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لقد احتمت الوظيفة العامة مكانة ىامة في النشاط اإلداري، وذلؾ بفعؿ سياسة 
خمية في مجاؿ وظيفة اإلدارية،التي تجسدىا مف خالؿ قياميا بمجموعة مف االدولة التد

األعماؿ اإلدارية الرامية إلى إشباع الحاجات الجماعية و التي أوكمت ميمة ذلؾ لفئة 
 .عمييـ الموظفوف العمومييف النشاط يطمؽ القائميف عف ىذا

الشخص الذي يساىـ في عمؿ دائـ في خدمة مرفؽ عاـ تديره  فالموظؼ العاـ ىو
 بذلؾ أداة الدولة في تحقيؽ أىدافيا  أشخاص القانوف العاـ األخرى ، فيو الدولة أو أحد

 ا تمثيميا في ، كافة أنشطتو و تنفيذ قوانينيا ولوائحيا و واجية اإلدارة مع الجميورو
.   التقدـ و التطوربوسيمتيا المثمى في مسايرة خطى 

انو مر  إلىوبتتبع التطور الذي شيده تنظيـ الوظيفة العامة في الجزائر ،نمخص 
  :بمرحمتيف 

ي ذبفعؿ الفراغ اؿ  عقب استقالؿ مباشرة ،تميزت بالتوظيؼ الجماعي : األولىالمرحمة  
الجزائرييف   أفالعمومية عمى اعتبار  اإلدارةرحيؿ المعمريف بشكؿ جماعي داخؿ  أحدثو

.  يمثموف نسبة ضئيمة افي الفترة االستعمارية كانو اإلدارية الوظائؼالذيف كانوا يشغموف 
كاف قائما قبؿ  الذيتبنت نظاـ الوظيفة العامة الفرنسي  دالجزائر ؽ أفورغـ  

جرى تمديد صالحيتو بمقتضى القانوف رقـ  أفاالستقالؿ بصفة مؤقتة  وعرضية بعد 
لتفادي حصوؿ فراغ قانوني في تنظيـ ىذا المجاؿ  31/12/1962الصادر في  62/157

غاية صدور تشريعات وطنية جديدة ، فاف ىذا القانوف وجد حدود لتطبيقو  إلىوذلؾ 
ت التي لنقص الواضح في الموظفيف الذيف تتوفر فييـ كفاءة المينية بفعؿ انعداـ لمؤىال

 .الذيف تـ توظيفيـ في ىذه الفترة األشخاص في معظـ اإلدارية الوظائؼتسمح بتولى 
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 66/133 األمرتشريع وظيفي ، المتمثؿ في  أوؿبصدور  بدأت   :المرحمة الثانية 
اعتنى بتنظيـ الجوانب الوظيفية  الذي1العمومية  لموظيفةالعاـ  األساسيالمتضمف القانوف 

الوظيفة العمومية  يشكؿ  اإلصالح أفالعمومية الجزائرية ، عمى اعتبار  اإلدارةداخؿ 
 إداريبجياز  إاللنمو اقتصادي لمبالد ،واف ىذا النمو ال يمكف تحصيمو  أساسياعنصرا 

حديث تقنيا ومستقر ، وبموظفيف عمى درجة عالية مف الكفاءة لمسايرة ومواكبة متطمبات 
استيدفتو تعديالت المتتالية ليذا القانوف مند ذلؾ الحيف  التطور والتقدـ باستمرار وىو ما 

 .06/03 واألمر 259/ 85بمقتضى كؿ مف المرسـو رقـ  أالف إلى
ومف أىـ الواجبات التي يجب عمى الموظؼ العاـ احًتراميا والتي تناولتيا مجموعة 

بالقانوف األساسي العاـ لموظيفة  المتعمؽ 06/03 األمرمف النصوص القانونية مف خالؿ 
إلزامية أداء :والتي تمحورت عدة نماط أساسية وىي 54إلى  40العمومية كذلؾ مف المواد 

العمؿ الوظيفي كالطاعة الرئاسية واالمتناع عف ممارسة عمؿ متعارض مع الوظيفة وكذا 
" خطأ بأنولؿ 06/03مف األمر  160ما أشارت المادة . الميني االلتزاـ بكتماف السر

ف يشكؿ كؿ تخؿ عف الواجبات المينية أو مسػاس باالنضباط  كؿ خطأ أو مخالفة ـ
الموظؼ أثناء أو بمناسبة تأدية ميامو خطأ مينيا ويعرض مرتكبة العمومية تأديبية، دوف 

. 3"االقتضاء با لمتابعات الجزائية  المسػاس عند
لى ضماف سير العمؿ في كما تيدؼ العقوبات التأديبية بحؽ الموظؼ العاـ إ 

ورفع كفاءة األداء،وضماف االلتزاـ  اإلدارة وتعزيز االتجاىات اإليجابية في العمؿ

                                                           

، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، الجريدة 1966جواف  2، المؤرخ في 66/133األمر رقـ  - 1
. 1966،الصادر في يونيو  46الرسمية العدد 

 مؤسسات و اإلدارات لعماؿ النموذجي األساسي قانوف متضمف 1985 مارس 23 في مؤرخ59-85 رقـ مرسـو - 2
 .13،1985،العدد الديمقراطية لمجميورية الرسمية ،الجريدة العمومية

،المتضمف القانوف األساسي لموظيفة العمومية، الجريدة الرسمية العدد 2006جويمية 15المؤرخ في 06/03األمر  - 3
 .2006جويمية  1606،الصادر في 46
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الموظفيف بقواعد السموؾ الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة وردع الموظؼ لمحيمولة دوف 
 .ارتكابو أي مخالفة مستقبال

فميذا السبب ال بد مف ضمانات في إطار المساءلة التأديبية تمنع أي ظمـ أو    
حماية  أيضا ي ارتكبو وذئو عند محاسبتو عف خطأ الفعمي اؿتعسؼ بحقو مف قبؿ رؤسا

 .خطأ أليلو إذا لـ يكف مرتكبا 
اما أىمية الموضوع فتكمف مف الناحية األولى في األىمية البالغة التي تكتػسيا 

ات التأديبية في مجاؿ الوظيفة العمومية خالؿ المسػاءلة التأديبية، قصد منع الضماف
تعػسؼ اإلدارة في ممارسة سمطتيا التأديبية، و بالتالي ضماف سير اإلجراءات التأديبية 
المقررة قانونا احًتراميا لمتوصؿ إلى مػساءلة تأديبية عادلة و منصفة لمموظؼ، أما مف 

تبياف القيمة القانونية لمضمانات التأديبية والوقوؼ عمى مدى  الناحية الثانية محاولة
فعاليتيا خصوصا في ظؿ التغيرات الدائمة التي يعرفيا المرفؽ العاـ نظرا لمنورتو 

. ومواكبتو لعصرنة اإلدارة
امتدادا لمعناصر سالفة الذكر، فإف اىتمامي بيذا الموضوع ينحصر أساسا وفقا 

 :عمى العناصر التالية قائمةألسباب واعتبارات موضوعية 
                                                                    :مجال الدراسة  -
ىامة سواء مف الناحية العممية الحيوية  محؿ الدراسة يعتبر مف الموضوعاتموضوع  إفّن  

لػسياسة  المنفذ، ذلؾ الرتباطو بالموظؼ العاـ الذي يعتبر المحرؾ األساسي باعتباره 
 .المسؤوؿ عف تحقيؽ أىدافيا في التنمية االجتماعية واقتصادية أوالدولة 
الضمانات سالحا لمموظؼ لمقاومة انحرافات سمطة التأديب وتعسفيا، وسياجا   

يحد مف تطرؼ سمطة اإلدارة في اتخاذ الجزاء وكنتيجة لذلؾ فإف إحاطة الموظؼ 
ة أو المقترنة والالحقة عمييا، أصبح مف األمور بضمانات تأديبية قبؿ توقيع العقوب
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المستقر عمييا فقيا وقضاء، عمى اعتبار أنيا مف األسس التي تقتضييا المبادئ القانونية 
. العامة وتممييا قواعد العدالة واإلنصاؼ دوف حاجة إلى نص يقررىا

  : الدراسة أهداف - 
التأديبية المقررة في النظاـ التأديبي و أىـ الضمانات  إبرازؼ مف الدراسة دالو إف

 .التي يمكف لمموظؼ العاـ أف يتمسكيا بيا في مواجية أي تأديب وأي جزاء
تأديب الموظؼ العاـ مف المواضيع اليامة التي تحظى باىتماـ كبير مف طرؼ المشرع  -

. والموظفيف 
ىذا الموضوع لكي يستفيد منو الطمبة والموظؼ لمعرفة الضمانات في مجاؿ  إثراء -

 . التأديب
  أسباب اختيار الموضوع -

  المجاالت التي  أىـوالوظيفة العامة  احد  اإلداريعامؿ التخصص  في القانوف
 .اإلداريالقانوف  إطارتدخؿ في 

  القيمة العممية والعممية الرتباطو بعنصر وشريحة ميمة في المجتمع وىي شريحة
 .في تسير وتفعيؿ نشاط المرافؽ العامة أىميةالموظفيف ،وما ليذه الشريحة مف 

 : الصعوبات -
د اعًترضتني بعض الصعوبات كأي باحث قانونٍي مف حيث المراجع ؽ 

المتخصصة في دراسة موضوع البحث في التشريع الجزائري مقارنة بالدراسات العربية 
لماـاألخرى، باإلضافة إلى محاولتي في التوفيؽ بيف إتماـ البحث  وبي بجميع جوانبو و  وا 

بمحاولة إعطاء أكبر قدر ممكف مف الوقت لواجباتي المنزلية و الوظيفية، و ذلؾ أدائي 
إلنياء دراسة الموضوع و معالجتو بما يواكب التطورات والعصرنة اإلدارية، كما تمقيت 

بعض الصعوبات في تجميع بعض قرارات مجمس الدولة و بعض االجتيادات القضائية 
 .في مجاؿ التأديب و حصوؿ عمى نماذج تطبيقية إلنشاء البحث



 مقدمة 

 

5 
 

 :دراسة ال اإلشكالية -
فاإلشكالية الرئيسية المثارة حوؿ الموضوع تتمثؿ فيما إذا كانت  ومف ىذا المنظور 

ىذه الضمانات التي أقرىا المشرع الجزائري و التي تعد بمثابة سالح فعاؿ لصالح 
الموظؼ العاـ كفيمة بتحقيؽ التوازف المطموب بيف مصمحتيف متناقضتيف، مصمحة 

مساءلة تأديبية عادلة،و مصمحة اإلدارة في المحافظة عمى  الموظؼ العاـ في أف تؤمف لو
 .المرفؽ العاـ بانتظاـ و اطراد مف جية أخرى حسف سير

 :تندرج تحت ىذه اإلشكالية جممة مف التػساؤالت الفرعية منيا
 .عمى توقيع العقوبة فيما تتمثؿ الضمانات السابقة  والمعاصرة -
ىي ضمانات الالحقة  ما و –
 :لمتبع المنهج ا -

 لموضوع عمى المنيج الوصفي التحميمي اعتمدت بصفة عامة في دراستي 
 لمموظؼ العاـ وتحميميا بتحديد الضمانات التأديبية المقررة وذلؾ لمنصوص القانونية

المقارنة أحيانا بتوضيح موقؼ التشريع المقارف في  ومناقشتيا، وسنعتمد عمى الطريقة
       .                                                                                                                            أحكاـ القضائية المقارنةفقيية واؿ ءباآلرا  استشيادبعض النقاط مع 

 :تقسيم الموضوع  -
فصميف حيث  إلىالمطروحة قد قسمنا ىذه الدراسة  اإلشكاليةعمى  اإلجابةمف 

الفصؿ  أما التأديبيلمضمانات السابقة والمعاصرة لتوقيع الجزاء  األوؿخصصنا الفصؿ 
 .التأديبيالثاني قد خصصنا ضمانات الالحقة لتوقيع الجزاء 
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          الضمانات السابقة والمعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي : األولالفصل 
فالبد مف تكافر مجمكعة مف  ،اك رئاسيأ ئيشبو قضا التأديب قضائيا أكسكاء كاف        

كانحرافيا في  اإلدارةالمكظؼ ضد احتماالت تعسؼ اماية التي تكفؿ ح ،يبيةأدضمانات التاؿ
استعماؿ سمطاتيا التقديرية كذلؾ لفرض نكع مف التكازف بيف ىاتيف المصمحتيف المتكازيتيف كىي 

تضمف لو جميع  تأديبية لةاءالعقاب  كمصمحة المكظؼ في مستكقيع  اإلدارة فيمصمحة 
.  1قحقكؽ

يككف عبر إجراءات معينة تكفؿ لو الضمانات ف تكقيع الجزاء عمى المكظؼ يتعيف أف إ 
التأديبية بالكضعية بالرجكع إلى النصكص القانكنية المتعمقة . ينسب إليو الكافية في مناقشة ما

اتخاذ القرار التأديبي تسبقيا مكاجية المكظؼ العاـ بما ىك منسكب إليػػو  إف عممية. في الجزائر
.  ةمبمدأالت ا القانكف حؽ ممارسة السمطةة منحومف ذنكب أماـ سمطات تأديبية مختص

إف مباشرة اإلجراءات التأديبية ىك تعبير عف إرادة سمطة عامة في أف تتخذ اإلجراءات 
. التأديبية الناشئة عف مخالفة ارتكبت إخالال بقكانيف تخص ىذه السمطة بالسير عمى تنفيذىا

كدكره في إسناد ،اإلجراءات كالتحقيؽرغـ اختالؼ التشريعات الكظيفية في مدل إلزامية بعض 
إلى  سنتطرؽ عميوك إال أنو قد يككف ضركرم إذا طمبتو جية مختص،الخطأ التأديبي لممكظؼ

السابقة لتكقيع  الجزاء الضمانات  إلىالمشرع الجزائرم  كرسيا دراسة ىذه الضمانات التي
 .(مالمبحث الثاف(ضمانات المعاصرة لإلجراءات  التحقيؽ التأديبي (  األكؿالمبحث (التأديبي 

  

                                                           

، 2016بكادم مصطفى، ضمانات المكظؼ العاـ في المجاؿ  التأديبي،دراسة مقارنة، دار األياـ  لمنشر كالتكزيع،عماف،  -1
 .127ص
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 ضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي :المبحث األول

ىـ الضمانات التي يجب كفالتيا في كؿ تحقيؽ تأديبي أك محاكمة تأديبية المتيـ مف أ
تستكجب ضركرة . 1الدفاعإليو كضمانة ممارسة  بما ىك منسكب  ،ىـ مكاجية المكظؼتأديبيا

 ،إحاطة المكظؼ المذنب بجممة األخطاء المنسكبة إليو كتمكينو مف االطالع عمى ممفو التأديبي
حتى يتمكف مف تقديـ دفاعو حسب كجية نظره كذلؾ قبؿ القياـ بأم إجراء مف إجراءات التحقيؽ 

 . ارماإلد
في المطمب  منسكب إليويمي إلى المكاجية المكظؼ بما ىك  كعميو سنعرض مف خالؿ ما

 . حؽ الدفاع فيما نتناكؿ في المطمب الثاني ،األكؿ

 إليهمواجهة الموظف بما هو منسوب : لمطمب األولا

تعد ضمانة ىامة يقررىا تأديبيا بما نسب إليو ة المكظؼ المتيـ أثناء مساءلتو إف إحاط
المتيـ سكاء في مرحمة كينبغي لممكظؼ تأديب اؿإجراءات كىذا أمر ضركرم تقتضيو . القانكف

لذا فانو . مف خطكرة مكقفو فينشط لمدفاع عف نفسوحاكمة حتى يككف عمى بينة التحقيؽ أك ـ
 .  )الفرع الثاني(مع تحديد إجراءات المكاجية   )األكؿالفرع (سيتـ تحديد مضمكف المكاجية 

 مبدأ المواجهةتعريف :  الفرع األول
مصالحو حقكقو ك تتمكيف المكظؼ الذم تعرض يقصد بمبدأ المكاجية بصفة عامة
أف يحاط بو عمما حتى يستطيع إعداد دفاعو كيتعيف أف ،لتصرؼ ما قد يؤثر في مركزه القانكني

ترجحت  اخدتو إذا ماؤإلدارة في طريقيا لـتتـ المكاجية عمى نحك يستشعر منو المكظؼ أف ا
.  مكقفو فينشط لدفاع عف نفسوانتيا حتى يككف عمى بينة مف خطكرة لدييا أدلة إلد

                                                           

 3801ص  ،2006 ،االسكندرية ،القانكف التأديبي لمكظيفة العامة، منشأ المعارؼشرح  محمد ماجد ياقكت، -1



 الضماناث السابقت والمعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي            الفصل األول 

 

8 
 

 باالتياماتالعامؿ مف إحاطة تمكيف " لة التأديبية تعني المكاجيةاءكفي نطاؽ المس
طالعو عمى ممؼ الشخصي حتى يستطيع إعداد دفاعو خطإالمنسكب إليو ك .  "اره بذلؾ كا 

في تكقيع العقكبة  األساسيةكمف المبادئ ،صكؿ الدفاعأمف مكاجية أصال اؿكيعتبر مبدأ 
عالمو بما ىك منسكب إليوالت المساءلةكتحقيؽ عدالة  كبما ،أديبية بمكاجية المكظؼ المتيـ كا 

.  رتكبو مف تصرفات منافية حتى يككف عمى بينة مف أمرها

ك ذلؾ مف خالؿ دكرىا ،إليو ةمنسكباؿك نظرا ألىمية مكاجية المكظؼ المذنب بالمخالفات 
المنسكب  االتياـكتفنيد في  إعطاء ىذا األخير فرصة لتحقيؽ دفاعو كبالتالي إبعاد خطأ عنو 

الضكابط تحكـ ىذا المبدأ مف 1ألجؿ ىذا كمو قررت مجمكعة  ،إليو في حالة ما إذا كاف بريئا
 :ىابرزأحؽ الدفاع كمف ذلؾ لمحفاظ عمى فعالية ك

 ،تحضير دفاعوؾ لكي يتسنى لممتيـ الرد عمييا كذؿة ككاضحة كأف تككف التيمة محدد  -

تو ألف مف ذخامكاجية عمى نحك الذم يستشعر معو المكظؼ أف اإلدارة بصدد مؤاؿأف تككف  -
شأف ذلؾ أف يجعؿ المكظؼ ينشط في دفاعو عف نفسو 

كأخيرا أف تشمؿ عمى جميع األخطاء المنسكبة لممكظؼ حتى يككف قرار التأديب غير معيف  -
أف تشمؿ المكاجية جميع األفعاؿ المنسكبة لممتيـ ك مككنة لمذنب فيتحصف بذلؾ اإللغاء يجب 
. المؤيدة لذلؾ االتياـاإلدارم باإلضافة الى أدلة 

فقد ،امقانكفاألساسية المكفكلة دستكريا كادئ ىذا المبدأ بمكانة كاعتبر مف المب لليحظ
الحؽ في ل ضركرة احتراـ مبدأ المكاجية  كقكانيف الكظيفية العامة عمى التأكيد عؿحرصت كافة 

 .الدفاع

 
                                                           

ص    2004عمي جمعة محارب، التأديب اإلدارم في الكظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية ، -1
335 
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أما ،ساس المكاجية ىي فكرة الجزاءأحيث يرل األكؿ أف  :فممبدأ المكاجية اتجاه خدلقد أ

حيث يرل أصحاب االتجاه . الثاني فيرل أف ىذا األساس ىك مبدأ سماع الطرؼ األخر االتجاه
بحيث ،انكفؽمف المبادئ العامة لؿ باعتبارىااألكؿ أف نطاؽ المكاجية ىك إجراء ذك طابع جزائي 

قاب فال تجب حاالت الع أما في غير ،النصكص القانكنية يابحتى في غ يمكف تطبيقيا
أساس المكاجية  فيرل أف تجاه الثانياالأما . إال بناءا عمى نص قانكني المكاجية في اإلجراء

ليو يرجع ما يقرره األخريعكد إلى مبدأ  سماع  الطرؼ  ، كىك الذم يحدد نطاؽ المكاجية  كا 
. بالنسبة لكؿ إجراء لو صفة الجزاء القاضي مف حقكؽ الدفاع

 تلمكاجية قرراف ألبفكرة العقاب  ايتجو الرأم الراجح إلى اعتبار أساس المكاجية مرتبطك
إحاطتو بديب ألتالي تمتـز السمطة المختصة بالتالتأديبية كبا المساءلةلمصمحة المكظؼ محؿ 

جراءات  اإلعمما بالتيـ المنسكبة إليو إحاطة كاممة كدقيقة حتى يتمكف مف تحضير دفكعو أما 
مكف لصاحب ممصمحة العامة كال اؿ اعتباراتعمى  تصدر بناء ا اإلدارية غير التأديبية فإنو

 1. صيب ىذا التصرؼ بعيب في أحد أركانوأالطعف فييا إال في حالة ما إذا  الشأف

 إجراءات المواجهة: الثاني الفرع

إذا كانت مكاجية المكظؼ المتيـ كضمانة تأديبية مقررة لصالحو فإف ذلؾ يقتضي إحاطتو  
يتحقؽ عمميا إال بكجكد إجراءات معينة  بشكؿ صريح كمحدد ينسب إليو مف تيـ إال أف ذلؾ

 :ة فيما يمي تمثؿـك اتخادىاجية التحقيؽ  يتعيف عمى

  التكميف بالحضور :أوال 

يتكجب عمى اإلدارة أف تبمغ المكظؼ بأمر الحضكر لمتحقيؽ معو في مخالفات المنسكبة 
 أقكالوإف عدـ إستدعاء المكظؼ لمتحقيؽ معو يترتب عميو عدـ سماع ،إليو بكافة تفاصيميا

بحؽ الدفاع المكفكؿ   حيث يعد األمر في ىذه الحالة اخالؿ،كبالتالي عدـ تحقيؽ دفاعو
                                                           

 .140بكادم مصطفى، المرجع السابؽ، ص  -1
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إال إذا لـ ينكر المكظؼ إستدعاؤه لمتحقيؽ معو كرفض المثكؿ في الكقت كمكاف ،دستكريا
ىدار ضمانة أساسية محدديف فإنو يككف بذلؾ قد فكت  الفرصة عمى نفسو في الدفاع عف نفسو كا 

 1خكليا قانكف 

رسميا بمكعد إجراء التحقيؽ معو بكقت  بإخطارهكما يتكجب أف يتـ إستدعاءه المكظؼ 
مقر يبعد المكظؼ مف لممسافة التي  االعتباربعيف  األخذكاؼ حتى يتسنى لو إعداده ك 

الفرنسي شرط المدة بأف ال تككف بالغة الطكؿ أك الدكلة كفي ىدا الصدد حدد مجمس . التحقيؽ
.  2ك بالتالي ال يمكف صاحب الشأف مف تحقيؽ دفاعو،مفرطة في القصر

 (15)عشر  يستدعى المكظؼ المتيـ مف طرؼ رئيس المجمس التأديبي خمسة،ففي فرنسا
. كصؿ االستالـالبريد المكصي عميو مع يكما عمى األقؿ قبؿ تاريخ إنعقاد المجنة عف طريؽ 

بإعالـ جية اإلدارة ،عمى أف اإلستدعاء يجب أف يرسؿ إلى عنكاف إقامة المكظؼ لمحؿ إقامتو
 3. إلى العنكاف القديـ االستدعاءففي ىذه الحالة يرسؿ ،بالعنكاف الجديد

كفي الجزائر حددت النصكص المتعمقة بالكظيفة العامة شكال مشابيا لمشكؿ المطبؽ في 
فرنسا بإخطار المكظؼ لممثكؿ أماـ المجنة اإلدارية المختصة المجتمعة كمجمس تأديبي كذلؾ 

يكما عمى األقؿ بالبريد المكصي عميو  (15)عف طريؽ تبميغو بتاريخ مثكلو قبؿ خمسة عشر 
ك ساعة المجمس ك تاريخ ،مكاف دعاءاالستكفي ىذا الصدد يحدد في  4 مع كصؿ اإلستالـ

ككذا ضمانات الدفاع كىذا قصد التأكد مف كصكؿ اإلستدعاء لمحضكر في  االستدعاءاس أس
 .الكقت كمكاف المحدديف

                                                           

 1 180المرجع السابؽ، ص،،التأديبيمحمد ماجد ياقكت،شرح القانكف  -1
  25،ص،1986أصكؿ القكانيف،  الطبعة الثانية، . الشرعية اإلجرائية في التأديب، ماىر عبد اليادم، -2

3- C. E. ,13mars1996Minister de l’éducastion nationale c/Cahuzac ,req,n94427 . 

المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العامة الجريدة  2006جكيمية 15المؤرخ في  03-06رقـ  األمرمف  168المادة 4 -
.  46العدد 2006الرسمية 
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إال ،كعمى الرغـ مف الضمانات التي يكفرىا المشرع لممكظؼ كإعالمو بالتيمة المكجية إليو
األحياف قد يتشدد القانكف في شركط ممارسة ىذه الضمانات بدليؿ أنو منع أنو في بعض 

.  المكظؼ الدم يتخمى عف منصبو دكف مبرر قانكني االستفادة منيا

. إعالم الموظف بالتهمة المنسوبة إليه:تانيا 

مف أجؿ محاكمة عادلة البد مف إعالـ المكظؼ باألخطاء المنسكبة إليو حتى يتمكف    
ال تعرض قرارالتأديب  مف تحضير دفاعو حيث اليمكف معاقبتو دكف إخباره بذلؾ األخطاء كا 

 . بسبب التعسؼ بإستعماؿ السمطة،لإللغاء

تيمة المكجية إليو كلما كاف اليدؼ مف إعالـ المكظؼ ىك تمكينو مف معرفة ماىية اؿ   
فإف مجمس الفرنسي يشترط أف يمنح المكظؼ أجال كافيا قبؿ محاكمة بحيث اليمكف أف تقؿ عف 

ف جاز أف تزيد ىذه المدة عف ىذا الحد (48)ثمانية ك أربعكف  كلقد نص المشرع . ساعة كا 
ال إذا رفض اليمكف أف تسمط العقكبة إال بعد سماع العامؿ المعني إ" الجزائرم صراحة عمى أنو 

 1. "المثكؿ كتمت معاينة ذلؾ قانكنا

في المساءلة  اعالمو ىك مف الضمانات الجكىرية األساسيةاك إخطار المكظؼ مسبؽك
التأديبية،ك متى كقعت السمطة التأديبية الجزاء دكف إخطار أك إعالـ صاحب الشأف فإف القرار 

 . يككف قابال لإلبطاؿ حتى في حالة عدـ كجكد نص بذلؾ

بضمانة إعالـ المكظؼ بمكجب  03-06يتدارؾ المشرع الجزائرم بمكجب األمررقـ ؿ
يحؽ لممكظؼ الذم تعرض إلجراء تأديبي أف يبمغ باألخطاء " :منو عمى أنو167أحكاـ المادة 

 . "المنسكب إليو في أجؿ خمسة عشرة يكما ابتداء مف تحريؾ الدعكل

                                                           

لجريدة المتعمؽ بتسريح المكظفيف لعدـ الكفاءة المينية ا 1966جكاف  2خ في ؤرالـ 302 -82مف مرسـك  64المادة  -1
 1804ص 1966جكاف 8بتاريخ  46ية  العدد ائرالرسمية لمجميكرية الجز
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دارم حتى يسمميا لممكظؼ الخاضع رئيس اإلكيتـ اإلحظار بكاسطة برقية تكجو إلى 
إجراءات  إتحادإلى  اتجيتلمتأديب كقد يكفي أف يصؿ إلى عمـ المكظؼ بنية اإلدارة قد 

قيع كصؿ كحكمو مف تكقيع قرينة عمى كتو تأديبيا كيستكجب عمى المكظؼ تك معاقب لمؤاخذتو
يجب أف يتضمف  ،إستالمو كبالتالي الحيمكلة دكف إنكار مكظؼ ليذا مكظؼ ليذا االستدعاء

.  اإلستدعاء ذكر بالضمانات ممنكحة لو

بالمبادرة ،قد أثار جدؿ كبير بيف الفقو ك القضاء حكؿ ما إذا كانت اإلدارة ممزمة أـ الؿ  
بالتبميغ الممؼ إلى المكظؼ بالمكازنة مع التبميغ بتحريؾ الدعكل قبؿ أف يستقر مجمس الدكلة 

عمى أف اإلدارة ممزمة بإعالـ المكظؼ حاال بتحريؾ 1966أفريؿ  27الفرنسي في قراره بتاريخ 
 . 1اإلجراءات التأديبية ضده

ذىب إليػػو القضاء في الػػػجزائر حيث قضت الغرفة اإلدارية بالمػػحكمة الػػعميا  ىك ماك   
مف المستقر  ضد كزير الصحة( ع. ص)في قضية 1989أفريؿ  8في قرارىا الصادر بتاريخ

أنو يجب إبالغ المكظؼ في حالة النقؿ التمقائي حتى كلك لـ يكف ىذا  قضاء اإلدارماؿعميو في 
 2اإلجراء مكتسبا الطابع التأديبي

الممف التأديبي  عمى حق اإلطالع : ثالثا  

الضمانة األـ لكافة  لتي يكلييا القضاء لضمانة الدفاع،باعتباراة الفائؽنظرا لمعناية 
في نطاقيا  كسع في كافة األنظمة اإلجرائية،ك الذم بالغة األىمية لما تمثمو مف قيمةك الضمانات

 . في إعداد دفاعو عندما منح المكظؼ الحرية

فبغض  ،حؽ اإلطالع عمى الممؼ ىك مف حقكؽ الدفاع كيعتبر مف أقدـ الضمانات  
النظر عف ضركرة إبالغو باألخطاء المنسكبة إليو يحؽ لممكظؼ تعرض إلجراء تأديبي أف 

                                                           

 .457،، ص 1999الكظيفة العامة، الطبعة الثانية،دار اليكمة،الجزائر  أخالقياتسعيد مقدـ، -1
 .44ص ،2011سمطة تأديب المكظؼ العاـ في التشريع الجزائرم، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية سميـ جديدم، -2
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يطالب باإلطالع عمى ممفو تأديبي حتى يتعرؼ عمى ىذه األخطاء كيرد عمييا كيقدـ تكضيحات 
الذم يطرح في ىذا المجاؿ ىك أنو لماذا يقتصر حؽ اإلطالع عمى الممؼ  اف التساؤؿ. كتابية

