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 : دمـــــةـــقــــــم
مجال الوظيفة العمومية يكتسي أىمية كبرى في الدراسات واألبحاث أصبح  لقد 

اإلدارية، وتأتي ىذه األىمية انطالقا من الدور الذي تمعبو اليوم، والمتمثل أساسا في تنظيم 
ىي نشاط الدولة وتدخالتيا في مختمف األنشطة االقتصادية واالجتماعية، فالوظيفة العمومية 

 .واإلجتماعية السياسة العامة لمدولة، وتحقيق أىدافيا التنمويةأداة أساسية إلنجاح 

الدولة واألشخاص المعنوية العامة األخرى  تنظيمإذا كان القانون اإلداري ييتم بف
 في مجالو، إال أن الشخص المعنوي العام ال التي تدخل األشخاص القانونية اعتبارىاب

، الذي لموظف العاماإال عن طريق  وجوده و اليدف منأرسالتو  ييستطيع بطبيعتو أن يؤد
والمسؤول عن تحقيق  نو المنفذ لسياسة الدولةأتبار في غاية األىمية عمى اع يعتبر دوره

لممرفق العام والمنوط بو أداء الخدمات األساسية  ،في التنمية االجتماعية واالقتصادية أىدافيا
 .لمواطنينوا

تحقيق أىداف  عن طريقو ىو المحرك الذي يمكن ،من ىذا المنطمق فالموظف العام 
، ما يستوجب إحاطتو بضمانات وحماية تعطيو األمن والطمأنينة تحفز المرفق العام بكفاءة

  ىمتو ووالءه عند القيام باألعباء المسندة إليو عمى أحسن وجو.

 وما عميو من التزاماتالعام من واجبات  بو الموظفما أنيط  تحقيق أجلمن و 
 قد يتعرضبمجموعة من القواعد القانونية الحامية لحقوقو  تحقيق أىداف المرفق العامل

أو الييئة المستخدمة التي  ة الموظفةاإلدار ، من طرف مساره الوظيفيلممساءلة التأديبية أثناء 
 في الوظيفة العامة.التأديب  صالحيةإلييا  تسند

رفق ممل السير الحسن المحافظة عمىاليدف منيا ردعية وظيفة إدارية إذا فالتأديب 
مقتضى  نخاللو بواجبات وظيفتو، أو خروجو ععند إ الموظفمعاقبة و  ،طرادبانتظام وا العام

 الواجب في وظيفتو.
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سمطات واسعة في تأديب ، عممية التأديب من خالل اإلدارة الموظفةإذ تممك  
تجاه موظفييا، لما  الوسائل الردعية من أخطر وسيمةب قد مكنتالموظف العام، فيي بذلك 

 قد تصل إلى إمكانية عزل الموظف من الوظيفة. عقابية قد تحممو في ثناياىا من سمطات

والروح اإلنتقامية قد تسود أحيانا من  ،اإلدارة الموظفة طرف فالتعسف وارد جدا من
البحث عن  يستدعي، األمر الذي في إقامة وظيفة التأديب بعض اإلدارات تجاه موظفييا

الممنوحة لإلدارة ألداء السير الحسن لممرفق العام  امتيازات السمطة العامةنقطة توازن بين 
الرفع من درجة تفعيل الضمانات التأديبية تجاه الموظف و  ،من جية وتحقيق المصمحة العامة
  . من جية أخرى العام الخاضع لمتأديب

ضفاء إلاىدة لمعالجة ىذا الموضوع، جتسعى أغمب التشريعات األمر الذي جعل 
محاولة تفعيل  مياميا لتحقيق المصمحة العامة، وبينلاإلدارة أداء  تحسينالتوازن بين 

  .يةتيا التأديبحماية الموظف ضد تعسف اإلدارة في استعمال سمطا الضمانات اليادفة إلى

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

، ليميو (1)المتضمن القانون األساسي لموظيفة العامة 133/ 66بداية باألمر رقم  الدولة،
رسوم ، ثم جاء بعد ذلك الم(2)المتضمن القانون األساسي العام لمعامل 12/ 78القانون رقم 

 .(3)المتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية 85/58رقم 

                                                           
، 46، المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية، ج ر عدد1966جوان  02، مؤرخ في 66/133أمر رقم  - 1

 ملغى.. 1966جوان  8الصادرة بتاريخ 
، الصادرة 32، ج ر عدد تضمن القانون األساسي العام لمعامل، ي1978أوت  05، مؤرخ في 12/ 78القانون رقم  - 2

 ى.ملغ، 1978، أوت 08بتاريخ 
، يتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال المؤسسات واإلدارات 1985مارس  23مؤرخ في ، 85/58مرسوم رقم  - 3

 .1985مارس  24، الصادرة بتاريخ 13العمومية، ج ر عدد
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، (1)المتضمن القانون األساسي العام لموظيفة العمومية 06/03وأخيرا جاء األمر رقم 
مجموعة من القواعد القانونية  كرسأين خصص الباب السابع منو لمنظام التأديبي، الذي 

تعمق األمر باألخطاء والعقوبات التأديبية، أو السمطة  لتأديب اإلداري، سواءالمنظمة لعممية ا
 المختصة بالتأديب، أو اإلجراءات التأديبية المنظمة لمسار التأديب اإلداري.

، يايتجزأ منالنظام التأديبي في الوظيفة العامة جزء ال يتضح أن من ىذا المنطمق 
 النشاط اإلداري، بما يحقق التوازن بين إلى ضبط ورسم عممية التأديب اإلداري يدفي

 والضمانات التأديبية الممنوحة لمموظف الخاضع لمتأديب.

لنحو الذي في إطار الدولة القانونية وعمى ا ال يمكن تحقيقو إالالتوازن أن مبدأ  إال 
أن نضفي عمى القاعدة القانونية مصطمح الضمان،  ال يكفي، إذ الدستور والقانونيحدده 

 .وتكريسيا القانوني في الدولة دون البحث عن حقيقة فعاليتيا

 ةقدرة القاعدة القانونية لموصول إلى األىداف المسطر  مدى تكمن فيفالفعالية القانونية 
إيجابية تقر حقيقة ، لتحقيق أثار (2)القانون في السياسة العامة في الدولة أو عن طريق يا ل

 عنصرا ىاماناىيك عن دور القضاء الذي يعتبر  .(3)بجديتيا في المجال المخصص ليا
ضفاء صفة الكمال عمى القانون، إذ يحقق أبرز خصائص القاعدة القانونية وىي صفة إل

 اإللزام.

                                                           
 ،46العام لموظيفة العمومية، ج ر عدد  األساسي، المتضمن القانون 2006جويمية  15مؤرخ في  ،06/03رقم  أمر - 1

 .2006جويمية  16الصادرة بتاريخ 

2- ALEXANDRE Fluckiger, L’évaluation législative ou comment mesurer l’efficacité des 
lois, Revue européenne des sciences sociales, xlv 138, 2007, p 85. Mise en ligne le 01 
juillet 2010. URL, http://ress.revues.Org/195. 
3 - FREDERIC Rouvillois, L’efficacité des normes " réflexions sur l’émergence d’un 
nouvel impératif juridique " , fondation pour l’innovation politique, paris, Novembre 2007,   
p 03, voir le site électronique: www.fondapol.org       

http://ress.revues/
http://www.fondapol.org/
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فإذا كان موضوع الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة قد نال جانبا ممحوظا من 
نبحث في حقيقة  فعالية هذه دراسة والمناقشة، غير أننا في مذكرتنا ىذه حاولنا أن ال

التي تتجسد ، في النظام التأديبي الجزائري للموظف العامالممنوحة الضمانات التأديبية 
 بتفعيل الحماية القانونية والقضائية في تأديب الموظفين العموميين.

الضمانات فعالية  تجسيد في مدى والعممية لمبحثت االعتبارات النظرية وقد اقتض
رشاد الىمية لأل، في النظام التأديبي الجزائري التأديبية لمموظف العام بالغة في توعية وا 

ن التأديب وأم التأديبية المسمطة عميو، خاصة الموظف العام لحقوقو، إزاء القرارات واألحكا
أىمية لدى من لما ليذا الموضوع و  ،أثناء مساره الوظيفيأمر قد يتعرض لو كل موظف 

استقراره النفسي واالجتماعي، وكذا بالنسبة لممرفق العام الذي يعتبر في الموظف العام 
 .الموظف العام العمود الفقري لو

، لمبحث فيو ومحفزا إيجابيا لإلرادات التواقةجعل منو موضوعا جديرا باإلىتمام،  األمر
 الوصفي  االعتماد عمى المنيجب البحث فيووالشيء الذي شجعني عمى خوض عممية 

 بيان مدى فعالية الضمانات التأديبية اإلدارية الدالة عمى لمنصوص القانونية التحميميو 
ولما كانت  ،الفصل األول() بالدرجة األولى المقررة قانونا في النظام التأديبي لموظيفة العامة

ج القرارات التأديبية المعزرة الغالب بنتائال تقبل في نفسية الشخص المحال عمى التأديب 
حقاقا لمحق  ،لو لمشبيات، فتح الشارع مجاال قضائيا يمكن من خاللو كل من صدر  ودرءوا 

في حقو قرارا بالتأديب أن يطالب بمراقبتو وبيان مدى مشروعيتو من عدمو، باعتباره الدرجة 
الثانية لتفعيل الضمانات الدالة عمى أحقية الموظف الذي خضع لمتأديب في أن ينال جزاء 

إلغاء القرار التأديبي الصادر في حقو، والقيام بتنفيذه خطئو إن كان كذلك، أو تبرأة ذمتو ب
  .) الفصل الثاني(عمى اإلدارة المعاقبة لمموظف 
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 :األول الفصل
 مجال التأديب الضمانات اإلدارية فيمدى فعالية 

 أي اخالؿف، بينيماالتزامات وواجبات والموظؼ  اإلدارة العالقة الوظيفية بيف نتج عفت 
 مف يعتبر التأديب، وقد (1)وتأديبفي  اإلدارةحؽ بيذه الواجبات يترتب عميو  مف الموظؼ

أغمب التشريعات تسعى جاىدة  جعؿما ، الموظؼ طيمة حياتو الوظيفية وأخطر ما قد يواجي
، إلضفاء التوازف بيف مبدأ فاعمية اإلدارة ومبدأ الضماف لمموظؼلمعالجة ىذا الموضوع، 

ف بيف حماية مصمحة التواز إحداث  لموظيفة العامة األساسيالقانوف  حاوؿفي ىذا السياؽ و 
 إالمركزه القانوني، وبيف حماية المصمحة العامة التي تمس كياف الدولة،  فيالموظؼ العاـ 

الدستور وعمى النحو الذي يحدده لدولة القانونية في إطار ا إالال يمكف تحقيقو  المبدأىذا  أف
 . والقانوف

التأديبية لمموظؼ العاـ،  موضوع الفعالية القانونية لمضماناتل وفي ظؿ دراستنا
مى حقيقة ىذه الضمانات، يقتضي األمر منا مسايرة ىذا الضماف في ؼ عومحاولة الوقو 

)المبحث  كنؼ عناصر عممية التأديب اإلداري، سواء تعمؽ األمر بالجية المختصة بالتأديب
لعقوبة عنصر ا مف خالؿ ، أو()المبحث الثاني محؿ التحقيؽ فيو التأديبي الخطأ، و (ولاأل 

جراءات الطعف فييا  .)المبحث الثالث( التأديبية وا 

 

                                                           
       . مرجع سابؽ، )ؽ أ وع(، المتضمف 2006جويمية  15المؤرخ في  03 /06رقـ  األمرمف  07أنظر المادة  -1

، فال ىي تعاقدية ال في باإلدارةينبع النظاـ التأديبي مف طبيعة مركز الموظؼ العاـ مف خالؿ العالقة التنظيمية التي تربطو 
 . لمزيد مف التفصيؿ راجع:المحدد سمفا يكوف خاضعا لمقانوفالعاـ، فالموظؼ  أوالقانوف الخاص  إطار

-  GUSTAVE Peiser, Droit de la fonction publique, 17 eme édition, Dalloz, Paris, 2003, 
    pp 20, 21. 

، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع الدولة 06/03النظام القانوني لموظيفة العمومية في ظل األمررضا ميدي ،  -
 .72، 70، ص ص 2009والمؤسسات العمومية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
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 األول: المبحث
 مظاىر تأثر مبدأ الضمان بالجية المختصة بالتأديب

 األنظمةتختمؼ سعيا لتحقيؽ التوازف بيف مبدأ فاعمية اإلدارة ومبدأ الضماف لمموظؼ، 
حسب النظاـ القانوني ب المختصة بتأديب الموظؼ العاـ جيةالتأديبية الوظيفية في تحديد ال

متبعا بذلؾ خطى المشرع  وسطا الجزائري موقفالمشرع وقد أخذ ا، (1) السائد في الدولة
الختصاص يعترؼ با، الذي (2) في التأديب شبو القضائيوال الرئاسي الفرنسي بتبنيو النظاـ

قبؿ توقيع مجمس تأديبي ، مع إلزامية استشارة األول( مطمب)ال لإلدارة الموظفةالتأديبي 
 . الثاني( مطمب) البعض العقوبات المحددة قانونا

 :األولالمطب 
 تأديب الموظف العامسمطة ب لإلدارة الموظفةاإلعتراف 

في تأديب الموظؼ العاـ مف خالؿ التشريع  دارة الموظفةلإليظير األساس القانوني 
 لإلدارةمنح ىذا الموقع بالتالي فو تأديب، لا في مشروعيتياوىو السبب الذي يضفي ، (3)ذاتو

                                                           
يجعؿ سمطة التأديب في  فاألوؿ، يمجاؿ التأديبالفي  مف أىـ النظـ في التأديب القضائي الرئاسي والنظامالنظام  يعتبر -1

يد السمطة الرئاسية)النظاـ اإلنجميزي والنظاـ األمريكي( أما الثاني فالقضاء والمحاكـ التأديبية صاحبة االختصاص في 
 النظام شبو القضائياتجاه ثالث يزاوج بينيما وىو   يوجد(، وبيف ىذيف االتجاىيف والنظاـ األلماني التأديب) النظاـ المصري

 ) النظاـ الفرنسي والنظاـ الجزائري(. لمزيد مف التفصيؿ أنظر:
، دار المطبوعات ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الميبي والمقارنحمد محمد حمد الشمماني،  - 

 .152، 120،  ص ص 2014الجامعية، اإلسكندرية، 
، دار الجامعة الجديدة لمنشر، "دراسة مقارنة" سمطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري جديدي سميـ، - 

 .                                                                                                       194، 127، ص ص 2011اإلسكندرية، 
عمى منح االختصاص لمسمطة اإلدارية في تأديب الموظؼ العاـ دوف ىيئة أخرى،  شبو القضائي الرئاسي النظام يقـو -2

 بالمقابؿ يمـز عمييا استشارة ىيئة محددة قانونا قبؿ توقيع الجزاء عمى الموظؼ وذلؾ فيما يخص بعض العقوبات الجسيمة.
 سابؽ.، المتضمف )ؽ أ وع(، مرجع 06/03مف األمر  165، 162أنظر المواد  -3
المتعمؽ بسمطة التعييف، والتسيير اإلداري، بالنسبة  1990مارس  27المؤرخ في  90/99أنظر المرسـو التنفيذي رقـ  -  

، الصادرة 13لمموظفيف وأعواف اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، ج ر عدد 
 .1990مارس  28بتاريخ 
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أثناء مبدأ الضماف خطورة عمى  يمكف أف يشكؿ، (الفرع األول)في المجاؿ التأديبي  الموظفة
 (.الفرع الثاني) المساءلة التأديبية لمموظؼ العاـ

 :الفرع األول

 في المجال التأديبي اإلدارة الموظفةموقع 
سمطة مبدأ الضماف في كنؼ ولب  إشكالية يتعمؽ بالبحث عف األمرطالما كاف  

 اإلدارة الموظفةموقع ومكانة  دالجزائري، كاف لزاما الوقوؼ عن التأديبي التأديب في النظاـ
 .)ثانيا(، وذات سمطة تقديرية واسعة)أوال(واحد آففيي حكـ وخصـ في  ،في مجاؿ التأديب

 أوال:

 " عالقة تقميدية"واحد آنوخصما في  حكما اإلدارة الموظفة 

المختصة بالتعييف، ويظير  جيةال إلىالتأديبي  االختصاصأناط المشرع الجزائري   
 األساسي لموظيفةالقانوف المتضمف  66/133األمرمف  56ؿ المواد مف خال ىذا

النموذجي لعماؿ  األساسيالمتضمف القانوف  59/85مف المرسوـ  125المادة و ، (1)ةالعمومي
مف القانوف األساسي العاـ  162حيث تنص المادة ، (2)العمومية واإلداراتالمؤسسات 

السمطة التي ليا جراءات التأديبية تتخذ اإلبأنو:"  الساري المفعوؿ لموظيفة العمومية
تتخذ السمطة التي ليا القانوف:"  نفس مف 165المادة  ". وتضيؼصالحيات التعيين
والثانية بعد حصوليا  األولىبقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة  صالحية التعيين

تعيين العقوبات العمى توضيحات كتابية من المعني، وتتخذ السمطة التي ليا صالحيات 
بعد أخذ الرأي الممزم من المجنة اإلدارية  التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر

 المتساوية األعضاء".

                                                           
، 46، يتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية، ج ر عدد1966جواف  02مؤرخ في  66/133رقـ أمر  -1

 . ممغى.1966جواف  8الصادرة بتاريخ 
 ، مرجع سابؽ.ؽ ف ع ـ إ()، يتضمف  85/58مرسـو رقـ  -2
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توقيع العقاب  وأيضاالتحقيؽ و  االتياـتتمتع بسمطة السمطة التأديبية  أفمف ىنا يظير  
بأف الجمع  "كمال رحماوي"األستاذ  في ىذا الصدد يرىعمى الموظؼ الخاضع لمتأديب. و 

وضع خطير ينجـ عنو المساس بضمانات  توقيع العقوبة التأديبيةبيف سمطة التحقيؽ و 
سمطة التأديب في موقؼ الريبة  ، وبالتالي تقؼ(1)الموظؼ العاـ في مواجية السمطة التأديبية

والظنوف، مف حيث الحيدة ونزاىة العقاب، وذلؾ لحمميا صفة الخصـ والحكـ في الوقت 
 .(2) نفسو

حكما وخصما في عممية التأديب اإلداري يعيد ذىنية  اإلدارة الموظفةإف اعتبار 
الباحث إلى الطرح المتعمؽ بنشأة القانوف اإلداري في بمده األـ فرنسا في ظؿ ما كاف يعرؼ 

وأف ، ، التي كانت اإلدارة فييا خصما وحكما في منازعاتيا اإلداريةاإلدارة القاضيةبمصطمح 
عقؿ أف يكوف الخصـ ىو الحكـ؟ وىؿ يعقؿ كيؼ يا عجيبا ومخالفا لممنطؽ، إذ ىذا يبدو أمر 

كما أف  ؟أف تكشؼ اإلدارة العامة عف أوجو عدـ مشروعية أعماليا وأخطائيا لمرأي العاـ
ىو الذي يباشر وظيفة التأديب اإلداري، يثير الشؾ الوارد في حكـ اإلحساس بأف الخصـ وال

 .(3)التأديبيمدى ضماف حيدة وعدالة اإلدارة العامة في اإلجراء 

السمطة الرئاسية أساس السمطة التأديبية في نطاؽ  بالمقابؿ ىناؾ مف يعترؼ بأف
الوظيفة العامة، تبرره اعتبارات عديدة تفترض أف يكوف لمرئيس اإلداري جانب مف السمطة 

طاعة األوامر   فاعمية الجياز اإلداري، فالسمطة التأديبية فمّ وبما يؤ لغرض فرض احتراـ وا 
نما المقصود منيا كفالة تنفيذ اإلشراؼ والتوجيو  الممنوحة لمرئيس اإلداري ليست شخصية، وا 

 .(4)بعممو االنتظاـلممرفؽ العاـ لغرض  امتيازاإلداري، وبالتالي فيي 

                                                           
1

 .154، ص 2006ىومة، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، دار تأديب الموظف العام في القانون الجزائريكماؿ رحماوي ،  -

 .127مرجع سابؽ، صضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الميبي والمقارن، حمد محمد حمد الشمماني،  -2
 .63، ص 1990، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون اإلداريعمار عوابدي،  -3

الطبعة األولى،  ،" دراسة مقارنة"وأثره في النظام التأديبي لموظيفة العامةمبدأ المشروعية تغريد محمد قدوري النعيمي،  -4
 .111، ص 2013منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 
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حكما  اإلدارة الموظفة اعتباروبدورنا نقوؿ إذا كاف مبدأ الفاعمية ىو عنواف وشعار 
 أف فكرة المصمحة العامة وحسف تسيير وتنظيـ المرفؽ العاـوخصما في المجاؿ الػتأديبي، و 

يؿ تكريس الشؽ الثاني ) المجنة المتساوية ف، والتوجو القانوني ىو سبب تمييف ىذا الطرح
 كفة توازف بيف مبدأ الضماف والفاعمية اوأني ؟يعد ضمانة حقيقية لمموظؼ ((1)األعضاء
 في المجاؿ التأديبي؟ اإلدارية

 ثانيا:
 في التأديب واسعة ذات سمطة تقديرية اإلدارة الموظفة

في النظاـ التأديبي الجزائري، في  (2)يظير تمتع السمطة التأديبية بالسمطة التقديرية
حيث نجد  ،العاـ لموظيفة العمومية األساسيمف القانوف  174، 161، (3)160نص المواد 

يتوقف تحديد العقوبة التأديبية :" ما يميتنص عمى التي  161عمى سبيؿ المثاؿ المادة 
ومسؤولية ا، لظروف التي ارتكب فيي، واالخطأدرجة جسامة المطبقة عمى الموظف عمى 

 بالمصمحةالضرر الذي لحق وكذا  والنتائج المترتبة عمى سير المصمحةالمعني،  الموظف
 بالمستفيدين من المرفق العام". أو

                                                           
 ستتـ مناقشة ىذا العنصر في الفرع الثاني بعد معالجة موضوع السمطة التقديرية لإلدارة في المجاؿ التأديبي. -1
قرارات تقديرية بحتة لإلدارة، بؿ توجد بعض السمطات التقديرية لإلدارة في كؿ " ال توجد :Hauriou يقوؿ الفقيو-2

التصرفات اإلدارية متفاوتة النسبة، وىي في األساس سمطات تقدير مدى مالئمة اإلجراءات والتصرفات التي تتخذىا 
 اإلدارة".

إلختيار بيف عدة قرارات، يمكف لنا القوؿ أف " كمما الحظنا وتأكدنا مف اف اإلدارة ليا ا: Eisenmannويقوؿ األستاذ     
نكوف أماـ سمطة تقديرية لإلدارة حينما يترؾ ليا القانوف حرية تقدير ممارسة  :"Bonnardليا سمطة تقديرية". ويقوؿ الفقيو 

 إختصاصيا".
- SEBASTIEN Hourson, Quand le principe d’égalité limite l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire, R.F.D.A, N 04, 2013, P 743. (Consulté le 29/12/2013 à 16:19h, 
www.sndl.dz).    

من طرف  مخالفة أووكل خطأ  باالنضباطمساس أو  تخل عن الواجبات المينيةيشكل كل " :160تنص المادة  - 3
 . مرجع سابؽ.ع( ) ؽ أ والمتضمف  06/03األمر  -..." الموظف

http://www.sndl.dz/
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عدـ  أوفتتعمؽ بالسمطة التقديرية لإلدارة في توقيؼ  174أما بالنسبة لنص المادة 
ىذا التوجو تعميمة وزير التربية الوطنية  يؤكدتوقيؼ الموظؼ بسبب المتابعة الجزائية، وما 

مدى السماح ببقاء الموظف في منصبو  تقدير أنغير انو يجدر التوضيح التي جاء فييا" 
 ل المنسوبة إليو واإلجراءات التيطبيعة األفعاالجزائية، يتوقف عمى  في حالة المتابعات

 .(1)..." يخضع ليا

إف السمطة التقديرية تثبت لإلدارة عندما ال يكوف مسمكيا محددا أو منصوصا عميو  
اختصاص اإلدارة يكوف مقيدا عندما يكوف مسمكيا قد تحدد سمفا  أف، كما (2)سمفا بالقانوف

عدـ إمكانية حصر بقواعد القانوف، وبالتالي فإف المرجع في تمتع اإلدارة بسمطة التقدير ىو 
وتحديد األفعاؿ والواجبات الوظيفية، وعدـ إمكانية حصر األخطاء التأديبية، وصعوبة ربطيا 

في مجاؿ تأديب الموظفيف، يترؾ لإلدارة تحديد ىؿ تصرؼ إذا ف ،(3)بالعقوبات التأديبية
ذا قررت أف ىذا التصرؼ يشكؿ مخالفة تأديبية،  الموظؼ يشكؿ مخالفة تأديبية أـ ال، وا 

ذا ما قررت معاقبة الموظؼ، فيترؾ ليا تقدير ، افيترؾ ليا حرية توقيع العقوبة مف عدمي وا 
 .(4)نوع العقوبة التي يستحقيا الموظؼ

تتمتع بسمطة تقديرية واسعة  اإلدارة الموظفةىذا العرض يبدو واضحا أف  ضوء عمى 
 في مواجية الموظؼ الخاضع لمتأديب، فيي إذا تقوـ بتقدير مدى كوف تصرؼ الموظؼ

 .العقوبة التأديبية المالئمة لممخالفة اختيارضا سمطة يوليا أ ؟مخالفة أـ اليرتب 

                                                           
، الصادرة بتاريخ 06/03مف األمر رقـ  174(، الخاصة حوؿ استفسار عف المادة 6540التعميمة رقـ ) -1

 ،عف وزير التربية الوطنية.26/05/2009
2 -  JACQUELINE Morand-Deviller, Cours de droit administratif, imprimerie France 
Quercy, Paris, 1999, p 278. 

نايؼ العربية لمعمـو  أكاديمية، الطبعة األولى، القضاء عميياالسمطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة حمد عمر حمد،  -3
 .92، ص 2003األمنية، الرياض، 

التي أقرىا القضاء اإلداري في رقابتو عمى السمطة التقديرية  لممبادئمدى تطبيق محكمة العدل مصمح الصرايرة،  -4
 .170، ص2009، األردف، األوؿ، العدد 25، المجمد والقانونية االقتصاديةمجمة جامعة دمشؽ لمعمـو ، لإلدارة
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مجاؿ التأديب قد تكوف محؿ تعسؼ أثناء ممارستيا  إف السمطة التقديرية لإلدارة في 
لرقابة (1)المقيد الختصاصياال جداؿ في خضوع اإلدارة في ممارساتيا  مف قبؿ اإلدارة، إذ

التقديري  الختصاصياالقضاء، ولكف يثور التساؤؿ حوؿ مدى خضوع اإلدارة عند ممارستيا 
 في مواجية ىذهلمموظؼ  تأديبية في المجاؿ التأديبي ليذه الرقابة، ومدى وجود ضمانات

 .لإلدارةالسمطة التقديرية 

 :الفرع الثاني

 تأديب الموظف العامسمطة ب لإلدارة الموظفة االعتراف نتائج

واحد في  آفخصما وحكما في التي تتمتع بيا اإلدارة واعتبارىا  التقديرية إف السمطة
مساس صارخ لمبدأ الحيدة في  عنو، قد ينجر في الوظيفة العامةتأديب المجاؿ 
لسمطة الختصاص ا اإلدارة الموظفةانتياؾ  يتـ مف خاللووقد  ،)أوال(التأديب
 )ثانيا(.يةالتشريع

 أوال:
 التأديبالمساس الصارخ بمبدأ الحيدة في 

في  دايسياسة جيدة بدوف إدارة جيدة واإلدارة الجيدة ال توجد بدوف ح ال توجد 
تحقؽ عموما بتنظيـ حيث تأىـ الضمانات في مجاؿ التأديب،  مف ىو دافالحي .الوظيفة

وبيف سمطة توقيع الجزاء،  ،قواعد االختصاص بما يمنع الجمع بيف أعماؿ التحقيؽ  واالتياـ
صالحية مف تحيط بو اعتبارات شخصية، أو موضوعية، أو وظيفية مف وكذلؾ بتقرير عدـ 
استقالليـ  ي،بحيدة المحققيف في المجاؿ التأديب أيضا يقصدو  .(2)حيدتو شأنيا التشكيؾ في

                                                           
" قد يفرض القانوف في بعض الحاالت عمى اإلدارة ضرورة التصرؼ بطريقة معينة إذا ما توافرت شروط معينة، وعمى  -1
دارة في مثؿ ىذه الحاالت أف تتصرؼ باعتبار ذلؾ مف الصالحيات المقيدة. مثاؿ ذلؾ اإلحالة عمى التقاعد لبموغ السف اإل

 .14، ص 2012، دار ىومة لمطباعة والنشر، الجزائر، المنازعات اإلدارية: عبد القادر عدو، لممزيد انظرالقانونية..." 
في  رسالة لنيؿ درجة الماجستير ،" دراسة مقارنة "التأديبية لمموظف العامالمساءلة  ضماناتعياش، أمجد جياد نافع  -2

 .26، ص 2007القانوف العاـ، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطيف، 
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والحكـ،  االتياـبذلؾ الفصؿ بيف سمطتي  يتحقؽوعدـ تبعيتيـ لمرؤساء في الجياز اإلداري، و 
ومف ثـ يتعيف أال يكوف المحقؽ متحامال عمى العامؿ المتيـ، كما ال يجوز أف يكوف الرئيس 

و الذي يتولى التحقيؽ، فالفصؿ بيف ىاتيف مرؤوسيو ىو نفس االتياـ إلىاإلداري الذي وجو 
 .(1)الوظيفتيف ضماف أوفي لممتيـ 

بجميع اإلجراءات الػتأديبية،  اإلدارة الموظفة، تقـو ففي النظاـ التأديبي الجزائري 
دة ضمانة قد وعميو فإف ضمانة الحيسمطة التحقيؽ وسمطة توقيع العقوبة، و ، االتياـسمطة ك

والعقاب تتحكـ بيا  االتياـ، وذلؾ نظرا ألف سمطة في ىذا النظاـ التأديبي ال تجد تطبيقا فعميا
 يؤدياإلدارة فقط، مما قد يفقدىا ذلؾ توازف تحقيؽ العدالة واإلنصاؼ لمموظؼ العاـ، كما قد 

 .(2)اإلفراط في استعماؿ السمطة التأديبية إلى ىذا

بتأديب الموظؼ العاـ                      لإلدارة الموظفة االعتراؼيظير جميا مف خالؿ 
تتحكـ  اإلدارة الموظفة أففي المتابعة التأديبية، عمى أساس  داالمساس الصارخ بمبدأ الحي

ة توقيع العقوبة التأديبية، غاي إلى سمطة االتياـ والتحقيؽفي كؿ إجراءات التأديب بداية مف 
 ذا النظاـ التأديبي.في ى وتكريسو تطبيقو جديقد ال  داالحي مبدأعف  بحثالفلذلؾ 

 ثانيا:
   التشريع عمميةإلى  اإلدارة الموظفةامتداد شخصية تأثر الضمان ب

 في بداية األمر يبدو غريبا ىذا الحكـ والقوؿ بامتداد شخصية اإلدارة إلى عممية   
لموقوؼ  الحقيقيةىي المبررات  اإلداري. فماالقانوف  في ظؿ، لكف ىذا ىو الواقع التشريع

 عمى صحة ىذا الطرح؟

                                                           
شيادة  ، مذكرة لنيؿ ا لضمانات اإلجرائية التأديبية لمموظف العام في مرحمة التحقيق اإلداري سميحة براىيمي ، -1

دارة عامة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة الحاج لخضر،  الماجستير في العمـو القانونية، تخصص قانوف إداري وا 
 .117. ص 2013باتنة، 

 .135، مرجع سابؽ، ص تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، رحماويكماؿ  -2
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ضمانات الحقوؽ  رأسيأتي عمى  (1)ف الفصؿ بيف السمطاتإلى أ "مونتيسكيو"نبو 
 إالالسمطة قوة، واف القوة ال تقيدىا  أفوالحريات، ووجود دستور مكتوب، وجزاء وضعي ىو 

قوة أخرى مف طبيعتيا، ومف ثـ راح يضع تصوره لضمانة تقيد السمطة، وذلؾ بتجزئتيا بيف 
 .(2)عديد مف الييئات، لكي تقؼ كؿ ىيئة في وجو األخرى

"  قوقعةمتزعـ فكرة المرفؽ العاـ، بأف الدولة ماىي سوى "  "ليون دوجي"ويقوؿ  
" يختفي خمفو الحكاـ، وال شيء يضمف أف  غطاء"  إالمجوفة ال تممؾ شخصية، وما ىي 

 .(3)بالقانوف يمتزموفىؤالء الحكاـ 

، فقد جاء مف خالؿ نص لعممية التشريعة وضيح إمتداد شخصية اإلدار ومف أجؿ ت
تخل يشكل كل " يمي: عمى مالموظيفة العمومية  األساسيمف القانوف  161 ،160ف ادتيالم

 ..." من طرف الموظف مخالفة أووكل خطأ  باالنضباطمساس أو  عن الواجبات المينية
، جسامة الخطأدرجة يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة عمى الموظف عمى " 

والنتائج المترتبة عمى سير ، مسؤولية الموظف المعني، و والظروف التي ارتكب فييا
 أو بالمستفيدين من المرفق العام" ي لحق بالمصمحةالضرر الذوكذا  المصمحة

استعمالو  بدليؿ المخالفات التأديبية، ويحدد أف يحصر المشرعلقد استعصى عمى 
تكييؼ كامؿ السمطة التقديرية ل اإلدارة الموظفةمنح ت التي جممة مف العبارات الفضفاضة

وبيف العقوبات ، ما استدعى بالضرورة عدـ إمكانية الربط بينيا تأديبيواقعة ما بأنيا خطأ 

                                                           
يقـو مضموف ىذا المبدأ عمى فكرة جوىرية، ىي منع جمع السمطات في يد ىيئة واحدة أو في قبضة شخص واحد،  -1

ومبرر ذلؾ ىو منع االستبداد سواء مف طرؼ االشخاص او الييئات، والحد مف التعسؼ في استغالؿ السمطة او الحكـ 
، أطروحة لنيؿ شيادة "في النظام الدستوري الجزائري مدى تطبيق مبدا الفصل بين السمطاتسميمة مسراتي ،"  -المطمؽ. 

 .01، ص 2010الدكتوراه في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف مبدأ الفصل بين السمطات في النظام الدستوري الجزائريميمود ذبيح ،  -2

 .10، ص 2006القانونية واإلدارية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الدستوري، كمية الحقوؽ قسـ العمـو 
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في دولة القانون ودور القاضي اإلداري في تكريسيا في الجزائرقاضي أنيس فيصؿ،   -3

، ص 2010قسنطينة،  القانوف العاـ، فرع المؤسسات اإلدارية والسياسية، كمية الحقوؽ قسـ القانوف العاـ، جامعة منتوري،
09. 
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ة ليحدد ما يدخؿ ضمف األخطاء التأديبية وما لإلدار األمر الذي يضفي االمتداد  التأديبية، 
 غياب وعدـ إمكانية حصرىا تشريعيا.  في ظؿيخرج عنيا، 

صعوبة تحديد المخالفة التأديبية،  فبأ "تغريد محمد" ةاألستاذ رىتوفي ىذا الصدد 
اقتراب  إلى فضىوفكرة السمطة التقديرية الواسعة الممنوحة لمجيات اإلدارية، ىو الذي أ

 .(1)مف سمطة المشرع في تحديد المخالفة التأديبية" ةدار اإل

، عممية التشريع إلىلعمو تبيف بوضوح مدى امتداد شخصية السمطة التأديبية نسبيا 
السمطة التشريعية، تبقى الميمة الثقيمة ممقاة عمى  الختصاصالواضح  اإلمتدادلكف رغـ ىذا 

 مقرارل رقابتومف خالؿ  ،لموظؼاالضمانة المرجوة مف طرؼ  توعاتؽ القاضي اإلداري بمثاب
 الفعمي لمنصوص القانونية مف طرؼ اإلدارة.والتطبيؽ  التكييؼمدى حيث التأديبي مف 

 الثاني: مطمبال
  المجمس التأديبي ضمانة لمموظفمدى اعتبار 
نظاـ يجمع بيف النظاـ الرئاسي  في الوظيفة العامة يقاؿ أف النظاـ التأديبي الجزائري

حيث تسند سمطة التأديب لمجية صاحبة التعييف في  ،في عممية التأديب والشبو القضائي
الوظيفة، مع إلزامية استشارة المجمس التأديبي عندما يتعمؽ األمر باألخطاء مف الدرجة 
الثالثة والرابعة التي يرتكبيا الموظؼ، بما يعبر عف نوع مف التشاركية الديمقراطية اإلدارية 

انة لمموظؼ الخاضع لمتأديب، وأيضا ما يجرد في اتخاذ القرار التأديبي، وبما يوحي عف ضم
صفة الخصـ والحكـ وعدـ الحياد لإلدارة الموظفة في عممية التأديب.                    

سنحاوؿ مناقشتو بالوقوؼ أوال عمى اإلطار العاـ لمجنة اإلدارية المتساوية  ىذا األمر الذي
عمى ىذه المجنة في النظاـ  ، لتمحيص مظاىر الضماف المضفي(الفرع األول)األعضاء

 .(الفرع الثاني)التأديبي الجزائري

 
                                                           

1
 .93مرجع سابؽ، ص ، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي لموظيفة العامةتغريد محمد قدوري النعيمي،  -
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 :الفرع األول
 اإلطار العام لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء

 المتساوية األعضاء المجنة اإلداريةإلى نوع مف التفصيؿ والتدقيؽ فيما يخص نحتاج 
لذلؾ سنخوض في ، الخاضع لمتأديب لمموظؼ المخولةعمى أساس اعتبارىا الضمانة 

 .) ثانيا(تنظيميا وتشكيمتيا ، وبعدىا  نبيف)أوال( الجانب القانوني ليا

 أوال: 
 اإلطار القانوني لمجنة اإلدارية المتساوية ألعضاء

مع  عممت الجزائر بعد استقالليا بقانوف الوظيفة العمومية الفرنسي، إال ما تعارض منو 
بموجب األمر  ـ لموظيفة العموميةاحيف صدور القانوف األساسي الع إلى، (1)الوطنية السيادة

نشاء المجاف السالؼ الذكر، أيف 66/133  13المادة  األعضاء فيالمتساوية  تـ تكريس وا 
تحدث باإلدارات والمصالح والجماعات المحمية والمؤسسات والييئات  منو والتي تنص:"

يمكن استشارتيا في المسائل الفردية  عضاءلجان متساوية األعدة  لجنة أو.العمومية..
تكون عمى بينة من  تقنية متساوية األعضاء نلجا، كما تحدث الموظفينالتي تعني 

. وتشمل ىذه المجان المسائل التي تختص بيا والمتعمقة بالتنظيم وبسير المصالح..
 .(2)"بالتساوي عمى ممثمي الموظفين وممثمي اإلدارة

وتشكيل وتنظيم وسير المجان  اختصاصيحدد المادة نفسيا في فقرتيا الثالثة:"  وأضافت
 ".بموجب مراسيمالمتساوية األعضاء والمجان التقنية المتساوية األعضاء 

                                                           
، الصادرة بتاريخ 2عدد  ، المتعمؽ بتمديد العمؿ بالقوانيف الفرنسية، ج ر31/12/1962، مؤرخ في 62/153 القانوف -1

11/01/1963. 
 :ما يميمف خالؿ ىذه المادة  يستشؼ  -2

أنشأت لجنة متساوية األعضاء تختص في المجاؿ التأديبي، ولجنة تقنية متساوية األعضاء خارج مجاؿ التأديب  :أوال
 تختص في المسائؿ التنظيمية وتنظيـ سير المصالح، وما ييمنا نحف األولى المختصة في المجاؿ التأديبي.

