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 شكر وعرفان

******************* 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى سيدنا محمد الرسول الكريم وأشرف 

 وبعد .الخمق والمرسمين
 

من ظلم وقهر وألم، تكللت وبحمد هللا محاولتً  رغم الظروف التً نعٌشها

وما كان هذا ممكنا لوال فضل هللا تعالى وهمة . بالنجاح فً كتابة هذه الرسالة

راحل جمٌعها من البداٌة وحتى م الذٌن أسهموا معً فً ال،المخلصٌن والمحبٌن

وأخص بالذكر أستاذي ومشرفً الدكتور أحمد الخالدي حفظه هللا، الذي . النهاٌة

 وبما أضفاه األستاذ ،تعاطى معً بمجهوده الكامل متحمال الضغط والعناء والتعب

راجٌا المولى عز وجل أن . الفاضل من مالحظات هامة ومفٌدة على هذه الرسالة

" أما جامعتً . ٌجزٌه عنً خٌر الجزاء وأسأل هللا أن ٌكون ذلك فً مٌزان حسناته

 ما أنا فٌه الٌوم  أنبإدارتها الموقرة وهٌئتها التدرٌسٌة، فٌكفٌنً القول" جامعة القدس 

 ، الغالً والشامخ بعطائه المتواصلح ما كان لٌكون لوال هذا الصر،والحمد هلل

وعطاء إدارته وهٌئته التدرٌسٌة والذي بت وكأننً من عائلتها، حٌث أننً بقٌت على 

تماس رائع معها أنتهل العلم منذ بداٌة دراستً للبكالورٌوس وحتى إكتمال رسالة 

خاص لعمادة الدراسات العلٌا بإدارة الدكتور محمد ال يشكرأسجل وأخٌرا . الماجستٌر

 ومنسق برنامج الدراسات العلٌا لكلٌة الحقوق األخ العزٌز الدكتور رفٌق أبو ،أبو طه

. عٌاش

 
أشكركم جميعا، وأقر بفضمكم بعد فضل اهلل تعالى 

 
 العمي العظيم وأخيرا أقول وما توفيقي إال باهلل

 

 ث



 

ملخص الرسالة 

 

تناولت الدراسة البحث فً موضوع العالقة بٌن جهة التؤدٌب والحكم الجزائً الصادر 

على أحد الموظفٌن، تحت عنوان مدى ارتباط التؤدٌب بالحكم الجزائً، نظرا لما ٌنطوي علٌه 

وقد جاءت رسالتنا فً . هذا الموضوع من أهمٌة لقطاع واسع من الناس، أال وهم الموظفون

. أربعة فصول

 

األول منها كان فصال تمهٌدٌا، حٌث لم ٌكن بد من التمهٌد به، ألن موضوع الرسالة 

مخصص لمسؤلة تمس هذا القطاع الهام من الناس دون غٌرهم، فتطرقنا فٌه لتعرٌف الموظف 

إضافة للتشرٌع الفلسطٌنً فً - مناط المقارنة - العام على ضوء ما جاءت به بعض التشرٌعات

قانون الخدمة المدنٌة، وكذلك أحكام من القضاء وآراء من الفقه فً هذا المجال، وبٌنت أٌضا 

الشروط الواجب توافرها الصطباغ الشخص بصفة الموظف، وكان ذلك من خالل المبحث 

.  األول

فً حٌن تناولت من خالل المبحث الثانً، العالقة بٌن الموظف والدولة، وتطرقت فٌه 

لتكٌٌف هذه العالقة، حٌث قال كٌفها البعض على انها عالقة تعاقدٌة، وكٌفها البعض اآلخر على 

.  انها عالقة تنظٌمٌة

أما المبحث الثالث من هذا الفصل، فتحدثت فٌه عن المساءلة القانونٌة التً تلحق 

بالموظف نتٌجة إخالله بواجبات الوظٌفة، مقصرٌن ذلك على كل من المسإولٌة الجزائٌة 

. والمسإولٌة التؤدٌبٌة لعالقتهما بموضوع بحثنا، عارضٌن لمواقف الفقه من أركان كل منها

 

وقد تناولت فً الفصل األول الجرٌمة التؤدٌبٌة، حٌث تعرضنا لمفهوم الجرٌمة التؤدٌبٌة 

فً المبحث األول، وذلك للتعرف على مفهومها فً التشرٌعات الوظٌفٌة، وكذلك توضٌح 

اتجاهات القضاء فً التعرض لتعرٌف الجرٌمة التؤدٌبٌة، خاتما هذا المبحث بالتعرف على آراء 

. من الفقه من تعرٌف الجرٌمة التؤدٌبٌة

 وقد تناولت فً المبحث الثانً أركان الجرٌمة التؤدٌبٌة، حٌث اختلفت آراء الفقهاء من 

تحدٌد أركان الجرٌمة التؤدٌبٌة، واتجهت اتجاهات عدٌدة لحصرها، إال أننً قمت بحصر هذه 

.  االختالفات الفقهٌة باتجاهات ثالث، لكل منها ما ٌبررها

 ج



ووضحت فً المبحث الثالث أن عدم المشروعٌة بالنسبة للجرٌمة التؤدٌبٌة، ٌؤخذ طابعا 

ممٌزا عن ذلك المؤخوذ به فً مجال الجرائم الجنائٌة، وكان ذلك من خالل تعرضً لمدى األخذ 

من - مناط البحث - بمبدأ المشروعٌة بالنسبة للجرائم التؤدٌبٌة، فتعرضت لمواقف التشرٌعات 

مبدأ حصر الجرائم التؤدٌبٌة، كما تعرضت لمواقف من الفقه فً هذا المجال، حٌث تبٌن غلبة 

. اآلراء القائلة بعدم حصر الجرائم التؤدٌبٌة، وذلك ألسباب عدة بٌناها فً موضعها

 

وتناولت فً الفصل الثانً مدى استقالل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزائٌة، حٌث 

تحتل العالقة بٌن الجرٌمتٌن مكانا بارزا فً الدراسة، ففً المبحث األول، عرضت لموقف كل 

من القضاء والفقه من استقالل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزائٌة، حٌث استقرت أحكام 

القضاء على استقالل الجرٌمتٌن عن بعضهما، كما ذهبت بعض آراء الفقه إلى توضٌح هذا 

.  االستقالل بشكل جلً

وتناولت فً المبحث الثانً أوجه الشبه واالختالف بٌن الجرٌمتٌن التؤدٌبٌة والجزائٌة، 

وذلك فً فرعٌن، أولهما ٌتعرض ألوجه الشبه والتماثل بٌنهما، والثانً ٌتعرض لمظاهر التباٌن 

.  واالختالف، حٌث أجملتها فً نقاط واضحة

أما المبحث الثالث من هذا الفصل فنرسم فٌه صورة واضحة لمظاهر استقالل الجرٌمة 

التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزائٌة، وذلك من خالل التعرض للوصف واألركان والتكٌٌف 

. واإلجراءات لكل منهما

 

أما الفصل الثالث، فخصصته لحجٌة الحكم الجزائً أمام جهات التؤدٌب، حٌث تبٌن من 

التعرض للمواضٌع السابقة،  انه رغم استقالل كل من النظام التؤدٌبً عن النظام الجزائً، إال 

أن هناك ثمة مسائل ٌتالقى فٌها النظامان، وخاصة فٌما ٌتعلق بمدى حجٌة الحكم الجزائً أمام 

جهات التؤدٌب، وعلٌه كان ال بد من التعرض للحكم الجزائً للتعرف على أوصافه والشروط 

. الواجب توافرها فٌه لتقٌٌد جهة اإلدارة، ونطاق حجٌته علٌها، وكان ذلك فً المبحث األول

أما المبحث الثانً، فخصص لحجٌة األحكام الجزائٌة الصادرة باإلدانة، محاوال البحث 

عن الحلول لما قد ٌثور من مشكالت فً هذا المجال، منها حالة ترتٌب جهة اإلدارة آثارا قانونٌة 

وكذلك حالة صدور عفو العام أو . على حكم جنائً قبل أن ٌصٌر نهائٌا، ثم ٌلغى هذا الحكم

. خاص، قبل أو بعد الحكم الجزائً، وأثر ذلك على العالقة الوظٌفٌة

أما المبحث الثالث من هذا الفصل، فبحثت فٌه عن مدى حجٌة األحكام الجزائٌة 

الصادرة بالبراءة، حٌث كما هو معلوم، تتعدد األسباب المإدٌة للحكم بالبراءة، فمنها ما ٌستند 
 ح



على االنتفاء المادي للجرٌمة، ومنها ما ٌستند على تكٌٌف الفعل أو انتفاع أحد أركان الجرٌمة، 

وتعرضت فً كل حالة على حده لمدى حجٌة الحكم . إلى غٌر ذلك من األسباب المإدٌة للبراءة

. الصادر بالبراءة على جهة التؤدٌب استنادا لكل حالة

 

كما آثرت فً هذا الفصل، التعرض لمسؤلتٌن هامتٌن فً مبحث رابع، المسؤلة األولى 

هً مدى أثر قرارات سلطة التحقٌق الجنائً على السلطة التؤدٌبٌة، سواء كانت قرارات صادرة 

. من النٌابة العامة بالحفظ، أو تلك الصادرة بؤنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائٌة لعدم الصحة

وكان ذلك ضمن مبحث . والمسؤلة الثانٌة هً حالة تعارض الحكم الجزائً مع الحكم التؤدٌبً

. رابع

 

أما الفصل الرابع واألخٌر، فتناولت فٌه أثر الحكم الجزائً الصادر باإلدانة على العالقة 

األول بحثت فٌه عن األثر العام . الوظٌفٌة، حٌث قسمت هذا الفصل أٌضا إلى ثالثة مباحث

للحكم الجزائً على العالقة الوظٌفٌة من خالل عزل الموظف المترتب على صدور حكم 

جزائً، ومواقف التشرٌعات الوظٌفٌة العامة، وبٌان النقاط اإلٌجابٌة والسلبٌة فً كل منها، كما 

. تطرقنا لموقف القضاء من خالل نصوص بعض األحكام الصادرة بهذا الشؤن

 

أما المبحث الثانً فآثرت التعرض فٌه لمسؤلة هامة وجوهرٌة أال وهً الجرٌمة المخلة 

بالشرف أو األمانة، لما تنطوي علٌه من أهمٌة فً مجال البحث، وذلك بالتعرض لمفهومها فً 

على التوالً، وأحكام من القضاء وآراء من الفقه من مسؤلة - مدار البحث-التشرٌعات الوظٌفٌة 

. تحدٌد الجرائم المخلة بالشرف أو األمانة أو األخالق العامة

 

أما المبحث الثالث واألخٌر فتطرقت فٌه لكٌفٌة إنهاء الخدمة كؤثر حتمً للحكم الجزائً، 

حٌث إستعرضت رأٌٌن من الفقه وأسانٌد كل رأي من أحكام القضاء، حٌث تتباٌن وجهتً 

نظرهما، فؤحدهما ٌؤخذ بانتهاء خدمة الموظف بمجرد صدور الحكم الجزائً، وٌتم ذلك بقوة 

أما الرأي اآلخر فذهب إلى أن إنهاء خدمة . القانون دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك

الموظف، ال تتم بقوة القانون بمجرد صدور الحكم الجزائً، ولكن ٌلزم لذلك صدور قرار 

. برأٌنا من المسالة- وكما فً كل مبحث - إداري بالمعنى الصحٌح، مختتما 

 

 خ



وفً الختام قمت بإدراج بعض التوصٌات أو المقترحات التً ارتؤٌت أنها مهمة من 

. راجٌا هللا عز وجل التوفٌق فً تقدٌم ما هو نافع ومفٌد. خالل هده الدراسة

 

 د
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تقدٌرا ألهمٌة الوظٌفة العامة، كحق للفرد والمجتمع، ٌنص القانون األساسً الفلسطٌنً فً 

تقلد المناصب، والوظابؾ العامة على قاعدة تكافإ "على أن لكل فلسطٌنً حقا فً  (26)المادة 

ٌكون تعٌٌن الموظفٌن العمومٌٌن، وسابر العاملٌن فً "على انه  (77)وتنص المادة " الفرص

ٌنظم بقانون كل "من القانون على أن (78)كما تنص المادة "الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون

ما ٌتعلق بشإون الخدمة المدنٌة، وعلى دٌوان الموظفٌن بالتنسٌق مع الجهات الحكومٌة المختصة 

العمل على االرتقاء باإلدارة العامة وتطوٌرها، وٌإخذ رأٌه فً مشروعات القوانٌن واللوابح 

". الخاصة باإلدارة العامة والعاملٌن فٌها

أسباب االختٌار 

ولحسن ممارسة هذا الحق الفردي االجتماعً، وضمان حسن األداء، وتحقٌق المصالح، 

ٌعتبر النظام التؤدٌبً جزءا من نظام الوظٌفة العامة، وبذلك ٌتحدد نظامه من حٌث األشخاص 

بالموظفٌن العمومٌٌن، ومن حٌث األفعال بما ٌمس واجبات الوظٌفة العامة، ومن حٌث العقوبات 

. بما ٌمس حقوق الموظؾ ومزاٌاه ومستقبله الوظٌفً

فالنظام التؤدٌبً، . وإذا كان القانون الجزابً أو الجنابً، ٌستهدؾ حماٌة مصالح الجماعة

ٌستهدؾ تحقٌق حسن سٌر المرافق العامة فً الدولة، عن طرٌق العقاب عن كل فعل أو امتناع 

عن فعل ٌمس المصالح العامة للجماعة، وبذلك فان الجرٌمة التؤدٌبٌة لها خطر الجرٌمة الجزابٌة 

. ، إن لم تكن أشد خطورة منها فً بعض األحٌان"أو الجنابٌة"
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األهمٌة واالشكالٌات 

وإستنادا إلى ذلك، فإن موضوع العبلقة بٌن الجرٌمة التؤدٌبٌة والجرٌمة الجزابٌة، له أهمٌة 

كبٌرة من الناحٌة العملٌة، نظرا للصلة الوثٌقة، والتؤثٌر المتبادل بٌن األخطاء المسلكٌة التً ٌعاقب 

علٌها تؤدٌبٌا، والتً تعد جرٌمة مسلكٌة وجرٌمة جزابٌة ذلك عندما ٌكون الفعل الذي ٌؤتٌه الموظؾ 

. مخالفة تؤدٌبٌة، وجرٌمة جزابٌة فً نفس الوقت

وان كون أخطر ما ٌرتبه المشرع، على صدور حكم جزابً على الموظؾ، هو إنهاء 

العبلقة الوظٌفٌة، فقد ارتؤٌت التطرق لهذا الموضوع، على ضوء ما جاء به التشرٌع الفلسطٌنً 

المنظم للوظٌفة العامة، والبحث فً كٌفٌة معالجته لئلشكالٌات التً تثور، أو قد تثور بسبب هذا 

الحكم، كتلك المتعلقة بنوعٌة الحكم وصفاته، ومدى تؤثٌره على جهة اإلدارة، ومدى حجٌته 

. إلخ........علٌها

أسلوب البحث ومنهجٌته 

ولبن كان من المرؼوب فٌه فً مثل هذه األبحاث، االبتعاد عن الدراسة المقارنة، 

والتركٌز على القوانٌن الفلسطٌنٌة، إال انه لقلة الدراسات الفلسطٌنٌة فً هذا المجال، وشح 

المصادر الفقهٌة، والقضابٌة الفلسطٌنٌة، إضافة إلى حداثة القوانٌن الفلسطٌنٌة فً مجال الوظٌفة 

العامة، وبالتالً ضرورة إبراز النواحً اإلٌجابٌة أو السلبٌة لقانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً فً 

خصوص المسابل التً تتناولها الرسالة، اقتضت منا إجراء مقارنة مع ما ٌماثلها فً نظم الوظٌفة 

وذلك للتماثل الكبٌر مابٌن أحكام كثٌرة فً قوانٌن هذه  (مصر واألردن)العامة للدول المجاورة، 

الدول، وبٌن القوانٌن الفلسطٌنٌة من جهة، ولكون أن لمصر أقدم تنظٌم عربً للوظٌفة العامة، 

فضبل عن القدر الكبٌر لؤلحكام القضابٌة والدراسات الفقهٌة المستفٌضة فٌها، 
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خطة البحث 

وأخٌرا فإن اعتبارات البحث وضوابطه الموضوعٌة والمكانٌة، اقتضت التمهٌد له بتعرٌؾ 

: الموظؾ العام وعبلقته بالدولة ومسإولٌاته، ثم تقسٌمه إلى أربعة فصول وذلك على النحو التالً

 

تعرٌؾ الموظؾ العام وعبلقته بالدولة ومسإولٌاته :  الفصل التمهٌدي 

 

الجرٌمة التؤدٌبٌة :  الفصل األول   

 

مدى استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزابٌة :  الفصل الثانً   

 

حجٌة الحكم الجزابً أمام جهات التؤدٌب :  الفصل الثالث  

 

أبر الحكم الجزابً الصادر باإلدانة على العبلقة الوظٌفٌة :  الفصل الرابع  

 

وفً الخاتمة نعرض ألهم التوصٌات والمقترحات حصٌلة البحث إن شاء هللا 
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الفصل التمهٌدي 

 

تعرٌف الموظف العام وعالقته بالدولة ومسؤولٌاته 

 

تهتم دول العالم بالموظفٌن العمومٌٌن، وتضع القوانٌن واألنظمة لتنظٌم شبونهم على 

أفضل وجه، وٌتمٌز بعضها فً أن ٌتم ذلك بنظام ٌصدر عن السلطة التنفٌذٌة وٌرى البعض اآلخر 

وان كون هذه الدراسة تقتضً التمهٌد لها . أن ٌتم ذلك بقانون ٌصدر عن السلطة التشرٌعٌة

بتعرٌؾ الموظؾ العام، وعبلقته بالدولة، وبٌان المسإولٌات القانونٌة التً ٌتعرض لها فً معرض 

. عمله، وذلك كون مدار بحثنا ٌنصب على فبة الموظفٌن العمومٌٌن دون ؼٌرهم

: لهذا كان علٌنا فً نطاق هذه الدراسة، أن نقدم عرضا موجزا لهذه الموضوعات على النحو التالً

 

 تعرٌؾ الموظؾ العام:    مبحث أول    

 

 عبلقة الموظؾ بالدولة:    مبحث ثانً   

 

المساءلة القانونٌة للموظؾ العام :     مبحث ثالث   

 

 

 

 

األول المبحث 



  -7-  

 

 تعرٌف الموظف العام

 

من البدٌهً أن تتؽاٌر مفاهٌم الوظٌفة العامة فً العالم من دولة إلى أخرى الختبلؾ 

والناجمة عن اختبلؾ فً الحضارات والتقالٌد والظروؾ السٌاسٌة والتارٌخٌة .العوامل المإثرة فٌه

ولكن هذا التؽاٌر ٌمكن أن تخفؾ وطؤته عندما ٌتحقق أن من بٌن هذه المفاهٌم .الخاصة بكل بلد

واللوابح واألنظمة  انه لٌس فً القوانٌن اإلداري فً الفقه وحسب ما جاء.نقاط تقارب وتشابه

العام  تعرٌؾ ٌحدد المقصود بالموظؾ -على كثرتها-العمومٌٌن  الموظفٌن  فً شؤنالصادره

 وان كان بعض منها قد عنً بتحدٌد فبات الموظفٌن اللذٌن تنطبق علٌهم تحدٌدا مضبوطا،

 .أحكامها

 فً كل من مصر ،أنظمة الوظٌفةو  قوانٌنوفٌما ٌلً عرض لتعرٌؾ الموظؾ العام فً

. وفلسطٌنواألردن 

فً مصر  -أ

 قوانٌن ت، واقتصر جامعا لفكرة الموظؾ العامالم ٌضع المشرع المصري تعرٌؾ

 قانون نظام العاملٌن  آخرهان الخاضعٌن ألحكامها، وكاعلى مجرد بٌانالموظفٌن المتعاقبة

فً " ٌعتبر عامبل" حٌث تنص المادة األولى منه على انه 1978لسنة  (47)المدنٌٌن بالدولة رقم

 . الوظابؾ المبٌنة بموازنة كل وحدهإحدىتطبٌق أحكام هذا القانون كل من ٌعٌن فً 

                                                 

- اٌمبْٔٛ اإلداسٞ/ ٌٍزؼشف ػٍٝ وً ِٓ اٌّفَٙٛ األٚسٚثٟ ٚاٌّفَٙٛ األِش٠ىٟ ٌٍٛظ١فخ اٌؼبِخ ساجغ وزبة األعزبر اٌذوزٛس خبٌذ اٌضػجٟ- 

.  181ٌغب٠خ - 178، ؿ 1998اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، عٕخ -ِىزجخ داس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ

     9 ؿ 1974ِٕقٛس ئثشا١ُ٘ اٌؼزَٛ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌزأد٠ج١خ ٌٍّٛظف اٌؼبَ، دساعخ ِمبسٔخ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ػّبْ، / اٌذوزٛس:أظش - 

 1978ػجذ اٌمبدس اٌؾ١خٍٟ، اٌجضاء اٌزأد٠جٟ ٌٍّٛظف اٌؼبَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ، دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ دوزٛساٖ، اٌمب٘شح، عٕخ / اٌذوزٛس -:

 33ؿ 

 ٌغٕخ 46، اٌّقشٞ ٚاٌمبْٔٛ سلُ (اٌّبدح األٌٚٝ) ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّؼذٌخ ٌٗ ثؾأْ ِٛظفٟ اٌذٌٚخ اٌّذ١١ٔٓ 1951 ٌغٕخ 210اٌمبْٔٛ سلُ :أظش

اٌّبدح )  ثؾأْ اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ1971 ٌغٕخ 58، اٌّقشٞ، ٚاٌمبْٔٛ سلُ (اٌّبدح اٌضب١ٔخ) ثؾأْ ٔظبَ اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ 1964

 .اٌّقشٞ (اٌشاثؼخ
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 وحده من لخاصة، وك موازنة بالوحدة كل وزاره أو مصلحه أو جهاز ٌكون له دوٌقص

 محددا تقدم تعرٌفاالنصوص وال ٌمكن اعتبار أن مثل هذه  .العامة ، والهٌباتوحدات الحكم المحلً

 . تبٌن فقط األشخاص الذٌن تسري علٌهم أحكام القوانٌن التً تضمنتها، وإنماللموظؾ العام

- ٌتضح أنه ٌتطلب لتوفر وصؾ العامل1978لسنة (47)وباستقراء أحكام القانون رقم

 -:ثبلثة شروط- العامالموظؾ 

 . الدابمةالوظٌفة:األول

األصل أنه ٌجب توفر شرط دٌمومة الوظٌفة التً ٌشؽلها الشخص حتى ٌمكن أن ٌتوفر 

 الدابمة ل الوظٌفةٌجوز شػ (13)المادةومع ذلك فانه بموجب نص .فً حقه وصؾ الموظؾ العام

 .الدابمةسري على العامل المعٌن أحكام الوظابؾ الحالة توفً هذه .مإقتةبصفه 

.  مرفق عامي الخدمة ؾ:الثانً

 بوزارات الحكومة ومصالحها نعلى العاملً أحكامه على سرٌان األولى تنص المادة إذ

 فٌما لم تنص علٌه العامة، بها ووحدات الحكم والعاملٌن بالهٌبات ةموازنة خاص التً لها واألجهزة

 .بهماللوابح الخاصة 

. أن ٌتم التعٌٌن من المرجع المختص: الثالث

فانه ٌمكن استخبلصه من الشرطٌن – ٌن من السلطة المختصة ي تعأداة شرط صدور أما

الوظٌفة،  ٌتوفر لمنتحل أن ٌمكن عام، ال القٌام بعمل دابم وفً خدمة مرفق أن  إذ،اذكرهمالسالؾ 

 والثانً باستقرار الوظٌفة بافتضاحه، مرتبط األول .مإقت كبلهما ٌقوم بعمل إذ فعلً، لموظؾ أو

. العامة

األردن  فً- ب

                                                 
اٌذوزٛس هؼ١ّخ اٌجشف، اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، اٌّجبدب اٌؼبِخ فٟ رٕظ١ُ ٚٔؾبه اٌغٍطبد اإلداس٠خ، دساعخ   :  أظش

 .  ِٚب ثؼذ٘ب631،  ؿ 1978 ِمبسٔخ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ اٌمب٘شح، عٕخ 

ػجذ اٌمبدس اٌؾ١خٍٟ، اٌجضاء اٌزأد٠جٟ ٌٍّٛظف اٌؼبَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼشالٟ، دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ دوزٛساٖ، أٌمب٘شٖ، عٕخ \ اٌذوزٛس:  أظش

 35، ؿ 1978
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بقصد تحدٌد " الموظؾ العام" لقد أعطت القوانٌن واألنظمة األردنٌة تعرٌفا لعبارة 

الموظفٌن الذٌن تسري علٌهم أحكامها، وهذا ال ٌعدو أن ٌكون تعرٌفا للموظؾ العام فً ظل تطبٌق 

