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 ممخص الرسالة
ه ػهلط اهوػػك   هػػ  أةشلػػ  اهرقلنػ  اهموػػلقل   هػػ  اهمػػرارات اههادلنلػػ   ةػػذم اهدرا ػػ  إهػػ همػدؼ 

كحػػػدكد  ػػػهط  اهملوػػػي اإلدارم نلإلوػػػلط  هنلػػػلف عػػػركط اهطعػػػف نػػػلهمرار اههػػػادلني قوػػػلقللن شػػػع نلػػػلف 
 أ نلب ةذا اهطعف كطؽ شل دص  هلا اههعرلع اهفه طلدي كحددها أحكلـ اهمول  كا هملدات اهفما.

شػػػف  ػػػفؿ شكظفلمػػػل طمػػػـ أداة  كاهشحهػػػي دعػػػلطمل اهشرطمػػػيهشػػػلرس اهدكهػػػ  عػػػركؼ أف طشػػػف اهش
 ككا نلهمػل    إال أف إشكلدل   ركج اهشكظؼ اهعلـ  ف شمهوللت اهكظلفػ  اهعلشػاهدكه  ههحملؽ أةداطمل

األشػر اهػذم لوػر نلهشةػهح  اهعلشػ   هػذا طمػد شػد  اهشعػرع اإلدارة ةػفحللت  ػدة طػي  ةك أشػر كارد
اهشكظؼ اهعػلـ كذهػؾ شػف أ ػؿ همػكلـ  ػهككا اهػكظلفي كةػكالن  ع اهعمكن  اهشمررة قلدكدلن  ه هكقلش لؿ 

دهظػلـ كاطػػراد  ك هلػػا ا هنػػر اهػػنعض لههحملػؽ اهشةػػهح  اهعلشػػ  اهشهش ػػؿ نح ػف  ػػلر اهشراطػػؽ اهعلشػػ  ن
ر ػلههمل  هط  اههادلب اهششدكح  هإلدارة ةي أشر كارد كحهشي طي كػؿ دظػلـ طمػك ك ػله  هػإلدارة ألدا  

         ه  أكشؿ ك ا.

اههحهلهػي إل ػرا  ةػذم اهدرا ػ  شػف  ػفؿ هحهلػؿ اهدةػكص اهملدكدلػ   اهنلحث اهشػدم كقد اهنع 
اهدلظش  هشكوكع اهكظلف  اهعلش  كأةشمػل قػلدكف اه دشػ  اهشددلػ  اهفه ػطلدي  كهمػد ق ػشت اهدرا ػ  إهػ  

دلنلػػػ  ههشكظػػػؼ اهعػػػلـ كحػػػدكد رقلنهمػػػل طةػػػكؿ  هدلكهدػػػل طػػػي اهفةػػػؿ األكؿ شلةلػػػ  اه ػػػزا ات اهها   ف ػػػ
قولقللن  ـ هدلكهدل طي اهفةػؿ اه ػلدي شدػا عػركط اهرقلنػ  اهموػلقل   هػ  اه ػزا ات اههادلنلػ  ك ةةػدل 

 اهفةؿ اه لهث هنللف أ نلب إهغل  اه زا ات اههادلنل 

 ػػدة دهػػلق  كهكةػػللت كػػلف شػػف أةشمػػل  أف كهمػػد هكةػػؿ اهنلحػػث طػػي دمللػػ  ةػػذم اهدرا ػػ  إهػػ  
اهش هة  نلههادلب طي اههعرلع اهفه ػطلدي ةػي اه ػهط  اهرقل ػل  اههػي لهنػع همػل اهشكظػؼ  كشػل  اه م 

أف اهعمكنػػلت اههادلنلػػ  ه وػػع هشنػػدأ اهعػػر ل  ن ػػفؼ اهش لهفػػ  اههادلنلػػ  اههػػي ه وػػع ه ػػهط  اإلدارة 
 اههمدلرل  شرا ل ن نذهؾ اهشندأ اهعلـ كةك اه طا اهذم لرهكنا اهشكظؼ.

وػػركرة هكحلػد اهمػػكادلف طػي اهوػف  اهغرنلػػ  كقطػلع  ػػزة ههدرا ػ  لشػ  ماه ككػلف شػف اههكةػػللت
ككػذهؾ وػػركرة إهغػػل  كاه ػػلص نلهفةػؿ نلهشدلز ػػلت اإلدارلػػ    (3/2016ك ػلشل نعػػد ةػدكر قػػلدكف  

 مكنػػػ  اهحرشػػػلف شػػػف اهعػػػفكة اهعػػػمرل   شػػػفن نمل ػػػدة ع ةػػػل  اهعمكنػػػ   كاههػػػي داشػػػؿ أف ه ػػػد قنػػػكالن 
  هنلر.أف لا ذةل طي االك ه طلدي كاةهشلشلن شف اهشعرع اهف
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  ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
This study aims at highlighting the importance of judicial control over 

disciplinary decisions and on the limits of the administrative power of the judge. This is 

in addition to explaining of the terms of the decision to appeal against the disciplinary 

sentence and showing the reasons for this appeal as stipulated in Palestinian legislation 

and defined by court rulings and interpretations of jurisprudence. 

It is well known that the state practices its service activity through its employees. 

They are the tools of the state to achieve its objectives. However, the potential assuming 

that the public employee may leave the requirements of public office and duties is 

possible which harms the public interest. Therefore, the legislator granted 

administration several powers in the field of disciplining public employee in order to 

reform the employee’s occupational behavior so as to achieve the public interest 

represented in the good functioning of public service regularly and steadily. Therefore, 

some people considered the disciplinary authority granted to the management is 

something possible and inevitable in every system as the tool of the management to 

fulfill their mission to the fullest. 

The researcher used the analytical method to conduct this study through 

analyzing legal texts regulating the subject of public office, the most important of which 

is the Palestinian Civil Service Law. The study was divided into three chapters; the first 

chapter discusses the nature of disciplinary penalties for the employee and the limits of 

legal control. The second chapter explains the terms of judicial control over disciplinary 

penalties while the third chapter explains the reasons for cancellation of disciplinary 

penalties. 

The study reached a number of findings, the most important of which are the 

following: The competent authority to conduct disciplinary actions in the Palestinian 

legislation is the presidential power that the employee follows. The disciplinary 

penalties are subject to the principle of legitimacy other than disciplinary offense which 

is subject to the discretion of management, taking into account the general principle 

which is the mistake committed by the employee.  

Some of the important recommendations suggested by the study are the 

following: there is a need to consolidate laws in the West Bank and Gaza Strip, 

particularly after the issuance of Law (3/2016) pertaining to the settling administrative 

disputes. There is also a need to cancel the deprivation from the monthly premium in 

accordance with the personal punishment rule, which we hope to find acceptance from 

the Palestinian legislators and take it into account. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

بني النَّاِس يا داووُد إنَّا جعلناَك خليفًة يف األَرِض فاحكم ]

باحلقِّ وال تتَّبع اهلوى فُيِضلَّك عن سبيل اهلل إنَّ الَّذين َيِضلُّون 

 [عن سبيل اهلل هلم عذاٌب شديٌد بام َنُسوا يوَم احلساب

 

 صدق اهلل العظيم

 [26ص: آل   ]سورة
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 وتقديرٌ شكٌر 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا َتْرَض ] ِِ َقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعَذ َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحِلً  ْْ
اُه َوَأْصلِ

تِي إِِّنِّ ُتْبُت إَِلْيَك َوإِِّنِّ ِمَن ادُْْسلِِمنَي  يَّ  [يِف ُذرِّ

 ةدؽ اهلل اهعظلـ

 [15األحملؼ: ]

اهحشد هلل اهذم قدر طمدل ك هؽ ط كل ك هـ اإلد لف شل هـ لعهـ   أحشػدم  هػ  دعشػا كأعػكرم 
  ه   زلؿ طولقها   كأ هـ  ه  أعرؼ األدنلل  كاهشر هلف  لددل شحشد ك ه  اها كةحنا أ شعلف 

 كشف دكا ي اهعرطلف نله شلؿ كاههمدلر   أهمدـ نعشلؽ اهعكر كاالشهدلف إه :

 الدكتور الفاضل/ أنور حمدان الشاعر
اهػػذم هػػـ لن ػػؿ  هلدػػل نلقهراحلهػػا كهك لملهػػا اهعهشلػػ  اهدقلمػػ  طكػػلف دعػػـ اهشعػػرؼ كاهشهػػلنع همػػذم 

 اهر له  ط زام اهلل  دل كؿ اه زا .

شحشػػد كاهػػدكهكر  نةػػفها شدلقعػػلن دا هلػػلن   فلػػؼ كهػػكب كشػػل كأهمػػدـ نلهعػػكر هكػػؿ شػػف اهػػدكهكر
دي عػػرؼ أف لككدػػل أ وػػل  شدلقعػػ  لذلف هكرشػػل  هػػي كشدحػػهػػشعػػرطلن  لر لػػلن اهنةػػفها   ػػهلشلف عػػنلر

 .ر لههي

  أك دةػ  كأرعػػد شػف أ ػػؿ إ ػراج ةػػذا اهنحػث إهػػ  همػدـ ن زلػػؿ اهعػكر هكػػؿ شػف  ػػلةـكشػل كأ
  ل  .  نداهلل األ هلذ اهفلوؿ إنراةلـك  اهدكهكر اهفلوؿ ةلدي  ند اهرحشف  لدـ ك ه  رأ مـ اهدكر
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة:
ةػحنا هطػكر طػي دكر اهدكهػ  ككدمػل  اهػذماهػدكؿ كاألدظشػ   ااهحدلث اهذم عػمده شع اههطكر

دكهػػ  حلر ػػ  كظلفهمػػل اهحفػػلظ  هػػ  اهدظػػلـ اهعػػلـ إهػػ  دكهػػ  شهد هػػ  ههػػد ؿ طػػي أك ػػا اهدعػػلطلت طػػي 
هللت كنلػرة شػلـ شمػلـ كش ػقك   هذا ك دت اهدكهػ  دف ػمل أكلط  ه لل ل اهدكه  اال هشل ل  كاالقهةلدل  كا

نمػػدؼ وػػشلف  ػػلر اهشراطػػؽ اهعلشػػ  نلدهظػػلـ كاطػػراد  ككػػكف اهدكهػػ  ال ه ػػهطلع شنلعػػرة ةػػذم اهكظػػلقؼ 
 .قلد نلهوركرة إه  ازدللد  دد اهشكظفلف كاةهشلـ اهدكه  نهدظلـ اه ملز اإلدارمكحدةل 

عت شف اهدكه  ناةشل  اهشكظؼ اهعلـ طمد أحلطها نعدللػ   لةػ  كششلػزة  نحلػث كوػ كا هراطلن 
نلهكظلفػػػ   اهمػػػكادلف كاألدظشػػػ  اههػػػي هػػػدظـ حللهػػػا اهشمدلػػػ  شدػػػذ هحظػػػ  هعللدػػػا إهػػػ  حػػػلف ادهمػػػل   فقهػػػا

رة همػػػـ طػػػي ههػػػؾ اهمػػػكادلف طػػػي شملنػػػؿ إهػػػزاـ اهحمػػػكؽ اهشمػػػر  دارة نشػػػد  شكظفلمػػػلاهعلشػػػ   كاههػػػي ههػػػـز اإل
اهشكككهػػػ  إهلػػػا كارهكػػػلب  فهػػػا نكا نلهػػػا إ  كطػػي حػػػلؿ دكدػػػلن ة قلدا  كا نلهػػػا اهشمدلػػػ  اهشمػػػرر اهشكظػػؼ نػػػا

دارم لكػػكف هػػإلدارة اهحػػؽ طػػي شعلقنهػػا ادمل أف هعرقػػؿ ح ػػف  ػػلر اه مػػلز اإلاهش لهفػػلت اههػػي شػػف عػػ
 ػرا ات اهشهنعػ . كةػذم اهعمكنػ  ش هةػ  كطػؽ اهمػكادلف كاههػكاق  كاإلكذهؾ شف  فؿ اه ػهط  اههادلنلػ  اه

ألف اهمػدؼ شدمػل ةػك همػكلـ  ػهكؾ  كاهشزالػل اهكظلفلػ  ةي  مكن  هةػلب اهشكظػؼ طػي شركػزم اهػكظلفي
 اطؽ اهعلش  كهلس ادهملشلن شدا.شر هح ف  لر اه اهشكظؼ اهعلـ كةكالن 

كنػػػلهر ـ شػػػف اهةػػػفحللت اهشملػػػدة اههػػػي شدحمػػػل اهشعػػػرع هػػػإلدارة طػػػي هحدلػػػد أدػػػكاع اه ػػػزا ات 
ههش لهفػػ   مػلن هه ػػهط  اههمدلرلػ  هػػإلدارة طػي ا هلػلر دػػكع اهعمػلب اهشدل ػػب كط ش ػلالن اههادلنلػ  إال أدػا هػػرؾ 

ف ههع ػؼ طػي همػدلر اهعمكنػ  إذ هػـ همهػرف نرقلنػ  قوػلقل  طعلهػ   رهكنمل ششل لزلد شػف احهشلهلػ  أاههي ا
  شكظفلمػل  نلإلوػلط  إهػ  دارة  هػ  اه ػزا  اههػادلني اهػذم هكقعػا اإلاهذم نػدكرم لراقػب شػدل شعػرك ل

 شها هح ـ اهش لهف  اههي ارهكنمل اهشكظؼ.قشدل شف

نػػ  اهموػػػلقل   هػػ  اهمػػرارات اهشهعهمػػ  نػػػله زا ات اههادلنلػػ  ةػػي اهك ػػله  اهدل عػػػ  هػػذا هعػػد اهرقل
ف إهحمػكؽ اهدكهػ   حلػث  هحشلل  حمكؽ اهشكظفلف كطي دفس اهكقت وشلد  هشنػدأ اهشعػرك ل  كةػللد 

 ػلدة اههػكازف نػلف اهطػرطلف كطػؽ شػل لعػرض إةذم اهحله  لعهنر ةك اهش ػقكؿ  ػف دارم طي اهملوي اإل
 قع. هلا شف كقل
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 الدراسات السابقة:
نحمػػكؽ اهشكظػػؼ اهعػػلـ  كطلشػػل لهػػي نعػػض   نعػػض اهدرا ػػلت اه ػػلنم  اههػػي هعدػػك ػػد اهنلحػػث 

 اهعفق  ن كادب شعلد  شف شكوكع اهنحث. كشف اهدرا لت اههي ك دةل اهنلحث ذ

( نعدػػػػػكاف" ح لػػػػػ  اهمػػػػػرارات 2013ر ػػػػله  شل  ػػػػػهلر ههنلحػػػػػث ش لشػػػػػر لك ػػػػؼ اهش ػػػػػدالكم  
اه زاقلػػػ  طػػػي اهش ػػػلؿ اههػػػادلني درا ػػػ  شملردػػػ  نػػػلف اهمػػػلدكدلف اهفه ػػػطلدي كاهشةػػػرم"  حلػػػث كاألحكػػػلـ 
نػػػلف اه رلشػػػ  اه دلقلػػػ  كاه رلشػػػ   اهعػػػنا كاال ػػػهفؼ هدرا ػػػ  إهػػػ  ه ػػػهلط اهوػػػك   هػػػ  أك ػػػاةػػػدطت ا

نراز اهكلدكد  اه لة  هه رلش  اههادلنلػ   كاههعػرض نلههكوػل  كاهشملردػ  هح لػ  قػرار حفػ ظ اههادلنل   كا 
اهػػد كل أشػػلـ اه ػػهط  اههادلنلػػ  شػػف دلحلػػ   كح لػػ  اهحكػػـ اه دػػلقي شػػف دلحلػػ  أ ػػرل  كطػػي كػػؿ شػػف 
نػػراز اههمػػلطع كاههنػػللف نػػلف اهشعػػرع اهفه ػػطلدي كاهشعػػرع اهشةػػرم حػػكؿ   شمكرلػػ  شةػػر كطه ػػطلف  كا 

هةػدلع  ح ل  اهحكـ اه دلقي أشلـ اه ػهط  اههادلنلػ  طػي حػلههي اهنػرا ة كاإلدادػ   كهمػدلـ هةػكر شمهػرح
 اهمرار ههطكلر اهمول  اههادلني.

 هةت ةذم اهدرا   إه   ػدة دهػلق  أةشمػل همػلطع اههعػرلع اهشةػرم شػع اههعػرلع اهفه ػطلدي 
طي  دـ إلراد هعرلؼ هه رلش  اه دلقل  كاه رلش  اههادلنل   كشل هكةؿ إهػ  أف قػرار حفػظ اهػد كل طػي 

طػػػي اههعػػػرلع اهشةػػػرم  لكه ػػػب ح لػػػ  أشػػػلـ اههعػػػرلع اهفه ػػػطلدي كلدػػػلظرم أال ك ػػػا إلقلشػػػ  اهػػػد كل 
اه هط  اههادلنل  طي حلهػ  ةػدكرم ندػل ن  هػ   ػدـ ةػح  اهكاقعػ   أشػل إذا كػلف شندػلم  ػدـ األةشلػ  أك 
 دـ كفلل  األده  طف لحكز ح ل  أشل اه هط  اههادلنلػ   أشػل نلهد ػن  هاحكػلـ اه دلقلػ  اهدملقلػ  كاهنلهػ  

 ح ل  أشل اه هط  اههادلنل . طي حلههي اإلداد  كاهنرا ة هكه ب

عػػكلهللت اهك لػػرلف شػػف اهعػػلشهلف طػػي  ػػهؾ  كهنػػرز أةشلػػ  ةػػذم اهدرا ػػ  طػػي شحلكلهمػػل همشػػـك كا 
اهكظلف  اهعلش  اهذلف لرهكنكف ش لهفلت إدارل  هش ؿ طي ذات اهكقت  رلشػ   دلقلػ   ك لةػ  طػي ظػؿ 

  اهشركػز اهمػلدكدي ههشكظػؼ  كشػػل قهػ  اهػك ي كاهه رنػ  نػا ر قػرار حفػظ اهػػد كل كاألحكػلـ اه دلقلػ   هػ
أدمل شمش  ههعلشهلف طي ش لؿ اهمػلدكف هشػل لش هػا اهحكػـ اه زاقػي اهحػلقز همػكة األشػر اهشموػي نػا  ػكا  

 نلهنرا ة أك اإلداد   ه  اهشركز اهملدكدي ههشكظؼ اهعلـ.

كحػكؿ شػػل  ػػنؽ طػاف اهنلحػػث  ػػلهدلكؿ اهدرا ػػ  شػف  لدػػب آ ػػر كةػك نلػػلف اه ػػزا ات اههادلنلػػ  
نلػػلف حػػدكد ك ػػهطلت اإلدارة اهشملػػدة كاههمدلرلػػ  طػػي هكقلػػع اهعمػػلب كشػػدل اههزاشمػػل نشنػػدأ اهشعػػرك ل  ك 

نلإلولط  إهي نللف دكر اهمول  اإلدارم طػي اهرقلنػ   هػ  اهمػرار اإلدارم اهشهعهػؽ نػله زا ات اههادلنلػ  
 شها هح ـ اهعمكن  اههادلنل . شف  فؿ شعرك ل  اهمرار كشدل شف
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( نعدػػػكاف" اإل ػػػرا ات كاهعمكنػػػلت 2012لر ههنلح ػػػ   ػػػف  ػػػكدت أنػػػك  ػػػلدك  ر ػػػله  شل  ػػػه
اههادلنلػ  كطمػل ألحكػلـ قػػلدكف اه دشػ  اهشددلػ  اهفه ػػطلدي درا ػ  هحهلهلػ  شملردػػ "  حلػث ةػدطت اهدرا ػػ  

 إه  ه هلط اهوك   ه  قلدكف اه دش  اهشددل  كشعله   اهمةكر كاالعكلهللت طي دةكةا.

دارل  هـ هػرد  هػ   ػنلؿ اهحةػر  دة دهلق  أةشمل أف اهش لهفلت اإلكقد  هةت اهدرا   إه  
دارلػػ   ػػهط  همدلرلػػ  طػػي ا هنػػلر اهفعػػؿ اهػػذم ارهكنػػا اهشكظػػؼ قػػلدكف اه دشػػ  اهشددلػػ  كهه مػػ  اإل طػػي

اهعلـ لش ؿ ش لهف  هادلنل  أـ ال  ةذا ن فؼ اه زا ات اههادلنلػ  كاههػي هػـ ذكرةػل  هػ   ػنلؿ اهحةػر 
دارة اه ركج  دمل  ةذا نلإلوػلط  إهػ  أف اه مػ  اإلدارلػ  لحػؽ اهشددل  كال ل كز هإللدكف اه دش  طي ق

همػل اههحملػؽ شػػع اهشكظػؼ اهعػػلـ طلشػل لهعهػػؽ نلهعػؽ اههػادلني أشػػل طلشػل لهعهػػؽ نلهعػؽ اه دػػلقي طمػك شػػف 
 ا هةلص اهدللن  اهعلش .

هشكظؼ اهعلـ طي قػلدكف كهنرز أةشل  ةذم اهدرا   طي أدمل هدلكهت نللف آهل  اهدظلـ اههادلني ه
دارلػػ  اهش هةػػ  نهكقلػػع اهعمػػلب اه زاقػػي كاآلهلػػلت فه ػػطلدي ككػػذهؾ نلػػلف اه مػػ  اإلاه دشػػ  اهشددلػػ  اه

 اهشهنع  طي ذهؾ نلإلولط  إه  نللف أدكاع اهعمكنلت اههادلنل .

كحكؿ شل  نؽ طػاف اهنلحػث  لوػلؼ نلػلف اه ػزا ات اههادلنلػ  كنلػلف حػدكد ك ػهطلت اإلدارة 
اهشملدة كاههمدلرل  طي هكقلع اهعملب كشدل اههزاشمػل نشنػدأ اهشعػرك ل  نلإلوػلط  إهػي نلػلف دكر اهموػل  

همػػػرار شػػػف  ػػػفؿ شعػػػرك ل  ااإلدارم طػػػي اهرقلنػػػ   هػػػ  اهمػػػرار اإلدارم اهشهعهػػػؽ نػػػله زا ات اههادلنلػػػ  
 شها هح ـ اهعمكن  اههادلنل . كشدل شف

( نعدػػػكاف "  ػػػهط  2011ر ػػػله  شل  ػػػهلر ههنلح ػػػ   نلػػػر هكطلػػػؽ شحشػػػد أنػػػك كعػػػؾ   
اههادلػػب نػػلف اإلدارة كاهموػػل  درا ػػ  شملردػػ "  حلػػث ةػػدطت اهدرا ػػ  إهػػ  نلػػلف اه ػػهطلت اههادلنلػػ  هكػػؿ 

 هػػلمـ قػػلدكف اه دشػػ  اهشددلػػ  كشػػف هػػا شػػف االدارة كاهموػػل  ه ػػلم اهشػػكظفلف اهعشػػكشللف اهػػذلف ل ػػرم 
اهحػػؽ طػػي هكقلػػع اه ػػزا  اههػػادلني نلإلوػػلط  إهػػ  نلػػلف اهعمكنػػلت اههػػي هدػػلؿ اهشكظػػؼ اهعػػلـ طػػي حػػلؿ 

  نكت اهش لهف  اههادلنل .

ةشمل  أف قلدكف اه دش  اهشددلػ  شػد   ػهطلت أاهدرا   إه  ش شك   شف اهدهلق   كقد  هةت
كةػػذا لعدػػي أف اهمػػلدكف اهفه ػػطلدي  ػػلا ك  ػػزا ات اههادلنلػػ   هػػ  شرؤ كا ػػع  ههػػرقلس اإلدارم نهكقلػػع اه

ف اهشكظػػؼ لنمػػ  رةػػف رقل ػػا حهػػ  ال هدلهػػا أل ػػي طػػي هادلػػب شكظفلػػا  كةػػذا لعدػػي  ػػذ نلهدظػػلـ اهرقأ
 دػل  اههحملػؽ أاههػي شدحمػل اهشعػرع ههشكظػؼ اهعػلـ اهعمكن  اههادلنل   ةذا نلإلولط  إه  أف اهوشلدلت 

  هلا  لر كلطل . شعا كهكقلع اهعمكن 
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كهكشػػف أةشلػػ  ةػػذم اهدرا ػػ  طػػي أدمػػل هدلكهػػت اهدةػػكص اهملدكدلػػ  اهشهعهمػػ  نهادلػػب اهشكظػػؼ 
اهعػلـ طػي طه ػطلف  كذهػػؾ شػف  ػفؿ درا ػػ  كهحهلػؿ اهدةػكص اهملدكدلػ  اهةػػلدرة  ػف اهشعػرع ك ػػلشل 

 ةرم.قلدكف اه دش  اهشددل  كنللف أك ا اهمةكر طلا كشعله همل  كشملردهمل نلهملدكف اهش

كحػػكؿ شػػػل  ػػػنؽ طػػػاف اهنلحػػث  لوػػػلؼ نلػػػلف حػػػدكد ك ػػهطلت اإلدارة اهشملػػػدة كاههمدلرلػػػ  طػػػي 
هكقلػػع اهعمػػلب كشػػدل اههزاشمػػل نشنػػدأ اهشعػػرك ل  نلإلوػػلط  إهػػي نلػػلف دكر اهموػػل  اإلدارم طػػي اهرقلنػػ  

ح ػػـ شهػػا ه شػػف  ػػفؿ شعػػرك ل  اهمػػرار كشػػدل شف هػػ  اهمػػرار اإلدارم اهشهعهػػؽ نػػله زا ات اههادلنلػػ  
 اهعمكن  اههادلنل .

 المنيجية وطرق البحث:
طػي ةػػذا اهنحػػث  ػػكؼ لمػػـك اهنلحػػث نل ػػه داـ اهشػػدم  اهكةػػفي نا ػػهكب اههحهلػػؿ  كذهػػؾ شػػف 

شهػػا  دارم كشػػدل شكاشهعهمػػ  نلهموػل  اإل ػفؿ نلػػلف كهحهلػؿ اهدةػػكص اهملدكدلػ  اهعلشػػ  كاههفةػلهل  اه
اههادلنلػ  شػف حلػث شعػرك لهمل قلػع اه ػزا ات دارة طػي هك ل  حمػكؽ اهشكظػؼ اهعػلـ شػف هع ػؼ اإلهحشل
 شهمل. كشكا

 :مشكمة البحث
هػػهه ص شعػػكه  اهنحػػث طػػي ا هلوػػلح اهوػػشلدلت اهموػػلقل  اههػػي لمػػدشمل اهشعػػرع اهفه ػػطلدي 

شػػ   دػػد ششلر ػػهمل  دارة نشنػػدأ اهشعػػرك ل  كاهشفاإل هحشللػػ  حمػػكؽ اهشكظػػؼ اهعػػلـ كذهػػؾ نشػػدل اههػػزاـ
قػػرار اإلدارة ههرقلنػػ  اهموػػلقل   كشػػل ةػػك دكر اهملوػػي اإلدارم طػػي  هه ػػهط  اههمدلرلػػ   كشػػدل  وػػكع

 اهرقلن   ه  قرار هكقلع اهعمكن  اههادلنل . طي طه طلف

 :أىمية البحث
 هكشف أةشل  ةذا اهنحث طي األ نلب اآلهل :

ه ػػػهلط اهوػػػك   هػػػ  اه ػػػهط  اهش هةػػػ  نهكقلػػػع اه ػػػزا ات اههادلنلػػػ  طػػػي اههعػػػرلع اهفه ػػػطلدي  -1
اهموػل  شػػف حلػػث اهشعػػرك ل   قػػرار اههادلػب اهةػػلدر شػػف ةػذم اه ػػهط  هرقلنػػ كشػدل  وػػكع 

 ش . كاهشف

 اههعرؼ  ه  شفمـك اهشكظؼ اهعلـ كأةـ حمكقا ككا نلها طي اههعرلع اهفه طلدي. -2

لش  ك ػػػلشل طلشػػػل لهعهػػػؽ شعرطػػػ  شػػػدل قلػػػلـ اهشعػػػرع اهفه ػػػطلدي نهندػػػي شدظكشػػػ  قوػػػلقل   ػػػه -3
 هشكظؼ اهعلـ. دارم هوشف حشلل  حمكؽ انلهمول  اإل
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  لةػػػ حمػػػ  ههكقلػػػع اه ػػػزا  اههػػػادلني اههعػػػرؼ  هػػػ  اهوػػػشلدلت اههػػػي قررةػػػل اهشعػػػرع اهفه ػػػطلدي اهف
 اهشهعهم  نلهطعف اهمولقي  ه  قرار اههادلب.

 :ىدف البحث
لمدؼ اهنلحث شف  فؿ ةذم اهنحث إه  همدلـ رؤل  قلدكدل  علشه  ههشعرع اهفه ػطلدي ل ػهط 

اههػػادلني ههشكظػؼ اهعػلـ طػي قػػلدكف اه دشػ  اهشددلػ  اهفه ػطلدي   نلػػلف دكر اهوػك  طلمػل  هػ   اهدظػلـ 
 اهملوي االدارم طي طه طلف طلشل لهعهؽ نلهرقلن   ه  قرار اه زا  اههادلني.



 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني 
العام ماىية الجزاءات التأديبية لمموظف 

 وحدود رقابتيا قضائياً 
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  ثانيالفصل ال
 وحدود رقابتيا قضائياً  ماىية الجزاءات التأديبية لمموظف العام

 تمييد وتقسيم:
دهل   هك ع اهدكه  شف دطلؽ دعلطمل كهد ؿ أ مزهمل اإلدارل  كزللدة أ نلقمل طي اهعةر 

اهذلف ه هعلف نمـ هشنلعرة  طنلعللفاهع لص األ زللدة  دد اهحدلث حشهمل ذهؾ إه  وركرة
 لطهؽ  هلمـ اهشكظفلف اهعشكشللف هعنر شف  فهمـ  ف إرادهمل كه للر أ مزهمل كةكالن  دعلطلهمل

 ههمدؼ األ ش  كةك هحملؽ اهشةهح  اهعلش  كذهؾ شف  فؿ شل لعرؼ نلهكظلف  اهعلش .

 ه   نلن  لر أدا شف اهشحهشؿ أف لرهكب اهشكظؼ اهعلـ نعض اه هككللت اههي هؤ ر  ه
ح ف  لر اهشراطؽ اهعلش  نلدهظلـ كاطراد هذا طمد حرةت اههعرلعلت كشدمل اههعرلع اهفه طلدي  ه  
 ف اهمكادلف اههي هدظـ  فق  اهشكظؼ اهعلـ نلهدكه   حلث شدحت شف  فهمل اإلدارة اهحؽ طي 

 هادلب اهشكظؼ اهعلـ.

طي ا هعشلؿ ةذم اه هط  ةك أشر كراد هذا كلف الند شف هكطلر  دارةاإلهع ؼ  إال أف احهشلؿ
وشلدلت ل هطلع شف  فهمل اهشكظؼ اهعلـ حشلل  شركزم اهكظلفي إذا شل ةدر نحما قرار هادلني 

ظؼ اهحؽ طي اههظهـ أشلـ اه م  ش حؼ  كةذا شل حرص  هلا اهشعرع اهفه طلدي حلث شد  اهشك 
رار اههادلني حما طي اهه ك  ههمول  ههطعف طي شدل شعرك ل  اهمدارل  شةدرة اهمرار  نلإلولط  هاإل

اهدطكع اههي شف عادمل أف ه لةـ طي إهغل  ةذا اهمرار دكف اهش لس نحما طي اهشطلهن  نام  كا  لرة
 هعكلض  شل أةلنا شف ورر.

 كةذا ةك شحكر اهحدلث طي ةذا اهفةؿ حلث  لهـ هدلكها شف  فؿ شنح لف:

 اه زا ات اههادلنل  ههشكظؼ اهعلـاهشنحث األكؿ: طنلع  

 اهشنحث اه لدي: حدكد اهرقلن  اهمولقل   ه  اه زا ات اههادلنل 
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  المبحث األول
 طبيعة الجزاءات التأديبية لمموظف العام

( ه د  4 رقـ  أف شحكر اه زا  اههادلني طي قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي ال عؾ
د شف هعرلؼ اهشكظؼ اهعلـ كنللف طنلع   فقها نلهدكه  قنؿ ةك اهشكظؼ اهعلـ هذا كلف الن ـ1998

اهحدلث  ف اه زا  اههادلني  هذا  لهـ هدلكؿ ةذا اهشنحث شف  فؿ شطهنلف  اهشطهب األكؿ: شفمـك 
 كهعرلؼ اهشكظؼ اهعلـ  أشل اهشطهب اه لدي: شوشكف اه زا ات اههادلنل 

 المطمب األول: مفيوم وتعريف الموظف العام
اهذم عغؿ شدةب طي اهكظلف  اهعلش  ههدكه   اهع ص اهشكظؼ اهعلـ ةك ذهؾ هشل كلف

 ل اهنلحث أف لعرؼ أكال اهكظلف  اهعلش  قنؿ هعرلؼ اهشكظؼ اهعلـ.ااره

 الفرع األول: تعريف الوظيفة العامة
طفي  ظلف  اهعلش  طي األدظش  اهش ههف ه ههؼ اهشةطهحلت اهش ه دش  ههداله   ه  اهك 

  ش ؿ اهشعػػػػػػػرع اهفرد ي طاف اهنعض (اهكظلف  اهعلش   حلف ه ه دـ نعض اههعرلعلت اةطفح
 اآل ر ل ه دـ اةطفح  اه دش  اهشددل (  ش ؿ األردف  كاه ػػػػكداف  كاهششهك  اهعرنل  اه ػػػػػػػعكدل 

مـك اهكظلف  اهعلش    كألل كلف اهشةطه  اهش ه دـ ههداله   ه  اهكظلف  اهعلش  طاف شفكطه طلف
دارل  نكؿ نهد  طشدمل ركؼ اه لل ل  كاالقهةلدل  كاإلل ههؼ شف دكه  إه  أ رل كذهؾ نح ب اهظ

شل لعرؼ اهكظلف  اهعلش  شف اهدلحل  اهشكوك ل  أم ح ب اهشملـ كاال هةلةلت اههي هدلط نمل 
لف لعغهكف اهكظلف   ول  اهذاهع ص شعلف  كشدمل شل ةك عكهي لعرِّؼ اهكظلف  اهعلش  هنعلن ه

اهعلش  نغض اهدظر  ف اهكظلقؼ اههي لشلر كدمل  كةدلؾ شف ل شع نلف اهشعدللف اه لنملف كلرل 
اهدظـ اهعلش  اههي ه هص نلهشكظفلف اهعشكشللف اهعشكشل  ةي ش شك   شف األكولع ك أف اهكظلف  
 .(1 طي اهدكه 

شفمـك لشكف هكولحمشل كشل أك ر شف كشع ذهؾ طاف ههكظلف  اهعلش  طي اهكقت اهحلور 
 لهي:

                                                             

 (.1/192اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ج (1 
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ا ـ  دظلـ اهكظلف   هلا نعض اهنلح لف  لطهؽك  المفيوم األوروبي لموظيفة العامةىناك 
اهعلش  ذات اهندل  اهشغهم ( كلطنؽ ةذا اهشفمـك طي شعظـ اهدكؿ األكرنل  اهغرنل   ك لة  طرد ل 

 . (1 كلط  اهدكؿ اهعرنل ك هدركل   كاهللنلف ل  كاه كلد  كا نلدلا  لطلهلل  ك ا  كاد ههرا كنه لكل  كأهشلدلل  ك 

نادمل  شؿ داقـ كش همر كه وع هدظلـ قلدكدي  كطؽ ةذا اهشفمـك كهعرؼ اهكظلف  اهعلش 
هش شك   شف اهمكا د اهملدكدل    لص كل وع اهشكظؼ طلا لص شهشلز كش همؿ  ف اهملدكف اه

أ دل  ذهؾ هه هط  اهرقل ل  ح ب  كهفرض  هلا كا نلت شمدل  شحددة   لوعلن  لن اههي هعطلا حمكق
نادمل ر له  ك دش  ذات طنلع   لة  هه ـ نلهدكاـ    كةدلؾ هعرلؼ آ ر همل كةي(2 هدر مل اهمرشي

كاال همرار كه همدؼ وشلف  لر اهشراطؽ اهعلش  كل وع طلمل اهشكظؼ هدظلـ القحي ل همؿ 
 .(3 اهشعرع نهحدلدم

ف  فق  اهشكظؼ نلهدكه  ةي إاال همرار  حلث هشهع نلهدلشكش  ك كلحشد همذا اهدظلـ أدا ل
 ه  كفل ة   لنلن لإت كاال همرار اهكظلفي ششل لدعكس  فق  هدظلشل  كنلههلهي لوشف ههشكظفلف اه نل

لف لطشحكف ههكةكؿ إه  أ ه   لشل نلهد ن  هةغلر اهشكظفلف اهذالدارم ك اهعشؿ نله ملز اإل
 .(4 ألف اهكظلف  اهعلش  همـك  ه  أ لس اهه ه ؿ اإلدارم كاههدرج اهرقل ي ب دظران اهشدلة

ش  كاهد نل  ههدلشك  ةشلؿ اهشكظفلف دظران إقد لؤدم إه   اإال أدا لؤ ذ  ه  ةذا اهدظلـ أد
دمل شهزش  نشملـ اههككلف اهشمدي كهطكلر ش هكل إ ه  اإلدارة حلث  لن اولطل قلن ههكظلف  كشل لعكؿ  ن

 . (5 لن شلهل قلن  ن شمش  إولطل  كش ؤكهل   طلرة  كششل لعكؿ  اهشكظفلف
لطهؽ  هلا نعض اهنلح لف ا ـ  دظلـ والمفيوم األمريكي  وىناك مفيوم آخر لموظيفة العامة وىو
طي اهكالللت اهشهحدة األشرلكل  ككددا ك كل را كةك لطنؽ اهكظلف  اهعلش  ذات اهندل  اهشفهكح ( 

 .(6 كطدهددا

 اهكظلف  اهعلش  طي ةذا اهدظلـ  ه  أ س شغللرة هشل ةك طي اهدظلـ األكركني كهمـك طه ف 
طف لك د ههكظلف  اهعلش  كطؽ ةذا اهشفمـك  دظلـ  لص ل ههؼ  ف اهذم لحكـ  كطؽ اهشفمـك اه لنؽ

                                                             

 (.10اهكظلف  اهعلش  طي طه طلف  نلف اهملدكف كاهششلر    اهملق  اهش همه  هحمكؽ اإلد لف  ص نعدلؽ ( 1 
 (.22/ 2اه فله   اهملدكف اإلدارم  ج( 2 
 (.193اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.34اهةركخ   هط  اههادلب طي اهكظلف  اهعلش   ص( 4 
 اهشر ع اه لنؽ.( 5 
 (.11  طي طه طلف  صنعدلؽ  اهكظلف  اهعلش( 6 
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كهلس  اهشعرك لت اه لة شكظفي اهمطلع اه لص  نؿ ةي شمد  ال هكلد ه ههؼ  ف اهعشؿ طي 
طلهكظلف   شؿ لعهغؿ نا  شف اهد هكر شنلعرة كقكادلف اهعشؿ إال شل ل هشدكدا  ههشكظفلف شف اهحمكؽ

اهشكظؼ شدة شعلد   كال ههشهع نةف  اهدكاـ كاال همرار. كلرهنط  شؿ اهشكظؼ نلهكظلف  دف مل  طف 
لدمؿ شف كظلف  إه  أ رل  كال لٌرق  إه   لرةل  كلؤدم إهغل  اهكظلف  إه   ركج اهشكظؼ شف 

كطؽ شل لهـ االهفلؽ  ذا طاف  فق  اهشكظؼ نلهدكه  طي ةذا اهدظلـ ةي  فق  هعلقدل اه دش . هم
ه وع ألحكلـ قلدكف  لص نمل ةلدر  ف اهشعرع ش ؿ قلدكف  كهل ت هدظلشل   هلا طي ندكد اهعمد

 .(1 اه دش  اهشددل  اهفه طلدي

لفرض أم اههزاشلت  ه   أف كلحشد همذا اهدظلـ أدا قلقـ  ه  اهشركد  طمك ال لحهلج
اهشكظؼ أك اإلدارة طلشكف ألم شدمشل اههحهؿ شف االههزاشلت دكف إ طل  شنرر هذهؾ  كشل أدا ال 

 .(2 لحهلج إه  كوع قكادلف أك أدظش  هحدد نشك نمل  لل لت اهكظلقؼ اهعلش 

  هنلن شر اهذم قد لؤ ر إال أدا لؤ ذ  ه  ةذا اهدظلـ أدا ال لهةؼ نله نلت كاال همرار األ
 ه  اهشكظؼ اهعلـ ك ه  أداقا طمك ال لهوشف أم حمكؽ ههشكظؼ اهعلـ  كل شل ل هشدم شف 

 .(3 اهد هكر شنلعرة

لمهرب إه  حد كنلر  طاداقانون الخدمة المدنية الفمسطيني  الوظيفة العامة في أما مفيوم
 ه  أدمل: اهكظلف  اهعلش  شف اهشفمـك األكركني  طمد  رؼ قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي 

"ش شك   اهشملـ اههي هككهمل  م  ش هة  إه  اهشكظؼ ههمللـ نمل نشمهو  ةذا اهملدكف أك أم 
هعرلع أ ر أك هعهلشلت أك قرارات إدارل  كشل لهعهؽ نمل شف ةفحللت كشل لهرهب  ه  ههؾ اهشملـ 

فق  اهشكظؼ نكظلفها ةك     كلهنلف شف دص اهشلدة اه لنم  أف اهذم لحكـ(4 شف ش قكهللت"
اهذم  علـهشرطؽ اهكهلس  فق  هعلقدل  نلدا كنلف ااهمكادلف كاألدظش  طمي  فق  هدظلشل  القحل  

 لعشؿ نا.
  

                                                             

 (.194ص) اهمل ي  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم (1 
 (.195اهشر ع اه لنؽ  ص( 2 
 (.31اهةركخ   هط  اههادلب طي اهكظلف  اهعلش   ص( 3 
 ـ( 4/1998( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي  1را ع دص اهشلدة  ( 4 
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 الفرع الثاني: تعريف الموظف العام
ل ههؼ هعرلؼ اهشكظؼ اهعلـ شف دكه  إه  أ رل كذهؾ نح ب اهدظلـ االقهةلدم 

نعض األحللف ل ههؼ هعرلؼ اهشكظؼ اهعلـ دا ؿ اهدكه  اهكاحدة كاه لل ي ههدكه   كشل أدا طي 
كذهؾ نح ب اههعرلعلت اهشهعددة طي اهدكه  كاههي هدظر إه  اهشكظؼ اهعلـ نشل لد  ـ شع 

ةذا اال هفؼ حكؿ اهعركط اهكا ب هكاطرةل طي  شل لرهكز عرلع كاهغلل  شدا  ك لهنلن  ةكةل  اهه
 . (1 اهع ص الكه لب ةف  اهشكظؼ اهعلـ

هذا كلف حهشل أف لهـ هدلكؿ اههعرلؼ اهفممي كاههعرلؼ اهمولقي كاههعرلؼ اههعرلعي 
 ههشكظؼ اهعلـ كذهؾ  ه  اهدحك اآلهي:

 أول: التعريف التشريعي لمموظف العام

ههشكظؼ  هعرلفل شكحدان  اهشملرد  هـ لوع اهشعرع اهفه طلدي عادا عاف  لرم شف اههعرلعلت
هشل لهشهع طلا كؿ قلدكف شف  ةكةل  كشف اهغلل  اههي لهك   هحملممل  ران اهعلـ طي قكادلدا كذهؾ دظ

هملدكف  نلدشل ال لعهنر كذهؾ كطملن   هملدكف كطملن   لشلن  طلهع ص اهكاحد طي اهدكه  قد لعهنر شكظفلن 
  طش ف قلدكف اهعمكنلت لك ع شف شفمـك اهشكظؼ اهعلـ حلث عشؿ  دة طقلت ش ؿ ش هلر (2 آ ر

طي حلف أف قلدكف اه دش  اهشددل   رؼ اهشكظؼ  (3 اهنهدل  كنعض ر لؿ اهدلفاهمرل  كشكظؼ 
اهعلـ نادا" اهع ص اهشعلف نمرار شف  م  ش هة  هعغؿ كظلف  شدر   طي دظلـ هعكلفت 

  (4 اهكظلقؼ اهشددل   ه  شكازد  إحدل اهدكاقر اهحككشل  اللن كلدت طنلع  ههؾ اهكظلف  أك ش شلةل"
ف قلدكف اه دش  اهشددل  قد ولؽ شف شفمـك اهشكظؼ اهعلـ  نحلث ألؼ لهو  كشف  فؿ ةذا اههعر 

 ا هنر اهشكظؼ اهعلـ ةك طمط شف لهكاطر طلا اهعركط اآلهل :
أحد اهشراطؽ اهعلش  اههي هدلرةل  كظلف  شدر   طي دظلـ هعكلفت كظلقؼ أف لعشؿ طي -1

 .د  اهدكه كنلههلهي لهملو  راهنا شف  زل نةف  داقش  ؽ شنلعرلاهدكه  نطر 
 . اهملدكف كشف قنؿ اه م  اهش هة  لهـ هعللدا كطؽ -2

                                                             

 (.25صاه فله   اهملدكف اإلدارم   (1 
 (.344ك لز اهملدكف اإلدارم  ص ر فف ( 2 
ـ  كاههي هدص  هػ  " كػؿ عػ ص 1936( ه د  74( شف قلدكف اهعمكنلت اهفه طلدي رقـ  5را ع دص اهشلدة   (3 

كػؿ كظلفػػ  شددلػػ   نشػػل طػػي ذهػػؾ شدةػػب اهشدػػدكب اه ػػلشي    -لعػغؿ كظلفػػ  شػػف اهكظػػلقؼ اهشعػػلر إهلمػػل طلشػػل لهػػي: أ
كهعشؿ ةذم اهعنلرة ألولن:.... اهعػ ص اهش ػه دـ هػدل  ػهط  نهدلػ .. ش هػلر  أدلطت ةفحل  اههعللف همل أك.......

 اهمرل ."
ـ( اهشعػػػػػدؿ نلهمػػػػػلدكف رقػػػػػـ 1998/  4( شػػػػػف قػػػػػلدكف اه دشػػػػػ  اهشددلػػػػػ  اهفه ػػػػػطلدي رقػػػػػـ  1را ػػػػػع دػػػػػص اهشػػػػػلدة  ( 4 
 ـ(.4/2005 
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 ثانيا: التعريف الفقيي لمموظف العام

حػكؿ اهعػركط  اآلرا  اهفمملػ هعددت اههعرلفلت اهفمملػ  ههشكظػؼ اهعػلـ كذهػؾ دهل ػ  ال ػهفؼ 
كاهعدلةػػر األ ل ػػل  اههػػي ل ػػب هكاطرةػػل طػػي اهعػػ ص كػػي لكه ػػب ةػػف  اهشكظػػؼ اهعػػلـ  طشػػدمـ شػػف 

 شلؿ اهشراطؽ اهعلش   كاهنعض لرل أدمـ األع لص اهذلف ل وعكف همكا ػد اهمػلدكف  ـلدظر إهلمـ أدم
 زلدػػػ   اهعػػلـ طػػي  فقػػهمـ شػػع اهدكهػػػ  كلػػرل آ ػػركف أف اهشكظػػؼ اهعػػلـ ةػػػك شػػف لهملوػػ  راهنػػا شػػف

 WALINE  طمػػػد  ػػػرؼ اهفملػػػا اهفرد ػػػي (1 اهدكهػػػ   إال أف  لهنلػػػ  اههعرلفػػػلت ههعػػػلنا طػػػي اهشوػػػشكف
اهشكظؼ اهعػلـ نادػا" كػؿ عػ ص لعشػؿ طػي  دشػ   ػهط  كطدلػ  كل ػلةـ نةػكرة ا هللدلػ  طػي ه ػللر 

 .(2 شرطؽ  لـ لدار نطرلم  اإلدارة اهشنلعرة  كلعغؿ كظلف  داقش  شدر   طي اهكلدر اإلدارم"

شةر اهشكظؼ اهعلـ نادا" اهع ص اهذم لعمد إهلا نةف  قلدكدل  نعشؿ  كقد  رؼ اهفما طي
حد أع لص اهملدكف اهعلـ  ف طرلؽ اال هغفؿ أ دش  شرطؽ  لـ هدلرم اهدكه  أك  داقـ طي
 . (3 اهشنلعر"

اهع ص ةف  الكه لب  ه   ف   عركط  دمل ههفؽ همرلنلن أددل د د أكر ـ هعدد ةذ اههعرلفلت إال 
 اهشكظؼ اهعلـ كةي:

كلهملو  أ رم اههي هدلرةل اهدكه   أف لعشؿ اهع ص هةله  اهدكه  أك أحد اهشراطؽ اهعلش  -1
 شف  زلد  اهدكه .

 .لككف  شها طي اهكظلف  نةف  داقش أف  -2

 اهملدكف. أف لككف هعللدا كطملن  -3
 ثالثا: التعريف القضائي لمموظف العام

 ةلقص اهملدكف اإلدارم أدا قولقي اهدعاة  طمك شف ةدع ش هس  اهشعركؼ أف شف شف
را  ذهؾ ةك  ر   اهدكه  اهفرد ي  طمد ا هشد نعكؿ أ ل ي  ه  ا هملد اهمول  كاه نب اهرقلس ك 

درم اهشكظؼ ظرللها  ك هلا طمد  رؼ اهمول  اإلدارم كحدا   دعاها ك دـ همدللف دهطكر اهملدكف اإل
لفلت ه ههؼ نل هفؼ األدظش  اه لل ل  كاالقهةلدل  اهشهنع  طي كؿ دكه   اهعلـ  إال أف ةذم اههعر 

طمد  رؼ ش هس اهدكه  اهفرد ي اهشكظؼ اهعلـ نادا" اهع ص اهذم لعغؿ كظلف  داقش  طي كلدر 

                                                             

 (.198اهمل ي  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص شعلر إهلا هدل (1 
 (.414اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص، عطدلكم( 2 
 (.667اهطشلكم  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
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  كةذا لعدي أف ش هس اهدكه  اهفرد ي هطهب عرطلف طي اهشكظؼ اهعلـ كةشل (1 اهشرطؽ اهعلـ"
 طي شرطؽ  لـ. دلشكش  اهكظلف  كاه دش 

ؼ اهشكظؼ اهعلـ نادا" إف عراقط اكه لب ةف  اهشكظؼ لعر هاهمول  اهشةرم  ألولن هدلكؿ
نعشؿ داقـ كذهؾ طي  دش  شرطؽ  لـ أك شةهح   لش   اهعلـ هكشف طي أف لككف اهع ص قلقشلن 

حدل إدل كظلقؼ اهدكه  اهعلش  طي دطلؽ نل هنلر أف اهشكظؼ اهعلـ ةك كؿ شف هدلط نا إح
طلت اه ف   شه  كلف همهلدم ةذا اهعشؿ قد هـ نلألداة اهملدكدل  اهةحلح  كنةف  داقش  كهلس اه ه

 . (2 نةف   لرو    كا  أكلف لؤدم  شها دا ؿ اهنفد أـ  لر مل"

هشكظؼ اهعلـ طي اهعدلد شف ا اهفه طلدي طمد  رؼ ألولن  اإلدارم أشل نلهد ن  ههمول 
حلث  رطها شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا" ةك كؿ ع ص لعمد إهلا نعشؿ داقـ طي  دش  شرطؽ  أحكلشا

 .(3  لـ هدلرم اهدكه "

 الفرع الثالث: طبيعة عالقة الموظف بالدولة
شدمشل  كهمذم اهعفق   هحدد كا نلت كحمكؽ كؿو  لرهنط اهشكظؼ اهعلـ نلهدكه  نرانط  قلدكدل 

 شلؿ شكظفلمل ككذهؾ  هط  أأةشمل هحدلد ش قكهل  اهدكه   ف  تأةشل  كنلرة هنرز طي  دة ش لال
اهدكه  ه لم اهشكظؼ  ةذا نلإلولط  إه  هحدلد شفمـك اهشكظؼ اهعلـ نحد ذاها كنللف حمكقا 

 .(4 كاههزاشلها لفهرض قللـ ةذم اهعفق 

ك اهمول  إال أدا ح ـ طي أطي اهشلوي  كا  طي اهفما  ع  دالن كهمد أ لر ةذا اهشكوك 
  كهكف  ه  اهر ـ شف ذهؾ إال أددل درل نادا شف اهشفلد ا هعراض ةذا اههطكر (5 اهكقت اهراةف

 هشعرط  اهحهكؿ اهشمررة كاههي ههدل ب شع اههطكر اهش هشر كاهحلةؿ طي اهكقت اهراةف.

كلهشحكر اه فؼ حكؿ هكللؼ  فق  اهشكظؼ اهعلـ نلهدكه   كطؽ اه لةلف  حلث اه ا 
هعفق   ه  أدمل رانط  هعلقدل  لدظشمل اهملدكف اه لص كه وع همل دة اهعمد اهنعض إه  هكللؼ ا

عرلع  اهشهعلقدلف  ك شلت ةذم اهدظرل  نلهدظرل  اههعلقدل   نلدشل اه ا اهنعض اآل ر إه  هكللؼ 

                                                             

 (.418عطدلكم  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم صشعل  إهلا هدل  (1 
  42ـ  شكهػػػػب طدػػػػي 3/5/1997(  هػػػػلرلخ اه ه ػػػػ  114اهشحكشػػػػ  اإلدارلػػػػ  اهعهلػػػػل اهشةػػػػرل  طػػػػي اهطعػػػػف رقػػػػـ  ( 2 

 (.951/ص2 ج
 ـ  شحكش  راـ اهلل.28/1/2006  اهةلدر نهلرلخ 193قرار رقـ ( 3 
 (.512أةكؿ اهملدكف االدارم  ص، ندراف( 4 
 ( 341ص)  شلف  أةكؿ اهملدكف االدارم الشلرة دني ( 5 
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نلهكظلف  اهعلـ اهعفق   ه  أدمل  فق  هدظلشل " القحل " حلث ل وع اهشكظؼ اهعلـ شدذ اههحلقا 
ةذا    كلطهؽ  ه (1 قرر ها حمكؽ ككا نلت شعلد  لهشهع كلههـز نمل نش رد هعللداظلشي نشركز هد

 -ك دكو  ةلهلف اهدظرلهلف كطؽ اآلهي:االه لم نلهدظرل  اههدظلشل  

 لس هكللؼ  فق  اهشكظؼ اهعلـ نلهدكه  أهمـك طكرة ةذم اهدظرل   ه  و أول: النظرية التعاقدية
 ه  أدمل  فق  هعلقدل   كقد ه هؿ ةذم اهدظرل  شرحههلف  اهشرحه  األكه  قنؿ ظمكر دظرل  اهشرطؽ 

هعلـ  اهعلـ كهنهكرةل كا لس ههملدكف اإلدارم  كاهشرحه  األ رل كلدت نعد ظمكر دظرل  اهشرطؽ ا
اهعمد ةؿ ةك شف  مكد اهملدكف اه لص أـ شف  مكد  األشر اهذم ده   دا ا هفؼ اهفما طي هكللؼ

 -  كةذا شل  دكوحا كطؽ اآلهي:(2 اهملدكف اهعلـ
 عالقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص -1

ظمرت ةذم اهدظرل  طي ندال  اهمرف اههل ع  عر ك لدت حه  شدهةفا حلث هـ هكف دظرل  
  كنلههلهي كلف شف (3 دارم قد هنهكرتنعد  كهـ هكف دظرللت اهملدكف اإل اهشرطؽ اهعلـ قد ظمرت

اهطنلعي أف لهـ هكللؼ اهعفق  نلف اهشكظؼ اهعلـ كاهدكه   ه  أدمل رانط  هعلقدل  لحكشمل اهملدكف 
اه لص  كه وع ألحكلـ اهملدكف اهشددي  ك هلا طاف اهشركز اهملدكدي ههشكظؼ اهعلـ ال ل ههؼ  ف 

  كقد (4 ص  لحكشا شندأ اهعمد عرلع  اهشهعلقدلفاهشركز اهملدكدي ألم شهعلقد طي اهملدكف اه ل
د لزم  طكلف لكةؼ نادا  مد ككله  إذا كلف إاهعمد هنعل هطنلع  اهعشؿ اهشراد ا ههؼ كةؼ ةذا 

لر"  شؿ" إذا كلف اهعشؿ ل إ  نلدشل كلف لكةؼ نادا  مد عشؿ اهشراد اد لزم ةك  شؿ قلدكدياه
 .(5 د لزم ةك  شؿ شلدم أك   دمإاهشطهكب 

 ويترتب عمى ىذه النظرية عدة نتائج نوجزىا فيما يمي:
 وكع اهعفق  هشندأ اهعمد عرلع  اهشهعلقدلف  كنلههلهي ال لك د أم اشهللزات ألم  - أ

طرؼ  كشل أدمل قلقش   ه  اهشفلكولت نلف اهطرطلف حكؿ عركط اهعمد كشدة دفلذم" 
اؼ طلشل لهعهؽ نلهحمكؽ هلرلخ اهند  كاالدهمل   ةذا نلإلولط  إه  أف اههزاشلت األطر 

 .(6 ةك اهعمد ذاها لكأ ل م لكاهكا نلت لككف شةدرة
                                                             

 ( 39/ 2كدعلف  اهملدكف االدارم  ج( 1 
 (.31ص) أنك  لدك  اإل را ات كاهعمكنلت اههادلنل ( 2 
 (.38كدعلف  اهملدكف اإلدارم  ص (3 
 (.341  شلف  أةكؿ اهملدكف اطدارم  ص( 4 
 (.43اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 5 
 (.31انك  لدك  اإل را ات كاهعمكنلت اههادلنل   ص( 6 
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 ف شندأ اهش لكاة طي اهكظلف  اهعلش   كذهؾ  ههشكظفلف نعلدان  يا هفؼ اهشركز اهملدكد  - ب
 دل ـ  ف ا هفؼ ندكد اهعمد اهشهفؽ  هلا شف شكظؼ آل ر  األشر اهذم لعكؿ  طران 
 ه  اهكظلف  اهعلش  كاهغلل  شدمل  طل عهمل  رو  هف هغفؿ شف قنؿ اهرؤ ل   شف 

 شف اهشةله  اهعلش  أ ؿ هحملؽ اهشةهح  اه لة  ندالن 

كهكف نعد أف ظمرت دظرل  اهشراطؽ اهعلش  كا لس ههملدكف اإلدارم ظمرت  لكب همذم 
 اهدظرل   كهعروت الدهملدات  شدمل:

ف ةذم اهعمد حرل  شدلقع  عركط اهعمد  كأرض أف هكؿ طرطي هفه: شف اهدلحل  اهعكهل  - أ
ل   دد هعللف اهحرل  طي اهشدلقع  نلف اهشكظؼ ك م  اإلدارة ال ك كد همل شف اهدلحل  اهعشه

ف اهشكظؼ لهـ هعللدا نش رد ةدكر قرار اههعللف طمط ال نمنكها إاهشكظؼ اهعلـ  حلث 
ا طي ش لؿ اهكظلف  اهعلش  ال ل كز عركط اهعمد  كةذا لعدي  للب دكر اإلدارة ألد

ندا  اهرأم  ه  قدـ اهش لكاة نلف  م  اإلدارة كاهشكظؼ اهعلـ  .(1 اهشدلقع  كا 

هؤدم ةذم اهدظرل  إه  إ ولع  فق  اهشكظؼ نلهدكه  إه  قل دة : شف اهدلحل  اهشكوك ل  - ب
ز اهشكظؼ إال كنشك ب ةذم اهمل دة ال ل كز هإلدارة أف هعدؿ شرك  اهعمد عرلع  اهشهعلقدلف

نشكاطمها نكةفا اهطرؼ اه لدي طي اهعمد  كةذا لهعلرض شع شهطهنلت  شؿ اهشراطؽ اهعلش  
 دارة هحململن إلكادهظلشمل  كشدمل شندأ قلنهل  دظلـ اهشراطؽ اهعلش  هههغللر كاههعدلؿ نكا ط  ا

اهشكظفلف     كشل أف األ ذ نمذم اهدظرل  لؤدم إه   دـ اهش لكاة نلف(2 ههدفع ههةله  اهعلـ
كلهعلرض شع شندأ اهش لكاة طي اهكظلف  اهعلش  كلفه  اهش لؿ هههشللز كها ذ نلال هنلر 

 .(3 اهع ةي طي اههعللف
 عالقة تعاقدية في نطاق القانون العام -2

هفدهملدات  لهف  اهذكر ك لة  طلشل لهعهؽ  نعد ظمكر دظرل  اهشراطؽ اهعلش  كدظران 
لقدلف شع شمهوللت كشهطهنلت اهشراطؽ اهعلش  طمد  ع  اهفما نهعلرض شندأ اهعمد عرلع  اهشهع

كاهمول  ههكللؼ اهعفق  اههعلقدل  نلف اهشكظؼ اهعلـ كاهدكه  نشل لهدل ب شع دظرل  اهشراطؽ اهعلش  
وك مل ألحكلـ اهملدكف شف   كذهؾ ن عؿ اهعفق  اههعلقدل  ه وع ألحكلـ اهملدكف اهعلـ ندالن 

دارم كهلس  مد شددي  كنلههلهي ههفلدل لرنط اهشكظؼ نلهدكه  ةك  مد إ هذمف اهعمد ااه لص  أم أ
                                                             

 (.38كدعلف  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.39اهشر ع اه لنؽ  ص( 2 
 (.44اه فله   اهملدكف اطدارم  ص( 3 
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 ف شندأ اهعمد عرلع  اهشهعلقدلف  طمي  رطي اهعمد كههشهع نلشهللزات نعلدان اهدكه  شندأ اهش لكاة نلف ط
شل لهدل ب شع حل للت اهشرطؽ اهعلـ نلإلرادة اهشدفردة  دكف  هؾ اهحؽ طي هعدلؿ عركط اهعمد كطؽهش

 .(1 أف لككف ههشكظؼ اهحؽ طي ط خ اهعمد

ف كلف ةذا اهرأم ف إ لنما إال أدا هلس كلطللن  حلث  أطوؿ شف ك ه  اهر ـ شف ذهؾ كا 
ف كلف هإلدارة نعض االشهللزات اه لة  طي اهعمكد ا همل كال ال أدمل شهزش  دارل   إإلحملم  األشر كا 

ف كلف همل ه هطلع اإل دارة أف ههحرر شف اههزاشلهمل  كشل ال ل كز همل ش لهف  شل هـ االهفلؽ  هلا كا 
هعركط اهعمد  هفلن اهحؽ طي هعدلؿ نعض اهعركط إال أف ذهؾ شعركط ناال لككف اههعدلؿ ش ل

ال كلف ههشكظؼ اهحؽ طي طهكشوشكدا نةكرة كه ي طنلع  ط خ ةذا اهعمد  كةذا لهعلرض ط بل  كا 
 .(2 اهحلؿ شع شمهوللت ح ف  لر اهشراطؽ اهعلش 

 ثانيا: نظرية العالقة التنظيمية

دهل   هفدهملدات اههي ك مت ههدظرل  اههعلقدل   كا  كلدت ه وع ههملدكف اه لص أـ 
 ف اهرانط  اههعلقدل  ههكللؼ اهعفق   لن   ش ههفداهملدكف اهعلـ  طمد اه ذ اهفما كاهمول  كاهشعرع شدح

 لس أف ههدظلشل  كاههي شفلدةل قلقـ  ه  أنلف اهشكظؼ اهعلـ كاهدكه   كذهؾ ناف هند  اهدظرل  ا
كشمل اهمكادلف كاههكاق  اهعفق  اههي هرنط اهشكظؼ اهعلـ نلهدكه  ةي رانط  هدظلشل  القحل  هح

  نغض اهدظر كلطا نشل طي ذهؾ حمكقا كاههزاشلها  حلث لهحدد اهشركز اهملدكدي ههشكظؼ اهكظلفل 
 . (3  ف ةف  عل هي اهكظلف  اهعلش 

 كلهرهب  ه  هندي اهدظرل  اههدظلشل   دة دهلق  هعؿ أةشمل لهه ص طلشل لهي:

اهكظلف   لدعا اهشركز اهملدكدي ههشكظؼ اهعلـ نش رد ةدكر قرار اههعللف اهذم ل دد -1
رول  أك شكاطم  همل اهشدفردة كدكف أف لهكقؼ ذهؾ  ه  دارة نارادههشكظؼ  كاهذم هةدرم اإل

دك ي  كشف  ـ طاف اهحمكؽ  اهفملا اهفرد ي ح ب شعللر يه عرط اهشكظؼ  كةك  شؿي 
 .(4 كاالههزاشلت ههحدد نملدكف اهكظلف  اهعلش 

شركز اهملدكدي  ه رم قكا د اه دش  اهكظلفل   ه   شلع اهشكظفلف اهذلف له لككف طي اه -2
دارل  اهش هة  هعدلؿ اهمكادلف كاههكاق  اهشدظش  ألحكلـ اهكظلف  دكف هه م  اإلكشل لحؽ 

                                                             

 (.44اهشر ع اه لنؽ  ص (1 
 (.242  شلف  أةكؿ اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.45اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.41  شلف  أةكؿ اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
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رول  اهشكظؼ أك االحه لج نفكرة اهحمكؽ اهشكه ن   نؿ ل وع اهشكظؼ ههمكادلف كاههكاق  
اه دلدة اهةلدرة نعد هعللدا دكف أف لهش ؾ نهطنلؽ اهملدكف اهمدلـ اهذم همهد اهكظلف  طي 

 .(1 ظها

إلدارل  طي إةدار اهمرارات اههدظلشل  اهفزش  هح ف  لر اهعشؿ اإلدارم دكف حؽ اه هط  ا -3
 .(2 شعلرك  أك قنكؿ شف قنؿ اهشكظؼ اهعلـ

ه هشر  فق  اهشكظؼ نله دش  إه  حلف ةدكر قرار نلالدمطلع  ف اه دش   طف هدمطع  -4
ف إد شف شكاطم  اإلدارة  هلمل  حلث ؿ ال ن فقها نلهكظلف  اهعلش  هش رد همدلشا ا هملهها ن

 لشل إذا همدـ نطهب الا همله  اهشكظؼ كهركا ههعشؿ قد لؤ ر  ه   لر اهشرطؽ اهعلـ ك 
كؿ اهمول  اال همله  نكقت  لر شدل ب كال ه هطلع اإلدارة عغؿ ةذا اهشدةب هذا حل

كنلف  اهعلش  ؽ نلف اهشةهح  اهعلش  اهشهش ه  نوشلف  لر اهشراطؽلاإلدارم اهفرد ي اههكط
اهشهش ه  نحؽ اهشكظؼ نهمدلـ طهب اال همله  كذهؾ شف  فؿ إهزاـ  اهشةهح  اه لة 

هزاـ اإلدارة نلهرد إهحلف قنكؿ طهب اال همله  ككذهؾ  اهشكظؼ اهش هملؿ نلال هشرار نعشها
 .(3  ه  ةذا اهطهب  فؿ طهرة شعلد 

شل ال لحؽ ها همدلـ ا همله   شل ل   ال ل كز ههشكظؼ اهعلـ االشهدلع  ف اهمللـ نكا نلها  ك -5
ا آهل  اال هراض  ه  اهمرارات دظـ شف  فه لن قلدكدل لن كذهؾ ألف اهملدكف قد ر ـ ها طرلم

 .(4 دارل  اهش هة   كاهطعف أشلـ اهمول ش حف  نحما كلههظهـ هدل اه م  اإلدارل  اهاإل

كاألدظش  نل هنلرةل شف اهمكا د لمع نلطف كؿ اهفلؽ نلف اهشكظؼ كاإلدارة ل لهؼ اهملدكف  -6
 .(5 اآلشرة اههي ههعهؽ نلهدظلـ اهعلـ

رقل  أك اهدمؿ كدحكةل ةي قرارات دارة نحؽ اهشكظؼ كمرار اههاهمرارات اههي هةدر شف اإل -7
 دارل .إ

 

                                                             

 (.35أنك  لدك  اإل را ات كاهعمكنلت اههادلنل   ص (1 
 (.229 شرك  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.303قنلفت  اهملدكف اإلدارم  صشعلر إهلا هدل ( 3 
 (.242شحشد   شلف  قلدكف اهمول  اإلدارم  ص (4 
 (. 11اهفرا  كا نلت اهشكظؼ اهعلـ  ص( 5 
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  كشل ال ل كز ها اهعشؿ (1 كشل ال ل ش  ههشكظؼ اهعلـ نله شع نلف كظلفهلف طي آف كاحد
ششلر   اهشمد   لرج ن عض اهكظلقؼ اههي ل ش  ألةحلنملإال أف ةدلؾ ن  (2 طي أم شمد  أ رل

اهكظلف  اهعلش  كلهطب كاهشحل ن  ك لرةل  كا  هدل اهمطلع اه لص أك  ف طرلؽ شكلهب  لة  
 .(3 همؤال  اهشكظفلف

كاه دلر ذكرم أف  لهنل  اههعرلعلت حلهللن ها ذ نلهدظرل  اههدظلشل  ههدظلـ  فقهمل 
كشدمل اههعرلع اهفه طلدي حلث أةدر  دة هعرلعلت هحكـ اهكظلف  اهعلش  كهدظـ أحكلـ نشكظفلمل  

( 4اهشكظؼ شدذ هعللدا هحلف ادهمل   دشها  كشف أةـ ةذم اههعرلعلت قلدكف اه دش  اهشددل  رقـ  
 ـ.2005( ه د  4ملدكف رقـ  ن أنرزةل اههعدلؿ اهةلدر ـ  كهعدلفها1998ه د  

 الجزاءات التأديبية المطمب الثاني: مضمون
ههغلل  األ ل ل  شف اهكظلف  اهعلش  كةي وشلف ح ف  لر اهشراطؽ اهعلـ نلدهظلـ  هحململن 

 هحململ ههةله  اهعلـ  طرض  ه  اهشكظؼ اهعلـ ش شك   شف اهكا نلت اههي ل ب  هلا اهمللـ نمل
شف  لن اهشكظؼ  هككشلد  كا  فص كقد هكلطقا اإلدارة  ه  ا هملدم  طي اهشملنؿ قد لرهكب نكؿ أ

عادا اإل فؿ نلألدظش  كاههكاق  ه هك ب  ه  اإلدارة هكقلع اهعمكن   هلا  كهكف قد ههع ؼ اإلدارة 
طي ا هعشلؿ ةذا اهحؽ  هذا حرةت اهدكؿ  ه   ف اههعرلعلت اههي هرا ي طي أحكلشمل اههكطلؽ 

 .(4 شةهح  اإلدارة كشةهح  اهشكظؼ -نلف شةهحهلف

دهل ػ  ش لهفػ  كنشل أف اهش لهف  اههادلنل  ةي  ػنب ةػدكر اهمػرار اإلدارم اهملوػي نلهعمكنػ   
حلػػػػث   طػػػػركع   ف ػػػػهػػػػذا  ػػػػلهـ هدػػػػلكؿ ةػػػػذا اهشطهػػػػب شػػػػف  ػػػػفؿ اهشكظػػػػؼ اهعػػػػلـ هكا نلهػػػػا اهكظلفلػػػػ  

 اه ػػػػلدياهفػػػرع ف أكؽ ككا نػػػػلت اهشكظػػػؼ اهعػػػلـ طػػػي حػػػلف  ل ةػػػص اهفػػػرع األكؿ ههحػػػدلث  ػػػف حمػػػ
 ل ةػػػص ههحػػػدلث  ػػػف اه ػػػزا ات  لهػػػثةلػػػ  اهش لهفػػػ  اههادلنلػػػ   أشػػػل اهفػػػرع اه  ل ةػػػص هنلػػػلف شل

 قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي  كذهؾ كطؽ اههفةلؿ اههلهي: اههادلنل  طي
  

                                                             

ـ  حلػػث  ػػل  طلمػػل" 1998( ه ػػد  4( شػػف قػػلدكف اه دشػػ  اهشددلػػ  اهفه ػػطلدي رقػػـ 67/2كةػػذا شػػل اكدهػػا اهشػػلدة ( 1 
 نلهك لط ".لحظر  ه  اهشكظؼ شل لهي: اه شع نلف كظلفها كنلف أم  شؿ آ ر لؤدلا ندف ا أك 

ـ  كاهػذم ا ػػه د  اهشكظػػؼ 2000( ه ػػد  7( شػػف قػػلدكف اهعشػؿ اهفه ػػطلدي رقػـ  3كاهػذم لؤكػػد ذهػؾ دػػص اهشػلدة ( 2 
اهعػلـ شػف قػلدكف اهعشػؿ. كةػذا لؤكػػد ألوػل أف اهشعػرع اهفه ػطلدي قػد أ ػػذ نلهدظرلػ  اههدظلشلػ  هعفقػ  اهشكظػؼ نلهدكهػػ  

 كهلس نلهدظرل  اههعلقدل .
 (.15 ص   اهعلش  كا نلت كحمكؽاهلك ؼ  اهكظلف( 3 
 (.242اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
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 ألول: حقوق وواجبات الموظف العامالفرع ا
ههشكظؼ اهعلـ  شه  شف اهحمكؽ حددةل طي اهمكادلف كاههكاق  كطي  اهفه طلدي كفؿ اهشعرع

 هنلرةل شف اهدظلـ للهفمل نشملنؿ ذهؾ أهزشا نكا نلت شحددة ال ل كز ش لهفهمل أك االهفلؽ  ه  شل ل 
اهعلـ  ك دهطرؽ طي ةذا اهفرع إه  اهحمكؽ كاهكا نلت اههي لههـز نمل اهشكظؼ اهعلـ كطؽ اههفةلؿ 

 اههلهي:
 حقوق الموظف العام أوًل:

