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 كهًت شكر
 

 

شكر وبحًد هللا سبحاَه وتعانى بأتمدو بداٌت 

نمىل هرا انعًم و إيتثاال انري وفمًُ إلَجاز

انًصطفى عهٍه انصالة و انسالو "يٍ ال ٌشكر 

انُاش ال ٌشكر هللا"، فإًَ أتمدو بانشكر 

انجسٌم و انتمدٌر انعًٍك ألستاذتً انمدٌرة 

هرا ٍر انتً أعاَتًُ فً إَجاز نخبىلرة أو ا

انعًم ،ونى تبخم عهً بُصائحها وتىجٍهاتها 

 انمًٍت .

كًا ال أَسى أٌ أتمدو بانشكر نكم األساترة و 

خٍضر انًىظفٍٍ بكهٍت انحمىق نجايعت يحًد 

 بسكرة .

أشكر كم يٍ ساعدًَ يٍ لرٌب أو بعٍد عهى  و

 إَجاز هرا انعًم .

 



 اإلهداء

 إنى مه قزن هللا اإلدسان إنٍهما بطاعته

إنى مه ربٍاوً و شمالوً بعظٍم 

 عطفهما

 إنى مه سهزا و تذمال انشقاء نزادتً

 إنى واندي انكزٌمٍه

إنى مه غمزتىً بذبها و دىاوها و 

 تعبت نزادتً

وسوجها إنى عمتً انغانٍت انشهزة  

إنى جدتً انذبٍبت أطال هللا بعمزها و 

دفظهاو رعاها   

إنى إخىتً مذمد انصانخ ،خهٍدة 

وهىاء ،متمىٍت نهم انتىفٍق و 

 انىجاح فً اندراست

كـــم هــــــؤالء  إنــــــــــى

بىجىدهم  دربًدفظهم هللا نً و أوار 

أهـــــــــــــدي هذا انعمم 

.انمتىاضع  



 

 

 المقدمة
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 مقــــــــدمــــة

تحضىالوظٌفةالعمومٌةبجانبمهممنالدراساتبالقانوناإلداري،نظرالماٌشكلهقطاع
عنطرٌقخاصةفًالدولةالحدٌثةالتًتتعددالمهماتالملقاةعلىعاتقهاالموظفٌنمنأهمٌة

تولٌهاإشباعجانبكبٌرمنالحاجاتالعامة،حٌثتحتاجلتحقٌقذلكبذلالكثٌرمنالجهدو
التنظٌم.  

الدولةكشخصٌةإعتبارٌةالتستطٌعأنتمارسمهامهاوأعمالهابنفسها،وتنهضن،وبحكمأ

رةعالقةقانونٌةتحكمهابهذهالمهامواألعمالمنخاللموظفٌها،فإنهتقومبٌنهؤالءواإلدا

قوانٌنالوظٌفةالعمومٌة،التًتبٌنماللموظفٌنمنحقوقٌتعٌنعلىاإلدارةالوفاءبهاوما

عندٌنالعقوباتالتًتقومفًحقالموظفلتنفٌذها،كماتوضحعلٌهممنإلتزاماتوواجبات

حاسبمنٌخطئمناإلخاللبتلكالواجبات،فعملٌةوضعقواعدقانونٌةوإجراءاتت

حالعقوباتالمترتبةعنأخطائهمهًمنمظاهردولةالقانون،واحتراممبدأٌالموظفٌنوتوض

الوظٌفةالعمومٌةلدٌهابنصوصقانونٌةتنظملذلكفإندولالعالمتزودتشرٌعات.الشرعٌة

هموسٌلةلضمانعملٌةتأدٌبموظفٌهالدىارتكابهمألخطاءوظٌفٌة،خاصةوأنالتأدٌبٌعتبرأ

وتحقٌقالسٌرالمنتظموالفعالللمرافقإحترامقواعدالوظٌفةالعمومٌةوإرساءمبدأاإلنظباط

العمومٌةفًالدولة،بحكمكونهٌهدفإلىردعالموظفوتقوٌمسلوكه.  

وتحتلعملٌةتأدٌبالموظفٌنأهمٌةبالغةبحكمكونهامتعلقةبمصلحتٌنٌتوجبتحقٌق

وحماٌتهامنوحقوقهالتًٌتوجبعدمانتهاكهاازنةبٌنهما،األولىهًمصلحةالموظفالمو

تعسفاإلدارةضده،والثانٌةهًالمصلحةالعامةوحسنسٌرالمرفقالعاموحسنخدمة

المواطن.  

فمنمظاهراإلصالحفًالدولة،العملعلىإٌجادنظامتأدٌبًٌكفلإقامةتوازنبٌن

المصلحةالعامةومصلحةالموظفمنناحٌةومنناحٌةاخرى،ٌكونهذاالنظامالتأدٌبًفعال

:ةــالٌـةالتــرحاإلشكالٌـقنطـــــفًتقوٌمسلوكالموظفوردعه.ومنهذاالمنطل  

يمـدىٌعتبرالمشرعالجزائريالموظفمـسؤوالعنأخطـائهالتأدٌبٌة؟إلــىأ-  

وٌمكنطرحجملةمنالتساؤالتالفرعٌةالتالٌة:  

مـالمقصــودبالموظفمحلالتأدٌب؟-  

ئري؟ماهوالنظامالتأدٌبًالذيٌخضعلهالموظفالمذنبفًالقانونالجزا-  

موظفالخاضعللمساءلةالتأدٌبٌة؟ماهًالضماناتالقانونٌةلل-  
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 أهمية الموضوع:

 تكمنأهمٌةالموضوعفًالتالً:

: األهمٌةالنظرٌة-1  

مابٌنالمصلحةالعامةوالخاصةتتمثلأهمٌةهذهالدراسةفًالنظرفًمدىتحقٌقتوازن-

 )مصلحةالموظفوحماٌتهمنتعسفاإلدارة(فًقانونالوظٌفةالعمومٌة.

تتضحأهمٌةالموضوعأٌضامنمنطلقتحقٌقفاعلٌةالعملاإلداريوانظباطه،فلوالوجود-

فًالمؤسساتواإلداراتالعمومٌة.ةقانونٌةللموظفلشبالفسادمساءل  

األهمٌةالعملٌة:-2  

بتحقٌقالردعاإلداريوالكفٌلة،تبرزفًتحدٌداآللٌاتالمعتمدةمنقبلالمشرعالجزائري-

 منناحٌة،ومنناحٌةاخرىتوفٌرضماناتقانونٌةلحماٌةالموظفمنتعسفاإلدارة.

تتجلىأهمٌةالموضوعأٌضامنخاللالتطرقلرقابةالقضاءاإلداريعلىمشروعٌة-

 القراراتالتأدٌبٌة.

 أسباب إختيار الموضوع 

دأهمالمجاالتالتًتدخلفً،والوظٌفةالعمومٌةهًأحعاملالتخصصفًالقانوناإلداري-

 إطارالقانوناإلداري.

إلرتباطهبعنصروشرٌحةمهمةفًاإلدارةالعمومٌة،هًالقٌمةالعلمٌةوالعملٌةللموضوع-

 شرٌحةالموظفٌن،ومالهذهالشرٌحةمنأهمٌةفًتسٌٌروتفعٌلنشاطالمرافق.

 أهداف الدراسة 

:تتلخصأهدافهذهالدراسةفًالنقاطالتالٌة  

التعرفعلىتوجهاتالمشرعالجزائريوالتغٌراتالتًأحدثهاعلىنظامتأدٌبالموظفٌن-

 فًالقوانٌناألساسٌةالمتعاقبةللوظٌفةالعمومٌة.

التعرفعلىالجهاتالموكلةلهامهمةالتأدٌبواألنظمةالمحددةلهذهالجهات.-  

للموظفعندخضوعهللمساءلةالتأدٌبٌة.لتعرفعلىالضماناتالمكفولةا-  
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وعمومافإنهذهالدراسةتجريمنأجلاإلحاطةواإللمامبالنظامالتأدٌبًالذيٌخضعله  

 الموظفلدىإخاللهفًالقٌامبواجباتهالوظٌفٌة.

منهج المتبع في الدراسةال  

فًهذهالدراسةالمنهجالوصفً،وذلكلتقدٌموشرحبعضالمفاهٌمالمتعلقةإستخدمت

آراءالفقهوالقضاءوالتشرٌعبالموضوعمثلالخطأالتأدٌبً...إلخ،كمااستخدمتهأٌضالتقدٌم

ئريبالتشرٌعٌنالمصريوالفرنسًكمااستخدمتالمنهجالمقارن،وذلكلمقارنةالتشرٌعالجزا

الجزائرٌة.لجوانب،واستخدمتهأٌضالدراسةالقوانٌنالمتعاقبةللوظٌفةالعمومٌةعضافًب  

 الدراسات السابقة

بقة،ٌمكناإلشارةإلىدراساتحولتأدٌبالموظفتحتعناوٌنابالنسبةللدراساتالس

 مختلفةمنبٌنها:

زٌادعادلتحتعنوان"الطعنفًالعقوبةالتأدٌبٌةللموظفالعام"،)مذكرةلنٌلدراسةلـ:-

.2111،-تٌزيوزو-،شهادةالماجستٌرفًالقانون(،جامعةملودمعمري  

دراسةلـ:بعلًالشرٌففوزٌةتحتعنوان"التناسببٌنالخطأالتأدٌبًوالعقوبةالتأدٌبٌةفً-

جزائري"،)مذكرةلنٌلشهادةالماجستٌرفًالعلومالقانونٌةالوظٌفةالعمومٌةفًالتشرٌعال

.2113/2114،-باتنة-تخصصقانونإداريوإدارةعامة(،جامعةالحاجلخضر،  

للموظفمنبٌنها:كماجرتأٌضادراساتحولالضماناتالتأدٌبٌة   

ٌةالضماناتالتأدٌبٌةللموظفالعام"،)مذكرةدراسةلـ:سلٌمانًمنٌرتحتعنوان"مدىفعال-

.2114/2115،-تٌزيوزو-لنٌلدرجةالماجستٌرفًالقانونالعام(،جامعةملودمعمري  

 

إتبعناالخطةالتالٌةبتقسٌمالدراسةإلىمبحث،لإلجابةعلىاإلشكالٌةالمطروحةأعالهو

ماهية النظام الفصلاألولبعنوان"فصلٌن،"ومفهوم الموظف مناط التأديبتمهٌديبعنوان"

وقسمناهإلـــىثـــالثــةمبــاحثكالتــالــً:"، التأديبي  

الخطأالموجبللتأدٌبالمبحثاألول:مفهوم  

 المبحثالثانً:أحكامالعقوبةالتأدٌبٌة

 المبحثالثالث:اإلجراءاتالتأدٌبٌة
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"،وقسمناههواآلخــرإلـــىثــالثـةيبية للموظفالضمانات التأدوالفصلالثانًبعنوان"

 مبـــاحثكالتــــالـــــً:

 المبحثاألول:ضماناتسابقةلتوقٌعالجزاءالتأدٌبً

لتوقٌعالجزاءالتأدٌبًمعاصرةالمبحثالثانً:ضمانات  

التأدٌبًالمبحثالثالث:ضماناتالحقةلتوقٌعالجزاء  



 

 

 المبحث التمهيدي



 :مفهوم الموظف مناط التأديب                            مبحث تمهيدي
 

 
5 

 مبحث تمهيدي: مفهوم الموظف مناط التأديب

يمثل الموظفون القسم األوفر من األعوان العموميين، فيم يخضعون من ناحية لكل القواعد     
ومن ناحية أخرى لمجموعة خاصة من القواعد يتميزون بيا عن  المسيرة لممرفق العمومي،

غيرىم ويخضعون ليا بحكم كونيم موظفين، وتتمثل ىذه القواعد في القانون األساسي العام 
لموظيفة العمومية والقوانين األساسية الخاصة، فمن خالل ىذين المطمبين سنتعرف عمى 

الموظف أما المطمب الثاني نتناول فيو الموظف، حيث سنتناول في المطمب األول تعريف 
 شروط إكتساب صفة الموظف.

 المطمب األول: تعريف الموظف
من أجل توضيح مفيوم الموظف ذىب كل من الفقو والقضاء إلى تقديم عدة تعاريف لو     

مستندين في ذلك إلى عدة معايير وشروط، كما جاءت مختمف التشريعات في العالم بمفاىيم 
لك و حاولت في كل مرة توضيح مصطمح الموظف والداللة عميو، فمن خالل موسعة حول ذ

الفرع األول نتناول التعريف الفقيي لمموظف، وفي الفرع الثاني التعريف التشريعي، أما في 
 الثالث نتناول التعريف القضائي.

 لمموظف يالفرع األول: التعريف الفقه
عريفات لمموظف بيدف تمييزه عن غيره من قدم الفقو في فرنسا ومصر والجزائر عدة ت    

 أعوان الدولة، مستخدما في ذلك جممة من المعايير.
 : تعريف الموظف في الفقو الفرنسيأوال

الموظفين العموميين ىم عمال المرافق الذين يساىمون »ن أتعريف دوجي: يرى دوجي  -1
 .1«ابطريقة دائمة وعادية في تسيرى

الموظف ىو كل من يشغل منصبا في مرفق عمومي وكان منصبو ىذا  وفي ىذا التعريف،     
 .ادائم
 
 

                                                 
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ط ،دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع الجزائريمحمد يوسف المعداوي،  1

 . 32، ص1988الجزائر، 
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معرفة السمطة بكل شخص يعين  »نو أ: عرف ىوريو الموظف عمى تعريف الفقيو ىوريو -2
 ،العامة لشغل وظيفة في الكادر الدائم لمرفق عام تديره الدولة أو اإلدارات العامة األخرى

 .1«مستخدم أو عامل أو مساعد عاملو سواء أكان تحت مسمى موظف أ

 ويتضح أن ىوريو اعتمد جممة من العناصر لتقديم تعريفو تجمت في:       
 التعيين من طرف سمطة عامة. 

 شغل الوظيفة بشكل دائم. 

 أن يكون المرفق العمومي تابع لمدولة. 

عمى معيار النظام القانوني لتحديد مفيوم  ينوف: إعتمد ستينوفالفقيو ستتعريف  -3
أن الموظفون العموميون ىم األشخاص الذين يخضعون في  »الموظف، إذ يرى 

 «.عالقتيم بالدولة لقواعد القانون الخاص بيم 
إنتقد ىذا التعريف لكونو يعتمد عمى معيار النظام القانوني الذي يخضع لو الموظف،       

نون العام ولكنيم ليسوا موظفين كأعضاء البرلمان، وقد ينص فيناك أشخاص يخضعون لمقا
2المشرع عمى مزيج من القواعد القانونية وال يؤثر ذلك عمى صفة الموظف

. 
كل من يتولى وظيفة دائمة مدرجة  »ن الموظف أب يقول فالين: Valineالين تعريف ف -4

وىذا التعريف  3«ويساىم في إدارة مرفق عام إدارة مباشرة  في كادرات اإلدارة العامة،
 شترط شغل الموظف لوظيفة دائمة.إ

 ( بيكامل فاشترط ثالثة عناصر لتوافر صفة الموظف وىي:Piquameleأما األستاذ)   
 .يشتغل في وظيفة دائمة أن -

 .أن تكون وظيفة إدارية -
 .4الترتيب في درجة من درجات السمم اإلداري -

   
                                                 

 .30،ص 2007، دار الثقافة، 1ط،سمطة تأديب الموظف العام )دراسة مقارنة(  نوفان العقيل العجارمة، 1
 .33محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص  2
، ص 2011، دار الجامعة الجديدة، مصر، سمطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة( سميم جديدي، 3

39. 
 .39سميم جديدي، مرجع سابق، ص  4
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 ولقد انقسم الفقو الفرنسي بمناسبة تقديم تعريف لمموظف إلى اتجاىين:  
و )روالن( ــف حيث عرفــــــــا لمموظـوال موسعـــدلــــــاه مـار ىذا االتجـــاالتجاه األول: أعطى أنص   
ة لضمان السير المنظم أالشخص الذي يشغل إحدى الوظائف في الكادرات الدائمة لممنش» ـب

 .« العامة لممرافق
وه ذا االتجاه مفيوما ضيقا لمدلول الموظف ، حيث عرفى فقد أعطى أنصار أما االتجاه الثاني: 
 .1«ائمة داخمة في كادر المرفق العامالشخص الذي يتولى وظيفة د »ــ ب

 ثانيا: تعريف الموظف في الفقو المصري
من بين ىذه التعاريف نقدم  حاول العديد من الفقياء المصريين تقديم تعريف لمموظف،     

 التعاريف التالية:
العامل أو الموظف العام تعبير اصطمح عمى »  المصري فؤاد العطار: وتعريف الفقي -1

 حد أشخاصأإطالقو عمى الشخص الذي يعيد إليو بعمل دائم في خدمة مرفق عام يديره 
 «. العام القانون

 يدعي الموظفون العموميون ىم األشخاص الذين »مينا: فؤاد تعريف الفقيو المصري محمد -2
بعمل دائم في خدمة المرافق التي تدار بطريق مباشر بواسطة السمطات اإلدارية  إلييم

ن ويشغمون وظيفة داخمة في النظام اإلداري لممرفق الذي يالمركزية أو المحمية أو المرفقي
 .2«يعممون فيو

 لتركيز عمى عنصرين ىما:عرف ىذا الفقيو الموظف من منطمق ا       

 .العنصر األول: ىو شغل الوظيفة بشكل دائم أي الديمومة في الوظيفة -

ىذا  العنصر الثاني: ىو العمل في مرفق تديره الدولة أو إداراتيا المحمية مباشرة، أي اشترط -
 التعريف أسموب تسيير الدولة المباشر لممرفق الذي يعمل فيو الموظف.

 تعريف الموظف في الفقو الجزائري ثالثا:
لقد قدم الفقو الجزائري ىو األخر تعريف لمموظف، حيث توجد عدة تعاريف فقيية نذكر       
 منيا:

                                                 
 .30نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص  1
 .11، ص 2007، دار النيضة العربية، مصر، الوظيفة العامة )دراسة مقارنة(شريف يوسف حممي خاطر،  2
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ة ييضمن سير اإلدارة العامة أعوان ليم أنظمة قانون: » ميسوم صبيحتعريف األستاذ   -1
ين ليم صفة الموظف وال يخضع منيا لمقانون العام لموظيف العمومي سوى الذ ،مختمفة

عيينيم في مناصب دائمة وثبتوا األشخاص الذين رسموا بعد توال يعرف بيذه الصفة إال 
 .«فييا نيائيا

وضح ىذا التعريف أن الموظف ىو الشخص الذي يعين في وظيفة دائمة بعد ترسيمو،       
 وأنو الشخص الوحيد الذي يخضع لمقانون العام لموظيف العمومي.

األشخاص الذين ارتبطوا باإلدارة  بموجب عمل  »تعريف األستاذ عبد الرحمن الرميمي:   -2
قانوني وحيد الطرف أعدتو اإلدارة ألجميم وحددت فيو حقوقيم وواجباتيم ودون أن 

 .1«يشاركوا مباشرة وال بصفتيم الشخصية في إعداده 

لرميمي يرى أن الموظف ىو ومن خالل ىذا التعريف، يظير أن األستاذ عبد الرحمن ا     
شخص يرتبط باإلدارة بموجب قانون يبين حقوقو وواجباتو أعدت ىذا القانون اإلدارة منفردة دون 

 إشراكو في ذلك.
 الفرع الثاني: التعريف التشريعي لمموظف

إن معظم تشريعات العالم لم تقدم تعريف محدد لمموظف، فبعض التشريعات اكتفت ببيان       
عميو ويخضع لتشريع الوظيفة العمومية تاركة مسألة التعريف لمفقو و القضاء، بينما  ينطبق من

ذىبت بعض التشريعات إلى تقديم مفيوم موسع لمموظف. سنحاول التعرض إلى التعريف 
 التشريعي المصري والفرنسي ثم الجزائري حول ذلك.

 : تعريف الموظف في التشريع المصري  أوال
نما اقتصر تحديده إن التشريع ال       مصري لم يعطي تعريفا محدد لمفيوم الموظف، وا 

 لمموظف عمى اعتبار كل من يخضع لموائح والقوانين المتعمقة بالموظفين موظف.
بشان نظام موظفي الدولة  1951لسنة  210وعمى ىذا األساس نصت المادة األولى من القانون رقم 

 .2«تسري أحكام ىذا الباب عمى الموظفين الداخمين في الييئة  »أنو 
 

                                                 
 .35محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص  1
، 2004لجامعية، مصر، ، دار المطبوعات ا3ط،التأديب اإلداري في الوظيفة العامة)دراسة مقارنة( عمى جمعة محارب،  2

 .89ص
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 ثانيا :تعريف الموظف في التشريع الفرنسي
ذلك الشخص الذي يتم » لقد عرف المشرع الفرنسي الموظف متأثرا باتجاه مجمس الدولة بقولو      

الوظيفي في اإلدارة  تعيينو في وظيفة دائمة، وبصفة مستمرة وتم ترسيمو في درجة من درجات التدرج
 .1«المركزية أو في الييئات التابعة لمدولة 

 يقدم ىذا التعريف جممة من العناصر األساسية التي تقوم عمييا فكرة الموظف وىي:
 .استمرارية الوظيفة  -1

 .العمل في إحدى اإلدارات التابعة لمدولة  -2

 .التدرج الوظيفي تعيين الشخص ثم ترسيمو في إحدى درجات  -3

ومن الميم اإلشارة إلى أن الموظفين في فرنسا يخضعون لقانون أساسي عام تسري        
أحكامو عمى الموظفين المدنيين التابعين إلدارات الدولة والمناطق الجيوية والبمديات 
والمؤسسات اإلدارية التابعة ليا، باستثناء فئة القضاة وأعوان المصالح العمومية ذات الطابع 

تجاري وكذا األعوان الغير مرسمين التابعين لمدولة ، وأخيرا أفراد الجيش الذين الصناعي وال
 .2يخضعون إلى قانون مستقل

 ئريفي التشريع الجزا تعريف الموظف ثالثا :
يعتبر موظفين األشخاص المعينون  »عمى أنو  66/133نصت المادة األولى من األمر      

لتسمسل في اإلدارات المركزية التابعة لمدولة والمصالح في وظيفة دائمة الذين رسموا في درجة ا
الخارجية التابعة ليذه اإلدارات والجماعات المحمية وكذلك المؤسسات والييئات العمومية حسب 

 .3«كيفيات تحدد بمرسوم......
وتبين الييئات والمؤسسات التي يعتبر  فيي بذلك تقدم معنى واسع وشامل عن الموظف،    

 الشخص المرسم في درجة إدارية بيا موظف.
، فإن ىذا المرسوم لم يقدم تعريفا لمموظف ، حيث تنص 85/59وبالرجوع إلى المرسوم      
تطمق عمى العامل الذي يثبت في منصب عممو بعد انتياء المدة  »منو عمى ما يمي  5المادة 

                                                 
 .24،ص 2006، دار ىومة ،الجزائر،3ط،تأديب الموظف العام في القانون الجزائري كمال رحماوي،  1
، 2010، دار ىومة، الجزائر، الوظيفة العمومية عمى ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب األجنبيةىاشمي خرفي،  2

 .92ص
،المتضمه القاوون االساسي للوظيفة العمومية ،جريدة رسمية 1966سىةيوويو2مؤرخ في ،66/133االمرمن 1المادة 3

 .1966يوويو8،مؤرخة في 46رقم
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وىي تبين أن المشرع اكتفى بالداللة عمى معنى الموظف بشكل « موظف التجريبية، تسمية ال
 .1عام

يعتبر موظفا كل عون، عين  »منو عمى ما يمي  4، فقد نصت المادة 06/03أما األمر      
 . 2«في وظيفة عمومية دائمة، ورسم في رتبة في السمم اإلداري.........

 :التعيين والترسيم في السمم اإلداري.فيذه المادة اشترطت في شخص الموظف شرطان ىما

فيفري  20( المؤرخ في 06/01من القانون رقم ) 2جاءت المادة  06/03وعمى غرار األمر     
كل شخص يشغل منصبا  »المتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحتو معرفة الموظف كاآلتي 

تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحمية المنتخبة سواء كان 
معينا، أو منتخبا دائما أو مؤقتا مدفوع األجر أو غير مدفوع األجر، بصرف النظر عن رتبتو 

بيذه  ويساىم بدون أجر،أو أقدميتو وكل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو 
الصفة في خدمة ىيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تممك الدولة كل أو 
بعض رأسماليا أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية، كل شخص آخر معرف بأنو موظف 

يف وما يمكن قولو عن ىذا التعر  .3«عمومي أو من حكمو طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما
 لدى الدولة في إداراتيا ومؤسساتيا  موظفين. الذي قدمو ىذا القانون ىو أنو اعتبر كل العاممين

 الثالث: التعريف القضائي لمموظف الفرع
إن القضاء ىو اآلخر عمى غرار الفقو والتشريع اجتيد في مسالة تعريف الموظف، لذلك نجد    

 واء تعمق األمر بمصر أو فرنسا أو الجزائر.اجتيادات قضائية وأحكام قدمت مفاىيم لمموظف س
 أوال : تعريف الموظف في القضاء المصري

كل من يعيد إليو بعمل دائم في خدمة  »عرف مجمس الدولة بمصر الموظف عمى انو      
مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام االخرى عن طريق شغمو منصبا يدخل في 

 .4«التنظيم اإلداري ليذا المرفق 
                                                 

،المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات و 1985مارس23، مؤرخ في 85/59من المرسوم رقم 5المادة  1
 .1985مارس24مؤرخة في ،13اإلدارات العمومية،الجريدة الرسمية رقم

، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، 2006يوليو 15( ،المؤرخ في 06/03رقم) االمر( من 04المادة) 2
 .16/07/2006،مؤرخة في  46الجريدة الرسمية رقم 

، من الفساد ومكافحتو المتعمق بالوقاية، 2006فيفري  20،المؤرخ في  06/01( الفقرة )ب( من القانون رقم 02المادة ) 3
 .2006مارس 08في  مؤرخة ،14الجريدة الرسمية رقم 

 .10ص،شريف يوسف حممي خاطر، مرجع سابق 4
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، 1970ديسمبر  13وىذا ما أكدتو وسارت عميو أحكامو الالحقة منيا حكمو الصادر في      
صفة الموظف العام ال تقوم بالشخص وال تجري عميو أحكام  »وجاء في ىذا الحكم اآلتي 

الوظيفة العمومية إال إذا كان معيينا في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السمطات 
وقد استقر القضاء اإلداري المصري في أحكامو عمى أن الموظف « اإلدارية بطريق مباشر 

 ىومن توافرت فيو العناصر اآلتية:
أن يكون العمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد  -2ن يشغل الوظيفة بشكل دائم. أ -1

 .1أن يعين ىذا الموظف من قبل سمطة مختصة -3أشخاص القانون العام. 
 تعريف الموظف في القضاء الفرنسي ثانيا :
ىو الشخص الذي يشغل وظيفة دائمة  »عرف مجمس الدولة الفرنسي الموظف بقولو      
 .2«ة ضمن كادر الوظائف الخاصة ومرفق عام داخم

كما أوضح القضاء الفرنسي الشروط الضرورية لتطبيق الئحة الوظيفة العمومية، فميست       
كل معايير التعريف في مستوى واحد، فيناك معايير ال تكفي لمتعريف ويجب إبعادىا وأخرى 

 يجب األخذ بيا.

 في: وتتمثل المعايير التي يجب إبعادىا     
 :(forme de la nomination)شكل التعيين -1

 .إذا يجب أن يكون لمموظف الصفة التي تؤىمو لمتعيين في الوظيفة العامة

 :(forme de la rémunérationأة)شكل األجر والمكاف -2

نو ليس باإلمكان أن نقتصر عند تعريف الفرنسي ىذا المعيار، بالرغم من أاستبعد القضاء     
الموظف عمى الذين تندرج أجورىم في الميزانية العامة لمدولة، فرغم أن ىذه الفكرة تبدو صحيحة 

 نو عكس ذلك من الوجية القانونية .أمن الوجية االقتصادية إال 
 أما المعايير المتوجب األخذ بيا فتتمثل في:   

ية، فالموظف ال يتم تعيينو بوظيفة عن طريق عقد من دوام الخدمة في الوظيفة العموم -
عقود القانون الخاص، إنما يتم تعيينو ثم ترسيمو عمى حسب قواعد تغمب عمييا فكرة 

                                                 
 .102 -111ص  عمي جمعة محارب، مرجع سابق، ص 1
 .26سميم جديدي، مرجع سابق، ص 2
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وطابع السمطة العامة، فالموظف يوجد في وضعية تنظيمية وال يجوز لو مناقشة شروط 
 .1توظيفو

 تعريف الموظف في القضاء الجزائريثالثا : 
وذلك أن التجربة القضائية الجزائرية في  ،إننا ال نكاد نجد تعريفا قضائيا جزائريا لمموظف     

األخذ بازدواجية القضاء ال تزال حديثة جدا، بدليل أن مجمس الدولة الجزائري لم ينشأ إال سنة 
، ىذا  1998حاكم إال بعد سنة م تنشأ ولم يتم الشروع في إنجاز م، والمحاكم اإلدارية ل1998

ن عممية إمن جية ومن جية أخرى حتى مع شق الجزائر طريقيا نحو ازدواجية القضاء، ف
إعداد قضاة إداريين ال تزال طموحا صعب المنال حتى يضطمعوا بالفعل بالمسائل اإلدارية عمى 
الطريقة الفرنسية والطريقة المصرية، ففرنسا ىي ميد القضاء اإلداري ومصر ىي صاحبة 

 .2عن نصف قرن في األخذ بازدواجية القضاء تجربة تزيد
 3 22/04/2009 العميا الجزائرية الصادر بتاريخ إلى قرار المحكمةىنا اإلشارة  لكن يمكن   
كممة موظف  » واعتبر أن 4من قانون العقوبات 144 ذي استأنس فيو القاضي بنص المادةال

ال  »وأضاف أنو «مؤسسات العمومية الواردة في ىذه المادة تشمل كل الموظفين باإلدارات وال
 .«فرق بين موظف مرسم أو متعاقد أو متربص

ىذا غير صحيح، فيناك اختالف بين ىؤالء األعوان )المتربص والمرسم  أن والمالحظ    
كل  » ق لنا الذكر عرفت الموظف عمى أنوكما سب 06/03من األمر  4 والمتعاقد(، فالمادة

، كما عرفت الترسيم في الفقرة «م في رتبة في السمم اإلداريعون عين في وظيفة عمومية ورس
، فمن «الترسيم ىو اإلجراء الذي يتم من خاللو تثبيت الموظف في رتبتو..... » منيا بقوليا 2

خالل ىذه المادة تنطبق صفة الموظف عمى الشخص المرسم بمعنى المثبت في الوظيفة، أما 
                                                 

 .28، ص 2006 ، دار النيضة العربية، مصر،حماية الموظف العام إداريامحمد ابراىيم الدسوقي عمي،  1
 .35سميم جديدي، مرجع سابق،  2
، 2011، 01، العدد مجمة المحكمة العميا، 22/04/2009، 425217المحكمة العميا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم:  3

 .276ص 
، حيث المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  66/156)معدلة( من األمر  144المادة  4

دج أو  500000دج إلى  1000( وبغرامة من 2( الى سنتين )2يعاقب بالحبس من شيرين )» جاء في نص ىذه المادة 
بإحدى ىاتين العقوبتين فقط كل من أىان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو 

أي شيء  إلييم أو بالكتابة أو الرسم غير العمنيين أثناء تأدية وظائفيم أو بمناسبة تأديتيا اإلشارة أو التيديد أو بإرسال أو تسميم 
 .«وذلك بقصد المساس بشرفيم أو باعتبارىم أو باالحترام الواجب لسمطتيم ... 
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من  83المتربص فيو في طريق اكتساب صفة موظف بعد إجراء ترسيمو، حيث تنص المادة 
  .«يعين كل مترشح تم توظيفو في رتبة لموظيفة العمومية بصفة متربص  » 06/03األمر 

اكتساب صفة موظف وال   فيال وفيما يتعمق بالمتعاقد، فاألعوان المتعاقدون ال حق ليم     
 .1منيا 02في الفقرة  22بحكم نص المادة  من رتب الوظيفة العموميةفي اإلدماج في رتبة 

 كتساب صفة الموظفإالمطمب الثاني: شروط 
من أجل أن يكتسب الشخص صفة موظف، يستوجب األمر أن تتوافر بو جممة من      

نتناول  الشروط، استخدميا حتى بعض الفقياء من أجل تقديم تعريفات جامعة لمفيوم الموظف،
 ىذه الشروط من خالل الفروع التالية:

 الفرع األول: التعيين بموجب أداة قانونية
 الفرع الثاني: التعيين في وظيفة دائمة وعمومية
 الفرع الثالث: الترسيم في رتبة في السمم اإلداري

 الفرع األول: التعيين بموجب أداة قانونية
إن إسناد بعض الوظائف العامة في بعض الدول يجري عن طريق االنتخاب، أما في      

 التعيين. الجزائر وكذلك الحال في معظم الدول، فانو يكون عن طريق
فاألشخاص الذين ال يصدر قرار بتعيينيم في وظيفة عامة مثل منتحمي الوظائف أو الذين      

 الموظفين الفعميين أو الواقعيين، فال يعتبرون يتقمدون الوظائف العامة في ظروف خاصة مثل
 .2موظفين عموميين

والتعيين بمفيوم التسمية، يعني االلتحاق بوظيفة عمومية دائمة وىو إجراء أساسي إلضفاء     
 طابع اإلستقرار واإلستمرار والديمومة عمى المنصب اإلداري كعناصر ضرورية إلثبات اإلنتماء
 إلى الوظيفة العمومية واكتساب الصفة كما أنو مرتبط ارتباط وثيق بمبدأ استمرارية المرفق العام.

 أكد المشرع الجزائري بأن كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات واإلدارات العمومية يجب أن وقد 
  يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية ، فصالحية تعيين الموظفين تعود الى السمطة

 

                                                 
العدد التاسع،  ،مجمة المفكر، «تأديب الموظف وفقا ألحكام القانون األساسي العام لموظيفة العمومية»بوقرة أم الخير،  1

1013 ،76. 
 .34محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص  2
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 . 1المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بيا

ويكون ذلك بصدور قرار إداري يخضع لمطعن باإللغاء أمام القضاء اإلداري في حالة مخالفة    
 . 2الموظف لمقوانين ومختمف قواعد المشروعية

الشخص  صدور أداة قانونية يعين بمقتضاىا 06/03ولقد اشترط المشرع الجزائري في األمر    
يعتبر موظفا كل  »التي ننصت عمى أنو  4في وظيفة عمومية في الفقرة األولى من المادة 

 .....«.عون عين في وظيفة عمومية دائمة 
ومن الميم اإلشارة إلى أن شرط التعيين في وظيفة دائمة يرتبط بموافقة المعني، ألن    

، وىو المبدأ 3إذعانام دون إكراه أو الموظف كمؤتمن عمى مصالح الدولة يساىم في المرفق الع
يتعين عمى أي عامل جديد   »بقوليا   85/59من المرسوم رقم  27الذي كرستو أحكام المادة 

التعيين خطأ  التعيين أن يمتحق بالمنصب الذي عين فيو....ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل أو
 .4«جسيما قد يؤدي إلى التسريح 

وخالصة القول فإن التعيين يتم بقرار إداري انفرادي من قبل السمطة المخولة قانونا سمطة    
 . 5التعيين، وذلك طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المسيرة لموظيفة العمومية

 الفرع الثاني: التعيين في وظيفة دائمة وعمومية
 عموميتيا. والشق الثاني ىوإن ىذا الشرط يتكون من شقين ، أوال ديمومة الوظيفة 

 أوال: ديمومة الوظيفة
 .6الديمومة ىي أن يكون شغل الموظف ليذه الوظيفة بطريقة وصفة مستمرة ال عارضة

فالمقصود بعنصر الديمومة أن يكون منصب العمل أوالوظيفة التي يشغميا الموظف ىي     
طراد، عمى نحو تكون في حد ذاتيا منصب عمل دائم وضروري لسير المرفق العام بانتظ ام وا 

                                                 
، ديوان المطبوعات الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخالقيات المهنةسعيد مقدم،  1

 .209-208، ص ص 2010الجامعية والجزائر، 
، 1ط ،الوظيفة العمومية في الجزائر )دراسة تحميمية عمى ضوء أراء الفقو واجتهاد القضاء اإلداريين( ،عبد الحكيم سواكر 2

 .17،ص2011مطبعة مزاور،الجزائر، 
 .209سعيد مقدم ، مرجع سابق،ص 3
 .السابق ذكره، 85/59من المرسوم رقم  27 المادة 4
جويمية 11المؤرخ في 00/03)دراسة تحميمية مقارنة ألحكام األمر رقم دليل الموظف والوظيفة العموميةرشيد حباني،  5

 .16، دار النجاح ، الجزائر، د س ن ،ص المتضمن القانون األساسي لموظيفة العمومية( 2000
 .34محمد يوسف المعداوي، مرجع سابق، ص 6
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بو ىذه الوظيفة مقررة بصفة دائمة غير مقيدة بشكل مؤقت أو مدة معينة أو معمقة التحقق عمى 
قيام شرط ما، أي أن تكون ىذه الوظيفة من عداد الوظائف الالزمة لمسير العادي والدائم لممرفق 

 .1العمومي
 .06/03من األمر  4 المادةخالل نص  ولقد أكد المشرع الجزائري عمى ىذا الشرط من        

أعاله حسب  21و 19يوظف األعوان المذكورون في المواد » الذي جاء فيو  22ونص المادة 
عن طريق عقود محددة المدة أو غير  الحالة ووفق حاجات المؤسسات واإلدارات العمومية،

محددة المدة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي وال يخول شغل ىذه المناصب الحق في 
 «.اكتساب صفة الموظف أو الحق في اإلدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية

لعامة من حين وتطبيقا لذلك، ال يعد موظفين عموميين األعوان الذين تستخدميم المرافق ا    
ألخر قصد ضمان تغطية أعمال مؤقتة بطبيعتيا أولتعويض الشغور المؤقت لمناصب الشغل 
أو في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقت أو انجاز أعمال ظرفية لمخبرة أو الدراسة 
واالستشارة، ومثال ذلك، األساتذة المتعاقدون لمتدريس بصفة مؤقتة كمشاركين، أو بالساعات 

 .2دى مؤسسات التعميم العالي أو مؤسسات التكوين المينيل
كما ال يعتبر موظفا منتحل وظيفة ما، والذي يعد فعال مجرما يعاقب عميو قانون      

 .3العقوبات

 ثانيا: عمومية الوظيفة
فانو يشترط أيضا لكي يكتسب الشخص صفة الموظف أن  إلى جانب عنصر الديمومة،    

تكون الوظيفة أو العمل الدائم الذي يشغمو تابع لمرفق عام تديره الدولة أو احد أشخاص القانون 
العام بالطريق المباشر، ويتمثل أىم أشخاص القانون العام في المؤسسات العمومية واإلدارات 

مركزة التابعة ليا والجماعات المحمية والمؤسسات المركزية في الدولة والمصالح غير الم
بحيث يدار المرفق العام إما مباشرة بواسطة  العمومية اإلقميمية أو المرفقية أو" المصمحية "،

الدولة.عن طريق إحدى المؤسسات أو اإلدارات العمومية، ولكي يتحقق ىذا العنصر، البد من 
 توافر شرطين: 

                                                 
 .13عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق ص 1
 .14عبد الحكيم سواكر، نفس المرجع، ص 2
 .17رشيد حباني، مرجع سابق ، ص 3
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يمارس وظيفة لدى مرفق عام يقوم بنشاط أو ينفذ مشروع  : أن يكون الشخصالشرط األول
 أنشأتو الدولة وتديره إدارة عمومية تيدف لتحقيق حاجات عامة.

: أن يدار المرفق العام مباشرة من قبل الدولة أو احد أشخاص القانون العام عمى الشرط الثاني
لى إدارتو عن طريق احد نحو تقوم معو الدولة بإنشاء ىذا المرفق وتحديد قواعد سيره وتتو 

 .1أشخاص القانون العام وتتحمل مختمف أعبائو المالية
وفي مجمل القول فان ىذا الشرط يتمخص في وجوب أن يشغل الشخص وظيفة عمومية في    

إحدى المؤسسات واإلدارات العمومية التي تسري عمييا أحكام القانون األساسي العام لموظيفة 
،حيث لم ينص المشرع صراحة  3 06/03من األمر  2ا في المادة والمحددة حصر  ،2العمومية

منو، وىو بذلك  2واعتبره تحصيال حاصال ألحكام المادة  06/03عمى ىذا الشرط ضمن األمر 
خالف الوتيرة التي يتماشى بيا في األحكام السابقة حيث أورد نصوص صريحة في ىذا 

 .4الصدد
 السمم اإلداري في الفرع الثالث : الترسيم في رتبة

يعتبر الترسيم عممية قانونية تالية لمتعيين، بمقتضاه يتم ترسيم الموظف في رتبة، بصفة    
تنظيمية قانونية ويصبح خاضعا ألحكام قانون الوظيفة العمومية المطبق عمى الموظفين 

 .5الموجودين في عالقة تنظيمية وقانونية
عنصر يؤكد ديمومة الوظيفة، حيث أكد المشرع  والترسيم في إحدى رتب السمم اإلداري ىو   

الجزائري عمى ضرورة الترسيم في رتبة، في السمم اإلداري إذا كان يتكون من رتب البد من أن 
 . 6يصنف الموظف العمومي ضمن إحداىا

                                                 
 .15-14عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق ،ص ص 1
 .16رشيد حبا ني ،مرجع سابق، ص 2
يطبق ىذا القانون األساسي عمى الموظفين  الذين يمارسون نشاط العام في المؤسسات »  06/03من االمر 2تنص المادة  3

لعمومية ، المؤسسات العمومية واإلدارات المركزية في الدولة والمصالح غير واإلدارات العمومية . يقصد بالمؤسسات واإلدارات ا
الممركزة التابعة ليا والجماعات اإلقميمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العممي 

ل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموىا والثقافي والميني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي وك
 «.إلحكام ىذا القانون األساسي ....... 