التأديبي فقط دكف الممؼ الشخصي اإلدارم لممكظؼ المتيـ؟ كالذم  يػستخدمو كظركؼ مخػففة 
رتو المينية الحسنة أك كعدـ ارتكابو لمخالفة مف قبؿ، ك بالتالي قد استخدـ لصالح نظرا لػسي

التي تثبت  إيجابيةالمكظؼ المتيـ في مكاجية الػسمطة التأديبية بما قد تحكيو مف تقارير 
 . سمككياتو الحسنة ك المبادرات التي قاـ بيا لصالح اإلدارة

االطالع عمى  عمى حػػػػػؽ133-66  رقـ األمرمف 57المػػػػادة  ،بيذا الصدد أخدكقد  
 بػمجرد الشػػركع،المػجنة المتسػاكية األعضػاء الػحؽ لذم يػمثؿ أماـا إف لممكظؼ":ميؿ ما ػمؼؾالمػػػػػػػ

 . "لحقة بوك جميع الكثائؽ الـ االطالع عمى ممفو الشخصي مؼ في الدعكل التأديبية

يحؽ لممكظؼ الذم "عمى أنو  59-85 الفقرة األكلى مف مرسـك126كما نصت المادة 
أف يطمع عمى ممفو التأديبي فكر الشركع ،يحاؿ عمى لجنة المكظفيف التي تجتمع كمجمس تأديبيي

 . "في إجراءات القضية التأديبية

فإذا كاف المشرع قد أقر بمكجب ىذه المادة لممكظؼ حقو في االطالع عمى ممفو   
ل االطالع عمى مقررات العقكبة التأديبية دكف غيرىا مف فيؿ معنى ىذا أنو ليس لو سك،التأديبي
 . الكثائؽ

يتعيف " :مف نفس المرسـك المذككر أعاله عمى أنو 52مف ناحية أخرل نصت المادة   
 عمى جميع الكثائؽ التي تيـ عمى المصمحة المسيرة أف تفتح لكؿ مكظؼ ممفا فرديا يشتمؿ

كما تدرج في ممؼ ،ئؽ مسجمة ك مرقمة ك مرتبةكضعيتو اإلدارية ك يجب أف تككف ىذه الكثا
 "... المعنى مقررات العقكبات التأديبية
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التي نصت عمى أنو  167ىذا المبدأ مف خالؿ مادة  03-06أمر  كفي األخير أقر  
أف يطمع عمى كؿ ممفو التأديبي في أجمخمسة ... لممكظؼ الذم تعرض إلجراء التأديبييحؽ"

 1. "تحريؾ الدعكل التأديبيةمف  عشرة يكما ابتداء(15)

إقتصرت فقط عمى ذكر الممؼ دكف تقيد أك تكضيح لكممة  65نالحظ أف المادة  
إال أف . فيؿ يقصد منو ممؼ التأديبي أك أنو يشمؿ أيضا الممؼ الميني اإلدارم لممكظؼ،ممؼ

بذلؾ فيككف ،قد أشار عمى كجو التحديد أف اإلطالع يككف عمى الممؼ التأديبي 03-06األمر 
.  302-82الذم كرد في المرسـك " الممؼ"قد إستدرؾ المقصكد مف المدلكؿ العاـ لكممة 

فإنو يتكجب عمى اإلدارة أف تمكف المكظؼ المتيـ مف اإلطالع عمى  ،كعمى ىذا األساس
رعف  الصاد 2004أفريؿ  12المؤرخ في  05رقـ المنشكر كىك ما نص عميو ،ممفو التأديبي

التي يتككف منيا الممؼ  الكثائؽ ذكر جاء عمى ك الذم2لمكظيفة العمكميةالمديرية العامة 
 . حكؿ األفعاؿ المنسكبة لممكظؼ السممي تقرير الرئيس-:كىي كالتالي التأديبي

 . بطاقة معمكمات خاصة بكضعية ك سكابقو التأديبية عند االقتضاء -

 نتائج التحقيؽ اإلدارم عند االقتضاء-

 3ليا صالحية التعييف مرفقا باقتراح العقكبةالتي  تقرير السمطة-

إال أنو ،كيتـ إعالـ المكظؼ المعنى كتابيا بمكاف ك تاريخ إطالعو عمى الممؼ التأديبي   
المتعمؽ بتنظيـ العالقة بيف اإلدارة كالمكاطف إلى ذلؾ إذا 133-88ك بالرجكع لممرسـك رقـ 

االطالع عف طريؽ  أف يتـ ىذا،المعمكمات اإلدارية كيمكف لممكاطنيف أف يطمعكا عمى الكثائؽ ك 
المكظؼ  أفاقر المشرع الفرنسي . أك بتسميـ نسخة منيا عمى نفقة الطالب االستشارة المجانية

                                                           

 .15سالؼ الذكر ص  03-06مف األمر 167المادة   -1
  .سالؼ الذكر 05المنشكر رقـ  -2
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المكظؼ لتمكينو  إقامةالى مقر القنصمية التابع ليا مقر  التأديبيالمقيـ في الخارج يرسؿ ممفو 
لـ تستدعي  أف ىذا الحؽ يككف مرة كاحدة فقط، ما  ةلإلشار،مف اطالعو عمى ممفو التأديبي

ف إ. نسخ مف كثائؽ الممؼ أخدمع مالحظة أنو ال يجكز لممكظؼ المذنب ،مف ذلؾ أكثرضركرة 
الغاية مف تمكيف المكظؼ المتيـ مف اإلطالع عمى ممفو التأديبي ىك إعطائو فرصة لمعمـ بما 

المستفادة مف مكاجية المكظؼ تنطكم عميو مف كمف ثـ فإف الضمانة . ينسب إليو مف مخالفات
تتمثؿ في منحو ضمانو أخرل تضاؼ ،ككذا تمكينو مف اإلطالع عمى الممؼ كاستدعاءه ،إعالمو

سكؼ  إلى باقي الضمانات األخرل أال كىي ضمانة ممارسة حؽ الدفاع عف نفسو كىك ما
.  نتناكلو في المطمب  الثاني

حق الدفاع  :المطمب الثاني  

 التأديبيةالمحاكمات  أنكاعالتي تقـك عمييا كافة  األساسيةحؽ الدفاع  مف المبادئ  يعد 
                                  . التأديبيفي المجاؿ  لممكظفيفكتعد ىذه الضمانة منبع جميع الضمانات المقررة 

لمكظيفة العامة  األساسيةكرستو معظـ الدساتير كقكانيف  كليذا الضماف األساسي طابع عالمي
ك تجنيب أم مجاؿ لمتعسؼ بتمكيف المكظؼ  الحقيقة كييدؼ في الحقيقة حؽ الدفاع إلى إظيار

مف نفى مسؤكليتو عما ينسب إليو،أك عمى األقؿ تكفير بعض الظركؼ المخففة ك اطمئنانو مف 
 . ناحية عدالة المساءلة التأديبية

مضمون حق الدفاع  :الفرع األول  

 1لممتيـ القضائية ك النصكص القانكنية لـ ترد تعريفا لحؽ الدفاع  أحكاـإلى بالرجكع 
كبرغـ ما يكتتؼ تحديد معنى حؽ الدفاع مف لبس . مقتضياتوعمى تحديد  اقتصرحيث 

كالغمكض بسبب صعكبة الفصؿ بيف حقكؽ الدفاع ك الضمانات اإلجرائية األخرل فقد عرفو 
.  ك منسكب إليو بالكسائؿ ممكنةق البعض بأنو حؽ المتيـ في الرد عمى ما

                                                           

                                                                                                                                                                          .196ص 2007،اإلسكندريةدراسة المقارنة، دار المطبكعات الجامعية، التأديبفي  اإلجرائيةسعد نكاؼ العنزم،الضمانات -1 
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فبالنسبة لممشرع الجزائرم أكلى حماية كبيرة لحؽ الدفاع فيما يخص الحماية القانكنية أك   
فمف الناحية القانكنية لـ يكتؼ المشرع الجزائرم في تقريره لحؽ الدفاع عمى ،الحماية القضائية

بؿ نص عمييا في دساتيره المتعاقبة كنصكصو  القانكنية  ،إحالة المبادئ العامة لمقانكف فقط
ّ الحؽ،حؽ في الدفاع معترؼ بو" : 1996في دستكر 151فقط نص عميو في مادة  ،المختمفة

 1. "الجزائية مضمكف الدفاع في القضايا في

يمكف المكظؼ تقديـ " : يمي فقد تضمنت ما03-06مف األمر 169أما نص المادة 
أك  يحؽ لو أف يستعيف بمدافع مخكؿ أك شفكية أك أف يستحضر شيكد أك مالحظات كتابية

 2"مكظؼ يختاره بنفسو

نما يجب  ،يجكز إىدار ضمانتو ال ،حؽ مقدس باعتبارهكتأكيدا عمى أىمية حؽ الدفاع  كا 
حيث يعترؼ المجمس الدستكرم يتطمب بياف قيمتو قانكنية الدستكرية  ،تقيد بو عند مساءلة تأديبيا

. بالقيمة الدستكرية لحؽ الدفاع باعتباره أحد المبادئ المعترؼ بيا في قكانيف الجميكريةالفرنسي 
كال يقتصر نطاؽ ىذه المبادئ عمى العقكبات التي يتكلى تكقيعيا القضاء الجزائي فحسب، بؿ 

. ضائيةتمتد لتشمؿ كؿ جزاء لو طبيعة عقابية حتى كلك أسند المشرع اتخاذه إلى سمطة غير ؽ
لـ يتضمف النص عؿ حؽ الدفاع، عمى 1958في ىذا الصدد،أف الدستكر الفرنسي لسنةكيالحظ 

كبالتالي ،1789اعتبار أف ذلؾ قد تـ النص عميو ضمف إعالف حقكؽ اإلنساف الصادر في عاـ 
 3. ال ضركرة إلعادة النص عميو في الدستكر طالما تضمنو اإلعالف المذككر

القضاء اإلدارم ىك اآلخر عمى أىمية كفالة حؽ باإلضافة إلى الدستكر كالتشريع، أكد 
الدفاع كلك في غياب نص،باعتباره مف المبادئ العامة لمقانكف الكاجب كفالتو، كىك ما جعؿ 

يؤكد عمى ضركرة احتراـ حقكؽ الدفاع بكصفيا مبدأ مف المبادئ العامة  4مجمس الدكلة الفرنسي
                                                           

  .1996سنو 76ر عدد . المتعمؽ بإصدار نص تعديؿ دستكر ج 1996ديسمبر 7مؤرخ في  438-96مرسـك رئاسي رقـ  -1
 15السالؼ الذكر ص  03-06 األمرمف  169المادة  -2
 1963ص سعد نكاؼ العنزم،المرجع السابؽ، -3
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مكف ألم نص أف يحـر المكظؼ مف حقو لمقانكف تطبؽ حتى في حالة عدـ كجكد نص؛بؿ كال م
 . في إبداء دفاعو

كفي الجزائر،أكدت كافة النصكص المتعمقة بالكظيفة العامة عمى أىمية حؽ المكظؼ في 
-82القانكف133-66الدفاع عف نفسو فكر الشركع في اإلجراءات التأديبية ابتداء مف األمر

ىذا األخير نص في . 03-06الحالي،ككذا التشريع 59-85كالمرسـك ،302-82،كالمرسـك06
يحؽ لممكظؼ الذم تعرض إلجراء تأديبي أف يبمغ باألخطاء المنسكبة :"عمى أنو 167المادة 

يكما ابتداء مف تحريؾ (15)كامؿ ممفو التأديبي في أجؿ أقصاه خمسة عشر إليو كأف يطمع عمى
مف 166كفقا ألحكاـ المادة  الدعكل التأديبية، كما أف السمطة التي ليا صالحيات التعييف مجبرة

 . "نفس األمر بإخطار

حرص ىك اآلخر عمى ضماف كاحتراـ ىذه الضمانة  أما القضاء اإلدارم الجزائرم، فقد
عند مساءلة المكظؼ تأديبيا؛  باعتبارىا مف الضمانات اليامة التي يتكجب عمى اإلدارة مراعاتيا

ال أخمت اإلدارة بيذا المبدأ المقرر فقيا ء، فتجاىؿ المبدأ يعد انتياكا ألىـ الضمانات كقضا ءكا 
ديسمبر 02كلعؿ مف االجتيادات القضائية، قرار المحكمة العميا في. المقررة في نطاؽ التأديب

، في قضية بنتكمي الذم تـ تسريحو مف طرؼ بمدية األغكاط دكف أف تعممو، كدكف أف 1966
  .1تسمح لو بتقديـ دفاعو بشأف الكقائع المنسكبة إليو

مقتضيات حق الدفاع  :الفرع الثاني          

يقتضي حؽ الدفاع أف يككف لممكظؼ المتيـ حؽ االستعانة بمحاـ في التحقيؽ     
قصد تمكينو مف حقو  االستجكاب كىذاالتأديبي،كاالستشياد بالشيكد كمناقشتيـ، ككذا حقو في 

 . في الدفاع عف ما ينسب إليو مف اتيامات

                                                           

ـ ضد كزير الصحة العمكمية ك مف معو . في قضية ب 1986فبراير 01لممحكمة العميا قرار بتاريخ  اإلداريةانظر الغرفة  -1
  .172ص  1990سنة  3المجمة القضائية لممحكمة العميا رقـ 
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ككذا الحؽ ،حؽ الدفاع تتطمب التعرؼ عمى ضمانة االستعانة بمدافعإف دراسة مقتضيات 
 . االستجكابفي إحضار الشيكد كأخيرا الحؽ في 

 : بمدافع االستعانةضمانة  -أوال 

 االستعانةيثمتؿ حؽ الدفاع مكظؼ المتابع قضائيا في تمكينو مف حؽ الدفاع أم حؽ   
.  الشيكد استحضاريختاره بنفسو أك  المكظؼبمدافع مخكؿ أك 

مف 129كىك التكجو الذم سار عميو المشرع الجزائرم بنصو في الفقرة الثانية مف مادة  
ك يمكنو أف يقدـ أماـ مجمس التأديب أك أماـ لجنة ....... "يمي  بنصو عمى ما 59-85مرسـك 

الشيكد كما يمكنو أف  استحضاراألمر أم تكضيح كتابي أك شفكم أك  اقتضىالطعف إف 
.  1"ستعيف بأم مدافع يختاره لمدفاع عنو م

القانكف األساسي لمكظيفة مف أحكاـ  02-168بؿ أف مشرع أكد صراحة في مادة   
يحاؿ عمى مجمس التأديبي بتاريخ  الذمبنصو عمى ضركرة تبميغ المكظؼ  2006عمكمية لعاـ  

ك تمكينو مف تقديـ مالحظات كتابية أك  استالـيكما عمى األقؿ بالبريد كصؿ  15متكلو قبؿ 
كلـ يصدر . بنفسو بمدافع مخكؿ أك مكظؼ يختار إست عانوشفكية أك يستحضر شيكد أك 
عمى أنو  196حيث نص في مادة  خاليا مف ىذا المبدأ 03-06قانكف الكظيفة الجديد األمر 

.  "ك يحؽ لو أف يستعيف بمدافع مخكؿ أك المكظؼ يختاره بنفسو.... "

مف خالؿ ىذه المكاد نالحظ أف المشرع الجزائرم قد ترؾ المجاؿ مفتكحا لممكظؼ في ك
كلقد ذىب  ،مدافعو حيث يمكف لو أف يستعيف بمحاـ أك نقابي أك أم شخص يختاره اختياره

يؿ المكظؼ بمدافع حتى في حالة تعذر حضكره أماـ ثـتلمشرع إلى أبعد مف ذلؾ حيث سمح با
.  تقديـ مبرر لقبكؿ غيابومجمس التأديب كلكف شرط 

                                                           

ك مؤسسات  اإلداراتلعماؿ  النمكذجي األساسيمتضمف قانكف  1985مارس  23مؤرخ في 59-85مرسـك رقـ  -1
  .13،1985العمكمية،الجريدة الرسمية لمجميكرية الديمقراطية،العدد
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كعمى الرغـ مما لضمانة االستعانة بمدافع مف أىمية، إال أنو يجب أف ال يقؼ ذلؾ     
الحؽ عائقا يحكؿ دكف سرعة االنتياء مف الدعكل التأديبية، إذا ما استعممت ككسيمة لممماطمة، 

كعميو فإنو . عمية كالضمافاألمر الذم يؤدم إلى اإلخالؿ بالتكازف الكاجب تكافره بيف مبدأم الفا
يمكف لمسمطة التأديبية إذا ما اكتشفت مف قرائف الحاؿ بعد المحامي عف المكضكعية،كجنكحو 

الجزاء عمى مككمو، أال تسمح لو بالتمادم في ذلؾ، بما تراه مناسبا مف  لمتيرب مف تكقيع
إلفراط في طمب ضكابط تجعؿ حدا لتدخؿ المحامي الذم قد يعيؽ سير الدعكل التأديبية، كا

 . شيكد يعمـ بتعذر استدعائيـ،أك طمب تأجيؿ بغير سبب قكم

كعمى الرغـ مف أىمية ىذه الضمانة بالنسبة لممكظؼ المحاؿ إلى التأديب،حيث تمكنو مف 
إبداء دفاعو بنفسو،أك بكاسطة أم شخص يختاره،إال أف ىذه الضمانة قد يحـر منياالمكظؼ كما 

صب مف طرؼ المكظؼ،أك حالة إضراب غير مشركع، أك حالة ىك الشأف في حالة إىماؿ مف
 1. كجكد ظركؼ إستثنائية

كنشير في النياية إلى أنو عمى الرغـ مف أىمية ىذه الضمانة، إال أف حؽ االستعانة 
بمدافع أك محاـ قد يفقد فاعميتو إذا لـ يمكف المحامي أك المدافع مف اإلطالع عمى ممؼ الدعكل 

قد يقتصر في بعض األحياف في تزكيد المحامي عمى بعض األكراؽ  التأديبية كامال،إذ
التعنت  كالمستندات التي قد تككف قميمة الفاعمية، مما يؤدم إلى ضياع حؽ المكظؼ بسبب ىذا

نما في مدل كفالة حسف . مف طرؼ الجية اإلدارية فالعبرة إذف ليست بتقرير ىذا الحؽ، كا 
أك المحامي مف القياـ بدكره عؿ أحسف األحكاؿ كأكمؿ  كمف ثـ إذا لـ يمكف المدافع. تطبيقو

خالال بمقتضياتو .  الكجكه، فإف ذلؾ يعتبر انتقاصا مف مبدأ حؽ الدفاع كا 

 

 

                                                           

 1 .320،ص2000 اإلسكندريةمنشاة المعارؼ،  التأديبيةمد ماجد ياقكت، أصكؿ التحقيؽ اإلدارم،في المخالفات مح -1
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حق في إحضار الشهود ال:ثانيا  

إف مف األمكر اليامة التي تتصؿ بحؽ الدفاع،حؽ المكظؼ المتيـ في طمب سماع أية   
أم شخص  استدعاءشيادة يراىا تخدـ كجية النظر التي يدافع عنيا،فمو الحؽ في أف يطمب 

 . لإلدالء بشيادتو

إلى شيكد التي يحضرىا المتيـ ففي قرار مجمس  باالستماعإف المجمس التأديبي مطالب 
أف أجؿ يـك كاحد  اعتبر PEIGNEفي قضية  1975جانفي 20الفرنسي صادر بتاريخ  الدكلة

يكفي لمعارض لإلطالع عمى ممفو كمف جية أخرل أف أجؿ أربعة أياـ الذم يتكفر عميو العارض 
فيو المجنة أجؿ كاؼ  اجتمعتطالع عمى ممفو كاليـك الذم بيف يـك الذم تمكف فيو مف اإل

ذا ما تـ ىذا  1966كما قضى بذلؾ مجمس الدكلة الفرنسي عاـ ،لمسماح لو بتحضير دفاعو كا 
 1اإلجراء قبؿ التكقيؼ فميس مف الضركرم تحديده قبؿ قرار النيائي

ؿ الشيادة في تقرير الشخص بما يككف قد كصؿ إلى عممو مف معمكمات تفيد في ثتتـ ك 
كف مصدر تمؾ يستكم في ذلؾ أف يؾ،في التحقيؽ اإلدارم محؿ الشيادة كشؼ الحقيقة

.  ليا بنفسو أك إدراكو بحكاسوأك رؤيتو  اآلخريفالمعمكمات سماعة ليا مف صاحب الشأف أك 

بقكلو  59-85المرسـك  02-129كلقد نص المشرع الجزائرم عمى ىذا اإلجراء في مادة  
أك يستحضر .... األمر اقتضىيمكنو أف يقدـ أماـ مجمس التأديب أك لجنة الطعف إف "أنو 

يمكف لممكظؼ تقديـ مالحظات كتابية أك "  03-06مف األمر  169ك تضيؼ مادة " .. شيكدا
الشيكد الذيف نرل أف  بالمقابؿ يمكف لمسمطة المختصة إحضار،"... شفكية أك يستحضر شيكدا

 2. شيادتيـ ممكنة
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كنظرا ألىمية الشيادة،نجد النصكص المتعمقة بالكظيفة العامة في كؿ مف فرنساكالجزائر   
عطائيا القدر الالـز مف األىمية، إذ قد يككف ليا تأثيرا مباشرا أ كدت عمى ضركرة االىتماـ بيا كا 

في مسيرة المكظؼ الكظيفية، بحيث تككف مف األدلة األساسية التي يستند عمييا كدليؿ عمى 
 كما أف أحكاـ القضاء اإلدارم الفرنسي أكدت ىي. قياميا في حؽ المكظؼ المتيـ أك نفييا عنو

األخرل عمى حؽ المكظؼ باالستشياد بالشيكد، لما ليا مف قيمة كبيرة في المجاؿ التأديبي، 
باعتبارىا تدخؿ في نطاؽ إعداد المكظؼ لدفاعو، كنفي التيمة المنسكبة إليو،األمر الذم دفع 

الشيكد الذيف يتطمب  استدعاءإغفاؿ  بمجمس الدكلة الفرنسي إلى إبطاؿ اإلجراء التأديبي عند
كما أف مجمس الدكلة أكد أيضا عمى حؽ . حضكرىـ لسماع أقكاليـ فيما ىك منسكب لممكظؼ

 . الشيكد اإلدارة في طمب

كنظرا ألىمية الشيادة في استجالء الحقيقة فيما ىك منسكب لممكظؼ المتيـ، فقد أحاطيا 
إال أنو لـ يرتب ليا نفس . ىاالتشريع بالعديد مف الضكابط التي تستيدؼ ضماف سالمة أدائ

كىي أىمية أداء الشيادة ك حمؼ اليميف  النتائج في حاؿ تخمؼ الشاىد عف الحضكر
كتأكيدا ألىمية الشيادة في نطاؽ المساءلة التأديبية، مف الضركرم . تدكيف الشيادة،القانكنية

ية بغرض استنارة إحاطة جميع المكظفيف بأىميتيا، كتشجيعيـ عمى أدائيا أماـ الجيات اإلدار
التحقيؽ التأديبي، خاصة إذا كانت الشيادة مرتبطة ارتباطا كبيرا بما يخمص إليو المجمس 

المكظؼ  التأديبي، كىك ما يؤدم إلى بطالف ما يقـك بو المجمس مف سماع الشيكد في غيبة
ظؼ فيذا اإلجراء مف شأنو إبطاؿ عمؿ المجمس، ألف سماع الشيكد كاجب بحضكر المك. المتيـ
عمى أنو يجب التأني ك عدـ . حالة الضركرة كبالتالي ال يمكف تجاكز ىذا األمر إال في. المتيـ

المجكء إلى إحضار الشاىد إال في الحاالت القميمة، كفي األحكاؿ التي تككف لمشيادة فييا اعتبارا 
ف كاف التحقيؽ اؿ تأديبي غير في إظيار الحقيقة، كعمى مف يتـ استدعاؤه االلتزاـ بالحضكر، كا 

يتعمؽ  كما أنو مف األفضؿ حضكر الشاىد عندما. إلزامي كما ىك الشأف في التحقيؽ الجنائي
األمر بشيادة نفي دكف إثبات، نظرا ألىميتيا بالنسبة لدفاع المكظؼ المتيـ، ضمانا لمسير 

.  الحسف لمتحقيقات التأديبية
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  االستجواب :ثالثا

إف مف مقتضيات حؽ الدفاع أف يتمتع المكظؼ المتيـ بالحؽ في االستجكاب، ألنو    
ليس إجراء مف إجراءات التحقيؽ فحسب، بؿ ىك مقرر لمصمحة المتيـ، ألنو يمكنو مف إبداء 
دفاعو كمف ثـ فإف حرماف المتيـ مف حقو في االستجكاب ينطكم عمى حرمانو مف حقو في 

 1. الدفاع

تي بيف المكاجية كحقكؽ الدفاع، فيك يتطمب عمـ المتيـ بما ىك منسكب فاالستجكاب يأ
 . إليو كي يككف عمى بينة مما يناقش فيو، كىذه المناقشة تتيح لو فرصة تقديـ أكجو دفاعو

جية مف المحقؽ إلى المكظؼ المتيـ، بشأف الستجكاب مف خالؿ أسئمة محددة مكيتحقؽ ا
سئمة بعبارات كاضحة كصريحة، بحيث تمكف المكظؼ مف كتككف ىذه األ. االتياـ المكجو إليو

 فال يتحقؽ االستجكاب بمجرد سؤاؿ المتيـ عما ىك منسكب إليو، أك. فيميا كاإلجابة عمييا
 . 2إحاطتو عمما بنتائج التحقيؽ، إذا لـ يتضمف ذلؾ مناقشتو تفصيميا في األدلة المسندة إليو

فاالستجكاب إذف يستيدؼ المحقؽ مف كرائو تحقيؽ أدلة الدعكل، ككذا دفاع المتيـ لكي  
فإذا أقر المكظؼ بالتيمة يدكف المحقؽ ىذا االعتراؼ في . يستطيع تفنيد األدلة التي تحـك ضده

ذا رفض االعتراؼ كنفى التيمة المكجية إليو، فعمى المحقؽ مكاجيتو بأدلة اإلثبات . المحضر كا 
كفي كؿ األحكاؿ ال يجكز تعريض المكظؼ المخالؼ . حقؽ مف دفاعو كأدلتو كشيكد نفيوكالت

بأم  تتدخؿ في إجابات االستجكاب، كما ال يجكز لييئة التحقيؽ أف أثناء ألم إكراه أك ضغط
،ىك ىؿ يحؽ لممكظؼ المتيـ رفض م يطرح في ىذا الصددذالتساؤؿ اؿ أفعمى . صكرة كانت
في حيف يرل . ال يحؽ لممكظؼ رفض االستجكاب بأنويرل بعض الفقو الفرنسي ؟   االستجكاب
الف المكظؼ ،تأديبيةتستكجب مسالة  تأديبيةيشكؿ مخالفة  رفض االستجكاب ال األخرالبعض 
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كأنا أرل الرأم الثاني ىك أقرب . في ىذه الحالة يككف قد فكت عمى حالو فرصة الدفاع عف نفسو
.  إليوالمكجية  األسئمةعمى  لإلجابةلمكظؼ كامؿ الحرية يمنح ا ألنو،الصكاب إلى

الفرنسية لـ تنص صراحة عمى االستجكاب كإجراء مف  كالجدير بالذكر،ىك أف النصكص
بأف 634-83مف القانكف رقـ 91غير أنو يستشؼ مف خالؿ نص المادة . إجراءات التأديب

بالتيمة المنسكبة إليو، كتمكينو مف المكظؼ الذم يخضع لممساءلة التأديبية يجب مكاجيتو 
كيقتضي تحقيؽ دفاع المكظؼ المتيـ . اإلطالع عمى ممفو التأديبي، ككذا الدفاع عف نفسو

 . مكاجيتو باألدلة كمناقشتو فييا تفصيميا، لكي يستطيع تفنيد األدلة التي تحاط ضده

ىة إليو، مكظؼ المحاؿ إلى التأديب ىك مف يقدر متى يجيب عف األسئمة المكج   
كبالطريقة التي يراىا مناسبة لذلؾ، ألف مف شأف إجابتو عمى األسئمة برعكنة كدكف تركيز قد 

كما ال يمكف تفسير إحجامو عف اإلجابة عمى . مركزه ككضعو اإلدارم يؤدم إلى التأثير عمى
ؽ األسئمة ىك رفض لالستجكاب، كعرقمة لسير اإلجراءات التأديبية، ألف لممكظؼ المتيـ مطؿ

الحرية في اختيار األسمكب الذم يناسبو في الدفاع عف نفسو، كلك كاف ىذا األسمكب متضمنا 
 1. عمى أسس كاعتبارات منطقية رفضو االستجكاب، متى كاف مبنيا

الضمانات المعاصرة إلجراءت التحقيؽ سننتقؿ مف خالؿ المبحث التالي إلى دراسة 
 .التأديبي
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 التحقيق التأديبي إلجراءاتالضمانات المعاصرة  :المبحث الثاني 

أف يتـ إجراء تحقيؽ مع المكظؼ المتيـ  ،إف مف أىـ ك أبرز ضمانات في المجاؿ التأديبي
مثؿ التحقيؽ كم،مف إجراءات ك ضمانات 1كتحقيؽ دفاعو مف خالؿ مجمكعة ،قصد سماع أقكالو

 التشريعات لـ تجعميا إجراءرغـ أف أغمب ،في مجاؿ التأديب إحدل الضمانات الجكىرية
 تمكيف المكظؼ منيا قبؿ تكقيع كالتي حرصت عمى المبادئ القانكنية العامة إال أنو أممتو،إلزاميا

أم جزاء تأديبي بحقو،أف تخضعو لإلجراءات التحقيؽ التي تباشرىا سمطة مختصة قانكنا بيدؼ 
التي يتكفر  ضمانات لمكظؼ مفق اكلما يمارس،إصدار القرار ضده الكشؼ عف مدل أحقية

لجنة المكظفيف خالؿ ىذه المرحمة قسمنا بحثنا إلى  استشارةكنظرا إللزامية . عمييا ىذا اإلجراء
لزامية )المطمب األكؿ (مطمبيف التحقيؽ التأديبي   )المطمب الثاني(لجنة المكظفيف  استشارةكا 

  التحقيق التأديبيمفهوم  :مطمب االول ال

إليو فيك التحقيؽ التأديبي ىك إجراء يكشؼ عف الحقيقة عالقة المتيـ ك التيمة المنسكبة 
.  إجراء يتخد بعد كقكع المخالفة بقصد التثبيت مف صحة إسنادىا إلى فاعميا