، ونحف نتساءؿ ىؿ ليسوا جميعا يفمموظفلدارة وممثؿ لإليبدو جميا أف المشرع فرؽ في الوىمة األولى بيف ممثؿ  ثانيا:
 أـ أف الفرؽ يكمف في المسؤولية أو الرتب؟ أـ شيء آخر ال نعممو؟ موظفيف؟
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ليحدد اختصاص المجاف المتساوية  66/143يذه المادة، جاء المرسـو رقـ لتجسيدا  
إن مجموع ": عمى 02في مادتو  ، حيث نص(1)وتنظيميا وسيرىا كوينيااألعضاء وت

لجنة واحدة متساوية األعضاء تشترك الموظفين التابعين لسمك واحد يخضعون الختصاص 
بموجب قرار مشترك يصدره الوزير المكمف ، وتنشأ... فييا عدة أسالك من الموظفين
 ."بالوظيفة العمومية والوزير المعني

لكف أماـ صعوبة مسايرة المستجدات والتطورات الحاصمة في مجاؿ الوظيفة  
النظر في  إعادةىذا الطرح الجديد، لذلؾ كاف لزاما  ـئيالالعمومية، لـ يعد مبدأ المركزية 

 تنظيـ وتقنيف المجاف المتساوية األعضاء.

اوية المتسالمحدد الختصاص المجاف  84/10صدور المرسـو رقـ إلى ما أدى ىذا  
. وتمتو مجموعة مف المراسيـ والقرارات وتنظيمات (2)األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا

أخرى قصد تنظيـ وتحديد اختصاصات وسير المجاف المتساوية األعضاء، ونذكر منيا عمى 
 سبيؿ المثاؿ:

الذي يحدد كيفيات تعييف ممثميف عف الموظفيف في المجاف  ،84/11المرسـو رقـ  -
 . (3)المتساوية األعضاء

، المتضمف القانوف األساسي النموذجي لعماؿ المؤسسات 85/58المرسـو رقـ  -
 واإلدارات العمومية، السابؽ الذكر.

الذي ينظـ تقنيف المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  الساري المفعوؿ 06/03األمر -
 منو. 67إلى غاية المادة  62مف نص المادة 

                                                           
 وتنظيميانيا كويوت، يتضمف اختصاص المجاف المتساوية األعضاء 1966/ 02/06، مؤرخ في 66/143مرسـو رقـ  -1

 ممغى. .06/1966/ 08، الصادرة بتاريخ 46وسيرىا، ج ر عدد
، يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا 1984/ 14/01، مؤرخ في 84/10رقـ  مرسـو -2

 .17/01/1984، الصادرة بتاريخ 03وعمميا، ج ر عدد
المجاف المتساوية كيفيات تعييف ممثميف عف الموظفيف ، يحدد 1984/ 14/01، مؤرخ في 84/11رقـ  مرسـو -3

 .17/01/1984، الصادرة بتاريخ 03، ج ر عدداألعضاء
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تبنى مف نظيره الفرنسي النظاـ الشبو  المشرع الجزائرييبدو مف خالؿ ىذه النصوص أف 
المتساوية األعضاء في الوظيفة العمومية،  اإلدارية ، حيث كرست المجنة(1)القضائي

، بيا إللماـا رجؿ القانوفيصعب عمى (2)ومناشير، مراسيـ، قرارات، تعميمات بنصوص عديدة
 اإلداريةنذكر أف تدخؿ المجنة  أفوال بأس  الموظفيف واإلدارييف.ب خاصة لما يتعمؽ األمر

المتساوية األعضاء في المجاؿ التأديبي، يكوف عندما تكيؼ السمطة التأديبية الخطأ مف 
أحكاـ المجاف اإلدارية المتساوية كيؼ نظـ المشرع الجزائري ، فوالرابعة الثالثة  الدرجة

نشااألعضاء   ؟ىاؤ وكيؼ يتـ تشكيميا وا 

  ثانيا: 

 تنظيم وتشكيل المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء

لقد سار المشرع الجزائري عمى خطى التشريع الفرنسي، بتكريسو النظاـ الشبو القضائي  
إلى جانب السمطة الرئاسية المجاف اإلدارية المتساوية في المجاؿ التأديبي، حيث أنشأ 

تسمى ئؿ ذات الطابع الفردي لمموظفيف، ، ذات اختصاص استشاري في المسا (3) األعضاء
المجمس التأديبي إذا ما تعمؽ األمر بالمسائؿ التأديبية، أما إذا تعمؽ األمر بالترقية، االستقالة 

 أو النقؿ يطمؽ عمييا لجنة الموظفيف أو المجنة المتساوية األعضاء. 

 

                                                           
1- Voir l’article 01 du décret n°89-677 du 18/09/1989, relatif à la procédure disciplinaire 
applicable aux fonctionnaires territoriaux.  - SALON Serge, SAVIGNAV Jean-CHARLES, 
Code de la fonction publique, 15èmeèdition, Dalloz, paris, 2012, p 1501. 

مبحث سيتـ التطرؽ إلى بعض التعميمات والمناشير السارية المفعوؿ الخاصة بالمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء في ال -2
 بالضبط في موضوع اإلجراءات التأديبية، مف خالؿ ورودىا ضمف المناقشة. الثاني

 المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العامة ،  مرجع سابؽ، ممغى. 66/133مف القانوف  13أنظر المادة  - 3
  - Voir le décret n°89-677 du 18/09/1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable 

aux fonctionnaires territoriaux. Voir  :- SALON Serge, SAVIGNAV Jean-CHARLES, Code de 
la fonction publique, opcit, p p 1501, 1504. 
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بموجب  وقد نظـ المشرع الجزائري أحكاـ المجاف اإلدارية المتساوية األعضاء 
 ية: التال انونيةالق النصوص

، يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا 84/10رقـ  مرسـوال -1
 .وعمميا

، يحدد كيفيات تعييف ممثميف عف الموظفيف في المجاف المتساوية 84/11مرسـو رقـ ال -2
 األعضاء.

 العمومية. ، يتضمف القانوف األساسي لعماؿ المؤسسات واإلدارات85/59مرسـو رقـ ال -3

 .العاـ لموظيفة العمومية األساسيالمتضمف القانوف ، 06/03األمر  -4

تنشأ المجاف اإلدارية المتساوية  06/03مف األمر  63تطبيقا وتجسيدا لنص المادة  
األعضاء في كؿ المؤسسات واإلدارات العمومية، وذلؾ بالتساوي بيف ممثميف لإلدارة وممثميف 

 .إلداريةامنتخبيف عف الموظفيف، تترأسيا السمطة 

 الفرع الثاني

 التأديبيصورية مبدأ الضمان من خالل المجمس 

، في الوظيفة العامة ضمانة لمموظؼ المجمس التأديبيال يجوز إطالؽ العناف عمى أف 
 نافعال قانونا وتطبيقيا، وىذا ما سيظير مف خالؿ تفحص وسيكر ت دوف الوقوؼ عمى حقيقة

، )أوال(في التأديب  لنظاـ الشبو القضائياالضماف و مدى استقاللية اآللية المعبرة عف ل
 . ) ثانيا(ىذه الضمانة المكرسة لمموظؼطبيعة رأي و 

 أوال:
 مجنة اإلدارية المتساوية األعضاءاستقاللية ال مدى

إف الحديث عف موضوع استقاللية المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء، يقتضي البحث 
 عف الجانب العضوي والوظيفي ليا.
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يظير الجانب العضوي لمجنة  الجانب العضوي لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء: - أ
 مف خالؿ تشكيمتيا، ومدة العضوية، وكذا مف خالؿ رئاسة المجنة، نستعرضيا تباعا: 

إف تشكيمة المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء يكوف بالتساوي بيف  :عدد أعضاء المجنة -1
 . (1)لموظفيفاممثمي اإلدارة وممثمي 

كيؼ و  ىؿ سيصوت ممثؿ اإلدارة لصالح الموظؼ؟السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المقاـ، و 
 داخؿ المجنة أثناء اتخاذ قرار تأديبي؟األصوات تساوي في حالة سيكوف الحؿ 

لما استحدث المشرع الجزائري المجاف اإلدارية كاف  نقوؿ لسؤاؿ األوؿولإلجابة عمى ا 
يوحي عف ضمانة لمموظؼ الخاضع بما ىدفو إشراؾ الموظفيف في عممية اتخاذ القرار، 

لمتأديب، وأيضا ما يجرد صفة الخصـ والحكـ وعدـ الحياد لإلدارة الموظفة في عممية 
ؿ مصطمح ممثميف بعنواف التأديب، حيث اف المشرع استعمؿ أسموب التمييز مف حيث استعما

اإلدارة وممثميف بعنواف الموظفيف، لذلؾ نعتقد بأف التساوي سيطغى في األصوات في أغمب 
 .الحاالت
مف  14/2بتطبيؽ نص المادة  األمريقتضي أما بالنسبة لمسؤاؿ الثاني الذي  
السري، ويجب أف  تنص:" إذا وقع اإلنتخاب فإنو يكوف باإلقتراع يالت 84/10المرسـو 

، ما يكون صوت الرئيس مرجحاوفي حالة تعادل األصوات يشارؾ فيو كؿ أعضاء المجنة، 
 ."عدا في حالة اإلنضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة

 اإلدارة الموظفةمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء، وىو رئيس ترجيح رأي رئيس الحيث يتـ 
استثنت ترجيح صوت  84/10مف المرسوـ  14أف نص المادة حيث ،  (2)إلدارةاأو ممثؿ 

                                                           
 مرجع سابؽ.، ؽ ف ع ـ إ()، يتضمف 85/59مف المرسـو  11 -أنظر المواد: -1
، مرجع سابؽ. يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا، 84/10مف المرسـو  03المادة  -
 ، مرجع سابؽ.)ؽ أ وع(المتضمف ، 06/03مف األمر  63/2المادة  –

، وتنظيميا وعمميا، يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيميا 84/10مف المرسـو  11 المادة -أنظر: -2
 مرجع سابؽ.
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الرئيس اإلداري في المجاؿ التأديبي في حالة كوف العقوبة المتخذة تقؿ مباشرة مف العقوبة 
المقترحة، إال أف ىذا ال يسمـ مف االنتقاد لكوف أف السمطة اإلدارية ستتوقع ىذا الطرح مسبقا، 

 يمكف أف تصدر عقوبة أشد تفاديا وىروبا مف نص المادة السالفة الذكر.لذلؾ 

حددت مدة عضوية المجنة  :المجنة اإلدارية المتساوية األعضاءفي  مدة العضوية -2
مف المرسوـ  05المادة  ت بوحسب ما جاء، سنوات 03اإلدارية المتساوية األعضاء ب

يمكن استثناء تقصير مدة العضوية أو تطويميا في السالؼ الذكر، وتضيؼ:"  84/10
 من الوزير أو الوالي". بقرار المصمحةفائدة 

السمطة التقديرية في التالعب بمدة العضوية لمجنة، وىذا ليا اإلدارة الموظفة يظير جميا أف  
كما أف و "، فائدة المصمحةفضفاض وال يمكف تحديده " عميو بمصطمحالنص  مف خالؿ
 .ىذه المجاف استقالليةطعف بمبدأ ، وىذا ما ي(1)حؿ المجنة إمكانية الموظفةلإلدارة 

ليا  أنيطىي التي  اإلدارة الموظفةبالنسبة لموضوع الرئاسة بينا سابقا أف  رئاسة المجنة: -3
 يح صوتيا في حالة التساوي.رئاسة المجنة وترج

اإلدارية إف اختصاص المجنة  المتساوية األعضاء: اإلداريةالجانب الوظيفي لمجنة  - ب
، واستشارتيا في العقوبات مف الدرجة الثالثة والرابعة إبداء رأيياالمتساوية األعضاء يكمف في 

 مف اجمو: اليدؼ الذي أنشأ تؤثر سمبا عمىصعوبات  تعترضيالكف قبؿ البدء بعمميا 

 اإلداريةالموظفيف الذيف يريدوف المشاركة في المجنة  إف: في قائمة الترشحاالنخراط  -1
وىذه القائمة تتحكـ في قائمة الترشح،  أسماؤىـ وألقابيـيسجؿ  أفالمتساوية األعضاء يجب 

مف  05مف المادة  يستشؼمف حيث قبوليا مف عدمو، وىو ما  اإلداريةالسمطة  في مصيرىا
لمجنة األمانة الدائمة  في الدراسة تعرض كل قائمة عمىالتي تنص:" (2)84/11المرسـو 
خالل  فيما يخص الجماعات المحمية وعمى المحافظةيخص اإلدارة المركزية فيما  المركزية

                                                           
 ...". .يمكن حل إحدى المجان بالكيفية نفسيا التي تم بيا تكوينياعمى أنو:"  84/10مف المرسـو  20المادة  تنص -1
 ، يحدد كيفيات تعييف ممثميف عف الموظفيف في المجاف المتساوية األعضاء، مرجع سابؽ.84/11مرسـو رقـ  -2
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المحافظة برأي مجنة المركزية أو األمانة الدائمة ل ذا لم تدلىإأسبوع من تاريخ اإليداع، 
 ".خالل خمسة عشر يوما فإن سكوتيا يعد موافقة مخالف

 12المادة  تنص خمي حيثانفس المصير بالنسبة لمنظاـ الد النظام الداخمي لمجنة: في -2
ثم تعد كل لجنة متساوية األعضاء نظاميا الداخمي،  :"السالؼ الذكر 84/10مف المرسـو 

 تعرضو عمى الوزير أو الوالي المعني"

لنا  عرضنا لمجانب العضوي والوظيفي لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء تبيف مف خالؿ
ىي التي تترأس المجنة، ويتـ ترجيح صوتيا في حالة تساوي  اإلدارة الموظفةجميا أف 

األصوات، وىي التي تتحكـ في مدة عضوية المجنة، وقد تبيف أيضا أف االنخراط في المجنة 
 اجياز  اإلدارة الموظفة ليذا نعتبر ،اإلدارة الموظفةوالنظاـ الداخمي ليا تتحكـ في مصيرىما 

وىذا ما ال يمكف الحديث عف مبدأ كؿ أمور التأديب  المتحكمة في كوف أنيا اسمطوي ارئاسي
، وما يفند بالمقابؿ إرادة ونية في إطار المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء الضماف إطالقا

 موظيفة العامة.ل المجاؿ التأديبي المشرع في التكريس الفعمي ليذه المجاف في
 ثانيا:

 مجنة اإلدارية المتساوية األعضاءال طبيعة رأي
نظـ المشرع الجزائري اختصاص المجنة المتساوية األعضاء بموجب النصوص 

 القانونية التالية:

يكون الرجوع الى المجان المتساوية التي تنص:"  84/10مف المرسوـ  09المادة  -
 .(1)..."األعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي

الموظفين في جميع تنظر لجان التي تنص:"  85/59مف المرسـو  11/2المادة  -
 .(2)..."القضايا ذات الطابع الفردي التي تيم الموظفين

                                                           
1

 ، مرجع سابؽ.تشكيميا وتنظيميا وعمميا، يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء و 84/10رقـ  مرسـو  -

2
 ، مرجع سابؽ.ؽ ف ع ـ إ()، يتضمف 85/59مرسـو رقـ   -
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تستشار المجان اإلدارية المتساوية التي تنص:"  06/03مف األمر 64المادة  -
األعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المينية لمموظفين، وتجتمع زيادة عمى 

 "ذلك، كمجنة ترسيم وكمجمس تأديبي

تتخذ السمطة التي ليا صالحيات التعيين مف األمر نفسو:"  165دة الماوتنص 
العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الممزم من المجنة 

 ".اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة

، تختص األعضاءالمتساوية  اإلدارية المجنة أفىذه النصوص مف خالؿ  يتضح
ف أالتأديبية ذات طابع فردي، و المتابعة  أف أساسالمجاؿ التأديبي لمموظؼ عمى  بجانب مف

المشرع جعؿ المرور برأي المجنة أمرا إلزاميا، ما يجعؿ الباحث يتساءؿ عف قيمة وطبيعة 
 رأي المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء؟

يؿ القانوف األساس لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نستعرض موقؼ المشرع قبؿ وبعد تعد
 لموظيفة العمومية: 

مف  712، 612، 125المواد  وصبالرجوع إلى نص :06/03قبل صدور األمر  -1
 السالؼ الذكر نالحظ نقطتيف ىامتيف: 85/59المرسـو

السمطة التي ليا صالحيات التعييف عقوبات الدرجة األولى دوف استشارة لجنة  تقرر -
الموظفيف، أما العقوبة مف الدرجة الثانية فممموظؼ حرية رفع قضيتو لمجنة إلبداء رأييا في 

 العقوبة المسمطة عميو.
أما بالنسبة لمعقوبة مف الدرجة الثالثة، فيجب عمى السمطة التأديبية األخذ برأي لجنة  -

تقرر السمطة  التي تنص:" 127ممادة بمفيـو المخالفة ل ما نستشفوالموظفيف إلزاميا وىذا 
 ". بعد موافقة لجنة الموظفينالتي ليا صالحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة، 

المجنة المتساوية األعضاء ممـز  المادة األخيرة  يدرؾ أف رأي إف المتأمؿ لنص ىذه
ال فكيؼ يكوف الحؿ إذا لـ توافؽ المجنة عمى توقيع العقوبة؟  لمسمطة التأديبية، وا 



 الموظف العام رية في مجال تأديبالضمانات اإلدا مدى فعالية    الفصل األول: 

23 
 

رأي الممـز في عقوبة التسريح جعمت ال قد مف المرسـو نفسو 130المادة  إف نص  
حاالت أيف يكوف رأي  04 تحددقد  84/10مف المرسـو  10المادة كانت ، في حيف فقط

 . (1)المجنة ممزما لمسمطة التأديبية

بالنسبة لتشريع الوظيفة الحالي، فمف خالؿ نص المادة  :06/03بعد صدور األمر  -2
السالفة الذكر يتضح منيا، أف رأي المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء ىو رأي  165

السالفة الذكر أف رأي  165وال يجب أف نفيـ مف نص المادة استشاري فقط ال أكثر وال اقؿ، 
المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء رأيا ممزما لمسمطة التأديبية، بؿ ىو إجراء إلزامي عمى 

يعود القرار وبالتالي السمطة التأديبية قبؿ توقيع العقوبة عمى الموظؼ )رأي استشاري فقط(، 
فما الجدوى إذا مف ىذه المجنة؟ وما  .يكمف اإلشكاؿ الحقيقي، وىنا لإلدارة الموظفة األخير

 الغرض الحقيقي مف إضفاء كؿ ىذه النصوص، مف اجؿ رأي استشاري فقط؟

فال شؾ أف عدـ إلزامية رأي وتوصيات المجاف اإلدارية يمثؿ ثغرة كبرى في النظاـ 
مجالس، فطالما ال تمتـز التأديبي، وييدر الحكمة التي استيدفيا المشرع مف إنشاء مثؿ تمؾ ال

 .(2)اإلدارة بما تنتيي إليو المجاف فنعتقد أف ذلؾ يضعؼ بدرجة كبيرة قوة تمؾ الضمانة

 المبحث الثاني:

 التأديبي والتحقيق فيوالخطأ بعالقة مبدأ الضمان 

 يثير موضوع الخطأ والتحقيؽ ضمف النطاؽ التأديبي لموظيفة العامة العديد مف 
                                                           

فقد أصبح رأيا  اآلفحالة التسريح فقط، أما  إلىحاالت، ثـ تحوؿ  4ممزما في  األعضاءرأي المجنة المتساوية  كاف -1
 .استشاريا

 .62، 61، ص ص 2008، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، لة التأديبية لمموظف العامءالمساالشتيوي سعيد،  -2
يجب أف نعترؼ أف رأي المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء يصبح في كنؼ السمطة التأديبية والييا ترجع الكممة  -  

األخيرة في األخذ بو أو ال، لكف بالمقابؿ ال يمكف لنا أف نتجاىؿ التمثيؿ النقابي لمموظفيف داخؿ تمؾ المجاف، الميـ إف كاف 
ة والحماية ىنا يمكف لنا الحديث عف مبدأ الضماف، أما إف كاف العكس فال حديث عف قويا وىيأت لو القوانيف االستقاللي

 الضمانات.
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اإلشكاالت، فضال عف الطابع التشريعي الذي يحممو ىذا النظاـ والذي يجعؿ منو موضوعا 
يستعصي الحصر والتحديد قانونا، وكذا إسناد ميمة التحقيؽ في الخطأ لإلدارة الموظفة، ما 

 مطمب) الالخطأ التأديبي بعممية تحديديستدعى بنا البحث عف مدى تأثر مبدأ الضماف 
 .الثاني( مطمب)الوكذا عممية التحقيؽ في ىذا الخطأ التأديبي  (األول

 األول: مطمبال

 بعممية تحديد الخطأ التأديبي مدى تأثر مبدأ الضمان

يعتبر الخطأ التأديبي الركيزة األساسية لقياـ المسؤولية التأديبية عمى الموظؼ، ومف  
مر ممحا لموقوؼ قانونا، ما يجعؿ األحصره وتحديده بيف المواضيع التي تثير الجدؿ لصعوبة 

والبحث عف مدى تأثير ىذا الحاؿ عمى مبدأ  (الفرع األول)عمى محاولة تحديد مفيومو 
 .(الفرع الثاني)الضماف

 الفرع األول:
 مفيوم الخطأ التأديبي

إف محاولة تحديد مفيـو الخطأ التأديبي في الوظيفة العامة، يقتضي منا بياف تعريفاتو  
، وكذا التطرؽ إلى األركاف التي ) أوال(المختمفة سواء كانت فقيية أو قضائية أو تشريعية 

 ) ثانيا(.يقـو عمييا 
 أوال:

 تعريف الخطأ التأديبي
الخطأ التأديبي التي قد تصدر مف  تباينت مواقؼ الفقو والقضاء والتشريع في تسمية

الموظؼ العاـ، فنجد مف المصطمحات المتكررة مثال: "الجرائـ التأديبية"، "الذنب اإلداري"، 
 "الخطأ التأديبي"،" المخالفة التأديبية".
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وبالمقابؿ أثار ىذا الموضوع نفس التبايف واالختالؼ فيما يخص تعريفيا، نستعرض ىذه 
  المحاوالت فيما يمي:

 القانون األساسي لموظيفة العمومية مف 160جاء في نص المادة   بالنسبة لمتشريع: -3
يشكل كل تخل عن الواجبات المينية او مساس باالنضباط وكل خطأ أو مخالفة  ما يمي:"

                     من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية ميامو خطأ مينيا...".
إذا صدر منو السالؼ الذكر:"  55/55من المرسوم  20لمادة وجاء في نفس السياؽ نص ا

أي إخالل بواجباتو المينية أو أي مساس صارخ باالنضباط، أو ارتكب أي خطأ خالل 
 .ممارسة ميامو أو بمناسبة ىذه الممارسة"

استقر القضاء اإلداري الجزائري عمى أف الخطأ التأديبي ليس فقط  :بالنسبة لمقضاء -2
إخالؿ الموظؼ بواجبات وظيفتو إيجابا أو سمبا، بؿ يقـو كمما سمؾ الموظؼ سموكا معيبا 

قرار مجمس الدولة ينطوي عميو إخالؿ بكرامة الوظيفة، وىذا ما جاء في إحدى حيثيات 
...جاء المرسوم رقم رتباطا بالظروفاوىكذا " 05/04/2001الجزائري الصادر في 

، حتى خارج بواجب التحفظليذكر ببعض االلتزامات اليادفة إلى تحمي الموظف  53/54
 .(1)..."واالمتناع عن كل عمل وسموك وتعميق يعتبر متعارضا مع الوظيفةالوظيفة، 

يو ؤدفعؿ يكؿ  وبان  التأديبي طأخال" فؤاد العطار"الدكتور قد عرؼ ل :النسبة لمفقوب -1
إخالؿ " بأنو "الممط جودت"الدكتور  ، كما عرفو"عامؿ وينشأ عنو ضرر يمس أداة الحكـ

 .(2") و سمباأبواجبات الوظيفة ايجابا 

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة طرق انقضاء العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، دراسة مقارنةعبد الحميد بف عمي ،  -1

 .10، ص 2011جامعة تممساف، الماجستير في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، 
، ديواف "دراسة مقارنة " 133-66النظام التأديبي لمموظف العمومي في الجزائر طبقا لألمر شعير، السعيد بو  -2

 .49، ص 1991المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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مف ىنا يظير مدى العجز الذي صادؼ تعريؼ الخطأ التأديبي، سواء كاف فقييا  أو قضائيا 
التي ال يمكف حصرىا تشريعيا،  ةالتأديبي خطاءأو تشريعيا، ولعؿ ىذا األمر يرجع لطبيعة األ

 وتستعصي الحصر والدقة.

 ثانيا:

 الخطأ التأديبي أركان

 .تقاـ عميو المسؤولية التأديبية لمموظؼ العاـ ، إال بتوافر أركافديبيالتأ خطأـ الو قيال 
عمى ثالثة أركاف رئيسية: الركف المادي، الركف المعنوي والركف  وقد استقر أغمب الفقو

 الشرعي، وفيما يمي نستعرض ىذه األركاف:
و السمبي أ ، في الفعؿ اإليجابيالتأديبي طأخالركف المادي لم يتمثؿالركن المادي:  - أ

أو  في نطاؽ الوظيفة لواجبات الممقاة عمى عاتقو، سواءالذي يقترفو الموظؼ إخالال با
. فالمظاىر المادية لمخطأ التأديبي ال يمكف تعدادىا، وتناوليا في النصوص (1)خارجيا

القانونية إنما يأتي عمى سبيؿ المثاؿ في بياف القواعد العامة وليس عمى سبيؿ الحصر، 
والعبرة ىنا باألفعاؿ التي تعرقؿ النشاط العادي لممرفؽ العاـ التي تؤثر ال محالة في وظيفة 

 الدولة.
ثاره إذ ظاىرة مادية خالصة قوامو الفعؿ وآإف الخطأ التأديبي ليس  ركن المعنوي:ال - ب
 لى ذلؾ كياف نفسي متواجد داخؿ اإلنساف، وىذا الكياف النفسي ىو المحرؾباإلضافة إ أنو

، وترتيبا عمى ذلؾ ىناؾ عالقة معنوية طأ التأديبيخاألساسي لمفعؿ المادي الذي تكوف منو ال
عميو بالعنصر  صطمح، وىو ما يطأ التأديبيخمرتكب األفعاؿ المادية وال بيف العامؿ

 .(2)المعنوي
                                                           

مف )ؽ أ وع(، مرجع سابؽ. وعمى ذكر الفعؿ اإليجابي والسمبي الذي قد يصدر مف الموظؼ  160أنظر نص المادة  -1
أثناء ممارسة ميامو الوظيفية قد يكوف واجب منصوص عميو بموجب قانوف يعرض الموظؼ لممساءلة التأديبية وىذا ما 

 سيتـ مناقشتو في العنصر الثاني مف ىذا الفرع.
 .138، ص 2014، دار الجامعة الجديد لمنشر، اإلسكندرية، اقعة في المواد التأديبيةتكييف الو محمد ماجد ياقوت،  -2
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فالركف المعنوي إذا في الخطأ التأديبي ىي اإلرادة االثمة لمموظؼ. لكف السؤاؿ الذي 
 يطرح نفسو: عف مدى التزاـ المرؤوس بطاعة رئيسو فيما يخالؼ القوانيف والموائح ؟

الصدد: الفريؽ األوؿ ربطو بواجب الطاعة إذا كاف أمر لقد انقسـ الفقو في ىذا 
الرئيس ليس مخالفا لمقانوف، األمر الذي عرضو لالنتقاد بشدة عمى أساس عرقمة مبدأ سير 
طراد، ألنو يدفع بالمرؤوس إلى البحث عف مدى شرعية األمر  المرافؽ العامة بانتظاـ وا 

لثاني يمـز الموظؼ بطاعة عمياء لمرئيس ومجادلة الرئيس في أوامره. أما بالنسبة لمفريؽ ا
عمى أساس مبدأ حسف سير المرافؽ العامة، وقد انتقد ىذا الرأي عمى أساس اعتبار الموظؼ 

 .(1)ألة عمياء وال يمكف لو ابداء رأيو وأفكاره
مف       47/2أخذ بو لممشرع الجزائري في نص المادة  الذيأما بالنسبة لمفريؽ الوسط 

بو  يعفى الموظف من المسؤولية المنوطةال " :القانوف األساسي لموظيفة العامة التي تنص
"، فمف خالؿ ىذه المادة يبدو واضحا أف الموظؼ بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسو

مف  40د ىذا المسار نص المادة يطيع رئيسو في حدود القانوف ولو أف يبدي رأيو، وما يؤك
احترام سمطة الدولة وفرض يجب عمى الموظف في إطار تأدية ميامو نفس القانوف" 

 ...".وفقا لمقوانين احتراميا
ىاتيف المادتيف تجعالف الموظؼ في موقؼ متذبذب إزاء واجب الطاعة وواجب  إف

 احتراـ القانوف، ما يجعؿ األمر غامضا نوعا ما بالنسبة لعالقتو مع الرئيس. 
لقد أثار موضوع الركف الشرعي لمخطأ التأديبي جدال واسعا بيف فقياء الركن الشرعي:   -ج

نما نتج ى ذا الجدؿ مف خالؿ العجز الذي يصاحب النظاـ التأديبي وكتاب القانوف اإلداري، وا 
في حصر وتقنيف األخطاء التأديبية مف جية أخرى، ونحف بصدد معالجة موضوع الضماف 

                                                           
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في  الجريمة التأديبية لمموظف العام،فاطمة مولوة ،  -لممزيد مف التفصيؿ أنظر:  -1

 .42، 37، ص ص 2012القانوف، فرع قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
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والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بيذا الركف، ما يتسنى لنا محاولة تفصيؿ ومناقشة ىذا الركف في 
 الفرع الثاني تباعا.

 الفرع الثاني:
الخطأ التأديبي عمى مبدأ الضمان عممية تحديد تأثير  

التمازج الذي يربط النظاـ التأديبي مع النظاـ الجنائي أفضى إلى الجدؿ والنقاش إف  
إشكالية ، وكذا )أوال(مبدأ المشروعية  في إطاربيف الفقو، فيما يخص  مركز الخطأ التأديبي 

 )ثانيا(.في النظاـ التأديبي تقنينو وحصره  في العجز
 أوال:

 مركز الخطأ التأديبي في إطار مبدأ المشروعيـــــة
ؿ بيف دانطالقا مف التقارب والترابط بيف النظاـ التأديبي ونظيره الجنائي،  نشأ الج

النظاـ التأديبي في الوظيفة ف، (1)خطأ التأديبيلم ةعيو شر مركف الالفقو اإلداري فيما يخص 
لنظاـ الجنائي، مف امموظؼ التأديبية ل ضماناتوال معالمو األحياف معظـالعامة يستمد في 

 .(2)لمميزات كائنة ال محاؿ بيف النظاميف، لكف تبقى االقياس بيف النظاميف بالمقابؿظير ا أم
، فالركف الشرعي لمجريمة (3)" ال جريمة إال بنص"فالجريمة في النظاـ الجنائي، تخضع لمبدأ 

لمخطأ التأديبي ىو القانوف بمعناه  ةعيو شر ملركف الينو النص القانوني، أما بالنسبة الجنائية يب
الواسع، ويشمؿ جميع القواعد القانونية، بحيث ال ينحصر مفيـو الشرعية في المجاؿ التأديبي 

نما ينصرؼ الى معنى إال بنص ال جريمةفي قاعدة "  " السائد في القانوف الجنائي، وا 
الشرعية الواسع، الذي ال يمكف بمقتضاه التجريـ خارج القواعد القانونية، سواء اكانت ىذه 

                                                           
لبياف نفس المعنى، لكف البعض يميز بينيما،   Légitimitéوالشرعية Légalitéيستعمؿ الفقو مصطمح المشروعية   -1

 القواعد التي تساىـ في إقامة العدؿ في المجتمع. كؿ فاألوؿ يعني سيادة القانوف السائد، أما بالنسبة لمثاني فتمتد لتشمؿ
2-JEAN-Marie Auby, JEAN-Bernard Auby, Droit de la fonction publique, édition Dalloz, 
Paris, 1997, p 226. 

 ال يجب أف نخمط ونقارف بيف القانوف الجنائي والقانوف اإلداري، فالفرؽ واالختالؼ كامف. -
ر عدد  ، معدؿ ومتمـ، يتضمف قانوف العقوبات، ج6666جويمية  80مؤرخ في ال 66/656مر رقـ األمف  01 المادة -3

 .6666 جويمية 66، صادرة بتاريخ 96
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القواعد في القانوف المكتوب أـ في العرؼ أـ في أحكاـ القضاء أـ في األنظمة الداخمية 
 .(1)لممرفؽ العاـ

نطاؽ األخطاء الػتأديبية يأخذ معنى آخر، فيو اإلطار العاـ شرعية في مإال أف مبدأ ال
الذي ال يسمح لسمطة التأديب أف تتعداه، ليذا فرضت رقابة القضاء عمى صحة قياـ ىذه 
الوقائع وسالمة تكييفيا القانوني، فال صحة إذا ِلَما يتردد في كتابات الفقياء مف عدـ خضوع 

أف ما يتردد حوؿ عدـ حصر األفعاؿ التي تعد مخالفات المخالفة التأديبية لمبدأ الشرعية، و 
 .(2)تأديبية تعد في كثير منيا مف الجوانب المعنوية لمموظؼ ما يصعب إدراجيا وتقنينيا

ونحف بدورنا نشاطر نفس الفكرة في خضوع الخطأ التأديبي لمبدأ المشروعية، لكف 
الخطأ التأديبي يأخذ معنى واسعا الذي ييمنا ىو مبدأ الضماف، فماداـ مبدأ المشروعية في 

في القانوف اإلداري، سيبقى القاضي اإلداري بمثابة الضمانة المرجوة لرقابة وتكييؼ الوقائع 
 ومدى مشروعية القرار التأديبي.

 ثانيا:
 ةالتأديبي إشكالية العجز في حصر وتحديد األخطاء

 وف األخطاء التأديبيةلقد أشرنا فيما سبؽ أف السمطة التقديرية لإلدارة تنبع مف ك
تستعصي الحصر والتحديد، وفي ىذا الصدد انقسـ الفقو بيف مؤيد لتقنيف األخطاء التأديبية 

 عرض ىذيف األمريف فيما يمي:تسنوبيف معارض ليذه الفكرة، 
يرى جانب مف الفقو أف محاولة تقنيف األخطاء التأديبية التي يمكف أف يحاسب عمييا 

دارة، ألف سمطة التأديب سوؼ تكوف مقيدة، في حيف أف فاعمية سوؼ يشؿ مف فاعمية اإل
اإلدارة توجب أف يترؾ لمسمطات الرئاسية جانب مف الحرية في تسيير مقتضيات المرفؽ العاـ 

                                                           
، مرجع سابػػػػػؽ،       ضمانات التأديب في الوظيفة العامة في القانون الميبي والمقارنحمد محمد حمد الشمماني،  -1

 .33، 32ص ص 
 .180 ، مرجع سابؽ، صمبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي لموظيفة العامةتغريد محمد قدوري النعيمي، -2
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دوف قيد سابؽ، ويعتبر أف التقنيف في حد ذاتو سيغدو بمرور الزمف غير معبر عف الحقيقة، 
 وال يمكف صياغتيا في نصوص جامدة. وأف ىذه الواجبات شبو أخالقية ونفسية

وبالمقابؿ نادى جانب مف الفقو بتقنيف األخطاء التأديبية عمى أساس أنيا مفيدة في 
تبصير وتوضيح حدود الموظؼ في أداء عممو، وقد اعتبروا أف المسمؾ التقميدي القائـ عمى 

ثير مف األحياف، حرية اإلدارة في تقدير الخطأ التأديبي ينطوي عمى استبداد وتعسؼ في ك
 .(1)لكنيـ بالمقابؿ يسمموف بالصعوبات التي تواجو عممية وصؼ وتحديد واجبات الموظفيف

فال يوجد إذا تقنيف شامؿ يحدد األخطاء التأديبية التي يمكف أف تصدر مف الموظؼ، 
فمف ىذا المقاـ يتجاىؿ النظاـ التأديبي المبدأ األساسي في قانوف العقوبات" ال جريمة إال 
بنص"، لكف بالمقابؿ جاءت بعض النصوص القانونية مؤكدة لواجبات الموظؼ، غير أنيا لـ 

داء سير أبالسمطة التقديرية في  اإلدارة الموظفةمؿ، ما يوحي ببقاء تمتع ترؽ إلى تقنيف شا
 .(2)المرفؽ ميما كاف األمر
" أف تنظيـ قضاء التأديبفي كتابو "  "سميمان محمد الطماويويقوؿ األستاذ "

المخالفات التأديبية سيكوف باستمرار عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ولف يشمؿ يوما مف األياـ 
 .(3)المخالفات، ولف يصؿ الفقو اإلداري الى منطؽ قانوف العقوباتجميع 

وبالتالي نعتقد أف ىذا الرأي سديد عمى أساس أف الحياة اإلدارية متطورة وسريعة، وال 
يمكف صياغة مخالفاتيا الوظيفية في قوالب جامدة، إال أف ىذا ال يمنع مف مسايرة 

 المخالفات التي يمكف تقدير جسامتيا.المستجدات مف حيف ألخر بصياغة وتحديد بعض 

                                                           
الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاىرة، ، "دراسة مقارنة" قضاء التأديبالقضاء اإلداري ، سميماف محمد الطماوي،   -1

 .82،85، ص ص 1995
2 - JEAN-Michal De Forges, Droit de la fonction publique, Presses universitaire de 
France, 1ere édition, Paris, 1986, p 168. 

 .86، مرجع سابؽ، ص "دراسة مقارنة" قضاء التأديبالقضاء اإلداري ، سميماف محمد الطماوي،  -3
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أما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد حاوؿ تعداد بعض واجبات الموظؼ العاـ، نذكر 
 بعض منيا في ما يمي:

المتعمؽ  82/302مف المرسـو رقـ  73الى  68الواجبات المنظمة بالمواد مف  -1
، المحاؿ إلييا بموجب (1)بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ الفردية

المتضمف القانوف األساسي النموذجي لعماؿ المؤسسات 85/59رقـ مف المرسـو  122المادة 
 .واإلدارات العمومية

المحدد لبعض الواجبات  93/54المرسـو التنفيذي رقـ الواجبات المنظمة بموجب  -2
 .(2)العموميةالخاصة المطبقة عمى الموظفيف واألعواف العمومييف وعماؿ المؤسسات 

المتضمف القانوف  06/03مف األمر  185الى  177الواجبات المنظمة بالمواد مف -3
 .األساس لموظيفة العمومية الساري المفعوؿ

ا وكذ خطأ التأديبي، والعجز في تقنينو،وأماـ صعوبة تحديد مفيوـ لم وخالصة القوؿ،
ة ومبيمة، وبالتالي تبقى ، يجعؿ مبدأ الضماف فكرة عامالمفيـو الواسع لمبدأ مشروعيتو

 .وتكييؼ المخالفة التأديبية ه،صاحبة سمطة تقديرية واسعة في موضوع تقدير  اإلدارة الموظفة

 :الثانيالمطمب 

 التحقيق التأديبي في الوظيفة العامة.

