه في الخدمة مدة معينة، و يتقاضى خالل مدة االستي

وما نص عليه  .3ينيوالتجارية الفلسط دنيةالم اكماتالمح أصول انونق عن وأما

فلم يتناول  اإلدارةالصادرة عن  التأديبيةالعدل بالنسبة للقرارات  محكمةبخصوص اختصاص 

 اكماتالمح أصول ناولعن محكمة العدل تت ثتاختصاص وجميع المواد التي تحد أيهذا القانون 

الذي  األردنوهذا بعكس  قانونيال اغالمحكمة وال يدري هذا الباحث سبب هذا الفر أمامالمتبعة 

 عدلال كمةواختصاص مح تأديبيةعقوبة  لتناول ك يالذ 4العليا عدلحكمة اللديه قانون خاص بم

العليا بالنظر  لاختصاص محكمة العد ىالعليا فها هي عقوبة الوقف عن العمل نص القانون عل

عن  إيقافهم فيالنهائية  اإلدارية القراراتفي طلبات الموظفين العموميين المتعلقة بمنازعات 

على منوال  ارالمشرع الفلسطيني س إنحبذا لو  اوي. حدهعلى  عقوبةبة لكل وكذلك بالنس 5العمل 

 فيةكي يحدد مستقالً ابه اًخاص انوناًق علياالعدل ال لمحكمة أفردتالتي  األخرىالعربية  نينالقوا

 عامبشكل  نونيينوالقا ينليسهل على الباحث هاواختصاصات إمامهاتتبع  التي واإلجراءات شكيلهات

  . التأديبية باتالمخالفات والعقو بأمور يتعلق فيماراسة ورد بها وخاصة معرفة ود

                                           
صلة الموظف بالخدمة المدنية ووضعه في ظل نظام  قطع عليه تبمن الفصل من الخدمة يتر نوع ستيداععلى اال اإلحالة 1

  خاص يبقى فيه احتياطا الحتمال الحاجة إلى خدمته
 296 ص سابق مرجع ،الفلسطيني اإلداري القانون مبادئ .عدنان عمرو،.د 2
  2001 ةسن) 2(رقم  ريةأصول المحاكمات المدنية والتجا قانون 3
  1992لسنة ) 12(رقم  األردنية العليا محكمة العدل قانون 4
 من قانون محكمة العدل العليا األردنية  9 المادة 5
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  الثالث المبحث

  وضمانات تحقيق العدالة للتأديب لخاضعيناألشخاص ا

يتحدث عن الموظفين العموميين  األول لبينمط إلىالباحث في هذا المبحث  سيتطرق

الثاني سيتناول ضمانات تحقيق  والمطلب ،في قانون الخدمة المدنية للتأديبالذين يخضعون 

حسب ما ينص عليه  تأديبيةللتحقيق على اثر مخالفة  الموظفينهؤالء  نالعدالة لمن يتعرض م

  .قانون الخدمة المدنية

  اإلدارةلسلطة  تأديبهمالخاضعون في  العموميون الموظفون: األول المطلب

هذا  فياول الباحث وسيتن .1العام الموظفالرسالة  هفيما مضى من هذ حثالبا عرف

مقتصرا على  اإلدارةمن قبل  تأديبهم لقانونا أجاز نالمطلب من هم الموظفون العموميون الذي

بخصوص  لتنفيذيةالمدنية والئحته ا الخدمة نونالموظفين العموميين المدنيين وعلى ما نص قا

  .فونالموظ هؤالء

الوظائف  نيفدنية تصالثاني من قانون الخدمة الم البابمن  األولالفصل  تناول

بالفئة الخاصة، الفئة  مبتدءاالنحو التالي  ىعل صنيفاتالت اءتوج ينوفئات الموظف ةالحكومي

وميز القانون كما  خامسةالفئة ال و ةالرابع الفئة والثالثة  الفئة و ثانيةو الفئة ال األولى، الفئة لياالع

 نالعليا م فئةالخاصة وال ئةد على الفالتي تفر لعقوباتوا اإلجراءاتبين  ثفي هذا البح أشير

هذا  نم اءاستثنى الوزر انونالق أنكما  .أخرى هةجهة و بين باقي فئات الموظفين من ج

الموظفين  درجاتالعلمي لتصنيف  لمؤهلفي هذا التقسيم ا المشرعالتصنيف والتقسيم وقد استند 

 اءالممنوح له باستثناء الوزر بلراتمن خالله طبيعة المهام المسندة لكل موظف وا فيختل ذيال

  .صةوالفئة الخا

                                           
، 7-4ص سابق، مرجع، عليه العليا اإلدارية المحكمة ورقابة التأديب مجالس .غازي، هيثم الدكتور الشأن هذا في أنظر 1

 26-20 ص سابق، مرجع ،العام الموظف تأديب سلطة .نوفان العجارمة، والدكتور
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   الموظفين تصنيفات

  1وزير درجةالذين يعينون ب الحكومية ررؤساء الدوائ تشملالخاصة و الفئة: أوال

كما هو  اًثابت اًهؤالء مرتب ويتقاضى ةالعام الرقابة ةلرئيس هيئ بالنسبة الشأنهو  كما

 أوالعلمية  ؤهالتهمم إلىوال ينظر  وحديثوزير قديم حيث ال فرق بين  زراءبالنسبة للو الشأن

  .2عيرئيس السلطة ومصادقة المجلس التشري منمنهم ويعين هؤالء  أيتخصص  درةن

  لياالع الفئة: ثانيا

 الفئةهذه  وظفيم مسؤولياتالعليا وتكون  واإلشرافية ةالوظائف التخطيطي وتشمل

ووضع الخطط  ختلفةالمجاالت التخصصية الم الدوائر الحكومية في أهدافعلى تنفيذ  اإلشراف

العلمية  لمؤهالتفي تنفيذها ويشترط فيهم توفر ا واإلجراءاتالقرارات  تخاذوا البرامجو

 لمديرينالوكالء والوكالء المساعدين ورؤساء الدوائر وا تعيين موالخبرات العملية المطلوبة ويت

رئيس  منبقرار  فئةينتمون لهذه ال نعيين مت ويتم 3ما يعادله أوموظفي هذه الفئة  نم عامينال

 إلى قيةبالتر األولىالفئة  فيويجوز نقل موظ .4الوزراء لسمج تنسيبعلى  الوطنية بناءاً لسلطةا

الخدمة سلم  نونبقا الملحق 1حدد الجدول رقم  وقد .5محددة اًالعليا عند استيفائهم شروط فئةال

 األول مبالقس األساسييبدأ الراتب  أقسام أربعة إلى عليالا فئةفقد قسم ال ظفينالرواتب لفئات المو

  .شيقل 3220وينتهي بالقسم الرابع ب  لشيق 4020ب 

: التالية التأديبيةالعقوبات  إحدى إال ليهمالعليا ال توقع ع ةالفئ ظفيمر سابقا فان مو وكما

تحقيق  لجنة كوينوت التحقيق إلى إحالتهموتكون  دمةالخ من لفصل، اشالمعا إلى اإلحالةاللوم، 

  . األخرى ظفينفئات المو إحالةعن كيفية  مختلفة

                                           
وزير الوزير  مةكل شملالقانون ت اولغايات هذ ريعيكل وزير أدى اليمين الدستورية ومنح الثقة من المجلس التش الوزير 1

 يةمن قانون الخدمة المدن 1 المادةالمرتبطة به نقال عن  الدائرةفيما يختص بوزارته و
  30، مرجع سابق صشرح قانون الخدمة المدنية .عدنان عمرو، 2
 المدنية دمةالخ نن قانوالتاسعة م المادة 3
  من قانون الخدمة المدنية 16 المادة 4

  نيةمن قانون الخدمة المد 111 المادة5 
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  األولىالفئة : ثالثا

قانونية  أو إدارية اراتممن يمتلكون مه ارمستش أومن يعين بوظيفة مدير  تشمل

ويجوز نقل موظفي الفئة  .1وبةالعملية المطل اتويشترط فيهم توفر المؤهالت العلمية والخبر

 لدائرةمن رئيس ا رهذه الفئة بقرا ظفومو ويعين .2األولىموظفي الفئة  إلى الثانية بالترقية

شيقل  2970 األولللقسم  األساسييكون الراتب  أقسام ةثالث إلى فئةهذه ال وتقسم .3المختص

  .4البقاء على الدرجة هو ست سنوات نم األدنى لحدا إن اشيقل كم 2470وللقسم الثالث 

  الثانية الفئة :رابعا

المجاالت وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة  مختلفالوظائف التخصصية في  لوتشم

 واألمور لمالوالقانون وا واإلدارةوالهندسة  ةالتخصصية في المهن الطبي باإلعمالالقيام 

موظفي الدوائر  ئةوتضم هذه الف غيرهاو والتربويةالمحاسبية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 إداريةيمتلكون مهارات  من تياراخ ويتم. تطلب مهارات تخصصية محددةت لتيا حكوميةال

الوسطى  واإلشرافية اإلدارية الوظائفلشغل  ادلهاما يع أوهذه الفئة  فيوقيادية من بين موظ

 رةويعين موظفي هذه الفئة من قبل رئيس الدائ .5داتالشعب والوح وأقسام األقسامكرؤساء 

من  غرةمن عمل الموظف الذي يتم اختياره لشغل وظيفة شا األولى السنة وتعتبرالمختص 

حسب  مختصخارج الخدمة فترة تجربة وتتم ترقية موظفي هذه الفئة بقرار من رئيس الدائرة ال

والحد  أقسامخمسة  إلىهذه الفئة  سمكما وتق .6الخدمةلبقائه في  األدنىوحسب الحد  األداءتقييم 

 2220ب  فئةهذه ال من األولبالقسم  األساسيويبدأ الراتب  نواتس 5البقاء في كل قسم  األدنى

  .7شيقل 1700الخامس من هذه الفئة  القسم موظفيل األساسي راتبوال شيقل

                                           
  دمةمن قانون الخ التاسعة المادة 1
  من قانون الخدمة المدنية11 المادة 2
 لمدنيةمن قانون الخدمة ا 18 المادة 3
  واتبالوظائف وسلم الر فئات ولح يةالمدن الخدمة قانونالملحق ب 1رقم  الجدول 4
   من قانون الخدمة اسعةالت المادة 5
  ةمن قانون الخدم 46،  30،  18 المواد 6
 الرواتب وسلمفئات موظفين  بشأن 1رقم  جدول 7
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  الثالثة الفئة: خامسا

 ويعين .1ايا من طباعة وحفظ وثائق وغيره السكرتير وأعمالالكتابية  لوظائفا وتشمل

 نهذه الفئة م يلموظف األولىوتكون السنة  .ختصالمالفئة بقرار من رئيس الدائرة  ذهموظفي ه

فوق  افم جيدالموظف على تقدير  ولحص موظفينخارج الخدمة فترة تجربة ويشترط لترقية ال

شيقل  1570 األولللقسم  األساس اتبويكون الر مينقس إلى الفئةهذه  وتنقسم .2سنوات 3 ألخر

الفئة  إلى لثالثةويجوز نقل موظفي الفئة ا .3سنوات 5 رجةبالبقاء على الد األدنىويكون الحد 

  .4تكون الشهادة في مجال العمل إنعلى  األولى لجامعيةالشهادة ا علىالثانية لكل من يحصل 

  الفئة الرابعة :سادسا

 ورشوالنقل وال ركةوالصيانة والح تشغيلمجاالت ال في يةالوظائف الحرف وتشمل

  .غيرهاو قوىال محطاتو بائيةوالكهر نيكيةالميكا

العامة فما  الثانويةالفئة الثالثة عند حصوله على  إلىالفئة  هذهنقل الموظفين من  ويجوز

هو  وكما أكثر أيهماقبل النقل  األصليراتبه  أوالمقدرة لمؤهله  لدرجةراتب ا ويتقاضىفوق 

 تعتبرومن رئيس الدائرة المختص  قراريعين هؤالء ب لخامسةوحتى ا األولى للفئات ةالحال بالنسب

 األساسي اتبالر يبدأ أقسامثالث  إلىهذه الفئة  وتنقسم 5بةتجر فترةالجدد  للموظفين األولىالسنة 

  .6هو خمس سنوات جةالدر علىللبقاء  األدنى لحدا إنكما  لشيق 1410 األول لقسمبا األساسي

                                           
   التاسعة من قانون الخدمة المدنية المادة 1
  ةالمدني خدمةمن قانون ال 45،  30،  18 المادة 2
  وسلم الرواتب ئفوظافئات ال حول 1رقم  الجدول 3
 من قانون الخدمة  12 المادة 4

  قانون الخدمة نم 30،  18،  13،  9 المادة5 
 تبوسلم الروا وظائفحول فئات ال 1رقم  جدول 6
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  الفئة الخامسة: سابعا

لموظفين من ويجوز نقل ا همحكم فيومن  لسعاةكالحراس وا لخدماتوظائف ا وتشمل

قبل  راتبهيتقاضى  إن علىفما فوقها  العامةعلى الثانوية  ولهالفئة الثالثة عند حص إلى لفئةهذه ا

يكون  أقسامخمسة  إلىوتنقسم هذه الفئة  أكثر أيها إليهاالراتب المقرر للدرجة التي نقل  أوالنقل 

  .1سنواتالدرجة خمس  ىعل قاءللب األدنى حدشيقل وال 1570 األولللقسم  األساسيالراتب 

 إن وظفلجميع الفئات حيث يشترط للم ةبالنسب ةشروط التعيين واحد إن هالتنوي مع

والعاهات  اإلمراضوخاليا من  مرهمن ع رةالسنة الثامنة عش وأكمل عربيا أو طينيايكون فلس

دنية وغير بحقوقه الم ايكون متمتع ان، وظيفةالو بإعمالالتي تمنعه من القيام  يةوالعقل لبدنيةا

ما لم يرد  األمانة أو رفبالش مخلةجنحة  أو يةمختصة بجنا سطينيةفل كمةمحكوم عليه من مح

  .3وظيفتينكما يحظر الجمع بين  2اعتباره إليه

من المهم تفنيد هذه المادة بحيث ال يجوز توظيف  إنعدنان عمرو  ورالدكت ويرى

يكون  نكما انه ينادي با لسطينيمع الف لمثلباهناك معاملة  تكان إذا إالالعربي غير الفلسطيني 

  . 4وظيفة حكومية شغللمن يريد  نةس 40وهو  يفمعين ال يجوز بعده التوظ نس ناكه

صدرت بحقه عقوبة  منل لعامةا فةانه من المهم عدم قصر تولي الوظي الباحث ويرى

وذلك  ،مة كانتمحك أيمن  وإنمافقط  نيةجنحة مخلة بالشرف من محكمة فلسطي أو ةبسبب جناي

  . عليها أمينين وامن هم ليس الوظائفتلك  يتولىال  حتى

 تشكل الخامسة حيث ىوحت األولى تفهي واحدة بالنسبة للفئا لتعيينا إجراءاتعن  أما

 مكونةوتكون اللجنة  يةبالتنسيق مع الدائرة الحكوم) الموظفين انديو(بقرار من رئيس الديوان 

                                           
 .لرواتبالوظائف وسلم ا يفاتمن شان تصر 1من قانون الخدمة والملحق رقم  13،  9 المادة 1
  ةمن قانون الخدم 24 المادة 2
 من قانون الخدمة  14 المادة 3
  25، مرجع سابق، صشرح قانون الخدمة المدنية .عدنان عمرو، 4



 76

 وأوضحفقد سبق  والعلياة صالفئة الخا أما .1 تصةالحكومية المخ ئرةداعن الديوان وال نممثلي نم

  .كيفية تعيينهم باحثال

حيث يرى  اًجوازي وهذا ليس مبرر أخرى إلىالنقل من درجة  إنالثانية  والمالحظة

 طةوان ال تكون هناك سل يهانقله عل األعلىيستوفي شروط الدرجة  نبكل م يجب أنه الباحث

 حسب والثالثةللفئتين الثانية  يةالترق ختصارال بباًس باحثال يرىفي ذلك وكما ال  لإلدارة يريةتقد

فترة  إن ئاتهذه الف يف األخيرة والمالحظة2 الفئاتشمول ذلك لجميع  عدمو واألداء األقدمية

 الفئة ظائفعلى استثناء و لمشرعا يأِتولم  األولىللموظف استثنت وظائف الفئة  بةالتجر

 األولىوظائف الفئة  إنفي ذلك حيث  موفقاًالمشرع لم يكن  إن لباحثا رأيوفي  االعليالخاصة و

تعيين موظفين لهذه  إنبعدها حيث  تأتيالفئات التي  أنش أنهاش التجربةفترة  لهاتشم إنيجب 

 ثحي خاصةوال يااستثناء وظائف الفئة العل المشرعب األجدروكان  اإلجراءنفس  يأخذالفئات 

موقعهم حساس في سلم  نأ إلى باإلضافة األخرى الوظائففئات  نم تختلف عتعيينه إجراءات

يجب تنحيته  سؤوليةعلى قدر الم كنلم ي منفترة تجربة و إلىالوظائف وال يجب خضوعهم 

يوجب و سهلة يستل اإلدارةفترة التجربة من قبل  إنهاء إجراءات إنعرفنا  إذاجانبا وذلك 

 إنهاءتستدعي عقوبة  تأديبيةمخالفة  تجربةشخص في فترة الال رتكبي ندماع إنهاءهاالقانون 

  .3لخدمةا

 لخدمةفي قانون ا التأديبيةوالقرارات  اإلجراءاتتحقيق العدالة في  ماناتالثاني ض المطلب

  4المدنية

منذ ارتكاب الموظف  اإلدارةقبل  منالمتبعة  اإلجراءاتبداية تلك  حثالبا سيتناول

 إنتتناول هذا الموضوع حيث  التيللنصوص  رقخالل التط منوذلك  التأديبيةللمخالفة 

                                           
  المدنيةالتنفيذية لقانون الخدمة  الالئحةمن  ألولا صلالف انظر 1
  الخدمة ونقان نم 46 المادة 2
 ةلقانون الخدمة المدني يةمن الالئحة التنفيذ 37 المادة 3
 ص سـابق  مرجع ،المسؤولية التأديبية للموظف العامبحث بعنوان . محمد عمارة، وأب. د من كل المجال هذا في أنظر 4

 .77-76 ص سابق مرجع ،سلطة تأديب الموظف العام. نوفان العجارمة، والدكتور 396-397
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 لممنوحةتلك الضمانات ا إلى احثالب طرقومن ثم سيت عدالةتحمل ضمانات لتحقيق ال اإلجراءات

 خدمةقانون ال عليه صصدور القرار وذلك كله حسب ما ن تىمنذ بداية التحقيق ح وظفلهذا الم

   .التنفيذية حتهالمدنية والئ

  التأديبية إلجراءاتا: أوالً

وتطورت بتطور القانون التأديبي وال يوجد في  يفروع القانون التأديب منفرعاً  وتعد

 إلجراءاتل ةهو الحال بالنسب ااإلجراءات التأديبية كم متشريع موحد بنظ فيةالوظي نظمغالبية ال

  .1ةالجنائية والمدنية وإنما تنظم النصوص متفرقة في قوانين ولوائح متعدد

 الخطأالموظف  تكابمنذ ار إتباعهايجب  يتلك الخطوات الت التأديبية اإلجراءات تعنيو

  . حلتينتمر بمر يالعقوبة عليه وه وقيعحتى ت التأديبي

 مع لموظفا إلىونسبته  الخطأمن وقوع  وثوقمرحلة التحقيق والتي يتم فيها ال: األولى

  .إلدانتهالكافية  بياناتوال األدلة معج

الموظف  ابعادة بتوقيع العقوبة في حال ثبوت ارتك هيالمحاكمة التي تنت رحلةم والثانية

  .2التأديبيةللمخالفة 

 ويقولشكلية معينة تتبع في التحقيق  إجراءاتلم تحدد  القانونية األنظمةمن  والكثير

 ونالموضوعي ومضم جانبال لىتركز ع األنظمةهذه  إن "الشأن هذاالطماوي ب نسليما دكتورال

قد  اإلجراءات إن بتث فإذاصراحة  انونفي الحدود التي يحددها الق إالالشكل  وليس أديبالت

ال  اإلجرائيةالخطوات  عضب إغفال إنالعامة وحدود الحكمة  األصول نفم بالمطلو ققتح

  .3"لبطالنا اءعليه جز رتبيت

                                           
 .181 ص ،العامة والوظيفة للتأديب االحتياطية اإلجراءات دكتوراه، رسالة .محمد الرحمن، عبد 1
 ذاه في نظرأ .248-247ص بق، مرجع ساةالمملكة األردنية الهاشمي ،تهوتطبيقا دارياإل نونالقا .رهخالد سما الزعبي، 2

 .119ص  1990 منصورةالعالمين، ال مكتبةط .، دالوظيفة العامة بادئم .محمد طيف،الشأن عبد الل
 538، مرجع سابق، صقضاء التأديب .سليمان الطماوي، 3
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للجان ا تخذهاالتي ت اإلجراءاتفي  موجةجاءت مد دتحقيق العدالة فق ناتعن ضما أما

 قانونمن  لوقد تناول ك .الحكم إصدارحين  إلى التأديبيةالمخالفة  أي يةالقض إحالةمن وقت 

 خالفةضمانات للمتهم بالم منوما تتضمنه  اإلجراءاتالتنفيذية تلك  والئحةالخدمة المدنية 

على  كل ضمانة تناولسي ثمومن  اإلجراءات تلكبسرد  يةالباحث بدا سيقوموبالتالي  التأديبية،

ومن ثم  باإلحالةالباحث  وسيبدأالالئحة  أو نونسواء في القا وردت، وأين تفسيرهامن حيث  ةحد

  .قرار العقوبة في الطعن إجراء وأخيراالعقوبة  قرار وإصدار حقيقالت

  1على التحقيق اإلحالة -1

وتعرف  2فالموظ علىالعقوبة  قيعتو طةممن يملك سل تكونعلى التحقيق  اإلحالة

الموظف  مع تحقيقال إجراءاتيقصد بها البدء في  إجرائية وسيلة بأنهاعلى التحقيق  لةاإلحا

 كنتيجة اإلدارةاحتياطية تتخذها  إجراءات وهناك 3تأديبيةمخالفة  تكابهقوي بار احتماللوجود 

                   :اإلجراءات بما يليالتحقيق وتتلخص تلك  إلى اإلحالة قرارعلى  بةمترت

  .التحقيق حال وقف الموظف لصالاحتم - أ

لصالح التحقيق فقد نص قانون  فعن احتمال وقف الموظ أما. ظفاستقالة المو ولعدم قب - ب

يتبع  تيرئيس الدائرة الحكومية ال ادةمنحت هذه الم فقد 93الخدمة المدنية على ذلك في مادته 

ينقله إلى وظيفة  أو المحال إلى التحقيق أما أن يوقف هذا الموظف عن عمله لموظفلها ا

كامال طيلة هذا  لراتبهالموظف  هذاحتى ينتهي التحقيق مع شرط دفع  ةأخرى في نفس الدائر

ويقول الدكتور عصمت الشيخ أن الوقف االحتياطي جائز حتى لو لم ينص عليه  قفالو

 دمجهة أخرى وذلك لع ةالمختصة أن تفوض اختصاصها ألي لجهةل يجوز ال نهالمشرع إال ا

                                           
 س اإلدارية العلوم مجلة في منشور بحث ،التأديبية المحكمة إلى محاالً العامل يعتبر حتى .الفتاح البر، عبد عبد. د أنظر 1

 111 ص 1985 حزيران األول العدد 27
 مدنيةالخدمة ال قانونمن  69من المادة  1 الفقرة 2
  9ص ،سابق مرجع ،الوظيفي التأديبي النظام في التحقيق إلى اإلحالة. الشيخلي، عصمت 3
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المدنية  ةقانون الخدم نصولم ي هذا 1ود نص قانوني أو الئحي يجيز هذا التفويض صراحةوج

أجاز تفويض  فلسطينيالتحقيق إال أن المشرع ال علىصراحة على جواز تفويض اإلحالة 

 نع أما. أن من يملك األكثر يملك األقل الباحثعقوبتي التنبيه ولفت النظر وبرأي  يقاعإ

تعرف االستقالة بأنها رغبة الموظف في قطع العالقة  .وقبول االستقالة اإلحالة على التحقيق

نص قانون  وقد. 2الوظيفية التي تربطه باإلدارة قبل بلوغه السن القانونية لإلحالة على المعاش

إال بعد أن ينتهي هذا  التحقيق إلىعلى عدم قبول استقالة الموظف المحال  ةالخدمة المدني

من  86فسرت ذلك المادة  وقد. 3وبتي الفصل أو اإلحالة على المعاشالتحقيق بغير فرض عق

من بين الفئة العليا هم من يملكون  بلهق نمن فوض م أوالتنفيذية بان رئيس الدائرة  حةالالئ

وهذا  التحقيق إلىالموظف  بإحالةلفت النظر وبالتالي هم من يقومون  أو هالتنبي عقوبةتوقيع 

بقرار من مجلس  اإلحالةالفئة العليا تكون  وموظف أمافما دون  ىاألول ةبخصوص موظفي الفئ

 ابيان اإلحالةويتضمن قرار  .4لها ينعلى طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابع اءاالوزراء بن

لجان  إلى انلفت النظر ال تحتاج أوعقوبتي التنبيه  إنمع التنويه  ،5إليه سوبةللمخالفات المن

  .بقاكما مر سا ضهمن يفو أو اإلدارييصدرها الرئيس  وإنما

   ق؟من يتولى التحقي -2

الشؤون القانونية بالجهة  ارةإليه من خالل إد المحالمع العامل  التحقيقما يتم  غالبا

التي يتبعها العامل المحال إلى التحقيق ولكن ذلك ال يمنع من أن يتولى التحقيق مع  إلداريةا

جهة أخرى داخل الجهة اإلدارية  ةإلى أي ئهيحيل أمر إجرا وانالعامل الرئيس اإلداري بنفسه، 

  .6لديها ضمانات سالمة التحقيق تتوافر قدالعامل ما دامت  بعهاالتي يت

                                           
 113ص،سابق مرجع ،الوظيفي التأديبي النظام في التحقيق إلى اإلحالة. عصمت الشيخلي، 1
 .284 ص ،د.د ،السالسل دار ،ط.د ،الكويتي اإلداري القانون .الحلو ماجد،.د الشأن هذا في انظر 2
 .الفلسطيني المدنية الخدمة قانون من108 المادة من الرابعة الفقرة 3
 .الفلسطيني المدنية ن الخدمةمن قانو 69أ من المادة  الفقرة 4
 المدنية خدمةال ونمن الالئحة التنفيذية لقان 88 المادة 5
 .خليفـة  العزيز، عبد .د عن منقول 1997\3\25 جلسة، ق38، 787 رقم طعن ،المصرية العليا اإلدارية المحكمة قرار 6

 .76ص ،سابق مرجع ،العام الموظف تأديب إجراءات
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من مجلس الوزراء ومن موظفين ال  ةالتحقيق مع موظفي الفئة العليا لجنة مشكل يتولى

 األولىقق مع موظفي الفئة اللجان التي تح أماللتحقيق  لمحالا لموظفتقل درجتهم عن درجة ا

 اًالمختصة قرار يةالحكوم ةبالتنسيق مع الدائر همن يفوض أورئيس الديوان  فيصدر نفما دو

ومنهم يعين  سةعن خم ديزي وال ثالثةاللجنة عن  إفرادال يقل عدد  إن ىلجنة التحقيق عل شكيلبت

 الموظفلها  تابعال عن الدائرة الحكومية دوبمن اللجنةيكون في عضوية  إن لىالرئيس ع

  .1المحال

 يقبدء التحق وقبل. 2للموظف المحلي لمنسوبةبيان المخالفات ا اإلحالةقرار  ويتضمن

 هذامعه وعلى  تحقيقالمباشر عن الموظف المراد ال المسئولتخطر  إناللجنة  علىيجب 

لدائرة لرئيس ا جوزوي تحقيق،ال إلجراءالتسهيالت الالزمة  يعجم لجنةيوفر ل إن المسئول

 يريثما ينته ؤقتةم ةنقله بصف أوالحكومية التي يتبعها الموظف وقف هذا الموظف عن العمل 

راتبه كامال حيث في هذه الحالة ال يعتبر التوقيف  فيدفع للموظف الموقو إنعلى  ،التحقيق

 أو إليهافهو الجهة التي ندب  لمعارا أو دوبمع الموظف المن تحقيقمن يقوم بال وأما .3عقوبة

الوظيفة فعلى  طاقن خارجاحتجازه بشان  أوتوقيفه  شانهنسب للموظف ما من  وإذا .4لها أعير

  .5فالدائرة الحكومية التابع لها الموظ إبالغالجهة القائمة بذلك 

  التحقيقية اإلجراءات -3

 دالمخالفة، بقص وعالذي تتخذه السلطة التأديبية بعد وق الشكليهو اإلجراء  والتحقيق

اللثام عنها وبيان  ماطةالحقيقة وإ إلى والً، وصهااألفعال المبلغ عنها، وظروف وأدلة ثبوت تحديد

  .6تكبهاشخص مر انمن عدمه وبي ةمعين جريمةأو  الفةتشكل مخ نتكا إذا ام

                                           
  ةمن الالئحة التنفيذي 88مة والمادة من قانون الخد 71 المادة 1
  من الالئحة التنفيذية 88 لمادةوا مةالخد انونمن ق 71 المادة 2
 التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حةمن الالئ 88 المادة 3
 الخدمة المدنية نمن قانو 94، 93من الالئحة التنفيذية والمادة  89 المادة 4
 لقانون الخدمة المدنية التنفيذية الالئحةمن  87 المادة 5
. 191 ص 1994 شـمس  عـين  جامعة، دكتوراه رسالة، فيه اإلدارية النيابة ودور اإلداري التحقيق .ثروت محجوب، 6

 النهضة مكتبة ط،.د شمس عين جامعة، رسالة عن مقارنة دراسة، التأديبية السلطة .فؤاد بركات، عمر. د ذلك، في أنظر

 264 ص 1979 العربية
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 قيقةنحو بلوغ غايته في انبالج الح التأديبي اموسائل النظ إحدى"  آلخرالبعض ا ويعرفه

   .1"الموظف العام يقترفه تأديبيعن كل خطأ  التأديبيةلية المسؤو يدتحد إلىتوصال 

 أمامللمثول  التأديبية مخالفةبارتكابه لل تهمكيفية تبليغ الم إلى نيةقانون الخدمة المد ريش لم

 دعوةل ظفتحدثت عن وجوب امتثال هذا المو انونلهذا الق ذيةالالئحة التنفي أن إالالتحقيق  نةلج

تسجيل ذلك في  ، ويتم3المتهم أقوال ماععلى اللجنة س أن ، على2حقيقلجنة الت أمامالتحقيق 

من هذا  ورقةكل  علىويتم توقيعهم  معهلجنة التحقيق والمحقق  أسماءيسجل به  رمحض

هذا  إجراءمن المصلحة  أناللجنة  رأت إذا إال همالتحقيق بحضور المت ويجري ،4المحضر

بغيابه  ييجب أن تجر يقالتحق مصلحةوان كانت  ىالباحث أنه حت وبرأي. 5بغيبته حقيقالت

سرية  أوويجري التحقيق بصورة علنية . لقضاءرقابة ا ئلةفيجب أن يقع هذا التحقيق تحت طا

  .6وفقا لتقرير اللجنة

 أمامهاالمثول  إليهاواسعة فهي التي تطلب من الموظف المحال  تالتحقيق سلطا وللجنة

التحقيق  أنفي ش ةمهم علوماتلديه م أنتعتقد  رآخشخص  أيتطلب حضور  أنلها  أن اكم

 لك جنةلل نكا وإذا. 7بالموظفالدفاتر التي تتعلق  أومن المستندات  أياًتطلب  أنولها  هلتستجوب

 عضاءللتحقيق حق رد أي من أ الأن يكون للموظف المح بالباحث يج فبرأيهذه االمتيازات 

لم يرد نص به فانه حق مكفول  إنلة حتى ولجنة التحقيق وحق الرد يعتبر من مبادئ العدا

وهذا ما قضت به محكمة العدل  حياديتهيشك في عدم  قعضو من لجنة التحقي أيللموظف برد 

 تنحيأسباب ال نوجد سبب م إذا 2005/ 151رقم  دعوى 306العليا الفلسطينية في قرارها 

                                           
 بالحكومـة  المـدنيين  للعـاملين  التأديبيـة  اإلجراءات .عباس إبراهيم ،ومنصور .أحمد رشوان، محمد ستاذانأل هامشا 1

 14 ص ،1969 سنة،  ط.د ،العام والقطاع
 الخدمة المدنية نمن قانو 72 المادة 2
 نفيذيةمن الالئحة الت 90 المادة 3
 الخدمة المدنية ونمن قان 69 مادةمن ال 1 الفقرة 4
 التنفيذية الئحةمن ال 89المادة  من 4 الفقرة 5
 يذيةمن الالئحة التنف 89المادة  نم 3 الفقرة 6
 لتنفيذيةمن الالئحة ا 89من المادة  5 الفقرة 7
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كل من  تأديبيا قبزائية ويعاأو الج المدنيةسواء  لمحاكماتقانوناً في أصول ا ليهاالمنصوص ع

يرفض  أنليس للمحال على التحقيق  أنكما  .1تحقيقلجنة ال إلى ضللةم أويدلي بمعلومات كاذبة 

  .2المتغيبوفي حكم  اًوفي حالة رفضه يعتبر ممتنع بإفادته اإلدالء

 فليك إذلمصلحة األفراد وللمصلحة العامة على السواء  ةالتحقيق ضمانة عام فان وأخيراً

 فيمستحق من الواقع والقانون و ساسوهي مرتكزة على أ إالالمحكمة  إلىالدعوى  رفع عدم

من خطر الوقوف موقف االتهام أمام  قيهمذلك توفير لوقت وجهد القضاء وضمانة لألفراد وي

  .3لتسرعالتجني أو ا بالقضاء سب

تتمثل  يةكلالش ناتالتأديبي والضما حقيقللت وعيةموض ىوأخر كليةضمانات ش وهناك

 عاملينال وقانون .4مكتوباً قيقيكون التح أن ورةينادون بضر لكتابا أغلبو .بيفي التحقيق الكتا

بعد التحقيق معه  إالتوقيع الجزاء على العامل  زال يجو "ينص على أنه  79المصري في مادته 

