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اإلهداء ى

إىل يُعهى انبشزَة حمًذ صهًّ اهلل عهُه وسهى
إىل انشهذاء األطهار انذٍَ صذقىا فسبقىا
إىل يٍ أطًع أٌْ أدخم اجلنة بزضامها أبٍ وأيٍ أطال اهلل عًزمها
إىل سوجيت وأبنائٍ وبناتٍ (قاسى ،رهف ،تاال)
إىل إخىاٍَ وأخىاتٍ ومجُع أههٍ انكزاو
إىل أصذقائٍ وأبناء عائهيت وأبناء انعزوبة واإلسالو
إىل انذٍَ َؤثزوٌ املبذأ عهً انشخص


يع وافز االحرتاو وانتقذَز.



ى
ى
ى

ج

ذكرىوتقدور ى

الحسجهلل كليالرابخيغ ،كالرالة كالدالـ عمى دمحم خيخالخمق أجسعيغ ،كعمىآلو كصحبو
أجسعيغ،يصيبليأف أتقجـبجديلالذكخكعطيعاالمتشاف إلىكل َمغ أسيعفيمداعجتيكتػجييي
كإرشادؼ،كذلظانصالًقامغقػلو-ملسو هيلع هللا ىلص":-مغاليذكخالشاساليذكخهللا"( .)1

أخيخعمىتػفيقوكمشوككخموبإتساـىحاالبحث،ثعأتػجوبالذكخ
بجاي ًةأحسجهللاعدكجلأكًالك ًا

كالتقجيخ كالعخفاف ألستاذؼ الفاضل الجكتػر /أنػرحسجاف مخزكؽ الذاعخ مذخؼ ىحا البحث ،الحؼ
كافلشرحوكإرشادهاألثخالكبيخفيإنجازىحاالبحث .
كسا أتػجو بالذكخ كالتقجيخ إلى أعزاء لجشة السشاقذة عمى تفزميسا بقبػؿ السشاقذة كتقجيع
مالحطاتيعكتػجياتيعالقيسة .
كالذكخمػصػؿلمجكتػر/دمحم إبخاىيع السجىػف رئيذأكاديسيةاإلدارةكالدياسةكلجسيعالعامميغ
فيىحاالرخحالعمسيالذامخ،كلكلمغساىعفيإنجازىحاالجيجالستػاضع .
وهللا ولي التؽفيق


الباحث


ى

()1رواه أحمد والترمذي .

د

ملخصىالردالظ ى
تتشاكؿ ىحه الجراسة الشطاـ التأديبي لسشتدبي قػػ األمغ كفًقا  لقانػف الخجمة في قػػ األمغ

السصبقحاليا فيالػاقعالفمدصيشيعمى مخافقكقػػاألمغ،كمغ
ً
الفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ،ك

السعمػـ أف مشطػمة التأديب في فمدصيغ تعتسج بالجرجة األكلى عمى الدمصات الخئاسية لمس ػضف

السخالف؛لحلظفإفىحهالدمصاتىيمغتقػـبإجخاءاتالتحقيقكتػقيعالعقابفيآفكاحج،كسشتبع
في ىحه الجراسة أسمػب السشيج التحميمي ،القائع عمى أساس قخاءة نرػص قانػف الخجمة في قػػ

األمغ .

كلقجقدسشاالجراسةإلىفرميغيدبقيافرلتسييجؼ،كلقجتشاكلشافيالفرلالتسييجؼمغىحه

الخسالةماىيةالسخالفاتالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغ،كبيشاتعخيفاتالػضائفالعدكخيةكشاغميياثع

انتقمشا إلى بياف الػاجبات السقخرة عمى مشتدبي قػػ األمغ كمحطػرات عسميع ،كانتقمشا إلى مفيػـ
السخالفةالتأديبيةبتعخيفاتيامعبيافأركانياالسختمفة .
كلقج تشاكلشا في الفرل األكؿ مغ ىحه الجراسة اإلجخاءات التأديبية ببياف اإلحالة إلى التحقيق
كأصػلوكالدمصةالسخترةباتخاذإجخاءاتالتأديبكذلظأثشاءفتخةالتحقيقكمغثععقبانتياءه .
فيحيغجاءفيالفرلالثانيماىيةالعقػباتالتأديبيةكتشاكلشاتعخيفياكأنػاعياكالسبادغالتي

شاأيزا كيفيةمحػىاثعانتقمشاإلىضساناتتػقيعالعقػبةالتأديبيةكذلظمغضسانات
ً
تقػـعميياكبي

إجخائيةكأخخػمػضػعية .

كأنييشاالجراسةبخاتسةبيشافيياأىعالشتائجكاقتخحشابعسالتػصياتالسيسةنحكخمشيا :
اكميشيا لالشالع عميوكمشاقذتو
الجيجالكافيلمسختريغقانػني
أف ىحاالقانػف لع يػفخالػقت ك
ً
ً

أثشاءتجكيشوكلكييتعإخخاجوبالذكلكالسزسػف الرحيحلخجمةاألىجاؼالعمياكالتيكضعألجميا،

فمقجصجرفيضخكؼداخميةكسياسيةمعقجة،كجاءتمبيةالحتياجات سياسيةأكثخمشياميشية،كحلظ

ال  يػججلػائحتشفيحيةمشحإق اخرهبالقجرالسصمػبلتداعجعمىكضعومػضعالتصبيقلشرػصوكحلظ
لعيػفخىحاالقانػفالزساناتالكافيةلخجلاألمغأثشاءمسارستيعألعساليعالػضيفيةفيحاؿارتكابيع
لمسخالفةالتأديبيةكحاؿقياـالسداءلةالتأديبية،مسايشعكذذلظعمىعجـالثقةكالصسأنيشةلسدتقبميع

الػضيفي .

سيبقىقاصخا،
كساأَكصىالباحثضخكرةاإلسخاعفيإصجارالمػائحالتشفيحيةليحاالقانػف كإال
ً

كلكيتػضعنرػصومػضعالتصبيقالعسمي،كليتعإزالةالغسػضكالشقزكالتعارضالحؼيعتخيو،

كحلظ أكصى الباحث الس ِّ
ذخع عمى ضخكرة الشز ص اخحة بتػفيخ الزسانات التأديبية بالقجر الكافي

ى ى

لخجاؿاألمغالسحالػفلمتحقيق.

ق

ملخصىالردالظىباإلنجلوزوظ ى
Abstract
This study is about the disciplinary system for the members of the security forces
according to the law service in the Palestinian security forces No. (8) of 2005 Which is
currently applied to Palestinian security facilities. It is known that the disciplinary system
in Palestine depends primarily on the presidential powers of the violating employee. These
authorities are the ones who carry out the investigation and punishment procedures at the
same time. In this study we will follow the method of the analytical approach, which is
based on reading the texts of the service law in the security forces.
We have divided the study into two chapters preceded by an introductory chapter. In
the introductory chapter we discuss the disciplinary violations of the security forces'
personnel. We explain the definitions of military posts and occupants. Then, we explain the
concept of the disciplinary offense , its definitions and its various elements.
In the first chapter of this study, we deal with the disciplinary procedures by showing
referral investigation and its assets and the competent authority which is entitled to take
disciplinary action during and after the investigation period.
The second chapter deals with the disciplinary penalties , its definition, types and
principles that we carry out. We also explained how to erase them, and then we moved to
the guarantees of disciplinary punishment, from procedural and substantive guarantees.
We concluded the study by conclusion with the most important results. We suggested
some important recommendations, including:
This law did not provide enough time and effort for legal and professional specialists
to view and discuss it during its codification and to be produced in the correct form and
content to serve the higher goals which it was established for. It was issued in complex
internal and political circumstances and it

came in response to political rather than

professional needs. and there are no executive regulations since its adoption to the extent
required to help put it into force. The law did not provide sufficient guarantees to the
security officer in their work if they committed a disciplinary offense and disciplinary
accountability , which is reflected on the lack of confidence and reassurance of their career
prospects. The researcher also recommended the need to expedite the issuance of the
executive regulations of this law, otherwise it will remain inadequate and in order to put its
provisions into practice and to remove ambiguity and contradiction. The researcher also
recommended that the legislator should explicitly provide adequate disciplinary guarantees
to the security forces assigned to the investigation.

ك

جوديس

َّ
ُ
ُ َّ
ً
ُ
َ
يىمه؛ إل قا في
(زأيت أهه ل يكتب إوسان كتابا في ِ
َ
ُ
َ
َ
ّ
َ
غ ِد ِه :لى غ ِيرهرا لكان أحسن ،ولى ِشيد كرا لكان
ُ
ُ
ُ َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
يستحسن ،ولى ق ِدم هرا لكان أفضل ،ولى ج ِسك هرا
َ
َ
ْ
َ
َ
أجمل .وهرا ِمن أعظ ِم ال ِعب ِر ،وهى دليل عى
لكان
َ
َ َ
َّ
ُ
ملت البش ِس)
ِ
قص عى ج ِ
استيالء الى ِ
ربدىالرحومىالبوداني
ى ى

ز

المقدمظ ى
هللِّالحؼعمعاإلندافبعججيل،كىجاهبعجضاللو،كالرالةكالدالـعمىرسػؿهللاالحؼ
الحسج 
كمعمسا ،لييمظ مغ ىمظ عغ بيشة ،كيحيا مغ حي عغ
ً
كىاديا
ً
كنحيخ
ًا
بذيخ
أرسمو ربو لمشاس كافةً  ،ا
بيشة...أمابعج ،

تبجك أىسيةىحاالسػضػعفيأنوييعرجاؿاألمغلسايتزسشومغمبادغعامةفيالتأديب،

بذكل عاـ كفي مداءلة مشتدبي قػػ األمغ الفمدصيشي عمى نحػ الخرػص ،كلقج اختختو عشػ ًانا

لخسالتيفيمحاكلةلالستفادة مغ انتدابي لقػػاألمغالفمدصيشي،كمغدراستيالقانػنيةالتيأتيحت
ليبفزلهللاتعالى .
كلقج ضمت الجراسات القانػنية كاإلدارية بعيجة لفتخة شػيمة عغ تشاكؿ مػضػعات التأديب في

ميسا مغ
مجاؿ الػضائف العدكخية،فقج أحجع السخترػف عغ الخػض فيورغع كػنو يسذ  ً
قصاعا  ً

ىحاالسجاؿعسػما بالصابعالسشغمق،كيحطخاالقتخابمشو
ً
السػضفيغالعسػمييغ،مسا أدػإلىاتداـ 
عمىغيخمشتدبيو .

كبالشطخإلىالصبيعةالتيتتدعبياالحياةالعدكخيةلخجلاألمغكمايحكسيامغمبادغأساسية

كالزبط كالخبط العدكخؼ ،كالدسع كالصاعة ،كالدخعة في إجخاءات السدائمة نتيجة السخالفة كتػقيع
العقػباتالخادعةعميو،كالحفاظعمىأمغكسالمةالسجتسعككل،فقجاستػجب ذلظأف تختمفأحكاـ

القػانيغالسشطسةلياعغتمظالتيتشطع فيالخجمةالسجنية،لحلظفقجصجرتعجةتذخيعاتعدكخية

تخسختمظالسبادغالتيتدعىلتحقيقيا .

كمغثعفإف الشطاـالتأديبييعججدًءا اليتجدأمغالشطاـالعاـلمػضيفةالعامة،باعتباره ييجؼ

إلىتحقيقالرالحالعاـبالحفاظعمىسيخالسخافقالعامةكالجيازاإلدارؼفيالجكلةبانتطاـكإشخاد،

مغخالؿتقػيعكإصالحالدمػؾالسؤثعلمسػضفالسخالفكمشعو–كغيخهمغالسػضفيغ–مغمعاكدة

ارتكابالخصأمخةأخخػ( .)1

اجبا عمىاإلدارةمداءلتيع
فإذا أخل السػضفػف بػاجباتيع كالتداماتيع السمقاةعمىعاتقيعكافك ً

كتػقيعالجداءالسشاسببحقيع،ألف اإلخالؿبالػاجباتالػضيفيةيعجمخالفةتؤدؼ إلىإثارةالسدئػلية

لية،السدئػليةالتأديبيةتسييداليا
ً
فيمػاجيةمغأتاهأكاقتخفو مغالسػضفيغ،كيعمقعمىىحهالسدئ ػ
عغنػعيغآخخيغمغالسدئػليةىساالسدؤكليةالجشائيةكالسدئػليةالسجنية( .)2

((1د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأديب،دارالفكخالعخبي،القاىخة،سشة1995ـ،ص27كمابعجىا.
( (2د.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعامة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة
1999ـ،ص.6

ح

كمغالصبيعيأفنججمغبيغالعامميغفيقػػاألمغمغييسلعسمو،كيخلبػاجباتوكالتداماتو

اء كاف ذلظ عغ قرج أـ عغ غيخ قرج ،ألنو ال يتع الشطخ إال أف يكػف كل مػضف
الػضيفية سػ ً

ؽ
قجيدا،فإذالعتدخعسمصةاإلدارةفيضبط ىحاالدمػؾغيخالقػيعفيأداءالعسل،فإف ذلظسيعػ 
ً
كل التشطيع اإلدارؼ ،كسػؼ يجخ معو ما ال تحسج عقباه ،فكاف البج مغ كجػد سمصة ضبط تقػـ

بتأديبالسخلبالػاجباتكااللتداماتالػضيفية،بيجؼالسحافطةعمىالشطاـكالتساسظفيالسجتسع،

كييجؼالحفاظعمىالػضيفةالعامةفيمجاؿالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي .
فخجلاألمغشأنوشأفأؼإندافآخخيخصئكيريب،ذلظاليسشعمغإقامةالجداءالتأديبي
ضجه ،ألف رسالة التأديب كفمدفتو تكسغ في ضساف حدغ كانتطاـ العسل بسخافق األمغ بالجكلة مغ
اجباتيعكالسدئػلياتالسمقاة عمىعاتقيع،مععجـالتشكخكاإلىجارلحقػقيعكضساناتيع

خالؿتحجيج ك

فيىحاالسجاؿ .



ط

أول :مؽضؽع الجراسة
ً
ميسا مغ قانػف الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشي رقع ( )8لدشة
تتشاكؿ ىحه الجراسة
ً
جانبا  ً

(2005ـ) ،ككحلظ الئحة العقػبات التأديبية كاالنزباشية كصشجكؽ الجداءات السالية السػقعة عمى
العدكخييغبقخارمجمذالػزراءرقع()259لدشة(2010ـ)،كالحؼيتعمقبالسدئػليةالتأديبية كبالشطاـ
القانػني لتأديب مشتدبي قػػ األمغ الفمدصيشي ،بجراسة تحميمية باستخجاـ تحميل الشرػص القانػنية
كاإلدارية كالتي تيجؼ إلى التخكيد عمى بياف السدئػلية التأديبية لخجل األمغ كالسترمة بسػضػع

الجراسة .
ثانيا :أىسية الجراسة
ً
افاعال فيتدميطالزػءعمىمداءلةمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي
ً
ً
اسةإسيام
تديعىحهالجر

تأديبيا ،كفي رفع مدتػػ العمع بسدئػلية رجل األمغ بػضيفتو ،كتتسيد ىحه الجراسة عغ غيخىا مغ
ً
دراسات التأديب برفة خاصة باستيجافيا مشتدبي قػػ األمغ الفمدصيشي ،كالتيلع يدبق بحثيا في

األراضيالفمدصيشية،لحلظتعجمغأكائلالجراساتفيىحاالسجاؿ .
كتحتل مػضػعات السدئػلية برفة عامة قسة السػضػعات الججيخة بالجراسة كالبحث ،فجراسة
يةخاصةفيكلنطاـقانػني،نطخلساتقخرهمغضساناتتكفلاحتخاـ االلتدامات
ًا
السدئػليةلياأىس
التييفخضياالشطاـالقانػنيعمىأشخاصو،كمايتختبمغجداءاتعمىمخالفةىحهااللتداماتكعجـ

الػفاءبيا،كمغىحاالسشصمقجاءاختيارؼ لسػضػعىحاالبحثضسغمتصمباتالحرػؿعمىدرجة
الساجدتيخ .
كحلظتتجمىأىسيةىحاالبحثفيأنولعيتصخؽ فيمػضػعوأىلالقانػف فيفمدصيغكلعيتع
إشباعو كتشاكلو بالقجر السشاسب مع األىسية الخاصة التي يتدع بيا ،خاصة كأف مػضػع الجراسة
حجيثندبيا لحجاثةصجكرقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيفي(2005/05/11ـ) كخاصة
ً
عجـكجػدالئحةتشفيحيةليحاالقانػفبالقجرالسصمػب .

كيتشاكؿالبحثالسدئػليةالتأديبيةلذخيحةالسػضفيغالعدكخييغكالتيتقاربشخيحةالسػضفيغ

السجنييغ مغ حيث إجسالي العجد الكمي لمسػضفيغ الفمدصيشييغ ،لحلظ نأمل أف تكػف إضاف ًة نػعية

لمسكتبة القانػنية الفمدصيشية ،كإفادة الجيات السعشية السخترة كذكؼ العالقات لتقجيع رؤية قانػنية

كاضحةلرشاعالقخارحػؿضػابطالسدئػليةالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .

أيزابدببنجرةالسخاجعالستخررةكالجراساتكاألبحاثالقانػنية
كتطيخأىسيةىحاالسػضػع ً

في مجاؿ ىحه الجراسة ،لحلظ لع ترجر أؼ دراسات أك مخاجع كمؤلفات متخررة تتشاكؿ ىحا

السػضػع،باستثشاءمخجعيغعغنفذالقانػفلعيغصياالقجرالسصمػبفيىحاالسجاؿ .
ؼ

كنخجػ السػلى عد كجل أف تكػف ىحه الجراسة إضاف ًة ججيجة إلى السكتبة القانػنية لجػ

السختريغ ،كأف تحطى بخضاىع،فسيسابحؿمغجيجفإنواليرلالباحثإلىدرجةالكساؿالحؼ
ىػأمخمقرػر عمىهللاكحجه،كإف ىحهالجراسةالتعجك إال أف تكػف شسعةتزيءالصخيقأماـ

اآلخخيغليػاصمػابياكلمقتخحكججيج .
ثال ًثا :أىجاف الجراسة

 -1التعخؼعمىماىيةمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيكعالقتيعباإلدارة.

 -2إضي ػػارالسخالف ػػاتالتأديبي ػػةالت ػػييختكبي ػػارج ػػلاألم ػػغف ػػيض ػػلق ػػانػفالخجم ػػةف ػػيق ػػػػاألم ػػغ
الفمدصيشي.

 -3تػضيحإجخاءاتقياـالسدؤكليةالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.

 -4تبيافالجداءاتالتأديبيةالتييتعإيقاعياحاؿمخالفةمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيكانعكاساتيا.
 -5إبخازالزساناتالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.

 -6التعخؼعمىالجياتالسخترةبالتحقيقفيالجخائعالتأديبيةكصالحيتيا.
ابعا :مذكمة الجراسة
رً
تتسثل مذكمة الجراسة في الدؤال الخئيذ التالي:

 ىػػلرتػػبالقػػانػفالفمدػػصيشيمدػػئػليةتأديبيػػةعمػػىمشتدػػبيقػػػػاألمػػغالفمدػػصيشيعشػػجإخالليػػعبػاجباتيعالػضيفية؟

خامدا :تداؤلت الجراسة
ً
يتفخع مؼ الدؤال الخئيذ األسئمة الفخعية التالية:
 -1ماشبيعةعالقةمشتدبيقػػاألمغباإلدارةفيالتذخيعالفمدصيشي؟

 -2ىلنزالس ِّ
ذخععمىالسخالفاتالتأديبيةالتيتقعمغمشتدبيقػػاألمغ،كماأنػاعيا؟
 -3ماىياإلجخاءاتالتأديبيةالتييخزعليامشتدبيقػػاألمغ؟

 -4ماالجداءاتالتأديبيةالتييسكغإيقاعياعمىمشتدبيقػػاألمغ؟
 -5ىلالزساناتالتيكفخىاالسذخعالفمدصيشيكافيةلتحقيقالعجالةعشجمداءلةمشتدبيقػػاألمغ
تأديبياً؟

 -6ماأكجوالعالقةبيغالزساناتالتأديبيةكالقزائيةعشػجقيػاـالسخالفػاتالتأديبيػة كتقخيػخالسدػؤكلية
التأديبيةعمييا؟

 -7ىػػلنجػػحالسذػػخعالفمدػػصيشيفػػيمػاجيػػةالسدػػئػليةالتأديبيػػةلسشتدػػبيقػػػػاألمػػغفػػيالقػػانػف؟أـ
بحاجةإلىلػائحتشفيحيةإضافية؟

ؾ

سادسا :مشيج الجراسة
ً
سشتبعفيىحهالجراسةأسمػبالسشيجالتحميميفيبيافدقيقلسداءلةرجلاألمغتأديبياًبتحميل

الشرػص القانػنية ،كالحؼ ييجؼ إلى بياف حقائق األمػر حيث تع استخجامو لتحميل الشرػص
القانػنيةالسترمةبسػضػعالجراسةكىجؼإلىتدميطالزػءكالتخكيدعمىالسدئػليةالتأديبيةلخجل

األمغكعمىأساسقخاءةنرػصقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(5002ـ)،
كحلظ قخاءة قخار مجمذ الػزراء رقع ( )522لدشة (5000ـ) بذأف الئحة العقػبات التأديبية

كاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ .

سابعا :خطة الجراسة
ً
تدعىىحهالجراسةإلىتحقيقالغاياتالسخجػةكاآلماؿالسشذػدة،كالتداؤالتكالشقاطالتيسػيتعتشاكليػا
اعامػػاكمشيجيػػةفػػيمجػػاؿتأديػػبمشتدػػبيقػػػػاألم ػغالفمدػػصيشيكسػػيكػفتشاكلشػػا
بحيػػثتذػػكلإشػ ً
ػار ً

لمسػضػعمغخالؿفرميغرئيدييغيدبقيسافرلتسييجؼعمىالشحػالتالي :

 كلقجتشاكلشافيالفرلالتسييػجؼمػغىػحهالخسػالةماىيػةالسخالفػاتالتأديبيػةلسشتدػبيقػػػاألمػغ،
كتشاكلشػامفيػػػـمشتدػبيقػػػػاألمػغككاجبػػاتيع،كانتقمشػاإلػػىمفيػػـالسخالفػػةالتأديبيػةبتعخيفاتيػػامػػع
بيافأركانياالسختمفة .
 كلق ػػجتشاكلش ػػاف ػػيالفر ػػلاألكؿم ػػغى ػػحهالج ارس ػػةاإلجػ ػخاءاتالتأديبي ػػةكانتقمش ػػالز ػػساناتالتأدي ػػب
لسشتدبيقػػاألمغ .
 فيحيغجاءفيالفرػلالثػانيلبيػافماىيػةالعقػبػاتالتأديبيػةكتشاكلشػاتعخيفيػاكأنػاعيػاكالسبػادغ
شاأيزاكيفيةمحػىاثعانتقمشاإلىضساناتالتأديب .
ً
التيتقػـعميياكبي







ؿ

ثامًشا :ىيكمية الجراسة
ماىية السخالفات التأديبية لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي
الفرل التسييجيّ :
السبحث األول:مفيػـمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيككاجباتيع .
السبحث الثاني:مفيػـالسخالفةالتأديبيةفيقػػاألمغالفمدصيشيكأركانيا .
الفرل األول :إجخاءات مداءلة مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي وضساناتيا
السبحث األول:إجخاءاتمداءلة مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .
السبحث الثاني:ضساناتمداءلة مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .
الفرل الثاني :العقؽبات التأديبية وضسانات تؽقيعيا
السبحث األول:ماىيةالعقػبةالتأديبيةلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .
السبحث الثاني:ضساناتتػقيعالعقػبةالتأديبيةعمىمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .



ـ

الفصلىالتمكودي ى
ماهوظىالمخالفاتىالتأدوبوظىلمنتدبيىقوىىاألمنىالفلدطوني ى
تسييج وتقديػ:

لقجأصبحمغالسدمساتالعامةفيالجكلةخزػعالدمصاتالعامةلحكعالقانػفعشجمباشختيا

الختراصاتياالسخػلةليا،كاإلدارةباعتبارىاإحجػىحهالدػمصاتالسيسػةالتػييجػبعمييػاأفتحتػخـ
جسيعالقػاعجالقانػنيةدكفمخالفتيػا؛بػلكالعسػلفػيإشارىػا .كمػغاألفعػاؿغيػخالسذػخكعة،تمػظالتػي
تقػػعفػػيمحػػيطالسجتسػػعالعدػػكخؼلخجػػاؿاألمػػغكالتػػيقششتيػػاالتذ ػخيعاتالعدػػكخية،ككضػػعتليػػامػػغ
القػاعجكالزػابطكالحجكدمايتفقمعشبيعةكمياـىحاالقصاع،كدكرهكضخكفوالتػيتختمػففػيكثيػخ
مػػغالجػانػػبعػػغضػػخكؼكشبيعػػةالعالقػػاتكالسيػػاـالسجنيػػة،كسػػاتكفػػلىػػحهاألحكػػاـالتذػخيعيةتحقيػػق
ػخلخصػرتيػػا،كمػػايتختػػبعمػػىالعبػػثبيػػامػػغإض ػخاربػػأمغ
الحسايػػةالسصمقػػةلمسرػػمحةالعدػػكخية،نطػ ًا
الجكلةكسالمتيا(.)1كالقانػفالحؼيخزعلورجاؿاألمغالفمدصيشي،كيشطعأدائيعلػاجباتيعال ػضيفية،
ىػقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعػاـ(5002ـ)كىػػمػاسػشتشاكؿشػخحالعجيػجمػغ
مػادهخالؿىحهالجراسة،إضاف ًةلقخارمجمذالػز ارءبذأفالئحةالعقػبػاتالتأديبيػةرقػع()522لدػشة
5000ـ .
كتججراإلشارةىشاإلىأفالفقػوكالقزػاءفػيمرػخ،يصمػقعمػىالخصػأالتػأديبياصػصالحات

مشيػػا؛(الجخيسػػةالتأديبيػػة،الػػحنباإلدارؼ،السخالفػػةالتأديبيػػة،السخالفػػةاإلداريػػة)،كىػػحهكميػػامتخادفػػات
تحسلمعشىكاحج( .)2

ً
كعمىماتقجـذكخهسشقػـبتقديعىحاالفرلإلىالسباحثالتالية :

السبحث األول:مفيػـمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيككاجباتيع .

السبحث الثاني:مفيػـالسخالفةالتأديبيةفيقػػاألمغالفمدصيشيكأركانيا .

ى
ى
ى
))1د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،دارالشرخلمصباعةاإلسالمية،القاىخة،سشة2001ـ،ص .336
))2لػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجرية،سشة1993ـ،ص .77
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السبحث األول

مفيؽم مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي وواجباتيػ
تسييج وتقديػ:
الػضيفةالعدكخيةمغالػضائفالعامةالتيتجخلفيالجيازاإلدارؼلمجكلة ،كتتفقأحكاميا
معأحكاـالػضائف السجنيةِّ  ،مغ حيث السبادغ العامةلشطاـ السػضفيغ بالجكلة ،إال أنو تدخؼعمييا
أحكاـقانػنيةخاصةمدتقمةعغتذخيعاتالسػضفيغالسجنييغبالجكلةفيتشطيعشئػفكضيفتيعبقػانيغ
ويتصمبفيسغيذغميامػاصفاتقجاليذتخطتػافخىابالسػضفيغالسجنييغ،

أكق اخراتخاصةبيع،ألن
كمثاؿذلظ:القجراتالبجنيةالعالية،كالمياقةالرحيةالخاصة..كغيخذلظ،كحلظاألمخفيالػاجبات،
كالسياـ ،كالسدؤكلياتالعدكخيةالسمقاة عمىعاتقيع ،كمايحفيامغمخاشخ ،سػاءخالؿالتجريباتأك
اعجقانػنيةخاصةبجءا
السياـالعدكخيةلػضيفتيع .لحلظفقجاستػجب األمخأف تحكع ىحهالػضيفةقػ
ً
،مخكر بالػاجبات،
ًا
مغأساليباالختيار كالتعييغ ،كنطعالخجمة ،كالسختبات ،كالتأميشات ،كالتعػيزات
انتياءبأسبابالعالقةالػضيفية،كمايتختبعمييامغآثار( .)1
كأحكاـالتأديب،كلػائحالعقػبات،ك ً

كلقجاختمفت تذخيعاتالجكؿفيتعخيفالسػضفالعاـ،كذلظباختالؼ األنطسةاإلداريةلكل

مشيا ،إذ تعتسج كل دكلة في تذخيعاتيا عمى مجسػعة مغ العشاصخ األساسية في تعخيفيا لمسػضف

العاـ(.)2

عخؼقانػف الخجمةالسجنيةالفمدصيشي رقع()4لدشة(1998ـ)كتعجيالتو السػضفالعاـ
فقج  

بأنو" :الذخز السعيغ بقخار مغ جية مخترة؛ لذغل كضيفة مجرجة في نطاـ تذكيالت الػضائف
السجنيةعمىمػازنةإحجػالجكائخالحكػمية،أياكانتشبيعةتمظالػضيفةأكمدساىا"( .)3

"كلمغيعيجإليوبعسلدائعفيمخفقعاـ ،تجيخه
َ
مغالفقويعخفوبأنو :

ىشاؾجانبا 
ً
كنججأف 

الجكلة،أكأحجأشخاصالقانػفالعاـاألخخػ،بصخيقمباشخًة( .)4

))1د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،دارالشرخلمصباعةاإلسالمية،القاىخة،سشة2001ـ،ص .29

()2د.أنػرالذاعخ"،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ"،مكتبةنيداف،غدة2015،ـ،ص .171
()3السادةرقع()1مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيةرقع()4لدشة(1998ـ)،كتعجيالتو.

((4د.دمحمرفعػػتعبػػجالػىػػاب،الشطخيػػةالعامػػةلمقػػانػفاإلدارؼ،دارالجامعػػةالججيػػجة،عػػاـ2009ـ،ص،354عػػغد.دمحمأبػػػضػػيفباشػػا
خميل،الشطاـالتأديبي،دارالجامعةالججيجة،عاـ2012ـ،ص .9
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كسشعسلبذكلمفرلفيىحاالسبحثعمىتعخيفمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي،كترشيف
كمغ ثع الػقػؼعمىكاجباتيع،كاألعساؿالسحطػرةعمييعاتيانيع كذلظ
الػضائفالعدكخيةكشاغميياِّ  ،
فيالسصالبالتالية :
السصمباألكؿ:تعخيفمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .
السصمبالثاني:الػاجباتكالسحطػراتلسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.
السطمب األول

تعخيف مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي
مغخالؿاإلشالععمىنرػصكأحكاـقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي،كفيالقدع
كتحجيجا مغالباباألكؿمشوفيالسادة رقع(َ ،)1نججأنولغاياتتصبيق
األكؿمغ(خجمةالزباط) 
ً

أحكاـىحاالقانػف تكػف األلفاظكالعباراتالتاليةلمسعانيالسخررةلياأدناهمالعتجؿالقخيشةعمى

خالؼذلظ .

فشجج أن تعخيف مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي بأنو" :كلضابطأكضابطصفأكفخدفيأؼقػة

مغقػػاألمغ"(،)1كىحامايجعػناإلىتقديعىحاالسصمبإلىالفخكعالتالية :

الفخعاألكؿ:ماىيةالسػضفالعدكخؼكمحجداتو .
الفخعالثاني:شاغميالػضائفالعدكخية .

الفخعالثالث:الختبالعدكخيةكمجدىا .

الفخع األول :ماىية السؽظف العدكخي ومحجداتو
أكالً:تعخيفالسػضفالعدكخؼ -:

إف السػضف العدكخؼ ىػ كل شخز يتع تعييشو مغ ىيئة التشطيع كاإلدارة ،بسرادقة كزيخ

ػاألمغالفمدصيشيفيكضيفةدائسة .
فيإحجػقػ 

الجاخميةكاألمغالػششي،

ػخزمػضفػاعدػكخًيابسػػاىػػمصػابقلقػػانػفالخجمػةفػيقػػػػ
كعميػويسكػغاعتبػػارمحػجداتاعتبػارالذػ
ً

األمغ،كفقالذخكطالتاليةمعمخاعاةخرػصيةكضيفةمشتدبيقػػاألمغ .



()1مادة()1مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لدشة2005ـ.
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عدكخيا:
ثانياً :محجدات اعتبار الذخز مؽظ ًفا
ً
أن يتػ تعييشو مؼ قبل الدمطة السخترة
 -1يجب ْ
بصبيعةالحاؿفإفالدمصةالسخترةبالتعييغفيقػػاألمغتكػػفبقػخارمػغكزيػخالجاخميػةكبسرػادقة
رئػػيذالدػػمصةحيػػثنرػػتالسػػادة()12مػػغقػػانػفالخجمػػةفػػيقػػػػاألمػػغالفمدػػصيشيرقػػع()8لعػػاـ
(2005ـ)عمىأفيكػفالتعييغفيالػضائفاآلتيةبقخارمػغكزيػخالجاخميػةكبتشدػيبمػغمػجيخعػاـ
ميبشاءعمىتػصيةلجشةالزباط :
األمغالجاخ
ً
 -1مجيخعاـالذخشةكنائبو.

 -2مجيخعاـاألمغالػقائيكنائبو.
 -3مجيخعاـالجفاعالسجنيكنائبو.
 -4رؤساءالييئاتكمجيخكالسجيخيات(.)1
كنرتالسادة()19مغنفذالقانػف،كفيالفقػخةاألكلػىبػأفتخػتزلجشػةالزػباطبقػػػاألمػغببػجء
تعييغالزباطبقػػاألمغ( .)2

ارالتعيػيغليػع،مػغقبػػل
حيػثتقػػـاإلدارةبتخشػيحبعػسالسػػضفيغلمعسػللػػجييا،كيجػبأفيرػجرقػخَ

الجيػػةالسخترػػة،كفًقػػالمشطػػاـالقػػانػنيالستبػػعفػػيالجكلػػة،كفػػيحالػػةمسارسػػةالسخشػػحيغعسميػػعفػػي
اإلدارةدكفصػػجكرق ػخارالتعيػػيغاليسكػػغاعتبػػارىعمػػػضفيغعسػػػمييغحتػػىلػػػتقاض ػػاركاتػػبيع(،)3
مصةالتيتسمظحقتعييشوقانػنيا،كإذالعيرجرقخارالتعييغمغقبل
كيجبأفيعيغالسػضفمغالد
ً

الجيةالسخترةبحلظ؛يفقجصفةالسػضفالعاـ،كيعتبخمغقبيلالسػضفيغالفعمييغ( .)4
 -2الخجمة في مخفق أمشي تجيخه الجولة

كىيأحجمخافقاألمغالسحكػرةفيقان ػفالخجمةفػيقػػػاألمػغالفمدػصيشيرقػع()8لعػاـ(2005ـ)،
كلقجحجدتالسادة()3مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغبأنوتتألفقػػاألمغمغ :

((1

المادة ( )21من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لعام (1005م).
((2
المادة ( )29الفقرة ( )2من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لعام (1005م).

)(3د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص.40

)(4د.سميسافالصساكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،دارالفكخالعخبي،القاىخة،سشة1975ـ،ص.599
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أ -قؽات األمؼ الؽطشي وجير التحخيخ الؽطشي الفمدطيشي:كقجعخفتالسادةرقع()7األمغالػششي
بأن ػوىيئػػةعدػػكخيةنطاميػػة،تػػؤدؼكضائفيػػا،كتباشػػخاختراصػػاتيابخئاسػػةكزيػػخاألمػػغالػػػششي،
كتحتقيادةالقائجالعاـ،كىػالحؼيرجرالق اخراتالالزمةإلدارةعسمياكتشطيعشػئػنياكافػة،كفًقػا
ألحكاـالقانػفكاألنطسةالرادرةبسقتزاه .
ب -قؽى األمؼ الجاخمي:كقجعخفتالسادةرقع()10األمغالجاخميبأنو ىيئةأمشيةنطامية،تؤدؼ

كضائفيا،كتباشخاختراصاتيابخئاسةكزيخالجاخمية،كبقيادةمجيخعاـاألمغالجاخمي،كىػالحؼ
يرجرالق اخراتالالزمةإلدارةعسمياكتشطيعشئػنياكافة .
ت -السخابخات العامة:كقجعخفتالسادةرقع()13السخابخاتالعامة بأنياىيئة أمشيةنطاميةمدتقمة

تتبعلمخئيذ،تؤدؼكضائفيا،كتباشخاختراصاتيابخئاسةرئيدياكتحتقيادتو،كىػالحؼيرجر
الق اخراتالالزمةإلدارةعسمياكتشطيعشئػنياكافة .كأؼقػةأكقػاتأخخػمػجػدة ،أكتدتحجث،
تكػفضسغإحجػالقػػالثالث .
أن يذغل الذخز وظيفة دائسة في إحجى قؽى األمؼ
 -3يجب ْ
يجب أف يذغل الذخز كضيفة دائسة ،كأف يكػف شغمو ليحه الػضيفة ،بصخيقة مدتسخة غيخ
اعاما":كيقرجبحلظانقصاعالسػضفلخجمةالجكلة ،كيتفخغلحلظ،
عارضة،حتىيسكغاعتبار
ً
همػضف ً
كاليكػفبذكلعارضأكمػسسي"(،)1كعميوفالسػضفالعدكخؼىػكلشخزيتعتعييشوبقخارمغ
كزيخالجاخميةكاألمغالػششيفيإحجػقػػاألمغالفمدصيشيفيكضيفةدائسة،كبسرادقةالخئيذ .
الفخع الثاني :شاغمي الؽظائف العدكخية

ىشاك تذكيالت لمؽظائف العدكخية نحكخ مشيا

()2

:

 .1مفيؽم القائج األعمى:كىػالقائجاألعمىلقػػاألمغبرفتورئيذالدمصةالػششية .
 .2مفيؽم الؽزارة السخترة لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي :ىي ك ازرة األمغ الػششي أك ك ازرة
الجاخميةأكرئيذالسخابخاتالعامةحدبمقتزىالحاؿ.
 .3مفيؽم الؽزيخ السختز :كزيخاألمغالػششيأككزيخالجاخميةأك رئيذالسخابخاتالعامةحدب
مقتزىالحاؿ .
 .4مفيؽم القائج العام :كىػ":القائجالعاـلقػاتاألمغالػششيكجيرالتحخيخالػششيالفمدصيشي".
 .5مفيؽم العدكخي :ىػكلضابطأكضابطصفأكفخدفيأيةقػةمغقػػاألمغ.


)(1د.سميسافالصساكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،مخجعسابق،ص.599
((2
المادة ( )2من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لعام (1005م).
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 .6مفيؽم الزابط وضابط الرف والفخد :لقج عخفت الئحة العقػبات التأديبية كاالنزباشية لدشة
(2010ـ)الرادرةعغمجمذالػزراءالزابطكضابطالرفكالفخدبأنو(:)1
"الزابط:ىػكلعدكخؼيحسلرتبةمالزـحتىرتبةفخيق" .
"ضابطالرف:ىػكلعدكخؼمغرتبةرقيبحتىرتبةمداعجأكؿ" .
"الفخد:ىػكلعدكخؼمغرتبةجشجؼحتىرتبةعخيف" .

 .7الخجمة العدكخية في قؽى األمؼ الفمدطيشي:ىيالخجمةفيأؼقػةمغقػػاألمغكفًقاألحكاـ
ىحا القانػف ،مع العمع بأف قػػ األمغ حدب القانػف ىي (قػػ األمغ الػششي كجير التحخيخ
الػششيالفمدصيشي،كقػػاألمغالجاخمي،كالسخابخاتالعامة)،كأؼقػةأكقػاتأخخػمػجػدةأك
تدتحجثتكػفضسغإحجػالقػاتالثالث .
الفخع الثالث :الختب العدكخية ومجدىا

مفيؽم الختبة العدكخية:كلرتبةتسشحلمعدكخؼعشجبجءتعييشو،أكتخقيتوإلييا(،)2كبيشتالسادةرقع

()6مغقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيبأف تكػف الختبالعدكخيةلمزباطفيقػػاألمغ
ىي :


.1مالزـ .
.2مالزـأكؿ .
.3نقيب .
.4رائج .

.5مقجـ .

.6عقيج .
.7عسيج .
.8لػاء .

.9فخيق .

كبيشتالسادةرقع()36مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(2005ـ)بأفتكػف
تخقية الزابط إلى الختب التي تتمػ رتبيع مباشخة ،متى أمزػا بيا مجد الخجمة العاممة السشرػص
عمييافيالفقخاتاآلتية،معمخاعاةالذخكطالػاردةفيالسادتيغ()32ك()33مغىحاالقانػف .

.1ثالثسشػاتعمىاألقلبختبةمالزـلمتخقيةلختبةمالزـأكؿ .
.2أربعسشػاتعمىاألقلبختبةمالزـأكؿلمتخقيةلختبةنقيب .

()1السادة()1مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةلدشة2010مجمذالػزراءبذأفالعدكخييغ.
((2
المادة ( )2من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ( )8لعام (1005م).
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.3أربعسشػاتعمىاألقلبختبةنقيبلمتخقيةلختبةرائج .

.4خسذسشػاتعمىاألقلبختبةرائجلمتخقيةلختبةمقجـ .
.5خسذسشػاتعمىاألقلبختبةمقجـلمتخقيةلختبةعقيج .

.6خسذسشػاتعمىاألقلبختبةعقيجلمتخقيةلختبةعسيج .
.7أربعسشػاتعمىاألقلبختبةعسيجلمتخقيةلختبةلػاء .

.8ثالثسشػاتعمىاألقلبختبةلػاءلمتخقيةلختبةفخيق .

بالشدبةلمزباطالػاردذكخىعفيالبشج(،)2مغالسادة(،)5كالسجرجةأسساؤىعفيكذفأقجميةعاـ

معخخيجيالكمياتالعدكخية،كاإلختراصيػفالجامعيػففيأقجميتيع،يجػزتخقيتيعإلىرتبةمالزـ

اأىاللمتخقية .
أكؿ،أكنقيب،دكفالتقيجبذخطالسجةمتىكانػ ً

كبيشتالسادةرقع( ،)138مغقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع( )8لعاـ(2005ـ) بأف
تكػفالختبالعدكخيةلزباطصفكأفخادقػػاألمغىي( :)1
.1جشجؼ .

.2عخيف .
.3رقيب .

.4رقيبأكؿ .
.5مداعج .

.6مداعجأكؿ .

كبيشتالسادةرقع(،)139مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(2005ـ)بأف( )2
تكػفتخقيةضباطالرف،كاألفخادإلىالختبالتيتميرتبيعمباشخة،متىأمزػابيامجةالخجمة

الفعميةاآلتية،معتػفخالذخكطاألخخػالسشرػصعمييافيىحاالقانػف .
أ.ثالثسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةجشجؼإلىرتبةعخيف .

ب.ثالثسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةعخيفإلىرتبةرقيب .

ج.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةرقيبإلىرتبةرقيبأكؿ .

د.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةرقيبأكؿإلىرتبةمداعج .

ىػ.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةمداعجإلىرتبةمداعجأكؿ .
ك.أربعسشػاتعمىاألقللمتخقيةمغرتبةمداعجأكؿإلىرتبةالسالزـشخؼ .


()1مادةرقع()138مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لدشة2005ـ.
()2مادةرقع()139مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لدشة2005ـ.
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السطمب الثاني

الؽاجبات والسحعؽرات لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي


تسييج وتقديػ-:
إفلمسػضػػفالعػػاـكالسػػيسامشتدػػبيقػػػػاألمػػغ،العجيػ َػجمػػغالػاجبػػات،كالتػػيتتعمػػقبكيفيػػةأداء

السػضػػفلسيامػػوالػضيفيػػة،كحدػػغسػػيخالسخفػػقالعػػاـبانتطػػاـ،لػػحلظيتصمػػبعميػػوضػػخكرةأفيدػػمظ
ػمكاحدػ ًػشاداخػػلإشػػارالعسػػلكخارجػػو،فػػالسػضفاليعػػيغإالإذاتػػافختفيػػوالذػػخكطالتػػييتصمبيػػا
مد ً

القانػف،كمشياحدػغالدػسعة،كالدػيخةالحاتيػةالحدػشة،فسػغحػقاإلدارة،بػلمػغكاجبيػاأفتػقػععميػو
العقػباتالتيتخاىامشاسػبةكمحققػولمرػالحالعػاـ،كذلػظمتػىاشسأنػتاقتشعػتبرػحةمػايشدػبليػحا

السػضػػفمػػغأمػػػرتخػػجشالدػػسعةكالدػػيخةالحدػػشة،كعميػػوالسحافطػػةعمػػىك اخمػػةكضيفتػػوشبًقػػالمعػػخؼ

العاـ،كأفيدمظفيترخفاتوالسدمظالحدغ،كالػحؼيتفػقمػعكاجبػاتعسمػوبػاحتخاـ،دكفأفيذػػبيا
أؼعصػػبإذامػػات ػػعاإلخػػالؿبػػأؼم ػػغىػػحهالػاجب ػػات،أكمػػايختكبػػوالع ػػامميغالخاضػػعيغألنطستي ػػا
القانػنيةمغأفعاؿتتشافىمعمقتزياتالػضيفةالعامة .

إفرجلاألمغىجفوحسايةاألمػغ،كالدػكيشةالعامػة،كالرػحةالعامػة،ككػحلظالشطػاـالعػاـ.كقػج
تػػعاختيػػارهألداءىػػحهالػاجبػػات،التػػيتتدػػعبأىسيػػةخاصػػةفػػيمقابػػلالس اديػػاالساديػػةكاألدبيػػةالسقػػخرة

،كىػفيسبيلذلظليذحخفيأفيػؤدؼعسمػوبالصخيقػةالتػييػخػأنيػامالئسػة،كعمػىذلػظ
ًا
لسشربو
يتعااللتداـفيتأديةميػاـمشرػبوبشػػعيغمػغالػاجبػات،كاجبػاتتتعمػقبدػيخالعسػل،ككاجبػاتخػارج

نصػػاؽالعسػػل،كىػػػيحيػػاحياتػػوالخاصػػةكدػػائخالسػػاششيغ،كىػػيذاتشػػابعسياس ػيأكأخالقػػي،ألف

الرمةكثيقةبيغالحياةالعامةكالخاصة( .)1

كلقجنطعقػانػفالخجمػةفػيقػػػاألمػغالفمدػصيشيرقػع()8لعػاـ(5002ـ)،الػاجبػاتلسشتدػبي

قػػاألمغ،كاألعساؿالسحطػرةليع،فيالفرلالدابع،مغالبابالثالػث،مػغالقدػعاألكؿفػيخجمػة
الزباط .
ككحلظفيالفرلالثامغ،مغالبابالخابع،مغالقدػعالثػانيفػيخجمػةضػباطالرػفكاألفػخاد،

،كىحاماسشتشاكلوتفريالفيالفخكعالتالية :
كالتييجبعمييعالتقيجبيا
ً

الفخعاألكؿ:كاجباتمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .

الفخعالثاني:محطػراتالعسللسشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.
((1د.جػػػدهحدػػيغدمحمجيػػاد،السحاكسػػاتالعدػػكخية،القيػػادةالعامػػةلذػػخشةدبػػي"كميػػةشػػخشةدبػػي"،الصبعػػةاألكلػػى،لدػػشة1997ـ،ص105
كص .106
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الفخع األول :واجبات مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي
عشرخامغعشاصخالتجرجأكالدمعاإلدارؼالحؼيبجأ
ً
فيالتشطيعاإلدارؼ،السػضفليذإال

مغ قسة الجكلة  ،كيشتيى بأدنى درجة مغ الفئة األخيخة لمسػضفيغ ،كنفذ الخط يتكخر في كل جية

إداريةأكجساعةإقميسية،كىحاالتجرجىػالسرجرالحؼتشبعمشوكاجباتالسػضف(.)1

كلقجكردتالػاجباتاألساسيةفيمػادقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيةرقع( )8لعاـ


(2005ـ)،فجاءتفيالقدعاألكؿلخجمةالزباط ،مغالبابالثالث ،فيالفرلالدابع فيالسػاد
()29 ،20 ،82 ،88مغخجمة الزباط ،ككحلظ كردتفيالقدع الثانيمغ خجمةصف الزباط
كاألفخاد مغ الباب الخابع ،في الفرل الثامغ في السػاد ( ،)011 ،068 ،061كيتختب عمى ىحه

الػاجبات التدامات كثيخة ،تشتج مغ إعالنات القانػف،تتفخع مغىحا القانػف لػائح ،كق اخرات تشطيسية،
ية،تتزسغأيزا كاجباتمكتػبة،يتختبعمىاإلخالؿبيانذػءالسخالفةالتأديبيةالتي
كأكامخإدار
ً

يعاقبعميياتأديبيا .
يسكغأف
ً

أيزا مغ إعالنات القزاء التأديبي ،فالقزاء التأديبي مغ خالؿ كضيفتو في
كتشتج الػاجبات ً
الفرل في السشازعات التأديبية يش ِّذئ كاجبات ،كفي كاقع األمخ فإف الػضيفة العامة ليذ ليا تقشيغ

لمػاجباتالتيتشصبقعمىجسيعالسػضفيغ،إالأفالقػاعجاألساسيةالػاردةفيقػانيغالػضيفةكقانػف
العقػباتكاألحكاـالقزائيةتزعاإلشارالحؼيحػؼكاجباتالسػضفالعاـ( .)2

كسا يجبعمى السػضف ،كالسيسارجلاألمغ ،أال يختكب أيا مغاألفعاؿالتي تتشافي معما

تكدبوكضيفتو،مغمخكداجتساعي،كمداياكحقػؽاليتستعبياغيخىع،معاإلشارةإلىعجـالقياـبأؼ
اجباتالسباشخةأكغيخالسباشخةالتيتفخضياعمييعكضيفتيعَ،ليػأمخيعجمغقبيلالسخالفات

مغالػ

اإلداريةالتيبدببيايخزعػفلصائمةالجداءالتأديبي( .)3

ادعمىالخغعمغتعجدىاكتشػعيا،إالأنشاسشػردىاباآلتي :

ككاجباتالزابطكصفالزباطكاألفخ



((1المػاء.دمحمماججياقػت،شخحالقانػفالتأديبيلمػضيفةالعامة،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجرية،عاـ2006ـ،ص.198
((2السخجعالدابق،ص،126كمابعجىا.