إلجراء التحقيؽ التأديبي مف خالؿ النظاـ التأديبي الجزائري، يدرؾ دوف إف المتأمؿ 
، (الفرع األول)عناء إشكاال واضحا فيما يخص السمطة المختصة بالتحقيؽ مع الموظؼ    

        لة التأديبية لمموظؼ ءوكذا وجود بعض مالمح قصور ىذا اإلجراء خالؿ المسا
 )الفرع الثاني(.

                                                           
المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات ، 1982سبتمبر  11، المؤرخ في 82/302المرسـو رقـ   -1

 . 1982سبتمبر  14، الصادرة بتاريخ 37، ج ر عدد العمؿ الفردية
المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى الموظفيف ، 1993فيفري 16، المؤرخ في 93/54المرسـو التنفيذي رقـ  -2

 .1993فيفري  17، الصادرة بتاريخ 11، ج ر عددواألعواف العمومييف وعماؿ المؤسسات العمومية
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 الفرع األول:

 إشكالية مبدأ الضمان في التحقيق التأديبي.

في المجاؿ  مرحمة  التحقيؽ التأديبي مع الموظؼ مف أىـ المراحؿ والركائزتعتبر 
التأديبي، لذلؾ فالجمع بيف سمطة اإلتياـ والتحقيؽ التأديبي سيؤدي حتما لزواال مبدأ الضماف 

التحقيؽ التأديبي في الوظيفة ، لكف قبؿ ىذا نبيف مفيـو )ثانيا(في التحقيؽ التأديبي
 )أوال(.العامة

 أوال:
 التحقيق التأديبي مفيوم

" لمتعبير (1)استعمؿ المشرع الجزائري في تشريع  الوظيفة مصطمح " التحقيؽ اإلداري
، حيث يبدو أف ىذا المصطمح الخطأ التأديبيعف مرحمة التحقيؽ مع الموظؼ المنسوب إليو 

يحقؽ معنى واحد، إال أنو يبدو واسعا وعاما واألفضؿ استعماؿ مصطمح التحقيؽ التأديبي 
 التأديب. مرحمة عمييا مرتالذي سيكوف األنسب ليذه المرحمة التي 

إف التحقيؽ التأديبي ىو مجموعة مف اإلجراءات التي تقـو بيا السمطة المختصة بو، 
مرحمة  في، ويأتي التحقيؽ التأديبي لمموظؼلى حقيقة التيمة المنسوبة بيدؼ الوصوؿ إ

ليذا يشكؿ ضمانة أساسية وميمة لمحفاظ عمى كرامة الموظؼ ، متقدمة عمى فرض العقوبة
مف لصؽ التيـ بو جزافا دوف تحقيؽ أو تأكد مف األدلة المتوفرة؛ ألف التيـ قد توجو لمموظؼ 

غير مشروعة تحصؿ في مقر العمؿ فيأتي التحقيؽ  بيدؼ الكيد لو أو بسبب منافسات
 .(2)لكشؼ حقيقة األمر في التيمة المنسوبة لمموظؼ

                                                           
 .". من السمطة تحقيق إداري يمكن لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء طمب فتح ) ؽ أ وع(: " مف 171تنص المادة  - 1

مجمة جامعة ، ضمانات الموظف القانونية لصحة فرض العقوبة التأديبية، دراسة مقارنةعمي نجيب حمزة،  -راجع :  - 2
 .557، ص 2008، العراؽ ، كمية القانوف،3، العدد10، المجمد بابؿ
 .2011"، دار الكتب القانونية، مصر، التحقيق اإلداري في الوظيفة العامة " دراسة مقارنةمحمود أحمد الربيعي،  أحمد -

 .13، 11ص ص 
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فالتحقيؽ التأديبي إذا ىو مجموعة مف اإلجراءات الشكمية التي تتخذىا الجية 
لى الحقيقة والكشؼ عف مرتكب التجاوز و حقيقة إالمختصة قانونا، وذلؾ قصد الوصوؿ 

 .موظؼ مف عدمياالتيمة المنسوبة لم
 132، 130، 129ولقد قنف المشرع الجزائري إجراءات التحقيؽ التأديبي في المواد 

ماؿ المؤسسات واالدارات القانوف األساسي النموذجي لع المتضمف 85/59مف المرسـو 
المتضمف  06/03مف األمر  174، 173، 169، 167، 162، وكذا المواد العمومية

 العمومية. القانوف األساسي لموظيفة
و ما يمكف استنباطو مف خالؿ ىذه المواد، أف التحقيؽ التأديبي ليس إجراء إلزاميا في 

إليو  المنسوب الموظؼ معإلزامية التحقيؽ  تفيد عبارة أي مـ نعثر عمىفمرحمة التحقيؽ، 
رض ع الحرية والسمطة التقديرية لإلدارة في إجراء التحقيؽ مف عدمو، وىذا يتعا، ما يدً التيمة
دي إلى إظيار الحقيقة قيؽ مف الضمانات والضوابط التي تؤ مبدأ الضماف لكوف التحمع 

وحماية حقوؽ الموظؼ، وكاف عمى المشرع النص عمى إلزاميتو خاصة في العقوبات مف 
  الدرجة الثالثة والرابعة.

 ثانيا:

  " زوال حقيقي لمبدأ الضمان"التحقيقو الجمع بين سمطة االتيام 

المشرع الجزائري سمطة االتياـ والتحقيؽ في المخالفة التأديبية إلى السمطة لقد أناط 
، وىذه األخيرة ىي المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية عمى (1)التي ليا صالحية التعييف

، إال في حالة ما إذا تعمؽ األمر بالعقوبات مف الدرجة الثالثة والرابعة، فتمتـز (2)الموظؼ

                                                           
 :المتضمف)ؽ أ و ع( عمى أنو 06/03مف األمر  162تنص المادة  -1
 ".تتخذ اإلجراءات التأديبية السمطة التي ليا صالحيات التعيين"  
 المتضمف)ؽ أ و ع(. 06/03الفقرة االولى مف األمر  165المادة أنظر نص  -2
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. والتي منح ليا إمكانية طمب فتح تحقيؽ تأديبي مف (1)متساوية األعضاءباستشارة المجنة ال
 .(2)السمطة التي ليا صالحية التعييف

وما يمكف استنتاجو مف خالؿ ىذه النصوص القانونية، أف الرئيس اإلداري ىو المَتيـ  
 و المحقؽ و ىو نفسو الذي يوقع العقوبة عمى الموظؼ، وأف المجنة المتساوية األعضاء
ماىي إال لجنة شكمية، أقرىا المشرع وجعميا صبغة لمنظاـ التأديبي الجزائري بالنظاـ الشبو 

. وبدورنا نتساءؿ مف سيطمب فتح التحقيؽ التأديبي لطالما كاف الرئيس اإلداري ىو (3)قضائي
وىو نفسو الذي يعود لو القرار النيائي في المجمس  ؟مف أحاؿ الممؼ عمى المجمس التأديبي

 ؟ و ىؿ سيجد مبدأ الضماف مكانو في إجراء التحقيؽ التأديبي مع الموظؼ؟(4)ديبيالتأ

لمف يشترؾ أو يفصؿ  المحاكمات التأديبية ضماف الحياد مف المبادئ األساسية في
في الدعوى التأديبية حتى يطمئف الموظؼ المتيـ إلى عدالة مف يحاكمو، وىذه مف القواعد 

. ولكي تتحقؽ العدالة (5)التي استقرت في الضمير اإلنساني وال تحتاج إلى نص يقررىا
د االسميمة في محاكمة الموظؼ، ال بد أف يطمئف الموظؼ المتيـ بارتكاب المخالفة إلى حي

 د مبدأ أساسي وجوىري في المحاكمات التأديبية ويقضي بضماف حياد مف امف يحاكمو، والحي

يشترؾ أو يحكـ في الدعوى التأديبية حتى يطمئف الموظؼ إلى عدالة وعدـ انحياز مف 
 . (6)يحاكمو

                                                           
 المتضمف )ؽ أ و ع(. 06/03الفقرة الثانية مف األمر  165أنظر نص المادة  -1
 المتضمف ) ؽ أ و ع(. 06/03مف األمر  171أنظر نص المادة  -2
 مف مف ىذه المذكرة. 23راجع الصفحة  -3
، يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا 84/10المرسـو مف  14، 11المادة  -أنظر: -4

 وعمميا، مرجع سابؽ.
 .567، مرجع سابؽ، ص "دراسة مقارنة" التأديب القضاء اإلداري ، قضاءسميماف محمد الطماوي،  -5
دار  ،والمقارن "دراسة فقيية قضائية"الضمانات التأديبية لمموظف العام في النظام اإلداري اإلسالمي عماد مموخية،  -6

 .253، ص 2012الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
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د في التأديب بصفة عامة، بتنظيـ قواعد االختصاص بما يمنع الجمع اتحقؽ الحيو ي
التحقيؽ واالتياـ وسمطة توقيع الجزاء، فالمتأمؿ في تشريع الوظيفة الجزائري يدرؾ بيف سمطة 

تماما عدـ توفر الحياد في المجاؿ التأديبي، ما يستدعي بالضرورة القوؿ بأف مبدأ الضماف، 
غير فعاؿ في النظاـ التأديبي الجزائري، حتى ولو جاءت بعض النصوص القانونية اإلجرائية 

 لتقر ذلؾ.

نرى أنو مف األحسف إسناد َمَيمَّة التحقيؽ في المخالفات  -في تقديرنا  -ؾ لذل
وذلؾ بما التأديبية، خاصة الثالثة والرابعة منيا، إلى جية مستقمة عف السمطة الرئاسية، 

 ، أال وىو الحياد.عممية التحقيؽ أبرز عناصر يتالءـ مع

 الفرع الثاني:

 لتحقيق التأديبيمالمح قصور إجراءات ا

الركائز األساسية  ُتشكؿال ريب أف الضمانات اإلجرائية في مرحمة التحقيؽ التأديبي، 
والضماف الجوىري لمموظؼ المتابع تأديبيا مف طرؼ اإلدارة الموظفة، لذلؾ فمف األىمية 

، )أوال(البحث في مدى فعالية ىذه الضمانات المتمثمة في إجراء الوقؼ االحتياطي لمموظؼ
سيا مف ي، لكي نقؼ عمى حقيقة تكر ) ثانيا(بالتيـ المنسوبة لمموظؼ وضمانات المواجية

 عدميا، وىذا طبعا مف خالؿ النظاـ التأديبي الجزائري.

 أوال:

 لمموظف العام ف االحتياطيإجراء التوقي

 تعريؼ الوقؼ االحتياطي لمموظؼ عف ممارسة إلىلـ يتطرؽ المشرع الجزائري   
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لإلدارة المجوء إلى ىذا  تسمحبالنص عمى المبررات واألسباب التي  ى، وقد اكتف(1)وظيفتو
 .(2)اإلجراء

إجراء وقائي استعجالي، لذلؾ حاوؿ بعض الفقياء تعريؼ الوقؼ االحتياطي بأنو"   
 ".(3)من خاللو ُيمنع الموظف مؤقتا من مزاولة وظيفتو حرصا عمى السير الحسن لممرفق

تحفظي وقائي ال يترتب عميو قطع صمة الموظف بالوظيفة، إجراء وقد عرفو َاخروف بأنو " 
الواجبات المرتبطة  ويبقى خاضعا لواجبات الوظيفة في فترة الكف وال يتحمل إال من أداء

بيا، فيو إسقاط لوالية الوظيفة عن الموظف إسقاطا مؤقتا يمتنع خالليا عن مباشرة 
 ".(4)أعمال الوظيفة

يظير أف الوقؼ االحتياطي لمموظؼ، ما ىو إال إجراء  التعريفاتمف خالؿ ىذه 
مؤقت تتخذه اإلدارة بسمطتيا التقديرية قبؿ البدء في التحقيؽ التأديبي، لكف يظير أيضا أنو، 
إجراء خطير قد يمس الموظؼ في سمعتو ومعنوياتو وراتبو الشيري، ما يستدعي بالضرورة 

سباب والمبررات التي تستدعى المجوء إلى ىذا إحاطتو بضمانات أثناء ىذه الفترة، فما ىي األ
 اإلجراء، و مدتو وكذا الضمانات المقررة لمموظؼ قانونا؟

                                                           
( لما يتعمؽ األمر بخطأ جسيـ، والوقؼ كعقوبة تأديبية         173يجب أف نفرؽ بيف الوقؼ االحتياطي التأديبي ) ـ  -1

 ( لما يتعمؽ األمر بمتابعة جزائية.174( مف الدرجة الثانية أو الثالثة، الوقؼ بحكـ القانوف ) ـ 163) ـ 
 المتضمف ) ؽ أ وع(. 06/03وكؿ ىذه المواد تتعمؽ باألمر 

 المتضمف )ؽ أ وع( تباعا: 06/03مف األمر  174، 173نص المادة  -2
 ... تقوم السمطة التي ليا صالحيات التعيين بتوقيفو..."خطأ جسيما" في حالة ارتكاب الموظف -
 ..."متابعة جزائية " يوقف فورا الموظف الذي كان محل-

3-DORD Oliver, Droit de la fonction publique, Presses universitaires de France, 1ère 

édition, Paris, 2007, p p 293,294. 
، رسالة لمتطمبات الحصوؿ عمى ماجستير عن العمل "دراسة مقارنة"العام  كف يد الموظفمحمد عادؿ خميؿ بياف،   4 -

، 12، ص ص 2008فػػػػػػػػػي القانوف العاـ، جامعػػػػػػػػة الشرؽ األوسط لمدراسػػػػػػات العميا بعمػػػػػػاف، قسـ القانوف العػػػػػػػاـ، األردف، 
13. 
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يخضع الوقؼ االحتياطي لمموظؼ لمسمطة التقديرية لإلدارة، وىذا ما أكدتو تعميمة 
" غير أنو يجدر التوضيح أن تقدير مدى التي جاء فييا:  2009وزير التربية الوطنية في 

ح ببقاء الموظف في منصبو يتوقف عمى طبيعة األفعال المنسوبة إليو واإلجراءات السما
التي يخضع ليا في ىذا اإلطار، ففيما يتعمق بطبيعة األفعال ينبغي أن تنصب السمطة 

 التقديرية لإلدارة عمى:

  خر وجود خطأ مينيارسة الميام المنوطة بو، وبمعنى آتقدير مدى ارتباط األفعال بمم-
 (.06/03من ذات األمر. ) 160و 42 من منظور أحكام المادتين أو ال

 تقدير مدى تنافي تمك األفعال مع الوظيفة وسمعتيا. -

 .(1)"يوعميو فإنو متى توفر عنصر من ىذين العنصرين وجب توقيف الموظف المعن

إف مدة الوقؼ االحتياطي التأديبي، ىي مدة مفتوحة، حيث لـ يتـ تحديدىا مف طرؼ  
نجد  06/03مف األمر  (2)166، 165نا بالجمع بيف المادتيف المشرع، بحيث أنو إذا قم

يوما، لكف يمكف أف يطرح اإلشكاؿ إذا ما تعمؽ األمر بالحالة المنصوص عمييا  90المدة 
وذلؾ إذا طمب المجمس التأديبي فتح تحقيؽ إداري مف  مف القانوف نفسو، 171في المادة 

اإلدارة الموظفة، فالمتأمؿ مف خالؿ ىذه المواد يجد أف مدة الوقؼ االحتياطي لمموظؼ 
مبيمة وتبقى غامضة، ما يستدعي بالضرورة المطالبة بضبط المدة تشريعيا ألف ىذا الموقؼ 

 يتعارض مع مبدأ الضماف في المجاؿ التأديبي.

                                                           
 ، مرجع سابؽ.   06/03 مف األمر 174(، المتعمقة حوؿ االستفسار عف المادة 6540) الوزارية رقـالتعميمة  -1

2
خمسة :" ...يجب أف تبث في القضية المطروحة عمييا في أجؿ ال يتعدى 06/03مف األمر  165تنص المادة  - 

 ".ابتداء من تاريخ إخطارىا ( يوما45وأربعون )
منو": يجب أف يخطر المجمس التأديبي، بتقرير مبرر مف السمطة التي ليا صالحيات التعييف، في  166وتضيؼ المادة 
  من تاريخ معاينة الخطأ". ( يوما ابتداء45خمسة وأربعون )أجؿ ال يتعدى 
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فال تسوى وضعية الموظؼ اإلدارية، إال بعد أف  ذا تعمؽ األمر بمتابعة جزائيةأما إ
(. أثناء 06/03مف األمر 174/3يصبح الحكـ المترتب عمى المتابعات الجزائية نيائيا )ـ 

ىذه الفترة يبقى الموظؼ يتقاضى نصؼ المرتب وكذا المنح العائمية، إذا ما تعمؽ األمر بفترة 
تأديبي، وأقؿ مف نصؼ المرتب والمنح العائمية، إذا ما تعمؽ بالمتابعات الوقؼ االحتياطي ال

 الجزائية.

 ثانيا:
 مواجية الموظف بالتيم المنسوبة إليو

تعنى المواجية بصفة عامة، تمكيف مف تتعرض حقوقو ومصالحو لتصرؼ ما يؤثر  
األقؿ تقديـ وجية في مركزه القانوني، أف يحاط بو عمما، حتى يستطيع إعداد دفاعو أو عمى 

. ولكي يكوف ىذا اإلجراء فعاال يتطمب ضرورة قياـ اإلدارة بإخطار الموظؼ المتيـ (1)نظره
 بما نسب إليو، وتمكينو مف االطالع عمى ممفو الشخصي. 

ال يجوز توقيع  إخطار الموظف المتيم بالمخالفة ومنحو أجال لتحضير دفاعو:  - أ
، ويمـز لتحقيؽ ذلؾ تحقيؽ دفاعوتمكينو مف  و ود سماع أقوالعإال ب الموظؼعمى  عقوبة

خطاره بطريقة واضحة بالمخالفات  استدعاء المتيـ تأديبيا بتكميفو بالحضور أماـ المحقؽ، وا 
 المنسوبة إليو مع منحو مدة كافية إلعداد دفاعو.

مف القانوف األساسي لموظيفة  167ىذا ما أقره المشرع الجزائري في نص المادة 
 أن يبمغ باألخطاء المنسوبة إليويحق لمموظف الذي تعرض إلجراء تأديبي العمومية: " 

( يوما ابتداء من تحريك 15وأن يطمع عمى كامل ممفو التأديبي في أجل خمسة عشر)
 الدعوى التأديبية".

                                                           
، ص 2002اإلسكندرية، ، منشأة المعارؼ، التحقيق في المخالفات التأديبية "دراسة مقارنة"محمد ماجد ياقوت،  - 1

389. 
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اإلجراء مف الضمانات األساسية لمموظؼ الخاضع لمتأديب، فبعد تقدير يعتبر ىذا 
اإلدارة لمخطأ التأديبي واعتباره مف الدرجة الثالثة أو الرابعة وجب عمييا إحالة الممؼ لمجنة 
اإلدارية المتساوية األعضاء، ما يستدعي بالضرورة وقانونا إحاطة ىذا الموظؼ بالتيـ 

ىذا اإلخطار بمثابة ضماف جوىري لمموظؼ، يَمكف الموظؼ مف  المنسوبة إليو، وبيذا يكوف
يوما  15معرفة التيـ المنسوبة اليو، وبالتالي يييئ دفاعو بشأنيا، ولقد منح لو المشرع مدة 

 لتحضير دفاعو ابتداء مف يوـ تحريؾ الدعوى التأديبية.

شريع لقد ظير ىذا اإلجراء في التحق الموظف باالطالع عمى ممفو التأديبي:  - ب
والتي  1905أفريؿ  22مف القانوف الصادر في  65بالضبط في نص المادة  الفرنسي

كرست حؽ الموظؼ في االطالع عمى ممفو الشخصي قبؿ اتخاذ اإلجراء التأديبي، بؿ أيضا 
في حالة نقؿ الموظؼ تمقائيا أو الترقية، حتى أف قضاء مجمس الدولة الفرنسي اعترؼ 

مف الممؼ التأديبي، سعيا مف أجؿ تمكينو مف تحضير دفاعو لمموظؼ بإمكانية أخذ نسخ 
 .)1(أماـ المجمس التأديبي

مف القانوف االساسي لموظيفة  167أما في التشريع الجزائري فقد نصت المادة 
العمومية السالفة الذكر عمى حؽ الموظؼ في االطالع عمى ممفو التأديبي كامال، وقد طرح 

محامي مف طرؼ الموظؼ لالطالع عمى ممفو التأديبي  سؤاؿ فيما يخص إمكانية توكيؿ
 أثناء فترة التحقيؽ؟

مف القانوف األساسي لموظيفة  169في ىذا الصدد تنص الفقرة الثانية مف المادة 
 ". يحق لو أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسوالعمومية عمى أنو: "... 

                                                           
1  - voir – EMMANUEL Aubin, Droit de la fonction publique, 4eme édition, Gualino, Paris, 
2010, p 420. 
           - JEAN-Marie Auby, JEAN-Bernard Auby, Droit de la fonction publique, 6eme 
édition, Dalloz, Paris, 2009, p p 412, 413. 
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منح الحؽ لمموظؼ مف االستعانة  فمف خالؿ ىذه المادة يبدو واضحا أف المشرع
أثناء فترة المساءلة التأديبية أماـ المجمس التأديبي، ذلؾ عمى أساس أف المادة جاءت  بمدافع

إلجراءات المساءلة التأديبية أماـ المجمس التأديبي، بؿ وحتى أنو لـ  ضمف المواد المنظمة
طالع عمى الممؼ التأديبي نعثر عمى مادة قانونية صريحة تقر إمكانية توكيؿ محامي لال

لمموظؼ، ما يعتبر انتقاصا لضمانة ىذا اإلجراء وما يستدعي بالضرورة المطالبة بإعادة 
مف القانوف األساسي  06/03مف األمر  167النظر والتدقيؽ في صياغة نص المادة 

 لموظيفة العمومية. 

محاكمة ( يكوف قد فقد قيمتو قبؿ انطالؽ ال167حتى أف مضموف ىذه المادة )
ىي الدفاع عف موكمو، ولكي يتمكف مف القياـ دافع التأديبية، بدليؿ أننا نعرؼ أف ميمة الم

بواجبو عمى الوجو األكمؿ، ويصبح حضوره مفيدا لمدفاع، يجب أف يكوف ممما بكؿ أوراؽ 
التحقيؽ وكؿ المستندات الخاصة بالممؼ التأديبي، لذلؾ فاالطالع عمى الممؼ التأديبي 

. وىذا ما لـ نممسو في القوانيف (1)يكوف أمرا حتميا إلعداد الدفاع دافعف قبؿ الملمموظؼ م
 المنظمة لمنظاـ التأديبي الجزائري؟ 

إذا ليذه األسباب يظير عدـ فاعمية ىذا النص القانوني، إذ ال يعقؿ منح حؽ وحرية  
الدفاع أثناء مرحمة المحاكمة التأديبية دوف اإللماـ بمضموف الممؼ التأديبي، ما يستدعي 
 بالضرورة مطالبة المشرع بإعادة النظر في ىذا اإلجراء الميـ في المسار التأديبي لمموظؼ. 

 :لثالمبحث الثا
جراءات الطعن فييا العقوبة التأديبية مدى تحقق الضمان من خالل  وا 

 إف التأديب وسيمة لضماف السير الحسف والمنتظـ لممرافؽ العمومية، والذي لف يتحقؽ

                                                           
ال  موظفيفمف ذوي المؤىالت العممية لالطالع عمى ممفو لوحده، حيث يوجد  الموظفيفنتصور أف كؿ  ال يجب أف - 1

أثناء مرحمة االطالع عمى الممؼ التأديبي أو السماح لمموظؼ  دافعور مضال الكتابة وال القراءة، ليذه األسباب فح وفيعرف
 بأخذ نسخة مف ممفو التأديبي أمر يكوف في أمس الحاجة لمراجعتو مف طرؼ المشرع .
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حكاـ، فإف أخؿ الموظؼ بذلؾ كاف عرضة  إال مف خالؿ أداء الواجبات الوظيفية بدقة وا 
عمييا قانونا،  إال أف ىذا العقاب ال يمنع الموظؼ مف لتوقيع العقوبة التأديبية المنصوص 

 بيافلذلؾ سنحاوؿ  ،الطعف فيو، وذلؾ باتباع إجراءات محددة في قانوف الوظيؼ العمومي
، ومدى تحقؽ ) المطمب األول(الضماف بالعقوبات المنصوص عمييا قانونامبدأ عالقة 

 مب الثاني(.) المطعمى العقوبة التأديبيةالضماف في إجراءات الطعف 
 المطمب األول: 

 عالقة مبدأ الضمان بالعقوبة التأديبية
إف أي إخالؿ بواجبات الوظيفة يجعؿ الموظؼ محؿ مساءلة تأديبية، قد تصؿ 
عقوبتو لحد عزلو عف وظيفتو، ما يجعؿ األمر خطيرا عمى مركز الموظؼ العاـ ، فما مفيوـ 

 .(الفرع الثاني)وما ىي ضوابطيا  (الفرع األول)العقوبة التأديبية
 : الفرع األول
 مفيوم العقوبة التأديبية

يقتضي منا لموقوؼ عمى مفيـو العقوبة التأديبية، محاولة إعطاء تعريؼ ليا         
 ) ثانيا(.، وكذا بياف موقعيا ضمف وفي إطار مبدأ المشروعية) أوال(

 أوال:
 تعريف العقوبة التأديبية

المقررة لإلدارة تستمد مشروعيتيا مف المركز القانوني لمموظؼ سمطة العقاب  إف
أو المخالفة  والعالقة التنظيمية القانونية األساسية بيف الموظؼ واإلدارة فالخطأ التأديبي

  .(1)المينية تقتضي بالمقابؿ جزاء إداريا بمثابة ردع لمموظؼ المخالؼ لواجبات المرفؽ العاـ
ولقد عرؼ الفقو الفرنسي العقوبة التأديبية بأنيا " جزاء يمس الموظؼ في مركزه 
الوظيفي"، وقد عرفيا الفقو المصري عمى أنيا " جزاء يمس الموظؼ في حياتو الوظيفية"، 

                                                           
 ، المتضمف )ؽ أ وع(، مرجع سابؽ.06/03مف القانوف  07المادة أنظر نص  -1
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ويمكف تعريؼ العقوبة التأديبية بأنيا " جزاء يمس الموظؼ المخطئ في مركزه الوظيفي، أي 
 .(1)وظيفية"في حياتو ومقدراتو ال

وتعرؼ أيضا بأنيا:" الجزاء الذي توقعو اإلدارة عمى الموظؼ مرتكب الخطأ الميني، وىو 
اإلجراء الفردي الذي تتخذه اإلدارة بغية قمع المخالفة التأديبية، والذي مف شأنو أف تترتب 

 .(2)عنو نتائج سمبية عمى حياة الموظؼ"

أما بالنسبة لممشرع الجزائري فقد قنف أحكاـ ونصوص العقوبة التأديبية في قانونيف   
 أساسيف:

المحدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى  59/85مف المرسـو  124المادة  -1
، حيث تـ تصنيفيا إلى ثالث الموظفيف واألعواف العمومييف وعماؿ المؤسسات العمومية

 درجات، وذلؾ حسب جسامتيا.
المتضمف القانوف االساسي لموظيفة العامة الساري المفعوؿ،  06/03بالنسبة لألمر رقـ -2

 إلى أربع درجات كالتالي:   163فقد عدؿ تصنيؼ العقوبات التأديبية في نص المادة 

 : التنبيو، اإلنذار الكتابي، التوبيخ.الدرجة األولى

 الشطب مف قائمة التأىيؿ. أياـ، 3الى  1: التوقيؼ عف العمؿ مف الدرجة الثانية

أياـ، التنزيؿ مف درجة إلى درجتيف، النقؿ  8الى 4: التوقيؼ عف العمؿ مف الدرجة الثالثة
 اإلجباري.

 : التنزيؿ إلى الرتبة السفمى مباشرة، التسريح.الدرجة الرابعة

                                                           
، رسالة مف أجؿ الحصوؿ عمى شيادة "الوظيفة العموميةليات تسوية منازعات التأديب في مجال آفاروؽ خمؼ ،"   -1

 . 128، ص 2010دكتوراه في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
ع، كمية تاس، العدد المجمة المفكر، تأديب الموظف وفقا ألحكام القانون األساسي لموظيفة العموميةأـ الخير بوقرة ،   -2

 .77، ص 2013 معة  محمد خيضر، بسكرة،سية، جاالحقوؽ والعمـو السيا
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ئري قد صنؼ العقوبات التأديبية حسب ستنتج أف المشرع الجزانمف خالؿ ىذه المادة 
لسمطة التأديبية الخروج عف ىذه العقوبات وليس ليا أف تبتدع اجسامتيا، وال يجب عمى 

عقوبات غير منصوص عمييا قانونا، وحسنا فعؿ المشرع الجزائري في القانوف الحالي المنظـ 
، والتي ال (1)وبة المناسبة ليالموظيفة العامة، وذلؾ أثناء ربطو بعض المخالفات التأديبية بالعق

تدع شكا لمسمطة التأديبية في تحديد العقوبة التأديبية، لكف ىذا ال يعني أف اإلشكاؿ قد حؿ، 
فتبقى السمطة التأديبية قائمة في تقدير العقوبة التأديبية المالئمة لممخالفات غير المقننة وغير 

 ة التأديبية مف مبدأ المشروعية ؟المرتبطة بالعقوبة المناسبة ليا، فما موقع العقوب
 ثانيا:

 عيةو شر ممبدأ ال ة ضمنالتأديبي ةبو موقع العق
لقد أشرنا في ما سمؼ إلى أف مبدأ شرعية الجرائـ والعقوبات في الشؽ الجنائي 

"، فالمشرع ىو صاحب االختصاص في تحديد العقوبة ال عقوبة إال بنصيخضع  لمبدأ" 
فيؿ ىذا ينطبؽ عمى الجنائية، وال يدع شكا وال غموضا لمقاضي الجنائي في تحديد العقاب، 

 العقوبة التأديبية في المجاؿ التأديبي؟
خر يحد آمف أصوؿ النظاـ التأديبي، إال أنو يوجد مبدأ  إف مبدأ الشرعية يعد أصال

ىو مبدأ السمطة التقديرية، فمجية التأديب سمطة تقديرية في تحديد العقوبة مف ىذا األصؿ، و 
المناسبة مف بيف العقوبات المحددة قانونا، غير أف ىذه الحرية التي تتمثؿ في السمطة 
التقديرية التي تتمتع بيا اإلدارة تختفي إذا نص القانوف عمى تحديد عقوبة معينة لخطأ تأديبي 

 . (2)تصبح ممزمة بتطبيؽ العقوبات المقررة قانونامحدد، ألف اإلدارة 

                                                           
 المتضمف )ؽ أ وع(، مرجع سابؽ. 06/03مف األمر  184إلى المادة  178أنظر المواد مف  -1
المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة بعالقات العمؿ ، 82/302مف المرسـو رقـ  71، 70أنظر المواد  -  

 ، مرجع سابؽ.الفردية
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع اإلدارة الفصل التأديبي لمموظف العام في الجزائرالياس بف سميـ،  -2

 .60، ص 2002والمالية، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، 



 الموظف العام رية في مجال تأديبالضمانات اإلدا مدى فعالية    الفصل األول: 

44 
 

مف ىنا يبدو واضحا أف مبدأ المشروعية في العقوبة التأديبية متوفر، لكنو خضوع 
جزئي، ففي المجاؿ الجنائي المشرع ىو المحدد لمجريمة، وىو المحدد لمعقوبة المناسبة ليا، 

إال بنص، ولـ يضع لكؿ مخالفة عكس النظاـ التأديبي الذي يأخذ بالشؽ األوؿ ال عقوبة 
 عقوبتيا كما ىو مقرر في القانوف الجنائي، إال في بعض الحاالت المذكورة أنفا.

ما ينتج عف ذلؾ ضرورة ال يستغنى عنيا تتمثؿ في منح سمطات تقديرية لمجية 
اإلدارية في اختيار العقوبة المناسبة، وفي سبيؿ ممارسة ىذه السمطة التقديرية حدد المشرع 

مف )ؽ أ وع( التي  161بعض المعايير في تحديد العقوبة التأديبية، تظير في نص المادة 
درجة يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة عمى الموظف عمى جاء فييا ما يمي: " 

والنتائج المترتبة المعني،  ومسؤولية الموظفا، لظروف التي ارتكب فيي، واجسامة الخطأ
أو بالمستفيدين من المرفق  الضرر الذي لحق بالمصمحةا وكذ عمى سير المصمحة

 .(1)العام"
ثار عقابية، ال يسوغ أف تجد ليا مجاال آإذا فالعقوبات التأديبية وما يترتب عمييا مف 

في التطبيؽ إال حيث يوجد النص الصريح، فيي قيد عمى حقوؽ الموظؼ وعمى المزايا التي 
. ومف (2)ثـ فال محؿ إلعماؿ أدوات القياس واالستنباطتكفميا لو القوانيف والموائح، ومف 

األمثمة عمى ذلؾ، إف قدرت السمطة التأديبية مخالفة لمموظؼ مف الدرجة الثالثة، فال يجوز 
 ليا مثال القياـ بتوقيؼ الموظؼ أكثر مف ثمانية أياـ، ألنيا مقيدة بالعقوبة المقررة قانونا.

 الفرع الثاني:
 التأديبية:العقوبة  ضوابط تطبيق

إذا كانت السمطة التأديبية تتمتع بسمطة تقديرية في تكييؼ المخالفات التأديبية واختيار 
ما يناسبيا مف جزاء، فاف ىذه السمطة ليست امتيازا تحكميا ، بؿ تخضع إلى مجموعة مف 

                                                           
بعالقات ، المتعمؽ بكيفيات تطبيؽ األحكاـ التشريعية الخاصة 82/302_ وىي نفس المادة التي جاء بيا المرسـو رقـ 1

 .(63العمؿ الفردية،) المادة 
 .175، مرجع سابؽ، ص لة التأديبية لمموظف العامءالمساسعيد الشتيوي ،  -2
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تناسب مبدأ و  )ثانيا( مبدأ وحدة العقوبة التأديبيةو، ) أوال( مبدأ شخصية العقوبةكالقيود، 
 .) ثالثا(العقوبة مع الخطأ التأديبي

 أوال:
 مبدأ شخصية العقوبة التأديبية

مبدأ شخصية العقوبات الجزائية، حيث يعتبر  1996لقد أقر الدستور الجزائري لسنة 
، فالمسؤولية تكوف شخصية عمى مرتكب (1)ىذا المبدأ الركيزة األساسية في القانوف الجزائي

 نفس المبدأ السائد في النظاـ التأديبي في الوظيفة العمومية.الجريمة دوف غيره، وىو 
يتصؿ مبدأ شخصية الجزاءات اإلدارية العامة بشخص المستحؽ لتوقيعيا فاعال كاف       

أو مساىما بفعمو السمبي أو اإليجابي في اقترافيا، إف ىذا المبدأ يعني أف العقوبة ال تناؿ إال 
المخالفة اإلدارية، فيطبؽ ىذا المبدأ ولو لـ يوجد نص الشخص المخالؼ، أو المسؤوؿ عف 

 .(2)عميو فيو ينبع مف ضمير العدالة، وتطبيقا لذلؾ فإف المسؤولية اإلدارية مسؤولية شخصية
إذا مف ىنا يبدو واضحا أف مبدأ شخصية العقوبة التأديبية يقضي بعدـ توقيع العقاب 

ذا المبدأ سؤاليف ميميف، وذلؾ في حالة إال عمى المخالؼ لواجبات الوظيفة، لكف يطرح ى
 شيوع التيمة أوال، وثانيا في حالة كوف المخالفة نتيجة ألوامر الرئيس؟

فيتعيف إلدانة الموظؼ أف يثبت أنو قد صدر عنو فعؿ إيجابي أو سمبي محدد، والذي يعد 
ي لمعامؿ ولـ مساىمة منو في وقوع المخالفة اإلدارية، فإذا انعدـ المأخذ عمى السموؾ اإلدار 

يقع منو أي اخالؿ بواجبات وظيفتو أو خروج عمى مقتضياتيا فال يكوف ثمة ذنب إداري، 

                                                           
 7، المؤرخ في 96/438، المنشور بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 1996نوفمبر 28مف دستور  142راجع المادة  -1

أفريؿ  10، المؤرخ في 02/03المتمـ بالقانوف رقـ ، 1996ديسمبر  08، صادر في 76، ج ر عدد 1996ديسمبر 
، 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 08/19، المعّدؿ بموجب قانوف رقـ 2002أفريؿ  14، صادر في 25، ج ر عدد 2002

 .2008نوفمبر  16، صادر في 63ج ر عدد 
 .169، ص 2014نية، اإلسكندرية، ، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانو الجزاءات اإلدارية العامةعماد صوالحية ،  -2
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ال كاف قرار الجزاء في ىذه الحالة فاقدا لركف مف  وبالتالي فال محؿ لتوقيع جزاء تأديبي وا 
 .(1)أركانو وىو ركف السبب

ا يكوف الموظؼ بريئا وغير أما بالنسبة لممخالفة التي تكوف نتيجة ألمر الرئيس، حيني 
مف القانوف األساسي لموظيفة العامة التي جاء  180مسؤوؿ عنيا، وىذا استنادا لنص المادة 

تعتبر عمى وجو الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة... رفض تنفيذ تعميمات فييا " 
فالموظؼ إذا ". دون مبرر مقبولالسمطة السممية في إطار تأدية اليام المرتبطة بوظيفتو 

ما برر ىذا الرفض يكوف غير مسؤوؿ شخصيا في ىذه الحالة بالرغـ مف حدوث مخالفة، 
 وىو ما يمكف اعتباره استثناء مف مبدأ شخصية العقوبة.

 ثانيا:
 ة التأديبيةالعقوب وحدةمبدأ 

الموظؼ بأكثر مف جزاء واحد عف المخالفة إف فحوى ىذا المبدأ أنو ال يعاقب 
مف المبادئ التي ينبغي مراعاتيا. سواء مف قبؿ المشرع أو السمطة التأديبية، الواحدة، وىو 

ذلؾ أف فرض جزاءيف عف مخالفة واحدة، أمر ينـ عف سياسة تحكمية بعيدة عف قواعد 
العدؿ والمنطؽ، ألف ثنائية الجزاء تفترض ثنائية الخطأ، ومضاعفة العقاب بدوف مبرر، ال 

نما  يعبر عف مسمؾ معيب، ويجعؿ السمطة التأديبية تبمغ أوج يحقؽ اليدؼ مف الجزاء، وا 
 .(2)طابعيا التحكمي

وعميو، أيا كاف الجزاء اإلداري الذي وقع أوال فإنو يوقع مرة واحدة، ماداـ قد وقع طبقا 
لألوضاع القانونية الصحيحة. وتطبيقا لذلؾ، فإنو إذا وقع جزاء عمى شخص مخالؼ عف 

                                                           
 .52مرجع سابؽ، ص  ،" دراسة مقارنة "ضمانات المساءلة التأديبية لمموظف العام أمجد جياد نافع عياش، -1
الجزاءات التأديبية عمى الموظف العام في نظام المممكة السعودية " دراسة تأصيمية محمد بف صديؽ أحمد الفالتي،  -2

مقدـ استكماال لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير، تخصص السياسة الجنائية، جامعة بحث "، مقارنة وتطبيقية
 .75، ص 2005نايؼ العربية لمعمـو األمنية، الرياض، 
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فعؿ ارتكبو فإنو ال وجو بعد ذلؾ لتكرار الجزاء عف السموؾ ذاتو، ماداـ ىو سبب المخالفة 
 . (1)اإلدارية 

 وتستند حكمة عدـ االزدواج في توقيع الجزاء إلى االعتبارات التالية:

إف العدالة والمصمحة االجتماعية تقضياف بعدـ المعاقبة عمى الخطأ الواحد إال بعقوبة  -
و، وبالتالي تطمئف نفس مرتكب الخطأ الى أنو لف يمحؽ بو في المستقبؿ أي واحدة تناسب

 خر عف جـر سبؽ معاقبتو بو.عقاب آ

ألف ضرورة احتراـ كافة القرارات اإلدارية التي تصدر عف السمطة التأديبية المختصة،  -
 ت.خر، يعني المساس بالحجية التي تحوزىا تمؾ القراراالقوؿ بغير ذلؾ وتوقيع جزاء آ

إف توقيع جزاءيف عف مخالفة واحدة ىو انحراؼ صارخ عف حد المشروعية، ذلؾ أف ثنائية  -
الجزاء، تفترض عقال ومنطقا ازدواجية الخطأ، فاالزدواج ىو انحراؼ عف القانوف وليس 

 .(2)بإمكاف االنحراؼ أف يكوف عالجا ألي شيء

 التأديبية في مجاؿ التأديب:وما يمكف أف نستخمصو فيما يخص مبدأ وحدة العقوبة 

يمكف أف يكوف الخطػأ تأديبيا، وفي نفس الوقت يحمؿ طابع جزائي، فال يمكف اعتباره  -
 تعدد في حالة ازدواج في العقاب.

