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يعتبر الموظف العام الدعامة الكبرى التي يقوم عمييا بناء الدولة، فإذا قام بأداء واجبو 
عمى أحسن وجو سيكون لو الفضل في صالح األداة الحكومية، أما إذا قصر أو أىمل القيام 

 .بااللتزامبواجبو فيقع عميو إخالل 
كما لو دور في تنفيذ سياسة الدولة وتمثيل المرفق العام، وتحقيق أىداف في مختمف  

 .1 المجاالت نظرا لكون الوظيفة العامة الركيزة األساسية المعتمدة من طرف المجتمعات
عامل : " فإن الموظف ىو  Andre de laubadere حسب األستاذ أندري دي لوبادر  

ىذا  كادراتالييئة العامة والذي يشغل وظائف دائمة داخل ديره تفي المرفق العام والذي 
 . 2المرفق

منو  4موظف العام في المادة فقد عرف ال 06/  03أما في قانون الوظيفة الساري  
يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السمم االداري، " :بأنو

  .3"تثبيت الموظف في رتبتو  إلجراء الذي يتم من خاللوا الترسيم ىو
 حقوقو بكامل يتمتع حيث باإلدارة، تربطو تنظيمية رابطة تنشأ العام الموظف تعيين بعد  

 الوجو عمى العمل وأداء واحتراميا بيا القيام عميو يتحتم الواجبات من بمجموعة يمتزم كما
 قرار صدور بعد ألن ،5العمومية لموظيفة العام األساسي القانون إلى يخضع كونو 4المطموب
 أن الفترة تمك خالل الموظف عمى ويستوجب مباشرة، القانوني مركزه يتحدد اإلدارة من التعيين

                                                           

ذباح لزىاري، التسريح التأديبي لمموظف العمومي والضمانات المقررة لو في التشريع الجزائري، مذكرة مكممة لمتطمبات نيل  - 1
، 2015في الحقوق، تخصص قانون اداري، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة  شيادة الماستر

 .1ص
2 - De laubadere (Andre), Manuel de droit administratif, paris, 4ed, 1995, p 635. 

قانون األعمال،  عاجستير في القانون، فرالمشار اليو لدى مولوة فاطمة، الجريمة التأديبية لمموظف العام، مذكرة لنيل شيادة الم
 21، ص2012، 1كمية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

جويمية  16الصادر بتاريخ  46ر عدد  ، يتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، ج03-06، أمر رقم 4المادة  - 3
2006   .

فرع اإلدارة " أوراك حورية اإلجراءات التأديبية لمموظف العام في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في القانون - 4
. 50، ص  2010كمية الحقوق ، جامعة الجزائر ، " و المالية 

         جمة الفكر ، العدد التاسع العام لموظيف العمومي ، م األساسيبوقرة أم الخير تأديب الموظف وفقا ألحكام القانون  - 5
 .68ص 



 مقدمة 
 

3 

 اليدف تحقيق أجل من وذلك وأوامره بتعميماتو األخذ و اإلداري الرئيس سمطةل خاضعا يكون
 . اإلدارة إليو تصبوا الذي

 عقوبات إلى نفسو يعرض فإنو عاتقو عمى الممقاة الواجبات بيذه اإلخالل حالة في
 .الرئاسية اإلدارية السمطة اي المختصة السمطة تفرضيا تأديبية

 ورائيا من تيدف قانونية عممية التأديبي خطئو عن العام الموظف تأديب عممية تعتبر  
 منو الغرض يكون كما األخطاء، ىذه ارتكاب من الموظفين باقي وتحذير الموظف إصالح إلى
 سير وحسن المؤسسة سير حسن عمى الحفاظ أجل من وذلك الموظف سموك وتقويم تيذيب ىو

 تمثل والتي النبيمة لرسالتيا العمومية الوظيفة اءأد عمى دوما بالمحافظة يسمح مما العام، المرفق
 في العمل سير ضمان إلى العام الموظف بحق التأديبية العقوبات تيدف كما نجاحيا،ل شرطا
 الموظفين إلتزام وضمان األداء، كفاءة ورفع العمل، في اإليجابية االتجاىات وتعزيز اإلدارة
 أي ارتكابو دون لمحيمولة الموظف وردع العامة الوظيفة وأخالقيات الوظيفي السموك بقواعد
 .مستقبال مخالفة

 قيامو بمناسبة أو أثناء كان سواءا التأديبية والمخالفات األخطاء أي األفعال بيذه قيامو حالة في
.  تسريحو إلى يؤدي مما الوظيفي مركزه في تصيبو قد تأديبية عقوبة عميو توقع بالوظيفة،

 الموظف يرتكبو الذي الجسيم، الوظيفي الخطأ درجة عمى ابناء يؤسس التأديبي فالتسريح  
 . ارتكابو إلى العودة من لمغير ردعا عميو تأديبية عقوبة توقيع إلى يؤدي مما العام

 أو بكرامتيا أو العمومية الوظيفة بواجبات إخالل كل: " بأنيا التأديبية الجريمة تعريف ويمكن
 .1" بعدىا أو العمل أثناء وقع سواء سمعتيا

 من بمجموعة تحاط أن يجب التي اإلدارية القرارات بين من التسريح عقوبة تعد  
 الموظف وحق وظيفتيا ممارسة في اإلدارة حق بين المالئمة تحقيق أجل من وذلك الضمانات

                                                           

، المجمة الجزائرية، مكتبة دار الثقافة لمنشر "نظام تأديب الموظف العام و القاضي في التشريع الجزائري " الشيخاي عبد القادر،  - 1
 .10، ص 1975، الجزائر، 4والتوزيع، عدد
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 في واسعة سمطات تمتمك اإلدارة أن لكون اإلدارة، تعسف من تحميو التي ضماناتو تحقيق في
. 1" العامة لممصمحة تحقيقا وذلك الموظف تسريح إلى االلتجاء في ليا المحدد القانون إطار

 مصمحة حماية بين التوازن إحداث العامة الوظيفة قوانين خالل من الجزائري المشرع حاول لقد
 وذلك الدولة، كيان تمس التي العامة المصمحة حماية وبين القانوني، مركزه في العام الموظف

 ذلك بعد جاء ثم ،2العامة لموظيفة األساسي القانون المتضمن 133-66 رقم األمر من بداية
 واإلدارات المؤسسات لعمال النموذجي األساسي القانون المتضمن 59-85 رقم المرسوم
 4العمومية لموظيفة العام األساسي القانون المتضمن 03-06 رقم األمر جاء وأخيرا ، 3العمومية
 القواعد من مجموعة وضع الذي التأديبي، لمنظام منو السابع الباب خصص أين الساري،
 السمطة أو التأديبية، والعقوبات باألخطاء األمر تعمق سواء التأديب لعممية المنظمة القانونية

 .بالتأديبالمختصة 
 موضوعا ليكون ،"  الجزائري القانون في العام لمموظف التأديبي الفصل"  تاختر لقد  

 سير وحسن العام المرفق تنظيم في بالغة أىمية من األمر ليذا لما وذلك ، ىذا ثيبح لمذكرة
 . أدائو

 والتي القانوني مركزه في العام الموظف تمس التي القرارات أخطر من باعتباره ذلك
 اإلداري القضاء عمى المطروحة القضايا لكثرة أيضا وبالنظر .كموظف صفتو فقدان إلى تؤدي
 . تكون تعسفية والتي غالبا ما الموظفين بتسريح اإلدارة من الصادرة القرارات بشأن

                                                           

زياد عادل، تسريح الموظف العمومي وضماناتو، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم، تخصص القانون كمية الحقوق والعموم  - 1
 .179، ص 2016السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، الصادر بتاريخ  46ج ر عدديتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية،  ، 1966جوان 02المؤرخ في  133-66أمر رقم  - 2
 . (ممغى ) 1966جوان 8
المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية،  ج ر  1985مارس  23المؤرخ في  59-85مرسوم رقم  - 3

 . 1985مارس 24الصادرة بتاريخ  13عدد 
 .  2006جويمية  16الصادر بتاريخ  46،  يتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، ج ر عدد 03-06أمر رقم  - 4
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 بين المشرع موازنة مدى ما:  التالية اإلشكالية طرحن الموضوع ىذا ةدراس ومن اجل
 عقوبة إقرار إطار في الموظف مصلحة على والحفاظ العامة المصلحة تحقيق ضرورة

 ؟ التأديبيالتسريح 
 تحميل خالل من ظير الذي التحميمي المنيج عمىت اعتمد اإلشكالية ىذه عمى ولإلجابة

 خالل من برز الذي المقارن المنيج عمى فضال الصمة، ذات القانونية النصوص لمختمف
 .المقارنة األنظمة مختمف إلى اإلشارة

 النحو عمى وذلك أساسيين فصمين من تتشكل خطة عمى تاعتمد اإلطار نفس وفي
 : التالي

 مبحثين إلى تقسيمو تم بحيث التأديبي، التسريح ماىية فيو لتتناو األول الفصل في
.  التأديبي التسريح ضوابط الثاني والمبحث التأديبي التسريح مفيوم تضمن األول المبحث
 التأديب مجال في العام لمموظف المقررة الضمانات عنوان تحت كان الثاني الفصل أما 

 قبل لمموظف المقررة الضمانات تتناول األول المبحث أيضا، مبحثين إلى تقسيمو تم والذي
.  العقوبة توقيع بعد لمموظف المقررة الضمانات الثاني المبحث وفي العقوبة، توقيع
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 ماهیة التسریح التأدیبي: الفصل األول 

إف النظاـ التأدیبي یقـك عمى قكاعد ضابطة تحكـ العمؿ اإلدارم فالمكظؼ العاـ أثناء   
العقكبة التأدیبیة المقررة قیامو بكظیفتو یرتكب خطأ تأدیبي یستكجب عمى السمطة التأدیبیة تكقیع 
 .1قانكنا ضمانا لحسف التنظیـ اإلدارم كلقیامو بالكاجبات الممقاة عمى عاتقو

التأدیب ىك كسیمة قانكنیة تتخذ مف طرؼ السمطة التي ليا صبلحیة التعییف ضد   
المكظؼ المقترؼ ألعماؿ تخؿ بقكاعد النظاـ مخالفا بذلؾ الكاجبات المنصكص عمیيا قانكنا، 

المتضمف القانكف النمكذجي  59-85مف المرسـك  20ذا ما جاء بو المشرع في نص المادة كه
یتعرض العامؿ لعقكبة تأدیبیة دكف المساس بتطبیؽ : " المؤسسات كاإلدارات عمى أنو  لعماؿ 

القانكف الجزائي، إف اقتضى األمر ذلؾ، إذا أصدر منو أم إخبلؿ بكاجباتو المينیة، أك أم 
مساس صارخ باالنضباط أك ارتكب أم خطأ خبلؿ ممارسة ميامو، أك بمناسبة ممارسة ىذه 

 .2" المينة 

أخؿ المكظؼ العاـ بيذه الكاجبات كقاـ بارتكاب فعبل عمدا أك إىماال، فإنو في ىذه فإذا   
، أم إذا قاـ بارتكاب إحدل األخطاء المنصكص عمیيا في نص 3الحالة یعاقب أك یجازل تأدیبیا

 .كالتي تعتبر أخطاء مف الدرجة الرابعة  06/03مف األمر  181المادة 

ابو مف طرؼ المكظؼ یعد مبررا لممتابعة التأدیبیة، الخطأ التأدیبي إذا بمجرد ارتؾ  
ففي  .باعتباره الركیزة األساسیة لدراسة أم مكضكع متعمؽ بمجاؿ التأدیب في الكظیفة العامة

                                                           

كالقكانیف األساسیة الخاصة مدعمة  03-06دراسة في ظؿ األمر : عمار، الكظیفة العامة في التشریع الجزائرم  بكضیاؼ - 1
 . 151، ص2015باجتيادات مجمس الدكلة،  جسكر لمنشر كالتكزیع، الجزائر، 

 .مكمیة، المرجع السابؽ، یتضمف القانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارات الع59-85، أمر رقـ 20المادة  - 2
 .437، ص2005محمد رفعت عبد الكىاب، مبادئ كأحكاـ القانكف اإلدارم، منشكرات الحمبي الحقكقیة، اإلسكندریة،  - 3
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، كالتي تصنؼ عقكبة 1حالة ثبكت مسؤكلیة المكظؼ تقـك اإلدارة بتكقیع عقكبة التسریح عمیو
 .مف الدرجة الرابعة 

  تأدیبي یعد مف أشد العقكبات كیشكؿ خطكرة عمى المكظؼ ألنو یمسنظرا لككف التسریح اؿ
 :مف خبلؿ المبحثیف التالییف  دراستوالكظیفي ، سیتـ  بمركزه

 (المبحث األكؿ  )مفيـك التسریح التأدیبي  -

 (المبحث الثاني  )ضكابط التسریح التأدیبي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

خمؼ فاركؽ، إجراءات تأدیب المكظؼ العاـ في التشریع الكظیفي الجزائرم، مذكرة لنیؿ شيادة الماجستیر في القانكف  - 1
 . 2، ص2003، كمیة الحقكؽ، جامعة الجزائر، "لیةاإلدارة كالما" العاـ
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 مفهوم التسریح التأدیبي: المبحث األول 

إف التسریح التأدیبي ىك إحدل حاالت إنياء عبلقة العمؿ باإلرادة المنفردة لصاحب "   
 .1" العمؿ عند ارتكاب العامؿ خطأ جسیـ لكف مع احتراـ اإلجراءات القانكنیة 

أما في قانكف الكظیفة العمكمیة السارم فإف المشرع اعتبر عقكبة التسریح مف بیف   
 . 2دمة المكظؼ كفقداف صفتوالحاالت التي تؤدم إلى إنياء خ

بالتالي تعتبر مف أخطر العقكبات التي تؤدم إلى إنياء خدمة المكظؼ العاـ باعتبارىا مرتبطة 
عمى أنو یعتبر  59-85مف المرسـك  124بالخطأ الجسیـ، كىذا ما جاء بو المشرع في المادة 

ع بحمایة خاصة بحیث أسندت التسریح التأدیبي مف أكبر العقكبات التأدیبیة كليذا أحاطيا المشر
سمطة التسریح التأدیبي لمجنة المتساكیة األعضاء مع إعطاء المكظؼ الضمانات لمدفاع عف 

نفسو كیكیؼ التسریح حسب جسامة الخطأ حیث یمكف أف یككف مع إشعار مسبؽ كتعكیضات 
 .3أك دكف إشعار مسبؽ كدكف تعكیضات 

ظیفة العمكمیة كالذم یكمف في حسف سیر التسریح التأدیبي لو دكر ىاـ في مجاؿ الك  
المرفؽ العاـ كتمییزه عف باقي النظـ المشابية لو، كذلؾ ببیاف المقصكد بالتسریح التأدیبي 

 (المطمب الثاني)، ثـ تحدید السمطة التأدیبیة المختصة بتسریح المكظؼ العاـ (المطمب األكؿ)

 

 

 

 
                                                           

 .  06بف صارم یاسیف، التسریح التأدیبي في تشریع العمؿ الجزائرم، دار ىكمو لمطباعة ك النشر ك التكزیع، الجزائر، ص - 1
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، أمر رقـ 216أنظر المادة  - 2
، یتضمف القانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارات العمكمیة المرجع 59-85، أمر رقـ 124أنظر المادة  - 3

 . السابؽ 
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 المقصود بالتسریح التأدیبي:  األولالمطمب 

عقكبة جسیمة تكقعيا السمطة التأدیبیة المختصة قانكنا عمى  ىكالتسریح التأدیبي "  
المكظؼ إثر ارتكابو لمخالفة جسیمة تنتيي بمكجبيا عبلقة المكظؼ بالكظیفة اإلداریة التي كاف 

 .1" یشغميا بعد استنفاذ كؿ اإلجراءات ك الضمانات القانكنیة المقررة لصالح المكظؼ 

ریح التأدیبي اإلخبلؿ بالكاجبات الكظیفیة المنصكص عمیيا قانكنا، فإذا كما یقصد بالتس
مف المكظؼ سكاء مع الغیر أك في حالة ارتكابو ألخطاء، فإف ذلؾ  غیر الئقة صدرت تصرفات

یؤدم إلى المساس بمصمحة اإلدارة، ففي ىذه الحالة یحؽ لئلدارة أف تتخذ إجراء التسریح كذلؾ 
 . لممؤسسة حفاظا عمى السیر الحسف 

كتمییز التسریح التأدیبي عف  (الفرع األكؿ )كعمیو یتـ تحدید تعریؼ التسریح التأدیبي   
 (الفرع الثاني  )بعض الصكر األخرل 

 تعریف التسریح التأدیبي: الفرع األول 

المصریة لـ یتطرؽ إلى تعریؼ عقكبة ئرم كباقي التشریعات الفرنسیة كإف المشرع الجزا  
التأدیبي، كذلؾ باعتبارىا أشد العقكبات التأدیبیة التي تكقع عمى المكظؼ حیث یفقد التسریح 

بصفة نيائیة ميامو الكظیفیة، كال یككف لو مكاف في الكظیفة التي كاف یزاكليا، كما أف تعدد 
المصطمحات أدل إلى عدـ استقرار المشرع بتحدید مصطمح یتضمف عقكبة التسریح، إذ نجد أف 

مؿ كممة التسریح نقبل عف المشرع الفرنسي الذم عبر عنو بمصطمح التسریح المشرع استع
"licenciement " نتیجة إلنياء العبلقة الكظیفیة مف طرؼ اليیئة المستخدمة. 

                                                           

حاج سعید یكسؼ الجزائرم، الفصؿ التأدیبي لممكظؼ العاـ  دراسة مقارنة ، مذكرة لنیؿ شيادة ماجستیر القانكف اإلدارم، - 1
 . 18، ص 2015مكؾ، كمیة القانكف ، جامعة الیر
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 licenciement"نجده قد استعمؿ كممة التسریح  133-66حتى بعد صدكر قانكف رقـ   
انتياء :" عمى أف  62لى ذلؾ في المادة لمداللة عمى معنى التسریح، كلقد نص المشرع ع" 

 " .العزؿ  -ػ التسریح ، : ... المياـ الذم یترتب عمیو فقداف صفة المكظؼ ینتج عف 

لمداللة عمى التسریح التأدیبي كذلؾ  85/59كما أشار إلیو المشرع في ظؿ األمر رقـ   
ث درجات ، كالذم مف خبلؿ تصنیؼ العقكبات التي یمكف أف یعاقب بيا المكظفكف إلى ثبل

 .أدرج عقكبة التسریح عقكبة مف الدرجة الثالثة 

أما في قانكف الكظیفة السارم فمقد استقر المشرع كصنؼ عقكبة التسریح كعقكبة تأدیبیة   
مف الدرجة الرابعة ، كاستعمؿ مصطمح العزؿ لمداللة عمى التسریح بالطریؽ غیر التأدیبي كذلؾ 

 15إذا تغیب المكظؼ لمدة : " عمى أنو  03-06مر رقـ مف األ 184مف خبلؿ نص المادة 
یكما متتالیة عمى األقؿ دكف مبرر مقبكؿ ، تتخذ السمطة التي ليا صبلحیة التعییف إجراء العزؿ 

 .1"بسبب إىماؿ المنصب ، بعد اإلعذار كفؽ كیفیات تحدد عف طریؽ التنظیـ 

عقكبة  إلىاكتفى بذكر األخطاء التي تؤدم  كعمیو فإف المشرع لـ یعطي تعریفا ليا  ٕكانما  
 03.2-06مف األمر  181التسریح كذلؾ مف خبلؿ المادة 

بعة، كىك إنياءه ارریح كعقكبة تأدیبیة مف الدرجة اؿلقد قاـ المشرع بتصنیؼ عقكبة التس  
مكف لحیاة المكظؼ المينیة ككضع حد لعبلقتو باإلدارة باعتبارىا عقكبة تأدیبیة خطیرة، كبذلؾ ی

خطئا مينیا جسیما مف  عمى المكظؼ الذم ارتكب لطالتسریح بأنو العقكبة التي تس تعریؼ
. 1بعة ارالدرجة اؿ

 

                                                           

 . 20ػ  17زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص ص   -1
 .،یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، أمر رقـ 181المادة   -2
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یترتب عنو فقد صفة المكظؼ كتكقیؼ الحؽ  إجراء: " كلقد عرفيا سعید مقدـ عمى أنيا   
في الحصكؿ أك التمتع بالمنحة إذا ما تـ تقریرىا نتیجة تحكیؿ أمكاؿ عمكمیة أك خاصة أك 

 .1"اختبلس أمكاؿ متعمقة بالخدمة

 األخرىتمییز التسریح التأدیبي عن بعض الصور : الفرع الثاني 

بؿ ینتيي سكاء كاف ذلؾ بقكة  إف مياـ المكظؼ في مجاؿ الكظیفة ال یعتبر أبدم،  
القانكف أك مف جية اإلدارة، فالتسریح ال یعتبر السبب إلنياء خدمة المكظؼ، فيناؾ أسباب 

، كتختمؼ عف التسریح التأدیبي مما یستدعي 2أخرل تؤدم إلى فصؿ المكظؼ العاـ مف الكظیفة
ح التأدیبي ، التسری(أكال)التفرقة بینيـ فیما یمي التسریح التأدیبي ك التسریح غیر التأدیبي 

، التسریح التأدیبي كاإلحالة عمى (ثالثا)،التسریح التأدیبي كاإلحالة عمى التقاعد(ثانیا)االستقالة ك
. (رابعا )االستیداع

 التسریح التأدیبي و التسریح غیر التأدیبي: أوال 

لى إنياء سبب مف األسباب المؤدیة إ: " یمكف تعریؼ التسریح غیر التأدیبي عمى أنو   
لة لعدـ صبلحیة المكظؼ ك عبلقة المكظؼ بالكظیفة اإلداریة ك بالسمطة اإلداریة في الدك

سیر المرفؽ العاـ كمبدأ ميـ دكف أف یككف المكظؼ قد ارتكب مخالفة تأدیبیة لضماف حسف 
 .3"یستكجب تكقیع عقكبة تأدیبیة في حقو 

 :إنياء خدمة المكظؼ بالتسریح غیر التأدیبي في  كیمكف تحدید األسباب التي تؤدم الى 

                                                           

كاف المطبكعات سعید مقدـ، الكظیفة العمكمیة بیف التطكر كالتحكؿ مف منظكر تسییر المكارد البشریة كأخبلقیات المينة، دی - 1
 . 438، ص 2013الجامعیة، 

 . 34زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 . 19حاج سعید یكسؼ الجزائرم، المرجع السابؽ، ص - 3
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، 1الكظیفیة بكجو حسف عدـ إمكانیة المكظؼ القیاـ بالتزاماتویقصد بو  :عدم الكفاءة المهنیة -
مف  68كسبب إلنياء خدمة المكظؼ  كىذا ما نصت عمیو المادة  كلقد أخذ بو المشرع الجزائرم

أف المكظؼ الذم تثبت عدـ كفاءتو المينیة، دكف أف یرتكب خطا " عمى  133-66  األمر
مينیا یستكجب عقكبة تأدیبیة یمكف لو إما أف ینصب في كظیفة أقؿ درجة كٕاما أف یقبؿ 

بشأف ذلؾ استشارة المجنة المتساكیة  القرارلممطالبة بحقكقو في التقاعد أك یسرح كیتخذ 
المتعمقة بالتأدیب، كیجكز  اإلجراءاتص عمیيا في الشكمیات المنصك كمراعاةاألعضاء 

 .2"لممكظؼ المسرح لعدـ كفاءتو المينیة قبض تعكیض ضمف شركط تحدد بمرسـك 

أما في قانكف الكظیفة العمكمیة السارم فإف المشرع لـ یتطرؽ إلى التسریح بسبب عدـ   
تسریح المكظؼ في فترة  لئلدارة الصبلحیة في  85الكفاءة كلقد نص عمیو المشرع في المادة 

 .3التربص إذا لـ تقتنع بمردكده أك عدـ نجاحو في إقناعيا

، اعتبر 03-06إف المشرع في قانكف الكظیفة العمكمیة السارم رقـ :  عدم المیاقة الصحیة_ 
: " عمى أنو یجب أف   75المیاقة الصحیة ضمف شركط التكظیؼ كذلؾ مف خبلؿ نص المادة 

لكبة لبللتحاؽ بالكظیفة تتكفر فیو شركط السف كالقدرة البدنیة كالذىنیة ككذا المؤىبلت المط... 
كفي حالة انعداـ ىذا الشرط فمئلدارة أف تقـك بتسریح المكظؼ مف  4"د االلتحاؽ بياارالـ

 .الكظیفة

فؽ أخرل أك ارض التغییرات كٕاضافة ـلئلدارة السمطة التقدیریة في إجراء بع : إلغاء الوظیفة_ 
إلغائيا مما یترتب عمیيا إلغاء الكظیفة في ذلؾ المرفؽ ،كقیاميا بنقؿ المكظفیف إلى كظیفة 

                                                           

 . 114زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .، المرجع السابؽ 133-66، أمر رقـ 68المادة  - 2
 .األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ ، یتضمف القانكف 03-06، أمر رقـ 85المادة  - 3
 .، المرجع نفسو  06/03، أمر رقـ 75المادة  - 4
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أخرل مماثمة، ففي حالة عدـ قبكؿ المكظؼ االنتقاؿ أك عدـ إیجادىا كظیفة مماثمة لئلدارة أف 
 .1تقـك بتسریح المكظؼ

لـ یأخذ باإللغاء كلـ یعطي لئلدارة إمكانیة الفصؿ بسبب إلغاء  غیر أف المشرع الجزائرم
 .الكظیفة، كذلؾ لغیاب أم نص قانكني  ینص عمى ذلؾ 