 لمتعلقةا سيةألساا القواعدكتابة التحقيق تعد من  وجوبقاعدة  أنيتبين  مادةال ذهومن ه. "كتابة

فقد نص على  طينيفي قانون الخدمة المدنية الفلس أماو 5لورودها في نص آخر. العام النظامب

لهذا  يذيةالتنف لالئحةمن ا 89من المادة  رابعةال قرةفي الف وذلكمكتوباً  التحقيقوجوب أن يكون 

 تورويقول الدك "....أن تدون محاضر كتابة قيقيجب على لجنة التح" علىالتي تنص  ونالقان

 لتيا هةعن الج رالنظ فالبطالن وذلك بصر تحقيقعدم كتابة ال المالس عبد     ظيمعبد الع

 وان. 6التحقيق وعدم التثبت منها وإخفاءطمس األدلة  إلى ديبغير ذلك سيؤ قامت به، والقول

لوجودها في نص المتعلقة بالنظام العام  األساسيةقاعدة وجوب كتابة التحقيق تعد من القواعد 

من مخالفات لكي تكون  إليهمتعلقة بحق العامل في تدوين وتسجيل كل ما ينسب  إنها كما، أمر

                                           
 يةمن الالئحة التنفيذ 91 دةمن الما ةالخامس الفقرة 1
 يذيةمن الالئحة التنف 90 المادة 2
 .1217ص  37س  المجموعة، 2008في الطعن رقم  26/3/1988 بتاريخ الصادر ،االعلي اإلداريةالمحكمة  حكم 3
 .271 ص 1994 القاهرة د،.د. ط.د ،اإلداري القانون وجيز .أنور، رسالن 4
 289 ص سابق مرجع ،العام الموظف تأديب سلطة .نوفان العجارمة، 5
 ص 2000 القـاهرة ، العربية نهضةال دار، ط.د، الثاني الجزء، مصر في العام الموظف تأديب. السالم عبد، الحميد عبد 6

506. 
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 مالبساتوال فال تضيع معالم الظرو ولكيالمختصة بالفصل في التحقيق،  لجهاتتحت نظر ا

التحقيق  أوراقفي حالة فقدان  وأما. 1عليه أوفي ظلها وتكون حجية للعامل  يقالتحق جريالتي ي

، اإلداريالتحقيق ال يعني سقوط الذنب  أوراقضياع  أنجمعه  أحمدوضياعها فيرى الدكتور 

يمكن االستدالل على محتويات هذه  حيث، هاثم فقدان األوراقهذه  وجودقام الدليل على  متى

 .2اإلداريةوتطمئن لها المحكمة  التي فقدت، باألوراق ةصلة وثيق هال أخرى أوراقمن  األوراق

الحيدة  حققوتت بالحيدةالمحقق  يتمتع أنفان من المهم  قوجوب كتابة التحقي إلى باإلضافة

واالتهام  قيقالتح أعمال ناالختصاص بما يمنع الجمع بي واعدبتنظيم ق التأديببالتحقيق في 

في  تشككوظيفية  أو شخصيةصالحية من تحيط به اعتبارات  وعدموسلطة توقيع الجزاء، 

 جزاءالطعن في قرار ال إلىيفضي  قيقفي التح ةبالحيد اإلخاللفان  وبالتالي. 3هحيدته وتجرد

كما في النظام  وسلطة توقيع الجزاء يقالجمع بين سلطة التحق ويثير. 4بعيب االنحراف بالسلطة

 أنهسليمان الطماوي  لدكتورفيرى ا .التحقيق فيالحيدة والنزاهة  ققالرئاسي في التأديب مدى تح

هذا إذا تم  وأمابنفسه،  لتحقيقوبين مباشرة ا ختصسبب يحول بين الرئيس اإلداري الم وجدال ي

المالئمة في  اتولكن مقتضي وتوقيع الجزاء، ديبيال يفقده الصالحية لممارسة االختصاص التأ

به  لمنوطأخرى غير الرئيس ا جهةشخص أخر أو  حقيقالظروف العادية ترجح أن يتولى الت

وتوقيع  لتحقيقا يفةبين وظ اًهناك تعارض أنأما الدكتور سعد شتيوي فيرى . 5التصرف بالتحقيق

 وهذايجمع بين صفتي الخصم والحكم،  فانهالرئيس تلك الوظيفة  اشريب وعندماوتوقيع الجزاء، 

 إلى ايسند كل منهم أن يفترضالتحقيق والجزاء  وظيفتياالختالف بين  ألن، لغير مقبو أمر

  .6لسلطاتلحيدة هذه ا ناضما أخرىجهة 

                                           
 .1984 ديسمبر ،الثاني العدد،26 السنة اإلدارية العلوم مجلة، )مقارنة دراسة( ،االحتياطي الوقف. بركات،عمرو .د 1
 .87ص ،1985 ،اإلسكندرية ،المعارف منشاة ط.د ،التأديبي القضاء منازعات. جمعه، احمد .د 2
 .372ص ،1993 ،اإلدارية العلوم مجلة ،المقنع التأديبي ءالجزا. الفتاح البر، عبد عبد.د 3
 .81ص،2007االسكندرية، الجامعي الفكر دار، أولى طبعة، العامة الوظيفة نطاق في اإلداري التحقيق .سعد شتيوي، .د 4

 .81ص،2007االسكندرية،
 .523ص ،سابق مرجع ،التأديب قضاء .الطماوي، سليمان. د 5
 84ص ،سابق مرجع ،العامة وظيفةال نطاق في اإلداري التحقيق. شتيوي، سعد .د 6
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أو لفت النظر في ضرورة  التنبيهاستثنى عقوبتي  يالباحث أن المشرع الفلسطين ويرى

ولجنة التحقيق ال تقوم  اللجنة علىالسابقة بأن  لمادةكتابة التحقيق بهما وذلك واضح من نص ا

 خالفاتشفاهة في الم قوبالتالي أجاز التحقي. نظره تالموظف أو لف تنبيه حالةفي  قبالتحقي

  .العام اعفي القط واإلنتاجالبسيطة وذلك حتى ال يعطل طريق العمل 

. لتحقيقلمصلحة ا العملعن  لعاملينالموضوعية فتتمثل في وقف ا اناتالضم أما

الكشف  غيرسره في أشياء ت ودعوضرورة التفتيش أي تفتيش شخص المتهم في البحث عن مست

  .1إليهونسبتها     عن الجريمة

  حقيقلتما بعد ا إجراءات

التي  قائعبمحضر للجنة وبتقرير عن الو بمصحو نةتقرير بما توصلت له اللج إصدار - أ

  .2التي تراها مناسبة توالتوصيا إليهاتوصلت 

اللجنة في  يسالذي فيه رئ الجانباللجنة ويرجح  أعضاء أراء بأغلبيةتصدر التوصيات  - ب

  .3األصوات يحالة تساو

بالمشرع بدال من  األجدر وكان. 4قبل اللجنة من اًمسبب ةالعقوب توقيعب صادرالقرار ال يكون - ج

تبنته الجهة المختصة  إذا إاليسميه توصية حيث ال يصبح قرارا  أن قراريسمي ذلك بال أن

الفقرة  يعن توصيات كما جاء ف بارةع واللجنة ه نما يصدر م أن حيث لعقوبةبتوقيع ا

  .ةيمن الالئحة التنفيذ 91 لمادةمن ا األولى

  .5مخالفةمن عقوبة على نفس ال أكثرال توقع  -د

                                           
 ص 1998 القـاهرة  العربيـة  النهضة دار، ط.د، أول جزء، المصري التنسيق في الجنائية اإلجراءات .مأمون سالمة، 1

524. 
 التنفيذية ئحةمن الال 91من المادة  1 الفقرة 2
 التنفيذية ئحةمن الال 91 دةمن الما 2 الفقرة 3
 ون الخدمة المدنيةقان من 69من المادة  1 الفقرة 4
 من قانون الخدمة 69من المادة  الثةالث الفقرة 5
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  .1فهتوقي وأسباببما وقع عليه من جزاء  تابةالشخص ك بلغي - ـه

المستحق للموظف  األساسيالراتب يخصم من الراتب  من معن خص ارةكان العقاب عب إذا - و

  .3اًيوم 15الخصم من الراتب عن  زيدي وال .2لجزاءبا إلخطاره لتاليمن الشهر ا ارااعتب

  .4فبملف فرعي ملحق بملف خدمة الموظ ءوالجزا التحقيق أوراقتودع  - ز

ويجوز النظر في  كسالع أو زائياالموظف ج ءلةمن مسا التأديبية العقوبةال يمنع توقيع  - ح

  .5جزائيا ئبر وان ىحت تأديبيامجازاته 

  )التأديبية اتالضمان(للمتهم  الةضمانات تحقيق العد: ثانيا

خلفية قانونية  يالمشرع لم يشترط في تكوين اللجان على وجود عنصر ذ أن نم بالرغم

وقد  التأديبيةضمانات العدالة للمتهم بالمخالفة  اناللج راعيت أن شتراطذلك لم يمنع من ا أن إال

 هذه كون لجان التحقيق لم تراعِ التأديبيةمن القرارات  كثيرالعليا الفلسطينية ال لعدلا مةمحك ألغت

العديد من  تفقد ورد لتنفيذيةا الالئحةو دنيةالخدمة الم نونعليها في قا صوصالمن ناتضماال

 التي موادجاءت في سياق ال وإنما نواناًالمشرع ع هاالضمانات في الالئحة التنفيذية وان لم يفرد ل

كان الباحث يرى انه من  وان .جانوتكوين الل إعمالالتحقيق وغيرها من  إجراءات تتناول

  .واضحة ال لبس فيها ونحتى تك الضماناتعنوان لهذه  إفراد لضروريا

المدنية  الخدمة نقانو موادعليه  اًهذه الضمانات من خالل ما نص احثالب وسيورد

 . هالتنفيذية ل ةوالالئح

                                           
 التنفيذيةمن الالئحة  92من المادة  1 الفقرة 1
 التنفيذية الالئحةمن  92من المادة  2 الفقرة 2
 الخدمة قانونمن  68من المادة  3 الفقرة 3
 الالئحة نم 92من المادة  3 الفقرة 4
 فيذيةالتن الالئحةمن  95 المادة 5
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  الدفاعحق  -1

من اتهام بالوسائل  إليههو منسوب  ماالموظف المتهم من الرد على  تمكين وهو

 أنفي الدفاع عن نفسه  اإلدارية بالمخالفة لمتهما حقوجود  على ويترتب .1نةمكالمشروعة الم

الجزاء عن وقائع غير التي عرضت على  يكونكأن  الحقجرم هذا  إذاالجزاء يعد باطال 

  .2للجنةا

النص بالالئحة  ذاجاء ه إنما الدفاعحق  ضمانة ىعل مدنيةينص قانون الخدمة ال لم

في تقديم  بمحامٍ يستعين أن للموظف ".....في فقرتها الثانية 89مادة ال أوردتحيث  فيذيةالتن

 أن إالاللجنة  أماميدافع الموظف عن موقفه  أن األصل أن ثحي ."ذلكفي  عنه إنابته أو دفاعه

 يالمحام توكيلل لزومليس هناك  أن ضحويت اعفي تقديم هذا الدف بمحامٍ االستعانة له أجاز نالقانو

يقول  ذلكوفي  .بضرورة توكيل محامٍ التأديبية المخالفةتنبيه المتهم ب اإلدارةعلى  زموليس مل

يصطحب محاميا معه  أن اإلدارية بالجريمةمن حق المتهم  "بن ملك الصالح  مانعث كتورالد

 هليست ملزمة بتعيين محام له عند عجز اإلداريةالجهة  أن، غير اإلدارية اإلجراءات أثناء

 أوجهوهنا تبرز  مدافعال حضورتحقيق لحين ال إجراءات بتأجيلغير ملزمة  اأنهمحام بل  للتوكي

  ." 3والحق في الدفاع عن الجريمة الجزائية اإلدارية جريمةفي الدفاع عن ال لحقبين ا ختالفاال

تحقيق  إلىيتعدى ذلك  بلتحقيق مصلحة خاصة فقط،  اعضمانة الدف تهدفتس وال

الطبيعية  اإلنسانحقوق  منمنها باعتباره  العدالةائق وكفالة الحق بإظهارالمصلحة للمجتمع ككل 

  :الدفاع تمقتضيا ومن. 4المختلفة رائعالدساتير والش كفلتهمن روح القانون والعدالة،  النابعةو

                                           
في هـذا   نظرأ .255، مرجع سابق صةالهاشمي نيةفي المملكة األرد قاتهاإلداري وتطبي قانونال .هسمار خالد الزعبي، 1

 15ص  2005عين شمس، . ط. د لعامةفي الوظيفة ا االحتياطيةاإلجراءات . ، محمدالرحمن بدع الشأن
. رمضـان ، بطـيخ . د ذلـك  فـي  أنظـر  ،35ص 1986 نةس 4-3، العدد 10 د، المجلمجلة الحقوق .انعثم الصالح، 2

 314 ص سابق مرجع، التأديبية المسؤولية
 39ص،  1986سنة  4-3، العدد 10المجلد  مجلة الحقوق، .نعثما الصالح، 3
 الدسـتورية  مبـادئ  موسوعة ،1992\5\16 جلسة ،قضائية 13 لسنة6 رقم القضية ،المصرية الدستورية المحكمة حكم 4

 .359ص ،1995 طبعة. احمد وهبه، المستشار ،العليا
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  المواجهة -أ

 لعقوبةتوقيع ا في األساسية مبادئال نالدفاع ضم أصولمن  جهةالموا مبدأ ويعتبر

حتى يكون على  إليهبما هو منسوب  وإعالمهبالتهم  المتهمة ومواجهة وتحقيق العدالة والمساءل

 في هيعلم بكل ما يتعلق ب أنفعاال ما لم يكن للمتهم حق في  يكونال  فالدفاع .1أمرهبينة من 

نصت المادة  وقد. 2الفاعلية قديبقى حق الدفاع مشوبا بالغموض فا رفةهذه المع وبدون، لدعوىا

قبل لجنة  نمعه م تحقيقيحال الموظف لل "الخدمة المدنية على نذية لقانوالتنفي الالئحةمن  88

الموظف  بإعالموتتمثل  المواجهة ".إليه بةبالمخالفات المنسو انابي اإلحالة رارق ويتضمنتحقيق، 

 اعلى ملفه وهذ اإلطالعوحق  إليهالمنسوبة  بالتهمومواجهته بما ارتكب من تصرفات مخالفة و

 إليه شاربموضوع المخالفة الم تهمالم لعاملا إخطار يشترط ثحي. 3مةالعا من المبادئ أصبح

من  نهالعامل تفيد نسبة اتهام محدد له مع تمكي إلىأسئلة محددة  وجيهوذلك أن التحقيق يفترض ت

  .4اعهدف إبداء

لجنة  أمام حقيقلدعوة الت المتثالا الموظفمن الالئحة على  90المادة  أوجبت حيث

حول  مالمته أقوال عسما للجنةعلى ا أوجبتمن قانون الخدمة المدنية  69المادة  أنا كم .التحقيق

  . إليهالمنسوبة  المخالفات

المواجهة من  أنوكون  ينالمتهم بشكل مع إبالغلم تلزم  أنهافي هذه المواد  والمالحظ

  .نبشكل معي إفراغهواجب وان لم ينص في  أمرفهو  مةالمبادئ العا

  ى الملفعل اإلطالع -ب

 وبادلتها إليه المنسوبة همةبالت إلحاطته أساسياعلى ملف الدعوى رافدا  اإلطالع ويعتبر

الخدمة  نونالتنفيذية لقا الالئحةمن  89وقد نصت المادة  .5للدفاع عن نفسه الستعدادتوطئه ل

                                           
 .97ص،سابق مرجع ،العامة الوظيفة نطاق في اإلداري التحقيق. شتيوي، سعد .د 1
 .740ص ،2001 عمان ،الشروق دار ،ط.د ،والحريات للحقوق الدستورية الحماية. سرور، فتحي .د 2
 62، مرجع سابق صلسطينيالف نيةالخدمة المد نونشرح قا .عدنان عمرو، 3
 .بعدها وما 71 ص 1953، شمس عين ،رسالة ،والضمان الفاعلية بين الرئاسية السلطة .محمد لطيب،ا 4
 .244ص1996 ،اإلسكندرية ،المعارف منشاة ،أولى طبعة ،عادلة محاكمة في المتهم حق حماية ،حاتم .بكار .د 5
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 عزيزة الشريف ةوتشير الدكتور على ملفه، اإلطالع يالمدنية الفلسطيني على حق الموظف ف

لم ينص التشريع الخاص بالوظائف  نملفه حتى وا أوراقعلى  اإلطالعحق الموظف  نم أن إلى

 اإلطالع حق .1في القانون العامة ادئالن هذا الحق مكفول له بمقتضى المب ،المدنية على ذلك

اقتضت  إذا إال قيقالتح لساتتجيز للموظف حضور جميع ج 89 ادةملف الدعوة فها هي الم ىعل

على  واالضطالععلى ما تم من تحقيقات  اإلطالعله حق  قىانه يب إالذلك  غير تحقيقلمصلحة ا

  .المتعلقة بالدعوة األوراق كافة

حق الموظف في مناقشة  علىالئحته نصت  والالخدمة  قانونال  أنالمالحظ  ومن

  .الشهود

  حرية الدفاع -ج

ال معنى لوجوده بل  عالدفافحق  المتهم في الدفاع عن نفسه، هاألسلوب الذي يتخذ وتعني

 هتكفل استعماله دون قيود تحد من قدرت يالدفاع الت يةبحر يقترنيظل شعارا بال مضمون ما لم 

فله أن يدافع عن  ناسبهدفاعه الذي ي بفله أي المتهم أن يختار أسلو التاليوب .2على أداء دوره

حيث 14ق الدفاع في مادته لذلك وقد كفل القانون األساسي ح حامياًيكلف م أوشخصيا  سهنف

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن  "نصت على

 ،لقانون الخدمة المدنية فيذيةالتن الالئحةمن  89الثانية من المادة  لفقرةنصت ا وكذلك "...نفسه

عن  أما. عنه إنابته أو دفاعهتقديم في  يستعين بمحامٍ أنعن نفسه فله  الدفاعحق  إلى فباإلضافة

ويقول الدكتور  .الئحته التنفيذية على ذلك أوجواز تحليف المتهم فلم يشر قانون الخدمة المدنية 

التشريعات ال تتضمن نصوصا صريحة في هذا  غالبية أنسعد شتيوي بان على الرغم من 

للمتهم قد  يمينتحليف ال أن أساسلى يقوم ع المبدأالمتهم اليمين الن هذا  ليفيجوز تح فال. األمر

يثور تساؤل هل للمتهم حق  اوهن .3حريةب أقواله وإبداءدفاعه  إعداديعيق حرية المتهم في 
                                           

 الـدكتور  عـن  منقـول  الكويت، جامعة الحقوق، كلية إلى مقدم بحث ،اإلداري التحقيق إجراءات .الشريف، عزيزة .د 1

 .113ص ،سابق مرجع ،العامة الوظيفة نطاق في اإلداري التحقيق .سعد ،شتيوي
 .18ص ،1998 ،العربية النهضة دار ،ط.د ،الدفاع في المتهم حق ضمانات. القبائلي، سعد .د 2
 .117ص ،سابق مرجع ،العامة الوظيفة نطاق في اإلداري التحقيق. شتيوي، سعد .د 3
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 أن إال .1بحق المتهم بالصمت اإلخاللوالراجح من الفقه عدم  السائد اهاالتج يرى ؟الصمت

وذلك ما  بإفادته اإلدالءعن  ةتأديبيالمتهمين بمخالفة  منعاقب من يمتنع  لسطينيالمشرع الف

 تهيدلي بإفاد وان...." من الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونصت 90 المادةنصت عليه 

بإفادته  دالءحكم المتغيب عن العمل من تاريخ رفضه اإل وفيذلك يعتبر ممتنعا،  ضهرف الةوبح

بشهادته  اإلدالء المتهم إلزامفي  أخطأالمشرع الفلسطيني  أنويرى الباحث " ....ةأمام اللجن

 متناعالكاملة في اال ةوذلك الن للمتهم الحري بشهادته، اإلدالءرفضه  حالةفي  هعلى عقاب والنص

بما يضر  الصمتيفسر  أنكما انه ال يجوز  عليه، المطروحة األسئلة علىعن اإلجابة 

  .اإلثباتبمصلحتها وان يستغل ضده في 

  يبيةالتأد القراراتتسبيب  -2

العقوبة  يانذاته مع ب قرارفي صلب ال التأديبي قرارهنا هو ذكر سبب ال والمقصود

  .2ةوالمخالفة التي كانت سبب هذه العقوب لموظفا ىالموقعة عل

 واألوراقاطلعت على الوقائع  جنةالل أنمن  التأكد قرارمن تسبيب ال والهدف

بقاء حكم هذه اللجنة  إلى باإلضافة ،مالمرفوعة من قبل الخصو فوعوالمستندات والطلبات والد

 اإلدارةفي الكشف عن حقيقة نية  ساهمسي هفي كون لتسبيبا يةوتبدو أهم. رقابة القضاء حتت

 يكانت متفقة مع الحالة الواقعية والقانونية التي استمدت منها أسباب قراراتها، ويساهم ف إذاوما 

يبديه  ام لىكونه يتضمن في الغالب الرد ع، قوقهالموظف المتهم في الدفاع عن ح مهمةتسهيل 

 الوقائعأو  واقعةالمسبب ال لتأديبيالقرار ا نويجب أن يتضم. من أوجه الدفاع تهمالم ظفالمو

 ذاه إليهاالقانونية التي يستند  ألسسا ان، وبيهاوتاريخ انهامك بيانللجزاء التأديبي، و الموجبة

ويجب أن يحمل القرار  اعظف المتهم من أوجه دفيبديه المو ماالقرار، ويجب كذلك الرد على 

أيضاً واضحة  تكونوجدية وأن  ئغةسا سبابتكون هذه األ نالتأديبي أسبابه في صلبه وأ
                                           

 ، والـدكتور 213ص ،سـابق  مرجع ،العامة الوظيفة في التأديبية الضمانات. العزيز خليفة، عبد الدكتور ذلك في انظر 1

 حـق  ضـمانات . القبائلي، سعد والدكتور194ص ،سابق مرجع الحماية الدستورية للحقوق و الحريات،. السرور، فتحي

 .203ص،سابق مرجع ،الدفاع في المتهم
 257، مرجع سابق صالهاشمية دنيةاألر لمملكةاإلداري وتطبيقاته في ا نالقانو .مارةسخالد  الزعبي، 2
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الصادر  الحكمعلى وجوب تسبيب  نصاقانون الخدمة المدنية والئحته  أنمالحظة  مع. 1وكافية

اتخاذها  الدائرةرئيس  يستطيع التي األحكامولم ينصا على وجوب تسبيب  التحقيقلجنة  من

 كمامن قانون الخدمة المدنية  69وهذا ما نصت عليه المادة  ،لفت النظر أو لتنبيهمنفردا كعقوبة ا

 أنعلى الجهة التي شكلت اللجنة  أوجبت األولىفقرتها  فيالتنفيذية  لالئحةمن ا 92المادة  أن

بتشكيل لجنة  المختصةر الجهة تخط " نصتحيث  وأسبابها عقوبةتخطر الموظف كتابة بال

  ."توقيعه ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك وأسبابالموقع عليه  اءبالجز ابةالموظف كت قالتحقي

قبل بدء  إليهالمنسوبة  خالفةبالم ابةالموظف كت إعالمال يوجب  نونالقا أن ويالحظ

الموظف  إخطار وظفينمشؤون ال بوحدة وأناطالحكم  صدور عندذلك  أوجبانه  إال ،التحقيق

  .2اشرالمب سهفور صدوره بواسطة رئي وبوظيفته بهايتعلق  لذيا اإلداريعن القرار  شخصيا

  القضائي عنحق الط -3

في  باإللغاء يهيخضع للطعن عل وبالتالي، إداريقرار  وه التأديبي جزاءال وقيعقرار ت أن

الدعوى متى توافرت فيه شروط  رفعالمعتادة ل باإلجراءاتالمشروعية  إطار منحالة خروجه 

  .3باإللغاءالطعن  وأسباب

الفلسطيني ونصت مواده على  األساسي انونمن الق الثانيحق التقاضي في الباب  جاء

 ملع أو ارقر إيوكما حظرت مواده تحصين  ةكاف للناس لومكفو ونالتقاضي حق مص أن

حيث تحدث عن  5لسطينيةلفتشكيل المحاكم ا نونوجاء في قا .4من رقابة القضاء إداري

                                           
 مؤتـة  مجلـة  فـي  منشور بحث، الوظيفي التأديب ضمانات من أساسية كضمانة التأديبي القرار تسبب .نواف كنعان، 1

 134 – 133 ص 1992 السادس العدد، السابع المجلة والدراسات للبحوث
 مدنيةال ةلقانون الخدم فيذيةمن الالئحة التن 160ادة من الم 1 الفقرة 2
 ،ط.د ،واألسـباب  الشـروط  ،الدولـة  مجلس قضاء ،اإلداري القرار بإلغاء الطعن. العزيز عبد ،خليفة. د ذلك في انظر 3

 2004 اإلسكندرية ،المعارف منشاة
 من القانون األساسي الفلسطيني 30 المادة 4
 2001سنة  5الفلسطيني رقم  ةيالنظام اكمتشكيل المح قانون 5
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المتعلقة بشؤون  تاالختصاصا تلكهي  يهموما  33في المادة  امحكمة العدل العلي ختصاصا

  :يلي يماالعليا بالنظر ف لعدلالرابعة تختص محكمة ا فقرتهاالعامة حيث نصت في  ظيفةالو

 أو تاالعالو أوالترقية  أو التعيينحيث  نم موميةالع ئفبالوظا علقةالمت المنازعات -1

وسائر ما  الفصل أو االستيداع أو التأديب أو معاشال ىعل اإلحالة أوالنقل  أوالمرتبات 

  .الوظيفية باإلعماليتعلق 

 أوالقوانين  ألحكامامتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب اتخاذه وفقا  أو اإلداريةالجهة  رفض -2

 .المعمول بها األنظمة

 .اإلداريةالمنازعات  سائر -3

 القراراتبالنظر للطعون الخاصة ب صاصهااخت لىلم تنص صراحة ع أنهاالواضح  من

سبب الطعن  كوني أن رفوعةالم الطعوناشترطت في  34في المادة  أنها إال التأديبية، اإلدارية

اللوائح  أو لقوانينا مخالفة، شكلمن عيب االختصاص، وجود عيب في ال أكثر أومتعلقا بواحد 

  . استعمال السلطة يف فاالنحرا أو، التعسف هاتأويل أو تطبيقهافي  طأالخ أو

 من يوماً 60 خالل القضاء إلى اللجوء حق الموظف فمنح المدنية الخدمة قانون وأما

  .2تظلمه على الرد دون يوماً 60 مدة انقضاء أو ،1تظلمه رفض إبالغه تاريخ

                                           
 يـوم  20 خالل إداري قرار إي من الحكومية الدائرة رئيس تظلم للموظف المدنية الخدمة قانون من 105 المادة أجازت 1

 به علمه من
 المدنية لخدمةقانون ا نم 105من المادة  3 الفقرة 2
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  الثاني الفصل

  التأديب سلطةو القضاء

  الموظف العام علىمستقلة  تأديبالقضاء كسلطة : األول المبحث

 اواختصاصاته التأديبيةتكوين وتشكيل المحاكم  ثالمبح ذاالباحث في ه وسيتناول

وما  متياز،ما هو ا وأخيراً التأديبية؟ حاكمالمرتبطة بهذه الم اإلدارية النيابةوما هو دور  التأديبية،

 دولال فيالوحيد  لقضائيالباحث النظام ا وسيأخذ التأديب؟على نظام القضائي في  المآخذهي 

  . بأال وهو النظام القضائي المصري في التأدي التأديب،يطبق النظام القضائي في  الذيالعربية 

  1التأديبيةالمحاكم  ختصاصاتتشكيل وتكوين وا: األول المطلب

البعض ورفضه البعض  أيدهما  وهذافي وظيفة القضاء  التأديبالمصري  لمشرعا ادخل

وعيوب النظام القضائي  زايام إلىالتطرق  حينالمؤيدة والمعارضة  اآلراءفي  وسأتوسع .اآلخر

عن طريق  ونيك التأديبفي  لقضاءا دور "أنيرى  سليمان الطماوي الدكتور، فها هو التأديبفي 

حرية اختيار العقوبة  لإلدارةيترك  أنعلى  لمالءمةالرقابة فقط، وفي نطاق الشرعية ال ا

في  يشكل تأديبيالعقوبات وبواسطة مجلس  عضب إلىبالنسبة  اإلداري سئيبواسطة الر المناسبة

  . 2" لجسيمةالعقوبات ا إلىبها الموظف بالنسبة  عملالتي ي اإلدارةنطاق 

  التأديبيةتشكيل وتكوين المحاكم : أوال

لسنة  117مرة في مصر بمقتضى القانون رقم  ألول التأديبية كمالمحا أنشئت لقد

 إنشاء إلىالتي دعت المشرع  األسباب قانونلهذا ال اإليضاحية ذكرةالم حتأوضوقد  .19583

السابق ومن  التأديبعليها نظام  أشتملالعيوب التي  إلىتستند  األسبابمثل هذه المحاكم وهذه 

  :لعيوبا هذه

                                           
وما  360ص  1996المعارف، اإلسكندرية  منشأة ،لىطبعة أو ،اإلداريالقضـاء   .عبد اهللا غنيعبد ال يوني،بس. د :أنظر 1

 .بعدها
 517-516ص  ،سابق ،مرجعالتأديب اءقض ثالث،ال الكتاب ،اإلداري القضاء .سليمان الطماوي، 2
  157ص ،1989، د. طبعة أولى د ،ولالجزء األ ،الدولة جلسوم اإلداريالقضاء  .مرغني مدمح ،خيري .د :أنظر 3
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  .التأديبمجالس  تعدد .1

 .اكمةالمح إجراءات بطء .2

 .1التأديبفي تشكيل مجالس  اإلداريالعنصر  غلبة .3

مجلس  بشان1972لسنة 47حسب ما نص عليه القانون رقم  التأديبية لمحاكما تكونوت

  .ولةالد

 القاهرة قرهايعادلها وم وما لياالع اإلدارةمن مستوى  لعاملينل التأديبية المحاكم .1

  .2مستشارين ةتشكل كل منها من ثالث أكثر أووتؤلف من دائرة  واإلسكندرية

في  ومقرهاومن يعادلهم،  والثالث والثاني ولاأل مستوياتلللعاملين من ا التأديبية المحاكم .2

، األقل على عدوتؤلف من دوائر كل منها برئاسة مستشار مسا واإلسكندريةالقاهرة 

 .من رئيس المجلس رارق لتشكيلبا يصدرو األقلاثنين من النواب على  وعضوية

كيلها قرار من بتش ويصدر ،3من عنصر قضائي خالص التأديبية كمالمحا كلتش وهكذا

بقرار من رئيس  ويجوز4أمامهااالدعاء  اإلداريةالنيابة  أعضاء ويتولى. لدولةرئيس مجلس ا

ودوائر  قارهاوم ددها،يبين عاألخرىفي المحافظات  تأديبيةمحاكم  إنشاءالدولة  سمجل

  .5مدير النيابة رأياخذ  بعداختصاصها 

  :ثالث عناصر يفه التأديبية لمحكمةلتشكيل ا الالزمةالعناصر  وأما
                                           

 ديبيةالتأ اتوالمحاكم اإلداريةالنيابة  يمتنظ بإعادة اصالخ 1958لسنة  117 رقمقانون ل اإليضاحية المذكرة 1
 )الدولة  جلسقانون م(  1972لسنة  47من القانون رقم  8 المادة 2
السابق الذي نص على عضوية احد موظفي الجهاز  نالمحاكم التأديبية القانو تشكيليدخل في  اإلداريكان العنصر  حيث 3

 حـاكم العليـا والم  التأديبيةفي كل من المحكمة  نةمن درجة معي واإلدارة تنظيمالمركزي لل هازللمحاسبات ا والج المركزي

 1958لسنة  117رقم  لقانونحسب ما نص عليه ا لكوذ التأديبية
  1972لسنة 47مجلس الدولة رقم  انونق منالتاسعة  المادة 4
األول  المسـتوى للعاملين مـن   التأديبيةفي شأن تعيين المحاكم  1973ة لسن 112 قمقرار ر الشأنصدر قرار بهذا  وقد 5

، العامـة  الوظيفـة  في للتأديب االحتياطية اإلجراءات .محمد، الرحمن عبد. د ذلك في أنظر ادلهماوما يع لثوالثاني والثا

 .31 ص سابق مرجع دكتوراه رسالة
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  .المحكمة أعضاء .1

 .بةالنيا ممثل .2

 .الجلسة كاتب .3

 وأما .1عاموالبطالن هنا من النظام ال .يتم على هذا النحو مل إذاالتشكيل باطال  ويكون

  :فهي ثالثة عناصر التأديبيةلتشكيل المحكمة  الالزمة ناصرالع

 ال أن، وضاءالية القو ولرئيسهايكون لعضو المحكمة  أن فيهم رطالمحكمة ويشت أعضاء .1

يشترك عضو المحكمة في  أن ،2لدعوىحالة من حاالت عدم الصالحية لنظر ا به تقوم

  .طبقا للقانون حكمةالم أعضاءيكون عدد  وأن ،3الدعوى إجراءات ميعج

 أمامالدعوى  أمانةهي وحدها التي تحمل  اإلداريةن النيابة إف ، ولهذا4اإلداريةالنيابة  ممثل .2

صحيحا  لالتشكي ذابحيث ال يكون ه كمةهذه المح شكيلفي ت لتدخ وهي، ديبيةالتأالمحكمة 

ال  اإلدارية لنيابةفان ا لكذ ، ومع5التأديبيةالمحكمة  جلسات فييمثلها  نحضر م إذا إال

 وال، التأديبية المحاكم إحكاملدى نظرها الطعون في  لياالع اإلداريةمن المحكمة  زءاًتعتبر ج

المختصة  اإلداريةمحامي الجهة  أولذي يحضر هو محامي الحكومة ا بل، أمامهاتحضر 

 دةما نصت عليه الما وهذا. 6في الطعن أصيلهي خصم  اإلدارية هةالج أوباعتبار الحكومة 

لسنة 116رقم  التأديبية ماتوالمحاك اإلداريةالنيابة  نظيمت إعادةالرابعة من قانون  دةالما