إف منع التعدد في العقاب التأديبي ينصرؼ إلى العقوبات األصمية دوف التبعية، حيث  -
الموظؼ، وذلؾ لتحسيف سموؾ الموظؼ  يمكف أف تقترح اإلدارة في بعض الحاالت نقؿ

 مستقبال ومساعدتو لتجاوز ىذا العقاب.
 
 

                                                           
 .171، مرجع سابؽ، ص الجزاءات اإلدارية العامةعماد صوالحية ،  -1
 ، 2007"، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، األردف، دراسة مقارنة"  سمطة تأديب الموظف العامنوفاف العقيؿ العجارمة،  -2

 .160،161ص ص 
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 ثالثا:
 والخطأ التأديبي ةالتأديبي العقوبةبين  مبدأ التناسب

نما  لقد أشرنا فيما سبؽ أف اإلدارة تتمتع بسمطة تقديرية واسعة في المجاؿ التأديبي، وا 
المخالفات الوظيفية، و ما نتج عنو مف عجز يعود ىذا االعتراؼ لعدـ إمكانية حصر وتقنيف 

مف القانوف األساسي لموظيفة  161في ربط لممخالفات بعقوبات محددة، لذلؾ جاءت المادة 
العامة لتضع مقاييس لمسمطة التأديبية في تحديدىا لمعقوبة التأديبية المناسبة لممخالفات 

 .(1)التأديبية
بية المقررة لمموظؼ العاـ المستمدة مف إف مبدأ التناسب مف أىـ الضمانات التأدي

المبادئ القانونية العامة، إذ يتعيف عمى السمطة التأديبية أف تقدر الجزاء التأديبي عمى أساس 
التدرج تبعا لمدى خطورة الذنب اإلداري وما يناسبو مف جزاء دوف غمو. إف التناسب في 

ية تربط بيف عنصريف أو أكثر مف القانوف العاـ أو القانوف اإلداري ىو صفة لعالقة منطق
عناصر القرار اإلداري أو العمؿ القانوني العاـ، بحيث يتعيف عمى مصدر القرار اإلداري 

 .(2)عدـ إغفالو أو الخروج عميو نزوال عمى دواعي المشروعية
إف اإلدارة تتقيد بالجزاء وال يمكف ليا أف تبتدع جزاء غير منصوص عميو قانونا، 

 .(3)حيث تمـز أيضا بأال تتخذه إال حيف تقع المخالفة المبررة لو وفقا لنص القانوف. 
في اختيار  قديريةالتأديبية تممؾ السمطة الت إذا كاف األصؿ أف السمطةفوبالتالي 
، إال أف ىذه السمطة ليست مطمقة  الصادرة مف الموظؼ التأديبيةمخالفة لمالجزاء التأديبي 

ال تعرض القرار بؿ مقيدة بمبدأ وجوب تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية ، وا 
 .التأديبي إلى اإللغاء مف طرؼ القاضي اإلداري

                                                           
درجة جسامة الخطأ، الظروؼ التي ارتكب فييا الخطأ، مسؤولية الموظؼ  -إف المقاييس التي جاء بيا المشرع ىي:  -1

 المعني، النتائج المترتبة عمى سير المصمحة، درجة الضرر الذي لحؽ بالمصمحة. 
، الطبعة األولى، منشأة المعارؼ، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصمة بشؤون الموظفينسامي جماؿ الديف،  -2

 .334/335، ص ص 2005اإلسكندرية، 
 .188، مرجع سابؽ، ص المساءلة التأديبية لمموظف العامسعيد الشتيوي ،  -3
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 المطمب الثاني:

 لتأديبيةمدى فعالية الضمان في إجراءات الطعن اإلداري عمى العقوبة ا

الرقابة اإلدارية أو الرقابة الذاتية ىي مراقبة السمطات اإلدارية المركزية              إف    
أو الالمركزية لنفسيا أو ألعماليا، وىي مثابة ضمانات الحقة إليقاع العقوبة التأديبية، 

والطعف أماـ لجنة  (الفرع األول)فالبحث إذا في مدى فعالية كؿ مف إجراء التظمـ اإلداري 
يذه الضمانة لىو الذي سيضفي قيمة  (الفرع الثاني)خاصة تتمثؿ في لجنة الطعف 

 .المخصصة لمموظؼ الخاضع لمتأديبي

 :الفرع األول

 عمى القرارات التأديبية التظمم اإلداري

تتمثؿ الضمانات الالحقة لصدور القرار التأديبي، تظمـ الموظؼ مف القرار التأديبي 
تتمثؿ أىمية  داري، ففيـبحقو لدى مصدر القرار، أو رئيسو وىذا ما يعرؼ بالتظمـ اإل الصادر

 ؟)ثانيا(وما موقؼ تشريع الوظيفة الجزائري مف ىذا اإلجراء)أوال( ىذه الضمانة

 أوال:

 أىمية التظمم اإلداري عمى القرارات التأديبيةمدى 

اإلداري ىو وسيمة رقابية عمى القرار اإلداري يقدمو الموظؼ إلى الجية  التظمـ
اإلدارية التي أصدرت القرار، يتضمف التماسا مف اإلدارة بإعادة النظر في قرارىا الذي أحدث 

 ضررا بمركزه القانوني.

طمب يتقدم بو صاحب الشأن إلى اإلدارة إلعادة النظر بأنو:" ويعرؼ التظمـ اإلداري 
  ".لمقانوفرار إداري يدعي مخالفتو في ق
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 أحدث  الشأن الذي صدر قرار إداري صاحبالتجاء خروف أف التظمـ اإلداري ىو :" ويرى آ

ىو  لكي تقوم بتعديمو، أو سحبو، أو بعبارة أخرى ،إلى اإلدارة أضرارا بمركزه القانونيلو 
 .(1)عرض الفرد حالة عمى اإلدارة طالبا إنصافو

قد يقدـ إلى السمطة مصدرة القرار إلعادة النظر فيو سحبا أو تعديال،  والتظمـ اإلداري
حيث يسمى في ىذه الحالة تظمما والئيا، وقد يقدـ التظمـ إلى السمطة الرئاسية لمصدر 
القرار، التي يكوف ليا حؽ تعديؿ أو سحب أو إلغاء ما يصدر عف الجيات التابعة ليا مف 

 .(2)ى حينئذ تظمما رئاسياقرارات ال تتفؽ مع القانوف، ويسم

مف خالؿ التعريفات المقدمة لمتظمـ اإلداري وبياف أنواعو يظير أف مؤدى ىذا اإلجراء 
ىو قياـ صاحب المصمحة أو الذي لحقتو أضرارا في مركزه القانوني بالطعف عمى القرار 

األولى يبدو  اإلداري الذي يرى فيو عدـ مشروعيتو، طالبا مف اإلدارة مراجعة قرارىا، فمموىمة
أف ىذه الرقابة غير فعالة طالما أنيا رقابة ذاتية، لكف رغـ ىذا فال يجب أف ننكر وجود مزايا 
مقررة لمموظؼ واإلدارة عمى حد السواء. فالتظمـ اإلداري إجراء ييدؼ إلى فض جانب مف 

مف  -قدر اإلمكاف–المنازعات اإلدارية وديا داخؿ الجياز اإلداري ذاتو، وعمى نحو يقمؿ 
والماؿ،  المجوء إلى القضاء المختص بشأف القرارات المتظمـ منيا وىذا مف شأنو توفير الجيد

إذ يحؽ لمصدر القرار حاؿ عممو بعدـ مشروعية قراره، أف يصحح ىذا القرار أو أف 
ما يجنب الموظؼ و  ، ما يؤدي إلى فض النزاعات باالتفاؽ الودي والتفاىـ والسرعة،(3)يمغيو

عة اإلجراءات القضائية الطويمة المعقدة. ففيما تتمثؿ أحكاـ التظمـ اإلداري عمى مشقة متاب
 ؟القرارات التأديبية في تشريع الوظيفة الجزائري

                                                           
، العدد الثالث، األردف، 29، المجمد والقانونيةمجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية ، التظمم اإلدارينجـ األحمد،  - 1

 .12، ص 2013
، 2008، المركزي القومي لإلصدارات القانونية، اإلسكندرية، إجراءات تأديب الموظف العامعبد العزيز عبد المنعـ،  - 2

 .91ص 
 .41مرجع سابؽ، ص  ،التظمم اإلدارينجـ األحمد،  - 3
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 ثانيا:
 التظمم اإلداري عمى القرارات التأديبية موقف المشرع الجزائري من

بالرجوع إلى القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية لـ نجد أي إشارة إلى إجراء  
التظمـ اإلداري، لذلؾ ال يمكف تفسير خمو تشريع الوظيفة الجزائري، مف أي إشارة إلى ىذا 
اإلجراء بأف المشرع يتجو إلى عدـ األخذ بو، كأحد أنواع الرقابة اإلدارية، إذ أف التظمـ 

مف  830نص المادة يو المبادئ القانونية العامة، وما يؤكد ما نذىب إليو، اإلداري تفتض
داري، يجوز لمشخص المعني بالقرار اإلقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية التي جاء فييا:" 

 525في االجل المنصوص عميو في المادة  دارية مصدرة القراراإل تقديم تظمم الى الجية
 أشير(. 4أعاله )
تظمم أماميا عن الرد، خالل شيرين، بمثابة قرار بالرفص مدارية السكوت الجية اإليعد 

 ويبدأ ىذا االجل من تاريخ تبميغ التظمم.
وفي حالة سكوت الجية اإلدارية يستفيد المتظمم من أجل شيرين، لتقديم طعنو  

اله. في القضائي، الذي يسري من تاريخ انتياء أجل الشيرين المشار اليو في الفقرة أع
حالة رد الجية اإلدارية خالل األجل الممنوح ليا، يبدأ سريان أجل شيرين تاريخ تبميغ 

يثبت إيداع التظمم أمام الجية اإلدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفع مع الرفض. 
 .(1)العريضة
مف خالؿ نص المادة يظير أف إجراء التظمـ اإلداري، إجراء جوازي لصاحب الشأف،  

فممموظؼ أف يختار بيف التظمـ اإلداري أو أف يمجأ إلى القضاء مباشرة، أو أف يطعف أما 
تتمثؿ ىذه المجنة، وما  الوظيفة العامة المتتابعة، ففيـ لجنة خاصة كرستيا نصوص وقوانيف

 عالقتيا بمبدأ الضماف في المجاؿ التأديبي لموظيفة العامة؟
 

                                                           
، الصادرة 21، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد 2008فيفري  25مؤرخ في  09/08قانوف رقـ  - 1

 .2008أفريؿ  23في 
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 :الفرع الثاني

 نة الطعنأمام لج اإلداري الطعن

لقد كفؿ المشرع الجزائري لمموظؼ العاـ مف خالؿ تشريعات الوظيفة العامة، حؽ  
 خالؿ ىذا العنصر بياف الطعف في القرار التأديبي أماـ لجنة الطعف، التي سنحاوؿ مف

 .)ثانيا(، ومدى عالقتيا وفعاليتيا مع مبدأ الضماف)أوال(أحكاميا القانونية

 أوال:

 القانوني لمجنة الطعن اإلطار

الذي  84/10مف المرسـو رقـ  22لقد تـ تكريس لجنة الطعف بموجب نص المادة  
يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيمتيا وتنظيميا وعمميا التي جاء فييا:" 
تنصب في كل قطاع وزاري  ولدى كل وال لجنة طعن يرأسيا الوزير أو ممثمو، أو الوالي 

  و".أو ممثم

وىذا ما أقرتو تشريعات الوظيفة المتعاقبة، وزيادة عمى ذلؾ أصبح بإمكاف المؤسسات 
 . (1)واإلدارات العمومية استحداث لجاف طعف تحت رئاسة مسؤوليا

تتكوف تشكيمة لجاف الطعف مناصفة بيف ممثميف لإلدارة تعينيـ السمطة الموضوعة 
عمى مستواىا، وكذا ممثميف عف الموظفيف ينتخبوف مف طرؼ ممثمي الموظفيف في المجاف 
اإلدارية المتساوية األعضاء، وتترأس ىذه المجاف السمطة اإلدارية الموضوعة عمى مستواىا، 

ؤوؿ المؤسسة واإلدارة العمومية. ويتـ تنصيب لجاف الطعف خالؿ وزيرا كاف أو واؿ أو مس
 .(2)شيريف بعد انتخاب المجاف المتساوية األعضاء 02أجؿ 

                                                           
 مف ) ؽ ف ع ـ إ(. 13أنظر نص المادة  - 1
 مف ) ؽ أ و ع(. 65أنظر نص المادة  -  
 مف ) ؽ أ و ع(. 66، والمادة 2، 65/1أنظر نص المادة  - 2
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 06/03مف األمر  175أما بالنسبة الختصاصات لجنة الطعف، فقد جاء في نص المادة 
، أف يقدـ تظمما يمكف لمموظؼ الذي كاف محؿ عقوبة تأديبية مف الدرجة الثالثة أو الرابعة أنو

أماـ لجنة الطعف المختصة في أجؿ أقصاه شير واحد مف تاريخ تبميغ القرار. وعمى لجاف 
الطعف أف تصدر قراراتيا كتابة في أجؿ أقصاه ثالثة أشير ابتداء مف تاريخ رفع القضية 

يا، إلييا، وذلؾ قصد ابطاؿ اآلراء المتنازع فييا التي تصدرىا المجاف أو اثباتيا أو تعديم
 .(1)ويكوف الطعف المرفوع في األجؿ المنصوص عميو، أثر تعميؽ العقوبة الصادرة

وفي اطار تطبيؽ األحكاـ والنصوص القانونية الخاصة بتنظيـ وتشكيؿ لجاف الطعف  
لقد لفت انتباىي أن قرارات أصدرت المديرية العامة لموظيفة العمومية تعميمة جاء فييا:" 

الطعن ال تخضع إلى مراقبة دقيقة من طرف مصالح الوظيفة إنشاء وتجديد لجان 
العمومية، وفقا لما ىو منصوص عميو بالتنظيم الساري المفعول، بطبيعة الحال، نجم عن 

 ضعف الرقابة الوضعيات التالية:

عدم وجود تساوي األعضاء بالنسبة لمجان الطعن طبقا لمنصوص السارية المفعول،  -
 ي بين ممثمي اإلدارة والمستخدمين.والتي تشترط وجود تساو 

 عدم احترام اجل تعيين ممثمي اإلدارة بمجنة الطعن. -

عدم احترام الشروط التي يجب أن يستوفييا ممثل اإلدارة إلنابة رئيس لجنة الطعن في  -
 حالة غياب ىذا األخير.

إمضاءىا إلى وعميو بغية تجنب ذلك يجب إخضاع قرارات انشاء وتجديد لجان الطعن قبل 
   . (2)رأي مسبب لممصالح المركزية أو المحمية لموظيفة العمومية"

                                                           
الذي يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيمتيا وتنظيميا  84/10المرسـو رقـ مف  25أنظر نص المادة  - 1

 ، مرجع سابؽ.وعمميا
المتعمقة بمراقبة القرارات ، عف المديرية العامة لموظيفة العمومية، 2006ماي  28(، الصادرة في 18التعميمة رقـ ) - 2

 تجديد وتشكيمة المجان اإلدارية المتساوية األعضاء ولجان الطعن.اإلدارية المتعمقة بإنشاء و 
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لقد لفت انتباىي أنو في كثير من الحاالت، إضافة إلى ىذا جاء في تعميمة أخرى :" 
الطعن المقدم لدييا من طرف الموظف الذي كان محل عقوبة عن الفصل في تمتنع لجنة 

 ،54/10من المرسوم رقم  25اآلجال المحددة في المادة تأديبية من الدرجة الثالثة في 
 03وليذا فاألثر الموقف لمطعن المقدم من طرف الموظف المعني، ال يسري إال في حدود 

 أشير المشترطة الجتماع لجنة الطعن.

في ىذا السياق، وفي حال عدم اجتماع لجنة الطعن في اآلجال المحددة، يصبح قرار 
 " (1)عضاء، المجتمعة في شكل مجمس تأديبي، نافذا.المجنة المتساوية األ

مف خالؿ ىذه التعميمة يظير مدى الصعوبات التي تواجييا اإلدارة في تطبيؽ 
القوانيف المتعمقة بمجاف الطعف، ما يجعؿ بالمقابؿ الموظؼ ومبدأ الضماف في إشكاالت أثناء 

ء استحداثو ىذه اآللية، وىؿ سموكو إجراء التظمـ أماـ لجنة الطعف، فيؿ وفؽ المشرع أثنا
المجنة، أـ أف األمر سيغرقو  سيجد الموظؼ ومبدأ الضماف ضالتو مف خالؿ لجوئو إلى ىذه

 شكاالت أخرى؟في إ

 ثانيا:
 "في وجو الضمان المجوء لمطعن أمام لجنة الطعن" إشكال حقيقي

عمى أنقاض النظاـ الرئاسي في المجاؿ التأديبي وكذا االنتقادات الغزيرة التي وجيت 
ليات في الفرنسي إلى استحداث آإلى ىذا النظاـ، سار المشرع الجزائري مسار المشرع 

، تتكوف تشكيمتيا ، تتمثؿ في المجاف اإلدارية(2)ديمقراطية اإلدارةاإلدارة كصورة مف صور 
 لإلدارة وممثميف عف الموظفيف مثؿ لجنة الطعف التي ىي قيد المناقشة. ممثميف مناصفة بيف

                                                           
المتعمقة بآجال الطعن أمام ، عف المديرية العامة لموظيفة العمومية، 2004أوت  10(، الصادرة في 15التعميمة رقـ ) - 1

 المجان اإلدارية المتساوية األعضاء ولجان الطعن.
 . إلى مساىمة الموظفيف الفعالة والحقيقية في صنع القرار اإلداري ديمقراطية اإلدارةمدلوؿ   ينصرؼ - 2
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يتساءؿ الباحث مف خالؿ ىذه اآللية المستحدثة عف مدى توفيؽ المشرع قانونا في 
ضبط أحكاميا القانونية، ومدى فعاليتيا في تكريس مبدأ الضماف لمموظؼ ومبدأ الفاعمية 

" لما يتبع الموظؼ إشكالية حقيقية"ف جوابنا بأنيا لإلدارة في المجاؿ التأديبي؟ ىذا ما كا
 طريؽ الطعف أماـ ىذه المجنة، وما يؤكد محاولتنا ىذه النقاط التالية: 

انطالقا مف اعتبار لجنة الطعف ضمانة قصور ونقص في النصوص القانونية:  - أ
احتراـ  -وىي تستعمؿ سمطة التأديب - إدارية لمموظؼ الخاضع لمتأديب، وجب عمى اإلدارة

النصوص القانونية التي أقرىا المشرع، إال أنو وعمى الرغـ مف ذلؾ الحظنا بعض النقائص 
لية مبدأ الضماف لمموظؼ وىي عاوالثغرات القانونية التي يمكف أف تكوف عقبة في تحقيؽ ف

 كالتالي:
يحدد الذي  84/10نقص المواد المنظمة لمجنة الطعف المنصوص عمييا في المرسـو  -

، 22) المواد ىي خمسة المجاف المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعمميا اختصاص
وعددىا غير كاؼ بالنظر إلى طبيعة ودور ىذه اآللية المستحدثة  (،28، 25، 24، 23

كضمانة لمموظؼ الخاضع لمتأديب، ما يعكس عدـ جدية المشرع في تكريس ىذه األلية 
دعي القوؿ بأف النقص في النصوص القانونية ستعوضو الرقابية لمقرارات التأديبية، وما يست

 سمطة اإلدارة سواء ما تعمؽ بتجديد واستخالؼ ومدة عضوية المجنة وكذا حميا.
يظير مف خالؿ التعميمات المذكورة آنفا في العنصر األوؿ، أف اإلدارة ال تمتـز بعدد  -

وقد ال تفصؿ بتاتا في الطعف األعضاء المكونة لمجنة، وال تحتـر آجاؿ تعييف ممثمي اإلدارة، 
المقدـ أماميا مف الموظؼ، مما يؤدي اإلقرار بقرار المجنة المتساوية األعضاء أو المجمس 
التأديبي الذي فصؿ في المنازعة ألوؿ مرة، وىذا ما ينفي صفة الفعالية مف ىذه المجنة وما 

وظؼ في قرار يجعؿ لجوء الموظؼ لمجنة الطعف ضياع لموقت، فكيؼ يعقؿ أف يطعف الم
المجمس التأديبي، لطالما أف ىذا القرار سيكوف نافذا في حالة عدـ الفصؿ فيو مف طرؼ 

 لجنة الطعف في اآلجاؿ المحددة قانونا؟
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تنصب في كؿ قطاع وزاري ولدى كؿ واؿ  س السمطة اإلدارية لمجنة الطعن:ترؤ  - ب
وكذا لدى كؿ مسؤوؿ مؤىؿ ، (1)لجنة طعف يترأسيا الوزير أو ممثمو، أو الوالي أو ممثمو

. األمر الذي يبيف ترأس اإلدارة الموظفة (2)بالنسبة لبعض المؤسسات أو اإلدارات العمومية
لمجنة الطعف سواء تعمؽ األمر بالوزير أو الوالي أو مدير المؤسسة واإلدارة العمومية، وىـ 

ماف سيختفي بطبيعة الحاؿ ال يمثموف الموظفيف، ومتى كانت أصواتيـ مرجحة فإف الض
 ويزوؿ.

 

 

 

 

 

 

                                                           
، يحدد اختصاص المجاف المتساوية األعضاء وتشكيميا وتنظيميا وعممياالذي  84/10مف المرسـو  22أنظر المادة  - 1

 مرجع سابؽ.
 المتضمف ) ؽ أ و ع(، مرجع سابؽ. 03/ 06مف األمر  63أنظر المادة  - 2
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 الفصل الثاني:
في  القضائية عمى القرارات التأديبية رقابةالمدى فعالية 

 لمموظف العام  تحقيق الضمان
، ال يبقى أمامو سوى المجوء إلى لمطعن بعد أن يستنفذ الموظف كافة الوسائل اإلدارية 
 .بحقو بتوقيع العقوبة التأديبية لمطعن في القرار التأديبي الصادرالقضاء 

فالرقابة القضائية ضمانة ىامة لمموظف في مواجية السمطة التأديبية، وال نبالغ إذا  
اعتبرناىا من أىم الضمانات التأديبية، ألن ترك النزاع بين اإلدارة والموظف لتفصل فيو 

ألن مقتضيات العدالة تأبى أن يكون و ، يننفوس الموظفبنفسيا، ال يمكن أن يبث الثقة في 
في النزاع، وعميو يمكن لممتضرر من القرار اإلداري التأديبي المطالبة الحكم الخصم ىو 

بإخضاعو لرقابة القاضي اإلداري، حسب مستوى اإلختصاص والتدرج القضائي وطبقا 
 لمنصوص القانونية المنظمة لمختمف اليياكل اإلدارية.

وضوح  ، التي قد تضييق في حالة(1)القرار التأديبي لرقابة القاضي اإلداري يخضع
النظام التأديبي، بما يسمى الرقابة يقوم عمييا  التيالقانونية وتحديد األسس الكبرى النصوص 

 السمطة التقديريةمع اتساع ، وتتسع (المبحث األول)مشروعية القرار التأديبي مدى عمى
من مالمح التطور  التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبيالرقابة عمى  ، أين أصبحتلإلدارة

ال يكفي  ىذا إال أن ، ) المبحث الثاني(في الرقابة القضائية لمقرار التأديبي في ىذا المجال
البحث عن مدى تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية في مجال  دون لمحكم عمى فعالية القضاء

 .(الثالث)المبحث  التأديبية لمموظف العامالضمانة التأديب إلضفاء 

                                                           
من  801، 800خالل نص المادة يظير اختصاص القضاء اإلداري بمنازعات التأديب في الوظيفة العمومية، من  - 1

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابق. 09/08القانون 
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 األول: بحثالم

 لقرار التأديبيمدى مشروعية ا القضائية عمىرقابة لا

إن الرقابة القضائية عمى القرارات التأديبية الصادرة عن السمطات التأديبية، ال تختمف 
التأديبي ىو قرار إداري، عن رقابة القضاء اإلداري عمى القرارات اإلدارية بشكل عام، فالقرار 

ترتكز من خاللو رقابة القاضي اإلداري عمى مدى مشروعية الجانب الخارجي لمقرار 
 .  ) المطمب الثاني(، وكذا الجانب الداخمي لمقرار التأديبي ) المطمب األول(التأديبي

 ول:األ المطمب 

 رقابة المشروعية الخارجية لمقرار التأديبي 

من خالل لمشروعية الخارجية لمقرار التأديبي، عمى اتنصب رقابة القاضي اإلداري 
سمطة المختصة القرار التأديبي من ال يوجب ضرورة إصدارركن االختصاص الذي رقابتو ل

مرحمة إصدار القرار  الشكل واإلجراءات الذي تمر عميو ، وركنالفرع األول() قانونا بالتأديب
 الثاني(.الفرع ) يالتأديب

  :الفرع األول

 ركن االختصاص في القرار التأديبي

ص يقتضي ركن االختصاص في القرار التأديبي، أن يصدر من السمطة أو الشخ
ال تعرض لموقوف عمى رقابة  ومحاولة منا .القرار لإللغاء المخول قانونا بذلك، وا 

ومن ثم ، (أوال) مفيومويجب بيان  االختصاص في المجال التأديبي لموظيفة العمومية،
 (.ثانيا)جانبالقضائية المكرسة في ىذا ال رقابةمالتعرض ل
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 :أوال

 االختصاص في القرار التأديبيركن مفيوم 

يبطل في لمقرارات اإلدارية، ف المنظمةيخضع القرار التأديبي لضوابط االختصاص 
 يعرف ركنما باإلدارية، فحالة ما إذا خالف األحكام العامة لالختصاص بإصدار القرارات 

 ؟صور عيوبو وماىي، في القرار التأديبي االختصاص

يمكن تعريف االختصاص في  : ركن االختصاص في القرار التأديبيتعريف   -1
القرارات اإلدارية بأنو:" الصفة القانونية أو القدرة القانونية التي تعطييا القواعد القانونية 

لشخص معين ليتصرف ويتخذ قرارات إدارية باسم ولحساب المنظمة لالختصاص في الدولة، 
 .(1)الوظيفة اإلدارية في الدولة، عمى نحو يعتد بو قانونا

االختصاص في القرارات اإلدارية القدرة قانونا عمى مباشرة عمل إداري  ركنبيقصد و  
تحديد ، فالقانون ىو الذي يحدد لكل موظف نطاق ومجال اختصاصو، من ىنا ف(2)معين

 .قواعد االختصاص ىي من صميم أعمال المشرع، وىي أيضا من النظام العام

 نجم عن ذلك النتائج القانونية التالية:ي حيث 

ال يجوز لإلدارة إبرام اتفاق مع األفراد لتغيير قواعد االختصاص طالما تم ضبطيا  -
 وتحديدىا من جانب المشرع.

 يجوز لإلدارة التحمل من قواعد االختصاص ولو في حاالت الضرورة أو االستعجال. ال - 

يحق لمطاعن صاحب الصفة والمصمحة إثارة الدفع بعدم االختصاص في أي مرحمة كانت  -
 .ي إثارة ذات الدفع من تمقاء نفسوعمييا الخصومة، كما يجوز لمقاض

                                                           
 .485مرجع سابق، ص   ، القانون اإلداري،عمار عوابدي - 1

2 - ZOUAIMIA(R), ROUAULT(M.C), Droit administratif, édition Berti, Alger, 2009, p 258. 
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يجوز تصحيح عيب االختصاص بإجراء الحق يتمثل في مصادقة الجية المختصة  ال -
 .(1)عمى القرار اإلداري الصادر عن جية غير مختصة

فالقرار اإلداري عموما والقرار التأديبي عمى وجو الخصوص، يجب أن يصدر من  
ال تعرض لإلل  يذال. غاءقبل الشخص أو الييئة التي منحيا القانون االختصاص بإصداره، وا 

 حرص المشرع الجزائري عمى تحديد االختصاص في المجال التأديبي لموظيفة العمومية
من القانون األساسي  06/03من األمر  162، حيث جاء في نص المادة بوضوح ودقة

 كذاو تتخذ اإلجراءات التأديبية السمطة التي ليا صالحيات التعيين"، لموظيفة العمومية أنو:" 
:" تتخذ السمطة التي ليا صالحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات من منو 165نص المادة 

من القانون النموذجي  123وقد جاء أيضا في نص المادة  .(2)الدرجة األولى والثانية..."
     تختص السمطة التي ليا صالحية التعيين لعمال اإلدارات والمؤسسات العمومية أنو:" 

بأن  وحي...". األمر الذي ي، بالسمطة التأديبيةالمخولة ، ان اقتضى األمرأو السمطة 
إلداري أو أين يمكن لمرئيس االمشرع أخذ بأسموب التفويض في االختصاص التأديبي، 

 أحد إلى التي يستمدىا من القانون واتاختصاص أن يعيد ببعضصاحب السمطة التأديبية 
 .ليباشرىا دون الرجوع إليومرؤوسيو 

 
                                                           

، جسور لمنشر والتوزيع، الطبعة ةدعوى اإللغاء في قانون اإلجراءات المدنية واإلداري، ضيافعمار بو نقال عن:  - 1
 .171 ،170، ص2009األولى، الجزائر 

 90/99التنفيذي رقم يخضع تحديد سمطات التعيين التي ىي نفسيا صاحبة االختصاص في التأديب، إلى المرسوم  - 2
المتعمق بسمطة التعيين، والتسيير اإلداري، بالنسبة لمموظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات  1990

تخول سمطة تعيين الموظفين واألعوان العمومية ذات الطابع اإلداري، حيث جاء في نص المادة األولى منو ما يمي:" 
 الوزير فيما يخص مستخدمي اإلدارة المركزية .  - العموميين إلى:  
 فيما يخص مستخدمي الوالية.الوالي  -                 
 رئيس المجمس الشعبي البمدي فيما يخص مستخدمي البمدية.   –                 
 مسؤول المؤسسة العمومية ذات الطابع اإلداري فيما يخص مستخدمي المؤسسات." -       
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ب يمكن التفريق بين صورتين لعي: االختصاص في القرار التأديبيعدم صور عيب   -2
االختصاص البسيط، في حين أن عدم ولى في عيب عدم االختصاص، تتمثل الصورة األ

 االختصاص الجسيم. عدم في عيب كمنالصورة الثانية ت

تتمثل ، صور االختصاص البسيط ثالثعدم لعيب  االختصاص البسيط:عدم عيب  -أ
صدر جية إدارية قرارا ، الذي يقصد بو أن ت  عدم االختصاص الموضوعيفي  الصورة األولى

في موضوع ال تممك قانونا إصدار القرار بشأنو، ألنو يدخل في اختصاص جية إدارية 
أن يصدر الموظف أو  ، وىو عدم االختصاص الزمانيالثانية تتمثل في أخرى. أما الصورة 
خارج النطاق الزمني المقرر لممارستو، كما لو أصدرت اإلدارة قرارًا إداريًا جية اإلدارة قرار 

قبل تعيين الشخص مصدر القرار أو بعد قبول استقالتو أو فصمو من الوظيفة أو إحالتو إلى 
صدار قرار إداري خارج النطاق الجغرافي إ أما إذا باشر رجل اإلدارة اختصاصو في التقاعد.

والذي يعتبر الصورة األخيرة لعيب  االختصاص المكانيبعدم المحدد لو كانت قراراتو مشوبة 
 .(1)االختصاص البسيط في القرار اإلداريعدم 

االختصاص الجسيم عدم إن عيب  :(االختصاص الجسيم )اغتصاب السمطةعدم عيب  -ب
نما منعدما، بحيث ال  من أشد العيوب جسامة، حيث ال يؤدي فقط إلى اعتبار القرار باطال وا 

األمثمة حول ىذا العيب: صدور قرار يتحصن ضد دعوى اإللغاء بمرور ميعاد الطعن، ومن 
  .(2)ممن ال يتصف بصفة الموظف العام إداري

 

                                                           
 لممزيد من التفصيل راجع:  - 1
 .179،183، ص ص 2009والتوزيع، عنابة، دار العموم لمنشر ، الوسيط في المنازعات اإلدارية محمد الصغير بعمي، -
مجمة كمية ، موقف القضاء اإلداري في العراق من عيب االختصاص في القرار اإلداريسرى صاحب محسن العاممي،  -

 .12، 09، ص ص 2201القانون، جامعة واسط، العراق، ، كمية 11، العدد التربية
 .144، 143، مرجع سابق، ص ص المنازعات اإلداريةلممزبد راجع: عبد القادر عدو،  - 2
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 ثانيا: 

 االختصاص في القرار التأديبي عدم عيبل ئيةالقضا رقابةال

تنصب رقابة حيث ، ظيورا  عدم االختصاص، أول أسباب الطعن باإللغاءعيب يعد   
نذكر مدى مشروعية الجية المختصة بالتأديب،  عمى في المجال التأديبي اإلداري القاضي

 بعض الصور منيا فيما يمي:

ن المشرع الجزائري قد أأشرنا فيما سبق  لقد التفويض في االختصاص التأديبي: عن -1
، ولقد لمسنا تطبيق ىذا االسموب في قرار (1)التفويض في االختصاص التأديبيأسموب أخذ ب

ن إ ،عدم اختصاص مصدر القرارعن مسألة  أمالمغرفة اإلدارية سابقا الذي جاء فيو:" 
مدير الصحة لوالية المدعي ينتقد القرار المطعون فيو عمى إصداره موقعا عميو من طرف 

 سكيكدة، والحال أنو يتعين التوقيع عميو من طرف الوالي وحده.

التفويض ولكن حيث أن مدير الصحة عضو في الييئة التنفيذية لموالية ويتوفر عمى 
 .(2)، ومن ثم يحق لو قانونا التوقيع عمى القرار"الوالي من باإلمضاء

عميو حول موضوع التفويض في االختصاص التأديبي، ىو  التأكيدإن ما يمكن  
 أن القاضي يظير ىذا القرار، من خاللف، التفويضإلزامية االستناد إلى القانون وبيان قرار 

وىذ ما  قانونيا. أسموب التفويض في ىذه الحالة يجعل يقانون سببلم يستند إلى أي  اإلداري
القانون في ممارسة أسموب التفويض في المجال نود التأكيد عمى إلزامية االستناد إلى 

  التأديبي.

                                                           
 من ) ق ن ع م إ(. 123أنظر نص المادة  - 1
 ، قضية )ح. م( ضد 05/11/1988، مؤرخ في 58006األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  المجمس - 2

 .140، 139، ص ص 1992، العدد الثالث، الجزائر، المجمة القضائية) و. و. س و ص .ع(، 
 كل القرارات القضائية )إال الغير منشور منيا( مأخوذة من سمسمة ) ثالثة أجزاء( مؤلف: مالجظة: -

 .2013الجزائر، ، منشورات كميك، 01الطبعة ، االجتياد الجزائري في القضاء اإلداري، جمال سايس -       
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يجب عمى السمطة التأديبية أن تمارس اختصاصيا  :عدم االختصاص الزمانيعن   -2
ال اآلجال المحدد ليا قانونا، خالل  ومن التطبيقات  مؤىمة قانونا بذلك، أصبحت غير وا 

االختصاص الزماني، ما ذىبت إليو الغرفة اإلدارية في قرارىا الذي  عدم القضائية عن عيب
أن المستأنف قدم طعنا أمام المجنة الوالئية،  -في قضية الحال -ولما كان ثابتاجاء فيو:" 

، وليذا فإن قرار العزل قد خرق فوات األجل القانونيغير أن قضيتو لم تفحص إال بعد 
 .(1)كان كذلك استوجب إلغاء القرار المستأنف فيو" ى، ومتويعد تجاوزا لمسمطةالقانون 

إلى إلغاء قرار مدير  7462في قراره رقم  وفي ىذا الصدد ذىب مجمس الدولة 
 التربية لوالية سطيف القاضي بعزل معمم بالمدرسة األساسية بتالة إيفاسن، حيث تتمخص

ىذه القضية في كون ىذا المعمم أصيب بمرض عصبي أثناء مساره الميني، حيث  وقائع
استفاد من عطل مرضية طويمة المدى، ما أدى بمدير التربية إلى إصدار  قرار العزل خالل 

أدى إلى اعتبار القرار التأديبي  الذي األمرىذا فترة تواجده في العطمة المرضية الشرعية، 
 .(2)باطال ألنو جاء خارج اآلجال القانونية المحددة قانونا لذلك

                                                           
 ، قضية )ص. ك( ضد 16/02/1997، مؤرخ في 148721حكمة العميا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم الم - 1

 .161، 159، ص 1997، العدد الثاني، الجزائر، المجمة القضائية) والي والية سطيف(، 
 ، قضية )س. ر( ضد 25/02/2003، مؤرخ في 7462الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 2

 .168، 166، ص ص 2004، العدد الخامس، الجزائر، مجمة مجمس الدولة) مديرية التربية لوالية سطيف(، 
أن القرار المطعون فيو باإللغاء صدر في تاريخ لم  حيثنفس االتجاه ذىب إليو مجمس الدولة في القرار التالي:" ... -  

 يكن المستأنف عميو محل متابعة قضائية مما يجعل القرار المطعون فيو جاء مخالفا لمقانون ويتسم بتجاوز السمطة".
 ، قضية )ف. ن( ضد 10/06/2010، مؤرخ في 605، فيرس 57950الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم جمسم -

 ) قرار غير منشور(.ة غرداية(، ) والي والي
وجاء في قرار اخر:" حيث أن المستأنف عميو بعد انتياء فترة تربصو لم يخضع لتفتيش التثبيت التي تقوم بو المجنة  -

المكمفة بذلك، حيث يتبين مما سبق ذكره اعاله أن قرار عزل المستأنف عميو مشوب بعيب تجاوز السمطة يستوجب 
، قضية  )س. ع( 15/07/2010،  مؤرخ في 615، فيرس 52448الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم جمسم -الغاءه". 