ٌعد موظفا عاما " فقانون العقوبات األردنً ٌنص على أنه .قانون معٌن أي تعرٌؾ مناسبة

بالمعنى المقصود فً هذا القانون كل موظؾ عمومً فً السلك االداري والقضاء ٌكون ضابط من 

ضباط السلطة المدنٌة أو العسكرٌة أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم فً الدولة أو فً 

 .ادارة عامة

ن كلمة م  المقصودأنفً المادة الثانٌة منه  حددفقد  2002نظام الخدمة المدنٌة لسنة أما 

الشخص المعٌن بقرار من المرجع المختص بذلك  فً وظٌفة مدرجة فً جدول "بؤنه الموظؾ 

 الدوابر بما فً ذلك إحدىموازنة  و أ،العامة الموازنة بمقتضى قانون الصادرةتشكٌبلت الوظابؾ 

 ."ٌومٌا  وال ٌشمل العامل الذي ٌتقاضى أجرا،عقدموجب الموظؾ المعٌن ب

:  منه على أنالثالثة المادةفً شؤن تحدٌد سرٌان أحكام هذا النظام فقد نصت و

 وظابفهم ورواتبهم فً جدول تشكٌبلت المدرجة نموظفًالعلى  مهذا النظاأحكام  تسري. أ" 

ألحكام هذا النظام، وعلى موظفً أي مإسسة رسمٌة عامة   ألي من الدوابر التً تخضعالوظابؾ

لٌس لها نظام موظفٌن خاص بها، ولهذه الؽاٌة ٌمارس مجلس إدارتها صبلحٌات مجلس الوزراء 

المقررة فً هذا النظام وٌمارس ربٌس المجلس صبلحٌات الوزٌر والمدٌر العام صبلحٌات األمٌن 

 .العام الواردة فٌه

 وشاؼلً المناصب  النظامٌٌن والشرعٌٌن وموظفً السلك الدبلوماسًالقضاةتسري على .  ب

."  بهالخاصة التشرٌعات العلٌا فً الدٌوان الملكً الهاشمً

                                                 
 112 ، ؿ 1996اٌجضء األٚي،داس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، (دساعخ ِمبسٔخ)ػّش ِذّذ اٌؾٛثىٟ، اٌمنبء اإلداسٞ /اٌذوزٛس - 

ٕٖٚٔٛ ئٌٝ أْ ٘زا اٌمبْٔٛ ٘ٛ اٌغبسٞ اٌّفؼٛي ٚاٌّطجك فٟ اٌنفخ  . 1960 ٌغٕخ 16 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد األسدٟٔ سلُ 69اٌّبدح  - 

 .اٌغشث١خ

 وزٌه جبء ٔـ 4550    اٌؼذد 2002-6-4 إٌّؾٛس فٟ اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ثزبس٠خ 2002ٌغٕخ  (2) ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ األسدٟٔ سلُ 

 ٍِذك اٌؼذد 1/11/1987 إٌّؾٛس فٟ اٌجش٠ذح اٌشع١ّخ ثزبس٠خ 1988ٌغٕخ  (1)اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ األسدٟٔ سلُ 

 1988ٕٖٚٔٛ ئٌٝ أْ ٘زٖ اٌّبدح جبءد ِطبثمخ ٌّب ٔقذ ػ١ٍٗ اٌّبدح اٌضب١ٔخ ِٓ ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ٌؼبَ . 3511
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 س، ولًالتً ٌشملها النظام  بٌان الفباتإلىوٌستفاد مما تقدم أن هذه النصوص قد اتجهت 

. ب توافرها فً الموظؾ بالمعنى الدقٌقو بٌان العناصر المطلإلى

 والتشرٌع المصري فً خصوص تعرٌؾ األردنًن التشرٌع يمقارنة ب كما ٌتضح من

 المدنٌة، نظام الخدمة أحكام لم ٌكتؾ بتحدٌد الفبات التً تسري علٌها األردنً المشرع أنالموظؾ 

 ٌكون تكرارا لما ورد بشؤن تحدٌد الفبات التً تسري علٌها أنتعرٌفا للموظؾ ٌكاد أورد بل 

. أحكامه

فً فلسطٌن - ج

 والتً –منه  (1) فقد نصت المادة1998أما وفقا لقانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً لسنة 

الموظؾ وٌقصد به الموظؾ أو " على أن - جاءت للتعرٌؾ بالمصطلحات الواردة فً القانون

الموظفة، وهو الشخص المعٌن بقرار من جهة مختصة لشؽل وظٌفة مدرجة فً نظام تشكٌبلت 

 ."الوظابؾ المدنٌة، على موازنة إحدى الدوابر الحكومٌة أٌا كانت طبٌعة تلك الوظٌفة أو مسماها

" منه على انه تسري أحكام هذا القانون على  (2)كما نصت المادة 

الموظفون العاملون فً الدوابر الحكومٌة وٌتقاضون رواتبهم من خزٌنة السلطة الوطنٌة - 1

الفلسطٌنٌة حسب نظام تشكٌبلت الوظابؾ، 

 ."الموظفون المعٌنون بمقتضى قوانٌن أو قرارات خاصة فٌما لم ٌرد بشؤنه نص فٌها- 2

وهذا ٌعنً أن الشخص ال ٌؤخذ صفة الموظؾ العام، إال إذا كان معٌنا من قبل سلطة 

إدارٌة مختصة كالربٌس أو الوزٌر أو وكٌل الوزارة، أو مدٌر المإسسة العامة، فً حدود 

إختصاصه، لٌقوم بالمهام الموكلة إلٌه بموجب القانون واللوابح، أو القرارات اإلدارٌة وما ٌتعلق 

بها من صبلحٌات، وما ٌترتب علٌها من مسإولٌات، على أن تكون هذه المهام مدرجة فً نظام 

تشكٌبلت الوظٌفة وعلى موازنة أي وزارة، أو سلطة، أو جهة تدخل موازنتها فً الموازنة العامة 

                                                 
ٌمذ رطشق اٌفقً األٚي ِٓ اٌجبة األٚي ِٓ اٌمبْٔٛ ئٌٝ اٌزؼش٠ف ثبٌىٍّبد  " 1998ِٓ فبْٔٛ اٌخذِخ اٌفٍغط١ٕٟ ٌغٕخ  (1) اٌّبدح سلُ 

د١ش جبءد ٘زٖ " اٌخ......ٚاٌؼجبساد اٌٛاسدح ف١ٗ إلػطبء ٘زٖ اٌىٍّبد اٌّؼبٟٔ اٌّخققخ ٌٙب، ِٚٓ مّٕٙب جبءد وٍّخ اٌّٛظف ٚاٌٛظ١فخ

اٌّبدح ٌزؼطٟ اٌّفَٙٛ اٌزؾش٠ؼٟ ٌٙزٖ اٌّقطٍذبد 

 1998ِٓ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌفٍغط١ٕٟ ٌغٕخ (2)اٌّبدح سلُ :   أٔظش
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للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، أو ملحقة بها أو أٌة مإسسة، أو شركة وطنٌة اختارت إخضاع 

 .العاملٌن لدٌها لهذا القانون

( 2)أما بالنسبة لسرٌان أحكام قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً، ٌتضح من نص المادة 

سالفة الذكر، بؤن مفهوم الموظؾ العام، ٌشمل كافة العاملٌن فً الدوابر الحكومٌة والمإسسات 

العمومٌة، الذٌن ٌتقاضون رواتبهم من خزٌنة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، وفق نظام تشكٌبلت 

كما ٌشمل كذلك الموظفٌن المعٌنٌن بمقتضى قوانٌن وقرارات خاصة فٌما لم ٌرد . ةالوظابؾ المدنً

، ال تنص على شمول العاملٌن لدى المإسسات القانونومن هذا ٌتبٌن أن أحكام . بشؤنه نص فٌها

كما انه ال ٌنطبق على . شبه العمومٌة كالجامعات أو الشركات والجمعٌات الخاصة واألجنبٌة

 قالمتعاقدٌن مع اإلدارة بعقد فردي أو خاص بصفة مإقتة أو لفترة زمنٌة محددة تحدد حسب االتفا

إال إذا تضمن العقد المبرم بٌنهما ما ٌنص على تطبٌق أحكام قانون الخدمة علٌهم فً األحوال النً 

. ال ٌنظمها العقد المبرم

 

كما ونشٌر هنا إلى أن أحكام هذا القانون ال تسري أٌضا على الموظؾ  تحت التجربة أي 

الذي ٌعٌن على درجة دابمة فً الموازنة وٌكون تحت التجربة لمدة عام ٌصبح بعدها موظؾ إذا 

 . اجتازها بنجاح

إال انه تجدر اإلشارة هنا، بؤن ما جاء به قانون الخدمة المدنٌة من تعرٌؾ للموظؾ العام 

 العام ٌؤخذ ؾبٌنما نجد أن الموظ. إنما هو لسرٌان أحكامه على هذه الفبة دون ؼٌرها من الناس

تعرٌفا واسعا وشامبل فً مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً، حٌث شمل أشخاصا ؼٌر مشمولٌن 

منه  (99)فتنص المادة . بقانون الخدمة المدنٌة، وذلك لحماٌة المصلحة التً ٌرعاها هذا القانون

على سرٌا أحكام قانون العقوبات على كل من ٌعمل فً السلك اإلداري والقضابً  (100)والمادة 

                                                 
  17 ؿ 1999، اٌذك، فٍغط١ٓ، عٕخ 1998ػذٔبْ ػّشٚ، ؽشح لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌفٍغط١ٕٟ، ٌؼبَ / اٌذوزٛس:  أٔظش

، ؿ 2002اٌذوزٛس ػذٔبْ ػّشٚ، ِجبدب اٌمبْٔٛ اإلداسٞ اٌفٍغط١ٕٟ، ٔؾبه اإلداسح ٚٚعبئٍٙب، اٌّطجؼخ اٌؼشث١خ اٌذذ٠ضخ، فٍغط١ٓ، : أظش

204   .
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كما . للدولة وكل من ٌعمل فً أي من أجهزة الدولة والدوابر أو المإسسات أو الهٌبات التابعة لها

.  توضٌحا لما ٌعتبر فً حكم الموظؾ العام النطباق أحكام الباب الثالث منه100أورد فً المادة 

وحسب مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً، أن الؽاٌة من ذلك هو حماٌة المصلحة التً ٌرعاها 

 . .هذا القانون وتحقٌقا للؽاٌة التً ٌتوخاها

ومن استقراء تعرٌؾ الموظؾ العام فً قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً أرى انه ال بد من 

: توافر عناصر ثبلثة العتبار الشخص موظفا عاما وهً

 بمعنى أن ٌتم تعٌٌن الموظؾ : أن ٌتم التعٌٌن فً الوظٌفة العامة من قبل السلطة المختصة

بقرار من السلطة المختصة وبطرٌقة مشروعة، وبؽٌر ذلك ٌفقد الشخص صفته كموظؾ 

. عام وال تنطبق علٌه أحكام قانون الخدمة المدنٌة

  أي أن ٌعمل الموظؾ فً مرفق عام ٌدار بؤسلوب االستؽبلل : الخدمة فً مرفق عام

 .المباشر وخاضعا إلدارة جهاز إداري مركزي

 بمعنى أن ٌكون الشخص متفرؼا بالكامل للعمل الوظٌفً دون انقطاع، فبل : الوظٌفة الدابمة

ٌجوز أن ٌكون عمله موسمٌا أو عارضا، إال انه ال ٌشترط ممن ٌقوم بالعمل الدابم أن 

 .ٌتقاضى مرتبا كالمؤذون الشرعً مثبل

وباستقراء أحكام محكمة العدل العلٌا األردنٌة نرى أنها اتجهت إلى التؤكٌد على تواجد 

: العناصر الثبلثة فً عدة قرارات لها ومنها

إن الموظؾ العام، حسب التعرٌؾ السابد فً الفقه اإلداري، هو الذي ٌعهد إلٌه بعمل دابم فً - " 1

خدمة مرفق عام تدٌره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام، ونسحب هذا التعرٌؾ على موظفً 

 ".المإسسات العامة

                                                 
ٌغب٠بد رطج١ك أدىبَ ٘ذا اٌجبة رغزؼًّ ػجبسح اٌّٛظف " ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ ٚرٕـ ػٍٝ أْ  (99)اٌّبدح سلُ :  أٔظش

اٌؼبَ ٌىً ِٓ ٠ؼًّ فٟ اٌغٍه اإلداسٞ أٚ اٌمنبئٟ ٌٍذٌٚخ ٚوً ِٓ ٠ؼًّ فٟ أٞ ِٓ أجٙضح اٌذٌٚخ أٚ اٌذٚائش أٚ اٌّإعغبد أٚ ا١ٌٙئبد اٌزبثؼخ 

." ٌٙب

٠ؼذ أ٠نب فٟ دىُ اٌّٛظف اٌؼبَ فٟ رطج١ك أدىبَ ٘ذا " ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ ٚرٕـ ػٍٝ أْ  (100)اٌّبدح سلُ -:      

سؤعبء ٚأػنبء ا١ٌٙئبد اٌّذ١ٍخ . 3سؤعبء ٚأػنبء اٌّجبٌظ ا١ٌٕبث١خ اٌؼبِخ ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٙب . 2سئ١ظ ٚأػنبء ِجٍظ اٌٛصساء . 1:اٌجبة

................. 7....6. .....5اٌّذىّْٛ ٚاٌخجشاء ٚاٌذشاط اٌمنبئ١ْٛ ٚٚوالء اٌذائ١ٕٓ ٚاٌّقفْٛ . 4ٚاٌؼبٍِْٛ ف١ٙب 

. 205اٌذوزٛس ػذٔبْ ػّشٚ ِجبدب اٌفبْٔٛ اإلداسٞ اٌفٍغط١ٕٟ ٚٔؾبه اإلداسح ٚٚعبئٍٙب،  ؿ، :  أظش 
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إن الموظؾ العمومً حسب التعرٌؾ السابد فً الفقه اإلداري هو الشخص الذي ٌعهد إلٌه - " 2

وهذا التعرٌؾ . بعمل دابم فً خدمة مرفق عام ٌدٌره أحد أشخاص القانون العام، بطرٌق مباشر

ٌنسحب على موظفً المرافق التً تدٌرها الدولة ممثلة فً سلطاتها الثبلث، التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 

والقضابٌة، كما أنه ٌنسحب أٌضا على موظفً المإسسات العامة اإلدارٌة والمإسسات العامة 

 ."المعتبرة من أشخاص القانون العام

 

 

 

 المبحث الثانً

 

عالقة الموظف بالدولة 

 

ٌإدي الموظؾ العام خدمته للدولة مقابل مزاٌا مادٌة وأدبٌة فً نطاق الرابطة التً تنظم 

فما نوع هذه الرابطة؟ لقد أثار هذا الموضوع فً طبٌعة العبلقة وتكٌفها جدال فقهٌا . عبلقته بالدولة

أحدهما ٌعتبرها عبلقة تعاقدٌة، بٌنما . وقضابٌا طوٌبل فً الماضً، وظهر فً ذلك اتجاهان

ٌعتبرها اآلخر عبلقة تنظٌمٌة، أما فً الوقت الحاضر فقد تبٌن أن هذا الخبلؾ قد حسم فً العدٌد 

. من الدول ومنها مصر واألردن وفلسطٌن، ولهذا سوؾ نوجز الحدٌث عنهما كالتالً

 

                                                                                                                                               
 2383، ؿ 1989 عٕخ 11- 10، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 88/88 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب األسد١ٔخ سلُ 

اٌّإعغخ اٌؼبِخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ هش٠مخ ِٓ هشق ئداسح اٌّشافك اٌؼبِخ، ٚدٌه د١ّٕب ٠ّٕخ ِشفك ػبَ ِزخقـ ثّضاٌٚخ ٔؾبه ِؼ١ٓ - 

 .  ِٚذذد اٌؾخق١خ اٌّؼ٠ٕٛخ ثٙذف رذم١ك اعزمالال ئداس٠ب ِٚب١ٌب

 649،  ؿ 1984 ٌغٕخ 5، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 83/ 182 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ 
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تكٌف العالقة على أنها تعاقدٌة 

لقد ذهب البعض إلى أن العبلقة بٌن الموظؾ واإلدارة عبلقة عقدٌة كون الموظؾ ٌدخل 

إلى الوظٌفة العامة بفعل اختٌاره من قبل اإلدارة وقبول هذا الموظؾ لوظٌفته وموافقة اإلدارة على 

هذا الدخول مما ٌشبه العقود التً ٌحكمها القانون المدنً،حٌث كانت قواعد القانون المدنً هً 

وكانت عبلقة الموظؾ بالدولة التً ٌنتسب إلٌها عبلقة تستمد أحكامها من . السابدة فً المجتمع

أو عقد " عقد استخدام"وبذلك لم ٌخرج مركزه عن مركز العامل اتجاه رب العمل . أحكام العقود

لكن هذا الرأي لم ٌكتب له البقاء بعد تطور القانون . إجارة األشخاص أو عقد تقدٌم خدمات

. اإلداري واستقرار أحكامه

 

إال أنه حٌنما تطور مفهوم الدولة إلى كٌان قانونً ذي سٌادة وشخصٌة قابمة،وظهرت 

قواعد القانون العام مستقلة عن قواعد القانون الخاص وجد بعض الفقهاء ومعهم فً ذلك بعض 

أحكام القضاء فً فرنسا مجاال الرجاع عبلقة الموظؾ بالدولة إلى عقد من عقود القانون 

العام،وأن هذه العبلقة العقدٌة تحكمها قواعد القانون العام بدال من قواعد القانون الخاص كما هو 

ان ما ٌمٌز هذه العبلقة عن سابقتها أنها تعطً الدولة . الشؤن فً أي عقد بٌن الدولة واألفراد

. امتٌازا بتعدٌل العقد المبرم بٌنها وبٌن الموظؾ تبعا لدواعً المصلحة العامة واختبلؾ الظروؾ

 اإلدارة أن عولكن رؼم هذه الحقٌقة فان عقود القانون العام، هً عقود ملزمة لؤلفراد،وال تستطً

تتحرر من التزاماتها حٌثما اتفق وكٌفما أرادت بل حقها مشروط بتؽٌٌر الظروؾ التً تم فً ظلها 

. العقد

ؼٌر أن نظرٌة الرابطة العقدٌة تعرضت النتقادات من فقهاء القانون اإلداري الحدٌث 

ومن جملة األسباب التً حملت على تركها أنها تتعارض مع قواعد تطور . حملت على رفضها

كما أنها تتعارض مع . الوظٌفة العامة ، وتحتم تجمٌد نشاطات الوظٌفة الهامة فً قوالب العقود 

                                                 
  435، 434، ؿ 1979ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، اٌٛج١ض فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح، : اٌذوزٛس 
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بل أٌضا " اإلدارة"جوهر الرابطة الوظٌفٌة التً تحدث أثار لٌس فقط فً إطار الموظؾ والدولة 

إزاء األفراد الذٌن ٌنتفعون من الوظٌفة العامة وهم لٌسو طرفا فً العقد، وفً ذلك األمر ما 

. األمر الذي دعا الفقهاء إلى البحث عن نظرٌة أخرى. ٌتعارض مع نتابج العقود الثنابٌة
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تكٌٌف العالقة على أنها تنظٌمٌة 

تحت تؤثٌر االنتقادات التً وجهت إلى النظرٌة التعاقدٌة فً تكٌٌؾ العبلقة بٌن الموظؾ 

العام والدولة هجر الفقه اإلداري هذه النظرٌة وأجمع رأٌه بعد منتصؾ القرن التاسع عشر على 

القول بؤن عبلقة الموظؾ بالدولة هً عبلقة تنظٌمٌة تحكمها القوانٌن واللوابح الخاصة بتنظٌم 

حتى فً الحاالت التً ٌوجد فٌها عقد إداري بٌن الموظؾ والدولة فالقوانٌن . الوظابؾ العامة

واللوابح الخاصة بالتوظٌؾ هً التً تنظم أصبل كٌفٌة التحاق الموظؾ بالوظٌفة ومدة خدمته فٌها 

وقد عدل مجلس الدولة الفرنسً عن تكٌٌؾ الرابطة بٌن . وحقوقه وواجباته إزاء السلطات العامة

المركز النظامً أو البلبحً )الموظؾ والدولة على أساس الفكرة التعاقدٌة،وأحل مكانها فكرة 

بذلك تم إجماع الفقه والقضاء الفرنسً على تكٌٌؾ العبلقة بٌن الموظؾ والدولة . (للموظفٌن

 .على أساس المركز القانونً أو النظامً أي العبلقة التنظٌمٌة

 .وهو ما استقر علٌه القضاء اإلداري فً مصر وما أخذت به محكمة العدل العلٌا فً األردن

وٌعنى هذا الرأي أن الدولة هً التً تضع شروط الوظٌفة على الوجه الذي تراه محققا 

للمصلحة العامة بمقتضى القوانٌن دون أن ٌكون لمن ٌتقدم لطلب التوظؾ رأي أو اختٌار فً 

لهذا ولما كانت قواعد الوظابؾ مشرعة بقانون تضعه السلطة . تؽٌٌرها أو عرض شروط معٌنة

فقد أصبحت عبلقة الموظؾ بالدولة عبلقة ٌنظمها هذا . المختصة وٌطبق على الجمٌع بالسواء

فهً لذلك . القانون وال دخل فٌها إلرادته أو إرادة ربٌسه اإلداري الذي ٌعمل تحت إدارته وإشرافه

عبلقة معروفة القواعد والشروط وما ٌنجم منها أو ٌترتب علٌها من مزاٌا وحقوق وواجبات مقدما 

". المركز القانونً أو النظامً"وذلك ما ٌسمى ب. أي قبل أن ٌلتحق الموظؾ بالوظٌفة

 

                                                 
. 435ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، اٌٛج١ض فٟ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، ِشجغ عبثك، ؿ : اٌذوزٛس 

. 527، ؿ 1973ِذّذ فإاد ِٕٙب، ِجبدٜء ٚأدىبَ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ، اإلعىٕذس٠خ، : اٌذوزٛس 

  192ؿ - 1989اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٚرطج١مبرٗ فٟ اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبؽ١ّخ، ػّبْ، - خبٌذ اٌضػجٟ: اٌذوزٛس 
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وفً األردن لم ٌرد فً نظام الخدمة المدنٌة ما ٌحدد طبٌعة عبلقة الموظؾ العام بالدولة، 

من المبادىء المستقرة أن عبلقة " الذي جاء فٌه 120/86إال أن محكمة العدل العلٌا بقرارها رقم 

الموظؾ بالحكومة هً عبلقة تنظٌمٌة تحكمها القوانٌن واللوابح والقرارات الصادرة بهذا الشؤن 

وتعدٌل أحكام هذه العبلقة والتؽٌٌر فٌها بحسب الظروؾ إجراء عام متى كانت المصلحة العامة 

مقتضٌة ذلك ومركز الموظؾ من هذه الناحٌة هو مركز قانونً ٌجوز تؽٌٌره وفً أي وقت بتنظٌم 

جدٌد ٌسري علٌه دون أن ٌكون له حق الطعن بالقرارات المتعلقة بتنظٌم المرفق الذي ٌنتمً الٌه 

أو التحدي بالتنظٌم القدٌم ما دام لم ٌكتسب فً تطبٌق هذا النظام القدٌم فً حقه مركزا قانونٌا ذاتٌا 

وذلك ألن هذا التنظٌم مقصود به الصالح العام ولٌس صالح الموظؾ والقاعدة أن الموظؾ ٌجب 

أن ٌإدي واجبات وظٌفته على النحو الذي تحدده القوانٌن والقرارات وكل ما للموظؾ هو أن 

  قد حددت العبلقة بٌن الموظؾ والدولة " ٌحتفظ له بالمركز القانونً من حٌث الدرجة والراتب

 .بؤنها عبلقة تنظٌمٌة

: وٌترتب على كون العبلقة بٌن الموظؾ والدولة عبلقة تنظٌمٌة عدة نتابج أهمها

خضوع الموظؾ بمجرد تعٌنه لكافة القواعد الموضوعة سلفا لتنظٌم شإون الوظابؾ -1

. والموظفٌن

أن مركز الموظؾ ٌخضع لما ٌطرأ على األنظمة من تعدٌل أو تبدٌل - 2

. وٌطبق هذا التعدٌل أو التبدٌل بؤثر فوري ما لم ٌرد نص بؽٌر ذلك

. كل اتفاق بٌن الموظؾ والدولة على أوضاع مخالفة لؤلنظمة باطلة حتى لو قبله الموظؾ- 3

بل . ٌحرم على الموظؾ االمتناع عن العمل وأن صلته بالدولة ال تنقطع بمجرد تقدٌم استقالته- 4

تظل قابمة حتى ٌتم قبول االستقالة من جانب الدولة 

 

                                                 
. 442ؿ - 3اٌؼذد - 1989-ػّبْ- اٌذىُ إٌّؾٛس فٟ ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ 
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وترتٌبا على ما تقدم فإننً أإٌد الرأي القابل بؤن العبلقة بٌن الموظؾ والدولة عبلقة 

تنظٌمٌة ، نظرا لمجافاة التكٌٌؾ التعاقدي لعبلقة الموظؾ بالدولة واجباتها فً تسٌٌر المرافق 

. العامة بانتظام واضطراد وتحقٌق المصلحة العامة
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المبحث الثالث 

 

المساءلة القانونٌة للموظف العام 

 

إن الموظؾ العام تربطه بالدولة رابطة قانونٌة بمقتضاها ٌلتزم الموظؾ بكل ما تفرضه 

واجبات الوظٌفة ومن بٌنها األمانة والنزاهة والجدٌة فً ممارسة أي عمل وتنفٌذ كل ما ٌعهد إلٌه 

. وفقا لؤلسس والقواعد المحددة

ومما ال شك فٌه أن الموظؾ الذي ٌستؽل سلطاته لتحقٌق مؽانم خاصة ٌعد خابنا للدولة 

التً عهدت إلٌه بعمل من أعمالها التً تهدؾ من ورابها إلى تحقٌق أؼراضها الجوهرٌة المتعلقة 

بالمصلحة العامة فالوظٌفة العامة تتطلب فً من ٌستؽلها قدرا من الثقة واألمانة ألن ذلك ٌبعث فً 

 .نفوس األفراد مشاعر الطمؤنٌنة بالنسبة لمن ٌساهمون فً تحقٌق مصالحهم

  للمسإولٌة، بالوظٌفة العامة ٌعرضهةالمتعلق الموظؾ العام بالواجبات إخبلل وعلٌه فان

 مسإولٌة تؤدٌبٌة باختبلؾ نوع أو ، مسإولٌة جنابٌةأو ،ذه المسإولٌة قد تكون مسإولٌة مدنٌةهو

 .الجرٌمة التً قد ٌرتكبها

 جرٌمة قد ٌكون عناصر الوظٌفٌة، الموظؾ المخل بواجباته  عمل أو إمتناعكما أنو

 ٌكون ، إال أن هدا الفعل أو االمتناع فً بعض األحٌان، قد واحدهلمسإولٌةواحده وٌعرضه من ثم 

 .مسإولٌة وبالتالً ٌعرضه ألكثر من جرٌمةعناصر أكثر من 

 

                                                 
. 11،ؿ1995ِذّذ فجذٟ ِذّذ ٔجُ ،ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌؼبَ ،ِىزجخ داس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ،عٕخ /اٌذوزٛس : أٔظش - 

     Elliott and wood’s :casebook on Criminal law,Sweet and Maxweel,London,1982-P631                  . 