                                           
 341ص  ،الفكر العربي ط،دار.، دلتأديبيةااالختصاص التأديبي والسلطات  .عبد الوهاب البنداري، 1
 1958لسنة  117 ممن القانون رق 26 المادة 2
الحكم فـان الحكـم    إصدارفي المداولة وفي  اشتركالمرافعة ثم  محكمةال أعضاءلم يحضر احد  إذابأنه  ضيفقد ق ولهذا 3

 )330ب  ،706ص  ،6النقض س  أحكاممجموعة  1955-3-28 نقض(يكون باطل 
التحقيقات وكانت تابعة لكبار  إداراتقانونية مختلفة تسمى  إدارات ألمربادئ ا فينفرد وبأمر التحقيق مع الموظفين ي كان 4

الرقابة علـى أداء الجهـاز    .بطيخ، رمضان. ذلك د يأنظر ف. ضائهاعلى حيدة أع يؤثر كان امم لوزاراتفي ا الموظفين

 .217ص  بق، مرجع سا اإلداري
 61ب  396ص  15س  1970-6-6 يف 13لسنة  778العليا  اريةاإلدالمحكمة  حكم 5
 345مرجع سابق  التأديبية، سلطاتوال التأديبياالختصاص  .عبد الوهاب البنداري، 6
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 حاكمالم أماممباشرة الدعوى التأديبية  اريةاإلدتتولى النيابة "والتي تنص على  1958

 أمامالتأديبية ويباشر الطعن  لمحاكما أحكام في الطعن اإلداريةالتأديبية ولرئيس هيئة النيابة 

 ".األقلالنيابة بدرجة رئيس نيابة على  أعضاءالعليا احد  اإلداريةالمحكمة 

تجريه  دعوىراءات الوكل عمل من إج. عقادهاالن أساسيالجلسة وحضوره شرط  كاتب .3

يغير االستعانة بكاتب لتدوين  إذ، وهذا طبيعي، حضوره يكون باطالً بدونالمحكمة 

 .1دعوىفي المحضر ال يكون في مقدور القاضي أن يتفرغ لنظر ال اإلجراءات

  2التأديبيةالمحاكم  اختصاصات: ثانيا

هذه  اختصاصاتا يخرج من ومن ثم م اتاالختصاص هسيتناول الباحث طبيعة هذ بداية

  .القوانينوكل ذلك حسب ما تنص عليه  ،المحاكم

  التأديبيةاختصاصات المحاكم  طبيعة -1

 ضائيق اصاختص ينالموظف تأديبفي صدد  االختصاصاتمن  نالمحاكم نوعي تمارس

  .3والئي واآلخر

  التأديبية محاكملل قضائيال االختصاص -أ

 تلكقيع الجزاءات التأديبية والسيما تو فيلهذه المحاكم  ةالمخول سلطةبه ال ويقصد

على  اإلحالةو دمة،الفصل من الخ عقوبةاإلداريون ك رؤساءال توقيعهاالتي ال يملك  باتالعقو

  .4المعاش

هي ليست من  التي التأديبية وباتالعق ختلفتوقيع م التأديبيةتملك المحاكم  حيث

 إمامحددة،  اتلكون توقيع عقوبيم اإلداريين الرؤساء أن حيث، اإلدارييناختصاص الرؤساء 

                                           
 .285ص  ،1970. ، طبعة أولى، دالجنائية اإلجراءات نونشرح قا .محمود مصطفى، 1
 .243، مرجع سابق ص تأديب الموظف العام لطةس .نوفان ة،الدكتور العجارم أنظر 2
 139، ص 1995 اإلسكندرية، معية،المطبوعات الجا ردا ط،.، داإلداريالقضاء  .راغب ماجد الحلو، 3
 .247، مرجع سابق ص الموظف العام تأديبسلطة  .، نوفانالعجارمة 4
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 العاملينقانون  نم 80 لمادةعليها في ا لمنصوصمن الجزاءات ا أيتملك  فهي التأديبيةالمحاكم 

  .1المدنيين

 عةطبي ثمن حي امالعاملين في القطاع الع وبينميز المشرع بين العاملين الحكوميين  وقد

على  اإلحالة يبفرض عقوبت أديبيةالتالمحكمة  إيفهي تختص  التأديبيةاختصاص المحكمة 

 وظائفالعاملون غير شاغلي ال إماالوظائف العليا،  غليمن الخدمة بالنسبة لشا لفصلالمعاش وا

من  80عليه من المادة  صوصالمن لجزاءاتمن ا إيتوقيع  تملك التأديبيةفان المحاكم  علياال

المقرر في  التأديبية باتمن العقو تقرر اختيار ما تشاء أنحيث لها  ،العاملين المدنيين نونقا

  .الذكر لسابقالقانون ا

 بلالتحقيق معه ق ءفريقين األول بد إلىالخدمة فهم يقسمون  االعاملون الذين تركو أما

 ةالثاني اكتشفت المخالف لفريقوا ،االستمرار في محاكمتهم التأديبيةللمحاكم  فيكوننهاية خدمته 

محصورة في  محاكمتهمنوات من تاريخ انتهاء خدمته فتكون نهاية خدمته وذلك لمدة خمس س دبع

 وأما. 2عليهم اإلدارية لطةالس دفق اإلداري سالرئي أن إلىاستنادا  وذلك. التأديبيةالمحاكم 

  .3الحرمان من المعاش وكل ذلك في حدود أو رامةالجزاءات فتتمثل في الغ

له  عفقط بل يخض وميونالحك العاملونالعاملين المصري ال يخضع له  نونقا وكون

الخاصة التي يصدر  ئاتالجمعيات والهي وهم موظف فها، أيضاًالعام  القطاع فيالعاملون 

، اإلنذارعقوبات  مختصةال التأديبيةالمحاكم  يهمعل توقعبتحديدها قرار من رئيس الجمهورية 

من  زلوالع، الوظيفة لالمرتب،وتنزي وخفضمن المرتب مدة ال تتجاوز شهرين،  والخصم

  . 4في حدود الربع وذلك لمكافأةا أوفي المعاش  الحقالوظيفة مع حفظ 

                                           
 وقد عدل مرات عدة 1978لسنة  ،47رقم  ،المصري نالمدنيي لينقانون العام 1
 528ص  ،سابق مرجع قضاء التأديب، .سليمان الطماوي، 2
 1972لسنة  47المصري رقم  لةمن قانون مجلس الدو 21 المادة 3
  يمجلس الدولة المصر ونمن قان 19 المادة 4
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العمل فهم  ونلقان بقاط مشكلةمجالس التشكيالت النقابية ال أعضاء إلىبالنسبة  وأما

 هذا. 1خاصة مشروعاتفي  يعملون كانواحتى لو  التأديبيةللمحاكم  تأديبهميخضعون في 

  . التأديبية لمحاكمل يبخصوص االختصاص القضائ

  التأديبيةللمحاكم  الئيالو االختصاص -ب

 اختصاص 1978لسنة  48وذلك في قانون العاملين رقم  التأديبيةالمشرع المحاكم  خول

  . العامل تبوالثاني النظر في وقف جزء من مر ،وقفهم مد أويتعلق بوقف العاملين  يماف

  )تياطياالح وقفال( ملهعن ع لوقف العام: األول

باستثناء المشرع السوري فقد  الحتياطيا الوقفأي من التشريعات العربية  رفعت ولم

 ببسجل التأدي والخاص 1962سنة  90 رقم تشريعيال سوممن المر ادسةالمادة الس يعرفه ف

وأن المقصود بذلك فصله من وظيفته مؤقتاً حتى عودته  ،"ظفالمو دكف ي " بأنهحيث عرفه 

  .2إليها

 منع"رشوان بأنه  محمدلهذا التعريف فقد عرفه المستشار  قهيةلفا تالتعريفا وأما

  .3" لمدة معينة يةمباشرة أعمال وظيف منالموظف 

اختصاصاته الوظيفية  ةمباشر عن ؤقتاًحجب العامل م "عرفه البعض اآلخر بأنه  وقد

، أو داريةاإلبقرار الوقف الصادر من السلطة التأديبية  المحدداألجل  انتهاءب تنتهيلمدة زمنية 

 االختصاص جهةمن  كمأو ح راربصدور ق وأماالتأديبية بامتداده،  محكمةمن ال صادرالقرار ال

عرفته  فقد المصريأما القضاء  .4"جنائيةأخطاء تأديبية أو  من لالعام إلىفيما نسب  تبالب

                                           
 1963لسنة  141من القانون رقم  2 المادة 1
 .222ص  ،مرجع سابق ،في الوظيفة العامة اطيةاإلجراءات االحتي .محمد ،الرحمن عبد 2
 .170 ، ص 1960 القاهرة،، مصر مطبعة، ط. د، التأديبي القانون أصول .محمد رشوان، 3
 .32 ، ص 1981، القاهرة جامعة، دكتوراه رسالة، بالدولة المدنيين العاملين إيقاف .رفعت النجار، 4
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سلطة  خالله ىليتو ال، فلموظفعن ا مؤقتاًلوالية الوظيفة  إسقاط "العليا بأنه  اإلدارية كمةالمح

  .1" عمالً ظيفتهوال يباشر لو

ورئيس  فظالمحا أو رالوزي 1978لسنة  48رقم  نونمن القا 83 مادةمنحت ال حيث

اقتضت مصلحة  إذا أشهريوقف العامل احتياطيا لمدة ال تتجاوز ثالثة  أنالهيئة  إدارةمجلس 

وهنا ال . المختصة التأديبيةكمة بقرار من المح إال دةمد هذه الم يجوزعلى انه ال  ،ذلك التحقيق

 أعقابدورها في  يأتي وإنما أصيل اختصاصبصفتها صاحبة  لوقفهذا ا كمةتمارس المح

  .لحقها في الوقف االحتياطي رئاسيةممارسة السلطات ال

 المنتخبين، اإلدارةمجالس  وأعضاء النقابيةتشكيالت  إدارةمجالس  أعضاءاستثني  وقد

 بالمحاكم لمتمثلةالقضائية ا السلطة ألنهيكون صاحب االختصاص  وقفهم االحتياطي أنحيث 

دون الحاجة  ياًوقف العامل احتياط يةكما تملك السلطة المفوضة في التأديب صالح. 2التأديبية

مسبباً لعدم  الوقفوال يشترط أن يكون قرار  .3ويضفي قرار التف راحةللنص على ذلك ص

  .4وجود نص يوجب ذلك

  مرتب العامل منجزء  إيقاففي النظر : الثاني

 مةالعليا ما للمحك اإلدارية مةحكم للمحك صويلخ ،العامل احتياطيا قففي حالة و وذلك

 أناحتياطا مع التنويه  إيقافهحالة  يالنظر في وقف جزء من مرتب العامل ف يمن اختصاص ف

من نصف  أكثرف توق أن وظفالم تأديبفي  االختصاصذات  اتالجه أو التأديبيةللمحكمة  ليس

لم تكن  فإذا تأديبيابمحاكمته  صهامتفرعا اختصا"المحكمة  ممرتب العامل حيث تناول حك

من  فهصر أوقفعدم صرف ما  أو رفص بتقريراختصاصها  يانتف كمتهبمحا أصالمختصة 

  .5"بتأديبه تصةويكون االختصاص بذلك للجهة المخ رتبهم

                                           
 .1036 ، ص 7 س المجموعة ، 1/7/1962 بتاريخ الصادر، العليا اإلدارية المحكمة حكم 1
 .1978 لسنة 48 رقم القانون من 86 المادة 2
 .213 ص ، 1967 القاهرة دكتوراه، رسالة، العام للموظف التأديبية المسؤولية .محمد الملط، 3
 .159 ص سابق، مرجع ،نظرية اعمال السيادة .الفتاح عبد حسن، 4
 514ص  ،13س ،1968سنة  ،فبراير 17 حكم 5
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 نونمن قا) 83(توضح في نص المادة  صرف الباقي أوجزء  إيقافالمحكمة في  دور

لكل من السلطة المختصة  " لمادةا نصتحيث  1978لسنة ) 47(رقم  الدولةالعاملين المدنيين ب

اقتضت مصلحة  إذاعن عمله احتياطيا  عامليوقف ال أن األحوالحسب  اإلدارية ابةالني مديرو

بقرار من المحكمة  إالهذه المدة وال يجوز مد  أشهرمعه ذلك لمدة ال تزيد على ثالثة  يقالتحق

نصف  فالتأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صر

 صةفورا على المحكمة التأديبية المخت األمرابتداء من تاريخ قرار الوقف ويجب عرض  األجر

  ."...أجرهالمتبقي من  أو أجرهعدم صرف  أولتقرير صرف 

 أثناء دمهع أو رفالص ازتقرر تباعا جو منناء على هذا النص هي المحكمة ب إذن

  .توقيفال

 لسنصت المادة السابعة عشر من قانون مج التأديبية كمبشان اختصاص المحا وأخيرا

 إقامةالوظيفي للعامل وقت  للمستوىيتحدد تبعا  التأديبيةاختصاص المحاكم  أن ىعل لةالدو

 إذ للمحاكمةتعدد المقدمين  لةكما انه في حا ،هذه المحاكم صاختصا حديدالدعوة كقاعدة عامة لت

 تهمهي المختصة بمحاكم الوظيفيفي المستوى  أعالهمبمحاكمتهم  صةالمخت كمةتكون المح

 مخالفة إليهم سبين ذينفقد تناولت هؤالء العاملين ال ونمن نفس القان 18المادة  وأما .جميعا

 فةتكون المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخال إذببعضها  بطةمخالفات مرت أوواحدة 

  .1تصةهي المخ ورةالمذك مخالفاتال أو

هذه الوالية عن  نعقدت أنويستوي  ،بحته تأديبيةوالية  يفان هذه الوالية ه وبالتالي

عن طريق الطعن الذي يرفعه  أو اإلداريةتقيمها النيابة  التي المبتدئة التأديبيةطريق الدعوى 

  .2بها عملالتي ي ئاسيةالر ةالموقع عليه من الجه جزاءال لقراراختصاصا  ملعاال

                                           
 منشـأة ، 1، طالمـوظفين  شؤونالعامة والطعون المتعلقة ب ظيفةلوا منازعات .سامي ،جمال الدين لمجالفي هذا ا انظر 1

 302-301، ص 2005 اإلسكندرية،المعارف،
 368ص  ،سابق ، مرجعالتأديبيةوالسلطات  التأديبياالختصاص  .لوهابعبد ا البنداري، 2
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  ج من اختصاصات المحاكم التأديبيةما يخر -2

ما  ذاوه .ةالتالي مسائلاالختصاص بال التأديبيةللمحكمة  ليسعلى ذلك فان  وترتيبا

  .االعلي اإلداريةالمحكمة  به حكمت ماالباحث من خالل  ضحهسيو

 المبدألهذا  وتطبيقا مدنية،الدعوى ال أو، يالمدن باالدعاء، التأديبية محاكمص الاختصا عدم - أ 

 اإلسكندريةالمشترك لمنطقة  النقل إدارةمجلس  إلزام أن " العليا اإلداريةقضت المحكمة  قدف

النقل المشترك  إدارةخزانة  إلىمن النقود  لغالموظف برد مب تأديب سمجل بهيئة قدامنع

نطاق اختصاصه كمجلس  يفي مسألة ال تدخل ف فصلال إلى التأديبية تهوالي دوديخرج من ح

على  أنيفهم  كذل ومن .1"التي قضي بردها اإلدارة،أيا كان مبلغ ثبوت مستحقات تأديب

 القانونيالطريق  يسلك أنالضرر نتيجة فعل المتهم  أصابهغيرها ممن  أو اإلدارية جهةال

 التأديبية المحاكمالن  وذلكالضرر،  عن يضعوعلى الت حصولرسمه المشرع لل ذيال

 .بحته تأديبية يةلها وال التأديب جالسوكذلك م

ذلك نصت  وعلى ،اللياقة للخدمة صحيا لعدمخدمة العامل  إنهاء،التأديبية المحكمةتملك  ال  - ب 

 المناسب لقانونيا زاءتتحدد في توقيع الج التأديبية ةالمحكم اليةو "أن  لعلياا لعدلمحكمة ا

 بإنهاءال تختص  فإنها وبالتالي. االتهام تبالبراءة عند عدم ثبو والقضاء، اإلدانةفي حالة 

 .2"األسبابذلك من  رلغي أو، الصحيةلياقته  لعدم، العاملخدمة 

من الجهتين في حالة جمع  إي يف أجرهمن  لعاملا بحرمان التأديبية لمحكمةا صتخت ال - ج 

 هةمن يعمل في ج أنمن المعروف  حيث. خرىأفي جهة  آخر لعمله وعم بينالعامل 

 وذلك، هاعن همساءلت توجبتس إداريةيشكل مخالفة  األصليةمن الجهة  إذندون اخذ  أخرى

. كما مر سابقا حتب تأديبي التأديبية ةالمحكم يةوال حيث. التأديبيةالعقوبات  إحدى توقيعب

برد المبالغ  بإلزامه التأديبيةة المحكم ختصت ال" العليا  اإلدارية كمةهذا حكمت المح وعلى

في  املعمل الع وقدمقابل العمل،  األجروكذلك الن ....الجهتين إحدىالتي حصل عليها من 
                                           

 2564ب  ،88ص  ،178، ص 1959-3-21في  4لسنة  ،207 ،العليا اإلدارية المحكمة حكم 1
 58ص  ،21، س 1976-2-14في  19 سنةل 136 ،العليا اإلداريةلمحكمة ا حكم 2
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 التأديبيةمن العقوبات  ليس، بالرد اإللزام أن كما....فيها أجره حقكلتا الجهتين فيست

 سلطةل ذلك،للالمشرع لم يخو أنكما ...بنص إالعقوبة  والعليها قانونا،  صالمنصو

 .1"التأديبية

 تأديبيةليست  تفي قرارا لطعونا التأديبية محاكملل ائيةما يخرج من الرقابة القض وأما

  .التأديبيةالقرارات غير  ههذ أمثلةومن 

  .لحكم جنائي كأثرالخدمة،  إنهاء قرار .1

 .عن العمل عاالنقطا بسببالخدمة،  إنهاء قرار .2

 .2شركات القطاع العام إحدى إدارةبعض مجلس  أوتنحية كل  قرار .3

قابلة للطعن أمام  يبيةالتأد الدعاويالصادرة من المحاكم التأديبية في  مفان األحكا وأخيراً

ما نصت عليه المادة اثنين  وهذا. 3الطعن من قبل أصحاب الشأن يرفعالعليا، و اإلدارية المحكمة

كم التأديبية نهائية ويكون أحكام المحا "وعشرون من قانون مجلس الدولة المصري حيث نصت

  "....العليا في األحوال المبينة في هذا القانون يةاإلدار لمحكمةا امأحك يالطعن ف

  تأديب الموظف العام في دورهاو اإلدارية النيابة: الثاني المطلب

 زاراتالو عنهيئة تحقيق ولكنها مستقلة في عملها  بأنها اإلداريةالنيابة  تعرف

 تيالرئاسية ال الجهة لجهتينا إحدىتتواله  عاملينالتحقيق مع ال أن وحيث .4ختلفةوالمصالح الم

هو  التأديب أن أساسعلى  أصيل، صالتحقيق وهي جهات ذات اختصا إلىالمحال  عامليتبعها ال

 ،5التأديب الوهي جهة معاونة في مج اإلدارية لنيابةالثانية هي ا والجهة .الرئاسية لسلطةامتداد ل

                                           
 .10، ب 27 ص، 23س ،1968-10-23ح في  1976 – 4-18في  16لسنة  716 ،العليا اإلدارية كمةالمح حكم 1
 .397ص  ،مرجع سابق ،التأديبيةوالسلطات  التأديبياالختصاص . عبد الوهاب البنداري، 2
 .بعدها وما 172 ص سابق، ، مرجعلقضاء اإلداري ومجلس الدولةا .المرغني محمد خيري، 3
 177ص  ،مرجع سابق ،المقارن قانونالعمل القضائي في ال .طبيلة، القطب 4
 569ص  ،مرجع سابق ،الثالث كتابال ،اإلداريالقضاء  .سليمان الطماوي، 5
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 إداراتمختلفة تسمى  قانونية إدارات األمرالتحقيق مع الموظفين في بادئ  بأمر ردنفحيث كان ي

بالوزارات والمصالح التي  وظفينلكبار الم اقعكانت تابعة في الو اإلداراتهذه  أن إالالتحقيقات، 

المشرع  اتجه هذال ،مباشرة التحقيق فيونزاهتهم  أعضائهاحيدة  ىعل ؤثرتعمل بها مما كان ي

هذه  ألعضائهاتكون مستقلة عن هذه الوزارات والمصالح حتى يضمن  أخرىهيئة  نشاءإ إلى

 48 رقم نهو القانو لمصريةا اإلداريةالنيابة  بإنشاءقانون صدر  وأول .1النزاهة وتلكالحيدة 

 ةالنياب وألحقت. وقد عدل هذا القانون مرارا 1958لسنة  117رقم  ونوبعده القان 1954لسنة 

ذلك سلطة  فيالمختص بالنسبة لها بما  يرزير العدل الذي يكون له سلطات الوزبو اإلدارية

  .2اإلدارية لنيابةا أعضاءعلى  واإلشراف ابةالرق

وما هي  اإلدارية نيابةالنصوص القانونية الخاصة بتشكيل ال تلك إلى لباحثا وسيتطرق

  .بها تلك النيابة خولةتلك االختصاصات الم

  إلداريةاتشكيل النيابة : أوال

لسنة  12 قموالمعدل بقانون ر 1958لسنة  117من قانون رقم  األولىالمادة  نصت

يكون رئيسا لها ومن عدد مناسب من نواب المدير  يرمن مد اإلداريةبان تتشكل النيابة  1981

النيابة من  ءووكال ب،ا، الفئتينالعاملين ورؤساء النيابة من  وكالءوالوكالء العاملين األول وال

 .بقرار من رئيس الجمهورية بةالنيا يرويكون تعيين مد. اعديهاووكالء النيابة ومس متازةالم ئةلفا

ويكون . بناءا على ترشيح المدير لجمهوريةرئيس ا نم بقرارفيكون  لينتعيين الوكالء العام أما

 مديرض على عر بناءوترقياتهم بقرار من رئيس الجمهورية  اإلدارية نيابةال أعضاءسائر  ينتعي

عدد من  إليهايضاف  وأحيانامن المدير والوكالء العاملين  شكللجنة ت رأي خذوبعد ا ةالنياب

  .3األقدميةحسب  لنيابةرؤساء ا

                                           
 .2010 ،القاهرة ،فالح للنشر والتوزيعمكتبة ال ط،.د ،اإلداريالجهاز  أداءعلى  لرقابةا .رمضان محمد بطيخ، 1
ـ  اإلداريـة المعدل لقانون النيابة  1968 يويول 13الصادر في  68 – 28من قانون رقم  األولى المادة 2 لسـنة   117 مرق

1958. 
  اإلدارية بةالخاص بالنيا 1958لسنة 117 ملقانون رق المعدل، 1981، لسنة 12القانون رقم  من 35 المادة 3
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 قطف اإلداريةاختصاص النيابة  أصبح 1964 لسنة 54قانون رقم  وربعد صد وما

حيث تكونت  بيرقا واألخر قالقانون لها اختصاصان التحقي اكان قبل صدور هذ أن بعدالتحقيق 

  .1بناءا على القانون سابق الذكر اإلداريةمستقلة تسمى هيئة الرقابة  هيئة

  اإلداريةالنيابة  اختصاص :ثانيا

 إحالتهقبل  لللعام لمنسوبةا اإلداريةتحقيقاً في المخالفة المالية و ريةالنيابة اإلدا تجري

 داريةالجهة اإل وإشرافمستقلة ال تخضع لرقابة  اإلدارية هيئة النيابةو .ةالمحكمة التأديبي إلى

على مخالفة  تبالجنائية ويتر اإلجراءاتالعامل وتجري التحقيق وفق قانون  تبعهاالتي ي

  .2بطالن المحاكمة التأديبية اإلجراءات

 لنيابةا ختصاصاتا اإلداريةتشكيل النيابة  قانونمن  الرابعةالمواد الثالثة و تناولت

 وفحص لرقابةا في اإلدارية الجهة قبح اإلخاللمع عدم "  اد،صت هذه الموحيث ن اإلدارية

 لخارجينوا ئةالموظفين الداخلين في الهي إلى بةبالنس اإلدارية نيابةتختص ال ".الشكاوي والتحقيق

  .يأتيعنها بما 

  :يندنفي ب صاتهذه االختصا تتمثل

حكومية عن مخالفة  جهة أيةمن  وأالمختصين  لرؤساءمن ا إليهاالتي تحال  شكاويال فحص -1

  .واجبات الوظيفة أداءفي  اإلهمال أو القانون

للتحقيق وفحص الشكاوي ال يحرم  اإلدارية نيابةمباشرة ال أنهذا النص يتضح  من

 اإلدارية ةللجه األصيلاالختصاص  أن ثحي ،من ممارسة هذا االختصاص اإلداريةالجهة 

التحقيق في  إجراء إليهاالتحقيق وفحص الشكاوي عندما تحال ب اإلداريةواستثناءا تقوم النيابة 

من الجهات  إليهاوفيما يحال  ،الرقابة إجراء عنهاالتي يكشف  والمالية اإلداريةالمخالفات 

                                           
 218ص  ،مرجع سابق ،اإلداريالجهاز  أداءعلى  لرقابةا. ان محمدرمض بطيخ، 1
،  المعـارف  منشـأة ، الثانيـة  الطبعـة  بالدولـة  المدنيين العاملين نظام شرح .محمود ،صالح. د الشأن هذا في أنظر 2

 .798 ص 1997 اإلسكندرية
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من  يتضح. يتهاالفحص جد يثبتالتي  لهيئاتوا اإلفراد اويتتلقاه من شك وفيما المختصة اإلدارية

بدون طلب من احد  أوطلب  ىبناءا عل أماتحقيق  ةسلط رستما اإلداريةالنيابة  أنهذا النص 

 بهال تجريه بنفسها وان تعهد  أنقد تفضل  يالجهة الرئاسية الت طلبعلى  بناءاحيث التحقيق 

  .1نظرا لخطورته اإلدارية ةالنياب إلى

 يابةما تولت الن وإذا. اإلداريةعلى طلب من هيئة الرقابة  اءايكون التحقيق بن وقد

يتوقف ذلك  أندون . شانهفي  احتى تتخذ قرار يقتستمر في التحق أنفان عليها  قيقالتح داريةاإل

 إذا إال تحقيقفي ال تصرفت أنلتلك الجهة  يجوز ال، ووظفالجهة التي يتبعها الم إرادةعلى 

  .2إليها األوراق اإلداريةالنيابة  أحالت

على  عينينالم وظفينللم التأديبية الدعوة لتأديبيةاالمحاكم  أماممباشرة  اإلداريةتتولى النيابة  -2

  .وظائف دائمة

وال تملك توقيع  تأديبيةليست سلطة  اإلداريةالنيابة  أن السابقةالمالحظ في النصوص  من

اقتضت  إذا ظفقرار بوقف المو إصدارسلطة  النيابةمدير  أعطىالمشرع  أنبالرغم  جزاء أي

بقرار من  إال أشهر الثةث عنال تزيد مدة التوقيف  أنمع مالحظة  ،مصلحة التحقيق ذلك

 بةالنيا تصاصاتكما هو واضح في البند الثالث من اخ مشرعال فرقوقد  .3المحكمة المختصة

فحص الشكاوي والتحقيق ليشمل جميع الموظفين الداخلين في  اإلداريةللنيابة  أنبين  اإلدارية

 مقصورة التأديبيةبمباشرة الدعوة  ااختصاصه أن نوبي مالوكذلك الع نهاالهيئة والخارجين ع

  . دائمة ظائفعلى و عينينعلى الموظفين الم

من حيث من هي الجهات التي لها حق  صوصيفند الباحث ما ذكر سابقا في الن وسوف

، اإلداريةالختصاص النيابة  الخاضعةهي تلك الجهات  وما، اإلدارية نيابةالشكوى على ال إحالة

                                           
 لعـاملين شرح نظام ا .سيد محمد هيم،إبرا ، راجع الدكتور553ص  ق،ساب عمرج القضاء االداري،. ماجد راغب الحلو،1 

 .527ص  ،1966بدون دار نشر،  ،ط.د ،المدنيين بالدولة
 القضـاء  .ليمانساوي، الطم تورنقال عن الدك.  1013ص  ،1968 ونيهي1بتاريخ  13سنة  العليا اإلدارية حكمةالم حكم 2

 .157ص  ابق،مرجع س ،اإلداري
 1958لسنة  117ون رقم ، المعدل لقان1983من القانون  10 المادة 3
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 إلىفي كل ذلك  لباحثوسيستند ا اإلداريةلتي ترد على اختصاص النيابة القيود ا وأخيرا

  .الفقهاء أراء وأخيرا مالمحاك وأحكام أوالالنصوص القانونية 

  اإلداريةالشكوى على النيابة  إحالةحق  هاالجهات التي ل: أوال

  اإلدارية الجهات -1

التحقيق والتعرف فقد سبق للنيابة اإلدارية ب ركجانب االختصاص األصيل أو المشت فإلى

 فقةأو الموا لطلبا هذاأو بموافقتها، وبدون  إلداريةا هةإجراء التحقيق بناء على طلب الج إليها

تطلب من النيابة  نيتبعها العامل أ التيوللجهة اإلدارية . 1يكون لها سلطة إجراء التحقيق فال

جزاء إداري وذلك  عتوقي وبالحفظ أ ابةالنيمشفوعاً برأي  إليهاملف التحقيق  إرسال عداإلدارية ب

شكل  يةاإلدار الجهةوهنا يأخذ طلب  التأديبيةالدعوى  تحريكالنيابة ل إلى الملفبأن تعيد 

  .2النيابة فعلى تعر االعتراض

 أووفئة  لفاتبالنسبة لنوعية معينة من المخا قيقالتح بإجراء اإلداريةتقوم الجهات  ال

بالدولة  لينلك المخالفات بالمخالفات المالية التي ينسب للعامت وتتمثل. 3مستوى وظيفي معين

الموازنة  نفيذعلى ت لرقابةالخاصة بضبط ا باإلحكامالمالية  اتتلك المخالف لوتتمث. ارتكابها

حق مالي  ضياعالذي يترتب عليه  لتقصيرا أو باإلهمالالمتصلة  فاتالعامة والمتعلقة بالمخال

 أو لمحاسباتل كزيالهيئات الخاضعة للجهاز المر أو األخرىامة الع األشخاصاحد  أوللدولة 

  .4ذلك بصفة مباشرة إلىيؤدي  أنيكون من شانه  أو ماليةالمساس بمصلحة من مصالح الدولة ال

                                           
 .27 ص سابق مرجع ،في الوظيفة العامة اطيةاإلجراءات االحتي. محمد الرحمن، عبد 1
 1996 د.د أولـى  طبعة والتطبيق، النظرية بين مقارنة دراسة، التأديب قضاء في اإلدارية النيابة دور .ثروت ،محجوب 2

 .بعدها وما 618 ص
 ة،القـاهر  ،القانونيـة  لإلصـدارات  قوميال لمركزا ،1ط ،العام فالموظ تأديب اءاتإجر .نعمعبد العزيز عبد الم خليفة، 3

 .113، ص 2008
 . بالعاملين المدنيين بالدولة خاصال ،1978، لسنة 47من القانون رقم  77 المادة 4
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ما كان  إذا بهاالستمرار  أوفي مباشرة التحقيق  اإلداريةقامت الجهة  إذافانه  وبالتالي

 79ما نصت عليه المادة  إلى استناداوذلك  ،ة فان ذلك يقع باطالبمخالفة مالي هذا التحقيق متصالً

 1978قانون العاملين المدنيين لسنة  أحكاملبعض  لمعدلا 1983لسنة  115من القانون رقم 

على خالف ما جاء بنص  يهف تصرفللتحقيق وال اإلداريةالجهة  إجراءيقع باطال  "  نصت ثحي

  .المادة السابقة

وقف عامل عن  اإلداريةبحكم لها ببطالن قرار الجهة  علياال داريةاإل محكمةهي ال وها

في هذا  اإلدارية بةاختصاص النيا صابها، الغتمالية خالفةفي م أجرته تحقيق ىبناءا عل ملهع

التي تنفرد  لماليةالمخالفات ا بخصوص هذا .1باطل قالوقف لتحقي رارق ستناد، وذلك الالشأن

في  اإلدارية يابةالن تنفردالتي  لوظيفيةما هي الفئات ا أما صوصهابخ بالتحقيق اإلداريةالنيابة 

. إدارية أوكانت المخالفة مالية  إذابغض النظر  .2العليا اإلدارةوظائف  ومعهم فهم شاغل التحقيق

من  تبدأ والتي ياالعل اإلدارةكان المحال للتحقيق يشغل وظيفة من وظائف  إذاما  حديدومناط ت

 وأما. 3للتحقيق إحالتهالتي يشغلها وقت  الوظيفة إلىم من عدمه، يكون بالنظر عا يردرجة مد

على  إحالتهمن تاريخ  أشهرستة  األعلى حدهالتحقيق مع هذه الفئة ف يستغرقهالمدى الزمني الذي 

 اإلداراتومديري  أعضاءدون غيرها بالتحقيق مع  اإلداريةكما وتختص النيابة . اإلدارية لنيابةا

القانونية  اإلداراتقانون  ألحكامالعام والهيئات العامة الخاضعين  القطاع شركات في نيةالقانو

بعد  القانونية اإلدارات وأعضاء ريمدي تتبع اإلداريةللنيابة  زويجو كما .1973 سنةل 47 مرق

 تالتشكيال إداراتمجالس  أعضاءاالنفراد بالتحقيق مع  أيضا اإلدارية وللنيابة .4انتهاء خدمتهم

نص  أن إال ذهبتفقد  تحقيقاتتلك ال إجراءوحدها في  اإلداريةلحق النيابة  وتأكيدا .5يةالنقاب

                                           
 .1989-4-1جلسة  ،ق 32 سنةل 2215طعن رقم  ا،العلي اإلدارية المحكمة 1
شـاغلي   أن ينالمـدني  نلقـانون العـاملي   معدلال ،1983لسنة  117رقم  ونوالثالثة من قان لىاألوالمادتين  ألحكام وفقا 2