 ) قرار غير منشور(.ضد ) دار الطفولة المسعفة لوالية بومرداس(، 
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وفي قضية أخرى بين والي والية جيجل ومن معو، والموظفة )س. ب( بمديرية 
حيث أن مقرر تعيين المستأنفة عمى مستوى فرع المصالح الفالحية بجيجل، جاء فييا:" 

قد خالف ما قررتو المجنة  28/03/2006المؤرخ في  00932قم الفالحة بقاوس تحت ر 
ة ــرع الفالحــــة المستخدمين بتحويل المستأنفة إلى فــــن بإلغاء اقتراح لجنعالوالئية لمط

 اوس.ــق

، فان اصدار حيث أن بإلغاء لجنة الطعن الوالئية اقتراح التحويل الممزم لإلدارة المستخدمة
مقرر تعيين المستأنفة عمى مستوى فرع الفالحة مدير المصالح الفالحية لوالية جيجل 

 . (1)"يتسم بتجاوز السمطة سقاو 

رفضت الغرفة اإلدارية إلغاء قرار  وفي ىذا الصددعدم االختصاص الموضوعي: عن  -3
من المقرر قانونا أن المدعي عين الوالي القاضي بعزل مقاول ببمدية باتنة، حيث جاء فيو:" 

عزلو عن ميامو بموجب قرار أصدرتو نفس بموجب قرار صادر عن والي والية باتنة، وتم 
السمطة، ومن ثم فان النعي عمى القرار المطعون فيو لعيب تجاوز السمطة غير 

 .(2)"مؤسس

اإلداري قد تمكن إن ما يمكن استنباطو من خالل ىذه القرارات القضائية، أن القاضي  
، إال أن جل ىذه القرارات القضائية لم سمطات التأديبمشروعية  مدى من فرض رقابتو حول

، (3)تكن مسببة قانونا، ولم يشر القاضي إلى أي مادة قانونية تعطي القرار الصبغة القضائية

                                                           
 ، قضية )س. ب( ضد 17/12/2008، مؤرخ في 853، فيرس 45664الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم جمسم - 1

 ) قرار غير منشور(.جل ومن معو(، ) والي والية جي
 ، قضية )ق. ع( ضد 11/07/1987، مؤرخ في 54150األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  المجمس - 2

 .214، 212، ص 1991، العدد الرابع، الجزائر، المجمة القضائية) والي والية باتنة(، 
تعمل االحكام القضائية وتنطق بيا في الجمسات عما يمي:"  1996نوفمبر  28من دستور الجزائر  144تنص المادة  - 3

يجب أن تكون المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية:"  09/08من القانون  11وتصيف أيضا نص المادة  عالنية".
 االوامر واألحكام والقرارات مسببة".
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بين والي  وكمثال حول القضية السالفة الذكررغم أننا أمام رقابة السمطة المقيدة لإلدارة، 
 84/10من المرسوم  25كان عمى القاضي االستناد عمى نص المادة  جيجل والموظفة،

 .(1)التي تبين أن قرارات لجنة الطعن ممزمة لإلدارة المستخدمة) السمطة التأديبية(

 الثاني: الفرع

 ركن الشكل واإلجراءات في القرار التأديبي

مراعية  قرارىا مستوفيا أركانو وشروطو، لقد ألزم المشرع الجزائري اإلدارة أن تصدر 
،  وقد جعل القضاء (أوال)في ذلك األشكال واإلجراءات التي يوجب القانون عمييا اتباعيا 

 .(ثانيا)القرار اإلداري  مشروعيةاالداري من تجاوز ىذه العناصر سببا لمطعن في 

 :أوال

 مفيوم ركن الشكل واالجراءات في القرار التأديبي

القضائية لعيب الشكل واإلجراءات في القرار التأديبي،  الوقوف عمى الرقابةلغرض  
، ثم نحاول عرض وتحديد في القرار اإلداريأن نبين تعريف ركن الشكل واإلجراءات  البد لنا

 ىذه األشكال واإلجراءات من خالل النظام التأديبي لموظيفة العمومية.

إن المقصود بركن الشكل : القرار التأديبيي تعريف ركن الشكل واالجراءات ف -1
ن القالب أو اإلطار الخارجي وً واإلجراءات ىو مجموعة من الشكميات واإلجراءات التي تك

رادة السمطة اإلدارية في اتخاذ واصدار قرار إداري معين، وباعتبار القرار إ الذي يظير ويبرز

                                                           
 الذي يحدد اختصاص المجان المتساوية األعضاء وتشكيمتيا وتنظيميا وعمميا 84/10المرسوم رقم  25المادة تنص    - 1

يتعين عمى لجان الطعن أن تصدر قراراتيا كتابة...قصد إبطال اآلراء المتنازع فييا التي تصدرىا المجان او عما يمي:" 
 اثباتيا أو تعديميا".
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مظير خارجي يكشف ويبين مضمون عالن عنو في راديا يتطمب اإلإاالداري عمال قانونيا 
 .(1)رادة الداخمية لمسمطة االدارية، بواسطة ركن الشكل واالجراءاتىذه اإل

لم  اصدار القرار اإلداري أنو ال يخضع لشكميات أو اجراءات معينة مإواألصل في 
يقرر المشرع وجوب التزام اإلدارة في اصدار قرارىا بأشكال محددة، عندىا يصبح مصدر 

ال كان قراره معيبا بعيب الشكل القرار  .(2)ممزما باتباع ذلك الشكل وا 

وعمى ذلك فال يعد عيب الشكل من العيوب المتعمقة بالنظام العام، كعيب 
عيب الشكل   ة ال تثيرماالختصاص، ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك، أي أن المحك

نما ال بد أن يثير   أو تتصدى لو من تمقاء تتجمى و  .أحد الخصوم في الدعوى هنفسيا، وا 
الحكمة التي أراد المشرع من إقرار قواعد الشكل واإلجراءات فيما يصدر من قرارات إدارية،  
تحقيق المصمحة العامة من جية، وذلك بحث اإلدارة بالتروي في اصدار قراراتيا، بما يؤدي 

سير  نيرافق ذلك من حسإلى حسن إصدار القرار ومن ثم حسن أداء اإلدارة ألعماليا، وما 
المرافق العامة، ومن جية أخرى يضمن الشكل المصمحة الخاصة، التي تتحقق في حماية 
مصالح األفراد أمام ما تتمتع بو اإلدارة من امتيازات وسمطات، فتضمن ىذه األشكال الحفاظ 

 .(3)عمى حقوق األفراد واحترام حرياتيم

الشكمية الجوىرية التي يستتبع  عمىداري ركن الشكل واإلجراءات في القرار اإل يشمل
إىدارىا بطالن القرار، والشكمية غير الجوىرية التي ال يترتب عمى مخالفتيا البطالن، أما 
بالنسبة لمعيار التمييز بين الصورتين، ىو درجة جسامة عيب الشكل، فإذا كان عيب الشكل 

                                                           
 . 490مرجع سابق، ص   اإلداري،، القانون عمار عوابدي - 1
، 40، المجمد دراسات عموم الشريعة والقانون، عيب الشكل وأثره في القرار اإلداريصفاء محمود السويمميين،  - 2

 . 1013، ص 2013، جامعة األردن، 01ممحق
 .1014، 1013، ص ص المرجع نفسوصفاء محمود السويمميين،   - 3
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ر جوىره اعتبر الشكل جوىريا، جسيما لدرجة أن تجنبو كان يمكن أن يؤثر في القرار ويغي
ذا لم يصل إلى ىذه الدرجة من الجسامة عد الشكل ثانويا  .(1)وا 

يعتبر الشكل في القرار التأديبي المظير  :في القرار التأديبياألشكال واإلجراءات  صور -2
الخارجي الذي تبدو أو تتجسد فيو إرادة اإلدارة، أو المظير الذي يتضمن ما أفصحت بو 

ليست ممزمة في إصدار قرارىا  السمطة التأديبيةعن إرادتيا، واألصل أن  التأديبيةالسمطة 
إتباع صورة معينة ما لم يمزميا المشرع باتباع شكل معين، عندىا تكون السمطة التأديبية 
ال عد قرارىا معيبا، ولكون القرار التأديبي ذو طابع عقابي ومن أخطر  ممزمة بيذا الشكل وا 

الموظف في حياتو المينية، يعتبر عنصر الشكل واإلجراءات من أىم الضمانات ما قد يواجو 
 المكرسة لمموظف الخاضع لمتأديب، نستعرضيا فيما يمي:

ىناك جممة من الشكميات تشكل في مجموعيا المكتوبة في القرار التأديبي:  شروطال -أ
 :منيا ما يميال نذكر مثوعمى سبيل ال لمقرارات التأديبية، المظير الخارجي 

 .(2)شكمية تسبيب القرار التأديبي  -

 .(3) لتوقيع عمى القرارات التأديبية، وشكمية تثبيت تاريخ صدور القرارشكمية ا -

 .(4)مموظف المخاطب بولشكمية تبميغ القرار التأديبي  -

                                                           
 .151، مرجع سابق، ص اإلداريةالمنازعات عبد القادر عدو،  - 1

بتسبيب قراراتيا  تأديبية، التي تمزم السمطة ال) ق أ و ع(من  06/03( من األمر 170، 165،166المواد )  راجع -2
 التأديبية.

إن التوقيع عمى القرار التأديبي أمر إلزامي عمى السمطة التأديبية، وىذا لموقوف عمى مصدر القرار التأديبي، وتحديد   - 3
الجية القضائية المختصة بالطعن ) محكمة إدارية أم مجمس الدولة(، أما بالنسبة لتاريخ صدور القرار التأديبي، فبواسطتو 

 ة، التي تمكن من معرفة أجال التظمم اإلداري أو الطعن أمام القضاء في القرار.يتم حساب المواعيد واآلجال القانوني
من) ق أ و ع(، التي تمزم اإلدارة بتبميغ الموظف سواء  03/ 06( من األمر 172، 167، 168راجع المواد )    - 4

 لمحضور أمام المجمس التأديبي أو فيما يخص تبميغ العقوبة التأديبية لو.
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 ....إلخ(1)النصاب القانوني لتشكيمة المجان المتساوية األعضاء -

لقد ألزم المشرع اإلدارة باستشارة بعض الييئات قبل توقيعيا إجراءات القرار التأديبي:  -ب
باالطالع عمى ممفو التأديبي   ، وكذا إتاحة الفرصة لمموظف(2)القرار التأديبي عمى الموظف

ىذه اإلجراءات يترتب عميو  عمى، وأي خروج لإلدارة (3)مام المجمس التأديبيأ تقديم دفاعوو 
 إلغاء القرار التأديبي لعيب في اإلجراءات.

وفي إطار رقابة المديرية العامة لموظيفة العمومية ألعمال اإلدارات والمؤسسات 
جرائية، تؤ أحصت بعض المخالفات التي تكون مصدر العمومية،  دي عيوب شكمية وا 

لسنة  05، حيث جاء في تعميمتيا رقم بالمقابل إلى إبطال العقوبة المسمطة عمى الموظف
، 85/59من المرسوم رقم  131، 130لقد لفت انتباىي أن أحكام المادتين :"  2004

تتمثل غالبا ما تكون محل تطبيقات مختمفة حيث تكون مصدر عيوب شكمية أو موضوعية 
  في:

 عدم تبميغ الموظف باستدعاء يحدد تاريخ، ساعة ومكان جمسة المجمس التأديبي.   -

 عدم تبميغ الممف التأديبي لمموظف وكذلك الوثائق المتعمقة بو. -

عدم احترام القواعد المتعمقة بعيدة المجنة المتساوية األعضاء، تشكيميا ونصابيا  -
 القانوني لممداولة.

                                                           
الذي يحدد اختصاص المجان المتساوية األعضاء  84/10من المرسوم رقم  19ىذا الصدد نص المادة  أنظر في  - 1

 .المجان المتساوية األعضاء، تحدد النصاب القانوني لمداوالت وتشكيمتيا وتنظيميا وعمميا

المجمس التأديبي، وذلك يمزم المشرع اإلدارة عمى أخذ الرأي الممزم من  06/03من األمر  165من خالل نص المادة  - 2
 قبل توقيع العقوبة التأديبية.

جراءاتو. أنظر المواد ) - 3  المتضمن ) ق أ و ع(. 06/03( من األمر169، 167بالنسبة لحقوق الدفاع وا 
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كير أن المخالفات المذكورة أعاله يمكن أن تؤدي إلى إبطال وفي ىذا االطار، ينبغي التذ
 .(1)اإلجراءات التأديبية، ومن ثم العقوبة المسمطة عمى الموظف"

التعميمة الوزارية يظير مدى الحرص من المديرية العامة لموظيفة  من خالل ىذه   
لذلك يمكن القول أن العمومية، حول ركن الشكل واإلجراءات في المتابعة التأديبية لمموظف، 

ركن الشكل واإلجراءات في القرار التأديبي ىو الركن األساسي فيو، وبالتالي يمكن اعتبارىا 
جراءات جوىرية، يترتب عمى مخالفتيا إ  لغاء العقوبة المسمطة عمى الموظف.أشكاال وا 

 :اثاني
 في القرار التأديبيواإلجراءات  عيب الشكللالقضائية  رقابةال

صدارىا لمقرار تباع إجراءات وأشكال معينة عند إباتكون السمطة التأديبية ممزمة 
ال ترتب عميو بطالن القرار التأديبي،  سنحاول  من ىناالتأديبي، لما يمزميا القانون بذلك، وا 

 :اآلتيبيان بعض التطبيقات القضائية في ىذا  الصدد عمى النحو 

من القانون  165زمت نص المادة لقد أل : عن عدم استشارة المجمس التأديبي -1
ساسي العام لموظيفة العمومية، السمطة التأديبية من أخذ رأي المجنة المتساوية األعضاء، األ

وذلك لما يتعمق األمر بالعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة، وأي خرق من اإلدارة ليذا 
في  لك من خالل قرار مجمس الدولةاإلجراء الجوىري يجعل القرار التأديبي باطال. ويظير ذ

يثيات األخيرة في القرار قضية بين موظف ووالي والية البيض، حيث جاء في الح
 لم يعرض ممفو عمى لجنة التأديبحيث أنو ثبت لمجمس الدولة، أن المستأنف تي:"...اآل

    السالف الذكر قبل عزلو، مما يجعل  85/59من المرسوم  129،177طبقا لنص المواد 
 .(2)ومتجاوزا لمسمطة" قرار الوالية تعسفيا

                                                           
كيفية تطبيق ، عن المديرية العامة لموظيفة العمومية، المتعمقة ب2004أفريل  12(، الصادرة في 05التعميمة رقم ) - 1

 مرجع سابق. .ق ن ع م إ()من  131، 130المواد 
 ، قضية )ع. م( ضد 31/01/2000، مؤرخ في 25الدولة، الغرفة الثانية، فيرس رقم  جمسم - 2
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 التيقضية أخرى لمجمس الدولة بين أستاذ جامعي و مدير جامعة الجزائر،  في وجاء 
ىما عمومي وآخر ي قد جمع بين عممين متنافيين أحداألستاذ الجامعأن ىذا  ياتتمخص وقائع

ولما اكتشف المدير ىذا ، 85/59من المرسوم  24أحكام نص المادة خاص مخالفا بذلك 
حيث أنو حيث جاء في القرار:"  ن أن يراعي اإلجراءات التأديبية،األمر قام بعزل األستاذ دو 

مثول المستأنف عميو و بدون توقيف وكون أن جامعة الجزائر أخذت المقرر المطعون فيو 
فقد تعسفت في حق  85/59من المرسوم  130عمال بالمادة  أمام لجنة الموظفين

 .(1)المستأنف عميو رغم ارتكاب ىذا األخير لخطأ جسيم من قبمو"

إن إحاطة الموظف الخاضع لمتأديب  بما : عن عدم احترام حقوق الدفاع واجراءاتو -2
مقتضيات ، أمر تفتضيو تتعرض لو حقوقو ومصالحو لتصرف ما يؤثر في مركزه القانوني

عداد دفاعو.  العدالة ويقره تشريع الوظيفة العمومية، ذلك حتى يتسنى لو تييئة وا 

إن تقديم نسخة من حدى قرارات مجمس الدولة:" في ىذا الصدد جاء في إو   
خير غير كاف دون إثبات استالمو من طرف ىذا األاالستدعاء الموجو لممعنى باألمر 

  إلثبات استدعائو بصفة قانونية.

                                                                                                                                                                                     

 ) قرار غير منشور(.) والي والية البيض(، 
 لمحيث أن مثل ىذا اإلجراء نفس التوجو كان سائدا أمام الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابقا، حيث جاء في قرار ليا:"  -

الحصول عمى  القرار يجب أن يتخذ بعدمن القانون األساسي العام لموظيفة  56/02حسب مقتضيات المادة فيتخذ فعال، 
 "لم يحترم ىذه الضمانات مستوجب لإلبطالوأن قرار العزل الذي الرأي الموافق لمجنة المتساوية األعضاء، 

 ، قضية )ب. م( ضد 01/02/1986، مؤرخ في 42898األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  المجمس -
 .173، 172، ص 1990، العدد الثالث، الجزائر، المجمة القضائية) وزير الصحة العمومية ومن معو(، 

حيث أن السمطة التي ليا صالحيات التعيين ىي التي تقرر عقوبة الدرجة الثالثة وجاء في قرار اخر لمجمس الدولة:"  -
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين، حيث لم يثبت من الممف أن مديرية التربية لوالية وىران عرضت األمر عمى لجنة 

 القرار مخالفا لمقانون".الموظفين حت بعد صدور قرار النقل اإلجباري مما يجعل 
، قضية )مديرية التربية 24/12/2009، مؤرخ في 544، فيرس رقم 49279الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم جمسم -

 ) قرار غير منشور(.لوالية وىران( ضد ) ف . ن(، 
 ، قضية )ج. ن( ضد 17/12/2008، مؤرخ في 870 رقم ، فيرس46268الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 1

 ) قرار غير منشور(.) مدير جامعة الجزائر(، 
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استدعاء الموظف في المسائل التأديبية لممثول أمام لجنة التأديب حيث أنو يعتبر   
، يجب عمى اإلدارة المستخدمة التأكد من إجراء جوىريا يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع

 .(1)االستدعاء القانوني قبل اتخاذ العقوبة"

 البرقيتين أنو أنو يستخمص من حيث " الدولة:خر لمجمس وجاء في الحيثية األخيرة لقرار آ

تم استالميا من طرف المستأنف عمييا وىذا يؤدي لمقول أنو ال يمكن أخذىما بعين 
االعتبار وبالتالي فقرار العزل غير شرعي وبناء عمى ذلك يستوجب التصريح بأن قضاة 

 .(2)الدرجة األولى كانوا عمى صواب"

المكرسة  مضماناتلمن اإلدارة  أي خرقإن  : عن حاالت سقوط الضمانات التأديبية -3
أثناء المتابعة التأديبية يجعل قراراتيا التأديبية غير مشروعة، لكن بالمقابل استقر  قانونا

الضمانات المقررة تتمثل في حالة إىمال الموظف ىذه القضاء اإلداري عمى حالة تسقط فييا 
حيث أن الموظف جاء فيو:"  لمنصب وظيفتو، وىذا ما نستشفو من خالل ىذا القرار الذي

تغيب بدون عمم الييئة المستخدمة وبدون عذر مبرر وشرعي يفقد الضمانات الذي 
الخاصة المنصوص عمييا قانونيا وال يمكنو التمسك بحقو في اإلجراءات التأديبية ويعتبر 

حيث أن المقرر المطالب بإلغائو جاء متماشيا واإلجراءات . في حالة إىمال المنصب
 .(3)عذار المستأنف أكثر من مرتين لاللتحاق بعممو"بحيث أنو جاء بعد إنونية القا

خر، في قضية بين موظف)ع ع( ومدير التكوين الميني بقسنطينة:" وجاء في قرار آ 
فإن  85/59ونتيجة لكل اإلجراءات التي تم اتخاذىا وفقا لمقانون وخاصة المرسوم 

                                                           
 ، قضية )م. ع( ضد 20/04/2004، مؤرخ في 9398الدولة، الغرفة الثانية، فيرس رقم  جمسم - 1

 ) قرار غير منشور(.) والي والية سكيكدة(، 
 ، قضية )وزير المالية( ضد 27/05/2002، مؤرخ في 5587الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم  - 2

 .180، 178، ص ص 2004، العدد الخامس، الجزائر، مجمة مجمس الدولة) م. ف(، 
 ، قضية )ق. م( ضد 20/01/2004، مؤرخ في 10005الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 3

 .171، 169، ص ص 2004، العدد الخامس، الجزائر، مجمة مجمس الدولة) مركز التكوين الميني والتميين بباتنة(، 
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المستأنف ال يمكنو التمسك بعدم شرعية القرار المتخذ في حقو والمتضمن عزلو عن العمل 
حالة إىمال المنصب بسبب الغياب غير المبرر، واعتباره مرفوض من طرف اإلدارة في 

، وذلك رغم الضمانات التأديبية المنصوص عمييا 85/59من المرسوم  136وفقا لممادة 
     .(1)ث أن قضاة الموضوع قدروا الوقائع تقديرا سميما"، حيفي التنظيم المعمول بو

 الثاني: طمبالم
 المشروعية الداخمية لمقرار التأديبي رقابة

عيوب المشروعية الداخمية لمقرار التأديبي عيبي مخالفة القانون واالنحراف في  تشمل  
بالتحقق من  داري من خالل ىذه العيوب سمطة، حيث ترتكز رقابة القاضي اإلاستعمال ال

ثمة في المحل والسبب الداخمية لمقرار المتمالعناصر أو  المكونة لمقرار العناصر الموضوعية
سيتم بيانو  وىذا ما بمراقبة مدى تطابق القرار التأديبي لمقانون. وذلكصداره، والغاية من إ

           ةنحراف بالسمطواإل األول( فرعل)اتباعا من خالل عيبي مخالفة القانون  ومناقشتو
 .الثاني( الفرع)

 الفرع األول: 
 عيب مخالفة القانون في القرار التأديبي

لغاء سابقة الذكر، بل أنو أىم أوجو اإلإن عيب مخالفة القانون من أىم العيوب ال 
داري فيما يتعمق بيذا العيب ىي رقابة الواقع العممي، فرقابة القضاء اإلوأكثرىا تطبيقا في 

وفيما موضوعية تستيدف مراقبة محل القرار التأديبي، فما مفيوم عيب مخالفة القانون ، 
 ؟تتمثل التطبيقات القضائية في ىذا العيب

 

                                                           
 ، قضية )ع. ع( ضد 20/01/2004، مؤرخ في 10497الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 1

 174، 172، ص ص 2004، العدد الخامس، الجزائر، مجمة مجمس الدولة) مركز التكوين الميني والتميين بقسنطينة(، 
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 : أوال

 الفة القانون في القرار التأديبيمفيوم عيب مخ

 إطار القانون الساري المفعول،تمارس السمطة التأديبية حقيا في تأديب الموظف في  

ال شابيا عيب من العيوب التي أي أن   قرارتيا التأديبية يجب ان تكون مطابقة لمقانون، وا 
 وماىي صوره؟ فما تعريفو تصيب القرار التأديبي، الذي يتمثل في عيب مخالفة القانون.

ن، االقانون مفيوملعيب مخالفة  :تعريف عيب مخالفة القانون في القرار التأديبي  -1
مفيوم واسع يشمل كل حاالت مخالفة القانون، وينصب معناه عمى كل عيوب عدم 
المشروعية، سواء الخارجية منيا أو الداخمية، باعتبارىا حاالت مخالفة القانون الساري 
المفعول، أما المفيوم الضيق لو فيتمثل في مراقبة قاضي االلغاء لعدم المشروعية التي شابت 

ار المخاصم، غير المتعمقة منيا باالختصاص أو الشكل واالجراءات أو االنحراف في القر 
استعمال السمطة، أي أن سمطتو الرقابية تمتد إلى التحقيق والتحري في مدى قانونية محل 

 .(1)صدارهإألسباب القانونية أو المادية التي استند عمييا في القرار اإلداري المخاصم، وا

تستيدف و نستنتج أن رقابة القاصي اإلداري لعيب مخالفة القانون تنصب  ىنامن  
أنو األثر القانوني الذي يحدثو القرار في عمى ركن المحل في القرار التأديبي، الذي يعرف 

، إذ ينبغي أن تتوافر في ئوالحالة القانونية القائمة وذلك إما بإنشاء مركز قانوني جديد أو إلغا
 ميو القرار اإلداري شرطان:المحل الذي يقع ع

أن يكون محل القرار ممكنا، فاذا لم يكن باإلمكان ترتيب ىذا المحل، أي استحالتو،  -
 كان القرار اإلداري منعدما.

                                                           
، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه دولة في فرع القانون العام، "سمطات القاضي اإلداري في دعوى اإللغاءعمور سالمي، "  - 1

 .161، ص 2011جامعة الجزائر، كمية الحقوق ببن عكنون، الجزائر، 
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قانونا، أي يستند إلى أحكام القانون، فاذا خالف  اجائز يجب أن يكون محل القرار  -
 .(1)أحكام القانون أصبح القرار غر مشروع، وبالتالي يكون عرضة لإللغاء

لسمطة التأديبية ، بأنو خروج افي القرار التأديبي إذا يمكن تعريف عيب مخالفة القانون  
در في حق الموظف معيبا عن األحكام الموضوعية لمقانون، حيث يكون القرار التأديبي الصا

من حيث موضوعو ومضمونو أو محمو، أما معناه الواسع يمكن إسناد فكرة مخالفة القانون، 
إلى كل العيوب التي تصيب القرار التأديبي، ألن القانون ىو الذي يحدد قواعد االختصاص 

 والشكل واإلجراءات واألىداف اإلدارية من التأديب.

 التأديبي القرار مخالفة صور تتنوع: في القرار التأديبي الفة القانونصور عيب مخ -2
 حالة في تطبيقاتيا أو الموائح أو القوانين نصوص من لنص مخالفة تارة فتكون ،لمقانون
 في أو ،والموائح القوانين تفسير في المخالفة تكون أخرى وتارة القانونية، القاعدة وجود

 نستعرضيا في ما يمي: ،التأويل وتحتمل واضحة غير القانونية القاعدة تكون عندما تطبيقاتيا

يتحقق عيب مخالفة القانون عندما تقوم اإلدارة بمخالفة  المخالفة المباشرة لمقانون: - أ
قاعدة قانونية، أثناء قياميا بإنشاء القرار اإلداري، إذ تتغاضى اإلدارة عن فحوى نص القاعدة 

جودة، فيؤدي ذلك إلى التأثير في مصالح القانونية، وال تعيرىا أي حساب وكأنيا غير مو 
األفراد الذين يمتجئون بعد ذلك إلى القضاء اإلداري لممطالبة بإلغاء ذلك القرار، مثبتين بأن 

 .(2)اإلدارة قد ارتكبت عيب مخالفة قاعدة قانونية معينة

                                                           
مجمة القادسية لمقانون والعموم ،  لمموظفين في مواجية سمطات التأديبالطعن القضائي كضمانة  فاضل جبير،  - 1

 .263، ص 2012، العدد األول، المجمد الخامس، العراق، السياسية
كمية الحقوق  دكتوراه دولة في القانون، لنيل درجة ، رسالة"اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر "عمر بوجادي، - 2

 .132، ص 2011، ، الجزائرزي وزوتي جامعة والعموم السياسية،
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السمطة التأديبية  تجاىل وتنكرفالمخالفة المباشرة لمقانون في القرار التأديبي معناىا   
لصادرة افي قانون الوظيفة العمومية أو التعميمات والموائح  عن تطبيق قاعدة قانونية موجودة

 في المجال التأديبي لموظيفة .

الصورة أدق وأخطر الصور، ألنيا تعتبر ىذه الخطأ في تفسير القاعدة القانونية:  - ب
القانونية أو تتجاىميا كما في حالة المخالفة خفية ذلك أن اإلدارة ىنا ال تتنكر لمقاعدة 

نما تفسرىا بطريقة خاطئة بحيث ينتج عن ذلك إعطاءىا معنى غير الذي أراده  المباشرة، وا 
 .(1)المشرع من وضعيا، وقد يقع ىذا الخطأ بغير قصد من اإلدارة

يظير ىذا الخطأ لدى مباشرة اإلدارة لنشاطيا  الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية: -ج
القانوني، وتطبيقيا عمى حاالت لم ينص عمييا القانون، أو أن اإلدارة قامت بإصدار قرارىا 
دون مراعاة الشروط الضرورية التي يحددىا القانون، وليتحقق عيب الخطأ في تطبيق 

 النصوص القانونية ال بد من : 

 ئع التي استندت اإلدارة إلييا في إصدارىا القرار.ضرورة التحقق من حدوث الوقا -
  .(2)القرار شروط القانونية لموقائع حتى يبررضرورة التحقق من توافر ال -

 :اثاني

 عيب مخالفة القانون في القرار التأديبيلالقضائية  رقابةال 

عيب مخالفة القانون في القرار من خالل الصور السالفة الذكر، التي  تظير رقابة  
 .الخطأ في تطبيق النصوص القانونية رقابةو  المخالفة المباشرة لمقانونرقابة تتمثل في 

                                                           
، العدد الخامس، كمية الحقوق مجمة المنتدى القانوني عيوب القرار اإلداري) حاالت تجاوز السمطة(،ىنية أحميد،  - 1

   .54، ص  2010والعموم السياسية، جامعة بسكرة،
، 134مرجع سابق، ص ص  ،"اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر "عمر بوجادي،لممزيد من التفصيل راجع:  - 2

136. 



لمموظف العام في تحقيق الضمان  ةمدى فعالية الرقابة القضائية عمى القرارات التأديبي : الفصل الثاني  

76 
 

عيب المخالفة  و يتحققأنبلقد أشرنا في ما سبق : رقابة عيب المخالفة المباشرة لمقانون -1
لما تقوم اإلدارة بمخالفة قاعدة قانونية موجودة، ومن التطبيقات  المباشرة لمنصوص القانونية

 القضائية في ىذه الحالة ما ذىبت إليو الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابقا، في قضية بين
حيث أنو ساسي بالجزائر حيث جاء في حيثيات القرار أنو:" موظف ووزير التربية والتعميم األ
عن قد تم وقفو عن ميامو كمعمم بموجب مقرر مؤرخ في يستخمص من الممف أن الطا

، وأنو ومنذ ىذا التاريخ لم يستمم أي تبميغ بأي قرار يتضمن فصمو أو 29/11/1970
من القانون االساسي لمموظف العمومي تنص عمى أنو  60وأن المادة إرجاعو إلى عممو، 

 .من يوم تبميغ اإليقافأشير ابتداء  06وفي حالة اإليقاف يجب تسوية الحالة في مدة 

أشير فإنو يتعين إلبطال  06حيث أنو وفي غياب وقوع مثل ىذا التصحيح في أجل  
  .(1)"29/11/1970اإليقافمقرر 

قاضي ضد المجمس األعمى لمقضاء خر لمجمس الدولة، في قضية وجاء في قرار آ 
األساسي لمقضاء تنص من القانون  86أنو ومن جية أخرى أن المادة الحيثيات التالية:" 

أشير  6عمى أن القاضي الذي يكون محل توقيف مؤقت يستمر في تمقي أجوره مدة 
ابتداء من قرار التوقيف. إن المجمس األعمى لمقضاء ممزم بالفصل في الدعوى التأديبية 

 في ىذا األجل.

تم تبميغ العارض عن طريق رئيس المجمس القضائي  حيث وفي قضية الحال فإنو 
 16/11/1996إنو وبنفس الطريقة بمغ بتاريخ  .16/04/1996بقرار التوقيف بتاريخ 

 لمعارض استدعاء أمام المجمس األعمى لمقضاء.

                                                           
 ، قضية )ب. ز. ع( ضد 25/03/1989، مؤرخ في 56648األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  المجمس - 1

 .163، 162، ص 1991، العدد الثالث، الجزائر، المجمة القضائية) وزير التربية والتعميم األساسي بالجزائر(، 
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أشير بين قرار التوقيف  6بأنو مرت أكثر من حيث أنو يستخمص مما سبق  
. وأن ىذا يكفي بجعل قضاء بالممف التأديبي لمعارضوالتكفل من قبل المجمس األعمى لم

 .(1)قرار العزل غير قانوني لخرقو األشكال الجوىرية واإلجراءات"

من خالل ىذا القرار لمجمس الدولة يظير المخالفة المباشرة لنص مادة قانونية   
من القانون األساسي لمقضاء التي تحدد وتمزم المجمس  86واضحة، وىي نص المادة 

بالمواعيد واآلجال القانونية الواجبة االحترام في حق المتابع تأديبيا، ولما تم خرق المجمس 
 عرض قرارىا لإللغاء. لفحوى المادة القانونية ت

من التطبيقات القضائية لعيب الخطأ في تطبيق : رقابة عيب الخطأ في تطبيق القانون -2
القانون في القرار التأديبي، ما ذىب إليو مجمس الدولة لما ألغى قرار تأديبي في حق حارس 

ىذا بمدي ضد والي والية عين الدفمى، وىذا بمناسبة خطأ في تطبيق القانون من طرف 
حيث أن المستأنف عميو توقف عن ممارسة عممو بسبب األخير، حيث جاء في القرار:" 

 الطبية المودعة بالممف تثبت ذلك. المرض وأن الشيادات
المثارة من المستأنف خاصة  85/59من المرسوم  136أن المادة  حيث   

بالموظف الذي يتخمى عن منصب عممو بإرادتو وقبل عزلو يجب إنذاره مرتين لاللتحاق 
 بالمنصب.

ال مجال لتطبيقيا في قضية الحال ألن  85/59من المرسوم  136حيث أن المادة   
ض وأن الشيادات الطبية دالة عمى تخمف المستأنف عميو عن وظيفتو كان بسبب المر 

 .ة لمموظف توقف عالقة العمل وال تقطعياحيث أن العطل المرضي ذلك.

                                                           
 ، قضية )س . ش( ضد 17/01/2000، مؤرخ في 182491الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 1

 .110، 109، ص ص 2002، العدد األول، الجزائر، مجمة مجمس الدولة) المجمس األعمى لمقضاء(، 
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بعزل  155تحت رقم  17/05/2003حيث أن المستأنف أصدر القرار المؤرخ في   
المستأنف عميو من منصب عممو وىو في عطمة مرضية رغم أن عالقة بين المستأنف 

 عميو كانت متوقفة.
أن القرار المطعون فيو باإللغاء المتضمن تسريح المستأنف عميو جاء  حيث  

 .(1)مخالفا لمقانون"

خطأ اإلدارة يظير عيب الخطأ في تطبيق القانون في ىذا القرار التأديبي، من خالل   
الخاصة بالموظف الذي يتخمى عن  85/59من المرسوم  136في تطبيق نص المادة 

الموظف توقف بسبب المرض وأن الشيادات الطبية تثبت منصبو، وأن في قضية الحال 
 في قضية الحال. 85/59من المرسوم  136ذلك، فال مجال إذا لتطبيق نص المادة 

يقع عيب عدم تبرير الوقائع في القرار، : في القرار تبرير الوقائعالقاضي لمدى  رقابة   -3
عندما تكون ىذه الوقائع غير مستوفاة لمشروط القانونية التي يتطمبيا القانون، لذلك يتداخل 

تبرير الوقائع من جية  مدىعيب المحل مع عيب السبب في كون رقابة القضاء عمى 
االقتصار ىنا عمى عيب  اإلدارة، ىي نفسيا تقريبا التي يمارسيا في عيب السبب، لذلك سيتم

 ضمنوسيتم مناقشة موضوع التالزم بين المحل والسبب مخالفة القانون بمفيومو الواسع، 
 قابة القضاء لمبدأ التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي.ر المبحث الثاني في إطار 

فمن خالل رقابة القاضي اإلداري لمدى تبرير الوقائع في القرار التأديبي، ألغى  
مجمس الدولة قرار الغرفة الوطنية لمموثقين في حق موثق، وذلك النعدام األسباب في القرار، 

من النظام الداخمي لمغرفة الوطنية لمموثقين، حيث جاء في  41وذلك بما يخالف نص المادة 
من  41ول الوجو األول المأخوذ من انعدام أسباب القرار تنص المادة حيث وحالقرار:" 

                                                           
، قضية )والي والية 12/11/2009، مؤرخ في 487، فيرس رقم 048929الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 1

 ) قرار غير منشور(.عين الدفمى( ضد ) ف . ن(، 
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أن ي لمغرفة الوطنية لمموثقين المتضمن القانون الداخم 11/1992/ 14القرار المؤرخ في 
 ه األخيرة تفصل في القضايا المطروحة عمييا بمقرر مسبب.ىذ

 بمفيوم القانونالطعن ليس تسبيبا إن ما جاء بمضمون القرار محل حيث بذلك  
 ألنو عمى ىذه الحالة يتعذر عمى مجمس الدولة مناقشة مدى شرعية ىذا القرار.

حيث عمى ىذا األساس إن الوجو المثار مؤسس ألن القرار محل الطعن معيب  
 .(1)بعيب انعدام األسباب، ما يتعين عميو إبطالو"

 :الثاني الفرع
 عيب االنحراف بالسمطة في القرار التأديبي

يمارس القضاء رقابتو عمى عيب االنحراف في استعمال السمطة في القرار التأديبي،   
من خالل ركن الغاية فيو، وقبل أن نقف عمى ىذه الوظيفة الرقابية التي يمارسيا القاضي 

، ال بد من التعرض إلى مفيوم ىذا العيب الذي يصيب (ثانيا)القرار التأديبي  عمىاإلداري 
  (.أوال)ار التأديبي ركن الغاية في القر 

 أوال:

 مفيوم عيب االنحراف بالسمطة في القرار التأديبي

ساءة استعمال السمطة في المجال التأديبي لموظيفة العامة ىي وجو لعدم إن إ  
المشروعية الموضوعية لمقرار التأديبي، وىو متصل بغاية وىدف إصداره، وقد يتخذ ىذا 

 بعد تعريف االنحراف بالسمطة في القرار التأديبي. العيب صورا مختمفة، نستعرضيا تباعا

                                                           
 ، قضية )ص . ص( ضد 25/10/2005، مؤرخ في 27279الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 1

 .237، 235، ص ص 2006، العدد الثامن، الجزائر، مجمس الدولة مجمة) الغرفة الوطنية لمموثقين(، 
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ع ني الفقو بتعريف عيب : تعريف عيب االنحراف بالسمطة في القرار التأديبي -1
 سمطاتو لتحقيق استعمال رجل اإلدارة:" بأنو  Laferriere "الفيريير"االنحراف، فعرفو 

 غرض غير الذي من أجمو منح ىذه السمطة".

بقولو:" يعتمد انحراف السمطة عمى استخدام السمطة  George Vedel جورج فيدالوعرفو 
 اإلدارية لسمطاتيا في غير اليدف المحدد أو المطموب منيا".