لذلؾ سنقـك مف خالؿ ىذا المطمب بدراسة مضمكف التحقيؽ كفرع األكؿ ك تكقيؼ عف 
.  التحقيؽ كفرع الثاني العمؿ كإجراء تحفظي يقتضيو ضركرة

مضمون التحقيق التأديبي  :الفرع األول 

اإلدارة إلى إجراء التحقيؽ مع المكظؼ يعني أف اإلدارة كفمت حؽ الػمكظؼ في  ف لجكءإ 
الظمـ ك التعسؼ مما يؤدم إلى كصؼ تصرفات اإلدارة  عأف يتقاضى بشكؿ يجعمو في مف

 التي تطمؽ عمى التحقيؽ لقد تعددت مصطمحات. ك المنصفة كىك ما تتكخاه في عمميا العادلة
كعميو فإف مصطمح التحقيؽ التأديبي ،"التحقيؽ التأديبي"أك "اإلدارم التحقيؽ"في مجاؿ التأديبي 

ك غير  بالنسبة لمتحقيؽ التأديبي في ىذا المجاؿ ككف أف التحقيؽ قد يمكف استخدامو أكثر دقة
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 اإلدارم ال يشمؿ كؿ أنكاع التحقيؽ مصطمح التحقيؽأما ،مثال التأديبي كالتحقيؽ الجنائي
 . بو القاضي اإلدارم الذم يأمر اإلدارم كالتحقيؽ

فالتحقيؽ ىك إجراء تمييدم ييدؼ إلى كشؼ حقيقة العالقة بيف المتيـ ك التيمة المنسكبة 
ة ك إليو،إف ميمة طمب التحقيؽ قد يقـك بو الرئيس اإلدارم أك المكظؼ المكمؼ بميمة المراقب

 1. التفتيش

مجمكعة اإلجراءات تأديبية التي تتخذ كفقا لمشكؿ الذم "كعرؼ التحقيؽ لتأديبي عمى أنو 
البحث ك التنقيب عف األدلة التي  إلىكتيدؼ  ،بمعرفة السمطة المختصة قانكنا ،يتطمبو القانكف

كبياف ما  ،حقيقتياات مف أجؿ تحديد الكاقعة المبمغ عنيا كاثب ،تفيد في كشؼ الحقيقة ك جمعيا
 2"قالدليؿ عمى اتيامو أك سالمة مكقؼ إقامة ك إذا كانت تشكؿ مخالفة تأديبية  كمعرفة مرتكبيا

بأف ليذا األخير  نستند التأديبيكمف خالؿ مجمكعة التعاريؼ التي قدمت لمتحقيؽ  
 :عناصر أساسية يستكجب تكافرىا

صحة ك سالمة  العتبارطة التحقيؽ أف يككف صادرا عف الجية التي منحيا القانكف سؿ-1
 . إجراءاتو

أف ممارسة ف يككف صادرا عف سمطة التحقيؽ في الشكؿ الذم حدده القانكف بحيث أ-2
 . رسمو القانكف يفقده صفتو الذمالتحقيؽ  دكف مراعاة لإلطار 

. لتحقيؽ ىك البحث عف األدلة التي تفيد في كشؼ الحقيقةأف يككف اليدؼ مف ا -3
لككنو أداة قانكنية لتحديد األفعاؿ المبمغ عنيا كظركؼ ك ،التحقيؽ ضمانة بالغة األىميةكيشكؿ 

ك مصمحة العامة  كما أف في ضمانة التحقيؽ مصمحة لألفراد،الحقيقة إلىاألدلة ثبكتيا كصكال 
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إذ يكفؿ عدـ رفع الدعكل أماـ القضاء إال كىي ترتكز عمى أساس مشتؽ مف الكقائع ك القانكف  
.  ذلؾ تكفير لكقت ك الجيد القضاء ك في

كسنقـك مف خالؿ ما يمي بدراسة مدل إلزامية التحقيؽ في التشريع الجزائرم ة كدا مدل 
 . حياد سمطة التحقيؽ

 :مدى إلزامية التحقيق في التشريع الجزائري  -أوال 

لى المكظؼ المذنب ميما كانت درجة إ عالجزائرم نص فقط عمى ضركرة االستما المشرع
التي ليا  في مطالبة السمطة الرئاسية ك أعطى لمجمس التأديبي الحؽ الذم اقترفو الخطأ

 حالة ما إذا كانت المخالفة المنسكبة لممكظؼ غامضة فيك  بفتح تحقيؽ معو،صالحية التعييف
 03-06رقـ  بو األمر جاء كىك ما،الخطأ غير كاضحة التي تـ فييا ارتكاب أك كانت الظركؼ

األعضاء  يمكف لمجنة المتساكية":يمي  التي نصت عمى ما ك171المادة  طبقا لألحكاـ
طمب فتح تحقيؽ إدارم مف السمطة التي ليا صالحية ،المختصة المجتمعة كمجمس تأديبي

 . 1"التعييف قبؿ البت في القضية المطركحة

حيث نصت عمى  152-66مف المرسـك  03كلقد أقر المشرع الجزائرم ذلؾ في المادة 
  عمىالكاردة  يسكغ لمجمس التأديب أف يأمر بإجراء التحقيؽ إذ لـ يكتؼ باإليضاحات "أنو 

 "2ؿلمقررة لممعني أك الظركؼ التي ارتكبت فييا ىذه األفعا األفعاؿ

                                                   :مدى حياد السمطة التحقيق :ثانيا       
في  التي أسندت ليا ميمة التحقيؽ في غاية األىمية لتحقيؽ العدالة تعد حيدة المحقؽ أك الييئة

االختصاص بما يمنع الجمع  عامة تنظيـ قكاعد بصفة ك يقصد بالحيدة تكقيع العقكبة التأديبية
ك عدـ صالحية مف تحيط بو اعتبارات  بيف إعماؿ التحقيؽ ك االتياـ ك سمطة تكقيع الجزاء
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كذلؾ كجب أف تتمثؿ في مجمكعة مف الصفات التي يجب ،1شخصية أك كظيفية أك مكضكعية
 :يمي  في المحقؽ كىي كما أف تتكفر
إلدارم مما يجعؿ ا عدـ تأثره بالرئيس أك عمى األقؿ ك عدـ تبعيتو المحقؽ استقاللية-أ

                                                                  . مستندا عمى عناصر مكضكعية منتقاه مف المستندات التي قاـ بيا المكظؼ قرار التأديب
ال يجكز أف يتعرض المتيـ ألم ضغكط أثناء التحقيؽ ك قد يككف ىذا الضغط في صكره -ب

 . كأف ييدد المحقؽ المكظؼ بالتيـ بطمب الكقؼ عف العمؿ،إكراه معنكم

ك  ك شكاكل يو مف تحقيقاتيجب عمى المحقؽ بذؿ العناية الكاجبة فيما يعرض عؿ-ج
 . ك النزاىة فيما يتخذه مف إجراءات الحيدة التزاـ

التحقيقات أك األكراؽ المتداكلة ك عميو أف يككف كتكما  يحظر عمى المحقؽ إذاعة أسرار-د
 إلى أف يككف المحقؽ عمى قدر باإلضافة. في مجرل الطبيعي لمجريات التحقيؽ ضماف لسير

 . التحقيؽ في مجاؿ ك خبرة مف كفاءة

إلى التحقيؽ تعرض لعديد مف االحتماالت اتخاذ اإلجراءات  كيترتب عمى اإلحالة 
يترتب التصرؼ في التحقيؽ الذم يتكقؼ عمى  كقد،االحتياطية التي تقيد مف حقكقو الكظيفية

 :التي قامت بو،كالتي يمكف أف تنتج عنيا مايمي  الجية

ىي  مف جية اإلدارة المختصة سكاء تكليويصدر قرار بحفظ التحقيؽ :حفظ التحقيؽ01-
ك أف  في مصر،يككف بذلؾ بحفظ ألكراؽ كما ىك معمكؿ بو لنيابة العامة أك تكلتيا بنفسيا

 :أحد األمريف  أف تتخذ يقيفي ىذا الصدد الحؽ تممؾ ىيئة التحقيؽ،جزاء المخالفات ال تستكجب

 ،سببيف ىما عدـ معرفة الفاعؿ إلى في ىذا الحالة تستند الييئة: صورة الحفظ المؤقت -أ
 كعدـ كفاية األدلة

                                                           

 5361-535السابؽ، ص ص المرجع ،التأديبيماجد ياقكت، أصكؿ التحقيؽ في المخالفات  محمد -1
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غمؽ التحقيؽ كعدـ مساءلة المكظؼ إذا ما ثبت ليا أف  :صورة الحفظ القطعي - ب
التي تكصمت إلييا نتيجة التحقيؽ، ما كقع مف العامؿ حسبما كشؼ عنو التحقيؽ  الكقائع األدلة

 . ال يشكؿ مخالفة كظيفية

ينتيي إلى تكقيع عقكبة تأديبية عمى المكظؼ فإنو قد يكشؼ كعميو فإف حفظ التحقيؽ ال 
 . بالرغـ مف ذلؾ عف كجكد خمؿ في الجياز اإلدارم

يدخؿ في اختصاصو كينتج عف ذلؾ  إلى الجية الرئاسية لتكقيع عقكبة مما اإلحالة-02
في أكؿ األمػػػر عمى  إثبات أف ىناؾ مخالفات تأديبية مما يجعؿ حػؽ الرؤساء اإلدارييف مػػقصكر

صدار القرار   . التأديبيتكقيع العقكبة كا 

في فرنسا ىي نفسيا الجية التي تممؾ حؽ تكجيو  بالتحقيؽ المختصة فاف السمطة كلإلشارة
 .المشرع الفرنسي في ىذا المجاؿ حذكا االتياـ كبذلؾ يككف المشرع الجزائرم قد حذا

مقومات التحقيق التأديبي :ثالثا    

يرتب آثاره  األساسية حتىيجب أف تتكفر في  التحقيؽ القانكنية مجمكعة مف المقكمات 
 :استيدفيا القانكف كتتمثؿ ىذه المقكمات في مايمي  النتيجة التيالقانكنية كيحقؽ 

 :ت التحقيق االلتزام بتدوين إجراءا  1-

ألنيا تػػػككف في العادة تستمـز بعض القكانيف أف يتـ التحقؽ مع المكظؼ كتابة كذلؾ  
،كبالتالي فإف كجكد كتابة التحقيؽ 1تأكيدا ك أكثر ك أيسر مراجعة اك أدؽ تعبيرا باطانضأكثر 

كتعد مف القكاعد األساسية ،تعد إحدل الضمانات األساسية لمتحقيؽ اإلدارم أك االتياـ التأديبي
كؿ ما يشكؿ المخالفات حتى ال  المتعمقة بالنظاـ العاـ لتعمقيا بحؽ المكظؼ المتيـ في تسجيؿ

 . ك المالبسات تتميع معالـ الظركؼ

                                                           

 121لممكظؼ العمكمي في الجزائر دراسة المقارنة،ديكاف المطبكعات الجامعية،الجزائر، ص التأديبيسعيد بكشعير، النظاـ  -1



 الضماناث السابقت والمعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي            الفصل األول 

 

29 
 

 إذاذىب إليو  المشرع الجزائرم أف يككف االستماع إلى المكظؼ المذنب كتابة ك  كىذا ما
 1رفض المثكؿ البد مف معاينة ذلؾ قانكنا

 :البيانات الشكمية التي يجب أن يشممها المحضر -2

أف إجراءات التحقيؽ يتعيف إثباتيا بمحضر التحقيؽ كىك أساسا مجمكعة  إلىتجدر اإلشارة 
كيتعيف أف يستكفي المحضر التحقيؽ جميع  ،مف األكراؽ كمستندات التي يحررىا المحقؽ

 :البيانات كشكميات التي يجب أف يتضمنيا محضر التحقيؽ 

ق كالمكاف الذم ساعت،ككذا تاريخ فتح المحضر،صفتو،المحقؽ الذم يباشر التحقيؽ أسـ-
جرل فيو التحقيؽ  

مؿ المحضر عمى تكقيع المكظؼ عمى المحضر كفي حالة رفض يجب أف يش كأخيرا -
يثبت المحقؽ ذلؾ،كيجب أف يككف التكقيع تحت كؿ صفحة مف صفحات التحقيؽ كليس التكقيع 

أنو قد تـ بمعرفة المسؤكؿ  باعتبارقة لإلجراءات ثالف ذلؾ يعطي اؿ فقط عمى الصفحة األخيرة
 . ذاتو

التوقيف عن العمل كإجراء تحفظي  : نيالثاالفرع 

السمطة التي ليا صالحيات  تتخذهالتكقيؼ التحفظي لممكظؼ العمكمي ىك إجراء        
جسيـ يمكف أف يؤدم إلى عقكبة مف درجة رابعة ك  المعني لخطأ ارتكابفي حالة ،التعييف

ليس عقكبة تأديبية ك بالتالي ال  اإلجراءاليدؼ مف إتخاده ىك مصمحة الكظيفية إال أف ىذا 
.  2يحظى بنفس الضمانات المقررة لمعقكبات التأديبية 

                                                           

 1571، ص2004المكظؼ في الجزائر،دار اليكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع، طبعة  تأديب، كماؿ رحماكم -1
بكزيد غالبي التكقيؼ التحفظي لممكظؼ عاـ بيف مصمحة الكظيفية كضمانات المكظؼ، مجمة الحقكؽ كعمـك 

 .225صالسياسية،
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ضماف يشكؿ  قائي،فإذا كاف ىذاك مجرد إجراء ك إنما فالتكقيؼ إذا ليس عقكبة تأديبية   
التي  عف عممو مقابؿ الضمانة لصالح اإلدارة يقتضى إعطاءىا حؽ كقؼ المكظؼ احتياطيا

 . التكقيؼ المكظؼ التي فرضت عمى اإلدارة قبؿ البت في أمر القيكد1منحت لو ك

في حالة ارتكاب ":بقكلو 03-06كلقد نص المشرع الجزائرم عمى ىذا اإلجراء في األمر  
ف يؤدم إلى عقكبة مف الدرجة الرابعة مف السمطة التي ليا حؽ المكظؼ خطأ جسيما يمكف أ

عمييا في الفقرة  خالؿ فترة التكقيؼ المنصكص يتقاضى المعني،ييف بتكقيفو عف ميامو فكراالتع
 "... أعاله نصؼ راتبو الرئيسي ككذا مجمؿ المنح ذات الطابع العالي

يستيدؼ إقصاء المكظؼ مؤقتا عف العمؿ  اإلجراء الذمإف ممارسة صالحية اتخاذ ىذا  
  . تندرج منطقيا ضمف صالحية السمطة التأديبية دكف حاجة لمنص عميو صراحة

اما فيما يخص مدة التكقيؼ صرحت أغمب التشريعات عمى تحديد المدة الكاجبة لمقرار 
ر القرار في إصدا في التعجيؿ التكقيؼ ك ذلؾ خطكرة ىذا الكضع ك كذا مف أجؿ إسراع اإلدارة

يجب أف تسكل كضعية ىذا  عمى أف 05مف المنشكر130فنالحظ طبقا لألحكاـ المادة . التأديبي
كعميو فتكقؼ ،الذم صدر فيو مقرر التكقيؼ مف اليـك ابتداء في أجؿ شيريف المكظؼ لمكقفو

بمكجب قرار صادر عف  المكظؼ بمكجب قرار مسبب لمدة ال تتجاكز الشيراف يخذ ىذا اإلجراء
المختصة أما  األعضاءالتي ليا صالحية التعييف،التي تقـك بتبميغ  المجنة المتساكية  السمطة

كذلؾ طبقا ألحكاـ  ستة أشير06فيما يخص التكقيؼ لممتابعة الجزائية فقد حددت بمدة ال تتجاكز
 :التي نصت عمى  03-06مف األمر174المادة 
كيمكف أف .  تسمح ببقائو في منصبوكقؼ فكرا المكظؼ الذم كاف محؿ متابعة جزائية الم

عمى جزء مف  مف تاريخ التكقيؼ مف اإلبقاء أشير ابتداء(06)يستفيد خال لمدة ال تتجاكز ستة 
 "2الراتب ال يتعدل النصؼ

                                                           

 .السالؼ الذكر 03-06 األمرمف 173المادة  -1
 .كر ذالسالؼ اؿ 03-06 األمرف ـ174ادة الـ  -2
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ئتو مف ة الدرجة الرابعة أك إذا تمت تبرأما إذا اتخذ المجمس التأديبي بعقكبة أقؿ مف عقكب
يثبت المجمس التأديبي في اآلجاؿ المحددة فيككف مف حؽ األعماؿ المنسكبة إليو أك إذا 

 . التي خصمت منو المكظؼ استرجاع كامؿ حقكقو ك األجزاء
أساسي لمكقؼ ىك اإلبعاد العاجؿ لممكظؼ المخطئ مف منصبو فيتكلى  إف أىـ أثر

المباشركف استرجاع جميع الكسائؿ التي كانت ممنكحة لو لممارسة ميامو كاألكراؽ  مسئكلكه
 . الرسمية ك األختاـ

 لزامية استشارة لجنة الموظفين ونطاق اختصاصهاإ :المطمب الثاني 

 أخػػػػذ بالنظػػػػاـػػرع الجزائػػػػرم قػػػػد سػػػبؽ تناكلػػػو كتحميمػو يتضػػػح لنػػػا أف المشػػػ مف خػالؿ ما      
ائي الػػػػذم يقػػػػـك عمػػػػى إشػػػػراؾ ىيئػػػػات أخػػػػرل فػػػػي ميمػػػػة التأديػػػػب إلػػػػى التػػػػأديبي الشػػبو القضػػ

ػة نػػػالييئػػػات المججانػػػػب السػػػػمطة الرئاسػػػػية قبػػػػؿ إصػػػػدار القػػػػرار التػػػػأديبي كمػػػػف بػػػػيف ىػػػػذه 
مدل استقاللية ىذه المجاف كنطاؽ ة اإلداريػػػػػػػة متسػػػػػػػاكية األعضػػػػػػػاء كالتػػػػػػػي سػػػػػػػنقـك بدراسػػػػػػػ

 . اصيااختص

                                                     مدى استقاللية المجان التأديبية   :الفرع األول 

دراسة مدل استقاللية ىذه المجاف مف ب سنقـك التأديبيةاستقاللية المجاف  لدراسة مدل   
                                                    .ناحية العضكية ثـ مف الناحية الكظيفية

 األعضاءمدى استقالل العضوي لمجان متساوية  -أوال    

ػػػب عنػػػػدما يتعمػػػػػػػؽ األمػػػػػػػر بفػػػػػػػرض خاصػػة فػػػػي مجػػاؿ التأديػ يتـ إشػراؾ ىػػذه المجنػػػػة  
حيػػػػػػث تجتمػػػػػػع كمجمػػػػػػس تػػػػػػأديبي لتقػػػػػػرر فػػػػػػي شػػػػػػأف ،العقكبػػات مػػف الدرجػػػػػػة الثالثػػة كالرابعػػة

 . التي يستمـز تكقيعيا عميو المكظؼ لمخطأ التأديبي كالعقكبة المناسبة ارتكاب
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فإنػػو تضػػمف ىػػذه المجػػاف 06/03مػػػػػػػف األمػػر 02فقرة 63كباسػػػػتقراء نػػص المػػادة 
، كىػػذا يسػػتدعي منػا 1بالتسػػػػاكم ممثميف عػػػػػػػف اإلدارة كممثمػيف منتخبػيف عػػػػػػػف المػكظفيف 

 . لإلدارة كممثمي المكظفيف التفصيؿ في كيفية تعييف الممثميف بالنسبة

نجػػد أنػو يػػتـ تعيػػػيف ممثمػك اإلدارة بمكجػػب 84/10مػف المرسػػـك 7بالرجكع إلػى نػص المػادة 
قػرار مػف الػكزير المعنػي، كذلػؾ فيمػا يخػص لجػاف اإلدارة المركزيػة أك المؤسسات العمكميػػة 

يػػتـ اختيارىـ . 2ف الكالئيػة كالمؤسسػات العمكمية المحميةالكطنية أك بقػرار مػف الػكالي بالنسػبة لمجػا
مػع اإلشػارة إلػى أنػو ،مػف بػيف المػكظفيف الذيف تمػنح ليػـ سػمطة ممارسػػة الرقابػة عمػى ىػػذه اإلدارة

كيػػتـ تعييػنيـ فػي أجػؿ ،يشػترط صػفة الترسػػيـ فػػي ممثمي اإلدارة لػدل الكظػائؼ السامية ال
الكاجػػب  ا المكاليػة النتخاب ممثمي المكظفيف،كفػي حالػة عػدـ تػكفر نصاب المػػكظفيفيكمػ15

يعيف أعضاء المجنة . تعييػنيـ يمكػف أف يككنػكا مػػف بػيف المػػػػكظفيف األدنى رتبة منيـ مباشرة
أك تمديدىا لفائدة  تقصير مدة العضكية كيمكف تجديد عضكيتيـ استثناء،سنكات(03)لمدة

بعد مكافقة كاتب الدكلة لمكظيفة العمكمي حيث ،أك الكالي المعنى المصمحة بقرار مف الكزير
 . يمكف خاصة تجديد عدة لجاف تابعة لمصمحة كاحدة أك مجمكعة مصالح في أف كاحد

أشير،غير أنو في حالة طرأ  (06) أك التمديد مدة ىذا التقصير كال يمكف أف يتجاكز
 الكالي الكزير أكالؾ أمكف إنياء عضكية المجاف المختصة بقرار مف تعديؿ عمى ىيكؿ أحد األس

.  ةالمد الميني دكف اشتراط

بالنسبة لممكظفيف يخضع االنتسػػاب لمجػاف اإلداريػة متسػػاكية األعضػاء بالنسػبة لممػكظفيف 
                                           : اإلدارة إلى جممة مف الشركط نذكر منيا باسـالغيػر معينيف 

                                األمد في عطمة طكيمة  يمكف أف ينتخب المكظؼ الذم ىك مكجكد ال-1
                                                           

ر، قسـ عمـك التسيير، جامعة أبي مة العمكمية الجزائرم،رسالة ماجستكىابي بف رمضاف، التسيير التأديبي في قطاع الكظيؼ -1
 .83ص 2011بكر بمقايد، تممساف، 

كتشكيميا كتنظيميا كعمميا الجريدة الرسمية  األعضاءالمجاف متساكية  اختصاصيحدد  84/10مف مرسـك  07المادة  -2
 1984يناير 17الصادر بتاريخ 
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ػح إال إذا عػدـ قابميػة المػكظفيف الػذيف عكقبػكا بالتنزيػؿ في الرتبػة أك إقصػاء مؤقػػت لمترش-2
                                                              .لطة عمييـ صدر عفك كألغيت العقكبة المس

                         . المكظفيف الذيف أصيبكا بعجز كالذم يؤدم إلى عدـ القابمية لالنتخاب-3
أشير 06اإلقميميػة المقصػكدة منػػػػػػذ  ممارسػة المكظػؼ المترشح ميامػو فػي  المقاطعة كبكجػ-4

 . عمى األقؿ مف تاريخ االقتراع

 كانكا  إلػى المػكظفيف المكجػػكديف فػي كضػػعية االسػتيداع كالمػػكظفيف المنتػػػدبيف سكاءا5-
 1. تدبكا إليو أـ ال مرسميف في السمؾ الذم ُأف

 . يمكف أف يقؿ عدد المترشحيف عف ضعؼ عدد المناصب المطمكب شغميا ال6-

 الوظيفي لممجالس التأديبيمدى االستقالل :ثانيا 

مجالس " الختصاص لجاف المكظفيف  85/59مف المرسـك رقـ 11ضمنت أحكاـ المادة  
. "2في جميع القضايا ذات الطابع الفردم التي تيـ المكظفيف التي أككمت ميمة نظر "التأديب

يمكف "عمى انو 09أحكاـ المادة الذم نصت 84/10:كنفس الصياغة التي تضمنيا المرسـك رقـ
أما المادة ،".. لى المجاف المتساكية األعضاء في جميع المسائؿ ذات الطابع الفردمإ الرجكع

تستشار المجاف اإلدارية المتساكية األعضاء في " : فإنيا نصت عمى أنو06/03مف األمررقـ64
ك  المسائؿ الفردية التي تخص الحياة المينية لممكظفيف ك تجتمع زيادة عمى ذلؾ كمجنة ترسيـ

 "كمجمس تأديبي

ممارسة  عمى أف الذم اعتمد المشرع الفرنسي معظـ التشريعات المقارنة كمنيا تأخذلقد 
معنية إال أنو ال ىيئة  ك الثانية دكف استشارةل العقكبات مف الدرجة األكؿ ك المكاـ كاإلنذار عقكبة

                                                           

المتعمقة بتنظيـ كتسيير المجاف متساكية األعضاء كلجاف الطعف،المديرية العامة 1984جكاف26المؤرخ في  20التعميمة رقـ - 1
 .1984لمكظيؼ العمكمي، األمانة العامة لمحككمة، الجزائر

 335كر ص ذسالؼ اؿ 85/59ـ مف مرسك 11لمادة ا - 2
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المجنة اإلدارية  قبؿ أف تستطمع رأل مجمس أك لجنة تسمى يجكز ليا تكقيع الجزاءات األخرل
 . التي تنعقد في ىذه الحالة بصفتيا مجمس تأديبي المشتركة

لـ يجعؿ المشرع لرأم المجالس اإلدارية المشتركة صفة اإللزاـ ك بالتالي فإف اإلدارة غير 
ممزمة قانكنا بإتباع الرأم الذم تنتيي إليو المجاف ك تستطيع التحمؿ مف ىذا الرأم دكف أدنى 

 . ية إال أف اإلدارة ممزمة باستشارةمسؤكلية قانكف

إف كضع المجاف أك الييئات التأديبية لنظاميا الداخمي دكف مشاركة أم جية أخرل ىذه 
غير أف اشتراط المشرع ضركرة عرض النظاـ يدعـ استقاللية الداخمي مكافقة يؤكد  ،المجالس

كيجسد تبعية ىذه المجاف لمسمطات اإلدارية عمى الكزير أك الكالي المعني لممكضكعة عمى 
أك التعديؿ بما يتفؽ كمصالح ىذه اإلدارات لذلؾ  مما يجعؿ ىذا النظاـ عرضة لإللغاء،مستكاىا

  .ىذا الشرط المشرع إلغاءنقترح عمى 

                                اق اختصاصات المجالس التأديبيةنط : الفرع الثاني
المجنػة اإلدارية إف فػ06/03األمػػرف مػػػ64ادة ق كمػف خػػالؿ تفحػص نػػص المػػمػػا سػػبؽ بيانػػػ  

تػأديبي لمنظػر في الخطأ ػس ؿػكمج ااجتماعوػر أصػيؿ إث اصاختصا يككػؿ ليػ اءاألعضػاكية متسػ
ػامتو لتكقيع العقكبة التي تتناسب مع قػدير جسػكمي كترؼ المكظػؼ العـػالميني المرتكػػػػب مف ط

 .ذلؾ الخطأ
االختصػاص التػأديبي لييئة المجمػس التػػػػأديبي بتقريػر صادر عػف السػمطة الرئاسية  ينعقد

يمكػػف لمسػمطة  كال. ظؼ كالظركؼ التي ارتكبت فييايحدد بكضكح الكقائع المسندة إلى المك
العقكبػػػػػػات التأديبية مػف الدرجة الثالثػة كالرابعػة إال بقػرار مبػػرر كبعػد  اتخػاذ،اإلداريػة المختصة

 1. أخػذ الرأم الممػـز مػف المجنة اإلدارية متسػاكية األعضاء المختصة المجتمعة كمجمس تأديبي

                                                           

 463سعيد مقدـ،مرجع سابؽ، ص - 1
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يبيػة ذات الس تأدػب الػكظيفي إلػى مجالمشػرع الجزائػرم قػد أككؿ ميمػة التأدیكمػػف ىنػا فإف 
بيػا نيائيا ػرارا تأدیقػالؼ حػؽ المكظؼ المخػدر بتكػكف مسػتقمة عػف اإلدارة كتص،ابع إدارمط

ػب كاإال أنو مف حيث التشكيؿ كمجالس التأدیالمعنى الػػػػػدقيؽ  إف لػـ تكف محاكـ قضائية ب،ػاممـز
 . يغمب عمييا الصفة اإلدارية

السػػػػػػػابؽ 164مػا يسػتكجب التكضػيح حػػكؿ ىػػذه الفكػػرة أنػو مػػف خػالؿ تفحػػص نػص المػػادة 
ذكرىػا يتضػػح لنػا أف المشػرع أككػػؿ ميمػة صػدكر القػرار التأديبي إلى السمطة اإلدارية أم 

ىػػػػػذا القػرار حسب درجة العقكبة ذ إجػراءات اتخاػؼ إال أتختؿ،السػمطة التػي ليػا صالحية التعػػيف
ة اإلدارية دكف إشراؾ أم جية أك ػمطالسذىا كالثانيػة تتخػ لات مف الدرجػة األكؿفبالنسبة لمعقكبػ
لعدـ  انتظرا راءالمشػرع مػف ذلؾ عػدـ التعقيػد في اإلج ػةكمف الكاضػح أف غای،ػرلىيئة إداريػة أخ

كجية نظرنػا في كمتا الحالتيف تمػس بطريقػة مباشرة أك غيػر مباشػرة ف جسامة العقكبة كلكنيػا ـ
مف حبيا يص اـكاـ أی3ل ككأبسػط مثاؿ عقكبػة التكقيؼ عػف العمػؿ مػف يـك إؿػؼ بمركػز المكظ

ىػذا م اره الميفخالؿ مسػرة ـؿ ؿة ألكىػذه العقكبة خاص ع  إف تػـ تكقیػؼ المكظية عمى نفسأثير ت
لممكظػؼ كالػذم يعتبػػر  ليامف مساس بالكعاء الـ احبيايص ػامػف ناحية أكلى كمف ناحية ثانيػة ـ

كمصػدر رزؽ لألسػرة إلى جانػب ذلػؾ عقكبػة الشػػطب مػف قائمػة التأىيػؿ كالتي ربمػػػػػا تتخذىا 
ػياع فرصة الترقيػػة دم إلػى ضتػؤرتكبػو المكظػؼ أصػال كالتػي اإلدارة بنػاءا عمى خطػأ لػـ ی

الجزائرم لممكظػؼ ضمانات رع كبنػػاءا عميػو لمػاذا لػـ يػكفر المشػ،كظيفيكتحسػػيف المستكل الػ
اب أكلى إدخاؿ العقكبات مف الدرجة الثانية فكػاف مػف بػرارات؟ أكثػر فاعميػػػػة إثػر إصدار ىػذه الؽ