، ؿ 1967ِذّذ جٛدد اٌٍّو، اٌّغإ١ٌٚخ اٌزأد٠ج١خ ٌٍّٛظف اٌؼبَ، سعبٌخ دوزٛساح، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح،  عٕخ \اٌذوزٛس:  أظش

46  ، 
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 بموضوع الوثٌقة لصلتها الجزابٌةكتفً فً هذا المجال بعرض لمسإولٌة الموظؾ أوس

 فسؤبتعد –عن خطبه الشخصً – أما مسإولٌة الموظؾ التقصٌرٌة .التؤدٌبٌة للمسإولٌة م، ثالبحث

. عن عرضها لعدم مساسها موضوع البحث

 

المسؤولٌة الجزائٌة للموظف العام :  أوال

المسإولٌة الجزابٌة هً عبارة عن االلتزام بتحمل اآلثار القانونٌة المترتبة على أركان 

وموضوع هذا االلتزام الجزابً فرض عقوبة أو تدبٌر احترازي حددهما المشرع . الجرٌمة

 ولقد درجت التشرٌعات المختلفة على عدم وضع .الجزابً فً حالة قٌام مسإولٌة أي شخص

فضبل عن أن إٌراد تعرٌؾ عام . تعرٌؾ للجرٌمة كون الجرابم الجزابٌة محددة على سبٌل الحصر

ولهذا ترك المشرع ذلك للفقه حٌث . للجرٌمة، قد ٌشوبه القصور فٌإدي إلى صعوبات فً التطبٌق

وقد اختلؾ الفقه بدوره فً تعرٌؾ الجرٌمة الجزابٌة تبعا . اكتفى ببٌان أنواع مختلؾ الجرابم

 .الختبلؾ وجهات النظر الفكرٌة

وبالنسبة للموظؾ العام فمما ال شك فٌه انه ٌسؤل مسإولٌة جزابٌة عما ٌرتكبه من أفعال 

أو تصرؾ ٌنطوي على عنصر اإلخبلل بالواجبات التً تفرض على جمٌع المواطنٌن فً الدولة 

على السواء باعتبارهم أعضاء متضامنٌن فً المجتمع و تلزم سواء بفعل أمر أو االمتناع عن فعل 

وتطبق فً هذا المجال القاعدة المعروفة ال جرٌمة وال عقوبة . أمر ٌقرر له القانون عقوبة جزابٌة

 .إال بنص 

كما أن ثبوت صفة الموظؾ العام له ، قد تكون مبررا لتشدٌد العقاب علٌه كما فً 

. والسبب فً ذلك هو كونه ٌمارس جزءا من السلطة العامة . جرٌمتً االختبلس والتزوٌر مثبل

وهذه السلطة تضعه فً مركز أسمى من مركز المواطن العادي، وأنه ٌخشى تبعا لذلك أن ٌنحرؾ 

                                                 
 493ؿ  – 1981– اٌمب٘شح –داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ - اٌمغُ اٌؼبَ–اٌٛع١و فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد - ادّذ فزذٟ عشٚس: اٌذوزٛس 

 1960 ٌؼبَ 16 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد األسدٟٔ سلُ 174 ٌغب٠خ 170أٔظش اٌّٛاد  -  
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فً استعمال سلطته ولهذا وجب أن تإمن اإلدارة والمجتمع بؤسره من هذا االنحراؾ بفرض عقوبة 

وكما قٌل فان طلب أو قبول أو أخذ أٌة فابدة أو . زاجرة على الجرابم التً ٌرتكبها الموظؾ العام

أٌة منفعة أخرى ؼٌر مستحقة،مقابل أداء معٌن من أعمال الوظٌفة أو االمتناع عنه أو اإلخبلل 

فمثل هذه األفعال تشوه .بواجبات الوظٌفة ٌتعارض وما ٌملٌه واجب األمانة والحٌاد والنزاهة 

العبلقة التً تربط بٌن الدولة والمواطنٌن التً ٌجب أن تخضع للقانون وتنشد المصلحة العامة،مما 

 .ٌضعؾ من ثقة الناس ونزاهة الدولة وموضوعٌتها

كذلك ٌبلحظ أن هناك جرابم ال ٌتصور وقوعها إال من موظؾ عام أو من فبة معٌنة من 

كما أن هناك من الجرابم كما . الموظفٌن كجرٌمة االمتناع عن الحكم فهً ال تقع إال من قاضً

ورد سابقا تقع من األفراد العادٌٌن والموظفٌن العامٌن وٌشدد المشرع عقوبتها إذا وقعت من 

 . موظؾ عام

 

                                                 
  1963- اٌمب٘شح– داس اٌج١ً - جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ ٚأصش٘ب فٟ ٚمؼٗ اٌزأد٠جٟ-ِذّذ ػقفٛس: اٌذوزٛس 

.  ِٚب ثؼذ٘ب7  ؿ 

 1986ِذّٛد ٔج١ت دغٕٟ،ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌخبؿ،داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ،اٌمب٘شح،عٕخ /اٌذوزٛس - 

  9ِذّذ فجذٟ ٔجُ،اٌّشجغ اٌغبثك،ؿ / ٚوزٌه أٔظش اٌذوزٛس14  ؿ 

وً ِٛظف ػبَ أٚ ِٓ فٟ دىّٗ، هٍت ٌٕفغٗ أٚ ٌغ١شٖ أٚ لجً " ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ أْ  (101)رٕـ اٌّبدح سلُ 

أٚ أخز ٚػذا أٚ ػط١خ أٚ ٘ذ٠خ أٚ أ٠خ ِٕفؼخ أخشٜ أ٠ب وبْ اعّٙب أٚ ٔٛػٙب، ٚعٛاء وبٔذ ِبد٠خ أٚ غ١ش ِبد٠خ، ألداء ػًّ ِٓ أػّبي ٚظ١فزٗ 

وّب ٔٛفٟ اٌمبسب " أٚ ٌالِزٕبع ػٕٗ أٚ ٌإلخالي ثٛاججبد اٌٛظ١فخ أٚ ٌّىبفئخ ػٍٝ ِب ٚلغ ِٕٗ، ٠ؼذ ِشرؾ١ب ٠ٚؼبلت ثبٌغجٓ اٌّإلذ 

. ثبإلهالع ػٍٝ ِٛاد اٌفقً األٚي ِٓ اٌجبة اٌضبٌش ِٓ ِؾشٚع اٌمبْٔٛ

وً لبك اِزٕغ ػٓ اٌذىُ أٚ فذس ِٕٗ دىُ صجذ أٗ غ١ش ِذك ٚوبْ رٌه ثٕبءا ػٍٝ " ِٓ ِؾشٚع اٌمبْٔٛ ػٍٝ أْ (157)ٚرٕـ اٌّبدح -  

 ٟ٘ 103ٚاٌؼمٛثخ اٌزٟ رٕـ ػ١ٍٙب اٌّبدح "  ِٓ ٘زا اٌفبْٔٛ 103عجت ِّب روش فٟ اٌّبدر١ٓ اٌغبثمز١ٓ ٠ؼبلت ثبٌؼمٛثخ اٌّمشسح فٟ اٌّبدح 

. اٌذجظ ٚاٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخ

٠ؼبلت ثبٌغجٓ اٌّإلذ وً ِٛظف ػبَ اسرىت ئصٕبء رأد٠زٗ ٚظ١فزٗ رض٠ٚشا ثادذٜ اٌطشق اٌّؾبس ئ١ٌٙب فٟ "  ػٍٝ أْ 131ٚرٕـ اٌّبدح  - 

  137-130ٕٚٔقخ اٌمبسب اإلهالع ػٍٝ اٌّٛاد " اٌّبدح اٌغبثمخ
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.  للموظف العامالتأدٌبٌة  المسؤولٌة:ثانٌا

وهً تختلؾ فً . المسإولٌة التؤدٌبٌة هً مسإولٌة نظامٌة ناشبة عن مخالفة واجب نظامً

 إخبلله للموظؾ العام لدى التؤدٌبٌة المسإولٌةتقوم حٌث .جوهرها عن المسإولٌة الجزابٌة

 الوظٌفة تستلزمها مقتضٌات و، أ أو المحظورات التً ٌفرضها القانون التؤدٌبًالوظٌفٌةبالواجبات 

 العامة

 هناك ثبلثة اتجاهات نالتؤدٌبٌة، فا المسإولٌة إلٌهوأما بخصوص األساس الذي تستند 

: فقهٌه فً هذا الشؤن

 أن  هذا الرأي ٌرىالخطٌبة، حٌث أو اإلثم على فكرة  المسإولٌة التؤدٌبٌةاتجاه أول ٌقٌم- أ

 اإلثم هو دابما نوع من ، الخطؤ التؤدٌبًنالخطٌبة، وأ أو اإلثم تقوم على معنى التؤدٌبٌة المسإولٌة

. أو الذنب

 والمإكدة المقررة من المبادىء نالجزابٌة، وكا كالمسإولٌة التؤدٌبٌة المسإولٌة كانت اولهذ

 فً المخالفة على المحاسبة وعدم التؤدٌبٌة، الجرٌمة فً اإلثمالٌوم وجوب التحقق من عنصر 

 باألفكار التؤدٌبٌة المسإولٌة ما ٌعبر عنه بانفعال فكرة ك، وذل حرهةرادإ ىلا ما لم تنسب ،ذاتها

. الجزابٌة المسإولٌة فً مجال األساسٌة

 التؤدٌبٌة المسإولٌة على ذلك بوجود أعذار قانونٌه معفٌه وظروؾ مشدده ومخففه فً مجال لوٌدل

 .الجنابٌة للجرٌمة بالنسبةكما هو الشؤن 

 الوظٌفً، الخطؤ أساسها إنذ إ ، فكرة الخطؤأساس ٌقٌم المسإولٌة التؤدٌبٌة على :ثاناتجاه - ب

 .سلبٌا أو بواجبات الوظٌفة اٌجابٌا اإلخبلل أي

 

                                                 
، ؿ  1974ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ، اٌّغبءٌخ اٌزأد٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ، عٕخ \ اٌّغزؾبس: أظش

 .، اٌمب٘شح209

،       1967ِذّذ ػقفٛس، ٔذٛ ٔظش٠خ ػبِخ فٟ اٌزأد٠ت، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شح، هجؼخ \ اٌذوزٛس :أظش

    ِٚب ثؼذ٘ب 295ؿ 

 66ِذّذ جٛدد اٌٍّو ، اٌّشجغ اٌغبثك ، ؿ \ اٌذوزٛس: أظش
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 واإلرادة الجمع بٌن الخطؤ أساس المسإولٌة التؤدٌبٌة على إقامة فٌرى :تجاه الثالثاال أما–  ج 

 ٌكون من مصلحة المرفق المجازاة إداريارتكاب ذنب " التؤدٌب ٌفترض أنٌقرر حٌث  .اآلثمة

 ." ذاتهعنه ردعا للموظؾ وتخوٌفا لؽٌره من ارتكاب الخطؤ 

: هً الخطؤ التؤدٌبً ٌتضمن ثبلثة عناصرأن ٌشٌر إلىثم 

 .الخطؤ إلٌهموظؾ ٌنسب . 1

  خارجها وٌإثر فً نشاط المرفقأو الوظٌفة أداء أثناءتصرؾ ٌرتكب . 2

 إرادة آثمة. 3

 توافقا مع الهدؾ من أكثر التؤدٌبٌة، للمسإولٌة أساسا اعتبار فكرة الخطؤ أن يوفً تقدٌر

 أساسا المتمثلة األخطاء تبلفً إلى التؤدٌب ٌهدؾ أن وذلك العامة،التؤدٌب فً مجال الوظٌفة 

 . الخروج على مقتضٌاتهاأو بواجبات الوظٌفة العامة باإلخبلل

 .وعدما واالختٌار وجودا اإلدراك مع رمسإولٌة تدو أيوالمسإولٌة التؤدٌبٌة شؤنها شؤن 

 ومن ، ٌحاسب علٌهأال الموظؾ وهو ٌرتكب الفعل الخاطا، فمن الطبٌعً إرادة انعدمت فإذا

 :الموظؾالحاالت التً تنتفً فٌها مسإولٌة 

 فالموظؾ الذي ٌرتكب الخطؤ تحت سلطان القوة القاهرة بمعناها الفنً ال :القاهرةالقوة 

 .الخطؤٌمكن محاسبته عن هذا 

 .إلٌه الصادرة األوامر الذي ٌحول بٌنه وبٌن تنفٌذ :المرضظرؾ 

 .والمعنوي المادي اإلكراه

 

 

األول الفصل 

                                                 
 .79-76، ؿ 1964ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، عٕخ \ اٌذوزٛس: أظش

  ع١شد ِض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً فٟ اٌّجذش اٌخبؿ ثأسوبْ اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ

 ، 1975ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ ، دساعخ ِمبسٔخ ، داس اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٌٍطجبػخ، اٌمب٘شح، \ اٌذوزٛس: ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً أظش

 20ؿ 
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الجرٌمة التأدٌبٌة 

 

 طبٌعة ذاتلك لكونها ذ وبها، إال وأركانها التً ال تقوم الممٌزة،للجرٌمة التؤدٌبٌة معالمها 

ال "  لقاعدة أصبلالجرٌمة ال تخضع  هذوه. الجرابم مستقلة عن ؼٌرها من بذاتها، قابمة خاصة،

وهً القاعدة المطبقة بالنسبة للجرابم الجزابٌة والتً تعرؾ بمبدأ مشروعٌة " جرٌمة بدون نص 

.  ٌتفق وطبٌعتهاآخر وان كان هذا المبدأ ٌؤخذ فً مجال الجرٌمة التؤدٌبٌة لونا الجرٌمة،

 دى األخذ مالى ثم .وأركانها  وطبٌعتهاعرض فً هذا المجال مفهوم الجرٌمة التؤدٌبٌةأوس

 وذلك فً مباحث التركٌز مع عدم اإلطالة، متوخٌن التؤدٌبٌة،بمبدأ المشروعٌة فً مجال الجرابم 

: على النحو التالً. ثبلثة

 

مفهوم الجرٌمة التؤدٌبٌة : المبحث األول

 

أركان الجرٌمة التؤدٌبٌة : المبحث الثانً

 

 مدى األخذ بمبدأ المشروعٌة بالنسبة للجرابم التؤدٌبٌة: المبحث الثالث

 

 

 

األول المبحث 
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مفهوم الجرٌمة التأدٌبٌة 

 

 التسمٌات أكثروهً التؤدٌبً،  خطؤالأهمها مختلفة أسماء ة التؤدٌبًجرٌمةٌطلق على ال

كما أن . القضاء أحكام وهً تسمٌة ٌؤخذ بها جانب من اإلداري،الذنب ، كما ٌطلق علٌها شٌوعا

وهذه التسمٌة ترد فً قرارات محكمة التؤدٌبٌة، المخالفة هناك من ٌطلق على الخطؤ التؤدٌبً اسم 

. أحكامها فً بعض مصر، العلٌا فً اإلدارٌة كما تؤخذ بها المحكمة األردنٌة،العدل العلٌا 

 

: العامةمفهوم الجرٌمة التأدٌبٌة فً تشرٌعات الوظٌفة  - أ

 

 أهم وتكتفً بالنص على ، تشرٌعات الوظٌفة العامة تخلو عادة من تعرٌؾ الجرٌمة التؤدٌبٌةإن

.  والمحظورات التً ٌكون الخروج علٌها جرٌمة تؤدٌبٌةالوظٌفٌة،الواجبات 

 قد سلك الخطة ،1978 لسنة 47 قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة رقم ٌبلحظ أن :ففً مصر

 ثم التعقٌب ،تجنبه وما ٌتعٌن علٌة أداءه، ما ٌجب على العامل أهمالتقلٌدٌة القابمة على تحدٌد 

 وذلك بنصه فً الحصر، لم ترد على سبٌل ، الواجبات والمحظوراتأنعلى ذلك بما ٌدل على 

                                                 
ِذّذ ِخزبس ػضّبْ، اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اإلداسٞ ٚػٍُ اإلداسح اٌؼبِخ، دساعخ ِمبسٔخ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، \ اٌذوزٛس:  أظش

 59، ؿ 1973اٌمب٘شح، 

ئػذاد  - ِجّٛػخ اٌّجبدب - 1965 ٌغٕخ 11، ػذد 1422، ففذخ 65\61 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ 

 272،  ؿ 1          اٌّذبِٟ ِٛعٝ األػشط، ط 

٘ذفٙب خذِخ اٌّٛاه١ٕٓ رذم١مب ٌٍّقٍذخ -اٌٛظبئف اٌؼبِخ رى١ٍف ٌٍمبئ١ّٓ ثٙب"  ِٓ ٔظبَ اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ ػٍٝ أْ 76 رٕـ اٌّبدح 

. اٌؼبِخ هجمب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ ٚإٌظُ اٌّؼّٛي ثٙب

: ٚػ١ٍٗ- ٠ٚجت ػٍٝ اٌؼبًِ ِشاػبح أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ٚرٕف١ز٘ب

اْ ٠إدٞ اٌؼًّ إٌّٛه ثٗ ثٕفغٗ ثذلخ ٚأِبٔخ ٚأْ ٠خقـ ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ ألداء ٚاججبد ٚظ١فزٗ،٠ٚجٛص رى١ٍف اٌؼب١ٍِٓ  -1

. ثبٌؼًّ فٟ غ١ش أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ ػالٚح ػٍٝ اٌٛلذ اٌّؼ١ٓ ئرا الزنذ ِقٍذخ اٌؼًّ

 .أْ ٠ذغٓ ِؼبٍِخ اٌجّٙٛس ِغ ئٔجبص ِقبٌذخ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت -2

 .أْ ٠ذبفع ػٍٝ وشاِخ ٚظ١فزٗ هجمب ٌٍؼشف اٌؼبَ ٚأْ ٠غٍه فٟ رقشفبرٗ ِغٍىب ٠زفك ٚاالدزشاَ اٌٛاجت -3

اٌّذبفظخ ػٍٝ ِٛاػ١ذ اٌؼًّ ٚئرجبع اإلجشاءاد اٌزٟ رذذد٘ب اٌالئذخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍٛدذح فٟ دبٌخ اٌزغ١ت ػٓ اٌؼًّ أٚ اٌزأخش ػٓ  -4

 .اٌّٛاػ١ذ

 .اٌّذبفظخ ػٍٝ ِّزٍىبد ٚأِٛاي اٌٛدذح اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ِٚشاػبح ف١بٔزٙب -5

 .ئثالؽ اٌجٙخ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ثّذً ئلبِزٗ ٚدبٌزٗ االجزّبػ١خ ٚوً رغ١١ش ٠طشأ ػ١ٍٙب خالي ؽٙش ػٍٝ األوضش ِٓ ربس٠خ اٌزغ١١ش -6

 .أْ ٠زؼبْٚ ِغ صِالئٗ فٟ أداء اٌٛاججبد اٌؼبجٍخ اٌالصِخ ٌزب١ِٓ ع١ش اٌؼًّ ٚرٕف١ز اٌخذِخ اٌؼبِخ -7

. أْ ٠ٕفز ِب ٠قذس ئ١ٌٗ ِٓ أٚاِش ثذلخ ٚأِبٔخ ٚرٌه فٟ دذٚد اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ ٚإٌظُ اٌّؼّٛي ثٙب -8

".        ٠ٚزذًّ وً سئ١ظ ِغئ١ٌٛخ األٚاِش اٌزٟ رقذس ِٕٗ وّب ٠ىْٛ ِغئٛال ػٓ دغٓ ع١ش اٌؼًّ فٟ دذٚد اخزقبفٗ

 . اٌزٟ رزنّٓ أسثؼخ ػؾش ِذظٛسا ػٍٝ اٌّٛظف أْ ٠ذزس٘ب77       وزٌه أٔظش اٌّبدح 
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 ٌظهر بمظهر من شؤنه أو وظٌفته أعمالكل عامل ٌخرج على مقتضى " أن على 78/1المادة 

وبموجب نص هذه المادة،ٌتبٌن ان المشرع قد قرر مبدأ "  بكرامة الوظٌفة ٌجازى تؤدٌبٌااإلخبلل

وجوب مساءلة أي موظؾ ٌخرج عن المقتضى الواجب فً أعمال وظٌفته أو ٌظهر بمظهر من 

 من واجبات الموظؾ 76شؤنه أن ٌخل بكرامة الوظٌفة مع مبلحظة ما أورده المشرع بالمادة 

 من محظورات علٌه انما ورد على سبٌل المثال وبالتالً فان لجهة 77وكذلك ما أوردته المادة 

اإلدارة وبمقتضى سلطتها التقدٌرٌة أن تضٌؾ إلى هذه الواجبات أو تلك المحظورات ما تراه 

 .داخبل فٌها

قابمة  (65) فً المادة أورد أن بعد 2002  لسنة1  فان نظام الخدمة المدنٌة رقم :األردنأما فً 

 التً األعمال( 66) وأورد فً المادة بها، مااللتزابالواجبات الوظٌفٌة التً ٌتعٌن على الموظؾ 

 ارتكب الموظؾ مخالفة إذا" على انه  (142) نص فً المادة أي منها، إتٌانٌحظر على الموظؾ 

 أقدم أو تطبٌقها، فً أو المدنٌة، والقرارات المعمول بها فً الخدمة توالتعلٌما واألنظمةللقوانٌن 

 أو عرقلتها أو به، بالمسإولٌات والصبلحٌات المنوطة اإلخبلل تصرؾ من شؤنه أوعلى عمل 

 العقوبات التؤدٌبٌة إحدى فتفرض علٌه وسلوكه، وواجبات الموظؾ الوظٌفة، أخبلقٌات إلى اإلساءة

 ......".التالٌة

 

 هو عدم تحدٌد العامة، المبدأ العام المتبع فً معظم تشرٌعات الوظٌفة  أنوٌتضح مما تقدم

 وترك ، والمحظورات، الواجباتأهم واالكتفاء بالنص على الحصر،المخالفات التؤدٌبٌة على سبٌل 

. المختصةتقدٌر ما ٌعتبر مخالفة تؤدٌبٌة للسلطة التؤدٌبٌة 

( 66)، حٌث أن المشرع، قد أورد أٌضا فً المادة المشرع الفلسطٌنًوهذا ما سلكه أٌضا 

من قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً، قابمة بالواجبات الواجب إتباعها من قبل الموظفٌن 

 قابمة بالمحظورات أو األعمال المحظورة التً على الموظؾ 67كما أورد فً المادة . العمومٌٌن