یكما  15في حالة ما إذا قاـ المكظؼ بالتغیب عف الكظیفة لمدة  :التخمي عن المنصب _ 
لمختصة أف تقـك متتالیة دكف مبرر، ىنا یعتبر بمثابة التخمي عف المنصب كبالتالي لمسمطة ا

 .بعزؿ المكظؼ 

إذا تغیب : " عمى أنو  03-06مف األمر  184كىذا ما نص عمیو المشرع في المادة   
خمسة عشر یكما متتالیة عمى األقؿ، دكف مبرر مقبكؿ تتخذ السمطة التي  15لمدة  المكظؼ 

كیفیات تحدد عف العزؿ بسبب إىماؿ المنصب بعد اإلعذار كفؽ  إجراءليا صبلحیات التعییف 
 .2"طریؽ التنظیـ 

كؿ تكقؼ عف : "عمى أنو  59-85مف المرسـك رقـ  136كما جاء في نص المادة   
أعبله، یترتب عمیو العزؿ بسبب إىماؿ  135الى  132المكاد مف  أحكاـیخالؼ  الخدمة 

 .3" المنصب رغـ الضمانات التأدیبیة المنصكص عمیيا في التنظیـ المعمكؿ بو 

  :فقدان الجنسیة _ 

یعتبر شرط الجنسیة كاجب عمى المكظؼ بااللتحاؽ بأیة كظیفة عمكمیة، كىذا ما نص   
ال یمكف أف یكظؼ أیا كاف في : " عمى أنو  03-06مف األمر  75المشرع في المادة  عمیو

:  كظیفة عمكمیة ما لـ تتكفر فیو الشركط اآلتیة 

                                                           

 . 22،  21حاج سعید یكسؼ الجزائرم،  المرجع السابؽ، ص - 1
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، أمر رقـ 184المادة   - 2
، یتضمف القانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات كاإلدارات العمكمیة ، المرجع 59-85،أمر رقـ  136المادة  - 3

 .السابؽ 
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. 1.".جزائرم الجنسیة أف یككف  -

ینتج إنياء الخدمة : " مف القانكف السالؼ الذكر عمى أنو  216كأقرت عمیو أیضا المادة   
 .2..."أك التجرید منيا الجزائریةجنسیة فقداف اؿ: التاـ الذم یؤدم إلى فقداف صفة المكظؼ عف 

كما یمیز التسریح التأدیبي عف التسریح غیر التأدیبي ىك أنو یعد مف العقكبات التأدیبیة 
بني عمى خطأ جسیـ مرتكب مف قبؿ المكظؼ، بینما التسریح غیر التأدیبي یعتبر صكرة أم ـ

 .مف صكر اإلنياء العادم لعبلقة المكظؼ باإلدارة 

ليا صبلحیة التسریح التأدیبي یصدر مف الجيات اإلداریة المختصة أم مف قبؿ السمطة التي 
أدیبي فیككف في الغالب مفاجئ لممكظؼ معینة، أما التسریح غیر الت التعییف، كتسبقيا إجراءات

 .نفسو 

بالنسبة لآلثار المترتبة عمى التسریح التأدیبي فإنو ال یجكز لممكظؼ العكدة إلى الكظیفة   
 .3عمى عكس التسریح غیر التأدیبي الذم یمكف أف یعیف مف جدید

 التسریح التأدیبي واالستقالة: ثانیا 

النتياء خدمة المكظؼ، فيناؾ أسباب أخرل متعددة إف التسریح ال یعتبر السبب الكحید   
 . أك في فرنسا أك مصر قد أدرجت في قكانینيا الستقالة، فنجد معظـ الدكؿ كالجزائرمف بینيا ا

 .4المنظمة لمكظیفة العامة االستقالة كسبب النتياء خدمتو في الكظیفة    

یو رغبتو في ترؾ دم یصدر مف المكظؼ یبدم ؼاراالستقالة ىي عبارة عف عمؿ إ  
 . 5الخدمة بصفة نيائیة قبؿ بمكغ السف القانكنیة المقررة لتركيا

                                                           

 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، أمر رقـ 75المادة   - 1
 .، المرجع نفسو 03-06، أمر رقـ  216المادة  - 2
 . 24، 23حاج سعید یكسؼ الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .35زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص - 4

5-Plantey : traite pratique de la fonction publique tome,1, 1963, p 249 .   
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یثیرىا المكظؼ بطمب االستقالة كتنتيي الخدمة  إرادیةعممیة : " یمكف تعریفيا عمى أنيا   
 إرادتواإلدارم الصادر بقبكؿ ىذا الطمب، فالمكظؼ الذم یقدـ استقالتو یفصح عف  بالقرارفیيا 

الصادر مف جية  بالقرارفي ترؾ الخدمة قبؿ بمكغ سف التقاعد كال تنتيي الخدمة فعبل إال 
 .1"اإلدارة

االستقالة ىي قطع عبلقة العمؿ المكجكدة : " لقد عرفيا األستاذ كماؿ رحماكم عمى أنيا   
یبیة بعد منفردة، فبل یجكز لمسمطة الرئاسیة ممارسة سمطتيا التأد بإرادةبیف اإلدارة كالمكظؼ 

 .2"قبكليا لبلستقالة، إال إذا نص المشرع عمى خبلؼ ذلؾ 

أف االستقالة تكجد عندما یبدم المكظؼ العاـ  ( Roland)كما یرل أیضا الفقیو الفرنسي ركالند
 . 3حة في ىجر أك قطع عبلقتو بالكظیفة بصفة نيائیةصرارغبتو 

 رغبة العامؿ: "ل أنيا أما في الفقو المصرم فقد عرفيا األستاذ أنكر رسبلف عؿ

 . "قبؿ بمكغ سف اإلحالة إلى المعاش  بإرادتوفي إنياء عبلقتو بالجية التي یتبعيا   

اإلدارم الصادر بيا ىك رغبة  ما یمیز االستقالة ىك أف سبب القراركمف خبلؿ ما سبؽ ؼ  
 دةارفبل یككف بإم التسریح التأدیبي المكظؼ ذاتو في إنياء عبلقتو الكظیفیة باإلدارة، بینما ؼ

 . 4 دة اإلدارةاربؿ یككف بإالمكظؼ 

حة في قطع العبلقة التي ادتو بصراربؿ المكظؼ بطمب كتابي یفصح عف إاالستقالة تقدـ مف ؽ
 .5تربطو باإلدارة نيائیا 

                                                           

 . 35زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 1
كماؿ، تأدیب المكظؼ العاـ في القانكف الجزائرم، الطبعة الثالثة، دار ىكمو لمطباعة كالنشر  كالتكزیع، الجزائر،  رحماكم - 2
 .45ص
 . 28حاج سعید یكسؼ الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  - 3
نكف، تخصص إدارة ، رسالة لنیؿ شيادة دكتكراه دكلة في القا"دراسة مقارنة " یحي قاسـ عمي سيؿ، فصؿ المكظؼ العاـ  - 4

 . 52، ص 2005كمالیة، جامعة الجزائر، 
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، أمر رقـ 218المادة  - 5
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باتو الكظیفیة إلى حیف صبلحیات التعییف، كیقـك بأداء كاجالتي ليا یرسميا المكظؼ الى السمطة 
 .1ر مف السمطة، كتككف غیر قابمة لمرجكع في حالة قبكليا ارصدكر الؽ

كما یمكف أف تككف االستقالة ضمنیة كالتي ىي عبارة عف مكاقؼ معینة یتخذىا المكظؼ 
كالمشرع یعدىا بمثابة قرینة عمى أنو قصد بيا ترؾ العمؿ نيائیا، كبعدىا یرتب عمیيا آثار، كلقد 

ف حاالت كأحكاـ االستقالة الضمنیة كذلؾ مف خبلؿ رع المصرم الذم قاـ ببیاأخذ بيا المش
 :مف قانكف العاممیف المدنییف في مصر كالمتمثمة في  98المادة 

یكما متتالیة ما لـ یقدـ عذر مقبكؿ،  15في حالة ما إذا انقطع عف عممو بغیر إذف مف   
 .اعو عف العمؿأك قد قدـ أسباب فرفضت، ففي ىذه الحالة تعتبر خدمتو منتيیة مف تاریخ انقط

في حالة إذا انقطع عف عممو بغیر إذف، أك في حالة االلتحاؽ بخدمة جية أجنبیة، أم   
بغیر ترخیص مف حككمة جميكریة مصر ففي ىذه الحالة تعتبر خدمتو منتيیة كذلؾ مف تاریخ 

الضمنیة، كاعتبر الة كالفرنسي لـ یأخذا باالستؽ أما المشرع الجزائرم .2التحاقو بالخدمة األجنبیة 
االنقطاع عف العمؿ د كف سبب أك دكف إذف مخالفة تأدیبیة، تؤدم إلى  المشرع الجزائرم

 .3العزؿ

كنستخمص مما سبؽ أف عبلقة المكظؼ ال تنقطع بمجرد تقدیـ طمب االستقالة، ٕكانما   
 .4یجب عمى اإلدارة قبكليا 

 التسریح التأدیبي واإلحالة عمى التقاعد: ثالثا 

مة المكظؼ العمكمي، سكاء كاف قانكني إلنياء خد اإلحالة عمى التقاعد تعتبر إجراء فإ  
 .المنفردة أك عف طریؽ اإلدارة، عندما یككف المكظؼ قد بمغ السف القانكني لمتقاعد  بإرادتو

                                                           

 .، المرجع نفسو 03-06، أمر رقـ 219المادة  - 1
 . 38زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 . 51یحي قاسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ03-06، أمر رقـ 220المادة  - 4
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أحد  افتكمف أكجو التشابو بیف التسریح التأدیبي كاإلحالة عمى التقاعد في ككنيـ یعتبر  
األسباب التي تؤدم إلى إنياء خدمة المكظؼ العمكمي، كیكمف االختبلؼ في ككف أف اإلحالة 

، أما التسریح التأدیبي یقـك بارتكاب المكظؼ لخطأ 1قـك بطمب مف المكظؼتعمى التقاعد 
متساكیة األعضاء ،كاتخاذ كؿ  جنةالؿميني یؤدم إلى تكقیع عقكبة تأدیبیة عمیو بعد استشارة 

 .2التأدیب ءاتإجرا

مف األمر  216عمى اإلحالة عمى التقاعد في نص المادة  قد نص المشرع الجزائرم  
: ... ینتج إنياء الخدمة التاـ الذم یؤدم إلى فقداف صفة المكظؼ عف : "عمى أنو 06-03

، أم أف اإلحالة عمى التقاعد یعتبر كسبب إلنياء خدمة المكظؼ  3..."اإلحالة عمى التقاعد 
 .4تالي یفقد صفتو كمكظؼ، فبمجرد إنياء العبلقة فإنو یشطب مف قائمة مستخدمي اإلدارةكباؿ

 التسریح التأدیبي واإلحالة عمى االستیداع:  رابعا

مف قانكف الكظیفة  145لقد نص المشرع عمى اإلحالة عمى االستیداع في نص المادة   
 .5... "تتمثؿ اإلحالة عمى االستیداع في إیقاؼ مؤقت لعبلقة العمؿ""السارم عمى 

لة نشاطو لمدة محددة، كذلؾ كازك أف یطمب المكظؼ العاـ إیقاؼ ـكما یقصد بو أیضا ق
 .الشركط المنصكص عمیيا في القانكف  ـارباحت

حالة عمى االستیداع ىي حالة كسط بیف إف اإل:" عرفيا األستاذ سمیماف محمد الطماكم   
الخدمة كبیف الفصؿ، إذ یبعد المكظؼ المحاؿ لبلستیداع عف عممو كمیة لمدة محددة، ثـ یتقرر 

 .6"مصیره بصكرة باتة في نيایة المدة 

                                                           

 . 39زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .209ص 1989، الجزائر، محمد أنس قاسـ، مذكرات في الكظیفة العامة، الطبعة الثانیة، دیكاف المطبكعات الجامعیة - 2
 .، المرجع السابؽ 03-06، مف األمر رقـ 216المادة  - 3

4 - Essaid taib , droit de la fonction ( 5 ) publique , editio _ houma , Alger , 2003, p 193 . 
 .ابؽ ، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع الس03-06، أمر رقـ 145المادة  - 5
 . 49زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 6
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في نفس القانكف عمى حاالت اإلحالة عمى االستیداع  146أقر المشرع في نص المادة   
 :تككف اإلحالة عمى االستیداع بقكة القانكف في الحاالت اآلتیة "عمى 

في حالة تعرض أحد أصكؿ المكظؼ أك زكجو أك أحد األبناء المتكفؿ بيـ لحادث أك إلعاقة _ 
 .أك مرض خطیر 

 .سنكات  (5)خمس لمسماح لمزكجة المكظفة بتربیة طفؿ یقؿ عمره عف _ 

 .لمسماح لممكظؼ بااللتحاؽ بزكجو إذا اضطر إلى تغییر إقامتو بحكـ مينتو _ 

 .1"لتمكیف المكظؼ مف ممارسة مياـ عضك مسیر لحزب سیاسي_

سات أك أعماؿ بحث كذلؾ اراض شخصیة السیما القیاـ بدركما یمكف أف تمنح ألغ  
 .2بطمب مف المكظؼ بشرط أف تككف بعد سنتیف مف الخدمة 

ما یمیز التسریح التأدیبي عف اإلحالة عمى االستیداع ىك أف ىذا األخیر، ال یؤدم إلى 
إنياء مياـ المكظؼ العاـ، إال إذا انتيت المدة المحددة بسنة قابمة لمتجدید، ثـ یعاد المكظؼ 

م، ففي فترة االستیداع تككف عبلقة المكظؼ باإلدارة قائمة، أما التسریح إلى منصبو األصؿ
التأدیبي فتنتيي ميامو بصفة نيائیة، أما أسباب اإلحالة عمى االستیداع تككف محددة قانكنا، 

 .كتككف بطمب مف المكظؼ، بینما أسباب التسریح فتككف بارتكاب المكظؼ لخطأ تأدیبي 

الة عمى االستیداع ال یستفید المكظؼ العاـ مف التعكیض، مف حیث التعكیض ففي اإلح  
 .3عمى عكس التسریح فیمكف االستفادة منو في حالة التسریح التعسفي 

                                                           

 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 06/03، أمر رقـ 146المادة  - 1
 .، المرجع نفسو03-06، أمر رقـ  148المادة  - 2
 . 52، 51زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص ص - 3



 ماهية التسريح التأديبي                                                الفصل األول 
 

20 

 السمطة التأدیبیة المختصة بتسریح الموظف العام: المطمب الثاني 
أ یمنح القانكف لمسمطة المختصة بتكقیع العقكبة التأدیبیة عمى المكظؼ الذم یرتكب الخط

 .التأدیبي كذلؾ مف أجؿ تحقیؽ النظاـ داخؿ المرفؽ العاـ كحسف سیره
السمطة التأدیبیة هي السمطة التي توقع العقوبات : " عمى أنيا فالین كلقد عرفيا األستاذ 

عمى الموظف، بحیث تمسه في حیاته الوظیفیة أو تحرمه من مزایا وظیفته وذلك إذا ارتكب 
 .1"  خطأ یتنافى مع واجبات وظیفته

كما أنيا تعتبر الجية التي تختص قانكنا بكالیة تطبیؽ الجزاءات الكظیفیة، كىي التي تقـك 
 .2بتحدید ما إذا كانت الكاقعة تستمـز فرض الجزاء 

كعمیو فإف المشرع الجزائرم أناط االختصاص في إصدار القرار التأدیبي بتكقیع عقكبة  
 (الفرع الثاني)ك مجالس التأدیب (األولالفرع )التسریح إلى السمطة الرئاسیة

 السمطة التأدیبیة الرئاسیة:  األولالفرع 
الرئاسیة  لمسمطةإف المشرع الجزائرم كباقي التشریعات األخرل خكؿ ميمة تأدیب المكظؼ 

 . 3أم السمطة المختصة بالتعییف كالمتمثمة في السمطة االداریة
مف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة  162كىذا ما نص عمیو المشرع في المادة 

. 4عمى أف السمطة التي ليا صبلحیات التعییف، ىي السمطة التي تتخذ اإلجراءات التأدیبیة 
 

                                                           

 .52أكارؾ حكریة، المرجع السابؽ، ص  - 1
، مذكرة لنیؿ شيادة "دراسة حالة إدارة الجمارؾ " بكارس منیرة، النظاـ التأدیبي لممكظؼ العاـ في القانكف الجزائرم  - 2

 . 47الماجستیر في التنظیـ السیاسي كاإلدارم، كمیة العمـك السیاسیة كاإلعبلـ، جامعة الجزائر، ص 
لسعید، تأدیب المكظؼ العمكمي في الجزائر، بحث مقدـ لمحصكؿ عمى دبمـك الدراسات العمیا في القانكف بك الشعیر ا  -3

 . 72، ص 1976العاـ، معيد الحقكؽ كالعمـك السیاسیة كاإلداریة، جامعة الجزائر، 
 .المرجع السابؽ ، المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، 03-06، مف األمر رقـ 162المادة   -4
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كذلؾ باعتبار أف لئلدارة دكر فعاؿ فيي الكحیدة التي یمكف ليا التكییؼ الفعمي لمخطأ 
سمطة اإلداریة الرئاسیة ىي األكثر قدرة ، كمف جية أخرل فإف اؿ1التأدیبي الذم ارتكبو المكظؼ

 .2ككفاءة عمى معرفة كفيـ المكظؼ العاـ المخطئ 
 تتخذ: " عمى أنو  03-06مف ؽ ك ع رقـ  165كلقد نص المشرع الجزائرم في المادة   

كالثانیة  السمطة التي ليا صبلحیات التعییف بقرار مبرر، العقكبات التأدیبیة مف الدرجة االكلى
بعد حصكليا عمى تكضیحات كتابیة مف المعني، كتتخذ السمطة التي ليا صبلحیات التعییف 

العقكبات التأدیبیة مف الدرجة الثالثة كالرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأم الممـز مف المجنة 
 اإلداریة المتساكیة األعضاء المختصة كالمجتمعة كمجمس تأدیبي كالتي یجب أف تبث في 

یكما ابتداء مف تاریخ  (45)القضیة المطركحة عمیيا في أجؿ ال یتعدل خمسة كأربعیف 
 . 3 "إخطارىا

بالممؼ  24/03/1991قضت الغرفة اإلداریة بالمحكمة العمیا في قرارىا الذم صدر في   
ضد كالي كالیة بشار، كذلؾ مف خبلؿ نشكء نزاع  (م ب)في قضیة بیف  (76732)رقـ 

كتـ كقؼ دفع مرتبو  07/02/1989بخصكص سكف كظیفي، حیث تـ إیقافو عف ميامو في 
، أیف صدر قرار كقفو باعتباره مدیرا عاما لمكتب الدراسات 15/05/1989إلى غایة تاریخ 

، مما 15/05/1989لي  كالیة بشار كذلؾ بتاریخ التقنیة المتعدد الخدمات لكالیة بشار مف كا
أدل بالمكظؼ بالطعف في ذلؾ القرار اإلدارم بالبطبلف أماـ الغرفة اإلداریة بالمحكمة العمیا، 

 .4حیث أف المكظؼ المعني قد تـ تعیینو كميندس معمارم كمف قبؿ كالي كالیة بشار ذاتو 

                                                           

 . 134رحماكم كماؿ، المرجع السابؽ، ص   -1
بف سمیـ إلیاس ، الفصؿ التأدیبي لممكظؼ العاـ في الجزائر، مذكرة لنیؿ شيادة الماجستیر في القانكف، إدارة كمالیة، كمیة   -2

 . 67، ص 2002الحقكؽ بف عكنكف، جامعة الجزائر، 
 .لقانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ، یتضمف ا03-06، أمر رقـ 165المادة  -3

 . 162خمؼ فاركؽ، المرجع السابؽ ، ص  - 4
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أیضا بالنظاـ اإلدارم في التأدیب، فخكؿ الشيء نفسو بالنسبة لممشرع الفرنسي الذم أخذ   
، فميا أف تقـك بتكقیع عقكبتي اإلنذار 1سمطة التأدیب لمسمطة الرئاسیة التي تممؾ سمطة التعییف

،  أما الجزاءات األخرل فیعیف عمى السمطة الرئاسیة أف تقـك باستشارة المجنة اإلداریة  كالمـك
 .2ؿ تكقیعياالمشتركة أك ما یسمى بمجمس التأدیب كذلؾ قب

كما أخذ بو أیضا النظاـ االنجمیزم، فالسمطات التأدیبیة تتمثؿ في الرئیس اإلدارم   
 . 3كالمجاف أك ما یسمى بالمجالس اإلداریة

 المجالس التأدیبیة: الفرع الثاني 
إلى جانب السمطة الرئاسیة التي تختص كأصؿ عاـ بالتأدیب، فإف المشرع الجزائرم أنشا 

 .مستكل كؿ سمؾ إدارم تقـك بمشاركتيا في اتخاذ القرارات التأدیبیة ىیئات عمى 
یطمؽ عمیيا بالمجنة  كاف 133-66كلقد أطمؽ عمیيا عدة تسمیات، ففي األمر رقـ 

 .فیسمى بمجنة المكظفیف  59-85المتساكیة األعضاء، أما في المرسـك 
كالمجنة المتساكیة األعضاء تتشكؿ مف عدد متساك مف ممثمي اإلدارة كممثمي المكظفیف 

كیككف عمى مستكل اإلدارة المركزیة كالكالیات كالمنشئات العامة، فالمكظفیف الذیف یمثمكف اإلدارة 
تعیینيـ یتـ عمى مستكل اإلدارة المركزیة كذلؾ بقرار مف الكزیر المختص، أما فیما یخص 

اء الذیف یمثمكف اإلدارة عمى مستكل اليیئات البلمركزیة فیتـ تعیینيـ بنفس الشركط التي األعض
 .4ذكرت أم بقرار مف الكالي أك المدیر المختص 

كفي المكاد  03-06مف األمر رقـ  62كلقد أشار المشرع إلى ىذه المجاف في المادة   
تنشأ في إطار مشاركة :" نص عمىمف نفس األمر عمى كیفیة تشكیميا كعمميا، التي ت 64، 63

 :المكظفیف في تسییر حیاتيـ المينیة 

                                                           

عمي جمعة محارب، التأدیب اإلدارم في الكظیفة العامة، دراسة مقارنة في النظاـ العراقي كالمصرم كالفرنسي كاإلنجمیزم،  - 1
 . 203، ص 2004دار الثقافة لمنشر كالتكزیع، اإلسكندریة، 

 . 318یحي قاسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .80ص2007، دار الثقافة لمنشر كالتكزیع األردف،"دراسة مقارنة" نكفاف العقیؿ العجارمة، سمطة تأدیب المكظؼ العاـ - 3
 . 335  -333یحي قاسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص ص  - 4
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 لجاف إداریة متساكیة األعضاء _ 
 لجاف طعف _ 
 .1" لجاف تقنیة_ 

تستشار المجاف اإلداریة المتساكیة : " مف نفس األمر عمى أنو  64حیث تنص المادة 
 فیف، كتجتمع زیادة عمى ذلؾ األعضاء في المسائؿ الفردیة التي تخص الحیاة المينیة لممكظ

 .2" كؿ جنة ترسیـ ككمجمس تأدیبي 
كما تتجمى صبلحیات كاختصاصات مجالس التأدیب في ككف أف السمطة التي ليا   

العقكبات التأدیبیة مف الدرجة الثالثة كالرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ تكقیع التعییف  صبلحیات
األعضاء المختصة المجتمعة كمجمس تأدیبي، كالتي یجب الرأم الممـز لمجنة اإلداریة المتساكیة 

مف  ایكما ابتداء (45)أف تبث في القضیة المطركحة عمیيا في أجؿ ال یتعدل خمسة كأربعكف 
 .3تاریخ إخطارىا 

كالمشرع الفرنسي أیضا اعتبر المجمس التأدیبي یتككف مف لجنة إداریة متساكیة   
كالمكظفیف، كتعیینيا یتـ عف طریؽ االنتخاب، فيي تقـك األعضاء، أم لجنة تمثؿ اإلدارة 

 .4بفحص العدید مف المسائؿ المتعمقة بالمكظفیف كالتكظیؼ كالتقییـ كالتأدیب كالتحكیؿ
انطبلقا مما سبؽ فبل یمكف تسریح المكظؼ العاـ إال بعد مكافقة المجنة اإلداریة   

ة كیجب إتباعو فیما یتعمؽ بالعقكبات مف المجنة ممـز لئلدار رأم، أم أف  المتساكیة األعضاء
. الدرجة الثالثة كالرابعة، بالتالي فإف قرارىا یككف مبررا بحیث ال تثار حكلو الشككؾ 

 

 

                                                           

 .ف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ ، یتضمف القانك03-06، أمر رقـ 62المادة  - 1
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ03-06، أمر رقـ 64المادة  - 2
 .، المرجع نفسو 03-06، أمر رقـ 165المادة  - 3
 . 34زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص  - 4
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 ضوابط التسریح التأدیبي: المبحث الثاني 
تعتبر كسیمة التأدیب مف بیف الكسائؿ البلزمة في قانكف الكظیفة العمكمیة، ذلؾ ألنيا 

ل المكظؼ العاـ المرتكب لمخطأ، كتحسف سیر المرفؽ العاـ، كلكف عمى تفرض العقكبة عؿ
السمطة التأدیبیة عند تكقیع الجزاء أف تحتـر األحكاـ كاألسس التي حددىا المشرع، فعمیيا أف 

 .1 تضع العقكبة التأدیبیة التي تتناسب مع الخطأ الذم ارتكبو المكظؼ العاـ
التأدیبي، یتـ تحدید الخطأ التأدیبي كأساس  نظرا لمدكر الذم تمعبو ضكابط التسریح