ا ممػـز لمجية اإلدارية اریػس التأديب رأيا استشكيصدر مجؿ. المجمس التأديبي في اختصاصات
يجكز لإلدارة تكقيع عقكبة العزؿ إال بناءا عمى رأم مكافؽ مف المجنة  ب لكف الالمختصػة بالتأدی

 . اإلدارية

 بحتة تنحصر اختصاص المجاف المتساكية األعضاء بأنيا أعماؿ استشارية كتكيؼ طبيعة
االقتراحات المشكرة بخصكص األكضاع القانكنية الفردية ك الرأم ك  في ميمة تقديـ الدراسة

اف اإلدارية المتساكية لممكظفيف العمكمييف ك أف عممية تحريؾ أعماؿ ك اختصاصات المج
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ما استثني بمكجب نص  إال،مف قبؿ اإلدارات مسألة اختيارية إلييا االلتجاء األعضاء ك
 1. األكلىالعقكبات مف الدرجة  إال في قانكني،كعميو فإف المجمس التأديبي ال ينظر

أما العقكبات مف الدرجة الثانية فمسمطة التعييف صالحية الخيار في أف تأخذ رأل ىذه 
المجاف  الييئات في ما عقكبات مف الدرجة الثالثة،فإنيا زيادة عمى ككنيا تستكجب استشارة

 2مكافقتياالمتساكية األعضاء المنعقدة كمجمس تأديبي فإف اتخاذىا تستمـز 
لقد حدد المشرع الجزائرم صراحة في الحاالت التي يصدر فييا القرار التأديبي المتضمف 

التي ليا صالحية  تتخذ السمطة"عمى أنو165العقكبة التأديبية،كذلؾ مف خالؿ نص المادة 
التعييف العقكبات التأديبية مف الدرجة األكلى ك الثانية بعد حصكؿ عمى تكضيحات مف المعنى 

ك الرابعة بقرار  التي ليا صالحية التعييف العقكبات التأديبية مف الدرجة الثالثة تتخذ السمطةك
مبرر بعػد أخػذ رأل الممـز مف المجنة اإلدارية المتساكية األعضاء المختصة المجتمعة كمجمس 

يكنيك  02المػؤرخ في 66/152مف المرسػػـك رقـ 20،ىذا ما تضمنتيا المادة "تأديبي
متعمؽ باإلجراء التأديبي عمى أف المجمس يجتمع بناء عمى تقرير معمؿ يصػدر مف اؿ1966
 . التي ليا حؽ التأديب السمطة

المجاف المتساكية األعضاء كمجمس تأديبي بالنسبة لمعقكبات  كىكذا يبدك جميا أف انعقاد
أنيا لـ تخرج  تشكؿ ضمانة لممكظؼ العاـ في مكاجية اإلدارة إال ك الرابعة مف الدرجة الثالثة

السمطة الرئاسية مف الييمنة عمى سمطة التأديب،ك تتضح ذلؾ مف خالؿ ترأس المجنة المتساكية 
 . متساكمك المجتمعة كمجمس تأديبي كىذا يعد إخالال لمبدأ التمثيؿ اؿ األعضاء
مصداقية  ليمس فيما يخص ترجيح صكت الرئيس في حالة تساكل األصكات كىك ما أما
كىذا معناه أف التمثيؿ ،ك ممثمي المكظفيف إلدارةا ليبيف ممث شرع مف أجمو التساكملذم ا اليدؼ

 3. المتساكم لـ يغير شيئا مف مكانة اإلدارة في إطار التأديب
                                                           

 315ص،1989الجزائر  ،الكطنية لمكتاب ةسالمكئسالجزائرية  اإلدارةأحمد بكضياؼ، الييئات االستشارية في  -1
 .354كر ذالسالؼ اؿ  85/59مف المرسـك  127المادة  -2
الفقو كقضاء مجمس الدكلة،،، الطبعة األكلى، دار الفكر الجامعي،  عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، القرارات اإلدارية في -3

 .97ص 2002اإلسكندرية
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سبؽ بيانو فمف  عمى مػا يقتصر اختصاص المجنػة اإلداريػة متسػاكية األعضاء كال
اعػد كالتسػريح كىػذا بمكجػب النصػكص الخاصة التنزيؿ مػف الرتبة كاإلحالة إلى التؽ اختصاصاتيا

بما في ذلؾ ،20جاءت بو التعميمػة رقػـ  كأيضا ما84/10مػف المرسػـك 10الكاردة في المادة 
مػف االختصاصػات التي تشػترؾ  كباعتبارىػا بػاقي العقكبات التأديبية مف الدرجتيف الثالثة كالرابعة

 . بالتفصػيؿ فييػا في الجزء الثاني فييا مع لجاف الطعػف فإننا سػػػػنقـك
أف تيدؼ الضمانات السابقة ك المعاصرة عمى خالؿ دراسة ىذا الفصؿ تكصمنا إلى  مف

تكقيع الجزاء التأديبي إظيار حقيقة ما ينسب إلى المكظؼ مف تيـ حتى يبنى القرار المتضمف 
ءلة المكظؼ، فإنيا تككف العقكبة عمى مقكمات سميمة،كليذا فإف جية اإلدارة عندما تقـك بمسا

حيث نجد أف المشرع ممزمة بمراعاة الظركؼ كالكقائع التي أحاطت بالخطأ المنسكب لممكظؼ 
تضمف  اإلجرائية كالتيمف الضمانات اليامة التي تسيطر عمى جميع المراحؿ  الكثيرقد نص  

باألخطاء  المكظؼ إعالـ ىذه الضمانات مساءلة عادلة لجميع المكظفيف المعنييف كمف أىـ
كمنحو الحؽ في االطالع عمى ممفو التأديبي كتقديـ دفاعو كاالستعانة بمدافع إلى  المنسكبة إليو

 .. غير ذلؾ مف الضمانات األخرل التي تطرقنا إلييا

لمػا كانػت فاعميػة اإلدارة تتسع كتضػػيؽ تبعػػا لمػدل تكػريس النظػاـ التأديبي لمضمانات 
ا المكظػؼ العمػكمي في مكاجيػة السػمطة التأديبية فػإف عمؿ بػػو بعيػػدا عػػف التأديبية التي يتمتع بو

ػػمطة يفيػي بصػفتيا القائمػة بس منطػػػػػػػؽ الضماف لػيس مسػتقال كال قائمػا بذاتػو إذ ال ،اإلدارة
 . ف ضماناتوالتأديػب ىػي ذاتيػا التي تكفػؿ كلكحػدىا إسػتفادة المكظػؼ مػ

ديبي الػذم يفترض أف الغػرض مػف كجػكده كفالة المنطؽ إال أف تنظيمػو مجمػس التػأ إف
الػكظيفي ككػذا طريقػػة تشػكيمػو تكحي بتبعيتػو لإلدارة كذلػؾ فػػي العديػد مػف النقػػاط،بدايػة مػف 

 . رئاسػة ىػذه المجنػة إذ يتػكلى رئاسػتيا السػمطة المكضػكعة عمػى مستكاىا مركرا بتشكيمتيا

األنظمة التأديبية  التأديبي بإصدار القرار فقد كجد تنكع في يما يخص االختصاصأما ؼ
ذلؾ،أك  اختصاصيعطى الحؽ لمسمطة الرئاسية كحدىا  مابيف النمكذج الرئاسي لمتأديب الذم
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ك الذم يعتمد عمى  ك نظاـ الشبو قضائي ميمة ذلؾ لييئة قضائية أسند الذم،النظاـ القضائي
فيحيف تبنى ،ىيئات أخرل كلكنيا تمتـز قبؿ تكقيعو بصكرة نيائية باستشارةالرئيس اإلدارم 

حيث منح  بالنظاـ الشبو القضائي قكانيف المتعمقة بالكظيفة العامة المشرع ضمف جؿ
األصيؿ  االختصاص

ضافة ك  لمرئيس اإلدارم  حاالت استثنائية المجاف المتساكية األعضاء في استشارة آليةكا 
تحقيؽ لخمؽ نكع مف المكازنة الحقيقية بيف استمرارية العمؿ اإلدارم ك ضركرة التكجو  ىذاجاء 

 . تكفير ضمانات تأديبية لممكظؼ

خالؿ ىذا الفصؿ لكي ننتقؿ بعد ذلؾ كمف خالؿ الفصؿ األخير إلى ىذا ما تـ دراستو مف 
.دراسة الضمانات الالحقة عمى تكقيع العقكبة التأديبية

 



 

 

 

الفصل الثاني 
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سبؽ بیانو فمف  عمى مػا یقتصر اختصاص المجنػة اإلداریػة متسػاكیة األعضاء كال
التنزیؿ مػف الرتبة كاإلحالة إلى التقاعػد كالتسػریح كىػذا بمكجػب النصػكص  اختصاصاتيا

بما ،20جاءت بو التعمیمػة رقػـ  كأیضا ما84/10مػف المرسػـك 10الخاصة الكاردة في المادة 
مػف االختصاصػات  كباعتبارىػا العقكبات التأدیبیة مف الدرجتیف الثالثة كالرابعةفي ذلؾ بػاقي 

 . التي تشػترؾ فیيا مع لجاف الطعػف فإننا سػػػػنقـك بالتفصػیؿ فیيػا في الجزء الثاني
خالؿ دراسة ىذا الفصؿ تكصمنا إلى أف تيدؼ الضمانات السابقة ك المعاصرة  مف

ظيار حقیقة ما ینسب إلى المكظؼ مف تيـ حتى یبنى القرار عمى تكقیع الجزاء التأدیبي إ
المتضمف العقكبة عمى مقكمات سمیمة،كليذا فإف جية اإلدارة عندما تقـك بمساءلة المكظؼ 
فإنيا تككف ممزمة بمراعاة الظركؼ كالكقائع التي أحاطت بالخطأ المنسكب لممكظؼ حیث 

مة التي تسیطر عمى جمیع المراحؿ مف الضمانات اليا الكثیرنجد أف المشرع قد نص  
 ىذه الضمانات تضمف مساءلة عادلة لجمیع المكظفیف المعنییف كمف أىـ اإلجرائیة كالتي

كمنحو الحؽ في االطالع عمى ممفو التأدیبي كتقدیـ  المكظؼ باألخطاء المنسكبة إلیو إعالـ
 .. قنا إلیيادفاعو كاالستعانة بمدافع إلى غیر ذلؾ مف الضمانات األخرل التي تطر

لمػا كانػت فاعمیػة اإلدارة تتسع كتضػػیؽ تبعػػا لمػدل تكػریس النظػاـ التأدیبي لمضمانات 
التأدیبیة التي یتمتع بيا المكظػؼ العمػكمي في مكاجيػة السػمطة التأدیبیة فػإف عمؿ بػػو بعیػػدا 

یفيػي بصػفتيا القائمػة  إذ المنطػػػػػػػؽ الضماف لػیس مسػتقال كال قائمػا بذاتػو  ،عػػف اإلدارة
 . المكظػؼ مػف ضماناتو استفادةبسػػمطة التأدیػب ىػي ذاتيػا التي تكفػؿ كلكحػدىا 

مجمػس التػأدیبي الػذم یفترض أف الغػرض مػف كجػكده كفالة المنطؽ إال أف تنظیمػو  إفّن 
الػكظیفي ككػذا طریقػػة تشػكیمػو تكحي بتبعیتػو لإلدارة كذلػؾ فػػي العدیػد مػف النقػػاط،بدایػة مػف 

 . لتيارئاسػة ىػذه المجنػة إذ یتػكلى رئاسػتيا السػمطة المكضػكعة عمػى مستكاىا مركرا بتشكی
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األنظمة التأدیبیة  التأدیبي بإصدار القرار فقد كجد تنكع في أما فیما یخص االختصاص
ذلؾ،أك  اختصاصیعطى الحؽ لمسمطة الرئاسیة كحدىا  مابیف النمكذج الرئاسي لمتأدیب الذم

 ك الذم یعتمد ك نظاـ الشبو قضائي ميمة ذلؾ ليیئة قضائیة أسند الذم،النظاـ القضائي
فیحیف ،ىیئات أخرل اإلدارم كلكنيا تمتـز قبؿ تكقیعو بصكرة نيائیة باستشارة عمى الرئیس

حیث منح  بالنظاـ الشبو القضائي قكانیف المتعمقة بالكظیفة العامة تبنى المشرع ضمف جؿ
ضافة آلیة لمرئیس اإلدارم األصیؿ االختصاص  المجاف المتساكیة األعضاء في استشارة ك كا 

التكجو تحقیؽ لخمؽ نكع مف المكازنة الحقیقیة بیف استمراریة العمؿ  ىذاجاء  حاالت استثنائیة
 . اإلدارم ك ضركرة تكفیر ضمانات تأدیبیة لممكظؼ

ىذا ما تـ دراستو مف خالؿ ىذا الفصؿ لكي ننتقؿ بعد ذلؾ كمف خالؿ الفصؿ األخیر 
. إلى دراسة الضمانات الالحقة عمى تكقیع العقكبة التأدیبیة
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  الضمانات الالحقة عمى توقيع العقوبة التأديبية :صل الثانيالف

م التىریة الجكتعتبر الضمانات الالحقة عمى تكقیع العقكبة التأدیبیة مف أىـ الضمانات 
 عف  قرىا المشرع ككسیمة أخرل لصالح المكظؼ في مكاجية القرار التأدیبي الصادرأ

.  الػسمطة التأدیبیة لكبح جماح ىذه األخیر

كالخركج  اإلدارةإلى التعػسؼ  األمرمف استعماؿ حقيا في التأدیب،كالتي قد یؤدم بيا 
كعدـ احتراـ الضمانات المقررة لحمایة المكظؼ خالؿ المرحمة الدعكل  عف المشركعیة

 . 1التأدیبیة

التي یعيد بيا إلى اإلدارة في حد ذاتو مف  اإلداریةكتمثؿ ىذه الضمانات في الرقابة 
رئیسو كیمكف  إلى أكالذم یتقدـ بو صاحب الشأف إلى مصدر القرار  اإلدارمخالؿ التظمـ 

 . الجية التي تعمكه أكالجية المصدرة لو  أماـ التأدیبيالمكظؼ مف الطعف في القرار 

لطعف في القرار كزیادة عمى ذلؾ بمكف لممكظؼ المجكء إلى القضاء لرفع دعكل ا
التأدیبي كىي ضمانة فعالة ك أساسیة لتحقیؽ المشركعیة كخضكع التصرفات اإلداریة لقكاعد 

 . القانكف

لممبحث :كلدراسة ىذا الفصؿ سیتـ تقسیمو إلى مبحثیف  أساسیف حیت سیتـ التطرؽ 
 القضائیة عمى القراراتالرقابة  (الثانيالمبحث )الرقابة اإلداریة عمى القرارات التأدیبیة ( األكؿ

 . )التادیبیة

 

 

 

 
                                                           

ك ضمانات المساءلة التأدیبیة لممكظؼ العاـ في التشریع األردني،مجمة األبحاث لمعمـك  إجراءات یصؿ شنطاكم،ؼ -1
 1550ص 2012العشركف،األردف ك  اإلنسانیة،المجمد السادس
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 الرقابة اإلدارية عمى القرارات اإلدارية :  المبحث األول 

معكؿ عمیيا في  في مجاؿ اإلجراءات التأدیبیة تمثؿ ضمانو أساسیة اإلداریة الرقابة   
كنظرا . الدكلة مما یضمف السیر الحسف لممرافؽ العامة بث الطمأنینة كاالستقرار لدل أعكاف

فقد تـ تكسیع نطاؽ حؽ الطعف اإلدارم لمكظؼ المعني بحیث  ،ةألىمیة ىذه الضماف
أصبحت فرصة الطعف بدرجاتو كأنكاعو كأسبابو العدیدة متاحة أماـ كافة المكظفیف، كبالنسبة 
لجمیع القرارات الصادرة عف جياتيـ التأدیبیة كبذلؾ تقمصت إلى حد كبیر فرص التعسؼ 

ساءة استخداـ   1. السمطة المتاحة أماـ سمطات التأدیب في مكاجية مكظفیياكا 

عف طریؽ تظمـ یقدمو المعني إلى مصدر  كبناء عمى ذلؾ، تباشر الرقابة اإلداریة إما
أك أف تتـ عف طریؽ الطعف أماـ لجنة خاصة )المطمب األكؿ (القرار نفسو أك إلى رئیسو 

 )انيثالمطمب اؿ(

 التنظيم اإلداري : المطمب األول 

یعتبر التظمـ اإلدارم كسیمة مف كسائؿ تحریؾ عممیة الرقابة اإلداریة الذاتیة، ككسیمة 
. مف كسائؿ لحؿ المنازعات اإلداریة بیف اإلفراد ك السمطات اإلداریة في الدكلة إداریا ككدیا

. عض الحاالتفي ب كما یعتبر شرطا مف الشركط الشكمیة لقبكؿ دعكل اإللغاء

               یمي تحدید مفيـك التظمـ  البالغة سنقـك مف خالؿ ما كنظرا ألىمیتو 
. )الفرع الثاني(التظمـ اإلدارم في التشریع الجزائرم في ك )األكؿالفرع  اإلدارم)

 :مفهوم التظمم اإلداري :الفرع األول 

نقـك بتحدید أنكاعو ثانیا كذلؾ كفقا لتحدید مفيـك التظمـ اإلدارم سنقـك بتعریفو أكال ثـ 
 :لما یمي 

 

 
                                                           

 .391سعد نكاؼ العنزم، المرجع السابؽ، ص  -1



 على توقيع العقوبة التأديبيةالضمانات الالحقة              الفصل الثاني 
 

43 
 

 تعريف التظمم اإلداري : أوال 

المرفكع مف طرؼ متظمـ الى سمطة  )شككل(ىك طمب أك ":یعرفو بعض مف الفقو 
 1"المختصة لفض خالؼ أك نزاع نابع عف عمؿ قانكني مادم اك إدارم اإلداریة

 لمكاجية ما تصدره اإلدارة ،كسیمة كفميا القانكف لممتيـ اإلدارمالتظمـ : "كیعرفو أخر
ضده مف جزاءات یعتقد في بالسحب  ،كیمتمس فیو أف تعید النظر في قرارىا،عدـ مشركعیتو

كىك طریؽ یسمكو مف صدر ضده قرار الذم أضر بمركزه القانكني الجزاء قبؿ  ،أك التعدیؿ
 2"لجكؤه إلى الطعف عمیو قضائیا

قصد ،اإلدارمإجراء یسمح لممكظؼ بالطعف في القرار "بأنوأما الفقو الفرنسي فیعرفو 
 3"تغییره أكإلغاءه 

یرسمو القانكف  عبارة عف إجراء":الجزائرم التظمـ عمى أنو  عرؼ مجمس الدكلة كما
 كإجراء كیتمثؿ في طعف إدارم یقـك بو الشخص الذم یرید مقاضاة اإلدارة أحیانا إلتباعو

تظمما  عف طریؽ تكجیيو شككل أك احتجاجا أك التماسا لإلدارة، كیدعى ذلؾ اإلجراء أكلي
مف خاللو مراجعة نفسيا عف تصرفيا قبؿ الشركع في  مسبقا أك طعنا إداریا، یطمب اإلدارة

" . مقاضاتيا

تأتي أىمیة التظمـ اإلدارم بكصفو مف الضمانات الالحقة عمى تكقیع العقكبة  
المكقعة مف ككنيا المالذ األخیر الذم یمجأ إلیو المكظؼ، لمتخمص مف العقكبة  ،التأدیبیة

كمف ثـ تعد الرقابة اإلداریة ضمانة أساسیة ال یستياف بيا خاصة بیة،عمیو مف السمطة التأدم
. في الدكؿ الدیمقراطیة

 

                                                           

شركط قبكؿ دعكل تجاكز السمطة كدعكل القضاء الكامؿ، دیكاف مطبكعات  اإلداریةرشید مخمكفي، قانكف المنازعات  - 1
  .62ص 1994الجامعیة، الجزائر،طبعة 

 .246في الفقو زالقضاء،المرجع السابؽ ص  عبد العزیز عبد المنعـ خمیفة، القرارات االداریة -2
3

-  Mourgeon(j) la presoion administratioive,thises,paris,1969,p 493 
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ف المرافؽ العامة، دكف أ فال یمكف الحدیث عف نظاـ تأدیبي فعاؿ یساىـ في حسف سیر 
 االتجاهیقترف ىذا النظاـ بأدنى حد مف الضمانات التأدیبیة، خصكصا إذا كاف ینتمي إلى 

.  اإلدارم لمتأدیب

ذا كاف البعض یقمؿ مف أىمیة ىذه الضمانة بحجة أنيا ال ترقى لدرجة الرقابة  كا 
 القضائیة في كفالة حقكؽ كضمانات المكظؼ محؿ المساءلة التأدیبیة، إال أف ىذا القكؿ لیس

. عمى إطالقو

إذ أنو ال یمكف التقمیؿ مف شأف الضمانات اإلداریة التي تتـ عف طریؽ الرقابة  
ىذه الرقابة ىي أقدـ ما عرؼ مف صكر الرقابة الداخمیة، فضال عف  ذلؾ أف مثؿ. اإلداریة

فعالیتيا كتحقیقيا لنتائج مممكسة، خاصة منذ أف كاف اإلتجاه الغالب ىك تركیز السمطة في 
 . الرؤساء اإلدارییفأیدم 

كیعتبر التظمـ اإلدارم مف أىـ كسائؿ تحریؾ الرقابة اإلداریة التي تمارسيا سمطة 
فأىمیة كخطكرة العقكبة، ككذا بیة ،ا تعمؽ األمر بالعقكبات التأدم،السیما إذ1اإلدارة عمى ذاتيا

بة أماـ الجية اآلثار التي تترتب عمیيا تقتضي فتح الطریؽ لممكظؼ لمطعف اإلدارم في العقك
. اإلداریة التي قد تعید النظر في قرارىا

 أنواع التظمم  اإلداري  : ثانيا 

كؿ مف  إلىكفقا لما استقر عمیو الفقو كالقضاء ك التشریع ،اإلداریةتنقسـ التظممات 
نظرا لخطكرة العقكبة  ،لجنة خاصة إلىككدا التظمـ ،ك التظمـ الرئاسي،ألكالئيالتظمـ 
 .2التأدیبیة

 

 
                                                           

عبد العزیز عبد المنعـ خمیفة، المكسكعة اإلداریة الشاممة في إلغاء القرار اإلدارم كتأدیب المكظؼ العاـ، الجزء الثالث،  -1
  .90ص 2007ا كقضائیا، دار محمكد لمنشر كالتكزیع،لمكظؼ العاـ إدارم تأدیبإجراءات 

 2 .11، ص 1985دراسة المقارنة، دار الفكر القاىرة  اإلدارممحمد سمیماف الطماكم، الكجیز في القضاء  - 2
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 التظمم ألوالئي  -1

سمطة مصدرة القرار  إلىىك أف یتقدـ صاحب الشأف بطمبو  ألكالئيالمقصكد بالتظمـ 
كذلؾ حسب ما تممكو  بأخر استبدالو أكالتعدیؿ  أك باإللغاءإما . بغرض إعادة النظر فیو

 كیشترط لكي یحدث التظمـ أثره تكفر شرطیف. الشأفمف صالحیات في ىذا  اإلداریةالسمطة 
  :ىما 

 60كىك  اإللغاءكىك خالؿ ذات المیعاد الذم ترفع فیو دعكل  ،أف یقدـ التظمـ في المیعاد -
 . یكما مف تاریخ نشر القرار

.  أف یككف التظمـ مجدیا أم أف تككف ىناؾ فائدة مرجكة مف التظمـ -

 اإلداریةالمدنیة ك   اإلجراءاتمف قانكف  275مكرر ك  169أما في الجزائر فنجد مادتیف  -
 1اإلدارمالقانكني لمتظمـ  اإلطار

یجكز رفع الدعكل إلى المجمس القضائي مف  ال" مكرر عمى أنو  169تنص المادة  ك
.  "إدارمبطریؽ الطعف في القرار  إال األفراداحد 

كىك أمر جكازم یخص فقط عقكبات الدرجة األكلى كالثانیة، التي یقـك بإصدارىا  
الرئیس اإلدارم دكف المجكء إلى المجنة المتساكیة األعضاء، كبالتالي ال یمكف الطعف 

نما یمكنو المجكء مباشرة إلى القضاء اإلدارم  . ضدىما أماـ لجنة الطعف الكالئیة، كا 

أضعؼ أنكاع التظممات ألسباب كثیرة أبرزىا، عدـ تكافر مف  ألكالئيكیعتبر التظمـ 
صفة الحیاد كاجتماع صفة الخصـ كالحكـ فیمف یتمقى التظمـ ألمر الذم یضعؼ القیمة 

.  العممیة لمتظمـ كثیرا

 

 
                                                           

 .اإلداریةالمدنیة ك  إجراءاتمف قانكف  275مكرر ك  169انظر المادتیف  -1



 على توقيع العقوبة التأديبيةالضمانات الالحقة              الفصل الثاني 
 

46 
 

 التظمم الرئاسي  -2

المقصكد بالتظمـ الرئاسي ىك اف یتقدـ صاحب الشأف لمسمطة الرئاسیة مصدرة القرار 
ليا حؽ التعدیؿ أك سحب اك إلغاء ما یصدر عف الجيات التابعة ليا مف قرارات  التي یككف

عرؼ التظمـ اإلدارم . الذاتیة عمى أعماليا اإلداریةتتفؽ مع القانكف إعماال لمبدأ رقابة  ال
الى رئیس مصدر القرار الذم اضر  ذلؾ التظمـ الذم یرفعو الفرد المضركر" : الرئاسي بأف

 أككقفيا  أكمركؤسیو  إعماؿلرئاسیة التي تخكلو، حؽ إقرار ا رسة سمطتيابو طالبا منو مما
 1"حمكؿ في مباشرتيا أك أثرىاتعدیؿ  أك إلغاءىا

التظمـ الرئاسي قد یككف أكثر فاعمیة مقارنة مع التظمـ الكالئي، نظرا لتكافره عمى قدر 
الصفة في التظمـ الكالئي ذلؾ مف الحیاد، كىذا ما یحقؽ نكعا مف الفاعمیة، إذ قد تنتفي ىذه 

أف مصدر القرار التأدیبي تجتمع فیو صفتي الحكـ كالخصـ، مما یقمؿ مف فائدة ىذا التظمـ 
كبالتالي تنعدـ الحمایة الكظیفیة لممكظؼ كما أنو ال یجكز تشدید العقكبة عمى المكظؼ في 

كظؼ، عكضا أف حاؿ تقدیمو لمتظمـ الرئاسي، إذ مف غیر المعقكؿ أف نزید في غبف الـ
.  ننظر في طعنو بتمعف كتبصر، كمراعاة لمظركؼ التي دفعتو إلى ارتكاب المخالفة التأدیبیة

 التظمم في التشريع الجزائري :  الفرع الثاني 
لمعرفة النظاـ القانكني لمتظمـ اإلدارم المسبؽ أك مكقؼ المشرع الجزائرم مف التظمـ 

رحمة قانكف اإلجراءات المدنیة ك اإلداریة لمممغي اإلدارم المسبؽ البد مف التمییز بیف ـ
 .كقانكف اإلجراءات المدنیة الحالي

 اإلداري في قانون اإلجراءات المدنية السابق التظمم :  أوال 

نجد أف شرط التظمـ اإلدارم في ظؿ قانكف اإلجراءات المدنیة السابؽ كاف قبؿ سنة 
عمى كجكب 1966مف قانكف اإلجراءات المدنیة لسنة 169ك طبقا لنص المادة 1990

ك ال یقبؿ ىذا الطعف إال إذا سبقو طعف عف " الطعف المسبؽ قبؿ المجكء لمقضاء بقكليا 

                                                           

،ص 2000عثماف،قضاء اإلدارم، دار المطبكعات الجامعیة، اإلسكندریة،محمد رفعت الكىاب، حسف عثماف محمد  -1
351. 
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مباشرة أك طعف  لسمطة اإلداریة التي تعمك مف أصدر القرارطریؽ التدرج الرئاسي یرفع أماـ ا
مف نفس القانكف عمى ضركرة 275ك ىذا ما أكدتو المادة "القرار  كالئي یكجو إلى مف أصدر

لمقضاء ك بالنسبة لمقرارات الصادرة عف السمطة المركزیة ك ظؿ  االتجاهكجكب الطعف قبؿ 
الذم ألغى التظمـ 1990أكت 18رخ في المؤ90/23الحاؿ كذلؾ إلى غایة صدكر قانكف 

اإلدارم المسبؽ بالنسبة لمقرارات الصادرة عف الكالة ك رؤساء المجالس الشعبیة البمدیة ك 
یجب . نظاـ التظمـ بنظاـ الصمح القضائي مدیرم المؤسسات ذات الطابع اإلدارم مستبدال

 278ذلؾ حسب المادةعمى الطاعف أف یرفع التظمـ خالؿ شيریف مف تاریخ تبمیغ القرار ك
أشير عف الرد بمثابة رفض ضمني حیث یككف بعد 03سككت اإلدارة لمدة تزید عف  كیعد

یتعدل الشيریف مف تاریخ انقضاء ىذا المیعاد أم  ذلؾ لمطاعف حؽ رفع الدعكل في اجؿ ال
لسككت اإلدارة أك خالؿ شيریف مف تاریخ التبمیغ بقرار الرفض في حالة رد  أشير03میعاد 

.  1دارة الصریحاإل

 :الحالي المدنية و اإلدارية  اإلجراءات في القانون المسبق اإلدارينظام التظمم : ثانيا

كالذم أكد عمى مبدأ جكاز التظمـ 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09بصدكر قانكف 
بمكجب نص خاص حیث استبعد نمط  قیتإجبارما لـ تقرر  ،في كؿ المنازعات اإلداریة

المطبؽ عمى المنازعات أك دعاكل اإللغاء  االختیارمبنمط التظمـ  مالك جكبالتظمـ اإلدارم 
.  المرفكعة أماـ المحاكـ اإلداریة

یجكز لمشخص المعني بالقرار  :"قانكف اإلجراءات المدنیة عمى أنومف  830تنص المادة 
داریة مصدرة القرار في األجؿ المنصكص عمیو في المادة تقدیـ تظمـ إلى الجية اإل ،اإلدارم
بمثابة قرار  ،بعد سككت الجية اإلداریة المتظمـ أماميا عف الرد  خالؿ شيریف. أعاله829

