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"ْيَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ ج اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ فَيُضِلَّكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْكُم 

 الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ

 صدق اهلل العظيم
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 داءـــــاإله
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 )ق ل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون(

 صدق اهلل العظيم
 

وال بذكرك.. تطيب اللحظات إال  . والبطاعتك. إاليطيب النهار  يطيب الليل إال بشكرك وال إلهي ال
 األمانة..إلى من بلغ الرسالة وأدى .. تطيب الجنة إال برؤيتك اهلل جل جالله. وال بعفوك.تطيب اآلخرة إال 

 العالمين.إلى نبي الرحمة ونور  األمة..ونصح 

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم

سمه بكل ال أحم ن  م  إلى  انتظار..مني العطاء بدون عل   ن  م  إلى  والوقار..كلله اهلل بالهيبة  ن  إلى م  
وستبقى كلماتك  ..قد حان قطافها بعد طول انتظار ايمد في عمرك لترى ثمار   أرجو من اهلل أن   افتخار..

لى  انجوم    األبد.أهتدي بها اليوم وفي الغد وا 

 والدي العزيز

لى معنى الحنان  الحياة..إلى مالكي في   ..إلى بسمة الحياة وسر الوجود والتفاني..إلى معنى الحب وا 
 .وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب ..نجاحي سر   هاؤ كان دعا ن  م  إلى 

 أمي الحبيبة

إلى رفيق الدرب.. ومهجة القلب.. الذي تحمل عناء البحث.. ومرارة الوقت.. وتنازل عن راحته إلتمام هذا 
محياك  بابتسامتك التي ترتسم على معي..لقد أصبحت الحياة جميلة بوجودك الجهد.. فكان نعم الزوج.. 

 .ليييييودمت  ومتعك بالصحة والعافية  لييحفظك اهلل الحياة..كم هي رائعة عيناك التي أرى بهما  ..لالجمي

زوجي الغالي

تطيبحياتيبوجودهمإلىأعذبمافيعمريفلذاتكبدين  م  إلى

األعزاء وبناتي أبنائي

إلىإخوانيوأخواتيوجميعأهليالكرام
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 بو عمر"عثمان ماجد ياسني "أالشهيد ىل روح ابني إهداء إ

 بالفرج القريب نا وألنفسكمرواح شهداء فلسطني وتدعوا لأترتمحوا على  نْأنرجو منكم 

 وكانا ما مضى دٌهر أنت حي   يا شهيد ا
 

 
 ِذكرك الفواح يبقى ما حيينا في دمانا 

 

ا  عن سمانا أنت بدٌر ساطُع ما غاب يوم 
 

 
 الجناناقد بذلت النفس تشري بالذي بعث  

 

 هانت الدنيا وكانت ُدر ٍة كانت ُجمانا
 

 
 فيها مصانا فارتضيت اليوم عدنا خالد ا 

 

 عن شهيد في ُربانا رددي يا قدس لحن ا
 

 
   واكتبي تاريخ شهٍم راح كي يحمي حمانا 

ر ع  الباغي الهوانا  يا فلسطين أذكري من ج 
 

 
 ذاق األمانا فلب ى خاشع اأقبل الفجر  

 

 ى وجهه ثم استعاناِقبل ة الرحمِن ول  
 

 
 فامتطى خيل التحدي يقتُل الصمت الجبانا 

 

 سيفه يهوى الطعانا أثخن األعداء طعن ا
 

 
 في سبيل اهلل يرمي رمية تعليه شأنا 

 

 في جنان الخلد يلقى ربه فالوقت حانا
 

 
 دثريه يا روابي تو جيه األقحوانا 

 

 قد أبى إال الجنانا وأذكري دوم ا شهيد ا
 

 
 ربما نلقاه فيها فنراه ويرانا 

 



 إلى صديقاتي وأبناء وبنات عائلتي وأبناء العروبة واإلسالم

 إلى الذين يؤثرون المبدأ على الشخص

 لوجهه الكريم... ايكون خالص   نجاز هذا العمل المتواضع، واهلل أسأل أن  إا أهدي إلى هؤالء جميع  
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 الشكر والتقدير

 وَمَن شَكَرَ فَإِنَمَا يَشْكُرُ لَنفْسِهِ * وَمَن كَفَرَ فَإِن رَبِي غَنِيٌ كَرِيمٌ()تعاىل قال 

 (40)النمل: 

، صاحب الفضل الواسع والعطاء الدائم الذي خلق اإلنسان الحمد والشكر هلل تعالى أوال  وأخير ا، دائم ا وأبد ا
 له على كثير ممن خلق.فأحسن خلقه وفض  

علم، محمد النبي اأُلمي األمين عليه  ن  م  تعلم وخير  ن  م  والصالة والسالم على سيد خلق اهلل، أصدق 
 .وبعد.. الة وأتم التسليمأفضل الص  

فإنني أتوجه بكل معاني الفخر والشكر، واالمتنان واالعتراف بالجميل إلى العالم الجليل، واإلنسان الوقور، 
نم، ُأستاذ القانون العام ق العالية، اأُلستاذ الدكتور/ هاني عبد الرحمن غاة، واألخالصاحب األفضال الجم  

، فله مني كل التقدير والثناء على ما قدمه لي طوال فترة إعداد هذه مشرف هذه الدراسة اإلداري والمالي
لها األثر الرسالة من نصائح وتوجيهات سديدة فيها تواضع العلماء، وُحلم األتقياء، وسماحة اآلباء، فكان 

 البالغ في إنجاز هذا العمل.

 ،الدكتور/ أمين نوفل ،يادة أعضاء لجنة المناقشة والحكمكما وُأسجل شكري وتقديري إلى أصحاب الس
 عليها.ة واالشتراك في مناقشتها والحكم بقبول االطالع على الدراس م، لتفضلهوالدكتور/ حازم الجمالي

بأسمى معاني التقدير واالحترام، وذلك  مورقي مدرك، أتوجه إليه، من إدراك راقٍ  مفبعد ما لمسناه فيه
 للباحثين. خدمة   مالدؤوبة في سبيل تصحيح مسار البحث العلمي وتكريس وقته ملجهوده

ولجميع  للدراسات العليا والشكر موصول للدكتور / محمد إبراهيم المدهون رئيس أكاديمية اإلدارة والسياسة
موه لي ا قد  لمِ اهم في إنجاز هذا الجهد المتواضع؛ س ن  م  العلمي الشامخ، ولكل العاملين في هذا الصرح 

 على هذا النحو. دراستيوالنصح واإلرشاد الدائم الذي كان له أثره في إنجاز  ،من عون صادق

 جميع اذه الدراسة، فلهم أسهم برأيه وتوجيهه وتشجيعه لي إلتمام ه ن  م  أتوجه بالشكر والتقدير لكل  وأخير ا
ن   كل االحترام والتقدير، فإن    والشيطان.أخطأت فمن نفسي  أصبت فمن اهلل وحده، وا 

 ،واهلل ولي التوفيق

 ياسين الباحثة / منال رشاد
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 ةالدراس ملخص
وى األمن الفلسطيني، وبانضباطهم ينضبط أمن قانوني لتأديب ضباط قُ الالنظام  دراسةال تتناول

ولى على السلطات الرئاسية أديب في فلسطين تعتمد بالدرجة األمنظومة الت الدولة، حيث من المعلوم أن  
واحد،  تقوم بإجراءات التحقيق وتوقيع العقاب في آنٍ  ن  م  هذه السلطات هي  للموظف المخالف؛ لذلك فإن  

ه الحسن ر بالوضوح والعدالة والموضوعية بقدر ما يكون له تأثي االقانوني للتأديب متصف   النظامُ  ما كانوكل  
 على ضبط سلوك الموظفين.

وتتنوع العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط المخالفين للقوانين واللوائح لواجبات وظيفتهم، 
ولقد أخذ  ،وبعضها يوكلها إلى السلطة اإلدارية ،فبعض الدول توكل هذه المهمة إلى جهات قضائية

ه ومن المعروف أن   ،ول باألسلوب الثاني وهو السلطة اإلداريةع الفلسطيني في القوانين السارية المفعر  ش  المُ 
من  د  ولكن في المقابل ال بُ  ،ى نضمن السير المنتظم بمرفق األمنيحاسب الضابط المخطئ حت   يجب أن  

 ى صدور العقوبة التأديبية.في لجنة التحقيق وحت   سواء   ،وجود ضمانات كفلتها القوانين

تكون القرارات  أن   ،إلى جانب وضوح النظام القانوني للتأديب وعدالتهيكون دائم ا  وجب أن   ؛لذلك
ى يمكن تنقية هذه القرارات من أي أخطاء، الصادرة بالعقوبات التأديبية خاضعة لرقابة سلطات أعلى، حت  

 بأي حال.  ه لن يكون مظلوم اوبالتالي يطمئن الموظف إلى أن  

اتبعت النظام القانوني لتأديب ضباط قوى األمن الفلسطيني، و تعرف إلى الهدفت الدراسة  ؛وبالتالي
نونية في قانون الخدمة الدراسة ُأسلوب المنهج التحليلي، القائم على أساس قراءة النصوص القافي  الباحثة

 .الدراسةهذه النصوص لتحقيق الهدف من  وتحليل مفردات منفي قوى األ

 ،ة بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين يسبقهما فصل تمهيديقامت الباحث ،ولتحقيق هذا الهدف
 ،الضباط في قوى األمنومفهوم  ،والموظف العام ،والوظيفة العسكرية ،تحدثت فيه عن الوظيفة العامة

وشروط تعينهم والواجبات والمحظورات، أما الفصل األول فخصصته للحديث عن المخالفة التأديبية 
ومفهوم  ،وتعرضت من خالله لمفهوم وأركان المخالفة التأديبية ،والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية

خصصته للحديث عن الضمانات ونظم توقيع العقوبة التأديبية، بينما الفصل الثاني ف ،العقوبة التأديبية
على توقيع  السابقة والمعاصرة والالحقةالضمانات ولقد تحدثت عن  ،المتعلقة بتوقيع العقوبة على الضباط

 .العقوبة
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  باإلنجليزيةة لدراسملخص ا

Abstract 

  

This letter deals with the legal system for disciplining the officers of the 

Palestinian security forces, and their discipline controls the security of the 

state, where it is known that the disciplinary system in Palestine depends 

primarily on the presidential authorities of the violating employee. 

Therefore, these authorities are conducting the investigation and 

punishment procedures at the same time. The legal system of discipline is as 

clear, fair and objective as it has a good effect on controlling the behavior of 

employees. However, there are some administrative errors and omissions 

that may affect employees negatively and lose confidence in management, 

Therefore, in addition to the clarity and fairness of the legal system of 

discipline, decisions on disciplinary penalties must be subject to the 

supervision of higher authorities so that these decisions can be purged of 

any errors and thus reassure the staff member that he will not be in any 

way oppressed. 

The study aimed to identify the legal system for disciplining the officers of 

the Palestinian security forces. In this study, we will follow the method of 

the analytical approach based on the reading of the legal texts in the service 

law in the security forces. 

To achieve this goal, the researcher divided this study into two chapters 

preceded by a preliminary chapter in which she talked about the general 

function, the military function, the public officer and the officers in the 

security forces and the conditions of their appointment, duties and 

prohibitions. Chapter one assigned him to talk about the disciplinary 

offense and the competent authority, Through the concept and elements of 

the disciplinary offense and the concept of disciplinary punishment and 

systems of signing disciplinary punishment, while the second chapter 

allocated to talk about the guarantees relating to the punishment of officers 

and I talked about procedural guarantees and objectivity and then the 

administrative and judicial guarantees 
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 تصدير

 :عبد الرحيم البيسانييقول 

يف يومه إال قال يف غده: لو غرُي هذا لكان  كتابًا أنه ال يكتب أحدٌ"إني رأيت 

أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان 

 أمجل، وهذا من أمجل العرب، وهو دليل استيالء النقص على مجلة البشر".

 عبد الرحيم البيساني
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 ةــدمـــاملق
 

الم على خاتم رسل الة والس  والص   بالقسط،الحمد هلل الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس 
 كتاب.وأحكم  وجه،بخير دين وأكمل  للعالمين،سيدنا محمد المبعوث رحمة  وأنبيائه،اهلل 

والذي من خالله تعمل على تنظيم  ،لكل دولة نظامها القانوني الخاص بها فيه أن   مما ال شك  
 بحماية المصالح العامة والخاصة للمجتمع. ذلك ، متمثال  وحماية نفسها ،شؤونها الداخلية والخارجية

أمن اإلنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة، فضمان أمن اإلنسان ال يكفل تعزيز التنمية ف
ك من ترسيخ شرعيتها في عيون مواطنيها، وتنسحب هذه ه ُيمكن الدولة كذلن  إبل  ،االجتماعية واالقتصادية

الحالة على الدول التي تكون في طور البناء واإلنشاء، حيث تقع المسؤولية عن توفير أمن اإلنسان على 
كاهل الدولة، فهي تمنح جهاز الشرطة واألجهزة األمنية اأُلخرى صالحيات واسعة، وُتلزمها في نفس 

سيادة القانون، ولكن هذا ال يمنع من ارتكابهم األخطاء والمخالفات أثناء  االمتثال لمقتضياتالوقت ب
، وهذه األخطاء هي التي (ال يعمل ال يخطئ ن  م   يعمل يخطئ و ن  م  )من مبدأ  ، انطالق اقيامهم بأعمالهم

 تسمى بالمخالفات أو الجرائم التأديبية.

تتناسب مع المخالفات اإلدارية التي يرتكبها  ،من وضع منظومة للتأديب د  ومن هنا كان البُ 
ويوجه تصرفاته عنصر أساسي وهو الجزاء الموافق لنوع  الموظفه يحكم سلوك ن  إحيث الموظفون، 

ي خلقه ولن وتلك سنة اهلل ف ،في ثواب نسان ال يعمل في العادة إال خوف ا من عقاب أو طمع افاإلالعمل، 
 .تجد لسنة اهلل تبديال  

ودي ما الضابط في قوى األمن في مركزه الوظيفي، وقد تُ العقوبة الموظف وال سي   وتصيب هذه
بحياته الوظيفية إذا ما كان الخطأ الُمرتكب على درجة بالغة الخطورة، وال تعتبر عملية تأديب الموظف 

نما تهدف إلى إصالح الجهاز اإلداري وحسن سير المرافق اعن خطئه التأديبي عملية انتقامية لعامة ، وا 
ااقببانتظام واطراد، وذلك من خالل مع ى ال ولغيره حت   من العودة الرتكاب الخطأ، له ة مرتكب الخطأ ردع 

ما ع قد أحاط تلك العملية بالعديد من الضمانات للموظف وال سي  ر  ش  المُ  ولهذا نجد أن   يرتكب األخطاء،
 الخطأ. ى في حالة ارتكابهفهو حريص عليه حت  الضابط في قوى األمن، 



 ي
 

ة قد يصدر منهم مخالفات تأديبية أو الضباط في قوى األمن وأثناء قيامهم بخدماتهم العسكري ن  إحيث 
وتحديد حقوقهم أثناء مثولهم أمام مجالس  ،انضباطية، مما يستوجب تحديد هذه المخالفات والعقوبات

العسكرية الخاصة بالعسكريين،  ، وسأتناول ذلك من خالل القوانينوأثناء توقيع العقوبة عليهم التحقيق
والئحة العقوبات التأديبية واالنضباطية  ،م2005( لسنة 8قانون الخدمة في قوى األمن رقم ) :أهمها ولعل  

الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بالعسكريين، وكذلك مجموعة من القوانين والقرارات العسكرية الصادرة 
 االختصاص.جهات  عن

ب هو الضمانة القانونية الفعالة الحترام الموظف لواجباته الوظيفية والقيام بعمله ألن التأدي ونظر ا
ع الجهات المختصة سلطة توقيع العقوبة، وتتمتع هذه الجهات إزاء ذلك ر  ش  على أفضل وجه، فقد منح المُ 
نما تخضع اإلدارة في ذلك للرقاب بسلطة تقديرية واسعة، إال أن   ة القضائية األمر ليس على إطالقه وا 

تتقيد بنصوص القانون وتوقيع الجزاءات التي ورد ذكرها فيه على  الالحقة، وبالتالي يتوجب عليها أن  
جراءات وعقوبات حددها  ورتب على مخالفتها البطالن،  عر  ش  المُ سبيل الحصر، فهي محصورة في مراحل وا 

حيث أعطى القانون للموظف وال سيما الضابط في قوى األمن الحق في االعتراض عليها، وذلك بالتظلم 
 والتي تعتبر من قبيل الضمانات المقررة له. ،أو بالطعن القضائي

بهم ى عند ارتكامعاملة خاصة في العقوبات تختلف عن المدنيين، حت   عامل العسكريونحيث يُ 
فيتم إحالتهم إلى المحاكم العسكرية التي تمارس اختصاص أصيل على العسكريين بل  جريمة جزائية

 شدد من العقوبات عليهم.وتُ 

 

  
 

  



 ك
 

 : موضوع الدراسةأوال  

ا م، 2005( لسنة 8من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ) تتناول الدراسة جانب ا مهم 
وكذلك الئحة العقوبات التأديبية وصندوق الجزاءات المالية الموقعة على العسكريين بقرار من مجلس 

م، والذي يتعلق بالنظام القانوني لتأديب ضباط قوى األمن الفلسطيني، 2010( لسنة259الوزراء رقم )
والتي تهدف إلى التركيز إلى بيان  ،اإلداريةالقرارات باستخدام تحليل النصوص القانونية و  بدراسة تحليلية

 النظام القانوني لتأديب ضباط قوى األمن والمتصلة بموضوع الدراسة.

 أهمية الدراسة: ثاني ا

النظام القانوني لتأديب  آلية ها من أوائل الدراسات التي ألقت الضوء علىتتمثل أهمية الدراسة بأن  
في حال ارتكابهم  الخاضعين لقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني ضباط قوى األمن الفلسطيني

 يجوز توقيعها عليهم. التي الجزاءاتللمخالفات التأديبية واالنضباطية، 

للضباط في  أما األهمية العملية للدراسة فتكمن في تحقيق االستقرار النفسي والقانوني والوظيفي
وتفيد الدراسة وزارة الداخلية واألمن الوطني في معرفة  ،قوى األمن، مما ينعكس على جودة أدائهم الوظيفي

ولضمان الحفاظ على الموظفين بمساءلتهم بشكل قانوني صحيح من خالل اتباع  ،النظام القانوني للتأديب
وبالتالي تطوير ما  ،النظام القانوني للتأديب اإلجراءات السليمة، وكذلك تحديد اإليجابيات والسلبيات في

 .هو إيجابي وترك ما هو سلبي

 أهداف الدراسة: ثالث ا 

ا إلى تقديم رؤية قانونية شاملة تهدف الدراسةُ  من ظام القانوني لتأديب ضباط قوى األنما لل نوع 
 وذلك من خالل: ،الفلسطيني

  ة ضباط قوى األمن الفلسطيني.ماهي   إلىالتعرف 
 .تبيان الجزاءات التأديبية التي يتم إيقاعها على الضباط المخالفين 
  ظم توقيع العقوبة على الضباط.نُ  إلىالتعرف 
  الفلسطيني في تأديب الضباط وفق قانون  عر  ش  المُ بيان طبيعة النظام القانوني التأديبي الذي أخذ به

 الخدمة في قوى األمن.
 وتحليلها األحكام الموضوعية واإلجرائية الخاصة بتأديب الضباط الوقوف على. 
  ،متها لمعايير العدالة مالء  انون الخدمة في قوى األمن، ومدى في ق الواردةبيان العقوبات التأديبية

 التأديبية.
 الضباط في قوى األمن الفلسطيني الضمانات التأديبية المقررة لحماية الوقوف على. 



 ل
 

 مشكلة الدراسة : رابع ا

 ي:التساؤل الرئيسي اآلتتتمثل مشكلة الدراسة ب

الضمانات التي وضعها  وما هيالنظام القانوني لتأديب ضباط قوى األمن الفلسطيني  ةماهي   بيان -
 ؟عرضهم للمسألة التأديبية في حال إخاللهم بواجباتهم الوظيفيةالمشرع عند ت

 : تساؤالت الدراسةخامس ا
 ة:عية اآلتيالتساؤالت الفر مشكلة الدراسةانبثق عن   

 ضباط قوى األمن الفلسطيني في التشريع الفلسطيني؟ مفهوم ما .1
 األمن الفلسطيني؟التأديبية التي تقع من ضباط قوى  والعقوبات المشرع على المخالفات هل نص   .2
 أنواع العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في قوى األمن؟ ما .3
 ع الفلسطيني ضباط قوى األمن الذين تقع عليهم الجزاءات؟كيف حمى المشر  .4
 ما اإلجراءات التأديبية التي يخضع لها ضباط قوى األمن الفلسطيني؟ .5
 نظم توقيع العقوبة على الضباط؟ ما .6
 ما الجزاءات التأديبية التي يخضع لها ضباط قوى األمن الفلسطيني؟ .7
 الضمانات التي يجب توافرها عند توقيع العقوبة التأديبية على ضباط قوى األمن؟ ما .8

 

 : منهج الدراسةسادس ا

 ،وهدفت إلى تسليط الضوء والتركيز على النظام القانوني ،اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي
( 8النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم ) وذلك من خالل تحليل

م، بشأن الئحة العقوبات التأديبية 2010( لسنة 259م، وكذلك قراءة قرار مجلس الوزراء رقم )2005لعام 
 واالنضباطية وصندوق الجزاءات المالية الموقعة على العسكريين.

 : خطة الدراسةسابع ا

في مجال النظام القانوني لتأديب الضباط في قوى األمن الفلسطيني، وتنقسم  اطار ا عام ا سةُ تشكل الدرا
  فصل تمهيدي، وذلك على النحو اآلتي:يسبقهما  ،إلى فصلين متتالين

  تناول الفصل التمهيدي ماهية الوظيفة العامة، والضباط العاملين كموظفين عمومين، والوظيفة
  ، وشروط تعيين الضباط، والواجبات والمحظورات للضباط.العسكرية، وتعريف الضباط

 .وتناولنا في الفصل األول من هذه الرسالة ماهية المخالفة التأديبية والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة 
 .في حين جاء الفصل الثاني لبيان ماهية ضمانات توقيع العقوبة على الضباط 



 م
 

 : هيكلية الدراسةاثامن  

 ة الوظيفة العامة والضباط العاملين كموظفين عمومين.ماهي  الفصل التمهيدي: 

 ة الوظيفة العامة.ماهي  المبحث األول: 

 .القواعد التي تحكم عمل الضباطالمبحث الثاني: 

 ة المخالفة التأديبية والسلطة الُمختصة بتوقيع العقوبة التأديبية.هي  الفصل األول: ما

 التأديبية والعقوبة المقررة لها.ماهية المخالفة المبحث األول: 

 .نظم توقيع العقوبة على ضباط األمن والسلطة المختصة بتوقيعهالمبحث الثاني: 

 الفصل الثاني: ضمانات توقيع العقوبة على الضباط.

  لتوقيع العقوبة على الضباط. السابقة التأديبية الضماناتالمبحث األول: 

 العقوبة على الضباط. توقيعل المعاصرة التأديبية الضماناتالمبحث الثاني: 

 العقوبة على الضباط. توقيععلى  الالحقة التأديبية الضماناتالمبحث الثالث: 
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 الفصل التمهيدي

 ة الوظيفة العامة والضباط العاملين كموظفين عمومينماهي  

 وتقسيم:تمهيد 

قامة  لم تعد الدولة الحديثة دولة حارسة تقتصر وظائفها على األمن الداخلي واألمن الخارجي وا 
القتصادية واالجتماعية حيث تدخلت في الجوانب ا ،خلةدل بين الناس، بل أصبحت دولة متدالع

ن تؤم   الدولة أن  الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في عدد الموظفين، من أجل ذلك على األمر  والسياسية؛
ووضع نظام قانوني للوظيفة العامة يتسم بتحقيق الغايات المطلوبة،  ،خضوع الموظفين العامين للسلطة

الخدمات في القانون المدني أو قانون  إدارةهذا النظام يقوم على مبادئ تختلف عن تلك التي تستلهمها 
     .(1)وكل ذلك لضمان السير المنتظم للمرافق العامة ،العمل

، والموظف مرآة الدولة وأداتها إلشباع خدماتها للمواطنينوسيلة الدولة لتقديم  الوظيفة العامةف
ال خضع للتأديب، وهذا أمر ضروري لكلٍ  أن   وعليهالحاجات العامة،   من يلتزم بكل واجباته الوظيفية وا 

 النظام.ي لإلدارة لتتمكن من فرض فهو ضرور  ،اءسو  موظف واإلدارة على حدٍ ال

ا يحققه له من م  لِ  ؛وحسن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، كما أنه أمر ضروري للموظف نفسه
 . (2)ول دون تعسف اإلدارة أو اعتدائها على حقوقهحُ ضمانات ت  

والوظيفة العسكرية من الوظائف العامة التي تدخل في الجهاز اإلداري للدولة، وتتفق أحكامها مع 
ه تسري عليها أحكام دنية، من حيث المبادئ العامة لنظام الموظفين بالدولة، إال أن  أحكام الوظائف الم

ون وظيفتهم بقوانين أو في تنظيم شؤ  سواء   ،قانونية خاصة مستقلة عن تشريعات الموظفين المدنيين بالدولة
لمدنيين، ومثال ه يتطلب فيمن يشغلها مواصفات قد ال يشترط توافرها بالموظفين األن   بقرارات خاصة بهم؛

 غير ذلك.ما  إلى و لياقة الصحية الخاصةذلك: القدرات البدنية العالية، وال

 

                                                           
(1)  عام والتوزيع للطباعة نيسان مكتبة الثانية، الطبعة فلسطين، اإلداريفي القانون أصول في الوجيز غانم، الرحمن م،2018هانيعبد

 .284ص
الخدمةالمدنيةالفلسطيني،رسالةماجستير،كليةالحقوقجامعةعالجودتأبوسيدو،اإلجراءاتوالعقوباتالتأديبية،وفًقاألحكامقانون (2)

 .16م،ص2012األزهر،غزة،عام
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من مخاطر، كذلك األمر في الواجبات، والمهام والمسؤوليات العسكرية الملقاة على عاتقهم، وما يحفها 
تحكم هذه الوظيفة  فقد استوجب األمر أن   ؛المهام العسكرية لوظيفتهم، لذلك سواء خالل التدريبات أم

، والتأمينات، من أساليب االختيار والتعيين، ونظم الخدمة، والمرتبات ء ابد ،قواعد قانونية خاصة
بالواجبات، وأحكام التأديب، ولوائح العقوبات، وانتهاء  بأسباب العالقة الوظيفية، وما  والتعويضات، مرور ا
 .(1)يترتب عليها من آثار

 آلتيين:ا قوم بتقسيم هذا الفصل إلى المبحثينسن ،وعلى ما تقدم ذكره

 .مفهوم الوظيفة العامة والموظف العامول: المبحث األ 

 .القواعد التي تحكم عمل الضباط: المبحث الثاني

  

                                                           
.29م،ص2010إرشيدعبدالهاديالحوري،التأديبفيالوظائفالمدنيةوالعسكرية،دارالنصرللطباعةاإلسالمية،القاهرة،عام (1)
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 المبحث األول
 مفهوم الوظيفة العامة

 :تمهيد وتقسيم

وتنوع الخدمات التي ارتبط مفهوم الوظيفة العامة بتطور الدولة الناتج عن زيادة واجباتها، 
أصبحت تقدمها للمواطنين، حيث أصبحت مرافق الدولة المتعددة تحتاج إلى موظفين إلدارتها، واإلشراف 

الوظيفة والخبرة لشغل هذه الوظائف، ف واطنيها، الذين يتمتعون بالكفاءةولي وظائفها إلى معليها، بحيث تُ 
ها ها وسيلة الدولة لتقديم خدماتألن   ؛حد، فهي خدمةخدمة ومهنة في وقت وا العامة )المدنية والعسكرية(

تقديم خدماتها أو ممارسة مهامها بدون الشخص الطبيعي للمواطنين، إذ ال يمكن للدولة كشخص معنوي 
 واطنين.لذي ينوب عنها في خدمة الم)الموظف العام( ا

وتكريس وقته ومجهوده األصل فيها هو تفرغ الموظف العام لعمله،  ألن   والوظيفة العامة مهنة؛
االلتحاق بالوظيفة العامة تلبية لحاجات اإلدارة التي تقررها بضوابط  للقيام بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن  

يحدد له بعض الحقوق، في مقابل  عينة، يؤدي إلى شغل الموظف مركز ا قانوني ا تنظيمي اوبواسطة هيئات م
، ق تشريعات تنظم العالقة الوظيفيةف العام بالدولة عن طريوتحدد عالقة الموظ ،التزامه بواجبات معينة

 . (1)ى إلى ما بعد انتهاء عالقته بهامنذ لحظة االلتحاق بالوظيفة العامة وحت  

محاوالتهم لم تكلل  ير أن  وقد حاول بعض الباحثين وضع تعريف محدد ودقيق للوظيفة العامة، غ
 .(2)وتباين النظم االجتماعية واالقتصادية فيها ،الختالف النظم السياسية في كل بلد نظر ا ؛بالنجاح

 :منا هذا المبحث إلى مطلبينفقد قس   ،ولتوضيح مفهوم الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام

 . المطلب األول: تعريف الوظيفة العامة

 .الموظف العام شروط تعريفالمطلب الثاني: 

 

                                                           
 .318م،ص1999بجيالتجارية،عامأنوررسالن،وجيزالقانوناإلداري،شركةمطابعالطو (1)
 .233م،ص1996موسىشحادة،القانوناإلداري،منشوراتجامعةالقدسالمفتوحة،الطبعةاألولى،عام (2)
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  المطلب األول

 تعريف الوظيفة العامة

 تمهيد وتقسيم:

تعتبر الوظيفة العامة من المصطلحات الحديثة االستعمال، ويصعب وضع تعريف دقيق وشامل 
الختالف المعايير  ا مانع ا؛ نظر االعامة المختلفة لم تقدم تعريف ا جامع   قوانين الوظيفة ألن   العامة؛للوظيفة 

 تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين وهما:، وسي(1)القائمة في كل دولة عن أخرى

 .الفرع األول: تعريف الوظيفة العامة

 .تعريف الوظيفة العسكرية الفرع الثاني:

 الفرع األول

 تعريف الوظيفة العامة

وتتضمن مجموعة من الواجبات "تعتبر الوظيفة العامة الخلية األولى في كل تنظيم إداري، 
 .(2)تتوافر فيه خبرات ومؤهالت معينة"وليات، تستوجب خدمات لشخص والمسؤ 

 الوظيفة الوظيفة العامة عبارة عن مركز قانوني يشغله الموظف، ويفيد هذا المعنى بأن  وأيضا  
 كانت مشغولة أم ة سواء  فهي قائم ؛مستقلة في وجودها بحقوقها والتزاماتها عن الموظف الذي يشغلها، لذا

 .شاغرة، بغض النظر عن مصير الشخص الذي يشغلها

راد بالوظيفة العامة مجموعة العاملين في اإلدارة أي المعنى العضوي أو النظام القانوني وقد يُ 
وهذا هو المعنى الشكلي، أو يكون مفهوم  ،الذي يطبق على مجموعة من الموظفين العاملين باإلدارة

 .(3)وهذا هو المعنى الوظيفي ،عليه اإلدارةالوظيفة النشاط اإلداري الذي تقوم 

 

 

                                                           
 .20،ص2002وليدعبدالرحمنمزهر،الوظيفةالعامةفيالقانونالفلسطيني،رسالةماجستير،معهدالبحوثوالدراسات،ج.م.ع،عام (1)
 .170م،ص1990يدأبوزيد،المرجعفيالقانوناإلداري،إصداردارالنهضةالعربية،القاهرة،عاممحمدعبدالحم (2)
 .193م،ص1998إيعادعليحمودالقيسي،الوجيزفيالقانوناإلداري،إصدارداروائلللنشر،الجامعةاألردنية،الطبعةاألولى،عام (3)
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( لسنة 4ف قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )عر  : أما مفهوم الوظيفة العامة في التشريع الفلسطيني
مجموعة المهام التي توكلها ها: الوظيفة العامة بأن   م،2005لسنة  (4المعدل بالقانون رقم )م، 1998

العام للقيام بها بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو جهات مختصة إلى الموظف 
 .(1)وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات" ،وما يتعلق بها من صالحيات ،قرارات إدارية

المفهوم العضوي للوظيفة العامة بالحياة الوظيفية للموظف العام، والوظيفة العامة بالمعنى  يتعلقو 
العضوي هي: مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة الوظيفية للموظف العام، منذ توليه الوظيفة إلى 

 .(2)حين انتهاء الرابطة الوظيفة

ا: مجموعة المهام واألعمال المتشابهة والمتجانسة، بينما تعرف الوظيفة موضوعي ا أو فني ا بأن ه
التي توجب على من يقوم بها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات، تحددها السلطة المختصة، وتتطلب 

 فيمن يقوم بها مؤهالت واشتراطات معينة، في المقابل تمتعه بحقوق معينة.

د بها إلى شخص معين، يتولى هي جزء من عمل أو مجموعة من المهام يعه -إذن–فالوظيفة 
تأدية واجباتها وتحمل مسؤولياتها، وقد يتضمن العمل الواحد وظائف عدة يرتبط بعضها بالبعض اآلخر، 

 .(3)ويتكون من مجموعها هذا العمل الواحد

تقوم على المهارات الشخصية الوظيفة العامة في فلسطين  أن   يتضح من التعريف السابق
من خالل تكليفه باختصاصات تتناسب مع قدرته على أدائها، وهذه االختصاصات قد  ،للموظف العام

أو أي  ،يكون مصدرها قانون الخدمة المدنية، أو أي قانون آخر من القوانين المعمول بها في فلسطين
 لوائح أو أنظمة تحدد طبيعة المهام التي يتوجب على الموظف القيام بها أثناء حياته الوظيفية. 

 

 

 

 

 
                                                           

م،المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد2005(لعام4م،والمعدلبالقانونرقم)1998(لعام4رقم)(منقانونالخدمةالمدنية1المادةرقم) (1)
 م.4/2005(،الصادرفي54)

 .5م،ص1999رمضانبطيخ،المسؤوليةالتأديبيةلعمالالحكومةوالقطاعالعام،دارالنهضةالعربية،القاهرة،طبعة،سنة (2)
 .19م،ص1990بدران،القانوناإلداري،الوظيفةالعامة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،سنةمحمدمحمد (3)
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 الفرع الثاني

 تعريف الوظيفة العسكرية

الفلسطيني الوظيفة العسكرية في قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني: "أن ها هي الخدمة  عر  ش  المُ عر ف 
 .(1)ا القانون" في أي قوة من قوى األمن وفق ا ألحكام هذ

بعد األخذ بسياسة التدخل وتغيير دور الدولة عن ذي قبل،  لقد زاد دور الوظيفة العسكرية أهمية  
النشاطات  جميعفلم تعد الوظيفة العامة قاصرة على األمن الداخلي والدفاع عن الوطن، بل امتدت لتشمل 

الخاصة بالدولة، وللوظيفة العسكرية أهمية كبرى خالف الحفاظ على األمن الداخلي، بل تتداخل في شتى 
 .(2)واالجتماعية ،واالقتصادية ،القضائيةمنها  ؛المجاالت
 تتألف قوى األمن من: أن  "( من قانون قوى األمن على 3ة )الماد توقد نص  

 قوات األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. .1
 قوات األمن الداخلي. .2
 المخابرات العامة. .3

قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوات الثالثة، وعليه يمكن  أي
 .(3)"تعريف الوظيفة العسكرية بأحد المعنيين

العسكريين الذين يقومون بالعمل  كل األشخاص فيويتحقق المعنى العضوي للوظيفة العسكرية 
في خدمة أحد األجهزة األمنية المحددة في قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، ويركز على النظام 

 القانوني الذي يحكمهم.

مجموعة المهام واألعمال الشرطية  في الموضوعي للوظيفة العسكرية: بينما يتحقق المعنى
وليات، تحددها األنظمة والقوانين وم بها مجموعة من الواجبات والمسؤ يق ن  واألمنية التي توجب على م  

 .(4)المتعلقة بالمجال األمني

                                                           
(،منالوقائعالفلسطينية،بتاريخ56م،منشورفيالعددرقم)2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم)1المادة) (1)

 .4م،ص28/6/2005
العاملين (2) العسكريين فيفلسطينحواليبلغعدد األمنية ألفعسكر68فياألجهزة فيإ2017يعام بلغعددهم فيما عامم، حصائية

علىالمحافظاتبحيثكاننصيبالمحافظاتالشمالية2016 العسكريينفي4805بنسبة31752محسبتوزيعهم بلغعدد فيما ،%
 .%5105بنسبة33775المحافظاتالجنوبية

 م.2005(لسنة8الخدمةفيقوىاألمنرقم)(منقانون3المادة) (3)
ومابعدها.18،ص2013ناصرديبسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينية،بدوندارالنشر،غزة،لسنة (4)
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 المطلب الثاني

 الموظف العام وشروط تعريف

 :تمهيد وتقسيم

ارتضته الجماعة البشرية دورها في تحقيق مصالح  أصبح للدولة باعتبارها كيان ا سياسي ا واجتماعي ا
تاحة الفرصة للمواطنين لالنتفاع وتوفير ُسبل األمن واألمان لها، وا  الجماعة التي تخضع لسيادتها، 

تنهض  بالخدمات التي يحتاجون إليها عن طريق أجهزتها اإلدارية ومرافقها المختلفة، وال يمكن لدولة أن  
ق أداة تقوم بهذا العمل، وهذه األداة التي تستعين بها الدولة في إدارة مرافقها، بهذه األعباء إال عن طري

ا كانت الوظيفة العامة هي وسيلة الدولة م  ول   ،وتوفير الخدمات لمواطنيها تتمثل في الموظفين العموميين
فعرفنا فيما سبق مفهوم ، (1)الموظف العام هو أداة الدولة في تحقيق أهدافها لتقديم خدماتها للمواطنين، فإن  

 في الخدمة المدنية أو في الخدمة في قوى األمن. سواء   ،الوظيفة العامة في التشريع الفلسطيني

والشروط الواجب توافرها في الموظف العام  الموظف العامتعريف  إلىوفي هذا المطلب سنتعرف 
 ي:ي فرعين متتاليين على النحو اآلتوذلك ف

 .قضاء (الموظف العام )تشريعي ا و فقه ا و تعريف الفرع األول: 

 .الشروط الواجب توافرها في الموظف العامالفرع الثاني: 

 الفرع األول

 تعريف الموظف العام

 التعريف التشريعي للموظف العام :أوال  

م على 1998( لسنة 4رقم ) ،الفلسطيني الموظف العام في قانون الخدمة المدينة عر  ش  المُ ف عر  
الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية " :هأن  

ويتضح من هذا النص ، (2)"كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها وازنة إحدى الدوائر الحكومية أي اعلى م
العناصر األساسية الكتساب ه قد أورد بعض الفلسطيني لم يقدم التعريف الجامع المانع، إال أن   عر  ش  المُ  أن  

الفلسطيني اعتبر الموظف العام  عر  ش  المُ  حيث يتضح من نص هذه المادة أن   ،الفرد صفة الموظف العام

                                                           
تبةنيسان،الطبعةاألولى،هانيغانم،حازمالجمالي،الموظفالعامفيضوءقانونالخدمةالمدنيةواجتهادمحكمةالعدلالعليا،غزة،مك (1)

 .7م،ص2017لسنة
م،المنشورفيالوقائعالفلسطينية،العدد2005(لسنة4مالمعدلبالقانونرقم)1998(لسنة4(منقانونالخدمةالمدنيةرقم)1المادة) (2)

 م.4/2005(،الصادرفي54)
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ن من قبل سلطة مختصة كالرئيس، أو الوزير، أو مدير مؤسسة عامة، وذلك هو ذلك الشخص الذي يعي  
، واللوائح، والتعليمات، والقرارات اإلدارية ذات ليقوم بمجموعة من المهام المنصوص عليها في القوانين

 .(1)العالقة، وما يتعلق بها من صالحيات، وما يترتب عليها من مسؤوليات

في تعريفه للموظف العام، وذلك في ظل قانون العقوبات  الجنائي الفلسطيني كثير ا عر  ش  المُ ع توس  بينما 
، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمال العام، (2)م الساري في قطاع غزة1936( لسنة 74الحالي رقم )
أو الموظف العمومي كل شخص  ة( منه "إذ يقصد بعبارة موظفي الخدمة المدني5ت المادة )حيث نص  

 أي: ؛شار إليها فيما يلي، أو يقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرىيشغل وظيفة من الوظائف الم
نيطت صالحية أُ  -ره رئيس الدولةاعتبابما في ذلك منصب المندوب السامي ب -كل وظيفة مدنية .1

 ذي، أو بأيالتعيين لها، أو العزل منها بقرار من جاللة الملك، أو بالمندوب السامي في المجلس التنفي
 .لجنة أو هيئة عامة

 ن أو يختار لها الشخص الذي يشغلها بحكم القانون أو.ي  كل وظيفة يع .2
منها، أو أي شخص، أو جماعة من نيطت صالحية التعيين لها، أو العزل كل وظيفة مدنية أُ  .3

 أو. غلون الوظائف المشار إليها سابق اشخاص يشاأل
للتحكيم بقرار من المحكمة، أو بموافقتها أو إجراءات، أو قضية ُأحيلت  كل حكم، أو فيصل في أي .4

امقتضى أي تشريع من ال  :تشريعات، وتشمل هذه العبارة أيض 
 ألحكامه. أي تشريع من التشريعات، أو وفق ا أي عضو من أعضاء لجنة تحقيق معينة بمقتضى .1
 الشخص المنوط به تنفيذ إجراءات أي محكمة من المحاكم. .2
 لقوات العسكرية أو لقوات البوليس في فلسطين.جميع األشخاص الذين ينتسبون ل .3
 جميع األشخاص المستخدمين في دائرة من الدوائر. .4
كانت الطائفة التي ينتمي إليها عن قيامه بإشهار زواج مقبل، أو بعقد  كل رجل من رجال الدين أي ا .5

صدار شهادات بها، ولكن ليس أي زواج، أو بحفظ سجل الزواج، والمواليد، والوفيات، والدفن،  وا 
 صفة أخرى.

 الشخص المستخدم لدى سلطة البلدية. .6
 مختار القرية. .7

ومن خالل العرض القانوني السابق لمفهوم الموظف العام في كل من قانون الوظيفة العامة  ،وهكذا
في قانون الخدمة المدنية هو كذلك في  عتبر موظف ا عام ايُ  ن  كل م   ن أن  المدنية، والقانون الجنائي، يتبي  

                                                           
الفلسطينيةفيمجالالوظيفةالعامة،رسالةماجستيرغيرمنشورة،معهدعليسالمعلىصادق،المبادئالتيأرستهامحكمةالعدلالعليا (1)

 .50م،ص2005البحوثوالدراساتالعربية،القاهرة،لسنة
(2) ( رقم )5المادة منقانونالعقوباترقم لسنة74( )1936( العدد االنتدابالبريطاني(، )عهد الفلسطينية المنشورفيالوقائع (،652م،

م.14/12/1936الصادرفي
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ا،ال وجهة  من بعض األشخاص يعتبرون موظفين عمومين ن  إإذ  قانون الجنائي، والعكس ليس صحيح 
كما في  لقانون الخدمة المدنية  يكتسبون صفة الموظف العام وفق انظر القانون الجنائي إال أنهم ال

لعام تشمل النظرية اإلدارية، ولكن دون أن تقف عندها، بل ، فالنظرية الجنائية لتعريف الموظف االمختار
 تتعداها.

 : التعريف الفقهي للموظف العامثاني ا

ن   اختلفت التعبيرات التي  يميل الفقه اإلداري المصري إلى وضع تعريف ضيق للموظف العام، وا 
اسية وشروط الزمة سهم يركزون في التعريف على عناصر أن   أاستخدمها ُشراح القانون اإلداري، إال

 ن  فقد تعددت تعريفات الفقهاء للموظف العام، فمنهم م   ،الكتساب الشخص صفة الموظف العام، وعليه
"الشخص الذي يقوم بعمل دائم على وجه مستقر ومطرد في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو  :هفه بأن  عر  

يدخل في  ، عن طريق شغله منصب اأحد أشخاص القانون العام األخرى بأسلوب االستغالل المباشر
 .(1)بالتعيين" ايصدر بذلك قرار من السلطة المختصة قانون   التنظيم اإلداري لذلك المرفق، وأن  

ه: "الشخص الذي يساهم في عمل دائم في مرفق عام تديره الدولة أو غيرها من فه بأن  عر   ن  ومنهم م  
تكون مساهمته في هذا العمل عن طريق إسناد مشروع  الوحدات اإلدارية بأسلوب االستغالل المباشر، وأن  

 .(2)انب صاحب الشأن"لوظيفة ينطوي على قرار بالتعيين من اإلدارة، وعلى قبول لهذا التعيين من ج

في خدمة مرفق تديره الدولة أو أحد  كل شخص يعمل بصفة دائمة :"هبأن  " فه الدكتور هاني غانموعر  
دار بطريق االمتياز أو المرافق التي تُ  ،أشخاص القانون العام بطريقة مباشرة أو إدارة مباشرة؛ وبناء  عليه

 .(3)ا"سلوب االقتصاد المختلط ليس موظف ا عام  أُ 

بمرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص  ه: "الشخص الذي يقوم بعمل دائمٍ فه بأن  عر   ن  وهناك م  
 .(4)القانون العام األخرى"

 

 

                                                           
.545محمدبدران،القانوناإلداريالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (1)
(،دار1(،طبعة)1نشاطهاووسائلهاوأساليبها"،الجزء)–تنظيماإلدارةالعامة–توفيقشحاته،مبادئالقانوناإلداري،"النظاماإلداري (2)

 .457م،ص1955النشرللجامعاتالمصرية،القاهرة،سنة
عبدالرحمنغانم،حازمالجمالي،الموظفالعامفيضوءقانونالخدمةالمدنيةالفلسطينيواجتهادمحكمةالعدلالعليا،مرجعسابق،هاني (3)

 .9ص
 .372م،ص2004(،)د.ن(،سنة3أنورأحمدرسالن،وجيزالقانوناإلداري،الطبعة) (4)
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 ا: التعريف القضائي للموظف العامثالث  

يتمثل في كل شخص ُيعهد إليه  " :الموظف العام وبدورها أشارت محكمة العدل العليا إلى أن  
كل شخص يعمل بعمل دائم ه: "فته بأن  خر عر  آوفي حكم ، (1)"بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة
 .(2)"تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

هو كل شخص ُيعهد  ،المقصود بالموظف العام وفق ما أرساه القضاء ويتفق معظم الفقه على أن  
بالطريق إليه بوظيفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخرى 

يكون ذلك بصفة  يدخل في التنظيم اإلداري لذلك المرفق، على أن   ، وذلك عن طريق شغله منصب االمباشر
 .(3)بالتعيين انون اك قرار من السلطة المختصة قيصدر بذل مستمرة ال عارضة، وأن  

: "المقومات األساسية التي تقوم عليها فكرة الموظف حيث قررت المحكمة في أحد أحكامها بأن  
يكون تعيين الموظف العام بأداة قانونية ألداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره  تخلص في أن   ،العام

ا، (4)شخاص القانون العام"لدولة، أو أحد أا حيث  ،تواتر قضاء المحكمة الدستورية العليا وعلى هذا أيض 
الموظف العام هو الذي يكون تعيينه بأداة  قضت في حكم لها "أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن  

قانونية ألداء عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام بطريق مباشر، 
فق الذي تديره الدولة هي عالقة تنظيمية يخضع فيها ألحكام القوانين عالقة الموظف العام بالمر  وأن  

واللوائح المنظمة لهذا المرفق وألوضاع العاملين فيه، وفي ذلك فهو يستمد حقوقه من نظام الوظيفة 
 .(5)ويلتزم بالواجبات التي يقررها هذا النظام، وهو نظام يجوز تعديله في كل وقت" ، العامة

                                                           
م،"موسوعةالمقتفي28/1/2006م،بتاريخ2004لسنة86دعوىاإلداريةرقمانظر:حكممحكمةالعدلالعلياالمنعقدةفيرامهللافيال (1)

 اإللكترونية".
م،"موسوعةالمقتفي25/6/2012م،بتاريخ2009لسنة337انظر:حكممحكمةالعدلالعلياالمنعقدةفيرامهللافيالدعوىاإلداريةرقم (2)

 اإللكترونية"مرجعسابق.
(3)  المسئولية بطيخ، القاهرة،رمضانمحمد العربية، دارالنهضة وقضاًء، فقًها وقطاعاألعمالالعام والقطاعالعام لعمالالحكومة التأديبية

 .17،ص116م،ص1999
مالمنشورفيمجموعةالمبادئالقانونيةالتي19/5/1969(القضائية،جلسة9(لسنة)983حكمالمحكمةاإلداريةالعليافيالطعنرقم) (4)

 .2292م،ص1984(،الهيئةالمصريةالعامةللكتاب،القاهرة،عام3فيخمسةعشرعاًما،الجزء)قررتهاالمحكمة
(5) ( رقم القضية في العليا الدستورية المحكمة )131حكم لسنة )22 جلسة القضائية، سالم7/7/2002( عاطف موقع على المنشور م،

omwww.atefsalem.c( رقم القضية في أيًضا المحكمة حكم وانظر إلكتروني، موقع ،5( لسنة )1 جلسة القضائية، م،5/1/1980(

 المنشورعلىالموقعذاته.
 
 
 


http://www.atefsalem.com/
http://www.atefsalem.com/


11 
 

يعمل في مرفق أو دائرة تتبع  ن  ألحكام قانون الخدمة المدنية كل م   اخاضع   يعد موظف ا عام اوتطبيق ا  لذلك 
هم ن  ، إذ إباستثناء من يعملون في المرافق والمؤسسات األمنية والعسكرية ،السلطة الوطنية الفلسطينية

 لقانون الخدمة المدنية. وليس ،(1)يخضعون لقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني

 الفرع الثاني

 الموظف العام توافرها في الواجبشروط ال

 خدمة مرفق عام بصفة دائمة: أن يعمل الشخص في أوال  

ه: في معرض تعريفها للموظف العام بأن   دتأك   و الفلسطينية محكمة العدل العليا ت أحكاماستقر  
 ، وتأسيس ا(2)الدولة أو أحد األشخاص المعنوية العامةكل شخص يعمل بصورة دائمة في مرفق عام تديره 

للقيام بعمله بصورة دائمة  يكون معين ا على ذلك يتعين العتبار الشخص من قبيل الموظف العام أن  
كل من يعمل بصفة مؤقتة أو فتكون وظيفته دائمة ومستمرة كذلك،  بل ،ومستمرة ال مؤقتة أو متقطعة

ن   ال يعد موظف ا عام ا حتى  مية أو عارضة موسمية أو يو   .(3)استعانت به الدولة وعمل في مرافقها العامة وا 

 أو أحد اشخاص القانون العام بطريق مباشر مرفق عام تديره الدولة يعمل الشخص في خدمة : أن  ثاني ا

نه للعمل في مرفق عام تديره الدولة ييتم تعي يتعين العتبار الشخص من قبيل الموظف العام أن  
بطريق االستغالل المباشر العامة، بينما  المرفق ُيدار أي أن  ، ها المعنوية العامة بصورة مباشرةأشخاص أو

هم يتولون بالرغم من أن   ،العاملون في شركات االمتياز واالقتصاد المختلط ال يعتبرون من موظفي الدولة
 . (4)تسيير وتنظيم أحد المرافق العامة 

 

                                                           
م،28/6/2005(،منالوقائعالفلسطينية،بتاريخ56م،منشورفيالعددرقم)2005(لسنة8قانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم) (1)

 .4ص
المنعقدةفيرامهللافيالدعوىاإلداريةرقم) (2) م،والدعوىرقم28/1/2006م،بتاريخ2004(لسنة86انظر:حكممحكمةالعدلالعليا

 م،"موسوعةالمقتفياإللكترونية"مرجعسابق.25/6/2012م،بتاريخ2009(لسنة336)
 .18،ص17ألعمالالعامفقًهاوقضاًء،مرجعسابق،صرمضانمحمدبطيخ،المسئوليةالتأديبيةلعمالالحكومةوقطاعا (3)
(،الهيئةالفلسطينيةالمستقلةلحقوقالمواطن،رام31باسمبشناق،الوظيفةالعامةفيفلسطينبينالقانونوالممارسة،سلسلةتقاريرقانونية) (4)

إل13م،ص2002هللاتشرينأول، تشيردائماً المعنىكانتمحكمةالعدلالعليا الموظفالعامهوَمْنيعملفيأحدالمرافق.وبهذا ىأّن
م،2004لسنة86العامةللدولةأوألشخاصهاالمعنويةالعامة،انظر:حكممحكمةالعدلالعلياالمنعقدةفيرامهللافيالدعوىاإلداريةرقم

 اإلدار28/1/2006بتاريخ الدعوى في هللا رام في المنعقدة العليا العدل محكمة رقمم،وحكم م،بتاريخ2009لسنة337ية
المشرعفيقانونالخدمةالمدنيةأشارلذلكمنخاللتعريفه25/6/2012 م،"موسوعةالمقتفياإللكترونية،مرجعسابق.فضاًلعنأنَّ

الشخصالمعينبقرارمنجهةمختصةلشغلوظيفةمدرجةفينظامتشكيالتالوظائفالمدنيةعلىمواز بأّنه: نةإحدىللموظفالعام
 الدوائرالحكومية،أومنخاللتطرقهللمقصودبالخدمةالمدنيةعلىأنهاالعمللدىأيدائرةحكومية،المادةاألولىمنهذاالقانون.
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ا عام ايعمل في الوزارات يعد موظف   ن  م   ذهبت محكمة العدل العليا للقول بأن   ،ا تقدمم  لِ  وتطبيق ا
بينما  ،(1)

ليسوا موظفين عموميين وال  –الذين يعملون في خدمة مرفق االتصاالت  –شركة االتصاالت  موظفو
نما يخضعون لقانون العم ،في قانون الخدمة المدنية ضعون ألحكام القانون العام ممثال  يخ ل بشأن وا 

 .(2)عالقتهم بإدارة الشركة

يعمل بداخل مرفق  ن  ، فليس كل م  كرتي المرفق العام والموظف العاموهو ما يعني الفصل بين ف
 ُيدار هذا المرفق من قبل الدولة وهيئاتها العامة بصورة مباشرة بل يتوجب لذلك أن   ا،عام   اعام يعد موظف  

 .أي على حسابها ومسؤوليتها ولموظفيها

مفهوم الموظف العام في القانون اإلداري أوسع من مفهومه في قانون  وتجدر اإلشارة إلى أن  
على الرغم من أنه ال يكون  فإذا اكتسب الفرد صفة الموظف العام ،م1998( لسنة 4الخدمة المدنية رقم )

ية مثل الهيئات والمؤسسات أو مرفقية، فكل هيئة محلية مثل البلديات، لقانون الخدمة المدن خاضع ا
 فإن   -بمعنى ال تعرض على المجلس التشريعي -في قانون إنشائها موازنة مستقلة عر  ش  المُ ر لها ق  أالعامة، 

 يان قانون الخدمة المدنية عليهم.على الرغم من عدم سر  ،العاملين فيها هم موظفين عمومين

لمن يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام تديره  اخاص   اأفرد قانون   عر  ش  المُ  خر فإن  آومن جانب 
ينطبق عليه قانون  ى ولو لمحت  ه من وجهة نظر القانون اإلداري هو موظف عام فإن   ،الدولة بطريق مباشر

 .(3)الخدمة المدنية مثل العاملين في قوى األمن

 

 

 

 
                                                           

رقم (1) اإلدارية الدعوى في هللا رام في المنعقدة العليا العدل محكمة 2009لسنة337حكم بتاريخ المقتفي25/6/2012م، م،"موسوعة
الموظفبعقدفيوزارةالصحةهوموظفعامباعتبارهيعمللدىجهةرسميةاإللكترونية،مرجعسابق".حيثاعتبرتفيهذاالحكمأنّ

عامة.