 .الدرجة الممتازة والدرجة العالية شاغليوكيل الوزارة و همالوظائف العليا 
سـلطة   ،انظر في هـذا الشـأن   115ص  ،مرجع سابق، العام فالموظ تأديب إجراءات .عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 3

 ،2007 ،عمـان  يع،دار الثقافة للنشر والتوز ،1ط .العقيلنوفان ، العجارمة لدكتورل ،العام دراسة مقارنة الموظف يبتأد

 .226-225ص 

 1983لسنة 115المدنيين العاملين في الدولة رقم  ظامن قانونمن  88 المادة4 
 1981 لسنة 1والمعدل بقانون رقم  1976، لسنة 35رقم  القانون 5
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لها والية  اإلداريةيقطع بان النيابة  1972لسنة  47مجلس الدولة رقم  انونمن ق 34المادة 

  .1تشكيالت النقابية إدارات سمجال بأعضاءالخاصة  التأديبية دعاويالتحقيق في ال

  الرقابية اتالجه -2

ويقول الدكتور ماهر عبد  رقابةتبلغ النيابة اإلدارية بالمخالفات من قبل جهات  فقد

ال  ريةاإلدا ةللنياب يالًأص حقاًتتلقاها يعد  تيال يالنيابة لفحص الشكاو ديالهادي لهذا الشأن أن تع

الجهة  غصباً في مثل هذه التحقيقات ةالنياب صرفقوالً وال يعد ت دارةتملك حياله جهة اإل

  .2في ذلك بحقها وإخالالاإلدارية 

وتتمثل الجهات الرقابية في القانون . على طلب من جهة رقابية ابناء قيقالتح كوني قد

 لجنائيةعن المخالفات المالية والجرائم ا الكشفحيث تختص ب اإلداريةالرقابة  بهيئةالمصري 

بحث ما يقدمه  إلى باإلضافةبسببها  أو وظائفهمومباشرتهم لواجباتهم  أثناء ينالتي تقع من العامل

وقد  .3الواجبات الوظيفية أداءفي  اإلهمال أوبمخالفة القوانين  ةمواطنون من شكاوي متعلق إليها

انفصلت واستقلت عنها  أنها إال، اإلدارية النيابة أقساممن  قسماتشكل  اإلداريةكانت هيئة الرقابة 

 لمادةتطبقا لنص ا إذ. اإلداريةتظليم الرقابة  بإعادة لصادرا 1964 لسنة 54بمقتضى قانون رقم 

رئيس ( تنفيذيهي هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس ال اإلداريةمن هذا القانون فان الرقابة  األولى

  .19644الدستور المؤقت سنة  ألحكام قاطب) الوزراء

 ىالحفاظ عل إلىدف المركزي للمحاسبات ويه ازالثانية فهي الجه ابيةالجهة الرق وأما

بفحص ومراجعة قرارات الصادرة من الجهات الخاضعة  صمستقلة تخت يئةالمال العام وهو ه

حيال هذه  تخذتمناسبة ا إجراءاتهناك  أنمن  للتأكدمالية  اتمنها من مخالف علرقابته بما يق

تلك  ولح هاالنظر في قرارات إعادة اإلداريةالمحاسبات طلب من الجهات  ولجهازالمخالفات 

                                           
 1985-5-16 ةق جلس 30، لسنة 1007 رقمالعليا طعن  اإلدارية المحكمة 1
 .بعدها وما 216 ص 1986 د. د. أولى طبعة، التأديب في اإلجرائية الشريعة .ماهر الهادي، عبد. د 2
 1964لسنة  54رقم  اإلداريةالرقابة  قانون 3
 225-224ص  ،مرجع سابق بحث بعنوان شروط قبول دعوى التعويض،. نرمضا بطيخ، 4
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المركزي  جهازولرئيس ال التأديبيةالمحاكمة  إلى لياالمخالف ما ميطلب تقدي أن وله، المخالفات

بشان المخالفات  التأديبالصادرة من جهات  األحكام أو لقراراتللمحاسبات حق الطعن في ا

  .لةوالد أجهزةفي  عاملينلل بةبالنس تأديبفان هذا الجهاز ليس سلطة  وبالتالي. 1المالية

 أو وزاراتبال لينمن هؤالء العام أي على تأديبية عقوبة أيةانه ال يختص بتوقيع  بمعنى

على القرارات  عتراضهو يختص باال وإنما. بالقطاع العام العاملين أو، يرهاغ أوالمصالح 

  .2اإلداريةدون المخالفات  اليةالم فاتبالمخال علقةالصادرة بالتصرف بالتحقيقات المت

فهي  اإلداريةالنيابة  إلىالتحقيق  أوراق إحالةالتي لها حق  األخيرةهة الرقابية الج وأما

ما  أن ةفي جريمة معين حقيقالنيابة العامة وهي بصدد ت رأت إذافي حالة  وذلك لعامةالنيابة ا

 التحقيق أوراق بإحالةالنيابة العامة  فتقومعليه  إداريجزاء  بتوقيع اجهتهيكفي لمو لعاملارتكبه ا

  .3اإلداريةالنيابة  إلى

 هاما ثبت لدي إذامناسب على العامل،  تأديبيالنيابة العامة طلب توقيع جزاء  وتملك

 مةملزم للمحك غير الشأنفي هذا  رأيها أن إال، التأديبية محكمةال إلى إحالته اللمن خ إدانته

وموازنة بين  محيصوتفحص  لىيكون بناءا ع التأديبيةفي الدعوة  قضاءها أن، حيث التأديبية

 أمامال يحوز حجية  تأديبياطلب النيابة العامة مجازاة العامل  أن إال إضافة. لنفيوا الثبوت أدلة

عن الجريمة  التأديبيةاستقالل الجريمة  عهبنظر الدعوة، وهذا مرج المختصة التأديبية لمحكمةا

الجنائية التي تجريها النيابة  وليس للتحقيقات ةالجنائي لألحكامتقرر  الحجية أنالجنائية، كما 

 إحالةعن وجود جريمة جنائية،  اإلداريةالنيابة  بهالتحقيق الذي تقوم  أسفرما  وإذا .4العامة

تتولى  التيالجنائية  الدعوةعلى  أمينة ارهاالنيابة العامة باعتب إلى األوراق اإلدارية نيابةال

  .5له ذلك تراءى إذا استيفائهو التحقيقفي  تصرفال

                                           
 مللحفاظ على المال العا 1988، لسنة 144رقم  القانون 1
 تورالـدك  الشأن افي هذ رانظ 99ص  ،مرجع سابقاالختصاص التأديبي و السلطات التأديبية،  .عبد الوهاب البنداري، 2

 225-224 ص ،مرجع سابق بحث بعنوان شروط قبول دعوى التعويض،. محمد ضانرم، بطيخ
 المصرية عامةال بةات النيامن تعليم 856 المادة 3
 1983 -12-14ق جلسة  26لسنة  304طعن رقم  ،العليا اإلدارية المحكمة 4
 اإلداريةبشان النيابة  1958 سنةل 117رقم  قانونمن ال 17 المادة 5
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وذلك  اإلداريةالتحقيق ال يلزم النيابة  يالنيابة العامة ف رأيفان  األحوالجميع  وفي

يجوز  " ياالعل اإلدارية المحكمة تحيث قض. التأديبيةعن الجريمة  ةالستقالل الجريمة الجنائي

 ائيدون انتظار نتيجة تحقيق الجن تأديبياتقرر مجازاته  أنللجهة التي يعمل بها الموظف 

لحماية  قررم التأديبي، فالجزاء جنائيوال التأديبي المجالينفي  الجزاءمن  ةالغاي فالختال

  .1"تمعالمج حمايةل جرمفهو قصاص من الم جنائيالجزاء ال إما، موظفال

التحقيق في  لمباشرة اإلداريةمن النيابة العامة للنيابة  مقدمالطلب ال إلزامية نع إما

الطلب شانه شان الشكوى غير ملزم للجهة  "د فتوح عثمان بانمحم ورفيقول الدكت إداريةمخالفة 

 حلانه ال م رأت إذا األوراقتحفظ  أوتجريه  أن، والتي يكون لها التحقيق إجراء إليها قدمالم

 ةللنياب األوراقتحيل  أو، التأديبيةالدعوة  إلقامةبان ال وجه  أمراتصدر  وانفي الدعوة،  للسير

  .2"الدعوة الجنائية إقامةالعامة، للنظر في 

 التأديبيةالسلطة  األولى لتأديبهم انالنيابة العامة فهناك سلطت أعضاء لتأديب بةبالنس إما

يعترض على  أنيوجه تنبيها لهم ولعضو النيابة  أنالعام  وللنائبالرئاسية، حيث لوزير العدل 

  .3إليه وجهالم بيهالتن

القضاء المكون من  تأديبمجلس  سهفالنيابة العامة هو ن ألعضاء تأديبمجلس  وهناك

 ثةثال وأقدمثالثة رؤساء لمحاكم االستئناف  أقدميكونون من  واألعضاءرئيس محكمة النقد رئيسا 

النيابة  أعضاءعلى  ستوقع من هذا المجل يالت عقوباتال وأما .4من مستشاري محكمة النقد

  .5العزل أوفهي اللوم  اإلدارية

                                           
ـ ، يلالدكتور الشيخ الشأن ذاانظر في ه 1991-3-26ق جلسة  35لسنة  4563العليا طعن رقم  اإلدارية المحكمة 1 د عب

 51-43عمان، من ص  ،الفرقان ردا ،ط.د ،يوالجنائ اإلداري قوانينبال وعالقته التأديبيالقانون  .القادر
 42، ص 1993دار النهضة العربية  ،ط.د اإلداري،التحقيق  .حمحمد فتو عثمان، 2
 1976لسنة  46السلطة القضائية رقم  نمن قانو 126 المادة 3
 ضائية سابقة الذكرقانون السلطة الق من 98 المادة 4
االختصاص . عبد الوهاب، دارينالمستشار الب ذلكراجع في  ،سابقة الذكر القضائيةالسلطة  انونمن ق 110-109 المادة 5

 319-318مرجع سابق  التأديبي و السلطات التأديبية،
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  ىعلى شكو التحقيق بناءاً رةمباش -3

العامة،  معنويةال األشخاص أوالطبيعيين  اإلفراداحد  إرادةهي تعبير عن  والشكوى

 أوشخصيا واقعا على الشاكي نفسه  امخالفة تمت للقانون، سواء كان ضرر من تتضمن تضرراً

  .1كان ضررا واقعا على المجتمع

 لشكوىل صلحةلمللشخص حتى وان لم تتوفر فيه ا كنمن التعريف انه يم مالحظال من

يكون  أنشخصي جراء المخالفة ولكن المهم  رريصيبه ض أن مهميقدم شكوى وليس ال أن

 .هعن عمل من واجبه القيام ب متناعبصورة سلبية باال سواء لقانون،الشكوى مخالفة ل عموضو

  .به القيام نياًيكون قد عمل عمال يحظر عليه قانو انب وايجابي

 أن إال ،للتحقيق باإلحالة تبدأوالتي  التأديبية راءاتلإلجكانت محركا  وان والشكوى

 إحالةالشكوى، فلها التغاضي عن  إليها تقدمالتقديرية للجهة التي  لطةللس ضعالتصرف فيها خا

 بأموال إضراراللعامل ارتكابها  وبما لم يكن في المخالفة منس أسبابهازالت  إذاللتحقيق  لشكوىا

  .2الدولة

 أسبابعليه من  يرغم ما تنطو اإلداريةالصادر من الجهة  قرار حفظ الشكوى وان

استعمال  فيمشوبا باالنحراف  راقرا د، يعقللتحقي إحالتها دعيالمخالفة وتست ارتكابجدية تؤكد 

، والتي تنكب لها امةفي االنحراف في تحقيق المصلحة الع مثلةوالمت صورها بأخطر ةالسلط

في هذا المطلب سيورد الباحث  وأخيراً. 3على حسابها ىكوالش حلمحاباة للموظف م فظقرار الح

  .اإلداريةالنيابة  أعضاء بتأديبمن هي الجهة المختصة 

                                           
 28، ص 1986، 2ط التأديب،في  اإلجرائيةالشرعية  .ماهر لهادي،ا عبد 1
 125-124ص  ،سابق مرجع ،العام فالموظ تأديب إجراءات. عبد المنعم زلعزيعبد ا خليفة، 2
 ،دار الفكـر الجـامعي   ،ط.د اإلداري، القـرار  إللغـاء كسـبب   لسـلطة االنحراف في ا .عبد المنعم لعزيزعبد ا خليفة، 3

 96، ص 2001 اإلسكندرية،
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، اللوم اإلنذار هي اإلداريةالنيابة  أعضاءتوقيعها على  يجوزالتي  لعقوباتا أن بداية

  .1لعزلوا

 المتمثلةة الرئاسية والسلط أمافانه  اإلدارية نيابةال ألعضاءبالنسبة  التأديبية والسلطات

 لك، ويكون ذاإلداريةعلى عضو النيابة  اإلنذار وبةعق قعيو أنوالذي له  اإلدارية،بمدير النيابة 

 مثلتت اإلداريةالنيابة  أعضاء تأديبفي  لثانيةا والسلطة. 2فاعهالعضو ود أقوالبعد سماع 

 من ستشاروم يساين رئالوكالء المساعد احد أوالدولة  جلسيشكل من وكيل م تأديبي بمجلس

 اإلدارية ابةلمدير الني التأديبيالمجلس  وأما. اإلداريةالنيابة  يليوك أحدو لقاهرةا فمحكمة استئنا

 محكمة، ووكيل مجلس الدولة، ووكيل ئيسار لدولةفانه مكون من رئيس مجلس ا لوكيلينوا

  .3النقد

 الءوالعزل توقع على هؤ موالل وبتيعق أن اإلدارية ابةالني أعضاء تأديبيتضح من  مما

عن  صادرةال األحكاموان  تأديبهمفي  التأديبيللقضاء  صوان ال اختصا تأديبيبقرار من مجلس 

 إنشاءالحكمة من ) ريةالدستو(العليا  المحكمة أوضحتوفي ذلك . يةنهائ إحكام هيهذا المجلس 

بما  ضماناتبال أوفى قضائيا اختصاصاتلك الهيئات هيئات قضائية وتمارس  أن "هذه المجالس

نهائية  إحكامولهذا فان ما تصدره هو  أخرى جهة أية أمامالطعن  نوع الدرجاتعن تعدد  يغني

  .4"طعنال قبلت حاسمة ال

 رالنظام المصري والذي يعتب وعيوب ايامز أهمفي هذا المبحث سيتناول الباحث  وأخيراً

  .في الوطن العربي التأديبالنظام القضائي الوحيد في 

                                           
 ةاإلداريالخاص بتنظيم النيابة  1958 لسنة 117من قانون رقم  39 المادة 1
 من نفس القانون السابق 39 المادة 2
 لسابقمن نفس القانون ا 40 المادة 3
 تورراجع الدك الموضوع هذاوللمزيد حول  .1976-3-6ق جلسة  6 ةفي القضية السن)  الدستورية(المحكمة العليا  حكم 4

 223-320ص  ،مرجع سابق االختصاص التأديبي و السلطات التأديبية،. عبد الوهاب داري،نالب
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للموظفين المتهمين وفي كافة مراحل  التأديبية ماناتمن الض ديوفر العدي ائيالقض مالنظا إن -1

الذي يكفل  األمر، بالمحاكمة وانتهاءمن التحقيق واالتهام  ابتداء، التأديبيةالعملية  وإجراءات

  .1بنفسها التأديبية اإلجراءات اشرتلو ب افيم ةالسلطة الرئاسي حرافوان بدادمنع است

 أنهفي هذا النظام  واألصلالجنائية،  الدعوة من التأديبية الدعوةهذا النظام باقتراب  يتميز -2

القضائية التي تختص بنظر الدعوة  لهيئةا بينو رئاسيةالسلطة ال بينفصال مطلقا  طلبيت

  .2اإلداريةللجهة  اًالمحكمة ملزم مويكون حك

له من الصحة،  أساس، ال الرئاسيةالسلطة  افإضعمن شانه  مالنظا بهذا األخذ انونالق أن -3

   .وهولندا ألمانياجيدة مثل  بإدارةبهذا النظام تتسم  تأخذ لتيفكافة البالد ا

 التأديبي اإلجرائيالقانون  واعدوتحديد ق إنشاءيسهم بنصيب وافر في  ضائيالنظام الق أن -4

  3.التأديبية األنظمة إليهالذي تفتقر 

هذه  وأكثرالمصري  التأديبيالقضائي  مللنظا اتكون مزاي نصلح الالمزايا السابقة ت كل

 أو الجزاءعلى توقيع  سابقة هيسواء ما  للموظفهي تلك الضمانات التي تمنح  ضوحاالمزايا و

 المأخذ إما. وتعويضا إلغاءا التأديبية واإلحكامالحقة لتوقيع الجزاء والمتمثلة بالطعن بالقرارات 

  :في ثلهذا النظام فتتم لىع

على  اينعكس سلب يالذ األمر، اإلجراءاتفي  والبطء لتعقيديؤخذ على النظام القضائي ا -1

 ة، فكثرللعقوبة سريعبالمنجز وال توقيعال يحقق سوى ال والذيالفاعلية والردع في العقاب، 

ن سواء م التأديبمن فاعلية  للالذي يق األمرالعقوبة  عفي توقي التأخير إلىتؤدي  شكلياتال

  .4ردعال أوحيث الزجر 

                                           
 107ص  ،سابق رجعم ،العام دراسة مقارنة الموظف تأديبسلطة . لنوفان العقي العجارمة، 1
 90-89ص  ،مرجع سابق االختصاص التأديبي و السلطات التأديبية،. ابعبد الوه البنداري، 2
دار  ،ط.ًء، دا وقضـا العام فقه األعمالوالقطاع العام وقطاع  الحكومةلعمال  التأديبية يةالمسؤول .محمد رمضان بطيخ، 3

 18، ص 1999 القاهرة، ،النهضة العربية
 186ص  ،سابقال عمرجال 4
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والسرعة، وان يتم في ذات البيئة التي وقع فيها  بالحسميتسم  أن وجبتست التأديبفاعلية  أن -2

 إلىبالنسبة  أوالموظف المخطئ  إلىنحو ممكن سواء بالنسبة  أفضلعلى  أثرهالخطأ، ليتحقق 

فان كل تلك المعاني  ةاإلدار نجهة بعيدة ع إلى بالتأديبعهد  فإذا. عهغيره ممن يعملون م

 فإذا طأالخ اثأرقد زالت  يكون أن، ويجيء بعد يتأخرسوف  التأديبتهتز وتفقد قيمتها، الن 

  . 1تفقد فاعليتها وفالعقوبة س قعتو

توقيع جزاءات بسيطة تجنبا للدخول في  إلىالرئاسية  طاتقد تضطر السل لنظامفي ظل هذا ا -3

 إعمالهافي  يةمن تدخل هيئة خارج خوفها أو التأديبيةم المحاك أمامطويلة  تأديبية إجراءات

  .2التأديبيالنظام  ى، مما يكون له اثر سلبي علالتأديبيةكالمحكمة 

تنظمه  لتيا وانينالق أنفانه يؤخذ عليه  التأديبفي  ريالمص قضائيالنظام ال صما يخ وأما -4

لسنة  47بالدولة رقم  ينن المدنيقوانين كما مر سابقا فهناك قانون العاملي أربعةموزعة بين 

لسنة  47مجلس الدولة رقم  نوقانو1978 سنةل 48للقطاع العام رقم  العاملين نوقانو 1978

من هذا  وبالرغم .1958لسنة  117رقم  التأديبيةوالمحاكمات  اإلداريةالنيابة  قانون، و1972

 بالجزاءاتقانون خاص  اكنالموظفين فانه ليس ه تأديب أمورالتي تنظم  انينالعدد في القو

  . التأديبيةالمحاكم  أمام والمرافعات

                                           
 453ص ق،مرجع ساب اإلداري، القضاء. سليمان الطماوي، - 1
 199ص  مرجع سابق ،العام دراسة مقارنة الموظف تأديبسلطة . نوفان العقيل العجارمة، - 2
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  الثاني المبحث

  التأديبية اإلدارةكسلطة رقابة على سلطة  القضاء

 التأديبية قراراتال أو األحكام فيطعن  سلطةالباحث في هذا المبحث القضاء ك وسيتناول

السلطة الوطنية  قوانينمصر و منفي كل  تأديبيةباعتبارها سلطة  اإلدارة عن لصادرةا

  .الفلسطينية

  لإلدارة التأديبيةعلى السلطة  قابيةالمصري وسلطته الر القضاء: األول المطلب

الطعن القضائي وهي الضمانة  أو يرقابة القضاء في هذه الحالة التظلم القضائ تسمى

الضمانات  أهمن الطعن القضائي م عتبروي .1في المجال التأديبي الموظف بها يتمتع تيالثانية ال

ذلك  العامةفي كافة مجاالت الوظيفة  وإنما التأديبي المجالالمقررة للموظف العام، ليس فقط في 

يترتب على مخالفتها جزاء  لم إذاالقيمة  ةتغدو عديم الشأنكل النصوص التي ترد في هذا  أن

يا في القانون المصري العل اإلداريةالمحكمة  أمام والطعن .2وهو القضاء أالتوقعه سلطة مستقلة 

 التأديبية األحكام بإلغاء الطعنعن  وإما اإلدارة،الصادرة عن  التأديبيةبالقرارات  اًطعن أما يكون

  .التأديبيةالصادرة عن المحاكم 

  التأديبيةفي القرارات  باإللغاء نالطع: أوال

 أثارهى يؤتي حت يتعينومن ثم فانه  إداري،قرار  قيقتههو في ح التأديبي القرار أن حيث

القرار  دريص أن نفيتعي اإلدارية،القرارات  إبطالالتي من شانها  بيكو مبرأ من العيو أن

 حلواردا على م هتبرر أسباب إلىيقرره القانون مستندا  لذيعن مختص في الشكل ا اإلداري

 .3إلصداره خصصالهدف الم إلى باإلضافةوقائم ومشروع قاصدا تحقيق مصلحة عامة  نممك

 نظروان ت ياالعل اإلداريةللمحكمة  التأديبية اتيكون الطعن في القرار أن األساس اند كوق

                                           
 310مرجع سابق ،ص ،العام الموظف تأديب سلطة .العقيل نوفان العجارمة، 1
 334ص مرجع سابق، ،التأديبيةالمسؤولية . محمد رمضان بطيخ، 2
مصر  القانونية، كتبدار ال ط،.د ،الرئاسي والقضائي للموظف العام التأديبفي  اإلجرائيةالشرعية . زالعزي خليفة، عبد 3

 .100ص ،2006
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من الوالية  ناءامنح لها استث اختصاص هو التأديبية ءاتبنظر الطعن في الجزا التأديبيةالمحاكم 

ين للعامل بالنسبةبالدولة والقضاء العادي  ينالمدني نبالنسبة للعاملي اإلداري ءالعامة للقضا

 معهالذي يتعين  األمر ،ضيقاً يفسر تفسيراً أنهذا االستثناء يجب  أن إال العامبشركات القطاع 

مقررة في  وباتتصدر بعق يفي نظر الطعون في القرارات الت التأديبيةقصر اختصاص المحاكم 

ختصة الم التأديبية وللمحكمة. 1نعةمق اتالساترة لجزاء كدون تل حالقوانين واللوائح بشكل صري

 أوكليا  إلغائه أو التأديبيسلطة كاملة في حق تخفيف الجزاء  التأديبيفي القرار  لطعنبنظر ا

 أن تضحالحكم ي ذاوفي ه .2العليا اإلدارية لمحكمةويخضع قرارها في هذا الشأن لرقابة ا جزئيا،

مزدوج يجمع  رمعيايقوم على  التأديبيوذلك الن الحكم  .3قضائية أحكاماتصدر  التأديبيةالمحاكم 

تعدد  تعنيالشكلية  فالضوابط ،القضائية لألحكام لموضوعيةبين الضوابط الشكلية والضوابط ا

 رارعلى غ يمهاتعدد درجاتها يجعلها مقامة في تنظ الندرجات الهيئات الصادر منها الحكم 

ضوابط وتعني ال ،المحاكم العليا أمامدرجاتها الدنيا  أحكاميطعن في  التي لمحاكما أحكام

 لذيهي عنصر الخصومة بمعناه الواسع وا ةالموضوعية تلك التي تنطوي على عناصر ثالث

 .القاضي ليتولى حلها أمامواقعية  أوطرح مسالة قانونية  إلىوجود ادعاء يؤدي  ييكمن ف

القاضي للقانون  أمامالمطروحة  األوضاعفي التقرير الذي يعني مطابقة  لالثاني يتمث صروالعن

 بالبراءة أماقرار  إصدار به صدالعنصر الثالث فيق أما .لهذا التقرير قوة الحقيقة القانونيةويكون 

 فإنهاومن ثم  التأديبية لمحاكمالصادرة من ا األحكامعلى  عياروبالتالي ينطبق هذا الم .4وبةالعق أو

  .قضائية أحكاماًتعد 

 ستثناءوذلك با التأديبية،دعاوي ال يصاحبة والية عامة ف التأديبيةتعتبر المحاكم  وبالتالي

مثل  التأديبقوانين خاصة تخضعهم لنظام مجلس  وتأديبهمتنظم التحقيق معهم  ذينالعاملين ال

                                           
 1990\3\17ة جلس ق،34لسنة 1585رقم  نطع العليا، اإلدارية المحكمة 1
 .1979\11\17جلسة  ق، 20 سنةل1194طعن رقم  العليا، اإلدارية ةالمحكم 2
 .206ص ،1976 ،القاهرة دار الفكر العربي، ط،.د ،اإلداريالقضاء . محمود عاطف البنا، 3
 درةالصا اريةاإلدللقرارات  القضائيالقضاء في التكييف  أحكامدراسة لتطوير  .عبد الحميد ،مقال الدكتور حشيش انظر 4

 1968السنة العاشرة ،العدد الثالث ديسمبر  اإلداريةبمجلة العلوم المنشور ، التأديبفي مجال 
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 .1فيهاالسلطة القضائية والعاملين  وأعضاء فيها، لعاملينوا الجامعات في تدريسال ةهيئ أعضاء

الدعوى  إقامةعند  آلثارهومنتجا  يكون قائما أن اإللغاءموضوع دعوى  اإلداري رللقرا أنعلى 

فان  عدنهائيا لم يصدر ب اإلداري لقراركان ا أوقبل رفع الدعوى  اإلداريالقرار  لزا فإذا

  .التأديبيقرار الجزاء  إلغاء عوىشروط رفع د إلىيوصلنا  اوهذ .2لةالدعوى تكون غير مقبو

  .بالنسبة لرفع الدعوى ةتوافر المصلح -1

حيث ال دعوى  اإللغاءومنها دعوى  امةالدعاوي بصفة ع رفعة لالمستقر المبادئ فمن

مادية  كونت أن اإللغاءفي المصلحة في دعوى  واألصل .3الدعوىمناط  حةبغير مصلحة فالمصل

 أنبل  ،القرار محل الطعن إلغاءفي  أدبيةلرافعها مصلحة  كان إذا ولهاذلك ال يمنع من قب أن إال

 وافربت اًءزوال المصلحة المادية اكتف رغمقبول الدعوى  ىإلذهبت  اإلداري رارمحكمة الق

 عفي راف فرهاال يكفي توا اإللغاء ىوالمصلحة كشرط لقبول دعو .4الشأنبهذا  األدبية صلحةالم

اختلف  وان. 5حتى الفصل فيها قائمة المصلحةتلك  تستمر أنلها بل يتعين  إقامتهالدعوى وقت 

الدعوى  إقامة عندالمصلحة  افراشتراط تو نبأ كوذل الرأي الدكتور محمد الدسوقي علي مع هذا

 ضمان هو صلحةشرط الم أن" ويقول في ذلك الحكمحتى صدور  ارهااستمر يشترط أن ندو

في  فصلدون استلزام استمرارها لحين ال الدعوى ععند رف رهالجدية الدعوى ويشترط تواف

وقت رفع الدعوى  صلحةتوافرت الم فإذا المشروعيةتحمي مبدأ  اإللغاء دعوى أن كما وى،الدع

مبدأ المشروعية تظل قائمة حتى  مايةفي ح ةالعامة المتمثل صلحةثم زالت بعد ذلك فان الم

يكون لرافع الدعوى  أنشرط المصلحة يجب  إلى باإلضافة .6"الفصل في الدعوى والحكم فيها

هي وصف  وإنما اإللغاءوى دع قبولمستقال ل رطاالصفة ال تعتبر ش نتوان كا رفعها،صفة في 

                                           
 415ص ،1981 القاهرة ط،.د ،دكتوراهرسالة  ،ةالعاملين المدنيين بالدول إيقاف. المصلحي محمد رفعت النجار، 1
 116ص ،2007 قاهرةال دار النهضة العربية، ط،.د ،هيف وطرق الطعن التأديبيالجزاء  .يالدسوق إبراهيممحمد  علي، 2
 427ص ،2003القاهرة  ،عربيةدار النهضة ال الثانية، عةالطب ،اإلداريوسيط القضاء . أنور ،رسالن 3
 1023ص ،رعش الخامسةالسنة  أحكاممجموعة  ،1952\1\18 جلسة ،اإلداريالقضاء  محكمة 4
 100ص، سابق عمرج ،الرئاسي والقضائي للموظف العام التأديبفي  ةاإلجرائيالشرعية . العزيز خليفة، عبد 5
 122-121،ص سابقمرجع  ،وطرق الطعن فيه التأديبيالجزاء . الدسوقي إبراهيم علي، محمد 6
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يكن لرافع  مل إذا عنيالمباشرة وهذا ي شخصيةوتسمى المصلحة ال ،المصلحة أوصافمن 

  .1فان الدعوى تصبح غير مقبولة اشرةالدعوى مصلحة شخصية مب

  شرط الشكل -2

 الذي اإلداريالتظلم  بإجراء القيام التأديبيالطعن في القرار  إلىيجب قبل اللجوء  حيث

 اإلتباع بةقرار الجزاء واج علىاالعتراض  إلبداءوسيلة "بأنه خليفة  العزيز عبدالدكتور  فهيعر

 يحيث قد تؤد التأديبي،وسيلة ودية لتسوية النزاع حول الجزاء  هوعليه قضائيا و لطعنا قبل

 .2"قضائيا يهعل الطعنغض نظر الصادر بشأنه قرار الجزاء عن  إلىكليا  أو ياله جزئ الستجابةا

وان يكون محل  ،الميعاد القانوني فيو الشأن،من صاحب  مقدمايكون  أنشترط في التظلم وي

القضائي التظلم  لطعنيسبق ا أن إلى باإلضافة ،ن يكون التظلم مجدياأو إدارياً، التظلم قراراً

من تاريخ العلم بقرار الرفض الصريح  اًيوم 60 يقام الطعن خالل أنيجب  أيضاف اإلداري،

 عدهذا المو .3التظلم في حالة الرفض الضمني له ديممن تاريخ تق اًيوم 120 مضيقبل  وأ تظلملل

 اإلداريةال تعويض عن القرارات  أن فاألصلالتعويض  ىدعو أما .اإللغاءبخصوص دعوى 

وقد يكون هذا  به، لحق الذي ضررال إلىالتعويض استنادا  بيطل أنويمكن للموظف  ،السليمة

يجوز لصاحب  يالت لدعاويبالنسبة لهذه ا اًيوم 60 ألوال يسري ميعاد  يا،أدب أوالضرر ماديا 

 ضعتخ تيال دملمدة التقا وطبقاالعامة  لألصول قاطب إقامتهارفعها طالما لم يسقط الحق في  الشأن

 الطعنيجب توافرها حتى يقبل  التي يةهذا بالنسبة للشروط الشكل .4الدعاوي أنواعلها كافة 

هي  التأديبيالجزاء  رارق إلغاء وأوجه التأديبي رالقرا بإلغاءالطعن  أسباب أما بي،التأديبالقرار 

استعمال  إساءةوعيب  ،مخالفة القانون وعيب ،وعيب مخالفة الشكل ،عيب عدم االختصاص

   .تباعا األوجهوسيتناول الباحث هذه  .5السلطة
                                           

 للنشر والتوزيـع،  الءالو ،األولىالطبعة ) قارنةدراسة م(، اإللغاءالمصلحة في دعوى  شروط. العظيم ، عبدالسالم عبد 1

 86ص ،1994 ية،المنوف
 90مرجع سابق، ص، العام ظفالرئاسي والقضائي للمو التأديبفي  اإلجرائيةالشرعية . العزيز خليفة، عبد 2
 142السنة الحادية عشر ،ص أحكام،مجموعة 1977\11\26جلسة  العليا اإلدارية المحكمة 3
 .312ص ،مرجع سابق ،العام الموظف تأديب،سلطة  .نوفان لعقيل ،العجارمة 4
ـ  ط،دار النهضة العربيـة، .د ،في مصر مالموظف العا تأديب. مالعظيم عبد السال د، عبدالحمي عبد 5  ،2،ج2000 اهرةالق

 62ص
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 فإذا نونا،قا دارهإصيملك  ممن اإلداريالقرار  دريص أن يجب. االختصاص معد عيب -1

معيبا بعيب عدم  كوني اإلداريمن شخص غير مختص فان القرار  اإلداريصدر القرار 

 رويكون القرا إصدارهاهو والية  اإلدارية راراتفي الق واالختصاص. 1االختصاص

 صةالمخت التأديبية ةلم يصدر عن السلط ىمت االختصاص دممشوبا بعيب ع التأديبي

 اإلدارة جلسرئيس م أورئيس الهيئة العامة  أوالمحافظ  أوالمختص  في الوزير ثلةوالمتم

عدم القدرة على " بأنه، ضرويعرفه الدكتور ماهر ن .2بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام

 أن للمحكمة أنعيب عدم االختصاص بالنظام العام  ويتعلق .3"قانوني معين فمباشرة تصر

  .4الخصوملم يثره  اإذنفسها حتى  اءتتصدى له من تلق

 التأديبيخالف القرار  إذاوذلك  .إصداره وإجراءات لشكل التأديبيمخالفة القرار  عيب -2

 التأديبي لقراريكون ا أنيجب  ثحي ئحاللوا أوعليها القانون  صالتي ن واإلجراءاتالشكل 

ن وا التأديبي،هناك عيب في محل القرار  ونوان ال يك إداري، تحقيقوان يسبقه  مسببا

القرار  ييكون ركن الغاية ف انو التأديبي،مشكوك فيه لهذا القرار  غيريكون هناك سبب 

العام بانتظام  مرفقالعامة وضمان سير ال صلحةتحقيق الم منهويتوخى  اًسليم التأديبي

 .واطراد

ذكر المبررات  التأديبيالقرار  يبتسب ويعني. اإلتباعكشكل واجب  التأديبيالقرار  تسبيب -  أ