يع،غدة،عاـ

( (3د.أنػرحسجافالذاعخ،السدئػليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبةنيدافلمصباعةكالتػز
2015ـ،ص.143
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أول :واجب حمف اليسيؼ
ً
نرت السادة ( )88مغ خجمة الزباط كالسادة ( )061مغ خجمة ضباط الرف كاألفخاد أداء

يسيغاإلخالصكالػالءلفمدصيغكالشزكالتالي( :)1

 -0يؤدؼ الزابط كضباط الرف كاألفخاد عشج بجء تعييشو يسيغ اإلخالص كالػالء لفمدصيغ حدب
الريغةالتالية :

ػػشغكالذػػعب،كأفأدافػػععشيسػػا،كأَب ػحؿدمػػيفػػيسػػبيميسا،
مر ػالمػ ِّ
"أقدػػعبػػاهللالعطػػيعبػػأفأكػػػ َ
فمخ ً
كأحػػافععمػ ِّ
ػا،كأفأقػػػـبجسيػػع
ػىسػالحيكشػخفيالعدػػكخؼ،كأحػػافععمػػىالقػػانيغكاألنطسػػةكأعسػػلبيػ 
كاجباتيالػضيفيةكالػششيةبذخؼكأمانةكإخػالص،كأفأنفػحكػلمػايرػجرإلػيمػغأكامػخ ،هللاعمػى

ماأقػؿشييًج" .

ػخدعمػػى
ئيذأكمػغيِّشيبػولػحلظ،كيػقػػعالزػػابطكضػػابطالرػػفكاألفػا
.5تكػػفتأديػػةاليسػػيغأمػػاـالػخ
َ

نسػذج(تأديةاليسيغ)كيحفعفيممفالخجمة .

فالس ػػادتيغالس ػػحكػرتيغنرػ ػتاعم ػػىكاج ػػب(تأدي ػػةاليس ػػيغ)،فحم ػػفاليس ػػيغالقانػني ػػةى ػػػأكؿالػاجب ػػات
الػضيفيػػةلسسارسػػةمشتدػػبيقػػػػاألمػػغالفمدػػصيشيميػػاميع،كألنػوفػػيحقيقػػةاألمػػخأفشبيعػػةالػضيفػػة

السشاشةبيع،كحقيقةاألىجاؼالتييعسمػفلتحقيقيا،تبػخرافكاجبػاتعجيػجةعمػى أرسػياالػػالءلمػػشغ،
كلمذعب،كاحتخاـالجستػر،كالقػانيغ،كتشفيحأكامخالخؤساءكالعسلبرجؽكأمانة؛لكدبثقةالجسيػر،

كالشظأفحمفاليسيغالقانػنيةىػأكؿالػاجباتالػضيفيةلسسارسةالػضيفةلسشتدبيقػػاألمغ .

فحمػػفاليسػػيغالقانػنيػػةىػػػكاجػػبكضيف ػيلخجػػلاألمػػغ ،كتعيػػجشخر ػيأَكجبػػوالسذػ ِّػخعفػػيأفيؤديػػو
رجلاألمغقبلمباشػختولعسمػوفػيالسػخةاألكلػى،كاليسػيغركػغميػعمػغأركػافالػجيغ،فيػػعسػلديشػي
يتخحفيوالسقدعهللشاىجاعمىصجؽمايقػلػو،أكالػفػاءبسػاتعيػجبػو،كأنػويدػتشدؿعقػابهللاإذامػا
ً

ثبيسيشو( .)2
حَش َ
َ


ػحرالحانػػثكالكػػاذببأشػػج
ػجداعمػػىالػفػػاءبػػاليسيغ،مشػ ًا
كلقػػججػػاءالق ػخآفالك ػخيعبشرػػػصصػػارمة،مذػ ً

العق ػ ػػابلقػل ػ ػػوتع ػ ػػالى:ﱡﭐﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲎﲐﲑﲒﲓ ﲔﲕﱠ (.)3
ﲏ
ﲆ ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
((1السادة()88كالسادة()167مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(2005ـ) .

) (2السدتذارىذاـقبالف،الجستػركاليسيغالجستػرية،مشذػراتعػيجات،بيخكت،الصبعةالثانية،سشة1995ـ،مذارإليود.أنػرالذاعخ،
السدئػليةالتأديبيةلمقزاءكأعزاءالشيابة،مخجعسابق،ص.174



))3سػرةالسجادلةمغاآليةرقع( .)15-14
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ثانيا :واجب مخاعاة أحكام القانؽن والسرمحة العامة
ً
نرتالسادة()82مغالفرلالدابع ،مغالبابالثالث ،مغالقدعاألكؿ ،فيخجمةالزباط،

كالسادة ( ،)068مغ الفرل الثامغ ،مغ الباب الخابع ،مغ القدع الثاني ،في خجمة ضباط الرف
كاألفخاد ،عمىأف الػضيفةالعامةفيأؼ قػةمغقػػاألمغتكميفلمقائسيغبيا،ىجفياخجمةالػشغ
كالسػاششيغ ،تحقيًقا لمسرمحة العامة ،كفًقا  لمقػانيغ كالمػائح كالق اخرات كالتعميسات ،كعمى الزابط
كضباط الرف كاألفخاد مخاعاة أحكاـ ىحا القانػف كالمػائح كالق اخرات كالتعميسات الرادرة بسقتزاه،

كعميوكحلظ :

 .1أفيػػؤدؼالعسػػلالسشػػػطبػػوبشفدػػوبجقػػةكأمانػػة،كأفيخرػػزكقػػتالعسػػلالخسػػسيألداءكاجبػػات
ػالكةعمػػىالػقػػتالسع ػػيغإذا
كضيفتػػو،كيجػػػزتكميفػػوبالعسػػلفػػيغيػػخأكق ػػاتالعسػػلالخسػػسية،عػ ً

اقتزتمرمحةالعسلبحلظ .

كيتزحمغىحاالشزأنويقععمىعاتقرجلاألمغأداءالعسلالسشػطبوبجقةكأمانػة؛ألنػواليقبػل

ػخدقيػق،كلقػجأكجػبقػانػفالخجمػةالسجنيػةالفمدػصيشيأنػويجػبأفيػؤدؼ
مشوأفيكػػفأداءعسمػوغي َ
العاملالعسلالسشػطبوبشفدوبجقةكبأمانة( .)1

 .2أفيتعاكفمعزمالئوفيأداءالػاجباتالعاجمةالالزمةلتأميغسيخالعسل،كتشفيحالخجمةالعامة.
كىشػاأكجػػبالسذ ِّػخعكاجػػبالتعػاكفمػػعالػدمالءفػػيأداءالػاجبػاتالالزمػػة؛لتػأميغسػػيخالعسػل،كتشفيػػح
الخجم ػػةالعام ػػة،كحد ػػغس ػػيخأداءالعس ػػلعم ػػىأكس ػػلكج ػػوف ػػيالسخف ػػقال ػػحؼيذ ػػغمػنو،م ػػعم اخع ػػات
السرمحةالعامة،دكفقبػؿلمسرػمحةالذخرػيةالزػيقة،كدكفالتػسػطألحػجعمػىحدػابالسرػمحة

العامة،كعجـقبػؿالػساشةفيأؼشأفخاصبػضيفتو.

 .3أفيشفحمايرجرإليومغأكامخبجقةكأمانة؛كذلظفيحجكدالقػانيغكالمػائحكالتعميسػاتالسعسػػؿ
بيا،كيتحسلكلالزابطكضباطالرفكاألفخادمدئػليةاألكامخالتيترجرمشو،كىػػالسدػئػؿ
عغحدغسيخالعسلفيحجكداختراصو .
لحلظيتصمبعمييعاحتخاـالقػانيغكالمػائحكالقػاعجكاألحكاـالسشرػصعميياكالسعسػؿبيا،كسانيى
عغمخالفةالتعميساتسػاءحاؿأدائوعسمو،أكحتىفيخارجحجكدكضيفتو .

ػمكايتفػػقكاالحت ػخاـ
 .4أفيحػػافععمػػىك اخمػػةكضيفتػػوشبًق ػالمع ػخؼالعػػاـ،كأفيدػػمظفػػيتر ػخفاتومدػ ً
الػاجبليا .

)(1السادةرقع()1/66مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيةرقع()4لعاـ1998ـ.
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كىػػحايتصمػػبمػػغرجػػلاألمػػغااللتػداـبالسحافطػػةعمػػىك اخمػػةالػضيفػػةفػػيمحػػيطعسمػػوكخارجػػو،كمػػغ

مط ػػاىخالسحافط ػػةعم ػػىك اخم ػػةكضيفت ػػو؛االلتػ ػداـبحد ػػغالخم ػػق،كاس ػػتقامةالد ػػمػؾف ػػيمج ػػاؿالعس ػػل
ػاالتَحػطمػػغقػػجركىيبػػةالػضيفػػةالتػػييذػػغميا،كعػػجـاتيػػانيعبسػػا
كخارجػػو،فزػ ًػالعػػغعػػجـاقت اخفػػوأفعػ ً
يسػػذبي ػػحهالك اخمػػةم ػػغقخي ػػبأكبعيػػج،فحخص ػػتالتذ ػخيعاتعم ػػىالت ػػجخلفػػيس ػػمػكياتكترػػخفات

السػضففيالحياةالخاصةكالعامة؛لتسشعكػلمػايخػلبذػخؼكك اخمػةالػضيفػةالعامػة؛كغايػةالسذ ِّػخع

فيذلظأفيبعجهعغمػاشغالذبياتكالخيبة( .)1

ثال ًثا :واجب القيام بالخجمات العدكخية وأداء األعسال السشؽطة بيا
لقج أكرد الس ِّ
ذخع الفمدصيشي في قانػف قػػ األمغ مغ الفرل الدابع ،مغ الباب الثالث ،مغ
القدع األكؿ في خجمة الزباط  ،كمغ الفرل الثامغ ،مغ الباب الخابع ،مغ القدع الثاني في خجمة

ضباطالرفكاألفخادمايمي( :)2

.1اليجػزلمزابط كضباطالرفكاألفخاد تأديةأعساؿ لمغيخبسقابلأكبجكف مقابل ،كلػفيغيخ
أكقات العسل الخسسية ،كتحجد الالئحة التشفيحية ليحا القانػف القػاعج كاألحكاـ لألعساؿ التي يجػز
لمزابط أداؤىا في غيخ أكقات العسل الخسسية ،بسا ال يزخ أك يتعارض أك يتشاقس مع كاجبات

الخجمةالعدكخيةأكمقتزياتيا .

.2يجػزأف يتػلىالزابطكضباطالرفكاألفخاد بخاتبأكبسكافأةأعساؿالقػامة ،أكالػصاية ،أك
الػكالةعغالغائبيغ،أكالسداعجةالقزائية،إذاكافالسذسػؿبالقػامةأكالػكالةأكالغائبأكالسعيغ

لومداعجقزائي،مسغتخبصيعبوصمةقخبي،أكمراىخةلغايةالجرجةالخابعة .

.3يجػزأفيتػلىالزابطكضباطالرفكاألفخادبخاتبأكبسكافأةالحخاسةعمىاألمػاؿالتييكػف

صاحب مرمحة فييا ،أك مسمػكة لسغ تخبصو بو صمة القخبى أك السراىخة لغاية الجرجة
َ
يكا أك
شخ ً

الخابعة .

.4في جسيع الحاالت السحكػرة في الفقختيغ الدابقتيغ ،يجب عمى الزابط كضباط الرف كاألفخاد

إخصارقيادتوبحلظ،كيحفعاإلخصارفيممفالخجمة .
مغاألمػرالتيتتفخععغااللتداـبالتفخغلمعسل،عجـجػازأفيجسعالسػضفالعاـبيغكضيفتوكبيغ
أؼعسلآخخيؤديوبالحاتأكالػاسصةإذاكافمغشأنواإلضخاربأدائوالػضيفي،أككافغيخمتفػق

)(1أ.إبخاىيعالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص.129

((2السادة()91كالسادة()170مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ .
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يؤدؼأعسااللمغيخ،بسختػب
ً
معمقتزياتيا،كاليجػزلمسػضفالعاـحتىفيأكقاتالعسلالخسسيةأف

أكبسكافأة( .)1

كىشػ ػػاؾاسػ ػػتثشاءاتعمػ ػػىذلػ ػػظاألمػ ػػخ،تتسثػ ػػلبج ػ ػػازمسارسػ ػػةبعػ ػػسأصػ ػػحابالسيػ ػػغمثػ ػػلاألشبػ ػػاء
كالسيشجسػػيغألعسػػاليعالسيشيػػةخػػارجأكقػػاتالعسػػلالخسػػسية،كبػػحلظأجػػازالقػػانػفلمػػػزيخالسخػػتز(أك

مغيقػـمقامو)التخخيزلمسػضفبأفيعسلبعسالػقتلجػالغيخفيغيخأكقاتالعسلالخسػسية،
كلسخاعاةالسرالحالسذخكعة،كاعتباراتالقخابة،فإنوأجازلمسػضفتػليأعساؿالقػامةأكالػصػايةأك

الػكال ػػةأكالغ ػػائبيغ،إذاك ػػافالسذ ػػسػؿبيس ػػاتخبص ػػوب ػػالسػضفص ػػمةالق اخب ػػةأكالشد ػػبحت ػػىالجرج ػػة

يكافييػػاأك
أيزػػاأعسػػاؿالح اخسػػةعمػػىاألم ػػاؿالتػػييكػػػفالسػضػػفش ػخ ً
الخابعػػة،ككػػحلظأجػػازالقػػانػف ً
صاحبمرمحةفييا،أكمسمػكةلسغنفذالرػمة،كنفػذدرجػةالق اخبػةالسػحكػرةسػابًقا،كذلػظشػخيصة

إخصارالدمصةالخئاسيةالتييتبعياالسػضف( .)2

الفخع الثاني :محعؽرات العسل لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي
لقجحطخالسذخع،عمىرجاؿاألمغمسارسةأؼعسلمغشأنواإلضخاربالسرالحالػضيفية

كالعامةأكاليتدق معمقتزياتيسا،كلقجنز صخاحة فيمػادهعمىاألعساؿالسحطػرةفيقانػف

الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشي رقع ( )8لعاـ (2005ـ) ،حيث حطخ مخالفة القػاعج كاألحكاـ

السشرػصعمييافيالقػانيغكالمػائحالسعسػؿبياكالتعميساتكالشذخاتلتشفيحىحهالقػانيغكالمػائح .

كلقػػجكردتالسحطػػػراتاألساسػػيةفػػيم ػػادقػػانػفالخجمػػةفػػيقػػػػاألمػػغالفمدػػصيشيةرقػػع()8لعػػاـ

(2005ـ)،فجػػاءتفػػيالقدػػعاألكؿلخجمػػةالزػػباط،مػػغالبػػابالثالػػث،فػػيالفرػػلالدػػابع،ككػػحلظ
كردتفيالقدعالثاني،مغخجمةضباطالرفكاألفخاد،مغالبابالخابع،فيالفرلالثامغ .
أول :حعخ الشتغال باألعسال الدياسية
ً
لقججاءفيالفرلالدابعمغالبابالثالث ،مغالقدعاألكؿفيخجمةالزباط ،كفي الفرل

الثامغ،مغالبابالخابع،مغالقدعالثانيفيخجمةضباطالرفكاألفخادبأنو( :)3
يحطخعمىالزابطكضباطالرفكاألفخادأثشاءالخجمةالعدكخيةمايمي :

.1إبجاءاآلراءالدياسية،كاالشتغاؿبالدياسة،أكاالنتساءإلىاألحدابأكالييئاتأكالجسعياتأك

السشطساتذاتاألىجاؼالدياسية .

.2االشتخاؾفيأؼمطاىخةأكاضصخابات .
((1أ.د/أحسجرفعػتعبػجالػىػاب،الشطخيػةالعامػةلمقػانػفاإلدارؼ،دارالجامعػةالججيػجة،اإلسػكشجرية،عػاـ2009ـ،ص354عػغد.دمحمأبػػ
ضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،دارالجامعةالججيجة،اإلسكشجرية،عاـ2012ـ،ص .26

((2د.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،دارالجامعةالججيجة،اإلسكشجرية،عاـ2012ـ،ص .27-26
((3السادة()90كالسادة()169مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ .
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.3االشتخاؾفيتشطيعاجتساعاتحدبيةأكدعاياتانتخابية .
.4عقجاجتساعاتالنتقادأعساؿالدمصةالػششية .

.5اإلفزاءبسعمػماتأكإيزاحاتعغالسدائلالتييشبغيأفتطلسخيةبصبيعتيا،أكبسقتزى
اـبالكتسافقائساحتىبعجانتياءالخجمة .
ً
تعميساتخاصة،كيطلااللتد

.6االحتفاظلشفدوبأؼكثيقةأككرقةمغالػثائقأكاألكراؽالخسسيةأكصػرةعشيا،كلػكانت
فبوشخريا .
ً
خاصةبعسلكِّم
.7مخالفةإجخاءاتاألمغالخاصكالعاـالتييرجربياقخارمغالػزيخالسختز .
يػسطأحجاأكيقبل(الػاسصة)فيأؼشأفخاصبػضيفتو،أكأفيتػسطلعدكخؼأكلسػضف
ً
.8أف

آخخفيأؼشأفمغذلظ .

.9االتراؿمعأؼجيةغيخفمدصيشيةإالكفًقالتعميساتمغالجياتالسخترةذاتالعالقة .

.10إصجارترخيحاتلػسائلاإلعالـإالبسػجبتفػيسرسسيمغالػزيخالسختز .

كيتبيغمغخالؿاستقخاءالسادتيغالسحكػرتيغ،أنويحطخعمىمشتدػبيقػػؼاألمػغاالشػتغاؿبالدياسػة
ااجتساعيػػاأكسياسػ ًػياأكرياضػ ًػيا
اءأكػػافىػػجًف
أكاالنزػػساـإلػػىأؼجسعيػػةأكنقابػػةأكمػػاش ػاكمياس ػػ ً
ً

كحطخاالنتساءإلػىأؼحػدبسياسػي،أكاالشػتخاؾفػيتشطػيعاالجتساعػاتالحدبيػةأكالجعايػة
كغيخهَ ،

اتكماشابوذلظ .
َ
االنتخابيةأكالسطاىخ

كسػػايحطػػخعمػػييعخػػالؿخػػجمتيع،كبعػػجاالنتيػػاءمشيػػا،اإلفرػػاحعػػغالسعمػمػػاتالد ػخيةس ػػاءكانػػت

خصيػػةأكإلكتخكنيػػةأكشػػفيية،أكأيػػاكػػافشػػكميا،مػػالػػعيحرػػلعمػػىتر ػخيحخصػػيمدػػبقبػػحلظ.
كااللت ػ ػداـبػ ػػإجخاءاتكتعميسػ ػػاتالجيػ ػػاتاألمشيػ ػػةالخاصػ ػػة،كتػجييػ ػػاتيع،كػ ػػحلظحطػ ػػخاإلفزػ ػػاءبػ ػػأؼ
ترخيحاتأكبياناتعغأعساليع،ككضيفػتيععػغشخيػقالرػحف،أكغيػخذلػظمػغشػخؽالشذػخ،إال

إذاكافمرخحلومغالخئيذالسختز،كػحلظأاليػسػطألحػج،كيقبػلالػسػاشةفػيأؼشػأف،خاصػ ًة
بػضيفتوأكأفيتػسطآلخخفيأؼشأفمغذلظ .

ثانيا :حعخ الدواج مؼ األجشبية
ً
لقج جاء في الفرل الدابع ،مغ الباب الثالث ،مغ القدع األكؿ في خجمة الزباط ،كالفرل

الثامغ،مغالبابالخابع،مغالقدعالثانيفيخجمةضباطالرفكاألفخادبأنو( :)1

فخدالدكاجمغغيخالعخبية،كيجػزليع-بإذفخاصمغالػزيخ
اليجػزلمزابطكضابطالرفكاأل ا

السختز-الدكاجمغغيخالعخبية،كيجبالحرػؿعمىتخخيزمدبقبالدكاج .

((1السادةرقع()92كالسادة()171مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ .
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كيتبيغلشامغىحاالشز،بأنواليجػزلمعدكخؼبأؼحاؿالدكاجمغغيخالعخبية(األجشبية)،كيجػز

لوبإذفخاصالدكاجمغغيخالعخبية،كيجبالحرػؿعمىتخخيزمدبقبالدكاج .
ثال ًثا :حعخ الشتغال في األعسال الخارجة عؼ نطاق الؽظيفة

أيزافيالفرلالدابع ،مغالبابالثالث ،مغالقدعاألكؿفيخجمةالزباط ،ككحلظ
كجاء ً

فيالفرلالثامغ ،مغالبابالخابع ،مغالقدعالثاني ،فيخجمةضباطالرفكاألفخادبأنويحطخ

اآلتي( :)1

.1شخاءالعقاراتأكالسشقػالتمساتصخحوالجياتاإلدارية،أكالقزائيةلمبيعفيالجائخةالتييؤدؼ

فيياأعساؿكضيفتوإذاكافذلظمسايترلبيا .

.2مداكلةاألعساؿالتجاريةأكالرشاعيةمغأؼنػع،كبػجوخاصأفتكػفلوأؼمرمحةفي
أعساؿأكمقاكالتأكمشاقراتتترلبأعساؿكضيفتو .

.3استئجاراألراضيأكالسبانيأكأؼعقاراتأخخػبقرجاستغالليافيالجائخةالتييؤدؼفييا
أعساؿكضيفتو .

.4االشتخاؾفيتأسيذالذخكاتأكفيعزػيةمجالذإداراتيا،أكأؼمشربآخخفييا،مالع
يكغمشجكباعغقػةمغقػػاألمغفييا .
ً
.5أعساؿالسزاربةفيالبػرصات .

.6لعبالسيدخفياألنجيةأكالقاعاتالسخررةلمزباطكضباطالرفكاألفخادأكالسحاؿالعامة
أكالسالىي .

كالسادتيغالسحكػرتيغسابًقاتػضحأنويحطخإتيافأؼعسليذيخالخيبكالذبيات،كيذكظفيأمانتو

أيزػاأفيكػػفلػوأؼ
كنداىتو،كيجللعمىاستغاللولػضيفتو،مثل:مداكلةأؼأعسػاؿتجاريػو،كيحطػخ ً
مرػػمحةفػػيأعسػػاؿأكمقػػاكالتأكمشاقرػػاتتترػػلبأعسػػاؿكضيفتػػو،كسػػايحطػػخعمي ػواالشػػتخاؾفػػي

ػجباعػغ
تأسيذالذخكات،أكأفيقبلعزػيةمجالذإرادتيا،أكأؼعسػلفييػا.المي ً
ػعإالإذاكػافمشت ً
أيزػا
الحكػمةأكالييئاتالعامةأككحجاتالحكعالسحمػيأكشػخكاتالقصػاعالعػاـ،كسػايحطػخعميػو ً

اسػػتئجارأراضأكعقػػاراتبقرػػجاسػػتغالليافػػيالػػجائخةالتػػييػػؤدؼفييػػاأعسػػاؿكضيفتػػوإذاكػػافليػػحا
أخيخيحطخعميوالسزاربةفيالبػرصات( .)2
االستغالؿصمةبعسمو،ك ًا

أيز ػػاإل ػػىأفى ػػاتيغالس ػػادتيغ،حطخت ػػالع ػػبالسيد ػػخف ػػياألنجي ػػة،أكالقاع ػػات
كىش ػػاتج ػػجراإلش ػػارة ً

السخررػػةلمزػػباطأكالسحػػاؿالعامػػةكالسالىػػي؛ألفذلػػظيدػػيءإلػػىىيبػػةالسؤسدػػةاألمشيػػةالتػػي
يشتسيليارجاؿاألمغ .
((1السادةرقع()93كالسادة()172مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ .
((2د.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،مخجعسابقص .29
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حدػػغسػػيخكسػػمػؾالسػضػػفيػختبطحتػػىفػػيخػػارجالعسػػلبػصػػفوفػػخدمػػغالسجتسػػع،كيدػػأؿالسػضػػف

حتىعغأعسالوالسذيشةخارجعسموالػضيفي؛كذخبالخسخ،كلعبالقسار،كمشعالسػضفعسلذلػظ
حتىخارجنصاؽالػضيفة( .)1

ابعا :حعخ مخالفة الؽاجبات الؽظيفية
رً
لقججاءفيالفرلالدابع،مغالبابالثالث،مغالقدعاألكؿفيخجمةالزباط،كفيالفرل

الثامغ،مغالبابالخابع،مغالقدعالثانيفيخجمةضباطالرفكاألفخادعمىأنو( :)2

 .1كل ضابط كضباط الرف كاألفخاد يخالف الػاجبات السشرػص عمييا في ىحا القانػف أك في
الق اخراتالرادرةمغالػزيخالسختز،أكيخخجعمىمقتزياتالػاجبفيأعساؿكضيفتو،أكيدمظ

تأديبيا ،كذلظ مع عجـ اإلخالؿ
ً
سمػكا ،أك يطيخ بسطيخ مغ شأنو اإلخالؿ بكخامة الػضيفة يعاقب
ً
اليعفىالزابطمغالعقػبةاستشاداألمخ .
ً
بإقامةالجعػػالسجنيةأكالجشائيةعشجاالقتزاء،ك

استشاداألمخقائجهأكمدئػلوإال إذاأثبت
فخد مغالعقػبةً  ،
رفكاأل ا

.2اليعفى الزابطكضباطال

أف ارتكابوالسخالفةكافتشفيًحاألمخصادرإليومغىحاالقائج ،أكالسدئػؿ ،بالخغعمغتشبييوإلى

السخالفة،كفيىحهالحالةتكػفالسدئػليةعمىمرجراألمخكحجه .

مجنياإالعغخصئوالذخري .
.3اليدأؿالزابطكضباطالرفكاألفخاد ً

كلساتقجـذكخهنبيغبأنويتعيغعمىرجلاألمغأفيدمظالدبيلالحؼيحجدهالقانػفكالمػائحالتشفيحية،
،أكأتىعسال مغاألعساؿالسحخمةعميو،فإنو
ً
ككحلظاألكامخكالتعميسات،فإذاأخل بػاجباتكضيفتو

تكبا جخيسةنطامية ،أكتأديبية ،يدػغتأديبيةعميياعغشخيقالدمصةالخئاسيةالتييتبعياأك
يعجمخ ً

مجالذالتأديب( .)3





((1د.كليػػجعب ػػجالػػخحسغمدى ػػخالػضيفػػةالعام ػػةفػػيالق ػػانػفالفمدػػصيشي،رس ػػالةماجدػػتيخ،معي ػػجالبحػػػثكالج ارس ػػات،القػػاىخة،ع ػػاـ2002ـ،
ص .183

((2السادة()94كالسادة()173مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ .
((3د.جػدهحديغدمحمجياد،السحاكساتالعدكخية،مخجعسابق،ص .105

16

السبحث الثاني

مفيؽم السخالفة التأديبية في قؽى األمؼ الفمدطيشي وأركانيا
تسييج وتقديػ:

أيزػػافػػي
لقػػجاختمػػفالفقيػػاءفػػيتحجيػػجالسقرػػػدبالسخالفػػةالتأديبيػػة،كسػػااختمفػػتالتذػخيعات ً

تحجيجنصاقيا،إالأنوتصػرمفيػميابتصػرىحهالتذخيعات،كفًقالتصػراألنطسػةالدياسػيةكالقانػنيػة
بالجكلػػةالتػػيترػػجرىا،فالسخالفػػةالتأديبيػػةتقػػعبسخالفػػةالػاجبػػات،كفعػػلالسحطػػػراتالتػػييختكبيػػاأحػػج
رجاؿاألمغبالجكلة،كفيىحاالذأففإفالسخالفةالتأديبيةتعتسػجعمػىجػػىخالفعػلالػحؼيكػػفالػخكغ
السادؼلمسخالفػة،كيقترػخمفيػػـالسخالفػةالتأديبيػةلخجػلاألمػغعمػىكػلفعػلجخمػوتذػخيعمػجنيأك
إخالالبسقتزياتالػضيفةالعدكخية،ككشػعمغالخصأالسيشيأكالػضيفيالحؼ
عدكخؼ،ككافيذكل ً
يختكبػػوأحػػجالخاضػػعيغلقػػانػفقػػػػاألم ػػغالفمدػػصيشيرقػػع()8لعػػاـ(5002ـ)،كنطػًػخالتعػػجدص ػػػر

السخالفةالتأديبية( .)1

كيالحعبأفالسخالفةالتأديبيةتعجمغأىعالعشاصخالتييقػـعمييانطاـالتأديب،لحلظيجبتعخيفيػا
كتحجيجأركانيا،كعمىىحااألساسنقدعىحاالسبحثإلىالسصمبيغالتالييغ :
السصمباألكؿ:ماىيةالسخالفةالتأديبية .
السصمبالثاني:أركافالسخالفةالتأديبية.

))1د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،مخجعسابق،ص .336
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السطمب األول

()1

ماىية السخالفة التأديبية

مانعا لمجخيسة التأديبية ،كلع تػرد األفعاؿ السكػنة ليا عمى
لع تزع التذخيعات تعخ ًيفا
جامعا  ً
ً

سبيل الحرخ ،أؼ ال تخزع لقاعجة (ال جخيسة بغيخ نز) ،إنسا اقترخت التذخيعات عمى بياف

الػاجباتالػضيفية ،كاألعساؿالسحطػرةعمىالسػضف،كساأف الس ِّ
ذخعالفمدصيشياعتبخقياـالجخيسة
التأديبية في حالة مخالفة السػضف العاـ لمقػانيغ كالتعميسات  كلألنطسة كالق اخرات السعسػؿ بيا في

الخجمةالسجنية .

كالجخيسة التأديبية تتسثل في إخالؿ السػضف بػاجبات الػضيفة أك السيشة التي يعسل بيا ،لحا
اأكسمبيا أثشاءكقت
ً
اءكافىحااإلخالؿإيجابي
بخإخالؿالسػضفالعاـبػاجباتكضيفتوسػ
ِّ
فإن 
ياتَعتَ
ً
العسلأكخارجو( .)2
فالس ِّ
امحجدا لمجخيسةالتأديبية ،بلاكتفىبالشزعمييافيالسادة
ذخعالفمدصيشيلعيزعتعخ ًيف
ً

رقع ( )68مغ قانػف الخجمة السجنية رقع ( )4لعاـ (1998ـ) فشز بأنو "إذا ثبت ارتكاب السؽظف

مخالفة لمقؽانيؼ واألنعسة والتعميسات السعسؽل بيا في الخجمة السجنية أو في تطبيقيا ،فتؽقع عميو

إحجى العقؽبات التأديبية" .كقجقاـ الس ِّ
ذخعبحرخ العقػبات التأديبية ،كلعيحرخ بالتحجيجالجخيسة
التأديبية .
مغ بيشيا التذخيع
كلقج أغفمت التذخيعات السعاصخة كضع تعخيف لمسخالفة التأديبية ،كالتي ِّ

؛كذلظنطخلعجـإمكانيةحرخالسخالفاتالتأديبيةمثلالجخائعالجشائية،فاكتفت
ًا
الفمدصيشيكالسرخؼ
ىحهالتذخيعات بتحجيج بعس الػاجبات الػضيفية ،كالتي تعج مخالفتياجخيسة تأديبيةبإيخادحكع عاـ

عمىقػانيشياالػضيفية،يقتزىبأفكلمغيخالفالػاجباتالسشرػصعمييا،أكيخخجعغمقتزى

تأديبيا ،كتخكت ىحه التذخيعات تعخيف الجخيسة التأديبية لمفقو
الػاجب في أعساؿ كضيفتو يعاقب
ً
كالقزاء( .)3

كمغالسعخكؼأف السخالفاتالتأديبيةالتقعتحتحرخ ،كعشجمايشزالس ِّ
ذخععمىبعس

صػر السخالفات؛ فحلظ ألف بعزيا شائع الػقػع ،كبعزيا مسا يححر مغ خصػرة ارتكابو ،كفي

) )1تشبيوالسرصمحاتالجالةعمىالسخالفةالتأديبيةىينفدياالجالةعمىالجخيسةالتأديبيةكمثيالتيالحااقتزىالتشػيو .

( (2د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاءلمعمػـاإلندانية،جامعةاإلس اخء،
العجدالثالث،عاـ2017ـ،ص.342

()3د.أنػرالذاعخالسدؤكليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبةنيدافلمشذخ–غدة–2015ـص.88
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اكبيخفي
يةالسخترةتمعبدكر ًا
الحالتيغفييالتعجكأف تكػف مجخدأمثمة ،كليحافإف الدمصةاإلدار
ً
تقجيخالسخالفةكدرجةخصػرتيا( .)1

كتقػـالجخيسة التأديبيةعمى ثبػتخصأ مجخد يسكغ إسشادهإلى العامل عمىكجو يقيشيال

يحتسلالذظ أكاالحتساؿ،فسشاطالسدئػليةالتأديبيةأف يدتشجإلىالعاملثسةفعلإيجابيأكسمبي،

يعجمداىس ًةمشوفيكقػعالجخيسةالتأديبية،فإذاماانتفىالسأخحاإلدارؼعمىسمػؾالعامل،كاستباف
أنولعيقعمشومايذكلمخالفةتدتػجبالسؤاخحةكالعقابت ِّعيغالقزاءب اخءتو( .)2
َكِّمغ السدمعبوأف الجخائعالتأديبيةالتخزعلمحرخ ،كذلظبالشطخلصبيعةالجخيسةالتأديبية

عمىخالؼالجخيسةالجشائيةالتيخزعتلمحرخفيقانػفالعقػبات،كإنسايخدتمظالسخالفاتإلى
اإلخالؿ بػاجبات الػضيفة ،أك الخخكج عغ مقتزيات الػضيفة بػجو عاـ ،كما تقتزييا مغ سمػؾ

قػيع( .)3

أحيانا (الحنب
كرغع تعجد السرصمحات التي تصمق عمى الجخائع التأديبية ،إذ يصمق عمييا
ً

أحيانا أخخػ (الخصأ التأديبي) ،كسا يصمق عمييا كحلظ (السخالفة التأديبية) ،ك(الجخائع
اإلدارؼ) ،ك ً

التأديبية) إال أف تعخيفتمظالجخائعلعيتأثخبحلظالتغايخفيالسرصمحات،فيػكاحجفيجسيع ىحه
األحػاؿ،عمىاألقلمغحيثالجػىخأكالسزسػف( .)4

كالجخيسة التأديبية تسثل نقصة االرتكاز التي تجكر حػليا كل دراسة متعمقة بالتأديب ،كمعطع

التذخيعاتجاءتخاليةمغتعخيفمحجدليا،كيتػلىالقزاءكالفقوىحهالس ِّيسة( .)5

تشاكؿكالمشيابذيءمغالتفريلفيالفخكعالتالية :
ً
لحلظسش

الفخع األول :التعخيف التذخيعي لمسخالفة التأديبية
لقجأغفمتغالبيةالتذخيعاتإيخادتعخيفمحجدلمجخيسةالتأديبية،كلعل الدببفيذلظيخجع

إلىشبيعةالجخيسةنفدياالتيالتقبلالتحجيجأكالحرخخالًفالمجخيسةالجشائية،كساأف الس ِّ
ذخعقج
يفناقرا،بحيثاليذسلجسيعأنػاعالجخائع
َخ ِّذيإفىػأكردتعخ ًيفاليحهالجخيسةأفيخدىحاالتعخ
ً
َ

()1د.صبخؼدمحمالدشػسي،الشطاـالتأديبيألعزاءىيئةالتجريذفيالجامعات،دارالشيزةالعخبية،القاىخة2012ـ،ص.45
()2د.مرصفىيػسف،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجرية2010،ـ،ص.46
ؽرياض،الجخيسةكالعقػبةالتأديبية،مخجعسابق،ص.21
()3أ.أحسجرز 

()4د.رمز ػػافدمحمبص ػػيخ،السد ػػئػليةالتأديبي ػػةلعس ػػاؿالحكػم ػػةكالقص ػػاعالع ػػاـكقص ػػاعاألعس ػػاؿالع ػػاـ،دارالشيز ػػةالعخبي ػػة،الق ػػاىخة،1996،
ص.106

()5د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مصبعةالجبالكؼ،الصبعةاألكلى،شبخا،1984،ص.53
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التأديبية،فاكتفىبػضعقاعجةعامةتقتزيبأف كلمغيخالفالػاجباتالسشرػصعميياأكيخخج
اجبفيأعساؿكضيفتويعاقبتأديبيا( .)1
عمىمقتزىالػ
ً

كساأفالس ِّ
امحجداليحهالجخيسة،أفيخدىحا
خ ِّذي-عمىمايبجك-إفىػأكردتعخ ًيف
ذخعقج
ً
َ َ َ
قاصخ عغ أف يشصبق عمى جسيع الجخائع التأديبية ،األمخ الحؼ قج يثيخ بمبمة في الفكخ
ًا
التعخيف
اإلدارؼ ،أك اختالفاً في كجيات الشطخ بيغ السفدخيغ ليحا التعخيف ،أك بيغ السصبقيغ لو مغ
السختريغفيمختمفاإلرادات؛مساقجيتشافىمعمبجأالعجالةالحؼيجبأف يدػدكلمغالتجخيع

كالعقابعمىحجسػاء( .)2

كىشانذيخأيزاإلىأفالس ِّ
ذخعالفمدصيشيفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8
ً

لعاـ (2005ـ) لع ي ِّ
عخؼ السخالفة التأديبية كباقي التذخيعات؛ كذلظ لعجـ إمكانية حرخ أشكاؿ
السخالفاتالتأديبية  ،كاكتفى ببيافالػاجبات،كبيافالسحطػرات التي يجب عمى رجل األمغ تجشبيا،
حيثنزعميياقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(5002ـ)( .)3


الفخع الثاني :التعخيف الفقيي لمسخالفة التأديبية
َذىببعسالفقياء فيىحاالذأفإلىأف الجخيسةالتأديبية ،تكسغفيكلترخؼيرجرعغ

ةتَحػؿدكف قياـالسخفقبشذاشوعمىأكسل
العاملأثشاءأداءالػضيفةأكخارجيا ،كيؤثخفييابرػر 

كجو،كذلظمتىارتكبىحاالترخؼعغإرادةآثسة( .)4

كذىبالبعسإلىالقػؿبأنيا" :كلفعلأكامتشاع يختكبوالعاملكيجافيكاجباتمشربو"(،)5

اجباتالػضيفةإيجابياأك
في حيغذىبرأؼآخخفيتعخيفولمجخيسةالتأديبيةبأنيا" :كلإخالؿبػ
ً
سمبيا ،كال يقرج بػاجبات الػضيفة كفًقا  لسا ذىب إليو ىحا الخأؼ ،تمظ الػاجبات التي نز عمييا
ً

ِّ
السذخع،حيثتذسلإلىجانبذلظالػاجباتالتييقتزيياحدغانتطاـ كإشخاءالعسلفيالسخافق

العامة،كلػلعيشزعمييا( .)6

()1د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص.53

()2د.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـ،كقصاعاألعساؿالعامة،مخجعسابق،ص.107
))3السػادمغ()88إلى()94مغخجمةالزباط،كالسػادمغ()167إلى()173مغخجمةصفالزباط .
()4د.عبجالفتاححدغ،التأديبفيالػضيفةالعامة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة1064ـ،ص.79
()5د.سميسافالصساكؼ"،قزاءالتأديب"،القاىخة،سشة1995ـ،ص.41

( )6د.دمحمجػدتالسمط،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،سشة1967ـ،ص.80
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كلقجعخفياآخخكف بأنيا" :كلعسلأكامتشاع عغعسليقػـبوالسػضفأكالقاضييخالف

القػانيغكاألنطسة  ،أكيتزسغالخخكجعغكاجباتالػضيفةكمقتزياتيا،أكيؤثخفيكخامةالػضيفة،

سػاءأتعىحاالعسلأكاالمتشاعداخلالعسلأكخارجو"( .)1

كيسيل الباحث إلى التعخيف األخيخ لذسػليتو ،حيث يذسل كل صػر اإلخالؿ بالػاجبات

الػضيفية،برػرةتتعارضمعيامغحيثالقياـبااللتداماتالػضيفيةلمسػضف .
الفخع الثالث :التعخيف القزائي لمسخالفة التأديبية

تعػ ػخضالقزػػاءاإلدارؼالسرػػخؼلتعخي ػفالسخالفػػةالتأديبيػػةفػػيمحاكلػػةلبيػػافسػػمػؾالس ػؤثع،

كأركػافتمػػظالسخالفػة،كنذػػيخىشػاإلػػىأفالقزػاءالفمدػػصيشيلػعيعػػخؼالسخالفػةالتأديبيػػة،عمػىعكػػذ

ؼالحؼعخؼالسخالفةالتأديبيةفيأحكاـقزائية،كشعػفإداريةمختمفة( .)2

القزاءاإلرادؼالسرخ

كحلظتشاكؿخرائزىحهالسخالفة ،كميدبيشياكبيغجخائعالعقػباتفيالكثيخمغأحكامو،

فقجذىبتالسحكسةاإلداريةالعمياالسرخيةلتعخيفالسخالفةالتأديبيةبأنيا":كلفعلأكمدمظمغ

سمبيا ،تتحقق بو السخالفة لػاجبات الػضيفة العامة أك
جانب السػضف ،راجع إلى إرادتو
إيجابيا أك ً
ً

الخخكج عمى مقتزى الػاجب في أعساليا أك اإلخالؿ بالشيي عغ األعساؿ السحخمة عميو ،إنسا يعج
اخحتوتأديبيا،كلػكافالسجاؿالحؼارتكبفيوخارجنصاؽالعسلالػضيفي،ماداـ
ذنباإدارًيايدػغمؤ
ً
ً
ىحاالعسليكػف
امعيبايشعكذأثخهعمىكخامةالػضيفة،كيدسىاعتبارشاغميابسايقمل
فيذاتوسمػك
ً
ً

مغىبيتيا،كيدعدعاالشسئشافإلىاستقامةالقائعبأعبائيا،أكيذكظفينداىةكنقاءسيختو،أكيمقي
قوأكذمتوضالمغالخيبيتشافىمعمايشبغيأفيتحمىبومغكخـالخراؿ"( .)3
عمىخم
ً

"كلعامليخالفالػاجبػاتالسشرػػصعمييػافػيالقػانػف،أكيخػخجعمػىمقتزػىالػاجػبفػي
امةكضيفتويعاقبتأديبيا،كاألخصػاءالتأديبيػةالتػيتختكػب
أعساؿكضيفتوبسطيخمغشأنواإلخالؿبكخ
ً

أثشاءالػضيفةأكبسشاسبةأدائيا،كذلظبسخالفةتفخضومغكاجباتإيجابيةأكنػاه،يدػتػؼفػيذلػظأف
اجباتفينرػصصخيحةأكتفخضياشبيعةالعسلالػضيفي"( .)4

تخدىحهالػ

كالشػػظفػػيأفتحجيػػجمػػاإذاكػػافارتكبػػوالسػضػػففػػيىػػحهالحالػػةيذػػكلمخالفػػةتأديبيػػةمػػغ

عجموَ،يكػفبالشطخلصبيعةالػضيفةكمجػحداسيتيا،كماتزعومغقيػدعمىمغيذغميا،كإذاكاف

()1د.عبجالفتاحمخادالسدئػليةالتأديبيةلخجاؿالقزاءكالشيابةالعامة،دارالفكخالجامعي،جامعةاإلسكشجرية1993،ـ،ص.59
()2د.عبجالقادرجخادة،الشطاـالقزائيالفمدصيشي،مكتبةآفاؽغدة،فمدصيغ،لدشة2011ـ،ص453

((3حكعالسحكسةالعمياالسرخيةفيالصعغرقع875لدشة7ؽ،جمدة1964/1/4ـ،مجسػعةمبادغالدشةالتاسعة،ص،362مذارإليو،
د.ىيثعحميعغازؼ،مجالذالتأديب،دارالفكخالعخبي،اإلسكشجرية،سشة2010ـ،ص17كمابعجىا.

()4حكعالسحكسةاإلداريةالعمياالسرخيةفيالصعغرقع()439لدشة7ؽ،جمدة1965/5/22ـالدشةالعاشخة،ص.1405
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ىشاؾحجأدنىمغالدمػؾ،يتعيغعمىكلمػضفتػخيوفيسػايرػجرعشػومػغترػخفاتخػارجمكػاف

أدائوألعساؿكضيفتو( .)1

و"مغالسدمعبوأفمشاطالسدئػليةالتأديبيػةىػػ
كساأكردتالسحكسةاإلداريةالعمياالسرخيةبأن ِّ

ػالمػػغاألعسػػاؿالسحخمػػةعميػػو،فكػػل
إخػػالؿالسػضػػفبػاجبػػاتكضيفتػػوإيجابي ػاًأكسػػمبياًأكإتيانػػوعسػ ً

مػض ػػفيخ ػػالفالػاجب ػػاتالت ػػيت ػػشزعميي ػػاالقػ ػػانيغكالمػ ػػائحأكالقػاع ػػجالتشطيسي ػػةالعام ػػةأكأكام ػػخ

الخؤساءالرادرةفيحجكدالقانػف،أكيخػخجعمػىمقتزػىالػاجػبفػيأعسػاؿكضيفتػو،أكيقرػخفػي
ػبذنبػا
كدقةكأمانة،أكيخلبالثقةالسذػخكعةفػيىػحهالػضيفػة،إنسػايختك
تأديتيابساتتصمبومغحيصة ِّ
ِّ
ً
إدارًيػػايدػػػغتأديبػػو،أمػػاإذاانعػػجـكػػلمأخػػحعمػػىالدػػمػؾاإلدارؼلمسػضػػف،كلػػعيقػػعمشػػوأؼإخػػالؿ
بػاجباتكضيفتو،أكخخكجعمىمقتزػىالػاجػب،فػاليكػػفثسػةذنػبإدارؼ،كبالتػاليالمحػللجػداء

تأديبي"( .)2



اإلسكشجرية2010،ـ،ص.37

()1د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،دارالفكخالجامعي،

((2حكعالسحكسةالعمياالسرخيةالرادرفي1979/11/17ـ،الصعغقع3الدشة19ؽ،مذارإليود.رمزافدمحمبصيخ،السدئػلية
التأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص.108
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السطمب الثاني

أركان السخالفة التأديبية
تتكػف السخالفة التأديبية بتػافخ ثالثة أركاف ،كىي الخكغ الذخعي ،كالخكغ السادؼ ،كالخكغ

السعشػؼ ،كمغثع التقعالجخيسةحاؿتخمفأيا مشيا ،فالقانػف التأديبيماىػإال قانػف عقػباتفي

أساسو ،كمػضػعو ،كغايتو ،كلكينكػف أماـجخيسة تأديبية ،يجبأف تتػفخأركانيا ،كىيكالجخيسة
الجشائيةكالتييجبأفتت ػفخأركانيا؛ألنياالتقعحاؿتخمفأيامشيا .

كفيالػاقعىشاؾاختالًفاحػؿأركافالجخيسةالتأديبية،فقجذىبجانبمغالفقوإلىالقػؿبأف

ليحهالجخيسة ركشيغفقطىسا؛ الخكغالسادؼ ،كالخكغالسعشػؼ،بيشسايزيفجانبآخخمغالفقوإلى
ىحيغالخكشيغركغثالث،كىػالخكغالقانػنيأكالذخعي .

كفي الشياية فإف الغاية مغ تػقيع العقػبة التأديبية ىػ أف يختجع السخصئ ،كيدجخ غيخه مغ

مشتدبيقػػاألمغ،حتىيؤمغتكخارالخصأ،كساىػالحاؿفيقانػفالعقػبات،ككحلظتحقيًقالمعجالة
كإصالحالسخصئ .

ؼ،
ككفًقػػالسػػاتقػػجـفػػإفالسخالفػػةالتأديبيػػةتقػػػـعمػػىثالثػػةأركػػاف؛كىػػيالػػخكغالسػػادؼ،كالػػخكغالسعشػػػ 
كالخكغالذخعي،كسشتعخضلوبالتفريل :

الفخعاألكؿ:الخكغالذخعيلمسخالفةالتأديبية .

الفخعالثاني:الخكغالسادؼلمسخالفةالتأديبية .