م،موسوعةالمقتفياإللكترونية،28/9/2003م،بتاريخ2003لسنة44حكممحكمةالعدلالعلياالمنعقدةفيغزةفيالدعوىاإلداريةرقم (2)
 بق"."مرجعسا

و (3) الرحمنغانم، العدلالعليا،هانيعبد محكمة الفلسطينيواجتهاد المدنية قانونالخدمة فيضوء الموظفالعام حمديالجمالي، حازم
 .20،21،صمرجعسابق
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 بذلك. ةين الشخص من السلطة المختصيصدور قرار إداري بتع: اثالث  

نه بموجب إجراءات قانونية صحيحة ييتم تعي العتبار الشخص من قبيل الموظف العام أن  يتوجب 
ا ،(1)وسليمة ينه من السلطة ير قرار بتعى الوظيفة العامة دون صدو تول   ن  م   ومن ثم ال يعد موظف ا عام 

السلطة  نه منير قرار بتعيى وظيفته قبل صدو أو تول  ، (2)، أو دون اتباع هذه اإلجراءاتالمختصة
أو اغتصب الوظيفة العامة، مع مراعاة األحكام المتعلقة  ،انتحل صفة الموظف العام ، أوالمختصة

 .(3)بنظرية الموظف الفعلي

على إجراءات التعيين في الوظيفة  أورد المشرع في قانون الخدمة المدنية النص   ،وفي هذا المقام
انتهاء  باإلعالن عن  ،بإجراء المسابقات واالختبارات ومرور اعالن عن الوظيفة الشاغرة من اإل ابدء   ،العامة

 .وكذلك في قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني ، (4)المقبولين وفق المعايير القانونية الواجب مراعاتها

اكتمال الطاعن الذي عمل إمام مسجد قبل  أشارت محكمة العدل العليا إلى أن   ؛لذلك وتطبيق ا
وال يستحق الراتب عن المدة التي سبقت صدور قرار  العام، لصفة الموظف تعيينه يعد فاقد اإجراءات 
ن  التعيين حت    .(5)نته من ذلك ، وحينها يحق له الرجوع عليها بالتعويضكانت وزارة األوقاف قد مك   ى وا 

 

                                                           
 .37رمضانمحمدبطيخ،المسؤوليةالتأديبيةلعمالالحكومة...،مرجعسابق،ص (1)
 .70م،ص1997ي،الجزءالثاني،الوظيفةالعامة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،لسنةأنورأحمدرسالن،وسيطالقانوناإلدار (2)
شر،نزعمحمودأبوالسعودحبيب،القانوناإلداري،الموظفالعام،المرفقالعام،المالالعام،القراراإلداري،الضبطاإلداري،التنفيذالمبا (3)

 ومابعدها.23رة،صالملكيةللمنفعةالعامة،مطبعةاإليمان،القاه
رقم) (4) أوردتهالمادة النصعلىأنه19ومما بقرارمنالجهة :( التييكونالتعيينفيها )تعلنالدوائرالحكوميةعنالوظائفالخاليةبها

ا،وُيشعرالمختصةخاللأسبوعينمنخلوهامنصحيفتينيوميتينعلىاألقلويتضمناإلعالنالبياناتالمتعلقةبالوظيفةوشروطشغله
(علىأّنه)فيالوظائفالتييستدعىشغلهاإجراءمسابقاتكتابيةوشفهيةيتماإلعالنعنإجراء20الديوانبذلك(،ونّصتالمادةرقم)

الناجحين أسماء عن اإلعالن ويتم الشفهية المسابقات إلجراء فقط الكتابي االمتحان في الناجحون ويدعى أواًل، الكتابية فيالمسابقات
(بأّنه:)تقوملجاناالختيارباإلعالنعنأسماءالمقبولين21المسابقاتالشفهيةحسبالترتيبالنهائيلنتائجالمسابقات(،وقضتالمادةرقم)

وقضتالمادة المسابقة(، ومكان لمسابقاتالتعيينفيصحيفتينيوميتينليومينمتتاليينعلىاألقلبحيثيتضمناإلعالنموعد للتقدم
يكونالتعيينفيالوظائفبحسباألسبقيةالواردةبالترتيبالنهائيلنتائجاالمتحان،وعندالتساويفيالترتيبيعين-1(بأنه:)22رقم)

منتاريخإعالننت الدورللتعيينبمضيسنة يدركه لم َمْن وتسقطحقوُق األكبرسًنا، تقّدم تساويا ،فإْن فاألكثرخبرة ةيجاألعلىمؤهاًل
يجباالنتهاءمنعمليةالتعيينللشواغر-3يتمالشروعفيعمليةالتعيينخاللمدةشهرمنتاريخإعالنالنتائجالمذكورة،-2االمتحان،

 المعلنعنهاخاللمدةأقصاهاسنةمنتاريخإعالننتيجةاالمتحان(.
الطالععلىأوراقالطلبوتدقيقهاوعلىالمذكرةالقانونيةالمقدمةمنومماأوردتهمحكمةالعدلالعليافيهذاالمقام:)..وحيثانهبعدا (5)

منديوان وأخطارها قبلاستكمالإجراءاتتعيينه العمل منمباشرة األوقافبتمكينه المستدعيقامتوزارة أّن المستدعييبّين وكيل
سلففإّنطلبالمستدعيإدراجاسمهفيسجالتالموظ فينوصرفالمستحقاتالوظيفيةوالمرتبالشهريمنذالموظفينبذلك..،لما

مغيرقائمعلىسندمنالقانونويتعينرفضه،وأماعنالمدةالتيقامتوزارةاألوقافبتمكينهفيهامنمباشرةالعمل1/2/2001تاريخ
حقمنتعويض(،حكممحكمةالعدلالعليادونموافقةديوانالموظفينالجهةالمختصةفيهذاالشأنفهووشأنهفيالمطالبةبماقديست

 م"موسوعةالمقتفياإللكترونية،مرجعسابق".6/12/2003م،بتاريخ2003(لسنة95المنعقدةفيغزةفيالدعوىاإلداريةرقم)
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بتقلد المناصب  ، وعلى حق المواطنين(1)ساسي على تساوي الفلسطينيين أمام القانونالقانون األ نص  
في  على أن ينظم تعيين الموظفين العمومين وسائر العاملين (2)والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص

وينطبق قانون الخدمة المدنية على القوى األمنية فقط في ، (3)للقانون الدولة وشروط استخدامهم وفق ا
حيث يعتبر قانون الخدمة المدنية هو المرجع  ، (4)المسائل التي لم يعالجها قانون الخدمة في قوى األمن

 .العام لقوانين الوظيفة العمومية

ن   لم يضع تعريف ا محدد ا جامع ا، ومانع ا عر  ش  المُ ف ما قصر الجهد على إيراد تعريف للموظف العام، وا 
بقصد تحقيق نطاق تطبيقها من حيث األشخاص  ،ا يعنيه بالموظف العام في بعض التشريعاتم  لِ 

والقضاء قد تحمال العبء األكبر لصياغة تعريف الموظف العام  الفقه إن  ف ؛المخاطبين بأحكامها، لذلك
 .(5)من مفهوم القانون اإلداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م.2003(منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة1المادةرقم) (1)
م.2003المعدللسنةالفلسطيني(منالقانوناألساسي2المادةرقم) (2)
م.2003المعدللسنة(منالقانوناألساسيالفلسطيني3المادةرقم) (3)
 (.86فعاليةومناعةنظامالنزاهةفيالخدمةبقوىاألمنالفلسطينية،االئتالفمنأجلالنزاهةوالمساءلة،أمان،سلسلةتقاريررقم) (4)
حمديالجمالي (5) وحازم الرحمنغانم، العدلالعليا،هانيعبد محكمة الفلسطينيواجتهاد المدنية قانونالخدمة فيضوء الموظفالعام ،

 .13مرجعسابق،ص
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 المبحث الثاني

 القواعد التي تحكم عمل الضباط

 تمهيد وتقسيم

، دور الوظيفة العسكرية أهمية بعد األخذ بسياسة التدخل وتغيير دور الدولة عن ذي قبل لقد زاد
النشاطات  جميعفلم تعد الوظيفة العامة قاصرة على األمن الداخلي والدفاع عن الوطن، بل امتدت لتشمل 
داخل في شتى الخاصة بالدولة وللوظيفة العسكرية أهمية كبرى خالف الحفاظ على األمن الداخلي ، بل تت

 .(1)واالجتماعية ،واالقتصادية ،القضائية :منها ،المجاالت

وسنعمل بشكل مفصل في هذا المبحث على تعريف الضباط في قوى األمن الفلسطيني ورتبهم 
نه، يوكيفية تعيين الضباط في قوى األمن، وشروط تولي الوظائف العسكرية، ومن السلطة المختصة بتعي

  تية:وذلك في المطالب اآل ،يانهاإتعليهم  والواجبات والمحظورات

 .المرشح للعمل كضابط الضابط وشروطتعريف  المطلب األول:

 .والمحظورات للضباط في قوى األمن الفلسطينيالواجبات  :الثانيالمطلب 

 

  

                                                           
.20ناصرديبسليمان،الوجيزاألمنالفلسطينية،مرجعسابق،ص (1)
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 المطلب األول

 وآلية ترشيحهتعريف الضابط  

سوف نقوم من الفلسطيني، األص وأحكام قانون الخدمة في قوى على نصو  طالعاالمن خالل 
 ة:في الفروع اآلتيوذلك  ،سكريةالع وبيان الرتب ،ان شروط التعيينوبي ،بتعريف الضابط

 تعريف الضابط وشروط التعيين في الوظيفة العسكرية. الفرع األول:

 السلطة المختصة بتعين الضباط.الفرع الثاني: 

 الفرع األول

 و شروط التعيين في الوظيفة العسكرية تعريف الضابط

الصادرة عن مجلس الوزراء م، 2010اطية لسنة الئحة العقوبات التأديبية واالنضب فتعر   
 .(1)ى رتبة فريق""هو كل عسكري يحمل رتبة مالزم حت   :هالضابط بأن  

األمن وفق ة في قوى بما هو مطابق لقانون الخدم ، يمكن اعتبار الضابط موظف ا عسكري اوعليه
 ة مع مراعاة خصوصية وظيفة الضباط في قوى األمن.الشروط اآلتي

، من قانون الخدمة في قوى األمن( 19ت المادة )نص   : شروط التعيين في الوظيفة العسكرية
، حيث تقوم (2)تختص لجنة الضباط بقوى األمن ببدء تعيين الضباط بقوى األمن وفي الفقرة األولى بأن  

 لهم، من قبل الجهة المختصة، وفق ايصدر قرار التعيين  بترشيح بعض الموظفين لديها ، ويجب أن  دارة اإل
دارة دون صدور قرار التعيين الة ممارسة المرشحين عملهم في اإلللنظام القانوني المتبع في الدولة، وفي ح
 .(3)ى لو تقاضوا رواتبهمال يمكن اعتبارهم موظفين عموميين حت  

ذا لم يصدر قرار التعيين لطة التي تملك حق تعيينه قانوني ان الموظف من السيعي   ن  ويجب أ ، وا 
 .(4)من قبل الجهة المختصة بذلك؛ يفقد صفة الموظف العام، ويعتبر من قبيل الموظفين الفعليين

                                                           
 يين.م،الصادرةعنمجلسالوزراءبشأنالعسكر2010ئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةلسنة(منال1المادة) (1)
(منالوقائعالفلسطينية،56م،منشورفيالعدد)2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)1(الفقرة)19المادة) (2)

 .4م،ص28/6/2005بتاريخ
 .40وليدعبدالرحمنمزهر،الوظيفةالعامةفيالقانونالفلسطيني،مرجعسابق،ص (3)
 .599م،ص1975القانوناإلداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،سنةسليمانالطماوي،الوجيزفي (4)
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  شروط المرشح للعمل كضابط في قوى األمن الفلسطيني:
( من قانون 26صت المادة )خاصة للعمل بها، فن   االقوانين العسكرية شروط   اشترطت بعُض 

 ما يلي: ن بالمخابراتعي  م على أنه "يشترط فيما يُ 2005( لسنة 17المخابرات العامة رقم )
 يكون فلسطيني الجنسية ومن أبوين فلسطينيين. أن   .1
 أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف واألمانة. .2
ايكون  أن   .3  للخدمة. الئُقا صحيح 
اأال  .4  من غير عربية. يكون متزوج 
 سنة. 30و  18يتراوح عمره ما بين  أن   .5
 أال يكون قد فصل من خدمته السابقة بقرار تأديبي. .6
 يكون محمود السيرة حسن السمعة. أن   .7
 على المؤهالت العلمية المقررة للوظيفة.يكون حاصال   أن   .8
 .(1)ل الوظيفةيجتاز االختبارات الالزمة لشغ أن   .9

م الصادر عن الرئيس الفلسطيني بشأن 2018( لسنة 2كما اشترط قانون القضاء العسكري رقم )
صص يكون حاصال  على تخ ن بمنصب قاضي عسكري أو عضو النيابة أن  عي  القضاء العسكري فيمن يُ 

 القانون من جامعة معترف بها.
أو أكثر  بحيث ال تقل عن ثالث سنوات مثال  ، كما يجوز وضع شروط خاصة كشرط الخبرة في العمل

 .(2)أو أقل بما يتطلب مصلحة العمل
 وهم: ،حدد المشرع األفراد الذين يحق لهم العمل كضباط في الخدمة العسكرية

جو الكليات والمعاهد العسكرية األخرى المعترف خريجو الكليات والمعاهد العسكرية الفلسطينية، وخري .1
 .بها قانون ا

االختصاصيون من حملة الشهادات الجامعية األولى من إحدى الجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها  .2
 الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة. حدى الجامعات المعترف بها قانون امن هذه الشهادات من إ

 .(3)العسكرية المقررةخريجو المعاهد التقنية من حملة الشهادات الثانوية الذين يلتحقون بالدورات  .3

                                                           
 م.2005(لسنة17(منقانونالمخابراتالعامةرقم)26المادة) (1)
 م.2018(لسنة2قانونالقضاءالعسكريرقم) (2)
م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)5المادة) (3)
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قوة من قوى األمن برتبة مالزم تحت االختبار لمدة سنة، وفي نهايتها يعامل  ويبدأ تعيين الضابط في أي
 بإحدى الطرق اآلتية: 

 التثبيت في الخدمة برتبة مالزم لمن أوصى بتثبيته. .1
ي ذات القوة الُمعين اإلمهال سنة أخرى تحت االختبار يخدم فيها الضابط بوحدة غير وحدته األولى ف .2

 فيها، وفي نهايتها يجوز تثبيته في الخدمة ووضعه في أقدميته األصلية.
 . (1)االستغناء عن الخدمة .3

 ن  يكون م   وقد أجاز قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني التعيين برتبة مالزم أول مباشرة بشرط أن  
 تم تعيينه من حملة شهادات االختصاص ، كما يجوز التعيين برتبة أعلى من مالزم أول إذا كان من ذوي

، متى اقتضت الضرورة من قوى األمن المراد تعيينه فيهاقوة المؤهالت العلمية الخاصة التي ال تتوفر في 
 .(2)لذلك

 الثانيالفرع 
 السلطة المختصة بتعيين الضباط

 نه من قبل السلطة المختصة:ييتم تعي يجب أن  
( 12ت المادة )حيث نص  من تكون بقرار من وزير الداخلية، السلطة المختصة بالتعيين في قوى األ

يكون التعيين في الوظائف  م على أن  2005( لعام 8من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )
 بناء  على توصية لجنة الضباط: ،وبتنسيب من مدير عام األمن الداخلي ،اآلتية بقرار من وزير الداخلية

 مدير عام الشرطة ونائبه. .1
 مدير عام األمن الوقائي ونائبه. .2
 مدير عام الدفاع المدني ونائبه. .3
 . (3)رؤساء الهيئات ومديرو المديريات .4
 
 

                                                           
 م.2005(لسنة8الخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)(منقانون23)مادة (1)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)9)المادة (2)
 م.2005(لعام8)(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم12المادة) (3)
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بناء  على  ،وبتنسيب من القائد العام ،ويكون التعيين في الوظائف اآلتية، بقرار من وزير األمن الوطني
 توصية لجنة الضباط، وهي:

 رؤساء الهيئات ومديرو المديريات. .1
 قادة المناطق العسكرية. .2
 الملحقون العسكريون. .3

وتعتبر األقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها، أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية 
 ة واحدة اعتبرت األقدمية في الرتب السابقة.أكثر من ضابط في رتب

كما وتكون األقدمية عن بدء تعيين الضابط حسب ترتيب التخرج، إذا كان من خريجي الكليات 
ن من ة المقررة، إذا كان من االختصاصييوالمعاهد العسكرية، وحسب ترتيب التخرج من الدورة التدريبي

لجامعات الفلسطينية، أو ما يعادلها من هذه الشهادات من حملة الشهادات الجامعية اأُلولى من إحدى ا
 .(1)الذين يلتحقون بالدورات العسكرية المقررة حدى الجامعات المعترف بها قانون اإ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                           

 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)9)المادة (1)
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 المطلب الثاني

 الواجبات والمحظورات للضباط في قوى األمن الفلسطيني

 تمهيد وتقسيم:

فية أداء ، والتي تتعلق بكيمن الواجبات في قوى األمن، العديد  ما الضباط سي  للموظف العام ال  إن  
 ايسلك مسلك   بانتظام، لذلك يتطلب عليه ضرورة أن   مرفق األمن، وحسن سير الموظف لمهامه الوظيفية

 داخل إطار العمل وخارجه. حسن ا

سمعة، والسيرة الموظف ال ُيعين إال إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون، ومنها حسن ال
 تتناسب مع المخالفة اإلدارية توقع عليه العقوبات التي ن  حسنة، فمن حق اإلدارة بل من واجبها أالذاتية ال

تخل بكرامة  ومحققة للصالح العام، وذلك متى اطمأنت واقتنعت بصحة ما ينسب لهذا الموظف من ُأمور
يسلك في تصرفاته المسلك الحسن،  للعرف العام، وأن   طبق اعليه المحافظة على كرامة وظيفته ، و الوظيفة

ه اإلخالل بأي من هذ إذا ما تم   مخالفةيشوبها أي  ، دون أن  لذي يتفق مع واجبات عمله باحتراموا
ن ألنظمتها القانونية من أفعال تتنافى مع مقتضيات الوظيفة الواجبات، أو ما يرتكبه العاملون الخاضعو 

 .(1)العامة

التي أهمها األمن العام والسكينة  ،بمكوناته المختلفة النظام العام من هدفه حمايةرجل األ إن  
المادية واألدبية التي تتسم بأهمية خاصة في مقابل المزايا اختياره ألداء هذه الواجبات  د تم  وق العامة،

وعلى  ،ها مالئمةيؤدي عمله بالطريقة التي يرى أن   في أن   ، وهو في سبيل ذلك ليس حر االمقررة لمنصبه
العمل، وواجبات خارج ، واجبات تتعلق بسير الواجباتذلك يتم االلتزام في تأدية مهام منصبه بنوعين من 

الصلة  ألن   ؛يا حياته الخاصة كسائر المواطنين، وهي ذات طابع سياسي أو أخالقيوهو يح ،نطاق العمل
 .  (2)وثيقة بين الحياة العامة والحياة الخاصة 

 

 

                                                           
م،رسالةماجستير،أكاديمية2005(لسنة8عمارمحمودالشرافي،المسئوليةالتأديبيةلمنتسبيقوىاألمنالفلسطينيلقانونالخدمةرقم) (2)

 .8م،ص2018اإلدارةوالسياسة،غزة،سنة
 .106،ص105م،ص1997األولى،لسنةجودةحسينجهاد،المحاكماتالعسكرية،القيادةالعامةلشرطةدبي"كليةشرطةدبي"،الطبعة (3)
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واجبات ضباط قوى األمن، م، 2005( لعام 8د نظم قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )ولق
 :فرعين ُمتتاليينفي د بها، وهذا ما سنتناوله تفصيال  واألعمال المحظورة عليهم التقي

 واجبات ضباط قوى األمن. :الفرع األول

 محظورات العمل لضباط قوى األمن. :الفرع الثاني
 

 األولالفرع 

 من الفلسطينيواجبات ضباط قوى األ

ها، هدفها خدمة "الوظائف العامة تكليف للقائمين ب األصل العام في مجال الوظيفة العامة هو أن  
الموظف  للقوانين واللوائح المعمول بها"، وتجدر اإلشارة إلى أن   المواطنين تحقيق ا للمصلحة العامة طبق ا

 ،أو لم يرد النص عليه في القانون ورد ذلك في القانون تحديد ا سواء   ،العام يلتزم بكل واجبات وظيفته
عادة في تشريعات الوظيفة العامة إنما هي مجرد أمثلة  عر  ش  المُ الواجبات التي يوردها  ؤدى ذلك أن  ومُ 

خرى تتطلبها الوظيفة غير أبأي واجبات عن التزامهم  امة يلتزم بها كل الموظفين، فضال  لواجبات ع
 .(1)اسلف   واجبات الموظف ال يمكن تحديدها أي أن   ،منصوص عليها في القانون

ساسي الذي تدور في فلكه نظم الوظيفة العامة بصفة عامة؛ مثل الواجبات الوظيفية المحور األت
تكون مجموعة من الواجبات والمسؤوليات،  والموظف العسكري بصفة خاصة، فالوظيفة ال تعدو أن  

 وظروف العمل تخص وظيفة محددة، أو بمعنى آخر هي تخصيص لعدد من األعمال.

وتعتبر هذه الواجبات الوجه المقابل للحقوق الوظيفية التي تمنحها القوانين واللوائح للموظف 
تميزة، وقد حرص القضاء العسكري من مرتب ومكافآت، وسلطات وظيفية متعددة ومكانة اجتماعية م

إخالل الموظف العام أو العسكري بهذه الواجبات هو عنصر المميز للجريمة  اإلداري على التأكيد بأن  
من  ا رجل األمن أال يرتكب أي اال سيم   ويجب على الموظف، ن غيرها من جرائم القانون العامالتأديبية ع

األفعال التي تتنافى مع ما تكسبه وظيفته، من مركز اجتماعي ومزايا وحقوق ال يتمتع بها غيرهم، مع 

                                                           
 .108هانيغانم،وحازمالجمالي،الموظفالعام،مرجعسابقص (1)
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اإلشارة إلى عدم القيام بأي من الواجبات المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها عليهم وظيفتهم، لهو أمر 
 .(1)التأديبي يعد من قبيل المخالفات اإلدارية التي بسببها يخضعون لطائلة الجزاء

 .    (2)من القانونكما يلي  للموظف العسكري لفئة الضباطالفلسطيني الواجبات  عر  ش  المُ  وقد تناول

 : حلف اليمينأوال  

 : (3)الخدمة في قوى األمن على قانون ( من88المادة ) تنص  

 الوالء لفلسطين حسب الصيغة اآلتية:خالص و يينه يمين اإليؤدي الضابط عند بدء تع" .1

ا "أقسم باهلل العظيم بأن   أدفع عنهما، وأبذل دمي في سبيلهما،  للوطن والشعب، وأن   أكون مخلص 
أقوم بجميع  وأحافظ على سالحي وشرفي العسكري، وأحافظ على القوانين واألنظمة وأعمل بها، وأن  

خالص، وأن   ر، واهلل على ما أنفذ كل ما يصدر إلي  من أوم واجباتي الوظيفية والوطنية بشرف وأمانة وا 
 أقول شهيد".

ويحفظ  ،نموذج )تأدية اليمين(أينيبه لذلك، ويوقع الضابط على  ن  تكون تأدية اليمين أمام الرئيس أو م   .2
 ."في ملف الخدمة

على واجب )تأدية اليمين(، فحلف اليمين ت ة المذكورة نص  الماد ويتضح من النص السابق أن  
طبيعة  ه في حقيقة األمر أن  الوظيفية لممارسة ضباط قوى األمن مهام، وألن  القانونية هو أول الواجبات 

، تبرران واجبات عديدة على رأسها الوالء قة األهداف التي يعملون لتحقيقهاطة بهم، وحقيالوظيفة المنو 
ثقة  للوطن، وللشعب، واحترام الدستور، والقوانين، وتنفيذ أوامر الرؤساء، والعمل بصدق وأمانة؛ لكسب

حلف اليمين القانونية هو أول الواجبات الوظيفية للممارسة الوظيفة لمنتسبي قوى  أن   شك   الجمهور، وال
 .(4)األمن

 

                                                           
سنةأنورحمدانالشاعر،المسئوليةالتأديبيةللقضاةوأعضاءالنيابةالعامةفيالتشريعالفلسطيني،مكتبةنيسانللطباعةوالتوزيع،غزة، (1)

 .143م،ص2015
 م.2005(لسنة8قانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)(من88،89،90المادة) (2)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)88المادة) (3)
.10ممرجعسابقص2005(لسنة8عمارمحمودالشرافي،المسئوليةالتأديبيةلمنتسبيقوىاألمنالفلسطينيلقانونالخدمةرقم) (4)
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يؤديه  في أن   عر  ش  المُ فحلف اليمين القانونية هو واجب وظيفي لضابط األمن، وتعهد شخصي أوجبه 
 ضابط األمن قبل مباشرته للعمل في المرة األولى، واليمين ركن مهم من أركان الدين، فهو عمل ديني

ه يستنزل عقاب اهلل إذا ما على صدق ما يقوله، أو الوفاء بما تعهد به، وأن   يتخذ فيه المقسم هلل شاهد ا
 .(1)حنث بيمينه

الحانث والكاذب بأشد  ذر اعلى الوفاء باليمين، من وجاء القرآن الكريم بنصوص صارمة، مشدد ا

 وَهُمْ الْكَذِبِ عَلَى وَيَحْلِفُونَ مِنْهُمْ وَلَا مِّنكُمْ هُم مَّا عَلَيْهِم اللَّهُ غَضِبَ قَوْمًا تَوَلَّوْا الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمْ} ، لقوله تعالى:العقاب

 .(2)({15) يَعْلَمُونَ

 القانون والمصلحة العامة: مراعاة أحكام ثاني ا

الوظيفة العامة في أي قوة من قوى  على أن   من قانون الخدمة في قوى األمن( 89ت المادة )نص  
للوائح  ا خدمة الوطن والمواطنين، تحقيق ا للمصلحة العامة، وفق ااألمن هي تكليف للقائمين بها، هدفه

والقوانين والقرارات والتعليمات، وعلى الضباط مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والتعليمات 
 وعليه كذلك: ،الصادرة بمقتضاه

يخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات  يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن   أن   .1
الوقت المعين إذا اقتضت  إضافة إلىوقات العمل الرسمية، وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل في غير أ

 مصلحة العمل بذلك.

ه ال يقبل ه يقع على عاتق ضابط األمن أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة ؛ ألن  ويتضح من هذا النص أن  
دي يؤ  ه يجب أن  ، ولقد أوجب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني أن  يكون أداء عمله غير دقيق منه أن  

 .(3)المنوط به بنفسه بدقة وبأمانة العامل العمل  

 

                                                           
قبالن (1) سنةهشام الثانية، الطبعة بيروت، منشوراتعويدات، الدستورواليمينالدستورية، المسؤولية1995، أنورالشاعر، مشارإليه م،

 .174م،صفحة2015التأديبيةللقضاءوأعمالالنيابةالعامةفيالتشريعالفلسطيني،مكتبيةنيسانللطباعةوالتوزيع،غزة،سنة
 (.15–14)سورةالمجادلةمناآليةرقم (2)
م،المنشورفيالوقائعالفلسطينية2005(لسنة4مالمعدلبالقانونرقم)1998(لسنة4(منقانونالخدمةالمدنيةرقم)66/1المادةرقم) (3)

م.4/2005(،الصادرفي54العدد)
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وهنا  ،عمل، وتنفيذ الخدمة العامةداء الواجبات العامة الالزمة لتأمين سير اليتعاون مع زمالئه في أ أن   .2
نفيذ داء الواجبات الالزمة؛ لتأمين سير العمل، وتن مع الزمالء في أوجب المشرع واجب التعاو أ

داء العمل على أكمل وجه في المرفق الذي يشغلونه، مع مراعاة سير أالخدمة العامة، وحسن 
المصلحة العامة، دون قبول للمصلحة الشخصية الضيقة، ودون التوسط ألحٍد على حساب المصلحة 

 .(1)في وظيفته العامة، وعدم قبول الوساطة في أي شأٍن خاص
حدود القوانين واللوائح والتعليمات المعمول ليه من أوامر بدقة وأمانة؛ وذلك في أن  ينفذ ما يصدر إ .3

بها، ويتحمل كل الضباط مسؤولية األوامر التي تصدر إليه، وهو المسؤول عن حسن سير العمل في 
 حدود اختصاصاته.

يتطلب منهم احترام القوانين واللوائح والقواعد واألحكام المنصوص عليها والمعمول بها، كما  ؛لذلك
 حال أدائه عمله، أو حت ى في خارج حدود وظيفته. سواء   ،ماتنهى عن مخالفة التعلي

يتفق واالحترام الواجب  ايسلك في تصرفاته مسلك   للُعر ف العام، وأن   أن  يحافظ على كرامة وظيفته طبق ا .4
 لها.

ضابط األمن االلتزام بالمحافظة على كرامة الوظيفة في محيط عمله وخارجه، ومن وهذا يتطلب من 
سلوك في مجال العمل وخارجه، المحافظة على كرامة وظيفته؛ االلتزام بحسن الخلق، واستقامة المظاهر 
ت ُحط من قدر وهيبة الوظيفة التي يشغلها، وعدم إتيانهم بما يمس بهذه  قترافه أفعاال  عن عدم ا فضال  

ظف في الحياة الكرامة من قريب أو بعيد، فحرصت التشريعات على التدخل في سلوكيات وتصرفات المو 
الخاصة والعامة؛ لتمنع كل ما يخل بشرف وكرامة الوظيفة العامة؛ وغاية الُمش ِرع في ذلك أن  يبعده عن 

 .(2)مواطن الشبهات والريبة

 : القيام بالخدمات العسكرية وأداء األعمال المنوطة بهاثالث ا

 :(3)ما يلي الخدمة في قوى األمن لقد أورد الُمش ِرع الفلسطيني في قانون

ال يجوز للضباط تأدية أعمال للغير بمقابل أو بدون مقابل، ولو في غير أوقات العمل الرسمية،  .1
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد واألحكام لألعمال التي يجوز للضباط أداؤها في غير 

خدمة العسكرية أو أوقات العمل الرسمية، بما ال يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات ال
 مقتضياتها.

                                                           
 .109هانيغانم،حازمالجمالي،الموظفالعام،مرجعسابق،ص (1)
فلسطين،لسنة2005(لسنة8حقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم)إبراهيمالمدني،الوجيزفيشر (2) م2014م،الطبعةالثانية،

 .129بدوندارنشرص
 م.2005(لسنة8(منقانونقوىاالمنالفلسطينيرقم)91المادة) (3)
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يجوز أن  يتولى الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة، أو الوصاية، أو الوكالة عن الغائبين، أو  .2
المساعدة القضائية، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي، 

 الدرجة الرابعة.ممن تربطهم به صلة قربى، أو مصاهرة لغاية 
أو صاحب مصلحة سة على األموال التي يكون شريك ا يجوز أن  يتولى الضابط براتب أو بمكافأة الحرا .3

 فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
بذلك، ويحفظ في جميع الحاالت المذكورة في الفقرتين السابقتين، يجب على الضباط إخطار قيادته  .4

 اإلخطار في ملف الخدمة.

ومن اأُلمور التي تتفرع عن االلتزام بتفرغ للعمل، عدم جواز أن  يجمع الموظف العام بين وظيفته وبين 
أي عمل آخر يؤديه بالذات أو الواسطة إذا كان من شأنه اإلضرار بأدائه الوظيفي، أو كان غير متفق مع 

للغير، بمرتب أو يؤدي أعماال   حت ى في أوقات العمل الرسمية أن   مقتضياتها، وال يجوز للموظف العام
 .(1)بمكافأة

األطباء  :مثل ،وهناك استثناءات على ذلك األمر، تتمثل بجواز ممارسة بعض أصحاب المهن
والمهندسين ألعمالهم المهنية خارج أوقات العمل الرسمية، وبذلك أجاز القانون للوزير المختص )أو من 

يعمل بعض الوقت لدى الغير في غير أوقات العمل الرسمية،  يقوم مقامه( الترخيص للموظف بأن  
أعمال القوامة أو الوصاية أو  ه أجاز للموظف توليولمراعاة المصالح المشروعة، واعتبارات القرابة، فإن  

، وكذلك أجاز القانون طه بالموظف صلة القرابة أو النسبالوكالة أو الغائبين، إذا كان المشمول بهما ترب
ا فيها أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة  اشريك   الموظفُ  أعمال الحراسة على األموال التي يكونُ  أيض 

، وذلك شريطة إخطار السلطة الرئاسية التي لمذكورة سابق انفس درجة القرابة المن هم نفس الصلة، و 
 .(2)يتبعها الموظف

 واجب عدم إفشاء أسرار الوظيفة:

ا ضابط األمن واجب االلتزام بعدم إفشاء األسرار التي سيم   يفرض القانون على الموظف العام وال 
ى طوال حياة الموظف الوظيفية، وحت   ويبقى هذا االلتزام قائم اوصلت إلى علمه بمناسبة تأديته لوظيفته، 

بعد تركه الخدمة، والمقصود بأسرار الوظيفة "كل واقعة أو صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدود 
أكثر في أن يظل العلم بها من األشخاص، إذا كانت ثمة مصلحة يعترف بها القانون لشخص أو 

 في هذا النطاق". محصور ا

                                                           
عنمحمدأبوضيف354مص2009اإلسكندرية،سنةأحمدرفعتعبدالوهاب،النظريةالعامةللقانوناإلداري،دارالجامعةالجديدة، (1)

.26مص2012باشاخليل،النظامالتأديبية،دارالجامعةالجديدة،اإلسكندرية،سنة

.26/27مص2012محمدابوضيفباشاخليل،النظامالتأديبية،دارالجامعةالجديدة،اإلسكندرية،سنة (2)
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 ،ا الضابط في قوى األمنسيم   ال بها يلتزم الموظف العام هم الواجبات التي يجب أن  نا أبي   وبعد أن   اوأخير  
كل موظف يخرج على مقتضى هذه الواجبات في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه  نشير إلى أن  

الواقعة  ، والمرجع في تكيفب إداري تستوجب مساءلته عليه تأديبي الذن خالل بكرامة الوظيفة يعد مرتكب ااإل
إنما هو حق لجهة اإلدارة، بشرط عدم التعسف في  ،مما يجعلها من الذنوب اإلدارية المستحقة للعقاب

 .(1)استعمال هذا الحق

من األمور  يفشي أي ا تحرم تشريعات الخدمة المدنية المقارنة على الموظف "أن   ؛لما سبق وتأكيد ا
 ى لو ترك الخدمة".للمجاالت التي يجيزها القانون حت   تي يطلع عليها بحكم وظيفته خالف اال

 الفرع الثاني

 محظورات العمل لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني

لعام القيام والتي يمتنع على الموظف ا ،تعتبر المحظورات مجموعة الواجبات ذات الطابع السلبي
ال خضع للمساء  .(2)لة القانونيةبها، وا 

على رجال األمن ممارسة أي عمل من شأنه اإلضرار بالمصالح الوظيفية  عر  ش  المُ لقد حظر 
والعامة أو ال يتسق مع مقتضياتهما، ولقد نص  صراحة في مواده على األعمال المحظورة في قانون 

م، حيث حظر مخالفة القواعد واألحكام المنصوص 2005( لعام 8الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )
 نين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات لتنفيذ هذه القوانين واللوائح.عليها في القوا

( 8الفلسطينية رقم )قانون الخدمة في قوى األمن  من (90المادة ) ولقد وردت المحظورات األساسية في
 .م2005لعام 

وغلق أبواب الفساد اإلداري، والمحظورات  ،كما تهدف هذه المحظورات للحفاظ على المال العام
 الواردة في القانون هي على سبيل المثال وليس الحصر.

 : حظر االشتغال باألعمال السياسيةأوال  

 يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:

جمعيات أو السياسية، واالشتغال بالسياسة، أو االنتماء إلى األحزاب أو الهيئات أو ال اآلراءإبداء  .1
 المنظمات ذات األهداف السياسية.

                                                           
 .116وص115رجعسابق،صهانيغانم،حازمالجمالي،الموظفالعام،م (1)
،56عالجودتأبوسيدو،اإلجراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفًقاألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،رسالةماجستير،مرجعسابق،ص (2)

 .116مشارإليههانيغانم،حازمالجمالي،الموظفالعام،مرجعسابق،ص
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 مظاهرة أو اضطرابات. أياالشتراك في  .2
 االشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية. .3
 عقد اجتماعات النتقاد أعمال السلطة الوطنية. .4
تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى  اإلفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن   .5

 حتى بعد انتهاء الخدمة. بالكتمان قائم ا االلتزامتعليمات خاصة، ويظل 
لو كانت خاصة وثيقة أو ورقة من الوثائق أو األوراق الرسمية أو صورة عنها، و  االحتفاظ لنفسه بأي .6

 .بعمل ُكلف به شخصي ا
 قرار من الوزير المختص. مخالفة إجراءات األمن الخاص والعام التي يصدر بها .7
يتوسط لعسكري أو لموظف  أو يقبل "الوساطة" في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن   يوسط أحد ا أن   .8

 آخر في أي شأن من ذلك.
 لتعليمات من الجهة المختصة ذات العالقة. امع أي جهة غير فلسطينية إال وفق   االتصال .9
 .(1)رسمي من الوزير المختصإصدار تصريحات لوسائل اإلعالم إال بموجب تفويض  .10

ه يحظر على الضباط في قوى األمن الفلسطيني االشتغال ، أن  ة المذكورةن من خالل استقراء المادويتبي  
ظ ر االنتماء إأي جمعية أو نقابة أو ما شاكلها بالسياسة أو االنضمام إلى لى أي حزب سياسي، أو ، وح 

 الدعاية االنتخابية أو المظاهرات أو ما شابه ذلك.االشتراك في تنظيم االجتماعات الحزبية أو 

كانت  سواء   ،كما يحظر عليهم خالل خدمتهم، وبعد االنتهاء منها، اإلفصاح عن المعلومات السرية
 كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي ُمسبق بذلك. أو إلكترونية أو شفهية، أو أي ا خطية

االلتزام بإجراءات وتعليمات الجهات األمنية الخاصة، وتوجيهاتهم، كذلك حظر اإلفضاء بأي 
طرق النشر، إال  إذا تصريحات أو بيانات عن أعمالهم، ووظيفتهم عن طريق الصحف، أو غير ذلك من 

ا صة  له من الرئيس المختص، كذلك أال  يتوسط ألحٍد، ويقبل الوساطة في أي شأن، خا كان ُمصرح 
 بوظيفته أو أن  يتوسط آلخر في أي شأن من ذلك.

 أو ترخيص مسبق بالزواج إال بإذن خاص : حظر الزواج من غير العربياتثاني ا

 ه:على أن   عر  ش  المُ  حيث نص   ،جنبياتعلى ضباط األمن الزواج من األ عر  ش  المُ حظر 
                                                           

م.2005(لسنة8الفلسطينيرقم)(منقانونالخدمةفيقوىاألمن90المادة) (1)
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الزواج من  –بإذٍن خاص من الوزير المختص  –ال يجوز للضابط الزواج من غير العربية، ويجوز له "
 .(1)"غير العربية، ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج

، ويجوز له من غير العربيةبأي حال الزواج  للضباطويتبي ن لنا من هذا النص، بأن ه ال يجوز 
 العربية، ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج. غير بإذن خاص الزواج من

 عمال الوظيفةحظر االشتغال في األعمال الخارجة عن أثالث ا: 

( 93ت المادة )حيث نص   ةاألمن عدم مزاولة األعمال اآلتي أوجب المشرع الفلسطيني على ضباط قوى
 :(2)من قانون الخدمة في قوى األمن يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي

اإلدارية، أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها شراء العقارات أو المنقوالت مما تطرحه الجهات  .1
 أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.

مزاولة األعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن  تكون له أي مصلحة في أعمال  .2
 أو مقاوالت أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

قارات ُأخرى بقصد استغاللها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال استئجار األراضي أو المباني أو أي ع .3
 وظيفته.

م يكن االشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إدارتها، أو أي منصب آخر فيها، ما ل .4
 عن قوة من قوى األمن فيها. امندوب  

 أعمال المضاربة في البورصات. .5
 .للضباط أو المحال العامة أو المالهيلعب الميسر في األندية أو القاعات المخصصة  .6

تيان أي عمل يثير الريب والشبهات، ويشكك في توضح أن ه يحظر إ سابق ا، المذكورة( 93) ةوالماد
اأمانته ونزاهته، ويدلل على استغالله لوظيفته، مثل: مزا أن  يكون له  ولة أي أعمال تجارية، ويحظر أيض 

اقصات تتصل بأعمال وظيفته، كما يحظر عليه االشتراك في أي مصلحة في أعمال أو مقاوالت أو من
 .(3)تأسيس الشركات أو أن  يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها

                                                           
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)92المادة) (1)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)93المادة) (2)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)93المادة) (3)
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لقطاع العام، كما عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات اإال  إذا كان منتدب ا 
ا استئجار أراٍض أو عقارات بقصد استغاللها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته  يحظر عليه أيض 

 .(1)يحظر عليه المضاربة في البورصات هذا االستغالل صلة بعمله، وأخير اإذا كان ل

اتجدر اإلشارة أيو  إلى أن  هاتين المادتين، حظرتا لعب الميسر في األندية، أو القاعات المخصصة  ض 
ذلك يسيء إلى هيبة المؤسسة األمنية التي ينتمي لها رجال  أو المحال العامة والمالهي؛ ألن  للضباط 
 األمن.

ى في خارج العمل بوصفه فرد من المجتمع، وُيسأل الموظف حسن سير وسلوك الموظف يرتبط حت  
عمل ذلك وظف محت ى عن أعماله المشينة خارج عمله الوظيفي؛ كشرب الخمر، ولعب القمار، ومنع ال

 .(2)حت ى خارج نطاق الوظيفة

 : حظر مخالفة الوجبات الوظيفيةرابع ا

كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من الوزير  .1
، أو يظهر بمظهر في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوك ا المختص، أو يخرج على مقتضيات الواجب

، وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوة المدنية أو رامة الوظيفة يعاقب تأديبي ال بكمن شأنه اإلخال
 ألمر. ُيعفى الضابط من العقوبة استناد االجنائية عند االقتضاء، وال 

ن  ارتكابه المخالفة كان وله إال  إذا أثبت أمر قائده أو مسؤ ا ألال ُيعفى الضابط من العقوبة، استناد   .2
إليه من هذا القائد، أو المسؤول، بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة ألمر صارد  تنفيذ ا

( لسنة 74( من قانون العقوبات رقم )19ت المادة )ونص   ،تكون المسؤولية على ُمصدر األمر وحده
 .(3)وهي حاالت انتفاء المسؤولية الجزائية ، م1936

لترك في أي حال عن أي فعل أو ترك إذا كان قد أتى ذلك الفعل أو ا ال يعتبر اإلنسان مسؤوال  جزائي ا
 ة:من األحوال اآلتي

 للقانون. تنفيذ ا. أ
كان األمر غير إطاعة ألمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إال إذا . ب

من المسائل  أو غير مشروع بصورة ظاهرة فهو مسألة ، أما كون األمر مشروع امشروع بصورة ظاهرة
 القانونية.

                                                           
 .29ضيفباشاخليل،النظمالتأديبية،مرجعسابقصمحمدأبو (1)
 .183وليدعبدالرحمنمزهر،الوظيفةالعامةفيالقانونالفلسطيني،مرجعسابق،ص (2)
م.1936(لسنة74(منقانونالعقوباترقم)19المادة) (3)
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 .(1)إال  عن خطئه الشخصي ال ُيسأل الضابط مدني ا .3

عبارتها مرنة فضفاضة تتسع  بل إن   ،هذه المحظورات على سبيل المثال وليس الحصر صل أن  واأل
هي  ،لتستوعب كل ما يحط بكرامة الموظف والوظيفة العامة "القاعدة الواجبة التطبيق في مجال التأديب

لى يترتب ع للموظف التحرك في حدود السلطة التقديرية المخولة له فيما يخضع لتقدير الخبراء دون أن   أن  
من سوء القصد  يمارس عمله بحسن نية مجرد ا لخطأ تأديبي، يشترط لذلك أن   ما ينتهي إليه اعتباره مرتكبا  

يحجم كل  لقول بغير ذلك مؤداه أن  أو اإلهمال أو مخالفة القوانين أو تحقق مصلحة خاصة له أو لغيره، وا
ح التسيب والتسلب وتنمو رو  ،مختص عن ممارسة سلطته التقديرية بالمرونة الواجبة فتسود البيروقراطية

لة عن كل إجراء يتخذه الموظف في حدود سلطته التقديرية التي ا للمساءعن ممارسة المسؤولية تجنب  
 .(2)ه قانون اتحرك في المجال المتاح لعلى ال تفرض القدرة

( نوع من أنواع المخالفات 36لتحديد )( من الالئحة التنفيذية 9بالمادة رقم ) عر  ش  المُ وقد جاء 
 الحصر،المشرع لم يحددها على سبيل  نجد أن   ،نواعلى بعض هذه األإوبالنظر  ،االنضباطية للضباط

 انضباطية.( مخالفة 36ها محددة بعدد )على الرغم أن  

جميع  أن   العسكري، بمعنىه )أي مخالفة أخرى تخل بالضبط والربط ن  أ( ينص على 36فالبند )
 الحصر، وجاءغير محددة على سبيل  العسكري( تعتبراألعمال التي يرتكبها العسكري وتخل بالنظام 

 ي:كاآلت( 9نص المادة )

، حاالت الحرب والطوارئة في غير تياالنضباطية اآل كل عسكري ارتكب مخالفة من المخالفات
 :(3)الحيات الممنوحة وفق هذه الالئحةللص ايعاقب أمام قادته ورؤسائه وفق  

 والتعليمات.وامر مخالفة األ .1
 األوامر.التردد في تنفيذ  .2
 استالمها.رفض استالم الوظيفة أو التأخر عن  .3
 المسؤول.ترك الوظيفة قبل إتمامها وتسليمها للخلف بدون موافقة  .4
 الخدمة.النوم أثناء  .5
 اإلهمال. .6

                                                           
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)94المادة) (1)
فيالطعنرقم (2) -588-الجزءاألول"ص-34م،المكتبالفني"25/2/1989ق.عجلسة33لسنة1154حكمالمحكمةاإلداريةالعليا

 .118(مشارإليهد.هانيغانم،د.حازمالجبالي،الموظفالعام،مرجعسابق،ص89)–القاعدةرقم
ندوقالجزاءاتالماليةالموقعةعلىالعسكريين،بموجبقرارمجلسالوزراءرقم(منالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةوص9المادة) (3)

 م.2010(لسنة259)
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 .ايوم   (21)التغيب عن الوحدة لمدة أقل من  .7
 .ايوم   (21)تجاوز اإلجازة لمدة أقل من  .8
 االحترام.معاملة األفراد وغيرهم معاملة خالية من  .9

 التمارض.  .10
 العامة.إحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في األماكن   .11
 القدح.التحقير أو الذم أو   .12
 التهديد.اإلهانة أو   .13
 الشجار.  .14
 الضرب أو اإليذاء البسيط.  .15
 الدس.  .16
 كاذبة.تقديم شكوى   .17
 القائد.الشهادة الكاذبة أمام   .18
 العامة.توجيه ألفاظ مخلة باآلداب   .19
 العامة.مخالفة اآلداب   .20
 المسكرات.تناول  .21
 القمار.لعب  .22
 الممنوعة.ارتياد المحالت  .23
 الممنوعة.حيازة المواد  .24
 المقررة.كثر من المخصصات أشياء أو استالم أخذ أ .25
 صيانتها.بالعهدة أو  االعتناءعدم  .26
 .شيكال   (50)فقدان العهدة التي تزيد قيمتها عن  .27
 األخرى.فقدان الهوية أو الوثائق العسكرية  .28
 والحفالت.فراح إطالق العيارات النارية في األ .29
 السير.مخالفة  .30
 أدائها.داء التحية العسكرية أو التراخي في أعدم  .31
 الحقيقية.رتبة بغير الرتبة  انتحالو أ ارتداء .32



32 
 

 رتبة.يعلوه  ن  عدم احترام م   .33
 اللقطة.عدم تسليم  .34
 الرسمي.التدخين في الوحدات أو األماكن العامة عند ارتداء الزي  .35
 العسكري.خرى تضر بالضبط والربط أُ أي مخالفة  .36

من واحد وعشرين التغيب عن الوحدة لمدة أقل  ( من نفس المادة حددت بأن  7الفقرة ) ويالحظ أن   
فينعقد  ،وبشكل متواصل ا،أما إذا زادت مدة الغياب عن واحد وعشرين يوم   ،يعتبر مخالفة انضباطية يوم ا

 .(1)هنا االختصاص لهيئة القضاء العسكري لمحاكمته على تهمة الفرار من الخدمة
عاله تتعلق بالضبط والربط ( من نص المادة أ36ة )د ترك الفقر المشرع الفلسطيني ق كما يالحظ أن   

ويقصد بالضبط والربط العسكري: ما يبديه العسكري من االلتزام  ،وهو مصطلح فضفاض ،العسكري
كانوا أو جماعات لتنفيذ جميع األوامر  وافرها في نفوس العسكريين أفراد اوالتحلي بالقوة والقدرة الواجب ت

خالص ودقة، دونما حاجة إلى  ،والتعليمات الصادرة إليهم من قياداتهم العليا وفق القانون بكل أمانة وا 
 .(2)رقابة

يرتكبها العسكري ال يمكن حصرها في  المخالفات التي يمكن أن   السبب في ذلك بأن   وترى الباحثة 
فالعسكرية هي عبارة عن مجموعة من  ،د بفعل األوامر والتعليمات العسكريةالمخالفات تستج ضوء وأن  

 التعليمات التي تتسم بالشدة.
 ه لمجلس التأديب أن  ( من الئحة العقوبات التأديبية واالنضباطية على أن  5ت المادة )فقد نص    

المخالفة المرتكبة مخالفة  له أن  ن يوصي بإحالة القضية إلى القائد المباشر للضابط المحال للتحقيق إذا تبي  
ا هو منصوص عليه في م  لِ  المخالفة تمثل جرم ا وفق ا ين له أن  انضباطية أو إلى المحاكم العسكرية إذا تب  

 .(3)قانون القضاء العسكري المطبق
نبي ن بأن ه يتعين على رجل األمن أن  يسلك السبيل الذي يحدده القانون واللوائح،  ،ا تقدم ذكرهم  ولِ 

المحرمة عليه، فإن ه يعد  من األعمال ل  بواجبات وظيفته، أو أتى عمال  وكذلك األوامر والتعليمات، فإذا أخ
التي يتبعها أو مجالس  جريمة نظامية أو تأديبية ُيسوغ تأديبية عليها عن طريق السلطة الرئاسية امرتكب  

 .(4)التأديب

                                                           
م.2010(بشأنالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةلسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)19المادةرقم) (1)
م.2010ئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةلسنة(بشأنال259(منقرارمجلسالوزراءرقم)9(فقرة)8المادةرقم) (2)
م.2010(بشأنالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةلسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)5المادةرقم) (3)
.105جودةحسينمحمدجهاد،المحاكماتالعسكرية،مرجعسابق،ص (4)
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 الفصل األول

 ة المخالفة التأديبية والسلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبيةماهي  

 :تمهيد وتقسيم

وال لتلبية حاجات أفرادها،  ،ير على مؤسساتها ومرافقها العامةكب لى حدٍ إتعتمد الدولة المعاصرة 
لى تحقيقها من خالل إوالتي تسعى ، هدافها المختلفةألدولة في تحقيق داة اأالموظف العام يمثل"  ن  أ شك  

 .(1)نشاطها في هذه المرافق"

والتي  ،مني محيط المجتمع العسكري لضباط األتلك التي تقع ف ،مشروعةالومن األفعال غير 
 ،يتفق مع طبيعة ومهام هذا القطاع ووضعت لها من الضوابط والحدود ما ،قننتها التشريعات العسكرية

كما تكفل  ،وطبيعة العالقات والمهام المدنيةودوره وظروفه التي تختلف في كثير من الجوانب عن ظروف 
، وما يترتب على لخطورتها انظر   ؛لمصلحة العسكريةحكام التشريعية تحقيق الحماية المطلقة لهذه األ

 .(2)االعبث بها من إضرار بأمن الدولة وسالمته

هو  هم لواجباتهم الوظيفية،ؤ أدا الفلسطيني، وينظممن لقانون الذي يخضع له ضباط قوى األوا
وهو ما سنتناول شرح العديد من مواده  ،م2005( لعام 8من الفلسطيني رقم )قانون الخدمة في قوى األ

 .م2010( لسنة 259خالل هذه الدراسة، إضافة لقرار مجلس الوزراء بشأن الئحة العقوبات التأديبية رقم )

)الجريمة  :منها ،على الخطأ التأديبي الذي يرتكبه الموظفعدة طلقت مصطلحات أحيث 
 .(3)دارية(، وهذه مترادفات تحمل معنى واحدخالفة اإلالمخالفة التأديبية، الم ،داريالذنب اإل ،التأديبية

 ة: تيسيم هذا الفصل إلى المباحث اآلفإننا سنقوم بتق ،وفي ضوء ذلك

 ة المخالفة التأديبية والعقوبة المقررة لها.ماهي  المبحث األول: 

 .نظم توقيع العقوبة على ضباط األمن والسلطة المختصة بتوقيعها المبحث الثاني:

                                                           
.9،ص1998ضةالعربية،:وسائلالنشاطاإلداري،دارالنهصبريالسنوسيمحمد (1)
 .336،صمرجعسابقإرشيدعبدالهاديالحوري،التأديبفيالوظائفالمدنيةوالعسكرية، (2)
 .77م،ص1993سنة،اإلسكندرية،محمدماجدياقوت،اإلجراءاتوالضماناتفيتأديبضباطالشرطة،منشأةالمعارف (3)
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 ولاأل المبحث 

 ة المخالفة التأديبية والعقوبة المقررة لها ماهي  

 تمهيد وتقسيم:

، مما يعرضه للمسألة اإلدارية ،عامعلى الخطأ الذي يرتكبه الموظف العدة طلقت مصطلحات أُ 
خارج  احيان  أأو سلوكه أثناء العمل، و  ائه لعمله،ها تربط بين الموظف العام وأدأن   اوالذي يجمع بينها جميع  

 .(1)ستخدم اصطالح "المخالفة التأديبية"فقد يُ  نطاق العمل،

 صطالحاهو  ،وقضاء افقه    اواستخدام   اكثر شيوع  واأل ،(2)"الذنب اإلداري" صطالحاستخدم وقد يُ 
التي يرتكبها رجال األمن فالمخالفة التأديبية تقع بمخالفة الواجبات وفعل المحظورات  ،التأديبية المخالفة
 .لذي ُيكون الركن المادي للمخالفةالمخالفة التأديبية تعتمد على جوهر الفعل ا ، وفي هذا الشأن فإن  بالدولة

 ،مه تشريع مدني أو عسكريويقتصر مفهوم المخالفة التأديبية لضباط األمن على كل فعل جر  
يرتكبه أحد الضباط  ، وكنوع من الخطأ المهني الذيبمقتضيات الوظيفة العسكرية الال  وكان يشكل إخ

 .(3)لتعدد صور المخالفة التأديبية انظر   ؛م2005لعام (8الخاضعين لقانون قوى األمن الفلسطيني رقم )

المخالفة التأديبية من أهم العناصر التي يقوم عليها نظام التأديب، وعليه سنتطرق إلى  وبما أن  
 :ثالث مطالبى الإل  قوم بتقسيم هذا المبحثوسن ،تعريفها وتحديد أركانها

 مفهوم المخالفة التأديبية. المطلب األول:

 أركان المخالفة التأديبية. المطلب الثاني:

 العقوبة التأديبية المقررة لها.  المطلب الثالث:

  

                                                           
العليا (1) اإلدارية المصريةالمحكمة في ،27/12/1958 ،672-3 والنشر، للطباعة القومية الدار سنوات، عشر في شادي، أبو مجموعة

 .296،بند302،ص55/1965،

 .244،بند261المرجعنفسه،ص7-5/1/1963،961المحكمةاإلداريةالعليا،في (2)

.336إرشيدعبدالهاديالحوري،التأديبفيالوظائفالمدنيةوالعسكرية،مرجعسابق،ص (3)
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 المطلب األول

 مفهوم المخالفة التأديبية

 تمهيد وتقسيم

من مصطلح الجريمة التأديبية والمخالفة التأديبية والقرار التأديبي  ال  والقضاء كُ  يستخدم الفقهُ 
المشرع الفلسطيني استخدم مصطلح  ، غير أن  (1)والذنب اإلداري والمخالفة اإلدارية كمترادفات لمعنى واحد

وذلك العتماد المشرع  ستخدم مصطلح المخالفات التأديبية؛أننا سوف ن وعلى ذلك ،المخالفة التأديبية
 لفلسطيني هذا المصطلح.ا

، والتمييز في كل من التشريع والفقه والقضاء وتعريفاتها الجريمة التأديبية يفنعرض تعر  ؛وعليه
 ي:توذلك على النحو اآل ؛بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية

 .قضاء ( )تشريع ا  وفقه ا تعريف المخالفة التأديبيةالفرع األول: 

 .الجنائيةبين الجريمة التأديبية والجريمة التمييز  الفرع الثاني:

 الفرع األول

 تعريف المخالفة التأديبية

خروج الموظف العام عن مقتضى  ساس قانوني مفاده أن  أتعتمد فكرة المخالفة التأديبية على 
وهكذا تحدد ل بكرامة الوظيفة يجازى تأديبي ا، الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخال

ا المحكمة اإلدارية العليا في مصر وضع المخالفة التأديبية بقولها: "ومن حيث قضاء هذه المحكمة  أيض 
كذلك ، بل ل العامل بواجبات وظيفته إيجاب ا، أو سلب االمخالفة التأديبية ليست فقط إخال جرى على أن  

رامة الوظيفة، أو ال يستقيم مع ما تفرضه ينطوي على اإلخالل بكتنهض عند مسلك العامل سلوك ا معيب ا 
 .(2)عليه من تعفف واستقامة، والبعد عن مواطن الريب"

                                                           
رسالن، (1) مرجعسابق،صأنورأحمد القانوناإلداري، فينطاقالوظيفة606وجيز التأديبية الجريمة الباسط، عبد فؤاد محمد وأيًضا ،

،ماجدراغبالحلو،القانون178م،ص1991،عزيزةالشريف،القانوناإلداري،دارالنهضةالعربية،سنة9العامة،مرجعسابق،ص
 .187انيغانم،حازمالجمالي،الموظفالعام،مرجعسابق،صمشارإليه،ه346اإلداري،مرجعسابق،ص

م،المنشورفيمجموعةالقوانينوالمبادئ28/12/2002(القضائية،لسنة46(جلسة)285حكمالمحكمةاإلداريةالعليافيالطعنرقم) (2)
(،هيئةقضاياالدولة،المكتب3،األحكامالخاصةبالتأديب،الجزء)2004–2002القانونية،مجموعةأحكامالمحكمةاإلداريةالعلياسنة

 .85م،ص2005الفني،سنة
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هذه المحكمة وبعد اطالعها على األوراق  "وحيث إن   محكمة العدل العليا بأن   ؛لذلك قررت وتأكيد ا
القرار محل  ن لها بأن  فقد تبي   مرافعة األطراف والمداولة قانون انصات لوتدقيقها واإلوالمذكرات الختامية 

للقانون،  ا هو منسوب إليه من مخالفات وفق االطلب قد صدر بعد تشكيل لجنة التحقيق مع المستدعي فيم
م 1998( لسنة 4قانون الخدمة المدنية رقم ) ولم تمارس أي تهديد أو إكراه بحق الشهود، وحيث إن  

نه اإلخالل بكرامة موظف العمومي الظهور بمظهر من شأوتعديالته والالئحة التنفيذية تحظر على ال
هة اإلدارة المختصة معاقبته على ما ارتكبه من مخالفات مسلكية تسيء ه من حق جفإن   ،الوظيفة،...