بأنو:" استعمال رجل اإلدارة سمطتو التقديرية  محمد سميمان الطماويكما عرفو األستاذ 
 .(1)لتحقيق غرض غير معترف لو بو"

السمطة، غالبا ما يالزم السمطة التقديرية أي فعيب االنحراف في استعمال   
، إذ تعد االختصاص التقديري، الذي يترك فيو لإلدارة المختصة جانبا من الحرية والتدخل

السمطة التقديرية في نظر أغمب الفقو، المجال الطبيعي لظيور ونمو االنحراف في استعمال 
وأثناء ممارستيا الختصاصيا المقيد، السمطة، أما في مجال السمطة المقيدة فاإلدارة غالبا 

تكون ممزمة باتخاذ القرار اإلداري طبقا لمقانون المحدد الختصاصيا، وفي الشكل الذي رسمو 
 .  (2)ليا المشرع واستنادا الى أسباب صحيحة محددة سمفا

ذا فالقرار التأديبي ينبغي أن ييدف إلى تحقيق المصمحة العامة المتمثمة في تحقيق إ  
دف تحقيق الردع العام، فإذا كان ىدف  ىالمرفق وضمان انتظام سيره، إضافة إلى  مصمحة

القرار التأديبي التنكيل بالموظف واالنتقام منو، عد قرارا باطال لكونو مشوبا باالنحراف 
بالسمطة، حيث لم تمنح لإلدارة حق توقيع الجزاء لكي تجعل منو سيفا في رقاب الموظفين، 

لموظفين لمثقة المفترض توافرىا ألن ىذا حتما سيؤدي إلى إشاعة الفوضى اإلدارية، وافتقاد ا

                                                           
رسالة لنيل شيادة دكتوراه دولة في القانون تخصص  " فصل الموظف العام "دراسة مقارنة"، يحي قاسم عمي سييل، - 1

  .395، ص 2004جامعة الجزائر، كمية الحقوق، الجزائر، إدارة ومالية، 
 .156، مرجع سابق، ص "اإلداري في دعوى اإللغاء سمطات القاضيعمور سالمي، "  - 2
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يم، األمر الذي ينعكس بالسمب عمى األداء الوظيفي، مما يؤثر عمى مصالح في رؤسائ
 .  (1)المتعاممين مع اإلدارة

يمكن محاولة تعريف االنحراف في استعمال السمطة في القرار التأديبي بأنو:" و     
ر تأديبي مصمحة بعيدة عن المصمحة استيداف السمطة المختصة بالتأديب أثناء اصدار قرا

  العامة، أو ابتغاء ىدف مغاير لما حدده القانون".
من خالل محاولتنا لتقديم تعريف : صور عيب االنحراف بالسمطة في القرار التأديبي -2

لالنحراف في استعمال السمطة في المجال التأديبي، تبين لنا أن ىذا العيب إما أن يستيدف 
ما أن يكون اليدف من القرار غير  مصمحة بعيدة عن المصمحة العامة أثناء صدور القرار، وا 

النحراف في اصدار اليدف المحدد في القانون. وىذه ىي الصور التي قد يأتي بيا عيب ا
 القرار التأديبي، نستعرضيا في ما يمي: 

لقرارات اكل  إناستيداف السمطة التأديبية غاية بعيدة عن المصمحة العامة:  - أ
إلى تأكيد من اإلدارية يجب ان تستيدف المصمحة العامة، إذ أن ىذه القاعدة ليست بحاجة 

لمموظفين إال ليخدموا بيا المصمحة المشرع فيما يضعو من قوانين، فالسمطات كميا لم تمنح 
ىذه القاعدة ويستيدف أمرا َاخر يخالف  العامة، وليس ليخدموا بيا أنفسيم، فكل قرار إداري

 .    (2)غير المصمحة العامة ىو قرار معيب بعيب االنحراف في استعمال السمطة جدير باإللغاء

 العامة في اصدار قراراتيا:ومن بين الحاالت التي قد تزيغ اإلدارة عن المصمحة  

وكمثال عمى ىذه الحالة لتي قد تحيد السمطة  لتحقيق غرض شخصي: استعمال السمطة  -
 التأديبية في قرارىا، كأن يفصل موظف بقصد إخالء منصب الوظيفة لتعيين غيره.

                                                           
،  مرجع سابق،                      الطعن القضائي كضمانة  لمموظفين في مواجية سمطات التأديبفاضل جبير،  - 1
 .264ص 

، مذكرة لنيل شيادة ماجستير االنحراف بالسمطة كوجو إللغاء القرار اإلداري في النشاط اإلداري الجزائريسعد صميمع،  - 2
 . 48،49، ص ص 2004في القانون العام، كمية الحقوق والعموم االقتصادية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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تعتبر ىذه الصورة من أخطر صور االنحراف في  استعمال السمطة بقصد االنتقام: -
، فقد تكون ناتجة عن اختالف في لضغائن شخصية االنتقام أواستعمال السمطة، وذلك قصد 

الرأي أو العقيدة الدينية أو أي اختالف يمكن أن يحدث بين الرئيس اإلداري والموظف في 
 الوظيفة اإلدارية.

تتجسد ىذه الصورة عندما تقوم اإلدارة بفصل موظف  استعمال السمطة لغرض سياسي: -
       ألسباب سياسية، كأن يصدر الوزير قرارا بفصل موظف ألنو ينتمي إلى حزب َاخر،
أو يعتنق فكرا مغايرا ألفكار الحزب الحاكم فيمحق بالقرار عيب االنحراف في استعمال 

 .(1)السمطة مما يستوجب إلغاءه

 إلداريروعية القرار اال يكفي لمشمخالفة السمطة التأديبية قاعدة تخصيص األىداف:  -ب
المصمحة العامة، بل ينبغي أن يحقق إضافة إلييا اليدف الذي حدده المشرع تحقيق 

 إلصداره، حيث ان قاعدة تخصيص األىداف من شأن تجاىميا إبطال القرار اإلداري.

القرار اإلداري المصمحة العامة فحسب، بل حتى يجب أال يستيف وفي ىذه الحالة   
األىداف التي تقيد القرار اإلداري بالغاية المخصصة التي رسمت من أجمو، فإذا خرج القرار 
عن ىذه الغاية، ولو كان ىدفو ىو تحقيق المصمحة العامة ذاتيا، كان القرار مشوبا بعيب 

 . (2)االنحراف بالسمطة

 :اثاني
 القضائية لعيب االنحراف بالسمطة في القرار التأديبي رقابةال

يرتبط عمى نحو مباشر بنية مصدر القرار، لذلك فإن  االنحراف بالسمطةعيب إن   
نما تتداخل في  عدم المشروعية فيو ال تكتسي صبغة خارجية وال تظير في القرار ذاتو، وا 

                                                           
 .399 مرجع سابق، ص " فصل الموظف العام "دراسة مقارنة"،يحي قاسم عمي سييل، - 1
 .62، مرجع سابق، ص القرار اإلداري في النشاط اإلداري الجزائرياالنحراف بالسمطة كوجو إللغاء سعد صميمع،   - 2
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، ولذلك أو المدعي من إثباتيا )1(استظيارىا أمور نفسية قد ال يكون من السيل عمى القاضي
 : الحاالت التالية ، نستعرضيا فيفإن تطبيقاتو القضائية عادة ما تكون قميمة

إن العقوبة المقنعة إجراء ظاىره تنظيم  :العقوبة المًقنعة في إجراء نقل الموظفين -1
 .(2)يبررهالمرفق العام أي ظاىره قانوني وباطنو إجراء تعسفي في حق الموظف ليس لو ما 

بين ما ىو إجراء يتخذ من أجل مصمحة المرفق، الذي ال تلذلك فاإلدارة ممزمة بأن 
 منيا ، فأي قرار(4)، وبين ما ىو عقوبة تأديبية جزاء لخطأ الموظف(3)يأخذ طابعا عقابيا

 .(5)تبرره قانونية يمس بالمركز القانوني لمموظف تتبعو بالضرورة إجراءات وأسباب

ساءة استعمال السمطة، تقوم إأن العقوبة المقنعة ىي نوع من أنواع  من ىنا يبدو 
اإلدارة باستعماليا عمى أساس أنيا اجراء تنظيمي لمصمحة المرفق، إال أنو في الحقيقة عقوبة 

ولمتوضيح أكثر حول العقوبة المًقنعة التي تتخذ صورة من  تأديبية تعسفية في حق الموظف.
 اء في قرار لمغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابقا ما يمي:صور االنحراف بالسمطة ما ج

                                                           
1 -  ZOUAIMIA(R), ROUAULT(M.C), Droit administratif, opcit, p 260. 

 لممزيد من التفصيل راجع: -2
القانون، "، بحث لنيل شيادة الماجستير في العقوبة المقنعة في النظام التأديبي الجزائري والمقارنمحمد جالب ،"  -   

 .05، ص 2001فرع اإلدارة والمالية، كمية الحقوق واإلدارية، جامعة الجزائر، 
إن اإلجراء الذي ال يأخذ طابعا عقابيا وبالمقابل يتخذ من طرف اإلدارة من أجل المصمحة العامة  قد نصت عميو  - 3

الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع يمكن أن تكون حركات نقل من ) ق أ و ع( التي جاء فييا:"  156المادة 
 ".محدود وظرفي تتم في حدود ضرورة المصمحة

من نفس القانون، حيث بينت من خالل  163أما بالنسبة لإلجراء الذي يأخذ طابعا تأديبيا فقد نصت عميو نص المادة  - 4
 تحديد العقوبات من الدرجة الثالثة، عقوبة النقل اإلجباري.

5 -  FRANCIS Mallol, La sanction disciplinaire déguisée en droit de la fonction 
publique, AJDA, 2011, P1656. (Consulté le 22/12/2013 à 17:23h, www.sndl.dz). 

لمقوانين وفي اطار التدابير الداخمية تمجأ اإلدارة في بعض األحيان إلى اتخاذ إجراءات تتسم بالسرعة والسيولة، وفقا  -
المقررة ليا في تسيير المرفق العام، لكن اليدف من ىذه اإلجراءات عزل أو معاقبة الموظف دون المرور بإجراءات التأديب 

 أو ما ىو مكرس من ضمانات لمموظف العام.

http://www.sndl.dz/
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 " حيث أن السيد )ش. ع( يشغل منصب متصرف إداري بوالية بسكرة. وأنو تم 
، وأنو بناء عمى عدم التحاقو بوظيفتو الجديدة، قام "مشونش"تعيينو أمينا عاما لدائرة 

 . الوالي بفصمو

القضائي استقر عمى أن النقل يتم لصالح المرفق العام بشرط أن  االجتيادحيث أن  
ال يشكل ىذا نقال تمقائيا. لكن وحيث يستخمص من قضية الحال أن )ش .ع( كان محل 

، وأنو بصفتو متصرفا إداريا كان يتمتع بصنف تنزيل مًقنع في الرتبة تحت غطاء النقل
 .(1)"17/2في حين أن صنف األمين العام ىو  17/5

وزير الصحة وأستاذ مساعد ) طبيب(، التي تتمخص وقائعيا في قضية أخرى بين و  
أن حيث أنو نشب خالف بين ىذا الطبيب ورئيس مصمحة داء المفاصل بمستشفى الدويرة، 

س مصمحة المفاصل بمستشفى بن ؤ نفوذه ليحرم ىذا الطبيب لتر  قام باستغالل خيرىذا األ
ء إلى القضاء لمطعن في ىذه اإلجراءات التعسفية عكنون، ما أدى بالطبيب إلى المجو 

الممارسة من طرف رئيس المصمحة، ىذا ما أدى بالمقابل بوزير الصحة ووزير التعميم 
بنقل ذلك الطبيب إلى مصمحة أخرى ليست من العالي بإصدار قرار وزاري يقضي 

 اختصاصو دون استشارة المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء.

قيام وزير  حيث أنالحيثية األخيرة لمقاضي اإلداري في ىذه القضية:"  حيث جاء في 
ما دامت األوضاع اإلجرائية الصحة بنقل الطاعن يعد في حقيقة األمر إجراء تأديبيا مَقنعا 

 .(2)"حترمقررة في مجال النقل التمقائي لم تالم

                                                           
 ، قضية )والي والية بسكرة( ضد 05/01/1997، مؤرخ في 115657 المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم - 1

 .103، 101، ص 1997، العدد األول، الجزائر، المجمة القضائية) ش .ع(، 
 ، قضية )ط. ع( ضد 08/04/1989، مؤرخ في 54362األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  المجمس - 2

 .167، 165، ص 1991الجزائر، ، العدد الثالث، المجمة القضائية) وزير الصحة ووزير التعميم العالي(، 
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الشخصية لإلدارة يعد ىدف تحقيق المصمحة  :االنحراف في رفض إعادة إدماج موظف -2
العامة، من أبشع صور االنحراف في التأديب الوظيفي، كونو ينسي واجب اإلدارة في تحقيق 
اليدف القانوني وسعييا نحو ىدف ذاتي، ما يفقد النظام التأديبي ىبتو وصفتو الذي وجد من 

 .(1)أجميما

رار ومن صور انحراف اإلدارة عن ىدف تحقيق المصمحة العامة، ما جاء في ق  
/ 15/10حيث أنو تم تجنيد األستاذ لمخدمة الوطنية بتاريخ ": لمغرفة اإلدارية سابقا 

بعد أن أدى  15/01/1987ثم تم شطبو من صفوف الجيش الوطني بتاريخ  1985
ب" عممو يعتبر خرقا واجب الخدمة الوطنية، حيث أن قرار رفض إعادة إدماجو بمنص

 ة.ن واحد انحرافا بالسمطلمقانون وفي آ

أن لإلدارة في ىذه الحالة، اختصاص مقيد بمعنى أنو عندما يكون الموظف قد حيث 
استوفى الشروط المنصوص عمييا في القانون أي تأدية لمخدمة الوطنية، تكون اإلدارة 
ممزمة بإعادة إدماجو بدون أن تخول ليا أي سمطة تقديرية بالنسبة إلمكانية إعادة 

دة ادماج المدعى بمنصب عممو تكون قد خرقت إدماجو، حيث أن اإلدارة برفضيا إلعا
   .(2)"فإن األسباب المثارة تدعيما لرفضيا تعد بمثابة انحراف بالسمطةحيث أنو و القانون، 

 

 

 

                                                           
،  مذكرة  لنيل شيادة الماجستير في رقابة القاصي اإلداري لمقرار التأديبي في مجال الوظيف العموميمخموفي مميكة،  - 1

    القانون، فرع قانون المنازعات اإلدارية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الجزائر،            
 .131، ص 2012

 ، قضية )ب .ع( ضد 15/12/1991، مؤرخ في 62279حكمة العميا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم الم - 2
 .140، 138، ص 1993، العدد الثاني، الجزائر، المجمة القضائية) وزارة التعميم العالي والبحث العممي(، 
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 :المبحث الثاني
التناسب في مجال مبدأ عمى  القضاء اإلداري فعالية الضمان برقابة مدى

 التأديب
في مجال  التأديبي الخطأو العقوبة  التناسب بينالمنازعات المتعمقة بالرقابة عمى  تعتبر

، والتي القضاء اإلداري كبيرا بين أروقة لقيت رواجا الوظيفة العمومية أحد أنواع القضايا التي
بعدما كانت ردحا من الزمن تدخل في إطار السمطة أثارت نقاشا واسعا بين الفقو اإلداري 

 ات لمرقابة من طرف القاضي اإلداري.التي كانت من قبيل المحرم التقديرية لإلدارة

الرقابة  مالمح ىذا التطور في  اإلداريين من القضاءالفقو و قبل الحديث عن موقف و 
نرى انو  )المطمب الثاني( عمى التناسب ومن بين سمات الفعالية القضائية في مجال التأديب

 (.مب األول)المط اىية ومفيوم التناسب في التأديبالضوء عمى ممن األجدر تسميط 

 المطمب األول:

 التناسب في مجال التأديب اىيةم

لقد سبق القول أن السمطة اإلدارية تتمتع بسمطة تقديرية واسعة المجال التأديبي، حيث 
تممك حرية اختيار العقوبة المناسبة من بين العقوبات المدرجة في النظام التأديبي، وذلك بما 
يتناسب مع خطورة الخطأ المقترف من قبل الموظف. فمن ىذا المنطمق ظير ما يسمى بمبدأ 

، وكذا ) الفرع األول(مجال التأديب، والذي يستدعي منا محاولة ضبط مفيومو التناسب في
 )الفرع الثاني(.استعراض النقاش الفقيي حول ىذه الفكرة في مجال التأديب 

 

 

 



لمموظف العام في تحقيق الضمان  ةمدى فعالية الرقابة القضائية عمى القرارات التأديبي : الفصل الثاني  

87 
 

 الفرع األول:

 مفيوم التناسب في مجال التأديب

يقتضي تحديد مفيوم التناسب في مجال التأديب، الوقوف عمى تعريف ىذا المصطمح 
 .) ثانيا(القانونية، ثم محاولة تكييف طبيعتو )أوال(

 أوال:

 تعريف التناسب في مجال التأديب

نتج عن عدم حصر وتحديد المخالفات التأديبية، وعدم ربطيا بالعقوبات التأديبية، 
لسمطة التأديبية في تحديد األفعال والوقائع التي تعتبر من قبيل فسح المجال واسعا أمام ا

 المخالفات التأديبية، وتمتعيا بحرية اختيار العقوبة التأديبية المناسبة مع الخطأ المرتكب.

فميما أحيطت إذا عممية التأديب بالضمانات القضائية في رقابتو عمى مبدأ 
تعسف اإلدارة في سمطتيا التقديرية، ما أدى بالمقابل المشروعية، فإنيا ال تكفي لمحيمولة دون 

لظيور اجتيادات قضائية في رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة في المجال التأديبي، بما 
 يعرف بالرقابة عمى التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي.

التوافقية بين ويمكن عمى ضوء ذلك، تحديد معنى التناسب بأنو تعبير عن الصمة  
حالة معينة وأخرى مناضرة ليا، نتيجتيا توازن مقبول بينيما. وفي مجال التأديب فإن 
   التناسب يعنى وجود مالءمة ظاىرة بين الخطأ الوظيفي ونوع الجزاء الموقع عمى مرتكبو،
 أو بتعبير أخر يعني تقدير العقوبة التأديبية نوعا ومقدارا بما يتوافق مع جسامة وخطورة

 . (1)الخطأ المرتكب، األمر الذي يؤدي إلى تحقيق مالءمة مقبولة أو ظاىرة بينيما

                                                           
، دار الجامعة الجديدة، بين العقوبة والجريمة في مجال التأديبالرقابة القضائية عمى التناسب خميفة سالم الجيمى،  - 1

 .97، 95، ص ص 2009اإلسكندرية، 
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إن مقتضى التناسب أال تغمو السمطة المعنية بتحديد الجزاء في اختياره، وال تركب  
نما عمييا أن تتخذ ما يكون عمى وجو المزوم ضروريا لمواجية  متن الشطط في تقديره، وا 

 ثار، وما فيو القدر المتيقن آ لفة اإلدارية، وما يترتب عمى اقترافيا منالخرق القانوني أو المخا

 من معقولية لردع المخالف، وزجر غيره عن أن يرتكب ذات الفعل، ومن ىنا تكون ضوابط 

 .(1)العقاب موضوعية ويعد كل تجاوز ليا استبدادا ينبغي رفضو

ما قرره البعض من الفقياء  ومن التعاريف العامة التي تناولت تحديد مفيوم التناسب 
        بأنو ذلك السموك الذي تمتزم اإلدارة بموجبو بأن ال تفرض عمى األفراد أعباء وقيود،

 .(2)أو أضرارا أكثر مما تطمبو ميمة المحافظة عمى المصمحة العامة المناط بيا تحقيقيا

تأديبي يمكن من خالل ىذه التعريفات المقدمة من طرف الفقو لمتناسب في المجال ال
تعريف فكرة التناسب بأنيا عالقة توافقية معقولة في التقدير بين العقوبة التأديبية ودرجة 

 جسامة الخطأ التأديبي المرتكب من قبل الموظف.

 نيا: اث

 تكييف طبيعة عيب عدم التناسب

 لقد اختمف الفقو في تحديد الطبيعة القانونية لعيب عدم التناسب في القرار التأديبي،
حيث لم يتفقوا عمى طبيعة ىذا العيب الذي يعد وجيا لإللغاء القرار التأديبي، فيناك من 

 خرون يدرجونو ضمن عيب المحل.آيصمو بعيب الغاية، ومنيم من يصمو بعيب السبب، و 

                                                           
مرجع سابق،  ،الضمانات المقررة لمموظف العام خالل المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائريحياة عمراوي،  - 1

 .37ص 
"، أطروحة لنيل والرقابة القضائية عميو" دراسة مقارنة مبدأ التناسب فيس الجزاءات التأديبية"قوسم حاج غوثي،  - 2

 .    117، ص 2011شيادة دكتوراه في القانون العام، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تممسان، الجزائر، 
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ىو بديل  (1)إن استعمال المحاكم لكممة الغموعيب عدم التناسب يتصل بعيب الغاية:  -1
الستعمال كممة التعسف أو اإلنحراف، وال يمكن اعتبار الغمو نوعا من مخالفة القانون، إذ ال 
يتأتى ذلك إال إذا كنا بصدد ممارسة اختصاص مقيد، في حين أن السمطة التأديبية تمارس 
اختصاصا تقديريا عند اختيار العقوبة المناسبة لمجريمة الثابتة في حق الموظف، حيث أن 

ساءة استعمال السمطة أو اإلنحراف بيا، فال إالعيب المالزم الستعمال السمطة التقديرية، ىو 
رقابة عمى ممارسة االختصاص التقديري إال إذا ثبت ىذا العيب، وعمى ذلك فإن الغمو يندرج 

 .(2)في معنى التعسف واالنحراف وال يدخل تحت مخالفة القانون

يرفض ىذا اإلتجاه أن تكون الرقابة عمى : السببعيب عدم التناسب يتصل بعنصر  -2
نما ىي رقابة عمى السبب في  عيب عدم التناسب وجيا لمطعن باإللغاء لالنحراف بالسمطة، وا 
نما تمتد إلى  صورتو القصوى، فال تتوقف عند االكتفاء بتقدير الوقائع وصحة األسباب، وا 

 .(3)تناسب بينيا وبين اإلجراء المتخذالتحقق من أىمية وخطورة الحالة الواقعية، أي مدى ال

إن ما يمكن مآخذتو حول ىذا اإلتجاه أنو يقر أن رقابة عيب عدم التناسب إنما  
تتحقق من خالل رقابة العالقة بين عنصر السبب ومحل القرار التأديبي، فال يمكن االكتفاء 

عمى اإلجراء والعقوبة عند التحقق من أىمية وخطورة الحالة الواقعية وجسامتيا، دون الوقوف 
المتخذة من طرف اإلدارة، فالقاضي إذا يراقب مدى توفيق اإلدارة في اختيارىا لمعقوبة 

 المناسبة لمخطأ التأديبي، لذلك فالتعسف والغمو في  اختيار العقوبة أمر باإلمكان حدوثو.

تحديد  يتجو جانب من الفقو إلى أنعيب عدم التناسب يتصل بعنصر مخالفة القانون:  -3
ار الجزاء في حالة الغمو ال يخرج عن أحد أمرين: فإما أن يبنى اإللغاء عمى ر وجو إلغاء ق

                                                           
 لمتعبير عمى عيب عدم التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي. "الغمويستعمل القضاء المصري مصطمح "  - 1
 .341مرجع سابق، ص ،  ،منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصمة بشؤون الموظفينسامي جمال الدين،  - 2
 مجمة المنتدى، الرقابة عمى تناسب القرار اإلداري ومحمو في دعوى اإللغاءعبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام،  - 3

 .148، 147، ص ص 2010، العدد الخامس، جامعة بسكرة، القانوني
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أساس مخالفة القرار لمقانون، أو عمى أساس إساءة استعمال السمطة، لذلك يرجح القول بأن 
 ومعناه، باعتبار أن إلغاء القرار في ىذه الحالة يكون عمى أساس مخالفة القانون في روحو

 عمى عدد من الجزاءات، وليس عمى جزاء واحد، إنما قصد أن تختار لمشرع قد نص عمى ا

 .(1)السمطة التأديبية من بينيا ما يناسب صدفا المخالفة المرتكبة 

من منطمق أن التناسب نتج عن عدم إمكانية : طبيعة عيب عدم التناسبرأينا حول  -4
ربط العقوبات التأديبية باألخطاء التأديبية التي جاءت عمى سبيل المثال، وعدم القدرة عمى 

ن القاضي اإلداري لما يمارس رقابتو عمى مبدأ التناسب بين العقوبة أحصرىا، فإننا نرى 
والخطأ التأديبي، إنما يراقب مدى تناسب محل القرار)العقوبة( مع األسباب المبررة ليذا 
القرار، ويفحص بالمقابل مدى غمو اإلدارة في العقوبة مقارنة بدرجة جسامة األخطاء 

نما ىي  عمى عيب عدم التناسب في عنصر المرتكبة، فال يمكن إذا حصر الرقابة واحد، وا 
رقابة عمى العالقة التي تربط بين عنصر السبب والمحل والغاية في القرار التأديبي، وما ىذه 

 الرقابة إال توجو صريح من القضاء اإلداري لرقابتو لمسمطة التقديرية لإلدارة. 

 الفرع الثاني:

 في مجال التأديب النقاش الفقيي حول الرقابة عمى التناسب

لقد انقسم الفقو بين مؤيد ومعارض لمرقابة عمى التناسب في المجال التأديبي لموظيفة 
العامة، فمنيم من يعارض تدخل القاضي اإلداري  في نطاق السمطة التقديرية لإلدارة  

ع ومنيم من أيد ىذا النوع من الرقابة باعتبارىا ضمانة ىامة لمموظف الخاض)الفرع األول(، 
 )الفرع الثاني(.لمتأديب

 
                                                           

،        2010،  دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، قضاء المالءمة والسمطة التقديرية لإلدارةسامي جمال الدين،  - 1
 .267ص 
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 أوال: 

 التناسب قضاءاإلتجاه المعارض ل

 يبرر الفقو المعارض موقفو من الرقابة القضائية عمى التناسب في مجال التأديب من 

منطمق أن ىذه الرقابة تتعارض وتتنافى مع السمطة التقديرية لإلدارة، وأنيا تعتبر خرقا 
األمر الذي من شأنو أن يضعف سمطة اإلدارة عمى وانتياكا لمبدأ الفصل بين السمطات، 

ىدار فاعميتيا في التأديب، وسنقوم بعرض ىذه الحجج تباعا:  موظفييا، وا 

يرى أنصار ىذا اإلتجاه أن قضاء التناسب يتعارض مع السمطة التقديرية لإلدارة: -1
روح اإلبتكار  ، ويقتل لديياماءطة التقديرية، يجعل اإلدارة آلة صالمبالغة في تقييد السم

وبيذا المعنى يجب أن تكون اإلدارة أثناء ممارستيا  ،(1)لمواجية متطمبات النشاط اإلداري
لمسمطة التقديرية بمنجاة من كل رقابة قضائية، إال إذا دفع بأن اإلدارة قد استعممت سمطتيا 
التقديرية لتحقيق غرض غير مشروع، أو لم يجعمو المشرع من اختصاصيا، فتكون اإلدارة قد 

 .(2)خرجت عن نطاق التقدير المتروك ليا

وفقا لمبدأ الفصل بين السمطات،  قضاء التناسب خرق لمبدأ الفصل بين السمطات: -2
يقتصر دور القاضي اإلداري عمى رقابة مدى قانونية أعمال اإلدارة وقراراتيا، دون أن يكون 
لو مكانة فحص مدى تناسبيا مع عنصر السبب الذي يعد من إطالقات سمطتيا، والقول 

ري رئيسا أعمى لإلدارة، وىو ما يعد خروجا منو عن نطاق بغير ذلك يجعل القاضي اإلدا
قحاما منو بنفسو في النطاق المحجوز لإلدارة وموظفييا  .(3)واليتو األصمية، وا 

                                                           
، مرجع       سابق، الرقابة القضائية عمى التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديبخميفة سالم الجيمى،  - 1

 .282ص 
 .77، ص 1976، القاىرة، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، دار الفكر العربيسميمان محمد الطماوي،  - 2
"، مرجع سابق،       مبدأ التناسب فيس الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عميو" دراسة مقارنةقوسم حاج غوثي، " - 3

 .177ص 
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من خالل ىذه الحجج التي قدميا الفقو المعارض لقضاء التناسب في مجال التأديب،  
اإلداري لمرقابة عمى التناسب يمكن إجمال موقفيم المعارض في كون أن ممارسة القاضي 

بين العقوبة والخطأ التأديبي، يعتبر تعارض مع جوىر السمطة التقديرية لإلدارة وفاعميتيا في 
تسيير النشاط اإلداري، وأن ىذا التدخل من القاضي اإلداري يعد بمثابة خرق لمبدأ الفصل 

 بين السمطات، ما يجعل القاضي يدبر وال يقضي.

 : ثانيا

 التناسب قضاءل ؤيدالماإلتجاه 

يرى أنصار اإلتجاه المؤيد لقضاء التناسب في المجالي التأديبي، أن ىذه الرقابة ما  
دارة لسمطتيا التقديرية ىي في الحقيقة إال وسيمة لتجنب التعسف الذي ينشأ عن استخدام اإل

اجب يراد منو في كثير من األحيان، لذلك فالسمطة التقديرية ليست إمتيازا لإلدارة، بل ىي و 
 .(1)الصالح العام، واإلدارة ممزمة دائما بحكم وظيفتيا البحث عن الحل األكثر مالءمة

ويرى جانب آخر من الفقو أن السمطة التقديرية لإلدارة باقية لإلدارة، ولن تزول إال  
بزوال ىذه اإلدارة، وكل ما في األمر أن القاضي اإلداري برقابتو لتمك السمطة إنما أوجد 
توازنا جديدا ليذه السمطة، حيث استطاع عن طريق ىذه الرقابة الحديثة أن يضع معايير 

 .(2)جديدة لكيفية مباشرتيا، ومن ثم الحد من إساءة استخداميا

أما ما يتعمق بتعارض قضاء التناسب مع مبدأ الفصل بين السمطات، فيرى جانب   
نما يسمح بنوع  من الفقو أن مفيوم مبدأ الفصل بين السمطات ليس مفيوما جامدا ومطمقا، وا 
من التعاون بين الييئات، وثانيا أن مبدأ الفصل قد يصدق في عالقة القضاء العادي 

                                                           
ص  "، مرجع سابق،القضائية عميو" دراسة مقارنة مبدأ التناسب فيس الجزاءات التأديبية والرقابة"قوسم حاج غوثي،  - 1

 .186، 185ص 
 .154، مرجع سابق، ص سمطة تأديب الموظف العامنوفان العقيل العجارمة،  - 2
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لعالقة بين اإلدارة والقضاء اإلداري فإن ىناك صالت قوية بينيما، باإلدارة، أما فيما يتعمق با
تجعل من القضاء اإلداري دائم البحث عن نقطة التوازن بين المصمحة العامة ومصالح 

 . (1)األفراد، واضعا في اعتباره مستمزمات حسن سير اإلدارة

 ثالثا:

 تقدير النقاش الفقيي حول قضاء التناسب 

اإلدارة التي أبت يوما أن تخضع أعماليا لرقابة القضاء العادي، ونادت بضرورة  ىل  
إنشاء قضاء خاص بيا، جاءت لترسم اليوم حدودا لرقابة أعماليا من طرف القاضي 
اإلداري؟ وىل اإلدارة التي جعمت أعمال السيادة من قبيل المحرمات من الرقابة القضائية، 

 كذلك؟ جاءت لتجعل سمطتيا التقديرية

أن و إن العدالة تأبى أن يرد تعسف واستبداد عمى حقوق وحريات األفراد في المجتمع،  
القضاء اإلداري ما ىو إال جياز لتحقيق التوازن بين المصمحة العامة وحماية حريات 

ومغاالتيا في استعمال سمطتيا  اومصالح األفراد، وبيذا يقتضي من اإلدارة عدم تعسفي
ل التأديب، فالسمطة التقديرية لإلدارة ليست امتيازا تحكميا وال حق شخصي التقديرية في مجا

 ليا، بل يجب أن تباشر ىذا اإلختصاص وفقا لمقانون. 

فالمشرع لما نص عمى العقوبات التأديبية بصيغة التدرج لم ييدف بذلك أن تنفرد  
نما قصد منو أن تقاس  العقوبات التأديبية بما السمطة اإلدارية بتوقيع العقوبة بدون معقب، وا 

يتناسب مع الخطأ المرتكب من قبل الموظف، فإذا بني القرار عمى عدم التناسب الظاىر 
 . (2)والغمو في العقوبة، وقع قرار السمطة التأديبية مخالفا لمقانون

                                                           
، مرجع       سابق، الرقابة القضائية عمى التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديبخميفة سالم الجيمى،  - 1

 .296، 295ص ص 
 .155، 150، مرجع سابق، ص ص سمطة تأديب الموظف العام لممزيد من التفصيل راجع: نوفان العقيل العجارمة، - 2
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 المطمب الثاني: 

  التناسب في أحكام القضاء اإلداريرقابة في درجات الضمان 

الفقو حول قضاء التناسب في المجالي التأديبي، إال بعد ظيور لم تتباين مواقف  
مالمح ىذا التطور ضمن ممارسات القضاء اإلداري لرقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة في 
مجال تقدير العقوبة التأديبية، وقد اختمفت التطبيقات القضائية لقضاء التناسب من دولة 

، لنبين بعدىا ) الفرع األول(م القضاء اإلداري المقارنألخرى، نستعرضيا أوال من خالل أحكا
 .) الفرع الثاني(موقف القضاء اإلداري الجزائري من قضاء التناسب

 الفرع األول:

 التناسب في أحكام القضاء اإلداري المقارن قضاء

ظيرت مالمح التطور في الرقابة عمى السمطة التقديرية لإلدارة من خالل أحكام  لقد 
، ) أوال(القضاء اإلداري المقارن، وعمى وجو الخصوص في أحكام القضاء اإلداري الفرنسي

 .) ثانيا(وأحكام القضاء اإلداري المصري

 أوال:

 التناسب في أحكام القضاء اإلداري الفرنسي رقابة

الدولة الفرنسي مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية بعد أن لقد طبق مجمس 
كان يرفض فرض رقابتو عمى القرارات التأديبية التي تصدر عن اإلدارة، عمى اعتبار أن 
تحديد العقوبة التي يستحقيا الموظف المخالف يعود لمسمطة التقديرية المطمقة لإلدارة، وال 

 .(1)مقاضي أن يقدر العقوبة المتخذة بالنسبة لممخالفة المرتكبةمعقب عمييا في ذلك، وليس ل

                                                           
مدى تطبيق محكمة العدل العميا لممبادئ التي أقرىا القضاء اإلداري في رقابتو عمى السمطة مصمح الصرايرة،  - 1

 .186مرجع سابق، ص  التقديرية لإلدارة،
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وأخضع القرارات  1978إال أن القضاء اإلداري الفرنسي قد تراجع عن رأيو في عام  
(، حيث رفض القاضي اإلداري إلغاء Lebonالتأديبية لرقابة التناسب في قضيتو الشييرة )
قام بتوجيو إشارات وحركات غير مؤدبة لفتيات  العقوبة التأديبية المسمطة عمى المدرس الذي

 .)1(صفو، بحكم أن اإلدارة لم ترتكب خطأ ظاىرا في التقدير

وقد عاد المجمس بعد ذلك في سمسمة أخرى من األحكام ليقضي بإلغاء العقوبات 
التأديبية الرتباطيا بخطأ واضح في التقدير ولعدم تناسبيا مع أخطاء الموظفين المرتكبة، 

قرر مجمس الدولة إلغاء عقوبة  1979( في سنة Mm Boury Nauronضية )ففي ق
العزل ألنو وجد أن ىذه العقوبة ال تتناسب مع الخطأ المرتكب والمتمثل في اإلىمال والتأخير 

 في إيصال الردود عمى المكتبات الرسمية.

قرر مجمس الدولة الفرنسي أن اإلىمال الشديد  1981خر في سنة وفي حكم آ
سوب لضابط البوليس بفقده سالحو الحكومي عمى إثر نقمو إلى بمدة أخرى، وبقاء أوراق المن

ىذه العقوبة في ممفو رغم شموليا بقانون العفو، أمر ال يؤثر عمى سالمة العقوبة الجديدة 
الموقعة عميو، طالما أن الوقائع غير مختمف في حجميا، مما يجعل عقوبة العزل الموقعة 

 .(2)بخطأ ظاىر في التقدير بحقو غير مرتبطة

يتبين من خالل أحكام مجمس الدولة الفرنسي، أن القاضي اإلداري يستعمل فكرة 
الخطأ الظاىر في التقدير لمتعبير عن الرقابة عمى التناسب في القرارات التأديبية، ىذا ما 
يوحي بأن مجمس الدولة يمد نطاق رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة، في حالة وجود خطأ 

                                                           
1 -  JACQUELINE Morand-Deviller, Cours de droit administratif, op cit, p 283. 

رقابة القاضي اإلداري عمى مبدأ التناسب ما بين أحكام مجمس الدولة الفرنسي مأخوذة من مقال: فاروق خمف،   - 2
، العدد لمعموم القانونية اإلقتصادية والسياسيةلمجمة الجزائرية ، االعقوبة التأديبية والخطأ الميني الصادر عن الموظف العام

 .106، ص 2011الثاني، جامعة الجزائر، كمية الحقوق، جوان 
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والسؤال الذي يطرح نفسو ما ىو المعيار الذي يستعممو القاضي لضبط  ظاىر في التقدير،
 ىذا الخطأ الظاىر؟

األكيد أن الخطأ في التقدير قد يكون ظاىرا وبارزا في حاالت وقد يصعب تحديده في 
بعض الحاالت األخرى، لذلك فالقاضي اإلداري الفرنسي يقوم بفحص الوقائع ودرجة جسامة 

اقعة، وفحص مدى غمو اإلدارة في العقوبة التأديبية، وىو ما يعني الخطأ وكذا تكييف الو 
 حقيقة الرقابة عمى التناسب في المجال التأديبي.

 :ثانيا

 مصريالتناسب في أحكام القضاء اإلداري ال رقابة

المصري تعتبر أمر اختيار العقوبة المناسبة من  اإلداري لقد كانت محكمة القضاء 
العميا في مصر   تخضع لرقابة القضاء، وقد سمكت المحكمة اإلداريةاطالقات اإلدارة التي ال

، حيث اعتبرت أن تقدير تناسب الجزاء مع الذنب 1955يا عام ئنشاالمسمك ذاتو غداة إ
اإلداري في نطاق القانون من المالءمات التي تنفرد اإلدارة بيا وخروجيا عن رقابة القضاء 

 . (1)اإلداري

قضاء التناسب في مصر في حكميا الصادر في العمل ب وقد كانت بداية 
، الذي صاغت فيو ألول مرة نظريتيا الشييرة "الغمو في الجزاء التأديبي"، 28/11/1961

لئن كانت لمسمطة التأديبية، ومن بينيا المحاكم التأديبية سمطة حيث جاء في الحكم:" 
عقب في ذلك، إال أن مناط تقدير خطورة الذنب اإلداري وما يناسبو من جزاء بغير م

مشروعية ىذه السمطة شأنيا شأن أي سمطة تقديرية أخرى أال يشوب استعماليا غمو، 
ومن صور الغمو عدم المالءمة الظاىرة بين درجة خطورة الذنب اإلداري وبين نوع الجزاء 

                                                           
 .367ص     ، مرجع سابق، مبدأ المشروعية وأثره في النظام التأديبي لموظيفة العامةتغريد محمد قدوري  النعيمي،  - 1
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ومقداره ففي ىذه الصورة تتعارض نتائج عدم المالءمة الظاىرة مع اليدف الذي يبتغيو 
 .(1)"القانون

ت في أحد ضوقد استقر قضاء المحكمة اإلدارية العميا عمى ىذا األساس، حيث ق 
تقدير الجزاء في المجال التأديبي عند عدم وجود الئحة بأن "  1990أحكاميا في سنة 

لمجزاءات متروك لتقدير من يممك توقيع العقاب التأديبي، وأن ىذه السمطة التقديرية غير 
مقيدة بقيد عدم جواز اساءة استعمال السمطة، وتتمثل اساءة استعمال مطمقة، فيي 

السمطة التقديرية في عدم تناسب المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنيا، أي الغمو في 
 .(2)"تقدير الجزاء

وما تجدر اإلشارة إليو أن لنظرية الغمو وجيين، فإما أن يكون عدم التناسب ناجما 
دة والقسوة، أو أن يكون ناجما عن التساىل واإلمعان بالرأفة والشفقة، عن اإلفراط في الش

ومن التطبيقات القضائية ليذا الوجو الثاني ما قضت بو المحكمة اإلدارية العميا لما عدلت 
 .(3)الجزاء من خفض الراتب إلى عقوبة الفصل من الخدمة

لمصري، أنو قضاء إن ما يمكن القول عن قضاء الغمو من خالل القضاء اإلداري ا
متطور وفعال، ال سيما من خالل رقابتو عن عدم التناسب الناجم عن التساىل واإلمعان 
بالرأفة والشفقة في مجال التأديب، ويجب أن نشير أن المحكمة اإلدارية العميا إنما تراقب 
 قرارات المحكمة التأديبية ألن المشرع المصري لو قضاء خاص بالتأديب وما لإلدارة إال

 سمطة اإلتيام.