الفخعالثالث:الخكغالسعشػؼلمسخالفةالتأديبية .
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الفخع األول :الخكؼ الذخعي في السخالفة التأديبية
إفالػػخكغالقػػانػنييعشػػي"صػػفةالفعػػلغيػػخالسذػػخكعة،إمػػاأنػػومحػػخـ،كإمػػالعػػجـكجػػػدسػػبب

ػاالزمػػالقيػػاـالجخيسػػةالتأديبيػػة،ذلػػظأفىػػحاالػػخكغاليعشػػي
ػكلركشػ
إباحػػة"(.)1إفالػػخكغالذػػخعييذػ
ً
ً
بالشدػػبةليػػحهالجخيسػػةاألخي ػخةمػػايعشيػػوفػػيالجخيسػػةالجشائيػػة،مػػغأنػػوالجخيسػػةكالعقػبػػةإالبػػشز،
كإنسػػايعشػػيأفالدػػمصاتالتأديبيػػة،كإفكانػػتتتستػػعبدػػمصةتقجيخيػػةفػػيتحجيػػجمػػايعتبػػخكمػػااليعتبػػخ

مخالفةتأديبية،إالأنياليدتحخةشميقةمغكلقيػجفػيىػحاالذػأفبحيػثتسمػظأفتجػخـأؼفعػلأك
ػجىادكمػػاىػػػاحتػخاـمبػػجأالسذػػخكعيةبسفيػمػػوالعػػاـ،ذلػػظ
امتشػػاعأتػػاهالسػضػػف،إذيجػػبأفيكػػػف ارئػ
ً
رػباعمػى
السبجأالحؼيجبأفيدػدجسيعترخفاتياكأفعاليا،كمػغثػعيجػبأفيكػػفىػحاالتجػخيعمش َ

فعلأكامتشاعمسااليتفقكمقتزياتالسخفقأكالػضيفةالتييباشخىاالسػضف،سػاءنزعمىذلظ

ػاعمشصػيػػاعمػػىخصػػأمػػاكفًقػػا
ص ػخاحةأـلػػعيػػشز،أكبسعشػػىآخػػخيجػػبأفيكػػػفالفعػػلأكاالمتشػ
ً

لقاع ػػجةعام ػػة،س ػ ػػاءأك ػػافمر ػػجرىاقػ ػػانػفأكالئح ػػة،أكقػ ػخارتشطيسػ ػػي،أكقػاع ػػجالع ػػخؼكالتقاليػ ػػج
السدػػتقخة،أككػػافمرػػجرىاالقزػػاءالػػحؼيزػػعفػػيالغالػػبالز ػػابطالقانػنيػػةلمخصػػأالتػػأديبي،كإال
أىجرتاإلدارةبحلظمبجأالسذخكعية( .)2

ويتختب عمى تحجيج الجخائػ التأديبية عجة آثار تشحرخ في اآلتي(:)3

-1تقييددج سددمطة اادارة:مػػغشػػأفكجػػػدنػػزيحػػجدالسخالفػػةالتأديبيػػة،أفالجيػػةاإلداريػػةالتعسػػل
سمصتياالتقجيخيةبذأفإسباغصفةالتحخيععمىفعلالسػضفلتقييججيةاإلدارةبالشز .
-2فددي تحجيددج الجدداء:شالسػػاك ِّجػ َػجنػػزيبػػيغالسخالفػػة،فاألكيػػجأفيتزػػسغالجػداءالسشاسػػبكالسالئػػع
لفعلالسخالف،األمخالحؼييجرأعساؿالجيةاإلداريةلدمصتيافيتقجيخمقجارالجداء .

-3رقابددة القزدداء:إذاكجػػجنػػزيحػػجدالسخالفػػةالتأديبيػػة،فػػإفالقزػػاءيتػػػليرقابػػةمذػػخكعيةالفعػػل
الحؼكقعمغالسػضفالعاـ،كبيافصػمتوبػالشز،فيزػعالقزػاءالزػػابطالقانػنيػةلمخصػأالتػأديبي،

كذلظمغخالؿمخاقبتولسسارسةالدمصةالتأديبيةلدمصتياالتقجيخيةفيتحجيجمايعتبخمخالفةتأديبية،
كمغخالؿمسارسةالقزاءبشفدولدمصةالتأديب،كساىػالذأفبالشدبةلمسحاكعالتأديبية .

كإفالعسػػلعمػػىإعػػجادالئحػػةلمسخالفػػاتكالج ػداءاتالسقػػخرة،كبيػػافإج ػخاءاتالتحقيػػقلمعػػامميغ

بػحجاتالجيازاإلدارؼلمجكلة،يؤدؼإلىتذكيلالقيسةالقانػنيةليحهالالئحةباعتبارىػاجػدًءااليتجػدأ

مػػغالشطػػاـالقػػانػنيلمعػػامميغ،كيشصػػػؼذلػػظعمػػىربػػطالسخالفػػاتالتأديبيػػةبج ػخاءمحػػجدليػػا،كمػػغثػػع
((1د.أنػررسالف،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،مخجعسابقص .607

( (2د.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص .118
((3د.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،شبعة2010ـص .73
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تربحالدمصةالسخترةبتػقيعالجداءمقيجةعشجثبػػتالسخالفػةبتػقيػعالجػداءالسقػخرليػا،كالتتعػجػ

حجهاألقرى،كتشحرخعشياالدمصةالتقجيخيةالسدمعبيافيالشطاـالػضيفي( .)1

الفخع الثاني :الخكؼ السادي لمسخالفة التأديبية

يعفعلالسػضفالحؼيذكلخخكجا عمىكاجباتالػضيفة ،يخجعإلىالجية
ً
إذاكافأمختجخ

اإلدارية ،بساتسمكومغسمصةإدارية ،فإنياتخزعلخقابةالقزاء ،خاصةرقابةالسذخكعية ،كساأف
الجخيسةالتأديبيةتسثلقياـالسػضفبفعلإيجابيأكسمبيالقياـبعسلأكاالمتشاع عشو -مغشأنو

أف يسذكخامةالػضيفة ،كيشتيظالػاجباتالتيتسميياعمىالسػضفالعاـ ،كذلظىػالخكغالسادؼ
اضا ،إذ إف
لمجخيسة التأديبية ،كالحؼ يتسثل في الدمػؾ السجخـ الحؼ سمكو السػضف ً
فعال ال افتخ ً

السخالفةاإلدارية التقػـإشالًقا عمىاالفتخاض،إنسايجبثبػتكقػعالترخؼمغجانبالسػضف،

كعمىذلظإذاتع مجازاةالسػضفعغفعلمالعيثبتفيحقوعمىكجواليقيغ،كافالقخارالرادر

كيكسغالخكغالسادؼلمجخيسةالتأديبيةفيإتيافالسػضف
بحلظمخالفا لمقانػف لفقجانوركغالدبب(َ  .)2
ً

امجخما،أكإحجاموعغالقياـبعسليحتعأدائولػاجبوالػضيفيالقياـبو .
العاـسمػك
ً
ً

ماديامغجانبالعامل،
َ
يسةالتأديبيةي
كتججراإلشارةإلىأفالجخ
ً
تعيغلقياـركشياالسادؼعسال ً

اجباتوالػضيفية،فميذىشاؾمجااللمعقابعمى
ً
أكإحجاـمتعسجعغاالضصالعبعسليجخلضسغك
الذخكعفيارتكابوالجخيسةالتأديبيةعمىالشحػالسدتقخعميوبالشدبةلمجخيسةالجشائية( .)3

فالخكغالسادؼىػمادياتالجخيسةسػاءالقياـبالفعلالسحخـ ،أكباالمتشاععغالفعل السحخـ،

كىػ السطيخ الخارجي الحؼ يتسثل في الدمػؾ اإليجابي أك الدمبي لمسػضف العاـ ،أما األكصاؼ

اماديالمجخيسةالتأديبية،أمامخحمةماقبلالتشفيحكالتفكيخ
الدسعةفالترمحركش
العامةكدػءالديخةك
ً
ً
في ارتكاب الفعل غيخ السذخكع ،كىي السخحمة الشفدية لمجخيسة التأديبية ال عقاب عمييا شالسا ال
يتجاكزمخحمةالتفكيخكالتخيالت( .)4

( (1د.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة،عاـ
2009ـ،ص.86

( (2د.عديدةالذخيف،مداءلةالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،شبعة1997ـ،ص .236

((3د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدؤكليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،ص .46

((4د.دمحممختػػارعثسػػاف،الجخيسػػةالتأديبيػػةبػػيغالقػػانػفاإلدارؼكعمػػعاإلدارةالعامػػة،رسػػالةدكتػػػراه،كميػػةالحقػػػؽجامعػػةعػػيغشػػسذالقػػاىخة
ج.ـ.ع40لدشة1971ـ،ص .145
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كالجخائع التأديبية تفتخض كجػد سمػؾ أك نذاط إنداني إرادؼ لو مطيخ خارجي محدػس،

كيتسثلالخكغالسادؼلمجخيسةالتأديبيةفيقياـالسػضفبعسلمحطػرعميوالقياـبو،أكاالمتشاععغ

أداءكاجبيجبالقياـبو( .)1

كىشاؾ إجساع عمى أف لمجخيسة التأديبية ركغ مادؼ باعتبار أف ىحا الخكغ إنسا يجدج جدع

الجخيسة ،أكيجدجمادياتياالسحدػسةأكالسمسػسة ،بحيثإذاانتفى ىحاالخكغ،انتفتالجخيسةذاتيا
كىػ يتسثل في فعل يرجر مغ مػضف ،يشصػؼ عمى مخالفة إلحجػ الػاجبات السمقاة عمى عاتقو،

يدتػؼفيذلظأف يكػف ىحاالفعلقجتع باإليجاب؛ أؼبقياـىحاالسػضفبعسلمحطػرعميوأك
بالدمبفيحالةاالمتشاععغأداءكاجبمفخكضعميو( .)2

كتقخيخ كقػع الفعل أك االمتشاع السكػف لمخكغ السادؼ لمجخيسة التأديبية متخكؾ لتقجيخ جية

اإلدارة ،كيخزعتقجيخىا في ىحاالذأفلخقابةالقزاء .حيثيكػف بػسعالقاضيإلغاءقخارالجداء،
إذاماثبتلجيوعجـكقػعالفعلااليجابيأكالدمبيالحؼيذكلجخيسةتأديبيةعمىكجواليقيغ،حيث

اءفيىحهالحالةباشالالفتقادهركغالدبب( .)3
ً
يكػفقخارالجد

كعمىماتقجـفإنويمدـلقياـالسخالفةالتأديبيةتػافخالعشرخالسادؼالحؼيتسثلفيالفعلأك

السطيخ الخارجي السمسػس ،كىحا العشرخ السادؼ حيث يمدـ لقيامو تػافخ صفتيغ أساسيتيغ ىسا

السادية،كالتحجيجكىػماسشتصخؽإليوبسايمي :
أول :السعيخ الخارجي السمسؽس
ً

إفالدمػؾبذقيوالفعلكاالمتشاعيعجمغأىععشاصخالخكغالسادؼ،ألنويسثلالقاسعالسذتخؾ

بيغجسيعأنػاعالجخائعالتأديبيةسػاءتمظالتييكفيلػقػعياارتكابالدمػؾاإلجخاميفقط ،أـتمظ
التييمدـلقيامياضخكرةتحقيقنتيجةإجخاميةمعيشةإلىجانبالدمػؾاإلجخامي،سػاءكانتتامةأـ

ناقرة؛أؼكقفتعشجهحجالسحاكلة .

فالقياـلمخكغالسادؼكالقياـلمجخيسة،كبالتاليإذاتخمفىحاالدمػؾفالقاعجةأنو" :الجخيسة

تأديبيةبغيخسمػؾأكتخؾ"( .)4

( (1د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاءلمعمػـاإلندانية،جامعةاإلسخاء،
العجدالثالث،عاـ2017ـ،ص342كمابعجىا.

((2د.رمزػػافدمحمبصػػيخ،السدػػؤكليةالتأديبيػػةلعسػػاؿالحكػمػػةكالقصػػاعالعػػاـكقصػػاعاألعسػػاؿالعامػػة،دارالشيزػػةالعخبيػػة،القػػاىخة1999ـ
ص .111

((3د.عديدةالذخيف،مداءلةالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .236

((4د.عبجالقادرجخادة،الشطاـالقزائيالفمدصيشي،دارالذخكؽ،القاىخة2006،ـص .323

26

ويتطمب لقيام الفعل ااجخامي تؽافخ عشرخيؼ:
 .1حخكػػاتعزػػػيةصػػادرةعػػغجدػػعاإلندػػاف،بػػأفاسػػتخجمتبعػػسأعزػػاءالجدػػعفػػيإتيانػػو
اخارجياتمسدوالحػاس.
ً
حجثأثخ
ً
كالتيت

 .2الر ػػفةاإلرادي ػػةلمحخك ػػةالعز ػػػية،أؼأفإرادةالج ػػانيى ػػيالت ػػيحخك ػػتعز ػ ًػػاف ػػيجد ػػسو
كرفعتوإلىإتيافالفعلكليذحخكةعزػيةأياكانت.

الحؼيفذيسخ
ًا
كقجتكػف الحخكةالتييتكػف مشياالفعلاإلجخاميحخكةكاحجة،كخجلاألمغ 

أيزا ،كيدأؿ رجل
مغ أسخار قزية يحقق فييا ،مع السالحطة أف ىحا الفعل يذكل جخيسة جدائية  ً

ائيا عغذاتالدمػؾ،كالتعارضبيغالجدائيغ،كقجيتكػف الفعلمغعجةحخكات؛
األمغ إدارًياكجد ً
كسغيشدخصػرمغاألكراؽالخسسيةالسخفقةبالجعاكػ السشطػرةأمامو،كفيجسيعاألحػاؿاليتحقق
ًا

إالفعلإجخاميكاحج ،كيدتػؼصجكرالحخكةأكالحخكاتالتييتكػف مشياالفعلاإلجخاميعغأؼ
عزػمغأعزاءجدعاإلنداف،فكمياسػاءفيتحقيقالحخكاتالتييتكػف مشيا،فقجيدتخجـرجل

األمغ  ذراعيوأكإحجاىسافيالترػيخ،كقجيدتخجـلدانوفينذخاألسخار،أكبتػزيعصػرةضػئية
مغالسدتشجالحؼيحتػؼذلظالدخ( .)1

كالحخكة أك الحخكات العزػية التي يتكػف مشيا الفعل اإلجخامي ،يمدـ أف يكػف مرجرىا أك

كلػأدتالحخكةماديا إلى
سببيااإلرادة،فإذاانتفتاإلرادةتجخدتالحخكةمغصفتيااإلرادية،حتى
ً

ِّ
تكبا لجخيسة
السذخع ،فسغ يراب بإغساء مفاجئ فيتأخخ عغ العسل ال يعج مخ ً
إىجار حقػؽ يحسييا

تأديبية ،كخالصة ىحا الذخط األساس الػاجب تػافخه في العشرخ السادؼ ،ىػ أف الترخؼ السكػف

إيجابياكالتعجؼبالقػؿأك
عسال
لمعشرخالسادؼيجبأف يكػف لوكجػدضاىخكممسػس،كقجيكػف ً
ً

مبياكاالمتشاععغأداءالعسل
الفعلعمىرئيذأكزميلأكإتالؼأكراؽأكإفذاءأسخار،كقجيكػفس ً

أكالخدعمىمكاتبة،أكإخصارالسػضفعغمخضوفيذاتيػـاالنقصاع( .)2

ثانيا :الفعل أو التخك
ً
لتػافخالعشرخالسادؼلمسخالفةالتأديبية ،يمدـأف يكػف الفعلالسادؼأكالسطيخالخارجيأك

اتحجيجانافياًلمجيالة،كمغثعفالحاالتالتاليةالتكػفالعشرخالسادؼ( :)3
التخؾمحجد
ً
ً

( (1د.أنػرحسجافالذاعخ،السدؤكليةالتأديبيةلمقزاءكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبةنيداف،غدة2015،ـص .99
((2د.عبجالفتاحمخاد،السدؤكليةالتأديبيةلخجاؿالفزاءكالشيابةالعامة،مخجعسابق،ص .324

( (3د.أنػرحسجافالذاعخ،السدؤكلةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص .103
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-1تػجيوإتياـعاـدكفتحجيجاألفعاؿ:فتػجيػوإتيػاـعػاـلخجػلاألمػغدكفتحجيػجالفعػلأكاألفعػاؿ
التػػيأتاىػػااليك ػ ِّػفالعشرػػخالسػػادؼ،كػػأفيػػتيعبػػأفس ػمػكوكػػافمشتقػ ًػجافػػيالعسػػلدكفتحجي ػجلػػحلظ

كإساءةاستعساؿاإلجازاتالسخضيةأكاإلىساؿفيالعسل .

-2عػػجـكفايػػةالػضيفػػة:يجػػباسػػتبعادالكفايػػةالػضيفيػػةمػػغنصػػاؽالتأديػػبفػقػعيػػااليكػػػفمخالفػػة
ػجدا،يتػػافخفيػوالعشرػخالسػادؼ،كاليتزػسغفػيأؼ
تأديبيةلدببيغىسا،التكػفىحهالحالةفع ًػالمح ً

مخالفةمغالسػضف،كإنسايسثلعجـقجرةأكعجـكفاءةلمقياـبأعباءالػضيفة .
الفخع الثالث :الخكؼ السعشؽي لمسخالفة التأديبية

يقػـالخكغالسعشػؼلمجخيسةالتأديبية ،إذاماكافإقجاـالسػضف عمىإتيافالفعلالحؼيذكل

اجبوالػضيفي،كافنابعاعغإرادةحخة،كدكف
أكإحجاموعغالقياـبعسليفخضوعميوك

اتأديبيا
جخم
ً
ً
ً

إكخاهمادؼأكأدبي( .)1

كيجب أف تكػف اإلرادة ىشا مسيدة كمجركة كحخة ،كتقػـ الجخيسة حتى لػ لع يتع كجػد القرج
السباشخكحرمتالشتيجة،ألف الخكغالسعشػؼيتسثلفيتقريخمختكبالجخيسةعغاإلحاشةكالقياـ
بػاجباتالػضيفة .

تمظىياألركافالتييجبتػافخىافيالجخيسةالتأديبية ،معالعمعأف الجخيسةالتأديبيةغيخ

خاضعةلسبجأ(الجخيسةإالبشز)،ألنواليػججتحجيجشامللجسيعالجخائع،كاليػججتعخيفجامع

مانعلجسيعالجخائعالتأديبية،كإنساتخؾالس ِّ
ذخعحخيةكاسعةلإلدارةفيكذفتمظالجخائع،كلكغتبقى
حخيةاإلدارةمقيجةتحترقابةالقزاء( .)2

فالخكغالسعشػؼىػاإلرادةاآلثسةأكغيخالسذخكعةلمسػضففياقتخافوالفعلأكالتخؾالسكػف
تأديبيا البج أف يرجر الفعل السادؼ أك اإليجابي أك
لمخكغ السادؼ لمجخيسة ،فمكي يدأؿ السػضف
ً

الدمبيعغإرادةآثسة،كيتسثلالخكغالسعشػؼفيالقرجإذااتجيتإرادتوإلىمسارسةالشذاطدكف
نتيجة( .)3

فالسخالفةالتأديبيةيسكغأف تقععسجيةكغيخعسجيةحدباتجاهإرادةمختكبيا ،كالسدتقخفي

فقوالقانػف الجشائيكفقوالمغةالعخبيةأف لفعالعسجمخادؼلمفعالقرج،كيقرجبيساأف الفعلالحؼ

((1د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدؤكليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابقص .48

( (2د.كليجعبجالخحسغمدىخ،تأديبالسػضفالعاـ،مجمةالديتػنةبحثبجراسةتحميمية(العجدالدادس)2013ـص .164
((3د.ماججراغبالحمػ،القانػفاإلدارؼ،دارالسصبػعاتالجامعية،اإلسكشجرية،لدشة1982ـ1992ـ،ص .213
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حجثقججاءمتفًقاعمىماكافيخيجفاعمو(.)1أماالفقوالسعارضلمخكغالسعشػؼيقػـعمىأساسأف

الجخيسة التأديبية تبشى عمى ذات األساس التي تقػـ عمييا الجخيسة الجشائية ،حيث يكفي أف تثبت

ارتكاب السػضف لمفعل الخاشئ ،بال عحر دكف الشطخ إلى دكافعو الحاتية ،كسػاء حدشت نيتو أـ

ساءت( .)2

كالخكغالسعشػؼفيالجخيسةالتأديبيةىػركغالزـلقياـتمظالجخيسة،كيتحققكمساكانتلجػ
السػضفإرادةآثسةعشجارتكابوأكقياموبفعلأكترخؼمعيغ ،سػاءبقرجتحقيقنتيجةأكىجؼ

محجدمغكراءىحاالفعلأكذلظالترخؼ،كىشاتكػف الجخيسةالتأديبيةجخيسةعسجيةكمغأمثمتيا
سخقةاألمػاؿالعامةكالتدكيخفيمحخررسسيكاالعتجاءبالزخبعمىالخؤساءكالدمالء...،إلخ،أما
إذاكانتىحهاإلرادةالتشرخؼإالإلىالشذاطذاتودكفنطخإلىنتيجتوبحيثتعبخفقطعغمجخد

اإلىساؿ أك التقريخ ،فإف الجخيسة التأديبية تكػف –كالحاؿ ىكحا -جخيسة غيخ عسجية كمغ أمثمتيا
اإلىساؿأكالتقريخفياإلشالععمىالتعميساتأكالمػائحقبلالقياـبالترخؼأكالفعلالخاشئ( .)3


((1د.عسخالذخيف،درجاتالقرجالجشائي،رسالةدكتػراه،جامعةعيغشسذ1992،ـ،ص .2
((2د.سميسافالصساكؼ،قزاءالتأديب،مخجعسابق،ص .84

( (3د.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص .117
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الفصلىاألول ى
إجراءاتىمداءلظىمنتدبيىقوىىاألمنى ى
الفلدطونيىوضماناتكا ى

تسييج وتقديػ:
إف  اإلجخاءاتالتأديبيةالسػضػعيةتدتيجؼفيالسقاـاألكؿكذفمجػصحةكقػعاألفعاؿ

محلالتحقيقكندبتياإلىفاعميا،كساكتعجمغأىعالزساناتالسقخرةلرالحرجلاألمغكلرالح

جية اإلدارة عمى حج سػاء ،ألنيا تحسيو مغ اإلتيامات السمفقة كاألخح بالذبيات ،كسا تزسغ عجـ

تعدف الدمصة التأديبية في استعساؿ سمصتيا ،كتكسغ أىسيتيا في جسع األدلة لإلثبات أك الشفي،

كلمػقػؼ عمى حقيقة اإلتياـ السشدػب لمسػضف كمجػ ثبػتو في حقو ،كإجخاء الفحز كالبحث
السػضػعيكالسحايجكالشديو؛ لمتأكجمغصحةحجكثالػقائعالسحجدةكندبتياإلىأشخاصمحجديغ
كذلظلمػصػؿإلىكجوالحقكالرجؽكالعجالة( .)1

كيخػالباحثأنومغ الزخكرؼىشاإخزاعسمصةالتأديبلقيػدكضػابطتخاعيياعشجاتخاذ
اإلجخاءات التأديبية ،ألف خصأ السػضف كال سيسا رجل األمغ يخ ػؿ لجية التأديب الحق في اتخاذ
اإلجخاءاتالالزمةلتػقيعالعقابعميو،كبالتالييتختبعميياآثارخصيخةتشاؿمغحقػقو .

كاإلجخاءاتالتأديبية ىيالخصػاتالسشطسةالتييتعيغإتباعيالمتحقيقفيارتكابرجلاألمغ

سشدػبإليو،تسييجالتػقيعالعقػبةالتأديبيةالسالئسةلو،كيحكعالتأديبإجخاءاتمقخرةلدمصة
ً
لمخصأال
اإلدعاء كالعقابكىيال تيتتخحلمبحثعغالجخيسةكمختكبياكالتحقيقمعالستيعكمحاكستوعساىػ
مشدػبإليو،كحلظاألمخفيشاؾكجوآخخليحهاإلجخاءاتكىيعبارةعغضساناتلمستيعيدتصيع

بياأفيجافععغنفدوأكيحسيبيامرالحو( .)2

كإف حسايةالسػضفيغكالسيسارجلاألمغمغ ىحهاإلجخاءات ،كانتمغأىعاألسبابالتجاه

الس ِّ
ذخع  كالقزاء نحػ تقخيخ العجيج مغ الزسانات ليع في مجاؿ التأديب ،كال يدتيجؼ ذلظ تحقيق
مرمحة خاصة بالستيع فقط؛ بل يتعجػ ذلظ إلى تحقيق السرمحة لمسجتسع ككل بإضيار الحقائق

)(1د.ىيثعحميعغازؼ،مجالذالتأديب،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،عاـ،2010ص .219

)(2لػاءدمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجرية،عاـ،1993ص .234
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ككفالة العجالة مشيا باعتباره مغ حقػؽ اإلنداف الصبيعية ،كالشابعة مغ ركح القانػف كالعجالة فكفمتو

الجساتيخكالذخائعالسختمفة( .)1

كلكل ما سبق سشتشاكؿ مػضػعات ىحا الفرل بذيء مغ التفريل ،كسشقػـ بتقديسو إلى السباحث

التالية :

السبحث األول:إجخاءاتمداءلةمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .
السبحث الثاني:ضساناتمداءلةمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي .


)(1د.سعجالذتيػؼ،التحقيقاإلدارؼفينصاؽالػضيفةالعامة،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،عاـ،2013ص.91
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السبحث األول

إجخاءات مداءلة مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي
تتساشى اإلجخاءاتالجدائيةالتييخزعلياأفخادالقػاتاألمشيةفيالدمصةالػششيةالفمدصيشية

ذاتالسخاحلكذاتتػزيعالسدؤكلياتالستبعةفياإلجخاءاتالجدائيةالعدكخيةفيأحكامياإلىقانػف

أصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة(0212ـ)الرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية( .)1

كفقىحاالقانػف نججأف "أعزاءالزابصةالقزائيةالثػريةمكمفػف باستقراءالجخائعكجسع

أدلتيا ،كالقبس عمى فاعمييا ،كإحالتيع إلى السحاكع السػكل إلييا أمخ معاقبتيع"(" ،)2كيقػـ بػضائف

الزابصةالقزائيةالشائبالعاـ(العدكخؼ)كأعزاءالشيابةمغالػكالءكالسعاكنيغ،كيداعجهفيإجخاء
كضائفالزابصيةالقزائيةالسحكػريغكلفيدائخةاختراصو( .)3

كسايجبتػقيفأفخادقػػاألمغفيمخاكدالتػقيفالسخررةليع حيث "اليجػزحبذأؼ

إنداف إال في السخاكد السخررة لحلظ ،كال يجػز لسدؤكؿ مخكد اإلصالح قبػؿ أؼ إنداف إال
بسقتزىأمخمػقعمغالدمصةالسخترة،كأاليبقيوبعجالسجةالسحجدةليحااألمخ"( .)4

كيكػف تشفيح الق اخرات التأديبية التي تقع بالحجد في الػحجات كالسخافق العدكخية ضسغ

اختراص القادة العدكخييغ حيث "تكػف السحكخات نافحة في كحجات كأجيدة الثػرة كالتجسعات
الفمدصيشية ،كقادة الػحجات كاألجيدة كرجاؿ الذخشة العدكخية كاألمغ العاـ كالكفاح السدمح مكمفػف
بتشفيحأحكاـالسحكخاتالقزائيةضسغنصاؽإختراصيع"( .)5

كيذتخطالحتجازالزباطمغرتبةرائجفسافػؽالحرػؿعمىمػافقةالقائجاألعمى :
كفيذلظنز القانػفعمى"ترجرأكامختػقيفالقادةكالزباطمغرتبةرائجفسافػؽ بسػافقة

لستيعإذاكافجشجيافػرتػقيفو"( .)6
القائجاألعمىأكمغيشيبو،كيبمغالسجعيالعاـقائجكحجةا
ً

قػػ األمغ الفمدصيشي في جانب كبيخ،
كساكتتساثلاإلجخاءات الستبعة فياستجػاب مشتدبي 

مشيامعتمظاإلجخاءاتالػاردةفيقانػف اإلجخاءاتالجدائيةرقع()1لعاـ(5000ـ) بالشطخلمسػاد

((1الػجليلاإلج اخئػيلسشتدػػبيقػػػاألمػغالفمدػػصيشيةالسكمفػيغبالزػبطالقزػػائي،مخكػدجشيػفلمخقابػػةالجيسقخاشيػةعمػىالقػػاتالسدػمحة،السخكػد
الفمدصيشيلمبحػثكالجراساتاالستخاتيجية،راـهللا-فمدصيغ،عاـ2010ـ،ص .39

((2السادة()10مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة1979ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية .

((3السادة()11مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة1979ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية .

((4السادة()345مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة1979ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية .

((5السادة()345مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة1979ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية .
((6السادة()89مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة1979ـالرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية .
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( 81إلى  )82مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية الثػرؼ لدشة (0212ـ) الرادر عغ مشطسة
التحخيخالفمدصيشية .

كيقعالتحقيقفيالجخائعالعدكخيةضسغاختراص قادةالػحجاتالعدكخيةكالشيابةالعدكخية

كيجخؼالتحقيقعمىالػجواآلتي :

لقائج الػحجة أك مغ يشيبو مغ الزباط التابعيغ لو اتخاذ جسيع إجخاءات التحقيق في الجخائع
الجاخمةفياختراصو،كلوحقالترخؼفيياعمىالػجوالتالي :
أ -صخؼالشطخعغالقزية.

اةالسشاضلانزباشيا.
ً
ب -مجاز


ت -إحالةالقزيةإلىقائجهاألعمى.


ث -إحالةالقزيةإلىالشيابةالعامةإذاكانتالجخيسةخارجةعغاختراصو(.)1

كتدخؼعمىالسشذآتالعدكخيةعشجتفتيذيابعسالذخكطالخاصةكىيكالتالي :
 -1يقترخالتفتيرالحؼاليدترجرفيومحكخةتفتيرمدببةعمىالذخشةالعدكخية.
 -2يجبإبالغقائجالػحجاتالتييجخؼالتفتيربيا.

ػخأثشػػاءالتفتػيرإذاكػػافمحػلتفتػيرمشذػػأةيجػخؼتفتيذػػياأك
 -3يجػبعمػىالسػػتيعأفيكػػفحاضًا
كانتمحتػياتياتتعمقبو.

السشاكبأكالزابطالسكمفحاضخفيالسحلالحؼيجخؼتفتيذو.
ًا
 -4يجبأفيكػفالزابط

 -5إذارفػػسقائػػجالػحػػجةإج ػخاءالتفتػػيرعمػػىأعزػػاءالزػػابصةالقزػػائيةإبػػالغمػػجيخعػػاـجيػػاز
االستخباراتالعدكخيةكفقالتدمدل،ككحلظإبالغالسجعيالعاـالحؼأصجرأمخالتفتير( .)2

لحلظكتفريالًلساسبق،سشقػـبتقديعمػضػعاتىحاالسبحثلسايمي :
السصمباألكؿ:الدمصةالسخترةباتخاذاإلجخاءاتالتأديبية .
السصمبالثاني:اإلحالةإلىالتحقيقككيفيتو .


((1السادة()280مغقانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼلدشة1979ـ،الرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية .
((2الزابصةالقزائيةالعدكخية،إدارةالذؤكفالقانػنية .
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السطمب األول

الدمطة السخترة باتخاذ ااجخاءات التأديبية
يقرج بالدمصات السخترة التأديبية ،الدمصة اإلدارية كالسجالذ التأديبية السخترة مداءلة

السػضفيغالعسػمييغ مداءلةتأديبية،كعادةماتحجدالقػانيغكاألنطسةالخاصةبالػضيفةالعامةىحه
الدمصاتكحجكداختراصاتيا( .)1

ذخع الفمدصيشي أخح بالشطاـ الخئاسي في تأديب السػضف ،حيث أعصى الس ِّ
كالس ِّ
ذخع صالحية

تأديبالسػضفكالسيسارجلاألمغإلىرئيدوفيالعسل،أكإلى لجشةتحقيقإداريةتتذكلبسعخفة
الجيةاإلدارية ،كتكػف
اإلحالةلمتحقيقعمىالسخالفةالتأديبيةم َسغ يسمظسمصةتػقيعالعقػبةعمى
ِّ
السػضف( .)2
ميسا
كيعتبخ تحجيج الدمصة التي يجػز ليا إصجار ق اخر إحالة السػضف إلى التحقيق ًا
أمخ  ً

كجػىخًيا،حيثإنياتعتبخأكلى الخصػاتكاإلجخاءاتالتييبجأبياالتحقيق،كيتختبعمىذلظنتيجة

ميسة كالقاعجة العامة أف الدمصة السخترة بالتأديب لمسػضف ىي الدمصة التي تسمظ إحالتو إلى
التحقيق،كفيبعساألحيافتكػفالدمصةالتيلياحقالخئاسةعميوكالخقابةعميو( .)3

كالس ِّ
ذخعالفمدصيشيلعيقعبتحجيججيةاإلحالةلمتحقيق،إنساعيجذلظإلىالجيةالتيتسمظ

تػقيعالعقػبةأف تحيللمتحقيق ،كيتبيغلشاذلظمغقانػف الخجمةالسجنيةالفمدصيشيالحؼنزعمى

أف (تكػف اإلحالةلمتحقيقعمىمخالفةتأديبيةمسغيسمظسمصةتػقيعالعقػبةعمىالسػضف،كفيسا
عجاعقػبةالتشبيوأكلفتالشطخاليجػزتػقيععقػبةعمىالسػضفإالبعجإحالتياإلىلجشةلمتحقيق

معوكسساعأقػالو،كيتعإثباتذلظبالتدجيلفيمحزخخاص،كيكػفالقخارالرادربتػقيعالعقػبة

مدببا)( .)4
ً

كيتزحلشامغخالؿمانرتعميوالسادةالدابقة ،أف الس ِّ
ذخعالفمدصيشيقجحجدبأف الدمصة

التيتسمظتػقيعالعقػبةعمىالسػضفىيمغقامتبإحالتولمتحقيق ،كذلظباستثشاءعقػبتيالتشبيو
كلفت الشطخ ،كالتي ال يجػز تػقيعيسا عمى السػضف إال بإحالتو لمجشة تحقيق تقػـ بدساع دفاعو

بسحزخرسسيكمكتػببقخارمدبب .

((1د.مػسىشحاده،القانػفاإلدارؼ،مشذػراتجامعةالقجسالسفتػحة،الصبعةاألكلى،سشة1996ـ،ص .226

((2السادة()69مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع()4لدشة1998ـ،كتعجيالتو،كقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8
لعاـ2005ـ.

((3د.دمحمماىخأبػالعيشيغ،قزاءالتأديبفيالػضيفةالعامة،دارأبػالسججلمصباعة،اليخـ،عاـ2004ـ،ص .382
((4لسادة()69مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع()4لدشة1998ـ،كالسعجؿبالقانػفرقع()4لدشة2005ـ.
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كسمصةالتأديبإذا كانتضخكريةلديادةالشطاـداخلالسخافقالعامةفإنيافيغايةالخصػرة
سكشومغالجفاععغنفدو
إذاسيءاستخجاميا،كليحافإف السػضفأحػجمايكػف لمزساناتالتيت ِّ
كإضياربخاءتو،ألف الطمعكلػتع بحدغنية،كعغغيخقرج،ىػأشجمايفتفيعزجالسػضفيغ،

كيثبتعجـالثقةكاليأسفينفػسيع( .)1

كاإلختراص بالتأديب اإلدارؼ ىػ كالية أك صالحية يخػليا الس ِّ
ذخع لذخز معيغ أك لجية
إدارية أك قزائية معيشة لسسارسة ميستو أك ميستيا في التأديب اإلدارؼ ،كيجب أف يباشخ ىحا
اإلختراص فيالحجكدكالشصاؽالحؼيحجدهلوالقانػف كإال عج الترخؼالرادربسخالفةذلظعيب

فياإلختراصيدتػجبالصعغفيوبالبصالفكاإللغاء( .)2

كإف إجخاءات مسارسة صاحب العسل لمدمصة التأديبية تسثل أحج الزسانات السيسة السقخرة

لمعساؿ ،فدمصة صاحب العسل التأديبية ليدت مصمقة مغ كل قيج ،بل إنيا سمصة مقيجة في شقيا
اإلجخائيبسجسػعة مغ الزسانات ،فتحقيق اإلتياـ كضساف حخية الجفاع عغ السػضف عغ السخالفة

اقػيا لمعامل،كساأف حطخالجسعبيغأكثخمغجداءتأديبيمغ
ال
ً
تأديبيةالتيتػجولويذكلضسان ً

أيزا أحج
جانب صاحب العسل ،كما يصمق عميو بسبجأ كحجة العقػبة عغ نفذ السخالفة يذكل  ً

الزسانات القػية السقخرة لمسػضف في مػاجية سمصة صاحب العسل التأديبية ،ثع فخض الس ِّ
ذخع
إجخاءاتخاصةبعقػبةالفرلالتأديبي؛ نط اًخلخصػرةىحاالجداءالحؼيتختبعميوحخمافالسػضف

مغدخمو( .)3

تججراإلشارةإلىأف الئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةالسػقعة عمىالعدكخييغقجنرت

فيالسادةالخامدة(،)4فيالفقخةاألكلىعمىتذكيلمجمذتأديبمغقبللجشةالزباطلمشطخفي

السخالفاتالتأديبية،معالعمعأف لجشةالزباطتتكػف مغقياداتكمجيخؼ األجيدةاألمشيةفيالػ ازرة،

كحلظنرتالفقخةالثالثةمغنفذالسادةمغالالئحةعمىأف لسجمذالتأديبإجخاءجسيع التحقيقات

الالزمة،كأفتدتجعيلمذيادةمغيمدـ،كحدبماتقتزيوالسرمحةالعامة،كفيالفقخةالخابعةنرت
أف لسجمذالتأديبأف يػصيبإحالةالقزيةإلىالقائجالسباشخلمزابطالسحاؿلمتحقيقإذاتبيغلو
أيزا رفع
جخما ،كلو  ً
بأف السخالفة انزباشية ،أك إلى السحاكع العدكخية إذا تبيغ لو أنيا تسثل ً

التػصيات لمجشة الزباط كالتي بجكرىا ترادؽ عمى العقػبة فتعتبخ سارية ،كسشتشاكؿ ىحه السادة

بفقخاتيابذيءمغالتفريلفيالفرلالثانيمغىحهالجراسةبإذفهللا .

((1د.سميسافالصساكؼ،مبادغالقانػفاإلدارؼ،دارالفكخالعخبي،القاىخة،الصبعةالثامشة،لدشة1966ـ،ص .790
((2أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،سشة2010ـ،ص .203

((3د.صالحعمىعمىحدغ،ضساناتالدمصةالتأديبيةلراحبالعسل،دارالجامعةالججيجة،اإلسكشجرية،عاـ2012ـ،ص .93

((4السادة()5مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع()259لدشة2010ـ .
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السطمب الثاني

ااحالة إلى التحقيق وكيفيتو
إف اإلحالةىيأكؿإجخاءاتالتحقيق،لحلظفإف تحجيجالدمصةالسخترةباإلحالةلمتحقيقمغ

األىسيةبسكافمسايجعلاإلحالةمغاألمػرالجػىخيةالتيتبجأبياإجخاءاتالتحقيق،لمػصػؿإلى

اقعةمعيشة،تسييجا التخاذ اإلجخاءالتأديبيالسالئعمعتػفيخالزسانات،كتججراإلشارة
الحقيقةفيك
ً
إلىأنويجبالتفخقةبيغشمبالتحقيقكبيغاإلحالةإلىالتحقيق،فصمبالتحقيقاليعجك أفيكػف

بسثابةالذكػػ،قجتشتييباإلحالةإلىالتحقيقكقجالتشتييإلىذلظ( .)1

كتتجمىأىسيةالتحقيقالتأديبيفيأنوأداةقانػنيةلمػصػؿإلىالحقيقة،فيػييجؼإلىكذف

حقيقيةالعالقةبيغالسػضفالسخالفكالسخالفاتالسشدػبةإليو،كساأنوكسيمةلجسعأدلةاإلثبات،
ففيمجاؿالتأديباليجػزإقامةاإلدانةعمىمجخدالذبيةكالذظ،كإنساالبج أف تقػـعمىأساس
الجدـ اليقيشي ،فتػقيعالجداءفي نصاؽالػاقعة،شأنوشأفالجداءفيالجخيسةالعامة ،كاليؤخح فيو

بالطغ كاالحتساؿ ،بل البج مغ اليقيغ السدتشج مغ ذات الػاقعة ،كيزاؼ إلى ما سبق ،أنو مخحمة
تحزيخيةفيالجعػػالتأديبيةفيحالةاإلحالةإلىالسحاكسة( .)2

كيبجأالتحقيقاإلدارؼفػراإلحالةإليومغالدمصةالسخترة،حيثتجخيوالدمصةالسحاؿإلييا
كفقإجخاءاتكضػابطمحجدة،كجيةاإلدارةالتييشتسيإليياالعاملالسشدػبإليوارتكابالسخالفة

التأديبية ىي صاحبة الحق األصيل في تأديبو ،كبػسع الدمصة السخترة باإلحالة لمتحقيق تفػيس

سمصة أدنى مشيا في الرالحيات السقخرة ليا فيسا يتعمق باإلحالة لمتحقيق كفًقا  ألحكاـ التفػيس
كالمػائحالجاخميةلتشطيعالعسلداخلكلجيةإدارية( .)3

كإفكشانقجراالعتباراتالتيألجمياأجيدتفياإلحالةلمتحقيقمغتخفيفاألعباءعغالقادة

؛نطخلسايكتشفاإلحالةلمتحقيقمغإيحاء
ًا
اإلدارييغ،إال أنشانجعػابأف يكػف ذلظفيأضيقنصاؽ

أدبيلمسحاؿلمتحقيقيتعمقبدسعتوالػضيفية ،باإلضافةلإليحاءالسادؼإذاماتقخركقفوعغالعسل

أيزا مغ شأنو أف يؤدؼ إلى عخقمة العسل اإلدارؼ بإفقاد السػضف لمقجرة عمى
لسرمحة التحقيق ،
ك ً

اتخاذالقخار،كالحؼيحتاجإلىشجاعةكثقةيتعارضمعياكثخةاإلحالةلمتحقيق( .)4

ػال
((1د.مػػاىخعبػػجاليػػادؼ،الذػػخعيةاإلجخائيػػةفػػيالتأديػػب،أصػػػؿالقػػانيغ،دارالفكػػخالعخبػػي،القػػاىخة،لعػػاـ1986ـ،ص138كص241نقػ ً
عػػغد.أنػػػرحسػػجافالذػػاعخ،السدػػؤكليةالتأديبيػػةلمقزػػاءكأعزػػاءالشيابػػةالعامػػةفػػيالتذ ػخيعالفمدػػصيشي،مكتبػػةبيدػػاف،غ ػدة،عػػاـ2015ـ،

ص .329

( (2د.أنػرحسجافالذاعخ،السدؤكليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص .334

((3د.عبػػجالعديػػدعبػػجالسػػشععخميفػػة،اإلج ػخاءاتالتأديبيػػة،مبػػجأالسذػػخكعيةفػػيتأديػػبالسػضػػفالعػػاـ،دارالفكػػخالجػػامعي،اإلسػػكشجرية،بػػجكف
سشةنذخ،ص .81-80

( (4د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،اإلجخاءاتالتأديبيةمبجأالسذخكعيةفيتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .81
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كإفالس ِّ
ذخعالفمدصيشيلعيشزعمىإجخاءاتشكميةمعيشةماتمتدـاإلدارةبإتباعيافيمخحمة

التحقيق،أؼأف  جخداإلدارةمغالقيػدالذكميةلعجـكجػدنزصخيحبحلظ،بلتخكداإلدارةعمى
الجانب السػضػعي كمزسػف التأديب كليذ عمى الجانب الذكمي ،كعميو ال يتختب البصالف عمى
اإلجخاءاتإذاحققتالسػضػعضسغاألصػؿ،كلػأغفمتبعسالخصػاتاإلجخائيةالستبعة( .)1

كيخػ الباحث أنو يجب عمى السذخع بياف الخصػات الذكمية الستبعة في إجخاءات التحقيق

كاالحالةإليو،كذلظبالشزعمييافيالقانػف أكمعالجةىحاالقرػرمغخالؿكضعلػائحتشفيحية
تبيغىحهاإلجخاءاتالذكميةفيالتحقيق .

كحخصالس ِّ
ذخعالفمدصيشيعمىمسارسةىحاالحق،فشزعمىأنو(تكػفاإلحالةلمتحقيقعمى

مخالفةتأديبيةمسغيسمظسمصةتػقيعالعقػبةعمىالسػضف)(،)2كذلظمغأجلالكذفعغالحقيقة

اليذيعفيياجػا مغالتخىيب
فيالػقائع ،كتحجيجالستيع ،كتبعجباألجيدةاإلدارية عغاالضصخاب،ك
ً
كالخػؼ ،عمى الخغع مغ كػف التحقيق إجخاء تسييجؼ ،إال أنو يجب أف يكػف ججياً يدتشج إلى

ضا عمى سسعتو
احتساالت قػية تخجح ارتكاب السػضف لمجخيسة التأديبية السشدػبة ،كذلظ حفا ً

كمكانتو( .)3

عجأمخاضخكرًيا يجبمخاعاتولسداءلةالسػضفالسخالف،فإنولكي
كإذاكافالتحقيقاإلدارؼي
ً

يتحقق اليجؼ مشو في الػصػؿ إلى الحقيقة البج كأف يختكد عمى مقػمات أساسية ،مشيا أف يعيج

بإجخائو لدمصة معيشة ،كأف تمتدـ ىحه الدمصة بإتباع القػاعج الذكمية التي حجدىا القانػف لسباشخة
التحقيق ،ىحا باإلضافة إلى حجكد تمظ الدمصة في تفشيج أدلة اإلتياـ مع تػافخ جسيع الزسانات

لمسػضفالسخالف،كلقجأكجتالسحكسةالعميا السرخية عمىضخكرةتػافخعشاصخالتحقيقاإلدارؼ
عمىالشحػالدالفحيثقزتبأنو"مغالسقخرفيمجاؿالتأديبأف سالمةالقخارالتأديبيتتصمب

سائغا مغ تحقيق تتػافخ لو كل
استخالصا
أف تكػف الشتيجة التي يشتيي إلييا القخار مدتخمرة 
ً
ً

السقػماتاألساسيةلمتحقيقالقانػنيالدميع( .)4

فقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع( )8لعاـ(5002ـ) قجحجدالدمصةالتأديبيةدكف

أفيحجدإجخاءاتالتحقيقالستبعة،كىحامغدكاعياإلسخاعفيإعادةالشطخفيالشطاـالتأديبيلقانػف

((1د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،رسالةماجدتيخ،معيجالبحػثكالجراسات،ج.ـ.ع،سشة2002ـ .
((2السادة(69فقخة)1مغقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع()4لدشة1998ـالسعجؿبالقانػفرقع()4لدشة2005ـ .

((3د.ماججراغبالحمػ،القزاءاإلدارؼ،لعػاـ2000ـ،شػارإليػوأ.عػالجػػدتأبػػسػيجك،اإلجػخاءاتكالعقػبػاتالتأديبيػةكفًقػاألحكػاـقػانػف
الخجمةالسجنيةالفمدصيشي،رسالةماجدتيخ،جامعةاألزىخ،غدة،لعاـ2012ـ،ص .73

((4د.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،الصبعةالثانية،لدشة2010ـ،ص .145
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قػػاألمغالفمدصيشي ،كتحجيجالجية بالتحقيقمعمشتدبيقػػاألمغالفمدصيشيةالسخالفيغ،حتىال
تشتيظالحقػؽ،كيحفعحقيعفيتحقيقنديويخاعيفيوالزساناتالسقخرة( .)1

كتججراإلشارةإلىأف الئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشية السػقعةالعدكخييغقجنرتفي

السادةالثامشةعمىمجمذالتحقيق(،)2ككحلظنرتىحهالالئحةعمىاإلحالةإلىمجمذالتأديبفي

السادةالخامدة(،)3حيثأكردتفيالفقخةالثالثةمغىحهالسادةعمىأف يتػلىمجمذالتأديبالشطخ

فيالسخالفاتالتأديبيةالسحالةإلييا،كلياأف تجخؼجسيع التحقيقاتالالزمة ،كأف تدتجعيلمذيادة
مغ يمدـ حدب ما تقتزيو السرمحة العامة ،كسشتشاكؿ السادتيغ الدابقتيغ لسجمذ التأديب كالتحقيق

بذيءمغالتفريلفيالفرلالثانيمغىحهالجراسةبإذفهللا .
كيعج التحقيق مغ أىع اإلجخاءات الدابقة إلصجار القخار التأديبي ،كما يتزسشو مغ ضسانات

ييجؼمغخالليالمػصػؿإلىالحقيقة،كىحاماسشحاكؿإيزاحوبذيءمغالتفريلكذلظمغخالؿ
مايمي :

الفخعاألكؿ:أصػؿالتحقيقالتأديبي .