، (المطمب الثاني)، ثـ تبیاف مسؤكلیة المكظؼ العاـ عف الخطأ التأدیبي(المطمب األول)لمتسریح
 (المطمب الثالث)كٕالى آثار التسریح التأدیبي

 الخطأ التأدیبي كأساس لمتسریح: المطمب االول 
الرتكاز الذم تدكر حكلو أم دراسة متعمقة إف الخطأ التأدیبي یعتبر األساس أك نقطة ا

 .بالتأدیب في مجاؿ الكظیفة العامة 
بمجرد كقكع الخطأ التأدیبي كاإلخبلؿ بالكاجب الكظیفي تقـك المسؤكلیة التأدیبیة لممكظؼ 
العاـ ألف في ظؿ التشریع الجزائرم فالمكظؼ یخضع إلى مجمكعة مف االلتزامات، كما أف لو 

 .حقكؽ ككاجبات 
لذلؾ فإف الخطأ التأدیبي ىك الكسیمة األساسیة التي تؤدم إلى قیاـ مسؤكلیة المكظؼ 

، كبعدىا اركاف الخطأ (الفرع األول)كالذم یظير مف خبلؿ تعریؼ الخطأ التأدیبي 2العاـ
 (الفرع الثاني)التأدیبي
 

                                                           

، أطركحة لنیؿ شيادة "دراسة مقارنة"م الجزاءات التأدیبیة كالرقابة القضائیة عمیو قكسـ حاج غكثي، مبدأ التناسب ؼ - 1
 . 8،7، ص2012الدكتكراه في القانكف العاـ، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، جامعة أبكبكر بمقاید، تممساف، 

سامیة، مسؤكلیة المكظؼ تأدیبیا عف أخطائو الكظیفیة، مذكرة مكممة مف مقتضیات نیؿ شيادة الماستر في  سي العابدم - 2
 . 19، ص 2016الحقكؽ، تخصص قانكف إدارم، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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 تعریف الخطأ التأدیبي: الفرع األول 
ال یكجد في المجاؿ التأدیبي تحدید قانكني لؤلفعاؿ التي تشكؿ أخطاء مينیة، فحسبو أف 

 .1كؿ خطأ مرتكب مف طرؼ المكظؼ یعرضو لعقكبة 
المشرع الجزائرم كباقي التشریعات األخرل لـ یقـ بتعریؼ الخطأ التأدیبي، ألنو عبارة عف 

ع الخطأ نفسو الذم ال یقبؿ مصطمح یصعب تعریفو، كالسبب في ذلؾ یعكد إلى طبیعة نك
التحدید كالحصر كخكفا منو أف یرد التعریؼ ناقصا، أم ال یشمؿ عمى جمیع أنكاع األخطاء 

 . 2التأدیبیة ،كاكتفى فقط بالقكؿ بأف كؿ مف یخالؼ الكاجبات الكظیفیة یتعرض لعقكبة تأدیبیة
العامؿ لعقكبة یتعرض : " عمى أنو  59-85مف المرسـك  20كلقد جاء في نص المادة   

تأدیبیة دكف المساس بتطبیؽ القانكف الجزائي، إف اقتضى األمر، إذا صدر منو أم إخبلؿ 
بكاجباتو المينیة، أك أم مساس صارخ باالنضباط، أك ارتكب أم خطأ خبلؿ ممارسة ميامو أك 

 . 3"بمناسبة ىذه الممارسة
مف األمر رقـ  160ادة أما في قانكف الكظیفة السارم فقد نص عمیو المشرع في الـ  

یشكؿ كؿ تخؿ عف الكاجبات المينیة أك مساس باالنضباط ككؿ خطأ أك " عمى  06-03
مخالفة مف طرؼ المكظؼ أثناء أك بمناسبة تأدیة ميامو خطأ مينیا كیعرض مرتكبو لعقكبة 

 . 4"تأدیبیة، دكف المساس عند االقتضاء بالمتابعات الجزائیة 
المحاكالت لتحدید معنى الخطأ التأدیبي، فقد عرفو الدكتكر عبد  في الفقو نجد العدید مف  

كؿ تصرؼ یصدر عف العامؿ أثناء أداء الكظیفة أك خارجيا، كیؤثر فیيا : "الفتاح حسف بأنو 
بصكرة قد تحكؿ دكف قیاـ المرفؽ بنشاطو عمى الكجو األكمؿ، كذلؾ متى ارتكب ىذا التصرؼ 

 . 5"عف إرادة آثمة 

                                                           

1 -Gustave peiser , droit administratif , 15 éme édition , dalloz , 1999 , p 40 . 
 . 46إلیاس بف سمیـ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .دارات العمكمیة، المرجع السابؽ، یتضمف القانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات كاال59-85، أمر رقـ 20المادة  - 3
 .ابؽ ، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع الس03-06، أمر رقـ 160المادة  - 4
 . 47الیاس بف سمیـ، المرجع السابؽ، ص  - 5
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عف سمكؾ كظیفي یستدعي المساءلة عف طریؽ الجزاء التأدیبي الذم یكقعو  كما أنو عبارة
صاحب العمؿ، سكاء كاف ىذا السمكؾ إیجابیا أك سمبیا یرد مخالفا لؤلنظمة القانكنیة أك 

 .1التنظیمیة أك لعقد العمؿ أك المكائح الداخمیة
القانكنیة سكاء  القكاعد، أم یشمؿ جمیع " إخالل بالتزام قانوني" كما یمكف تعریفو بأنو 

.  2كانت مكتكبة أك غیر مكتكبة 
كالقضاء اإلدارم أیضا لـ یعرؼ الخطأ التأدیبي، كٕانما اكتفى فقط بصكر تعد أخطاء 

 :تأدیبیة،تستكجب العقاب التأدیبي، كمف أمثمة ذلؾ نجد 
مف : " الذم جاء فیو  1985دیسمبر 17قرار الغرفة اإلداریة لممجمس األعمى بتاریخ 

المقرر قانكنا أف األخطاء التأدیبیة تشمؿ كؿ تقصیر مرتكب في ممارسة الكظیفة ك األفعاؿ 
المرتكبة خارج الكظیفة كالتي تمس مف حیث طبیعتيا بشرؼ كاعتبار المكظؼ أك الكفیمة بالحط 

 .3.."یفة مف قیمة الفئة التي ینتمي إلیيا أك المس بصكرة غیر مباشرة بممارسة الكظ
الخطأ الوظیفي هو كل إخالل بالتزام وظیفي حتى "" لقد قضى مجمس الدكلة الفرنسي بأف 

 " .ولو ارتكب خارج نطاق الوظیفة مادام أنه یمس سمعتها وكرامتها 
لقد أعطى صكار جدیدة تعد أخطاء كظیفیة تستكجب العقاب، كذلؾ ما قرره في قضیة 

kawaleuski ىرة غیر مرخص بو مف قبؿ السمطة المختصة كرغـ أف اشتراؾ مكظؼ في مظا
 .تحذیر كتنبیو الكزیر المختص یعد جرما تأدیبیا یعاقب عمیو 

كما اعتبر أف إسراؼ مدرس في تناكؿ المشركبات الكحكلیة یعد جرما تأدیبیا یستمـز الجزاء 
 .قعمى الرغـ مف أف ذلؾ قد تـ خارج عممو كلـ یؤثر مطمقا عمى ممارسة أعماؿ كظیفت

                                                           

 عبلقات العمؿ الفردیة كالجماعیة، الطبعة الثانیة، جسكر لمنشر كالتكزیع  : ىدفي بشیر، الكجیز في شرح قانكف العمؿ  - 1
 . 6خمؼ فاركؽ، المرجع السابؽ، ص  - 2
كزیر الداخمیة، المدیر العاـ  )ضد  (ب ـ ش  )، قضیة 07/12/1985قرار الغرفة اإلداریة بالمجمس األعمى، بتاریخ  - 3

 . 218_  215، ص ص 1990، المجمة القضائیة، العدد األكؿ، سنة (لؤلمف الكطني 
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كقضا أیضا بأف السمكؾ الذم مف شأنو أف یحدث بمبمة في إدارة سیر المرافؽ العامة، 
 .1یعتبر خطأ یستكجب الجزاء التأدیبي 

كؿ : " أف  1965مام  22جاء عف المحكمة اإلداریة العمیا المصریة في حكميا بتاریخ 
لكاجب الكظیفي عامؿ یخالؼ الكاجبات المنصكص عمیيا في القانكف أك یخرج عف مقتضى ا

في أعماؿ كظیفتو أك یظير بمظير مف شأنو اإلخبلؿ بكرامة كظیفتو یعاقب تأدیبیا، كاألخطاء 
التأدیبیة قد ترتكب أثناء الكظیفة أك بمناسبة أدائيا، كذلؾ بمخالفة ما تفرضو مف كاجبات 
ىا إیجابیة أك سمبیة یستكم في ذلؾ أف ترد ىذه الكاجبات في نصكص صریحة أك أف تفرض

سبب : "أف  1974فبرایر  23، كما كرد في حكميا الصادر في 2" طبیعة العمؿ الكظیفي ذاتو 
القرار التأدیبي بكجو عاـ ىك إخبلؿ العامؿ بكاجبات كظیفتو أك إتیانو عمبل مف األعماؿ 

المحرمة عمیو، فكؿ عاممی خالؼ الكاجبات التي تنص عمیيا القكانیف أك القكاعد التنظیمیة 
أك أكامر الرؤساء الصادرة في حدكد القانكف أك یخرج عمى مقتضى الكاجب في أعماؿ  العامة

 .3" كظیفتو المنكط بو تأدیتيا بنفسو بدقة كأمانة، إنما یرتكب ذنبا إداریا 
عمیو فإف المشرع الجزائرم لـ یضع تعریفا محدد لمخطأ التأدیبي، كذلؾ بالنظر إلى   

محصكر في أفعاؿ محددة، كمف جية أخرل خشي المشرع طبیعة الخطأ الذم لیس محددا أك 
بأف یكرد ىذا التعریؼ قاصرا، لذلؾ اكتفى بتحدید الحاالت التي تعد أخطاء تأدیبیة، كقد حددىا 

المشرع عمى سبیؿ المثاؿ كما یقابميا مف عقكبات تأدیبیة فقسميا إلى أربع درجات حسب 
 .4جسامتيا مف البسیطة إلى الجسیمة 

تبر المشرع الجزائرم ىذه األخطاء التالیة مف أخطر ما قد یرتكب في حؽ الكظیفة لقد اع   
مف األمر  181مما یؤدم إلى إعاقة حسف سیر المرفؽ العاـ، كالتي نص عمیيا في المادة

                                                           

 . 70یحي قاسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 . 70، ص 1975سمیماف محمد الطماكم، الجریمة التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة العربیة، القاىرة،  - 2
نصر الدیف مصباح القاضي، النظریة العامة لمتأدیب في الكظیفة العامة، دراسة مكازنة في القانكف المصرم كالمیبي  - 3

 . 32، 31، ص ص 2002كالشریعة اإلسبلمیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاىرة، 
 . 35حاج سعید یكسؼ الجزائرم، المرجع السابؽ، ص  - 4
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عمى أنيا عبارة عف أخطاء مينیة تصنؼ مف الدرجة الرابعة، كٕاذا قاـ المكظؼ 06-03
 :ریح، كتتمثؿ ىذه األخطاء في بارتكابيا فسكؼ تؤدم إلى التس

االستفادة مف امتیازات مف أیة طبیعة كانت، یقدميا لو شخص طبیعي أك معنكم مقابؿ _ 
 .تأدیتو خدمة في إطار ممارسة كظیفتو 

 .ارتكاب أعماؿ عنؼ عمى أم شخص في مكاف العمؿ _ 
اإلدارة العمكمیة التي التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجيیزات كأمبلؾ المؤسسة أك _ 

 .مف شأنيا اإلخبلؿ بالسیر الحسف لممصمحة 
 .إتبلؼ كثائؽ إداریة بقصد اإلساءة إلى حسف سیر المرافؽ العامة_ 
 .تزكیر الشيادات أك المؤىبلت أك كؿ كثیقة سمحت لو بالتكظیؼ أك بالترقیة_ 
الجمع بیف الكظیفة التي یشغميا كنشاط مربح آخر غیر تمؾ المنصكص عمیيا في المادتیف _ 
 .1مف ىذا األمر  44ك 43

كمما سبؽ فإف المشرع حدد ىذه األخطاء كجعميا سببا لتسریح المكظؼ العاـ كذلؾ نظرا 
في حالة لدرجة خطكرتيا، كما أنيا تعتبر مف األخطاء الجسیمة التي یعاقب عمیيا المكظؼ ؼ

قیامو بارتكاب إحدل ىذه األخطاء فإنو سكؼ تكقع عمیو عقكبة مف الدرجة الرابعة كالتي تكمف 
 :في 
. التنزیؿ إلى الرتبة السفمى مباشرة _ 
 .2التسریح_ 
 
 
 
 

                                                           

 ، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ03-06، أمر رقـ 181المادة  - 1
 .، المرجع نفسو03-06، أمر رقـ 4/ 163المادة  - 2
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 أركان الخطأ التأدیبي: الفرع الثاني
، كالركف (أوال)المادمإف الخطأ التأدیبي یقـك عمى ثبلثة أركاف أساسیة كالمتمثمة في الركف 

. (ثالثا)، كالركف الشرعي(ثانیا)المعنكم
 الركن المادي: أوال 

یمكف تعریفو عمى أنو عبارة عف سمكؾ یرتكبو المكظؼ سكاء كاف ایجابیا أك سمبیا كذلؾ 
إخبلال بكاجباتو الكظیفیة، كلكي یتحقؽ ىذا الركف فبلبد أف یككف التصرؼ محدد أم یجب أف 

 . 1یثبت

كىذا ما أخذت بو المحكمة اإلداریة العمیا في مصر، حیث أنو یستكجب إلدانة المكظؼ 
 .كمجازاتو أف تثبت اإلدارة أنو قد كقع منو ذلؾ الفعؿ سكاء كاف إیجابي أك سمبي محدد 

اعتبر أیضا القضاء الجزائرم الركف المادم شرطا أساسیا یجب تكفره في الخطأ، كىذا 
یا عند إصدراىا لقرار تبیف مف خبلؿ إجرائيا لمتحقیؽ أف اإلدارة لـ تقـ ماقضت بو المحكمة العؿ

بذكر األفعاؿ المنسكبة إلى المكظؼ، كالتي أدت إلى تحریؾ الدعكل التأدیبیة، كبالتالي فإف 
 .2المحكمة ىنا غیر قادرة عمى ممارسة رقابتيا عمى القرار 

كحده في ارتكاب الجریمة فيذا ال ال یجكز لممشرع أف یعاقب المكظؼ عمى مجرد التفكیر 
رادة كارتكابو لفعؿ محظكر كالمتمثؿ بإخبللو ٕانما یجب أف تصدر أفعاؿ أم عف إیكفي ك

، كالممنكعة قانكنا، مما یؤدم إلى تشكیؿ الخطأ التأدیبي، كقد اتجو مجمس 3بكاجبات كظیفتو
الدكلة الجزائرم في ىذا الشأف الذم یقضي بفصؿ المدعي نيائیا مف صفكؼ األمف الكطني 
كذلؾ في قرار أصدره المدیر العاـ لؤلمف، الذم تتمخص أحداثو عمى أف المدعي كاف مكمؼ 

                                                           

مشعؿ محمد العجمي، الضمانات التأدیبیة لممكظؼ العاـ، دراسة مقارنة بالقانكنیف الككیتي كاألردني، رسالة ماجستیر في  -1
 . 45، ص2011القانكف العاـ، كمیة الحقكؽ، جامعة الشرؽ األكسط، 

 . 83یحي قاسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
رشیدة ، نظاـ تأدیب المكظؼ العمكمي في التشریع الجزائرم، مذكرة لنیؿ شيادة الماستر في  بشتة دلیمة كحمبلكم - 3

 . 2014، قالمة، 1945مام  8، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، جامعة (منازعات إداریة)القانكف، تخصص قانكف عاـ 
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یحتـر التعمیمات المكجية إلیو مف رئیس األمف، مما أدل إلى بالمناكبة المحمیة، كلكنو لـ 
 .1إحداث أضرار كخیمة 

 الركن المعنوي : ثانیا 
ضركرة صدكر الفعؿ المككف لمسمكؾ المادم عف : " یمكف تعریؼ الركف المعنكم عمى أنو 

 2"إرادة آثمة 
، بتكافر القصد یككف الفعؿ 302-82مف المرسـك رقـ  74لقد نص عمیو المشرع في المادة 

 .عمدیا، یستكم في ذلؾ أف یككف ىذا الفعؿ قد ظير في المسمؾ اإلیجابي أك السمبي 
كاإلرادة اآلثمة بتكافرىا تؤدم إلى تشدید العقكبة عند تقدیرىا باعتبار أف المكظؼ قصد مف 

 .3فعمو المساس بكرامة الكظیفة كبالتالي كرامة الدكلة كراء 
یسند الفعؿ المرتكب سكاء كاف إیجابي أك سمبي إلى عدـ اإلحتیاط أك اإلىماؿ، كما یمكف أف 

أم ارتكابو لفعؿ بدكف عذر شرعي كذلؾ لتأدیتو ألعماؿ غیر أعماؿ كظیفتو مما یؤدم إلى 
 .تقصیر في أداء ميامو عمى أكمؿ كجو 

 161المشرع الجزائرم في المادة ك 4عمیو فیكفي أف یسند الفعؿ الخاطئ إلیو لتتحقؽ المسؤكلیة  
یتكقؼ تحدید العقكبة التأدیبیة المطبقة عمى المكظؼ : " نص عمى  03-06مف األمر رقـ 

عمى درجة جسامة الخطأ كالظركؼ التي ارتكب فیو كمسؤكلیة المكظؼ المعني،كالنتائج 
المرفؽ  المترتبة عمى سیر المصمحة ككذا الضرر الذم لحؽ بالمصمحة أك بالمستفیدیف مف

. 5" العاـ
 

                                                           

ؽ، ضد -قضیة ش"، 15/10/2008، بتاریخ 768، فيرس رقـ 46386قرار مجمس الدكلة الجزائرم، الغرفة الثانیة، رقـ   -1
 . 67، المشار إلیو في زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص"كزارة الداخمیة كالجماعات المحمیة كمف معيا 

 . 44حاج سعید یكسؼ الجزائرم ، المرجع السابؽ ، ص   -2
المتعمؽ  1982سبتمبر  11المكافؽ ؿ  1402ذم القعدة عاـ  23، المؤرخ في 302-82، مف المرسـك رقـ 74المادة   -3

 . 1992، سنة 37بكیفیات تطبیؽ األحكاـ التشریعیة الخاصة بعبلقات العمؿ الفردیة، ج ر عدد 
 .9خمؼ فاركؽ، المرجع السابؽ، ص   -4
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمي، المرجع السابؽ03-06، أمر رقـ 161المادة   -5
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 الركن الشرعي: ثالثا 
ال یقصد بو نص التجریـ ك ٕانما ىك : "یعرؼ الركف الشرعي لمخطأ التأدیبي عمى أنو 

الصفة غیر المشركعة لمفعؿ الذم یأتیو المكظؼ، أك یمتنع عف أدائو، مخالفا بذلؾ كاجبات 
. 1"الكظیفة كمقتضیاتيا سكاء نص عمى ذلؾ صراحة أـ لـ ینص

ألف المشرع الجزائرم لـ یقـ بحصر المخالفات التأدیبیة حتى ال یحصرىا حصرا جامعا   
أك مانعا، حیث قاـ بكضع حكما عاما یمكف أف تدرج تحتو كافة المخالفات  كذلؾ بنص المادة 

یشكؿ كؿ تخؿ عف الكاجبات المينیة أك مساس باالنضباط ككؿ خطأ :" 03-06مف األمر 60
. 2"لعقكبة تأدیبیة دكف المساس عند االقتضاء بالمتابعة الجزائیة مينیا، یعرض مرتكبو 

الذم یضفي عمى جرائـ " ال جریمة وال عقوبة إال بنص " عمى العكس في المبدأ الجنائي 
قانكف العقكبات ثباتا كاستقرار ، بحیث أف الفعؿ الذم جرمو المشرع یظؿ كذلؾ ما بقي النص 

 .3كتحدیدىا تحدیدا شرعیاكال یتغیر كقد قاـ بحصر الجرائـ 
 مسؤولیة الموظف العام: المطمب الثاني 

عند ارتكاب المكظؼ العاـ لخطا بمناسبة قیامو بالكظیفة یترتب عمیو مسؤكلیة 
قانكنیة،كالمتمثمة في المسؤكلیة التأدیبیة الناتجة عف ارتكابو لخطا تأدیبي، كىناؾ مسؤكلیات 

عادیا، كالمسؤكلیة الجنائیة كالمدنیة كذلؾ في حالة قیامو أخرل تقع عمى عاتقو باعتباره شخصا 
. 4بنشاط خارج عف كظیفتو

یستكجب عمى القاضي أف یقـك بتحدید نكع الخطأ الذم ارتكبو المكظؼ العمكمي أثناء 
قیامو بكظیفتو أك بسببيا أك بمناسبتيا، إذ بتحدید نكع الخطأ یتحدد لنا االختصاص كتترتب 

 .بمكجبو المسؤكلیة 

                                                           

بف عمي عبد الحمید، طرؽ انقضاء العقكبة التأدیبیة الصادرة ضد المكظؼ العاـ، مذكرة لنیؿ شيادة الماجستیر في القانكف   -1
 . 13، ص2011العاـ، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، جامعة تممساف، 

 .رجع السابؽ ، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، الـ03-06، أمر رقـ 60المادة   -2
 . 64زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص   -3
 . 16خمؼ فاركؽ، المرجع السابؽ، ص  -4
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تترتب عمى المكظؼ ثبلث مسؤكلیات كالمتمثمة في المسؤكلیة التأدیبیة لممكظؼ 
، كبعدىا المسؤكلیة الجزئیة (الفرع الثاني)، كالمسؤكلیة المدنیة لممكظؼ العاـ(الفرع األكؿ)العاـ

. (الفرع الثالث)لممكظؼ العاـ
 المسؤولیة التأدیبیة لمموظف العام : الفرع االول 

تعتبر المسؤكلیة التأدیبیة مسؤكلیة شخصیة، فالمكظؼ ال یسأؿ اال عمى ما ارتكبو مف   
 .أخطاء أیبل یسأؿ عف خطأ غیره 

المسؤكلیة التأدیبیة ال تقـك إال عمى أساس خطأ محدد كیسند لممكظؼ المخطئ كیثبت في 
ق الكظیفیة أك حقو أم یجب أف یثبت أف الخطأ كقع منو، أما إذا لـ یقـ بأم إخبلؿ بكاجبات

كاإلدارة العامة ،  خركج عمى مقتضیاتيا، فينا ال محؿ لمساءلتو تأدیبیا ألف الخطأ لـ یقع منو
 .1تكمؼ بإثبات أف المكظؼ قد ارتكب فعبل خطأ في كظیفتو

كل موظف " : عمى  03-06مف األمر رقـ  47لقد نص المشرع الجزائرم في المادة 
 .2... "مهما كانت رتبته في السمم اإلداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكمة إلیه 

یشكؿ كؿ تخؿ عف الكاجبات : " عمى أنو  160كما نص في نفس األمر كذلؾ في المادة 
المينیة أك مساس باالنضباط ككؿ خطأ أك مخالفة تأدیبیة مف طرؼ المكظؼ أثناء أك بمناسبة 
تأدیة ميامو خطأ مينیا كیعرض مرتكبو لعقكبة تأدیبیة، دكف المساس عند االقتضاء بالمتابعات 

 . 3"الجزائیة 
قد تككف مشتركة أك تضامنیة أم في حالة تعدد باإلضافة الى أف المسؤكلیة التأدیبیة 

كؿ منيـ، كىذا ما ذىب إلیو القضاء اإلدارم حیث أف تعدد ؿالمسؤكلیف ىنا ال مسؤكلیة 
المسؤكلیف عف خطأ كاحد ال یحكؿ دكف مسؤكلیة كؿ منيـ عف الخطأ ذاتو كلك أف ذلؾ یككف 

 مكضع اعتبار لدل تقدیر العقاب

                                                           

 . 11أكراؾ حكریة ، المرجع السابؽ، ص   -1
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، أمر رقـ 47المادة   -2
 .نفسو ، المرجع 03-06، أمر رقـ 160المادة   -3
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 لمدنیة لمموظف العامالمسؤولیة ا: الفرع الثاني 
لمغیر، كیككف المتسبب في إحداث  رراإف المسؤكلیة المدنیة تنتج عف فعؿ یسبب ض  

مف القانكف المدني الجزائرم عمى  124الضرر ممـز بإصبلحو كىذا ما نصت عمیو المادة 
لمغیر یمزم من كان سببا في حدوثه  رراكل عمل أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ض"أنو

. 1یضبالتعو
 124بالرجكع إلى القضاء نجد أف الغرفة اإلداریة لممحكمة العمیا قد استندت إلى المادة   

قضیة  13/01/1991مف القانكف المدني في مسؤكلیة المستشفى إذ أنيا في قرارىا الصادر في 
كمف معيـ، كالذم جاء في إحدل حیثیاتو حیث أف " ؾ"المركز االستشفائي الجامعي ضد فریؽ 

لیة المترتبة عمى المستشفى ىي تعكیض الضحیة مف جراء تياكف كتقصیر مف طرؼ المسؤك
عماؿ المستشفى مما أدل إلى كفاة الضحیة، كما یمكف استنتاجو فإف المكظؼ العمكمي یككف 