                                                           
 .261، 260، ص ص المالءمة والسمطة التقديرية لإلدارةقضاء حكم أشار إليو مؤلف: سامي جمال الدين،  - 1
   مرجع سابق، ، الرقابة عمى تناسب القرار اإلداري ومحمو في دعوى اإللغاءعبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام،  -  

 .140 ص
 .174، مرجع سابق، ص سمطة تأديب الموظف العامحكم أشار إليو: نوفان العقيل العجارمة،  - 2
 .304، ص 13،) المجموعة(، س 811، بالطعن رقم 11/03/1973المحكمة اإلدارية العميا، الصادر بتاريخ  حكم - 3

 .147أشار إليو: نوفان العقيل العجارمة، المرجع نفسو، ص 
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 :الثانيالفرع 

 الجزائريالتناسب في أحكام القضاء اإلداري  قضاء

مر التنظيم القضائي الجزائري بمرحمتين: مرحمة النظام القضائي الموحد ومرحمة 
 التناسب النظام المزدوج، لذلك سنبين موقف الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابقا من رقابة

 . )ثانيا(، ومن ثم موقف مجمس الدولة من ىذه الرقابة)أوال(في مجال التأديب 

 أوال:

 سابقا من قضاء التناسبالغرفة اإلدارية موقف 

تباينت مواقف القضاء اإلداري المقارن من رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة في 
والبين في الخطأ الظاىر مجال القرارات التأديبية، فمنيم من يعبر عنو بالرقابة عمى " 

"، إال أنو يمكن القول أن ىذه الرقابة من الغمو"  ومنيم من يعبر عنو بمصطمح "التقدير
 .صميم الرقابة عمى التناسب بين العقوبة والخطأ التأديبي

وقد ظيرت بعض ىذه المالمح من الرقابة عمى التناسب في القضاء اإلداري  
لمديرية العامة لألمن الوطني، أين طمبت  الجزائري في قضية بين عون في األمن العمومي وا

ىذه األخيرة من المعني بإخالء شقة تابعة لممحالت اإلدارية لألمن الوطني عمى أن يمنح 
شقة أخرى بديال ليا، األمر الذي رفضو العون، حيث قام بإرسال تقارير إلى السمطة الرئاسية 

ورة من رؤسائو ترمي إلى اإلستحواذ ذىب فييا إلى أن المطالبة بإخالء الشقة ما ىو إال منا
عميو ألغراض شخصية، وأن العقوبة التأديبية مسمطة عمى خطأ أجنبي عن ممارسة 

حيث أن األخطاء التأديبية تشمل الوظيفة. حيث جاء قرار الغرفة اإلدارية في ىذا الصدد:" 
تمس من  كل تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفة واألفعال المرتكبة خارج الوظيفة والتي

حيث طبيعتيا بشرف واعتبار الموظف أو الكفيمة بالحط من قيمة الفئة التي ينتمي إلييا، 
 أو المس بصورة غير مباشرة بممارسة الوظيفة.
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حيث أنو يمكن التأكيد من وجية عمى أن الطاعن قد نيج سموكا ال يتماشى 
يرا التزام اإلحترام وصفتو كعون من أعوان الشرطة وأنو ومن جية أخرى قد خرق خرقا خط

حيث أن السيد )ب( مستوجب لالعتبارات المختمفة السابقة والطاعة لمسمطة الرئاسية، 
 .(1)"لمعقوبة التأديبية، حيث أن األخطاء المينية التي ارتكبيا كافية لتبرير العقوبة

 المالحظ ليذا القرار يجد أن القاضي اإلداري قد قام بتكييف األفعال المنسوبة لمعون
في المقام األول، وقام بتقديرىا إن كانت كافية لتبرير العقوبة المسمطة عمى العون في المقام 
الثاني، ما يوحي بأن قضاء الغرفة اإلدارية قد مارس نوعا من الرقابة عمى السمطة التقديرية 
، لإلدارة من خالل ىذا القرار، لما ذىب إلى فحص تكييف اإلدارة لألفعال المنسوبة لمموظف

 ومدى أحقية ىذه األخطاء لعقوبة العزل المسمطة عمى العون.

 :ثانيا

 موقف مجمس الدولة من قضاء التناسب

في رقابتو عمى القرارات قضاء التناسب  ببعض مبادئمجمس الدولة الجزائري لقد أخذ 
في قضية بين المجمس األعمى لمقضاء  1998التأديبية، ويظير ذلك من خالل قرار لو لسنة 

حيث أنو ثابت ومعترف بو بأن العارض يممك في الشيوع عدة وقاض، الذي جاء فيو:" 
عقارات منيا مخبر لمصور مسير من طرف أخيو وابن أخيو غير أنو وبالمقابل لم يثبت 

تجاري يشكل عائق لممارسة ميامو لمو بأي أعمال تجارية أو أن ممكيتو ليذا المحل اقيا
 .وبصفة عامة أو مس باستقاللية القضاء

                                                           
 ، قضية )ب. م.ش( ضد 07/12/1985، مؤرخ في 42568األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  المجمس - 1

 .217، 215، ص 1990، العدد األول، الجزائر، المجمة القضائيةم.ع. لألمن الوطني(،  -) وزير الداخمية
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حيث، وبالتالي، أن المجمس األعمى لمقضاء قد ارتكب خطأ في تكييف األفعال 
 بالتحفظ. باعتباره العارض وبفعل ممكية محل تجاري فقط، والذي ال يسيره، قد أخل بالتزامو 

حيث وأخيرا وفيما يتعمق بالفعل الثالث المنسوب لمعارض والمتمثل بغياباتو غير 
 المبررة، فإن ىذا األخير قدم شيادات طبية.

حيث وأنو وحتى ولو كانت ىذه األفعال التي لم ينازع في ماديتيا ذات طابع يبرر 
ن ىذا خطأ صارخا في فإن المجمس األعمى لمقضاء قد ارتكب بالرغم معقوبة تأديبية، 

 .(1)"التقدير بتسميط العقوبة األشد المنصوص عمييا في النصوص المطبقة عمى المعني

إن ىذا القرار يكفي لبيان تطبيق رقابة التناسب في قضاء مجمس الدولة الجزائري، 
 وذلك من خالل نقطتين:

القضاء الفرنسي باستعمالو فكرة" الخطأ  مجمس الدولة في رقابتو لمتناسب أفكار تبني -1
 الصارخ في التقدير".

تطبيق صريح من مجمس الدولة لقضاء التناسب ورقابتو لمسمطة التقديرية لممجمس  -2
 األعمى لمقضاء من خالل فحصو لتكييف األفعال المنسوبة لمقاضي، والعقوبة المسمطة عميو.

، في 1999ل قرار آخر في سنة وقد سار مجمس الدولة في نفس التوجو من خال 
قضية بين مديرية التربية والتعميم ومقتصد، حيث جاء في الحيثية األخيرة من ىذا القرار:" 
...وحيث من جية أخرى، فإنو من الثابت فقيا وقضاء، أن رقابة القاضي اإلداري ال تمتد 

واضح بين نسبتي إال إذا تبين لو عدم التالزم الإلى تقدير نسبة درجة العقاب المسمط، 
، وىو أمر غير متحقق في قضية الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت الخطأ والعقوبة

                                                           
 ، قضية )ك. ن( ضد 27/07/1998، مؤرخ في 172994جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م - 1

 .84، 83، ص ص 2002، العدد األول، الجزائر، مجمة مجمس الدولة) المجمس األعمى لمقضاء(، 
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أن العقوبة المسمطة عمى العارض قائمة في حق المستأنف، وحيث بات في ضوء ما تقدم 
 .(1)عمى أساس سميم من الواقع والقانون"

، في 2002ومن تطبيقات مجمس الدولة لقضاء التناسب، ما جاء في قراره لسنة  
...حيث وبالفعل فإن المجمس األعمى لمقضاء قضية بين قاض والمجمس األعمى لمقضاء:" 

العزل الذي اتخذه المجمس  اإلعتبار ورغم أنو مشكل من عدة قضاة، فقد أىمل األخذ بعين
حيث وفي مقام ثان، أىمل المجمس األعمى  .11/07/1996األعمى لمقضاء بتاريخ 

لمقضاء بكامل ىيئتو التأديبية األخذ بعين اإلعتبار المبدأ العام لمقانون القاضي بأنو ال 
 يمكن الفصل مرتين في قضية بنفس الوقائع.

اعتبر أن العقوبة التي  27/07/1998ن قرار مجمس الدولة المؤرخ في أحيث  
، وأن كانت عقوبة غير مناسبة مقارنة باألخطاء المرتكبةقررىا المجمس األعمى لمقضاء 

المجمس يبقى ممتزما بالقرارات الصادرة نيائيا عن مجمس الدولة وال يبقى لو تطبيقا لمقرار 
 .ي سبق النطق بيا وذلك بتبني عقوبة أقل درجةسوى إعادة النظر في العقوبة الت

حيث أنو وبالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية الشيء المقضي فيو فإن قرار  
 . (2)المجمس األعمى لمقضاء مشوب بالبطالن والعارض محق في طمب اإلبطال"

يؤكد حقيقة التوجو الصريح لمجمس الدولة في تطبيقو لقضاء التناسب في مجال وما  
، الذي إعتبر مبدأ التناسب بين 17/11/2011المؤرخ في  068965التأديب، القرار رقم 

العقوبة والخطأ التأديبي، مبدأ قانونيا واجب اإلحترام من طرف اإلدارة، حيث جاء في القرار": 
ونا أن المجنة التأديبية ممزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ متى كان من المقرر قان

                                                           
، الجزء األول، دار ىومة، المنتقى في قضاء مجمس الدولةلحسن بن الشيخ آث ممويا،  -قرار مأخوذ من مؤلف:  - 1

 وما بعدىا.183، ص 2002الجزائر، 

 ( ضد ه. ع، قضية )28/01/2002، مؤرخ في 5240جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م - 2
 .166، 165، ص ص 2002، الجزائر، الثاني، العدد مجمة مجمس الدولة) المجمس األعمى لمقضاء(، 
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المرتكب ودرجة العقوبة المتخذة بشأنو، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار المجنة 
التأديبية الذي سمط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة عمى موظف ارتكب خطأ 

 .(1)لمتنظيم المعمول بو"من الدرجة الثالثة يعد غير مطابق 

يظير من خالل استعراضنا لتطبيقات مجمس الدولة في رقابتو عمى القرارات التأديبية، 
أنو قضاء فعال، ال سيما من خالل بسط رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة في مجال 

 ولعل األرضية كانت خصبة ومييأة ،التأديب، حيث تبين تطبيقو لقضاء التناسب صراحة
لمقاضي اإلداري الجزائري في ىذا المجال، حيث لم يتوان عن تطبيق وسموك نيج القضاء 
اإلداري الفرنسي باستعمالو " نظرية الخطأ الظاىر في التقدير"، و" الخطأ الصارخ في 

  .التقدير"

 :الثالث المبحث

 مدى تنفيذ اإلدارة الموظفة لمقرارات القضائية في مجالفعالية الضمان تتعمق ب
 التأديب

ال قيمة لمقانون بدون تطبيق وال قيمة ألحكام القضاء بدون تنفيذ، فما الجدوى من   
فعالية الرقابة القضائية عمى مدى مشروعية وتناسب القرار التأديبي، إذا كان مصير ىذا 
الحكم الموت وبقائو حبيس األدراج في المحاكم؟ ثم ما الجدوى من عبء التقاضي ومتابعة 

 من أجل الحصول عمى حكم يبقى تنفيذه رىين النية الحسنة لإلدارة؟ إجراءاتو

إن واقع إشكالية تنفيذ األحكام القضائية ظاىرة تعيشيا كل الدول، إال أنو تختمف 
جسامتيا من دولة ألخرى كل حسب الوسائل واآلليات المكرسة لتنفيذ ىذه األحكام التي 

                                                           
1
، قضية ميندس لدى الميد الوطني 17/11/2011، مؤرخ في 068965الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم - 

، العدد العاشر، الجزائر، مجمة مجمس الدولةلإلرشاد الفالحي ضد ) المدير العام لممعيد الوطني لإلرشاد الفالحي(، 
 .100، 98، ص ص 2012
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القضائية قد يزرع الشك في نفوس المتقاضين تصدر من القضاء، إذ أن عدم تنفيذ األحكام 
 في عدم جدوى المجوء لمقضاء، وما قد يخمق تعارض مع بناء دولة القانون والحق.

وقد يظير إشكال تنفيذ األحكام القضائية أكثر في المادة اإلدارية، خاصة لما تكون في 
ظرا لالمتيازات والسمطات مواجية اإلدارة لكونيا الطرف األسمى مرتبة في المنازعة اإلدارية ن

الممنوحة ليا، لذلك فغالبا ما تعتبر إشكاالت تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ىاجسا حقيقيا 
، ىذا األمر الذي استدعى ضرورة )المطمب األول(عند الموظف في مواجية اإلدارة الموظفة 

عمى تنفيذ قرارات تدخل ومحاولة المشرع لتوفير ضمانات وآليات قانونية تجبر اإلدارة 
 ) المطمب الثاني(.القاضي اإلداري 

 المطمب األول:

 القضائية اإلدارية لقراراتإشكالية امتناع اإلدارة عن تنفيذ اتأثر الضمان ب

أن أحكام القضاء تصدر عمى  1996 الجزائر لسنة من دستور 141المادة تنص  
اإلدارات وكل ممزمة  ومن 145المادة  ، كما جاءتباسم الشعب بما يضمن ليا قوة التنفيذ

وقت وفي كل مكان وفي جميع في كل أجيزة الدولة المختصة بتنفيذ أحكام القضاء 
الظروف. إال أن ىذا لم يمنع اإلدارة من خرق ىذه األحكام الدستورية، بتشبثيا تارة بذرائع 

، أو تمجأ تارة أخرى األول() الفرع تمتنع من خالليا عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية 
 .) الفرع الثاني(إليجاد عراقيل بما يمنع تنفيذ ىذه القرارات القضائية اإلدارية

 الفرع األول:

 الصادرة ضدىا القراراتعن تنفيذ  ياامتناعفي ذرائع اإلدارة 

إن موضوع إشكالية تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية في مواجية اإلدارة، ظاىرة كانت  
معروفة منذ القدم، إذ تمتنع اإلدارة عن تنفيذ ىذه القرارات القضائية تمسكا منيا بعدم المساس 

، كما يمكنيا أن تمتنع لوجود صعوبات في التنفيذ نفسو، (أوال)أو اإلخالل بالنظام العام



لمموظف العام في تحقيق الضمان  ةمدى فعالية الرقابة القضائية عمى القرارات التأديبي : الفصل الثاني  

104 
 

لصادرة في حق الموظف لعرقمة تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية ا ةع واقيئتتخذىا كذرا
 .(نيا)ثااصم لياالمخ

 أوال:

 الحفاظ عمى األمن والنظام العام

من وصحة وسكينة عامة أالحفاظ عمى النظام العام بمدلوالتو الثالثة من  
عن  لالمتناعمن تحقيق ىذا اليدف ذريعة  اإلدارةوقد تتخذ  في كل دولة، بمثابة غاية سامية

، حيث الحفاظ عمى النظام العام العتبارات، الصادرة ضدىا اإلدارية قرارات القضائيةتنفيذ ال
رجاء تنفيذ الحكم لحين زوال األسباب التي تجعمو متعارضًا مع النظام إالى  اإلدارةو ـــــــــــتدع
 .(1)العام

ومثال ذلك تنفيذ قرار إداري نيائي قد قضى بإلغاء قرار تأديبي صادر عن اإلدارة في حق 
تنفيذه إذا خشيت أن يؤدي التنفيذ إلى اإلخالل باألمن موظفيا العام، حيث تمتنع اإلدارة 

والنظام العام كاحتجاج وتمرد باقي الموظفين في اإلدارة، وعرقمة السير الحسن لممرفق 
 .(2)العام

ولقد أكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر ىذا المبدأ في بعض أحكاميا، حيث  
ال كان تقول": لئن كان األصل أنو ال يجوز لقرار إدا ري أن يعطل تنفيذ الحكم القضائي، وا 

مخالفا لمقانون، إال أنو إذا كان يترتب عمى نفيذه فورا إخالال خطيرا بالصالح العام، يتعذر 
تداركو كحدوث فتنة أو تعطيل سير المرفق العام، فيرجع حينئذ الصالح العام عمى الصالح 

                                                           
في  مداخمة قدمت، مشكالت تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري والحمول المقترحة، كريم خميس خصباك - 1

 -11  في دولة األمارات العربية المتحدة لمفترة من في الدول العربية المنعقد اإلداريةالمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم 
 www.carjj.org/sites/default/files .كريم20%0د rtf:  نقال من الموقع التالي، 04، ص 12/09/2012

 .447مرجع سابق، ص ،" َاليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية"، فاروق خمف -2
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وأن يعوض صاحب الشأن إن كان  الفردي الخاص، لكن بمراعاة أن تقدر الضرورة قدرىا
 .(1)لذلك حل"

اإلدارة بامتناعيا عن تنفيذ حكم واجب  وجاء في إحدى قرارات مجمس الدولة الجزائري":...إن
النفاذ، لم ترتكب خطأ ما، إذا ما فعمت ذلك تنفيذا لواجب أىم ىو حفظ النظام العام، إذن 
فعمييا أن تقدر ظروف التنفيذ الجبري، وتمتنع عنو إذا رأت في ذلك إخالال باألمن والنظام 

 . (2)العام"

اإلدارية بواجب الحفاظ عمى األمن والنظام إن اصطدام عممية تنفيذ القرارات القضائية 
العام أمر وارد، لكن ما ىو معيار ىذا الخطر الذي يحبس القرار القضائي عن التنفيذ؟       

لذلك فاإلقرار بعدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بإعادة إدماج الموظف في منصبو، يعد 
ضرارا بمصمحتو الخاصة، لذلك  فحص كل حالة عمى  اإلدارةعين عمى يتمخالفة لمقانون وا 

 ، ألنعن تنفيذ األحكام أسموبًا عامًا تستخدمو ضد كل حكم االمتناعحده وال تتخذ من 
، ويجب عمى الموظف أن ينال حقو، والبد الضرورة في ىذه الحالة يجب أن تقدر بقدرىا

 إزاء ىذا اإلشكال في حق الموظف.عمى المشرع أن يجد حموال 

 :ثانيا

 التنفيذ اتصعوب

استحالة الصادر ضدىا بصعوبات مادية أو  قرارفي رفضيا تنفيذ ال اإلدارةقد تتذرع  
 : ومن ىذه الذرائع مثال، إتماموقانونية تحول دون 

                                                           
 ،       مرجع سابق" َاليات تسوية منازعات التأديب في مجال الوظيفة العمومية"، حكم أشار إليو: فاروق خمف،  - 1

 .447ص 
 .447حكم أشار إليو: فاروق خمف، المرجع نفسو، ص  -2



لمموظف العام في تحقيق الضمان  ةمدى فعالية الرقابة القضائية عمى القرارات التأديبي : الفصل الثاني  

106 
 

بغض النظر عن خطر اإلخالل بالنظام العام الذي يمكن أن الصعوبات المادية:   -1
اإلداري بإعادة إدماج الموظف لمنصبو، اإلدارة بامتناعيا عن تنفيذ قرارات القضاء بو تتذرع 

 قد تصادف عممية تنفيذ الحكم القضائي موقفا سمبيا من اإلدارة وذلك من خالل:
قد تمتنع اإلدارة عن تنفيذ القرار عدم توفر اإلعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ الحكم:  - أ

اإلداري بإعادة القضائي الرامي إلى تعويض الموظف من فترة عزلو إلى غاية حكم القاضي 
، ألسباب تكمن في عدم توفر اإلعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ ىذا الحكم، إذ (1)إدماجو

يعتبر المال في أغمب األحيان عقبة تحول دون تنفيذ القرار الرامي لمتعويض لصالح 
  الموظف.

الواقعية تعتبر ىذه الحالة من بين اإلشكاالت المالي:  يعدم توفر المنصب الوظيف - ب
التي قد تحيط بتنفيذ القرار القاضي بإلغاء القرار التأديبي، خاصة إذا تعمق األمر بمضي فترة 
طويمة عمى عزل الموظف إلى غاية الحكم القضائي بإعادة إدماجو، حيث تتذرع اإلدارة بعد 

وبضرورة انتظار حصوليا  ذلك بتعيين موظف عام آخر في نفس المنصب الذي كان يشغمو،
 .(2)ى مناصب مالية جديدةعم

قضائي مضمونو  قراريرجع سبب امتناع اإلدارة عن تنفيذ اإلستحالة القانونية:   -2
التعويض أو إعادة إدماج الموظف في منصبو إلى استحالة قانونية، وذلك لما يأمر قاضي 

ما طمبت اإلدارة ذلك، سواء تعمق األمر  ا، إذ(3)مجمس الدولة بوقف تنفيذ القرار القضائي
باإلستئناف أو طمب وقف تنفيذ مستقل بحد ذاتو، أما السبب اآلخر لعدم التنفيذ فيكمن في 

 إلغاء مجمس الدولة لمقرار القضائي، فيصبح القرار حينئذ منعدما.

                                                           
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الرقابة القضائية عمى القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظفخديجة مرابط،  - 1

 .156، ص 2011القانون العام، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، 
 .157خديجة مرابط، المرجع نفسو، ص  - 2
 المتضمن )ق إ م إ(.  08/09من القانون  912، 911أنظر المواد  - 3
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جربة وبحكم وظيفتنا لقد أفادتنا الت في ىذا الصدد: األستاذة بن صاولة شفيقةوتقول   
أن اإلدارة ولمتيرب من تنفيذ  -وعند تفحصنا لمعديد من القضايا المعروضة عمينا -الميدانية

القرارات القضائية الصادرة ضدىا تتذرع بأساليب شتى منيا: استئنافيا القرار موضوع التنفيذ، 
ب انعدام صفتيا وسمطتيا في التنفيذ) لخضوعيا لسمطة وصائية(، إنعدام الميزانية أو بسب

 .(1)اإلستحالة القانونية أو المادية، أو بكل بساطة ترفض التنفيذ دون مبرر
 الفرع الثاني:

 القضائية اإلدارية قراراتالعراقيل اإلدارية في تنفيذ ال
يظير الوجو المعرقل لتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية من طرف اإلدارة بصور عدة   

وكذا التنفيذ المعيب  ) ثانيا(والتراخي في التنفيذ )أوال( نذكر منيا اإلمتناع الصريح لمتنفيذ
 .)ثالثا( لمقرار القضائي

 أوال:
 القضائية اإلدارية القراراتاإلمتناع عن تنفيذ  

يعتبر اإلمتناع عن التنفيذ أوضح وأخطر األساليب التي تستعمميا اإلدارة لمواجية   
أو إبداء اإلدارة التنفيذ، ويكون إما صريحا عن طريق تنفيذ مقتضيات القرار اإلداري الممغى 

كم الصادر ضدىا خالل الفترة المقررة قانونا لمتنفيذ، أو ضمنيا بأن حموقفيا الرافض لتنفيذ ال
تتجاىل اإلدارة تنفيذه، أو تصدر قرارا مضادا لمحكم المطموب تنفيذه، مثل إلغاء الوظيفة التي 

س األعمى" أن تقرر إلغاء قرار فصل الموظف منيا. وقد قررت الغرفة اإلدارية لممجم
المقررين المطعون فييما المذان يستيدفان الوقوف في وجو حكم قضائي نيائي يمسان 

، وأن المدعي محق في 11/11/1891بالشيء المقضي فيو من طرف المجمس األعمى في 

                                                           
، دار ىومة لمنشر والتوزيع، إشكالية تنفيذ اإلدارة لمقرارات القضائية اإلدارية" دراسة مقارنة" شفيقة بن صاولة، - 1

 .231، ص 2010الجزائر، 
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تمسكو بكون المقررين المطعون فييما مشوبان بعيب تجاوز السمطة وفي مطالبتو 
 (.1)بالبطالن"

 ثانيا: 
 التراخي في تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية

لقد ارتبطت فكرة التراخي في تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية سابقا بمدة وفترة   
من قانون اإلجراءات المدنية  899استجابة اإلدارة لمقرار القضائي، حيث جاءت المادة 
ال كان (2)ر لتنفيذ القرار القضائيواإلدارية الجديد إلزالة ىذا المبس بتحديد أجل ثالثة أشي ، وا 

مصير رفض اإلدارة لمتنفيذ، لجوء الموظف صاحب المصمحة لمقضاء لطمب الغرامة 
التيديدية إلجبارىا عمى التنفيذ، وقد تتذرع اإلدارة أيضا بواجب إشعار الييئات اإلدارية 

 المركزية بالقرار المطموب تنفيذه.

 ثالثا:

 ةاإلداري ةالقضائي اتذ المعيب لمقرار التنفي 

قد تتولى اإلدارة تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي الصادر ضدىا بصفة معيبة أو  
ناقصة، ويكون ذلك إما بتنفيذىا الجزئي مثل تنفيذ جزء من منطوق الحكم المتضمن دفع 
مبمغ مالي كالتعويض واالمتناع عن تنفيذه بخصوص ما يقتضيو من إلغاء قرار الفصل، أو 

الناقص لمحكم مثل دفع رواتب الموظف خالل الفترة الممتدة بين تاريخ صدور قرار تنفيذىا 
ه، بدال من إفادتو بالتعويض المستحق دور القرار القضائي المتضمن إلغاءالفصل وتاريخ ص

عادتو إلى منصب عممو. أو تنفيذىا  لو عن الفترة الممتدة بين تاريخ صدور قرار الفصل وا 
ادة موظف إلى وظيفتو بشرط أن يتقدم بطمب إلى اإلدارة في ذات المشروط لمحكم مثل إع

                                                           
، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، كمية "عن انتفاء السمطة القضائية في الجزائرمحند أمقران بوبشير، "  - 1

 .341، ص 2005/2006وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 
 المتضمن )ق إ م إ(. 08/09من القانون  987أنظر نص المادة  - 2
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. أو تعرض (1)الوقت يعمن فيو عن رغبتو في اإلحالة عمى االستيداع لظروفو الشخصية
 الموظف المعاد لمنصبو إلى مضايقات أثناء عممو من طرف رئيسو اإلداري. 

حين أشارت إلى نقطة في غاية  "بن صاولة شفيقة"األستاذة ونحن بدورنا نساند 
األىمية، وىذا عندما أقرت بصعوبة الوصول إلى الدراسات المفصمة إلنكار اإلدارة لمشيء 
المقضي بو وتقول في ىذا الصدد": ال يمكننا الوصول في الجزائر إلييا بسبب افتقادنا 

اإلدارة، التقارير، لوسائل الدراسة واإلعالم التي تسمح بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ضد 
ولجان متابعة التنفيذ، وليومنا ىذا ال يوجد بعد ىذا التقرير لمجمس الدولة، لكن رغم انعداميا، 
إال أن عدم تنفيذ اإلدارة لقرارات القاضي اإلداري كان ومازال الشغل الشاغل لمقاضي 

ول بأن اإلدارة تسمح لنا بالق -إن ممارستنا ليذه المينة وتجربتيا الميدانية -الجزائري،
 .(2)الجزائرية تنكر الشيء المقضي بو، حيث تتماطل في التنفيذ بنفس الطرق المذكورة

 المطمب الثاني:

 اآلليات المكرسة قانونا لتنفيذ القرارات القضائية اإلداريةب مدى تحقق الضمان

بامتناع  دون إىتمام وعرضة لمضياعإن ترك مصالح وحقوق الموظف المقررة قضاء  
دارة عن تنفيذ القرار القضائي اإلداري، يعتبر إجحافا في حقو، ويضرب بمصداقية بناء اإل

دولة القانون والحق، من أجل ىذا حاول المشرع تدارك ىذا األمر بتكريسو وسيمة جزائية تقام 
، وكذا الغرامة التيديدية ) الفرع األول(عمييا المسؤولية الجزائية لمموظف الممتنع عن التنفيذ 

 . )الفرع الثاني(بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية محاولة إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ
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 الفرع األول:

 المكرسة بموجب قانون العقوبات الجزائيةالوسيمة  

إن امتناع اإلدارة عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية الصادرة ضدىا، يعرض  
، لكن )أوال(جزائية بموجب قانون العقوبات الساري المفعول لمساءلة الممتنعالموظف الرافض 

 ) ثانيا(.لوسيمة الجزائية في أرض الواقعاإلشكال يكمن في مدى فعالية ومدى تطبيق ىذه ا

 أوال:

 إقامة المسؤولية الجزائية عمى الموظف الممتنع لمتنفيذ

": أن  المفعول عمىوبات الجزائري الساري مكرر من قانون العق 138المادة  تنص 
 كل موظف عمومي استعمل سمطة وظيفتو لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض

( سنوات وبغرامة 3( إلى ثالث)06أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة أشير)
  .(1)دج" 50.000دج إلى  5.000من 

إن محاولة تحميل نص ىذه المادة القانونية، يظير جميا أن الموظف العام الحائز  
لقرار قضائي والرامي إلعادة إدماجو في منصبو أو منحو تعويضات مالية، بإمكانو المجوء 
لمقاضي الجزائي إلقامة المسؤولية الجزائية عمى رئيسو اإلداري في حالة إمتناعو أو عرقمتو 

صادر ضده في اآلجال المحددة قانونا، ويمكن أن نستنتج أيضا أركان جريمة لتنفيذ القرار ال
 اإلمتناع عن تنفيذ األحكام والقرارات القضائية والتي تتمثل في:

الركن المفترض: ويتمثل في الصفة، أي أن يكون الممتنع موظف عمومي يخضع  -
 ألحكام قانون الوظيف العمومي.

 مى الموظف الممتنع عن التنفيذ.شرط اإلختصاص: أن يكون التنفيذ ع -

                                                           
 ، معدل ومتمم، يتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.66/133أمر رقم  - 1
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الركن المادي: أن يمتنع الموظف أو يوقف أو يعرقل أو يعترض تنفيذ القرارات واألحكام  -
 القضائية.

     .(1)الركن المعنوي: وىو القصد الجنائي، أي العمد ويتحقق بالعمم واإلرادة -

ع عن تنفيذ األحكام نإن محاولة المشرع ىذه إلقامة المسؤولية عمى الموظف الممت
والقرارات القضائية، تبقى فعاليتيا رىينة وحبيسة التطبيق الفعمي في الميدان العممي، طالما 
أن األمر يتعمق بالرؤساء اإلداريين والمسؤولين في اإلدارة، وما يمكن أن تتذرع بو اإلدارة في 

 امتناعيا لتنفيذ القرار القضائي، وىذا ما سنتناولو تباعا. 

 ا:ثاني

 مدى فعالية الوسيمة الجزائية لتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية

قد يتعذر عمينا استعراض موقف الجيات القضائية الواضح حول مدى فعالية الوسيمة 
الجزائية في تنفيذ القرارات القضائية، نظرا لعدم نشر جميع األحكام والقرارات القضائية 

-من التعميقات لبعض األساتذة  ابل نستعرض جممةوصعوبة الوصول إلييا، إال أنو بالمق
عمى نص المادة  "عمار بوضياف"األستاذ في ىذا الصدد، حيث عمق  -الممارسين ميدانيا

 131نص المادة  فين اإلشكال المطروح إ من قانون العقوبات السالفة الذكر بقولو": 138
المذكور يكاد ال يجد لو تطبيقا واسعا عمى المستوى العممي رغم ثبوت فعل االمتناع وانتشار 

دارات مرفقية. ومع أن ىذه الظاىرة, ذلك  دارات محمية وا  االمتناع تسببت فيو إدارات مركزية وا 
مرفق إداري ذلك لم نشيد متابعة جزائية لمسؤول إداري عمى رأس وزارة أو والية أو حتى 

بسبب االمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء. وىو ما من شأنو أن يبعدنا عن اليدف الذي أراد 

                                                           
، العدد مجمة العموم اإلنسانية،  وسائل إجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائري، عزريالزين   - 1

 .122، ص 2012العشرون، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر 
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المشرع تحقيقو من خالل تجريم ىذا الفعل ومحاول إعادة االعتبار لألحكام القضائية وتنفيذ 
 .(1)"قرارات العدالة

ال يزال  131لمادة في ىذا الصدد": إن تطبيق نص ا "بن صاولة شفيقة" األستاذةوتضيف 
محتشما، فبالرغم من تقديم عدة شكاوي عمى أساس ىذه المادة، ولكن وليومنا ىذا لم نجد 
حكما فصل في إحدى ىذه الشكاوي، نذكر منيا قضية ضابط ضد المديرية العامة لألمن 
الوطني الذي رفض تنفيذ القرار الصادر عن مجمس الدولة ضد المديرية العامة لألمن 

، والقاضي بإبطال قرار فصمو وتعويضو لكن ليومنا ىذا لم 55/11/2552بتاريخالوطني 
 .   (2)يصدر بعد حكم في الشكوى ىذه"

:" إن استعمال القمع الجزائي ضد أعوان الدولة "بوبشير محند أمقران"األستاذ ويقول أيضا 
بواجب اتباع إجراءات وسيمة فعالة لتنفيذ األحكام القضائية، لكنو كثيرا ما يصطدم المتضرر 

خاصة، ال سيما حين يعتبر الموظف الممتنع من أعضاء الحكومة أو وال، وىو ما من شأنو 
إطالة أمد النزاع، ومع ما يترتب عن استمرار عدم تنفيذ الحكم القضائي المعني، وحتى حين 

ىو وال غيره  يتقرر إدانة الموظف، فالغالب أن توقع عميو عقوبة موقوفة النفاذ، مما ال يرغمو
 . (3)من الموظفين عمى التنفيذ"

 

 

                                                           
مداخمة قدمت في برنامج القضاء اإلداري ، تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية في القانون الجزائريعمار بوضياف،  - 1

، نقال من الموقع 11، ص 11/11/1119-11)اإللغاء والتعويض(، جامعة الدول العربية، المممكة العربية السعودية، أيام 
 http://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20143التالي: 

 .346مرجع سابق، ص "، إشكالية تنفيذ اإلدارة لمقرارات القضائية اإلدارية" دراسة مقارنة شفيقة بن صاولة،  - 2
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 الفرع الثاني:

 الوسيمة المدنية المكرسة بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

التيديدية محل نقاش وسجال فقيي وقضائي حول مدى إمكانية  العقوبةبعدما كانت   
توجيييا ضد اإلدارة الممتنعة عن تنفيذ القرارات القضائية اإلدارية، جاء قانون اإلجراءات 
، المدنية واإلدارية ليزيل ىذا الغموض والمبس، بتقريرىا كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ

ومدى فعاليتيا في اجبار اإلدارة عمى  )أوال(يان أحكاميا نا محاولة بماألمر الذي يستدعي 
 ) ثانيا(.التنفيذ

 أوال: 

 أحكام الغرامة التيديدية )الوسيمة المدنية(

 من قانون 989إلى نص المادة  987لقد استحدث المشرع بموجب المواد من لقد   

اإلجراءات المدنية واإلدارية الغرامة التيديدية، كوسيمة مدنية إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ  
 أحكاميا كاآلتي:  التي سنبينالقرارات القضائية اإلدارية، 

إن الغرامة التيديدية عقوبة مالية بالتبعية لحكم أصمي، غالبا تعريف الغرامة التيديدية:  -أ
، تيدف إلى (1)لتنفيذ، وىي مستقمة عن تعويضات الضررما تحدد عن كل يوم تأخير عن ا

 ضمان تنفيذ قرار قضائي.

لقد حددت المواد المتعمقة بأحكام الغرامة شروط المجوء لطمب الغرامة التيديدية:  -ب
التيديدية مجموعة من الشروط لمجوء المعني لطمب النطق بالغرامة التيديدية لصالحو، 

 نذكرىا فيما يمي:

                                                           
 المتضمن ) ق إ م إ(. 08/09من القانون  983، 982المواد  أنظر - 1
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أن يتعمق اإللزام عمى التنفيذ بعمل أو اإلمتناع عنو عمى أحد األشخاص المعنوية  -1
الذي يحدد القواعد  91/02، ألن ما يتعمق بالتنفيذ النقدي تطبق أحكام القانون (1)العامة

 .(2)المطبقة عمى بعض أحكام القضاء

ب الغرامة ( أشير من تاريخ التبميغ الرسمي لمحكم، لطم03يجب أن ينقضي أجل ) -2
التيديدية. غير أنو فيما يخص األوامر اإلستعجالية، يجوز تقديم الطمب بشأنيا بدون 

 .(3)أجل

من القانون  980تنص المادة  الجية المختصة بتوقيع وتصفية الغرامة التيديدية: -ج
يجوز لمجية القضائية اإلدارية المطموب منيا اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا عمى أنو":  08/09

أعاله، أن تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعوليا".  978/979لممادتين 
":..تقوم الجية القضائية اإلدارية بتصفية من نفس القانون عمى أنو  983المادة  وتضيف

". لذلك فال إشكال في اإلختصاص القضائي لمنظر في الغرامة التيديدية التي أمرت بيا
 ي الموضوع أو القاضي االستعجالي.لغرامة التيديدية سواء أمام قاضطمب توقيع أو تصفية ا

 ثانيا:

 مدى فعالية الغرامة التيديدية إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ

تطبيق الغرامة التيديدية عمى اإلدارة الممتنعة  يفصل فيأمام عدم وجود نص قانوني  
عن تنفيذ القرارات القضائية، تضاربت قرارات القضاء اإلداري سابقا بشأن تطبيق الغرامة 

                                                           
 المتضمن )ق إ م إ(. 08/09من القانون  986أنظر المادة  - 1
، يحدد القواعد الخاصة المطبقة عمى بعض أحكام القضاء، ج ر 1991جانفي  08، مؤرخ في 91/02قانون رقم  - 2

 .1991جانفي   09الصادرة بتاريخ  02عدد 
 المتضمن )ق إ م إ(. 08/09من القانون  987 المادة أنظر - 3
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، أما اآلن فقد تم حل الغموض واإلشكال، وذلك عندما أقر المشرع بموجب قانون (1)التيديدية
، كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى تنفيذ القرارات ةالغرامة التيديدي اإلجراءات المدنية واإلدارية

 القضائية.