 .(1)لسمعة الوظيفة العمومية"

الجريمة الجنائية،  للجريمة التأديبية كما هو الشأن في اا محدد  في العادة ال يضع المشرع تعريف  
 ،لواجباتيلتزم لهذه ا كل موظف يجب أن   وينص على أن   ،بإيراد الواجبات والمحظورات اويكتفي غالب  

الوظيفة أو المهنة التي والجريمة التأديبية تتمثل في إخالل الموظف بواجبات ، ويمتنع عن كل ما يخل بها
 اا أو سلبي  كان هذا اإلخالل إيجابي   م بواجبات وظيفته سواء  الموظف العا عتبر إخالل  ها ت  فإن   ؛، لذايعمل بها

 .(2)أثناء وقت العمل أو خارجه

؛ حيث يقصد بالجريمة التأديبية كل ما يصدر عن الموظف العام من إخالل بواجبات وظيفته
الوظيفية ، فكل موظف يخالف الواجبات أو الخطأ في أداء هذه الواجبات كاإلهمال أو التراخي أو التقصير

مما تنص عليه القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو يخرج على 
يؤديها بدقة  وأن   ،به اإذا كان ذلك منوط  ، يقوم بها بنفسه يفته التي يجب أن  مقتضى الواجب في أعمال وظ
 .(3)يسوغ تأديبه اا إداري  وعناية وأمانة ، إنما يرتكب ذنب  

 التأديبية مخالفةعريف التشريعي للالت: وال  أ

للمخالفة التأديبية، فالمشرع في  ن المنظمة للوظيفة العامة تعريف ا محدد الم تحدد غالبية القواني
وُيقصر جهوده عادة  على بيان غالبية الدول يحجم عن إعطاء تعريف جامع مانع للمخالفات التأديبية، 

 عمال المحظورة عليه، حيث إن  اة على عاتق الموظف، إلى جانب األالواجبات الملقحدودها، وذلك بتقرير 
هذه النظرة التي تتسمع  للمخالفة تأديبية، ولعل   بات الوظيفية يجعل الموظف مرتكب اخالل بهذه الواجاإل

                                                           
 م،لميتمنشرهبعد.2015أكتوبرسنة25م(،بجلسةاألحد55/2014قرارمحكمةالعدلالعليافيغزةفيالطلبرقم) (1)
عامة،دراسةتحليلية،مجلةاإلسراءللعلوماإلنسانية،جامعةاإلسراء،العددشريفأحمدبعلوشة،المسؤوليةالتأديبيةللطبيبفيالوظيفةال (2)

 .342،ص2017سنةالثالث،
فتحيالوحيدي،أساسياتالنظريةالعامةللجريمةالتأديبيةوتطبيقاتهاعلىمؤسساتالتعليمالعاليفياألراضيالمحتلة،بحثنظريمحكم (3)

 .302م،ص1993تطويرالتعليمفياألراضيالمحتلةمنأيننبدأ(سنة)منشورفيالمؤتمرالتربوياألول
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الحاكم في المجال الجنائي في  ،بالعمومية تجد أساسها في عدم تطبيق "ال جريمة وال عقوبة إال بنص"
ال تقبل التحديد أو الحصر خالف ا مجال التأديب، ويرجع ذلك إلى طبيعة المخالفة التأديبية نفسها التي 

 .(1)"ريمة الجنائيةللج

عريف فمعظم التشريعات تكاد تخلو من تعريف المخالفة التأديبية، والقانون الفلسطيني لم يتطرق لت
قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني  ن  ، حيث إحذو معظم التشريعات حيث حذا المخالفة التأديبية،

 .(2)وكذلك قانون الخدمة المدنية الفلسطيني ،تناول الواجبات والمحظورات

بتحديد  المشرع الفلسطيني ولم يضع تعريف ا للمخالفة التأديبية، مكتفي افي هذا االتجاه سار 
( 4ألحكام قانون الخدمة المدنية رقم ) وظف، فوفق االواجبات، والمحظورات الوظيفية الملقاة على عاتق الم

على الواجبات، والمحظورات الوظيفية  ، والذي نص  م2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998لسنة 
، ووضع (76 - 66" المواد من )في الفصل الرابع منه تحت عنوان: "واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي

ه: "إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة ( من هذا القانون، وذلك بنصها على أن  68قاعدة عامة في المادة )
للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الخدمة المدنية، أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات 

 التأديبية التالية".

 ها خروجٌ وظف، ُتعد بأن  مقانونية ألفعال قد يأتيها ال القانون يقرر عادة  أوصاف ا أن  والشاهد من هذا 
تأديبية  لمخالفة بكرامتها، وبالتالي ُيعد مرتكب ا منه عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو اإلخالل

ف من كما معرو ، وذلك دون التعرض لتعريف المخالفة التأديبية، فالتعريف تستوجب مساءلته تأديبي ا
وضع مهمة التعريف  للطبيعة المتطورة والمرنة للقانون اإلداري فإن   وظيفة الفقه، والقضاء أساس ا، ونظر ا

للمخالفة التأديبية بين يدي الفقه والقضاء يرفع عن التعريف وصف الجمود، ويسمح بإعادة النظر فيه 
 .(3)الستيعاب ما قد يطرأ عليه من تطورات

ها على سبيل أن  ولم تورد األفعال المكونة  ،يبيةللجريمة التأد امانع   اا جامع  م تضع تعريف  فالتشريعات ل
 .(4)إنما اقتصرت التشريعات على بيان الواجبات الوظيفية واألعمال المحظورة على الموظف ،الحصر

                                                           
م،1984مليكةالصروخ،سلطةالتأديبللوظيفةالعامةبيناإلدارةوالقضاء"دراسةمقارنة"،الطبعةاألولى،مطبعةالجبالوي،القاهرة، (1)

 .54ص
(منقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني63م،والمادة)2005(لسنة8)(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم93-89الموادمن) (2)

 م.1998(لسنة4رقم)
 .189،190هانيغانم،حازمالجمالي،الموظفالعام،مرجعسابق،ص (3)
 .161صمرجعسابق،وليدعبدالرحمنمزهر،الوظيفةالعامةفيالقانونالفلسطينيرسالةماجستير، (4)
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نما عدد صور هذه الجرائم على  ،لجرائم التأديبية على سبيل الحصرلم يحدد المشرع او  ثال، ثم سبيل الموا 
، (1)عن كل إخالل بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضاها اا يقضي بالمعاقبة تأديبي  ا عام  أورد نص  

خالفة م لم يعرف الم2005 لسنة( 8فالمشرع الفلسطيني في قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )
، واكتفى ببيان الواجبات ، أشكال المخالفات التأديبيةة حصر ؛ وذلك لعدم إمكانيالتأديبية كباقي التشريعات

قوى  الخدمة في عليها قانون حيث نص   ،ي يجب على ضباط قوى األمن تجنبهاوبيان المحظورات الت
 .(2)م2005 لسنة( 8األمن الفلسطيني رقم )

القانون التأديبي يتسم  ن  إأعطى مرونة لمفهوم الجريمة التأديبية، حيث  عر  ش  المُ  أن   وترى الباحثة
وذهب فقط إلى  ،لمتغيرات الظروف، حيث عزف المشرع عن وضع تعريف للجريمة التأديبية اتطور تبع  بال

 الجريمة التأديبية، حيث أورد نص  من صور ا بها صورة   تعداد الواجبات والمحظورات التي يشكل اإلخاللُ 
 يقضي بالمعاقبة التأديبية عن أي خروج على مقتضى الواجبات الوظيفية. اعام  

 التعريف الفقهي للمخالفة التأديبية: ثاني ا

يرتكبه  امتناعكل فعل أو ": هافذهب رأي أول عرفها بأن   ،ريفات الفقهية للجريمة التأديبيةتعددت التع
 ،(4)"الل الموظف العام بواجبات وظيفته"إخ :هافيما ذهب آخر إلى أن   ،(3)العامل ويجافي واجبات منصبه"

 .(5)"انتماؤه"إخالل شخص ينتمي إلى هيئة بالواجبات التي يلقيها عليه  وحسب رأي ثالث هي:

إخالل الموظف بواجبات ": هاالحلو "الجريمة التأديبية بأن  ف األستاذ الجليل ماجد راغب عر   فقد
الفقه بأنها : " كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل، ويجافي واجبات ، قريب من ذلك عرفها بعض (6)وظيفته
 .(7)منصبه"

 
                                                           

 .5،ص2008الرقابةالقضائيةعلىالتناسببينالعقوبةوالجريمةفيمجالالتأديب،سنةخليفةسالمالجهمي، (1)
 .م2005(لسنة8(منخدمةالضباط،منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)94)(إلى88)الموادمن (2)
 .50م،ص1996نةسليمانالطماوي،القضاءاإلداري،الكتابالثالث،دارالفكرالعربي،القاهرة،س (3)
 .504،ص2000ماجدراغبالحلو،القضاءاإلداري،مطبعةجامعةالقاهرة، (4)
 .40،ص1989محمودنجيبحسني،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،دارالنهضةالعربية،القاهرة، (5)
يزالقانوناإلداري،مرجعسابق،،وفينفسىالمعنىأنورأحمدرسالن،وج346ماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (6)

 .607ص
البحوثوالدراساتالعربي (7) معهد والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة مقارنة"، "دراسة التأديبية الجريمة الطماوي، ة،سليمانمحمد

 .41،ص1975القاهرة،
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   كل تصرف يصدر من العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها، ويؤثر فيها بصورة  :هاويرى آخرون بأن "
قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه األكمل، وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة 

 .(1)آثمة"
  بينما اعتبرها آخرون :" كل ما يصدر عن الموظف العام من اخالالت بواجبات وظيفته كاإلهمال، أو

 . (2)التراخي، أو الخطأ في أداء الواجبات"
   وال يقصد بواجبات الوظيفة اا أو سلب  :" إخالل بواجبات الوظيفة إيجاب  هابينما عرفها آخرون بأن ،

 . (3)ظام واطراد العمل في المرافق العامة، ولو لم ينص عليها"الواجبات التي يقتضيها حسن انت
 ك يقوم به الموظف العام " عبارة عن كل سلو :هاالمخالفة التأديبية بأن   وعرف الدكتور حازم الجمالي

 .(4)، أو عن إهمال ال يتفق مع مقتضيات الوظيفة وواجباتها"اعمد  
 :أو امتناع إرادي يصدر عن الموظف العام من شأنه ها كل فعل بأن  " وعرفها الدكتور هاني غانم

 .(5)اإلخالل بواجبات وظيفته"

ظف حال إخالله الجريمة التأديبية تقع من المو  التعريفات السابقة تتقاطع في أن   ومن المالحظ أن  
ا وثيق   اتصاال  الجريمة التأديبية "تتصل  ألن   ؛م بهاسل  وهذا من اأُلمور البديهية والمُ  ،بواجباته الوظيفية
 .(6)"اا وعدم  تدور حوله وجود   اوالتي تتخذ منها محور  ، بالوظيفة العامة

وانين عن عمل يقوم به الموظف أو القاضي يخالف الق امتناعكل عمل أو " :هاوعرفها آخرون بأن  
، سواء أتم هذا أو يؤثر في كرامة الوظيفة ياتها،، أو يتضمن الخروج عن واجبات الوظيفة ومقتضواألنظمة
النظام التأديبي هو نظام طائفي، حيث  ومن هنا يتضح أن  ، (7)داخل العمل أو خارجه االمتناعالعمل أو 

 عموميين دون غيرهم من المواطنين.تسري أحكامه على فئة من الموظفين ال

                                                           
 .79،ص1964لقاهرة،عبدالفتاححسن،التأديبفيالوظيفةالعامة،دارالنهضةالعربية،ا (1)
يمهفتحيالوحيدي،أساسياتالنظريةالعامةللجريمةالتأديبيةوتطبيقهاعلىمؤسساتالتعليمالعاليفياألراضيالمحتلة،بحثمحكمتمتقد (2)

 .304صم،1993أكتوبر14-12للمؤتمرالتربوياألول،"تطويرالتعليمفياألراضيالمحتلةومنأينيبدأ"جامعةاألزهر،غزة
 .80،ص1967محمدجودتالملط،المسئوليةالتأديبيةللموظفالعام،رسالةدكتوراة،جامعةالقاهرة،كليةالحقوق، (3)
1حازمحمديالجمالي،أسبابانتهاءخدمةالموظفالعامفيالقانونالفلسطيني،دراسةتحليليةمقارنة،رسالةدكتوراةمنشورة،د.ن،ط (4)

 .15،ص2015
،وما475الرحمنغانم،الوسيطفيمبادئالقانوناإلداريفيضوءاجتهادمحكمةالعدلالعليافيفلسطين،مرجعسابق،صهانيعبد (5)

 بعدها.
 .54،ص2009عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،المسؤوليةالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،منشأةالمعارفاإلسكندرية، (6)
 .59م،ص1993بيةلرجالالقضاءوالنيابةالعامة،دارالفكرالجامعي،جامعةاإلسكندرية،سنةعبدالفتاحمراد،المسؤوليةالتأدي (7)
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 الرأي الشخصي للباحثة:

هذه اآلراء تكاد  المخالفة التأديبية أن  يتراءى للباحثة بعد استعراض هذه اآلراء الفقهية حول مفهوم 
المخالفة المذكورة هي سلوك  تتفق على مضمون معين للمخالفة التأديبية، ويتمثل هذا المضمون في أن  

 بواجبات الوظيفة. در عن الموظف العام ويمثل إخالال  وظيفي إيجابي أو سلبي يص

كل سلوك إيجابي أو سلبي يصدر عن » ها:تعرف المخالفة التأديبية بأن   يمكن للباحثة أن   ؛على ذلك وبناء  
ل هذا السلوك خرق ا للقوانين أو اللوائح أو النظم ثر ا فيها إذا مث  الموظف العام مرتبط ا بالوظيفة العامة أو مؤ 

 «.الوظيفية
 عريف القضائي للمخالفة التأديبيةالت: ثالث ا

أو يخرج على مقتضى الواجب في  ،المنصوص عليها في القانونواجبات "كل عامل يخالف ال
واألخطاء التأديبية التي ترتكب  ،االل بكرامة وظيفته يعاقب تأديبي  أعمال وظيفته بمظهر من شأنه اإلخ

ترد  يستوي في ذلك أن   ،وذلك بمخالفة تفرضه من واجبات إيجابية أو نواهٍ  ،أثناء الوظيفة أو بمناسبة أدائها
 .(1)واجبات في نصوص صريحة أو تفرضها طبيعة العمل الوظيفي"هذه ال

المتهمين التي  ن  ها قررت" وحيث إن  إال أ لم تعرف محكمة العدل العليا الجريمة التأديبية صراحة  
، وهي تخل من كرامة الوظيفة؛ المخلة بالشرف واألمانة ُأدين بهما الطاعن وحكم عليهما هي من التهم

 .(2)ها خدمة المستدعي"معه هذه المحكمة أن  األمر الذي قرر 

من الجدير بالذكر أننا لم نعثر على تعريف للمخالفة التأديبية في قضاء محكمة العدل العليا في و 
المحكمة في  فلسطين، حتى في األحكام التي أصدرتها المحكمة في مجال التأديب، ونلفت النظر إلى أن  

ن  (3)ت مصطلح "المخالفة االنضباطية"بعض أحكامها في هذا الشأن استخدم ف كان هذا الوص ، وا 
باعتقادنا على العاملين في األجهزة النظامية وشبه النظامية، كالجيش للمخالفة التأديبية ينطبق أكثر 

يقوم بتحديد مفهوم المخالفة التأديبية، كما  والشرطة، وعلى ذلك نأمل من القضاء اإلداري في فلسطين أن  
حال لم تقتصر  إلداري العربي بشكل عام، وعلى أيهو الشأن في القضاء اإلداري المصري والقضاء ا

نما ركزت جلها التعريفات السابقة "الفقهية والقضائية"، على رسم اإلطار العام المحدد للمخالفة التأديبية ، وا 
 .(4)بدونها ة ال تتحقق المخالفة التأديبيةعلى عناصر وأركان أساسي

                                                           
 .453م،ص2011عبدالقادرجرادة،النظامالقضائيالفلسطيني،مكتبةأفاقغزة،فلسطينسنة (1)
 .447ارسوآخرون،صممجموعةأشرفف8/4/2012،جلسة95/2011قرارمحكمةالعدلالعليافيغزةفيالطلبرقم (2)
(،المنشورةعلىموقعمنظومة127/2008(،)5/2008(،)25/2007(،)109/2000قراراتمحكمةالعدلالعليافيفلسطينأرقام) (3)

 القضاءوالتشريعفيفلسطين"المقتفي"،موقعإلكتروني،سبقاإلشارةإليه.
.194الخدمةالمدنيةالفلسطينيواجتهادمحكمةالعدلالعليا،مرجعسابق،صهانيغانم،حازمالجمالي،الموظفالعامفيضوءقانون (4)
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ونالحظ التقاطع في التعريف الفقهي والتعريف القضائي في ربط الجريمة بمخالفة الموظف لواجبات 
وظيفته ومتطلباتها، فيما أضاف التعريف القضائي للمحكمة اإلدارية العليا ومجلس الدولة في مصر على 

مما يجعل كرامة الوظيفة من وجه نظر القضاء تقف على درجة واحدة  الوظيفة؛مخالفة كرامة  السواء،
 ومساوية لواجبات الوظيفة.

في كل من التشريع والفقه  لمفهوم الجريمة التأديبية من خالل عرضنا هوترى الباحثة أن  
ها ن  إحيث  ،ما لى حدٍ إه جاءت تعريفات متقاربة إن  حيث  ،تعريف جامع مانعأنه لم يتم وضع  ،والقضاء

 مساءلته،الموظف المراد  :اتفقت على أن أساس المسؤولية التأديبية تقوم على عنصرين رئيسيين، هما
 القرار التأديبي. اإلداري سبب الوظيفي، أووالخطأ 

 لثانيالفرع ا

 الجريمة التأديبية والجريمة الجنائيةالتمييز بين 

ا تقليدي انائية والجريمة غدت العالقة بين الجريمة الج  يغفله أي  ال يمكن أن   التأديبية موضوع 
 أهمية كبيرة من الناحية العلمية، ونظر اا لهذا الموضوع من م  لِ  ؛موضوع يعالج تأديب الموظف العام

ما حين يعاقب للصالت الوثيقة بين األخطاء الجنائية واألخطاء التأديبية والتأثير المتبادل بينهما، ال سي  
 .(1)على ذات الفعل وتأديبي االموظف جنائي ا 

ريمة التأديبية، فهذا يفترض أوال  وجود ولما كانت مخالفة الموظف لواجبات وظيفته، هي األساس لقيام الج
الجريمة ارتكابه لفعل يعد جريمة تأديبية، فالقاعدة واألصل استقالل الجريمة التأديبية عن  موظف، وثاني ا

ساس والغاية لكل من الجريمتين، واألشخاص األ تتعلق باختالفعدة  مورألالجنائية، ومرجع ذلك 
 .(2)الخاضعين لكل منهما، واألفعال المكونة للجريمة، واإلجراءات المتبعة فيهما

للخالف بين  ا، وقد كان هذا الموضوع مثار  (3)هذا االستقالل بينهما ليس على إطالقه والحقيقة أن  
بعكس المذهب  لجنائي والجزاء التأديبي اختالف االعديد من الفقهاء وذلك في تكييف دور كل من الجزاء ا

 العام للفقيه، بالنظر إلى الظروف االجتماعية السائدة حين يبدي أفكاره ومن أمثلة ذلك:

 

                                                           
 .224سليمانالطماوي،القضاءاإلداري،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (1)
 .12م،ص1988عزيزةالشريف،النظامالتأديبيوعالقتهباألنظمةالجزائيةاألخرى،دارالنهضةالعربية،سنة (2)
/كذلكماجدراغب82،83م،ص1994شيحا،القانوناإلداري،الدارالجامعيةللطباعةوالنشر،اإلسكندرية،سنةإبراهيمعبدالعزيز (3)

 .286،287الحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص
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والذي يذهب  ،الجزء الثالث منهوالذي تناول هذا الموضوع في مؤلفه )القانون اإلداري( في  الفقيه جيز:
 .(1)إلى االنفصال التام والتعارض بينهما

كان على النقيض من موقف سابقه بالرغم من انتماء الفقيهين إلى مدرسة واحدة، فهو  الفقيه دوجي:
ال العقابين كِ  ألن   ،العقاب التأديبي هو عقاب جنائي يذهب في مطوله في ) القانون الدستوري(، إلى أن  

 .(2)يستند إلى سلطة الدولة

بين النقيضين السابقين، فالقانون التأديبي برأيه ينتمي ألسرة قانون  ااتخذ موقف ا وسط   الفقيه فالين:
جماعة ما عن طريق العقاب كليهما يستهدف تحقيق احترام القواعد المنظمة ل العقوبات، من حيث أن  

ألهداف قانون العقوبات، وهذا التشابه بينهما  رض موازٍ إلى تحقيق غ يواإلرهاب، فالتأديب اإلداري يرم
هذا التشابه ال يؤدي  ، لكن في رأيه أن  (3)القانون التأديبي في نطاق القانون العام إدراجهو الذي أدى إلى 

إلى انصهارهما في بوتقة واحدة، بل لكل منها ذاتيته، فالجهة التي توقع العقاب في كل منهما تختلف عن 
ويرى العميد  ات المتبعة والعقوبات وطابعها...،وكذلك األشخاص الخاضعة لكل منهما، واإلجراء األخرى،
موقف الفقيه فالين هو األقرب للتعبير عن الحقيقة، فهما من ذات األسرة ولكن لكل  أن  وبحق  الطماوي

 .(4)منهما ذاتيته

سنتناول االختالف  اة، وثاني  الصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائي سوف نتناول أوال   ،وعلى هدي ما تقدم
 :والجنائية، وذلك على النحو اآلتيبين الجريمتين التأديبية 

 التأديبية والجنائية في قانون الخدمة المدنية الصلة بين الجريمتين :أوال  

 بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، وذلك لوجود عالقات بينهما ال شك   اتدق التفرقة أحيان   
، ويكفي لبيان هذا االرتباط (5)فيها، فالفعل الواحد قد يمثل في نفس الوقت جريمة جنائية وجريمة تأديبية

بة تبعية في عقو  يكون أحيان ا -العقوبات التأديبيةوهو من أشد  -بينهما أن نذكر أن الفصل من الوظيفة
، حينما أورد صدور حكم (6)الفلسطيني لهذا االرتباط صراحة عر  ش  المُ بعض الجرائم الجنائية، وقد أشار 

                                                           
 .139م،ص1978،سنة4-3طهمحمدسلمانالشيخلي،العالقةبينالجريمةالجنائيةوالجريمةالتأديب،مجلةالحقوقيع. (1)
 هالشيخلي،مرجعسابق.ط (2)
 طهالشيخلي،مرجعسابق. (3)
 .231وص225سليمانالطماوي،القضاءاإلداري،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (4)
 .517ماجدراغبالحلو،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص (5)
هفيمايتعلقبأسبابانتهاءخدمة(فيالبابالخامسمن96مالمعدل،نصتالمادة)1998(لسنة4قانونالخدمةالمدنيةالفلسطينيرقم) (6)

(الحكمعليهبحكمنهائيمنمحكمةفلسطينيةمختصةبجنايةأوبجنحة6الموظفالعام:"تنتهيخدمةالموظفألحداألسباباآلتية:)فقرة
 مخلةبالشرفأواألمانة".
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نهائي بحق الموظف من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة، كسبب 
تمنع المساءلة التأديبية من ( على أنه ال 96ت المادة )حيث نص   ،من أسباب إنهاء خدمة الموظف
 .المساءلة الجنائية والعكس صحيح

موال )كسرقة األ ا جنائي اي ذاته قد يشكل في نفس الوقت جرم  الُجرم التأديب فإن   ؛ذلك إضافة إلى 
تكون كل منهما مستقلة عن  فعل الواحد جريمتين في وقٍت واحد،ويعتبر الالعامة( على سبيل المثال، 

غرق إحداهما األخرى، وال ت ُجب الجريمة ذات الوصف األشد الجريمة ذات الوصف االخرى فال تست
نما تقومان  ريمة يرتكب ج موظف ا ارتكبت فيه، ولعل   ، وتخضع كل منهما لقواعد النظام الذيمع ااألخف وا 

 .(1)اء  ، مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند االقتضتأديبية يعاقب عليها تأديب ا

 قانون الخدمة في قوى األمن الصلة بين الجريمتين التأديبية والجنائية في: ثاني ا

هما وردتا في القانون على سبيل : تشابه العقوبات الجنائية والتأديبية في أن  ال عقوبة بدون نص المبدأ .1
للسلطة الحصر، فال يجوز للقاضي توقيع أي عقوبة جنائية لم يرد بها نص، كذلك ال يجوز 

 المختصة في مجال التأديب توقيع أي عقوبة لم يرد لها نص.
فال  ،وحدة العقوبة وشخصيتها تتشابه في كال الجريمتين كما أن   المبدأ وحدة العقوبات وشخصيتها: .2

 كما يجب أال تلحق العقوبة بغير مرتكب الجريمة.يوقع عن الجريمة الواحدة سوى عقوبة واحدة، 
ا العقوبة جزاء وليست .3 ما التعويض كما هو الحال في ه ال ُيقصد بهتتشابه العقوبتان في أن   :تعويض 

ا للمذنب، وذخر اولية المدنية بل كل منهالمسؤ   .(2)لغيره ما يقرر جزاء  وردع 

 في قانون الخدمة المدنية الجنائيةبين الجريمة التأديبية والجريمة  : االختالفثالث ا

والتشابه بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية السابق اإلشارة إليه، إال على الرغم من هذا االرتباط 
ي يسعى لتحقيقه كل من القانون  منها يخضع لنظام قانوني مختلف، كما يختلف الهدف الذ كال   أن  

ذا عقوبة على الفرد إالجنائي والقانون التأديبي، ففي حين يسعى األول لتحقيق الحماية للمجتمع وتوقيع 
وذلك بغية تحقيق النظام ي ارتضاها المجتمع باعتباره عضو ا في المجتمع، خرج عن القواعد الت
خر في توقيع العقوبة على الموظف المخالف لهدف حسن سير العمل باإلدارة، آلواالستقرار، يسعى ا

 .(3)خطأى ال تسول لهم أنفسهم إتيان مثل هذا الوردع المخالف، وزجر ما عداه من الموظفين حت  

                                                           
 .95م،ص1995دارالنهضةالعربية،سنةعبدالرؤوفالبسيوني،الجريمةالتأديبيةوعالقتهابالجريمةالجنائية، (1)
 ومابعدها.205ناصرسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينية،مرجعسابق،ص (2)
 .531مص1996نبيلةكامل،الوظيفةالعامة)وفًقاألحكامالقضاءاإلداريفيمصروفرنسا(،الطبعةالثانية،دارالنهضةالعربية،سنة (3)
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ى ولو وجد ارتباط بينهما، فحفظ الدعوى لعدم االستقالل بين الجريمتين قائم، حت   يتضح أن   ؛ومما تقدم
 يمنع من كفاية األدلة أو صدور حكم بالبراءة لبطالن اإلجراءات أو لتفسير الشك في  مصلحة المتهم ال

هناك من األفعال ما  أن   إضافة إلىللجريمة الجنائية، هذا  عن نفس الفعل المكون مؤاخذة الموظف تأديبي ا
لمبدأ "ال جريمة وال عقوبة إال بنص" كالتغيب عن العمل  يبية وال يكون جريمة جنائية تبع ايشكل جريمة تأد

 بدون عذر مقبول، وبالمقابل هناك أفعال تقيم جريمة جنائية وال تمثل جريمة تأديبية كالقتل الخطأ.

 الختالف بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية في قانون الخدمة في قوى األمنا: ارابع  

وهي الراية لحماية أفراد المجتمع  ،جنائية إلى مكافحة الجريمة: تهدف العقوبة الالهدف من العقوبتين .1
العقوبة التأديبية فتهدف إلى كفالة حس سير العمل  أماوالدفاع عن النظام واالستقرار االجتماعي، 

 بالمرافق العامة بانتظام واضطرار، لحماية المصلحة الوظيفية ومن ثم المصلحة العامة.
العقوبة الجنائية تصيب الفرد في حياته، كعقوبة اإلعدام، أو في حريته  الحق الذي تصيبه العقوبة: .2

ها تمس مركز الموظف العام العقوبة التأديبية فاألصل أن   أماكالحبس، أو في ذمته المالية كالغرامة، 
في حياته الوظيفية، فتحرمه من بعض مزايا الوظيفة فقد تصيبه في ماله كالحرمان من العالوة أو 

 الخصم من المعاش.
وال يستطيع  ،في المجال الجنائي فالعقوبة تخصص لجريمة بالذاتعدم تخصيص العقوبة التأديبية:  .3

لم يحدد  عر  ش  المُ  ن  في المجال التأديبي فإأما ع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في القانون، يوق أن  
عقوبة تأديبية لكل جريمة تأديبية، بل حدد العقوبات وترك للسلطة المختصة بتوقيعها للسلطة التقديرية 

ن  رتكاب الموظف لجر في اختيار ما هو مناسب من بين العقوبات لتوقيعها في حال ا  يمة تأديبية، وا 
 .لوحة جزاءات لبعض الجرائم سلق ا والتي تعد ،استثناء في هذه الحالة في بعض التشريعات كان ورد  

فقاعدة عدم جواز  ،يختلف نطاق كل عقوبة عن األخرى في بعض الحاالتمجال تطبيق العقوبة:  .4
امعاقبة الموظف عن ا  يعد جريمة فعال   عنها، فإذا ارتكب الموظفُ  لجريمة الواحدة مرتين، تجد خروج 

تأديبية وتم معاقبته عنها، وفي نفس الوقت يعد هذا الفعل جريمة جنائية، فإنه يجوز محاكمته وتوقيع 
اعقوبة جنائية عليه بسبب نفس الفعل س فهمها في حالة تبرئة الموظف في التهمة الجنائية فلي ، وأيض 

فليس ما حالة تبرئة الموظف من التهمة الجنائية، ا في ذا الفعل، وأيض  عن ه يمنع من معاقبته تأديبي ا
 هوفي مدى إخالل ،عن ذاك الفعل، الجهة اإلدارية تبحث في سلوك الموظف يمنع من معاقبته تأديبي ا

 بواجبات وظيفته، أما المحكمة فينحصر أثرها في قيام جريمة من جرائم القانون العام.
دون  الجميعالعقوبات الجنائية توقع على  األصل أن  العامة ودرجة شاغلها: مراعاة طبيعة الوظيفة  .5

ق المشرع بين العقوبات التأديبية فقد فر   أماما نظر إلى شخص معين أو درجة مرتكب الجريمة، 
أنواعها بالنظر إلى الوظيفة ومكانة شاغلها، بحيث جعل الموظفين شاغلي الوظائف العليا ال توقع 

 .ةقوبات محددعليهم إال ع
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ال يجوز توقيع العقوبة الجنائية إال بصدور حكم من القاضي الجهة المختصة بتوقيع العقوبة:  .6
العقوبة التأديبية فيجوز توقيعها من السلطة الرئاسية أو من المحاكم التأديبية أو من أما المختص، 

 مجالس التأديب بالنسبة لبعض طوائف الموظفين.

 :والنظام الجنائي على النحو اآلتيويمكن إيجاز مظاهر االختالف بين النظام التأديبي  ؛هذا

 من حيث األشخاص الخاضعين له: .1

أي  وهم الموظفون العموميون فحسبعلى فئة وطائفة خاصة في المجتمع،  النظام التأديبي يطبق
، وهم في (1)سن السيرة في نفوسهملتقويم اعوجاجهم وبث روح النظام وح اعلى عمال اإلدارة، وذلك توخي  

فلسطين العاملون بالدوائر الحكومية أو أي جهة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية، بينما القانون الجنائي فهو عام يطبق على جميع األشخاص المقيمين على أراضي الدولة 

ا آخرين خارج حدود الدولة طبق ا أن   ابعض النظر عن مواقعهم ووظائفهم، بل يمكن أيض    تطال أشخاص 
قليمية النص الجنائي، وعليه  .(2)فكلتا الجريمتين لها ميدان تطبيق خاص بها ؛لشخصية وا 

يكون الفعل المعاقب عليه قد ارتكبه موظف مرتبط باإلدارة برابطه  يشترط لوقع الجريمة التأديبية أن  
 وظيفية، بيمنا الجريمة الجزائية فتطبق على جميع األشخاص المقيمين في حدود أرض الدولة.

 من حيث األفعال المكونة للجريمة:  .2
والخروج على  أو كرامة الموظف أي فعل يؤدي إلى اإلخالل بكرامة الوظيفةفي الجريمة التأديبية 

ى ولو لم يكن العمل مقصود ا ويرجع ذلك لتقدير الرؤساء، حت   مقتضيات الواجب يعتبر جريمة تأديبية،
نما ناجم   تشمل تصرفات الموظف الشخصية إذا كانت  عن عدم الدقة أو قلة االحتراز، كما يمكن أن   اوا 

ية محدده على سبيل الحصر فهي نما الجرائم الجنائيب تسيء إلى كرامته وتنتقص من حرمة وظيفته،
 .(3)عقوبة إال بنص"وال  تخضع لمبدأ "ال جريمة

 من حيث الهدف:  .3
المرافق العامة بانتظام واطراد، عمالهم وضمان سير تأديبي إلى حسن أداء الموظفين أليهدف النظام ال

ومعاقبة المجرم في سبيل الحفاظ على  ،ما في النظام الجنائي فيهدف إلى حماية أمن المجتمع ونظامهأ
 .(4)وتحقيق العدالة وحماية أمن المجتمع ،النظام العام في الدولة

                                                           
 .94م،ص1979اتم،القانوناإلداري،األهليةلنشروالتوزيع،طبعةأولى،سنةشفيقح (1)
 ومابعدها.24عبدالحميدالشواربي،تأديبالعاملين،مرجعسابق،ص (2)
 .287ماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (3)
 .226سليمانالطماوي،القضاءاإلداري،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (4)
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ه ال يمكن بحسب مة تتمثل في أن  التأديبية والجنائية إلى نتائج مههداف العقوبتين ويؤدي االختالف في أ
ى ذلك ) فال جريمة وال عقوبة إال عل القانون الجنائي مالحقة الفرد ومتابعته إال بنص القانون صراحة  

الخطأ الذي يرتكبه  من معاقبة مرتكبيها، في الحقل التأديبي فإن   د  فإذا وقعت الجريمة فال بُ  ،بنص قانوني(
ال، حيث  ا كان ذلك الخطأ يستحق العقاب أمالموظف يبقى للسلطة الرئاسية أو التأديبية حق تقدير ما إذ

 .(1)يعود لها حق تقدير العقوبة الالزمة وحجمها في حدود العقوبات المنصوص عليها
 من حيث المسؤولية عن عمل الغير:  .4

رقابة  وألن   ؛إذا قصر في التوجيه والرقابة واإلشراف ا عن أعمال مرؤوسيهيسأل الموظف تأديبي  
 .(2)إال عن أفعاله جزائي ا، بينما ال يسأل الشخص الرئيس رقابة مستمرة ومفترضة

 من حيث نوع العقاب المفروض:  .5
ات العقاب التأديبي يتعلق بالمساس بالمركز الوظيفي للموظف، ويكون بإيقاع مجموعة من الجزاء إن  

العقاب يتعلق بالمساس  ، أما في النظام الجنائي فإن  محددة على سبيل الحصر، وآثارها محددة سلف اال
ود بحرية الشخص أو حياته أو ماله، وللقاضي الحرية في تقدير العقوبة وفق الواقعة المنظورة في الحد

 .(3)المسموح بها قانون ا

 من حيث اإلجراءات:  .6

تتميز الجريمة التأديبية عن الجريمة في المجال الجنائي، من حيث اإلجراءات الواجب اتباعها منذ 
ى إيقاع الجزاء عليه، وهذه اإلجراءات تنظمها قوانين خاصة لموظف للجريمة ومساءلته عنها وحت  ارتكاب ا

صولها الخاصة التي تنظمها القوانين الجريمة في المجال الجنائي فلها أبالوظيفة العامة والموظفين، أما 
 العامة كقانون اإلجراءات الجزائية.

االختالفات السابقة ال تنفي وجود نوع من الترابط والصلة بين الجريتين التأديبية والجنائية،  إال أن  
يرتكبه  ن  للمصلحة العامة، وم   ، ويجب تجنبه تحقيق افالجريمتان عبارة عن سلوك شاذ يعاقب عليه القانون

 عرض نفسه للمساءلة والعقاب المناسب.ي

جريمة جنائية ومخالفة إدارية،  موظف قد يشكل جريمتين مع ا؛إلى ال هذا السلوك المنسوب كما أن  
ولكن المساءلة التأديبية ال تتقيد بالمحاكمة الجنائية إال فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للجريمة من 

 الموظف أو عدم وقوعه.

                                                           
 .165عبدالرحمنمزهر،الوظيفةالعامةفيالقانونالفلسطيني،مرجعسابق،صوليد (1)
 م.1998(لسنة4(منقانونالخدمةالمدنيةرقم)74المادةرقم) (2)
 .138م،ص2008مازنليوراضي،الوجيزفيالقانوناإلداري،منشوراتاألكاديميةالعربيةفيهولندا،سنة (3)
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انته من قبل أي إد مدفع المستدعي وتمسكه بعد "وحيث إن   محكمة العدل العليا بأن   قضت ؛لذلك وتأكيد ا
العقوبات التأديبية تختلف عن العقوبات الجزائية، وليس من  ألن   محكمة جزائية هو في غير محله؛

دانته جزائي او  تتم محاكمته الضرورة لصحة توقيع العقوبة التأديبية بحق الموظف العمومي أن   ، وما دام قد ا 
ه من حق جهة التحقيق فيها حسب األصول، فإن   ثبت ارتكاب الموظف للمخالفات المنسوبة إليه بعد إجراء

 .(1)"اإلدارة المختصة معاقبته على ما ارتكبه من مخالفات مسلكية تسيء لسمعة الوظيفة العمومية

ه "ال ينال من العقوبة التأديبية الصادرة بحق المستدعي عدم ثبوت التهمة في حكم آخر بأن   قضتكما 
لعدم التالزم بين المخالفات التأديبية والجرائم الواقعة تحت طائلة  نظر ا؛ الجزائية بحقه لعدم كفاية األدلة

 .(2)قانون العقوبات، وال يلزم من نفي الجريمة الجزائية نفي المخالفة التأديبية"

ة عقوبة تكميلية للعقوبات في المجال تبر بعض العقوبات التأديبية بمنزلقد تع ،عن ذلك وفضال  
رع توقيع عقوبة تبعية تتمثل في انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون على حيث أوجب المشجنائي، ال

في قانون الخدمة  حيث نص   ،األمانةي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف و كم عليه بحكم نهائحُ  ن  كل م  
الحكم   -6 :آلتيةام على أن "تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب 1998( لسنة 4المدنية الحالي رقم )

 .(3)يه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلفة بالشرف"عل

( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني صراحة  على "تنتهي خدمة الضابط 128ت المادة )وقد نص  
 في أي من الحالتين اآلتيتين:

 بطرده من الخدمة العسكرية. أصدرت محكمة عسكرية مختصة قرار ا إذا. أ
ُحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها  إذا. ب

 .(4)دة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة"من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقي

بجلسة األحد  177/2011أصدرت محكمة العدل العليا بغزة في الطلب  ؛لذلك وتأكيد ا
قرار دين بحكم قضائي مخل بالشرف واألمانة حيث قررت صحة بفصل المستدعي أُ  م قرار ا27/5/2012

 .(5)تجار بالمواد المخدرة من نوع أترمال بدون رخصةفصل الموظف أدين في قضية اال

 
                                                           

 م،مرجعسابقاإلشارةإليه.2015اكتوبر25(،بجلسةاألحد55/2014بغزةفيالطلبرقم)قرارمحكمةالعدلالعليا (1)
 م،لمينشربعد.13/10/2013(،بجلسةيوماالحد134/2012قرارمحكمةالعدلالعليابغزةفيالطلبرقم) (2)
 م،وتعديالته.1998(لسنة4(منقانونالخدمةالمدنيةالفلسطينيرقم)96(منالمادة)6نصالفقرة) (3)
م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)128المادةرقم) (4)
متمنقلهعنهانيغانموحازمالجمالي،الموظفالعام،27/5/2012بجلسةاألحد177/2011حكممحكمةالعدلالعليابغزةفيالطلب (5)

 .150ص
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 من حيث حجية األحكام:  .7

األمر المقضي به في مواجهة الجميع  قوةه يحوز فإن   الحكم الجنائي متى أصبح بات ا من المقرر أن  
الحكم التأديبي ال يحوز الحجية أمام السلطات الجنائية التي  بما فيها السلطات التأديبية، في حين أن  

 قديرية في اتخاذ القرار المناسب.تحتفظ بسلطتها الت

التأديبية ه "لكل من الجريمة حيث قضت بأن   ،في مصر وقد أكدت ذلك المحكمة اإلدارية العليا
ن تأثيم الفعل وفق اوالجريمة الجنائية نطاق مستقل ألحكام قانون العقوبات أو أي قانون أخر ال يترتب  ، وا 
، ما لم ينطوي هذا الفعل على إخالل العامل بواجبات وظيفته أو الخروج عليه بذاته مؤاخذة مرتكبه تأديب ا

ظيفي الواجب مراعاته أو الثقة الواجب توافرها في على مقتضياتها أو يحمل في ثناياه ما يمس السلوك الو 
فعال التي تكون الجنائية عن األ المسؤوليةالقضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي  –هذا العامل 
فال  ،متى قضت المحكمة الجنائية في هذه األفعال بحكم نهائي حائز لقوة األمر المقضي -جريمة جنائية

تعاود البحث في  ية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه األفعال أن  يجوز معه للمحكمة التأديب
، ولهذا يتم (1)"باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه األفعال في الحكم الجنائي –ثبوتها من عدمه 

كما في قانون الخدمة المدنية  ،فصل الموظف من الخدمة إذا ُحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة
 .وفي قانون الخدمة في قوى األمن

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .72،القاعدةرقم699،الجزءالثاني،ص42م،سنةالمكتبالفني22/3/1997ق.ع،جلسة40،لسنة4020طعنرقم (1)



49 
 

 المطلب الثاني

 أركان المخالفة التأديبية

 تمهيد وتقسيم:

اختلف وجهات نظر الفقهاء، والباحثين في مجال الوظيفة العامة حول تحديد األركان األساسية  
حد أللمخالفة التأديبية ثالثة أركان تتمثل في  يرى أن   ن  التي تقوم عليها المخالفة التأديبية، فهناك م  

العاملين المدنيين الذي ينسب إليه الخطأ، والتصرف الذي يرتكب أثناء أداء الوظيفة، ويؤثر في نشاط 
المخالفة التأديبية تقوم على  ويرى آخرون أن  ، (1)عن إدارة آثمة ايكون هذا التصرف ناتج   المرفق، وأن  

 .(2)أو الذنب اإلداري كمناط للتأديب وتوافر الخطأ الوظيفيهما: العامل الذي يراد تأديبيه،  ،ركنين

المخالفة التأديبية أو الجريمة التأديبية كالجريمة الجنائية  بينما يرى االتجاه الغالب في الفقه أن   
المتمثل في  كن المعنوي، الر المتمثل السلوك المخالف هي: الركن المادي ،حيث تقوم على ثالثة أركان

ترك الواجب أو فعل  سواء   ،المتمثل في الصفة غير المشروعة للفعل الركن الشرعيو ، العلم واإلرادة
ن  المحظور أضاف بعض ، و (3)اختلفت آراء أنصار هذا االتجاه حول وجود الركن الشرعي من عدمه ، وا 

أال وهو ركن الصفة والمتمثل بصدور الفعل أو االمتناع عن موظف  ،الفقه لهذه األركان الثالثة ركن رابع
 .(4)عام

فنحن  ،ومن ثمة ال يعد أحد أركان المخالفة التأديبية ،ه شرط مفترضنرى أن  و  ،ونحن من جانبنا
إال إذا صدرت المخالفة اإلدارية من موظف  ،المادي والمعنوي و الشرعي ؛كان الثالثةال نبحث عن األر 

 عام.

                                                           
التأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (1) الفتاححسن، تأديبالموظفينفي79عبد خالدخليلالظاهر،أحكام بعدها،وكذلك ،وما

 .78-76،ص2005ث،الرياض،عامالمملكةالعربيةالسعودية،دارسةتحليلية،معهداإلدارةالعامة،مركزالبحو
،وكذلكعبدالعظيمعبدالسالمعبدالحميد،تأديبالموظفالعامفيمصر41سليمانمحمدالطماوي،الجريمةالتأديبية،مرجعسابق،ص (2)

الثانية، الطبعة التدريسبالجامعات، هيئة وأعضاء الدولة قضايا هيئة وأعضاء بالدولة المدنيين العربية،وتأديبالعاملين النهضة دارة
 .28القاهرة،ص

وجيزالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص (3) التأديبيةفينطاقالوظيفة607أنورأحمدرسالن، الجريمة محمدفؤادعبدالباسط، ،وكذلك
،وكذلكسامي8،صومابعدها،وكذلكمحمدجودتالملط،المسئوليةالتأديبيةللموظفالعام،مرجعسابق14العامة،مرجعسابق،ص

منشأةجمالالدين،أصولالقانوناإلداريتنظيمالسلطةاإلداريةواإلدارةالمحليةالتنظيمالقانونيللوظيفةالعامةنظريةالعملاإلداري،
الفلسطينيةفيومابعدها،وكذلكعليسالمعليصادق،المبادئالتيأرستهامحكمةالعدلالعليا343،ص2004المعارف،اإلسكندرية،

 .185مجالالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص
،وكذلكمازنليو48عالجودتأبوسيدو،اإلجراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفًقاألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،مرجعسابق،ص (4)

صفةأوالركنالشخصيهوالركنالرابعحيثيذهبسيادتهإلىأن"ركنال143راضي،الوجيزفيالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص
أْنيقعالذياليمكنقيامالجريمةالتأديبيةبدونه،وهوشرطالزمفيالجرائمالتأديبيةدونسواهافيالجرائمالجنائيةكانتأممدنية،فال ُبدَّ

 الفعلالمكونللجريمةمنأحدالعاملينالمرتبطينبجهةاإلدارةبرابطةوظيفية".
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ويكون عبرة لغيره من الضباط في قوى األمن، وحتى ال  ،الهدف من توقيع العقوبة هو ردع المخطئ ن  إ
وعلى ، صالح المخطئ وتحقيق العدالةإ العقوبات، وكذلكيقوم بتكرار الخطأ، كما هو الحال في قانون 

هي: الركن المادي، الركن  ،المخالفة التأديبية ال تتحقق إال بتوافر ثالثة أركان كما ذكرنا ذلك نرى أن  
أال وهو  تتميز بها الجريمة التأديبية يكون الركن الرابع يوللطبيعة الخاصة الت ،المعنوي، الركن الشرعي

 :التالي على النحو يكون ، وتوضيح ذلكركن الصفة

 الركن الشرعي للمخالفة التأديبية. ول:الفرع األ 

 الركن المادي للمخالفة التأديبية. الفرع الثاني:

 الركن المعنوي للمخالفة التأديبية. الفرع الثالث:

 ركن الصفة للمخالفة التأديبية.الفرع الرابع: 

 ولالفرع األ 
 الركن الشرعي للمخالفة التأديبية

الركن الشرعي هو الركن الذي تنهض به المخالفة التأديبية، والذي يعني صفة الفعل غير 
 .(1)ه مجرم، إما لعدم وجود سبب إباحةالمشروعة، إما ألن  

ا كانت المخالفة التأديبية ال يحددها نص وال يحصرها عدد، لذا كان من الطبيعي أال تخضع ولم  
لمبدأ "ال جريمة إال بنص" كما هو الحال في المجال الجنائي، لتعارض هذا المبدأ مع السلطة التقديرية 

 .(2)مجال التأديب للسلطة التأديبية في
ه: "ال تطابق بين نطاق الجريمة التأديبية، القضاء اإلداري في مصر على أن   استقر   ؛لذلك وتطبيق ا

والجريمة الجنائية: األولى قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته، وخروجه على مقتضياتها، فهي 
ذي ت كيان مستقل عن االتهام الجنائي الة تعتبر ذاطاقها غير محدود، وهي بهذه المنزلمتعددة الصور ون

الفعل الواحد كما يشكل جريمة من جرائم القانون العام،  ، ومن ثم فإن  محددةيستند إلى جرائم وعقوبات 
يرتب القانون اإلداري الجزاء يتمخض في ذات الوقت عن مخالفات تأديبية وذنوب إدارية  يمكن أن  

 .(3)عليها

                                                           
 .607أنورأحمدرسالن،وجيزالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص (1)
 .58مليكةالصروخ،سلطةالتأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (2)
 .206هانيغانم،وحازمالجمالي،الموظفالعام،مرجعسابق،ص (3)
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الذنب التأديبي يختلف عن الجريمة الجنائية في أنه ال يخضع لقاعدة  قضت بأن   وسبق لهذه المحكمة أن  
نما يجوز لم ن يملك قانون ا"ال جريمة بغير  يرى أي عمل إيجابي، أو سلبي يقع  سلطة التأديب أن   نص"، وا 

 .(1)إذا كان ال يتفق وواجبات الوظيفة ظف عند ممارسة أعمال وظيفته ذنب ا تأديبي امن المو 

وذلك مما دعا بعض شراح القانون اإلداري إلى استبعاد مبدأ شرعية الجريمة من نطاق 
مبدأ شرعية الجريمة قد نفذ إلى الجريمة التأديبية، وقد  ، إال أنه وكما قيل ومنذ وقت مبكر أن  (2)التأديب

تؤثم كل ما  بدأ هذا التغلغل بعمل القضاء الذي انتهى إلى إنكار السلطة المطلقة لجهات التأديب في أن  
 تراه من التصرفات، وأخضع هذا التكييف لرقابته.

ببعض  مجاالت آخذ اقضاء فتدخل في بعض العمل ال في بعض نظم التأديب وقد أكمل المشرع
ن   كان لم يحدد سوى بعض المحظورات بنصوص  التطبيقات لمبدأ الشرعية، ففي نطاق الوظيفة العامة، وا 

"بالنسبة للغالبية الساحقة من  امبدأ الشرعية سوف ينفذ تنفيذ ا سليم   ه قد اطمأن إلى أن  قاطعة، إال أن  
يترك لجهة اإلدارة سلطة  من أن   بي التي أنشأها، بدال  قضاء التأديالمخالفات التأديبية" عن طريق جهات ال

 .(3)المبادأة في إضفاء أوصاف اإلثم، أو الذنب، ثم يعهد للقضاء اإلداري بعد ذلك بالرقابة

هذا السبيل بالنسبة للمخالفات التي تستوجب أهون الجزاءات، حيث عهد لجهة اإلدارة في  وسلك
تقدير توافرها، أو عدم توافرها يترك للمحاكم  شأنها بسلطة تأديب رئاسية، أما المخالفات الجسيمة فإن  

 .(4)التأديبية

هذا الركن ال يعني بالنسبة  ن  أ غير ،ا لقيام الجريمة التأديبيةا الزم  الركن الشرعي يشكل ركن   ن  إ
 ن  إيعني بل  )ال جريمة وال عقوبة اال بنص(،من الجريمة الجنائية حيث  لهذه الجريمة التأديبية ما يعنيه

ال إ كانت تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد ما يعتبر وما ال يعتبر مخالفة تأديبية، ن  ا  و  السلطات التأديبية
 ،تاه الموظفأ امتناعو أتجرم أي فعل  ن  أبحيث تملك  قيد في هذا الشأن،نها ليست حرة طليقة من كل أ
 .المشروعية بمفهومه العام أا هو احترام مبديكون رائدها دوم   ن  أذ يجب إ

                                                           
 .229الطماوي،الجريمةالتأديبية،مرجعسابق،صم،أشارإليهسليمانمحمد1/12/1962حكمالمحكمةاإلداريةالعلياالصادرفي (1)
اري،ساميجمالالدين،أصولالقانوناإلداريتنظيمالسلطةاإلداريةواإلدارةالمحليةالتنظيمالقانونيللوظيفةالعامةنظريةالعملاإلد (2)

 .340م،ص2004منشأةالمعارف،اإلسكندرية،سنة
 .207ام،مرجعسابق،صهانيغانم،وحازمالجمالي،الموظفالع (3)
،محمدعصفور،ضوابطالتأديبفينطاقالوظيفةالعامة،مجلةالعلوماإلدارية،الشعبةالمصريةللمعهدالدوليللعلوماإلدارية،القاهرة (4)

التأديبيةفيضوءأحكا36م،ص1963(سنة5(الطبعة)1العدد) الجريمة محمدمحمودطه، مالمحكمة،وانظرفيالمعنىذاتهأيًضا
 .14م،ص2000ديسمبرعام–(،أكتوبر44(،لسنة)4اإلداريةالعليا،مجلةهيئةقضاياالدولة،القاهرة،ملحقالعدد)
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على  باكون هذا التجريم منص  ي ن  أم يجب ، ومن ثفعالهاأيسود جميع تصرفاتها و  ن  أالذي يجب  ذلك المبدأ
على ذلك  سواء نص   ،و الوظيفة  التي يباشرها الموظفأمما ال يتفق ومقتضيات المرفق  اعمتناو أفعل 

ا لقاعدة وفق   امأ خط على امنطوي   متناعاالو أيكون الفعل  ن  أو بمعنى آخر يجب أم لم ينص ،أصراحة 
و كان أ المستقرة،و قواعد العرف والتقاليد أ و قرار تنظيمي،أ و الئحة،أكان مصدرها قانون أسواء  ،عامة

 أهدرت بذلك مبدأُ ال ا  و  مصدرها القضاء الذي يضع في الغالب الضوابط القانونية للخطأ التأديبي،
 .(1)المشروعية

جراءات التحقيق للعاملين إئحة للمخالفات والجزاءات المقررة، وبيان عداد الإالعمل على  ن  إ
ال يتجزأ من  انية لهذه الالئحة باعتبارها جزء  القيمة القانو لى تشكيل إيؤدي  ،ات الجهاز االداري للدولةبوحد

النظام القانوني  للعاملين ، وينطوي ذلك على ربط المخالفات التأديبية بجزاء محدد لها ، ومن ثم تصبح 
ه وال تتعدى حد  السلطة المختصة بتوقيع الجزاء مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع الجزاء المقرر لها، 

 .   (2)وتنحصر عنها السلطة التقديرية الُمسلم بها في النظام الوظيفيقصى، األ
اجبات خالل بو نما مردها اإلا  و  ،ل الحصرري ليست محددة على سبيداالمكونة للذنب اإل فاألفعال

 ألمبدالجريمة التأديبية ال تخضع  ن  ألى القول بإ ،(3)وهذا ما دعا البعض ،الوظيفة ومقتضياتها ال غير
ذا ما إن الموظف يعاقب أ شرعية الجرائم وال يتوافر فيها الركن الشرعي ، فالمبدأ في الجرائم التأديبية

وكذلك في حال  ،تخالف القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في القوانين واألنظمة والتعليما
 .ألخرىفهذا يختلف من وظيفة  ،اإلخالل بكرامة الوظيفة

 
 

 

 

                                                           
نةمحمدعمريونسالنجار،فاعليةالقرارالتأديبيومبدأالضمانفيفلسطين،رسالةدكتوراة،معهدالبحوثوالدراساتالعربية،القاهرة،س (1)

 .86صم،2009
محمدماجدياقوت،اإلجراءاتوالضماناتفيتأديبضباطالشرطة،بالمقارنةبتأديبالعاملينالمدنيينبالدولةوتأديبالعاملينفيبعض (2)

 .82الكادراتالخاصة،مرجعسابق،ص
،كليةالحقوقجامعةعينشمسالقاهرةج.محمدمختارعثمان،الجريمةالتأديبيةبينالقانوناإلداريوعلماالدارةالعامة،رسالةدكتوراة (3)

 .145م،ص1971لسنة40م.ع
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 الثانيالفرع 

 الركن المادي للمخالفة التأديبية

وهذا هو الركن األساس في المخالفة التأديبية، إذ ال تقوم وال تتحقق هذه المخالفة إال بتوافر ركنها 
المادي، فاألساس الذي تقوم عليه المخالفات التأديبية بوجه عام على النحو السابق هو إخالل الموظف 

والمخالفة التأديبية بهذا  أو إتيان محظوراتها أو الخروج على مقتضياتها، العام بواجبات الوظيفة العامة،
 ،أو نواه وذلك بمخالفة ما تفرضه من واجباتالوصف قد ُترتكب أثناء أداء الوظيفة أو بمناسبة أدائها، 

في ُتمليها طبيعة العمل الوظي ترد هذه الواجبات والنواهي في نصوص صريحة، أو أن   يستوي في ذلك أن  و 
 .(1)ذاته

قد ارتكب جريمة تأديبية، سواء بفعل  الموظف يثبت أن   ولقيام المخالفة التأديبية يتعين "أن  
إيجابي، أو سلبي يدخل ضمن الوصف العام للجريمة التأديبية من حيث كونها مخالفة لواجبات الوظيفة 

يتحقق إال إذا اتخذ السلوك، أو الفعل  ن  إثبات وقوع المخالفة التأديبية ال يمكن أ ، إال أن  (2)أو مقتضياتها"
تدركه الحواس، فالركن المادي  و السلبي الذي سلكه الموظف مظهر ا خارجي ا؛ أي مادي ااإليجابي، أ

 .(3)للمخالفة التأديبية هو فعلها الذي يغادر منطقة النوايا إلى حيز التنفيذ

لمخالفة أو  السمعة، فال تصلح ركن ا مادي اك، ورداءة والسلو  أما األوصاف العامة كسوء السيرة
ولية الجنائية على التأديبية مثلها في ذلك مثل المسؤ ولية تنبني المسؤ  ، فال يسوغ أن  (4)جريمة تأديبية

 سواء   ،عة في توفير اليقينتستند إلى أدلة كافية وقاط الشك، والظن، واالحتمال، والتخمين، بل يتعين أن  
 .(5)يجري عقابه تأديبي ا ن  ، أو نسبته إلى م  ؤثم تأديبي انوع الفعل الممن حيث 

                                                           
 .88عبدالفتاححسن،التأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (1)
م،المنشورفيالموسوعةاإلداريةالحديثة،25/2/1989(القضائية،جلسة34(،لسنة)511حكمالمحكمةاإلداريةالعليافيالطعنرقم) (2)

 .65(ص29)الجزء
 .14محمدفؤادعبدالباسط،الجريمةالتأديبيةفينطاقالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (3)
 .284ماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (4)
(5) ( فيالطعنرقم اإلدارية المحكمة )1391حكم لسنة )37 جلسة القضائية، للمكتب17/11/1991(، الرسمية المنشورفيالمجموعة م،

 .197(ص37(،السنة)1لفني،الجزء)ا
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الموظف العام قد ارتكب ذنب ا إداري ا  الركن المادي في الجريمة التأديبية يتوافر عندما يثبت أن   فإن   إذن،
خالف بموجبه ما يفرضه عليه الواجب الوظيفي، ولكن هل الشروع في ارتكاب جريمة  محدد ا وظاهر ا

 تأديبية ُيعد جريمة تأديبية؟

لقد أجاب عن ذلك جانب من الفقه اإلداري المصري بالقول: "ويعتبر الشروع في ارتكاب جريمة 
رتكاب جريمة إذا وقف، أو تأديبية جريمة يعاقب عليها الموظف، والشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ا

خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها، أما األعمال التحضيرية التي تتمثل في إعداد وسائل تنفيذ 
 .(1)الجريمة، فاألصل أال عقاب عليها، ولكنها قد تعتبر في حد ذاتها جريمة تأديبية مستقلة"

، رمعن الفعل المح متناعاالو أفعل المحرم ، القيام بال سواء   ،مةالركن المادي هو ماديات الجريف
وصاف العامة ما األأو السلبي للموظف العام أيجابي الخارجي الذي يتمثل في السلوك اإلوهو المظهر 

التنفيذ كالتفكير في  ما مرحلة ما قبلأ ،للجريمة التأديبية اا مادي  وء السيرة والسمعة فال تصلح ركن  كس
وهي المرحلة النفسية للجريمة التأديبية ال عقاب عليها طالما ال تتجاوز  ،الفعل غير المشروع رتكابا

 ريمة تأديبيةالعامل قد ارتكب ج يثبت أن   " أن   ولقيام المخالفة التأديبية يتعين، (2)مرحلة التفكير والتخيالت
فة من حيث كونها مخال ،أو سلبي يدخل ضمن الوصف العام للجريمة التأديبية سواء بفعل إيجابي

 .(3)لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها"

 ،، أو الفعل اإليجابياتخذ السلوك اإال إذ يتحقق إثبات وقوع المخالفة التأديبية ال يمكن أن   إال أن   
، فالركن المادي للمخالفة التأديبية تدركه الحواس اا؛ أي مادي  ارجي  خ االسلبي الذي سلكه الموظف مظهر   أو

 .(4)فعلها الذي يغادر منطقة النوايا إلى حيز التنفيذهو 

هذا الركن إنما يجسد جسم  باعتبار أن   امادي   اللجريمة التأديبية ركن   وهناك إجماع على أن  
بحيث إذا انتفى هذا الركن انتفت الجريمة ذاتها وهو  الملموسة،أو يجسد مادياتها المحسوسة أو  الجريمة،

يستوي في  عاتقه،ينطوي على مخالفة إلحدى الواجبات الملقاة على  موظف،يتمثل في فعل يصدر من 
؛ أي بقيام هذا الموظف بعمل محظور عليه أو بالسلب في حالة يكون هذا الفعل قد تم باإليجاب ن  ذلك أ

 .ض عليهاالمتناع عن أداء واجب مفرو 

                                                           
 .284ماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (1)
م،المنشورةفيالموسوعةاإلداريةالحديثة،25/2/1989(القضائية،جلسة34(،لسنة)511حكمالمحكمةاإلداريةالعليافيالطعنرقم) (2)

 .56(،ص29الجزء)
 .14،صم2005ةالجديدةللنشر،اإلسكندرية،لسنةجامعداراليمةالتأديبيةفينطاقالوظيفةالعامة،الجرمحمدفؤادعبدالباسط: (3)
ومابعدها.111رمضانمحمدبطيخ،المسؤوليةالتأديبيةلعمالالحكومةوالقطاعالعاموقطاعاألعمالالعامة،مرجعسابق،ص (4)
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 الفرع الثالث

 الركن المعنوي للمخالفة التأديبية

الركن المعنوي هو الركن الذي تقوم عليه المخالفة التأديبية، فال يكفي القول الستنهاض هذه 
نما فضال   المخالفة يكون مبعث هذا  عن ذلك أن  قيام الموظف العام بارتكاب فعٍل محدد مادي وظاهر، وا 

 .(1)عن ركنها المادي آثمة" توفر للمخالفة ركن ا معنوي ا مستقال  "إرادة الفعل ومحركه 

وفي هذا اإلطار عبرت المحكمة اإلدارية العليا عن أركان الجريمة التأديبية بعبارات واضحة 
وذلك ، هما مادي يتحقق بارتكاب المخالفةأول ؛ولية التأديبية تقوم بتوافر ركنينالمسؤ  وصريحة بقولها: "إن  

قتضى واجبات الوظيفة، أو ارتكاب فعل محظور، وثانيهما معنوي يتمثل في صدور الفعل لى مُ بالخروج ع
.ون للمخالفة عن إرادة آثمة إيجاب  المك الركن  ، فإن  توجد تلك اإلرادة اآلثمة أصال   .. فإذا لما أو سلب 

اإلرادة اآلثمة  ديبية، إال أن  ولية التأديبية ينعدم، وبالتالي ال يكون هناك محل للمساءلة التأالمعنوي للمسؤ 
أي مجرد  ،والحرص ها االتجاه إلى عدم مراعاة الدقةفي مجال التأديب ال تعني العمد، بل يكفي لتوافر 

 .، وهذا الحكم يؤيد وجهة نظر من ال يعتد بالركن الشرعي(2)الخطأ ولو وقع بغير عمد"

الركن المعنوي للمخالفة التأديبية يقوم ويتحقق عندما تتجه إرادة الموظف  فإن   ؛وعلى ضوء ذلك
فته، سواء أكان هذا الفعل مقصود ا وعن عمد، أو العام إلى إحداث فعل من شأنه اإلخالل بواجبات وظي

ا ن   كان ناجم   كان العمد ُيعد ظرف ا مشدد ا عند تقدير الجزاء، شأن عن اإلهمال، أو قلة االحتراز، وا 
وليتين الجنائية والمدنية، حيث يسأل الشخص عن انحرافه العمدي المسؤولية التأديبية في ذلك شأن المسؤ 

 .(3)وكذلك عن إهماله وتقصيره

عمدية، فالجريمة التأديبية  أو غير في الركن المعنوي للجريمة عمدية فإدارة النشاط عنصر الزم
ا أو  في الجريمة التأديبية وقوع الفعلكالجريمة الجنائية تقوم على فكرة اإلثم والخطيئة، فال يكفي  أيض 

، فإذا تعمد الموظف ارتكاب الفعل كان (4)يكون الفعل أو االمتناع عن إرادة آثمة االمتناع، بل يجب أن  
ة كان الركن المعنوي هو الخطأ الركن المعنوي هو القصد، أما إذا انصرفت إرادته إلى النشاط دون النتيج

 .(5)غير العمدي
                                                           

 .77الوظيفةالعامة،مرجعسابق،صمحمدفؤادعبدالباسط،الجريمةالتأديبيةفينطاق (1)
م،المنشورعلىموقععاطفسالم،موقع24/6/1997(القضائية،جلسة38(لسنة)750حكمالمحكمةاإلداريةالعليافيالطعنرقم) (2)

 إلكتروني.
 .128عبدالفتاححسن،التأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (3)
 .81التأديبيةللموظفالعام،مرجعسابق،صمحمدجودتالملط،المسئولية (4)
المنظمةعادلعبدالعزيزالسن،الجريمةالتأديبية،بحثمقدمفيورشةعمل"التنميةالقانونيةواإلداريةللقيادةوآثارهافيمكافحةالفساد"، (5)

 .2011،297العربيةللتنميةاإلدارية،اإلمارات،ديسمبر،
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ه لمعتد بدفع الموظف المخالف للتعليمات اإلدارية بعد عيثار في هذا المقام، هل يُ  والسؤال الذي يمكن أن  
 بهذه التعليمات؟

عليمات اإلدارية ليس تالجهل بال وبالقياس أن  " ،في الواقع وعلى قاعدة "الجهل بالقانون ليس بعذر
ابعذر  ، وعلى ذلك ال يعتد بدفع الموظف المخالف للتعليمات اإلدارية بعدم العلم بها، قد قضي أيض 

مخالفة الموظف للتعليمات اإلدارية ُتشكل  قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن   ن  : "ومن حيث إ(1)هبأن  
يكن عن بينة منها متى وليته بذريعة أنه لم اءلته عنها، وال سبيل إلى رفع مسؤ مخالفة مسلكية ينبغي مس

وهو  ،يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة ه يجب على الموظف أن  كان بوسعه العلم بها، إذ األصل أن  
 م بشأن العاملين المدنيين بالدولة.1978( لسنة 47( من القانون رقم )76األصل الذي رددته المادة )

تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل، وعلى ومن مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التي 
في ذلك فخرج  تراخى حاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن  يسعى من جانبه إلى اإل الموظف أن  
ت مساءلته، ذلك أن اضطراد العمل على مخالفة التعليمات ى ولو كان عن غير قصد فقد حق  عليها حت  

اضطالع الموظف بأعباء وظيفته ال يشفع في حد ذاته في مخالفة هذه  اإلدارية في الفقرة السابقة على
 .(2)التعليمات، إذ الخطأ ال يبرر الخطأ

لهذا القضاء ال ُيعتد بدفع الموظف المخالف بالجهل بالتعليمات اإلدارية التي قام  اذن ووفق  إ
بمخالفتها، ولكن ماذا لو كان على دراية بهذه التعليمات، ولكنه تقاعس بصورة، أو بأخرى عن تنفيذها، 

 ولم يكن سيء النية؟

رية العليا في مصر بقولها: إجابة هذا التساؤل تكمن في المبدأ القضائي الذي أرسته المحكمة اإلدا
ا مباالةمتى ثبت في حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف، أو غفلة، أو ال " بذلك عن  كان خارج 

تستوجب الجزاء، ولو كان الموظف  تأديبيةلمخالفة  ابدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكب   واجب أداء العمل
 ".(4)يتحقق بمجرد الخطأ ولو وقع بغير عمد المعنوي أن  ركن ل، "إذ فكيف ل(3)حسن النية سليم الطوية"

                                                           
مبشأنالعاملينالمدنيينبالدولة.1978(لسنة47ونرقم)(منالقان76)رقمالمادة (1)
(2) ( فيالطعنرقم العليا اإلدارية المحكمة لسنة)1457حكم جلسة32( المحكمة25/6/1988(القضائية، أحكام المنشورفيمجموعة م،

 .1785(القضائية،الجزءالثاني،نقابةالمحامين،القاهرة،ص33اإلداريةالعليالسنة)
م،المنشورفيمجموعةالقوانينوالمبادئ5/7/2003(القضائية،جلسة47(لسنة)7933حكمالمحكمةاإلداريةالعليافيالطعنرقم) (3)

 .423،سبقاإلشارةإليها،ص2004–2002مجموعةأحكامالمحكمةاإلداريةالعلياسنة-11القانونية
فيالطعنرقم) (4) م،المنشورعلىموقععاطفسالم،موقع24/6/1997(القضائية،جلسة38(لسنة)750حكمالمحكمةاإلداريةالعليا

 إلكتروني.
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وعلى العكس من ذلك "ال يعد من قبيل الخطأ الراجع إلى عدم الكفاية المهنية، أو الخطأ في فهم القانون، 
ه من األمور الفنية التي تدق على ذوي أو تفسيره، وبالتالي ال يشكل مخالفة تأديبية كقاعدة عامة؛ ذلك ألن  

 .(1)والتخصص" الخبرة

الركن المعنوي في الجريمة التأديبية هو ركن الزم لقيام تلك الجريمة ، ويتحقق كلما كانت لدى 
الموظف إرادة آثمة عند ارتكابه أو قيامه بفعل أو تصرف معين ، سواء بقصد تحقيق نتيجة أو هدف 

 :مثلتهاأومن  ،جريمة عمدية محدد من وراء هذا الفعل أو ذلك التصرف ، وهنا تكون الجريمة التأديبية
واالعتداء بالضرب على الرؤساء والزمالء، إلخ... أما  ،والتزوير في محرر رسمي ، موال العامةسرقة األ

فقط عن مجرد  إلى النشاط ذاته دون نظر إلى نتيجته بحيث تعبرإال ذا كانت هذه اإلرادة ال تنصرف إ
 :ومن أمثلتها ،جريمة غير عمدية - والحال هكذا -الجريمة التأديبية تكون ، فإن  اإلهمال أو التقصير

 .  (2)اإلهمال أو التقصير في االطالع على التعليمات أو اللوائح قبل القيام بالتصرف أو الفعل الخاطئ

 و الترك المكونأمشروعة للموظف في اقترافه الفعل الرادة اآلثمة أو غير والركن المعنوي هو اإل
و السلبي أيجابي اإلو أعل المادي يصدر الف ن  أ د  ال بُ  ال الموظف تأديبي  أللركن المادي للجريمة ، فلكي يس

 .(3)رادة آثمة ، ويتمثل الركن المعنوي في القصد إذا اتجهت إرادته إلى ممارسة النشاط دون نتيجةإعن 

بية ال يؤثر على توافر هذا الركن، فالفرق بين العمد والخطأ في الركن المعنوي في الجريمة التأدي
لهذا العمد أو الخطأ ولو وقع بغير  وح بين الشدة والتخفيف تبع ابل يؤثر على توقيع العقوبة التي تكون تترا

 عمد.

غير  الجريمة التأديبية ن  أمع العلم  ،ركان التي يجب توافرها في الجريمة التأديبيةتلك هي األ
ه ال يوجد تحديد شامل لجميع الجرائم ، وال يوجد تعريف جامع ألن  ؛ بنص(ال إ)ال جريمة  أخاضعة لمبد

ى نما ترك المشرع حرية واسعة لإلدارة في كشف تلك الجرائم ولكن تبقا  ، و  مانع لجميع الجرائم التأديبية
 .(4)دارة مقيدة تحت رقابة القضاءحرية اإل

                                                           
م،المنشورفيمجموعةالمبادئالقانونيةالتي26/5/1973(القضائية،12(،لسنة)1447حكمالمحكمةاإلداريةالعليافيالطعنرقم) (1)

 .3935اإلشارةإليه،ص(،سبق4قررتهاالمحكمةفيخمسةعشرعاماً،الجزء)
 .213ماجدراغبالحلو،القانوناالداري،مرجعسابق،ص (2)
 .164م،ص2013وليدعبدالرحمنمزهر،تأديبالموظفالعاممجلةالزيتونةبحثبدراسةتحليلية)العددالسادس( (3)
 .199مرجعسابق،صم،2005(لسنة8ناصرديبسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم) (4)
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 الفرع الرابع

 ركن الصفة

من أركان الجريمة التأديبية، فال يمكن أن تقوم بدونه، وهو خاص يعتبر ركن الصفة الركن الرابع 
يقع الفعل المكون للجريمة من أحد  أن   د  بها والزم دون غيرها من الجرائم الجنائية أو المدنية، فال بُ 

وهم  ،النظام التأديبي خاص بطائفة معينة وذلك ألن  ين بجهة اإلدارة  برابطة وظيفية، العاملين المرتبط
وفي كل األحوال تتمثل في الخطأ الذي  مع، فالجريمة التأديبية هي دائم الموظفون دون باقي أفراد المجتا

يقع من الموظفين أثناء قيامهم بأعمال وظائفهم أو بسببها، فإذا ارتكب شخص آخر من األشخاص 
وصف الذي يرتكبها به ما يقع منه ال يعتبر جريمة بال فإن   ،من األفعال لهذه الجريمة العاديين فعال  

نما هو قد يعد ُمرتكب لجريمة حسب تقدير الُمشرع  .(1)الموظف العام، وا 

إذا كان مرتكب م، 1979( من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 124فالمادة )
 :(2)ون كاآلتيالجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتك

 ، للجريمة المرتكبة هي الحبس البسيط ترفع إلى الحبس مع التشغيلأصال   إذا كانت أقصى العقوبة المقررة
 . ة عن ثالث سنواتتنقص العقوب ن  وال يجوز أ

تيينقص العقوبيية عيين سييبع  وال يجييوز أن   ،إذا كانييت بييالحبس مييع التشييغيل ترفييع إلييى األشييغال الشيياقة المؤقتيية
 سنوات .

 . األشغال الشاقة المؤبدةإذا كانت باألشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى 
 .(5(ملحقرقم)11أقرتهذهالمادةبموجبالقرارالتشريعيرقم)

 

 

 

 

 
                                                           

 .103،104مازنليوراضي،الطاعةوحدودهافيالوظيفةالعامة،دارالمطبوعاتالجامعية،ص (1)
 م.1979(منقانونالعقوباتالثوريلمنظمةالتحريرالفلسطينيةعام124المادة) (2)
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 المطلب الثالث

 العقوبة التأديبية المقررة للمخالفة التأديبية

 تمهيد وتقسيم:

أو المجالس أو المحاكم التأديبية عبارة عن جزاءات توقع من السلطة اإلدارية  العقوبات التأديبية
، فالعقوبات التأديبية سواء بمخالفته لواجباته الوظيفية أو مقتضياتهاعن األخطاء المرتكبة من الموظف 

ال عقوبة لمبدأ ) ، وذلك إعماال  عسكرية أم مدنية وجب أن يكون قد نص عليها القانون أو بمقتضى قانون
 (.إال بنص

ذا كان الهدف من توقيع  االعقوبة هو الردع والزجر فا وا  ، لعقوبة العسكرية تستهدف ذلك أيض 
والعقوبة العسكرية لها سماتها منذ القدم، فهي تختلف باختالف جسامة الخطأ أو طبيعة الجريمة المرتكبة، 

ركان التي هم األأمن  تعتبر العقوبة التأديبيةو ، (1)فهي ال تخرج في مجملها عن عقوبات معنوية أو مالية
ف لمنع معاودة ارتكاب فهي تعتبر من الوسائل الرادعة للموظف المخال ،يقوم عليها النظام التأديبي

 المخالفة.

ال بنص( في إ)ال جريمة وال عقوبة  ألى تطبيق مبدإلم يصل بعد  ذا كان النظام التأديبيإف
 ن  أوالذي يعتبر ، النظاملخاصة لهذا تأديبية، وذلك بسبب الطبيعة ا الألفعال التي تعد جرائم   هاتحديد

فعال ال يمكن وهذه األ ،لةاءسالخروج على مقتضيات الوظيفة العامة ُيعد جريمة تأديبية تستوجب المُ 
 ن  أكانت  ابحيث ال يجوز لسلطة التأديب أي   لى حصر العقوبات التأديبية ،إولكن توصل ، سلف احصرها 
الحصر في منصوص عليها صراحة على سبيل على الموظف العسكري غير العقوبات ال اتوقع عقاب  

 .(2)منقانون الخدمة في قوى األ

ا م  لِ  ايبية ، وفق  الموظف العام بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضاها بما يعد مخالفة تأد إذا أخل  
والذي يمثل  ،ذنب، ويوقع عليه الجزاء المناسباألمر يوجب مسألة المُ  ، فإن  دارية كذلكتراه السلطة اإل

العقوبة  إلىمن التعرف  د  من هنا ال بُ  ،ف المخالفظالنتيجة المترتبة على المخالفة الثابتة في حق المو 
  .(3)مع تطبيق ذلك على الجزاءات التي توقع على ضباط الشرطة ،التأديبية، وتحديد غايتها

                                                           
 ومابعدها.448سابق،صإرشيدعبدالهاديالحوري،التأديبفيالوظائفالمدنيةوالعسكرية،مرجع (1)
 ،ومابعدها.10عبدالوهابالبنداري،العقوباتالتأديبية،دارالفكرالعربي،القاهرة،ص (2)
 .197ناصرديبسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاالمنالفلسطينية،مرجعسابق،ص (3)
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  ة:اآلتيعلى الضباط من خالل الفروع وتناول هذا المطلب الحديث عن العقوبات التي توقع 

 : تعريف العقوبة التأديبية والهدف منها.ولالفرع األ 

 طبيعة العقوبة التأديبية. الفرع الثاني:

 .والجهة المختصة بتوقيعها العقوبات التأديبية :لثالفرع الثا
 

 ولالفرع األ 

 تعريف العقوبة التأديبية والهدف منها

: تعريف العقوبة التأديبية  أوال 

ا يرتبط به من تقويم سلوك الموظف م  لِ  ؛نظام التأديب من أهم أنظمة الوظيفة العامة أن   ال شك  
العقوبة التأديبية تمثل دعامة  أن   شك   موظفيها، والالمخطئ ومن حماية لهيبة الجهة اإلدارية في أعين 

لعنصر الفاعلية  ممثال   –لتأديبية في نظر الباحثة العقوبة ا ذلك أن   التأديبي،مهمة من دعائم النظام 
 ه بغير وجود العقوبات التأديبية.فمن الصعوبة بمكان أن يحقق النظام التأديبي أغراض التأديبي،للنظام 

للعقوبة التأديبية، بل النص على أنواعها على سبيل الحصر،  لم يضع المشرع الفلسطيني تعريف ا
يرتكب مخالفات تأديبية من الموظفين، وهي عقوبات  ن  فالعقوبات التأديبية هي جزاءات توقع على م  

ذلك   ألن   ؛محددة على سبيل الحصر في قوانين الموظفين، بحيث ال يجوز توقيع عقوبة ليست من بينها
مخالف لمبدأ شرعية العقوبة، وتكون العقوبة الموقعة متناسبة مع المخالفة المرتكبة من حيث جسامتها، 

 .(1)كثر من عقوبة على نفس المخالفة إال إذا أجاز القانون ذلككما أنه ال يجوز توقيع أ

جزاء يصيب  :هافها البعض بأن  للعقوبة التأديبية حيث عر   قد وضع مجموعة من الفقهاء تعريف او 
المخالفات التي يرتكبها  ألن   تمس حريته أو ما يمتلك؛ الموظف في المركز الوظيفي الخاص به دون أن  

وهي جزاء يتم إيقاعه على ، (2)متصلة بعمله الوظيفي ويترتب عليها حرمان أو إنقاص من امتياز وظيفته
يمس شخص الموظف وال ما  الموظف المخطئ ويمس الحقوق الوظيفية بشكل جزئي أو كلي دون أن  

 .(3)يمتلك بشكل خاص

                                                           
 .243ماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (1)
 .298م،ص1971،وكذلككتابهالقضاءاإلداري،الكتابالثالث،عام62وي،قضاءالتأديب،صسليمانالطما (2)
 .51محمدأبوضيفباشاخليل،النظامالتأديبيللموظفالعام،مرجعسابق،ص (3)
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شرع ، نالحظ محاوالت المُ م2005( لعام 8الفلسطيني رقم ) منلى قانون الخدمة في قوى األإلنظر با
طار النظام التأديبي، بمعنى التوفيق إبين عنصري الفاعلية والضمان في  لى الموازنة العادلةإصول للو 

يحيد عن  ن  ، ومحاسبة كل م  الوظيفية ومتمثلة بالمرفق العام بين المصلحة العامة متمثلة في المصلحة
مصلحة العسكري بالحفاظ على حقوقه، ، وبين المصلحة الخاصة المتمثلة في العسكريةواجبات الوظيفة 

لهذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر،  ،ادارية في مسألته تأديبي  وعدم تعسف الجهة اإل
جنة الضباط وجعل العقوبات الشديدة من اختصاص ل ،هات المختصة بتوقيع هذه العقوباتوحدد الج

 .(1)، وجعل عقوبة االستغناء عن الخدمة بتصديق الرئيسوتوقيع الوزير المختص
للعقوبة  اجنبية تعريف  أم الدول األم مصر، أ ،ن الوظيفة العامة سواء في فلسطينال يوجد في قواني

سلطة نما وردت التعريفات التأديبية في قوانين التوظيف المختلفة في قوائم الجزاءات تلتزم ا  و  التأديبية
 .(2)التأديب بتطبيقها عند مخالفة أحد موظفيها لواجبات الوظيفة

ما اكتفى إن ،التأديبيةخرى لم يتطرق لتعريف العقوبة الفلسطيني حاله حال التشريعات األُ والمشرع 
الجزاء الذي توقعه السلطة " :هابأن   فها فريق من الفقهنواع العقوبات التأديبية، فقد عر  أبالنص على 

وظيفية التي خالله بواجباته الوظيفية أو مقتضياتها لمصلحة الطائفة الإالمختصة على الموظف نتيجة 
وانتظام  ،وتقنين حسن سير العمل ،بغية حماية النظام الوظيفي بوجه عام ،ألهدافها اينتمي إليها وتنفيذ  

 .(3)"المرافق العامة
رفق بسبب ارتكابه فية بين الموظف وبين الم" قطع الصلة الوظي:هاوهناك تعريف آخر عرفها بأن  

وذلك باتباع إجراءات وضمانات  ،الفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، يشكل مخا سلبي  أو فعال   ا إيجابي  فعال  
، بهدف الحفاظ على نظام المرفق لغيره من سلوك سبيل المخالفة ار  وتحذي ،للموظف المخالف امعينة ردع  

 .(4)"وتحقيق أهدافه
أو  ال إيالم معنوي مقصود يؤثر في نفسية الموظفإ" العقوبة التأديبية ما هي وترى الباحثة أن  

ا ال سيم  لموظف توقعه الجهة المختصة على ا اتحددت وسيلته قانون   مادي مثل الخصم من المرتب،
مخالفتهم للقوانين أو دبي بسبب الوظيفي أو األ غية المساس بمركزهمبُ  ،من الفلسطينيالضباط في قوى األ

من وتحقيق األوذلك بهدف تقويم سلوك الضباط في قوى  ،اللوائح أو التعليمات الوظيفية أو لمقتضياتها
 النظام في المرفق ككل".

 
                                                           

 .197ناصرديبسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاالمنالفلسطينية،ص (1)
 .415المسؤوليةالتأديبيةللقضاةواعضاءالنيابةالعامةفيالتشريعالفلسطيني،مرجعسابق،صانورحمدانالشاعر، (2)
 .570م،ص1986مغاوريشاهين،القرارالتأديبيوضماناته،رسالةدكتوراة،جامعةعينشمس،سنة (3)
 .208م،ص1987الشرطة،القاهرة،سنةعليأمينسليم،التأديبفيالشرطة،دراسةتطبيقيةمقارنةعلىضباطالشرطة،أكاديمية (4)
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 الهدف من العقوبة التأديبية: ثاني ا

وبات المحددة حدى العقإجزاء على الموظف المخالف بتوقيع هو الغاية التي ألجلها تقرر إيقاع ال
كما هو الحال في القانون لى إيالم الموظف إمركزه الوظيفي أو التي ال تهدف  والتي تؤثر في ،قانون ا

ستهدف إيالم الموظف المخطئ والتي ال ت فالعقوبة التأديبية تقوم على ذات الفلسفة الحديثة، ،الجنائي
اا بل إيجسدي   ما يخل بواجبات الوظيفة  ارتكابلى تجنب إمر الذي يدفعه األ ؛يؤثر في نفسيته امعنوي   الم 

، بما يحقق الردع الخاص للموظف المخطئ ى ال يوقع عليه الجزاءحت   العامة أو الخروج على مقتضياتها،
، ويحقق الردع العام من خالل خشية باقي الموظفين أن يلحق بهم  ىخر أعدم عودته الرتكاب الذنب مرة و 

داء للموظفين والمحافظة وذلك من أجل أن يتحقق حسن األ ،ارتكبوا مخالفات تأديبية إذا ما نفس الجزاء
 .(1)على سير العمل في المرفق بانتظام واطراد

كي يلتزم كل عامل ؛ المخالف وزجره، ليكون عبرة لغيرهوالهدف من العقوبة هو تقويم العامل  
  .(2)وصالح المرفقبواجبات الوظيفة ومقتضياتها بما يحقق المصلحة العامة 

  تهدف العقوبة التأديبية إلى كفالة حسن سير العمل بالمرافق العامة بانتظام واضطراد،و  كما
لحماية المصلحة الوظيفية ومن ثم المصلحة العامة، والمشرع لم يحدد عقوبة تأديبية لكل جريمة تأديبية، 

التقديرية في اختيار ما هو مناسب من بين سلطة وترك للسلطة المختصة بتوقيعها ال بل حدد العقوبة
ن   كان ورد استثناء في هذه الحالة في بعض  العقوبات لتوقيعها حال ارتكاب الموظف لجريمة تأديبية، وا 

  (.3)د لوحة جزاءات لبعض الجرائم سلف اوالتي تع ،التشريعات

الهدف من العقوبة هو الغاية التي ألجلها اتخذ قرار إيقاع الجزاء على الموظف  ويتضح لنا أن  
لنصوص القانون، والتي تؤثر على مركزه  ا من قبل جهات إدارية محددة وفق االمخالف، وأنه يتم توقيعه

 الوظيفي أو حرمانه من بعض أو كل المزايا الوظيفية التي يتمتع بها.
 

 

 

                                                           
 .27محمدعمرالنجار،ضماناتوضوابطتأديبضباطالشرطة،مرجعسابق،ص (1)
 .15محمدالنجار،المرجعالسابق،ص (2)
 ومابعدها.206م،مرجعسابق،ص2005(لسنة8ناصرسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم) (3)


 



63 
 

 الفرع الثاني

 العقوبة التأديبيةطبيعة 

به بارتكا سواء   ،يقاعه على الموظف العام الذي يخطئ في عملهتبر العقوبة التأديبية جزاء يتم إتع
فيؤدي إلى حرمان هذا الموظف من كل أو من جزء من حقوقه الوظيفية المقررة للفعل أو االمتناع عنه، 

الموظف المخطئ وأخذ العبرة منه لضمان زجر رع للمحافظة على سير العمل و فالعقوبة جزاء شُ ، (1)له
 االلتزام بالواجبات الوظيفية ومقتضياتها.

 وهما: ،على عنصرين العقوبة التأديبية ترتكز أساس ا ومن ذلك يتضح أن  
فهي المعرفة واإلقرار بالجزاء التأديبي بموجب التشريعات المنظمة لذلك من قبل الموظف  :الوقاية -

لقوله تعالى: " حال إخالل الموظف بالنظام مصداق االعام، التي تهدف إليقاع الجزاء المناسب في 

 ُمِّث ُلَها َسيَِّئة   َسيَِّئة   َوَجزَاء "(2). 
 أديبي المناسب على الموظف المخالف.فهو القيام بتوقيع الجزاء الت :الردع -

ولضمان سير العمل بشكل صحيح بهدف إصالح  ،تلجأ اإلدارة لذلك لتقويم أداء الموظفين ؛فلهذا
 .(3)الجهاز اإلداري

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .147سيدو،اإلجراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفقاًألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،مرجعسابق،صعالأبو (1)
 .40سورةالشورى،اية (2)
.94م،الشارقة:المركزالقوميللدراساتالقانونية،ص2008نوافكنعان،النظامالتأديبيفيالوظيفةالعامةالطبعةاألولى،لسنة (3)
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 لثالفرع الثا
 منقوى األ الضباط فيالعقوبات التأديبية التي توقع على 

 : العقوبات التأديبيةأوال  
من قانون الخدمة في قوى  (95فنصت المادة ) ؛من متنوعةعلى ضباط األالعقوبات التي توقع 

  :فمنها ،األمن
 .(1)ادة المباشرونيوقعها الق عقوبات انضباطية (1)
 .(2)توقعها لجنة الضباط عقوبات تأديبية (2)
 )وفق أحكام قانون العقوبات العسكري(. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (3)

 العقوبات التأديبية ال توقع إال على الضباط فقط. أن   ويتضح مما تقدم
وكذلك الئحة  ،(3) م2005( لعام 8من الفلسطيني رقم)ده قانون الخدمة في قوى األما أك   وهذا

التي يوقعها القادة المباشرون  نضباطيةاال، والعقوبات والتي توقعها لجنة الضباط ،العقوبات التأديبية
 .(4)حكام قانون العقوبات العسكري(أت توقعها المحاكم العسكرية )وفق والرؤساء، وعقوبا

 الضباط توقعها لجنةالعقوبات التأديبية التي يجوز : ثاني ا
 نهاء الندب.إ 
 .الترك في الرتبة بما ال يزيد عن سنتين 
  و عالوة القيادة.أالحرمان من العالوة الدورية 
 االستيداعلى إحالة اإل. 
  (5)الخدمةاالستغناء عن. 

يصادق الوزير المختص عليها  ن  أعلى  وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من هذه العقوبات التأديبية
وبات ، وسنتطرق إلى شرح العقال في حالة االستغناء عن الخدمة فيلزم الحصول على تصديق الرئيسإ

 :التأديبية على التفصيل اآلتي
 

                                                           
 م،بشأنالئحةالعقوباتالتأديبية.2010(لسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)18-10)الموادمن (1)
مالذي2008(لسنة4منقانونالقضاءالعسكريرقم)56م،وكذلكالمادة2010(لسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)3المادة) (2)

مبشأنالعقوباتاالنضباطيةالتيتوقع1963(لسنة6قانونالشرطةرقم)(من61يختصبالقضاةوأعضاءالنيابة،وكذلكتطرقتالمادة)
 م.1979(منالفصلالثانيمنالبابالثالثمنقانونالعقوباتالثوريلسنة189علىضباطالشرطة،وكذلكالمادة)

 م.2005لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاالمنالفلسطينيرقم95المادةرقم) (3)
(4)  رقم 2)المادة رقم مجلسالوزراء قرار بموجب المالية الجزاءات وصندوق واالنضباطية التأديبية العقوبات الئحة من لسنة259)( )

 م.2010
 م.2010(بشأنالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةلسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)3المادةرقم) (5)
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 : عقوبة إنهاء الندبأوال  
وظيفة أخرى خارج الجهة التي يعمل فيها مع  ُيسند إلى الموظف مؤقت ا أن  ويقصد بالندب 
 .(1)احتفاظه بدرجته الوظيفية
أو  ،أي يترك الموظف العمل في الدائرة التي يعمل بها طيلة فترة الندب اكلي   وقد يكون الندبُ 

 ويكون مرتبه من حساب جهة العمل األصلية. ،ُينتدب لساعات محددة من أيام العمل بمعنى أن   اجزئي  
نهاء و  وبذلك يختلف قانون الخدمة  ،الندب ال يعتبر من قبيل العقوبات وفق قانون الخدمة المدنيةا 

 في قوى األمن عن قانون الخدمة المدنية.
عن وحدات القوة  هو "أن  يخدم الضابط بعيد ان الخدمة في قوى األمن الفلسطيني قانو والندب في 

المعين للخدمة فيها، لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات، ويتم الندب مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليو 
وسبتمبر، وذلك فيما عدا الحاالت الضرورية التي يقتضي األمر فيها إجراء ندب في غير هذه 

 .(2)األوقات"
ة واحدة ر المختص تمديد الندب سنويجوز بقرار مسبب من لجنة الضباط وتصديق من الوزي

قوة من قوى األمن للضباط من جميع الرتب بقرار من لجنة الضباط وتصديق  فقط، ويتم الندب خارج أي
 من الوزير المختص.

يندب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة  بحيث يجوز أن   ،كما ويعتبر الندب ميزة للضابط 
ابط الذي لم يسبق ندبه من قبل، وال يجوز إعادة ندبه قبل ، كما ويفضل ندب الض(3)أعلى من رتبته

 .(4)خر ندب لهنتين على األقل من تاريخ انتهاء آمضي س
وفي داخل القوة التي  ،يخدم الضابط خارج وحدته " أن  اإللحاق هو ويختلف الندب عن اإللحاق بأن  

يخدم فيها لظروف طارئة تستدعي ذلك ولمدة ال تزيد على سنة، ويعتبر الضابط في هذه الحالة من قوة 
 .(5)وحدته األصلية، ويتم اإللحاق بناء على قرار من القائد المختص"

ها مدة ندب لى أن  تحول اإللحاق إلى ندب فتعتبر مدة اإللحاق السابقة عليه ع إذا وتجدر اإلشارة إلى أنه
 .(6)وتدخل في مدتها متى كان ذلك اإللحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الندب ،أصلية

 

                                                           
 .127ري،مرجعسابق،صمازنليوراضي،الوجيزفيالقانوناإلدا (1)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)58مادةرقم) (2)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)58(و)55مادةرقم) (3)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)59/2مادةرقم) (4)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)56م)مادةرق (5)
م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)57مادةرقم) (6)
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إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية واألجنبية والدولية،  اإلعارة تكون بأن   ويختلف الندب عن اإلعارة
ويشترط إلتمام اإلعارة موافقة الضابط كتابة، وتحدد الالئحة التنفيذية شروط اإلعارة وأوضاعها، وال يجوز 

تمتد لسنة رابعة  يعار الضابط لمدة تتجاوز ثالث سنوات ما لم تكن اإلعارة خارج الوطن فيجوز أن   أن  
 .(1)فقط

 .(2)وتتم اإلعارة بتوصية من لجنة الضباط وتصديق من الوزير المختص

 حاالت انتهاء الندب

 حالة من الحاالت اآلتية: يابط ولو قبل المدة المحددة في أيجب إنهاء ندب الض

 إذا قصر في دورات التأهيل الحتمية.  .1
 وأقرته لجنة الضباط. رضٍ إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مُ   .2
 .(3)تقرر اتخاذ عقوبة تأديبية بحقهإذا   .3

  الترك في الرتبة: ثانيا  

 ية:كرية وفق ا للمدد اآلتلعاملين في الخدمة العستكون ترقية الضباط العسكريين ا

 ثالث سنوات على األقل برتبة مالزم للترقية لرتبة مالزم أول.  .1
 أربع سنوات على األقل برتبة مالزم أول للترقية لرتبة نقيب.  .2
 أربع سنوات على األقل برتبة نقيب للترقية لرتبة رائد.  .3
 قل برتبة رائد للترقية لرتبة مقدم.خمس سنوات على األ  .4
 قل برتبة مقدم للترقية للرتبة عقيد.خمس سنوات على األ  .5
 قل برتبة عقيد للترقية للرتبة عميد.خمس سنوات على األ  .6
 لواء. أربع سنوات على األقل برتبة عميد للترقية لرتبة  .7
 .(4)ثالث سنوات على األقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريق  .8

بناء  على قرار مجلس تأديبي وفي  عدم حصول الضابط على رتبته عند استحقاقها إن   ؛وبالتالي
 موعدها الطبيعي تعتبر عقوبة تأديبية.

 
                                                           

 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)149مادةرقم) (1)
 م.2005(لسنة8األمنالفلسطينيرقم)(منقانونالخدمةفيقوى65مادةرقم) (2)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)60مادةرقم) (3)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)36مادةرقم) (4)
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 لعالوة الدورية أو عالوة القيادةالحرمان من ا: ثالث ا

طاؤه لهذا الحق يعتبر عقوبة للقانون، وعدم إع ا من الحقوق للعسكريين وذلك وفق احق  و  تعتبر العالوة
 العقوبة اقتصرت على العالوة الدورية أو عالوة القيادة فقط دون المساس بباقي العالوات. بأن   علم ا

بدالت أما ال ،(1)والعالوة هي مبلغ محدد من المال، يزداد بإضافته مقدار المرتب األساسي للموظف
فهي مبالغ مالية يتم صرفها في أماكن بعيدة عن سكنه أو تكليفه بمهام إضافية بخالف أوقات العمل 

 الرسمية.

ولم تحدد قيمتها بل  ،( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني أنواع العالوات68حددت المادة )
 وهي: ،تركت تحديد ذلك إلى الالئحة التنفيذية وأنواع العالوات

 عالوة اجتماعية للزوج واألوالد. .1
 عالوة اختصاص. .2
 عالوة قيادة. .3
 عالوة إقليم. .4
 عالوة مخاطر. .5
 بدل انتقال من مكان السكان إلى مكان العمل. .6

عسكري عالوة دوري سنوي ا م على منح الموظف ال2005وأوجب قانون الخدمة في قوى األمن لسنة 
 .(2)ريخ التعيين أو منح العالوة السنوية السابقةمن أول الشهر التالي النقضاء سنة من تا اعتبار ا

ه "يستحق ( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني على أن  153( والمادة )70ت المادة )ونص  
الضابط مربوط الرتب المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العالوات الدورية المقررة لرتبته األصلية 

 .(3)ريخ تعيينه أو ترقيته حسب األصول"كل سنة، وذلك ابتداء من تا

على صرف عالوة  من قانون الخدمة في قوى األمن (145في المادة )كما وأوجب المشرع الفلسطيني 
 ي:سبيل الحصر، وهي على النحو اآلت ن ضمن ضوابط وقيود علىياجتماعية للعسكري

 .اعام   18حتى سن للضابط عن زوجه غير الموظف وعن أبنائه تصرف العالوة االجتماعية  .1
 يستمر صرف العالوة االجتماعية ألي من األبناء المذكورين في الفقرة السابقة في األحوال اآلتية: .2

                                                           
 .220ماجدالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (1)
 .97موظفالعام،مرجعسابق،صهانيغانم،حازمالجمالي،ال (2)
م.2005(لعام8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطيني،رقم)153(والمادة)70المادة) (3)
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مؤسسة تعليمية معترف بها، ولحين إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة  إذا كان يتابع دراسته في أي. أ
 والعشرين من العمر، أيهما أسبق.

 وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية المختصة. اق ا أو أصبح معاق  إذا كان معا. ب
 إذا كان مطلقة أو أرملة وغير موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية.. ت
إذا كانت زوج الضابط موظفة في الخدمة المدنية أو العسكرية فتصرف العالوة االجتماعية ألبناء . ث

 .(1)الضابط فقط

من تاريخ الزواج،  ة عن الزوجة وعن األبناء اعتبار ااالجتماعيوفي جميع األحوال يبدأ صرف العالوة 
 .(2)ومن تاريخ الميالد، ويوقف صرفها عن المتوفين من األبناء وعن الزوج المتوفى أو المطلق

 ية:ه ولعائلته ومتاعه في األحوال اآلويستحق العسكري مصروفات نقل ل

 عند التعيين ألول مرة في الخدمة العسكرية.. أ
 نقل من جهة إلى جهة أخرى.عند ال. ب
( من قانون الخدمة في 121( من المادة )6، 5عند انتهاء خدمته لغير األسباب الواردة في البنود ). ت

 .(3)قوى األمن الفلسطيني

ويستحق القضاة العسكريون، والمدعي العام العسكري، وأعضاء النيابة العسكرية عالوة اختصاص 
للقانون، يصرف له منهما أيهما  عالوة طبيعة العمل المقررة وفق ا أو%( من الراتب األساسي 100بقيمة )
وة م، بينما العال2008( لسنة 4للقانون القضاء العسكري رقم ) وال يجوز الجمع بينهما وذلك وفق اأكبر، 

م، ولكن ما يميز العالوة في الضفة 2018( لسنة 2للقرار بقانون رقم ) %( وفق ا50في الضفة الغربية )
 ربية أنها تضاف إليها الحوافز بشكل قد يزيد من الراتب عن مثيله في غزة.الغ

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني على أنه ال يجوز الجمع بين عالوة االختصاص وعالوة  نص  
 .(4)وتصرف أي العالوتين أكثر ،القيادة

 

 

                                                           
 م.2005(منالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةالخاصةبالعسكريينلسنة1مادة) (1)
م.2005ة(لسن8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)118مادة) (2)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)72المادة) (3)
م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)155المادة) (4)
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 اإلحالة إلى االستيداع: رابع ا

تنحية الضابط العامل عن مهام واجباته وصالحياته الُمبينة في  االستيداع هوتعريف االستيداع:  
، لوائح ُأخرى منظمة لهذه الخدمة م وأي2005( لعام 8فلسطينية رقم )قانون الخدمة في قوى األمن ال

بحيث ال يجوز للضابط المحال لالستيداع القيام بتلك المهام أو الصالحيات أو ارتداء الزي العسكري مع 
 .(1)رية واألوسمة واألنواط والميداليات العسكريةالرتب العسك

 حاالت اإلحالة لالستيداع

 يحال الضابط إلى االستيداع في الحاالت اآلتية:

 .عدم اللياقة للخدمة طبي ا  .1
 صدور قرار تأديبي بحقه.  .2
 بناء  على طلبه.  .3

التصديق بامتداد مدة  وتكون إحالة الضابط إلى االستيداع بناء  على طلبه لمدة ال تتجاوز سنة ويجوز
ذا انتهت مدة االستيداع دون عودة ،االستيداع الضابط إلى الخدمة  بحيث ال تتجاوز ثالث سنوات، وا 

 .(2)بقوة القانون من سجالت قوى األمن اعتبر مشطوب ا

 النتائج المترتبة إلحالة الضباط لالستيداع

األخير ( أربعة أخماس راتبه الذي تقاضاه عن الشهر 4/5) يستحق الضابط المحال إلى االستيداع  .1
 قبل إحالته إلى االستيداع.

ألحكام قانون الخدمة في قوى األمن ولسائر أنظمة  ضابط المحال إلى االستيداع خاضع ايبقى ال  .2
 الضبط والربط العسكريين كما لو كان في الخدمة العاملة.

للجهات  االزي العسكري إال عند عودته رسمي  ال يجوز للضابط المحال إلى االستيداع ارتداء   .3
 .(3)العسكرية

 

 

                                                           
 م.2010(منالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةالخاصةبالعسكريينلسنة1مادة) (1)
 م.2005(لسنة8الخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)(منقانون118مادة) (2)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)120(و)119مادة) (3)
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 االستغناء عن الخدمة: خامس ا

وفي اطار نظام  ،االستغناء عن الخدمة تقابل الفصل أو العزل من الخدمة تجدر اإلشارة إلى أن   
، وبالتالي ةفة تأديبيلالتأديب يتم مساءلة الموظف من قبل السلطة المختصة بالتأديب حال ارتكابه لمخا

توقيع إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليه بالقانون، ومن بينها: الفصل من الخدمة "الفصل 
للضمانات  ال يتم توقيعه إال وفق اظف، والذي على المو  ا، وهو الجزاء األكثر خطورة مادي ا ومعنوي  التأديبي"

ديب في إطارها العام تستوعب لهذا كانت دراسة نظام التأ ،التأديبية التي قررها المشرع في هذا الشأن
جراءات تأديبيةالمسؤ   .(1)ولية التأديبية بأركانها الثالثة من مخالفة تأديبية، وعقوبة تأديبية، وا 

كونها تتعلق براتب  وبات التأديبية وأكثر إيالم ا؛أشد العق مناالستغناء عن الخدمة يعتبر 
الوزير يصادق  وتختص لجنة الضباط بتوقيع أي من العقوبات التأديبية على الضباط على أن  العسكري، 

 .(2)إال في حالة االستغناء عن الخدمة فيلزم تصديق الرئيسالمختص عليها، 

 ؛في جعل االستغناء عن الخدمة مرتبط بموافقة وُمصادقة الرئيس الفلسطيني فالُمشرع كان موفق ا
 .(3)من خطورة تمس حقوق الموظف وعائلتها له م  لِ 

ُمساءلة العسكريين تأديبي ا ال يمنع من ُمساءلته جزائي ا، وفي بعض  وفي جميع األحوال نقول بأن  
في قوى األمن ( من قانون الخدمة 94ت عليه المادة )، وهذا ما نص  الحاالت تكون ُمساءلته جزائي ا واجب ا

 ت على:الفلسطيني فنص  

في قوى األمن  كل ضابط يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة .1
و يخرج على مقتضيات الواجب في أعمال أأو في القرارات الصادرة من الوزير المختص ، الفلسطيني
 ،عليها تأديبي اأو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يعاقب  ايسلك سلوك   وظيفته، أو

وال ُيعفى الضابط من عند االقتضاء،  المدنية أو الجنائيةى وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعو 
  العقوبة استناد ألمر.

                                                           
(1) ( فيالطعنرقم المصرية العليا اإلدارية المحكمة )1682حكم لسنة )31 جلسة القضائية، أحكام4/3/1989( المنشورفيمجموعة م،

،وانظرفيذلكأيًضا،محمدفؤادعبدالباسط،622(،نقابةالمحامين،القاهرة،ص2(القضائية،الجزء)34داريةالعليالسنة)المحكمةاإل
.5م،ص2005الجريمةالتأديبيةفينطاقالوظيفةالعامة،دارالجامعةالجديدة،اإلسكندرية،لسنة

 م.2010حةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةلسنة(بشأنالئ259(منقرارمجلسالوزراءرقم)4مادة) (2)
 .113محمدفروانة،الموظفالعامالعسكري،مرجعسابق،ص (3)
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ارتكابه المخالفة كان  ثبت أن  أألمر قائده أو مسؤوله إال إذا  اعفى الضابط من العقوبة استناد  ال يُ  .2
وفي هذه الحالة  مخالفة،بالرغم من تنبيهه إلى  ،ألمر صادر إليه من هذا القائد أو المسؤول اتنفيذ  

 وحده.تكون المسؤولية على مصدر األمر 
 .(1)الشخصياال عن خطئه  ا  سأل الضابط مدنيال يُ  .3

قانون قوى األمن والئحة العقوبات التأديبية ، (2)ه من خالل استقراء نصوصأن   ترى الباحثةو 
 ي:نلخص هذه األحكام والقواعد باآلتواالنضباطية بشأن العقوبات التأديبية، فإننا 

والتي تقوم بتشكيل مجلس  ،إال من خالل لجنة الضباط في قوى األمن معاقبة الضابط تأديبي اال يتم   .1
تكون رتبة رئيسه أعلى من رتبة  على أن   مكونة من ثالثة ضباطالتأديب )لجنة ضباط فرعية( 
 الضابط المحال لمجلس التأديب.

المخالفة المرتكبة انضباطية، يقوم بإحالة القضية إلى مسؤوله المباشر  ن لمجلس التأديب أن  إذا تبي    .2
 أو إلى القضاء العسكري إذا كانت المخالفة من نوع جناية أو جنحة حسب القانون.

وتكون العقوبة سارية بعد موافقة لجنة الضباط برفع توصياته إلى لجنة الضباط، يقوم مجلس التأديب   .3
 عليها ومصادقة الوزير.

ال يجوز للجنة الضباط توقيع عقوبة االستغناء عن خدمات الضابط إال بعد إخطاره بما هو منسوب   .4
ذا حكم علي إليه ومواجهته بعد خمسة عشر يوم ا ه بهذه العقوبة فإنه على األقل لسماع أوجه دفاعه، وا 

 ُيحرم من رتبته العسكرية.
مة، ويتم عن الخد أمام المجلس، فإنه يعتبر متغيب ا إذا رفض الضابط المحال لمجلس التأديب المثول  .5

 من الخدمة العسكرية. لى القضاء العسكري باعتباره فار امن تغيبه ويحال إ ( يوم ا21ترقين قيد بعد )
 إقامة دعوى مدنية أو جنائية عليه. معاقبة الضابط ال يمنع من  .6
 إال عن خطئه الشخصي. ال ُيسأل الضابط مدني ا  .7
إذا ارتكب الضابط مخالفة أثناء تنفيذ عمله، فإنه يعفى من العقوبة إذا أثبت أنه قام بتنبيه مسؤوله   .8

 وتكون المسؤولية على ُمصدر األمر وحده. ،عن هذه المخالفة
 يعفو عنها وفق الصالحيات المبينة. العقوبة أو أن   يجوز للرئيس أو الوزير تخفيف  .9

  ُيحرم الضابط من رتبته العسكرية إذا ُحكم عليه بالطرد من الخدمة من قبل محكمة عسكرية.  .10
                                                           

 م.2005(لسنة8رقم) ( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني94مادة ) (1)

(2) ( الفلسطينيرقم فيقوىاألمن الخدمة 8قانون لعام واالنض2005( العقوباتالتأديبية والئحة قرارم، العسكريين، على الموقعة باطية
 م.2010(لعام259مجلسالوزراءرقم)
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 : الجهة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبيةثاني ا

المحاكم العسكرية والنيابة العسكرية تستمد شرعيتها من القانون األساسي  أن   الحقيقة
ا االعسكري جزء   ، ويعتبر القضاءُ (1)الفلسطيني ت ، حيث نص  من منظومة العدالة الجنائية في فلسطين مهم 
وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ( "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، 2( فقرة )101المادة )

 .(2)الية خارج نطاق الشأن العسكري"و 

المحاكم العسكرية تنعقد واليتها إذا كانت المخالفة المنسوبة للضابط ُتشكل  وتجدر اإلشارة إلى أن  
ن   ،مخالفة جنائية  كانت في ذات الوقت مخالفة إدارية. وا 

وذلك في إصدار أحكام التأديب أو التعقيب على  ،المحاكم التأديبية تختص في مجال التأديبف
من ، أو ما رجل األالقرارات الجزائية الصادرة عن المجالس التأديبية والجهات الرئاسية للموظف وال سي  

 .(3)دبية التي نتجت من قرار الجزاء الخاطئ في حقهضرار المادية أو األبالتعويض عن األ

والتي هي مرحلة لة االتهام والتحقيق إلى مرحلة المحاكمة، التأديبية تنتقل من مرح الدعوى إن  
وكذلك وسيلة ، د أوامر التصرف في التحقيق عموم اها أح، وترجع أهمية اإلحالة إليها إلى أن  مهمة وخطيرة

ها تحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة التأديبية أو مجلس وأن  النعقاد والية المحكمة للنظر في الدعوى، 
تقرر  تهام بأكثر مماهذه األعمال تصب في تيار اال وأن   ،وترمز إلى خالصة أعمال التحقيقالتأديب، 

ذا استصدرت تهام الموظف العام وال سي  البراءة، وتجسد معنى ا ما رجل األمن بارتكاب المخالفة التأديبية، وا 
لإلجراءات  بين في القانون وفق االوجه الم ىبإحالة المتهم إلى المحاكمة العسكرية عل العسكرية أمر االنيابة 

ختصاص، وتتولى ى المحكمة العسكرية المختصة وفق ا لقواعد االها ترسل األوراق إلوالقواعد المقررة، فإن  
ا إذا كانت المحاكمة تتم م  لِ  بق اهذه القواعد طالمحكمة العسكرية مباشرة الدعوى في هذا الشأن، وتختلف 

   .(4)غيبته بحضور المتهم وفي مواجهته أم في

 

 
 

                                                           
(وحددأنواعالمحاكمفنصتالموادمنهعلىتشكيلمحاكم5لقدنّصالقانوناألساسيالفلسطينيعلىتشكيلالسلطةالقضائيةفيالباب) (1)

ا،والمحكمةالعلياتتولىمؤقًتاكلالمهامالمسندةللمحاكماإلداريةشرعيةودينية،ومحاكمعسكرية،ومحاكمإدارية،ومحكمةدستوريةعلي
 والمحكمةالدستوريةالعليامالمتكنداخلةفياختصاصجهةقضائيةأُخرىوفًقاللقوانين.

 م.2003(منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة2(فقرة)101المادة) (2)
 .355م،ص2010اإلداري،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية،عامباللأمينزينالدين،التأديب (3)
 .151محمدماجدياقوت،الدعوىالتأديبية،مرجعسابق،ص (4)
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 المبحث الثاني
 نظم توقيع العقوبة على ضباط األمن والسلطة المختصة بتوقيعها

 وتقسيم:تمهيد 

، أي توقيع ة التأديب، الجهة المختصة بمقتضى القانون بممارسة وظيفيقصد بالسلطة التأديبية
 ،، بصورة مؤقتة أو نهائية لوظيفيةالعقوبات المنطوية على الحرمان من التمتع من بعض أو كل المزايا ا

و أخالل بواجبات الوظيفة إ ارتكابفي حالة ثبوت  اع المحددة قانون  وضاوذلك في ضوء الشروط واأل
 .(1)الخروج على مقتضياتها

وقد جاء في أحد قرارات محكمة العدل العليا من رام اهلل ما يلي:" وبعد االطالع على أوراق 
واالستماع أقوال الطرفين وبالتدقيق والمداولة قانون ا تجد المحكمة أن  القرار الدعوى والبينات المقدمة فيها 

م، والذي أبرزه وكيله المستدعي باعتباره القرار المطعون فيه، لم يبين 2/11/2005بتاريخ  636/8رقم 
ينية بصورة محددة مصدر القرار إذ جاء في أعلى القرار بناء  على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسط

وتعليمات وزير الداخلية واألمن الوطني، دون تحديد لرقم وتاريخ القرار، وجاء توقيع القرار المطعون فيه 
ا من حيث  تحت عنوان التنظيم واإلدارة، ولم يحدد اسم وصفة موقع القرار، وبذلك يكون األمر غامض 

 .(2)الجهة التي أصدرت قرار طرد المستدعي من الخدمة

سي ، وبالتالي تختلف القوانين ن واألنظمة من دولة ألخرى باختالف النظام السياوتختلف القواني
صة بتوقيع ، ومن بينها القوانين واللوائح التي تنظم أحكام التأديب والسلطات المختدارية في كل منهااإل

 هذا المبحث وعليه سنتطرق في ،(3)وصالحيات كل سلطة من هذه السلطات ،العقوبة على العسكريين
 :يعلى التفصيل اآلت

 .ضباطالنظم توقيع العقوبة على  ول:األ المطلب 

 ة المختصة بتأديب ضباط قوى األمن في فلسطين.السلطاني: المطلب الث
 

 
                                                           

 .200محمدماجدياقوت،اإلجراءاتوالضماناتفيتأديبضباطالشرطة،مرجعسابق،ص (1)
 ،غيرمنشور.23رقمم،القرار177/2005م،رقم29/3/2006محكمةالعدلالعليا،رامهللافي (2)
 .224م،مرجعسابق،ص2005(لسنة8ناصرديبسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينية،رقم) (3)
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 ولالمطلب األ 

  مننظم توقيع العقوبة على ضباط األ

 تمهيد وتقسيم:

فقد أخذت الدول على اختالف أنظمتها القانونية بأحد  تتنوع أنظمة التأديب إلى ثالثة أنواع،
وقام المعهد الدولي بعض الدول طبقت أكثر من نظام في ذات الوقت،  كما أن  األنظمة التأديبية الثالث، 

هذه النظم هي النظام الرئاسي والنظام  دارية بدراسة حول هذا الموضوع وانتهى من دراسته بأن  للعلوم اإل
نتناول في  ،نقسم هذا المطلب إلى ثالثة فروع ،وعلى هدي ما تقدم، (1)شبه القضائي والنظام القضائي

بينما نخصص  ،ونعقبه في الفرع الثاني بالحديث عن النظام شبه القضائي ،ول النظام الرئاسيالفرع األ
 ي: توذلك على النحو اآل ،ائيالفرع الثالث للحديث عن النظام القض

 ولالفرع األ 

 النظام الرئاسي

يعتمد هذا النظام على استخدام السلطة اإلدارية الرئاسية في المرفق بصالحية تأديب الموظفين، 
ى صدور قرار تأديبي بحقه وتنفيذ الجزاء، وفي هذا النظام ال تلزم من لحظة التحقيق مع الموظف، وحت  

 سلطة توقيع العقوبة التأديبية بأخذ رأي أو استفتاء هيئة معينة، بل يكون لها وحدهاالسلطة الرئاسية قبل 
 .(2)توقيع العقوبة التي تراها مالئمة مهما تكن درجة جسامتها

تم مساءلة ومحاسبة ويصنف النظام التأديبي الرئاسي كأقدم وأبسط نظام تأديبي، وبموجبه ي 
ومن المستقر عليه في  (3)ابالجهة التي يتبعها العامل رئاسي  من خالل السلطة المختصة الموظف العام 
يمتلك سلطة التعيين يمتلك سلطة التأديب، وعليه تتولى السلطة اإلدارية التي يتبع  ن  م   الفقه اإلداري أن  

يقا وقيع لهذا النظام يتولى الرئيس اإلداري بموجبه ت اع الجزاءات التأديبية عليه، ووفق  لها الموظف تأديبه وا 
العقوبات التأديبية بمفرده، ودون حاجة الستشارة أي جهة أخرى ودون التقيد بحصر معين للجرائم  جميع

                                                           
األول،الترجمةالعربيةلهذهالدراسة،منشورةفيمجلةالعلوماالدارية،التيتصدرهاالشعبةالمصريةللمعهدالدوليللعلوماإلدارية،العدد (1)

 .67ومابعدها،نقاًلعنأنورأحمدرسالن،التحقيقاالداريوالمسؤوليةالتأديبية،ص267،ص1960سنةالثانية،يونيوسنةال
 ومابعدها.267م،ص1960دراسةمنشورةفيمجلةالعلوماإلدارية،العدداألول،السنةالثانية،يونيو (2)
 .97عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،مرجعسابق،ص (3)
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ه بموجب هذا النظام التأديبي الرئاسي تقوم الجهة الرئاسية وحدها بتقدير األخطاء ، كما أن  (1)أو العقوبات
 .(2)تدخل من أحدالمسلكية وتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف دون مساعدة أو 

هذا النظام يتسم بسهولة اإلجراءات والسرعة في إيقاع الجزاءات التأديبية،  فيه أن   ومما ال شك   
كما أنه يعزز طاعة الموظف لإلدارة والقوانين واألنظمة وربما لذلك ال زالت العديد من الدول تعمل به رغم 

إلى  ما يتعرض له من انتقادات، فال زال معموال  به في عدد كبير من الدول، وخاصة في مصر واألردن
 .هذا النظام، وقد أخذ الُمشرع الفلسطيني بجوار أنظمة أخرى

ولكن ذلك ال يعني أنه النظام األفضل واألنسب، فسهولة اإلجراءات وسرعة العقاب، قد يرافقها 
غياب الضمانات في حماية حقوق الموظف، فال قيمة للسرعة والبساطة في ظل انعدام ضوابط التأديب 

تفرد واحتكار السلطة اإلدارية للتحقيق واالتهام والعقاب، يثير القلق من منظور  العادل، ومن المؤكد أن  
الجهة اإلدارية تختص بممارسة وظيفة التأديب  الضمانات الحقوقية للموظفين العمومين، طالما أن  

ية، ما وقوع السلطة التأديبية في أخطاء وانحرافات غير مشروعة، تعتبر حقيقة واقع ، كما أن  (3)كاملة
 يتطلب معه الرقابة على السلطة اإلدارية في سياق ممارستها لسلطتها التأديبية.