                                                 
. 2000 اٌّغزؾبس ع١ّش ٠ٛعف اٌجٟٙ ،ؽشح لبْٔٛ ٔظبَ اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ،اٌجضء اٌضبٟٔ،هجؼخ أٌٚٝ،عٕخ 

 121، ؿ 1979ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، لنبء اٌزأد٠ت، دساعخ ِمبسٔخ، داس اٌضمبفخ اٌؼشث١خ ٌٍطجبػخ، اٌمب٘شح، عٕخ \ اٌذوزٛس:أظش- 
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وبرأًٌ أن هذه الواجبات والمحظورات وان جاءت محددة على سبٌل الحصر، إال أنها . عدم إتٌانها

جاءت بعبارات فضفاضة، مما ٌدلل على أنها لم تؤت على سبٌل الحصر، وإنما جاءت على سبٌل 

 حٌث تنص على 67المثال، وخٌر دلٌل على ذلك ما جاء به المشرع فً الفقرة السادسة من المادة 

 ٌحظر على الموظؾ الخروج على مقتضى الواجب فً أعمال الوظٌفة أو الظهور بمظهر من هان

اإلخبلل بكرامة "كذلك عبارة " مقتضى الواجب الوظٌفً" فعبارة .شانه اإلخبلل بكرامة الوظٌفة

ال ٌمكن إعتبارهما عبارات مضبوطة ذات معنى أو داللة واضحة وال ٌوجد نص فً " الوظٌفة

وعلٌه نرى أن األمر ٌبقى متروك للسلطة . القانون ٌحدد ما ٌعتبر إخبلل بكرامة الوظٌفة مثبل

. التقدٌرٌة لجهة التؤدٌب المختصة فٌما ٌعرض علٌها من قضاٌا فً هدا الخصوص

. الفقهو  كل من القضاءيف الجرٌمة التأدٌبٌة تعرٌف-  ب

: القضاءفً  (1)

 لتعرٌؾ الجرٌمة أحكامهافً العدٌد من ت المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة تعرضلقد 

 مسلك أوكل فعل  " أن ها فً هذا الشؤنماحكأ ومن ضوابطها، وبٌان مفهومها، وتحدٌد ،التؤدٌبٌة

 سلبٌا تتحقق به المخالفة التؤدٌبٌة لواجبات الوظٌفة أو اٌجابٌا إرادته إلىمن جانب الموظؾ راجع 

 المحرمة األعمال بالنهً عن اإلخبلل أو أعمالها الخروج على مقتضى الواجب فً أو العامة،

 ." ٌسوغ مإاخذته تؤدٌبٌاإدارٌا ٌعد ذنبا إنماعلٌه 

 المخالفة المسلكٌة التً ٌرتكبها الموظؾ إن " بقولها محكمة العدل العلٌاقضت األردنوفً 

 .."قوامها مخالفة الموظؾ لواجبات وظٌفته

 ـ وهً بصدد تؤكٌد استقبلل التهم التؤدٌبٌة عن التهم الجزابٌةأٌضا ـ  وفً حكم، آخر لها

 قوامها مخالفة الشخص الجزابٌة، المخالفات التؤدٌبٌة هً تهم قابمة بذاتها مستقلة عن التهم إن"

 ". مهنته ومقتضٌاتها وكرامتهاأولواجبات وظٌفته 

                                                 
.  1998ِٓ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌفٍغط١ٕٟ ٌؼبَ  (67)ٚ (66) ساجغ ٔقٛؿ اٌّٛاد  

  1405، ؿ 16، ط 1971 ِٓ ١ٔٛ٠ٛ عٕخ 12 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌقبدس فٟ 

 977 ؿ 1972  ٌغٕخ 8 ،7 ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 62/71 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ 
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 أثناء التً تقع األخطاء مساءلة الموظؾ تؤدٌبٌا ال تقتصر على أن إلٌه اإلشارةومما تجدر 

 وبوصفه النطاق، والتصرفات التً تصدر عنه خارج هذا األفعال بل قد ٌسؤل عن وظٌفته، أعمال

كقٌام الموظؾ بعمل مشٌن كاإلؼتصاب أو الشروع فٌه أو ؼٌر ذلك من - الناس أفرادفردا من 

 وهذا ما نصت علٌه التشرٌعات  بمقتضى الواجب الوظٌفًإخبلل كانت تنطوي على إذا- األعمال

 .المختلفة وما قضت به المحاكم المختصة

 :فً الفقه (2)

لقد تصدى الكثٌر من فقهاء القانون اإلداري إلٌجاد تعرٌؾ للجرٌمة التؤدٌبٌة،  فمنهم من 

 ". امتناع ٌرتكبه العامل وٌجافً واجبات منصبهأو الخطؤ التؤدٌبً هو كل فعل إن "عرفها بالقول

 ٌخالؾ إرادي امتناع أوفعل "ؾ الجرٌمة التؤدٌبٌة بؤنها يعروٌذهب جانب آخر من الفقه بت

 " وٌصدر ممن تتوفر فٌه صفة الموظؾ العاممقتضٌاتها، أوواجبات الوظٌفة 

كما أن هناك من ذهب لشرح ماهٌة الجرٌمة التؤدٌبٌة بالقول، أنها كل اعتداء مباشر، أو 

ؼٌر مباشر على المصلحة المشتركة للهٌبة، ولٌس من الضروري أن ٌكون هذا الخطؤ جرٌمة 

معاقبا علٌها قانونا، بل ٌكفً أن ٌقع من الموظؾ، أي إخبلل بواجبات الوظٌفة، أو خرق لقوانٌنها، 

. وٌشترط أن ٌقع هذا أثناء تؤدٌة الوظٌفة، أو بكٌفٌة تإثر فً أدابها. أو مساس بكرامتها

 أن ٌكون متصبل باإلرادة، كما ٌجب أن طوالخطؤ إما أن ٌقع عمدا أو ؼٌر عمد، وٌشتر

ٌكون هذا الخطؤ محددا، وال ٌشترط أن ٌكون الخطؤ متصبل بالعمل الرسمً وحده، بل إن من 

 أو ؼٌره من المنضمٌن للهٌبات األخرى أو تمس ؾاألفعال التً تقع فً الحٌاة الخاصة للموظ

 .اعتباره، ٌعد خطؤ مستوجبا للمإاخذة التؤدٌبٌة

                                                                                                                                               
 1422، ؿ 1965 ٌغٕخ 11 ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 65/ 61 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ 

 154، ؿ 18، ط 1973 ١ٔٛ٠ٛ عٕخ 30 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌقبدس فٟ 

  41ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ، ِشجغ عبثك، ؿ \ اٌذوزٛس: أظش

  81ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّغإ١ٌٚخ اٌزأد٠ج١خ ٌٍّٛظف اٌؼبَ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ \ اٌذوزٛس : أظش

اٌذوزٛس ِذّذ ِب٘ش أثٛ اٌؼ١ٕ١ٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌىبدساد اٌخبفخ ٚاٌنّبٔبد أِبَ اٌّذبوُ :  أظش

،  152اٌزأد٠ج١خ ِٚجبٌظ اٌزأد٠ت ٚفمب ٌّجبدب ِجٍظ اٌذٌٚخ دزٝ ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، ثال عٕخ هجؼخ، اٌمب٘شح، ؿ 
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، أو  بالواجباتاإلخبلل هً ، الجرٌمة التؤدٌبٌةأنستطٌع القول أوفً ضوء ما تقدم 

 ما ٌتنافى إتٌان أو واللوابح، المنصوص علٌها فً القوانٌن ، المفروضة على الموظؾالمحظورات

.  خارج تؤدٌتهاأو أثناء المحافظة على كرامتها سواء أو ،مع مقتضٌات الوظٌفة

بمعنى ان الجرٌمة التؤدٌبٌة تقوم عند كل عمل ٌقع من قبل الموظؾ عند ممارسته المهام 

 كان ذلك العمل ال ٌتفق وواجبات وظٌفته أو خرج على مقتضٌاتها من االوظٌفٌة الموكلة إلٌه، إذ

المحظورات المنصوص علٌها قانونا، مما ٌستدعً صدور القرار التؤدٌبً بحقه 
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المبحث الثانً 

 

أركان الجرٌمة التأدٌبٌة 

 

من قبل القضاء والفقه - لما كان تعرٌؾ الجرٌمة التؤدٌبٌة على النحو السالؾ بٌانه 

نظرا لخلو التشرٌعات الوظٌفٌة، من تعرٌؾ لها، فقد اتجه الفقه بشؤن تحدٌد أركان - اإلداري

:- الجرٌمة التؤدٌبٌة، اتجاهات متعددة ٌمكن ردها إلى ثبلثة اتجاهات ربٌسٌة

: االتجاه األول

وٌرى أن للجرٌمة التؤدٌبٌة عنصرٌن، مع االختبلؾ فً ماهٌتهما، إذ ٌرى البعض أن 

: هذٌن العنصرٌن هما

. الذي ٌراد تؤدٌبه(الموظؾ)العامل. 1

 .الخطؤ أو الزٌؾ اإلداري. 2

: بٌنما ٌرى فرٌق آخر أن للجرٌمة التؤدٌبٌة ركنٌن هما

وهو الخطؤ المتعلق بؤعمال الوظٌفة أو سلوك الموظؾ فً : الركن المادي. 1

. حٌاته الخاصة

 .وهو اتصال الخطؤ باإلرادة اآلثمة: الركن المعنوي. 2

وتتشعب اآلراء حول مضمون كل من هذٌن الركنٌن، إذ ٌذهب رأي إلى أن الركن المادي 

ٌجب أن ٌتمثل فً تصرؾ محدد ثبت ارتكابه، أما األوصاؾ العامة كسوء السٌر والسلوك ورداءة 

                                                 
 41 ، اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ ؿ 50ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، لنبء اٌزأد٠ت، ؿ /اٌذوزٛس: أٔظش

ػبدي ٠ٛٔظ، اٌذػٜٛ اٌزأد٠ج١خ ٚفٍزٙب ثبٌذػٜٛ اٌجٕبئ١خ، ِجٍخ ئداسح لنب٠ب اٌذىِٛخ، اٌغٕخ  /األعزبر: أٔظش

 5، اٌمب٘شح، ؿ 1957األٌٚٝ، اٌؼذد اٌضبٌش،  
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لجرٌمة تؤدٌبٌة، وأن الركن المعنوي هو اإلرادة اآلثمة أو ؼٌر  (مادٌا)، فبل تصلح ركنا السمعة

. المشروعة للموظؾ فً اقتراؾ الفعل المكون للركن المادي للجرٌمة

فالركن . وٌرى أن الركن المعنوي ٌتمٌز فً الجرٌمة العمدٌة عنه فً الجرٌمة ؼٌر العمدٌة

قصد اإلساءة إلى - ، فً جرٌمة اعتداء الموظؾ على ربٌسه مثبل ةالمعنوي فً الجرٌمة العمدي

 فً الجرٌمة ؼٌر العمدٌة فانه ٌتمثل فً تقصٌر الموظؾ العام عن االحاطة االربٌس وإٌذابه، أم

. بواجباته

بٌنما ٌذهب رأي آخر إلى أن الركن المادي ٌتمثل فً العمل االٌجابً أو السلبً الصادر 

 الركن المعنوي أو األدبً ٌعنً صدور الفعل المادي االٌجابً أو السلبً نعن الموظؾ العام، وأ

 انصرفت ا تعمد الموظؾ ارتكاب الفعل، كان الركن المعنوي هو القصد، وإذاعن إرادة آثمة، فإذ

 .إرادته إلى النشاط دون النتٌجة، كان الركن المعنوي هو الخطؤ ؼٌر ألعمدي

 

: االتجاه الثانً

مع االختبلؾ فً  (أو أركان  )وٌذهب إلى إن للجرٌمة التؤدٌبٌة ثبلثة عناصر أساسٌه

:  ٌرى فرٌق منهم أن هذه العناصر األساسٌة هًذماهٌتها، إ

موظؾ ٌنسب إلٌه الخطؤ . 1

.  فً النشاط المرفقرتصرؾ ٌرتكب أثناء أداء الوظٌفة أو خارجها، وٌإث. 2

 .إرادة آثمة.3

: هً (ثبلثة)بٌنما ٌذهب فرٌق آخر إن للجرٌمة التؤدٌبٌة أركانا 

. الركن الشرعً-

. الركن المادي-

                                                 
- سداءح اٌغّؼخ، ٚعٛء اٌغّؼخ ٚاٌغٍٛن–  رجذس اإلؽبسح ئٌٝ أْ ٕ٘بن رمذِب فٟ ارجب٘بد اٌمنبء اٌزأد٠جٟ ػٍٝ اػزجبس ِضً ٘ذا األِش 

 .٠ؾىً سوٕب ِبد٠ب ٌٍجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ، ٚع١شد ث١بٔٗ فٟ ع١بق اٌجذش

  81-80ِذّذ جٛدد اٌٍّو، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس:أٔظش

  79ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس: أٔظش
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. الركن األدبً أو المعنوي-

 .شؤنها فً ذلك شؤن الجرٌمة الجنابٌة

أن الجرٌمة التؤدٌبٌة تتكون من ثبلثة عناصر ٌلزم توافرها فً أي تصرؾ حتى :وٌرى فرٌق ثالث

:  العناصر هًهتكون له صفة الجرٌمة التؤدٌبٌة، وهذ

. وهو الفعل أو االمتناع المكون للجرٌمة: عنصر مادي.1

. وٌقصد به الضوابط ألقانونٌه لتحدٌد الجرٌمة التؤدٌبٌة:عنصر قانونً.2

. وهو الشخص الذي تنسب إلٌه الجرٌمة: عنصر شخصً.3

ال )والعنصر القانونً الزم لقٌام الجرٌمة التؤدٌبٌة، رؼم عدم خضوع المخالفات التؤدٌبٌة لمبدأ 

ذلك الن النظام التؤدٌبً، نظام قانونً، والصفة ألقانونٌه فٌه، تؤخذ طابعا  (جرٌمة بؽٌر نص

 .ٌمٌزها عن الشرعٌة فً النطاق الجنابً

 

: االتجاه الثالث

: وهً(أربعة)وٌرى أن للجرٌمة التؤدٌبٌة أركانا 

. وٌتمثل فً الفعل االٌجابً أو السلبً: الركن المادي.1

. اإلرادة اآلثمة: الركن المعنوي.2

. خضوع اإلرادة للقانون: الركن الشرعً.3

 .صفة الموظؾ العام: ركن الصفة.4

                                                 
،  ؿ 1972ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌجشائُ اٌزأد٠ج١خ ٚاٌجٕبئ١خ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ، اٌمب٘شح،/اٌّغزؾبس:أٔظش

33 

 134، ؿ 1974ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ اٌّغبءٌخ اٌزأد٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شح، / اٌّغزؾبس -:   

 168،ؿ 166،ؿ 143ِذّذ ِخزبس ػضّبْ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس:  أٔظش

 . ِٚب ثؼذ٘ب88ِٕقٛس اٌؼزَّٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس:  أٔظش
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: ومن استعراض اآلراء السابقة ٌبلحظ ما ٌلً

إن ما ذهب إلٌه أنصار االتجاه األول ٌترتب علٌه اتساع أحد عنصري الجرٌمة التؤدٌبٌة بحٌث - أ

 إؼفال الركن القانونً أو الشرعً، والتركٌز على اإلرادة اآلثمة عٌشمل العناصر األخرى، م

. كركن من أركان الجرٌمة التؤدٌبٌة

أن العنصر القانونً لدى بعض أنصار االتجاه الثانً، ال ٌتعدى كونه الركن الشرعً - ب

التؤدٌبٌة، ذلك أن القول بتوافر الركن الشرعً للجرٌمة التؤدٌبٌة، ال ٌعنً المطابقة بٌنه .للجرٌمة

 الصلة م النظام التؤدٌبً عن النظام الجنابً، رغؾوبٌن الركن الشرعً للجرٌمة الجنابٌة، الختبل

بٌنهما، كما هو الشؤن فً قٌام الجرٌمة الجنابٌة التؤدٌبٌة على ركن مادي، ال ٌعنً انه نفس الركن 

 .للجرٌمة الجنابٌة

وأما فٌما ذهب إلٌه االتجاه الثالث، فانه ٌقوم على قناعة تامة بؤن صفة الموظؾ العام ركن -ج

أساسً من أركان الخطؤ التؤدٌبً، وال ٌتصور قٌامه دون توافر هذه الصفة، وتؤسٌسا على ذلك 

انطلق إلى تناول المسإولٌة التؤدٌبٌة قبل وبعد االلتحاق بالوظٌفة وأثناء الفترات التً تنقطع فٌها 

 .الصلة بالوظٌفة مإقتا

أرى وبعٌدا عن هذا الجدل الفقهً انه من الثابت أن لٌس هناك حصر للجرابم التؤدٌبٌة، 

وفقا لما اتفق علٌه القضاء اإلداري فً أحكامه، وعلى الرؼم من مطالبة بعض الفقهاء بوجوب 

حصر األخطاء التً تستوجب المإاخذة التؤدٌبٌة، كما هو الحال فً قوانٌن العقوبات، إال أن طبٌعة 

المخالفة التؤدٌبٌة تؤبى ذلك، فالجرٌمة التؤدٌبٌة قوامها مخالفة الموظؾ لواجبات الوظٌفة إٌجابا أو 

كما سبق - سلبا، وال ٌقصد بواجبات الوظٌفة تلك المنصوص علٌها فً القوانٌن واللوابح المختلفة

بل ٌقصد - أن رأٌنا ذلك فً التعرض لمفهوم الجرٌمة التؤدٌبٌة فً قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً

. بها أٌضا الواجبات التً ٌقتضٌها حسن انتظام العمل فً المرافق العامة، ولو لم ٌنص علٌها

                                                 
  ِٚب ثؼذ٘ب141ِشجغ عبثك، ؿ .ِذّذ ػقفٛس، جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ ٚأصش٘ب فٟ ٚمؼٗ اٌزأد٠جٟ،/اٌذوزٛس:  أٔظش

 M.Stassinopolous: Traile des actes administratifs,Paris,1973-P87                - 

 .108ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس:   أٔظش
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وعلٌه فان السلطة التؤدٌبٌة ؼٌر ملزمة بؤي تحدٌد أو تعرٌؾ قانونً لؤلفعال التً تشكل 

مخالفات مسلكٌة التً تستحق العقاب التؤدٌبً،فهً الجهة اإلدارٌة الوحٌدة صاحبة االختصاص فً 

تكٌٌؾ األفعال التً اقترفها الموظؾ العام وتحدٌد فٌما إذا كانت تشكل مخالفة مسلكٌة أم ال،وال 

 .ٌعنً ذلك أي فعل ٌرتكبه الموظؾ ٌشكل مخالفة مسلكٌة تستحق العقاب التؤدٌبً

فالركن الشرعً، . لذلك فان طبٌعة الجرٌمة التؤدٌبٌة تستعصً على التحدٌد الجامع المانع

متوافر والزم للجرٌمة التؤدٌبٌة، حٌث اكتفى المشرع الفلسطٌنً بالنص على أنواع الواجبات 

كما انه أتى بنص . بعبارات فضفاضة وواسعة- كما تبٌن ذلك سابقا- والمحظورات والتً جاءت

عام وواضح، قضى بؤنه تعتبر مخالفة، كل خروج على الواجبات، أو على مقتضٌاتها، وذلك 

. لصعوبة حصر المخالفات التؤدٌبٌة لتنوع الوظابؾ وتعددها

: وعلٌه أرى أن للجرٌمة التؤدٌبٌة ثبلثة أركان هً

 سلبا أو إٌجابا أو فً الخروج على الوظٌفةوٌتمثل فً اإلخبلل بواجبات : الركن المادي .1

. مقتضى االحترام الواجب،أو عدم ألمحافظه على كرامة الوظٌفة

وٌقصد به صدور الفعل المادي عن إرادة آثمة مسبوله،أو عن تقصٌر : الركن المعنوي.2

. مرتكب الفعل عن اإلحاطة بواجبات وظٌفته والحفاظ علٌها

. وٌتمثل فً الضوابط القانونٌة لتحدٌد الجرٌمة التؤدٌبٌة: الركن الشرعً.3

 

 

                                                 
 1994ػٍٟ خطبس  ؽطٕبٚٞ، ِجبدٜء اٌمبْٔٛ اإلداسٞ األسدٟٔ،اٌىزبة اٌضبٌش،اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ،اٌّىزجخ اٌٛه١ٕخ اٌؼبِخ،عٕخ /اٌذوزٛس: أٔظش
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المبحث الثالث 

 

مدى األخذ بمبدأ المشروعٌة بالنسبة للجرائم التأدٌبٌة 

 

ان مبدأ المشروعٌة بمعناه الشامل الواسع هو سٌادة القانون أو هو مطابقة أي تصرؾ أو 

عمل قانونً للقانون ،سواء كان ذلك التصرؾ أو العمل فً مجال القانون العام أو فً مجال 

. القانون الخاص

وٌعنً ذلك خضوع القوانٌن والقرارات على درجاتها للقانون وخضوع الحرب 

وكذلك شرعٌة األحكام القضابٌة والعقود وأعمال التنفٌذ سواء فً مجال . والمعاهدات الدولٌة له

القانون العام أو الخاص وكل ما ٌقع على مسرح القانون من أعمال على اختبلؾ ألوانها وعلى 

فكل ما ٌجوز أو ما ال ٌجوز فً عالم القانون مرده إلى .اختبلؾ نوع القانون الذي ٌسودها

المشروعٌة، وٌندرج تحت لوابه وكل ما ٌتكرر عند المخالفة من البطبلن أو اإللؽاء أو التعوٌض 

. إنما ٌتكرر الحكم علٌه على بساط المشروعٌة

ال ) وان كانت أصبل ال تخضع لقاعدةيوان كون الجرٌمة التؤدٌبٌة ذات طبٌعة خاصة، وه

إال ( مبدأ شرعٌه الجرٌمة)المطبقة فً مجال الجرابم الجنابٌة والمعروفة باسم (جرٌمة بؽٌر نص

 وسنبدأ .أن هذا المبدأ ٌؤخذ فً مجال الجرابم التؤدٌبٌة معنى ممٌزا ٌتفق وطبٌعة نظام التؤدٌب

. بعرض مبدأ الشرعٌة، ثم مدى األخذ به فً مجال التؤدٌب" أوال

 

                                                 
. 2003-2002عٕخ " دساعخ ِمبسٔخ"ِذّذ ػجذ اٌؼبي، ِجٍظ اٌذٌٚخ ٚاٌشلبثخ اإلداس٠خ ػٍٝ أػّبي اإلداسح / أظش اٌذوزٛس

     91، ؿ 1972ِذّذ ػقفٛس، اٌزأد٠ت ٚاٌؼمبة فٟ ػاللبد اٌؼًّ، اٌمغُ األٚي، اٌمب٘شح، \  اٌذوزٛس

 75ِذّذ جٛدد اٌٍّو، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌذوزٛس- 

 100، 99ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌذوزٛس- 
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. سٌادة مبدأ المشروعٌة فً الدولة القانونٌة الحدٌثة

الدولة المعاصرة هً فً األساس دولة قانونٌة دستورٌة، ٌسودها مبدأ المشروعٌة، فهً 

تخضع أوال للقانون الدستوري الذي تجعل منه قاعدة القانون األعلى الواجبة اإلتباع فً مواجهة 

الكافة حكاما ومحكومٌن، وتستمد منه كافة السلطات العامة سندها الشرعً، وبالتالً ال ٌجوز 

. الخروج على أحكامه مادام قابما، إال إذا تم تعدٌله وفقا لئلجراءات الدستورٌة المقررة

وهً تخضع ثانٌا للقوانٌن العادٌة التً تصدرها الهٌبة التشرٌعٌة المختصة فً إطار 

وذلك ٌعنً أن جمٌع الهٌبات المنوط بها مهمة تنفٌذ وتطبٌق القوانٌن العادٌة .القانون الدستوري

تكون ملزمة بها فً كل ما تتخذه من قرارات وما تقوم به من أعمال،ما دامت هذه القوانٌن قابمة 

. لم تعدل أو تلػ وفقا لئلجراءات المقررة قانونا

وفً ظل سٌادة مبدأ المشروعٌة فً الدولة الحدٌثة، ٌستطٌع المحكومون مراقبة الدولة فً 

 األخذ بمبدأ الشرعٌة ل وٌفضمباشرة وظابفها، والتمتع بوسابل عدٌدة لتطبٌق مبدأ المشروعٌة،

الممٌز للدولة الحدٌثة، حٌث انتهت العهود التً كانت فٌها الدولة مستبدة، ال ٌخضع حكامها 

 .للقانون

:- مبدأ المشروعٌة وأعمال اإلدارة

ٌقضً مبدأ المشروعٌة أن تخضع اإلدارة العامة للقانون، فبل ٌجوز لئلدارة أن تتخذ 

إجراء أو قرار إداري أو تؤتً عمبل قانونٌا أو مادٌا مخالفا للقانون، وهذا ٌعنً ضرورة استناد 

 هذه القاعدة مصدرا من راإلدارة فٌما تؤتٌه من أعمال إلى قاعدة قانونٌة واجبة اإلتباع وذلك باعتبا