إن فرض غرامة تيديدية عمى اإلدارة من شأنو حث ىذه األخيرة، عمى تنفيذ  
التزاماتيا، وكذا القرارات التي تصدر ضدىا، وىذا كفيل بتحقيق مبدأ سيادة القانون، وال 

امتناع اإلدارة عن التنفيذ رغم  خوف عمى مصالح الدولة من ذلك، ما دام أنو حتى في حالة
الحكم عمييا بغرامة تيديدية، لن يكون لممتضرر سوى إمكانية المجوء مجددا إلى الجية 
القضائية المختصة من أجل تصفية الغرامة التيديدية، وحينذاك لن يتحصل سوى عمى 

تعتبر وسيمة  التعويض الذي يتناسب مع األضرار الالحقة بو، مما يبين أن الغرامة التيديدية
إكراه معتدلة ال تتعارض مع ما تتمتع بو اإلدارة من ىيبة، وال تضر بيا ما دام ال يترتب عن 

 . (2)تصفيتيا سوى تعويض المتضرر عن األضرار الحاصمة بو حقا

في الحقيقة نعتقد أن إدراج الغرامة التيديدية كوسيمة إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ،  
ممحوظا، وبمثابة سمطة جديدة لمقاضي اإلداري لمضغط عمى اإلدارة يشكل انتقاال وتطورا 

سؤول اإلدارة، وفي انتظار ما قد لمتنفيذ، لكن بالمقابل فيي تمس الخزينة العامة، وال تمس م
، وذلك بإقامة يسفر عنو العمل القضائي حول ىذا التوجو الجديد لمتنفيذ في المادة اإلدارية

تجد الغرامة التيديدية مجاليا لمتطبيق بدرجة متوازنة ودون  العدل بين المتقاضين بعدما
خالف بين الشخص اإلداري العام والشخص الطبيعي، بما ينعكس إيجابا عمى فعالية العالقة 
العممية بين جياز القضاء وىيئات اإلدارة العامة في بناء أسس الدولة العادلة، التي تصون 

 .االت الحياة، ومنيا مجال منازعات الوظيفة العامةبميزان عادل في كل مجحقوق مواطنييا 

                                                           
، الجزء األول، مرجع المنتقى في قضاء مجمس الدولةلممزيد من التفصيل راجع مؤلف: لحسن بن الشيخ آث ممويا،  - 1

 .336، 331سابق، ص ص 
 .357، مرجع سابق، ص "عن انتفاء السمطة القضائية في الجزائرمحند أمقران بوبشير، "  - 2
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 ةــــــــاتمــــــــــــــــخ

النظام التأديبي جزء ال يتجزأ من الوظيفة العامة، لذلك فمن األىمية البالغة  إن 
إحاطتو وضبطو قانونا بما يتالءم ويحقق التوازن بين فاعمية اإلدارة في أداء السير الحسن 

تأديبيا عمى أساس أنو المنفذ لسياسة وتوجيات لممرافق العامة وبين حماية الموظف العام 
 اإلدارة الموظفةالدولة، ومنحو الضمانات الكافية لمواجية ما قد يصدر من تعسف من قبل 

 المتحكمة في كل أمور التأديب اإلداري.

فمن خالل تفحصنا لموضوع الضمانات التأديبية المكرسة قانونا في تشريع الوظيفة  
ن لنا جميا نقص فعاليتيا القانونية وعدم قدرة ىذه القوانين في تحقيق الجزائري، تبيالعامة 

 ياتحكمفي بسط  لإلدارة الموظفةأديب، ما يطمق العنان الضمان لمموظف العام الخاضع لمت
لوظيفة العامة، وما يعرض بالمقابل المركز الوظيفي لمموظف ي في االتأديب النظام مصيرفي 

 صاحبة السمطة التأديبية. اإلدارة الموظفةلعدم اإلستقرار، وكذا إمكانية التعسف من قبل 

ديبي في الوظيفة العامة وعدم الحكم عمى نقص فعالية قوانين النظام التأب مما يؤدي 
 اإلدارة الموظفةمن خالل تقمص ذلك  يظيرحيث تحقيق الضمان لمموظف،  قدرتيا عمى

ات بسمط اإلدارة الموظفةفي مجال التأديب، حيث تتمتع الحكم في آن واحد و الخصم لصفة 
سواء تعمق األمر بسمطة تأديب الموظف أو اتخاذ كل تأديب الموظف العام واسعة في 

ة واسعة في وىي ذات سمطة تقديري ،اإلجراءات التأديبية خالل مسار العممية التأديبية
التأديب، حتى أنيا يمكن أن تخمق أخطاء تأديبية جديدة بدليل عدم إمكانية حصر وتحديد 

في موقف الريبة  اإلدارة الموظفةما يجعل ىذا اإلختصاص المقرر  األخطاء التأديبية،
 .التأديبعممية والظنون من حيث نزاىة وحيدة 

ىذا التوجو التشريعي في النظام التأديبي  ن نتغاضى عنألكن بالمقابل يمكن لنا  
أثناء  اإلمتيازات والسمطاتجانبا من  اإلدارة الموظفةلموظيفة العامة، عمى أساس منح 
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ىي صاحبة الدراية بشؤون اإلدارة  اإلدارة الموظفةممارسة الميام الموكمة ليا، وعمى اعتبار 
تتنافي  لسمطات، يجعميا آلة صماءتجريدىا ليذه الصالحيات والوظفييا، وأن أي محاولة مو 

 مع صفة النشاط اإلداري الذي يحتاج إلى ىذه السمطات.

في مجال التأديب، يدرك  إدارية أو لجان آليات إن المتأمل في مغزى استحداثلكن  
ن من خالليا الموظفو  ساىمي أنيا صورة من صور الديمقراطية اإلدارية التشاركية، التي

صنع  القرار اإلداري، لكن إذا كان مبدأ فاعمية اإلدارة يقتضي أن ُنسمم في  اإلدارة الموظفة
بالسمطات والصالحيات السالف ذكرىا في مجال التأديب، لماذا التحكم في مصير قرارات  ليا

  المجان اإلدارية؟ 

ن أ أجل، ىذا ىو وضع المجان اإلدارية التأديبية في تشريع الوظيفة الجزائري، حيث 
ذ الوىمة األولى استعمل أسموب التمييز بين الموظفين في اإلدارة، وىذا ما يتبين المشرع ومن

، لذلك فالتساوي بين أصوات أو لجنة الطعن من خالل مصطمح المجنة المتساوية األعضاء
الموظفين بعنوان اإلدارة وموظفين بعنوان الموظف الخاضع لمتأديب في المجمس التأديبي 

، ما يجرد تماما صفة الضمان عن المجمس دارة الموظفةاإلينجر عنو ترجيح صوت 
 التأديبي.

في الجانب العضوي ليذه المجان اإلدارية، سواء تعمق اإلدارة الموظفة م حتى أن تحك 
ت مصير حميا، يجعل اليدف الذي أنشئ األمر بمدة العضوية، أو النظام الداخمي لمجنة، أو

 في جبين النظام التأديبي بعنوان الضمان. عارمن أجمو بدون جدوى، وما ىذا إال 

اإلدارة التأديبية، أن اإلجراءات  مدى فعالية ولقد تبين أيضا من خالل بحثنا في 
تحمل صفة المتيم والمحقق في آن واحد، فيي السمطة المختصة بالتحقيق مع  الموظفة

لييا يعود تسميط العقوبة عميو، ما يستدعي  بالضرورة القول الموظف الخاضع لمتأديب، وا 
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بزوال الضمان في ىذه المرحمة اإلجرائية، لطالما أن مبدأ الحيدة غير متوفر في المتابعة 
 التأديبية.

في  اإلدارة الموظفةبالنسبة إلجراء الوقف اإلحتياطي، فيبقى من قبيل صالحيات  
لمحال مصالح الموظف ا جعلتقديره من عدمو، وأن مدة الوقف غير مستقرة ومتذبذبة، ما ي

لم  حيث ضمانات الدفاع ونفس المالحظة فيما يتعمقعرضة لمتعسف،   لموقف اإلحتياطي
دافع تعرف التكريس الفعمي من خالل النظام التأديبي لموظيفة العامة، حيث أن حضور الم

يجعل حضوره  ف في اإلدارة غير معترف بو قانونا، مالالطالع عمى الممف التأديبي لمموظ
ما لم يتم اإللمام بالممف للممحاكمة التأديبية لمموظف أمام المجمس التأديبي غير فعال لطا

جراء التحقيق مع الموظف.  التأديبي وا 

ي انتيينا إلييا من مسمك المشرع من خالل النظام التأديبي لموظيفة تإن النتائج ال 
ضية، وعدم رغبة المشرع في ىجر األفكار فكرة اإلدارة القاالعامة، يشير إلى نوع من تطبيق 

 الذي يخدم اإلدارة غالبا. التي جاءت عبر المراحل التاريخية لنشأة القانون اإلداري

لكن بالمقابل لقد تبين لنا من خالل مناقشتنا لموضوع الفعالية في إطار الرقابة  
ل استعراضنا لبعض من الفعالية القضائية من خالسبة القضائية عمى القرارات التأديبية ن

مجمس الدولة حاليا، و القرارات القضائية المختمفة الصادرة عن الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا 
تمكن القاضي اإلداري من بسط رقابتو عمى مدى مشروعية القرارات التأديبية، سواء حيث 

 تعمق األمر بالمشروعية الداخمية أو الخارجية بكل صورىا.

في رقابتو لمبدأ التناسب بين عدم تردد القاضي اإلداري بمجمس الدولة  أيضا كما تبين
العقوبة والخطأ التأديبي، ولعل األرضية كانت خصبة ومييأة لمقاضي اإلداري في ىذا 
المجال، عمى أساس أن مالمح ىذا التطور في الرقابة كان قد ظير في أحضان القضاء 

 اإلداري المقارن.



119 
 

األحكام القضائية اإلدارية في مواجية اإلدارة الموظفة، خاصة  غير أن إشكالية تنفيذ 
لما يتعمق األمر بإعادة إدماج الموظف لمنصب عممو تبقى عقبة حقيقية في وجو ىذه 
الفعالية القضائية، و في انتظار ما سيسفر عنو العمل القضائي بموجب قانون اإلجراءات 

وسائل المستحدثة لتنفيذ القرارات القضائية المدنية واإلدارية الجديد، وذلك فيما يخص ال
 اإلدارية. 

 االقتراحات:المتواضع، ببعض من  عملن نثري ىذا الرأينا أ ىذا البحث، وضمن 

ضرورة تقنين الواجبات والمحظورات الوظيفية بأقصى درجة ممكنة من الوضوح  -
 لممخاطبين بيا.

سنادىا إلى صالحية التحقيق مع من اإلدارة الموظفة تجريد  - الموظف الخاضع لمتأديب، وا 
 التأديب. خارجة عن عممية جية أخرى محايدة

ومحاولة تحديد  ياطي لمموظف، بما يضبط مدتوإجراء الوقف اإلحت إعادة النظر في تقنين -
 شروط المجوء ليذا اإلجراء.

الممف منح أكثر فعالية إلجراء المواجية أو الدفاع، بتمكين المحامي باالطالع عمى  -
 التأديبي أو منحو نسخ منو قبل المحاكمة التأديبية اإلدارية.

إعادة النظر في تقنين وتنظيم المجان اإلدارية بما يتالءم استقالليتيا أو الغرض  -
 الذي أنشأت من أجمو.

مقرارات لوكمالحظة فيما يخص صعوبات البحث، لمسنا بعض النقص وصعوبة الوصول  -
القائمين عمى ىذا الجانب محاولة نشر وتوفير ىذه القرارات ، لذلك ندعو القضائية اإلدارية

اإلدارية والقانون اإلداري                         لدارسي وباحثي المنازعات كاممة القضائية

وما توفيقي إال باهلل.                         
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مجمة ، تأديب الموظف وفقا ألحكام القانون األساسي لموظيفة العمومية، بوقرةأم الخير  -1
 ع، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة  محمد خيضر، بسكرة،تاس، العدد الالمفكر
 .88، 67 ص ، ص2013

،  وسائل إجبار اإلدارة عمى تنفيذ أحكام القضاء في التشريع الجزائريالزين عزري ،  -2
     ،2012، العدد العشرون، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر العموم اإلنسانيةمجمة 
 .127، 117صص 

موقف القضاء اإلداري في العراق من عيب االختصاص سرى صاحب محسن العاممي،  -3
، كمية القانون، جامعة واسط، العراق، 11، العدد مجمة كمية التربية، في القرار اإلداري

 .21، 01 ، ص ص2201

دراسات عموم الشريعة ، عيب الشكل وأثره في القرار اإلداريصفاء محمود السويمميين،  -4
 .1023، 1012ص  ، ص2013، جامعة األردن، 01، ممحق40، المجمد والقانون

الرقابة عمى تناسب القرار اإلداري ومحمو في عبد العالي حاحة، أمال يعيش تمام،  -5
، ص ص 2010، العدد الخامس، جامعة بسكرة، القانوني المنتدىمجمة ، دعوى اإللغاء

135 ،148. 

ضمانات الموظف القانونية لصحة فرض العقوبة التأديبية، دراسة عمي نجيب حمزة،   -6
ص ، ص 2008، العراق ، كمية القانون،3، العدد10، المجمد مجمة جامعة بابل، مقارنة
556 ،572. 
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التي أقرىا القضاء اإلداري في  لممبادئمدى تطبيق محكمة العدل مصمح الصرايرة،  -7
، والقانونية االقتصاديةمجمة جامعة دمشق لمعموم ، رقابتو عمى السمطة التقديرية لإلدارة

 .198، 163ص  ، ص2009، األردن، األول، العدد 25المجمد 

العقوبة التأديبية رقابة القاضي اإلداري عمى مبدأ التناسب ما بين فاروق خمف،  -8
لمجمة الجزائرية لمعموم القانونية اإلقتصادية ، اوالخطأ الميني الصادر عن الموظف العام

 .111، 91ص، ص 2011، العدد الثاني، جامعة الجزائر، كمية الحقوق، جوان والسياسية

مجمة ،  الطعن القضائي كضمانة  لمموظفين في مواجية سمطات التأديبفاضل جبير،  -9
ص ، ص 2012، العدد األول، المجمد الخامس، العراق، ادسية لمقانون والعموم السياسيةالق

242 ،278. 

، المجمد والقانونية االقتصاديةمجمة جامعة دمشق لمعموم ، التظمم اإلدارينجم األحمد،  -10
 .45، 09 صص ، 2013، العدد الثالث، األردن، 29

، مجمة المنتدى القانوني ،"حاالت تجاوز السمطة "عيوب القرار اإلداري، ىنية أحميد -11
 . 64، 50ص  ، ص2010 العدد الخامس، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة بسكرة،

IV.  :المداخالت 

مداخمة قدمت في تنفيذ قرارات اإللغاء القضائية في القانون الجزائري، عمار بوضياف،  -1
جامعة الدول العربية، المممكة العربية برنامج القضاء اإلداري )اإللغاء والتعويض(، 

، نقال من الموقع التالي: 11،12ص ، ص22/11/2112-11السعودية، أيام 
http://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20143 

مشكالت تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري والحمول ، كريم خميس خصباك -2
في الدول العربية  اإلداريةفي المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم  ، مداخمة قدمتالمقترحة
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، 01ص ص ، 12/09/2012 -11المنعقد في دولة األمارات العربية المتحدة لمفترة من  
 www.carjj.org/sites/default/files كريم20%0د rtf: من الموقع التالي، نقال 12

V.  :النصوص القانونية 
 أ/ الدستور:

، المؤرخ في 96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور  -
، المتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  08 بتاريخصادر ال، 76، ج ر عدد 1996ديسمبر  7

، 2002أفريل  14 بتاريخصادر ال، 25، ج ر عدد 2002أفريل  10، المؤرخ في 02/03
صادر ال، 63ج ر عدد  ،2008نوفمبر  15، مؤرخ في 08/19المعّدل بموجب قانون رقم 

 .2008نوفمبر  16 بتاريخ

 ب/ النصوص التشريعية:     

، المتعمق بتمديد العمل بالقوانين 1962ديسمبر 31، مؤرخ في62/153رقم قانون  -1
 ممغى  .1963جانفي  11، الصادرة بتاريخ 2عدد  الفرنسية، ج ر

تضمن القانون األساسي العام الم، 1966جوان  02مؤرخ في ، 66/133أمر رقم  -2
 ممغى.. 1966جوان  8، الصادرة بتاريخ 46لموظيفة العمومية، ج ر عدد

، معدل ومتمم، يتضمن قانون 6666جويمية  80مؤرخ في ، 66/656أمر رقم  -3
 .6666جويمية  66صادرة بتاريخ ال، 96العقوبات، ج ر عدد 

القواعد الخاصة المطبقة عمى ، يحدد 1991جانفي  08، مؤرخ في 91/02قانون رقم  -4
 .1991جانفي   09الصادرة بتاريخ  ،02بعض أحكام القضاء، ج ر عدد 

العام  األساسي، المتضمن القانون 2006جويمية  15مؤرخ في  ،06/03رقم  أمر -5
 .2006جويمية  16الصادرة بتاريخ  46، لموظيفة العمومية، ج ر عدد
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 ج/ النصوص التنظيمية:   

، يتضمن اختصاص المجان 1966جوان  02، مؤرخ في 66/143رقم  مرسوم -1
جوان  08، الصادرة بتاريخ 46عدد المتساوية األعضاء وتأليفيا وتنظيميا وسيرىا، ج ر

 ممغى. .1966

، المتعمق بكيفيات تطبيق األحكام 1982سبتمبر  11، مؤرخ في 82/302مرسوم رقم   -2
سبتمبر  14، الصادرة بتاريخ 37التشريعية الخاصة بعالقات العمل الفردية، ج ر عدد 

1982. 

، يحدد اختصاص المجان المتساوية 1984 جانفي 14، مؤرخ في 84/10مرسوم رقم  -3
 .17/01/1984، الصادرة بتاريخ 03مميا، ج ر عدداألعضاء وتشكيميا وتنظيميا وع

، يحدد كيفيات تعيين ممثمين عن 1984جانفي  14، مؤرخ في 84/11مرسوم رقم  -4
 .1984جانفي 17، الصادرة بتاريخ 03الموظفين المجان المتساوية األعضاء، ج ر عدد

نموذجي ، يتضمن القانون األساسي ال1985مارس  23مؤرخ في ، 85/58رقم  مرسوم -5
 .1985مارس  24، الصادرة بتاريخ 13لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية، ج ر عدد

المتعمق بسمطة التعيين  ،1990مارس  27مؤرخ في ، 90/99تنفيذي رقم مرسوم  -6
والتسيير اإلداري بالنسبة لمموظفين وأعوان اإلدارة المركزية والواليات والبمديات والمؤسسات 

 .1990مارس  28الصادرة في  ،13العمومية ذات الطابع اإلداري، ج ر عدد 

، المحدد لبعض الواجبات 1993فيفري 16، المؤرخ في 93/54تنفيذي رقم  مرسوم -7
الخاصة المطبقة عمى الموظفين واألعوان العموميين وعمال المؤسسات العمومية، ج ر 

 .1993 فيفري 17، الصادرة بتاريخ 11عدد
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 د/ التعميمات الوزارية:

يرية العامة لموظيفة ، عن المد2004أفريل  12(، الصادرة في 05التعميمة رقم ) -1
من القانون األساسي النموذجي  131، 130كيفية تطبيق المواد المتعمقة بالعمومية، 

 لعمال المؤسسات واإلدارات العمومية.

، عن المديرية العامة لموظيفة 2004أوت  10(، الصادرة في 15التعميمة رقم ) -2
 .المتساوية األعضاء ولجان الطعنالمتعمقة بآجال الطعن أمام المجان اإلدارية العمومية، 

، عن المديرية العامة لموظيفة 2006ماي  28(، الصادرة في 18التعميمة رقم ) -3
المتعمقة بمراقبة القرارات اإلدارية المتعمقة بإنشاء وتجديد وتشكيمة المجان العمومية، 

 اإلدارية المتساوية األعضاء ولجان الطعن.

 ،عن وزير التربية الوطنية ،2009ماي  26الصادرة بتاريخ (، 6540التعميمة رقم ) -4
 .06/03من األمر رقم  174ستفسار عن المادة االالخاصة حول 

VI.  :القرارات القضائية  

، قضية 07/12/1985، مؤرخ في 42568المجمس األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -1
، العدد المجمة القضائيةلألمن الوطني(،  المديرية العامة -)ب. م.ش( ضد ) وزير الداخمية

 .217، 215 ص، ص 1990األول، الجزائر، 
، قضية 01/02/1986، مؤرخ في 42898المجمس األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -2

، العدد الثالث، الجزائر، المجمة القضائية)ب. م( ضد ) وزير الصحة العمومية ومن معو(، 
 .173، 172ص ، ص 1990

، 11/07/1987، مؤرخ في 54150المجمس األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -3 
، 1991، العدد الرابع، الجزائر، المجمة القضائيةقضية )ق. ع( ضد ) والي والية باتنة(، 

 .214، 212 ص ص
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، قضية 05/11/1988، مؤرخ في 58006المجمس األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -4
، 1992، العدد الثالث، الجزائر، المجمة القضائية)ح. م( ضد ) و. و. س و ص .ع(، 

 .140، 139ص ص 
، قضية 25/03/1989، مؤرخ في 56648المجمس األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -5

، العدد المجمة القضائيةر التربية والتعميم األساسي بالجزائر(، )ب. ز. ع( ضد ) وزي
 .163، 162 ص ، ص1991الثالث، الجزائر، 

، قضية 08/04/1989، مؤرخ في 54362المجمس األعمى، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -6
، العدد الثالث، المجمة القضائية)ط. ع( ضد ) وزير الصحة ووزير التعميم العالي(، 

 .167، 165 ص ، ص1991الجزائر، 
، قضية 15/12/1991، مؤرخ في 62279المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -7

، العدد الثاني، المجمة القضائية)ب .ع( ضد ) وزارة التعميم العالي والبحث العممي(، 
 .140، 138 ص ، ص1993الجزائر، 

، قضية 05/01/1997، مؤرخ في 115657المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -8
 ، ص1997، العدد األول، الجزائر، المجمة القضائية)والي والية بسكرة( ضد ) ش .ع(، 

 .103، 101 ص
، قضية 16/02/1997، مؤرخ في 148721المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، قرار رقم  -9

 ، 1997، العدد الثاني، الجزائر، المجمة القضائيةلي والية سطيف(، )ص. ك( ضد ) وا
 .161، 159ص ص 

، قضية 27/07/1998، مؤرخ في 172994جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -10
، العدد األول، الجزائر، مجمة مجمس الدولة)ك. ن( ضد ) المجمس األعمى لمقضاء(، 

 .84، 83، ص ص 2002



132 
 

، قضية 17/01/2000، مؤرخ في 182491جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -11
، العدد األول، الجزائر، مجمة مجمس الدولة)س . ش( ضد ) المجمس األعمى لمقضاء(، 

 .110، 109، ص ص 2002
  ، قضية 31/01/2000، مؤرخ في 25الدولة، الغرفة الثانية، فيرس رقم  جمسم -12

 ) قرار غير منشور(.)ع. م( ضد ) والي والية البيض(، 
  ، قضية 28/01/2002، مؤرخ في 5240جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -13
، الجزائر، الثاني، العدد مجمة مجمس الدولة( ضد ) المجمس األعمى لمقضاء(، ه. ع)

 .166، 165، ص ص 2002
، قضية 27/05/2002، مؤرخ في 5587جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -14

، ص 2004، العدد الخامس، الجزائر، مجمة مجمس الدولة)وزير المالية( ضد ) م. ف(، 
 .180، 178ص 
   ، قضية25/02/2003، مؤرخ في 7462جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -15

، العدد الخامس، مجمة مجمس الدولة)س. ر( ضد ) مديرية التربية لوالية سطيف(، 
 .168، 166، ص ص 2004الجزائر، 

، قضية 20/01/2004، مؤرخ في 10005جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -16
الخامس، ، العدد مجمة مجمس الدولة)ق. م( ضد ) مركز التكوين الميني والتميين بباتنة(، 

 .171، 169، ص ص 2004الجزائر، 
، قضية 20/01/2004، مؤرخ في 10497جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -17

، العدد مجمة مجمس الدولة)ع. ع( ضد ) مركز التكوين الميني والتميين بقسنطينة(، 
 .174، 172، ص ص 2004الخامس، الجزائر، 

، قضية 20/04/2004، مؤرخ في 9398فيرس رقم  الدولة، الغرفة الثانية، جمسم -18
 ) قرار غير منشور(.)م. ع( ضد ) والي والية سكيكدة(، 
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، قضية 25/10/2005، مؤرخ في 27279جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -19
، العدد الثامن، الجزائر، مجمة مجمس الدولة)ص . ص( ضد ) الغرفة الوطنية لمموثقين(، 

 .237، 235، ص ص 2006
، مؤرخ في 870 قمر  فيرس ،46268 رقمالدولة، الغرفة الثانية، قرار  جمسم -20
 ) قرار غير منشور(.، قضية )ج. ن( ضد ) مدير جامعة الجزائر(، 17/12/2008
، مؤرخ في 853 رقم فيرس، 45664 الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم جمسم -21
 ) قرار غير منشور(.والية جيجل ومن معو(،) والي ، قضية )س. ب( ضد 17/12/2008
، مؤرخ في 487 رقم فيرس، 48929رقمالدولة، الغرفة الثانية، قرار  جمسم -22
 ) قرار غير منشور(.، قضية )والي والية عين الدفمى( ضد ) ف . ن(، 12/11/2009
، مؤرخ في 544فيرس رقم  ،49279قرار رقم  الدولة، الغرفة الثانية، جمسم -23
 (.قرار غير منشور، قضية )مديرية التربية لوالية وىران( ضد ) ف . ن(، ) 24/12/2009
، مؤرخ في 605 رقم فيرس، 57950الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم  جمسم -24
 ) قرار غير منشور(.، قضية )ف. ن( ضد ) والي والية غرداية(، 10/06/2010
، مؤرخ في 615 رقم فيرس ،52448 الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم جمسم -25
    )ــــــــــومرداسة بــــــــة المسعفة لواليــــــــــــدار الطفول )س. ع( ضد )ة ــــــــــــ، قضي15/07/2010

 ) قرار غير منشور(.

، قضية 17/11/2011، مؤرخ في 068965جمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم م -26
يد الوطني لإلرشاد الفالحي ضد ) المدير العام لممعيد الوطني لإلرشاد عميندس لدى الم

 .100، 98، ص ص 2012، العدد العاشر، الجزائر، مجمة مجمس الدولةالفالحي(، 
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 رســـــــــهــــــــــــف

 10………………………………………………………………مقدمة:

 الموظف تأديبمجال  في مدى فعالية الضمانات اإلداريةالفصل األول: 
 14العام.................................................................

 60......………بالجهة المختصة بالتأديبمظاهر تأثر مبدأ الضمان  المبحث األول:

  15..….……تأديب الموظف العاملإلدارة الموظفة بسمطة عتراف اإل المطمب األول:

 16.......................يفي المجال التأديب اإلدارة الموظفةموقع  الفرع األول:

 16.........ن واحد "عالقة تقميدية "آحكما وخصما في  اإلدارة الموظفة أوال:    

 18..............ذات سمطة تقديرية واسعة في التأديب اإلدارة الموظفة ثانيا:    

  00....تأديب الموظف العاملإلدارة الموظفة بسمطة نتائج اإلعتراف  الفرع الثاني:

 00...........................التأديبالمساس الصارخ بمبدأ الحيدة في أوال:     

 01...التشريع عمميةإلى  اإلدارة الموظفةامتداد شخصية ب الضمانتأثر ثانيا:     

  03...................المجمس التأديبي ضمانة لمموظفمدى اعتبار  المطمب الثاني:

 03.................اإلطار العام لمجنة اإلدارية المتساوية األعضاء الفرع األول:

             04.............اء.....المتساوية األعض اإلطار القانوني لمجنة اإلدارية أوال:    

 06..................المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء تنظيم وتشكيل ثانيا:    

 07.........التأديبي......صورية مبدأ الضمان من خالل المجمس  الفرع الثاني:
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 07...................األعضاءاستقاللية المجنة اإلدارية المتساوية  مدى أوال:    

 10....................طبيعة رأي المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء ثانيا:    

 12................بالخطأ التأديبي والتحقيق فيهعالقة مبدأ الضمان المبحث الثاني: 

 12........……بعممية تحديد الخطأ التأديبيتأثر مبدأ الضمان  مدى المطمب األول:

 13..........................................التأديبي الخطأ 9 مفيومالفرع األول

 13.....................................………التأديبي الخطأتعريف  أوال:    

 14.........................................…التأديبي الخطأ9 أركان ثانيا     

 16........عمى مبدأ الضمان...التأديبي  الخطأعممية تحديد تأثير  الفرع الثاني:

 17.................…طار مبدأ المشروعيـــــةفي إ التأديبي الخطأ مركز أوال:    

 18................التأديبيةخطاء األإشكالية العجز في حصر وتحديد  ثانيا:    

 20.......................الوظيفة العامة......لتأديبي في التحقيق ا :الثانيالمطمب 

 20...التأديبي................... إشكالية مبدأ الضمان في التحقيقالفرع األول: 

 21..............................مفيوم التحقيق التأديبي..............أوال:     

 22..لمبدأ الضمان"....حقيقي الجمع بين سمطة التحقيق واإلتيام" زوال ثانيا:    
 24......................مالمح قصور إجراءات التحقيق التأديبي.الفرع الثاني: 

 24............................إجراء التوقيف اإلحتياطي لمموظف العامأوال:     

 27...................مواجية الموظف بالتيم المنسوبة إليو...........ثانيا:     
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جراءات الطعن تحقق الضمان من خالل العقوبة التأديبية مدى  المبحث الثالث: وا 
         31..فيها...........................................................................

 30............................العقوبة التأديبيةبمبدأ الضمان عالقة  :ألولالمطمب ا

 30..............................بة التأديبية..........مفيوم العقو  الفرع األول: 

 30تعريف العقوبة التأديبية........................................... أوال:    

 32...............موقع العقوبة التأديبية ضمن مبدأ المشروعيـــــة....... ثانيا:    

 33..............أديبية..................وابط تطبيق العقوبة التض الفرع الثاني:

 34...............................مبدأ شخصية العقوبة التأديبية....... أوال:    

 35.........................مبدأ وحدة العقوبة التأديبية............... ثانيا:    

 37..............بين العقوبة التأديبية والخطأ التأديبي.... تناسبالمبدأ  ثالثا:    

عمى العقوبة طعن اإلداري إجراءات ال فيالضمان  فعاليةمدى  المطمب الثاني:
 38.......................التأديبية.................................................

 38...........................التأديبيةالتظمم اإلداري عمى القرارات  الفرع األول:

 38............مى القرارات التأديبية.......مدى أىمية التظمم اإلداري عوال: أ    

 40عمى القرارات التأديبية...موقف المشرع الجزائري من التظمم اإلداري ثانيا:     

 41....................لجنة الطعن...........الطعن اإلداري أمام  الفرع الثاني:

 41.......................................اإلطار القانوني لمجنة الطعنوال: أ   

 43..في وجو الضمان".. لجنة الطعن" إشكال حقيقي لمطعن أمامالمجوء ثانيا:    
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في   عمى القرارات التأديبية القضائية مدى فعالية الرقابة الفصل الثاني:
 46..............لمموظف العام.........................الضمان تحقيق 

 47الرقابة القضائية عمى مدى مشروعية القرار التأديبي.......  :ولالمبحث األ 

 47.....................رقابة المشروعية الخارجية لمقرار التأديبي المطمب األول:

 47............................ركن االختصاص في القرار التأديبي :الفرع األول

 48.................مفيوم ركن اإلختصاص في القرار التأديبي............ أوال:

  48..............صاص في القرار التأديبي.........تعريف ركن االخت  -0
  50.........ي القرار التأديبي..........االختصاص ف عدم صور عيب  -1

  50.........االختصاص في القرار التأديبي.... عدم الرقابة القضائية لعيب :ثانيا

 51..............عن التفويض في اإلختصاص التأديبي..............  -0
  52....................................عن عدم اإلختصاص الزماني  -1
 53....عي.............................عن عدم اإلختصاص الموضو  -2

 54.....................واإلجراءات في القرار التأديبي..ركن الشكل  الثاني: الفرع

 54......................القرار التأديبي..في  واإلجراءات مفيوم ركن الشكل :أوال

  54...............واإلجراءات في القرار التأديبي.. تعريف ركن الشكل  -0
  56.................التأديبي.....صور األشكال واإلجراءات في القرار   -1

 58............واإلجراءات في القرار التأديبي القضائية لعيب الشكل الرقابة :اثاني

 58.................المجمس التأديبي............... عن عدم استشارة  -0
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 60.........................واجراءاتو...عن عدم احترام حقوق الدفاع   -1
  60.................الضمانات التأديبية............ عن حاالت سقوط  -2

 61........................المشروعية الداخمية لمقرار التأديبي رقابة: الثاني طمبالم

 62.........................عيب مخالفة القانون في القرار التأديبي9 األول الفرع

 62...................مفيوم عيب مخالفة القانون في القرار التأديبي....... :أوال

  62...........ون في القرار التأديبي.........تعريف عيب مخالفة القان  -0
   63...............قانون في القرار التأديبي......صور عيب مخالفة ال  -1

 65.............…القضائية لعيب مخالفة القانون في القرار التأديبي الرقابة :ثانيا

  65.....................الفة المباشرة لمقانون.........رقابة عيب المخ  -0
 66.......................ب الخطأ في تطبيق القانون.......رقابة عي  -1
 67...............برير الوقائع في القرار........رقابة القاضي لمدى ت  -2

 68...................عيب االنحراف بالسمطة في القرار التأديبي.. الثاني: الفرع

 68...................تأديبي....مفيوم عيب االنحراف بالسمطة في القرار ال :أوال

  71..........التأديبي.......تعريف عيب االنحراف بالسمطة في القرار   -0
   70.........مطة في القرار التأديبي.........بالس صور عيب االنحراف  -1

 71.….......السمطة في القرار التأديبيالقضائية لعيب االنحراف ب الرقابة  :ثانيا

  72..................في إجراء نقل الموظفين.........العقوبة المًقنعة   -0
 74..............فض إعادة إدماج موظف............االنحراف في ر   -1
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مبدأ التناسب في عمى  رقابة القضاء اإلداريب فعالية الضمان مدى :نيالمبحث الثا
  75.................................................................مجال التأديب..

 75........................في مجال التأديب........ ماىية التناسبالمطمب األول: 

 75مفيوم التناسب في مجال التأديب............................... الفرع األول:

 76.............................التناسب في مجال التأديب......تعريف  أوال:   

  77...................................تكييف طبيعة عيب عدم التناسب ثانيا:   

 81النقاش الفقيي حول الرقابة عمى التناسب في مجال التأديب..... :الفرع الثاني

 81...........قضاء التناسب.......................اإلتجاه المعارض ل أوال:    

 81............................قضاء التناسب.........اإلتجاه المؤيد ل ثانيا:    

 82......التناسب.................... قضاءتقدير النقاش الفقيي حول  ثالثا:    

التناسب في أحكام القضاء درجات الضمان في رقابة  المطمب الثاني:
 83.....................................................................اإلداري...

 83........م القضاء اإلداري المقارن.......التناسب في أحكا قضاء الفرع األول:

 83.............القضاء اإلداري الفرنسي...... رقابة التناسب في أحكام أوال:    

 85...............القضاء اإلداري المصري... أحكام فيرقابة التناسب  ثانيا:    

 87.........التناسب في أحكام القضاء اإلداري الجزائري.... قضاء الفرع الثاني:

 87.....................من قضاء التناسب سابقاموقف الغرفة اإلدارية  أوال:    
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 88....................التناسب....... قضاء موقف مجمس الدولة من ثانيا:    

لقضائية ا لمقرارات الموظفة تنفيذ اإلدارةبمدى  فعالية الضمان تتعمق :لثالمبحث الثا
  011..............................................................في مجال التأديب

 القضائية القراراتامتناع اإلدارة عن تنفيذ  إشكاليةتأثر الضمان بالمطمب األول: 
 012......................................................................اإلدارية

 012..الصادرة ضدىا.. القراراتاإلدارة في امتناعيا عن تنفيذ ذرائع  9الفرع األول

  013...................................النظام العامو  األمن الحفاظ عمى :أوال   

 014...............................................التنفيذ. ات صعوب :ثانيا   

 016..........القضائية اإلداريةلقرارات ااإلدارية في تنفيذ  عراقيلال :الفرع الثاني

 016......القضائية اإلدارية................ القرارات تنفيذعن  اإلمتناع أوال:    

 016...................القضائية اإلدارية... القرارات التراخي في تنفيذ ثانيا:    

 017.........................القضائية اإلدارية لمقراراتالتنفيذ المعيب  ثالثا:    

 القضائية القراراتلتنفيذ  المكرسة قانونااآلليات ب تحقق الضمان مدى المطمب الثاني:
 018............................................اإلدارية..........................

 018.................المكرسة بموجب قانون العقوبات الجزائية الوسيمة الفرع األول: 

 018........الموظف الممتنع لمتنفيذ.........إقامة المسؤولية الجزائية عمى  أوال:    

 000.......مدى فعالية الوسيمة الجزائية لتنفيذ القرارات القضائية اإلدارية.. ثانيا:    
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المكرسة بموجب قانون اإلجراءات المدنية  المدنية الوسيمة الفرع الثاني: 
 001.....................................................................داريةواإل

 001......................) الوسيمة المدنية(.......الغرامة التيديديةأحكام  أوال:   

 003............ة إلجبار اإلدارة عمى التنفيذ...مدى فعالية الغرامة التيديدي ثانيا:   

 005...........................................................خاتمة.......................
 011..............................................قائمة مراجع المذكرة..................

 025..................................................فهرس...............................



 ص:ـــــــــخــمل

ال يكفي أن نضفي عمى القاعدة القانونية مصطمح الضمان، دون البحث عن حقيقة فعاليتيا في  
إالفي إطار الدولة القانونية وعمى  اال يمكن تحقيقي القانونيةفعالية الالمجال المخصص ليا، ليذا فإن 

 .القانونو  الدستورالنحو الذي يحدده ويرسمو 

ولقد تبين من خالل مناقشتنا لموضوع الفعالية في إطار الضمانات التأديبية المخصصة لمموظف  
 الخصم ىي الموظفةاإلدارة عمى أساس أن  في النظام التأديبي لموظيفة العامة فعاليتيانقص العام، 

مصير قرارات تتحكم في  وأنيا السمطة المختصة بالتحقيق التأديبي، وىي التيالحكم في آن واحد، و 
 المجان اإلدارية، سواء تعمق األمر بالمجمس التأديبي، أو لجنة الطعن.

بسط رقابتو عمى مدى مشروعية الفعالية عمى أساس بنسبة من اإلداري  اضيلكن بالمقابل نقر لمق 
إشكالية تنفيذ إال أن ، والخطأ التأديبي  عمى مبدأ التناسب بين العقوبة وبترقاالقرارات التأديبية، وكذا 

 قراراتو في مواجية اإلدارة تبقى عقبة حقيقية في وجو ىذه الفعالية.

Résumé: 

      Il ne suffit pas de porter le qualificatif de garantie sur la norme juridique 
sans la confirmation de sa véritable efficacité dans le domaine auquel elle est 
destinée. Cette efficacité ne peut en effet se réaliser en dehors du cadre de 
l’Etat de droit et conformément à la constitution et à la loi. 
      Il découle de notre traitement du thème de l’efficacité juridique des 
garanties disciplinaires dans la fonction publique, le constat de leur manque 
d’efficacité dû au caractère conflictuel qu’impose le statut double de 
l’administration employeuse en tant que juge et adversaire, et de ce fait, sa 
suspicion de partialité par son implication dans l’instruction disciplinaire ainsi 
que son contrôle juridique sur le pouvoir décisionnel des commissions 
administratives du conseil disciplinaire comme de la commission de recours.  
     On atteste certes au juge administratif une certaine efficacité que lui 
confère son contrôle de la légalité des décisions disciplinaires ainsi que celui 
du principe de la proportionnalité entre la sanction et la faute disciplinaire. Cela 
étant dit, reste à signaler que la problématique de l’exécution de ses décisions 
à l’encontre de l’administration reste  un obstacle réel face à cette efficacité.   