 یستفید ،بالرفض ك یبدأ ىذا األجؿ مف تاریخ تبمیغ التظمـ ك في حالة سككت الجية اإلداریة
أجؿ الشيریف المشار  انتياءلتقدیـ طعنو القضائي الذم یسرم مف تاریخ  ،المتظمـ مف أجؿ شيریف

یبدأ سریاف أجؿ شيریف  ،في حالة رد الجية اإلداریة خالؿ األجؿ الممنكح ليا. إلیو في الفقرة أعاله

                                                           

،ص 1990اني، دیكاف مطبكعات الجامعیة، الجزائر، ث، الجزء اؿاإلداریةالمبادئ العامة لممنازعات  مسعكد شیيكب، -1
313. 
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ك یرفؽ مع  ةالكسائؿ المكتكبالتظمـ أماـ الجية اإلداریة بكؿ  إیداعیثبت  ،مف تاریخ تبمیغ الرفض
. "ة العریض

 التظمم  أمام  لجنة  الخاصة :  المطمب الثاني 

فالتظمـ كما ىك معركؼ لو أنكاع  األكؿالتظممات مف خالؿ المطمب  أنكاععف  تحدثنا
 مف حیث الجية التي یقدـ إلیيا كمف حیث إلزامیة تقدیمو، كلكف ىناؾ قرارات كتقاریر معینة

كال یجدم التظمـ منيا إلى جيات محددة عمى كجو الخصكص  إلىالتظمـ منيا یككف 
 . جية الرئاسیة إلى أكالقرار  أصدرتالجيات التي 

لجاف تسمى بمجاف الطعف ميمتيا إعادة النظر في القرارات  1كلقد استحدث المشرع
 ، كذلؾ بطمب مف المكظؼألكالئيالتأدیبیة التي أصدرتيا اإلدارة عمى المستكییف الكزارم أك 

 . المعاقب، أك مف السمطة الرئاسیة

كعمى ىذا األساس،تنشأ لجنة الطعف لدل كؿ كزیر ككؿ كالي ككذا لدل كؿ مسؤكؿ 
مؤىؿ بالنسبة لبعض المؤسسات، أك اإلدارات العمكمیة تتككف ىذه المجاف مناصفة مف 

، أك ممثمي اإلدارة كممثمي المكظفیف المنتخبیف كترأسيا السمطة المكضكعة عمى مستكاىا
ممثؿ عنيا یختار مف بیف األعضاء المعینیف بعنكاف اإلدارة كینتخب ممثمك المكظفیف في 

 . المجاف اإلداریة المتساكیة األعضاء مف بینيـ ممثمیف في لجاف الطعف

تتعمؽ بتنظیـ كسیر المجاف 1984جكاف 26المؤرخة في 20كقد صدرت التعمیمة رقـ 
السیما :"ص ىذه المجاف في اإلجراءات التأدیبیة اآلتیةتخت. المتساكیة األعضاء كلجاف الطعف

التسریح كالتنزیؿ كالنقؿ اإلجبارم عمى أف تحدد بمرسـك اختصاصاتيا ك تشكیميا ك تنظیميا 
 ".... كعمميا

، نجدىا تحدد كیفیة إنشاء 06/02/1999المؤرخة في 67كبالرجكع إلى التعمیمة رقـ 
.  ىذه المجاف ككیفیة تجدیدىا

                                                           

صادرة عف   09/02/1999في  المؤرخة 67ككذا التعمیمة رقـ  إلیو اإلشارةسابؽ  06/03مف االمر65انظر مادة  -1
الكظیؼ العمكمي المكجية إلى كؿ مف السادة األمناء  الكزیر المنتدب لدل رئیس الحككمة المكمؼ باإلصالح اإلدارم ك

 الكالة كالسادة رؤساء مفتشیات الكظیؼ العمكمي  لمتبمیغ السادةالعاممكف لمكزارات 
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السالؼ  84/10فقد عمد المشرع لمنص عمى إنشاء لجنة لمطعف ضمف أحكاـ المرسـك
كما تكجد عمى مستكل كؿ كالیة . ممثمیو أكالكزیر  یرأسياالذكر عمى مستكل كؿ كزارة اك 

عمى مستكل المؤسسات  إنشاؤىاكما یمكف ،العاـ لمكالیة أمیفالكالي اك ممثمو كىك  كیرأسيا
مف عدد متساكم مف  كتتألؼ. یتـ تشكیميا بمكجب مرسـك أف دارماإلالعمكمیة ذات طابع 

شأنيا في ذلؾ شأف المجنة المكظفیف  ممثميمع نظرائيـ مف  لإلدارةالممثمیف  األعضاء
 7إلى 5األعضاء المنعقدة كمجمس تأدیبي ك یتراكح عدد ممثمي لجاف الطعف مف  المتساكیة
 . 1. أعضاء

فإف األعضاء الممثمیف 1984أفریؿ 09طبقا ألحكاـ القرار الصادر بتاریخ ك
لممستخدمیف في لجاف الطعف یتـ انتخابيـ بالتكافؤ ك بكاسطة أعضاء المجنة المتساكیة 

 . األعضاء

كتنشأ لجاف الطعف المختصة لكافة مستخدمي اليیئة العمكمیة ميما كانت رتبتيا 
 :كتعیینيا ك تنشأ 

فیما یتعمؽ بمستخدمي اإلدارة المركزیة ك المؤسسات العامة : الوزيرعمى مستوى -
 إحدلالمدرجة في  األسالؾ إلحدلالكطنیة ككذا ىؤالء الذیف یمارسكف في الكالیات التابعیف 

 122ساللیـ ما فكؽ 

الدیف یباشركف  أعاله إلیيـبالنسبة لغیر المستخدمیف المشار : عمى مستوى الوالي-
كجب قرار ـإف لجاف الطعف تنشأ حسب األحكاؿ سك اء ب. ىیاكؿ الكالیة إحدلمياميـ في 

مف الكزیر المعني أك بقرار مف الكالي بعد أخذ رأم السمطة المكمفة بالكظیؼ العمكمي ىذا 
.  فیما یخص المجاف المتساكیة األعضاء ،الرأم یتـ طمبو حسب ما ىك مبیف أعاله

عمى اختصاصاتيا المحددة 84/10مف مرسـك 24كفي ىذا الصدد نصت المادة 
بالنظر في القرارات المتضمنة عقكبات الدرجة الثالثة، ككذلؾ فیما یخص اإلحالة عمى 

م جائز فقط في القرارات  ةاإلدارالتقاعد التمقائي كالجدیر بالتذكیر في ىذا المجاؿ، أف التظمـ 
                                                           

 .المرجع السابؽ84/10مف المرسـك 23المادة  -1
 .المرجع السابؽ 84/10مف المرسـك  23ك22المادة  -2
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مف  ابتداء، ك ذلؾ في أجؿ أقصاه شير كاحد 1المتضمنة العقكبات مف الدرجة الثالثة كالرابعة
یكما بالنسبة لمقرارات المتضمنة 15تاریخ تبمیغ القرار بعد أف كانت مدة الطعف محددة بػ 

العقكبات مف الدرجة الثالثة كلعؿ ىذا مرده إلى خطكرة التصرؼ المرتكب مف طرؼ المكظؼ 
قد نتساءؿ عف اليدؼ . اف بمركزهكالذم قد یصؿ إلى النقؿ اإلجبارم،أك التسریح المذاف یمس

مف رد االعتبار المنصكص عمیو في القانكف الجدید لمكظیفة العامة،طالما لـ یمنح لممكظؼ 
المقترؼ لخطأ مف الدرجة األكلى ك الثانیة في أحقیتو لمطعف أماـ لجنة الطعف حتى لك كانت 

أثر العقكبة  ما یعني بقاءقمیمة األىمیة بالنسبة لألخطاء مف الدرجة الثالثة ك الرابعة، ـ
. الكظیفي كمساسيا بمركزه

فمف جية نص عمى . ما نجد أف المشرع في القانكف الحالي لـ یتدارؾ بعض النقائص 
كصؼ آخر لمعقكبات، أم العقكبات مف الدرجة الرابعة، دكف أف یعید النظر في 

ظیميا عمى ىذا اختصاصات لجنة الطعف التي یجب أف ینص القانكف المتعمؽ بسیرىا ك تف
 . النكع مف العقكبات

مف المكظؼ بالعقكبات التأدیبیة  كبذلؾ تككف اختصاصات لجاف الطعف بعد إخطارىا
 :ما یمي 163ك المنصكص عمیيا في المادة  2مف الدرجتیف الثالثة كالرابعة

 . التكقیؼ عف العمؿ مف أربعة أیاـ إلى ثالثة أیاـ -

 . التنزیؿ مف درجة إلى درجتیف -

  .التنزیؿ إلى الرتبة السفمى مباشرة -

مف اختصاصات لجاف الطعف بعد ما  06/03إذف كسع األمر   :اإلجبارمالنقؿ -
كانت تقتصر عمى مراجعة القرارات التأدیبیة األربعة السالفة الذكر لتشمؿ كؿ العقكبات مف 

لصالح المكظؼ باعتباره  األمرالدرجة الثالثة ك الرابعة ك بيذا یككف المشرع لقد تدارؾ 
.  في المعادلة األضعؼالحمقة 

                                                           

 .16كماؿ رحماكم، المرجع السابؽ، ص -1
 .06/03 األمرمف  67لمادة ا -2
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 الطعن د الطعن أمام هذه المجانميعا : الفرع الثاني

كىػذا طبقػا لمػا نص )(15)ـك یككف میعاد الطعف لدل لجنة الطعف، ىك خمسة عشػرة م
لمعننیف  یمكػف أف تقػدـ طعػكف اإلدارة أك: "، حیث أقػر بأنػو 85/59عمیو المرسـك رقـ 

أیضا مػف 24،كمػا نصػت المػادة 1"ظرؼ خمسػة عشػر یكمػا / أنفسيـ إلى ىذه المجاف في
عمػى أنػو یمكػف لػإلدارة أك المعنیػیف أنفسػيـ أف یمتجئكا إلى لجاف الطعف، 84/10المرسػـك 

 ، فقد06/03، أمػا حسػب القػانكف الحالي لمكظیفة العمكمیة رقـ "2خالؿ خمسة عشػر یكمػا 
مدد المشػرع الجزائػرم مػدة الطعػف لػدل لجنة الطعف، حیث نصت في سػیاؽ ذلػؾ المػادة 

یمكػف لممكظػؼ الذم كاف محؿ عقكبات تأدیبیة، مف الدرجة الثالثة كالرابعة : "عمػى أنػو 175
أف یقػدـ تظممػا أمػاـ لجنػة الطعف المختصة، في أجؿ أقصاه شير كاحد مف تاریخ تبمیغ 

 3 ."القرار

اإلداریة كفي ما یمي سنقـك بدراسة الضمانة األساسیة بالنسبة  ىذا ما یخص الرقابة
كىي الرقابة القضائیة كذلؾ نظرا لدكرىا في احتراـ مبدأ المشركعیة  إاللجمیع ىذه الضمانات 
 . في قیاـ اإلدارة بأعماليا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .85/591مف المرسـك  13المادة  -1
           بف عمراف،النظاـ القانكني النقضاء الدعكل التأدیبیة في التشریع الجزائرم دراسة مقارنة،ص  األخضر محمد -2
89 -902. 
 .06/033 األمرمف  175المادة  -3
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 التأديبيالرقابة القضائية عمى القرار  :المبحث الثاني 

لیست كافیة لضماف  أنيا إالكاجبة لحمایة حقكؽ المكظؼ  اإلداریةالرقابة  كجكد إف
ینشط المكظفكف كاف  أفىك العمؿ عمى  اإلداریةالف ىدؼ الرقابة . حمایة حقیقیة ليذه حقكؽ

 إلىتكجد رقابة قضائیة تيدؼ   أفا البد ذق ألجؿ، اإلدارةیسیركا كفقا لسیاسة التي رسمتيا 
 أحكاـاف تخالؼ  بالتأدیبفدكف ىده الرقابة یمكف لسمطة المختصة . احتراـ حقكؽ المكظؼ

 . العاـ لمكظیفة العمكمیة كمما كجدت  ليا مصمحة في ىذه المخالفة األساسيالقانكف 

كعمى ىذا األساس یعتبر الطعف القضائي ضمانة أخرل لممكظؼ في مكاجية تعسؼ 
كالمالذ األخیر بالنسبة لممكظؼ عندما یستنفذ كافة الضمانات اإلدارة في المجاؿ التأدیبي، 

األخرل في تحقیؽ ما یصبك إلیو مف إلغاء العقكبة التأدیبیة،كذلؾ بممارسة حقو في االلتجاء 
 1. كفقا لألكضاع المقررة قانكنا ،إلى مرفؽ القضاء،عف طریؽ ما یعرؼ بدعكل اإللغاء

تنظیـ االختصاص في نظر دعكل  إلىطرؽ كسنقـك بدراسة ىذا المبحث مف خالؿ الت
ثـ نتناكؿ بعد ذلؾ في المطمب الثاني ،األكؿالقضاء المطمب  أماـإلغاء القرار التأدیبي 

 . التأدیبي القرار باإللغاءالشركط الطعف 

 التأديبي أمام القضاء رإلغاء القرافي نظر دعوى  ختصاصا : األولالمطمب 

بالغة سكاء كاف ذلؾ لممكظؼ العاـ  أىمیةمف   التأدیبي اإلدارم نظرا لما یشكمو القرار
  اإلدارم فاف تحدید الجية المختصة بالرقابة القضائیة عمى القرار،اإلدارةبالنسبة لجية  أك

ككذا كسیمة ضركریة تساعد الجيات القضائیة سكاء . 2 األىمیةبالغ  أمرىك  التأدیبي
العادیة عمى كقكؼ عمى درجة كمدل اختصاصيا لذا ال بد مف معرفة الجية   أك اإلداریة

.  3التأدیبيالقضائیة المختصة بنظر الطعف القضائي عمى القرار 

                                                           

ف المطبكعات الجامعیة، العامة  في النظاـ الجزائرم، دیكا اإلدارة أعماؿعكابدم، عممیة الرقابة القضائیة عمى  عمار-1
 .25، ص1994ة ثاؿثالطبعة اؿ

 .341مصطفى بكادم، مرجع السابؽ،ص   -2
، مجمة القادسیة لمقانكف كالعمـك التأدیبجبیر فاضؿ، الطعف القضائي كضمانة لممكظفیف في مكاجية سمطات  -3

 246ص  2012، العراؽ، 01السیاسیة،عدد
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 اإلداریةلقد كزع المشرع الجزائرم ىذا االختصاص بیف ىیئتیف قضائیتیف ىما المحاكـ 
ك المجمس الدكلة الذم ،اإلداریةالمتعمؽ بالمحاكـ  98/02المنصكص عمیيا في قانكف رقـ 

رقـ ك القانكف العضكم  20161مف التعدیؿ الدستكرم  171استحدث بمكجب المادة 
فتكزیع ،الذم ینظـ اختصاص المجمس الدكلة 30/05/1991المؤرخ في  98/01

القضاء یتطمب منا دراسة الطعف  أماـ التأدیبيالقرار  اإللغاءاالختصاص في نظر دعكل 
.  مجمس الدكلة الفرع الثاني كأماـ األكؿالفرع  اإلداریةـ المحاؾ أماـ

 اإلداريةالمحاكم  أمامالطعن  : األولالفرع 

كانت الغرؼ اإلداریة عمى مستكل المجالس القضائیة ىي صاحبة الكالیة في النظر 
إال أنو بعد استحداث المحاكـ اإلداریة في ظؿ نظاـ ازدكاجیة القضاء، ،في القرارات التأدیبیة

أصبحت المحاكـ اإلداریة ىي المختصة بنظر كافة المنازعات التي تثكر في نطاؽ اإلقمیـ 
التابع ليا، سكاء تعمؽ األمر باإللغاء، أك التعكیض، أـ بفحص المشركعیة، إال ما استثني 

المتعمؽ 98/02مادة األكلى مف القانكف العضكم رقـ بنص قانكني، كىذا طبقا لنص اؿ
تنشأ محاكـ إداریة كجيات قضائیة لمقانكف العاـ : "بالمحاكـ اإلداریة التي نصت عمى أف 

 "في المادة اإلداریة، یحدد عددىا ك اختصاصيا اإلقمیمي عف طریؽ التنظیـ

ذات كالیة العامة  أنيا أم اإلداریة ةمتنازعتختص بالنظر في كؿ  اإلداریةالمحاكـ  إف
 :ما استثنى بنص قانكف  إال اإلداریةفي جمیع الدعكل 

 

 

 

 

 
                                                           

 .اإلداریةالجيات القضائیة  ألعماؿیمتؿ مجمس الدكلة اليیئة المقكمة "...  171المادة   - 1
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المرفكعة ضد القرارات التنظیمیة اك الفردیة الصادرة عف السمطات  باإللغاءالطعكف  -
المركزیة ك اليیئات العمكمیة ك المنظمة المينیة الكطنیة  اإلداریة

 1... "الطعون الخاصة بالتفسير -2

ل اختصاص النكعي ؿنص ع كاإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتقانكف  أفك الجدیر بالذكر 
 2"اإلداریةىي جيات الكالیة العامة في المنازعات  اإلداریةالمحاكـ " اإلداریةلممحاكـ 

درجة بحكـ قابؿ لالستئناؼ في  أكؿبالفصؿ في  اإلداریةكمف ثـ تختص المحاكـ 
المؤسسات العمكمیة ذات  إحدل أكالبمدیة   أكالكالیة  أكجمیع القضایا التي تككف الدكلة 

الذم حدد  كاإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتقانكف  أكدهك ىذا ما ،طرفا فیيا اإلداریةالصفة 
كالدعاكل  اإلداریةات دعاكل إلغاء القرار3:لمفصؿ في  اإلداریةاالختصاص النكعي لممحاكـ 

الكالیة كالمصالح غیر ممركزة  -:التفسیریة كدعاكل فحص المشركعیة لمقرارات الصادرة عف 
 . لمدكلة عمى مستكل الكالیة

 . البمدیة كالمصالح األخرل لمبمدیة  -

 ... المؤسسات العمكمیة المحمیة ذات الصبغة اإلداریة -

اإلداریة بنظر لدعكل اإللغاء القرار التأدیبي فقد اإلقمیمي لممحاكـ االختصاص  أما
 مادة المنازعات... "مف قانكف اإلجراءات المدنیة ك اإلداریة804/04نصت عمیيا لمادة 

المتعمقة بالمكظفیف أك أعكاف الدكلة أك غیرىـ مف األشخاص العاممیف في المؤسسات 
 .4"اختصاصيا مكاف التعییفالعمكمیة اإلداریة أماـ  المحكمة التي  تقع في دائرة 

                                                           

المتعمؽ باختصاص مجمس الدكلة كتنظیمو كعممو  30/05/1998المؤرخ في  98/01القانكف العضكم  رقـ  09لمادة ا-1
 2011/ 26/07المؤرخ في  11/13م رقـالمعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف العضك 01/06/1998الصادر في  37ر عدد.ج

 .03/08/2001الصادر في  43ر عدد. المتعمؽ باختصاص مجمس الدكلة كتنظیمو كعممو ج
، جریدة رسمیة، كاإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتالمتضمف قانكف  2008فبرایر25رخ ؤالـ  08/09قـ القانكف ر 800مادة ؿ -2

 . 2008، سنة21عدد
  .،المرجع السابؽ801المادة  -3
  .480سعید مقدـ، المرجع السابؽ، ص   -4
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لذا ال  ،اإلداریةما یعاب عمى تنظیـ القضائي كىك غیاب محاكـ استئناؼ  األخیركفي 
بد مف استحداث ىذه المحاكـ في الجزائر كجية استئناؼ لتخفیؼ الضغط عمى مجمس 

ة مباشرة االبتدائي األحكاـاالستئناؼ  أفذلؾ  التأدیبيكمنيا المجمس  اإلداریةالدكلة في المكاد 
المجمس الدكلة قد یفكت فرصة عمى المكظؼ في الطعف في القرارات مجمس الدكلة  أماـ

.  بالنقض األمرخاصة عندما یتعمؽ 

                                            الطعن امام مجمس الدولة :الفرع الثاني 
كمف  ،المطعكف فیو التأدیبي اإلدارم یختص مجمس الدكلة بفحص مشركعیة القرار        

كاف ىذا القرار  إذارفض الدعكل  أك،إذا كاف مخالؼ لمبدأ المشركعیة التأدیبيثـ إلغاء القرار 
 . صادر في حؽ المكظؼ مشركع

یمارس مجمس الدكلة  01-98مف القانكف العضكم  11-10-9كعمیو ك طبقا لممكاد 
 :اختصاصات قضائیة متنكعة 

 :مجمس الدولة جهة لمقضاء ابتدائي النهائي   –أوال 

 اإلدارمالقرار  اإللغاءكأخیرة بالفصؿ في الدعكل  أكلىیختص مجمس الدكلة كدرجة  
الصادر في حؽ المكظفیف تابعیف لميیئات كالتنظیمات المركزیة كعمیو یفصؿ مجمس  التأدیبي

ضد القرارات اإلداریة التنظیمیة كالفردیة الصادرة  باإللغاءالطعكف  :الدكلة ابتدائیا كنيائیا في 
 . كاليیئات العمكمیة الكطنیة كالمنظمات المينیة الكطنیة ةاإلدارات المركزمعف 

الجدید نفس اختصاص لمجمس الدكلة بالنسبة  كاإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتقانكف  كأكد
یختص مجمس "حیث انو ،ركزیةالـ اإلداریةصادرة عف السمطات  اإلداریةالقرارات  إللغاء

كتقدیر المشركعیة في القرارات  اإللغاءكأخیرة بالفصؿ في دعاكل  أكلىالدكلة كدرجة 
كما یثیر تساؤلي لـ ینص المشرع عمى . 1".. المركزیة اإلداریةعف السمطات  اإلداریة

القرارات الصادرة عف ىیئات عمكمیة كالمنظمات المينیة ىؿ  بإلغاءاختصاص مجمس الدكلة 

                                                           

 .، المرجع السابؽ08/09قانكف  901المادة  -1
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 ك ؟رغبة منو بنزع االختصاص لمجمس الدكلة فیما یخص الطعف في ىذا النكع مف القرارات 
 ؟. كاف ىدا سيك فقط مف المشرع أك ؟ىذا االختصاص إلیياىي التي یؤكؿ  ما

 التأدیبیةمف قبؿ السمطة الصادر في حؽ المكظؼ  التأدیبيالقرار  أفكمف ثـ نستنتج 
 إلغاء أساسویككف ىذا الطعف  أفعمى ،مجمس الدكلة أماـیككف خاضعا لطعف فیو مباشرة 

.  التأدیبيالقرار 

 مجمس الدولة جهة لقضاء االستئناف :ثانيا   

 اإلداریةالصادرة عف المحاكـ  التأدیبیةیختص مجمس الدكلة في استئناؼ القرارات  
یفصؿ "  11/13المعدؿ كالمتمـ بمكجب قانكف العضكم  98/01طبقا لمقانكف العضكم 

في جمیع  اإلداریةمجمس الدكلة في استئناؼ القرارات صادرة ابتدائیا مف قبؿ المحاكـ 
 1. "لـ ینص قانكف خالؼ ذلؾ الحاالت ما

 كاألكامر األحكاـیختص مجمس الدكلة بالفصؿ في االستئناؼ " انو إلى باإلضافةىذا   
 2"... اإلداریةالصادرة عف المحاكـ 

التي  اإلداریةكحتى الغرفة  ،اإلداریةكعمیو تككف جمیع القرارات الصادرة عف المحاكـ   
مف  اإلداریةالمحاكـ  إلىىذا االختصاص  إسنادقبؿ  التأدیبيكانت تفصؿ في مجاؿ 

          . نص قانكف خالؼ ذلؾاختصاص مجمس الدكلة بالطعف فیيا باالستئناؼ ما لـ م
 مجمس الدولة قاضي النقض : ثالثا  

 التأدیبیةبالنظر الطعكف ضد القرارات  ،یختص مجمس الدكلة باعتباره قاضي النقض
المختصة بتكقیع  التأدیبكمجاف ،یجكز استئنافيا كالتي ال اإلداریةصادرة عف جيات قضائیة 

 التأدیبیةككدا القرارات  ،الميف التابعة لممنظمات المينیة أعضاءعمى  التأدیبیةالعقكبة 
یفصؿ مجمس "  98/01القانكف العضكم  أكدهلمقضاء كىذا ما  األعمىالصادرة عف مجمس 

                                                           

 .السابؽ،المرجع 98/01مف قانكف العضكم  10المادة -1
  .، المرجع السابؽ08/09مف قانكف  902المادة  -2
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الصادرة نيائیا ككدا  اإلداریةالدكلة في الطعكف بالنقض في القرارات الجيات القضائیة 
 1. "في القرارات مجمس المحاسبة الطعكف بالنقض

یختص مجمس الدكلة بالنظر "  كاإلداریةالمدنیة  إجراءاتعمى ذلؾ قانكف  أكدكما   
 2"... اإلداریةدرجة عف جيات القضائیة  أخرفي الطعكف بالنقض في القرارات في 

قائمة سابقا  بالمحكمة العمیا لـ تكف تتمتع بيذا  اإلداریةالغرفة  أف باإلشارةكالجدیر   
قاضي  اك )قاضي اختصاص( اإللغاءقاضي  أماحیث كاف ب ،النكع مف االختصاص

ذلؾ  إلى إضافةمجمس الدكلة في  مرحمة ازدكاجیة القضاء   أصبحفي حیف  ،االستئناؼ
.  یختص بالفصؿ في الطعكف بالنقض

                                                        التأديبي القرار  باإللغاءشروط الطعن   :الثاني المطمب 
نجد قد  2008لسنة  كاإلداریةالمدنیة  اإلجراءاتالكاردة في القانكف  لألحكاـبالرجكع  

بصفة  اإلدارمالقرار  اإللغاءتضمف مجمكعة مف الشركط كجب تكفرىا لكي تككف دعكل 
شركط  إلىیمكف تصنیؼ ىذه الشركط حیث  ،القضاء أماـعامة مقبكلة شكال ك مكضكعیا 

.  كشركط المكضكعیة الفرع الثاني األكؿشكمیة الفرع 

 التأديبي القرار  باإللغاءالشروط  الشكمية لطعن  : األولالفرع 

الطعف باإللغاء في القرار  تأدیبي یستكجب تكفر جمیع الشركط الشكمیة التي یجب  إف
 :تتمثؿ في تكفرىا في جمیع دعاكل اإللغاء كالتي 

 

 

 

 
                                                           

 .المرجع السابؽ 98/01مف قانكف العضكم  11المادة  -1
 2 .المرجع السابؽ 08/09مف القانكف رقـ  903المادة  -2



 على توقيع العقوبة التأديبيةالضمانات الالحقة              الفصل الثاني 
 

58 
 

 : يبالقرار التأديبشرط يتعمق  -أوال

 أمحضا جب أف ینصب الطعف عمى قرار إدارم ك یعتبر القرار التأدیبي قرارا إدارمم
القرار اإلدارم الذم تفصح فیو اإلدارة بالشكؿ الذم یتطمبو القانكف عف : "حیث یعرؼ بأنو 

مستيدفة إنزاؿ عقكبة التأدیبیة ،كالمكائح إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانیف
بالعامؿ الذم یخؿ بكاجبات كظیفتو كیأتي عمال مف األعماؿ المحرمة عمیو أك یخرج عمى 

مقتضى الكاجب في أعماؿ كظیفتو التي یجب أف یقـك بيا بنفسو أك التي یناط إلیو بيا كیخؿ 
 . 1"في أداءىا بالدقة كاألمانة المطمكبة

في  التأدیبيیتحد مع القرار  التأدیبيص مف ىذا التعریؼ بأف القرار كبالتالي نستخؿ 
المختصة  اإلداریةمف قبؿ الجية  ،المنفردة باإلرادةمف حیث انو عمؿ قانكني یصدر  أركانو

بالمكظؼ المخؿ  التأدیبیةالعقكبة  إنزاؿفي  كمتمثؿأثر قانكني معیف  أحداث إلىكیيدؼ 
.  بكاجباتو الكظیفیة

شرط الصفة و المصمحة  :ثانيا 

یككف الطاعف ذك صفة كصاحب  أفالقضاء  أماـ اإللغاءیشترط لقبكؿ الدعكل 
 2مصمحة 

أف یككف المكظؼ رافع الدعكل ىك نفسو صاحب الحؽ المعتدل كیقصد بالصفة 
عمیو،إذا یجب الكتساب الشخص صفة المكظؼ العاـ أف یتـ تعینو بقرار بكاسطة سمطة 

قد یعترؼ القانكف بالصفة في دعكل . ئمة في خدمة المرفؽ العاـمختصة لمعمؿ بصفة دا
یعرؼ بالصفة غیر  ما اإللغاء القرار التأدیبي لشخص أخر غیر المكظؼ الطاعف ىك

                                                           

في ظؿ التشریع الجزائرم،مذكرة لنیؿ شيادة  التأدیبیةالضمانات المقررة لممكظؼ العاـ خالؿ المساءلة حیاة عمراكم،  -1
 .115الماجستر، ص 

یجكز ألم شخص التقاضي ما لـ تكف لو صفة، كلو مصمحة قائمة أك محتممة یقرىا القانكف یثیر القاضي  ال"13المادة  -2
 "لقانكفتمقائیا انعداـ اإلذف إذا ما اشترطو ا یثیرالمدعي عمیو كما  أكتمقائیا انعداـ الصفة في المدعي 
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،أم صالحیة الشخص لمباشرة اإلجراءات القضائیة في الدعكل باسـ غیره یسمى 1العادیة
 . الممثؿ القانكني

التمثیؿ القانكني،في ككف متعمؽ الصفة بشرط قبكؿ الدعكل ك  التفرقة بیف الصفة یمكف
 . أما التمثیؿ القانكني یتعمؽ بإجراء مباشرة الخصكمة

كمف المسائؿ البدیيیة أف لكؿ رافع الدعكل إداریة كانت أك غیر ذلؾ أف تككف لو 
مصمحة مف كراء رفعيا،كعمیو فال بد لممكظؼ رافع الدعكل أف یككف لو مصمحة في الطعف 

فيي مف المبادئ المستقرة في  ،كبتالي بغیر شرط المصمحة ال یتأتي ذلؾ،في القرار التأدیبي
 . دعكل بغیر مصمحة مجاؿ التقاضي ال

أك المساس  فالمصمحة تككف القصد منيا حمایة حقكؽ أك مراكز قانكنیة تتعرض لميدر
فإنو یبحث ،ىذا الشرط ،كعمیو متى تأكد لمقاضي اإلدارم  مف تكافر 2خالفا لألحكاـ القانكف