 ة ٌقتضً أن تكون جمٌع أعمال اإلدارة سواء المادٌة، أو القانونٌة، مستنداكم. مصادر المشروعٌة

إلى قاعدة قانونٌة، تجٌزها حتى تكون مشروعة، ذلك أن مبدأ المشروعٌة ٌضع على عاتق 

                                                 
 ٠ّىٓ ٌٍّذى١ِٛٓ فٟ اٌذٌٚخ اٌذذ٠ضخ ِشالجخ أػّبي اٌذىِٛخ ثٛعبئً ػذ٠ذح ِٕٙب اٌشلبثخ ثٛاعطخ ِّض١ٍُٙ فٟ اٌجشٌّبْ، وزٌه ثٛاعطخ 

 .اٌٍجٛء ئٌٝ اٌمنبء، ٚاٌطؼٓ ثأػّبٌٙب

 20، ؿ 1967ِذّٛد دبفع، اٌمنبء اإلداسٞ، دساعخ ِمبسٔخ، اٌطجؼخ اٌشاثؼخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، /اٌذوزٛس:  أٔظش

  ِٚب ثؼذ٘ب42هؼ١ّخ اٌجشف، ِجذأ اٌّؾشٚػ١خ، ؿ /اٌذوزٛس    - 
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اإلدارة، التزاما سلبٌا مقتضاه، أال تخالؾ أحكام القانون، والتزاما اٌجابٌا، مقتضاه أن ٌكون عملها 

 .مستندا إلى أساس من القانون

وال ٌضمن احترام مبدأ المشروعٌة، إال بكفالة رقابة القضاء على النشاط اإلداري، من 

حٌث مدى توافقه مع القواعد القانونٌة المقررة سلفا، إلى أن ٌتم تعدٌلها أو إلؽابها، وأن ٌكون 

القضاء مستقبل عن السلطة التنفٌذٌة بما ٌضمن للقاضً الحرٌة والحصانة فً سعٌه لتحقٌق العدالة 

 .دون خوؾ وان ٌتحقق االحترام ألحكام القضاء بتنفٌذها من السلطات اإلدارٌة

 

مدى األخذ بمبدأ المشروعٌة بالنسبة للجرائم التأدٌبٌة 

لم ٌسلك القانون التؤدٌبً مسلك القانون الجنابً فً حصر الجرابم وتحدٌد أركانها وتعٌٌن 

وهو  (ال جرٌمة بدون نص) أن أنظمة التؤدٌب، لم تؤخذ حتى اآلن بمبدأكالعقوبة لكل منها، ذل

. المبدأ المطبق بالنسبة للجرابم الجنابٌة

 

 لم ٌرد فً التشرٌعات الصادرة بشؤن الموظفٌن تعداد لؤلخطاء التؤدٌبٌة على سبٌل ففً مصر

كما هو الشؤن فً القانون الجنابً -على النحو الذي سبقت اإلشارة إلٌه-الحصر

، لم ترد فً أي من التشرٌعات "المخالفات التؤدٌبٌة"وقد قررت المحكمة اإلدارٌة العلٌا بؤن 

 جرى قضاء هذه المحكمة، على أن أي خروج على دالخاصة بالعاملٌن على سبٌل الحصر، وق

الوظٌفة، أو على مقتضٌاتها، أو ما تفرضه على شاؼلها من واجبات، ٌعد ذنبا إدارٌا، وهذا هو 

سبب القرار اإلداري، فكل فعل أو مسلك من جانب الموظؾ راجع إلى إرادته، اٌجابٌا أو سلبٌا 

 "تتحقق به المخالفة

                                                 
. 21ػّش ِذّذ اٌؾٛثىٟ، اٌّشجغ اٌغبثك،ؿ /اٌذوزٛس: أٔظش

 103، 102ِذّذ ػقفٛس، ٔذٛ ٔظش٠خ ػبِخ فٟ اٌزأد٠ت، ؿ / اٌذوزٛس

 23، ؿ 21ِذّٛد دبفع، اٌمنبء اإلداسٞ، ؿ /اٌذوزٛس   - 

 9 ؿ 2001اٌذوزٛس ػذٔبْ ػّشٚ، اٌمنبء اإلداسٞ اٌفٍغط١ٕٟ، ِجذأ اٌّؾشٚػ١خ، هجؼخ أٌٚٝ، ِطجؼخ ث١ذ اٌّمذط، ساَ هللا، :  أظش

 .، عجمذ اإلؽبسح ئ1971ٗ١ٌ ١ٔٛ٠ٛ عٕخ 12دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب، اٌقبدس فٟ :   أٔظش
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 ٌنطو القانون مالمخالفات التؤدٌبٌة ال تقع تحت حصر، ول"كما قررت فً حكم آخر أن

المذكور شؤنه شؤن النظام الوظٌفً الذي كان سارٌا قبله على العاملٌن بالهٌبة أن ثمة تحدٌدا جامعا 

 "للمخالفات المإثمة قانونا

أٌضا أخذ المشرع بمبدأ عدم حصر المخالفات التؤدٌبٌة مساٌرا فً ذلك االتجاه : وفً األردن

. الؽالب فً أنظمة الموظفٌن

قابمة بالواجبات الوظٌفٌة - كما سبق بٌانه-وقد أورد نظام الخدمة المدنٌة األردنً الحالً

األعمال التً ٌحظر على الموظؾ  (66)ثم أورد فً المادة  (65)التً ٌتعٌن االلتزام بها فً المادة

. إتٌان أي منها

وٌكاد ٌبدو للوهلة األولى أن تلك الواجبات والمحظورات واردة على سبٌل الحصر، لوال 

 .ٌنفً أن تكون المخالفات التؤدٌبٌة قد وردت على سبٌل الحصر (142)أن نص المادة

 

 فقد أورد المشرع قابمة بالوجبات الوظٌفٌة التً ٌتعٌن على وفً قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً

الموظؾ العام االلتزام بها، جاء ذلك فً الفصل الرابع المعنون بواجبات الموظؾ وسلوكه 

 باألعمال التً ٌحظر ةقابم (67)منه، وبعد ذلك أورد المشرع فً المادة (66)الوظٌفً فً المادة

 إتٌان أي منها، وكما بٌنا أن هذه النصوص أتت فضفاضة بحٌث ٌفهم منها أنها لم ؾعلى الموظ

تؤت على سبٌل الحصر وإنما جاءت على سبٌل المثال وخٌر ما ٌدل على ذلك الفقر السادسة من 

 (.67)المادة

                                                 
 .24 ؿ 16 ط 1971 ٔٛفّجش عٕخ 27 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب، اٌقبدس فٟ 

ئدا اسرىت اٌّٛظف ِخبٌفخ ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚاٌمشاساد اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ، أٚ " ػٍٝ أٔٗ (142) رٕـ اٌّبدح

فٟ رطج١مٙب، أٚ ألذَ ػٍٝ ػًّ أٚ رقشف ِٓ ؽأٔٗ اإلخالي ثبٌّغإ١ٌٚبد ٚاٌقالد١بد إٌّٛهخ ثٗ، أٚ ػشلٍزٙب، أٚ اإلعبءح ئٌٝ أخالل١بد 

 ........" اٌٛظ١فخ، ٚٚاججبد اٌّٛظف ٚعٍٛوٗ، فزفشك ػ١ٍٗ اٌؼمٛثبد اٌزب١ٌخ

. اٌٛظبئف اٌؼبِخ رى١ٍف ٌٍمبئ١ّٓ ثٙب، ٘ذفٙب خذِخ اٌّٛاه١ٕٓ رذم١مب ٌٍّقٍذخ اٌؼبِخ هجمب ٌٍمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ"ػٍٝ أْ   (66) رٕـ اٌّبدح 

رأد٠خ اٌؼًّ إٌّٛه ثٗ ثٕفغٗ ثذلخ ٚأِبٔخ، ٚاْ ٠خقـ - 1: ٚػٍٝ اٌّٛظف ِشاػبح أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ ٚاٌٍٛائخ ٚرٕف١ز٘ب ٚأْ ٠ٍزضَ ثّب ٠ٍٟ

ٚلذ اٌؼًّ اٌشعّٟ ألداء ٚاججبد ٚظ١فزٗ، ٚأْ ٠ٍزضَ ثبٌؼًّ فٟ غ١ش أٚلبد اٌؼًّ اٌشع١ّخ ثٕبءا ػٍٝ رى١ٍف ِٓ اٌجٙخ اٌّخزقخ ئرا 

اٌّذبفظخ - 4.ادزشاَ ِٛاػ١ذ اٌؼًّ- 3.أْ ٠ذغٓ ِؼبٍِخ اٌجّٙٛس ٚأْ ٠ٕجض ِؼبِالرُٙ فٟ اٌٛلذ اٌّذذد- 2. الزنذ ِقٍذخ اٌؼًّ رٌه

ادزشاَ اٌزغٍغً اإلداسٞ فٟ ارقبالرٗ اٌٛظ١ف١خ ٚرٕف١ز ِب ٠قذس ئ١ٌٗ ِٓ أٚاِش ٚرؼ١ٍّبد فٟ دذٚد - 5.ػٍٝ األِٛاي ٚاٌّّزٍىبد اٌؼبِخ

- 6.اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ إٌبفزح، ٠ٚزذًّ وً ِغإٚي األٚاِش اٌزٟ رقذس ِٕٗ وّب ٠ىْٛ ِغإٚال ػٓ دغٓ ع١ش اٌؼًّ فٟ دذٚد اخزقبفبرٗ

أْ ٠ؼًّ ػٍٝ ر١ّٕخ لذسارٗ ٚوفبءرٗ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاإلهالع ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثؼٍّٗ ٚاإلدبهخ ثٙب ٚرمذ٠ُ 

. االلزشادبد اٌزٟ ٠شا٘ب ِف١ذح ٌزذغ١ٓ هشق اٌؼًّ فٟ اٌذائشح ٚسفغ ِغزٜٛ األداء ف١ٙب



  -39-  

:- موقف الفقه من مبدأ حصر الجرائم التأدٌبٌة

: ٌتنازع الفقه بصدد مبدأ الجرابم التؤدٌبٌة اتجاهان

اتجاه ؼالب، وٌذهب إلى عدم حصر الجرابم التؤدٌبٌة العتبارات عدٌدة منها الرؼبة فً - أ

 منح جهة التؤدٌب سلطة تقدٌرٌة، كون حصر الجرابم التؤدٌبٌة ٌتعارض مع جوهر فكرة التؤدٌب

وٌمثل هذا االتجاه، الؽالب فً التشرٌعات الوظٌفٌة العامة، ومع ما استقر علٌه القضاء 

اإلداري، وهو ٌرى أنه على الرؼم من أوجه الشبه بٌن الجرابم التؤدٌبٌة والجرابم الجنابٌة، فان 

ال تطبق على الجرٌمة - قاعدة ال جرٌمة بدون نص- الفقه والقضاء مستقر على أن القاعدة السابقة

التؤدٌبٌة، فلٌس من البلزم، أن تصدر عن جهة اإلدارة المختصة، قواعد تإثم بعض األفعال مسبقا 

حتى ٌعاقب الموظؾ، إذا ما ثبت قبله فعل أو امتناع، ال ٌتفق ومقتضٌات وظٌفته، سواء نص على 

 .وهذه القاعدة المسلمة ٌرددها القضاء اإلداري باستمرار. ذلك صراحة أم لم ٌنص

: وٌمكن إجمال حجج هذا الفرٌق فٌما ٌلً

إن حصر األخطاء التؤدٌبٌة أمر ٌتعذر تنفٌذه، وذلك الستنادها إلى مجرد تعلٌمات مبهمة، أو -

 .أوامر رإساء ؼٌر سلٌمة، أو إلى اعتبارات عامة واردة فً التشرٌع

إن مبدأ حصر الجرابم التؤدٌبٌة ٌتعارض مع منح جهة التؤدٌب سلطة تقدٌرٌة واسعة، بل وسلطة -

. مشرعة فً إسباغ وصؾ المخالفة على الفعل

إن مبدأ شرعٌة العقوبة فً المجال التؤدٌبً، له مدلول خاص، ال محل لمقارنته بمدلول هذا المبدأ -

، فً المجال الجنابً، إذ أن لكل من المجالٌن ظروفا واعتبارات خاصة له

                                                                                                                                               
ِخبٌفخ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ أٚ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٍٛائخ األخشٜ اٌّؼّٛي ثٙب ٚاٌّزؼٍمخ ثبٌخذِخ - ٠:1ذظش ػٍٝ اٌّٛظف ِب ٠ٍٟ "(67)ٚرٕـ- 

ٚرذذد اٌالئذخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٙزا اٌمبْٔٛ اٌنٛاثو .اٌجّغ ث١ٓ ٚظ١فزٗ ٚث١ٓ أٞ ػًّ آخش ٠إد٠ٗ ثٕفغٗ أٚ ثبٌٛاعطخ- 2.اٌّذ١ٔخ ٚاٌّٛظف١ٓ

ٚاألدىبَ ٌألػّبي اٌزٟ ٠جٛص ٌٍّٛظف أداؤ٘ب فٟ غ١ش أٚلبد اٌذٚاَ اٌشع١ّخ ثّب ال ٠نش أٚ ٠زؼبسك أٚ ٠زٕبلل ِغ اٌٛظ١فخ أٚ 

اعزغالي ٚظ١فزٗ ٚفالد١برٗ ف١ٙب ٌّٕفؼخ رار١خ أٚ سثخ ؽخقٟ أٚ اٌمجٛي ِجبؽشح أٚ ثبٌٛاعطخ أل٠خ ٘ذ٠خ أٚ ِىبفأح أٚ ِٕذخ أٚ - 3.ِمزن١برٙب

أْ ٠ذزفع ٌٕفغٗ ثأفً أ٠خ ٚسلخ سع١ّخ أٚ فٛسح أٚ ٔغخخ أٚ ٍِخـ ػٕٙب أٚ أْ ٠ٕضػٙب ِٓ - 4.ػٌّٛخ ثّٕبعجخ ل١بِٗ ثٛاججبد ٚظ١فزٗ

أْ ٠فؾٟ أ٠ب ِٓ األِٛس اٌزٟ ٠طٍغ ػ١ٍٙب ثذىُ ٚظ١فزٗ خالفب - 5.اٌٍّفبد اٌّخققخ ٌذفظٙب ٌٚٛ وبٔذ خبفخ ثؼًّ وٍف ثٗ ؽخق١ب

اٌخشٚط ػٍٝ ِمزنٝ اٌٛاجت فٟ أػّبي ٚظ١فزٗ أٚ اٌظٙٛس ثّظٙش ِٓ ؽأٔٗ - 6ٌٍّجبالد اٌزٟ ٠ج١ض٘ب اٌمبْٔٛ دزٝ ٌٚٛ رشن اٌٛظ١فخ 

."  ؽشة اٌخّش ٌٚؼت اٌمّبس فٟ األٔذ٠خ أٚ فٟ اٌّذبي اٌؼبِخ- 7. اإلخالي ثىشاِخ اٌٛظ١فخ

 . 13، ؿ 1966ِقطفٝ ثىش، رأد٠ت اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌذٌٚخ، داس اٌفىش اٌذذ٠ش، اٌمب٘شح، هجؼخ /اٌّغزؾبس:  أٔظش

 77ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، لنبء اٌزأد٠ت، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش 

 .128ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك ؿ /اٌّغزؾبس:  أٔظش
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إن مبدأ شرعٌة العقوبة ٌضفً على الجرابم ثباتا واستمرارا ٌتنافٌان مع مرونة فكرة الجرٌمة - 

. التؤدٌبٌة

وبصفة عامة فان فارقا كبٌرا بٌن العقاب التؤدٌبً الذي هدفه حسن تنظٌم المرفق العام، وبٌن - 

 .العقاب الجنابً الذي ؼرضه العقاب الشخصً الذي ٌوقع باسم العدالة

 كما هو الشؤن فً القانون .وٌتجه فرٌق من الفقهاء، إلى وجوب حصر الجرابم التؤدٌبٌة- ب

الجنابً، لما فً ذلك من ضمان إلمام الموظفٌن باألفعال المحظورة، فتكون لدٌهم الفرصة لتجنبها، 

. ولعدم إسراؾ الرإساء فً مإاخذة مرإوسٌهم

وفً مجال الرد على حجج المعارضٌن لمبدأ حصر الجرابم التؤدٌبٌة، ٌرى أحد الفقهاء أن 

الجرابم ووصفها لٌس أمرا مستحٌبل، بصفة عامة، ولكنه ممكن وان كان صعبا، وأن التقدم فً )

النظام الوظٌفً سوؾ ٌبلػ حتما تحدٌدا حصرٌا ٌختلؾ من نوع معٌن من الوظابؾ إلى نوع آخر، 

وفً جهاز من األجهزة العامة عن جهاز آخر، ثم ٌبلػ التطور درجة توجد الجرابم التؤدٌبٌة 

وعقوبتها فً نطاق ما سوؾ ٌنكشؾ من تكرار الجرٌمة الواحدة، فالجرٌمة التؤدٌبٌة تخضع فً 

 (رأٌنا لقاعدة ال جرٌمة تؤدٌبٌة إال بنص فً نظام الوظٌفة العامة

وٌرى أحد الفقهاء أن لٌس هناك تعارض أصٌل بٌن حصر الجرابم التؤدٌبٌة وبٌن سلطة 

 .التؤدٌب، وأن األمر فً النهاٌة ٌرجع إلى السٌاسة التشرٌعٌة التً تتفاوت من نظام آلخر

وأما بشؤن شرعٌة العقوبة فً النظام التؤدٌبً، فان األصل فً العقوبات التؤدٌبٌة أنها 

محددة على سبٌل الحصر فً أنظمة الوظٌفة العامة على الرؼم من عدم ربطها بؤفعال تؤدٌبٌة 

 .معٌنة

                                                 
 . ِٚب ثؼذ٘ب207ِذّذ ِخزبس ػضّبْ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس: أٔظش

 .106ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس: أٔظش

 . 107، ؿ 1974اٌغٍطخ اٌزأد٠ج١خ، دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ دوزٛساح، اٌمب٘شح، عٕخ /ػّش فإاد أدّذ ثشوبد/اٌذوزٛس   -: 

 . ِٚب ثؼذ٘ب214ِذّذ ِخزبس ػضّبْ اٌّشجغ اٌغبثك ؿ /اٌذوزٛس  -:  

 1969ِذّذ دبِذ اٌجًّ، اٌّٛظف اٌؼبَ فمٙب ٚلنبء، اٌجضء األٚي، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، داس إٌٙنخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح عٕخ / اٌذوزٛس:  أٔظش

  ِٚب ثؼذ٘ب151ؿ، 

 .   ِٚب ثؼذ٘ب108ِجٍخ ئداسح لنب٠ب اٌذىِٛخ، اٌغٕخ اٌخبِغخ، اٌؼذد اٌشاثغ، ؿ  (هج١ؼخ ٔظبَ اٌزأد٠ت)ِذّذ ػقفٛس/اٌذوزٛس:  أٔظش

 . ِٚب ثؼذ٘ب1591ِذّذ دبِذ اٌجًّ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس:  أٔظش
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وقصارى القول، وإن كان الربط التام بٌن األخطاء التؤدٌبٌة والعقوبات،  ٌجعل الموظفٌن 

واعٌن للعقوبات التً ٌتعرضون لها، إال أننا نرى عدم تعرض المشرع  لتعرٌؾ الجرٌمة 

التؤدٌبٌة،  إال لكونها من التعرٌفات الدقٌقة التً تتؽٌر بتؽٌر الزمان أو المكان أو نظرة المجتمع، 

وهذا من شؤنه أن ٌجعل النظرة لهذه الجرابم، من المرونة بحث تساٌر تطورات المجتمع، تاركا 

. األمر ٌتبلور وفقا آلراء كل من الفقه وأحكام القضاء
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الفصل الثانً 

 

مدى استقالل الجرٌمة التأدٌبٌة عن الجرٌمة الجزائٌة 

، مكانا بارزا فً الدراسات الخاصة ةتحتل العبلقة بٌن الجرٌمة الجنابٌة والجرٌمة التؤدٌبً

وال ٌرجع ذلك إلى وجود ارتباط بٌنهما فقط، ولكن ٌرجع ذلك إلى محاوالت كل . بمجال التؤدٌب

. من القضاء والفقه، إٌجاد حدود لمدى تؤثٌر الجرٌمة الجنابٌة على الجرٌمة التؤدٌبٌة

فالجرٌمة الجنابٌة أقدم بالطبع من الجرٌمة التؤدٌبٌة، التً لم تعرؾ إال بنشوء التؤدٌب الذي 

ٌرتبط بالوظٌفة العامة، ومن هنا ثارت المحاوالت لوضع حدود إلمكانٌة تؤثٌر الجرٌمة الجنابٌة 

على الوضع الوظٌفً للموظؾ، وكانت هذه المحاوالت فً نطاق حاول كل من القضاء والفقه، أن 

. ٌضعا من خبلله أسسا الستقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجنابٌة

ومن النتابج المترتبة على استقبلل كل من القانون التؤدٌبً عن القانون الجنابً، أن 

الجرٌمة التؤدٌبٌة والجرٌمة الجنابٌة تستقل كل منهما عن األخرى، وتحتفظ كل منها بكٌانها 

على الرؼم من أن هناك أوجه شبه واتفاق بٌن الجرٌمتٌن الجنابٌة .  لهاة المقررةوبالمسإولً

. والتؤدٌبٌة مردها أنهما ٌنبعان من اصل واحد وٌستهدفان تطبٌق شرٌعة العقاب كل فً مجاله

........ وعلٌه سوؾ نتعرض لهذا الموضوع فً ثبلثة مباحث على النحو التالً

 

نعرض موقؾ القضاء والفقه من استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة :  فً مبحث أول

. الجزابٌة

 .نتناول فٌه أوجه الشبه واالختبلؾ بٌن الجرٌمتٌن التؤدٌبٌة والجزابٌة:  فً مبحث ثانً

. نعرض مظاهر استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزابٌة:  فً مبحث ثالث
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المبحث األول 

 

موقف القضاء والفقه من استقالل الجرٌمة التأدٌبٌة 

 عن الجرٌمة الجزائٌة

 

استقرت أحكام كل من المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة، ومحكمة العدل العلٌا األردنٌة، 

على مبدأ استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزابٌة، كما قام الفقة بتحدٌد نواحً االستقبلل 

 وسنقوم باستعراض موقؾ كل من القضاء – سٌرد الحقا –بٌن الجرٌمتٌن فً عدد من المإلفات 

. والفقه، على النحو التالً

 

 موقف القضاء –أوال

فً مصر 

أكدت المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً أكثر من مناسبة، استقبلل كل من الجرٌمة الجنابٌة 

سبق لهذه المحكمة أن قضت بؤنه ال تطابق بٌن " والجرٌمة التؤدٌبٌة، وقد ورد فً احد أحكامها انه 

 التؤدٌبٌة، فالمحاكمة التؤدٌبٌة لها مجالها الخاص الختبلؾ ةنطاق الجرٌمة الجنابٌة والجرٌم

 قوامها مخالفة الموظؾ لواجبات وظٌفته وخروجه على ىطبٌعتها عن المحاكمة الجنابٌة، األول

 بهذه المثابة تعتبر ذات كٌان مستقل يمقتضٌاتها، فهً متعددة الصور ونطاقها ؼٌر محدود، وه

عن االتهام الجنابً الذي ٌستند إلى جرابم وعقوبة محددة، ومن ثم فان الفعل الواحد كما ٌشكل 

جرٌمة من جرابم القانون العام، ٌمكن أن ٌتمخض فً ذات الوقت عن مخالفات وذنوب إدارٌة 

 "ٌرتب القانون اإلداري الجزاء علٌها 

                                                 
 166 ، ؿ 8، ط 1962دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌقبدس فٟ أٚي د٠غّجش عٕخ :  أظش
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وتؤسٌسا على هذا االستقبلل، تجري المحكمة اإلدارٌة العلٌا على عدم التقٌد بمنطق قانون 

هً سارت على السنن المتبعة فً "العقوبات، إذ قضت فً احد أحكامها، بان المحكمة التؤدٌبٌة إن 

قانون العقوبات، فلم ترد الفعل المكون للذنب اإلداري إلى اإلخبلل بواجبات الوظٌفة، أو الخروج 

على مقتضٌاتها، وإنما استعارت له وصفا جنابٌا واردا فً قانون العقوبات، أو عنٌت بتحدٌد 

أركان الفعل على نحو ما حدده قانون العقوبات المذكور، للوصؾ الذي استعارته، ثم اختارت لهذا 

الفعل، اشد الجزاءات التً ٌجٌز قانون التوظٌؾ توقٌعه، بمقولة أن هذا الجزاء، هو الذي حدده 

وأنها إذ فعلت ذلك كان الجزاء المقضً به معٌبا، ألنه بنً على خطؤ فً . القانون لهذا الفعل

فهذا الجزاء وان كان من بٌن الجزاءات التً أجاز قانون التوظٌؾ توقٌعها، إال . اإلسناد القانونً