 .218سعيد مقدم ، مرجع سابق ، ص 4
 .17رشيد حباني ، مرجع سابق، ص 5
-12، دار ىومة، الجزائر، ب س ن ،ص ص11ط،الوجيز في القانون الجزائري الخاص "الجزء الثاني" أحسن بوسقيعة،  6

13. 
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، حيث أكدت عمى الترسيم في رتبة في 06/03من األمر  4وىذا ما نصت عميو المادة    
الترسيم ىو »......اء في نفس المادة في الفقرة الثانية منيا النص عمى أن السمم اإلداري ، وج

 «.اإلجراء الذي يتم من خاللو تثبيت الموظف في رتبتو 
حيث يبرز  1وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك شروط يجب أن تتوفر في المتربص من أجل ترسميو 

تصة لمبت في ترسيم الموظف من ىنا بشكل جمي دور المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء المخ
، ومن ىذه الشروط، قضاء فترة 2عدمو، وىذا بناءا عمى إقتراح من السمطة السممية لمموظف

تمرين مدتيا سنة ويمكن حسب طبيعة الميام المنوطة بالرتبة، أن تتضمن تكوينا تحضيريا 
 لشغل الوظيفة طبقا لقانون سمك االستقبال.

من الناحيتين القانونية والعممية ،ىو أن الترسيم يجعل من الناحية  وما يميز الترسيم عن التعيين
القانونية العون في وضعية قانونية أساسية يستفيد عمى إثرىا من كافة الحقوق الواردة في قانون 
الوظيفة العمومية، ألن ىناك بعض األمور التي ىي في األصل حقوق يتمتع بيا الموظف 

 :تمتع بيا الموظف المتربص وىيالمرسم فقط ، وال يمكن أن ي
 .عدم إمكانية نقمو من مكان عممو -

 .عدم إمكانية وضعو في حالة انتداب  -

 . 3عدم إمكانية وضعو في حالة استيداع -

نو من إعموما وبعد استعراض جممة ىذه الشروط المتعمقة بإكتساب صفة الموظف، ف     
الميم اإلشارة إلى أن القضاء اإلداري الفرنسي ونظيره المصري قد ا تفقا عمى ثالثة عناصر 

 لتحقيق صفة الموظف العام وىي:
 .شغل وظيفة دائمة  -

 .الخدمة لدى مرفق عام تابع لمدولة  -

 . 4دخول الوظيفة في التنظيم اإلداري لممرفق العام -

                                                 
عمى أن "يعين كل  06/03من األمر  83،حيث تنص المادة  المعين فييا الرتبةو الشخص الغير مرسم في المتربص ى 1

 م توظيفو في رتبة لموظيفة العمومية بصفة متربص".تمترشح 
 .216-215سعيد مقدم، مرجع سابق، ص ص 2
، دار (11/00/2000المؤرخ في  00/03شرح القانون األساسي لموظيفة العمومية )أحكام األمر دمان ذبيح عاشور،  3

 .32اليدى، الجزائر، ص
 .13عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق ، ص 4
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 ماىية النظام التأديبي   الفصل األول:
تربط الموظؼ باإلدارة عالقة قانونية الئحية تنظيمية تجعمو مف ىذا المنطمؽ يخضع لنظاـ      

قانوني محدد يحكـ ىذه العالقة في العديد مف الجوانب مثؿ الحقوؽ والواجبات وحتى الحاالت 
رؼ التي يعتبر الموظؼ بمقتضاىا مذنبا ومتقاعسا عف واجباتو المينية، فالتشريع الجزائري ال يع

قانونا مستقال يعالج موضوع تأديب الموظفيف، ولكنو يعالج التأديب ضمف قانوف الوظيفة 
 العمومية مقتديا في ذلؾ بالعديد مف دوؿ العالـ.

وتعالج األنظمة التأديبية العديد مف المسائؿ مثؿ مختمؼ األحكاـ المتعمقة باألخطاء المينية    
اإلجراءات القانونية لتوقيع الجزاءات التأديبية وتحدد  والعقوبات المقررة ليا، كما توضح مختمؼ

 الجيات المختصة بالتأديب.
 وىذا ما سنتعرض لو مف خالؿ المباحث الثالثة التالية:   
 مفيوـ الخطأ الموجب لمتأديب :المبحث األوؿ    
 التأديبية  العقوبة حكاـ:أالمبحث الثاني    
  يةتأديبالإلجراءات ا :المبحث الثالث    
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 مفيوم الخطأ الموجب لمتأديب المبحث األول:
لقد وضع المشرع الجزائري نصوص قانونية وقواعد محددة تعالج ما لمموظؼ مف حقوؽ     

وما عميو مف واجبات والتزامات، بحيث الجنوح عمى مقتضى ىذه الواجبات سمبا أو إيجابا يعد 
 خطأ تأديبي تترتب عميو مسؤولية الموظؼ.

ولما كاف الخطأ التأديبي ىو الركيزة األساسية لقياـ مسؤولية الموظؼ، فإنو وقع إلزاما دراستو    
وتحديد أحكامو، وىذا ما حدث، إذ جرى تعريفو، كما حددت مقومات وأسس قيامو ومختمؼ 

 أنواعو وأصنافو .
 و ألجؿ التعرض لذلؾ ،نقسـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب كالتالي:    
 تعريؼ الخطأ الموجب لمتأديب :طمب األوؿ الم  
 أركاف الخطأ التأديبي :المطمب الثاني   
 تصنيؼ األخطاء التأديبية  المطمب الثالث:  
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 تعريف الخطأ الموجب لمتأديب المطمب األول:   
عف القياـ  متناعرتكاب فعؿ(، أو السمبي )اإلإيجابي ) الخطأ التأديبي ىو ذلؾ الفعؿ اإل    

ما مختمؼ  بفعؿ (الذي يقوـ بو الموظؼ فيخالؼ بذلؾ إما الواجبات الوظيفية المقررة عميو وا 
 األحكاـ التي تنص عمييا المنظومة التشريعية التي تحكمو.

لقد حاوؿ الفقو العربي والغربي تعريؼ الخطأ التأديبي إستنادا إلى عدة عناصر مثؿ    
فترة عمؿ الموظؼ في الوظيفة .....الخ، في حيف عزفت مختمؼ  الواجبات الوظيفية،

التشريعات في العالـ عف تقديـ تعريؼ محدد لو، أما عمى مستوى القضاء، فمقد حاولت العديد 
مف األحكاـ القضائية العربية والغربية توضيح الخطأ التأديبي بتعريفو. فمف خالؿ ىذه الفروع 

عريؼ الفقيي لمخطأ التأديبي، وفي الفرع الثاني التعريؼ سنتعرؼ في الفرع األوؿ عمى الت
 التشريعي لمخطأ التأديبي ،أما الفرع الثالث نتعرؼ فيو عمى التعريؼ القضائي لمخطأ التأديبي.   

 التعريف الفقيي لمخطأ التأديبي الفرع األول :
أديبي مثؿ"الذنب يستعمؿ الفقو في الدوؿ العربية تسميات مختمفة لمداللة عمى الخطأ الت   

اإلداري " و"المخالفة اإلدارية" وعمى الرغـ مف كوف ىذه التسميات مستعممة لمداللة عمى معنى 
واحد وكمترادفات، إال أنو كانت ىناؾ دعوة مف الفقو إلى اعتماد مصطمح المخالفة التأديبية 

 .1يوضح في التعبير عف الخطأ التأديبلكونو أدؽ في الداللة  وأ
تصر فكرة التنوع عمى األلفاظ والمصطمحات الدالة عمى الخطأ التأديبي، بؿ طاؿ ىذا ولـ تق   

 التنوع حتى التعاريؼ الفقيية، حيث قدمت عدة تعاريؼ لألخطاء التأديبية.
  تعريف الخطأ التأديبي في الفقو المصري أوال:  
كؿ تصرؼ يصدر عف العامؿ  »عرؼ جانب مف الفقو المصري الخطأ التأديبي عمى انو    

تحوؿ دوف قياـ المرفؽ بنشاطو عمى الوجو ويؤثر فييا بصورة قد أثناء آداء الوظيفة أو خارجيا. 
«األكمؿ متى ارتكب ىذا التصرؼ عف إرادة آثمة 

2
. 

يشترط ىذا التعريؼ توافر اإلرادة اآلثمة لقياـ الخطأ إال انو قد يرتكب الموظؼ الخطأ دوف    
 .3اآلثمة مثؿ: التأخير في مواعيد الحضور واالنصراؼ دوف قصد التعمد قصد اإلرادة

                                                 
 .46، ص2004، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ،شرح اإلجراءات التادبية محمد ماجد يا قوت ،  1
التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية )دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي(  محمد سيد احمد محمد، 2

 . 27- 25 ، ص ص2008،دار الفتح، 
 . 26محمد سيد احمد محمد، نفس المرجع، ص  3
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 أما سميماف الطماوي، فعرؼ الخطأ التأديبي كاآلتي:   
الخطأ التأديبي ىو كؿ فعؿ أو امتناع عف فعؿ يرتكبو الموظؼ وينافي واجبات منصبو  »

« الوظيفي
1
 وىو تعريؼ بسيط وواسع في نفس الوقت. . 

، ويؤثر فييا وخارجيا أكؿ تصرؼ يصدر مف العامؿ أثناء الخدمة  » عمى انووعرؼ أيضا     
بصورة قد تحوؿ دوف قياـ المرفؽ بنشاطو عمى الوجو األكمؿ، وذلؾ بارتكاب ىذا التصرؼ عف 

.«إرادة آثمة 
2  

الموظؼ خارج  وىذا التعريؼ إعتبر مف قبيؿ األخطاء التأديبية حتى األفعاؿ التي يقـو بيا    
الخدمة أو خارج أوقات العمؿ ، وتعيؽ نشاط المرفؽ العمومي وآدائو لمخدمات عمى أكمؿ وجو 

 عمى شرط وجود ىناؾ إرادة آثمة .
 العطار وجودت الممطأيضا ومف بيف تعريفات الفقو المصري لمخطأ التأديبي ، تعريفي فؤاد    

،  «كؿ فعؿ ينشأ عنو ضرر يمس أداة الحكـىو »،حيث اعتبر فؤاد العطار أف الخطأ التأديبي
«إخالؿ بواجبات الوظيفة إيجابا أو سمبا»أما جودت الممط فيعتبر أف الخطأ التأديبي ىو 

3 . 
وىذا التعريؼ قدـ فكرة ميمة عف الخطأ التأديبي وىي التخمي عف القياـ بالواجبات الوظيفية، 

 وكؿ إليو القياـ بيا.بمعنى أف ال يحتـر الموظؼ اإللتزاـ بالواجبات الم
 ثانيا: تعريف الخطأ التأديبي في الفقو الفرنسي

 يستعمؿ الفقو الفرنسي المصطمحات التالية لمداللة عمى الخطأ التأديبي:   
 ( infraction disciplinaireالجريمة التأديبية ) -8

 (faute disciplinaireالخطأ التأديبي) -0

(Infraction intentionnelle disciplinaire) الجريمة العمدية التأديبية -3
4
  

 ويقدـ لو ىو األخر عدة تعريفات منيا:   
إلى  نسبمتناع عف فعؿ يىو الفعؿ أو اإل »تعريؼ الفقيو الفرنسي فرانسيس ليبري   -

«الفاعؿ ويعاقب عميو بجزاء تأديبي
5 . 

                                                 
 .54نوفاف العقيؿ العجارمة ، مرجع سابؽ، ص ، 1
 .189اطر، مرجع سابؽ ،صخشريؼ يوسؼ حممي  2
 . 36،ص2010، دار ثالة لمنشر ، الجزائر، مموظف العام في الجزائرلالجريمة التأديبية  احمد بوضياؼ ،  3
 .30-29مرجع سابؽ، ص ص محمد سيد احمد محمد، 4
 .53نوفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ،ص 5
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يكوف مخالفة لمواجبات  الفعؿ أو اإلمتناع عف العمؿ، » ػعرفو ب تعريؼ سيرج سالوف الذي -0
«التي توقعيا الوظيفة 

1
ىنا سيرج سالوف أوضح أف الفعؿ يمكف أف يكوف سمبي) إمتناع عف  .

قياـ بعمؿ(، أو إيجابي) قياـ بعمؿ مخؿ بالواجبات (، ثـ ربط ىذا العمؿ بالواجبات التي 
 تفرضيا الوظيفة عمى الموظؼ.

«الخطأ المرتبط بالخدمة  » ػعرفو ب الذي تعريؼ روبيرت كارتف -3
2 . 

العمؿ الذي يخالؼ بو الواجبات الخاصة  » ػعرفو ب،  Léon dugintتعريؼ ليوف دوجي -4
«المفروضة عميو بصفتو موظؼ

3
. 

كؿ فعؿ يرتكبو العامؿ أثناء أو  »و عرؼ فيالرد الخطأ التأديبي بأنو  Villardتعريؼ فيالرد-5
«بمناسبة ممارسة الوظيفة ويعرضو لمعقوبة التأديبية

4 . 
 تعريف الخطأ التأديبي في الفقو الجزائري     ثالثا :   
تـ تقديـ تعاريؼ فقيية لمخطأ التأديبي في الجزائر ، نستعرض مف بينيا تعريؼ رشيد حباني    

المرفقي المتمثؿ في الفعؿ غير المعتمد الذي يرتكبو يقصد بالخطأ تحديدا الخطأ   »بقولو
الموظؼ أثناء قيامو بواجباتو الوظيفية ، وبمعنى آخر ىو الخطأ الذي ال تتوافر فيو مكونات 

«الخطأ الشخصي المنفصؿ عف المياـ الموكمة لمموظؼ 
5 . 

ـ الموكمة لمموظؼ فمف خالؿ ىذا التعريؼ ،تتضح لنا فكرة أف الخطأ التأديبي مرتبط بالميا     
وتقاعسو عف القياـ بيذه المياـ يشكؿ خطأ تأديبي يضع الموظؼ تحت متابعة تأديبية لمعاقبتو.   

نكوف أماـ خطأ تأديبي كمما كنا أماـ »كما عرؼ سعيد مقدـ ىو اآلخر الخطأ التأديبي بقولو
« إخالؿ بواجبات الموظفيف المقررة، بيدؼ ضماف السير الحسف لممرفؽ العمومي

6 . 

خالليـ بيذه       ويبدو واضحا أنو عرؼ الخطأ التأديبي مف منطمؽ ربطو بواجبات الموظفيف وا 
 الواجبات.

                                                 
،)أطروحة لنيؿ (ديبية في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة أالنظام القانوني النقضاء الدعوى التمحمد األخضر بف عمراف، 1

 .22-21، ص ص2006/2007،-باتنة -شيادة دكتوراه دولة قي العمـو القانونية واإلدارية (، جامعة الحاج لخضر
 .53نوفاف العقيؿ العجارمة ، مرجع سابؽ ،ص 2
 .79،ص1997، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية ، الطعن عمى اإلجراءات التأديبيةمحمد ماجد ياقوت ، 3
 .30محمد سيد احمد محمد ، مرجع سابؽ،ص 4
 .123رشيد حباني ، مرجع سابؽ،ص 5
 .423صسعيد مقدـ ، مرجع سابؽ ،  6
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ينصرؼ مفيوـ الخطأ التأديبي طبقا لمقواعد التأديبية ليس فقط  »وعرفو سعيد بوشعير بقولو     
قع خارج إلى كؿ تصرؼ مخالؼ لواجبات الوظيفة ،ولكنو يشمؿ أيضا كؿ تصرؼ أو فعؿ ي

«الوظيفة ويكوف منافيا لكرامة الوظيفة
1 . 

وىذا التعريؼ واسع ألنو لـ يشمؿ فقط مخالفة الواجبات الوظيفية وأدخؿ كؿ التصرفات     
 واألفعاؿ الخارجة عف الوظيفة والمنافية لكرامتيا.

   : التعريف التشريعي لمخطأ التأديبيالفرع الثاني    
مة لمخطأ ، ويحاوؿ توضيحو بشكؿ عاـ، ألف عممية التعريؼ عادة يقدـ التشريع مفاىيـ شام   

ليست مف اختصاص ىذا األخير، لذلؾ فإف التشريعات عادة تركز عمى إيراد أنواع األخطاء 
التأديبية وتصنيفيا دوف أف تيتـ بتقديـ تعريؼ محدد ليا ، فمف خالؿ الفقرات الموالية سنحاوؿ 

 شريعي المصري والفرنسي ثـ الجزائري لمخطأ التأديبي.التعرؼ عمى التوالي لمتعريؼ الت

 تعريف الخطأ التأديبي في التشريع المصري أوال:
لسنة  082إف قوانيف التوظيؼ المختمفة والقوانيف التي نظمت مسؤولية الموظؼ )القانوف رقـ   

بشأف النيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية والقانوف رقـ  8958لسنة  887والقانوف رقـ  8958
( ، كؿ ىذه القوانيف المصرية باإلطالع عمييا  8978لسنة  58والقانوف رقـ  8946لسنة  46

نما نصت ىذه القوانيف عمى  أىـ يتبيف جميا أنيا لـ تضع تعريؼ محدد لمجريمة التأديبية، وا 
بعض الموائح   الواجبات الوظيفية واعتبرت كؿ خروج عمييا يكوف خطأ تأديبي ، كما حددت

 .2الجزاءات والمخالفات اإلدارية المالية
وخالصة فإف المشرع المصري إكتفى في كافة نظـ العامميف المتعاقبة عمى إيراد نصوص     

ب عمييـ إجتنابيا ، ثـ يضيؼ إلييا تتناوؿ الواجبات التي يتعيف إتباعيا والمحظورات المتوج
نصا عاما جامعا يسمح بأف  تندرج تحتو كافة الجرائـ التأديبية ، كما ىو وارد في نص المادة 

، 8978المتعمؽ بنظاـ العامميف المدنيف بالدولة الصادرة سنة  47مف القانوف رقـ  8الفقرة  78
 :صياغتو كاآلتي جرت الذي

                                                 
، ديواف المطبوعات )دراسة مقارنة( 311-66النظام التأديبي لمموظف العمومي الجزائري طبق األمر سعيد بوشعير،  1

 .51الجامعية، الجزائر، د ت ف، ص
 .19محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ ، ص 2
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واجب في أعماؿ وظيفتو أو يظير بمظير مف شأنو اإلخالؿ لكؿ عامؿ يخرج عمى مقتضى ا»
«تأديبيا  بكرامة الوظيفة يجازى

1 . 
  ع الفرنسييشر تتعريف الخطأ التأديبي في ال ثانيا : 

الخاص بالموظفيف  8947أكتوبر سنة 89مف القانوف الصادر في  88تنص المادة     
بالمعاقبة التأديبية عمى كؿ خطأ يرتكب أثناء أو بمناسبة الوظيفة ، ثـ صدر نظاـ الموظفيف 

ولـ يخرج عما قرره القانوف السابؽ ثـ جاء القانوف رقـ  8959فبراير 24في   044باألمر رقـ 
ولـ يحمؿ المتعمؽ بحقوؽ وواجبات الموظفيف  8983يوليو سنة 23، الذي صدر بتاريخ 634

 . 2تعريؼ محدد لمجرائـ التأديبية
بعض الواجبات  88في مادتو  8959فيبرا ير  24كما أورد النظاـ العاـ لمموظفيف الصادر في

الوظيفية ونص عمى مساءلة الموظؼ تأديبيا عف كؿ خطأ يرتكبو أثناء آداء وظيفتو أو بمناسبة 
 . 3آدائيا
ومف ىذا المنطمؽ يمكف القوؿ أف المشرع الفرنسي ىو اآلخر تطرؽ إلى الخطأ التأديبي    

بشكؿ موسع غير محدد، خاصة وأف مسألة تقديـ تعريؼ ليست مف إختصاص المشرع، لذلؾ 
 فإنو عادة ما يتكمؼ الفقو بذلؾ .

 ثالثا : تعريف الخطأ التأديبي في التشريع الجزائري 
يشكؿ كؿ تخمي عف الواجبات المينية أو  »عمى أنو  26/23مف األمر  862تنص المادة    

مساس باإلنضباط وكؿ خطأ أو مخالفة مف طرؼ الموظؼ أثناء أو بمناسبة تأدية ميامو خطأ 
 .«مينيا ويعرض مرتكبو لعقوبة تأديبية ، دوف المساس عند االقتضاء بالمتابعات الجزائية

النص بمفيـو واسع لمخطأ التأديبي وىذا بحكـ كوف األخطاء المينية متنوعة  ولقد جاء ىذا   
ومتعددة ، وبحكـ أف ما يرد في القانوف األساسي لموظيفة العمومية ، يرد عمى سبيؿ المثاؿ فقط 
ال الحصر، فاألخطاء المينية ال تقع تحت حصر معيف كما أف ىذا ال يعني أف ما عداىا مف 

إنما لسمطة التأديب سمطة تكييؼ ما اقترفو الموظؼ مف تصرؼ ، فيما إذا  األفعاؿ فيو مباح،
 .4كاف خطأ يستوجب المتابعة التأديبية أو ال

                                                 
 . 329، ص2001منشر، اإلسكندرية، ، المكتب الجامعي الحديث ل، الجرائم التأديبية الوالية واإلختصاصممدوح طنطاوي 1
 .20-19محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ ،ص ص 2
 .9محمد األخضر بف عمراف، مرجع سابؽ، ص 3
 .76بوقره أـ الخير، مرجع سابؽ، ص 4
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ومف خالؿ ما تطرقنا إليو ، وما سبؽ فانو يبدو واضحا أف ىذه التشريعات تعرضت لمخطأ    
 الوظيفية التشريعات التأديبي بمفيـو واسع وغير محدد، وجدير بالذكر واإلشارة إلى أف معظـ

عف إيراد  تعريؼ محدد ومضبوط لمخطأ التأديبي وتكتفي في أغمب األحياف بتعريفو  تسكت
 بشكؿ موسع وعاـ ، وىذا لألسباب اآلتية :

إف الخطأ التأديبي ال يقبؿ التحديد أو الحصر الرتباطو بطوائؼ متعددة مف الموظفيف،  -8
كذلؾ مف وقت ألخر تبعا لمقيـ السياسية و بواجبات متغايرة ليذه الطوائؼ ومتغيرة 

 واالجتماعية السائدة في المجتمع .

التشريعات تخشى إف ىي أوردت تعريؼ محدد لمخطأ التأديبي أف يرد ىذا التعريؼ  -0
قاصرا عمى أف ينطبؽ عمى كافة الجرائـ التأديبية األمر الذي قد يثير بمبمة في الفكر 

 . 1ادات القضائية ليذا العمؿ التشريعياإلداري، وانتقادات الفقياء واالجتي

  التعريف القضائي لمخطأ التأديبي    الفرع الثالث:
مناسبات كثيرة  اإلداري لتعريؼ الخطأ التأديبي فيلقد كانت ىناؾ محاوالت عديدة لمقضاء     

سواء تعمؽ األمر بالقضاء الفرنسي أو المصري أو  ،لما تعرض عميو قضايا في مجاؿ التأديب
 حتى قضائنا الجزائري .

 التعريف القضائي لمخطأ التأديبي في مصر أوال: 
حكامو ومف ىذه األحكاـ ، حكـ أعرؼ القضاء المصري الخطأ التأديبي في الكثير مف       

 ؿإف سبب القرار التأديبي بوجو عاـ ىو إخال »الذي يقوؿ فيو العميا المصرية المحكمة اإلدارية
كؿ موظؼ يخالؼ المحرمة عميو ، ف عماؿالموظؼ بواجبات وظيفتو أو إتيانو عمال مف األ

و القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود أالواجبات التي تنص عمييا القوانيف 
ف يقـو بيا بنفسو إذا كاف ألتي يجب عماؿ وظيفتو اأالقانوف أو يخرج عمى مقتضى الواجب في 

ة لتوقيع ار نتيجة إرادة اإلد تأديبو يسوغ درياإنما يرتكب ذنبا إ ف يؤدييا بدقة وأمانة، أ بيو امنوط
«  شكاؿ واألوضاع المقررة قانونا وفي حدود النصاب المقررةاء عميو بحسب األجز 

2
. 

                                                 
 .67سميـ جديدي، مرجع سابؽ ،ص 1
 .47، مرجع سابؽ، صشرح اإلجراءات التأديبيةمحمد ماجد ياقوت،  2
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ف عرؼ الجريمة دقيؽ ، فبعد أ ء ،حيث قيؿ أنو غيرتعرض ىذا التعريؼ النتقادات الفقيا
التأديبية بأنيا " إخالؿ الموظؼ بواجبات وظيفتو " عاد وأضاؼ صورا أخرى ال تخرج عف كونو 

 . 1إخالال بيذه الواجبات
كؿ عامؿ يخالؼ  »خر ليا قائمة  آكما عرفت ىذه المحكمة الخطأ التأديبي في حكـ    

الواجبات المنصوص عمييا في القانوف أو يخرج عمى مقتضى الواجب في أعماؿ وظيفتو، أو 
بكرامة وظيفتو يعاقب تأديبيا ، واألخطاء التأديبية قد ترتكب  ؿإلخالانو أيظير بمظير مف ش

 في يستويدائيا وذلؾ بمخالفة ما تفرضو مف واجبات أو نواىي ،آفي أثناء الوظيفة أو بمناسبة 
«أو تفرضيا طبيعة العمؿ الوظيفي ذلؾ أف ترد ىذه الواجبات في نصوص صريحة

2 . 
عتبرت فيو مف قبيؿ إولقد جاء تعريؼ المحكمة العميا المصرية ىذا شامال وموسعا بحيث       

األخطاء التأديبية كؿ األعماؿ المنافية لكرامة الوظيفة وكؿ التصرفات المخمة بالواجبات 
 .3ولـ يشترط التعريؼ أف يتـ النص عمى الواجبات صراحة القانوف،ة الوظيفي
  التعريف القضائي لمخطأ التأديبي في فرنسا:  ثانيا
لقد جاء في إحدى األحكاـ الصادرة عف مجمس الدولة الفرنسي ، أف المخالفة التأديبية أو    

إخالؿ الموظؼ بواجباتو الوظيفية بما في  »الجريمة التأديبية باعتبارىا تشكؿ خطأ تأديبي تعني 
«ذلؾ األفعاؿ المخمة بشرؼ الوظيفة 

4
. 

وعمال بيذا التعريؼ ،جـر مجمس الدولة الفرنسي عدة نماذج لألفعاؿ وتصرفات لمموظفيف،    
 في قضيػػػػة الموظػػؼ  ما قرره حيث صػػػدرت عنو في ىذا الصدد عدة أحكػػػػاـ قضائيػة مف بينيػػػا

le fraint  حيث قضى بإحالتو لممعاش لقيامو بحيازة أسمحة نارية غير مرخص بيا، حيث اعتبر
 ىذا الفعؿ جريمة تستوجب العقاب التأديبي.

ثباتو بيانات غير     وفي حكـ آخر أقر المجمس أف "عدـ بقاء الموظؼ روسو بمحؿ عممو وا 
 .5ع العقاب"صحيحة بالمستندات التي بعيدتو يعد جريمة تأديبية تستوجب توقي

                                                 
 .23محمد، مرجع سابؽ ،صمحمد سيد احمد  1
 .80، مرجع سابؽ ،ص الطعن عمى اإلجراءات التأديبيةمحمد ماجد ياقوت ،  2
 .22-21محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ،ص ص 3
 .124رشيد حباني ، مرجع سابؽ،ص 4

 .24محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ ، ص 5
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ومحكمة التنازع الفرنسية ىي االخرى اعتبرت مف قبيؿ األخطاء التاديبية الموجبة لمعقاب ما    
،حيث دارت وقائع القضية حوؿ  8905ديسمبر 84في قرار ليا صدر يوـ   navvarroأقدـ عميو

وذلؾ  محافظ منح شخص بطاقة تخفيض لتنقالتو عبر السكؾ الحديدية رغـ عدـ أحقيتو فييا،
بغرض أف يتمكف بناءا عمى تقرير مف مف كمفيـ بمراقبتو مف إيقاعو تحت طائمة متابعات 

 جنائية .
ىي األخرى شخص فييا مجمس الدولة الفرنسي خطأ تأديبيا ما  Quesenelو قضية اآلنسة   

أقدمت عميو ىذه اآلنسة حيف قامت وىي قابضة بمكتب بريد باختالس ماؿ سمـ إلييا بمقتضى 
8937افريؿ 08يفتيا، والحكـ الصادر في حقيا  كاف يـو وظ

1. 
 الجزائر في ثالثا: التعريف القضائي لمخطأ التأديبي

يستعمؿ اإلجتياد القضائي الجزائري مصطمح الخطأ التأديبي وقد أورد تعريفا لمخطأ بمناسبة    
 27/80/8985بتاريخالحكـ في قضية ب ـ ش ضد وزير الداخمية والمدير العاـ لألمف الوطني 

األخطاء التأديبية كؿ تقصير مرتكب في     »(، وكاف التعريؼ كالتالي402568)رقـ القضية 
ممارسة الوظيفة واألفعاؿ المرتكبة خارج الوظيفة والتي تمس مف حيث طبيعتيا بشرؼ واعتبار 

«الموظؼ 
2 . 

الجزائر، قرار الغرفة اإلدارية أيضا مف أمثمة األحكاـ القضائية المعرفة لمخطأ التأديبي في    
مف المقرر قانونا أف »والذي جاء فيو  8985ديسمبر 87لممجمس األعمى الصادر بتاريخ

األخطاء التأديبية تشمؿ كؿ تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفة واألفعاؿ المرتكبة خارج 
عتبار الموظؼ أو الكفيمة  ف قيمة الفئة م بالحطالوظيفة والتي تمس مف حيث طبيعتيا بشرؼ وا 

 .«التي ينتمي إلييا أو المس بصورة غير مباشرة بممارسة الوظيفة 
وعمال بيذا التعريؼ اعتبر مجمس الدولة أف السفر إلى الخارج بدوف مقرر عطمة يعتبر خطأ    

...إف المستأنؼ وبسفره » 0228أكتوبر 28فادحا يستوجب العقاب، فجاء في قرار لو بتاريخ 
لى الخارج )خارج الوطف( يكوف قدارتكب خطأ فادحا بتخميو عف منصب بدوف مقرر عطمة إ

 .3«عممو

                                                 
 .378، ص2012الجزائر،، دار ىومة لمنشر، المنازعات اإلداريةعبد القادر عدو،  1
 .37احمد بوضياؼ ،مرجع سابؽ، ص 2

 .28محمد األخضر بف عمراف، مرجع سابؽ، ص 3
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وعموما فإف الخطأ التأديبي بمفيوـ اإلجتيادات القضائية الجزائرية، ليس فقط إخالؿ      
ينطوي عميو  معيبايقوـ كمما سمؾ الموظؼ سموكا  بؿ الموظؼ بواجبات وظيفتو إيجابا أو سمبا

إخالؿ بكرامة الوظيفة ، وىذا ما جاء في حيثيات قرار مجمس الدولة الجزائري الصادر في 
29/24/0228

1. 

 المطمب الثاني: أركان  الخطأ التأديبي
مف المعروؼ أنو أي جريمة مف أجؿ قياميا ال بد مف توافر أركاف ىذه الجريمة ، فكذلؾ    

عتباره يشكؿ جريمة تأديبية ، فإنو يقتضي توافر أركاف وشروط األمر بالنسبة لمخطأ التأديبي با
رادة  لقيامو ، فمف غير المنطقي معاقبة الموظؼ دوف وجود فعؿ خارجي ممموس يمثؿ الخطأ، وا 
سميمة منو جعمتو يرتكب الخطأ ، كما ال يمكف معاقبتو تمقائيا ودوف المجوء إلى القانوف. فيذا ما 

ع التالية، ففي الفرع األوؿ نتعرؼ عمى الركف المادي لمخطأ سنتعرؼ عميو مف خالؿ الفرو 
التأديبي، وفي الثاني نتعرؼ عمى الركف المعنوي لمخطأ التأديبي ،أما الثالث نتعرؼ فيو عمى 

 الركف الشرعي لمخطأ التأديبي .
 الركن المادي لمخطأ التأديبي  الفرع األول:

يتمثؿ في الفعؿ المادي أي  التشريعات الوضعيةف المادي لمجريمة بصفة عامة في الرك   
المظير الخارجي الذي تدركو الحواس، فالتجريـ ال يمحؽ إال باألفعاؿ المادية والمظاىر 

 .2الخارجية التي يمكف أف تحس في الحيز الخارجي
فالركف المادي لمخطأ التأديبي ،عمى اعتبار أف الخطأ التأديبي بذاتو يشكؿ جريمة تأديبية    

مثمما تطمؽ عميو بعض الكتابات الفقيية وبعض التشريعات في العالـ، ىو المظير الخارجي 
لمخطأ التأديبي ،أو الجريمة التأديبية، والذي يتمثؿ عادة في الفعؿ أو اإلمتناع عف الفعؿ الذي 
 يأتيو الموظؼ وينطوي عمى مخالفة لواجباتو الوظيفية سواء كاف ىذا الفعؿ إيجابي، كأف يعتدي

 .3عمى أحد زمالئو بالضرب أو سمبا كاإلمتناع عمى تنفيذ الواجبات الممقاة عمى عاتقو

                                                 
،) مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف العاـ (، جامعة مدى فعالية الضمانات التأديبية لمموظف العام سميماني منير،  1

 .25،ص 2014/2015، -تبزي وزو-ممود معمري، 
 .337طنطاوي، مرجع سابؽ،صممدوح  2

 .56نوفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ،ص 3
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 بجية حد العامميف المرتبطيفأف يقع الفعؿ المكوف لمخطأ مف ويشترط لقياـ الخطأ التأديبي،أ  
ف القانوف التأديبي ينطبؽ فقط عمى اإلدارة برابطة وظيفية بمعنى أف يكوف موظؼ في اإلدارة، أل

 .1يف في اإلدارةلموظفا
مف الموظفيف ولـ يتمكف القاضي مف تحديد مرتكب الفعؿ  وفي حالة شيوع التيمة بيف عدد     

المسؤولية   »دارية العميا بمصر بأفت المحكمة اإليبية، وتأكيدا  لذلؾ قضدأفال تقـو الجريمة الت
ؼ أو ػػػػػػلموظا ػػػػػػف إلدانةعيفيت ة شخصية،ػػػػػف المسؤولية الجنائية، مسؤوليشأنيا شأ بيةيالتأد
نو قد وقع منو فعؿ أف يثبت أؿ ومجازاتو إداريا في حالة شيوع التيمة بينو وبيف غيره، ػػػػػالعام

عمى خذ انعدـ المأ يجابي أو سمبي محدد يعد مساىمة منو في وقوع المخالفة اإلدارية ، فإذاإ
واجبات وظيفتو أو خروج عمى مقتضياتيا فال السموؾ اإلداري لمعامؿ ولـ يقع منو أي إخالؿ ب

ال كاف قرار الجزاء فاقدا لركف مف  يكوف ثمة ذنب إداري وبالتالي ال محؿ لتوقيع جزاء تأديبي وا 
« سببالوىو ركف  وأركان

2
. 

ح يوضواردة، فإنو مف الميـ ت شتراؾ في ارتكاب الجريمة التأديبيةف مسالة اإلأوعمى اعتبار    
رتكاب الخطأ والجـر ال ينطبؽ عمييـ القانوف تركيف مع الموظؼ في االمشأف األشخاص 

نو ال يجوز أشتراؾ . كما شتراؾ كبيرة وميما كانت جسامة اإلالتأديبي ميما كانت درجة اإل
رتكبو مة في ىذه الوظيفة ، وال عف فعؿ إلتحاقو بالخدالموظؼ عف فعؿ وقع منو قبؿ إ تأديب

 .3بعد االنتياء مف الخدمة
بية، اشترط مجمس الدولة يوحوؿ التطبيقات القضائية لتوافر الركف المادي في الجريمة التأد   

ال لغي قرار التأديب. وىو ذات التوجو أ الفرنسي توافر الركف المادي في الخطأ التأديبي وا 
نو أحيث  »ما يمي  ةبالنسبة لمقضاء الجزائري، حيث جاء في قرار المحكمة العميا الجزائري

ف اإلدارة لـ تذكر األفعاؿ المنسوبة إلى الموظؼ، والتي أدت إلى أتضح مف خالؿ التحقيؽ با
بية األمر الذي يجعؿ المحكمة غير قادرة عمى ممارسة رقابتيا عمى القرار يتحريؾ الدعوى التأد

بإجراء با غامضا ال يسمح الغير مسببة أو القرارات المسببة تسبي بيةيالقرارات التأدف .« التأديبي 
 .4الرقابة القضائية ، تكوف قابمة لإللغاء

                                                 
 .85محمد يوسؼ المعداوي، مرجع سابؽ ،ص 1
 .162شريؼ يوسؼ حممي خاطر، مرجع سابؽ، ص 2
 .85محمد يوسؼ المعداوي، مرجع سابؽ ،ص 3
 .29كماؿ رحماوي، مرجع سابؽ،ص  4
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ف الركف المادي ضروري لقياـ الخطأ التأديبي ألنو مف غير المعقوؿ قياـ إوفي مجمؿ القوؿ ف
جريمة تأديبية دوف توافر فعؿ مادي ممموس وخارجي يشكؿ ىذا الفعؿ المادي الخارجي الخطأ 

 .الوظيفة مف طرؼ ىذا الموظؼ جباتف الوالمرتكب مف طرؼ الموظؼ أو الخروج عا

 

 لمخطأ التأديبي الركن المعنوي  الفرع الثاني:
 . 1ىو القصد العاـ بيةيالركف المعنوي أو القصد في الجريمة التأد   
كما  سواء قصد ما يترتب عف ىذا الفعؿ مف نتائج أـ ال، واعيةوىو أف يتـ الفعؿ عف إرادة     

فإذا ،يجب أف يكوف الفاعؿ في حالة طبيعية وقت ارتكاب الفعؿ ومدركا ومختارا لما يفعؿ 
 كراه ال يقاـو أو فقد تاـ لإلدراؾ نكوف أماـإأو  فاجئم مرضارتكب الفعؿ تحت قوة قاىرة أو 

 . 2 الركف المعنوي لمخطأ التأديبي انتفاء
مؿ الموجب لمتأديب عف إرادة واعية، بغض نو يكفي أف يتـ العمؽ، فإومف ىذا المنط       

ف تب عمى ىذا العمؿ مالنظر عما إذا كاف الشخص المرتكب لمفعؿ )الموظؼ( قد قصد ما تر 
 . 3اإلساءة أو ضراراإلنتائج ، وبغض النظر أيضا عما إذا كانت نيتو قد انصرفت إلى 

التأديبي، ىو توافر اإلرادة  بية أو الخطأيوعمى خمفية اعتبار الركف المعنوي لمجريمة التاد   
يات الفقيية أو الخطأ، ظيرت العديد مف التوج السميمة في الشخص مرتكب الفعؿ المجـر

ف المادي ف يقترف الركو يمـز حتى يسأؿ الموظؼ تأديبيا ألفقياء يرى أناوتشعبت اآلراء، فبعض 
قد تكوف  بيةيفالجريمة التأدائية يبية بركف معنوي، وذلؾ عمى غرار الجريمة الجندلمجريمة التأ

ة، بينما يرى البعض أو غير عمديو، وىو ما يعني صدور الفعؿ عف إرادة غير آثم عمدية
 بية عمى الجريمة الجنائية نظرا لمطبيعةيداآلخر مف الفقة بأنو ال يجوز قياس الجريمة التأ

 . 4متأديبالخاصة ل
نو أف المعنوي لمخطأ التأديبي، يتعيف القوؿ وحوؿ توجو المشرع الجزائري فيما يتعمؽ بتحديد الرك

قد جمع بيف عنصري اإلرادة والدوافع التي أدت الرتكاب الجريمة التأديبية، ألنو فرض عمى 
نية الموظؼ والدوافع التي أدت إلى اقتراؼ  أف تأخذ في الحسباف عند تقديرىا لمخطأاإلدارة 

                                                 
 .85محمد يوسؼ المعداوي ،مرجع السابؽ،ص 1
 .39احمد بوضياؼ ، مرجع سابؽ، ص 2
 .85محمد يوسؼ المعداوي ،مرجع سابؽ،ص 3
 .193شريؼ بوسؼ حممي خاطر، مرجع السابؽ، ص  4
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ضمانة أكثر فاعمية عندما تقـو اإلدارة  ألنو يمنح لمموظؼ حميد الذنب اإلداري، وىذا مسمؾ
 .1بعممية تحريؾ الدعوى التأديبية

  التأديبي أي لمخطعشر الركن ال الفرع الثالث:
يتمثؿ الركف الشرعي لمخطأ التأديبي في وجود قانوف يؤثـ الفعؿ أو اإلمتناع، سواء كاف    

 .2مرجع ىذا التأثيـ الدستور أو التشريع أو الالئحة
والركف الشرعي في المجاؿ الجنائي، يراد بو النص القانوني الذي يجـر الفعؿ ويحدد لو   

 . 3العقوبة وما لـ يوجد نص فال جريمة وال عقاب
ف كاف ىناؾ إجماع فقيي وتشريعي حوؿ ضرورة الركف الشرعي أو القانوني في الجرائـ     وا 

ال عقوبة إال بنص (. فإف األمر يختمؼ الجنائية لكونو محكوـ بقاعدة الشرعية ) ال جريمة و 
بالنسبة لمجرائـ التأديبية، فبعض الفقياء يرى أف الركف الشرعي خارج عف ىذه الجرائـ ألنو مف 

 الصعب إضافتو خاصة في ظؿ عدـ تطبيؽ قاعدة ال جريمة وال عقوبة إال بنص.
كاف الجريمة التأديبية إلى فيما يرى البعض األخر أنيا تستمـز توافر ىذا الركف،  و قسموا أر    

 .4ثالثة، ركف مادي ومعنوي وقانوني
ىو نظاـ قانوني  في المحصمةوبالرغـ مف عدـ التوافؽ الفقيي ىذا ،إال أف النظاـ التأديبي     

في تحديد ما يعتبر مخالفة تأديبية مف عدمو ، وىذا ال يعني ترؾ  تممؾ اإلدارة سمطة تقديرية
تجـر أي فعؿ أو امتناع عف فعؿ يقـو بو الموظؼ بؿ يتوجب عمييا  حرية مطمقة لإلدارة بحيث