عندما یرتكب خطأ یسبب بو أضرار لمغیر، عمى أف یككف ىذا الخطأ شخصیا ال مرفقیا،  مسئكال
ؿ عمیو بؿ اإلدارة ىي التي تككف مسؤكلة كتمـز بالتعكیض عف األضرار فإف كاف مرفقیا فبل یسأ

 .2تككف دائما مبنیة عمى أساس الخطأ التي ألحقت بالغیر، كبالتالي فمسؤكلیة المكظؼ
إف تحدید نظاـ المسؤكلیة المدنیة یعكد إلى القضاء اإلدارم الذم یتمیز بالتعایش بیف   

 .كمسؤكلیة اإلدارة المسؤكلیة الفردیة لممكظؼ 
حیث یمكف إثارة مسؤكلیة المكظؼ مف قبؿ الضحیة المضركر، كذلؾ عندما یككف   

كبالتالي فجزاء المكظؼ یككف في دفع التعكیض  3ؼالخطأ شخصي أم صادر مف المكظ
أم أف المكظؼ یككف ممـز بالتعكیض شخصیا لمطرؼ المتضرر، كیتحمؿ  4رلممتضر
 .مسؤكلیتو

                                                           

  .،المتضمف القانكف المدني 1975سبتمبر26الصادر بتاریخ  75-58، امر رقـ 124المادة   -1
 .1991، سنة 02عف الغرفة اإلداریة، المجمة القضائیة، العدد  13/01/1991قرار المحكمة العمیا الصادر بتاریخ   -2
، الجزاءات التأدیبیة لممكظؼ العاـ بیف تفعیؿ االداء كقمع الحریات، مذكرة تخرج لنیؿ شيادة  كباسي انتصار ك عزكز امنة  -3

 . 17، ص2016، قالمة، 1945مام  8الماستر في قانكف عاـ، جامعة 
  . 19خمؼ فارؽ ، المرجع السابؽ ، ص   -4
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الخطأ الذي ال تكون له صمة : "فإف الخطأ الشخصي لممكظؼ ىك یرییر الفحسب األستاذ 
 بالوظیفة، طالما تعمق بنقائص اإلنسان و انفعاالته وطیش

أما مسؤكلیة اإلدارة فیمكف إثارتيا عند حدكث خطأ مرفقي أم غیر شخصي، فيك مرتبط   
 .بممارسة الكظیفة كغیر مستقؿ عف الكظیفة 

كما یمكف القكؿ بأف الخطأ المرفقي ىك فعؿ ضار ینسب إلى أحد أعضاء المؤسسة   
 .اإلداریة

 المسؤولیة الجزائیة لمموظف العام: الفرع الثالث 
المسؤكلیة الكاقعة عمى الفرد الذم قاـ : " لقد عرفيا عیاش محمد الصادؽ عمى أنيا 

ـر قانكنا مما یستمـز تكقیع العقكبة أك االمتناع عف القیاـ بو، كأف كبل التصرفیف مج بفعؿ 
 . 1"الجزائیة

أم أف المسؤكلیة الجنائیة ىنا مؤسسة عف الفعؿ الضار كالمتمثؿ في الخطأ الجنائي،   
 .كجزاء ىذه المسؤكلیة یككف تكقیع عقكبة عمیو 

 فالمسؤكلیة الجنائیة تتحقؽ في حالة ما إذا تكفرت أركاف الجریمة الجنائیة في الفعؿ الذم  
اقترفو المكظؼ، كىي عادة ما تككف في جرائـ االختبلس كالتزكیر كالسرقة، مما یؤدم إلى 

كالتي عاقب عمیيا المشرع الجزائرم مف خبلؿ نصكص المكاد  2ق تكقیع العقكبة الجنائیة عمی
 .3مف قانكف العقكبات 143إلى  115

                                                           

محمد الصادؽ، اإلجراءات التأدیبیة في قانكف الكظیفة العمكمیة، مذكرة ماستر، تخصص إدارة األعماؿ  جامعة  عیاش  -1
  . 32، ص 2014خمیس ممیانة، 

 . 37حمایتي صباح، المرجع السابؽ، ص   -2
جكاف 11الصادرة بتاریخ  49، المتضمف قانكف العقكبات، ج ر عدد 1966-06-08، المؤرخ في 156-66أمر رقـ   -3

جكاف  27بتاریخ 34المتضمف قانكف العقكبات ج ر عدد  2001جكاف  26، مؤرخ في 09-01، معدؿ كمتمـ بأمر رقـ 1966
 2، مؤرخ في 14-11، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ2006دیسمبر  20، مؤرخ في 23 –06، معدؿ كمتمـ بالقانكف رقـ 2001
 . 2011أكت  10، بتاریخ 49، المتضمف قانكف العقكبات ، ج ر عدد 2011أكت 
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المسؤكلیة الجنائیة ىي تمؾ المسؤكلیة التي تقع : " الشعیر السعید عمى أنيا  كقد عرفيا ایضا بك
عمى عاتؽ كؿ مكاطف نتیجة قیامو بأفعاؿ اك االمتناع عف القیاـ بيا، كیرتب القانكف عمیيا 

 ." 1عقكبة جنائیة
كنطاؽ المسؤكلیة الجنائیة محدد بحصر أفعاؿ مجرمة كذلؾ بنص قانكني طبقا لقاعدة   
ج، أم أف قیاـ المسؤكلیة ال . ع . مف ؽ  01كذلؾ في المادة " ال جریمة كال عقكبة إال بنص "

 .2یتـ إال ضمف الحاالت التي نص عمیيا القانكف
 ي لمموظف العاماألثار المترتبة عمى التسریح التأدیب: المطمب الثالث 

تترتب عف إصدار السمطة التأدیبیة لعقكبة التسریح آثار قانكنیة عمى المركز الكظیفي لممكظؼ  
العاـ، كبعد المصادقة عمى ىذه العقكبة تصبح نيائیة ككاجبة التنفیذ لكي تنتقؿ آثارىا عمى 

كیة عمیو كذلؾ لضماف المكظؼ، كیقتضي اإلسراع في تنفیذ العقكبة كٕالحاؽ آثارىا المادیة كالمعف
 .3حسف سیر المرفؽ العاـ بانتظاـ كٕاطراد

ك بعد إصدار قرار التسریح التأدیبي مف طرؼ السمطة التأدیبیة تترتب مجمكعة مف   
،  ثـ نبیف األثار المادیة (الفرع األول)اآلثار كالتي تكمف في األثار القانكنیة لمتسریح التأدیبي

 (الثانيالفرع )لمتسریح التأدیبي 
 األثار القانونیة لمتسریح التأدیبي: الفرع االول 

تترتب عمى المكظؼ المسرح تأدیبیا آثار قانكنیة تمسو في مركزه القانكني كالتي تتمثؿ   
. (ثانیا)، كمدل إمكانیة تعییف المكظؼ بعد التسریح(أوال)في تنفیذ عقكبة التسریح 

 تنفیذ عقوبة التسریح التأدیبي: اوال 
تقـك اإلدارة المستخدمة التي یككف تابعا ليا المكظؼ بتكقیع عقكبة التسریح عند ارتكابو   

 .لمخطأ التأدیبي، كتنفذ حاؿ كقكعيا

                                                           

 . 72بك الشعیر السعید، المرجع السابؽ، ص   -1
 . المتضمف قانكف العقكبات، المرجع السابؽ 156-66مف األمر  01المادة   -2
 . 87زیاد عادؿ، المرجع السابؽ،  -3
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تنتيي عبلقتو باإلدارة مباشرة بعد تنفیذه لعقكبة التسریح كفقا لما ىك منصكص عمیو في المادة 
تنتج إنياء الخدمة التاـ الذم یؤدم الى فقداف صفة :" عمى أنو  03-06مف قانكف  216

  ... "التسریح _ 5...المكظؼ عف 
مف القانكف المتضمف حقكؽ  24كما نص عمیو المشرع الفرنسي مف خبلؿ المادة   

اإلنياء النيائي لمكظیفة لتكقیؼ اإلطارات : " عمى أنو  1983ككاجبات المكظفیف الصادر سنة 
 1 "..التسریح _ 3: " ة المكظؼ یككف عمى النحك التالي كفقداف صؼ

 172أیاـ كفقا لما ىك منصكص في المادة  8یبمغ المكظؼ بالعقكبة التأدیبیة في أجؿ   
یبمغ المكظؼ المعني بالقرار المتضمف العقكبة التأدیبیة، في أجؿ : " عمى  03-06األمر  مف 

  .2 "أیاـ ابتداء مف تاریخ اتخاذ ىذا القرار كیحفظ في ممفو اإلدارم  8ال یتعدل ثمانیة 
 مدى إمكانیة تعیین الموظف العام بعد التسریح : ثانیا 

في حالة ما إذا ثبتت العقكبة التي نسبت إلى المكظؼ العاـ، فإف السمطة المختصة بالتأدیب 
 یمكنو أف یكظؼ مف جدید في الكظیفةقرار تسریح تأدیبي، ففي ىذه الحالة ال  تقـك بإصدار

ال یمكف : " عمى أنو  06/03مف قانكف  185كفقا لما ىك منصكص عمیو في المادة كىذا 
 3العزؿ أف یكظؼ مف جدید في الكظیفة العمكمیة لممكظؼ الذم كاف محؿ عقكبة التسریح أك

المتعمؽ بتعدیؿ القانكف األساسي  2004، لعاـ 50لقد نص عمیو أیضا القانكف رقـ  
خدمتو  إلىال یجكز إعادة العامؿ المسرح : " عمى أنو  68لمعاممیف في الدكلة كذلؾ في المادة 

 .  4 "ذلؾ ألنو تعرض لعقكبة التسریح التأدیبي 
 
 

                                                           

1 -  Loin n° 83 – 634 , portant droit et obligations des fonctionnaires , op . cit . 
 .، المتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، مف األمر رقـ 172المادة  -2
 .ة، المرجع السابؽ، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمی03-06، مف أمر رقـ 185المادة   -3
 .، المتعمؽ بتعدیؿ القانكف األساسي لمعاممیف في الدكلة 2004، لعاـ 50، مف القانكف رقـ 68المادة   -4
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المستخدمة ك  اإلدارةفالمكظؼ العمكمي الذم تعرض لعقكبة التسریح تنتيي ميامو مع 
 .1مع الكظیفة العمكمیة ایضا

عمى خبلؼ المشرع الفرنسي الذم نص عمى انو یمكف لممكظؼ العاـ الذم كاف محؿ  
 . عقكبة تأدیبیة اعادة ادماجو في كظیفتو 

یمكف "... مف قانكف حقكؽ ككاجبات المكظؼ  2فقرة  24ذلؾ كفقا لنص المادة 
المجنة  رامیمتمس مف السمطة التي ليا صبلحیات التعییف، بعد أف تأخذ  المعني اف لممكظؼ 

المتساكیة األعضاء  إعادة إدماجو في كظیفتو بعد نفاذ مدة الحرماف مف الحقكؽ المدنیة أك مدة 
 2 ..."المنح بقرار قضائي مف ممارسة كظیفة عمكمیة 

لخدمة المدنیة لممكظؼ الذم في حیف نجد أف المشرع األردني قد أجاز كبمكافقة دیكاف ا 
حؽ األكلكیة في التعییف في أم كظیفة في الخدمة تتناسب مع مؤىبلتو  عزؿ مف الخدمة،

أشير مف تاریخ تسریحو، كفي حالة رفض المكظؼ قبكؿ تمؾ الكظیفة التي  6كخبراتو خبلؿ 
عادة التعییف عرضت عمیو إلعادة تعیینو فیيا فانو یفقد ذلؾ الحؽ، كقد نص المشرع األردني بإ

إذا أعید مكظؼ سابؽ الى دائرة الخدمة " :نظاـ الخدمة المدنیة عمى أنو مف  58بمكجب المادة 
في ذلؾ الكقت، إال إذا  اهالمدنیة فبل یجكز تعیینو في درجة أعمى مف الراتب الذم كاف یتقاض

 3"كاف قد حصؿ عمى مؤىؿ عممي جدید أك عمى خبرة تتفؽ مع الكظیفة التي سیعیف فیيا
 اآلثار المادیة لمتسریح التأدیبي: الفرع الثاني 

بارتكاب الخطأ التأدیبي الجسیـ تقـك السمطة التأدیبیة باتخاذ بعض اإلجراءات لمحفاظ   
تظاـ كاطراد ، كما تترتب عمیو مجمكعة مف اآلثار التي تمس عمى حسف سیر المرفؽ العاـ باف

                                                           

الحیاة الكظیفیة في مجاؿ الكظیفة العمكمیة، مذكرة مكممة مف متطمبات شيادة  الماستر في الحقكؽ    نيایة ریقط محمد،   -1
 . 53، ص 2015، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، جامعة محمد خیضر، تخصص قانكف ادارم

 . 90زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص   -2
دراسة مقارنة بیف القانكنیف األردني "خدمة المكظؼ العاـ  اءھعبد العزیز سعد مانع العنزم، النظاـ القانكني إلنت  -3

، رسالة ماجستیر مقدمة استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستیر في القانكف العاـ، كمیة الحقكؽ  جامعة "كالككیتي
 . 132، ص 2012الشرؽ االكسط، 
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، كصرؼ بدؿ (أوال)مثؿ في تحدید تاریخ انقطاع المرتبتت التيالمكظؼ في مركزه المادم ك
. (ثانیا)نقدم مقابؿ إجازات لـ یستفد منيا المكظؼ في أثناء خدمتو

 تحدید تاریخ انقطاع المرتب : أوال 
خدمتو، كىنا الحرماف مف  فیوإف المكظؼ العاـ یستحؽ مرتبو إلى الیـك الذم تنتيي   

التسریح مف قبؿ  قرار،ففي حالة صدكر  المرتب ال یبدأ إال مف تاریخ تسریح المكظؼ العاـ
، أك تنتيي خدمتو مف تاریخ قعمى الخطأ التأدیبي المنسكب إلی االمجمس التػأدیبي بإدانتو بناء

 :كىناؾ حالتاف لتحدید تاریخ حرماف المكظؼ مف راتبو كالمتمثمة في   ، 1التسریحصدكر قرار 
في ىذه الحالة فإف تاریخ حرماف المكظؼ مف راتبو یرتبط مع تاریخ تحقؽ : الحالة االولى 

السبب المؤدم إلى إنياء الخدمة أم إلى تسریح المكظؼ، حیث أنو یقع بقكة القانكف دكف تدخؿ 
حیث أف سمطتيا ىنا مقیدة  كما قرارىا الصادر لتسریح المكظؼ إال مجرد قرار مف اإلدارة، 

 :عمى نص قانكني، كمف قبیؿ ىذه الحالة  اكاشؼ لحالة نشأت بناء
 .حالة انياء الخدمة بسبب فقد الجنسیة الجزائریة _ 
 .حالة انياء الخدمة بسبب الحكـ الجنائي عمى المكظؼ _ 

لة التي یرتبط فیيا الحرماف مف المرتب مع تاریخ صدكر قرار االدارة كىي الحا: الحالة الثانیة 
 :بتسریح المكظؼ ال مف تاریخ تحقیؽ السبب المؤدم الى ذلؾ، كمف قبیؿ ىذه الحالة

 .حالة انياء الخدمة بسبب فقد المیاقة الصحیة _ 
 .حالة انياء الخدمة بسبب االحالة عمى التقاعد _ 
 .بمكغ السف القانكنیة لئلحالة عمى المعاش  حالة إنياء الخدمة بسبب_ 

 .2كالمشرع الجزائرم قد أقر أف تدفع لممكظؼ العاـ حقكقو المالیة
مف نظاـ الخدمة المدنیة األردني أف تدفع لممكظؼ العاـ  (ا / 77)كلقد أكجبت المادة  

خدمتو بسبب عدـ المیاقة الصحیة، أك إكماؿ السف القانكنیة إلنياء  حقكقو المالیة إذا انيیت

                                                           

 . 94زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص   -1
 . 57، 56محمد، المرجع السابؽ، ص  ریقط  -2
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الخدمة، أك في حاؿ اإلحالة عمى التقاعد أك في حاؿ التسریح، أك في حاؿ االستغناء عف 
الخدمة أما في حاؿ العزؿ عف الكظیفة أك فقدانيا، أك فقد الجنسیة األردنیة فیحـر المكظؼ مف 

 .1أم مف ىذه الحاالتحقكقو المالیة بمجرد تحقیؽ 
 صرف بدل نقدي مقابل إجازات لم یستفد منها الموظف في اثناء خدمته: ثانیا

إف المشرع الجزائرم لـ یمنح لممكظؼ العاـ ىذا الحؽ بؿ اكتفى باالستثناء في حالة   
تأجیؿ العطمة مف سنة إلى أخرل في حالة ضركرة المصمحة أك سمحت بو، كلقد نص عمیيا 

ال یمكف بام حاؿ تعكیض العطمة السنكیة : " عمى أنو 03-06مف األمر رقـ  205في المادة 
یمنع تأجیؿ العطمة السنكیة كميا اك : " مف نفس األمر عمى انو 206ككذا في المادة  2" راتبب

  .3"جزء منيا مف سنة الى اخرل 
أما المشرع الككیتي فقد منح لممكظؼ عند انتياء خدمتو الحؽ في البدؿ النقدم كىذا ما   

یستحؽ المكظؼ عند انتياء : "مف نظاـ الخدمة المدنیة الككیتي عمى انو  41جاءت بو المادة 
خدمتو بدال نقدیا عف رصید اجازاتو الدكریة التي لـ ینتفع عمى اساس اخر مرتب تقاضاه ؛ 

 .4"اد عف ذلؾ كیسقط ما ز

                                                           

 . 135عبد العزیز سعد مانع العنزم، المرجع السابؽ، ص  -1
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 03-06، أمر رقـ 205المادة   -2
 .المرجع السابؽ  ، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة،03-06، أمر رقـ 206المادة   -3
 . 135عبد العزیز سعد مانع العنزم، المرجع السابؽ، ص   -4
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ترىیب فالمكظؼ المحسف إف النظاـ التأدیبي لممكظؼ العاـ یقـك عمى أساس الترغیب كاؿ"  
المادیة كالمعنكیة، كالمكظؼ المسيء یجب أف  االمتیازاتعمى عممو عف طریؽ  افئیجب أف یؾ

حالة الثانیة ألـز مف األكلى ألف اؿذا كانت ىذه الضمانات الزمة في حالتیف فإنيا في یعااب، كإا 
 .1"دفع األذل مقدـ عمى جمب المنافع

كنیة المنصكصة عمى میة كبیرة في نطاؽ القكاعد القافلذلؾ فالضمانات التأدیبیة ليا أه  
العدالة یجب أف تتكفر عقكبة تأدیبیة لممكظؼ العاـ المرتكب لخطأ تأدیبي، فمكي تتحقؽ 

حؿ الدعكل، فالضمانات ارص الذم نسبت إلیو التيمة في كؿ ـمجمكعة مف الضمانات لمشخ
المتبعة مف طرؼ السمطة المختصة بالتأدیب  تراءااإلجمثابة الطریؽ الذم ینیر بو تعد ب

بمنح  مزائرالج، كلذلؾ ااـ المشرع 2كسالحا یمجأ إلیو المكظؼ العاـ لمكاجية السمطة المختصة
حؿ التي تقـك بيا اؿ مرمجمكعة مف الضمانات لممكظؼ المتيـ، لتقید السمطة المختصة عبر ؾ

 .التأدیبي سكاء كاف ابؿ أك بعد إصدارىا لعقكبة تأدیبیة  ءرااإلجفي 
لذا فإف الضمانات التأدیبیة لممكظؼ العاـ في مجاؿ التأدیب تتمثؿ في الضمانات مقررة   

كالضمانات المقررة لممكظؼ بعد تكایع  (المبحث األول )العقكبة لممكظؼ ابؿ تكایع
. (المبحث الثاني )العقكبة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مقارنة، دیكاف المطبكعات  ةدراس، 133-66طبقا ألمر  رالجزائػ ػبك الشعیر سعید، النظاـ التأدیبي لممكظؼ العمكمي في  1
 .124، ص 1991، رالجزائالجامعیة، 

 .95،،ص2008الشتكم سعد، المساءلة التأدیبیة لممكظؼ العمكمي، دار الجامعة الجدیدة، القاىرة، - 2
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 الضمانات المقررة لمموظف العام قبل توقیع عقوبة التسریح التأدیبي: المبحث األول
ة، كتكییؼ الخطأ التأدیبي مف كاكع المخالؼ ءرااإلجحؿ اریتمتع المكظؼ بضمانات طیمة ـ

 1.ر التأدیبيارصدكر الؽلغایة 
تيدؼ ىذه الضمانات إلى كضع حد لما یتعرض لو المكظؼ مف اضطياد كمتف یجعمو 
ىدفا سيال لمختمؼ االتيامات التي یكجييا إلیو الحاادكف، أك ما یفعمكف بو ألسباب مصمحیة 

، كلذلؾ نص برائكالضغیر محببة، مثؿ رجاؿ األمف السیما بالنسبة إلى مف یمارس أعماال 
 2:عمى ضركرة كفالة األمف بالنسبة لممكظفیف حیث منحيـ الضمانات التالیة مزائرالجالمشرع 

 .مواجية الموظف العام بما ىو منسوب إلیو: المطمب األول
یعتبر مبدأ مكاجية المكظؼ بالتيـ المنسكبة إلیو مف بیف الضمانات الجكىریة التي یجب 

 .تمد مف المبادئ العمیا التي تقـك عمیيا العدالةتكافرىا لو، باعتبارىا حقا مس
تقـك ضمانة مكاجية المتيـ بالمخالفات التأدیبیة حكؿ إخبار المتيـ بما ىك منسكب 

 3.إلیو،لیتسنى لو الدفاع عف نفسو
الفرع )مع تحدید أحكاـ المكاجية  (الفرع األول) لذا فإنو سیتـ تحدید مضمكف المكاجية  

 مضمون المواجية :الفرع األول(الثاني
یعتبر مبدأ المكاجية مف بیف المبادئ األساسیة التي یعتمد عمیيا عندما تقـك سمطة 

مختصة بتكایع عقكبة، كذلؾ ألنيا تقـك بإعالـ المتيـ بما ىك منسكب إلیو حتى یتمكف مف 
 .التأدیبيء ازنة المكاجية یؤدم إلى بطالف الجمعرفة التيمة التي نسبت إلیو، فبدكف كجكد ضما

. فالمكاجية لغة ىي المقابمة بالكجو كالكالـ
 

                                                           

التأدیبیة في اانكف الكظیؼ العمكمي كاانكف العمؿ مذكرة تخرج لنیؿ إجازة المدرسة العمیا  تاإلجراءاككشیح عبد الرؤكؼ،  - 1
 .33، ص2006لمقضاء، 

 .126ابؽ، ص ػ بك الشعیر السعید، المرجع الس 2
عمیو  سة تحمیمیة تأصیمیة فقيیة مقارنة بما استقراعبد المطیؼ بف شدید الحربي، ضمانات التأدیب في الكظیفة العاـ در - 3

 . 335، ص2006القضاء السعكدم، 
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حاطتو بيا  ةكبالعامؿ عمى حقیقة التيـ المنس كاكؼكتعنى أیضا المكاجية   1.إلیو كإا
 أحكام المواجية: الفرع الثاني

حاطتو إلانة تأدیبیة، منحت لصالح المتيـ عتبر ضـمبالرغـ مف أف مبدأ المكاجية 
إلیو، إال أف ذلؾ ال یتحقؽ إال بإعالـ المكظؼ بالتيمة المنسكبة إلیو، بالمخالفات المنسكبة 

 2.كاالطالع عمى ممفو التأدیبي
 إعالم الموظف: أوال

ابؿ تكایع أیة عقكبة عمى المكظؼ یشترط إعالمو بما نسب إلیو مف تيـ مع منحو فترة 
 األساسي لمكظیفة مف القانكف  167كىذا ما أاره المشرع في النص  3كافیة لتحضیر دفاعو،

تأدیبي أف یبمغ باألخطاء المنسكبة إلیو كأف  إلجراءیحؽ لممكظؼ الذم تعرض «: العمكمیة
 4."یكما ابتداء مف تحریؾ الدعكل التأدیبیة 15یطمع عمى كامؿ ممفو التأدیبي في أجؿ

إال ىذا ما تقتضیو أیضا أحكاـ الشریعة اإلسالمیة أنو ال یمكف لممتيـ الدفاع عف نفسو، 
إذا أحیط عمما بالكاائع المنسكبة عمیو مف خالؿ إخطاره بكافة الكاائع المتعمقة بالتحقیؽ، فقد 

إحاطة عمما بالتيمة لى متيـ إال بعد عمیو كسمـ ال یكاع عقكبة عهللا كاف الرسكؿ صمى ا
 . 5المنسكبة إلیو

بنصو عمى ضركرة الكتابة، كذلؾ  2004أفریؿ  12مؤرخ في  05كاد أكد منشكر راـ  
 6"عمى الممؼ التأدیبي إطالعویتـ إعالـ المكظؼ المعني كتابیا بمكاف  كتاریخ "عمى أنو 

                                                           

 .68سي العابدم سامیة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .375-374عبد المطیؼ بف شدید الحربي،  المرجع السابؽ،  ص - 2
 .76نكفاف العقیؿ العجارمة،  المرجع السابؽ، ص - 3
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ03-06راـ ، أمر 167المادة  - 4
 www .Maroc، عمى المكاع اإللكتركني ػمجمة المحاكـ اإلداریة، "الضمانات التأدیبیة لممكظؼ" ػأحمد السااكط، 5

droit.com 10:23عمى الساعة  03/06/2019طالع عمیو یـك تـ اال 
الصادر عف المدیریة العامة لمكظیفة العمكمیة المحدد لكیفیات تطبیؽ المادتیف  2004أفریؿ  12مؤرخ في  5منشكر راـ  - 6

، المتضمف القانكف األساسي النمكذجي لعماؿ المؤسسات 1985مارس  13المؤرخ في  85/59مف المرسـك راـ  131ك 130
 .ت العمكمیةاكاإلدار
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ء اإلعالـ یعتبر مف الضمانات األساسیة لممكظؼ الخاضع لمتأدیب، فبعد تقدیر ارفإج
اإلدارة لمخطأ التأدیبي كجب عمیيا إحالة الممؼ لمجنة اإلداریة متساكیة األعضاء، مما یستدعي 

بالضركرة إحاطة المكظؼ بالتيـ المنسكبة إلیو، كمعرفتيا مما یسمح لو بتيیئة دفاعو بشأنيا، 
 .یكما لتحضیر دفاعو ابتداء مف یـك تحریؾ الدعكل التأدیبیة 15المشرع مدة  كلقد منح لو

 عمى الممف التأدیبي اإلطالع: ثانیا
عمى ممؼ الدعكل التأدیبیة إحدل الضمانات الجكىریة المقررة لممتيـ،  اإلطالعیعد 

حاطتو عمـ ال یكفي إلبداء دفاعو بصكرة مفیدة كنافعة، إال إذا فإعالنو بالتيـ المنسكبة إلیو، كإا 
 . 1عمى ممؼ الدعكل التأدیبیة اإلطالعتمكف مف 

عمى الممؼ یتیح لو المجاؿ لمعرفة األدلة التي بحكزة  اإلطالعإف تمكیف المتيـ مف 
الحؽ أف یعمف  ة لو، إذ أف المكظؼ المتيـ بمخالفة تأدیبی2اإلدارة لیتسنى لو ضماف تقدیـ دفاعو

التأدیبیة اتجاىو، كذلؾ ال یتحقؽ إال مف خالؿ إطالع المكظؼ عمى ممفو  تراءااإلجبمباشرة 
 .3برمتو بما یتضمنو مف كثائؽ ممحقة  التأدیبي

إف ":عمى  133-66مف أمر راـ  57نجد أف المشرع  نص عمى ىذه الضمانة في المادة 
المكظؼ الذم یمثؿ أماـ المجنة المتساكیة األعضاء الحؽ بمجرد الشركع في الدعكل التأدیبیة 

 4."في االطالع عمى ممفو الشخصي كجمیع الكثائؽ الممحقة بو
، فقد كرد فیيا 59-85في فقرتو األكلى مف المرسـك التنفیذم راـ  129أما نص المادة   
مكظفیف التي تجتمع كمجمس تأدیبي أف یطمع عمى ممفو یحؽ لممكظؼ الذم یحاؿ عمى لجنة اؿ"

 5"القضیة التأدیبیة اإلجراءاتالتأدیبي فكر الشركع في 
                                                           

سمیماني منیر،  مدل فعالیة الضمانات التأدیبیة لممكظؼ العاـ،  مذكرة لنیؿ درجة الماجستیر في القانكف العاـ،  فرع  - 1
 . 39، ص2015اانكف المنازعات اإلداریة، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة،  جامعة مكلكد معـ رم، تیزم كزك، 

ء في مرحمتي التحقیؽ كالمحاكمة اـ خمیفة، الضمانات التأدیبیة في الكظیفة العامة، ضمانات الجزعبد العزیز عبد المنع - 2
 .141، 140التأدیبیة كالضمانات الالحقة لتكایعو، القاىرة، د س ف،  ص ص

3 -SILVERA VICTOR : LA FONCTION PUBLIQUE ET SE PROBLEMES ACTUELS E . L. J PARIS ,1969 , P 

401. 