الفخعالثاني:الترخؼفيالتحقيق .
الفخع األول :أصؽل التحقيق التأديبي
يعتبخالتحقيقمغأىعالزساناتالتيتقيالسػضفمغالذبيةكاإلتياـ،كىػعبارةعغتحخؼ

كجسعالسعمػماتالتيتجيغالسػضفالسخالف قبلتػجيواإلتياـ لو ،كمغثعإحالتولمتحقيق ،كذلظ

ف ذلظ
مغخالؿ تحػيمولسجمذتأديبيأكلمسحكسةإذالعيسمظسمصةتػقيعالعقاب،كاشتخط القانػ 
كتابيا ،كالجية السخترة
صخاحة باستثشاء عقػبة التشبيو ،كلفت الشطخ ،فقج ال يكػف التحقيق فييا
ً

بإصجار األمخ في التحقيق كالبت فيو شبًقا لقانػف الخجمة السجنية الفمدصيشية تختمف حدب درجة

السػضف ،فإذا كاف مغ الفئة األكلى فإف الجية السخترة بإصجار األمخ ببجء التحقيق ىػ مجمذ

اءبشاء عمىشمبرئيذالجائخةالحكػميةالتابعلياالسػضف،أماباقيالسػضفيغفيكػف ذلظمغ
ً
الػزر
صالحيةالػزيخأكمغيفػضلوبحلظ( .)4

كيتعاكتذاؼ السخالفةالتأديبيةبػصػؿعمسياإلىسمصةالتأديبالسخترةبأؼشخيقةكانت،
فال يذتخط كصػؿ عمسيا بالسخالفة عغ شخيق سمصة معيشة ،سػاء كاف ذلظ عغ شخيق الدمصة
((1د.دمحمعسخي ػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة،عاـ
2009ـ،ص.133

((2السادة()8مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع()259لعاـ2010ـ.
((3السادة()5مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع()259لعاـ2010ـ.
( (4د.كليجعبجالخحسغمدىخ،تأديبالسػضفالعاـ،مجمةالديتػنة،العجدالدادس،غدة،عاـ2013ـ،ص .181
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الخئاسية أك ىيئة الخقابة ،أك الرحافة ككسائل اإلعالـ أك عغ شخيق البالغ أك الذكاكؼ سػاء مغ
العامميغ باألجيدة الحكػمية أك غيخ العامميغ فييا ،كالتي تعتبخ مغ أكثخ السرادر لإلبالغ عغ

السخالفاتالتأديبية( .)1

كمعأف التحقيقاليعجكأف يكػف مجخدإجخاءتسييجؼإال أنويجبعجـإحالةالسػضفإليو،

ججيا،كيقػـكلاحتساالتقػيةتخجحارتكابولمجخيسةالتأديبيةالسشدػبةإليو،لساقج
إذالعيكغاإلتياـ ً
يتزسشوالتحقيقمغإساءةلدسعةالسػضفكمكانتو،كتباشخالدمصاتالخئاسيةالتحقيقمعالسػضفيغ

باعتبارأفذلظمسايجخلفياختراصيااألصيل،كتباشخالتحقيقبأحجاألسمػبيغ :

األكؿ:أف تقػـبوبشفدياعغشخيقتكميفأحجالخؤساءالسباشخيغلمسػضفالستيعبالتحقيق

معو،كيتعذلظعادةإذاأحاشتاإلتياـضخكؼمعيشةتقتزيحرخهفينصاؽضيق .

الثاني:أفتقػـبالتحقيقإدارةمتخررةممحقةبالجيةالخئاسية،ىيالذئػفالقانػنيةأكإدارة

متخككا لمخئيذ اإلدارؼ
التحقيقات بحدب التدسية السدتعسمة ،كيكػف الترخؼ في التحقيق
ً
السختز( .)2
ؼيعجأمخضخكرًيايجبمخاعاتولسداءلةالسػضفالسخالف،فإنولكي
ًا
كإذاكافالتحقيقاإلدار

يتحقق اليجؼ مشو في الػصػؿ إلى الحقيقة البج كأف يختكد عمى مقػمات أساسية ،مشيا أف يعيج

بإجخائو لدمصة معيشة ،كأف تمتدـ ىحه الدمصة بإتباع القػاعج الذكمية التي حجدىا القانػف لسباشخة
التحقيق ،ىحا باإلضافة إلى حجكد تمظ الدمصة في تشفيح أدلة اإلتياـ مع تػافخ جسيع الزسانات

لمسػضفالسخالف( .)3

كالبج أف يكػف اليجؼمغاإلجخاءىػالبحثعغاألدلةالتيتفيجفيكذفالحقيقة،كيعشي

ذلظ التشقيب عغ األدلة ،كتسحيريا ،كالكذف عغ حقيقة أمخىا ،كىحه الخرػصية ىي التي تسيد

إجخاءاتالتحقيقعغإجخاءاتاالستجالالت( .)4

كيقرجبإجخاءاتالتحقيق،مجسػعةاألنذصةاإلجخائيةالتيتتخحلمتثبتمغارتكابرجلاألمغ

لمخصأالسشدػبإليوتسييجا لتػقيعالجداءالتأديبيالسشاسبعميو،فإذاندبلخجلاألمغ مخالفةضج
ً

نطاـاألمغ كعجـااللتداـبساتفخضوعميوالقػانيغأكالتعميسات ،أكندبإليوالخخكج عمىمقتزى
،أكسمظسمػكا أكضيخبسطيخمغشأنواإلخالؿبكخامةالػضيفة ،أكأساءاألدب
كاجباتالػضيفة
ً

))1أ.ناصخديبسميساف،التأديبفيالػضيفةالعامةفيضػءأحكاـالقانػفالسرخؼكالفمدصيشي،رسالةماجدتيخ،جامعةالجكؿالعخبية
لمتخبيةكالثقافةكالعمػـ،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،سشة2004ـ،ص111كمابعجىا .

((2د.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص .303
((3د.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼ،كالسحاكسةالتأديبية،مخجعسابق،ص .145

((4لػاء/دمحمماججياقػت،أصػؿالتحقيقاإلدارؼفيالسخالفاتالتأديبية،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجرية،عاـ2000ـ،ص .73
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معفخدمغالجسيػر ،أكارتكبأؼفعليزخبحدغنطاـكضبطالذخشة،ففيجسيعىحهاألحػاؿ

يمدـ اتخاذ إجخاءات معيشة لمتحقيق مغ كقػع الفعل الخاشئ كإسشاده إليو ،كىحه اإلجخاءات تيجؼ

لمػصػؿ إلى الحقيقة السجخدة ،حتى ال يجاف بخؼء أك يبخغ مديء ،كفي ذلظ صالح مؤكج لجياز

الذخشةككحارجلالذخشةمحلالسداءلة( .)1

كإف ارتكبتمخالفة مغ مػضففيمخفقعاـ ،ككانتضخكؼ ارتكاب ىحه السخالفةمجيػلة
لفمثال،فإفجيةاإلدارةتسمظسمصةإجخاءالتحقيق،كىػ
ً
لإلدارة،أكلعيعخؼمغىػالسػضفالسخا

الخصػة األكلى مغ اإلجخاءات التأديبية ،كيخمى إلى تحجيج ماىية األفعاؿ محل التحقيق كضخكفيا،
كبيافاألدلةالتيتشدبىحهاألفعاؿلسػضفعاـ( .)2

فبعج أف تثػر شبية ارتكاب مػضف مخالفة تأديبية ،يتع إحالتو مغ قبل الدمصة اإلدارية إلى

اء الحًقا عمىقخاراإلحالة
التحقيقمعو،كمغثعيبجأبالتحقيقمعو،كىحايػضحأف التحقيقيعجإجخ ً

إلىالتحقيق"فالتحقيق إجخاء شكمي يأتي بو وقؽع السخالفة بقرج الكذف عؼ فاعميا ،أو التثبت مؼ

صحة إسشادىا إلى فاعل معيؼ"( .)3

محال لمتحقيق
كإذا ثبت لجية التحقيق أف الػقائع السشدػبة لمسػضف ارتكابيا ،كالتي تذكل ً

اإلدارؼتعجفيذاتالػقتمخالفةلقانػفالعقػبات،كجبعميياكقفالديخفيالتحقيق،كإحالتوإلى
الشيابةالعامة السخترة التخاذ شؤكنيافييا،كليذلجيةالتحقيقاإلدارؼسمصةتقجيخفيىحاالذأف
تتيحلياعجـإحالتوإلىالشيابةالعامةفيتمظالحالة،حيثتمتدـباإلحالة( .)4

كبشاءعمىماسبق،فإفالباحثيخػأفالتحقيقىػكسيمةاإلدارةلمػصػؿإلىالحقيقةبسباشخة
ً

سمصةمخترةفيحجكدجداءاتمحجدةألدـبياالس ِّ
ذخعسمصةالتأديببزخكرةتػافخالزساناتمع

تػافخالحيجةبسايحققالشداىةفيالتحقيق،كأفيػاجوالسػضفبساىػمشدػبإليوبعجاستجعاءه .

كأف اإلخالؿ بيحه الزسانات مغ شأنو إبصاؿ القخار التأديبي الحؼ شابو الخمل ،كيالحع بأف

الس ِّ
يتعخضليحهالقػاعجفيقانػف قػػ األمغالفمدصيشي،إالفيالحالةالتيتقخر

ذخعالفمدصيشيلع 
فييالجشةالزباطاالستغشاءعغخجمةالزابطأكإحالتوإلىالسعاش ،ككافاألججرمعالجتيامغ
خالؿ نرػص قانػنية تزسغ االلتداـ بيا بيجؼ حساية السػضف العاـ مغ أؼ تعدف أك انتياؾ

لحقػقو،كنزسغالتداـ اإلدارة بحلظ،كىشاالبج مغتشاكؿأصل ميع مغأصػؿالتحقيقالتأديبيأال
كىػكتابةالتحقيق .
((1د.جػدةحديغدمحمجياد،السحاكساتالعدكخية،مخجعسابق،ص .234

( (2د.ماىخعبجاليادؼ،الذخعيةاإلجخائيةفيالتأديب،دارالفكخالعخبي،القاىخة،الصبعةالثانية،عاـ1986ـ،ص .206
((3د.ماججراغبالحمػ،القزاءاإلدارؼ،دارالسصبػعاتالجامعية،القاىخة،عاـ1977ـ،ص .571

((4د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،اإلجخاءاتالتأديبيةمبجأالسذخكعيةفيتأديبالس ػضفالعاـ،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،ص .97
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كلقجثارخالؼبيغالفقوحػؿمجػضخكرةأفيكػف
التحقيقمكتػبا،كفيحالةعجـكجػدما
ً

يتصمبذلظ،كيتجوالخأؼالغالبإلىضخكرةأفيكػف
التحقيقمكتػبا( .)1
ً

كتخجعأىسيةكتابةالتحقيقإلىاعتبارهحج ًةعمىالكافة،كىحايتصمبإفخاغالتحقيقفيمحزخ

األكثخشيػعا،إذإنوالمحللالعتسادعمى
أكمحاضخ ،كساأف الكتابةتعجأفزلكسيمةلإلثباتك
ً

ةالسحققالتيقجتخػنوخرػصابعجفتخةمغالدمغ( .)2
ذاكخ
ً

كبالخغعمغأف الس ِّ
معيشا فيالتحقيقالجارؼ،إال أنوقخرأف يكػف ىحا
ذخعلع
ً
يذتخطشكال ً

التحقيقكتابة،كبصبيعةالحاؿلعيػجبأف تكػف الكتابةفيقالبمحجد،كإنسايكفيكتابةكلما
يجخؼفيالتحقيقمغأقػاؿكإجخاءات"،فاليعشياشتخاطكتابةالتحقيقإلداـ الجيةالسشػطبياإجخاء

عسمو بذكل معيغ ،حيث إف الشرػص السػجبةلحلظ تيجؼ تػفيخضسانةلدالمة التحقيق،كتديخ
كسائل استكسالو لمجية القائسة بو ،بغية الػصػؿ إلى إضيار الحقيقة مغ جية ،كلتسكيغ الستيع مغ

الػقػؼعمىعشاصخىحاالتحقيقكأدلةاإلتياـمغجيةأخخػ–إلبجاءدفاعوفيسايشدبإليو"( .)3

ثباتعالكة عمىمافييامغ
ً
كمخجعتصمبكتابةالتحقيق ىػ ماليحهالكتابةمغأىسيةفياإل

تسكيغلمكافةمغالخجػعإلىمجخياتولمػقػؼعمىالسالبداتالتيدارفيكشفيا،فيأؼكقتلتكػف

حجةلمسػضفأكعميودكفخػؼمغأفيسحػماتعفيالتحقيقالشدياف،كعمىالخغعمغأفإجازة
رَج بياتدييلالعسلالتأديبي،إال أف ذلظاليجؼغيخكاؼ لتبخيخه،
إتساـالتحقيقاإلدارؼشفاىيةق ِّ
ألف فيىحااالستثشاءتغميبلسبجأفعاليةالجيازاإلدارؼعمىمبجأالزساناتالػاجبكفالتيالمسحاؿ
لمتأديب ،كالتي تتحقق مع التحقيق السكتػب بذكل أكفى كأدؽ مغ التحقيق الذفيي ،كاإلخالؿ بسبجأ

التػازفبيغمبجأؼالفاعميةكالزسافأمخيتعارضمعالسرمحةالعامة( .)4

ػاماللمػقػائعمحػلالتحقيػػق
ػقمكتػبػاشػ ً
كانتقػجالػبعسالتحقيػقالذػػفيي،كيػخػأنػوالبػجأفيكػػفالتحقي
ً

دكفاستثشاء؛ألفالكتابةتبجكلومغالسبادغالعامةإلجخاءاتالتأديب( .)5

كلقػػجألػػدـالسذػ ِّػخعالفمدػػصيشيككيػػلالشيابػػةبتػػجكيغإج ػخاءاتالتحقيػػقكرتػػبعمػػىتخمػػفذلػػظانعػػجاـ
اإلجػخاءالػػحؼلػػعيػػتعتجكيشػػو،ذلػػظأنػوبغيػػخالكتابػػةالتكػػػفلإلجػخاءاتحجػػةفػػياإلثبػػاتحيػػثنػػز

((1د.أنػررسالف،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،بجكفدارنذخ،القاىخة،سشة1994ـ،ص .636

((2لػاء.دمحمماججياقػت،أصػؿالتحقيقاإلدارؼفيالسخالفاتالتأديبية،مشذأالسعارؼ،اإلسكشجرية،سشة2002ـ،ص .225

((3د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،الزساناتالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجرية،عاـ2003ـ،ص .107

((4د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،اإلجخاءاتالتأديبيةمبجأالسذخكعيةفيتأديبالس ػضفالعاـ،مخجعسابق،ص178كص .180
((5د.ماىخعبجاليادؼ،الذخعيةاإلجخائيةفيالتأديب،مخجعسابق،ص .264
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ػقكاتبػا
قانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشيعمىأفيرصحبككيلالشيابةفيجسيػعإجػخاءاتالتحقي
ً
لتجكيغالسحاضخكيػقعيامعو( .)1

مكتػبا ،كذلظ لتسكيغ السخالف مغ إبجاء دفاعو،
كيخػ الباحث بأنو البج كأف يكػف التحقيق
ً

ككحلظلتسكيشومغإحزارالذيػد،كإثباتأؼ شمباتمغمدتشجاتأكأكراؽليجافعبياعغنفدو،

لسخترةبالتحقيقالذفيياستثشاءفيتػقيعالجداء
ً
كىػمايعجضسانةلمسخالف،كألفإعصاءالدمصةا

تؤدؼ إلى اإلساءة في استعساؿ الدمصة ،كحلظ لسا فييا مغ مخالفة في الجسع بيغ سمصة اإلتياـ
التحقيقمعا،فػجػبكتابةالتحقيقيعجضسانةلمتحقيق .
ك
ً

الفخع الثاني :الترخف في التحقيق
بعج االنتياء مغ التحقيق تأتي بعج ذلظ مخحمة الترخؼ في التحقيق ،كبعج أف تكػف جية

ػقائعالسشدػبةلخجلاألمغبشاء لساتػصمتإليومغ
ً
التحقيققجانتيتمغتكػيغعقيجتيابذأفال

اء بثبػتالسخالفةالتيندبتلخجلاألمغ،أـببخاءتو
السدتشجاتكاألدلة كأقػاؿالذيػد..كغيخىع،سػ ً

مشيا،فإفالسخحمةالتيتميذلظىيمخحمةإصجاراألمخبالترخؼفيالتحقيق .

فبعجأفتشتييسمصةالتحقيقمغإجخاءتحقيقاتيافيالجشاياتأكالجشحتكػفقجتجسعتلجييا
حريمةمغاألدلةسػاءلرالحاإلتياـأكصالحالستيعفترجرقخارىافينتيجةالتحقيق،كىحاالقخار

لإلدانةفترجرسمصةالتحقيقأمخبأالكجو
ًا
يكػففيإحجػصػرتيغفإماأفتكػفاألدلةغيخكافية

إلقامةالجعػػالجدائية(حفعالجعػػ)( .)2

كفيذلظتشزالسادة()149مغقانػفاإلجخاءاتالجدائيةعمىأنو( :)3
 -1مت ػػىانتي ػػىالتحقي ػػقكرأػككي ػػلالشياب ػػةأفالفع ػػلاليعاق ػػبعمي ػػوالق ػػانػف،أكأفالػ ػػجعػػ
انقزػػتبالتقػػادـأكبالػفػػاة،أكالعفػػػالعػػاـ،أكلدػػبقمحاكسػػةالسػػتيععػػغذاتالجخيسػػة،أك
ألنػ ػوغي ػػخمد ػػؤكؿجد ًئي ػػالر ػػغخس ػػشو،أكبد ػػببعاى ػػةف ػػيعقم ػػو،أكأفض ػػخكؼال ػػجعػػ
كمالبداتياتدتػجبحفطيالعجـاألىسية،يبِّجؼرأيوبسحكخةكيخسميالمشائبالعاـلمترخؼ .

امدببالحفع
 -2إذاكججالشائبالعاـأكأحجمداعجيوأفرأؼككيلالشيابةفيمحمو،يرجرقخًار ً
الجعػػ،كيأمخبإشالؽسخاحالستيعإذاكافمػقػًفا.

((1السادة()58مغقانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشيرقع()3لعاـ2001ـ.

((2د.أحسجفتحيسخكر،الذخعيةالجستػريةكحقػؽاالنداففياإلجخاءاتالجشائية ،عاـ1993ـ،ص .387
((3السادة()149مغقانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشي .
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 -3إذاكافقخارالحفعلعجـمدؤكليةالستيعبدببعاىةفيعقمو،فممشائبالعاـمخاشبػةجيػات
اإلختراصلعالجو .
كسػػاتَ ػشزالسػػادة()150مػػغقػػانػفاإلج ػخاءاتالجدائيػػةعمػػىأن ػو":إذاتبػػيغلػكيػػلالشيابػػةأف

الفعليذكلمخالفة،عميوإحالةممفالػجعػػإلػىالسحكسػةالسخترػةلسحاكسػةالسػتيع".كعمػىصػعيج

آخػػختػػشزالسػػادة()151مػػغقػػانػفاإلج ػخاءاتالجدائيػػةعمػػىأن ػو":إذاتبػػيغلػكيػػلالشيابػػةأفالفعػػل
يذكلجشحةيقخرتػجيواإلتياـكإحالةممفالجعػػإلىالسحكسةالسخترةلسحاكستو"( .)1

كبشاء عمىماتقجـذكخهتختمفإجخاءاتىحاالترخؼكضػابصوبحدبالجيةالتيقامتبو
ً

سػاءكانتالجيةاإلداريةأكغيخىا،كقجتتػالهالشيابةالعامةفيفمدصيغ .

فإذا ما قامت الجية اادارية بالتحقيق ،فإنيا متى انتيت مشو تمجأ إلى اتخاذ أحج السؽاقف التالية:
أول :حفظ التحقيق
ً
إف  جيةاإلدارةىيالتيترجرالقخاربحفعالتحقيق،سػاءكانتىيالقائسةعميوأـالشيابة
اإلدارية ،إذ إف القخار بالحفع ىػ أمخ مكفػؿ لمجية اإلدارية السخترة بالتأديب ،كقدع الفقو القخار
الرادربالحفعإلىقدسيغ( :)2

 -1الحفػػعالسؤقػػت:كيقرػػجبػػوالحفػػعلعػػجـمعخفػػةالفاعػػل،أكالحفػػعلعػػجـكفايػػةاألدلػػة،كبالتػػالي
يسكػػغإثػػارةالتحقيػػقثانيػػةمتػػىزاؿسػػببالحفػػعكضيػػختأدلػػةتدػػتػجبإعػػادةالتحقيػػقم ػخة
أخخػ.
 -2الحفعالقصعي:كيتستعىحاالحفعبحجيةتسشعمغإثارةالتحقيقمخةأخػخػعػغذاتالسخالفػة
التأديبية،كإذاكافالحفعالسؤقتاليقػـإالعمىسببيغفقطىسػا:عػجـمعخفػةالفاعػل،كعػجـ
كفايةاألدلة.
كيخػالباحثأفالحفعالقصعييكػفألسبابعجيجةمشيا؛عجـالرحة،كعجـالسخالفة،كعجـ

األىسية ،كسابقةالفرلفيالجعػػ،كامتشاعالعقابأكالسدؤكليةلعاىةعقميةعشجارتكابالسخالفة،
كعجـجػازإقامةالجعػػالتأديبيةلتخؾالعاملالخجمة ،كسقػطالحقفيإقامةالجعػػالتأديبيةلتخؾ
العامل لمخجمة ،سقػط الحق في إقامة الجعػػ التأديبية بسزي السجة ،كانقزاء اإلدعاء التأديبي

بالػفاة .

((1السادة()150كالسادة()151مغقانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشي .

((2د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأديب،دارالفكخالعخبي،القاىخة،عاـ1996ـ،ص .548
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كالفارؽ بيغالشػعيغمغالحفعالسحكػريغسابًقا كبيخ،كذلظفيسايتعمقبحجيةالقخار،فالقخار

الرادربالحفعالقصعيكػنولوحجيتو،فاليسكغمتابعةالعاملبعجذلظعغذاتالسخالفةالتي
كانتمحلالتحقيق،أمافيالحفعالسؤقتفيسكغإعادةالتحقيقفيالسخالفةمغججيجإذاضيخت

أدلةججيجةتفيجالتحقيقكتػقيعالعقابإذاتػافختأسبابو،فإذاصجرق اخربالجداءبعجحفعالتحقيق

أكمعجكما( .)1
باشال
قصعيا،فإنويكػف ً
ً
ً
ثانيا :تؽقيع العقؽبة التأديبية
ً

قجتمجأالجيةاإلداريةإلىمباشخةإختراصيابالتحقيقإلىقخارإدانةلخجلاألمغفيارتكابو

لمسخالفة اإلدارية أك السالية ،كبالتالي يكػف ليا الحق في تػقيع العقػبات التأديبية التي يقخرىا ليا

القانػف .

كستشاكؿتػضيحكشخحىحهالعقػبات،كذلظضسغالفرلالخاصبالعقػباتالتأديبيةالسقخر

تػقيعياكتصبيقياعمىرجاؿاألمغحاؿاإلدانةكإثباتالسخالفةبحقمختكبييا .
ثال ًثا :إحالة السؽضؽع إلى الشيابة العامة

قجيتبيغلجيةالتحقيقاإلدارؼأف السخالفةالسختكبةتشصػؼعمىحقجشائي،كساىػالحاؿ

فيجخائعاالستيالءكاالختالسكضياعالساؿالعاـ،فييفيمثلىحهالحالةتبمغالشيابةالعامةالتخاذ
شئػنيا في الذق الجشائي ،كال يسشع ىحا اإلبالغ مغ استسخار جية التحقيق بسباشخة التحقيقات التي
ىشاؾاستقالال بيغالجخيسةالتأديبيةكالجخيسةالجشائية،عمىالشحػالحؼأشخناإليو
ً
بجأتيا،كذلظألف 

اتأديبيادكفانتطارق اخراتالشيابةالعامةفيالذق
سابًقا،كبالتالييسكغلمجيةاإلداريةأفترجرقخًار
ً

الجشائي( .)2



((1د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأديب،مخجعسباؽ،ص،568كمابعجىا .
((2أ.أحسجسالمةبجر،التحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،مخجعسابق،ص .205
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السبحث الثاني

ضسانات مداءلة مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي


تسييج وتقديػ:
نطخ لصبيعة عسمو كميامو
أحيانا ما يتعخض لمسداءلة التأديبية؛  ًا
ً
إف رجل األمغ الفمدصيشي

الػضيفية ،لحلظ يجب إحاشتيا بزسانات أثشاء التحقيق ،كاإلجخاءات التأديبية قج تدتمدـ في بعس

األحيافالسداسفيحقػقوالذخرية .

كإفاستجعاءالسػضفلمتحقيقمعوكمػاجيتوبالسخالفاتالسشدػبةإليوقجيؤثخعمىسسعتوفي

حتياشيا،كىحااإلجخاءيقيجحخيةالسػضف
ً
العسل،كساأفإجخاءاتالتحقيققجتدتمدـكقفوعغالعسلا
العاـكذلظبابتعادهعغالعسلمجةمعيشةقبلأف تثبتإدانتو،كحلظقجيدتمدـإجخاءاتالتحقيقمع

لوفيعتبختفتيذيسامداسابحخيتو .
ً
السػضفتفتيرمكافعسموأكمشد

قػػ األمغ أثشاء مباشخة اإلجخاءات
اما حساية السػضف العاـ كالسيسا مػضفي 
لحلظ فقج كاف لد ً

التأديبية ضجه ،كذلظ باحتخاـ جسيع الزسانات اإلجخائية أثشاء التحقيق معو ،فإذا تست اإلجخاءات

التأديبيةدكفإحاشتيابالزساناتالتيحجدىاالقانػففإفىحايؤثخعمىالسػضفكيجعمويذعخبعجـ

الثقةكاالشسئشافمسايؤثخعمىأدائوالػضيفي( .)1

قائسا عمى أساس مشح الدمصات الخئاسية
كإف كاف الشطاـ اإلدارؼ أك الخئاسي في التأديب ً

صالحيةكاسعةفيتحجيجالجخيسةالتأديبيةكاختيار العقػبةالسالئسةليا،دكف أف يتػقفاألمخعمى

استذارةأؼجيةكانت،فإف ىحاالشطاـاليعشيإشالؽالحبلعمىالغاربلإلدارة،بلىشاؾبعس
الزسانات ،مشيا ما ىػ إدارؼ ،كمشيا ما ىػ قزائي يتػجب عمى الدمصات الخئاسية مخاعاتيا عشج
تػقيعالجداء( .)2

فالسػضفالعاـعشجقياموبػاجباتكضيفتوقجيختكبمخالفاتبأنػاعياالسختمفة،مساتدتػجب

ا،كحخصا مغالس ِّ
ذخععمىعجـتعدفجيةاإلدارةفيمداءلةالسػضفالعاـسػاء
ً
مداءلتو ً
تأديبي
مخحمةالتحقيقمعوأكفيشخعيةالجداءكفيآثارالجداء( .)3

)(1د.دمحمإبخاىيعالجسػقيعمي،ضساناتالسػضفالسحاؿلمتحقيقاإلدارؼ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة2011ـ،ص .3

) (2د.نػفافالعقيلالعجارمة،سمصةتأديبالسػضفالعاـ،دارالثقافةلمتػزيعكالشذخ،الصبعةاألكلى،عساف2007،ـ،ص .76
) (3د.شخيفعبجالحسيجحدغرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،عاـ2011ـ،ص .17
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فالحاجة الزخكرية لدمصة التأديب داخل السخفق العاـ كاستس اخره كبقاءه كسيادة الشطاـ فيو،

تقتزيإحاشةالسػضفبالعجيجمغالزساناتالسيسة ،كذلظحساي ًة لومغالطمعالحؼيسكغأف يقع
عميو،حيثتسكشوىحهالزساناتمغالجفاععغنفدوكإضياربخاءتو( .)1
كلقجقسشابتقديعىحاالسبحثإلىالسصمبيغالتالييغكىسا :

السصمباألكؿ:ضساناتالتأديبأثشاءفتخةالتحقيق .
السصمبالثاني:ضساناتالتأديبعقبانتياءالتحقيق .



)(1د.سميسافالصساكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،دارالفكخالعخبي،القاىخة،عاـ1984ـ،ص .479
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السطمب األول

ضسانات التأديب أثشاء فتخة التحقيق


تسييج وتقديػ:
تكدعمى
لكييرلالتحقيقإلىاليجؼالسخجػ مشوفيكذفالحقيقة،فالبج مغأف يكػف مخ ًا

مجسػعة مغ الزسانات التي يجب مخاعاتيا في تػافخ ضسانة الدالمة كالحيجة كاالستقراء لرالح

الحقيقة،كيجب أف تتععسمية التحقيقفي حجكداألصػؿ العامةكبسخاعاة الزسانات األساسية التي
تقػـعمييا .كأف تكفلتحقيقالعجالةكالسداكاةكاإلنراؼكتحقيقالرالحالعاـبالسجتسع ،حيثيعج
التحقيقمغالزساناتالدابقةعمىتػقيعالجداءعمىالستيع،كذلظلمػقػؼعمىحقيقةمايشدبإليو
مغكقائع،ككحلظلمػقػؼعمىالطخكؼكالحيثياتالتيتستفيياالسخالفة،كالبحثعغاألدلةالتي

تثبت ندبة الػقائعإلى السػضف الستيع،كلمتحقيقضسانة ميسة لسرمحةاألفخاد ،كلمسرمحة العامة

عمىالدػاء،إذيكفلعجـرفعالجعػػإلىالسحكسةإال كىيمختكدةعمىأسذمدتحقةكسميسةمغ

الػاقعكالقانػف
،كفيذلظتػفيخلمػقتكالجيجلمقزاء .
ًا

صػؿبوإلىإثباتالحقيقةإثباتًاأك

كالقزاءأعصىسمصةالتحقيقالسخترةمباشختوبحخيةلم ػ
إلداميا بإتباع إجخاءات أك أشكاؿ محجدة ،لكغ ذلظ يجكر في فمظ الزسانات التأديبية
نفيا ،كدكف 
ً

اءالتحقيقسميسا،كمايتختبعميويكػف
اكعجما،فإذاتػافختىحهالزساناتكافإجخ
ة،كجػد
السقخر
ً
ً
ً

خسمبا عمى إجخاء التحقيق،
كحلظ ،أما إذا تجاكزت سمصة التحقيق أيا مغ تمظالزسانات ،فيحا يؤث
ً

كيجبإلغاؤهكمايتختبعميومغجداء( .)1

فيربحغيخمذخكع،
َ

أيزا
كنذيخ ىشا إلى أف قانػف الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشي رقع ()8لعاـ (2005ـ) ،ك ً

الئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغبقخارمجمذ
الػزراءرقع()259لدشة(2010ـ)،لعيشراعمىأؼضساناتلمعدكخؼالسحاؿلسجمذالتحقيق،

إال أف الئحةالعقػباتنرتفقطعمىضساناتالعدكخؼ السحاؿلسجمذالتأديب ،كالحؼيشذأبقخار
مغلجشةالزباط،كىحهالزساناتسشتصخؽليالبيافضساناتالتحقيق .

كمغخالؿاستقخاء كتفحزقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(2005ـ)،

يخػالباحثأف ىحاالقانػف لعيشزعمىأؼضساناتحاؿارتكابرجاؿاألمغالسخالفاتالتأديبية
أثشاءمسارساتيعألعساليعالػضيفيةذاتالصابعالخاص،إال أنوبإصجارىابقخارمجمذالػزراءرقع

((1د.دمحمعسػػخيػػػنذالشجػػار،ضػػساناتكض ػػابطتأديػػبضػػباطالذػػخشة،معيػػجالبحػػػثكالج ارسػػاتالعخبيػػة،رسػػالةماجدػػتيخ،القػػاىخة،عػػاـ
2004ـ،ص .70
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كججىشاؾبعزا مغىحهالزساناتقجنججأنيامفيجةكإف كانتالتػفخ
( )259لعاـ(2010ـ)،
ً
الحساية القانػنية الكاممة لمسػضف العدكخؼ ،كىشا نذيخ إلى ىحه الزسانات ،كلتكػف أكثخ مالئس ًة

كمشاسب ًة لػضيفةرجاؿاألمغ ،كلزسافحدغسيخكانتطاـالعسل،فيجؿذلظعمىنقزكقرػرفي
ىحا الجانب ،كالحؼ مغ شأنو أف يشعكذ عمى رجل األمغ ،مغ حيث عجـ الثقة كالصسأنيشة عمى

مدتقبموالػضيفيلعجـكجػدنرػصبذأفىحهالزساناتحاؿمثػلوأماـمجمذالتأديب،مساجعل

الدمصةالتشفيحيةتدتخجـصالحياتياالتيأعصاىاالقانػف إياىا بإصجارىاليحهالالئحة ،كالتي نرت

ىحهالالئحةعمىالزساناتالتأديبيةفيالسادة()7بذكلكاضحكصخيحعمىتػفيخضساناتحاؿ

مثػؿرجلاألمغلمتحقيقنرتىحهالالئحةعمىمايمي( :)1

يكفل لمزابط السحال لمتحقيق في السخالفات التأديبية الزسانات التالية:

 .1مػاجيتوبالػقائعالسشدػبةإليو.
 .2إجخاءالتحقيقالالزـمعوبخرػصالػقائعالسشدػبةإليو.
 .3يحطػػخأثشػػاءالتحقيػػقاسػػتخجاـالتعػػحيبالجدػػجؼأكالسعشػػػؼأكأؼإج ػخاءاتمػػغشػػأنياأفتسػػذ
بكخامةالعدكخؼ.
 .4تسكيشومغالجفاععغنفدو.
 .5تحقيقمبجأالحياديةتجديجاًلسعشىالعجالةكالسداكاة.
 .6تدبيبالقخاربالعقػبةالتأديبية.
 .7التطمعاإلدارؼكيكػفكالتالي:
أ .يحقلمزابطالرادربحقوعقػبةتأديبية،التطمعأماـالجيةالتيأصجرتالقخارخالؿخسدة
تعالخدعميوخالؿخسدةعذخيػمامغتاريخالتطمع.
ً
عذخيػمامغتاريخصجكرهعمىأفي
ً

ب .اليحقلمزابطرفعالتطمعإذاانقزتالسجةالسحجدةلمتطمع،كتعتبخالعقػبةنافحةبحقو.
الزابطبعجانقزاءخسدةعذخيػماتعتبخالعقػبةنافحة .
ً
ج .فيحالةعجـالخدعمى

كسشتشاكؿىحهالزساناتبذيءمغالذخحكالتفريلالستقخاءكبيافماتتزسشوكلضسانومغ

الزساناتفيالفخكعالتالية :



)(1السػػادة()7مػػغالئحػػةالعقػبػػاتالتأديبيػػةكاالنزػػباشيةكصػػشجكؽالجػداءاتالساليػػةالسػقعػػةعمػػىالعدػػكخييغ،قػخارمجمػػذالػػػزراءرقػػع()259
لدشة2010ـ .
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الفخع األول :مؽاجيتو بالؽقائع السشدؽبة إليو
يقرج ىشا بالسػاجية إعالـ السػضف بحقيقة السخالفات السدشجة إليو ،كإعالمو بسختمف األدلة

التيتذيخإلىارتكابو السخالفةحتىيدتصيعالجفاععغنفدو،بسعشىمػاجيةالسػضفبساارتكب

مغترخفاتآثسة،كبسختمفاألدلةالتييثبتكقػعياأكندبتياإليو( .)1

أيزاتسكيغالعاملمغاإلحاشةبالسخالفات السشدػبةإليو،كيشبغيأف يكػف
كنعشيبالسػاجية ً

السػضفعمى َبِّي َشةمغشبيعةالسخالفةالسػجيةضجهحتىتتاحالفخصةإلعجاددفاعو،كإبجاءمايعمغ
لومغمالحطاتفيشأفىحااإلتياـ( .)2

جخػ بغيبتو،
كاألصلأفيحزخالسػضف بشفدوإجخاءاتالتحقيقإال إذااقتزتمجخياتوأفي 
كمتَىحزخالسػضفالتحقيقبشفدويشبغيإعالموبجسيعالسخالفاتالسشدػبةإليو،كاألدلةالتيتبشت


اؽكجسيععشاصخالجفاع،
ندبتياإليو،كذلظحتىي تسكغمغتقجيعأكجودفاعوحياليامغبياناتكأكر 

ىحا كيشبغي أف يػاجو السػضف بالسخالفات بأسئمة صخيحة كمباشخة ،حتى يقف عمى حقيقة األمخ
سكشو مغ الجفاع عغ نفدو
كتػحي لو بأنو متيع فيقػـ باإلجابة باىتساـ كحجج مقشعة ،األمخ الحؼ ي ِّ

كإثباتبخاءتو( .)3

عمسا بالػقائعالسشدػبةإليو،كبسختمفاألدلة
يقرجبالسػاجيةكقاعجةعامةإحاشةرجلاألمغ ً

التيتثبتحجكثتمظالػقائعكندبتياإليو،كمعشىذلظبأف السػاجيةتشصػؼعمىإعالفالسخالف

بالػقائع السشدػبة إليو كاشالعو عمى السمف الستزسغ لجسيع التحقيقات التي أجخيت معو ،ككحلظ

األكراؽالستعمقةبيا( .)4

أساسياحتىفيحالةعجـكجػد
فإعالفالسػضفبالسخالفات
السشدػبةإليويعتبخأمخاضخكرًياك ً
ً

نز ،ألنو يعتبخ مغ السبادغ العامة لمقانػف( ،)5كذلظ ألنو يسكغ الستيع مغ العمع بتاريخ الجمدة

السحجدةلشطخالجعػػ،فيحزخبشفدوأكبػكيلعشوأماـالسحكسةلمجفاععغنفدوبتقجيعالجالئلبسا
لجيومغإيزاحاتكمدتشجاتكأكراؽ،ككلمايترلبحقوفيالجفاععغنفدو( .)6

كإذا كانتمػاجية رجلاألمغ بسا ىػمشدػب إليو مغ مخالفات كأدلة تجيشوبارتكابومخالفة

تأديبية تعج ضسانة مقخرة لرالحو ،كأف يدتذعخ مغ ىحه السػاجية نية اإلدارة باتخاذ اإلجخاءات
)(1مشرػرإبخاىيعالعتػـ،السدؤكليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،الصبعةاألكلى،مصبعةالذخكؽكمكتبتيا،لدشة1984ـ،ص .313
)(2د.عميجسعةمحارب،التأدباإلدارؼفيالػضيفةالعامة،دارالثقافةلمشذخكالتػزيع،عساف،عاـ2004ـ،ص .270

)(3د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،ضساناتالتأديبفيالتحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،بجكفدارنذخ،سشة2003ـ،ص .127
((4د.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعامة،مخجعسابق،ص .297
( (5د.دمحمجػدتالسمط،السدؤكليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،القاىخة،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،شبعة1967ـ،ص .269
((6د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .300

49

التأديبية،األمخالحؼيجفعوإلىاالستعجادلجفعاإلتياـعغنفدو،كىحالغيتحققإالإذاقامتاإلدارة
مغ جانبيا باستجعائو لحزػر جمدات التحقيق ،كما يتبع ذلظ مغ إشالعو عمى ممف التحقيقات

كجسيعاألكراؽالستعمقةبو( .)1

الفخع الثاني :إجخاء التحقيق الال زم بخرؽص الؽقائع السشدؽبة إليو
نزالس ِّ
ذخعالفمدصيشيفيالالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالحاليعمىضخكرةحزػر

السػضف جسيع جمدات التحقيق ،كاشالعو عمى السخالفة السشدػبة إليو إال إذا اقتزت مرمحة
اءهفيغيبتو،كفيىحهالحالةيحقلواإلشالع عمىماتع مغتحقيقات ،كعمىجسيع
التحقيقإجخ َ
اراإلحالةبيانابالسخالفاتالسشدػبةإليو( .)3
ً
األكراؽالستعمقةبيا(.)2كأفيتزسغقخ

كلخجل األمغ السحاؿ إلى مجمذ التأديب أف يصمع عمى التحقيقات التي أجخيت عمى جسيع

األكراؽالستعمقةبيا ،كأف يأخحصػرىامشيا ،كلوأف يصمبضعالتقاريخالدشػيةالدخيةعغكفاءتو،

أفيػكلمحامياعشو( .)4
ً
يقجـدفاعوشفيياأككتابةك
ً
كأف

فالتحقيق مغ الزسانات الدابقة عمى تػقيع الجداء عمى العامل الستيع ،كذلظ لمػقػؼ عمى

حقيقةالػقائعالسشدػبةإليو،ككحلظالػقػؼعمىالطخكؼالتيتستفيياالسخالفةكالبحثعغاألدلة

التيتثبتندبةالػقائععمىالسػضفالستيع( .)5

كفيالتحقيقضسانةميسة لسرمحةاألفخاد،كلمسرمحةالعامةعمىالدػاء،إذيكفلعجـرفع

الجعػؼإلىالسحكسةإال كىيمختكدةعمىأساسمدتحقمغالػقائعكالقانػف،كفيذلظتػفيخلػقت
كجيجالقزاء،كضسانةلألفخاديقييعمغخصخالػقػؼمػقفاإلتياـ أماـالقزاءبدببالتجشيأك
التدخع،كىػمػقفيرعبعمىالشفذكاليسحيأثخه،كلػقزىفيسابعجبالبخاءةكساتقػؿالسحكسة

اإلداريةالعميا( .)6

كالبج أف يكػف التحقيقسابًقا عمىتػقيعالجداءالتأديبي،فإذاكافالتحقيقالحًقا اليرححو

القخار الدابق بتػقيعالجداء التأديبي ،حيث إنو يجب أف يدبق قخارالجداء تحقيق صحيحكمتكامل

((1د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .81

)(2نزالسادة(-89فقخة)2مغالالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشي،رقع()4لدشة(1998ـ) .

)(3نزالسادة(-88فقخة)1مغالالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشي،رقع()4لدشة(1998ـ) .

)(4د.خالجعبجالفتاحدمحم،الػسيطفيتأديبأعزاءىيئةالتجريذبالجامعاتكضباطالذخشةكالعامميغبالسحػاكع،السخكػدالقػػميلإلصػجا ارت
القانػنية،الصبعةاألكلى،لدشة2009ـ،ص .130

)(5د.نػفافالعقيلالعجارمة،سمصةتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .286

)(6حكعالسحكسةاإلداريةالعمياالسرخية،الرادربتاريخ1988/3/2،ـ،فيالصعغرقع(،3008السجسػعة)،س،37ص .1217
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األركاففإذاتعتػقيعالجداءثعقامتالجيةاإلداريةبإجخاءالتحقيقبعجتػقيعالجداءفإفقخارىايكػف
باشال( .)1
ً

الفخع الثالث :حعخ استخجام التعحيب أو أي إجخاءات مؼ شأنيا السداس بكخامة العدكخي أثشاء
التحقيق

لقجحخصتجسيعالسػاثيقالجكليةكالجساتيخكالقػانيغعمىتحخيعاستعساؿكسائلالتعحيبالتي

تؤثخعمىاإلرادةالحخةلمستيعبقرجالحرػؿعمىاعتخاؼأكأؼغخضآخخ( .)2

فقجنزاالعالفالعالسيلحقػؽاإلندافعمىأنو":اليجػزإخزاعأحجلمتعحيبكاللمسعاممة

أكالعقػبةالقاسيةأكالالإندانيةأكالحاشةمغالكخامة"( .)3

اعتجاء
ً
اعتجاء عمى حقػؽ اإلنداف أك
ً
كاالعتجاء عمى حق الستيعفي الدالمة الجدجية يعتبخ

قانػنيا كمحخـ
معشػيا كذلظ بقرج الحرػؿ عمى اعتخاؼ ،أك ألؼ غخض آخخ فيػ غيخ جائد
ً
ً

شخًعا( .)4

أمااالتفاقيةالجكليةلمحقػؽ السجنيةكالدياسيةفقجنرتعمىأنو" :اليجػزإخزاعأؼفخد

لمتعحيبأكلعقػبةأكمعاممةقاسيةأكغيخإندانيةأكمييشة( .)5

حخـ ذلظ حيث
أيزا ،فالقانػف 
بجنيا فقج يكػف التعحيب
نفديا ً
ً
كلع يدتمدـ أف يكػف التعحيب ً

نرتالسادة()01مغالقان ػفاألساسالسعجؿلعاـ(5001ـ)عمى :

 -1اليجػػزإخزػاعأحػػجألؼإكػخاهأكتعػػحيبكيعامػلالستيسػػػفكسػائخالسحػػخكميغمػغحخيػػاتيع
معاممةالئقة.
يقعباشالكلقػؿأكاعتخاؼصجربالسخالفةألحكاـالفقخةاألكلىمغىحهالسادة(.)6
ً
-2

كنرػػتالسػػادة()52مػػغقػػانػفاإلج ػخاءاتالجدائيػػةرقػػع()1لدػػشة(5000ـ)بأن ػو":اليج ػػزالقػػبس
مخمغالجيةالسخترةبحلظقانػنا،كساتجبمعاممتوبسػايحفػعكخامتػو،كال
عمىأحجأكحبدوإالبأ
ً

اأكمعشػيا"( .)7
يجػزإيحاؤهبجني
ً
ً

)(1حكػػعالسحكسػػةاإلداريػػةالعميػػاالسر ػخية،جمدػػة26فب اخيػػخ1966ـ،الصعػػغرقػػع449س7ؽ،مجسػعػػةأحكػػاـالسحكسػػةاإلداريػػةالعميػػافػػي
خسدةعذخسشة،قاعجةرقع،494ص .3975

((2السادة()3مغاإلعالفالعالسيلحقػؽاإلندافالرادرفي1948/12/10ـ .
((3السادة()5مغاإلعالفالعالسيلحقػؽاإلندافالرادرفي1948/12/10ـ .

((4د.عراـزكخياعبجالعديد،حقػؽاإلنداففيالزبطالقزائي،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة2001ـ،ص .352
((5السادة()7مغاالتفاقيةالجكليةلمحقػؽالسجنيةكالدياسيةالرادرة1966/12/16ـ .
((6السادة()13مغالقانػفاألساسيالسعجؿلعاـ2003ـ،كتعجيالتو .
((7السادة()29مغقانػفاإلجخاءاتالجدائيةرقع()3لدشة2001ـ .
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عالكةعمىماتقجـذكخهفإنوالبج مغالسعاممةاإلندانيةالالئقةلمستيعدكف تسييدأكتعخضو

لمتعحيبكاألذػكعجـاألخحأكاالستذيادبأؼأقػاؿيثبتبأنوتعاإلدالءبيانتيجةلمتعحيبكالسعاممة
غساعغإرادةالستيعكبحلظتبصلاإلجخاءاتالقانػنيةلمتحقيق .
الديئةالنتداعيار ً
الفخع الخابع :تسكيشو مؼ الجفاع عؼ نفدو

تػقيعالعقػبةالتأديبيةعمىالسػضفاليجػزإالبعجأفيعصىفخصةالجفاععغنفدوبالصخؽ

السذخكعة،كيدتصيعأف يدتعيغبسحاـ لمجفاععشو،لحلظيجبإحاشةالسػضفبالتيسةالسشدػبةلو
كأدلةاإلتياـ  كيجبالدساحلوبإبجاءمايذاءمغأكجوالجفاععغنفدوشفييةككتابةبحخيةتامة

دكفأؼتأثيخمادؼكمعشػؼيسكغأفيسشعومغذلظ( .)1

إضاف ًة إلىحقوفيسساعشيػده ،كتسكشومغاإلشالع عمىالتحقيقاتالتيأجخيت ،ككلما

يتعمق بيا مغ أكراؽ كتقاريخ كاستيفاء أؼ جدء مػصػؿ بالحقيقة كأؼ إنقاص في ىحا الحق يعتبخ

ناقرايقتزيبصالنو( .)2
ً

كالس ِّ
ذخعلعيشز عميوصخاحةكلكغيفيعمغنروسساعأقػالو،كبرفةعامةىػحقعاـ

كفمتومبادغالعجالةالعامة( .)3

مادامتكفالةحقالجفاعىيضسانةكافاليجؼمشياصالحالسػضفالسخالف ،كعميوفإنو

بإمكانو الرست أك عجـ إبجاء أؼ دفاع أماـ مجمذ التأديب أك السحكسة التأديبية ،دكف أف يقيع

الرست قخيشة ضجه ،كدكف أف يفدخ صستو بسثابة اعتخاؼ ضسشي مشو بساندب إليو مغمخالفات
تأديبية ،إال أف عجـ إبجاء السػضف الستيع لجفاعو ال يحػؿ ذلظ دكف تقخيخ مدؤكليتو التأديبية حاؿ

ثبػتو( .)4

كيخػالباحثىشابأف الس ِّ
ذخعالفمدصيشيقجقخرىحهالزسانةلمسػضفكلكشولعيشزعمييا

صخاحة أكيحجدالذكلالحؼيجبأف تكػف عميو،كعميوفإنويفيعمغباشغالشزأف لوالحقفي

أف يجافع عغ نفدو حياؿ ىحه السخالفات التي تشدب إليو بالصخيقة التي يخاىا مشاسبة ،حيث نز
الس ِّ
ذخعالفمدصيشيعمىىحاالحقفيالسادة(-69فقخة)2مغقانػف الخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع

()4لدشة(1998ـ)كالسعجؿبالقانػفرقع()4لدشة(2005ـ) .