أف تحتـر مبدأ الشرعية بمفيومو العاـ بحيث يجب أف يسود ىذا المبدأ كؿ تصرفات اإلدارة 
 أف ينطوي عمى مخالفة القواعد القانونية فالفعؿ المقترؼ مف قبؿ الموظؼ يجب وأفعاليا،

 المنظمة لسير العمؿ.
ووالية التأديب يجب أف تسند إلى نظاـ قانوني في الدولة بحيث يكوف ىناؾ سند شرعي     

 . 5ليذه الوالية، والقوؿ بخالؼ ذلؾ يعني إىدار مبدأ الشرعية مف قبؿ اإلدارة

                                                 
1
 .30-38كماؿ رحماوي، مرجع سابؽ،ص ص  

2
 .57محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ ،ص 

3
 .70سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص 

4
 .57محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ ، ص 

 .57نوفاف العقيؿ العجارمة ، مرجع سابؽ، ص 5
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وىذا ما سارت عميو وانتيجتو الكثير مف األنظمة التأديبية في العالـ، إذ ال يوجد تحديد    
 ة عمى سبيؿ الحصر كما ىو معموؿ بو في قانوف المعقوبات والقانوف الجنائي.لألخطاء التأديبي

وبالرغـ مف كوف األمر منتقد عمى أساس أنو يشكؿ خطورة كبيرة عمى وضعية الموظؼ      
اإلدارية ألنو يمنح اإلدارة سمطة تقديرية واسعة النطاؽ في مجاؿ التأثيـ، إال أف الشرعية 

 دـ حصر الجريمة التأديبية.التأديبية موجودة رغـ ع
والمشرع الجزائري ىو األخر عمى غرار تشريعات التأديب في العالـ انتيج ذات األسموب،    

حيث باالطالع عمى النصوص القانونية التي تحكـ التأديب في الوظيفة العامة الجزائرية يتضح 
لوظيفية في مختمؼ لنا بأف المشرع الجزائري اعتمد طريقة التصنيؼ في تحديد األخطاء ا

مف األمر  877وكمثاؿ عمى ذلؾ نورد نص المادة  .1القوانيف المتضمنة لشؤوف الموظفيف
 .......تصنؼ األخطاء المينية دوف المساس بتكييفيا الجزائي كما يأتي:» 26/23

 أخطاء الدرجة األولى -

 أخطاء الدرجة الثانية -

 أخطاء الدرجة الثالثة -

 .«أخطاء الرجة الرابعة -

 : تصنيف األخطاء التأديبيةمب الثالثالمط
لكف لدى تعمؽ األمر  ،تكتفي غالبية تشريعات العالـ بتقديـ تعريفات موسعة لمخطأ التأديبي   

جؿ أ( مف  la classificationبتعداد ىذه األخطاء، ال تتأخر بذلؾ مستخدمة طريقة التصنيؼ )
 الناجـ عف التقنيف. (الحصرتجنب حصر ىذه األخطاء )ىي واردة عمى سبيؿ المثاؿ ال 

خطاء البسيطة ولقد صنؼ المشرع الجزائري األخطاء التأديبية إلى أربعة درجات مبتدأ  باأل  
األكثر خطورة فمف خالؿ الفرعيف التالييف، سنتطرؽ في الفرع األوؿ و ومنتييا بتمؾ الجسيمة 

الثاني فنتعرؼ فيو عمى تصنيؼ ،أما الفرع ف في األخطاء التأديبيةييز بيف التصنيؼ والتقنيلمتم
 .26/23حكاـ األمرطبقا أل التأديبية  األخطاء

 
 

                                                 
 .65-50كماؿ رحماوي ، مرجع سابؽ، ص ص  1
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 التأديبيةالتمييز بين التصنيف والتقنين في األخطاء  الفرع األول:
تمثؿ تقنيف األخطاء التأديبية في وضع تعداد حصري لممخالفات التي يعاقب عمييا ي   

 إلى اتجاىيف: انقسـحيث أنو لدى مناقشة الفقو لفكرة التقنيف، . 1الموظؼ تأديبيا
 مؤيد لفكرة التقنين تجاها -  أوال:
وأنصار ىذا االتجاه ينادوف بوجوب حصر األخطاء التأديبية كما حصرت في قانوف    

 العقوبات، مستنديف في ذلؾ إلى الحجج التالية:
 فة نطاؽ مسؤولياتو وحدود سمطاتو.تحديد المخالفات التأديبية يمكف الموظؼ مف معر  -

تحديد المخالفات ينبو جميور المتعامميف مع اإلدارة إلى مستوى الخدمة التي يجب عمى  -
 . 2الموظفيف تقديميا ليـ

 اتجاه معارض لفكرة التقنين ثانيا: 
وىذا االتجاه عارض فكرة التقنيف في األخطاء التأديبية مثمما ىو معموؿ بو في قانوف    

ف إالعقوبات، تاركيف المجاؿ لمسمطات التأديبية في تقدير األفعاؿ المقترفة مف الموظؼ فيما 
 ومستنديف في ذلؾ إلى عدة حجج منيا :،كانت جرائـ تأديبية أو ال 

نيا أف تضعؼ فاعمية السمطة اإلدارية في المخالفات التأديبية مف شأف محاولة تقنيف أ -   
قاب الموظفيف، إال عمى المخالفات المقننة والمحددة حصرا مف قبؿ التأديب ألنيا ال تستطيع ع

 المشرع.
وترتيب واجبات الموظفيف وصياغتيا في عبارات محددة ومنظمة  يؼنصت استحالة عممية -    

 .3حتى يتسنى ربطيا بعقوبات معنية كما ىو الحاؿ في قانوف العقوبات

وتفاديا لما قد ينجـ عف عممية التقنيف مف تقييد يد اإلدارة في ممارسة السمطة التأديبية      
( la  classificationجاءت فكرة تصنيؼ األخطاء التأديبية. وطريقة تصنيؼ األخطاء التأديبية )

مى ( في كونيا ال تيدؼ إلى تطبيؽ مبدأ الشرعية عla codificationتتميز عف طريقة التقنيف )
القانوف التأديبي عمى نحو ما ىو معموؿ بو في قانوف العقوبات بحيث الجريمة ال تقـو إال 

نوع مف العقالنية عمى ممارسة السمطة  إضفاءبوجود نص التجريـ، بؿ تسعى ىذه الطريقة إلى 
                                                 

 .58نوفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ، ص 1
 .98محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ، ص 2
 .73سميـ جديدي، مرجع سابؽ،ص 3



 الفصل األول:ماهية النظام التأديبي
 

 
34 

التأديبية آخذة بعيف اإلعتبار المصمحة العامة وضرورة حماية حقوؽ الموظؼ والمحافظة عمى 
 ح المنتفع بالمرفؽ العاـ في آف واحد.مصال
فطريقة تصنيؼ األخطاء التأديبية تيدؼ إلى تقديـ عدة أصناؼ لمخطأ التأديبي يحددىا    

 .1المشرع ويترؾ لإلدارة حرية إدراج المخالفات تحت كؿ صنؼ مف ىذه األصناؼ
ترؾ بو لإلدارة وىي بذلؾ تختمؼ عف طريقة التقنيف التي تقدـ حصر محدد ومعيف لألخطاء ال ي

 .لمتقديرمجاؿ 
 60/60حكام األمر طبقا أل التأديبية : تصنيف األخطاءالفرع الثاني

كما  االخطاء التأديبية إلى أربعة درجات،26/23صنؼ المشرع الجزائري مف خالؿ األمر    
قدـ لمخطأ تعريفا عمى حسب كؿ درجة واحتـر في تصنيفيا مبدأ التدرج في األخطاء الوظيفية 

 .2األمر الذي جعؿ ىذه األخطاء تبتدئ باألخطاء األقؿ خطورة ،وتنتيي يتمؾ األكثر جسامة
  أخطاء الدرجة األولى أوال :

حكاـ ىذا بأينية تصنؼ عمى أف األخطاء الم 26/23مف األمر  877بعد أف نصت المادة    
ف أنو ال يوجد مصدرا أخر لالعتماد عميو في تصنيفيا عدا ىذا النص ، وبعد أالنص، أي 
جاءت المادة  3،أصناؼ 24مف ذات المادة عمى تصنيؼ ىذه األخطاء إلى  0نصت الفقرة 

 كاألتي:  بالنص عمى أخطاء الدرجة األولى 878
 أف نضباط العاـ يمكفباإل الدرجة األولى كؿ إخالؿتعتبر عمى وجو الخصوص أخطاء مف  »

 .«يمس بالسير الحسف لممصالح
 الدرجة الثانية ءأخطاثانيا: 

تعتبر عمى وجو  »عمى أخطاء الدرجة الثانية بقوليا  26/23مف األمر  879نصت المادة    
 :عماؿ التي يقـو مف خالليا الموظؼ بما يمياألالخصوص أخطاء مف الدرجة الثانية 

 المساس سيوا أو إىماال بأمف المستخدميف و /أو أمالؾ اإلدارة. -8

اإلخالؿ بالواجبات القانونية األساسية غير تمؾ المنصوص عمييا في المادتيف  -0
 .« أدناه 888و882

                                                 
 .55كماؿ رحماوي، مرجع سابؽ، ص 1
 .76بوقرة أـ الخير، مرجع سابؽ، ص 2
 .56دماف ذبيح عاشور، مرجع سابؽ، ص 3
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 0و 8المتمعف في الحصر الذي قدمو المشرع الجزائري لألخطاء الوظيفية ذات الدرجتيف    
أف في ىذيف التصنيفيف األخطاء  يستشؼ، سموب الذي استخدمتووفي الصياغة القانونية واأل

نما قد تكوف مساس باإلنضباط عف غير قصد أو  التأديبية ال تنطوي عمى اإلرادة اآلثمة، وا 
  .1إىماؿ أو غفمة ومف ثـ صنفيا المشرع في الدرجتيف األولى والثانية

  : أخطاء الدرجة الثالثةثالثا
بالرجوع دائما إلى القانوف األساسي لموظيفة العمومية نجد أف المشرع الجزائري مف خالؿ      

 882حيث جاء نص المادة  قد أورد ىذه األخطاء بالذكر، 26/23مف األمر 882المادة 
 كالتالي:

تعتبر عمى وجو الخصوص أخطاء مف الدرجة الثالثة األعماؿ التي يقـو مف خالليا  »   
 بما يأتي:الموظؼ 

 تحويؿ غير قانوني لموثائؽ اإلدارية. -8

 إخفاء المعمومات ذات الطابع الميني التي مف واجبو تقديميا خالؿ تأدية ميامو. -0

رفض تنفيذ تعميمات السمطة السممية في إطار تأدية المياـ المرتبطة بوظيفتو دوف  -3
 مبرر مقبوؿ.

 إفشاء أو محاولة إفشاء األسرار المينية. -4

أمالؾ اإلدارة ألغراض شخصية أو ألغراض خارجة عف  تجييزات أو إستعماؿ -5
 .«المصمحة

لقد استخدـ المشرع في بداية ىذه المادة عبارة " تعتبر عمى وجو الخصوص أخطاء مف     
ف المشرع يؤكد عمى جممة ىذه األخطاء المذكورة في ىذه أالدرجة الثالثة، التي دلت أوال عمى 

ي الذي دلت عميو العبارة ىو عدـ التحديد، فيذه األخطاء ليست واردة المادة، ثـ الشيء الثان
 عمى سبيؿ الحصر.

 

 
 

                                                 
 .32محمد األخضر بف عمراف ، مرجع سابؽ، ص 1



 الفصل األول:ماهية النظام التأديبي
 

 
36 

 أخطاء الدرجة الرابعةرابعا: 
قدـ المشرع عمى  ،، أخطاء الدرجة الثالثة26/23مف األمر  882بعد أف أوردت المادة      

، حيث كاف نص المادة 888التوالي مجموعة األخطاء المتعمقة بالدرجة الرابعة مف خالؿ المادة 
 كاآلتي:

أخطاء مينية مف الدرجة الرابعة إذا قاـ الموظؼ بما  ،تعتبر عمى وجو الخصوص »
 ي:يأت

كانت يقدميا لو شخص طبيعي أو  ية طبيعةمف أ، اإلستفادة مف امتيازات -8
 معنوي مقابؿ تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفية.

 أعماؿ عنؼ عمى أي شخص في مكاف العمؿ. إرتكاب -0

التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجييزات وأمالؾ المؤسسة أو اإلدارة  -3
 العمومية التي مف شأنيا اإلخالؿ بالسير الحسف لممصمحة.

 إتالؼ وثائؽ إدارية قصد اإلساءة إلى السير الحسف لممصمحة. -4

 سمحت لو بالترقية.تزوير الشيادات أو المؤىالت أو كؿ وثيقة  -5

الجمع بيف الوظيفة التي يشغميا ونشاط مربح آخر، غير تمؾ المنصوص عمييا  -6
 .«مف ىذا األمر 44و43في المادتيف 

فمف خالؿ الفقرة األخيرة مف نص ىذه المادة، نجد أنو يحظر عمى الموظؼ ممارسة نشاط     
يؿ أخطاء الدرجة الرابعة إال إذا مربح بالموازاة مع الوظيفة التي يمارسيا ويعتبر ذلؾ مف قب

تعمؽ األمر باالستثناءات الخاصة بجواز الجمع بيف الوظائؼ العمومية والنشاطات المدرة 
 1لمربح.

 2عمى مختمؼ ىذه االستثناءات. 26/23مف األمر  43و44تنص المادتيف حيث     
لقانونية المتعمقة وعموما فإف ما يمكف مالحظتو ىو أف المشرع الجزائري زود منظومتو ا   

بالوظيفة العمومية مف خالؿ ىذا األمر بتصنيؼ لألخطاء التأديبية، مخالفا بذلؾ توجيو وسموكو 
                                                 

 . 77بوقرة أـ الخير، مرجع سابؽ، ص 1
....غير أنو يرخص لمموظفيف بممارسة مياـ التكويف أو  في فقرتيا الثانية في ىذا الصدد عمى ما يمي: " 43تنص المادة 2

التعميـ أو البحث كنشاط ثانوي ضمف شروط ووفؽ كيفيات تحدد عف طريؽ التنظيـ . كما يمكنيـ أيضا إنتاج األعماؿ العممية 
ى أسالؾ أساتذة التعميـ ....يمكف الموظفيف المنتميف إل"عمى أنوّ   44أو األدبية أو الفنية..."، وفي نفس السياؽ تنص المادة

 ."العالي والباحثيف وكذا أسالؾ الممارسيف الطبيبيف المتخصصيف، ممارسة نشاط مربح يوافؽ تخصصيـ
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في منظومات الوظيفية العمومية السابقة ليذا األمر، والتي جاءت خالية مف تصنيؼ معيف 
ساسي المتضمف القانوف األ 59-85لألخطاء التأديبية سواء تعمؽ األمر بالمرسـو رقـ 

، أي األمر رقـ  -66النموذجي لعماؿ المؤسسات واإلدارات العمومية، أو ما سبؽ ىذا المرسـو
 .1المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية 833
كما مف الميـ اإلشارة إلى انو قد تكوف العديد مف األخطاء التأديبية موضوع عقوبة تأديبية    

بحكـ أنو السمطة المختصة بالتأديب ليا سمطة إتخاذ العقوبة المناسبة مف بيف عقوبات  واحدة،
الدرجة الواحدة، إضافة إلى أف المشرع قد ترؾ توضيح األخطاء التأديبية عند االقتضاء وحسب 

 .2خصوصية بعض األسالؾ لمقوانيف األساسية الخاصة

                                                 
 .السابؽ ذكره،  66/133األمر رقـ  1
 .77بوقره أـ الخير، مرجع سابؽ، ص  2
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 أحكام العقوبة التأديبية  المبحث الثاني:

يؤدي توقيع العقوبة عمى الموظف إلى ردعو وردع كل الموظفين واحتراميم لمنظام       
المسند إلييم القيام القانوني الذي يخضعون لو، والذي يبين مختمف واجباتيم ومختمف الميام 

 بيا.
وتتمثل العقوبة التأديبية في ذلك الجزاء الموقع عمى الموظف المذنب بسبب عدم التزامو    

باحترام النظام القانوني الذي يحكمو بمناسبة ممارسة الوظيفة، وقد جنح الفقو الى توضيحيا 
الجسامة إلى عدة بالتعريف، كما أخضعت لجممة من المبادئ القانونية، وصنفت عمى حسب 

وفي ،أنواع، ومن خالل ىذه المطالب نتعرف في المطمب األول عمى تعريف العقوبة التأديبية 
 و في الثالث لتصنيفات العقوبة التأديبية. ،المطمب الثاني  لمبادئ العقوبة التأديبية

 تعريف العقوبة التأديبية المطمب األول :
ست من صميم اختصاص المشرع، الشيء الذي يجعمو بحكم كون مسألة تقديم التعاريف لي     

عادة ال يحدد تعريفات جامعة ومانعة، فيجد الفقو نفسو مجبرا لتقديم تعريفات لمتوضيح، فيذا ما 
جنح إليو الفقو العربي والغربي فيما تعمق بتعريف العقوبة التأديبية حيث خصت ىذه األخيرة 

 التالية: بعدة تعار يف نتعرف عمييا من خالل الفروع
الفرع األول، تعريف العقوبة التأديبية في الفقو المصري، الفرع الثاني تعريف العقوبة التأديبية    

 في الفقو الفرنسي، الفرع الثالث، تعريف العقوبة التأديبية في الفقو الجزائري وتمييزىا.
 تعريف العقوبة التأديبية في الفقه المصري   الفرع األول:

إن القاعدة العامة في القانون التأديبي أن المشرع يحدد قائمة العقوبات التي يحق لسمطة التأديب     
دون التطرق إلى وضع  يةثبت إدانتو ومسؤوليتو عن الجرائم التأديبتتوقيعيا بحق الموظف الذي 

 تعريف لمعقوبة التأديبية ، فنجد الفقو أمام سكوت المشرع 
 .1فيويقدم لنا جممة من التعار يتدخل بة عن تقديم تعريف لمعقو 

الحرمان  »حيث عرفيا جانب منو عمى أنيا  ،فقد تعرض الفقو المصري لتعريف العقوبة التأديبية    
 . 2«الخاصة  و أو حريتـو أو حتى في أموالوصمن مزايا الوظيفة دون أن تصيب الموظف في شخ

                                                 
 .63العقيل العجارمة، مرجع سابق، صنوفان  1
، دار التأديبية في النظام الوظيفي لضباط وأفراد الشرطة وثالثة أنظمة خاصة لموظيفة العامة الدعوىمحمد ماجد ياقوت ،  2

 .319، ص2007الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
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الوظيفة والخدمات  ا في حدودمالموظف دائ حيث ىذا التعريف حصر مجال العقوبة الموقعـة عمى
الجزاء »خر بقولو آخير بصفتو متولي لموظيفة. وعرفيا طرف والمزايا التي يستفيد منيا ىذا األ

التي توقع عمى الموظف الذي يخرج عمى مقتضى الواجب  ةالتأديبيالتأديبي يقصد بو العقوبة 
 .1«الوظيفي أو يخل بكرامة الوظيفة العامة 

وسيمة من وسائل اإلدارة تنطوي عمى عنصر اإليالم، تقوم باستخدامو بناءا  »ل أنيا وقي   
 .2« عمى نص في القانون في مواجية مرتكبي المخالفات التأديبية

إيالم مقصود بسبب ارتكاب مخالفة تأديبية يقرره المشرع عمى نحو »أيضا أنيا  تكما عرف    
إداري أو حكم قضائي ، ويترتب عمى توقيعو الحرمان من مجرد وتوقعو السمطة التأديبية بقرار 

. حيث استخمصت من «بعض أو كل حقوق الموظف العام أو العامل الخاص أو الميني الحر
 ىذا التعريف العناصر التي تتكون منيا العقوبة التأديبية والمتمثمة في: 

بيبوط مكانتو ونبذ أفراد اإليالم: وىو المساس المادي أو األدبي بحق الموظف أو العامل  -
 الطائفة أو الجماعة لو.

لقرار أو الحكم التأديبي عمى سبب ا ن يقومأ إيالم العقوبة بسبب المخالفة التأديبية يمزم -
ت المخالفة التأديبية فنتإيبرره، والمخالفة التأديبية ىي سبب القرار أو الحكم التأديبي، فإذا 

 .3النعدام سببيافال محل لتوقيع العقوبة التأديبية 

ىي  ةالتأديبيالعقوبة  »والتعريف الشامل والجامع الذي قدمو الفقو المصري ىو التالي:       
جزاء وظيفي يصيب الموظف الذي تثبت مسؤوليتو عن ارتكاب خطأ تأديبي معين، بحيث توقع 

 .« الوظيفية المنتمي إلييا، وتنفيذا ألىدافيا المحددة سمفا ولمصمحة الطائفةباسم 

يتميز ىذا التعريف بالبساطة التي تجعل من السيل إدراك معنى العقوبة التأديبية من خاللو فيو 
 . 4نو شامل عمى جميع العناصر التي تجعل منو محيطا وجامعا لمعنى العقوبةأ اواضح، كم

وفي خالصة القول فإنو من الميم اإلشارة إلى أن من الفقو العربي من أحجم عن وضع        
تعريف لمعقوبة مكتفيا بتقسيم العقوبات إلى مجموعات مختمفة، مثل تقسيميا إلى جزاءات مادية 
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وجزاءات معنوية، أو مكتفيا بذكر العقوبات الجائز توقيعيا بحق الموظفين طبقا لمقوانين 
 .1القائمة
وبحكم كون مسألة تقديم التعاريف والتفسيرات من صميم اختصاص الفقو، فإنو من األرجح      

 أن تخص ىذه الفئة من الفقياء العقوبة التأديبية بتعريفات.
 الفرع الثاني : تعريف العقوبة التأديبية في الفقه الفرنسي

أديبية، حيث عرفيا الفقيو خر تنوعا في تعريف العقوبة التشيد الفقو الفرنسي ىو اآل    
Deleperée ذلك اإلجراء الفردي الذي تتخذه اإلدارة بغية قمع المخالفة التأديبية والذي  » بأنيا

 .2« من شأنو أن يرتب نتائج سمبية عمى حياة الموظف العممية
جزاء أدبي ومادي في آن واحد، ينطوي عمى »كما عرفيا جانب من الفقو عمى أنيا      

اإليالم الذي يمحق بالموظف ليس في حياتو أو شرفو أو مالو أو حريتو شأن العقوبة عنصر 
نما في وضعو الوظيفي فقط فيؤدي إلى حرمانو من المزايا والضمانات الوظيفية التي  الجنائية. وا 

وىذا اإلتجاه قرن  3.«يتمتع بيا أو الوظيفة التي يشغميا سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو نيائية
ء التأديبي بالجزاء الجنائي لتعريفو، واعتبر أن الجزاء التأديبي ينصب عمى الموظف في الجزا

وضعو الوظيفي، فيحرمو مثال من المزايا وبعض الحقوق التي يضمنيا لو القانون كعقوبة بحكم 
كونو مذنب ، فتكون العقوبة دائما متعمقة بمجال وظيفتو وبحقوقو الوظيفية، عمى خالف الجزاء 

 ئي الذي يكون مثال مبمغ مالي أو سجن......الخ.الجنا
وسيمة خاصة لضمان إحترام  »ىذا وقد ذىبت فئة أخرى من الفقياء إلى تعريفيا عمى أنيا 

 .4في المجتمع دورىا النفعيوىذا ما يؤكد  « القاعدة القانونية
اص بيدف كل تصرف عقابي يتم اتخاذه داخل نظام قانوني عام أو خ »وعرفت أيضابأنيا     

وىذا التعريف إستذكر فكرة توقيع جزاء  .5« المحافظة عمى حسن سير المرفق والعمل وانتظامو
عمى الموظف موضحا اليدف من ذلك وىو حسن سير المرفق العام وانتظامو والحفاظ عمى 

 نظام العمل المنتظم الذي ىدفو دائما ىو خدمة المواطن وتحقيق الحاجات العامة.
                                                 

 .63نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص 1
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 تعريف العقوبة التأديبية في الفقه الجزائري وتمييزهاالفرع الثالث: 
العقوبة التأديبية ىي وسيمة من الوسائل اإلدارية المستخدمة من قبل السمطة اإلدارية    

 . 1المختصة بناء عمى نص في القانون لردع مرتكبي المخالفات التأديبية داخل المجتمع
شابييا من العقوبات القانونية وتقديم تعريفات لذلك فإنو كان من الضروري تمييزىا عن ما     

 ليا خاصة عمى الصعيد الفقيي.
 أوال: تعريف العقوبة التأديبية في الفقه الجزائري

بحكم كون التشريع الجزائري عمى غرار كل التشريعات التي تعنى بالوظيفة العمومية في    
لتحديد بالنص وعمى سبيل الحصر تصنيفا دول العالم، لم يورد تعريفا لمعقوبة التأديبية واكتفى با

ىي إجراء عقابي تتخذه »إقتضى الوضع في الجزائر تعريفيا فقييا حيث عرفت كاآل تي :  .2ليا
السمطة التأديبية ضد الموظف المخطئ مجازاة لفعمو، إذ العقوبة ىدفيا ىو المجازاة عمى سموك 

مستقاة من القانون الوظيفي  وذلك معين يعتبر معيبا من وجية نظر المتطمبات النظامية ال
بإجراء يوقع عمى الموظف المخطئ ،حتى ال يعود إلى فعمو مرة أخرى ضمانا لحسن سير 

طراد، فضال عن أنيا من حيث األثر  والضررتمثل طابع األلم النفسي  المرفق العام بانتظام وا 
 .3«ألنيا تمس الموظف في مزاياه الوظيفية

 التأديبية عن ما شابهها من عقوبات وتصرفات قانونيةتمييز العقوبة  ثانيا :
يحدث إلتباس لدى الرغبة في معرفة ما إن كنا أمام عقوبة تأديبية أو جنائية ، كما قد  قد    

يحدث خمط أيضا بين العقوبة التأديبية وما يتشابو معيا من تصرفات قانونية تصدر عن اإلدارة 
مي، الشيء الذي يجعمنا في حاجة إلى تمييز العقوبة العمومية من أجل تسيير المرفق العمو 

 التأديبية عن ما شابييا من العقوبات والتصرفات القانونية اإلدارية.
 ز العقوبة التأديبية عن العقوبة الجنائية:يتمي -1

يقتضي التمييز بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية، البحث في كل من أوجو الشبو وأوجو    
 الف بينيما.االخت

  

                                                 
 .60، مرجع سابق، ص شرح اإلجراءات التأديبيةمحمد ماجد ياقوت،  1
 .128رشيد حباني ، مرجع سابق، ص  2
 .94سعيد بوشعير، مرجع سابق، ص  3
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 وتتمخص أىم أوجو الشبو بين العقوبة التأديبية والجنائية في النقاط التالية :  
السبب المحرك لمعقوبتين واحد وىو ارتكاب المخالفة أو انتياك ألمر أو نيي شرعيين،  -

 مما يقتضي  الردع بالعقوبة المقررة. 

لعقوبة التأديبية لنظام المحو، اعتبار، كما تخضع إللعقوبة الجنائية لنظام رد ااتخضع  -
 ن لم تكن.أوكال النظامين ييدف وينتيي إلى اعتبار العقوبة ك

وىي شرعية العقوبة ومدتيا  ،تسري في نطاق كال من العقوبتين المبادئ القانونية المقررة -
 وتناسبيا مع الخطأ والمساواة فييا. رجعيتياوعدم 

 تحقيققسر والتمويح بإلحاق األذى عمال عمى تنطوي كال العقوبتين عمى معنى اإليالم وال -
 .1في المجتمع النظام

 ختالف، فتختمف العقوبة التأديبية عن العقوبة الجنائية في عدة نواحي:أما أوجو اإل
تقتصر العقوبة التأديبية عمى المعاقبة عمى األفعال التي تعد مخالفة لواجبات الوظيفة العامـة،  -

، في حين العقوبة الجنائية قد 2يمـس بحرية الموظـف أو بأمالكوكما أن الجزاء التأديبي ال 
 .3يكون مضمونيا غرامة مالية أو سالبة لمحرية

فحة الجريمة في المجتمع، وىذه غاية تقررت لصالح مكا تيدف العقوبة الجنائية إلى -
م العقوبة التأديبية فتيدف إلى ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظا امأالمجتمع ككل، 

طرا  .4دوا 
 وبةكس من العقعتمحق بشخص الجاني وحده، عمى ال يفي العقوبة الجنائية شخصية، -

،خاصة ثارىا شخص الموظف لتنعكس بالضرر عمى أفراد أسرتوآالتي تتعدى  التأديبية
 العقوبات المالية.

إن نطاق كمتا العقوبتين مختمف، فالعقوبة التأديبية شخصية، تسري عمى الموظفين دون      
ن وغير الموظفي) يا إقميمي حيث تطبق داخل اإلقميم عمىقاطغيرىم، أما العقوبة الجنائية فن

 .5الموظفين، مواطنين وأجانب
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قررىاالسمطة العقوبة الجنائية تصدر من خالل حكم قضائي، أما العقوبة التأديبية فت -
 .1اإلدارية المختصة أو تصدر بحكم قضائي حسب األحوال

 تمييز العقوبة التأديبية عن بعض اإلجراءات اإلدارية المشابهة لها:-2

قد يحدث بعض الخمط بين العقوبة التأديبية وبين بعض اإلجراءات التي قد تبدو في      
 ظاىرىا أنيا تحمل معنى العقوبة التأديبية، ومن ىذه اإلجراءات:

ستناد إلى لوائح أو قوانين، وىي إلالتدابير الداخمية: وىي ما تتخذه سمطة اإلدارة دون ا -
 العمل وال تتصل بالتأديب. الزمة لحسن سير المرفق وحسن انتظام

وال يتعمق بإجراءات ،اإلجراء التنفيذي : ىو ما يعد تقرير لحالة قانونية بقوة القانون  -
التأديب مثل تحديد جمسة أمام المجنة الفنية المختصة، عدم حضور الضابط في الموعد 

 إلخ.....المحدد لتوقيع الكشف الطبي عميو

 وبة التأديبية واإلجراء التنفيذي والتدبير الداخمي في كونيماو بين العقابوقد يكون ىناك تش    
 ن الفارق الرئيسي بينيما وبين العقوبة التأديبية يتمثل في كونيما ال أان ضررا لمضابط، إال بيسب

يتطمبان تقصيرا من جانب الضابط وال يتضمنان معنى العقوبة،وكل منيما ييدف إلى حسن 
 . 2نتظاموا  سير العمل و 

 المطمب الثاني: مبادئ العقوبة التأديبية
ن لم ينص عمييا المشرع صراحة، ا  والتي حتى و  ،قوبة التأديبية جممة من المبادئعتحكم ال    
فمن خالل ىذه الفروع  .لتزام بيا بحكم كونيا من المبادئ العامة لمقانوننو ال بد من اإلأإال 

خصصو لمبدأ نوالفرع الثاني  ،سنتعرف في الفرع األول عمى مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية
لمبدأ عدم جواز الجمع بين  والفرع الثالث فنتعرض من خالل امأقوبة والخطأ، عالتناسب بين ال

 العقوبات.
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 مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية: الفرع األول

مقتضى ىذا المبدأ أنو ليس من الجائز أن تختمف العقوبة التأديبية المطبقة عمى الموظفين    
باختالف وضعيتيم االجتماعية والمسؤوليات التي يتقمدونيا متى كانت األخطاء المرتكبة 

 . 1والظروف التي تمت فييا وآثارىا موحدة
ومفيوم المساواة في العقاب ال يقتصر عمى المساواة الظاىرية في توقيع العقوبات التأديبية    

عمى الموظفين ذوي األوضاع التأديبية المتماثمة، بل يجب أن يمتد مضمون وأثر تمك المساواة 
د السمطة لتوقيع العقوبة  التأديبية وتنفيذىا وترتيب آثارىا ، أي يجب أن تم الالحقةإلى المرحمة 

 .2التأديبية بصرىا إلى الفترة الالحقة عمى توقيع العقوبة
وقد ذىب بعض الفقو إلى تبرير ظاىرة عدم المساواة أمام الجزاء من حيث إفراد جزاءات    

 خاصة بكبار الموظفين، بحيث تقتصر ىذه الجزاءات عمى الجزاءات األدبية أو المعنوية.
ختالف إوع الجزاءات وفقا لطبيعة العمل وظروفو وال بد من أما البعض اآلخر، فينادي بتن    

الجزاءات التي تقرر لشاغمي الوظائف القيادية عنيا بالنسبة لموظائف المساندة ، كما تختمف 
 .3العامالجزاءات المقررة لمكادر الخاص عنيا بالنسبة لمكادر 

فقد نص صراحة عمى أن  وأما عن توجو المشرع الجزائري حول ما يتعمق بيذا المبدأ،     
يتعرض لمعقوبة التأديبية، وعند اإلقتضاء لممتابعة الجزائية ، ميما كان المنصب الذي  العامل 
 .4يشغمو

 الفرع الثاني: مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ
  ()مبدأ تناسب الجزاء مع المخالفة         

مخالفة  ختيار الجزاء المالئم لكلإن السمطة التأديبية تممك سمطة أ إن األصل العام ىو      
   .5يدة بمبدأ وجوب تناسب الجزاء مع المخالفةقن ىذه السمطة ليست مطمقة بل مأإال  تأديبية،

واألخذ بمبدأ التناسب في مجال القانون التأديبي، يعني بأنو يتعين عمى السمطة الرئاسية أن 
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مغاالة في الشدة وال إسراف غير بلمدى جسامة الذنب اإلداري،  مالئمتو توقع الجزاء الذي تقدر
  .1في الرأفة

ن تأخذ في اعتبارىا كافة الظروف التي وقعت فييا أن اإلدارة يجب إوترتيبا عمى ذلك ف   
الموظف  أالمخالفة التي ارتكبيا الموظف، حتى يأتي تقديرىا في النياية معقوال ومتناسبا مع خط

 .2سد خطورة معينيو تستأىل مواجيتو تأديبياجفسموك الموظف يجب أن ي
 أوال: موقف الفقه من مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ

 فئة مؤيدة وفئة معارضة لو. انقسم الفقو فيما يتعمق بتطبيق ىذا المبدأ إلى   

 الجانب المعارض لهذا المبدأ:-1

أن من الصعب عمميا إقامة تناسب تام بين العقوبة والخطأ، وذلك لصعوبة  إعتبر        
 تحديد األخطاء التأديبية، وحصرىا حصرا دقيقا كما ىو معمول بو في قانون العقوبات.

 الجانب المؤيد لهذا المبدأ: -  -2    
 يبني المؤيدون ليذا المبدأ حججيم عمى األدلة التالية:        

ختيار العقوبة التأديبية العوامل الذاتية والشخصية، ولمنع ذلك البد إمب عمى كثيرا ما تغ -ا
 لو. ةلحقوق الموظف وحماي امن تدخل المشرع إلجراء مناسبة بين الخطأ والجزاء، حفظ

إن القيام بعممية التناسب من الناحية العممية عممية سيمة اإلنجاز شريطة اإللتزام بمبادئ  -ب
إحترام مبدأ الحد األدنى والحد األقصى من الجزاءات التأديبية، إحترام تصنيف وقواعد معينة مثل 

 .3األخطاء وتصنيف العقوبات.....الخ

 ثانيا : التطبيقات القضائية لهذا المبدأ 
عمى رقابة مالئمة الجزاءات  4394لقد استقر قضاء المحكمة العميا اإلدارية المصرية، منذ عام    

 وىو ما يطمق عميو قضاء الغمو حيث يكون لممحكمة ، 4بيا مع المخالفات التأديبيةالتأديبية ومدى تناس
                                                 

 .96كمال رحماوي، مرجع سابق ، ص 1
 .190، ص 2008دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،المساءلة التأديبية لمموظف العامسعد الشتيوي،  2
 .97-96كمال رحماوي، مرجع سابق، ص ص  3
، حيث قضت بأنو "ولئن كانت لمسمطة 1961نوفمبر 11لقد صدر أول حكم لممحكمة اإلدارية العميا في ىذا الشأن في  4

 ا يناسبو من جزاء...... ، إال أن مناطالتأديبية ومن بينيا المحاكم التأديبية سمطة تقدير مدى خطورة الذنب اإلداري وم
مشروعية ىذه السمطة ، شأنيا كشأن أية سمطة أخرى ....أال يشوب استعماليا غمو، ومن بين صور ىذا الغمو عدم المالئمة 

ة مع الظاىرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نوع الجزاء ومقداره ، ففي ىذه الصورة تتعارض نتائج عدم المالئمة الظاىر 
 .اليدف الذي ابتغاه القانون من التأديب ...."
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 إلغاء الجزاء إذا ثبت لدييا أنو غير مناسب أو غير مالئم لممخالفة المرتكبة.  
 44ومن بين أحكام المحكمة اإلدارية العميا في ىذا الشأن حكميا الصادر في     

إلى مدى بعيد لتقدير من يممك توقيع  متروك الجزاءتقدير  »حيث قضت بأن  ،4444ديسمبر
 إساءة إستعمال السمطة جوازغير أن السمطة التقديرية تجد حدىا من قيد عدم  التأديبي، العقاب

تقدير  فيفالغمو  ،بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنيا عدم التناسب وعند ظيور
 .1«الجزاء يسم اإلجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعمو واجب اإللغاء

عمى الرغم من وجود  .2أما القضاء الجزائري فمم يصدر أحكام قضائية في ىذا الشأن   
يتوقف  »عمى أنو. 49/48من األمر  494نصوص قانونية في ىذا الصدد، حيث تنص المادة 

قة عمى الموظف عمى درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب تحديد العقوبة التأديبية المطب
فييا ومسؤولية الموظف المعني والنتائج المترتبة عمى سير المصمحة وكذا الضرر الذي لحق 

  .«بالمصمحة أو بالمستفيدين من المرفق العام 
فيذا النص القانوني يقيد اإلدارة عندما تختار العقوبة بجممة ىذه العوامل ، الشيء الذي    

 يضمن إحترام مبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ.
  الفرع الثالث: مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات

دة يتجمى مضمون ىذا المبدأ في عدم جواز معاقبة الموظف المذنب بأكثر من عقوبة واح   
فال يجوز توقيع عقوبتين أصميتين نيائيتين تابعتين لنظام قانوني واحد عن  3بسبب نفس الخطأ.