هاشلدلن هفل هل  اهكظلف  اهعلش  كههكطلر االطشقدلف ههشكظؼ اهعلـ طمد حدد اهشعرع  شه  شف 
طنلع  شلهل  كاههي ههش ؿ أ ل لن طي  كدمل شل ةك ذاهحمكؽ اههي ل ب أف لهشهع نمل اهشكظؼ ش
طنلع  أدنل  كةي  كك ذ شها ش ؿ اهراهب  كشدمل شل ة اهحمكؽ اهشلهل  اههي لهملولةل اهشكظؼ همل 
كذهؾ كطملن هههم لـ اهفممي همل شع شفحظ  أف ةذم  (1 اهحمكؽ اهكظلفل  ش ؿ حؽ اهشكظؼ نلإل لزة

  دهدلكهمل اهحمكؽ قد ههدا ؿ طلشل نلدمل طله مكؽ اهكظلفل  كلهحؽ طي اههرقي لهرهب  هلمل شلزة شلهل 
 كطؽ اآلهي:  هنل لن 

اهشملنؿ اهشلدم اهذم لهملولم اهشكظؼ همل   شها نلإلدارة : كةي  نلرة  ف اهحمكؽ اهشلهل  -1
 .(2 كاههعكلولت كلعشؿ  ه  اهراهب األ ل ي كاهشكلطآت كاهندالت

اهشكظؼ نةف  دكرل  كشدهظش  شملنؿ شل لؤدلا  هب كلمةد نا اهشنهغ اهذم لهملولماهرا - أ
شددل    كشل  رطا قلدكف اه دش  اه(3 شف  شؿ أ دل  اه دش  طي اهكظلف  اهعلش 

اهراهب األ ل ي اهعمرم اهذم ل هحما اهشكظؼ كلهملولم شملنؿ قللشا اهفه طلدي نادا:"
  كلشد  اهشكظؼ راهنا كطملن ههدر   اههي لعغهمل كشل (4 نشملـ اهكظلف  اههي لعغهمل"

كل هحؽ زللدة  دكل   لدل  هولؼ إه  اهراهب األ ل ي كذهؾ كطؽ دص اهملدكف حلث 
 ل  طلا:" لشد  اهشكظؼ اهذم أشو   د  طاك ر طي اه دش   فكة دكرل   دكل  

                                                             

 (.185اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.239 شرك  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.28نعدلؽ  اهكظلف  اهعلش  طي طه طلف  ص( 3 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .1را ع دص اهشلدة ( 4 
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ؼ اهزللدة   كشل كلشد  اهشكظ(1 هةرؼ ها طي األكؿ شف كلدكف اه لدي شف كؿ  لـ"
 .(2 اه دكل  طي حلؿ حةكها  ه  شؤةؿ  هشي أ ه  شف اهشؤةؿ اه لنؽ

كلعد حؽ اهشكظؼ طي هملوي اهشرهب أةـ حمكؽ اهشكظؼ ألدا اه نب اهرقلس طي 
اههحلقا نلهكظلف   لهنلن  كألةشلها ههؾ طمد أوف   هلا اهشعرع حشلل   لة  طش ف ال 

ا  هلا اهرنع كذهؾ كطل ن ألم دلكف ش هحمل كز اهح ز  ه  راهب اهشكظؼ إال نشمدار 
 2005( ه د  23كناشر قولقي  كذهؾ كطؽ شل أكد  هلا قلدكف اههدفلذ اهفه طلدي رقـ  

حلث  ل  طلا:" ال ل كز اهح ز  ه  األ كر كاهركاهب كاهشكلطآت كشهحملهمل  ف 
دكف  فكات كندالت كشل ل هحؽ شف شعلعلت كشكلطآت أك شل لمـك شملشمل  كطملن همل

اههمل د اهعلـ( إال نشمدار اهرنع  كطي حله  هزاحـ اهدلكف هككف هدلكف اهدفم  اهشمررة 
 (3 " أكهكل  طي اال هلفل "

اهعفكات كةي  نلرة  ف شنهغ شلهي هع لعي لولؼ إه  اهراهب األ ل ي هش ل دة  - ب
 .(4 اهشكظؼ  ه  شكا م  هكلهلؼ اهحللة كطؽ عركط كوكانط دظلشل 

  كهم ـ ك فكات هع لعل  كات إه   فكات  لة اهفه طلدي اهعفكق ـ اهشعرع 
اهعفكات اه لة  إه   دة أةدلؼ كةي   فكة اال هةلص كاهعفكة اال هشل ل  
"اهعلقهل " كاهعفكة اهدكرل  ك فكة طنلع  اهعشؿ ك فكة اههرقل  ك فكة اهددرة ك فكة 

 .(5 اهش لطرة ك فكة  ف  اهشعلع 

هشد  شكلطاة ههشكظؼ اهذم لكهؼ نلهعشؿ اإلولطي  لرج أكقلت  :كاهحكاطزت آاهشكلط - ت
طي  اة أ رل هشد  ههشكظؼ شملنؿ  وكلهااهدكاـ اهر شي طي  لر داقرها كشكلط

 ان اهش لهس كاهملقلت كاهه لف كشكلطآت هع لعل  أ رل هشد  ههشكظؼ اهذم لنذؿ  مد
لطآت ههعكلض اهشكظؼ  ف أك لمدـ  دش   لدة طي ش لؿ  شها كةي شك لن ا ه دلقل

 .(6 األ شلؿ اهعلق  ك لر اهعلدل  اههي لمـك نمل

                                                             

 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل ..52لدة  را ع دص اهش( 1 
 (.186اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 ( شف قلدكف اههدفلذ.51را ع دص اهشلدة  ( 3 
 اهشر ع اه لنؽ. (4 
 (.247 شرك  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص (5 
 (.188اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص (6 
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اههعكلولت: قد لهعرض اهشكظؼ أ دل  هادل   شها إه  إةلن   شؿ ششل لهرهب  هلا  - ث
إةلن  اهشكظؼ نع ز أك  لة  ش هدلش  لشدعلدا شف أدا   شها كشل لدنغي  ةذا 

 .(1 ا أ دل  هادلها اه دش كل هحؽ ألولن كر   اهشكظؼ هعكلولن طي حله  كطله

اهحمكؽ اهكظلفل : إه   لدب اهحمكؽ اهشلدل  لهشهع اهشكظؼ اهعلـ نش شك   شف اهحمكؽ  -2
قد  شع شفحظ  أف ةذم اهحمكؽ  األدنل  اهشرهنط  نكظلفها ش ؿ اهحؽ طي اههرقل  كاإل لزات

 كطؽ اآلهي:  هةلرلن دكوحمشل لهرهب  هلمل شلزة شلهل 

طق   شف اهعلـ اهشكظؼ دهملؿا اهملدكدل  اهدلحل  شف نلههرقل  لمةداهحؽ طي اههرقل :  - أ
 ذات دا ؿ در   أ ه  إه  در   شف دهملهاا أك شدمل  أ ه  كظلفل  طق  إه  كظلفل 
طمي  اهعلـ  اهشكظؼ إهلمل اههي ل ع  اهكظلفل  اهحمكؽ أةـ شف اههرقل  كهعد اهفق  

 اهةعكد طي هر نها كطشكحا  ه لن ا شف هٌش ها هشل دظرنا هحمؽ ها شزالل شلدل  كشعدكل 
 طي كأكنر أةـ كش ؤكهللت شمشلت كظلقؼ ذات كهٌكهي اهكظلفي  اه هـ دا ؿ رهمل كاال

ةشل  اههرقل  طمد أطرد اهشعرع اهفه طلدي اهنلب   كهاكلدان أل(2 إهلا لدهشي اهذم اهشرطؽ
نلههرقل  كنللف أحكلشمل اه لشس شف قلدكف اه دش  اهشددل  ههدظلـ كؿ شل لهعهؽ 

 .(3 كعركطمل

طراد أف ل هشر دهظلـ كاللهطهب ح ف  لر اهشراطؽ اهعلش  ن اهحؽ طي اإل لزات: - ب
اهشكظؼ اهعشكشي طي أدا  شملشا اهكظلفل  دكف إدمطلع  إال أف اهشكظؼ ةك نلهدملل  
إد لف ها طلق  شحددة ككذهؾ ةك ش قكؿ  ف  لقه  كهدلا ركانط ا هشل ل  ك ملقدل  
لحهلج طلمل إه  أكقلت لنهعد  فهمل  ف شملشا اهكظلفل   هذا حرص اهشعرع  ه  

 ف  شها نشل لكفؿ ها اهراح  ه لز ههشكظؼ االنهعلد كاهغللب هدظلـ اإل لزات اههي 
 .(4 نشةهح  اهعشؿ ان كأدا  اههزاشلها اهع ةل  دكف أف لهحؽ ذهؾ ورر 

اهشكظؼ طله  حللها اهكظلفل   طف لحؽ  ل هحما لن كظلفل لن ك هلا هعهنر اإل لزة حم
اإلدارة  هطهمل حرشلدا شف ةذم اإل لزة طلهشل هكاطرت عركط ا هحملقا همل  كهشلرس 

اههمدلرل  طي حؽ شد  اهشكظؼ اهعلـ اإل لزة نعكؿ ال لؤ ر  ه  شملـ ككظلقؼ 

                                                             

 اهشر ع اه لنؽ. (1 
 (.29نعدلؽ  اهكظلف  اهعلش  طي طه طلف  ص( 2 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .50-43را ع دةكص اهشكاد شف   (3 
 (.260 شرك  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
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طراد شف  م  دهظلـ كالدظلشمل هوشلف  لر اهشرطؽ اهعلـ ناهشكظؼ شف  م  كه
 . (1 أ رل

  كشل أف اهشعرع (2 كنلههلهي ال ل كز ههشكظؼ أف لدمطع  ف  شها دكف شنرر قلدكدي
إ لزات كطؽ  ههي ل هحممل اهشكظؼ اهعلـ طي  نعاإل لزات ا اهفه طلدي حدد كحةر

 لزات اهش هحم  ههشكظؼ  ه  اهدحك إلطي قلدكف اه دش  اهشددل " هككف اشل  ل  
 -اإل لزة اهدرا ل  -اإل لزة اهشرول  -اإل لزة اهعلرو  -اههلهي: اإل لزة اه دكل 

 ةذا كقد دظـ اهشعرع .(3 "إ لزة اهح  -إ لزة األشكش  كاهكالدة -اإل لزة ندكف راهب
وشف دةكص اهفةؿ اهرانع شف  م ه  حد أحكلـ كؿ شف ةذم اإل لزات اهفه طلدي

 .يقلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلد
 ثانيًا: واجبات الموظف العام

طي شملنؿ اهحمكؽ اههي لهشهع نمل اهشكظؼ اهعلـ ل ب  هلا أف لؤدم شملـ شعلد  هحململن   
وشلف ح ف  لر اهكظلف  اهعلش   كقد هعرض اهشعرع اهفه طلدي هكا نلت ههغلل  األ ل ل  كةي 

دشل ةي  اهشكظفلف شع اإل ذ نعلف اإل هنلر أف ةذم اهكا نلت هل ت شحددة  ه   نلؿ اهحةر  كا 
شدمل ك األ ل ل   اهكا نلت   كقد دص اهشعرع  ه (4 كا نلت  لش  دله    ف طنلع  اهكظلف  اهعلش 

دكوحمل هنل لن كطؽ  (5 طؽ شل دص  هلا قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلديك  اههي  دنلدمل هنل لن 
 اههفةلؿ اآلهي:

هادل  اهعشؿ اهشدكط نا ندف ا ندق  كأشلد  كأف ل ةص كقت اهعشؿ اهر شي ألدا  كا نلت   -1
 ه  هكهلؼ شف اه م   كظلفها  كأف لههـز نلهعشؿ طي  لر أكقلت اهعشؿ اهر شل  ندل ن 

 .اهش هة  إذا اقهوت شةهح  اهعشؿ ذهؾ

  نحلث لهعلف  ه  أف لح ف شعلشه  اه شمكر كأف لد ز شعلشفهمـ طي اهكقت اهشحدد -2
اهشكظؼ اهعلـ أف لد ز شعلشفت أةحلب اهشةله  ن ر   كدق  كا  فص وشف حدكد 

                                                             

 (.190اهعل ر  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .78را ع دص اهشلدة  ( 2 
 قلدكف اه دش  اهشددل .( شف 79را ع دص اهشلدة  ( 3 
 (.13اهفرا  كا نلت اهشكظؼ اهعلـ  ص( 4 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.66را ع دص اهشلدة  ( 5 



22 
 

كظلفها كنذؿ اه مد اهفـز طي إ هةلةا كأف لنهعد  ف أةكاقا اهع ةل  أ دل  هادل  شملـ 
 .(1  نلؿ هحملؽ اهشةهح  اهعلش 

احهراـ شكا لد اهعشؿ  حلث لعهنر شف أةـ كا نلت اهشكظؼ اهعلـ احهراشا هشكا لد اهعشؿ  -3
   نشك ب قرار ش هس اهكزرا  (2 كلط  اهعلش اهشراطؽ  ألف ذهؾ لحمؽ االدونلط اإلدارم طي

  شلعهككف شكا لد اهعشؿ ه هملدكف اه دش  اهشددل  نلهفقح  اههدفلذل   2005ه د   45رقـ 
ها دظلـ هةدرم   ل   أ نك للن(  دا شف لعشؿ طي اهملقلت اههدرل ل  طلككف  39اهشكظفلف 

اهشؤ  لت اههعهلشل  ك لحؽ ههشكظؼ  طها أ نك ل  ك لحؽ ها أف لعطؿ طي األ للد 
 .اهر شل  اههي همررةل اهدكه  

 .كاهششههكلت اهعلش اهشحلطظ   ه  األشكاؿ  -4

احهراـ اهه ه ؿ اإلدارم طي اهةلالها اهكظلفل  كهدفلذ شل لةدر إهلا شف أكاشر كهعهلشلت  -5
طي حدكد اهمكادلف كاههكاق  اهدلطذة  كلهحشؿ كؿ ش ؤكؿ ش ؤكهل  األكاشر اههي هةدر شدا 

 .كشل لككف ش ؤكالن  ف ح ف  لر اهعشؿ طي حدكد ا هةلةلها

طفع  ه  اهمكادلف كاههكاق  كاههعهلشلت اها ككفل ها اهعهشل  كاالدشل  قدر أف لعشؿ  ه  ه -6
اهشهعهم  نعشها كاإلحلط  نمل كهمدلـ االقهراحلت اههي لراةل شفلدة ههح لف طرؽ اهعشؿ طي 

 اهداقرة كرطع ش هكل األدا  طلمل.

اههي لهعلف  ه  اهشكظؼ  ةذا كقد دص اهشعرع اهفه طلدي ألولن  ه  نعض اهشحظكرات
ال كلف  رو ن ههش لنهعلد  داال اهعلـ ه  اهملدكدل  كةذم اهشحظكرات كشل أكردةل قلدكف  مل كه دنمل كا 

 :(3 اه دش  اهشددل  اهفه طلدي ههش ؿ طي

ش لهف  أحكلـ ةذا اهملدكف أك اهمكادلف كاههكاق  األ رل اهشعشكؿ نمل كاهشهعهم  نله دش   -1
 اهشددل  كاهشكظفلف

 .آ ر لؤدلا ندف ا أك نلهكا ط  اه شع نلف كظلفها كنلف أم  شؿ -2

ك أ  أك رن  ع ةي أك اهمنكؿ شنلعرة ا هغفؿ كظلفها كةفحللها طلمل هشدفع  ذاهل -3
 .نلهكا ط  ألل  ةدل  أك شكلطاة أك شدح  أك  شكه  نشدل ن  قللشا نكا نلت كظلفها

                                                             

 (.268 شرك  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص (1 
 (.124اهعل ر  اهش قكهل  اههادلنل  ههمولم  ص( 2 
 دي.( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طل67دص اهشلدة  ( 3 
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أف لحهفظ هدف ا ناةؿ أل  كرق  ر شل  أك ةكرة أك د    أك شه ص  دمل أك أف  -4
 .ل شف اهشهفلت اهش ةة  هحفظمل كهك كلدت  لة  نعشؿ كهؼ نا ع ةللن لدز م

أف لفعي أللن شف األشكر اههي لطهع نحكـ كظلفها  فطلن ههش لالت اههي ل لزةل اهملدكف  -5
 .حه  كهك هرؾ اهكظلف 

اه ركج  ه  شمهو  اهكا ب طي أ شلؿ كظلفها أك اهظمكر نشظمر شف عادا اإل فؿ  -6
 نكراش  اهكظلف 

 .ه شر كهعب اهمشلر طي األددل  أك طي اهشحلؿ اهعلش عرب ا -7

رهكلب أم طعؿ شف لا ب شف كا نلت اهكظلف   أك قلـ نك هلا إذا أ ؿ اهشكظؼ اهعلـ نك 
األطعلؿ اهشحظكر  هلا اهمللـ نمل كطؽ شل دص  هلا اهملدكف الند أف لعلقب أك ل لزل هادلنللن ككدا 

 طي اهفرع اههلهي. إرهكب ش لهف  هادلنل   كةي شحكر درا هدل

 : ماىية المخالفة التأديبيةلثانيالفرع ا
 هعددت اهشةطهحلت اههي ا ه دشمل اهفما كاهمول  ههداله   ه  األطعلؿ اههي لرهكنمل

ههي هؤدم هكقك ا هحت طلقه  ورار نشمهوللت اهكظلف  اهعلش  كااهشكظؼ اهعلـ كاههي شف عادمل اإل
ف  اهذدب اإلدارم كاه رلش  اههادلنل  كاهش لهف ه   كشف أعمر ةذم اهشةطهحلت   اهش ل اههادلنل   كا 

   ه  اه ـر اهذم ف شةطه  اه رلش  اههادلنل  ةك األك ر دق  كعشكهل  ههدالهأكلف اهنلحث لرل 
نشمهوللت اهكظلف  اهعلش   إال أدا  لعهشد ا ه داـ شةطه  اهش لهف    فالن إلمهرطا اهشكظؼ 

كاهذم ةك شكوكع ةذم  (1 شع قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي شلعللن اههادلنل  طي ةذم اهدرا   ه
 .(2 األحكلـ اهمولقل  ذات اهعفق اهدرا    ككذهؾ 

 أول: تعريف المخالفة التأديبية

نادمل:" كؿ طعؿ أك اشهدلع  اهنعضاههادلنل   طمد  رطمل  ش لهف هعددت اههعرلفلت اهفممل  هه
"  ك رطمل  لدب آ ر نادمل:" إ فؿ اهشكظؼ نكا نلت (3 لرهكنا اهشكظؼ كل لطي كا نلت شدةنا

                                                             

( شػػف قػلدكف اه دشػػ  اهشددلػ  أدػػا" هكػكف االحلهػػ  هههحملػؽ  هػػ  ش لهفػ  هادلنلػػ  69/1حلػث  ػػل  طػي دػػص اهشػلدة ( 1 
 ششف لشهؾ  هط  هكقلع اهعمكن   ه  اهشكظؼ".

 ـ.14/1/1996( اهةلدر نهلرلخ 107/96حكـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل نغزة طي اهطهب رقـ  ( 2 
 (.3/50 ج اهطشلكم  اهمول  اإلدارم( 3 
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ل لني أك  هني له ه   طي إرادة اهشكظؼ إهللف طعؿ إنادمل: كؿ  هكؾ   لهثكشل  رطمل   (1 كظلفها"
 (2 أك  شؿ شحظكر  هلا  أك االشهدلع  ف اهمللـ نعشؿ أك هركا

نلإلولط  إه  اههعرلفلت اهفممل   رؼ اهمول  اإلدارم اهش لهف  اههادلنل   طمد  رطت 
اهشحكش  اإلدارل  اهعهلل طي شةر اهش لهف  اههادلنل  طي  دة أحكلـ شدمل  ه   نلؿ اهش لؿ:" 
اه رلش  اههادلنل  قكاشمل ش لهف  اهشكظؼ هكا نلت كظلفها كشمهوللهمل أك هكراش  اهكظلف  

 هللدا  شفن إأك  ك  هنلن أ  فؿ اهشكظؼ نكا نلت كظلفها إل لنلن إ  كشل  رطهمل نادمل:" (3 ل"ك فشهم
لف أك ل رج  ه  شف األ شلؿ اهشحرش   هلا  طكؿ شكظؼ ل لهؼ اهكا نلت اههي هدص  هلمل اهمكاد

ههطهنا  شلؿ كظلفها اههي ل ب أف لمـك نمل ندف ا أك لمةر طي هادلهمل نشل أشمهو  اهكا ب طي 
 .(4 "ل ل هك ب هادلن إدارللن  شف حلط  كدق  كأشلدا لرهكب ذدنلن 

فلن شحددان أشل نلهد ن  ههشعرع اهفه طلدي عادا عاف  لرم شف اههعرلعلت هـ لوع هعرل
اهكا نلت كاهشحظكرات كدص  ه  أف كؿ  نلهدص  ه ذهؾ ههفما  نؿ اكهف   هلركلن  اههادلنل  ههش لهف 

ادلنل   اهه ش لهف ف اهإحلث    (5 شكظؼ ل ب أف لههـز نمذم اهكا نلت كلشهدع  ف كؿ شل ل ؿ نمل
كةك "ال  رلش  كال  (6 اهدةل  هشندأ اهعر ل  كمل دة  لش  ال ه وعلش  اه دلقل   ر ن فؼ اه 

  اههادلنل  اههي ال ه وع هشندأ اهشعرك ل     كةدل ل ب اههشللز نلف اهش لهف(7  مكن  إال ندص"
كاهعمكن  اههادلنل  اههي ه وع هشندأ اهعر ل  حلث "ال  مكن  إال ندص"  طف ل كز هإلدارة أف هعلقب 

 أم شكظؼ هادلنللن نعمكن   لر اهعمكنلت اهشدةكص  هلمل طي اهملدكف ك ه   نلؿ اهحةر.

                                                             

 (.504اهحهك  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.70اهشهط  اهش قكهل  اههلدلنل  ههشكظؼ اهعلـ  ص( 2 
 ـ.1965 22/5ؽ   ه   10ه د   1010اهشحكش  اإلدارل  اهعهلل اهشةرل   اهطعف رقـ ( 3 
إهلػػا هػػدل   شعػػلر 635  ص25/1/1958   ه ػػ  1732اهشحكشػػ  اإلدارلػػ  اهعهلػػل اهشةػػرل   طػػي اهطعػػف رقػػـ ( 4 

 (.243اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ص
( شف قػلدكف اه دشػ  اهشددلػ  اهفه ػطلدي   هػ  اهعمكنػلت اههػي هكقػع  هػ  اهشكظػؼ اهعػلـ 68حلث دةت اهشلدة  ( 5 

  ه  كلط  اهفقلت نل ه دل  اهفق  اهعهلل.
 (.67اهعل ر  اهش قكهل  اههادلنل  ههمولة... ص( 6 
 .2005أل ل ي اهفه طلدي اهشعدؿ ه د  ( شف قلدكف ا15دص اهشلدة  ( 7 
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طي  اهعلش  كاهشكظؼ اهعلـ هكهفي طمط نالراد اهشندأ اهعلـف اهمكادلف اههي هدظـ أحكلـ اهكظلف  إحلث 
 ه  اههادلنل   ف كؿ  طا لرهكنا اهشكظؼ أ دل  أدا  كظلفها دكف هعداد ةذم اهش لهفلت هلركلن  اهش ل

 .(1 هإلدارة  هط  همدلرل  طي شل إذا كلف اهفعؿ لعهنر ش لهف  ههدظلـ أـ ال

ف  هكؾ اهشكظؼ أ دل   شها قد هككف دل ش   كددكم أف اهش لهفلت اههي لرهكنمل اهشكظؼ 
 ه  كراش   نا  كقد لككف  هككا حلرج دطلؽ  شها كلرهكلنا  رلش   دلقل   كذهؾ حفلظلن   كشهعهم

 كعرؼ اهكظلف  اهعلش .
 ثانيا: أركان المخالفة التأديبية

ركدلف ا ههؼ اهفما طي هحدلد اركلف اهش لهف  اههادلنل    طذةب  لدب شف اهفما  ه  أدمل 
 أدمل ال ه وع هشندإركف عر ي حلث  كال لك د -اهركف اهشلدم كاهركف اهشعدكم–طمط كةشل 

اهعر ل   نلدشل ذةب اه لم آ ر إه  ا هنلر اهش لهف  اههادلنل  عادمل عاف اه رلش  اه دلقل  همـك 
  كذةب اه لم آ ر  ه  أدمل همـك  ه  أرنع   -اهشلدم كاهشعدكم كاهعر ي-أركلف    ه   ف 
ههطنلع  اه لة  اههي ههشلز  نلإلولط  هركف اهةف  دظران  -اهركف اهشلدم كاهشعدكم كاهعر ي–أركلف 

 .(2 نمل اهكظلف  اهعلش 

اههادلنل  حلث لكلد  كلف ةذا اه فؼ طاف اهنلحث  كؼ لهدلكؿ اهركدلف األ ل للف ههش لهف  أللن ك 
 اهفما ل شع  هلمشل كةشل اهركف اهشلدم كاهركف اهشعدكم.

نل   ةك  نلرة  ف لهعهؽ ةذا اهركف نلهشظمر اه لر ي ههش لهف  اههادل: اهركف اهشلدم -1
ل لني أك اه هني اهذم لمهرطا اهشكظؼ اهعلـ  طله هكؾ االل لني لهش ؿ طي اه هكؾ  كا  اإل

هكظلف  كمللشا نلال هدا   ه  شكظؼ آ ر  أشل اه هكؾ اه هني قللـ اهشكظؼ نعشؿ لور نل
 .(3 طلهش ؿ نلشهدلع اهشكظؼ  ف أدا  شمش  شف اهشملـ اهشككه  إهلا

دا طي ذهؾ عاف اه رلش  ا دلةر ع  كلهككف اهركف اهشلدم ههش لهف  اههادلنل  شف  ف 
شل اهعدةر ألمهرطا اهشكظؼ  كا  طعؿ أك هرؾ  اه دلقل   طلهعدةر األكؿ ةك اه هكؾ اه لطئ اهذم 

اه لدي طمك اهدهل   كههش ؿ طي األ ر اهشلدم كاهملدكدي اهذم لهركا اه هكؾ اه لطئ  ةذا نلإلولط  
 (4  إه  اهعدةر اه لهث كةك  فق  اه ننل  اههي هرنط نلف اه هكؾ كاهدهل  .

                                                             

 (.60ن لكدي  اه رلش  اههادلنل  ك فقهمل نله رلش  اه دلقل    ص( 1 
 (.6ص) اهش دالكم  ح ل  اهمرارات كاألحكلـ اه زاقل  طي اهش لؿ اههادلني( 2 
 (.73اهعل ر  اهش قكهل  اههادلنل  ههمولة  ص( 3 
 (.687 ص رادة  شكلطح  اهك ب  لر اهشعركع ( 4 
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 كقلقشلن  لنل  طل ب أف لككف شحددان ه  اههاد ههش ل كش ك لن   هكؾ اهشكظؼ شعهنران كحه  لككف 
 ؿ اهلملف  طف لعهد نلالهملـ اهشك ا ألحد اهشكظفلف دكف هحدلد طنلع  ةذا اه هكؾ اهشك ب ههعمكن  

ف  هككا اهكظلفي هلس كشل لدنغي  كذهؾ ال لمكـ   شكظؼ شل همش  أاههادلنل   كاف لك ا ش ف إه
م  لقب  ه  شل لوشرم اإلد لف طي دلها كطي هفكلر اهركف اهشلدم  ه  اهعلقعلت  ألف اهملدكف ال لع

  هذهؾ  لر للن   لهف  هادلنل  كال لعلقب  هلمل اهملدكف طلهشل هـ هه ذ شظمران ال هعهنر ش طش رد اهدكالل
 .(1 هه رلش  اههادلنل  شلدللن  ال هةه   ركدلن لؼ اه لر ل  ك ك  اه شع  طلألكة
 دد ارهكلنا هه هكؾ اهش لهؼ إلحداث  اهشكظؼكلمةد نا أف هه ا إرادة : الركن المعنوي -2

اهدهل   اهشر كة كذهؾ  ف قةد شدا  ك هلا طلهركف اهشعدكم قلقـ  ه   دةرلف أ ل للف 
ا كاهدهل   اهشهرهن  هه هكؾ اهذم لمهرط كةشل اهمةد كاإلرادة  نشعد  أف لككف اهشكظؼ شدركلن 

 ص ششلز لهشهع نحرل  اإلدارؾ  هلا  كةذا ال لهحمؽ إال إذا كلدت اإلرادة ةلدرة شف ع
 .(2 كاال هللر

اه طا  لر رادة اهشكظؼ إه  اهفعؿ دكف دهل ها طلككف اهركف ةك ك هلا إذا ادةرطت إ
ف ةدلؾ إه   لدب اهركف اهشلدم حه  دمكؿ اهعشدم  كنلههلهي ل ب أف لهكطر اهركف اهشعدكم إ

ش قكهل   ه  اهشكظؼ اهعشكشي إذا كلف ش لهف  هادلنل  ه هك ب اهعمكن   ك هلا طف هملـ أم 
ةل شف اهحلدث اهشفل ئ أك طمد أةهلها  ك لر ه  اإلكرام أك اهمكة اهملةرة أك ش هكب اإلرادة كشل طي حل

 .(3 رادها طفي ةذم اهحله  هدهفي ش قكهلهااأل نلب اههي ه هب اهشكظؼ إ
خاللو بواجبات إر لقياس سموك الموظف لمعرفة مدى ويثار في ىذا الشأن تساؤل حول معيا** 

 الوظيفة العامة؟

كهإل لن   ه  ةذا اهه لؤؿ طمد طرح اهفما شعللرلف: أكهمشل ع ةي لدظر إه   هكؾ 
اهشكظؼ اهشهمـ نلرهكلنا اهش لهف  اههادلنل   كظركؼ  شها كشدل ح ف هعلشها شع اهدلس كهش كا 

لر شكوك ي لدظر إه  اهظركؼ اه لر ل  اهعلش  كلهزشلف كاهشكلف نلهملـ كاهش ؿ اهعهلل  ك لدلمشل شعل
كاهفق  اهكظلفل  اههي لدهشي إهلمل اهشكظؼ اهش لهؼ كطنلع  كا نلها اهكظلفل   كقد ا همر اهفما  ه  

 ص عإذا هـ لنذؿ طي أدا  كا نا  دلل  اه اهشكظؼ هادلنللن  اؿر اهشكوك ي هذا ل األ ذ نلهشعلل

                                                             

 (.607ر فف  ك لز اهملدكف اإلدارم  ص1)  
 (.79اهعل ر  اهش قكهل  اههادلنل  ننمولة  ص( 2 
  28/12/1981  اهةػلدر نهػلرلخ 587كةذا شل أكدت  هلا اهشحكش  اإلدارلػ  اهعهلػل اهشةػرل  طػي اهموػل  رقػـ ( 3 

 .244شعلر إهلا هدل  لهد اهظلةر  شر ع  لنؽ  ص
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ض اهحلالت اههي ههعهؽ نكا نلت اهكظلف  كاههي ههطهب األدظش  طلمل  دلل  اهشعهلد  إال طي نع
 .(1  لة   ش ؿ اهش لقؿ اهشلهل  أك اهفدل  اههي هةدر  ف شه ةةلف

 : ماىية الجزاءات التأديبية" العقوبات التأديبية"لثالفرع الثا
نمكا د  اههادلب ك له  قلدكدل  هه ذ شف طرؼ اه هط  اهش هة  طي حؽ اهشكظؼ اهش ؿ

اهدظلـ كاهش لهؼ ههكا نلت اهشدةكص  هلمل طي اهمكادلف اهعلش  كاه لة  كاهملدكف اهدا هي 
ههشؤ     كةذم اه زا ات ال لمةد نمل االدهملـ شف اهشكظؼ نؿ شف أ ؿ رد ا  دمل ك دـ اهعكدة 
شرة أ رل ككذهؾ شف أ ؿ ردع كؿ شف ه كؿ ها دف ا نلرهكلب  هكؾ شف عادا اإلورار 

 ه  اهشةهح  اهعلش   كاألدؿ  ه  ذهؾ أف اهملدكف قد دص  للت اهكظلف  اهعلش  كذهؾ حفلظلن نشمهو
طي ندكدم  ه  شحك اه زا ات اههادلنل  شف   ها ككذهؾ هملدشمل حه  ال هظؿ ةذم اه طلق  هفحما 

 كهؤ ر  هلا.
 أول: تعريف الجزاء التأديبي

ذهؾ ههفما  كاكهف  نحةر أدكاع  لن هـ لعرؼ اهشعرع اهفه طلدي اه زا  اههادلني هلرك
 اه زا ات اههادلنل  طي قلدكف اه دش  اهشددل  اههي هكقع  ه  اهشكظفلف.

كقع  ه  اهشكظؼ اهعلـ لكقد  رؼ اهفما اه زا ات اههادلنل  نعدة هعرلفلت شدمل   زا  
  دظلـ م  شف طنلع. كةي دكع شف اهعمكنلت اهشعه(2 اهش طئ  دد  نكت ارهكلنا ش لهف  هادلنل 

كهؤ ر طي شركزم كش همنها اهكظلفي  طمد  لهف  هادلنل هكقع  ه  اهعلشؿ اهشرهكب هش  اهكظلف  اهعلش 
أك شف اهدلحل  اهشلدل  طهحرشا شف نعض  كل  كاألدنل   كلإلدذار كاههكنلخهش ا شف اهدلحل  اهشعد

اهشزالل اهشلهل  ههكظلف  كله ةـ شف اهراهب أك ها لؿ اهعفكات اك حفظ اهدر    أك شف اهدلحل  
ك دملقلل كلهفةؿ اك اهعزؿ شف شؤقهل  كلههكقلؼ اهشؤقت  ف اهعشؿ أاهشمدل  طمد هحرشا شف اهكظلف  

اهذم لهحؽ نلهشكظؼ اهعلـ دكف  لرم شف أطراد    كشل  رطا آ ركف نادمل:" اه زا (3 اهكظلف 
اهش هشع  طلؤدم إه  حرشلدا شف نعض أك كؿ اهشزالل اهكظلفل  اههي لهشهع نمل  كا  نةف  شؤقه  أك 

دملقل  كةي اهشزالل اه لنه  ها ندل ن  ه  ةف  اهشكظؼ اهعلـ اههي لهشهع نمل"
 4). 

                                                             

 (.46ا ات كاهعمكنلت اههادلنل   صأنك  لدك  اإل ر ( 1 
 (.619ر فف  ك لز اهملدكف اإلدارم  ص2)  
 (.345اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 ( 356اهعل ر  اهش قكهل  اههادلنل  ههمول   ص( 4 
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أدمل هشس اهحمكؽ كاهشزالل  ن  اههادلنل ف األةؿ طي اهعمك أ  اه لنم لتكاهظلةر شف اههعرلف
  كال لشكف طي أم حلؿ شف األحكاؿ طي ش لؿ ك كهللن كقد لككف ةذا اهش لس  زقللن أ اهكظلفل  

 ك شهكا اهع ةي.أ شكظؼف لشس ع ص اهاهكظلف  اهعلـ أ

ح ف  لر اهشرطؽ اهذم لدهشي إهلا  دارم ل همدؼ أ ل لن كقد  رطمل آ ركف نادمل:" إ را  إ
 .  (1 اهشكظؼ شرهكب اهش لهف  اهش هكل   كنشعد  آ ر هكقع هعملب كردع ش لهف  اهكا نلت اهش هكل "

 كشف  فؿ اههعرلفلت اه لنم  لشكف ا هدهلج  دة  ةلقص هه زا  اههادلني:

ف كلف ل كز (2 ال ل كز شعلقن  اهشكظؼ هادلنلن  ف ذات اهفعؿ شرهلف -1  ف  شعلقنها  كا 
طي آف كاحد  ف ذات اهفعؿ  ك هلا طمد قوت شحكش  اهعدؿ  ك دلقللن  لن لهادلن ذات اهفعؿ

اهعهلل نادا:" إف اهش لهف  اهش هكل  اههي لهرهب  هلمل اهش ل ه  اههادلنل  ه ههؼ  ف 
اه رلش  اه دلقل  ألف اهعمكن  اههادلنل  ةدطمل ح ف  لر شرطؽ اإلدارة أشل اهعمكن  

طمي  ملب ع ص  ه  ارهكلب  شؿ  رشي طي حؽ اهش هشع ك هلا طاف  اه زاقل 
اه رلش  اههادلنل  ال هطلنؽ اه رلش  اه زاقل  ككؿ همل دطلقمل كلهرهب  ه  ذهؾ أف 
إ را ات اههادلب ال هكقؼ إذا شل أحلؿ اهشكظؼ إه  اهدللن  اهعلش  كاإلدارة  لر شهزش  

ف شل ا همر  نادهظلر دهلق  اهشحلكش  اه زاقل  اههي قد  هلا اهفما كاهمول  هشهد ه دلف كا 
ف أف اهحكـ نلهنرا ة شف االهملـ اه دلقي ال لدفي قللـ  نب اه زا  اههادلني ألف لاإلدارل

لهطرؽ همل اهعؾ   فق  اهشكظؼ نادارها ل ب أف همـك  ه  اه م  كاهدزاة  كال ل كز أف
 .(3 اهلملف"ه  اه زاقل  ل ب أف همـك  ه   طي حلف أف اهش ل

ش  ههش لهف   ه   كقلع اهعملب اهشدل ب كاألك ر شفهإلدارة  هط  همدلرل  طي ه -2
  .(4 اهشكظؼ اهش لهؼ

أك  ورار نلهكظلف  اهعلش ده   دا إ لن شعلد لن هل   ارهكلنا  هككأدمل هكقع  ه  اهشكظؼ د -3
 .دهل   ارهكلنا  هككلن لور ن شع  اهشكظؼ كارهكلنا  دلل  أك  دح  ش ه  نلهعرؼ

 

                                                             

 (.528عطدلكم  اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
ل ػكز هكقلػع أك ػر شػف  مكنػ   هػ  دفػس ( شف قلدكف اه دشػ  اهشددلػ  أدػا:" ال 69/3حلث  ل  طي دص اهشلدة  ( 2 

 اهش لهف ".
 ـ.7/5/2012  اهةلدر ن ه   هلرلخ 162/2001حكشمل نراـ اهلل طي اهد كل رقـ ( 3 
 (.47أنك كعؾ   هط  اههادلب نلف اإلدارة كاهمول    ص4)  
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 ثانيا: الجزاءات التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفمسطيني

حدد اهملدكف اهفه طلدي اهعمكنلت اههي هكقع  ه  اهشكظؼ طي اهفةؿ اه لشس شف  -1
 اإل را ات كاهعمكنلت اههادلنل  هاكهعدلف ـ1998ه د   (4  ش  اهشددل  رقـقلدكف اه د

إذا  نت ارهكلب اهشكظؼ ش لهف  ههمكادلف كاألدظش  كاههعهلشلت  حلث  ل  طلا:"
كاهمرارات اهشعشكؿ نمل طي اه دش  اهشددل  أك طي هطنلممل طهكقع  هلا إحدل اهعمكنلت 

ال لزلد  ف اإلدذار  اه ةـ شف اهراهب نشل  اههدنلا أك هفت اهدظر  اههادلنل  اههلهل  
اهحرشلف شف اهعفكة اهدكرل  أك ها لهمل شدة ال هزلد  ف  ه   راهب  ش    عر لكشلن 

اهكقؼ  ف اهعشؿ شدة ال هه لكز  اهحرشلف شف اههرقل  ح ب أحكلـ ةذا اهملدكف  أعمر 
اإلحله  إه   ه فلض اهدر    اإلدذار نلهفةؿ   ه  أعمر شع ةرؼ دةؼ اهراهب 

  "(1).دش اهفةؿ شف اه  اهشعلش 

أف اهشعرع اهفه طلدي  شؿ  ه  هم لـ اه زا ات اههادلنل   لهو  شف دص اهشلدة اه لنؽ 
أق لـ  شدمل  مكن  أدنل " شعدكل "  ك مكن  شلهل   ك مكن  شمدل  دكوحمل شرهن  كشل   إه   ف 

  ل ت طي دص اهشلدة كطؽ اآلهي:

 الجزاءات األدبية "المعنوية" -1

دارم ههشكظؼ لذكرم نكا نلها طمط كال إهفت اهدظر: كةي  نلرة  ف هك لا  كاههدنلا أ - أ
هرهب أم أ ر قلدكدي لدعكس  ه   كوع اهشكظؼ أك لؤ ر طي همللـ أداقا كةي أ ؼ 
اه زا ات اههي هكقع  ه  اهشكظؼ ههدل ب شع اهش لهف  اهن لط  هذا ال لعهنرةل  لهنل  

ي ا هنرةل كذهؾ حلث أدمل هشح  نشوي شدة   إال أف اهشعرع اهفه طلد(2 اهفما  مكن 
 .(3  ها اعمر

نلهش لهف  اههي قلـ نلرهكلنمل كهحذلرم شف  ععلر اهشكظؼ هحرلران إاإلدذار: كةك لهوشف  - ب
ال هعرض ه زا  أعد ف اهشعرع   كددكم أ(4 اإل فؿ نكا نلت كظلفها ش همنف كا 

                                                             

 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.68را ع دص اهشلدة  ( 1 
 (.225لدكف اإلدارم  صاهمل ي  اهك لز طي اهم( 2 
هشحػ  اهعمكنػلت اههادلنلػ  اههػي هكقػع  هػ   /أ( شػف قػلدكف اه دشػ  اهشددلػ   هػ  أدػا:" 75/1حلث دةت اهشػلدة  ( 3 

  ه  أعمر طي حله  اههدنلا أك اههـك أك اإلدذار...(. :اهشكظؼ نلدمول  اهشدد اآلهل 
 (.291اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
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حله  إةراح   إال أف هكقلعا لحهلج إه  اهفه طلدي هـ لعهرط اهكهلن  طي اإلدذار 
 .كغلرم شف اهعمكنلت اههادلنل   (1 ه د  هحملؽ إه  اهشكظؼ

 :  كههش ؿ طي(2 : كةي اههي هةلب اهشزالل اهشلدل  ههشكظؼالجزاءات المالية -2

  (3 اه ةـ شف اهراهب: كةي  مكن  ك زا  هشس اهم ط اهلكشي شف راهب اهشكظؼ اهعلـ - أ
  كهعد اهفه طلدي اهحد األقة  همذا اه زا  كةي  ش    عر لكشلن كقد حدد اهشعرع 

كنر شف اهعمكنلت اهشعدكل  ك لشل أكه  اهعمكنلت اهشلهل   طمي ذات أ ر  ه  اهشكظؼ أ
 رةل  ه  أةها اهذلف لعلهمـ  هذهؾ در رزؽ اهشكظؼ  ششل لعدي اشهداد أدمل ههعهؽ نشةأ

مكن   كاه ةـ ةدل لككف شف اهراهب ا هنرةل نعض اهفما ههدلط  كشندأ ع ةل  اهع
 .(4 األ ل ي دكف أف لعشؿ اهعفكات كاهشكلطآت

ألول لةلب اهشكظؼ اهحرشلف شف اهعفكة اهدكرل  أك ها لهمل: كةذا اه زا  اههادلني  - ب
  كنلههلهي طاف (5 ف اهعفكة اهدكرل  شرهنط  داقشل نزللدة طي اهراهبإطي راهنا  حلث 

كقع ةذا اه زا   ه  لؤ ر  ه  اهشركز اهشلهي ههشكظؼ  كلها لهمل أك اهحرشلف شدمل 
 .(6 شو   د  طاك ر طي اه دش اهشكظؼ اهذم أ

كدعلر ةدل أف نعض اههعرلعلت ه ه دي اهعفكات اهعلقهل  شف ةذم اهعمكن  ال هنلرات 
    كةذا ن فؼ اهشعرع اهفه طلدي اهذم هـ لدص  ه  أم ا ه دل   كدرل أف  ه(7 إد لدل  ك لقهل 

 اهشعرع أف لا ذ نش ؿ ةذا اال ه دل  هذات اال هنلرات نلإلولط  ههطنلؽ شندأ ع ةل  اهعمكن .
م اهكظلفي كاههي قد هةؿ إه  : كةي ههؾ اههي هةلب اهشكظؼ طي شركز الجزاءات المينية -3

 ا  دمل نةكرة دملقل   دهطرؽ إهلمل كطؽ اآلهي:قاقةل

                                                             

( شف قلدكف اه دش  اهشددل   ه  أدا :" طلشل  دا  مكن  اههدنلا أك هفت اهدظر ال ل كز 69/1اهشلدة حلث دةت ( 1 
 هكقلع  مكن   ه  اهشكظؼ إال نعد إحلهها إه  ه د  هههحملؽ..".

 (.536عطدلكم  اهملدكف اإلدارم  ص2)  
 (.225اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 ( 45/2005( شف اهفقح  اههدفلذل   92/2اهشلدة  ( 4 
 (.536عطدلكم  اهملدكف اإلدارم  ص( 5 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .52را ع دص اهشلدة ( 6 
 (.226اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ص( 7 
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ههرقل  نادمل شد  اهشكظؼ در   أ ه   رؼ اهشعرع اهفه طلدي ارقل : رشلف شف اههحاه - أ
القحها  قلدكف اه دش  اهفه طلدي ككذهؾ   كقد هدلكؿ شكوكع اههرقل (1 شف در ها
  كلعهنر اهفما ةذا اه زا  شف اه زا ات اهشمدل  حلث أدا لةلب اهشكظؼ (2 اههدفلذل 

طنلع   اتإال أف اهنلحث لرل أدمل  مكن  ذ طي شركزم اهكظلفي  كلؤ ر طي رطع در ها 
دمل  مكن  شمدل  طمي ألول ذات شدهكؿ شلهي ألدا أ  طاه   لدب شلهلل  كأدنل  شزدك  

 لهنل شل هرهنط اههرقل  نزللدة طي اهراهب  كنلههلهي اهحرشلف شف اههرقل  لةلحنا حرشلف 
شف اهزللدة طي اهراهب اهشةلحن  هههرقل   كلعهد نمذا اه زا  شف هلرلخ ا هحملؽ اههرقل  

قلدكف هلرلخ كقكع اهش لهف  أك ةدكر قرار اهعمكن  كذهؾ نح ب شل  ل  طي  كهلس شف
ذا قيًدشت نحؽ شكظؼ عككل ه هك ب اه لذ إ را ات إ" اه دش  اهشددل  اهفه طلدي

إذا  هادلنل  أك  زاقل  طف لدظر طي هرقلها إال نعد ةدكر اهمرار اهدملقي طي قولها 
ك هشت هنرقها شف اههمش  اهشك م  إهلا لدظر همرر  دـ اه لذ إ را ات هادلنل  نحما أ

 .(3)"طي هرقلها شف هلرلخ ا هحملقمل

لمةد نا : (4 اهكقؼ  ف اهعشؿ شدة ال هه لكز  ه  أعمر شع ةرؼ دةؼ اهراهب  - ب
اهةفحللت شدا  طف   شلع ف اهكظلف  طهرة شعلد  ك حب  اقةل  اهشكظؼ كانعلدم

أقة  كةك  ه   اهشعرع ةذا اهكقؼ نحد  كقد حدد (5 ل هطلع ششلر ا دعلطا اهكظلفي
 ألولن  ا  لةلب اهشكظؼ طي شمدها إال أدادا  ز اه زا  نلإلولط  إه  أ اأعمر  كةذ

 ب ههشكظؼ كحرشلدا شف اهدةؼ اآل رلةلنا طي راهنا حلث لهـ ةرؼ دةؼ اهراه
 طمك ألولن  زا  ذك طنلع  شزدك   شلهل  كأدنل .

                                                             

 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي  هعرلفلت.1اهشلدة  ( 1 
( شػف اهفقحػ  56-52( شف قلدكف اه دشػ  اهشددلػ   نلإلوػلط   هػ  اهشػكاد شػف 50-43ههشزلد را ع اهشكاد شف  ( 2 

 .اههدفلذل 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل 50را ع دص اهشلدة  ( 3 
كددكم ةدل أف اهشعرع اهفه طلدي أكرد  ف   أدكاع ههكقؼ  كةي كقؼ هادلني كةك شحكر شكوك دل  كاهدػكع اه ػلدي ( 4 

( شػػػف قػػػلدكف اه دشػػػ  اهشددلػػػ  كلكػػػكف ةػػػذا اهكقػػػؼ هحػػػلف ادهمػػػل  اههحملػػػؽ شػػػع 92اهشػػػلدة  اهكقػػػؼ االحهلػػػلطي كدظشهػػػا 
اهشكظؼ شع احهفلظا نكلشؿ راهنا  أشل اهدكع األ لر ههكقؼ ةك اهكقؼ اهملدكدي كقػد دظشػا اهفةػؿ اهرانػع شػف اهفقحػ  

 ز  شف راهػب اهشكظػؼ اههدفلذل  كلككف ذهؾ  ددشل لككف اهشكظؼ شكقكؼ  ه  ذش  قول   دلقل  شع  كاز ةرؼ 
 ال له لكز اهدةؼ كذهؾ نطهب شف اهداقرة اهحككشل .

 (.173أنك  لدك اإل را ات كاهعمكنلت اههلألنل   ص( 5 
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اهشكظؼ إه  در   أدد  شدمل شنلعرة طي  ه فلض اهدر  : كلمةد نمل ه فلض در   - ت
كددكم ةدل أف اهشعرع اهفه طلدي هـ لكو  إذا كلف ةذا  (1 اهكظلف  اههي لعغهمل 

 اهه فلض طي اهدر   لهنعا ه فلض طي اهراهب اـ ال.

دذار نلهفةؿ: كةذم  مكن  ش همه   ف  مكن  اهفةؿ  كلهـ شف  فهمل اععلر اإل - ث
 لهف  شدمل   دشها طي حلؿ  كدها إه  ارهكلب اهإلهـ اهشكظؼ اهش لهؼ كهلن  نادا  

 اه  لش .

ههي هكقع  ه  اهشكظؼ : لعد ةذا اه زا  شف أعد اه زا ات ا(2 اإلحله  إه  اهشعلش - ج
 .ه  إقةلقا  ف كظلفها نةكرة دملقل إككدمل هؤدم 

ه  شف أقة  اه زا ات اههي هكقع   كاهفةؿ شف اه دش : لعهنر ةذا اه زا  ألولن  - ح
اهكظلف  نةكرة دملقل   كال ل كز دمل   دشها ك زها  ف إ اهشكظؼ اهعلـ  حلث لهـ طلا

 (3  لدها نام حلؿ شف األحكاؿإ

لحهفظ نحما طي راهنا  اه لنمهلف كهـ لكو  اهشعرع طلشل إذا كلف اهشكظؼ طي اهحلههلف
اهعر ل   كنلههلهي طاف شع  وكع اه زا ات اههادلنل  هشندأ  اههمل دم أـ ال  إال أددل درل كهشلعللى 

 .كلط  حمكقا اهشلهل ك اهشكظؼ لحهفظ نحما طي راهنا اههمل دم 

  كقد لككف طي نعض اهحلالت ك زا  هنعي ش همفن  لن هادلنل كددكم أف اهفةؿ قد لككف  زا ن 
  (4 كةدر قرار نحما نلإلداد أك  دح  ش ه  نلهعرؼ كشل طي حله  ارهكلب اهشكظؼ  رلش   دلقل  

طفي  (5 لككف ةذا اهحكـ قد ا هدفذ ك لقؿ اهطعف كأةن  حلقزان همكة اهعي  اهشموي ناف أنعرط 
اه زا ات اه لنم  ال ند قنؿ   شلعكشل ددكم أف  (6 ةذم اهحله  هعد  دشها شدهمل  نحكـ اهملدكف

  كذهؾ نل ه دل   مكن  هكقلعمل  ه  اهشكظؼ إحلهها هه د  هحملؽ كشل ل ب أف لككف اهمرار ش ننلن 

                                                             

 (.247اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ص (1 
ظػؼ حلث أف االحله  إه  اهشعلش قد هككف ننهكغ اه ف اهملدكدل  كةذم اهحله  اهطنلعل   كقد هكػكف قنػؿ نهػكغ اهشك ( 2 

اه ػػػف اهملدكدلػػػ   كذهػػػؾ نػػػاف هكػػػكف  ػػػزا  هػػػلدلني  أك ندػػػل   هػػػ  طهػػػب  طػػػي شػػػف اهشكظػػػؼ كنشكاطمػػػ  رقػػػلس اهػػػداقرة 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.24/2اهحككشل   را ع اهشلدة 

 (.249اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.268حهشي  شك ز شنلدئ اهملدكف اإلدارم   ص( 4 
 (.207هك لز طي اهملدكف اإلدارم  صاهعل ر  ا( 5 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.96را ع دص اهشلدة  ( 6 
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ةذا نلإلولط  إه  شل  نؽ لرل اهنلحث  دـ  دكل هم لـ اه زا ات إه   (1 هفت اهدظر اههدنلا أك
 شلهل  كأدنل  حلث ةدلؾ نعض اه زا ات ذك طنلع  شلهل  كأدنل  كلهحؽ طي اههرقل .

اهشكظفلف   شلعف اه زا ات اههي هـ هدلكهمل ةي  زا ات هكقع  ه  كه در اإلعلرة إه  أ
 ه   نلؿ اهحةر كةي"  همـ نل ه دل  شكظفي اهفق  اهعهلل  حلث حدد اهملدكف  زا ات شحددة

 .(2 اهفةؿ شف اه دش " -اإلحله  إه  اهشعلش -اههـك
 ثالثا: محو الجزاءات التأديبية

  حلث كشل ذكردل ش نملن اف اهمدؼ شحك اهعمكن  اههادلنل  دص قلدكف اه دش  اهشددل   ه 
حفلظلن  ه   لر اهشراطؽ اهعلش  دهملـ شدا همكلـ  هكؾ اهشكظؼ اهعلـ كهلس االشف اهعمكن  ةك 

طي  اهذم أةدرم دلكاف اهشكظفلف اهعلـدهلؿ اهشكظؼ اهعلـ ةراح   دهظلـ كةذا شل أكد  هلالن
 كدا  طي شهؼ اهشكظؼ اهكظلفي  حه  ال هككف ههؾ اهعمكن  نش لن  دمط  ":اهفةؿ اه لدي شدا

اههي هكقع  هفحما طكاؿ حللها اهكظلفل  دص قلدكف اه دش  اهشددل   ه  شحك اهعمكنلت اههادلنل   
  لككف ذهؾ نكا طاكد شف أدا  اهشكظؼ كاههزاشا ك  ه  اهشكظفلف نعد شركر شدة شف اهزشف نعد اهه

  اهشكظؼ". لعرلف  ف أدا  هملرلر اهش قكهلف اهشنهملرلر كفل ة األدا  اه دكل  ك 

 كلهو  شف اهدص اه لنؽ أدا ال ند شف هكاطر عرطلف حه  لهـ شحك اهعمكن   ف اهشكظؼ كةشل:

اهشكظؼ كقد  شوي شدة شف اهزشف: كه ههؼ ةذم اهشدة كذهؾ نل هفؼ اه زا  اهشكقع  ه  -1
 كذهؾ  ه  اهدحك اههلهي: (3 حدد اهشعرع ةذم اهشدد

أك اههـك أك اإلدذار أك اه ةـ شف اهراهب شدة ال هه لكز  ه  أعمر طي حله  اههدنلا  - أ
  ش   أللـ.

 د  طي حله  اه ةـ شف األ ر شدة هزلد  ه   ش   أللـ أك ها لؿ اهعفكة أك   - ب
 اهحرشلف شدمل

                                                             

(  هػػػ  أدػػػا:" طلشػػػل  ػػػدا  مكنػػػ  اههدنلػػػا أك هفػػػت اهدظػػػر ال ل ػػػكز هكقلػػػع  مكنػػػ   هػػػ  69/2حلػػػث هػػػدص اهشػػػلدة  ( 1 
ذهؾ نلهه  لؿ طػي شحوػر  ػلص  كلكػكف اهشكظؼ إال نعد إحلهها إه  ه د  هههحملؽ شعا ك شلع أقكاها  كلهـ إ نلت 

 ."اهمرار اهةلدر نهكقلع اهعمكن  ش ننلن 
( شػػػػف قػػػػلدكف اه دشػػػػ  اهشددلػػػػ  5ـ( كاهشػػػػلدة  4/1998( شػػػػف قػػػػلدكف اه دشػػػػ  اهشددلػػػػ   70را ػػػػع دػػػػص اهشػػػػلدة  ( 2 

 (.4/2005اهفه طلدي اهشعدؿ  
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي75/1را ع دص اهشلدة  ( 3 
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 دهلف نلهد ن  إه  اهعمكنلت األ رل طلشل  دا  مكنهي اهفةؿ كاإلحله  إه  اهشعلش   - ت
 نحكـ أك قرار هادلني.

حه  لهـ شحك اه زا   دا  لن كاه هكؾ: ال ند شف أف لككف  هكؾ اهشكظؼ قكلشح ف اه لر  -2
طف لكفي طمط شركر اهزشف  كلككف ذهؾ نعملدة رؤ لقا كزشفقا طي اهعشؿ ككذهؾ طي 

 اههمرلر اه دكم ههشكظؼ كهمرلر همللـ األدا .

كلهرهب  شف   ؿ اهشكظؼ كذهؾ نمكة اهملدكفكشه  هكاطرت عركط شحك اهعمكن  لهـ شحكةل 
شف شهؼ  دشها كال لؤ ر   ه  شحك اهعمكن  اههادلنل  ا هنلرةل كاف هـ هكف نلهد ن  ههش همنؿ كهرطع 

  .(1 هرهنت  دمل شحك اهعمكن  اههادلنل   ه  اهحمكؽ ك اههعكلولت اههي 

  

                                                             

 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .76را ع دص اهشلدة ( 1 
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  المبحث الثاني
 حدود الرقابة القضائية عمى الجزاءات التأديبية

  ـ  لل ل  رقلن  إه  ذاهل  أك دارل إ رقلن  شل نلف دارةاإل أ شلؿ  ه  اهرقلن  ةكر هعددت
  كهعهنر اهرقلن  اهمولقل  شف أةـ كأد ع ةكر اهرقلن   حلث لعهنر اهمول  شف (1 قولقل  رقلن 

أك ر األ مزة اهملدرة  ه  حشلل  شندأ اهشعرك ل  كاهدطلع  ف اهحمكؽ كاهحرللت ود هع ؼ  م  
 دا لوع اإلدارة طي شكوع شه لكو إهوشلدلت اهكلطل  ال همفها  حلث هكاطرت ا لشل إذا شل الاإلدارة ك 

  (2 ةدارةل اهمرارات اإلدارل هغكؿ كه هط اه م  اإلدارل   دد إ شف شع األطراد  كشل هعكؿ راد لن 
 .(3 هذهؾ طحؽ اههملوي شكفكؿ نلهملدكف

لن  اهمول   شف حلث كنشل أف اه زا ات اههادلنل  هةدر نمرار إدارم طادا ل وع هرق
ش  ةذا اهمرار ههملدكف كح ـ اهش لهف  اهشرهكن   حلث  لهـ هدلكؿ ةذا اهشكوكع طي  شعرك ل  كشف

 ةذا اهشنحث وشف شطهنلف:

 اهشطهب األكؿ: رقلن  اهشعرك ل   ه  اه زا ات اههادلنل .

 ش   ه  اه زا ات اههادلنل . اهشطهب اه لدي: رقلن  اهشف

 بة المشروعية عمى الجزاءات التأديبيةالمطمب األول: رقا
هوشلف كذهؾ ه وع هةرطلت اإلدارة طي حله   رك مل  ف اهملدكف هرقلن  اهمول   

شعرك ل  هةرطلهمل  طشل اهشمةكد نشندأ اهشعرك ل  كشلذا هعدي اهرقلن   هلمل  كهإل لن   ه  ةذلف 
شل نللف شلةل  شندأ اهشعرك ل  أ ألكؿاهه لؤهلف  لهـ هدلكؿ ةذا اهشطهب شف  فؿ طر لف  اهفرع ا

 اهفرع اه لدي ط ل ةص ههحدلث  ف رقلن  اهشعرك ل .

 الفرع األول: ماىية مبدأ المشروعية
حكلـ اهملدكف اإلدارم  ه  أطي  لعهنر شندأ اهشعرك ل  شف أةـ اهشنلدئ اهد هكرل  كاهملدكدل 

  كطؽ اههفةلؿ اههلهي: دهدلكؿ شفمكشا ـ ةذا اهشندأ كشدل أةشلها شفمك طفؽ كهنللف إلا

 :أحدةشل كا ع كاأل ر ولؽهشندأ اهشعرك ل  شعدللف 
                                                             

 (.848دارل   صاإل اهمرارات ش  شف  ه  اهمولقل   ركت  اهرقلن ( 1 
 (.57عطدلكم  شك ك   اهمول  اإلدارم  ص( 2 
شندأ  ػللدة اهمػلدكف أ ػلس اهحكػـ طػي دا:" أ( شف اهملدكف األ ل ي اهفه طلدي اهشعدؿ  ه  6حلث هدص اهشلدة  ( 3 

 ".ف  كه وع ههملدكف  شلع اه هطلت كاأل مزة كاهملقلت كاهشؤ  لت كاألع لصطه طل
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 : تعريف مبدأ المشروعية بمعناه الواسعأولً 

 ػػػػػدة شةػػػػػطهحلت ههدالهػػػػػ   هػػػػػ   وػػػػػكع كاههػػػػػزاـ اإلدارة نلهمػػػػػلدكف  اإلدارم ا ػػػػػه دـ اهفمػػػػػا 
اهمػػػلدكف  نلدشػػػل طنعوػػػمـ ا ػػػه دـ شةػػػطه  اهشعػػػرك ل   كاهػػػنعض اآل ػػػر ا ػػػه دـ شةػػػطه   ػػػللدة 

  شلػػػعكػػػلف اهشةػػطه  اهش ػػػه دـ طػػػاف نعػػػض اهفمػػػا لعهنػػػر  ا ػػه دـ آ ػػػركف شةػػػطه  اهعػػػر ل   كألػػػلن 
اهشةطهحلت شهرادط  لغطي كؿ شدمشػل اآل ػر  طػي حػلف لػرل اهػنعض اآل ػر أدمػل  لػر ذهػؾ  نحلػث 

ذم كلف ةذا اه فؼ طػف دا ػي ههحػدلث  دػا طػي ةػ   كأللن (1 كؿ شةطه  ها داله  شغللرة  ف األ رل
ي اهدكه   نشعد   وػكع ف شندأ اهشعرك ل  نشعدلم اهكا ع لعدي  للدة حكـ اهملدكف طإاهدرا    حلث 

 ػػػهطلهمل كةلقلهمػػػل ككػػػذهؾ األطػػػراد ههمػػػلدكف  نحلػػػث هكػػػكف كلطػػػ  هةػػػرطلهمـ اإلل لنلػػػػ    شلػػػعناهدكهػػػ  
دي اهشمػرر  كةػذا اهدظػلـ لعػشؿ كػؿ قكا ػد اهمػلدكف اهكوػعي ألػل كاه هنل  طػي داقػرة حػدكد اهدظػلـ اهمػلدك 

 .(2 أك  لر شدكد  شع شرا لة اههدرج اهمرشي هههؾ اهمكا د  كلف شةدرةل أك عكهمل  كا  كلدت شدكد

 لر ل ب هكطر ش شك   شف اهوشلدلت اآلكهوشلف  للدة شندأ اهشعرك ل  كهحملؽ  شلع 
 اهملدكدل  كاهفعهل .

 (3 :ةدلؾ  شه  شف اهوشلدلت اهملدكدل  اههي هعزز شندأ اهشعرك ل  كةي: انونية: الضمانات القأ

اهذم لحدد كؿ  هط  طي اهدكه  ش لؿ كحدكد ا هةلةمل ك شندأ اهفةؿ نلف اه هطلت:  -1
حه  ال ههعدل ا هةلةلت  هط  أ رل كةذا ح ب شمكه  اهفملا شدهل كلك "اه هط  هكقؼ 

 اه هط ".

 شطلنم  أ شلؿ اإلدارة هركح كدص اهملدكف. وكع اإلدارة ههملدكف: أم  -2

هكرلس شندأ هحدلد اال هةلةلت اإلدارل : أم هحدلد هإلدارة اال هةلةلت اهشملدة  -3
 كاههمدلرل  هه هطلت اإلدارل .

حشلل   ككذهؾ إ ولع اإلدارة هرقلن  اهمول : كةي حهشل  ه للدة شندأ اهشعرك ل  كحشللها -4
 شعرك  .اه لر اهشكاطدلف ه لم دعلط اإلدارل   حرللت كحمكؽ

 

 
                                                             

 (.25عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.8ص3أنك  شلرة  اهمول  اإلدارم طي طه طلف   ج/( 2 
 (.85أةكؿ اهملدكف اإلدارم  ص، ندراف( 3 
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 (1  شف اهوشلدلت اهعشهل  أنرزةل ككذهؾ ةدلؾ نعضي  :": الضمانات الفعمية "العمميةب

 ك كد ةحلط  حرة كش همه  .1

 ك كد أحزاب  لل ل  ش همه  كحململ . .2

 ك كد رأم  لـ شؤ ر. .3

 ك رة اهشدظشلت اهشعنرة  ف شةله  األطراد كطقلت اهش هشع .4

 ارهفلع اهش هكل اه ملطي كاهفكرم ههش هشع. .5
 "المشروعية اإلدارية" المشروعية بمعناه الضيق مبدأتعريف ثانيا: 

ي اه ملز اإلدارم ط  لهنلن   لشل اه هط  اههدفلذل  كاههي هش ؿالكلعدي  وكع اإلدارة ههملدكف ك 
أ شعدلم أف كؿ أ شلؿ اإلدارة الدهملؾ شندأ اهشعرك ل   كةذا اهشند اهدكه  كنلههلهي ةي األك ر  رو ن 

عدي أف اإلدارة شهزش   دد شنلعرهمل ألك ا شعرك   ال ه لهؼ اهملدكف نش أ شلالن  ل ب أف هككف
ب رهه  ش لهف  هشندأ اهشعرك ل  لدعلطلهمل  كا  كلدت شلدل  أك قلدكدل  احهراـ اهمكا د اهملدكدل   كأل

  كاهشمةكد نلهملدكف كطؽ شندأ (2 شلدللن  أك طعفن  نطفف  شؿ اإلدارة  كا  كلف قلدكدلن  هلمل 
 .(3 كلف عكهمل أك شةدرةل اهشعرك ل  ةك كؿ اهمكا د اهملدكدل  أللن 

شف  فؿ اههعرلؼ اه لنؽ لهنلف أدا  ه  اإلدارة احهراـ شندأ اهشعرك ل  نل هنلرم أحد 
شدهكؿ  وكع اإلدارة ههملدكف  لاهملدكف  كةدل ل لر ه لؤؿ  ش اهركلقز األ ل ل  اههي همكـ  هلمل دكه 

هإل لن   ه  ةذا اهه لؤؿ ا ههؼ اهفما  ه   فث اه لةلت كطؽ  ؟حه  لعهنر  شهمل شعرك لن 
 اآلهي:

االه لم األكؿ: لذةب  لدب شف اهفما نلهمكؿ نادا ل ب أف هككف أ شلؿ اإلدارة هطنلمل  -1
 رد أداة ههدفلذ اهملدكف  همل دة قلدكدل   نؽ كوعمل حه  لككف هةرطمل شعرك ل  طلإلدارة ش

كنلههلهي أم  شؿ همـك نا اإلدارة نعلدا  ف هدفلذ قل دة شك كدة ش نمل لعد  شف  لر 
شعركع  كلفحظ شف ةذا االه لم أدا لولؽ شف اه هط  اههمدلرل  هإلدارة  كنلههلهي ةك 

                                                             

 (.14حشد  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة كشدل رقلن  اهمول   هلمل  ص( 1 
 (.26عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.16اهحهك  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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كح ركد  ك ر   اههطكر  كلمهؿ ر لهدلط  شع شوشكف اهملدكف اإلدارم اهذم لشهلز نلهش
 .(1 نداع هدل اإلدارةاإل

االه لم اه لدي: لرل أدةلر ةذا اهشذةب إه  أدا ل ب أف هككف هةرطلت اإلدارة ش هددة  -2
إه  قل دة قلدكدل  ه لزةل  أم أف أ شلؿ اإلدارة هككف شعرك   إذا كلدت ةلدرة ندل   ه  

 .(2 أ لس قلدكدي ك لر ذهؾ لعهنر  شؿ اإلدارة  لر شعركع كشآها اإلهغل 

ف ا هدلد اإلدارة طي هةرطمل همل دة إااله لم ال ل ههؼ  ف  لنما  إذ  كلرل اهنعض أف ةذا
قلدكدل  لعدي هدفلذ اإلدارة همذم اهمل دة  كهحةلؿ حلةؿ ل ب أف لككف هدفلذ ةذم اهمل دة كطمل 

ال  دا هةرطمل  لر شعركع  حلث  شع نلدمشل  ه  ةذا اهدحك "أ شلؿ اإلدارة ال هككف ههملدكف كا 
 .(3  شعرك   إال إذا كلدت هدفلذان همل دة قلدكدل  قلقش  شف قنؿ ل هدد  هلمل اههةرؼ اإلدارم

االه لم اه لهث: لرل أدةلر ةذا اهشذةب أدا ل ب أف هككف أ شلؿ اإلدارة  لر ش لهف   -3
ألحكلـ اهملدكف  كةذا لعدي أف أ شلؿ اإلدارة شعرك   شل هـ ه لهؼ اهملدكف كةذا االه لم 

ف  هط  اإلدارة نف عؾ  طمك لعهنر كؿ أ شلؿ اإلدارة اهملدكدل  كاهشلدل  شعرك   لك ع ش
  طف ل كز هإلدارة أف هوع دف مل شف طلهشل أدمل هـ ه لهؼ قل دة قلدكدل  شك كدة ش نملن 

 .(4  فؿ هةرطلهمل طي شكقؼ شهدلقض شع اهملدكف

هكلشؿ نلف اهرأللف  أشل نلهد ن  ههرأم اهرا   طمد  شع نلف االه لم اه لدي كاه لهث أم ةدلؾ 
  إال (5 أ شلؿ اإلدارة شعرك   طلهشل أدمل هـ ه لهؼ قل دة قلدكدل  شك كدة ش نملن   شلعنشعد  أف 

ف لشكشه ف اه لدي كاه لهثألللذةب إه   دـ إشكلدل  ا هنلر اهر أف ةدلؾ شف ل لهؼ ةذا اهرأم ك 
ف كلف ةذا لحدث    هنعومشل اهنعض ه لم األكؿ كنةكرة لهنلن إال أدا قد لحدث أحللدلن شع االكا 

طهةرطلت اإلدارة هدفلذان همل دة قلدكدل  ةي نلههلكلد  لر ش لهف  همل كاهعكس   كهل  ت زقل  كهل 
ةحل   ةذا كقد هككف هةرطلت اإلدارة ش هددة إه  قل دة قلدكدل  إال أدمل ه لهفمل كذهؾ نهطنلممل 

 لر  هلـ  ةذا نلإلولط  إه  أف اإلدارة قد ههةرؼ دكف أف ه دد دعلطمل إه  قل دة قلدكدل   لن هطنلم
طفكرة أف األةؿ نلألعلل  اإلنلح  ال لشدع   شحددة إال أدمل شع ذهؾ ال ه لهؼ اهملدكف نشعدلم اهكا ع

                                                             

 (.26عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.11 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 ( 88ص1 ج/  لدـ  اهمول  اإلدارم  اهرقلن  اهمولقل   ه  أ شلؿ اه هط  اإلدارل  طي طه طلف( 3 
 (.28-27عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص (4 
 (.16حشد  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة  ص( 5 
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اإلدارة شف اهمللـ نام دعلط  كت اهشعرع  ف هدظلشا طلهشل هـ ل لهؼ اهملدكف نشعدلم اهكا ع ك هلا 
 .(1 اه لهث ف اهرأم  لن طاف اهرأم اه لدي نذهؾ لككف ش ههف

 رع الفمسطيني من مبدأ المشروعيةثالثا: موقف المش

 ولع اهكلط  هحكشا شندأ اهشعرك ل  ك للدة اهملدكف كا  أكد اهشعرع اهفه طلدي  ه  أةشل  
كاهعشؿ كطؽ شمهوللها  كقد  ل  ذهؾ طي اهعدلد شف اهشكا لؽ كاإل فدلت اهةلدرة  ف اهش هس 

اهشل لؽ اهمكشي اهفه طلدي اهكطدي ك لرم ككذهؾ طي اهملدكف األ ل ي اهفه طلدي  حلث  ل  طي 
أدا:" لؤشف اهععب اهفه طلدي نشنلدئ اهعدؿ كاهحرل   (2 ـ1964اهةلدر  ف شدظش  اههحرلر  لـ 

اهش ل ي  د لدل  كحؽ اهععكب طي ششلر همل كلؤلد  شلع للدة كهمرلر اهشةلر كاهكراش  اإلكاه
اهشل لؽ  أكدككذهؾ  ،(3 "ي اهحرقرار اه هـ  ه  أ لس اهحؽ كاههعلكف اهدكهإاهدكهل  اههي همدؼ إه  

لؤشف اهععب اهعرني اهفه طلدي  :" ه  شندأ اهشعرك ل  حلث  ل  طلا (4 ـ1968اهكطدي ه د  
  (5 د لدل  كحؽ اهععكب طي ششلر همل" للدة كهمرلر اهشةلر كاهكراش  اإلنشنلدئ اهعدؿ كاهحرل  كاه

اهفه طلدل :" هنلعر شدظش  اههحرلر اهفه طلدل  ةذا كقد  ل  طي اهدظلـ األ ل ي هشدظش  اههحرلر 
ش ؤكهللهمل كطؽ شنلدئ اهشل لؽ اهكطدي كأحكلـ ةذا اهدظلـ األ ل ي  كشل لةدر ا هدلدان إهلمل شف 

:" إف دكه  طه طلف ةي (7  فف قللـ دكه  طه طلفإ  كشل  ل  طي ك لم  (6 هكاق  كأحكلـ كقرارات"
ركف ةكلهمـ اهكطدل  كاه ملطل   كلهشهعكف نلهش لكاة اهكلشه  طي ههفه طلدللف ألدشل كلدكا؛ طلمل لطك 

                                                             

 (.91-90 لدـ  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
( اهملوػػي نلهعشػػؿ  هػػ  انػػراز اهكلػػلف اهفه ػػػطلدي 1964 مػػب قػػرار شػػؤهشر اهمشػػ  اهعرنػػي األكؿ  كػػلدكف اه ػػلدي ( 2 

ؽ ةػػذا اهغػػرض  كنعػػد  ه ػػه  شػػف االهةػػلالت اهكا ػػع  أ راةػػل كهكهلػػؼ أحشػػد اهعػػملرم* االهةػػلؿ نلهفه ػػطلدللف ههحملػػ
اهعػػػػملرم شػػػػع اهه شعػػػػػلت اهفه ػػػػطلدل  طػػػػػي اهػػػػدكؿ اهعرنلػػػػػ    مػػػػد اهش هػػػػػس اهػػػػكطدي اهفه ػػػػػطلدي*  اهشػػػػؤهشر اهػػػػػكطدي 

  كأ هػػف  فهمػػل  ػػف قلػػلـ شدظشػػ  2/6/1964/ إهػػ  28/5اهفه ػطلدي( دكرهػػا األكهػػ  نلهمػػدس طػػي اهفهػػرة اهششهػػدة شػػف 
  .ه طلدل * كاهشةلدق   ه  اهشل لؽ اهمكشي اهفه طلدي كاهدظلـ األ ل ي هشدظش  اههحرلر اهفه طلدل اههحرلر اهف

 ـ.1964( شف اهشل لؽ  لـ 21را ع دص اهشلدة  ( 3 
كهةػػل د اهعشػػػؿ اهفػػداقي اهش ػػػه  هطػػكرات ةلشػػػ   هػػػ   1967عػػمدت شدظشػػػ  اههحرلػػر اهفه ػػػطلدل * ا ػػر حػػػرب ( 4 

. ككلدػػت احػػدل  شػػرات ةػػذم اههطػػكرات اقػػرار اهش هػػس اهػػكطدي اهفه ػػطلدي طػػي دكرهػػا اهةػػعلدلف اه لل ػػي كاههدظلشػػي
( اهشل ػػػػػلؽ اهػػػػػكطدي اهفه ػػػػػطلدي اهػػػػػذم  ػػػػػل  هعػػػػػدلفن  كةرلػػػػػلن ههشل ػػػػػلؽ اهمػػػػػكشي 17/7/1968-10اهرانعػػػػػ   اهمػػػػػلةرة 

 اهفه طلدي.
 ـ1968( شف اهشل لؽ  لـ 24را ع دص اهشلدة  ( 5 
  ل ي هشدط  اههحرلر.( شف اهدظلـ األ2را ع اهشلدة  ( 6 
 ـ.1988دكطشنر  15" اه زاقر 19اهدكرة" ك لم  ا فف اال همفؿ اهفه طلدي  اهش هس اهكطدي اهفه طلدي( 7 
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شل  ل  طي  ل  طي  اهحمكؽ....طي ظؿ د هكر لؤشف  للدة اهملدكف كاهمول  اهش همؿ"  كأ لران 
أدا:" شندأ  للدة اهملدكف أ لس اهحكـ طي طه طلف  كه وع  اهشعدؿ ـ2003اهملدكف األ ل ي ه د  

 .(1 ههملدكف  شلع اه هطلت كاأل مزة كاهملقلت كاهشؤ  لت كاألع لص"

 الفرع الثاني: الرقابة عمى مبدأ المشروعية
  إال   لعد ةذا اهعشؿ شعرك لن إف اههزاـ اإلدارة نشندأ اهشعرك ل  ةك األ لس طي  شهمل حه

شر كارد  هذا كلف ال ند شف هكطلر وشلدلت كلطل  أج اإلدارة  ف شندأ اهشعرك ل  ةك شكلدل   رك إأف 
كلدت اهرقلن   ه  أ شلؿ اإلدارة شف اةـ ةذم اهوشلدلت   هذهؾهحشي حمكؽ األطراد شف هع فمل  

دارل   كأةشمل اهرقلن  اهمولقل  اههي ةي شكوكع إلن  شل نلف رقلن   لل ل  كرقلن  طهدك ت ةذم اهرق
  حلث  د ةص اهدرا   طي ةذم اه زقل  حكؿ اهرقلن  اهمولقل   ه  كشحكرةل األ ل ي اهدرا  

 شدل اههزاـ اإلدارة نشندأ اهشعرك ل  نلهد ن  هه زا ات اههادلنل .
 أول: الجية المختصة بنظر الطعن القضائي في فمسطين

لعد شف  لولن أ  كةك (2 األطراد  شلعشف اهحمكؽ اه لنه  كاهعلش  هاهحؽ طي اههملوي  لعهنر
ةـ اهوشلدلت ههشكظؼ اهشهمـ نلرهكلب ش لهف  هادلنل  طي شكا م  اإلدارة  ك هلا طاف اهشكظؼ أ

 .(3 لشهؾ حؽ اهطعف أشلـ اهمول  طي اهمرارات اههادلنل  اهشكقع   هلا

ل  اهشزدكج كشف اهشعهـك أف ةدلؾ دظلشلف ههمول  طي األدظش  اهش ههف   كةي دظلـ اهمو
دارل  شهعهم  نلهدظر طي اهشدلز لت اههي هككف اإلدارة طرطل طلمل  إه  إكلمةد نا ك كد شحكش  

ي هككف طلشل نلف  لدب ك كد اهمول  اهعلدم كاهذم لهعهؽ نلهدظر طي كلط  اهموللل األ رل كاهه
همه   ف ههؾ دارل  ش إاهمول  اهشكحد أم ال لك د شحكش  دظش  ها ذ ندظلـ أاألطراد  كةدلؾ 

اهشدلز لت  كا  ههؾ اههي هككف طلشل نلف   شلعطمدلؾ  م  قولقل  كاحدة هدظر اهشحكش  اهعلدل   
 األطراد أك اههي هككف اإلدارة طرطل طلمل.