 التأدیبيالقانكني لممكظؼ المعنى حتى كلـ یمثؿ قرار  مما إذا كاف ىناؾ مساس بالمركز
إال أنو ليذه المصمحة جممة مف ،محؿ  الطعف اعتداء فعمیا عمى حؽ مف الحقكؽ الشخصیة

 :یمي  كىي كما الشركط كاجب تكفرىا

یقصد بالمصمحة الشخصیة لممكظؼ : و المباشرة لمموظف المعني لمصمحة الشخصية-أ
رافع الدعكل،ذلؾ أف تككف القرار المطمكب إلغاؤه قد مس حالة قانكنیة خاصة  العاـ

القرار التأدیبي  اإللغاء كالتي تعكد بالمنفعة مف جراء بالمدعى،ك أف یككف ىذا التأثیر مباشرة
.  عمى المكظؼ العاـ

 

 

 

                                                           

 .148ص2012الجزائر الخمدكنیة لمنشر كالتكزیع،دار،الطبعة الثانیةاإلدارم كالمؤسسات اإلداریة، طاىرم،القانكف حسیف-1
، أثر زكاؿ المصمحة عمى السیر في دعكل اإللغاء في ضكء اجتيادات منصكر -2 القضاء اإلدارم األردني  إبراىیـ العتـك

 178ص 2012، كمیة القانكف، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة 49كالقانكف،العدد كالمقارف، مجمة الشریعة 
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بالمصمحة المادیة ك التي یمكف تقدیرىا بالماؿ،كلعؿ یقصد :المصمحة المادية أو األدبية -ب
كأما بخصكص ،أىميا قرارات العزؿ أك التسریح ك الذم یككف لو أثر مالي بفقداف لراتب

كىي تمس مف ناحیة المعنكیة لممكظؼ مثاؿ ذلؾ ما أحیؿ إلى المعاش في  المصمحة األدبیة
قد یؤدل إلػیو في  ق في األقدمیة لماالطعف بإلغاء قرار اإلدارة الصػادر بتقدیمو عف غیػر

 . الػطعف بو

یعنى ىذا الشرط أف المكظؼ العاـ المدعى سیحقؽ فائدة :أو المحتممة  المصمحة القائمة-ج
ك قائمة،كتككف كذلؾ  في حالة إلغاء القرار التأدیبي المكجة ضده،فيي حالة أكیدة حتمیة

،كمع ذلؾ فإف 1ذل بذاتو لممدعي عندما یتبیف أف العمؿ اإلدارم المطعكف فیو یمحؽ أ
كانت  أیا المصمحة قد تككف محتممة فإف إلغاء القرار التأدیبي قد یمنع عف المكظؼ ضرر

 . حتى تصبح مصمحتو محققة یمكنو االنتظار صكرتو فالطاعف ىنا ال

 إجراءاتفي قانكف  459كاف منصكص عمیو في المادة  األىمیةفاف شرط  كلإلشارة 
المدنیة  اإلجراءاتمف  13حسب المادة  أمامع الصفة كالمصمحة  66/1542المدنیة القدیـ 

كرتبت عمى عدـ تكفر احدىما اك  ،الجدید فقد نصت فقط عمة الصفة كالمصمحة كاإلداریة
ىي شرط لصحة إجراءات  إنماك أىمیة لیست شرط لقبكؿ الدعكلؼ،كمیيما عدـ قبكؿ الدعكل

 . الخصكمة

المكظؼ العاـ الطاعف عف القرار  متكافرىا ؼسبؽ فإف الشركط الكاجب  ما كمف خالؿ 
المصمحة ك األىمیة كميا مف النظاـ العاـ مما یمكف لمقاضي المختص ،التأدیبي مف صفة

 . سمطة إثارتيا مف تمقاء نفسو

 شرط الميعاد  : ثالثا

خالؼ لمدعكل المدنیة التي لػـ یحدد القانكف كقاعدة عامة مدة معینة لرفعيا ماداـ 
الحؽ قائما كلػـ یسقط بالتقادـ مثال، فإف دعكل اإللغاء مقیدة بنطاؽ زمني ضیؽ حرصا 

                                                           

 .176رشید خمكفي،قانكف المنازعات اإلداریة، المرجع السابؽ، ص -1
التقاضي كلو مصمحة في  كاألىمیةالقضاء ما لـ یكف  حائزا لصفة  أماـیرفع الدعكل  أف ألحدیجكز  ال"459المادة   -2

 "...ذلؾ
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رفع دعكل إلغاء قرار تأدیبي أف لقبكؿ كمف ىنا یشترط 1. عمى استقرار األكضاع اإلداریة
یجكز مخالفتو ك  م حددىا القانكف، كیعد شرط المیعاد مف النظاـ العاـ الالمدة التخالؿ ترفع 

. یمكف لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو، كما یمكف إثارتو في أم مرحمة كاف عمیيا النزاع
المتضمف قانكف اإلجراءات المدنیة كاإلداریة نجده قد حدد آجاال 08/09كرجكعا لمقانكف

 . اإلداریة كالدعكل المرفكعة أماـ مجمس الدكلةلمدعكل المرفكعة أماـ المحكمة 

 :ميعاد دعوى إلغاء قرار تأديبي مرفوع أمام المحكمة اإلدارية  -1

مف قانكف اإلجراءات المدنیة كاإلداریة فإف اجؿ  الطعف أماـ المحكمة 829بقا لمادة ط
اإلداریة حدد بأربعة أشير تسرم مف تاریخ تبمیغ القرار التأدیبي، كیجكز لممكظؼ خالؿ  ىذه 

كیعد سككت ىذه  مصدرة القرار إلى السمطة التأدیبیة یتقدـ بتظمـ رفع دعكاه أف ك قبؿ2المدة 
ك في حالة سككت الجية اإلداریة عف الرد ،ف الرد خالؿ مدة شيریف بمثابة رفض لوالجية ع

یستفید المتظمـ  مف شيریف ابتداء مف تاریخ تبمیغ القرار كىنا یرفع دعكاه أماـ المحكمة 
یسرم مف تاریخ تبمیغ  الشيریفأجؿ عف  التظمـ فإف  اإلداریة، أما في حالة السمطة التأدیبیة

 . داع التظمـ بكؿ الكسائؿ المكتكیة كیرفع مع العریضةالرد كیثبت إم

كلما كاف القرار التأدیبي یتسـ بالطابع التنفیذم فإف الطعف القضائي المرفكع أما 
القرار تعیف عمیو ؼ المحكمة اإلداریة ال یكقؼ سریاف القرار، فإف رغب المكظؼ المعني تكقي

ثػـ یعقبيا بدعكل كقؼ تنفیذ القرار التأدیبي رفع دعكل في المكضكع أماـ المحكمة اإلداریة، 
 أماـ نفس الجية تحت طائمة عدـ قبكؿ لدعكل كیفصؿ في دعكل الكقؼ بقرار مسبب كیبمغ

یخضع ىذا األمر لمطعف باالستئناؼ  ىك ساعة مف إصدار24جية اإلداریة المعنیة خالؿ لـ
.  3یكما مف التبمیغ15 خالؿ أماـ مجمس الدكلة

 

 
                                                           

 . 128،ص 2004محمد الصغیر بعمي، القضاء االدارم، دعكل االلغاء، دار العمـك كالنشر كالتكزیع،  -1
 2، المرجع السابؽ 08/09مف قانكف  830المادة   -2
 08/093، مف قانكف 837لفقرة الثالثة مف المادة -3



 على توقيع العقوبة التأديبيةالضمانات الالحقة              الفصل الثاني 
 

62 
 

 :دعوى إلغاء قرار تأديبي مرفوع أمام مجمس الدولة ميعاد  -2 

مف قانكف اإلجراءات المدنیة كاإلداریة فإف دعكل اإللغاء قد ترفع 901لمادة طبقا 
  تأدیبي كزارم األمر بدعكل ترفع ضد قراریتعمؽ ابتدائیا كنيائیا أماـ مجمس الدكلة، كأف 

المنصكص باآلجاؿ األحكاـ المتعمقة  تطبیؽمجمس الدكلة كدرجة أكلى كأخیرة  یفصؿكعندما 
رفع الدعكل یقدر بأربعة أجؿ  أفمف ذات القانكف أم 832إلى 829عمیيا في المكاد مف 

ذات خالؿ المعني تقدیػـ تظمـ ؼ لممكظ كیجكز. مف تاریخ تبمیغ القرار أك نشره بدأ أشيرت
 یعد بمثابة رفض لوالمدة كبعد سككت اإلدارة عف الرد خالؿ مدة شيریف مف تبمیغ التظمـ  

كفي حالة سككت اإلدارة عف الرد تمنح لممعني اجؿ شيریف لرفع دعكل اإللغاء أماـ مجمس 
الدكلة، أما إذا بادرت اإلدارة المعنیة لرد عف تظمـ المعني فإف أجؿ شيریف ال یسرم إال بعد 

 ذلؾلى الراغب في دعكل اإللغاء سریاف القرار التأدیبي فع ؼكال تكؽ. تبمیغ المعني رد اإلدارة
أف یبادر أكال إلى رفع دعكل في المكضكع أماـ مجمس الدكلة طالبا اإللغاء ثػـ كأماـ  نفس 

 . 1سریاف القرارقیؼ لتك استعجالیوالجية یرفع دعكل 

                                                     :الحاالت التالیة في الطعف تنقطع   آجاؿ أف  تجدر اإلشارة
قضائیة إداریة غیر مختصة                                                                            جية  أماـ   الضعؼ-1
                                                                                 . طمب المساعدة القضائیة-2
                                                                                أىمیتوكفاة المدعي أك تغیر -3
 2. القكة القاىرة أك الحادث الفجائي-4

  لشروط الموضوعية لرفع دعوى اإللغاءا :الفرع الثاني

شأف كافة القرارات اإلداریة التي تصدرىا اإلدارة في إطار مبدأ  قالقرار التأدیبي شأف
القرار التأدیبي جممة الشركط الشكمیة  المشركعیة، كعمیو إذا استكفت عریضة دعكل إلغاء

                                                           

مف  837ك838المنصكص عمیيا في مكاد تطبؽ احكاـ المتعمقة بالكقؼ التنفید " 08/09مف قانكف 910تنص المادة  -1
  ."نفس النظكمة القانكنیة اماـ مجمس الدكلة

 .، المرجع السابؽ08/09مف القانكف 832المادة  -3
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الدعكل مف ممؼ  إلى دراسةذلؾ سابقة الذكر فإف القاضي اإلدارم یقبميا شكال ثػـ یعمد بعد 
 . الناحیة المكضكعیة

 :سبؽ إلى أف الطعف في الجزاء التأدیبي تتمخص في خمسة أسباب ىي نخمص مماك 
الغایة؛  مخالفة عیب االختصاص، عیب الشكؿ، عیب المحؿ، عیب السبب، عیب

 :لكؿ كاحد مف ىذه األسباب عمى حدة  بإیجازكسنعرض 

 :عيب عدم االختصاص  -أوال

شخص أك ىیئة ال یككف القرار التأدیبي معیبا بعیب عدـ االختصاص إذا صدر عف 
تممؾ القدرة القانكنیة عمى إصداره، طبقا لقكاعد القانكنیة المنظمة الختصاص اليیئات العامة 

 .1مختمفة أجيزة مف عنيا كما یتفرع

فالقرار التأدیبي باعتباره قرار إدارم ینبغي أف یخضع لضكابط االختصاص في     
ىذا القرار أك ینعدـ عمى كیبطؿ  القرارات اإلداریة، كمف ثمة یتعیف أف یصدره مختص،

كعمیو . األحكاـ العامة االختصاص بإصدار القرارات التأدیبیة خالؼإذا ما  األحكاؿحسب 
یصدر القرار التأدیبي مف السمطة المخكلة قانكنا بذلؾ كمف ثػـ إذا صدر القرار   كجب أف

ىذه الحالة تككف قد مف سمطة غیر مختصة كفقا ألحكاـ القانكف فإف السمطة التأدیبیة في 
 القرار الصادر بتكقیع العقكبة التأدیبیة عرضة فخالفت قكاعد االختصاص، كبالتالي یكك

التأدیب ىك عدـ القدرة قانكنا عمى اتخاذ  كىذا یعني أف عدـ اختصاص سمطة. لإلبطاؿ
 نطاؽ معیف كیعتبر القرار التأدیبي مشكبا بيذا العیب إذا كاف ال یدخؿ فيتصرؼ 

.  اإلمكانیات القانكنیة لمسمطة التي أصدرتو

أف القانكف العاـ الحدیث یقـك عمى فكرة االختصاص،لذلؾ فاف تحدید  ذلؾ
بیف السمطات ألف ىذا الفصؿ اإلدارة ىي نتیجة مف نتائج مبدأ  لرجاؿ اختصاصات معینة

 أیضاستتبع م إنما ك فحسب،  الثالثةالمبدأ ال یقتضي تحدید اختصاصات السمطات العامة 
تكزیع االختصاصات في نطاؽ سمطة كاحدة كعمى ىذا األساس یمكف تعریؼ قكاعد 

                                                           

عبد العزیز خمیفة،قضاء التأدیب،ضكابط الضمانات التأدیبیة في الكظیفة العامة، دار الكتاب الحدیثة،دكف تاریخ،  -1
  .300ص
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إبراـ التصرفات تممؾ االختصاص بأنيا القكاعد التي تحدد األشخاص أك اليیئات التي 
كما أف القدرة أك المكنة أك الصالحیة المخكلة لشخص أك جية إداریة عمى القیاـ . 1العامة
 . كجو القانكنيمعیف عمى اؿبعمؿ 

كیتخذ عیب عدـ االختصاص الذم یشكب القرار التأدیبي صكرتیف، فقد یككف بسیطا 
ىذا  كصؼ فیؤدم إلى بطالف ىذا القرار أك جسیما كىنا یككف القرار معدكما أم ال یجكز
یشكؿ  األمر بأنو قرار تأدیبي حیث ال یعدك أف یككف عمال مادیا معدـك األثر، لككنو

 . ةاغتصاب لمسمط

 : االختصاص الجسيم عيب عدم-1

طبقا لمدل كالضعؼ استقر القضاء اإلدارم عمى أف درجات البطالف تتدرج مف القكة 
جسامة الخركج عف قكاعد المشركعیة، فإذا بمغت ىذه المخالفة حدا كبیرا مف الجسامة كاف 

ك مف ىنا نككف أماـ عدـ االختصاص الجسیـ إذا تضمف القرار  القرار التأدیبي معدكما
المكظؼ التأدیبي عقكبة غیر منصكص عمیيا قانكنا كأف تقـك السمطة التأدیبیة بمعاقبة 

المخطئ بعقكبة الغرامة أك صدكر قرار مف فرد أك شخص ال عالقة لو باإلدارة كأف یصدر 
لقانكنیة اإلداریة أم لیست لو أم سمطة القرار التأدیبي عف فرد عادم ال یحكز الصفة ا

 كىذا ما رتب عمیو القضاء اإلدارم انعداـ  القرار أصال لإلدارةإداریة كبالتالي ال ینتمي 
الفعمي كىك المكظؼ فإف مجمس الدكلة الفرنسي قد ابتدع منذ مدة نظریة  معدؿالتأدیبي ك

تعیینو أصال، مع االعتداد  الذم لػـ یصدر قرار الشخص الذم یككف قرار تعیینو باطؿ أك
الصادر عنو ك اعتباره سمیما كقانكنیا كمنتجا آلثاره عمى الرغػـ مف  التصرؼكاألخذ بالقرار ك

 2. إمكانیة متابعتو شخصیا

 

 
                                                           

 .89القضاء اإلدارم، المرجع السابؽ ص: مسمیماف محمد الطماك -1
أك ضابط عمكمي یبدأ في ممارسة  ؼمف قانكف العقكبات  التي تنص عمى كؿ قاض أك مكظ 141طبقا  المادة  -2
 .دج1000 إلى 500ليا یجكز معاقبتو بغرامة مف كظیفتو قبؿ أف یؤدم بفعمو الیمیف المطمكبة عماؿأ
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عيب عدم االختصاص البسيط  -2

انطالقا مف أف القضاء اإلدارم ىك صانع النظاـ القانكني لدعكل اإلداریة بطبیعتيا 
یتحتػـ الرجكع  لتطبیقات كاجتيادات القضاء اإلدارم لمعرفة حاالت عدـ كشركطيا لذا 

 االختصاص البسیط حیث یظير ىذا العیب في ثالث صكر  

 عيب عدم االختصاص الموضوعي-أ

التأدیبي حینما تقـك ىیئة إداریة المجاؿ یظير عیب االختصاص المكضكعي في 
ألنو یفترض أف تمتـز  المخكلة ليا بإصدار قرار ال یدخؿ ضمف المكضكعات كالصالحیات

 التأدیبیة لمقررات اإصدارهالسمطة التأدیبیة بمراعاة أنكاع معینة كمحددة مف األعماؿ عند 
كالصالحیات بیف الجیيات اإلداریة  األعماؿ ك الكظائؼ أف المشرع ىك مف یكزع  ذلؾ

عمى  لإلدارییفالحدكد مرفقیة كىك الذم یضبط المعالػـ كیرسػـ  المختمفة مركزیة كمحمیة ك
الصالحیات كظاىرة التنازع في االختصاص بنكعیو تداخؿ جمیع المستكیات تفادیا لظاىرة 

 1. ثقتو في اإلدارة المكظؼالسمبي كاإلیجابي مما ینجر عف ذلؾ مف فقد 

   عيب عدم االختصاص الزمني  -ب

اإلدارة اختصاصو دكف مراعاة لمقیكد الزمنیة المكضكعة لذلؾ رجاؿ أحد یزاكؿ كىك أف 
زمني یكتسب مف خاللو تؤىمو لمباشرة صالحیات تنتيي مدتيا مكظؼ نطاؽ أف لكؿ  فأصؿ

، فبدایة الحیاة الكظیفیة تككف بصدكر المكظؼأك  كؿبانتياء ىذه الصفة كزكاليا عف المسئ
القرار التأدیبي لمخالفتو لمضكابط یبطؿ  عمیو. قرار التعییف الصادر عف الجية المختصة

بنقمو أك ترقیتو أك  كالیة إصداره إما الزمنیة لممارسة االختصاص كما لك صدر عمف فقد
الحاالت تعدیا  تـلقرار التأدیب في فصمو ك إبالغو بالقرار الصادر بذلؾ، حیث یعد إصداره

عمى حالة القرار  عمى اختصاص مف یخمفو، كما ینطبؽ البطالف الزمني لالختصاص
التأدیبي الذم یصدر بعد المیعاد الذم حدده القانكف إلصداره ىذا ما یجعؿ  رقابة القاضي 
 اإلدارم تمتد لمشركعیة سمطة التأدیب إلى نطاقيا الزمني، فیتعیف عمیيا ممارسة صالحیاتيا

                                                           

كقضائیة كفقيیة، الطبعة األكلى، جسكر  قانكف اإلجراءات المدنیة، دراسة تشریعیة، دعكل اإللغاء في یاؼعمار بكض -1
 .182ص 2009لمنشر كالتكزیع،الجزائر،
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في تمدیدىا  التأدیبیة خالؿ المدة المحددة ليا قانكنا، دكف أف یككؼ ليا أم سمطة تقدیریة
المكظؼ كیمحؽ ىذا العیب الحالة التي ال تتخذ فیيا السمطة التأدیبیة أیة إجراءات لمتابعة 

المدة كتجرید  تـ الدعكل التأدیبیة تتقادـ بعد انتياءیجعؿ تحریؾ المرتكب لخطأ تأدیبي ما 
 . القانكني في التأدیب ىیؿالسمطة التأدیبیة مف التأ

األساسي العاـ لمكظیفة 06/03 ألمرمف  166تطبیقا لمفقرة األكلى مف نص المادة 
یكما مف 45الیتعدل خالؿ أجؿ سمطة التعییف المجمس التأدیبي كجكبا أف تخطر العمكمیة

مف نفس  165كما قیدت الفقرة الثانیة مف المادة 1لممكظؼ تاریخ معاینة الخطأ المنسكب
یكما مف تاریخ إخطاره مف السمطة  45خالؿ  رأمإلزامیة إبداء القانكف، المجمس التأدیبي ب

التي ليا صالحیة التعییف، فانقضاء ىذا المیعاد، یؤدم إلى سقكط الخطأ التأدیبي المنسكب 
 . ، مع تقادـ المتابعة التأدیبیة في حقولممكظؼ

 السمةیبیا اتخذتو استنادا لياتیف الحالتیف، ألغت الغرفة اإلداریة بالمحكمة العمیا قرارا تأد
، المكظؼیكما مف تاریخ معاینة الخطأ التأدیبي المرتكب مف  90التأدیبیة بعد انقضاء أجؿ

 82/302مف المرسـك رقػـ 64أم بعد تقادـ الدعكل التأدیبیة المنصكص عمیيا في المادة
القرار یجعؿ المتعمؽ بكیفیات تطبیؽ  األحكاـ التشریعیة الخاصة بعالقات العمؿ  الفردیة، ما 

التأدیبي مشكبا بعیب عدـ االختصاص الزمني لسمطة التأدیب كما امتدت رقابة القاضي 
حیث ألغت الغرفة اإلداریة مقرر لممكظؼ المؤقت  التكقیؼ اإلدارم ليذا العیب إلى إجراء

نظرا لعدـ تسكیة كضعیتو خالؿ أجؿ المكظؼ الذم اتخذتو اإلدارة العامة ضد التكقیؼ 
مف یـك  المكظؼ ىذا اإلجراء، كبيذا دفعت اإلدارة جمیع مرتبات تاریخ صدكرشيریف مف 

 .2تكقیفو إلى یـك إدماجو في كظیفتو

 

 
                                                           

، المتعمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة القانكف 06/03مف الفقرة الثانیة مف األمر رقػـ 166تنص المادة  -1
 ."ؼ بانقضاء ىذا األجؿؼالمكظ أنیسقط الخطأ المنسكبإلى" السابؽ،عمى

أ كالیة . ص.مدیر)، الصادر عف الغرفة اإلداریة بالمحكمة العمیا،قضیة 1991جانفي13المؤرخ في 782275قرار رقـ  -2
 155-1153 ص ،المجمة القضائیة لممحكمة العمیا،العدد الرابع، الجزائر،، ص(كمف معيا. ك)ضد ( باتنة
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عيب عدم االختصاص المكاني -ج
یتمتع بسمطة التقریر كلكنو یجاكز  مكظؼكىي الحالة التي یصدر فیيا القرار عف 

منكط بمكاف معیف، مكظؼ  لكؿ اختصاصو المكاني حیث أف االختصاص الكظیفي نطاؽ
ضد المكظفیف غیر  التأدیبیةما یصدره رئیس المصمحة مف قرارات  لذلؾ یبطؿكترتیبا 

لتحدید 1نادر الحدكث مف الناحیة العممیة  األمركاف كاف ىذا  یترأسياالتابعیف لممصمحة التي 
ذاالحدكد المكانیة لممارسة االختصاص عمى نحك یصعب معو الكقكع في المبس  كانت  كا 

الدكلة فإف ىیئات أخرل  إقمیـتمارس اختصاصاتيا عبر  اإلداریةبعض اليیئات كالسمطات 
بطالف  النطاؽ لذلؾ اختصاصيا اإلقمیمي حیث یترتب عمى تجاكزه نطاؽ فیقید كیحدد القانك

قراراتيا ألنيا مشكبة بعدـ االختصاص المكاني كبالتالي كجب تحدید اإلطار اإلقمیمي لمسمطة 
عند ارتكابو لممخالفة التأدیبیة كما یمتد االختصاص  المكظؼبیة التي یرتبط بيا التأدم

القضاء اإلدارم  ؼك بالنسبة لمكؽ التأدیبي لبعض السمطات لیشمؿ كافة إقمیػـ الدكلة
الجزائرم، فمـ نعثر عمى قرارات قضائیة سكاء لدل المحكمة العمیا سابقا أك مجمس الدكلة 

 . لقاضي اإلدارم في ىذا المجاؿا ؼحالیا تبیف لنا مكؽ
 اإلجراءاتورقابة الشكل  -ثانيا

التأدیب، لما لو مف ضماف  مجاؿ یكتسب ركف الشكمي  كاإلجراءات أىمیة كبرل في
في مكاجية السمطة التأدیبیة،بالرغػـ مف أف القانكف یمنح لمسمطة التأدیبیة لممكظؼ جكىرم 

طریقا یتسػـ بجممة مف تسمؾ كبیر مف السمطة التقدیریة فإنو في المقابؿ یحتػـ عممیا أف  قدر
تكمف  ذلؾ كفي تتعسؼ أف  اإلجراءات كالشكمیات،لبیاف كیفیة تكقیع الجزاء التأدیبي دكف

ذلؾ في أف المشرع حینما یقررىا كیفرضيا فعادة ما یككف  تكاإلجراءاالشكؿ  أىمیة
تأدیبیة مدركسة حتى تحافظ  إلى اتخاذ قرارات یؤدم بالسمطة التأدیبیة لممصمحة العامة مما

 مف الشكمیات كاإلجراءات ك تكفیر فاليدؼ عمى مبدأ المشركعیة في القرار التأدیبي كعمیو
حالة التسرع  ؼالفرصة المعقكلة لسمطة التأدیب في عممیة اتخاذ القرار التأدیبي كتتجنب بذلؾ

 2. التعسؼ القرار التأدیبي بعیدا عف أشكاؿتستطیع إصدار  حتى

                                                           

 .182ص 2005، الطبعة السادسة، دیكاف المطبكعات الجامعیة، الجزائر، اإلداریةاحمد محیك،المنازعات  -1
 .506عكابدم عمار، المرجع السابؽ،ص -2



 على توقيع العقوبة التأديبيةالضمانات الالحقة              الفصل الثاني 
 

68 
 

احتراـ قكاعد اإلجراءات أك الشكمیة المقررة " كاإلجراءات بأنوالشكؿ كلقد غرؼ عیب 
القكاعد كمیة أك  ذلؾ بإىماؿ تمؾفي القكانیف كالمكائح إلصدار القرارات التأدیبیة، سكاء كاؼ 

ـز السمطة التأدیبیة حدكد اختصاصيا یكفي أف تمت عمى أنو الما یدؿ بمخالفتيا جزئیا ىذا 
التي حددىا  جراءاتلإلیجب أف یصدر ىذا القرار كفقا لكي یصبح القرار التأدیبي سمیما، 

. المشرع كفي الشكؿ المرسـك لو
كبالتالي یقع عیب الشكؿ في القرار التأدیبي حینما تخالؼ السمطة التأدیبیة حاؿ  

التي حددتيا القكانیف كالمكائح المنظمة ك الذم یرتب  الشكمیةإصدارىا لو القكاعد اإلجرائیة أك 
المخالفة  فأف تككف المخالفة جزئیة أك كمیة، أك أف تككذلؾ بطالف ىذا القرار ك یستكم في 

 1. أك عمد إىماؿ قد كقعت عف

المقررة في القكانیف كالمكائح إلصدار القرارات  ةالقكاعد الشكمي ـعدـ احتراالشكؿ ىك   
 لممكظؼ مف كراء ىذه الشكمیات ىك حمایة المصمحة العامة أك الخاصة ؼدیبیة،فاليدالتأ

كزیادة فسح المجاؿ لمسمطة التأدیبیة مف أجؿ التركم في اتخاذ القرار التأدیبي كمنو فاف عیب 
ىك عدـ احتراـ المظير الخارجي الذم یتخذه القرار التأدیبي أم عدـ احتراـ القالب الشكؿ 

 2. یفرغ فیو المادم الذم

في القرار التأدیبي نجد                       الشكؿ مف بیف الحاالت التي تدخؿ ضمف إطار عیب
بدلیؿ  التي ینص القانكف بصكرة ضمنیة عمى أف تككف مكتكبةكتابة القرارات التأديبية  معد

القرار  یببكتسأف القانكف قید سمطة التأدیب بإتباع شكؿ معیف في اتخاذ العقكبات التأدیبیة 
بالقانكف األساسي العاـ لمكظیفة  06/03مف األمر 165التأدیبي حسب ما جاء في المادة
تتخذ السمطة التي ليا صالحیات التعییف بقرار مبرر : "العمكمیة كالتي تنص عمى أنو

 ففیستفاد ضمنیا مف ىذه المادة أف القرار التأدیبي یشترط أف یكك...... " العقكبات التأدیبیة
 . التسبیب في القرار الشفكم فأف یكك مكتكبا فال یتصكر

، مع أف ىذا البیاف المكتكب عدم احترام شكمية تحديد تاريخ صدور القرار التأديبي -
التأدیبي ال یعد بذاتو شرطا مف شركط الصحة الشكمیة في القرار  كىك تاریخ صدكر القرار

                                                           

 .311قضاء التأدیب، المرجع السابؽ، ص: عبد العزیز خمیفة -1
 .191، ص2005سیط في المنازعات اإلداریة، دار العمـك كالنشر كالتكزیع،الك: محمد الصغیر بعمي  -2
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بیاف تاریخ اإلصدار ال یشكؿ في ذاتو  ىذا ما أكده مجمس الدكلة الفرنسي فقرر أف غیاب
 .1عیبا جكىریا

،ألف التكقیع عمى القرار التأدیبي مف عدم احترام شكمية التوقيع في القرار التأديبي -
 2في تككیف الشكؿ المكتكب لمقرار التأدیبيتدخؿ البیانات األساسیة التي 

أف القرار التأدیبي یقـك  ذلؾ، عدم احترام شكمية اإلشارة إلى أسانيد القرار التأديبي -
إلى ىذه  عمى مجمكعة مف األسانید تككف أركانو التي یقـك عمیيا، فمف المفركض اإلشارة
األسانید في دیباجة القرار فمثال تشیر اإلدارة إلى النص الذم منح مصدر القرار 

ر االختصاص في إصداره، كما قد تشیر إلى النص أك النصكص التي تحكػـ مكضكع القرا
ار لیست شرطا اعدة أف اإلشارة إلى أسانید القرإلیيا القرار التأدیبي كالؽ كالكقائع التي یستند

 . نیالصحة القرار التأدیبي شكال فيي لیست إال شكال قانك

التي تتبعيا السمطة  الترتیبإلجراءات  یقصد بيا في القرار التأدیبي مخالفة  أما
صداره التأدیبيقرار  اتخاذالمختصة بالتأدیب قبؿ  نيائیا أم أنو یقع حینما ال تحتـر اإلدارة  كا 