نفس الخطأ بالنسبة لمشخص ذاتو وخالل نفس الفترة الزمنية المرتكب فييا الخطأ، ولم ينص 
 .4القانون صراحة عمى الجمع بينيما أو إعتبار إحداىما تابعة لؤلخرى

 الموظف محال إلجراءين أو دعويين تأديبيتين بسبب نفس الخطأ.وال يجوز أن يكون     
ويعتبر مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات، أو مبدأ وحدة الجزاء كما يطمق عميو بعض     

 الفقو، من المبادئ المستقرة في كل من القانونين اإلداري والجنائي، ولم يعد الفقو الحديث يتردد

                                                 
 .235-234شريف يوسف حممي خاطر، مرجع سابق ، ص ص 1
 .101كمال رحماوي ، مرجع سابق، ص  2
 .232شريف يوسف حممي خاطر، مرجع سابق، ص 3
 .64، مرجع سابق، ص شرح اإلجراءات التأديبيةمحمد ماجد ياقوت ،  4
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ن يطبق دون الحاجة إلى الجمع بين جزاءين مبدأ عاما في القانو في إعتبار قاعدة عدم جواز 
 .1النص عميو

 أوال: التطبيقات القضائية لهذا المبدأ
إن أحسن تعبير عن مضمون ىذا المبدأ ) مبدأ عدم جواز الجمع بين العقوبات( وعن    

عمى العمل القضائي بو، جاء في حكم المحكمة العميا اإلدارية في مصر العربية الذي  اإلستقرار
 قضى بما يمي :

ال يجوز معاقبة العامل عن الذنب الواحد مرتين بجزائين أصميين لم ينص القانون عمى »  
وقع جواز الجمع بينيما، أو بجزائين لم يقصد القانون إلى إعتبار أحدىما تبعيا لآلخر، و إذا 

جزاء تأديبي عمى عامل عن فعل إرتكبو، فال وجو بعد ذلك لتكرار الجزاء التأديبي عن ذلك 
 .2«الفعل مادام ىو بعينو الذي جوزي عنو من قبل

وعمى غرار القضاء المصري، فقد استقر مجمس الدولة ا لفرنسي عمى األخذ بمبدأ عدم جواز    
يث قضى في العديد من أحكامو، بعدم جواز الجمع بين العقوبات ) مبدأ وحدة الجزاء(، ح

الجمع بين العقوبات بسبب نفس الخطأ، وحتى لو كانت ىذه العقوبات مقررة بالنص مادام 
 .3القانون ال يجيز الجمع بينيما

 توجه المشرع الجزائري فيما يتعمق بهذا المبدأ: ثانيا
 44من نص المادة  وىذا ما يستشف 4لقد أخذ المشرع الجزائري بقاعدة عدم تعدد الجزاءات،   

المتعمق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية الخاصة بعالقات العمل  844-34من المرسوم رقم 
 إذ نصت ىذه المادةعمى ما يمي: 5الفردية

                                                 
 .160مرجع سابق، ص  نوفان العقيل العجارمة، 1
 .102كمال رحماوي، مرجع سابق،ص 2
 .161نوفان العقيل العجارمة، مرجع سابق، ص 3
 .104كمال رحماوي، مرجع سابق ،ص 4
، المتعمق بكيفيات تطبيق األحكام التشريعية الخاصة 1982ديسمبر 11المؤرخ في  302-82( المرسوم رقم 75المادة) 5

، إن أحكام ىذا المرسوم، تطبق عمى جميع فئات 1982سبتمبر 14مؤرخة في 37بعالقات العمل الفردية ، الجريدة الرسمية رقم
منو" تطبق ىذه األحكام عمى كل الييئات المستخدمة  2،حيث تنص المادة العمال ميما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليو

 .،ميما كان قطاع النشاط الذي تنتمي إليو "
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من ىذا  44إلى  93يترتب عمى األخطاء المينية المختمفة المنصوص عمييا في المواد من  »
فعبارة )إحدى العقوبات( . «العقوبات التأديبية وضمن الحدود اآلتية...المرسوم تطبيق إحدى 

 تفيد عدم جواز الجمع بين أكثر من عقوبة.
 ات العقوبة التأديبيةصنيفت المطمب الثالث:

ماية الموظف من تعسف السمطة التأديبية، جرى تصنيف العقوبات التأديبية جل حأمن      
الممكن توقيعيا عميو، حيث قدم الفقو في ىذا الصدد عدة تقسيمات، كما لم تخمو التشريعات 
الوظيفية ىي األخرى من تصنيفات لمعقوبة، فمن خالل ىذه الفروع سنتطرق في الفرع األول 

 التأديبية، وفي الفرع الثاني لمتصنيفات التشريعية لمعقوبة التأديبية.  لمتصنيفات الفقيية لمعقوبة
 التصنيفات الفقهية لمعقوبة التأديبية الفرع األول:

 قدم الفقياء الفرنسيين ثالثة تقسيمات لمعقوبة التأديبية كانت عمى المنوال التالي:   
إذ ذىب إلى أن  Gibertبو، الفقيو  ىو تقسيم ثنائي، ومن أبرز  القائمين  :أوال: التقسيم األول

 العقوبات التأديبية تقسم إلى نوعين أساسيين ىما :
 العقوبات األدبية البحتة -
  1الوظيفةالعقوبات التي تمس  -

أن تكون تحذيرا وقائيا  وألنيا ال تعد،قل درجات العقوبات جسامة أىي  العقوبات األدبية البحتة: -1
لى ارتكاب المخالفة، مما يعرضيم يا لمحيمولة دون العودة مستقبال إتمارسو اإلدارة في مواجية موظفي

 .2شدألتوقيع جزاءات 
تبنت العقوبة التأديبية معظم التشريعات الوظيفية في العالم ومن بينيا التشريعات الوظيفية في      

و ينبتحت تسميات مختمفة كالت،جتيا ضمن الجزاءات الواردة بقوانينيا د ر أفرنسا ومصر والجزائر، و 
 .3واإلنذار والموم والتوبيخ

بالعقوبات المينية لرابطة الوظيفة، وىي العقوبات  سمىأو ما ي العقوبات التي تمس بالوظيفة:  -2
التي تؤدي إلى إبعاد الموظف عن وظيفتو إما بصفة مؤقتة أو بصفة نيائية فتنقطع رابطة التوظيف. 
وليذا تعتبر من العقوبات الشديدة التي توقع في المخالفات التأديبية التي تتسم بالجسامة أو الخطورة، 

 ون في ـة فيكــــي عن الوظيفــــما اإلبعاد النيائـــف عن العمل، أة صورة الوقـــــن الوظيفاد عـــذ اإلبعـــــويتخ
                                                 

 .252-251عمي جمعة محارب، مرجع سابق،ص ص  1
 .61، مرجع سابق، ص، شرح  اإلجراءات  التأديبيةمحمد ماجد ياقوت  2
 .80سميم جديدي، مرجع سابق، ص  3
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 ىما اإلحالة عمى المعاش أو الفصل من الخدمة. صورتين
إذ قسم  ،Drouilleوىو وتقسيم ثالثي، وأول القائمين بو ىو األستاذ  :التقسيم الثاني ثانيا:

 العقوبات التأديبية إلى ثالثة مجموعات:
 المجموعة األولى: وىي العقوبات البسيطة التي تتسم بصيغ التأديب أو التوبيخ . -4

 المجموعة الثانية: وىي التي تمس المزايا المادية لموظيفة. -4

 .1المجموعة الثالثة: وىي التي تمس الوظيفة ذاتيا بصفة مؤقتة أو دائمة -8

، إذا انو يقسم Nezardوىو تقسيم رباعي، ومن القائمين بو الفقيو  م الثالث واألخير:يسقثالثا: الت
 العقوبات التاديبية إلى أربعة أنواع:

 العقوبات األدبية. -4

 ب، حيث تنص2التي تصيب الموظف في مصالحو الماليةىي  العقوبات المالية:   -4
مة بسبب قيامو دورية ومنتظاه الموظف بصفة وبة المالية عمى المرتب الذي يتقاضالعق

، أو المبالغ التي يحصل عمييا عقب خروجو من الخدمة كالمكافأة بأداء أعمال وظيفتو
 .3والمعاش، فتؤدي إلى حرمانو منيا بصورة كاممة أو جزئية وبصفة مؤقتة أو نيائية

بات المالية، وقد تباينت مواقف التشريعات الوظيفية المختمفة حول ما يتعمق باألخذ بيذه العقو    
، في حين نجد المشرع المصري قد أخذا بيذه النوعية من العقوبات، امن لم يأخذ بي منيافيناك 

 .4لكن بضوابط وقيود تحول دون إسراف السمطة التأديبية في توقيعيا
 ذاتيا.لة المينة، أي التي تمس الوظيفة العقوبات المينية: وىي التي تمس مزاو  -8

 .5ة: وىي التي تعتبر عائقا لمحرية التي يتمتع بيا الفردالعقوبات السالبة لمحري -0

 
 فات التشريعية لمعقوبة التأديبيةالفرع الثاني: التصني

                                                 
 .62، مرجع سابق، صشرح اإلجراءات التأديبيةوت، محمد ماجد ياق 1
 .252عمي جمعة محارب ، مرجع سابق ، ص 2
 .62، مرجع سابق، صشرح اإلجراءات التأديبية محمد ماجد باقوت،  3
 .81سميم جديدي، مرجع سابق، ص  4
 .252عمي جمعة محارب، مرجع سابق، ص 5
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الى درجتين،  99/488لقد قام المشرع الجزائري بتقسيم العقوبات التأديبية في األمر       
من ىذا األمر،  44عقوبات الدرجة األولى وعقوبات الدرجة الثانية وجاء ذلك ضمن نص المادة 

 49/48منو، أما األمر 440الى ثالثة درجات في نص المادة34/43كما قسميا في المرسوم 
درجات حسب جسامة األخطاء المرتكبة من  0إلى  498مشرع العقوبات في المادةفقد قسم ال

 طرف الموظف حيث كان التقسيم كاآلتي:
 أوال: عقوبات الدرجة األولى

 التنبيو -4 
 اإلنذار الكتابي - 4 

 التوبيخ -  8 

 درجة الثانيةثانيا : عقوبات ال
 ( أيام8التوقيف عن العمل من يوم إلى) -4

 الشطب من قائمة التأىيل  -4

 ثالثا:  عقوبات الدرجة الثالثة
 أيام 43أيام إلى  40التوقيف عن العمل من  -4

 التنزيل من درجة إلى درجتين -4

 النقل اإلجباري  -8

  رابعا : عقوبات الدرجة الرابعة
 التنزيل إلى الرتبة السفمى مباشرة -4

 التسريح  -4

 0رفع تصنيفات العقوبة التأديبية إلى يكون المشرع الجزائري قد 49/48وبيذا األمر      
 درجات.
وتجدر اإلشارة إلى أن ىذا القانون تماشى مع القوانين السابقة فيما تعمق بإمكانية أن تنص      

القوانين األساسية عمى عقوبات أخرى في إطار الدرجات األربعة التي جاء بيا، إذ نصت المادة 
يمكن أن تنص القوانين األساسية الخاصة نظرا لخصوصيات  »في ىذا السياق أنّو  490
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بعض األسالك عمى عقوبات أخرى في إطار الدرجات األربع المنصوص عمييا في المادة 
 . «أعاله  498
إضافة إلى أنو في كل الحاالت لدى تطبيق العقوبات التأديبية يتوجب إحترام تمك اإلعتبارات    

 والمتمثمة في : 49/48من نفس األمر 494المنصوص عمييا في المادة 
 درجة جسامة الخطأ  -4

 الظروف المحيطة بإرتكاب الخطأ -4

 مسؤولية الموظف المعني  -8

 النتائج المترتبة عمى سير المصمحة  -0

  1الضرر الذي لحق بالمصمحة أو بالمستفيدين من المرفق العمومي  -4

تأديبي لممخالفة التأديبية. حيث والتي من خالليا يكون المشرع قد كرس مبدأ مالئمة الجزاء ال   
تعني المالئمة في المجال التأديبي التناسب بين الذنب اإلداري وبين الجزاء ومقداره، فالعقوبة 
التي يتم توقيعيا من قبل سمطة التأديب يجب أن تتالءم وخطورة الذنب المقترف، أي يجب أن 

 .2يتكافأ غمظ العقوبة مع غمظ الجريمة
 مان مبدأ مالئمة الجزاء التأديبي لممخالفة التأديبية مقرر فقيا وقضاء، دونفإوعمى العموم      
المشرع عمى إلزامية  إلى النص عميو قانونا. ومع ذلك فإن ىناك نوع من التأكيد وحرصحاجة 
 .3احترامو

                                                 
 .السابق ذكره 06/03من األمر  161المادة  1
 .96سميم جديدي، مرجع سابق،ص 2
 .22 -21 محمد األخضر بن عمران، مرجع سابق، ص ص 3
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 اإلجراءات التأديبية: المبحث الثالث
تختص السمطة التأديبية بعممية تأديب الموظف، حيث تتحدد من خالل أنظمة أساسية    

 ففي الجزائر تتمثل سمطة التأديب في سمطة التعين والمجان التأديبية. ،تحكميا 
عمى الموظف عمميا ضمن جممة تباشر سمطة التأديب في حالة العقوبات المعتبرة الخطورة    

، كما يخوليا المشرع في إطار عممية التأديب إمكانية اتخاذ جممة إجراءات في حق مراحل
سنتعرض إلى جممة ىذه الجزئيات بالدراسة من  ،الموظف المخطئ مثل توقيفو عن ميامو 

 تي:كاآل خالل ثالثة مطالب
 المطمب األول : السمطة المختصة بالتأديب 

 المطمب الثاني: مراحل عممية التأديب
 المطمب الثالث: إجراءات تأديبية أخرى لمموظف
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 السمطة المختصة بالتأديب المطمب األول:
تختمف األنظمة الوضعية اختالفا بينا في تحديد السمطة المختصة بالتأديب ويتعذر القول    

خر مطبق بدولة أخرى، ففي الجزائر تتجسد وآ ةبوجود تطابق كمي بين نظام معمول بو في دول
ما سنحاول التعرف عميو من  وىو  ،سمطة التأديب من خالل سمطة التعين والمجان التأديبية

 تي:آلروع الثالثة التالية كاخالل الف
الفرع األول: األنظمة المحددة لسمطة التأديب، الفرع الثاني :سمطة التعيين، الفرع الثالث: المجان 

 التأديبية.
 األنظمة المحددة لسمطة التأديب الفرع األول:

تحدد السمطة المختصة بالتأديب ثالثة أنظمة أساسية تتمثل في النظام الرئاسي والنظام    
 القضائي والنظام الشبو قضائي، سنحاول بنفس ىذا التوالي التعرف عمى ىذه األنظمة.

 الرئاسياالنظام ا أوال:
ة أخرى حق توقيع ستعانة بييئو السمطة اإلدارية وحدىا ودون اإلوفيو يكون لمييئة اإلدارية أ   

 .1الجزاء التأديبي عمى العاممين بيا، وذلك ميما كانت جسامة الجزاء
نو يؤدي إلى أومن سمبياتو  ،ركانجمترا، الدنمإومن بين الدول التي أخذت بيذا النظام ىي      

فقد يخضعيم لعقوبات أكثر درجة من  تعسف الرئيس اإلداري والمساس بحقوق الموظفين،
العقوبات التي ارتكبوىا. إضافة إلى أن عدم تقيد السمطة اإلدارية )السمطة الرئاسية( يجعميا 

لسمطة الرئاسية تقع ن ىذه اأ أوالتأديبية مما يتسبب في ضعفيا،  في إتباع اإلجراءات طلتتما
و تم الرد عمى نأالمجال التأديبي ،إال  سيطرتيا عمى فقدوتالنقابات العمالية،  غطتحت تأثير ض

ن الرئيس اإلداري ىو أكثر دراية من غيره في تقدير ظروف ومالبسات أنتقادات، بىذه اإل
شرافو عمى حسن سير ذلك  الواقعة، وكونو يكون عمى عمم بسيرة الموظف بحكم عالقتو بو، وا 

 . 2رفقالم
  ثانيا: النظام القضائي

تيام لمموظف دون توقيع العقاب عميو، يتمثل في حصر دور السمطة الرئاسية في توجيو اإل   
عتبار األفعال المنسوبة لمموظف وتوقيع العقوبة إمحاكم تأديبية تتولى تقدير مدى  أين يتم إنشاء

                                                 
 .79،صمرجع سابقاحمد بوضياف،  1
 .112سعيد بوشعير، مرجع سابق،ص 2
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أمام  دعاءالتأديبية وتتولى اإل ىىيئة تقوم برفع الدعاو  أا قد تنشعميو أو القضاء ببراءتو، كم
 .1المحاكم التأديبية

كالىما يصدر عن جية ف ،ن الحكم القضائيأن الجزاء التأديبي ىو ذات شأفيكون ش    
 .2قضائية

 لشبه قضائياالنظام  ثالثا:
يطاليا وبمجيكا ، وىو نظام يعتبر رئاسيا في جوىره، إيأخذ بيذا النظام في كل من فرنسا،    

بجانب  أفبموجب ىذا النظام تنش 3في توقيع العقاب قائما. رئاسيةحيث ال يزال دور السمطة ال
بعد  تعين استطالع رأييا قبل إصدار قرار الجزاء عمى أن تتحفظ اإلدارةياإلدارة ىيئة مستقمة 
 ل فاعمية الرأي المقترح.متق نيا أنأىذه من ش وحرية الرأي ،يزاء ىذا الرأيإذلك بحريتيا الكاممة  

 ن اإلدارة إذا رأتأأي ،يئة المستقمة عمى أن تصدر رأيا ممزما لإلدارة المشرع الي أوقد ينش   
ن الييئة أيدت رأييا، كما قد ينزع المشرع سمطة التأديب من توقيع العقاب فيي ال تممكو،أل

ىيئة تصدر ىي قرار الجزاء وتوقعو بنفسيا عمى خالف الحالتين  إلىاإلدارة كمية ليوكميا 
 .4وتعتبر مثل ىذه الييئة جية إدارية ذات اختصاص قضائي السابقتين ،

وبالتساؤل عن الرأي الذي تبناه المشرع الجزائري، نجده قد أخذ رأيا وسطا ومزج بين النظام   
 .5الرئاسي والشبو قضائي وحاول األخذ بمزايا ىذين النظامين

 الفرع الثاني: سمطة التعين
بو ليا صالحية التعين ميمة التأديب، وىذا ما قضت  المشرع الجزائري لمسمطة التي حمن   

عين التتتخذ السمطة التي ليا صالحيات  »نوأعمى حيث نصت  06/03من االمر 165المادة 
  .«.بقرار مبرر العقوبات التأديبية..

 أوال : تحديد سمطة التعين
 بمقتضى المادةرع الجزائري بتحديد السمطة التي ليا صالحية التعين وذلك شلقد قام الم   

المتعمق بسمطة التعيين والتسيير اإلداري بالنسبة  99-90األولى من المرسوم التنفيذي رقم
                                                 

 .451،ص1973، دار الفكر العربي، القاىرة)مصر( ،مبادئ القانون اإلداري ،محمد سميمان الطماوي 1
 .80احمد بوضياف ، مرجع سابق، ص  2
 .112سعيد بوشعير، مرجع سابق،ص 3
 .80احمد بوضياف ، مرجع سابق، ص  4
 .115سعيد بوشعير، مرجع سابق،ص 5
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لمموظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
 تحول سمطة تعيين الموظفين واألعوان العموميين »اإلداري، حيث نصت المادة عمى أن 

 التنظيم المعمول بو عمى خالف ذلكوتسييرىم إلى من يمي، إال إذا نص 
 الوزير فيما يخص مستخدمي اإلدارة المركزية -
 الوالي فيما يخص مستخدمي الوالية -
 بمدي، فيما يخص مستخدمي البمدية رئيس المجمس الشعبي ال -
«مسؤول المؤسسة  ذات الطابع اإلداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة.... -

1
. 

 وسنحاول التعرف تباعا عمى مختمف ىذه السمطات:
يعد الوزير الرئيس اإلداري األعمى عمى مستوى وزارتو ، وىو عضو بالحكومة،   الوزير:  -1

حيث يعين بمرسوم رئاسي، ويشترط في تعيينو إجراء جوىري ىو أن    يكون التعين 
ية معا وىو يختص دارية والسياساإلباقتراح من رئيس الحكومة ، وىو يتصف بالصفة 

 ىعماليم ،حيث يباشر بمقتضأبممارسة السمطة الرئاسية عمى موظفي الوزارة وعمى 
يو لو سمطة إصدار فالصالحيات الممنوحة لو قانونا وظيفة التنظيم الداخمي لوزارتو، 

قرارات تنظيمية لضمان السير الحسن لوزارتو كما لو سمطة التعيين والتأديب وسمطة 
الرقابة اإلدارية(عمى مختمف المؤسسات اإلدارية العامة العاممة في قطاع  الوصاية )

 . 2وزارتو
وز حي االختصاصات الممنوحة لو، حيث يزدواجية فاإل فةبصالوالي : يتمتع الوالي  -2

لوالئي ويمارس سمطة أخرى بصفتو اعمى سمطة بصفتو ىيئة تنفيذية لممجمس الشعبي 
 .3ممثال لمدولة

 ن ذلك يعيد لو ضمن صالحياتو إصاص الوالي في ممارسة التأديب، ففبالنسبة الخت
                                                 

يتعمق بسمطة التعيين والتسيير اإلداري بالنسبة 1990مارس،27مؤرخ في ، 99-90( من المرسوم التنفيذي رقم 1المادة) 1
مؤرخة  13الموظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، جريدة رسمية رقم 

 .1990مارس 28في 
 ، ص2004الجزائر )عنابة(،،ار العموم ،د، القانون اإلداري ) التنظيم اإلداري، النشاط اإلداري (محمد الصغير بعمي 2

 .111-113ص
 مجمة الفكر يعيش تمام شوقي، شبري عزيزة ،" مركز الوالي في النظام اإلداري الجزائري بين المركزية والالمركزية "،   3
 .130( ،ص2013، ) مارس 13، العدد لبرلمانيا
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 .1السمطة الرئاسية عمى موظفي الوالية ممارسة بصفتو ىيئة تنفيذية حيث خول لو القانون ميمة
فالوالي يمارس ميامو كييئة تنفيذية عمى موظفيو بصفتو ممثال لمسمطة الرئاسية في الميام    

 يب .التي تقتضي إجراءات التأد
ختصاصاتو بصفتو ممثال لمدولة في حالة ارتكاب إحيث يترتب عمى الوالي في إطار ممارسة  

نقل ب جسيم من الموظف أن يقوم بطمب من الوزير المعني وبناءا عمى تقرير معمل إما أخط
 .2ميامو لوالئي أو إنياءاالمدير 
 البمدي ىو األخريتمتع رئيس المجمس الشعبي   :رئيس المجمس الشعبي البمدي  -3

نو يمثل البمدية من ناحية ويمثل الدولة من ناحية أختصاص ، حيث زدواجية في اإلباإل
ختصاصاتو ، تولي توظيف مستخدمي البمدية واإلشراف عمى إ، فمن بين مختمف  أخرى

عتباره رئيس إب تسيرىم وممارسة السمطة الرئاسية عمييم. والتي تخولو سمطة تأديبيم
 .3مباشر ليم

من    1يتضح جميا من نص المادة  :غة اإلداريةبول المؤسسة العمومية ذات الصؤ مس - 4
ول المؤسسة ؤ لجزائري قد عيد سمطة التأديب لمسن المشرع اأ 99-90المرسوم التنفيذي رقم 

. وىذا باعتبار أن المؤسسة 4غة اإلدارية عمى مستوى اإلدارة العموميةبالعمومية ذات الص
الصيغة اإلدارية تخضع لقانون الوظيفة العمومية وال يمكن  أن تخرج عن ىذا العمومية ذات 

 . 5القانون
 ثانيا:  االختصاص التأديبي لسمطة التعين

بعد أن عيد المشرع باالختصاص التأديبي لسمطة التعين ، قيد ذلك بضوابط ونظمو، فسمطة 
وىذا لما يتعمق األمر بعقوبات الدرجة األولى  التعين ليا صالحية اتخاذ عقوبات بقرارات مبررة،

ختصاص في ىاتين العقوبتين يعود ليا بشكل مطمق، بحيث ال تكون في ىذه والثانية ، فاإل
                                                 

 .192- 191(،مرجع سابق ،ص ص  التنظيم اإلداري ،النشاط اإلداري القانون اإلداري)محمد الصغير بعمي ، 1
 .135يعيش تمام شوقي ، شبري عزيزة، مرجع سابق ، ص 2
 .162163-مرجع سابق، ص ص القانون اإلداري )التنظيم اإلداري ،النشاط اإلداري (،محمد الصغير بعمي ،  3
من ذات المرسوم  2، فقد أوضحت المادة 99-90من المرسوم التنفيذي  1باإلضافة إلى المسئولين الذين ذكرتيم المادة 4

التنفيذي انو "يمكن أن تمنح لكل مسؤول  سمطة التعين وسمطة التسيير اإلداري لممستخدمين الموضوعين تحت سمطتو وفي ىذا 
 ."بالوظيفة العمومية اإلطار يتمقى مسؤول المصمحة تفويضا بقرار من الوزير المعني بعد اخذ رأي السمطة المكمفة

 .السابق ذكره 06/03من األمر  2المادة  5
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تخاذ القرار بعد إن يكون أجان المتساوية األعضاء، عمى شرط الحالة في حاجة إلى استشارة الم
 خذ توضيحات كتابية من الموظف المذنب.أ

وبات الدرجة الثالثة والرابعة ، فتتخذىا ىذه السمطة بقرار مبرر بعد اخذ الرأي الممزم ما عقأ   
 لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء.

 المجان اإلدارية المتساوية األعضاء الفرع الثالث:
كانت المجان اإلدارية المتساوية األعضاء تسمي بالمجان المتساوية األعضاء في األمر     
زىا يجل تميأمتعمق بالوظيفة العمومية، ثم أضاف ليا المشرع صفة اإلدارية من ال 66/133

 .1عن المجان األخرى مثل المجنة المتساوية األعضاء التابعة لمبرلمان
ألجل التعرف عمى ىذه المجان سنحاول التعرف أوال إلى تشكيمتيا ثم نتحدث أيضا عن    
 ختصاصاتيا .إ

 اإلدارية المتساوية األعضاءتشكيمة المجان  أوال: 
إن تشكيمة المجنة اإلدارية المتساوية االعضاء تكون بالتساوي بين ممثمي اإلدارة وممثمي     

المجان اإلدارية  أتنش »نو أعمى  06/03من األمر 63حيث نصت المادة . 2الموظفين
 سالكأ مجموعةأو سمك أو ، المتساوية األعضاء حسب الحالة لكل رتبة أو مجموعة رتب

ضمن ىذه المجان بالتساوي تت ،العمومية واإلداراتتتساوى مستويات تأىيميا لدى المؤسسات 
 .«ن اإلدارة وممثمين منتخبين عن الموظفين ...عممثمين 

تشمل المجان المتساوية األعضاء  »حول ذلك  84/10من المرسوم رقم  3كما نصت المادة   
« والممثمين الذين ينتخبيم الموظفون عددا متساويا من ممثمي اإلدارة

3
. 

يعين أعضاء المجان اإلدارية المتساوية  » نوإف 84/10من المرسوم رقم  5المادة ووفق      
عضوية لا)ثالثة( سنوات ويمكن تجديد عضويتيم ويمكن استثناءا تقصير مدة  3 األعضاء لمدة

الوالي المعني بعد موافقة كاتب الدولة أو تطويميا في فائدة المصمحة بقرار من الوزير أو 
 .«لموظيفة العمومية واإلصالح اإلداري...

                                                 
 .136-135رشيد حباني، مرجع سابق، ص ص  1
 .السابق ذكره 85/59من المرسوم  11المادة  2
المجان المتساوية االعضاء وتشكيمتيا  ، يحدد إختصاص1984يناير سنة  14مؤرخ في  84/10من المرسوم  3المادة  3

 .1984يناير  17مؤرخة في ،3 وتنظيميا وعمميا ، الجريدة الرسمية رقم 



 ماهية النظام التأديبي                          :الفصل األول 

 

 25 

( يوم عمى األقل من 15أشير عمى األكثر وخمسة عشر ) 04كما يتم تجديد ىذه المجان خالل    
نو يتوجب عمى السمطة المعنية إي حالة تمديد عيدة ىذه المجان، فتاريخ انتياء عيدتيا القانونية، وف

جل الحصول عمى موافقة أمن  ،صالح المركزية أن تراسل السمطة المكمفة بالوظيفة العموميةلمم
ن جميع مداوالت ىذه المجان تقع تحت طائمة إلك وفي حالة غياب ىذه الموافقة فصريحة عمى ذ

كما ينبغي اإلشارة إلى أن إمضاء القرارات المتضمنة إنشاء المجان المتساوية  البطالن،
مسؤول المصمحة غير الممركزة، ،الوالي  ،ول المعنيؤ األعضاء يتم حسب الحالة من قبل المس

 . 1رئيس المجمس الشعبي البمدي أو مسؤول المؤسسة اإلدارية ذات الطابع اإلداري
تترأس المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء السمطة الموضوعة عمى نو أوتجدر اإلشارة إلى    

 .2مستواىا أو ممثل عنيا ويختار من بين األعضاء المعينين بعنوان اإلدارة
 دارية المتساوية األعضاءختصاصات المجنة اإلإ  ثانيا: 
 ديد من النصوصنظم المشرع الجزائري اختصاص المجنة المتساوية األعضاء في الع    

 المواد القانونية التالية : عمى سبيل المثال ياالقانونية نذكر من
 ةيكون الرجوع إلى المجان المتساوي »التي تنص  84/10المرسوم  من 9المادة  -1

 .«األعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي....
تنظر لجان الموظفين في جميع  »التي تنص  85/59من المرسوم 2 الفقرة 11المادة  -2

 .«م الموظفين...قضايا ذات الطابع الفردي التي تيال
لمجان اإلدارية المتساوية األعضاء اتستشار  »التي تنص 06/03من األمر  64المادة  -3

في المساءل الفردية التي تخص الحياة المينية لمموظفين وتجتمع زيادة عمى ذلك كمجنة  
 .« ترسيم  وكمجمس تأديبي

تتخذ السمطة التي ليا صالحيات التعيين  » التي تنص 06/03من األمر  165المادة  -4
خذ الرأي الممزم من أرار مبرر بعد قة والرابعة بثالثالعقوبات التأديبية من الدرجة ال

 .«ة اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة نجمال

                                                 
،المتعمق بالمجان المتساوية  2003ماي  17الصادر عن المديرية العامة لموظيفة العمومية، المؤرخ في  3المنشور رقم  1

 .األعضاء لممؤسسات واإلدارات العمومية المحمية
 .السابق ذكره 06/03من األمر  63المادة  2
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خالل النصوص يتضح أن المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء تختص بجانب في  ىذه ومن    
مجال التأديبي لمموظف عمى أساس أن المتابعة التأديبية ذات طابع فردي، و أن المشرع جعل ال

 .1ممزما امر أالمرور برأي المجنة 
 المطمب الثاني: مراحل عممية التأديب

بسيطة  ابأنيتتميز عممية إصدار قرارات التأديب حول عقوبات الدرجة األولى والثانية      
ما إذا تعمق األمر بعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة، فيستوجب ذلك المرور بجممة أوسيمة، 

يفتح تحقيق في كيفية وقوع الخطأ كما يتوجب عمى سمطة التعين المجوء  أنمراحل، حيث يمكن 
 .جل الوصول في النياية إلى إصدار قرار التأديبأاألعضاء من  ةالمجان المتساوي إلى
 وسنتعرف عمى جممة ىذه المراحل واإلجراءات من خالل ىذه الفروع:   

 الفرع األول : التحقيق التأديبي        
 الفرع الثاني : إجراءات سير عمل المجنة        
 الفرع الثالث: إصدار قرار التأديب        

 التحقيق التأديبي  الفرع األول:
ن مرحمة التحقيق مع الموظف علمتعبير  التحقيق اإلداريح طمالمشرع الجزائري مص ستعملإ   

 ونالمذنب ، فيو مصطمح واسع وعام وكان األفضل استعمال مصطمح التحقيق التأديبي أل
 2نسب لمتعبير عن التحقيق مع الموظف.أسيكون 

يمكن المجنة اإلدارية  » منو تنص 171نجد المادة  06/03فباالطالع عمى األمر    
ألعضاء المجتمعة كمجمس تأديبي طمب فتح تحقيق إداري من السمطة التي ليا المتساوية ا

 .« في القضية تصالحيات التعيين قبل الب
السمطة المكمفة  إلىتعريف التحقيق ثم  إلىسنتعرض أوال  ،ولتوضيح التحقيق التأديبي    

 بالتحقيق .
 
 
 

                                                 
 .22سميماني منير، مرجع سابق ، ص 1
 .32سميماني منير، نفس المرجع ،ص 2
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  تعريف التحقيق التأديبي أوال :
فيو إجراء  ،يستيدف التحقيق إلى كشف حقيقة العالقة بين المتيم و التيمة المنسوبة إليو 

نادىا إلى سإة حأو التثبت من صقصد الكشف عن فاعميا بشكمي يتخذ بعد وقوع المخالفة، 
 .1فاعل معين، فاليدف منو ىو الوصول إلى الحقيقة بإزالة الغموض عنيا

تيام، إمن  ليوإفيو إجراء يتم مع الموظف لسماع أقوالو و تحقيق دفاعو فيما ىو منسوب    
 . 2األولى في اإلجراءات التأديبية ةعتبار أن التحقيق ىو الخطو إعمى 
التحقيق بصفة عامة يعني  »ولقد قدم الفقو جممة من التعاريف لمتحقيق التأديبي، حيث قيل     

 ياالئاستجو الحقيقة  وجو ةالستبان والنزيولموضوعي و المحايد اي الفحص و البحث و التقص
فيما يتعمق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتيا إلى أشخاص محددين وذلك لوجو الحقيقة 

 .« والصدق والعدالة
إجراء شكمي يتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعميا  »وكما عرف أيضا عمى انو    

المثام  اطةموا  ل إلى الحقيقة صو إسنادىا إلى فاعل معين اليدف منو الو أو التثبت من صحة 
« عنيا

3
. 

الفقو بتعريف التحقيق فقط بل تمت دراستو في عدة جوانب،حيث رأت بعض  يولم يكتف    
 اآلراء الفقيية انو ينبغي ان يكون مكتوبا وشامال لكل الوقائع  دون استثناء بحكم كون الكتابة  

 . 4يةالتأديب اتالعامة لإلجراءمن المبادئ 
 السمطة المكمفة بالتحقيق التأديبي ثانيا: 

تيام اإل نيبنو ال يجوز الجمع أ خاصة ،لقد ثار خالف حول السمطة المكمفة بالتحقيق    
ن ىذا نظرا ألن تقوم سمطة االتيام بالتحقيق أواإلدانة ، فيناك من يرى بأنو ال يوجد مانع ب

خر عارض الجمع بين سمطة التحقيق آفيما رأى رأي راء ىو امتداد لمسمطة التأديبية، ـاإلج

                                                 
،) مذكرة لنيل درجة  (الضمانات التأديبية لمموظف العام)دراسة مقارنة بين القانون الكويتي واألردنيمشعل محمد العجمي،  1

 .66، ص 2011األوسط،  ماجستير في القانون العام( جامعة الشرق
دار المطبوعات الجامعية،  ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الميبي والمقارن،حمد محمد حمد الشمماني،  2

 .82-81، ص ص 2007مصر، 
 8، ص2007، دار الفكر الجامعي، مصر، التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةسعد الشتيوي،  3
 .309محمد إبراىيم الدسوقي عمي، مرجع سابق، ص  4
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ما ينجم عنو المساس بضمانات الموظف العام في مواجية موسمطة تحريك الدعوى التأديبية 
 .1السمطة التأديبية

وسيمة توجيو  ق والمرخص لو قانونا حيا ممثم لمييئة المستخدمة أو حوالمشرع الجزائري من    
ىي  إذنالموظف، فالسمطة الرئاسية ) سمطة التعين (  إلىتيام والتحقيق في التيمة المنسوبة إلا

 . 2من تجمع بين االتيام والتحقيق
 الفرع الثاني: إجراءات سير عمل المجمس التأديبي

 ةة المتساوينظرا لخطورة عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة، أوكل المشرع  األمر إلى المجن     
فال تممك السمطة الرئاسية ) سمطة التعين( سوى اقتراح  ،كمجمس تأديبي األعضاء المنعقدة

بتسميط العقوبة التي ن تقضي او أالعقوبة، وعمى ىذه المجان إما أن توافق عمى رأي اإلدارة 
التعرف حاول نسير عمميا منظمة في مراحل  توألجل القيام بذلك تكون مجريا ، 3ةتراىا مناسب

 عا وىي :اعمييا تب
   إخطار المجمس التأديبي: أوال

نو يتوجب إخطار المجمس التأديبي بتقرير أعمى  06/03من األمر 166تنص المادة         
جل ال أمبرر من السمطة التي ليا صالحيات التعين )السمطة الرئاسة(، ويتم اإلخطار في 

 من تاريخ معاينة الخطأ . بتداءإ( 45يتعدى خمسة وأربعين يوم)
في  ينظر مجمس التأديب » 66/152من المرسوم رقم  2وفي ذات السياق نصت المادة   

 ةاألخير  ه، ويجب عمى ىذاالمر بناءا عمى تقرير معمل يصدر عن السمطة التي ليا حق التأديب
ذا لزم األمر الظروف التي ارتكبت فييا ،بجالء في المخالفات تأن تب « وا 

4
. 

 
 

                                                 
،)مذكرة التناسب بين الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية في الوظيفة العمومية في التشريع الجزائريبعمي الشريف فوزية،  1

دارة عامة( ،جامعة الحاج لخضر  2013/2014، -باتنة -لنيل شيادة ماجيستير في العموم القانونية تخصص قانون إداري وا 
 .105،ص 

 .33سميماني منير، مرجع سابق، ص 2
 .139كمال رحماوي، مرجع سابق ، ص 3
يونيو  8في  ةالمؤرخ، 46يتعمق باإلجراء التأديبي ،الجريدة الرسمية رقم  1966يونيو سنة  2مؤرخ في  66/152مرسوم رقم  4

 .1966سنة 
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  ستماع ألقوال الشهود والموظف المذنباإل:   ثانيا
يمكن الموظف تقديم مالحظات كتابية  »نو أعمى 06/03من االمر  169المادة  تنص      

 .«موظف يختاره بنفسو  أويستعين بمدافع مخول  أنيستحضر شيودا، ويحق لو  أوشفوية  أو
بقراءة التقرير المسبب  التأديبينو يقوم الشخص الذي يعينو المجمس إومن ىذا المنطمق ف     

ئاسية بحضور الموظف المتيم ومحاميو، ويطمب بعد ذلك من الشيود السمطة الر  أعدتوالذي 
باإلدالء بشياداتيم و اإلجابة عمى األسئمة التي تطرح  إلييمستماع في اإل اإلدارةالذين ترغب 

الشيود  إلىالموظف ومحاميو، وكذا  أقوال إلىثم يستمع  ،سالمجم أعضاءمن طرف  عمييم 
 .1الذين يقدميم الموظف المذنب

  التأديبيثالثا: مداوالت المجمس 
تتداول المجنة اإلدارية المتساوية  »التي تنص  06/03من األمر 170عمال بالمادة    

 .« األعضاء المجتمعة كمجمس تأديبي في جمسات مغمقة
فمن منطمق ذلك يتداول المجمس التأديبي في اجتماع مغمق بعد سماع كل من الشيود     

ر ىذا االجتماع إال األعضاء الذين يمثمون اإلدارة ضبحيث ال يح ،والموظف ومحاميو
 .2وىذا بيدف الوصول إلى إصدار قرار تأديب الموظف،والموظفين 

 إصدار قرار التأديب الفرع الثالث:
من خالل التصويت الذي يمي مداوالت المجمس التأديبي يتم الخروج بقرار التأديب النيائي    

رر في شكل عمل إداري نيائي يستند إلى حي أنالمحدد لمصير الموظف المذنب، والذي ينبغي 
م األسباب القانونية والمادية المبررة لمعقوبة واإلشارة إلى احترام كل اإلجراءات المحيطة بيا، ث

 لعقوبة المناسبة طبقا إلحكام القانون األساسي لموظيفة العمومية.ايحدد 
فمبدأ تبرير المقررات التأديبية يسري عمى سائر العقوبات اإلدارية سواء منيا ما يتخذ بعد     

 .3استشارة المجنة المختصة أو ما يتخذ بدون استشارة ىذه المجنة
جل ال أذلك الموظف المعني بيذا القرار المتضمن العقوبة التأديبية ،في  حيث يبمغ بعد   

 .4حفظ في ممفو اإلدارييمن تاريخ اتخاذ القرار، و  بتداءإ( أيام 8يتعدى ثمانية)
                                                 

 .143كمال رحماوي، مرجع سابق ، ص 1
 .143نفس المرجع ، ص كمال رحماوي، 2
 .143 -142ص ىاشمي خرفي، مرجع سابق، ص 3
 السابق ذكره. 06/03، من االمر 172المادة ،  4



 ماهية النظام التأديبي                          :الفصل األول 

 

 55 

 إجراءات تأديبية أخرى لمموظف المطمب الثالث:
عن إمكانية  نو نصإدرجات، ف 4لتي صنفيا المشرع ضمن فضال عن العقوبات التأديبية ا     

اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى في حق الموظف لدى ارتكابو الخطأ، مثل إجراء التوقيف عن 
من  174و 173الميام ، الذي ورد النص حصرا عمى حالتين تسمحان باتخاذه ضمن المادتين 

جراء العزل الذي نصت عميو المادة  ،06/03 األمر وسنتعرف عمى  .من ذات األمر 184وا 
 تي:     من خالل فرعين كاآل  ينءاإلجراىذين  
  La suspensionالتوقيف األول:الفرع  -
 La révocation  العزل الثاني:الفرع  -

 La suspension: التوقيف األولالفرع 
التوقيف الفوري عن الميام  »تعريف التوقيف عن الميام  إلى الجزائريلم يتطرق المشرع      

التي تسمح  واألسباب، وقد اكتفى بالنص عمى المبررات « عميو المشرع الجزائري أطمقمثمما 
تعريفو  إلى الأو طرق تسن اإلجراءولموقوف عمى توضيح ىذا  ،1اإلجراءىذا  إلىبالمجوء  إلدارةل

 .تخاذهإحاالت  إلىثم 
 تعريف التوقيفأوال: 
جسيم  أسمطة التأديب إذا ارتكب الموظف خط يعتبر التوقيف عن الميام أول إجراء تقوم بو   

، ألنو يقتضي الحرص عمى صالح العمل أال يبقى الموظف في وظيفتو حتى ال يكون لو تأثير 
 . 2عمى مجريات التحقيق الذي يجري بشأن ىذا الخطأ

إجراء وقائي استعجالي من خاللو يمنع عمى  »فقد حاول بعض الفقياء تعريفو بقوليم    
كما عرفو آخرون بقوليم  ،« سير الحسن لممرفقالقتا مزاولة وظيفتو حرصا عمى الموظف مؤ 

إجراء تحفظي وقائي ال يترتب عميو قطع صمة الموظف بالوظيفة، ويبقى خاضع لوجبات »
الوظيفة، فيو إسقاط الوالية الوظيفية عن الموظف إسقاط مؤقت يمنع من خاللو عن مباشرة 

«أعمال الوظيفية 
3
. 

                                                 
 .36-35سميماني منير، مرجع سابق، ص ص  1
ديوان المطبوعات  ، ، الوظيفة العامة ) دراسة مقارنة مع التركيز عمى التشريع الجزائري(عبد العزيز السيد الجوىري  2

 .177الجامعية ، د س ن، ص 
 .35سميماني منير،مرجع سابق،ص 3
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ومن خالل ىذين التعريفين الفقييين، فإن التوقيف عن الميام ىو عبارة عن إجراء تتخذه    
 سمطة التأديب في مواجية الموظف المذنب وليس عقوبة.

 حاالت اتخاذ إجراء التوقيف عن المهام  ثانيا :
تتخذ سمطة التأديب إجراء التوقيف عن الميام في حالتين ورد النص عمييما ضمن نص    

 وىما: 65/65من األمر  655و  655المادتين 
جسيم يمكن أن يؤدي إلى تسميط عقوبة من  أعند ارتكاب الموظف خط الحالة األولى: -

 الدرجة الرابعة.

 ة  التسمح لو بالبقاء في منصبو.إذا كان الموظف محل متابعة جزائي الحالة الثانية : -

  La révocation الفرع الثاني: العزل
ىذه نو يستفاد من نص أ، حيث 65/65من األمر  655 حكام العزل المادةأ تلقد نظم   

تتخذ  يوما متتالية عمى األقل دون تقديم مبرر مقبول، 62المادة انو إذا تغيب الموظف لمدة 
 السمطة التي ليا صالحية التعيين إجراء العزل بسبب إىمال المنصب بعد أن توجو لو

 نو منأنو يمكن القول إق فمومن ىذا المنط ،1وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم إعذارات
 جل اتخاذ إجراء العزل في حق الموظف، فإنو يستوجب األمر تواجد شرطان أساسيان:أ
 يوم متتالية عمى األقل. 62ىو أن يتغيب الموظف لمدة  الشرط األول: -

 ىو أن ال يقدم الموظف لغيابو ىذا مبررا مقبوال. الشرط الثاني: -

وي عمييا إجراء عزل الموظف، بسبب التخمي عن منصب عممو نطفنظرا لمخطورة التي ي    
مسبق، األمر لى قطع عالقة العمل بصفة منفردة ودون إشعار إمن حيث المبدأ  يؤديالذي 

نو أن يؤثر سمبا في بعض األحيان عن السير الحسن لممؤسسة أو اإلدارة أالذي من ش
العمومية المستخدمة ، حيث أنو وحتى يتم إقرار إىمال المنصب، فإنو ينبغي التأكد من 

يوم متتالية عمى األقل ) وقد تكون أكثر من ذلك( والتي تتحقق من  62االنقطاع التام لمدة 
دم حضور الموظف أصال إلى مقر عممو خالل األوقات الرسمية لمعمل ) فمجرد خالل ع

الغياب المتقطع ال يرقى ألن يشكل إىماال لمنصب العمل (، و دون تقديم مبرر مقبول، أو 

                                                 
 .06/03، من االمر 184المادة ،  1
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أن يقدم مبررا لكن غير مقبول بحكم كونو ينطوي عمى جانب غير صحيح من 
 .1التصريحات

نو لم يبين كيفية إعذار الموظف أفي ىذا السياق، ىو  65/65وما يالحظ عن األمر     
 . 2مر فيما يتعمق بذلك عمى التنظيمألا وأحال

كما أن استعمال المشرع لمصطمح إجراء العزل بدال من عقوبة العزل يظير أن األمر ال 
ذ إجراء العزل لمقواعد يتعمق بعقوبة تأديبية، ألنو في مثل ىذه الحالة ال يخضع اتخا

اإلجرائية المعمول بيا في حاالت العقوبات التأديبية األخرى مثل المثول أمام المجمس 
 . 3ستعانة بمدافع أو تقديم مالحظات كتابية أو شفوية ...الخالتأديبي شخصيا، اإل

 أما عن التطبيقات واألعمال القضائية في ىذا السياق، فقد تجسد ذلك من خالل قرار   
، في قضية م ق ضد مركز 5665جانفي 56مجمس الدولة الجزائري، الصادر بتاريخ 

إن غياب الموظف بدون  »التكوين الميني والتميين الشييد رويشي سميمان، والذي جاء بو 
«مبرر قانوني ىو إىمال لممنصب 

4
إجراء العزل  تطبيق اشرطحيث يالحظ ىنا توافر  .