كقد شر اهمول  اإلدارم اهفه طلدي نعدة شراحؿ طهدكع  فهمل كذهؾ نح ب األدظش  
كا  طي  مد اه فط  اهع شلدل   أـ طي  مد كاههعرلعلت اهش ههف  اههي طنمت  ه  طه طلف  

                                                             

 .2003( شف اهملدكف اها ل ي اهفه طلدي اهشعدؿ ه د  6را ع دص اهشلدة  ( 1 
حػؽ شةػكف كشكفػكؿ ههدػلس كلطػ    اههملوػي ( شف اهملدكف األ ل ي اهشعدؿ  ه  أدا:" 30حلث دةت اهشلدة  ( 2 

كهكؿ طه طلدي حؽ االهه ػل  إهػ  قلوػلا اهطنلعػي  كلػدظـ اهمػلدكف إ ػرا ات اههملوػي نشػل لوػشف  ػر   اهفةػؿ طػي 
 اهموللل".

 (.266اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
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 راقلهي اهذم هنعا حكـ اإلدارة اهشةرل  همطلع  زة نزشف االحهفؿ اإل اهنرلطلدي  شركران  االدهداب
 هه هط  اهفه طلدل . كاهحكـ األرددي ههوف  اهغرنل   كةكالن 

شها رة نلهدظلـ  كةي نذهؾ نةكرها اهشهطكرة إال أف طه طلف اآلف ها ذ ندظلـ اهمول  اهشكحد
ندظر اهشدلز لت  (1 األد هك ك كدي  كه هص اهشحكش  اهعهلل نةفهمل شحكش   دؿ  هلل شؤقهلن 

ذهؾ هحلف   ك (2 اإلدارل  كشدمل اهطعكف اهشهعهم  نلهكظلقؼ اهعشكشل  ككذهؾ ناهغل  اهمرارات اههادلنل 
طي قطلع  زة طاف  حدل لن  أشل هعكلؿ اهشحلكـ اإلدارل  كةذا شل زاؿ شعشكالن نا طي اهوف  اهغرنل 

 .(3  لت اإلدارل اهشحكش  اإلدارل  ةي اهش هة  ندظر اهشدلز 

كاهشههنع ههكاقع اهعشهي كهاحكلـ اهةلدرة  ف شحكش  اهعدؿ اهعهلل نةفهمل اهشحكش  اإلدارل  
طي طه طلف لرل أدمل ها ذ نلهدظلـ اهشكحد  طمي همهةر  ه  اإلهغل  دكف هعكلض شع أف اهكاقع 

طمرة  33ككذهؾ اهشلدة   (4 هدظرم كاهشهعهؽ نلهمكادلف ك لشل اهملدكف األ ل ي اهفه طلدي اهشعدؿا
ـ  ه ش  ناف هككف شحكش  إهغل  2006( ه د  5( شف قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل  رقـ  6 4 2

ت كهعكلض  كاهذم لؤكد ذهؾ نلإلولط  إه  دةكص اهشكاد آدف  اهذكر طاف قلدكف أةكؿ اهشحلكشل
ـ  طي اهنلب اهرانع  عر كاهذم لهحدث  ف أةكؿ 2001( ه د  2اهشددل  كاهه لرل  رقـ  

 ه :" هةدر اهشحكش  حكشمل  ه  ك ا اه ر   كاهذم لدص اهشحلكشلت أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل 
طي اهطهب كذهؾ إشل نرطوا أك ناهغل  اهمرار اهشطعكف طلا أك نهعدلها شع شل لهرهب  ه  حكشمل شف 

 .(5 ر قلدكدل "آ ل

                                                             

اهشمػػلـ اهش ػػددة ( شػػف اهمػػلدكف األ ل ػػي  هػػ  أدػػا:" ههػػكه  اهشحكشػػ  اهعهلػػل شؤقهػػلن كػػؿ 104حلػػث دةػػت اهشػػلدة  ( 1 
ههشحػػػلكـ اإلدارلػػػ  كاهشحكشػػػ  اهد ػػػهكرل  اهعهلػػػل شػػػل هػػػـ هكػػػف دا هػػػا طػػػي ا هةػػػلص  مػػػ  قوػػػلقل  أ ػػػرل كطمػػػلن ههمػػػكادلف 

 ."اهدلطذة
ـ  هػػ  أدػػا:" 2001( ه ػػد  5( شػػف قػػلدكف هعػػكلؿ اهشحػػلكـ اهدظلشلػػ  رقػػـ  2 4 6طمػػرة 33حلػػث دةػػت اهشػػلدة  ( 2 

اهطهنػلت اههػي لمػدشمل ذكك اهعػاف ناهغػل  اههػكاق  أك األدظشػػ  أك  -1لهػي... ه ػهص شحكشػ  اهعػدؿ اهعهلػل نػلهدظر طلشػل 
اهمػػرارات اإلدارلػػ  اهدملقلػػ  اهشل ػػ  نلألعػػ لص أك األشػػكاؿ اهةػػلدرة  ػػف أعػػ لص اهمػػلدكف اهعػػلـ نشػػل طػػي ذهػػؾ اهدملنػػلت 

كات أك اهشرهنػلت أك اهدمػؿ اهشدلز لت اهشهعهم  نلهكظلقؼ اهعشكشلػ  شػف حلػث اههعلػلف أك اههرقلػ  أك اهعػف -4اهشمدل   
كلط  اهشدلز لت -6أك اإلحله  إه  اهشعلش أك اههادلب أك اال هلداع أك اهفةؿ  ك لقر شل لهعهؽ نلأل شلؿ اهكظلفل   

 اإلدارل "
 (.3/2016( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشلز لت اإلدارل   1را ع دص اهشلدة  ( 3 
 هفه طلدي.( شف اهملدكف األ ل ي ا104را ع دص اهشلدة ( 4 
 ( شف قلدكف اةكؿ اهشحلكشلت.291را ع دص اهشلدة  ( 5 
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طاف اآل لر اهملدكدل  اهشذككرة طي دص ةذم اهشلدة قد لعشؿ اههعكلض  شل أةلب اهشكظؼ 
دكرم  لشلرس نمي كشلزاؿ حه  كقت قرلبشف ورر  كر ـ ةراح  ةذم اهدةكص إال أف اهمول  

ف كلف ظلةر اهدةكص  لن إال أف ةدلؾ  لدن نلإلهغل  دكف اههعكلض  شف اهفما اهفه طلدي لرل أدا كا 
ال أف حملم  األشر آدف  اهذكر لكحي ناف ا هةلص شحكش  اهعدؿ اهعهلل لعشؿ اإلهغل  كاههعكلض إ

اهشحكش  اإلدارل  لمهةر  ه  اإلهغل   لف ا هةلص شحكش  اهعدؿ اهعهلل نةفهمإ فؼ ذهؾ حلث 
طي حةر أ نلب   هلا قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل دص شل دكف اههعكلض ش هددان طي ذهؾ إه  

لعهرط طي :"  ل  طلا كاهذم (1 اهطعف أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل نلهعلكب اههي هةلب اهمرار اإلدارم
شف ( 33اد أك اهملقلت اهكاردة طي اهشلدة  اهطهنلت كاهطعكف اهشرطك   هشحكش  اهعدؿ اهعهلل شف األطر 

ك كد  لب  -2اال هةلص.  -1اهطعف شهعهملن نكاحد كأك ر ششل لهي: ةذا اهملدكف أف لككف  نب 
اههع ؼ أك  -4ش لهف  اهمكادلف أك اههكاق  أك اه طا طي هطنلممل أك هاكلهمل.  -3طي اهعكؿ. 

  .(2 االدحراؼ طي ا هعشلؿ اه هط   ه  اهك ا اهشنلف طي اهملدكف"

دلز لت اإلدارل  كاهملوي نعاف اهش 2016( ه د  3إال أدا كشع ةدكر قلدكف رقـ   
( حلث  ل  3/9نهعكلؿ شحكش  إدارل  هعشؿ قول  اإلهغل  كاههعكلض كذهؾ كطؽ دص اهشلدة  

طهنلت اههعكلض  ف األورار اهشهعهم  -9طلمل:" ه هص اهشحكش  اإلدارل  الهدظر طلشل لهي: ... 
لدل  رطع د كل هعكلض  كا  رطعت نةكرة هنعل  أك أةهل "  كةذا لعدي إشكنلهشدلز لت اإلدارل  

ش همه   ف د كل اإلهغل  دهل   أم ورر لهرهب  ه  اهشكظؼ اهعلـ شف أم قرار  هنعل  أك نةكرة
شع األ ذ نعلف اال هنلر أف ةذا اهملدكف اه دلد شطنؽ نغزة لني هع في نحما شف  م  اإلدارة  هاد

 قول  إهغل  طمط.دكف اهوف  اهغرنل  ششل لعدي أف اهمول  طي اهوف  اهغرنل  الزاؿ 

 ثانيا: الرقابة عمى مشروعية القرار التأديبي 

طلهمل  لر ش لهف  ههملدكف  هةر  ؿطاف اإلدارة شهزش  ناف هككف ك  هشل ذكردلم  لنملن  هطنلملن 
اه زا ات اههادلنل   ه   نلؿ اهحةر  طادا لحظر  ه  اإلدارة  ف اهملدكف قد حدد ش نملن أكحلث 

ؼ اهش لهؼ طلهشل هـ لدص  هلا اهملدكف  كنطنلع  اهحلؿ ال ل كز هكقلع هكقلع أم  زا   ه  اهشكظ
 لش ؿ ش لهف  هادلنل . لن أم  زا   ه  اهشكظؼ طلهشل هـ لمهرؼ  هكك

                                                             

 (.221-220 لدـ  اهك لط طي أةكؿ اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 ( شف قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل .34را ع دص اهشلدة  ( 2 
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أف هككف اهش لهف  اإلدارل  اههي ا هدد  ل ب أكالن  كنلههلهي حه  لككف اهمرار اههادلني شعرك لن 
هككف ششل حددةل اهملدكف نشعد  أف اهمرار اههادلني ل وع    ككذهؾ اهعمكن إهلمل اهمرار شك كدة طعفن 

 هشندألف كةك شندأ عر ل  اهش لهف  اإلدارل  كشندأ عر ل  اهعمكن   دكوحمشل كطؽ اآلهي:

 الرقابة عمى مشروعية المخالفات التأديبية -1

نؿ   ه  قلدكف ههحدد نملدكف أك ندل ن  عر ل  اهش لهف  اإلدارل  ال هعدي نلهوركرة ك كب أف
أ دل  ششلر ها هكظلفها ده   دا  إف  كةر اهش لهف  اإلدارل  ةك اه هكؾ اآل ـ اهذم لرهكنا اهشكظؼ

دزاؿ اهعملب ةي ذات اه م  اههي إكةذا لعدي أف اه م  اهشدكط نمل   فؿ نشنلدئ ةذم اهكظلف  إ
طعلؿ اههي هعد هحدد شنررم أم اهش لهف  اإلدارل   طاذا كلف اهشعرع أةله  ةك اهش هص نهحدلد األ

  طاف ةذا هكا شف  هط  همدلرل  ششدكح  همل شف قنؿ اهشعرعشنشل ه ش لهف  ادارل   كاإلدارة هفكلولن 
ال لعدي هشهعمشل ن هطلف شطهؽ نمذا اهعاف  حلث إف شندأ اهشعرك ل  طي ةذا اهعاف لحهـ  ه  

 ه  شةهح   دلرة  دا ن إال إذا كلف لش ؿ ا ه لن اه م  اهشعدل  نهحدلد اهش لهف  أال هؤ ـ  هكك
 .(1 نلهحشلل 

ششل  نؽ لهو  أدا  دد همللـ  هكؾ شل كهحدلد إف كلف لش ؿ ش لهف  إدارل  ل ب االههزاـ 
 طلر شندأ اهشعرك ل  كةشل:إملدلف حه  هككف ةذم اهش لهف  طي ن

 أف هككف اهشةهح   دلرة نلهحشلل  اهملدكدل  - أ

  .اهشةهح  اهشحشل  قلدكدلن وركرة أف لككف اه هكؾ لش ؿ ا هدا   ه   - ب

ال  كنلههلهي طاف اإلدارة  دد همدلرةل ه طكرة األطعلؿ ل ب أف لككف ةذا اههمدلر كطؽ شعلللر دقلم  كا 
 .(2 ادطكل قرارةل  ه   دـ اهشعرك ل  لفوي إه  إهغلقا

 مبدأ مشروعية العقوبات التأديبية -2

نله زا ات اهكاردة طي  كطؽ اهملدكف لههادلبن اه م  اهش كه لمو  ةذا اهشندأ أف ههملد 
 .(3 اهملدكف  ه   نلؿ اهحةر  طمي شهزش  نهكقلع اه زا  اهشحدد كهلس همل انهداع  زا   دلد

دػػػا ل ػػػب  هػػػ   ػػػهط  اههادلػػػب االههػػػزاـ نػػػلهملكد اهعػػػكهل  كاهشكوػػػك ل  اهمػػػذا اهشنػػػدأ ط كطنمػػػلن 
نملقشػ   ل ػهعشلؿ اههفػظ كاهشةػطه  اهػكاردن هههادلب  طشػف حلػث اهعػكؿ طله ػهط  اههادلنلػ  شهزشػ  قلدكدػلن 

                                                             

 (.95-94ص) أنك لكدس  اهرقلن  اهمولقل   ه  عر ل  اه زا ات اإلدارل  اهعلش ( 1 
 (.100اه لنؽ  صاهشر ع ( 2 
 (.621ر فف  ك لز اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
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طكػفن شدمشػل  هدنلػا مكنػ  اإلدػذار هعدػ  اإلدػذار كال هعدػ  شرادطمػل ش ػؿ اإل طػلر أك اه اه زا ات  طشػ فن 
أشػػل شػػف اهدلحلػػ  اهشكوػػك ل  طػػلف اه ػػزا  اههػػادلني ال لشػػس  ػػكل  هعػػد  مكنػػ  ش ػػهمه  كطػػؽ اهمػػلدكف 

أك اهشػلؿ اه ػلص أك اهكراشػ  اهع ةػل  طػف ل ػكز أف لكػكف  اهعفق  اهكظلفل  طف لهعدل  ه  اهحرل 
 اه زا  هك لا إةلد  ههشكظؼ.

 :(1 ف كةشللف شمشهل شلؿ ةذا اهشندأ  دهل هإكلهرهب  ه  

 شع إشكلدل  هعدد اهعمكن . شعلقن  اهع ص  ف ذات اهفعؿ شرهلف دـ  كاز  - أ

  ه  ا همرار اهشراكز اهملدكدل  كهحملؽ اهةله  اهعلـ شندأ  دـ اهر عل   كذهؾ حفلظلن  - ب

اههادلنلػػ   ػػهط  همدلرلػػ  طػػي   مػػ شػػع اههدكلػػا أدػػا ال هعػػلرض نػػلف ةػػذا اهشنػػدأ كنػػلف ه كلػػؿ اه
ف إحلػػث  اه ػػهط  اههع ػػؼ طػػي ا ػػهعشلؿا هلػػلر اه ػػزا  اهشفقػػـ ههش لهفػػ  اهكاحػػدة كهكػػف لعػػهرط  ػػدـ 

هػػػكاردة طػػػػي اهمػػػلدكف كال ل ػػػكز همػػػل إوػػػلط  أم  مكنػػػ   لػػػػر اه مػػػ  اههادلنلػػػ  شملػػػدة طمػػػط نلهعمكنػػػلت ا
شدةػكص  هلمػل إال أف اهشعػػرع قػد شدحمػػل  ػهط  همدلرلػػ  طػي ا هلػلر دػػكع اهعمكنػ  كاههػػي ههدل ػب شػػع 

 .ح ـ اهش لهف  اهشمهرط 

 ػػػف اإلنمػػػلـ   ان نعػػػكؿ كاوػػػ  نعلػػػد (2 كشػػػل لموػػػ  ةػػػذا اهشنػػػدأ أف لكػػػكف قػػػرار اه ػػػزا  ش ػػػننلن 
نلإلوػػلط  إهػػ  شرا ػػلة ش شك ػػ  شػػػف اهعػػركط اهعػػكهل  كاهشكوػػك ل  اههػػػي ل ػػب هكاطرةػػل حهػػ  لكػػػكف 

 ل إه  اهفةؿ اه لهث شف ةذم اهدرا  .ماهمرار ةحلحل  كةذم اهعركط دؤ ر  رو

 مة الجزاءات التأديبيةءالمطمب الثاني: الرقابة عمى مال
شػػػػف شنػػػػدأ  حشللػػػػ ل   هػػػػ  أ شػػػػلؿ اإلدارة ةػػػػك اهموػػػػلق اهمػػػدؼ اهعػػػػلـ كاأل ل ػػػػي شػػػػف اهرقلنػػػػ 

اهشعرك ل  كاههوللؽ شف  هط  اإلدارة اههمدلرلػ  نمػدؼ اهكةػكؿ إهػ  دمطػ  هػكازف نػلف حشللػ  حمػكؽ 
همػذم    كهحملمػلن (3 األطراد كحرللهمـ شف دلحل  كنلف هشكلف اإلدارة شف هحملػؽ أةػداطمل شػف دلحلػ  أ ػرل

ههكقػػلقع أك شػػل   ههعػػشؿ رقلنػػ  ةػػح  اههكللػػؼ اهمػػلدكدي اهغللػػ  اه ػػعت رقلنػػ  اهملوػػي اإلدارم هػػدرل للن 
حلػث كلدػت رقلنػ  اهملوػي  ش  كاههي كلدػت شحظػكرة  هػ  اهملوػي اإلدارم  ػلنملن  لعرؼ نرقلن  اهشف

 اإلدارم همهةر طمط  ه  رقلن  شعرك ل  اهمرارات اإلدارل .

                                                             

 (.528عطدلكم  اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
( كلمةد نلهه نلب نللف شنررات اإلدارة كاهدكاطع اههي أحلطت نلهمرار اههادلني إلةدارم   هلف   اهش قكهل  اههادلنل  (2

 (131 ص

 (.134كشحها د كل اإلهغل    صحل    اهرقلن   ه  هدل ب اهمرار اإلدارم ( 3 
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ش  هككف  ه  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة كهلس  ه  اه هط   قلن  اهشفر نؽ أف لهو  ششل  
اهشملدة همل  طمي هرهنط نله هط  اههمدلرل  هإلدارة  طشل اهشمةكد نله هط  اههمدلرل  هإلدارة  كشلذا 
هعدي اهرقلن   هلمل  كهإل لن   ه  ةذلف اهه لؤهلف  لهـ هدلكؿ ةذا اهشطهب شف  فؿ طر لف  اهفرع 

دلث  ف طنلع  شل اهفرع اه لدي ط ل ةص ههحأنلع  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة  نللف شلةل  كطاألكؿ 
 ش   ه  اهمرار اههادلني . كشلةل  رقلن  اهشف

 الفرع األول: ماىية وطبيعة السمطة التقديرية لإلدارة
لحدد طي هش ؿ اه هط  اههمدلرل  هإلدارة اه لدب اهشملنؿ هه هط  اهشملدة  طاذا كلف اهشعرع 

ه لة  حلالت شعلد  ش لالت هد ؿ اإلدارة كك لقؿ ةذا اههد ؿ ككقها كلحدد اهعركط كاإل را ات ا
شف اهحرل  طي  ان طي حلالت أ رل إه  شد  اإلدارة قدر  لعشؿ ألولن  نمذا اههد ؿ  طاف اهشعرع

هطنلع   شؿ اإلدارة كا هحله  اهشعرع  اههةرؼ ه هعشها ح ب اهظركؼ كاهشفن لت  كذهؾ دظران 
كاهش ه دات كشكاكن  اههطكرات اههي ههحؽ نعشؿ اإلدارة  كنعنلرة أ رل طاف  كلط  االهشلـ نلألشكر

أك  اإلدارة طي حله  اه هط  اههمدلرل  ةي اههي همرر كحدةل شل إذا كلف اإل را  اهشزشع اه لذم شفقشلن 
اهفممل  أدا : "إذا هشهعت اإلدارة ن هط  همدلرل  طاف شعد    لر شفقـ. كطي ةذا اهشعد  لمكؿ أحد

حرل  همدلر  كقلكد هكنؿ ذهؾ أف اهملدكف قد شدحمل اهحرل  طي شنلعرة دعلطمل دكف أف لوع عركطلن 
 .(1 "ش  أ شلهمل شف

 أول: تعريف السمطة التقديرية

اهملدكدل  طلإلدارة هشهؾ  ليمةد نله هط  اههمدلرل  حرل  اإلدارة اهكا ع  طي اه لذ اههةرطلت
كطملن همذم اه هط  اه لذ ةذا اهمرار أك ذاؾ كشل أدمل هشهؾ حرل  اه لذ اهمرار اهذم هرام شدل نلن 

ذهؾ  ددشل لهرؾ همل   كنشعد  آ ر لشكف اهمكؿ ناف اإلدارة ههشهع نله هط  اههمدلرل  ك (2 كشفقشلن 
طي اهمللـ نلهعشؿ شف  دشا ككذهؾ همل شف اهحرل  طي اههةرؼ  طمي هشهؾ اهحؽ  اهملدكف ةلشش
ههمللـ نمذا اهعشؿ كهعد ةذم أك ع حلالت  طي ا هللر اهك لقؿ كاهكقت اهذم هرام شدل نلن  اهحرل  ألولن 

  أشل أوعؼ ةكر اه هط  اههمدلرل  هككف  ددشل لشد  اهشعرع اإلدارة  هط  اههمدلرل  اه هط 
 .(3 شف قنؿ اهشعرع ان كف شملدا هللر كقت اهعشؿ اإلدارم طمط كشل دكف ذهؾ لك

 
                                                             

 (.100ص) حشد  اه هط  ااههمدلرل  هإلدارة( 1 
 (.66أنك  شلرة  اهمول  اإلدارم طي طه طلف  ص( 2 
 (.206 لدـ  اهمول  اإلدارم   ص( 3 
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أشل اه هط  اهشملدة طليمةد نمل أف اإلدارة هككف شهزش  كشملدة نشل لوعا اهملدكف شف عركط 
  طلهملدكف لفرض  ه  اإلدارة طي حلؿ هكطر عركط شعلد  حهشل  (1 كقلكد نعاف شعله   أشر شعلف

هكطر ةذم اهعركط طاف هكطرت طل ب إةدار اهمرار كال هشهؾ اإلدارة ةدل إال ةفحل  اهه نت شف 
كذهؾ كطؽ شل دص  هلا قلدكف ،  هلمل إةدار اهمرار اهفـز كش لؿ ذهؾ شد  اهشكظف  إ لزة األشكش 

اه دش  اهشددل  حلث  ل  طلا:" شد  اهشكظف  اهحلشؿ إ لزة نراهب كلشؿ هشدة  عرة أ لنلع شهةه  
 .(2 قنؿ اهكوع كنعدم

 لفرض  هلمل اهملدكف لرل  هإلدارة ههحدد طي األحكاؿ اههي الف اه هط  اههمدإك فة  اهمكؿ 
ل كز دمؿ  حلث  ل  طلا:"قلدكف اه دش  اهشددل  قلكد ش نم   كش لؿ  ه  ذهؾ شل  ل  طي دص 

اهشكظؼ أك ددنا أك إ لرها دا ؿ طه طلف أك  لر مل نطهب  طي شف اهشكظؼ نعد شكاطم  
  كههش ؿ اه هط  اههمدلرل  طي ةذم اهشلدة طي (3 اه ملت اهش هة  أك ندل   ه  شةهح  اهعشؿ"

دكف شعمب  كاهشكاطم   ه  طهب اهشكظؼ أك رطوا  هطهمل نهحدلد اهشةهح  اهشدةكص  هلمل
  هلمل.
 : مبرر منح اإلدارة السمطة التقديريةثانياً 

 كادب  ؿةك  دـ شمدرة اهشعرع اإلهشلـ نكإف شنرر شد  اإلدارة هششلر   اه هط  اههمدلرل  
كش ه دات اهعشؿ اإلدارم كشكاكنها كذهؾ هح ل ل  ك ظـ ةذم اهش قكهل  كاهمدؼ شدمل طل ب أف 

شف اهحرل  كاهشركد  طي ششلر   ةذم اهكظلف  كطمل ههشعطللت أم أف اه هط   لن هشهؾ اإلدارة  لدن
هشعرع لرل ا اههمدلرل  هإلدارة همرر نشك ب اههعرلعلت نمدؼ ششلر   نعض أك ا اهدعلط اههي

شها هرأم اإلدارة  طلهشعرع لمهةر دكرم ةدل  ه  ر ـ اإلطلر اهعلـ هلركلن  وركرة هرؾ همدلر شف
هإلدارة حرل  اهحرك  دا ؿ ةذا اإلطلر  كةذا ال لعدي أف اإلدارة همل شطهؽ اهحرل  طي ش لؿ 

د كاهحدكد طمي ششلر همل هه هط  اههمدلرل  طمي طي ششلر همل همذم اه هط  ههملد نش شك   شف اهملك 
 .(4 هل ت  هطا ا هندادل  أك هحكشل 

                                                             

 (.47 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .88را ع دص اهشلدة  ( 2 
 شف قلدكف اه دش  اهشددل . (57را ع دص اهشلدة  ( 3 
 (.36 ص اهعهـك  اهمول  اإلدارم( 4 
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شندأ اهشعرك ل   نؿ   ه   ه  شل همدـ طاف اه هط  اههمدلرل  هإلدارة ال هعد  رك لن  كندل ن  
 شلؿ ةذا اهشندأ اهذم لهطهب أف ههشهع اإلدارة ندكع شف اهشركد  أ دل  ششلر همل ةي شف قنلؿ إ

 ـ.هشملشمل كذهؾ نمدؼ هحملؽ اهةله  اهعل

 : مجال السمطة التقديرية لقرار التأديبثالثاً 

ذكردل ش نمل أف قرار هكقلع اه زا  اههادلني  ه  اهشكظؼ اهعلـ ةك قرار إدارم  كنلههلهي 
 اهعكؿ -كةي" اال هةلص  ش   عركط ةح  ب كغلرم شف اهمرارات اإلدارل  هاطاف قرار اههادل

 اهشحؿ". -اهغلل  -اه نب -كاإل را ات
هدلكؿ ةذم اهعدلةر نلهش شؿ طي ةذا اهفرع  حلث  لهـ هدلكؿ كؿ  دةر شف ةذم ك لهـ 

اهعدلةر نلههفةلؿ طي اهفةؿ اه لهث شف ةذم اهدرا   كذهؾ  دد اهحدلث  ف أ نلب إهغل  
 اه زا ات اههادلنل .

ف  دةر اال هةلص طي اهمرار اإلدارم لعهنر  هط  شملدة هإلدارة أ نا ك هلا كشف اهش هـ
 هةلص  طاشل أف لككف اهع ص ش هص كف ةدلؾ  هط  همدلرل  نلهد ن  هفكر أف لكطف لهة

حه  لعهنر   لشلن    كال لكفي أف لككف اهع ص شكظفلن (1 لن نادا  اهعشؿ أك ال لككف ش هة قلدكدلن 
حله  شكظفي اهفق  اهعهلل هههحملؽ هككف نعاف إ كطؽ اهملدكف طش فن  لن نؿ ل ب أف لككف ش هة لن ش هة
طمد هككف شملدة  -اهعكؿ ك اه نب كاهغلل  –شل نلهد ن  هنلقي اهعدلةر أ .(2 ش هس اهكزرا  شف قنؿ

اهمرار كطؽ عكهل  شعلد  ةدار ف لككف إهشعرع أ دةر اهعكؿ إذا اعهرط ا كقد هككف همدلرل   طش فن 
 لن شعلد فن هـ لعهرط اهملدكف عك را ات شعلد  دككف ةدل أشلـ  هط  شملدة هإلدارة أشل إذا إكنلهنلع 
 هللر اه زا  اههادلني اهشدل ب  ه  اهشكظؼ ط  همدلرل   كش لؿ ذهؾ نلهد ن  الهشلـ  دككف أ

  أشل ا هللر    اهشملدة هظمر نوركرة هكقلع  زا  هادلني  ه  اهشكظؼ اهش لهؼهطاهش لهؼ  طله 
 دكع اهعمكن  اههادلنل  هش ؿ اه هط  اههمدلرل .

رة  ف اإلدارة كطملن هشل لهلحا همل دلاههمدلرل  إزا  اهمرارات اهةهط  ك هلا ل ههؼ دطلؽ اه 
اهمرار اإلدارم طمد ههشهع اإلدارة ن هط   عدلةر كعركطاهشعرع شف حرل  اال هللر ك فق  ذهؾ ن

أك هشهدع  ف اههةرؼ كشل لحؽ همل ا هللر اهكقت  همدلرل  كا ع  نشك نمل ه هطلع أف ههةرؼ
ي  هلا هةرطمل كشل لشكف أف لشد  اهشعرع اإلدارة هندر األ نلب اههي شهؾ حرل  ا هللاهشدل ب كه

                                                             

 (.111 112حشد  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة  ص( 1 
( شػػف قػػلدكف اه دشػػ  اهشددلػػ  اهفه ػػطلدي  هػػ  أدػػا:" هكػػكف إحلهػػ  شػػكظفي اهفقػػ  األكهػػ  71حلػػث هػػدص اهشػػلدة  ( 2 

  ه  طهب شف رقلس اهداقرة اهحككشل  اههلنعلف همل".   ندل ن هههحملؽ  ه  اهش لهفلت اههادلنل  نمرار شف ش هس اهكزرا
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 هط  همدلرل  نحدةل اهك ط كاف ل ش  همل نحرل  اههةرؼ ككذهؾ ا هللر اهكقت اهشدل ب كهكف 
 هلمل أ نلنلن شحددة هرهكز  هلمل كأ لران قد هككف اه هط  اههمدلرل  هإلدارة نحدةل األدد  لفرض 

 .(1  هلمل كطؽ اهملدكف كندل ن  ه  أ نلب شحددة ددشل لفرض اهشعرع 

كةدل لظمر اههدا ؿ نلف اه هطهلف اههمدلرل  كاهشملدة  طلكلد ل شع اهفما نادا ال هك د  هط  
همدلرل  نلهشطهؽ أك  هط  شملدة نلهشطهؽ  نؿ إف أم هةرؼ هإلدارة ال ل هك شف همللد كهمدلر كهكف 

  شلعكذهؾ نلهدظر ه  (2 اههمدلرل  هإلدارة شع اه هط  اهشملدةند ب شهفلكه  ششل لعدي هدا ؿ اه هط  
أركلف ك دلةر اهمرار اإلدارم  كهكولحلن هذهؾ طلإلدارة هنم  شملدة داقشلن نهحملؽ اهةله  اهعلـ  كشل 

دلر كهك ال لشكف اهمكؿ نك كد اه هط  اهشملدة نلهشطهؽ ألف ةدلؾ ةلشعلن شعلدل لهركا اهشعرع هههم
 .(3 للر اهكقت اهشدل ب هلهعهؽ طمط ن

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية عمى السمطة التقديرية لإلدارة في مجال التأديب
ههشهع اإلدارة ن هط  همدلرل  كا ع  طي ش لؿ ا هللر اه زا  اههادلني اهشدل ب ههش لهف  

 مكن  ال اهشرهكن  شف قنؿ اهشكظؼ  إال أف  هك اإلدارة كهع فمل طي نعض األحللف طي ا هللر 
ههدل ب شع اهش لهف   دطع نلهمول  اإلدارم شف هك لع دطلؽ رقلنها  ه  اه هط  اههمدلرل  

 .(4 هإلدارة

هطهمل هذهؾ طمد شد  اهشعرع اه م  اهمولقل   هط  شراقن  اإلدارة طي حله  ا هعشلهمل ه 
  كاهملدكدل   كذهؾ ش  كشدل ن  اهك لقؿ اهش ه دش  شع اهكقلقع اهشلدل اههمدلرل  كذهؾ شف حلث شف

 .(5 وشلد  شدا طي حلؿ هع ؼ اإلدارة طي ا هعشلؿ  هطهمل اههمدلرل 

ش   كلف ال ند شف  اههمدلرل  هإلدارة ةي رقلن  شف ف اهرقلن  اهمولقل   ه  اه هط إكحلث 
 شفهعرلؼ شلةل  ةذم اهرقلن  نلإلولط  إه  نللف األ لس كاهشنرر اهملدكدي همذم اهرقلن   كشكقؼ كؿ 

 ش . اهفما كاهمول  شف رقلن  اهشف
ةي ههؾ اهرقلن  اههي لشلر مل اهمول   ه   ش  لمةد نرقلن  اهشف: مةء: ماىية رقابة المالأولً 

اه هط  اههمدلرل  هإلدارة هههاكد شف شدل شدل ن  اهكقلقع كاهك لقؿ اهش ه دش  إلةدار اهمرار 
                                                             

 (.48-47 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.69دارم طي طه طلف   صإلأنك  شلرة  اهمول  ا( 2 
 (.47 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.533عطدلكم  اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
 (.44 ص ،اه زا ات اههادلنل طهلهي  اهرقلن  اهمولقل   ه  شندأ اههدل ب طي ( 5 
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كشدل ن  همدلر اه زا  اهشكقع شف قنؿ اإلدارة ش   دلب هعدي شدل شفكطي ش لؿ اهها  (1 اإلدارم
  ه  اهشكظؼ اهذم ارهكب ش لهف  هادلنل  شع ح ـ اهش لهف  اهشرهكن .

األ س اهملدكدل  كاهشنررات  ةي ههؾ: مة عمى السمطة التقديرية لإلدارةءأساس رقابة المالأما عن 
 .(2 ههمدلرل  هإلدارةاهعشهل  اههي دطعت اهمول  اإلدارم إه  ن ط رقلنها  ه  اه هط  ا

األ شلؿ اههي هعد   شلعف اهشعرع هـ لحدد أرر األ ل ي هفرض ةذم اهرقلن  ةي لر ع اهشن
شف عادا  ش لهف  هشمهوللت اهكظلف  اهعلش  كاكهف  طمط نذكر  نلرة  لش  كةي كؿ شف ارهكب طعفن 

شف  لن هادلنل ه هك ب  زا ن ل لعد ش لهف  هإلدارة اهحؽ طي هحدلد ش اإل فؿ نكا نلت اهشمد   هلركلن 
 دشا  ةذا نلإلولط  إه  أف اهشعرع هـ لرنط نلف كؿ ش لهف  كشل لملنهمل شف  زا  هادلني  ه  

هإلدارة  اكهفي نحةر اه زا ات اههي هكقع  ه  اهشكظفلف هلركلن   رار اهملدكف اه زاقي  نؿ ألولن 
 ه  شل هشهكا  قنؿ اهشكظؼ اهعلـ ندل ن  حرل  ا هللر اه زا  اههادلني اهشفقـ ههش لهف  اهشرهكن  شف

 .(3 شف  هط  همدلرل 

هذهؾ كندل   ه  شل  نؽ طاف اشكلدل  هع ؼ اإلدارة ك رك مل  ف شندأ اهشعرك ل   ةك 
ـ كحمكقا اهشكفكه  ف اهمرار اههادلني لةلب اهشكظؼ اهعلإكارد ك لشل طي ش لؿ اههادلب حلث أشر 

ش  طي دطلؽ اه زا ات اههادلنل  لفرض  ه  اه م   شندأ اهشفههلهي طاف ا شلؿ كنل نشك ب اهملدكف 
 :(4 اإلدارل  اهش هة  نهكقلع اه زا  اإلدارم اههزاشلف أ ل للف كةشل

 االههزاـ نلهشعمكهل  طي ا هللر اه زا  اههادلني -1

 أك ر شف شرة.  ه  اهش لهف  اهكاحدة شعلقن  اهشكظؼاالههزاـ نعدـ  -2

 مة عمى الجزاءات التأديبيةءمن رقابة المالء ثانيا: موقف الفقو والقضا

ش   ه  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة   دكلر ك كد رقلن  اهشفطي نلدئ األشر  شؿ اهفما إه  إ
كأف هد ؿ  همل طي همدلر اه زا ات اههادلنل ذهؾ اف اهشفقش  ةي ش اه  ههةؿ نلإلدارة كحرل شنرران 

 إه  نلإلولط  نشندأ اهفةؿ نلف اه هطلت كا فالن  اهملوي لعد ا هدا   ه   شؿ اه هط  اههدفلذل 

                                                             

 ( 136حل    اهرقلن   ه  هدل ب اهمرار اإلدارم  ص( 1 
 (.46طهلهي  اهرقلن  اهمولقل   ه  شندأ اههدل ب  ص( 2 
  .(115أنك لكدس  اهرقلن  اهمولقل   ه  عر ل  اه زا ات اههادلنل   ص( 3 
 اهشر ع اه لنؽ.( 4 
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ش  ههعهؽ نعشؿ اإلدارة نشعدلم اهفدي كهلس اهملدكدي  كنلههلهي طاف اإلدارة ةي  ه  اهشفاذهؾ أف ش 
 . (1 اهش هص اهكحلد طي هحدلد شدل شفقش  هةرطلهمل

حؽ طي ا هعشلؿ اه هط  كاه طا اهظلةر ا هرؼ ههمول  اه هع ؼ  اهإال أف ظمكر دظرل
ش   كهكف ا ههؼ اهفما حكؿ ةذم اهرقلن  ةؿ ةي طمط رقلن  إهغل  أـ ل كز ههملوي  طي شراقن  اهشف
دزاؿ اه زا  اهشدل ب إه  طرلملف  حلث ذةب ا  ه زا  اهشكقع  ه  اهشكظؼ اهعلـ ك اإلدارم هعدلؿ ا

ههادلني أك  دـ ه  شد  اهمول   هط  إهغل  اهمرار اإلدارم اهملوي نله زا  اادةلر اهفرلؽ األكؿ إ
ا طمط دكف اهحؽ طي هعدلها كذهؾ أف هعدلؿ اه زا  اههادلني ةك طي حملم  األشر  حب هه زا  قإهغل

اههادلني اه لنؽ  كنلههلهي لككف اهمول  قد حؿ شحؿ اه هط  اههادلنل   طي حلف لرل آ ركف أف 
شف اشكلدل  هع ؼ كادحراؼ  دارم لشهؾ  هط  إهغل  كهعدلؿ قرار اه زا  اههادلني ادطفقلن اهملوي اإل

اه هط  اإلدارل   ف اهغلل  كاهمدؼ األ ل ي كنلههلهي هككف ةذم اهرقلن  نش لن   مكن  هإلدارة ن نب 
 .(2 ةذم االدحراؼ

 ه  اه هط  اف رقلن  اهمول  اإلدارم ط مةءموقف القضاء من رقابة المالأما عن 
اههمدلرل  شر نشرحههلف  اهشرحه  األكه  ةي حظر اهرقلن   ه  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة حلث كلف 

أف لراقب اه هط  اههمدلرل  هإلدارة طمد كلف لشهؾ رقلن  اهشعرك ل  طمط   ه  اهمول  قدلشلن  شحظكران 
طمي هةله  اإلدارة ألف ش   شف ه ةص اهمول  أشل رقلن  اهشف كذهؾ أف رقلن  اهشعرك ل  ةي

همدلر أةشل  اهكقلقع ك طكرهمل ش اه  هد ؿ وشف دطلؽ اه هط  اههمدلرل  هإلدارة  إال أف ش ههزشلت 
قد هطكرت رقلن  اهمول  ههد ؿ ش لؿ اهرقلن   ه     ه  حمكؽ كحرللت األطراد اهحللة كحفلظلن 

أت نلهرقلن   ه  اههحمؽ شف اهك كد نعدة شراحؿ طند اه هط  اههمدلرل   كقد شرت ةذم اهرقلن  ألولن 
ةدار قرار اههادلب إه  رقلن  ع  اههي ه هدد  هلمل اإلدارة طي إاهشلدم ههكقلقع كاههاكد شف ك كد اهكاق

ش  أك  إه  أف كةهت إه  ش لؿ اهشف ةحلحلن  اهكةؼ اهملدكدي همل أم هكللؼ اهكاقع  هكللفلن 
 .(3 اههدل ب

 اهرقلن   ه  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة  طمد شر ألولن  أشل  ف شكقؼ اهمول  اهفه طلدي شف
ي ال لشهؾ اهحؽ طي رقلن  كغلرم نشرحههلف  اهشرحه  األكه  كلف لشهؾ رقلن  اهشعرك ل  طمط  كنلههله

ش  اهمرار اههادلني  حلث قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل ناف:" األةؿ طي اهمول  اإلدارم  شدل شف

                                                             

  .(45اههدل ب  صطهلهي  اهرقلن  اهمولقل   ه  شندأ ( 1 
 (.186 نرم   اهدظلـ اههادلني أل ول  ةلق  اههدرلس نله لشعلت  ص( 2 
 (.359-358اهدنس  اهمول  اإلدارم كرقلنها أل شلؿ اإلدارة "درا   شملرد   ص ( 3 
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  اهمرار اإلدارم كأف  هلا اهنحث طي ةح  اهكقلقع اههي ندي  هلمل ش أدا ال ل كز ها شراقن  شف
 .(1 إه  همدلر عر ل  اهمرار" اهمرار هكةفن 

كلهو  ذهؾ طي  دة أحكلـ   ه  اه لدب اههمدلرم هإلدارة نها ألولن لقةن  لن ط ر أإال أدا  
اهحؽ طي همدلر  نا أف هإلدارةشحكش  اهعدؿ اهعهلل  كشدمل:" كهقف كلف شف اهش هـ  فةلدرة  

ش  اهمرار اإلدارم طي حدكد  هطهمل اههمدلرل   طاف شف حؽ اهمول  اهنحث طي اهكقلقع اههي  شف
ا هدد إهلمل اهمرار نمةد اههحمؽ شف شطلنمها ههملدكف  كال لمؼ ةذا اهحد  دد اههحمؽ شف ةح  

إذا ارهنطت نلهملدكف نل هنلرةل  اهكقلقع اهشلدل  اههي ندي  هلمل اهمرار  نؿ لشهد إه  همدلر ةذم اهكقلقع
هل رم  هلا حكـ اهملدكف  كحلث إف اه زا ات   هلشلن  شف اهعدلةر اههي لدندي  هلمل اهمرار همدلران 

اههي كقعت  ه  اهش هد ي  لر شل لهعهؽ نلههمشهلف األ فقلهلف  زا ات هلطم  األ نلب ال هدمض 
 .(2 هه طلا طي اههرقل  نلألقدشل ..." كلطللن   ننلن 

نادا:" شف حؽ ةذم اهشحكش  اهنحث طي شدل ةح  اهكقلقع اهشلدل   ةذا كقد قررت ألولن 
دزاؿ حكـ اهملدكف  هلمل...  ا  ث ههند  همل همدلر ههؾ اهكقلقع ك اههي ندي  هلمل اهمرار اإلدارم حل

ح  كاه هط  اههمدلرل  اههي شدحمل اهملدكف هإلدارة ال هحكؿ دكف اهرقلن  اهمولقل   ه  عر ل  كة
اهمرار اإلدارم إدشل ةي وركرة ا ههزشمل ح ف  لر اهشرطؽ كهحملؽ اهعداه   دد هطنلؽ األدظش  

 .(3 كاههكاق "

كطي قرار آ ر هشحكش  اهعدؿ اهعهلل نغزة:" أف ك كد اه هط  اههمدلرل  هإلدارة ال لحكؿ دكف 
  لةلن  دلرل  هل ت اشهللزان اهرقلن  اهمولقل  نلهد ن  هعدلةر اهعر ل  ههمرار اإلدارم  كاه هط  اههم

دشل ةي وركرة ا ههزشهمل ح ف  لر اهشرطؽ اهعلـ كلحمؽ اهعداه   دد هطنلؽ اهملدكف  ه   هإلدارة كا 
دشل شملدة نلهةله  اهعلـ كشؤلدان  ها ك لر شه لكز  اهشكاطدلف   ـ ةي نعد ذهؾ  هط   لر شطهم  كا 

 .(4 حدكدم"

هفه طلدي قد ن ط رقلنها  ه  اه هط  شف  فؿ اهدةكص اه لنم  لهنلف أف اهمول  ا
ش  اهمرارات اإلدارل  كشدمل اهمرارات اهشهعهم  نهادلب اهشكظؼ  دلرل  هإلدارة ككذهؾ  ه  شدل شفاههم

                                                             

  كشعػلر إهلػا 60  ش شك   دلظـ  كلو  ص11/3/2003(  ه   30/2003قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل رقـ   1) 
 (.212ي  نداهرحشف  لدـ  اهمول  اإلدارم  صهدل ةلد

قػػرارات شحكشػػػ  اهعػػػدؿ   كهلػػػد حهشػػي اهحللػػػؾ  ش شك ػػػ  ش هػػلرة شػػػف 21/4/1960(  ه ػػ  22/58اهمػػرار رقػػػـ  ( 2 
 (.10/22اهعهلل  ج

 (.77/ اهشر ع اه لنؽ  ص27/2/2003ـ(  ه   2002/ 94قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل رقـ  ( 3 
 (.45  اهشر ع اه لنؽ  ص28/20/1965(  ه   76/64اهعهلل  طي اهمول   قرار شحكش  اهعدؿ ( 4 
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اهملوي  ف شف حؽأر اهمول  اإلدارم اهفه طلدي  ه  اهعلـ كاه زا ات اهشكقع   هلا  حلث ا هم
وشلدلت حمكؽ األطراد  حلث قوت شحكش  اهعدؿ  ش  كا هنرةل شف أةـ اإلدارم ن ط رقلن  اهشف

اهعهلل نادا:" أف اهعمكن  اهشفركو   ه  اهش هد ي كةي اهعزؿ شف اهكظلف  ههدل ب شع   لش  
اه ـر اهشد كب إهلا ......كششل ال عؾ طلا أف اهرقلن  اههي هشلر مل شحكش  اهعدؿ اهعهلل  ه  

اهعمكن  اههادلنل  ةي وشلد  كنلرة هاطراد  كهمللـ  اههدل ب نلف   لش  اهذدب اإلدارم كدكع كشمدار
شف شغلالة اإلدارة طي همدلر   لش  األطعلؿ  كشل هعد ةذم اهرقلن  هوللمل هدطلؽ اه هط  اههمدلرل  

 .(1 اههي ههشهع نمل اإلدارة كحدةل"

أةنحت كةذا كال لعدي أف اهمول  اإلدارم  ددشل ن ط رقلنها  ه  اه هط  اههمدلرل  هإلدارة 
ش   نؿ إف رقلن  اهمول  اإلدارم ةي رقلن  شعرك ل   ألف اهمكؿ  رقلنها رقلن  شعرك ل  كشف

ف لككف ا هحله  أ إه  ن فؼ ذهؾ لعدي أف لحؿ اهمول  اإلدارم شحؿ اه هط  اههدفلذل   نلإلولط 
رة كذهؾ هعدـ لرل  هإلداش   ه  اه هط  اههمد دارم أف لشلرس دكشل رقلن  اهشفنشمدكر اهمول  اإل

اهظركؼ كاهشفن لت اههي هحلط نلإلدارة طي ش لؿ ششلر    هطهمل اههمدلرل    شلعهشلشا ناشكلدل  إ
  ةذا كهظؿ رقلن  اهملوي اإلدارم رقلن  شعرك ل  شل هـ هدحرؼ اإلدارة (2 كاه لذ اهمرارات اإلدارل 

 .(3 كههع ؼ طي ا هعشلؿ  هطهمل نمدؼ هحملؽ  لللت  لر اهةله  اهعلـ

                                                             

 ـ11/10/2012(  ه   98/2010قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نغزة رقـ  ( 1 
 (.71أنك  شلرة  اهمول  اإلدارم طي طه طلف   ص( 2 
 (..50   صكلشؿ  دكر اهملوي اإلدارم طي اهرقلن   ه  عرط اهشدفع  اهعلش  طي حلؿ دزع اهشهكل( 3 



 

 
 
 
 

  ثالثالفصل ال
شروط الرقابة القضائية عمى 

 الجزاءات التأديبية
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  الفصل الثالث
 شروط الرقابة القضائية عمى الجزاءات التأديبية

 :تمييد وتقسيم
لهعهؽ  لشل طلشل الهعد د كل اإلهغل  شف أةـ ةكر اهرقلن  اهمولقل   ه  أ شلؿ اإلدارة ك 

ف  نحلث لك ف اهعشكشك طي شكا م  األطراد كشدمـ اهشكظف نلهمرارات اإلدارل  اههي هه ذةل اإلدارة
ل هطلع اهملوي شف  فهمل شراقن  شدل شعرك ل  اهمرارات اإلدارل  اهش ههف  كشدمل شل لهعهؽ 

  أف اهمرار نشكوكع ةذم اهدرا   اهمرارات اهشهعهم  نهادلب اهشكظؼ اهعلـ  طاذا هكةؿ اهملوي إه
  لر شعركع طادا لموي ناهغلقا.

ةي ههؾ اهطعكف اههي هرطع نطهب إهغل   لنل ك هلا لمةد ند كل إهغل  اه زا ات اههاد
اهمرارات اههادلنل  اهدملقل  هه هطلت اههادلنل  اهةلدرة طي حؽ اهعلشهلف اهشعلر إهلمـ طي اهمكادلف 

( ه د  4ـ قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي رقـ  كشدم (1 كاألدظش  اهش هة  نلهشكظفلف اهعشكشللف
 ـ.1998

ف كلف اهشعرع قد شد  اهمول  اهرقلن   ه  أ شلؿ اإلدارة شف  فؿ د كل اإلهغل   إال  كا 
ف د كل اإلهغل  عادمل عاف أم إطهم  طي قنكؿ د كل اإلهغل   حلث أف  هطلت اهمول  ه ت ش

ال حكـ  د كل أ رل ل ب هكاطر  دة عركط حه  لعهد نمل كلدظر اهملوي اإلدارم طي اهد كل كا 
نعدـ قنكهمل قنؿ اهدظر طي شكوك مل  كلمةد نعركط اهطعف نلإلهغل  طي اهمرارات اههادلنل  ةي ههؾ 
اهعدلةر اههي ال ند شف هكاطرةل طي اهد كل كي لعهد نمل أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل  كاههي لهرهب 

شل طي حله   دـ هكاطرةل أك ه هؼ أحد ةذم أوك مل  شنلعرة اهشحكش  طي طحص شك  ه  هكاطرةل 
 اهعركط طاف اهشحكش  هموي نعدـ قنكؿ اهطعف دكف اهد كؿ طي اهشكوكع حه  إف كلف طعهللن 

هد كل اإلهغل   عكهل    كقد ا همر اهفما كاهمول   ه  ك كب هكاطر أرنع  عركط (2 ش لهفل ههملدكف
ركط ههعهؽ نشحؿ   حلث ال د كل نف شةهح   كعكةي عركط ههعهؽ نلهطل ف كههش ؿ طي اهشةهح

  كعرط لهعهؽ نشدد اهطعف نحلث ل ب رطع اهد كل طي إدارللن  ف لككف قراران أاهد كل نحلث ل ب 
  ةذا (3   ةذا نلإلولط  إه  عرط ادعداـ اهطعف اهشكازم شدعل ههعلرض األحكلـاهشلعلد اهشمرر قلدكدلن 

كةك ك كب اههظهـ أشلـ   لش لن  اههعرلع اهعراقي أولؼ عرطلن كددكم أف ةدلؾ نعض اههعرلعلت ش ؿ 
                                                             

 (.135اهنمي  دطكع ك كارض اهد كل اإلدارل   ص( 1 
 (. 40كدعلف  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.495قول  اإلهغل   ص -اهمول  اإلدارم كش هس اهدكه ، طمشي( 3 
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ن فؼ اهشعرع اهفه طلدي هـ ل عها  (1 اه م  اإلدارل  شةدرة اهمرار قنؿ رطع اهد كل أشلـ اهمول 
  هذا  لكهفي اهنلحث طي ةذا اهفةؿ طي هدلكؿ اهعركط األرنع  اهش همر  هلمل طممل ك كنللن  عرطلن 

حلث  لهـ هدلكؿ اهعرط اهشهعهؽ نشحؿ اهد كل ككذهؾ اهعرط اهشهعهؽ كقول  شف  فؿ شنح لف  
نلهش هد ي طي اهشنحث األكؿ  أشل اهشنحث اه لدي ط لهـ ه ةلةا ههدلكؿ عرط شدة اهطعف 

  اهمولقي كعرط ادعداـ اهطعف اهشكازم.

                                                             

 (.494اهشر ع اه لنؽ  ص( 1 
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  المبحث األول
 الشروط المتعمقة بمحل الدعوى والمستدعي

أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل لهعهؽ نمرار إدارم كنشل أف  ل ب أف لككف شحؿ اهطعف اهشمدـ
اه زا  اههادلني لةدر نمرار طادا ل وع هرقلن  اهملوي اإلدارم  ةذا نلإلولط  إه  أف شمدـ اهطعف 
ل ب أف لككف ةلحب ةف  كةلحب شةهح  طي اهد كل حلث شف اهش همر  هلا ال د كل ندكف 

شف اههفةلؿ طي ةذا اهشنحث شف  فؿ شطهنلف   شةهح   ك كؼ لهـ هدلكؿ ةذلف اهعرطلف نعي
حلث  ل ةص اهشطهب األكؿ ههحدلث  ف اهعرط اهشهعهؽ نشحؿ اهد كل  نلدشل  ل ةص 

 اهشطهب اه لدي ههعرط اهشهعهؽ نلهش هد ي كطؽ اآلهي:

 المطمب األول: شروط تتعمق بمحل الدعوى
 لش  ةك اهمرار  لمةد نشحؿ اهد كل ةك شكوكع اهد كل  كشحؿ د كل اإلهغل  نةف 

اإلدارم  كنشل أف اه زا  اههادلني اهذم لطلؿ اهشكظؼ اهعلـ لككف نمرار إدارم شف قنؿ اه هط  
كذهؾ طي  شف  فؿ د كل اإلهغل  رار لككف أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهللاهش هة  طاف اهطعف نمذا اهم

ؽ شل دص  هلا قلدكف اهوف  اهغرنل  أشل طي قطلع  زة لككف اهطعف أشلـ اهشحكش  اإلدارل  كط
  طشل اهشمةكد نلهمرار اإلدارم؟ ككلؼ دشلز اهمرار اإلدارم  ف  لرم اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل 
 شف هةرطلت كأ شلؿ اإلدارة 

 الفرع األول: ماىية وطبيعة القرار اإلداري
عد طمك ل اهشكاولع حلكل  طي اهملدكف اإلدارم لعهنر شكوكع اهمرار اإلدارم شف أك ر كأةـ

عد شف أ طر شظلةر   ككذهؾ ل(1 هشنلعرة كظلقفمل اهملدكدل  اههي ه ه دشمل اإلدارة  لقؿشف أةـ اهك 
كلدت اهمرارات اإلدارل  كال زاهت شحكرا  دل  اههي ههشهع نمل اإلدارة  هذااه هطلت كاالشهللزات اهملدك 

 .(2 هشعظـ اهشدلز لت اإلدارل  اهشعركو   ه  اهمول 
 القرار اإلداريأول: تعريف 

ذهؾ ههفما  اهمرار اإلدارم  هلركلن  اهشملرد  هـ لعرؼ اهشعرع اهفه طلدي كغلرم شف اههعرلعلت
دلؿ شكوكع اهمرار  كشل  مـ اهمول  اإلدارم طي اهكعؼ  ف ك لر شف شفشحاأ حلث كاهمول  

                                                             

 (.209اهعل ر  اهك لز طي اهملادكف اإلدارم  ص( 1 
 (.28اإلدارم طي د كل اإلهغل " درا   شملرد "  صاهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  ( 2 
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اههعرلفلت اهفممل    كطلشل لهي هكول  ألةـ (1 شف ا هملدات اهفما اإلدارماإلدارم  دلل  اهك لر 
 :كاهمولقل  ههمرار اإلدارم

ههمرار اإلدارم إال أف  لهنل   : هعددت هعرلفلت اهفما اإلدارمالتعريف الفقيي لمقرار اإلداري -1
هلكف دك ي نادا:" كؿ  اهشفمـك طمد  رطا اهفملا اهفرد يةذم اههعرلفلت هدكر حكؿ دفس 

شل ةي قلقش  كقت ةدكرم أك كشل  شؿ إدارم لةدر نمةد هعدلؿ األكولع اهملدكدل  ك
  ك رطا رطلرك نادا:" كؿ  شؿ إدارم لحدث هغللرا طي (2  هككف طي هحظ  ش همنهل "

 .(3 األكولع اهملدكدل  اهملقش "

نادا:" إطةلح  ف إرادة شهزش  نمةد إحداث أ ر  عضناه  رطا أشل نلهد ن  ههفما اهعرني طمد
قلدكدي كذهؾ إشل ناةدار قل دة هدعئ أك هعدؿ أك ههغي حله  طردل  أك هعدلهمل أك إهغلقمل هشةهح  

. كشل ك رطا آ ركف نادا:" إطةلح (4 طرد أك أطراد شعلدللف أك ودةـ طي حله  اهمرار اإلدارم اهفردم"
ل همل شف  هط  نشمهو  اهمكادلف كاههكاق  نمةد إحداث أ ر قلدكدي اإلدارة  ف إرادهمل اهشهزش  نش
 .(5 شعلف انهغل  شةهح   لش "

 ؼ اهمول  اإلدارم اهمرار اإلدارمنلإلولط  هههعرلفلت اهفممل  طمد  ر : التعريف القضائي -2
ش هس اهدكه  اهفرد ي نادا:" إطةلح اإلدارة  ف ارادهمل اهشهزش  نشل همل شف  حلث  رطا

حداث أ ر قلدكدي شعلف انهغل  هحملؽ إمكادلف كاهشرا لـ كاههكاق  نمةد  هط  نشمهو  اه
اهمول  اإلدارم اهشةرم  رطا نادا:" إطةلح اإلدارة طي اهعكؿ نلدشل   (6 شةهح   لش "

إرادهمل اهشهزش  نشل همل شف  هط   لش  نشمهو  اهمكادلف كاههكاق  اهذم لهطهنا اهملدكف  ف 
كذهؾ نمةد إحداث شركز قلدكدي شعلف شه  كلف ذهؾ ششكدلن ك لقزان قلدكدلن انهغل  شةهح  

 .(7  لش "

                                                             

 (.201اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.29اهدعشلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  صشعلر إهلا هدل ( 2 
 (.165نعدلؽ  شحلورات طي اهملدكف اإلدارم  صشعلر إهلا هدل ( 3 
 (.588اهطشلكم  اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
 ( 262لـ  اهشرعد طي اهد كل اإلدارل   ص د( 5 
 (.459  شلف    قلدكف اهمول  اإلدارم  صشعلر إهلا هدل ( 6 
ـ  شعػلر إهلػػا 6/1/1954شحكشػ  اهموػل  اإلدارم اهشةػرل  هه ػد  اهموػلقل  اه لد ػ  نهػلرلخ  934اهموػ  رقػـ ( 7 

 (.33   ص-قول  اإلهغل –هدل  شرك  اهمول  اإلدارم 
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 رطها شحكش  اهمول  اهفه طلدي اهمرار اإلدارم حلث شف ةذلف اههعرلفلف  رؼ  كقرلنلن 
رادهمل اهشهزش  نشل إـ اهلل نادا:" إطةلح اإلدارة  ف حكش  اهعدؿ اهعهلل نرااهعدؿ اهعهلل نغزة ككذهؾ ش

همل شف  هط  نشمهو  اهمكادلف كاألدظش   كذهؾ نمةد إحداث أك هعدلؿ شركز قلدكدي شعلف شه  
 .(1 "قلدكدلن  ك لقزان  كلف ذهؾ ششكدلن 

 ه  اههعرلفلت اه لنم  لشكف هعرؼ اهمرار اإلدارم نادا:  شؿ قلدكدي دملقي ةلدر  كندل ن  
 .(2 لن شعلد لن قلدكدل ان نارادة شدفردة  ف  هط  إدارل  كطدل  لحدث أ ر 

 ثانيا: تمييز القرار اإلداري عن غيره من أعمال الدولة

 هط  شف  هطلت  هشندأ اهفةؿ نلف اه هطلت  طهشلرس كؿ هشلرس اهدكه  دعلطلهمل كطملن 
دعلطمل كطمل هشل ر شا اهد هكر همل  إال أف ةذا اهفةؿ   -اههدفلذل  كاههعرلعل  كاهمولقل  -اهدكه 

لد ؿ شف وشف  شف اه هطلت قد هنلعر  شفن  هلس شطهمل نؿ ةك طةؿ شرف  أم أف كفن 
ف اهعشؿ ش ا هةلص اه هط  األ رل هذا كلف ال ند شف اههشللز نلف اهعشؿ اإلدارم كنلف كفن 

اهمولقي كاهعشؿ اههعرلعي   فكة  ه  ذهؾ طاف اه هط  اإلدارل   دد ششلر همل هكظلفهمل  ال 
همهةر أ شلهمل  ه  اهمرارات اإلدارل  طمط  نؿ ةي هشلرس دك لف شف األ شلؿ  األ شلؿ اهشلدل  

لدمل كنلف اهمرارات ن   هذا  لهـ اههشللز ألولن "اهعمد اإلدارم كاهمرار اإلدارم" كاأل شلؿ اهملدكدل 
 .اإلدارل 
 التمييز بين القرار اإلداري والعمل التشريعي -1

شف اهش هـ نا أف اهمرار اإلدارم لهـ اهطعف نا شف  فؿ د كل اإلهغل  أشلـ اهمول  
شحكش  اهعدؿ اهعهلل كاههي ال هزاؿ هدظر ةذم اهطعكف طي اهوف   د د أفاإلدارم كطي طه طلف 

طمد هـ هعكلؿ شحكش  إدارل  ش همه  ش هة  ندظر اهشدلز لت  حدل لن  أشل طي قطلع  زةاهغرنل  
 أشلـ اهشحكش  اهد هكرل . لطلهـ اهطعف نعدـ د هكرلهم لت كاهمكادلف  أشل اههعرلع(3 اإلدارل 

كهههشلز نلف اهمرار اإلدارم كاهعشؿ اههعرلعي أك د اهفما شعللرلف كةشل اهشعللر اهعكهي كاهشعللر 
 اهشكوك ي:

                                                             

ـ  ككػػذهؾ قػػرار شحكشػػ  اهعػػدؿ 17/3/2010( كذهػػؾ  ه ػػ  17/2009هعػػدؿ اهعهلػػل لػػراـ اهلل رقػػـ  قػػرار شحكشػػ  ا( 1 
 ـ.19/10/2010(  ه   49/2010اهعهلل نغزة رقـ  

 (250 لدـ  اهك لط طي اةكؿ اهمول  اإلدارم ص (2)

 (.3/2016قلدكف نعاف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل   ( 3 
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شؿ كاه م  اههي أةدرها نلإلولط  اهشعللر اهعكهي: كةك شعللر قلقـ  ه  ةف  اهملقـ نلهع - أ
ه  اإل را ات اهشهنع  نغض اهدظر  ف شوشكدا  طاذا ةدر  ف اه هط  اههعرلعل  كلف إ

ذا ةدر  ف ةلق  أك  هط  إدارل  كلف اهعشؿ إدارللن  اهعشؿ هعرلعللن    إال أف ةذا اهشعللر كا 
ف كلف  مؿ اه هطنلؽ شف اهدلحل  اهدظرل  إال أدا كشف اهدلحل  اهعشهل  ةعب اههطنلؽ كا 

كذهؾ أف اهفةؿ نلف اه هطلت ةك طةؿ شرف كلك د هدا ؿ ههعفق  نلف اه هطلت األشر 
 .(1 اهذم لده   دا قللـ كؿ شف اه هطلت نششلر    شؿ لد ؿ طي دطلؽ اه هط  األ رل

نغض اهدظر  أ لس طنلع  كشوشكف اهعشؿمـك  ه  اهشعللر اهشكوك ي: كةذا اهشعللر ل -2
 ف اه م  اههي أةدرها أك اإل را ات اهشهنع   طاذا هش ؿ اهعشؿ طي قل دة  لش  ش ردة 
طادعا شركزان قلدكدللن  لشلن ا هنر  شفن هعرلعللن أشل إذا ه  د طي قرار طردم ل ص طردان أك 

أف  كدكد اإلعلرة إه    (2 ر  شفن إدارللأطرادان شعلدلف نذكاهمـ طادعا شركزان قلدكدللن  لةلن ا هن
كذهؾ أدمل  اإلدارم عمل هرقلن  اهملويلاه هط  اههعرلعل  هشلرس  دة أ شلؿ ال ه وع  ش

اهد هكرل  هشلرس أ شلالن هعرلعل  هةدر شف  فهمل اهمكادلف كةي ه وع هرقلن  اهشحكش  
نرهشلدل  كةذم ال ه وع هرقلن  اهملوي ةذا نلإلولط   دمل هشلرس ألولن أ شلالن طي حلف أ

 .ارل  ه وع هرقلن  اهمول  اإلدارمالن إدلأدمل هشلرس أ ش

اإلدارم   همراركا اههعرلعيدقلم  هكو  اهفرؽ نلف اهعشؿ   كم ةدل أدا دظران هعدـ ك كد دظرلكدد
هك ا اهفما اهحدلث إه  األ ذ نلهشعللرلف اهعكهي اهذم لدظر إه  اه م  اههي لةدر  دمل اهعشؿ  
كاهشعللر اهشكوك ي اهذم لدظر إه  طنلع  اهعشؿ نغض اهدظر  ف اه م  اههي أةدرها  هههفرق  

اإلدارم دعا  اهمرارك  هعرلعيشف اهشعللرلف ال لكفي هكحدم هههشللز نلف اهعشؿ اه لن ف ألإنلدمشل  كحلث 
شعللر ش ههط لمـك  ه  أ لس اهشزج نلف اهشعللرلف اهعكهي كاهشكوك ي إذ لدظر إه  طنلع  اهعشؿ 

 .(3 شف دلحل   كاهعكؿ اهذم لظمر طلا اهعشؿ كاإل را ات اهشهنع  هةدكرم شف دلحل  أ رل

اهمول  اهفه طلدي  ي إال أف كنلهر ـ شف  دـ دق  أم شف اهشعللر اهعكهي أك اهشعللر اهشكوك 
  حلث  ل  طي حكـ (4 كاهعشؿ اههعرلعي اهمرار اإلدارمشف  نلهشعللر اهعكهي هههشللز نلف كؿو أ ذ 

ههشحكش  اهعهلل نراـ اهلل نادا:" اهمرار اإلدارم ةك اهذم لةدر  ف  ملت اإلدارة كاه هطلت اهعلش   

                                                             

 (.319 صعطدلكم  اهمول  اإلدارم ( 1 
 (.68اهعنلدم  قول  اإلهغل " درا   شملرد   ص( 2 
 (.76اهعنلدم  قول  اإلهغل   ص( 3 
 (.116اهفهلت  االدحراؼ طي ا هعشلؿ اه هط  كأ رم  ه  اهمرار اإلدارم  ص( 4 
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كاهمرار اهذم لةدر  ف اه هط    كاهمرار اهذم لةدر  ف اهش هس اههعرلعي لنم  قرار هعرلعللن 
 .(1 "قولقللن  اهمولقل  لنم  قراران 

 التمييز بين القرار اإلداري والعمل القضائي -3

شدمشل لمدؼ إه  هطنلؽ اهملدكف  لهملطع  شؿ اإلدارة شع  شؿ اهمول  طي أف كفن 
كذهؾ نهطنلما طمشل لدمفف حكـ اهملدكف شف اهعشكشل  كاهه رلد إه  اه ةكةل  كاهكاقعل   كدفلذم 

 هك ا اهفما إه  كوع  دة دظرللت دهعرض ألنرزةل نال لز: كهههشللز نلدمل. (2  ه  اهحلالت اهفردل 

 نظرية السمطة التقديرية - أ

كلذةب أدةلر ةذم اهدظرل  أف اإلدارة ههشهع ن هط  همدلرل  كا ع   دد إةدارةل ههمرار 
ف كلف ةدلؾ  لدب شف اإلدارم كذهؾ ن فؼ اهمول  اهذم ل وع ه هط  شملدة  طي أحكلشا  كا 

اهةح  طي ةذم اهدظرل  إال كأدا طي حملم  األشر أف ةذم اهدظرل   لر دقلم  كذهؾ أف اإلدارة كشل 
نلهد ن  هدكع اه زا ات اههادلنل  طاف اإلدارة  ةك شعهـك ال ههشهع ن هط  همدلرل   ه  اهدكاـ  طش فن 

اهشددل   ه   نلؿ اهحةر  ةذا نلإلولط  إه  أف  شملدة نله زا ات اهكاردة طي قلدكف اه دش 
دا لهشهع ن هط  همدلرل  طي نعض اهحلالت كذهؾ إ وع نلهشطهؽ هه هط  اهشملدة حلث اهمول  ال ل

أقة  ههعمكن  شع هرؾ ش لح  ههملوي نهمدلر اه زا   ان أدد  كحد ان ش ؿ حله  كوع اهشعرع حد
 .(3 اهشدل ب  ه  ح ب ظركؼ اهكاقع 

 طبيعة العمل أو موضوعونظرية  - ب

شؤدل ةذم اهدظرل  أف اهعشؿ لككف قولقلل إذا كلف شكوك ا اهفةؿ طي  ةكش  أك دزاع 
دا طي نعض اهحلالت ههكه  إرل  أدمل  لر شطلنم  ههكاقع حلث ع ةي  كلؤ ذ  ه  ةذم اهدظ

لإلولط  نذا اإلدارة اهفةؿ طي  ةكش  كذهؾ  دد اهدظر طي اههظهـ اهشمدـ إهلمل شف قنؿ األطراد  ة
 ةل  كش لؿ ذهؾ قول  نةدد شدلز لت  ه  حمكؽ ع إه  أف أحكلـ اهمول  ال هةدر داقشلن 

 (4 دا شف اهش هـ نا أدا قول  شكوك ي ل همدؼ اهفةؿ طي عر ل  اهمرارات اإلدارل إاإلهغل  إذ 
إه  كةك اهغرض حلث هدظر  ان  دلد ان ههفلدم ةذا اهدمد أولؼ نعض اهفما همذم اهدظرل   دةر ك 

رات إدارل  ه همدؼ نطنلع  اهحلؿ طنلع  اهغلل  كاهمدؼ شف كؿ شدمشل  طلإلدارة نشل هةدرم شف قرا
                                                             

 .ـ7/10/2003ـ(  ه   34/2003قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل نلهد كر رقـ  ( 1 
 (.455اهمول  اإلدارم  ص  شلف  قلدكف ( 2 
 (.126اهظلةر  اهملدكف اإلدارم ص( 3 
 (.74اهعنلدم  قول  اإلهغل   ص( 4 
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عنلع اهحل لت اهعلش  أشل اهمول  طلمدؼ إه  حشلل  اهدظلـ اهملدكدي ههدكه  كذهؾ نلهفةؿ طي إ
 .(1 اهشدلز لت كهكقلع اهعمكنلت  ه  شرهكني اه راقـ

 القرار اإلداري والعمل المادي - ت

هشلرس اإلدارة دعلطمل نلال هدلد إه  دك لف شف األ شلؿ ل ش  اهدكع األكؿ األ شلؿ اهشلدل  
دكف أف لهرهب  هلمل أم ك كةي ههؾ األ شلؿ اههي ه رلمل اهملقلت اإلدارل  نمةد أك ندكف قةد  

نمل اإلدارة طمي كشل لعرطمل اهنعض"  شلع اههدانلر اهشلدل  اهكاقعل  اههي همـك  آ لر قلدكدل  شنلعرة 
 ف قةد  كا  هدفلذان همرار إدارم أػـ  مد أك حكـ قولقي أك دص هعرلعي أك  ف  لر قةد 

أشل اهدكع اه لدي طل ش   (2 دهل    طا أك إةشلؿ كطي  شلع األحكاؿ ال هرهب أ ران قلدكدللن نذاهمل"
حداث آ لر إمل ننلأل شلؿ كاههةرطلت اهملدكدل  كةي ههؾ األ شلؿ اههي ه رلمل اإلدارة كهمةد 

كلعد  (3 قلدكدل  كذهؾ إشل ن هؽ شراكز قلدكدل   دلدة أك هعدلؿ طي اهشراكز اهملدكدل  اهملقش  أك إهغلقمل
 اهمرار اإلدارم شف قنلؿ األ شلؿ اهملدكدل .