 "انه اسند إلى نظام قانونً آخر ؼٌر النظام الواجب التطبٌق

 بهذا الخصوص أٌضا، ذهبت إلى أن الجرٌمة اإلدارٌة، تختلؾ ومن أحكامها الحدٌثة

اختبلفا كلٌا فً طبٌعتها وتكوٌنها عن الجرٌمة الجنابٌة، فالفعل الواحد قد ٌكون الجرٌمتٌن معا 

إلختبلؾ الوضع بٌن المجالٌن اإلداري والجنابً،ومما ٌستتبعه من استقبلل الجرٌمتٌن اإلدارٌة 

عن الجنابٌة، وأساس ذلك اختبلؾ قوام كل من الجرٌمتٌن وتؽاٌر الؽاٌة من الجزاء فً كل 

فاألول مقرر لحماٌة الوظٌفة والثانً هو قصاص من المجرم لحماٌة المجتمع، وعلٌه فلٌس .منها

. من شؤن الحكم بالعزل المإقت أن ٌحول دون معاقبة العامل تؤدٌبٌا وتوقٌع الجزاء اإلداري علٌه

 

                                                 
 219، ؿ 8، ط 1962 د٠غّجش عٕخ 8دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌقبدس فٟ :  أظش

 لنبئ١خ، جٍغخ 29 ٌغٕخ 3253وزٌه دىّٙب فٟ اٌطؼٓ سلُ . 22/2/1986 لنبئ١خ، جٍغخ 27 ٌغٕخ 2304 أظش اٌطؼٓ سلُ 

31/1/1987 
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فً األردن 

ورد التؤكٌد على استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة فً عدة قرارات صدرت عن محكمة العدل 

. العلٌا تقول فً بعضها

إن المخالفات التؤدٌبٌة هً تهم قابمة بذاتها مستقلة عن التهم الجزابٌة قوامها مخالفة الشخص - " 

لواجبات وظٌفته، أو مهنته ومقتضٌاتها وكرامتها ، بٌنما التهم الجزابٌة هً خروج المتهم على 

المجتمع، فٌما تنهى عنه القوانٌن الجزابٌة، أو تؤمر به ، وٌبقى هذا االستقبلل قابما حتى لو كان 

 " ةثمة ارتباط بٌن التهمتٌن التؤدٌبٌة والجزابً

إن المخالفة المسلكٌة التً ٌرتكبها الموظؾ قوامها مخالفة الموظؾ لواجبات "وفً حكم آخر لها - 

 . ---وظٌفته، وهً مستقلة عن التهمة الجزابٌة

وعلٌه ٌمكن القول أن الجرٌمة التؤدٌبٌة تختلؾ عن الجرٌمة الجزابٌة، وتستقل عنها، إذ أن 

بٌنما . األولى قوامها مخالفة الموظؾ لواجبات وظٌفته ومقتضٌاتها، أو لكرامة الوظٌفة واعتبارها

الثانٌة مناطها خروج المتهم على المجتمع فٌما ٌنهى عنه قانون العقوبات والقوانٌن الجنابٌة أو 

. تؤمر به

موقف الفقه : ثانٌا

 من وجود فكرة العقاب فً القانون الجنابً والقانون التؤدٌبً، بما ٌترتب معلى الرغ

علٌهما من نتابج، فان الفلسفة القابمة وراء كل منهما مختلفة، وذلك أن قانون العقوبات ما زال 

ٌعاقب على أفعال بذاتها، محددة على سبٌل الحصر، وما عداها ٌعتبر مباحا، إذ أن األصل هو 

على العكس من -الحرٌة واإلباحة، واالستثناء هو القٌد والعقاب، بٌنما تخضع الجرٌمة التؤدٌبٌة

لتقدٌر السلطة التؤدٌبٌة، هذا باإلضافة إلى أن العقوبات الجنابٌة مازالت تستهدؾ شخص - ذلك

. المخطىء وماله، بٌنما تقتصر العقوبات التؤدٌبٌة على مزاٌا الوظٌفة

                                                 
 (عجمذ اإلؽبسح ئ١ٌٗ )1422، ؿ 1968 ٌغٕخ 11، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 61/65 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ 

 (عجمذ اإلؽبسح ئ١ٌٗ)977، ؿ 1972 ٌغٕخ 8، 7، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 62/71 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ 
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إال أنه وعلى الرؼم من الفروق الكبٌرة بٌن الجرٌمة التؤدٌبٌة والجرٌمة الجنابٌة التً تإكد 

استقبلل كل منهما،  فان ذلك ال ٌعنً بحال من األحوال االنفصال بٌنهما، بل أن التقارب مستمر 

بٌن القانونٌن الجنابً والتؤدٌبً والذي ٌتجلى أوال فً تخلً القانون التؤدٌبً عن كثٌر من سماته 

اإلدارٌة واصطباؼه بالطابع القضابً، وثانٌا فً تطور القانون الجنابً وتخلٌه تدرٌجٌا عن أصوله 

 .األولى القابمة على فكرة االنتقام والقصاص على المجرم

كما أن رأي آخر من الفقه ٌرى أن الجرٌمة التؤدٌبٌة، هً أساسا تهمة قابمة بذاتها، - 

مستقلة عن التهم الجنابٌة، وهً تختلؾ عنها فً طبٌعتها وفً تكوٌنها وفً أركانها، فلكل منهما 

هذا االستقبلل قابم حتى لو كان . وزنها ومقوماتها، ولكل منهما نطاقها، ومجالها الذي تنشط فٌه

. ثمة ارتباط بٌن الجرٌمتٌن

وٌقول رأي آخر أن نظام التؤدٌب ال بد وأن ٌكون مستقبل عن النظام القضابً الجنابً، - 

 وؼاٌتهما، ونوع الجزاءات التً توقع باسم كل منهما ، ومإدى هذا التباٌن النظامٌن فً أساسٌهم

االستقبلل ، أن تستقل المسإولٌة التؤدٌبٌة عن المسإولٌة الجنابٌة، وأن تولدتا عن نفس الفعل ، 

وٌضٌؾ إلى ذلك أن هذا االستقبلل للمسإولٌة التؤدٌبٌة عن المسإولٌة الجنابٌة ٌنعكس على كل 

النظام الذي تخضع له المخالفة التؤدٌبٌة ، فعلى الرؼم من أن الفعل الواحد الذي ٌقترفه الموظؾ، 

قد ٌكون جرٌمة جنابٌة، ومخالفة تؤدٌبٌة فً نفس الوقت ، إال أن المخالفتٌن تظبلن مستقلتٌن كل 

. االستقبلل فً الوصؾ، وفً األركان ، وفً التكٌؾ القانونً

 

                                                 
 . ِٚب ثؼذ٘ب227ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ ،اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ، ِشجغ عبثك، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش

 .133ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ،  اٌّغبءٌخ اٌزأد٠ج١خ، ِشجغ عبثك ؿ / اٌّغزؾبس: أٔظش 

 140 ،138ِذّذ ػقفٛس،  جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ، ِشجغ عبثك، ؿ / اٌذوزٛس:  أظش
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هو أن نظام التؤدٌب وان اقترب من " وهناك من ذهب إلى القول أن الرأي السابد فً الفقه 

نظام التجرٌم سواء فً مجال الجرٌمة، أو فً مجال الجزاء، إال انه نظام مستقل وقابم بذاته لكن 

 ."هذا االستقبلل ال ٌعنً أن االنفصال بٌنهما تام ومطلق

وبصدد العبلقة بٌن الجرٌمتٌن التؤدٌبٌة، والجرٌمة الجنابٌة، نذهب مع من ذهب بالقول، أن 

المبدأ العام المسلم به فً هذا الشؤن، أن الجرٌمة التؤدٌبٌة مستقلة عن الجرٌمة الجنابٌة، من حٌث 

طبٌعة وأهداؾ كل منهما، ومن حٌث المحاكم المختصة بنظرهما، وإجراءات المحاكم، 

. والجزاءات، والعقوبات التً توقع على كل حالة

ولهذا فان وجود الجرٌمة الجنابٌة، ال ٌترتب علٌه حتما وجود الجرٌمة التؤدٌبٌة، وأن كان 

من الجابز أن ٌكون الفعل الواحد جرٌمة جنابٌة، وجرٌمة تؤدٌبٌة فً نفس الوقت ، وتبربة 

الموظؾ العام من االتهام الجنابً ال ٌترتب علٌه حتما تبربته من االتهام التؤدٌبً والعكس ؼٌر 

 فقد تنعدم الجرٌمة الجنابٌة مع ثبوت الجرٌمة األدبٌة. صحٌح

وكذلك أٌضا، أن الجرٌمة التؤدٌبٌة تختلؾ اختبلفا كلٌا فً طبٌعتها وتكوٌنها عن الجرٌمة 

الجنابٌة، فالفعل الواحد قد ٌكون الجرٌمتٌن معا الختبلؾ الوضع بٌن المجالٌن اإلداري والجنابً، 

وما ٌستتبعه من استقبلل الجرٌمتٌن التؤدٌبٌة عن الجنابٌة، وأساس ذلك اختبلؾ قوام كل من 

فاألول مقرر لحماٌة الوظٌفة وحسن سٌر . الجرٌمتٌن وتؽاٌر الؽاٌة من الجزاء فً كل منهما

. المرفق العام، والثانً هو قصاص من المجرم لحماٌة المجتمع
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المبحث الثانً 

 

أوجه الشبه واالختالف بٌن الجرٌمتٌن 

التأدٌبٌة والجزائٌة 

 

على الرؼم من أن المسإولٌة الجزابٌة كانت أسبق فً الظهور من المسإولٌة التؤدٌبٌة، 

والقول . وأن لكل منهما استقبللها وطبٌعتها الخاصة، إال أنه ال توجد حدود تفصل بٌنهما فصبل تاما

بؽٌر ذلك ٌكون من قبٌل التعمٌم الخاطىء، ومن المعلوم أن سٌاسة تحدٌد الجرابم مسؤلة تقدٌرٌة، 

ولذلك فإنها تتفاوت من دولة إلى دولة أخرى، وفً الدولة الواحدة من وقت آلخر وفق القٌم 

. االجتماعٌة والسٌاسٌة السابدة

 .ونجمل فٌما ٌلً أهم أوجه التماثل والتباٌن بٌن الجرٌمة التؤدٌبٌة والجرٌمة الجزابٌة

 

أوجه الشبه والتماثل -أوال

: من مظاهر الشبه بٌن الجرٌمة التؤدٌبٌة والجرٌمة الجنابٌة ما ٌلً

مادي، ومعنوي، وشرعً، : للجرٌمة الجنابٌة ثبلثة أركان: األركان الثبلثة للجرٌمة- 1

من ثبلثة أركان أٌضا على الذي سبق وأن بٌناه -فً رأي جانب من الفقه-والجرٌمة التؤدٌبٌة تتكون

. سابقا

 .خضوع الجرٌمتٌن التؤدٌبٌة والجنابٌة لنظام العفو العام- 2

تتفق الجرٌمتان من حٌث اإلثبات، فٌقوم اإلثبات فً كلٌهما على أساس الٌقٌن والتؤكد من -  3

. ارتكاب المخالؾ للفعل المعاقب علٌه جنابٌا أو المستوجب المسابلة التؤدٌبٌة

                                                 
.  ِٚب ثؼذ٘ب122ػجذ اٌمبدس اٌؾ١خٍٟ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس: أٔظش

 .83ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس   -  :  
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تتفق الجرٌمتان أٌضا من حٌث وجوب أجراء تحقٌق قانونً نزٌه متوافر فٌه كافة -  4

 .الضمانات المختلفة، قبل توقٌع العقوبة علٌه الجنابٌة أو التؤدٌبٌة

تسبب ضرر للمجتمع إذ أن األخطاء - شؤنها شؤن الجرٌمة الجنابٌة - إن الجرٌمة التؤدٌبٌة -  5

ومن أمثلة الضرر الناجم عن .التً تإدي للمساءلة التؤدٌبٌة، قد تإدي إلى المساءلة الجنابٌة

:- الجرٌمة التؤدٌبٌة

. الضرر الناجم عن امتناع الموظؾ عن أداء عمل من أعمال وظٌفته- 

الضرر الناجم عن قٌام الطبٌب الحكومً بإعطاء شهادة طبٌة كاذبة لتقدٌمها إلى السلطات العامة - 

. لتحقٌق منفعة ؼٌر مشروعة

 .الضرر الناجم عن قٌام بعض الموظفٌن الحكومٌٌن بحكم وظابفهم باالعتداء على حرٌة الؽٌر- 

تتقادم األفعال المكونة للجرٌمة التؤدٌبٌة شؤنها فً ذلك شؤن الجرٌمة الجنابٌة مع -  6

. االختبلؾ فً مدة التقادم

التً تنص  (157) أحكام التقادم فً المادة 2002وقد أورد نظام الخدمة المدنٌة األردنً لسنة 

:- على أن 

. تسقط الدعوى التؤدٌبٌة عن الموظؾ العام بمرور ثبلث سنوات على ارتكاب للمخالفة- أ

من هذه المادة إذا قدمت خبللها أي شكوى ضد  (ا)تقطع المدة المنصوص علٌها فً الفقرة- ب

أو اتخذ بحقه أي إجراء تؤدٌبً مهما كان . الموظؾ بشؤن المخالفة أو أجري التحقٌق معه حولها

نوعه بشؤنها، أو أحٌل إلى أي سلطة قضابٌة بجرم ناشىء عن تلك المخالفة أو ٌتعلق بها بصورة 

. مباشرة أو ؼٌر مباشرة

توقؾ اإلجراءات التؤدٌبٌة المتخذة مع الموظؾ عند وفاته، وال ٌجوز االستمرار فٌها أو - ج 

. إصدار أي قرار بشؤنها بؤي صورة من الصور

                                                 
 .84 ،83ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّشجغ اٌغبثك ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش
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، تنص على أن 1978من قانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولة لعام  (91)أما فً مصر فان المادة 

تسقط الدعوى التؤدٌبٌة بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضً سنة من تارٌخ علم الربٌس "

وتنقطع هذه المدة . المباشر بوقوع المخالفة، أو ثبلث سنوات من تارٌخ ارتكابها أي المدتٌن أقرب

وإذا تعدد . وتسري المدة من آخر إجراء. بؤي إجراء من إجراءات التحقٌق أو االتهام أو المحاكمة

المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم ٌترتب علٌه انقطاعها بالنسبة للباقٌن ولو لم تكن اتخذت 

. ضدهم إجراءات قاطعة

. ومع ذلك إذا كون الفعل جرٌمة جنابٌة فبل تسقط الدعوى التؤدٌبٌة إال بسقوط الدعوى الجنابٌة

وبمقارنة النصٌن المتقدمٌن ٌبدو واضحا أن معالجة التقادم فً القانون المصري أكثر شموال 

من نظام الخدمة المدنٌة  (148)وتحدٌدا لحاالت التقادم وانقطاعه بالنسبة لما ورد فً المادة

. األردنً

ال ٌجوز إحالة الموظؾ "بؤنه  (73)أما فً قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً فتنص المادة

 من ستة أكثرإلى التحقٌق وفقا ألحكام هذا القانون بسبب مخالفة تؤدٌبٌة مضى على اكتشافها 

" اشهر

وتعلٌقا على هذه المادة ٌلحظ أنها جاءت قاصرة وال تعالج تقادم المخالفات التؤدٌبٌة بشكل 

شامل وواضح، حٌث نرى أن المشرع أبقى الفترة مفتوحة طٌلة الوقت، فمتى اكتشفت المخالفة 

التؤدٌبٌة تبدأ سرٌان مدة التقادم النقضابها، ولم ٌتطرق إلى المدة الواقعة ما بٌن وقوع المخالفة 

وكان من األجدى على المشرع الفلسطٌنً بؤن ٌكون نصه . واكتشافها مهما طالت أو قصرت

 إلى التحقٌق وفقا ألحكام هذا القانون بسبب مخالفة تؤدٌبٌة ؾال ٌجوز إحالة الموظ" للمادة التالً

". مضى عام على وقوعها، أو مضً أكثر من ستة اشهر على اكتشافها

كذلك ٌبلحظ أن المشرع الفلسطٌنً لم ٌتطرق لمسؤلة انقطاع هذه المدة فٌما لو اتخذ إجراء 

وكان على المشرع الفلسطٌنً .من إجراءات التحقٌق أو االتهام أو المحاكمة خبلل فترة مدة التقادم
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وإن كان ٌمكن اللجوء للقواعد . أن ٌتنبه لهذه المسؤلة لضرورتها ولحسم أي إشكال قد ٌنشؤ بسببها

. العامة فً التقادم لحلها

وأٌضا نتساءل هنا عن المدة التً تسقط فٌها إحالة الموظؾ إلى التحقٌق أو الدعوى 

فهل تسقط الدعوى التؤدٌبٌة بسقوط الدعوى . التؤدٌبٌة فً حالة كون الفعل نفسه جرٌمة جنابٌة

فرؼم ترجٌحنا ان المدة المعتبرة لتقادم مثل هذه األفعال، هً المدد . الجنابٌة ام ؼٌر ذلك

إال أنه كان ٌجدر -  وهً أطول من مدد تقادم الجرٌمة التؤدٌبٌة - المنصوصة للجرابم الجنابٌة

بالمشرع، التطرق لهذه المسؤلة والنص علٌها حسما وإٌضاحا منه لكٌفٌة معالجة مدة التقادم 

. المتعلقة بمثل هذه األفعال
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مظاهر التباٌن واالختالف - ثانٌا

 :ٌمكن إجمال مظاهر التباٌن بٌن الجرٌمة التؤدٌبٌة والجرٌمة الجنابٌة فٌما ٌلً

". والذي مقتضاه أال جرٌمة إال بنص" شرعٌة الجرابم"الجرابم الجنابٌة مقننة عمبل بمبدأ - 1

أما الجرابم التؤدٌبٌة، فٌترك أمر تقدٌرها للسلطة التؤدٌبٌة، إذ ال ٌعرؾ القانون التؤدٌبً مبدأ شرعٌة 

. الجرٌمة بالمدلول الجنابً

وٌترتب على عدم تقنٌن الجرابم التؤدٌبٌة، أن ٌكون الخطؤ التؤدٌبً أوسع نطاقا من الجرٌمة 

. الجنابٌة، وذلك ألن القوانٌن واللوابح تنص على األخطاء التؤدٌبٌة باصطبلحات فً ؼاٌة العمومٌة

تصنؾ الجرابم الجنابٌة إلى جناٌات وجنح ومخالفات، بٌنما ال تخضع األخطاء التؤدٌبٌة . 2

لمثل هذا التصنٌؾ،   وان كانت بعض التشرٌعات التؤدٌبٌة تلجؤ إلى تصنٌؾ المخالفات التؤدٌبٌة 

. فً عدة صور

إن صفة الموظؾ عنصر أساسً فً المسإولٌة التؤدٌبٌة بخبلؾ الحال فً المسإولٌة . 3

الجنابٌة بصفة عامة، حٌث أن صفة الموظؾ ال ٌعتد بها إال بالنسبة لجرابم معٌنة كاالختبلس أو 

الرشوة، وذلك لتشدٌد العقاب إذا ارتكبها موظؾ عام، وفٌما عدا ذلك فان القانون الجنابً ٌطبق 

. على جمٌع األفراد

ال عبلقة للقانون الجنابً بحٌاة األفراد الخاصة طالما أنها فً حدود القانون، اما القانون . 4

 .التؤدٌبً فقد تناول الحٌاة الخاصة العلنٌة للموظؾ

 

وكذلك فان الجزاء التؤدٌبً المترتب على ارتكاب جرٌمة تؤدٌبٌة ال ٌمس حٌاة الموظؾ أو . 5

 .حرٌته، على خبلؾ الجزاء الجنابً الذي ٌتناول حٌاة الفرد وحرٌته
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إن هدؾ المسإولٌة الجنابٌة هو مكافحة الجرٌمة بؽٌة حماٌة المجتمع لذلك ٌكون تقدٌر . 6

" العقوبة التؤدٌبٌة" الجزاء وتوقٌعه باسم المجتمع، تنفٌذا لحكم قضابً، أما المسإولٌة التؤدٌبٌة

 .فهدفها المحافظة على حسن سٌر العمل وانتظامه فً المرافق العامة
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المبحث الثالث 

 

 مظاهر استقالل الجرٌمة التأدٌبٌة عن الجرٌمة الجزائٌة

 

من مظاهر استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزابٌة، استقبللها من حٌث الوصؾ 

. واألركان والتكٌٌؾ واإلجراءات

إن الجرٌمة التؤدٌبٌة، تستقل عن الجرٌمة الجزابٌة فً الوصؾ : االستقبلل فً الوصؾ- 1

القانونً، على الرؼم من اتحادهما فً الوصؾ اللؽوي، فجرابم التزوٌر واالختبلس والرشوة مثبل، 

لها معان محددة، وأركان منضبطة فً قانون العقوبات، ولكنها إذا نسبت إلى موظؾ عام كجرٌمة 

 ".لضوابط قانون العقوبات"تؤدٌبٌة، فانه ال ٌمكن محاسبته علٌها وفقا

وٌقصد بذلك، أنه إذا كانت المحكمة الجنابٌة هً صاحبة الكلمة األولى واألخٌرة فً الوصؾ 

الجنابً الذي تضفٌه على األعمال الثابتة قبل الموظؾ المخطا، فإن ذلك ال عبلقة له بالتؤدٌب، 

 أن ٌتوافر – كً ٌعاقب الموظؾ تؤدٌبٌا من قبل سلطة تؤدٌبٌة معٌنة –ألنه لٌس من الضروري 

بل ٌكفً أن ٌندرج الخطؤ المنسوب إلى الموظؾ فً نطاق . فً الخطؤ التؤدٌبً وصؾ جنابً معٌن

. المعنى العام للجرٌمة التؤدٌبٌة كما حددناه فٌما سبق

كما -رؼم تعدد االتجاهات بشؤن تحدٌد أركان الجرٌمة التؤدٌبٌة: االستقبلل فً األركان- 2

فقد رأٌنا فرٌقا من الفقه ٌذهب إلى أن للجرٌمة التؤدٌبٌة أركانا ثبلثة -سلؾ فً المبحث الخاص بذلك

الركن الشرعً،والركن المادي،والركن األدبً أو الركن المعنوي، شؤنها فً ذلك شؤن :هً

وعلى الرؼم من أن . الجرٌمة الجزابٌة، ومع ذلك تستقل الجرٌمة التؤدٌبٌة فً أركانها المكونة لها

بعض األفعال التً ٌرتكبها الموظؾ تشكل فً نفس الوقت جرٌمة جنابٌة تؤدٌبٌة فان ذلك ال ٌعنً 
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تقوم ولو -فً مثل هذه الحالة- عدم استقبلل كل منهما عن األخرى، بدلٌل أن الجرٌمة التؤدٌبٌة

. تخلؾ ركن من أركان الجرٌمة الجنابٌة المتحدة معها فً الفعل

ضبط مع سٌدة متزوجة فً ؼرفة نومه، فؤنكر المتهم " ومن األمثلة على ذلك أن مدرسا

والسٌدة قٌام عبلقة جنسٌة بٌنهما، رؼم أن الزوج قرر تنازله عن رفع دعوى الزنا إال أنه طلب 

التطلٌق منها على أساس علة الزنا، وعلى الرؼم أٌضا من تشكك محكمة األحوال الشخصٌة لؽٌر 

المسلمٌن فً صحة جرٌمة الزنا، إال أن النٌابة اإلدارٌة قدمت هذا الموظؾ إلى المحكمة التؤدٌبٌة، 

بتهمة أنه سلك مسلكا ٌتنافى مع حسن السلوك وٌشٌن سمعته وٌحط من كرامته وٌوهن الثقة فٌه 

. كمدرس ٌقوم على تربٌة النشؤ وتهذٌبه

 بإدانة المتهم على الرؼم من الشك فً نسبة جرٌمة الزنا إلٌه، التؤدٌبٌةوقد قضت المحكمة 

مستندة فً ذلك إلى أنه، ٌتنافى مع الخلق القوٌم، أن ٌوجد رجل وامرأة، ال تربط بٌنهما صلة 

شرعٌة فً مخدع واحد، مع علمه بؤنها متزوجة، وال ٌجد بعد ذلك نفعا، بما ٌتمسك به، من أن 

 به تسهٌبل النفصالها، بإعتبارهما مسٌحٌٌن أرثوذكسٌٌن، ال عالشاكً اتفق مع زوجته على اإلٌقا

ٌجوز فً شرٌعتهما الطبلق إال لشبه الزنا، وال ٌجدي ذلك بعد ثبوت أن المتهم والسٌدة المذكورة 

وجدا فً مخدع واحد سواء وقع االتصال الجنسً أم لم ٌقع، إال أنه وضع نفسه بإرادته موضع 

الشبهات، وهو تصرؾ ٌكفً لقٌام المسإولٌة اإلدارٌة، وان كانت المسإولٌة الجنابٌة ؼٌر متوافرة 