بصكرة ذلؾ القكاعد اإلجرائیة المقررة في القكانیف كالمكائح إلصدار القرارات التأدیبیة سكاء كقع 
 3. كمیة أك جزئیة

 : كیأخذ عنصر عیب اإلجراءات في القرار التأدیبي الحاالت اآلتیة 

أساسا في أف اإلدارة ممزمة  : المتمثل لممجمس التأديبيمخالفة اإلجراء االستشاري  -
مف  165باستطالع رأم المجنة اإلداریة المتساكیة األعضاء انطالقا  مف الفقرة الثانیة لممادة

بالقانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة فإف استشارة المجمس المتعمؽ  06/03األمر
عمیيا القانكف نظرا لخطكرة بعض العقكبات  التأدیبي إلزامیة في بعض الحاالت التي نص

المشرع اتخاذىا یككف  باالشتراؾ مع جعؿ التأدیبیة ك مالیا مف نتائج سمبیة عمى المكظفیف 
المجمس التأدیبي فال یمكف لمسمطة اإلداریة المختصة، اتخاذ العقكبات التأدیبیة مف الدرجة 

                                                           

 . 677شرح اإلجراءات التأدیبیة،المرجع السابؽ،ص :محمد ماجد یاقكت -1
 .194، ص1999عمار عكابدم،نظریة القرارات اإلداریة،الطبعة الثالثة،دار ىكمة،الجزائر -2
 .248الكجیز في القضاء اإلدارم، المرجع السابؽ، ص: سمیماف محمد الطماكم -3
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الممـز مف  المجنة اإلداریة المتساكیة األعضاء الثالثة كالرابعة إال بقرار مبرر كبعد أخذ الرأم 
مكضكع المتابعة   المكظؼ حیث تقـك اإلدارة بإخطار 1. المختصة المجتمعة كمجمس تأدیبي

.  بإحالتو عمى المجمس التأدیبي مع إعالمو بالضمانات المقررة لو  لضماف دفاعو

في المكظؼ د حؽ ،یعمخالفة إجراء احترام حقوق الدفاع في القرارات التأديبية-
المتيـ مف إثبات المكظؼ الدفاع ضمانة أساسیة لتحقیؽ العدالة ككسیمة ضركریة لتمكیف 

براءتو، 

تقضي معظـ القكانیف بعدـ جكاز تكقیع عقكبة عمى المكظؼ إال بعد سماع أقكالو  لذلؾ 
كتحقیؽ دفاعو فقد یككف االتياـ باطال مف أساسو أك كقع الخطأ بفعؿ شخص آخر كقد یككف 

مف األسباب أك األعذار ما یعفیو مف المسؤكلیة أك یخفؼ  عنو العقاب ك مف  المكظؼلدل 
الدفاع ىك في ذلؾ عمیو فحؽ سائؿ ألنو صاحب المصمحة األكؿ ثمة یقـك بتبیاف ىذه الـ

 المشركعةبالكسائؿ  التيـ مف مف الرد عمى ما ىك منسكب إلیو المتيـ تمكیف المكظؼ
الصادر بتاریخ  بمكجب قرار مجمس الدكلةالحؽ ىذا  2كاستدعاء القضاء اإلدارم الجزائرم

ادة إدماجو في منصبو األصمي نظرا المتخذ مع إع العزؿ الذم ألغى مقرر2004أفریؿ 20
لعدـ تمقي المكظؼ استدعاء رسمیا ع . ـالمكظؼ كالي كالیة سكیكدة في حؽ نظر مف 

ضمف حمایة حقكؽ یدخؿ دفاعو باعتباره إجراء جكىرم  التأدیب لتقدیـ لمثكلو أماـ لجنة
.  الدفاع المقرر قانكنا

بأقكالو بكؿ  لإلدالءؼ المتيـ حتى یككف الدفاع فعاال یجب أف تتاح الفرصة لممكظ  
أف یستعیف بمدافع الذم قد یككف محامیا أك أحد زمالئو في السمؾ  الحؽ  فمو. حریة

.  الكظیفي

                                                           

كظیفة العمكمیة،القانكف ـلمتعمؽ بالقانكف األساسي العاـ ؿا 06/03األمر رقػـ مف 165تنص الفقرة الثانیة مف المادة   -1
التأدیبیة مف الدرجة الثالثة ك الرابعة بقرار مبرر،بعد  تتخذ السمطة التي لیا صالحیات التعییف  العقكبات" السابؽ،عمى أنو

معة كمجمس تأدیبي ك التي یجب أف تبت في أخذ الرأم الممـز مف المجنة اإلداریة المتساكیة األعضاء المختصة المجت
 ."یكما ابتداء مف تاریخ إخطارىا 45القضیة المطركحة عمیيا في أجؿ ال یتعدل خمسة ك أربعیف

كالي كالیة سكیكدة، مجمة مجمس الدكلة، العدد  ع ضد. قضیة ـ2004افریؿ  20المؤرخ 009898قرار رقـ  -2
  .143الخامس،الجزائر ص 
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 ننالقانوعيب مخالفة  : ثالثا 

لمخالفتو عیب مخالفة القانكف ىك العیب الذم یشكب ركف المحؿ في القرار التأدیبي    
أنو العیب الذم یمس األثر القانكني الذم یحدثو القرار في ضكعیة أم القكاعد القانكنیة المك

  1. الحالة القانكنیة القائمة  كذلؾ إما بإنشاء مركز قانكني جدید أك إلغاءه

، فيك إذف العقكبة التي القرار كمنو فمكضكع القرار التأدیبي ىك األثر المتكلد عف ىذا
التأدیبي تكافر العدید مف الشركط  ینطكم عمیيا كیحققيا إصداره كیشترط في محؿ القرار

یجب أف یككف محؿ القرار التأدیبي ممكنا -المتمثمة في أف یككف محؿ القرار التأدیبي ممكنا
بما یعني أف العقكبة التأدیبیة كالتي تشكؿ 2القرار أثره القانكني  كلیس مستحیال أم أف یرتب

ات التأدیبیة التي أكردىا ىذا المحؿ ینبغي أف تككف مشركعة أم أف تدخؿ ضمف العقكب
. المشرع عمى سبیؿ الحصر

أف یككف محؿ القرار التأدیبي مشركعا یجب أف یككف األثر القانكني الذم تقصد السمطة - 
التأدیبیة ترتیبو جائزا قانكنیا مف حیث اتفاقو كعدـ تعارضو مع النظاـ القانكني السائد بالدكلة 

 ك غیر( الدستكر،القانكف،التنظیػـ)ضمانا لمبدأ المشركعیة بمختمؼ مصادره المكتكبة المدكنة 
كالتي تعتبر مرجعیة لمقاضي اإلدارم في قراراتو ( المكتكبة العرؼ،المبادئ العامة لمقانكف

.  كأحكامو لمراقبة مدل مشركعیة القرارات التأدیبیة

كممة مخالفة القكانیف لیشمؿ أم مخالفة لمقاعدة القانكنیة مف  مدلكؿینصرؼ  قد   
القانكنیة كالمكائح زیادة عمى الخطأ یدخؿ ضمف مخالفة النصكص  حیث المعنى الكاسع، لذا

في القانكف كفي تفسیره أك تطبیقو كىك ما یطمؽ عمیو الفقو بالخطأ القانكني كمف ثمة فإف 
صكر مخالفة القاعدة القانكنیة تتمثؿ أساسا في 

 

 

                                                           

 .263جبیر، المقاؿ السابؽ ص  فاضؿ  -1
 .359دعكل اإللغاء، المرجع السابؽ، ص محمد الصغیر بعمي،القضاء اإلدارم -2
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المخالفة المباشرة لمقاعدة القانونية -أ

تحدث المخالفة المباشرة لنصكص القكانیف كالمكائح، عندما تمتنع السمطة المختصة 
بالتأدیب عف  تطبیؽ القانكف أك تتجاىمو كمیا أك جزئیا، سكاء كاف ىذا االمتناع عف عمد أك 

.  القانكف بصدكر جيؿعف 

القانكف القانكف أك إتیاف عمؿ یحظره دث في صكرة امتناع عف عمؿ یحتمو أنو یح أم
كبالتالي تتحقؽ حالة المخالفة المباشرة كالصریحة لمقاعدة القانكنیة أك المكائح، كذلؾ عندما 
یتـ إصدار قرار تأدیبي،كیككف متعارض مع القانكف مف حیث اآلثار القانكنیة المترتبة عنو 

دیبي یؤدم إلى حدكث مخالفة مباشرة كصریحة لمحؿ القرار التأ بصفة مباشرة كحالة، ىذا ما
 1. بمعناه الكاسع

الخطأ في تفسير القاعدة القانونية -ب

إف حاالت المخالفة المباشرة لمقاعدة القانكنیة سيمة اإلثبات في میداف الرقابة القضائیة، 
التأدیبي، كالتحقؽ فیـ إذا كاف القرار  إذ یكفي معرفة القاعدة المطبقة كقت اتخاذ القرار

 ف أدؽدة أك أنو خالفيا لكف صكرة الخطأ في تفسیر القانكالمطعكف فیو قد احتـر ىذه القاع
مف  الحالة السابقة ألنيا خفیة،ألف السمطة التأدیبیة ال تتنكر لمقاعدة القانكنیة كما في حالة 
المخالفة المباشرة تعطي لمقاعدة القانكنیة معنى غیر مقصكد قانكنا، كقد یككف ىذا الخطأ 

مخالؼ كغیر كاضح كیككف كثیر التأكیؿ كاالحتماالت  بشكؿ مباشر في حالة إعطاء تفسیر
كما قد یقع ىذا الخطأ  بسبب ما یعترم ىذه القاعدة القانكنیة مف إشكالیة مف حیث الغمكض

عف غیر قصد مف السمطة التأدیبیة كقد یتـ عمى نحك عمدم مف جانبيا إذ یتعیف البحث في 
  .حقیقة قصد اإلدارة مف كراء  ىذا التفسیر الخاطئ
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كیحدث الخطأ في تفسیر القانكف كما لك عممت السمطة الرئاسیة عمى معاقبة المكظؼ 
بعقكبة غیر مدرجة في سمـ العقكبات، أك عاقبت المكظؼ بعقكبتیف لػـ یبح المشرع الجمع 

 1. بینیما

كعمیو فعیب مخالفة القانكف ىك أحد أكجو عیكب المشركعیة الداخمیة التي تمس بالقرار 
بمعنى أنو یقع التزاـ السمطة التأدیبیة عند تكقیع العقكبة بأال تخالؼ القانكف أك التأدیبي، 

محؿ القرار  تشكؿ  تخطأ في تفسیره كمف ثمة كجب أف تتكافر في العقكبة التأدیبیة التي
اء التي ینبغي التقید بيا كمراعاتيا كااللتزاـ بيا عند فرض العقكبة لتأدیبي كافة ضكابط الجزا

 . عقكبة كمالئمتيا لممخالفة، كعدـ تعددىا كعدـ رجعیتيا كالمساكاة في فرضياكشرعیة اؿ

عيب السبب  : رابعا

لقد اتبع القضاء اإلدارم الجزائرم كقبمو المصرم النيج الفرنسي الذم بسط رقابتو عمى 
عنصرم السبب كىما الكقائع المادیة مف جية كعمى الكصؼ القانكني مف جية أخرل كعمیو 

                                          : اثنتیف یظير في صكرتیف السبب فإف عیب

.  التأدیبي في اتخاذ القرار السمطة التأدیبیة ألیامف حیث الكقائع التي تستند  -أ   

.  التأدیبي مف حیث تفسیر الكقائع كتكییفيا عند اتخاذ القرار -ب 

أك في تكییفيا یجعؿ القرار مشكبا بعیب  فالخطأ الذم ترتكبو اإلدارة في نطاؽ الكقائع
.  السبب الذم قاـ عمیو

التأدیبي المطعكف فیو  كالقضاء ىك الذم یسمط رقابتو عمى قیاـ ركف السبب في القرار
سكاء مف حیث كجكد الكقائع التي تدعي السمطة التأدیبیة قیاميا أك مف حیث تكییفيا كسالمة 

تفسیرىا، حتى إذا تبیف أف الكقائع التي استندت إلیيا اإلدارة غیر مكجكدة أصال أك كانت 
كؼ تكییفيا مكجكدة كلكنيا لیس بالصكرة التي استندت إلیيا أك كانت مكجكدة كصحیحة كؿ

كاف بصكرة مخالفة لمقانكف، ففي ىذه الحاالت یككف سبب القرار التأدیبي مشكبا بعیب 
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الكظیفي  السمكؾ السبب كمستكجب اإللغاء كعمیو تعتبر رقابة الكجكد المادم عمى الكقائع أك
حقكؽ یمارسيا القاضي اإلدارم عمى سبب القرار التأدیبي لضماف  ةرقاب ميـ لممكظؼ
.  تكریس مبدأ المشركعیة في التأدیب اإلدارمكالمكظؼ 

 لمموظفالرقابة عمى الوجود المادي لموقائع المنسوبة -أ

الحالة القانكنیة أك الكاقعیة التي "عرؼ ركف السبب في القرار التأدیبي عمى أنو   
الحالة "عمى أنو یعرؼ كما  1"حممت السمطة المختصة بالتأدیب عمى اتخاذ القرار التأدیبي

قانكنیة أك الكاقعیة التي تسكغ إصدار ىذا القرار أم أف السبب ىك الكقائع كالظركؼ المادیة اؿ
إخالؿ المكظؼ فسبب القرار التأدیبي ىك . " كالقانكنیة التي دفعت اإلدارة إلصدار قرارىا

بكاجباتو الكظیفیة بینما عیب السبب ىك انعداـ أك عدـ صحة أحد العناصر المككنة لو، 
كجكد المادم لمكقائع المنسكبة لممكظؼ، كعدـ صحة تكییفيا القانكني أك عدـ صحة كغیاب اؿ

.  الكقائع تمؾ تقدیر أىمیة كخطكرة

مف الكقائع المادیة ىك الكجو األكؿ مف أكجو الرقابة عمى التحقؽ فأف  ىذا أساس كعمى
مشكبا بعیب السبب، عیب السبب فانو إذا تبیف أف ىذه الكقائع كجكد ليا كاف القرار التأدیبي 

كما لك فرضت اإلدارة عقكبة تأدیبیة عمى مكظؼ بحجة إخاللو بكاجبات كظیفیة كالغیاب 
عف مركز عممو دكف إذف رسمي،ثـ تبیف اف ىده المخالفة المنسكبة لو ال كجكد ليا أصال 

ك كأف فإف القرار بتكقیع العقكبة یككف باطال ماداـ أنو یستند إلى كاقعة مادیة غیر مكجكدة أ
یبتف عدـ كجكد الحالة الكاقعیة المتمثمة المكظؼ بسبب إصابتو بالمرض ثػـ  تنتيي خدمات

.  في الحالة المرضیة

 فالرقابة عمى التكيف القانوني لموقائع المنسوبة لمموظ-ب

كاف العیب في الحالة الكاقعیة ىك الكجو األكؿ لعیب السبب، فإف العیب في الحالة  إذا
كجو الثاني ليذا العیب، كمؤداه أف القرار التأدیبي حتى یقـك فیو ركف السبب القانكنیة ىك اؿ

فانو یجب قیاـ الكقائع المادیة كأف تتضمف ىذه الكقائع الخصائص التي یتطمبيا القانكف أم 
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أف السمطة التأدیبیة إذا قدرت الكقائع كأصبغت عمیيا تكییفا غیر صحیح فإف القاضي یراقبيا 
 1. التأدیبي بسبب التكییؼ غیر الصحیح یحكـ بإلغاء قرارىافي ىذه الحالة ك

كبعدما یتأكد القاضي اإلدارم مف مشركعیة الكجكد المادم لمكقائع المنسكبة لممكظؼ 
القانكني الذم أسبغتو سمطة التأدیب عمى تمؾ الكقائع، التكییؼ یبسط رقابتو إلى مدل صحة 

بتأكده عما إذا كانت تمؾ الكقائع قابمة بأف تكصؼ بخطأ تأدیبي تستمـز عقكبة تأدیبیة، كذلؾ 
مع أف المشرع  عادم ال ینطكم عمیو التأدیبسمكؾ أك أف الكقائع التي أتاىا المكظؼ مجرد 

األخطاء التأدیبیة الكاجب كؿ االختصاص التأدیبي لػـ یحدد ليا  لإلدارةحینما منح 
م قراراتيا التأدیبیة مكتفیا في ذلؾ باإلشارة إلى بعضيا مع ترؾ أغمبیتيا االستناد إلیيا ؼ
.  لإلدارةلمسمطة التقدیریة 

التأدیبیة في  لألخطاءنتیجة ما حققو المشرع الجزائرم مف محاكالت التقنیف الجزئي 
القاضي اإلدارم مسایرا في تعمیؽ رقابتو لمدل احتراـ مكقؼ إطار الكظیفة العمكمیة، جعؿ 

القانكني ليا، كليذا خطت الغرفة اإلداریة العمیا خطكات ىامة، خالؿ لمتكییؼ سمطة التأدیب 
الكصؼ عدـ صحة  العدید مف قراراتيا التي تكصمت بيا إلى إلغاء القرارات التأدیبیة نتیجة

المكظؼ كمف أبرز تطبیقاتيا، قرار  سمكؾ القانكني، الذم أسبغتو السمطة التأدیبیة عمى
القاضي بصحة القرار 21994دیسمبر  04إلداریة بالمحكمة العمیا، الصادر فيالغرفة ا

في جمعو بیف  المتمثؿ بسبب ارتكابو لخطأ تأدیبي ع .التأدیبي المتخذ في حؽ المكظؼ ـ
یعد خطأ تأدیبیا كفي قانكف الكظیفة المكظؼ الذم أتاه السمكؾ مينتي المحاماة كالطب،كىذا 

سمطة التأدیب قد أصابت في تكییفو القانكني، ما جعؿ قرارىا ، كمف ثػـ فإف 3العمكمیة
ؽ كتدعیما لمصداقیة العمؿ القضائي في حمایة حقك التأدیبي مشركعا كغیر جدیر باإللغاء

مكقفو الصریح في تعقیبو عف مدل صحة التكییؼ القانكني  المكظؼ، أكد مجمس الدكلة عف

                                                           

 com،www. Kotobarabia تسبیب القرارات اإلداریة أماـ قاضي اإللغاء، دراسة المقارنة المجد محمدشرؼ عبد الفتاح أبك ا-1
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 .المتعمؽ بالقانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، القانكف السابؽ 06/03 األمرمف  43المادة  -3



 على توقيع العقوبة التأديبيةالضمانات الالحقة              الفصل الثاني 
 

76 
 

الذم قضى بصحة  20011افریؿ 29الصادر بتاریخ لمكقائع المبررة لمقرار التأدیبي، في قراره 
ك أقر . الذم أتاه المكظؼ المتمثؿ في اشتراكو في شبكة إرىابیة لمسمكؾ القانكني الكصؼ 

الیة كىراف عمى الكاقعة التي كییؼ القانكني الذم أضفاه كالي كمجمس الدكلة بعدـ صحة الت
بیف كظیفة عمكمیة كاالستفادة المتمثمة في اعتبار الجمع ( شعیب أحمد)نسبت لممكظؼ 

بأراضي فالحیة خطأ تأدیبیا، في حیف أف استفادتو بيذه األراضي كاف تطبیقا لممرسـك 
 2المتعمؽ بتكزیع األراضي الشاغرة لفئة المجاىدیف كذكم الحقكؽ96/249التنفیذم رقـ 

ضمف فئة  مف قطعة أرض ال یعد خطأ تأدیبیا باعتباره( شعیب أحمد)المكظؼ استفادة  فقرار
.  3المستفیدیف مف المرسـك المشار إلیو بغض النظر عف ككنو مكظفا أك بطاال

عيب انحراف بالسمطة  -خامسا
یتصؿ عیب إساءة استعماؿ السمطة أك االنحراؼ بيا بعنصر الغایة في القرار التأدیبي 

في تحقیقو، فإذا ما ك یأمؿ  النيائي الذم یسعى إلیو مصدر القرار التأدیبي اليدؼأم 
غیر المصمحة العامة أك اليدؼ المخصص  تحقیؽاستخدـ رجؿ اإلدارة سمطتو مف أجؿ 

الذم  اليدؼبيا عف  ؼسمطتو كانحرا ك بذلؾ قد أساء استعماؿ قانكنا لقراره التأدیبي، فإف
حراؼ  كاف یتعیف عمیو  تحقیقو، كمف ثػـ شاب قراره عدـ المشركعیة كبالتالي إلغائو لعیب االف

أك إساءة استعماؿ السمطة أك باألحرل عیب الغایة كليذا فأف عیب الغایة یعد أخطر العیكب 
ینبغي أف یيدؼ  القرار التأدیبي إلى  لذا دقة كحساسیة كأكثرا التي تشكب القرار التأدیبي

كضماف انتظاـ سیره إضافة المرفؽ تحقیؽ  المصمحة العامة المجسدة في تحقیؽ  مصمحة 
القرار التأدیبي التنكیؿ بالمكظؼ أك االنتقاـ منو ىذا ا  تحقیؽ الردع العاـ، فإذا كاف إلى ىذ

مشكبا باالنحراؼ بالسمطة، حیث لـ تمنح السمطة  السبب أك آلخر عد قرارا باطال لككنك
تكقیع الجزاء لكي تنتقػـ مف المكظفیف فذلؾ یؤدم إلى إشاعة الفكضى اإلداریة،  حؽالرئاسیة 

                                                           

صادر عف الغرفة الثانیة بمجمس الدكلة، مجمة مجمس الدكلة، العدد  2001أفریؿ 09رخ في المؤ001192قرار رقـ اؿ -1
 .121 -119ص  2002األكؿ، الجزائر،

، یتضمف إنشاء لجاف كالئیة لحمایة المجاىدیف كذكم الحقكؽ 1996جكیمیة 16مؤرخ في 96/249مرسـك تنفیذم رقػـ  -2
 .1996جكیمیة 17 الصادرةبتاریخ44كترقیتیيـ جریدة رسمیة،عدد 

ضد ( كالي كالیة كىراف)الصادر عف الغرفة الرابعة بمجمس الدكلة قضیة  2005نكفمبر 15مؤرخ في020195قرار رقـ  -3
 .219 -217ص  2006، مجمة مجمس الدكلة،العدد الثامف، الجزائر،(شعیب أحمد)
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لمكظفیف لمثقة المفترض تكافرىا في رؤسائيـ األمر الذم ینعكس بالسمب عمى األداء كافتقاد ا
  .الكظیفي مما یؤثر عمى مصالح المتعاممیف مع اإلدارة

یكجد " تعبیر االنحراؼ بالسمطة كقد عرفو بأنو استعمؿ أكؿ مف"اككؿ "یعتبر الفقیو 
سمطاتو التقدیریة، مع مراعاة الشكؿ اإلدارة رجؿ عیب االنحراؼ  بالسمطة حینما یستعمؿ 

الذم فرضو القانكف، كمع اتخاذ قرار یدخؿ في اختصاصو كلكف لتحقیؽ أغراض كحاالت 
 1"أخرل غیر التي منحت مف أجميا ىذه السمطة

االنحراؼ  بالسمطة یككف " كما عرفو األستاذ الدكتكر محمد الصغیر بعمي عمى أنو
أىداؼ  تحقیؽ طة ك تسيء استعماليا مف خالؿ سعیيا إلىاإلدارة العامة بالسؿ تنحرؼعندما 

 2"كأغراض غیر مشركعة

عدـ تحقیؽ رجؿ اإلدارة لمنتائج "المنعـ خمیفة بأنو  عرفو الدكتكر عبد العزیز عبد أیضا
".                                      التي تؤدم إلى سيكلة إحداث التغییر الذم یستيدفو المجتمع

سنتطرؽ إلى الصكر التي یرد فیيا عیب االنحراؼ في السمطة ككیفیة إثبات ىذا كفیما یمي 
 3قالعیب ككسائؿ إثبات

 :صور عيب انحراف في السمطة -1

یتمثؿ عیب االنحراؼ بالسمطة في استخداـ اإلدارة لسمطتيا مف أجؿ تحقیؽ غایة غیر 
 ألىداؼمغایر  ىدؼغایة بعیدة عف المصمحة العامة أك ابتغاء  باستبداؿمشركعة سكاء 

التي حددىا ليا القانكف أك انحرفت عف اإلجراءات التي كضعيا ليا القانكف كعمیو فاف صكر 
 :بالسمطة یمكف ردىا إلى ثالث حاالت كىي االنحراؼ 

 

 
                                                           

، 1978الثالثة،مطبعة جامعة عیف شمس،القاىرةنظریة التعسؼ في استعماؿ السمطة،الطبعة : سمیماف محمد الطماكم -1
 .14ص
 .364دعكل اإللغاء، المرجع السابؽ، ص محمد الصغیر بعمي، القضاء اإلدارم -2
 .281عبد العزیز عبد المنعـ خمیفة، دعكل إلغاء القرار اإلدارم، المرجع السابؽ، ص -3
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 :انحراف  سمطة التأديب عن المصمحة العامة -أ

كىـ یصدركف قراراتيـ في شؤكنيـ الخاصة أف  لألفرادسمح ذا كاف القانكف الخاص ما
مختمؼ في المجاؿ التأدیب اإلدارم، فالسمطات لـ  یستيدفكا مصمحتيـ الذاتیة، إال أف األمر

تمنح لممكظفیف إال لیخدمكا بيا المصمحة العامة، كلیس لیخدمكا أنفسيـ، ك لذا فاف كؿ قرار 
أمر آخر غیر المصمحة العامة، ىك قرار معیب بعیب  ؼدىذه القاعدة كیستو ؼتأدیبي یخاؿ

االنحراؼ بالسمطة جدیر باإللغاء، كتتبدل حالة مجانیة المصمحة العامة في صكر كثیرة 
 :نستعرض منيا

 :االنحراف بسمطة التأديب ألهداف شخصية-1-أ

یككف بصدد عیب االنحراؼ بسمطة التأدیب، عندما تستعمؿ اإلدارة اختصاصيا 
مصمحة شخصیة أك  قیؽتح لتحقیؽ ىدا أجنبي بعیدا عف الذم منحت ليا كمنيا التأدیبي

عاـ  لكؿ قرار تأدیبي مف جية، كبعیدة  ذاتیة ليا بعیدة عف المصمحة العامة باعتباره ىذا
متخصص في النظاـ التأدیبي  ىدؼ عف ضماف سیر المرفؽ العاـ بانتظاـ كاطراد الذم ىك

 . الكظیفي مف جية أخرل

 صمحة الغيرمنحراف بسمطة التأديب للاال-2-أ

صمحة الغیر دكف ـیظير االنحراؼ في صكرة محاباة أك انحیاز سمطة التأدیب تحقیقا لؿ
شغكر المنصب لتعییف مكظؼ  بيدؼ مكظؼ  فصؿكمثالیا قرار 1. مصمحة المرفؽ العاـ

مكظؼ آخر في مكانو في كمتا  ىیؿتأ بيدؼ التأىیؿقائمة  آخر، أك شطب المكظؼ مف
كراء ىاتیف العقكبتیف إلى ردع المكظؼ ك  الحالتیف، فأف سمطة التأدیب ال تسعى مف

لتحقیؽ مصمحة شخصیة لمغیر تيدؼ إصالحو بما یضمف دیمكمة سیر المرفؽ العاـ، إنما 
ر التأدیب الكظیفي األـىذا یتماشى مع طبیعة  تتمثؿ في ضماف منصب كظیفي لو، كىذا ال

الذم یقضي عمى مشركعیة القرار التأدیبي المتخذ بشأنو، كمف ثػـ إلغائو قضائیا مع إمكانیة 

                                                           

اإلدارم، مجمة العمـك اإلداریة، تصدرىا جميكریة مصر  بعض أكجو الطعف في القرار: عبد الفتاح عبد العمیـ عبر البر -1
 .100ص 1995، السنة 37لممعيد الدكلي لعمـك اإلداریة، العدد األكؿ
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بطمب التعكیض عما أصابو مف ضرر نتیجة التأدیب التعسفي الذم تعرض  المكظؼ المعني
 . لو

 :سياسي لهدفاالنحراف بسمطة التأديب -3-أ

 باليدؼتتخذ ىذه الصكرة مف االنحراؼ أغراضا ال تمت إطالقا بالمصمحة العامة كال   
اإلدارة  مؿالمتخصص الذم كجد مف أجمو التأدیب الكظیفي كتظير ىذه الحالة عندما تستع

 النقؿ العاـ كمثالیا قرار  العامة سمطتيا التأدیبیة ألغراض سیاسیة تحت ستار مصمحة المرفؽ
الحد مف نشاطو السیاسي كلیس لضركرة  بيدؼمف منطقة إلى أخرل  ؼلمكظ اإلجبارم

العاـ  كذىب األستاذ محیك أحمد بصدد بحثو عف معیار التمییز بیف  المرفؽ كحسف سیر
الباعث القانكني ذك طابع مكضكعي سبب ك كقائع "أف  القكؿالباعث القانكني كالسیاسي إلى 

الباعث السیاسي ذك طابع شخصي ناتج عف نیة ك  كمعطیات قانكنیة كالخطأ التأدیبي، بینما
 ". الذم ترید تحقیقو مف القرار التأدیبي اليدؼ سمطة التأدیب إلىمیكؿ 

 : األهدافانحراف سمطة التأديب عن قاعدة تخصيص -ب

الخاصة التي عینيا المشرع في األىداؼ  تحقیؽ تستيدؼیجب عمى اإلدارة أف 
المجاالت المحددة ليا، لكي ال تصبح قراراتيا مشكبة باالنحراؼ عف قاعدة تخصیص 

الذم اليدؼ نفس  یستيدؼالمصمحة العامة كأف یحقؽ  ، فكؿ قرار تأدیبي یجب أفاألىداؼ 
الحدده القانكف  القرار السمطة ال یككف حیث یصدر استعماؿ في اذ االنحراؼ كاف معیبا، كا 

یتحقؽ ىذا العیب أیضا  بؿصمحة الغیر أك ألغراض سیاسیة ـشخصي أك لؿیؽ اليدؼ لتحؽ
ؽ إذا صدر القرار مخالفا لركح القانكف، فالقانكف في كثیر مف أعماؿ اإلدارة ال یكتفي بتحقي

إدارم معیف  لعمؿیخصص ىدفا معینا یجعمو نطاقا بؿ المصمحة العامة في نطاقيا الكاسع 
اليدؼ  القرار التأدیبي المصمحة العامة فحسب بؿ أیضا یستيدؼالحالة یجب أال كفي ىذه 