وذلك من خالل تحديد السلطة  ،للحد من عيوب النظام الرئاسي الفلسطيني لقد تدخل المشرع 
المختصة بالتأديب، واعتبار هذا االختصاص من النظام العام من ناحية، وحدد العقوبات التأديبية على 

لسلطة التأديبية للتظلم سبيل الحصر "شرعية العقاب" من ناحية أخرى، وباإلضافة لذلك أخضع قرارات ا
 ، ونظم اإلجراءات الخاصة بهما.اإلداري

ولكن الضمانات السابقة ال تعبر كافية لتوفير الضمانات لحماية الموظف من تعسف اإلدارة، ولم تضع 
فإذا كان هدف النظام التأديبي بوجه عام توفير الموائمة أو نتقادات الموجهة للنظام الرئاسي، حدا  لال

المرفق العام عبر ردع الموظف الذي يجاوز متطلبات الوظيفة وكرامتها، وما الموازنة ما بين حسن سير 
قيام بهذه الموائمة، ويعود النظام الرئاسي ال يستطيع ال بين حماية حقوق الموظف من انحراف اإلدارة، فإن  

هذا النظام يقوم على تغليب مصلحة المرفق على مصلحة الموظف بما يحقق  السبب وراء ذلك إلى أن  

                                                           
م،2000أحمدالموافي،نظاممجالسالتأديبطبيعته،ضماناتهدراسةتطبيقيةعلىأحكامالمحكمةاإلداريةالعليا،دارالنهضةالعربية،لعام (1)

 .4ص
النجاح،عبيرتوفيقمحمدأبوكشك،سلطةالتأديببيناإلدارةوالقضاء)دراسةمقارنة(،رسالةماجستير،كليةالدارساتالعليا،جامعة (2)

 م.2011لعام
كلية (3) ماجستير، رسالة مقارنة"، "دراسة فيليبيا اإلداريللموظفالعام القانونيللجزاءاتفيالعقد النظام الفتاحمصباحالتركي، عبد

 .49م،ص2009الدراساتالعليا،األكاديميةالعربيةالمفتوحة،الدنمارك،لعام
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، فالهدف األساس والجوهري لهذا النظام (1)أكبر قدر من الفعالية في سير العمل وانتظامه داخل المرفق
، واألخطر لحة المرفق ومصلحة الموظف مع امص مصلحة المرفق وحسن سيره بانتظام واضطراد، وليس

هذا النظام يستند إلى االختصاص التقديري الواسع للسلطة الرئاسية في التأديب، حيث يضع  من ذلك أن  
قد يؤدي  ؛(، والتي تستند على سلطتها التقديرية، لذاعقاب -اتهام –بيدها العديد من السلطات )تحقيق 

 .(2)في تطبيقاته العملية "إلى التعسف واالنحراف"

 جميعهو النظام الذي تستقل فيه السلطة الرئاسية دون غيرها بحق فرض  النظام الرئاسيف
وفي هذا  ،لدولةالعقوبات التأديبية باختالف درجاتها "البسيطة والجسيمة" على الموظفين العسكريين في ا

بل يكون لها  ،بأخذ رأي أو استفتاء هيئة معينة لرئاسية قبل توقيع العقوبة التأديبيةالنظام ال تلتزم السلطة ا
ويقوم هذا النظام على أساس أن ، ها مالئمة مهما تكن درجة جسامتهاوحدها توقيع العقوبة التي ترا

فعال التي تخل داري وحده تحديد األ، ويملك الرئيس اإلالسلطة التأديبية هي فرع من فروع السلطة الرئاسية
 .ة واختيار ما يالئمها من عقوباتبواجبات الوظيف

طره ، عندما دارة وهو تحكم يزداد خلتحكم اإل ومن عيوب هذا النظام وأنه يترك الموظف كلية  
 .(3)بجانب ذلك من حق الطعن  باإللغاء في القرار التأديبي الصادر تجاهه ايكون العسكري محروم  

 لسنة 4خذ به المشرع الفلسطيني بإصداره لقانون الخدمة المدنية رقم أوقد  ،االتجاهونلمس هذا 
م، حيث جعل توقيع العقوبات 2005لسنة  (8) من الفلسطينية رقم، وقانون الخدمة لقوى األم1998

قانون الخدمة في قوى دارية ، والعقوبات االنضباطية في سلطة اإلالتأديبية في قانون الخدمة المدنية لل
دد هذه المشرع لم يح مع العلم أن   ،(4)ن الفلسطينية من اختصاص القادة المباشرون والرئاساتماأل

وهناك  ،نظمهات قيودوبات وفق هواها بدون مما يتيح لهذه السلطة توقيع عق ،الجزاءات ضمن هذا القانون
 .  (5)بحتةوالتي تتشكل من عناصر إدارية ط، ة يتم توقيعها من قبل لجنة الضباجزاءات تأديبي

                                                           
 .4أحمدالموافي،مرجعسابق،ص (1)
لطيفبنشديدالحربي،ضماناتالتأديبفيالوظيفةالعامة"دراسةتحليليةتأصيليةفقهية"بمااستقرعليهالقضاءالسعودي،مطابععبدال (2)

 .108م،ص2006الدارالهندسية،القاهرة،لعام
 .225بق،صم،مرجعسا2005(لعام8ناصرديبسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم) (3)
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم)95المادةرقم) (4)
 م.2005لسنة8منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم(17المادةرقم) (5)
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من العديد من الضمانات ما الضابط في قوى األالسي   لموظفهذا النظام يمنح ا أن   ومن نافلة القول
وذلك لعدم إساءة استعمال السلطة ، فالرئيس المباشر في  ،داريةة والقضائية في مواجهة السلطة اإلدارياإل

إليها في  والتي أشار ،زالت تسلك هذا االتجاه هذا النظام يكون الخصم والحكم ، ومن بين الدول التي ال
 .(1)نجلتراا  مريكية والبرتغال وكندا و والدنمارك والواليات المتحدة األ سبانيااتقرير المعهد الدولي ،

سلطة التأديب اإلدارية حسب هذا النظام الرئاسي تجمع بيدها بين سلطة  أن   يتضح مما سبق
يقاع الجزاء على الموظف، لذا الفصل  بمعنى أن   ؛ يعتبر هذا النظام نظام ا فردي االتحقيق وتوجيه اإلتهام وا 

 .(2)تهام والحكم غير قائمبين سلطتي اال

شراف السلطة اإلدارية ه رغم ما يقال من إيجابيات لهذا النظام من سأن   ونرى رعة اإلجراءات، وا 
إخضاع قرارات التأديب  صاحبة الخبرة العملية عليه، إال أنه ال يوفر الضمانات لحماية الموظفين، كما أن  

 جميعللتظلم اإلداري والطعن القضائي، ال تنفي عن هذا النظام احتكار السلطة الرئاسية منفردة ل
ويا حبذا لو  ،واحد نٍ ئيس المباشر هو الخصم والحكم في آيكون الر  ب أن  وأنه ال يج الصالحيات التأديبية

 .أخذ الُمشرع الفلسطيني بهذه التوصية

 الفرع الثاني

 النظام شبه القضائي

لجأت العديد من الدول لألخذ بالنظام شبه القضائي جراء االنتقادات التي وجهت للنظام الرئاسي،  
التجربة العملية من صحة لهذه االنتقادات، وكان الهدف األساس لهذا النظام وضع حد لتفرد  نتجتهولما أ

االختصاصات المتعلقة بالتأديب لذلك اتجهت بعض التشريعات إلى  جميعواحتكار السطلة اإلدارية ل
 .إشراك جهات قضائية إلى جوار السلطة الرئاسية

ى إنشاء هيئة مستقلة بجانب اإلدارة تتولى سلطة التأديب، وقد النظام شبه القضائي يقوم عل فإن   ؛وعليه 
، لذا ال يعتبر هذا النظام راعى المشرع في تشكيلها المحافظة على وجود عناصر إدارية، وأخرى قضائية

                                                           
 .5سليمانالطماوي،القضاءاإلداري،مرجعسابق،ص (1)
المحالللمحاكمةالتأديبيةفيالقانوناإلداريوقانونالمرافعاتالمصري)دراسةمقارنة(،عبدالباسطعليأبوالعز،حقالدفاعوضمانات (2)

 .296م،ص2011مكتبةدارالنهضةالعربية،القاهرة،لسنة
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له كونه لم ينزع االختصاصات اإلدارية، بل أشرك  بديال  جذري ا للنظام الرئاسي، بل يشكل تطوير ا نسبي ا
 معها عناصر قضائية مع السلطة اإلدارية في النظام التأديبي.

وتوقع العقوبة التأديبية في النظام شبه القضائي والمتمثل في مجالس التأديب من خالل اقتسام 
 .(1)وقانونيسلطة توقيعها ما بين السلطة الرئاسية ومجالس جماعية ذات تركيب إداري 

ويكمن جوهر االختالف بين النظام الرئاسي والنظام شبه القضائي في كونه يشمل في تشكيله  
النظام الرئاسي  بين ، لذا يعتبر هذا النظام نظام ا وسطي ا(2)على عنصر إداري بجانب العنصر القضائي

ا وال نظام ا ؛والنظام القضائي اقضائ كونه ال يمثل نظام ا رئاسي ا خالص  ، بل هو مزيج أو خليط ي ا خالص 
 بينهما.

 ويمتاز النظام شبه القضائي بجملة من السمات، التي تميزه عن النظام الرئاسي، ومن أهمها:

 الفصل بين سلطة االتهام وسلطة الحكم: -

كسر النظام شبه القضائي احتكار السلطة الرئاسية لسلطة االتهام والحكم في ذات الوقت بحكم وجود 
قضائية تشاركها هذا الدور، حيث استمر دور السلطة اإلدارية في توجيه االتهام، فيما اختصاص عناصر 

 العقاب نقل لمجالس التأديب.

سلطات مجالس التأديب تختلف من دولة إلى أخرى، حيث  ولكن ال يفوتنا في هذا السياق اإلشارة إلى أن  
ما أن يكون  يمكن أن   يقتصر دورها على إبداء الرأي االستشاري لسلطة التأديب قبل إصدار قرار الجزاء، وا 

النظام شبه القضائي "يعمل على إقامة فصل بين سلطة  أن   البعض، ويرى اقرارها ملزما  أو غير ملزم  
اء الرأي قبل صدور االتهام وسلطة الحكم، وذلك بتنظيم سلطة تدخل الهيئات االستشارية المكلفة بإبد

  .(3)الحكم من السلطة اإلدارية"

االستشاري قبل صدور  قصر دور مجالس التأديب على إبداء الرأي قد السابق الرأي ونرى أن  
قرارات مجالس  التأديب  خر إلى أن  آ رأيلما هو معمول به في السعودية، في حين ذهب  الجزاء وفق ا

                                                           
 .165عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،مرجعسابق،ص (1)
 .382مرجعسابق،صم،1996مجديمدحتالنهري،الموظفالعام،دارالنهضةالعربية،القاهرة،سنة (2)
عبداللطيفبنشديدالحربي،ضماناتالتأديبفيالوظيفةالعامة"دراسةتحليليةتأصيلية"فقهيةبمااستقرعليهالقضاءالسعودي،مرجع (3)

 .110سابق،ص
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للنظام المعمول به في مصر، وخضوع قرارها باإللزام من عدمه  انهائية وملزمة لجهة اإلدارة وفق   تعتبر
يتعين أن يكون ذلك المجلس يخضع للقانون المشكل لها، فلكي يكتسب مجلس التأديب مشروعيته "فإنه 

  .(1)في قيادته إلى قانون" مستند ا

ح ذلك من ميزات هذا النظام اإليجابية قرارات مجالس التأديب ملزمة يصب توفي حال كان
اإلضافية وبصرف النظر عن صالحيات مجالس التأديب ما بين الرأي االستشاري أو اإللزامي، يمثل هذا 
النظام "خطوة في التقليل من مثالب االنحياز التي يترتب على ازدواج االختصاص، وخاصة الجمع بين 

 .(2)وظيفتي االتهام والحكم"

 مصلحة المرفق ومصلحة الموظف: مة بينالمواء

النظام الرئاسي، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة "مصلحة المرفق"، دون  سبق اإلشارة إلى أن  
االعتداد لمصلحة الموظف، فيما النظام شبه القضائي يتم بموجبه الموازنة بين اعتبارات المصلحة العامة 

 .(3)بين تحقيق المصلحة الخاصة للموظفالمتمثلة في مصلحة المرفق وحسن سير العمل به و 

 تجاه الرئاسية السلطة من يضعف "أنه الفقه من بعض يرى حيث النقد، من القضائي شبه النظام يسلم ولم

 .(4)واإلدارة" التأديب مجالس بين االختصاص وتنازع تعقيد إلى يؤدي أنه كما ،المرؤوسين

 لم إطار في التأديب مجالس نظام أن   نجد أننا إال العامة، الوظيفة في عملي ا فاعليته عدم ذلك أثبت وقد

 "ال نصه ما فيها جاء والذي ،م1958 لسنة 117 القانون من 46 رقم المادة بحكم وذلك التعديل، هذا يمسها

 لسياقا ذات وفي خاصة"، قوانين وتأديبهم معهم التحقيق ينظم الذين الموظفين على القانون هذا حكامأ تسري

 الشرطة قانون ضمن المصرية اإلدارة إبان غزة قطاع في به معموال   كان التأديب مجالس نظام أن   إلى نشير

 .(5)الشرطة لضباط التأديبية المحاكمة والية التأديب لمجلس المشرع أعطي حيث م،1963 لسنة 6 رقم

                                                           
 .166عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،المسؤوليةالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (1)
فؤادعلىأبوالعز،حقالدفاعوضماناتالمحالللمحاكمةالتأديبيةفيالقانوناإلداريوقانونالمرافعاتالمصري"دراسةعبدالباسط (2)

 .299مقارنة"مرجعسابق،ص
 .5أحمدالموافي،نظاممجالسالتأديبطبيعتهوضماناته،"دراسةتطبيقيةعلىأحكامالمحكمةاإلداريةالعليا"مرجعسابق،ص (3)
 .110اللطيفبنشديدالحربي،ضماناتالتأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،صعبد (4)
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 في جاء فقد م،2005 لسنة 13 رقم يالدبلوماس السلك قانون ضمن النظام بهذا الفلسطيني المشرع خذأ وقد

 بنظام واختصاصاته مهامه وتحدد تأديب، مجلس يشكل القانون ألحكام "وفق ا :هبأن   منه 26 رقم المادة نص

 51 رقم المادة ضمن القضاة لمساءلة التأديب بمجلس المشرع خذأ فقد وكذلك الوزراء"، مجلس عن دريص

 م.2005لسنة 15 رقم القضائية السلطة قانون من

، يطالياا  بلجيكا وفرنسا و  -كما ذكر بالتقرير-الدول التي أخذت بهذا النظام  ومما يجدر ذكره أن  
سلطة توقيع الجزاء  يعتبر هذا النظام صورة من صور النظام الرئاسي فهو رئاسي في جوهره، ذلك أن  و 

ولكن يستلزم قبل توقيعه استشارة هيئات تمثل فيها الحكومة  ،لهذا النظام تبقى للسلطة الرئاسية اوفق  
بالحرية الكاملة إزاء هذا  فهي تتمتع، (1)لزم السلطة الرئاسية بشيءوالموظفين بالتساوي، لكن رأيها ال يُ 

نما جاء ذلك لتحقيق أكبر قدر من الحماية وا ،الرأي من من ما ضباط األلضمانات للموظف ال سي  وا 
زم السلطة تتل األحيانتعسف السلطة المترتبة على هذا االختصاص الواسع للسلطات الرئاسية، وفي بعض 

كان يجوز للسلطة الرئاسية  ن  ا  و ، ااستشاري  وليس  االهيئة، بحيث يكون رأيها إلزامي  الرئاسية باحترام رأي 
لنظام في ويأخذ هذا ا ،(2)تشديده عدم التقيد بهذا الرأي لصالح الموظف، وذلك بتخفيف الجزاء دون

 :التأديب بإحدى ثالث صور
يكون رأي الهيئة المستقلة التي أنشأها المشرع بجانب اإلدارة الستطالع رأيها قبل توقيع الجزاء  أن   .1

 غير ملزم.
ويتعين على اإلدارة احترامه، مع احتفاظ اإلدارة بحق تعديله كتخفيف العقوبة ال  ايكون رأيها ملزم   أن   .2

 الدول التي تأخذ بذلك فرنسا. تشديدها، ومن
يوكل المشرع في بعض األنظمة للسلطة الرئاسية تطبيق العقوبات البسيطة، في حين يوكل  أن   .3

بالعقوبات الجسيمة إلى مجلس تأديب مكون من عناصر إدارية وقضائية ، ومن الدول التي تأخذ 
 .(3)بذلك األردن

 ألن   ؛عليه خذآم وليست النظام، هذا لصالح إيجابية ميزات هي السابقة المآخذ أن   الباحثة وترى

 دبتحدي تجاوزها يمكن االختصاص تنازع أن   كما الرئاسية، السلطة بتوسيع يتعزز ال التأديبي النظام
 مساهمة استمرار هو النظام هذا في الضعف عوامل أهم أن   ونعتقد ،قانون ا التأديب مجالس اختصاصات

 فاعل. بشكل التأديبي النظام في الرئاسية السلطة

                                                           
 .436سليمانالطماوي،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص، (1)
 .215الخدمةالمدنيةالفلسطينية،مرجعسابق،صعالجودتأبوسيدو،اإلجراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفقاًألحكامقانون (2)
 .242م،ص1988خالدسمارةالزغبي،القانوناإلداري،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،عام (3)
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 الثالثالفرع 

 النظام القضائي

، حيث تقوم جهة قضائية خالصة بسلطة التأديب عن النظام الرئاسي يشكل هذا النظام بديال  
بينما سلطة التأديب في النظام وتتمثل هذه الجهة القضائية في " المحاكم التأديبية"،  ،للموظف العام

ومن ئي عن التأديب شبه القضائي، كما يختلف التأديب القضا رئاسي تقوم بها جهة إدارية خالصة،ال
نظام التأديب شبه القضائي يشمل في تشكيله على عنصر إداري بجانب  أوجه االختالف الجوهرية "أن  

جهات إدارية في  جهة قضائية خالصة دون مساهمة أي فيما المحاكم التأديبية ،(1)العنصر القضائي"
 تشكيلها، ويمتاز نظام التأديب القضائي " المحاكم التأديبية" بالسمات اآلتية:

 انتزاع سلطة التأديب من اإلدارة: .1

، ُأنتزعت منها سلطة التأديب كلي ا ، حيثة اإلدارية هامشي اطبموجب هذا النظام يصبح دور السل
، بل "اقتصر دورها على ال يعني انعدام دورها كلي ان هذا وباتت من اختصاصات المحكمة التأديبية، ولك

جراءات اإلدارية ثم تتولى أديبية بتحريك اإل، ومن ثم تقوم المحكمة الت(2)رفع الدعوى التأديبية أمام المحاكم"
 التكييف القانوني للمخالفات التأديبية وتوقيع العقوبة المناسبة.

 ة الحكم:الفصل التام بين سلطة التحقيق واالتهام وسلط .2

والتي تتولى مهمة التحقيق مع الموظف،  القضائي في التأديب وجود النيابة اإلدارية، النظاميتطلب 
ويترتب على ذلك نتيجة هامة وجوهرية، أال وهي الفصل الكامل ما بين سلطتي التحقيق واالتهام وسلطة 

قضائي من انتقادات في الرئاسي وشبه الوبذلك يكون هذا النظام قد تجاوز ما ُوجه للنظام  ،(3)المحاكمة
 هذا المجال

 الحيدة واالستقالل: .3

ه في هذا النظام تُقيد خاصة وأن   يتحقق في نظام التأديب القضائي الحيدة واالستقالل لسلطة التأديب،
وتعتبر  على النحو المطبق في النظام القضائي الجنائي، المحاكم التأديبية بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 ُيعتبر النظام الرئاسي محل طعن ونقد من حيث حيدة ؛لذا الحيدة واالستقالل من أهم متطلبات العدالة،

                                                           
 .382مجديمدحتالنهري،الموظفالعام،مرجعسابق،ص (1)
 .111صعبداللطيفبنشديدالحربي،ضماناتالتأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق، (2)
 .5أحمدالموافي،نظاممجالسالتأديبطبيعتهوضماناته،مرجعسابق،ص (3)
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واستقالل الرئيس اإلداري، الذي يجمع بيده سلطة االتهام والعقاب، خاصة في ظل ما أثبتته العديد من 
ها لالختصاص التأديبي، أما في القانون عند ممارست التجارب من انحراف السلطة اإلدارية عن أحكام

القضائي " تقوم بسلطة توقيع الجزاء، سلطة قضائية متمثلة في المحاكم التأديبية عن الرئيس النظام 
  .(1)اإلداري"

 تغليب مصلحة الموظف: .4

والنظام شبه القضائي يهدف  إذا كان النظام الرئاسي ُيغلب مصلحة اإلدارة على مصلحة الموظف،
النظام القضائي يقوم "على تغليب  مصلحة المرفق ومصلحة الموظف، فإن   إلى تحقيق الموائمة بين

لما  ؛ويعتبر ذلك نتيجة طبيعية للفصل التام ما بين سلطة االتهام والتحقيق والحكم، (2)مصلحة الموظف"
توفره من ضمانات في حماية الموظف من تعسف اإلدارة، وطالما العقاب يصدر عن محكمة مختصة 

 دون أي تأثير لإلدارة، ستكون مصلحة الموظف لها االعتبار األول.

في تعزيز الشعور بالطمأنينة والرضا للموظف، كبديل  ناحية أخرى يلعب هذا النظام دور ا مهم اومن 
صدور العقاب مهما كانت  أن  خاصة و وعدم الرضا المترتب على النظام الرئاسي،  عن الشعور بالغبن

سعة التي طبيعته من المحكمة التأديبية، سيجد الرضا من الموظف، ويعود السبب وراء ذلك للثقة الوا
 للسلطة اإلدارية. يتمتع بها القضاء قياس ا

يجابية، والتي تعرضنا لها أعاله، إال وبالرغم مما يتمتع به النظام القضائي من سمات وخصائص إ
أنه لم يسلم من النقد، ومن االنتقادات التي ُوجهت لهذا النظام "أن القضاة بحكم عملهم بعيدون عن الواقع 

، ومضمون هذا النقد عدم امتالك القضاة للخبرة العملية المتعلقة بالوظيفة (3)العملي لألجهزة اإلدارية"
 اإلدارية.العامة وأجهزتها 

كما يوجه لهذا النظام مالحظات حول مراعاته لمصلحة الموظف على حساب مصلحة المرفق العام، 
، قياس اإجراءات التقاضي أم خاصة وأن   للتأديب الرئاسي وشبه  ام المحكمة التأديبية تتطلب وقت ا طويال 
 القضائي.

نظمة التأديبية األخرى في تأديب النظام القضائي هو النظام األنسب من األ أن  وترى الباحثة 
 ة:لموظف العام، وذلك لألسباب اآلتيا

                                                           
عبدالباسطعليأبوالعز،حقالدفاعوضماناتالمحالللمحاكمةالتأديبيةفيالقانوناإلداريوقانونالمرافعاتالمصري،مرجعسابق، (1)

 .298ص
 .5جعسابق،صأحمدالموافي،نظاممجالسالتأديبطبيعتهوضماناته،مر (2)
 .113عبداللطيفبنشديدالحربي،ضماناتالتأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (3)
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حيث قيد القانون سلطة اإلدارة هنا بضرورة تناسب العقوبة مع  ،تحييد تدخل اإلدارة في تحديد العقاب .1
 .المخالفة

تصدر التوصية من لجنة  صدور الحكم التأديبي من جهة قضائية، يفترض بها الحيدة واالستقاللية .2
 .من وزارة الموظف والديوان ووزارة محايدة )تقاس عليها العسكري( شكلةمُ 

نعم في بعض المخالفات ، يوفر النظام التأديبي القضائي الضمانة األكيدة لشرعية الجرائم والعقوبات .3
ي كل الجرائم، الجسيمة وهذا جيد، ياحبذا لو أخذ به الُمشرع الفلسطيني في هذه الجزئية وليس ف

بالمخالفات المتوسطة، والرئاسي  وشبه القضائي -يأخذ بهذا النظام في المخالفات الجسيمة بمعنى أن  
قانون الخدمة المدنية أخذ  خاصة وأن   -في الجرائم أو المخالفات الخفيفة التي تستوجب عقوبات خفيفة

ولفت النظر، حيث جعلها من سلطة التي تستوجب عقوبتي التنبيه بالنظام الرئاسي في المخالفات 
رئيس الدائرة الحكومية)الوزير( بينما جعل ما دون ذلك من سلطة لجنة تشكل بقرار من رئيس الديوان 
ومكونة من عضو من الديوان وعضو من الوزارة التي ينتمي إليها الموظف وعضو من وزارة محايدة، 

سواء  من داخل الحكومة أو خارجها فكل نظام  ايكون للجنة سلطة االستعانة بما تراه مناسب   على أن  
لذلك يحدد  إلى جسيمة ومتوسطة وبسيطة، وتبع اتقسم العقوبات  له إيجابيات وسلبيات، واألنسب أن  

 .النظام األنسب كما في مصر وفرنسا وفلسطين كما في قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة في قوى األمن أخذ بأكثر من اسلوب في توقيع العقوبة، حيث جعل توقيعها  ونرى أن  

باقي، ولهذا يكون قد اقترب من القادة المباشرين في المخالفات البسيطة، ومن لجنة الضباط في ال
 من فكرة أو فلسفة هذه النظم.  كثير ا

 لطات.ينسجم النظام التأديبي القضائي مع مبدأ الفصل بين الس .4
يعتبر النظام التأديبي القضائي الضمانة األقوى لحماية حقوق الموظف بوصفها حقوق إنسان من  .5

 انحراف وتعسف السلطة الرئاسية.
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 المطلب الثاني

 النظام التأديبي في فلسطين

 تمهيد وتقسيم:

وذلك من سنتطرق في هذا المطلب للنظام التأديبي الفلسطيني من خالل أنظمة التأديب الثالث، 
خالل ثالثة فروع، يتطرق الفرع األول للنظام الرئاسي، الثاني للنظام شبه القضائي، والثالث للنظام 

 القضائي.

 الفرع األول

 النظام الرئاسي

( أعطت الصالحية للرئيس 75المادة ) ، نالحظ أن  الفلسطيني وبمراجعة أحكام القانون األساسي
من رئيس الدولة على ، وقد ذهب رأي إلى "جواز توقيع الجزاء التأديبي (1)لتحقيقلبإحالة رئيس الوزراء 

كما نجد تجليات النظام التأديبي الرئاسي في قانون السلطة القضائية، حيث "منح سلطة ، رئيس الوزراء"
، وقد أعطى القانون الحق لرئيس (2)التأديب بداية بالسلطة الرئاسية أي القاضي الرئيس في المحكمة"

بسلطة التأديب من ناحية،  القاضي الرئيس مخول قانون ا مة بتوقيع عقوبة التنبيه، ما يعني أن  المحك
فإنها تخرج عن سلطات القاضي  ةوانحصار سلطته في عقوبة التنبيه فقط، أما العقوبات األكثر شد

 الرئيس التأديبية.

على سبيل  اسلف  بتحديدها  في قوى األمن الفلسطينيوفيما يتعلق بالجزاءات أخذ قانون الخدمة 
ن ولوائح التوظيف مع الحصر، والتي تتجه إلى تحديد الجزاءات مقدما  على سبيل الحصر في قواني

 من قانون الخدمة في قوى األمن من الالئحة التنفيذية (10)، فوفقا  للمادة (3)لشدتها تدرجها تبع ا
ات المعمول بها في الخدمة نظمة والتعليمات والقرار مخالفة للقوانين واأل الفلسطيني إذا ثبت ارتكاب الضابط

 أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات اآلتية: العسكرية

 
                                                           

 (منالقانوناألساسيالفلسطيني.75المادة) (1)
 .19وكذلكص9عبيرتوفيقمحمدأبوكشك،مرجعسابق،ص (2)
(3)  على وتطبيقها التأديبية للجريمة العامة النظرية أساسيات الوحيدي، سابق،فتحي مرجع المحتلة، األراضي في العالي التعليم مؤسسات

 .319ص
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 التنبيه أو لفت النظر. .1
 اإلنذار. .2
 .األساسي لشهرين على األكثر م من الراتبالحس .3
  أشهر على األكثر. 3جز الح .4
 .أشهر على األكثر 3بس الح .5
  تأخير األقدمية لسنة على األكثر.  .6
 نزيل الرتبة.ت .7
 نزع الرتبة .8
 .االستغناء عن الخدمة )فيلزم الحصول على تصديق الرئيس( .9

انضباطية على الضابط إال بعد إحالته إلى  ال يجوز توقيع عقوبة ا عدا عقوبة التنبيه واإلنذاروفيم
رار الصادر بتوقيع حضر خاص، ويكون القوسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك التسجيل في م مجلس تحقيق
 .(1)العقوبة مسبب ا

أخذ بفكرة وفلسفة النظام الرئاسي  ، فمثال  المشرع الفلسطيني قد أخذ بأكثر من نظام أن   كما نرى هنا
المشرع  وبمعنى أن   ،وفي باقي العقوبات يتم اإلحالة إلى مجلس تحقيق ،في عقوبتي التنبيه واإلنذار

عندما أخذ بأكثر من فكرة في توقيع العقوبة، حيث راعى مصلحة اإلدارة ومصلحة  موفق ا الفلسطيني كان
 الموظف في هذا التنوع.

ن كنا نتفق مع الرأي القائل بأن   ، إال أنه في ذات الوقت حق (2)"التحقيق حق أصيل للجهة اإلدارية" وا 
 ئيس اإلداري، وفيما يخص قرارمن الر  مة لحماية الضابطحد الضمانات المهللموظف، كونه يمثل أ

: "تكون اإلحالة في قوى األمن قانون الخدمةل التنفيذية الالئحة ( من8اإلحالة للتحقيق، جاء في المادة )
 للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف" مع التأكيد على عدم جواز

بية مضى على اكتشافها أكثر من ألحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأدي إلى التحقيق وفق ا إحالة الضابط
 .(3)أشهر" ثالثة

على المخالفة التأديبية  هام للضباطولم يترك المشرع الفلسطيني السلطة الرئاسية تتفرد في توجيه االت
 التحقيق مع الضابطيق، تتولى مهمة والتحقيق معه وتقرير العقوبة التأديبية، بل اشترط تشكيل لجنة تحق

                                                           
 م.2005(لسنة8(منالالئحةالتنفيذيةلقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)10المادة) (1)
 .74صعالجودتأبوسيدو،االجراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفقاًألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطينية،مرجعسابق، (2)
م.2005(لعام8(منالالئحةالتنفيذيةلقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)8المادة) (3)
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، العقوبات التأديبية جميعدارة في لإل يه، ويعتبر إجراء التحقيق وجوبي ا وليس اختياري اقبل إيقاع العقوبة عل
 تأديب من حيث التركيبة والصالحيات. ومن الجدير ذكره أننا ال نستطيع أن نعتبر لجان التحقيق مجالس  

 عام هو المعتمد في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.يعتبر النظام الرئاسي في تأديب الموظف الو 

 

 الفرع الثاني

  النظام شبه القضائي

بالرغم من اعتماد المشرع الفلسطيني نظام التأديب الرئاسي كقاعدة عامة، إال أنه أخذ في بعض 
 اآلتي:الحاالت بالتأديب من خالل النظام شبه القضائي أو مجالس تأديبية، وذلك وفق التوضيح 

 في النظام شبه القضائي مجلس التأديب

العقوبة التأديبية في النظام الشبه قضائي والمتمثل في مجالس التأديب توقع من خالل اقتسام  إن  
ي، بحيث تشارك تلك سلطة توقيعها ما بين السلطة الرئاسية ومجالس جماعية ذات تركيب إداري قانون

لتأديبية داخل الجهات اإلدارية، بحيث ال يقف دورها عند حد اقتراح في توقيع العقوبات ا المجالس فعلي ا
في  تعين أن  يكون ذلك المجلس مستند اتوقيع تلك العقوبات ولمشروعية انعقاد مجلس التأديب، فإن ه ي

 .(1)كما في الجهات التي تنظم شؤونها قوانين خاصة تتفق مع طبيعة عملها ،قيادته إلى قانون

 .(2)تأديب من ثالث ضباط أحدهم على األقل من المجازين في القانون برئاسة أقدمهمويتكون مجلس ال

يكون رئيس المجلس أقدم في الرتبة من عضو قوة الشرطة المحال للمحاكمة، وتتولى إدارة المحاكمات 
األسباب التي ُبني عليها، إذا لم  ار المجلس بتوقيع العقوبة متضمن االعسكرية االدعاء أمامها، ويصدر قر 
، ولمجلس التأديب أن  يغير عالنه جاز للمجلس محاكمته غيابي ايحضر المحال أمام المجلس رغم إ

ع تنبيه المخالف الوصف القانوني للمخالفة المنسوبة إلى العضو المحال أو يضيف أي مخالفة جديدة م
 .(3)إلعداد دفاعه بذلك ومنحه أمد ا

                                                           
مشارإليه،عبدالعزيزعبد379م،ص2006مصطفىمحمودعفيفي،مسؤوليهالدولةعنأعمالالسلطاتالعامةوقضاءالتأديب،سنة (1)

 .165العامة،مرجعسابقصالمنعمخليفة،المسؤوليةالتأديبيةفيالوظيفة
 م.2010(لسنة259(منالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةوصندوقالجزاءاتالماليةالموقعةعلىالعسكريينرقم)3،فقرة5المادة) (2)
 (ومابعدها.228إرشيدعبدالهاديالحوري،التأديبفيالوظائفالمدنيةوالعسكرية،مرجعسابق،ص) (3)
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حال إلى مجلس التأديب أن  يطلع على التحقيقات التي ُأجريت وعلى جميع األوراق المتعلقة وللضباط الم
ن كفايته، وأن  يقدم دفاعه شفهي ا أو كتابة  بها، وأن  يأخذ صورة منها، وله أن  يطلب ضم التقارير السنوية ع

 .(1)عنه أو أن  يوكل محامي ا

در قراره إال بعد استكمال سلسلة من اإلجراءات وتجدر اإلشارة إلى أن  مجلس التأديب ال ُيص
من إجراءات أمام المجلس ذاته واستيفاء أي نقص يشوب  سواء كانت سابقة على اإلحالة إليه، أو ما تم  

اإلجراءات السابقة، حت ى يصل المجلس إلى قناعة بصحة التهمة وثبوتها في حق من ُنسبة إليه، ومن ثم 
 .(2)لى الضابطيصدر قراره بتوقيع الجزاء ع

ن  الُمش ِرع يخطو خطوة نحو تحقيق بعض الضمانات للموظف قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه  ،وا 
وهذا يكون بتشكيل مجالس تأديبية تضم عناصر قضائية إلى جانب عناصر إدارية، ويتبع أمامها 

مالءمة والمواءمة اإلدارية لبعض إجراءات أشبه بتلك الُمتبعة أمام المحاكم، وذلك للموازنة بين اعتبارات ال
أو عناصر قضائية في  الطابع القضائي عليه بضمها عنصر اومحاولة إلضفاء  ،أنواع المرافق العامة

 .  (3)تشكيلها

م، على مجلس التأديب، 2005( لعام 8ولم ينص قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )
ئحة العقوبات التأديبية واالنضباطية وصندوق الجزاءات وأكمل هذا الجانب في المادة الخامسة من ال

 :(4)ت علىحيث نص   ،المالية الموقعة على العسكريين عليه

 مجلس التأديب

 ُيشكل مجلس التأديب بقرار من لجنة الضباط للنظر في المخالفات التأديبية التي يرتكبها الضباط. .1
تكون رتبة رئيسه أعلى من رتبة الضابط المحال  يتكون مجلس التأديب من ثالثة ضباط على أن   .2

 لمجلس تأديب.
التحقيقات الالزمة  جميعتجري  يتولى مجلس التأديب النظر بالمخالفات التأديبية المحالة إليه، ولها أن   .3

 وأن تستدعي للشهادة من يلزم وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

                                                           
ا (1) عبد القوميخالد المركز بالمحاكم، والعاملين الشرطة وضباط الجامعات في التدريس هيئة اعضاء تأديب في الوسيط محمد، لفتاح

 .130م،ص2009لإلصداراتالقانونية،الطبعةاألولى،سنة
 .163محمدعمريونسالنجار،ضماناتوضوابطتأديبضباطالشرطة،مرجعسابق،ص (2)
 .168وإجراءاتتأديبالموظفالعام،مرجعسابق،صمجديمدحتالنهري،قواعد (3)
(259(منالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةوصندوقالجزاءاتالماليةالموقعةعلىالعسكريين،قرارمجلسالوزراءرقم)5المادة) (4)

 م.2010لسنة
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 ن له أن  ائد المباشر للضابط المحال للتحقيق إذا تبي  يوصي بإحالة القضية إلى الق لمجلس التأديب أن   .4
 المخالفة تمثل جرم ا ن له أن  أو إلى المحاكم العسكرية إذا تبي   ،المخالفة المرتكبة مخالفة انضباطية

 ما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري المطبق.لِ  وفق ا
عقوبة سارية بعد موافقة لجنة الضباط عليها وتعتبر ال ،يرفع مجلس التأديب توصياته للجنة الضباط .5

 ومصادقة الوزير المختص.
 تصدر قرارات لجنة الضباط بالعقوبات التأديبية باألغلبية المطلقة ألعضائها. .6
 ال توقع عقوبة االستغناء عن الخدمة إال بعد موافقة الوزير المختص عليها وبمصادقة من الرئيس. .7
يدلي بإفادته وفى حال رفض  وأن   ،أمام المجلس يمُثل فور ا أن   على الضابط المحال لمجلس التأديب .8

وفي حكم المتغيب عن الخدمة من تاريخ رفض مثوله  ، يعتبر ممتنع اذلك وبعد ثبوت تبليغه باألمر
 من تغيبه. ترقين قيده بعد واحد وعشرين يوم اويتم  ،أمام المجلس، وتبلغ هيئة التنظيم واإلدارة بذلك

ُيخففها أو يعفو عنها وفق  الوزير الُمختص عند التصديق على العقوبة التأديبية أن  للرئيس أو  .9
 الصالحيات المبينة.
 :ضمانات مجلس التأديب

م، على أي ضمانات أثناء مثول 2005( لسنة 8لم ينص قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني رقم )
تنفيذية من استخدام صالحيتها التي أعطاها الضابط العسكري أمام مجلس التأديب مما جعل السلطة ال

( بشأن الئحة العقوبات التأديبية واالنضباطية 259القانون إياها؛ وهي إصدار قرار مجلس الوزراء رقم )
ت بشكل واضح وصريح على توفير ضمانات للضابط والتي نص   ،م، الخاصة بالعسكريين2010لسنة

"ُيكفل الضابط المحال لتحقيق في المخالفات الالئحة على: ( من نفس 7ت المادة )فنص   ،المحال للتحقيق
 :(1)التأديبية الضمانات التالية"

 إجراء التحقيق الالزم معه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه. .1
يحظر أثناء التحقيق استخدام التعذيب الجسدي أو المعنوي أو أي إجراءات من شأنها أن تمس بكرامة  .2

 العسكري.
 عن نفسه.تمكينه من الدفاع  .3
 لمعنى العدالة والمساواة. تحقيق مبدأ الحيادية تجسيد ا .4
 تسبيب القرار بالعقوبة التأديبية. .5
 ي:ويكون كاآلت التظلم اإلداري .6

                                                           
 م.2010لتأديبيةواالنضباطيةلسنة(بشأنالئحةالعقوباتا259(منقرارمجلسالوزراءرقم)7المادةرقم) (1)
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أصدرت القرار خالل خمسة عشر يحق للضابط الصادر بحقه عقوبة تأديبية، التظلم أمام الجهة التي . أ
 من تاريخ التظلم. خالل خمسة عشر يوم اتم الرد عليه ي على أن   ،من تاريخ صدوره يوم ا

 وتعتبر العقوبة نافذة بحقه. ،ال يحق للضابط رفع التظلم إذا انقضت المدة المحددة للتظلم. ب
 .(1)تعتبر العقوبة نافذة الضابط بعد انقضاء خمسة عشر يوم افي حالة عدم الرد على . ت

 

قد كفلت ضمانات للضباط المحالين  الوزراءواالنضباطية من قرار مجلس الئحة العقوبات التأديبية 
ويتم توصية أعضاء مجلس التأديب من تمكين الضابط المحال للمجلس من  ،إلى مجلس التأديب

ا تقدم، كما ويتم توصية المشرع الفلسطيني بوضع نص مادة صريحة م  ا لِ الضمانات الممنوحة له وفق  
عالم الضابط بذلك الحق تعطي الضابط المحال لمجلس التأديب الحق في توكيل  .(2)محاٍم وا 

 

الغالبة للنظام التأديبي الفلسطيني، بأنه نظام رئاسي،  تبقى السمةللعقاب  ةوبالرغم من تأييد الباحث
لكنها ليست في النظام القانوني لتأديب قوى  فيما النظام التأديبي شبه القضائي استثناء لبعض الوظائف

 .األمن
 

 الفرع الثالث

 القضائيالنظام 

اد وجد محاكم إدارية متخصصة في نظر الدعاوى اإلدارية والتأديبية، خاصة في ظل اعتمال ت 
كام الوظيفة العامة، لم يتضمن نجلوسكسوني، الذي يتولى مهمة تنظيم أحالسلطة الوطنية على النظام األ

 إشارات بخصوص المحاكم التأديبية. أي

( منه: 102تشكيل محاكم إدارية نص عليه القانون األساسي، فقد جاء في المادة ) مع العلم بأن   
"يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون 

 .(3)اختصاصاتها األخرى، واإلجراءات التي تتبع أمامها"

لم تشكل حتى تاريخه، ولم يصدر قانون بشأن تشكيلها، ما يعني ولكن هذه المحاكم من الناحية العملية 
رادة المشرع الدستوري. أن    المشرع العادي لم يترجم رغبة وا 

                                                           
 م.2010(بشأنالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةلسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)7مادة) (1)
 .115محمدأحمدفروانة،الموظفالعامالعسكري،مرجعسابق،ص (2)
 م.2005(منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللعام102المادةرقم) (3)
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محكمة العدل العليا الفلسطينية هي صاحبة االختصاص في النظر بالدعاوى اإلدارية لحين تشكيل ف
 .وفق القانون المحاكم اإلدارية المتخصصة

ي المنازعات اإلدارية تنص م بشأن الفصل ف2016( لسنة 3ى قانون رقم )وتجدر اإلشارة إل
  :(1)على(1)المادة

 :على درجتين فلسطين في المنازعات اإلدارية تُينظر

 .اإلدارية المحكمة .1
 .محكمة العدل العليا .2

 :المحكمة اإلدارية اتاختصاص من أهمو 

أو الترقيية أو العيالوات أو المرتبيات أو النقيل المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين  .1
 أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية.

ألحكيييام القيييوانين أو  اخييياذ أي قيييرار كيييان يجيييب اتخييياذه وفق يييرفيييض الجهييية اإلداريييية أو امتناعهيييا عييين ات .2
 األنظمة المعمول بها.

ليسيت قضييايا أو محاكميات بيل مجيرد عييرائض أو اسيتدعاءات خارجية عين صييالحية أي المسيائل التيي  .3
 للعدالة. استوجب الضرورة الفصل فيها تحقيق  محكمة ت

 منازعات العقود اإلدارية. .4
 منازعات الجنسية.  .5
 طلبات التعويض عن األضرار المتعلقة بالمنازعات اإلدارية سواء رفعت بصورة تبعية أو أصلية . .6
 .ما لم يرد نص خاص بخالف ذلك منازعات إدارية لم يتم النص عليها في هذه المادة أي .7
 أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون. أي .8

 

محاكم العدل العليا تمارس اختصاصاتها وصالحياتها في العديد من الدول  ذكره أن   ومن الجدير
الفلسطينية ال يوجد بها قانون خاص كما هو الحال في بموجب قانون خاص بها، أما محكمة العدل العليا 

زالت المحكمة تطبق االختصاصات والصالحيات المنصوص  ، من هذا المنطق ال(2)أغلب الدول العربية
عليها التي تولي قانون تشكيل المحاكم وتوضيحها على وجه الحصر في ظل عدم وجود قانون خاص 

 بها.

                                                           
 م،بشأنالفصلفيالمنازعاتاإلدارية.2016(لسنة3(منقانونرقم)1)المادة (1)
 .69عبيرتوفيقمحمدأبوكشك،سلطةالتأديببيناإلدارةوالقضاء،مرجعسابق،ص (2)
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ا في مجال دراستنا "المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث ومن أهم اختصاصات المحكمة العلي
التعيين أو الترقية أو العالوات أو المرتبات أو النقل أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو 

 ، وفي ظل عدم وجود محاكم تأديبية في النظام القضائي(1)الفصل، وسائر ما يتعلق باألعمال الوظيفية"
 .(2)تتولى محكمة العدل العليا النظر في المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة الفلسطيني

، وبالتالي يخضع للطعن باإللغاء في حال خروجه عن اإداري   االجزاء التأديبي قرار   ولما كان قرارُ 
التأديبية،  يحق للموظف اللجوء لمحكمة العدل العليا للطعن في القرارات ؛، وبالتالي(3)إطار المشروعية

 .(4)من تاريخ رفض تظلمه، أو عدم الرد عليه ( يوم ا60وذلك خالل )

سلطات من قريب أو بعيد في مجال التأديب،  دل العليا الفلسطينية ليس لها أيمحكمة العف
التأديب الرئاسية فقط، فالمشرع الفلسطيني  طاتوينحصر اختصاصها في سلطة التعقيب على قرارات سل

لم يعتمد على النظام القضائي كسلطة لتوقيع العقوبات على الموظفين في الجرائم التأديبية، ولكن المشرع 
الفلسطيني منح الموظف المظلوم من قرار التأديب الصادر ضده اللجوء إلى القضاء بالطعن في ذلك 

 .(5)القرار

ى تاريخه النظام القضائي التأديبي "المحاكم التأديبية" الفلسطيني، ال يعرف حت  النظام القضائي ف
أحد الضمانات بذات التركيبة والصالحيات في مصر وفرنسا، ولكن النظام القضائي الفلسطيني يوفر 

ن خالل محكمة العدل للطعن في القرارات التأديبية غير المشروعة م ط في قوى األمن،بامة للضمهال
 للقواعد الشكلية وقواعد االختصاص التي حددها القانون. يا، وفق االعل

دارية لحين في النظر بالدعاوى اإل االختصاصمحكمة العدل العليا الفلسطينية هي صاحبة ف
 ؛كثر للموظفينأدارية المختصة بتوفير ضمانات وتقوم المحاكم اإل ،المتخصصةتشكيل المحاكم اإلدارية 

واحد مثل السلطة الرئاسية بل تكون  في آنٍ  اا وقاضي  ، وال تكون خصم  سلف اجراءاتها تكون محددة إ ن  أل
يطعن بالحكم التأديبي  أن   ، ويجوز للموظفطبقا  لقاعدة تعدد درجات التقاضيحكما  نزيها  فقط ، و 

                                                           
 م.2001(منقانونتشكيلالمحاكمفيفلسطينلسنة33/4المادة) (1)
 .96ألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،مرجعسابق،صعالجودتأبوسيدو،اإلجراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفقاً (2)
 .90عبيرتوفيقمحمدأبوكشك،سلطةالتأديببيناإلدارةوالقضاءمرجعسابق،ص (3)
 (منقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني.105المادة) (4)
 م.2001البحوثللدراساتالعربية،القاهرة،سنةوليدعبدالرحمنمزهر،الوظيفةالعامةفيالقانونالفلسطيني،رسالةماجستير،معهد (5)
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أخذ بهذا النظام كل وت ،أمام محكمة الطعن( درجةة أول )باعتبارها محكم محكمة التأديبيةمن ال الصادر
 . (1)من مصر وألمانيا االتحادية والنمسا ويوغسالفيا

دارية إنما هو في ي اتبعه المعهد الدولي للعلوم اإلهذا التقسيم والذ أن   ،(2)ويرى جانب من الفقه
ما أن   ايكون النظام إداري   ، فإما أن  اا ثنائي  تقسيم  حقيقته  يحققه اإلتجاه ، وعلى الرغم مما ايكون قضائي   وا 

 تجاهاالفي غالبية دول العالم هو  ائد  الذي ال زال سا تجاهاال ن  إال أ ،ثاني من األمن والطمأنينة للموظفال
ء الرؤساء المباشرين هم وحدهم القادرون على تقدير األخطا وسبب غلبة هذا النظام هي أن   ،ولاأل

 التأديبية للموظفين ومحاسبتهم.

لألخذ بالنظام اإلداري في التأديب وتوقيع العقوبة التأديبية ولكن  الفقه ويميل هذا الجانب من
ويرى أنه  الشأن،تحت رقابة قضائية والتوفيق بين منطق الفاعلية لإلدارة ومنطق الضمان للموظف بهذا 

نالدول التي تأخذ بالنظام القضائيحتى في  ما ، فال تقصد من ذلك انتزاع تلك الصالحية من يد اإلدارة وا 
 .ممكن من األمن والطمأنينة للموظفكبر قدر أالقصد منه تحقيق ويكون  ،هي امتداد لإلدارة

عطى الحق للموظف الذي أه ن  أال إذ المشرع الفلسطيني بهذا النظام خأوعلى الرغم من عدم 
طرق الت وهذا ما سيتم ،يطعن به أمام محكمة العدل العليا ن  أظلم من قرار الجزاء الصادر بحقه يشعر بال

 إليه في نهاية الفصل الثاني.