ك هلا طاف األ شلؿ اهشلدل  قد هككف نمةد أك ندكف قةد طي حلف أف اهمرار اإلدارم ال 
قلدكدل  شنلعرة  ان دلحل  كشف دلحل  أ رل طاف األ شلؿ اهشلدل  ال هرهب آ لر لككف إال نمةد ةذا شف 

كلهرهب  ه  ككف اهعشؿ قلدكدل  شنلعرة   ان أف اهمرار اإلدارم ال ند ها شف أف لرهب آ لر  طي حلف
 أدا ال لمنؿ اهطعف طلا نلإلهغل . شلدللن  اإلدارم  شفن 

 نالقرار اإلداري محل الطعأركان الفرع الثاني: 
أف اهمرار اإلدارم ةك  شؿ قلدكدي دملقي ةلدر نارادة شدفردة  ف  هط   ذكردل ش نملن 

 أركلفةدلؾ  دة  هلا كشف  فؿ ةذا اههعرلؼ لهو  أف. ك لن شعلد لن قلدكدل ان إدارل  كطدل  لحدث أ ر 
ال رد حه  لعد أدا قرار إدارم لطعف نا أل ب هكاطرةل طي اهمرار   عكفن شلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل كا 

 كطؽ اآلهي: ركلفقنؿ اهد كؿ طي شكوك ا  ك لهـ هدلكؿ ةذم األ
 : أن يصدر من جية إدارية وطنيةأولً 

حه  لعهد نلهمرار اإلدارم شحؿ اهطعف كشدمل اهشهعهؽ نله زا  اههادلني ههشكظؼ اهعلـ ل ب 
  ك هلا طلهمرارات اهشهعهم  نشكظفي اهملقلت كاهشؤ  لت (4 لةدر  ف أحد أع لص اهملدكف اهعلـأف 

                                                             

 (.126اهظلةر  اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.248 لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.44كدعلف  اهملدكف اإلدارم  ص3)  
 (.78اهعهـك  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
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  هذهؾ قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" لعهرط طي د كل (1 اه لة  ال همنؿ اهطعف نلإلهغل 
ههطعف   لوعلن    كأف اهمرار اإلدارم ال لعهنر قراران إدارللن  ف لككف اهمرار اهشطعكف طلا قراران أهغل  اإل

 ف  هط  إدارل  أك شؤ     لش  أك ع ص شف  ل شل هـ لكف ةلدران أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهل
. كشل كلمهوي ةذا اهعرط أف هككف اه هط  اإلدارل  اهعلش  اههي لةدر (2 أع لص اهملدكف اهعلـ"

 دمل اهعشؿ أك اههةرؼ  هط  إدارل  كطدل  هطنؽ قكادلف اهنفد كه هشد  هطهمل شدمل نحلث لككف 
اهذاهل  همذم اه م  نكةفمل  هط   لش  كطدل   ك هلا ال همنؿ د كل اههةرؼ شعنرا  ف اإلرادة 

ف ش ت ةذم اهمرا رات شراكز اإلهغل   ه  اهمرارات اإلدارل  اهةلدرة  ف اه هطلت األ دنل  حه  كا 
قهلشل  اهمكادلف أف إهشندأ  ه هطلت األ دنل  دكهمل كال لحؽ ألم دكه  ا هدلدان هاهكطدللف كذهؾ ككف أف 

  كنلههلهي طاف اهمرارات اههي (3 دل شعرك ل  اهمرارات اهةلدرة نشمهو  قلدكف أ دنيهدظر طي ش
هةدر  ف اه فلرات اهشش ه  ههدكؿ دا ؿ طه طلف كشدمل اهشهعهؽ نلهمرارات اههادلنل  اهةلدرة نحؽ 

 علرة إه  أفإل  كشل أدا ه در ااهمول  اإلدارم طي طه طلفشلـ شكظفلمل ال همنؿ اهطعف نلإلهغل  أ
ال هعد قرارت إدارل  ككدمل ال  لن  لش لن  شلع اهمرارات كاأل شلؿ اهةلدرة شف ةلقلت  لة  همدـ دفع

 .(4 ههشهع نله ط  اهعلش  ش ؿ اهش هعفللت كاه لشعلت اه لة  كنلههلهي ال همنؿ اهطعف نلإلهغل 

 اً : أن يكون القرار اإلداري نيائيثانياً 

دا:"   طمد دص اهشعرع اهفه طلدي  ه  أكلف دملقللن  ال لشكف اهطعف نلهمرار اإلدارم إال إذا
اهطهنلت اههي لمدشمل ذكك اهعاف ناهغل  اههكاق   -2 هعدؿ اهعهلل نلهدظر طلشل لهي:...ه هص شحكش  ا

أك األدظش  أك اهمرارات اإلدارل  اهدملقل  اهشل   نلألع لص أك األشكاؿ اهةلدرة  ف أع لص 
ةذا اهعرط شف اه ةلقص اهششلزة ههمرار اإلدارم  طلهعشؿ أك  . حلث لعهنر(5 اهملدكف اهعلـ..."

ةف  هدفلذل  دكف  عركطا  لهعلف أف لككف شه ذان   شلعه اههةرؼ اهذم لةدر شف اإلدارة ش هكطللن 
شف  ندالن  مشةطه  قرار هدفلذ ؿ نعض اهفما ا هعشلؿهذهؾ طوى  حل   إه  هةدلؽ  هط  أ ه  

أدد  شف االهفلؽ  ه  شعد  دملقل   اهش ه دـ طاف ةدلؾ حدان   ةطهشكلف اه   كأللن (6 قرار دملقي
اهمرار اإلدارم لهش ؿ طي ةدكر اهمرار شف  م   كهمل اهملدكف أك اهدظلـ  هط  اهنت طي أشر شل 

                                                             

 ةذم اهفق  إه  قلدكف اهعشؿ اهفه طلدي كهلس قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي. حلث ل وع شكظفي( 1 
 ـ28/9/2008(  ه   195/2008قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل اهفه طلدل  نراـ اهلل رقـ  ( 2 
 (.71اه نكرم  اهمول  اإلدارم "درا   شملرد "  ص( 3 
 (.214اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص (4 
 ـ( 2001/ 5( شف قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل   33/2اهشلدة  ( 5 
 (.141أحشد شحشد اهدكال    شندأ  دـ ر عل  اهمرارات اإلدارل " درا   شملرد   ص( 6 
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األ شلؿ -اهعرط هذهؾنغلر حل   إه  هةدلؽ  هط  أ ه  ك هلا ال هعهنر قرارات إدارل  كطمل 
نؽ ةدكر اهمرار أك األ شلؿ اهفحم  هةدكرم كاههي ال هحدث اههحولرل  أك اههشملدل  اههي ه 

قلدكدلل كلههكةللت  كاالقهراحلت  كاال هلولحلت  كاآلرا  اههي هندلمل اه ملت  نذاهمل أ ران 
اال هعلرل  كاههحململت  كاهشدعكرات كاههعهلشلت اههي لةدرةل اهكزرا   ه  أ ر ةدكر اهمرارات 

اه دلدة اههي هوشدمل  ككلفل  هدفلذةل  عرلط  أال ههوشف قكا د لعرحكف نمل ههشكظفلف األحكلـ 
 .(1  دلدة

كقد أكدت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نلهعدلد شف أحكلشمل  ه  وركرة ةذا اهعرط طمد قوت 
ال طاف   كا  كدملقللن   لنهلن  إدارللن  نادا:" ل ب أف لككف اهمرار اهشطعكف طلا أشلـ ةذم اهشحكش  قراران 

  كشل كقوت نادا:" اإل را ات اههحولرل  كاأل شلؿ (2 ألكادا كلهعلف رطوا" لنملن اهطعف طلا لككف  
رارات دملقل   كنلههلهي ال ل كز اههشملدل  ال همنؿ اهطعف أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل ألدمل هل ت ق

 طفؽ كةؼ اهمرار اإلدارم  هلمل ألف اهمرار اهدملقي ةك اهمرار األ لر اهةلدر  ف اإلدارة كاهذمإ
. كشل كقوت ناف قرار كقؼ  (3 لدفذ نغلر حل   إه  ةدكر قرار آ ر لةدر  ف  هط  أ ه "

 .(4 ةك قرار  لر دملقي -هعهلشلت أ رلهحلف ةدكر  –اهشكظؼ  ف  شها  كهذللؿ اهمرار نعنلرة 

ها ال هعد قرارات اهه د  اهش هة  نلههحملؽ شع اهشكظؼ   ه  شل  نؽ كهاكلدان  كندل ن 
دمل هحهلج إه  هةدلؽ  م  أ ه  شدمل حلث أهـز اهشعرع ه د  إاهش لهؼ نادمل قرارات إدارل  إذ 

اههحملؽ نرطع همرلر إه  اهه د  اهش هة  نهعكلهمل  كشل ل كز هه هط  اهش هة  نهعكلؿ اهه د  
 . (5 ددل اهفقح  اههدفلذل  هملدكف اه دش  اهش كشل كرد طي األ ذ نهكةللت اهه د  أك هعدلهمل كذهؾ

 : أن يصدر باإلرادة المنفردة ثالثاً 

لعد اهمرار اإلدارم شف قنلؿ األ شلؿ اهملدكدل  اههي هشلر مل اهدكه   حلث هشلرس اهدكه  
  كاهعمكد اههي هككف اإلدارة طرطلن طلمل  كا  اإلدارل اتاهمرار  -دك لف شف األ شلؿ اهملدكدل  كةشل

                                                             

 ( 242كدعلف  اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 .29/2/2002(   ه   119/2002قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نغزة رقـ  ( 2 
 ـ31/1/2001(  ه   233/2008ؿ اهعهلل راـ اهلل رقـ  قرار شحكش  اهعد( 3 
 .29/2/2002(  ه   119/2002قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نغزة رقـ  ( 4 
( حلث  ل  طلمل:" ل ب  ه  ه د  اههحملؽ نعد االدهمل  شف اههحملؽ أف همدـ همرلرا إهػ  1 91/3دص اهشلدة   ( 5 

اه ػهط  اهش هةػ  نهعػكلؿ اهه دػ  شةػحكنلن نشحوػر هه دػ  ...... كاههكةػللت اههػي هراةػل شدل ػن  ... ل ػكز هه ػهط  
 عدلهمل.اهش هة  نهعكلؿ ه د  هحملؽ اهشكاطم   ه  هكةللت اهه د  أك ه
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كلف دك ا ةك  طلهمرار اإلدارم أللن   (1 اإلدارة شدزه  األطراد مكد إدارل  أـ  مكد  لة  هدزؿ طلمل 
 شؿ قلدكدي لةدر نارادة اإلدارة اهشدفردة  كةذا اهعرط ةك أ لس كشعللر اههفرق  نلدا كنلف اهعمد 
رادة اهفرد أك  اإلدارم  ذهؾ أف اهعشؿ اهملدكدي طي اهعمد ال لظمر أ رم إال إذا هفقت إرادة اإلدارة كا 

هعلقدة شعمل كذهؾ أف اهعمكد نةف   لش  كشدمل اهعمكد اإلدارل   نلرة  ف هكاطؽ إرادهلف اه م  اهش
نال لب كقنكؿ  طي حلف أف اهعشؿ اهملدكدي طي اهمرار اإلدارم لظمر أ رم دكف هد ؿ شف  لدب 

همنؿ    ك هلا طاف اهمرارات اإلدارل  اههي(2 األطراد كنارادة اإلدارة كحدةل روي األطراد أك هـ لروكا
اهطعف نمل نلإلهغل  ل ب أف لككف هعنلر اإلدارة نمل  ف إرادهمل اهذاهل  كاهشهزش  ش هددة إه  اهمكادلف 

طاف اهمرار اهذم هه ذم اإلدارة نشل همل شف  هذا  (3 إلرادة إدارة أك  هط  أ رل كاألدظش  كهلس هدفلذان 
  إال أف (5 كنلههلهي ال همنؿ اهطعف نمل نلإلهغل  (4  هط  ش هشدة شف اهعمد ال هعد قرارات إدارل 

اهمرارات اهشدفةه   ف اهعمد كلإل فف  ف اهشدلقة  كقرار ا هنعلد ع ص شل هعد قرارات إدارل  
 إه  هك ا أف لشكف ال اإلهغل  د كل"همنؿ اهطعف نلإلهغل   حلث قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" 

  ف هعنلر ةك اهذم إدارم قرار إه  اهد كل هك ا أف اإلهغل د كل  قنكؿ عركط شف أف اهعمكد ذهؾ
 طي اهطعف أ لز اهمل دة ةذم شف إرادهلف  كا ه دل ن  ةك هكاطؽ اهعمد نلدشل نشفردةل  اإلدارة إرادة

 .(6  شهللت اههعلقد"  ف اهشدفةه  اإلدارل  اهمرارات

اهطعف طلا نلإلهغل  دكف  لرم كنلههلهي طاف ةذا اهعرط لعدي أف اهمرار اإلدارم ةك طمط لمنؿ 
ههمرار  شعلدلن  كلف عكؿ اهمرار  حلث هـ لعهرط اهملدكف ككذهؾ اهمول  عكفن  شف أ شلؿ اإلدارة  أللن 

  طلهمرار اإلل لني لهحمؽ  ددشل لككف لن أك  هنل لن أك وشدل لن اإلدارة إل لنل قرارطمد لككف  (7 اإلدارم

                                                             

 (.257 لدـ  اهك لط طي أةكؿ اهمول   ص (1 
 (.114اهملدكف اإلدارم  ص اهظلةر ( 2 
 (.241كدعلف  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.80اهعهـك  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
كةذا شل اكدها شحكشػ  اهعػدؿ اهعهلػل حلػث قوػت نلدػا:" شهػ  كػلف اه لنػت أف اهدػزاع قػلقـ نػلف اهطػرطلف  هػ   مػد ( 5 

دشػػػػػل إهػػػػػ  اهشحكشػػػػػ  اهش هةػػػػػ  كطػػػػػؽ اهمػػػػػلدكف"  قػػػػػرار رقػػػػػـ  طػػػػػاف اال هةػػػػػلص طػػػػػي دظػػػػػرم ال لدعمػػػػػد همػػػػػذم اهشحكشػػػػػ  كا 
 ـ.8/3/2000ـ  ه   161/1999

 ـ.21/6/2006 ه    61/2004قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل رقـ ( 6 
شعػلف   طػي قلهػب اإلدارم اهمػرار  ػكب لعػهرط ال "نادػا: اهفه ػطلدل  اهعهلػل اهعػدؿ شحكشػ  قوػت هػذهؾ كهطنلمػل (7 

 شػف كػلف قػرار اه لذ اشهدل مل  ف أك اإلدارل  اه هط  رطض حلؿ وشدلل لككف كقد ةرلحل لككف قد طلهمرار اإلدارم
(  ه ػػ  18/2000. قػػرار شحكشػػ  اهعػػدؿ اهعهلػػل نػػراـ اهلل رقػػـ  "كاألدظشػػ  ههمػػكادلف كطمػػل اه ػػلذم  هلمػػل اهكا ػػب

 ـ.11/7/2000
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كاف لككف شكهكنلن نلدشل  نحلث لهشكف األطراد شف االطفع  هلا رادهمل ةرلحلن إطةلح اإلدارة  ف إ
لهحمؽ  دد  ككت اإلدارة  ف اإلطةلح  ف إرادهمل  فؿ طهرة زشدل   لن لعهنر اهمرار اإلدارم وشدل

اهشمدـ شف قنؿ اهشكظؼ اهعلـ  ههظهـ ه  ا ف لكشلن لش ؿ ادمول  شدة  ف  (1 شعلد  لحددةل اهشعرع
طلهش ؿ طي حله    هنياهاهمرار اإلدارم  أشل اههظهـنرطض  لن وشدل ان طمذا لعد قرار دكف أف هرد اإلدارة 

كش لؿ اهمرار  (2 رطض كاشهدلع اه م  اإلدارل   ف إةدار قرار شعلف أك ب اهشعرع  هلمل إةدارم
اهوشدي شل دص  هلا قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل :" ه هص شحكش  اهعدؿ اهعهلل نلهدظر طلشل 
لهي... رطض اه م  اإلدارل  أك اشهدل مل  ف اه لذ أم قرار كلف ل ب اه لذم كطملن ألحكلـ اهمكادلف 

 .(3 أك األدظش  اهشعشكؿ نمل"

  أدا ل ب أف لةدر شف طرد كاحداهشدفردة هإلدارة  ةذا كال لعدي عرط ةدكر اهمرار نلإلرادة
طمد لعهرؾ طي هككلدا أك ر شف طرد كؿ شدمـ لعشؿ طي شرحه  شف شراحؿ هككلدا ألدمـ نلهدملل  

 لن شعهم ر  كشل ال هها ر إرادة اإلدارة اهشدفردة إذا كلف هدفلذ اهمرا(4 لعشهكف هح لب  م  إدارل  كاحدة
همدلـ طهب شف ةلحب اهعاف  ه  شكاطم  األطراد كمرار هعللف شكظؼ  أك لهطهب قنؿ ةدكرم 

 .(5  همله كطهب اال

 قانونية ثاراً آب : أن يرترابعاً 

 اهملدكدي طي اهشركز لؤ ر كأف لن أ ران قلدكدل نذاها شحد لن  أف لككف ال هنلر اهمرار إدارللن  لعهرط
قلقـ  قلدكدي نهعدلؿ شركز  دلد  أك قلدكدي شركز نادعل  كذهؾ إشل ورران  نا لهحؽ كذهؾ ناف ههفرد
 اهعهلل اهعدؿ شحكش  قوت هذهؾ   كهاكلدان (6 قلدكدلن  ك لقزان  ششكدل األ ر ةذا داـ شل ناهغلقا أك

  أ ران  لحدث أف عادا شف اهذم اهمرار ةك اهطعف نلإلهغل  لمنؿ اهذم اإلدارم اهمرار "ناف: اهفه طلدل 
 "(7). قلدكدللن 

 

                                                             

 (.182مرار اإلدارم اهوشدي طي اهفما كاهمول  اإلدارم...  صاهزنلدم  اه( 1 
 (.261 لدـ  اهك لط طي أةكؿ اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.33را ع دص اهشلدة  ( 3 
 (.35 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
 (.212اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 5 
 (.245كدعلف  اهمول  اإلدارم  ص( 6 
 ـ.8/6/2011(  ه   634/2010اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل  قرار شحكش  ( 7 
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 ه  شل  نؽ طادا ل رج  ف دطلؽ د كل اإلهغل  اهمرارات اههي هةدرةل اإلدارة كال  نلن لكهره
 كشف أش ههمل: قلدكدللن  هرهب نذاهمل أ ران 

كاههحولرل  اهمرارات كاأل شلؿ اههي ه نؽ ةدكر اهمرار اإلدارم  كلأل شلؿ اههشملدل   - أ
 .لن دملقل ان شعا ال لعد قرار كنلههلهي ش رد ةدكر قرار إحله  اهشكظؼ هههحملؽ 

كههش ؿ طي  قلدكدللن   ران ار اإلدارم كاههي ال هحدث نذاهمل أاهمرارات اهفحم  هةدكر اهمر  - ب
 .(1 مرارات هف لرل   اهمرارات هدفلذل   اهمرارات هككلدل اه

اإل را ات كاههعهلشلت اهدا هل  اهةلدرة شف اهرقلس هشرؤك لا كاههي همدؼ ههدظلـ اهعشؿ  - ث
اهشؤ  لت اهحككشل   نلإلولط  إه  األ شلؿ اهشهعهم  نا نلت حله  شعلد  كلألشر دا ؿ 

 .(2 نا را  كعؼ طني هفق  شف اهشكظفلف
ال هعد قرارات إدارل  إذ  هطهب شدمل ألولن  ردكد اإلدارة  ه  اال هعلرات كاال هف لرات اههي - ج

ش ؿ اال هف لرات اههي لمدشمل اهشكظؼ ههشكاطدلف اهذلف  دمل ال هحدث أم أ ر قلدكديإ
 .لهرددكف  ه  اهشرطؽ اهعلـ هطهب اال هف لر

 لعهنر ال" نادا قررت اه ةكص نمذا اهفه طلدل  اهعهلل اهعدؿ شحكش  هطنلملت كشف
 اهشراكز طي هغللر  هلا لهرهب ال ألدا نلإلهغل  طلا اهطعف ل كز لن إدارل ان قرار  اهر ن  اإل فف  ف

 ".(3 اهملدكدل 

 كأف نلإلهغل  اهطعف همنؿ ال اههشملدل  اإل را ات ك اههحولرل  األ شلؿ  أف: ألول كقررت
 ككذهؾ ".(4 اهملدكدي األ ر نذاها لحدث اهذم اإلدارم اهمرار  ه  لدةب أف ل ب اهطعف نلإلهغل 
 اهطعف همنؿ ال اإلدارم اهمرار إلةدار اهفحم  اههدفلذل  اإل را ات " أف:  ه  أكدت اهشحكش 

ؽ حكـ اهملدكف  ه  شل ". كطي حكـ آ ر قررت:" كنهطنل (5 قلدكدلل أ را نذاهمل ال هحدث أدمل نل هنلر
ف اهمرار اهشطعكف طلا  ل  هككلد  ه  قرار  لنؽ ةلدر  ف اهش هد   ودم نهلرلخ أهمدـ هنلف 

ف اهمرارات اههككلدل  ال أمول  ش همراف  ه  رات كاهفما كاهكقد هكرر ةذا اههاكلد أرنع ش 9/8/2009
ف لك ا ههمرار اهذم  رل أف اهطعف ل ب أؤ ر طي اهشركز اهملدكدي ههطل ف ك همنؿ اهطعف ألدمل ال ه

                                                             

 (.40 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.142اهدكال    شندأ  دـ ر عل  اهمرارات اإلدارل   ص( 2 
 ـ24/5/2012(  ه   54/2012قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نغزة نلهد كل رقـ  ( 3 
 .5/3/2007(  ه   63/2006ـ  قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل نلهد كل رق( 4 
 ـ16/6/2010(  ه   170/2009قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل نلهد كل رقـ  ( 5 
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  كشل قوت نادا:" اهمرار اإلدارم اهملنؿ ههطعف أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل ةك اهمرار (1 اههاكلد  هلا"
 .(2 اإلدارم اهدملقي اههدفلذم"

ةذا كه در اإلعلرة إه  أدا كطي نعض اهحلالت أ ر اهمرار اإلدارم لككف طمط نش رد اه لذ 
شكقؼ شف قنؿ اإلدارة ه لم كوع قلدكدي شعلف  دكف أف لحدث أم هغللر طي اهشركز اهملدكدي 
ههع ص اهشعدي نا  كش لؿ ذهؾ رطض شد  هر لص شل ههع ص  طش ؿ ةذا اههةرؼ ال لحدث أم 

اهشركز اهملدكدي اهملقـ هطلهب اههر لص  إال أدا لعنر  ف إرادة اإلدارة طي إنمل   أ ر قلدكدي لشس
 ر طي اهع ص طلهب اههدفلذ أ اهكوع اهملدكدي كشل ةك دكف أف هغللر لذكر ك هلا لككف اهمرار قد

 .(3 ف شدحا اههر لص كلف  ل عها لهشهع نشركز قلدكدي  دلدإحلث 

 بالمستدعيالمطمب الثاني: شروط تتعمق 
ا ههؼ اهفما حكؿ اهعركط اهكا ب هكاطرةل طي اهع ص راطع د كل اإلهغل  حلث اعهرط 

كاألةهل  ك دـ اهرول نلهمرار  (4 اهنعض هكاطر  دة عركط ههش ؿ طي اهحؽ كاهشةهح  كاهةف 
ب   ك لركز اهنلحث طي ةذا اهشطه(5 اهشطعكف طلا نلدشل اكهف   لهنل  اهفما نعرط اهشةهح  كاألةهل 

 اإلهغل  هطنؽ طلا اهمكا د اهعلش   لشل أف عرط األةهل  طي د كل الاهحدلث  ف عرط اهشةهح  ك 
نلإلولط  إه  أف عرط  دـ اإلذ لف ههمرار اهشراد اهطعف نا  لهـ اهحدلث  دا الحمل كذهؾ أ دل  

 اهحدلث  ف أحكلـ ك ةلقص اهشةهح  حلث ا هنرم نعض اهفما شف  ةلقص اهشةهح .
 ل: ماىية وطبيعة المصمحة ونطاقياالفرع األو

أدا ال لهـ قنكؿ أم د كل شل هـ هكف هراطعمل شةهح  شف  كقول ن  شف اهش هـ نا طمملن 
اهد لكل   شلعد ي طي اقلشهمل  حلث هعنر اهشةهح  شف أةـ اهعركط اهعكهل  اهشهعهم  نلهش ه

                                                             

 .30/4/2012( اهةلدر نهلرلخ 828/2010قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل نلهد كل رقـ  ( 1 
 .28/2/2007( اهةلدر نهلرلخ 12/1999 طي اهد كل رقـ  303قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل رقـ( 2 
 (.83اهعهـك  قول  اإلهغل   ص( 3 
ف اهةف  هددش  طي اهشةهح  نػد كل اإلهغػل  كةػذا شػل ا ػهمر  هلػا اهموػل  اإلدارم طػي أحكلشػا  طههػكاطر إحلث ( 4 

 كذهػؾ كػكف أف اهةف  كهشل هكاطرت اهشةهح  ألل كلف عكهمل   كا  كلف راطع اهد كل ةك شف ةدر اهمرار نحمػا أـ ال
 (.5 ص طنلع  شكوك ل ... اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم اتد كل اإلهغل  ذ

 (.287عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 5 
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اهفه طلدي كغلرم شف اههعرلعلت   هذا اعهرط اهشعرع (1 نلهشندأ "ال د كل حلث ال شةهح "  شفن 
 .(2 ك كب هكاطر عرط اهشةهح  كذهؾ طي قلدكف أةكؿ اهشحلكشلت اهشددل  كاهه لرل 

ذهؾ ههفما  كلمةد نلهشةهح   اهشةهح  هلركلن  اهفه طلدي ععر هـ لعرؼ اهش  : تعريف المصمحةأولً 
ل ع  ههحةكؿ  هلمل شف  درل  أف لككف هراطع اهد كل طلقدة كشدفع كلدت شددل  أك إ أللن   شكشلن 
شمهولم شدع شف هلس نحل   إه  حشلل    هني أحدةشل ك ملف ذات كةي نطهنلها  ها اهحكـ  فؿ

 شف طلقدة ها كؿ شف  د كل همنكؿ عرط ا هنلرم ةك إل لني  رههمول   كاآلاهملدكف شف االهه ل  
 .(3 طلمل اهحكـ

حله  قلدكدل   اهفما اإلدارم نادملطمل  لدب شف أشل اهشةهح  طي د كل اإلهغل  طمد  ر 
طي اهشركز اهملدكدي  شنلعران   لة  هراطع اهد كل إزا  اهمرار اهشطعكف طلا شف عادا أف لؤ ر ها لران 

 .(4 ههطل ف

طشفمـك اهشةهح  طي د كل اإلهغل  أعشؿ شف شفمكشمل طي اهد لكل األ رل  حلث لهعلف  
طي اهد لكل اهشددل  ك كد ارهنلط وشدي نلف اهشةهح  كحؽ ذاهي هراطع اهد كل هـ اال هدا   هلا 

هككدمل ذات طنلع  شكوك ل   أشل نلهد ن  هد كل اإلهغل  طدظران  شف اهغلر أك ةدد نلال هدا   هلا 
ف اهشةهح  طلمل ههش ؿ طي اهش لس نلهشركز اهملدكدي ههطل ف ن نب ش لهف  اهمرار اإلدارم هشندأ طا

  هذا كشف (5  ه  حؽ شف حمكؽ اهطل ف لن كع ةل لن طعهل اهشعرك ل  دكف اعهراط أف لككف ا هدا ن 
  لدب اهشةهح  طي اهد لكل اهعلدل .ةذا اهشدطهؽ كلف ال ند شف هكاطر عرط اهةف  إه  

ل  نؿ ةي شف همنكؿ د كل اإلهغ ش همفن  ل ا هنر  لهنل  اهفما أف اهةف  ال هعهنر عرطلن نلدش
ف اهةف  هددش  طي اهشةهح  ند كل اإلهغل  كةذا شل ا همر  هلا اهمول  إحلث  أكةلؼ اهشةهح 

كلف عكهمل   كا  كلف راطع اهد كل  اإلدارم طي أحكلشا  طههكاطر اهةف  كهشل هكاطرت اهشةهح  أللن 
ةك شف ةدر اهمرار نحما أـ ال  طلكفي همنكؿ د كام أف هككف ها شةهح  ع ةل  كشنلعرة طي 

عض قد ف اهنطي حلف أ (6 .طنلع  شكوك ل  اتد كل اإلهغل  ذ فإهغل  اهمرار اإلدارم كذهؾ كك 
                                                             

 (.176 هلؿ  اهمول  اإلدارم" هدظلـ اهمول  اإلدارم طي هندلف  د كل اهمول  اهعلشؿ  ص( 1 
طهب أك دطع أك طعػف ال لكػكف هةػلحنا شةػهح  قلقشػ  طلػا (  ه :" ال همنؿ د كل أك 3/1حلث هدص اهشلدة  ( 2 

 لمرةل اهملدكف...".
 ( 5عركط قنكؿ د كل اإلهغل   ص، نطلخ( 3 
 ( 290عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
 (.85اهعهـك  قول  اإلهغل   ص( 5 
 (.53اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  ص( 6 
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ف كلف اهغلهب أف اهةف  هددش   طي اهشةهح  ند لكل اإلهغل   لهؼ ةذا اهرأم كذةب إه  اهمكؿ كا 
هكدا هلس ةلحب ةف  كلظمر  إال أدمشل قد لدفةفف طمد لككف ةلحب شةهح  اهمرارات اإلدارل 

 .(1 نلهد ن  هاع لص اهشعدكل  ذهؾ  هللن 

هعد ةكرة شف ةكر اهرقلن   ه  شعرك ل  اهمرارات اههي  ف د كل اإلهغل  أ ل لن إحلث 
طي قنكؿ ةذم  هه ذةل اإلدارة كاههي لحؽ هاطراد اهشطلهن  ناهغلقمل طكلف عرط اهشةهح  أ ل لن 
  كقد قوت (2 اهد كل شف أ ؿ هدظلـ اهعشؿ ككذهؾ شف أ ؿ اههشللز نلدمل كنلف د كل اهح ن 

اهفما كاهمول  نادا لعهرط همنكؿ اهطعف أف لككف ههطل ف دا:" همد ا همر شحكش  اهعدؿ اهعهلل نا
شةهح  ع ةل  شنلعرة ألف د كل اإلهغل  ةي د كل شكوك ل  اهمةد شدمل هلس اهدطلع  ف 
اهشعرك ل  كاهةله  اهعلـ طح ب نؿ ك ف شةهح  ذاهل  ههش هد ي أ ر طلمل اهمرار اهشطعكف طلا 

 .(3 اإلهغل  د كل ح ن  هـ ل ز اهملدكف قنكهمل"كاهمكؿ نغلر ذهؾ ل عؿ د كل  شنلعران  ها لران 
 أ ل للن  أف اهشةهح  هعهنر عرطلن  كقول ن  إذا كلف شف اهش هـ نا طمملن   ثانيا: وقت توافر المصمحة

ال حكـ اهملوي  همنكؿ د كل اإلهغل  طف ند شف هكاطر اهشةهح  نلهد ن  هطلهب اإلهغل   دد رطعمل كا 
نرد اهد كل  إال أف اه فؼ قلقـ حكؿ ا هشرارل  اهشةهح  أم نشعدي ةؿ لكفي هكاطر اهشةهح  

  ا ههؼ اهفما طي ذهؾ إه كقت رطع اهد كل أـ ال ند شف ا هشرارةل هحلف اهفةؿ طي اهدزاع؟
 اه لةلف:

د كل هحلف اهفةؿ طي : لدلدم نوركرة كا هشرار هكاطر اهشةهح  طي راطع اهالتجاه األول
ف اهمدؼ شف إأدةلر ةذا االه لم رألمـ نلهمكؿ دمل عرط انهدا  كا هشرار كلنرر إاهد كل  حلث 

ل  د كل اإلهغل  أدمل ه ع  ههحملؽ شةهح  ع ةل  هراطعمل  ك هلا طاف زكاؿ اهشةهح  اهع ة
ههطل ف أ دل   لر اهد كل  لشدع اهملوي شف اال هشرار طي دظر اهد كل  ألف اهدطع نلدعداـ اهةف  

                                                             

 (.283  لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم ( 1 
ه ػهكؾ األطػراد  اهح ن  طي اهعرلع  اإل فشل  ةك دظلـ رقلني أ ل ا األشر نلهشعركؼ كاهدمي  ف اهشدكر همكلشػلن ( 2 

 ػكا  كػػلدكا شػػكظفلف  شػػكشللف أك شػػكاطدلف  ػػلدللف  لمػػدؼ إهػ  حشللػػ  حمػػكؽ اهلل اه لهةػػ   طلعرطمػػل طممػػل  اهعػػرلع  
له دب اهكنلقر كلؤدم اهفراقض ك هب ح دلها  ه   لقلها أف لرطعمل نادمل:" ههؾ اهد كل اههي ل كز هكؿ ش هـ  دؿ 

دطل ػػػل  ػػػف حمػػػكؽ اهلل هعػػػله  اه لهةػػػ  أك شػػػل كػػػلف حػػػػؽ اهلل طلمػػػل  لهنػػػل كذهػػػؾ شػػػف نػػػلب ازاهػػػ  اهشدكػػػر"  اهغلشػػػػدم  
  طػػلهفرؽ نػػلف د ػػكل اهح ػػن  كااإلهغػػل  أف األكهػػ  لحػػؽ ألم (120 ص اال هةػػلص اهموػػلقي طػػي اهفمػػا اإل ػػفشي

 رطعمل أشل اه لل  طف ند شف هكاطر اهشةهح  هراطعمل. ع ص
 ـ.14/7/2008( اهةلدر ن ه   هلرلخ 99/2005حكشمل نراـ اهلل نلهد كل رقـ  ( 3 



69 
 

شراحؿ   لرها طي أم شرحه  شفإهؽ نلهدظلـ اهعلـ كنلههلهي ل كز ةك دطع شكوك ي كةك شهع
 .(1  لرها شف ههمل  دف اإاهد كل  كشل ل كز ههملوي 

ا هشرارل  اهشةهح  طي راطع اهطعف هحلف اهفةؿ طي  : طلرل  دـ اعهراطالتجاه الثانيشل أ
د كل اإلهغل  نؿ لكفي أف ههكاطر طلا اهشةهح   دد رطع د كل اإلهغل   كلنرر أدةلر ةذا االه لم 

ه لةـ اهمرار اإلدارم  لر  -ذات طلنع شكوك ي –رألمـ ناف د كل اإلهغل  ةي د كل  لدل  
ندأ اهشعرك ل  ك للدة اهملدكف  طمي هرطع ههحملؽ اهشعركع  كنلههلهي طمي كهمدؼ إه  حشلل  ش

شةهح  اه شل   نلإلولط  إه  اهشةهح  اه لة  ههطل ف  ك هلا طاف زاهت شةهح  اهطل ف أ دل  
اه لر طي د كل اإلهغل   طاف شةهح  اهعلش  كشةهح  اه شل   هنم  قلقش  كههش ؿ طي حشلل  شندأ 

 .(2 اهشعرك ل 

لدي شف وركرة ا هشرار اهشةهح  طي اهطل ف شف  دشا  أشل  ف شكقؼ اهمول  اهفه ط
طمد اه مت أحكلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل إه  األ ذ نلاله لم األكؿ كاهملقؿ نوركرة ا هشرارل  
اهشةهح  هحلف اهفةؿ طي اهد كل نؿ كأكدت  ه  وركرة اهرقلن   ه  ا هشرار عرط اهشةهح  

فت شةهح  اهطل ف أ دل  دظر اهد كل كقنؿ اهفةؿ   كنلههلهي إذا اده(3 ك عهها شف اهدظلـ اهعلـ
طلمل هرد د كل اإلهغل  كلحكـ اهملوي نعدـ قنكهمل حلث قوت نادا:" هشل كلف ك كد شةهح  

شف اهدظلـ  ههش هد لف طي اهمرارلف اهشطعكف طلمشل كا هشرار ةذم اهشةهح  كعرط همنكؿ اهد كل
  هكهلؼ 19/5/2007ت اهشحكش  طي  ه    لرها شف ههمل  دف مل  قرر إاهعلـ كهشهؾ اهشحكش  

  كشل (4 اهش هد لف نللف شةهح  اه م  اهش هد ل  طي اهد كل كطي اال هشرار طلمل شف  دشا"
 ف إهغل  اهمرار اإلدارم ههطهب هةح  قنكهمل هحمؽ عرط اهشةهح  اهع ةل   كقوت نادا:"

نكهمل  ال لهعلف أف ههكطر  دد كاهشنلعرة ههطل ف كةذم اهشةهح  نل هنلرةل شدلط اهد كل كأ لس ق
رطع اهد كل طح ب نؿ لدنغي ا هشرار قللشمل شل نملت اهد كل قلقش  كهحلف اهفةؿ طلمل دملقلل كنشل 

 .(5 أف شةهح  اهش هد ي هـ هعد قلقش  األشر اهذم شعا اهمول  نرد اهد كل"

نهكاطر عرط  األ ذ نلاله لم اه لدي كاهملقؿ نلالكهفل  كشف  لدندل درل أدا شف األك ب
اهشةهح  حلف رطع اهد كل طمط  كذهؾ أف اعهراط ا هشرار اهشةهح  ششكف أف ل عؿ اإلدارة 

                                                             

 (.228اهعلشي   ةكةل  اإل نلت طي اه ةكش  اإلدارل   ص( 1 
 (.76اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.201كاهعمكنلت اههادلنل   صأنك  لدك  اإل را ات  شعلر إهلا هدل (3 
 ـ.1/10/2007( هلرلخ 9/2003قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل نلهد كل  ( 4 
 .16/4/2005  اهةلدر نهلرلخ 58( كقرار رقـ 60/2005قرارةل نراـ اهلل نلهد كل رقـ  ( 5 
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 را ات نعاف شكظفلمل شف عادمل أف هؤدم نلهدملل  إ لشل حلف هه ذ الطي ا هعشلؿ حممل ك ههع ؼ 
 أف د كام ةذا شف  لدب  كشف  لدب آ رإه  زكاؿ شةهح  اهطل ف كنلههلهي وللع حما نرد 

اهطعف نلإلهغل  ةك ةكرة شف ةكر اهرقلن   ه  شعرك ل  قرارات اإلدارة  كنلههلهي طمك ل ع  
ههحملؽ شةهح  اهطل ف إولط  ههحملؽ اهةله  اهعلـ  ك هلا طاف زكاؿ شةهح  اهطل ف ال لعدي 

 زكاؿ شةهح  اه شل   نؿ هنم  قلقش  ك ه  اهمول  أف ل ع  ههحملؽ ةذم اهشةهح .

 صائص )أحكام( المصمحة في دعوى اإللغاءالفرع الثاني: خ
لعهرط اهفما كاهمول  هكاطر  دة أكةلؼ ك شلت شعلد  طي اهشةهح  كاههي هؤةؿ ةلحنمل 
هرطع د كل اإلهغل   كههحدد ةذم األكةلؼ طي وركرة أف هككف ةذم اهشةهح  ع ةل  كشنلعرةن  

إه  ذهؾ ال لعهرط    إولط ن كشل ل ب أف هككف ةذم اهشةهح  شعرك   ك لر ش لهف  ههدظلـ اهعلـ
طلر شحدد طلشكف أف هككف شلدل  أك شعدكل  كشل لشكف أف هككف شحمم  أك إاهشةهح  طي  كب 

ال ادهفت اهشةهح   ةذم األحكلـ ك لرةل  شحهشه   كشل اعهرط اهنعض  دـ اإلذ لف ههمرار اإلدارم كا 
 دكوحمل كطؽ اآلهي:

 : أن تكون المصمحة شخصية ومباشرةأولً 

أف هككف اهشةهح  طي د كل اإلهغل  ع ةل  كشنلعرة كههحدد اهشةهح  اهع ةل  ل ب 
كاهشنلعرة طي د كل اإلهغل  نك كد  فق  نلف اهمرار اإلدارم شحؿ اهطعف كنلف اهطل ف  كةذم 

  نحلث همدؼ (1 اهعفق  هوع اهشد ي طي كوع قلدكدي ل كها ةف  اهطعف طي اهمرار اإلدارم
اهشركز اهملدكدي. كههش ؿ اهشةهح  اهع ةل  طي د كل اإلهغل  طلشل لهعهؽ اهد كل هحشلل  ةذا 

نمرار اههادلب نك كد  فق  نلف قرار اههادلب اهشطعكف طلا كنلف اهشكظؼ اهعلـ اهذم ارهكب 
ف اهمرار اهملوي نلهعمكن  اههادلنل  قد لؤ ر إلههلهي حشلل  شركز اهكظلفي نحلث اهش لهف  اههادلنل   كن

 رة قد هةؿ إه  إدمل   دشها. هلا نةك 

أف لككف اهطل ف طي شركز قلدكدي أك حله  قلدكدل  لؤ ر طلمل  كلمةد نلهشةهح  اهع ةل 
كلف دك مل كذهؾ دكف أف لككف اهمرار  اهمرار اهشطعكف طلا نحلث لعكد  هلا إهغل  اهمرار نشدفع  أللن 

نلهشدفع   ه  شمدـ اهطعف   أشل اهشةهح  اهشنلعرة طمي اههي هعكد (2 قد شس نحؽ ع ةي ها
  (3 شنلعرة شف  را  إهغل  اهمرار اإلدارم شحؿ اهطعف

                                                             

 (.138اهعنلدم  قول  اإلهغل   ص( 1 
 (.77اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 ( 295عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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كقد  نر نعض اهفما  ف ةذا اهعرط نمكها:" إف عرط اهشةهح  اهع ةل  اهشنلعرة لعدي  
ك كب أف هككف شةهح  اهش هد ي  ه  در   شعلد  شف اههفرلد نحلث ال ل ههط نلهشةهح  اهعلش  

ههةرؼ اإلدارة طي حدكد ا هةلةمل  ك هلا طادا لكفي اال هداد نشةهح  اههي هكؿ شكاطف طي أف 
 .(1 ن لط  ههش هد ي شه  كلدت  ه  در   شعلد  شف اههفرلد"

هشل  نؽ طمد قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نغزة نادا:" اهشةهح  طي د كل اإلهغل   كهطنلملن 
  حلث شنلعران  اهمرار اهشطعكف طلا ها لران هككف شهكاطرة  ددشل لككف راطعمل طي حله  قلدكدل  لؤ ر طلمل 

 .(2 هككف ها شةهح  ع ةل  كشنلعرة طي طهب اإلهغل "

 : أن تكون المصمحة مشروعةثانياً 

ال هرد عكفن  حلث ال  شف عركط اهشةهح  ألول طي د كل اإلهغل  أف هككف شعرك   كا 
لعهد  اهمول  نلهشةهح   لر اهشعرك    كلمةد نلهشةهح  اهشعرك    دـ ش لهفهمل ههدظلـ اهعلـ  
ك هلا ال ل كز ههشكظؼ اهعلـ أف لطلهب اإلدارة نلالههزاـ نشندأ اهشعرك ل  إذا كلف شركزم  لر 

 . "((3 شعركع

ههمل  دف مل كطي أم شرحه   كاهدطع نعدـ اهشعرك ل  ةك دطع شكوك ي ل كز ههشحكش  أف ه لرم شف
 شف شراحؿ اهد كل.

  هعدي ف اهشعرك لإ  ه ههؼ  ف شندأ اهشعرك ل   حلث كددكم أف اهشةهح  اهشعرك 
 هةرطلهمل ههملدكف نلدشل اهشةهح  اهشعرك   ههعهؽ نراطع د كل اإلهغل . ؿ وكع اإلدارة نك

 : أن تكون المصمحة مادية أو معنويةثالثاً 

اإلدارم  ه  أدا لكفي همنكؿ د كل اإلهغل  أف لككف ههطل ف شةهح  ا همر اهمول  
ع ةل  شنلعرة  شلدل  أك أدنل   كشف األش ه   ه  اهشةهح  اهشلدل  شةهح  اهطل ف ناهغل  قرار 

 .(4 اإلدارة اهشهعهؽ نرطومل شدحا ر ة  شزاكه  شمد  شعلد 

 شع  اهشكظؼ كا هنلرم  كاف لطهب مرارات اإلدارل  اههي هشس لهكههش ؿ اهشةهح  األدنل  ن
نلإلحله  إه   لن هادلنل ان اهشكظؼ اهعلـ إحلهها ههشعلش ندل   ه  ر ن  شدا طهةدر اإلدارة نحما قرار 

                                                             

 (.204كدعلف  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 ـ12/4/2006( نهلرلخ 40/2005قرارةل رقـ  ( 2 
 (.91اهعهـك  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.6نطلخ  عركط قنكؿ د كل اإلهغل   ص( 4 
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ف كلدت اهدهل   كاحدة كةي اإلحله  إه  اهشعلش إال أدا لحؽ ههشكظؼ اهعلـ أف لطهب  اهشعلش  كا 
ندل ن  ه  ر نها  حلث قرار اههادلب نلإلحله   إهغل  قرار هادلنا اهشمدع ألدا أحلؿ  ه  اهشعلش

 ههشعلش لشس  شع  اهشكظؼ طلهشةهح  ةدل أدنل  "شعدكل ".

 محتممة أومحققة المصمحة  أن تكون :رابعاً 

ي اههي  لحمؽ اهطل ف طلقدة حهشل  هعكد  هلا شف  را  إهغل  م  ةلمةد نلهشةهح  اهشحم
ف لعكد  هلا أعاف إهغل  اهمرار اإلدارم طلمل  مي اههياهمرار اهشطعكف طلا أشل اهشةهح  اهشحهشه  ط

 .(1 كلف ةكرها دكف أف هعكد  هلا نشدفع  كطلقدة أكلدة  هلا طلقدة أك لدطع  دا ورر أللن 

شف اهشهفؽ  هلا أدا ل ب أف لككف هراطع اهد كل شةهح  شحمم  حه  لشكف قنكؿ د كل ك 
أك د كل اإلهغل   كلهحمؽ ذهؾ نةف   اهشد ي نغض اهدظر  ف دكع اهد كل  كا  د كل  لدل 

 لش  إذا حةؿ ورر حلؿ نشةهح  اهطل ف  كا  شف اهدلحل  اهشلدل  أك األدنل   كهكف ل لر 
دشل  اهد كل اهه لؤؿ نعاف اهشةهح  اهشحهشه  ك ددشل ال لككف اهورر كاقعلن طعفن  ه  راطع كا 

دشل ههكقي اهورر قنؿ كقك ا لحهشؿ اهكقكع طهرطع اهد كل ال هدطع اهورر اهذم كقع نلهفعؿ   أشل كا 
اهد لكل حلث دص ةراح   ه   ؿمد ا هرؼ نلهشةهح  اهشحهشه  نكلهد ن  ههشعرع اهفه طلدي طن

 .(2 ذهؾ طي قلدكف أةكؿ اهشحلكشلت اهشددل  كاهه لرل 

ف كلف اهشعرع طي اهد لكل اهعلدل   ش  نمنكؿ اهشةهح  اهشحهشه   ه   نلؿ اال ه دل    كا 
نلهد ن  هد كل اإلهغل  طمد  لكل اهمول  نلف اهشةهح  اهشحمم  كاهشةهح  اهشحهشه  كذهؾ إال كأدا 

هطنلع  د كل اإلهغل   طمي ذات طنلع  شكوك ل  همدؼ هحشلل  حؽ اه شل   إه   لدب حؽ  دظران 
ف كلدت  األطراد كشل همدؼ إه  حشلل  شندأ اهشعرك ل  ك للدة اهملدكف كنلههلهي طلهشةهح  طلمل كا 

 ههظلةر إال أدمل نلهحملم  شةهح  أكلدة كشحمم  نلهد ن  ههةله  اهعلـ. هشه  دظران شح

شل هككف شحددة هفهرة  ةذا شف  لدب كشف  لدب آ ر طاف اههملد نلهشكا لد كاههي  لهنلن  
ف لهاكد شف حما كشةهحها طي رطع أأف لدهظر اهطل ف ند كل اإلهغل   قةرة ههطعف طلمل طف لعمؿ

 .(3 قد هفكها اهشدد قنؿ أف له د  ها ذهؾاهد كل ألدا 

                                                             

 (.78اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
هكفي اهشةهح  اهشحهشه  إذا كػلف اهغػرض شػف اهطهػب االحهلػلط هػدطع ( شدا   ه  أدا:" 3/2حلث هدص اهشلدة  ( 2 

 ورر شحدؽ أك اال هل لؽ هحؽ ل ع  زكاؿ دهلها  دد اهدزاع".
 (.20/ ص42 ش  اه لزم  كقت هكاطر اهشةهح  طي د كل اإلهغل ( 3 
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كلدت ةي  للن أكطعف اهشكظؼ اهعلـ نمرار اههادلب اهملوي نهكقلع  مكن  هادلنل   هلا 
اهعمكن  ةي  مكن  طةؿ طمي   لشل إذا كلدتالشةهح  أكلدة ههشكظؼ هؤ ر طي شركزم اهكظلفي ك 

 لدها إه   شها إح  أكلدة  هلا كةك رار لعكد نشةهدمل م ه دشها اهكظلفل  طلهطعف نمذا اهمإهعدي 
 كشركزم اهكظلفي. 

إه  أشل نلهد ن  ههشةهح  اهشحهشه  ش ؿ طعف اهشكظؼ اهعلـ نمرار هرقل  زشلها طي اهعشؿ 
دا طي حله  إهغل  ةذا اهمرار طاف اهطل ف ههلح ها طرة  اهحةكؿ  ه  ةذم اههرقل  إذا إدر   حلث 

 .(1 اقنؿ اهطعف كهـ إهغل  قرار هرقل  زشله

  لر كقد قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" هككف اهشةهح  قلقش  كحله  أم شةهح  شؤكدة
احهشلهل  كلكفي طي ذهؾ االحهللط هدطع ورر شحدؽ أك اال هل لؽ هحؽ ل ع  زكاؿ دهلها  دد 

 .(2 اهدزاع طلا"
 : المصمحة قد تكون فردية وقد تكون جماعيةخامساً 

شةهح   شل ل   هككف اهشةهح  طردل  طمد هككف ألولن ال لعهرط طي د كل اإلهغل  أف 
هعد ةكرة شف ةكر اهرقلن   ه  شعرك ل  قرارات  ش نملن   لشل أف د كل اإلهغل  كشل ذكردلن الك 

اإلدارة اههي هه ذةل نحؽ األطراد شدعل ههع فمل  طلهشكظؼ اهعلـ اهذم لةدر نحما قرار هادلني هككف 
ملدكدي  طمي نذهؾ هحمؽ شةهح  طردل  نلهد ن  ههطل ف ها شةهح  طردل  طي حشلل  شركزم اه

 .(3  للدة اهملدكفنلإلولط  إه  هحملؽ شةهح  اه شل   شف  فؿ حشلل  شندأ اهشعرك ل  ك 

كاف  قرارات نحؽ طق  شعلد  شف شكظفلملكقد ههحمؽ اهشةهح  اه شل ل   ددشل هه ذ اإلدارة 
نشدع أم طنلب لعشؿ هدلمل شف اهعشؿ طي  للدة  لة  ها طي حلف أف اهملدكف  ان هةدر اإلدارة قرار 

أ لز ها ذهؾ  طفي ةذم اهحله  قد لطعف أحد األطنل  نمذا اهمرار ههحملؽ شةهحها اهع ةل   
إولط  إه  أف دملن  األطنل  كهحشلل  ةذم اهفق  شف اهشكظفلف قد ههمدـ ههشحكش  اهعهلل نطعف 

 . (4 ا اهمرار طمي نذهؾ هحمؽ شةهح   شل ل ههشطلهن  ناهغل  ةذ
 

                                                             

 ( 90اهعهـك  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
   لر شدعكر  شعػلر إهلػا هػدل  ػلدـ  اهك ػلط 1/10/2007خ (  نهلرل9/2003قرارةل نراـ اهلل طي اهطهب رقـ  ( 2 

 (.289طي اهمول   ص
 (.32 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 اهشر ع اه لنؽ.( 4 
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 : عدم اإلذعان لمقرار اإلداريسادساً 
 رؼ نعض اهفما اإلذ لف كعرط همنكؿ د كل اإلهغل  نادا:  نلرة  ف ك له  دطلع  

قولقل  ل هطلع نشمهولةل اهشد ي  هلا "اإلدارة" إدكلر  هط   ةشا "شمدـ اهطعف" طي همدلـ 
. (1 شعرك ل  اهمرار اإلدارم ه نؽ قنكها نلهمرار اإلدارم شحؿ اهطعفد كل اإلهغل  هش لةش  

 كلعهنر ةذا اهدطع شف اهدطكع اهعكهل  اههي ه لرم اإلدارة قنؿ اهد كؿ طي األ لس.

كا ههؼ اهفما حكؿ وركرة  دـ اإلذ لف كعرط همنكؿ د كل اإلهغل  شف قنؿ ةلحب 
ح  طي د كل اإلهغل   دـ اإلذ لف ههمرار اهشةهح   طمد ا هنر نعض اهفما أف شف عركط اهشةه

اإلدارم شحؿ اهطعف  ألف اإلذ لف ههمرار اإلدارم لدفي اهشةهح   ف اهع ص اهشهورر شف اهمرار 
اإلدارم كنلههلهي ل مط حما طي رطع د كل اإلهغل  كهرد د كام عكف كش لؿ ذهؾ ةدكر قرار هادلني 

اهمرار كندأ نله لذ ا را ات هدؿ  ه  قنكها نفةؿ شكظؼ  لـ كقلـ اهشكظؼ نلههكقلع  ه  ةذا 
 .(2 ههمرار كاهشكاطم   هلا كاف له هـ شكلطاة دملل  اه دش  

آ ر شف اهفما ا هنر أف اإلذ لف ال لعهد نا نؿ ةك  لر ششكف كال  لن طي حلف أف  لدن 
 لهةكر طي د كل اإلهغل  كلحؽ هةلحب اهعاف أف لعدؿ  ف قنكها ههمرار اإلدارم شحؿ اهطعف

اههدلزؿ  ف حؽ  طلهشل أف اهشدة اهملدكدل  ال زاهت قلقش   ح همـ نذهؾ أدا شف  لر اهششكف قلدكدلن 
  كنلههلهي طاف اهشكظؼ اهعلـ (3 ش لةش  شعرك ل  اهمرار اإلدارم ألدا  لككف ش لهفل ههدظلـ اهعلـ

هد نام طعف شمدـ كلف طادا لحؽ ها اهطعف طي ةذا اهمرار كال لع اهذم ةدر نحما قرار هادلني أللن 
 ودم نعاف قنكها همذا اهمرار كاإلذ لف ها.

أشل  ف شكقؼ اهمول  اهفه طلدي شف عرط اإلذ لف اه مت شحكش  اهعدؿ اهعهلل طي 
همنكؿ د كل اإلهغل    طه طلف إه  األ ذ نعرط  دـ قنكؿ ةلحب اهعاف نلهمرار اإلدارم عرطلن 
شف قنكؿ د كام  كنمذا  كنلههلهي طاف اإلذ لف ههمرار اههادلني شف قنؿ اهشكظؼ اهعلـ لعهنر شلدعلن 
شف اهش هد ي نلهعشؿ  لن اهعاف قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" ككشل أددل د د أف ةدلؾ إذ لد

هفما كاهمول  اإلدارم  ه  أف  دـ نكظلف  نلحث قلدكدي كشكقع شدا إقرار نذهؾ كهشل كلف شل ا همر ا

                                                             

 (.298عطدلكم  شك ك   اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.28 شرك  قول  اإلهغل   ص( 2 
 (.299عطدلكم  شك ك   اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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ف اإلذ لف إشف عركط قنكؿ د كل اإلهغل  حلث  قنكؿ ةلحب اهعاف نلهمرار اهةلدر ودم عرط
 .(1 رادم شهعددة هداله   ه   وك ا الد ل ات اه ةـ"إةك  شؿ ةلدر  ف 

ل ب أف  لشل اهمرارات اههادلنل  الكشف  لدندل درل كنحؽ أف اإلذ لف طي اهمرارات اإلدارل  ك 
ال لككف شعهنران نا ألف اهغلل  كاهمدؼ األ ل ي شف د كل اإلهغل  ةك اهرقلن   ه  شعرك ل  
اهمرارات اإلدارل  اههي همـك نمل اإلدارة  ك هلا طاف اهشكظؼ اهعلـ اهذم ةدر نحما قرار هادلني 

اف ه هـ شكلطاة كلهفةؿ شف اهكظلف  ش فن كقلـ ناطعلؿ شف عادمل أف هدؿ  ه  قنكها نمذا اهمرار ك
دملل  اه دش  أك ادهمؿ هعشؿ آ ر لحؽ ها اهعدكؿ  ف شكقفا طلهشل أف شدة اهطعف الزاهت قلقش  ألدا 

  هفكات اهشدد كهلس ن نب اإلذ لف ههمرار اإلدارم. طي حلؿ ادهمت شدة اهطعف هرد اهد كل عكفن 

                                                             

 .22/2/2010  اهةلدر نهلرلخ 12/2009رقـ قرارةل نراـ اهلل ( 1 
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 المبحث الثاني
 ازيشروط تتعمق بمدد الطعن القضائي وانعدام الطعن المو  

إف كلدت د كل اإلهغل  هعد وشلد  شمش   ه  شعرك ل  اهمرارات اإلدارل  إال أف ةذم 
دا لهرهب  هلمل شراكز قلدكدل   دلدة أ لشل الاهمرارات ال لشكف أف هظؿ شمددة نلإلهغل  دكف أم قلد ك 

اهملدكدل  كحمكؽ شكه ن   هاطراد كاهشكظفلف  هذهؾ كحرةلن شف اهشعرع  ه  ا همرار ةذم اهشراكز 
كاألكولع اإلدارل  حدد شددان شعلد  لهك ب  ه  اهطل ف االههزاـ نمل  كا هنرةل شف اهدظلـ اهعلـ 
نحلث ال ل كز االهفلؽ  ه  ش لهفهمل كشل ال لمنؿ اهمول  اهطعف اهشك ا ود ةذم اهمرارات نفكات 

ف هموي شف ههمل  اهشدد إذ هكه ب ةذم اهمرارات حةلد  ود اإلهغل   كنلههلهي  ه  اهشحكش  أ
 دف مل نعدـ قنكؿ اهد كل عكف.

شع شفحظ  أف اهشعرع  ددشل حدد ةذم اهشدة كلف لمدؼ نةكرة أ ل ل  إه  اههكطلؽ نلف 
اهشةهح  اه لة  ههطل ف كشةهح  اإلدارة اههي هش ؿ اهةله  اهعلـ  طلهشةهح  اه لة  ههشكظؼ 

طعف طي اهمرارات اإلدارل  اهشهعهم  نله زا ات اهعلـ همهوي أف لشد  اهشعرع اهشكظؼ كقهلن كلطللن هه
اههادلنل   نلدشل ههطهب شةهح  اإلدارة أف ال هطكؿ ةذم اهشدة كأف ال هنمي قراراهمل شمددة نلإلهغل  
كذهؾ ههحفلظ  ه  ا همرار األكولع اإلدارل  كاهشراكز اهملدكدل  اه دلدة  هذهؾ د د اهشعرع  لهنلن شل 

 ةلرة األ ؿ.لعشد إه  هحدلد شكا لد ق

اهمول  نلإلولط  إه  ذهؾ طاف شف أةـ عركط قنكؿ د كل إهغل  اه زا ات اههادلنل  أشلـ 
ةك ادعداـ اهطعف اهشكازم طاذا كلدت اهد كل شرطك   أشلـ أم شحكش  أك هد ؿ وشف  اإلدارم

حكش  اهعهلل طي اهوف  كاهش اهشحكش  اهعهلل ـأ رل طادا ال ل كز رطعمل أشل شحكش  دطلؽ ا هةلص
 .كهموي اهشحكش  شف ههمل  دف مل نردةل ك دـ قنكهمل عكفن  اإلدارل  طي  زة

اهنلحث  لهدلكؿ ةذا اهشنحث شف  فؿ شطهنلف  اهشطهب األكؿ اف ندل   ه  شل  نؽ ط
هطعف اهمولقي طي حلف  لهـ هدلكؿ عرط ادعداـ اهطعف ا ل ةص ههحدلث حكؿ عرط شدد 

 هي:اهشكازم طي اهشطهب اه لدي كطؽ اآل

 المطمب األول: الشروط المتعمقة بمدد الطعن القضائي
اهمرار اإلدارم اهملوي نهكقلع اه زا   شحهملألف د كل إهغل  اهمرارات اههادلنل   دظران 

اههادلني  ه  اهشكظؼ اهعلـ اهش لهؼ  ششل قد لرهب  ه  ةذا اهمرار شراكز قلدكدل  كأكولع  دلدة 
قةلرة ههطعف نمذا اهمرار  فؿ شدة شعلد   لدة شل هككف  ههشكظؼ اهعلـ  طلهشعرع قد شدحا أ فن 
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ذهؾ حدد اهشعرع اهفه طلدي شع  شع اهحكش  اهشنهغلة طي ا همرار اهمرارات اإلدارل   كهشلعللن  هكاطملن 
شف اههفةلؿ طي ةذا   كةذا شل  لهـ هكوحلا نعي  (1 ههطعف نلهمرار اإلدارم ف لكشلن لشدة  ه

علد شلةل  عرط اهشلعلد اهملدكدي كطنلعها  كشل  لهـ هدلكؿ ند   رللف شلاهشطهب حلث  لهـ هدلكؿ 
 اهطعف  كحلالت كقؼ كقطع شلعلد اهطعف.

 الفرع األول: ماىية شرط الميعاد القانوني
حددت شدة اهطعف نلهمرارات اإلدارل  نا ؿ كشدمل اهمرارات  اهشملرد  اههعرلعلت شعظـ

 اهشهعهم  نله زا ات اههادلنل .

نادا األ ؿ أك اهشمه  لعرؼ اهشلعلد اهملدكدي نةكرم  لش  ، أول: تعريف شرط الميعاد القانوني
 را  إ ؿ اشهدع  ف ذا ادمو  ةذا األإ شؿ شعلف نحلث  اهزشدل  اههي لحددةل اهملدكف إل را 

 .(2 اهعشؿ

أشل  ف اهشلعلد اهملدكدي هد كل اإلهغل  طلعرؼ نادا: اهفهرة اهزشدل  اهشحددة كطؽ اههعرلع 
 .(3 دارمهمدلـ اهد كل هش لةش  اهمرار اإل كاههي لحؽ ههع ص  فهمل

األ ؿ  إهغل  اه زا ات اههادلنل  نادمل ك هلا لشكف هعرلؼ اهشلعلد اهملدكدي نلهد ن  هد كل
اإلدارة  اهذم حددم اهشعرع كاهذم لحؽ ههشكظؼ اهعلـ  فها هحرلؾ د كها اهمولقل  هش لةش 

ي رطع نحلث لهرهب  ه  ادمول  ةذا األ ؿ طكات شلعلد اهطعف ك مكط اهحؽ طقرار اههادلب  نعاف
شل هـ لكف اهمرار شدعدشلن أك نلطفن نطفدلن شطهملن طادا ال لهحةف نفكات اهشدد  اهد كل ناهغلقا

 اهمولقل .

كشف  فؿ اههعرلفلت اه لنم  لهو  أف اهشدة اهزشدل  ههطعف نلهمرار اإلدارم نةم   لش  
ههشكظؼ اهشهورر شف اهمرار  لن كنلههلهي طمي هعد حم  كشدمل اهمرارات اههادلنل  حددةل اهشعرع

اههادلني كهلس شدح  شف اإلدارة  ةذا نلإلولط  إه  أف ةذم اهشدة  لدة شل هككف قةلرة األ ؿ كهعؿ 
لهرهب  هلا  اهذم اإلدارم اهمراراه م  اإلدارل  نعاف  ه لةـ اإلهغل  د كلاهحكش  شف ذهؾ أف 

 د  كنلههلهي طاف اهشةهح  اهعلش  همويشراكز كأكولع قلدكدل   دلدة كحمكؽ شكه ن  هاطرا  لدةن 

                                                             

( شػػػػف قػػػػلدكف أةػػػػكؿ 284( شػػػػف قػػػػلدكف اه دشػػػػ  اهشددلػػػػ  اهفه ػػػػطلدي  ككػػػػذهؾ اهشػػػػلدة 105را ػػػػع دػػػػص اهشػػػػلدة   (1 
 ( 2/2001اهشحلكشلت اهشددل  كاهه لرل   

 (.79ص) إنطلؿ اهمرارات اإلدارل  شرك  ( 2 
 (.443عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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هاطراد ك دـ هركمل شمددة  اهملدكدل  اهشراكز ك نلت كاإلدارل  اهملدكدل  كاألكولع اهشعلشفت ا همرار
 نلإلهغل  اهمولقي إه  شدة طكله .

عرط ا همرت ا هملدات اهفما كأحكلـ اهمول  اإلدارم  ه  أف ، : طبيعة شرط الميعاد القانونيثانياً 
اهشلعلد اهمولقي هد كل اإلهغل  شف اهدظلـ اهعلـ  أم ال ل كز هاطراؼ االهفلؽ  ه  ش لهفها  كشل 
ل ش  نا لرها طي أل  شرحه  شف شراحؿ اهد كل  كشل ل كز ههشحكش  أف هدطع نا شف ههمل  دف مل 

إه  شل ال  ةكذهؾ ألدا لهعهؽ نل همرار اهشعلشفت كاهشراكز اهملدكدل  اههي ال ل كز أف هنم  شمدد
 .(1 دملل 

  ود قلدكدل ولقي اكه لب اهمرار االدارم حةلد كلهرهب  ه  ادمول  شلعلد اهطعف اهم
أك شطهؽ ف لرهب نطف لن ههملدكف  نعرط أال لككف اهعلب   لش غل  حه  كهك كلف ش لهفلن هإلرقلن  ا

ال لهحةف نفكات اهشدد اهشدةكص  نطفدلن شطهملن  ف اهمرار اهنلطؿإادعداـ ههمرار اإلدارم حلث 
إذا شل قدشت نعد ادمول    هلمل طي اهملدكف. ةذا كهههـز شحكش  اهعدؿ اهعهلل نرد اهد كل عكفن 

اهشلعلد اهملدكدي كةي دهل   حهشل  إل فؿ ةلحب اهعاف نلآل لؿ اهشحددة كهطنلمل هذهؾ قوت 
ههمدلشمل نعد  د د أف اهد كل شردكدة عكفن كها ل لن إه  شل هـ نللدا  شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:"...

 .(2 اهشلعلد اهملدكدي"

ولقي لهرهب كنمذا طاف طكات األ ؿ اهشحدد دكف أف لهمدـ ةلحب اهعاف نهمدلـ اهطعف اهم
 را ات اهفحم  اههي ةدرت ذهؾ لهحةف شعا  شلع اهمرارات كاإلدارم  كك هلا هحةلف اهمرار اإل

 .(3 إهلا حه  كهك كلدت ش ههف   دا دلدان هإ 

شكلدل  أف لهمدـ اهشهورر شف اهمرار اإلدارم  لر إكل لر طي ةذا اهعاف ه لؤؿ حكؿ 
اهشعركع كاهذم هحةف نفكات شدد اهطعف نلإلهغل  نلهشطلهن  نلههعكلض أـ أف حما نلههعكلض ل مط 

 ن مكط حما نلهطعف؟

ول  شلعلد اهطعف نلإلهغل  ال لحكؿ نلف طي ةذا اهعاف ذةب  لهنل  اهفما كنحؽ أف ادم
ع ورار اههي د شت  ف اهمرار  لر اهشعرك ن نب األ ةلحب اهعاف كنلف همدلـ د كل اههعكلض

 لشل طي حله  كلف اهمول  ةك الك   ف ةذم دهل   هعهنر شدطملإكاهذم هحةف نفكات اهشلعلد حلث 
ف قرر  دـ  قول  إهغل  طمط كهلس قول  هعكلض  كنلههلهي طمك ال لشهؾ اهحكـ نلههعكلض حه  كا 

                                                             

 (.55ص) اه عكدم اهدظلـ طي اإلدارم اهمرار إهغل  د كل شكا لداهنمشي  ( 1 
 ـ.22/2/2010  هلرلخ 12/2009قرارةل نراـ اهلل د كل رقـ ( 2 
 (.434عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 3 



79 
 

اهشعرك ل   نلههلهي لحؽ هةلحب اهعاف اهشطلهن  نلههعكلض إذا أ نت اهورر اهذم هرهب  هلا شف 
اهمرار اإلدارم  لر نلها إهغل   را  اهمرار اإلدارم  كلحؽ ها طي د كل اههعكلض أف لدرج وشف طه

 .(1 دا ال لشهؾ اهمول  اهحكـ نلههعكلض إال إذا أ نت  دـ اهشعرك ل  ههمرار اإلدارمإاهشعركع حلث 

 الفرع الثاني: بدء احتساب ميعاد الطعن
ههطعف طي  شحددان   نؽ كأعردل أف اهشعرع اهفه طلدي كغلرم شف اههعرلعلت حدد أ فن 

نحلث إذا ادموت ةذم اهشدة لهـ رطض اهطعف هفكات  طردللن  إدارللن   هنلرم قراران اهمرارات اههادلنل  نل
دشل شف  اهلـك اههلهي اهشدد  كةي شدة  هلف لكشل  إال أف ةذا اهشلعلد ال ل رم نش رد ةدكر اهمرار كا 

 اهشعرع حدد  كقد (2  ف اهظف نعلدان  ك لنهلن  شؤكدان  حململلن  هلرلخ  هـ ةلحب اهعاف نا  هشلن ه
 اهمول  أولؼ كقد كاإل فف  اهدعر شدة اهطعف كةشل ح لب  رللف هند  ك لههلف اهفه طلدي

ةذا طي اهوف  اهغرنل  أشل طي قطلع  زة ككطؽ اهملدكف  (3 اهلملدي اهعهـ ةي  له   ك له  إهلمشل
 حكـطي  ه  أف اهعهـ اهلملدي لعد  اه دلد اهشهعهؽ نلهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل  طمد دص ةراح ن 

 ه  أدا:" لعهنر طي حكـ اههنهلغ  هـ اهش هد ي نلهمرار اهشطعكف طلا  هشلن  هلغ حلث دصاههن
 دكو  ةذم اهك لقؿ كطؽ اآلهي:  (4 "لملدللن 

 : اإلعالن )التبميغ(أولً 

لمةد نلإل فف دمؿ اهمرار اإلدارم إه   هـ طرد أك  دة أطراد نذكاهمـ شف نلف  شـك األطراد 
  أم نشعد  إحلط  ةلحب اهعاف نلهمرار (5 كنلهطرلؽ اهملدكدي نغلر طرلؽ اهدعرنكا ط  اإلدارة 

 اإلدارم نكا ط  اإلدارة  كا فف اهشكظؼ اهعلـ نمرار اههادلب اهشكقع  هلا.