يكون تسبيب القرار  أنويتعين  .5ألجلهابالدوافع التي عوقب  بإحاطتهصدر  ألجلهاالتي 

 ،يكون مفصال بالدرجة التي تتفق وصفة القرار نوا ،لصدوره معاصرامباشرا و اإلداري

 أن اإلداري نالقاعدة في القانو أن إال .6القرار ذاته لبهذا التسبيب في ص ردي أنعلى 

                                           
 ،مـارس –يناير  العدد األول، ،45السنة  ،الخفي،مجلة هيئة قضايا الدولة الختصاصعيب عدم ا. طارخ الشناوي، علي 1

 وما بعدها 37ص ،2001سنة 
 101ص مرجع سابق، ،للموظف العام ضائيوالق يالرئاس التأديب يف اإلجرائيةالشرعية . زالعزي عبد خليفة، 2
 2000- 1999المنصورة، ،ثةالجالء الحدي مكتبة ط،.د ،اإللغاءلقضاء  لعامةالنظرية ا. جبر ، ماهررصن 3
 130ص مرجع سابق، ،الطعن به رقوط التأديبيالجزاء . قيالدسو إبراهيم علي، محمد 4
 102،صبقسا عمرج ،للموظف العام ائيالرئاسي والقض التأديب في اإلجرائية الشرعية. العزيز ، عبدخليفة 5
 1994\6\16جلسة 46لسنة ،4898طعن رقم  العليا، اإلدارية المحكمة 6
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 وإذا .1ثمة نص يقضي بذلك كونحيث ي إالقراراتها  بيببتس مةلزغير م اإلدارية الجهات

رجعي عن  بأثر القراريصحح  الف التسبيببسبب عدم ذكر  التأديبي اإلداريكان القرار 

 ريايعد شكال جوه التأديبيوبالتالي فان تسبيب القرار  .2المحكمة أمام األسبابطريق ذكر 

  .3القرار نقصوره بطال أو إغفالهعلى  يترتب

ضمانة من  اإلداريالتحقيق  ويعتبر. إداريتحقيق  التأديبييسبق توقيع الجزاء  أن  -  ب

ال "  الدولة، فيمن قانون العاملين  79 المادة صتوقد ن ،للموظف العام التأديبيةالضمانات 

 ".وتحقيق دفاعه أقوالبعد التحقيق معه كتابة وسماع  إاليجوز توقيع جزاء على العامل 

من خالل اشتراط سماع  الحق الدفاع كام للموظفالنص قد كفل  اهذ أنومن الواضح 

 .هدفاع أوجهفي تحقيق كتابي وسماع  أقواله

 االتهاماتحماية له من  ألنهوذلك  ،المقررة لصالح الموظف الضمانات أهممن  وهو

ثقة فيها ضمانا لل ذلكوك اإلدارةوهو ما يحقق كذلك جهة  ،بالشبهات والمؤاخذةالكاذبة  أو لفقةالم

حتما على  ساعدي ماالمصلحة العامة وحدها م خيوتو والمبادئ األصولوعدم تعسفها والتزامها 

وحدها  اإلداريةوال تنفرد الجهة  .4منهالمرجوة  األهداففيها وتحقيق  اإلداري العمل أداءحسن 

. 5العامةمستقلة هي النيابة  قضائيةتشاركها في ذلك هيئة  وإنمافي مصر  اإلداريبالتحقيق 

في  لكوذ اإلدارية نيابةال بهتقوم  الذيما ذكر سابقا حول التحقيق  إلى لكفي ذ القارئ وأحيل

  .الفصلالمبحث األول من هذا 

                                           
 272ص مرجع سابق، ،العامة اإلدارة ألعمالالقضاء  رقابة .يمةطعالجرف،  1
 385ص مرجع سابق، ،األردنفي  اإلداريالقضاء . حنا ،ندا 2
 1993\6\27 جلسة ق،34لسنة 513طعن رقم  العليا، اإلدارية المحكمة 3
 311ص مرجع سابق، ،الموظفينالمتصلة بشؤون  لطعونوا عامةمنازعات الوظيفة ال. سامي، الدين جمال 4
يخضع لنصوص قانونية قبل  كنيلم  اإلداريةالتي يتبعها العامل والنيابة  اإلدارية الجهةبالتحقيق بين  صاالختصا توزيع 5

ـ   ،الدولةبشان نظام العاملين المدنيين ب1983لسنة  115رقم  ونالقان صدور  اوال تحكمه سوى بعض المبادئ التـي قررته

 .علياال اإلداريةالمحكمة 
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عن مخالفة لم يتم التحقيق معه  تأديبياومجازاته  الموظف ساءلةفانه ال يجوز م وأخيرا

من  أساسيةبضمانة  إلخالله طالاب لةالصادر بمجازاته في هذه الحا لقرارا يكونفيها حيث 

  .وهي ضمانة الدفاع للتأديبالمقررة  اناتالضم

 القرار يحدثه الذيالقانوني  األثرهو  اإلداريالقرار  ومحل .التأديبيعيب المحل والقرار  -3

بتعديل مركز  أو ديدمركز قانوني ج بإنشاء ذلكالمركز القانونية القائمة و أوفي المركز 

 إرادةالقانوني التي تتجه  لمركزا"  ،التعريف القضائي للمحل فهو أما .1ائهإلغ أوقانوني قائم 

عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا  ترتبي الذيالقانوني  واألثر إحداثه إلى القرار رمصد

ويعتبر عيب  .2"إلغاؤه أوفي مركز قانوني قائم  لتعدي أوقانونية جديدة  لةحا إنشاءهو  األثر

فرقابة القضاء  العملتطبيقا في  نهام وأكثر تصاصالشكل واالخ من عيب أهم المحل

بعيدة عن مضمون القرار  ةخارجي قابةالشكل واالختصاص هي ر ببالنسبة لعي اإلداري

جوهر  علىداخلية تنصب  قابةر فإنهابمخالفة القانون  تعلقي مارقابته في أما ،المطعون فيه

يكون القرار  وحتى. 3مخالفته للقانون أو طابقتهللكشف عن مدى م وموضوعه رالقرا

تكون  أنالمحل ينبغي  هذاوالتي تشكل  التأديبيةمحله فان العقوبة  فيصحيحا  التأديبي

 ،المشرع على سبيل الحصر أوردهاالتي  التأديبيةتدخل ضمن الجزاءات  أن أيمشروعة 

انونية من الناحيتين الق ممكنا نيكو أن اإلداريوحيث يشترط لصحة محل القرار 

 ،الجرم المفترض معتناسبها  تقتضي التأديبيةوبالتالي فان مشروعية العقوبة  .4والواقعية

هو صفة لعالقة منطقية متسقة ترتبط بين  اإلداريويعني التناسب في القانون العام والقانون 

 ىالعمل القانوني العام بحيث يتعين عل أو اإلداريالقرار  ناصرمن ع أكثر أو نصرينع

 . ليهالخروج ع أو إغفاله دمع اإلداري قرارر المصد

                                           
 243سابق، ص مرجع ،اإللغاء قضاء .مصطف أبو زيد، 1
 الدكتور إليه أشار منشور، غير حكم ق، 37 س ،4358 رقم عنالط ،1992 مايو 3 جلسة العليا، اإلدارية المحكمة حكم 2

 133 ص سابق، مرجع فيه، الطعن وطرق التأديبي الجزاء .الدسوقي إبراهيم علي، محمد
 634 ص ،2 ج سابق، مرجع مصر، في العام الموظف تأديب .العظيم عبد السالم، عبد 3
 105 سابق، ص مرجع العام، للموظف والقضائي لرئاسيا التأديب في اإلجرائية الشرعية .عبد العزيز خليفة، 4
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التناسب بين  مبدأ أن ائيالدكتور عادل الطبط ويرى" .1عيةالمشرو عيعلى دوا نزوال

 في بهتلتزم  أن اإلدارةيجب على جهة  اًعام اًقانوني ءاًالمتخذ يعتبر مبد واإلجراء المرتكبالفعل 

المتخذ بالقدر المناسب لتحقيق الهدف منه  جراءاإلفيكون  ،القانون هتصرفاتها ولو لم ينص علي

وغدا من واجب القضاء حماية  فهعن هد رجقد خ إجراؤهاكان  قدرهذا ال اإلدارةتجاوزت  فإذا

 .2"منه اإلفراد

 فعتالتي د قانونيةال أوالواقعية  حالةهو ال اإلداريوسبب القرار  .التأديبيالقرار  فيالسبب  -4

 إخاللهو  التأديبي لقرارعيب السبب في ا أما .3اإلداري القرار إلصدار اإلدارةجهة 

 أنالمالحظ  ومن. 4التي يحرمها القانون األعمالبعمل من  امهوظيفته وقي بواجب وظفالم

القانونية التي دفعت  أوهو الحالة الواقعية  ببفالس التسبيبما بين السبب و اًهناك اختالف

القرار  إصدار ندع اإلدارةتذكر  أن هو بيبلتسبينما ا اإلداري،القرار  إلظهار اإلدارة

 79ما نصت عليه المادة  وهذا .5اتخاذه إلى اإلدارةالقانونية التي دعت  أوالظروف الواقعية 

معه  قيقالتح عدب إالجزاء على العامل  عال يجوز توقي" بالدولة  المدنيينمن قانون العاملين 

 ابتوقيع الجزاء مسبب الصادرالقرار  كوني أندفاعه ويجب  قيقوتح أقوالهكتابة وسماع 

لهذا  لماديا ودمن حيث الوج التأديبي رارحق رقابة سبب الق اإلداريللقاضي  أن حيث

 ."لسببا

 لثبوتيتعين ا التأديبيلتوقيع الجزاء "  العليا اإلداريةعليه المحكمة  صتما ن وهذا

 ااستناد اإلدانة تقومالجزاء حيث ال  ضده قرار الصادر سطةاليقيني من ارتكاب الفعل المؤثم بوا

                                           
 335 سابق، مرجع ،الموظفين بشؤون المتصلة والطعون العامة الوظيفة منازعات .سامي الدين، جمال 1
 مجلة في منشور بحث ،الوظيفية والمخالفة التأديبية العقوبة بين التناسب مبدأ على القضائية الرقابة .عادل الطبطائي، 2

 1982 سنة الثالث، العدد السادسة السنة الحقوق
 رسـالة  مقارنـة،  دراسـة  اإلداري، الضـبط  إجراءات في السبب ركن على القضائية الرقابة .اهللا عبد رضا حجازي، 3

 421 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء .الحلو، ماجد.د ذلك في ينظر 8 ص ،2001 القاهرة، جامعة دكتوراه،
 649 ص ،2 جزء مصر، في العام الموظف تأديب .العظيم عبد السالم، عبد 4
 139 ص سابق، مرجعفيه،  الطعن وطرق التأديبي الجزاء .الدسوقي إبراهيم محمد علي، 5
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القرار مسببا  إصدارسبب  أن " لعزيز خليفةعبد ا دكتورويقول ال .1"صحتهامشكوك في  أدلة إلى

وعلى  ،القرار إلصدار هبذات فيهذا السبب يك كان إذاعدما  أومعه صحته وجودا  دوردافعا ت

 نكان غيابه ال يحول دو إذاصحته  له على يرثانويا ال تأث العكس من ذلك يكون سبب القرار

 .2"بهالمضمون الذي صدر  نفسب القرار إصدار

السلطة التي خولها له  لقراريمارس مصدر ا أن وهو. )لطةاالنحراف في الس(ية عيب الغا -5

عن سبيل  القراروحيث ينحرف مصدر  .3لهغير تلك التي حددها  أهداف تحقيقفي  القانون

العام وضمان سيره  لمرفقالعامة المتمثلة في مصلحة ا مصلحةلمنه وهي ا بتغاةالغاية الم

 بتغاءا التأديبي رارلصحة الق فيوال يك .4تحقيق الردع العام إلى إضافة واطرادبانتظام 

في حالة  إلصداره صالمخص الهدف قتحقي إلىيهدف  أن أيضايجب  وإنما عامة،مصلحة 

وعلى ذلك  ،هدف المصلحة العامة إلى باإلضافة ،كان هناك هدف خاص يبتغيه المشرع إذا

معينة  يةعين المشرع للقرار غا إذا"  :العليا في مصر يقول اإلداريةحكم للمحكمة  كهنا

 ". 5العامة صلحةللم اغيرها ولو كان في هذه الغاية تحقيق دفيسته أن لمصدره يجوزفانه ال 

 ةكان انحراف السلطوان  لإلدارة، يةالتقدير لطةالس لفي حا تزداد فالنحراا صةوفر ".

الحلو انه يمكن  جدما تورالدك ويرى .لإلدارةالسلطة المقيدة  حالةفي  أيضا داًموجو

عمدا نص القانون  اإلدارة جلر ولالمقيدة عندما يؤ السلطةحال  فياالنحراف بالسلطة 

حددها  لتيا طتوافر الشرو دمن يدعي عأ وأ ،عن المعنى الذي قصده المشرع صرفهفي

 اإلدارةيؤخر رجل  أن حاولاالنحراف في وجودكما يتصور  .ييفهايسيء تك أو ن،القانو

عدد كبير  وهناك .6ادهمر عليهليفوت  أوليضر بمن تعلقت مصلحته بالقرار  لقرارا إصدار

                                           
 1989-4-1 جلسة ق 34 لسنة ،48 رقم طعن العليا، اإلدارية المحكمة 1
 109 ص سابق، مرجع العام، للموظف والقضائي الرئاسي التأديب في اإلجرائية الشرعية. العزيز عبد خليفة، 2
 397 ص سابق، مرجع ، .ماجد الحلو، 3
 108 ص سابق، مرجعالعام،  للموظف والقضائي الرئاسي التأديب في اإلجرائية الشرعية. العزيز عبد خليفة، 4
 1980-2-16 جلسة ق 20 لسنة ،1009 رقم طعن العليا، اإلدارية المحكمة 5
 398 ص سابق، عمرج القضاء اإلداري، .ماجد الحلو، 6
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وتبعا لذلك فان  .1لهااستعما إساءة أوبانحراف  أي غايةيربط مسالة الغلو بعيب ال فقهاءمن ال

 إال .2السلطة استعمالهو انحراف في  التأديبية خالفةوالم التأديبي اءجزبين ال سبعدم التنا

وضوحا في االنحراف في السلطة  األكثرالمجال  أنيرى  خليفة العزيز عبدالدكتور  أن

على العامل  اإلدارةحيث تطبق  .3المقنع اببالعقال يسمى  التأديبية اإلجراءاتبصدد 

كما لو قامت  .ذلكب بينما ينطوي جوهره على ال يحمل في ظاهره معنى للعقا إجراءاً

لم يتخذ  بةالنقل ينطوي على عقو وهنا .قلفي صورة ن ظفبستر عقاب المو اإلدارة

 إليهداخل المرفق المنتمي  عملال يمحال توقيعها مستترة خلف ستار تنظ التأديبية اإلجراءات

 .4لموظفا

  التأديبية األحكامفي  باإللغاءالطعن : ثانيا

 األحكامفي هذه  والطعن. 5التأديبيةالصدارة عن المحاكم  لكت التأديبية باألحكام ويقصد

 األحكامفي  باإللغاءالطعن  اللالباحث من خ وسيوضح. 6العليا اإلداريةالمحكمة  أماميكون 

   وميعاده ،يقبل الطعن ممنو ،بها الطعنالتي يجوز  األحكام ماهيةمن حيث  طعدة نقا التأديبية

  :القانون هذلك حسب ما نص علي لوك وأسبابه ته،إجراءاو

                                           
 340 ص سابق، مرجع الموظفين، بشؤون المتصلة والطعون العامة الوظيفة منازعات .سامي الدين، جمال 1
 ص ،1963 ،1 عدد ،5 السنة ،اإلدارية العلوم مجلة ،التأديبية القرارات مالئمة على القضائية الرقابة .محمد عصفور، 2

84 
 ،)معينـا  اتهامـا  إليـه  توجـه  أن دون الموظف ضد العامة اإلدارة تتخذه مؤلم ءإجرا هي(  المقنعة التأديبية العقوبات 3

 335 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء .سليمان الطماوي،
 109 سابق،ص مرجع ،الرئاسي والقضائي للموظف العام التأديبفي  اإلجرائيةالشرعية  .العزيز عبد خليفة، 4
 يطعـن  التي التأديبية المحاكم عبارة تفسير في ينبغي بالقول، التأديبية المحاكم ةعبار العليا اإلدارية المحكمة فسرت لقد 5

 نصـت  مـا  كـل  يتناول فالعموم شموال، وأكثرها وأعمها الدالالت بأوسع أخذها العليا اإلدارية المحاكم أمام أحكامها في

 بالمحـاكم  تشـبيهها  ويمكـن  تمامـا،  بيةالتأدي المحاكم وظيفة تؤدي باعتبارها التأديب مجالس من قيامة على القوانين

 العليـا  اإلدارية المحكمة حكم انظر ،التأديبية المحاكم من األحكام على يسري ما عليها ويسري باألحكام قراراتها وتشبيه

 .حكـم  الفكهـاني،  واألستاذ .عطية، نعيم الدكتور مجموعة ق36 س ،2770 رقم الطعن في1992-1-18 بتاريخ الصادر

 العـام  الموظـف  تأديب في والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية فثاوي مع العليا اإلدارية المحكمة موأحكا مبادئ

 1995 ،1994 ،1ط 1993 إلى 1985 من الفترة خالل
 1958 سنة117 التأديبية والمحاكم اإلدارية النيابة قانون من ،32 المادة 6
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 أمام اإلدارية األحكامالمشرع طريقة طعن في  ستحدثا لقد. فيها لطعنا وزالتي يج األحكام -أ

 ولتنا قدول .19721لسنة  47 رقمبمجلس الدولة  الخاصالعليا في القانون  اإلداريةالمحكمة 

 أما ،للعاملين الحكوميين سبةمبتدئة بالن أحكاماتصدر  التأديبية حاكمالم أنالباحث فيما سبق 

 وأما تدءاًاب أما بالتأديب أحكامهاتصدر  التأديبيةفان المحاكم  في القطاع العام لينبالنسبة للعام

  .تملك توقيع العقوبة أخرىتعقيبا على جهات 

لس الدولة وقانون تنظيم مج التأديبيةوالمحاكمات  اإلداريةكل من قانون النيابة  تناول لقد

وهي  اإلداريةالمحكمة  أمام بها الطعن زالتي يجو األحكاموقانون نظام العاملين بالقطع العام 

  :كالتالي

الخاضعين للقانون  الدولةبشأن العاملين المدنيين في  التأديبية اكمالصادرة من المح األحكام •

  .19782 ةلسن 47رقم 

 بتوقيعلعاملين في القطاع العام والخاصة بشان ا التأديبيةالصادرة من المحاكم  األحكام •

يتجاوز القدر  البما  األجرمع خفض  ،مباشرة أدنىدرجة  إلى وظيفةال في خفضال زاءاتج

 حكاموكذلك األ ،المعاش والفصل من الخدمة إلى واإلحالةالترقية  لالذي كان عليه قب

ة على رئيس والفصل من الخدم ،على المعاش اإلحالةالخاصة بتوقيع كل من جزاء 

 .3التشكيالت النقابية  إدارة مجلس وأعضاء

عدم  أووبصرف  العمل نالموظف ع قفمدة و عدب التأديبيةالصادرة من المحاكم  األحكام •

 .4هصرف جزء من مرتب

                                           
 675 ص سابق، ، مرجعاإلداري القضاء. سليمان الطماوي، 1
 .1978 لسنة47 رقم بالدولة المدنيين العاملين قانون من80 المادة انظر 2
 .1978 لسنة48 رقم العام بالقطاع العاملين قانون من84 المادة من السادسة الفقرة 3
 .بالدولة المدنيين العاملين قانون من 83 المادة 4
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ما تكون  أشبهقضائية  اتهاوالتي تعتبر قرار التأديبالصادرة من مجالس  التأديبية القرارات •

حيث ال يجوز  التأديبية كمالمحا منالصادرة  األحكامعلى  سريي ما ليهاع يويسر باألحكام

 .1لعلياا اإلداريةالمحكمة  أمام إالالطعن بها 

يتم  وإنما فال تخضع للطعن باالستئنا التأديبية حاكمالم أحكام أنالمالحظ مما سبق  من

 وجباتوافرت مت إذا حكمعنها ال صادرال المحكمةذات  أمامالنظر  إعادةبالتماس  فيهاالطعن 

 األحكامتقبل تلك  وال االعلي اإلداريةالمحكمة  أمامالطعن  أوالنظر  إعادةالطعن بالتماس 

وخمسون من  إحدىن والمادة ووعشر ثنتانذلك نصت كل من المادة ا وعلى. 2المعارضة فيها

 "،وعشرون على ثنتانحيث نصت المادة ا1972لسنة  47المصري رقم  ولةقانون مجلس الد

المبينة  األحوالالعليا في  اإلداريةالمحكمة  أحكامالتأديبية نهائية ويكون الطعن في  كمالمحا امأحك

الصادرة  األحكام فيالطعن  يجوز" على،  نصت فقدوخمسون  إحدىالمادة  أما "في هذا القانون

لنظر في ا إعادةوالمحاكم التأديبية بطرق التماس  اإلدارية لمحاكموا اإلداريعن محكمة القضاء 

قانون ال  أووالتجارية  مدنيةال افعاتالمنصوص عليها في قانون المر واألحوال عيدالموا

  "............يتعارض مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام هذه المحاكم

 منالعليا  اإلدارية محكمةال أمام التأديبية مالمحاك أحكامالطعن في  يقدم؟ ممن يقبل الطعن -ب

 ذويمن  ويعتبر. 3التأديبيالحكم  إلغاءهيئة له مصلحة جدية في  أو صكل شخ وهم الشأنذوي 

، القانونيعن  عوظيفتها في الدفا الدعوىفي  لمتدخلونا األصليون ىالدعو أطراف أنالش

الدعوى مصلحة مشروعة لهم ولم يكن في  في الصادرالذي مس الحكم  الخصومةعن  خارجال

                                           
 للتصـديق  القـانون  يخضعها لم التي التأديب مجالس صدرهات التي القرارات تعتبر يقول، اإلدارية للمحكمة حكم وهناك 1

 أو فيهـا  الـتظلم  يجـوز  فال، اإلدارية بالقرارات الخاصة األحكام عليها تسري ال نهائية قرارات عليا إدارية جهات من

 إلـى  هـا من التأديبيـة  األحكـام  إلى طبيعتها في اقرب المجالس هذه فقرارات......عليها اإلدارة جهة تعقيب أو سحبها

 بالنسبة التأديبية المحاكم من الصادرة األحكام على يجري ما القرارات هذه على يجري ذلك وعلى......اإلدارية القرارات

 مبـادئ  ،فكهـاني  واألسـتاذ  عطية.د مجموعة....العليا اإلدارية المحكمة أمام مباشرة بها يطعن ثم ومن،فيها الطعن إلى

 مرجـع  ،العـام  الموظف تأديب في والتشريع الفتوى لقسمي العمومية الجمعية فثاوي مع العليا اإلدارية المحكمة وأحكام

 .904 -903 ص،سابق
 .بعدها وما322ص،2004،اإلسكندرية،المعارف منشاة،ط.د، اإلدارية المرافعات. العزيز خليفة، عبد ذلك انظر 2
 .301ص،سابق مرجع ،العام للموظف ئيوالقضا الرئاسي التأديب في اإلجرائية الشرعية. العزيز خليفة، عبد 3
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وذلك  أخرطريق طعن قضائي  أمامهليس  الذيو العلم بها أوالدعوى  عمركز يسمح له بتوق

من قانون مجلس الدولة رقم  22المادة  ألحكام ووفقا. 1لحكمعلمه با ريخمن تا اًيوم 60 اللخ

من الوزير المختص ورئيس الجهاز  في الطعن كالً الشأنمن ذوي  عتبرفانه ُي 1972 لسنة 47

وعلى رئيس مفوضية الدولة بناء على طلب العامل  اإلداريةومدير النيابة  لمحاسباتل مركزيال

  .الوظيفةالفصل من  تيقيم الطعن في حاال أنالمفصول 

على  ةبدرجة رئيس نياب نيابةال أعضاءالعليا احد  اإلدارية حكمةالم أمامالطعن  ويباشر

لطعن وا الدعوىبين الطعن الذي يقدمه الخصوم في  علياال اإلدارية مةميزت المحك وقد. 2األقل

 أنالمقرر من  مالعا لألصلوحدهم خضع الطعن  اإلفرادطعن  فإذاالذي تقدمه هيئة المفوضية 

من هيئة المفوضين  مقدمالطعن ال أما الطاعن، إالالطاعن ال يضار بطعنه كما ال يفيد من الطعن 

لمنازعة حكمه في ا نزلالمطعون بميزان القانون ثم ت الحكم نالمحكمة لتز أمامفانه يفتح الباب 

في الدفاع عن  رتنحص وإنما سمهاتنطق با التمثل الحكومة و المفوضين ال بهيئةذلك 

  .3..............القانون

 60ب اإللغاءالمشرع المصري ميعاد رفع دعوى  حدد. التأديبيالحكم  بإلغاءميعاد الطعن  -ج

تصدرها  التينشرات في ال أو الرسميةتاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة  نم اًيوم

 التأديبيانقضى الميعاد المحدد للطعن في القرار  وإذا .4صاحب الشأن إعالم أوالمصالح العامة 

يسري  وال .5الكافة لىويصبح حجة ع اإللغاءمن  تحميهالقرار حصانة  كتسبا باإللغاءالمعيب 

ي حق الطاعن صحيحة فهي ال تسري ف بإجراءاتالتي تصدر  األحكامعلى  إالالطعن  ادميع

ال يعتبر  يمحاكمته نظرا لصدور حكم الطعن في غيبته وبالتال بأمرصحيحا  إعالماالذي لم يعلم 

                                           
 .620ص،سابق مرجع القضاء اإلداري،. الحلو، ماجد 1
 .1958 لسنة117 رقم التأديبية والمحاكمات العامة النيابة قانون من 4الماد 2
 .سـليمان  ،الطمـاوي  الـدكتور  كتاب عن نقال1353ص ،المبادئ مجموعة1969|1|20 في العليا اإلدارية المحكمة حكم 3

 .702ص )التأديب قضاء( اإلداري ضاءالق
 .وتعديالته الحالي1972 لسنة47 رقم الدولة مجلس قانون من24 المادة 4
 125ص،سابق مرجع فيه، الطعن وطرق التأديبي الجزاء .الدسوقي إبراهيم علي، محمد 5
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 ىالحق في رفع الدعو وينقضي .1بهمن تاريخ علمه اليقيني  إالالحكم ضده  دورعالما بتاريخ ص

ضمنيا  أوحا المصلحة بالحكم وقبول الحكم قد يكون صري ذووقبل  إذا طعنميعاد ال ايةقبل نه

ويشترط  .2عليه دالةمن الوقائع ال الضمني لفي استخالص القبو يجب تحري الدقة هغير ان

محاكمته  بإجراءاتصحيحا  إعالنا أعلنقد  نيكو أنعليه  مفي حق المحكو طعنلسريان ميعاد ال

 لعلما ريخن تااحتسابها بداية م تمي التأديبيفي الحكم  لطعنمدة ا نلم يثبت ذلك فا فإذا التأديبية،

من النظام العام  التأديبية األحكام يوميعاد الطعن ف .3اليقيني للمحكوم عليه بالحكم الصادر ضده

 ونظرا .4قوة قاهرة أوذلك لمرض عقلي  نتفويته سقوط الحق فيه ما لم يك ىيترتب عل يثبح

 يدنية والتجارية هفتكون قواعد قانون المرافعات الم التأديبية اإلجراءاتوجود قانون في  عدمل

الشأن  صاحب دمتق وإذا .5وانتهاء ابتداءوهي المرجع باحتساب مدة الطعن  طبيقالواجبة الت

 فإذا ،من تاريخ تقديمه يوماً 60قبل مضي  لتظلميبت في ا أنفانه يجب  اإلداريةللجهة  لمبتظ

 أندون  ظلمالتتقديم  على اًيوم 60ويعتبر مضي  ايكون مسبب أنصدر القرار بالرفض وجب 

  .6رفضه بمثابة ةالسلطات المختص هتجيب عن

 ةثالث 1972لسنة  47الدولة رقم  لسمن قانون مج 22حددت المادة  وقد. الطعن أسباب -د

من  ءبشي لباحثا ضهوهي ما سيعر التأديبي كماالستناد عليها للطعن في الح كنيم أسباب

  :النحو التالي علىوالقضائي  قهيالتفسير الف

  فيه للقانون طعونلفة الحكم الممخا -1

 .خطأ في تطبيقه وتأويله أوعلى مخالفة القانون  مبنيافيه  المطعونيكون الحكم  أن

في فحص  تهاوسلط ،العليا في رقابتها للحكم التأديبي هي رقابة مشروعية اإلداريةوالمحكمة 
                                           

 .317ص، سابق مرجع، العام الموظف تأديب سلطة .لعقيل نوفان العجارمة، 1
 .622 ص، سابق مرجع القضاء االداري،. ماجد الحلو، 2
 .م21985|9 جلسة ق 29 لسنة771 رقم طعن العليا اإلدارية المحكمة 3
 .العزيـز  عبد ،خليفة الدكتور الشأن هذا في ، انظر1966 |12|24 جلسة ق 10 لسنة1868 طعن العليا اإلدارية المحكمة 4

 .305 ص سابق مرجع ،العام للموظف والقضائي الرئاسي التأديب في اإلجرائية الشرعية
 قـانون  أحكام وتطبق، القانون هذا في عليها المنصوص اإلجراءات تطبق على، الدولة مجلس قانون من 3 المادة تنص 5

 .القضائي بالقسم الخاصة باإلجراءات قانون يصدر أن إلى وذلك، نص فيه يرد لم فيما المرافعات
 .وتعديالته الدولة مجلس قانون من24 المادة 6
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للقرارات  رقابتهم في اإلداريةالمطعون فيها من نوع سلطة قضاة المحاكم  األحكام مشروعية

 انونفي تطبيقه للقواعد المستمدة من الق التأديبي لحكمالعليا تراقب ا اإلدارية والمحكمة. 1اإلدارية

الحكم التأديبي لقاعدة شرعية  مخالفةالعامة من ذلك عدم  يةالقانون المبادئمن  أومباشرة 

 االحكم جدير ذاص عليها كان همنصو رتضمن الحكم التأديبي عقوبة غي فإذا التأديبية،العقوبات 

 أويحرمه القانون  عملوذلك بقيامها ب حةخالفت القانون صرا اإلدارةوقد تكون  .2باإللغاء

وتتمثل هذه الحالة في قيام  نونفي تفسير القا أوقد يكون الخط .3لقانوناالمتناع عن عمل يوجبه ا

يكون  وقد. 4المشرع هى الذي حددبمعنى يختلف عن المعن هتطبيق كنول نبتطبيق القانو اإلدارة

القرار  بإصدارعند قيامها  اإلدارة ةحيث تلتزم جه القانونية على الواقع القاعدة طبيقت يالخطأ ق

الشروط التي يطلبها  لم تستوِف أوالواقعة  ذهتخلفت ه فإذاعلى وقائع صحيحة  وميق أن اإلداري

  .5يكون باطال أساسهاالمشرع فان القرار الصادر على 

  6في الحكم اثر اإلجراءاتفي  بطالن أوفي الحكم  طالنوقع ب إذا -2

يتعين  أساسيةبضمانات  لمشرعا يحيطها أمامهاالمتبعة  واإلجراءاتالقضائية  األحكام أن

 أنعلى هذا البطالن  األمثلةومن  .7باطال هال لمخالفةالحكم الصادر با أضحى وإال امراعاته

دون تمثيل هيئة المفوضين في الجلسة وكذلك عدم اشتمال  ريةاإلدايصدر الحكم من المحكمة 

  .8هايشتمل علي أنالحكم على البيانات التي يجب 

                                           
 .683ص ،سابق مرجع ،التأديب قضاء. الطماوي، سليمان 1
 .420-419 ص سابق مرجع ،)بالدولة المدنيين العاملين إيقاف (دكتوراه  رسالة. النجار، رفعت 2
 636-635ص ،سابق مرجع مصر، في العام الموظف تأديب. العظيم السالم، عبد عبد 3
 اإلداري القضـاء  أحكـام  مجموعة،ق5 سنة447 رقم الدعوى1954 نةس فبراير 18 بجلسة اإلداري القضاء محكمة حكم 4

 .740ص،375 رقم قاعدة،الثامنة السنة،
 .637 ص ،سابق مرجعمصر،  في العام الموظف تأديب. العظيم السالم، عبد عبد 5
 .الدولة مجلس قانون من22 المادة 6
 .421ص ،سابق مرجع ،) بالدولة ينالمدني العاملين إيقاف( دكتوراه رسالة. المصيلحي النجار، رفعت 7
 .616 ص،سابق مرجع،ماجد.الحلو 8
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بهذا الدفع  دفعالمحكوم فيه سواء  الشيءالحكم على خالف حكم صادر حاز قوة  رصد إذا -3

  علم يدف أو

سائر  القضائية دون األعمال بهالمقضي نوع من الحرمة تختص  األمر ةلحجي أن

وقد  به،الحكم القضائي متى صدر فانه يعتبر حجة فيما قضي  أنتعني  هيو ة،القانوني األعمال

صدر بشأنها الحكم وعلى ذات النزاع الذي  تيال الدعوىالخصوم في  لىالحجية ع اثر ريقتص

وقد يمتد اثر  .يةالنسب جيةوتسمى الحجية على هذا النحو المقيد بالح ،فصل فيه محال وسببا

موضوعا وسببا في الدعوى التي  تاختلف وفي شأن كل الدعاوي ول رييس لغيرا إلىالحجية 

الحجية النسبية  وتقوم .1بالحجية المطلقة ورةوتسمى الحجية بهذه الص حكمال هافي شأن صدر

الحجية المطلقة فال  أما .السبب ووحدة الخصوم وحدةوحدة الموضوع و ،هي ثالثةعلى عناصر 

الصادرة  األحكامالكافة مثل  علىالحائز لحجية مطلقة يسري  لحكمفا اً،شرط إال إعمالها ضعيخ