األركان الختبلؾ طبٌعتهما، لذلك ٌكون المتهم قد خرج على مقتضٌات وظٌفة المربً 

 .ومقتضٌاتها

 

ٌظهر استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزابٌة فً التكٌٌؾ : االستقبلل فً التكٌٌؾ- 3

عندما ٌرتكب الموظؾ جرٌمة تؤدٌبٌة تتحد مع جرٌمة جنابٌة فً الوصؾ، فجهة التؤدٌب اإلدارٌة، 

أما التكٌؾ القانونً لهذه الوقابع . ال ترتبط بالحكم الجنابً إال فً الوقابع التً فصل فٌها هذا الحكم

                                                 
 . 143ٌٍذوزٛس ِذّذ ػقفٛس، ؿ  (جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ)دىُ اٌّذىّخ اٌزأد٠ج١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ:   أٔظش
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وال ٌتقٌد القاضً اإلداري ".....وفً هذا قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة. فبل تقٌده

بالتكٌٌؾ القانونً لهذه الوقابع، فالتكٌٌؾ من الناحٌة اإلدارٌة ٌختلؾ عنه من الناحٌة الجنابٌة، فقد 

حكم بالبراءة فً الجرٌمة الجنابٌة، ومع ذلك فإن ما ٌقع من الموظؾ قد ٌشكل ذنبا إدارٌا ٌستوجب 

 ."مساءلته عنه تؤدٌبٌا

وٌتمثل هذا االستقبلل فً دوران كل نظام فً فلكه، بحٌث ال : االستقبلل فً اإلجراءات- 4

ٌإثر ما ٌجري فً أحد النظامٌن فً النظام اآلخر، وهذا االستقبلل ٌعنً أن كل ما ٌجري من 

 .تصرفات فً النطاق الجنابً ال ٌقٌد جهة اإلدارة أو سلطة التؤدٌب

ومما ٌترتب على استقبلل الجرٌمتٌن الجنابٌة والتؤدٌبٌة كل عن األخرى، عدم تقٌد اإلدارة 

فً اتخاذ اإلجراءات التؤدٌبٌة بإجراءات المحاكمة الجنابٌة، فلها اتخاذ اإلجراءات التؤدٌبٌة دون 

انتظار المحاكمة الجنابٌة، ولها إرجاء البت فً الجرٌمة التؤدٌبٌة إلى الفصل فً الجرٌمة الجنابٌة، 

 .وال ٌعدو أن ٌكون األمر فً هذا المجال أمر مبلءمة متروكا لجهة اإلدارة

وتنظم تشرٌعات بعض الدول مدى التزام جهة اإلدارة أو سلطة التؤدٌب بانتظار المحاكمة 

. الجزابٌة، بٌنما ٌقوم القضاء فً بعض الدول األخرى بدور هام فً هذا الصدد

 

 فً مصر- ا

من  (90)ال ٌوجد نص قانونً ٌلزم اإلدارة بانتظار المحاكمة الجنابٌة، إال أن المادة 

 1965 لسنة 122التعلٌمات الخاصة بتنظٌم العمل الفنً بالنٌابة اإلدارٌة الصادرة بالقرار رقم 

فً حالة إمكان الفصل بٌن المسإولٌتٌن اإلدارٌة والجنابٌة ٌتعٌن التصرؾ نهابٌا فً "تنص على أنه

". المسإولٌة اإلدارٌة ثم إحالة األوراق إلى النٌابة العامة مشفوعا بما انتهى إلٌه التصرؾ

                                                 
  21/12/1985 لنبئ١خ ثزبس٠خ 27 ٌغٕخ 554دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ، فٟ اٌطؼٓ سلُ 

 .54 ،53ػبدي ٠ٛٔظ، ِجٍخ ئداسح لنب٠ب اٌذىِٛخ، اٌغٕخ األٌٚٝ اٌؼذد اٌضبٌش ؿ /اٌّغزؾبس:  أٔظش

 .  ِٚب ثؼذ٘ب255ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ، ؿ / اٌذوزٛس: أٔظش
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إذا تعذر الفصل بٌن المسإولٌتٌن اإلدارٌة والجنابٌة، " من نفس القرار على أنه (91)وتنص المادة 

تعٌن على عضو النٌابة إببلغ النٌابة العامة بالواقعة مع إرجاء البت فً المسإولٌة اإلدارٌة إلى 

حٌن تقرٌرها فً ضوء ما انتهى إلٌه التصرؾ فً المسإولٌة الجنابٌة، وعلى عضو النٌابة متابعة 

". التصرؾ فً المسإولٌة الجنابٌة توطبة للبت فً المسإولٌة اإلدارٌة

 .ومع ذلك فلئلدارة الحق فً تعجٌل اإلجراءات التؤدٌبٌة إذا ما رأت مبلءمة ذلك

بؤن اإلدارة تقدر بحسب ظروؾ الواقعة "كما أن المحكمة اإلدارٌة العلٌا تقول فً هذا الخصوص

ومبلبساتها ما إذا كان من المبلبم أن تنتظر نتٌجة الفصل فً المحاكمة الجنابٌة، أو أن األمر 

ٌتطلب تدخبل سرٌعا دون ترقب لنتٌجة هذه المحاكمة، وهً وحدها التً تقدر مبلءمة ذلك، فلٌس 

 ".ثمة إلزام علٌها بضرورة انتظار المحاكمة ونتٌجتها

                                                 
 . ِٚب ثؼذ٘ب238ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌّغزؾبس:  أٔظش

 532، ؿ 12، ط 7/1/1967دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌقبدس فٟ :  أٔظش
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فً األردن - ب

إذا "بؤنه ( أ)منه فقرة (150) ٌقضً فً المادة 2002إن نظام الخدمة المدنٌة رقم لسنة 

تبٌن ألي سلطة تملك صبلحٌة تؤدٌبٌة للموظفٌن بمقتضى أحكام هذا النظام، بما فً ذلك المجلس 

التؤدٌبً، إن المخالفة التً أسندت للموظؾ المحال إلٌها للتؤدٌب بسببها، تنطوي على جرٌمة 

جزابٌة، فٌترتب علٌها إٌقاؾ إجراءات التؤدٌب، وإحالة الموظؾ مع محاضر التحقٌق الذي أجرى 

معه واألوراق والمستندات األخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعً العام المختص أو إلى المحكمة 

المختصة للسٌر فً القضٌة وفقا ألحكام القانون، وال ٌجوز فً هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تؤدٌبً 

بحق ذلك الموظؾ أو االستمرار فً أي إجراء تم اتخاذه إلى أن ٌصدر الحكم القضابً القطعً فً 

وتتم إحالة الموظؾ فً هذه الحالة إلى المدعً . الشكوى أو الدعوى الجزابٌة التً قدمت ضده

. العام أو المحكمة المختصة بقرار من الوزٌر أو من المجلس التؤدٌبً إذا كان الموظؾ محاال إلٌه

وبناءا على ذلك فانه إذا أقٌمت دعوى جزابٌة على موظؾ ما فٌجب أن ال تتخذ إجراءات 

تؤدٌبٌة بحقه بناء على أسس ناشبة عن التهمة الجزابٌة الموجهة إلٌه حتى تنتهً الدعوى الجزابٌة 

 المقامة علٌه

إن ما انتهجه المشرع األردنً بشؤن ترٌث اإلدارة فً اتخاذ اإلجراءات التؤدٌبٌة لحٌن 

صدور الحكم القضابً القطعً، ٌجنب اإلدارة المشكبلت التً تثور بسبب اختبلؾ النتابج التً 

تنتهً إلٌها كبل السلطتٌن التؤدٌبٌة والقضابٌة فً حالة عدم األخذ بمبدأ ترٌث اإلدارة، حتى صدور 

. إال أن هذا ٌحد من سلطة اإلدارة التقدٌرٌة، فً هذا الخصوص. الحكم القطعً فً التهمة الجزابٌة

أما فً فلسطٌن - ج

إذا نسب للموظؾ " من قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً على انه  (72)لقد نصت المادة 

ما من شؤنه توقٌفه أو احتجازه أو التحقٌق معه فً شؤن ٌخرج عن نطاق وظٌفته، فعلى الجهة 

                                                 
 فبدس ػٓ اٌذ٠ٛاْ اٌخبؿ ثزفغ١ش اٌمٛا١ٔٓ، ِجّٛػخ اٌمشاساد اٌزفغ١ش٠خ، ئػذاد ِذّذ ر٠ت اٌّقشٞ، ٔمبثخ 2/26اٌمشاس سلُ :  أٔظش

 .905اٌّذب١ِٓ، ؿ 
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القابمة على هذا اإلجراء إببلغ الدابرة الحكومٌة التابع لها الموظؾ فورا للنظر فً شؤنه وفقا 

". ألحكام هذا القانون

مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون، عند إحالة "منه على أن  (93)كما نصت المادة 

الموظؾ للتحقٌق ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة التً ٌتبعها وقؾ الموظؾ عن عمله أو نقله إلى 

". وظٌفة أخرى فً الدابرة نفسها بصفة مإقتة رٌثما ٌنتهً التحقٌق معه

ٌبلحظ أن المشرع الفلسطٌنً لم ٌعالج المسؤلة بشكل واضح وجلً، حٌث لم ٌبٌن فً 

المتخذ بناءا على أسس ناشبة عن - نصوصه، ما هو مآل إجراءات التحقٌق أو التؤدٌب اإلداري 

وبالتالً نرى انه ال ٌوجد ما . أثناء النظر فً الدعوى الجنابٌة أو التحقٌق الجنابً- التهمة الجنابٌة 

ٌلزم جهة اإلدارة، الترٌث وإٌقاؾ إجراءاتها التؤدٌبٌة بحق الموظؾ المحال إلى التحقٌق الجنابً، 

شؤنه فً ذلك شؤن القانون المصري، وفً هذا توسعة لمجال سلطة اإلدارة . أو المحاكمة الجنابٌة

مما قد ٌشكل لئلدارة بعض المشكبلت مستقببل، كما انه قد ٌشكل فً الوقت خطورة . التقدٌرٌة

حقٌقٌة على مركز الموظؾ القانونً وحقوقه، لما قد ٌلحق به نتٌجة القرار أو القرارات الصادرة 

السابقة على صدور حكم علٌه من جهة التحقٌق الجنابً أو الدعوى - من جهة اإلدارة - بحقه 

وإن كانت اإلدارة تبقى هً  األقدر على تقٌٌم األمور حسب ظروؾ كل . الجنابٌة المقامة علٌه

واقعة، وعلٌها أن تقرر إذا ما كان من المبلبم أن توقؾ إجراءاتها لحٌن الفصل فً الواقعة من قبل 

ألنه قد ٌتطلب من اإلدارة أحٌانا اتخاذ اإلجراءات البلزمة بحق الموظؾ .المحكمة الجنابٌة أم ال

أو إذا ما كانت للواقعة أوصافا أخرى تشكل بذاتها . على وجه السرعة خوفا من ضٌاع األدلة مثبل

. ذنبا إدارٌا

إال أننً أرى، انه كان من األجدى ان ٌسلك المشرع الفلسطٌنً مسلك المشرع األردنً 

فً هذا الخصوص، بؤن ٌنص بإلزام اإلدارة بالترٌث فً اتخاذ اإلجراءات التؤدٌبٌة، لحٌن صدور 

تجنبا لم قد ٌثار من مشكبلت، بسب اختبلؾ النتابج التً تنتهً إلٌها كل من . حكم قضابً قطعً

. السلطتٌن التؤدٌبٌة والجزابٌة، ممل قد ٌمس بحقوق الموظؾ ومركزه القانونً
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الفصل الثالث 

 

حجٌة الحكم الجزائً أمام جهات التأدٌب 

 

منع المحاكم األخرى من إعادة النظر من جدٌد فً - بصفة عامة - تعنً الحجٌة للحكم

. الدعوى، سواء بناء على أدلة جدٌدة أو أوصاؾ جدٌدة، فتفترض الحقٌقة فٌما قضى به الحكم

وإذا كان األصل هو استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجزابٌة الستقبلل نظام 

التؤدٌب عن النظام الجزابً، فان ثمة مسابل ٌتبلقى فٌها النظامان مما ٌإدي إلى وجود نوع من 

الترابط بٌنهما، وشًء من التؤثٌر المتبادل، وبخاصة فٌما ٌتعلق بمدى حجٌة الحكم الجزابً أمام 

. جهة التؤدٌب

وبمعنى آخر، انه بالرؼم من استقبلل كل من الجرٌمتٌن الجنابٌة والتؤدٌبٌة عن بعضهما 

ومن هذا - سوؾ نتعرض له- البعض، إال أن هناك تؤثٌر للحكم الجنابً على الجرٌمة التؤدٌبٌة 

التؤثٌر انه ٌتحتم فً بعض الحاالت النزول على ما انتهى إلٌه الحكم الجنابً بخصوص براءة أو 

وعلٌه . فما هو األساس القانونً لهذا التؤثٌر، وما هً حدوده. إدانة الموظؾ عن واقعة معٌنة

: نتناول هذا الموضوع على النحو التالً

شروط  الحكم الجزابً الذي ٌقٌد جهة لتؤدٌب، : مبحث أول

. ونطاق حجٌته 

. حجٌة األحكام الجزابٌة الصادرة باإلدانة: مبحث ثانً

 .حجٌة األحكام الجزابٌة الصادرة بالبراءة:  مبحث ثالث 

أثر قرارات سلطة التحقٌق الجنابً على السلطة :  مبحث رابع

. التؤدٌبٌة، وتعارض الحكم الجزابً مع الحكم التؤدٌبً
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المبحث األول 

 

شروط الحكم الجزائً الذي ٌقٌد جهة التأدٌب 

. ونطاق حجٌته 

 

القاعدة العامة فً الدفع بحجٌة الشا المحكوم فٌه، توجب إلمكان إنتاج هذا الدفع آثاره 

القانونٌة، أن ٌكون ثمة اتحاد بٌن الدعوٌٌن، السابقة والبلحقة، من حٌث عناصر ثبلثة، هً المحل 

من قانون البٌنات فً المواد  (110)وذلك طبقا لنص المادة. والخصوم والسبب (الموضوع  )

 .2001لسنة  (4)المدنٌة والتجارٌة رقم

 2001لسنة  (3)من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم (390)وطبقا لنص المادة

فانه ٌكون للحكم الجزابً الصادر من المحكمة المختصة فً موضوع الدعوى الجزابٌة، بالبراءة 

أو باإلدانة، قوة األمر المقضً به أمام المحاكم المدنٌة فً الدعاوى التً لم ٌكن قد فصل فٌها 

وٌكون للحكم بالبراءة . نهابٌا، فٌما ٌتعلق بوقوع الجرٌمة وبوصفها القانونً ونسبتها إلى فاعلها

وال ٌكون للحكم بالبراءة هذه القوة . هذه القوة إذا كان مبنٌا على انتفاء التهمة أو عدم كفاٌة األدلة

.  إذا كان مبنٌا على أن الفعل ال ٌعاقب علٌه القانون

. وٌبلحظ أن نص هذه المادة جاء استثناءا من القاعدة العامة فً حجٌة األمر المقضً

وٌكمن االستثناء برأٌنا إلى أن . والسبب والخصوم (الموضوع)وذلك لعدم وجود وحدة فً المحل 

قواعد النظام العام تستلزم ذلك الن الحكم الجنابً ٌصدر لصالح المجتمع وٌمس حٌاة وشرؾ 

. فٌجب أن ٌعلو على الحكم الذي ٌعالج مصالح فردٌة أؼلبها متصلة بالذمة المالٌة. وحرٌة األفراد

 

                                                 
األدىبَ إٌٙبئ١خ رىْٛ "  ػٍٝ أٗ 2001ٌغٕخ  (4)ِٓ لبْٔٛ اٌج١ٕبد فٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزجبس٠خ اٌفٍغط١ٕٟ سلُ (110) رٕـ اٌّبدح 

ٌٚىٓ ال رىْٛ  ٌزٍه األدىبَ ٘زٖ اٌذج١خ ئال فٟ ٔضاع لبَ ث١ٓ . دجخ ف١ّب فقٍذ ف١ٗ ِٓ اٌذمٛق ٚال ٠جٛص لجٛي د١ًٌ ثٕمل ٘زٖ اٌذجخ

"  رمنٟ اٌّذىّخ ثٙزٖ اٌذج١خ ِٓ رٍمبء ٔفغٙب- 2. اٌخقَٛ أٔفغُٙ دْٚ أْ رزغ١ش ففبرُٙ ٚرزؼٍك ثزاد  اٌذك ِذال ٚعججب
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: الشروط الواجب توافرها فً الحكم الجنائً- أوال

وبناءا على ما تقدم فانه ٌلزم للحكم الجنابً كً ٌحوز قوة الشا المحكوم به فً المجال 

 : التؤدٌبً أن تتوافر فٌه الشروط التالٌة

أن ٌكون الحكم الجنابً صادرا فً خصوص الدعوى العمومٌة، وأن ٌكون ذا صبؽة . 1

. جنابٌة

ونعنً به كل حكم ٌصدر فً دعوى جنابٌة، سواءا صدر عن القضاء الجنابً العادي أو 

. عن أي قضاء ٌخول اختصاصا جنابٌا استثنابً كالقضاء المدنً بالنسبة لجرابم الجلسات مثبل

وٌجدر مبلحظة أن لٌس كل ما ٌصدر عن القضاء الجنابً ٌعتبر حكما جنابٌا، فمثبل الحكم الذي 

ٌصدر عن القضاء الجنابً فً الدعوى المدنٌة التً ٌختص بها على نحو تبعً ال ٌعتبر حكما 

. جنابٌا، ومن ثم ال نرى له حجٌة على جهات التؤدٌب

أن ٌكون الحكم الجنابً فاصبل فً الموضوع باإلدانة أو بالبراءة، ذلك أن األحكام . 2

. ال تقٌد السلطة التؤدٌبٌة-كاألحكام التمهٌدٌة، واألحكام الوقتٌة-الصادرة قبل الفصل فً الموضوع

أن ٌكون الحكم الجنابً نهابٌا حابزا قوة الشًء المقضً به، وذلك بؤن ٌكون باتا ؼٌر قابل . 3

 للطعن بؤي طرٌق من طرق الطعن العادٌة،

بطرٌق من طرق - أوؼٌر قابل للطعن- وٌعتبر الحكم نهابٌا إذا كان ؼٌر مطعون علٌه

الطعن العادٌة، وبعبارة أخرى فان الحكم ٌعتبر كذلك إذا كان ؼٌر قابل للطعن أصبل أي 

. بالمعارضة واالستبناؾ، أو كان قاببل للطعن وانتهى مٌعاده، أو طعن علٌه فعبل ورفض الطعن

 فلٌس من أما الطعن على الحكم، أو قابلٌته للطعن بالنقض، أو التماس إعادة النظر،

من قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم  (398)شؤنه أن ٌوقؾ تنفٌذ الحكم حٌث تنص المادة 

                                                 
97 

ِذّذ ػقفٛس، أصش اٌجش٠ّخ اٌجٕبئ١خ فٟ ػاللبد اٌؼًّ، دساعخ ِمبسٔخ، اٌجضء اٌضبٟٔ ِٓ                            جش٠ّخ /اٌذوزٛس:أٔظش

.  ِٚب ثؼذ٘ب50اٌّٛظف اٌؼبَ، ؿ 

. 172ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌّغزؾبس  -: 

. 291ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، ؿ /اٌذوزٛس  -: 

 35ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ /اٌذوزٛس  -: 

 2001ٌغٕخ  (3)ِٓ لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجضائ١خ سلُ  (398) أٔظش اٌّبدح سلُ
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ال ٌترتب على الطعن بطرٌق النقض إٌقاؾ التنفٌذ، إال إذا كان الحكم " على أنه 2001 لسنة 3

" صادرا باإلعدام

وكلمة التنفٌذ الواردة فً هذه المادة جاءت عامة ومطلقة مما ٌعنً أن الطعن بالنقض ال 

ٌوقؾ تنفٌذ العقوبة األصلٌة، كما أنه ال ٌوقؾ تنفٌذ ما ترتب علٌها من عقوبات تبعٌة، كإنهاء 

ولهذا تنتهً . خدمة الموظؾ، وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً، والتً تقضً بذلك

خدمة الموظؾ المحكوم علٌه بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة، اعتبارا من التارٌخ الذي 

. ٌصٌر فٌه الحكم نهابٌا، ولو طعن فٌه بطرٌق النقض أو التماس إعادة المحاكمة

. أن ٌكون قابما وقت ترتٌب األثر المنصوص علٌه. 4

 .أال ٌكون موقوفا تنفٌذه على النحو الذي ٌعطل اآلثار المقصودة به. 5

من المقرر أنه ٌلزم أٌضا كً ٌرتب الحكم الجنابً أو التؤدٌبً أثره، أن ال تكون المحكمة التً 

. . أصدرته قد أمرت بوقؾ تنفٌذه

. أن ٌكون الحكم صادرا من قضاء وطنً. 6

أي أن ٌكون الحكم الجنابً صادرا من محكمة فلسطٌنٌة مختصة، وأساس هذا الشرط هو 

مبدأ إقلٌمٌة القوانٌن الجنابٌة، الذي ٌقضً بان ٌكون الحكم الجنابً مقصور األثر على الدولة التً 

فبل ٌكون له أي اثر اٌجابً فً دولة أخرى ألن من لوازم كل دولة أن تكون مستقلة . صدر فٌها

إال أن هذا ال . وأن تقوم هً دون ؼٌرها بتنفٌذ ما ٌصدره قضاإها من األحكام. بشإون قضابها

ٌمنع من وجود اتفاقات بٌن الدول على تنفٌذ األحكام الصادرة بكل منها، أو ؼٌر ذلك من التعاون 

. بالمجال القضابً

من قبل قضاء دولة أخرى، ما ونعنً بدلك أن الدولة ؼٌر ملزمة بتنفٌذ األحكام الصادرة

وبالتالً ال ٌكون لؤلحكام األجنبٌة أي أثر اٌجابً . ما لم ٌكن بٌن الدولتٌن اتفاق فً هدا الخصوص

فً فلسطٌن، أي ال ٌجوز تنفٌذها فً فلسطٌن، سواء من حٌث العقوبة األصلٌة، أو التبعٌة، ألن 

                                                 
 -............"2.ال ٠زشرت ػٍٝ هٍت ئػبدح اٌّذبوّخ ئ٠مبف رٕف١ز اٌذىُ ئال ئدا وبْ فبدسا ثبإلػذاَ- 1"ػٍٝ أْ (380) رٕـ اٌّبدح

 .ػضي اٌّٛظف اٌؼبَ. ِٓ اٌّؼٍَٛ أْ ِٓ ِج١ٓ ِب لذ ٠زشرت ػٍٝ رٕف١ز األدىبَ
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 إال – كما أسلفنا –تنفٌذ أي من هده العقوبات أو اآلثار، هو تنفٌذ إٌجابً للحكم، وهو ما ال ٌجوز 

. إدا كان هناك اتفاق على دلك

وفً هذا السٌاق، ونظرا لخصوصٌة الحال الفلسطٌنً، هناك من ٌحبذ االكتفاء بإدانة 

الموظؾ من محكمة مختصة، خاصة فً ظل الترابط الوثٌق بٌن الشعب األردنً والفلسطٌنً، 

وأن شروط التعٌٌن فً الوظٌفة تسمح للعربً بالتقدم لها، وأخٌرا ما نصت علٌه اتفاقٌة اوسلو من 

 "عدم والٌة المحاكم الفلسطٌنٌة على الفلسطٌنٌٌن من جنسٌة إسرابٌلٌة وأبناء القدس المحتلة

 .أال ٌكون قد فصل فً الدعوى التؤدٌبٌة بحكم بات.    7

 

نطاق حجٌة الحكم الجزائً أمام جهة التأدٌب -ثانٌا

من خبلل تتبعنا ألحكام المحاكم الخاصة بهذا الموضوع، نجد أن هناك نطاقا لحجٌة الحكم 

 التؤدٌبٌة، وهذا النطاق ٌدور حول تالصادر فً الدعوى الجنابٌة، تتؤثر به الدعوى أو اإلجراءا

وبعٌدا عن هذه الوحدة فبل تؤثٌر للحكم الجنابً على اإلجراءات . وحدة الواقعة فً النطاقٌن

التؤدٌبٌة، 

:- وعلٌه سنتعرض لنطاق حجٌة الحكم الجزابً أمام جهة التؤدٌب على النحو التالً

حجٌة الحكم الجنابً ال تثبت إال لمنطوقه، وفقا لما تقضً به المبادىء العامة، ذلك أن الحكم .   1

الجنابً، ال ٌحوز قوة الشًء المقضً به، إال بالنسبة لمنطوقه أمام جهة التؤدٌب، أما أسباب 

ومع ذلك فان هناك من . الحكم، فبل تكون لها حجٌة األمر المقضً فٌما عرضت له من المسابل

أسباب الحكم ما تكون له هذه الحجٌة، وهً األسباب التً ترتبط ارتباطا وثٌقا بمنطوق الحكم، بؤن 