 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ66/133، أمر راـ 57لمادة ا - 4
 .ت العمكمیة، المرجع السابؽا، یتضمف القانكف األساسي لمعماؿ كالمؤسسات كاإلدار85/59، أمر راـ 129المادة  - 5
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أفریؿ  22مف القانكف الصادر في  65أما في التشریع الفرنسي فقد نصت عمیو المادة 
 ءرااإلجعمى ممفو الشخصي ابؿ اتخاذ  اإلطالعفي  00، كالتي كرست حؽ المكظؼ1905
 1.التأدیبي

 ضمان حقوق الدفاع: المطمب الثاني
یعتبر حؽ الدفاع مف بیف الحقكؽ األساسیة، كضمانة رئیسیة لممكظؼ ألنو یعتبر مف 

،فيك حؽ طبیعي لصیؽ باإلنساف سكاء كاف فردا عادیا أك 2المبادئ العمیا في كؿ المجتمع
لى تحقیؽ العدالة، كیعتبر مف مكظفا حككمیا، فيك حؽ فطرم یكلد مع اإلنساف، كما أنو یيدؼ إ

المبادئ المقررة لتحقیؽ العدالة، كىذا ما أكدت عمیو الشریعة اإلسالمیة، كذلؾ بإعطاء لممتيـ 
الحؽ في الدفاع عف نفسو أك بكاسطة ككیمو، كاد كرد ىذا الحؽ في القرآف الكریـ، كذلؾ لقكلو 

ذا حكمتـ ب"كاكلو أیضا 3" فاحكـ بینيـ بالقسط:"تعالى   4".یف الناس أف تحكمكا بالعدؿ كإا
تأسیسا عمى ذلؾ فإف المكظؼ العاـ یتمتع بضماف حؽ الدفاع لذا سیتـ تحدید مضمكف 

 .(الفرع الثاني)ثـ مظاىر حؽ الدفاع في  (الفرع األول)الدفاع في  حؽ
 مضمون حق الدفاع: الفرع األول

في جمیع  یعتبر حؽ الدفاع حؽ طبیعي معترؼ بو لكؿ متيـ كیعتبر حؽ مقدس
المحاكمات، كالسیما ما ینطكم منيا عمى معنى العقاب كالمحاكمات الجنائیة كالتأدیبیة، فال 

یجكز تكایع عقكبة التسریح التأدیبي عمى المكظؼ إال بعد سماع أاكالو كتحقیؽ دفاعو، لتمكیف 
 5.المتيـ لمدفاع عف نفسو لرد التيمة الكااعة عمیو

 یمكن : التي تضمنت ما یمي 03-06مف األمر  169ة لقد نص عمیيا المشرع في الماد

                                                           

 .39سمیماني منیر، المرجع السابؽ، ص - 1
 .128الشعیر السعید، المرجع السابؽ، ص بك - 2
 42ػ سكرة المائدة اآلیة  3
 181ؼ اآلیة اسكرة األعر 4
 .97حمایتي صباح، المرجع السابؽ، ص - 5
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المكظؼ تقدیـ مالحظات كتابة أك شفكیة أك یستحضر شيكدا كیحؽ لو أف یستعیف بمدافع 
 1."مخكؿ أك مكظؼ یختاره بنفسو

مف  129التي تضمنت ىذا الحؽ كالمادة  133-66مف أمر راـ  59ككذا المادة 
كما یتسـ حؽ الدفاع بنزعة عالمیة، أم مختمؼ المكاثیؽ كالصككؾ الدكلیة .59-85المرسـك 

مف القانكف األكؿ 10كفمت ىذا الحؽ ،حیث نص اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في 
كؿ شخص متيـ بجریمة : عمى أنو1فقرة11عمى ىذا الحؽ المذككر في المادة 1989لسنة 

انكنا بمحاكمة عمنیة تؤمف فیيا الضمانات الضركریة لمدفاع یعتبر بریئا إلى أف تثبت إدانتو ؽ
 2.عنو 

 مظاىر حق الدفاع: الفرع الثاني
سو بإدالء إف مف بیف كسائؿ حؽ الدفاع ىي أف یسمح لممكظؼ المذنب بالدفاع عف نؼ

لجنة متساكیة األعضاء، كتسبیب ممـز ؿاؿم الرأستعانة بمدافع، كأخذ اإلشيادتو، كسماع شيكد، ك
 .ر التسریح ارؽ

 الطابع الحضوري: أوال
التأدیبیة،  تراءالإلجاؿ التأدیب الطابع الحضكرم لقد أارت المبادئ العامة لمقانكف في مج

تكریسا لحؽ الدفاع،  كجعمتو مبدأ مستقر عمیو حتى في غیاب النصكص القانكنیة، كذلؾ
ىد الدكلي لمعمـك المع ةراسدحسب  ءاإلجراكظؼ، كیعتبر ىذا ر مف الضمانات لمـكلتحقیؽ اد

لقكاعد اإلنصاؼ كالعدالة، كما یعتبره أحسف طریقة لضماف دفاع المكظؼ  ارانتصا اإلداریة
. 3ءرااإلجحؿ اق بالحضكر في مختمؼ مركذلؾ بالسماح ؿ

 

                                                           

 .یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ 06/03، أمر راـ 169المادة  - 1
 10/12/1948، مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر في 1فقرة 11المادة  - 2
، مذكرة مكممة لنیؿ مالجزائركم حیاة، الضمانات المقررة لممكظؼ العاـ خالؿ المساءلة التأدیبیة في ظؿ التشریع اػ عمر 3

دارة عامة ،كمیة الحؽ كؽ كالعمك ـ السیاسیة، جامعة الحاج شيادة الماجستیر في العمـك القانكنیة،  تخصص اانكف إدارم كإا
 .75ػ 74، ص ص2012لخضر،  باتنة، 
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 سماع الشيود: ثانیا
ألنيا تقـك بالكشؼ عف الحقیقة، أثناء ایاـ السمطة  ارتعتبر ىذه الكسیمة ميمة نظ

، قراءتبحؽ الدفاع، یمنح لممكظؼ إلثبات ء اانكني ؿار، كىك إج1المختصة بالتحقیقات اإلداریة
. كذلؾ باستدعاء أم شخص ألداء الشيادة، سكاء كاف مف المكظفیف أك مف غیرىـ

ت تفید عممو، مف معمكما تكمف ىذه الشيادة في تقدیر الشخص بما یككف اد كصؿ إلى
اد سمعيا مف صاحب الشأف، أك مف اآلخریف أك رآىا بنفسو أك  في كشؼ الحقیقة، سكاء كاف

 .أدركيا بحكاسو
في فقرتو الثانیة مف المرسـك التنفیذم  129ء في نص المادة رالقد تناكؿ المشرع ىذا اإلج

یمكف أف یتقدـ أماـ مجمس التأدیب أك لجنة الطعف إف ااتضى  ": فقد كرد فیيا 59-85راـ 
 2."أك یستحضر شيكد...األمر
 حق االستعانة بمدافع: ثالثا

مف اانكف الكظیفة  169/2حیث نصت المادة 3لممكظؼ المتابع تأدیبیا الحؽ في الدفاع،
 4."كیحؽ لو أف یستعیف بمدافع مخكؿ أك مكظؼ یختاره بنفسو... ":العمكمیة عمى

كما ...": 59-85مف المرسـك  129كما أشار إلیو المشرع بنصو في الفقرة الثانیة مف المادة 
 5."یمكنو أف یستعیف بأم مدافع یختاره لمدفاع عنو

فاالستعانة بمحامي أك مدافع یعد مف أىـ الضمانات الممنكحة في مجاؿ التأدیب،   
المكظؼ العاـ ضركرم ألنو في غالب األحیاف اد یجيؿ بعض  كالدفاع الذم یستعاف بو

. النصكص القانكنیة في مجاؿ التأدیب
 

                                                           

 .84سي العابدم سامیة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .ت العمكمیة، المرجع السابؽا، یتضمف القانكف األساسي لمعماؿ كاإلدار59-85، أمر راـ2/ 128المادة  - 2
 .458مقدـ سعید، المرجع السابؽ، ص - 3
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیؼ العامة، المرجع السابؽ03 -06، أمر راـ 169المادة  - 4
 .العمكمیة، المرجع السابؽ تكاإلدارا، یتضمف القانكف األساسي لمعماؿ كالمؤسسات 59-85، أمر راـ 129المادة  - 5
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 الممزم لمجنة متساویة األعضاء الرأيأخذ : رابعا
اإلدارة، ابؿ إصدار عقكبات تأدیبیة، في المجكء إلى اليیئات  مزائرالجلقد اید المشرع 

الخاصة التي تسمى بالمجنة متساكیة األعضاء، كالمنعقدة كمجمس تأدیبي، كذلؾ ضماف لحمایة 
ر التأدیبي لكي ال تتعسؼ اإلدارة في رام تقـك بالمشاركة في اتخاذ الؽحقكؽ المكظؼ، كلؾ

 1.استعماؿ السمطة
تتخذ السمطة ..."عمى أنو  165/2في مادة  03-06في أمر  مجزائراؿلقد نص المشرع 

مبرر بعد أخذ  بقرار كاألربعةالتي ليا صالحیات التعییف العقكبات التأدیبیة مف الدرجة الثالثة 
 .2"...م الممـز مف المجنة اإلداریة المتساكیة األعضاء المختصة، المجتمعة كالمجمس تأدیبيأالر

 أكؿ مف أطمؽ عمیيا بالمجنة المتساكیة األعضاء، أما مرسـك  133-66یعتبر أمر راـ 
فقد ااـ بتحدید اختصاص المجنة المتساكیة األعضاء كتشكیمتیيا، كلقد أنشأت ىذه  84-10

 .22/12/1990الصادر في  416/ 90األخیرة بمكجب مرسـك راـ 
یف، كأعضاء تتشكؿ ىذه المجنة مف عدد متساكم مف ممثمي اإلدارة، كممثمي المكظؼ

إضافییف یستخمفكف األعضاء المتخمفیف عف حضكر االجتماعات، فیمكف أف تككف ىذه المجنة 
 .3كيیئة استشاریة أك كمجمس تأدیبي

                مف أمر 64عمى مياـ ىذه المجنة في المادة  مالجزائراد نص المشرع   
تستشار المجاف اإلداریة المتساكیة األعضاء في المسائؿ الفردیة التي تخص الحیاة ...'06-03

 4."المينیة لممكظفیف، ك تجتمع زیادة عمى ذلؾ، كمجنة ترسیـ ككمجمس تأدیبي

                                                           

ة لنیؿ شيادة الماجستیر في ر التأدیبي في مجاؿ الكظیؼ العمكمي، مذكرامخمكفي ممیكة، راابة القاضي اإلدارم عمى القر - 1
 .73،  ص2012القانكف، تخصص اانكف منازعات إداریة، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، جامعة مكلكد معمرم، تیزم كزك،

 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ03-06،  أمر راـ 2/ 165ػ المادة  2
 محمد الصادؽ، المرجع السابؽ، ص عیاش -1

 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ06/03، أمر راـ 64المادة - 4
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تعییف مدیر المؤسسة العمكمیة المحمیة ": عمى 200 -83مف مرسـك راـ  18نصت المادة 
لمكالیة یتـ بمكجب مقرر یتخذه الكالي بعد أخذ أرم المجمس التنفیذم الكالئي، كیتـ كضع حد 

 1."لميامو كفقا لنفس األكضاع
یمكف الرجكع إلى المجاف المتساكیة :: عمى10-84مف مرسـك  9كما نص عمیيا المادة 

 2.:التي تخص الحیاة المينیة لممكظفیفاألعضاء في جمیع المسائؿ الفردیة 
التي جعمت  كالمبرراتذكر مختمؼ الدكاعي، كاألسباب  ر التسریح التأدیبياتسبیب ار: خامسا

 3.السمطة التأدیبیة، تقـك بإصدار العقكبة التأدیبیة ضد المكظؼ
 التأدیبي یعني ذكر القرارتسبیب  "ؾؿذ: كما عرفو عبد العزیز عبد المنعـ خمیفة بأنو  

 ."التي ألجميا صد إلحاطة المخاطب بو بالكاائع التي عكاب ألجميا المبررات
ر التسریح ااإلدارم باطال، في حالة ما إذا لـ تقـ اإلدارة ببیاف سبب اتخاذه لقر رراالؽیعتبر 

القانكف أك ال، ر سكاء نص عمیو اراألسباب التي دفعتيا التخاذ الؽ، فيي ممزمة بذكر 4التأدیبي
ر ارلؾ مف أجؿ إحاطتو عمما بسبب الؽفذكر السبب یعتبر ضمانة أساسیة لممكظؼ العاـ، كذ

اؿ في إصدار ة إلى التأني كعدـ االستعجرأىمیة كبیرة إذ أنو یدفع باإلداالصادر ضده، كلو 
، فقد نص المشرع 5عادلة تراراؽضمانة لممحكمة مف خالؿ إصدار  رىا،كیعتبر أیضاارؽ
عمى ضركرة تبریر العؽ كبات التأدیبیة التي تقـك  بتكایعيا،  03-06في اانكف  مزائرلجا

. 6كالمجمس التأدیبي

                                                           

، یحدد شركط إنشاء المؤسسة العمكمیة المحمیة كتنظیميا 1983، مؤرخ في مارس 200-83، مرسـك راـ 18المادة  - 1
 .1983رس ما 12، بتاریخ 12كسیرىا، ج ر، عدد 

، المتضمف اختصاصات المجاف المتساكیة األعضاء كتككینيا، 1984جانفي  14المؤرخ في  10-84، مرسـك 9المادة  - 2
 .1985، لسنة 3ككیفیة سیر أعماليا، ج ر، عدد

 .8سي العابدم سامیة، المرجع السابؽ، ص - 3
التأدیبي في مجاؿ الكظیفة العامة، مذكرة مكممة لنیؿ شيادة الماستر في الحقكؽ،  رالقراعقكف كساـ، ضمانة تسبیب  - 4

 .21، ص2013تخصص اانكف إدارم، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، بسكرة، 
، العدد الثالثكف، د بف، مجمة الفتح ،"ء التأدیبياحقكؽ كضمانات المكظؼ العاـ عند تطبیؽ الجز" حیدر نجیب أحمد، - 5

2007. 
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ06/03، أمر راـ 165ػ المادة  6
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 .الضمانات المقررة لمموظف العام بعد توقیع عقوبة التسریح : المبحث الثاني
ررة لممكظؼ العاـ الالحقة لتكایع عقكبة التسریح التأدیبي أساسیة تعتبر الضمانات المؽ

ر ارم، أماـ الجية المختصة بإصدار ؽرفع التظمـ اإلداربكجكىریة، ككنيا تسمح لممكظؼ 
التسریح أك السمطة التي تعمكىا أك أماـ المجنة الخاصة، كما یمكف لو أف یقـك برفع الطعف 

یف لو أف العقكبة التأدیبیة التي صدرت بحقو ىي بمثابة ، فالمكظؼ العاـ الذم تب1القضائي
مكف لو ر التأدیبي الذم صدر ضده، كما یارق یحؽ لو أف یقـك بالطعف في الؽاعتداء بحقو، فإف

عتبار أف اإلدارة اد أخمت ر الصادر ضده، كذلؾ  بإلغائو باارالطعف اضائیا في ىذا الؽ
 .مكظؼ ءات التي یتطمب إتباعيا لتأدیب اؿارباإلج

بالنظر لمدكر الكبیر الذم تمثمو ىذه الضمانات الالحقة اتجاه المكظؼ العاـ فإنو یتـ 
، (المطمب األول )ر التأدیبيارالراابة اإلداریة عمى الؽ: إلى تفصیؿ ذلؾ مف خالؿ التطرؽ 

 .(المطمب الثاني)الطعف القضائي 
 .التسریح التأدیبي قرارالرقابة اإلداریة عمى : المطمب األول

ىي تمؾ الراابة التي تقـك بيا السمطة اإلداریة مف تمقاء نفسيا، كتقـك بيذه العممیة المخكلة 
ليا اانكنا، حیث أنيا تقـك بتعدیؿ أك إلغاء أك سحب أعماؿ إداریة غیر مشركعة أك التأدیب، 

أك عدـ القیاـ  تیة في القیاـحیث تعكد السمطة التقدیریة لمسمطة اإلداریة التي تحرؾ الراابة الذا
 2.ق مناسبارفي الشكؿ الذم ت

داریة، بناء عمى شككل أك تظمـ یرفعو صاحب الشأف اإل الدعكلكما یمكف أف یتـ تحریؾ 
ضد األعماؿ التي اامت بيا اإلدارة كتصرفاتيا كالتي ألحقت ضرار بحقكاو، كتسمى ىذه 

 3.عف الدعاكم كالطعكف القضائیة الشكاكم بالتظممات أك الطعكف اإلداریة لتمییزىا
. سكؼ نتناكؿ في الفرع األكؿ التظمـ اإلدارم كفي الفرع الثاني التظمـ أماـ لجنة خاصة

 
                                                           

 .100سي العابدم سامیة، المرجع السابؽ، ص - 1
 .43، د س  ف، صرالجزائفریجة حسیف، شرح المنازعات اإلداریة، دار الخمدكنیة،  - 2
 .557، ص1984، رالجزائعمار، مبدأ تدرج فكرة السمطة الرئاسیة، المؤسسة الكطنیة لمكتاب،  عكابدم - 3
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 التظمم اإلداري: الفرع األول
سة ارستو، كغالبا ما تككف ىذه الداریكجو إلى اإلدارة التي تتكلى د التظمـ اإلدارم ىك تظمـ

 1.ءات محددة كبدكف منااشة حضكریةاردكف إج
جعة تصرفاتيا القانكنیة أك المالیة لمتخفیؼ عف كاىؿ القضاء اركالتظمـ یمنح الفرصة لإلدارة لـ

 2.كتحقیؽ العدالة اإلداریة بأیسر الطرؽ
 تعریف التظمم اإلداري: والأ

ر معیب، ارإلى اإلدارة التي اامت بإصدار ؽالتظمـ اإلدارم ىك طمب یقدمو صاحب الشأف 
 3.طالبا منيا إلغائو أك تعدیمو أك سحبو

فيي كسیمة خكليا المشرع لممكظؼ ابؿ المجكء لمقضاء مف أجؿ حمایة حقكاو كمصالحو، 
 .ر الذم أصدرتو إذ یمكنيا سحبو أك إلغائو أك تعدیموارمح لإلدارة بإعادة النظر في الؽمما یس

 ارارصاحب الشأف إلى اإلدارة إلعادة النظر في  طمب یتقدـ بو ":كما یعرؼ أیضا أنو
 ."إدارم یدعي مخالفتو لمقانكف

عریضة یقدميا الفرد لممكاطف إلى اإلدارة یشرح فیيا حالو، طالبا منيا رفع ضاللة كااعة "أك أنو 
. 4"بو، كالتصرؼ طبقا ألحكاـ القانكف

 
 
 
 

                                                           

، 1998ئر، اشیيكب مسعكد، المبادئ العامة لممنازعات اإلداریة، الجزء الثاني، دیكاف المطبكعات الجامعیة، الجز - 1
 .313ص
 .356یحي ااسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص - 2

 عمى المكاع مجمة التشریع كالقضاء، "لتظمـ اإلدارم الكجكبي في محكمة القضاء اإلدارما" طو یاسیف، - 3
  02:14عمى الساعة 16.07.2019، تـ االطالع عمیو في www.tqmag.net/bady.asp ?field=neusاإللكتركني،

في القانكف  الدكتكراهسة مقارنة، أطركحة لنیؿ شيادة المتأدیب في الكظیفة العامة، در القانكنيألحسف محمد،  النظاـ ا  - 4
 .223، ص 2016العاـ، جامعة أبك بكر الصدیؽ،  تممساف، 
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 شروط التظمم اإلداري: ثانیا
 :ـ مجمكعة مف الشركط كالمتمثمة فيارباحت رفع التظمـ یجب عمى المكظؼ أف یقـك عند  

 :أن یقدم التظمم باسم المتظمم -
 1.مف صاحب الحؽ، أك مف یمثمو اانكنا ارأم یجب أف یككف التظمـ صاد

 :نيائي قرارأن یكون التظمم من -
ر لـ ارالتظمـ أماـ ؽنو ال یمكف تقدیـ ر، ألارجب أف یككف التظمـ بعد صدكر الؽأم ی

ر إدارم نيائي غیر منشكر، ارمف اإلدارة، أك ضد ؽ ارن ضد عمؿ تحضیرم صاد یصدر بعد أك
ارة أف تقـك بإعالـ كعمى اإلد 2.كذلؾ مف أجؿ أف یرتب اثر في اطع المیعاد لرفع دعكل اإللغاء

 3.ر الصادر منيا كذلؾ بمختمؼ كسائؿ اإلعالـ القانكنیةارالمكظؼ بالؽ
 :ن یقدم التظمم في المیعاد القانوني لرفع دعوى اإللغاءیجب أ -

طعف باإللغاء، یعتبر ىذا الشرط أساسیا ألف فكات المدة یؤدم إلى سقكط الحؽ في اؿ
ر الذم اریر مجبرة عمى إعادة النظر في الؽت، كتككف اإلدارة غاراركبعدىا تتحصف الؽ

 4.أصدرتو
التظمـ اإلدارم، كذلؾ خالؿ میعاد محدد، ئرم لمـ كظؼ إمكانیة ازلذا خكؿ المشرع الج

اإلدارم، تقدیـ  ررابالؽیجكز لمشخص المعني «إ عمى  مف ؽ إ ـ 830كذلؾ في نص المادة
أعاله ،یعد  828في األجؿ المنصكص عمیو في المادة رراالؽـ إلى الجية اإلداریة مصدرة تظؿ

ر بالرفض كیبدأ اربمثابة ؽ (2)سككت الجية اإلداریة المتظمـ أماميا عف الرد، خالؿ شيریف 
ىذا األجؿ مف تاریخ تبمیغ التظمـ، كفي حالة سككت الجية اإلداریة یستفید المتظمـ مف أجؿ 

                                                           