حلطهمـ ا  ـ شكظفلمل نلهمرارات اههادلنل  ك كنذهؾ لعهنر اإل فف ك له  اإلدارة  اهطنلعل  إل ف
ك أ فف  ف طرلؽ شحور طمد لككف اإل   (6 دارم نام طرلم رار اإلاهم نمذا اهمرار  ك ل كز هنهلغ

ك نلهنرلد اهدا هي  إال إذا اعهرط أ دارم آ ر  أك نطرلؽ اهنرلد نر له  ش  ه إ ف طرلؽ شكظؼ 

                                                             

 (.437اهشر ع اه لنؽ  ص( 1 
 (.491ر فف  ك لز اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.7 صنطلخ  عركط إهغل  اهمرار اإلدارم ( 3 
 ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل 5/2ادظر طي ذهؾ دص اهشلدة  ( 4 
 (.75 شرك  اهمول  اإلدارم  ص( 5 
( 5/1  ككػذهؾ اهشػلدة اهفه ػطلدي كهعدلفهػا ( شف قلدكف أةكؿ اهشحلكشلت اهشددل 7را ع طي ذهؾ دص اهشلدة  ( 6 

 شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت االدارل 
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كلدت طرلم  اههنهلغ طل ب أف  اهملدكف أك اهمول  طرلم  شحددم هههنهلغ طمدل ل ب االههزاـ نمل  كأللن 
لرا   طلا اهنللدلت األ ل ل  كاف لعشؿ اإل فف  ه  ا ـ اه م  اإلدارل  اهةلدر  دمل كشل لعشؿ 
هكقلع اهشكظؼ اهش هص  كشل ل ب أف لعشؿ اإل فف  ه   شلع  دلةر اهمرار اإلدارم حه  

كةرم طي اهنللدلت األ ل ل   كشل   ةذا كال لعهد نلإل فف إذا اعهشؿ  ه   طا  (1 لحدد شكقفا شدا
كهذا  ه  اه م   لن ال لعهد نلههنهلغ هكي لندأ شعا احه لب شدة اهطعف إال إذا كلف ةذا اههنهلغ طعهل

إذا اد ت اإلدارة أف اهشكظؼ هنهغ  ف  طف لعهد ش فن  (2 اإلدارل  أف ههاكد شف هنهلغ ةلحب اهعاف
 ه   لهؽ  ف  ب  اإل نلت طي اههنهلغ لمع داقشلن إث اإلهكهركدي شل هـ ه نت ذهؾ  حلطرلؽ اهنرلد 

 ه  اإل فف أك  اإلدارة إال أدا لكفي إل نلت اههنهلغ أف لكقع ةلحب اهعاف أك شف لش ها قلدكدلن 
 . (3 ةكرها إال إذا طعف اهشد ي نلههزكلر

ـ ف اهدللن  اهعلش  هـ همدـ شل لفلد  هإكحلث كقد قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" 
دا  لنت شف اهنلد  اهشمدش  شف اهش هد ي أف اهعهـ نلهمرار قد إاهش هد ي نلهمرار اهطعلف كحلث 

كةؿ ههش هد ي شف  فؿ اهكهلب اهةلدر  ف اهش هد   ودم اه لدي كزلر اهحكـ اهشحهي نهلرلخ 
طادا لككف شمدشل وشف اهشدة  18/11/2010كحلث أف ةذا اهطعف شمدـ نهلرلخ  24/10/2010
 .(4 كدل  ههطعف"اهملد
 : النشرثانياً 

 نشحهكللت اهمرار اإلدارم حه  لككدكا  ه  نلد و  إ فـ اه شمكر  را  عكهي لمةد ناإةك 
 طي اهمرارات اههدظلشل  ألدمل ههوشف قكا د  لش  ش ردة هشس  ددان  كةك اهك له  األك ر اهنل لن   شدا

أك  اهمرارات اإلدارل  اهفردل  كاههي همـ طردان  شف األطراد  إال أف اهشعرع قد أ ذ نمذم اهطرلم  ههنهلغ
 .(5 ش شك   شف األطراد نذكاهمـ

مذم نكال لعهد نلهدعر إال إذا هـ نلهطرلؽ اهشمرر كطؽ اهملدكف كال ه هطلع اإلدارة ا هنداؿ 
ف كلدت اهطرلم  اه دلدة ةي األد ع طي اهعهـاهطرلم     كلهحمؽ اهدعر طي طه طلف (6  لرةل حه  كا 

 ف طرلؽ دعرم نله رلدة اهر شل  كةي  رلدة اهكقلقع اهفه طلدل   ك هلا طاف اهدعر أشلـ ك لقؿ 
                                                             

 (.75ص)رشولف  هادلب اهشكظؼ اهعلـ ( 1 
 (.440عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.284 هلف   آ لر اهطعف ناهغل  اهمرار اإلدارم  ص( 3 
 . 30/4/2012  اهةلدر نهلرلخ 916/2010قرارةل راـ اهلل نلهد كل( 4 
 (.44ص) اهدلداشكدي  اإل را ات كاألعكلؿ طي اهمرار اإلدارم( 5 
 ( 82لؿ اهمرارات  ص شرك  إنط( 6 
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قلدكف اهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل    فت اهلكشل  ال لعهد نا  إال أفاإل فـ أك طي اهةحؼ كاهش
 ه  أدا:" لمدـ اال هد ل   دصلع  زة دكف اهوف  اهغرنل  طمد اهذم ةدر شؤ ران كلطنؽ طي قط

غ اهمرار اهفردم ههش هد ي كشف لشف اهلـك اههلهي ههلرلخ هنه هدل اهشحكش  اإلدارل   فؿ  هلف لكشلن 
اهلـك اههلهي ههلرلخ دعر اهمرار نله رلدة اهر شل  أك نام ك له  أ رل نشل طي ذهؾ اهك لقؿ 

  طشف  فؿ ةذم اهشلدة (1 ف نههؾ اهطرلم "االهكهركدل  إذا كلف اههعرلع لمهوي هنهلغا هذكم اهعا
لندك أف اهشعرع طي قطلع  زة قد اقهةر اهدعر  ه  اهمرار اههدظلشي دكف اهفردم  كشل أدا هـ 
لمهةر ةذا اهدعر  ه  اه رلدة اهر شل  نؿ أ لز دعرم نام ك له  أ رل إذا اقهو  اههعرلع ذهؾ  

ؿ اهعهلل ناشكلدل  دعر اهمرار اهفردم طي اه رلدة كدحف شف  لدندل دؤلد شل اه مت إهلا شحكش  اهعد
اهر شل  كا هنلرم ك له  ههنهغ ةلحب اهعاف نا  كشل أف اهدعر ل ب أف لمهةر  ه  اه رلدة 
اهر شل  دكف  لرةل  أشل طلشل لهعهؽ نلهك لقؿ األ رل ههدعر طلشكف ا هنلرةل شف قنلؿ اإل فف أك 

( شف ذات اهملدكف  كقد قوت 5/2  اهشلدة دةت  هلا قرلد   ه  اهعهـ اهلملدي نلهمرار كاههي
ف اهطعف اهشمدـ ود اهمرار اهشطعكف طلا األكؿ نعد ادمول  اف اهدطع نإشحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" 

ف اهعنرة نعهـ اهطل ف نا أك ندعرم طي اه رلدة اهر شل  حه  ة اهملدكدل  ههطعف طي  لر شحها ألاهشد
ف ر ـ لدعر طي اه رلدة اهر شل  حه  اآل ف اهمرار هـإل  ههطعف كحلث  لب اهشدة اهملدكدلندأ نلحه

 .(2 اهدص  ه  أف لهـ دعرم طي اه رلدة اهر شل  طي ذات اهمرار"

كهندأ شدة احه لب شلعلد اهطعف شف اهلـك اههلهي ههلرلخ اهدعر نله رلدة اهر شل  حلث 
نادمل:" نشل أف اهمرار اهشطعكف طلا  لفهرض اهشعرع  هـ اهكلط  نا  حلث قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل

طاف شدة اهطعف طي اهمرار هككف قد ادهمت نعد  30/10/2003قد هـ دعرم نله رلدة اهر شل  نهلرلخ 
نعد طكات اهشدة اهملدكدل  ههطعف ششل  شف هلرلخ اهدعر طاف اهطعف لككف شمدشلن  شركر  هلف لكشلن 

 .(3 ل هك ب رد اهد كل عكف"

ف كلف هلرلخ  د  احه لب شدة اهطعف اهدعر طي اه رلدة اهر شل  ةك اهشعهنر هنةذا كا 
  إال أف  م  اإلةدار قد هحدد شدة أ رل  لر هلرلخ اهدعر هند  احه لب اهشدة ف لكشلن لكاهنلهغ   ه

ل كةد (4 كذهؾ كاف هولؼ اإلدارة  نلرة ل رم ةذا اهمرار نعد عمر شف هلرلخ دعرم نله رلدة اهر شل 
 عمر شف اهدعر كهلس هلرلخ اهدعر ذاها. ينرة ةي نعد شوهككف اهشدة اهشعه

                                                             

 ( 5/1را ع دص اهشلدة  ( 1 
 ـ.30/4/2012( اهةلدر نهلرلخ 916/2010قرارةل نراـ اهلل نلهد كل  ( 2 
 ـ.13/10/2008(  ه   25/2003قرارةل نراـ اهلل طي اهد كل  ( 3 
 (.80اه نكرم  قول  اإلهغل   ص( 4 
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كشل أف دعر شه ص ههمرار اإلدارم ال لؤدم إه  طه  شلعلد اهطعف نؿ لهعلف دعر اهمرار 
 حه  له د  ها هحدلد شكقفا اهملدكدي ندل ن  كلشفن هشكف ةلحب اهعاف شف اإلحلط  نا نلهكلشؿ هكي ل

 .(1  ه  شل  لرهنا اهمرار اإلدارم  هلا

 : العمم اليقينيثالثاَ 

كةك اهك له  اه له   هند  احه لب شدد اهطعف  كةذم اهك له  هـ لدظشمل اهملدكف ندال  نؿ ةي 
شف ةدع اهمول   إال أف اهشعرع اهفه طلدي طي قطلع  زة هحدلدان قد دص  هلمل ةراح  طي قلدكف 

 اإلدارم اهمرار نشوشكف اهعاف ةلحب لعهـ أف نا كلمةد (2 اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل 
 األ ر هرهلب لشكف اهذم طي اهعهـ  كلعهرط  (3 كاإل فف اهدعر شملـ حململلن لمكـ  هشلن  كشحهكللها

 اطهراوللن  كال ظدللن  ال لملدلن   هشلن  لككف أف اإلهغل  د كل هرطع اهشمرر  رللف اهشلعلد حلث شف  هلا
شركزم  لهنلف أف أ ل مل  ه  اهعاف هةلحب لشكف اههي اهمرار  دلةر ه شلع علشفن  كأف لككف
 قلـ اهطعف كشه  إه  طرلما ذهؾ شمهو   ه  لحدد أف كل هطلع اهمرار همذا نلهد ن  اهملدكدي
 هلرلخ طي اهلملدي اهعلشؿ اهعهـ ةذا  نكت هلرلخ شف اهطعف شلعلد ح لب ندأ ذهؾ  ه  اهدهلؿ
 . (4 شعهـك

هذهؾ قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل ناف:" اهعهـ اهلملدي نلهمرار اإلدارم كاهذم لمـك شملـ  كهطنلملن 
طفع اهع ص اهةلدر   كلككف كذهؾ ناكال اطهراوللن  ال ظدللن  لملدللن  اههنهلغ ال ند أف لككف  هشلن 

 .(5 ودم اهمرار  ه  أ نلب  اهمرار كطحكام"
 عركط  دة اإل فف اهدعر أك شملـ لمكـ اهذم ملدياهل اهعهـ طي لعهرط شف  فؿ شل  نؽ لهنلف أدا

 :(6 ةي
 .أف لككف ةذا اهعهـ لملدلن ال ظدللن أك اطهراوللن  -1
 . اهمرار  دلةر ه شلع علشفن  اهعهـ ةذا لككف أف  -2
 .شعهـك هلرلخ طي اهعهـ ةذا ل نت أف  -3

                                                             

 اهشر ع اه لنؽ.( 1 
 اهفةؿ طي اهشدلز لت اطدارل .( شف قلدكف 5/2را ع دص اهشلدة  ( 2 
نادػا:" حلػث شػل  ػػرل  28/5/2006(  ه ػ  173/2015حلػث قوػت شحكشػ  اهعػدؿ اهعهلػل نغػزة طػي اهػد كل  ( 3 

األ ذ نا طي قول  شحكشهدل نمذا اهعاف ا هنلر اهعهـ اهلملدي نلهمرار اهشطعكف طلا ك له   همـك شمػلـ اإل ػفف كاهدعػر 
 لهدعر كاإل فف ك لههلف ههعهـ طاذا هحمؽ اهعهـ نغلرةشل قلـ ةذا اهعهـ شملشمشل".طلشل لهعهؽ نند  شلعلد اهطعف ط

 (.77رشولف  عركط قنكؿ د كل اإلهغل   ص( 4 
 ـ26/11/1996ـ(  ه   نهلرلخ 6/1996قرارةل نراـ اهلل نلهد كة رقـ  ( 5 
 (.85اهنمشي  شكا لد د كل اإلهغل   ص( 6 
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شف  همل لهاه  ك هلا طاف  ب  اإل نلت نكقكع اهعهـ اهلملدي لمع  ه   لهؽ اإلدارة كاهذم
  ه  لدؿ شل اإلدارم نهةرؼ نلهمرار اهش لطب كمللـ اهعهـ  حةكؿ هفلد قرلد  أك كاقع   فؿ
نهمدلـ هظهـ حكؿ    طاذا شل قلـ اهشكظؼ اهعلـ ش فن (1 أةدرها اههي اه م  إه  لهظهـ كاف نا   هشا

ف هـ  قرار اإلدارة اهملوي نهكقلع  زا  هادلني  هلا طمدل لهكطر اهعهـ اهلملدي ههشكظؼ نلهمرار حه  كا 
 لهنهغ نا نلهطرلؽ اهملدكدي.

ك هلا إذا هـ ه نت اإلدارة كقكع اهعهـ اهلملدي هةلحب اهعاف نعاف اهمرار اإلدارم اهشطعكف 
نلدمول  اهشدة شف هلرلخ اهعهـ اهلملدي  كنمذا  رل  كأدمل هـ هدهاهطعف الزاهت  لطلا ا هنر أف شدة ا

 قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل:" إف اهعهـ اهلملدي اهذم لمـك شملـ اههنهلغ ل ب أف لككف حململن 
ذا هـ لمـ اهدهلؿ اهملطع طي دالهها ناف اهش هد ي هنهغ اهمرار أك  هـ  هشلن كال اطهراوللن   لملدللن    كا 

كام كأ نلنا ك هها كشو   ه  ذهؾ اههنهلغ أك اهعهـ اهلملدي اهشلعلد اهملدكدي ههمدلـ د كل اإلهغل  نفح
 .(2 طهككف اهد كل شمدش  وشف اهشلعلد اهملدكدي"

 ندال  ح لب لندأ اهلملدي اهعهـ أك اههنهلغ أك نلهدعر  كا  اهعهـ ةذا هلرلخه كشف اهلـك اههلهي
  إال إذا همدـ ةلحب اهعاف نهظهـ هدل اه م  (3 اهمول  نلهمرار أشلـ اهطعف هشك د لكشلن  اه هلف

 ه  همدلـ  ف لكشلن لهلا أك شف هلرلخ ادمول  شدة  ف اإلدارل  لندأ احه لب اهشدة شف هلرلخ اهرد  
ذا لكشلن  اه هلف أ ؿ شف لح ب ال األكؿ اهلكـ أف إه  اههظهـ هه م  اإلدارل  كدعلر  ةلدؼ اهلـك كا 

 ذهؾ نعد اهد كل قدشت طاذا نعدةل  كنلههلهي ر شي دكاـ لـك أكؿ إه  لشهد األ ؿ طاف  طه  األ لر
طي  هذهؾ  دعرض كشل هكقفا أك األ ؿ همطع اههي شف األ نلب  نب لهحمؽ هـ شل عكفن  هرد طادمل

 اهشطهب اههلهي.

 : امتداد مدد الطعن القضائيالثالفرع الث
اهمولقي نلهمرارات اههادلنل  اههي ل كز ههشكظؼ اهعلـ حدد اهشعرع اهفه طلدي شدة اهطعف 

شف هلرلخ  هشا نلهمرار اههادلني ناحد اهطرؽ  لنم  اهذكر    فهمل اههمدـ ند كل اإلهغل  ن هلف لكشلن 
دمول  اهلـك اه هلف إال إذا ةلدؼ اهلـك األ لر  طه  ر شل  لشف اهلـك اههلهي ههنهغا كهدهمي نهندأ 

هفلؽ األطراؼ ل ل كز زللدة ةذم اهشدة حه  هك نكال لـك دكاـ نعد اهعطه  اهر شل  أكؿطادا لشهد إه  

                                                             

 (.76 شرك  قول  اإلهغل   ص( 1 
 .5/12/1996(  ه   هلرلخ 8/1996قرارةل نراـ اهلل  نلهد كل رقـ  ( 2 
( شػف قػلدكف 5( شػف قػلدكف اةػكؿ اهشحلكشػلت اهشددلػ  كاهه لرلػ   ككػذهؾ دػص اهشػلدة  21/1را ع دص اهشلدة  ( 3 

 اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل .
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ؤدم هكقؼ ةذا قلدكدل  أك قولقل  شحددة قد ه لن   إال أف ةدلؾ أ نلن(1 ألدمل هعد شف اهدظلـ اهعلـ
فرؽ نلف كقؼ اهشلعلد كقطعا لهش ؿ ناف اهكقؼ ال لهرهب  هلا شحك اهشدة اهاهشلعلد أك قطعا  ك 

دشل هحه ب وشف األ ؿ اهشحدد هرطع اهد كل أم أف اهشلعلد ل هكشؿ  رللدا نعد زكاؿ  اه لنم  كا 
 نب اهكقؼ  نلدشل االدمطلع لؤدم إه  إ ملط اهشدة اه لنم  كطه  شلعلد  دلد لندأ نعد زكاؿ  نب 

اإلدارل  ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت 5 5/4كحلالت اشهداد اهشلعلد دظشهمل اهشلدة   (2 اهمطع
 دكوحمل كطؽ اآلهي:

 : التظمم اإلداري من قرار التأديبأولً 

لعد اههظهـ اإلدارم شف أةـ اهوشلدلت اههي لشهكمل اهشكظؼ اهعلـ هف هراض  ه  
 نلب اههي هؤدم إه  ادمطلع شدة اهطعف األشف  اه زا ات اههادلنل  اهةلدرة نحما  كةك ألولن 

  كلمةد نا "طهب (3 قلدكف اهشدلز لت اإلدارل  ل هلم اههي دصي نؿ ةك أكؿ ةذم األ نلب اهمولق
لهمدـ نا اهشكظؼ اهعلـ ةلحب اهعاف إه  اإلدارة إل لدة اهدظر طي قرار إدارم لد ي ش لهفها 

طلههظهـ شف قرار اههادلب لهش ؿ طي همدلـ اهشكظؼ اهذم ةدر نحما اهمرار اهملوي  .(4 ههملدكف"
 إه  اه م  شةدرة اهمرار لطلهب طلا اإلدارة نشرا ع  ةذا اهمرار. نهكقلع  زا  هادلني  هلا طهب

هلح  اهفرة  هه م  اإلدارل  شةدرة إشف ك كد دظلـ اههظهـ اإلدارم ةك كهكشف اهحكش  
 ف هد ؿ اهمول     لهؼ هشندأ اهشعرك ل  نعلدان شقرارةل اه أك إهغل  اهمرار شف  حب أك هعدلؿ
داركا  ف طرلؽ اهمول  اهذم لمهةر إش  كةك شل ال لشكف  اهشفا هعدـ إولط  إه   حنا أك هعدله

 .(5 دكرم طي األةؿ  ه  رقلن  اهشعرك ل 

كاههمدـ نلههظهـ هه ملت اهش هة  طي اههعرلع اهفه طلدي ةك ك له  ا هراض ا هللرل  
اإلهغل  نشعد  أدا ال لهـز اهشكظؼ اهعلـ نهمدلـ هظهـ قنؿ اهه ك  ههمول   إذ لشكدا اههمدـ ند كل 

قلدكف اه دش   رار اههادلني اهةلدر نحما حلث دصطكر هنهغا نلهم (6 أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل
 .(7 اهشددل   ه  أدا:" ههشكظؼ أف لهظهـ هرقلس اهداقرة اهحككشل  شف أم قرار إدارم..."

                                                             

 (.109اهعهـك  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.331اإلدارم  صاهندل  اهك لط طي اهمول  ( 2 
 ./أ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل 5/4را ع دص اهشلدة  ( 3 
 (.318اهحهك  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
 (.319اهشر ع اه لنؽ  ص( 5 
 (.401عنلر  اهمول  اإلدارم طي طه طلف  ص6)  
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .105/1را ع دص اهشلدة  ( 7 



85 
 

 :اههلهل  اهعركط ههكاطر أف نلإلهغل   ل ب اهطعف شلعلد قطع طي أ رم اإلدارم اههظهـ لده  كحه 

ات   كنلههلهي ال لمنؿ اهطعف نلهمرار (1 ذهؾ قنؿ ال اإلدارم اهمرار ةدكر أف لمدـ اههظهـ نعد -1
قلدكف  خ اهعهـ نلهمرار اإلدارم حلث دصشف هلرل ف لكشلن لاههشملدل   كأف لككف  فؿ  عر 

اه دش  اهشددل   ه  أدا:" ههشكظؼ أف لهظهـ هرقلس اهداقرة اهحككشل  شف أم قرار إدارم 
  أشل كطؽ اهملدكف اه دلد كاهذم كشل ذكردل (2 شف هلرلخ  هشا نا" كذهؾ  فؿ  عركف لكشلن 

نؿ اكهف  أف  ف لكشلن لاهوف  اهغرنل  طهـ لعهرط شدة  عر أدا شطنؽ طي قطلع  زة دكف 
دا:" اههظهـ اإلدارم  ه  أحلث دص  ف لكشلن لؿ شلعلد اهطعف أم  فؿ شدة اه هلككف  ف

 .(3 هه م  اهش هة   فؿ شلعلد اهطعف نلإلهغل "

إه  اه م  اإلدارل  اههي أةدرها أك اههي هشهؾ  طلا شمدشلن  شهظهعل ب اف لككف اهمرار اه -2
اهنت طلا أك هعدلها حه  له د  همل شرا عها كاهنت طلا  كشل ل ب أف لككف اههظهـ ود 

  كةذا شل أكدت  هلا شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ (4 قرار ششل لمنؿ اهطعف طلا ندص اهملدكف
 .(5 اهلل

ال كرا  شف شر كة طلقدة ةدلؾ كفهك أف ل ب أدا   نشعد أف لككف اههظهـ ش دللن  -3  اههظهـ كا 
 اههي أةدرت اإلدارل  اه هط  كلدت طاذا نلإلهغل   اهطعف شلعلد  رللف قطع طي أ رم ادعدـ
 هعدؿ أف ال هشهؾ نحلث اهمرار ةذا  ةكص طي كاللهمل ش فن  ا هدفذت قد اإلدارم اهمرار
 اإلدارل  إحدل اه ملت شف اهةلدرة اهمرارات طي اهحلؿ ةك كشل ه حنا  أك ههغلا أك طلا
 طاف اهمرارات  ش ؿ ةذم طي اهر كع اهشعرع همل ل ز هـ كاههي اهمولقي اال هةلص ذات

 (6 . قطع اهشدة طي ها أ ر ال كنلههلهي ش د  لر لككف اهحله  ةذم طي اههظهـ

                                                             

 (.8د كل اإلهغل   صنطلخ  عركط قنكؿ  (1 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل 105/1را ع دص اهشلدة  ( 2 
 /أ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل 5/4را ع دص  اهشلدة  ( 3 
 (.332اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 4 
هههمػػلدـ ةػػك  لعهنػػر قلطعػػلن ف اهػػهظهـ اهػػذم إ  حلػػث قلهػػت طلػػا:" إذ 7/7/2010( هػػلرلخ 363/2009قرارةػػل رقػػـ  ( 5 

ههػػهظهـ شدػػا  أم  اهػػهظهـ اإلدارم اهشهش ػػؿ نػػلال هراض  هػػ  اهمػػرار هه مػػ  شةػػدرة اهمػػرار  كاهػػذم ل ػػب أف لكػػكف قػػلنفن 
طػػي اهمػػلدكف ل لػػز اهػػهظهـ إهػػ  اه مػػ  اههػػي أةػػدرت اهمػػرار  إهػػ  اه مػػ  اههػػي هشهػػؾ  ػػحب  ل ػب أف لكػػكف ةدػػلؾ دةػػلن 

نػػدص اهمػػلدكف كشػػل ةػػك  اهرقل ػػل  إذا كلدػػت ةػػي اهشر ػػع  أشػػل إذا كػػلف اهمػػرار دملقلػػلن  اهمػػرار أك هعدلهػػا اك إهػػ  اه مػػلت
 اهحلؿ طي اهمرار شحؿ اهطعف طاف ةذا اههظهـ لغدك  لر ش د ك لر شده 

 (.9 ص نطلخ  عركط قنكؿ د كل اإلهغل ( 6 
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إذا همدـ أف لككف اههظهـ اهشمدـ حه  لعهد نا همطع اهشدة قد قدـ ههشرة األكه  كنلههلهي  -4
اهشكظؼ نهظهـ آ ر أك أك ر ال لعهد إال نلههظهـ األكؿ  حلث أف اهشدة ال هدمطع إال شرة 

اهعاف شف هكرار اههظهشلت ك له  إلطله  شلعلد  كاهعنرة شف ذهؾ حه  ال له ذ ذكك كاحدة
 .(1 رطع اهد كل دكف دملل 

ر كةك اههمدـ نلههظهـ إه  إال أف اهشعرع اهفه طلدي طي ةذا اهعاف قد أ لز اههمدـ نهظهـ آ 
اهفقح  اههدفلذل   ه :" نحله  رطض هظهـ اهشكظؼ أك ادمول   كطؽ شل  ل  طي دلكاف اهشكظفلف

 ه  اهدشكذج  لمدـ اهشكظؼ اههظهـ إه  اهدلكاف ا(  لهل7اهشدةكص  هلمل نلهفمرة   اهشدة
. دكف نللف ههشدة (2 اههظهـ"اهش ةص هذهؾ  كهنهغ اهداقرة اهحككشل  اههلنع همل اهشكظؼ ند    شف 

اههي لحؽ  فهمل همدلـ ةذا اهطهب كلرل اهنلحث أف ةذا لش ؿ  هؿ ك غرة قلدكدل   إال أدا لشكف 
شف رطض اههظهـ  اهمكؿ نادا همدـ  فؿ اهشدة اههي ل كز اهطعف طلمل نلإلهغل  أم  فؿ  هكف لكشلن 

 رار اإلدارم.  حلث نعد ادمول  ةذم اهشدة لهحةف اهمأك وشدلن  ةراح ن 

حلث  هملدكف اه دش  اهشددل  اهفقح  اههدفلذل  كةذا شل أكدت  هلا أف لككف اههظهـ شكهكنلن  -5
 ل  طلمل:" ههشكظؼ اهذم لر ب طي اههظهـ شف أم قرار إدارم أف لهمدـ نكهلب اههظهـ 

 .(3 هرقلس اهداقرة اهحككشل   ه  اهدشكذج اهش ةص هذهؾ نك لط  رقل   اهشنلعر"

كلهرهب  ه  همدلـ اههظهـ كطؽ عركطا آدف  اهذكر قطع شلعلد اهطعف اهمولقي كند  ةذا 
احه لب شدة  دلدة كةي  هكف لكشل  كةذم اهشدة هح ب إشل شف هلرلخ رطض اإلدارة هههظهـ ةراح  

ف لكشل دكف أف هرد اإلدارة  ه  اههظهـ  طاذا لرلخ ادمول  شدة  هكهنهغ ةلحب اهعاف نا  أك شف هل
 .عد ادمول  ةذم اهشدة نلهطعف طاف د كام هرد عكفن همدـ ن

 ه  أدا:" لهـ اهنت طي اههظهـ  فؿ حلث دص  هلا قلدكف اه دش  اهشددل   كةذا شل أكد
 ه  اهشهظهـ ا هنر هظهشا  شف هلرلخ همدلشا طاذا ادموت اهشدة دكف اهرد  طللن   هلف لكشلن 
 ه  أدا "لةدر رقلس اهداقرة اهحككشل  اهش هص قرارم دةت   ككذهؾ القحها اههدفلذل  (4 شرطكولن"

ذا ادموت اهشدة دكف اهرد  ه  اههظهـ ا هنر  نعاف اههظهـ  فؿ  هلف لكشلن شف هلرلخ همدلشا  كا 
هظهشا شرطكولن  كلنهغ ةلحب اهعاف  طللن نلهمرار اهةلدر طي هظهشا كاأل نلب اههي ندي  هلمل  

                                                             

 (.633نطلخ  اهك لط طي اهملدكف اإلدارم  ص1)  
 قح  اههدفلذل  هملدكف اه دش  اهشددل .( شف اهف160/8را ع دص اهشلدة  ( 2 
 ( شف اهفقح  اههدفلذل .160/3را ع دص اهشلدة  ( 3 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل .105/2را ع دص اهشلدة  ( 4 
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" كل ب أف لنت طي طمد  ل  طلا ف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل   أشل قلدك (1 كلنهغ اهدلكاف نذهؾ"
 ه  همدلـ اههظهـ دكف أف  شف هلرلخ همدلشا  كلعهنر طكات  هلف لكشلن  اههظهـ  فؿ  هلف لكشلن 

ه لب  دا اه هطلت اهش هة  نش لن  رطوا  كلح ب شلعلد همدلـ اال هد ل  شف هلرلخ اهرطض 
قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل حلث  ل  طلمل:"  نمذا  ك (2 اهةرل  أك اهوشدي نح ب األحكاؿ"

قلدكف  ( شف114اهشلدة   ددل كطي وك  أحكلـااهملدكف  ه  كقلقع ةذم اهد كل ط كنهطنلؽ حكـ
رم  فؿ داإشف أم قرار اه دش  اهشددل  اههي أ طت اهشكظؼ حؽ اههظهـ هرقلس اهداقرة اهحككشل  

ف لرد ولى إذا ادموت شدة  هلف لكشلن دكف ألعهنر شرطك  ف ةذا اههظهـ عرلف لكشلن شف  هشا نا كا  
شف هلرلخ إنف ا نرطض هظهشا  ف ههشكظؼ حؽ اهه ك  إه  اهمول   فؿ  هلف لكشلن كأ  هلا  طللن 

ف اهش هد ي قد هظهـ شف اهمرار اهشطعكف إ هلا كحلث  دكف اهرد  طللن  اك ادمول  شدة  هلف لكشلن 
وشف اهشدة  ف اهطعف لككف شمدشلن اط دارة  ه  هظهشا  طللن د اإل فؿ اهشدة اهملدكدل  كهـ هر طلا 

 . (3 اهملدكدل "

طادا لحؽ ههشكظؼ اهعلـ اهذم ةدر نحما اهمرار اههادلني أف  ةذا كككف أف اههظهـ ا هللرللن 
ف لهمدـ ند كل أاهكقت كقنؿ اهفةؿ طي اههظهـ ها  لهمدـ نهظهـ هه م  اههادلنل  شةدرة اهمرار كنذات

اإلهغل   إال أدا كطي حله  رأت اإلدارة أف اهشهظهـ  ه  حؽ طي هظهشا كأ لنها هطهنا طاف د كل 
 .(4 اإلهغل  هرد الدعداـ اهشةهح 

ف همدلـ طهب أ ه   كاهفما كذهؾ ا همر اهمول  االدارم الرسوم القضائية دفع تأجيل: طمب ثانياً 
شف األ نلب اههي هؤدم همطع  رللف شدة اهطعف نلإلهغل  هحلف  اهمولقل  لعهنر  ننلن  دطع ها لؿ

اهنت طي اهمرار اهشمدـ  ألدا لعهنر أقكل طي اهداله  شف اههظهـ اإلدارم طي اههش ؾ نلهحؽ كاهشطلهن  
 شلؿ شندأ اهشعرك ل   حلث ال لك د حلقؿ نلف طلهب إهحرص  ه  هحملؽ اهعداه  شف  فؿ نا كا

ل   كهـ لدص اهشعرع اهفه طلدي  ه  أف ةذا اهطهب لعهنر قلطعن (5 اهشلؿ اهطعف كهمدلـ طعدا  كل
نعاف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل    ه  أف  2016( ه د  3قلدكف رقـ   طيههشلعلد إال أدا دص 

نهمدلـ طهب ها لؿ اهر ـك عرلط  أف لمدـ ةذا اهطهب  فؿ  -"لدمطع  رللف اهشلعلد اهشذككر....ج

                                                             

 ( شف اهفقح  اههدفلذل 160/7را ع دص اهشلدة  ( 1 
 /أ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل .5/4را ع  دص اهشلدة  ( 2 
 .25/6/2012(  اهةلدر ن ه   2011/ 212) قرار نراـ اهلل د كل رقـ( 3 
 (.315 لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 4 
 (.35رشولف  هادلب اهشكظؼ اهعلـ  ص( 5 
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ةذا كهـ لدص اهشعرع اهفه طلدي  ه  إشكلدل  همدلـ طهب هإل فل  شف   (1 نلإلهغل "شلعلد اهطعف 
أف طهب  وركرة اهدص  هلا حلث درلإال أددل  (2 اهر ـك اهمولقل  كهلس ش رد ها لؿ دطعمل

اإل فل  شف اهر ـك لرهب ذات األحكلـ اههي لرهنمل طهب اهها لؿ هدطع اهر ـك  كلندأ  رللف شدة 
ف اهنت طلا إهلرلخ هنهغ ةلحب اهعاف طلا حلث  اهطعف اه دلد شف هلرلخ اهنت طي اهمرار كهلس شف

اهطهب  فؿ    شع األ ذ نعلف اال هنلر أدا لعهرط أف لمدـ(3 لككف نحوكر شمدـ اهطهب  لهنلن 
 .(4 لن نلإلهغل  أم  فؿ شدة اه هكف لكشاهشدة اههي ل كز اهطعف طلمل 

ةذا كه در اإلعلرة إه  أف طهب اإل فل  شف اهر ـك اهمولقل  أك طهب ها لؿ دطعمل لمطع 
شدة اهطعف نلإلهغل  حه  كهك هـ همدلشا نعد اهرطض اهةرل  أك اهوشدي ههمرار هههظهـ اإلدارم 

دا لشكف أف لدمطع شلعلد اهطعف أاإلدارم اهملطع ههشلعلد  نشعدي  طلا عركط اههظهـطلهشل هكاطرت 
 .(5 نلإلهغل  أك ر شف شرة أل نلب ش ههف 

لؤدم األ ذ ندظلـ اهمول  اهشزدكج إه  اه طا طي  رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة :ثالثاً 
اهمول  اإلدارم اهشملرف  ه  أف همدلـ ك همدلـ اهد كل إه  شحكش   لر ش هة   همذا ا همر اهفما 

اهد كل إه  شحكش   لر ش هة  لؤدم إه  قطع شلعلد اهطعف اهمولقي كند  ح لب شلعلد  دلد 
شف هلرلخ ةدكر اهحكـ نعدـ اال هةلص عرلط  أف لمدـ  فؿ شدة اهطعف اهمولقي هد كل 

 ه  ةذا اه نب شف أ نلب قطع   كقد دص اهملدكف اهشهعهؽ نلهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل  (6 اإلهغل 
همدلـ اال هد ل  إه  شحكش   لر ش هة   -:" لدمطع  رللف اهشلعلد... ب ل  طلااهشلعلد حلث 

 .(7 عرلط  أف لمدـ  فؿ شلعلد اهطعف نلإلهغل "

ههشلعلد أدا أنهغ طي  كهعؿ اهعنرة شف ا هنلر رطع اهد كل إه  شحكش   لر ش هة  قلطعلن 
 فل  شف اهر ـك  إال ول  حما شف اههظهـ كهمدلـ طهب اإلب اهحؽ طي اقهاهداله   ه  ر ن  ةلح

                                                             

 شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل /ج( 5/4را ع دص اهشلدة  ( 1 
شػػع شرا ػػلة شػػل كرد طػػي أم (  هػػ  أدػػا:" 1/2003( شػػف قػػلدكف ر ػػـك اهشحػػلكـ اهدظلشلػػ   3حلػػث دةػػت اهشػػلدة   (2)

قػػلدكف  ػػػلص آ ػػر. ال همنػػػؿ ألػػػ  د ػػكل أك طهػػػب أك القحػػ   كانلػػػ  أك القحػػػ  ا ػػهقدلؼ أك طعػػػف طػػي ألػػػ  د ػػػكل أك 
هكطي  دمػل شمػدشلن أك قػد هػـ ها لهػا ا هقدلؼ أك دمض أك أل  إ ػرا ات  لوػع  ههر ػـ شػل هػـ لكػف اهر ػـ اهشمػرر قػد ا ػ

 ".نشك ب أحكلـ ةذا اهملدكف

 (.9نطلخ  عركط د كل اإلهغل   ص( 3 
 (.109اهنمشي  شكا لد د كل اإلهغل   ص( 4 
 (.316 لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 5 
 ( 465عطدلكم  اهمول  االدارم  ص( 6 
 اهشدلز لت اإلدارل ./ب( شف قلدكف اهفةؿ طي 5/4را ع دص اهشلدة  ( 7 
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أدا ال لعهد نهكرار رطع اهد كل إه  شحكش   لر ش هة  طلهشرة األكه  ةي طمط اههي همطع 
 .(1 اهشلعلد

هعهنر اهمكة اهملةرة شف األ نلب اههي هؤدم إه  كقؼ شدة اهطعف كهلس ادمطل ا  رابعا: القوة القاىرة
كنلههلهي هحه ب اهشدة اه لنم  هك كد اهمكة اهملةرة كه هادؼ نعد زكاهمل  كلمةد نمل ذهؾ اهحلدث 
اهذم ل هحلؿ دطعا كال لشكف هكقعا ه نب  لرج  ف إرادة اهع ص  كلؤ ذ نشعللر اهع ص اهعلدم 

ش ه  ف أ  كش(2  طي ش ؿ ةذم اهحله  شف حلث إشكلدل  اههكقع أك دطعا كلهرؾ همدلرم هملوي اهشكوكع
 اهمكة اهملةرة اهحركب كاهككارث اهطنلعل .

 3اهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل  رقـ  قلدكف اهشعرع اهفه طلدي  هلمل ةراح  طيكقد دص 
:" لكقؼ شلعلد اهطعف اهشدةكص  هلا طي ةذم اهشلدة طي حله  اهمكة حلث  ل  طلا 2016ه د  
 .(3 اهملةرة"

اهمكة اهملةرة نادمل:" هعهنر اهمكة اهملةرة نلهشعد  اهوشدي كقد  رطت شحكش  اهعدؿ اهعهلل ةذا 
ا هحله  هلش   أشل  ةي اهمكة اههي ه عؿ هدفلذ االههزاـ أك اهمللـ نلهعشؿ اهملدكدي اهشطهكب ش هحلفن 

 .(4 طف لعهنر ذهؾ قكة قلةرة.." إذا  عهت األشر شع ران 

ل  هككف شهزش  ككا ن  االحهراـ كه در اإلعلرة إه  أف شكا لد اهطعف نلهمرارات اههادلن
  أشل طلشل لهعهؽ نلهمرارات اهشدعدش  كاهش هشرة اهد ني نلهد ن  ههمرارات اههادلنل  اهشعكن  نلهنطفف

اهشعرع    حلث دص(6 طف ههملد نشلعلد (5 ككذهؾ اهمرارات اهشل   نلهحمكؽ كاهحرللت اهعلش 
:" لمنؿ اهطعف طي اهمرارات اإلدارل  ت اإلدارل اهفةؿ نلهشدلز ل قلدكف اهفه طلدي  هلمل ةراح  طي

  ككذهؾ قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" ذهؾ أف (7 اهشدعدش  طي أم كقت دكف اههملد نشلعلد"
اهحمكؽ اهشلهل  اهشهعهم  نلهركاهب أك اهشعلعلت... كوع همل اهملدكف األ ل ي نل هنلرم اهملدكف 

كال ل كز هإلدارة أف هدلؿ شف ةذم اهحمكؽ نشل لعطهمل أك لشس األ ه  اهحشلل  ناف أدلطمل نلهملدكف 
ف اهفما كاهمول  قد ا همرا  ه  أف إكحلث  ا أف لككف كذهؾ لمع شدعدشلن نمل..... كأم قرار شف عاد

                                                             

 (.334اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.81اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل .5/5را ع دص اهشلدة  ( 3 
 .5/4/2010(  ه   هلرلخ 838/2009حكشمل نراـ اهلل د كل رقـ  ( 4 
 (.233هدلزع اال هةلص  ص -هدظلـ اهمول  اإلدارم -شندأ اهشعرك ل   شلف  قلدكف اهمول  اإلدارم "( 5 
 .206أنك  لدك  اإل را ات كاهعمكنلت اههلدلنل  ص( 6 
 ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل 5/6را ع دص اهشلدة  ( 7 
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  كشل (1 اهمرار اهشدعدـ ال لهملد اهطعف طلمل نشلعلد كال لهحممل اإلذ لف طاف اهدطع لغدك ش هك نلن اهرد"
نلههدقلؽ كاهشداكه  د د أف اهمرار اهشطعكف طلا شف اهمرارات اهش هشرة اههي لشكف اهطعف  قوت نادا:"

 .(2 طلمل دكف اههملد نشلعلد"

 المطمب الثاني: انعدام الطعن الموازي
د كل اإلهغل  كشل ةك شعهـك ةي د كل شف ا هةلص اهشحكش  اإلدارل  كشل دص  ه  

نملدكف إدعل  شحلكـ إدارل  ههدظر طي اهشدلز لت اإلدارل  ذهؾ اهملدكف األ ل ي  ه  أدا:" ل كز 
  ه  أدا اهملدكف األ ل ي طمد دص دظران هعدـ هعكلؿ شحكش  إدارل   إال كأدا (3 كاهد لكل اههادلنل "

كاههي ال هزاؿ هدظر ةذم اهطعكف طي  (4 ه هص شحكش  اهعدؿ اهعهلل طي طه طلف ندظر ةذم اهد كل
طلع  زة طمد هـ هعكلؿ شحكش  إدارل  ش همه  هدظر اهشدلز لت اإلدارل  اهوف  اهغرنل  أشل طي ق

شل  ل  طي قلدكف نعاف اهفةؿ طي اهشدلز لت كشدمل اهشهعهم  نلهكظلف  اهعلش  كاههادلب كذهؾ كطؽ 
  إال كأدا ل لر ه لؤؿ حكؿ إذا شل كلف ةدلؾ طرلؽ آ ر لشكف اهطعف نا  لر اإلهغل  (5 اإلدارل 

  نلدمشل أـ أدا شملد نلهه ك  ألحد اهطرلملف؟ ان    ةؿ لككف اهع ص ش لر لحمؽ ذات اهدهل

 الفرع األول: ماىية وأساس انعدام الطعن الموازي
إولط  إه  اهعركط اه لنم  همنكؿ د كل اإلهغل  أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل كاهشحكش  

كةك أف ال لككف   دلدان  اإلدارل   كهإل لن   ه  اهه لؤؿ اه لنؽ طمد أولؼ اهمول  اهفرد ي عرطلن 
ةدلؾ شحكش  أ رل ش هة  طي دظر اهد كل اهشرطك   أشلشمل لطهؽ  هلا عرط ادهفل  اهطعف 

 .(7 كقد أ ذ اهمول  اإلدارم طي طه طلف نمذا اهعرط (6 اهشكازم كل شلا اهنعض اهطعف اهشملنؿ

 

                                                             

 .20/6/2007  هلرلخ 349 ( قرار رقـ 18/20017قرارةل نراـ اهلل د كل رقـ  ( 1 
 .15/6/2009( هلرلخ 108/2009نراـ اهلل طي اهد كل   قرارةل( 2 
 ( شف اهملدكف األ ل ي اهشعدؿ.102را ع دص اهشلدة  ( 3 
 ( شف اهملدكف األ ل ي اهشعدؿ.104را ع دص اهشلدة  ( 4 
 ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل 3/4را ع دص اهشلدة  ( 5 
 (.635كش هس اهدكه   صطمشي  اهمول  اإلدارم  شعلر إهلا هدل ( 6 
حلث قوت نلدا "حلث إف قول  اإلهغل  ةك قول  ا ه دلقي ال ل كز اهه ك  إهلا إذا كلف ههطل ف شر ع طعف ( 7 

ـ  48/1997شكاز لحمؽ ها  شلع اهشزالل اههي هحمممل د كل اإلهغل "  حكـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل طػي اهػد كل 
 ـ.3/6/2006اهةلدر نهلرلخ 
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 : تعريف الطعن الموازيأولً 

آ ر  قولقللن  أشلـ طلهب اهطعف نلإلهغل  طرلملن  لمةد نعرط ادهفل  اهطعف اهشكازم أال لككف
ل هطلع اهه ك  إهلا لحمؽ ذات اهدهلق  اهشر كة شف د كل اإلهغل   طاذا شل كلف ةدلؾ شحكش  أ رل 

  ك هلا طاذا كلف نك ع اهطل ف أف (1 ًن ش هة  ههدظر طلا هموي شحكش  اهعدؿ نرد اهد كل عكف
آ ر لكةها هذات اهدهل   اههي هحمممل ها د كل اإلهغل  طلهعلف  هلا  هككا  قولقللن  ل هؾ طرلملن 

  كةذا شل أكدها شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل (2 كلشهدع  هلا نلههلهي اهه ك  إه  قلوي اإلهغل 
طموت نلدا" حلث إف قول  اإلهغل  ةك قول  ا ه دلقي ال ل كز اهه ك  إهلا إذا كلف ههطل ف 

 .(3 لحمؽ ها  شلع اهشزالل اههي هحمممل د كل اإلهغل " زو شر ع طعف شكا

 : أساس نظرية الطعن الموازيثانياً 

 اهدكه  هش هس اال هملد اهمولقي إذ ةك كهلد قلدكدي دص إه  ل هدد ال اهعرط ةذا
 األطراد لفوهمل كاههي اإلهغل    نلؿ  ه  أشلشا اهد لكل اهشرطك   ههدطؽ حد كوع نمدؼ اهفرد ي 

طمي طي طرد ل د كل ش لدل  ال لهـ دطع أم ر ـك  دفملهمل كقه  ه مكه  ك ر   إ را اهاW دظرا
األ رل  هذا ا همر  اهشحلكـ علشه  ال هةلةلت د كل اإلهغل  د كل هةن  ال كحه    هلمل

إذا كلف ةدلؾ د كل قولقل  أ رل هحمؽ ذات  اهمول  اإلدارم  ه   دـ قنكؿ د كل اإلهغل  عكفن 
هكؿ ذهؾ اه ا اهفما اإلدارم إه  اهنحث  ف أ لس كشنرر قلدكدي هدظرل  اهد كل   (4 األةداؼ
 لشل أف اههعرلعلت اهشهعهم  نلهمول  اإلدارم قد  هت شف اهدص ةراح   ه  ش ؿ ةذا الاهشكازل  ك 

 اهعرط كذهؾ  ه  اهدحك اههلهي.

 الصفة الحتياطية لدعوى اإللغاء -1

هد كل اهشكازل  نلهدظر إه  اهطنلع  االحهللطل  ذةب  لدب شف اهفما إه  هنرلر دظرل  ا
لعدي أدا اهشفذ  لن أك ا ه دلقل لن احهللطل لن هد كل اإلهغل   طل هنلر اهطعف نلإلهغل  أك اإلنطلؿ طعد

األ لر هةلحب اهعاف ال ل ب االهه ل  إهلا طلهشل دظـ اهملدكف د كل قولقل  أ رل لشكف أف 
 .(5 كشف  ـ لدهفي اهطعف نلإلهغل   دد ك كد طرلؽ قولقي أ ر له ا إهلمل ندالن شف د كل اإلهغل  

                                                             

 (.127ص) عفلؽ  اهرقلن  اهمولقل   ه  أ شلؿ اإلدارة طي اهششهك  اهعرنل  اه عكدل ( 1 
 (.999 ص  شرك  اهمرارات اهولرة نلألطراد( 2 
 ـ..3/6/2006ـ(  اهةلدر نهلرلخ 48/1997اهد كل  ( 3 
 ( 410عنلر  اهمول  اإلدارم  طي طه طلف  ص( 4 
 (.505عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 5 
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كهعؿ اه نب كرا  هندي  لدب شف اهفما ةذا اهرأم لعكد  ه  حد قكهمـ أف أحكلـ ش هس 
اهدكه  آدذاؾ هـ هكف دملقل  نؿ كلف ال ند شف هةدلممل شف اه م  اإلدارل  شةدرة اهمرار هذا كلدت 

هللطل  إال كأف ةذا اهرأم هـ لعد ها ك كد كذهؾ نعد أف د كل اإلهغل  هكةؼ نادمل د كل اح
أةنحت أحكلـ ش هس اهدكه  دملقل  كال هحهلج ههشةلدق  شف قنؿ أم  م  أ رل  طاوحت د كل 
اإلهغل  د كل أ ل ل  كأةهل  كذات أةشل  طي وشلف احهراـ شندأ اهشعرك ل  شف قنؿ اإلدارة 

نطلؿ اهمرارات اإلدارل  اهش لهف  همذا ا ةن  شف  لر اهشعمكؿ اال هدلد إه  أ  ه  ذهؾ هشندأ  كندل ن كا 
 .(1 اهطنلع  االحهللطل  ههنرلر عرط ادهفل  اهطعف اهشكازم

إال أدا كر ـ االدهملد اه لنؽ د د أف شحكش  اهعدؿ اهعهلل هعلطر ةذا اهفما رألا طي ا هنلر 
ا ه دلقي ال ل كز اهه ك  دا:" قول  اإلهغل  قول  ااإلهغل  د كل احهللطلا حلث قوت ند كل 

. كشل قوت نادمل (2 إهلا إذا كلف ةدلؾ شر ع طعف شكاز لحمؽ اهشزالل اههي هحمممل د كل اإلهغل "
شر لعكد اهفةؿ طلا إه  أوت نادا:" لشهدع  هلمل اهدظر طي شحكش  شف ال شحكش  ها حلث ق

 .(3 شحكش  أ رل  كأف شحكش  اهعدؿ اهعهلل شحكش  شف ال شحكش  ها"
 ترام قواعد توزيع الختصاصاح -2

إه  هنرلر األ ذ  WALINE ذةب  لدب آ ر شف اهفما ك ه  رأ مـ اهفملا اهفرد ي كلهلف 
نعرط ادعداـ اهطعف اهشكازم إه  اهمكؿ ناف أ لس ةذم اهدظرل  ال لكشف طي ا هنلر اهطعف نلإلهغل  

 لص لملد اهعلـ"  كةذا لعدي أف نؿ لكشف طي اهشندأ األةكهي اهعلـ اهملقؿ ناف "اه لن احهللطل لن طعد
ههمكا د اه لة  أكهكل  طي اههطنلؽ  ه  اهمكا د اهعلش   كنلههلهي طاف هطنلؽ ةذا اهشندأ ل عؿ 
اهمول  اإلدارم  لر ش هص ندظر اهشدلز لت اههي  عهمل اهملدكف شف ا هةلص  ملت أ رل 

ص نشدلز   شعلد  كلهمول  اهعلدم  طاذا ك د دص  لص لعطي ه م  قولقل  شعلد  ا هةل
كهحمؽ ذات دهلق  د كل اإلهغل  طي اه كةر طلهشفركض أف لهمدـ اهدص اه لص طي اههطنلؽ  ه  

 . (4  هلمل مل دة اهعلش  ألدا لعكؿ ا ه دل ن اه

كهنعلن هذهؾ رأل ةذا اهفما أف اهطعف اهشكازم لمـك  ه  احهراـ قكا د اال هةلص اهشمررة 
ندص  لص كا  شلهمل دكف اهمكا د اهعلش  اههي ههش ؿ طي د كل اإلهغل   لهرهب  هلا ا هنلر طرلؽ 

                                                             

 (.345اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 .7/10/2005( اهةدر نهلرلخ 176/2005حكشمل نراـ اهلل طي اهد كل  ( 2 
 ـ.20/3/1996ـ( نهلرلخ 17/1995حكشمل نغزة طي اهد كل ( 3 
 (.506عطدلكم  شك ك   اهمول  اإلدارم  ص( 4 
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هب اهطعف اهشكازم أك اهشملنؿ حلقفن لحكؿ دكف قنكؿ اهطعف نلإلهغل  كاهمكؿ نغلر ذهؾ لؤدم إه  ق
قكا د اال هةلص اهمولقي اههي دص  هلمل اهشعرع كاههي هعهنر شف اهدظلـ اهعلـ كال ل كز نام 

 . حلؿ شف األحكاؿ ش لهفهمل

طي حلف ذةب  لدب شف اهفما إه  هنرلر عرط ادهفل  اهطعف اهشكازم إه  وشلف هكزلع 
نلهدظلـ اهعلـ  اال هةلص نلف شحلكـ اهمول  اهعلدم كاإلدارم  طمي قكا د قلدكدل  ههعهؽ 

نلإلولط  إه  أف ا هنلر ادهفل  اهطعف اهشكازم عرطل همنكؿ د كل اإلهغل  لوشف دكف عؾ هعدد 
 لشل إذا كلدت اهد كل األ رل شف ا هةلص اهمول  اهعلدم كاهذم لككف طلا الدر لت اههملوي ك 

ندأ اههملوي هش ان ةدار إنلإلهغل  نلهد ن  هد كل شل لعد  اههملوي  ه  در هلف  ك هلا طاف قنكؿ اهطعف
دا شف اهشعهكـ أف د كل إةدار ههحؽ كش لهف  هدةكص اهملدكف  حلث إ ه  در هلف كطي ةذا 

 .(1 اإلهغل  هككف  ه  در   كاحدة شف اههملوي طمط
 األساس العممي -3

همنكؿ د كل اإلهغل  ل هدد إه  ا هنلر  أف اعهراط ادهفل  ك كد طعف شكازو  لرل اهنعض
  كشرد ةذا اال هنلر لهش ؿ طي ر ن  اهمول  اإلدارم طي اهحد شف كـ د لكل لن  شهي كهلس قلدكدل

اإلهغل  اههي كلدت هرطع أشلـ اهش هس كه مؿ كلةها  أم هحملؽ  لل  همل طلنع  شهي هدحةر طي 
ـ شع اهمدؼ اهذم أدعئ شف  هكؿ اهشدلز لت  كةك أشر ال لهكا  دـ  عؿ ا هةلص اهش هس علشفن 

كشل أف اهمول  اهعلدم ال زاؿ لعد اهعرلع  اهعلش  طي  (2 رقلن  أ شلؿ اإلدارةأ ها اهش هس كةك 
 .اههملوي

 الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرىا في الطعن الموازي وطبيعتو
ذكردل أف د كل اإلهغل  ال همنؿ إذا كلف طي إشكلف اهطل ف أف ل هؾ طرلمل آ ر ل هطلع 

لشكف أف ل دلمل شف د كل اإلهغل   كاه دلر ذكرم أدا لهعلنف أف لحمؽ شف  فها دفس اهشزالل اههي 
أف لهكطر  دة عركط ش هشع  ههمكؿ نك كد طرلؽ ههطعف اهشكازم اهذم لؤدم إه   دـ قنكؿ د كل 
اإلهغل  طاذا ه هؼ أحد ةذم اهعركط ادهف  اهطعف اهشكازم  كههش ؿ ةذم اهعركط ناف لككف اهطعف 

س ش رد دطع  كشل كل ب أف لؤدم اهطعف اهشكازم إه  اهحةكؿ اهشكازم د كل قولقل  أةهل  كهل
 ه  دفس اهدهل   اههي لحةؿ  هلمل اهطل ف شف د كل اإلهغل   كأف لككف اهطعف اهشكازم شف 

 ا هةلص شحكش  أ رل دكوحمل طلشل لهي:
                                                             

 (.361شل   صاهد لر  اهمول  اإلدارم "درا   شملرد  نلهعرلع  اإل ف( 1 
 (.338اهحهك  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
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 : شروط الطعن الموازيأولً 

 يجب أن يكون الطعن الموازي دعوى قضائية -1

د كل قولقل   اهشكازم اهذم لحكؿ دكف قنكؿ د كل اإلهغل  عكفن لهعلف أف لككف اهطعف 
نطنلعهمل  كل هكم طي ذهؾ أف هككف ةذم اهد كل شف ا هةلص اهمول  اهعلدم أك أم شحكش  

ف كلف ك كنللن    طلههظهـ لن شكازل لن ندص اهملدكف طعد أ رل  كندل   ه  ذهؾ ال لعد اههظهـ اإلدارم كا 
دا ش رد عككل كطهب لمدـ إه  اه م  اإلدارل  شةدرة اهمرار كهلس إه  أ اإلدارم كشل ذكردل ش نملن 

  (1  م  قولقل  نمدؼ حث ةذم اه م   ه  إ لدة اهدظر طي قرار إدارم لد ي ش لهفها ههملدكف
طمك ال لعهنر طعدلن شكازللن ألدا ال لهشهع  ك هلا طلههظهـ اإلدارم ال لحكؿ قط دكف قنكؿ د كل اإلهغل 

أشلـ  األحكلـ اهمولقل  كال لهشهع نشزاللةل  طمك طمط لؤدم إه  قطع شلعلد اهطعف نلإلهغل نح ل  
 .(2 اهمول 
 يجب أن يكون الطعن الموازي متمثاًل في دعوى ل مجرد دفع -2

ف هككف ةذم أنش رد ككدا د كل قولقل  نؿ ل ب  ال لكفي طي اهطعف اهشملنؿ اهمكؿ
لر أ دل  دظر اهد كل  نشعد  أف هككف اهد كل اهشكازل  اهد كل د كل أةهل  كهلس ش رد دطع ل 

د كل قولقل  ة كشل  كهلس دطل ل  كشف  ـ ال لشكف ا هنلر اهدطكع اهمولقل  ش ؿ اهدطع نعدـ 
نملـ اهمرارات اإلدارل  د لكل شكازل  هد كل اإلهغل  ألف  عر ل  اهمرارات اإلدارل  كاهدطع نغشكض كا 

قل  دطل ل   فؿ  شهل  اههملوي طي د كل األةهل   كألف د كل اهدطكع اهمولقل  ةي ك لقؿ قول
 .(3 اإلهغل  ةي د كل أةهل  ك أداة كك له  قولقل  ة كشل 

 تماثل النتائج واآلثار المترتبة -3

ل ب طي اهطعف اهشكازم حه  لعهد نا كلحكؿ دكف قنكؿ د كل اإلهغل  أف لحمؽ ذات 
شف حلث وشلف حةكؿ اهشد ي  ه  شركز لعلدؿ  اهدهلق  كاألةداؼ اههي هحمممل د كل اإلهغل 

اهشركز اهذم  لحةؿ  هلا طي د كل اإلهغل   طف لكفي طي ةذا اهةدد  أف لككف اهد كل اهشكازل  
شؤدل  إه  ش رد اهحكـ نلههعكلض  ف اه  لقر كاألورار اههي هحمت اهشد ي دهل   اهمرار  لر 

هغلؤم لر ةذا اهمرار آشحك  شعركع نؿ ل ب ألولن اه  .(4 كا 
                                                             

 (.351اهد لر  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.102 شرك  قول  اإلهغل   ص( 2 
 (.7 شع   شدل قنكؿ اهطعف نلإلهغل  طي اهمرارات اهملنه  هفدفةلؿ  ص( 3 
 (.246اهعكنكي  اهمول  اإلدارم" درا   شملرد   ص( 4 
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ا ه دلقي  كةذا شل أكدت  هلا شحكش  اهعدؿ اهعهلل حلث قوت نادا:" قول  اإلهغل  قول 
لحمؽ اهشزالل اههي هحمممل د كل اإلهغل    ال ل كز اهه ك  إهلا إذا كلف ةدلؾ شر ع طعف شكازو 

ك  عر اهذم لطعف نمرار شراقب اهعركلت نلهشكاطم   ه  هحكلؿ أ مشا نله -كحلث أف اهش هد ي 
 ي أف هكقلعا  ه  شحور ا هشلع اهملق  اهعلش   لر اهعلدم لد -إه  اهش هد   ودم اه لهث 

كاال هد ل ات اهشمدش  هشراقب اهعركلت ن ةكص هحكلؿ أ مشا  ل  نعد هعمد اهشحلشي ها نعدـ 
ف اهفةؿ طي ةح  شل إر قلدكدل   كحلث ا ه داـ ةذم األكراؽ كاههي لعهنر اهش هد ي أدمل  ل

لا اهش هد ي لعكد ال هةلص اهمول  اهعلدم  كا  شف اهدلحل  اهحمكقل  أك اه زاقل   كحلث لد 
أف  نكت شل لد لا اهش هد ي أشلـ اهمول  اهعلدم لحمؽ ها شل لطهنا أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل  طاف 

 .(1 اهشحكش  همرر  دـ قنكؿ اهد كل هك كد طرلؽ طعف شكاز"

هةعكن  هحملؽ اههعلدؿ هشل هحمما د كل اإلهغل  شف ح ل  شطهم  لرل اهفما  ك هلا كدظران 
هد شله  ك اإلدارم أف ك كد ةذا اهعرط ها ذ ندظرل  اهد كل اهشكازل  ةك اهذم  عؿ ةذم اهدظرل  ه

شدذ اهندال   ألدا ال هك د د كل قولقل  هحمؽ دفس اهشزالل كاهدهلق  اهمولقل  اههي هحمؽ د كل 
كنا ر ر عي كهاند ككادمل هـ  اطعمل  كةي إهغل  اهمرارات اإلدارل   لر اهشعرك   قولقللن اإلهغل  هر 

هكف  ه  أ لس أف د كل اإلهغل  ةي د كل اهملدكف اهعلـ األةهل  كاهكحلدة إلهغل  اهمرارات 
 .(2 اإلدارل   لر اهشعرك  

 نعدام الطعن الموازيطبيعة الدفع بإو  مدى استقاللية :ثانياً 

اهفما حكؿ شدل ا همفهل  اهدطع نلدعداـ اهطعف اهشكازم كهنعل هذهؾ ا ههفكا حكؿ  ا ههؼ
إه   طنلع  اهدطع  كطلشل لهي دكو  آرا  اهفما حكؿ شدل ا همفهل  عرط اهطعف اهشكازم كةكالن 

 طنلع  اهدطع نلدعداـ اهطعف اهشكازم.
 مدى استقاللية شرط انعدام الطعن الموازي -1

 ش همفن  ا همفهل  اهدطع نلدعداـ اهطعف اهشكازم  طمؿ لعهنر عرطلن ا ههؼ اهفما حكؿ شدل 
دا طمط ش رد هطنلؽ همكا د اال هةلص؟ أاأل رل اهفزش  همنكؿ اهد كل أـ نذاها لولؼ ههعركط 

 كهإل لن   ه  ةذا اهه لؤؿ ادم ـ اهفما ك لشل اهفما اهشةرم إه  طرلملف:

                                                             

 .7/10/2005(  ه   هلرلخ 176/2005هد كل  حكشمل نراـ اهلل طي ا( 1 
 (.169اهعنلدم  قول  اإلهغل   ص( 2 
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نذاها لمـك ن لدب  ش همؿه  اهشكازم ةك عرطه رط ادعداـ اهطعف لرل  لدب شف اهفما أف ع
  لدشل لرل  لدب شف اهفما (1 نلقي اهعركط طاذا ادهف  ةذا اهعرط قررت اهشحكش  رد اهد كل عكفن 

همكا د هكزلع اال هةلص كهطنلممل نلف  أف عرط ادعداـ اهطعف اهشكازم ال لعدك ككدا إ شلالن 
 هي طف لعهنر عرط ادعداـ اهطعف اهشكازم عرطلن اهشحلكـ اهدظلشل  كنلف اهمول  اإلدارم كنلههل

نذاها كح همـ طي ذهؾ ةي أف اهمكادلف اهشهعهم  نلهمول  اإلدارم هـ هدص  ه  ةذا اهعرط  ش همفن 
 كنلههلهي ال ل كز طرض ةذا اهعرط طلهشل هـ لدص  هلا اهملدكف  كقد هـ اهرد  هلا نادا هلس عرطلن 

ؿ اههي ها ذ نله كانؽ اهمولقل   كشل ا هددكا ألول إه  أف  لشل نلهدك الأف لدص اهملدكف  هلا ك 
 ذ نمذم اهدظرل  ل ههؼ  دا طي اهدكؿ األ رل  ةذا هي هعهنر أكؿ شف أاههدظلـ اهمولقي هفرد ل كاه
لكهفي اهدطع نعدـ اال هةلص أشلـ  اـ اهطعف اهشكازم ال  دكل شدا إذنلإلولط  إه  أف عرط ادعد

 لشل إذا دص اهملدكف ةراح   ه  ا هةلص شحكش  أ رل الرد اهد كل ك شحكش  اهعدؿ اهعهلل هلهـ 
 .(2 ندظر اهد كل

 طبيعة الدفع بانعدام الطعن الموازي -2
همنكؿ د كل اإلهغل  اهدطع  عكهللن  لرل اهرأم اهشؤلد نل هنلر ادعداـ اهطعف اهشكازم عرطلن 

ههطعف نلهمرار اإلدارم  قولقللن  اهذم لشكف إ لرها ةك دطع نعدـ اهمنكؿ  طاذا حدد اهملدكف طرلملن 
اهعلب اشهدع  ه  ةلحب اهعاف رطع د كل اإلهغل  طاذا  لهؼ ةلحب اهعاف ذهؾ كرطع د كل 

 .(3 إهغل  قوت اهشحكش  نعدـ اهمنكؿ
نذاها  ناف اهدطع ةك  طي حلف لرل أدةلر اهرأم اهشعلرض ال هنلر اهطعف اهشكازم ش همفن 

ـ اهمنكؿ  ك هلا لعهنر اهدطع اهش لر أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل نعد دطع نعد اال هةلص كهلس دطعلن 
 .(4 نك كد د كل شكازل  ةك دطع نعدـ ا هةلص

ف ةذلف إال هةلص كاهدطع نعدـ اهمنكؿ حلث كددكم إه  أف اهفما لفرؽ نلف اهدطع نعدـ ا
ـ اهفةؿ طلا قنؿ اهدطعلف شهملرنلف  دا كةشل شهعهملف نلهدظلـ اهعلـ  إال أف اهدطع نعد اال هةلص له

اهفةؿ نلهدطع نعدـ اهمنكؿ  أم أف اهشحكش  ال هشهؾ اهفةؿ نلهدطع اهش لر نعدـ اهمنكؿ إال إذا كلدت 
 .(5 ش هة  ندظر اهدزاع انهدا ن 

                                                             

 ( 172اهشر ع اه لنؽ  ص( 1 
 (.508عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.90رللض  اه رلش  كاهعمكن  اههادلنل   ص( 3 
 (.332كشةر"  صةلكؿ  رقلن  اهمول   ه  أ شلؿ اإلدارة "درا   ألدظش  كؿ شف  أشرلكل كطرد ل ( 4 
 511اهشر ع اه لنؽ  ص( 5 
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كد طرلؽ آ ر ةذا كقد قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نعدـ قنكؿ د كل اإلهغل  طي حله  ك 
اإلهغل  قول  ا ه دلقي ال ل كز اهه ك  إهلا إذا كلف حكلشمل كشدمل:" قول  أههطعف طي اهعدلد شف 

ةدلؾ شر ع طعف شكاز لحمؽ اهشزالل اههي هحمممل د كل اإلهغل   ... كحلث أف اهفةؿ طي ةح  
شل لد لا اهش هد ي لعكد ال هةلص اهمول  اهعلدم  كا  شف اهدلحل  اهحمكقل  أك اه زاقل   

ل  اهعلدم لحمؽ ها شل لطهنا أشلـ شحكش  اهعدؿ كحلث أف  نكت شل لد لا اهش هد ي أشلـ اهمو
 .(1 اهعهلل  طاف اهشحكش  همرر  دـ قنكؿ اهد كل هك كد طرلؽ طعف شكاز"

أ رل إولط  إه  اهعركط  لنم  اهذكر ههعهؽ نرطع  لن كه در اإلعلرة إه  أف ةدلؾ عركط
ش شك   شف اهعركط د كل اإلهغل  كةذم اهعركط ههعهؽ نا را ات رطع اهد كل حلث اعهرط اهشعرع 

اههي لشكف كةفمل نادمل عركط إ راقل  ل ب االههزاـ نمل كشف ةذم اهعركط أف هككف القح  اهطعف 
شزاكؿ كهحدلد اه م  اإلدارل  اهشد    هلمل نلإلولط  إه  اهمرار اهشطعكف  شكهكن  كشكقع  شف شحلـو 

 .(2 كرة كاوح طلا كنللف ا نلب اهطعف كاهطهنلت اهشر كة شف همدلـ ةذا اهطعف نة

 طي هعرودل همل كاههي احهراشمل اهكا ب اهعركط ناحد إ فؿ أم كندل ن  ه  شل همدـ طاف
 اه م  شف شمدـ دطع  ه  ندل ن  عكفن  اهد كل رد لمرر اإلدارم اهملوي طاف اه لنم   اهشنلحث

 ه لر أف اهشحكش  ه هطلع اهحله  ةذم نلهدظلـ اهعلـ  طفي اهدطع ةذا لهعهؽ هـ شل ودةل  اهش هد  
ههنحث  اهشحكش  هدهمؿ شهكطرة  اهد كل قنكؿ عركط ناف ههشحكش  هنلف أشل إذا دف مل  ههمل  شف اهدطع
 اهمرار هككف اهد كل شكوك لن  نرد أك اإلدارم  اهمرار ناهغل  إشل قرارةل ههةدر اهشكوكع طي

 كةي اهشعرك ل  نعدـ اهمرار هكةـ اههي اهشعرع األ نلب حدد كقد كاهملدكف  شهفملن  طلا اهشطعكف
 ك لب كش لهف  اهملدكف  كاإل را ات اهعكؿ ك لب اه هط  ا هعشلؿ طي اال هةلص كاالدحراؼ  دـ

 . كةي شكوكع نح دل طي اهفةؿ اهملدـ اه نب

                                                             

 ـ.7/10/2005( اهةلدر نهلرلخ 176/2005حكشمل نراـ اهلل نلهد كل ( 1 
 كشل نعدةل(. 283اهعلشي   ةكةل  اإل نلت طي اه ةكش  اإلدارل   ص( 2 
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  رابعالفصل ال
 أسباب إلغاء الجزاءات التأديبية

اهمرارات اإلدارل  ل ب أف هههـز اإلدارة  دد إةدارم   شلععادا عاف  اهمرار اههادلني
ال ك م  كلمةد نا نلب كأك ا اإلهغل : ةي ؤ ل هك ب إهغل لف ةذا اهمرار شعلنلن نشندأ اهشعرك ل   كا 

 .(1  ب إهغلؤماهعلكب اههي هةلب  دلةر اهمرار طه عها  لر شعركع ششل ل هك 

أدكاع اهعلكب اههي هةلب اهمرار   شلعلعشؿ كقد كلف شةطه   لب ش لهف  اهملدكف 
اإلدارم إال أف ههؾ اهعلكب ادفةهت كاحدة ههك األ رل كعلب ش همؿ نذاها نحلث ادحةر 
ا ه داـ ةذا اهشةطه   دد نعض اهفما نعلب اهشحؿ  ك هلا طاف  دلةر اهمرار اإلدارم كشل 

 لهنل  اهفما ةي  ش    دلةر ههش ؿ طي "اال هةلص كاهعكؿ كاه نب كاهغلل   ا همر  هلا
 كاهشحؿ"  طل ب أف لةدر اهمرار شف شكظؼ ش هص كطؽ اهعكؿ كاال را ات اهشمررة قلدكدلن 

 .(2  ه  شحؿ شعركع ك ه   نب لنررم لن نمدؼ هحملؽ اهشةهح  اهعلش  كشل ل ب أف لككف قلقش

قلدكف  طيلدرج  لب اه نب وشف أ نلب اإلهغل  اهكاردة  إال أف اهشعرع اهفه طلدي هـ
هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل  كاههي ال هزاؿ  لرل  طي اهوف  اهغرنل  حلث  ل  طلمل " لعهرط طي 
اهطهنلت كاهطعكف اهشرطك   هشحكش  اهعدؿ اهعهلل شف األطراد أك اهملقلت اهكاردة طي اهشلدة 

اال هةلص  ك كد  نكاحد أك أك ر ششل لهي: اهطعف شهعهملن شف ةذا اهملدكف أف لككف  نب  (33 
اههع ؼ أك   لب طي اهعكؿ  ش لهف  اهمكادلف أك اههكاق  أك اه طا طي هطنلممل أك هاكلهمل 

 3  طي حلف أف اهملدكف رقـ (3 االدحراؼ طي ا هعشلؿ اه هط   ه  اهك ا اهشنلف طي اهملدكف"
ذكر اه نب كركف ش همؿ  كاهشطنؽ نمطلع  زة دارل نعاف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإل 2016ه د  
  ل  طلمل:" لعهرط طي همدلـ اال هد ل ات اه لة  ند كل اإلهغل  أف لككف  ننمل شهعهملن حلث 

 -3ك كد  لب طي اهعكؿ أك اإل را ات   -2 دـ اال هةلص   -1نكاحد أك أك ر ششل لهي:" 
االدحراؼ  -4اه طا طي هطنلممل أك هاكلهمل  ش لهف  اهملدكف األ ل ي كاهمكادلف أك اههكاق  أك 

 .(4  لب اه نب" -5كا  ل ة ا هعشلؿ اه هط   

                                                             

 (.355اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.328ف اإلدارة كاهمول    صاهةركخ   هط  اههادلب طي اهكظلف  اهعلش  نل( 2 
 ( شف قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل .34را ع دص اهشلدة  ( 3 
 ( شف قلدكف اهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل .4را ع دص اهشلدة  ( 4 
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شف اههفةلؿ طي ةذا اهفةؿ شف  فؿ   ك هلا  لهدلكؿ اهنلحث ةذم األ نلب نعي
شنح لف  حلث  ل ةص اهشنحث األكؿ هدرا   اهعلكب اهعكهل    نلدشل اهعلكب اهشكوك ل  

 :ههفةلؿ اههلهيدي كطؽ ا لهـ هدلكها طي اهشنحث اه ل

 .اهشنحث األكؿ: اهعلكب اهعكهل  إلهغل  اهمرار اههادلني

 .اهشنحث اه لدي: اهعلكب اهشكوك ل  إلهغل  اهمرار اههادلني
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  المبحث األول
 العيوب الشكمية إللغاء القرار التأديبي

ل ب أف  كحه  لككف اهمرار اإلدارم نةفا  لش  كشدمل اهمرار اههادلني شعرك لن  ندال ن 
ةدارم  كشل لدنغي  ه  ةذم اه م  االههزاـ نلهوكانط إدر شف  م   كهمل اهملدكف ةفحل  لة

 طي ةذا اهشنحث هدار   كؿو  ش همفن  كاال را ات اههي ر شمل اهملدكف  ك ل ةص اهنلحث شطهنلن 
 شدمشل.