  .2اإلداريةالقرارات  بإلغاء اإلداريمن القضاء 

على  تدخلها تقصرلم  اإلداريةالمحكمة  أن إال ،الطعن بشكل عام أسباب يه هذه

 األحكام ءمةى مالالطعن حيث بسطت رقابتها عل أسبابتوسعت في تفسير  بلالحاالت السابقة 

ومن صوره عدم  ،سمته بقضاء الغلو إذوابتكرت لهذا القضاء تسمية جديدة  التأديبية، راتوالقرا

تتقيد  وال. 3دارهومق جزاءنوع ال وبين اإلداري ذنبالظاهرة بين درجة خطورة ال المالءمة

 إليها شارةاإلالقانون والسابق  فيالطعن المحدد  يف نظرهاالعليا في  اإلداريةالمحكمة 

موضوع  في النظرليشمل  يمتدبل  األسبابتلك  لىع قتصرفي نظر الطعن ال ي افاختصاصه

كغيره  اإلداريةالمحكمة  أمام التأديبيالطعن في الحكم  أن "البنا  محمودويقول الدكتور  .4الطعن

 لعلياا اريةاإلد كمةالمح دىهيئة قضائية مشكلة ل رفةبمع حصهيتم ف أنيتعين  أمامهامن الطعون 

                                           
 .2ص 1971 ،العربي الفكر دار ،األولى الطبعة ،اإللغاء حكم أثار. المنعم جبيرة، عبد 1
 .423 ص ،سابق مرجع ،) بالدولة المدنيين العاملين إيقاف( دكتوراه رسالة. المصيلحي النجار، رفعت 2
 .321،سابق مرجع ،)التأديب قضاء( اإلداري القضاء. سليمان. يللعق العجارمة، نوفان 3
 القـاهرة  ،العربـي  الفكـر  دار، األولى الطبعة،العليا اإلدارية المحكمة أمام والطعن بالنقض الطعن. العزيز بديوي، عبد 4

 .352ص ،1970
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من قانون تنظيم مجلس الدولة وهذه الهيئة مهمتها ) 46(للمادة  بقافحص الطعون ط دائرةوهي 

 يراكان جد إذاما  قريرالعليا لت اإلداريةالطعن قبل عرضه على المحكمة  يةالتأكد من جد

 لهقبوعلى المحكمة العليا من حيث ترجيح قبوله كما قد تحيله بالرغم من عدم ترجيح  بالعرض

 اإلداريةقانوني لم يكن للمحكمة  مبدأتقرير  لحكميتعين بالنسبة لموضوع ا نها هاتراءى ل إذا

انه غير  اآلراء بإجماعفحص الطعون  ائرةرأت د إذا أما لمبدأالعليا سابقة تقرير مثل هذا ا

حكم الرفض  يوال يجوز الطعن ف برفضهحكمت  بالعرض ديرغير ج أوباطل  أومقبول شكال 

  .1"أي طريق من طرق الطعنب

 اًكتاب المحكمة موقع لميودع ق ريرذوي الشأن بتق منالطعن  ميقد حيث .الطعن إجراءات -هـ

 متعلقةال امةيشتمل التقرير عالوة على البيانات الع أنويجب  أمامها،المقبولين  حامينمن احد الم

ن فيه وتاريخه وبيان على بيان الحكم المطعو ،وموطن كل منهم اتهمالخصوم وصف بأسماء

الوجه جاز  هذاعلى  لطاعنلم يحصل ا فإذاالطعن وطلبات الطاعن  عليها نيالتي ب األسباب

  :المادة السابقة فهي تتلخص فيما يلي ناولتهاالتي ت لشروط أما .2الحكم ببطالنه

من  32وقد حددت المادة  الشأن،العليا من ذوي  اإلداريةالمحكمة  أماميقدم الطعن  أن .1

، والمعدل والمحاكمات التأديبية اإلداريةالنيابة  تنظيمب لخاصا 1958لسنة  117لقانون رقم ا

والموظف  اإلداريةومدير عام النيابة  اسبةبرئيس ديوان المح ،1981لسنة 171بقانون رقم 

من  لطعنفيقدم ا ،بالفصل التأديبيةوفي حالة صدور حكم المحكمة  .الصادر ضده الحكم

  .من العامل المفصول بالطل إليهقدم  إذا ولة،ضي الدرئيس هيئة مفو

من محام مقبول  وقعاًالعليا م اإلدارية ةقلم المحكم إيداعهيكون تقرير الطعن الذي يتم  أن .2

المقدم من ذوي  نتقرير الطعن مقصور على الطع ىالمحامي عل توقيعواشتراط . أمامها

 .3يةالتأديب كمالمحا أحكامالشأن من العاملين الصادر 

                                           
 .201ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء. عاطف البنا، محمود 1
 .الدولة مجلس قانون من44 لمادةا من الثانية الفقرة 2
 .413ص،سابق مرجع ،) بالدولة المدنيين العاملين إيقاف( دكتوراه رسالة .المصيلحي النجار، رفعت 3
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 مةمن تاريخ صدور حكم المحك اًيوم 60العليا  اإلداريةالمحكمة  أمام نالطع يعادم نيكو .3

 .1بهمن تاريخ العلم  سالتأديبية ولي

الخصوم وصفاتهم  بأسماءالمتعلقة  على البيانات العامة العالوةتقرير  مليشت أنيجب  .4

عليها  يالتي بن ألسباباوبيان  يخهوتار يهالحكم المطعون ف يانكل منهم وعلى ب وطنوم

الجوهرية  تتعتبر من البيانا أمورشخص المختصم، فهذه  دوطلبات الطاعن وتحدي الطعن

 .2بطالن الطعن إغفالهاالتي يترتب على 

الحكومة  نع وبتن ألنهاوذلك  ولةهيئة قضايا الد إدارةمن قبل  لحكومةترفع طعون ا .5

 أنواعهاعلى اختالف  المحاكملدى  ضاياقعليها من  أو منهاالعامة فيما يرفع  مصالحوال

 .3عن الحكومة في رفع الطعن نيةودرجاتها فهي تنوب نيابة قانو

مجموعة  بأنهابقصد تحقيق العدالة وليس كما يظن البعض  األصولوضعت قواعد  وقد

في  هناكو القضاءالشكل وهي ضرورية لتأمين نظام سير  قواعدجانب  فإلى ،من الشكليات

ضد  متقاضيينوالمراجعة الذي يعود لل والدفاع الدعاءتتعلق بحقوق ا جوهريةد قواع األصول

  .4القضاة أحكام

  :فتتمثل فيما يلي اإلدارية لإلجراءات ةالعام خصائصال وأما

  .5تحقيقي عذات طاب اإلداريالقضاء  أمام اإلجراءات -1

 .كتابية اإلداري لقضاءا أمام اإلجراءات -2

                                           
 .الدولة مجلس قانون من23 المادة 1
 .319ص،سابق مرجع ،العام الموظف تأديب سلطة .العجارمة، نوفان 2
 .1986 لسنة10 رقم الدولة قضايا هيئة قانون من6 المادة 3
 .422ص ،ت.د ،ن.د ،ط.د ،اإلداري ضاءالق ،اإلدارة أعمال على القضائية والرقابة اإلداري القانون. اهللا طلبة، عبد 4
 ليعـالج  المنطلق هذا من وينطلق اإلدارة أعمال على القضائية للرقابة كأداة اإلدارية الدعاوي إلى اإلداري القضاء ينظر 5

 ،تلقائيـا  فتسير المدنية الدعوى خالف لها ملكيته تنحسر دعواه المدعي يرفع أن فمنذ األساس هذا على اإلدارية اإلجراءات

 على القضائية الرقابة .اهللا عبد،طلبة .د انظر. األصلي المحامي غاب إذا محاميا القاضي لها ويسخر تسقط وال تشطب ال

 .423ص ،سابق مرجع ،اإلدارة أعمال
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ومطالبه  ادعاءاته فيها يبين ةمكتوب ةى يقدم مذكركل طرف في الدعو أنيعني  وهذا

على شرح  صرتقت بأنهاحدثت  وإذاوالمناقشات الشفوية بالمحكمة تعتبر نادرة  أدلتهويضمنها 

 .المكتوبة المذكرات فيوبيان ما جاء 

 .ساطةالمحكمة تتميز بالب أمام اإلدارية اإلجراءات -3

 ثحي اتهاجلس ةهي علني لعاديةمحاكمات االعام في ال فاألصل ،ذات طابع سري اإلجراءات -4

للمحاكمات  نسبةوعلى عكس ذلك بال ،في نفس المحال للمحكمة الطمأنينةتزرع تلك العالنية 

الحفاظ على مشاعر  إلىذلك  عالسرية ويرج التأديبيةالعام في المحاكمات  فاألصل .التأديبية

من الضمانات  بأي اإلخاللهذه السرية ليس من شأنها  أن ىوكرامة الموظف المحال عل

 .1يبيةالمحاكمة التأد أثناء همللمت توفرهاالمقرر 

 عهد في الصادرة القوانين في التأديبية اإلدارة سلطة على رقابة كهيئة القضاء: الثاني المطلب

  الفلسطينية الوطنية السلطة

 محكمة أمام المتبعة اإلجراءات األول يتناول شقين المطلب هذا في الباحث وسيتناول

 يخص فيما ذلك وكل التعويض ودعوى اإللغاء دعوة من كل يتناول الثاني والشق .العليا العدل

  .التأديبية اإلدارية القرارات

  التأديب قضايا يخص فيما العليا العدل محكمة أمام اإلجراءات :أوالً

 تقنين البعض يرفض حيث اإلدارية، الخصومة إجراءات تقنين بخصوص اتجاهان هناك

 ونصوصه بإحكامه مقنن غير اإلداري القانون أن إلى مستندين اإلدارية الخصومة إجراءات

 اإلداري النشاط الن والتقدم، التطور مواكبة يستطيع لكي ذلك مرن، قانون ألنه وذلك .ونظرياته

 أفراد ضرورة يرى األخر البعض وأما. 2الحالي الوقت في حجما واكبر اتساعا أكثر للحكومات

                                           
 .268ص ،سابق مرجع ،العام للموظف والقضائي الرئاسي التأديب في اإلجرائية يةالشرع. العزيز خليفة، عبد 1
 .فـؤاد  عمرو ،بركات والدكتور .123ص ،سابق مرجع ،اإلداري القانون مبادئ .عدنان ،عمرو .د الشأن هذا في انظر 2

 القـانون  فـي  الـوجيز ا .سليمان ،لطماوي .ود34ص ،1985،للطباعة رأفت سعيد شركة ،ط.د ،اإلداري القانون مبادئ

 .11ص ،سابق مرجع ،اإلداري
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 اإلجرائي للقانون الرجوع سهولة منها فوائد لعدة وذلك اإلدارية بالقضايا خاص إجراءات قانون

 أفراد كافة وإحاطة، العام والرأي والقاضي المتقاضين نفوس في الثقة وبث الحاجة، عند

  .1مسبقا ومضمونه القانون بفحوى الخصومة

 النصوص جاءت وإنما ياالعل العدل محكمة في خاص قانون هناك يوجد ال سابقاً مر كما

 مر كما قوانين عدة في وإجراءاتها واختصاصاتها تشكيلها حيث من المحكمة تلك تتناول التي

 السلطة وقانون النظامية المحاكم تشكيل قانون تناول حيث البحث هذا من األول الفصل في سابقاً

 التشكيل حيث من المحكمة هذه والتجارية المدنية المحاكمات أصول وقانون القضائية

 أصول قانون تناوله فقد اإلجراءات موضوع عن وأما. أمامها واإلجراءات واالختصاصات

 تكون حتى اإلجراءات ولهذه مواد تسعة وفي منه الرابع الباب في والتجارية المدنية المحاكمات

  :بالتفصيل الباحث سيتناولها المواد هذه خالل من موضحة شروط صحيحة

  االستدعاء -1

 بعدد وذلك. العليا العدل محكمة قلم إلى االستدعاء بتقديم اإلجراءات تلك تبدأ حيث

 .3مزاول محامٍ من االستدعاء يقدم أن ويجب .2للمستدعي المؤيدة األوراق مع ضدهم المستدعي

 يمكنه حتى المحامي بها يتمتع أن يجب التي الخبرة لسنين بالنسبة شروط أي القانون يشترط ولم

 أمام القضايا أن حيث المشرع من قصور الباحث رأي في وهذا .العليا العدل محكمة مأما الترافع

 أن ويشترط كما متمرس محام من ترفع و الخطورة من عال مستوى على العليا العدل محكمة

 الطلبات في وذلك الرابعة الدرجة حتى أقاربه أحد أو المستدعي من موقعا المحامي توكيل يكون

 أوال بمعنيين يفسر أن ويمكن حيث ما نوعاً فضفاض الشرط وهذا. العامة اتبالحري المتعلقة

، وحرياٍت حقوقاً تتناول التي الطلبات في أنه إال المستدعي من المحامي توكيل يكون أن األصل

 يجوز ال أنه الثاني والمعنى. الرابعة الدرجة حتى المستدعي أقارب من التوكيل يكون أن على

                                           
 ،اإلداري القضاء .ماجد ،الحلو .، ود 510_509،سابق مرجع ،اإلداري القضاء .رمضان ،بطيخ .د الشأن هذا في انظر 1

 .بعدها وما251ص ،سابق مرجع

 الفلسطيني والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 283 المادة 2 
 الفلسطيني والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 285 مادةال من 1 الفقرة 3
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 حالة في إال الغير من تقديمه حالة في باطالً التوكيل ويكون المستدعي من الإ التوكيل يتم أن

 على الفلسطينية العليا العدل محكمة اشترطت وقد. 1العامة والحريات بالحقوق المتعلقة الطلبات

 الوكالة كانت لما"  قررت حيث المحامي وكالة في فيه المطعون القرار بيانات ذكر ضرورة

 فإنها.......وموضوعه وتاريخه القرار رقم بيان من خلت قد،به الموكل بالخصوص تضمنته

  .2"الرد واجبة والدعوى به الموكل بالخصوص الفاحشة الجهالة بعيب معيبة هذه والحالة تغدو

  الميعاد وشرط العليا العدل محكمة أمام االستدعاء تقديم 3ميعاد -2

 التأديبية القرارات ومن.اإلدارية بالقرارات الطعن ميعاد يكون أن على المشرع حرص

 بقاء وعدم اإلدارية لألوضاع االستقرار تحقيق في لرغبة وذلك بميعاد العليا العدل محكمة أمام

 القانونية للمراكز االستقرار تحقيق في والرغبة، للطعن معرضة طويال أمدا اإلدارة أعمال

 صاحب وإبالغ 5القرار نشر تاريخ من يوماً 60 هو الميعاد وهذا 4القرار من المستفيدين لألفراد

 على قائماً المستدعي طلب كان لو حتى"انه  الفلسطينية العليا العدل محكمة قضت وقد .الشأن

 الن 284 المادة في عليه المنصوص القانوني األجل خالل يقدم أن يجب انه إال، العدالة مبادئ

 بالنسبة األساسية الطريقة هو النشر يكون عامة وكقاعدة .6"العام النظام في األصل هو هذا

                                           
 النظر يلفت وما مادة 25 في والحريات الحقوق منه الثاني الباب في والحريات الحقوق الفلسطيني األساسي القانون تناول 1

 الجرائم بين ما يقارب وهذا جناية بارتكاب الشخص اتهام حالة في محامي توكيل ألزمت التي 14 المادة هي المواد هذه في

 .المحامي توكيل أوجب حيث والجنايات اإلدارية
 .منشور غير اهللا رام 2005\3\2 جلسة 2004\38 رقم قرارها 2
 امتنـع  األجـل  هذا انقضى إذا بحيث ،خالله محدد تصرف أو معين بعمل للقيام المشرع يحدده الذي األجل هو :الميعاد 3

 ،اإللغـاء  دعـوى  في الطعن موعد. شباط، يوسف .د.القانوني التصرف بهذا القيام أو لعملا هذا إجراء الشأن ذوي على

 .181ص،1999 األول العدد،األول المجلد ،دمشق مجلة
 هـذا  فـي  انظـر  203 ص ت،.د، القاهرة، العربي الفكر دار ط،.د ،اإلداري القضاء في الوسيط .عاطف محمود البنا، 4

 النهضـة  دار ،أولـى  طبعة ،فلسطين في اإلداري القضاء ومستقبل اإلدارية الخصومة، نهسمهدا أبو الناصر عبد.د الشأن

 .482_437ص ،2009 القاهرة ،العربية
 للقـرارات  العامـة  النظريـة  .الطماوي، سليمان. د بالقرار الجمهور يعلم لكي المقررة الشكليات اإلدارة إتباع هو النشر 5

 .618 ص سابق، مرجع ،اإلدارية
 والتجاريـة  المدنية المحاكمات أصول قانون شرح .عويضه، ناظم .د عن منقول2003\168 رقم2004\6\7 في اقراره 6

 .2002غزة  ،المنارة دار ،ط.د ،تحليلية دراسة ،2001 لسنة2 رقم
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 القانون يلزم فردية قرارات هناك أن إال، الفردية للقرارات بالنسبة والتبليغ التنظيمية للقرارات

 تشر ولم .1والتعيين الترقية قرارات مثل في بالرفض لهم وتسمح الغير بها يعلم حتى نشرها

. الجرائد من وبأي النشر كيفية العليا العدل محكمة أمام المتبعة اإلجراءات تناولت التي المواد

 على أولى وكان. القضائية السلطة قانون أو المدنية الخدمة قانون من أي يتناوله لم ما وهذا

 أو الرسمية الجريدة حدد عندما المصري المشرع فعل كما النشر وسيلة يحدد أن المشرع

 في النشر في الفلسطينية العليا العدل ةمحكم تفرق ولم 2العامة المصالح تصدرها التي النشرات

 الجريدة في اإلداري القرار نشر أن واعتبرت والتنظيمية الفردية القرارات بين الرسمية الجريدة

 فلم الشأن صاحب إبالغ عن وأما 3بالذات تبليغه المراد للشخص صحيحا تبليغا يعتبر الرسمية

 أو آخر إداري موظف أي أو محضر ريقط عن يكون فقد إلبالغه معينة طريقة المشرع يحدد

  .الطرق من بغيرها أو بالبريد

 أن به ويقصد. اإلداري بالقرار للعلم كطريقة المشرع إليه يشر فلم اليقين العلم وأما

 من 7 المادة نصت فقد 4اإلدارة طريق غير عن مؤكدة بطريقة األفراد علم إلى القرار يصل

 بواسطة: التالية الوسائل بإحدى التبليغ يجري أن على اريةوالتج المدنية المحاكمات أصول قانون

 أخرى طريقة أية أو المحكمة قلم بواسطة الوصول علم مع المسجل بالبريد أو التبليغ مأمور

 طريقة يحدد لم الفلسطيني المشرع أن يعني وهذا. القانون هذا وأحكام يتفق بما المحكمة تقررها

 للتبليغ أخرى طريقة أي يجوز وبالتالي المثال سبيل على وإنما، الحصر سبيل على للتبليغ معينة

 ال التبليغ مقام يقوم والذي اإلداري بالقرار اليقيني العلم"  أن إلى العليا العدل محكمة حكمت وقد

 القرار ضده الصادر الشخص بإطالع كذلك ويكون،افتراضيا أو ظنيا ال يقينيا علما يكون أن بد

  .5"حواهوف القرار أسباب على

                                           
 204 ص سابق، مرجع، اإلداري القضاء. عاطف محمود البنا، 1
 .المصري الدولة مجلس قانون من 24 المادة 2
 .منشور غير، اهللا رام1966\84 رقم1967\1\18 في قرارها 3
 .619 ص سابق، مرجع ،اإلدارية للقرارات العامة النظرية .سليمان الطماوي،  4
 ومسـتقبل  اإلداريـة  الخصومة. الناصر عبد ،سمهدانه أبو .د عم نقال اهللا رام1996\11\26 جلسة\1996\6 رقم قرارها 5

 .420ص،سابق مرجع ،فلسطين في اإلداري القضاء
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 عليه ترد فلم اإلدارة إلى بتظلم أحد تقدم إذا فانه اإلدارة سكوت حالة في الميعاد وأما

 الطلب تقديم تاريخ من يوماً 30 فوات بعد يبدأ الميعاد فان الطلب رفضت أو الصمت والتزمت

  .1يوماً 60مدة وضع الذي المصري القانون بخالف وهذا

 إلى الفلسطيني المشرع أشار فقد بميعاد فيها طعنال يتقيد ال التي القرارات عن أما

 تمتد هنا فالمدة، مشروع غير بوجه الموقوفين األشخاص عن اإلفراج بأوامر المتعلقة الطلبات

 سبب بأنها األشخاص عن اإلفراج طلبات إلى يشر فلم المصري القانون وأما، إيقافهم مدة طيلة

 تحدث التي القرارات تلك وهي المستمرة القرارات إلى أشار وإنما الطعن بميعاد التقييد لعدم

 البنا محمود الدكتور ويعرف.السلبية القرارات عليها وأمثلة وقائمة متجددة بصفة آثارها

 تكون عندما البداية منذ الشأن صاحب على الرد عدم عن الناتجة تلك"  بأنها السلبية القرارات

 حكم على التأشير عن االمتناع أو، معين يصترخ طلب على الرد كعدم. مقيدة اإلدارة سلطة

 السلبي القرار فكرة على فيعترض فهمي زيد أبو مصطفى الدكتور إن إال .2"للشهر بصالحيته

 اإلدارة سكوت من المستفاد القرار أن أساس على مفتوحاً يظل الطعن ميعاد أن " ويقول المستمد

  .3"الميعاد سريان ببدء يقال حتى يعلن ولم ينشر لم

 الباب في إليه والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون يشر فلم الميعاد امتداد عن أما

 المادة كانت وان العليا، العدل محكمة أمام المتبعة اإلجراءات بتلك يختص والذي عشر الرابع

 األحكام عن يتحدث والذي القانون من األول الباب في تأتي المادة وهذه نفسه القانون من 21

 أمام والتجارية المدنية والطعون والدفوع والطلبات الدعاوي كافة على تسري التي لعامةا

 من كان وان اإلدارية، والدفوع الدعاوي تلك إلى يشر لم أنه هنا والمالحظ 4النظامية المحاكم

 خاصة بنصوص جاء القانون هذا كون اإلدارية الدعاوي يضيف أن المشرع على أولى باب

 العليا العدل لمحكمة مستقل فلسطيني قانون هناك يوجد وال. اإلدارية المحكمة مامأ باإلجراءات

                                           
 .1972 لسنة 47 رقم الدولة مجلس قانون من 24 المادة من 2 الفقرة 1
 .216 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء في الوسيط .محمود البنا، 2
 .391 -385 ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء .مصطفى فهمي، 3
 .الفلسطيني والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 2 المادة 4
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 واجب إجرائي قانون أي الفلسطيني المشرع يوضح ولم أمامها إتباعها الواجب واإلجراءات

 الباب في عليها والمنصوص العليا العدل محكمة أمام المتبعة اإلجراءات قصور حالة في اإلتباع

 وفي. سابقاً ذلك الباحث أوضح كما والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من عشر الرابع

 أمام والطلبات الدعاوي على 21 المادة تسري وامتدادها المواعيد لحساب أن الباحث رأي

   :هي فقرات ثالث في 21 المادة جاءت وقد العليا العدل محكمة

 أو التبليغ يوم منه يحسب فال بالسنين أو الشهور وأ األسابيع أو باأليام مقدراً الميعاد كان إذا - أ

 اإلجراء قبل انقضاؤه يجب مما كان فإذا، الميعاد سريان القانون نظر في المعتبر األمر حدوث

 أن يجب ظرفاً كان إذا أما، الميعاد من األخير اليوم انقضاء قبل اإلجراء حصول يجوز فال

  . منه األخير ليوما بانقضاء الميعاد بنقض اإلجراء فيه يحصل

  . الشمسي بالتقويم تحسب بالسنة أو بالشهر المعينة المواعيد - ب

  .بعدها عمل يوم أول إلى امتد رسمية عطلة الميعاد آخر صادف إذا - ج

 والئحته المدنية الخدمة قانون يتطرق لم، المدنية الخدمة قانون في الميعاد امتداد عن أما

 امتداد على وتأثيره اإلداري التظلم عن وأما. مواده من أي يف الميعاد امتداد إلى التنفيذية

. 1وجوبياً وليس اختياري أي جوازي الفلسطيني المدنية الخدمة قانون في التظلم فبداية .الميعاد

 لبعض بالنسبة الوجوبي التظلم بفكرة يأخذ الذي المصري الدولة مجلس قانون بعكس وذلك

 والترقية التعيين شأن في الصادرة النهائية اإلدارية راراتالق في الطعون وهي الموظفين طعون

 غير عن الفصل أو االستيداع أو المعاش إلى واإلحالة، التأديبية والجزاءات، العالوات ومنح

 هي اإلداري القرار من ليتظلم للموظف بها المسموح المدة أن مالحظة مع .2التأديبي الطريقة

 أن إال الفلسطيني المدنية الخدمة قانون في، اإلداري راربالق علمه تاريخ من يوماً عشرون

 مع. بالقرار علمه تاريخ من يوم 60 وهي أكبر مدة الموظف منح جعل المصري المشرع

                                           
 .سابق مصدر الفلسطيني المدنية الخدمة قانون من 114 المادة من 1 الفقرة 1
 .المصري الدولة مجلس قانون من 12 المادة من ب الفقرة 2
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 يكون أن يمكن فهنا الموظف قبل من بالقرار العلم كيفية يحدد لم الفلسطيني المشرع أن مالحظة

  .اليقيني العلم أو اإلبالغ أو بالنشر العلم

 تاريخ من التظلم على للرد يوماً 60 مهلة الحكومية الدائرة رئيس منح المشرع أن كما

 يعتبر ما إن إال .1المباشر رئيسه خالل من الحكومية الدائرة لرئيس التظلم كتاب الموظف تقديم

 الالئحة من 16 المادة من 10 الفقرة أوردته ما هو الباحث رأي في الطعن لميعاد امتداداً

 التظلم نظر في حقاً) الموظفين ديوان( الديوان رئيس منحت حيث المدنية الخدمة لقانون فيذيةالتن

 لرئيس الممنوحة يوماً 60 مدة انقضاء أو الدائرة رئيس قبل من الموظف تظلم رفض حالة في

 من مشكلة لجنة تنظر و الديوان إلى التظلم يقدم أن الموظف على حيث التظلم في للنظر الدائرة

 عن ومندوب الديوان عن مندوب من مشكلة اللجنة وهذه التظلمات في للنظر الديوان رئيس بلق

 الديوان لرئيس توصية قرارها يعتبر اللجنة هذه أن الموظف، إال لها التابع الحكومية الدائرة

 تقديمه تاريخ من التظلم هذا على للرد يوماً 30 مدة المشرع منح وقد الحكومية الدائرة ورئيس

 تساؤالً الباحث يورد وهنا. مرفوضاً تظلمه يعتبر السابقة المدة خالل بالتظلم قرار يصدر لم وإذا

 المشرع أورد وإنما النص خالل من ذلك يتبين لم حيث وجوبي الديوان إلى التظلم تقديم هل

 ياختيار األساس في التظلم كون الباحث رأي وفي "2الديوان إلى التظلم الموظف يقدم " عبارة

  .أيضاً اختيارياً الموظفين ديوان إلى التظلم يكون أن أولى باب من فان

 التظلم في للنظر الدائرة ورئيس الديوان لرئيس تمنح التي يوماً الثالثين أي الشهر وهذا

 كون القضاء إلى واللجوء المدة هذه قطع للموظف أن على، الطعن لميعاد امتداد هو ثانية مرة

  .4وجوبياً ليسو 3اختيارياً التظلم

                                           
 .الفلسطيني المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة من 160 المادة من 3-2 الفقرة 1
 .المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة من 8 الفقرة 2
 الـتظلم  سبيل سلوك يلزم أن دون الدعوى برفع القضاء إلى رأساً يلجأ أن الشأن لصاحب يجوز حيث االختياري ظلمالت 3

 اإلدارة رد المـتظلم  ينتظـر  أن يسـتلزم  ال أنه إال، المدة سريان يقطع التظلم هذا فان إداري بتظلم تقدم ما وإذا، اإلداري

 .لغاءاإل دعوى لرفع يوم 60 بمضي الضمني أو الصريح
 ذلـك  وعلى. القضائي الطريق إلى االلتجاء قبل استنفاذه الشأن صاحب على يتضمن حيث الوجوبي(  اإلجباري التظلم  4

 .التظلم طريق نفسه على المصلحة صاحب فوت ما إذا مقبولة غير الدعوى تكون
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   :أسباب إلى الميعاد امتداد أحوال إرجاع يمكن فانه القضائية األحكام استعراض وفي

  القاهرة القوة -1

 بحيث الطعن مدة وقف إلى القاهرة القوة تؤدي حيث. مختصة غير محكمة إلى الدعوة رفع -2

 يكون أن قاهرة قوة ونليك الحادث في ويشترط ،1القاهرة القوة زوال بعد إال بالسريان تبدأ ال

 ال وأن مستحيال، االلتزام تنفيذ يجعل وأن الدفع، ممكن غير يكون وأن الحصول، متوقع غير

  . 2الشأن صاحب جانب من خطأ هناك يكون

 أن به فيقصد الطعن ميعاد المتداد كسبب مختصة غير محكمة إلى الدعوى رفع عن أما

 الميعاد، انقطاع ذلك على يترتب و مختصة يرغ محكمة أمام اإللغاء دعوى الشأن صاحب يرفع

 اإلجراءات وهذه .3نهائيا وصيرورته االختصاص بعدم حكم صدور حتى االنقطاع هذا ويستمر

 إجراءات من تبقى ما أما .أمامها المقدم االستدعاء في المحكمة نظر قبل تكون ذكرها السابق

 اإلجراءات من الثالث البند في ردهسأو ما وهذا االستدعاء موضوع في المحكمة نظر بعد فهي

  .العليا العدل محكمة في القضاة أمام

 المواد تلك أي والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 291- 286 المواد تناولت

 ألية مشابهة اإلجراءات فهاهي .العليا العدل محكمة أمام المتبعة المحاكمات بأصول الخاصة

 وإصدار االستدعاء لسماع المحكمة قبل من ميعاداً تعين حيث من محكمة أية أمام إجراءات

 أو فيه المطعون القرار إلصدار عليها استند التي باألسباب بياناً ليقدم ضده للمستدعى مذكرة

 رغب إذا ضده المستدعي ويمنح السلبية، القرارات حالة في كما إصداره من المانعة األسباب

 واألخرى للمحكمة األولى نسختين على جوابية الئحة ستدعاءاال تبليغه تاريخ من أيام 8 وخالل

 يكون أن على. الخصوم بحضور االستدعاء لنظر ميعاداً المحكمة تعين ثم ومن للمستدعي،

 أن كما، الجوابية الئحته في ضده المستدعى بها أدلى التي الحجج على الرد في الحق للمستدعي

                                           
 .364 ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء في الوجيز .سليمان الطماوي، 1
 .237 ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء .رعم الشويكي، 2
 .518 ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء .محمود حافظ، 3
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 وإنما الجوابية الالئحة أو االستدعاء مذكرة في أوردها التي البينات على تقتصر ال أن للمحكمة

 إلغاء أو رفض في الفصل الكلمة للمحكمة يكون ثم ومن، التوضيحات من المزيد تطلب أن لها

 دعوى إلى التطرق عند سيأتي فيما الباحث سيوضحه ما وهذا، فيه المطعون القرار تعديل أو

  .التعويض ودعوى اإللغاء

 مخاصمة تم إذا ما حول تساؤل أثير فقد اإلدارية الطعون في العامة بةالنيا دور عن أما

 اإلدارة ألشخاص يجوز أنه أم وجوبيا العامة النيابة تمثيل يكون فهل العامة اإلدارة أشخاص أحد

 تمثيل وجوب في تشريعياً فراغاً هناك أن وحيث الدعوى، في لتمثيلهم المحامين توكيل العامة

 المدنية اإلجراءات وقانون النظامية المحاكم تشكيل قانون في العامة دارةاإل ألشخاص النيابة

 العامة النيابة تمثيل وجوب على مواده من أي في صراحة تنص لم الفلسطيني والتجارية

 سابقة والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 16 المادة أن مع. العامة اإلدارة ألشخاص

 مقامه يقوم من أو العام للنائب تبلغ بالحكومة المتعلقة القضائية راقاألو أن على نصت الذكر

 لدى العامة النيابة وظيفة أن نصت القضائية السلطة قانون من الرابعة فقرتها في 68 المادة وأن

 تشكيل قانون من 32 المادة أن كما، نيابة رئيس عن درجته تقل ال من يؤديها العليا المحكمة

 النيابة تمثيل على تنص 2006 سنة في الرئيس قبل من فقرة إلى أضيفت النظامية المحاكم

 التعديل هذا دستورية بعدم ينادون الكتاب بعض كان وان، اإلدارية الدعوى في للحكومة العامة

  .1التشريعي المجلس من يصدر أن يجب كونه

 اإلدارية القضايا في الدولة تمثل من هي العامة النيابة أن العليا العدل محكمة أبرمت وقد

 وذلك اإلدارية القضايا في الدولة تمثيل وحدها اإلدارية النيابة منح الذي األردني القانون بخالف

 العليا العدل محكمة لدى تنشأ منه الخامسة المادة في جاء حيث 1992 لسنة 12 رقم القانون في

  .اإلدارية العامة النيابة رئاسة

                                           
 نيسـان  السادس المجلد والقانون العدالة مجلة في منشور اهللا رام في الصادر 19/12/2006 في العليا العدل محكمة حكم 1

 .لمجلةا نفس 198 – 171 ص من الحكم على التعليق الشأن هذا في أنظر 2007
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  اإللغاء دعوى: ثانياً

 تنص ما في اإللغاء وأوجه اإللغاء بدعوى التعريف الموضوع هذا في الباحث وسيتناول

  .الفلسطينية القوانين عليه

  :اإللغاء بدعوى التعريف-1

 محكمة وصالحية، إلغائه بقصد إداري قرار ضد الموجهة الدعوى اإللغاء بدعوى يقصد

 شرعية مدى بحث يوه واحدة نقطة في ينحصر الدعاوي من النوع هذا في اإلداري القضاء

 أو نصاً للقانون مخالفاً يكن لم إن الدعوى وترد، القانون خالف إذا بإلغائه فتقضي اإلداري القرار

 المطلوب القرار تعديل إلى اإللغاء دعوى في العليا العدل محكمة صالحية تنسحب وال روحاً،