 فيناك غياب مع وجود مبرر قانوني. 65/65األمر  655الواردان بالمادة
في  5665ومن قرارات مجمس الدولة الجزائري أيضا، قراره الصادر في نفس السنة    

 »قضية ع ع ضد مدير التكوين الميني والتميين زيغود يوسف قسنطينة، الذي أقر بو أن 
باالستالم يجعل غيابو غير عذارين بااللتحاق بعممو وتوقيعو عمى اإلشعار إاستالم الموظف 

« شرعي ويعتبر في حالة إىمال منصبو
5
. 

                                                 
 .117عبد الحكيم سواكر، مرجع سابق ،ص  1
 .83بوقرة أم الخير، مرجع سابق، ص 2
 .132رشيد حباني، مرجع سابق، ص 3
 .318عبد الحكيم سواكر مرجع سابق ،  4
 .318سواكر، نفس المرجع، ص عبد الحكيم  5
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 الفصل الثاني: الضمانات التأديبية لمموظف
يتمتع الموظؼ المذنب لدى تأديبو بجممة مف الضمانات القانونية، فمنيا ما يسبؽ إصدار    

ومنيا ما يعاصر عممية إصدار الجزاء،  الجزاء التأديبي كمواجيتو بما ىو منسوب إليو،
كضمانتي التسبيب والتبميغ، ومف ضمانات الموظؼ ما يكوف الحقا إلصدار قرار التأديب، 

 ويتعمؽ األمر ىنا بالطعوف اإلدارية والقضائية.
ثبلثة مباحث  إلىمفصؿ، نقسـ ىذا الفصؿ  ؿالتعرض إلى كؿ ىذه الضمانات بشك وألجؿ    

 كالتالي:
 بحث األوؿ: ضمانات سابقة لتوقيع الجزاء التأديبيالم     
 المبحث الثاني: ضمانات معاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي     
 المبحث الثالث: ضمانات الحقة لتوقيع الجزاء التأديبي     
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 ضمانات سابقة لتوقيع الجزاء التأديبيالمبحث األول: 
مف الضمانات األساسية السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي ضمانة مواجية الموظؼ بالخطأ    

ؾ مف لمف االطبلع عمى ممفو التأديبي وذالمنسوب إليو عف طريؽ تبميغو بيذا الخطأ، وتمكينو 
اجؿ أف يحضر دفاعو بشكؿ جيد يخدـ حقوقو، حيث تعتبر ضمانة دفاع الموظؼ عف نفسو 

 مكفولة لو بالقوانيف والمبادئ العامة لمقانوف  .مف الضمانات ال
 
لمتعرض لمضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي ، نقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب    

 كالتالي :
 المطمب األوؿ: مبدأ المواجية  -
 إليوالمطمب الثاني: إعبلـ الموظؼ بالخطأ المنسوب  -
 المطمب الثالث: حؽ دفاع الموظؼ عف نفسو -
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 مبدأ المواجهة: المطمب األول  
تقـو الضمانات القانونية السابقة عمى توقيع الجزاء عمى مبدأ أساسي ىو مبدأ    

مواجية الموظؼ باألخطاء المنسوبة إليو مف اجؿ تمكينو مف تحضير دفاعو عف 
المواجية، ثـ في  أالفرع األوؿ تعريؼ مبد نفسو، فمف خبلؿ ىذا المطمب سنحاوؿ في

 مبدأالفرع الثاني سنتعرؼ فيو عمى مختمؼ التوجيات الفقيية والقضائية حوؿ 
 المواجية، وفي الفرع الثالث نخصصو لمضوابط التي تحكـ مبدأ المواجية.

 الفرع األول: تعريف مبدأ المواجهة   
توقيع العقوبة  المواجية أصبل مف أصوؿ الدفاع، فمف المبادئ األساسية في أيعتبر مبد   

عبلمو بما ىو منسوب إليو حتى يكوف عمى بينة مف  عدالة المساءلةوتحقيؽ  ، مواجية المتيـ وا 
أمره، والمواجية اليـو أضحت مبدأ وتوجو مستقر عميو في نطاؽ التأديب، حيث أضحى العمؿ 
القضائي اليـو يقر ببطبلف الجزاء التأديبي إذا لـ يتضمف مواجية المتيـ بالمتيـ المنسوب 

  .1إليو
تعني المقابمة بالوجو والكبلـ، ومف ىنا يتبيف أف المواجية تضمف لمموظؼ إف المواجية لغة    

أف يكوف في مقابؿ التيـ المنسوب إليو وجيا لوجو، فيحيط بيا عمما،  ويكوف عمى معرفة كاممة 
  .2بظروفيا الشيء الذي يمكنو مف الدفاع عف نفسو

ـ المنسوبة إليو، و إحاطتو عمما إيقاؼ العامؿ عمى حقيقة  التي »مواجية أيضا كما تعني ال   
 .3« بمختمؼ األدلة التي تشير إلى ارتكاب المخالفة حتى يستطيع أف يدلي بأوجو دفاعو

نما ىو مبدأ مف المبادئ المستقرة في النظاـ  ومبدأ المواجية ليس مبدأ قانونيا فحسب،    وا 
سماع أقواؿ العامؿ  » يقصد بالمواجية في مجاؿ الشريعة اإلسبلمية ائي اإلسبلمي حيثالقض

فيما ىو منسوب إليو مف تصرفات تشكؿ مخالفة تأديبية ومواجيتو باألدلة  التي تبيف وقوع 
 .«المخالفة منو 

                                                 
 .98-97، مرجع سابؽ، ص ص التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةد الشتيوي ، سع 1
، النظرية العامة لمتأديب في الوظيفة العامة  ) دراسة مقارنة في القانون المصري والميبي نصر الديف مصباح القاضي 2

 .504، ص 2002القاىرة ، ،، دار الفكر العربي 2،ط والشريعة اإلسالمية (
 .283نوفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ، ص  3
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نما ىو وما تجدر اإلشارة إليو، ىو أف ىذا التعريؼ لـ يرد صراحة     في الفقو اإلسبلمي، وا 
، فقد كاف عمر بف الخطاب إذا مف التطبيقات العممية لمخمفاء الراشديف والصحابة ؼمستش

 .األخذ بو األخذ بوعميو أمر يجب  حف صإمؿ لو، جمع بينو وبيف مف شكاه، فاشتكى إليو عا
إذا تقاضى إليؾ رجبلف  »مواجية مف الحديث النبوي الشريؼ كما يمكف استخبلص مفيوـ ال

 .« خر فسوؼ تدري كيؼ تقضيآلفبل تقضي األوؿ حتى تسمع كبلـ ال
فمف خبلؿ الحديث الشريؼ، تعني المواجية وضع المتيـ مع غيره مف المتيميف وجيا لوجو،    

 .1النزاع ليتولى الحكـ بعد ذلؾ محؿمف أقواؿ متعمقة بالواقعة حتى يسمع ما أبدوه 
وعموما فاف المواجية عامة في مجاؿ التأديب تعني إيقاؼ الموظؼ عمى حقيقة التيـ واألخطاء    

لو وأحاطتو عمما بمختمؼ األدلة المشيرة إلى إمكانية مساءلتو تأديبيا والتي تتحقؽ عف طريؽ المنسوبة 
تيامات محددة  المعالـ بشكؿ واضح تيامات حيث ينبغي أف تكوف ىذه اإلإعبلمو بما نسب إليو مف ا

  .2ال لبس فييا وال غموض
يتيا في نطاؽ القانوف الجنائي، بحكـ ومواجية المتيـ تأديبيا تعتبر في غاية األىمية، وتفوؽ أىم   

الذي قد تثير فيو ىذه األخيرة  يوضوح التيمة في المجاؿ الجنائي عمى عكسيا في المجاؿ التأديب
 .3لبس وغموض

 القضائية حول مبدأ المواجهة  و هات الفقهيةالتوج الفرع الثاني: 
أف مواجية المتيـ بالتيمة المنسوبة إليو أمر ضروري،  عمى لقد استقر الفقو و القضاء اإلدارييف   

المواجية مف  أونية التي تقررىا ، بحكـ كوف مبدحتى في حاالت وضعيات غياب النصوص القان
  .4المبادئ العامة لمقانوف

حكاـ القضائية المقررة ليذا المبدأ، حكـ المحكمة اإلدارية العميا المصرية القائؿ ألفمف ا   
  اليافإغيترتب عمى  ،ية المتيـ بما ىو منسوب إليو يعتبر ضمانة مف ضمانات التحقيؽ)....مواج
 .5بطبلنو...(

                                                 
، دار الجامعة ) دراسة فقهية قضائية (المي والمقارنساإلداري واإلظف العام في النظام الضمانات التأديبية لممو ية، خعماد ممو  1

 .203 -202ص ص  ،2012 ،الجديدة، مصر
في القانوف فرع  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،)ف العمومييوظل، رقابة القاضي اإلداري عمى القرار التأديبي في مجال اةمميك يمخموف 2

 .66، ص  2012 ،-تيزي وزو-، ممود معمريجامعة  (،( قانوف المنازعات اإلدارية)
  .76ي، مرجع سابؽ، ص معجمشعؿ محمد ال 3
 .98، مرجع سابؽ، صالتحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة، يسعد الشتيو  4
5
 .180ص ، 2008،د ب ف   ،، المركز القومي لئلصدارات القانونية1ط، إجراءات تأديب الموظف العامعبد العزيز عبد المنعـ خميفة،  
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ف ) مواجية الموظؼ بالمخالفة المسندة إليو تعتبر مف أوحكميا القاضي في ذات الصدد، ب   
ىذه الضمانة ىي إحاطة  فيرفرىا في التحقيؽ والحكمة مف تو الضمانات األساسية التي يجب توا

  .1العامؿ بما نسب إليو ليدلي بأوجو دفاعو (
لمبدأ المواجية حيث لـ تتضح مبلمحو  ؽالدولة الفرنسي فيعتبر ىو الخبل ما مجمسأ    

طبقا  »أنو فيو الى ذىبالذي  trompier  Veureاألساسية إال بصدور حكمو في قضية
ف الجزاء ال يمكف توقيعو إبذاتيا في حالة عدـ وجود نص ، ف لممبادئ العامة لمقانوف المطبقة

قانونا دوف أف يحاط صاحب الشأف عمما باالتيامات الموجية إليو حتى يعد دفاعو، وانو يجب 
ىذا الحكـ ،عقب  «... إليوباالتيامات المنسوبة  مقدما أفصاحب الش أف يخطر طبقا لذلؾ

 .2والذي أكد مف خبللو توجيو ىذا   maillon صدر مجمس الدولة الفرنسي حكمو في قضيةأ
ية مف النص عف مبدأ الف التشريعات ىي األخرى لـ تأتي خوما يمكف اإلشارة إليو ىو أ    

المواجية، بؿ ورد النص عميو إما ضمنيا أو صراحة ضمف النصوص القانونية المتعمقة 
 .3بالموظفيف

  ضوابط المواجهة بالتهمةالفرع الثالث:   
، بتحديدىا تحديدا إليويقع إلزاما عمى سمطة التأديب مواجية الموظؼ بالتيـ المنسوبة    

 لـ افالدفاع الذي يكوف فعاؿ م،واضحا بدوف غموض وذلؾ بيدؼ تمكنو مف الدفاع عف نفسو 
 .4تيامات المنسوبة لو بشكؿ جيد وواضح مـ باإليع  يكف
توالي عمى ال سنحاوؿ إيراد عدة ضوابط يحب أف تحكـ المواجية ف ىناؾإؽ فمومف ىذا المنط   

 .مختمؼ ىذه الضوابط والشروط
 : تحديد التهمة الموجهة لمموظفأوال
يكتفي المشرع بالتركيز عمى اليدؼ مف مبدأ المواجية والمتمثؿ في العمـ بالتيمة واألدلة    

طار يالمثبتة إلدانة الموظؼ دوف أف ييتـ بتحد الشيء الذي  ،5معيف ليذه المواجيةد شكؿ وا 
ؽ ينبغي مالمنط ايجعؿ التيمة في نطاؽ التأديب غالبا ما تأتي فضفاضة وغير دقيقة، فمف ىذ

                                                 
 .232عماد مموخية، مرجع سابؽ، ص  1
 .98، مرجع سابؽ، صالتحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةسعد الشتيوي،  2
 .505-504نصر الديف مصباح القاضي، مرجع سابؽ، ص ص  3
 .283وفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ، ص ن 4
 .76جع سابؽ، ص ر ، ميمشعؿ محمد العجم 5
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يمة ف التلمعالـ بشكؿ واضح وغير غامض أل أف تأتي  التيمة الموجية لمموظؼ محددة
 طمئناف.الغامضة تخمؽ الشؾ وعدـ اإل

 ذ جاء في،إفكرة تحديد التيمة الموجية لمموظؼ مف قبؿ القضاء المصري  ولقد تـ تأييد   
ف يكوف محدد أة ىي خروج عف واجب وظيفي ال بد و .... كؿ مخالفة تأديبي»حكـ لو أف 

خالفة، بعاد مف حيث المكاف والزماف واألشخاص وسائر العناصر األخرى المحددة لذاتية الماأل
ف يواجو بو المتيـ في التحقيؽ بعد بمورتو في صورة دقيقة واضحة أذلؾ التحديد الذي ال بد و 

 .1«المعالـ ..
 بسبيل مؤاخذته ن اإلدارةأشعر معه الموظف يسواجهة عمى وجه م المتأن ت ثانيا:
فبالتالي ،قد ال يممؾ كؿ الموظفيف خبرة قانونية كافية ومعرفة باإلجراءات التأديبية      

المواجية عمى وجو يستشعر معو الموظؼ أف اإلدارة المستخدمة يستوجب األمر أف تتـ ىذه 
ف ذلؾ أف يجعمو ينشط في الدفاع عف أمف  شف مف إدانتو ، أل تبسبيؿ مؤاخذتو إذا تأكد

 .2نفسو
بالنسبة لواقعة بحسبانيا  »لمحكمة اإلدارية المصرية بأنو وتأسيسا عمى ما تقدـ قضت ا   

تمثؿ محور أساس ما ينسب إلييا مف مخالفات وىذه الواقعة لـ تواجو بيا الطعوف ضدىا كواقعة 
نما جاء السؤاؿ بشأنيا بصورة مخالفة منسوبة إلييا تتعرض  لجزاء التأديب إذا ثبت في حقيا وا 

ف المطعوف أعو بالقطع ملخطورة األمر مما يمكف ، غير مباشرة ال تتحمؿ أي مدلوؿ عرضية
ال كانت أكثر حرصا و  لةأضدىا لـ تكف تقدر ما ليذه المس اولة حشد تأكيدا عمى مأمف خطورة وا 

  .3«حضيا د
 جميع األخطاء المنسوبة لهأن تشمل مواجهة الموظف  ثالثا :
تحديدا  تياـافة األخطاء المرتكبة في قرار اإليستمـز عمى اإلدارة المستخدمة أف تحدد ك     

قرار شامبل بحيث يتمكف مف خبللو الموظؼ المنسوبة لو تمؾ األخطاء تحديد مدى تأثير 
 .4تياـ عمى مركزه القانونياإل

                                                 
 .101، مرجع سابؽ ،ص اإلداري في نطاق الوظيفة العامةشتيوي ، التحقيؽ د سع 1
 .77مشعؿ محمد العجمي، مرجع سابؽ، ص  2
 .102، مرجع سابؽ، ص التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةسعد الشتيوي ،  3
 .78مشعؿ محمد العجمي، مرجع سابؽ، ص  4
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أوراؽ التحقيؽ التأديبي  ءباستقرا »نو أحد قراراتو أضاء المصري في الق ىوعمبل بذلؾ قض   
مف مثؿ في أسئمة ألقيت عمى الطاعف ولـ تشمؿ تنو أعميو ىذا القرار تبيف  ابناء الذي صدر

الوقائع الخمس التي قاـ عمييا ذلؾ سوى الواقعة األولى دوف الوقائع األربعة األخرى، ولـ 
 يتبيفتيامات منسوبة إليو حتى يحاط عمما بيا، و إينطوي عمى مواجية الطاعف بيذه الوقائع ك

لقانوني اتيامو فييا ويعمؿ عمى دفاعو ومف ثـ فمـ تكتمؿ ليذا التحقؽ مقومات التحقيؽ ا
ذا كاف األمر عمى ذلؾ، فتو وضماناتوالصحيح وكفاال اة الطاعف ز ف القرار الصادر بمجاإ، وا 

 .1«بناءا عمى ىذا التحقيؽ يكوف مخالفا لمقانوف
فرنسي مواجية المتيـ بكافة التيـ المنسوبة وفي ذات ىذا السياؽ أيضا، قرر مجمس الدولة ال   

عد معيب وقابؿ باألخطاء يجعؿ قرار التأديب فيما إليو دوف إغفاؿ ذكر أي مف االتيامات و 
  .2لمبطبلف

مؿ وقد أجازت بعض اآلراء الفقيية عدـ مواجية المتيـ في بعض األقواؿ التي ال تح   
يؼ جديدا بالنسبة لموضوع الدعوى ، ودعـ ىؤالء الفقياء توجيـ ىذا ضاتيامات جديدة وال ت

والموظؼ المتيـ طالما أنيا ؤدي إلى عبء عمى المحقؽ يبقوليـ أف استمرار مواجية المتيـ بيا 
ى المحقؽ إذا ىو استكمؿ ال تثريب عم » لما سبؽ وعمبل بذلؾ قضي بأنو ليست سوى تكرار

نو لـ ترد أمعو عمى أقواؿ شيود اإلثبات طالما المتيـ ولـ يط ض جوانبو في غيبةالتحقيؽ في بع
  .3«في أقواليـ نسبة اتيامات جديدة إلى المتيـ لـ يسبؽ مواجيتو بيا وتمكينو مف الرد ..

 إعالم الموظف بالخطأ المنسوب إليه المطمب الثاني:   
يف وحقيف أساسييف تضمان ؿاجية الذي تعرضا لو مف خبلؿ المطمب األو تنبثؽ عف مبدأ المو    

لمموظؼ قبؿ الشروع في تأديبو، حيث يستوجب عمى السمطة التأديبية أف تخطره وتبمغو بالخطأ 
المنسوب إليو كما يستوجب عمييا أف تطمعو عمى ممفو التأديبي مف اجؿ أف يتمكف مف الدفاع 

  .لدوؿا لمموظفيف في التشريعات والقضاء في امعف نفسو، فيذيف الحقيف معترؼ بي
تعرض في الفرع األوؿ إلى تبميغ الموظؼ بالخطأ المنسوب لو، وفي نمف خبلؿ ىذا المطمب    

 الفرع الثاني إلى تمكينو مف االطبلع عمى ممفو التأديبي.

                                                 
 .104ص، مرجع سابؽ،  الوظيفة العامةالتحقيق اإلداري في نطاق سعد الشتيوي،  1
 .78جمي، مرجع سابؽ، ص عمشعؿ محمد ال 2
 .104، مرجع سابؽ، ص التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةسعد الشتيوي،  3
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 تبميغ الموظف بالخطأ المنسوب له الفرع األول:

تياـ ىو مف إف إعبلـ الموظؼ المتيـ بما ىو منسوب إليو و مواجيتو بأسباب اإل     
عمى أف ىذا اإلخطار  منعقد الفقو المقارف عاجما  ألساسية في المساءلة التأديبية و الضمانات ا

 .1واإلعبلـ يعتبر مف األمور الضرورية الممزمة حتى في حالة عدـ وجود نص بذلؾ
لة تبميغ الموظؼ ألقوانيف في الدوؿ فيما يتعمؽ بمساو  خذ فكرة عف توجو التشريعاتأوبيدؼ   

عمى  ئرلخطأ في كؿ مف فرنسا ومصر والجزابالخطأ المنسوب إليو، نتعرض لتبميغ الموظؼ با
 التوالي :

 تبميغ الموظف بالخطأ المنسوب له في فرنسا أوال :
ال بد مف إعبلـ المتيـ بكؿ التيـ  ونأالدولة الفرنسي في ىذا السياؽ ب مجمس ىلقد قض   

وقيع الجزاء بدوف تبميغو ، وقامت بتإعبلـ الموظؼغفاؿ سمطة التأديب المنسوبة لو، وفي حاؿ إ
  .2ف قرار التأديب يكوف قاببل لئلبطاؿإبذلؾ، ف

 معيف ليذا التبميغ، ف مجمس الدولة الفرنسي لـ يشترط ولـ يحدد شكبلأ والجدير بالذكر ىو  
 في ىذا السياؽ ىضده، اذ قضالتأديبي الذي سيتخذ  ائو تنبيو الموظؼ إلى اإلجراءفويكفي الست

 ىضده ثـ قض جراء تأديبيإنو بصدد أفي وضع يسمح لو بمعرفة بأنو يكفي أف يكوف الموظؼ 
 .3ساعة مف تاريخ بدء إجراءات التأديب 48قميا أف ميمة اإلخطار أب

 maestroوحوؿ عدـ اشتراط مجمس الدولة لشكمية معينة لعممية اإلخطار يقوؿ األستاذ    

برقية ساؿ ر إشترط شكبل معيف إلخطار المتيـ، ككاف عمى مجمس الدولة الفرنسي أف ي »متأسفا 
نو أف يجنبنا مضيعة الوقت والبحث في أمور أستبلـ، فيذا مف شمؤمف عمييا مع اإلشعار باإل

 . 4«مف الممكف تجنبيا 
ف يقـو أمف معرفة التيمة الموجية إليو و  ولما كاف اليدؼ مف ىذا التبميغ ىو تمكيف الموظؼ   

بإعداد دفاعو بشأنيا يأخذ عمى مجمس الدولة الفرنسي عدـ اشتراط منح الموظؼ أجبل كافيا 

                                                 
 .505نصر الديف مصباح القاضي، مرجع سابؽ، ص  1
 .203وفاف العقيؿ العجارمة ، مرجع سابؽ ، ص ن 2
 .292مرجع سابؽ ، ص  سميـ جديدي، 3
 .148كماؿ رحماوي، مرجع سابؽ، ص  4
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فيو اشترط أقؿ  » ،1قبؿ المحاكمة حتى يتمكف مف التحضير لمدفاع عف نفسو عمى أكمؿ وجو
مع تحضيرات الموظؼ  ىافنكما سبؽ الذكر أعبله وىو اجؿ يت ساعة 48ىي لتبميغ أجؿ 

 .« ىذه المدةلتقديـ دفاع نافع يخدـ حقوقو، فمف الممكف أف ال تكفي 
ف المشرع الفرنسي نص دائما وفي مختمؼ نصوصو القانونية المتعمقة بالموظفيف إوعموما ف   

عمى فكرة عدـ جواز توقيع الجزاءات التأديبية عمى الموظفيف قبؿ تحقيؽ دفاعيـ الذي يتجسد 
حكامو أخر في العديد مف آلا أكد مجمس الدولة الفرنسي ىو ا. كم 2ىـخبلؿ عممية إخطار مف 

خطار خرورة إخطار الموظؼ بالمعمى ض أيضا بمختمؼ اإلجراءات  هالفات المنسوبة إليو وا 
 . 3التأديبية المتخذة ضده

 تبميغ الموظف بالخطأ المنسوب له في مصر ثانيا :
إخطار  بعمى وجو  1951لسنة  21لقانوف رقـ لقد نص المشرع المصري صراحة في ا   

 منو عمى التالي  (89ة)الموظؼ بما ىو منسوب إليو مف تيـ، وقد نص ىذا القانوف في الماد
يتضمف قرار اإلحالة إلى المحكمة التأديبية بيانا بالمخالفة المنسوبة إلى الموظؼ ويخطر  » 

 4«وبتاريخ الجمسة المعينة لمحاكمتو قبؿ ىذا التاريخ بخمسة عشر يـو الموظؼ بيذا القرار 
ويستفاد مف ىذا النص أف إعبلـ الموظؼ بالتيمة المنسوبة  إليو يعتبر إجراء جوىري،    

مى إغفاؿ اإلعبلـ أو عدـ اإلخطار وقوع عيب شكمي في اإلجراءات، يؤثر في الحكـ ويترتب ع
 . 5ويترتب عميو البطبلف

المتعمؽ بالنيابة اإلدارية والمحاكمات التأديبية في  1958لسنة  117وقد نص القانوف رقـ    
ظؼ، ويحدد المو يتضمف قرار اإلحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى  »نو أمنو عمى  23المادة 

لدعوى ، وتتولى سكرتارية المحكمة إعبلف صاحب الشأف بقرار ا رئيس المحكمة جمسة نظر
عميو  ىإليداع ، يكوف اإلعبلف بخطاب موصاإلحالة وتاريخ الجمسة خبلؿ أسبوع مف تاريخ ا

  .6«بعمـ الوصوؿ

                                                 
 .481عمي جمعة محارب، مرجع سابؽ، ص  1
 .106، مرجع سابؽ، ص التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةسعد الشتيوي،   2
 .304الدسوقي عمي، مرجع سابؽ، ص  إبراىيـمحمد  3
 .504ي، مرجع سابؽ، ص ضنصر الديف مصباح القا 4
 .283وفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ ، ص ن 5
 .505ي ، مرجع سابؽ ، ص ضنصر الديف مصباح القا 6
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 تبميغ الموظف بالخطأ المنسوب له في الجزائر: ثالثا 
يفرض المشرع الجزائري عمى اإلدارة المستخدمة أف تخطر الموظؼ المحاؿ عمى التأديب،    
 .1ف تبيف في ىذا اإلخطار الضمانات المقررة لوأو 
ب إليو مف مخالفات، و سكرس مبدأ تبميغ الموظؼ بما ىو منوبذلؾ يكوف المشرع الجزائري قد   

ضرار أف تمحؽ أنيا أرارات اإلدارية التي مف شف تتخذ القأال يجوز لئلدارة  »نو أوالذي يقتضى 
والذي يعتبر مف المبادئ العامة في  «مادية أو معنوية بالموظؼ إال بعد االستماع إليو مسبقا

  .2القانوف التأديبي
نو يتعيف عمى اإلدارة المستخدمة إخطار الموظؼ بما ينسب إليو مف إفمف ىذا المنطؽ ف   

، حيت  يتـ اإلخطار بواسطة برقية التي تنوي تسميطيا عميومخالفات ميما كانت درجة العقوبة 
  .3مموظؼ المنبو الذي يتعيف عميو أف يؤكد استبلمو لئلشعارلتوجو إلى الرئيس كما يسمميا 

خطاء أىو منسوب إليو مف  عمومية عمى مبدأ تبميغ الموظؼ بماوقد نص قانوف الوظيفة ال   
 4«خطاء المنسوبة إليو ...ؤليحؽ لمموظؼ الذي تعرض لئلجراء التأديبي أف يبمغ بال » بقولو

ي ذلؾ اإلجراءات المتعمقة فمى كؿ اإلجراءات التأديبية، بما حكاـ عحيث تطبؽ ىذه األ
ذكر مف المبادئ مبدأ التبميغ كما سبؽ ال كوف فبحكـبالعقوبات المصنفة في الدرجة األولى. 

  .5نو يقع إلزاما عمى الكؿ احترامو ولو في غياب نص صريح بيذا الشأفإالعامة لمقانوف ف
المحكمة العميا الذي صدر ىذا وقد ذىب القضاء الجزائري في قرار الغرفة اإلدارية ب   

..مف المستقر  »في قضية )ص ع( ضد وزير الصحة والتعميـ العالي 1989 ؿفريأ 08بتاريخ
نو يجب إببلغ الموظؼ في حالة النقؿ التمقائي حتى ولو لـ يكف ىذا أعميو في القضاء اإلداري 

 . 6«اإلجراء مكتسبا الطابع التأديبي ...

                                                 
 .293سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص 1
 .149 -148كماؿ رحماوي، مرجع سابؽ، ص ص  2
 .293سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص 3
 ،السابؽ ذكره.06/03مف االمر 167المادة  4
 .341 – 340ص ىاشمي خرفي، مرجع سابؽ، ص  5
 .294سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص  6
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 الجزائر.في  وجاؿ التأديب إجراء مستقر العمؿ بمما يعني أف التبميغ في م   
 بأنو 20/04/2004قر مجمس الدولة الجزائري أيضا في ذات الصدد بتاريخ أىذا وقد    
جراء جوىري يدخؿ إماـ لجنة التأديب يعد أاستدعاء الموظؼ في المسائؿ التأديبية لممثوؿ »

وصؿ استبلـ ببات االستدعاء القانوني والرسمي ضمف حماية حقوؽ الدفاع ، مما يتطمب إث
ف إف المعني، وعميو مف طرؼ عميو مف طرؼ الموظؼ أو بمحضر رسمي ممضي عميوموقع 

تقديـ نسخة مف االستدعاء الموجو لممعني باألمر دوف إثبات استبلمو مف طرؼ ىذا األخير 
غير كافي إلثبات استدعائو بصفة قانونية، مما يقتضي عمى اإلدارة المستخدمة التأكد مف 

وبمقتضى ذلؾ فالموظؼ المتيـ بمخالفة  .1«اذ العقوبة التأديبية االستدعاء القانوني قبؿ اتخ
  .وىاجبمباشرة اإلجراءات التأديبية ات يعمـ أفتأديبية لو الحؽ في 

  طالع عمى الممف التأديبيالموظف من اإل: تمكين الفرع الثاني
حؽ مف حقوؽ الموظؼ، ويعتبر مف أقدـ الحقوؽ المعترؼ بيا  طبلع عمى الممؼ ىواإل إف   

نو يحؽ لو أف يطالب إامات ، فقانونا لو، فباإلضافة إلى ضرورة تبميغو بما نسب إليو مف اتي
حتى يتعرؼ بوضوح عمى التيـ الموجية لو ويرد بالتالي عنيا  طبلع عمى ممفو التأديبيباإل

  .2ويقدـ التوضيحات الكتابية بشأنيا
  أوال ضيتعمؽ بيذا الحؽ ، سنحاوؿ التعر  وألجؿ الوقوؼ عمى إحاطة شاممة لكؿ ما   

 ىذا الحؽ في بعض التشريعات . إلىطبلع عمى الممؼ، ثـ نتعرض لمضموف حؽ اإل
  طالع عمى الممف التأديبيمضمون حق اإل أوال :
يمنح لو ىذا يب، طبلع عمى الممؼ ىو حؽ أساسي لمموظؼ المحاؿ عمى التأدإف حؽ اإل   

 .3روع في إجراءات الدعوى التأديبيةطبلع عمى ممفو التأديبي فور الشالحؽ إمكانية اإل
الفرنسي صراحة لمموظؼ حيث اعترؼ المشرع  1905ولقد ظير ألوؿ مرة في فرنسا سنة    

  .4والمساس بحقوقو فو كمما عزمت اإلدارة عمى تأديبوطبلع عمى ممبحقو في اإل

                                                 
 .341 – 340ىاشمي خرفي، مرجع سابؽ، ص ص  1
 .341 – 340، ص ص مرجع نفس الىاشمي خرفي،  2
مذكرة لنيؿ درجة )(،لمموظف العام )دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و المصري،الطعن في العقوبة التأديبية زياد عادؿ،  3

 .50ص  ،  2011،-تيزي وزو-القانوف(،جامعة ممود معمري الماجستيرفي
 .104 صبعمي الشريؼ فوزية، مرجع سابؽ، 4
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أي الممؼ الشخصي ،حيث يقصد بالممؼ التأديبي  الممؼ المتعمؽ باإلجراء التأديبي المتبع    
وظؼ المسجمة والمرقمة ة لموظيفة اإلدارية لممنالذي يحتوي عمى كافة الوثائؽ والمستندات المبي

  .1والدينية لممعنية الفمسفية بينتظاـ باستثناء الوثائؽ المتعمقة باآلراء السياسية النقااوالمرتبة ب
ت والمستندات والتحقيقا األوراؽوحؽ الموظؼ في االطبلع عمى ممفو وما يحتوي عميو مف    

ىو مف الحقوؽ اليادفة لتحقيؽ دفاع الموظؼ عف نفسو، حيث يعني  تياـالمتعمقة بموضوع اإل
لـ يكف الموظؼ ة في الممؼ ما تىذا الحؽ في الواقع انو ال يجوز تقديـ أية ورقة أو مستند ثاب

  .2ع عمييا وعرؼ محتواىالمقدمة ضده ىذه المستندات قد اطما
طبلع اح لموظفييا في حالة تأديبيـ باإلكثيرا مف التشريعات لمسم ذىبت وتكريسا ليذا الحؽ   

 .3عمى محتويات ممفاتيـ التأديبية
 حق االطالع عمى الممف التأديبي في بعض التشريعات ثانيا :

طبلع عمى ممفو ، ومف بينيا المشرع اإل في الموظؼ حؽلقد أقرت بعض التشريعات    
 المصري والفرنسي والجزائري، وسنتناوؿ ىذا الحؽ في ىذه التشريعات الثبلثة عمى الترتيب.

 طالع عمى الممف في التشريع المصريحق اإل-1

القوانيف التي تنظـ شؤوف عمى الممؼ في طبلع اإل لقد نص التشريع المصري عمى حؽ    
لسنة 109مف القانوف رقـ  58حيث أعطت المادة  طوائؼ معينة مف ذوي الكوادر الخاصة،

الخاصة بنظاـ الشرطة لمموظؼ الحؽ في أف يطمع عمى ما تـ إجراءه معو مف  1971
يطمب ضـ التقارير السرية عف كفايتو  أف وأ ة منياوأضافت اف لو الحؽ بأخذ صور  ،تحقيقات

  .4و أية أوراؽ أخرى إلى ممؼ الدعوىأ
وظفي الدولة عمى حؽ الموظؼ المتعمؽ بم 1951لسنة  210كما نص القانوف المصري رقـ   

طبلع عمى جميع األوراؽ المتعمقة بممفو التأديبي، ويمكف لو أف يأخذ صورة طبؽ األصؿ في اإل
  .5عنيا

                                                 
 .453سعيد مقدـ، مرجع سابؽ،ص 1
 .249ص  ،عماد مموخية، مرجع سابؽ 2
 .104د شتيوي، مرجع سابؽ، ص سع 3
 .129عجمي، مرجع سابؽ، ص مشعؿ محمد ال 4
 .294مرجع سابؽ، ص  جديدي،سميـ  5
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عات بمصر، وذلؾ ماقانوف تنظيـ الجمف  108ورد النص عمى ىذا الحؽ أيضا في المادة    
طبلع عمى التحقيقات التي أجريت اؿ إلى مجمس التأديب اإلحالملعضو ىيئة التدريس  »بقوليا 

 .1« ةلو رئيس الجامع اوذلؾ في األياـ التي يحددى
 في التشريع الفرنسيالتأديبي عمى الممف  طالعاإل حق-2

طبلع حكامو صراحة لمموظؼ بحؽ في اإلأو  لقد اعترؼ المشرع الفرنسي مف خبلؿ قوانينو    
مؽ فيما يتع امةعمى الممؼ التأديبي، وعمى الرغـ مف كونو قد خص بالذكر قطاع الوظيفة الع

وجعمو يطبؽ كمما أرادت  ف مجمس الدولة الفرنسي عمـ تطبيقوأبتطبيؽ واحتراـ ىذا الحؽ إال 
  .2ليوإالعامؿ وميما كاف القطاع الذي ينتمي  ةعاقباإلدارة م

الصادر في فبراير سنة  244قـر األمر  ،فمف بيف التشريعات الفرنسية التي أوردت ىذا الحؽ   
الخاص بحقوؽ وواجبات الموظفيف  1984الصادر في يوليو سنة  634والقانوف رقـ  ،1959

ضده اإلجراءات  عمى حؽ الموظؼ الذي تتخذ التي أكدت ضمف مضمونيا 19في نص المادة 
التأديبية في االطبلع عمى الممؼ وكافة الوثائؽ المتعمقة بو، كما ال يجوز لمجية اإلدارية أف 
ترفض طمبو في ىذا الشأف كما يجب أف يكوف اطبلع الموظؼ عمى الممؼ اطبلع غير 

  .3منقوص وذلؾ ليتمكف مف تقديـ دفاعو
لقضاء الفرنسي مف تطبيؽ ىذا الحؽ وفي نصوص العمؿ القضائي الفرنسي، فقد ضاعؼ ا   
الفرنسي،  1905 ؿافري 22مف قانوف  65إلى المادة  ، فاستنادا«حؽ االطبلع عمى الممؼ »

عمى أحقية  Pelletier في قضية السيدة  1982جانفي  27أكد مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 
المينييف لكؿ اإلدارات العمومية، يف والعسكرييف وكافة المستخدميف والعماؿ يندكؿ الموظفيف الم

 .4ة لمممؼ التأديبينالمذكرات والوثائؽ األخرى المكو  في تبميغيـ شخصيا وسريا بكافة
 
 

                                                 
 .130-129ص  ص، مشعؿ محمد العجمي، مرجع سابؽ 1
 .294سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص  2
 .306-305وقي عمي، مرجع سابؽ، ص ص سمحمد إبراىيـ الد 3
 
 .455-454سعيد مقدـ ، مرجع سابؽ ، ص ص  4
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 في التشريع الجزائري التأديبي حق االطالع عمى الممف-3

لقد نص المشرع الجزائري صراحة ضمف قوانيف الوظيفة العمومية المتعاقبة عمى حؽ     
 .التأديبي وى ممفعم وطبلعإفي الموظؼ 

المجنة المتساوي  اـأمالموظؼ الذي يمثؿ  إف » 66/33مف األمر  57فوفؽ المادة     
و الشخصي وجميع فبمجرد الشروع في الدعوى التأديبية في االطبلع عمى مم األعضاء لو الحؽ
 .« ..الوثائؽ المحققة بو

يحؽ لمموظؼ الذي يحاؿ عمى  »نو إي األخرى فى 85/59مف المرسـو 129وفؽ المادةو       
الجنة الموظفيف التي تجتمع في مجمس تأديبي أف يطمع عمى ممفو التأديبي فور الشروع في 

 «إجراءات القضية التأديبية....
يحؽ لمموظؼ أف يطمع عمى كامؿ ممفو  »نو إمنو ف 167فوفؽ المادة 06/03أما األمر     

 .«الدعوى التأديبية .. مف تحريؾ ايوـ ابتداء 15التأديبي في اجؿ 
ف السمطة التأديبية ممزمة بالسماح لمموظؼ باالطبلع عمى الممؼ المتعمؽ بو إف لذلؾ    

 .1لئللغاءقابؿ  التأديبيومختمؼ المستندات والتقارير واف لـ تحتـر ذلؾ يصبح قرارىا 
إال أف ما يمكف اإلشارة لو ىو أف القانوف الجزائري لـ يحدد المدة التي بإمكاف الموظؼ أف    

جؿ أف يستنسخ منو المستندات والوثائؽ التي يراىا مفيدة وميمة أيحتفظ فييا بالممؼ مف 
لتأسيس دفاعو عف نفسو وعف مختمؼ حقوقو، فكاف عمى المشرع الجزائري االقتداء ببعض دوؿ 

مثؿ فرنسا، وربط وتقييد عممية تسميـ الممؼ بآجاؿ قانونية معقولة لتمكيف الموظؼ مف  العالـ
 .2التحضير لمدفاع عف نفسو

عمى ممؼ التأديب في  طبلعاإلكار جزئيتيف أساسيتيف متعمقتيف بقواعد ذومف الميـ است      
لمموظؼ المتيـ يجب أف  توالقانوف الجزائري، الجزئية األولى تتمثؿ في أف تبميغ الممؼ ومشتمبل

ما الجزئية الثانية تتجمى في عدـ إمكانية أ ،3تـ بصفة سرية ومع احتراـ واجب السر المينيي
 .4عميوطبلع اإل السماح لمموظؼ بنقؿ الممؼ خارج مكاف

                                                 
 .104بعمي الشريؼ فوزية، مرجع سابؽ، ص  1
 .341ىاشمي خرفي، مرجع سابؽ، ص  2
3

 .455سابؽ، ص سعيد مقدـ، مرجع  

4
 .342ىاشمي خرفي ، مرجع سابؽ ، ص  
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عمى  طبلعاإلف المشرع  الجزائري استقر عمى تكريس حؽ الموظؼ في إوعمى العمـو ف    
عماؿ القضائية ىي األخرى عمى ذلؾ، حيث قضت المحكمة األ تاستقر ممفو التأديبي، كما 

مف  » ضد وزير العدؿ بأنو (ـ ؼفي قضية )  21/04/1990العميا في قرارىا الصادر بتاريخ 
تجتمع في مجمس تأديبي أف  تيحؽ لكؿ موظؼ يحاؿ عمى لجنة الموظفيف اليالمقرر قانونا انو 

   .1«.. بيةيالتأديطمع عمى ممفو التأديبي فور الشروع في اإلجراءات القضائية 
 حق دفاع الموظف عن نفسه المطمب الثالث:

بية (، ضمانة دفاع يدأع الجزاء التأديبي ) العقوبة التمف الضمانات القانونية السابقة لتوقي    
طية مجاال لمدفاع عف نفسو  وتبرير عت اكفمتيا لو القوانيف بحكـ كوني الموظؼ عف نفسو التي