ه ومهما كانت طبيعة سلطة التأديب رئاسية كانت، أم شبه قضائية، أم نلفت النظر إلى أن   وأخير ا
فإنه  ،المشرع كما يحمي المصلحة العامة ن  إذ إقضائية، فإنها ال تمارس هذه السلطة دون قيد أو شرط، 

ويقرر بعض الوسائل والضمانات في الوقت نفسه يحمي الموظف ضد تعسف السلطة في استعمال حقها، 
 .(3)في هذا الخصوص

هذا القانون لم ينص على  وعلى الرغم من صدور قانون الفصل في المنازعات اإلدارية، إال أن  
يتم تعديل هذا القانون بحيث ينص صراحة على المحاكم  إنشاء المحاكم التأديبية، ولذلك نوصي بأن  

كان ممن يخضع لقانون الخدمة  سواء   ،ا في ذلك من ضمانات للموظف المحال للتأديبم  التأديبية،  لِ 
 .المدنية أم من الذين يخضعون لقانون الخدمة في قوى األمن

                                                           
 .217م،ص1984منصورإبراهيمالعتوم،المسؤوليةالتأديبيةللموظفالعام،الطبعةاألولى،مطبعةالشرقومكتباتها،لسنة (1)
،وكذلكمحمدأبوضيف298م،ص1971،وكذلككتابهالقضاءاإلداري،الكتابالثالث،سنة62سليمانالطماوي،قضاءالتأديب،ص (2)

 .243وكذلكماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،ص51باشاخليل،النظامالتأديبيللموظفالعام،ص
 .198م،ص2018حازمالجمالي،انتهاءخدمةالموظفالعامفيقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،مكتبةنيسان،سنة (3)
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للمنازعات اإلدارية، بانتظار  اا ناظم  فلسطيني بالقراءة الثانية قانون  وحيث أقر  المجلس التشريعي ال
سيترتب على ض عليه المنصوص عليها قانونا ، و المصادقة عليه حسب القانون، أو انتهاء مدة االعترا

 :مؤثرة في النظام القضائي الفلسطينيمة و همإصداره نتائج قانونية 

الالتيني ) نظام القضاء بإصدار القانون يصبح النظام القضائي الفلسطيني أقرب إلى النظام  .1
سيره على النظام األنجلوسكسوني ) نظام القضاء الموحد( فترة  من الزمن،  استقر   المزدوج(، بعد أن  
 .م العمل القضائي برمته في فلسطيننقلة  نوعية  قد تؤدي إلعادة تنظي  األمر الذي ُيشكل

من  (102) عليها في المادةإنشاء محكمة خاصة بالفصل في المنازعات اإلدارية، منصوص  إن   .2
ة للنظر في المنازعات يجوز بقانون إنشاء محاكم إداريالتي تنص على "و  ،ساسي الفلسطينيالقانون األ

 ."االجراءات التي تتبع أمامهاحدد القانون اختصاصاتها األخرى و ياإلدارية والدعاوى التأديبية، و 
ي المنازعات اإلدارية لروح العدالة المرُجو ة، حيث إنه قد جعل التقاضي ف افي إصدار القانون تحقيق   إن   .3

كان  بعد أن   نزاهته،اء و مة من ضمانات استقاللية القضهماألمر الذي يعد ضمانة  ؛على درجتين
 .على درجة واحدة أمام محكمة العدل العليا التقاضي
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 المطلب الثاني

 قوى األمن في فلسطين السلطة المختصة بتأديب ضباط

 :تمهيد وتقسيم

داري لعمل اإلل كثر الطرق المالئمةأواسطة الهيئة الرئاسية من يعتبر استخدام السلطة التأديبية ب
، فنظام التأديب في أصله مظهر من مظاهر صللطريق هو وحده المستخدم في األ، وكان هذا اوالعسكري
 افإنها ستتميز حتم   ،س السلطة الرئاسية والية التأديبحينما تمار نه أدارية والعمل العسكري، و الرئاسة اإل
 :الفرعيين التاليينلى إما سبق سنقوم بتقسيم هذا المطلب ومن خالل  ،دارياإل باألسلوب

 .طبيعة السلطة الرئاسية في التأديب ول:الفرع األ 

 م.2005لسنة  8الفلسطيني رقم من : السلطة التأديبية في قانون الخدمة في قوى األالثانيالفرع 

 ولالفرع األ 

 طبيعة السلطة الرئاسية في التأديب

لسلطة عن طريق ، وهذا يكفل احترام هذه امن فروع السلطة الرئاسية افرع  التأديب  سلطةُ  تعتبرُ 
والنظام التأديبي في  ،داري ، وتدخل ضمن اختصاصاتهلى الرئيس اإلإ، وهي تستند إعطائها حق العقاب

مضمون السلطة الرئاسية )السلطة القيادية( هو اإلشراف  ن  إإذ  ،لوضع أحد وسائل السلطة الرئاسيةاهذا 
عطاء األوامر  .والرقابة على تنفيذ هذه األوامر وا 

أو  تزود بجزاءات تسمح له في حالة ارتكاب األخطاء ن يمارس سلطة األمر أن  لم   د  فإنه ال بُ  
وهذه التعليمات  ،يفرض على مرؤوسيه احترام توجيهاته وتنفيذ تعليماته أن  ، المخالفات أو التسيب اإلداري

 ن  أخط السلوك الذي يتعين عليه  ،التي يصدرها الرئيس اإلداري توضح للموظف العسكري )المرؤوس(
لم تقترن  ن  إشراف للرئيس سلطة اإل ن  أه من الواضح ن  أال إكانت تترك له حرية التعبير  ن  ا  و  ،يتبعه
المخالف ءات ُجردت من قيمتها ، فسلطة التأديب هي عنصر الجزاء الذي ُيوقع على العسكري بجزا

داري توقيعها على الخاضعين له في حالة مخالفتهم أي السلطة التي يملك الرئيس اإل شراف،لسلطة اإل
 .(1)لواجبات الوظيفة العسكرية

 

                                                           
 .227،228خدمةفيقوىاألمنالفلسطينية،مرجعسابق،صناصرديبسليمان،الوجيزفيقانونال (1)



95 
 

 نيالفرع الثا

 م2005لسنة  (8)من الفلسطيني رقم األالسلطة التأديبية في قانون الخدمة في قوى 

 الخدمة لقوى األمن الفلسطينية أن  سنجد من خالل مطالعة أحكام النظام التأديبي في قانون 
وهذا ما سيتم عرضه  األمنية،المشرع الفلسطيني قد أبقى على النظام الرئاسي للتأديب في إطار األجهزة 

 يلي:فيما 

  يلي:( من القانون ما 95لقد جاء في المادة رقم )

 .عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات .1
 .بات تأديبية توقعها لجنة الضباطعقو  .2

المشرع قد أحال إلى قانون األحكام العسكرية لتحديد اختصاصات القادة  وتجدر اإلشارة إلى أن  
 .(1)في النظر والفصل في الجرائم االنضباطية والعقوبات المقررة لها

ها ( من القانون ، والتي يظهر منها بأن  17) أما بالنسبة للجنة الضباط فتناولت تشكيلها المادة رقم
تجمع بين قادة األجهزة األمنية لقوى  المشرع قد حرص على أن   إن   فة من عناصر إدارية بحتة، بحيثمؤل

 . (2)األمن الفلسطينية

لجنة الضباط تختص بالنظر في جميع المسائل التي  وُيفهم من إطالق ألفاظ المادة السابقة وعمومتيها بأن  
( من 96المادة رقم )دتها ، والتي عدمنها النظر في المسائل التأديبيةومن ض ،تتعلق بأمور الضباط

 ، والمتعلقة بشكل خاص بتوقيع العقوبات الجسيمة.القانون

( من 20فقد أشارت إليها المادة رقم ) الضباط،أما فيما يتعلق باألصول التي تنظم عمل لجنة 
 القانون، والتي جاء فيها:

                                                           
 م.2005لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم194المادةرقم) (1)
مايلي:"تنشأبمقتضىأحكامهذاالقانونلجنة2005لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيةرقم17جاءفينصالمادةرقم) (2)

 تسمىلجنةالضباطلقوىاألمنتتألفممايلي:
عضًوايسالمخابراتالعامةب.نائبرئرئيًسا أ.القائدالعام
عضًواد.مديرإدارةشئونالضباطعضًوااماألمنالداخليج.مديرع

ه.مديرعامالشرطة. عضًواو.مديرعاماألمنالوفائيعضًوا
عضًواح.المفوضالعامللتوجيهالوطنيعضًوامالدفاعالمدنيز.مديرعا

ط.عضوينيعينهماالرئيس.
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 رئيسها،وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من  رئيسها،تنعقد لجنة الضباط برئاسة   .1
وتصدر قراراتها باألغلبية المطلقة  سرية،ومداوالتها  أعضائها،بحضور ثلثي  اويكون انعقادها صحيح  

 وال تكون قراراتها نافذة إال بعد التصديق عليها من قبل الرئيس. ألعضائها،
ور اجتماعاتها عند نظر ذلك ، وجب عليه عدم حضئهاعلى اللجنة أمر يخص أحد أعضا إذا عرض  .2

 .األمر
ويعتبر  ،عليها ونشرها في النشرة العسكريةال يجوز اإلعالن عن قرارات لجنة الضباط قبل التصديق   .3

 .قانوني ا اهذا النشر إعالن  

إليه  اتجهالرئاسي للسلطة التأديبية الذي  بوضوح إلى النظام اوتشير هذه المادة وما يأتي الحق  
قرارات اللجنة ال تعد نافذة إال بتصديق الرئيس، وقد أورد المشرع  هذه المادة بأن   عتبرتا، عندما المشرع

بحاجة  -الخدمة عدا اإلستغناء عن  –قرارات اللجنة فيما يتعلق بتوقيع العقوبات التأديبية  فيما بعد بأن  
، فهذا القرار عن الخدمة االستغناءلجنة يتضمن ل، أما إذا كان قرار الى مصادقتها من الوزير المختصإ

 . (1)بحاجة إلى مصادقة الرئيس

المشرع قد اتجه  ن  أنجد  ،دمة في قوى األمن الفلسطينيوبعد استطالع السلطة التأديبية في قانون الخ
للتأثر باإلرث البريطاني الذي أرسى النظام  وقد يكون ذلك راجع ا ،بشكل واضح إلى األخذ بالنظام اإلداري

التأديب، حيث  والذي يأخذ بالطابع اإلداري البحث فيالقانوني في فلسطين إثر االنتداب البريطاني عليها، 
ا أي ا هيئة أخرى قبل توقيع  الجهة اإلدارية دون مشاركة من أيكانت جسامته من  يصدر الجزاء دائم 

السلطة  أنواع الجزاءات، ويترتب إلى ذلك أن   جميعوذلك بالنسبة لقضائية،  الجزاء إدارية كانت أو شبه
 .(2)قيود م اإلنجليزي هذه السلطة بأيحيث ال يقيد النظااإلدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في التأديب، 

من  (102ولكن في المقابل كان من األفضل لو اتجه المشرع الفلسطيني إلى تفعيل نص المادة رقم )
"يجوز إنشاء محاكم إدارية في المنازعات (3)والذي جاء فيها ،م2003المعدل لسنة  القانون األساسي

وبدال   ،(4)اإلدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها األخرى، واإلجراءات التي تتبع أمامها"
إلى النظام القضائي بما يتناسب مع من التركيز على النظام الرئاسي في التأديب بشكل رئيس، التوجه 

الدرجة الوظيفية وحجم العقوبة التأديبية، وهذا كفيل بتحقيق الضمان المطلوب للموظف الخاضع للمسائلة 
 .التأديبية

                                                           
 م.2005(لسنة8(منقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطيني،رقم)96المادةرقم) (1)
 .115م،ص1979مكتبةالنهضةالمصرية،لعامعمروفؤادبركات،السلطةالتأديبية، (2)
 م.2003(منالقانوناألساسيالمعدللسنة102المادة) (3)
محمدعمرالنجار،فاعليةالقرارالتأديبيومبدأالضمانفيفلسطين،دراسةمقارنةرسالةدكتوراة،معهدالبحوثوالدراساتالعربية، (4)

 .109،ص2009القاهرة،سنة
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 الفصل الثاني 

 ضمانات توقيع العقوبة على الضباط

 تمهيد وتقسيم:

بيبعض  يحيطليم   مياا وال عيادال  يكيون مشيروع   يمكن أن   ال إداري ا أوكان  اجنائي   عقابيأي نظام  إن  
وتضييمن لييه محاكميية  ،حييق الييدفاع عيين نفسييه وتحفييظ لييه ،اإلنسييانيةكرامتييه  للمييتهم تحفييظالضييمانات التييي 
سيلطات الكبييرة فيي مواجهية  أهمييةليه  تمثيلللموظيف  التأديبييةالضيمانات  ن  إومن ثيم في، عادلة وموضوعية

لموظيييف العيييام فيييي معظيييم ا لتأدييييبالتيييي يقيييوم عليهيييا النظيييام القيييانوني  األسيييس أهيييمكميييا تعيييد مييين  التأديبيييية
 . التشريعات الوظيفية المعاصرة

النظيييام التيييأديبي  ن  ألا ر  نظييي ؛الضيييمانات تيييزداد كيييل ييييوم فيييي اليييدول الحديثييية هيييذه أن  نجيييد  ؛وليييذلك 
فقييد  التأديييبنظييام ونتيجيية لألهمييية الفائقيية ل ،العاميية الوظيفييةخطيير جوانييب أو  أهييمعييد ميين يللموظييف العييام 

اليينظم الوظيفييية المختلفيية بالعديييد ميين الضييمانات الجوهرييية التييي تمليهييا قواعييد العداليية واإلنصيياف  أحاطتييه
 .والمبادئ القانونية العامة وتوجبها األصول العامة للتأديب

التي  فالمبدأ العام هو أن  السلطة التأديبية تملك سلطة اختيار الجزاء التأديبي من بين الجزاءات
توقعها على الموظف المخالف، وال تخضع لرقابة القضاء في ذلك إال إذا ات سم القرار التأديبي بعدم 
المالئمة الظاهرة، أي بسوء استعمال السلطة، فالمبدأ المقرر هو السلطة التقديرية للسلطة التأديبية تمارسها 

تعسف في استعمال السلطة، فاألصل أن  في حدود الضوابط التي تحكم فكرة السلطة التقديرية وبعدم ال
 .(1)تقدير مالءمة الجزاء هو من إطالقات اإلدارة

 وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:

 .التأديبيةعلى توقيع العقوبة  والمعاصرة السابقة التأديبيةالضمانات  :المبحث األول

 .التأديبيةالالحقة على توقيع العقوبة  التأديبية الضمانات :المبحث الثاني

 

 

                                                           
 .141،القاعدةرقم1553،ص10م،سنةالمكتبالفني5/6/1965ق،جلسة9لسنة1274الطعنرقمحكممحكمةالعدلالعلياالمصرية، (1)
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 ولالمبحث األ 

 الضمانات السابقة على توقيع العقوبة التأديبية
 : يمستقتمهيد و  

ن  ألي  إن  فعالية النظام التأديبي هو توفير ضمانات للموظف حت ى يشعر باألمن واالستقرار، وا 
متهم ضمانات لُمساءلته، سواء بعلمه بما هو منسوب إليه من تهم حت ى يتسنى له الدفاع عن نفسه وتفنيد 

ذلك كله للمحافظة على االدعاءات الموجهة ضده، وكذلك يجب أن  تكون جهة التحقيق محايدة ومستقلة؛ و 
نسانيته، وكان من اللزوم أن  يتم حماية الموظف العام وباألخص ضباط قوى األمن، واحترام  كرامته وا 

 جميع ضمانات مساءلتهم.   

 عن مواجهة الموظف األولنتكلم في المطلب ،  مطلبين إلىنقسم هذا المبحث وبناء  عليه؛ س   
  .حق الدفاع واالستعانة بمحامٍ الثاني نتكلم عن  المطلب وفي، المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه

 مواجهة الموظف المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه.: المطلب األول
 حق الدفاع واالستعانة بمحاٍم.اني: المطلب الث
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 المطلب األول

 مواجهة الموظف المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه
 تمهيد وتقسيم:

ا يحيط بها علم  ى حت   مخالفات،من  إليهصور العدالة مواجهة المتهم بما هو منسوب أبرز من  إن  
تمكين الموظف المتهم من  -الذكر آنفة-وتعني المواجهة  ،وجه الدفاعأيراه من  شاء ما إن   تخذيو 

 .دفاعه بأوجهيدلي  أن حتى يستطيع إليهبالتهم والمخالفات المنسوبة  اإلحاطة
 المنطق والعدالة، إلىما يكون  قربأليه هو إالموظف المتهم بما هو منسوب  خطارإ أن  والحق  

، ونظر ا ألهمية تلك إليهبالتهم المنسوبة  ايحيط علم   يدافع عن نفسه بغير أن   للموظف أن  إذ ال يمكن 
 اآلتي:الضمانة، والتي كفلها القانون وأبسط مبادئ العدالة واإلنصاف، سوف نتناولها على النحو 

 .المقصود بمواجهة المتهمالفرع األول: 
  جراءات ضمانة مواجهة المتهم.إالفرع الثاني: 

 

 الفرع األول

 المقصود بمواجهة المتهم

عالمه بمختلف األدلة التي تشير إلى  يقصد بالمواجهة إعالم الموظف بحقيقة التهم المسندة إليه وا 
نفسه، بمعنى مواجهة الموظف بما ارتكب من تصرفات آثمة، ارتكابه المخالفة حتى يستطيع الدفاع عن 

 .(1)وبمختلف األدلة التي يثبت وقوعها أو نسبتها إليه

وفي نطاق المساءلة التأديبية تعني المواجهة: إيقاف العامل على حقيقة التهمة أو التهم المسندة 
حاطته علم ا بمختلف األدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالف  ة حت ى يستطيع اإلدالء بأوجه دفاعه.إليه، وا 

"ويتعين أن  تتم المواجهة على نحو يستشعر منه الموظف أن  اإلدارة في سبيلها لمؤاخذته إذا ما 
 .(2)ترجحت لديها أدلة إدانته، وذلك لكي يكون على بينة من خطورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه"

واألصل أن  يحضر العامل بنفسه إجراءات التحقيق إال إذا اقتضت مجرياته أن  يجري بغيبه، 
ومتى حضر الموظف التحقيق بنفسه ينبغي إعالمه بجميع المخالفات المنسوبة إليه واألدلة التي تبت 

                                                           
 .256جراءاتوالضماناتفيتأديبضباطالشرطة،صمحمدماجدياقوت،اإل (1)
 .276دارةووسائلها،صدارينشاطاإلعدنانعمرو،مبادئالقانوناإل (2)
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ر الدفاع، هذا نسبتها إليه، وذلك حت ى يتمكن من تقديم أوجه دفاعه حيالها من بيانات وأوراق وجميع عناص
وينبغي أن  يواجه الموظف باالتهام بأسئلة صريحة ومباشرة، حت ى يقف على حقيقة األمر وتوحي له بأنه 

ثبات براءته وكان  ،(1)متهم فيقوم باإلجابة باهتمام وحجج مقنعة؛ األمر الذي يمكنه من الدفاع عن نفسه وا 
 بصدد أساس هذه الضمانة: (2)هناك اتجاهان

يربط المواجهة وحقوق الدفاع بفكرة الجزاء، حيث إن ه منذ أن  استقر القضاء على اعتبار  أحدهما:
المواجهة من المبادئ العامة التي تطبق في غيبة النصوص، فكان هناك إجماع على أن  نطاق المواجهة 

 بنص كما هو هو اإلجراء الذي له طابع الجزاء، وال تجب المواجهة في اإلجراءات غير حاالت العقاب إال
الحال في النقل التلقائي دون عقاب في فرنسا، وذلك على نقيض األمر في اإلجراءات الجزائية حيث 
يجب فيها مواجهة صاحب الشأن حت ى في حالة عدم وجود النص على ذلك، وعليه ال تلتزم اإلدارة 

طلة العقاب، وتستند في ذلك إلى بالمواجهة فيما تتخذه من إجراءات إال بالنسبة لممارستها االستثنائية لس
أن  النشاط العقابي هو األساس الحقيقي لجميع الضمانات بما فيها المواجهة، ويطلق على هذا االتجاه 

 النطاق الضيق.

مرجعها إلى مبدأ )سماع الطرف اآلخر(، ويذهب أنصار هذا االتجاه إلى القول بأن  وثانيهما: 
نما يتسع نطاقها ليشمل جميع المواجهة يجب أال تقتصر على اإلجر  اءات ذات الطابع الجزائي، وا 

اإلجراءات الخطيرة التي تمس الموظف، بحيث تشمل كل إجراء ينطوي على آثار خطيرة تمس مصلحة 
مادية أو أدبية، ولو لم يكن تأديبي ا أو اتخذ باعتبار شخصي، ولهذا أطلق على هذا االتجاه بالنطاق 

 اق تلك الضمانة.الواسع؛ ألن ه وسع من نط

ا يوجب إعالم الموظف بما هو منسوب  ورغم أن  قانون الخدمة في قوى األمن لم يتضمن نص 
إليه، إال أن ه ال يعني أن  هذا اإلخطار لم يعد إجراء  جوهري ا، إذ هو كذلك وفق ا لما تقضي به المبادئ 

القانونية العامة والتي استقر  عليها أحكام القضاء
(3). 

أن  خلو قرار اإلحالة من بيان تفصيلي بالتهم المنسوبة للموظف الُمحال  ترى الباحثةولذلك 
 للتحقيق يمثل إهدار ا للضمانة محل البحث.

                                                           
 ومابعدها.127م،ص2003العزيزعبدالمنعمخلفية،ضماناتالتأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،بدوندارنشر،سنةعبد (1)
،دراسةمقارنة،كليةالحقوق،جامعةالقاهرة،مطبعةةفيالوظيفةالعامة،رسالةدكتوراعبدالفتاحعبدالحليمعبدالبر،الضماناتالتأديبية (2)

 ومابعدها.246م،ص1978رالتأليف،سنةدا
نضالجرادة،رهللاوم،غزة،مبادئمحكمةالعدلالعليا،أشرفنص29/5/2006م،جلسة2012(لسنة47قرارمحكمةالعدلالعليارقم) (3)

 ومابعدها.4ص
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 الفرع الثاني

 إجراءات ضمانة مواجهة المتهم

ف لكي تحقق هذه الضمانة الغاية المقصودة منها، ال ُبد  أن  تمر بإجراءات عدة تتمثل في استدعاء الموظ
عطائه أجال  للدفاع عن نفسه، واالطالع على ملفه، وذلك على النحو اآلتي:  المتهم لحضور التحقيق وا 

عالمه بالتهم المنسوبة إليه : استدعاء الموظف المتهم لحضور التحقيق وا   أوال 

م 2010( لسنة 259( من قرار مجلس الوزراء رقم )7وقد تضمنت الفقرة األولى من المادة )
العقوبات التأديبية واالنضباطية الموقعة على العسكريين منها على أن ه من ضمانات التأديب  بشأن الئحة

 .(1)مواجهة الضابط بالوقائع المنسوبة إليه

 ثاني ا: إتاحة الفرصة للموظف المتهم لالطالع على ملف التحقيق

لذلك ينغي على يعتبر االطالع على الملف ضمانة جوهرية وأساسية في المساءلة التأديبية، 
حاطته علما  بجميع التهم المنسوبة إليه، وذلك ليتمكن من إبداء دفاعه  السلطة التأديبية تمكينه من ذلك، وا 
عالنه بالمخالفات المنسوبة إليه عن اطالعه على  بصورة مفيدة ونافعة، حيث ال يعني استدعاء الموظف وا 

ى التأديبية من تحقيقات ومستندات ووثائق الملف، حيث أن  اإلعالن ال يتضمن محتوى ملف الدعو 
متصلة بما نسب إليه من اتهامات؛ األمر الذي يتعذر معه على المتهم استعمال حقه في الدفاع إذا حجب 

 عنه محتوى الملف التأديبي.

فاطالع المتهم على الملف التأديبي وما شمله من أوراق يعد ضمانة جوهرية له، فال يكفي إعالمه 
المنسوبة له، فال ُبد  من السماح له باالطالع على الملف التأديبية وما شمله من أوراق وأدلة، بالمخالفة 

 .(2)وهذا يصعب معرفته من خالل إعالمه بالتهمة فقط

ونؤيد هذا االتجاه؛ ألن  عدم ورود النص على ذلك ال ينفي هذا الحق، ألن  هذا الحق تفرضه 
عدالة الرتباطه بضمانة تأديبية ودستورية مهمة هي حق الدفاع، والتي ال المبادئ العامة للقانون، وقواعد ال

 .(3)مجال إلعمالها دون اإلطالع على الملف التأديبي

 
                                                           

 ةواالنضباطيةالموقعةعلىالعسكريين.مبشأنالئحةالعقوباتالتأديبي2010(لسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)7المادة) (1)
 .10أمجدعياش،ضماناتالمساءلةالتأديبيةللموظفالعمم،مرجعسابق،ص (2)
ومابعدها،كذلكسليمان140عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضماناتالتأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،ص (3)

 .565الطماوي،قضاءالتأديب،ص
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 المطلب الثاني

 حق الدفاع واالستعانة بمحام  

 تمهيد وتقسيم:

يعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة التي تمكن المتهم من الرد على ما هو منسوب إليه 
ال تحول هذا اإلخطار إلى شكلية  بالوسائل المشروعة الممكنة؛ وذلك بتمكينه من الدفاع عن نفسه، وا 

، فغاية المواجهة هي تمكين الموظف المتهم من الدفاع عن نفسه، وسوف نتناول (1)عقيمة ال فائدة منها
 في هذا المطلب الفرعيين اآلتيين على النحو اآليتي:

  .الدفاعة حق ماهي  الفرع األول: 

  .مقتضيات ممارسة حق الدفاعالفرع الثاني: 
 

 الفرع األول

 ماهية حق الدفاع

تناولت جميع التشريعات الوظيفة العامة النص على هذا الحق، كما كفلته أحكام القضاء، إال أن  
ق وبين جميع هذه التشريعات لم تعرفه تعريف ا جامع ا مانع ا، وذلك يرجع إلى صعوبة الفصل بين هذا الح

غيره من الضمانات اإلجرائية كضمانة المواجهة وضمانة الحيدة، وقد اختلفت اآلراء الفقهية في تحديد 
مضمون هذا الحق وعالقته بضمانة المواجهة، وكانت هناك اتجاهات عدة في الفقه بهذا الخصوص نذكر 

 منها:

ورية، ويذهب أصحابه للقول أن  وهو المضمون الشكلي لحقوق الدفاع والمواجهة الحض االتجاه األول: -
حقوق الدفاع ليست إال عنصر ا لمبدأ المواجهة، فيرى بأن  المواجهة تقوم على عنصرين؛ وهما إعالن 

 .(2)المتهم، وتمكينه من الدفاع عن نفسه
يذهب أصحابه الى إنكار حقوق الدفاع في المواد القضائية، حيث يرى أصحاب هذا  االتجاه الثاني: -

االتجاه أن ه يسود مبدأ المواجهة الحضورية، باعتبار أن  حقوق الدفاع توجد في اإلجراءات اإلدارية 
 غير القضائية، حيث يلزم القاضي باحترامها كنظير للمواجهة الحضورية في اإلجراء القضائي.

                                                           
 .321/كذلكمنصورالعتوم،مرجعسابق،ص241عبدالفتاححسن،التأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (1)
ومابعدها.582سليمانالطماوي،القضاءاإلداري،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (2)
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أخذ أصحاب هذا االتجاه بالتفسير الوظيفي لحق الدفاع ومبدأ المواجهة الحضورية،  اه الثالث:االتج -
بحيث كل منها في الدعوى موضع االعتبار، فلكل منها مجال مختلف، فمبدأ المواجهة يضمن احترام 

ما بعض الشكليات، بينما يضمن مبدأ حق الدفاع احترام ما يبديه األطراف في الدعوى، فلكل منه
 مجال مختلف في التطبيق.

يعتبر حق الدفاع هو الغرض من كل اإلجراءات في الدعوى، وأن  اإلجراءات مقررة  االتجاه الرابع: -
لحماية األطراف بتوجيه من القاضي، وأن  حقوق الدفاع تضمن هذه الحماية التي تدعمها المواجهة، 

 دفاع.فمبدأ المواجهة وفق ا ألصحاب هذا االتجاه من حقوق ال
 .(1)بأن ه: حق المتهم في الرد على ما هو منسوب إليه بالوسائل الممكنة" هذا ويعرفه جانب من الفقه -

 

 الفرع الثاني
 مقتضيات ممارسة حق الدفاع

حق الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة هو حق دستوري أصيل وليس مقصود ا 
نما لتحقيق الغاية منه،  وهو منح الموظف الفرصة للرد على التهم المنسوبة إليه، لذا ينبغي مراعاة لذاته، وا 

 المقتضيات اآلتية:
 حق الموظف المتهم بإبداء دفاعه كتابة أو شفاهه: -1

نما بالوسائل التي تكفل فاعليته، ويعتبر الحد األدنى وفي ممارسة هذا  العبرة ليس بتقرير الحق أو وجوده وا 
وبة، ذلك أن  األساس في اإلجراء اإلداري أن  يتم كتابة، وُيعزى الطابع الكتابي الحق هو المالحظات المكت

أو الشفوي لإلجراء إلى الدور الذي يناط به تحقيقه، وبالنسبة للقاضي يميل نحو اإلجراء المكتوب، في 
ذا كان الوضع األمثل لممارسة هذا الح ق استخدام حين أن  األفراد تميل إلى إعداده وتقديمه شفاهه، وا 

الطريقين مع ا، إال أن  الفقه يجمع على عدم وجود نص صريح يقدر الجمع بين هاتين الطريقتين، وعليه 
 فيمكن للموظف أن  يستفيد بأي منها.

الُمشرع الفلسطيني قد قرر تلك الضمانة للموظف لكنه لم يحدد الشكل الذي يجب أن   وترى الباحثة أن  
للموظف أن  يدافع عن نفسه حيال المخالفات المنسوب إليه ارتكابها بالطريقة تكون عليه، حيث إن ه يمكن 

 التي يرتئيها.
 حق الموظف المتهم بالحضور الشخصي والمناقشة الشفوية: -2

يعتبر تطبيق مبدأ اإلجراءات الحضورية في النظام التأديبي انتصار ا لقواعد العدالة ونقطة تحول وتطور 
ية، وتنزل دراسة المعهد الدولي للعلوم اإلدارية الطابع الحضوري منزلة المبدأ في مجال الضمانات التأديب

العام، فقد جاء فيها " المبدأ القائل بأن  التحقيق الذي يسبق القرار التأديبي بتوقيع الجزاء التأديبي على 

                                                           
 ومابعدها.292وكذلكص286صعبدالفتاحعبدالحليمعبدالبر،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق، (1)
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أن  هذا  الموظف يجب أن  يكون ذا طابع حضوري من المبادئ المجمع عليها، وفي معظم األحيان تجد
الطابع الحضوري لإلجراءات مقرر ا في القانون الوضعي، ولكن حت ى عند عدم وجود نص يجب أن  تتم 
اإلجراءات بحضور الموظف المتهم، وذلك تطبيق ا للمبادئ القانونية العامة، دون نظر إلى ما كان هذا 

القرار في صورة أو  –التحقيق  –استدالل  – المبدأ يطبق أو ال يطبق في جميع مراجل اإلجراءات )جمع
 .(1)(في أخرى

 حق حرية الدفاع: -3
ما دامت كفالة حق الدفاع هي الضمانة كان الهدف منها صالح المتهم، وعليه فإن ه بإمكانه الصمت 
أو عدم إبداء أي دفاع أمام مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية، دون أن  يقيم الصمت قرينة ضده، ودون 

بمنزلة اعتراف ضمني منه بما نسب إليه من مخالفات تأديبية، إال أن  عدم إبداء الموظف أن  يفسر صمته 
المتهم لدفاعه ال ي ُحول ذلك دون تقرير مسئوليته التأديبية حال ثبوته، كما ال يجوز للمحال إلى المحاكمة 

ة التأديبية وبين إصدار حكم التأديبية أن  يتخذ من موقفه السلبي من االتهام وسيلة ي ُحول بها وبين المحكم
  .(2)بإدانته

ونص  القانون األساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن  يتم إعطاء 
 .(3)المتهم الوقت والتسهيالت للدفاع عن نفسه

بشأن م 2010( لسنة 259( من قرار مجلس الوزراء رقم )7( من المادة )4وقد تضم نت الفقرة )
الئحة العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط منها على أن ه من ضمانات التأديب تمكينه من الدفاع عن 

 .(4)نفسه

قد قرر تلك الضمانة للموظف لكنه لم يحدد الشكل الذي يجب أن  تكون كما أن  المشرع الفلسطيني 
عن نفسه حيال المخالفات المنسوب إليه عليه، وعليه يفهم من باطن النص أن ه يمكن للموظف أن  يدافع 

 ارتكابها بالطريقة التي يرتئيها.
وتأكيد ا على ذلك ذهبت المحكمة اإلدارية العليا إلى أن ه إذا مك ن المتهم من الدفاع عن نفسه وامتنع 
عن إبداء أقواله ودفاعه، فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق، وبذلك يمكن مساءلته تأديبي ا دون 

 .(5)الحاجة إلى هذا الدفاع الذي ال يمكن إجباره على إبدائه

                                                           
 .302عبدالفتاحعبدالحليمعبدالبر،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (1)
 .133عالأبوسيدو،اإلجراءاتوالعقوباتالتأديبية،مرجعسابق،ص (2)
(منالعهدالدولي14لكالفقرةالثالثة)ب(منالمادة)موكذ2003(منالبابالثانيمنالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة14المادة) (3)

 الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية.
 (.4مبشأنالئحةالعقوباتالتأديبيةالموقعةعلىالضباطالفقرة)2010(لسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)7)المادة (4)
 ق.34م،جلسة2/11/1990لسنة725حكمالمحكمةاإلداريةالعليا،طعنرقم (5)
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فحق الدفاع للمتهم مبدأ مقرر على أوسع نطاق، فال مسؤولية عن أقواله غير الصحيحة التي يدلي بها 
أثناء الدفاع عن نفسه، ما دامت أقواله من مقتضيات الدفاع، كما ال يعتبر من المجاوزة لحق الدفاع أن  

 .(1)المخالفات المنسوبة إليه وينسبها لغيره، ما دام ذلك لم يكن بسوء نيةينكر المتهم 

: امتناع المتهم عن الحضور للتحقيق أو سكوته عن إبداء دفاعه في  وقضت في حكم آخر بأن 
بية المخالفة المنسوبة إليه في التحقيق ال يشكل بذاته مخالفة إدارية أو ذنب ا إداري ا مستوجب ا للمسؤولية التأدي

أو العقاب التأديبي، والمتهم في هذه الحالة يكون قد فو ت على نفسه فرصة إبداء أوجه دفاعه في المخالفة 
المنسوبة إليه في التحقيق، وعليه تقع تبعة ذلك ال محل إلجبار المتهم على اإلدالء بأقواله في التحقيق 

أو سكوته، فهو وشأنه في تغير موقفه الدفاع وتهديده بالجزاء التأديبي الذي سيوقع عليه في حالة امتناعه 
المقرر وفق األصول العامة أنه ال يسوغ إكراه متهم على اإلدالء بأقواله في  –إزاء االتهام المسند إليه 

 .(2)التحقيق بأي وسيلة من وسائل اإلكراه المادي أو المعنوي"

في رام اهلل بمناسبة الطعن أمامها وأكد ت محكمة العدل العليا في فلسطين في أحد أحكامها الصادرة 
قرار إداري بالوقف عن العمل أن ه: بعد التدقيق والمداولة واالطالع على جميع األوراق واإلنصات 
للمرافعات، وبإنزال القانون على الوقائع وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن  المستدعي كان يعمل موظف ا 

م، 5/3/2005غل منصب مأمور أراضي جنين حت ى تاريخ بدائرة تسجيل األراضي في جنين، إذ ش
 م محل الطعن.2005م أصدر رئيس سلطة األراضي القرار س/أ/3/2/2005وبتاريخ 

( من قانون الخدمة المدنية نص ت )إذا ثبت 68وبإنزال أحكام القانون على الدعوى نجد أن  المادة ) 
ات والقرارات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية أو ارتكاب الموظف مخالفة القوانين واألنظمة والتعليم

الفصل من الخدمة، كما أن  المادة  -10في تطبيقها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية....، 
من ذات القانون قد نص ت ) فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر ال يجوز توقيع عقوبة على  69/3

ته إلى لجنة التحقيق معه وسماع أقواله ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص الموظف إال بعد إحال
ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبب ا(، ولما كان القرار محل الطعن قد صدر بحق المستدعي دون 

إن ه وتأسيس ا أن  يتم تطبيق أحكام المواد سالفة الذكر، ودون أن  تتم إحالته إلى لجنة تحقيق وسماع أقواله ف
على ما تم  بيانه فإن  أسباب الطعن ترد على القرار الطعين مما يستوجب إلغاؤه"
(3). 

 

 

                                                           
 .296جراءاتوالضماناتفيتأديبضباطالشرطة،صأشارلهاد.محمدماجدياقوت،اإلحكممحكمةالقضاءاإلداري، (1)
 .180،القاعدةرقم1657،ص4ق.ع،سنةالمكتبالفني42م،جلسة30/8/1998،لسنة3494طعنرقم (2)
 م،رامهللاغيرمنشور.22/1/2006،جلسة2005لسنة53قرارهارقم (3)
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4- :  حق المتهم باالستعانة بمحام 

سواء  ،لحق الشخص في الدفاع عن نفسه، ويعتبر أحد الحقوق المقررة للمتهم ا طبيعي ايعتبر امتداد  
م في كشف ع عن المتهم، ودوره مهمي دور مهم في الدفافي مرحلة التحقيق أو في المحاكمة، فللمحا

 الحقيقة، ووجوده يضمن سالمة االجراءات، وتهدئة روع المتهم.
تعتبر ضمانة االستعانة بمحاٍم من المبادئ العامة للقانون، فاالستعانة بمحاٍم في التحقيق والمحاكمة 

على التحقيقات وما تعلق بها حق للموظف للدفاع عن الموظف المتهم، وكذلك مناقشة الشهود واالطالع 
 . (1)المتهم

ومع ذلك يحق له االطالع على ما تم  من تحقيقات وعلى جميع األوراق المتعلقة بها، وأن  يستعين 
بحاٍم في تقديم دفاعه أو إنابته عنه في ذلك، وذهب جانب من الفقه إلى أن  من حق المتهم الدفاع عن 

اٍم، وحق االستعانة بمحاٍم هو مبدأ عام، ال يجوز استبعاده إال بنص نفسه أصالة أو عن طريق مح
 .(2)خاص

 االستشهاد بالشهود -5
سواء كانوا  ،يحق للموظف سماع أي شهادة تخدم وجهة نظره التي يدافع عنها، وسماع الشهود جائز

موظفين أو غير ذلك، وسماع شهادة الشهود هو أمر تقديري، واألصل أن تقبل الشهادة إال في حالة 
 .(3)المسلم عدل إال إذا ثبت غير ذلك بالدليل وصف المتهم لهم بالفسق، فإن  

ع من كما قضت المحكمة اإلدارية العليا بوجوب إتاحة الفرصة للموظف" لمناقشة شهود اإلثبات وسما
 .(5)دت عليه محكمة العدل العليا الفلسطينيةوهو ما أك   ،(4)يرى االستشهاد بهم من شهود النفي"...

مستندات يراها مفيدة تقدم ما تحت يديها من  يطالب الجهة اإلدارية بأن   يحق للموظف المتهم أن   بل
 .حكامله في دفاعه، تنقل في نهاية األ

 

                                                           
 .276دارينشاطاإلدارةووسائلها،صعدنانعمرو،مبادئالقانوناإل (1)
 .587سليمانالطماوي،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (2)
 .136محمدمحمدنصر،الوسيطفيحدودالمسؤوليةالتأديبيةللموظفالعامفيالتشريعاتالمقارنة،بيروت،دارالكتبالعلمية،ص (3)
 .247م.المنشورةفيمجموعةالعشرسنوات،ص11/2/1961ق،جلسة5،لسنة957داريةالعليا،طعنرقمالمحكمةاإل (4)
(5)  رقم الطلب بغزة، العليا العدل 27/2000محكمة القرار تاريخ الفتوى15/3/2001، ديوان والقضاء: القانون مجلة في المنشور م،

.196،ص2002سنةوالتشريع،العددالعاشر،ديسمبر
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 المبحث الثاني

 المعاصرة لتوقيع العقوبة التأديبيةالضمانات 

 تمهيد وتقسيم :
وظف المحال إلى التحقيق من تهدف هذه الضمانات إلى تحقيق نوع من التعادل بين حقوق الم 

فرص الدفاع عن نفسه ونفي التهم  جميع، والتي تتمثل في محاكمة عادلة تتاح للموظف خاللها ناحية
المنسوبة إليه ، وبين حق جهة اإلدارة التابع لها الموظف في استجالء الحقيقة ومعرفة مدى مسئولية 

 . (1)ا وقع من مخالفاتالموظف المذكور عم  
من المواءمة  لكونها تمثل نوع ا (2)هذه الضمانات من شأنها تحقيق العدالة والمساواة  أن   وال شك  

 بين حق الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه وبين حق جهة اإلدارة في الوصول إلى الحقيقة. 
وتسبيب القرارات قيق اإلداري والمحاكمة التأديبية، حيدة التحفي كل من  -آنفة الذكر-وتتمثل الضمانات 

 واألحكام الصادرة بالعقوبات التأديبية. 
مستقل. ينالضمانتين في مطلبمن هاتين وتتناول فيما يلي كال    

.الحيدة وعدم االنحياز وحيدة التحقيق اإلداريلمطلب األول: ا  

: تسبيب قرار الجزاء التأديبي.المطلب الثاني  
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 المطلب األول

 وحيدة التحقيق اإلداريالحيدة وعدم االنحياز 

 تمهيد وتقسيم:

حيييث إن ييه ال جييدوى ميين الضييمانات  تعتبيير الحيييدة ميين أهييم الضييمانات للموظييف المحييال للتأديييب،
األخرى إذا لم يكن هناك قناعة لدى الموظيف الميتهم بحيياد الجهية المختصية بالتأدييب ليثيق بعدالية قرارهيا، 

، وميين (1)فينبغيي علييى جمييع السييلطات التأديبييية احترامهيا، سييواء  كانيت رئاسييية أو شييبه قضيائية أو قضييائية
يييا فيييي ذات النيييزاع، فالمواجهييية العادلييية تقضيييي أن  ال يبيييدي بيييديهيات الحييييدة أال تكيييون اإلدارة خصيييم   ا وحكم 

الخصييوم أوجييه دفيياعهم بحرييية فقييط، بييل يتعييين أن  ال تبييدي تلييك اآلراء فييي الفييراغ، لييذا ينبغييي احتييرام المبييدأ 
يا فيي ذات النيزاع، وأن  يتمتيع الموظيف الميتهم  األساسي القاضيي بيأن  ال يكيون ذات الشيخص خصيم ا وحكم 

ذليك ألن  عيدم االلتيزام بهيذا المبيدأ ووسيائل تطبيقيه ييؤدي إليى جعيل الضيمانات مظياهر خارجيية  بحق اليرد،
 .(2)فقط دون أي معنى حقيقي

تخلفها يعني ضياع حق  ألن   ؛بالغ األهمية المحقق في التحقيق اإلداري أمر ا تبدو فكرة حيادو 
 الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه.

ن  اتصل باالتهام بأي  أولهما موضوعي،ولضمانة الحيدة جانبين:  يحظر بموجبه على م ن  سبق، وا 
صورة سواء كان بالتحقيق أو الشهادة أو إبداء الرأي فيه أن  يجلس مجلس القضاء للفصل في ذلك، 

ال يصلح بموجبه الجلوس مجلس القضاء م ن  تربطه بالمتهم عالقة صداقة أو عداوة،  وثانيهما شخصي،
أن  هذه العالقات سوف تجعله بمنأى عن الحيدة وعدم االنحياز، ولم يضع التشريع والعلة في ذلك 

ا فيها نما اكتفى ببيان األسباب التي تخل بها، أو تثير نقص  ، هذا (3)والقضاء تعريف ا محدد ا بهذه الضمانة وا 
 وسوف نتناوله على التفصيل اآلتي:

 ضمانة الحيدة ونظم التأديب المختلفة.  الفرع األول:

 وحيدة التحقيق اإلداري.  الفرع الثاني:

 وسائل كفالة ضمانة الحيدة وحيدة المحاكمة التأديبية. الفرع الثالث:
 

                                                           
 .202التأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابقصعبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضمانات (1)
 .583علىخطارشطناوي،الوجيزفيالقانوناإلداري،مرجعسابق،ص (2)
 .137جراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفقاًألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،مرجعسابق،صأبوسيدو،اإلعال (3)
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 الفرع األول

 ضمانة الحيدة ونظم التأديب المختلفة

ي يصدر في الجزاء بقرار من تنوعت أنظمة التأديب في القانون بين ثالثة أنواع، النظام الرئاسي والذ
الرؤساء اإلداريين، والنظام شبه القضائي والذي يصدر فيه الجزاء بحكم عن سلطة شبه قضائية والتي 
تتمثل في مجالس التأديب، والنظام القضائي الذي يكون الجزاء بحكم قضائي، وسوف تستعرض هذه 

 ي:الضمانة في كل نظام تأديبي على حده وذلك على النحو التال

: ضمانة الحيدة والنظام التأديبي الرئاسي  أوال 

د ا كبير ا في هذا النظام، وذلك ألن  هذا النظام يقوم على  في الواقع أن  تلك الضمانة ال تجد لها ص 
أساس أن  للسلطة الرئاسية وحدها الحق في توقيع الجزاءات التأديبية، بسيطة كانت أم جسيمة، ودون 

ئة معينة، فالرئيس اإلداري في هذا النظام ال يمكنه القيام بمهام وظيفته دون أن يكون إلزامها باستشارة هي
له سلطة تأديبية على مرؤوسيه، حيث إن ه هو القادر على تقدير أخطائهم ومن ثم توقيع الجزاء المناسب، 

 .(1)وذلك لضمان سير العمل في المرافق العامة بانتظام وباضطراد

"عدم وجود مانع قانوني من ممارسة الرئيس المختص إلجراءات  (2)الطماويويرى الدكتور سليمان 
التحقيق، فالتأديب عن طريق الجهة اإلدارية المختصة ليس عمال  قضائي ا، بل هو مجرد امتداد للسلطة 
الرئاسية لتقويم الخطأ، ودفع عجلة العمل في المرفق المنوط بالرئيس اإلداري تسييره، وقد تقوم مصلحة 

أن  يشرف الرئيس اإلداري المختص بنفسه على تحقيق تحيط به اعتبارات خاصة حتى يحيط بدقائقه،  في
، ولكي يمارس اختصاصه التأديبي على هدى  وبالظروف التي سهلت ارتكاب الخطأ لتالقيها مستقبال 

 وبصيرة".

 ثاني ا: ضمانة الحيدة في النظام التأديبي شبه القضائي

النظام شبه القضائي وهو المتمثل في مجالس التأديب تقدم ا أكثر من سابقه، تجد ضمانة الحيدة في 
حيث إن ه ال يجوز أن  يتضمن تشكيل مجلس التأديب من سبق له القيام بأي عمل من أعمال التحقيق أو 
 االتهام، ولكن يرد استثناء على هذه القاعدة وذلك عندما يتولى الرئيس اإلداري رئاسة مجلس التأديب مع

                                                           
 .216المسئوليةالتأديبيةللموظفالعام،مرجعسابق،صمنصورإبراهيمالعتوم، (1)
 .542سليمانالطماوي،القضاءاإلداري،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (2)
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حالته إلى المحاكمة التأديبية، إال أن ه يشترط في رئيس مجلس  اختصاصه بتوجيه االتهام للموظف وا 
 .(1)التأديب في هذه الحالة أال يكون قد سبق له إبداء رأي في المخالفة موضوع التحقيق

 ثالث ا: ضمانة الحيدة في النظام التأديبي القضائي
القضائي، وتجد تطبيق ا كامال  لها، وذلك على خالف ما هو تتجلى ضمانة الحيدة في نظام التأديب 

عليه األمر في النظامين السابقين، فتستقل محاكم مختصة بالتأديب في هذا النظام ويكون بعيد ا عن 
اإلدارة، حيث تتشكل من عناصر قضائية بحتة وباستبعاد العنصر اإلداري كلية من تشكيل هذه المحاكم، 

ها أحد أعضاء النيابة اإلدارية، ويسري على أعضائها أحكام الرد وعدم الصالحية ويتولى االدعاء أمام
 .(2)تأكيد ا الحترام ضمانة الحيدة في المحاكمات التي تنظرها

، أكثر تحقيق ا لمبدأ الضمان؛ نظر ا ألن  الوظيفة أن  األخذ بنظام التأديب القضائي وترى الباحثة
اختصاص محاكم ذات صبغة قضائية، تستقل عن جهة اإلدارة، وتحقق  التأديبية في هذا النظام تكون من

مبدأ الفصل بين السلطات، ومع أن  النظام شبه القضائي قد يحقق هذا المبدأ، إال أن  النظام التأديبي 
القضائي يتميز بتشكيله من عناصر قضائية، وتطبيقه لإلجراءات القضائية، مما يزيد من تحقيق مبدأ 

 الضمان.
 

 لفرع الثانيا
 حيدة التحقيق اإلداري

التحقيق اإلداري هو ذلك التحقيق الذي تجريه جهة اإلدارة مع الموظف المتهم التابع بها بمقتضيى سيلطتها 
 الرئاسية التي قررها لها القانون. 
جهة اإلدارة في هذه  بالغ األهمية في مرحلة التحقيق اإلداري، ذلك أن  أمر ا  والحيدة بمعناها المتقدم تعد

المرحلة هي أقرب ميا تكيون إليى الخصيم والحكيم فيي الوقيت ذاتيه، فيالتحقيق اإلداري ييتم بمعرفية أحيد رجيال 
هذا التحقيق يتم بمعرفة شخص تابع لجهة اإلدارة ، وهو ما يعني احتمال ميل هذا المحقيق  اإلدارة، أي أن  

ق اليتهم موضييوع التحقييق بييالموظف الميتهم، أو علييى تجياه مصيلحة الجهيية اإلداريية، وميين ثيم محاوليية إلصيا
 األقل عدم تمكين هذا الموظف من الدفاع عن نفسه بشكل كامل. 

وتتحقق الحيدة في مرحلة التحقيق اإلداري بتنظيم قواعيد االختصياص فيميا يتعليق بأشيخاص الهيئية القائمية 
تهام، وينفصل هذان عن الشيخص على هذا التحقيق ، بحيث ينفصل القائم بالتحقيق عن شخص ممثل اال
 .(3)المنوط به توقيع الجزاء في حالة ثبوت المخالفات على الموظف المتهم

                                                           
 .186عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضماناتالتأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،ص (1)
 .49التأديب،مرجعسابق،صسليمانالطماوي،القضاءاإلداري،قضاء (2)
.307م،ص1979عمروبركات،السلطةالتأديبية،جامعةالقاهرة،سنة (3)
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ا ي أن   ويلزم لتحقيق هذه الحيدة أيض  تقيوم بيه اعتبيارات شخصيية أو وظيفيية أو  ن  يتقرر عدم صيالحية كيل م 
 . (1)موضوعية تشكك في حيدته

توقيييع العديييد ميين  التحقيييق اإلداري قييد يجييري بمعرفيية الييرئيس اإلداري للموظييف المييتهم ، وألن   وألن  
ي الجزاءات اإلدارية يجوز أن   فيي ظيل مبيدأ الحييدة  -فقيد ثيار التسياؤل  (2)اييتم بواسيطة اليرئيس اإلداري أيض 

ان هيذا األخيير هيو اليذي بمعرفية اليرئيس اإلداري إذا كي حول مدى جواز توقييع الجيزاء -بمعناه آنف الذكر 
 أجرى التحقيق بنفسه مع الموظف المتهم.

أولهمييا إلييى عييدم جييواز  ذهييب جابيية عيين هييذا التسيياؤل إلييى اتجيياهين؛لقييد انقسييم الفقييه فييي صييدد اإلو 
فيي يدييه بيين سيلطتي االتهيام واإلدانية ،  اري في مثل هذه الحالية جامع ياعلى كون الرئيس اإلد ذلك تأسيس ا

 وهذا ما ال يجوز. 
عن طريق الجهة التأديب  على أن   ا، تأسيس اه ليس هناك ما يمنع  ذلك قانون  إلى أن   آخرونوذهب 

يجميع اليرئيس  ، بل هو مجيرد  امتيداد للسيلطة الرئاسيية، ومين ثيم فيال بيأس بيأن   اإلدارية ليس عمال  قضائي ا
 .(3)تين السلطتيناإلداري بين ها

لرئيس اإلداري بتوقيع الجيزاء عليى الموظيف بعيد ل ه يحقلآلراء الفقهية أن   ووفق ا ومن خالل ما تقدم
المشيرع كميا قيدمنا قيد أعطيى اليرئيس اإلداري سيلطة توقييع الجيزاء عليى  سبق إجراء التحقييق معيه، ذليك أن  

يي أن   الموظييف، وال شييك   يي ن  م  يملييك األكثيير يملييك  ن  يملييك توقيييع الجييزاء يملييك التحقيييق، وذلييك ميين بيياب  أن  م 
 األقل. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.564داري،مرجعسابق،صالتنظيماإل1داريجدالعظيمعبدالسالم،القانوناإلعب (1)
المدنيينبالدولة.(منالقانونالمصريللعاملين82(منقانونالخدمةالمدنيةالقطريوالمادة)86المادة) (2)
.570سليمانالطماوي،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (3)
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 الفرع الثالث                                           

 وحيدة المحاكمة التأديبيةوسائل كفالة ضمانة الحيدة 

مجالس التأديب، مقررة سلب تصدت التشريعات للموانع التي تحول دون حياد القاضي أو أعضاء 
سلطة القاضي أو عضو مجلس التأديب في نظر الدعوى عند توافر تلك الموانع إال أن ها ميزت بين تلك 
الموانع، فجعلت أثر استبعاد القاضي عن نظر الدعوى محقق ا فيما لو توافر قسم منها دون التوقف على 

أطلق عليها حاالت أو أسباب عدم صالحية القضاة إبداء أي إجراء من قبل الخصوم، ومثل هذه الحاالت 
لنظر الدعوى، والنوع اآلخر يطلق عليه "أسباب الرد، حيث أوجب القانون على الخصوم تقديم طلب لرد 
القاضي عن نظر الدعوى في حالة توافر سبب منها حت ى يتحقق أثر سلب سلطة القاضي عن نظر تلك 

الطلب فإن  الحكم الصادر من القاضي الذي يتولى مهمة الفصل الدعوى، وفي حالة عدم تقديم مثل هذا 
ا ال شائبة فيه  ، وسنوضح ذلك على النحو اآلتي:(1)في الدعوى يكون صحيح 

: أسباب عدم صالحية القاضي  أوال 

( من أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني فيما يتعلق بأسباب امتناع 141نص ت المادة )
 ر الدعوى أنه:"القاضي عن نظ

يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده أحد الخصوم إذا توافرت إحدى  يجب على القاضي أن    .1
 الحاالت اآلتية:

 ألحد الخصوم أو زوجه حتى الدرجة الرابعة. إذا كان قريب ا أو صهر ا. أ
 إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو زوجه في الدعوى.. ب
ممثال  قانوني ا أو شريك ا ألحد الخصوم أو كان وارث ا ظني ا له أو كانت له صلة قرابة أو إذا كان . ت

مصاهرة للدرجة الرابعة مع أحد أوصياء الخصوم أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة 
 المختصة أو بأحد مديريها.

د أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة إذا كانت الدعوى تنطوي على مصلحة قائمة له أو لزوجه أو ألح . ث
 الرابعة أو لم ن يكون له ممثال  قانوني ا له.

                                                           
.28،ص1998حسنبشيتخوين،ضماناتالمتهمفيالدعوىالجزائية،مكتبةالثقافة،الجزءالثاني،الطبعةاألولى،لسنة (1)
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إذا كان قبل انشغاله في القضاء قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب أو أدلى . ج
 بشهادة فيها.

 إذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضي ا أو خبير ا أو محكم ا أو وسيط ا.. ح
ين أحد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان بينه وبين إذا كان بينه وب. خ

 الممثل عن الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
 صدره القاضي في إحدى الحاالت المتقدمة.أكل قرار أو حكم  يقع باطال   .2

 ثاني ا: أسباب رد القاضي

المدنية والتجارية الفلسطيني فيما يتعلق بأسباب طلب رد  ( من أصول المحاكمات143نص ت المادة )
 القاضي على " يجوز ألي من الخصوم طلب رد القاضي ألحد األسباب اآلتية:

إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا وجدت ألحدهما خصومة مع أحد  .1
قيمت بقصد لقاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أاالخصوم أو لزوجه بعد سماع الدعوى المنظورة أمام 

 رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو ألحد أقاربه أو أصهاره حت ى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام  .2

القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بعد سماع 
 ى المنظورة أمام القاضي بقصد رده.الدعو 

إذا كان أحد الخصوم عامال  لديه أو كان بينه وبين أحد الخصوم كراهية أو مودة يرجح معها عدم  .3
 الحيدة في الحكم.

قاربه أو اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء ان لمطلقته له منها ولد أو ألحد أإذا ك .4
قيمت بعد قيام الدعوى لم تكن هذه الخصومة قد أ مع زوجته ما مع أحد الخصوم في الدعوى أو

 المطروحة على القاضي بقصد رده.
إذا كان أحد الخصوم خادم ا له أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى  .5

 منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.
 يرجح معها عدا استطاعته الحكم بغير ميل.إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة  .6
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دت المحكمة اإلدارية ولقد أك   كون القاضي غير صالح لنظر الدعوى،ففي كل هذه األحوال المتقدم ذكرها ي
 العليا على سريان هذه الحاالت على قضاة محاكم مجلس الدولة بما فيها المحاكم التأديبية. 

 علييييه أن   بيييية علييى النحيييو المتقييدم كيييان واجب يياالتأديفييإذا كيييان القاضييي غيييير صييالح لنظييير الييدعوى 
 . (1)يطلب رده لم يفعل جاز للموظف المحال للمحاكمة أن   يتنحى عن نظرها، فإن  

وال خييالف علييى جييواز رد أي ميين قضيياه المحكميية التييي تنظيير الييدعوى التأديبييية إن تييوافر فيييه أحييد 
ز رد أعضياء النيابية اإلداريية، وقيد أسيفر هيذه أسباب عدم الصالحية، ولكن الخالف قد ثار حول مدى جوا

 الخيييالف عييين آراء ثالثييية ، فيييذهب رأي إليييى عيييدم  جيييواز رد عضيييو النيابييية اإلداريييية الحاضييير فيييي جلسييية
 ألن  النيابية اإلداريية  تعيد بمنزليةعلى عيدم جيواز رد عضيو النيابية العامية،  المحاكمة التأديبية، وذلك قياس ا
 الخصم ال يجوز له رد خصمه.  ألن   ؛يردها وظف المحال للمحاكمة أن  الخصم، ومن ثم فال يجوز للم

 كييان ال يجييوز رد عضييو النيابيية اإلدارييية إال أن   ن  ه وا  قييرر بأن يي بييأن   واتخييذ فريييق اخيير موقف ييا وسييط ا
تيييوافرت فيييي شيييأنه إحيييدى حييياالت عيييدم الصيييالحية آنفييية  يتنحيييى مييين تلقييياء نفسيييه إن   عليييى هيييذا األخيييير أن  

 .  (2)الذكر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.321عسابق،ص(رمضانبطيخ،المسئوليةالتأديبيةلعمالالحكومةوالنظامالعامفقهاًوقضاًء،مرج1)
.322،323رمضانبطيخ،مرجعسابق،ص(انظرفيعرضهذهاآلراء2)
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 المطلب الثاني

 تسبيب قرار الجزاء التأديبي

 تمهيد وتقسيم:

يتضمن  ، وذلك بأن  بي الصادر بتوقيع العقوبة تسبيبا  يتضمن القرار أو الحكم التأدي يقصد بهذا الضمان أن  
  .هذا القرار ذكر أسبابه، المتمثلة في الوقائع المنسوبة إلى الموظف الذي وقع عليه الجزاء التأديبي

يضع التسبيب بين يدي الموظف التهم واألسباب التي دعت السلطة التأديبية إلى توقيع الجزاء عليه، 
حت ى إذا تبين له عدم مراعاة االعتبارات القانونية الواجبة االتباع في توقيع الجزاء، فإنه يطعن في قرار 

ا  بدرجة تمكن من تفهمه ورقابته وبناء الجزاء بالوسائل المقررة قانون ا، ويجب أن  يكون التسبيب واضح 
عليه إذا اكتفى القرار بتوقيع الجزاء التأديبي بترديد حكم القانون دون أن يوضح األسباب التي من أجلها 
اتخذ، اعتبر في حكم القرار الخالي من التسبيب ويقضي ببطالنه، كذلك يعتبر القرار التأديبي باطال  إذا 

، والتزام السلطة المختصة ببيان (1)يوضح أسباب كل فرد على حدة صدر إجمالي ا ألشخاص عدة ولم
األسباب يجعلها تصدر حكمها بتريث وتدقيق ووزن لألمور قبل الحكم، مما يجعل من متخذ القرار رقيب ا 

وسماع أقواله وتحقيق  الموظف إال بعد التحقيق معه كتابة" ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على  على نفسه،
 .ا"يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبب   يجب أن  دفاعه، و 

ويؤدي التسبيب إلى الثقة واالقتناع بقرار الجزاء، ويعتبر ضمانة مهمة بالنسبة للقرارات اإلدارية بشكل 
عام والقرارات التأديبية بشكل خاص، فمن خالله يستطيع صاحب الشأن معرفة األسباب بمجرد اطالعه 

ولو بدون نص، باعتباره مبدأ من المبادئ القانونية العامة، ويجب أن  يتضمن على القرار التأديبي 
التسبيب الوقائع التي تستوجب الجزاء والحقائق القانونية وأدلة اإلدانة ويضاف إلى ذلك الرد على أوجه 

 ، وهذا ما سنتعرض له في هذا المطلب على النحو اآلتي:(2)الدفاع، التي تقدم بها صاحب الشأن

 : مفهوم التسبيب في الجزاء التأديبي.الفرع األول

 ضوابط تسبيب الجزاء التأديبي. :الفرع الثاني

                                                           
 م.24/24/1990ق.ع،جلسة31،لسنة2509طعنرقم (1)
.352كذلكمنصورالعتوم،مرجعسابق،ص،528،ص527عبدالفتاحعبدالبر،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (2)
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 الفرع األول

 مفهوم التسبيب في الجزاء التأديبي

يقصد بتسبيب قرار أو حكم الجزاء التأديبي أن  تذكر اإلدارة أو المحكمة في صلبه أو حيثياته 
ما هو ثابت لديها في ملف الدعوى، وذلك إلحاطة صاحب الشأن  األسباب التي دعتها إلصداره من واقع

 .(1)الصادر حياله قرار أو حكم الجزاء التأديبي بالدوافع التي ألجلها تم عقابه

وتجدر اإلشارة أن  هناك فارق ا جوهري ا بين تسبيب القرار وسببه، فإذا كان تسبيب القرار كما أسلفنا 
التي دعت إلصداره، فإن  سبب القرار يعني الحالة الواقعية أو القانونية التي القول بأنه يعني بيان األسباب 

، وبالتالي؛ فإن  سبب القرار يكون سابق ا على إصداره فهو الداعي (2)دفعت السلطة التأديبية إلى إصداره
 إلصداره، بينما التسبيب يأتي الحق ا على إصداره.

بهذا الشأن بأن  " الفقه والقضاء استقرا على  في فلسطين محكمة العدل العلياوفي هذا المعنى قضت 
أن  تسبيب القرار اإلداري هو مظهر من مظاهره الخارجية، وأن  القرار اإلداري يجب أن  يستند إلى سبب، 
فإذا كان السبب غير صحيح من الناحيتين الواقعية أو القانونية كان القرار مخالف ا للقانون"، كما استقر 

محكمة العدل على أن  اإلدارة عير ملزمة بذكر سبب صدور القرار اإلداري إال إذا ألزمها القانون قضاء 
بذلك، فإن  لم يلزمها بذكر السبب ولم تذكر سبب قرارها، كانت رقابة محكمة العدل العليا على عنصر 

ناحية واقعية أو قانونية،  السبب رقابة نظرية، ألن  السبب ال يكون معلوم ا لدى المحكمة لتراقب صحته من
 .(3)ولهذا؛ فإن  وجوب اإلفصاح عن السبب من أهم الضمانات المقررة لحرية األفراد

( من الالئحة التأديبية على ضرورة تسبيب القرارات التأديبية بقولها 7( من المادة )6وقد نص ت الفقرة )
 .(4)من ضمانات التأديب " تسبيب القرار بالعقوبة التأديبية"

                                                           
العزيزعبد (1) المعارفعبد العامة،منشأة فيالوظيفة المسئوليةالتأديبية /كذلكمؤلفه205،ص2009باإلسكندرية،سنة،المنعمخليفة،

 .231ضماناتالتأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،ص
 .365ماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (2)
العليا (3) العدل قرارمحكمة 5/97رقم جلسة هللا8/9/1998، رام اإلم، سيدو، عالأبو أشارتلها جراءاتوالعقوباتقرارغيرمنشور

 .143التأديبيةوفقاًألحكامالخدمةالمدنيةالفلسطيني،ص
 للعسكريين.مبشأنالئحةالعقوباتالتأديبية200(لسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)7(منالمادة)6الفقرة) (4)
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كما أكدت على ذلك الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، حيث ألزمت السلطة المختصة 
 .(1)بتشكيل لجنة التحقيق بإخطار الموظف كتابة بالجزاء الواقع عليه وأسباب توقيعه

لتي الحجج واألسباب الواقعية والقانونية التي تبرر النتيجة ا التسبيب هو إن   :وخالصة القول
خلص إليها الحكم من حيث اإلدانة أو البراءة للمتهم، ليكون على بينة من الحكم ومعرفة خطأه يكون 
رادع ا لمن تسول له نفسه أن  يرتكب جرم ا، وذلك كله للحد من الظلم والتعسف ولضمان الجزاء المناسب 

   للمخطئ.