 معين عمل عن متناعباال أو معين بعمل بالقيام اإلدارة إلى أمر أي إصدار إلى أو إلغاؤه

 قضاء عن اإللغاء قضاء ويختلف .1إنشاء صالحية ال إلغاء صالحية هي المحكمة فصالحية

 أو معناه وبيان اإلداري القرار تفسير على يقتصر الذي اإلداري القاضي دور حيث من التفسير

 مراأل في الفصل يترك بل بإلغائه يقضي أن دون للقانون مطابقته ومدى مشروعيته بحث

 القضاء فهذا، الكامل القضاء صالحية عن تختلف اإللغاء صالحية أن كما .2العادي للقاضي

 باإللغاء يحكم أن فله، للقانون المخالف القرار على القانونية النتائج كافة ترتيب القاضي يخول

 دعوى تستهدف حيث، بالتعويض الحكم صالحية يملك ال اإللغاء قاضي أن حين في والتعويض

 القرار ضد موجهه فالخصومة ولهذا، مشروعيته عدم بسبب اإلداري القرار في الطعن لغاءاإل

  .3اإلداري

                                           
 هـذا  في انظر 261 ص ،1972 عمان، التعاونية، المطابع عمال جمعية ،األردن في اإلداري القضاء .إبراهيم حنا ندا، 1

 القـاهرة  بمصـر،  المعارف دار) اإللغاء دعوى التعويض، دعوى( ، اإلداري القضاء .الشرقاوي، سعاد الدكتورة المجال

 .175 ص ،1970
 .10 ص 2001 ،والموظفين باألفراد الضارة اإلدارية راتالقرا إبطال .عدنان عمرو، 2
 .262 ص،  سابق مرجع، األردن في اإلداري القضاء .إبراهيم حنا ندا، 3
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 القوانين من أياً فان الالئحة نفس في والتعويض اإللغاء دعوى بين الجمع جواز عن أما

 تحكمها النقطة هذه تبقى الباحث وبرأي ذلك، جواز إلى تشر لم السلطة عهد في الصادرة

 عريضة في الدعوتين بين الجمع تجيز ال والتي 1967 عام قبل األردن في السائدة القوانين

 غير اإلداري القرار بإلغاء القاضي يحكم أن بعد إال التعويض دعوى رفع يجوز ال حيث، واحدة

  .المشروع

  اإلداري القرار بإلغاء الطعن أوجه-2

 في تتعلق شروط إلى 34 مادته في الفلسطيني النظامية المحاكم تشكيل قانون أشار

 المقدم الطعن في يجب حيث عيوب أربعة في العليا العدل لمحكمة المرفوعة والطعون الطلبات

 العدل محكمة أمام الطعون لتقبل العيوب هذه من أكثر أو واحد يتوفر أن العليا العدل لمحكمة

  :وهي العليا

  .االختصاص عيب -1

  .الشكل في عيب وجود -2

  .تأويلها أو تطبيقها في الخطأ أو اللوائح أو نينالقوا مخالفة -3

  .القانون في المبين الوجه على السلطة استعمال في االنحراف أو التعسف -4

 أحد في معيباً فتجعله اإلداري بالقرار تلحق قد عيوباً هناك أن يتضح المادة هذه ومن

 أركان يفحص و دعاءاال صحة مدى يفحص اإلداري القاضي على األمر يعرض وعندما أركانه

  .اإلداري القرار

 هذه في سبق فيما لها تعرض ألنه وذلك باختصار العيوب هذه الباحث وسيتناول

 من الصادرة القوانين عليه تنص ما إلى مستنداً العيوب هذه إلى سيتطرق وإنما األطروحة

  .العيوب هذه اشأنه في الفلسطينية العليا العدل محكمة وقرارات أحكام والى الوطنية السلطة
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  :االختصاص عدم عيب-أ

 للتعبير وزمانياً ومكانياً موضوعياً اإلدارية السلطة عضو صالحية االختصاص ويعني

 القرار متخذ بها يتمتع التي القانونية القدرة بأنه اآلخر البعض ويعرفه .1الملزمة إرادتها عن

 التي القانونية الصالحية أو ةالسلط أو إداري قرار إصدار في أخرى هيئة أو عضواً كان سواء

 عدم: أشكال عدة االختصاص عدم عيب ويأخذ. 2قراره إصدار في القرار متخذ بها يتمتع

  .موضوعي اختصاص وعدم زماني اختصاص وعدم مكاني اختصاص

 إلى أثره يمتد قراراً اإلدارة رجال أحد يصدر أن، المكاني االختصاص بعدم ويقصد

 أو إقليميا االختصاص عدم ويكون 3اختصاصه لمزاولة موضوعيةال اإلقليمية الحدود خارج

  .4النطاق هذا خارج فتمارسه الهيئة أو العضو الختصاص إقليمي نطاق بتحدد مكانياً

 دون اختصاصه اإلدارة رجال أحد يزاول أن به فيقصد الزماني االختصاص عدم أما

 أو خدمته مدة انتهاء بعد راراًق موظف يصدر كأن، لذلك الموضوعية الزمنية القيود مراعاة

  .5استقالتها أو الوزارة سقوط بعد قراراً وزيٌر يصدر

 وهيئات أعضاء اختصاص القانون يحدد عندما فيكون الموضوعي االختصاص عدم أما

 االختصاص يملك ال شخص من القرار فيصدر معينة، بموضوعات أي، موضوعياً اإلدارة

 على األدنى السلطة اعتداء منها. صور عدة موضوعيال االختصاص عيب ويأخذ .6بإصداره

 المشرع جعل ما إذا أدنى سلطة على الرئاسية السلطة اعتداء أو األعلى السلطة اختصاصات

 االعتداء أيضاً الموضوعي االختصاص عيب أمثلة ومن أدنى إدارية سلطة اختصاص من أمراً

 من القانون جعله قرار ربإصدا موظف يقوم كأن موازية إدارية سلطة اختصاص على

                                           
 .21 ص ، 1954 القاهرة، نشر، دار دون ،اإلداري للقانون الدستورية القواعد .قنديل، جورج 1
 .518 ص سابق، مرجع، اإلداري القانون .ماجد الحلو، 2
 .190 ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء .سعاد رقاوي،الش 3
 .231 ص سابق، مرجع ، اإلداري القضاء في الوسيط .عاطف محمود البنا، 4
 .728 ص سابق، مرجع اإلداري، القضاء .سليمان الطماوي، 5
 .232 ص سابق، مرجع، اإلداري القضاء في الوسيط .عاطف البنا، محمود 6
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 المركزية السلطة اعتداء أيضاً صوره ومن الوظيفي، السلم في له مواز آخر موظف اختصاص

  .التشريعية أو القضائية السلطة صالحية على االعتداء أو، الالمركزية الهيئات اختصاص على

، عنها تنازلال أو باالتفاق تعديلها يمكن فال العام النظام من االختصاص قواعد وتعتبر

  .1الخصوم يطلبها لم إذا حتى يثيرها أن القاضي ويستطيع

  الشكل عيب-ب

 قبل مراعاتها اإلدارة رجل على القانون أوجب التي والشكليات اإلجراءات به ويقصد

 الدكتور ويقول 2.نفسه اإلداري للقرار الخارجي المظهر به ويقصد كما، اإلداري القرار إصدار

 إلى القرار بها يمر التي واألشكال اإلجراءات يصيب ما الشكل بعيب قصودالم أن البنا محمود

 أما .بطالنه إلى إغفالها يؤدي أن يمكن والتي القرار تكوين في تدخل التي وحدها فهي يصدر أن

 كالنشر وذلك نفاذه عليها يتوقف أن أمكن وان القرار صحة في تؤثر فال التالية اإلجراءات

  .3واإلعالن

 جانب إلى العامة المرافعة سير حسن كفالة هو واإلجراءات الشكل قواعد من والهدف 

 الشكلية اإلجراءات بين ما التمييز إلى القانونيين الفقهاء أكثر ويذهب. األفراد مصالح حماية

 ويبطل جوهرياً الشكل فيعد، الشكل عيب جسامة مدى أساس على الثانوية واإلجراءات الجوهرية

 يصبح أن يمكن كان بحيث القرار جوهر في يؤثر بحيث جسيماً العيب كان إذا لمخالفته القرار

 من الشكل عيب ينل لم وإذا، ثانوياً الشكل ويكون. الصحيحة اإلجراءات اتبعت لو مغايراً القرار

 أحمد الدكتور ويرى، النهائي القرار يغير أن شأنه من يكن ولم عليه يؤثر لم بحيث القرار جوهر

 جوهرية الشكلية اعتبار " هو الثانوية والشكلية الجوهرية الشكلية بين التمييز معيار نأ الديدموني

                                           
 .192 ص ،سابق مرجع ،اإلداري القضاء .سعاد الشرقاوي، 1
 .373 ص سابق مرجع ،اإلداري القضاء .إبراهيم حنا، ندا 2
 .241 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء في الوسيط. البنا، محمود 3
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 عمرو عدنان الدكتور أن إال .1"وصالحهم األفراد حقوق على التأثير إهمالها شأن من كان إذا

 الدرجة في بل األفراد مصالح لحماية يشرع لم اإلداري القانون أن ويرى الرأي هذا يخالف

 بهذا بقولها الفلسطينية العدل محكمة حكم إلى ذلك في ويستند العامة المصلحة لحماية األولى

 األفراد ومصلحة العامة المصلحة لحماية وضعت قد واإلجراءات الشكل قواعد"  الخصوص

 صراحة ذلك على النص إلى حاجة دون المتخذ اإلجراء بطالن تستدعي ومخالفتها السواء على

 في عليه منصوصاً الشكل يكون وقد .2"لألفراد المقررة بالضمانات إخالل هفي مراعاتها عدم الن

 .3لمخالفته كجزاء البطالن على القانون ينص لم إذا وذلك، ثانوياً شكالً يعتبر ذلك ومع القانون

 .4"الشكل يراعِ لم إذا باطالً يكون القرار أن صراحة القانون ذكر إذا جوهرياً الشكل ويكون"

 طريق عن الشكل عيب تغطية يقبل ال الفرنسي الدولة مجلس أن" الطماوي ورالدكت ويقول

 معيباً، ولد قرار إصداره في الشكليات أهملت الذي فالقرار الحق تاريخ من القرار تصحيح

 إجازة الن وذلك جديد قرار بإصدار ابتداء واإلجراءات الشكليات استيفاء من بد ال ولتصحيحه

  .5" اإلدارية القرارات يف مرجعية يتضمن التصحيح

  . وتأويلها تطبيقها في الخطأ أو اللوائح أو القوانين مخالفة عيب-ج

 أياً القانونية القاعدة اإلداري القرار بإلغاء الحكم إلى مخالفته تؤدي الذي هنا بالقانون ويقصد

 التدرج لمس في األعلى القاعدة أو التشريعية أو الدولية المعاهدات أو الدستور، مصدرها كان

  .6فيه المحكوم األمر حجية أو للقانون العامة المبادئ أو القانوني

                                           
 القـاهرة، ،  للكتـاب  العامة المصرية الهيئة األولى، الطبعة ،اإلداري القرار في واألشكال اإلجراءات. أحمد الديداموني، 1

 .236 ص،  1993
 العليـا  العدل محكمة وقرار 119 ص سابق ، مرجعوالموظفين باألفراد الضارة اإلدارية القرارات إبطال. عدنان، عمرو 2

 .الصفحة نفس في عدنان الدكتور إليه أشار 1996|12|5 بتاريخ الصادر 8/96 رقم قرارها في اهللا برام
 .اإلداري القضاء في الوسيط. عاطف محمود ،البنا 3
 .193 ص سابق مرجع ،اإلداري القضاء .سعاد، الشرقاوي 4
 .830 ص،  سابق مرجع األول، الكتاب ،اإلداري القضاء .سليمان، الطماوي 5
 فمـثالً ،  القانونيـة  األعمـال  تدرج سلم تسمية على اصطلح فيما أسمى عمل كل احترام عامة بصفة تعني قانون وكلمة 6

 مجلـس  مـن  صـادراً  قراراً أو مرسوماً أو عامة إدارة الئحة خالفت إذا مشروعة رغي تكون وزير من الصادرة الالئحة

 .194 ص سابق مرجع اإلداري، القضاء. الشرقاوي، سعاد. د عن نقالً. الوزراء
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 بمحل ويقصد. اإلداري القرار محل يطال الذي العيب إلى القانون مخالفة عيب ويرتبط

 كان ما إذا القرار يحدثه الذي الخاص أو العام القانوني باألثر ويتمثل فحواه أو موضوعه القرار

  . اًفردي أو تنظيمياً

 تعديل أو إحداث أو بإلغاء سواء ومجردة عامة قانونية مراكز ينشئ التنظيمي فالقرار

 قانونياً مركزاً يلغي أو يعدل أو ينشئ الفردي القرار بينما، به يخاطب من لكل القانونية المراكز

 رةمباش عنه ينتج الذي األثر هو إذن القرار فمحل األفراد، من محددة مجموعة أو بفرد خاصا

 اإللغاء أوجه جميع يشمل القانون مخالفة عيب أن يرى البنا محمود الدكتور أن إال. 1الحال وفي

 صور وتتخذ .2الشكل مخالفة أو االختصاص عدم عيب أو بسببه أو القرار بمحل المتعلقة

 خطأوال، القانون تفسير قي الخطأ، القانون مخالفة أهمها متعددة صوراً القانونية القاعدة مخالفة

  .القانون تطبيق في

  :القانون نص مخالفة •

 مخالفة بعيب مشوباً القرار يكون قانونية قاعدة ألية مخالف إداري قرار صدر فإذا

 عن اإلدارة وامتنعت، بعمل تقوم أن اإلدارة على القانون أوجب فإذا باإللغاء، وحقيقاً القانون

 .3للقانون مخالفاً قرارها كان، العمل بذلك دارةاإل وقامت، به القيام من القانون منعها أو، به القيام

 تمتنع أو القانون يحرمه بعمل اإلدارة تأتي إذ ظاهرة المخالفة تكون القانون نص مخالفة وفي

 الذين األفراد ألحد ترخيص منح اإلدارة ترفض أن ومثالها القانون عليها يوجبه بعمل القيام عن

، القانونية القاعدة وجود حول والفرد اإلدارة بين الخالف يثور وقد .4القانونية الشروط استوفوا

 ظل في اإلدارة إلى طلباً فرد قدم إذا حيث التطبيق الواجب القانون حول الخالف يثور قد كما

 تعديل على ستعمل اإلدارة أن بداعي الطلب ترفض أن لإلدارة يجوز فال المفعول ساري قانون

  .المفعول ساري القانون
                                           

 .328 ص سابق، مرجع اإلدارية، للقرارات العامة النظرية .سليمان، الطماوي 1
 261 ص، سابق مرجع اإلداري، القضاء .محمود البنا، 2
 .420 ص سابق، مرجع، اإلداري القضاء .حنا ندا، 3
 196 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء. الشرقاوي، سعاد 4
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  :القانون فسيرت في الخطأ •

. عمدي غير أو عمدياً يكون قد والتفسير، للقانون خاطئاً تفسيراً اإلدارة تعطي بأن وذلك

 الن الدولة مجلس يراقبه ما أدق من القانون مخالفة صور من الصورة هذه مراقبة وتعتبر

 وهذا، قصودالم المعنى غير معنى تعطيها وإنما تتجاهلها أو القانونية للقاعدة تتنكر ال اإلدارة

  .1متعمداً يكون وقد النص من غموض نتاج يكون قد الخاطئ التفسير

 تفسير عند" فقضت القانون تفسير قواعد فيه توضح العليا العدل لمحكمة قرار وهناك

 بقية عن الواحدة العبارة عزل يجوز ال: األول مهمين بأساسين التقييد يجب القانونية القاعدة

 مدلولها عن والعدول القانونية الصيغة بظاهر األخذ عدم يجوز: يوالثان. القانون عبارات

 منه يفهم ال بلفظ عنه وعبر معنى فقصد الواضح التعبير استعمال من الشارع ذهل إذا. الظاهر

 بالصيغة استعملت التي الحرفية باأللفاظ المحكمة تتقيد ال الحالة هذه مثل ففي المعنى هذا

  .2"المشرع إرادة يالئم بما الصيغة فسرت أن عليها وإنما القانونية

  :القانون تطبيق في الخطأ •

  :أهمها نقاط عدة العملية الناحية من يثير الخالف وهذا

 ينازع عندما ذلك ومثال، اإلدارة إليها استندت التي الواقعة صحة على الخالف ينص

  .إليه المنسوبة الواقعة صحة في الموظف

 هذه وهل اإلدارة إليها استندت التي للواقعة حيحالص التكييف على الخالف ينص وقد

 الموظف أن ثبت لو أنه ذلك ومثال القانونية صالحياتها استعمال لإلدارة تجيز ثبوتها عند الواقعة

  .إداريا ذنباً الفعل هذا يشكل فهل إليه المسند الفعل ارتكب

                                           
 .يعدها وما 868 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء .سليمان، الطماوي 1
 .275 ص – 1953 لعام 6 العدد المحامين نقابة مجلة – 52 لعام 24 رقم قرارها 2
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 أن ثبت إذا حيث ،تةالثاب الواقعة عن الناجمة الخطورة تقدير عند تقع الثالثة والنقطة

 تقدير مدى هنا فيثور إداري ذنب أنه الفعل لهذا الصحيح التكييف وأن فعالً ارتكب قد الموظف

 يجوز الذي اإلجراء هو وما التدخل عن تمتنع أو اإلدارة تتدخل فهل الفعل عن الناجمة الخطورة

  .اتخاذه لها

  .القانون في بينالم الوجه على السلطة استعمال في االنحراف أو التعسف-د

 وذلك به معترف غير غرض لتحقيق التقديرية سلطته اإلدارة رجل استعمال به ويقصد

 إداري قرار كل من المتوخاه العامة المصلحة عن بعيدة مصلحة لتحقيق االنحراف خالل من

 االنتقام أجل من أو خاصة مصلحة تحقيق اإلدارة عمل من الهدف كان ما فإذا، اإلدارة تصدره

 عيب إثبات اإلداري القاضي ويستطيع .1اإلدارية السلطة استعمال في انحرافاً يعتبر ذلك نفا

 القضية في العليا العدل لمحكمة قرار في جاء حيث القضائية القرائن على باالعتماد االنحراف

 استعمال إساءة عيب إثبات يجوز أنه على والقضاء الفقه استقر " بأنه القول) 83/64( رقم

 طريقة ومن عليها بني التي وأسبابه القرار قراءة مجرد من باألدلة أو اإلثبات طرق بكل ةالسلط

  .2"به أحاطت التي والظروف وتنفيذه القرار إصدار

 الصادرة الفلسطينية القوانين عليه نصت ما أما عام بشكل اإللغاء دعوى بخصوص هذا

. العام الموظف بتأديب الخاصة داريةاإل بالقرارات الخاصة اإللغاء دعوى بشأن السلطة عهد في

 إلى اللجوء للموظف أن على 114 المادة من الثالثة فقرته في ينص المدنية الخدمة قانون هو فها

 وهي عليها المنصوص المدة انقضاء أو تظلمه رفض إبالغه تاريخ من يوماً 60 خالل القضاء

  ."التظلم على خطيا الرد دون المدة هذه انقضاء أو التظلم تقديم تاريخ من يوم ستين"

                                           
 أولـى،  طبعـة  ،)فيها الفصل على المترتبة واآلثار اإللغاء دعوى قبول شروط(  ،اإلداري القضاء .ليدو محمد، العبادي 1

 طبعـة ، السلطة استعمال في التعسف نظرية .سليمان ،الطماوي أنظر،  693 ص 2008،  عمان والتوزيع للنشر الوراق

 )68،66(  ص 1978،  القاهرة العربي، الفكر دار، ثالثة
 ).21 ص( ،  1994 لسنة األردنيين المحامين نقابة مجلة)  38/94( عليا عدل 2
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 إليها يلجأ أن للموظف يمكن قضاء جهة أية إلى تشر لم المادة أن يتضح الفقرة هذه من

 سببه عما التعويض أو تعديله أو القرار إلغاء حيث من القضاء صالحية إلى تشر لم كما أنها

  .الموظف على معنوي أو مادي أذى من القرار

 السابقة المادة قصور في األول الشق عن أجاب النظامية المحاكم تشكيل قانون أن إال

 أنها حيث العليا العدل محكمة اختصاصات تتناول والتي 33 المادة من الرابعة فقرته في وذلك

 أو العالوات أو الترقية أو التعيين حيث من العمومية بالوظائف المتعلقة بالمنازعات تختص

 يتعلق ما وسائر الفصل أو االستيداع أو التأديب أو معاشال إلى اإلحالة أو النقل أو المرتبات

 العدل محكمة اختصاص حول األول التساؤل على الفقرة هذه أجابت بداية. الوظيفية باألعمال

 من المادة هذه صياغة بضعف رأي للباحث كان وان. العام الموظف تأديب إلى بالنسبة العليا

 التأديب أوردت ثم ومن جزء من العقوبات التاديبية، وهو المعاش على اإلحالة قدمت أنها حيث

 خال المدنية الخدمة قانون إن العلم مع والفصل االستيداع عقوبتي أوردت ذلك وبعد عام بشكل

 ما كل يذكر أن بالمشرع أحرى فكان الحصر سبيل على العقوبات أن حيث االستيداع عقوبة من

  .التأديب عقوبات بعض يفند أن من بدل العام الموظف بتأديب يتعلق

 صحيحة غير وقائع على المبني اإلداري القرار أن تعتبر العليا العدل محكمة هي فها

 المطعون القرار كان إذا"  مفاده قانونياً مبدءاً وتقرر السلطة استعمال إساءة يعيب مشوباً تعتبره

 صحيحة غير ةواقع على مبنياً تأديبي مجلس على) الموظف( المستدعي إحالة المتضمن به

  .1"باإللغاء حقيقا فيكون

  .الحكم وتنفيذ بها الفصل و اإللغاء دعوى ونظر رفع إجراءات. ـ3

 باإلضافة والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون في اإلجراءات وقد نص على هذه

 في العليا العدل محكمة قررت وقد. الموضوع هذا بخصوص العليا العدل محكمة قرارات إلى

 الطعون في النظر عند والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون تطبيق على إحكامها احد

                                           
 .147 ص. السادس المجلد والقانون العدالة مجلة في منشور 5/2/1966 األردنية العليا العدل محكمة حكم 1
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 فيما والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون تطبق المحكمة كانت إذا"  نصت حيث اإلدارية

 خاص نص به يرد لم فيما اإلدارية الطعون في النظر عند والتجارية المدنية بالدعاوي يتعلق

 التقاضي قانون هو المذكور القانون أن اعتبار على اإلداري القضاء بمحكمة متبعةال باألصول

 وان، خاصته قضاء لكل الن ذلك، إطالقه على يرد ال القول وهذا خاص نص به يرد لم فيما

 لم فيما المدنية األصول قانون يطبق الجزائي فالقضاء النظر محل الدعوى تفرضها الخاصية هذه

، الجزائية الدعوى وطبيعة يتعارض ال الذي بالقدر الجزائية اإلجراءات انونق في نص فيه يرد

 اإلجراءات في نص فيه يرد لم فيما المدنية األصول قانون يطبق اإلداري القضاء أن كما

  .1"اإلدارية الدعوى وطبيعة يتعارض ال الذي بالقدر العليا العدل محكمة أمام المتبعة واألصول

  .العليا العدل محكمة أمام اإللغاء ىدعو رفع إجراءات :أ

 المحكمة كتاب قلم إلى الدعوى عريضة بتقديم التأديبي القرار في الطعن إجراءات تبدأ

  :التالية األمور على الدعوى الئحة تشمل أن ويجب. 2المحددة المواعيد في

 وصفته وجد أن يمثله الذي الشخص واسم وموطنه عمله ومحل وصفته المدعي اسم - ا

 في ذلك ذكر فينبغي ناقصها أو األهلية فاقد عليه المدعى أو المدعي كان إذا وما، نوانهوع

  .3الدعوى عريضة

 الدولة يمثل من هو العام النائب يكون وهنا، وموطنه عمله ومحل وصفته عليه المدعي اسم -2

   4.القضاء أمام

 من 52 المادة من بعةالسا الفقرة عليه نصت ما وهذا النزاع مضمون أو الدعوى موضوع -3

 الدعوى وأسباب وقائع الدعوى الئحة تتضمن أن على نصت حيث المحاكمات أصول قانون

 المادة أن كما. الدعوى نظر حية صال للمحكمة أن تبين التي المدعي وطلبات نشوئها وتاريخ

                                           
 .منشور غير، اهللا رام2005\9\13 جلسة2005\76 رقم قرارها 1
 .95ص ،سابق مرجع ،امالع الموظف تأديب إجراءات. العزيز خليفة، عبد.د 2
 .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من52 المادة من4و2 الفقرة 3
 .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 52 المادة من 3 الفقرة 4
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 للمدعي يحق ما لجميع شاملة الدعوى الئحة تكون أن على نصت القانون نفس من 56

 الئحة بطالن إلى إغفالها يؤدي بحيث جوهرية البيانات هذه وتعد. إقامتها وقت به لبةالمطا

 القرار بيان لعدم شكال الدعوى به ردت لها حكم في العدل محكمة قررت وقد.الدعوى

 يبين لم المستدعي أن المحكمة تجد الطعن الئحة إلى الرجوع من"قررت  حيث به المطعون

  .1"مشروعيته بحث من تمكنت حتى به المطعون القرار

   .الدعوى الئحة قيد  -4

 وتختم، الرسوم دفع بعد القضايا سجل في إيداعها ويلزم الدعوى الئحة المحكمة قلم يقيد

  .2والسنة والشهر باليوم التاريخ ويدون المحكمة بخاتم

  .العليا العدل محكمة أمام الدعوى نظر إجراءات: ب

 لبيان ضده للمستدعي مذكرة وإصدار مؤقت قرار داربإص الدعوى نظر إجراءات تبدأ -1

 ويبلغ الطلب موضوع القرار إصدار من المانعة أو فيه المطعون للقرار الموجبة األسباب

 تبدأ حيث. 3تبليغه المحكمة ترى شخص كل والى ضده المستدعي إلى المؤقت القرار

 إعالن قبل وذلك، مؤقت رقرا بإصدار وتقوم وكيله أو المستدعي بحضور المحاكمة إجراءات

 المحكمة تصدره الذي المؤقت القرار ويكون، ضده دعوى بوجود معرفته أو ضده المستدعي

 من والمانعة بها المطعون للقرار الموجبة األسباب لبيان اإلدارية للجهة استدعاء عن عبارة

  .4الطلب موضوع القرار إصدار

   .الدعوى الئحة إعالن -2

                                           
 .المقتفي منظومة، 2005\166 رقم2006\3\22 تاريخ في العليا العدل محكمة قرار 1
 .المدنية محاكماتال أصول قانون من 54 المادة 2
 .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من286 المادة 3
 .438ص ،سابق مرجع ،فلسطين في اإلداري القضاء ومستقبل اإلدارية الخصومة. الناصر أبو سمهدانه، عبد .د 4
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 في ضده المستدعي رغب إذا "انه المحاكمات أصول قانون من 287 المادة نصت وقد

 تبليغه تاريخ من يوما عشر خمسة خالل ذلك عليه وجب قطعي قرار إصدار معارضته

 تقديم عن تخلف فإذا، للمستدعي لتبليغها منها نسخة مع الجوابية الالئحة يقدم أن االستدعاء

 على الرد مدة عدلت وقد"  االستدعاء ةمعارض في سماعه يجوز ال المدة تلك خالل الالئحة

 يتسنى حتى وذلك المدة هذه مد في المشرع أحسن وقد، أيام 8 كانت حيث الدعوى الئحة

 المستدعي يمثل من أن التنويه مع. 1مفصل بشكل الدعوى الئحة على يرد أن ضده للمستدعى

 للمستدعي ممثال بصفته العام النائب"  العليا العدل محكمة قررت حيث العام النائب هو ضده

 واعتبار، باالستدعاء جاء بما مسلما اعتباره عليه يترتب مما، جوابية بالئحة يتقدم لم ضده

  .2"عليها متنازع غير الدعوى الئحة في الواردة الوقائع

  .الحكم وتنفيذ الدعوى في الفصل -ج

  .الدعوى في الفصل-1

. 3تعديله أو إلغاءه أو رفضه تملك فهي التأديب لقرار بالنسبة خيارات العدل لمحكمة

 ألكثر اآلراء وتشعبت األغلبية تتوفر لم فإذا باألغلبية أو اآلراء بإجماع أحكامها المحكمة وتصدر

 الصادرين الرأيين ألحد القضاة أحدث يضم الذي أو عددا األقل الفريق ينضم أن وجب رأيين من

 اسم على الحكم يشتمل أن ويجب. 4ثانيه مرة اآلراء اخذ بعد وذلك عدداً األكثر الفريق من

 في اشتركوا الذين القضاة وأسماء الحكم إصدار وتاريخ الدعوى ورقم أصدرته التي المحكمة

 على يشتمل وان .غيابهم أو وحضورهم بالكامل الخصوم وأسماء به النطق وحضروا إصداره

 ودفاعهم ودفوعهم مومستنداته الخصوم لطلبات موجبة وخالصة الدعوى، لوقائع مجمل عرض

                                           
 5 رقـم  والتجاريـة  ةالمدني المحاكمات أصول قانون إلى 2001 لسنة 2 رقم المدنية المحاكمات أصول قانون عدل حيث 1

 2005 لسنة
 .المقتفي منظومة2003\54 رقم2005\3\15 بتاريخ قرارها 2
 .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 291 المادة 3
 .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من168 المادة 4
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 وغير قطعي العدل محكمة من يصدر الذي والقرار .1ومنطوقه الحكم أسباب بيان مع الجوهري

 المراجعة تقبل ال المحكمة أحكام أن"  لها قرار في العدل محكمة ذلك قررت وقد للمراجعة قابل

 لقراراتا بإلغاء حكم أي أن على فضال،الطعن طرق من طريق بأي واحدة درجة على ألنها

 الحكم ويكتسب، دعوى أو نزاع أي من ومانعة وشامله وكاملة عامة حجية له الطعن محل

 من به وقعت ما تصحيح لها أن على". 2"للمراجعة قابلة غير يجعلها بما المبرمة القطعية الدرجة

 طلب على بناء أو نفسها تلقاء من تصدره بقرار كتابية أو حسابية كانت سواء بحته مادية أخطاء

  .3"مرافعة دون الخصوم

  .العقوبة تنفيذ-2

 األحكام تنفيذ وجوب القضائية السلطة وقانون الفلسطيني األساسي القانون من كل تناول

 القانون من 106 المادة مع متماثلة القضائية السلطة قانون من 82 المادة وجاءت القضائية

 تعطيل أو تنفيذها عن واالمتناع يذالتنف واجبة القضائية األحكام"  على نصت التي األساسي

 موظفا المتهم كان إذا الوظيفة من والعزل، بالحبس عليها يعاقب جريمة أية نحو على تنفيذها

، المختصة المحكمة إلى مباشرة الدعوى رفع في الحق وللمحكوم، عامة بخدمة مكلفاً أو عاما

 السلطة قانون في مقرر النص هذا أن ورغم ".له كامال تعويضا الوطنية السلطة وتضمن

 من كثيراً أن أولها العليا العدل محكمة أحكام تنفيذ تواجهان إشكاليتين هناك أن إال القضائي

 تنفيذ دائرة وجود وعدم التنفيذية السلطة مماطلة بسبب تنفذ لم المحكمة هذه عن الصادرة األحكام

 لدى تنفيذ دائرة إنشاء على طينيالفلس التنفيذ قانون ينص لم حيث العليا العدل لمحكمة تابعة

"  قرارها في وذلك أحكامها تنفيذ ضرورة على العليا العدل محكمة أكدت وقد .4 العدل محكمة

                                           
 .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 174 المادة 1

 القضـاء  ومسـتقبل  اإلدارية الخصومة. الناصر عبد سمهدانه، أبو .د عن نقال2005\10\4 جلسة2005\43 رقم قرارها2 

 .466ص، سابق مرجع ،فلسطين في اإلداري
 .288ص ،سابق مرجع ،العام الموظف تأديب إجراءات. العزيز خليفة، عبد.د 3
 مرجـع  ،فلسـطين  فـي  اإلداري القضاء ومستقبل ريةاإلدا الخصومة ،سمهدانه أبو الناصر عبد.د الشأن هذا في انظر 4

 ،المـواطن  لحقـوق  المسـتقلة  الفلسطينية والهيئة الفلسطينية العليا العدل محاكم. هنود، حسين أبو .ا. 474ص ،سابق

 .85ص،1999القانونيه التقارير سلسلة
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 على اعتداءاً يشكل القضائية القرارات تنفيذ عن االمتناع بان اإلداريين والقضاء الفقه استقر ولقد

 تنفيذ عن التنفيذية السلطة وامتناع التنفيذية، السلطة عن القضائية السلطة الستقالل وذلك الدستور

 مناقشة بمثابة هو االمتناع وهذا ،"السلطات بين ما الفصل مبدأ على اعتداء هو القضائي القرار

 حتى تنفيذها يتطلب المحاكم قرارات فاحترام القانون، فرضها التي حجيته يفقده القضائي للقرار

 المحاكم إجراءات على رقابتها فرض التنفيذية طةللسل يجوز ال انه كما .خاطئة كانت لو

  .وقراراتها

 المنظورة الدعاوي في التدخل عن التنفيذية السلطة يد غل" بان القانون فقهاء اجمع ولقد

 أن ويجب الجميع على احترامه وفرض القضاء استقالل إرساء عوامل أهم من هو المحاكم أمام

 أثناء القاضي ارتكبه القانون تطبيق في خطأ هناك كان لو حتى مغلولة التنفيذية السلطة يد تبقى

 تلك في بالطعن تتم وإصالحه الخطأ هذا مثل لتدارك الصحيحة الوسيلة الن، الدعوى سير

 وأحكام إجراءات في التنفيذية السلطة تدخل طريق عن وليس، قانونا المقررة بالطرق األحكام

  .1"المحاكم

 الملغي القرار إصدار تعيد وان الحكم تنفيذ عن جزئي كلبش أو كليا اإلدارة تمتنع وقد 

 إلى اإلدارة تلجا أن في فيتمثل الحكم تنفيذ عن الكلي االمتناع وأما، الحكم تنفيذ في تتراخى أو