 ، التي تقید القراراألىداؼبقاعدة تخصیص  عمؿالخاص الذم عینو القانكف ليذا القرار 
التأدیبي لمغایة المخصصة التي رسمت لو، فإذا خرج القرار عمى ىذه الغایة، كلك كاف ىدفو 

.  ة ذاتیا، كاف القرار مشكبا بعیب االنحراؼ ككقع باطالالمصمحة العاـ تحقیؽ ىك
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 :انحراف سمطة التأديب في استعمال اإلجراءات -ج

 انحراؼ السمطة التأدیبیة عف اإلجراءات الكاجب إتباعيا كىي في إطار تكقیعيا لمعقكبة إف
اإلجراءات تعد بمثابة ضمانة تمؾ التأدیبیة یؤدم بالضركرة إلى بطالف القرار التأدیبي ألف 

كؿ لیس حقا طمیقا مف المكظؼ اإلدارة في تكقیع العقكبة عمى فحؽ ىامة ال یجكز إىدارىا، 
 1. مشركط بأف تتبع في تكقیعو اإلجراءات المقررة قانكنا لمتأدیبحؽ  ىك كؿ قید

أخطاء كظیفیة المكظؼ بالسمطة في ىذه الصكرة حینما یرتكب االنحراؼ كیتبمكر  
فإنيا تقـك بإلغاء بذلؾ برر تكقیع الجزاء التأدیبي عمیو، كبدال مف أف تقـك جية اإلدارة ت

إلى استبعاد ىذا المكظؼ بكسیمة غیر الكسیمة تصؿ الكظیفة التي كاف یشغميا، كبالتالي 
 . المقررة قانكنا

 :سائل إثبات عبء االنحراف بالسمطة و-2

المدعي لعیب االنحراؼ بالسمطة یمجأ إلى كسائؿ مباشرة ك یعتمد عمیيا في  إلثبات  
ىنا كجكد عیب االنحراؼ تتمثؿ في  ایستساغ منومباشرة  إثبات ىذا العیب،ك أخرل غیر

.        القرائف

عيب االنحراف بالسمطة  إلثباتالوسائل المباشرة -أ  

اإلدارة بالحضكر أمامو الستجكابو،ك لما كاف مجمس الدكلة ال یستطیع أف یأمر رجؿ  
ال أف یأمر بإجراء تحقیؽ تحت إشرافو، لـ یبؽ لو إال أف یمتمس دلیؿ االنحراؼ في العماؿ 
المطعكف فیو ذاتو، أك في ممؼ القضیة، ك مف ىنا یبدك جمیا أف الدلیؿ یتكقؼ عمى اإلدارة 

كبيا،ك تترؾ أثر نیتيا بمعنى أدؽ عمى ىفكة ترت المطعكف في قرارىا إلى حد كبیر، أك
 .2في األكراؽ

 
                                                           

الثاني،  العاـ، الجزءالمكظؼ المكسكعة اإلداریة الشاممة في إلغاء القرار اإلدارم ك تأدیب :عبد العزیز عبد المنعـ خمیفة -1
 .124المرجع السابؽ، ص

 .149یماف محمد الطماكم،نظریة التعسؼ، المرجع السابؽ،صسؿ -2
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 :ىي  سائؿ اإلثبات التي قرر المجمس أف تندرج تحت تمؾ التسمیة ك 

 :إثبات االنحراف من نص القرار  -1-أ

فقد یحدث ك إف كاف ىذا في القمیؿ النادر أف تكشؼ مجرد قراءة القرار عف عیب 
مرغمة، عف أسباب دما تعمف اإلدارة طائعة أك فاالنحراؼ كیحدث ىذا ع

،فاف ىذه األسباب لما بینيا مف األغراض مف ركابط قكیة تكشؼ (LESMOTIFS)قرارىا
عف األىداؼ الحقیقیة التي تتكخيا اإلدارة، لذلؾ فإف المشرع یمـز اإلدارة بالنسبة لكثیر مف 
ىمة القرارات، أف تعمف فیيا عف أسباب تدخميا، ك ذلؾ لیسيؿ عمى مجمس الدكلة ك األفراد ـ
رقابتيا، ك مجرد ذكر اإلدارة ألسباب تدخميا في ىذه الحاالت یعد عیب في ركف الشكؿ 

كاؼ إلغاء قراراتيا، ك لذلؾ فاف ىذا االلتزاـ مف أنجع الكسائؿ لتسيیؿ الرقابة القضائیة عمى 
 1. أعماؿ اإلدارة

 :إثبات االنحراف من خالل المناقشات الشفوي -2-أ

كنجد أیضا أف مجمس الدكلة استشؼ عرض اإلدارة مف المناقشات الشفيیة التي تدكر 
في داخؿ  تالتي دارداخؿ المجالس التي ليا حؽ إصدار القرارات، ذلؾ أف المناقشات 

بما ال یدع مجاال لمشؾ أف القرار القاضي بتحدید  ؼفرنسا كشإحدل المجاف اإلقمیمیة في 
مترا، لـ یقصد 29جبؿ بعشرة أمتار مع إمكانیة جعمو  عرض الطریؽ المكصؿ إلى قمة

سالمتو كلكاف حرماف بعض المالؾ لألراضي المجاكرة  مراعاةعمى الطریؽ،أك  بالمحافظة
. مقابؿ السیاح الذم یتكافدكف لزیارة ىذا لجبؿ لتمؾ القمة مف تحصیؿ

فيك مشكب فالقرار یرمي إلى التكفیر لمسائحیف إال المحافظة عمى الطریؽ ك لذلؾ 
 .2بعیب االنحراؼ

 

 
                                                           

 .769سمیماف محمد الطماكم القضاء اإلدارم، قضاء اإللغاء، المرجع السابؽ ص  -1
 .151سمیماف محمد الطماكم،نظریة التعسؼ،مرجع سابؽ،ص -2
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 :إثبات االنحراف من تفسيرات اإلدارة -3-أ

القاضي اإلدارم في المنازعات اإلداریة  دكرا إیجابیا ك یتدخؿ في تسیر الدعكل یممؾ 
اإلداریة المعركضة عمیو،كما أف المشرع خكؿ لو عدـ االكتفاء بما یعرض عمیو مف أدلة ك 

إثباتات، بؿ یقـك بإجراءات التحقیؽ المختمفة حتى یستطیع الفصؿ في النزاع المعركض عمیو 
 . القرار عف طریؽ إخضاعو لمبدأ الشرعیة إصدارك كشؼ حقائؽ 

تتضمف اإلجراءات القضائیة اإلداریة بكؿ مصادرىا في النظاـ القضائي الجزائرم   
   مثاؿ ما ىك عمیو الحاؿ في فرنسا ك مصر بصفة التحقیؽ في أغمب عناصرىا ك مراحميا

لكثائؽ ك ىك الذم یسمح لمقاضي اإلدارم مف أف یحصؿ عمى ا ألتحقیقيك إف الطابع 
عناصر القضیة التي ال یمكف لمطرؼ اآلخر في الدعكل معرفتيا، ك لذلؾ فإف تدخؿ 

 1. القاضي في مجاؿ اإلثبات جاء لعید التكازف بیف أطراؼ النزاع اإلدارم

 اإلثبات غير المباشر لعيب االنحراف بالسمطة-ب

ص ممؼ بالرغـ مف أف إثبات االنحراؼ بالسمطة بالطریؽ المباشر مف خالؿ فح
طرؽ إلثبات ليذا العیب ك لكنو  أؤمف المكضكع ك جزئیاتو عمى نحك ما أكضحنا ىك أیسر،ك

قد ال یككف متاحا لمقاضي التكصؿ إلى دلیؿ االنحراؼ مف خاللو، فال یككف بكسعو سكل 
المجكء إلى إثبات االنحراؼ مستخدما في ذلؾ كسائؿ غیر مباشرة ك ذلؾ رغبتو منو في عدـ 

ر المشكب االنحراؼ بالسمطة مف نطاؽ الرقابة القضائیة یستخمص القاضي إفالت القرا
 . كجكده مف مجمكع القرائف المحیطة لظركؼ النزاع

كیقصد بالقرینة استنباط غیر أمر ثابت مف أمر ثابت، ك یككف المجكء إلى تمؾ القرائف 
یتعذر عمى الطرؼ أمرا حتمیا عندما یخمك ممؼ الدعكل مف أدلة اإلثبات الكافیة أك عندما 

المكمؼ باإلثبات تقدیـ ما یؤید طمباتو مف مستندات، ك بالقرائف یستطیع القاضي أف یؤسس 
یككف لجكء القاضي إلى القرائف القضائیة في إثبات عیب حكما عمى الشكاىد ك الدالئؿ 

 . االنحراؼ بالسمطة حرصا منو عمى إعالء مبدأ المشركعیة
                                                           

الجزائریة لمعمـك القانكنیة ك االقتصادیة ك الخاصة لقانكف اإلجراءات القضائیة اإلداریة، مجمة  عمار عكابدم، الطبیعة -1
 .219، ص1994،الجزائر، سنة 01السیاسیة، العدد 
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 إلثبات عیب االنحراؼ في استعماؿ السمطة سكؼ نمقي الضكء عمى كؿ قرینة
     : یمي كما

 :ةاإلدارقرينة عدم احترام مبدأ المساواة و عدم حياد   

صت العدید مف المكاثیؽ الدكلیة عمى مبدأ المساكاة أماـ القانكف ك القضاء ك كرست ف
لذلؾ دساتیر العدید مف الدكؿ أیف یحضى بأىمیة بالغة في تشید دكلة القانكف ك یعمؿ عمى 

 . تطكرىا كزرع الثقة بیف اإلدارة ك المكاطنیف

ذا قامت اإلدارة بالتمیز بیف طائفتیف مف األفراد  تتقدـ لمحصكؿ عمى مطالب معینة كا 
فأجابت طمب احدىما ك رفضت اآلخر، دكف فحص لكؿ حالة عمى حدل، فذلؾ یكشؼ عف 

أف اإلدارة قد حابت طائفة دكف أخرل ك ینقمب عیب اإلثبات بالنسبة لعیب االنحراؼ 
بالسمطة عمى عاتؽ اإلدارة، حیث یطمب منيا بیاف غرضيا مف القرار الذم میزت فیو بیف 

 . 1لطائفتیف المتیف تمثمت ظركفيماا

م :قرينة انعدام الدافع المعقول  إثبات-

جب عمى اإلدارة عف إصدار قراراتيا تحقیؽ المصمحة العامة، فینبغي أف تككف الدكافع 
الباعث نتج  ك مبررا فإذا انعدـ لتحریؾ اإلدارة إلصدار قرارىا متعمقا ك متضمنا دافعا معقكال

ميمة إثبات  كء استعماؿ السمطة المخكلة ليا مما یسيؿ عمى المدعيإداریك س عنو انحراؼ
نالحظ أف ىناؾ عالقة كثیقة بیف عیب السبب ك عیب . عیب االنحراؼ في استعماؿ السمطة

االنحراؼ في استعماؿ السمطة ك عمیو یمكف لمقضاء اإلدارم في حالة عدـ إمكانیة إلغاء 
مما یجعمو مشكبا بعیب  غائو النعداـ الدافع المعقكؿالقرار اإلدارم لعیب السبب أف یقضي بإؿ

 . انحراؼ بالسمطة، ك یسمى أیضا مشركعیة القرار في ركف السبب

قد یبدم المدعي كقائع یستاقمنيا انحراؼ اإلدارة :رينة الموقف السمبي من اإلدعاء ق-
بسمطتيا فإذا لـ تنكرىا اإلدارة،أك یتكافر في األكراؽ ما یبقیيا، عد ذلؾ قرینة عمى تكافر 

                                                           

 .411،المرجع السابؽ صاإللغاءسمیماف محمد الطماكم، القضاء اإلدارم، قضاء  -1
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عامة لإلثبات سكاء في مجاؿ االنحراؼ بالسمطة،  ةتمؾ القریفاالنحراؼ بالسمطة،ك الكاقع أف 
 1. تجعؿ إثباتو بالغ الصعكبةنظرا لما یتسـ بيذا العیب مف طبیعة خاصة 

كاإلدارة تستطیع بعد أف یبطميا القضاء بتقدیـ ممفاتيا ك أكراقيا، أف تكازف مكرىة بیف  
تقدیـ أكراقيا فتسمح لخصميا أف یستخمص منيا عناصر إثبات لصالحو،أك أف تمتنع عف 

 2تناعذلؾ فتتحمؿ نتیجة القرینة التي یمكف استخالصيا لصالح المدعي مف ىذا االـ

اليدؼ مف إقامة ىذه القرینة ىك تیسیر عمى المدعي في إثبات دعكاه ك الذم قد ك 
تعرقمو اإلدارة بصمتيا ك مف ثـ فال یجكز أف تكافأ اإلدارة عمى ىذا الصمت الذم قد تغمؽ 

 . بو انحراؼ بالسمطة

عدـ رل المجمس الدكلة الفرنسي أف م :مبدأ المالئمة الظاهرة  إثبات احترام قرينة-
المالئمة الظاىرة تعتبر قرینة عمى االنحراؼ ك التعسؼ حیث أف مالئمة األعماؿ اإلداریة 

ىي جزء مف صمیـ السمطة التقدیریة التي تستقؿ بيا اإلدارة،ك عدـ المالئمة الظاىرة في احد 
القرارات البد أف تستدعي انتباه المجمس ك تجعمو أیسر إلى فحص الحالة المعركضة عمیو 

دقیقا، ك أكثر استعدادا ك تساىال مع الطعف منو في الحاالت األخرل،فإذا كانت فحصا 
جسیـ فاف  اإلدارة مثال قد اتخذت عقكبات صارمة مع احد المكظفیف استنادا إلى خطر غیر

 

 

 

ىذه الكاقعة تعتبر قرینة تجعؿ المجمس أمیؿ إلى اإللغاء لك كجدت قرائف أخرل عمى 
 3عیب االنحراؼ

                                                           

 .184محمد سمیماف الطماكم، نظریة التعسؼ،المرجع السابؽ، ص  -1
 .490في الفقو كالقضاء، المرجع السابؽ،ص  اإلداریة تالقراراعبد العزیز عبد المنعـ خمیفة، -2

3- C. E13/01/1968-EPOUX BORBIER-VU(GAJA)-Arret N° 82-P(71 AU 75). 
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"... بمایمي 5/01/1963كما قضت المحكمة اإلداریة العمیا في حكميا الصادر في 
إف تقدیر العقكبة لمذنب الذم ثبت حؼ المكظؼ، ىك مف سمطة اإلدارة ال رقابة لمقضاء فیو 

 1". عمیيا إال إذا اتسـ بعدـ المالئمة الظاىرة، أم بسكء استعماؿ السمطة

مانات السابقة فقد كفر المشرع لممكظؼ جممة الض إلى باإلضافةكخالصة ىذا الفصؿ 
 اإلدارمبمكجب طعف  اإلدارةمف الضمانات الالحقة بحیث كفؿ لو حؽ في الطعف في قرار 

.  لمطعف أخیرةالقضاء ككسیمة  إلىفي حقو بالمجكء  باإلضافةكالئي اك رئاسي 

ة مقسمة إلى الرقابة القضائیة عمى القرار التأدیبي فكانت الدراس  أیضاكتناكلنا   
األكؿ بدعكل اإللغاء لحمایة المكظؼ مف التجاكز في القرار التأدیبي تعمؽ الشؽ شقیف، 

الطعف باإللغاء القضائي في القرار التأدیبي كذلؾ مف خالؿ تعریؼ الطعف  خفیكفتطرقنا إلى 
 باإللغاء القضائي في القرار التأدیبي مع ذكر جممة الخصائص التي یتمیز بيا ىذا الطعف

كصكال إلى الشركط الكاجب ىا حتى تقبؿ الدعكل شكال مف قبؿ القاضي اإلدارم،ثـ تناكلنا 
األسباب التي یعتمد عمیيا القاضي اإلدارم إللغاء القرار التأدیبي حیث بینا بأف عیب عدـ 

كاف الطعف في  ،إجراءاتك لشكؿ اختصاص سمطة التأدیب كعیب مخالفة القرار التأدیبي 
بسمطة االنحراؼ مف حیث كذلؾ زاكیة السبب كمف حیث مخالفتو لمقانكف  مف بيالتأدمالقرار 

إصدار القرار التأدیبي مف أسباب عدـ المشركعیة الداخمیة لمقرار التأدیبي،فتكصمنا إلى أف 
لمجكء إلى القاضي اإلدارم لممطالبة   ؼالقانكف لممكظدعكل اإللغاء ىي كسیمة خكليا 

اإلدارة أثناء التأدیب، فإذا تأكد القاضي اإلدارم مف  أعماؿالتي مستيا تصرفات ك بالحقكؽ
 جممة الشركط الكاجب تكافرىا في دعكل اإللغاء یقبميا شكال ثػـ یعمد بعد ذلؾ إلى دراسة

 الدعكل مف الناحیة ممؼ

 

دل المكضكعیة كال یتػـ ذلؾ إال بدراسة أسباب أك حاالت اإللغاء،فیبحث القاضي في ـ
 . تكافر القرار التأدیبي عمى أركانو لیفحص انطالقا منيا مدل مشركعیتو

 :كاستنتجنا مف خالؿ الدراسة ضمانات الالحقة مایمي 
                                                           

 .785محمد سمیماف الطماكم، قضاء اإللغاء،المرجع السابؽ، ص - 1
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رغـ مف أىمیة التظمـ باعتباره ضمانة إداریة في المجاؿ التأدیبي، إال أنو لـ یحقؽ  -1
 ط رفع دعكل اإللغاء،الغایة المرجكة منو، خاصة عندما أضحى مجرد شرط شكمي مف شرك

 . نظرا لفقدانو لمطابع اإللزامي
 أك مخالفة القانكف أكأك الشكؿ القرار التأدیبي دكف أف یشكبو عیب في االختصاص  -2
 كأنو أصدره مف اختصاص حدكد في القرار كاف إذا فیما یبحث السمطة،فيك استعماؿءة إسا
 االلتزاـ لضماف التأدیبیة بالقرارات یحیط فیمایتخدؿ  القضاء التي القانكنیة الشركط كفؽ طبؽ
السمطة  استخداـ في سكء ىناؾ یكف لـ كأنو المشرع كضعا یصدر أف أم القانكف بحكـ

 .ةالتأدیبي
یمثؿ تسبیب القرار اإلدارم أىمیة بالنسبة لكؿ مف المكظؼ كاليیئات القضائیة 

 أف یبني قراره إما بقبكؿ القرار أك التسببمف خالؿ  یستطیعكالسمطة التأدیبیة، فالمكظؼ 
بسط رقابتو عمى القرار الصادر،  التسیبالتظمـ منو، أما القضاء فانو یستطیع مف خالؿ 

 .ارفتمتـز ببیاف األسباب التي أدت إلى اتخاذىا القر ةالتأدیبيالسمطة  كأما
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لييا خالل ىذا البحث من اإلجابة رق إلقد مكنتنا الدراسة المتواضعة التي تم التط
من النتائج واالقتراحات التي  عمى اإلشكالية التي أثرناىا سابقا كما توصمنا بذلك إلى جممة

نوردىا من خالل مايمي  

والتقويم واإلرشاد في الوظيفة  التأديب يعد وسيمة من الوسائل الضرورية لإلصالح-1
.  العامة،لضمان حسن سيرورة الوظيفة اإلدارية بانتظام  وبكفاية وفاعمية ورشاده

 المتضمن قانون الوظيفة العمومية،وفر الحماية06/03رقم  المشرع في األمر إن -2
تكاب القانونية اتجاه الموظف، وىذا ال يمنع من ترتب المسؤولية المدنية والجزائية في ار

.  خطا جسيم

السمطة التأديبية منوطة بالسمطة الرئاسية التي تممك سمطة التعيين،وليا أن توقع -3
قيعيا قبل أن ا باقي العقوبات فال يجوز ليا توبمفردىا عقوبات الدرجة األولى و الثانية أم
.  تستشير المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء

المنسوبة إليو وتمكينو من ممارسة حق الدفاع ينبغي مواجية الموظف بالمخالفات  -4
.  أمام جية تتسم بالحياد والنزاىة

 ألوالئيإمكانية الموظف بتقديم الطعون اإلدارية المختمفة سواء كان عن طريق التظمم -5
أو الرئاسي أو التوجو إلى لجان خاصة و المتمثمة في لجان الطعن المنبثق أساسا عن 

يقمص توفير ضمان حيادية الييئة مما يجعل  المجان اإلدارية المتساوية األعضاء،مما قد
استخدام ىذا األسموب من الرقابة اإلدارية الذاتية ال يشكل بأي حال من األحوال آلية 

.  ناجعة لمموظف
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وسيمة فعالة منحيا القانون  لذوي الشان لالعتراض عمى القرارات  اإلداريالتظمم  -6
اإلدارية المعيبة التي تمس مصالحيم ومراكزىم القانونية ويحقق ضمانة قانونية في البمدان 

.  التي تأخذ بيذا النظام

من  فرض القضاء  رقابتو في منع االدارة من تعسف،وخاصة أن خمو قوانين الوظيفة  -7
أحقية الموظف في المجوء لمقضاء كضمانة الحقة السترجاع حقوقو المعتدى عمييا 

بموجب القرار التأديبي رغم المركز الضعيف الذي يحتمو في أطراف ىذه العالقة بفعل 
.  وقرينة افتراض صحة القرارات اإلدارية ويقع عبء إثبات العكس عمى من يدعي

ية عن طريق رفع دعوى اإللغاء التي تخول من يمارس الـموظف اآلليـات القضائ -8
خالليا بسط القاضي اإلداري رقابة المشروعية عن عناصر ىذا القـرار،كأساس إللغاء 

من الشروط الشكمية و الموضوعية  القرارات الـتأديبية كان من الواجب توفر مجموعة
.  المتعمقة بــدعوى

 :ومن خالل تمك النتائج نوصي بما يمي 

إنشاء محاكم تأديبية متخصصة تكون ميمتيا الفصل في المخالفات التأديبية  نقترح -1
 . الجسيمة،وذلك تخوفا من اإلدارة من إساءة استعمال السمطة

النظر في تشكيمة المجان المتساوية األعضاء عمى أن يرأسيا طرف محايد  إعادة  -2
.  عن جية اإلدارة وعن جية الموظف

تكوين في مراكز  بإجراءالعمومية  اإلدارات إلزامقانون نقترح نتيجة لجيل الموظف بال -3
.  الجامعات أوتكوين خاصة 

.  التأديبيةفي جميع العقوبات  األعضاءمتساوية  اإلداريةلجنة  اإلشرافنقترح  -4
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توسيع من سمطات القاضي خاصة فيما يخص توجيو األوامر لإلدارة أو الحمول  -5
.  و قراراتو من أجل ضمان حماية المتقاضين و احترام أحكامومحميا لتنفيذ أحكام القضاء 

استحداث محاكم إدارية لالستئناف كما ىو الحال في فرنسا ومصر، وذلك تفاديا  -6
لمجوء إلى مجمس الدولة الجزائري، لما يعرفو من االكتظاظ و كثرة القضايا المعروضة 

.  عميو

.  التأديبيةتعيين قضاة ذات كفاءة عالية في منازعات   -7
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 الكتب 

، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية،  اإلداريةاحمد محيو، منازعات  -1
 .الجزائر،  الجامعية، الجزائر

،دراسة مقارنة، دار  التأديبيبوادي مصطفى،ضمانات الموظف العام في المجال  -2
.  2016النشر والتوزيع،عمان، األيام

بوشعير سعيد، النظام التأديبي لمموظف العمومي في الجزائر طبقا لألمر   -3
.  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون تاريخ نشر66/133
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دار المطبوعات سعد نواف العنزي، الضمانات اإلجرائية في التأديب، دراسة مقارنة،  -8
 .2007الجامعية، اإلسكندرية،

دراسة مقارنة، دار الفكر ،قضاء اإللغاء  ،سميمان محمد الطماوي،القضاء اإلداري  -9
.  1976العربي، القاهرة،

دراسة مقارنة، دار الفكر ،اإللغاءقضاء  ،القضاء اإلداريسميمان محمد الطماوي، -10
 .1985العربي، القاهرة،

محمد طماوي ،التعسف في استعمال السمطة، الطبعة الثانية ،جامعة عين سميمان   -11
 .1997الشمس  القاهرة ، 

،طبعة الثانية،دار الخمدونية لمنشر اإلداريةومؤسسات  اإلداريطاهري حسين،قانون  -12
.                                                                                 2012والتوزيع،الجزائر،

في الفقه و القضاء،مجمس  اإلداريةعبد العزيز عبد المنعم خميفة،القرارات  -13
.  ،دون سنة النشردريةاإلسكن،دار الفكر الجامعي، األولى الطبعةالدولة،

 التأديبيالقرار  إلغاءالشاممة في  اإلداريةعبد العزيز عبد المنعم خميفة،الموسوعة  -14
وقضائيا،دار  إدارياالموظف العام  التأديب إجراءاتوتاديب الموظف العام،الجزء الثالث،

.  2007محمود لمنشر والتوزيع،

في  التأديبية،ضوابط الضمانات بالتأديعبد العزيز عبد المنعم خميفة،قضاء  -15
.  الوظيفة العامة ، دار الكتاب الحديث، القاهرة،دون تاريخ النشر

دار اإلداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة،  التأديبعمي جمعة محارب،  -16
.  2004الجامعية،اإلسكندرية  تالمطبوعا
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عمي خطار شطناوي،موسوعة القضاء اإلداري،الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة  -17
.  2008لمنشر والتوزيع،عمان، 

العامة في النظام الجزائري،ديوان  اإلدارة أعمالعوابدي،عممية الرقابة القضائية عمى عمار
 .1994المطبوعات الجامعية،الطبعة الثالثة، 

.                                     1999،طبعة الثالثة،دار الهومة،الجزائر، التأديبية تالقراراعمار عوابدي، نظرية   -18
في التشريع  التأديبيةبن عمران،  النظام القانوني النقضاء الدعوى  األخضرمحمد  -19

.  الجزائري،دراسة المقارنة،دون سنة النشر

ات التاديبية، منشاة محمد ماجد ياقوت، اصول التحقيق االداري في المخالف -20
.                                                             2000المعارف،االسكندرية،

محمد ماجد ياقوت،شرح القانون التاديبي لموظيفة العامة،منشاة  -21
               .اإلسكندريةالمعارف،

داري،دار محمد رفعت عبد الوهاب،حسن عثمان،محمد عثمان، قضاء اال -22 
.  2000المطبوعات الجامعية، 

محمد صغير بعمي،القضاء االداري،دعوى االلغاء،دار العموم والنشر  -23
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العموم و النشرو  دارمحمد صغير بعمي،وسيط في المنازعات االدارية، -24
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              :المقاالت 

في تسبيب  اإلدارةمجد محمد، موقف قاضي االلغاء من سمطة  أبوأشرف عبد الفتاح  -1
                                                  www.kotobarabia.com، دراسة المقارنة اإلداريةالقرارات 

بوزيد غالبي،التوقيف التحفظي لمموظف عام بين مصمحة الوظيفية وضمانات  -2
 .الموظف،مجمة الحقوق وعموم السياسية

جبير فاضل،الطعن القضائي،كضمانة لمموظف في مواجهة  سمطات التاديب،مجمة   -3
.  2012القادسية لمقانون والعموم السياسية،العدد االول،العراق،

يم البر،بعض اوجه الطعن في القرار التاديبي،مجمة العموم عبد الفاتح عبد الحل -4
.  37،1995االدارية،تصدرها جمهورية مصر لممعهد الدولي، العدد االول 

عمار عوابدي،طبيعة الخاصة لقانون االجراءات قضائية االدارية،مجمة الجزائرية  -5
 .1994لمعموم قانونية،واالقتصادية،سياسية، العدد االول،الجزائر،

منصور ابراهيم العتوم،اثر زوال المصمحة عمى سير دعوى االلغاء في ضوء  -6
،كمية 49اجتهادات القضاء االداري االردني ومقارن ،مجمة التشريعية وقانون، العدد 

.  2012القانون،جامعة االمارات العربية المتحدة،

 :الرسائل الجامعية 

حياة عمراوي،الضمانات المقررة لمموظف العام خالل المسائل التاديبية في ظل  -1
التشريع الجزائري،مذكرة لنيل شهادة ماجستر،جامعة حاج لخضر،كمية الحقوق وعموم 

.  2012السياسية،باتنة،
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مــلخص المذكرة 

 
المشرع الجزائري النظام التأدٌبً للموظف العمومً من خالل تشرٌعه لعـدة كرس     

مراسٌم و أوامر محاوال بذلك سد الثغرات والهفوات التً تطرأ فً كل مرة محاوال التوصل 

لفساد  اإلدارة عن فً ذلك إلى نظام تأدٌبً متٌن ٌخدم اإلدارة والموظف فً آن واحد و ٌصد

. ضمانات الموظف فً شتى مراحلها انتهاكاإلداري و التعسف فً 

التً اقرها المشرع  التأدٌبٌةٌتناول هذا البحث دراسة وتحلٌل مختلف الضمانات  

الجزائري للموظف العام حرصا منه و كباقً التشرٌعات الوظٌفٌة المقارنة منع من التوازن 

الدراسة مدى توفٌق المشرع من  أظهرتوقد . ة ومنطق الضمانبٌن مبدأ الفاعلٌة اإلداري

خالل عرض النظام القانونً القائم من إرساء العدٌد من الضمانات الكفٌل بتحقٌق هذا 

التوازن المنشود ، إبتداءا من تقرٌره لجملة من الضوابط المتصلة بتوقٌع الجزاء اإلداري 

امة للقانون التً ال ٌمكن ألي سلطة مختصة والتً هً فً األساس مستمدة من المبادئ الع

ألي سبب من األسباب ألن ذلك سٌؤدي حتما إلى إهدار حقوق بالعقاب تجاهلها األفراد، 

كماأقر أٌضا ضمانات سابقة ومعاصرة لتوقٌع الجزاء التأدٌبً وكذا ضمانات الحقة على 

  .توقٌع وتنفٌذ العقوبة

تغلٌب عنصر الفعالٌة على  إلىالجزائري  وفً االخٌر قد بٌنت الدراسة مٌل المشرع

وهً بصدد معاقبة  اإلدارةعنصر الضمان وما ٌترتب على ذلك من استبداد وتعسف جهة 

. الموظف المذنب 

 

. ضمانات سابقة ومعاصرة/2 .          الموظف العمومي/1:الكلمات المفتاحية

قوبة الـتأديبية الع/4             .ضمانات الالحقة/3                     
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