 الفرع الثاني

 ضوابط تسبيب القرار التأديبي 

الغاية المرجوة منه، وهو حسن تطبيق الجزاء التأديبي وتمكين ا للعقوبة من أن  ليحقق التسبيب 
تصل إلى تحقيق غايتها، فال ُبد  من وجود ضوابط عدة تؤدي إلى تحقيق الهدف الذي قرر من أجله 

 التسبيب،  ويمكن أن  نجمل تلك الضوابط على النحو اآلتي:

 : لصدور القرار، وأن  يكون مفصال  بالدرجة التي تتفق وصفة  أن  يكون التسبيب مباشر ا ومعاصر اأوال 
 .(2)القرار، معلن ا لصاحب الشأن

أن  يكون التسبيب وارد ا في صلب القرار التأديبي، بحيث يأتي مشتمال  على جميع أسبابه، حتى ثاني ا: 
من التجانس بين  يتمكن م ن  يطلع على منطوق الحكم أو القرار من معرفة األسباب، ولكي يتم التحقق

 .(3)القرار وأسبابه

بأن ه: ... وبالتدقيق في السبب الثاني من سببي الطعن  محكمة العدل العليا بفلسطينوقد قررت 
الموجهين ضد القرار المشكو منه، والقول فيه أن  ذلك القرار يفتقر إلى السبب فإننا نجد بالرجوع إلى 

وهو الكتاب المتضمن القرار المطلوب إلغاؤه والموجه من المستدعي ضده إلى المستدعي أنه  1المبرز م/
م ودفع التعويضات المستحقة لك بموجب 1/8/1986رت إنهاء خدماتك اعتبار من يتضمن القول )قر 

القانون(،  وال نجد فيه أن ه قد استند إلى أي سبب أو أن  المستدعي ضده بين فيه السبب أو األسباب التي 

                                                           
(1) ( المادة تحقيق1فقرة-92نصت لجنة بتشكيل المختصة السلطة "تخطر على الفلسطيني، المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة من )

 للموظفكتابةبالجزاءالموقععليهوأسبابتوقيعهويبلغالديوانووزارةالماليةبذلك".
 .234،235التأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،صعبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضمانات (2)
.352/كذلكمنصورالعتوم،مرجعسابق،ص527عبدالفتاحعبدالبر،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (3)
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 28،27،26دعته إلى إصدار قرار االستغناء عن خدمات المستدعي، وهي األسباب المبينة في المواد 
م، وتتعلق بقناعة رئيس البلدية بعدم كفاءة الموظف أو 1955لسنة  1من نظام موظفي البلديات رقم 

لياقته أو إلغاء وظيفته في الموازنة أو إدانته بجناية أو جنحة أخالقية والتي كان على المستدعي ضده أن 
يغير من ذلك إبراز يبين على أي منها قد استند في قراره باالستغناء عن خدمات المستدعي، وال 

المستدعي ضده أثناء رؤية الدعوى لتحذير الموجه للمستدعي في شهر... وال لفت النظر الموجه له 
بتاريخ... ألن  سبب القرار اإلداري أي سبب االستغناء يجب أن  يبين في ذات القرار المطعون فيه وليس 

تتمكن محكمتنا من مراقبة إن كانت قناعة  بعد ذلك من خالل تقديم البينة أثناء المحاكمة، وذلك حت ى
 .(1)المستدعي ضده في محلها أم ال من حيث الواقع ومن حيث القانون..."

أن  يكون التسبيب كافي ا، وال يعني ذلك بالضرورة ذكر كل التفاصيل التي أدت إلى اتخاذ القرار، ثالث ا: 
نما يجب أن  تكون األسباب واضحة جلية  بهام أو تجهيل أو غموض.دون خلل أو إ (2)وا 

أن  يكون التسبيب سائغ ا ومتناسق ا، بمعنى أن  تكون النتيجة التي انتهت إليها سلطات التأديب رابع ا: 
 (3)واألسباب التي بني عليها القرار التأديبي قد استخلصت من أصول موجودة في األوراق مادي ا وقانوني ا

ال كان القرار فاقد ا لركن السبب ومخالف ا للقانون  .(4)وا 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 قضاءوالتشريعفيفلسطين)المقتفي(.المنشورفيمنظومةال1986مفيالقضيةرقم/2/7/1987قرارهاالصادربتاريخ (1)
رقم (2) األردنية العليا العدل محكمة نقابة64-18حكم مجلة ص، ع12المحامين، ص11، نق925، سابق،اًل مرجع العتوم، منصور عن

 .352ص
 .532عبدالفتاحعبدالبر،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (3)
.526،ص2،مجموعة،س16/2/1957جلسة–االمصريةحكمالمحكمةاإلداريةالعلي (4)
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 المبحث الثالث

 ضمانات التأديب الالحقة لتوقيع الجزاء التأديبي 
 تمهيد وتقسيم:

ا للموظف عقب صدور القرار التأديبي بشأنه من إجراءات يقصد بهذه الضمانات ما يتقرر قانون  
 و الطعن فيه بأي وجه من الوجوه.مضمون هذا القرار التأديبي أ إدارية أو قضائية الهدف منها مراجعة

األهمية هذه الضمانات ال تتعلق بمرحلة التحقيق في ذاتها، فإن  لها من  وعلى الرغم من أن  
 راك أي عيوب قد تشوب هذه المرحلة.في غاية األهمية الستد الفائقة ما يجعلها سبيال  
منها ما يتضمن رفع األمر إلى القضاء، الذي يفترض  نات أن  على أهمية هذه الضما ويكفي دليال  

 فيه من الحيدة والخبرة والنزاهة ما يكفي لحماية الموظف المحال للمحاكمة التأديبية من أي غمط لحقوقه.
لتظلم القضائي "الدعوى القضائية"، التظلم اإلداري، وا :هما ؛وتنقسم هذه الضمانات إلى نوعين

 .مطلب ا مستقال   وسنخصص لكل منهما
 .لتظلم االداريال: والمطلب األ 

 .الطعن القضائيالمطلب الثاني: 
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 ولالمطلب األ 
 داريالتظلم اإل

 تمهيد وتقسيم:
، الذي يعتبر طريق أ ولي (1)الذي يصدر بحقه قرار تأديبي أن  يلجأ إما للتظلم اإلداري للموظف

طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى اإلدارة إلعادة النظر في القرار  قبل اللجوء للقضاء، فالتظلم اإلداري هو
اإلداري يدعى مخالفته للقانون، ويقدم إلى السلطة مصدرة القرار لسحبه أو تعديله، حيث يسمى في هذه 
الحالة تظلم ا والئي ا، وقد يقدم إلى السلطة الرئاسية المصدرة للقرار ويسمى بالتظلم الرئاسي، فإذا لم يجد 

لموظف الموقعة عليه العقوبة أن  التظلم اإلداري نافع ا، فله الحق بالطعن القضائي أي بالذهاب للقضاء ا
 . (2)اإلداري باعتباره المالذ األخير إللغاء العقوبة الموقعة عليه والتخلص من أي أثر لها

كما رأينا للموظف جميع السبل والطرق لدفع االتهام عن نفسه، فإذا ما استنفذها دون  كفل القانون
ا ضمانات الحقة لتوقيع الجزاء، وسنتناول في هذا المطلب  جدوى ووقع الجزاء عليه نظم له القانون أيض 

المعاقب من التظلم اإلداري|، وهو الضمانة التأديبية المقررة في التأديب الرئاسي، حيث يعرب الموظف 
خاللها عن رفضه لقرار مجازاته، والتظلم اإلداري يفرضه القانون، إذ يفترض وجود عمل إداري يخاصم 
صاحب الشأن مشروعيته ومالءمته، وبهذا ال تعد االعتراضات أو التظلمات المقدمة في ظل غياب 

ا إداري ا، بل  هو مجرد التماسات فقط ليس لها النص القانوني أو العمل اإلداري المحدد حصر ا بأنها تظلم 
 ، وسوف نلقى الضوء على هذه الضمانة على النحو اآلتي:(3)قوة االعتراض أو التظلم القانوني

 مفهوم التظلم اإلداري وأنواعه.الفرع األول: 

 آثار التظلم اإلداري. الفرع الثاني:

 

 

                                                           
مبشأنالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةوصندوق2010(لسنة259(منقرارمجلسالوزراءرقم)7(منالمادة)7نصتالفقرة) (1)

 الجزاءاتالماليةالموقعةعلىالعسكريينعلى:
:تيالتظلماإلدارييكونكاآلأنّ

منتاريخصدورهعلىأنصدرتالقرارخاللخمسةعشريوماًالصادربحقهعقوبةتأديبية،التظلمأمامالجهةالتيأيحقللضابط.أ
 منتاريخالتظلم.امالردعليهخاللخمسةعشريومًيت

 اليحقللضابطرفعالتظلمإذاانقضتالمدةالمحددةللتظلموتعتبرالعقوبةنافذةبحقه..ب
مي،ضماناتتأديبالموظفالعامفيقانونالخدمةالمدنيةالكويتيدراسةمقارنةبالقانوناألردني،)رسالةماجستيرفوازحميديالعاز (2)

 .116غيرمنشورة(،جامعةالشرقاألوسط،عمانص
 م،رامهللا،غيرمنشور.2/3/2009،جلسة169/2008قرارمحكمةالعدلالعليارقم (3)
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 الفرع األول
 مفهوم التظلم اإلداري وأنواعه

 

أن ه: وسيلة إدارية يتقدم بها الموظف إلى مصدر القرار التأديبي يطلب  يقصد بالتظلم اإلداري
سحبه أو تعديله أو إلغاءه وهو بمنزلة استئناف إداري للقرار الصادر بالجزاء وقد يدفع اإلدارة إلى سحب 
أو تعديل قرارها لعدم مالءمته، وهو ماال يمكن إدراكه عن طريق القضاء الذي يقتصر دوره في األصل 

والهدف من هذا التظلم هو مراجعة الجهة اإلدارية لقرارها التأديبي وتنقيته من ، (1)لى رقابة المشروعية "ع
ب الجسيمة ما يستعصي على اإلصالح، كان به من العيو  أي عيوب تعتريه أو حتى سحبه كلية إن  

 وسوف نتطرق لذلك على النحو اآلتي:
: مفهوم التظلم اإلداري  أوال 

اإلداري وسيلة كفلها القانون للموظف المخالف، والذي صدر حياله قرار جزائي من  يعتبر التظلم
قبل اإلدارة، يطلب من خالله أن  تعيد اإلدارة النظر في قرارها الصادر ضده، والذي يعتقد بعدم مشروعيته 

ن  كان حق التظلم  أو أن ه مجحٌف في حقه، وهو طريق أولي يسلكه الموظف قبل اللجوء إلى القضاء، وا 
كضمانة للموظف ال يعادل حق الطعن القضائي؛ ذلك ألن  اإلدارة في التظلم تمثل شخصية الخصم 

، إال أن ه إحدى السبل التي كفلها القانون، وكان الهدف منه هو تخفيف العبء عن كاهل (2)والحكم معا
و قرار إداري، فقد ترى المحاكم وذلك بفض هذه النزاعات ووأدها في مهدها، حيث إن  قرار الجزاء ه

اإلدارة بعد فحص التظلم أن صاحبه محق فتجيبه لطلبه من سحب وتعديل للقرار الذي أصدرته، وبذلك 
ينتهي الخالف ويغني اإلدارة عن الدخول في متاهات طويلة؛ مما يفقدها كثير ا من الوقت والجهد، وكذلك 

جراءاته المعقدة إال إذا لم تجبه اإلدارة لطلبه أو لم ترد عليه خالل  يغني الموظف من اللجوء للقضاء وا 
، كما أنه يخلق نوع ا من التفاهم بين الموظف واإلدارة بعيد ا عن ساحات القضاء وكيد (3)مدة معينة

الخصوم ال سي ما في ميدان الوظيفة العامة، فإذا استجابت اإلدارة لطلب الموظف وراعت في ذلك الحيدة 
لم الواقع عليه، فبذلك تكون قد عززت من ثقة الموظفين بها بعيد ا عن التعصب والنزاهة وقامت برفع الظ

واألهواء الشخصية، فضال  عن تجنبها بذلك أحكام القضاء التي تقضي بإلغاء قراراتها مما يسبب لها 
 اإلحراج الوظيفي والضرر المادي ويفقد ثقة موظفيها بها.

                                                           
 .343والضماناتفيتأديبضباطالشرطة،مرجعسابق،صمحمدماجدياقوت،اإلجراءات (1)
 .303ماجدراغبالحلو،القانوناإلداري،مرجعسابق،ص (2)
.246عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (3)
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أحسنت الجهة اإلدارية التعامل معه ولم يأخذها في شأنه االستكبار أو  إن   ونعتقد أن  التظلم اإلداري
وذلك بمراجعتها  ،الة التي تضمن سالمة القرارات اإلداريةاإلصرار على الخطأ يعد من الوسائل الفع  

نما ينمصدرة القرار أو جهاتها الرئاسية، بمعرفة جهة اإلدارة  بغي ولم يشترط المشرع شكال  معين ا للتظلم، وا 
أن يكون واضح  الداللة على انصراف نية صاحب الشأن إلى االعتراض على التصرف اإلدارة موضوع 

،  وأ ن يشتمل على اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره (1)الشكوى
التي بني عليها التظلم ويرفق  أو تاريخ إعالن القرار المتظلم منه، موضوع القرار المتظلم منه واألسباب

وسيلة قانونية يلجأ إليه الموظف : هذا ونعرف التظلم اإلداري بأن ه، (2)بالتظلم المستندات التي يرى تقديمها
لإلدارة لرفع الضرر الذي وقع عليه سواء مادي ا أو معنوي ا من جراء قرارها التأديبي الصادر بحقه، مطالب 

 خالل المدة المحددة قانون ا".بإلغائه كله أو جزء منه 
 ثانيا : أنواع التظلم اإلداري

األصل في التظلم بصفة عامة أنه اختياري لصاحب الشأن، إما أن  يقدم عليه أو ال، حيث أن  له 
ن  شاء طرحه جانب ا ولجأ إلى القضاة مباشرة، إال أن  المشرع في بعض الحاالت  الخيار إن  شاء قد مه وا 

بحيث يتعين على صاحل الشأن تقديمه قبل سلوك طريق التقاضي، وسوف نتناول أنواع جعله وجوبي ا 
 التظلم وهو على النحو اآلتي:

 التظلم االختياري أو الجوازي: -1

األصل العام أن  يكون التظلم اختياري ا، حيث يلجأ إليه المتظلم من تلقاء نفسه إذا رأى وجه ا لذلك، إال 
أوردها المشرع على سبيل الحصر على النحو ما سوف نبين، ففي هذا النوع أنه أصبح وجوبي ا في حاالت 

من التظلم يجوز لصاحب الشأن أن  يسلك أي ا من االتجاهين كيفما شاء، فيمكنه أن  يتظلم إداري ا ثم يلجأ 
المشروعية للقضاء، ويمكنه أن  يلجأ للقضاء مباشرة رافع ا دعواه وناعي ا على القرار اإلداري مخالفته لمبدأ 

ومطالب ا بإلغائه دون أن  يتظلم لإلدارة أو أن  ينتظر ردها على تظلمه، كما أن  قيامه برفع دعواه ال يمنعه 
من تقديم التظلم في مواعيده القانونية، فالتجاؤه ألحد الطريقين ال يحول دون لجوئه للطريق اآلخر على 

 .(3)أن  تراعي مواعيد الطعون القانونية
عندما يسلك الموظف طريق الطعن القضائي أمام محكمة العدل العليا،  خالل الواقع العمليونرى من 

فإن ه يكون قد تولد لديه شعور بعدم جدوى اللجوء للتظلم أمام رئيس الجهة اإلدارية التي يعمل لديها، ولو 

                                                           
عزيزعبدالمنعمخليفة،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفة/المنقولعنعبدال222طعيمةالجرف،قضاءاإللغاء،دارالنهضةالعربية،ص (1)

 .247العامة،مرجعسابق،ص
 المعدل.1998(لسنة4(منالالئحةالتنفيذيةلقانونالخدمةالمدنيةرقم)160راجعالفقرةالرابعةمنالمادة) (2)
.247صمحمدماجدياقوت،اإلجراءاتوالضماناتفيتأديبضباطالشرطة،مرجعسابق، (3)
 
 



123 
 

، افترضنا عكس ذلك لكان األوفر مادي ا ومعنوي ا للموظف اللجوء إلى التظلم أمام رئ يس الجهة اإلدارية أوال 
 ومن ثم انتظار نتيجة هذا التظلم عسى أن  يرفع عن كاهله ما يمكن أن  يتكبده من جهد مادي ومعنوي.

 التظلم الوجوبي: -2

يقيم دعواه أمام  ه ال يمكن لصاحب الشأن أن  ن  هو على العكس من سابقه، حيث إالتظلم الوجوبي 
ه مقرر لمصلحة الموظف فهو إجراء حتمي رغم أن   ؛القضاء إال إذا كان قد تقدم بتظلمه إلى اإلدارة، وعليه

ا المتظلم، إال أن   لحماية المشروعية بصفة عامة، فإذا كان من مصلحة  حتميته تنبع من أن ه مقرر أيض 
ا حسن اإل الموظف إلغاء القرار التأديبي الضار بمصلحته، فإن   إلغاء هذا دارة وتحقيق أهدفها يقتضي أيض 

هدف المشرع من تخفيف العبء عن كاهل القضاء  إضافة إلىالقرار لخروجه عن قواعد المشروعية، ذلك 
 .(1)المثقل بأعباء القضايا المتزايدة

رفع دعوى  ومما تجدر اإلشارة إليه أن ه ال يكفي مجرد تقديم التظلم لإلدارة ليستطيع صاحب الشأن
اإللغاء أمام القضاء، بل يتعين عليه انتظار رد اإلدارة، سواء  كان صراحة بالرفض أو ضمني ا كان تمتنع 
عن إبداء رأيها خالل المدة المحددة قانون ا للرد على التظلم، ذلك؛ ألن ه يمكن أن  تجيبه اإلدارة لطلبه، 

 لقرار التأديبي.وبالتالي ال يعود هناك أي داع لرفع دعوى اإللغاء ل
قيام المشرع بجعل التظلم اإلداري لبعض القرارات اإلدارية وجوبي ا،  (2)وينتقد جانب من الفقه وبحق

ويعتبره تحكم غريب من قبل المشرع يغل يد صاحب الشأن من الطعن مباشرة أمام القضاء، إال بعد القيام 
بالتظلم اإلداري، والذي هو في األصل اختياري يقدر األمر فيه صاحب الشأن نفسه، وينادي هذا االتجاه 

ا عن األصل.من   الفقه بضرورة التضييق من نطاق آثار التظلم الوجوبي ويعتبره خروج 
 

 يؤيد مسلك المشرع في جعل التظلم اإلداري وجوبي ا لبعض (3)في حين أن  اتجاه آخر من الفقه
 القرارات، ويعتبر التحكم من قبل المشرع بما ينطوي عليه من ع نت أمر ا تتنزه عليه السلطة التشريعية،
ا من المشرع على حماية مصلحة صاحب الشأن، وذلك بإغنائه عن الوقت  ويرجع األمر إلى أن ه حرص 

 والجهد الذي يمكن أن  يستغرقه الطعن القضائي فيما إذا أجابت اإلدارة صاحب التظلم لتظلمه.
 

                                                           
 .252،253عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (1)
 .168،ص1978مصطفىكمالوصفي،أصولإجراءاتالقضاءاإلداري،الطبعةالثانية،سنة (2)
 .254عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (3)
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م، حيث 1998( لسنة 4التظلم اإلداري في قانون الخدمة المدنية المعدل رقم ) وقد نظم المشرع الفلسطيني
 ( منه على:105نص ت المادة )

للموظف أن  يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار إداري، وذلك خالل عشرين يوم ا من تاريخ  .1
 علمه به.

قضت هذه المدة دون الرد خطي ا على ويتم البت في التظلم خالل ستين يوم ا من تاريخ تقديمه، فإذا ان .2
ا.  المتظلم اعتبر تظلمه مرفوض 

للموظف اللجوء إلى القضاء خالل ستين يوما  من تاريخ إبالغه لرفض تظلمه أو انقضاء المدة  .3
 ( أعاله. 2المنصوص عليها في الفقرة )

 إلدارية.تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات ا .4

 

 ( على:160ت المادة )حيث نص   ،كما نظمت الالئحة التنفيذية لهذا القانون التظلم
تتولى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية المختصة إخطار الموظف شخصي ا عن القرار اإلداري  .1

 الذي يتعلق به أو بوظيفته فور صدروه بواسطة رئيسه المباشر.

من القرار اإلداري إال إذا كان للقرار اإلداري ارتباط بشخصه أو بوظيفته، ال يجوز للموظف أن  يتظلم  .2
 وخالل عشرين يوم ا من تاريخ علمه به.

للموظف الذي يرغب في التظلم من أي قرار إداري أن  يتقدم بكتاب التظلم لرئيس الدائرة الحكومية  .3
 على النموذج المخصص لذلك بواسطة رئيسه المباشر.

 التظلم على البيانات اآلتية:يجب أن  يشتمل  .4

 اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.. أ

 تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره أو تاريخ إعالن القرار المتظلم منه. . ب

موضوع القرار المتظلم منه واألسباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى  . ت
 تقديمها.

والمستندات المرفقة في اليوم التالي إلى وحدة شؤون الموظفين بالدائرة الحكومية يحال طلب التظلم  .5
ن فيه تاريخ المختصة للنظر فيه وبحثه والتأشير عليه، وتقوم بقيده برقم مسلسل في سجل خاص يبي  

 تقديمه أو وروده.

أو بواسطة لجنة يعرض الطلب ومرفقاته على رئيس الدائرة الحكومية المختص، وله أن  يبحثه بنفسه  .6
لفحص التظلمات تشكل بقرار منه، ويجوز النظر في التظلم بغياب الموظف أو بعد استدعائه وسماع 

 أقواله.
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يصدر رئيس الدائرة الحكومية المختص قراره بشأن التظلم خالل ستين يوم ا من تاريخ تقديمة إذا  .7
ا، ويبلغ صاحب الشأن خطي ا بالقرار الصادر  انقضت المدة دون الرد على التظلم اعتبر تظلمه مرفوض 

 في تظلمه واألسباب التي بني عليها ويبلغ الديوان بذلك.

( عاليه، يقدم الموظف 7بحالة رفض تظلم الموظف أو انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة ) .8
سخة التظلم إلى الديوان على النموذج المخصص لذلك، وتبلغ الدائرة الحكومية التابع لها الموظف بن

 من التظلم.

يشكل رئيس الديوان لجنة للنظر في التظلمات من مندوب عن الديوان ومندوب عن الدائرة الحكومية  .9
 التابع لها الموظف، ويشمل القرار مهام إجراءات انعقاد اللجنة، وتقدم توصياتها إلى رئيس الديوان.

قرار ا بشأن التظلم خالل فترة يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع رئيس الدائرة الحكومية المختص   .10
شهر من تاريخ تقديمه، ويبلغ الموظف بذلك،  وفي حالة عدم الرد على الموظف خالل فترة شهر من 
تاريخ تقديمه،  ويبلغ الموظف بذلك وفي حالة عدم الرد على الموظف خالل هذه المدة يعتبر تظلمه 

ا.  مرفوض 

خدمة المدنية الفلسطيني والئحته التنفيذية، يتبين لنا أن  السابقين أعاله من قانون الباستعراض النصين 
القانون قد منح الموظف الحق في أن  يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار إداري له عالقة بشخصه 

تاريخ علمه به، ويجب على الدائرة الحكومية أن  تخطر الموظف  عشرين يوم ا منأو بوظيفته وذلك خالل 
، ويتم البت في التظلم من قبل الجهة (1)رار اإلداري فور صدوره بواسطة رئيسه المباشرشخصي ا بالق

من تاريخ تقديمه التظلم، فإذا انقضت المدة دون الرد خطي ا على  خالل ستين يوم ااإلدارية المختصة 
ا، وبحالة رفض تظلمه نص القانون على أن  للموظف اللجوء إلى القضاء  التظلم اعتبر تظلمه مرفوض 

 ( أعاله.2خالل ستين يوم ا من تاريخ إبالغه رفض تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة )

أن  الالئحة التنفيذية للقانون هي المفسرة والشارحة لنصوص القانون، وبالتالي يجب أن  قولومن نافلة ال
 .(2)تتقيد بما ورد في القانون دون اإلضافة عليه أو التعديل

 وقد يثور التساؤل، هل التظلم اإلداري في فلسطين هو تظلم إجباري أم تظلم اختياري؟

 

                                                           
)نصّ (1) الحكو1فقرة–160تالمادة بالدائرة الموظفين شؤون تتولىوحدة الفلسطينيعلى" للقانون التنفيذية الالئحة من المختصة( مية

 عنالقراراإلداريالذييتعلقبهأوبوظيفتهفورصدورهبواسطةرئيسهالمباشر".اإخطارالموظفشخصيً
لتيتتضمناألحكامالتفصيليةللمبادئالعامةالواردةفيصلبالقانون،وتكونهذهاللوائحمقيدةبأالتصدريقصدباللوائحالتنفيذية:اللوائحا (2)

واعتدتعلىاختصاصالسلطةالتشريعية،،انحدودوظيفتها،المقررةدستوريًمعدلةأومعطلةللقانونأومقررةإعفاءمنه،وإالخرجتع
 .يراجعفيذلكمحمودمحمد



126 
 

إلى أن  التظلم اإلداري هو في حقيقته تظلم ا إجباري ا، ويستند هذا الفقه  (1)يذهب جانب من الفقه الفلسطيني
والتي تحدد مواعيد الطعن والتظلم  –( الواردة في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني 105إلى المادة )

القواعد  بأن ها قواعد خاصة ينبغي التقيد بها، ومن المعلوم أن  الخاص يقيد العام، وعليه؛ فإن   –اإلداري 
ومواعيد الطعن والتظلم اإلداري الواردة في قانون الخدمة المدنية وهو القانون الخاص بالموظفين، تقيد 

 .(2)العام وهي القواعد والمواعيد التي وردت في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
أن  المشرع الفلسطيني أخذ بالتظلم االختياري، فلم يأِت  (3)ونرى مع جانب آخر من الفقه الفلسطيني

في القانون الفلسطيني اإلشارة إلى وجوب التظلم، كما أن ه لم يرتب أي جزاء على عدم التظلم، وأن  
( من 105استخدامه لالم التخيير بشأن التظلم من القرار اإلداري في كلمة )للموظف( الواردة في المادة )

على أن  الموظف أن  يتظلم إداري ا لرئيس الدائرة الحكومية أو أن  يسلك طريق القضاء مباشرة، القانون، تدل 
وبهذا يكون التظلم اإلداري اختياري ا وليس وجوبي ا، إنما إذا سلك الموظف طريق التظلم اإلداري وتقدم به 

الضمني على تظلمه قبل اللجوء إلى رئيس الدائرة الحكومية التابع لها، فعليه أن  ينتظر الرد الصريح أو 
 للطعن على القرار المتظلم منه.

 الفرع الثاني

 آثار التظلم اإلداري

التظلم اإلداري قد يكون اختياري ا، وقد يكون وجوبي ا، وفي كال الحالتين، حيثما توفرت شروط 
قرار إداري نهائي، وأن  التظلم والمتمثلة في تقديمه من قبل صاحب الشأن أو نائبه القانوني، ومقدم ا ضد 

يقدم خالل المدة المحددة قانون ا لتقديمه، وأن  يكون مجدي ا أي يكون بمقدورها وبوسعها التصرف في القرار 
 .(4)اإلداري بالتعديل أو السحب أو اإللغاء من الناحية القانونية

الفلسطيني، هذا وتبدأ ويجب أن  يبت في التظلم خالل المدد المحددة قانون ا للبت فيها في القانون 
مدة الطعن جديدة بعد رد اإلدارة على المتظلم أو بعد مرور ستين يوم ا من عدم رد اإلدارة أي بالبت 

أن ه حتى ال يتخذ من التظلم وسيلة لفتح  ومما تجدر اإلشارة إليهالصريح أو الضمني من قبل اإلدارة، 
المراكز القانونية، أن  هذا الميعاد ال ينقطع سوى مدة واحدة ميعاد الطعن باإللغاء إلى غير مدى مما يهدد 

 (5)بالتظلم األول دون ما يعقب من تظلمات مهما تعددت
                                                           

سنةعدنان (1) المعارف، منشأة مبادئالقانوناإلداري، مرجعسابق،ص2004عمرو، المدنية278م، ،كذلكمؤلفهشرحقانونالخدمة
 .78،77م،مرجعسابق،ص1998يلعامالفلسطين

(2) ( )1فقرة–284نصتالمادة رقم الفلسطيني والتجارية المحاكماتالمدنية أصول قانون )2 لسنة ميع2001( يكون ": تقديمعلى اد
منتاريخنشرالقراراإلداريالمعطونفيهأوتبليغهإلىصاحبالشأن،وفيحالةرفضالىمحكمةالعدلالعلياستينيومًاالستدعاءإ

 اإلدارةأوامتناعهاعناتخاذأيقراريبدأالميعادمنتاريخانقضاءثالثينيوماًعلىتقديمالطلبإليها".
،ومابعدها/كذلكأمجدعايش،374سمهدانة،الخصومةاإلداريةومستقبلالقضاءاإلداريفيفلسطين،مرجعسابق،صعبدالناصرأبو (3)

 .91ضماناتالمساءلةالتأديبيةللموظفالعام،مرجعسابق،ص
عدها.وماب366عبدالناصرأبوسمهدانة،الخصومةاإلداريةومستقبلالقضاءاإلداريفيفلسطين،مرجعسابقص (4)
 .113-111عبدالعزيزخليفة،المسئوليةالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،ص (5)
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 المطلب الثاني                                            
 الطعن القضائي على القرار أو الحكم التأديبي

 تمهيد وتقسيم:
ولة للجميع، ونظر ا ألهمية هذا الحق، فقد نص  عليه المشرع يعتبر حق التقاضي من الحقوق المكف

، ويعتبر القضاء بمنزلة الضمانة األخيرة واألكثر أهمية، والتي يلجأ (1)الدستوري في غالبية دساتير الدول
إليها الموظف للتخلص من العقوبة التأديبية، وذلك للمزايا التي يتمتع بها جهاز القضاء عن غيره من 

اهة بعيد ا عن األهواء الشخصية وأطراف الخصومة، على خالف األمر في التظلم اإلداري، حيدة ونز 
والذي تكون فيه اإلدارة الخصم في ذات الوقت كما أسلفنا الذكر، والعقوبة التأديبية إما أن  تفرغ في قرار 

 حتوته.تأديبي، وقد يتضمنها حكم قضائي ولكل حالة ُأسس للطعن القضائي على الجزاء الذي ا
 وعليه سوف نتناول الفروع اآلتية بشيء من التفصيل على النحو اآلتي:

 .الطعن القضائي على القرار التأديبيالفرع األول:  

  جهة نظر الطعن في القرار التأديبي وآثاره.الفرع الثاني: 

 الطعن القضائي على األحكام التأديبية. الفرع الثالث:

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
التقاضيحقمصونومكفولللناسكافة،ولكلفلسطيني-1على"2005(منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة30تالمادة)نصّ (1)

يحظرالنصفيالقوانينعلى-2إجراءاتالتقاضيبمايضمنسرعةالفصلفيالقضايا.حقااللتجاءإلىقاضيهالطبيعي،وينظمالقانون
 القضاء. رقابة إدايمن عمل أو أيقرار شروطه-3تحصين القانون يحدد الوطنية السلطة تعويضمن القضائي يترتبعلىالخطأ

م،والتي2011درمنالمجلساألعلىللقواتالمسلحةفيمارس(مناإلعالنالدستوريالمصريالصا21وكيفياته"،والتيتقابلالمادة)
تعلىأن"التقاضيحقمضمونومكفولللناسكافة،ولكلمواطنحقااللتجاءإلىقاضيهالطبيعي،وتكفلالدولةتقريبجهاتنصّ

أوقرارإداريمنرقابةالقضاء"/القضاءمنالمتقاضينوسرعةالفصلفيالقضايا،ويحظرالنصفيالقوانينعلىتحصينأيعمل
نالدستوري،يراجععبدالناصرأوسمهدانةوآخر،موسوعةالتعليقعلىاإلعالااوقضائيًهذهالمادةوالتعليقعليهافقهيًللمزيدحولشرح

ومابعدها.205م،ص2001م،المركزالقوميلإلصداراتالقانونية،سنة30/3/2001علىللقواتالمسلحةفيالصادرمنالمجلساأل
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 الفرع األول
 القضائي على القرار التأديبيالطعن 

، وبالتالي له جميع مقومات وعناصر تلك القرارات، ولقد (1)يعد القرار التأديبي من قبيل القرارات اإلدارية
عرف الفقه اإلداري الفلسطيني الحديث القرار اإلداري بأن ه: عمل قانوني نهائي صادر من جهة إدارية 

 قصد إحداث آثار قانونية معينة".وطنية تعبر عنه بإرادتها المنفردة ب
وينبغي أن  يكون القرار التأديبي الصادر بحق الموظف والمراد الطعن فيه أمام محكمة العدل 

العليا قرار ا نهائي ا، أي ال يحتاج إلى تصديق من جهة أعلى أو استئناف أمام مجلس تأديبي أعلى
(2). 

للموظف الذي صدر حياله القرار التأديبي  ويعتبر الطعن القضائي على القرار التأديبي ضمانة
المحتوى على العقوبة التأديبية، يستطيع بواسطتها الطعن على هذا القرار أمام الجهة القضائية المختصة، 
وذلك إذا ما توافر في القرار التأديبي األسباب المجدية للتمسك بإلغائه وجميع الشروط الشكلية، والتي 

في عدم قبول الطعن بإلغاء القرار من الناحية الشكلية قبل التطرق يعتبر تخلف أحدهما سبب ا 
، ولتداعيات هذا الموضوع ستقتضي منا هذه الدراسة أن  نتناول الطعن القضائي على القرار (3)لموضوعه

التأديبي من حيث، الجهة المختصة بنظر الطعن في فلسطين ، وشروط هذا الطعن وأسبابه واآلثار التي 
 إلغاء القرار التأديبي وذلك على النحو اآلتي:تترتب على 

 ة بنظر الطعن على القرار اإلداري: الجهة المختصأوال  

 :  آلتيسنتناول الجهة المختصة بنظر الطعن على القرار التأديبي في فلسطين وذلك على النحو ا

 الجهة المختصة في نظر الطعن في فلسطين: .1
وهو ذلك النظام القضائي الذي  –نظر ا ألن  فلسطين من الدول التي تأخذ بنظام القضاء الموحد 

يتضمن جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، واختصاص هذه الجهة القضائية الواحدة عام 
ومتخصص وشامل لكل أنواع المنازعات القضائية، وبالتالي ال يوجد في هذا النظام قضاء إداري مستقل 

في المنازعات اإلدارية، ألن  هذا النظام يرفض من حيث المبدأ التمييز بين القضاء العادي والقضاء 

                                                           
هو"عملقانونيتصدرهاإلدارةبإرادةمنفردة،التنفيذيالقرارومنتعريفاتالفقهالفرنسيللقراراإلداريمايلي:يرىجورجفيدالأنّ (1)

لفولفية،ترجمةمنصوربقصدتعديلالحالةالقانونيةالقائمةبااللتزاماتالتيتعرضهاأوالحقوقالتيتمنحها"،راجعجورجفيدال،بيارد
ستاذجانريفيروالقرار/كماعرفاأل200،ص2001ان،القاضي،القانوناإلداري=المؤسسةالجامعيةللدارساتالنشروالتوزيع،لبن

اطاإلدارةوأكثرشيوعًذجيةلنشاه"العملالذيتزاولاإلدارةفيهسلطةالتعديلالمنفردةللمراكزالقانونية،وأنهالوسيلةالنمواإلداريبأنّ
 .المتيازاتالسلطةالعامةافيالعملوأكثرهاكشفً

 .31،ص2000سمهدانة،موسوعةالقضاءاإلداريفيفلسطين،الكتابالثاني،قضاءاإللغاء،دارالنهضةالعربية،سنةعبدالناصرأبو (2)
تأنفأماماالقرارصادرمنالمجلسالتأديبيلنقابةالصيادلةولميسوهذ،هذاالطعنبمناسبةإغالقصيدليةلمدةشهروالجديربالذكرأنّ (3)

)امجلستأديبيأعلىوفقً لسنة10للقانونرقم رقم1957( العدلالعليا قرارمحكمة الصيادلة، والخاصبنقابة بتاريخ106/2007م ،
م،رامهللاغيرمنشور.8/9/2008






129 
 

، وتعتبر محكمة العدل العليا بمنزلة محكمة (1)اإلداري بين اإلدارة باعتبارها سلطة عامة وبين األفراد
، (2)ات المتعلقة بالقرارات اإلداريةالقضاء اإلداري في فلسطين هي صاحبة االختصاص بالنظر في المنازع

لغاء القرارات التأديبية ، وهي محكمة أول وآخر درجة، وال (3)ومنها الطعون المتعلقة بالوظائف العمومية، وا 
 تقبل أحكامها المراجعة بأي طريق من طرق الطعن.

محكمة العدل  أن  النائب العام في فلسطين هو الذي يمثل الحكومة أمام ومما تجدر اإلشارة إليه
العليا سواء في الدعاوى المرفوعة عليها أو منها طبق ا لنص القانون، وتقوم النيابة العامة بتنظيم هذه 

 الدعاوى من خالل نيابة متخصصة وهي نيابة دعاوى الحكومة.

 ويطعن في القرار التأديبي أمام محكمة العدل العليا خالل ستين يوم ا من تاريخ نشر القرار اإلداري
المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن، ويعتبر شرط الميعاد من النظام العام، ويمكن أن  يثار في أي 
مرحلة تكون عليها الدعوي، وللمحكمة أن  تثيره من تلقاء نفسها ولو لم تتمسك فيه اإلدارة، كما ال يمكن 

 .(4)االتفاق على التنازل على شرط الميعاد أو إطالته

 الطعن في القرار التأديبيثانيا : شروط 
يقصد بشروط الطعن في القرارات التأديبية أي الشروط التي يجب توافرها لكي يقبل القضاء الدعوى 
بإلغاء القرار التأديبي، ومن ثم النظر في موضوعها، إذا لم يتوفر أي من تلك الشروط يتم رد الطعن حتى 

ن كان بالفعل مخالف ا للقانون، وحيث إن ه من ا لمبادئ المستقرة في فقه القانون، أن ه ال دعوى دون وا 
مصلحة، لذا ينبغي أن  يكون لمقدم الطعن مصلحة في تقديمه وأن  يقدم الطعن في المواعيد المقررة 

، أي أن  هذه الشروط التي يجب توافرها حت ى تستطيع المحكمة قبول الدعوى، ومن ثم البحث في (5)قانونا  
 موضوع الطعن.

 
 
 

                                                           
 .11-9الدولةحاميالحقوقوالحريات،مرجعسابق،صعبدالناصرعبدهللاأبوسمهدانة،مجلس (1)
،م2000–م1995م،مجموعةمبادئمحكمةالعدلالعليا،المحاميناظمعويضة،غزة21/3/2004م،جلسة175/2003قرارهارقم (2)

 .60ص
(2العدلالعليابالنظرفيمايلي:)معلى"تختصمحكمة2001(لسنة5(منقانونتشكيلالمحاكمالنظاميةرقم)2،4-33تالمادة)نصّ (3)

شخاصالطلباتالتييقدمهاذووالشأنبإلغاءاللوائحأواألنظمةأوالقراراتاإلداريةالنهائيةالماسةباألشخاصأواألموالالصادرةعنأ
لتعيينأوالترقيةأوالعالواتأوالمرتبات(المنازعاتالمتعلقةبالوظائفالعموميةمنحيثا4القانونالعامبمافيذلكالنقاباتالمهنية،)

 أوالنقلأواإلحالةإلىالمعاشأوالتأديبأواالستيداعأوالفصل،وسائرمايتعلقباألعمالالوظيفية".
 .106،107عبدالناصرأبوسمهدانة،موسوعةالقضاءاإلداريفيفلسطين،الكتابالثاني،مرجعسابق،ص (4)
 .119اءاتوالعقوباتالتأديبية،مرجعسابق،صعالأبوسيدو،اإلجر (5)
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 لحةالمص -1
يشترط لرفع دعوى اإللغاء وجود مصلحة شخصية ومباشرة سواء  كانت مادية أو معنوية، وسواء كانت 

، ومن اآلثار التي تترتب على قيام هذه المصلحة (1)المصلحة محققة أم مصلحة محتملة لرافع الدعوى
عليه قبل صدور الشخصية في دعوى اإللغاء أن  تحقق هذه الدعوى للطاعن إعادة الوضع إلى ما كان 

 .(2)القرار المطلوب إلغاؤه، وليس مجرد إلغاء القرار اإلداري
ن ه من البديهي أن  تتطلب قبول دعوى إلغاء القرار التأديبي تحقق  (3)وهذا ما يميزها عن دعوى الحسبة  وا 

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 3شرط المصلحة الشخصية للطاعن، حيث نصت المادة )
 على: (4)يةوالتجار 

 ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. -1
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق  -2

 يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
 قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعد قبول الدعوى.إذا لم تتوافر المصلحة وفق ا للفقرتين السابقتين  -3

ى يتم ضمان جدية وبصورة عامة هي شرط أساسي وقيد على إقامة الدعوى، فيتعين احترام ذلك حت  
 (.5)تكون المصلحة شخصية ومشروعة ى ال يتم اشغال القضاء بما ال فائدة منه، ووجوب أن  وحت   ،االدعاء

الصدد بأن  " المصلحة في رفع دعوى اإللغاء تتوافر عندما وقضت محكمة العدل العليا في هذا 
يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثير ا مباشر ا ، حيث تكون له مصلحة 

 .(6)شخصية ومباشرة في طلب اإللغاء"
ل، هل تشترط المصلحة ولئن اتفق على تطلب توافر المصلحة لقبول دعوى االلغاء إال أن ه قد يثور التساؤ 

 عند رفع دعوى اإللغاء فقط أم يشترط استمرار تحقق هذا الشرط لحين الفصل في الدعوى؟

                                                           
.التقبلدعوىأوطلبأودفعأوطعن1على"2001(لسنة2(منأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم)3نصتالمادة) (1)

القانون كانالغرض2اليكونلصاحبهمصلحةقائمةفيهيقرها منالطلباالحتياطلدفعضررمحدقأو.تكفيالمصلحةالمحتملةإذا
للفقرتينالسابقتينقضتالمحكمةمنتلقاءنفسهابعدمقبولا.إذالمتتوافرالمصلحةوفق3ًهاالستيثاقلحقيخشىزوالدليلهعندالنزاعفي

 الدعوى".
 .84أمجدجهادنافععياش،ضماناتالمساءلةالتأديبيةللموظفالعام،مرجعسابق،ص (2)
اإلوىدع (3) الفقه اصطالحمعروففي الحسبة الدعوىالتييجوز به يقصد دفاعًسالمي، للقضاء رفعها عدل مسلم عنحقوقهللاالكل

كانحقهللافيهغالبًالخالصةسبحانهوتعا أوما تعالاًلا،وذلكإعمالى، أمةيدعونإلىالخير،ىلقوله َيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف "ولتكنمنكم
لميستطعرأىمنكممنكرفليغيرهبيده،فإنْنْ"مَلىهللاعليهوسلمَ،وقولرسولهللاص104َ"سورةآلعمران،آيةَهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ َوَينْ 

 .246فبقلبهوذلكضعفاإليمان"فيذلكناصرسليمان،مرجعسابق،ص
 م.2001(لسنة2يرقم)صولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينأ(منقانون3المادة) (4)
 .91جراءاتتأديبالموظفالعام،صإعبدالمنعمخليفة، (5)
 غيرمنشور.قرار،رامهللا،12/4/2006،بتاريخ40/2005قرارمحكمةالعدلالعليارقم (6)
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ذهبت أحكام محكمة العدل العليا في فلسطين إلى ضرورة استمرار المصلحة، بل واعتبرت المحكمة أن  
قضت بأن ه " لما كان وجود مراقبة هذا االستمرار للمصلحة في رفع الدعوى من النظام العام، حيث 

مصلحة للمستدعين في الطعن في القرارين المطعون فيهما، واستمرار هذه المصلحة كشرط لقبول الدعوى 
م، 19/5/2007من النظام العام، وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، قررت المحكمة في جلسة 

وفي الدعوى وفي االستمرار فيها من  تكليف المستدعين بيان مصلحة الجهة المستدعية في الدعوى
 .(1)عدمه"

وبهذا تكون محكمة العدل العليا قد اتجهت إلى وجوب استمرار المصلحة حتى صدور حكم نهائي في 
ن  تخلف هذا الشرط خالل نظر الدعوى يؤدي إلى انتفاء المصلحة فيها، ومن ثم يؤدي إلى  الدعوى، وا 

 الحكم بعدم قبولها.

بضرورة توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى فقط، وذلك للحفاظ على  (2)قهويذهب جانب من الف
مبدأ المشروعية، ويبرر ذلك بالطبيعة العينية الموضوعية لدعوى اإللغاء، ووجود بعض مظاهر التعسف 
االداري في فلسطين، والذي يتبعه عدم إلمام كاٍف بأحكام القانون، وخاصة من بعض رؤساء الجهات 

 ل حداثة المنظومة اإلدارية في فلسطين، وعدم اإللمام الكامل بفنيات اإلدارة والمحاسبة.اإلدارية، وفي ظ

ويرى الدكتور أنور رسالن بأن ه يجب األخذ باالتجاه السائد في مجلس الدولة الفرنسي، والذي يقضي 
لغاء من ناحية باالكتفاء بتوافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى، ذلك؛ ألن ه األكثر اتفاق ا مع دعوى اإل

ومن ناحية ثانية؛ ألن ه يسهم في االلتزام بمبدأ الشرعية واحترام أحكام القانون، وتحقيق صالح المجتمع، 
وذلك بإلغاء القرارات غير المشروعة والمخالفة للقانون، ومن ناحية ثالثة؛ ألن ه وسيلة مهمة لمحاربة 

 .(3)التسيب والفساد االداري

عليا بأن المصلحة هي المنفعة والفائدة القانونية التي تعود على المدعي وذلك وأكدت محكمة العدل ال
أن  تكون مصلحة قائمة يقرها القانون وشخصية ومباشرة ومستمرة، وهي شرط أساسي لقبول جميع 

 . (4)الدعاوى

                                                           
 م،رامهللا،قرارغيرمنشور.11/10/2007،بتاريخ9/2003قرارمحكمةالعدلالعليارقم (1)
 .90داريفيفلسطين)الكتابالثاني(،مرجعسابق،صسمهدانة،موسوعةالقضاءاإلبوأعبدالناصر (2)
 .474داري،مرجعسابق،صأنورأحمدرسالن،وسيطالقضاءاإل (3)
(4) ( رقم العليا العدل محكمة 40قرار لسنة )2014 جلسة نضال25/11/2014م، و هللا نصر أشرف العليا، العدل محكمة مبادئ م،

 دها.ومابع124جرادة،ص
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ومن أحكام محكمة العدل العليا بغزة المتعلقة بخصوص شرط المصلحة حكمها في الطلب رقم 
م عدل عليا، حيث تقدم أربعة عشر عضو ا من أعضاء النيابة العامة بطلب إصدار مؤقت 31/2003

م والقاضي بتعيين وكيل النيابة نائب ا عام ا مساعد ا 26/12/2003يوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 
صدار القرار القطعي باعتبار تنسيب المستدعي ضده )وزير العدل( لوكيل النيابة باطال  لمخ الفته وا 

القانون، حيث إن  النائب العام بصفته ممثال  للمستدعي ضدهما أودع الئحته الجوابية بتاريخ 
م رد ا على الئحة الطلب وفي ختامها طالب برفض الطلب شكال  وموضوع ا، وحيث أن  13/7/2003

م وطالب فيه بشطب أسماء 189/2003م الطلب 23/8/2003وكيل المستدعين أودع بتاريخ 
ستدعين الثاني والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من الئحة الطلب بسبب تعيينهم قضاة صلح الم

 .  (1)وانتفاء شرط المصلحة

: إن  لكل ذي شأن حق التظلم والطعن في القرار التأديبي الصادر بحقه أما الجهة أو وخالصة القول
مصلحة، سواء شخص أم هيئة قائمة أو المحكمة المختصة بذلك، ثم ال يقبل الطعن إال من صاحب 

 محتملة في إلغاء القرار أو الحكم المطعون فيه.

 الميعاد القانوني  -2

م مواعيد 2016( لسنة 3( من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الفلسطيني رقم)18لقد حددت المادة )
 .(2)تقديم الطعون على القرارات واألحكام التأديبية على أن ه

من اليوم التالي لتاريخ  عن المحكمة اإلدارية ثالثين يوم اتكون مدة الطعن في األحكام الصادرة  .1
 الحضوري . نزلةومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بم صدور الحكم إذا كان الحكم حضوري ا،

اليوم التالي  يكون الطعن في القرارات التي يجوز الطعن فيها استقالال  خالل خمسة عشر يوما  من .2
لتاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم حضوريا ، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمنزلة 

 الحضوري.
تنظر محكمة العدل العليا في الطلبات المتعلقة باألمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن االستدعاءات  .3

 أو المنازعات الداخلة في اختصاصها.
ليه في هذا القانون؛ ُتطبق في الطعون أمام محكمة العدل العليا اإلجراءات المقررة فيما عدا ما نص  ع .4

 للطعن باالستئناف المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
                                                           

 عدلعليابتاريخارشيفمحكمةالعدلالعليابغزة.31/2003حكممحكمةالعدلالعليابغزةفيالطلبرقم (1)
 م.2001(لسنة2(منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم)284المادة) (2)
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م بشأن الئحة 2010( لسنة 259( من قرار مجلس الوزراء رقم )7ت الفقرة السابعة من المادة )ونص  
 : (1)ية واالنضباطية وصندوق الجزاءات المالية الموقعة على العسكريين علىالعقوبات التأديب

يحق للضابط الصادر بحقه عقوبة تأديبية، التظلم أمام الجهة التي أصدرت القرار خالل خمسة عشر . أ
 يوم ا من تاريخ صدوره على أن  يتم الرد عليه خالل خمسة عشر يوم ا من تاريخ التظلم.

 التظلم إذا انقضت المدة المحددة، وتعتبر العقوبة نافذة بحقه.ال يحق للضابط رفع . ب

فيحق لضباط قوى األمن الفلسطيني التظلم اإلداري من القرار التأديبي الذي يصيدر بحقيه إليى السيلطة 
يا15ى، وذلك خالل )الرئاسية التي قامت بإصداره، وكذلك إلى السلطة األعل مين تياريخ  ( خمسة عشير يوم 

يي15يييتم الييرد عليييه خييالل ) صييدوره علييى أن   ا ميين تيياريخ الييتظلم، وال يحييق لييه الييتظلم ميين ( خمسيية عشيير يوم 
تظلم وفي حال عيدم اليرد عليى هيذا الي ،من تاريخ صدوره( خمسة عشر يوم ا 15القرار التأديبي بعد مرور )

 .(2)التظلم يعتبر القرار اإلداري نافذ  من ا ( خمسة عشر يوم ا15وانقضاء )

ميعاد التظلم والطعن يختلف من قانون آلخر، ومثال ذلك اختالف الُمدد من  ن  إ :وخالصة القول
الطعن سواء اإلداري أو القضائي حق ألي  قانون الخدمة المدنية عنه في قانون الخدمة العسكرية، وأن  

 .موظف حتى تتم أخذ اإلجراءات الصحيحة في حقه سواء باإلدانة أو االتهام

الطعن على القرارات التأديبية تكون واجبة االحترام بالنسبة للقرارات  مواعيد أن   ومما تجدر اإلشارة إليه
فيها بميعاد، التأديبية المشوبة بالبطالن، أما فيما يتعلق بالقرارات التأديبية المنعدمة فال يتقيد الطعن 

و محله أو الغاية منه، إذا ما خالف مصدره أحكام القانون المتعلقة بسببه أو شكله أ ويكون القرار باطال  
فهو القرار الذي يخلف فيه ركن أو  ،دون الوصول إلى إهدار أركان القرار اإلداري كليا، أما القرار المنعدم

 .(3)أكثر من أركانه

 وليس بمعنى الوجوب، أي أن   ،بمعنى يصح ويسوغ :أي ؛استخدام كلمة يحق أن   وتجد الباحثة 
 التظلم اختياري وليس إجباري لمن لم يقدم تظلم وله الحق بالتوجه للقضاء مباشرة.