 .231األحسف محمد، المرجع نفسو، ص - 1
، ص 2013، العدد الثالث، 29، المجمد مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االاتصادیة كالقانكنیة، "التظمـ اإلدارم"نجـ األحمد،  - 2
 .26-25ص
 .228زیاد عادؿ، تسریح المكظؼ العمكمي كضماناتو، المرجع السابؽ، ص - 3
 .368یحي ااسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص - 4
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المشار إلیو في  (2)شيریف، لتقدیـ طعنو القضائي الذم یسرم مف تاریخ انتياء أجؿ الشيریف 
 1" ...الفقرة أعاله

 :مختصةیجب أن یقدم التظمم إلى الجية اإلداریة ال -
ر أك إلى جية یحددىا القانكف، رالتظمـ غمى الجية التي أصدرت الؽأم عمى المكظؼ أف یقدـ ا

 2.ر أك الجية الرئاسیة لياارعادة ما تككف الجية المصدرة لمؽك
 :یجب أن یكون التظمم صریحا -

ر اركاء مف تعدیؿ كسحب أك إلغاء الؽكمحددا ليدؼ س 3أم یجب أف یككف التظمـ كاضحا،
 .كالمعاني الدالة عمى ذلؾ تراالعباإلدارم، كذلؾ مف خالؿ ا

عمى معرفة  ارریاف میعاد الدعكل إذا كاف مقتصال یترتب عمى التظمـ أثره في اطع س
 4.راراب فقط التي دفعت إلى إصدار الؽاألسب

 أنواع التظمم اإلداري: ثالثا
 5.اإلدارم لمدكلة تتنكع التظممات اإلداریة بتعدد اليیئات اإلداریة في النظاـ

فقد یككف التظمـ أماـ السمطة المقدـ إلیيا الطعف، كیككف ىناؾ تظمـ كالئي كتظمـ رئاسي 
كىناؾ التظمـ اإلدارم بحسب األثر المترتب عنو، كفیو تظمـ اختیارم كتظمـ كجكبي، كاد یككف 

 6.التظمـ أماـ لجنة خاصة
 

 

                                                           

 .، المرجع السابؽ09-08، القانكف راـ 830المادة  - 1
 .234محمد األحسف، المرجع السابؽ، ص - 2
 .228زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص - 3
 .368، المرجع السابؽ، صیحي ااسـ عمي سيؿ - 4
الجزء الثاني، نظریة الدعكل اإلداریة، دیكاف : مالجزائرعكابدم عمار، النظریة العامة لممناعات اإلداریة في القضاء  - 5

 .366، ص1998، رالجزائالمطبكعات الجامعیة، 
ضكابط الضمانات التأدیبیة في الكظیفة العامة، دار الكتاب الحدیث، القاىرة ، : ػ خمیفة عبد العزیز، اضاء التأدیب 6
 .248ص
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 :كالذم ینقسـ إلى :التظمم أمام السمطة المقدم إلیيا الطعن -1
 التظمم الوالئي-أ

الطعف الكالئیة التي أصدرت  ىك التظمـ الذم یقـك بو صاحب الشأف، یرفع شككل إلى لجنة
إلغائو، كذلؾ  إما بالقیاـ بسحبو أك تعدیمو أك  رراالؽالبا منيا أف تعید النظر في ذاتو ط رراالؽ

 1.حسب السمطة التي یممكيا ىذا المصدر
التظمـ اإلدارم الكالئي ىك التظمـ الذم یرفعو صاحب " : كما عرفو عمار عكابدم عمى أنو

الصفة كالمصمحة في صكرة النقاش  كرجاء، إلي نفس الجية أك اليیئة اإلداریة، یمتمس منيا 
ت بالتعدیؿ أك اإللغاء أك السحب، حتى تككف ىذه افیما أصدره مف القرار كالمراجعةإعادة النظر 

 .2كلممصمحة العامة داألفرامشركعة كعادلة كمالئمة لحقكؽ كحریات  تاراالقر
 التظمم الرئاسي -ب

التي تعمك الجية التي ىك ذلؾ التظمـ الذم یتقدـ بو صاحب الشأف لمسمطة الرئاسیة 
ت اإلداریة كذلؾ لضماف ارارابة األعماؿ  كالؽارطالب منيا التدخؿ لـ 3التأدیبي، رراالؽأصدرت 

ت المرؤكسیف، كذلؾ بالنظر اراراألعماؿ  كؽالشرعیة فیيا، كما أف ليا سمطة الراابة عمى 
 .كالفصؿ في تمؾ التظممات المقدمة اتجاىيا

یقصد بو أف یتقدـ المكظؼ بشككاه إلى ": كما عرفو األستاذ ااسـ عمي سيؿ عمى أنو
أك إلغائو  القرارالتأدیبي الذم یتكلى بناء عمى سمطتو الرئاسیة إما سحب  القراررئیس مصدر 

 4."أك تعدیمو مما یجعمو مطابؽ لمقانكف
 

 
                                                           

كالمصرم، مذكرة لنیؿ شيادة  مالجزائرسة مقارنة بیف القانكف ازیاد عادؿ، الطعف في العقكبة التأدیبیة لممكظؼ العاـ در - 1
تكرة القانكف األساسي كالعمـك السیاسیة، فرع تحكالت الدكلة، كمیة الحقكؽ، جامعة تیزم كزك، الماجستیر في إطار مدرسة الدؾ

 .72، ص2011
 .367عكابدم عمار، المرجع السابؽ، ص - 2
 . 476مقدـ سعد، المرجع السابؽ، ص - 3
 .358یحي ااسـ عمي سيؿ، المرجع السابؽ، ص - 4
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 :كىك نكعیف: التظمم اإلداري بحسب األثر المترتب عنو-2
 التظمم االختیاري-أ

یعطي لصاحب الشأف الحریة في  إف التظمـ االختیارم أك ما یسمى بالتظمـ الجكازم
تقدیمو أك ال یقـك بو، فإذا ااـ بيذا التظمـ ىنا یحؽ لصاحب الشأف أف یمجأ إلى القضاء مباشرة 
ابؿ المجكء إلى اإلدارة بتقدیـ تظمـ نحكىا، كیككف ممـز بتقدیـ دعكاه أماـ القاضي اإلدارم خالؿ 

ـ برفع تظمـ إلى جية اإلدارة، فیستطیع ، فإذف المتظمـ غیر ممز1مدة محددة بشرطيا القانكني
رفع دعكاه مباشرة أماـ القضاء اإلدارم 

 التظمم الوجوبي-ب
ال اعتب رت ىذه  ىك أف یقـك صاحب الشأف برفع تظمـ أكال ابؿ المجكء إلى القضاء كإا

 3.، یعتبر بمثابة شرط سابؽ لقبكؿ الدعكل2الدعكل مرفكضة لعدـ التظمـ 
 مام لجنة خاصةالتظمم أ: الفرع الثاني

ضمانة أخرل، كىي تظمـ أماـ  مزائرالجلكالئي كالرئاسي منح المشرع إلى  جانب التظمـ ا
التأدیبیة كالتي تسمى بالمجنة الكالئیة الخاصة  تراراالؽبالنظر في لجنة خاصة التي تقـك 

 .بالطعف
 تشكیمة لجان الطعن: أوال
تتشكؿ ىذه المجنة مف مكظفیف إدارییف، تحددىا اكاعد اانكنیة، كىذا ما نص عمیو   

تتكون ىذه المجان ...": في الفقرة الثانیة 03-06مف األمر  65المشرع في نص المادة 
 4."...مناصفة من ممثمي اإلدارة وممثمي الموظفین المنتخبین

 كترأسيا... «كما أشار أیضا في نفس ىذه المادة إلى السمطة التي ت أرس ىذه المجاف 
السمطة المكضكعة عمى مستكاىا أك ممثؿ عنيا یختار مف بیف األعضاء المعنییف بعنكاف 

                                                           

 .185فریحة حسیف، المرجع السابؽ، ص - 1
 .564ص، د ب ف، 3، العدد مجمة بابؿ، "ضمانات المكظؼ القانكنیة لصحة فرض العقكبة التأدیبیة" عمي نجیب حمزة، - 2
 .228األحسف محمد، المرجع السابؽ، ص - 3
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة،  المرجع السابؽ03-06، أمر راـ 65المادة  - 4
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اإلدارة، كینتخب ممثمك المكاطنیف في المجاف اإلداریة المتساكیة األعضاء مف بینيـ ممثميـ في 
 ."لجاف الطاعف

تنصب في كل قطاع  ":10-84مف المرسـك  22لقد تـ تكریس لجنة الطعف بمكجب المادة 
 1."الوزیر أو ممثمو أو الوالي أو ممثمو یرأسياوزاري ولدى كل والي لجنة طعن 
شيریف بعد انتخاب المجاف المتساكیة األعضاء، كذلؾ  2حیث یككف تنصیبيا خالؿ 

 2.مف القانكف األساسي لمكظیفة العمكمیة 66حسب المادة 
 اختصاصات لجان الطعن: ثانیا

تقـك ىذه المجنة بالنظر في الطعكف التي ترفع إلیيا مف طرؼ المكظفیف فیما یخص كال 
مف  67كفقا لما ىك منصكص عمیو في  3بعة،ارلتأدیبیة مف الدرجة الثالثة كاؿمف العقكبات ا

تخطر لجان الطعن من الموظف فیما یخص العقوبات التأدیبیة من "عمى أنو  03-06األمر 
 4."من ىذا األمر 163المنصوص عمیيا في المادة  واألربعةالدرجتین الثالثة 

 28الذم یحدد اختصاص لجاف الطعف كذلؾ في نص المادة  10-84كما جاء في المرسـك 
تختص بمحض الطعون التي یرفعيا األعوان العاممون في اإلدارة المركزیة، ...« منو

 5."...المؤسسات العمومیة الوطنیة
 تختص بالنظر في الطعون التي...«مف نفس المرسـك عمى  31كما نص أیضا في المادة 

 كما أف المجاف ،6."...یرفعيا األعوان الذین یمارسون مياميم في اليیاكل التابعة لموالیة
اإلداریة المتساكیة األعضاء تعطي أریيا في العقكبات التأدیبیة المنصكص عمیيا في الفصكؿ 

مف النظاـ األساسي لمكظیفة العمكمیة، كفي البث في انتقاؿ المكظفیف كفي 75إلى65مف 
                                                           

 ، المرجع السابؽ10-84سـك ، مف المر22ػ المادة  1
 : ، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ، عمى أنو03-06، أمر 66نصت المادة  - 2

 .»بعد انتخاب أعضاء المجاف اإلداریة المتساكیة األعضاء (2)یجب أف تنصب لجاف الطعف في أجؿ شيریف 
 .76یبیة لممكظؼ العاـ، المرجع السابؽ، صزیاد عادؿ، الطعف في العقكبة التأد - 3
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ03-06، أمر راـ 67المادة  - 4
 .، المرجع السابؽ10-84، مرسـك 28المادة  5
 .، المرجع نفسو10-84، المرسـك 31المادة  - 6
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االنقطاع النيائي عف العمؿ كالمنع مف القیاـ ببعض األعماؿ ،كتختص أیضا ىذه المجاف 
بصنفيا تأدیبیا بالبث فیما یعرض عمیيا مف مخالفات مرتكبة مف طرؼ المكظفیف، كالتي تؤدم 

 .إلى إصدار عقكبة عمیو ،كالتي نص عمیيا اانكف الكظیفة
یتبیف لنا أف لجنة الطعف تقـك بالنظر  03-06مف األمر  175مف خالؿ نص المادة   

 1.كالفصؿ في التظممات المرفكعة إلیيا
العقكبات كظؼ عمى إثر ارتكابو لمعقكبات التأدیبیة الجسیمة كالمتمثمة في مف طرؼ الـ

بعة، التي صدرت مف طرؼ اإلدارة المركزیة أك اإلدارة الالمركزیة، أك اررجة الثالثة أك اؿداؿ مف
 2.مف أحد ممثمیيا

 میعاد الطعن أمام ىذه المجان: ثالثا
 13یـك إلى كذلؾ كفقا لممادة  15یمكف میعاد رفع الطعف أماـ المجنة الخاصة في أجؿ 

یمكف لإلدارة أك المعنییف أنفسيـ أف یمجئكا إلى لجاف : في نصيا عمى 59-85مف مرسـك 
 3...یكما (15)الطعف خالؿ خمسة عشرة 

أماـ لجنة الطعف أف یقدـ تظمما ..." 175في المادة  03-06كما نص أیضا عمیو المرسـك 
 4."راراه شير كاحد مف تاریخ تبمیغ الؽالمختصة في أجؿ أاص

 التسریح التأدیبي قرارالرقابة القضائیة عمى : المطمب الثاني
كبة التسریح التأدیبي إلى جانب التظمـ نات المقررة لممكظؼ بعد تكایع عؽمف بیف الضما

 .اإلدارم، نجد حقو في رفع الطعف القضائي
د المجتمع في الكظیفة العامة كمختمؼ دساتیر ارالتقاضي حؽ مضمكف لكافة أؼ ر حؽیعتب

یعتبر ضمانة لممكظؼ بالطعف  العالـ نصت عمى ىذا الحؽ، ففي مجاؿ التسریح التأدیبي
                                                           

یمكف :" القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ عمى أنو، یتضمف 06/03، أمر راـ 175نصت المادة  - 1
بعة، أف یقدـ تظمما أماـ لجنة الطعف المختصة في أجؿ أاصاه الممكظؼ الذم كاف محؿ عقكبة تأدیبیة مف الدرجة الثالثة أك الر

 ".راشير كاحد ابتداء مف تاریخ تبمیغ القر
 .239كمي كضماناتو، المرجع السابؽ، زیاد عادؿ، تسریح المكظؼ العـ - 2
 .، المرجع السابؽ59-85، أمر راـ 13المادة  - 3
 .، یتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظیفة العمكمیة، المرجع السابؽ03-06، أمر راـ 175المادة  - 4
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، كىذا ما یؤدم إلى عدـ ىة كالحیادازت اإلداریة، باعتباره یتمیز بالفت الصادرة مف الجيااراربالؽ
حؽ المكظؼ، كتدار لألخطاء التي تقع فیيا المجاف التحقیقیة أك الجيات ر مجحؼ بارإصدار ؽ

 .اإلداریة عند ممارستيا لسمطة التأدیب
 1.ر التأدیبي ال یتطمب شكمیة معنیة إال إذا استمـز القانكف شكال معینا لمطعفارالطعف بالؽ

 الصادرة مف اإلدارة، كما تراراالؽء مف أىـ كسائؿ الراابة عمى بالتالي تعتبر دعكل اإللغا
ینظر القضاء "مف الدستكر عمى  143كتنص المادة ،  تحمي الحقكؽ الكظیفیة لممكظؼ العاـ

 تراراالؽیسمح بالطعف بإلغاء  مزائرالج، كالقانكف 2"اإلداریة ت السمطاتارارفي الطعن في ق
 .اإلداریة أماـ اليیئات القضائیة اإلداریة المختصة

 رراالؽثار كالنتائج المترتبة عمى لة كالقضاء عمى اآلازاإللغاء إلى اإلحیث تيدؼ دعكل 
جية اضائیة مطالبا ، فيي الكسیمة الكحیدة التي یستطیع الطاعف بكاسطتيا المجكء إلى 3اإلدارم

 4.ر غیر مشركع الصادر عف السمطة اإلداریةارمنيا إلغاء ؽ
 التأدیبير التسریح راشروط الطعن بإلغاء ق :ول الفرع األ

البد لممكظؼ عند رفعو طعنا أف یحتـر شركط معینة یؤدم تخمفيا إلى عدـ ابكؿ الطعف   
، كمف ىذه الشركط أف یككف 5ر مف الناحیة الشكمیة ما یؤدم إلى رفض الدعكل ارغاء الؽبإؿ
المیعاد في رفع دعكل ، (ثانیا)تكفیر شرط الصفة كالمصمحة، (أوال)ر اإلدارم نيائیاارالؽ

 .(ثالثا)اإللغاء
 
 

                                                           

 .13حیدر نجیب أحمد، المرجع السابؽ،  ص - 1
، المتضمف نص تعدیؿ الدستكر 17/02/1996، مؤرخ في 96/438، مرسـك رئاسي راـ 1996ئرم لسنة االدستكر الجز. 2

 .، معدؿ كمتمـ 1996دیسمبر  08، بتاریخ 76، ج ر، عدد 26/11/1996المصادؽ عمیو في استفتاء 
 .56، ص2009ئرم، دار العمـك لمنشر كالتكزیع، عنابة ، ابعمي محمد الصغیر، النظاـ القضائي اإلدارم الجز - 3

، تـ mag not .blog s pot .com، مجمة القضاء كالتكثیؽ،  "مسطرة كشكؿ كآجاؿ دعكم اإللغاء"ػ نبیؿ البككرم،  4
 .15:30عمى الساعة  .04/07/2019:عمیو یـك اإلطالع

 .274خمیفة عبد العزیز، المرجع السابؽ، ص - 5
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 اإلداري نيائیا القرارأن یكون  -أوال
یعتبر شرطا أساسیا كیجب تكفره لقبكؿ دعكل اإللغاء، ألنو ال یجكز لمشخص أف یقـك 

اإلدارم أماـ إحدل الجيات أك  رراالؽضائیة، ما لـ یقـ بالطعف في برفع الدعكل إلى جية ؽ
 .السمطات اإلداریة

 اإلدارم الصادر عنيا اانكني، أم تيدؼ إلى إحداث أثر اانكني رراالؽیجب أف یككف 
 .المنفردة ةرادباإلامة، كما یجب أف یككف صادر لممصمحة الع

انكني جدید كیظير كما یشترط أف یككف ذك طابع تنفیذم مف شأنو إحداث أثر كمركز ؽ
ء تعیینو ارشخص في كظیفة عامة، یتمتع مف ج ر رئیس البمدیة بتعییفارذلؾ مف خالؿ ؽ

مات لـ تكف مكجكدة مف ابؿ أك مف ازمقابؿ ذلؾ یتحمؿ لجممة مف االلتبمجكعة مف الحقكؽ 
فیع في الدرجة أك ر كزیر التربیة لترایة المكظؼ، كذلؾ بالت رارؿ مركز اائـ مثؿ ؽشأنو تعدی

حرمانو، ر فصؿ المكظؼ مما ینتج عنو ارك إلغاء مركز اانكني اائـ مثؿ ؽ، أ1تبارالزیادة في اؿ
 2.ـ كظیفيازق بالحقكؽ كعدـ تكمیفو  بأم التكعدـ تمتع

ر اإلدارم صادر عف مرفؽ عاـ، سكاء كانت أجيزة أك ىیاكؿ اركما یجب أف یككف الؽ
السمطة اإلداریة أك اليیئات العامة، كتستبعد كؿ ما یتعمؽ باألعماؿ التشریعیة كاألعماؿ 

إال إذا نص عمیيا القانكف، ألف ىذه األعماؿ ال القضائیة كأعماؿ كتصرفات اليیئات الخاصة، 
 3.اإلداریة تراراالؽظاـ القانكني الذم یسرم عمى تخضع لمف

توفیر شرط الصفة والمصمحة واألىمیة  -ثانیا
 شرط الصفة -أ

اء، كىذا ما نص عمیو المشرع إف شرط الصفة یعتبر شرطا شكمیا في رفع دعكل اإللغ
 ال یجوز ألي شخص«ءات المدنیة كاإلداریة عمى أنو ارمف اانكف اإلج 13في المادة  مزائرالج

                                                           

 .45، ص2005ئر، ابعمي محمد صغیر، المحاكـ اإلداریة، دار لمنشر كالتكزیع، الجز.- 1
 .140، ص2009بعمي محمد الصغیر، الكسیط في المنازعات اإلداریة، دار العمـك لمنشر كالتكزیع، عنابة،  - 2
 .86-85، ص2004ئر، امجمس الدكلة، دار العمـك لمنشر كالتكزیع، الجز: بعمي محمد الصغیر، القضاء اإلدارم - 3
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ذا تخمؼ فإف الدعكل »...التقاضي ما لم تكن لو صفة ، كال بد مف تكفر ىذا الشرط األساسي كإا
 1.ستككف مرفكضة شكال

یستكجب في دعكل اإللغاء أف یككف الشخص المتقاضي لو صفة اانكنیة، كیككف لو 
 2.المطعكف فیور اربالؽ عالاة

 شرط المصمحة -ب
ال دعوى "ال تقبؿ دعكل اإللغاء إال إذا كاف لمطاعف مصمحة كذلؾ تطبیقا لقاعدة 

 ".pas d’intérêt pas d’action" "بدونمصمحة
العتبارىا  ارنظ 3لذا فإف شرط المصمحة یعتبر مبرر كجكد الدعكل بالنسبة لصاحبيا،

 4.منفعة في حؽ الطاعف عند االستجابة لطمبو فيك یعتبر شرط جكىرم لقبكؿ دعكل اإللغاء
 شرط األىمیة -ج

ر التأدیبي بالنسبة لمشخص ارغاء الؽإف األىمیة التي یستكجب أف یتمتع بيا الطاعف بإؿ
سنة  19ف الرشد الطبیعي یتطمب أف یككف متمتعا بكامؿ اكاه العقمیة كلـ یعجز عمیو، كیبمغ س

كتمتع بحقكاو المدینة، كعمیو فإف كؿ مف المجنكف أك معتكه أك المحجكز عمیو ال یمكف لو رفع 
 .الدعكل

أما فیما یخص شخص معنكم سكاء كانت عامة أك خاصة ليا صالحیة التقاضي، كیمكف 
ند السمطات ، كیجب استكماؿ بناءه القانكني كالرسمي ع5ليا تعییف نائب یتمتع بأىمیة التقاضي

 .اإلداریة المختصة

                                                           

 .259-258اتو، المرجع السابؽ، صزیاد عادؿ، تسریح المكظؼ العمكمي كضماف - 1
دكلة في القانكف، كمیة الحقكؽ،  جامعة  دكتكراه، رسالة لنیؿ درجة رالجزائبكجادم عمر، اختصاص القضاء اإلدارم في  - 2

 . 103، ص2011مكلكد معمرم، تیزم كزك،
 .163بعمي محمد صغیر، الكسیط في المنازعات اإلداریة، المرجع السابؽ، ص - 3
یة، السیاس مجمة القادسیة لمقانكف كالعمـك، "الطعف القضائي كضمانة لممكظفیف في مكاجية سمطات الػتأدیب"فاضؿ،  جبیر - 4

 .2012العدد األكؿ،  حزی ارف، 
، مذكرة تخرج لنیؿ الماجستیر مالجزائراإلداریة في التشریع  تالقرارارازیقیة عبد المطیؼ، الراابة القضائیة عمى مشركعیة  - 5

 .99-98       ، ص ن 2014لقانكف العاـ، تخصص تنظیـ إدارم، كمیة الحقكؽ كالعمـك سیاسیة، جامعة الكادم، في ا
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 المیعاد في رفع دعوى اإللغاء -ثالثا
ئیة لمثكؿ الشخص ارات القضائیة مف أىـ مكاعید اإلجیعتبر میعاد الطعف أماـ الجو

 1.الدعكل كحمایة حقكؽ الدفاع تراءاإجالمحكمة، كذلؾ بيدؼ تنظیـ  أماـ المعني
المدنیة كاإلداریة آجاؿ رفع  تراءااإلجؿ بو سابقا، فقد كحد اانكف بخالؼ ما كاف معمك

 2.دعكل اإللغاء بمدة محددة كىي أربعة أشير أماـ المحكمة اإلداریة كمجمس الدكلة
یحدد أجؿ الطعف أماـ المحكمة ": عمى أف 829في المادة  مالجزائرحیث نص المشرع 

اإلدارم الفردم،  القرارأشير یسرم مف تاریخ التبمیغ الشخصي نسخة مف  (4)اإلداریة بأربعة 
 3.كذلؾ في المحاكـ اإلداریة "اإلدارم الجماعي أك التنظیمي القرارأك مف تاریخ نشر 

ءات امف اانكف اإلجر 907أما أماـ مجمس الدكلة فقد نص عمیيا المشرع في المادة   
عندما یفصؿ مجمس الدكلة كدرجة أكلى أك أخیرة، تطبؽ األحكاـ "المدنیة كاإلداریة عمى أنو 

 ."أعاله 832إلى 829المتعمقة باآلجاؿ المنصكص عمیيا في المكاد 
یخضع شرط المیعاد إلى ااعدتیف أساسیتیف كالمتمثمة في أنو یعد مف النظاـ العاـ  أم 

 .ـبإمكاف القاضي أف یثیره مف تمقاء نفسو، أك إثارتو مف طرؼ الخصك
عاة أحكاـ اركذلؾ في مدة أربعة أشير بشرط ـ كما یجب أف یرفع أماـ القضاء اإلدارم

 .التي تيدؼ إلى ضماف مبدأ المشركعیة، كعدـ تفكیت الفرصة 381المادة 
أما بالنسبة لحساب المیعاد في رفع الدعكل نمیز بیف حالتیف التظمـ اإلدارم كحالة  رفع 

 . الدعكل مباشرة أماـ القضاء اإلدارم
ءات المدنیة كاإلداریة، جعؿ ارفي اانكف اإلج مزائرالجم الحالة األكلى فإف المشرع ؼ

مو بشرط التظمـ في إطار رفعو لمدعكل كیحؽ ازجكازم عند رفع الدعكل، كعدـ إؿ التظمـ اإلدارم
رم ر التأدیب، كتسارأماـ الجية التي اامت بإصدار ؽ أشير 4لممكظؼ أف یقدـ تظممو مف أجؿ 

                                                           

 .، العدد السابع، بسكرة، دس فمجمة المنتدل القانكني ،"مالجزائرمكاعید الطعف في القانكف " ،هللاعادؿ بف عبد ا - 1
 .164لمرجع السابؽ، صبعمي محمد الصغیر، الكسیط في المنازعات اإلداریة، ا - 2
ءات المدنیة كاإلداریة، ج ر عدد راالمتضمف اانكف اإلج 2008فیفرم25، المؤرخ في 08/09، القانكف راـ 829المادة - 3