)(1د.مػسىشحاتو،القانػفاإلدارؼ،مشذػراتجامعةالقجسالسفتػحة،الصبعةاألكلى،لدشة1996ـ،ص .273

)(2د.عب ػػجالفت ػػاحعب ػػجالب ػػخ،الز ػػساناتالتأديبي ػػةف ػػيالػضيف ػػةالعام ػػة،رس ػػالةدكت ػػػراه،كمي ػػةالحق ػػػؽ،جامع ػػةالق ػػاىخة،جـع،لد ػػشة1978ـ
ص .273

)(3د.كليػػجعبػػجال ػػخحسغمدىػػخ،الػضيف ػػةالعامػػةفػػيالق ػػانػفالفمدػػصيشي،رسػ ػالةماجدػػتيخ،معيػػجالبح ػػػثكالج ارسػػات،ج.ـ.ع،ع ػػاـ2002ـ،
ص .183

)(4أ.عالجػدتأبػسيجك،اإلجخاءاتكالعقػباتالتأديبيةكفًقاألحكاـقانػفالخجمةالسجنيةالفمدػصيشي،رسػالةماجدػتيخ،كميػةالحقػػؽ،جامعػة
األزىخ،غدة،سشة2012ـ،ص .133
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حقالجفاعحقمقجسفيجسيعالسحاكسات،كباألخزمايشصػؼمشياعمىمعشىالعقاب
كإف َ
ط مايسكغأف يقاؿكزسانةميسةكأساسيةألؼمتيعأف ي َس ِّكغ ىحا
كالسحاكساتالتأديبية،كإف أبد َ
الستيعمغالجفاععغنفدولخدالطمعالػاقععميو،فميذىشاؾفيالػاقعضمعأكقيخأقدىمغأف

تكسعاألفػاه،كتغلاأليجؼ،كيسشعأصحابالحقمغتفشيجأكدحسماقجيشدبإلييعمغتيع،لحلظ
يعجحقالجفاعمغالحقػؽالسقجسة( .)1

جلاألمغالسخالف،ىيإحاشتوعمسا بسا
اؿر
كالحكسةمغعجـتػقيعجداءإالبعجسساعأقػ 
ً

ىػمشدػبإليوكتسكيشومغالجفاععغنفدو،قبلتػقيعالعقػبةعميو،كمايدتتبعذلظمغكجػد
استجعاءالسػضفمػضػعالسداءلة،كسؤالوكمػاجيتوبساىػمأخػذعميو،كإتاحةالفخصةلولمجفاع

ثبات،كسساعمغ يخػ االستذيادبيعمغشيػدالشفي،كغيخذلظمغ
َ
عغنفدو،كمشاقذةشيػداإل

مقتزياتالجفاع( .)2

كتججر اإلشارة إلى أف تسكيغ الستيع مغ الجفاع عغ نفدو ،يتزسغ حقو في اإلشالع عمى

السدتشجاتكممفالتحقيق،فإذاشمبالتأجيلككانت لجيوأسبابقػيةتجعػ لحلظ،فإف عجـإجابتو
نػعا مغ التعشت يخل بحق الجفاع ،كعمى كجو العسػـ يجب أف يتاح لمستيع فخصة
إلى ذلظ يعتبخ ً
الحكدعساىػمشدػبإليو،كتقجيعمايثبتبخاءتو،كتقجيعشيػدالشفيكمشاقذةشيػداإلثبات( .)3

كتػقيععقػبةتأديبيةعمىالسػضفاليجػزإالبعجأف يعصى فخصةالجفاععغنفدوبالصخؽ
السذخكعة،كيدتصيعأف يدتعيغ بسحاـ لمجفاععشو،لحلظيجبإحاشةالسػضفبالتيسةالسشدػبةلو
كأدلةاإلتياـ ،كيجبالدساحلوبإبجاءمايذاءمغأكجوالجفاععغنفدوشفييةككتابة بحخيةتامة

دكفأؼتأثيخمادؼ كمعشػؼيسكغأفيسشعومغذلظ( .)4

كلقجحخصالقخاربقانػف الذخشةالفمدصيشيعمىالتأكيجبالشزعمىعجـجػازتػقيعالستيع،

إال بعجالتحقيقمعو،كتحقيقىحاالجفاع(،)5كفيىحاالشزبيافأف لخجلاألمغالفمدصيشيحقوفي
الجفاععغنفدو،كىحاالحقليذغايةفيذاتو،بلىػكسيمةلخجلاألمغفيالجفاععسايشدبإليو

مغإتياـ( .)6

((1د.رمزافدمحمبصيخ،السدؤكليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص .314
((2د.شخيفعبجالحسيجرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة2011ـ،ص .25
((3د.جػدهحديغدمحمجياد،السحاكساتالعدكخية،مخجعسابق،ص .241

((4د.مػسىشحاتو،القانػفاإلدارؼ،مشذػراتجامعةالقجسالسفتػحة،الصبعةاألكلى،سشة1996ـ،ص .273
((5السادة(/62أ)مغقانػفالذخشةالفمدصيشيةرقع6لدشة1963ـ .

((6السادة(\62أ)مغقانػفالذخشةالفمدصيشيةرقع6لدشة1963ـ .
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السطمب الثاني

ضسانات التأديب عقب انتياء التحقيق

تسييج وتقديػ:
مغالسبادغالسدتقخةعميياعقبانتياءالتحقيق ،ىػأف الدمصةالتأديبيةتسمظسمصةاختيار

الجداءالتأديبيالسػقععمىرجلاألمغمغبيغالجداءاتالتأديبيةالسشرػصعمييا،إال أف الس ِّ
ذخع
كالقزاءاإلدارؼقجنز عمىعجةضساناتعقبانتياءالتحقيق،كعشجتػقيعالجداءالتأديبي،كالتي

اءالتأديبيقاباللمصعغفيو( .)1
ً
فيحاؿعجـتػافخىايكػفالقخارالتأديبيالرادربتػقيعالجد

كىشاؾمغالزساناتالتيكفمياالس ِّ
ذخعكالقزاءلمسػضفالعاـ،كالسيسارجلاألمغالسخالف

كالسحاؿلمتحقيق،كيتزحمغىحهالزساناتأف األصلالعاـ،ىػأنواليجػزتػقيعالجداءبجكف

التحقيقأكاالستجػابقبلصجكرالقخاربتػقيعالجداء،أكالعقػبةالتأديبية( .)2

كرجل األمغ يعج ىػالصخؼاألضعففي العالقةالػضيفيةفي التحقيق التأديبي ،فإنو يكػف

امااإلىتساـبالزساناتالسقخرةلوفيالعسميةالتأديبية،كلعلمغأبخزضساناتالتأديبعقبانتياء
لد ً
تجديجا لسعشى العجالة كالسداكاة ،كتدبيب القخار بالعقػبة
التحقيق تتسثل في تحقيق مبجأ الحيادية
ً

التأديبية،كحلظالتطمعاإلدارؼ،كىحاماسشتشاكلوفيالفخكعالتالية :
كؿ:تحقيقمبجأالحياديةتجديجالسعشىالعجالةكالسداكاة .
الفخعاأل
ً
الفخعالثاني:تدبيبالقخاربالعقػبةالتأديبية .
الفخعالثالث:التطمعاإلدارؼ .

اعجكإجخاءاتتأ ديبالسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالسشرػرة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة
)(1د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػ 
،1997ص.191



) (2د.أنػرحسجافالذاعخ،السدئػلةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مكتبةنيدافلمصباعةكالتػزيع،غدةعاـ

،2015ص.336
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تجديجا لسعشى العجالة والسداواة
الفخع األول :تحقيق مبجأ الحيادية
ً
اصافيمجاؿالتأديب،أياكانتىحه
كيقرجبالحيادعجالةكإنراؼمغيباشخسمصةأكإختر ً

الدمصة أك ذلظ اإلختراص ،فالحياد ضسانة ميسة يفتخض كجػدىا في كل مغ يتػلى سمصة أك

يسارسإختراصاًأكيرجرعشوأؼعسلمغأعساؿالتأديب( .)1

والججكػ مغالزسانات

كتعتبخالحيجةمغأىعالزساناتلمسػضفالسحاؿلمتأديب،حيثإن

األخخػ إذا لع يكغ ىشاؾ قشاعة لجػ السػضف بحياد الجية السخترة بالتأديب ليثق بعجالة قخارىا

فيشبغيعمىجسيعالدمصاتالتأديبيةاحتخاميا( .)2

اكحكسافيذاتالشداعفالسػاجيةالعادلةتقتزيأف
ً
ً
ةخرس
كمغبجييياتالحيجةأالتكػفاإلدار

ال يبجؼ الخرػـ أكجو دفاعيع بحخية فقط ،بل يتعيغ أف ال تبجؼ تمظ اآلراء في الفخاغ ،لحا يشبغي

احتخاـ السبجأاألساسيالقاضيبأف اليكػف
اكحكسا فيذاتالشداع،كأف يتستع
ً
ً
ذاتالذخزخرس

السػضف السخالف بحق الخد ،ذلظ ألف عجـ االلتداـ بيحا السبجأ أك كسائل تصبيقو يؤدؼ إلى جعل
الزساناتمطاىخخارجيةفقطدكفأؼمعشىحقيقي( .)3

كنرت السادة ( )141مغ أصػؿ السحاكسات السجنية كالتجارية الفمدصيشي فيسا يتعمق

بأسبابامتشاعالقاضيعغنطخالجعػػأنو( :)4

 -1يجبعمىالقاضيأفيستشععغنطػخالػجعػػكلػػلػعيصمػبردهأحػجالخرػػـإذاتػػافختإحػجػ
الحاالتاآلتية:
كصيخألحجالخرػـأكزكجوحتىالجرجةالخابعة.
ًا
أ -إذاكافقخًيباأ

ب -إذاكافلوأكلدكجوخرػمةقائسةمعأحجالخرػـأكزكجوفيالجعػػ.

اضشيالو،أككانتلوصمةقخابةأك
قانػنياأكشخيكاًألحجالخرػـأككافكارثً ً
ً
ً
إذاكافمسثال
ت-

مراىخةلمجرجةالخابعػةمػعأحػجأ كصػياءالخرػػـأكالقػيععميػوأكبأحػجأعزػاءمجمػذإدارة

الذخكةالسخترةأكبأحجمجيخييا.

)(1د.دمحمجػػػدتالسمػػط،السدػػؤكليةالتأديبيػػةلمسػضػػفالعػػاـ،رسػػالةدكتػػػراه،كميػػةالحقػػػؽ،جامعػػةالقػػاىخة،دارالشيزػػةالعخبيػػة،عػػاـ1967ـ،
ص .275

)(2د.عبػػجالعديػػدعبػػجالسػػشععخميفػػة،ضػػساناتالتأديػػبفػػيالتحقيػػقاإلدارؼكالسحاكسػػةالتأديبيػػة،مشذػػأةالسعػػارؼ،اإلسػػكشجرية،عػػاـ2009ـ،
ص .202

)(3د.عميخصارشصشاكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،الصبعةاألكلى،داركائللمشذخ،عساف،عاـ2003ـ،ص .583
)(4السادة()141مغقانػفأصػؿالسحاكساتالسجنيةكالتجاريةالفمدصيشيرقع()2لعاـ2001ـكتعجيالتو .
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ػجعػػتشصػػػؼعمػػىمرػػمحةقائسػػةلػػوأكلدكجػػوأكألحػػجأقاربػػوأكأصػػيارهحتػػى
ث -إذاكانػػتالػ 

الجرجةالخابعةأكلسغيكػف
قانػنيالو.
ً
ً
لومسثال


ج -إذاكػافقبػلانذػغالوفػػيالقزػاءقػجأفتػػىأكت اخفػععػغأحػجالخرػػػـفػيالػجعػػأككتػػبأك

أدلىبذيادةفييا.
صا.
اأكمحكساأككسي ً
ً
اأكخبيخ
ً
ً
ىابرفتوقاضي
ح -إذاكافقجسبقلونطخ


خ -إذاكافبيشػوكبػيغأحػجقزػاةالييئػةصػمةق اخبػةأكمرػاىخةحتػىالجرجػةالخابعػةأككػافبيشػو

كبيغالسسثلعغالخرػـصمةقخابةأكمراىخةحتىالجرجةالخابعة.
عباشالكلقخارأكحكعأصجرهالقاضيفيإحجػالحاالتالستقجمة.
ً
 -2يق
كتعػػجحيػػجةالدػػمصةالسكمفػػةبػػالتحقيقمػػغأىػػعالزػػساناتالتأديبيػػة،كيقرػػجبحيػػجةالسحقػػقفػػي
التأديباستقالليعكعجـتبعيتيعلمخؤساءفيالجيازاإلدارؼ،كيقرجبحلظالفرلبيغسمصتيالتحقيق
كالحكعكمغثعيتعيغأاليكػف
السحققمتحامالعمىرجلاألمغالستيعكالحؼيشدبلوالسخالفة .
ً

كلػيذمػغالسبالغػةفػيشػػيءإذامػاقخرنػابػأفمػغأىػػعالزػػابطالسقػخرةلمجػداءاتالتأديبيػػة،أف
يرجرالجداءالتأديبيعغىيئةتأديبيةمحايجةسػاءكانتتمػظالييئػةىػيالدػمصةالتػيكقعػتالجػداء

كىػػيرئاسػػيةأـإداريػػةأككانػػتتمػػظالييئػػةمتسثمػػةفػػيمجػػالذالتأديػػبأكالدػػمصةالقزػػائية،كيقػػػـ
ضابطحيجةالجيةالتأديبيةعمػىمبػجأعػجـجػػازالجسػعبػيغسػمصتياإلتيػاـكالحكػعكىػػاألمػخالػحؼ

ػقكاإلتيػاـىيئػػةمدػتقمةعػػغ
يقتزػيالفرػػلبػيغسػػمصةاإلتيػاـكسػػمصةالحكػعبسعشػػىأفتتػػلىالتحقيػ 

سمصةالحكع( .)1

كإفاسػػتطياركجػػوالحقيقػػةفػػيأمػػخإتيػػاـمػجػػوإلػػىإندػػاف،اليتدػػشىإاللسػػغتجػػخدمػػغأؼ

ميػؿشخريةإزاءمغيجخؼالتحقيقمعيع،سػاءكانتىحهالسيػؿلجػانبيعأككانػتفػيمػػاجيتيع،
إذإفىحاالتجخدىػػالػحؼيحقػقالحيػجة،كالش ادىػة،كالسػضػػعية،التػيتقػػدمدػارالتحقيػقفػيمجػخػ
غايتوالحقكالحقيقةكالرالحالعاـ( .)2

الفخع الثاني :تدبيب القخار بالعقؽبة التأديبية
ضسانا لكفالة حق الجفاع ،أكجب الس ِّ
ذخع التأديبي تدبيب الق اخرات الرادرة بتػقيع الجداءات
ً

كاألحكاـالتيترجرىاالسحاكعالتأديبية،كمايؤكجىحاماجاءفينزالسادةرقع()5/62مغقانػف

الخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع()9لعاـ(0228ـ)كالحؼكردفيو"فيساعجاعقػبةالتشبيوأكلفتالشطخ

((1د.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،مخجعسابق،ص .69

((2د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،عاـ1997ـ،ص .114
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اليجػزتػقيععقػبةعمىالسػضفإال بعجإحالتوإلىلجشةلمتحقيقمعوكسساعأقػالو،كيتعإثبات

لرادربتػقيعالعقػبةمدببا"،كجاءفينزالسادة
ذلظبالتدجيلفيمحزخخاص،كيكػف القخارا
ً
( )5/55مغ قانػف الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشية رقع ( )8لعاـ (5002ـ) في معخض تفريمو
لرالحياتلجشةالزباطالسخترةبتػقيعالعقػباتالتأديبيةعمىضباطقػػاألمغالفمدصيشية،في

السادةرقع()22مغالقانػف
"ترجرالمجشةقخراتيامدببةفيشأفالزباط ."..
ا

كشالسا كاف التدبيب مسا يشصػؼ تحت ضساف كفالة حق الجفاع فإنو يكػف مغ الحقػؽ

اجبالجسيعالق اخراتالتأديبيةكأحكاـالسحاكع،كق اخراتمجالذ
الجستػرية،كمغثعفإفالتدبيبيكػفك ً
التأديبعمىالشحػالحؼيسكغمحكسةالصعغمغمخاقبةىحهالق اخراتكاألحكاـ .

كصفا
ً
كىػ يقتزي تحجيج كصف الػقائع
كالتدبيب مغ السبادغ األساسية لمشطاـ القزائي ،

قانػنيامعبيافماأحاطبيامغمؤثخات،كتكييفياالتكييفالقانػني،كصحةإسشادىالألشخاصكمػاد
ً
القانػف أكالمػائحأكالتعميسات،بعجمشاقذةاألدلةكالجكافع بحيثتكذفاألسبابعغاإللساـبجسيع
العشاصخكاإلحاشةبجسيعالػقائعالسشتجةفياإلثبات( .)1

أيزاالالئحةالتشفيحيةلقانػف الخجمةالسجنيةالفمدصيشي،حيثألدمتالدمصة
كأكجتعمىذلظ ً

السخترةبتذكيللجشةالتحقيقبإخصارالسػضفكتابةبالجداءالػاقععميوكأسبابتػقيعو( .)2

كيؤدؼالتدبيبإلىالثقةكاالقتشاعبقخارالجداء،كيعتبػخضػسانةميسػةبالشدػبةلمقػ اخراتاإلداريػةبذػكل
ع ػػاـكالقػ ػ اخراتالتأديبي ػػةبذ ػػكلخ ػػاص،فس ػػغخالل ػػويد ػػتصيعص ػػاحبالذ ػػأفمعخف ػػةاألس ػػباببسج ػػخد

إشالعػػوعمػػىالق ػخارالتػػأديبيكلػػػبػػجكفنػػز،باعتبػػارهمبػػجأًمػػغالسبػػادغالقانػنيػػةالعامػػة،كيجػػبأف
يتزػسغالتدػبيبالػقػائعالتػيتدػتػجبالجػداءكالحقػػائقالقانػنيػةكأدلػةاإلدانػةكيزػاؼإلػىذلػظالػػخد
عمىأكجوالجفاع،التيتقجـبياصاحبالذأف( .)3





)(1السدتذارمسجكحششصاكؼ،األدلةالتأديبية،الصبعةالثانية،مشذأةالسعارؼ،اإلسكشجرية،عاـ2003ـ،ص .255
)(2نزالسادة(-92فقخة)1مغالالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيةرقع()4لدشة1998ـ .

)(3د.عبػػجالفتػػاحعبػػجالبػػخ،الزػػساناتالتأديبيػػةفػػيالػضيفػػةالعامػػة،رسػػالةدكتػػػراه،د ارسػػةمقارنػػة،كميػػةالحقػػػؽ،جامعػػةالقػػاىخة،مصبعػػةدار
الت ػػأليف،س ػػشة1978ـ،ص،527نقػ ػالًع ػػغأ.ع ػػالأب ػػػس ػػيجك،اإلجػ ػخاءاتالتأديبي ػػةكفًق ػػاألحك ػػاـق ػػانػفالخجم ػػةالسجني ػػةالفمد ػػصيشي،رس ػػالة
ماجدتيخ،كميةالحقػؽ،جامعةاألزىخ،سشة2012ـ،ص .142
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الفخع الثالث :التعمػ ااداري
يحقلخجلاألمغالتطمعاإلدارؼمغالقخارالتأديبيالرادربسجازاتوإلىالدمصةالخئاسيةالتي

يػما مغتاريخصجكرهعمى أف
أيزاإلىالدمصةاألعمى،كذلظخالؿ()02خسدةعذخ  ً
أصجر 
تو،ك ً
يػما مغتاريخالتطمع ،كاليحقلوالتطمعمغالقخارالتأديبي
يتعالخدعميوخالؿ()02خسدةعذخ  ً

يػمامغصجكرهكفيحاؿعجـالخدعمى ىحاالتطمعكانقزاء()02
بعجمخكر()02خسدةعذخ  ً

يػمامغالتطمعيعتبخالقخاراإلدارؼناف ًحا( .)1
خسدةعذخ ً

ىحاكلعيشطعالس ِّ
ذخعالفمدصيشيأحكاـالتطمعاإلدارؼفيالتذخيعاتالػضيفيةالتيكانتسارية

كحتى إعالف قياـ الدمصة الػششية الفمدصيشية في العاـ
في فمدصيغ مشح االنتجاب البخيصاني ،

(0229ـ)،بالخغعمغذلظفقجأكجالفقوعمىأنوبالخغعمغعجـمعالجةالس ِّ
ذخعالفمدصيشيلمتطمع

اإلدارؼ،إالأفالتطمعيعجمغالسدمساتفينصاؽأحكاـالقانػفالفمدصيشيكسػاه،ألفذلظماأفخزه
ةالدميسة،كنطخلعجـتستعفمدصيغباالستقالليةلفتخةمستجة،حجبذلظعغ
ًا
العسل،كتػافقومعاإلدار
إبخزهبذكلرسسي( .)2
الدمصاتالػششيةإمكانيةتقشيغاألمخ،ك ا

كالتطمع اإلدارؼ ىػ شكػػ السػضف إلى الجية التي أصجرت القخار التأديبي مػضػع التطمع

شالبافيوأفيعيج
كيدسىبالتطمعالػالئي،كذلظبأفيتقجـالسػضفإلىمرجرالقخارالسخالفلمقانػف ً
الشطخفيالقخارالحؼأصجرهإمابدحبوأكبإلغائوأكبتعجيموأكباستبجالوغيخهبو،حدبالدمصة

التييسمكياىحاالخئيذاإلدارؼ،أكيقجـالتطمعإلىرئيذمرجرالقخارالتأديبي،كيدسىذلظبالتطمع

الخئاسي( .)3

فيػ مغ الػسائل الفعالية التي تزسغ سالمة كصحة الق اخرات اإلدارية ،كذلظ في حاؿ قياـ
الجيةاإلداريةمرجرةالقخارأكالجيةالخئاسيةبسخاجعةالقخارمحلالتطمع،كتشقيتومغجسيعالذػائب

السخالفةلمقانػف أكالخصأفيتصبيقو ،كيؤدؼإلىتكخيذمفيػـالذفافية ،كاحتخاـ سيادةالقانػف لجػ

الجياتاإلدارية( .)4

كالس ِّ
،فمعيأت فيالقانػف الفمدصيشياإلشارةإلىكجػب
ِّ
ذخعالفمدصيشيأخحبالتطمعاالختيارؼ
الـالتخييخبذأفالتطمعمغالقخار
استخجامولِّ َ

التطمع،كساأنولعيختبأؼجداءعمىعجـالتطمع،كأف

((1أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،بجكفدارنذخ،غدة،لعاـ2013ـ،ص .244
((2د.دمحمأبػعسارة،القزاءاإلدارؼ،مصبعةالخنتيدي،غدة،عاـ1997ـ،ص .103

((3د.سميسافالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،قزاءاإللغاء،بجكفدارنذخ،سشة1976ـ،ص .24

( (4د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاءلمعمػـاإلندانية،جامعةاإلسخاء،
العجدالثالث،عاـ2017ـ،ص.360
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اإلدارؼفيكمسة(لمسػضف)الػاردةفيالسادة()002مغالقانػف،تجؿعمىأف لمسػضفأف يتطمع

إدارًيالخئيذالجائخةالحكػميةأكأفيدمظشخيقالقزاءمباشخة( .)1

كيعتبخالتطمعاإلدارؼكسيمةكفمياالقانػفلمسػضفالسخالفكالحؼصجرحيالوقخارجدائيمغ

قبل اإلدارة ،يصمب مغ خاللو أف تعيج اإلدارة الشطخ في قخارىا الرادر ضجه كالحؼ يعتقج بعجـ
ومجحفا فيحقو،كىػشخيقأكلىيدمكوالسػضفقبلالمجػءإلىالقزاء،كإفكاف
مذخكعيتوأكأن
ً
حق التطمع كزسانو لمسػضف ال يعادؿ حق الصعغ القزائي؛ ذلظ ألف اإلدارة في التطمع تسثل

الحكعمعا( .)2
شخريةالخرعك
ً

كالتطمعاإلدارؼإحجػالدبلالتيكفمياالقانػف،ككافاليجؼمشوىػتخفيفالعبءعغكاىل

السحاكعكذلظبفسىحهالشداعات،ككأدىافيميجىا،حيثإف قخارالجداءىػقخارإدارؼ،فقجتخػ

اإلدارة بعج فحز التطمع أف صاحبو محق فتجيبو لصمبة مغ سحب كتعجيل لمقخار الحؼ أصجرتو،
كبحلظ يشتيي الخالؼ كيغشي السػضف مغ المجػء لمقزاء كإجخاءاتو السعقجة إال إذا لع تجبو اإلدارة

لصمبةأكلعتخدعميوخالؿمجةمعيشة( .)3

كيخػالباحث بأف تعخيفالتطمعاإلدارؼبأنو"كسيمةقانػنيةإداريةيتقجـبياالسػضفلإلدارة


لجفع ضخر كقع عميو ،يصمب بو سحبو أك تعجيمو أك إلغاءه ،كىػ بسثابة استئشاؼ لمقخار التأديبي

بحقوخالؿالسجةالسحجدةقانػنا" ،كىػمااليسكغإدراكوعغشخيقالقزاءالحؼيقترخ
الرادر 
ً
دكرهعمىرقابةالسذخكعية .

كالغايةالخئيديةلمتطمعىػإنراؼالسػضفبدحبقخارالجداءالرادربحقوأكتعجيلىحا

هككافمخالفا لمقانػف أكأف الجداءالحؼتقخرلسخالفةالسػضفمبالغ
القخار،إذاكججلحلظمايبخر
ً

فيو ،كحلظ فإف الحكسة مغ التطمع لإلدارة أف يتساشى ذلظ مع اعتبارات الثقة في اإلدارة كاحتخاميا
ككحلظمعاستقالليابإعصائياالفخصةإلصالحأخصائيابشفديا( .)4




))1د.عبجالشاصخأبػسسيجانة،الخرػمةاإلداريػةكمدػتقبلالقزػاءاإلدارؼفػيفمدػصيغ،رسػالةدكتػػراه،د ارسػةمقارنػة،جامعػةعػيغشػسذ،
جسيػريػػةمرػػخالعخبيػػة،سػػشة2009ـ،ص،374مذػػارإليػػوأ.أمجػػججيػػادنػػافععيػػاش،ضػػساناتالسدػػاءلةالتأديبيػػةلمسػضػػفالعػػاـ،رسػػالة
ماجدتيخ،دراسةمقارنة،جامعةالشجاحالػششية،فمدصيغ،سشة،2007ص .91

((2د.ماججراغبالحمػ،القانػفاإلدارؼ،دارالجامعةالججيجة،عاـ2006ـ،ص .303

((3د.عبػػجالعديػػدعبػػجالسػػشععخميفػػة،الزػػساناتالتأديبيػػةفػػيالػضيفػػةالعامػػة،مشذػػأةالسعػػارؼ،اإلسػػكشجرية،الصبعػػةاألكلػػى،سػػشة2003ـ،
ص .246

( (4د.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة،عاـ
2009ـ،ص.238
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الفصلىالثاني ى
الطقوباتىالتأدوبوظىوضماناتىتوقوطكا ى
تسييج:
لقج تشاكلشا في الفرل التسييجؼ كاجبات رجل األمغ ،كأكضحشا أف كل إخالؿ بتمظ الػاجبات

يسةبصبيعةالحاؿتتصمبعقابا لسختكبيا ،األمخالحؼيدتػجبدراسة
ً
يذكلجخيسةتأديبية ،ككلجخ

العقػباتالتأديبية .

فالعقػبةالتأديبيةتعتبخأحجأىعاألركافالتييقػـعميياالشطاـالتأديبي،كالحؼيدعىلمسحافطة
َ

عمىالسرمحةالػضيفية،كذلظبزسافحدغسيخالعسلبالسخفقالعاـبانتطاـكاضصخاد .

فإذاكافالشطاـالتأديبيلعيرلبعجإلىتصبيقمبجأ(الجخيسةإالبشز)فيتحجيجهلألفعاؿ

ائسا تأديبية ،كذلظ بدبب الصبيعة الخاصة ليحا الشطاـ ،كالحؼ يعتبخ أف الخخكج عمى
التي تعج جخ ً
تأديبيةتدتػجبالسدائمة،كىحهاألفعاؿاليسكغحرخىامدبًقا،

مقتزياتالػضيفةالعامةيعججخيس ًة
كلكغتػصلإلىحرخالعقػباتالتأديبية ،بحيثاليجػزلدمصةالتأديبأيا كانتأف تػقععق ًابا

عمىالسػضفالعدكخؼغيخالعقػباتالسشرػصعميياصخاحةعمىسبيلالحرخفيقانػفالخجمة

فيقػػاألمغ( .)1

كاليجؼمغالعقػبةىػتقػيعالعاملالسخالفكزجخه،ليكػف عبخةلغيخه،كييمتدـكلعامل

بػاجباتالػضيفةكمقتزياتيابسايحققالسرمحةالعامةكصالحالسخفق( .)2

صبقياالجيةالخاصةبشاء
ً
ةالخادعةت
كتعجالعقػبةالتأديبيةبرفةعامةكسيمةمغكسائلاإلدار 

عمىنزفيالقانػف مغأجلالسحافطةعمىالشطاـداخلالػضيفة،كالعقػبةالػضيفيةتحسلصفة

الػضيفةبالعبءالحؼالتسذإال السخالففيمرمحةالػضيفة،بسعشىأنياعقػبةشخريةيتعيغ
تصبيقياعمىالسخالفدكفغيخهمغأفخادأسختوككرثتو( .)3

الستختب عمى صجكر القخار اإلدارؼ ،بسا تحققو مغ غاية الدجخ
كالعقػبة التأديبية ىي األثخ 

الخاص كالخدع العاـ؛ لسشع معاكدة ارتكاب السخالفة؛ بقرج الحفاظ عمى أداء يحرل اإلدارؼ عمى
نحػمايشبغي( .)4

()1أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص .199
()2السدتذارعبجالػىابالبشجارؼ،العقػباتالتأديبية،دارالفكخالعخبي،القاىخة،ص،10كمابعجىا .

()3د.خالجسسارةالدغبي،القانػفاإلدارؼ،مكتبةدارالثقافةلمشذخكالتػزيع،عساف،الصبعةالثالثة،عاـ1993ـ،ص .238
( )4د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .56
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مغخالؿ ماتقجـسػؼنقػـبتفريلماسبقمغخالؿتحجيجمجلػؿالعقػبةالتأديبية،كالغاية

مشيا،كالسبادغالتيتقػـعميياالعقػبةالتأديبية،كبيافشبيعةالعقػباتالتأديبيةالتيتػقععمىرجل
األمغالفمدصيشيثعنتػقفعشجشبيعةمجالذتأديبيع،كعخضضساناتتػقيعيا،كنختعىحاالسصمب

بكيفيةمحػالعقػبةالتأديبية،كعميوسشقدعمػضػعىحاالفرلإلى :


ماىية العقؽبات التأديبية لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي.
السبحث األولّ :
السبحث الثاني :ضسانات تؽقيع العقؽبة التأديبية عمى مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي.
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السبحث األول

ماىية العقؽبات التأديبية لسشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي
ّ
لقجحجدقان ػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي()1العقػباتالتأديبيةالسػقعةعمىرجاؿاألمغ،

أيزا حجدتيا الئحة العقػبات التأديبية كاالنزباشية كصشجكؽ الجداءات السالية السػقعة عمى
ك ً
العدكخييغ(،)2كذلظحاؿمخالفةالػاجباتكاألعساؿالسحطػرةالسشرػصعمييافيقانػفالخجمةفي

قػػاألمغالفمدصيشي(،)3كحلظفيالق اخراتالرادرةعغالػزيخالسخترةأكالخخكجعغمقتزيات
بفيأعساؿكضيفتوأكيدمظسمػكاأكيطيخبسطيخمغشأنواإلخالؿبكخامتوالػضيفية .
الػاج
ً

ػتشاداألمػخقائػجهأكمدػئػلو،إالإذاأثبػتأفارتكابػوالسخالفػةكػاف
كاليعفيرجلاألمغمغالعقػبةاس ً

تشفي ػ ًحاألمػػخصػػادرإليػػومػػغىػػحاالقائػػجأكالسدػػئػؿبػػالخغعمػػغتشبييػػوإلػػىكجػػػدالسخالفػػة،كفػػيىػػحه
الحالةتكػفالسدئػليةعمىمرجراألمخكحجه( .)4
كبالشطخإلىقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(5002ـ)،نالحعمحاكالت

الس ِّ
ذخعلمػصػؿإلىالسػازنةالعادلةبيغعشرخؼالفاعميةكالزساففيإشارالشطاـالتأديبي،بسعشى
مغ
التػفيق بيغ السرمحة العامة متسثمة في السرمحة الػضيفية متسثمةبالسخفق العاـ ،كمحاسبة كل َ
يحيجعغ كاجباتالػضيفة العدكخية ،كبيغ السرمحة الخاصة متسثمة في مرمحةالعدكخؼ بالحفاظ

يةفيمدألتوتأديبيا،ليحاحجدالس ِّ
ذخعالعقػباتالتأديبيةعمى
عمىحقػقو،كعجـتعدفالجيةاإلدار
ً

سبيل الحرخ ،كحجد الجيات السخترة بتػقيع ىحه العقػبات ،كجعل تػقيع العقػبات الذجيجة مغ
اختراص لجشة الزباط  كتػقيع الػزيخ السختز ،كجعل عقػبة االستغشاء عغ الخجمة بترجيق

الخئيذ( .)5

كلقج حجدت التذخيعات العقػبات التي يجػز تػقيعيا عمييع كقانػف الخجمة في قػػ األمغ

الفمدصيشيرقع()8لعاـ(5002ـ)،كمغىحافاليجػزتػقيععقػبةتأديبيةلعيشزعميياالس ِّ
ذخع

تعتػقيعيابشاء عمىرضاه ،فيحاالخضا ال
ً
كلػ كانت أخف مغ العقػبات السقخرة بالقانػف حتى لػ

يشفيبصالفالعقػبةالسػقعة،ألف العقػبةالتأديبيةالتييجػزتػقيعياعميومغاألمػرالتييحجدىا

القانػف كال يجػز مخالفتيا ،فإذا أخل السػضف العاـ كالسيسا رجل األمغ بػاجباتو الػضيفية أك خخج
((1السػاد()98-95كالسػاد()177–174مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

((2السػاد()7-2مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاإلنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع()259لدشة2010ـ.
((3السػاد()93-88كالسػاد()172-167مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

()4أ.إبخاىيعدمحمالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي،الصبعةالثانية،غدة،عاـ2015ـ،ص .195

()5أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،أكاديسيةفمدصيغلمعمػـاألمشية،غدة،عاـ2013ـ،
ص .197
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عمىمقتزاىابسايعجمخالفةتأديبية،كفًقالساتخاهالدمصةاإلدارية،فإفاألمخيػجبمداءلةالسحنب،
كيػقععميوالجداءالسشاسب،كذلظنتيجةلساتختبعمىمخالفتو .

كلساتقجـذكخهنخػأفالس ِّ
ذخعالفمدصيشيقجحجدالعقػبةالتأديبيةعمىسبيلالحرخ،كساحجد

الجياتالسخترةبتػقيعياعمىرجلاألمغ،بلكجعلتػقيعالعقػباتالذجيجةمغاختراصلجشة

الزباطكتػقيعالػزيخالسختز،كجعلعقػبةاالستغشاءعغالخجمةبترجيقالخئيذ .

كتأكيجاعمىالعقػباتفقطنزقانػفالخجمةفيقػػاألمغعمىمايمي( :)1
ً

 .1ك ػلضػػابطكضػػابطصػػف كفػػخديخػػالفالػاجبػػاتالسشرػػػصعمييػػافػػيىػػحاالقػػانػفأكفػػي
الق اخراتالرادرةمغالػزيخالسختز،أكيخخجعمىمقتزياتالػاجبفيأعساؿكضيفتو،أك
امةالػضيفةيعاقبتأديبيا،كذلظمععجـ
ً
يدمظسمػكا،أكيطيخبسطيخمغشأنواإلخالؿبكخ
ً

الزابطمغالعقػبةاستشادا
ً
اإلخالؿبإقامةالجعػةالسجنيةأكالجشائيةعشجاالقتزاء،كاليعفى
ألمخ.

ػتشاداألمػخقائػجهأكمدػئػلوإالإذاثبػت
 .2اليعفىالزابطكضابطالرفكالفخدمغالعقػبػةاس ً
أفارتكابوالسخالفةكافتشفيػًحاألمػخصػادرإليػومػغىػحاالقائػجأكالسدػئػؿبػالخغعمػغتشبييػو
إلىالسخالفة،كفيىحهالحالةتكػفالسدئػليةعمىمرجراألمخكحجه.
مجنياإالعغخصئوالذخري .
 .3اليدأؿالزابطكضابطالرفكالفخد ً
مغخالؿ ماتقجـ سشتشاكؿ ماىية العقػبةالتأديبية كالسبادغ التي تقػـعمييا،كبياف العقػبات

السػقعةعمىرجلاألمغالفمدصيشيكشبيعةمجمذالتأديبالحؼيشعقجحاؿالسخالفةالتأديبية،كلبياف
ذلظقدسشاىحاالسبحثإلىمصالبكىيعمىالذكلالتالي :
السصمباألكؿ:مفيػـالعقػبةالتأديبيةكمبادئيا .

السصمبالثاني:أنػاعالعقػبةالتأديبيةككيفيةمحػىا .

((1السادة()94كالسادة()173مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

63

السطمب األول

مفيؽم العقؽبة التأديبية ومبادئيا
تيجؼالعقػبةالتأديبيةإلىكفالةحدغسيخالعسلبالسخافقالعامةبانتطاـ كاضصخاد،لحساية

السرمحةالػضيفيةكمغثعالسرمحةالعامة،كالس ِّ
ذخعلعيحجدعقػبةتأديبيةلكلجخيسةتأديبية،بل

حجد العقػبة كتخؾ لمدمصة السخترة بتػقيعيا لمدمصة التقجيخية في اختيار ما ىػ مشاسب مغ بيغ

العقػبات لتػقيعيا حاؿ ارتكاب السػضف لجخيسة تأديبية ،كإف كاف كرد استثشاء في ىحه الحالة في
بعسالتذخيعاتكالتيتعجلػحةجداءاتلبعسالجخائعمدبًقا( .)1

فالعقػباتالتأديبيةالتيتػقععمىرجلاألمغالفمدصيشيماىيإال عقػباتتػقع إذاماتع

ارتكاب مخالفة بإحجػ الػاجبات كالسحطػرات السشرػص عمييا في قانػف الخجمة في قػػ األمغ
الفمدصيشيرقع( )8لعاـ(5002ـ)(،)2أكفيالق اخراتالرادرةمغالػزيخالسخترةأك الخخكجعغ

سمػكا أك يطيخ بسطيخ مغ شأنو اإلخالؿ بكخامة
مقتزيات الػاجب في أعساؿ كضيفتو أك يدمظ
ً

الػضيفة .

كيتعخضالسػضفكالسيسارجلاألمغكىػفيمعخضحياتوالػضيفيةلمعجيجمغالجداءات،

مشياجداءات يخزعليا في حالة ارتكابو جخيسةجدائية سػاء داخل السجتسعالػضيفي ،أكخارجو،
كجداءات تأديبية تػقع عميو في حالة مخالفتو لسقتزيات كضيفتو ،أك ارتكابو ما مغ شأنو أف يسذ

بكخامتيا،كقجيخزعإلجخاءاتتتخحبحقوكلكغخارجالشطاـالتأديبيمساتؤثخفيمخكدهالػضيفي( .)3
الفخع األول :تعخيف العقؽبة التأديبية وخرائريا
إف الس ِّ
ذخع الفمدصيشي لع يزع تعخ ًيفا لمعقػبة التأديبية في قانػف الخجمة في قػػ األمغ

الفمدصيشيرقع( )8لعاـ(5002ـ)،ككحلظاألمخفيقانػف الخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع()9لعاـ

(0228ـ)،كلكشونز عمىأنػاعالعقػباتالتأديبية،فالتذخيعات السقارنةكقاعجةعامةاكتفت بالشز
عمىأنػاعالجداءاتالتأديبيةضجالسػضفالعاـ،كبيافأحكاميادكفالتعخضلتعخيفيا .

كالعقػباتالتأديبيةفيقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيكاردةعمىسبيلالحرخ ،فال

تسمظاإلدارةسمصةتقجيخيةفياختيارالعقػبةالتيتػقعياعمىرجلاألمغفتكػفحخيةاإلدارةىشافي

()1أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػؼاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص206كمابعجىا .
((2السػاد()93-88مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

( (3د.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة،عاـ
2009ـ،ص.172
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حجكدتمظالعقػبات،كيجبأفتكػفالعقػباتتتشاسبمعالفعللسجخـالسختكببجكفأؼمبالغةفي

ذلظ .

اء في فمدصيغ ،أـ مرخ ،أـ الجكؿ األجشبية تعخ ًيفا
كال يػجج في قػانيغ الػضيفة العامة سػ ً

لمعقػبةالتأديبيةكإنساكردتالتعخيفاتالتأديبيةفيقػانيغالتػضيفالسختمفةفيقػائعالجداءاتتمتدـ
سمصةالتأديببتصبيقياعشجمخالفةأحجمػضفييالػاجباتالػضيفة( .)1

فالس ِّ
ذخعالفمدصيشيحالوحاؿالتذخيعاتاألخخػلعيتصخؽلتعخيفالعقػبةالتأديبيةإنسااكتفى

اعالعقػباتالتأديبية،كلقجعخفياالبعس(،)2بأنياكسيمةمغكسائلاإلدارة،تشصػؼ

بالشزعمىأنػ

بشاء عمى نز في القانػف ،في مػاجية مختكبي السخالفات
عمى عشرخ اإليالـ ،كنقػـ باستخجاميا  ً

التأديبيةداخلالجساعةالػضيفيةبيجؼالسحافطةعمىالشطاـفييا .

فيساذىببعسآخخبأنيا" :األثخالستختبعمىثبػتالسخالفةفيحق السحاؿإلىالتأديب،
فيسا ندب إليو ارتكابو  مغ مخالفات تأديبية بعج تسكيشو مغ تفشيجىا أماـ ىيئة تأديبية يفتخض فييا

الحيادة( .)3

عخفيا بأنيا" :قصع الرمة الػضيفية بيغ السػضف كبيغ السخفق
يفا آخخ 
ككحلظ فإف ىشاؾ تعخً

اأكسمبيا،يذكلمخالفةلػاجباتالػضيفةكمقتزياتيا،كذلظبإتباعإجخاءات
إيجابي
فعال
بدببارتكابو ً
ً
ً
خالف،كتححيخلغيخهمغسمػؾسبيلالسخالفة،بيجؼالحفاظعمى
ًا
كضساناتمعيشةردعالمسػضفالس
ً
نطاـالسخفقكتحقيقأىجافو( .)4

كيخػالباحثأفالعقػبةالتأديبيةماىيإالجداءتأديبيتػقعوالدمصةالسخترة،كذلظكإجخاء

سامشتدبيقػػ األمغ إلخاللوبػاجباتكضيفتوكمقتزياتيا،

مزادتتخحهفيمػاجيةالسػضف كالسي

كفًقاألحكاـالقانػف ،كبيجؼحدغسيخالسخفقالعاـبانتطاـ كاضصخاد،كيتعبإجخاءتأديبيصحيح

كيتزحلشامغالتعخيفالدابقأف اليجؼمغالعقػبةىػالغايةالتيألجميااتخح قخارإيقاعالجداء
عمىالسػضفالسخالف ،كأنويتعتػقيعيامغقبلجياتإداريةمحجدةكفًقالشرػصالقانػف،كالتي

تؤثخعمىمخكدهالػضيفيأكحخمانومغبعسأككلالسداياالػضيفيةالتييتستعبيا .


()1د.كحيجمحسػدإبخاىيع،حجيةالحكعالجشائيعمىالجعػػالتأديبية،دارالعمعلمسالييغ2008،ـ،ص،104مذارإليود.أنػرحسجاف
الذاعخ،السدؤكليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص .415

( )2د.مرصفىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،عاـ1976ـ،ص .27

()3د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،الزساناتالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مشذأةلسعارؼ،اإلسكشجرية،الصبعةاألكلى،سشة2003ـ،
ص .11

( )4د.عميأميغسميع،التأديبفيالذخشة،دراسةتصبيقيةمقارنةعمىضباطالذخشة،أكاديسيةالذخشة،القاىخة،سشة1987ـ،ص .208
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الفخع الثاني :السبادئ التي تقؽم عمييا العقؽبة التأديبية
إفالجداءالتأديبيالبجمغأفيتػافخفيومجسػعةمغالزػابطسػاءكافىحاالجداءرئاسيأـ

قزائي،كيدتشجالقانػفالتأديبيلمػضيفةالعامةمبادئوالقانػنيةالتييصبقيافيمجاؿالعقابالتأديبي
مغالسبادغاألساسيةالسدتقخةفيمجاؿالعقابالجشائي ،كالتيضيخت حيدالػجػدبرجكراإلعالف

العالسيلحقػؽ اإلندافكالسػاشغفي(0182/08/56ـ)،كعمىالخغعمغأف ىشاؾاختالًفا فيأنػاع
كنطخ لمدمصة التقجيخية الػاسعة السخػلة لمدمصة التأديبية فالبج مغ كجػد قيػد
ًا
الجداءات التأديبية،
كضػابطتحكعتػقيعالعقػبةالتأديبيةمغقبلالدمصةالسخترةبإيقاعيا .

كىشاؾ مجسػعة مغ الزػابط يتعيغ تػافخىا في العقػبة التأديبية رئاسية كانت أـ قزائية،
لزسافمذخكعيتيا،كتتسثلفيشخعيةالعقػبةكشخريةككحجةالجداءالتأديبي،إضاف ًة إلىضخكرة
تشاسبومعالسخالفةكتدبيبالجداء،كسػؼنتشاكؿكلماسبقبالتفريلفيالفخكعالتالية :

أول :شخعية العقؽبة التأديبية
ً
قيجا عمى الدمصة التأديبية في تػقيع العقػبات ،حيث يتعيغ
يعج مبجأ شخعية الجداء التأديبي ً

عمييااحتخاـالحرخالتذخيعيلمعقػباتاإلدارية،األمخالحؼاليجػزليامعوتػقيععقػبةلعيػردىا

السذخع( .)1

كعمىذلظاليجػزلدمصةالتأديبتػقيععقػبةغيخمشرػصعمييافيالقانػف،كإالكانت

ىحهالعقػبةباشمة،كحلظاليجػزلياأف تبتجععقػبةججيجة،حتىلػكافذلظعغشخيقالقياس
عمىالعقػباتالتيحجدىاالسذخع( .)2

كماأكردهالس ِّ
ذخعالفمدصيشيمغنرػصلمعقػباتالتأديبيةكحرخىاعمىخالؼالسخالفات

التأديبية،كيعشيذلظأنوالعقػبةبغيخنزقانػني.

كيقرجفيذلظأفالدمصةالسخترةبتػقيعالجداءالتأديبي،كإفكانتلياتقجيخمايشجرجفينصاؽ
السخالفاتالتأديبيةكلياالدمصةالتقجيخيةفيحخيةاختيارالعقػباتالسالئسةمغبيغقائسةالعقػبات

السقخرة،إالأنياممدمةبتػقيعالعقػباتالسشرػصعمييافيالقانػفعمىسبيلالحرخ،فاليجػز

ديبياغيخمشرػصعميوفيالقانػفميساتشاسبىحاالجداءمعالسخالفةالتي
اءتأ ً
لياأفتػقعجد ً

ارتكبياالسػضف،ليحادرجتالجساتيخالسعاصخة،لسختمفالجكؿعمىتقخيخأنوالعقػبةإالبقانػف

()1د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .71

( )2د.محسػدأبػالدعػد،نطخيةالتأديبفيالػضيفةالعامة،دارالثقافةالعخبية،القاىخة1998،ـ،ص .87

66

أكبشاءعمىقانػف،كساأفىحاالسبجأمدتقخبالذخيعةاإلسالميةمشحأكثخمغأربعةعذخقخًنا()1
ً
استشادالقػلوتعالى:ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﱠﭐ()2ﭐ.
ً

فالس ِّ
ذخعالفمدصيشيأكردفيالسادةرقع()02مغالقانػفاألساسيالفمدصيشيأنو":الجخيسةكال

عقػبةإالبشز"(  ،)3كىحاالشزيشرخؼعمىالعقػباتبرفةعامةسػاءكانتجشائيةأكتأديبية،
كمغثعفاليجػزتػقيعالعقػباتالتيلعيشزعميياالس ِّ
ذخعبشزصخيح .

مجاال في
فالعقػبة التأديبية ،كما يتختب عمييا مباشخة مغ آثار عقابية ،ال يدػغ أف تجج ليا  ً

التصبيقإالحيثيػججالشزالرخيحعمييا،شأنيافيذلظشأفالعقػبةالجشائية( .)4

فسبجأالسذخكعيةفيالسجاؿالتأديبييعشيتحجيجالعقػباتالتأديبيةعمىسبيلالحرخ،بسعشى

أف يكػف لمعقػبةالتأديبيةسشجفينرػصالقانػف،فالقاعجةالعامةفيالسجاؿالتأديبيأف الس ِّ
ذخع
يحجد قائسة العقػبات التأديبية التي يجػز تػقيعيا عمى السػضف السخصئ ،كيتخؾ لمدمصة التأديبية

السخترةىػيةاختيارالعقػبةالسالئسةمغبيغقائسةالعقػباتالسقخرة( .)5

فسبجأالسذخكعيةيذكلضسانةميسةلمعاملبعجـتػقيععقػبةعميولعيحجدىاالس ِّ
ذخعمدبًقا،

يحققإحاشتوبيحهالعقػبةمقجما،كبالػاجباتكااللتداماتالسفخكضة،كالتييتختبعمييامخالفتيا
بسا 
ً

إنداؿالعقاببو،كأفيحاطبسايسكغأفيكػفعميوالعقابفيحالةالسخالفةليدتبيغالذخزمخكده
كليكػفعمىبيشةمغأمخه"( .)6

كتستازالعقػبةالتأديبيةبسبجأ(العقػبةبجكفنز)كذلظعمىخالؼالجخيسةالتأديبيةالتيال

يػجج نز ليا ،ألف العقػبات التأديبية محجدة عمى سبيل الحرخ بقانػف الخجمة السجنية ،أؼ ال
يدتصيعالخئيذاإلدارؼالسباشخأف يػقعأؼعقػبةإالالسشرػصعمييابالقانػف،معمشحوسمصة
تقجيخيةفيتحجيجالعقػباتالسشاسبة( .)7

كيسكغ القػؿ إف الدمصات التأديبية كإف كانت تتستع بحخية مصمقة في تحجيج الجخائع التأديبية
فإنيا التتستعبسثلتمظالحخيةفيتحجيجالعقػبةالسشاسبةأكالسالئسةلكلجخيسةمغتمظالجخائع،إذ
يجبعميياأف تتقيجفيىحاالذأفبسانز عميوالقانػف مغعقػبةتأديبية،فيحهالدمصاتالتسمظ

( )1أ.عالجػدتأبػسيجك،اإلجخاءاتكالعقػباتالتأديبية،مخجعسابق،ص .162
()2القخآفالكخيع،سػرةاإلسخاء،اآلية .15

()3السادة()15مغالقانػفاألساسيالفمدصيشيالسعجؿلدشة(2003ـ)،كتعجيالتو .