 

                                                           
(1)  )السابعةالفقرة المادة رقم)7من مجلسالوزراء قرار من )259 لسنة وصندوق2000( واالنضباطية العقوباتالتأديبية بشأنالئحة م

 الجزاءاتالماليةالموقعةعلىالعسكريين.
 .244ناصرسليمان،الوجيزفيقانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينية،مرجعسابق،ص (2)
أمجدعياش،،وكذلك123م،ص1988طباعةالحديثة،سنةكماتالتأديبيةأماممجلسالدولة،دارالسماعيل،موسوعةالمحاإخميسالسيد (3)

 .87ضماناتالمساءلةالتأديبيةللموظفالعام،مرجعسابق،ص
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 اب الطعن على القرارات التأديبيةأسبثالث ا:  

يقصد بأسباب الطعن، جميع العيوب التي ممكن أن تصيب القرار التأديبي فتجعله غير مشروع، 
له، أو التعويض عنه، بعد التوصل لعدم مشروعيته وبالتالي يمكن االستناد ألي منها لطلب إلغاؤه أو تعدي

إلى سبب أو أكثر من األسباب والعيوب التي تصيب القرار اإلداري فتجعله غير مشروع  وذلك استناد ا
 .(1)وواجب اإللغاء

القرارات اإلدارية التي تصدرها اإلدارة في إطار المشروعية، حيث ينبغي  جميعن شأن القرار التأديبي شأو 
به تحقيق المصلحة العامة أو الهدف  الشكل الذي يقرره القانون، قاصد ايصدر عن المختص به في  أن  

يرد في محل ممكن  وأن   ،يبني القرار على أسباب تبرره الذي خصصه القانون إلصداره، كما ينبغي أن  
لقرارات اإلدارية كان جميع اوقائم ومشروع، فإذا خالف القرار التأديبي تلك الضوابط التي تسير في كنفها 

، جميعاألمر الذي يعرضه لإللغاء القضائي بما يستتبعه ذلك من إعدام له بالنسبة لل ؛غير مشروع قرار ا
ويتم الطعن في القرارات التأديبية عن طريق دعوى اإللغاء، وهي دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإلغاء أو 

تعتبر تلك الدعوى أهم الضمانات الشرعية  ؛ذاإعدام قرار إداري لحقه عيب يجعله غير مشروع، ول
 ي:ألسباب بشكل موجز على النحو اآلتاإلدارية، وسوف نتناول هذه ا

 عيب عدم االختصاص: -1

يكون القرار اإلداري معيب ا بعيب عدم االختصاص، إذا صدر عن شخص أو هيئة ال تملك القدرة 
المنظمة الختصاص الهيئات العامة وما يتفرع عنها من القانونية على إصداره، طبق ا للقواعد القانونية 

أجهزة مختلفة، ويتمثل هذا العيب في صدور القرار اإلداري عن شخص ال والية له بإصداره، أو عن هيئة 
 .(2)غير مخولة قانون ا بذلك

ويندرج تحت عيب عدم االختصاص، مخالفة الجهة اإلدارية لقواعد توزيع االختصاص من حيث 
كأن  تصدر قرارات ذات أثر رجعي يعود إلى ما قبل تولي اإلدارة االختصاص، كما ويندرج تحت  الزمان،

هذا العيب تجاوز حدود االختصاص، كأن  تتجاوز السلطة التأديبية ما ُأنيط بها توقيعه من عقوبات، أو 
د قام بتوزيع مقدارها، مثل أن  يمنح الرئيس اإلداري االختصاص بمعاقبة موظفيه، فإن  الُمشرع ق

                                                           
 .92يةللموظفالعام،مرجعسابق،صأمجدعياش،ضماناتالمساءلةالتأديب (1)
 .300،233التأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،صعبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضمانات (2)
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ن  عيب عدم االختصاص ممكن أن  يكون بسيط ا  االختصاصات اإلدارية على أعضاء السلطة اإلدارية، وا 
فيصبح القرار قابال  لإلبطال كما هو الشأن لعدم االختصاص النوعي أو المكاني أو الزماني، وممكن أن  

كما في حالة اعتداء السلطة التنفيذية بقرار  يكون جسيم ا فيصبح القرار باطال  بطالن ا مطلق ا أي منعدم ا
 .(1)تصدره على اختصاص سلطة عامة ُأخرى ُمتجاهلة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات

أن  هذا العيب يتعلق بالنظام العام، حيث تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها،  ومما تجدر اإلشارة إليه
، حيث قضت بأنه "على ضوء هذه كمة العدل العليامححتى لو لم يثره أصحاب الشأن، وهذا ما أكدته 

النصوص فإننا نجد أن  الجهة المخولة إلصدار رخصة للمستدعي ككاتب استدعاءات وتجديد الرخصة أو 
رفض تجديدها هو الحاكم اإلداري في البلد الذي يزاول فيه صاحب الرخصة مهنته، والحاكم اإلداري هو 

يل المساعد للشؤون العامة في وزارة الداخلية قد أناط الداخلية بشخصه سلطة ال مركزية، وبما أن  الوك
صالحيات خولها المشرع لسلطة ال مركزية هو الحاكم اإلداري فإن ه يكون قد اغتصب هذه السلطة التي 
خولها المشرع للسلطة اإلدارية الالمركزية، وعليه فإن  القرار المشكو منه يكون معيب ا بعيب عدم 

، وبما أن  عيب عدم االختصاص من النظام العام األمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء االختصاص
 .(2)القرار الطعين"

 :(3)إصدارهجراءات لشكل أو إعيب مخالفة القرار التأديبي  -2

المقصود بالشكل واإلجراءات هو مجموعة الشكليات واإلجراءات التي تكون القالب أو اإلطار الخارجي 
وُيوضح إرادة اإلدارة في إصدار قرارها، وعيب الشكل يتحقق عندما يصدر القرار اإلداري من الذي ُيظهر 

عليها القانون، وهذا العيب يتعلق بالمظهر الخارجي  اإلدارة دون مراعاتها للشكل واإلجراءات التي نص  
عليها الُمشرع وضمن  لإلجراءات التي نص   اإلداري وفق ا يتم إصدار القرار ه يجب أن  للقرار اإلداري، فإن  

الشكل المرسوم له لحماية المصلحة العامة ومصلحة األفراد على حد سواء، وُمخالفتها تستدعي بطالن 
بعاد اإلدارة عن مواطن الزلل والتسرع، ومنحها فرصة معقولة للتدبر ، ذلك ليتم إ(4)اإلجراء الُمتخذ

 ، مما يؤدي ذلك إلى تقليل القرارات الطائشة والمتسرعة. واالطالع على وجهات النظر المختلفة

                                                           
.351م،ص2016(لسنة3هانيغانم،القضاءاإلداريفيضوءقانونالمنازعاتاإلداريةالفلسطينيالجديدرقم) (1)
 م،رامهللاغيرمنشور.28/3/2005/جلسة22قرارمحكمةالعدلالعليارقم (2)
 .حفيهااإلدارةإرادتهابإصدارهالفرنسيإلىتعريفشكلالقراراإلداريبأنهالصورةالتيتطريذهببعضالفقه (3)
.378م،ص2016(لسنة3هانيغانم،القضاءاإلداريفيضوءقانونالمنازعاتاإلداريةالفلسطينيالجديدرقم) (4)
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ى وقد يفرض المشرع على اإلدارة قبل إصدار قرار معين استشارة فرد أو هيئة ما قبل إصدار القرار، حت
ه بإغفال هذا قد يعرض ألن   ؛لإلدارة، لذا وجب عليها اتباع إجراءات معينة لو لم يكن الرأي في ذاته ملزم ا

 .(1)لهذا العيب قراراتها

حالة للجنة تأديب في حال بعض المخالفات : اإلمثل ،غفال اتخاذ اإلجراءات الواجبةإومثال ذلك 
ت وذلك ما نص   ،المنصوص عليها في القانون مثل االستغناء عن الخدمة وجب تصديق الرئيس عليها

تختص لجنة الضباط بتوقيع أي " و  آلتي( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطيني با96عليها المادة )
يصدق الوزير المختص عليها إال في حالة االستغناء عن الخدمة فيلزم  من هذه العقوبات على أن  

 .   (2)الحصول على تصديق الرئيس"

يقع هذا العيب بصفة عامة حينما تخالف اإلدارة حال إصدارها للقرار التأديبي القواعد واإلجراءات 
القوانين واللوائح المنظمة لذلك؛ األمر الذي يترتب عليه بطالن هذا القرار، فالقانون  الشكلية التي حددتها

يتطلب قبل توقيع الجزاء على الموظف أن  يتم التحقيق معه، وضرورة مواجهة الموظف المتهم بالمآخذ 
ال اتسم القرار التأديبي بعدم الصحة، وينبغي التفريق بين األشكال الج وهرية، فاألشكال المنسوبة إليه، وا 

الجوهرية هي التي نص  عليها القانون، ويعتبر إغفالها إهدار ا للمصلحة العامة، ويترتب على إغفالها 
البطالن، بينما األشكال غير الجوهرية فهي التي ال تؤثر على سالمة القرار اإلداري وال يترتب على 

 .(3)إغفالها البطالن

بقولها: إن  قواعد الشكل واالجراءات في القرار اإلداري ليست   أكدت المحكمة اإلدارية العلياوقد 
نما هي إجراءات تقتضيها المصلحة العامة ومصلحة األفراد على السواء،  كأصل عام هدف ا في ذاتها، وا 
ويجب التفرقة بين الشكليات الجوهرية التي تنال من المصلحة ويقدح إغفالها في سالمة القرار اإلداري 

ا من الشكليات الثانوية، وعليه يبطل القرار لعيب في الشكل أو اإلجراءات بالنص على وصحته وغيره
ذلك أو إذا كان اإلجراء يرتب إهداره لضمانة جوهرية للمصلحة العامة أو لألفراد، أما إذا كان الشكل أو 

 .(4)البطالن" اإلجراء ال يرتب إغفاله ضياع للمصلحة العامة أو لمصلحة األفراد، فإنه ال يترتب عليه

 
                                                           

فيالتشريعالجزائريلسنةاآللياتالقانونيةلمواجهةالقراراتالتأديبيةللموصباححمايتي، (1) ،الجزائر،م،جامعةالوادي2014ظفالعام
 .123ص

 م.2005(لسنة8(قانونالخدمةفيقوىاألمنالفلسطينيرقم)96المادة) (2)
 ،ومابعدها.206عبدالناصرأبوسمهدانة،موسوعةالقضاءاإلداريفيفلسطين،الكتابالثاني،مرجعسابق،ص (3)
علوماتالقانونيةالعربية،موقع،غيرمنشور،شبكةالم6ق،ص41،لسنة6196،الطعنرقم2/4/2002العليافيحكممحكمةالعدل (4)

 .221لكتروني/مشارإليهلدىعبدالناصرأبوسمهدانة،موسوعةالقضاءاإلداريفيفلسطين،الكتابالثاني،مرجعسابق،صإ
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 عيب المحل والقرار التأديبي: -3

يقصد بمحل القرار التأديبي األثر الذي يرتبه هذا القرار، ومحله هو العقوبة التي يتضمنها، لذا ينبغي 
أن يكون هذا المحل مشروع ا؛ أي أن  تكون العقوبة من العقوبات التي حددها المشرع على سبيل الحصر 

الجزاء، فال يجوز أن  توقع عقوبة لم يقررها المشرع، كما ينبغي أن  توقع من  وأن تتوافر فيه جميع ضوابط
السلطة المختصة بتوقيعها، ويقع محله باطال  إذا وقعت أكثر من عقوبة تأديبية على نفس المخالفة، أو 

ذا كان محل كانت العقوبة التأديبية يستحيل تنفيذها سواء من الناحية القانونية أو الناحية الواقعية، أو إ
القرار عقوبة تأديبية تطبق بأثر رجعي فال ينتج الجزاء أثره إال من تاريخ صدروه، حيث ال يجوز للسلطة 
التأديبية توقيع جزاء لم يقرر تشريعي ا وقت ارتكاب المخالفة، كذلك ينبغي أن  تتناسب العقوبة مع  المخالفة 

ابه غلو أو شطط لتعارض ذلك مع ضرورة الموازنة بين التأديبية، فيقع القرار التأديبي باطال  إذا ما ش
 .(1)مبدأي الفاعلية والضمان في مجال التأديب

يتعين  إذ ،ويتراءى للباحثة أن  هناك عيب ا آخر يخص القرار التأديبي وحده، وهو عيب التسبيب 
، و  يكون القرار التأديبي مسبب ا أن  كما قدمنا  ال كان باطال  رار التأديبي أن  بإلغاء القوال يشترط للحكم ا 
نما يكفي لذلك أن   جميع  تجتمع فيه ذه العيوب، سواء كان العيب شكلي ا أم يتوافر بعض ه هذه العيوب، وا 
 موضوعي ا.

 ، تملك كذلك تعديله، على أننا نرى أن  وجدته معيب ا وكما تملك المحكمة التأديبية إلغاء القرار التأديبي إن   
وع يبية في تعديل القرار التأديبي المطعون فيه تقتصر على تخفيض الجزاء موضسلطة المحكمة التأد

 يضار الطاعن من طعنه. بقاعدة عدم جواز أن   القرار دون زيادته، وذلك عمال  
 : )عيب السبب((2)سبب القرار التأديبي )المخالفة( -4

الذي يحدو باإلدارة إلي إصداره فهو للقرار التأديبي سبب بصفة عامة، وهو:  العنصر القانوني أو الواقعي 
حالة واقعية أو قانونية تحمل اإلدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين وهو محل القرار توصال  
لتحقيق غاية القرار وهي الصالح العام،  فالسبب في القرار التأديبي هو إخالل الموظف بواجبات وظيفته 

ال فال يكون هناك محل لجزاء (3)أي من األعمال المحظورة عليه والخروج على مقتضياتها أو إتيانه ، وا 
تأديبي النعدام السبب، والذي يعتبر أحد أركان القرار التأديبي، وللقضاء أن  يتحقق فيما إذا كانت النتيجة 

ا سائغ ا من أصول ثابتة في أوراق التحقيق تثبت قيام  التي انتهى إليها القرار التأديبي مستخلصة استخالص 

                                                           
 .322التأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،صعبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضمانات (1)
 .الدافعإلىاتخاذالقراراإلدارييعرفالفقهالفرنسيالسببعلىأنهالباعث (2)
 .43اإلداريةالعليا(،مرجعسابق،ص–جاللأحمداألدغم،التأديبفيضوءقضاءمحكمتيالطعن)النقص (3)
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ن  سبب القرار اإلداري يجب أن  يكون  الحالة الواقعية والقانونية التي تكون ركن السبب في توقيع الجزاء، وا 
حقيقي ا وقانوني ا ال صوري ا أو وهمي ا تتوافر فيه الشروط التي يستلزمها القانون، يتحقق ويظهر في حالتين أو 

 :(1)شرطين هما
 ا رجل اإلدارة في اتخاذ القرار.من حيث الوقائع التي يستند إليه .1
 من حيث تفسير الوقائع وتكييفها عند اتخاذ القرار. .2

ف بواجبات سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخالل الموظ :بأن   وقد قضت المحكمة اإلدارية العليا
 من األعمال المحرمة عليه، إذا توافر لدى جهة اإلدارة المختصة االقتناع بأن   وظيفته أو إتيانه عمال  

ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله، أو أداء واجباته، أو خروج  الموظف سلك سلوك ا معيب ا
ا تناعهعلى مقتضيات وظيفته، أو إخالل بكرامته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها، وكان اق

عن الميل أو الهوى، وبنت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع  هذا لوجه المصلحة العامة مجرد ا
ذا الشأن قائم ا صحيحة وثابتة في عيون األوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، كان قرارها في ه

 . (2)من اإللغاء على سببه مطابق ا للقانون حصين ا
العدل العليا بأن ه ال ُبد  من بيان السبب، وأن  خلو القرار اإلداري من ذكر السبب يجعله  فقد أكدت محكمة

 .(3)لمشروعيتهفاقد ا لركن أساسي ويترتب عليه فقدانه 
ال عدت هذه القرارات  فالقرارات التي تصدر عن اإلدارة يجب أن  تستند إلى أسباب صحيحة وواقعية، وا 

بين فقهاء القانون على عيب السبب بين من هو مؤيد ومن هو معارض، غير مشروعة، ويوجد اختالف 
 .(4)واألغلبية مقر بعيب السبب

 عيب مخالفة القانون -5
هو عيب مخالفة السلطة التأديبية للقانون كأن  تخالف القانون بصورة  ويقصد بعيب مخالفة القانون

مباشرة بأن  توقع السلطة اإلدارية على الموظف المتهم عقوبة غير منصوص عليها في القانون، لذلك ال 

                                                           
هاأ.أمجدعياش،يلإ،وأشار433م،ص2016(لسنة3داريفيضوءالمنازعاتاالداريةالفلسطينيالجديدرقم)هانيغانم،القضاءاإل (1)

 .96ضماناتالمساءلةالتأديبيةللموظفالعام،ص
عنالمشارإليهلدىجاللأحمداألدغم،التأديبفيضوءقضاءمحكمتيالط23/11/1985ق،جلسة29،لسنة485،518طعنرقم (2)

 .43اإلداريةالعليا(،ص–)النقض
م،غزة،مبادئمحكمةالعدلالعليا،أشرفنصرهللاونضالجرادة،31/5/2016،جلسة2015(لسنة62قرارمحكمةالعدلالعليارقم) (3)

 ومابعدها.276ص
 ومابعدها.431م،ص2016(لسنة3هانيغانم،القضاءاإلداريفيضوءالمنازعاتاإلداريةالفلسطينيالجديدرقم) (4)
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، أصبح ، فإذا خالف أحكام القانون(1)ُبد  من أن  يكون مضمون القرار التأديبي جائز ا طبق ا للقواعد القانونية
 .(2)القرار غير مشروع، وبالتالي أصبح عرضة لإللغاء

( من قانون 34وهناك ثالث صور لمخالفة القانون حسب ما أشار إليها المشرع الفلسطيني في المادة )
م، وجاء فيها " .... أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ 2001( لسنة 5تشكيل المحاكم النظامية رقم )

 أو تأويلها".في تطبيقها 

( من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية الفلسطيني 4كما أشارت إليها الفقرة الثالثة من المادة )
م على " أن ه يشترط في تقديم االستدعاءات الخاصة بدعوى اإللغاء أن  يكون 2016( لسنة 3الجديد رقم )

األساسي والقوانين أو اللوائح أو الخطأ في مخالفة القانون  -...3سببها متعلق ا بواحد أو أكثر مما يلي:
 تطبيقها أو تأويلها".

وعليه، فإن  صور مخالفة القانون تتمثل في المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية والخطأ في تفسير أو 
يعتبر تأويل القاعدة القانونية والخطأ في تطبيق القاعدة القانونية، فعيب مخالفة القانون في القرار التأديبي 

من أوجه اإللغاء وأكثرها انتشار ا، وهو عيب متعلق بمحل القرار اإلداري فقط
(3). 

 ساءة استعمال السلطة(إ: )عيب االنحراف بسلطة إصدار القرار التأديبي -6

يقصد بانحراف السلطة أن  تقوم اإلدارة باستعمال صالحيتها التقديرية بقصد تحقيق غاية بعيدة عن 
ُبد  أن  يحقق القرار اإلداري الهدف الذي قصده المشرع عند إصداره، وعليه، فإذا  المصلحة العامة، فال

كان هدف المشرع من القرار التأديبي التنكيل بالموظف أو االنتقام منه لسبب أو آلخر، كان قرار ا باطال  
ا على رقاب لكونه مشوب ا باالنحراف بالسلطة، حيث لم تمنح اإلدارة سلطة توقيع الجزاء لتكون سيف  

نما تحقيق الردع العام لضمان انتظام سير المرفق العام، ويعتبر عيب االنحراف من أشد  الموظفين، وا 
، ويمكن إثبات هذا االنحراف (4)العيوب خفاء، ويواجه الطاعن كثير من الصعوبات في طريق الكشف عنه
ومن خالل القرائن، هذا ويرى من خالل القرار المطعون به ومن ملف خدمته والمستندات المرفقة به 

" أن  االنحراف بالسلطة هو من الجرائم العمدية التي يلزم توافر ركن القصد بالنسبة لها، ( 5)جانب من الفقه
ا كان  وهذا يعني أن  الموظف وهو يصدر قراره كان يعلم أن ه ينحرف عن الهدف الذي حدده القانون وأيض 

                                                           
 .124صباححمايتي،اآللياتالقانونيةلمواجهةالقراراتالتأديبيةللموظفالعامفيالتشريعالجزائري،ص (1)
 .97ةللموظفالعام،صءلساماناتالمضأمجدعياش، (2)
 ومابعدها.404م،ص2016(لسنة3هانيغانم،القضاءاإلداريفيضوءالمنازعاتاإلداريةالفلسطينيالجديدرقم) (3)
 .886قضاءاإللغاء،مرجعسابق،صسليمانالطماوي، (4)
 ،ومابعدها.886مصطفىفهميأبوزيد،القضاءاإلداريومجلسالدولة،مرجعسابق،ص (5)
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ب في حالة ممارسة السلطة وذلك لتحقيق غاية مغايرة لتلك التي يقصد ذلك"، ويتحدد مفهوم هذا العي
 .(1)االنحراف بالسلطةحددها القانون، فإن  القرار يكون معيب ا بعيب 

ويعتبر عيب االنحراف في السلطة من العيوب الخفية، وأصعب العيوب من حيث اكتشافها، والتأكيد 
ثباتها من طرف القاضي المختص؛ نظر ا ألن   عيب االنحراف في السلطة من العيوب الداخلية غير  منها وا 

 .(2)شخصية لمصدرهالظاهرة، وحيث يتضمن على عناصر نفسية 

وهذا المبدأ الذي أرسته محكمة العدل العليا، وهو أن  التعسف في استخدام السلطة يتحقق في حالتين؛ 
األولى: إساءة استعمال السلطة بقصد تحقيق هدف مجانب ومخالف للمصلحة العامة كأن  يقصد تحقيق 

وظف مراعاة نفع خاص له أو محاباة شخص بذاته أو االنتفاع من شخص ما، والثانية أن يهدف الم
 .(3)أراده القانونالمصلحة العامة فعال  ولكنه يخدم هدف ا غير الهدف الذي 

بأن ه: ال يرد النعي بأن  القرار المطعون فيه مشوب  قضت محكمة العدل العليا الفلسطينيةوبهذا الشأن 
بواعثه وأهدافه  بعيب التعسف باستعمال السلطة، حيث إن  األصل في القرار اإلداري هو صدوره برئ في

والنعي عليه بإساءة استعمال السلطة مؤداه انحرافه عن المصلحة العامة وتنكبه لمتطلباته وانقطاع صلته 
 .(4)بها أو مجاوزته ألغراض رصدها المشرع"

إن  هناك أسباب ا وعيوب ا وهي عيب عدم االختصاص وعيب الشكل واإلجراءات  :خالصة القول
وعيب المحل، وعيب مخالفة القانون وعيب السبب وعيب إساءة استعمال السلطة، إذا أصاب أحدها أو 

 أكثر القرار التأديبي تجعله غير مشروع، وبالتالي يمكن طلب إلغاؤه أو تعديله أو التعويض عنه.
                                                                                                                

 

 

                                                           
 .ومابعدها409م،ص2016(لسنة3هانيغانم،القضاءاإلداريفيضوءالمنازعاتاإلداريةالفلسطينيالجديدرقم) (1)
 .210ألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،مرجعسابقصاجراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفقًعالأبوسيدو،اإل (2)
(3) ( رقم العليا العدل 120قرارمحكمة لسنة )2013 جلسة أشرفنصرهللاونضالم10/2/2015م، العليا، العدل مبادئمحكمة غزة، ،

 ومابعدها.65جرادة،ص
 ،غزة،غيرمنشور.م1/7/2001،جلسة107/200العدلالعليارقمقرارمحكمة (4)
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 الفرع الثاني

 جهة نظر الطعن في القرار التأديبي وآثاره

االعتراف بها في جميع الدساتير لألفراد  حق التقاضي هو من الحقوق العامة التي يستوجب إن  
بصفة عامة، ويكون إما تظلم إداري وله نوعان إما أن  يكون تظلم رئاسي وهو لجوء المتضرر من القرار 
اإلداري بالتظلم إلى رئيس من صدر عنه القرار ليتظلم له عم ا صدر عن مرؤوسيه، أو تظلم والئي وهو 

التظلم إلى الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار، أو طعن قضائي لدى لجوء المتضرر من القرار اإلداري ب
 المحكمة المختصة بذلك.

ن  حق الطعن هو من أهم الضمانات للموظف في مواجهة السلطة التأديبية، هذا لما يتصف به  وا 
ي الموقع القضاء من حيدة ونزاهة، والذي من شأنه أن  يقر بالعدل واإلنصاف في فرض رأيه بالقرار التأديب

 على الموظف.  

سوف نتناول في هذا الفرع الطعن القضائي على األحكام التأديبية من خالل بيان الجهة القضائية 
 :وذلك على النحو اآلتي ،المختصة بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية وآثار الطعن في القرار

:  تصة بالطعن في األحكام التأديبيةالجهة المخ أوال 

رات التأديبية الصادرة من الرؤساء اإلداريين، يجوز التظلم منها لدى مصدر القرار أو لدى إن  القرا
رئيسه، ويجوز لمصدر القرار أن  يسحب القرار التأديبي أو تعديله، كما يجوز الطعن وطلب إلغائه لعدم 

 .(1)المحكمة المختصةالمشروعية والتعويض عنه إذا ترتب عليه ضرر وفق القانون أمام 

بنظر الطعون اإلدارية تختلف من غزة عنها في الضفة، حيث  (2)والمحكمة المختصة في فلسطين
إن ه في الضفة الغربية المحكمة المختصة هي محمة العدل العليا، فمصدر اختصاص محكمة العدل العليا 

نص ت على  قانون تشكيل المحاكم النظامية، حيث 33/4بالرقابة على القرارات التأديبية من المادة 
اختصاص المحكمة بالنظر في "المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو 

                                                           
 .538سليمانالطماوي،مبادئالقانوناإلداريالمصريوالمقارن،ص (1)
ومابعدها221م،ص2016(لسنة3هانيغانم،القضاءاإلداريفيضوءقانونالفصلفيالمنازعاتاإلداريةالفلسطينيالجديدرقم) (2)

 ومابعدها.231تابه،الموظفالعامفيضوءقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،صوكذلكك
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العالوات أو النقل أو اإلحالة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفصل، وسائر ما يتعلق باألعمال 
 .(1)الوظيفية"

االختصاص بالنظر في الطعون على القرارات وهي تعتبر الجهة القضائية الوحيدة وصاحبة 
اإلدارية ومنها الطعن بإلغاء القرارات التأديبية، فهنا يقوم القضاء على درجة تقاضي واحدة، حيث إن  
محكمة العدل العليا هي محكمة أول وآخر درجة، حيث أحكامها  ال تقبل المراجعة بأي طريق من طرق 

 . (2)الطعن

العدل العليا هي الجهة الوحيدة التي تنظر في الطعون على القرارات  فموضوع أن  تكون محكمة
اإلدارية، فهو وضع منتقد ويتهمه البعض بالنقص وبأن ه غير كاٍف، نظر ا للكم الكبير من القضايا اإلدارية، 
فإنه بحاجة ماسة لوجود محاكم إدارية تختص بذلك لتحقق إمكانية التقاضي على أكثر من درجة، وذلك 

 ل المحاكم التأديبية في مصر، والمحاكم اإلدارية في األردن.مث

( من القانون األساسي، والتي تنص على إنشاء محاكم 102أما في غزة وبناء  على نص المادة )
إدارية للنظر في المنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية، فقد قام المجلس التشريعي بإصدار القانون رقم 

أن الفصل في المنازعات اإلدارية واستحدث بموجبه المحكمة اإلدارية للنظر في م بش2016( لسنة 3)
( من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية ما جاء بنص 3المنازعات اإلدارية، وقد كرر نص المادة )

م بشأن اختصاصات المحكمة 2001( لسنة 5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 33/4المادة 
 اإلدارية.

( من قانون الفصل في المنازعات اإلدارية على أن ه: تنظر المنازعات اإلدارية 1ونص ت المادة )
 .(3)محكمة العدل العليا" -2المحكمة اإلدارية  -1في فلسطين على درجتين 

 فالمنازعات اإلدارية تشمل القرارات اإلدارية والعقود اإلدارية جميع المنازعات اإلدارية.

إن  الجهة المختصة في الطعون والمنازعات اإلدارية هي المحكمة اإلدارية في غزة ويطعن  :خالصة القول
عليها في محكمة العدل العليا أي تنظر على درجتين، أما في الضفة فالمحكمة المختصة هي محكمة 

 العدل العليا وال يطعن عليها، ونرجو أن  تحذو الضفة حذو غزة في إنشاء المحكمة اإلدارية. 

                                                           
 م.2001(لسنة5(منقانونتشكيلالمحاكمالنظاميةرقم)33/4المادة) (1)
 .83أمجدعياش،ضماناتالمساءلةالتأديبيةللموظفالعام،ص (2)
 م.2016(لسنة3الجديد)(منقانونالفصلفيالمنازعاتاإلداريةالفلسطيني1المادة) (3)
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 آثار الطعن في القرار التأديبي ثاني ا: 

القرارات التأديبية شأنها شأن القرارات اإلدارية العاديية مين حييث تعيديلها وسيحبها  من المسلم به أن  
لغائهييا والييتظلم منهييا وجييوب محييو القييرار التييأديبي الموقييع علييى الموظييف بانقضيياء  ، وكمييا هييو مقييرر قانون يياوا 

 .(1)لكل جزاءالفترات التي قررها القانون 

ويترتب على تقديم اليتظلم اإلداري، قطيع الميعياد المحيدد لسيريان مهلية الطعين القضيائي فيي القيرار 
اإلداري الييذي أعليين صيياحب الشييأن بييه لمييرة واحييدة، ويجييب البييت فييي الييتظلم خييالل المييدد التييي حييددت لهييا 

مييرور المييدة المقييررة ميين عييدم رد  قانونييا ، وهنييا تبييدأ مييدة طعيين جديييدة بعييد رد اإلدارة علييى المييتظلم أو بعييد
       (.2)اإلدارة أي يكون بالبت الصريح أو الضمني من قبل اإلدارة

 : (3)األمر ال يخرج عن ثالث حاالت يتم تقديم التظلم من القرارات التأديبية فإن   وبعد أن  

ة المخصصة ترفض صراحة الجهة اإلدارية التظلم، وتقوم بإخطار صاحب الشأن قبل مرور المد أن   -1
 للبت في التظلم، وهنا يجب على المتظلم رفع دعواه خالل المدة المحددة أمام المحكمة المختصة.

ذلك يعد  وال تجيب الجهة اإلدارية على المتظلم، فإن   ،تمضي المدة المخصصة للبت في التظلم أن   -2
المختصة خالل المدة ة قرار بالرفض، وهنا وجب على المتظلم رفع دعواه أمام المحكمة بمنزل

 المخصصة.
تقبل الجهة اإلدارية التظلم وتقوم بسحب القرار المتظلم منه أو تقوم بتعديله على الوجه الصحيح  أن   -3

 وهنا ينتهي األمر.

ن   الطعن القضائي آخر ضمانة يلجأ إليها الموظف، ويترتب عليه إما اإللغاء لعدم المشروعية أو  وا 
وبما أن المشرع قد ترك للموظفين الطعن في القرارات يرتبها القرار،  ض عن األضرار التيطلب تعوي

اإلدارية أمام القضاء، والتظلم بشأن القرارات اإلدارية أمام اإلدارة، في المقابل سمح هو لإلدارة سحب 
لغاء القرارات اإلدارية الصادرة عنها  وذلك وفق أحكام قانونية خاصة تختلف باختالف طبيعة اإلجراء ،وا 

 .    (4)المتخذ ومدى مشروعية القرار اإلداري موضوع اإلنهاء

                                                           
 .233م،ص1986سنةالقاهرة،الطبعةالثانية،فيتأديبالعاملينفيالحكومةوالقطاعالعام،الوجيزمحمدزكيالنجار، (1)
 .209ألحكامقانونالخدمةالمدنيةالفلسطيني،مرجعسابق،صاراءاتوالعقوباتالتأديبيةوفقًجبوسيدو،اإلعالأ (2)
(3) ( السابعةمنالمادة)1998(لسنة4نقانونالخدمةالمدنيةالفلسطينيرقم)(م105المادة والفقرة (منقرارمجلسالوزراءرقم7م،

 مبشأنالئحةالعقوباتالتأديبيةواالنضباطيةوصندوقالجزاءاتالماليةالموقعةعلىالعسكريين.2010(لسنة259)
.124دارةووسائلها،مرجعسابق،صدارينشاطاإلعدنانعمرو،مبادئالقانوناإل (4)
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تعدل أو تلغي أي قرار صدر  وهو أنه من صالحيات جهة اإلدارة أن   ،وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا
 (.1)ومن باب أولى تصويب األخطاء االقرار مخالف للقانون كال  أو جزء   ن لها بأن  عنها إذا ما تبي  

القرار اإلداري ينتهي عن طريق القضاء في حال أصدر القاضي قراره بإلغاء القرار وكذلك 
 ثبت أمامه أن   اإلداري في مستهل نظره لدعوى اإللغاء التي أقامها الطاعن المخاطب بالقرار بعد أن  

قرارات اإلدارية للقانون، والمقصود باإللغاء القضائي قيام القاضي بإبطال ال خالف ا اإلدارة قد أصدرت القرار
غير المشروعة، وكذلك وقف سريان القرارات اإلدارية وزوال جميع آثارها المترتبة عليها من لحظة 

، وتقضي ها على المحكمة هي المقبولة شكال  ومرجح قبولها موضوع اوالطعون التي يتم عرض، (2)صدورها
 (.3)فيه المحكمة إما بالرفض أو بالقبول

وكذلك الطعن في  ،يحرم أي موظف بأي جهة إدارية من التظلم يجوز أن   ه الفإن   :خالصة القول
ن   التظلم والطعن من الحقوق الطبيعية، وهي ضمانات جوهرية  القرارات التأديبية التي تصدر ضده، وا 

 ى يتم إرساء قواعد العدل.وضرورية حت  
 

 الفرع الثالث

 حكام التأديبيةالطعن القضائي على األ

هذا الفرع الطعن القضائي على األحكام التأديبية من خالل بيان الجهة القضائية سوف نتناول في 
وممين يقبيل الطعيين  ،المختصية بيالطعن فيي أحكييام المحياكم التأديبيية وأسييباب الطعين بإلغياء الحكيم التييأديبي

جراءاته وميعاده  :، وذلك على النحو اآلتيوا 

:  التأديبيةتصة بالطعن في األحكام الجهة المخ أوال 

ويكون الطعن فيها  ،" األحكام التأديبية نهائية ( من القانون المصري على أن  22نصت المادة )
الطعن في  ن من النص بأن  كمة اإلدارية العليا في األحوال المبينة في هذا القانون"، ويتبي  أمام المح

                                                           
م،غزة،مبادئمحكمةالعدلالعليا،أشرفنصرهللاونضالجرادة،2/11/2014،جلسة2014(لسنة65قرارمحكمةالعدلالعليارقم) (1)

 ومابعدها.160ص
 .11داريوقضاءاإللغاء،مرجعسابق،صعدنانعمرو،القضاءاإل (2)
 .381توالضماناتفيتأديبضباطالشرطة،مرجعسابق،صجراءامحمدماجدياقوت،اإل (3)
 
 



145 
 

رها جهة طعن، يكون من اختصاص سواء ابتداء  أو باعتبا ،القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية
ها وكيف أن   ،األحكام نهائية هذه كيف أن   ،المحكمة اإلدارية العليا، وقد يثور لدى البعض التساؤل حول

 ؟قابلة للطعن في ذات الوقت

تعلق بالجهات لذكر يعني أن  القطعية والنهائية تما ورد بصريح العبارة في المادة السالفة ا ولعل   
التي صدرت عنها تلك األحكام التأديبية، إذ تفقد واليتها عن الدعوى التأديبية بمجرد إصدار القضائية 

ذا أعيد طرحها إليها وجب عليها أن   تقضي بعدم جواز النظر فيها لسبق الفصل فيها، إال  القرار فيها، وا 
 .(1)ذلك ال يمنع من الطعن على قراراتها لدى المحكمة اإلدارية العليا أن  

 باب الطعن بإلغاء الحكم التأديبيأس ثاني ا:

على األسباب التي ألجلها يتم الطعن بإلغاء  1972لسنة  47من القانون رقم  23ت المادة نص  
 األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلداري، أو من المحاكم التأديبية أمام المحكمة اإلدارية العليا على

 ي:سبيل الحصر وذلك على النحو اآلت

 على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. إذا كان الحكم المطعون فيه مبني ا .1
 جراءات أثر في الحكم.ع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلإذا وق .2
دفع بهذا الدفع أو لم  سواء   ،إذا صدر الحكم على خالف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه .3

 يدفع.
يستكمل طعنه بإبداء  يستند الطاعن إلى سبب أو أكثر من هذه األسباب، كما يمكنه أن   وينبغي أن  

، ولكن ال يجوز (2)ألوجه الطعن الواردة فيه التي ذكرت في تقرير الطعن تدعيم اأسباب جديدة غير تلك 
 .(3)يثير طلبات جديدة أمام المحكمة اإلدارية العليا له أن  
 
 
 

 
                                                           

 .80،81أمجدجهادعياش،مرجعسابق،ص (1)
 .682سليمانالطماوي،قضاءالتأديب،مرجعسابق،ص (2)
 .350عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضماناتالتأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،ص (3)
 
 



146 
 

 بإلغاء الحكم التأديبي قبل الطعنممن ي ثالث ا:

بشأن تنظيم مجلس الدولة الجهات التي  1972لسنة  47( من القانون رقم 44حددت المادة )
، وذوي الشأن وهم كل (1)رئيس مفوضي الدولة ، وهي:يعطيها حق الطعن أمام المحاكم اإلدارية العليا

ه، هذا وينحصر ذوو الشأن في شخص أو هيئة لها مصلحة قائمة أو محتملة في إلغاء الحكم المطعون ب
هذا المجال في: رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لوقوعه على قمة جهاز يتمتع باختصاص رقابي واسع 

حيث يمثل الجهة اإلدارية التي ينتمي إليها الموظف الصادر ضده  ، االختصاص، والوزير المختص
لجهة االدعاء في الدعوى التأديبية، والموظف  ال  نيابة اإلدارية وذلك لكونه ممثالحكم التأديبي، ومدير ال

تستمر هذا المصلحة  ، وينبغي أن  (2)الذي صدر ضده الحكم التأديبي والذي سبب له الضرر المباشر
 .(3)ى صدور الحكم في الطعن، كما ينبغي أال يضار الطاعن بطعنهالقائمة أو المحتملة حت  

 رابع ا: إجراءات الطعن في الحكم التأديبي

إجراءات الطعن باألحكام  1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 2فقرة -44نظمت المادة )
من تاريخ صدور  ة العليا ستون يوم ات على "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة اإلداريالقضائية، حيث نص  

من  من محامٍ الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع 
البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم  إضافة إلىيشتمل التقرير  المقبولين أمامها، ويحب أن  

وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان األسباب التي بني عليها الطعن وطلبات 
نه، ويجب على ذوي الشأن عند التقدير الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطال

يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في  بالطعن أن  
حالة الحكم برفض الطعن، وال يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة 

 لهذا النص يمكننا أن   ومدير النيابة اإلدارية"، ووفق ا تمفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبا
 :إجراءات الطعن في النقاط اآلتية نحدد

                                                           
الدولة،هيالهيئةالتييسندإليهاتهيئةالدعوىاإلداريةفيمجلسالدولة/يراجعفيذلكعبدالناصرأبوسمهدانة،مجلسهيئةمفوضي (1)

 .114الدولة،مرجعسابق،ص
 .340عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،ضماناتالتأديبفيالتحقيقاإلداريوالمحاكمةالتأديبية،مرجعسابق،ص (2)
 .249التأديبفيالوظيفةالعامة،مرجعسابق،صناصرديبسليمان، (3)
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شارة إليهم، وذلك على شكل تقرير يتم إيداعه قبل أحد ذوي الشأن والذين سبق اإليتم تقديم الطعن من  .1
من  في غضون الستين يوم اوذلك في المواعيد المحددة قانون ا، أي لدى قلم المحكمة اإلدارية العليا، 

أو من تاريخ ثبوت علمه اليقيني به،  اصحيح   إذا أعلن المحكوم عليه به إعالن اتاريخ صدور الحكم 
لمحكمة اإلدارية العليا ستون "ميعاد الطعن أمام ا بهذا الشأن بأن   قضت المحكمة اإلدارية العلياوقد 
وهذا الميعاد ال يسرى إال في حق الخصم الذي علم  ،من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ايوم  

ه في الطعن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر فيها الحكم ليستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حق
نتيجة ذلك: ذو المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر  يقين ا فيه بعد علمه به علم ا

صدور الحكم فيها في حينه ال يسرى ميعاد الطعن في حقه إال من تاريخ وبالتالي لم يعلم ب ،الدعوى
ا" مواعيد، كما (1)علمه اليقيني بهذا الحكم" الطعن في الحكم التأديبي تبدأ من تاريخ  قضت أيض 

بالدعوى التأديبية قد  إجراءات إعالنه أن   صدر في غيبة الموظف المتهم طالماى لو صدروه، حت  
 .(2)نون"للقا ااتبعت وفق  

يشتمل التقرير على البيانات الواردة في المادة سالفة الذكر من أسماء الخصوم وصفاتهم  أن   .2
 وموطنهم، وبيان األسباب التي بني عليها.

 يوقع التقرير من محام مقبول أمام المحكمة اإلدارية العليا. أن   .3
( 44بإيداع الكفالة المقررة والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ) يكون الطعن مصحوب ا وأن   .4

من ذات القانون، وهي عشرة جنيهات في حالة إقامة الطعن من المحكوم ضده، إضافة إلى الرسم 
 المقرر.

 



 
 
 
 
 

                                                           
 .201،ص2،ج37،مكتبفنيم29/3/1992ق،بتاريخ36،لسنة397طعنرقم (1)
 .78،ص1،جم2/2/2002ق،بتاريخ45لسنة5348طعنرقم (2)
 



148 
 

 الخاتمة

األمن الفلسطيني والتي تحدثت عن النظام القانوني لتأديب ضباط قوى  ،بعد االنتهاء من هذه الدراسة
األمن تأديبيا  من عدمه، تأتي هذه الخاتمة وما  قوى باطلة ضُ ءراعاته للقواعد المستقرة في ُمساومدى م

صور ويلي ذلك أهم التوصيات التي يكون لها الدور في تجاوز الق ،تتضمنه من مالحظات أثارتها الدراسة
 ارتأيناها خالل الدراسة.براز أهم التوصيات التي إالتي لحقت بهذا القانون، مع 

 :والتوصيات وجاءت على النحو اآلتيوقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
 نتائج: الأوال  
يكون السلوك الوظيفي الذي يمثل الركن المادي لهذه المخالفة قد  أن   يجب لقيام المخالفة التأديبية .1

ألحق بجهة اإلدارة ضرر ا ما، سواء كان هذا الضرر مادي ا، وذلك إذا نتج عن السلوك المذكور خلٌل ما 
في نظام الوظيفة أي ا كان نوع أو درجة هذا الخلل، أو كان هذا الضرر معنوي ا، وذلك إذا نتج عن 

 أي مساس بهيبة اإلدارة أو بسمعتها. سلوك الموظف
حدد الُمشر ع الفلسطيني السلطة التي تملك العقوبة على الموظف، فهي م ن  قامت بإحالته للتحقيق،  .2

وذلك باستثناء عقوبتي التنبيه ولفت النظر، والتي ال يجوز توقيعها على الموظف إال بعد إحالته للجنة 
 ومكتوب بقرار مسبب.تحقيق تقوم بسماع دفاعه بمحضر رسمي 

النظام القضائي في فلسطين هو نظام قضائي موحد، وعليه ال يوجد محاكم إدارية بمعنى الكلمة  .3
ونيابة إدارية وأن محكمة العدل العليا هي القائمة مقام المحكمة اإلدارية بنص الدستور لحين تشكيل 

 المحاكم اإلدارية العليا.
لتأديب الموظفين، هو حسن سير المرافق العامة للدولة بانتظام الهدف من وضع النظام القانوني  إن   .4

 واضطراد.
يكون  وأن   ،يكون على قدر كبير من االستقالل والحيدة التحقيق وظيفة تتطلب لمن يقوم بها أن  إن   .5

ا  جراءات التحقيق.حت ى تتم مباشرة إ متخصص 
ُيدافع عن نفسه وله  وأن   ،اتهامات أوضحت لنا الدراسة بحق المتهم بمعرفة ما ُينسب إليه منلقد  .6

 الحق في محاكمة عادلة وجزاء مناسب.
فعال التي تقع من قبل العسكري تتمثل بحماية المؤسسة لتي يسعى إليها من وراء تجريم األالمصلحة ا .7

 العسكرية من أي خلل يصيب الجانب العضوي في المؤسسة العسكرية.
 ة وغير العادية؛ وهذا ُيعد إضافة من المشرع الفلسطيني.خذ المشرع الفلسطيني بطرق الطعن العاديأ .8
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مر ا مثيل في هذه القوانين؛ وهذا األعطاها المشرع الفلسطيني للمتهم ال يوجد لهالضمانات التي أ .9
 عد سابقة في هذا المجال. شرع الفلسطيني ويُ حسب للمُ يُ 
بة لجميع مناحي عالمخالفات التأديبية ال يمكن حصرها بالنظر لطبيعة وظيفة رجل األمن المتش ن  إ .10

الحياة واتساع نطاقها واختالفها، لذلك هناك بعض الصالحيات التي ُمنحت للقادة والرؤساء بتحديد 
 وذلك بإصدار القرارات والتعليمات لضمان حسن وانتظام العمل. ،بعضها

 
 تثاني ا: التوصيا

على  يقوم بإصدار قانون لقوى األمن حديث يواكب المستجدات المشرع الفلسطيني بأن   ةوصي الباحثت .1
 لشرح القانون.  إصدار لوائح تنفيذيةوكذلك  الساحة الفلسطينية،

 المشرع الفلسطيني بإنشاء المحاكم التأديبية. الباحثة وصيت .2
اإلدارية على جناحي الوطن إلى حين إقرار نوصي المشرع بتطبيق قانون الفصل في المنازعات  .3

  ة.الفلسطيني مشروع مجلس الدولة

( من العقوبات التأديبية التي توقع 3ُنوصي المشرع الفلسطيني بحذف بند إنهاء الندب من المادة ) .4
م، فالُمشرع أخطأ عندما جعلها 2010( لسنة 259على الضباط، وهي من قرار مجلس الوزراء رقم )

 ا ال ُتشكل عقوبة.عقوبة؛ ألنه

بيان واضح لواجبات وظيفة ضابط األمن، وتزويده باألوامر الدورية والكتب واألسلوب األمثل في   .5
 تيبات تصدرها السلطة المختصة.إليه، وذلك من خالل منشورات أو كُ  الموكلةإنجاز األعمال 

منتظم لم ن يتيولى وظيائف التحقييق نوصي الجهات المختصة بعقد الدورات والندوات العلمية والعملية بشكل  .6
 والتأديب حت ى يكون هناك تأهيل للجهات المختصة، سواء  على المستوى المحلي أو الدولي.

 

تكيون تليك األجهيزة  لقيانون الخدمية فيي قيوى األمين الفلسيطيني، وأن   اتكون مرجعية األجهزة األمنية طبق   أن    .7
 مهنية وغير فصائلية.
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 وتوفيقهتم  بحمد اهلل 
 أكون وفقت يف هذا العمل، فما كان من توفيق فمن اهلل، وما كان من تقصري فمن نفسي والشيطان واهلل منه براء" "ادعو اهلل أنْ

 نرجو من اهلل أن  نكون قد وفقنا فيما أراده اهلل لنا

 )الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل(

 يقول المزني:

ت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من مرة إال وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي : " قرأ
ا غير كتابه ".  هيه! أبى اهلل أن  يكون كتاب ا صحيح 

أسأل اهلل عز وجل بأن  أكون قد وفقت في عرض هذه الدراسة بشكل يحقق الفائدة المرجوة، وأن  تسجل بها 
 انونية.إضافة حقيقية للمكتبة الق

 

 أن الحمد هلل رب العالمين وآخر دعوانا

*** 
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 م.1997الوسيط القانون اإلداري، الجزء الثاني، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 ،المحاكمات العسكرية، القيادة العامة لشرطة دبي " كلية شرطة دبي"،  د. جودة حسين محمد جهاد
 م.1997الطبعة األولى، لسنة 

  ،د. محمد محمد نصر، الوسيط في حدود المسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريعات المقارنة
 م.2000، عام بيروت، دار الكتب العلمية

 وى الجزائية، مكتبة الثقافة، الجزء الثاني، الطبعة د. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدع
 م.1998األولى، لسنة 

  م.1979د. عمرو فؤاد بركات، السلطة التأديبية، مكتبة النهضة المصرية، لعام 
  د. حازم حمدي الجمالي، أسباب انتهاء خدمة الموظف العام في القانون الفلسطيني، دراسة تحليلية

 م.2018رة، بدون دار نشر، الطبعة األولى، عام منشو  ةمقارنة، رسالة دكتورا
الموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واجتهاد محكمة العدل العليا، عام  -

 م.2017
  د. هاني عبد الرحمن غانم، المالية والتشريع الضريبي في ضوء النظام المالي والضريبي لدولة

 م.2017غزة، الطبعة الثانية، سنة  فلسطين، مكتبة نيسان لطباعة والتوزيع،
ري في فلسطين، الطبعة الثانية، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيع ادالوجيز في أصول القانون اإل -

 م.2018عام 
الموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية الفلسطيني واجتهاد محكمة العدل العليا، الطبعة  -

 م.2017األولى، عام 
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 داري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثالثة، عام ، القانون اإل. خالد سمارة الزغبيد
 م.1998

 دار الجامعة الجديدة للنشر، د. محمد فؤاد عبد الباسط: الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة ،
 م.2005سكندرية، لسنة اإل

 ي، إصدار دار النهضة العربية، القاهرة، سنة دار بو زيد، المرجع في القانون اإلد. محمد عبد الحميد أ
 م.1990

 .سماعيل، موسوعة المحاكمات التأديبية أمام مجلس الدولة، دار الطباعة الحديثة، إ خميس السيد د
 .م1988سنة 

  د. عبد العظيم عبد السالم عبد الحميد، تأديب الموظف العام في مصر وتأديب العاملين المدنيين
قضايا الدولة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الطبعة الثانية، دارة النهضة  بالدولة وأعضاء هيئة
 م.2004العربية، القاهرة، عام 

  د. خالد عبد الفتاح محمد، الوسيط في تأديب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات وضباط الشرطة
 م.2009عام  والعاملين بالمحاكم، المركز القومي لإلصدارات القانونية، الطبعة األولى،

  ،د. رمضان بطيخ، المسؤولية التأديبية لعمال الحكومة والقطاع العام، دار النهضة العربية، القاهرة
 م.1999طبعة 

  د. أحمد الموافي، نظام مجالس التأديب طبيعته، ضماناته دراسة تطبيقية على أحكام المحكمة اإلدارية
 م.2000العليا، دار النهضة العربية، عام 

 م.1990محمد بدران، القانون اإلداري، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  د. محمد 
 شر، الجامعة األردنية، داري، إصدار دار وائل للنود القيسي، الوجيز في القانون اإلد. إيعاد علي حم

 م.1998ولى، سنة الطبعة األ
 م2004، سنة اإلسكندرية د. عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، منشأة المعارف. 

 .م1998شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام  -
  ،د. سليمان الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دار الفكر العربي، القاهرة

 م.1996سنة
 م.1976القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، عام  -
 م.1984القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، عام الوجيز في  -
 م.1966مبادئ القانون اإلداري، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثامنة، عام  -

  ،م.1998د. صبري محمد السنوسي ، وسائل النشاط اإلداري، دار النهضة العربية، القاهرة 
 المعارف، لتأديبية في الوظيفة العامة، منشأة د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية ا

 .2009اإلسكندرية،
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 م.2003اإلسكندرية، عام ،الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، منشأة المعارف -
 م.2010المسئولية التأديبية في الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، عام  -
 م.2003والمحاكمة التأديبية، بدون دار نشر، عام ضمانات التأديب في التحقيق اإلداري  -

  ،م.1964د. عبد الفتاح حسن، التأديب في الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة 
  د. عبد الفتاح مراد، المسؤولية التأديبية لرجال القضاء والنيابة العامة، دار الفكر الجامعي، جامعة

 م.1993اإلسكندرية،
 م.2011فاق، غزة ،سنةآرادة، النظام القضائي الفلسطيني، مكتبة د. عبد القادر ج 

موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفلسطيني، المجلد الثالث، مكتبة آفاق، غزة، عام  -
 م.2009

  د. عزيزة الشريف، النظام التأديبي وعالقته باألنظمة الجزائية األخرى، دار النهضة العربية، سنة
 م.1988

 م.1991اإلداري، دار النهضة العربية، القانون  -
  د. علي أمين سليم، التأديب في الشرطة، "دراسة تطبيقية مقارنة" على ضباط الشرطة، أكاديمية

 م.1987الشرطة، القاهرة، سنة 
 خطار شطناوي، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، عام  يد. عل

 م.2003
 م.2000ب الحلو، القضاء اإلداري، مطبعة جامعة القاهرة ،د. ماجد راغ 

 م.1992القانون اإلداري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، عام  -
  م.2012سكندرية، عام إلبو ضيف باشا خليل، النظام التأديبية، دار الجامعة الجديدة، اأد. محمد 
  العامة، دار أبو المجد للطباعة، الهرم، عام د. محمد ماهر أبو العينين، قضاء التأديب في الوظيفة

 م.2004
  ،د. عبد الحميد الشواربي، تأديب العاملين في قانون قطاع الشركات القابضة، منشأة المعارف

 م.1995اإلسكندرية، سنة 
  د. محمود أبو السعود حبيب، القانون اإلداري، الموظف العام، المرفق العام، المال العام، القرار

الضبط اإلداري، التنفيذ المباشر، نزع الملكية للمنفعة العامة، مطبعة اإليمان، القاهرة، عام  اإلداري،
 م.1998

 الدولة عن أعمال السلطات العامة وقضاء التأديب، سنة  ةد. مصطفى محمود عفيفي، مسؤولي
 م.2006

  م.1978د. مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء اإلداري، الطبعة الثانية، سنة 
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  ،د. مليكة الصروخ، سلطة التأديب للوظيفة العامة بين اإلدارة والقضاء "دراسة مقارنة"، الطبعة األولى
 م.1984مطبعة الجبالوي، القاهرة، عام 

  براهيم العتوم، المسؤولية التأديبية للموظف العام، الطبعة األولى، مطبعة الشرق إد. منصور
 م.1984ومكتباتها، عام 

 حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. محمود نجيب
 م.1989عام

  .م، 2005( لعام 8من الفلسطينية رقم )براهيم المدني، الوجيز في شرح قانون الخدمة في قوى األإأ
 م.2014الطبعة الثانية، فلسطين، لعام 

 م.2010سكندرية، عام لجامعي، اإلاإلداري، دار الفكر ا أ. بالل أمين زين الدين، التأديب 
  ،أ. ناصر ديب سليمان، الوجيز في قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، بدون دار النشر، غزة

 م.2013لعام 
الفلسطيني، رسالة ماجستير، ة في ضوء أحكام القانون المصري و التأديب في الوظيفة العام -

 م.2004العربية، عام جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات 
  لواء محمد ماجد ياقوت ،اإلجراءات والضمانات في تأديب ضباط الشرطة، منشأة المعارف

 م.1993اإلسكندرية سنة
 م.2000أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، عام  -
 م.2007 الدعوى التأديبية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، عام -
 م.2006شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، عام  -

 .المستشار عبد الوهاب البنداري، العقوبات التأديبية، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر 
 نية، سنة المستشار هشام قبالن، الدستور واليمين الدستورية، منشورات عويدات، بيروت، الطبعة الثا

 م.1995
  ،أ. محمد أحمد فروانة، الموظف العام العسكري في ضوء قانون األمن الفلسطيني، مكتبة نيسان، غزة

 م.2018الطبعة األولى عام 
 سكندرية، سنة دار الجامعية للطباعة والنشر، اإلد. إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون اإلداري، ال

 م.1994
 المالية بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، جامعة القاهرة، سنة  د. صالح العطيفي، المخالفة

 م.1982
 

  د. عبد الرؤوف البسيوني، الجريمة التأديبية وعالقتها بالجريمة الجنائية، دار النهضة العربية، سنة
 م.1995
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   وفرنسا(، الطبعة ا ألحكام القضاء اإلداري في مصر د. نبيلة عبد الحليم كامل، الوظيفة العامة )وفق
 م.1996الثانية، دار النهضة العربية، سنة 

  م.1979د. شفيق حاتم، القانون اإلداري، األهلية لنشر والتوزيع، طبعة أولى، سنة 
  ، د. نواف كنعان، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، الشارقة المركز القومي للدراسات القانونية

 م.2008الطبعة األولى،
  .عام اإلدارية العليا( –مد األدغم، التأديب في ضوء قضاء محكمتي الطعن )النقص جالل أحد ،

 م.2001
 يةلم: الرسائل العاثالث  
  دراسة ةفي الوظيفة العامة، رسالة دكتوراد. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، الضمانات التأديبية ،

 م.1978سنة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مطبعة دار التأليف، 
  فواز حميدي العازمي، ضمانات تأديب الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الكويتي دراسة مقارنة

 م. 2004، عام بالقانون األردني، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط
 ية تأصيلية د. عبد اللطيف بن شديد الحربي، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة " دراسة تحليل

 م.2006فقهية" بما استقر عليه القضاء السعودي، مطابع الدار الهندسية، القاهرة، لعام 
  د. عبد الفتاح مصباح التركي، النظام القانوني للجزاءات في العقد اإلداري للموظف العام في ليبيا

المفتوحة، الدنمارك، لعام "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، األكاديمية العربية 
 م.2009

 .رسالة دكتوراة، معهد البحوث والدراسات العربية، عام  ،داريوفية العطيفي، خصومة التأديب اإل د
 م.2003

  ،عبير توفيق محمد أبو كشك، سلطة التأديب بين اإلدارة والقضاء )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير
 م.2011ام كلية الدارسات العليا، جامعة النجاح، لع

  م.1986د. مغاوري شاهين، القرار التأديبي وضماناته، رسالة دكتوراة، جامعة عين شمس، عام 
  د. فتحي الوحيدي، أساسيات النظرية العامة للجريمة التأديبية وتطبيقاتها على مؤسسات التعليم العالي

طوير التعليم في ت)في األراضي المحتلة، بحث نظري محكم منشور في المؤتمر التربوي األول 
 م.1993األراضي المحتلة من أين نبدأ( سنة 

  د. عبد الناصر أبو سمهدانة، الخصومة اإلدارية ومستقبل القضاء اإلداري في فلسطين، رسالة
 م.2009، دراسة مقارنة، جامعة عين شمس، ج.م.ع، عام ةدكتورا

 جراءات تأديب الموظف العام ، دار النهضة العربية، القاهرة، عام  د. مجدي مدحت النهري، قواعد وا 
 م.1996
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 جامعة القاهرة، كلية ةيبية للموظف العام، رسالة دكتوراد. محمد جودت الملط، المسئولية التأد ،
 م.1967الحقوق، عام 

  د. محمد عمر النجار، فاعلية القرار التأديبي ومبدأ الضمان في فلسطين، دراسة مقارنة رسالة
 م.2009راسات العربية، القاهرة، عام دكتوراة، معهد البحوث والد

، معهد البحوث والدراسات العربية، ة، رسالة دكتوراضمانات وضوابط تأديب ضباط الشرطة -
 م.2004القاهرة، عام 

 دارة العامة، رسالة دكتوراة، داري وعلم اإللجريمة التأديبية بين القانون اإلد. محمد مختار عثمان، ا
 م.1971عام  40لقاهرة ج. م. ع كلية الحقوق جامعة عين شمس ا

 ( 8أ. عمار محمود الشرافي، المسئولية التأديبية لمنتسبي قوى األمن الفلسطيني لقانون الخدمة رقم )
 م.2018م( أكاديمية اإلدارة والسياسة، رسالة ماجستير، غزة سنة 2005لعام )

 الة ماجستير، معهد البحوث د. وليد عبد الرحمن مزهر، الوظيفة العامة في القانون الفلسطيني، رس
 م.2002والدراسات، ج.م.ع، عام 

  د. عبد الباسط علي أبو العز، حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون اإلداري
 م.2011وقانون المرافعات المصري )دراسة مقارنة(، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة، لعام 

  ،ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام، رسالة ماجستير، دراسة أ. أمجد جهاد نافع عياش
 م.2007مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، عام 

 ألحكام قانون الخدمة المدنية  اراءات والعقوبات التأديبية، وفق  جأبو سيدو، اإل أ. عال جودت
 م.2012الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة االزهر، غزة، عام 

  علي سالم على صادق، المبادئ التي أرستها محكمة العدل العليا الفلسطينية في مجال الوظيفة
 م.2005سنة العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

 : المجالتارابع  
  د. شريف أحمد بعلوشة، المسؤولية التأديبية للطبيب في الوظيفة العامة، دراسة تحليلية، مجلة اإلسراء

 م.2017للعلوم اإلنسانية، جامعة اإلسراء، العدد الثالث، عام 
  .التشريع الجزائري  ،اآلليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في صباح حمايتيأ

 .م2014لسنة 
  د. محمد عصفور، ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة، مجلة العلوم اإلدارية، الشعبة المصرية

 م.1963(، عام 5(، السنة )1للمعهد الدولي للعلوم اإلدارية، القاهرة، العدد )
 م.1996ولى، عام لطبعة األجامعة القدس المفتوحة، اداري، منشورات دة، القانون اإلد. موسى شحا 
 بحث بدراسة تحليلية العدد السادس،  ،د. وليد عبد الرحمن مزهر، تأديب الموظف العام مجلة الزيتونة

 م.2013عام 
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  ،فعالية ومناعة نظام النزاهة في الخدمة بقوى األمن الفلسطينية، االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة
 (.86أمان، سلسلة تقارير رقم )

  .(،الهيئة 31باسم بشناق، الوظيفة العامة في فلسطين بين القانون والممارسة ،سلسلة تقارير قانونية)د
 م.2002الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام اهلل تشرين أول ،عام 

  د. مازن ليو راضي، الوجيز في القانون اإلداري، منشورات األكاديمية العربية في هولندا، سنة
 م.2008

 ادل عبد العزيز السن، الجريمة التأديبية، بحث مقدم في ورشة عمل "التنمية القانونية واإلدارية د. ع
 م.2011للقيادة وآثارها في مكافحة الفساد"، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، اإلمارات، ديسمبر، عام 

 : القوانين واللوائحاخامس  
  م وتعديالته.2001( لعام 2لسطيني رقم )أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفقانون 

 ( عام 3قانون اإلجراءات الجزائية الفلسطينية رقم )م.2001 

  م وتعديالته.2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل عام 

 ( عام 4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم )م.2005( لعام 4م، والمعدل بالقانون رقم )1998 

 م.2005( لعام 8من الفلسطيني رقم )قانون الخدمة في قوى األ 
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