 بما القيام عن تمتنع بان وذلك،مطلقه بصورة وتجاهله اإللغاء حكم إزاء بحت سلبي موقف اتخاذ

 وقد. 2الملغي للقرار والقانونية المادية اآلثار إزالة في يتمثل تزامال من الحكم هذا عليها يفرضه

 بمثابة اإلدارة قبل من الحكم تنفيذ عن التراخي أن المصرية اإلداري القضاء محكمة اعتبرت

 في المماطلة إلى عمدت قد اإلدارة أن األحيان بعض في يثبت قد"  لها قرار في وذلك التنفيذ عدم

 خاللها يمكن التي المهلة حدود تنفيذه في التأخر في وتجاوزت معقول بررم دون الحكم تنفيذ

 تنفيذ عن والواضح الصريح اإلدارة امتناع عن خطرا تقل ال الوسيلة وهذه،التنفيذ هذا إتمام

                                           
 القضـائية  السـلطة  حالـة  حـول  تقرير عن منقول2005\10\30 في المؤرخ2005\112 رقم العليا العدل محكمة حكم 1

 .المواطن لحقوق المستقلة الهيئة عن صادرة64 قانونية تقارير سلسلة 2005 عام في العدل ومنظومة
 .540ص ،1971القاهرة ،العربي الفكر دار ،أولى ، طبعة)مقارنه دراسة( ،اإللغاء حكم أثار. المنعم جبيره، عبد.د 2
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 االمتناع وبين التنفيذ عن التقاعس بين تسوي القضاء أحكام أن غريبا فليس لذلك.........الحكم

  .1"عنه كليا

 تاريخ في قرارها تنفذ ولم العليا العدل محكمة أصدرتها التي القرارات ومن

 التربية وزارة قرار يلغي حكما" غزة في العليا العدل محكمة أصدرت حيث 19/11/1998

 وظيفة إلى وظيفته من بنقله والقاضي ،الموظفين احد بحق العام الموظفين ديوان ورئيس والتعليم

 للقانون، مخالفا الجديدة الوظيفة إلى المذكور بنقل الوزارة رارق المحكمة اعتبرت وقد،أخرى

 رفضا الموظفين شؤون وديوان والتعليم التربية وزارة أن إال وظيفته في المذكور إبقاء وقررت

  . 2"المحكمة لقرار االمتثال

 بتأديب المتعلق القرار تعديل أو إلغاء في العدل محكمة سلطة مدى في يتعلق فيما أما

 على تجيب والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 291 المادة هي فها. العام وظفالم

 موضوع إلى المادة تشر ولم، تعدله أو تلغيه أو به المطعون القرار ترفض أن لها بأن ذلك

  .الحقاً ذكره على الباحث سيأتي الذي التعويض

  .التعويض دعوى: ثالثاً

، اإلدارة لخطأ نتيجة حدث الذي األدبي أو المادي لضررا بجبر للمطالبة ترفع التي وهي

 بصفة يرفع قد التعويض طلب وأن. الضرر لجبر المال من بمبلغ بالمطالبة تكون ما وغالباً

 الذي الموظف ويملك ،3معاً والتعويض باإللغاء طلب في أي تبعية أو احتياطية بصفة أو أصلية

 المانع الزمن يمر لم طالما، وقت أي في التعويض دعوى يرفع أن بحقه التأديبي الجزاء توقيع تم

                                           
 ، مرجـع اإللغاء حكم أثار .المنعم عبد ،جبيره .عن د نقال360ص11 لسنةا1957\6\30 في اإلداري القضاء محكمة حكم 1

 .504ص،سابق
 ، مرجعالمواطن لحقوق المستقلة الفلسطينية والهيئة الفلسطينية العليا العدل محاكم. حسين هنود، أبو األستاذ عن نقال 2

 .88ص ،سابق
 العربـي  الفكـر  دار أولـى،  طبعة ،وإجراءاتها اإلدارية للدعوى العامة المبادئ في الوجيز .خليل العزيز عبد، بديوي 3

 .39 ص 1970،  القاهرة
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 العليا العدل محكمة فقررت .1العامة لألصول وفقاً) بالتقادم الحق سقوط( الدعوى سماع من

 ال فهي االختصاص قواعد أو اإلجراءات أو للشكل مخالفاً اإلداري القرار كان إذا فيما األردنية

 قبل القرار هذا لتنفيذ نتيجة الطاعن أصابت التي راألضرا عن بالتعويض للحكم كسبب ترقى

 القضاء إن حيث وموضوعه القرار جوهر في يؤثر بحيث جسيماً العيب كان إذا إال إلغائه

 بمخالفة المعيبة اإلدارية للقرارات بالنسبة أما 2.باإللغاء القضاء مستلزمات من ليس بالتعويض

 لهذه اإلداري القرار إلغاء تم إذا بالتعويض تحكم كمةالمح فان السلطة استعمال إساءة أو القانون

  .3األسباب

 العام الموظف بحق الجائرة التأديبية بالقرارات يختص ما في التعويض قضاء عن أما

  .الفلسطينية الوطنية السلطة زمن الصادرة القوانين في

 ةبالسلط الخاص بالفصل وذلك 106 مادته في لينص األساسي القانون جاء بداية

 وتضمن، المختصة المحكمة أمام مباشرة دعوى رفع في له المحكوم بحق لتعترف القضائية

 من سواء ضرر إلى تعرض لمن مدخل برأي المادة فهذه له كامالً تعويضاً الوطنية السلطة

 خطأ نتيجة أضرار من أصابه ما تعويض في بحقه مؤسساتها أحد أو الدولة من أو األفراد

 الحال هو كما التعويض قضاء ذكر من خالياً جاء المدنية الخدمة قانون أن الإ. الغير من مرتكب

 بابه في والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون أما. سابقاً مر كما اإللغاء لقضاء بالنسبة

 مادته في يأِت لم مر كما العليا العدل محكمة أمام المتبعة المحاكمات أصول يتناول والذي الرابع

 مع فقرة ذكر وإنما تعديله أو رفضه أو اإلداري القرار إلغاء ذكر كما التعويض ذكر ىعل 291

 أن العليا العدل لمحكمة أن الفقرة هذه من يفهم كان فإذا. قانونية آثار من حكمها على يترتب ما

 يكن لم وإن. المتضرر من طلب دون نفسها تلقاء من به تحكم إن لها فهل بالتعويض تحكم

                                           
 .455 ص سابق مرجع ،العام الموظف تأديب سلطة .نوفان العجارمة، 1
 عشـر  الحادي العدد، المحامين نقابة مجلة،  27/5/1997 بتاريخ الصادر 30/97 رقم قضية العليا، العدل محكمة حكم 2

 .4216 -4211 ص 1997 لسنة
 لسنة األول العدد، المحامين نقابة مجلة،  29/6/1994 بتاريخ الصادر،  146/94 رقم القضية، العليا العدل محكمة حكم 3

 .160 ص ،1995
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 كلمة يذكر أن المشرع على أولى فكان المتضرر طلب غير من بالتعويض تحكم أن للمحكمة

  .المادة هذه في صراحة التعويض

 يوجد لم وان المشروعة غير التأديبية القرارات عن التعويض دعوى في ينظر من وأما

 إعماال فان التعويض دعوى في النظر في العليا العدل محكمة اختصاص على القانون في نص

 غير التأديبية القرارات عن التعويض دعوى والن الفرع قاضي ذاته هو األصل قاضي أن مبدأل

  .1التأديبية للمحاكم ينعقد بنظرها االختصاص فان التأديبية باإلجراءات ترتبط المشروعة

 المتبعة اإلجراءات تلك نفس أنها الباحث فبرأي التعويض دعوى إجراءات عن وأما

 دعوى إقامة إجراءات خصوص في ذكره تم ما إلى القارئ أحيل وبالتالي اإللغاء دعوى إلقامة

  .اإللغاء

 لدعوى األساس هو المسؤولية عناصر توفر فان التعويض دعوى قبول شروط عن وأما

  :هي العناصر وهذه اإلداري التعويض

  :الخطأ -1

 اإلدارة لتخ حينما يقع للغير ضرر عنه نجم ما إذا اإلداري للتعويض المؤدي والخطأ

 يأخذ قد أنه حين في سلبية صورة الخطأ أخذ وهنا .بها القانون كلفها خدمة بأداء بالتزاماتها

 لعمل نتيجة أو مشروع غير إداري قرار صورة في القانون بعملها خالفت لو كما ايجابية صورة

 صورتان وللخطأ .2تقصير أو إهمال عن ناجماً أو متعمداً يكون أن ذلك في يستوي بحت مادي

 أو مباشرة بصورة للمضرور أدائه عبء بتحمل اإلدارة رجال من مرتكبه ويلزم شخصي خطأ

 الموظف على أدته ما بقيمة والرجوع للمضرور التعويض بأداء اإلدارة تقوم بأن مباشرة غير

                                           
،  اإلسـكندرية  المعـارف  منشـأة ، ط.د ،الدولة مجلس وقضاء الفقه في اإلداري التعويض دعوى .العزيز عبد خليفة، 1

 .24 ص ،2009
 .99 ص ،سابقال مرجعال 2
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 بتعويض فيه اإلدارة تلتزم الذي المرفق الخطأ وأما، الضرر إحداث عن لخطئه المسؤول

  .1ضرر من به مني فيما تسببه ثبوت لحا المضرور

 : الضرر -2

 قد والضرر معنوية أو كانت مادية للمضرور مشروعة مصلحة أو بحق إخالل كل هو" 

 يؤدي بحيث المالية الشخص بحقوق مساس في أو للشخص مالية خسارة في تمثل مادياً يكون

 بمال يقّوم وال المالية الذمة مسي ال ما وهو أدبياً الضرر يكون وقد المالية ذمته من إنقاص إلى

 يكون أن الضرر في ويشترط .2"والشرف بالكرامة والمساس الرأي وحرية الشخصية كالحرية

 يطلب الذي الشخص يصيب أن أي شخصياً الضرر يكون وأن بالفعل ووقع مؤكداً أي محققاً

 اإلمكان قدر ياًنقد التقدير ممكن الضرر يكون وأن، مشروع حق على الضرر يقع وأن التعويض

 بتوقيع أو، الناس بين للمضرور االعتبار برد المعنوي أو األدبي الضرر عن التعويض يكون فقد

  . نقدي بمقابل المضرور بمنع أو المخطئ على جزاء

  : والضرر الخطأ بين السببية العالقة -3

 أو باشرةم غير النتيجة كانت فإذا الخطأ لهذا مباشرة نتيجة الضرر يكون أن يجب بحيث

 كان إذا المسؤولية هذه كذلك وتنقضي تعويض فال ثم ومن المسؤولية انتفت بالخطأ لها صلة ال

 سلوك نتيجة أو الطرفين بين أجنبياً سبباً أو قاهرة قوة أو مفاجئاً حادثاً للضرر المباشر السبب

 بحيث المدعي عاتق على والضرر الخطأ بين السببية العالقة إثبات عبء ويقع 3نفسه المضرور

 اإللغاء منازعات بين ما التفرقة يمكن سبق مما. إثباته في فشل ما إذا بتعويض له يقضي ال

  :سيأتي فيما والتعويض

                                           
 .172 ص، التعويض دعوى قبول شروط بعنوان بحث .محمد رمضان، بطيخ 1
 .175 ص .المرجع السابق 2
، الـنقض  محكمـة  وأحكام الفقه ضوء في والتقصير التعاقدية المدنية المسؤولية في المدني التعويض .الحكيم عبد، فوده 3

 الدين كمال حمد، للمستشار التعويض وقضاء اإلداري رالقرا بعنوان بحث إلى انظر وللمزيد 942 ص ،1998 ن،.د.ط.د

 أكتـوبر  السعودية العربية المملكة في المنعقد). والتعويض اإللغاء(  اإلداري القضاء مؤتمر في ألقي منشور بحث .محمد

 .395-381 ص من 2008
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 القرار مخاصمة إلى تهدف عينية دعوى هي اإللغاء دعوى إن :الدعوى موضوع حيث من-أ

 بتعويض المطالبة في تتمثل التعويض دعوى موضوع أن حين في إلغائه إلى للوصول اإلداري

  .اإلداري للعمل نتيجة ومعنوية مادية أضرار من المدعي أصاب عما عادل

 إلغاء أو برفض المحكمة تصدر اإللغاء قضاء ففي :اإلداري القاضي صالحية مدى حيث من-ب

 صالحية فهي التعويض دعوى في اإلداري القضاء صالحية أما، 1فيه المطعون القرار تعديل أو

 محله يحل جديد قرار وإصدار عنه والتعويض الطعين القرار تعديل صالحية فله ةوشامل واسعة

 .2للطاعن الشخصية بالحقوق لحقت التي األضرار لجبر العادية المالية بالتعويضات والحكم

 قضاء في الصادرة لألحكام إن حيث: الدعوى في الصادرة القضائية األحكام حجية حيث من-ج

 لم كأن أصبح، فيه المطعون القرار الغي إذا انه بمعنى. الكافة إلى صرفتن مطلقة حجية اإللغاء

 قضاء في الصادرة لألحكام يكون بينما، الكافة إلى بالنسبة بل وحده المدعي إلى بالنسبة ال يكن

 .3غيرهم دون الخصومة أطراف على مقصورة نسبيه حجية التعويض

 يجب معينة بمدة مقيد اإللغاء قضاء إلى اللجوء إن حيث :واإلجراءات المواعيد حيث من -د

 إلى اللجوء يتغير ال بينما، اإلدارية القرارات شرعية عن الدفاع في الحق سقط وإال احترامها

 التقادم بمدد يسقط لم قائماً زال ال حوله المتنازع الحق أن طالما المدة لهذه التعويض قضاء

 قصيرة مدة وهي اإللغاء دعوى لقبول لمحددا الميعاد نفسه على الشخص فوت فإذا 4له المحدد

 فان اليقين، العلم أو التبليغ أو النشر تاريخ من نبدأ الفلسطيني القانون في يوماً 60 وهي نسبياً

 إال .5السليمة القرارات معاملة ويعامل محصناً اإلداري القرار وأصبح، تقديمها في يسقط حقه

                                           
 .والتجارية المدنية المحاكمات أصول قانون من 291 المادة 1
 .326 ص سابق، مرجع اإلداري، لقضاءا. وليد محمد العبادي، 2
 العربـي  الفكـر  دار السادسـة،  الطبعة .الطماوي، سليمان ،)اإللغاء قضاء(  األول الكتاب اإلداري القضاء أنظر للمزيد 3

 247 ص 1986
 القضائي االجتهاد ضوء في التعويض ودعوى اإللغاء دعوى بين الجمع إمكانية مدى بعنوان بحث الشأن هذا في أنظر 4

 للتنميـة  العربيـة  المنظمة عن الصادر ،عمل وأوراق بحوث كتاب في منشور بحث .حجو، محمد لألستاذ العربي اإلداري

 .اإلدارية
 .324 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء .وليد محمد العبادي، 5
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 المتقدمة كالقرارات بميعاد التقييد دون دعوىال تقديم فيها يجوز التي الحاالت بعض في

 إللغاء بالنسبة الطعن ميعاد قصر أن إال .1مقيدة صالحية إلى استناداً، الصادرة والقرارات

 بها الطعن مدة انتهى التي اإلدارية القرارات شرعية عدم إثارة من يمنع ال اإلدارية القرارات

 في النظر أثناء عرضية بصورة التنظيمي اإلداري القرار شرعية عدم منها مباشرة غير بوسائل

 من ضرر أصابه الذي الفرد بإمكان أن كما القضية، هذه على تطبيقه استبعاد بقصد معينة قضية

 انقضاء رغم التعويض طالباً الكامل القضاء دعوى يرفع أن المشروع غير اإلداري القرار جراء

 .2باإللغاء الطعن ميعاد

                                           
 .243 ص سابق، مرجع ،اإلداري القضاء. محمد عمرو الشوبكي،  1
 .522 ص سابق، مرجع، اإلداري القضاء. محمود، حافظ 2
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  الخاتمة

  النتائج

 الحترام األكيدة الضمانة هو وتأديبه العمومي الموظف مسؤولية قيام أن يتضح سبق امم

 يستحق فانه مثابرته على والترقية العالوة الموظف يستحق فكما، وظيفته لواجبات الموظف

 قضائية أو كانت إدارية لجهات معينة سلطات التشريعات جميع تمنح ولذلك، إهماله على العقوبة

 مسؤولياتهم وتحمل بواجباتهم القيام على العموميين الموظفين إلجبار معينة ءاتبإجرا للقيام

 القيام عن امتنع أو أهمل أو قصر إذا الموظف على توقع معينة جزاءات اإلجراءات تلك وتشمل

  .له اسند بما

 تضمن بضمانات مقيدة وإنما مطلقة ليست التأديبية للجهات الممنوحة السلطات وهذه

 هذه من التالية بالنتائج الخروج يمكن وبالتالي الموظف، وتحمي التعسف، وتمنع الة،العد تحقيق

  :األطروحة

 تعيين كسلطة نصوصها من الكثير في الدولة لرئيس التعيين سلطة منحت القوانين أن رغم .1

 سلطة صراحة تمنحه لم أنها إال واإلدارية، المالية الرقابة ديوان ورئيس الوزراء، رئيس

 .عليهم التأديب

 للدائرة اإلداري الرئيس شأن شأنه مبتدئة تأديبية سلطة الوزير المدنية الخدمة قانون منح .2

 وأصغر الوزارة في سلطة أعلى بين ساوى الذي األمر، تعقيبيه سلطة يمنحه ولم الحكومية

 لم المدنية الخدمة قانون أن التنويه مع، التأديبية سلطاتهم حيث من حكومية دائرة رئيس

 يحملوا أن يمكن الذين العليا الفئة موظفي تأديب بخالف، الوزراء تأديب كيفية على صين

 .حكومية دائرة رئيس صفة

 نظام أن يعني وهذا اإلداري، للرئيس واسعة تأديبية سلطات المدنية الخدمة قانون منح .3

 أن عليه يترتب الذي األمر، التأديب في الرئاسي بالنظام يأخذ الفلسطينية القوانين في التأديب

 خضوعه عدم يضمن حتى اإلداري رئيسه مع العالقة رهن يبقى الحكومي الموظف
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 يلزم وال استشاري رأيها التأديبية اللجان أن االعتبار بعين أخذنا ما إذا التأديبية للعقوبات

 .اإلداري الرئيس

 ضمانه الموظف دافق الباحث برأي وهذا اختياري الفلسطيني المدنية الخدمة قانون في التظلم .4

 الطعن يمكن ال العليا العدل محكمة من الصادرة األحكام إن وخاصة العدالة ضمانات من

 إعادة درجات من درجة يفقد التأديبي القرار من يتظلم ال الذي الموظف فان وبالتالي فيها،

 .التأديبي القرار في النظر

 رفض حال في الموظفين ديوان إلى أخرى مرة التظلم رفع المدنية الخدمة قانون يوجب لم .5

 للموظف، اختياريا ذلك ترك وإنما التظلم على الرد دون يوماً 60 انقضاء أو األول تظلمه

 السلطة نفس أي اإلداري والرئيس الديوان رئيس قبل من به ينظر التظلم في القرار أن كما

 .منه المتظلم القرار أصدرت التي

 الطعن طلب في ينظر انه في والتجارية المدنية تالمحاكما أصول قانون عليه نص ما رغم .6

 وهذا الطعن، في للبت قصوى مده يحدد لم انه إال االستعجال وجه على اإلداري القرار في

 كبيرة فترات تأخذ التأديبية بالقرارات المتعلقة وخاصة اإلدارية القضايا من الكثير جعل ما

 .البت في السرعة مفهوم مع يتنافى مما فيها البت قبل

 إال التحقيق، لجنة قبل من معه التحقيق أثناء تأديبية مخالفة في للمتهم ضمانات القانون منح .7

 مرهون العام الموظف تأديب في النهائي القرار كون الكثير تعني ال الضمانات هذه أن

 .الحكومية الدائرة رئيس بقرار

  :التوصيات

 للقضاء تطبيقها عن يمتنع من كل إحالةو العليا العدل محكمة وخاصة المحاكم أحكام تنفيذ .1

 يمتنع من معاقبة على تنص التي األساسي القانون من 106 المادة في المقرر الجزاء لنيل

 أو عاماً موظفاً المتهم كان إذا الوظيفة من العزل أو بالحبس القضائية األحكام تنفيذ عن

 .بخدمة مكلفاً
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 القرارات بخصوص الصادرة األحكام حال في للتقاضي درجة من أكثر هناك يكون أن .2

 .التأديبية

 ضمن ويكون التأديبية القرارات حالة في إلزامياً رأيها يكون تأديبية مجالس هناك يكون أن .3

 المالية الرقابة ديوان قبل من تتشكل دائمة المجالس هذه وتكون قانوني عنصر تكوينها

 .واإلدارية

 تكوينه في دور التنفيذية للسلطة يكون ال وأن ةواإلداري المالية الرقابة ديوان دور تفعيل .4

 .التشريعية للسلطة كامل بشكل تكوينه يمنح وأن

 يكون ال حتى التأديبية المخالفات في التحقيق دورها يكون إدارية نيابة تكوين ضرورة .5

 وعالقات أسباب على بناء الموظفين ظلم أو لمحاباة فرصة أي اإلدارية الرئاسية للسلطة

 .شخصية

 .العليا العدل محكمة قبل من التأديبية القرارات في والبت النظر رعةس .6

 واحدة تأديبية مجالس قبل من العليا الفئة فيها بما الموظفين فئات جميع تأديب يكون أن .7

 هو كما معينة بعقوبات أخرى دون فئة تنفرد وال التأديبية العقوبات نفس عليها يطبق وان

 .اإلداريين الموظفين من العليا للفئة بالنسبة الحال

 .الموظفين لجميع بالنسبة جوازي ال وجوبي التظلم يكون أن .8

 هذه واختصاصات اإلجراءات إلى يتطرق العليا العدل بمحكمة خاص قانون إفراد .9

 .المحكمة

 .العامة ومؤسساتها الدولة وتمثل اإلدارية القضايا وحدها تتولى إدارية نيابة إنشاء .10
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  اجعوالمر المصادر قائمة

  المصادر قائمة: أوالً

 .2005 الفلسطيني األساسي القانون

 .2005 لسنة 15 رقم الفلسطيني القضائية السلطة قانون

 .2004 لسنة 7 رقم الفلسطيني الطفل قانون

 .1960 لسنة 16 رقم األردني العقوبات قانون

 .2006 لسنة 3 رقم الدستورية المحكمة قانون

 .2004 لسنة 5 رقم واإلدارية المالية الرقابة ديوان قانون

 .الفلسطينية المحلية الهيئات بشأن 1997 لسنة 1 رقم قانون

 .اإلدارية بالنيابة الخاص 1958 لسنة 117 رقم لقانون المعدل، 1981 لسنة 12 رقم القانون

 .1998 لسنة 4 رقم الفلسطيني المدنية الخدمة قانون بتعديل 2005 لسنة 4 رقم قانون

  ).المصري الدولة مجلس قانون( 1972 سنةل 47 رقم قانون

 .المصري المدنيين بالعاملين الخاص 1987 لسنة 47 رقم القانون

 .الفلسطيني المالية والشؤون العامة الموازنة تنظيم بشأن 1998 لسنة 7 رقم قانون

 .31/1/1998 بتاريخ المنشور النقد سلطة بشأن 1997 لسنة) 2( رقم قانون. النقد سلطة قانون

 .2005 لسنة 2 رقم الفلسطيني الفساد مكافحة انونق

 .1951 لسنة المعدل المصري الدولة موظفي نظام قانون
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 مجلس رئاسة في الشكاوي دائرة تنظيم بشان 2005 لسنة 60 رقم الوزراء مجلس قرار

 .الوزراء

 .2005 ةلسن 45 رقم الوزراء مجلس قرار الفلسطيني المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة

 اإلدارية النيابة تنظيم بالمادة الخاص 1958 لسنة 117 رقم لقانون اإليضاحية المذكرة

  .التأديبية والمحاكمات

  المراجع قائمة: ثانيا

 .1964 القاهرة المعارف دار، المدنيين لعاملين ا نظام شرح. محمد السيد، إبراهيم

، فلسطين في اإلداري القضاء ومستقبل ةاإلداري الخصومة. اهللا عبد الناصر عبد، سمهدانه أبو

 .2010-2009 القاهرة العربية النهضة دار، األولى الطبعة

، أولى طبعة، وإجراءاتها اإلدارية للدعوى العامة المبادئ في الوجيز. خليل العزيز عبد، بديوي

 .1970 القاهرة، العربي الفكر دار

 .1991 اإلسكندرية رفالمعا منشأة ،اإلداري القانون. الغني عبد، بسيوني

 .القاهرة العربي، الفكر دار ،التأديبية والسلطات التأديب االختصاص. الوهاب عبد، البنداري

 وذوي العام والقطاع بالدولة المدنيين للعاملين التأديبية العقوبات. الوهاب عبد، البنداري

 .القاهرة العربي، الفكر دار، الخاصة الكادرات

 .1971، العربي الفكر دار، أولى طبعه، اإللغاء حكم آثار. العظيم دعب المنعم عبد، جبيره

 .القاهرة، العربية النهضة دار، اإلداري القضاء. محمود، حافظ

 .1955، القاهرة، القاهرة جامعة مطبعة، السيادة أعمال نظرية. الفتاح عبد، حسن

 .1995 سكندريةاإل، الجامعية المطبوعات دار ،اإلداري القضاء. راغب ماجد، الحلو
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 القومي المركز، األولى الطبعة،العام الموظف تأديب إجراءات. المنعم عبد العزيز عبد، خليفة

 .2008، القانونية لإلصدارات

، المعارف منشاة ،العامة الوظيفة في التأديبية المسؤولية. المنعم عبد العزيز عبد، خليفة

 .2009االسكندرية

، المعارف منشأة، الدولة مجلس وقضاء الفقه في اإلداري يضالتعو دعوى. العزيز عبد، خليفة

 .2009، اإلسكندرية

 .1982 بيروت العربية النهضة دار، اللبناني اإلداري القضاء. حسن، خليل

 .1989 أولى طبعة األول، الجزء ،الدولة ومجلس اإلداري القضاء. مرغني محمد، خيري

 العامة المصرية الهيئة، أولى طبعة ،اإلداري قرارال في واألشكال اإلجراءات. أحمد، الديدموني

 .1993. القاهرة، للكتاب

 .1960، القاهرة، مصر مطبعة، التأديبي القانون أصول. محمد، رشوان

، الثانية الطبعة، الهاشمية األردنية المملكة في وتطبيقاته اإلداري القانون. سمارة خالد، الزعبي

 .1993، عمان، والتوزيع للنشر الثقافة دار

، أولى طبعة، الموظفين بشؤون المتعلقة والطعون العامة الوظيفة منازعات. الدين جمال، سامي

 .2005، اإلسكندرية المعارف منشأة

 االسكندرية،، الجامعي الفكر دار، العامة الوظيفة نطاق في اإلداري التحقيق. سعد، الشتيوي

2008.  
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، بمصر المعارف دار ،)اإللغاء دعوى، تعويضال دعوى( اإلداري القضاء. سعاد، الشرقاوي

 .1970، القاهرة

، عمان، والتوزيع للنشر الثقافة دار، أولى طبعة األول، الجزء اإلداري، القضاء. محمد، الشوبكي

1997. 

، العربية النهضة دار ،الوظيفي التأديبي النظام في التحقيق إلى اإلحالة. اهللا عبد عصمت، الشيخ

 .القاهرة

 دار، أولى طبعة، والجنائي اإلداري بالقانون وعالقته التأديبي القانون. القادر عبد، الشيخلي

 .1983، عمان، الفرقان

، اإلسكندرية المعارف منشأة ،بالدولة المدنيين العاملين نظام قانون شرح. محمود، صالح

1995. 

 مكتبة، الثالثة طبعةال ،)للجريمة العامة النظرية( العام القسم العقوبات قانون. محمد، صبحي

 .1996، عمان، والتوزيع للنشر الثقافة دار

 الفكر دار، األولى الطبعة ،ودفعوها التأديبية والدعوى اإلداري التحقيق. شريف، الطباخ

 .القاهرة، العربي

، القاهرة، العربي الفكر دار، المعاصرة العربية الدساتير في الثالث السلطات. سليمان، الطماوي

1967. 

 الفكر دار) مقارنة دراسة( التأديب قضاء، الثالث الكتاب ،اإلداري القضاء. سليمان، طماويال

 .1995 القاهرة، العربي

 .1982، القاهرة، العربي الفكر دار، اإلداري القانون في الوجيز. سليمان، الطماوي
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، القاهرة، عربيال الفكر دار، ثالثة طبعة ،السلطة استعمال في التعسف نظرية. سليمان، الطماوي

1978. 

 .2001 عمان الدولية، العلمية الدار، اإلداري القانون. هاني الطهراوي،

 على المترتبة واآلثار اإللغاء دعوى قبول شروط و اإلداري القضاء. وليد محمد، العبادي

 .2008، عمان والتوزيع للنشر الوراق، أولى طبعة، فيها الفصل

، عمان، الفرقان دار، أولى طبعة ،)مقارنة دراسة( الختصاصا في التفويض. بشار، الهادي عبد

1982. 

 دار، أولى طبعة، اإلداري والقانون العامة اإلدارة في وأبحاث دراسات. بشار، الهادي عبد

 .1953، عمان، الفرقان

 للنشر الثقافة دار، أولى طبعة ،)مقارنة دراسة( العام الموظف تأديب سلطة. نوفان، العجارمة

 .2007 عمان، يعوالتوز

، القاهرة، العربية النهضة دار، أولى طبعة ،)مقارنة دراسة( اإلداري القضاء. فؤاد، العطار

1967. 

 .1974 القاهرة، العربية النهضة دار، أولى طبعة،العامة اإلدارة علم مبادئ. فؤاد، العطار

 واإلنتاج للتصميم اءأضو والموظفين باألفراد الضارة اإلدارية القرارات إبطال. عدنان، عمرو

 .2001 اهللا رام، الفني

 والمونتاج للتصميم أضواء، 1998 لعام الفلسطيني المدنية الخدمة قانون شرح. عدنان، عمرو

 .1999 اهللا رام، الفني

 .2002، القدس، الحديثة العربية المطبعة ،الفلسطيني اإلداري القانون مبادئ. عدنان، عمرو
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 الجامعي، الفكر دار ،العليا اإلدارية المحكمة ورقابة تأديبال مجالس. حليم هيثم غازي،

 .2011 اإلسكندرية،

 الفقه ضوء في والتقصيرية التعاقدية المدنية المسؤولية( المدني التعويض. الحكيم عبد، فوده

 .1998، النقض محكمة وأحكام

 .1954 القاهرة ،اإلداري القانون الدستورية القواعد. جورج، قنديل

 عمان، والتوزيع للنشر إثراء، األولى الطبعة، العامة الوظيفة في التأديبي النظام. نواف، كنعان

2008. 

 .1972 أولى طبعة، األردن في اإلداري القضاء. حنا، ندا

  واألبحاث الرسائل: ثالثاً

 نظام بموجب فلسطين في العام للموظف التأديبية المسؤولية( بعنوان بحث. محمد عمارة، أبو

 الجامعة مجلة، 1998 لسنة 4 رقم المدنية الخدمة وقانون 1996 المدنية الخدمة

 .2005 األول العدد، عشر الثالث المجلد، اإلسالمية

 .التعويض دعوى قبول شروط: بعنوان بحث. رمضان، بطيخ

 في التعويض ودعوى اإللغاء دعوى بين الجمع إمكانية مدى( بعنوان بحث. محمد، حجوي

 الصادر ،عمل وأوراق بحوث كتاب في منشور بحث )اإلداري ءالقضا االجتهاد ضوء

 .اإلدارية للتنمية العربية المنظمة عن

 للقرارات القضائي التكييف في القضاء أحكام لتطوير دراسة( بعنوان مقال. الحميد عبد، حشيش

 لعددا العاشرة، السنة، اإلدارية العلوم بمجلة المنشور) التأديب مجال في الصادرة اإلدارية

 .1968 ديسمبر، الثالث
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 والمخالفة التأديبية العقوبة بين التناسب مبدأ على القضائية الرقابة. عادل، الطبطبائي

  .1982 الثالث العدد، السادسة السنة الحقوق مجلة في منشور بحث ،التأديبية

 .1955 دكتوراه رسالة، اإلسالمية الشريعة في التعزير. عامر، العزيز عبد

  .2010-1995 لسنة، المواطن لحقوق المستقلة الفلسطينية الهيئة عن الصادرة تقاريرال مجموعة

 . 1976 القاهرة، دكتوراه رسالة ،العام للموظف التأديبية المسؤولية. جودت محمد، الملط

 مؤتمر في ألقي بحث، التعويض وقضاء اإلداري القرار بعنوان بحث. الدين كمال محمد، منير

 أكتوبر السعودية العربية المملكة في المنعقد ،)والتعويض اإللغاء( اإلداري القضاء

2008. 

  .1981، القاهرة جامعة دكتوراه، رسالة، بالدولة المدنيين العاملين إيقاف. رفعت، النجار
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Abstract 

This thesis addresses the disciplinary authority of both management 

and administrative justice to the public officials who are subject to the Law 

of Civil Service. It also deals with  the conditions under which public 

employee discipline can be enforced. The thesis concluded the penalties 

which affect the employee in case the offense attributed to him has been 

proved right, and who is entitled to carry out these sanctions. What 

guarantees are granted to the employee in order to ensure achievement of a 

just and fair sentence implementation according to the legal framework 

represented in the law articles issued by the Palestinian National Authority 

dealing with this topic. In Part two, the thesis also deals with the 

disciplinary authority granted by the laws of the administrative judiciary, 

whether this authority is carried out independently as with the Egyptian 

legal system or in a Rejoinder to the disciplinary management decisions as 

is the case in the Palestinian legal system.  

This study is important as it is one among the very few studies that 

dealt with Palestinian public employee discipline (general staff). It depends 

on the description and analysis of legal texts, the jurisprudence and the 

judiciary concerning this issue and comparing them with their similar 

issues in the Egyptian legal texts. As we know the Egyptian administrative 



 c

law is the only Arab law which authorizes the Administrative Judiciary  to 

discipline independent public employee through the disciplinary courts in 

addition to taking the presidential disciplinary system into consideration. 

Finally, the researcher concludes several findings and recommendations 

aimed at moving forward in the improvement and development of 

legislation in the field of public employee discipline and the 

implementation of the decisions of the Supreme Administrative Court on 

behalf of right and justice to both management and staff. 