 المطمب األول: عيب عدم الختصاص
اال هةلص نلف ر لؿ اإلدارة  حلث لر ع لمـك اهملدكف اهعلـ اهحدلث  ه  طكرة هكزلع 

اهفما ةذم اهفكرة إه  أدمل دهل   هشندأ اهفةؿ نلف اه هطلت  حلث ال لمهوي ةذا اهشندأ هحدلد  
ل ههنع هكزلع اال هةلةلت طي دطلؽ  ا هةلةلت اه هطلت اهعلش  اه فث طح ب نؿ ألولن 

ص أةشل  كنلرة  دد اهفما  حلث   كشل كلحهؿ ركف اال هةل(1 اه هط  اهكاحدة  ه  ةذا األ لس
ا هنرم اهنعض اهركلزة األ ل ل  اههي لمـك  هلمل اهملدكف اهعلـ نةف   لش  كاهمرار اإلدارم نةف  

 لشل أف أكؿ أ نلب إهغل  اهمرار اإلدارم اههي ا لزةل ش هس اهدكه  اهفرد ي كلف ال لة  ك 
 .(2 ه نب  دـ اال هةلص

 ب عدم الختصاصالفرع األول: األحكام العامة لعي
لككف  اهمل دة اهعلش  طي اهدكؿ اهشعلةرة أف اهملقلت اهعلش  ال هشهؾ أف هشلرس هةرطلن 

شل هـ لةدر ةذا اههةرؼ كطؽ وكانط اال هةلص اهشمرة  آل لرم قلدكدلن  كشده لن  عر لن  ةحلحلن 
لدكدل  همذم اهملقلت أك األع لص كذهؾ أف قكا د اال هةلص ةي اههي هشد  اهر ص اهم قلدكدلن 

طلر شندأ اهشعرك ل   نشعد  إلشهلف نمل هكي هشلرس دعلطمل وشف ههملق  اهعلش  كاألع لص اهع
 .قلدكدلن أف لةدر اههةرؼ شف شكظؼ ش هص 

 : تعريف عدم الختصاصأولً 

 رؼ اهفما قكا د اال هةلص نةف   لش  نادمل: اهمكا د اههي هحدد األع لص أك 
 ه  ذهؾ طمد عنا نعض اهفما قكا د    كندل ن (3 اههةرطلت نةف  اهعلش اهملقلت اههي هشهؾ  إنراـ 

                                                             

 (.2/23 ج 21اهدكه  حه  ندال  اهمرف  أنك اهعلدلف  د كل اإلهغل  كطمل ألحكلـ كطهلكل ش هس( 1 
 (.575ذكرم  صن لكدي  شر ع  نؽ ( 2 
 (.676اهطشلكم  قول  اإلهغل   ص (3 
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شدمشل لمـك  ه   اال هةلص طي اهملدكف اهعلـ نمكا د األةهل  طي اهملدكف اه لص ألف كفن 
أ لس اهمدرة  ه  شنلعرة اههةرؼ اهملدكدي إال أف شعظـ اهفما ا هرض  ه  ةذا اهرنط كذهؾ 

ل هحملؽ اهةله  اهعلـ ن فؼ قكا د األةهل  اههي همدؼ ككف قكا د اال هةلص اهمدؼ شدم
  ةذا نلإلولط  إه  أف قكا د اال هةلص اهمدؼ شدمل (1 ههحملؽ اهشةهح  اهع ةل  ههفرد

هحملؽ اهه ةص طي اهعشؿ كهم لشا نلف أ ول  اه ملت اإلدارل  نلدشل  دـ األةهل  لعكد إه  
إه  اهملدكف نلدشل األةهل   اال هةلص ل هدد داقشلن  دـ اهدوكج اهعمهي  كشف دلحل  أ رل اف 

 .(2 طي اهملدكف اه لص ةي اهمل دة ك دـ األةهل  ةك اال ه دل 

 ه  ذهؾ طمد  رؼ اهفما اال هةلص نعدة هعرلفلت شدمل: أف اال هةلص ةك  كندل ن 
 نلرة  ف ش شك   شف اههةرطلت كاأل شلؿ اههي لككف هشكظؼ  لـ أك ه هط   لش  أف 

  كقد  رطا اهفملا اهفرد ي الطلر نادا: ةك اهمدرة (3  مل قلدكدل  ه  ك ا لعهد نا عر لهشلر 
  كشف  فؿ ةذلف (4 اهملدكدل  اههي لشهكمل اهشكظؼ اهعلـ كاههي ه كها حؽ اه لذ قرار شعلف

اههعرلفلف لهو  أدمشل رنطل طكرة اال هةلص نلهشكظؼ اهعلـ طي حلف ا هرض اهنعض  ه  
كشل  لن  لش لن  لشع ألف ةدلؾ حلالت هككف اهمدرة اهملدكدل  طلمل هع ص هلس شكظفذهؾ ككدا  لر 

طي حله  اهشكظؼ اهفعهي ك هلا طوؿ أف لعرؼ اال هةلص نادا:" اهمدرة اهملدكدل   ه  إةدار 
 .(5 "اهمرارات اإلدارل  ك ه  ك ا لعهد نا قلدكدلن 

كالل  إةدارةل  كهككف أشل  ف اال هةلص طي ش لؿ اهمرارات اههادلنل  طمك لعدي 
شعكن  نعلب  دـ اال هةلص إذا ةدرت ششف ال كالل  ها ناةدارةل  كنلههلهي إذا ةدر قرار 
 هادلني نهكقلع اه زا  اههادلني  ه  شكظؼ  لـ شف قنؿ ع ص هـ ل كها اهملدكف ةذا اهحؽ طنملن 

نعلب  دـ  لن طاف ةذا اهمرار اههادلني لككف شعكن كا د اهملدكدل  اهشدظش  هف هةلصههم
 . (6 اال هةلص

( شف اهفقح  اههدفلذل  هملدكف اه دش  86طعه   نلؿ اهش لؿ حدد اهشعرع طي اهشلدة  
اهشددل  اه م  اهش هة  نهكقلع  مكنهي اههدنلا كهفت اهدظر حلث دةت  ه :" هرقلس اهداقرة 

                                                             

 (.325ةلكؿ  رقلن  اهمول   ه  أ شلؿ اإلدارة  ص( 1 
 (.575ن لكدي  اه رلش  اههلدلنل   ص( 2 
 (.23أنك اهعلدلف  د كل اإلهغل   ص( 3 
 (.325ةلكؿ  رقلن  اهمول   ه  أ شلؿ اإلدارة  صشعلر إهلا هدل ( 4 
 (.338مول  اإلدارم  ص لدـ  اهك لط طي اه( 5 
 (.127اهش قكهل  اههادلنل  طي اهكظلف  اهعلش   ص،  هلف ( 6 
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 مكنهي اههدنلا أك اهحككشل  اهش هص أك شف طكض شف قنها شف نلف اهفق  اهعهلل  هط  هكقلع 
 ".هفت اهدظر  ه  شكظفي اهفق  األكه  طشل دكف  كلنهغ اهدلكاف نذهؾ

 : صور عيب عدم الختصاص  ثانياً 

ش لهف  قكا د اال هةلص اههي هشلر مل اإلدارة ههش ؿ طي ةكرهلف إل لنل  ك هنل   
ؿ طي داقرة كههش ؿ اهةكرة اإلل لنل  حلدشل هشلرس  هط  إدارل  أك شكظؼ ا هةلص ال لد 

كش لؿ ا هةلةمل  نلدشل ههش ؿ اهةكرة اه هنل  هعلب  دـ اال هةلص طي حله  اشهدلع 
 (1 . شدمل  ه  أدا هلس شف ا هةلةمل شكظؼ أك  هط  إدارل   ف إةدار قرار إدارم ا هملدان 

ف كلف أقؿ علك لن  كدلدر اهكقكع طي ش لؿ اهكاقع  ك لب  دـ اال هةلص اه هني كا 
ككف ادكلر اه هط  ال هةلةمل لككف  لدة دهل   ال هملدةل اه لطئ نادمل  لر كذهؾ  اهعشهي

ش هة  طي اةدار اهمرار  إال أدا لرهب دفس أ ر  دـ اال هةلص اإلل لني إذ ل عؿ اهمرار 
هإلهغل  حلث ل كز هةلحب اهعفق  أف لطهب اهحكـ ناهغل  اهمرار اهشعلب نعلب  اإلدارم قلنفن 

ذم اهةكرة شف ةكر  دـ اال هةلص  لر شهةكرة الولن طي ش لؿ   كة(2  دـ اال هةلص
 .(3 اه زا ات اههادلنل  حلث حدد قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي اه هط  اهش هة  نلههادلب

 : مصادر الختصاصثالثاً 

ذةب اهفما إه  هم لـ شةلدر اال هةلص طي اهدكه  إه  شةلدر شنلعرة كشةلدر 
اهشةلدر اهشنلعرة هف هةلص طي اههعرلع حلث لحدد اهشعرع  لر شنلعرة  حلث ههش ؿ 

اهشكظؼ أك اه م  اإلدارل  اهشدكط نمل إةدار اهمرار اإلدارم كاف لحدد اهد هكر ا هةلص كؿ 
 .(4  هط  شف اه هطلت نلهشملنؿ لشدع  ه  أم  م  أ رل ششلر   ةذا اال هةلص

لض أك اهحهكؿ أك اإلدلن " أشل اهشةدر  لر اهشنلعر هف هةلص طلهش ؿ طي "اههفك  
 د هعرومل نال لز كطؽ اآلهي:

ه  شكظؼ إدارم أدد  اههفكلض: لككف اههفكلض طي اال هةلص شف األ ه  در   إ -1
ها كهلس اهعكس  ش ؿ هفكلض اهرقلس هشرؤك لا  حلث لشلرس اهشفكض  در   أك شكازو 

شمررة قلدكدل  إهلا ذات اال هةلص اهذم لشلر ا األةلؿ شع شرا   احكلـ اههفكلض اه
                                                             

 (.91رشولف  هادلب اهشكظؼ اهعلـ  ص( 1 
 (.579ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 2 

 .( شف قلدكف اه دش  اهشددل 87( ك 86را ع طي ذهؾ دص اهشلدة  (3)  

 (.297اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ( 4 
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كشل ال ل كز اههفكلض نلههفكلض  كشؤقهلن  حلث ال هفكلض إال ندص قلدكدي كلككف  زقللن 
 .(1 لحؽ ههشفكض أف لشلرس ذات اال هةلةلت اهشفكو  طي ذات اهكقتال كشل ك 

اهحهكؿ: كاف لحؿ شكظؼ شحؿ ةلحب ا هةلص أةلؿ نمكة اهملدكف  كلككف طي  -2
أللن كلف  نب اهغللب ا هللرللن كشل طي حله  حله   للب ةلحب اال هةلص األةلؿ 

اإل لزة أك إ نلرللن كشل طي حلؿ اهشرض طلحؿ شحؿ اهشكظؼ طي ششلر   ةذم 
 .(2 اال هةلةلت شف حددم اهشعرع

ا ألم  نب كلف  كا  اإلدلن : هككف اإلدلن  طي حله  هغلب اهشكظؼ األةلؿ  ف  شه -3
هش هة  نهكهلؼ ع ص شف ش هكل ك داقش  طلةدر قرار شف اه هط  اأنةكرة شؤقه  

شملـ كظلف  األةلؿ  كا    شلعه  أك أدد  شدا در   ههمللـ نشرهن  األةلؿ أك أ 
اهشمررة ها  كاإلدلن  ال ه ههـز نلهوركرة أف ه هدد إه  دص قلدكدي ةرل  نؿ هككف 
نشك ب قرار  لدة لككف شؤقت نطنلعها هدمي نش رد  كدة األةلؿ إه   شها نمكة 

 .(3 دكف اهحل   إه  إةدار قرار لهغي اإلدلن اهملدكف 

 : األثر القانوني لعيب عدم الختصاصرابعاً 

هرهنط قكا د اال هةلص نلهدظلـ اهعلـ  ك ه  ذهؾ طاف اهدطع اهشهعهؽ نعلب  دـ 
  كقد أكدت شحكش  اهعدؿ اهعهلل  ه  ذهؾ حلث (4 اال هةلص ةك دطع شهعهؽ نلهدظلـ اهعلـ

ف  لب  دـ أنعلب  دـ اال هةلص كنشل  ف شعلنلن اهشعكك شدا لكك قوت:" إف اهمرار 
 .(5 اال هةلص شف اهدظلـ اهعلـ األشر اهذم لهعلف شعا اهمول  ناهغل  اهمرار اهطعلف"

 كلهرهب  ه  ذهؾ  دة دهلق  دذكرةل كطؽ اآلهي:

ل كز إ لرها طي أم شرحه  شف شراحؿ اهد كل  كةذا لعدي حه  هك هـ اهد كؿ طي  -1
اهد كل ال ل مط اهحؽ طي إ لرة ةذا اهدطع  نؿ لهعلف  ه  اهملوي اإلدارم أف شكوكع 

                                                             

 (.822طكزم  اهشن كط طي اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.297اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.835طكزم  اهشن كط طي اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.375اهمول  اإلدارم  ص اهندل  اهك لط طي( 4 
 ـ.28/3/2005(  اهةلدر ن ه   22/2004قرارةل طي راـ اهلل رقـ  ( 5 
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كشل كال لعهد  لهةدل ها كل لرم كهك شف ههمل  دف ا دكف اههكقؼ  ه  طهب اه ةـك
 .(1 نهدلزؿ شف عرع هشةهحها

ال ل كز هه م  اإلدارل  ةلحن  اال هةلص أف ههدلزؿ  ف اال هةلةلت اهش كه  همل  -2
نشك ب دص ةرل   كشل ل ب  ه   ألم  م  كلدت إال إذا  ش  همل اهشعرع قلدكدلن 
 .(2 اه ملت اإلدارل  االههزاـ نمكا د اههفكلض كاهحهكؿ كاإلدلن   شلع

ال ل كز االهفلؽ نلف اإلدارة كاألطراد  ه  ش لهف  قكا د اال هةلص أك هعدلهمل  ككدمل  -3
 .(3 ةهح  اإلدارةعر ت انهدا  ههحملؽ اهةله  اهعلـ كهلس ههحملؽ ش

ال ل كز هه م  اإلدارل  أف ههذرع نحله  اال هع لؿ شف أ ؿ اةدار قرارات هه لكز طلمل  -4
ا هةلةلهمل  طش رد ك كد حله  اال هع لؿ ال لنل  هإلدارة ش لهف  قكا د اال هةلص 
أك اههحهؿ شدمل  نل ه دل  حله  اهظركؼ اال ه دلقل  اههي دظشمل اهشعرع كنلهمدر 

نلهمل دة اهعلش  "اهوركرة همدر  اهفـز هشكا م  ةذا اهظرؼ اال ه دلقي  شفن اهوركرم 
 .(4 نمدرةل"

 ك لر شعركع كال إذا ةدر قرار إدارم شعكنلن نعلب  دـ اال هةلص طادا لظؿ نلطفن  -5
 را  الحؽ شف اه هط  اهش هة  نا قلدكدلن ك هلا ل ب أف لةدر ال كز هةحلحا ن

 .(5  هط  اهش هة  قلدكدلن كال  نرة نلههةحل  اهفحؽاهمرار انهدا ن ةحلحل شف اه
مكانية تصحيح القرار المشوب بعيب عدم إإلى ما تقدم فقد ثار تساؤل حول  إضافة*** 

؟ كهإل لن   ه  ةذا اهه لؤؿ ذةب اهمول  كاهفما اهفرد ي طي ندال  األشر إه   دـ الختصاص
إذ ل ب  ه  اهمرار اإلدارم أف لكهد  اشكلدل  هةحل  اهمرار اهشعكب نعلب  دـ اال هةلص

همكا د اال هةلص  شل إذا ةدر ش لهفلن  ف اه م  اهش هة  حه  لعهد نا  أ كلةدر ةحلحلن 
كل هك ب إهغلؤم  طي حلف ذةب االه لم  نمذا اهعلب كال  نرة نهةحلحا الحملن  طادا لنم  شعكنلن 

                                                             

 (.341إلدارم  ص لدـ  اهك لط طي اهمول  ا( 1 
 (.335/ 2ف اإلدارم اهشةرم كاهشملرف  ج فلفي  اهك لط طي شنلدئ اهملدك ( 2 
 ( 112اهولرة نلألطراد  ص ت شرك  اهمرارا( 3 
 (.339ةلكؿ  رقلن  اهمول   ه  أ شلؿ اإلدارة  ص( 4 
 (.340 لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 5 
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اههةحل  اهفحؽ ههمرار اهشعكب اهحدلث طي اهمول  اهفرد ي كاهشةرم إه  األ ذ نشندأ كطكرة 
 .(1 نعلب  دـ اال هةلص نعد هةدلما شف اه م  اإلدارل  اهش هة  ناةدارم

كنحؽ إه  اهمكؿ ناف اههةحل  اهفحؽ ههمرار اهشعكب  نعض اهفممل ةذا كقد ذةب 
نعلب  دـ اال هةلص ال لهفؽ شع اهمل د اهعلش  األةهل  اهدله   هعهؽ  لب  دـ اال هةلص 

نعلب  دـ اال هةلص اه  لـ كاهذم لهرهب  هلا  لن نلهدظلـ اهعلـ ك لشل إذا كلف اهمرار شةلن
ش رد  شؿ شلدم  إذ ال   كهحكها إه لن قلدكدل ادعداـ اهمرار اإلدارم كه رلدم شف ككدا  شفن 

 ان ف هةدر قرار أهكف لشكف هه م  اهش هة  ناةدارم لهةكر طي ةذم اهحله  اشكلدل  هةحلحا ك 
 ه   شف هعدلؿ اهمرار اه لنؽ كذهؾ حفلظلن  نهلرلخ حدلث طي ذات اال هةلص ندالن  ان  دلد

 .(2 اهدظلـ اهعلـ

 م الختصاصالفرع الثاني: حالت "أنواع" عيب عد
هم ـ حلالت  لب  دـ اال هةلص هنعل ه  لش  اهش لهف  اهملدكدل  اههي هةلنا إه  

 دـ اال هةلص اهن لط دكوحمشل كطؽ  ك لب  دـ اال هةلص اه  لـ طقهلف كةشل  لب
 اآلهي:

 : عيب عدم الختصاص الجسيمأولً 

ع ص اهذم اه لب ا هةلب اه هط  أك ا هةلب اهكظلف   كةك  كلطهؽ  هلا ألولن 
 لر  ـأ لن لنلعر شملـ كظلفل  دكف أف لككف قد ةدر قرار نهعلدا  كا  كلف ةذا اهمرار شعرك 

 .(3 شعركع

ةدار إه  طي حله  كقد حدد اهفما حلالت ا هةلب اه هط  طي ةكرهلف ههش ؿ األك  
ةدار اهمرار اإلدارم  طي حلف إال لشهؾ حؽ  أك شكظؼ  لـ اإلدارم شف طرد  لدماهمرار 

ههش ؿ اهحله  اه لدل  طي حله  ا هدا   هط  إدارل   ه   هط  إدارل  أ رل  دكوحمشل كطؽ 
 اآلهي:

هلس ها  فق   دارم شف ع ص  لدمه  ههش ؿ طي حله  ةدكر اهمرار اإلاهحله  األك  -1
  ككذهؾ طي (4 ةدار اهمرارات اإلدارل إهط  ال لشهؾ   نلهكظلف  اهعلش  كنلههلهي طمك

                                                             

 (.443اهدكه   صطمشي  اهمول  اإلدارم  كش هس ( 1 
 (.579ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص (2 
 (.91رشولف  هادلب اهشكظؼ اهعلـ   ص( 3 
 (.222اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
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كهكف هلس ها أم ةفحل  إدارل  ش ؿ اه لقؽ كاهطنلخ ك لشؿ   لشلن  كلف شكظفلن  حله 
  ككذهؾ شلدللن  كال لعدك ككدا  شفن  اهدظلط  طفي ةذم اهحله  لككف اهمرار اإلدارم شدعدشلن 

شه  قلـ أحد األع لص اهعلدللف اهذلف ال لهشهعكف نةف  اهشكظؼ اهعلـ كهلس همـ أم 
دارل  طاف اهمرار اهةلدر  دا إص شمرر ه هط  دارة نششلر   ا هةلنلإل ةه  اطفقلن 
نعلب  دـ اال هةلص اه  لـ  األشر اهذم ل ردم شف أٌل  قلش  قلدكدل   لعهنر شعلنلن 

دارم قد  فؼ شف ةذم ف اهمول  اإل   لر أ(1 كشف  ـ ال لهكهد  دا أم أ ر قلدكدي
هفرد اهذم ظلةر ااهدهل   نل هراطا ندظرل  اهشكظؼ اهفعهي  ةذم اهدظرل  اههي ها ذ نش

لـ كلمـك نا شلؿ ذ قد لظمر ةذا اهفرد نشظلةر اهشكظؼ اهعأةدر اهمرار االدارم  إ
إدارل   ف  هذهؾ ا هنر اهمول  االدارم أ شلؿ ش ؿ ةذا اهفرد أ شلالن ك لحهرشمل اهشكاطد

 .(2 نلهد ن  هاع لص اهذلف هظمر طلمـ ح ف اهدٌل 

ذم لةدرم ع ص  لدم ال لشهؾ  هط  اه كلرل  لدب شف اهفما أف اهمكؿ ناف اهمرار
كشف  ـ  اهملدكدي شعدكشلن  دارل  ةك قرار هحما  لب  دـ اال هةلص اه  لـ اهذم ل عؿ أ رمإ

اه  أف ةذا  ه   شؿ شلدم ةك قكؿ  لر ةحل  نل ه دل  دظرل  اهشكظؼ اهفعهي  دظران إلهحٌكؿ 
دشل ةك طي لكه ب طي االةؿ شفمـك اهمرار اإل اهمرار اهذم لةدر  ف ةذا اهع ص هـ دارم  كا 

ذا هكلشهت أركلدمل  األشر اهذم ل عها  لرج إدم  لطئ لملـ ش قكهل  اهملقـ نا األةؿ  شؿ شل
 لشل ش هس اهدكه  الدطلؽ ا هةلص قول  االهغل   كهك ا اهمول  اإلدارم طي اهكقت اهحلهي ك 

نمدؼ إزاه  عنم  ك كد قرار إدارم   طاهمرار ةك طمكل اإلهغل  ش ؿ ةذا اهفرد ي إه  قنكؿ د 
كطي ةذا وشلد  هحشلل  حمكؽ األطراد كاهشكظفلف شف أم  زا ات هادلنل  هش مـ دكف ك ا 

 .(3 حؽ

دارل  لهوشف ا هدا   ه  هش ؿ  ددشل لةدر اهمرار شف  هط  إاهحله  اه لدل : ه -2
ةذا اهمرار لعهنرم اهمول   ش ؿا هةلص اه هط  اههعرلعل  أك اه هط  اهمولقل   طاف 

  كشل هك قلشت (4 نعلب  دـ اال هةلص اه  لـ ششل ل عها شعدكشلن  دارم شعلنلن اإل
اه هط  اههدفلذل  ناولط   مكن  هادلنل  هـ لدص  هلمل قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي  
طاف ش ؿ ةذا اهمرار لككف قد ه لكز دطلؽ ا هةلةا كهوشف ا هدا   ه  ا هةلص 

                                                             

 (.95اهطشلكم  اهمرارات اإلدارل   ص( 1 
 (.361اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.241اإلدارة  صةلكؿ رقلن  اهمول   ه  أ شلؿ ( 3 
 (.266اهطشلكم  اهمرارات اإلدارل   ص( 4 
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ذا ا هدت ي هشهؾ كحدةل  هط  هعدلؿ اهملدكف  كذهؾ اهحلؿ إاه هط  اههعرلعل  اهه
كلهش ؿ ذهؾ طي حله  اهحنس  لر  دارل   ه  ا هةلص اه هط  اهمولقل  اه هط  اإل

 اهشعركع كاف هةدر كزارة اهدا هل  قرار نهكقلؼ كحنس ع ص شل دكف اهر كع ههمول 
 دـ اال هةلص اه  لـ ألدا هوشف ا هدا   نعلب طاف ش ؿ ةذا اهمرار لككف شعلنلن 

إةدار قرارات اهحنس  ه  ا هةلص اه هط  اهمولقل  اههي همل كحدةل ا هةلص 
 .كاههكقلؼ

ههكاطر  لب  دـ اال هةلص اه  لـ طي حله  ا هدا   هط  إدارل   ه   كشل ألولن 
شل ةه  هنعل  أك  هط  إدارل  أ رل  لدة شل هككف ششل ه  همل كشف دفس اهدر   دكف أف هرنطم

 .(1 إعراؼ  ش لؿ  ه  ذهؾ ا هدا  كزارة  ه  ا هةلص كزارة أ رل

نعلب  دـ اال هةلص اه  لـ ادعداـ اهمرار  لن كلهرهب  ه  ككف اهمرار اههادلني شعكن
كهلس  لن شلدل ه رلد اهمرار شف كؿ أ ر ها كا هنلرم  شفن  أنرزةلاههادلني كةذا لرهب  دة دهلق  

د كل اإلهغل  كةي شدة اه هكف ال لهملد اهمرار اهشدعدـ نشدد اهطعف اهمولقي ه  كشل قلدكدللن 
كدت  هلا شحكش  اهعدؿ اهعهلل حلث قوت نادا:" كأف االد ل  نادا قرار   كةذا شل أ(2 لن لكش

شدعدـ هلس ها  دد شف اهملدكف ألدا نمي كفشلن  لشلن شر فن كل لهؼ شل ا همر  هلا ا هملد 
همرار اهشدعدـ لككف طي حله  ا هةلب اه هط  أك  ددشل لعكنا  لب   لـ شحكشهدل شف أف ا

لفمدم  ةلقةا كمرار إدارم كل ردم شف ةفها اإلدارل  كه رج طلا اإلدارة  ف دطلؽ اهكظلف  
 ).(3 اإلدارل  نحلث ال لشكف ا هنلر  شهمل هدفلذان شنلعر أك  لر شنلعر ههكظلف  اإلدارل "

 الختصاص البسيط: عيب عدم ثانياً 

لمةد نمذا اهعلب ش لهف  شكظفي اإلدارة ههمكا د اههي هدظـ اال هةلةلت طلشل نلدمـ  
  كحلالت  دـ اال هةلص اهن لط (4 دكف أف هرق  ههؾ اهش لهف  إه  در   ا هةلب اه هط 

اهشكوك ي  -اهزشلدي -اهشكلدي -كشل أكردةل اهفما ههش ؿ طي  لب اال هةلص اهع ةي
 ؽ اآلهي:دكوحمل كط

                                                             

 (.69اهعلزشي  ركف اال هةلص طي اهمرار اإلدارم كآ لرم اهملدكدل   ه  اهعشؿ اإلدارم  ص( 1 
 (.580ن لكدي  اه رلش  اههلدلنل   ص( 2 
 ـ.12/3/2012(  ه   169/2011قرارةل نراـ اهلل نلهد كل أ لس  ( 3 
 (.150ص) الدارما اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ  هي  وشلدلت( 4 
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ل ب أف لةدر اهمرار اإلدارم كشدمل اهمرار اههادلني :  لب  دـ اال هةلص اهع ةي -1
شف اه م  اههي  كهمل اهملدكف إةدارةل نحلث ال ل كز اههدلزؿ  دا إه  أم  م  إدارل  
أ رل إال نشك ب اههفكلض أك اهحهكؿ أك االدلن  كطمل ألحكلـ اهملدكف  ك هلا لككف اهمرار 

نعلب  دـ اال هةلص إذا ةدر شف شكظؼ  لـ ها  هط  إدارل   كنلن اههادلني شع
كةفحل  طي إةدار اهمرارات اإلدارل  إال أدا ال لشهؾ إةدار اهمرار اههادلني  طمدل 

 .(1 هإلهغل  نعلب  دـ اال هةلص اهذم ل عها  رو ن  لككف اهمرار اههادلني شعكنلن 

لشهؾ  هطلت  لككف شكظفلن كدفحظ أف اهع ص طي  لب  دـ اال هةلص اهن لط 
دا  لر ش هص ناةدار ةذا اهمرار  نلدشل اهع ص كةفحل  طي إةدار اهمرارات إال أ إدارل 

شع اههحفظ  ه  طكرة  ف لككف  لر شكظؼ أةفن أطي  لب  دـ اال هةلص اه  لـ إشل 
 هؾ أم ةفحل  إدارل  ش ؿ اه لقؽ.كهكف ال لش اهشكظؼ اهفعهي أك أدا شكظفلن 

لعشد اهشعرع طي ك لر شف األحللف إه  شد   ملت : ال هةلص اهشكلدي لب  دـ ا -2
إدارل  ةفحل  شنلعرة ش شك   شف اال هةلةلت وشف دطلؽ  غراطي شعلف نحلث 
ال ل كز همذم اهملق  أك اهشكظؼ ششلر   ةذا اال هةلص  لرج ةذم اهشدطم  

لحدد اهشعرع كنةكرة  اه غراطل   كةذا اهعلب دلدر اهكقكع  ه  أرض اهكاقع ألدا  لهنلن 
   كةذا  لهنلن (2 دقلم  اال هةلص اهشكلدي هه م  اإلدارل  كهههـز األ لرة نمذا اهدطلؽ

 لظمر طي اهملقلت اهشحهل .

ههش ؿ ةذم اهحله  طي ةدكر قرار إدارم شف ةلق  :  لب  دـ اال هةلص اهزشلدي -3
اهعوك ش هةلف ناةدارم إدارل  أك أحد أ ولقمل طي كقت هـ هكف طلا ةذم اهملق  كةذا 

دارم شف قنؿ شكظؼ هـ ل ههـ شملشا إ  كلحةؿ ذهؾ طي حله  إةدار قرار قلدكدل
 شدة ندال  قنؿ اال هةلةلت اهشفكو  إهلا اهشفكض لنلعر اهكظلفل  نعد كاف

حله  اهكظلفل  نام طرلم  كلدت  كا  اإلاههفكلض  أك لنلعرةل نعد ادهمل  رانطها 
اهفةؿ  كشل قد لحةؿ ذهؾ  ددشل هدموي اهشدة اهملدكدل   ههشعلش أك اال همله  أك
( شف اهفقح  اههدفلذل  87  كطي ةذا اهش لؿ دةت اهشلدة  (3 اهشحدد إلةدار اهمرار

هملدكف اه دش  اهشددل  نادا:" هككف اه م  اهشددكب أك اهشعلر إهلمل اهشكظؼ ش هة  

                                                             

 (.835طكزم  اهشن كط طي اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.90رشولف  هادلب اهشكظؼ اهعلـ  ص( 2 
 (.587ن لكدي  اه رلش  اههلدلنل   ص( 3 
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ؿ طهرة اهددب أك اإل لرة كنشل نلههحملؽ شعا كهادلنا  ف اهش لهفلت اههي لرهكنمل  ف
 لهفؽ شع ةذم اهفقح ".

كشل هظمر ةذم اهحله  كاوح  طي ةفحل  اه م  اههادلنل  طي شفحم  اهشكظؼ 
ف لككف همل اهحؽ طي ؿ اهشدة اههي شدحمل همل اهشعرع دكف أاهشرهكب ههش لهف  اههادلنل   ف

 را اهمل  فؿ ةذم اهشدة طاف حممل إ م  اهش هة  نلههادلب نشنلعرة هشدلدةل  طاذا هـ ههحرؾ اه
كقد حددةل اهشعرع اهفه طلدي ن ها  (1 نلههملدـ ا  اههادلني  ه  اهشكظؼ ل مططي هكقلع اه ز 

 .(2 أعمر شف هلرلخ كقك مل

 ه  ذهؾ طاف اهمرار اههادلني اهذم لةدر نحؽ اهشكظؼ اهعلـ طي ش ؿ ةذم  كندل ن  
 ههطعف نلإلهغل . نعلب  دـ اال هةلص اهزشلدي اهذم ل عها قلنفن  عهنر شعلنلن األحكاؿ ل

لحدد اهشعرع ا هةلةلت كؿ شكظؼ أك   لدةن :  لب  دـ اال هةلص اهشكوك ي -4
 م  إدارل  نشكوك لت شعلد   نحلث لههـز اهشكظؼ نمذم اهشكوك لت طاذا ه لكزةل 

ل  أ رل ششل لهرهب  ه  ذهؾ اهشكظؼ لككف نمذا قد هعدل  ه  ا هةلةلت  م  إدار 
 .(3 إةلن  اهمرار اهةلدر نعلب  دـ اال هةلص

 دة حلالت شدمل   كلعلر اهفممل  اه  أف ةكر  دـ اال هةلص اهشكوك ي ههش ؿ طي
همل طي اهشركز اهملدكدي   قللـ ةلق  إدارل  نلال هدا   ه  ا هةلص ةلق  إدارل  أ رل ش لكل ن 

 .(4 أك اهعكس هلل ككذهؾ ا هدا   م  إدارل  ددلل  ه  ا هةلص  م  إدارل  

لهنلف أدا لهرهب  ه  ككف اهمرار اههادلني اهشعكب نعلب  اهحلالت اه لنم   شلع طي
اهمولقي إذا شل قرر   دـ اال هةلص اهن لط اهنطفف اهد ني نشعدي أدا لككف  رو  هإلهغل 

  فؿ شدة اهطعف اهشمررة قلدكدلن  اهطعف نا هعدـ شعرك لها ند كل ه لكز اه هط اهعاف  ةلحب
ال أةن  اهشعرع  لحددم اهذم األ ؿ شف أك اهمرار هنهلغ شف لكشلن  فك  ه كةي نفكات  لن شحةد كا 

 اهشدد. 

 

                                                             

 (.33ش هكطي  رقلن  اهملوي اإلدارم  ه  اهمرار اههادلني طي ش لؿ اهكظلؼ اهعشكشي  ص( 1 
( شػػف قػػلدكف اه دشػػ  اهشددلػػ   هػػ  أدػػا:" ال ل ػػكز إحلهػػ  اهشكظػػؼ إهػػ  اههحملػػؽ كطمػػلن 73اهشػػلدة  حلػػث هػػدص ( 2 

 "..ألحكلـ ةذا اهملدكف ن نب ش لهف  هادلنل  شو   ه  اكهعلطمل أك ر شف  ه  اعمر
 (.151 هي  قكا د اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.359اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 4 
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 واإلجراءات المطمب الثاني: عيب الشكل
هككف  نعكؿ شعلف  إال كأدا دظران كاةؿ  لـ هـ لهطهب اهشعرع ةدكر اهمرار اإلدارم 

 لشل إذا هوشف اهمرار الاه زا  اههادلني شف أ طر شل لشس اهشكظؼ اهعلـ أ دل  قللشا نكا نلها ك 
حله  إه  اهشعلش ظؼ اهعلـ  ف كظلفها كلهفةؿ أك اإلاههادلني  مكن  شف عادمل إقةل  اهشك 

طمد كلدت رقلن  اهملوي اإلدارم دارم اهمرار اإل عركط ةح أحد  كاإل را ات ل كلف اهعكؿكهش
 ه  عكؿ اهمرار اههادلني وشلد  شمش  كأ ل ل  هنللف شعرك لها نل هنلرم اهشظمر اه لر ي 

 اهذم هه  د طلا إرادة اه هط  اههادلنل .

 الفرع األول: األحكام العامة لشكل القرار 
طلا اإلدارة  ف نشل أف اهمرار اههادلني ةك قرار إدارم نلألةؿ طمك  شؿ قلدكدي هعنر 

إرادهمل اهشدفردة نمةد إحداث أ ر قلدكدي  طكؿ إطةلح أك هعنلر  ف إرادة  م  اإلدارة طي دطلؽ 
ةك قرار  قلدكدلن  ك لقزان   هطهمل اهشهزش  هه ا نا إلحداث أ ر قلدكدي شعلف شه  كلف ذهؾ ششكدلن 

دكف كطي نعض   إال أف اهمل(1 إدارم نغض اهدظر  ف اإل را  أك اهعكؿ اهذم ةدر طلا
ذا حه  لرهب ةذا األ  لر للن  اهحلالت أك ب أف له ذ ةذا اإلطةلح  ف إرادة اإلدارة عكفن   ر كا 

 .(2 طلا ةذم اهعكهل  طف لرهب األ ر هـ هراعً 
 وصوره واإلجراءات : تعريف عيب الشكلأولً 

نادا اهشظمر    كلعرؼ ألولن (3 لمةد نعكؿ اهمرار ةك ةكرها اه لر ل  اههي لظمر طلا
اه لر ي اهذم ه نغا اإلدارة  ه  اهمرار هإلطةلح  ف إرادهمل كاإل را ات اهشهنع  طي 

طي اهشعد  كاهشوشكف     أشل  لب اهعكؿ طمد  رطا اهفما نعدة هعرلفلت ههعلنا  شلعلن (4 إةدارم
ا هك نهمل حلث  رطا اهنعض نادا:" ه لةؿ اإلدارة اهكهي أك اه زقي ههعكهللت كاإل را ات اههي 

نادا:"    كقد  رؼ ألولن (5 اهدةكص اهملدكدل  أك اههكاق  اههدظلشل  طي إةدار اهمرار اإلدارم"
ش لهف  اإلدارة ههمكا د اهعكهل  اههي أك نهمل اهمكادلف كاألدظش  ههةلل   اه لر ل  ههمرار 

                                                             

 (.627مول  اإلدارم طي اهملدكف اهشةرم كاهشملرف  صحلطظ  اه( 1 
 (.52اهز ني  اهمرار اإلدارم نلف اهدظرل  كاههطنلؽ "درا   شملرد   ص( 2 
 (.851طكزم  اهشن كط طي اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.133أنك اهعدلف  د كل اإلهغل   ص( 4 
 (.131اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  ص( 5 
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اإل راقل  أك اهعكهل    طي حلف  رطا آ ركف نادا:"  دـ احهراـ اه م  اإلدارل  ههمكا د (1 اإلدارم"
اهشمررة طي اهمكادلف أك اههكاق  إلةدار اهمرارات اإلدارل   كا  كلف ذهؾ نش لهفهمل كهلل أك 

 .(2 نش لهفهمل  زقلل"

ف أف عكؿ اهمرار اإلدارم لحهشؿ طي ذات اهكقت لشف  فؿ اههعرلفلت اه لنم  لهن 
اإل راقل  كاهعكهل  اههي طرض اهشعرع  هشعدللف  طمك هعنلر لراد نا اهداله   ه  ش شك   اهمكا د
كشل لراد نا شف  م   لدل  اهشظمر    ه  اإلدارة االههزاـ كاههملد نمل قنؿ إةدار اهمرار اإلدارم

 .هب اهدملقي اهذم ل ب أف لةدر طلااه لر ي ههمرار اإلدارم دف ا كاهمل

ب اهعكؿ هذا طاف اهفما كاهمول  اإلدارم اهحدلث لفرؽ نلف ةكرهلف شف ةكر  ل 
  حلث لنطؿ اهمرار اههادلني إشل (3 أحدةشل ههعهؽ نلهمرار دف ا كاأل رل ههعهؽ نلإل را ات اهشهنع 

هـ لعشؿ  حلث أك كلف ةذا اههحملؽ قلةران   أل نلب إ راقل  كشل هك هـ ه هدد اإلدارة إه  هحملؽ
هنلع اهعكهل  اهعدـ  وشلدلت اهدطلع ههشكظؼ اهعلـ  أك لككف اهمرار اههادلني نلطفن   شلع ه  

دكو  ةذلف اهدك لف  كهفةلفن هشل  نؽ  (4 كاهملهب اهذم لةدر طلا كاف لككف  لر ش نب
 نل هةلر كطؽ اآلهي:

لمةد نلهعركط كاألكولع اهعكهل  ههمرار اههادلني  : اهعلب اهشهعهؽ نعكؿ اهمرار اههادلني -1
ر  ف إرادة اهدكه   طمك ةي اهشظمر اه لر ي ههمرار اههادلني نل هنلرم ك له  هههعنل
ي كةك اإلطلر اه لر   (5 اهملهب اهدملقي اهذم هطهب اهشعرع أف لفرغ طلا اهمرار اههادلني

ك هلا طاف  لب اهعكؿ  (6 دارة  ف إرادهمل اهشهزش  هاطراداهذم نا اهمرار اهذم هعنر نا اإل
كاألدظش  ههةلل    ةك  نلرة  ف ش لهف  اإلدارة ههمكا د اهعكهل  اههي أك نهمل اهمكادلف

  ش لؿ اعهرط اهشعرع اهفه طلدي أف لككف اهمرار اههادلني (7 اه لر ل  ههمرار اهػهادلني
 كنلههلهي إذا ةدر اهمرار اههادلني دكف ه نلب لككف شعلنلن نعلب اهعكؿ. (8 ش ننلن 

                                                             

 (.757اهمول  اإلدارم  ص عطدلكم ( 1 
 (.152اهد كقي  وشلدلت اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ  ص( 2 
 (.132اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.129 هلم    هط  اههادلب  ص( 4 
 (.374اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 5 
 (.224اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 6 
 (.757اهمول  اإلدارم  صعطدلكم  ( 7 
 ( كشف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.69/2را ع دص اهشلدة  ( 8 
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لمةد نلإل را ات نةف   لش  ةي اه طكات اههي :  لب اإل را ات طي اهمرار اههادلني -2
  أشل اإل را ات (1 م كقنؿ ةدكرم نةف  دملقل دأف لشر نمل اهمرار طي شرحه  إ دا ل ب

 نلرة  ف كلط  اإل را ات اههي لهـز  ه  اه م  اههادلنل  شرا لهمل  طي اهمرار اههادلني
ال  دا ةذا اهمرار  لر شعركع هنل مل قنؿ إةدار اهمرار اههادلني كا    نشعد  آ ر (2 كا 

اههي ل ب أف لشر نمل اهمرار اههادلني قنؿ ةدكرم أك نعدم لهطهنمل ةي كلط   اه طكات 
  ش ؿ اعهرط اهشعرع (3 اهملدكف  دد اه لذ اهمرار اههادلني دكف أف هد ؿ طي ةلل ها

هكطلر كلط  وشلدلت اهدطلع ههشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ كاطف ا  ه  كلطا شحلور 
كلف اهمرار اإلدارم شعلنلن حلث  لؽاههحملؽ ك شلع أقكاها طاذا هـ هحهـر وشلدلت اههحم

 ف اإل را ات  لر  هلش .إ
 في القرار التأديبي  واإلجراء : الحكمة من اشتراط الشكلثانياً 

اإل را ات اهعكهل  هل ت ش رد قلكد ك منلت إ راقل  ال قلش  همل لفرومل اهشعرع 
( :"إف Ihering ةرد  إة  كطي ةذا قلؿ اهفملا األهشلدي كاهمول  نؿ ةي ذات اةشل  كنلر 

  كةذا (4 اهعكهللت كاإل را ات هعد األ ت اههكأـ ههحرل  كةي اهعدك اههدكد هههحكـ كاال هنداد"
لعدي أف ةدلؾ حكش  هعرلعل  هكشف طي ةدؼ اهشعرع شف هحملؽ اهشةهح  اهعلش  إه   لدب 

 اهشةهح  اه لة  ههشكظؼ اهعلـ دكوحمل:
د اهعكهل  اهشفركو   هلمل لشدع اإلدارة شف : حلث ك كد اهملك أنيا تعد ضمانة لإلدارة -1

اهه رع طي إةدار قرارهمل كحشهمل  ه  اههركم طي كزف اهشفن لت كاهظركؼ اهشحلط  
ناةدار اهمرار اههادلني كهكقلع اه زا   ه  اهشكظؼ  كةذا شف عادا أف لحشي قرارات 

هشكظفلف نلإلدارة كشل   إولط  إه  أدمل هؤدم هزللدة  م  ا(5 اإلدارة شف اإلهغل  اهمولقي
هةدرم شف قرارات  إولط  هذهؾ طمك لحشؿ اإلدارة  ه  هك ي هحملؽ اهشةهح  اهعلش  
شف  فؿ اهنلع اه نلؿ اهذم همررم اهمكادلف ششل لؤدم حهشل إه  ح ف أدا  اه ملز 

 .(6 اهكظلفي كاإلدارم طي اهدكه  كهحملؽ األةداؼ اهشر كة شدا
                                                             

 (.224اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.134أنك اهعلدلف  د كل اإلهغل   ص( 2 
 (.133طكزم  اهشن كط طي اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.133 ص أنك اهعلدلف  د كل اإلهغل  شعلر إهلا هدل (4 
 (.57اهز ني  اهمرار اإلدارم نلف اهدظرل  كاههطنلؽ  ص( 5 
 (.119كعؾ   هط  اههادلب نلف اإلدارة كاهمول   ص( 6 
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: إهزاـ اإلدارة نله لذ إ را ات شعلد  قنؿ إةدار اهمرار أنيا تعد ضمانة لمموظف العام -2
 كاف لككف شكهكنلن  لن شعلد لن اههادلني كاحلهها هههحملؽ  ككذهؾ أف له ذ ةذا اهمرار قلهن

كش ننل  ةذا شف عادا أف لكطر اهحشلل  اهكلطل  ههشكظؼ اهعلـ شف هع ؼ اه م  اإلدارل  
لدكدي كاهكظلفي  طلعهراط اهشعرع أف ل نؽ كههفلؽ اههمـ ها كاههي هور نا كنشركزم اهم

اهمرار اههادلني هحملؽ شع اهشكظؼ لعشؿ كلط  وشلدلت دطلع اهشكظؼ  ف دف ا لؤدم 
 ."((1 طي دملل  اهشطلؼ هةدكر قرار شندي  ه   نب ةحل  ككاقعي

 : أثر مخالفة القرار التأديبي لركن الشكلثالثاً 

ال  دا قرارةل  لر األةؿ أدا لهك ب  ه  اإلدارة االههزاـ  نلهعكؿ اهذم لمررم اهملدكف كا 
شعركع  إال أدا كر ـ أةشل  قكا د اهعكؿ كاإل را ات هلس شف اهحكش  أف هؤدم ةذم اإل را ات 

نةكرة كنلرة ألف ذهؾ شف عادا أف  إه   رقه   لر اهشراطؽ اهعلش  أك ل عؿ دعلطمل نطلقلن 
 ف حدل لن لطمد اه ا اهفما كاهمول  اإلدارل هذاهه طر   -اهعلش  كاه لة -لعرض كف اهشةهحهلف 

  (2 شدمشل  ه   دـ عؿ دعلط اإلدارة إه  اههشللز نلف األعكلؿ اه كةرل  ك لر اه كةرل  كحرةلن 
حلث لهرهب نطفف اهمرار اههادلني  ه  األكه  دكف اه لدل  طي حلؿ ش لهف  اإلدارة همكا د 

حلث  لحلؿ اهنلحث دار   اهعلكب  لر  اهعكؿ كاإل را ات اهشدةكص  هلمل نلهملدكف 
 اه كةرل  ههفرع اه لدي اهذم  ل ةص هدرا   اال ه دل ات اهكاردة  ه   لب اهعكؿ

   نلدشل اهعلكب اه كةرل    لهـ هدلكهمل نعي شف اههفةلؿ كطؽ اآلهي:كاإل را ات
عمى ***مخالفة القرار التأديبي إلجراء جوىري ويسمييا  البعض باألشكال التي تؤثر 

 مشروعية القرار التأديبي(

ةك ش لهف   اهفؽ اهفما  ه  ا هنلر ش لهف  اهمرار ههعكؿ كاإل را  اهشدةكص  هلا قلدكدلن 
 كةرل   إال أدمـ ا ههفكا نلهد ن  هإل را  اهذم هـ لدص  هلا اهملدكف كطؽ  دة شعلللر أنرزةل أف 

كأف  (3 ل  ةي اهشمررة هشةهح  األطراداهعكهللت اه لدكل  ةي اهشمررة هشةهح  اإلدارة كأف اه كةر 
 هلس هاطراد أف لهش ككا إال نلهدكع اه لدي هطهب إهغل  اهمرار اهش لهؼ.

                                                             

 (.293اهمل ي  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.201اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.101اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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إ فلؿ اهعكهللت أك اإل را ات اههي  اهفما  لب اإل را  اه كةرم نادا  عضكقد  رؼ ن
ف  دص  هلمل اهملدكف  كاههي شف عادمل أف هؤ ر هنلع اه م  اطي اهمرار اإلدارم اهشه ذ  كا 

 .(1 إه  حةكؿ هعدلؿ طي اهمرار اهشه ذ اإلدارل  همذم اهعكهللت كاإل را ات كلف  لؤدم حهشلن 

ال لشكف أف دحةر األعكلؿ كاإل را ات اههي لهرهب  ه  ش لهفهمل نطفف اهمرار ك هلا 
نعكؿ اإلدارم  إال أف اهش همر طي اهفما كاهمول  اإلدارم أف أةـ ةذم اهعكهللت كاههي ههعهؽ 

اهمرار ذاها ةي ه نلنا  كاإل را ات اههشملدل  اه لنم   ه  إةدارم ههش ؿ طي اههحملؽ كةشل شل 
 .  لركز اهنلحث  هلمشل طي ةذم اهدرا  

ك هلا لنطؿ اهمرار اههادلني إشل أل نلب إ راقل  كشل هك هـ ل هدد إه  هحملؽ أك كلف ذهؾ 
ل  أ رل لنطؿ اهمرار اههادلني إذا  ف شف عكهل  همةكرم  ةذا شف دلحل  كشف دلح اههحملؽ نلطفن 

كطؽ  كةذا شل  دكوحا  (2 اهه نلب اههي طرض اهشعرع ادطكا  كلط  اهمرارات اههادلنل   هلمل
 اآلهي:

 مخالفة القرار التأديبي إلجراء جوىري إلصداره "التحقيق اإلداري" -1

اهكةكؿ إه  اهحملم  شع اههحملؽ ةك  نلرة  ف إ را   كةرم لهطهنا اهملدكف نمةد 
دظرةـ كشدلقعهمـ طلشل   وشلد  هكطلر حؽ اهدطلع ألةحلب اهعاف شف  فؿ االطفع  ه  ك م

 .(3 ةك شد كب همـ كا  نلت ذهؾ طي شحلور ر شل  شكقع  كشؤر   ح ب األةكؿ

كلعد اههحملؽ اإلدارم إ را  لهعلف  ه  اه هط  اهش هة  ناةدار اهمرار اههادلني 
إةدار اهمرار نهكقلع اه زا  اههادلني اهشدل ب  ه  اهشكظؼ اهعلـ اهذم اقهرؼ  شرا لها قنؿ

:" لدكف اه دش  اهشددل  حلث  ل  طلا هلا ق اهعمكن  اههادلنل   كةذا شل أكد اهش لهف  اههي ه هك ب
طلشل  دا  مكن  اههدنلا أك هفت اهدظر ال ل كز هكقلع  مكن   ه  اهشكظؼ إال نعد إحلهها إه  

 .(4 هههحملؽ شعا ك شلع أقكاها  كلهـ إ نلت ذهؾ نلهه  لؿ طي شحور  لص..."ه د  

  طمك طلههحملؽ اههادلني لعد إ را ن  كةرللن ككدا لعد األداة اهملدكدل  ههكةكؿ إه  اهحملم 
رهكلب اهش لهف  كنلف اههمـ اهشد كن  إهلا  للم  اهعفق  نلف اهشكظؼ اهشهمـ نحمكعؼ لمدؼ إه  

كشل أدا لعد ك له  ه شع أده  اإل نلت طفي ش لؿ اههادلب ال ل كز د ب اهش لهف  اههادلنل  
                                                             

 (.137اهمول  اإلدارم  اهدعلشي   هطلت ( 1 
 (.129 هلف   اهش قكهل  اههادلنل   ص( 2 
 (.377اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.69/2را ع دص اهشلدة  ( 4 
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ههشكظؼ  ه  ش رد اهعنم  كاهعؾ نؿ الند أف همـك  ه  أ لس اه ـز كاهلملف طهكقلع اه زا  
 . (1 لككف طي دطلؽ اهكاقع 

هحملؽ اهذم ل نؽ هكقلع اهعمكن  اههادلنل  إ را ن  كةرلل لرهب  ه  شل  نؽ لعد اه ندل ن 
اهنطفف  ه  اهمرار اههادلني طي حلؿ ه لكزم ك دـ اهنلع اه م  اإلدارل  ها  طمك لعد وشلد  
 أ ل ل  ههشكظؼ اهعلـ طي اهش لؿ اههادلني  هذهؾ  ه  اه م  اإلدارل  أف هنلعر ةذا اإل را  كهللن 

هةدكر اهمرار  كةذا شل قوت نا  هعكلؿ اهه د  كةكالن ك دـ إةشلؿ  ز  شدا ندال  شف آهل  
( اهذم أنرزها اهش هد   ودةل ندل   ه  2شحكش  اهعدؿ اهعهلل:" كنلهر كع اه  اهشنرز  س/

قرار اهشحكش  هلس نهحملؽ كشل لهطهب اهملدكف ذهؾ أف اههحملؽ اه هلـ ل هك ب أف لهـ ندل  
 ول  اهه د  كهلرل مل ك ل همل كأف لدهمي أكهعللف  ه   كلحدد طلمل اهحوكر ك   ه  د كة

ف اهد    اهشفر   طنل   ال هعشؿ اههكاقلع ككذهؾ اهد    أقلع اهه د  كشف هـ شعا اههحملؽ ك نهك 
اهشكهكن  ن ط اهلد كةي اهد    اههي لهك ب ا هشلدةل  هت شف ةذم اال را ات ششل ل عؿ شف 

ههملدكف كهشل كلدت ةذم اال را ات اهكا ب اهنل مل قنؿ ةدكر اهمرارات  لن لهفةذا اههحملؽ ش 
 . (2 اهشطعكف طلمل ششل ل عهمل ش لهف  ههعكؿ اهذم ر شا اهملدكف"

كقد دظـ اهشعرع اهفه طلدي آهل  اههحملؽ كدص  ه  كلط  ةذم اهوشلدلت كذهؾ طي 
 دل  اهفه طلدي حلث ل هك ب:اهفةؿ اه لشس شف اهفقح  اههدفلذل  هملدكف اه دش  اهشد

أف لككف إحله  اهشكظؼ شف قنؿ اه م  اهش هة  نهكقلع اه زا   ه  اهشكظؼ كأف   - أ
كذهؾ كطؽ شل دص  هلا قلدكف اه دش   اهش لهف  اهشد كن  هالعشؿ قرار اإلحله  

:" لحلؿ اهشكظؼ هههحملؽ شعا شف قنؿ ه د  اهشددل  اهفه طلدي اهذم  ل  طلا
 .(3 قرار اإلحله  نللدلن نلهش لهفلت اهشد كن  إهلا"هحملؽ  كلهوشف 

شل دص  هلا اهرقلس اهشنلعر ههشكظؼ نلهر ن  نلههحملؽ شعا كطؽ ل ب إ طلر  - ب
" ل ب  ه  ه د  اههحملؽ قنؿ ند  اههحملؽ أف ه طر اهش قكؿ اهشنلعر  ف اهملدكف 

 .(4 اهشكظؼ نر نهمل طي ذهؾ"

                                                             

 ( 290اهعل ر  اهش قكهل  اههادلنل  ههمولة  ص ( 1 
 ـ.28/5/2014لدر نهلرلخ ( اهة178/2012حكشمل نراـ اهلل نلهد كل  ( 2 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.88/1را ع دص اهشلدة  ( 3 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.89/1را ع دص اهشلدة  ( 4 
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  شف اه شلح ها نحوكر  ه لت ل ب وشلف كلط  حمكؽ اهدطلع ههشكظؼ ندال - ت
هوشلف  اههحملؽ كاطف ا  ه  شحلور اههحملؽ ككلط  األكراؽ اهشهعهم  نا كةكالن 

 .(1 حما طي همدلـ اهنلد  كاال هعلد  نشحلشي هدطع اههمـ  دا
وركرة أف هدكف كلط  اه ه لت طي شحلور شكقع  شف رقلس اهه د  ككلط   - ث

 شف أكراؽ اهشحلور.أ ولقمل كأف لهـ اههكقلع  ه  كؿ كرق  
ل ب أف هةدر اهه د  قرارةل نعد اال هشلع هكلط  األقكاؿ  كا  اهشكظؼ أك  ان كأ لر  - ج

 رار نلإل شلع أك نا هنل  األ ول شف همـ ةه  نلهكاقع   كل ب أف لةدر ةذا اهم
كشل ل ب اف هذكر اهه د  اهكقلقع اههي هكةهت إهلمل كاههكةللت اههي هراةل شدل ن  

 ةل  ش    عر لكشلن شف ادهمل  اههحملؽ. فؿ شدة أقةل

 نحؽ اهشكظؼ اهعلـ ذم هرام شدل نلن  ه  شل  نؽ هةدر اه م  اههادلنل  اهمرار اه كندل ن 
ذا قررت أدا شرهكب ههش لهف  اههادلنل  هةدر اهعمكن  اههادلنل  اهشدل ن  ههش لهف  اهشد كن   كا 

كطؽ اهملدكف كاهنعت كلط  اإل را ات   ك هلا ل ب ندال  أف هككف اهه د  قد هعكهت (2 ها
ال  دا اهمرار اههادلني اهذم لةدر ندل ن  اهشدةكص  هلمل قلدكدلن    ه  هكةللت اهه د  نلطفن  كا 

ألف شل ندي  ه  نلطؿ طمك نلطؿ كةذا شل قوت نا شحكش  اهعدؿ اهعهلل حلث قررت:" ندال  
نلب اهطعف طي القح  اهد كل هؤكد اهشحكش  أف ككلؿ اهش هد ي هـ لكرد ةذا اه نب وشف أ 

إال أدا  نب شهعهؽ نلهدظلـ اهعلـ ههةدل ها شف ههمل  دف مل ألدا إ را  عكهي  كةرم كلعهنر 
 نلطفن   دـ هعكلؿ اهه د  شف األ ول  اهذلف حددةـ اهملدكف  لب ل عؿ ةذا اههعكلؿ هعكلفن 

 ه   طلا قد ةدر ندل ن  كحلث إف اهمرار اهشطعكف ... ك هلا لككف هعكلؿ ةذم اهه د  نلطفن 
 .(3 ألول ألف شل ندي  ه  نلطؿ طمك نلطؿ" همرلر ةذم اهه د  طادا لككف نلطفن 

 مخالفة القرار التأديبي لشكل لزم إلصداره "التسبيب" -2

األةؿ أف اإلدارة  لر شهزش  نه نلب قراراهمل إال إذا هطهب اهملدكف ذهؾ  طشف اهشنلدئ 
اهشمررة أف اهمرار اإلدارم اهذم هـ لعهشؿ  ه  ذكر األ نلب اههي ا هدد  هلمل  لفهرض طلا أدا 
ةدر كطملن ههملدكف كأدا لمدؼ ههحملؽ اهشةهح  اهعلش   كةذم اهمرلد  هةحب كؿ قرار إدارم هـ 

اهشطعكف طلا ذكر أ نلنا كهنم  قلقش  إه  أف ل نت اهشد   أف األ نلب اههي ند   هلمل اهمرار ل
                                                             

 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.89را ع طي ذهؾ دص اهشلدة  ( 1 
 هػ  أدػا:" هةػدر اه مػ  اهش هةػ  نهعػكلؿ ه دػ  اههحملػؽ  ( شف اهفقحػ  اههدفلذلػ 91/1حلث دةت اهشلدة 2)  

 ."اهمرار اهشدل ب  ه  وك  هكةللت ه د  اههحملؽ
 .22/4/2008(  ه   هلرلخ 37/2007قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل د كل أ لس  ( 3 



117 
 

  أشل إذا اعهرط اهملدكف ه نلب نعض اهمرارات طمد ا همر اهمول  ةي أ نلب  لر شعرك  
اإلدارم  ه  أف ةذا اهه نلب لعد أحد  دلةر اه لدب اهعكهي ههمرار لهرهب  ه  إ فلها نطفف 

 .(1 ر كهك كلف ها  نب ةحل اهمرا

 كلمةد نه نلب اهمرار اههادلني نللف شنررات اإلدارة كاهدكاطع اههي أحلطت نا
 .(2 ةدرامإل

كه نلب اهمرارات اههادلنل   لعد شف أةـ اهوشلدلت ههشكظؼ اهعلـ ألدا لهل  ههمول  
ه لذ قرارةل ل مؿ شراقن  شعرك لهمل طوفن  ف أف شعرط  اهشكظؼ ها نلب اههي د ت اإلدارة ال

 هلا اهطعف طلا أشلـ اهمول   كشل أف اهه نلب ل عؿ اإلدارة أك ر حذران كركل   دد إةدارةل 
همراراهمل ه دنلن ههطعف طلمل طمك نذهؾ لعد أ هكنل هههملد اهذاهي ه هط  اههادلب اههي هككف شهزش  

  هذهؾ اه ا اهفما كاهمول  إه  (3 نلهنحث  ف اهعدلةر اهملدكدل  كاهكاقعل  ههنرلر قرارةل اههادلني
 ك كب ه نلب اهمرارات اههادلنل  حه  كهك هـ لدص اهشعرع  ه  ذهؾ ألدا لهـز طي اهعملب أللن 

 .(4 أك هادلنللن أف لككف ش ننل كلف دك ا  دلقللن 

 ه  كلشؿ  لن كههكطلر ةذم اهوشلد  ل ب أف لككف اهه نلب  دللن كشحددان ككاوحلن كقلقش
  نشل ل ش  ههمول  شف ن ط رقلنها  ه  شعرك ل  اهمرار  ك إال طاف اهمرار لعد أ نلنا اه كةرل

 -  ةذا نلإلولط  إه  أف اهه نلب نلإلحله (5 نحكـ اه لهي شف اهه نلب ششل لؤدم إه  إنطلها
نشعد  إحله  اهه نلب إه  أكراؽ كك لقؽ أ رل نعرط أف هؤعر اإلدارة نلهشكاطم   ه  اهشذكرة 

رطلؽ اهمرار  كلطللن  نلألكراؽ كاهش هددات اههي أحلؿ إهلمل كأف هككف ةذم اهك لقؽ شهوشد  هفةلفن  كا 
 .(6 لعد اهمرار ش ننلن طي ةذم اهحله  هكلط  األ نلب اهفزش  إلةدار اهمرار اههادلني

ألةشل  ه نلب اهمرارات اههادلنل  طمد دص  هلمل اهشعرع اهفه طلدي كذهؾ طي كدظران  
  ككذهؾ قوت (7 ":" كلككف اهمرار اهةلدر نهكقلع اهعمكن  ش ننلن  ه  أداقلدكف اه دش  اهشددل  

ك اه ةـ شف أؼ  ف اهعشؿ دا ال ل كز هكقلع  مكن  اهكقإشحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" كحلث 
                                                             

 (.415ص) لزلف اهدلف  اههادلب اإلدارم "درا   طممل "  طي وك  أحكلـ اهشحكش  اإلدارل  اهعهل( 1 
 (.131 هلف   اهش قكهل  اههادلنل   ص( 2 
 (.118أنك كعؾ   هط  اههلدلب نلف اإلدارة كاهمول   ص( 3 
 (.369اهعل ر  اهش ؤكهل  اههادلنل  ههمولة كأ ول  اهدللن  اهعلش  طي اههعرلع اهفه طلدي" درا    ص( 4 
 (.52ش هكطي  رقلن  اهملوي اإلدارم  ه  اهمرار اههادلني  ص( 5 
 (.853طكزم  اهشن كط طي اهملدكف اإلدارم  ص( 6 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.69را ع دص اهشلدة  ( 7 
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نت ارهكلب  اهشكظؼ ش لهف  ههمكادلف كاألدظش  كاههعهلشلت كاهمرارات اهشعشكؿ نمل اهراهب إال إذا  
طي قلدكف اه دش  اهشددل  إال نعد إحلهها هه د  هههحملؽ شعا ك شلع أقكاها كةدكر قرار ش نب 

 .(1 نهكقلع اهعمكن  طاف اهمرارلف اهشطعكف طلمشل لككدلف ش لهفلف ههملدكف"

اهفه طلدي طمد أكدت شحكش  اهعدؿ اهعهلل  ه  وركرة ه نلب أشل  ف شكقؼ اهمول  
  لشل إذا أهـز اهملدكف اإلدارة نذهؾ حلث قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:"الاهمرار اإلدارم ك 

 نلهر كع إه  اهمرار اإلدارم اهشطعكف طلا ه د اهشحكش  أدا  ل   هكان شف أل  أ نلب شمدع 
 همر اهفما كاهمول  اإلدارم  ه  أف هههـز اإلدارة ننللف دا قد اإك لده  هنرر إةدارم حلث 

األ نلب اهملدكدل  كاهكاقعل  اههي حشههمل  ه  إةدار اهمرار اإلدارم كشل ةك األ لس اهملدكدي 
ةفح   86/  127اههي ندي  هلا اهمرار كقد  ل  طي قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل األرددل  رقـ  

لف اه هط  اهذم لةدر للن كأدارم إف كؿ قرار أهش همرة ادا شف اهشنلدئ ا (1988 د   609
ـ همدلرل  ل ب أف لمـك  ه   نب لد ك اه  إةدارم كةذا اه نب ةك ركف شف أ دمل شملدم 

أركلف اهمرار كعرط هةحها" كا هدلدان اه  ذهؾ لعهنر ه نلب اهمرار اإلدارم شف اهعكهللت 
إةدارم كنشل أف اهفما كاهمول  دد إهلا اإلدارة  دد اه كةرل  اههي ل ب هكاطرةل طي اهمرار اهذم ه ه

دا إذا أهـز اهملدكف اإلدارة نك كب ه نلب قراراهمل طل ب اههملد نمذا أدارللف ا همرا  ه  اإل
 .(2 اإلهزاـ"

  ومدى إمكانية تصحيحو واإلجراءات الفرع الثاني: الستثناءات الواردة عمى عيب الشكل
 واإلجراءات عمي عيب الشكل أوًل: الستثناءات الواردة

، طي شعرك ل  اهمرار اههادلني كاإل را ات كةي اهحلالت اههي ال لؤ ر طلمل  لب اهعكؿ
 لشل طي اهمرارات اههادلنل  هشل الاألةؿ أف اإلدارة هككف شملدة نلهعكؿ اهذم طروا اهملدكف ك ف

  اإل را ات كاهعكؿ هحشها شف وشلد  ههشكظؼ اهعلـ  كنلههلهي إذا  لهفت اه هط  اههادلنل
ك رو  هإلهغل  اهمولقي  إال أف اهمول  اإلدارم ا همر  ه   لن اهشمرر لككف قرارةل شعلن

اههغلوي  ف نعض اهعلكب اههي قد هةلب اهعكؿ ههمرارات اههادلنل   كلر ع اه نب كرا  ذهؾ 
اإلدارم أف اههعدلد طي ونط اهعكهللت كطرض اهشزلد شف اإل را ات اهةلرش  قد لعلؽ اهعشؿ 

اهش هشر كاهشهندؿ كاهذم لعهرط طلا اه ر   كه لكز اهدشطل  كاهركهلف كال لشل طي  ةر اههطكر 

                                                             

 26/12/2006( اهةلدر نهلرلخ 36/2006قرارةل راـ اهلل طي اهد كل رقـ  ( 1 
 ـ.16/5/2012(  اهةلدر نهلرلخ 235/2011قرارةل نراـ اهلل طي اهد كل رقـ  ( 2 
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 (1 اههمدي ك ر   هنلدؿ اهشعهكشلت كاهها لرات كاهشؤ رات كشل أده ها همدللت االهةلؿ اهحدل  
نلإلولط  إه  أف اإلدارة قد هوطر اه ركج  ف ةذم اهعكهللت هشكا م  نعض اهظركؼ اهطلرق  
حشلل  ههشةهح  اهعلش   طلهشل أف إ فلؿ ةذم اهعكهللت ال لؤ ر طي شوشكف اهمرار اإلدارم كال 
لمدر حمكؽ األطراد كلؤدم ههحملؽ اهشةهح  اهعلش   كقد حددةل اهفما ن شس حلالت دعرومل 

 هي:كطؽ اآل
 "حالة األشكال الثانوية "غير الجوىرية -1

لمةد نلألعكلؿ اه لدكل  ةي ههؾ األعكلؿ اههي هـ لك ب اهملدكف شرا لهمل كاحهراشمل كهـ 
لرهب اهنطفف  ه  ش لهفهمل شف  لدب اإلدارة  طمي ال هؤ ر طي شوشكف اهمرار اههادلني 

  كشف أش ه  (2 ي شحهكل اهمرار اههادلنيكشحهكام كال لهرهب  ه  إ فلهمل شف قنؿ اإلدارة هغللر ط
اإل را ات اه لدكل  كاههي ال لؤ ر إ فلهمل  ه   كةر اهمرار اههادلني إ فلؿ اه م  اههادلنل  أك 
ه د  اههحملؽ ذكر اهدةكص اهملدكدل  اههي ا هددت إهلمل طي هكقلع اهعمكن  اههادلنل   ه  

ه د  اههحملؽ طمذا ال لؤ ر طي شوشكف   ككذهؾ  دـ ذكر ةفلت أ ول  (3 اهشكظؼ اهش لهؼ
 اهمرار اههادلني.