( )4د.محسػدعبجالسشععفايد،السدئػليةالتأديبيةلزباطالذخشة،رسالةدكتػراه،جامعةأسيػط2006،ـ،ص .477
()5أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص .204
()6السدتذار/عبجالػىابالبشجارؼ،العقػباتالتأديبية،مخجعسابق،ص .28

()7د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص .170
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اءغيخمشرػصعميوقانػنا حتىكإف كافأكثخمالئسةلمحنباإلدارؼأكأخفمغ
إذنا أف تػقعجد
ً
ً
ذلظالسقخرقانػنا،كىحامايعشيوتصبيقمبجأالذخعيةفينصاؽالشطاـالتأديبي( .)1
ً
ثانيا :عجم جؽاز السعاقبة عمى الفعل الؽاحج مختيؼ
ً
إف  ىحاالسبجأيعبخعغالتكاملاإلجخائيكعجـاالزدكاجيةفياإلجخاءات،كتؤدؼمخالفتوإلى

إىجار حخية األفخاد ،فيػ يحسي األشخاص مغ السثػؿ مختيغ أماـ القزاء التأديبي ،بدبب القياـ

بارتكابشيءقجسبقالسحاكسةعميومغقبلأماـالسحكسة،سػاءأثبتتبخاءتوأـتستإدانتو( .)2

كاليجػزتػقيعأكثخمغجداءكاحجعغالسخالفةالػاحجةمالعيخدنزيدسحبػحلظألفالجػداءاألكؿ
َيجبماعجاه،كفًقالقاعجةعجـجػازتثشيةالعقاب( .)3
كقجنز الس ِّ
ذخعبالفقخة()1مغالسادة()62مغقانػف الخجمةالسجنيةأنو(ال يجػزتػقيع

أكثخ مغ عقػبة عمى نفذ السخالفة)  كمثاؿ ذلظ "ال يجػز تػقيع عقػبة الخرع مغ الخاتب كعقػبة
تشديلدرجةالسػضففيكقتكاحجعمىخصأكاحج"( .)4

كمغاألصػؿالبجيييةأفاليجػزإنداؿالعقػبةالتأديبيةعغالفعلالػاحجأكثخمغمخة؛بلإف

فعاليكػفعجةجخائعأكجسمةأفعاؿمختبصةبعزياببعسمغأجلغخضكاحجال
الستيعإذاارتكب ً
يعاقب عغكل فعل عمى حجة بعقػبةمدتقمة؛ بل يعاقب بعقػبة كاحجة عمى الفعل السكػف لمجخيسة

األشج،كمغالسبادغالعامةاألساسيةلذخعيةالعقابأيا كافنػعوإنواليجػزعقاباإلندافعغ

لالسؤثعمختيغ( .)5
ِّ
الفع

كإذاعػقبالزابطعغمخالفةتأديبيةفيتاريخمعيغ،ثععادكارتكبذاتالسخالفةفيتاريخ

جذلظتعجدا لمجداءالتأديبي،كفيالعادةفإف رجل
ً
الحق،فإنوإذف عػقبعغالسخالفةالتاليةكاليع

األمغيخزعلدمدمةمغالخئاسات،بحيثيكػف لمخئيذاإلدارؼاألعمىحقالتعقيبعمىالعقػبة
السػقعةمغالخئيذاألدنى،كفيىحهالحالةإذااستعسلالخئيذالسباشخسمصتوفيالعقاب،اليكػف

ذلظ مغ حق الخئيذ األعمى العقاب مخًة أخخػ عغ ذات األفعاؿ ،بل يقترخ حقو بالتعقيب عمى
العقػبةقبلتػقيعيافيالسػاعيجالسحجدة( .)6

()1د.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعامة،مخجعسابق،ص .129

( )2د.عبجالقادرجخادة،مػسػعةاإلجخاءاتالجدائيةفيالتذخيعالفمدصيشي،السجمجالثالث،مكتبةآفاؽ،غدة،فمدصيغ،سشة2009ـ،
ص .928

()3د.مػسىشحادة،القانػفاإلدارؼ،مخجعسابق،ص .265

()4د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص .170
()5أ.أحسجرزؽرياض،الجخميةكالعقػبةالتأديبية،مخجعسابق،ص .229

( )6د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص134كمابعجىا .
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كمغ السبادغ الخاسخة في مجاؿ التأديب اإلدارؼ ىػ عجـ الجداءات التأديبية عغ السخالفة

اإلداريةالػاحجة،بسعشىعجـجػازالعقابأكثخمغمخةعغذاتالفعلأكالسخالفةاإلداريةأكالسالية

السشدػبة إلى مختكبيا كالتي ثبتت مغ جانبو ،كما ذلظ إال تحقيًقا لمعجالة كالسرمحة العامة
كاالجتساعية،كالحفاظعمىحدغسيخالسخفقالعاـبانتطاـكاضصخاد،كالحيمػلةدكفاضصخابالجياز

صا عمى
اإلدارؼ في الجكلة كدكف إحباط لمعامميغ بو ،كخذيتيع مغ أف يكػف العقاب سيف مدم ً

رقابيع( .)1

ثال ًثا :شخرية العقؽبة التأديبية
إف  مبجأشخريةالعقػبةبرفةعامة،مقخرفيجسيعالسجاالتالعقابية،جشائية،أكتأديبية،

كلػلعيػججنزعميو،فيحاالسبجأيشبعمغضسيخالعجالة( .)2

كلقجاستقختأحكاـالسحكسةاإلداريةالعمياعمىأف السدئػليةالتأديبيةشخرية،كأف العقػبة

عامايججمجلػلوفيالذخائعالدساكيةكفيأحكاـالجستػركالقانػف،كبأف
شخرية،كأفذلظيعجمبجأً ً
الخصأ ال يفتخض حجكثو فال يجػز مدائمة السػضف نتيجة حجكث خدارة أصابت أحج السذخكعات
العامة ما لع يثبت في حق ىحا السػضف خصأ أك إىساؿ محجد السعالع مغ حيث الدماف كالسكاف

كشخزمغ ندب الخصأ إليو ،كيتختب بعساآلثار الزارة غيخالسباشخةلمعقػبة التي تمحق بغيخ
مختكبيالجخيسةفالجداءالتأديبيكالجداءالجشائي،قجيتختبعمىإيقاعوآثارغيخمباشخةسػاءمادية

أكمعشػيةتريبأسخةالسػضفأكالجاني،إالأفذلظيخلبسبجأشخريةالعقػبة( .)3

كالعقػبةالتأديبيةالتػقعإالعمىمغارتكب السخالفةالتأديبية،كثبتتمدئػليتوالتأديبيةعمييا،إذف
فالعقػبة التأديبية عقػبة شخرية ،كىحا مبجأ عاـ كمدتقخ في السبادغ العامة لمقانػف كفي الذخائع

الدساكيةحيثقاؿالسػليعدكجل:ﭐﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﱠ(.)4
اءقػػاـبارتكابػػوبذػػكلمباشػػخأكغيػػخ
كيشرػػبالج ػداءالتػػأديبيعمػػىمقتػػخؼالج ػداءالػػحنباإلدارؼس ػػ ً

مباشخ،كأفيكػفقجقاـبفعلإيجابيأكسمبيمحجديعجمداىسةمشوفيكقػعالسخالفةالتأديبية( .)5

()1أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص .434

( )2د.محسػدعبجالسشععفايد،السدئػليةالتأديبيةلزباطالذخشة،مخجعسابق،ص .810

( )3أ.أمجججيادنافععاير،ضساناتالسداءلةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،رسالةماجدتيخ،جامعةالشجاح،الزفةالغخبية،فمدصيغ،عاـ
2007ـ،ص188كمابعجىا .

()4القخآفالكخيع،سػرةاألنعاـ،اآلية .164

()5د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،ضساناتالتأديبفيالتحقيقاإلدارؼكالسحاكسةالتأديبية،مخجعسابق،ص .30
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فإذاتعخضالسػضفلعقػبةالخرعمغالسختببشدبةكبيخةتعخضالرتباؾماليقجيالزموفتخة

فزال عغ امتجاد أثخ العقػبة إلى أسختوكأكالده فيع الحيغيتحسمػف
ً
ش ػيمةفي حياتو الػضيفية ،ىحا
العبءالحقيقيليحاالعقابمسايجخدالعقػبةمغشابعياالذخري( .)1

كيقعباشال كلعقابتأديبييػقععمىغيخمغاقتخؼ الحنباإلدارؼبرػرةمباشخةبأف أتى
ً

أكامتشععغإتياففعلإذاشكلذلظمخالفةلسقتزياتالػضيفة،أكبرػرةغيخمباشخةبأف ساىع
بفرمواإليجابيأكالدمبيفيكقػعالجخيسةالتأديبية( .)2

كتأكيجا لزخكرةتػقيعالعقػبةالتأديبيةعمىمختكبالسخالفةالتأديبيةأكالسداىعفيارتكابيا،
ً

فقجذىبتالسحكسةاإلداريةالعمياإلىكصعالجداءالسػقععمىغيخالثابتفيحقوارتكابالسخالفة

أكالسداىسةفيذلظبعجـالسذخكعيةلفقجانوركغالدبب( .)3
ابعا :مال ئسة العقؽبة التأديبية لمسخالفة
رً

إف الجداءاإلدارؼيجبأف يكػف
كمالئسا لمحنباإلدارؼ،كذلظبأف يخمػمغاإلسخاؼ
ً
عادال
ً
فيالذجةأكاإلمعاففيالخأفة،ألف  ِّكالاألمخيغمجاؼ لمسرمحةالعامة،فسغالزساناتالسراحبة

لتػقيع الجداء التأديبي ،ضخكرة أف تخاعيالدمصة التأديبية السخترة اختيارالجداء السشاسب لمخصأ،

ال مغ الس ِّ
ذخع السرخؼ كالفمدصيشي ،عسجا إلى تجرج الجداءات التأديبية ،األمخ الحؼ
فسعخكؼ أف ك ً
يتعيغ عمى الدمصة السخترة بتػقيع العقاب أف تخاعي التشاسب بيغ السخالفات السشدػبة إلى رجل

األمغ كبيغ العقػبات السػقعة عميو ،دكف مغاالة كالذصط في الجداء بل كدكف إتباع ألىػاء سمصة

التأديب( .)4

خاليا مغ اإلسخاؼ في الذجة أك اإلمعاف في استعساؿ الخأفة ،كتػقيعو
عادال ً
ً
كالجداء التأديبي

دكفتعدففياستخجاـالحقفيتػقيعالعقػبةالتأديبية،فالدمصةالتأديبيةىيالتييقععمىعاتقيا

تحقيقعسميةالتشاسبمابيغالسخالفةكالجداءالتأديبي،فالبج مغتشاسبالعقػبةمعحجعكخصػرة
ؼخاليا مغ
ً
السخالفةالتأديبية،كإالاعتبخ تػقيعالجداءمدتحًقا لإللغاء،فيجبأف يكػف القخاراإلدار

مذػبا بعيب التعدف في
ً
كبعيجا عغ إساءة استعساؿ الدمصة أك
ً
االنحخاؼ عغ السرمحة العامة
استعساليا .

()1د.سميسافدمحمالصساكؼ،القزاءاإلدارؼ،الكتابالثالث،قزاءالتأديب،دراسةمقارنة،دارالفكخالعخبي،القاىخة،سشة1978ـ،
ص .313

( )2د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .75

()3السحكسةاإلداريةالعمياالسرخية،شعغرقع3533لدشة23ؽجمدة1989/4/22ـ،السحكسةاإلداريةالعمياالسرخية .

( )4د.أنػرحسجافالذاعخ،السدئػليةالتأديبيةلمقزاةكأعزاءالشيابةالعامةفيالتذخيعالفمدصيشي،مخجعسابق،ص425كمابعجىا .
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كالس ِّ
ذخعالػضيفيقجتخمى فيكاقعاألمخعغسمصتوفيتحقيقمبجأالسشاسبةكالسػازنةبيغ

الجداءكالسخالفة،كتخؾذلظلسحستقجيخالدمصةالتأديبية،فأصبحتتتػلىإجخاءعسميةالسالءمةأك
السشاسبة بيغ درجة خصػرة السخالفة التأديبية ،كنػع كجدامة الجداء السػقع بسشاسبتيا ،كفًقا لمطخكؼ

السختمفة الخاصة بكل حالة عمى حجة ،كمغ ثع فقج أصبحت ىحه الدمصة صاحبة الدمصات شبو
السصمقةفيالقياـبتحقيقذلظ( .)1

فالسالئسة تعشي أف يكػف ىشاؾ تػازًنا بيغ الجداء كالسخالفة ،كأال تتعجػ الدمصة التأديبية ذلظ

بتػقيعأؼمغالجداءاتالسذجدةعمىمخالفةالترلإلىىحاالحج مغاستحقاؽمثلىحهالجداءات
ارالتأديبيالرادرمتزسشاأؼمغىحهالجداءاتبالغمػفيالتقجيخ،ىحاكاألصلأف
كإالاترفالقخ
ً
جفيالعقػبةتبعا لجرجةجدامةالسخالفةكلمدمصاتالتأديبيةكمغ
يقػـتقجيخالجداءعمىأساسالتجر
ً

بيشياالسحاكعالتأديبيةسمصةتقجيخخصػرةالسخالفاتكمايشاسبيامغجداءدكفتعقيبعمييافيذلظ

شالساأف تقجيخىالعيذػبوتعدفأكغمػفيالتقجيخ،ككافمتػازًنا مغناحيةالسالئسةبيغالجداء
كالسخالفة( .)2

كإذاكانتاإلداريةتمتدـبالعقػباتالتيحجدىاالس ِّ
ذخععمىسبيلالحرخ،كليذلياأف تػقع

عمىالسػضفإالىحهالعقػبات،إالأفلياسمصةتقجيخيةبسالئسةالعقػبةلمجخائعالتأديبية،بذخطعجـ

ؼ( .)3
إساءةاستعساؿالدمصةكدكفثسةغمػمشياككفقالزػابطالتيحجدىاالقزاءاإلدار 
خامدا :تدبيب الجداء
ً

سبب الجداء التأديبي ىػ الحالة الػاقعية أك القانػنية التي تجفع الدمصة التأديبية إلى إصجار
ي عميو الجداء،
القخار ككجػب ذكخ سببو في صمب القخار أك الحكع ذاتو ،أؼ بياف الدبب الحؼ بِّش 
َ
كيعتبختدبيبالقخارالتأديبيمغالزساناتالسيسة فيمجاؿالسحاكسةكالسداءلةالتأديبية،حيثإف

ؼ عغاألخصاءالتيندبتإليو ،كأبجػ
ػز َ
تدبيبالقخارالتأديبيمغشأنوشسأنةالسػضفبأنوقجج 

دفاعوبذأنيا،كبالتالييتحققإعساؿرقابةالسػضفعمىصحةالقخارالتأديبي( .)4

كىشاؾغاياتمتعجدةلتدبيبقخارالجداءكالحؼيسكغردىاإلىثالثةجػانب،الجانباألكؿ

يتعمق بسرجر القخار ،فتدبيب ق اخره يجفعوإلى التأني كالخكيةقبلإصجاره ،كفي ىحاإعساؿ لمسشصق
بشاء عمى تجقيق كتسحيز كيبعجه عغ التدخع كالتيػر ،أما الجانب الثاني فيػ
كالعقل فيرجر ق اخره ً
( )1د.مرصفىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،سشة1976ـ،ص .202
()2أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص .417

()3أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص .210

()4أ.إبخاىيعدمحمالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي،مخجعسابق،ص .193
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يحققلخجلاألمغاإلشالععمىأسبابمجازاتوكىلىيبالفعلالتيتعمػاجيتوبياأـال،حتى

اأكقزائيا،أما
يبشي مػقفومغىحاالقخاركيق ػـ إمابتشفيحهعغرضاأكيمجألسحاكلةإلغائوإدارًي
ً

بشاء عمى أسباب تبخر
الجانب الثالث فيػ يسكغ القاضي مغ إعساؿ رقابتو عمى القخار كىل صجر ً

إصجارهأـال( .)1

كبالتالي فإنو يجب أف يكػف لمقخار التأديبي سبب يؤدؼ إليو كيبخر إصجاره ،فإذا ثبت مغ

األكراؽعجـصحةالػقائعالتياستشجإليياالقخارالتأديبيفيتػقيعالجداءفإنويكػف
مشصػيا عمى
ً

مخالفةالقانػف النعجاـ األساسالقانػنيالحؼيقػـعميو ،كلمخصأفيفيعالقانػف كتصبيقوعغشخيق
الخصأفيفيعالػقائعكتقجيخىا،فإنويتعيغفيىحهالحالةعمىالسحكسةإلغاءالقخار( .)2

مجنيا ،أـ دستػرًيا ،أـ إدارًيا ،أـعدكخًيا
ائيا ،أـ ً
اء أكاف جد ً
ككل حكعيرجر عغ القزاء سػ ً

إالكافباشال،كالمخاءفيأفالتدبيبيكسغفيوفغ
ً
يجبأفيذسلعمىاألسبابالتيبشيعمييا،ك

القزاء ،ففي ىحه الداكية مغ الحكع تبخز شخرية القاضي ،كيتزح مجػ ثقافتو كفيسو الرحيح
ألحكاـالقانػف،كتسكشومغأصػؿاالستجالؿعمىالسدجبيغذلظكموكالتعبيخعشوبمغةكاضحة( .)3

()1د.دمحمعسخيػنذالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .176
()2أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص .414

( )3د.عبجالقادرجخادة،مػسػعةاإلجخاءاتالجدائية،السجمجالثالث،مخجعسابق،ص .1477
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السطمب الثاني

أنؽاع العقؽبات التأديبية وكيفية محؽىا
لقجأقخ الس ِّ
ذخعالفمدصيشيالعقػباتالتيتػقععمىالزباطفيقانػف الخجمةفيقػػاألمغ

الفمدصيشيرقع()8لعاـ(5002ـ)كذلظفيالفرلالثامغ،مغالبابالثالث،مغالقدعاألكؿ( .)1

كأقػػخكػػحلظالعقػبػػاتالتػػيتػقػػععمػػىصػػفالزػػباطكاألف ػخاد،كذلػػظفػػيالفرػػلالتاسػػع،مػػغالبػػاب
الخابع،فيالقدعالثانيلشفذالقانػف(،)2أماالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجػداءات
الساليةالسػقعةعمىالعدكخييغبقخارمجمذالػزراءرقػع()522لعػاـ(5000ـ)،فتشاكلػتجسيػعمػػاده
التفاصيلالخاصةليحهالعقػبات .
كػػحلظتشػػاكؿذاتالقػػانػفكيفيػػةمحػػػالعقػبػػةالتأديبيػػةالتػػيقػػجتفػػخضعمػػىأحػػجمشتدػػبيقػػػػاألمػػغ
الفمدصيشيكذلظبعجمزىفتخةزمشيةمعيشة .
كلكلماسبقارتأيشاتقديعىحاالسصمبإلىالفخكعالتالية :
الفخعاألكؿ:العقػباتالتيتػقععمىالزباطكصفالزباطكاألفخاد .
الفخعالثاني:كيفيةمحػالعقػبات .
الفخع األول :العقؽبات التي تؽقع عمى الزباط وضباط الرف واألفخاد
إفالعقػباتالتيتػقععمىضباطاألمغمتشػعة؛فسشياعقػباتتأديبية،كأخػخػعقػبػاتانزػباشية،
كأخخػعقػباتتػقعيػاالسحػاكعالعدػكخية،كىػحامػاأكػجهقػانػفالخجمػةفػيقػػػاألمػغالفمدػصيشيرقػع
()8لعػػاـ(5002ـ)(،)3ككػػحلظالئحػػةالعقػبػػاتالتأديبيػػةكاالنزػػباشيةالسػقعػػةعمػػىالعدػػكخييغأن ػػاع
ىحهالعقػباتالتيتػقععمىالزابط()4كىيكالتالي :



((1السػاد()98-95مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

((2السػاد()177-174مغقانػفقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

((3راجعفيذلظنزالسادة()175،174،95مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

((4راجعفيذلظنزالسادة()3مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةبسػجبقخارمجمذالػزراءرقع
()259لدشة2010ـ.
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أول :العقؽبات النزباطية
ً
لقجحجدتالسادة()00مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةأنػاعالعقػباتاالنزباشية

أيزا صالحيات الػزيخ السخترة بإيقاع العقػبات االنزباشية عمى الزباط كضباط
كالتي تحجد  ً

الرفكاألفخادكذلظعمىالشحػالتالي :

يجػزلمػزيخالسختزإيقاعالعقػباتاالنزباشيةالتاليةعمىالزباطكضباطالرفكاألفخاد(:)1

 .1التشبيو:يرجرالتشبيوبجكفمجمذتحقيقمغالقادةكالسجيخيغلمزباطكضباطالرفكاألفخاد.
 .2اإلنحار:عقػبةاإلنحارتذبوفيإصجارىاعقػبةالتشبيومغحيثإنويرجربجكفمجمذتحقيقمغ
القادةكالسجيخيغلمزباطكضباطالرفكاألفخاد.
 .3الحدػػعمػػغال اختػػباألساسػػيلذػػيخيغعمػػىاألكثػػخ:تػقػػعىػػحهالعقػبػػةبسرػػادقةالػػػزيخبق ػخارم ػػغ
السدؤكؿبسجمذتحقيقلمزباطكبجكفمجمذتحقيقلزباطالرفكاألفخاد.
 .4الحجدثالثةأشيخعمػىاألكثػخ:تػقػعىػحهالعقػبػةبسرػادقةالػػزيخكبقػخارمػغالسدػؤكؿمػغخػالؿ
مجمذتحقيقلمزباطكبجكفمجمذتحقيقلزباطالرفكاألفخاد.
 .5الحبذثالثةأشيخعمىاألكثخ:تػقعىحهالعقػبػةبسرػجاقيةالػػزيخكبقػخارمػغالسدػؤكؿمػغخػالؿ
مجمذتحقيقلمزباطكضباطالرفكاألفخاد.
 .6تػػأخيخاألقجميػػةسػػشةعمػػىاألكثػػخ:تػقػػعىػػحهالعقػبػػةبسرػػادقةالػػػزيخبق ػخارمػػغالسدػػؤكؿبتذػػكيل
مجمذتحقيقلكلمغالزباطكضباطالرفكاألفخادكتسحىىحهالعقػبةبعجانقزاءسػشتيغ
مغتػقيعيالمزابط.
 .7تشديلالختبة:تػقعىحهالعقػبةبسرادقةالػزيخأكمجيخعاـالذخشةكمغخالؿمجمذتحقيػقلكػل
مغالزباطكضباطالرفكاألفخادكتسحىىحهالعقػبةبعجانقزاءمجةثالثةسشػاتلمزابط
كبعجانقزاءمجةسشةلزباطالرفكاألفخادكىػفيالخجمةالعاممة.
 .8نػػدعالختبػػة:تػقػػعىػػحهالعقػبػػةبسرػػادقةالػػػزيخمػػغخػػالؿمجمػػذتحقيػػقلكػػلمػػغالزػػباطكضػػباط
الرػػفكاألف ػخادكتسحػػىى ػػحهالعقػبػػةبعػػجانقز ػػاءمػػجةثالثػػةس ػػشػاتلمزػػباطأكقزػػاءم ػػجة
الخجمةالعاممةالسقخرةلمتخقيةليحهالختبة.

()1السادة()10مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،بسػجبقخارمجمذالػزراءرقع
()259لدشة2010ـ .
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 .9االستغشاءعغالخجمة(لزباطالرفكاألفخاد):تػقعىحهالعقػبةبسرادقةالػزيخمغخالؿمجمذ
تحقيقيذكلبقخارمغالػزيخكتكػففقطلزباطالرفكاألفخاد.
مالحطة/كسيتعتػضيحىحهالعقػباتبذيءمغالتفريلبججكلتوفيممحقرقع( .)3

كيقخالس ِّ
ذخعفيىحهالسادةالعقػباتبالشدكؿبسجةالحجدمغثالثأشيخإلػىشػيخكإلػىأسػبػعكإلػى
ثالثػةأيػػاـ،كتػقيػػعىػػحهالعقػبػػاتاالنزػػباشيةمػغقبػػلالقػػادةالسخترػػػفأكالقػػادةأكقػػادةالكتائػػبأك
مغىعدكفذلظكذلظفيحاؿمشحالرالحياتليعمغقبلالػزيخالسختز .
أيزػ ػػابالسػ ػػادة()2مػ ػػغالئحػ ػػةالعقػبػ ػػاتالتأديبيػ ػػةكاالنزػ ػػباشيةأن ػ ػػاعالسخالفػ ػػات
كقػ ػػجأكردالسذػ ػ ِّػخع ً
)نػعػػا،كبػػالشطخإلػػىىػػحهالسػػادةالتػػي
االنزػػباشيةلمزػػباطكضػػباطالر ػفكاألف ػخادكحػػجدىابػ ػػ(ً 16
حجدتالسخالفاتاالنزباشيةبػ ػ ػػ()16مخالفة،نججأفالس ِّ
ذخعلعيحجدىاعمىسػبيلالحرػخ،فالبشػج

ػغنػزالسػػادةنػػزعمػػى(أؼمخالفػػةأخػػخػتزػػخبالزػػبطكالػخبطكحدػػغالشطػػاـالعدػػكخؼ)،
()16مػ َ
بسعش ػػىأن ػػول ػػعيح ػػجدىاعم ػػىس ػػبيلالحر ػػخف ػػيى ػػحاالبش ػػج؛ب ػػلكش ػػسلجسي ػػعاألعس ػػاؿالت ػػييختكبي ػػا

العدكخؼكتخلبالشطاـالعاـ،كجاءنزالسادة()2كالتالي :
كلعدكخؼارتكبمخالفةمغالسخالفاتاالنزباشيةالتاليةفيغيخحاالتالحخبكالصػارغ،يعاقب
أماـقادتوكرؤسائوكفًقالمرالحياتالسسشػحةكفقىحهالالئحة(:)1
 .1مخالفةاألكامخكالتعميسات .
 .2التخددفيتشفيحاألكامخ.
 .3رفساستالـالػضيفةأكالتأخخعغاستالميا.
 .4تخؾالػضيفةقبلإتسامياكتدميسيالمخمفبجكفمػافقةالسدئػؿ.
 .5الشػـأثشاءالخجمة.
 .6اإلىساؿ.
يغيػما.
 .7التغيبعغالػحجةلسجةاقلمغكاحجكعذخ
ً
يػما.
 .8تجاكزاإلجازةلسجةأقلمغكاحجكعذخيغ ً

 .9معاممةاألفخادكغيخىعمعاممةخاليةمغاالحتخاـ.
 .10التسارض.
()1السادة()9مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع()259
لدشة2010ـ .
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 .11إحجاثشغبأكفػضىأكإزعاجفياألماكغالعامة.
 .12التحقيخأكالحـأكالقجح.
 .13اإلىانةأكالتيجيج.
 .14الذجار.
 .15الزخبأكاإليحاءالبديط.
 .16الجس.
 .17تقجيعشكػػكاذبة.
 .18الذيادةالكاذبةأماـالقائج.
 .19تػجيوألفاظمخمةباآلدابالعامة.
 .20مخالفةاآلدابالعامة.
 .21تشاكؿالسدكخات.
 .22لعبالقسار.
 .23ارتيادالسحالتالسسشػعة.
 .24حيازةالسػادالسسشػعة.
 .25أخحأشياءأكاستالـأشياءأكثخمغالسخرراتالسقخرة.
 .26عجـاالعتشاءبالعيجةأكصيانتيا.
 .27فقجافالعيجةالتيتديجقيستياعغ50شيكل.
 .28فقجافاليػيةأكالػثائقالعدكخيةاألخخػ.
 .29إشالؽالعياراتالشاريةفياألفخاحكالحفالت.
 .30مخالفاتالديخ.
 .31عجـأداءالتحيةالعدكخيةأكالتخاخيفيأدائيا.
 .32ارتجاءأكانتحاؿرتبةغيخالختبةالحقيقية.
 .33عجـاحتخاـمغيعمػهرتبة.
 .34عجـتدميعالشقصة.
 .35التجخيغفيالػحجات،أكاألماكغالعامةعشجارتجاءالدؼالخسسي.
 .36أؼمخالفةأخخػتزخبالزبطكالخبطكحدغالشطاـالعدكخؼ.
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مالحطة/ىشاؾبيافتػضيحيبالسمحقرقع()1ليحهالسخالفات .
ثانيا :العقؽبات التأديبية
ً

لقجحجدقانػفالخجمةفػيقػػػاألمػغالفمدػصيشيالعقػبػاتالتأديبيػةالتػييجػػزتػقيعيػاعمػىالزػابط

العاملكىي :
.0إنياءالشجب .
.5التخؾفيالختبةبسااليديجعغسشتيغ .
.1الحخمافمغالعالكةالجكريةأكعالكةالقيادة .
.9اإلحالةإلىاالستيجاع .
.2االستغشاءعغالخجمة .

كتختزلجشةالزباطبتػقيعأؼمغىحهالعقػباتعمىأفي ِّ
رجؽالػزيخالسختزعميياإالفي

حالةاالستغشاءعغالخجمةفيمدـالحرػؿعمىترجيقالخئيذ( .)1
مالحطة/سيتععخضىحهالعقػباتبججكؿتػضيحيفيالسمحقرقع( .)2
وسشقؽم ببيان ىحه العقؽبات بذيء مؼ التفريل فيسا يمي:
يخجـالزابطبعيجاعغكحجةالقػةالسعيغبالخجمةفييامجةال
ً
 -1إنياء الشجب :يقرجبالشجبىػأف
تتجاكزثالثسشػات،كيجػزبقخارمدببمغلجشةالزباط،كترجيقالػزيختسجيجىالدشةكاحػجة

فقط.
كلقجحجدقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي()2حاالتانتياءنجبالزباطكىي :
أ -إذاقرخفيدكراتالتأىيلالحتسية.
أقختولجشةالزباط.
ب -إذاكتبعشوتقخيخكفاءةغيخمخضيك 

ت -إذاتقخراتخاذعقػبةتأديبيةبحقو.

 -2التخك في الختبة :تػقعىحهالعقػبةمغقبللجشػةالزػباطكبترػجيقمػغالػػزيخالسخػتز،كيشطػخ
فيأمختخفيفيامغقبلالػزيخ،ككحلظتسحىبعجمخكرسشتيغمغتػقيعيا.

()1السادة()96مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ .

((2السادة()60مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ.
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كلقجعخفتالئحةالعقػبات(،)1التخؾفيالختبةبأنػو":إبقػاءالعدػكخؼفػيرتبتػولسػجةالتتجػاكزسػشتيغ
عمىاألكثخ" .
كلمجشةالزباطأفتػقععقػبةالتخؾفيالختبةفيحاؿارتكابالسخالفةالتأديبية،كتؤدؼىحهالعقػبة
إلػػىتػػأخيختخقيػػةالعدػػكخؼلسػػجةمعيشػػةتقخرىػػاالدػػمصةالسخترػػةحدػبكػػلحالػػةعمػػىحػػجةمسػػايػػؤثخ
سمباعمىحياةالعدكخؼبيغزمالئو،كيجبأالتديجمجةالتخؾفيجسيعاألحػاؿعغسشتيغ( .)2
ً

 -3الحخمان مؼ العالوة الجورية أو عالوة القيادة :تػقعىحهالعقػباتمغقبللجشةالزباطفػيقػػػ
األمػػغكترػػجؽمػػغقبػػلالػػػزيخالسخػػتز،كيشطػػخفػػيأمػػختخفيفيػػامػػغقبػػلالػػػزيخ،مػػعإمكانيػػة
محػىابعجمخكرثالثةسشػاتعمىتػقيعيا.
كيحقلمجشةالزباطتػقيعىحهالعقػبةبذكلنيائيبإسقاطحقػوفييػاكلػيذفقػطلبزػعةأشػيخكذلػظ
يتػقػف ارتػػبالعدػكخؼعػػغالديػادةالجكريػػةخػالؿالعػػاـالػحؼحػػخـمػغعالكتػػو،فيقػلراتبػػونتيجػةلػػحلظ
عغمختبنطخائو .
 -4ااحالددة إلددى السددتيجاع :اإلحالػػةإلػػىالسعػػاشإمػػاأفتكػػػفبرػػػرةشبيعيػػة،كإمػػاأفتكػػػفبسثابػػة
عقػبةتأديبيةحاؿارتكابرجلاألمغلجخـتأديبي،ففػيالرػػرةالصبيعيػةتكػػففػيحػاؿاكتسػاؿ
الدغالقانػنيلمخجمةكفقالقانػف،أكفيحاؿشمبوذلظفيرجرقخارمغالجيةاإلداريػةبإحالتػو
لمسعػػاش،كىشػػايحػػتفعبكامػػلحقػقػػوالقانػنيػػة،كيدػػتحقمعػػاشتقاعػػجؼحدػػبمػػجةالخجمػػة،ككفًقػػا
ألحكاـقانػفالتأميغكالسعاشاتلقػػاألمغرقع()16لدشة(2004ـ)كتعجيالتو.

كلقجنزقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي(،)3عمىحاالتاإلحالةإلىاالستيجاع :
عجـالمياقةلمخجمةشبيا.
ً
أ-

ب -صجكرقخارتأديبيبحقو.

بشاءعمىشمبو.

تً  -

ػاءعمػػىشمبػػولسػػجةالتتجػػاكزسػػشة،كيجػػػزالترػػجيق
ث -تكػػػفإحالػػةالزػػابطإلػػىاالسػػتيجاعبشػ ً

ػصػبابق ػػػةالق ػػانػفم ػػغ
بامت ػػجادم ػػجةاالس ػػتيجاع،كدكفع ػػػدةالز ػػابطإل ػػىالخجم ػػةاعتب ػػخمذ ػ ً

سجالتقػػاألمغ.

((1السادة()1مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع()259
لعاـ2010ـ.

اىيعدمحمالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيةرقع8لعاـ2005ـ،مخجعسابق،ص196كمابعجىا.

((2أ.إبخ
((3السادة()118مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ.
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 -5السددتغشاء عددؼ الخجمددة:يكػػػفاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةلزػػباطالرػػفكاألف ػخادفقػػطكمػػغخػػالؿ
مجمذتحقيقيذكلبقخارمغالػزيخ،كلقجنزقانػفالخجمةفيقػػاألمػغالفمدػصيشي(،)1عمػى
الحاالتالتييتعبيااالستغشاءعغالخجمةكىي:
سبشجػػاحم اخحػػلالج ارسػػةشبًق ػالذػػخكط
شالب ػافػػيإحػػجػالسشذ ػآتالتعميسيػػةكلػػعيق ػ ِّ
أ -إذاكػػاف ً
تصػعو.

يةبشاءعمىقخارلجشةمخترة،تحجدىاالالئحة
ً
عجـصالحيتوفشياأكعدكخًيالمخجمةالعدكخ
ً
ب-

التشفيحيةليحاالقانػف.

ت -أسبابتتعمػقبػاألمغكالسرػمحةالعامػةكتحػجدىاالالئحػةالتشفيحيػةليػحاالقػانػفكتحػجدالجيػة

التيتتخحقخاراالستغشاءعغالخجمةالعدكخية .
أيزاالسادة()2مغالفرلالثاني ،مغالباباألكؿ ،مغالئحةالعقػباتالتأديبية
كلقجنرت ً

كاالنزباشيةعمىالعقػباتالتيتػقععمىالزباطحاؿارتكابولمسخالفاتالتأديبيةالتالية( :)2

 .1كلضابطيخػالفالػاجبػاتكالسحطػػراتالسشرػػصعمييػافػيقػانػفالخجمػة()3أكفػيالقػ اخرات
الرػػادرةمػػغالػػػزيخالسخػػتز،أكيخػػخجعمػػىمقتزػػياتالػاجػػبفػػيأعسػػاؿكضيفتػػو،أكيدػػمظ
امةالػضيفةيعاقبتأديبيػا،كذلػظمػععػجـ اإلخػالؿ
سمػكا،أكيطيخبسطيخمغشأنواإلخالؿبكخ
ً
ً
بإقامةالجعػػالسجنيةأكالجشائيةعشجاالقتزاء.

ػتشاداألمػخقائػجهأك مدػئػلوإالإذاأثبػتأفارتكابػوالسخالفػةكػاف
 .2اليعفػىالزػابطمػغالعقػبػةاس ً
تشفيًحاألمخصادرإليومغىحاالقائج أكالسدئػؿبالخغعمغتشبييوإلىالسخالفػة،كفػيىػحهالحالػة
تكػفالسدئػليةعمىمرجر األمخكحجه.
اليدأؿالزابطمجنياإالعغخصئوالذخري.
ً
.3
كنخػأنومغخالؿاستقخاءنرػص()4قانػفقػػاألمغكالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشية
بذأفالعقػباتالتأديبية،فإنشانمخزىحهاألحكاـكالقػاعجبالتالي :

((1السادة()181مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ.

()2السادة()2مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع()259
لدشة2010ـ .

((3السػاد()93–89مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ.

((4قانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ،كالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخار
مجمذالػزراءرقع()259لعاـ2010ـ.
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ػابطتأديبي ػابإحػػجػالعقػبػػاتالسػػحكػرةإالمػػغخػػالؿلجشػػةالزػػباطقػػػػاألمػػغ
 اليػػتعمعاقبػػةالزػ
ً
كالتػػيتقػػػـبتذػػكيلمجمػػذالتأديػػب(لجشػػةضػػباطفخعيػػة)مكػنػػةمػػغثالثػػةضػػباطعمػػىأفتكػػػف

رتبةرئيدوأعمىمغرتبةالزابطالسحاؿلسجمذالتأديب.
 إذاتبيغلسجمذالتأديبأفالسخالفةالسختكبةانزباشية،يقػـبإحالةالقزيةإلىمدؤكلوالسباشخ
أكإلىالقزاءالعدكخؼإذاكانتالسخالفةجخيسةمغنػعجشايةأكجشحةحدبالقانػف.
 يقػػػـمجمػػذالتأديػػببخفػػعتػصػػياتوإلػػىلجشػػةالزػػباط،كتكػػػفالعقػبػػةسػػاريةبعػػجمػافقػػةلجشػػة
الزباطعميياكمرادقةالػزيخ.
 اليج ػػػزلمجش ػػةالز ػػباطتػقي ػػععق ػب ػػةاالس ػػتغشاءع ػػغخ ػػجماتالز ػػابطإالبع ػػجإخص ػػارهبس ػػاى ػػػ
يػماعمىاألقللدػساعأكجػودفاعػو،كإذاحكػععميػوبيػحه
عذخ ً
اجيتوبعجخسدة َ
ِّ
مشدػبإليوكمػ

العقػبةفإنويحخـمغرتبتوالعدكخية.

 عقػبػػةاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةالسػقعػػةعمػػىضػػباطالرػػفكاألف ػخادالتػػتعإالمػػغخػػالؿمجمػػذ
تحقيقيذكلمغالػزيخكالتعتبخالعقػبةنافحةإالبعجترجيقوعمييا.
ػخمتغيب ػاعػػغالخجم ػة
 إذارفػػسالزػػابطالسحػػاؿلسجمػػذالتأديػػبالسثػػػؿأمػػاـالسجمػػذ،فإن ػويعتبػ
ً
ػارمػػغالخجمػػة
)يػمػامػػغتغيبػػوكيحػػاؿإلػػىالقزػػاءالعدػػكخؼباعتبػػارهفػ ًا
كيػتعتػخقيغقيػػجهبعػػج(ً 21

العدكخية.

 معاقبةالزابطأكضابطالرفأكالفخداليسشعمغإقامةدعػػمجنيةأكجشائيةعميو.
ابطأكضابطالرفأكالفخدمجنياإالعغخصئوالذخري.
ً
 اليدأؿالز

 إذاارتكبالزابطأكضابطالرفأكالفخدمخالفػةأثشػاءتشفيػحعسمػو،فإنػويعفػىمػغالعقػبػةإذا
أثبتأنوقاـبتشبيومدؤكلوعغىحهالسخالفةكتكػفالسدؤكليةعمىمرجراألمخكحجه.
 يجػزلمخئيذأكالػزيختخفيفالعقػبةأكأفيعفػعشياكفقالرالحياتالسبيشة.
 يحخـالعدكخؼمغتختبوالعدكخيةإذاحكععميوبالصخدمغالخجمةمغقبلمحكسةعدكخية .
ثال ًثا :العقؽبات التي تؽقعيا السحاكػ العدكخية
إف الجعػػالتأديبيةتشتقلمغمخحمةاإلتياـ كالتحقيقإلىمخحمةالسحاكسة،كالتيىيمخحمة

عسػما،ككحلظ
ميسة كخصيخة ،كتخجع أىسية اإلحالة إلييا إلى أنياأحج أكامخ الترخؼ في التحقيق
ً
كسيمةالنعقاد كاليةالسحكسةلمشطخفيالجعػػ،كأنياتحجدنصاؽالجعػػأماـالسحكسةالتأديبيةأك

مجمذالتأديب،كتخمدإلىخالصةأعساؿالتحقيقكأفىحهاألعساؿتربفيتياراإلتياـبأكثخمسا
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تقخرالبخاءة،كتجدجمعشىإتياـالسػضفالعاـكالسيسارجلاألمغبارتكاب السخالفةالتأديبية،كإذا

يةأمخبإحالةالستيعإلىالسحاكسةالعدكخيةعمىالػجوالسبيغفيالقانػف
استرجرتالشيابةالعدكخ ًا
كفًقا لإلجخاءات كالقػاعج السقخرة ،فإنيا تخسل األكراؽ إلى السحكسة العدكخية السخترة كفًقا لقػاعج
اإلختراص،كتتػلى السحكسةالعدكخيةمباشخةالجعػػفيىحاالذأف،كتختمفىحهالقػاعجشبًقالسا
إذاكانتالسحاكسةتتعبحزػرالستيعكفيمػاجيتوأـفيغيبتو( .)1

فالسحاكعالتأديبيةتختزفيمجاؿالتأديبكذلظفيإصجارأحكاـالتأديػبأكالتعقيػبعمػىالقػ اخرات
الجدائيةالرادرةعغالسجالذالتأديبيةكالجياتالخئاسيةلمس ػضفكالسػيسارجػلاألمػغ،أكبػالتعػيس
عغاألضخارالساديةأكاألدبيةالتينتجتمغقخارالجداءالخاشئفيحقو( .)2
كلقج نرت السادة ( )22كالسادة ( )019مغ قانػف قػػ األمغ الفمدصيشي رقع ( )8لعاـ

األفخاد ،عقػبات
(5002ـ) عمى أنػاع العقػبات التي تػقع عمى كل مغ الزباط كضباط الرف ك 
انزباشية يػقعيا القادة السباشخكف كالخؤساء ،كعقػبات تأديبية تػقعيا لجشة الزباط (تػقع عمى
الزباطفقط)،كعقػباتتػقعياالسحاكعالعدكخية(كفقأحكاـقانػفالعقػباتالعدكخؼ) .

كقججاءتالسادة()28مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغلتحجدعمىسبيلالحرخأنػاعالجخائع

التييختكبياالعدكخؼ،لكييحاؿإلىالسحاكسةالعدكخيةلتػقععميوالعقػباتالسشاسبةحاؿارتكابو

لياكقجحجدتىحهالسادةالجخائعكاآلتي :

وفقا لمقانؽن وذلغ إذا ارتكب الزابط أي مؼ الجخائػ
أ -العقؽبات التي تؽقعيا السحاكػ العدكخية ً
اآلتية(:)3
ؾمػقعأكمخكدأكمخفخ،أكتدميعأؼمشياأكاتخاذهكسائطإللداـأكتحخيسأؼقائجأك
.1تَخِّ

شخزآخخعمىتخؾمػقعأكمخكدأكمخفخأكتدميعأؼمشيامعأفالػاجبعمىذلظالقائجأك

الذخزاآلخخالسجافعةعشو .

.2تخكوأسمحةأكذخيخةأكعجدتخروأماـجياتمعادية .

.3مكاتبةالعجكأكتبميغوأخباربصخيقالخيانةأكإرسالورايةاليجنةإلىالعجكبصخيقالخيانةأك

الجبغ .

اعشجهأكحسايتوعسجاكلعيكغذلظ
ً
.4إمجادهالعجكباألسمحةأكالحخيخةأكبالسؤكنةأكقبػلوعجك

العجكأسيخا .
ً

((1لػاء.دمحمماججياقػت،الجعػػالتأديبية،دارالجامعةالججيجة،اإلسكشجرية،عاـ2007ـ،ص.151

((2أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،عاـ2010ـ،ص.355
))3السادة()98مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ .
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ابعجكقػعوأسيخفيقبزةذلظالعجك .
ًا
اختيار
.5خجمتوالعجكأكمداعجتو ً
اؤهعساليتعسجبوعخقمةفػزقػػاألمغبأكسمياأكأؼقدعمشياأثشاءكجػدهفيخجمة
ً
.6إجخ

السيجاف .

.7إساءةالترخؼأكإغخاءآخخيغبإساءةالترخؼأماـجياتمعاديةبحالةيطيخمشياالجبغ .

ػكخيةرقػع()9لدػشة(5008ـ)ليػسػعاخترػاصالقزػاءالعدػكخؼبشطػخ
كلقججاءقانػفاألحكاـالعد 
الجخائعالتييختكبياالعدكخييغلتذسلكسانرتالسادة()16كػلالجػخائعالتػييختكبيػاالعدػكخؼمػغ
جػػشحكجشايػػات،كتػقػػععمػػىالعدػػاكخفػػيىػػحهالحالػػةجسيػػعأن ػػاعالعقػبػػاتالسشرػػػصعمييػػافػػي
القانػفكىيعقػباتماليةكعقػباتمقيجةلمحخية(الحبذ)حتىمؤبجكعقػباتجدجيةمتسثمػةبعقػبػة
اإلعجاـرميابالخصاصلمعدكخؼ .
ً

كنزقانػفالقزاءالعدكخؼعمىأنو( :)1

ب -يخزعألحكاـىحاالبابكلمغ :

 .1مشتدبيقػػاألمغالفمدصيشي.
 .2شمبةالسجارسكمخاكدالتجريبالسيشيكالسعاىجكالكمياتالعدكخية.
 .3أسخػالحخب.
 .4عدػػكخيػالق ػػاتالحميفػػةأكالسمحقػػػفبيػػعإذاكػػانػايقيسػػػففػػيفمدػػصيغإالإذاكانػػتىشػػاؾ
معاىجاتأكاتفاقياتخاصةأكدكليةتقتزيبخالؼذلظ.
 .5السمحقػفبقػػاألمغالفمدصيشيمغالسجنييغأكالسجشجيغأكالستصػعيغ.
ج -كتشزالسادة()63مغنفذالقانػفعمىأنو :

تصبقأحكاـىحاالقانػفعمىكلمغيختكبإحجػالجخائعاآلتية( :)2
 -1الجخائعالتيتقعفيالسعدػكخاتأكالثكشػاتأكالسؤسدػاتأكالسرػانعأكالدػفغأكالصػائخات
أكالسخكباتأكاألماكغأكالسحالتالتيتذغمياقػػاألمغأيشساكججت.
ػغكجسي ػػع
 -2الجػ ػخائعالت ػػيتق ػػعف ػػيمع ػػجاتكميس ػػاتأس ػػمحةكذخ ػػائخككث ػػائقكأسػ ػخارق ػػػػاألم ػ 
متعمقاتيا.
 -3الجخائعالتيتختكبمػغاألشػخاصالخاضػعيغألحكػاـالقػػانيغالعدػكخيةمتػىكقعػتبرػفتيع
الػضيفيةداخلأكخارجفمدصيغمعمخاعاةأؼعقػبةيكػفقجقزاىالدببالجخيسةنفديا.
))1السادة()62مغقانػفالقزاءالعدكخؼالفمدصيشي،رقع(،)4لدشة2008ـ .

))2السادة()63مغقانػفالقزاءالعدكخؼالفمدصيشي،رقع(،)4لدشة2008ـ .
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 -4الجخائعالتيتختكبمغاألشخاصالخاضعيغألحكاـالقػانيغالعدكخيةإذالعيكغفيياشخيظ
أكمداىعمغغيخالخاضعيغألحكاـالقػانيغالعدكخية.
 -5الجخائعالعدكخيةالتيتحاؿمغالػزيخالسختزلمقزاءالعدكخؼ.
ػجنياتكػػػفمػػغاخترػػاصالقزػػاءالسػػجنيمػػالػػعتحػػاؿمػػغ
 -6الجػػخائعالتػػييكػػػفأحػػجأشخافيػػامػ ً
الػزيخالسختزلمقزاءالعدكخؼ .