 ستعانة بمدافعيف عنو.، وتضمف لو حتى استحضار شيود واإلكؿ أفعالو
 ثبلثة فروع كالتالي: إلىالقانونية، نقسـ ىذا المطمب  نةلمتعرض ليذه الضما   

 في التشريعالفرع األول : حق الدفاع     
 الفرع الثاني : مظاهر حق الدفاع     
 التطبيقات القضائية لحق الدفاع الفرع الثالث:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .105-104ص ص  ،بعمي الشريؼ فوزية ، مرجع سابؽ 
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  حق الدفاع في التشريع الفرع األول:
ومف ىذا  لمقانوف،فيو مف المبادئ العامة  ،1إف مبدأ حؽ الدفاع مف صنع القضاء الفرنسي  

 التأديب.ؽ يجب احتراـ حقوؽ الدفاع في ميداف مالمنط
فسو، فيذا  الحؽ ال معنى ويعني حؽ الدفاع، األسموب الذي يتخذه المتيـ في الدفاع عف ن   

ويضؿ شعارا ببل مضموف ما لـ يقترف بحرية الدفاع التي تكفؿ استعمالو  دوف قيود،   لوجوده
حيث ال يمكف أف يكوف الدفاع فعاال دوف أف تتاح الفرصة لمموظؼ المتيـ لئلدالء بأقوالو بكؿ 

فمو الحؽ في اختيار أسموب دفاعو عمى الوجو الذي يراه الزما لتحقيؽ ىذه الغاية بما ،ية حر 
  .2يراه مناسبا لدفع التيمة عف نفسو

 حترامواوجعمت اإلخبلؿ ب ،موظفيياالتشريعات في العالـ ىذا الحؽ ل و ولقد كفمت القوانيف   
  .3التأديب في حؽ الموظؼ باطمةبية التي تقررىا سمطة يدأيؤدي إلى بطبلف الجزاءات الت

حيث سنحاوؿ  الجزائري،ومف بيف ىذه التشريعات التشريعيف المصري والفرنسي و نظيرىما    
ثـ في التشريع الفرنسي ثـ في التشريع الجزائري عمى  رض لحؽ الدفاع في التشريع المصريالتع

 التوالي.
  حق الدفاع في التشريع المصري أوال :

الضمانات التي ركز عمييا المشرع المصري في اإلجراءات التأديبية، ىي سماع  ىـأ إف مف  
أقواؿ الموظؼ المرتكب لمخطأ التأديبي، فيو لو الحؽ قانونا في أف يدلي بكؿ أوجو دفاعو 

 »مف الدستور المصري أف 69قد نصت المادة فمخالفة التي يمكف أف يؤثر فييا، بال ةالمرتبط
 .4«الوكالة مكفوؿحؽ الدفاع أصالة أو ب

الذي  1951لسنة  210كما نصت عميو جميع القوانيف الخاصة بالموظفيف ، بداية بالقانوف رقـ   
الموظؼ إال  ال يجوز لمرئيس اإلداري المختص توقيع جزاء عمى »منو  85 ورد في نص المادة
 يوكؿ محاميا و شفييا ولو أفأاعو ولو أف يدافع عف نفسو كتابة وتحقيؽ دف بعد سماع أقوالو

»5.  
                                                 

 .299سميـ جديدي ، مرجع سابؽ، ص  1
 .80مشعؿ محمد العجمي ، مرجع سابؽ، ص  2
 .209محمد سيد احمد محمد، مرجع سابؽ، ص  3
 .56زياد عادؿ ، مرجع سابؽ ، ص 4
 .299سابؽ، ص سميـ جديدي، مرجع  5
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اكـ التأديبية ، فقد نص عمى أف المتضمف إنشاء المح 1958لسنة  117وكذلؾ القانوف رقـ    
 .1اف يوكؿ عنو محاميا وموظؼ أف يحضر جمسات المحكمة بنفسو الم

نص الذي ورد ضمف  1978لسنة  47وقد نص عمى أىمية ىذا الحؽ أيضا القانوف رقـ    
بعد التحقيؽ معو كتابة وسماع  إالنو ال يجوز توقيع جزاء عمى العامؿ إ »( منو 79المادة)

 .2«أقوالو وتحقيؽ دفاعو 
ف نص ضمف مختمؼ قوانيف الوظيفة عمى ضرورة أقد بيف المشرع المصري ىذا الحؽ بف    

مجمس التأديب وتقديـ دفاعو، أو  ماـأاع الموظؼ وحقو في الحضور بنفسو سماع أقواؿ ودف
زمبلئو أو محاـ لمدفاع عنو، بحكـ كوف كفالة حؽ الدفاع لمموظؼ تقتضي إحاطة ؿ احد يوكت

ثـ السماح لو ،ثمة المنسوبة إليو واألدلة التي تثبت ذلؾ آلاتصرفات ىذا األخير بمختمؼ ال
عمى العامؿ إال بعد سماع أقوالو وتحقيؽ  ةءا عمى ذلؾ فبل يجوز توقيع عقوببتقديـ دفاعو بنا

  .3دفاعو
وتوضيحا لحؽ الموظؼ في الدفاع ، فقد ورد النص عميو حتى ضمف التعميمات العامة    

في كافة  »( في إحدى التعميمات المصرية بأنو 69المتعمقة بالموظفيف ، فقد نصت المادة)
 إلبداءد المخالفة، وذلؾ أيا ىو منسوب إليو وباألدلة التي تاألحواؿ يتعيف مواجية المخالؼ بم

 .4«لديو مف أقواؿ أو أوجو دفاع جديدة وتحقيقيا  ما قد يكوف
 حق الدفاع في التشريع الفرنسي : ثانيا
إف حؽ دفاع الموظؼ المتيـ عف نفسو ىو حقو في الرد عمى ما ىو منسوب إليو بالوسائؿ    

الممكنة، إذ يرى بعض الفقو انو حؽ مف الحقوؽ الطبيعية وال يحتاج إلى تدويف، وبحكـ ذلؾ قد 
 .5ال تنص عميو الدوؿ في تشريعاتيا

ىذا الرأي الفقيي، ونص ضمف انو لـ يتماشى مع  لكف ما يبلحظ عمى التشريع الفرنسي ىو   
قوانينو عمى انو ال يجوز توقيع جزاء تأديبي عمى الموظؼ قبؿ تحقيؽ دفاعو، وىذا ما أكده 

                                                 
 .128، ص  مرجع سابؽ، التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةسعد الشتيوي،  1
 .57زياد عادؿ ، مرجع سابؽ، ص  2
 .297ص  ،نوفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ 3
 .135، ص مرجع سابقحمد محمد حمد الشمماني،  4

 صيميةالجزاءات التأديبية عمى الموظف العام في نظام المممكة العربية السعودية )دراسة تأ، الفبلتي احمد صديؽمحمد بف  5
 .130ص،2005يؼ العربية، ا، جامعة ن(رسالة مكممة لنيؿ درجة الماجستير )،مقارنة وتطبيقية( صيميةتأ
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التأديبية  أيضا مجمس الدولة الفرنسي مف ضرورة تمكيف الموظؼ الذي تتخذ ضده اإلجراءات
ميمة كافية لتقديـ  ف يمنحأطاره بالمخالفات المنسوبة إليو و ف يتـ إخأمف الدفاع عف نفسو و 

  .1دفاعو
 2وخبلصة فقد استقر العمؿ التشريعي الفرنسي عمى العمؿ بيذا المبدأ ، فقد نصت المادة   

يـ الحؽ في ف لمموظؼ المتأعمى  14/02/1959المؤرخ في  09/301مف المرسـو رقـ 
 .2ستشياد بالشيودنو واإلستعانة بمحامي لمدفاع عوية، كما يحؽ لو اإلفالحضور والمناقشة الش

 حق الدفاع في التشريع الجزائري ثالثا :
مف خبلؿ مضمونيا عمى ىذا الحؽ،  66/133مف المرسـو  58لقد نصت المادة    

 أيضا 85/59مف المرسـو  129والمادة
كد عمى ؤ ىذه النصوص القانونية والمواد ت ، فمختمؼ06/03مف األمر  169وكذا المادة    

 الجزائري لحؽ الموظؼ في دفاعو عف نفسو لدى تأديبو.إقرار المشرع 
 مظاهر حق الدفاع  الفرع الثاني:

 بالدفاع عف نفسو بإدالء شيادتو نبذفاع، أف يسمح القانوف لمموظؼ الممف مظاىر حؽ الد   
اد الحاضريف لمواقعة التي فر ة دفاعو بشيود مف الموظفيف أو األستعانة لتقويوسماع أقوالو وباإل

مخوؿ أو محامي ، وىو  ستعانة حتى بمدافع، وفي بعض الحاالت يمكف لو اإلوتأديب تاستوجب
 ليو مف خبلؿ النقاط التالية :إما سنتطرؽ 

 سماع أقوال الموظف ودفاعه أوال : 
مف مظاىر حؽ الدفاع سماع أقواؿ الموظؼ ودفاعو عف نفسو عف طريؽ السماح لو بتقديـ    

مبلحظات شفوية عف الحادثة التي استوجبت تأديبو، أو حتى مبلحظات كتابية، حيث تنص 
ف يقدـ أماـ مجمس التأديب أ.......ويمكنو »عمى التالي 85/59مف المرسـو رقـ  129المادة 

  «الطعف إف اقتضى األمر أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شيودا .....أو أماـ لجنة 
....يمكف الموظؼ تقديـ  »في ذات السياؽ  06/03مف األمر  169كما نصت المادة    

 .«و شفوية...أمبلحظات كتابية 
 

                                                 
1
 .304محمد إبراىيـ الدسوقي عمي، مرجع سابؽ، ص  

2
 .299سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص  
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 ستحضار الشهودإ ثانيا:
، وتتمثؿ في تقرير اإلداريةشيادة الشيود وسيمة ميمة لمكشؼ عف الحقيقة في التحقيقات       

دالئو بما يكوف قد وصؿ إلى عممو مف معمومات تفيد في كشؼ الحقيقة في التحقيؽ  الشخص وا 
  .1اإلداري

ف مف إؼ عف الحقيقة في نطاؽ التأديب، فوبحكـ كوف الشاىد يؤدي، دور كبير في الكش   
بشيود لتعزيز وتقوية موقفو مستمزمات الدفاع ومظاىره األساسية أف يسمح لمموظؼ باالستشياد 

  .2مف الواقعة المنسوبة إليو
نص المادة  وقد نص المشرع الجزائري عمى إمكانية استحضار الموظؼ لشيود مف خبلؿ   

 .«يمكف الموظؼ......أو أف يستحضر شيودا ..... »ف قولو يح 06/03مف األمر  169
 (ستعانة بمدافع مخولستعانة بمحامي ) اإلاإل ثالثا :
فقد نصت المادة  ،3لمدفاع عنو يمف مظاىر حؽ الدفاع، حؽ الموظؼ في االستعانة بمحام   

.....كما يمكنو أف يستعيف بأي مدافع يختاره لمدفاع  »عمى األتي  85/59مف المرسـو  129
 .«عنو ..

ف بمدافع مخوؿ أو يف يستعأ... ويحؽ لو » 06/03مف األمر  169كما نصت المادة    
 .«موظؼ يختاره بنفسو 

 التطبيقات القضائية لحق الدفاع الفرع الثالث:
تكريس ضمانة حؽ الدفاع، بدليؿ  و لقد استقر العمؿ القضائي في مصر عمى تطبيؽ   

إصداره لعدة أحكاـ قضائية في ىذا الشأف مف بينيا حكـ المحكمة القضائية اإلدارية المصرية 
....حؽ الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفوؿ، ال يجوز توقيع جزاء عمى الموظؼ »الذي جاء بو 

 .4«إال بعد سماع أقوالو وتحقيؽ دفاعو .....
ف إقامة الدعوى إ....»إلى جانب ىذا الحكـ حكميا القضائي أيضا القائؿ في ذات الشأف    

 ية وتحقيؽ الدفاع فيال بتحقيؽ مبدأي المواجإحد العامميف ال يكوف صحيحا أضد  التأديبية

                                                 
 .178، مرجع سابؽ، صإجراءات تأديب الموظف العامعبد العزيز عبد المنعـ خميفة ،  1
 .129، مرجع سابؽ، ص التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامةيوي، تشالسعد  2
 .292سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص  3
 .298نوفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ، ص 4
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إقامة الدعوى إلى سند صحيح التحقيؽ الذي تجريو النيابة اإلدارية و عمى النحو الذي يجعؿ 
 .1«مف الشواىد....

خر وعمى غرار القضاء المصري ضاء اإلداري الجزائري ىو اآلوتجدر اإلشارة أف لمق   
القرار القضائي لمجمس الدولة الجزائري الصادر  ائية لحؽ الدفاع ، نذكر مف بينياتطبيقات قض

، الذي قضى بإيقاؼ تنفيذ قرار تأديبي بحكـ خرؽ 49/103تحت رقـ  30/04/2002بتاريخ 
سمطة التأديب فيو لحؽ الدفاع المضموف دستوريا بعدـ احتراـ إجراء شكمي يتمثؿ في منح 

   .2عف نفسيا االمدعية المدة الكافية لتحضير دفاعي
  : ضمانات معاصرة لتوقيع الجزاء التأديبيالمبحث الثاني

تتميز المرحمة المعاصرة إلصدار القرار التأديبي بإحاطة الموظؼ فييا بجممة مف     
الضمانات كضمانة الحياد التي تقـو عمى اف يخضع الموظؼ إلجراءات تأديبية نزيية دوف 

التي تستوجب ذكر  يضاب أيدمة، وضمانة التسباالنحياز فييا ال لكفتو وال لكفة اإلدارة المستخ
ي أودت بيا  إلى إصدار قرار التأديب تسباب والمبررات القانونية السمطة التأديب لمختمؼ األ

حيث ال  ،غو بقرار التأديب ىذايفي مضمونو ثـ في لؤلخير يقع عمييا كضمانة لمموظؼ تبم
 قانوني سميـ .شكؿ بيكوف ساري المفعوؿ في حقو إال بعد تبميغو 

 :تيلمتعرض إلى مختمؼ ىذه الضمانات نقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب كاآل   
 المطمب األول : مبدأ الحياد التأديبي -
 المطمب الثاني : تسبيب القرار التأديبي -
  المطمب الثالث: تبميغ الموظف بالقرار التأديبي -

 
 المطمب األول : مبدأ الحياد التأديبي

ىذه مف أىـ الضمانات المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي، حيث يوفر احتراـ  ةدتعتبر الحي   
  .3نزاىة العممية التأديبية إلىطمئناف الموظؼ إقيا يالضمانة وتطب

                                                 
 .246عماد مموخية، مرجع سابؽ، ص  1
 .56زياد عادؿ، مرجع سابؽ، ص  2
 .343قي عمي، مرجع سابؽ، ص و الدس إبراىيـمحمد  3
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موف مبدأ الحياد، ثـ نحاوؿ في الفرع األوؿ الوقوؼ عمى مضسدراسة ضمانة الحياد  ؿوألج   
الفرع  فيضمانة الحياد في القانوف الجزائري، ثـ في النياية  إلىاني سنتطرؽ فيو ثفي الفرع ال
 قدـ مف خبللو بعض التطبيقات القضائية لضمانة الحياد.ناألخير س

 التأديبيمضمون مبدأ الحياد الفرع األول:
نصاؼ مف يباشر سمطة واختصاصا في مجاؿ التأديب أيا كانت ىذه "    يقصد بالحياد عدالة وا 

في كؿ مف يتولى سمطة أو يمارس اختصاص  افالحياد ضمانة ىامة يفترض وجودى ،السمطة
 .1"صدر عنو أي عمؿ مف أعماؿ التأديبأو ي

        .2خرآو ال ينحاز لطرؼ عمى حساب طرؼ ويقصد بو أيضا أف يتولى التحقيؽ شخص نزي

نو عمى كافة السمطات التأديبية احتراـ ىذه الضمانة سواء كانت رئاسية إفمف ىذا المنطمؽ ف    
   .3و قضائية بحكـ اعتبارىا ضمانة ىامة وأساسية لحماية حقوؽ الموظؼأأو شبو قضائية 

وتقـو ضمانة الحياد عمى مبدأ أساسي ىو عدـ جواز الجمع بيف صفتي الخصـ والحكـ في آف 
مستعصيا  امر أؿ النظاـ الرئاسي لة تكريس ىذه الضمانة في ظأالشيء الذي يجعؿ مس، 4واحد
 .5ع فيو بيف سمطة اإلدانة واالتياـف ىذا النظاـ يجمأل

ؽ وتوقيع داري بالتحقيجواز قياـ الرئيس اإلوفي ىذا السياؽ ذىب رأي فقيي إلى عدـ     
تياـ و المحاكمة ، فيكوف الرئيس حكما يجمع بيف سمطتي اإل لؾف ذالعقوبة في نفس الوقت أل

خر إلى جواز قياـ الرئيس اإلداري بإجراء آا في نفس الوقت، في حيف ذىب رأي وخصم
ضي قياـ الرئيس اإلداري ف المصمحة تقتفي ذات الوقت ألو التحقيؽ وتوقيع العقوبة معا 

  .6ايرأسيبالجية التي  تباإلشراؼ عمى التحقيؽ في المخالفة التي ارتكب
 في القانون الجزائري التأديبي:  ضمانة الحيادالفرع الثاني

 قضائيوالشبو  يساف مزيج بيف النظاـ التأديبي الرئإف النظاـ التأديبي الجزائري ىو عبارة ع   

 صدد دراسة األنظمة المحددة لسمطة التأديب.بوىذا ما تطرقنا إليو ونحف ،
                                                 

 .300جارمة، مرجع سابؽ ،صلعوفاف العقيؿ ان 1
 .209محمد سيد احمد محمد ، مرجع سابؽ، ص  2
 .115شريؼ فوزية ، مرجع سابؽ ، ص البعمي  3
 .277، مرجع سابؽ،ص إجراءات تأديب الموظف العام ،عـ خميفةمنعبد العزيز عبد ال 4
 .115بعمي الشريؼ فوزية ، مرجع سابؽ، ص  5
6

 .210-209د احمد محمد ، مرجع سابؽ، ص ص محمد سي 
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بحكـ أف اؿ، نسية ىي صعبة المئاالحياد في األنظمة التأديبية الر عمى الرغـ مف أف ضمانة و    
إال أف األنظمة الشبو قضائية ىي األكثر  تياـا بيف سمطة اإلدانة واإليىذه األنظمة يجمع في

ية، فالنظاـ التأديبي الشبة قضائي ىو الحد اسئاألنظمة الر  مف تقدما في تطبيؽ ىذه الضمانة
  .1اسيةئمف تعسؼ السمطة الر 

عمى ضرورة  06/03مف األمر 165فقد نص المشرع الجزائري في ىذا السياؽ في المادة    
األعضاء لما يتعمؽ األمر بالعقوبات  ةالممـز لمجنة اإلدارية المتساويخذ سمطة التعييف لمرأي أ

ال (4( و)3التأديبية في الدرجة )  .وقعت قراراتيا التأديبية باطمة الثالثة والرابعة وا 
ف مشاركة الجنة اإلدارية المتساوية األعضاء السمطة الرئاسية في اتخاذ إضى ذلؾ فوبمقت   

وأحسف ، رابعة ىي احتراـ وتكريس لضمانة الحيادالالدرجة الثالثة و  قرارات التأديب في عقوبات
احتراـ لمبدأ الحياد ىي إمكانية طمب  والمجنة في إصدار ىذه العقوبات ى دليؿ عمى أف مشاركة

لفتح تحقيؽ إداري في حالة ما إذا رأت التباس  «األعضاء ةالمجنة المتساوي »ىذه المجنة 
  .2وغموض حوؿ الموضوع

بنيو زائري كرس مبدأ الحياد عف طريؽ تومف خبلؿ كؿ ىذا، يمكف القوؿ أف المشرع الج    
لرأي المجاف اإلدارية المتساوية خذ سمطة التعييف أائي، وعف طريؽ لمنظاـ التأديبي الشبو قض

جباري لما يتعمؽ األمر بعقوبات الدرجة الثالثة والرابعة .  األعضاء بشكؿ ممـز وا 
العدالة  ئادبف أىـ الضمانات التأديبية، فمف مف الحياد ىو مإوعموما وفي مجمؿ القوؿ ف   
  .3طمئناف الشخص المتيـ إلى حيدة الفرد أو الييئة التي تحاكموإ

 
 التأديبي التطبيقات القضائية لضمانة الحياد الفرع الثالث:

احتراـ مجالس التأديب لضمانة الحياد حكاـ القضائية الفرنسية عمى وجوب لقد استقرت األ   
  .4الذي يعتبر مف المبادئ العامة في القانوف الفرنسي

                                                 
1
 .31-59زياد عادؿ ، مرجع سابؽ، ص ص  

2
 .61مرجع ، ص نفس الزياد عادؿ،  

3
 .115بعمي الشريؼ فوزية، مرجع سابؽ، ص  

 .143حمد محمد حمد الشمماني، مرجع سابؽ، ص  4
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ضمانة  وفركما اتخذت المحكمة اإلدارية العميا المصرية وىي بصدد التأكيد عمى ضرورة ت   
في إحدى الجامعات المصرية موقفا  دريسمجمس التأديب وأعضاء ىيئة التالحياد في رئيس 

صدر أىذا الرئيس في اجتماع مجمس الجامعة الذي  ةتشددا لما أقرت أف مجرد مشاركر أكث
الحكـ في الدعوى  ةصبلحي دقرار بإحالة عضو ىيئة التدريس إلى مجمس التأديب يجعمو يفق

  .1ف ىذا يتعارض مع مبدأ الحيادالتأديبية أل
 وأنفس السمطة الرئاسية ) ف المحكمة المصرية ىنا رفضت فكرة قياـأحيث يمكف القوؿ     
 تياـ واإلدانة معا وفي ذات الوقت.ة التعيف ( بالجمع في القياـ باإلسمط

 يب القرار التأديبيبتس المطمب الثاني :
يقصد بعممية تسبيب القرارات التأديبية، ذكر المبررات واألسباب التي استندت إلييا السمطة    

قرار التأديبي ضد الموظؼ، حيث تعتبر مف أىـ الضمانات المكفولة الالتأديبية في إصدار 
حتراـ جممة إلمموظفيف ضمف القوانيف، كما يقع عمى السمطة التأديبية لدى تسبيبيا لمقرارات التأديبية 

 مف العناصر والشروط، تفرضيا األىمية القانونية لمتسبيب كضمانة لحماية حقوؽ الموظفيف.
 :التالية سنتعرؼ عمى التوالي فمف خبلؿ الفروع    

 في الفرع األوؿ عمى تعريؼ التسبيب
 في الفرع الثاني عمى عناصره وشروطو

 في الفرع الثالث عمى أىميتو
 .وفي الفرع الرابع عمى موقؼ المشرع الجزائري مف التسبيب

 
 الفرع األول : تعريف التسبيب

ىو مف أعظـ الضمانات التي تمخضت عنيا الحضارة القانونية، والسيما في نطاؽ  إف التسبيب   
حكـ يالعدالة البشرية و  وىذا بحكـ أف ضمانة التسبيب ىي حؽ مف حقوؽ اإلنساف ، يجمب .الجزاء

  .2حجب العاطفةيو  يأالر 
 

                                                 
 .277، مرجع سابؽ، ص إجراءات تأديب الموظف العام  عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، 1
 .305سميـ جديدي ، مرجع سابؽ، ص  2
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الجزاء التأديبي الصادر عف الجية التأديبية أف يكوف القرار التأديبي في  ويقصد بتسبيب    
  .1وكذلؾ الوقائع ووسائؿ الدفاع امضمونو مشتمبل عمى األسباب التي بني عميي

ف تذكر اإلدارة في صمب قرارىا الدوافع التي حددت بيا إصداره إلحاطة المخاطبيف أأي    
 . 2بيذا القرار بتمؾ الدوافع

وبعبارة أخرى يقصد بالتسبيب اإلفصاح عف األسباب القانونية والواقعية التي تبرر القرار    
 مصدر اإلداري، وبالتالي يكوف القرار مسببا إذا أفصح بنفسو عف األسباب التي استند إلييا

  .3سباب إصدار القرار التأديبيأالقرار، فالتسبيب ىو التعبير الشكمي عف 
حيث بيذه الطريقة يختمؼ تسبيب القرار عف سببو ،إذ يقصد بالتسبيب مثمما ذكرنا ذكر    

ما السبب فيو ركف مف أاألسباب في صمب القرار اإلداري، فيو عمى ىذا النحو إجراء شكمي، 
  .4أركاف القرار اإلداري، وبدونو ال يمكف تصور صدور القرار

والعنصر القانوني أو الواقعي الذي يؤدي باإلدارة ىري فالسبب كركف مف أركاف القرار اإلدا   
 إحداثعمى التدخؿ بقصد  اإلدارةواقعية تحمؿ  أوويأخذ بيا إلى إصداره ، فيو حالة قانونية 

  .5ثر قانوني معيف يتمثؿ في محؿ القرار ابتغاء تحقيؽ الصالح العاـ الذي ىو غاية القرارأ
مثاؿ الحالة  وفالسبب ىو الحالة القانونية والواقعية التي تجعؿ اإلدارة تتدخؿ لتصدر قرارا،    

فموال ىذا الخطأ  أ،ر تأديبي بسبب ارتكاب الموظؼ لخطالقانونية ىو عممية إصدار اإلدارة لقرا
  .6لما أصدرت قرار التأديب ىذا

، والحكمة منو ىي إقناع المحكـو ونظاـ تسبيب الجزاءات معموؿ بو حتى الفقو اإلسبلمي   
قناع الكافة بسبلمة الحكـ مف ناحية أخرى   .بسبلمة الحكـ مف ناحية، وا 

حكاـ عميو حكمو مف األ ىاـ اإلسبلمي ىو ذكر القاضي ما بنحيث تسبيب الجزاء في النظ   
  .7الكمية و أدلتيا الشرعية وذكر الوقائع القضائية المؤثرة

                                                 
 .335عماد مموخية، مرجع سابؽ ، ص 1
 .96، ص 2008،د ب ف  ،1ط ،القرار اإلداري في قضاء مجمس الدولةلمنعـ خميفة، عبد العزيز عبدا 2
 .305سابؽ، صرجع مسميـ جديدي ،  3
 .159، ص 2007والتوزيع، الجزائر،  ر، جسور لمنش1ط، (القرار اإلداري) دراسة تشريعية قضائية فقهيةعمار بوضياؼ،  4
 .121، مرجع سابؽ، ص القضاء اإلداري في قضاء مجمس الدولةعبد العزيز عبد المنعـ خميفة،  5
 .20،ص  2010 ،جتياد القضائي وأثره عمى حركة التشريعمطبوعات مخبر اإل ،نازعاتهامعمال اإلدارية و األعزري الزيف،  6
 .327-326عماد مموخية، مرجع سابؽ، ص ص  7
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ليس بشيء  نوأ، ىو حكاـ في الشريعة اإلسبلميةيب األتسب وتقنيف سف حوؿوما يمكف قولو    
التي  الخالؽحكـ كوف الشريعة اإلسبلمية تقـو عمى أحكاـ ومبادئ بغريب  وىو أمر منطقي 

و  عمثؿ الشرائو غموض أ أف يشوبيا نقصتتصؼ بالكماؿ، والشمولية، ومف المستحيؿ 
  .مف طرؼ البشر تسفحكاـ التي األ

  لتسبيب وشروطهاالفرع الثاني : عناصر 
 .يقـو التسبيب عمى عناصر وشروط ،نتعرؼ أوال عمى عناصره ثـ شروطو

 عناصر التسبيب  أوال:
 ليقوـ التسبيب بشكؿ صحيح يستوجب األمر أف يقوـ عمى جممة مف العناصر ىي:   

 :ذكر الواقعة التي تستوجب العقوبة   -1

ستوجب ت أثره يجب أف يتضمف في صمبو بياف وتحديد الواقعة التي حقؽ التسبيبلكي ي   
مجازاة الموظؼ المتيـ حتى يتمكف مف معرفة أسباب الجزاء التأديبي وتحديد مكاف الواقعة 

  .1الموجبة لمجزاء
  :بياف األساس القانوني لمتأثيـ  -2

ذكر األسباب القانونية في القرارات التأديبية في إمكانية مراقبة ما إذا كاف  ةتكمف أىمي   
التطبيؽ قد وقع صحيحا أو جانب وخالؼ الصواب، وما إذا كاف الجزاء يدخؿ في نطاؽ النص 

، «ال بنصإال جريمة » لمبدأ ال يخضع  يأو القاعدة القانونية أو ال، فصحيح أف الخطأ التأديب
عممية ذكر األسانيد القانونية أمر صعب ومستعصي عمى  سمطة التأديب،  الشيء الذي يجعؿ

يضمف عدـ  ت التأديبية وذكر السند القانونيإال أف إلزاـ ىذه السمطة بالتأسيس القانوني لمقرارا
مخالفة ىذه السمطة لمبدأ الشرعية، وعدـ خرقيا لمختمؼ القواعد القانونية في الدولة ميما كاف 

 .2تشريع أو العرؼ ...الخمصدرىا ال
  

 

 
                                                 

 .337مرجع ، ص نفس العماد مموخية، 1
 .137ي، مرجع سابؽ، ص تحمد الفبلأمحمد بف صديؽ  2
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 :الرد عمى ما يبديو الموظؼ المتيـ مف أوجو الدفاع  -3

تأديبية أثناء لموظؼ الخاضع لممساءلة الايجب أف يتناوؿ القرار التأديبي الرد عمى ما يبديو    
عمى ذلؾ الدفاع أو كاف ناقصا  ولـ يرد القرار التأديبي في مضمونف إدفاعو عف نفسو ، ف
  .1القرار التأديبيىذا يترتب عمى ذلؾ إلغاء 

 ثانيا : شروط صحة التسبيب
عتبار لدى أديب أف تحترميا وتأخذىا بعيف اإلىناؾ جممة مف الشروط ينبغي عمى سمطة الت  

 تسبيبيا لمقرار التأديبي وىي :
 : أن يكون التسبيب واضحا  -1

يكوف جديا وفي عبارة واضحة وغير غامضة وبأسموب  أفمف شروط التسبيب    
بسيط بدوف تعقيد وىذا بحكـ كونو ضمانة جوىرية يستفيد منيا الموظؼ بعد توقيع 

                                                                            أولو عدـ صحة األسباب التي بني عمييا القرار  لجزاء إذا تبيفا
  .2بيةيدأـ مراعاة اإلجراءات أصبل مف طرؼ السمطة التعد

 تام بين الحكم وأسبابه: قوجود تناس -2

تاـ بيف الحكـ وأسبابو بحيث يظير بشكؿ واضح أف  ؽتناس أف يكوف في التسبيب    
 .3كافة وقائع حدوث الخطأ مف الموظؼىذا الحكـ مستخمص استخبلص منطقي مف 

 أهمية التسبيبالفرع الثالث : 
 تكمف أىمية التسبيب في جممة مف النقاط سنحاوؿ سردىا عمى التوالي :   

 ة مع الحالة الواقعية والقانونيةف كانت متفقإاإلدارة وما : يساىـ في الكشؼ عف حقيقة نية أوال 
  .4التي استمدت منيا أسباب قرارىا التأديبي

 في البحث عف الحقيقة عند إصدارىا . يث جعؿ التسبيب السمطة التادبية تتر : يثانيا 
 بية الصادرة في مواجيتيـ.يدأمى ثقة وعمى قناعة بالقرارات التع األفراد: يجعؿ التسبيب ثالثا 

                                                 
1

 .340عماد مموخية ، مرجع سابؽ، ص  

2
 .117ص  بعمي الشريؼ فوزية، مرجع سابؽ، 

3
 .344-343عماد مموخية، مرجع سابؽ،ص ص  

4
 .305نوفاف العقيؿ العجارمة، مرجع سابؽ، ص  
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ا لمقرار، ودقيقة أيضا في مختمؼ دقيقة في تبريرى بيةيالتأد: التسبيب يجعؿ السمطة رابعا 
 .1جؿ أف تتجنب الزلؿ والخطأأدعاءاتيا مف إ

  الفرع الرابع : موقف المشرع الجزائري من التسبيب
بحكـ كوف القرار التأديبي ال يعتبر صحيحا وال ينتج أثره دوف وجود تسبيب لمخطأ التأديبي     
  .2بيةيدأجمو توقيع العقوبة التأي يتـ مف الذ
إذ يبعث ذلؾ  ،ف الضمانات العامة لمموظؼ المذنبم بيةيالتأدوبحكـ كوف تسبيب العقوبة    

طمئناف ويسيؿ أعماؿ الرقابة القضائية عمى القرار التأديبي، وكوف التسبيب أيضا في نفسيتو اإل
  .3حؽ مف حقوؽ اإلنساف ويجمب العدالة البشرية

ف كؿ ىذه األسباب والدوافع جعمت المشرع الجزائري ينص مف خبلؿ قوانيف الوظيفة أف   
، حيث مف بيف ىذه  بيةيالتأدة المستخدمة لقراراتيا العمومية عمى وجوبيو تسبيب اإلدار 

تتخذ عقوبات الدرجة األولى  »الذي جاء بو   66/133مف األمر  65النصوص نص المادة 
األعضاء، وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية  ةبموجب قرار معمؿ دوف استشارة المجنة المتساوي

فنص ىذه المادة يمكف اعتباره بمثابة  «المجنة المذكورة ... رأيخذ أبموجب قرار معمؿ بعد 
وجوبا مف طرؼ  بيةيالتأدلتسبيب القرارات  66/133دليؿ عمى تقرير المشرع مف خبلؿ األمر 

 سمطة التأديب.
المتعمؽ باإلجراء التأديبي  66/152مف المرسـو رقـ  2والى جانب ىذا النص ،نص المادة    

ينظر مجمس التأديب في األمر بناء عمى تقرير معمؿ يصدر  »المادة عمى انو  تحيث نص
ذا لـز  عف السمطة التي ليا حؽ التأديب، ويجب عمى ىذه األخيرة أف تبيف بجبلء المخالفات وا 

 .«األمر والظروؼ التي ارتكب فييا 
يبدي مجمس التأديب رأيا  »منو عمى أف  4في المادة 66/152كما نص ذات المرسـو     
سمطة التي ليا فعاؿ منسوبة لممعني ويحيؿ ىذا الرأي لمالعقوبة التي يراىا مثبتة أل  فيمعمبل

 .«..الحؽ في التأديب 

                                                 
 .340عماد مموخية، مرجع سابؽ، ص  1
 .66زياد عادؿ ، مرجع سابؽ، ص 2
 .117بعمي الشريؼ فوزية ، مرجع سابؽ، ص  3
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فيو يمـز المجمس التأديبي  ،بيةيالتأد ةوىو ما يدؿ عمى تأكيد المشرع عمى التسبيب في المسائم    
سمطة  » الذي يبديو في العقوبة، قبؿ عممية إحالة ىذا الرأي إلى السمطة التأديبية ويأحتى ر  بتسبيب
 .«التعييف

بية الصادر ييب قرار العقوبة التادبىو األمر عمى وجوب تس 06/03ىذا و قد نص األمر    
تتخذ السمطة  »عف اإلدارة، ونفس الشيء بالنسبة لممجمس التأديبي، وفي ىذا النص أورد بالقوؿ

مف الدرجة األولى والثانية بعد حصوليا  بيةيالتأدالتي ليا صبلحية التعييف بقرار مبرر العقوبات 
 عمى توضيحات كتابية مف المعني.......

عد ب مبرر تتخذ السمطة التي ليا صبلحية التعييف العقوبات مف الدرجة الثانية والرابعة بقرار   
 .1«خذ الرأي الممـز .......أ

بقولو  سبيبيا، نص المشرع عمى ضرورة تالتأديبيوىو ذات األمر بالنسبة لممجمس    
  .2«ةتكوف قرارات المجمس التأديبي مبرر  أف...يجب »

ف اإلدارة غير ممزمة ألقاعدة العامة في الجزائر تقضي بف اإوكخبلصة عامة حوؿ التسبيب، ف   
قراراتيا  إال إذا نص القانوف عمى خبلؼ ذلؾ، حيث مف بيف القرارات التي ألـز المشرع  بتسبيب

  .3الجزائري فييا اإلدارة بالتسبيب ىي القرارات التأديبية
وىذا ما يمكف مبلحظتو مف خبلؿ النصوص القانونية المتعمقة بالوظيفة العمومية في الجزائر كما    

 رأينا.سبؽ أف 
لمجمس الدولة الجزائري عدة قرارات قضائية متعمقة بالتسبيب في القرارات ة أف وتجدر اإلشار    

 01/02/1999اإلدارية نذكر عمى سبيؿ المثاؿ قراره الصادر بتاريخ 
إذ جاء في حيثياتو أف النزاع يتعمؽ بطمب إلغاء القرار  ،11/02/2002وقراره الصادر بتاريخ    
والذي رفض ترشح المعني لسمؾ  08/08/1999لناحية وىراف بتاريخ  در عف منظمة المحاميفاالص

  .4القرار جاء غير مسبب أف المحاماة حيث
 
 

                                                 
 ، السابؽ ذكره.06/03مف األمر  165المادة  1
 .( مف نفس األمر2) الفقرة 170المادة  2
 .117بعمي الشريؼ فوزية ، مرجع سابؽ، ص  3
 .160بوضياؼ ، مرجع سابؽ ، ص رعما 4
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 تبميغ الموظف بالقرار التأديبيالمطمب الثالث: 
الصادرة  بيةيالتأدمف الضمانات المكفولة قانونا لمموظفيف ىي ضمانة تبميغيـ بالقرارات    

                 .تـ تبميغو بشكؿ قانوني سميـ إذا إالفي حؽ الموظؼ  التأديبيضدىـ، حيث ال يسري القرار 
لمتبميغ مف ىذه الطرؽ مف ال يعتد قانونا بالتبميغ الذي حصؿ  وأساليبوىناؾ عدة طرؽ 

 باستخداميا مثؿ التبميغ الشفيي.
تعرؼ عمى التبميغ نخصص الفرع األوؿ لتعريفو ثـ في الفرع الثاني نحاوؿ التعرؼ عمى مف   

 مختمؼ كيفيات التبميغ. 
 الفرع األول : تعريف التبميغ 

يقصد بالتبميغ عممية إخطار الشخص المعني أو المعنييف بشكؿ رسمي بنسخة القرار    
  .1ي الدولةبالكيفية التي حددىا القانوف أو الكيفية المعتمدة ف

لشكمية التي مف خبلليا يتـ إعبلـ المبمغ إليو باإلجراءات التي تتخذ اأيضا  بو كما يقصد  
جاؿ الطعف آعد مف بيما فب عمى الشخص المبمغ ضده، حيث تتجمى أىميتو مف خبلؿ ما يترت
لزامية الحضور في بعض الحاالت ...الخ   .2وا 

ؿ بيا جية اإلدارة نقالطريقة التي ت »ولقد قدمت المحكمة العميا المصرية تعريفا لمتبميغ بقوليا    
 .«مف الجميور... بذواتيـ فرادألقرار اإلداري إلى فرد بعينو أو ا

وىذا عمى  ،وثابت في حؽ المبمغ إليو يعف طريؽ التبميغ بكونو عمـ حقيق ويتميز العمـ   
ف يطمع الشخص المعني عمى أفيفترض  ،يضـ بواسطة أسموب النشر فيو عمـ فر خبلؼ العم

ف القرارات الفردية أف لـ يطمع عميو، حيث انو األصؿ ا  القرار، وينفذ في حقو بعد النشر وحتى و 
جؿ أيضا أمف جؿ أف يعمـ الشخص الذي تتـ مخاطبتو بيا بمضمونيا، و أيتوجب تبميغيا مف 

تتعمؽ ىذه المرحمة بالطعف في القرار اإلداري أماـ جية إدارية عف طريؽ أف تبدأ مرحمة جديدة 
  .3أسموب التظمـ أو أماـ جية قضائية بالطعوف القضائية

                                                 
 .185عمار بوضياؼ، مرجع سابؽ، ص  1
مذكرة مكممة لمتطمبات )، (بين األردن ومصر مقارنةفراد ) دراسة نفاذ القرارات اإلدارية بحق األرائد محمد يوسؼ العدواف،  2

 .46، ص  2013/ 2012،جامعة الشرؽ األوسط، (الماجستير في القانوف العاـالحصوؿ عمى درجة 
 .187 -186عمار بوضياؼ، مرجع سابؽ، ص ص  3
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مف  77وتتخذ قاعدة التبميغ أساسيا القانوني في القانوف الجزائري خاصة مف نص المادة    
المعني  اطفع فردي عمى المو ال يحتج بأي قرار ذي طاب»والتي جاء فييا  777-66المرسـو 

تنظيمي مخالؼ  وأىذا إف لـ يكف ىناؾ نص قانوني ا سبؽ تبميغو إليو قانونا بيذا القرار إال إذ
»

1
. 
مف القانوف رقـ  676المادة  نص ني مفنو القاساسيا أتستنبط قاعدة التبميغ أيضا كما    
جؿ الطعف أماـ المحكمة أيحدد  »المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية بقولو  76/76

سري مف تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري الفردي تػ( أشير 7اإلدارية بأربعة )
«و التنظيمي أأو مف تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي 

2
. 