 .2008أفریؿ 23بتاریخ
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ع القائـ بینيما ازاستجابة اإلدارة لمتظمـ فإف الفر، ففي حالة ارمف تاریخ التبمیغ الشخصي لمؽ
التظمـ في أجؿ شيریف فیعتبر رفض ضمني، ینتيي، أما إذا كاف مكافيا سمبیا كلـ یرد عمى 

التي منحت لإلدارة لمرد عمى  (2)كیبدأ سریاف تاریخ الطعف القضائي بانتياء أجؿ الشيریف 
 .المكظؼ

حة مما یسمح لممكظؼ بأف ارؿ أجؿ شيریف صكما یمكف لإلدارة أف تقـك بالرفض خال
. 1یطعف باإللغاء خالؿ شيریف مف تاریخ تبمیغ التظمـ

أما في حالة الثانیة فیستطیع المكظؼ أف یرفع دعكل اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم   
ر اریبدأ مف الیـك المكالي إلعالف ؽمباشرة بدكف تقدیـ التظمـ إلى اإلدارة، فسریاف المیعاد 

 2.رارأك الشخصي أك مف تاریخ نشر الؽ التسریح، أم یسرم مف تاریخ التبمیغ الفردم
طع كحصر عمى تمدید میعاد الطعف، مف خالؿ تبیانو لحالة الؽ مزائرالجلقد نص المشرع 

المدنیة كاإلداریة كالمتمثمة في الطعف أماـ جية اضائیة إداریة  تراءااإلجأسبابو في القانكف 
غیر مختصة، كحالة طمب المساعدة القضائیة أك كفاة المدعى أك تغییر األىمیة أك في حالة 

لفجائي، كبالتالي فإذا تحققت إحدل ىذه األسباب فإنو یجكز تمدید القكة القاىرة أك الحادث ا
 3.المیعاد

 ر التسریح التأدیبيارأسباب الطعن بإلغاء ق: رع الثانيالف
ر التسریح التأدیبي الصادر ضد المكظؼ اراء ؽإف القاضي اإلدارم ال یمكف أف یقـك بإلغ  

 رراالؽاإلدارم، كتتمثؿ أكجو إلغاء  رراالؽر عیب مف عیكب امف ىذا القرالعمكمي،إال إذا تض
: التأدیبي في

 
 
 

                                                           

 .، المرجع نفسو08/09، مف القانكف 907المادة  - 1
 .265-264زیاد عادؿ، تسریح المكظؼ العمكمي كضماناتو، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .25ص 2010، بجایة، 01، العدد المجمة األكادیمیة لمبحث القانكني، "آجاؿ رفع دعكل اإللغاء"بكدریكة عبد الكریـ،  - 3
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 عدم االختصاص:  أوال 
اإلداریة كذلؾ إلصدارىا ممف ال  تراراالؽختصاص مف العیكب التي تصیب یعتبر عدـ اال

، حیث یككف متصؿ بالنظاـ العاـ 1رارالحیة المكظؼ اانكنا إلصدار الؽكالیة لو، أم عدـ ص
یثیره في أم كات حتى بعد فكات المیعاد، كما یمكف أف یثیره أماـ أم بإمكاف المدعي أف 

مجمسو الدكلة، كمحكمة استئناؼ إذا لـ یثره مف ابؿ المحكمة اإلداریة، كلعیب االختصاص 
 :صكر تتمثؿ في

 عیب االختصاص الجسیم -1
جسامة، مما یؤدم إلى كما یسمى أیضا باغتصاب السمطة إذ یعتبر مف أشد العیكب 

ر اإلدارم یصدر مف شخص ال یتمتع بصفة راكمف بیف صكر ىذا العیب أف الؽ ر،ارانعداـ الؽ
 2.المكظؼ العاـ

أك اعتداء سمطة إداریة عمى اختصاص السمطة التشریعیة، كیظير ذلؾ في اضیة یكنف 
ىك مف  رزائالجخص أحداثو في أف اختصاص بنؾ ، كالذم تتؿرزائالجبنؾ ضد محافظ بنؾ 

ر تنظیمیا یضیؼ إلى بنؾ صالحیة سحب اركأف إصدار مجمس النقد كالقرض ؽ عمؿ المشرع
المجنة المصرفیة، یجعؿ ىذا  الكسیط المعتمد لعممیات ىي في الحقیقة مف صالحیات صفة
 3.ر مشكبا بعیب عدـ االختصاص الجسیـ فيك اعتداء عمى اختصاص السمطة التشریعیةارالؽ

صاص القضائیة كمثاؿ ذلؾ إاصاء الكالي لعضك مف أك اعتداء السمطة اإلداریة عمى اخت
 .أعضاء مستثمرة فالحیة، إذ أف االختصاص في مسألة اإلاصاء یعكد لمسمطة القضائیة

 عدم االختصاص البسیط -1
إف ىذا النكع مف العیب یككف األكثر شیكعا، إذ أنو یقع داخؿ السمطة التنفیذیة في حد 

 .ظفیياجيا كىیئاتيا كمكراأم بیف إد ذاتيا

                                                           

 .، العدد الخامس، بسكرة، د س فالقانكنيمجمة المنتدل ، (حاالت تجاكز السمطة)اإلدارم  رالقراعیكب "، أمجید ىنیة - 1
 .142، ص2012، رالجزائق لمطباعة كالنشر كالتكزیع، عدك عبد القادر، المنازعات اإلداریة، دار ىـك - 2
 6، عددمجمة مجمس الدكلة، "رالجزائاضیة یكنیف بنؾ ضد محافظ بنؾ "، 2000مایك  8مجمس الدكلة،  ارار - 3
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 كما أف عیب عدـ االختصاص البسیط یأخذ صكر تتمثؿ في عدـ االختصاص
ؼ عمكمي ال یممؾ ر مف طرؼ سمطة إداریة أك مكظارالمكضكعي،كیككف حینما یصدر الؽ

 1.ر ال تدخؿ ضمف المكاضیع كالصالحیات المناطة إلیوارسمطة اتخاذ الؽ
ر التأدیبي المتخذ مف طرؼ السید ارالغرفة اإلداریة إلى إلغاء الؽ تجسیدا لذلؾ اتجيت

المتضمف تسریح أستاذ مساعد بالمعيد، لؾ  رزائالجكؽ كالعمـك اإلداریة بجامعة مدیر معيد الحؽ
كف إف السمطة المختصة بذلؾ تعكد إلى كزیر التعمیـ العالي، كذلؾ طبقا ألحكاـ األمر راـ 

 العاـ لمكظیفة العمكمیةكالمتضمف القانكف األساسي  1966جكاف  2كالمؤرخ في 66/133
 2.المتضمف القانكف األساسي لألساتذة المساعدیف 68/295مف مرسـك  17كأحكاـ المادة 

 عیب االختصاص المكاني -3
ئرم لمسمطة اإلداریة المكاف الذم تمارس فیو اختصاصاتيا، كیعد ازلقد حدد المشرع الج

المجمس شعبي تجاكز ىذا المكاف عیب مف عیكب االختصاص المكاني، كذلؾ مف خالؿ 
 3.ر إدارم في إامیـ آخرارالبمدم أك الكالي ؽ

 االختصاص الزمني- 4
ـ ارحتعمیيا أف تقـك با ر التسریح التأدیبي ینبغيارطة المختصة عند ایاميا بإصدار ؽإف السؿ

نتياء ىذه المدة، فیعتر ىذا ر تأدیبي بعد ااراانكنا كفي حالة ما إذا أصدر ؽ المحددة ليا المدة
 4.ر مشكب بعیب عدـ االختصاص الزمنيارالؽ

 
 
 

                                                           

 .183الكسیط في المنازعات اإلداریة، المرجع السابؽ، صبعمي محمد الصغیر،  - 1
اضیة أستاذ مساعد، ضد مدیر معيد الحقكؽ كالعمـك "، 1977/ 22/01، بتاریخ 14308ر راـ االغرفة اإلداریة، ار - 2

 .506، مشار إلیو لدل، عمار عكابدم، النظریة العامة لممنازعات اإلداریة، مرجع سابؽ، ص"اإلداریة
 .117عبد المطیؼ، المرجع السابؽ، ص رازایة - 3
سة مقارنة، مذكرة لنیؿ شيادة ابف عمي عبد الحمید، طرؽ انقضاء العقكبة التأدیبیة الصادرة عف المكظؼ العاـ، در - 4

 .75، ص2011الماجستیر في القانكف لعاـ، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، 



  الضماناث المقررة للموظف العام في مواجهت عقوبت التسريح التأديبي          الفصل الثاني
 

65 

 التأدیبي والقرارعیب المحل : ثانیا
 رراالؽد بو العیب الذم یعیب مكضكع أك ما یسمى أیضا بمخالفة القانكف، كیقص

 1.اإلدارم، كالذم یتمثؿ آلثار غیر مشركعة
ت مخالفة لمقانكف سكاء كاف ارارعیبا إذا اامت اإلدارة بإصدار ؽر اإلدارم ـاركما یككف الؽ

مصدرىا مكتكبا كالدستكر أك القانكف العادم، كاألنظمة أك كانت غیر مكتكبة كالمبادئ العامة 
 .لمقانكف

إذا كانت المخالفة المباشرة منتيكة لقاعدة اانكنیة فضال عف ذلؾ فإف عیب المحؿ یتحقؽ 
سكاء كانت ایجابیة أم إاداميا عمى القیاـ بأعماؿ تخالؼ نص اانكني أك تككف سمبیة كاالمتناع 
عف عمؿ أجازه القانكف، أك إذا كانت المخالفة غیر مباشرة كالمتمثمة في الخطأ في تفسیر ااعدة 

 2.اانكنیة
لقانكف في حالة ما إذا لـ تقـ السمطة اإلداریة بتطبیؽ نصكص حیث تتجمى صكر مخالفة ا

الت في بعض الحا تراراؽت إداریة أك في حالة صدكر ارارنیة مكجكدة عند ایاميا بإصدار ؽاانك
 3.ر اإلدارم عند تطبیقو أك تفسیرهارال تشمؿ نص اانكني ليذا الؽ

 الشكل واإلجراءات:  ثالثا
 تراراؽدة اإلدارة عندما تقـك بإصدار راإیقصد بيذا العیب اإلطار الخارجي الذم یظير 

 .إداریة
ردة، فيذه األخیرة المنؼ ةراداإلاإلدارم الذم یبرز  ررالمؽالشكؿ ىك اإلطار الخارجي 

 ...تراراالؽ، شكمیة تبمیغ تالقراراعمى تخضع إلى شكمیات كشكمیة التكایع 
نيا تؤثر عمى شكمیات جكىریة كغیر جكىریة فاألكلى عند مخالفتيا فإحیث أنو ینقسـ إلى 

لة ، أما الثانیة فيي ال تعتبر حارراالؽاریة كتعد سبب لمحكـ بإلغاء اإلد تراراالؽسالمة كشرعیة 
                                                           

بعة  تخصص اسة مقارنة، مذكرة تخرج السنة الرادر: دیبیة لممكظؼ العاـبف مرغید طارؽ، رحایمي فيیمة، الضمانات التأ - 1
 .83، ص2005كالسیكي، المركز الجامعي سكؽ أه ارس، 

 .296، ص2006كنعاف نكاؼ، القضاء اإلدارم، دار الثقافة لمنشر كالتكزیع، عماف ،  - 2
 .525ئرم، المرجع السابؽ، اعمار، النظریة العامة لممنازعات اإلداریة في النظاـ القضائي الجز عكابدم - 3
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 رراالؽحؿ التي تتـ ابؿ اتخاذ االمرفيي التدابیر ك تراءااإلجمف حاالت عیب الشكؿ، أما 
، تراراالؽبالتأثیر في شرعیة  التككیف كتشكیؿ محتكاه، فيي تقـكتدخؿ في  اإلدارم التي

 .ت المتخذةااررباعتبارىا جزء مف الؽ
ء ارـ المدد القانكنیة المقررة، إجارء احتارء االستشارم، إجارءات اإلجارمف أمثمة حكؿ اإلج

 .ت اإلداریة التأدیبیةارارـ حؽ الدفاع في الؽاالحتر
ت إداریة تخالؼ اراررة بإصدار ؽأف تقـك اإلدا: صكر منياءات یتخذ عدة ارعیب اإلج

  1...اإلداریة تراراالؽ، كتقـك بمخالفة التحقیؽ في ء االستشارماراإلج
ریف معینیف یتعمقاف اراضت المحكمة العمیا بإبطاؿ ؽ واإلجراءاتومن أمثمة عیب الشكل 

كدكف المصاداة عمیيا عاة حقكؽ الكرثة ارااع عمى أمالؾ شخص متكفى، دكف ـبتأمیـ ك
 2.التأمیـ ال تككف نيائیة، إال بعد المصاداة عمیيا تراراؽمكجب مرسـك ألف ب

ر الكالي بنقؿ رایا نفس األحكاـ، كاضت بإلغاء ؽر حدیث طبقت المحكمة العؿارفي ؽ
 3.مكظؼ مف رتبتو دكف إحالتو عمى لجنة المكظفیف كتنزیؿ

لمدكلة دكف القیاـ ر االستفادة مف أرض فالحیة، تابعة اركفي آخر اضت إلغاء ؽ
 4.ءات الالزمة مف طرؼ الكالي ألنو صدر مشكبا بعیب تجاكز السمطةارباإلج

 عیب السبب: بعارا
ر اإلدارم، كتدفع اإلدارة عمى اراانكنیة أك كااعیة التي تسبؽ ؽ ىي تمؾ الدكافع سكاء كانت

إصداره، كلكف سمطة اإلدارة محدكدة في اختیار األسباب، كذلؾ ألف المشرع ااـ بتحدیدىا، فقد 

                                                           

 .516-511عكابدل عمار، المرجع السابؽ، ص ص  - 1
، العدد المجمة القضائیة، 66151، عف الغرفة اإلداریة ممؼ راـ 19/05/1990ر المحكمة العمیا الصادر بتاریخ اار - 2

 .206، ص1993الثالث، سنة 
، العدد المجمة القضائیة، 11567عف الغرفة اإلداریة ممؼ راـ  05/01/1997ر المحكمة العمیا الصادر بتاریخ اار - 3

 .101، ص1997األكؿ، سنة 
العدد المجمة القضائیة ،، 117969عف الغرفة اإلداریة ممؼ راـ  06/07/1997ر المحكمة العمیا الصادر بتاریخ اار - 4

 .148، ص1997الثاني، سنة 
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ر اإلدارم، كیجب أف یتحقؽ كفقا لشركط ارلفقو ركف السبب مف شركط صحة الؽاعتبر ا
 . 1ر مشركعاارلتي حددىا القانكف لكي یككف الؽكأكصاؼ ا

فإنو یتـ  ر اإلدارمارإذا تعد مف الكااعة المادیة لمؽلعیب السبب صكر تتمثؿ في حالة ما 
ر المطعكف فیو النعداـ سبب، أما حالة الثانیة في حالة ما إذا أخطأت راإصدار حكـ بإلغاء الؽ

 اإلدارة في تكییؼ كااعة، أما الحالة الثالثة في مدل مالئمة الجية المختصة بالتأدیب بتقدیر
 2.العقكبة عمى المكظؼ

 في استعمال السمطة االنحرافعیب : خامسا
ر اإلدارم ىك النتیجة التي تستيدفيا اإلدارة ذلؾ ألنيا تسعى إلى تحقیؽ المصمحة ارإف الؽ

العامة، مف خالؿ األثر المباشر عف عممو، فإذا اامت بالخركج عف ىذه األىداؼ التي حددىا 
 ءات الكاجباراؿ السمطة كذلؾ بخركجيا عف اإلجعف استعـ القانكف، فإنيا تككف اد انحرفت

 3.تقریرىا
أن یستعمل رجل اإلدارة سمطتو "عمى أف ىذا العیب  سمیمان الطماويلقد عرفو األستاذ 

 ."التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف بو
الجية اإلداریة بالسمطة المخولة ليا  انحراف" : بأنو طمبوهللا عبد اكما عرفو األستاذ 

 4."عن ىدفيا المقرر ليا سعیا وارء عرض معترف ليا بو 
 : ؼ في السمطة مف خالؿ صكرتیفاركیظير عیب االنح

ت اإلداریة تيدؼ إلى تحقیؽ اراراستيداؼ المصمحة العامة فكؿ الؽاألكلى تتمثؿ في عدـ 
رة عبارة عف كسیمة معتمدة لتحقیؽ مصمحة المصمحة العامة ألف الصالحیات الممنكحة لإلدا

 .عامة، كلیست مصمحة خاصة

                                                           

، جسكر لمنشر كالتكزیع "سة تشریعیة كاضائیة ادر"ءات المدنیة كاإلداریة اػ بكضیاؼ عمار، دعكل اإللغاء في اانكف اإلجر 1
 . 198، 197، ص ص2009،

 .100ػ  99زیاد عادؿ ، الطعف في العقكبة التأدیبیة لممكظؼ  العاـ، المرجع السابؽ، ص ص- 2
 .137-136ك عدناف، المرجع السابؽ،  ص صعمر - 3
 126بف عمي عبد الحمید، المرجع السابؽ، ص - 4
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ـ باألىداؼ التي حددىا  المشرع، كىناؾ حالتیف، ازرة الثانیة فتتمثؿ في عدـ االلتأما الصك
حالة ما إذا كاف الغرض الذم تسعى عمیو اإلدارة لـ ینص عمیو القانكف، أما الحالة الثانیة فإنيا 

ت اإلدارة تسعى إلى تحقیؽ  ىدؼ نص عمیو القانكف، لكف الكسیمة التي في حالة ما إذا كاف
 1.اعتمدت عمیيا لـ ینص عمیيا القانكف

ؼ في استعماؿ السمطة مف بیف أخطر العیكب، كذلؾ في أنو اركما یعتبر عیب االنح
مثؿ كجيا مف د فیتارمبدأ المشركعیة، كعمى حقكؽ األؼیكشؼ تعسؼ اإلدارة باعتدائيا عمى 

، كليذا یعتبر إثباتو صعب عمى خالؼ العیكب األخرل، 2اإلداریة تراراالؽفي  جو اإللغاءأك
 :بإثبات ىذا العیب كالقاضي یساعده مف خالؿ حالتیف فیقـك الطاعف

 ػ إذا اامت اإلدارة بالكشؼ عف اليدؼ الذم تسعى إلیو فإنو في ىذه الحالة عمى القاضي أف
 رارالؽاؾ اختالؼ، فإنو یقضى بإلغاء اإلدارة، فإذا الحظ أف ىفیقارف بیف غایة المشرع، كعرض 

 .المعیب
ػ أما إذا لـ تكشؼ اإلدارة عف ىدفيا فإف في ىذه الحالة یككف اإلثبات صعبا خاصة في حالة 

 3.ما إذا لـ یقـ المشرع بتحدید غایة اإلدارة فينا عبئ اإلثبات یقع عمى الطاعف
 التسریح التأدیبي رقراالمختصة بالنظر في الطعن بإلغاء الجية القضائیة : الفرع الثالث 

، كىي تختمؼ بحسب 4ر التأدیبي إلى المحاكـ التأدیبیة المختصة اریتعیف االختصاص بإلغاء الؽ
 ، (أوال )، فیصدر إما مف طرؼ المحاكـ اإلداریة 5ر التسریح ارجية اإلداریة التي أصدرت ؽاؿ

: ما سیتـ تبیانو فیما یمي كىك  (ثانیا)أك مف مجمس الدكلة 
 

                                                           

ئر، مذكرة  تخرج مقدمة لنیؿ شيادة الماجستیر، ابك الشعكر كفاء، سمطات القاضي اإلدارم في دعكل اإللغاء في الجز - 1
 .82ػ ػ 81، ص ص2011كمیة الحقكؽ ،جامعة باجي مختار، عنابة، 

ت اإلداریة، مذكرة لنیؿ شيادة الماستر في القانكف، فرع تحكالت افي استعماؿ السمطة في القرار ؼاالنحراسمیر،  دادك - 2
 .10-9، ص ص2012الدكلة، جامعة مكلكد معمرم، تیزم كزك، 

 .128-127بف عمي عبد الحمید، المرجع السابؽ، ص ص - 3
 . 96ص2008مشركعیة في تأدیب المكظؼ العاـ ؛ دار الكتاب الحدیث، مبدأ اؿ: ءات التأدیبیةاخمیفة عبد العزیز، اإلجر - 4
 . 286زیاد عادؿ،  تسریح المكظؼ العمكمي كضماناتو، المرجع السابؽ، ص - 5
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 المحاكم اإلداریة: أوال 
یؤكؿ االختصاص إلى ىذه المحاكـ عندما یتعمؽ األمر بمنازعة إداریة في نطاؽ اإلامیـ التابع 

 .1ليا إال إذا لـ ینص عمیو القانكف 
تنشأ المحاكـ :"  02-98كذلؾ كفقا لما ىك منصكص عمیو في المادة األكلى مف اانكف  

 2 ".اإلداریة كجيات اضائیة لمقانكف العاـ في المادة اإلداریة 
مف اانكف  800كما نص ؽ إ ـ إ عمى االختصاص العاـ ليذه المحاكـ اإلداریة مف خالؿ مادتو 

المحاكـ اإلداریة ىي جيات الكالیة العامة في المنازعات اإلداریة ،تختص : "عمى  08-09
بالفصؿ في أكؿ درجة بحكـ اابؿ لالستئناؼ في جمیع القضایا التي تككف الدكلة أك الكالیة أك 

 3 ".البمدیة أك إحدل المؤسسات العمكمیة ذات الصبغة اإلداریة طرفا فیيا 
 یككف بمكاف تكاجد المؤسسات العمكمیة اإلداریة ، كفقا لممادة فاختصاص المحاكـ اإلداریة 

التقاضي لرفع  تراءاإجكذلؾ لتجنب المكظؼ العاـ مشقة ، 4 09-08مف اانكف  804
 .الدعكل،كمخالفتيا یؤدم إلى بطالف الدعكل التأدیبیة 

إما تقـك حیث أف المحكمة اإلداریة عندما تقـك بفحص الدعكل التأدیبیة المعركضة عمیيا، 
 .ر إذا كاف غیر مشركع أك ترفض الطعف باإللغاءارالؽ بإلغاء
 مجمس الدولة: ثانیا 

ر التأدیبي الصادر عف السمطة المركزیة كذلؾ ارئرم في إلغاء الؽازیختص مجمس الدكلة الج
 .5باعتبارىا ىیئة كجية اضائیة 
                                                           

أطركحة "ئرم اسة مقارنة بیف القانكنیف الفرنسي كالجزادر"بكادم مصطفى، ضمانات المكظؼ العاـ في المجاؿ التأدیبي  - 1
 . 349ص2014في القانكف العاـ ؛ كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة، جامعة أبك بكر بمقاید، تممساف،  كراهالدكتلنیؿ شيادة 

یكنیك 1مؤرخة في  37، یتعمؽ بالمحاكـ اإلداریة، ج ر، راـ 1998مایك  30، مؤرخ في 02-98، اانكف راـ 1المادة  - 2
1998 . 