 المقرر لمصمحة اإلدارة واإلجراء الشكل -2

 ه   كس اإل را ات كاألشكر اهشهعهم  نلهعكؿ اهشمررة هةله  اهشكظؼ  ا هنر اهمول  
اإلدارم أف األعكلؿ كاإل را ات اهشمررة هشةهح  اإلدارة شنلعرة ال لهرهب  ه  ش لهفهمل اهحكـ 

نطلؿ اهمرار اههادلني كنلههلهي ال ل ش  ههشكظؼ أف ل هدد إه  اإل را ات اهشمررة هشةهح  نا
  كهعكد ش اه  هحدلد إف كلف اهعكؿ شمرران (4 اإلدارة كحدةل ههطعف ناهغل  اهمرارات اههادلني

 .(5 هشةهح  اإلدارة أـ هشةهح  األطراد ههمدلر اهملوي اإلدارم اهذم لدظر شكوكع اهطعف

 ف ا هكشلؿ  اهةدد قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل" إف اهمكؿ ناف هدلزؿ  م  اإلدارة كنمذا
اإل را ات اهفزش  هشد  اههر لص هه م  اهش هد ل  ال لهرهب  هلا نطفف اإل را ات ألدمل 

                                                             

 (.1ةحلف  اهرأم اه كرل   اإل را ات كاهشعلللر اهعكهل  طي إةدار اهمرار اإلدارم  ص( 1 
 (.295 فلفي  اهك لط طي شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.172نعدلؽ  شحلورات طي اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.639حلطظ  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
 (.138   ص هلف   اهش قكهل  اههادلنل  طي اهكظلف  اهعلش( 5 
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عر ت طي األةؿ هشةهح  اإلدارة طاذا هدلزهت  دمل ككاطمت  ه  اه لر طلمل شف اهدمط  اههي 
 . (1 ال شنرر ها" -رطض اههر لص–مل  اهمرار اهشطعكف طلا هكقفت  ددةل طاف ن

 ه   إال أف نعض اهفما ا هرض  ه  ا هنلر اهعكؿ اهشمرر هشةهح  اإلدارة  ا ه دل ن 
 لشل طي ش لؿ اهمرار اههادلني ذهؾ أدا الكنلههلهي ال ل هك ب اإلهغل  ك  كاإل را ات  لب اهعكؿ

األعكلؿ شمررة هشةهح  اإلدارة كحدةل  كشل أف ةذم شف اهةعب هحدلد اهحلالت اههي هككف طلمل 
 األعكلؿ ةي طي اهحملم  شمررة ههحملؽ اهةله  اهعلـ كهلس اإلدارة كحدةل  ةذا نلإلولط  إه  أف

 كا   كألول ةذا اال ه دل  شف عادا أف  حدو   ه  كاألطراد اإلدارة لعشؿ اهعلش  هعنلر اهشةهح 
إلهغلقا شف قنؿ  ةذا اإل را  ةك شمرر هشةهح  اإلدارة شدعلن لفه  هإلدارة اهش لؿ أف ههذرع ناف 

 اإلهغل  د كل كطنلع  لهفؽ ال اهش هؾ أف ةذا كشل اهمول  كنلههلهي ههع ؼ طي ا هعشلؿ حممل 
 .(2 شةله  األطراؼ إه  اهدظر دكف ذاها اإلدارم اهمرار إه   لدل  شك م  د كل ككدمل

ف كلف اهعكؿ  لحمؽ اهةله   اهشمرر هشةهح  اإلدارة ةك ألولن كشف  لدندل درل أدا كا 
شف اه ر   كا همرار اهشراكز اهملدكدل   أشل  دك لن  اهعلـ طاف شمهوللت اهةله  اهعلـ ههطهب ألولن 

نلهد ن  إلشكلدل  هع ؼ اإلدارة طاف اهمول  لشهؾ اه هط  اههمدلرل  هشكازد  إف كلف ةذا اإل را  
لشل إذا كلف إ فلؿ اهعكؿ كاإل را  ال لؤ ر  ه  شوشكف لشس شةهح  كحمكؽ األطراد أـ ال ك 

 اهمرار اههادلني.
 استحالة إتمام الشكميات -3

اه ا اهمول  اإلدارم طي طرد ل كشةر اه  اهمكؿ نادا إذا ا هحلؿ إهشلـ األعكلؿ 
إذا  نت أف اهظركؼ اههي  ك هلا، كاإل را ات شف اهدلحل  اهشلدل  طلشكف ه لكز ةذم األعكلؿ

طادا  شرا لة اإلدارة هإل را  كاهعكؿ اهكا ب قلدكدلن  ل اهمرار  عهت شف اهش هحلؿ شلدللن ةدر طلم
  حلث قوت اهشحكش  اإلدارل  اهعهلل (3 لشكف اههغلوي  ف  لب اهعكؿ طي ش ؿ ةذم اهحله 

اهشةرل  ناف:" اهعرك  قد اه ذت اإل را ات اهفزش  قلدكدلن طي عاف  رض األشر  ه  اهه د  
قنؿ إةدارةل قرار اهفةؿ اهشطعكف طلا  كأف اهه د  حلكهت أف هعمد ا هشل لن أك ر شف اه ف ل  

نشكا لد االدعملد  شرة إال أف اهعوك اه لهث طلمل "شش ؿ اهعشلؿ" اهذم  نت أدا أ طر ع ةللن 

                                                             

ـ  شعػلر إهلػا هػدل  ػلدـ  اهك ػلط طػي اهموػػل  13/11/1998اهةػلدر نهػلرلخ  38/96حكشمػل نػراـ اهلل رقػـ ( 1 
 ( 379اإلدارم  ص

 (.1018ص 40اإلدارم ش  اهمرار طي كأ رم اهعكؿ كآ ركف   لب اه كلهشللف ( 2 
 (.139اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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 ه  اهعرك  شف اهدظر اهملدكدل  ر شف شرة  طادا نذهؾ ال ه رلب  هعشد اهه هؼ  ف اهحوكر أك
 .(1 أةدرت قرارةل نلهفةؿ"ف ةي إ

ف اال هحله  إؿ هش رد اال هحله  اهعلنرة  حلث كهكف ال هعف  اإلدارة شف احهراـ اهعك
اههي ه كز طلمل هإلدارة أف ههحهؿ شف اهعكهل  اههي لفرومل اهملدكف ةي اال هحله  اهشلدل  

اهشطهكن  كاهش اه  همدلرل  اهطكله   ألف اال هحله  اهشؤقه  ال هكفي ههنرلر إ فلؿ اإلدارة هاعكلؿ 
 .(2 هملوي اإلهغل  ههحدلد ةذا اهشعللر

كشف أش ه  اال هحله  اهشلدل  اهشلدع  شف إهشلـ اهعكهللت  دـ  شلع دطلع اهشكظؼ 
اهشهمـ إذا كلف ذهؾ را علن إه  ا هحله  شلدل  حململ  هعكد إه   دـ هركا هعدكادا  كا هحله  

رطض أك اشهدلع اهشكظؼ  ف اهحوكر كاهش كؿ أشلـ ه د   اال هدالؿ  ه  ةذا اهعدكاف ككذهؾ
اههحملؽ هإلدال  ناقكاها ك شلع دطل ا ر ـ  نؽ إ طلرم كهنهلغا نوركرة اهحوكر  كقد أكدت 

( شف اهفقح  اههدفلذل  هملدكف اه دش  اهشددل   ه  ذهؾ حلث  ل  طلمل:" ل ب  ه  90اهشلدة  
اههحملؽ أشلـ اهه د   كأف لدهي ناطلدها كنحله  رطوا اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ أف لشه ؿ هد كة 

  كطي حكـ اهشهغلب  ف اهعشؿ شف هلرلخ رطوا اإلدال  ناطلدها أشلـ اهه د   لن ذهؾ لعهنر ششهدع
 ه  ذهؾ طاف ةدكر اهمرار اههادلني  كهنهغ داقرها اهحككشل  كاهدلكاف ككزارة اهشلهل  نذهؾ"  كندل ن 

هشلـ ةذا اإل را  إألف  دـ  قكاها كدطك ا لعد ةحلحلن نحما ندكف ا هشلع ه د  اههحملؽ أل
 اه كةرم اهذم دص  هلا اهشعرع لر ع هفعؿ اهشكظؼ دف ا. 

 الظروف الستثنائية -4

قلدكدلن هحت  اهكا ب شرا لهمل كاإل را ات قد هوطر اإلدارة أحللدلن إه  إ فلؿ اهعكهللت
وغط اهظركؼ اال ه دلقل   طمد هوطر اإلدارة طي نعض اهحلالت كهشكا م  نعض اهظركؼ 
اههي هشر نمل هحململ ههةله  اهعلـ اهذم ل شك  ه  اهةله  اه لص أف هه ذ قرارات كلف لشدع 

ف قكا د اهملدكف اههي هفرض دف مل  ه  اإلدارة طي إنلهظركؼ اهعلدل  حلث   هلمل اه لذةل
  طدظرل  اهظركؼ (3 هظركؼ اال ه دلقل   هل ت ةي دف مل طي حمن  اهظركؼ  اهعلدل ا

اال ه دلقل  هك ع شف دطلؽ شندأ اهشعرك ل   كهؤدم إه  هحرر اإلدارة شف ك لر شف اهملكد 

                                                             

ـ  شعػلر 15/1/1982اهمولقل   ه ػ   16ه د   323اإلدارل  اهعهلل نشةر طي اهطعف رقـ حكـ اهشحكش  ( 1 
 (.381إهلا هدل  لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  

 (.546ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 2 
 ( 186 لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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اهملدكدل  كشدمل شل لهعهؽ نمكا د اهعكؿ كاإل را ات طف هعد اهمرارات اههادلنل  اهةلدرة ش لهف  
 .(1 كاإل را ات اههي لهطهنمل اهملدكف هةدكرةل طي ظؿ ةذم اهظركؼهاعكلؿ 

 قبول صاحب المصمحة بعيب الشكل -5

شف اهشمرر طمملن كقول ن أف األةؿ طي اهعكهللت كاإل را ات أدمل شمررة هشةهح   لش  
دشل اهةله  اهعلـ كذهؾ  كشف ةدل طاف  قدرةل اهشعرع   طمي ال هشس شةهح  األطراد طح ب كا 

 .(2 كم اهعاف ههمرار اهشعلب ال لؤدم إه  هةحل  اهعلب كزكاؿ اهنطففقنكؿ ذ

ف كلدت ةذم ةي اهمل دة اهعلش  إال أف نعض أحكلـ اهمول  اإلدارم قد  ر ت  دمل  كا 
كذةنت إه  قنكؿ اهش لهف  أك اهعلب اهذم ادطكل  هلا اهمرار اإلدارم كهدلزؿ شف عرع اهعكؿ 

ف اهعكؿ إ  حلث (3 هـ لكف ةذا اهعكؿ شهعهملن نلهدظلـ اهعلـهشةهحها  ف اههش ؾ نلهنطفف إذا 
اهشهعهؽ نلهدظلـ اهعلـ ال لشكف ألم أحد أف لهدلزؿ  دا كلشكف ههشحكش  أف ه لرم كهك شف ههمل  
دف مل كةذا شل قوت نا شحكش  اهعدؿ اهعهلل "ندال  هؤكد اهشحكش  أف ككلؿ اهش هد ي هـ لكرد 

ي القح  اهد كل إال أدا  نب شهعهؽ نلهدظلـ اهعلـ ههةدل ها ةذا اه نب وشف أ نلب اهطعف ط
 .(4 شف ههمل  دف مل ألدا إ را  عكهي  كةرم ..."

 : مدى إمكانية تصحيح عيب الشكلثانياً 

أف اإلدارة طي نعض األحللف ه لهؼ اهمكا د اهعكهل  كاإل راقل  ههمرار  كشل ذكردل ش نملن 
اههادلني نحلث هعد قراراهمل  لر شعرك   كذهؾ هش لهفهمل ههعكؿ اهشطهكب ك لة  إذا كلدت ةذم 
اهش لهف   كةرل   إال أدا ل لر اهه لؤؿ حكؿ إشكلدل  قللـ اإلدارة نهةحل  كا هلفل  اهعكؿ 

 همرار؟اهشطهكب نعد ةدكر ا

ا ههؼ اهفما حكؿ ةذا اهشكوكع كهنللدت آراقمـ إال أدا لشكف إ شلؿ ةذم اآلرا  كهمد 
 كطؽ  فث اه لةلت:

: ذةب أدةلر ةذا االه لم إه  أدا ال ل كز ا هلفل  اإل را ات اهعكهل  التجاه األول -1
حؽ  ه  اهشهعهم  نلهمرارات اإلدارل  كشدمل اهشهعهم  نهادلب اهشكظؼ اهعلـ نام إ را  ال

ةدكرةل  ألف ةذا اههةحل   لككف نا ر ر عي كةك أشر  لر  لقز ألف طلا ش لهف  
                                                             

 (.400اهةركخ   هط  اههلدلب طي اهكظلف  اهعلش   ص( 1 
 (.139اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.391اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 .22/4/2008(  ه   هلرلخ 37/2007قرار شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل طي اهد كل  ( 4 
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 لشل الهشندأ  دـ ر عل  اهمرارات اإلدارل   ةذا نلإلولط  إه  أف اهمرار اهػهادلني ك 
اهشعكب نعلب  كةرم طي اهعكؿ قد كهد نلطف كنلههلهي ال لةححا أم إ را  الحؽ 

   كشل أف ةذم اإل را ات قد ك دت أ ل لن (1 دظلـ اهعلـك لة  إذا كلف شهعهمل نله
كوشلد  ههشةهح  اهعلش  كاهشكظؼ اهعلـ شف ه هط اه م  اههادلنل  شف اههع ؼ طي 
إةدار قراراهمل اههادلنل  كح مل  ه  اههركم طي همدلر اهشفن لت اهشحلط  نلرهكلب 

هشت اإل را ات إةدار اهمرار اهش لهف  اههادلنل  كةذا كها ال لهحمؽ اهغرض شدا إال إذا 
اههادلني ك هلا طاذا أةشهت اإلدارة ةذم اهوشلد  طمرارةل لككف شعلنلن كش هحملن هإلهغل   كال 
ل كز هإلدارة أف هةح  ةذا اهعلب ههعطي اهمرار أ ران ر عللن ألف ذهؾ لشد  اإلدارة 

 .(2 ر ة  اه ركج  ه  قكا د اهعكؿ
اله لم إه   كس شل أ ذ نا أدةلر االه لم األكؿ : ذةب أدةلر ةذا االتجاه الثاني -2

حلث أ لزكا ككاةؿ  لـ هةحل  اإل را ات اهعكهل  نعد ةدكر اهمرار اههادلني كذهؾ 
إلهغل   شف حؽ اإلدارة طي  حب قراراهمل ةذا شف دلحل  كشف دلحل  أ رل ه دنلن  ادطفقلن 
 .(3 اهمرار

هندي رأم ك ط نلف اهرأللف اه لنملف  : ذةب أدةلر ةذا االه لم إه  التجاه الثالث -3
دمـ رطوكا كاةؿ  لـ إ لزة اههةحل  اهفحؽ ههعكهللت كاإل را ات اههي هعكب إلث ح

اهمرار اههادلني دظرا هشل لش ها شف ش لهف  كاوح  ههمدؼ اهذم كوعت ةذم اإل را ات 
حل  اهفحؽ شف أ ها كش لهف  هشندأ  دـ ر عل  اهمرار اههادلني  إال أدمـ أ لزكا اههة

ها طل  اهشلدل  طمط كاههي ال هؤ ر  ه  شوشكف اهمرار اههادلني ش ؿ اههكقلع اهفحؽ 
  حلث طرض (4  ه  أحد شحلور اههحملؽ كذهؾ طي حله  إ فلؿ اهه د   ف اههكقلع

 ."((5 اهشعرع اههكقلع  ه  كؿ شحور شف شحلور اههحملؽ شف قنؿ كلط  األ ول 

همرارات اههادلنل   لة  دذةب إه   دـ  كاز اههةحل  كدحف شف  لدندل كطي ش لؿ ا
هككف ةذم اإل را ات اههي طرومل اهشعرع  ه   اهفحؽ ههعلب اهذم لعكب اهمرار اههادلني  دظران 

                                                             

 (.801عطدلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.390اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.616ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 3 
 (.639حلطظ  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
( حلث هدص  ه :" ل ب  ه  ه د  اههحملؽ أف هدكف شحلور اههحملؽ كهلن   كأف ل  ؿ نػا 89/4اهشلدة ( 5 

 "..أ شل  أ ول  ه د  اههحملؽ كاهشحمؽ شعا  كأف لكقعكا  ه  كؿ كرق  طي اهشحور نادف مـ
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اهكظلفي   م ه  شركز  ظلن لفلكد شمررة هشةهح  اهشكظؼ اهعلـ حاإلدارة طي ةذا اهش لؿ ةي ق
هشل لش ها شف ش لهف  كاوح  ههشندأ اهعلـ اهذم لدص  ه   دـ ر عل  اهمرارات اإلدارل    كألولن 

كشف دلحل  أ رل إ لزة اههةحل  اهعكهي اهفحؽ ههمرار اههادلني لحشؿ اإلدارة  ه  ش لهف  
 اهمكا د اإل راقل  ك دـ احهراشمل.
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 المبحث الثاني
 العيوب الموضوعية إللغاء القرار التأديبي 

 لكفي هشعرك ل  اهمرار أف لةدر شف  هط  إدارل  ش هة  ككطؽ اهعكؿ كاإل را ات ال
اهشدةكص  هلمل قلدكدل  نؿ ل ب ألول أف لككف شوشكف اهمرار اإلدارم  هلشل  طل ب أف 

  كشل ل ب أف لمـك  ه   نب ةحل  لنرر ةدكرم  ةذا لن لككف شحؿ ةذا اهمرار شعرك 
ةدارةل ألم قرار كال ه هغؿ ههؾ إدارة اهةله  اهعلـ  دد ههك   اإلك كب أف  إه  نلإلولط 

اهةفحللت ك لشل اهشهعهم  نله لدب اههمدلرم كاههي شدحمل همل اهشعرع هغلللت  لة  طل ب أف 
لككف اهمدؼ كاهغلل  شف اةدار اهمرار اههادلني نحؽ اهشكظؼ اهعلـ ههحملؽ اهةله  اهعلـ 

 .(1 طمط

 ه   نب لنررم كأف لككف شحها  لن اهمرار اههادلني قلقشف لككف شوشكف أك هلا طل ب 
كاهغلل  شدا هحملؽ اهةله  اهعلـ  كةذم األركلف لطهؽ  هلمل اهعدلةر اهشكوك ل   لن شعرك 

ههمرار اههادلني كةي شحكر درا هدل طي ةذا اهشنحث  حلث  لهـ هدلكهمشل وشف شطهنلف كطؽ 
 اآلهي:

 السبب عيبالمطمب األول: 
اهفما ك اهمول   ه  أف اه نب لش ؿ  دةر اهند  طي ك كد اهمرار  ا همر كؿ شف

اإلدارم كشدمل اهمرار اههادلني كاهذم لعهنر ه هفا أك  دـ ةحها شف قنلؿ  دـ اهشعرك ل  طلمع 
كقرلد   ه  أف هد ؿ اإلدارة ها شل  لن كلعهنر اه نب وشلد (2 مؤ ششل لشكف إهغل اهمرار نلطفن 

رات اههادلنل  هدطكم طي شعظـ األحكاؿ  ه  اإلورار نشراكز اهشكظفلف ل هك نا  كذهؾ ألف اهمرا
اه نب لعد أحد أةـ اهك لقؿ اههي  عرط  كنلههلهي طاف (3 اهعشكشللف األدنل  كاهشلهل  كاهكظلفل 

اه نب هؤدم إه   عرطهحد شف ادحراؼ اإلدارة كهع فمل طي ا هعشلؿ  هطهمل  طلهرقلن   ه  
 ش  اهمرار. رة كذهؾ  ف طرلؽ اهرقلن   ه  شفهإلدا همهلص اه هط  اههمدلرل 

 
                                                             

 (.413اههادلب اإلدارم  ص زلف اهدلف ( 1 
حلػػػث قوػػػت شحكشػػػ  اهعػػػدؿ اهعهلػػػل نادػػػا:" كاه ػػػنب اهػػػذم ةػػػدر اهمػػػرار اهطعػػػلف نلال ػػػهدلد هػػػا  لػػػر ةػػػحل  ( 2 

 نعلب اه نب كش لهؼ ههكاقع كحلث اف اهمرار اإلدارم ل ب اف ل هدد اه   نب ةحل  كاال ا هنر اهمرار شعكنلن 
 قرارةل نراـ اهلل نلهد كل ."
 (.130ل  اإلدارم  ص شرك  اهمو( 3 



126 
 

 الفرع األول: األحكام العامة لركن السبب
إال إذا كلف  شعلدلن  إدارللن  هموي اهمل دة اهعلش  ناف ر ؿ اإلدارة ال لهةرؼ أك له ذ قراران 

هذهؾ  نب شل لنرر هد ها لهةؿ ن لدب شف اهشةهح  اهعلش   كاه زا  اههادلني كام قرار إدارم 
 .ل ب أف لمـك  ه   نب لنررم حه  لككف شعرك لن 

 أول: ماىية عيب السبب

 ه   لب اه نب وشف  لكب اهمرار اإلدارم كذهؾ  هـ لدص اهشعرع اهفه طلدي ندال ن 
  إال أدا ككطؽ (1 أ دل  اهدص  ه   لكب اهمرار اإلدارم طي قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل 

ف اهوف  كاهشطنؽ نمطلع  زة دك  2016ه د   (3رقـ   اهملدكف اه دلد نعاف اهشدلز لت اإلدارل 
اهه  شف عادمل أف قؤدم إه  إهغل  اهمرار األ نلب كأدر ا وشف  دص  هلا ةراح ن اهغرنل  

ذهؾ ههفما  هذا طمد ا همد  إال أدا هـ لعرؼ شلةل   لب اه نب هلركلن   (2 اإلدارم طي حله  ه هفمل
اهفما ككوع  دة هعرلفلت هه نب نةف   لش   طمد  رطا األ هلذ اهفملا "دكهكنلدلر"  ه  أدا:" 

 لر    دا كلككف ك كدةل ةك داطع شةدر اهمرار إه  اهكاقع  اهشكوك ل  اه لنم   ه  اهمرار كاه
 كف رلفلرك" نادا " اهدكاطع اهشلدل  كاهملدكدل  اههي هحشؿ "  كشل  رطا اهفملا (3."(إةدارم كاهمللـ نا

 .(4 اإلدارة  ه  اه لذ اهمرار اإلدارم"

" ةك  أشل اهفما اهعرني طمد  رطا ألول نعدة هعرلفلت كشدمل   نب اهمرار اإلدارم نادا
اهحله  اهملدكدل  أك اهكاقعل  اههي هدطع اإلدارة إه  إةدارم  أك ةك اهحله  اهملدكدل  أك اهكاقعل  اههي 

  كشل  رطا آ ركف نادا:" ةك اهحله  (5 "ههـ نعلدان  ف ر ؿ اإلدارة طهكحي إهلا نله لذ قرار
له  شكوك ل  هحدث قنؿ اهكاقعل  أك اهملدكدل  اههي هدطع إه  إةدار اهمرار أم أف اه نب ةك ح

 ."(6 إةدار اهمرار طهحشؿ اإلدارة  ه  إةدارة

أشل  ف هعرلؼ اه نب طي اهمرار اههادلني طلمةد نا: اهش لهف  اههادلنل  اههي لمهرطمل 
لش  هلحدث طي حؽ ةذا س اإلدارم إه  اههد ؿ ن هطها اهعاهشكظؼ اهعلـ كاههي هدطع اهرقل

                                                             

 ( شف قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل .34را ع دص اهشلدة  ( 1 
 ( شف قلدكف اهفةؿ طي اهشدلز لت اإلدارل .4/5را ع دص اهشلدة  ( 2 

 (.289اهمل ي  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  صشعلر إهلا هدل (3) 

 اهشر ع اه لنؽ( 4 
 (.346اهطشلكم  اهملدكف اإلدارم  ص( 5 
 (.206اهحهك  قول  اإلهغل   ص( 6 
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ح ف كةك اه زا  اههادلني اهشكقع  هلا انهغل  اهشةهح  اهعلش  ك  شعلدلن  قلدكدللن  ان اهشكظؼ شركز 
 .(1 طراد لر اهشرطؽ اهعلـ نلدهظلـ كا

ةك   كشف اهشفحظ أف  ؿ ةذا اههعرلفلت ه شع  ه  أف اه نب طي اهمرارات اإلدارل
طهحركمل  اهش هة    اهكاقع  اهشلدل  أك اهملدكدل  اههي همـك  لر ل كنعلدان  ف إرادة اه هط  اإلدارل

  هذا ذةب  كهدطعمل إه  اه لذ قرار إدارم شعلف شف أ ؿ شكا م  ةذا اهكقع  اهشلدل  أك اهملدكدل
شف أركلف اهمرار  لن  لدب شف اهفما ك ه  رأ مـ اهفملا اهفرد ي دك ي إه   دـ ا هنلر اه نب ركد
 دا هذا  ا ا همفالن ككدا ال لد ؿ طي شلةل  اهمرار اإلدارم ذاها نؿ ل نما طي اهك كد كلدطع إهل

أطهؽ  هلا دك ي شةطه  اهنل ث اهشهمـ  طمك ال لعدك ككدا ةكرة شف ةكر ش لهف  اهملدكف 
  طي حلف ادهمد  لدب شف اهفما ةذا اهرأم ككدا لدكر (2 أك  لب االدحراؼ طي ا هعشلؿ اه هط 

كدل  أك اهكاقعل  كاههي اهعفق  نلف اهمرار اإلدارم كاهكقلقع اهشكوك ل  اه لنم  ها  طلهحله  اهملد
ل شلمل دك ي اهنل ث اهشهمـ ال لمهةر دكرةل  ه  ش رد اإللحل  نفكرة اهمرار اإلدارم نؿ هش ؿ 

ةدار اهمرار اهشدل ب  ا  هر ؿ اإلدارة نشنلعرة ا هةلةا ك  أ لس اهمرار كا لس شد  اهةفحل 
 .(3 اهمرار اإلدارمطله نب شف ك ا دظرةـ ةك ركف ش همؿ نذاها كلهرهب  ه  ه هفا ادعداـ 

ف لدص  ه   لب اه نب هـ لك اهفه طلدي كشل ذكردل ش نملن ك ه  اهر ـ أف اهشعرع 
 ش همفن  لن   إال أف شحكش  اهعدؿ اهعهلل ا هنرت اهعكؿ ركد(4 وشف ا نلب إهغل  اهمرارات اإلدارل 

همللـ اهمرار اإلدارم نحلث  الزشلن  نذاها حلث قوت نادا:" إف األ نلب اهملدكدل  كاهكاقعل  هعد ركدلن 
هغللؤدم  للنمشل أك اه طا طلم  هذهؾ لعهنر اه نب ركدلن  ا قولقللن قشل إه   دـ شعرك ل  اهمرار كا 

 .(5 هةحها هشل طي ذهؾ شف وشلد  هحمكؽ األطراد" الزشلن  شف أركلف اهمرار كعرطلن 

لشل لهعهؽ نهادلب  لشل طالكلذةب اهنلحث إه  هاللد اهرأم اهملقؿ نل همفؿ ركف اه نب ك 
اهشكظؼ اهعلـ كهكقلع اه زا ات اههادلنل   هلا طمك وشلد  وركرل  كشمش  ههشكظؼ اهعلـ شف 

ه  إهشكظفلف اهعشكشللف دكف أف ه هدد ه هط اه م  اإلدارل  كشدعمل شف هكقلع  زا ات  ه  ا
ال  دا قرارةل  لر شعركع كشدعدش هشعرع ح ف اأ  ك هلا طمد لن كاقع  ةحلح  كشعرك    كا 

 ـ.2016( ه د  3هغل  اهمرارات اإلدارل  طي اهملدكف رقـ  إدشل أدر ا وشف  لكب اهفه طلدي حل
                                                             

 (.236رللض  اه رلش  كاهعمكن  اههادلنل   ص( 1 
 (.219اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.161اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 ( شف قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل 34اهشلدة  ( 4 
 .29/4/2009اهةلدر ن ه   ( 25/2007حكشمل نراـ اهلل طي اهد كل رقـ  ( 5 
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 : التمييز بين عيب السبب والتسبيبثانياً 

ف اه نب  دةر شف  دلةر اهمرار اإلدارم إدـ اه هط نلف اه نب كاهه نلب إذ لدنغي  
 دـ ةح  ك كدةل اهشلدم أك اهملدكدي لرد  هلا  لب اهشعرك ل  اهشهعهؽ نلأل نلب شف حلث 

إهلا  كةك هذهؾ  أك  دـ ةح  هكللفمل أك  دـ اهشف ش  نلف اه نب كاهمرار اهةلدر ا هدلدان 
  طي حلف أف اهه نلب لهعهؽ نله لدب اهعكهي ههمرار طمك إ را  عكهي (1  دةر طي اهرقلن   هلا

  ةذا نلإلولط  إه  أف  لب لفوي ه هفا إه   لب اهعكؿ كهلس إه   لب ادعداـ األ نلب
اه نب لعهنر شف  لكب اهشعرك ل  اهدا هل  اهشهعهم  كشوشكف اهمرار اإلدارم طله نب ةك 
أ لس اهمرار كأحد  دلةرم اهشكوك ل  طي حلف أف  لب اهعكؿ لعهنر شف  لكب اهشعرك ل  

 .(2 اه لر ل  طمك شهعهؽ نلهعلكب اهعكهل  هعدلةر اهمرار اإلدارم
 ط ركن السبب: شرو ثالثاً 

ف ركف اه نب طي اهمرار اإلدارم اهذم  إذا كلدت اهحله  اهكاقعل  أك اهملدكدل  ةي اههي هككى
ال لةه  إال نمللشا  إال أف ةدلؾ عركطلن كا ن  اههكاطر هةح   نب اهمرار اإلدارم ذاها كاههي 

كهحدلدم  إلدارم كشعرك ل  اه نبهدحةر طي وركرة قللـ اه نب حه  هلرلخ إةدار اهمرار ا
  كؼ دهمي اهوك   ه  كؿ شدمشل طلشل لهي:_ك 

 يجب أن يكون السبب موجودًا وقائمًا من تاريخ إصدار القرار -1

كةذا اهعرط لمهوي أف هككف اهحله  اهملدكدل  أك اهكاقعل  اههي ا هدد إهلمل اهمرار قد 
حلث ل ب  ك دت كقت ةدكر اهمرار كأف ه هشر حه  هلرلخ ةدكر اهمرار  كهمذا اهعرط عملف

أف هككف اهكقلقع اههي ا هددت إهلمل اإلدارة طي إةدار قرارةل قد كقعت طعف نشعد  أدا ل ب أف 
ال  -اهكاقعل –شف اهدلحل  اهشلدل   لككف  نب اهمرار ةحلحلن  طي  ننا ششل  اهمرار شعلنلن  أةن كا 

لقع اههي هككف ركف   ةذا شف دلحل  كشف اهدلحل  اه لدل  ل ب أف هككف ههؾ اهكق(3 لهك ب إهغلؤم
ف ك كب قللـ اهمرار اههادلني  ه   نب إرت حه  هلرلخ إةدار اهمرار  حلث اه نب قد ا هش

  ةذا نلإلولط  إه  أف  نب اهمرار اههادلني قد لهحمؽ نعد (4 لنررم ةك عرط انهدا  كا هشرار
ندكف  نب لنررم كال ل دم  ان لعهنر اهمرار اههادلني ةلدر  هلرلخ اه لذ اهمرار طفي ةذم اهحله  ألولن 

                                                             

 (.161اهد كقي  وشلدلت اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ  ص( 1 
 (.103اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.290اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.453أنك اهعلدلف  د كل اإلهغل   ص( 4 
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هغللر  ننا أك هعدلها طي كقت الحؽ حلث أف اهعنرة طي همدلر شعرك ل  اهمرار اههادلني كذهؾ 
اهر كع  دكر اهمرار ةك اهكقت اهذم ل با شلال كهطنلمل ههمل دة اهعلش  اههي هموي ناف هلرلخ ة

  ههشكظؼ اهعلـ كا همرار   كطي ةذا وشلد(1 إهلا ههمدلر شعرك ل  اهمرار أك  دـ شعرك لها
 هشركزم اهكظلفي.

كهكدا زاؿ قنؿ ةدكر اهمرار   ه  شل  نؽ طادا ال لعهد نله نب إذا كلف شك كدان  كندل ن 
مرار كهكدا هحمؽ نعد ةدكرم  حلث هحظ  ةدكر اه ككذهؾ ال  نرة نله نب اهذم هـ لكف شك كدان 

 ف اهعنرة ةي طمط نكقت ةدكر اهمرار كهلس قنها أك نعدم.إ

 يجب أن يكون سبب القرار صحيحًا ومشروعاً  -2

كةذا اهعرط لمهوي أف لككف اه نب اهذم ا هددت إهلا اإلدارة طي اه لذ قرارةل شهفملن شع 
أحكلـ اهملدكف طاذا ا هددت اإلدارة إه  أ نلب  لر اههي حددةل اهشعرع طاف قرارةل لككف  لر 

اهشملدة هإلدارة كذهؾ  ددشل لمرر اهشعرع أ نلب   كهظمر أةشل  ةذا اهعرط طي اه هط  (2 شعركع
شحددة هههـز اإلدارة طلمل  دد اه لذ اهمرار اههادلني ش ؿ قللشمل ناةدار قرار نكقؼ اهشكظؼ 
احهللطلل  ف  شها ها  نب حددم قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي كةك ك كد هحملؽ قلقـ شع 

ه  أدا:"  دد إحله  اهشكظؼ هههحملؽ ل كز ( كاههي هدص  93اهشكظؼ كذهؾ كطؽ دص اهشلدة  
هرقلس اهداقرة اهحككشل  اههي لهنعمل كقؼ اهشكظؼ  ف  شها أك دمها إه  كظلف  أ رل طي اهداقرة 

 دف مل نةف  شؤقه  رل شل لدهمي اههحملؽ شعا".

ثباتو  الفرع الثاني: الرقابة القضائية عمى سبب القرار التأديبي وا 
اإلدارم هركف اه نب  ه   لدب كنلر شف األةشل  نلهر ـ شف هحهؿ رقلن  اهمول  

ظمكرةل شها را  ف أك ا اإلهغل  األ رل  طنشمهولةل لن ط اهملوي اإلدارم رقلنها  ه  دكاطع 
إةدارم هه دب  اإلدارة إلةدار اهمرار ششل ل عهمل ههحرل اهدق  ك ههاكد شف هكا د اه نب قنؿ

رقلن  اهملوي    كقد هطكرت(3 هغل  ةذا اهمرار هعدـ شعرك لهااهشلدم اهدل ـ  ف إاهحرج األدني ك 
اإلدارم  ه   نب اهمرار اههادلني شف اهرقلن   ه  اهك كد اهشلدم ههكقلقع إه  رقلن  اههكللؼ 

ش   إه  رقلن  شدم شف قد كةهت حدل لن إولط  إه  أف ههؾ اهرقلن  كاهكةؼ اهملدكدي همل  
ش  هكقلع اه زا  كشمدارم  اإلدارم هدف ا اهحؽ نرقلن  شفي حلث أ ط  اهملوإةدار اهمرار  

                                                             

 (.561 نداهكةلب    شلف  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.221رم  صاه فله   اهملدكف اإلدا( 2 
 (.48طهلهي  رقلن  اهفول  اإلدارم  ه  شندأ اههدل ب  ص( 3 
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 طكرة اه رلش  اههادلنل  كنلف دكع   طي حله  ك كد  هك عدلد أك  دـ شفقش  ظلةرة نلف در 
كههكقكؼ  ه  شدل رقلن  اهمول   ه   لب اه نب طاددل  دهعرؼ أكالن  ه  اه زا  كشمدارم  

 . دهطرؽ ههحدلث  ف إ نلت  لب اه نبدر لت اهرقلن   ه  ركف اه نب  كشف  ـ 

 : أنواع الرقابة القضائية عمى عيب السببأولً 

كاههي ههش ؿ طي ك لهدلكؿ اهنلحث ةذم األدكاع شف اهرقلن   ه   نب اهمرار اههادلني 
اهرقلن   ه   ي ههكقلقع كألولن اهرقلن   ه  اهك كد اهشلدم ههكقلقع  كاهرقلن   ه  اههكللؼ اهملدكد

 كطؽ اآلهي:ش  اهمرار أك هدل نا شع اهكقلقع  شف

 الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع  -1

رطض اهمول  اإلدارم اهفرد ي كهشدة طكله  شف اهزشف رقلن  اهك كد اهشلدم ههكقلقع 
ا هملدان شدا أف ششلر   ةذم اهرقلن  ه ههـز اهمللـ نلهعدلد شف األ شلؿ اههي لشكف أف همكدم إه  

ندالن شف اإلدارة اهعلش  ششل لعكؿ ا هدا ن قولقللن  ه  ةفحللت اإلدارات اهعلش   إةدار قرارات
 .(1 كلدطكم نلههلهي  ه  ش لس نشندأ اهفةؿ نلف اه هطلت كا  فؿ نا

كطحكل اهرقلن   ه  اهكقلقع اهشلدل  ههمرار اههادلني ههش ؿ طي أف لهحمؽ اهملوي شف 
اههي ا هددت إهلمل اإلدارة إلةدار قرارةل  نل هنلرةل  (2 ةح  اهك كد اهفعهي ههكاقع  اهشلدل 

كلف  اه نب طي إةدارم طاذا ا هنلف ههملوي أف اهكاقع  اههي ندي  هلمل اهمرار  لر شك كدة طعفن 
كش لؿ ذهؾ كشل هك قلشت اإلدارة  (3 نعلب ادهفل  اه نب اهشلدم كش هك ب اإلهغل  لن اهمرار شعكن

ادلنل  أ دل  قللشا نعشها دا ؿ اهشؤ    كهنلف طلشل نعد أدا هـ نفةؿ شكظؼ الرهكلنا ش لهف  ه
 طي ذهؾ اهلـك كأدا كلف طي إ لزة. لكف شك كدان 

 الرقابة عمى التكييف القانوني لموقائع -2

نعد أف له نت اهملوي شف اهك كد اهفعهي ههكقلقع اهشلدل  كاهملدكدل  اههي ا هددت  هلمل 
طادا لندأ لهحمؽ شف شدل دق  كةح  اهكةؼ اهملدكدي اهذم  اإلدارة طي إةدار اهمرار اههادلني 
                                                             

 (.163اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  ص( 1 
كطػػػػي ةػػػػذا اهعػػػػلف قوػػػػت شحكشػػػػ  اهعػػػػدؿ اهعهلػػػػل نػػػػراـ اهلل نادػػػػا:" إف ششلدعػػػػ  اه مػػػػلت االشدلػػػػ   هػػػػ  هعلػػػػلف ( 2 

ب ههش ػهد لف اطعػلؿ اك كقػلقع شحػددة كدالقػؿ  هػػ  اهش ػهد لف  ػل ت نةػكرة شر ػه  ك لػر ش ػنن  كدكف اف لد ػػ
" حكشمػل نػراـ اهلل . ةح  ةذم اهكقلقع كاالطعلؿ حه  ههشكف اهشحكش  شف ن ط رقلنهمػل  هػ  ةػحهمل كشعػرك لهمل

 .9/4/2012اهةلدر نهلرلخ  53/2009نلهد كل 
 (.863طكزم  اهشن كط طي اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
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أ طها اإلدارة همذم اهكقلقع نشعد  أدا لراقب هكللؼ اإلدارة همل حلث ال لكفي أف هككف األ نلب 
اهشلدل  شك كدة ك هلش  طي ذاهمل  نؿ ال ند شف أف ه ه شع اهةفلت كاه ةلقص اههي لهطهنمل 

  طاف هـ هراع اإلدارة ةذم اهعركط كلف (1 اهمرار اههادلني اهملدكف طلمل ههككف ش ك ل إلةدار
 .(2 قرارةل حرللن نلإلهغل  ن نب اههكللؼ اه لطئ ك لر اهملدكدي ههكقلقع

لموي نهكقلع  زا  هادلني  ه  شكظؼ  لـ هد ي  ان كنلههلهي  ددشل هةدر اإلدارة قرار 
ف لهحمؽ شف ةح  أةذم اهحله  ال لكهفي اهملوي طي  أدا ارهكب ش لهف  إدارل  أك شلهل   طفي

ف لهحمؽ شف اهكةؼ اهملدكدي اهذم أ اهعلـ نؿ ل ب  هلا ألولن اهكقلقع اهشد كن  ههشكظؼ 
  كنلههلهي طادا لهك ب  ه  اهملوي نحث إذا شل كلدت ههؾ (3  نغها اإلدارة  ه  ةذم اهكاقع أ

 لر  قع هلس همل ةذا اهكةؼ كنلههلهي هككف أطعلالن اهكقلقع هش ؿ ش لهف  هادلنل  أـ أف ههؾ اهكقل
ال هعكؿ ش لهف  هادلنل  أك  لف اهكقلقع  لنه  كهكدمأهو  ههملوي ش رش  كشعرك    ك هلا إذا ا

 .(4 ههشكظؼ نكا نلت شمدها طادا لمـك ناهغل  اهمرار اههادلني هعلب اه نب إ فالن 

وشف داقرة طكرة قلدكدل   ك هلا هعد طلهشمةكد نلههكللؼ اهملدكدي إدراج حلها كاقعل  
 شهل  اههكللؼ اهملدكدي  شهلا شزدك   كش ههط  ههش ؿ طي همدلر اهكاقع  كهمدلر اهملدكف  طفلشل 
لهعهؽ نعدةر اهملدكف طادا لدنغي  ه  شف لمـك نلههكللؼ أف ل ع  هههكةؿ إه  ا ه فص 

 ه  اهحله  شحؿ اهنحث ك لهـ ذهؾ  قل دة هطنلمل  شف دص اهملدكف اهعلـ كاهش رد لشكف هطنلممل
م شعد  أك ر هحدلدان كأقؿ  شكشل  ؤ إ طل  ف طرلؽ ه ةلص أك ه  لد ةذا اهدص اهملدكدي أم

ششل ةك  هلا  نلدشل همدلر اهكقلقع لهش ؿ نمللـ ر ؿ اإلدارة نه رلد اهحلالت اهكاقعل  كاهعشؿ  ه  
ل  كذهؾ  ف طرلؽ إ فلؿ  شلع اهعدلةر رطع اهحله  اهفردل  إه  ش هكل  شكشل  األحكلـ اهملدكد

 دلش  اه دكل ك إنراز اهةفلت اههي هشلز اهكاقع  شف ك م  دظر اهملدكف كندأ هحملؽ اههطلنؽ 
 .(5 اهشدعكد  ف طرلؽ ه ةلص اهمكا د اهملدكدل  كه رلد اهكقلقع اهشلدل 

                                                             

ف اهمػرار اهشطعػكف طلػا ال ل ػهدد اهػ   ػنب قػلدكدي أكطي ةػذا اهعػاف قوػت شحكشػ  اهعػدؿ اهعهلػل نلدػا:" كنشػل ( 1 
ف ادارة طي اةدار اهمرارات اهشطعكف طلمػل كنشػل ف هراقب اال نلب اههي ه هدد اهلمل اإلأ هلـ كشف كا ب اهشحكش  

 هغػل كف طلمػل ش لهفػ  ههمػلدكف ككا نػ  اإل ػنلب طػلف اهمػرارات اهشطعػألػ  أكقػؼ ةػرؼ راهػب اهش ػهد ي هػـ نػدكف 
 ـ.26/2/2014( اهةلدر نهلرلخ 24/2013حكشمل نراـ اهلل طي اهمول   ."
 (.221اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.41اهز ني  اهمرار اإلدرم  ص( 3 
 (.570 ند اهكةلب  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
 (.104اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 5 
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ف اهكقلقع كلدنغي شفحظ  أف اهمول  اإلدارم ال لراقب إال هكللؼ اهكقلقع اهعلدل  دك 
اهفدل   ألف اهمكؿ ن فؼ ذهؾ ل عؿ شف رقلن  اهمول  نش لن  شعلرك  هإلدارة طي  هطهمل كةك 

 .(1 شل لهدلط  شع شندأ اهفةؿ نلف اه هطلت كال ل هملـ شع كاقع اهحللة اهعشهل 

 مة القرار أو تناسبو مع الوقائعءالرقابة عمى مال  -3

اإلدارم لمهةر طي رقلنها  ه   نب اهمرار ف دكر اهملوي أإذا كلف األةؿ اهعلـ طي 
اههادلني  ه  ك كد اهكقلقع  كةح  هكللفمل شف اهدلحل  اهملدكدل   طهلس ها همدلر شدل أةشل  

ش   ه  اإلدارة كحدةل نحث كهمدلر شفاهكقلقع كهدل نمل شع اهمرار اهةلدر ندل   هلا  نؿ ههك 
قع  ه  اأف اهشفقش  نلف اه زا  اههادلني اهك  لشل الاهمرار ههكقلقع اههي دطعت إه  إةدارم  ك 

اهشكظؼ كاهش لهف  اههي ارهكنمل ه وع  لهنل هه هط  اههمدلرل  هإلدارة  لر أف اهمول  اإلدارم 
  شمل شع اهمرار اهذم ةدر  ه مدر أةشل  اهكقلقع ك لدظر طي هفقد  ش  هدف ا ا ه دل  ناف ل

ههحمؽ شف هش  عرطلن شف عركط اهشعرك ل  لهعلف نح ا همل  أ ل مل  كذهؾ  ددشل هككف اهشف
 .(2 ك كدةل

نلف اه زا  كاهش لهف  كأال ههعدل  هط  اههادلب  هكازفش  هعدي أف لككف ةدلؾ  طلهشف
ال اهةؼ اهمرار اههادلني اهةلدر  ذهؾ نهكقلع أم شف اه زا ات اهشعددة  ه  ش لهف  ن لط  كا 

هغلؤم  طلألةؿ أف همـك اإلدارة نهمدلر اه زا  اههادلني ندل   ه  نلهغهك طي اههمدلر ششل ل هك ب إ
 .(3 هدر     لش  اهش لهف  أ لس اههدرج نلهعمكن  هنعلن 

دا قد هـ هدلكهمل إش  حلث  در نلهحدلث  ف اهرقلن   ه  اهشفك لكهفي اهنلحث نمذا اهم
 .(4 نعي  شف اههفةلؿ طي اهشنحث اه لدي شف اهفةؿ األكؿ طي ةذم اهدرا  

 : إثبات عيب السببثانياً 

لكه ب اإل نلت أشلـ اهمول  نةف   لش  أةشل  كنلرة ا هدلدان إه  أف اهحؽ حه  لدلها 
ةلحنا طفند كأف ل نت ا هحملقا ها كذهؾ طي وك  شل لمدشا ههشحكش  شف ش هددات أك شل 

 شحكش   لدي در  .لندلا أشلشمل شف أك ا دطلع لهرؾ همل  هطا همدلرةل  لوع  طي ذهؾ هرقلن  

                                                             

  ع اه لنؽ.اهشر ( 1 
 (.164اهد كقي  وشلدلت اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ  ص( 2 
 (.417زلف اهدلف  اههلدلب اإلدارم  ص( 3 

 (34ادظر طلشل  نؽ ص  (4)



133 
 

كاإل نلت أشلـ اهمول  اإلدارم ال ل ههؼ طي قكا دم اهعلش   ف اإل نلت أشلـ اهمول  
اهعلدم  كل أف ةذم اهمكا د هها ر طي اههطنلؽ اهعشهي نطنلع  د كل اإلهغل  ككف أحد أطراطمل 

ولط  إه   هط   لش  ههشهع نلشهللزات ه عهمل طي شركز أقكل شف شركز  ةشمل كةك اهفرد  نلإل
إال أف  ب  اإل نلت طي  .(1 أف اههملوي أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل  ه  در   كاحدة طمط

 ن   لشل إذا هـ هوشف اإلدارة اهمرار اههادلني نلأل نلب اهشك الاهد كل اإلدارل  لهشلز نةعكنها ك 
اهملوي  رل إشكلدل  هةحل   لب اه نب كذهؾ شف  فؿ قللـ أاله لذم  كشل ه كر شف دلحل  

 ناحفؿ  نب شحؿ آ ر طي حله  هعدد األ نلب.

ك ه  ةذا األ لس  دهدلكؿ إ نلت  لب اه نب شف  فؿ عملف  اهعؽ األكؿ 
 ل ةص ههحدلث  ف  ب  إ نلت اه نب طي اهمرار اههادلني  نلدشل اهعؽ اه لدي  لهدلكؿ طلا 

 إشكلدل  إحفؿ األ نلب كطؽ اآلهي:
 كيفية إثبات السبب -1

 ك ه  ةحل   ه   نب شندي إدارم قرار كؿ أف  ه  اإلدارم كاهمول  اهفما ا همر
نذهؾ   اهشعرع لهزشمل هـ شل قراراهمل شهزش  نه نلب هل ت طلإلدارة ذهؾ  إ نلت اهعكس لد ي شف

إال أدا طي حله  اإلطةلح  ف  نب اهمرار اههادلني طاف ةذا اه نب لدنغي أف لككف ةحلحلن ك 
اهكاقع ك ها شل لنررم نل هنلرم هةرطلن قلدكدلن ل وع طي ذهؾ هرقلن  اهمول  هشل قد شهفملن شع حملم  

   ك هلا كشف ةذا األ لس  لهـ هكول  إ نلت اه نب شف  فؿ (2 لشس شف حمكؽ اهشكظؼ
شحكرلف اهشحكر األكؿ اإل نلت طي حله  ذكرت اإلدارة األ نلب اههي دطعهمل اله لذ اهمرار 

اه لدي  ل ةص إل نلت اه نب طي حلؿ هـ هذكر اه م  اإلدارل  األ نلب  اههادلني أشل اهشحكر
 :اههي دطعت نمل اله لذ اهمرار 

 حالة إفصاح اإلدارة عن أسباب القرار التأديبي - أ

ال ه كر أم اعكلهل  طي حله  قلشت اإلدارة نلإلطةلح  ف األ نلب اههي دطعت نمل إه  
 ه  إهزاـ اهشعرع همل نذكر  إلطةلح طكا ل  أك ندل ن اه لذ اهمرار اههادلني   كا  قلشت نمذا ا

 األ نلب  طفي ةذم اهحله  ه وع ةذم األ نلب هشدلقع  اهطل ف كهرقلن  كهمدلر قلوي اإلهغل .

                                                             

 (.48طهلهي  اهرقلن  اهمولقل   ه  شندأ اههلدل ب  ص( 1 
 (.136 شرك  اهمرارات اهولرة نلألطراد  ص( 2 
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 ه   كه در اإلعلرة طي ةذا اهشملـ أدا  إذا كلدت اإلدارة شهزش  نذكر أ نلب اهمرار ندل ن 
ارة نذكر اه نب  ددقذ لةن  ةذا اإل را  عكفن دص هعرلعي أك شندأ قولقي كهـ هههـز اإلد

 .(1 أ ل للن طي اهمرار لهرهب  ه  إ فلها أك إةشلها نطفدا هه هؼ ركف اهعكؿ كهلس اه نب

 حالة عدم إفصاح اإلدارة عن أسباب القرار التأديبي - ب

قد هةدر اإلدارة قرارةل ش ردان شف أل  أ نلب كةذا ةك اهغلهب  طمذا ال لؤ ر  ه  
شعرك ل  اهمرار ألف األةؿ كشل ذكردل ش نمل أدمل  لر شهزش  نلهه نلب  ك هلا إذ هـ هذكر 
اإلدارة األ نلب اههي دطعهمل إلةدار اهمرار اههادلني نحؽ اهشكظؼ اهعلـ اهذم هد ي أدا ارهكب 

ني اهذم أةدرها طاف ةذا ش لهف  ه هك ب هكقلع اهعمكن  اههادلنل  نحما نشك ب اهمرار اههادل
اه فش   ك هلا طاف إ نلت  دـ ةح   شف قرلد  هشل ههشهع نا اهمرارات اإلدارل  ؿ  هلشلن ظاهمرار ل

هطنؽ اهمل دة األةكهل   ل لشل أدمالشعرك ل   نب اهمرار هةن   شهل  ةعن  كعنا ش هحله   ك 
 اهعلش  طي إ نلت  لب اه نب كةي أف اهنلد   ه  شف اد    كنشل أف اهشد ي طي د كل إهغل 
اهمرار اههادلني ةك اهشكظؼ اهعلـ اهذم لطعف نعدـ شعرك ل  ةذا اهمرار هه هؼ أحد أركلدا  

ف ل نت ههملوي أ لهؽ اهشكظؼ اهعلـ طعهلا  ك هلا إف  ب  إ نلت ه هؼ ركف اه نب لمع  ه 
ـ اإلدارم  دـ اهك كد اهشلدم أك اهملدكدي ههكقلقع اههي ندي  هلمل اهمرار اههادلني أك أف ل نت  د

 .(2 ةح  اههكللؼ اهملدكدي أك  دـ شفقش  اهعمكن  اههادلنل  ه  لش  اهش لهف 

ةعكنها طهلس شف اه مؿ  ه  اهفرد شف هشل لشهلز نا اإل نلت اإلدارم  ان إال كأدا دظر 
اهةعكن  إه  حللزة اإلدارة هاده   مل نت  دـ شعرك ل  اهمرار كشرد ةذاهعلدم طي األ هب أف 

اه طل  ككذهؾ قرلد  اهشعرك ل  اههي لهشهع نمل اهمرار اإلدارم كألولن  دـ هعلكف اإلدارة شع 
طي إ نلت   اهشكظؼ حل شف هككف اهح   اههي لمدشمل أمول   هذهؾ طادا هلس شف اهوركرم اه

اههي ههشهع نمل اهمرارات  دـ ةح  اه نب نؿ لكفي اف لز زع  م  اهشحكش  طي اهمرلد  
  ةذا نلإلولط  أدا كا ه دل   ه  األةؿ اهعلـ لهد ؿ اهملوي اإلدارم هش ل دة (3 اإلدارل 

اهطل ف نلهمرار اههادلني إذا شل هعذر أك ا هحلؿ شكقفا كاف لطهب شف اه م  اإلدارل  شةدرة 
لمل  ةذا نلإلولط  إه  هد ؿ اهمرار ذكر اهشنررات اههي ندي  هلمل اهمرار طلدهمؿ  ب  اإل نلت  ه

                                                             

 (.579اإلدارم  ص ند اهكةلب    شلف  اهمول  ( 1 
 (.653ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 2 
 (.352اهعكنكي  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
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اهملوي ندكرم اإلل لني طي همدلر أده  اهطل ف كدطلع اإلدارة نشمهو  شل لهشهع نا شف حلدة 
 .(1 كر ن  طي إر ل  اهعداه  كهحملؽ اهشةهح  اهعلش 

كه در اإلعلرة طي ةذا اهشملـ أف اهشعرع اهفه طلدي قد أهـز اه م  اههادلنل  طي ه نلب 
نل  طلشل لهعهؽ نله زا ات اهشكقع   ه  اهشكظفلف نل ه دل   مكنهي اههدنلا كهفت اهمرارات اههادل

( شف قلدكف اه دش  اهشددل  كاههي هدص  ه  أدا:" طلشل 69/2اهدظر  كذهؾ  كطؽ دص اهشلدة  
 دا  مكن  اههدنلا أك هفت اهدظر ال ل كز هكقلع  مكن   ه  اهشكظؼ إال نعد إحلهها إه  ه د  

ك شلع أقكاها  كلهـ إ نلت ذهؾ نلهه  لؿ طي شحور  لص  كلككف اهمرار اهةلدر هههحملؽ شعا 
كنلههلهي طاف ه هؼ ذكر األ نلب لهرهب  هلا  لب طي اهعكؿ كهلس طي  ."نهكقلع اهعمكن  ش ننلن 

 اه نب شل  دا  مكنهي اههدنلا كهفت اهدظر.
 سمطة القاضي اإلداري في إحالل األسباب -2

اإلدارم إه  اهمكؿ ناف اهمرار اههادلني إذا ندي  ه   دة أ نلب طاف ذةب اهفما كاهمول  
ههمرار اههادلني  حلث لهكقؼ همرلر ةذا اهنطفف   نكت  دـ ةح  نعومل ال لعد نذاها شنطفن 

 ه  طنلع  اه نب  لر اهةحل  كشدل ها لرم طي إةدار اهمرار اههادلني  حلث ذةب اهفما إه  
هب داقشل نطفف اهمرار اإلدارم نؿ ل ب  ه  اهملوي اهنحث طي  دـ ةح  أحد األ نلب ال لر 

أشل إذا هنلف  األ نلب اهداطع  إه  إةدارم  طاذا هنلف ط لد األ نلب اهرقل   إلةدارم لككف نلطفن 
ي أف اهف لد لعهرم األ نلب اه لدكل  اههي ندي  هلمل اهمرار طف لهرهب اإلنطلؿ  ه  اهمرار اههادلن

نطلؿ اهمرار طلهشل أف األ نلب اهداطع  أك اهرقل ل  إلةدارم إأل نلب ال لنرر حلث ط لد ةذم ا
  ةذا نلإلولط  إه  أدا ناشكلف اهملوي ا ه دل  شه   نت هدلا  دـ ةح   نب قرار (2  هلش 

اه زا  اههادلني إ دلدم آل ر ةحل  شف كاقع أكراؽ اهد كل  كلعكد اهمدؼ شف شد  اهملوي ةذا 
 ن  طي  دـ إطفت اهشكظؼ اهشرهكب ههش لهف  اههادلنل  هش رد أف اه هط  اال هةلص ةك اهر 

اههادلنل  قد  لدنمل اهةكاب طي ا هللر  نب  ملنا طي حلف أف األكراؽ هكعؼ  ف  نب آ ر 
 كطي ةذا وشلد  هحشلل  اهشةهح  اهعلش  كاهكظلف  اهعشكشل . (3 ةحل  لكفي هإلداد 

  شلعم  ه  أف اهمرار اههادلني طي ل  اإلدار كندل ن  ه  شل  نؽ طمد ا همر اهمو
األحكاؿ كاهظركؼ كشمشل كلدت  هط  اإلدارة نةددم شملدة أك همدلرل  طي اهظركؼ اهعلدل  أك 

                                                             

 (.579اهمول  اإلدارم  ص  ند اهكةلب    شلف ( 1 
 (.350اهعكنكي  اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.126 هلف   اهش قكهل  اههادلنل  طي اهكظلف  اهعلش   ص( 3 
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اال ه دلقل  لككف شعكب نعلب اه نب كقلنفن هإلهغل  إذ  نت أف اإلدارة قد ا هددت طي هنرلرم 
هملدكدل   كا  كلدت اإلدارة ح دا اهدل  أم  ه  كقلقع  لر ةحلح  شف اهدلحل  اهشلدل  أك ا

ا همدت  طا نمللـ اهكقلقع اههي هد لمل أك كلدت هعهـ نعدـ قللـ اهكقلقع ةذا كاةؿ  لـ  
كا ه دل  كهحشلل  اهشةهح  اهعلش  ل كز إ دلد اهمرار اههادلني إه   نب آ ر ةحل  طي حله  

 هعدد األ نلب كشف كاقع األكراؽ طمط.

 عيب المحل وعيب الغاية المطمب الثاني:
اهمل دة اهعلش  أف كؿ  شؿ همـك نا اإلدارة أللن كلف ها شحؿ شعلف طا شلؿ اإلدارة اهشلدل  
لككف شحهمل دهل   شلدل  كاقعل  دكف أف همةد إحداث أم أ ر قلدكدي  هلمل كهعنلد اهطرؽ  أشل 

هشهش ه  طي إدعل  شراكز قلدكدل  اهمرارات اإلدارل  طشحهمل ةك اآل لر اهملدكدل  اهشهرهن   هلمل كا
 دلدة أك هعدلؿ شراكز قلقش  أك إهغلقمل  طلهذم لشلز اههةرؼ اهملدكدي كلحدد  كةرم ةك اهشحؿ 

  ةذا نلإلولط  إه  أف (1 كلعهرط طي ةذا األ ر أف لككف شعرك ل ك لر ش لهفل ألحكلـ اهملدكف
ف هكاطرت طلا اهم ههعكؿ كاإل را ات  األركلف كةدكرم شف ش هص ش هكؼو   شلعرار اههادلني كا 
  طاف ةذا ال لكفي إلوفل  ةف  شعرك لن   ران قلدكدللن ألدكدل  كشندي  ه   نب ةحل  كرهب اهم

 ف  اهشعرك ل   ه  اهمرار اههادلني نؿ الند كأف ههحرل اإلدارة اهةله  اهعلـ  دد إةدارم نعلدان 
 األةداؼ اهع ةل .

أك كلف ةذا األ ر  لر شعركع  ؽ إذا هـ لرهب اهمرار اههادلني أ ران كندل ن  ه  شل  ن
ك لهؼ ههملدكف ككذهؾ إذا انهغت اإلدارة  شف هكقلع اه زا  اههادلني  ه  اهشكظؼ اهعلـ هحملؽ 
 لللت أ رل نعلدا  ف اهشةهح  اهعلش  كلف قرارةل  لر شعركع كل هك ب إهغلؤم  همذا  لهدلكؿ 

شف  فؿ طر لف  حلث  ل ةص اهفرع األكؿ هركف اهشحؿ نلدشل اهنلحث طي ةذا اهشطهب 
  ل ةص اهفرع اه لدي هركف اهغلل 

 الفرع األول: محل القرار التأديبي
ا ه دشا اهشعرع  كلطهؽ  هلا نعض اهفما  لب ش لهف  اهملدكف  كةذا اهشةطه  ألولن 

اه ركج  ه  األحكلـ   كلمةد نش لهف  اهملدكف (2 اهفه طلدي ههداله   ه   لب اهشحؿ
شف حلث شوشكدا كشحها   ك لب اهشحؿ لش ؿ  اهشكوك ل  ههملدكف طلككف اهمرار اهةلدر شعلنلن 

دا لشكىف اهملوي إحلث  رار اإلدارم كأك رةل هطنلملن أحد أةـ اهعلكب اههي ههحؽ ناركلف اهم
                                                             

 (.642 صحلطظ  اهمرار اإلدارم ( 1 
 ( شف قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل 34را ع دص اهشلدة   (2)
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. هذا طاددل طي (1 اإلدارم شف أف لراقب هةرطلت اإلدارة طمك  لب لهحؽ نشحهكل كشوشكف اهمرار
 لشل طي اهمرار اههادلني كطؽ الةذا اهفرع  دهعرض هنللف شلةل  ركف اهشحؿ كألةـ أحكلشا ك 

 اآلهي:

 : ماىية عيب المحلأولً 

لمةد نشحؿ اهمرار اإلدارم نةف   لش  ةك شكوك ا كشوشكدا  كةك األ ر اهملدكدي 
  ك هلا لمةد نعلب اهشحؿ أف (2 لقش اهدله   ف اهمرار طلحدث هغللرا طي اهشراكز اهملدكدل  اهم

لككف اهمرار اإلدارم شعلنلن طي طحكام أك شوشكدا كنشعد  آ ر أف لككف األ ر اهملدكدي اهشهرهب 
ههملدكف أللن كلف شةدرم  كا  أكلف شكهكنلن كاف لككف  لن  ه  اهمرار اإلدارم  لر  لقز أك ش لهف

أشل  دةر    (3 كلهعرؼ كاهشنلدئ اهعلش  ههملدكفد هكرللن أك هعرلعللن أك القحللن أك  لر شكهكب 
   طش فن (4 اهشحؿ طي اهمرار اههادلني طمك لهش ؿ طي اهعمكن  اههادلنل  كشل هحد ا شف آ لر قلدكدل 

دمل  اهرانط  إـ لهوشف طةها طشحؿ قرار طةها ةك ةدكر قرار هادلني نحؽ اهشكظؼ اهعل
قةلاهك   .(5 م  دملؤ ظلفل  كا 

هش ؿ األكؿ نلهحله  اهكاقعل  لنلف  لني اه نب كاهشحؿ حلث  لن ةدلؾ طرقكةكذا لهو  أف 
كاهملدكدل  اه لنم   ه  ةدكر اهمرار اههادلني كاههي ندي  هلمل  طي حلف أف  لب اهشحؿ لهعهؽ 

 نشوشكف اهمرار اههادلني كاهشهش ؿ نلآل لر اهملدكدل  اهدله    ف إةدار ةذا اهمرار.
 القرار التأديبي: شروط المحل في ثانياً 

آل لرم الند  حه  لككف شحؿ اهمرار اههادلني اهةلدر نحؽ اهشكظؼ اهعلـ ةحلحلن كشده لن 
 ه  أدا لعهرط طي شحؿ  اإلدارللف ا همر اهفما كاهمول كقد ةذا   دة هذهؾ  شف هكاطر عركط

 ك دكو  ةذلف اهعرلطلف كطؽ اآلهي:، اهمرار اههادلني أف لككف ششكدلن كشعرك لن 

 كون محل القرار التأديبي ممكناأن ي -1

شف  اهشمةكد نمذا اهعرط أف لككف شحؿ اهمرار  لقزان شف اهدلحل  اهملدكدل  كششكدلن 
 كا  شف  اهدلحل  اهكاقعل   نشعد  أال لككف األ ر اهشطهكب هرهلنا  ه  ةدكر اهمرار ش هحلفن 

                                                             

 (.367اهطشلكم  اهمرارات اإلدارل   ص( 1 
 (.94رشولف  هادلب اهشكظؼ اهعلـ  ص( 2 
 (.868طكزم  اهشن كط طي اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.132 هلف   اهش قكهل  اههادلنل  طي اهكظلؼ اهعلش   ص( 4 
 (.286اهملدكف اإلدارم  صاهمل ي  ( 5 
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قلدكدلن أك كاقعللن طاف اهمرار اههادلني   طاذا ا هحلؿ ةذا اهشحؿ (1 اهدلحل  اهملدكدل  أك اهكاقعل 
  (2 لةن  قراران شدعدشل كشف  ـ طف ههملد  م  اإلدارة نلهشلعلد اهشمرر ه حب اهمرارات اإلدارل 

كلككف شحؿ اهمرار اههادلني ش هحلفن كشل طي حله  إةدار قرار إدارم شف اهش هحلؿ هدفلذم 
  ش ؿ اهمرار (3 لرد  هلا األ ر اهملدكدي ههمرار كهحملما طلدعدـ اهشركز اهملدكدي اهذم لشكف أف

اهذم لةدر نفةؿ شكظؼ  لـ   ـ لهو  نعد ذهؾ أف ةذا اهشكظؼ قد هـ إحلهها ههشعلش 
هنهك ا اه ف اهملدكدل  أك هكطها اهشدل   كنذهؾ ل هحلؿ هحملؽ شحؿ اهمرار كةك طةؿ اهشكظؼ 

دمل  اهرانط  اهكظلفل .  كا 

ر اهملدكدي ههمرار اإلدارم قد ال لةؿ إه  در   اال هحله  كه در اإلعلرة إه  أف األ 
دشل إه  ةعكن  اههدفلذ كهلس ا هحله   كلهمرار اهةلدر ش فن ناهزاـ أحد اهشكظفلف  اهشطهم  كا 
نلهعشؿ طكؿ  ل لت اهلكـ أك نعكؿ شهكاةؿ ش ؿ ةذا اهمرار لعهنر قراران شعلنلن طي شحها 

 لة  إذا كلف اهعشؿ شرةملن كل ههـز ق طلن شف اهراح  كةذا هةعكن  هطنلما شف اهدلحل  اهعشهل  
 .(4 طي شحها كل هك ب إهغلؤم لعد شعلنلن  اهمرار ألولن 

 أن يكون محل القرار التأديبي مشروعاً  -2

ال لكفي هةح  اهمرار نلهد ن  هعلب اهشحؿ أف لككف ششكدلن شف اهدلحلهلف اهملدكدل  
  شلعلب األ ر اهملدكدي اهدلعئ  ف اهمرار  لقزان طي ظؿ كاهكاقعل   نؿ لهعلف ألولن أف لككف هره

اهمكا د اهملدكدل  اه لرل  كقت ةدكرم  كا  اهشدكد  ك لر اهشدكد  كاهدزكؿ  ه  أحكلشمل كذهؾ 
قلدكدلن  طلككف شف اهش هحلؿ هحملما كشل  شحؿ اهمرار اههادلني  لر  لقزو  كطمل ههدر مل  طاذا كلف

اهمكا د اهملدكدل  اه لرل  أك شع شندأ شف اهشنلدئ اهملدكدل  اهعلش   هك هعلرض أ ر اهمرار شع 
  (5 كشندأ احهراـ اهحرللت اهعلش  أك شندأ اهش لكاة نلف اهشكظفلف طي اهحمكؽ كاهكا نلت اهعلش 
  (6 نشعد   دـ ش لهف  اهمرار اههادلني همكا د اهملدكف اإلدارم نشعدلةل اهكا ع ككدمل  لر شمدد 

ألولن طي حله  ةدر قرار هادلني نشعلقن  شكظؼ شف شكظفي اهفق  اهعهلل لهش ؿ كش لؿ ذهؾ 
ههمكا د  لن طي شحها ككدا  لر شعركع كش لهف نله ةـ شف اهراهب طاف ةذا اهمرار لعد شعلنلن 

                                                             

 (.51طهلهي  اهرقلن  اهمولقل   ه  شندأ اههدل ب  ص( 1 
 (.622ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 2 
 (.52طهلهي  اهرقلن  اهمولقل   ه  شندأ اههدل ب  ص( 3 
 (.623ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 4 
 (.287اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ص( 5 
 (.224لز طي اهملدكف اإلدارم  صاهعل ر  اهك ( 6 
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اهملدكدل  ككف أف اهشعرع هـ لكرد  مكن  اه ةـ شف اهراهب شف نلف قلقش  اهعمكنلت اههادلنل  اههي 
ل  ه  شكظفي اهفق  اهعهلل  ك هلا طاف ذهؾ لعدي أف شحؿ اهمرار اإلدارم  لر ل كز هكقلعم

شعلنلن  لككف ش لهف  كاوح  ألحكلـ اهملدكف  كنلههلهي طاف ةذا اهمرار اههادلني لن شعركع ككدا ش لهف
عدؿ اهعهلل حلث  ل  كةذا شل أكدت  هلا شحكش  اه، ك دلران نلإلهغل  (1 نعلب اهشحؿ نؿ كشدعدشلن 

ف اهفما كاهمول  قد ا همرا  ه  أف اهمرارات اهشدعدش  ال لهملد اهطعف طلمل نشلعلد إطلمل:" كحلث 
كلككف  نب اهطعف هش لهف  اهملدكف ش لهف    لش   كال لهحممل اإلذ لف طاف اهطعف شمنكؿ عكفن 

 .(2 مرار اهشطعكف طلا"كارد  ه  اهمرارات اهشطعكف طلمل ... هذا قررت اهشحكش  إهغل  اه
 أن يؤثر في المركز القانوني لمطاعن -3

كلهمرار    طلهمرارات اههشملدل (3 أم أف لؤدم اهمرار إه  إحداث شركز قلدكدي ههشكظؼ اهعلـ
اهةلدر نهعكلؿ ه د  قلدكدل  هههحملؽ شع اهشكظؼ ال لحدث أم أ ر قلدكدي كال لؤ ر طي اهشركز 

 اهملدكدي ههشكظؼ.
 مخالفة المحل في القرار التأديبي: صور ثالثاً 

لككف اهمرار اههادلني شعكنلن نعلب طي شحها إذا  لهؼ اهمكا د اهملدكدل  نشعدلةل اهولؽ  
كهههؾ اهش لهف  ةكر  دة ههش ؿ طي اهش لهف  اهشنلعرة ههمل دة اهملدكدل   كاهش لهف   لر اهشنلعرة 

 ههمل دة اهملدكدل .
 القانونيةالمخالفة المباشرة لمقاعدة  -1

ههحمؽ ةذم اهةكرة شف ةكر  لب اهشحؿ  ددشل هه لةؿ اإلدارة اهمل دة اهملدكدل  
كذهؾ  إل لنللن  اهشهزش  همل ه لةفن كهللن أك  زقللن كههةرؼ  ه   فطمل  كهه ذ اهش لهف  عكفن 

هههؾ اهمكا د أك قد هككف  هنل  كذهؾ نلالشهدلع  ف اهمللـ نعشؿ  لن ش لهف ناهللف اإلدارة  شفن 
  كشف أش ه  اهش لهف  اإلل لنل  ههمكا د اهملدكدل   قللـ اإلدارة نهكقلع (4 ه ههزشا اهمكا د اهملدكدل 

 دة  زا ات هادلنل   ه  اهشكظؼ اهعلـ  ه  ش لهف  كاحدة  أك أدمل طروت  هلا  مكن   لر 
  أشل طلشل لهعهؽ نلهش لهف  (5 طفي ذهؾ ش لهف  كاوح  ههمل دة اهملدكدل  شدةكص  هلمل أةفن 

                                                             

 اهشر ع اه لنؽ.( 1 
 .13/4/2009(   ه   هلرلخ 470/2008حكشمل نراـ اهلل طي اهد كل رقـ  ( 2 
 ( 223اهعل ر  اهك لز طي اهملدكف اإلدارم  ص( 3 
 (.218اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
 (.132 هلف   آ لر اهطعف ناهغل  اهمرار اإلدارم  ص( 5 
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طي حله  رطض اإلدارة اه لذ قرار نا لدة اهشكظؼ إه   لنؽ  شها  اه هنل  ههملدكف طلهةكر ش فن 
 نعد إهغل  قرار طةها شف قنؿ اهمول  اإلدارم.