و أمر إلزاما عمى الجية المصدرة لمقرار نو يقع األأ 676ف خبلؿ نص المادة ويتضح م   
تبميغو لمشخص الذي صدر في حقو ، وذلؾ بيدؼ تمكينو مف اإلدارة العمومية المصدرة لو 

ف قرار أدارة أو طعنو القضائي في اآلجاؿ القانونية المناسبة في حالة اعتباره لئل مموتظ تقديـ
 س بحقوقو القانونية .نيا تعسفا وماإلدارة صدر ع

فراد في مجاؿ القرارات الفردية وبيذه النصوص القانونية يكوف المشرع الجزائري قد وفر لؤل   
ضمانة التبميغ ليصبحوا عمى عمـ بمضموف القرار اإلداري المبمغ ليـ ، حيث يبدو األمر في 

نو كيؼ يتـ إلزاـ شخص بأعباء الوظيفة العمومية وىو لـ يبمغ مف طرؼ أغاية المنطقية إذ 
  .3عييفارة المعنية بقرار التاإلد
 .بعد بقرار التأديبحؽ الموظؼ المخطئ عقوبة تأديبية وىو لـ يبمغ نفذ في وكيؼ ت   
عمى ضرورة تبميغ  76/77مف األمر  767لذلؾ نص المشرع الجزائري في نص المادة    

يبمغ الموظؼ المعني بالقرار  »الموظؼ المعني بالقرار المتضمف العقوبة التأديبية بالقوؿ 
 « ...تخاذ ىذا القرارإجؿ ال يتعدى ثمانية أياـ ابتداء مف تاريخ أالمتضمف العقوبة التأديبية في 

  ف ىذا القرار يحفظ في الممؼ اإلداري لمموظؼ بعد تبميغو بقولياأكما أوضحت ذات المادة ب
 .«... ويحفظ في ممفو اإلداري .. »

                                                 
ينظـ العبلقات بيف اإلدارة والمواطف، الجريدة الرسمية رقـ ، 1988يوليو 4مؤرخ في  88/131مف المرسـو رقـ  35المادة  1

 .1988يوليو سنة  6مؤرخة في ،  27
المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ، الجريدة ، 2008فيفري  25مؤرخ في  08/09مف القانوف رقـ  829المادة  2
 .2008فريؿ أ 23مؤرخة في ، 21 لرسمية رقـ ا
 .766، مرجع سابؽ ،ص عمار بوضياؼ 3
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بسط قواعد العدالة في الوسط اإلداري تفرض أف أف أاألىـ اإلشارة إليو ىو والشيء الذي مف    

فرض تبميغو ليذا يف تمنعو بحقو في العمـ بالقرار أيحاط الموظؼ المعني عمما بمضمونو، و 
 . 1الموظؼ بالطرؽ التي حددىا القانوف أو التنظيـ

 76/77مف األمر  767المادة ف ألـز جية اإلدارة بموجب نص ا  غير أف المشرع الجزائري و    
بتبميغ قرار العقوبة التأديبية لمموظؼ المعني إال أف ذات األمر ومختمؼ النصوص القانونية 

شكمو وبأي كيفية يتـ، الشيء الذي ترؾ المجاؿ واسعا  وحالمتعمقة بالتبميغ لـ تبيف بدقة ووض
  .2لئلدارة في تبميغ قراراتيا بكيفيات وطرؽ مختمفة

 ني : كيفيات التبميغ الفرع الثا
ف نفس الشروط التي تطبؽ عمى ىذا إعمى اعتبار أف قرار العقوبة التأديبية قرار إداري ف     
 .يقع تطبيقيا عمى قرار العقوبة التأديبية  ،األخير

ف تكوف كاممة وواضحة أيشترط فييا  ونإجؿ أف تكوف عممية التبميغ كاممة وقانونية، فأومف    
بحيث تسمح لممعني باألمر معرفة مضموف القرار اإلداري ومحتواه بشكؿ دقيؽ وواضح ، كما 

لى شخص مؤىؿ قانونا لرفع أو إيجب أف يسمـ ىذا القرار لمشخص الذي صدر بحقو شخصيا 
ـ القرار التظمـ أو الدعوى القضائية وىي عادة ما تكوف دعوى بإلغاء القرار اإلداري، حيث يسم

 في منزؿ الشخص األصمي .
ضافة إلى ذلؾ أف يتـ التبميغ بواسطة م    مؼ إلى المعني باألمر مباشرة أو عف طريؽ كوا 

 .3رسالة مضمنة
فالقرار الذي ييـ الشخص  »وبحكـ كوف التبميغ ىو الوسيمة األساسية لمعمـ بالقرارات الفردية    

 كالتبميغ بالبريد،ف اإلدارة تسعى إلى تبميغ ىذه القرارات بعدة طرؽ إ، ف« وحده ىو قرار فردي
حيث سنتناوؿ ،ستبلـ واإلعبلف الشفيي عف طريؽ الفاكس ، وعف طريؽ اإل ،و التبميغ(اإلرساؿ)

  :كؿ طرؽ التبميغ ىذه عمى التوالي
 

                                                 
 .186، مرجع سابؽ، ص عمار بوضياؼ 1
 .186ص ،، نفس المرجع عمار بوضياؽ 2
، ديواف المطبوعات قانون المنازعات اإلدارية ) شروط قبول دعوى تجاوز السمطة ودعوى القضاء الكامل(خموفي، رشيد  3

 .777-777، ص ص 7667الجزائر ، الجامعية،
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 أوال: التبميغ بواسطة البريد

كثير مف الحاالت في تبميغ قراراتيا اإلدارية الفردية إلى األشخاص المعنييف في تعتمد اإلدارة    
البريد الموصي عميو مع العمـ بالوصوؿ، وتطرح ىذه الطريقة مشكمة استبلـ  طريقةبيا 
مف غير المعني، حيث يمكف أف يدعي ىذا الشخص أف الظرؼ خاليا وليس في  روؼالمظ

 واقعية عرضت أماـ مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ محتواه قرار، وقد حدث ىذا في قضية 
مما جعؿ اإلدارة في موقؼ قانوني حرج أماـ القضاء وتواجو صعوبة كبيرة  7677ديسمبر  76

  .1ف مضموف القرار بمغ إلى عمـ المعنيأفي إقناع القاضي ب
حوؿ قانونية خر وفي حالة وجود نزاع وجدير بالذكر ىنا أف القضاء اإلداري الجزائري ىو اآل   

  .2نو يمـز اإلدارة بإثبات وجود التبميغ وتاريخو أيضاإالتبميغ  ف
 ثانيا : التبميغ بواسطة الفاكس

ليكترونية تصاؿ وتنوعيا، حاولت اإلدارة استغبلؿ بعض الوسائؿ اإلبحكـ تطور وسائؿ اإل   
الشيء الذي طرح مشكبلت قانونية تتمثؿ في مدى قانونية  ،كالفاكس لتبميغ قراراتيا لممعنييف بيا

ىذا األسموب كأسموب لمتبميغ، وفيما إذا كاف يسري القرار في حؽ الشخص المبمغ عف طريؽ 
 الفاكس.

لكترونية تعتبر أسرع في إيصاؿ العمـ بالقرار ففي ىذا السياؽ ذىب الفقو إلى أف الوسائؿ اإل   
عمـ ذاتو وتعد قرينة عمى العمـ فقط، ودعموا رأييـ التؤدي إلى  إال أنيا ال،إلى ذوي الشأف 

خر، كما قد يكوف ىو مف آبقوليـ قد ال يستمـ صاحب الشأف صورة القرار ويستممو شخص 
استمـ نسخة القرار لكنيا رديئة جدا مما يتعذر فيـ مضمونيا، وىذه الحالة تجعؿ المعني بالقرار 

نكار وصوؿ نسخة القرار، كما تجعؿ اإلدارة في وضع في وضعية قوية ويمكنو التبلعب و  ا 
  .3صعب إذ يقع عمييا عبء إثبات تبميغو

 
 

                                                 
 .187، مرجع سابؽ، ص ؼعمار بوضيا 1
 .134رشيد خموفي ، مرجع سابؽ ، ص  2
 .187-188عمار بوضياؼ، مرجع سابؽ، ص ص  3
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 ستالمثالثا : التبميغ عن طريق اإل

ىذه الطريقة انتقاؿ موظؼ رسمي إلى موطف الشخص الموجو إليو القرار ) الصادر في  يتقتض
عبلمة وتبميغو بتسميـ لو ىذا القرار وترؾ لو صورة عف محتوياتو لقاء توقيع ىذا  حقو القرار ( إل

  .1ستبلـالشخص الذي يتـ تبميغو عمى إشعار يثبت عممية اإل
وىي طريقة يسري العمؿ بيا في الجزائر عمى الرغـ مف كونيا تثير إشكالية تسميـ القرارات    

 .2حد أقربائو مثبلأأو  وار عند زوجف تترؾ نسخة القر أاإلدارية لغير المعني ك
باإلضافة إلى ذلؾ إشكالية أخرى تتمثؿ في رفض المعني اإلمضاء عف وصؿ  رتثيكما    

التسميـ، أو الوثائؽ الخاصة بالقرار اإلداري المبمغ لو، وقد قررت الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا 
نو عندما أ 76/77/7667في ىذا الشأف في قضية ) حاج عيسى( ووزير الداخمية بتاريخ 

ف ىذا الرفض ال إوثائؽ المتعمقة بالتبميغ الخاص بالقرار المطعوف فيو فيرفض المدعي إمضاء ال
اعتبرت أف التبميغ سميـ وتترتب عميو كؿ النتائج مف وجوب رفع تظمـ و يؤثر عمى شرعية التبميغ 

ف أ...حيث »إداري أو احتراـ المواعيد، ويستشؼ ذلؾ مف حيثيات الحكـ التي كانت كالتالي: 
والمبمغ رسميا إلى المعني باألمر  77/77/7667كاف بقرار مؤرخ في  عزؿ المدعي مف منصبو

بو فكاف رد فعمو  ضرأىذا القرار الذي  بمضموف العمـ..حيث حصؿ لو . 76/77/7667يـو 
أف يرفض إمضاء وصؿ تسميـ القرار لو ... حيث أف وضعية ىذه الوقائع ال يمكف اعتبارىا 

 جؿأ... ويبدأ سرياف مف الوجية قانونيا صحيحا يضؿإجراء التبميغ الذي  مشابية لبطبلف
«الطعف ابتداء مف تاريخ رفض تسميـ تبميغ القرار 

3
.  

دعاءات ىذا إ دفنيويبدو جميا مف خبلؿ حيثيات ىذا الحكـ أف القاضي الجزائري قاـ بت   
الموظؼ بعدـ تبميغو بالقرار رغـ كونو قد بمغ بو بشكؿ عادي لكنو امتنع عف توقيع وصؿ 

 ستبلـ . اإل
 
 

                                                 
 .53رائد محمد يوسؼ العدواف، مرجع سابؽ، ص  1
 .188عمار بوضياؼ ، مرجع سابؽ، ص  2
 .134رشيد خموفي، مرجع سابؽ، ص  3



 التأديبية لمموظفالفصل الثاني:الضمانات 

 

 66 

 رابعا : التبميغ الشفهي
موقؼ بؾ يجعؿ اإلدارة لف ذأل،ه شفاىة ءإف إجراء التبميغ يجب أف يتـ كتابة وال يجوز إجرا   

ما يترتب عنو أف مدة الطعف في ىذا مف إثبات تبميغيا القرار لمشخص المعني بو أصعب بش
لـ يحصؿ التبميغ مف قبؿ فميعاد الطعف القضائي يظؿ مفتوحا طالما  1،القرار تبقى مفتوحة

ف نتيجة عدـ تبميغ القرار اإلداري الفردي )الخاص بالشخص لوحده( ىي عدـ سرياف اإلدارة أل
نو لـ يغني اإلدارة ادعاءىا لدى مثوليا أماـ مجمس الدولة في إحدى أميعاد الطعف، حيث 

جزائري الصادر في مف قرار مجمس الدولة ال يستشؼ ، فيذا ماالقضايا أف الطاعف عمـ بالقرار
   .2(777، ص ، 7777، 7)مجمة مجمس الدولة عدد   7667ريؿ أف 76
نو يتـ إفمما يتعمؽ األمر بسرياف مدة الطعف اإلداري أو القضائي في القرارات اإلدارية ، ف    
حينئذ إلى ضبط تاريخ التبميغ الذي يقـو عمى فكرة العمـ الحقيقي، حيث ال يكوف ذلؾ  لتجاءاإل

إال بأسموب التبميغ الرسمي ال طريقة التبميغ الشفيي الذي يثير الكثير مف اإلشكاليات القانونية، 
اري اإلدارة إذا بادرت إلى تبميغ المعني بطريقة شفيية فكيؼ تثبت ذلؾ فيما بعد في الممؼ اإلدف

  .3والوظيفي لمشخص المعني
و يفي اإلدارة العمومية ، وىذا مبدأ استقر عم يلزاما  ف التبميغ ىو إجراء جوىري و إوعموما ، ف   

حكاـ القضائية، نورد كمثاؿ عف ذلؾ القرار القضائي لمجمس الدولة الصادر يـو وسممت بو األ
اء بتدالفردية يحتسب إ اتالقرار  ميعاد الطعف بالبطبلف في إف... »الذي جاء بو 77/76/7776

مف تبميغيا ....وعدـ احتراـ السمطة المصدرة ليذا اإلجراء الجوىري يترتب عميو إبقاء اآلجاؿ 
«مفتوحة 

4
.  

جاؿ الطعوف آترؾ  إلى ف التبميغ إجراء جوىري يؤديأواضحا مف ىذا النص  وويبد   
 .القرار وىذا حماية وكفالة لحقوقوالقضائية واإلدارية مفتوحة أماـ الشخص الذي صدر في حقو 

ف أإلزامية التبميغ، واشترط لصحتو  عمىويمكف اإلشارة إلى أف القضاء المصري أيضا استقر    
 و عف طريؽ اإلرساؿ، ورفض التبميغ الشفيي .أيكوف عف طريؽ محضر 

                                                 
 .189 صعمار بوضياؼ، مرجع سابؽ ،  1
 .122عبد القادر عدو، مرجع سابؽ،   ص  2
 .189عمار بوضياؼ ، مرجع سابؽ ، ص  3
 .122عبد القادر عدو، مرجع سابؽ، ص 4
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الفردي المتعمؽ بالشخص لوحده ال  1الفقياء في ىذا الصدد أف نشر القرار اإلداري وقد أكد بعض   
 . 2بمغ رسميا بالقراري يغني عف تبميغو إلى المعني بحيث يظؿ ميعاد الطعف مفتوح طالما لـ

 التأديبي ضمانات الحقة لتوقيع الجزاء المبحث الثالث:
عمى الموظؼ  التأديبيالجزاء  أو التأديبيةيع العقوبة قالبلحقة لتو  التأديبيةتتجمى الضمانات    
 األعمىالسمطة  أماـ أوذات الجية المصدرة لمقرار  أماـ اإلداريةرفعو لمتظممات  إمكانيةفي 
مف خبلؿ حؽ  أيضالجاف الطعف، كما تتجمى الضمانات البلحقة لتوقيع الجزاء  ، أو إلىمنيا

القضاء، حيث يختص بيذه الطعوف كؿ مف مجمس الدولة والمحاكـ  أماـالموظؼ في الطعف 
 .اإلدارية

 ثبلثة مطالب كالتالي: إلى موسيقبحث نتعرؼ عمى ىذه الضمانات بتمومف خبلؿ ىذا ال   
 

 المطمب األوؿ  : التظممات اإلدارية -

 المطمب الثاني: الطعف القضائي -

 الطعوفالمطمب الثالث: الجيات القضائية المختصة في ىذه  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
و بالنسبة لممراسيـ التنظيمية أ ،ما عف طريؽ الجرائد الرسميةإالجماعية و التنظيمية ، يتـ  اتىو طريقة العمـ  بالقرار  النشر 1

 في أماكف اإلعبلف المخصصة ليذا الغرض . وصاقإلو بأوالقرارات الوزارية في النشرات التي تصدرىا المصالح الوزارية 
 .190عمار يوضياؼ ، مرجع سابؽ ،ص 2
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 المطمب األول: التظممات اإلدارية   
مف الضمانات القانونية البلحقة لتوقيع الجزاء التأديبي، ضمانة رفع التظممات اإلدارية ، التي  

تتمثؿ في إمكانية لجوء الموظؼ إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار أو الجيات األعمى منيا 
 طالبا إعادة النظر في الجزاء الموقع عميو.

 المطمب إلى ثبلثة فروع كالتالي:ألجؿ التعرؼ عمى ىذه الضمانة ، نقسـ ىذا    
 الفرع األوؿ : تعريؼ التظمـ اإلداري  -

 الفرع الثاني: أنواع التظمـ اإلداري -

 الفرع الثالث : ميعاد التظمـ اإلداري -

 الفرع األول : تعريف التظمم اإلداري 
الموظؼ إلى الجية التي أصدرت الجزاء التأديبي  التظمـ اإلداري ىو الطمب الذي يتقدـ بو   

اسية ليا لتضرره مف الجزاء التأديبي الصادر ضده ممتمسا مف اإلدارة إعادة النظر ئأو الجية الر 
 .1القرار المقرر لو في ىذا الجزاء بغية الوصوؿ إلى سحب

بيف الموظؼ ويعتبر بعض الفقو أف التظممات ىي وسيمة إلصبلح ذات البيف وفض النزاع    
لتجاء إلييا إذا رأى وجيا ختيارية يمكف لمموظؼ استعماليا واإلإوعموما فيو وسيمة ،واإلدارة 

  .2لذلؾ، دوف أف يكوف ممزما قانونا بيذه المصالحة الودية
المرفوع  "لشكوى اأو "ىو الطمب ))القائؿ التعريؼياوقد قدمت لمتظممات عدة تعاريؼ فقيية من   

ابع عف عمؿ قانوني نطة اإلدارية المختصة لفض خبلؼ أو نزاع مإلى السمتظمـ المف طرؼ 
 .3(( مادي أو إداري ()

أو الشكوى التي يقدميا أصحاب  لتماسالتظمـ اإلداري ىو اإل "كما عرفو عمار عوابدي بقولو   
الصفة والمصمحة إلى السمطات اإلدارية طاعنيف في قرارات وأعماؿ إدارية بعدـ الشرعية 

 .1"ألعماؿ اإلداريةه اب أو تعديؿ ىذومطالبيف بإلغاء أو سح

                                                 
 .352محمد إبراىيـ الدسوقي عمي، مرجع سابؽ، ص  1
 .551نصر الديف مصباح  القاضي، مرجع سابؽ ، ص  2
 .309سميـ جديدي، مرجع سابؽ ، ص  3
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ف التظمـ ىو طمب أو شكوى ترفع مف قبؿ المتظمـ إلى السمطة اإلدارية المختصة إوعموما ف   
مراجعة العمؿ اإلداري المتظمـ منو إما بسحبو أو إلغائو أو تعديمو، حيث لـ يعرؼ جؿ أمف 

 . 2المشرع الجزائري التظممات اإلدارية
وقد اشترطت بعض الدوؿ مف خبلؿ قوانينيا جممة مف الشروط الواجب توافرىا في التظممات    

ووظيفتو  سـ المتظمـ وعنوانوالتظمـ مف اة ىذه الشروط متعمقة بمضموف يغالبأف حيث ، اإلدارية
....3 

المدنية واإلدارية  اإلجراءات عمى خبلؼ المشرع الجزائري الذي لـ يحدد مف خبلؿ قانوف   
شكبل محدد لمتظمـ اإلداري ولـ يحدد عناصر محددة يجب أف تذكر في مضمونو، لكف يمكف 

الذي نص  76/77/7667بتاريخ   اإلشارة ىنا إلى قرار الغرفة اإلدارية بمجمس قضاء قسنطينة
نو حتى يكوف التظمـ اإلداري مقبوال يجب أف يحتوي عمى وقائع القضية واإلشارة إلى أعمى 

إمكانية المجوء إلى  النصوص القانونية التي ليا عبلقة بالموضوع واإلشارة فيو إضافة إلى ذلؾ 
  .4إلى القضاء في حالة عدـ استجابة اإلدارة في األجؿ القانوني

 اإلداريالتظمم  أنواعالفرع الثاني: 
والييئات اإلدارية في أنواع التظممات اإلدارية بتعدد مراكز وصفات وطبيعة السمطات  دتتعد   

الشيء الذي يجعمنا نجد تظممات والئية  ترفع إلى المحكمة المصدرة  5،النظاـ اإلداري لمدولة
رار، وتظممات التي تعمو السمطة المصدرة لمق ةممات رئاسية ترفع إلى الجية اإلداريظلمقرار، وت

في الجزائر لدى الواليات والوزارات والمؤسسات العمومية لجاف  أث تنشإلى لجاف الطعف، حي
خاصة يطعف أماميا الموظؼ في القرارات التأديبية الصادرة ضده، لموقوؼ عمى أنواع 

 وأخيرا إلى التظمـ أماـ لجنة الطعف. لوالئي، ثـ التظمـ الرئاسي،االتظممات سنتعرض أوال لمتظمـ 
 
 

                                                                                                                                                             
، "الجزء الثاني" (النظرية العامة لممنازعات االدارية في النظام القضائي الجزائري ) نظرية الدعوى االداريةعمار عوابدي ،  1

 .366، ص 1995الجزائر،  ،ات الجامعيةعديواف المطبو 
 .88ي الزيف، مرجع سابؽ، ص ر عز  2
 .554نصر الديف مصباح القاضي، مرجع سابؽ، ص  3
 .89ي الزيف، مرجع سابؽ، ص ر عز  4
 .366عمار عوابدي، مرجع سابؽ،ص  5
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 لوالئيااإلداري أوال: التظمم 
ف يتقدـ صاحب الشأف بطمبو إلى السمطة مصدرة القرار بغرض ألوالئي ىو االمقصود بالتظمـ    

وذلؾ حسب ما تممكو السمطة  خر،آإعادة النظر فيو، إما باإللغاء أو التعديؿ أو استبدالو ب
  .1اإلدارية مف صبلحيات في ىذا الشأف

التظمـ الذي يقدـ إلى السمطة اإلدارية التي  »لوالئي بقولو ىو اوعرؼ رشيد خموفي التظمـ    
أصدرت القرار اإلداري المتظمـ فيو أو السمطة اإلدارية التي قامت بالعمؿ المادي محؿ 

«التظمـ
2
. 

 م اإلداري الرئاسي ظمثانيا : الت
ىو التظمـ الذي يرفعو ويقدمو ذوي الشأف أماـ السمطات اإلدارية الرئاسية التي تعمو وترأس    
، مطالبة ىذه والمتظمـ منيا، وذلؾ بصورة شكوى صدر القرارات اإلدارية المطعوف فيياأمف 

ية رقابة رئاسية ئة الوالالسمطات اإلدارية الرئاسية بالتدخؿ ومراقبة األعماؿ والقرارات اإلداري
 .3بواسطة سمطة التعديؿ أو اإللغاء ليذه القرارات أو سحبيا

 كما عرفو رشيد خموفي بقولو    
ىو التظمـ الذي يرفع أماـ السمطة اإلدارية التي تمارس سمطة رئاسية عمى السمطة اإلدارية »   

« و التي قامت بالعمؿ المادي محؿ التظمـأمصدرة القرار اإلداري 
4
.  

 ـردارية نيائية وباتة في سمـ تدرج ىإونظرا لكوف التظمـ اإلداري الرئاسي يتـ أماـ سمطات    
قانونا ىو التظمـ اإلداري الذي يعتد بو نو إف،و في المنظمة اإلدارية أة النظاـ اإلداري في الدول

 .5صبلأو 
  

عندما يرفع مثبل أماـ وزير  نو يكوف التظمـ اإلداري رئاسياإف ،وكمثاؿ عف التظمـ الرئاسي   
  .6ضد قرار صادر عف مدير تابع لوزارتو

                                                 
 .310سميـ جديدي، مرجع سابؽ، ص  1
 .62مرجع سابؽ، ص  ،رشيد خموفي 2
 .368مرجع سابؽ ، ص  عمار عوابدي ، 3
 ،62وفي ، مرجع سابؽ، ص مرشيد خ 4
 .368دي، مرجع سابؽ، ص بعمار عوا 5
 .62رشيد خموفي، مرجع سابؽ ، ص  6
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 ثالثا :التظمم أمام لجنة إدارية 
لوالئي أي جدوى في حؿ منازعات الموظؼ الناشئة مع اعندما ال يكوف لمتظمـ الرئاسي و   

لجوء  ف ىذا يستدعيإارىا عمى االحتفاظ بالقرار التأديبي الذي صدر عنيا ، فر بسبب إصإدارتو 
  .1الموظؼ إلى التظمـ لدى ىيئة خاصة ميمتيا إعادة النظر في قرار اإلدارة

إنشاء لجنة الطعف عمى مستوى  عمى وىذا ما ذىب إليو المشرع الجزائري، حيث نص   
عمى طمب مف  ات العامة بغرض إعادة النظر في قرارات التأديب بناءآالوزارات والواليات المنش

لجنة طعف لدى  أتنش »عمى ذلؾ بقوليا 76/77مف األمر  67ادة الموظؼ، حيث نصت الم
كؿ وزير وكؿ والي وكذا لدى كؿ مسئوؿ مؤىؿ بالنسبة لبعض المؤسسات أو اإلدارات 

....تتكوف ىذه المجاف مناصفة مف ممثمي »عمى تكوينيا قائمة  67. ونصت المادة «العمومية
ثـ أوضحت السمطة التي ترأس ىذه المجاف بقوليا  «اإلدارة وممثمي الموظفيف المنتخبيف ..

و ممثؿ عنيا يختار مف بيف األعضاء أ.....وترأسيا السمطة الموضوعة عمى مستواىا »
المعنييف بعنواف اإلدارة، وينتخب ممثموا الموظفيف مف المجاف اإلدارية المتساوية األعضاء مف 

 .«بينيـ ممثمييـ مف لجاف الطعف 

المحدد الختصاص المجاف  67/77بمقتضى المرسـو المشرع لجاف الطعف  أوقد أنش   
 منو  76السالؼ ذكره، حيث نصت المادة و األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا،  ةالمتساوي

لجاف الطعف التابعة لئلدارة المركزية.... تختص بفحص الطعوف التي يرفعيا األعواف  أتنش »
 .«والمؤسسات العمومية الوطنية... العامموف في اإلدارة المركزية،

ية بقرار مف ئلجاف الطعف الوال أتنش » 67/77أيضا مف ذات المرسـو  77نصت المادة و    
وتختص بالنظر في الطعوف التي يرفعيا األعواف الذيف يمارسوف مياميـ في اليياكؿ  ،الوالي

 . «..التابعة لموالية 
 

 اإلداري الفرع الثالث: ميعاد التظمم
أشير  4جؿأيحدد  همف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، نجد 830بالرجوع إلى المادة     

             مف تاريخ تبميغ القرار.                                                                                                        يوالذي يسر  ،ـ اإلداريمظتلرفع ال

                                                 
 .65زياد عادؿ ، مرجع سابؽ، ص  1
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ة اإلدارية المتظمـ أماميا عف الرد خبلؿ شيريف بمثابة قرار بالرفض يويعد سكوت الج
      التظمـ.ويبدأ ىذا األجؿ مف تاريخ تبميغ 

عنو القضائي ط يستفيد المتظمـ مف أجؿ شيريف لتقديـ اإلداريةة يسكوت الج ةحالوفي 
                                                                                                       .جؿ الشيريفأالذي يسري مف تاريخ انتياء 

جؿ الشيريف مف أيبدأ سرياف  ،ايالممنوح ل األجؿخبلؿ  اإلداريةة يوفي حالة رد الج
 تاريخ تبميغ الرفض.

 مع العريضة.  ؽبكؿ الوسائؿ المكتوبة ويرف اإلداريةة يالج أماــ مظتال إيداعيثبت 
  

 أماـوال  اإلداريةف التظمـ اإلداري لـ يعد إلزاميا ال أماـ المحكمة أإلى  اإلشارة روتجد
نما ىو إجراء ممج مف قانوف اإلجراءات المدنية  830، وىذا وفقا لممادة 1ختياريإس الدولة، وا 

اإلداري تقديـ تظمـ إلى الجية  ني بالقرارعيجوز لمشخص الم» نو أالتي تنص عمى  واإلدارية
 ......« 829المنصوص عميو في المادة  األجؿفي  اإلدارية مصدرة القرار

ولكف يقع إلزاما عمى الشخص الذي يريد أف يتبعو احتراـ ،نو اختياري أوىذا الشرط رغـ    
جراءاتو التي نص عمييا القانوف  .2شكمياتو وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .88عزري الزيف، مرجع سابؽ، ص  1
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  المطمب الثاني: الطعن القضائي
الموظؼ في المجاؿ الػتأديبي بعد  يعد الطعف القضائي الضمانة الثانية التي يتمتع بيا      

توقيع الجزاء عميو وبعد ضمانة الطعف اإلداري، وىو آخر ضمانة يمجأ إلييا الموظؼ في حالة 
عدـ استجابة اإلدارة لطمبو بالطعف اإلداري، وىذا في إطار الرقابة القضائية عمى أعماؿ 

     .( 1)ضضاء بالتعوياإلدارة، حيث تظير ىذه الرقابة مف خالؿ القضاء باإللغاء والق

ونتناوؿ الرقابة القضائية عمى القرارات التأديبية باإللغاء والتعويض بتقسيـ ىذا المطمب إلى      
 نخصص الفرع األوؿ لدعوى اإللغاء والفرع الثاني لدعوى التعويض. ،فرعيف

 الفرع األول: دعوى اإللغاء 
قرار التأديب الذي يرى فيو مساسا بحقوقو، مقضاء مطالبا بإلغاء ليمكف لمموظؼ أف يمجأ       

وذلؾ برفع دعوى قضائية تتمثؿ في دعوى إلغاء القرار اإلداري، التي تتميز بجممة مف 
الخصائص كما تحتاج لصحة رفعيا توفر جممة مف الشروط القانونية، مف خالؿ ىذا الفرع 

 قبوؿ ىذه الدعوى. نتعرض أوال إلى تعريؼ دعوى اإللغاء ثـ إلى خصائصيا ثـ إلى شروط
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 أوال: تعريف دعوى اإللغاء

دعوى اإللغاء ىي الدعوى القضائية اإلدارية الموضوعية والعينية التي يحركيا ويرفعيا ذوي     
الصفة القانونية والمصمحة أماـ جيات القضاء المختصة في الدولة مطالبيف بإلغاء قرارات 

 .1إدارية غير مشروعة

أيضا دعوى اإللغاء عمى أنيا الدعوى التي يرفعيا صاحب المصمحة أو مف ينوب وتعرؼ     
ار ر عنو أماـ القضاء المختص، وخالؿ الميعاد المقرر قانونا لرفع الدعوى طالبا فييا إبطاؿ ق

 .2إداري يعتقد عدـ مشروعيتو

 : خصائص دعوى اإللغاءثانيا
تجعميا مميزة عمى سائر الدعاوى  تتميز دعوى اإللغاء بمجموعة مف الخصائص التي     

 القضائية األخرى، حيث سنحاوؿ إيجاز ىذه الخصائص كالتالي:
 دعوى اإللغاء دعوى قضائية:  -1

تتسـ دعوى اإللغاء بطبيعة وصفة قضائية، فيي دعوى إدارية في طبيعتيا، حيث 
لى إاكتسبت ىذه الدعوى طبيعتيا القضائية بعد تطورىا مف مجرد تظمـ إداري رئاسي 

 .3دعوى قضائية
 دعوى اإللغاء دعوى عينية موضوعية: -2

إف الخصومة في دعوى اإللغاء ىي خصومة عينية تمحؽ القرار اإلداري المطعوف فيو 
ف دعوى اإللغاء تتعمؽ بمركز قانوني خاص، بالتالي فيي وال تخاصـ جية اإلدارة، أل

ف في قرار إداري تتميز بطابعيا الموضوعي والعيني وذلؾ لكونيا تنصب عمى الطع
 .4معيف، أي تتعمؽ بالقرار اإلداري في حد ذاتو

                                                 
 .314عمار عوابدي، مرجع سابؽ، ص  1
 .96ادر عدو، مرجع سابؽ، ص قعبد ال 2
 .324عمار عوابدي، مرجع سابؽ، ص  3
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ف ىذه الدعوى تنصب كمية أوبعبارة أخرى المقصود بدعوى اإللغاء ىي دعوى عينية ىو    
مف ليـ مصمحة، وال تياجـ مف بعدـ الشرعية  اوأساسا عمى القرارات اإلدارية المطعوف فيي

 .1اريالسمطات اإلدارية المصدرة لمقرار اإلد
 ثالثا: شروط قبول دعوى اإللغاء

شروط شكمية وشروط موضوعية، نتناوؿ أوال الشروط الشكمية ثـ الشروط لدعوى اإللغاء   
 الموضوعية.

 :الشروط الشكمية  -1
 لقبوؿ دعوى اإللغاء يستوجب القانوف عدة شروط شكمية وىي: 

 شرط أف تنصب ىذه الدعوى عمى قرار إداري نيائي - أ
أساسي في رفع دعوى اإللغاء ألنو ال بد أف يكوف محؿ رفع ىذه يعد ىذا الشرط 

 .2الدعوى منصب عمى قرار إداري نيائي صادر عف السمطة اإلدارية
وقد أشار المشرع الجزائري ليذا الشرط في الكثير في المواد القانونية في قانوف 

.....  831 – 830 – 829مثؿ المادة  ،08/09رقـ  واإلداريةالمدنية  اإلجراءات
 الخ.

 اإلداريةوالتصرفات  عماؿاأل لإللغاءأنو ال تكوف محال  إلىىنا  اإلشارةحيث يمكف 
قتراحات التحضيرية كاآلراء واإل عماؿاألالتي ال تتمتع بالطابع التنفيذي النيائي مثؿ 

 .3ستشارةواإل
 اإلداريـ مشرط التظ  - ب

ومجمس  اإلداريةشرط مسبؽ لقبوؿ الدعوى أماـ المحاكـ  اإلداريـ مالتظلـ يعد     
)كما سبؽ  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتمف قانوف  907و  830الدولة وفؽ المادتيف 

 (اإلداريةلنا الذكر في المطمب المتعمؽ بالتظممات 
 العبءتخفيؼ  إلىىذا الشرط  إلزاميةعدـ  إلىحيث ييدؼ المشرع مف ذىابو     

  .1التي يشكؿ التظمـ أحد مظاىر تعقيدىا اإللغاءرفع دعوى  إجراءاتوتسييؿ 

                                                 
1
 .328عمار عوابدي، مرجع سابؽ، ص  
 .110، مرجع سابؽ، ص زياد عادؿ 2
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 شرط الميعاد  –ج        
رقـ  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتفي قانوف  اآلجاؿلقد حدد المشرع الجزائري      
( أشير يسري 4بأربعة ) اإلداريةيحدد أجؿ الطعف أماـ المحكمة » بنصو:  08/09

الفردي أو مف تاريخ نشر القرار  اإلداريخصي بنسخة مف القرار مف تاريخ التبميغ الش
 .2«الجماعي أو التنظيمي  اإلداري

 أىمية التقاضي -د
سنة متمتعا بقواه العقمية، فإذا  19التقاضي لكؿ شخص بمغ مف السف  أىميةتثبت     

جنوف ناب عنو ممثمو الشرعي، كما تثبت  كاف ناقص األىمية لصغر سنو أو عتو أو
 . 3المعنوية متى اكتسبت الشخصية القانونية لألشخاص  األىمية

 الشروط المتعمقة  بعريضة افتتاح الدعوى -ىػ 
 افتتاحفيو عريضة  غتفر النموذج الذي  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتحدد قانوف     

الدعوى بأف ترفع بعريضة مكتوبة وتتضمف بيانات جوىرية، حيث نص عمييا ىذا 
يجب أف تتضمف عريضة افتتاح الدعوى تحت طائمة عدـ قبوليا » قولو القانوف ب

 شكال البيانات اآلتية:
 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى -1
 اسـ ولقب المدعي وموطنو -2
 ف لـ يكف لو موطف معمـو فآخر موطف لوإاسـ ولقب وموطف المدعى عميو، ف -3
جتماعي وصفة ممثمو تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره اإل إلى اإلشارة -4

 تفاقيإلاالقانوني أو 
 موجزا لموقائع والطمبات والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى اعرض -5
 .4«المؤيدة لمدعوى والوثائؽالمستندات  إلىعند االقتضاء  اإلشارة -6

                                                                                                                                                             
 .661 – 666زياد عادؿ، مرجع سابؽ، ص ص  1

 .السابؽ ذكره 03/04 مف القانوف رقـ 314المادة  2

، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ 1002مايو سنة  63مؤرخ في  ،المتضمف القانوف المدني، 02/00مف القانوف رقـ  00المادة  3
 .1002مايو  63مؤرخة في ، 36، الجريدة الرسمية رقـ20/03

 .السابؽ ذكره 03/04القانوف رقـ 60المادة  4
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قيع عريضة الطعف أماـ المشرع الجزائري الطاعف بتو  ألـزذلؾ فقد  إلىإضافة    
، 08/09مف القانوف  826و  815مف طرؼ محاـ وفقا لممادتيف:  اإلداريةالمحكمة 

 ويجب أف تقدـ العرائض والطعوف » عمى أنو  905كما نصت المادة 
مذكرات الخصـو تحت طائمة عدـ القبوؿ مف طرؼ محاـ معتمد لدى مجمس الدولة 

 .« 800 المذكورة في المادة األشخاصباستثناء 
بالدولة والبمدية والوالية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة  األمر ىناحيث يتعمؽ 

فيذه المؤسسات في الدولة ىي مستثنات مف شرط توقيع العريضة مف طرؼ  ،1اإلدارية
 محاـ، ، عمى خالؼ األشخاص العادييف الذيف إذا قدموا العريضة دوف توقيع محاـ،

حيث يبقى القاضي ممـز بدعوة ،ستعانة بمحاـ فعمى كاتب الضبط تنبيييـ إلى إلزامية اإل
ستكماؿ شرط توقيع المحامي عمى إالمتقاضي إلى تصحيح العريضة عف طريؽ 

 .2عدـ القبوؿىو ف مصير الدعوى إة فتعريضتو وفي حاؿ عدـ استجاب
ضافة إلى ىذا ف     إذبعريضتو القرار المطعوف فيو،  ؽف عمى رافع العريضة أف يرفإوا 

ف يرفؽ مع أ يجب» الشأف  في ىذا 08/09مف القانوف  819نصت المادة 
و تقدير مدى مشروعية القرار اإلداري تحت طائمة أية إلى إلغاء أو تفسير مالعريضةالرا

ذا ثبت أف ىذا المانع ،ما لـ يوجد مانع مبرر ولقبوؿ القرار اإلداري المطعوف فيا عدـ  وا 
يعود إلى امتناع اإلدارة مف تمكيف المدعي مف القرار المطعوف فيو، أمرىا القاضي 

 .«متناع المقرر بتقديمو في أوؿ جمسة، ويستخمص النتائج القانونية المترتبة عمى ىذا اإل
وفقا لنص المادة  اإلداريةضبط المحكمة  بأمانةافتتاح الدعوى  عريضةوتودع      

ضبط  أمانة ماـأ أو، واإلداريةمدنية ال باإلجراءاتالمتعمؽ  08/09مف القانوف  821
مف نفس القانوف عمى حسب  904 ةالمقررة في نص الماد لإلحالةمجمس الدولة وفقا 

 الدعوى. إلييافع ر الجية التي ست
 
 
 

                                                 
 .بؽ ذكرهاسال  08/09مف القانوف رقـ  800المادة  1
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 الشروط الموضوعية-2
 بأنويثبت  أف اإللغاءيطعف في مشروعية القرار، ويخاصمو بدعوى  يعمى الشخص الذ   

مشوب بإحدى العيوب الخمسة التي تصيب أركاف ىذا القرار ، حيث يتعمؽ األمر ىنا 
، وىي عيب انعداـ السبب وعيب عدـ لقرار اإلداري وحاالت عدـ شرعيتوبعيوب ا

نحراؼ في استعماؿ اإلوكذا عيب  ،وعيب مخالفة القانوف،وعيب الشكؿ  ،ختصاصاإل
  .1السمطة

 التعويض  الفرع الثاني: دعوى 
غاء قرار التأديب،يضمف لو القانوف الحؽ أيضا حؽ الموظؼ في المطالبة بال إلى إضافة       

سببيا ىذا القرار، وذلؾ عف طريؽ رفع  أضرارعف  في المجوء لمقضاء مطالبا بالتعويض 
 دعوى التعويض.

لى خصائصيا ثـ إتعريؼ دعوى التعويض ثـ  إلى أوالفمف خالؿ  ىذا الفرع، نتعرض     
 شروط قبوليا عمى التوالي.