الفخع الثاني :كيفية محؽ العقؽبات السؽقعة عمى العدكخييؼ
يقرجبسحػالعقػبةإزالةماتختبعمييامغآثاركاعتبارىاكأفلعتكغبالشدبةلمسدتقبل،كذلظ

معبقاءآثارىاعمىالحقػؽكالتعػيزاتالتيتختبتعمييافيالساضي( .)1

كتخجع الحكسة مغ تقخيخ محػ الجداء التأديبي إلى فتح باب األمل أماـ السػضف لبجء حياة

كضيفيةنطيفةخاليةمغالذػائبكالجداءات،كساأف السػضفالحؼثبتقياموببحؿجسيع مايسمظ

يطلمرػما باالنحخاؼ ،كعجـإمكافإصالحوبدببالجداءالحؼ
مغجيةإلصالحنفدويجبأال
ً
سبقتػقيعوعميو( .)2

كالس ِّ
ذخعالفمدصيشيأخحبفكخةمحػالعقػباتالتأديبيةبعجتشفيحالسػضفلمعقػبةالسقزي بيا

بحقو ،كمخكرمجةزمشية حجدىا الس ِّ
ذخع ،كرتب عمى محػىا اعتبارىا كأف لع تكغبالشدبة لمسدتقبل،
كرفعأكراؽالعقػبةككلإشارةلياكمايتعمقبيامغممفخجمةالسػضف،إالأفالسحػاليؤثخعمى

الحقػؽكالتعػيزاتالتيتختبتنتيجةليا،كىحااألمخيذكلضسانةميسةلمسػضفمختكبالسخالفة،
يفيليحهالسخالفةكيعتبختذجيعالولعجـارتكابالسخالفاتالتأديبية
كذلظبإزالةأؼأثخمغممفوالػض
ً

مخةأخخػ،كالتداـالدمػؾالقػيعفيأداءمياـكضيفتو( .)3

كمحػ الجداءات بإزالة كل ما ليا مغ آثار إذا مخت فتخات بيشية محجدة بحدب نػع الجداء

كمقجاره،كيتعالتثبتخالليامغالتداـ السػضفأكالعاملبالدمػؾالقجيعكالعسلالجادكتحسلأعباء

ككاجبات الػضيفة األـ كمقتزياتيا ،كلع يختكب أؼ مخالفة إدارية أك مالية تدتجعي تػقيع الجداءات
التأديبيةعميو،فقجباتمغالسعتخؼبوفيمجاؿالعسلاإلدارؼبالجيازاإلدارؼلمجكلةكفيمجاؿ

التأديباإلدارؼبػجوعاـأف بقاءالجداءالتأديبيثابتًا فيممفالسػضفأكالعاملفإنويؤدؼإلى
تجاعيات سمبية كثيخة في حياة السػضف الػضيفية ،كقج يتجاكز األثخ إلى إحجاث حالة مغ اليأس

( )1د.محسػدأبػالدعػد،نطخيةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .122
( )2د.مرصفىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،مخجعسابق،ص .398

( (3د.شخيفأحسجبعمػشة،السدؤكليةالتأديبيةلمصبيبفيالػضيفةالعامة،دراسةتحميمية،مجمةاإلسخاءلمعمػـاإلندانية،جامعةاإلس اخء،
العجدالثالث،عاـ2017ـ،ص.364
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،كتشعكذسمباليذعمىالسػضففحدب؛بلعمىالجيةاإلداريةأكالسخفقالعاـالتابعلو
كاإلحباط
ً
كعمىسيخالعسلفيوبانتطاـكاضصخاد( .)1

وبشاء عمى ما تقجم سشتشاول محؽ العقؽبات عمى العدكخييؼ
ً

أ -محؽ العقؽبات التأديبية التي تؽقع عمى الزباط:

لقجأكضحتالسادة()21مغالفرلالثامغ ،فيقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع

()8لعاـ(5002ـ)عمىكيفيةمحػالعقػباتالتأديبيةلمزباطحيثكردتكالتالي -:
.0تسحيالعقػباتالتأديبيةالتيتػقععمىالزباطبانقزاءالفتخاتاآلتية :
أ.سشتيغفيحالةالتخؾفيالختبة .

ب.ثالثسشػاتبالشدبةإلىباقيالعقػباتاألخخػعجاعقػبتياالستيجاعكاالستغشاءعغالخجمة .
.5يتعالسحػبقخارمغلجشةالزباطإذاتبيغأفسمػؾالزابطكعسمومشحتػقيعالجداءعميو
مخضياف،كذلظمغكاقعتقاريخالكفاءةالدشػيةكممفخجمتوكمايبجيورؤساؤهعشو .
.1يتختبعمىمحػالعقػبةالتأديبيةاعتبارىاكأفلعتكغبالشدبةلمسدتقبل،كاليؤثخعمىالحقػؽ
كالتعػيزاتالتيتختبتنتيجةليا،كتخفعأكراؽالعقػبةككلإشارةإليياكمايتعمقبيامغممف
خجمةالزابط( .)2
ب -محؽ العقؽبات النزباطية عؼ الزباط:
حجدتالسادة()20مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمى
العدكخييغاألحكاـالعامةلسحػالعقػباتاالنزباشيةعغالزباطعمىالشحػالتالي :
 .1تسحىالعقػباتاالنزباشيةالسػقعةعمىالزباطبعجانقزاءالفتخاتالدمشيةالتالية :
أ .سشتاففيحالةتأخيخاالقجمية.
ب .ثالثسشػاتفيحالةتشديلالختبةأكندعيا.


.2

شخكطمحػالعقػباتاالنزباشيةعغالزباط:

أ .أفيرجربحقالزابطتقخيخخاصمغقبلقائجهالسباشخإلىالجياتالسخترةيبػيغفيػوكضػع
الزابطبعجإيقاعالعقػبةعميو.
ب .أفيتجاكزالزابطالسجةالسحجدةلسحػالعقػبة.
()1أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص .455

()2مادة()97مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ .
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ج .التسحػػىالعقػبػػةإالبق ػخارمػػغالجيػػاتالسخترػػةالتػػيصػػادقتعمػػىالعقػبػػةكفػػقأحكػػاـىػػحه
الالئحة.
د .يتختػػبعمػػىمحػػػالعقػبػػةاالنزػػباشيةالسػقعػػةعمػػىالزػػابط-اعتبارىػػاكػػأفلػػعتكػػغ-بالشدػػبة
ؽ
ػاءعمػػىىػػحا
لمسدػػتقبلبحيػػثاليػػؤثخالسحػػػعمػػىالحقػػػ كالتعػيزػػاتالتػػيتختبػػتنتيجػػةليػػا،كبشػ ً
السحػتخفعأكراؽالعقػبةككلإشارةإليياكمايتعمقبيامغممػفخجمػةالزػابطالتػيفخضػتبحقػو

تمظالعقػبةاالنزباشيةكيتعمحػىا( .)1
ت -محؽ العقؽبات النزباطية التي تؽقع عمى ضباط الرف واألفخاد:
حجدتالسػادة()177شػخكطمحػػالعقػبػاتاالنزػباشيةالتػيتػقػععمػىضػباطالرػفكاألفػخادكفػق
الالئحةالتشفيحيةليحاالقانػف،كىحهالسادةنرتعمىأنو :
 -1تسحىالعقػباتاالنزباشيةالتيتػقععمىضباطالرفكاألفخادكفًقالمقػاعجكالذػخكطالتػي
تحجدىاالالئحةالتشفيحيةليحاالقانػف.
 -2يتختبعمىمحػالعقػبػاتاالنزػباشيةاعتبارىػاكػأفلػعتكػغبالشدػبةلمسدػتقبلكاليػؤثخعمػى
الحقػػؽكالتعػيزػاتالتػيتختبػػتنتيجػةليػا،كتخفػػعأكراؽالعقػبػةككػلإشػػارةإلييػاكمػايتعمػػق
بيامغممفالخجمة( .)2
كقػػججػػاءتالسػػادة()21مػػغالالئحػػةلتحجيػػجأحكػػاـمحػػػالعقػبػػاتاالنزػػباشيةعػػغضػػباطالرػػف
كاألفخادكالتالي :
 .0تسحػػىالعقػبػػاتاالنزػػباشيةالسػقعػػةعمػػىضػػباطالرػػفكاألف ػخادبعػػجانقزػػاءالفت ػخاتالدمشيػػة
التالية :
أ .سػػشةفػػيحالػػةتشديػػلالختبػػة،عمػػىأفيكػػػفقػػجأمزػػىسػػشةفػػيالخجمػػةالعاممػػة،عمػػىاألقػػل،
اعتبارمغتاريختشديلالختبة.
ًا

ب .فيحاؿنػدعالختبػةفالبػجأفيسزػيمػجةالخجمػةالعاممػةالسقػخرةلمتخقيػةليػحهالختبػةحدػبمػا
كردفيالسادةرقع()012مغقانػفالخجمة،مغتاريخندعياعشو.

()1السادة()20مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع
()259لدشة2010ـ .

()2السادة()177مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ .
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ج .فػػيجسيػػعاألح ػػاؿالب ػجمػػغصػػجكرتػصػػيةمػػغالقػػادةالسخترػػػفبإعػػادةالختبػػةالسشدلػػةأك
السشدكعةلزابطالرفكالفخد.
 .5يتختػػبعمػػىمحػػػالعقػبػػةاالنزػػباشيةالسقػػخرةعمػػىضػػباطالرػػفأكاألف ػخاد-اعتبارىػػاكػػأفلػػع
تكغ-بالشدبةلمسدػتقبلبحيػثاليػؤثخالسحػػعمػىالحقػػؽكالتعػيزػاتالتػيتختبػتنتيجػةليػا،
كتخفعأكراؽالعقػبةككلمايتعمقبيامغممػفخجمػةضػابطالرػفأكالفػخدالتػيفخضػتبحقػو
تمظالعقػبةاالنزباشيةكيتعمحػىا( .)1




()1السادة()21مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع
()259لدشة2010ـ .
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السبحث الثاني

ضسانات تؽقيع العقؽبة عمى مشتدبي قؽى األمؼ الفمدطيشي


تسييج وتقديػ:
كاماكمحكػميغيربحضخكرًيا تػفيخ
يخلسبجأالسذخكعية،كخزػعالجسيعلحكعالقانػف ح ً
تقخًا

الزسانات األساسية لمسػضف العاـ ،سػاء عشج التحقيق معو أك أثشاء محاكستو كىي ال تخخج في
جػىخىاعغضخكرةإج اخءتحقيقعادؿكمحاكسةعادلةشبًقالألصػؿالعامةالستعارؼعمييافيىحا

الذأف( .)1

فالس ِّ
ذخعأحاطالسػضفالعاـبدياجكاقيمغالزساناتخػًفامغتعدفاإلدارةأثشاءمسارستيا

لحقيا في تػقيع الجداء عمى السػضف أك غمػىا في تقخيخ العقػبة السشاسبة كالسالئسة مع الخصأ

السقتخؼمغالسػضف،كذلظتحقيًقالمعجالةكإضيارالحقيقةالكاممة( .)2

كإف السػضف العاـ عشج قيامو بػاجبات كضيفتو َقج يختكب مخالفات بأنػاعيا السختمفة ،مسا

ا،كحخصا مغالس ِّ
ذخععمىعجـتعدفجيةاإلدارةفيمداءلةالسػضففي
ً
ً
تدتػجبمداءلتوتأديبي
تػقيع الجداء عميو فقج كفل الس ِّ
ذخع ضسانات لمسػضف العاـ سػاء في مخحمة التحقيق معو أك في

شخعيةالجداءكفيآثارالجداء( .)3

كلمتأديب أثخ خصيخ في حياة العامل الػضيفية ،كسا لو انعكاسو عمى حياتو الخاصة ،إذ قج
يتعمقذلظبسدتقبموالػضيفيأكبأجخهالحؼىػمرجررزقوالحؼيعتسجعميوفيحياتو،كقجراعى

الس ِّ
ذخعفياألحكاـالتيقخرىاالسػازنةالجقيقةبيغحدغسيخالعسل ،كإنجازهعمىالشحػ السصمػب
امابيافاألساس
اءكافذلظفيالتحقيقمعيعأكتأديبيع،ككافلد ً
كبيغتػفيخالزساناتلمعامميغ،سػ ً

القانػنيلدمصةالتأديب،كالزساناتالتيأحاشيابياالقانػففيىحاالخرػص( .)4

كالجداءالتأديبياليػقعج ادًفا كبرفةتقجيخيةمصمقةمغقبلاإلدارةأكالدمصةالتأديبيةكإنسا

قجر مغ الزسانات التي مشحيا القانػف لمعامل عشج
البج أف تخاعى فيو العجيج مغ الزػابط ،كتػفخ ًا
حتسا أنو إذا لع تقع الدمصة التأديبية
التحقيق معو كتػقيع الجداء عميو ،األمخ الحؼ يتختب عميو ً
السخترةعشجالتحقيقمعالعاملالسشدػبإليوالسخالفةبتػفيخىحاالقجرمغالزسانات ،كدكف أف

))1د.أنػررسالف،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،مخجعسابق،ص.645

))2د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص .184
))3د.شخيفرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .15

))4د.مرصفىيػسف،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص54كمابعجىا .
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ارالتأديبيالرادرمشياباشالكيتعيغالحكعبإبصالوفي
ً
ةقانػنا،كافالقخ
ً
تخاعىمبادغالتأديبالسقخر
حالةالصعغفيوباإللغاء( .)1

كمغالسبادغالسدتقخةىػأف الدمصةالتأديبيةتسمظسمصةاختيار الجداءالتأديبيالسػقععمى

السػضف العاـ مغ بيغ الجداءات التأديبية السشرػص عمييا ،إال أف الس ِّ
ذخع كالقزاء اإلدارؼ نز
عمىعجةضساناتعشجتػقيعالجداءالتأديبيعمىالسػضفالعاـ،كفيحالةعجـتػافخىايكػفالقخار

اللمصعغفيو( .)2
التأديبيالرادربتػقيعالجداءالتأديبيقاب ً

كلعيشزقانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(5002ـ)،عمىأؼضسانات
أثشاءمثػؿالعدكخؼأماـمجمذالتأديبمسادعاإلىقياـالدمصةالتشفيحيةمغاستخجاـصالحيتيا

التيأعصاىاالقانػفإياىاكىيإصجارقخارمجمذالػزراءرقع()522بذأفالئحةالعقػباتالتأديبية
كاالنزباشيةكصشجكؽ الجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ ،كالتينرتبذكلكاضحكصخيح
عمىتػفيخضساناتلمتأديبكذلظفينزالسادةالدابعة،ككحلظنطستالسادةالخامدةضسانات

أيزانرتعمىضساناتإجخائيةتفريمية
إجخائيةتفرلبيامجمذالتأديب،ككحلظالسادةالثامشة ً

لسجمذالتحقيقفينفذالالئحة .

كسشتشاكؿنرػصتمظالسػادبالتفريلفيالسصالبالتالية :


السصمباألكؿ:الزساناتاإلجخائية .
السصمبالثاني:الزساناتالسػضػعية .










))1أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص .405

))2د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .191
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السطمب األول

الزسانات ااجخائية


تسييج وتقديػ:
إف حسايةالسػضفيغمغخصػرةالجداءاتالتأديبيةكانتأىعاألسبابالتجاه الس ِّ
ذخعكالقزاء

تأديب،كتأتيضسانةالجفاععمىرسجسيع
أ
نحػتقخيخالعجيجمغالزساناتلمسػضفيغفيمجاؿال

الزسانات باعتبارىا الشػاةالتي تتذكل كتتفخع مشيا الزسانات األخخػ ،كالتي ال يسكغ كفالتيا دكف
كفالةحقالجفاع،لحلظيتصمبتسكيغالستيعمغدرءالتيسةعغنفدوفياإلجخاءاتالتأديبية كافة،

كعمىىحاالشحػتتزسغحقػقوشائفةكاسعةمغالزساناتالتأديبيةالسراحبةلجسيعمايتعاتخاذه
ابتجاء مغمخحمةاإلحالةإلىالتحقيقاالبتجائيكحتىمخحمةالسحاكسة
مغإجخاءاتفيحقالسػضف ً

كتػقيعالجداءالتأديبي( .)1

صا شكمية كإجخائية ،كأخخػ مػضػعية يتعيغ
كلرحة تػقيع العقػبة التأديبية فإف ىشاؾ ضػاب ً

احتخامياكإالأصبحتتمظالعقػبةباشمةيمغياالقزاء،كيعػضصاحبالذأفعغآثارىاالزارةإذا
كافلحلظمقتزى،كتتعمقالزػابطاإلجخائيةكالذكميةالالزمةلرحةالعقػبةالتأديبيةبالقخارالتأديبي


السشصػؼعمىتمظالعقػبةمغحيثضخكرةصجكرهعغمختزكبعجتحقيقإدارؼإضافةلزخكرة

ارمدببا( .)2
ً
صجكرذلظالقخ

ؼالسخػتزبتػقيػع
كالقخارالتأديبيالرػادرمػغالدػمصةالخئاسػيةىػػالقػخارالرػادرمػغالػخئيذاإلدار 
عقػبػػةتأديبيػػةعمػػىضػػابطمعػػيغ،لخصػػأارتكبػػوكثبػػتفػػيحقػػو،كذلػػظأثشػػاءتأديػػةكاجبػػاتكضيفتػػو،
كالتكيي ػػفالر ػػحيحلمقػ ػخارالت ػػأديبيالر ػػادرم ػػغالد ػػمصةالخئاس ػػيةى ػػػقػ ػخارإدارؼم ػػغحي ػػثش ػػكمو

ف( .)3
كمػضػعو،لحلظيجبأفيرجرىحاالقخاركفقالذكلالحؼحجدهالقانػ 
كإذاكافاليجؼاألساسيمغالتأديبىػاإلصالحكالتقػيعكمعالجةأكجوالشقزفيالجياز

اإلدارؼ بسعخفة الطخكؼ التي تدببت أك سيمت ارتكاب الخصأ كمحاكلة عالجيا ،فإنو إذا تست
بعيجا عغاإلدارة ،كاقترخ دكرىاعمى اإلتياـ فإف ىجؼ التأديب سيتػارػ خمف
اإلجخاءات التأديبية ً
الصابعالعقابيالتأديبي( .)4

))1د.سعجالذتيػؼ،التحقيقاإلدارؼفينصاؽالػضيفةالعامة،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،عاـ2013ـ،ص91كمابعجىا .
))2د.عبجالعديدعبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .62
))3أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص .236
))4د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .100
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كالسادةالخابعةمغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشية السػقعةعمىالعدكخييغمشحتلجشة

الزباط تػقيع أؼ مغ العقػبات التأديبية عمى الزباط عمى أف يرادؽ عميياالػزيخ السختزفي
ذلظ ،إال في حالة االستغشاء عغ الخجمة فيمدـ ترجيق الخئيذ ،كسا كألدمت السادة الخامدة مغ
الالئحة بتذكيل مجمذ التأديب بقخار مغ لجشة الزباط لمشطخ في السخالفات التأديبية التي يختكبيا

الزباط،ككحلظالسادةالثامشةنرتعمىتذكيلمجالذالتحقيقبقخارمغالقادةالسختريغلمتحقيق
فيالسخالفاتاالنزباشيةالتييختكبياالعدكخؼ"ضباطكضباطصفكأفخاد" .

كلسػػاتقػػجـذك ػخهفإن ػويجػػبإتبػػاعاإلج ػخاءاتالذػػكميةقبػػلتػقيػػعالعقػبػػاتالتأديبيػػةكاالنزػػباشيةعمػػى

العدكخييغكىحهاإلجخاءاتتتسثلباآلتي :
الفخعاألكؿ:لجشةالزباط .
الفخعالثاني:مجمذالتأديب .
الفخعالثالث:مجمذالتحقيق .
الفخع األول :لجشة الزباط
لقجنز قانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(5002ـ) فيالسادةرقع()01
أيزافيالسادةرقع()08عمىتذكيللجشة
عمىإنذاءلجشةتدسى"لجشةالزباطلقػػألمغ"كأكرد ً

ضباط فخعية في كل مغ قػات األمغ الػششي كقػػ األمغ الجاخمي كالسخابخات العامة ،كتقػـ بخفع
تػصياتياإلىلجشةالزباط( .)1

كسا أكردت السادة ( )50مغ نفذ القانػف بأف لجشة الزباط تشعقج بخئاسة رئيديا ،كتعقج

صحيحا بحزػرثمثيعجد
ً
اجتساعاتيا مخةكاحجةكلستةأشيخبجعػةمغرئيديا،كيكػف انعقادىا 

أعزائيا،كتكػفمجاكالتياسخية،كترجرق اخراتياباألغمبيةالسصمقةألعزائيا،كالتكػفق اخراتيانافحة
إالبعجالترجيقعمييامغقبلالخئيذ،كإذاعخضعمىالمجشةأمخيخزأحجأعزائيا،كجبعميو

عجـ حزػر اجتساعيا عشج نطخ ذلظ األمخ ،كال يجػز اإلعالف عغ ق اخرات لجشة الزباط قبل

اقانػنيا( .)2
ً
ً
ية،كيعتبخىحاالشذخإعالن
الترجيقعميياكنذخىافيالشذخةالعدكخ
كنرتالسادة()01عمىمايمي :

تشذأبسقتزىأحكاـىحاالقانػفلجشةتدسى"لجشةالزباطلقػػاألمغ"تتألفمسايمي :
ئيدا 
أ.القائجالعاـر ً
عزػا 
ب.نائبرئيذالسخابخاتالعامة ً
))1السادة()17ك()18مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي رقع8لعاـ2005ـ .
))2السادة()20مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي رقع8لعاـ2005ـ .
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عزػا 
ج.مجيخعاـاألمغالجاخمي ً
عزػا 
د.مجيخإدارةشئػفالزباط ً
عزػا 
ىػ.مجيخعاـالذخشة ً
عزػا 
ك.مجيخعاـاألمغالػقائي ً

عزػا 
ز.مجيخعاـالجفاعالسجني ً
عزػا 
ح.السفػضالعاـلمتػجيوالػششي ً
ط.عزػافيعيشيساالخئيذ( .)1

كنرتالسادة()02عمىاختراصاتلجشةالزباطبسايمي :
تختزلجشةالزباطبالشطخفيجسيعاألمػركالسدائلالستعمقةبذئػفالزباطكعمىكجو
الخرػصاألمػركالسدائلاآلتية :
.0بجءتعييغالزباطبقػػاألمغ .
.5التخقية .
.1اإلحالةإلىاالستيجاعأكإنياءالخجمةكقبػؿاالستقالة .
.9االستغشاءعغالخجمة .
.2اإلعادةلمخجمةفيقػػاألمغأكالشقلمشيا .
.6التػصيةبسشحالزباطاألكسسةكاألنػاطكالسيجاليات .
.1اختيارأعزاءالبعثاتالعدكخيةمغبيغالسخشحيغليا .
.8التخخيزلمزباطفياإلعارةكاإلجازاتالجراسيةحدبالشطعالسػضػعةلحلظ .
.2تحجيجاألقجميةكردىا .
.00تعييغالزباطفيمشاصبالقيادةكاألركافكالػضائفالخئيديةاألخخػ .
.00تعييغالزباطمغرتبتيالعسيجكالعقيجفيالػضائفالسختمفة .
.05نجبالزباطمغمختمفالختبخارجكحجاتقػػاألمغ .
.01نقلالزباطمغقػةإلىأخخػبقػػاألمغ .
.09اختيارالزباطالسػصيبقبػليعلمجراساتبكميةاألركافأكألؼدراسةأخخػ .

))1السادة()17مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع8لعاـ2005ـ .
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.02استجعاءالزباطالسشييخجماتيعكضباطاالحتياطكاألشخاصالسكمفيغلمخجمةالعاممة،ككحا
تخقياتيعأكشصبأسسائيعمغكذػؼقػػاألمغ( .)1
الفخع الثاني :مجمذ التأديب
إف  العقػبة التأديبية في الشطاـ الذبو القزائي كالستسثل في مجالذ التأديب تػقع مغ خالؿ

اقتداـ سمصة تػقيعيا ما بيغ الدمصة الخئاسية كمجالذ جساعية ذات تخكيب إدارؼ قانػني ،بحيث
السجالذفعميا فيتػقيعالعقػباتالتأديبيةداخلالجياتاإلدارية،بحيثاليقفدكرىا
ً
تذارؾتمظ

عشج حج اقتخاح تػقيع تمظ العقػبات كلسذخكعية انعقاد مجمذ التأديب ،فإنو يتعيغ أف يكػف ذلظ

السجمذمدتشجافيقيادتوإلىقانػفكسافيالجياتالتيتشطعشئػنياقػانيغخاصةتتفقمعشبيعة
ً
عسميا( .)2

كيتكػف مجمذ التأديب مغ ثالث ضباط أحجىع عمى األقل مغ السجازيغ في القانػف بخئاسة

تبةمغعزػقػةالذخشةالسحاؿلمسحاكسة،كتتػلى

أقجميع(،)3كأف يكػف رئيذالسجمذأقجـفيالخ
إدارةالسحاكساتالعدكخيةاإلدعاءأماميا،كيرجرقخارالسجمذبتػقيعالعقػبةمتزسًشااألسبابالتي

عالنوجازلمسجمذمحاكستوغيابيا،كلسجمذ
ً
بشي عمييا،كإذالعيحزخالسحاؿأماـالسجمذرغعإ

التأديبأفيغيخالػصفالقانػنيلمسخالفةالسشدػبةإلىالعزػالسحاؿأكيزيفأؼمخالفةججيجة
مع تشبيو التأديب أف يغيخ الػصف القانػني لمسخالفة السشدػبة إلى العزػ السحاؿ أك يزيف أية

عتشبيوالسخالفبحلظكمشحوأمجاإلعجاددفاعو( .)4
ً
مخالفةججيجةم

كلمزابطالسحاؿإلىمجذالتأديبأف يصمععمىالتحقيقاتالتيأجخيتكعمىجسيعاألكراؽ

الستعمقة بيا،كأف يأخحصػرىامشيا ،كلوأف يصمبضعالتقاريخالدشػيةعغكفايتو ،كأف يقجـدفاعو
محامياعشو( .)5
ً
شفيياأككتابةأكأفيػكل
ً

كيمتدـ أؼ عزػ بالسجمذ بالتشحي عغ الشطخ بالجعػػ التأديبية إذا كاف ىشاؾ سبب مغ

األسباب الػاجبة لمتشحي ،كلمزابط السحاؿ حق شمب تشحية مغ يتػافخ في شأنو سبب مغ ىحه

األسباب( .)1

))1السادة()19مغقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ2005ـ .

))2د.مرصفىمحسػدعفيفي،مدئػليةالجكلةعغأعساؿالدمصاتالعامةكقزاءالتأديب،سػشة2006ـ،ص379مذػارإليػو،د.عبػجالعديػد
عبجالسشععخميفة،السدئػليةالتأديبيةفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .165

((3السادة(،5فقخة)3مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغرقع()259لعاـ
2010ـ.

))4د.إرشػػيجعبػػجاليػػادؼالحػػػرؼ،التأديػػبفػػيالػضػػائفالسجنيػػةكالعدػػكخية،دارالشرػػخلمصباعػػةاإلسػػالمية،القػػاىخة،سػػشة2001ـ،ص228
كمابعجىا .

) )5د.خالجعبجالفتاحدمحم،الػسيطفيتأديبأعزاءىيئةالتجريذبالجامعاتكضباطالذخشةكالعامميغبالسحاكع،مخجعسابق،ص .130
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كإف الس ِّ
ذخع  يخصػ خصػة نحػ تحقيق بعس الزسانات لمسػضف قبل تػقيع الجداء التأديبي

عميو ،كىحا يكػف بتذكيل مجالذ تأديبية تزع عشاصخ قزائية إلى جانب عشاصخ إدارية ،كيتبع
أماميا إجخاءات أشبو بتمظ الستبعة أماـ السحاكع ،كذلظ لمسػازنة بيغ اعتبارات السالءمة كالسػاءمة
عشرخ أك
ًا
اإلدارية لبعس أنػاع السخافق العامة كمحاكلة إلضفاء الصابع القزائي عمييا بزسيا

عشاصخقزائيةفيتذكيميا( .)2

كتججراإلشارةإلىأف مجمذالتأديباليرجرق اخرهإالبعجاستكساؿ سمدمةمغاإلجخاءات

سػاء كا نت سابقة عمى اإلحالة إليو ،أك ما تع مغ إجخاءات أماـ السجمذ ذاتو كاستيفاء أؼ نقز
يذػباإلجخاءاتالدابقة،حتىيرلالسجمذإلىقشاعةبرحةالتيسةكثبػتيافيحقمغندبت
إليو،كمغثعيرجرق اخرهبتػقيعالجداءعمىالزابط( .)3

كلع يشز قانػف الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشي رقع ( )8لعاـ (5002ـ) ،عمى مجمذ

التأديب،كأكسلىحاالجانبفيالسادةالخامدةمغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشية كصشجكؽ

الجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغعميوحيثنرتعمى( :)4
مجمذالتأديب 

 .0يذػػكلمجمػػذالتأديػػببق ػخارمػػغلجشػػةالزػػباطلمشطػػخفػػيالسخالفػػاتالتأديبيػػةالتػػييختكبيػػا
الزباط .
 .5يتكػػػفمجمػػذالتأديػػبمػػغثالثػػةضػػباطعمػػىأفتكػػػفرتبػػةرئيدػػوأعمػػىمػػغرتبػػةالزػػابط
السحاؿلسجمذتأديب.
 .1يتػلىمجمذالتأديبالشطخبالسخالفاتالتأديبيةالسحالةإليو،كلياأفتجخؼجسيػعالتحقيقػات
الالزمةكأفتدتجعيلمذيادةمغيمدـكحدبماتقتزيوالسرمحةالعامة.
 .9لسجمذالتأديبأفيػصيبإحالةالقزيةإلىالقائجالسباشخلمزابطالسحاؿلمتحقيقإذاتبيغ
لػػوأفالسخالفػػةالسختكبػػةمخالفػػةانزػػباشيةأكإلػػىالسحػػاكعالعدػػكخيةإذاتبػػيغلػػوإفالسخالفػػة
جخماكفًقالساىػمشرػصعميوفيقانػفالقزاءالعدكخؼالسصبق.
تسثل ً

) )1د.رمزافدمحمبصيخ،السدئػليةالتأديبيةلعساؿالحكػمةكالقصاعالعاـكقصاعاألعساؿالعاـ،مخجعسابق،ص .293
))2د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .168

))3د.دمحمعسخيػنذالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .163

))4السادة()5مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع()259
لعاـ2010ـ .
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 .2يخفعمجمػذالتأديػبتػصػياتولمجشػةالزػباطكتعتبػخالعقػبػةسػاريةبعػجمػافقػةلجشػةالزػباط
عميياكمرادقةالػزيخالسختز.
 .6ترجرق اخراتلجشةالزباطبالعقػباتالتأديبيةباألغمبيةالسصمقةألعزائيا.
 .1التػقػػععقػبػػةاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةإالبعػػجمػافقػػةالػػػزيخالسخػػتزعمييػػاكبسرػػادقةمػػغ
الخئيذ.
ػػرأمػاـالسجمػذكأفيػجليبإفادتػوكفػيحػاؿ
 .8عمىالزابطالسحاؿلسجمػذالتأديػبأفيسثػلف ًا
ثبػتتبميغوباألمخيعتبخمستشعػا،كفػيحكػعالستغيػبعػغالخجمػةمػغتػاريخ
رفسذلظكبعج
ً

رف ػػسمثػل ػػوأم ػػاـالسجم ػػذ،كتبم ػػغىيئ ػػةالتشط ػػيعكاإلدارةب ػػحلظ،كي ػػتعتػ ػخقيغقي ػػجهبع ػػجكاح ػػج
يغيػمامغتغيبو.
ً
كعذخ

 .2لمخئيذأكالػزيخالسختزعشجالترجيقعمىالعقػبةالتأديبيػةأفيخففيػاأكيعفػػعشيػاكفػق
الرالحياتالسبيشة .
الفخع الثالث :مجمذ التحقيق
إف األصل العاـ عجـ جػاز تػقيع الجداء عمى العامل بجكف تحقيق أك استجػاب ،كيجب أف

يكػف التحقيقكتابةكلكغىشاؾاستثشاءكىػالتحقيقشفاىية،كلكغالبج مغإثباتمزسػف التحقيق
كالبج مغ أف يكػف التحقيق سابًقا لتػقيع
أك االستجػاب الذفيي في القخار الرادر بتػقيع الجداء ،

الجداءالتأديبي،فإذاكافالحًقااليرححوالقخارالدابقبتػقيعالجداءالتأديبي( .)1

كيعجالتحقيقمغأىعكأبخز الزساناتفينصاؽالتأديب بأف يتع إجخاء تحقيق مع السػضف

لدساعأقػالوكتحقيقدفاعوفيساىػمشدػبإليومغإتياـعمىاعتبارأفالتحقيقىػالخصػةاألكلى
فياإلجخاءاتالتأديبية،كالتحقيقبرفةعامةيعشيالفحزكالبحثكالتفحزالسػضػعيكالسحايج

كالشديوالستبانة كجوالحقيقةكاستجالئيافيسايتعمقبرحةحجكثكقائعمحجدةكندبتياإلىأشخاص
محجديغكذلظلػجوالحقيقةكالرجؽكالعجالة( .)2

كيدتيجؼالتحقيقكذفحقيقةالعالقةبيغالستيعكالتيسةالسشدػبةإليو(،)3كىػإجخاءشكمي

يتخح بعج كقػع السخالفة بقرج الكذف عغ فاعميا ،أك التثبت مغ صحة إسشادىا إلى فاعل معيغ

اليجؼمشوالػصػؿإلىالحقيقةكإماشةالمثاـعشيا( .)1

))1د.شخيفعبجالحسيجرمزاف،تأديبالسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص18كمابعجىا .
))2د.سعجالذتيػؼ،التحقيقاإلدارؼفينصاؽالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .7

))3د.ماجػجالحمػػ،القزػاءاإلدارؼ،مشذػأةالسعػارؼ،اإلسػكشجرية،عػاـ2000ـ،ص،524مذػارإليػود.سػعجالذػتيػؼ،التحقيػقاإلدارؼفػي

نصاؽالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .7
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كالقاعجةالعامةىيأف اإلدارةتقػـبالتحقيقمعالسػضفحػؿالػقائعالسشدػبةإليوحتىكلػ

أيزا
ً
تستمداءلتوجشائيافالبجمغإجخاءالتحقيقمعولمتأكجمغأنوارتكبخصأ
ً
ًتأديبياكمغالسقخر ً

فينطاـالتأديبأف الدمصةالخئاسيةىيالتيتحخؾإجخاءاتالتأديببرفةأساسيةضجالسػضف

الستيع( .)2

كتججراإلشارةىشاإلىأف قانػف الخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع( )8لعاـ(5002ـ) لع

يػردفينرػصوالتصخؽ عغمجمذالتحقيقإالأف الئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشية السػقعة
عمىالعدكخييغأكردتذلظفينزالسادةالثامشةالتينرتعمىتذكيلمجمذالتحقيقلمشطخفي

السخالفاتاالنزباشيةالتييختكبياالعدكخؼكالػاردةبالسادةالتاسعةحيثنرتالسادة( )8عمىما

يمي( :)3

 .1تذ ػ ػػكلمج ػ ػػالذالتحقي ػ ػػقبقػ ػ ػخارم ػ ػػغالق ػ ػػادةالسختر ػ ػػػفأكم ػ ػػجيخؼاإلداراتالفخعي ػ ػػةأكم ػ ػػجيخؼ
الكفػق
السحافطاتفياألجيدةأكمجيخؼالجكائخالفخعيةأكقادةالكتائبحدبمقتزػىالحػاؿ،كػ ً
اختراصاتو .
 .2يتكػفمجمذالتحقيقمغثالثةضباط،عمىأفيحسلرئيذمجمػذالتحقيػقرتبػةأعمػىمػغرتبػة
العدكخؼالسحاؿلمتحقيق.
 .3تشطػخمجػػالذالتحقيػػقبالسخالفػػاتاالنزػباشيةالتػػييختكبيػػاالعدػػكخؼكالػػاردةفػػيالسػػادة()9مػػغ
ىحهالالئحة.
 .4لسجمػػذالتحقيػػقأفيػصػػيبإحالػػةالسخالفػػةإلػػيلجشػػةالزػػباطإذاتبػػيغلػػوأفالسخالفػػةالسشطػػػرة
ةأماموتسثلجخما
ً
أماموتسثلمخالفةتأديبية،أكإلىالسحاكعالعدكخيةإذاكانتالسخالفةالسشطػر

مغنػعجشايةأكجشحة.

 .5يخفعمجمذالتحقيقتػصياتولمجياتالسخترة،كتعتبخالعقػبةساريةبعجالترجيقعميياحدػب
الرالحياتالسبيشة.
 .6فػػيجسيػػعاألحػػاؿالبػجأفيخفػػققػخارتذػػكيلالسجمػػذكنتػػائجلجشػػةالتحقيػػقكالعقػبػػاتالسفخكضػػة
عميالعدكخؼأياكانت،لييئةالتشطيعكاإلدارةلتثبيتيافيممفالعدكخؼلجييا.
 .7يكػفإحالةالختبالداميةلمتحقيقفيمخالفةانزباشيةكفقالتالي:
))1د.عبجالفتاحعبجالبخ،الزساناتالتأديبية،مخجعسابق،ص .106

))2د.خالجسسارةالدغبي،القانػفاإلدارؼ،مكتبةدارالثقافةلمشذخكالتػزيع،عساف،الصبعةالثالثة،عاـ1993ـ،ص .245

))3السادة()8مغالئحةالعقػباتالتأديبيةكاالنزباشيةكصشجكؽالجداءاتالساليةالسػقعةعمىالعدكخييغ،قخارمجمذالػزراءرقع()259
لعاـ2010ـ .
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يخالسختزكبشاءعمىتػصيةمغالقادةالسخترػف.
أ .بقخارمغالػز
ً

ب .يباشػػخمجمػػذالتحقيػػقإج ػخاءاتالتحقيػػقمػػعالزػػابطالسحػػاؿلمتحقيػػقفػػػرق ػخارتذػػكيمومػػغ
الػزيخالسختز.
ج .يخفعمجمذالتحقيقتػصياتولمػزيخالسختزالتخاذالقخارالسشاسببذأنياكفًقػاألحكػاـىػحه
الالئحة.
 .8التػقػػععقػبػػةاالسػػتغشاءعػػغالخجمػػةلزػػباطالرػػفكاألفػخادإالمػػغخػػالؿمجمػػذتحقيػػقيذػػكل
مغالػزيخالسختزكتعتبخالعقػبةنافحةبعجترجيقوعمييا.
ػػرأمػػاـمجمػػذالتحقيػػقكأفي ػجليبإفادتػػو،كفػػيحالػػة
 .9عمػػىالعدػػكخؼالسحػػاؿلمتحقيػػقأفيسثػػلفػ ًا
لظبعجثبػتتبميغويعتبخمستشعا،كفيحكعالستغيبعػغالخجمػةمػغتػاريخرفػسمثػلػو
ً
رفزوذ
يغيػمػامػغتغيبػػو،
أمػاـالسجمػذكتبمػغالجيػاتالسخترػةبػحلظ،كيػتعتػخقيغقيػجهبعػجكاحػجكعذػخ
ً
هفارامغالخجمةالعدكخية.
كيحاؿلمقزاءالعدكخؼباعتبار ً

 .10إذاتبيغلمقائجالسباشخأفالسخالفػةاالنزػباشيةالسختكبػةتدػتػجبعقػبػةتخػخجعػغصػالحياتو،
أحاليالمقائجاألعمىمشوكيخفقباإلحالةجسيعالسدػتشجاتالثبػتيػةالستعمقػةبالسخالفػة(قػخارتذػكيل
لجشةالتحقيق،جسيعإجخاءاتمجمذالتحقيقكنتائجياكتػصياتيا).
 .11لمقائجالسباشخعشجالترجيقعمىالعقػبةاالنزباشيةافيخففياكفقصالحيتوالسبيشة.
 .12اليجػزإحالػةالعدػكخؼإلػىالتحقيػقبتيسػةارتكابػومخالفػةانزػباشيةكفًقػاألحكػاـىػحهالالئحػة
بعجمزيثالثةأشيخعمىاكتذافيا.
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السطمب الثاني

الزسانات السؽضؽعية
تسييج وتقديػ-:
بعجأفتشاكلشابالجراسةالزساناتاإلجخائيةلتػقيعالجداءالتأديبي،فإنشاسششتقلفيىحاالسصمب

ميسا يقػـعميومػضػعتػقيع
إلىالزساناتالسػضػعيةلتػقيعالجداءالتأديبي،ك
التيتذكلأساسا  ً
ً

الجداءالتأديبيكلقجأكردالس ِّ
ذخعبعسالزساناتالسػضػعيةمشياضساناتإدارية،كضساناتأخخػ
قزائية،كالتيتذكلفيمجسمياضساناتمػضػعيةلرحةتػقيعالجداءالتأديبيكسالمتومغأؼ

عيبقجيبصمو،مسادفعالس ِّ
ذخعإلىإقخارىا كإعصائياصفةاإللداـلمدمصةالتيتػقعالجداءالتأديبي،

كالتييجبأف تتقيجبياكإال اعتبخ القخاراإلدارؼبتػقيعالجداءاستشجإلىإجخاءاتمخالفةلمقانػف

فيتػجبإلغاؤه .


كيحكعالتأديبنػعيغمغاإلجخاءات،إجخاءاتمقخرةلدمصةاإلدعاءكالعقابكىيالتيتتخح

لمبحثعغالجخيسةكمختبكياكالتحقيقمعالستيعكمحاكستوعساىػمشدػبإليو،كالشػعاآلخخمغ

اإلجخاءاتىػعبارةعغضساناتلمستيعيدتصيعبياأفيجافععغنفدوأكيحسيبيامرالحو( .)1

كمغالسبادغالسدتقخعميياىػأف الدمصةالتأديبيةتسمظسمصةاختيار الجداءالتأديبيالسػقع

عمىالسػضفالعاـمغبيغالجداءاتالتأديبيةالسشرػصعمييا،إال أف الس ِّ
ذخعكالقزاءاإلدارؼقج

نز عمىعجةضساناتعشجتػقيعالجداءالتأديبيعمىالسػضفالعاـ،كفيحالةعجـتػافخىايكػف

اقاباللمصعغفيو( .)2
القخارالتأديبيالرادربتػقيعالجداءالتأديبيقخًار ً

كىشاؾمجسػعةمغالزساناتيتعيغالتداميا كمخاعاتيافيالجداءالحؼاختارتو سمصةالتأديب

مقابل السخالفة السختكبة ،كىحه الزسانات يتعيغ التداميا كمخاعاتيا في الجداء الحؼ اختارتو مقابل

السخالفة السختكبة ،كىحه الزسانات تتمخز في أف يكػف الجداء مغ ضسغ الجداءات السقخرة ،كفي

الحجكدالتيرسسياالقانػف كأف تتحاشىاالزدكاج فيالجداءبغيخنز،أكتػقيعالجداءبأثخرجعي،

معضخكرةتشاسبالجداءمعالسخالفة،إضافةإلىمخاعاةالسداكاةبيغاألفخادالخاضعيغلمقانػف،إذا
تداكتدرجاتيعكالطخكؼالسحيصة( .)3

كسشتشاكؿفيىحاالسصمبالفخعيغالتالييغ :

الفخعاألكؿ:الزساناتاإلدارية .

الفخعالثاني:الزساناتالقزائية .
))1لػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .234

))2د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالسشرػرة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة
1997ـ،ص .191

) )3د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .126
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الفخع األول :الزسانات اادارية

إذاكافالس ِّ
ذخعفياالتجاهاإلدارؼقجأقخ لمدمصاتالخئاسيةبالحقفيتأثيعبعسالترخفات

اإلدارية،كتقجيخالعقػبةالسشاسبةدكفاستذارةأكأخحرأؼىيئةمعيشة،فإنوقجنزفيالسقابلعمى
ضساناتمعيشةلمسػضف،حتىاليكػفحقاإلدارةفيالتأديبحًقامصمًقاأكتحكسياً( .)1

ف ،كاليجػزلياأف تزع
كالبج مغخزػعاإلدارةفيجسيعأعسالياكترخفاتياألحكاـالقانػ 

المػائحالتأديبيةكأفترجرالق اخراتالعقابيةأكأفتقػـبأؼترخفاتمغشأنيامخالفةالقانػف،حتى
التتعدفاإلدارةفياستعساؿسمصاتيافيكضعضػابطليحهالدمصةلسشعيامغالتدمطأكاالنحخاؼ

بيجؼحدغسيخالعسلداخلالسخافقالعامةالتيتجيخىاالجكلة( .)2

كمغ الزسانات السقخرة عمى اإلدارة ضخكرة إعالف الزابط بالجداء التأديبي الحؼ كقع عميو،

كيكػف إعالف الزابط بالجداء كتابة عغ شخيق شئػف الخجمة أك قدع الزباط بالسجيخية أك اإلدارة
التابعليا،كالزساففيإعالفالزابطبالج ادءتسشحوالفخصةفيالتطمعإدارًيامغالقخار،كفيتحجيج

ميعاد رفع دعػػ اإللغاء إذا رغب في الصعغ القزائي عمى القخار التأديبي ،ىحاكتختز السحكسة

العميابرفتيامحكسةعجؿعميابالشطخفيجسيعالصعػفالسقجمةمغقبلالسػضفيغالعسػمييغكمشيع

العدكخييغ حيث نرت السادة ( )33مغ قانػف تذكيل السحاكع الشطامية رقع ( )5لدشة (2001ـ)
كتعجيالتوعمىىحااإلختراص( .)3

كإذا كاف تحقيق الرالح العاـ لمػضيفة العامة يقػـ باألساس عمى حدغ أداء السػضفيغ

العسػمييغلػضائفيعكىػمايعبخعشوبفعاليةاإلدارةَ ،بيَج أف ذلظاليعشيإشالؽسمصاتاإلدارةفي

إنداؿالعقابعمىمػضفيياميجرةفيسبيلذلظأؼ ضساناتتكػف مقخرةلسرالحيعكلحسايتيعمغ
تعدف الجية اإلدارية ،كمغ ثع فإنو يكػف مغ الػاجب االتجاه نحػ السػازنة بيغ فاعمية اإلدارة
كضساناتالسػضفيغمغأجلالػصػؿإلىنطاـكضيفيأمثليحققمرمحةالصخفيغ( .)4

كرغع ما لمخجمة العدكخية مغ شبيعة خاصة تتصمب أف تترف الق اخرات الرادرة في شأف

مشتدبيابقجركبيخمغالحدع،كتالفيالسشازعاتكاإلجخاءاتالتيتعػؽإصجارالقخار،إالأفالس ِّ
ذخع
حخصعمىإتاحةالفخصةلمزباطفيالصعغفيالق اخراتالستعمقةبخجمتيع ،كمشياالق اخراتالتأديبية

تحقيًقاألدنىقجرمغالزساناتكبسااليخلبسقتزياتالشطاـكالخجمةالعدكخية( .)5

) )1د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص .95

) )2د.مرصفىيػسف،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .64

))3أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص .243

))4د.ىيثعحميعغازؼ،مجالذالتأديبكرقابةالسحكسةاإلداريةالعمياعمييا،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،سشة2010ـ،ص .234

))5د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،دارالشرخلمصباعةاإلسالمية،القاىخة،سشة2001ـ،ص .583
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كلقج راعى الس ِّ
ذخع الفمدصيشي الصبيعة الخاصة لمػضيفة العدكخية فتزسغ في نرػص قانػف

الخجمة في قػػ األمغ الفمدصيشي رقع ( )8لعاـ (2005ـ) ،عمى الػاجبات الػضيفية لخجل األمغ
أيزانز عمىالعقػباتحاؿمخالفتياككفلتػقيعالجداءاتبزساناتتكفل
كاألعساؿالسحطػر 
ةك ً

العجالةكالش ادىةكالسداكاةفيتػقيعيا .

كتعج الزسانات اإلدارية أحج الزسانات القػية كاألكيجة لسبجأ السذخكعية ،كسا كتعج إحجػ

الرػر لخقابة السذخكعية فيي كإف كانت غيخ كافية لتحقيق ىحا الغخض إال أنيا تعتبخ مغ أىع

الزخكراتالعسمية ،كمغأخرب السجاالت ألعساؿالخقابة عمى أعساؿاإلدارة ،كالتيتتسيد ببعس

الخرائزالتيتجعلمشياأمخالغشىعشو،كاليجػزاالستغشاءعغكجػدىاكألنويخجعفيحقيقة
ًا
األمخ إلى أنيا ضخكرة لتقييع أعساؿ اإلدارة مغ حيث مػاقفيا كأعساليا في الطخكؼ الستغيخة أك

الصارئة( .)1

كالجداءالتأديبياليػقعج ادًفا كبرفةتقجيخيةمصمقةمغقبلاإلدارةأكالدمصةالتأديبية،كإنسا

قجر مغ الزسانات التي مشحيا القانػف لمعامل عشج
البج أف تخاعى فيو العجيج مغ الزػابط كتػفخ ًا

حتسا أنو إذا لع تقع الدمصة التأديبية
التحقيق معو ،كتػقيع الجداء عميو األمخ ،الحؼ يتختب عميو ً
السخترةعشجالتحقيقمعالعاملالسشدػبإليوالسخالفةبتػفيخىحاالقجرمغالزسانات ،كدكف أف

ارالتأديبيالرادرمشياباشال،كيتيعغالحكعبإبصالوفي
ةقانػناكافالقخ
تخاعىمبادغالتأديبالسقخر
ً
ً
حالةالصعغفيوباإللغاء( .)2

كتكسغأىسيةالزساناتالتأديبيةاإلداريةلمسػضفالعاـفيمػاجيةسمصةالتأديب،مغحيث


إنيا أىع األسذ التي يقػـ عمييا الشطاـ التأديبي ،كذلظ ألف التأديب يسثل أخصخ جػانب الػضيفة

العامة ،كالتيتعجالػضيفةالذخشيةجدًءا مشيا– كالتييسكغأف تزخبالزابطإذالعتخاعياسمصة

زابطتأديبيا( .)3
التأديبعشجمحاسبتيالم
ً

كيجبعشجتػقيعالجداءالتأديبيمغقبلاإلدارةمخاعاةعجةقػاعجىيعجـجػازالسعاقبةعمى

قانػنا
الحنب اإلدارؼ مختيغ ،ككجػب تشاسب الجداء مع الحنب اإلدارؼ ،كااللتداـ بالحجكد السقخرة
ً

لمجداء،كحخيةاإلدارةفيتػقيعالجداءمذخكطبأال يكػف الس ِّ
ذنباإدارًيا بعقػبةمحجدة
ذخعقجخز  ً
باإلضافةإلىتدبيبو( .)4


) )1أ.حسجعسخحسج،الدمصةالتقجيخيةلإلدارةكمجػرقابةالقزاءعمييا،أكاديسيةنايفالعخبيةلمعمػـاألمشية،مخكدالجراساتكالبحػث،
الخياض،سشة2003ـ،ص .75

))2أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،مخجعسابق،ص .405

))3د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .65

))4لػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .323
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الفخع الثاني :الزسانات القزائية
إف الزسانات القزائية تعصي لمسػضفحقالمجػء إلى القزاءلمصعغفي الق اخرات التأديبية

إللغائيابدببعجـمذخكعيتيا،كيمجأإليوالسػضففيحالتيغ( :)1

-الحالةاألكلى:كفييايكػفالصعغمباشخةفيالقخارالتأديبيمغالسػضػفالسعػيغفػيالػضيفػةالعامػة

بسخسػـ.