ل  قد هككف نةكرة  شدل  شف ف ش لهف  اإلدارة ههمل دة اهملدكدإه  أةذا كه د اإلعلرة 
لملد طلا  ان  دلد لن قنؿ اإلدارة  كقد هككف نةكرة  لر  شدل  كذهؾ كاف لةدر اهشعرع قلدكد

 .(1  هطلت اإلدارة  دد اه لذةل ههمرار كهـ لدهنا إهلمل شةدر اهمرار كهـ ل هكطمل

طي  كقك لن ككوكحلن كاهش لهف  اهشنلعرة ههمل دة اهملدكدل  شف أك ر حلالت ش لهف  اهملدكف 
ف كؿ شل لهـز طلهب اإلهغل  ةك أف إن ط اهحلالت طي اهعشؿ حلث أاهكاقع اهعشهي  طمي هعد شف 

ل ب ك كد اهمل دة اهملدكدل  اههي ل هدد إهلمل كاف الزاهت  لرل  كقت ةدكر اهمرار كلنلف ههملوي 
هحرشا ههؾ اهمل دة أك  أك  زقل  طاهت  شفن   كهل ةأف اإلدارة قد ه لةهت ةذم اهمل دة نةكر 

حله  اهشكظؼ إه  اههمل د قنؿ نهك ا إأف لهـ  . كشف ذهؾ ش فن (2 اشهدعت  ف اهمللـ نعشؿ هك نا
 كدكف أف لككف ةذا دهل    مكن  هادلنل . اه ف اهملدكدل  اهشحددة قلدكدلن 

 المخالفة غير المباشرة لمقاعدة القانونية -2

لدكف طي اه طا طي هف لر أك هطنلؽ اهمل دة هه  د ش لهف  اإلدارة  لر اهشنلعرة ههم
م هككدا اهملدكدل   ه  اهكقلقع  حلث لؤدم ش ؿ ةذا اه طا طي حله   نكها إه  إهغل  اهمرار اإلدار 

 ف دكوحمشل كطؽ اآلهي:لف اهحلههلشعكنلن نعلب اهشحؿ  كةله
 الخطأ في تفسير القاعدة القانونية - أ

هف لر اهمل دة اهملدكدل  طهعطي اهمل دة  ههحمؽ ةذم اهحله   ددشل ه طئ اإلدارة طي
شعد   لر اهشعد  اهذم قةدم اهشعرع  كاه طا طي هف لر اهمل دة اهملدكدل  إشل أف لككف  لر 
شهعشد شف  لدب اإلدارة طلمع ن نب  شكض اهمل دة اهملدكدل  ك دـ كوكحمل  كاحهشلؿ هاكلهمل 

مل دة اهملدكدل  اهشد   نش لهفهمل شف   كشل كقد لككف شهعشدان حلف هككف اه(3 إه  شعلف  دة
اهكوكح نحلث ال هحهشؿ اه طا طي اههف لر  كهكف اإلدارة ههعشد اههف لر اه لطئ  ةذا نلإلولط  
إه  أف اإلدارة هعشد أحللدل إه  شد دطلؽ اهمل دة اهملدكدل  هلعشؿ حلالت ال هد ؿ طي دطلقمل 

  كاف هولؼ  مكن  هادلنل  هـ (4 ة اهملدكدل أةفن  أك هولؼ حكشلن  دلدان هـ هدص  هلا اهمل د
                                                             

 (.330اهعكنكي  اهمول  اإلدارم  ص( 1 
 (.331اهشر ع اه لنؽ  ص( 2 
 (.96رشولف  هلدلب اهشكظؼ اهعلـ  ص( 3 
 (.107اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 4 
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 ه  اهشكظؼ اهعلـ كهد ي أف ةذا اهمرار ةك  ان  دلد لن هادلنل ان لدص  هلمل اهشعرع أك هةدر قرار 
قرار هف لرم ههمرار اه لنؽ طي شحلكه  شدمل هههحللؿ  ه  قل دة  دـ  كاز هكقلع أك ر شف 

هكقلع  مكن    طا طي هف لر اهملدكف ألولن  مكن  هادلنل   ه  دفس اهش لهف . كشف أش ه  اه
 ه  ةدكر حكـ  دلقي  هلا قنؿ ادهمل  شدة اهطعف  هادلنل   ه  اهشكظؼ اهعلـ نفةها ندل ن 

 .(1 طنا

كه در اإلعلرة أف اه طا اهعشدم لمهرب إه  حد كنلر نعلب اهغلل   ششل لهرهب  دا أف 
 نا هعشلؿ ل شلا اهنعض  لب االدحراؼل ههط  لب اهشحؿ طي ةذم اهحله  نعلب اهغلل  أك شل 

   كةك شكوكع درا هدل طي اهفرع اه لدي شف ةذا اهشطهب.(2 اه هط 

 الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية عمى الوقائع - ب

 ه  ةح  اهكاقع  اههي ا هددت  هلمل  هطنلؽ اإلدارة ههمل دة اهملدكدل  قد لدةب أحللدلن 
ال طاف اهشكظؼ لدلزع اإلدارة نعدـ اإلدارة ك ه  اهشنررات اههي دطعهمل ال ه لذ اهمرار اههادلني  كا 

ـ  ه  أ لس شف اهةح   ف اهعمكن  اههي طلهها هـ همإرك ل  شحؿ اهمرار اههادلني  حلث شع
 .(3 كنلههلهي طاف األ ر اهشهرهب  ه  ةذا اهمرار  لر شعرك  

شل قوت نا شحكش  كقلقع  دل   إه ف ك د إ دلدةل كشف أش ه  اه طا طي هطنلؽ اهملدك 
شف قلدكف اه دش  اهشددل  ... األشر اهذم هعهنر  58اهعدؿ اهعهلل:" كنهطنلؽ دص اهشلدة 

ف اهمرار اهطعلف قد علنا  لكب  دـ اهشعرك ل  ك هؿ أم كندل   ه  شل هـ نللدا  ش  إزااهشحك
ف أ ه  شل هـ نللدا د د   هلا كندل ن طي أركلدا ششل رهب  هلا ش لهف    لش  ألحكلـ اهملدكف ...ك 

ههي طرومل اهملدكف قنؿ دمؿ اهش هد ي لدطكم  ه   زا  هادلني شمدع دكف شرا لة اإل را ات ا
طلوحل هحمكؽ اهش هد ي اهشكه ن  اههي ل ب  ه    را  هادلني كشل لعكؿ ا هدا ن إاه لذ أم 

هشكه ن  كا همرار اإلدارة أف هككف نشدال شف اههعرض إه  ةذم اهحمكؽ كحفلظل  ه  اهحمكؽ ا
 .(4 هاكولع اهملدكدل "

                                                             

كةذا شل ذةب إهلما شحكش  اهعدؿ اهعهلل نراـ اهلل حلث قوت نادا:" أف اهمرار شحػؿ اهطعػف ةػدر ندػل   هػ  ( 1 
دةل أف اهش ػهد ي قػلـ نعشهلػ  ا ػهفس كهزكلػر ه ػهد ي هنعػل ههدظػلـ اهشطنػؽ  زهػا شل هنلف هه مػ  اهش ػهد   وػ

كاال ػػهغدل   ػػف  دشلهػػا كنػػدال شػػف أف هدهظػػر دهل ػػ  اهشحلكشػػ  اهدملقلػػ  ههش ػػهد ي  شػػل ا ػػدد إهلػػا اه ػػذت قرارةػػل 
 ـ.21/10/2003  هلرلخ 99/61ةذا..." قرار رقـ 

 .(398اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.158اهد كقي  وشلدلت اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ  ص( 3 
 ـ.29/6/2009( اهةلدر نهلرلخ 106/2008قرارةل نراـ اهلل  طي اهد كل رقـ ( 4 
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م اه زقل  نلف  دةر اه نب كاهشحؿ طلشل لهعهؽ  نمذ لهو  ششل  نؽ أف ةدلؾ هدا فن 
ف اهرقلن   ه  ةح  اهكقلقع كهكللفمل لددرج هحت رقلن  اهملوي إ ه  ك ا اههحدلد  حلث 

ها كشل أكوحدل ذهؾ اإلدارم  ه  ةح  اه نب اهذم ندي  هلا اهمرار كةك ركف ش همؿ نذا
 ش نمل.

 الفرع الثاني: عيب الغاية )النحراف بالستعمال السمطة(
لر  شؿ هوشلف   لعكؿ اهدظلـ اههادلني طي اهكظلف  اهعلش  أداة شمش  طي لد اإلدارة

 لشل طلشل الطراد هذا طمد شدحمل اهشعرع ش شك   شف اهةفحللت ك ااهشراطؽ اهعلش  نلدهظلـ ك 
  إال أف ةذم اه هط  هل ت  لل  طي (1 اههمدلرل  طي هادلب اهشكظؼ اهش لهؼلهعهؽ نله هط  

   طاذا ادحرطت اإلدارة (2 ذاهمل إدشل ةي ك له  ههحملؽ اهغلل  اهشهش ه  نلهشةهح  اهعلش  ههش هشع
طي ا هعشلؿ ةذم اه هط  ناةدار قرارات نحؽ اهشكظفلف ههحملؽ أةداؼ ههعلرض شع اهمدؼ 

اههادلب اهكظلفي  طاف قرارةل اههادلني نحؽ ةذا اهشكظؼ لككف شعكنلن نعلب اهذم شف أ ها ك د 
إ ل ة ا هعشلؿ اه هط  كلعد ةذا اهعلب شف أ نلب اهطعف نلإلهغل  اههي هرد  ه  اهمرار 

 اإلدارم  كةذا ةك شحكر درا هدل همذا اهفرع.
 : ماىية عيب الغايةأولً 

هط  أك  لب االدحراؼ طي ا هعشلؿ لطهؽ  هلا نعض اهفما  لب ا ل ة ا هعشلؿ اه 
 .(3 اه هط  كشل كلطهؽ  هلا اهشعرع اهفه طلدي اههع ؼ أك االدحراؼ طي ا هعشلؿ اه هط 

ةك  اهفرد ي  اهفما طي اه هط  ا هعشلؿ طي االدحراؼ هعنلر ا هعشؿ شف أكؿ كلذكر أف
طنمل  اههمدلرل   هطلها اهش هص اإلدارة ر ؿ ل هعشؿ نادا ةك اهحله  اههي كقد  رطا أككؾاهفملا 

  طي (4  لر اهمدؼ اهذم هطهنا  هطلهمل اهششدكح  همل هحرطل  اهدةكص  إال أدمل هنغي ةدطلن 
 لد ؿ قراران  حلف هه ذ االدحراؼ  لب هرهكب اإلدارل  اه هط  أف طلرل ةكرلك حلف  رطا اهعشلد

 أ رل نا راض شدطك   اهملدكف  طلا هحرطل  ش لدن  ك لر اهشمرر اهعكؿ شرا ل  ا هةلةمل طي
 .(5 اهعلش  اهشةهح  حشلل   لر آ ر هغرض أم أ همل  هطهمل شف شدحت اههي ههؾ  لر

                                                             

 (.129ش هكطي  رقلن  اهملوي اإلدارم  ص( 1 
 (.585 ند اهكةلب    شلف  شر ع  نؽ ذكرم  ص( 2 
 اهشحلكـ اهدظلشل .( شف قلدكف هعكلؿ 34/4را ع دص اهشلدة  ( 3 
 (.147 شرك  اهمرارات اهولرة نلألطراد  صشعلر إهلا هدل ( 4 
 (.173اهدعلشي  حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم  صشعلر إهلا هدل ( 5 



143 
 

اهفما اهعرني نهعرلفلت شعلنم  هشل  رطا اهفما اهفرد ي  طمد  رطا  ةذا كقد  رطا ألولن 
  (1 نا" ها شعهرؼ  لر  رض ههحملؽ  هطها اههمدلرل  اإلدارة ر ؿ ل هعشؿ نادا:" أف اهنعض

 اهذم شف اهمدؼ ذهؾ  لر ةدؼ ههحملؽ ه هطلها اهعلـ اهشكظؼ نادا:" ا ه داـ آ ركف رطا ك 
نادا اهمدؼ اهدملقي  اهنعض اآل ر  طي حلف  رطا (2 اهةفحللت" ههؾ نا أدلطت هحملما أ ؿ

 .(3 اهذم ل ع  ر ؿ اإلدارة إه  هحملما شف كرا  إةدار اهمرار

ةك أف لككف ةدؼ اهعمكن  اههادلنل  اههي هكقعمل  كطي ش لؿ اههادلب لمةد نعلب اهغلل 
 ف اهشةهح  اهعلش   اه هط  اهش هة   ه  اهشكظؼ اهعلـ هحملؽ  رض ع ةي نعلدان 

اهشهش ه  طي اهردع اهعلـ ههكلط  كاهردع اه لص هشرهكب اهش لهف  اههادلنل  كهوشلف  لر اهشراطؽ 
 .(4 اهعلش 

ار اههادلني ههش ؿ طي اهدهل   اهدملل  اههي كشف  فؿ شل  نؽ لهو  أف اهغلل  شف اهمر 
ل ع  شةدر اهمرار إه  هحملممل  إال أدا ل ب اههشللز نلف ركف اهغلل  كركف اهشحؿ حلث 

نادا شهعهؽ نلأل ر اهملدكدي  كفةشل شهعهؽ ندهل   اهمرار  إال أف شحؿ اهمرار كشل أكوحدل ش نملن 
هغللر نلهشراكز اهملدكدل  طي حلف أف اهغلل  شهعهم  اهشنلعر اهشهرهب  ه  اهمرار كاهشهش ؿ ناحداث 

اهمرار اههادلني  نلهدهل   اهدملقل  اهشر كة شف ةذا اهمرار كاهشهش ه  نهحملؽ اهةله  اهعلـ  طش فن 
نله ةـ شف اهراهب نحؽ اهشكظؼ شحها ةك اه زا  كاهعمكن  اههي طلهها كةك حرشلدا شف  ز  

ا اهمرار ههش ؿ طي حفظ كراش  ككللف اهكظلف  اهعلش  كردع شف راهنا  طي حلف أف اهغلل  شف ةذ
 كلب ش ؿ ةذم اهش لهفلت شرة أ رل.اهشكظؼ اهش لهؼ ك لرم شف إ لدة اره

 : صور عيب الغايةثانياً 

ال كلف قرارةل شعلنلن   ل ب  ه  اه م  اههادلنل  أف ه همدؼ هحملؽ اهشةهح  اهعلش  كا 
دشل لهك ب  هإلهغل   إال أدا كأحللدلن  كقلنفن  ال لكفي أف ه ع  اه هط  اههادلنل  همذم اهغلل  طمط كا 

 هلمل أف ه ع  إه  هحملؽ  لل  شعلد  كشحددة أرادةل اهشعرع وشف ةذا اإلطلر اهعلـ كةك شل 
لعرؼ نمل دة ه ةلص األةداؼ  طاذا  نت أف اه هط  اههادلنل  هـ هههـز طي قرارةل هحملؽ ةذم 

نعلب اهغلل  حه  كهك كلدت ه همدؼ هحملؽ شةهح   لككف شعلنلن  اهغلل  اهشحددة طاف قرارةل

                                                             

 (.40"درا   شملرد   ص -االدحراؼ نله هط  -اهطشلكم  دظرل  اههع ؼ طي ا هعشلؿ اه هط ( 1 
 (.628عطدلكم  شك ك   اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.98اهز ني  اهمرار اإلدارم  ص( 3 
 (.133 هلف   آ لر اهطعف ناهغل  اهمرار اإلدارم  ص( 4 
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ف هههـز اإلدارة نلإل را ات اهشحددة أ فكة  ه  شل هـ ذكرم  هلمل ألولن كشل    (1  لش  أ رل
نمةد    حلث هه ا اإلدارة طي نعض األكقلت إله لذ إ را  آ ر  لر اهذم ر شا اهملدكفقلدكدلن 

ك هلا طاف  أك اهمركب شف هدفلذ أحكلـ اهمول اهشدةكص  هلمل اههمرب شف هعملد اإل را ات 
ش لهف  اهشةهح  اهعلش  كش لهف  قل دة  يكة فث ةكر ةكر  لب اهغلل  هدحةر طي 

 دكوحمشل كطؽ اآلهي: كاالدحراؼ نل هعشلؿ اإل را ات اهشمررة ه ةلص األةداؼ 
 مخالفة المصمحة العامة -1

اإلدارة هفههزاـ  ؼ نله هط   ألدمل ههوشف هدكردحراهعد ةذم اهحله  شف أ كأ ةكر اال
اهشفركض  هلا نهحملؽ اهشةهح  اهعلش  طي كؿ هةرطلها  كذهؾ نهك لا إرادها دحك هحملؽ 

كهه ذ ةذم اهش لهف   دة شظلةر طمد له ا  ف اهةله  اهعلـ   شةهح  كشدفع   لة  نعلدان 
هغلرم  ككذهؾ قد هظمر نةكرة هحملؽ شةدر اهمرار إه  هحملؽ دفع ع ةي هدف ا أك شحلنلة 

 رض  لل ي أك ا ه داـ اه هط  نمةد االدهملـ شف اهشكظؼ اهعلـ أك اههحللؿ  ه  أحكلـ 
   دهدلكؿ كؿ كاحدة شف ةذم اهشظلةر كطؽ اآلهي:(2 اهمول 

 تحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره - أ

اهشةهح  اهع ةل   ف ههعلرض اهشةهح  اهعلش  شع أشف اهطنلعي طي نعض هاحللف 
طفي ةذم اهحله  ل ب هغهلب اهشةهح  اهعلش   إال أف ر ؿ اإلدارة طي نعض اهحلالت لغهب 

 لشل اههمدلرل  شدمل كذهؾ نمدؼ الشةهحها اهع ةل  كذهؾ نل هغفؿ اه هطلت اهششدكح  ك 
ؽ شكظؼ نح لن هادلنل ان   كذهؾ كاف هةدر اه هط  اههادلنل  قرار (3 هحملؽ دفع ع ةي ها أك هغلرم

هادلنل   طي  شل لهوشف ش ف اهحرشلف شف اههرقل  اهش هحم  ها شد ل  نذهؾ أدا ارهكب ش لهف ن 
ك هككف اهش لهف  ن لط  ال ه هك ب اهحرشلف شف أف اهشكظؼ هـ لرهكب أم ش لهف  حلف أ

ط لح اهش لؿ هع ص آ ر أف لحؿ  دشل لككف اهغرض شدا ةك حرشلدا شف اههرقل  كا  اههرقل   كا 
 اهشكظؼ كهرقلها همذا اهشدةب.شحؿ 

 استخدام السمطة لتحقيق أغراض سياسية - ب

أف هدحرؼ اه م  اإلدارل  كهةدر قرارات لككف اهمدؼ شدمل هحملؽ  قد لحدث أحللدلن 
أةداؼ  لل ل  أك ه دش  حزب  لل ي شل نعلدان  ف اهشةهح  اهعلش  كح ف  لر اهشراطؽ 

                                                             

 (.222اه فله   اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.871طكزم  اهشن كط طي اهملدكف اإلدارم  ص( 2 
 (.99رشولف  هادلب اهشكظؼ اهعلـ  ص( 3 
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حزب  لل ي شل أف لزلد شف قكها طي اهحكـ طل ع  طي حله  أراد    كذهؾ لحدث ك لران (1 اهعلش 
إه  أف لهمهد شؤلدكم اهشدلةب اهشمش  كاهح ل   طي اهكظلف  اهعشكشل   كش لؿ ذهؾ أف لهـ دمؿ 
ط لح اهش لؿ  شكظؼ شل شف كظلفها نمدؼ حرشلدا شف اههرقل  ككدا لدهشي إه  اهشعلرو  كا 

ةذم اهحله  لككف نشمدكر اهشكظؼ اهعلـ  ألحد أطراد شؤلدم اهحزب أف لهمهد ةذا اهشدةب  طفي
 أف لطعف نمذا اهمرار.

 إصدار القرار التأديبي بقصد النتقام - ت

حلث ه هغؿ اه ملت اإلدارل   ان ش لهف  اهشةهح  اهعلش  أعدةل  ك هعد ةذم اهةكرة شف 
كوغلقف  لشل اههادلنل  شدمل ا ه داـ اهةفحللت اهششدكح  همل نمةد االدهملـ كاههعفي ألحملد الك 

  كهظمر ةذم اهةكرة نةكرة كنلرة ككاوح  طي ش لؿ اهكظلف  اهعلش   كذهؾ كاف (2 ع ةل 
لمـك اهشدلر نلههرنص ههشكظؼ شدهظران شدا أم ش لهف  كهك ن لط  هله ذ نحما  مكنلت هادلنل  قد 
ال ههدل ب  لهنل شع ح ـ اهش لهف  كذهؾ ن نب  دا  ع ةي نلف اهشكظؼ كشدلرم  أك أف لهـ 

مها شف كظلفها هكظلف  أ رل قد هككف أقؿ شدمل در   نمدؼ حرشلدا شف اههرقل   ةذا نلإلولط  د
إه  أدا قد لهـ  زؿ اهشكظؼ كطةها  ف  شها ند كل هحملؽ اهةله  طي حلف أف اهغرض 

 األ ل ي لككف ةك االدهملـ هلس إال  كهكقلع  هلا  مكنلت شمدع .

دمؿ اهشكظؼ إه  كظلف  ال ههشل ؿ شع  كقد قوت شحكش  اهعدؿ اهعهلل نادا:" إف
اهكظلف  اهشدمكؿ شدمل شف حلث اهدكع كاهدر   كطنلع  اهعشؿ لعكؿ إ را  هادلنللن شمدعل ... 

دمها شف شركز كظلفها كشدلر كةي كظلف  أ ه  در   شف اهكظلف  اههي دمؿ إهلمل ال  إف كحلث
كقكؿ شش ؿ اه م   طهب دمؿ...دا هـ لهمدـ نام إكدر   كطنلع  كحلث  ههشل ؿ شعمل دك لن 
ف دمؿ اهش هد ي شف كظلف  شدلر إه  كظلف  شعهـ كلف ل همدؼ هحملؽ أاهش هد   ودةل 

كاههعهلشل  لنم   شةهح   لش  قلقش   ه  اهحرص اهعدلد  ه  كاهداقـ  ه  اهشةهح  اههرنكل 
ك هلا لككف   لس ها شف اهملدكف طي شملنؿ اهنلدلت اههي قدشمل اهش هد ي أش رد اد ل  ال 

 .(3 نعلب إ ل ة ا هعشلؿ اه هط  ششل ل هك ب إهغلؤم" لن اهمرار اهشطعكف طلا ش لهفل ههملدكف كشعلن

 

 
                                                             

 (.168 صاهد كقي  وشلدلت اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ ( 1 
 (.404اهندل  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 .3/4/2003( اهةلدر ن ه   هلرلخ 94/1999قرارةل نراـ اهلل نلهد كل رقـ  ( 3 



146 
 

 التحايل عمى تنفيذ األحكام القضائية - ث

أف همـك اإلدارة نش لهف  األحكلـ اهمولقل  اهحلقزة هح ل  األشر اهشموي  قد لحدث أحللدلن 
  كش لؿ ذهؾ ةدكر (1 نا كه لةهمل همذم األحكلـ كهكف نطرلم  ش ههرة ال لظمر طلمل أدمل  لهفها

قرار شف اه م  اهمولقل  لموي ناهغل  اهمرار اههادلني اهةلدر نحؽ اهشكظؼ اهعلـ كاهشهوشف 
ل   طهمـك اإلدارة نهغللر اهملكهل  اهكظلفل  ند كل هحملؽ اهشةهح  اهعلش  كا  لدة حرشلدا شف اههرق

هدظلـ  لر اهشرطؽ اهعلـ طهمـك ناهغل  اهشدةب اهعل ر اهذم ل هحؽ اهشكظؼ همهدم نشك ب 
اهحكـ اهمولقي  طي حلف لككف اهداطع كاهمدؼ األ ل ي كرا  ةذا اإلهغل  ةك ش لهف  اهمرار 

اهشكظؼ شف اههرقل  كهدفلذ قرارةل اههادلني اه لنؽ نحؽ اهشكظؼ كةك اهمولقي ك حرشلف 
 لشل أف اهملدكف دص  ه  أدا:" ال ههـ اههرقل  إال  ه  در   عل رة طي الاهحرشلف شف اههرقل   ك 
 ه  ةذا اهدص كطنمل ههملكهل  اه دلدة ال لةن  ةدلؾ شدةب    كندل ن (2 اهشكازد  اهشعهشدة..."
 لهـ هرقل  اهشكظؼ.عل ر كنلههلهي ال 

 مخالفة قاعدة تخصيص األىداف -2

ال لكفي أف لككف ةدؼ اإلدارة شف إةدار قرارةل اههادلني نحؽ اهشكظؼ اهعلـ هحملؽ 
  كاههي هعدي (3 اهشةهح  اهعلش  طمط  نؿ لهعلف  هلمل ألولن أف هحهـر قل دة ه ةلص األةداؼ

اهشعرع شف إةدار اهمرار طاذا  لهفت ةذا وركرة أف هههـز اه م  اههادلنل  نلهمدؼ اهذم حددم 
اهمدؼ اهشحدد لككف قرارةل شعكنلن نعلب اهغلل   كا  ل ة ا هعشلؿ اه هط  حه  هك كلف قرارةل 

  كذهؾ كاف هةدر اإلدارة قرار (4 شطلنملن ههمدؼ األ ـ كةك هحملؽ اهشةهح  اهعلش  شف قراراةل
س اهداقرة رل شل لدهمي اههحملؽ شعا كطمل نكقؼ اهشكظؼ  ف  شها أك دمها إه  كظلف  ا رل ندف

دشل إل دلد  (5 ألحكلـ اهملدكف شها   طاذا كلف ةدؼ اإلدارة شف ةذا اهمرار هلس هغرض اههحملؽ كا 
شدا كأقدر  ه  اهمللـ نمذم اهكظلف  لككف ةذا اهمرار شعكنلن  اإه  شكظؼ آ ر حه  هك كلف أكف

 .(6 نعلب اهغلل  كاالدحراؼ نل هعشلؿ اه هط 

 
                                                             

 (.666ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 1 
 ( شف القحهمل اههدفلذل .52( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي  كاهشلدة  43را ع دص اهشلدة ( 2 
 (.133 هلف   آ لر اهطعف ناهغل  اهمرار اإلدارم  ص( 3 
 (.292اهمل ي  اهملدكف اإلدارم  ص( 4 
 ( شف قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي.93را ع اهشلدة  ( 5 
 (.109اه نكرم  اهمول  اإلدارم  ص( 6 
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 اإلنحراف باستعمال اإلجراءات المقررة قانوناً  -3

ةكرة أ رل شف ةكر ش لهف  اهغلل  لطهؽ  هلمل  لب االدحراؼ طي  ظمرت
ذهؾ  ددشل همـك اإلدارة ناةدار قرار إدارم ههحملؽ  لل  شعلد   لر اهغلل   لحدثاإل را ات  

كطكله  هذهؾ اوطرت أف هعهف هنلع إ را ات شعمدة اهحململ  ههطهب اهشعهف  دمل  ألف اهغلل  ا
طلإلدارة هه ا همذم اإل را ات إشل ههه هص شف   (1  ف  لل  أ رل ال ههطهب إال إ را ات ن لط 
كذهؾ طي حله  قللـ شكظؼ نلرهكلب ش لهف    (2 عكهللت شعلد  أك إلهغل  وشلدلت شعلد 

اهحله  إه  إةدار قرار   إال أف اإلدارة هه ا طي ةذم ه فلض اهدر  ه هك ب هكقلع  مكن  
دكف إوفل  اهةف   إه  در   كظلفل  أقؿ شف اهدر   اههي لهمهدةل إدارم ندمؿ ةذا اهشكظؼ

  شلع كف كهعكلؿ ه د  هحملؽ كهكطلراههادلنل   هلا كذهؾ ه دنلن هإل را ات اههي طرومل اهملد
 .(3 وشلدلت اهدطلع ك لرةل شف ةذم اإل را ات
ل نادا:" إف دمؿ اهشكظؼ إه  كظلف  ال ههشل ؿ شع كقد قوت شحكش  اهعدؿ اهعهل

 ... هادلنللن شمدعلن  اهكظلف  اهشدمكؿ شدمل شف حلث اهدكع كاهدر   كطنلع  اهعشؿ لعكؿ إ را ن 
دمها شف شركز كظلفها كشدلر كةي كظلف  أ ه  در   شف اهكظلف  اههي دمؿ إهلمل ال  إفكحلث 

كقكؿ شش ؿ اه م   ـ لهمدـ نام طهب دمؿ...ههشل ؿ شعمل دك ل كدر   كطنلع  كحلث أدا ه
ف دمؿ اهش هد ي شف كظلف  شدلر إه  كظلف  شعهـ كلف ل همدؼ هحملؽ أاهش هد   ودةل 

كاههعهلشل  لنم  ش رد  شةهح   لش  قلقش   ه  اهحرص اهعدلد كاهداقـ  ه  اهشةهح  اههرنكل 
اهش هد ي  ك هلا لككف اهمرار  لس ها شف اهملدكف طي شملنؿ اهنلدلت اههي قدشمل أاد ل  ال 

 .(4 نعلب إ ل ة ا هعشلؿ اه هط  ششل ل هك ب إهغلؤم" لن ههملدكف كشعلن اهشطعكف طلا ش لهفلن 
 ثالثًا: إثبات عيب الغاية 

لشهلز  لب اهغلل  نةعكن  إ نلها شملرد  نلهعلكب األ رل هعدلةر اهمرار اإلدارم نةف  
 لش  كشدمل اهمرارات اههادلنل  كذهؾ ككدا لهعهؽ ندال  نله هط  اههمدلرل  هإلدارة إذ ال لهةكر 

رار ك كدم طي اه هط  اهشملدة كذهؾ ألدا طي حله  اه هط  اهشملدة هككف اإلدارة شهزش  نله لذ اهم
اههادلني طنمل ألحكلـ اهملدكف كهشل دص  هلا ككطملن هإل را ات كاهعكؿ اهشحددة وشف 

نلهعكؿ أك اال هةلص كهلس  لب  ا هةلةمل كطي حلؿ ش لهفهمل همل لككف اهمرار شعلنلن 

                                                             

 (.88 شرك  شنلدئ اهملدكف اإلدارم  ص( 1 
 (.409 لدـ  اهك لط طي اهمول  اإلدارم  ص( 2 
 (.170اهد كقي  وشلدلت اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ  ص( 3 
    نؽ اإلعلرة إهلا.3/4/2003( اهةلدر ن ه   هلرلخ 94/1999قرارةل نراـ اهلل نلهد كل رقـ  ( 4 
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  ةذا شف دلحل  كشف دلحل  أ رل طاف ركف اهغلل  لهةؿ ندكالل كشملةد اه م  اههادلنل  (1 اهغلل 
 علمل ههحملؽ اهشةهح  اهعلش  شةدرة اهمرار كشل أدا لهعهؽ نا فقللت اه م  اههادلنل  كشدل 

  كهمذا طاف  لب اهغلل  كاالدحراؼ نل هعشلؿ (2 ف  لر اهشراطؽ اهعلش  نلدهظلـ كاوطرادكح 
لعهنر شف أدؽ اهعلكب كشمش  اهملوي طلا علق  كح ل   ككدا ال لمهةر طمط  ه   اه هط 

د إه  رقلن  اهنكا ث هاهرقلن  اهعكهل  أك اهشكوك ل  نؿ هدةب  ه   دلةر دف ل  طمي هش
اه فل  كاهدكاطع اهشمدع  كاههي حشهت اإلدارة  ه  إةدار ةذا اهمرار اههادلني نحؽ اهشكظؼ اهعلـ 

  ك هلا طف لشهؾ اهملوي أف ل لرم شف ههمل  دف ا (3  لب اهغلل   لنل احهللطللن  كةذا شل  عؿ شف
  كشف دلحل  (4 نؿ لهعلف  ه  اهطل ف أف لهش ؾ نا كل لرم طي القح  طعدا اهشمدش  ههشحكش 

أ رل طاف اهةف  االحهللطل  هعلب اهغلل  ال لؤدم  نكها إه  ادعداـ اهمرار اإلدارم نؿ ل عها 
 .(5 غل قلنف هإله

أشل طلشل لهعهؽ نعب  اإل نلت طادا ككطملي ههمل دة اهعلش  أف اهنلد   ه  شف اد   طاف 
 لشل ال ب  اإل نلت لمع  ه  اهطل ف كةك اهشكظؼ اهعلـ اهذم ةدر نحما اهمرار اههادلني  ك 

شل أف اهمرارات اإلدارل  كشدمل اههادلنل  األةؿ أدمل هةدر ةحلح  كشحمم  ههةله  اهعلـ كةذا 
قوت طلا شحكش  اهعدؿ اهعهلل حلث  ل  طلمل:" أشل  ف اه نب اهرانع شف أ نلب اهطعف كةك 

كقول   اهدعي  ه  اهمرار اهشطعكف طلا نعلب إ ل ة ا هعشلؿ اه هط  طادا شف اهش همر طمملن 
 ه  أف اهمرار اإلدارم لةدر شهشهعل نمرلد  اهةح  كاه فش  حه  هرد نلد  قلطع   ه   ك مل 

  إال كأدا دظران هةعكن  إ نلها كهشل ههشهع نا اإلدارة شف اشهللزات طمد اه ا اهمول  (6  ز همل"أك ز 
اإلدارم إه  االكهفل  نمراقف شف عادمل طمط أف هؤدم إه  ش رد ز ز   قدل   اهشحكش  كشل كرد 
 طي اهمرار اه لنؽ  كةذم اهمراقف  لر شحةكرة طمد ل هشدةل اهطل ف شف شهؼ  دشها أك شف
دص اهمرار دف ا أك شف كاقع أكراؽ اهد كل أك حه  شف اهظركؼ كاهشفن لت اههي أحلطت 
ناةدار اهمرار نلإلولط  إه  أف اهمول  قد ل هده مل شف اهشدلقعلت اهعفكل  اههي هدكر أ دل  

 .(7  ه   اهدظر طي اهد كل
                                                             

 (.15اهنهعلكم   لب االدحراؼ نله هط  نلهمرار اإلدارم كأ رم نلهد ن  هد كل اإلهغل   ص( 1 
 (.589اهمول  اإلدارم  ص ند اهكةلب    شلف  ( 2 
 (.365اهعكنكي  اهمول  اإلدارم  ص( 3 
 (.661ن لكدي  اه رلش  اههادلنل   ص( 4 
 (.367اهطشلكم  اهمول  اإلدارم  ص( 5 
 ـ.17/6/2008( كاهةلدر نهلرلخ 38/2008قرارةل نراـ اهلل طي اهد كل رقـ  ( 6 
 (.656حلطظ  اهمول اإلدارم  ص( 7 
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 النتائج والتوصيات
 أول: قائمة النتائج

هشندأ اهفةؿ نلف اه هطلت كادطفقل شف هطكر دكر اهدكه  شف حلر   إه  شهد ه    شلالن إ -1
مل ششل زاد شف حل همل هاطراد هشعلكدهمل طي هحملؽ قاألشر اهذم هرهب  هلا زللدة أ نل

 ههشكظؼ. أةداطمل ظمرت أةشل  اهكظلف  اهعلش  كاهحمكؽ كاهكا نلت اهعلش 

ههمكادلف اهشعشكؿ نمل طي طه طلف ةي  فق  هدظلشل   كطملن  كاإلدارةاهعفق  نلف اهشكظؼ  -2
 هحكشمل اهمكادلف كأةشمل قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي كالقحها اههدفلذل .

اهمدؼ األ ل ي هك كد اهدظلـ اههادلني ةك وشلف ح ف  لر اهشراطؽ اهعلش  كهلس   -3
ف أشح  نعد شركر شدة شف اهزشف  كشل هذا طاف اه زا ات اههادلنل  ه االدهملـ شف اهشكظؼ 

 اهش لهف  ذاهمل ههملدـ نشوي اهشدة اهملدكدل  دكف اه لذ أم ا را  نحؽ اهشكظؼ اهش لهؼ.

ه وع اه زا ات اههادلنل  هشندأ اهعر ل  أم ال  مكن  إال ندص طف ل كز هإلدارة أف هعلقب  -4
اهعمكنلت اهشدةكص  هلمل طي اهملدكف ك ه   نلؿ  أم شكظؼ هادلنللن نعمكن   لر

شرا ل  نذهؾ ي ه وع ه هط  اإلدارة اههمدلرل  اهحةر  ن فؼ اهش لهفلت اههادلنل  كاهه
 لور نلهكظلف  اهعلش . فم لرهكنا اهشكظؼ كاهذم شف عادا أاهشندأ اهعلـ كةك اه طا اهذ

ههي لرهكنمل أ دل  هادلها  شها  إف اهش لهفلت اههي لرهكنمل اهشكظؼ ال همهةر  ه  ههؾ ا -5
  لرجنا  كقد لككف  هككا  كشهعهملن  نؿ قد هككف دل ش   ف  هكؾ اهشكظؼ أ دل   شها

  ه  كراش  كعرؼ اهكظلف  اهعلش . دطلؽ  شها كلرهكلنا  رلش   دلقل   كذهؾ حفلظلن 

ؽ دي نعض اههعرلعلت  مكن  اهحرشلف شف اهعفكة اهعمرل  كذهؾ حفلظلن  ه  حمك  ه ه -6
 اهغلر كهعدة ا هنلرات إد لدل   ن فؼ اهشعرع اهفه طلدي اهذم هـ لوع أم ا ه دل   هلمل.

اه زا ات اههادلنل  اههي هكقع  ه  اهشكظؼ اهعلـ هةدر نمرار إدارم  ك هلا طادمل ه وع  -7
ش  ةذا اهمرار ههملدكف كح ـ اهش لهف   ل  اإلدارم  شف حلث شعرك ل  كشفهرقلن  اهمو

 اهشرهكن .

ه م  اهش هة  نهادلب اهشكظؼ اهعلـ ةي اه هطلت اهرقل ل   كلهـ شف  فهمل اهشةلدق  ا -8
  ه  قرار ه د  اههحملؽ  حلث هـ لهـ هعكلؿ دللن  إدارل  كال قول  هادلني.

 عد اهرقلن   ه  اه زا ات اههادلنل  أةـ وشلد  ههشكظؼ ههرقلن   ه  اإلدارة.ه -9
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ةن  ةدلؾ ادم لـ هعرلعي طلشل لهعهؽ أ 2016( ه د  3نعد إةدار قلدكف رقـ   -10
 نلهشدلز لت اإلدارل  كاهشحكش  اهش هة  ندظرةل.

ه هص شحكش  اهعدؿ اهعهلل طي اهوف  اهغرنل  نلهدظر طي اهطعكف اهشمدش  شف اهشكظفلف   -11
كشدمل اهشهعهم   لهنل نله زا ات اههادلنل  اهشكقع   هلمـ  كذهؾ كطمل ههملدكف األ ل ي 

هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل   ششل لعدي أف اهرقلن   ه  اه زا ات اههادلنل   اهفه طلدي كقلدكف
ةي رقلن  إهغل  طمط كال هعشؿ اههعكلض  كشف دلحل  أ رل ةي رقلن   ه  در   كاحدة  
حلث كشل ةك شعهـك أف قرارات شحكش  اهعدؿ اهعهلل ةي دملقل  كنله  كال ل كز اهطعف طلمل 

 ك  لر اهعلدل .نام طرلم  كلدت  كا  اهعلدل  أ

نعاف اهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل    2016( ه د  3طي قطلع  زة كنعد إةدار قلدكف رقـ   -12
هعكؿ شحكش  إدارل   لة  ههدظر طي اهطعكف كاهمرارات اإلدارل  كاههادلنل  كلهـ اههملوي 

ف إرل أدمل شحكش  إهغل  كهعكلض حلث طلمل  ه  در هلف ةذا شف دلحل   كشف دلحل  أ 
اهملدكف قد دص  ه  ةفحل  اهشحكش  ألول نلههعكلض  ف األورار اهدلعق   ف 

 اهشدلز لت اإلدارل .

أف هككف اهش لهف  اإلدارل  اههي ا هدد إهلمل  ل ب أكالن  حه  لككف اهمرار اههادلني شعرك لن  -13
ي   ككذهؾ اهعمكن  هككف ششل حددةل اهملدكف نشعد  أف اهمرار اههادلناهمرار شك كدة طعفن 

 ل وع هشندألف كةك شندأ عر ل  اهش لهف  اإلدارل  كشندأ عر ل  اهعمكن 

همدؼ اهرقلن   ه  شعرك ل  اه زا ات اههادلنل  كاههي لمـك نمل اهملوي اإلدارم إه  اههحمؽ  -14
 ةدار قرار اههادلب.إ دلةرةل حلف  ؿاـ اإلدارة نشندأ اهشعرك ل  نكشف شدل اههز 

ل  إه  رقلن  دا هل  كرقلن   لر ل  كذهؾ نلهدظر إه  هشهد اهرقلن   ه  شندأ اهشعرك  -15
  دلةر شندأ اهشعرك ل . 

 ه  اهشكظفلف   هشهع اه هط  اههادلنل  نله هط  اههمدلرل   دد هكقلع اه زا ات اههادلنل -16
اهشعرك ل  نؿ هشهد هرقلن   اهعشكشللف ل عؿ رقلن  اهملوي اإلدارم ال ههكقؼ  دد حد رقلن 

 ش . اهشف

ال هـ اهدطع  ال ند شف -17 هكاطر  دة عركط ههطعف نلهمرار اههادلني أشلـ شحكش  اهعدؿ اهعهلل كا 
  كشدمل شل لن إدارل ان ف لككف قرار أط شدمل شل لهعهؽ نشحؿ اهطعف كةك نعدـ قنكهمل كةذم اهعرك 

 كك كد شحلـو شزاكؿ. كشدمل شل لهعهؽ نلهشدد اهملدكدل لهعهؽ نلهش هد ي كعرط اهشةهح  
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ح  عرطلن أ ل للن همنكؿ د كل اإلهغل  حلث لرهنط ك كدان ك دشلن شع د كل لعد عرط اهشةه -18
ةرل  اههي ال همنؿ اإلهغل   طف د كل دكف شةهح   طعرط اهشةهح  شف اهعركط اه ك 

طمك شف اهدطكع اهشكوك ل   ف هـ ههكطر طي راطع اهد كل  كهرد اهد كل عكفن إد كل اإلهغل  
 مل  دف مل كطي أم شرحه  شف شراحؿ اهد كل.اههي ل كز ههشحكش  إ لرهمل شف هه

اعهرط اهمول  اهفه طلدي طي اهشةهح  أف ههكطر كقت رطع اهد كل ككذهؾ ا هشرارةل هحلف  -19
 اهفةؿ طي اهد كل.

م  اههادلنل  شةدرة   كلمدـ هه لن اههظهـ طي اهملدكف اهفه طلدي ةك هظهـ  كازم كهلس ك كنل -20
ههشرة األكه  حه  لعهد نا كلعد قلطعل ههشلعلد  إال أف اهشعرع  لن ف لككف شمدشأاهمرار كل ب 

اهفه طلدي طي ةذا اهعاف قد أ لز اههمدـ نهظهـ آ ر كةك اههمدـ نلههظهـ إه  دلكاف 
( شف اهفقح  اههدفلذل   هكف دكف نللف ههشدة اههي 160/8اهشكظفلف حلث دةت اهشلدة  

 ك غرة قلدكدل  ةذا لش ؿ  هفن  فأمل همدلـ ةذا اهطهب كلرل اهنلحث لحؽ  فه

ف لككف  فؿ شدة أشدة هههظهـ نؿ اكهف  ناعهراط  2016( ه د  3هـ لحدد قلدكف رقـ   -21
شف  ف لكشلن لف لككف  فؿ  عر أدكف اه دش  اهشددل  اهذم دص  ه  اهطعف  ن فؼ قل

 هنهغ اهمرار. 

ف لدمطع نهمدلـ ألشكف  لشكف أف لدمطع اهشلعلد نلهطعف نلإلهغل  ألك ر شف  نب  طش فن  -22
.  اههظهـ كشل لشكف أف لدمطع اهشلعلد هذات اهمرار نهمدلـ طهب ها لؿ دطع اهر ـك

  ششل ل ش  نا لرها طي أل  ي هد كل اإلهغل  شف اهدظلـ اهعلـلعهنر عرط اهشلعلد اهمولق -23
شرحه  شف شراحؿ اهد كل  كشل ل كز ههشحكش  أف هدطع نا شف ههمل  دف مل كشل ال ل كز 

اطراؼ االهفلؽ  ه  ش لهفها كذهؾ ألدا لهعهؽ نل همرار اهشعلشفت كاهشراكز اهملدكدل  اههي ه
 ال ل كز أف هنم  شمددة.

ادمول  د كل اإلهغل  ن نب طكات اهشدد ال لحكؿ دكف شطلهن  اهع ص نلههعكلض  ف  -24
 اهورر اهذم أةلنا شف  را  اه لذ اهمرار اإلدارم أشلـ اهشحكش  اهش هة .

ك ر أاهطعف طلا إذا شل ه هؼ كاحد أك  هذا لشكف لن إدارل ان اههادلني ككدا نلألةؿ قرار  اهمرار -25
 اهمرار اإلدارم كةي اال هةلص كاهعكؿ كاه نب كاهشحؿ كاهغلل .  ةلقصشف 
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ن فؼ قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل  اهذم هـ لدرج اه نب كعلب ش همؿ طي دص اهشلدة  -26
( ه د  3ؿ طي اهوف  اهغرنل   طمد أولؼ قلدكف رقـ  ( كاههي الهزاؿ  لرل  اهشفعك 34 

 (.4 لب اه نب كذكرم ةرلحل كاحد اك ا اإلهغل  طي دص اهشلدة   2016

ل وع ركف اال هةلص هه هط  اهشملدة هإلدارة كال هشهؾ أم  هط  همدلرل  طلا  هذا طمك  -27
ف شراحؿ اهد كل  لعد شف اهدظلـ اهعلـ كه لرم اهشحكش  كهك شف ههمل  دف مل كنام شرحه  ش

 كلهرهب  ه  ه هفا ادعداـ اهمرار اههادلني.

 قلدكدي دص ك د إذا أكالةشل طي حلههلف  إال اهعكؿ نعلب اهشعلب اههادلني اهمرار لنطؿ ال -28
 طلهعلب اهعكؿ  كةرلل  طي اهعلب كلف إذا اه لدي اهعكؿ  هعلب نلهنطفف  زا   لموي
 .نطفدا إه  لؤدمطف   ـ اهمرار كشف طي لؤ ر ال اه لدكم

له ا إهلا اهملوي طي حله  ا هكط  اهمرار اههادلني هكلط   لعهنر  لب اهغلل   لنل احهللطللن  -29
أركلدا  هذا طادا لهعلف  ه  اهطل ف أف لذكرم طي القح  اهطعف ككدا ال لهعهؽ نلهدظلـ اهعلـ 

 مرار.كال لشهؾ اهملوي إ لرها شف ههمل  دف ا  كال لهرهب  ه  ه هفا ادعداـ اه

 ب  اإل نلت طي د كل إهغل  اهمرار اههادلني ل وع ههمل دة اهعلش  كةي اهنلد   ه  شف  -30
اد   كةك اهشكظؼ اهعلـ طي ةذم اهد كل  إال كادا كدظران هشكقفا اهوعلؼ كهشل هشههكا 
اإلدارة شف  هطلت كا ع  طادا لكفي ز ز    م  اهشحكش  نلهمرار اهشطعكف ههحكـ ناهغلقا  

ههملوي اإلدارم أف لنحث طي أكراؽ اهد كل  ف أم دهلؿ أك لكهؼ اه م  كشل لشكف 
 اإلدارل  ناحولر أم ش هددات الزش  هدظر اهد كل.

 ثانيا: التوصيات
 لشل قلدكف رقـ اللكةي اهنلحث نوركرة هكحلد اهمكادلف طي اهوف  اهغرنل  كقطلع  زة ك  -1

ك هطنلما طي اهوف  اهغرنل  كذهؾ كاهشهعهؽ نلهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل   2016( ه د  3 
( شف اهملدكف األ ل ي كاههي هدص  ه  أدا" ل كز نملدكف إدعل  102هدص اهشلدة    شلالن إ

شحلكـ إدارل  ههدظر طي اهشدلز لت اإلدارل  كاهد لكل اههادلنل   كلحدد اهملدكف ا هةلةلهمل 
 ".األ رل  كاإل را ات اههي ههنع أشلشمل

طي اهوف  اهغرنل  نلإلولط  هشحلكـ  شحكش  إدارل  رة إدعل كشل لكةي اهنلحث نورك  -2
دللن  إدارل  ههكه  شمش  اههحملؽ طي اهش لهفلت اههادلنل  اههي  ككذهؾ هادلنل  طي طه طلف
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هد ب إه  اهشكظؼ  كطي ةذا وشلد  ههشكظؼ شف هع ؼ اه م  اإلدارل  طي ا هعشلؿ 
 دارة أشلـ اهشحكش  اههادلنل  هطهمل  كشل كههكه  ةذم اهدللن  شمش  هش لؿ اإل

( شف 160/8طلشل لهعهؽ نلههظهـ اهشمدـ إه  دلكاف اهشكظفلف كاهذم دةت  هلا اهشلدة   -3
اهفقح  اههدفلذل  هملدكف اه دش  اهشددل   لكةي اهنلحث اهشعرع نوركرة اههد ؿ كهكول  

 أحكلـ ةذا اههظهـ ك لشل طلشل لهعهؽ نلهشدة اههي ل ب أف لمدـ طلمل.

اهنلحث اهشعرع اهفه طلدي ناهغل   مكن  اهحرشلف شف اهعفكة أك طرض قلكد  هلمل لكةي  -4
كذهؾ ال هنلرات إد لدل  ك شفن نمل دة ع ةل  اهعمكن  ككف اهعفكة لددرج هحهمل حمكؽ 

 ههغلر شف  لقه  اهشكظؼ.

  لن ككذهؾ اهشحكش  اإلدارل  اههي هـ هعكلهمل حدل  اهعهلل اهعدؿ شحكش   ه  اهنلحثلكةي   -5
 د كل طي اهشةهح  عرط ناف كذهؾ اهمول  اإلدارم اهفرد ي  هل  ا همر اهذم اهدم  هندي

 اهد كل  طي هحلف اهفةؿ ا هشرارم إه  اهحل   دكف اهد كل رطع كقت هكاطرم اإلهغل  لكفي
 طي اإلدارل  اهشعرك ل  شندأ حشلل  إه  شكوك ل  همدؼ طنلع  ذات اإلهغل  د كل هككف
 اهشةهح  ههكاطر ةلؤ طلكفي نمل اهد كل  لر  فؿ اهطل ف شةهح  زاهت طاذااألكؿ   اهشملـ
اإلدارل  إال إذا كلف  اهشعرك ل  شندأ كحشلل   لر اهشعركع اهمرار اإلدارم نش لةش  اهعلش 

اهمرار اإلدارم اهةلدر نحؽ اهع ص لشس شةهحها اهع ةل  طمط كةدكر قرار هادلني 
  دا.نحؽ اهشكظؼ  ـ ههرا ع اإلدارة 

لكةي اهنلحث اهشعرع اهفه طلدي أف لهد ؿ طلشل لهعهؽ ن زقل  هعكلؿ ه لف اههحملؽ كذهؾ  -6
هزاشل  ك كد  وك قلدكدي شف وشف أ ول  اهه د  اههحملؽ شع  ناولط  ندد وركرة كا 

 .كذهؾ هحلف إدعل  اهدللن  اإلدارل  اهشكظؼ



 

 
 
 
 
 
 

 والمراجعالمصادر 
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 المراجعالمصادر و 
 اهمرآف اهكرلـ

  ر له  شل  هلر االدارل  اهمرارات شفقش   ه  اهمولقل  اهرقلن ـ(. 1992أحشد   ركت  نداهعلؿ. 
   شةر.(. كهل  اهحمكؽ    لشع  اهزقلزلؽ لر شدعكرة

. شملرد ". اإل را ات كاألعكلؿ طي اهمرار اإلدارم "درا   ـ(1992.)أحشد  اهدلداشكدي شةطف 
 شةر: شطلنع اهملق  اهشةرل  اهعلش  ههكهلب.

. زة: شكهن  1. طشحلورات طي اهملدكف اإلدارمةػ(. 1435-ـ2014نعدلؽ  نل ـ ةنحي. 
 اهمدس.

ـ(. اهكظلف  اهعلش  طي طه طلف نلف اهملدكف كاهششلر  . اهملق  2002نعدلؽ  نل ـ ةنحي.  
 (  طه طلف.31قلدكدل  اهعدد  اهش همه  هحمكؽ اإلد لف   ه ه  هملرلر 

.  د.ط(. اه رلش  اههادلنل  ك فقهمل نله رلش  اه دلقل ـ(. 1995ن لكدي   ند اهرؤكؼ ةلعـ.  
 اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .

  د.ف(.: . شةر2. طاهك لط طي اهمول  اإلدارمـ(. 1999اهندل  شحشكد  لطؼ.  

"  ر له  رار اإلدارم" درا   هحهلهل  شملرد (. د كل إهغل  اهمـ2011نعهكع   عرلؼ احشد.  
  لشع  األزةر   زة. (. لر شدعكرة شل  هلر

 اه عكدم  درا    اهدظلـ طي اإلدارم اهمرار إهغل  د كل شكا لد(. ـ2001اهنمشي  شعنب شحشد. 
  لشع  دللؼ اهعرنل  ههعهـك األشدل   اهرللض.. ( لر شدعكرة ر له  شل  هلر) شملرد  هاةلهل 

 لب االدحراؼ نله هط  نلهمرار اإلدارم كأ رم نلهد ن  هد كل (. ـ2009اهنهعلكم   لؼ اهدلف. 
  نحث(.  زةاإلهغل 

  نحث شمدـ طي ددكة (. عركط قنكؿ د كل اإلهغل هشكز 14-11ـ  2005رشولف شحشد.  ، نطلخ
   اهرنلط  لشع    اهشغرب:-قول  اإلهغل  -نعدكاف اهمول  اإلدارم

  د.ط(. شةر: دار اهدمو  اهعرنل . .اهك لط طي اهملدكف اإلدارمشحشد. د.ت(.  نطلخ  رشولف
أةكؿ اهملدكف االدارم هعرلؼ نلهملدكف االدارم  اههدظلـ  (.ـ2002-ـ2001حشد شحشد.  ، ندراف

  د.ط(. اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .االدارم  اهكظلف  اهعلش  كاهونط االدارم
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. دشللط: عرك  شطلنع 2ط .دطكع ك كارض اهد كل اإلدارل  (.ـ2004اهنمي   شلر لك ؼ. 
 اهطكن ي.

كقت هكاطر اهشةهح  طي د كل اإلهغل  "درا   هحهلهل  م(. 2005اه لزم   ملد ولؼ اهلل.  
   األردف: د.ف(.42شملرد . ش  

 لع. شلف: دار اه ملط  ههدعر كاههكز  اهمول  اإلدارم "درا   شملرد ".ـ(. 1998اه نكرم  شحشكد. 

شدل قنكؿ اهطعف نلإلهغل  طي اهمرارات اهملنه  هفدفةلؿ طي ـ(. 2011 شع   شحشد  شلر. 
. نحث شدعكر طي ش ه  اهنحكث اهملدكدل  كاالقهةلدل   اهعدد اهدظلشلف اهفرد ي كاهشةرم

 49  )15:29. 

  .  زة: شكهن1ط شكلطح  اهك ب  لر اهشعركع ةػ(. 1427-ـ2007 رادة   نداهملدر ةلنر.  
 آطلؽ.

 . شةر: شطنع   لشع  اهملةرة.اهمول  اإلدارمـ(. 2000اهحهك  شل د را ب. 

 ". نلركت: اهدار اه لشعل .اهمول  اإلدارم "درا   شملرد ـ(. 1988اهحهك  شل د را ب. 

 .  زة: د.ف(.اه دش  اهعلش  طي طه طلفـ(. 2013اهح للد   شحشد  ك اهمرعهي ح لم. 

. اهملةرة: دار اه ملط  ههطنل   كاهدعر 2. طز شنلدئ اهملدكف اإلدارمشك ـ(. 1984حهشي  شحشكد. 
 كاههكزلع.

 ". اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .اهمرار اإلدارم" درا   شملرد (. ـ1988حلطظ  شحشكد شحشد. 

. اهملةرة: دار اهمول  اإلدارم طي اهملدكف اهشةرم كاهشملرفـ(. 1993حلطظ  شحشكد شحشد. 
 اهعرنل .اهدمو  

. ش ه  اهشدهدل اهرقلن   ه  هدل ب اهمرار اإلدارم كشحها د كل اإلهغل . حل     ند اهعلهي. د.ت(
 .2-1(. اه زاقر  5  اهعدد  اهملدكدي

. 1طاه هط  اههمدلرل  هإلدارة كشدل رقلن  اهمول   هلمل. (. ـ2003-ةػ1423حشد  حشد  شر.  
 اهرللض:  د.ف(.

. شةر: شدعاة آ لر اهطعف ناهغل  اهمرار اإلدارم(. ـ2011شدعـ.  هلف    نداهعزلز  ند اه
 اهشعلرؼ.
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. اال كددرل :  دار اهش قكهل  اههادلنل  طي اهكظلف  اهعلش (. ـ2011 نداهعزلز  ند اهشدعـ. ،  هلف 
 اهفكر اه لشعي.

همرارات ا -اهملدكف اإلدارم  اهكهلب اه لدي" اهكظلف  اهعلش ةػ(. 1433-ـ2012اه فله   شحشد. 
  شلف: دار اه ملط  ههدعر كاههكزلع.  اإلدارل ".

اهمول  اإلدارم" هدظلـ اهمول  اإلدارم طي هندلف  د كل اهمول  ـ(. 1992 هلؿ  شح ف. 
 . اال كددرل : اهدار اه لشعل .اهعلشؿ"

.  شلف: دار 1ط اهمول  اإلدارم كرقلنها أل شلؿ اإلدارة "درا   شملرد ".اهدنس   ةلـ. د.ت( 
 اه ملط  ههدعر كاههكزلع.

  قولقل ". -طممل  -هادلب اهشكظؼ اهعلـ "درا   قلدكدل ـ(. 2011رشولف  عرلؼ  نداهحشلد. 
 اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .

 . اهملةرة: عرك  شطلنع اهطكن ي اهه لرل .ك لز اهملدكف اإلدارمـ(. 1999ر فف  أدكر. 

. 1ط اه رلش  كاهعمكن  اههادلنل  "شنلدئ اهمول  اإلدارم طي اههادلب.(. ـ2010رللض  أحشد رزؽ. 
 اال كددرل : شكهن  اهكطل  اهملدكدل .

 شلف: دار . . اهمرار اإلدارم نلف اهدظرل  كاههطنلؽ "درا   شملرد "(ـ1999اهز ني   لهد  شلرة. 
 اه ملط  ههدعر كاههكزلع.

دارم "درا   طممل "  طي وك  أحكلـ اهشحكش  . اههادلب اإلـ(2010زلف اهدلف  نفؿ أشلف. 
 اال كددرل : دار اهفكر اه لشعي.. اإلدارل  اهعهلل

  2003اهملدكف األ لس اهفه طلدي اهشعدؿ ه د  (. آذار 19ـ  2003اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل . 
 .  اهعدد اهششهلزاهكقلقع اهفه طلدل ش ه  

ش ه    2005اهملدكف األ لس اهفه طلدي اهشعدؿ ه د  (. ـ2005اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل . 
 اهعدد اهششهلز. اهكقلقع اهفه طلدل  

( ه د  2أةكؿ اهشحلكشلت اهشددل  كاهه لرل  رقـ   (.ألهكؿ 5ـ  2001اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل . 
   اهعدد اه لشف كاه ف كف.اهكقلقع اهفه طلدل  ش ه   ـ2001

ه د   5قلدكف هعكلؿ اهشحلكـ اهدظلشل  رقـ  (.آللر 12ـ  2001ط  اهكطدل  اهفه طلدل . اه ه
 .  اهعدد أرنع كأرنعكفاهكقلقع اهفه طلدل   ش ه  ـ2001
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 ـ.1936( ه د  74قلدكف اهعمكنلت اهفه طلدي رقـ  
( ه د  4قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي رقـ (. ، تموزم1998.)اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل 

   اهعدد اهرانع كاهععركف.اهكقلقع اهفه طلدل   ش ه  ـ1998

( ه د  4قلدكف اه دش  اهشددل  اهفه طلدي رقـ (. ، نيسانم2005.)اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل 
 .اهرانع كاه ش كف اهعدد، اهكقلقع اهفه طلدل   ش ه، ـ2005

( 4اهشددل  رقـ  ـ  نلهفقح  اههدفلذل  هملدكف اه دش  2005( ه د  45قرار ش هس اهكزرا  رقـ  
  .اهكقلقع اهفه طلدل ش ه    ـ2005( ه د  4ـ  اهشعدؿ نلهملدكف رقـ  1998ه د  

  ـ2005( ه د  23قلدكف اههدفلذ رقـ  (. كلدكف األكؿ 22  ـ2005اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل . 
   اهعدد اه لنع كاه هكف.اهكقلقع اهفه طلدل ش ه  

ش ه    ـ2000( ه د  7قلدكف اهعشؿ اهفه طلدي رقـ  م(. 2000.)اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل 
 اهكقلقع اهفه طلدل .

اهكقلقع ش ه    ـ2003( ه د  1رقـ  ر ـك اهشحلكـ قلدكف م(. 2003.)اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل 
 اهفه طلدل 

رقـ  قلدكف نعلف اهفةؿ نلهشدلز لت اإلدارل (. فبراير 27م، 2016)اه هط  اهكطدل  اهفه طلدل 
 .اه لهث كاهه عكف اهعدد، اهكقلقع اهفه طلدل   ش ه ( ـ2016( ه د   3 

 (.ـ2013.   لرؼ احشد  كاهوف لف  احشد كاهك ل ن    ند اهرؤكؼ شحشكد  اه كلهشللف  ةفل 
 .44:50  40ش  كاهملدكف  اهعرلع   هـك   درا لتاإلدارم اهمرار طي كأ رم اهعكؿ  لب

. اه ةكش  اإلدارل  كش همنؿ اهمول  اإلدارم طي طه طلف(. ـ2009اهدلةر. أنك  شمداد    ند 
 . اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .1ط

(."اإل را ات كاهعمكنلت اههادلنل  كطمل ألحكلـ قلدكف اه دش  ـ2012أنك  لدك   ف  كدت.  
ع  األزةر  . ر له  شل  هلر  لر شدعكرة(.  لش-درا   هحهلهل  شملرد  -اهشددل  اهفه طلدي

  زة.

.  شلف: دار كاقؿ ههدعر 1ط اهك لز طي اهملدكف اإلدارم. ـ(.2003 هي  طلر. ، عطدلكم
 كاههكزلع.
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.  شلف: دار اه ملط  ههدعر 1  جشك ك   اهمول  اإلدارمـ(. 2004عطدلكم   هي  طلر. 
 كاههكزلع.

ل  اهدللن  اهعلش  طي اهش ؤكهل  اههادلنل  ههمولة كأ و(. ـ2015-2014اهعل ر  أدكر حشداف.  
  ر له  دكهكرام  لر شدعكرة(. كهل  اهحمكؽ   لشع  اهملةرة  "اههعرلع اهفه طلدي" درا   شملرد 

 اهملةرة.

.  زة: شكهن  دل لف ههطنل   1. طاهك لز طي اهملدكف اإلدارمـ(. 2016اهعل ر  أدكر حشداف. 
 كاهدعر.

 شلف: شكهن  دار اه ملط  ههدعر  ملرد ".اهمول  اإلدارم" درا   شـ(. 2001اهعكنكي   شر. 
 كاههكزلع.

  اهلشف: اهشكهب اه لشعي  ةكةل  اإل نلت طي اه ةكش  اإلدارل ـ(. 2008اهعلشي   للدة. 
 اه دلد.

هرقلن  اهمولقل   ه  أ شلؿ اإلدارة طي اهششهك  اهعرنل  اه عكدل  "درا   ـ(. ا2002عفلؽ   هي. 
 .-شعمد اإلدارة اهعلش  -شركز اإلدارة اهعلش  ههطنل   كاهدعر عكدل : . اؿ"هحهلهل  شملرد 

 . اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .1. طاهمول  اإلدارم طي طه طلفـ(. 2015عنلر  شحشد  هلشلف. 
اال هةلص طي اهمرار اإلدارم كاهرقلن  اهمولقل   هلا طي (. ـ2012اهعرلؼ   نداهلل أحشد. 

   لشع  دللؼ  " .  ر له  شل  هلر  لر شدعكر(.-   شملرد درا–اهششهك  اهعرنل  اه عكدل  
 اهعرنل  ههعهـك األشدل   اهرللض.

". شملرد   هط  اههادلب طي اهكظلف  اهعلش  نلف اإلدارة كاهمول  "درا  ـ.(. 1984اهةركخ  شهلك . 
 . عنرا: شطنع  اه نفكم. 1ط

  هلرلخ   طي إةدار اهمرار اإلدارماإل را ات كاهشعلللر اهعكهلةحلف  اهرأم اه كرل  ب.ت(. 
 . news.com-http://www.alraai اهشكقع:  ـ2016/آذار/22االطفع 

 . شةر: دار اهفكر اهعرني.1. ط(.شنلدئ اهملدكف اإلدارم ـ1966اهطشلكم   هلشلف.  
 .   اهملةرة:  دار اهفكر اهعرني .3ج .اهمول  اإلدارمـ(. 1996اهطشلكم   هلشلف.  

 .  شلف: دار كاقؿ ههطنل   كاهدعر.1  طاهك لز طي اهملدكف اإلدارم(. ـ2003اهطشلكم   هلشلف. 

 . شةر: شطنع   لشع   لف عشس.7ط شنلدئ  هـ اإلدارة اهعلش  (. ـ1987اهطشلكم   هلشلف. 

http://www.alraai-news.com/
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"درا    -االدحراؼ نله هط  -هط دظرل  اههع ؼ طي ا هعشلؿ اه (. ـ1978اهطشلكم   هلشلف. 
 . اهملةرة: شطنع   لشع   لف عشس  دار اهفكر اهعرني.3ط شملرد ".

 . د.ط(. اهملةرة: دار اهفكر اهعرني.عرط اهشةهح  ند كل اإلهغل (. ـ1998 .) هشلف ،اهطشلكم

. 1ط ،(. اهملدكف اإلدارم "درا   شملرد ". اهكهلب األكؿةػ1418-ـ1998اهظلةر   لهد  هلؿ.  
  شلف: دار اهش لرة ههدعر كاههكزلع كاهطنل  .

. د.ط(. اهملةرة: دار اهدمو  اهشةهح  طي اهد كل اهد هكرل (. ـ1999 هي  انراةلـ شحشد. 
 اهعرنل .

 .  د.ط(. شةر: دار أنك اهش دقكا د اهملدكف اإلدارم(. ـ2008-ـ2007 هي   علد اه لد. 
 ههطنل  .

. اال كددرل : شدعاة 2. طاهملدكف اإلدارم" دعلط اإلدارة كك لقهملشنلدئ (. ـ2004 شرك   ددلف. 
 دار اهشعلرؼ.

. اال كددرل : شدعاة دار 2ط. -قول  اإلهغل –اهمول  اإلدارم ـ(. 2004 شرك   ددلف. 
 اهشعلرؼ.

 . راـ اهلل:  د.ف(.إنطلؿ اهمرارات اإلدارل  اهولرة نلألطراد كاهشكظفلف(. ـ2001 شرك   ددلف.  

هدظلـ اهمول   -(. قلدكف اهمول  اإلدارم "شندأ اهشعرك ل ـ2003  شلف  ح لف   شلف شحشد.  
 ".  د.ط(. اال كددرل : دار اه لشع  اه دلدة ههدعر.هدلزع اإل هةلص -اإلدارم

 شلف: شكهن  اه ملط  ههدعر  ". د.ط(.قول  اإلهغل " درا   شملرد ـ(. 1998اهعنلدم  شحشد. 
 كاههكزلع.

دني: اهمللدة اهعلش   أةكؿ اهملدكف االدارم الشلرة دني" درا   شملرد ".شحشد طهكح. د.ت(.    شلف 
 هعرط  دني.

. اال كددرل : دار اه لشع  اه دلدة اهمول  اإلدارمـ(. 1997 نداهكةلب  شحشد  ك  شلف  رطعت. 
 ههدعر.

ش شك   اهملدكف اهمول  اإلدارم طي طه طلف  ـ(. 2012-ـ2011أنك  شلرة  شحشد  هي.  
 .  زة:  د.ف(.4  ط3ج اإلدارم.
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 د كل اإلهغل  كطمل ألحكلـ كطهلكل ش هس اهدكه  حه  ندال  اهمرفأنك اهعلدلف  شحشد شلةر. د.ت(. 
  د.ط(. . 21

اهملةرة: دار اهدمو   .وشلدلت اهشكظؼ اهشحلؿ هههحملؽ االدارم هي  شحشد إنراةلـ. د.ت(. 
 اهعرنل .

. 4ط .اهك لط طي شنلدئ اهملدكف اإلدارم اهشةرم كاهشملرف. د.ت(.  فلفي  شةطف  شحشكد
 طدطل:  د.ف(.

 هط  اهملوي اههمدلرل  طي اهشكاد اهشددل  كاهه لرل " درا   ـ(. 2011 شرك  دنلؿ ا شل لؿ. 
 اال كددرل : دار اه لشع  اه دلدة. .هحهلهل  كهطنلمل 

 .  شلف: دار كاقؿ ههدعر.1ط ".ملرد اهمول  اإلدارم "درا   شـ(. 2013اهعهـك  شدةكر. 

أ ر قلدكف اه دش  اهشددل  كاهعشهللت اإلدارل   ه  األدا  (. ـ2005اهعهشي  ةنلح  عداهدلف. 
  ر له  دكهكرام  لر شدعكرة(.  لشع  اه كداف ههعهكـ اإلدارم طي طه طلف" درا   هحهلهل "

 كاههكدكهك لل  اه كداف.

ف اال هةلص طي اهمرار اإلدارم كآ لرم اهملدكدل   ه  اهعشؿ (. ركـ2012اهعلزشي  دكاؼ طفؿ. 
 ر له  شل  هلر  لر شدعكر(  لشع  اهعرؽ األك ط  األردف. )"اإلدارم" درا   شملرد 

. اهرللض: شكهن  اال هةلص اهمولقي طي اهفما اإل فشي(. ق1420اهغلشدم  دلةر شحشد. 
 اهرعد.

اإلدارم  اهرقلن  اهمولقل   ه  أ شلؿ اه هط  اإلدارل  اهمول  ـ(. 2014 لدـ  ةلدي  ند اهرحشف. 
 .  زة:  د.ف(.1. اه ز  األكؿ  ططي طه طلف نلف اهدظرل  كاههطنلؽ

 .  زة: شكهن  دل لف.1. طاهك لط طي أةكؿ اهمول  اإلدارم طي طه طلفـ(. 2016 لدـ  ةلدي. 
 شةر: دار اهكهب اهملدكدل . . د.ط(.اهشرعد طي اهد كل اإلدارل (. م2007.) دلـ  انراةلـ شحشد

 اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .  دلةر ك كد اهمرار اإلدارم" درا   شملرد .(. ـ1999طكدة  رأطت. 
 اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل . .(. اهشن كط طي اهملدكف اإلدارمـ1998طكزم  ةفح اهدلف.  

. د.ط(. -اإلهغل قول   -اهمول  اإلدارم كش هس اهدكه ـ(. 2004طمشي  شةطف . 
 (. دار اه لشع  اه دلدة ههدعر.اال كددرل :
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 ر له   (. االدحراؼ طي ا هعشلؿ اه هط  كأ رم  ه  اهمرار اإلدارمـ2014اهفهلت  ح ف  لهد. 
  زة  طه طلف. -شل  هلر  لر شدعكرة(.  لشع  األزةر

ه زا ات اههادلنل  اهرقلن  اهمولقل   ه  شندأ اههدل ب طي اـ(. 2014-ـ2013طهلهي  ةفل .  
  ر له  شل  هلر  لر شدعكرة(.  لشع  شحشد  لور ن كرة  اه زاقر.

كا نلت اهشكظؼ اهعلـ كدكرةل طي هطكلر  كدة األدا  اإلدارم طي ـ(.  2012اهفرا  لحل  دلطع. 
نحث شمدـ طي شؤهشر اإلةفح كاههطكلر اإلدارم اه لدي دحك  .اهمطلع اهعلـ طي طه طلف

 ةفح اإلدارم    زة: دلكاف اهشكظفلف اهعلـ.هطكلر  كدة اإل

اههدظلـ -اهك لز طي اهملدكف اإلدارم" ذاهل  اهملدكف اإلدارمـ(. 1998اهمل ي  ا لد حشكد. 
 .  شلف: دار كاقؿ ههطنل   كاهدعر.1. طاهدعلط اإلدارم"-اإلدارم

عرط اهشدفع  اهعلش  (.  دكر اهملوي اإلدارم طي اهرقلن   ه  ـ1993كلشؿ  دنله   ند اهحهلـ.  
 . اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل  ههطنع كاهدعر كاههكزلع. طي حلؿ دزع اهشهكل 

اهمرارات -اهملدكف االدارم  اهكهلب اه لدي" اهكظلف  اهعلش (. ـ2010-ةػ1431 .)كدعلف  دكاؼ
 ".  شلف: دار اه ملط  ههدعر كاههكزلع.األشكاؿ اهعلش  -اهعمكد االدارل  -االدارل 

.  شلف: دار اه ملط  1. اإلةدار اه لهث  طاهمول  اإلدارمـ(. 2009-ةػ1430كدعلف  دكاؼ. 
 ههدعر كاههكزلع.

 ر له    هط  اههادلب نلف اإلدارة كاهمول " درا   شملرد  ـ(.2011أنك كعؾ   نلر هكطلؽ. 
 دلنهس  طه طلف.-شل  هلر  لر شدعكرة(.  لشع  اهد لح اهكطدل 

 ".اهدظلـ اههادلني أل ول  ةلق  اههدرلس نله لشعلت "درا   شملرد . ـ(1999شحشد   نرم. 
 دار اهدمو  اهعرنل . :اهملةرة

شدعكرة(.  لشع   لر   ر له  دكهكرام اهش قكهل  اههلدلنل  ههشكظؼ اهعلـ(. ـ1976اهشهط   كدت. 
 اهملةرة  شةر. -اهملةرة

ـ اه زاقل  طي اهش لؿ اههادلني" درا   ح ل  اهمرارات كاألحكلـ(. 2013اهش دالكم  ش لشر لك ؼ. 
  زة  طه طلف. -  ر له  شل  هلر  لر شدعكرة(.  لشع  األزةرشملرد "

رقلن  اهملوي اإلدارم  ه  اهمرار اههادلني طي ش لؿ اهكظلؼ ـ(. 2012ش هكطي  شهلك . 
 ر له  شل  هلر  لر شدعكرة(. كهل  اهحمكؽ كاهعهـك اه لل ل    لشع  شكهكد اهعشكشي 
   اه زاقر. -هلزم كزك-شعشرم
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 .ـ1964اهشل لؽ اهمكشي اهفه طلدي اهةلدر  ف شدظش  اههحرلر  لـ 

 ـ1968اهشل لؽ اهكطدي اهةلدر  ف شدظش  اههحرلر ه د  

 اهشكقػػػػع: زلػػػػت . كهلػػػػ  اهحمػػػػكؽ   لشعػػػػ  نلر ش شك ػػػػ  األحكػػػػلـ .  د.ت(.شكقػػػػع اهشمهفػػػػي اإلهكهركدػػػػي
http://muqtafi.birzeit.edu/. 

.  شلف: 1ط ".شندأ  دـ ر عل  اهمرارات اإلدارل " درا   شملرد (. ـ2012اهدكال    أحشد شحشد. 
 دار اهحلشد ههدعر كاههكزلع.

  دشدمكر: 2". طاإل فشل اهمول  اإلدارم "درا   شملرد  نلهعرلع  ـ(. 1996اهد لر  زكي شحشد. 
 األزةر ههطنل  .

حدكد  هطلت اهمول  اإلدارم طي د كل اإلهغل " درا   (. ـ2010اهدعلشي  أنك نكر أحشد   شلف. 
  د.ط(. شةر: دار اه لشع  اه دلدة.". شملرد 

رقلن  اهمول   ه  أ شلؿ اإلدارة "درا   ألدظش  كؿ شف  أشرلكل كطرد ل ةلكؿ   هلؿ. د.ت(. 
 ". اهملةرة: دار اهدمو  اهعرنل .كشةر

 15" اه زاقر 19ـ(. اهش هس اهكطدي اهفه طلدي "اهدكرة1988ك لم  ا فف اال همفؿ اهفه طلدي. 
 ـ.1988دكطشنر 

اهكظلف  اهعلش  كا نلت كحمكؽ  ش ه  اهشعرط  ـ(. 2010اهلك ؼ  شدةكر نف ةله . طنرالر
 ./http://www.almarefh.net :كقعـ  اهش2015/لدللر/10  هلرلخ االطفع: اه عكدل 

.  د.ط(. (. اهرقلن  اهمولقل   ه  عر ل  اه زا ات اإلدارل  اهعلش ـ2000أنك لكدس  شحشد نلةي. 
 اال كددرل : دار اه لشعل  اه دلدة ههدعر.
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