 : تعريف دعوى التعويضأوال
 ـماأالصفة والمصمحة  أصحابدعوى التعويض ىي الدعوى القضائية الذاتية التي يعرفيا    

التي  ضراراألتعويض الكامؿ والعادؿ عف تصة طبقا لمقانوف مطالبيف بالخمالالجيات القضائية 
 . 2اإلدارةمست بحقوقيـ والتي تسببت فييا 

الدعوى القضائية التي  » بأنيا التأديبكما عرؼ بعض الفقو دعوى التعويض في مجاؿ    
التي لحقت بو بسبب  ضراراألحد الموظفيف لمحصوؿ عمى تعويض مالي عف كافة أيرفعيا 

محكـ الصادر لبسبب عدـ تنفيذىا  أوع و غير المشر  التأديبيعميو الجزاء  اإلدارةتوقيع جية 
 .3«ذلؾ الجزاء  بإلغاء

 ثانيا: خصائص دعوى التعويض 
دعوى قضائية، حيث اكتسب  أنياالتعويض بجممة مف الخصائص مف بينيا  ىتتميز دعو      

 أماـقضائية  إلجراءات وتخضع، إداريطويؿ فيي ليست مجرد نظاـ  أمدمنذ  الخاصيةىذه 
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تستيدؼ تحقيؽ مصمحة ذاتية وشخصية  ألنيادعوى ذاتية وشخصية  أنياجيات قضائية ، كما 
 .1القضاء الكامؿ ىدعاو مف فيي  ذلؾ  إلى إضافةتتمثؿ في تحقيؽ مكاسب مادية ومعنوية، 

نظرا  سـبيذا اإل ىقد سميت ىذه الدعو و الكامؿ دعوى التعويض،  ءدعاوى القضا أىـفمف    
الدعاوى  أنواعلتعدد واتساع سمطات القاضي المختص فييا مقارنة بسمطاتو المحدودة في 

 . 2األخرى
 

 ثالثا : شروط قبول دعوى التعويض
 لدعوى التعويض شروط معينة لقبوليا مف قبؿ القضاء تتمثؿ في:   

 القرار السابق-1
ىو قياـ الشخص المتضرر  ،يقصد بالقرار السابؽ كشرط مف شروط قبوؿ دعوى التعويض    

  .3تظمـإلدارة الغير مشروع باستشارة السمطات اإلدارية المختصة بتقديـ شكوى أو امف نشاط 
 ألجلا-2
أشير  4ف ترتفع تحت طائمة رفضيا شكال خالؿ مدة أيشترط لقبوؿ دعوى التعويض      

تحسب مف تاريخ تبميغ القرار بالنسبة لمقرارات الفردية ، فشرط ميعاد رفع دعوى التعويض مف 
كما يخضع ميعاد  ،تفاؽ عمى مخالفتوالنظاـ العاـ  يثيره القاضي مف تمقاء نفسو وال يجوز اإل

ه إلى نفس قواعد حساب دتداموا وتعمقة بحسابحكاـ المرفع دعوى التعويض في القواعد واأل
 .4اآلجاؿ في دعوى اإللغاء

 نـالطاع -3
مختمؼ  مة تسري عمىاقاعدة ع 08/09رقـ  واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتلقد وضع قانوف     

 يأليجوز  ال »نو أ، ومنيا الطعف بالتعويض، حيث نص عمى واإلداريةالطعوف المدنية 
 ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف.شخص التقاضي ما لـ تكف لو صفة 

                                                 
 .569-568، مرجع سابؽ، ص ص يدبعمار عوا 1
 .78عزري الزيف، مرجع سابؽ ، ص  2
 .575دي، مرجع سابؽ ، ص بعمار عوا 3
-202، ص ص 2005 (،الجزائر) عنابة  ،، دار العمـو لمنشر والتوزيعالوجيز في المنازعات اإلدارية، محمد الصغير بعمي 4

203. 
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كما يثير تمقائيا انعداـ اإلذف  ،عميو ىنعداـ الصفة في المدعي والمدعإيثير القاضي تمقائيا    
  .1«إذا اشترطو القانوف 

بالنسبة نو يشترط في الطاعف بالنسبة لدعوى التعويض ما يشترط في الطاعف إؾ فللذ    
 .2القضائية األخرى ىلمطعوف والدعاو 

 
 المطمب الثالث: الجهات القضائية المختصة بالطعن القضائي

التعويض إلى كؿ مف المحاكـ  وختصاص بالنظر في الطعوف القضائية باإللغاءاإليعود      
اإلدارية ومجمس الدولة، فالمحاكـ  اإلدارية تفصؿ في ىذه الطعوف كقاضي أوؿ درجة، أما 
مجمس الدولة فيتفرع اختصاصو فييا إلى قاضي أوؿ درجة وقاضي استئناؼ، فمف خالؿ ىذا 

القضائية المطمب نتعرؼ في الفرع األوؿ عمى اختصاص المحاكـ اإلدارية في ىذه الطعوف 
 . بيا وفي الفرع الثاني نتعرؼ عمى اختصاص مجمس الدولة

 اإلداريةختصاص المحاكم إ: األول الفرع
التعويض  إلى اميةالر ، كما تختص بالدعاوي التأديبقرارات  بإلغاء اإلداريةتختص المحاكـ     

 في حقو. اتالقرار  هعف الضرر الذي لحؽ بالموظؼ جزاء إصدار ىذ
 المحاكم اإلدارية بإلغاء قرار التأديب ختصاصإ: أوال
التي تنص  98/02مف القانوف  األولىاختصاصيا مف نص المادة  اإلداريةتستمد المحاكـ     

  .3« اإلدارية كجيات قضائية لمقانوف العاـ في المادة اإلداريةالمحاكـ  أتنش »يمي عمى ما
 األمرختصاص لما يتعمؽ ىي صاحبة اإل إلداريةاالمحكمة  أفحيث يتضح مف ىذه المادة    

نظر في كؿ ىوال اإلداريةوموضوعيا، فاختصاص المحاكـ  طرافياأكاف  أيا إداريةبمنازعة 
 مف نطاؽ اختصاصيا بموجب القانوف. أخرجتعدا المنازعات التي ، إداريةمنازعة 

ختصاص العاـ اإل أكد ويثبت مبدليؤ  2008المدنية واإلدارية لسنة  وجاء قانوف اإلجراءات   
المؤسسة أو البمدية  أوالوالية  أوضايا التي تكوف الدولة الق لممحاكـ اإلدارية بالنظر في جميع

                                                 
 .السابؽ ذكره08/09مف القانوف رقـ  13المادة  1
 .203رجع سابؽ ، ص ،م الوجيز في المنازعات اإلداريةمحمد الصغير بعمي ،  2
 37، الجريدة الرسمبة رقـ اإلداريةيتعمق بالمحاكم  ،1998مايو سنة  30مؤرخ في ، 98/02( مف القانوف رقـ 1المادة ) 3

 .1998يونبو  1مؤرخة في 
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مف  800ع عمى نص المادة طالفييا، وىذا ما ندركو باإل اطرف اإلداريةغة بالعمومية ذات الص
المحاكـ  »حيث جاء بنص ىذه المادة  ،واإلداريةالمدنية  باإلجراءاتالمتعمؽ  08/09القانوف 
درجة بحكـ  أوؿ، تختص بالفصؿ في اإلداريةىي جيات الوالية العامة في المنازعات  اإلدارية
المؤسسات  إحدى أو والبمديةأو الوالية أفي جميع القضايا التي تكوف الدولة  اؼئنستلإلقابؿ 

 «.طرفا فييا  اإلداريةالعمومية ذات الصبغة 
بدعوى  اإلداريةختصاص المحاكـ إ( 08/09د وذكر ذات القانوف ) القانوف رقـ ولقد حد   

  :وذلؾ بنصو اإلداريةالقرارات  إلغاء
 كذلؾ بالفصؿ في: اإلداريةتختص المحاكـ  »

فحص المشروعية لمقرارات  ىالتفسيرية ودعاو  ىوالدعاو  اإلداريةالقرارات  إلغاء ىدعاو  -1
 عف :الصادرة 

 غير الممركزة لمدولة عمى مستوى الواليةالوالية والمصالح  -
 البمدية والمصالح اإلدارية  األخرى لمبمدية -
 .1«المؤسسات العمومية المحمية ذات الصيغة اإلدارية... -

 ،08/09مف القانوف رقـ  804ختصاص اإلقميمي لممحاكـ اإلدارية وفقا لممادة ويتحدد اإل    
....في مادة المنازعات المتعمقة  »حيث تنص المادة في الفقرة الرابعة منيا عمى ما يمي 

بالموظفيف أو أعواف الدولة أو غيرىـ مف األشخاص العامميف في المؤسسات العمومية اإلدارية 
 «أماـ المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا مكاف التعييف ...

بالطعف باإللغاء لمقرار التأديبي الصادر عف السمطة الالمركزية  ختصاصف اإلإوعميو ف   
معيود لممحاكـ اإلدارية ،و قد ربط المشرع الجزائري الجية القضائية المختصة بالطعف في 

بمكاف تواجد المؤسسات العمومية اإلدارية إلغاء القرار التأديبي الصادر مف السمطة الالمركزية 
بصفة عامة و الموظؼ بصفة خاصة مشقة إجراءات التقاضي  وىذا حتى يجنب المتقاضييف

   .2الشأفصاحب  أقامياالتي  التأديبيةتبطؿ الدعوى اإلجراء ف مخالفة ىذا إلرفع الدعوى ولذلؾ ف
، ـ بإعالـ جميع الخصـو بتاريخياو قويجب عمى المحكمة اإلدارية قبؿ انعقاد الجمسة أف ت   

عمى القضية بموجب اإلخطار الذي يتـ عف طريؽ أمانة الضبط، وذلؾ خالؿ مدة  ىحيث يناد

                                                 
1

 .السابؽ ذكره 03/04مف قانوف رقـ 306المادة:  

2
 .611زياد عادؿ، مرجع سابؽ، ص  
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     1حيث يجوز تقميص ىذا األجؿ إلى يوميف،( أياـ عمى األقؿ قبؿ تاريخ الجمسة 10عشرة )
ثناء النظر في دعوى اإللغاء إما قبوؿ الطعف بإلغاء كمة اإلدارية أو القاضي اإلداري أولممح

  .2لمعروض عمييا إذا كاف غير مشروع أو رفض الطعف باإللغاءالقرار التأديبي ا
في  801حيث تنص المادة ،ية واإلدارية نوىذا ما تـ استخالصو مف قانوف اإلجراءات المد   

 نوأىذا السياؽ عمى 
 المحاكـ اإلدارية كذلؾ بالفصؿ في: تختص » 

 «....فحص المشروعية  ىالتفسيرية ودعاو  ىدعاوي إلغاء القرارات اإلدارية والدعاو  -1
ثناء النظر في أكما ال يجوز لممحكمة اإلدارية وقؼ نفاذ القرار التأديبي مف تمقاء نفسيا      

، وىذا ما يؤكده يالقرار التأديب دعوى اإللغاء إال بناءا عمى طمب الموظؼ المعني بوقؼ تنفيذ
ال توقؼ الدعوى  » 833في نص المادة  08/09ارية رقـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلد

فيو ما لـ ينص القانوف عمى  عالمرفوعة أماـ المحكمة اإلدارية تنفيذ القرار اإلداري المتناز 
وقؼ بعمى طمب الطرؼ المعني  اأمر بناءتنو يمكف لممحكمة اإلدارية أف أغير ،خالؼ ذلؾ 

 «.تنفيذ القرار اإلداري 
، الذي تـ اإلداري، بيدؼ وقؼ سرياف القرار اإلداريتنفيذ القرار  قؼحيث ترفع دعوى و     

تسبؽ بدعوى  أفتنفيذ القرار ىو  قؼالشكمية لقبوؿ دعوى و  ، فمف الشروطباإللغاءالطعف فيو 
 . 3موضوعية مفادىا اإللغاء

صيا مف فححسب مالبسات كؿ قضية و  اإلداريويستجيب القاضي لطمب وفؽ تنفيذ القرار     
مذاف يعتبراف مف الشروط الموضوعية لدعوى وقؼ الوالجدية  اؿجستعحيث توافر عنصري اإل

نتائج  اإلداريف يترتب عمى تنفيذ القرار أستعجاؿ ىو ، حيث يقصد باإلاإلداريةتنفيذ القرارات 
 . 4يتعذر تداركيا أوال كاف تنفيذ القرار يسبب نتائج  إذايتعذر تداركيا والقاضي وحده مف يقدر 

 المحاكم اإلدارية بالتعويض عن قرار التأديب ختصاصإثانيا : 
يتضح أف الجية القضائية التي  08/09مف القانوف رقـ  801و  800مف خالؿ المادة    

، حيث تنص المادة اإلداريةالموظؼ دعوى التعويض ىي المحاكـ  مامياأيرفع  أفيجب 
                                                 

1
 .بؽ ذكرهاسال  03/04مف القانوف رقـ  321ةالماد 

2
 .41القادر عدو، مرجع سابؽ ، ص  عبد 

 .213-212ص ص  ، مرجع سابؽ ،عزري الزيف 3
 .216عمار بوضياؼ، مرجع سابؽ ، ص  4
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تختص في الفصؿ في أوؿ درجة  المحاكـ اإلدارية ...»  أفعمى  08/09مف القانوف 800
  .«..ستئناؼ في جميع القضايا.بحكـ قابؿ لإل

ضافة     اإلداريةتختص المحاكـ  »نو أفقراتيا عمى  إحدىفي  801المادة  تىذا نص إلى وا 
 .«...القضاء الكامؿ . ىدعاو  - 2 ........ ؿ فيصكذلؾ بالف

حيث تصنيفيا  رأينا أفالقضاء الكامؿ، كما سبؽ  ىأىـ دعاو ودعوى التعويض تعتبر مف     
 القضاء الكامؿ ىو خاصية مف خصائصيا. ىضمف دعاو 

 إلىبدعوى التعويض  التي تحيؿ االختصاص 801لكف كاستثناء عمى ىذه المادة       
وىي  08/09، قد يكوف مجمس الدولة مختص في حالة نص عمييا القانوف رقـ اإلداريةالمحاكـ 
بطمبات  اإلداريةعندما تخطر المحكمة  »نو أط، حيث ورد ضمف ىذا القانوف تبار حالة اإل

يعود  خراآلاختصاصيا والبعض  إلىبعضيا يعود  ،مستقمة في نفس الدعوى، لكنيا مرتبطة
 يحيؿ رئيس المحكمة جميع ىذه الطمبات إلى مجمس الدولة.اختصاص مجمس الدولة،  إلى
عندما تخطر المحكمة اإلدارية بطمبات، بمناسبة النظر في دعوى في اختصاصيا، وتكوف    

وتدخؿ في  في نفس الوقت مرتبطة بطمبات في دعوى أخرى مرفوعة أماـ مجمس الدولة
 «.اختصاصو، يحيؿ رئيس المحكمة تمؾ الطمبات أماـ مجمس الدولة

 ختصاص مجمس الدولةإرع الثاني: الف
ستئناؼ في الطعوف إقاضي ك، كما يختص باإللغاءالدولة بالطعوف المتعمقة  يختص مجمس   

ثـ الطعف بالتعويض عمى  باإللغاءبالطعف  والختصاص أوالسنتعرض ،المتعمقة بالتعويض 
 التوالي:

 التأديبقرار  بإلغاءختصاص مجمس الدولة إ: أوال
 152حيث تنص المادة   ة بموجب الدستور،أمؤسسة وجية قضائية منش مجمس الدولة ىو   

ات القضائية اإلدارية تضمف يعماؿ الجألمقومة ....يؤسس مجمس دولة كييئة »مف الدستور
جتياد القضائي في جميع أنحاء البالد ويسيراف عمى كمة اإلدارية ومجمس الدولة توحيد اإلحالم

  .1«احتراـ القانوف...

                                                 
يؿ الدستور عدالمتعمؽ بإصدار نص ت، 1996ديسمبر  7مؤرخ في ، 438 -96مف المرسـو الرئاسي رقـ  152المادة 1

 .1996ديسمبر  8مؤرخة في ، 76، الجريدة الرسمية رقـ 1996نوفمبر  28اءفتالمصادؽ عميو في است
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متعمؽ باختصاصات مجمس الدولة ال 01-98مف القانوف العضوي  2ولقد عرفت المادة    
عماؿ الجيات القضائية اإلدارية وىو تابع وتنظيمو وعممو مجمس الدولة بقوليا )ىيئة مقومة أل

 .1جتياد القضائي ويسير عمى احتراـ القانوفلمسمطة القضائية اإلدارية يضمف توحيد اإل
عمى أف لمجمس الدولة القياـ  11و10و9في مواده  98/01ولقد نص القانوف العضوي      

بوظيفة قضائية تتمثؿ في الفصؿ في المنازعات اإلدارية سواء باعتباره جية لمقضاء االبتدائي 
  .النقضفي المادة اإلدارية أو جية لقضاء  ؼنائوالنيائي أو جية لقضاء االست

نص عمى اختصاص مجمس الدولة فاإلدارية و المتعمؽ باإلجراءات المدنية  08/09أما القانوف 
ة يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخير  »والتي جاء بيا  901بدعوى اإللغاء في نص المادة 

المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عف  راإللغاء والتفسير وتقدي ىبالفصؿ في دعاو 
كما يختص بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص ،دارية المركزية السمطات اإل

 «خاصة
 المركزية اإلدارة دبية الصادرة عفأؽ نستخمص أف الطعف بإلغاء القرارات التمومف ىذا المنط   

باإلضافة إلى ذلؾ الييئات  مثؿ رئاسة الحكومة و مختمؼ الوزارات و المديريات المركزية ،
  .2ختصاص مجمس الدولة فقط دوف غيرهإية ىي مف طنت المينية الو ظماالعمومية الوطنية والمن

امر الصادرة عف المحاكـ حكاـ واألو كما يختص مجمس الدولة بالفصؿ في استئناؼ األ   
 .اإلدارية

 .3كما يختص أيضا كجية استئناؼ بالقضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة   
خر آويختص أيضا مجمس الدولة بالنظر في الطعوف بالنقض في القرارات الصادرة في    

 درجة عف الجيات القضائية اإلدارية.
  4ويختص مجمس الدولة كذلؾ في الطعوف بالنقض المخولة لو بموجب نصوص خاصة   
يفصؿ مجمس  »نو أمنو عمى 11فقد نص في المادة  98/01ا القانوف العضوي رقـ أم   

 الدولة كقاضي نقض في:
                                                 

ختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو المتعمؽ با، 1998مايو  30المؤرخ في ، 98/01مف القانوف العضوي رقـ  3 المادة 1
 .1998يونيو  1مؤرخة في ، 37الجريدة الرسمية رقـ  ،وموعم

 .130زياد عادؿ، مرجع سابؽ، ص  2
 .ذكره سابؽال 08/09مف القانوف رقـ  902المادة  3
 .القانوف نفس  مف  903المادة  4
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 قرارات الجيات القضائية اإلدارية الصادرة نيائيا -
 .«طعوف بالنقض في قرارات مجمس المحاسبةال -

خر درجة التي يفصؿ آف القرارات الصادرة عف مجمس الدولة في اختصاصو كأوؿ و إومف ثـ ف  
( مف القانوف 9بتدائيا ونيائيا في الطعوف المتعمقة بالقرارات المنصوص عمييا في المادة )إفييا 

ف الطعف بالنقض أذلؾ أف المقرر قانونا  ،غير قابمة لمطعف فييا بالنقض 98/01العضوي رقـ 
 . 1طعفاليكوف أماـ جية قضائية تعمو الجية التي أصدرت القرار محؿ 

إذا  ،و ىو مشروط بإحدى الحالتيفالنظر إعادة  تماسنو يمكف الطعف فييا بطريقة الأإال    
ذا حكـ عمى خصـ بسبب ،ة ر اكتشؼ أف القرار المطعوف فيو قد صدر بناءا عمى وثائؽ مزو  وا 

 .2ـ وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصـيعدـ تقد
 التأديب ن قرارعالتعويض دعوى ب ختصاص مجمس الدولةإثانيا : 

القضاء  ىف مجمس الدولة ال يختص كقاضي أوؿ و آخر درجة بدعوى التعويض وبدعاو إ   
 . 3إلى المحاكـ اإلدارية ىختصاص في ىذه الدعاو الكامؿ بصفة عامة ، حيث يعود اإل

يختص » نو أالتي نصت  08/09مف القانوف رقـ  901فيذا ما يتضح مف نص المادة    
اإللغاء والتفسير وتقدير المشروعية في  ىأولى وأخيرة  بالفصؿ في دعاو مجمس الدولة كدرجة 

 «.القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية ...
بتدائيا إمجمس الدولة فصؿ ي »والتي نصت ، 98/01مف القانوف العضوي  9ونص المادة    

 :ونيائيا في
د القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عف السمطات ضالطعوف باإللغاء المرفوعة  -1

 اإلدارية المركزية والييئات العمومية الوظيفية والمنظمات الوظيفية 
ختصاص إالطعوف الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكوف نزاعاتيا مف  -2

 فيذه المادة لـ تورد بالذكر الطعف بالتعويض.   «مجمس الدولة 
 
 

                                                 
 .126زياد عادؿ ، مرجع سابؽ ، ص  1
 .السابؽ الذكر 08/09مف القانوف رقـ  967المادة  2
 .56عبد القادر عدو ، مرجع سابؽ،  ص  3
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 الخاتمة
 

التشرٌع الجزائري فإن الموظف ٌعتبر مذنبا متى ارتكب خطأ تأدٌبٌا، واألخطاء التأدٌبٌة  فقو    

 تأدٌبٌةللخطأ توقٌع علٌه عقوبة  ارتكابهوٌقتضً .إلى أربع درجات  60/60مصنفة وفق األمر 

  درجات وفق ذات األمر.  4العقوبات التأدٌبٌة هً االخرى إلى  حٌث تصنف

فً شأنه قرار تأدٌبً معلل  تقرر سلطة التعٌٌن العقوبة التأدٌبٌة فً حق الموظف ،حٌث تتخذ    
ومبرر إلزاما لما ٌتعلق األمر بعقوبات الدرجة األولى و الثانٌة،أما عقوبات  الدرجة الثالثة و 

تتخذها بقرار معلل بعد أخذ الرأي الملزم للجنة اإلدارٌة المتساوٌة األعضاء المجتمعة الرابعة ،ف
 كمجلس تأدٌبً .

المتعلق بالوظٌفة العمومٌة  60/60ٌبٌة منصوص علٌها حصرا ضمن األمرو العقوبات التأد   

فً حدود هذا الحصر القانونً ،فال ٌحق لسلطة التعٌٌن الخروج عن  حٌث ٌعتبر الموظف مسؤوال

التصنٌف الوارد ضمن قانون الوظٌفة العمومٌة ،كما ال ٌحق لها التقدٌر فٌما ٌتعلق بالعقوبة 

.الموقعة على الموظف  

الموظفٌن لدى تأدٌبهم بجملة من الضمانات القانونٌة حماٌة لهم و قد أحاط المشرع الجزائري    
  ن التعسفات التً قد ٌتعرضون لها وكفالة لحقوقهم بالقانون .م

من خالل دراسة هذا الموضوع ،توصلنا إلى جملة من النتائج التالٌة:و عموما فإن      

تأدٌبٌة بنفس األركان التً تلزم الجرٌمة جرٌمة تتمٌز األخطاء التأدٌبٌة على اعتبارها تشكل  -

ودة بٌنهما ، إال أنه قٌام الجرٌمة التأدٌبٌة ٌتوجب توافر ثالث ورغم االختالفات الموج،الجنائٌة 

أركان بذات الحال الذي هً علٌه الجرٌمة الجنائٌة وهً الركن المادي، الركن المعنوي والركن 

 الشرعً )القانونً(.

،ولهذا ٌع العقوبة التأدٌبٌة المالئمة والمناسبة إن عملٌة تصنٌف األخطاء التأدٌبٌة تفٌد فً توق -

 تعتبر مسألة التصنٌف فً األخطاء التأدٌبٌة مهمة ،وذلك لما فٌها من حماٌة للموظف.

بتصنٌف لألخطاء التأدٌبٌة ،فً حٌن أنه كان قد أغفل ذلك من خالل  60/60لقد جاء األمر -

 دبإٌرا قوانٌن الوظٌفة السابقة لهذا األمر،و التً جاءت خالٌة من تصنٌفات لهذه األخطاء و اكتفت

. 58/85أو المرسوم 00/300للعقوبات فقط ،وهذا سواء تعلق األمر بالحدٌث على األمر  تصنٌف  

تتمٌز عقوبات الدرجة األولى بمٌزتٌن ،فهً من ناحٌة جزاء تأدٌبً ،ومن ناحٌة اخرى هً  -

إجراء وقائً وذلك لما تنطوي علٌه من تحذٌر للموظف من سلوكه المنحرف ، فهً تهدف لتنبٌهه 

فهً تمس مباشرة بالمركز القانونً والمالً  ،أما عقوبات الدرجة الثانٌة و الثالثة .تحذٌرهو 
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فً نفس الوقت ،و أما عقوبات الدرجة الرابعة فهً أشد للموظف وتؤثر على وظٌفته وأسرته 

خطورة من سابقاتها حٌث ٌتعدى تأثٌرها المركز القانونً و المالً للموظف مرورا إلى مكانته 

ته كموظف ،لهذا نجد المشرع قد ألزم سلطة التعٌٌن بأخذ الرأي الملزم للجنة اإلدارٌة وكرام

 المتساوٌة األعضاء فً تقرٌر هذه العقوبات .

لقد كفل المشرع الجزائري للموظف لدى مساءلته تأدٌبٌا جملة من الضمانات األساسٌة التً  -

منحه كضمانة الحق فً العلم بالتهم  تحمٌه بشكل جٌد من تعسف اإلدارة المستخدمة ،منها أنه

الموجهة إلٌه وإخطاره بالخطأ المنسوب له،كما كفل له الحق فً الدفاع عن نفسه واستحضار 

له اإلطمئنان النفسً واإلحساس بعدالة المساءلة التأدٌبٌة واإلستعانة بمدافع وهذا ٌحقق الشهود 

ت التأدٌبٌة من حٌث توقٌع العقوبة التً ٌخضع لها من جهة ،و من جهة اخرى فعالٌة اإلجراء

  المناسبة علٌه.

لقد نص المشرع الجزائري على وجوبٌة تسبٌب القرارالتأدٌبً ،وهذا ما ٌفرض على السلطة  -

 التأدٌبٌة اإللتزام بالواقعٌة فً توقٌع العقوبة التأدٌبٌة بما ٌتناسب وجسامة الخطأ المرتكب.

أدٌبً الرئاسً و الشبه قضائً فً تحدٌد السلطة مزج المشرع الجزائري بٌن النظام الت -

 المختصة بالتأدٌب ،حٌث تتولى سلطة التعٌٌن توقٌع عقوبات الدرجة األولى والثانٌة ،وتلجأ إلى

 اللجنة المتساوٌة األعضاء إلزاما فً عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة .

أقوى الضمانات التأدٌبٌة هً فرض المشرع الجزائري رقابة قضائٌة على قرارات التأدٌب، و -

 الضمانة القضائٌة وإمكانٌة اللجوء للقضاء.

و ٌمكن القول إجماال أن النظام التأدٌبً فً الجزائر و مختلف دول العالم هو نظام قانونً    

،و بٌن ٌهدف وٌسعى إلى تحقٌق التوازن بٌن تمكٌن اإلدارة من تسٌٌر مرافقها بانتظام و إطراد 

ظف التأدٌبٌة المحمٌة قانونا.ضمان حقوق المو  

إال أنه هناك ما ٌأخذ على المشرع الجزائري ،وهو أنه أغفل بعض النقاط ،كما تتواجد لدٌه    

نوردها  اإلقتراحات بعض الثغرات إن صح القول فلذلك ٌمكن أن نختتم هذه الدراسة بجملة من 

 كالتالً :

بعض التدرج و التنوع الذي ٌزٌد  إن العقوبات التأدٌبٌة فً القانون الجزائري ال ٌزال ٌنقصها -

جزائري أن ٌأخذ ذلك بعٌن اإلعتباربالتوسٌع فً و على المشرع ال ،من فعالٌة تأدٌب الموظف

 التدرج الذي أورده للعقوبات التأدٌبٌة. 

إلتهام والتحقٌق فً ٌد سلطة واحدة هً سلطة إن النظام التأدٌبً الجزائري ٌجمع بٌن سلطتً ا -

التعٌٌن،فهذه السلطة هً المكلفة بالتحقٌق و اإلتهام ،و فً نفس الوقت هً من توقع الجزاء 

خصم وحكم فً نفس الوقت  فً اتخاذ قرار التأدٌب ،فهًالتأدٌبً،وهذا أمر ٌؤثر على حٌادها 
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المنوطة بالتحقٌق اإلداري إلثبات الخطأ لذلك فعلى المشرع الجزائري أن ٌولً اهتماما للجهة 

   التأدٌبً فً حق الموظف ،بعدم الجمع بٌن سلطة اإلتهام و التحقٌق فً ٌد واحدة.     

تدارك حق الموظف فً نسخ ملف التأدٌب و محتوٌاته و النص على هذه الضمانة إقتداءا  -

 بتشرٌعات العالم التً نصت علٌها.

حقٌق فً حالة توقٌع عقوبة تأدٌبٌة من الدرجتٌن الثالثة والرابعة .النص على إلزامٌة إجراء ت -  

النظر فً القوانٌن المنظمة لسٌر اللجان المتساوٌة األعضاء وتحدٌثها. إعادة -  

 

 تمت بعون هللا وتوفٌقه         

تتم الصالحات.والحمد هلل الذي بنعمته   

  



 

 

قائمة المصادر و 
 المراجع
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الــمراجـــــع المصادر وقائمــــة  

 أوال: النصوص القانونٌة

،المتعلق بإصدارنص 1669دٌسمبر7،مؤرخ فً  69/834المرسوم الرئاسً رقم  - 1

،الجرٌدة الرسمٌة  1669نوفمبر84تعدٌل الدستور،المصادق علٌه فً إستفتاء

.1669دٌسمبر  4،مؤرخة فً 79رقم  

القوانٌن-8   

باختصاصات مجلس الدولة  ،المتعلق1664ماٌو31، المؤرخ فً 64/11القانون العضوي رقم  -

. 1664ٌونٌو1مؤرخة فً ،  37وتنظٌمه و عمله ،الجرٌدة الرسمٌةرقم  

كم االدارٌة،الجرٌدة الرسمٌة ،ٌتعلق بالمحا1664سنة  ماٌو31،المؤرخ فً  64/18القانون رقم  -

.1664ٌونٌو1،مؤرخة فً 37رقم   

،ٌتعلق بالوقاٌة من الفساد و مكافحته 8119فبراٌرسنة   81فً  ،المؤرخ19/11القانون رقم  -

.8119مارس  4مؤرخة فً  ، 18،الجرٌدة الرسمٌة رقم   

،ٌعدل وٌتمم االمر  تضمن القانون المدنًالم،  8117ماٌو 13مؤرخ فً  ،17/10القانون رقم  -

.8117ماٌو  13فً مؤرخة  ،31،الجرٌدة الرسمٌة رقم  70/04رقم   

،المتضمن قانون االجراءات المدنٌة و  8114فبراٌر  80المؤرخ فً ، 14/16القانون رقم  -

.8114ابرٌل  83مؤرخة فً ، 81االدارٌة ،الجرٌدة الرسمٌة رقم   

وامراأل -3      

،المتضمن القانون االساسً العام للوظٌفة  1699ٌونٌو سنة  8مؤرخ فً ، 99/133مر رقم األ -

.1699ٌونٌو  4مؤرخة فً  ،89،الجرٌدة الرسمٌة رقم  1699ٌونٌو سنة  8العمومٌة مؤرخ فً   

،المتضمن قانون العقوبات المعدل و  1669ٌونٌو سنة  4مؤرخ فً  ،99/109مر رقم األ -

 المتمم.

االساسً العام للوظٌفة ،المتضمن القانون  8119ٌولٌو  10مؤرخ فً ، 19/13قم مر راأل -

.8119مؤرخة فً ٌولٌو  ،89ألعمومٌة ، الجرٌدة الرسمٌة رقم   

     

 

 



 123 

المراسٌم-8  

 

،ٌتعلق باإلجراء التأدٌبً ،الجرٌدة  1699مؤرخ فً ٌونٌو سنة  ،99/108المرسوم رقم  -

.1699ٌونٌو سنة  4مؤرخة فً ، 89الرسمٌة رقم   

،ٌتعلق بكٌفٌات تطبٌق االحكام  1648دٌسمبر سنة  11مؤرخ فً ، 48/318 المرسوم رقم -

سبتمبر  18مؤرخة فً  ،37التشرٌعٌة الخاصة بعالقات العمل الفردٌة ،الجرٌدة الرسمٌة رقم 

1648.  

اوٌة ،ٌحدد اختصاص اللجان المتس 1648ٌناٌر سنة  18مؤرخ فً  ،48/11المرسوم رقم  -

  .1648ٌناٌر  17مؤرخة فً  ،3االعضاء و تشكٌلها و تنظٌمها و عملها، الجرٌدة الرسمٌة رقم 

،المتضمن القانون االساسً النموذجً  1640مارس  83مؤرخ فً ، 40/06المرسوم رقم  -

مارس  88مؤرخة فً  ،13لعمال المؤسسات و االدارات العمومٌة ،الجرٌدة الرسمٌة رقم 

1640.  

،ٌنظم العالقات بٌن االدارة والمواطن  1644ٌولٌو  8مؤرخ فً ، 44/131وم رقم المرس -

.1644ٌولٌو  9مؤرخة فً  ،87،الجرٌدة الرسمٌة رقم   

،ٌتعلق بسلطة التعٌٌن و التسٌٌر  1661مارس  87مؤرخ فً  ،61/66المرسوم التنفٌذي رقم  -

ٌات والبلدٌات و المؤسسات العمومٌة االداري بالنسبة للموظف و أعوان االدارة المركزٌة و الوال

. 1661مارس  84مؤرخة فً  ،13،الجرٌدة الرسمٌة رقم ذات الطابع االداري   

  المناشٌر -0     

 8113ماي  17الصادر عن المدٌرٌة العامة للوظٌفة العمومٌة المؤرخ فً  3المنشور رقم  -

العمومٌة المحلٌة. ،المتعلق باللجان المتساوٌة االعضاء للمؤسسات و االدارات  

الكـتـب: ثانٌا       

،دار هومة 11ط،الوجٌز فً القانون الجزائً الخاص )الجزء الثانً(أحسن بوسقٌعة، -1-

 ،الجزائر،د س ن . 

،دار ثالة للنشر، الجرٌمة التأدٌبٌة للموظف العام فً الجزائرأحمد بوضٌاف، -8-

.  8111الجزائر،  

التأدٌب فً الوظٌفة العامة فً القانون اللٌبً و  ضماناتحمد محمد حمد الشلمانً،-3 -

.8117،دار المطبوعات الجامعٌة،المقارن  
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 67/:6شرح القانون األساسً للوظٌفة العمومٌة )أحكام األمردمان ذبٌح عاشور، -8-

.8111،دار الهدى، الجزائر،(:666/;59/6 فً المؤرخ  

دلٌل الموظف والوظٌفة العمومٌة)دراسة تحلٌلٌة مقارنة ألحكام األمر رشٌد حبانً، -0-

المتضمن القانون األساسً للوظٌفة  :666جوٌلٌةسنة59المؤرخ فً  67/:6

دار النجاح،الجزائر،د س ن.  العمومٌة(،  

قانون المنازعات االدارٌة)شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى رشٌد خلوفً، -9-

. 1660ٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،(،دالكامل القضاء  

،دار الفكر التحقٌق اإلداري فً نطاق الوظٌفة العامةسعد الشتٌوي ، -7-

.8117الجامعً،مصر،  

.8114،دار الجامعة الجدٌدة،مصر،المساءلة التأدٌبٌة للموظف العامسعد الشتٌوي،  -4-  

 دراسة)67/:6األمر طبق ائرالجز فً العمومً للموظف التأدٌبً النظامسعٌد بوشعٌر، -6-

(،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،د س ن.مقارنة  

الوظٌفة العمومٌة بٌن التطور و التحول من منظور تسٌٌر الموارد سعٌد مقدم ، -11-

.8111،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،البشرٌة وأخالقٌات المهنة  

،دار التشرٌع الجزائري)دراسة مقارنة( فً ،سلطة تأدٌب الموظف العامسلٌم جدٌدي  -11-

.8111الجامعة الجدٌدة ،مصر،  

،دار النهضة العربٌة الوظٌفة العامة )دراسة مقارنة(شرٌف ٌوسف حلمً خاطر،-18 -

.8117،مصر،  

الوظٌفة العمومٌة فً الجزائر)دراسة تحلٌلٌة على ضوء أراء عبد الحكٌم سواكر، -13-

. 8111مطبعة مزاور،الجزائر،1ط،الفقه وإجتهاد القضاء اإلدارٌٌن(  

الوظٌفة العامة )دراسة مقارنة مع التركٌز على التشرٌع عبد العزٌز السٌد الجوهري،-18 -

،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،د س ن.الجزائري(  

،المركز القومً 1ط، إجراءات تأدٌب الموظف العامعبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ،-10 -

. 8114ب ن،لإلصدارات القانونٌة ،د   

،د ب 1ط ،القرار االداري فً قضاء مجلس الدولةعبد العزٌز عبد المنعم خلٌفة ، -19-

.8114ن،  

.8118،دار هومة للنشر،الجزائر، المنازعات اإلدارٌةعبد القادر عدو، -17-  

،مطبوعات مخبر االجتهاد القضائً وأثره االعمال االدارٌة ومنازعاتهاعزري الزٌن،-14 -

.8111التشرٌع،على حركة   
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،دار التأدٌب اإلداري فً الوظٌقة العامة )دراسة مقارنة(علً جمعة محارب ،-16 -

.  8118المطبوعات الجامعٌة ،مصر،  

الضمانات التأدٌبٌة للموظف العام فً النظام االداري اإلسالمً عماد ملوخٌة، -81 -

.8118دار الجامعة الجدٌدة ،مصر،والمقارن )دراسة فقهٌة قضائٌة(،  

،جسور للنشر 1ط،القرار االداري)دراسة تشرٌعٌة قضائٌة فقهٌة(عمار بوضٌاف ، -81-

.8117والتوزٌع،الجزائر،  

النظرٌة العامة للمنازعات االدارٌة فً النظام القضائً عمار عوا بدي ،-88 -

.1660الجزء الثانً،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر،الدعوى االدارٌة( الجزائري)نظرٌة  

،دار هومة 3ط،تأدٌب الموظف العام فً القانون الجزائريكمال رحماوي، -83-

. 8119،الجزائر،  

الجزائرٌة وبعض التجارب  الوظٌفة العمومٌة على ضوء التشرٌعاتهاشمً خرفً ،-88 -

.                             8111،دار هومة ،الجزائر،األجنبٌة  

،دار النهضة العربٌة  الموظف العام إدارٌاحماٌة محمد إبراهٌم الدسوقً علً ،-80 -

.8119،مصر،  

،دار العلوم القانون اإلداري)التنظٌم اإلداري ،النشاط اإلداري(محمد الصغٌر بعلً، -89-

8118،الجزائر)عنابه(،  

،دار العلوم للنشر و التوزٌع الوجٌز فً المنازعات االدارٌةمحمد الصغٌر بعلً، -87-

.8110،الجزائر)عنابة(،  

،دار الفكر مبادئ القانون اإلداريمحمد سلٌمان الطماوي ،-84 -

1673العربً،القاهرة)مصر(،  

و العقوبة التأدٌبٌة )دراسة  التناسب بٌن الجرٌمة التأدٌبٌةمحمد سٌد أحمد محمد،-86 -

.8114،دار الفتح،مقارنة بٌن القانون المصري و الفرنسً(  

.8118رة)مصر(،،دار الفكر العربً،القاه8ط،رٌعة اإلسالمٌة(  

. 8118،منشأة المعارف ،اإلسكندرٌة، شرح اإلجراءات التأدٌبٌةمحمد ماجد ٌاقوت ،-31-  

الدعوى التأدٌبٌة فً النظام الوظٌفً لضباط و أفرد الشرطة و محمد ماجد ٌاقوت، -31-

. 8117،دار الجامعة الجدٌدة للنشر،اإلسكندرٌة ،ثالثة أنظمة خاصة للوظٌفة العامة  

،منشأة المعارف ،اإلسكندرٌة  الطعن على اإلجراءات التأدٌبٌةماجد ٌاقوت، محمد-38-

،1667.  
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دراسة فً الوظٌفة العامة فً النظم المقارنة و التشرٌع محمد ٌوسف المعداوي،-33 -

.1644،دٌوان المطبوعات الجامعٌة،الجزائر، 8ط ،الجزائري  

،المكتب الجامعً الحدٌث صاص(الجرائم التأدٌبٌة )الوالٌة واالختممدوح طنطاوي ،-38-

.8111للنشر،اإلسكندرٌة،  

النظرٌة العامة للتأدٌب فً الوظٌفة العامة )دراسة مقارنة نصر الدٌن مصباح القاضً،-30-

،دارالفكر العربً،القاهرة )مصر( ، 8طرٌعة اإلسالمٌة،فً القانون المصري و اللٌبً و الش

8118 .  

.8117دار الثقافة،ٌب الموظف العام )دراسة مقارنة (،سلطة تأدنوفان العقٌل العجارمة ،-39-  

     

 

 ثالثا : الرسائل الجامعٌة

رسائل الدكتوراه: -1     

- محمد االخضر بن عمران،النظام القانونً النقضاء الدعوى التأدٌبٌة فً التشرٌع الجزائري 

)دراسة مقارنة(،)أطروحة لنٌل درجة دكتوراه دولة فً العلوم القانونٌة و االدارٌة (،جامعة 

.8119/8117،-باتنة -الجاج لخضر  

ستٌر:رسائل الماج -8    

التناسب بٌن الخطأ التأدٌبً و العقوبة التأدٌبٌة فً الوظٌفة العمومٌة بعلً الشرٌف فوزٌة ، -

فً العلوم القانونٌة تخصص قانون إداري و ،)مذكرة لنٌل درجة ماجستٌر فً التشرٌع الجزائري 

.8113/8118،-باتنة -( ،جامعة الحاج لخضرإدارة عامة  

- رائد ٌوسف محمد العدوان،نفاذ القرارات االدارٌة بحق االفراد )دراسة مقارنة بٌن االردن 

 ومصر(،)مذكرة لنٌل درجة الماجستٌر فً القانون العام(،جامعة الشرق االوسط ،8113/8118.

- زٌاد عادل ،الطعن فً العقوبة التأدٌبٌة للموظف العام )دراسة مقارنة بٌن القانون الجزائري 

، -تٌزي وزو-(،)مذكرة لنٌل درجة الماجستٌر فً القانون(،جامعة ملود معمري و المصري 

8111.  

فً ،)مذكرة لنٌل درجة ماجستٌر مدى فعالٌة الضمانات التأدٌبٌة للموظف العام سلٌمانً منٌر، -

. 8118/8110، -تٌزي وزو-القانون العام( ،جامعة ملود معمري   
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، رقابة القاضً االداري على القرار التأدٌبً فً مجال الوظٌف العمومً مخلوفً ملٌكة  -

-،)مذكرة لنٌل درجة الماجستٌرفً القانون فرع قانون المنازعات االدارٌة (،جامعة ملود معمري 

. 8118،-تٌزي وزو  

الضمانات التأدٌبٌة للموظف العام )دراسة مقارنة بٌن القانون االردنً العجمً ، مشعل محمد -

.8111( ، )مذكرة لنٌل درجة ماجستٌر فً القانون العام (،جامعة الشرق االوسط ،و الكوٌتً  

الجزاءات التأدٌبٌة على الموظف العام فً نظام المملكة العربٌة محمد بن صدٌق أحمد الفالتً ،-

(،)رسالة مكملة لنٌل درجة الماجستٌر(،جامعة ناٌف راسة مقارنة و تطبٌقٌةالسعودٌة)د

.  8110العربٌة،  

  رابعا :المقاالت

مجلة بوقرة أم الخٌر،"تأدٌب الموظف وفقا ألحكام القانون االساسً العام للوظٌفة العمومٌة "، - 

.(8113)،العدد التاسع ،المفكر   

الوالً فً النظام اإلداري الجزائري بٌن المركزٌة و ٌعٌش تمام شوقً،شبري عزٌزة،"مركز -

.(8113مارس)،13،العددمجلة الفكر البرلمانًالالمركزٌة"،  

ةـائٌـاالحكـام القض :خامسا       

مجلة ، 88/18/8116، 880817المحكمة العلٌا،غرفة الجنح و المخالفات،قرار رقم  -

. 8111، 11،العدد المحكمةالعلٌا   
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