-الحالػػةالثانيػػة:حالػػةالسػضػػفالػػحؼشعػػغفػػيق ػخارالدػػمصةالتأديبيػػةأمػػاـالسجمػػذاألعمػػىلمػضيفػػة

العامةكأيجىحاالسجمذعجـمذخكعيةالقػخارالتػأديبي،فيحػقلػواسػتئشاؼقػخارالسجمػذالسػحكػرأمػاـ
مجمذالجكلة.

كالخقابةالقزائيةعمىاإلجخاءاتالتأديبية،ىيرقابةالحقة،أؼيتعإعساليابعجصجكرالقخار

التأديبيأكالحكعالتأديبي،كتخزعسمصاتالتأديبلخقابةالقزاءاإلدارؼفيمسارسةاختراصيا

التأديبي،كذلظلمتأكجمغسالمةتصبيقالقانػف،كساأفالخقابةالقزائيةعمىاإلجخاءاتالتأديبيةىي
يعيا،كسايجػز الصعغعمى
إحجػ الزسانات السقخرةلمزابط،إذالع تدعفو الزسانات السقخرة تذخ ً

القخارالخئاسيبالصخيقالقزائي( .)2

كالشطاـ القزائي ىػ غاية السشطخيغ لتحقيق أكبخ ضساف لمسػضف الخاضع لمتأديب ،بإحالتو

إلى ىيئة قزائية مدتقمة ،يتػافخ أماميا جسيع الزسانات القزائية كالتي قج ال تتػفخ في التأديب

الخئاسيأكشبوالقزائي( .)3

كالصعغأماـالقزاءىػحقيقةمغأكبخالزساناتلمسػضفيغ،كساأنوضسانةلدائخاألفخاد

كيطيخ ذلظ جمياً في حخص الس ِّ
ذخع سػاء الجستػرؼ أك العادؼ عمى تزسيشو تمظ الحقػؽ أك

الزساناتفينرػصو،كذلظبساالشظفيويعكذمجػثقةالس ِّ
ذخعبالقزاءكنداىتو( .)4

كتطيخأىسيةالزساناتالقزائيةبعجأفتفرحاإلدارةعغمػقفياالشيائيإزاءإدانةالسػضف

العاـالسيسارجلاألمغبسػجبماتػفخلجييامغدالئلكافيةترمحإلسشادارتكابولجخيسةتأديبية،
كيتسثلذلظفيتعبيخاإلدارةعغمػقفياىحابإصجار القخارالتأديبيالحؼيتزسغالعقػبةالتأديبية

التي قخرتيا ،بعج أف تكػف قج استػفت الذخكط الذكمية كالسػضػعية السقخرة في ىحا الخرػص،

مجاال لمذظعمىأف اإلدارةلغتبادرإلىسحبىحاالقخار
ً
كتكػف قجدلتىحهالسؤشخاتبساال َي َجع
أكمجحفا بحقو،
ً
ةقجكافجائخ
ًا
أكالخجػعفيو،كىشاإذاكافالسػضفمازاؿيدتذعخأف قخاراإلدار
))1د.مميكةالرخكخ،سمصةالتأديبفيالػضيفةالعامة،مخجعسابق،ص217كمابعجىا .

))2لػاء.دمحمماججياقػت،اإلجخاءاتكالزساناتفيتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .340
) )3د.دمحمعسخالشجار،ضساناتكضػابطتأديبضباطالذخشة،مخجعسابق،ص .42

))4د.إرشيجعبجاليادؼالحػرؼ،التأديبفيالػضائفالسجنيةكالعدكخية،مخجعسابق،ص .558
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فمغيججالسػضفعشجئحبًجامغالمجػءإلىىيئةمحايجةكمدتقمة،فيسبيلرفعمايدتذعخهمغضمع
أساسا إلى الذعػر العاـ بعجالة ىحه الييئة
لحق بو ،مدتيجًفا إبصاؿ القخار التأديبي ،كىحا يخجع
ً
كاستقاللياعغجيةاإلدارة( .)1

كالزسانات القزائية تخمي إلى احتخاـ حقػؽ األفخاد كحساية حخياتيع ،كالحق أنو بجكف

الزسانات القزائية يسكغ لإلدارة أف تخالف أحكاـ القانػف كمسا كججت ليا السرمحة في ىحه
السخالفة ،فالقانػف يجب أف يفخض احتخامو عمى الدمصة اإلدارية كغيخىا مغ الدمصات ألنو ىػ
السطيخإلرادةالدمصةصاحبةالديادة ،كبجكفاحتخاـىحهاإلرادةتربحاألمػرفػضىكالضابطليا،

الثباتلوكالمجافععشو،فيحهالزساناتىيالتيتحسيالفخداتجاه
َ
كيربحكيافالجساعةمدعدًعا
غيخه،كمعذلظيجبأال نبالغفيتشطيسيابحيثيؤدؼذلظإلىفذلالدمصةالتقجيخيةلإلدارة،ألف

مباشخةاإلدارةلدمصتياالتقجيخيةضخكريةلػجػدىا( .)2

كيجػز لمسػضف في حالة رفس تطمسو اإلدارؼ أف يصعغفي قخارالجداء التأديبيأماـ جية

القزاء،كذلظبيجؼإلغاءقخارالجداءكالحرػؿعمىتعػيسمشاسبعسا أصابومغأضخارمغ
تػقيعالجداء،كيعتبخالتطمعالقزائيمغأىعالزساناتاألساسيةلمسػضفالعاـ،حيثيزسغمغ
خالليا عجـ تعدف اإلدارة في استعساؿ سمصتيا التأديبية ،كيحق لمسػضف بعج استشفاذ شخؽ التطمع

شعشا بإلغاء قخار الجداء التأديبي أماـ السحكسة اإلدارية التي تقع في دائختيا محل
اإلدارؼ أف يقجـ ً
عسمو( .)3

كالقخار التأديبي في كاقع األمخ قزاء عقابي في خرػص الحنب اإلدارؼ الحؼ ارتكبو
العدكخؼ،لحلظأحيطبقجرمغالزسانات،بسايكفلاالشسئشاف إلىصحةثبػتالػقائعالسدتػجبة
ليحا القخار كالتي كػنت مشيا الدمصة التأديبية عقيجتيا كاقتشاعيا كاستطيار الحقائق القانػنية كأدلة

اإلدانة،بسايفيجتػافخأركافالجخيسةالتأديبية،كقياـالقخارعمىسببمبخرلو( .)4

كتعتبخالخقابةالقزائيةمغالزساناتالالحقةعمىتػقيعالجداءالتأديبي،كىيآخخضسانة

يمجأ إلييا السػضف بانقزاء الجداءات التأديبية الػاقعة عميو آثارىا عغ شخيق الصعغ باإللغاء في

ميسالزساناتالتأديب( .)5
ًا
الق اخراتالتأديبية،ىحاباإلضافةإلىأف
أحكاـالقزاءتعجمرجر ً

( (1د.دمحمعسخيػنذالشجار،فاعميةالقخارالتأديبيكمبجأالزساففيفمدصيغ،رسالةدكتػراه،معيجالبحػثكالجراساتالعخبية،القاىخة،عاـ
2009ـ،ص.279

) )2أ.حسجعسخحسج،الدمصةالتقجيخيةلإلدارةكمجػرقابةالقزاءعمييا،مخجعسابق،ص .81

))3د.دمحمإبخاىيعالجسػقيعمي،ضساناتالسػضفالسحاؿلمتحقيقاإلدارؼ،مخجعسابق،ص .62

))4أ.ناصخديبسميساف،الػجيدفيقانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشية،مخجعسابق،ص .245
) )5د.مشرػرالعتػـ،السدئػليةالتأديبيةلمسػضفالعاـ،مخجعسابق،ص .353
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كلقجأقخ الس ِّ
ذخعالفمدصيشيفيقانػف الخجمةالسجنيةرقع( )9لدشة(0228ـ)بالسادة()002

مشوعمىحقالسػضفبالتطمعمغالقخارالرادرضجهكفيالصعغباإللغاءأماـالقزاء،حيثنز
يػما مغ تاريخإبالغو
فيالفقخة()1مغنفذالسادةعمى"لمسػضفالمجػءإلىالقزاءخالؿ(ً  )60

كرفستطمسوأكانقزاء السجةالسشرػصعمييا"،كبحلظخيخمافعلبوالس ِّ
ذخعالفمدصيشيالحؼ
أحاطالسػضفالعاـبدياجكاقيمغالزسانات؛خػًفا مغتعدفاإلدارةأثشاءمسارستيالحقيافي
تػقيع الجداء عمى السػضف أك غمػىا في تقخيخ العقػبة السشاسبة كالسالئسة مع الخصأ السقتخؼ مغ

السػضف،كذلظتحقيًقالمعجالةكإضيارالحقيقةالكاممة(.)1

))1د.كليجعبجالخحسغمدىخ،الػضيفةالعامةفيالقانػفالفمدصيشي،مخجعسابق،ص183كمابعجىا .
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الخاتمظ ى
بعج االنتياء مغ ىحه الجراسة كالتي تحجثت بيا عغ السدئػلية التأديبية لسشتدبي قػػ األمغ

ابتجاء،كمجػمخاعاتولمقػاعجالسدتقخةفيمداءلة
الفمدصيشيكفًقا لمقانػف رقع( )8لعاـ(5002ـ)  ً
رجاؿاألمغتأديبياًمغعجمو،تأتيىحهالخاتسةكماتتزسشومغمالحطاتأثارتياالجراسةكيميذلظ

أىع التػصيات التي قج يكػف ليا دكر في تجاكز السثالب التي لحقت بيحا القانػف ،كلقج قامت ىحه
الجراسةإلقاءالزػءبذكلعاـعمىالعسميةالتأديبيةكفمدفتيا،كبيافأىعالشقاطالتييتعيغاألخحبيا
مغ كجية نطخنا ،لمػصػؿ إلى الغايات السخجػة مغ العسمية التأديبية مع إبخاز أىع التػصيات التي

ارتأيشاىاخالؿالجراسة .

وقج خمرت ىحه الجراسة إلى مجسؽعة مؼ الشتائج وعجد مؼ التؽصيات وجاءت عمى الشحؽ التالي:

نتائج الجراسة:

امحجدا لمجخيسة التأديبية؛ بلاكتفىبالشزعمييا،فجاءتفي
 .1القانػف الفمدصيشيلعيزعتعخً
يف
ً
نرػصقانػف قػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(2005ـ)،كأكردبأنوإذاثبتارتكابرجل
األمغ لسخالفة القػانيغ كاألنطسة كالتعميسات السعسػؿ بيا أك في تصبيقاتيا ،فتػقع عميو إحجػ
العقػباتالتأديبية.
كميشيا لالشالععمىىحاالقانػف كمشاقذتوأثشاء
الجيجالكافيلمسختريغقانػنيا  ً
 .2لعيتػفخالػقت ك
ً
تجكيشو،لكييتعإخخاجوبالذكلكالسزسػفالرحيحلخجمةاألىجاؼالعمياكالتيكضعألجميا.

 .3ال ت ػجج لػائح تشفيحية مشح إق اخره بالقجر السصمػب تداعج عمى كضعو مػضع التصبيق لشرػص
قانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشي.
 .4عجـمالئسةىحاالقانػف لصبيعةالػضيفةالذخشية(السجنية)الفتقاره لتحجيجالكثيخمغالشرػص
التيتحجدكضائفكاختراصاتقػػاألمغالجاخميكمشياجيازالذخشة،فمقجاعتبخىحاالقانػف
الذخشة السجنية قػة أمشية عدكخية ضسغ قػػ األمغ السدمحة مسايؤدؼ إلى حجكث السغالصات
الخصيخة.
 .5يالحعأف قانػف الخجمةفيمعالجتولمشطاـالتأديبيقجأحاؿذلظلقػانيغأخخػكقانػف العقػبات
العدكخؼكقانػفالخجمةالسجنية.
 .6لع يػفخ ىحا القانػف الزسانات الكافية لخجل األمغ أثشاء مسارستيع ألعساليع الػضيفية في حاؿ
ارتكابيع لمسخالفة التأديبية ،كحاؿ قياـ السداءلة التأديبية ،مسا يشعكذ ذلظ عمى عجـ الثقة
كالصسأنيشةلسدتقبميعالػضيفي،كمسايجللعمىكجػدقرػرفيىحاالجانب،فقجكفلىحاالقانػف
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استثشاء يقترخ عمى عقػبة االستغشاء عغ الخجمة أك
حقػؽ الجفاع ،كجعل التحقيق كضساناتو
ً

ا،مسايذيخضسشيا عمىعجـمخاعاتيافيتػقيعالعقػباتالتأديبيةاألخخػالباقية
االستيجاعتأديب
ً
ً
كفيذلظمخالفةصخيحةلشرػصالسػاد()14،12مغالقانػفاألساسيالفمدصيشي.

 .7جاء ىحا القانػف ليحجد كبذكل عاـ الػضائف كالػاجبات لقػػ األمغ كالذخشة عمى كجو
الخرػص ،رغع االختالؼ الكبيخ بيشيسا في ذلظ ،مسا جعل جسيع قػػ األمغ ليا نفذ
اإلختراصات،مسايؤدؼإلىالتجاخلفيالرالحياتكإرباؾالعسلفيشعكذذلظبالدمبعمى
الػضع كالعسلاألمشيفي تأدية كاجباتيع كالتداماتيع،خاصة كأنو قج يؤدؼإلى مخالفةالقػانيغ
الخاصةبجيازالذخشةكالتيحجدتاإلجخاءاتكالرالحياتالقانػنيةالخاصةبعسميع.
 .8إف السخالفاتالتأديبيةاليسكغحرخىابالشطخلصبيعةكمياـكضيفةرجلاألمغالستذبعةلجسيع
مشاحيالحياةكاتداعنصاقياكاختالفيا،لحلظىشاؾبعسالرالحياتالتيمِّش َحتلمقادةكالخؤساء

بتحجيجبعزياكذلظبإصجارالق اخراتكالتعميساتلزسافحدغكانتطاـالعسل.

 .9لعيػضحىحاالقانػف العقػباتالتأديبيةالتييػقعياالقادةالسباشخكف كالخئاسياتكالتيكردتفي
السادة(،)95كحلظىشاؾتعارضفينرػصوبسايتعمقبالصخيقةالتييعاقببيارجلاألمغ
يعاقبتأديبيا حاؿمخالفتولمػاجبات،ثعيحىبفيالسادة()194عمىتصبيق
كفقالسادة( )94
ً

أيزايختمفنطاـالتأديبفيالذخشة
قانػفالسحاكعالعدكخيةفيذلظاألمخ،كىحاعجاعمىأنو ً

السجنيةكمياعغالشطاـالستبعفيقانػفالسحاكعالعدكخية.
ً

 .10لع يمدـ الس ِّ
ذخع الدمصات اإلدارية بسحػ العقػبات التأديبية حدب السادة ( )97مغ قانػف قػػ
األمغالفمدصيشي ،كتخكتذلظاألمخلتقجيخىافيذلظمتىرأتاالنزباطفيسمػؾرجلاألمغ
كالتداموبعسموككاجباتوكحدبالسجدالسشرػصعمييا.
 .11لقجغفلالس ِّ
ذخعفيىحاالقانػف عمىمخاعاةمبجأالتجرجفيتػقيعالعقػباتالتأديبيةعمىرجل
األمغ بسا يتشاسب مع مخالفتو ،فمع يشز عمى تػجيو اإلنحار ،ككحلظ الخرع مغ الخاتب لسخة
احجة،كحلظلعيقخرنرػصا كاضحةكمحجدةفيالحاالتالتيتػجباستخجاـالدالحكالقػة
ك
ً

الالزـ لخجل األمغ في أداء كاجباتو حاؿ انعجاـ الخيارات األخخػ ،مسا يعخضو لعقػبات ضالسة
كغيخمالئسةأحيانانتيجةذلظ.
ً

 .12لعيزعالس ِّ
ذخعالفمدصيشيفيقانػفقػػاألمغتعخ ًيفالمعقػبةكلكشونزعمييا .
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تؽصيات الجراسة:

حخصا عمى السرمحة العامة ،كصػف الحقػؽ كالحخيات فإنشي مغ خالؿ دراستي ىحه أَشخح
ً

مجسػعةمغالتػصيات،ساعيابحلظلمسداىسةكلػبذيءبديطفيالشيػضبسخافقاألمغالفمدصيشية
ً

الإلقامةالجكلةالفمدصيشيةالسدتقمةكعاصستياالقجسالذخيفبإذف
لبشاءكشغفمدصيشيمدتقل،كصػً
هللا،كليكػف بشاءهعمىأسذقانػنيةسميسةتحققاألىجاؼكالغاياتالسشػشةبيا،لحلظكمو،نخمز
فيىحهالجراسةكتحقيًقا لمغايةمغىحهالخسالة الدامية التييحسميارجاؿاألمغ،لحلظنتسشىعمى

الس ِّ
ذخعاألخحبعيغاالعتبارىحهالخؤيةكاالقتخاحاتالتاليةكعميونػصيبسايمي :

 .1نػصي عمى الس ِّ
سػة بالقػانيغ
ذخع الفمدصيشي كضع تعخيف جامع مانع لمجخيسة التأديبية أَ ً
كالتذخيعاتالسقارنة .

 .2نػصي الجيات السخترة ضخكرة اإلسخاع في إصجار المػائح التشفيحية ليحا القانػف كإال سيبقى
قاصخ كلكي تػضع نرػصو مػضع التصبيق العسمي ،كليتع إزالة الغسػض كالشقز كالتعارض
ًا

الحؼيعتخيو .

 .3نػصي الس ِّ
ؼ،
ذخعالفمدصيشيإلصجار قانػف الذخشةعمىكجوالدخعة كعجـإعتبارهجيازعدكخ 
يخاعيفيوالحقػؽكالحخيات،كأفيأخحفيحدابوعجـمباشخةاإلجخاءاتالتأديبية،مالعتقعقخائغ
كشبياتقػيةعمىارتكابولمسخالفةالتأديبية .
 .4البج مغتفعيل رقابة القزاء اإلدارؼ ،عمى ترخفاتكق اخرات الدمصة التأديبية،كبسا يمدـ سمصة
اإلدارة عمى تػفيخ الزسانات في مباشختيا لدمصتيا التأديبية ،كإخزاع مغ يحػؿ دكف ذلظ
لمسدألةالتأديبيةكالجشائية،إلعاقتوسيخالعجالة .
 .5نػصيالس ِّ
ف
عمىالشزصخاحةبتػفيخالزساناتالتأديبيةبالقجرالكافيلخجاؿاألمغالسحالػ 
ِّ
ذخع
لمتحقيق .
 .6نتسشىعمى الس ِّ
خاصا ،كعمى حجا لكل قػة مغ قػػ األمغ الثالث
قانػنا  ً
ذخع الفمدصيشي أف يقخ  ً
السشرػصعمييابالسادة()3كىي(قػاتاألمغالػششيكجيرالتحخيخالػششيالفمدصيشي،قػػ
األمغالجاخمي،السخابخاتالعامة)،كذلظلتحجيجاإلجخاءاتالتأديبيةكالػاجباتكمحطػراتعسميع
الختالؼشبيعةعسلكلمشيع ،كلسشعالتجاخلفيالػاجباتكالرالحياتكاإلجخاءاتالقانػنية
بيغىحهالقػػ(ثالث).
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خالجاخميةصالحياتمحجدةقانػنابإصجارالئحةبالجخائعالتأديبيةبسايفيجفي
 .7البجمغإعصاءكزي
ً
الحرخالشدبيليا،كذلظلتحقيقمبجأشخعيةالجخائع،كليتػافقذلظمعشبيعةىحهالجخائعبقػاعج

تكسيميةلمقػاعجالسشرػصعمييابيحاالقانػفكالتيتزسغتصبيقيابذكلعسمي.
 .8نػصي الس ِّ
ذخع الفمدصيشي بالشز كبذكل كاضح عمى العقػبات التأديبية التي تػقع عمى رجاؿ
األمغكذلظدكف تعارضكغسػضفيالرالحيات ،كمخاعاةشبيعةعسلكمياـكلجيازمغ
حيث كاجباتيع الػضيفية التي ليا اعتبارات خاصة تختمف عغ غيخىا مغ جياز آلخخ كسا ىػ
الحاؿفينطاـالتأديبفيالذخشةالسجنية.
 .9نػصي الس ِّ
ذخع بزخكرة إلداـ الدمصات اإلدارية بسحػ العقػبة التأديبية بانتياء السجة السشرػص
عمييافيالقانػف كعجـتخؾسمصةتقجيخيةلمدمصات اإلدارية ،كذلظألف اليجؼمغنطاـمحػ
الجداءاتىػفتحبابالتػبةكمخاجعةالدمػؾالػضيفيكتجاركو.
 .10نتسشى عمى الس ِّ
ذخع مخاعاة مبجأ التجرج في تػقيع العقػبات عمى رجل األمغ ،كتختيبيا حدب
خصػرةالسخالفة التي تع ارتكابيا كحدبخصػرةاإلجخاء التأديبي السػقع عميو ،كنػصيو بالشز
عمى تػجيو اإلنحار ،كالخرع مغ الخاتب لسخة كاحجة ،كحلظ إقخار نرػص كاضحة لحاالت
استخجاـ القػةكالدالح أثشاء تأديةرجل األمغ لسياموككاجباتكضيفتوكذلظلحدغ سيخ العسل
كتحقيًقالمسرمحةالعامة.
 .11نػصيبزخكرةاألخحبشطاـتعجددرجاتمجالذالتأديب،كتصعيسيابعشاصخقزائية،ألف ما
يرجرعغىحهالسجالذىػأقخبمايكػف مغىحهاألحكاـالقزائية،خاصةكأف ىحاالشطاـ
أثبتفاعميتو.
 .12بي ػػافكاض ػػحلمسػض ػػفبػاجبات ػػوالػضيفي ػػة،كتدكي ػػجهب ػػاألكامخالجكري ػػةكالكت ػػبالجكري ػػةكاألس ػػمػب
األمثلفيإنجازاألعساؿالسػكمةإليوكذلظمغخالؿكتيباتترجرىاالدمصةالسخترة.
 .13تػعيػػةالدػػمصاتالتأديبيػػة(خاصػػةالخئاسػػيةمشيػػا)بخسػػالةالتأديػػبالحقيقيػػةكأىػػجافياحتػػىاليػػتع
تحػليالالستبعادكالتعدففيمػاجيةالسػضف.
 .14إرساءكتثبيتدعائعالتطمعاإلدارؼفيمجاؿالػضيفةالعامػة،كحسايتػومػغأؼمدػاسأكإخػالؿ
بو.
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تػ بحسج هللا وتؽفيقو
"أدعىا اهلل أٌْ أكىٌَ قَذْ وُفِقْتُ يف هذا انعًم ،فًا كاٌ يٍ تىفُق فًٍ اهلل ،ويا كاٌ يٍ تقصري فًٍ َفسٍ وانشُطاٌ واهلل ينه بزاء"

نخجػمغهللاأفنكػفقجكفقشافيساأرادههللالشا 

(احلًذُ هللِ انذٌ هذاَا هلذا ويا كنا ننتهذي نىال أٌْ هذاَا اهلل)


السدِني:
يقؽل ُ

"ق ـرأت كت ــار الر ــالش عع ــا ال ــافما من ــاإل ــر فن ــا ـ
ال افما :هيه! أبى هللا أ كو كتابا صحيحا غلر كتابه".

ّ

ــر إ كا ــا

ـ عع ــا ف ـ ف ــا

ى
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2011ـ.



د.ص ػػبخؼدمحمالدشػس ػػي،الشط ػػاـالت ػػأديبيألعز ػػاءىيئ ػػةالت ػػجريذف ػػيالجامع ػػات،دارالشيز ػػة
العخبية،القاىخة،عاـ2012ـ.



د.صػػالحعمػػىعمػػيحدػػغ،ضػػساناتالدػػمصةالتأديبيػػةلرػػاحبالعسػػل،دارالجامعػػةالججيػػجة،
اإلسكشجرية،عاـ2012ـ.



د.عبجالعديػدعبػجالسػشععخميفػة،اإلجػخاءاتالتأديبيػةمبػجأالسذػخكعيةفػيتأديػبالسػضػفالعػاـ،
دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،بجكفسشةنذخ.
 الزػ ػػساناتالتأديبيػ ػػةفػ ػػيالػضيفػ ػػةالعامػ ػػة،مشذػ ػػأةالسعػ ػػارؼ،اإلسكشجرية،عاـ2003ـ.
-

السدػػئػليةالتأديبيػػةفػػيالػضيفػػةالعامػػة،دارالفكػػخالجػػامعي،
اإلسكشجرية،عاـ2010ـ.

-

ض ػػساناتالتأدي ػػبف ػػيالتحقي ػػقاإلدارؼكالسحاكس ػػةالتأديبي ػػة،
بجكفدارنذخ،عاـ2003ـ.



د.عبجالفتاححدغ،التأديبفيالػضيفةالعامة،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،عاـ1964ـ.



د.عب ػػجالفتػ ػػاحمػ ػخاد،السدػػػئػليةالتأديبي ػػةلخجػ ػػاؿالقز ػػاءكالشياب ػػةالعام ػػة،دارالفكػػػخالجػػػامعي،
اإلسكشجرية،عاـ1993ـ.



د.عبجالقادرجخادة،الشطاـالقزائيالفمدصيشي،مكتبةآفاؽ،غدة،عاـ2011ـ.
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 مػسػػػعةاإلج ػخاءاتالجدائيػػةفػػيالتذ ػخيعالفمدػػصيشي،السجمػػجالثالث،مكتبةآفاؽ،غدة،عاـ2009ـ.


د.عديدةالذخيف،مداءلةالسػضفالعاـ،دارالشيزةالعخبية،القاىخة،شبعة1997ـ.



د.عرػاـزكخيػاعبػجالعديػد،حقػػؽاإلندػاففػيالزػبطالقزػائي،دارالشيزػةالعخبيػة،القػػاىخة،
عاـ2001ـ.



د.عمىأميغسميع،التأديبفيالذخشة،أكاديسيةالذخشة،القاىخة،سشة1987ـ.



د.عمػػىجسعػػةمحػػارب،التأديػػباإلدارؼفػػيالػضيفػػةالعامػػة،دارالثقافػػةلمشذػػخكالتػزيػػع،عسػػاف،
عاـ2004ـ.



د.عميخصارشصشاكؼ،الػجيدفيالقانػفاإلدارؼ،الصبعةاألكلى،داركائللمشذخ،عساف،عاـ
2003ـ.



د.ماجػػج ارغػػبالحمػػػ،القػػانػفاإلدارؼ،دارالسصبػعػػاتالجامعيػػة،اإلسػػكشجرية،عػػاـ1982ـ–
1992ـ.
 القز ػ ػػاءاإلدارؼ،دارالسصبػع ػ ػػاتالجامعي ػ ػػة،الق ػ ػػاىخة،ع ػ ػػاـ1977ـ.



د.ماىخعبجاليادؼ،الذخعيةاإلجخائيةفيالتأديػب،أصػػؿالقػػانيغ،دارالفكػخالعخبػي،القػاىخة،
عاـ1986ـ.



د.دمحمإب ػخاىيعالجسػػػقيعمػػى،ضػػساناتالسػضػػفالسحػػاؿلمتحقيػػقاإلدارؼ،دارالشيزػػةالعخبيػػة،
القاىخة،عاـ2011ـ.



د.دمحمأبػضيفباشاخميل،الشطاـالتأديبي،دارالجامعةالججيجة،اإلسكشجرية،عاـ2012ـ.



د.دمحمأبػعسارة،القزاءاإلدارؼ،مصبعةالخنتيدي،غدة،عاـ1997ـ.



د.دمحمماىخأبػالعشػيغ،قزػاءالتأديػبفػيالػضيفػةالعامػة،دارأبػػالسجػجلمصباعػة،اليػخـ،عػاـ
2004ـ.



د.محسػدأبػالدعػد،نطخيةالتأديبفيالػضيفةالعامة،دارالثقافةالعخبية،القاىخة1998،ـ.



د.مرػػصفىمحس ػ ػدعفيفػػي،مدػػئػليةالجكلػػةعػػغأعسػػاؿالدػػمصاتالعامػػةكقزػػاءالتأديػػب،بػػجكف
دارنذخ،عاـ2006ـ.
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د.مرػ ػػصفىيػسػ ػػف،السدػ ػػؤكليةالتأديبيػ ػػةلمسػضػ ػػفالعػ ػػاـ،مشذػ ػػأةالسعػ ػػارؼ،اإلسػ ػػكشجرية،عػ ػػاـ
2010ـ.



د.مميكػػةالرػػخكخ،سػػمصةالتأديػػبفػػيالػضيفػػةالعامػػة،مصبعػػةالجػػبالكؼ،الصبعػػةاألكلػػى،ش ػبخا،
عاـ1984ـ.



د.مشرػػػرإب ػخاىيعالعتػػػـ،السدػػئػليةالتأديبيػػةلمسػضػػفالعػػاـ،الصبعػػةاألكلػػى،مصبعػػةالذػػخكؽ
كمكتبتيا،عاـ1984ـ.



د.نػف ػػافالعقي ػػلالعجارم ػػة،س ػػمصةتأدي ػػبالسػض ػػفالع ػػاـ،دارالثق ػػاؼلمتػزي ػػعكالشذ ػػخ،الصبع ػػة
األكلى،عساف،عاـ2007ـ.



د.ىيثعحميعغازؼ،مجالذالتأديب،دارالفكخالجامعياإلسكشجرية،عاـ2010ـ.



د.كحيػػجمحسػػػدإب ػخاىيع،حجيػػةالحكػػعالجشػػائيعمػػىالػػجعػػالتأديبيػػة،دارالعمػػعلمساليػػيغ،عػػاـ
2008ـ.



أ.إبخاىيعالسجني،الػجيدفيشخحقانػفالخجمةفيقػػػاألمػغالفمدػصيشية،غػدة،الصبعػةالثانيػة،
عاـ2015ـ.



أ.أحس ػػجرزؽري ػػاض،الجخيس ػػةكالعقػب ػػةالتأديبي ػػة،مكتب ػػةالػف ػػاءالقانػني ػػة،اإلس ػػكشجرية،الصبع ػػة
األكلى،عاـ2010ـ.



أ.أحسػػجعسػػخحسػػج،الدػػمصةالتقجيخيػػةلػػإلدارةكمػػجػرقابػػةالقزػػاءعمييػػا،أكاديسيػػةنػػايفالعخبيػػة
لمعمػـاألمشية،مخكدالجراساتكالبحػث،الخياض،عاـ2003ـ.



أ.بالؿأميغزيغالجيغ،التأديباإلدارؼ،دارالفكخالجامعي،اإلسكشجرية،عاـ2010ـ.



أ.ناص ػػخدي ػػبس ػػميساف،ال ػػػجيدف ػػيق ػػانػفالخجم ػػةف ػػيق ػػػػاألم ػػغالفمد ػػصيشية،غػ ػدة،أكاديسي ػػة
فمدصيغلمعمػـاألمشية،عاـ2013ـ.



لػ ػ ػػاء.دمحمماج ػ ػػجي ػ ػػاقػت،أص ػ ػػػؿالتحقي ػ ػػقاإلدارؼف ػ ػػيالسخالف ػ ػػاتالتأديبي ػ ػػة،مشذ ػ ػػأةالسع ػ ػػارؼ،
اإلسكشجرية،عاـ2000ـ.
 اإلج ػ ػخاءاتكالزػ ػػساناتفػ ػػيتأديػ ػػبضػ ػػباطالذػ ػػخشة،مشذػ ػػأةالسعارؼ،اإلسكشجرية،عاـ1993ـ.
-

الػ ػػجعػػالتأديبيػ ػػة،دارالجامعػ ػػةالججيػ ػػجة،اإلسػ ػػكشجرية،عػ ػػاـ
2007ـ.
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-

ش ػ ػػخحالق ػ ػػانػفالت ػ ػػأديبيلمػضيف ػ ػػةالعام ػ ػػة،مشذ ػ ػػأةالسع ػ ػػارؼ،
اإلسكشجرية،عاـ2006ـ.



السدتذار.عبجالػىابالبشجارؼ،العقػباتالتأديبية،دارالفكخالعخبي،القاىخة،بجكفسشةنذخ.



السدتذػػار.مسػػجكحششصػػاكؼ،األدلػػةالتأديبيػػة،الصبعػػةالثانيػػة،مشذػػأةالسعػػارؼ،اإلسػػكشجرية،عػػاـ
2003ـ.



السدتذػػار.ىذػػاـقػػبالف،الجسػػتػركاليسػػيغالجسػػتػرية،مشذػػػراتعػيػػجات،بيػػخكت،الصبعػػةالثانيػػة،
عاـ1995ـ.

ثال ًثا :الخسائل العسمية

 .2د .عبج الفتاح عبج البخ ،الزسانات التأديبية في الػضيفة العامة ،رسالة دكتػراه ،كمية الحقػؽ،
جامعةالقاىخة،ج.ـ.ع،سشة1978ـ.
 .1د .عبج الشاصخ أبػ سسيجانة ،الخرػمة اإلدارية كمدتقبل القزاء اإلدارؼ في فمدصيغ ،رسالة
دكتػراه،دراسةمقارنة،جامعةعيغشسذ،ج.ـ.ع،عاـ2009ـ.
 .3د.عسخالذخيف،درجتالقرجالجشائي،رسالةدكتػراه،جامعةعيغشسذ،عاـ1992ـ.
 .4د.مججؼمجحتالشيخؼ،قػاعجكإجخاءاتتأديبالسػضفالعاـ،رسالةدكتػراه،جامعةالسشرػرة،
دارالشيزةالعخبية،القاىخة،سشة1997ـ.
 .5د .دمحم جػدت السمط ،السدئػلية التأديبية لمسػضف العاـ ،رسالة دكتػراه ،كمية الحقػؽ ،جامعة
القاىخة،القاىخة،دارالشيزةالعخبية،عاـ1967ـ.
 .6د.دمحمعسػػخيػػػنذالشجػػار،ضػػساناتكض ػػابطتأديػػبضػػباطالذػػخشة،معيػػجالبحػػػثكالج ارسػػات
العخبية،رسالةماجدتيخ،القاىخة،عاـ2004ـ.
 فاعمية القخار التأديبي كمبجأ الزساف في فمدصيغ ،رسالةدكتػراه ،معيج البحػث كالجراسات العخبية ،القاىخة ،عاـ
2009ـ .
 .7د .دمحم مختار عثساف ،الجخيسة التأديبيةبيغ القانػف اإلدارؼ كعمع اإلدارة العامة ،رسالة دكتػراه،
كميةالحقػؽ،جامعةعيغشسذ،القاىخة،ج.ـ.ع،عاـ1971ـ.
 .8د.محسػدعبجالسشععفايد،السدئػليةالتأديبيةلزباطالذخشة،رسالةدكتػراه،جامعةأسيػط،عاـ
2006ـ.
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 .9د.مرصفىعفيفي،فمدفةالعقػبةالتأديبية،رسالةدكتػراه،جامعةالقاىخة،القاىخة،عاـ1976ـ.
 .20د .كليج عبج الخحسغ مدىخ ،الػضيفة العامة في القانػف الفمدصيشي ،رسالة ماجدتيخ ،معيج
البحػثكالجراسات،ج.ـ.ع،عاـ2002ـ.
 .22أ.أمجػػججيػػادنػػافععػػاير،ضػػساناتالسدػػاءلةالتأديبيػػةلمسػضػػفالعػػاـ،رسػػالةماجدػػتيخ،د ارسػػة
مقارنة،جامعةالشجاحالػششية،فمدصيغ،عاـ2007ـ.
 .21أ .عال جػدت أبػ سيجك ،اإلجخاءات كالعقػبات التأديبية كفًقا  ألحكاـ قانػف الخجمة السجنية
الفمدصيشي،رسالةماجدتيخ،كميةالحقػؽجامعةاألزىخ،غدة،عاـ2012ـ.

 .23أ.ناصخديبسميساف،التأديبفيالػضيفةالعامةفيضػءأحكاـالقانػفالسرخؼكالفمدصيشي،
رسالةماجدتيخ ،جامعة الجكؿالعخبية لمتخبيةكالثقافة كالعمػـ،معيج البحػث كالجراساتالعخبية،
عاـ2004ـ.
ابعا :السجالت
رً
 .2د .شخيف أحسج بعمػشة ،السدئػلية التأديبية لمصبيب في الػضيفة العامة ،دراسة تحميمية ،مجمة
اإلسخاءلمعمػـاإلندانية،جامعةاإلسخاء،العجدالثالث،عاـ2017ـ.

 .1د .مػسى شحادة ،القانػف اإلدارؼ ،مشذػرات جامعة القجس السفتػحة ،الصبعة األكلى ،سشة
1996ـ.

 .3د .كليج عبج الخحسغ مدىخ ،تأديب السػضف العاـ ،مجمة الديتػنة ،بحث لجراسة تحميمية ،العجد
الدادس،عاـ2013ـ.

 .4الجليل اإلجخائي لسشتدبي قػػ األمغ الفمدصيشية السكمفيغ بالزبط القزائي ،مخكد جشيف لمخقابة

الجيسقخاشية عمى القػات السدمحة ،السخكد الفمدصيشي لمبحػث كالجراسات االستخاتيجية ،راـ هللا،

فمدصيغ،عاـ2010ـ.

خامدا :القؽانيؼ والمؽائح
ً
 .2قانػفأصػؿالسحاكساتالجدائيةالثػرؼ،عاـ1979ـ،الرادرعغمشطسةالتحخيخالفمدصيشية.
 .1قانػفأصػؿالسحاكساتالسجنيةكالتجاريةالفمدصيشيرقع()2لعاـ2001ـكتعجيالتو.
 .3قانػفاإلجخاءاتالجدائيةالفمدصيشيرقع()3لعاـ2001ـ.
 .4القانػفاألساسيالفمدصيشيالسعجؿلعاـ2003ـكتعجيالتو.
 .5قانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع()4لعاـ1998ـ،كالسعجؿبالقانػفرقع()4لعاـ2005ـ.
 .6قانػفالخجمةفيقػػاألمغالفمدصيشيرقع()8لعاـ(2005ـ).
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 .7قانػفالذخشةالفمدصيشيةرقع()6لعاـ1963ـ.
 .8قانػفالقزاءالعدكخؼالفمدصيشي،رقع()4لعاـ2008ـ.
 .9الالئحةالتشفيحيةلقانػفالخجمةالسجنيةالفمدصيشيرقع()4لعاـ1998ـ.
 .20الئحةالعقػباتالتأديبيػةكاالنزػباشيةكصػشجكؽالجػداءاتالساليػةالسػقعػةعمػىالعدػكخييغ،قػخار
مجمذالػزراءرقع()259لعاـ2010ـ.
 .22االتفاقيةالجكليةلمحقػؽالسجنيةكالدياسيةالرادرةبتاريخ1966/12/16ـ.
 .21اإلعالفالعالسيلحقػؽاإلندافالرادربتاريخ1948/12/10ـ.
 .23أحكاـالسحكسةاإلداريةالعمياالسرخية.

::.معىحفظىاأللقابىللجموع.::
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المالحق ى
ممحق ()1
السخالفات النزدباطية لمزدباط وضدباط الردف واألفدخاد الدؽاردة فدي السدادة ( )9مدؼ لئحدة العقؽبدات
التأديبية والنزباطية وصشجوق الجداءات السالية السؽقعة عمى العدكخييؼ ،قخار مجمدذ الدؽزراء رقدػ
( )659لدشة (6212م):
م

السخالفة

العقؽبة

مجة العقؽبة

عقؽبات أخخى

0

مخالفةاألكامخكالتعميسات

حبذ

........

أسبػعيغ

5

التخددفيتشفيحاألكامخ

حجد

1أياـ

أسبػع

حبذ

أسبػع

أسبػعيغ

حبذ

1أياـ

أسبػع

1أياـ

أسبػع
خرعمجةالغياب
خرعمجةالغياب

1

رفساستالـالػضيفةأكالتأخخعمى

استالميا

تخؾالػضيفةقبلاتسامياكتدميسيالمخمف

9

بجكفمػافقةالسدؤكؿ 

2

الش ػـأثشاءالخجمة

حجد

6

يػما
الغيبعغالػحجةلسجةأقلمغً 50

حجد

نرفمجةالغياب

حجد

نرفمجةالغياب

حجد

1أياـ

أسبػع

حجد

1أياـ

أسبػع

 00التحقيخأكالحـأكالقجح

حجد

أسبػع

أسبػعيغ

 00اإلىانةأكالتيجيج

حجد

أسبػع

أسبػعيغ

 05الذجاربيغأشخاؼعدكخيةأثشاءالعسل

حجد

1أياـ

1أسابيع

 01الزخبأكاإليحاءالبديط

حجد

أسبػعيغ 1أسابيع

 09الجس

حجد

أسبػع

أسبػعيغ

 02تقجيعشكػػكاذبة

حبذ

أسبػع

أسبػعيغ

 06الذيادةالكاذبةأماـالقائج

حبذ

أسبػع

1أسابيع

 01تػجيوالفاظمخمةباآلدابالعامة

حبذ

........

أسبػعيغ

 08تشاكؿالسدكخاتكالعقاقيخالصبية

حبذ

شيخ

شيخيغ

1
8
2

تجاكزاإلجازةلسجةأقلمغ50يػـ

معاممةاألفخادكغيخىعمعاممةخاليةمغ

االحتخاـ

التسارض
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تأخيخأقجميةلسجةسشة

السحطػرة"األتخاماؿ" 
 02لعبالقسار

حبذ

شيخ

شيخيغ

 50عجـاالعتشاءبالعيجةأكصيانتيا

حجد

1أياـ

أسبػع

 50فقجافالعيجةالتيتديجقيستيا20شيكل

حجد

1أياـ

أسبػع

 55فقجافاليػيةأكالػثائقالعدكخيةاألخخػ

إنحار

إشالؽالعياراتالشاريةفياألفخاح

51

كالحفالت

 59مخالفاتالديخ

حبذ
حجد
+

إنحاربالصخد
تغخيسوثسغالعيجة

......... .........
أسبػع

1أياـ

.........

يػـ

انحار
عجـأداءالتحيةالعدكخيةأكالتخاخيفي

52

أدائيا

حجد

 56ارتجاءأكانتحاؿرتبةغيخالختبةالحقيقية

تشبيو

 51عجـاحتخاـمغيعمػهرتبة
التجخيغفيالػحجاتأكاألماكغالعامة

58

عشجارتجاءالدؼالعدكخؼ

1أياـ

يػـ

حجد

1أياـ

أسبػع

حبذ

.........

أسبػع

تأخيخأقجميةستةشيػر

 52اإلىساؿ
 10ارتيادالسحالتالسسشػعة
 10حيازةالسػادالسسشػعة
أخحأشياءأكاستالـأشياءأكثخمغ

15

السخرراتالسقخرة


تتخؾإلىلجشةالتحقيق

 11مخالفةاآلدابالعامة
 19عجـتدميعالشقصة
إحجاثشغبأكفػضىأكإزعاجفي

12

األماكغالعامة

أؼمخالفةأخخػتزخبالزبطكالخبط

16

ؼ
كحدغالشطاـالعدكخ 





116

ممحق ()6
ججول تؽضيحي لبيان العقؽبات التي تؽقع مؼ قبل لجشة الزباط:
م

العقؽبة

0

إنياءالشجب

5
1
9
2



تؽقع العقؽبة

الترجيق

مؼ:

التخفيف

سشتيغ
الحخمافمغالعالكة

بعج:
ثالثسشػات

التخؾفيالختبةحتى
اإلحالةإلىاالستيجاع

تسحى العقؽبة

ترجؽمغ
الػزيخ

لجشةالزباط

مخكرسشتيغ
تخففمغالػزيخ

التسحى
ثالثسشػات

الجكريةأكعالكةالقيادة
ترجؽمغ

االستغشاءعغالخجمة

الخئيذ
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تخففمغ
الخئيذ

التسحى

جج

ممحق رقػ ()3
العقؽبات

بجون مجمذ

تشبيو

إنحار

حدػ حّتى شيخيؼ

حدػ حّتى شيخ

يؽما
حدػ حّتى ً 61

حجد حّتى  3شيؽر

حجد حّتى شيخ

يؽما
حجد حّتى ً 61

حجد حّتى أسبؽع

حجد حّتى  3أيام

حبذ حّتى  3شيؽر

حبذ حّتى شيخ

يؽما
حبذ حّتى ً 61

نعػ
نعػ

نعػ
نعػ

3

قائج كتيبة

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

4

مجيخ إدارة

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

5

مجيخ دائخة

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

6

مجيخ وحجة

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

7

مجيخ شخطة محافعة

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

8

قائج سخية

نعػ

نعػ

نعػ

9

رئيذ قدػ

نعػ

نعػ

نعػ

 12مجيخ مخكد

نعػ

نعػ

نعػ

 11قائج فريل

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

نعػ

 13م .مجسؽعة دوريات

نعػ

نعػ

نعػ

 14مجيخ مخفخ

نعػ

نعػ

نعػ

16
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نعػ
نعػ

نعػ

م .مجسؽعة في الحخاسة

تأخيخ أقجمية حّتى سشة

6

مجيخ عام الذخطة

نعػ

نعػ

عقؽبات عمى ضباط الرف واألفخاد بحاجة إلى مجمذ

نعػ
نعػ

تأخيخ أقجمية حّتى 6

1

الؽزيخ

نعػ

نعػ

نعػ

تشديل الختبة رتبة واحجة

عقؽبات عمى ضباط الرف واألفخاد ل تحتاج إلى مجمذ تحقيق

ندع الختبة

الرفة

عقؽبات عمى الزابط تتػ مؼ خالل مجمذ تحقيق يذكل بإقخار مؼ السدؤول
الستغشاء عؼ الخجمة

م

العقؽبات السؽقعة عمى الزباط وضباط الرف واألفخاد مؼ خالل مجمذ التحقيق

نعػ

نعػ

نعػ

ممحق رقػ ()4

 ججول تؽضيحي لبيان الذخوط اليامة والؽاجبة لتؽقيع العقؽبات وكيفية محؽ بعزيا:
م

الرفة

الذخوط الؽاجبة

1

الؽزيخ

الستغشاء عؼ الخجمة لزباط الرف واألفخاد فقط ويتػ مؼ خالل مجمذ تحقيق يذكل بقخار مؼ الؽزيخ

2

مجيخ عام الذخطة

3

قائج كتيبة

4

مجيخ إدارة

5

مجيخ دائخة

6

مجيخ وحجة

7

مجيخ شخطة محافعة

8

قائج سخية

9

رئيذ قدػ

11

مجيخ مخكد

11

قائج فريل

 -1الحبذ وتأخيخ األقجمية وتشديل الختبة لمزباط بحاجة لسرادقة الؽزيخ.
 -2تؽقع العقؽبات عمى الزابط ح ّتى رتبة نقيب وجسيع ضباط صف واألفخاد.

 -يذتخط في السدؤول أن يحسل رتبة سامية.

 يذتخط في الحدػ والحجد والحبذ لمزباط مرادقة مجيخ الذخطة. -تؽقع العقؽبات عمى الزباط ح ّتى رتبة نقيب بااضافة إلى جسيع ضباط صف واألفخاد.

يذتخط أن ل تقل رتبيػ عؼ نقيب
 -يذتخط أن ل تقل رتبيػ عؼ مالزم.

 12م .مجسؽعة في الحخاسة  -تؽقع العقؽبات عمى ضباط الرف واألفخاد فقط.
13

م .مجسؽعة دوريات

14

مجيخ مخفخ
تسحى العقؽبات عمى الشحؽ التالي-:
مالحعات

-

بعج انقزاء مجة سشتيؼ في حال تأخيخ األقجمية لمزابط.

-

بعج انقزاء سشة في حالة تشديل الختبة لرف الزابط والفخد وىؽ في الخجمة العاممة.

-

بعج انقزاء مجة ثالث سشؽات في حال تشديل الختبة أو ندعيا لمزابط.

في حال نداع الختبة قزاء مجة الخجمة العاممة السقخرة لمتخقية ليحه الختبة.
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