 .السابؽ ، المرجع 09-08، مف القانكف راـ 800المادة  - 3
في مادة المنازعات ..... یتحدد االختصاص اإلامیمي لممحاكـ اإلداریة : " 09-08، مف اانكف راـ 4فقرة  804المادة  - 4

المتعمقة بالمكظفیف أك أعكاف الدكلة أك غیرىـ مف األشخاص العاممیف في المؤسسات العمكمیة اإلداریة أماـ المحكمة التي یقع 
 ". ف تنفیذ األشغاؿ في دائرة اختصاصيا مكا

 . 123زیاد عادؿ، المرجع السابؽ، ص - 5
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 "... : 438  -96مف المرسـك راـ  152ذلؾ كفقا لما ىك منصكص عمیو في المادة 
یؤسس مجمس دكلة كيیئة مقكمة ألعماؿ الجيات القضائیة اإلداریة تضمف المحكمة اإلداریة 

 احتراـعمى  كیسيرافكمجمس الدكلة تكحید االجتياد القضائي في جمیع أنحاء البالد 
 .1..."القانكف

ت السمطة المركزیة مثؿ ارارؿ في الطعكف المرفكعة إلیو ضد ؽكما أنو یختص بالفص
كامر التي تصدر مف طرؼ یختص أیضا بالفصؿ في استئناؼ األرئاسة الحككمة ، كما 

ت التأدیبیة الصادرة عف الجيات القضائیة ارارإلداریة كیختص في الطعكف ضد الؽالمحاكـ ا
 2.باعتباره محكمة نقض

 

                                                           

، المتعمؽ بإصدار نص تعدیؿ الدستكر 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438  –96، مرسـك رئاسي راـ 152المادة  - 1
 .1996دیسمبر 8مؤرخة في  76، ج ر، راـ 1996نكفمبر  28المصادؽ عمیو في استفتاء 

 . 117نفسو، ص سي العابدم سامیة، المرجع - 2
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لموضوع الفصل التأديبي لمموظف العام والضمانات المقررة لو في  يبعد دراست  
لموظيفة  العام المتضمن القانون األساسي 03-06التشريع الجزائري ، تبين لنا أن األمر 

العمومية الجديد الذي يعتبر الركيزة األساسية التي تقف عمييا السمطة التأديبية المختصة، وال 
إذا تعمق األمر بالتسريح الرتكاب الموظف خطأ جسيم، أن المشرع يسعى دوما إلقامة  سيما

التوازن بين مصمحة الموظف ومصمحة اإلدارة العامة بما يخدم المصمحة والمنفعة لجميع 
 .المواطنين

الواردة فيو عمى النحو  أهم النتائجوعموما من خالل دراستنا ليذه المذكرة يمكن استخالص 
 :التالي

إن التأديب يعد وسيمة من الوسائل الضرورية لإلصالح والتقويم واإلرشاد في الوظيفة  -
 .ضمان حسن سيرورة الوظيفة اإلدارية بانتظام واطراد وبكفاية وفاعمية ورشاد لالعامة، 

إن االختصاص بتوقيع العقوبة التأديبية ينعقد لمسمطة الرئاسية ومجالس التأديب كل   -
ن السمطة الرئاسية التأديبية التي ليا  ضمن اختصاصو وذلك في تشريعنا الوظيفي، وا 
صالحية تعيين الموظف العام ىي التي تقوم بتحديد الخطأ التأديبي المرتكب من قبمو 

بية المقررة لو، وىي التي تقوم بإحالتو لممثول أمام مجالس التأديب، وتكييفو مع العقوبة التأدي
 .وىي التي تتولى رئاسة مجالس التأديب وتقوم بإصدار القرار التأديبي وتتولى توقيعو 

المتضمن قانون الوظيفة العمومية ، وفر الحماية  03-06أن المشرع في األمر رقم  -
نع من ترتب المسؤولية المدنية والجزائية في حالة القانونية اتجاه الموظف ، وىذا ال يم

 .ارتكابو لمخطأ الجسيم 

ال يمكن الفصل بين سمطة اإلدارة والمجمس التأديبي، وذلك باعتبار أن سمطة اإلدارة تقوم  -
باقتراح قرار التسريح، أما المجمس التأديبي فيو يصادق عمى ذلك القرار، وباعتبار المجمس 

يؤثر سمبا عمى الموظف  مالتساوي من ممثمي اإلدارة وممثمي الموظفين، التأديبي يتشكل با
 .بالمصادقة عمى القرار المقترح من طرف اإلدارة 
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يتساوى في  حيثراد طإن المشرع حاول أن يضبط نظام سير المرفق العام بانتظام وبا -
المنظمة  الخضوع لو كافة الموظفين بغض النظر عن مراكزىم الوظيفية ، وتكشف النصوص
 .لجميع الحاالت عن حماية واسعة لمموظف السيما من خالل حق الدفاع واالطالع 

إن الضمانات التأديبية التي اقرىا المشرع كفيمة بحماية الموظف من كل تعسف قد يقع  -
تأديبية، كما أنو ضبط المتابعة ال من ناحيةمن جانب المؤسسة أو اإلدارة العمومية، أو 

وقد نص المشرع عمى . ونية التي تقوم عمييا عممية التأديب عبر جميع مراحميا المواعيد القان
يب القرار التأديبي وىذا ما يفرض عمى السمطة التأديبية االلتزام بالواقعية في بوجوبية تس

 .جسامة الخطأ المرتكب وتوقيع العقوبة التأديبية بما يتناسب 

ون اإلدارية المختمفة، سواء كان عن إن منح المشرع لمموظف الحق في تقديم الطع  
طريق التظمم الوالئي أو الرئاسي أو التوجو إلى لجان خاصة والمتمثمة في لجان الطعن 

 .يقمص من توفير ضمان حيادية الييئة 

عد التظمم اإلداري شرطا لقبول بعض دعاوي اإللغاء، وليذا فان إغفالو قد يترتب عميو ي -
الدخول في خصومة، وتحميل القضاء كما ىائال من القضايا، آثار في غاية الخطورة منيا 

 .وضياع حقوق صاحب الشأن إذا كان التظمم وجوبيا 

إن الطعن القضائي يبقى أىم ضمانة بكفالة القانون األسمى في البالد وىو الدستور،  -
 .وباجتياد القاضي اإلداري في ممارسة الرقابة عن القرارات التأديبية 

ىدف ويسعى إلى ييمكن القول إجماال أن النظام التأديبي في الجزائر ىو نظام قانوني   
بانتظام واطراد، وبين ضمان حقوق  ىاتحقيق التوازن بين تمكين اإلدارة من تسيير مرافق

 .الموظف التأديبية المحمية قانونا
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في ىذا الصدد تضمينو ببعض  يتىم نتائج البحث، ارتأأ تبعد أن استعرض
 :الضرورية وذلك عمى النحو التالي التوصيات 

نوصي المشرع الجزائري بإعادة النظر بإدماج الموظف، الذي كان قاسيا جدا في صياغتو  -
المتعمقة بآثار التسريح أو العزل، بحيث منع عمى الموظف محل العقوبة  184لنص المادة 

 .ه طبقا ألحكام الدستور تلعمومية، وىو حكم ينبغي مراجعالتوظيف من جديد في الوظيفة ا

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

والتي غالبا ما تكون مجحفة  نقترح المزيد من الرقابة عمى القرارات التي تصدرىا االدارات -
 .بحق الموظف المعاقب 



 

 

 قائمة المراجع
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 المزاجع المصادرو قائمة

النصوص القانونیة : رابعا 
 : أـ الدستور  
 17/02/1996، مؤرخ في 438-96، مرسوم رئاسي رقم 1996ـ الدستور الجزائري لسنة 1

، 76، ج ر عدد 26/11/1996،المتضمن نص تعدیل الدستور المصادق عمیو في استفتاء 
. ، معدل ومتمم1996دیسمبر  8بتاریخ 

 :القوانین العادیة  -ب
المتضمن القانون األساسي العام  1966جوان ، 2، مؤرخ في 133-66األمر رقم  -1

 (ممغى  ). 1966جوان  8، بتاریخ 46لموظیفة العمومیة، ج ر عدد 
، 37، یتعمق بالمحاكم اإلداریة، ج ر رقم 1998مایو  30، مؤرخ في 02-98القانون رقم  -2

 . 1998یونیو  1مؤرخة في 
، المتضمن القانون األساسي العام 2006جویمیة  15، المؤرخ في 03-06األمر رقم  -3

 . 2006جویمیة  16، بتاریخ 46لموظیفة العمومیة، ج ر عدد 
، المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فیفري  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  -4

 . 2008أفریل  23، بتاریخ 21واإلداریة، ج ر عدد 
 49  عدد ،المتضمن قانون العقوبات،ج ر08/06/1966،المؤرخ في 156-66األمر رقم -5
 2001 وانج 26، مؤرخ في 09-01،معدل ومتمم بأمر رقم 1966جوان 11لصادرة بتاریخ ا
، معدل ومتمم بالقانون رقم 2001جوان  27بتاریخ  34لمتضمن قانون العقوبات ج ر عدد ا

، مؤرخ في 11/14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006دیسمبر  20، مؤرخ في 06-23
. 2011أوت 10، بتاریخ 49، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد2001أوت 2
 :النصوص التنظیمیة -د

، یحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومیة 1983، مؤرخ في مارس 200-83مرسوم رقم  _1
 .1983مارس  12، بتا ریخ 12المحمیة وتنظیميا وسیرىا، ج ر عدد 
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، یتضمن القانون األساسي لعمال 1985مارس  24، المؤرخ في 59-85المرسوم رقم  _2
 (ممغى). 1985مارس 24، بتاریخ 13المؤسسات واإلدارات العمومیة، ج ر عدد

، المتضمن اختصاص المجان اإلداریة 1984جانفي 14، المؤرخ في 84/10مرسوم  _3
 . 1985، لسنة 3ميا وعمميا، ج ر عدد المتساویة األعضاء وتشكیميا وتنظی

الصادر عن المدیریة العامة لموظیفة العمومیة  2004أفریل  12مؤرخ في  05منشور رقم  _4
مارس  13المؤرخ في  85/59من المرسوم رقم  131و  130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین 

 .واإلدارات العمومیة ، المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات 1985

  1982سبتمبر  11الموافق ل  1402ذي القعدة عام  23المؤرخ في  82-302المرسوم  -5
المتعمق بكیفیات تطبیق األحكام التشریعیة الخاصة بعالقات العمل الفردیة، ج ر الصادرة في 

 1992 .سنة 

جع باللغة العزبیة االمز

 :الكتب  -أوال  

 .2008انشرٕ٘ طعذ، انًظاءنح انرأدٚثٛح نهًٕظف انعًٕيٙ، دار انجايعح انجذٚذج، انماْزج،  _1

 . 1975طح يمارَح، دار انثمافح انعزتٛح، انماْزج، ار٘ طهًٛاٌ، انجزًٚح انرأدٚثٛح، دانطًأ_ 2

 .2004يجهض انذٔنح، دار انعهٕو نهُشز ٔانرٕسٚع، عُاتح،: تعهٙ يذًذ انظغٛز، انمضاء اإلدار٘ _3

 . 2005انًذاكى اإلدارٚح، دار انُشز ٔانرٕسٚع، عُاتح،  تعهٙ يذًذ انظغٛز ، -4

 2009 .تعهٙ يذًذ انظغٛز ، انٕطٛظ فٙ انًُاسعاخ اإلدارٚح، دار انعهٕو نهُشز ٔانرٕسٚع، عُاتح، _5

، دار انعهٕو نهُشز ٔانرٕسٚع، ٘انجشائزانُظاو انمضائٙ اإلدار٘ ، تعهٙ يذًذ انظغٛز  _6

 2009 .عُاتح، 

، دار ْٕيّ نهطثاعح ٔانُشز ٘انجشائزتٍ طار٘ ٚاطٍٛ، انرظزٚخ انرأدٚثٙ فٙ ذشزٚع انعًم  _7

 . 2005، رانجشائٔانرٕسٚع، 
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 جدراص 66/133طثما نأليز  رانجشائتٕ انشعٛز طعٛذ ،انُظاو انرأدٚثٙ نهًٕظف انعًٕيٙ فٙ  _8

 . 1991 رانجشائيمارَح ،دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح ؛ 

 

ذشزٚعٛح ٔلضائٛح  جدراص" انًذَٛح ٔاإلدارٚح  خاإلجزاءاتٕضٛاف عًار، دعٕٖ اإلنغاء فٙ لإٌَ  _9

 . 2009، رانجشائ، جظٕر نهُشز ٔانرٕسٚع، "ٔفمٓٛح 

ٔانمٕاٍَٛ 06/03فٙ ظم األيز جدراص: ٘انجشائزعًار تٕضٛاف ،انٕظٛفح انعايح فٙ انرشزٚع  -10

 .2015،رانجشائتاجرٓاداخ يجهض انذٔنح، جظٕر نهُشز ٔانرٕسٚع،األطاطٛح انخاطح يذعًح 

ضٕاتظ انضًاَاخ انرأدٚثٛح فٙ انٕظٛفح انعايح، دار انكراب : خهٛفح عثذ انعشٚش، لضاء انرأدٚة _11

 . 2008انذذٚث، انماْزج، 

طثاعح ، انطثعح انثانثح، دار ْٕيّ نم٘انجشائزردًأ٘ كًال، ذأدٚة انًٕظف انعاو فٙ انمإٌَ  _12

 . 2006، رانجشائٔانُشز ٔانرٕسٚع، 

شٕٛٓب يظعٕد، انًثادئ انعايح نهًُاسعاخ اإلدارٚح، انجشء انثاَٙ، دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح،  _14

 . 1998ئز،اانجش

ء فٙ اعثذ انعشٚش عثذ انًُعى خهٛفح، انضًاَاخ انرأدٚثٛح فٙ انٕظٛفح انعايح، ضًاَاخ انجش _15

 .كًح انرأدٚثٛح ٔ انضًاَاخ انالدمح نرٕلٛعّ، انماْزج، د ص ٌ يزدهرٙ انرذمٛك ٔ انًذا

  رانجشائعذٔ عثذ انمادر، انًُاسعاخ اإلدارٚح، دار ْٕيّ نهطثاعح ٔ انُشز ٔ انرٕسٚع،  _16

.2012 

 لضاء اإلنغاء، انطثعح انثاَٛح، يُشأج انًعارف، يظز : عًزٔ عذَاٌ، انمضاء اإلدار٘ _17

. 2004 

. 1984، رانجشائعًار، يثذأ ذذرج فكزج انظهطح انزئاطٛح، انًؤطظح انٕطُٛح نهكراب،  عٕاتذ٘ _18

، انجشء انثاَٙ، َظزٚح ٘انجشائزعٕاتذ٘ عًار، انُظزٚح انعايح نهًُاسعاخ اإلدارٚح فٙ انمضاء  _19

 . 1998، رانجشائدٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح،  انذعٕٖ اإلدارٚح،
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 .، د ص ٌ رانجشائدظٍٛ، شزح انًُاسعاخ اإلدارٚح، دار انخهذَٔٛح،  فزٚجح _20

فٙ انٕظٛفح انعايح، انطثعح انثاَٛح، دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح،  خيذكزايذًذ أَض لاطى،  _21

 . 1989، رانجشائ

لٙ اطح يمارَح فٙ انُظاو انعزادر: يذارب عهٙ جًعح، انرأدٚة اإلدار٘ فٙ انٕظٛفح انعايح _22

 . 2004ٔانًظز٘ ٔانفزَظٙ ٔاإلَجهٛش٘، دار انثمافح نهُشز ٔانرٕسٚع، اإلطكُذرٚح، 

يذًذ رفعد عثذ انْٕاب، يثادئ ٔأدكاو انمإٌَ اإلدار٘، يُشٕارخ انذهثٙ انذمٕلٛح،  _23

 . 2005اإلطكُذرٚح، 

شزٚح ٔأخاللٛاخ يمذو طعٛذ، انٕظٛفح انعًٕيٛح تٍٛ انرطٕر ٔانرذٕل يٍ يُظٕر ذظٛٛز انًٕارد انة _24

 . 2010، رانجشائانًُٓح، دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح، 

يٕاسَح فٙ  جدراصَظز انذٍٚ يظثاح انماضٙ، انُظزٚح انعايح نهرأدٚة فٙ انٕظٛفح انعايح، ـ 25

 .2002انمإٌَ انًظز٘ ٔانهٛثٙ ٔانشزٚعح اإلطاليٛح، انطثعح انثاَٛح، دار انفكز انعزتٙ، انماْزج، 

 .2006ٌ، انمضاء اإلدار٘، دار انثمافح نهُشز ٔانرٕسٚع، عًاٌ، َٕاف كُعا _26

، دار انثمافح نهُشز "طح يمارَحادر"َٕفاٌ انعمٛم انعجاريح، طهطح ذأدٚة انًٕظف انعاو  _27

 . 2007ٔانرٕسٚع، عًاٌ،

 عاللاخ انعًم انفزدٚح ٔانجًاعٛح، انطثعح انثاَٛح : ْذفٙ تشٛز، انٕجٛش فٙ شزح لإٌَ انعًم _28

 .2003، جظٕر نهُشز ٔانرٕسٚع، د ب ٌ، 

الجامعیة   والمذكزاتالزسائل : ثانیا 

  الدكتوراهأطزوحات  -ا 

، أطزٔدح نُٛم شٓادج "طح يمارَحادر"األدظٍ يذًذ، انُظاو انمإََٙ نهرأدٚة فٙ انٕظٛفح انعايح  _1

 .2016فٙ انماٌ ٌٔ انعاو، جايعح أتٕ تكز انظذٚك، ذهًظاٌ،  انذكرٕراِ
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دٔنح فٙ  دكرٕراِ، رطانح نُٛم درجح رانجشائتٕجاد٘ عًز، اخرظاص انمضاء اإلدار٘ فٙ  _2

 .2011انمإٌَ، كهٛح انذمٕق، جايعح يٕنٕد يعًز٘، ذٛش٘ ٔسٔ، 
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 تٍ خذج تٍ ٕٚطف  رانجشائانذظٕل عهٗ شٓادج انذكرٕارِ فٙ انمإٌَ انعاو، كهٛح انذمٕق، جايعح 

.2010 ، 

فٙ  انعهٕو،   انذكرٕراِسٚاد عادل، ذظزٚخ انًٕظف انعًٕيٙ ٔضًاَاذّ، أطزٔدح  نُٛم شٓادج   _5

 . 2016ذخظض انمإٌَ، كهٛح انذمٕق ٔانعهٕو انظٛاطٛح، جايعح يٕنٕد يعًز٘، ذٛش٘ ٔسٔ، 

 " طح يمارَحادر"انرأدٚثٛح ٔانزلاتح انمضائٛح عهّٛ  خانجشاءالٕطى داج غٕثٙ، يثذأ انرُاطة فٙ  _6

 فٙ انمإٌَ انعاو، كهٛح انذمٕق ٔانعهٕو انظٛاطٛح، جايعح أتٕ تكز انذكرٕراِ، أطزٔدح نُٛم شٓادج 

 . 2012تهماٚذ، ذهًظاٌ، 

ِ دٔنح فٙ ا، رطانح نُٛم شٓادج دكرٕر"طح يمارَحادر"ٚذٙ لاطى عهٙ طٓم، فظم انًٕظف انعاو  _7

. 2005ئز، إٌَ، ذخظض إدارج ٔيانٛح، جايعح انجشانما

 :مذكرات الماجستیر _ ب

أوارك حوریة، اإلجراءات التأدیبیة لمموظف العام في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة  _1
لمحصول عمى شيادة الماجستیر في القانون، فرع اإلدارة والمالیة، كمیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2010. 

إلیاس بن سمیم، الفصل التأدیبي لمموظف العام في الجزائر، مذكرة لنیل شيادة الماجستیر  _2
 .2002في القانون، تخصص إدارة ومالیة، كمیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ت العمیا في القانون العام، معيد الحقوق والعموم السیاسیة واإلداریة، جامعة الدراسا
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دراسة مقارنة لحالة إدارة " بوارس منیرة، النظام التأدیبي لمموظف العام في القانون الجزائري،ـ 5
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 .2003لنیل شيادة الماجستیر في القانون العام، اإلدارة والمالیة، كمیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

عبد المطیف، الرقابة القضائیة عمى مشروعیة القرارات اإلداریة في التشریع  رزایقیة _9
الجزائري،مذكرة تخرج لنیل الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كمیة الحقوق 

 . 2014والعموم السیاسیة، جامعة الوادي،

ارنة بین القانون الجزائري دراسة مق" زیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة لمموظف العام _10
، مذكرة لنیل شيادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتواره القانون األساسي والعموم "والمصري 

 .2011السیاسیة، فرع تحوالت الدولة، كمیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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 .2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 .2012الماجستیر في القانون العام، كمیة الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 
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قانون التشریع الجزائري ،مذكرة مكممة لنیل شيادة الماجستیر في العموم القانونیة ،تخصص 
 .2012إداري و ٕادارة عامة ، كمیة الحقوق والعموم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،

مولوة فاطمة، الجریمة التأدیبیة لمموظف العام، مذكرة لنیل شيادة الماجستیر في القانون  _14
 . 2002،  1،فرع قانون األعمال ، كمیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر 

محمد العجمي ،الضمانات التأدیبیة لمموظف العام، مذكرة ماجستیر في القانون مشعل  _15
 . 2011العام، كمیة الحقوق ،جامعة الشرق األوسط ،

 مخموفي ممیكة، رقابة القاضي اإلداري عمى القرار التأدیبي في مجال الوظیف_16
العمومي،مذكرة لنیل شيادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون منازعات إداریة، كمیة 

.  2012الحقوق والعموم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
 :مذكرات الماستر  -ج

نظام تأدیب الموظف العمومي في التشریع الجزائري، مذكرة  ،بشتة دلیمة، حمالوي رشیدة _1
، كمیة الحق وق والعموم "منازعات إداریة " استر في القانون، تخصص قانون عاملنیل شيادة الم

 .2014، قالمة، 1945ماي  8السیاسیة ، جامعة 

دادو سمیر، االنحراف في استعمال السمطة في القرارات اإلداریة، مذكرة لنیل شيادة  _2
 . 2012وزو،  الماستر في القانون، فرع تحوالت الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي
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ذباح لزىاري، التسریح التأدیبي لمموظف العمومي والضمانات المقررة لو في التشریع  ـ3
الجزائري ، مذكرة مكممة لمتطمبات نیل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كمیة 

 .2015الحقوق والعموم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

محمد، نيایة الحیاة الوظیفیة في مجال الوظیفة العمومیة، مذكرة مكممة من متطمبات  ریقط _4
شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كمیة الحقوق والعموم السیاسیة، جامعة 

 . 2015محمد خیضر، 

سامیة، مسؤولیة الموظف تأدیبیا عن أخطائو الوظیفیة، مذكرة مكممة من  سي العابدي _5
مقتضیات نیل شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كمیة الحقوق والعموم 

 . 2016السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

ممة لنیل ر التأدیبي في مجال الوظیفة العامة، مذكرة مكارعقون وسام، ضمانة تسبیب الق _6
شيادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري كمیة الحقوق والعموم السیاسیة، بسكرة، 

2013 . 

عیاش محمد الصادق، اإلجراءات التأدیبیة في قانون الوظیفة العمومیة، مذكرة  _7
 . 2014ماستر،تخصص إدارة األعمال، جامعة خمیس ممیانة ، 

ات التأدیبیة لمموظف العام بین تفعیل األداء وقمع كباسي إنتصار، عزوز امنة، الجزاء_ 8
، قالمة، 1945ماي  8الحریات، مذكرة تخرج لنیل شيادة الماستر في قانون عام،جامعة 

2016  .
، مذكرة "سة مقارنة ارد" انات التأدیبیة لمموظف العامبن مرغید طارق، رحایمي فيیمة، الضم _9

 . 2005ركز الجامعي سوق أه ارس، تخرج السنة الرابعة، تخصص كالسیكي، الم

 .المقاالت: ثالثا 

 المجمة، "نظام تأدیب الموظف العام والقاضي في التشریع الجزائري"الشیخاي عبد القادر،  ـ1
 . 10، ص 1975، الجزائر، 04، عدد الجزائریة
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، العدد مجمة المنتدى القانوني،"عیوب القرار اإلداري حاالت تجاوز السمطة " أمجید ىنیة ، -2
 .الخامس، بسكرة، د س ن 

، العدد المجمة األكادیمیة لمبحث القانوني ،"آجال رفع دعوى اإللغاء " بودریوة عبد الكریم، _3
 . 25، ص2010بجایة، 01

" تأدیب الموظف وفقا ألحكام القانون األساسي العام لموظیفة العمومیة " بوقرة أم الخیر،  _4
 . 68، ص2013، بسكرة، >>، العدد التاسعمجمة المفكر،

 مجمة، "الطعن القضائي كضمانة لمموظفین في مواجية سمطات التأدیب"جبیر فاضل،  -5
 . 2012، العدد األول، حزی ارن، القادسیة لمقانون والعموم السیاسیة

مجمة ، "ء التأدیبي ازیات الموظف العام عند تطبیق الجحقوق وحر" حیدر نجیب أحمد، _6
 . 2007العدد الثالثون، د ب ن،  الفتح

 رمضان بیني، نطاق دعوى اإللغاء دراسة مقارنة، مجمة العموم القانونیة والشرعیة هللا عبد اـ 7

 . 63، ص2015،العدد السادس،

مجمة  ،"ضمانات الموظف القانونیة لصحة فرض العقوبة التأدیبیة " عمي نجیب حمزة ، _8
 . 564، ص2008، د ب ن، 3، العددبابل

، العدد مجمة المنتدى القانوني ،"، مواعید الطعن في القانون الجزائري "هللاعادل بن عبد ا _9
 .التاسع، د س ن 

 المجمد  مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادیة والقانونیة، ،"التظمم اإلداري " نجم األحمد، _10

 . 26، 25، ص ص2013، العدد الثالث، 29
 االجتهادات القضائیة:  رابعا

قضیة أستاذ مساعد ضد " ، 22/10/1977،  بتاریخ 14308الغرفة اإلداریة،  قرار رقم  -1
 ".مدیر معيد الحقوق والعموم اإلداریة 

عن الغرفة اإلداریة، المجمة القضائیة،  13/01/1991قرار المحكمة العمیا الصادر بتاریخ  -2
 . 1991، سنة 02العدد 
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 66151عن الغرفة اإلداریة ممف رقم  19/05/1990 قرار المحكمة العمیا الصادر بتاریخ -3
 . 1993،المجمة القضائیة، العدد الثالث، سنة 

عن الغرفة اإلداریة ممف رقم  05/01/1997قرار المحكمة العمیا الصادر بتاریخ  -4
 . 1997، المجمة القضائیة، العدد األول، سنة 11567

عن الغرفة اإلداریة ممف رقم  06/07/1997قرار المحكمة العمیا الصادر بتاریخ  -5
 . 1997،المجمة القضائیة، العدد الثاني، سنة  117969

، مجمة "قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر " ،2000مایو  8قرار مجمس الدولة،  -6
 . 2005، 6مجمس الدولة، عدد 

، بتاریخ        768، فيرس رقم 46386قرار مجمس الدولة الجزائري، الغرفة الثانیة، رقم  -7
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 مــلخص المذكرة
 

یعد التسریح التأدیبي من أخطر العقوبات التأدیبیة التي تصیب الموظف 
مهامه الوظیفیة وال یكون له مكان في الوظیفة  حیث یفقد بصفة نهائیة

 .وال في وظیفة اخرى في قطاع الوظیف العمومي  ، ولهااالتي كان یز
اإلداریة التي یجب أن تحاط  تاراكما أنها تعتبر من بین القر  

أجل تحقیق المالئمة بین حق اإلدارة  بمجموعة من الضمانات وذلك من
  تعسف اإلدارة في ممارسة وظیفتها وحق الموظف في تحقیق ضماناته من

ر التسریح اولمموظف الحق في الدفاع عن نفسه قبل وبعد صدور قر  
 . ر اإلداريامختمف الطعون ضد القر ، وذلك بتمكینه من تقدیم
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