تحدد معناه، أو تكمله بحٌث أن منطوق الحكم ال ٌقوم بدون هذه األسباب، وبحٌث إذا عزل عنها 

. صار مبهما أو ناقصا

                                                 
 70اٌذوزٛس ػذٔبْ ػّشٚ، ؽشح لبْٔٛ اٌخذِخ اٌفٍغط١ٕٟ ٌؼبَ، ِشجغ عبثك، ؿ :   أٔظش

 ال رضٛس ٘زٖ اٌّؾىٍخ فٟ ٔظبَ اٌزأد٠ت فٟ األسدْ، ألْ ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ٠ٍضَ اٌغٍطخ اٌزأد٠ج١خ ثٛلف  

ئال أٗ لذ صٛس ٌذ٠ٕب فٟ فٍغط١ٓ د١ش ٌُ . اإلجشاءاد اٌزأد٠ج١خ ئٌٝ د١ٓ  فذٚس اٌذىُ اٌجضائٟ، ٚرٌه ػٍٝ إٌذٛ اٌغبٌف ث١بٔٗ فٟ ِٛمؼٗ

 .٠ذغُ اٌّؾشع األِش ثاٌضاَ اإلداسح اٌزش٠ش ٌذ١ٓ فذٚس اٌذىُ اٌجٕبئٟ إٌٙبئٟ
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وبهذا قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة بؤن حجٌة الشا المحكوم فٌه، ال تلحق إال 

بمنطوق الحكم، وال تلحق بؤسبابه، إال ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثٌقا، وفٌما فصل 

فٌه الحكم بصفه صرٌحة أو بصفة ضمنٌة حتمٌة، سواء فً المنطوق أو فً األسباب التً ال ٌقوم 

المنطوق بدونها، ومن ثم فإنه ما لم تنظر فٌه المحكمة بالفعل ال ٌمكن أن ٌكون موضوعا لحكم 

 .ٌحوز قوة األمر المقضً

ومن حٌث أن قضاء هذه المحكمة قد ٌرى على أن األحكام الجنابٌة "وكذلك قضت أنه 

التً حازت قوة األمر المقضً به،تكون حجة فٌما فصلت فٌه،وٌعتبر الحكم عنوان الحقٌقة فٌما 

انقضى به،الذي ٌحوز الحجٌة من الحكم هو منطوقه واألسباب الجوهرٌة المكونه له والقضاء 

 ......."التؤدٌبً ٌرتبط بالحكم الجنابً التً فصل فٌها

وفً مجال حجٌة الحكم الجنابً أمام جهة التؤدٌب، فانه للرجوع إلى أسباب الحكم 

الجنابً، أهمٌة خاصة، المكان البت من ناحٌة المسإولٌة التؤدٌبٌة، وبخاصة عند الحكم بالبراءة، 

إذ من المقرر أن البراءة الجنابٌة ال تعنً حتما البراءة التؤدٌبٌة، بسبب اختبلؾ البراءة فً الحالتٌن 

تبعا الختبلؾ طبٌعة الجرٌمتٌن، واستقبلل كل منهما عن األخرى، لذلك ٌتعٌن الرجوع إلى أسباب 

الحكم الجنابً، إذا قضً بالبراءة، لتحدٌد ما إذا كان ٌترتب علٌها البراءة من الناحٌة التؤدٌبٌة أم 

 .ال

حجٌة الحكم الجنابً أمام جهة التؤدٌب، ال تكون إال فً خصوص ثبوت أو نفً الوقابع .    2

موضوع االتهام، وصحة أو فساد نسبتها إلى المتهم، إذ أن الحكم الجنابً القاضً باإلدانة، ٌدل 

داللة قاطعة على أن الفعل وقع فعبل، ومن ذات المتهم، ومن ثم فبل ٌجوز بؤي حال، إثبات عكس 

. ذلك أمام السلطة التؤدٌبٌة، وعلٌها أن تتقٌد بما قضى به الحكم الجنابً فً هدا الخصوص

                                                 
 140 ؿ 6/6/1978 لنبئ١خ 45 ٌغٕخ 369 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ اٌطؼٓ سلُ 

 .16/1/1999 لنبئ١خ،جٍغخ 42 ٌغٕخ 5752 دىُ اٌّذىّخ االداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ اٌطؼٓ سلُ 

 .369ِذّذ ػقفٛس، جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش

 .178-176ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس- : 
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وقد فصلت المحكمة اإلدارٌة العلٌا بهذا، وذهبت إلى أن القضاء الجنابً، هو المختص 

بإثبات أو نفً المسإولٌة الجنابٌة عن األفعال التً تكون جرابم جنابٌة، ومتى قضى فً هذه 

األفعال بحكم جنابً حابز لقوة األمر المقضً به، فبل ٌجوز للمحكمة التؤدٌبٌة وهً بصدد 

التعرض للجانب التؤدٌبً من هذه األفعال أن، تعاود البحث فً ثبوتها أو عدم ثبوتها، وتتقٌد 

 .المحكمة التؤدٌبٌة بما ورد بشؤن هذه األفعال فً الحكم الجنابً

وٌترتب على ذلك أنه تجوز إدانة : حجٌة الحكم الجنابً قاصرة على الوقابع التً فصل فٌها.    3

الموظؾ تؤدٌبٌا على أساس وقابع أخرى، أو مسلك آخر، إذ للجهة التؤدٌبٌة سلطة تقدٌرٌة، فٌما لم 

 .تتعرض له المحكمة الجنابٌة

حٌث ٌعتبر الحكم عنوان الحقٌقة فٌما قضى به، والذي ٌحوز الحجٌة من الحكم، هو 

منطوقه واألسباب الجوهرٌة المكملة له، والقضاء التؤدٌبً ال ٌرتبط بالحكم الجنابً إال فً الوقابع 

. التً فصل فٌها الحكم

فالمبدأ المإكد، هو انه ال محل للعودة للمجادلة فً إثبات واقعة اتهام، نفى حكم جنابً 

وقوعها، احتراما لحجٌة الشا المقضً به، ولكن ٌمكن مجازاة الموظؾ عن وقابع أخرى مرتبطة 

بالواقعة التً كانت محل الحكم الجنابً، ولكن لم ٌشملها الحكم سواء ألنها ال تشكل بذاتها جرٌمة 

. جنابٌة وفً ذات الوقت تشكل مخالفة تؤدٌبٌة

وإذ قضت محكمة الجناٌات ببراءة الطاعن، من االختبلس والتزوٌر فً محررات رسمٌة، 

لعدم ثبوت الواقعة، فإن ذلك ال ٌنفً من الناحٌة اإلدارٌة، وقوع عجز ضخم فً مٌزانٌة المشروع 

 .المسند للطاعن، بما ٌجوز محاكمته ومجازاته تؤدٌبٌا على ذلك

وٌنبنً "........ كما أن الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن فً األردن، ٌقول فً هذا الصدد

على ذلك أن الحكم على الموظؾ بالعقوبة الجزابٌة، ال ٌمنع الجهة اإلدارٌة من محاسبته، على ما 

                                                 
 17/6/1986 لنبئ١خ، فٟ 30 ٌغٕخ 2465 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 

. 2/1/1999 لنبئ١خ، جٍغخ 38 ٌغٕخ 1261وزٌه أٔظش اٌطؼٓ سلُ -       

  182ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس:  أٔظش

 27/1/1991 لنبئ١خ، لٟ 23 ٌغٕخ 1494 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 
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ٌكون قد انطوى علٌه فعله من إخبلل بواجباته الوظٌفٌة، وخروج على مقتضٌاتها، كما أن الحكم 

ببراءة الموظؾ من التهمة الجزابٌة، ال ٌبرىء سلوكه الوظٌفً من الوجهة اإلدارٌة وال ٌمنع من 

مإاخذته تؤدٌبٌا حتى ولو تقررت براءته، فمن باب أولى أن تجوز مبلحقته إذا تقررت إدانته بهذه 

 .التهمة

إن تبربة الموظؾ من التهمة " ومن أحكام محكمة العدل العلٌا األردنٌة فً هذا الصدد 

الجزابٌة التً أحٌل من أجلها إلى القضاء، ال ٌمنع من مبلحقته تؤدٌبٌا، وإٌقاع إحدى العقوبات 

المسلكٌة علٌه، إذ ال ٌشترط إلٌقاعها أن ٌرقى العمل المإاخذ علٌه إلى درجة الجرٌمة، بل ٌكفً 

 .أن ٌكون منافٌا لواجبات الموظؾ

وأما بخصوص الوقابع الجانبٌة التً ترد عرضا فً سٌاق االتهام، واعتبارات التشدٌد أو 

التخفٌؾ التً قد ترد فً الحكم الجنابً، وكذلك وصؾ الخطؤ بالجسامة أو الٌسر، فان كل هذه 

 .األمور ال حجٌة لها أما جهة التؤدٌب ومن ثم ال تقٌد السلطة التؤدٌبٌة

 

                                                 
، ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ِجّٛػخ اٌمشاساد اٌزفغ١ش٠خ، اٌجضء اٌضبٟٔ، ئػذاد ِذّذ (83 )4لشاس اٌذ٠ٛاْ اٌخبؿ ثزفغ١ش اٌمٛا١ٔٓ سلُ :  أٔظش

 .942ر٠ت اٌّقشٞ، ؿ 

 .1308، ؿ 1965 ٌغٕخ 10، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 45/65لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ :  أٔظش
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المبحث الثانً 

 

حجٌة األحكام الجزائٌة الصادرة باإلدانة 

 

فً حالة صدور حكم جنابً على الموظؾ باإلدانة، تكون لهذا الحكم حجٌة الشًء 

المقضً فٌه، وهو بهذا الوصؾ ٌقٌد السلطة اإلدارٌة من حٌث تقدٌرها للوجود المادي للوقابع، فبل 

تستطٌع أن تنقض حجٌة الحكم الجنابً بإنكار الوجود المادي لهذه الوقابع بل إنها تملك بهذا التقدٌر 

 .الثابت فً الحكم الجنابً توقٌع جزاء تؤدٌبً ولو لم ٌكن الحكم قد صار نهابٌا

ولبن كانت األحكام الجنابٌة الصادرة باإلدانة ال تثٌر شبهة فً تقٌد جهات التؤدٌب بما 

أثبتته من وقابع، أو ما انتهت إلٌه من إدانة، فان ما ٌرد على هذه األحكام من عوارض تثٌر بعض 

: اإلشكاالت منها

 

: ترتٌب جهة اإلدارة آثارا قانونٌة على حكم جنائً قبل أن ٌصٌر نهائٌا، ثم ٌلغً هذا الحكم. 1

ان المشرع ٌرتب على صدور حكم جنابً فً بعض الحاالت فصل الموظؾ بقوة 

القانون، فإذا ألؽً الحكم الجنابً ألؽٌت كافة اآلثار المترتبة علٌه، فإذا كانت اإلدارة قد أستندت إلى 

حكم جنابً، ورتبت آثاره فً المجال التؤدٌبً، فانه ٌتعٌن علٌها النظر فٌما أعملته من آثار فً حق 

 .الموظؾ استنادا إلى الحكم الجنابً الملؽً

ولكً تتفادى اإلدارة مثل هذه الحالة، فانه علٌها أن تترٌث حتى ٌصبح الحكم الجنابً 

فقرة أ من نظام الخدمة  (162)وال تثور مثل هذه المشكلة فً األردن، حٌث أن المادة  . نهابٌا

                                                 
 .256ِذّذ ػقفٛس، جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش

  227ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس:  أٔظش
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 تقضً بعدم عزل الموظؾ كؤثر مترتب على الحكم الجزابً، ما لم ٌكتسب 2002المدنٌة لعام 

. الدرجة القطعٌة

من قانون  ( 6) فقرة رقم  ( 96 )كما انه ال تثور فً فلسطٌن حٌث وضعت المادة رقم 

الخدمة المدنٌة وجوب أن ٌكون الحكم الجنابً نهابٌا بمعنى مكتسبا الدرجة القطعٌة كً ٌرتب إثره 

. بعزل الموظؾ المرتكب للفعل المجرم

إال أن وقؾ الموظؾ عن العمل، إلى أن ٌتم الفصل فً الدعوى الجنابٌة قد ٌإدي إلى أن 

ٌظل مصٌره معلقا لمدة طوٌلة، لذلك هناك من ذهب إلى تفضٌل أن تحدد مدة الوقؾ بؤجل محدد 

كؤن ال ٌتجاوز وقؾ الموظؾ مدة سنة واحدة مثبل، ٌعود بعدها إلى عمله بقوة القانون، ولئلدارة 

 .أال تعٌده إلى نفس وظٌفته إذا كانت ترى أنه ؼٌر جدٌر بها، أو ؼٌر أمٌن فً أدابها

إال أن هذا األمر ٌبقى متروكا لتقدٌر القضاء أو الجهة اإلدارٌة المختصة حسب تقدٌرها 

. لؤلمور، بؤن مصلحة التحقٌق تقتضً ذلك، لكل حالة على حدة

وفٌما ٌتعلق بوقؾ الموظؾ عن العمل فً نظام الخدمة المدنٌة األردنً تنص المادة 

عند إحالة الموظؾ إلى المجلس التؤدٌبً، أو إلى المدعً العام، أو المحكمة، "على أنه  (149)

من مجموع راتبه % 25ٌوقؾ عن العمل بقرار من الوزٌر، وٌتقاضى اعتبارا من إحالته نسبة 

على ذلك الوجه النسبة التً ٌحددها الوزٌر، من مجموع راتبه وعبلواته، وال ٌجوز . وعبلواته

قبول استقالة الموظؾ أو إحالته على التقاعد أو االستٌداع فً هذه الحالة إلى أن ٌصدر القرار 

". النهابً القطعً فً الدعوى التؤدٌبٌة أو القضابٌة المقامة علٌه

 

                                                 
  .258ِذّذ ػقفٛس، جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش
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عن العمل قد  (الموظؾ)بٌنما نجد المشرع المصري فً تنظٌمه لموضوع وقؾ العامل 

عالج وقؾ العامل عن عمله احتٌاطٌا، إذا اقتضت مصلحة التحقٌق ذلك، وحدد مدد الوقؾ، ونظم 

 .موضوع راتب الموقوؾ عن العمل، واإلجراءات الواجب اتخاذها فً هذا الشؤن

كما أنه نظم موضوع وقؾ العامل بقوة القانون فً حالة حبسه احتٌاطٌا أو تنفٌذا لحكم جنابً، وما 

 .ٌتخذ بشؤن المرتب، واإلجراءات التؤدٌبٌة الواجب اتخاذها فً شؤنه

مع مراعاة " التً تنص على أن  (93 )أما فً التشرٌع الفلسطٌنً فوفقا لنص المادة رقم 

عند إحالة الموظؾ للتحقٌق ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة الذي : األحكام األخرى بهذا القانون

ٌتبعها، وقؾ الموظؾ عن عمله، أو نقله إلى وظٌفة أخرى فً الدابرة نفسها بصفة مإقتة، رٌثما 

" ٌنتهً التحقٌق معه

ٌبلحظ من خبلل النص، أن أمر وقؾ الموظؾ عن عمله، عند إحالته للتحقٌق أمرا 

جوازٌا، لربٌس الدابرة الحكومٌة التً ٌتبعها الموظؾ، بناءا على تقدٌره لؤلمر، إذا ما كان ذلك 

وحسنا . لمصلحة التحقٌق أو ؼٌر ذلك، أو نقله إلى وظٌفة أخرى فً الدابرة نفسها بصفة مإقتة

إال انه من ناحٌة أخرى لم ٌحدد مدة هذا الوقؾ، بعدم وضعه لحد أعلى لها،  . فعل المشرع هنا

كما وٌبلحظ بؤن مشرعنا قد نص فً المادة . وهذا قصور ٌا حبذا أن ٌتداركه المشرع مستقببل

بؽٌر عقوبتً الفصل أو . على عدم قبول استقالة الموظؾ المحال إلى التحقٌق إال بعد إنتهابه (99)

 وبرأٌنا انه ٌتوجب النص على عدم السماح بتقدٌم االستقالة خبلل مدة .اإلحالة على المعاش

. الوقؾ، إلى أن ٌصدر القرار القطعً من جهة التحقٌق أو الجهة القضابٌة أو التؤدٌبٌة

وفٌما ٌتعلق بما ٌستحقه الموظؾ من راتب خبلل مدة الوقؾ نجد المشرع الفلسطٌنً 

 .طٌلة مدة الوقؾ (المحال للتحقٌق )سخٌا، عندما أوجب دفع المرتب كامبل للموظؾ الموقوؾ

                                                 
 1978 ٌغٕخ 47ِٓ لبْٔٛ ٔظبَ اٌؼب١ٍِٓ اٌّذ١١ٔٓ ثبٌذٌٚخ سلُ  (83)ساجغ اٌّبدح  : 

 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزوٛس (84)ساجغ اٌّبدح  : 

ال رمجً اعزمبٌخ اٌّٛظف اٌّذبي ئٌٝ اٌزذم١ك أال ثؼذ ئٔزٙبئٗ ثغ١ش ػمٛثزٟ اٌفقً أٚ " ػٍٝ أْ  (99)ِٓ اٌّبدح  (4) ٠ٕـ اٌجٕذ سلُ 

 "اإلدبٌخ ئٌٝ اٌّؼبػ 

" ٠ذفغ ٌٍّٛظف اٌّٛلٛف ػٓ ػٍّٗ سارجٗ وبِال فزشح ٚلفٗ"ػٍٝ أٔٗ (94) رٕـ اٌّبدح 
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وهنا نرى ان ٌإخذ بعٌن االعتبار، الموازنة ما بٌن كون الموظؾ الموقوؾ ال ٌؤتً بمجهود 

. لصالح العمل كبقٌة زمبلبه فً العمل، وما بٌن اآلثار االجتماعٌة الناتجة عن حرمانه للراتب

وبمقارنة إجراءات الوقؾ عن العمل فً القوانٌن الثبلثة ٌتضح أن تنظٌم الوقؾ فً النظام 

حٌث ضمن له . المصري أكثر شموال، وتحدٌدا لئلجراءات، وحفاظا على أجر الموظؾ الموقوؾ

. حقه فً نصؾ المرتب أو األجر، فٌما عدا حالة حبسه تنفٌذا لحكم جنابً نهابً

 

 :(العفو عن العقوبة الجنائٌة)والعفو الخاص (العفو عن الجرٌمة)العفو العام . 2

العفو " من مشروع فانون العقوبات الفلسطٌنً على أن  (26)تنص المادة  : العفو العام

". العام، هو عفو عن الجرٌمة، ٌترتب علٌه إنقضاء الدعوى الجزابٌة، أو محو حكم اإلدانة

وال ٌإثر العفو العام على .والعفو العام ال ٌكون إال بقانون ٌصدر من السلطة التشرٌعٌة

 فالعفو العام .الحقوق المدنٌة، وال على المصادرة الوجوبٌة ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك

كما هو واضح فً النص ٌزٌل عن الفعل صفته الجرمٌة، حٌث ترتب على محو الجرٌمة الجنابٌة 

ذاتها، واعتبار الجانً كؤنه لم ٌرتكب أٌة جرٌمة، واعتبار الحكم الجنابً الصادر فً شؤنها كؤنه لم 

.  ٌكن، إال أن العفو ال ٌزٌل الفعل المادي وما ٌترتب علٌه من آثار خارج النطاق الجنابً

فنفرق بٌن . بالنسبة للموظؾ المرتكب للفعل. أما عن اثر هذا العفو على الرابطة الوظٌفٌة

والثانٌة حالة صدور العفو . األولى حالة صدور عفو عام قبل الحكم فً الدعوى الجنابٌة. حالتٌن

. بعد صدور الحكم الجنابً النهابً فً الدعوى الجنابٌة

 

. إذا صدر العفو قبل الحكم النهابً فً الدعوى. أ

                                                 
اٌؼفٛ اٌؼبَ ٘ٛ ػفٛ ػٓ اٌجش٠ّخ ٠زشرت ػ١ٍٗ أمنبء اٌذػٜٛ "ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ أْ (26) رٕـ اٌّبدح سلُ 

 ".اٌجضائ١خ أٚ ِذٛ دىُ اإلدأخ

 ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ (28( )27)اٌّٛاد سلُ:  أظش
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أرى أن صدور عفو عام قبل صدور حكم نهابً فً الدعوى الجنابٌة، ٌحول دون إنهاء 

خدمة الموظؾ فً هذه الحالة، وذلك ألن قانون العفو ٌزٌل حالة اإلجرام من أساسها، وٌمنع من 

صدور حكم جزابً فً الدعوى، وبالتالً ال ٌمكن إنهاء خدمة الموظؾ لهذا السبب، الن الحكم 

وال ٌبقى أمام جهة اإلدارة فً هذه الحالة، إال اللجوء إلى الطرٌق التؤدٌبً، . الجنابً لم ٌصدر

. إلنهاء خدمة الموظؾ، ذلك ان العفو العام ال ٌإثر على القرارات واإلجراءات التؤدٌبٌة

وعمبل بمبدأ استقبلل الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة الجنابٌة، فان العفو عن الجرٌمة 

الجنابٌة ال ٌمنع من محاكمة الموظؾ عن الفعل الذي شمله العفو، وال ٌمس الجزاء التؤدٌبً الموقع 

 .استنادا الى الفعل الذي كون ذنبا إدارٌا استوجب جزاءا تؤدٌبٌا

 .حالة صدور العفو العام بعد صدور حكم نهابً فً الدعوى الجنابٌة. ب

ففً هذه الحالة ٌفترض أن ٌكون الحكم الجزابً، قد صدر واستنفذ آثاره، بإنهاء الرابطة 

. الوظٌفٌة قبل صدور العفو العام

وأما إذا كان الجزاء التؤدٌبً تابعا للعقوبة الجنابٌة، أو ٌترتب علٌها تلقابٌا فانه ٌترتب على 

صدور العفو عن الجرٌمة الجنابٌة محو الجزاء التؤدٌبً أٌضا، وكذلك إذا نص على امتداد العفو 

. إلى الجزاءات التؤدٌبٌة، ففً هذه الحالة ٌعتبر الجزاء التؤدٌبً ملؽً بالنسبة للمستقبل فقط

بمعنى أنه إذا كان الجزاء التؤدٌبً قد نفذ بالفعل، قبل نفاذ قانون العفو الشامل، فانه ال ٌكون .... 

لنفاذ هذا القانون من اثر على شرعٌة الجزاء التؤدٌبً، أي أنه ال ٌمس الجزاءات التؤدٌبٌة السابقة 

ولكنها تعتبر ملؽاة بالنسبة للمستقبل، فإذا صدر العفو وكان قد توقع على العامل . والتً وقعت فعبل

عقوبة الوقؾ مثبل،  والجاري تنفٌذها، فانه ٌوقؾ تنفٌذ هذه العقوبة وٌعود العامل إلى عمله دون 

ان ٌكون له الحق فً صرؾ ما تبقى من مرتبه كما فً القانون األردنً بٌنما ال تثور هذه المشكلة 

. لدٌنا فً فلسطٌن حٌث ٌستحق الراتب كامبل عن مدة الوقؾ التً قضاها فعبل

                                                 
  302ؿ .ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ/ اٌذوزٛس:  أٔظش 

 ِٚب  55ػبدي ٠ٛٔظ، ِجٍخ ئداسح ٚلنب٠ب اٌذىِٛخ، اٌغٕخ األٌٚٝ، اٌؼذد اٌضبٟٔ، ؿ / اٌّغزؾبس: -

 .      ثؼذ٘ب
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العفو الخاص، " من مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً على ان  (29)تنص المادة: العفو الخاص

وال " هو عفو عن العقوبة، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخؾ منها مقررة قانونا

ٌصدر العفو الخاص إال بعد أن ٌصبح الحكم نهابٌا، وٌكون العفو الخاص بقرار من ربس الدولة، 

 .كما ال ٌإثر العفو الخاص على الحقوق المدنٌة، وال على المصادرة الوجوبٌة

وعلٌه ٌتبٌن أن العفو عن العقوبة الجنابٌة، ال ٌمحو الجرٌمة ذاتها، أو ٌزٌل عنها الصفة 

كما انه ال ٌمحو الحكم الصادر باإلدانة الذي ٌظل قابما، فإذا تناول . الجنابٌة، التً تظل عالقة بها

العفو العقوبة الجنابٌة، دون الجرٌمة ذاتها، فانه ال ٌترتب على العفو سوى إسقاط ما ٌترتب على 

. الحكم من آثار بالنسبة للمستقبل فقط

وفً هذه الحالة إذا انتهت الرابطة الوظٌفٌة بقوة القانون كؤثر فوري نتٌجة الحكم الجنابً 

:- فانه ٌتعٌن التمٌز بٌن حالتٌن

إذا اقتصر العفو على العقوبة األصلٌة دون العقوبات التبعٌة، فانه ال ٌمس الجزاء التؤدٌبً - األولى

. الذي أوقع على الموظؾ

 .إذا كان العفو شامبل للعقوبات األصلٌة والتبعٌة، فانه ٌجوز إعادة الموظؾ إلى الخدمة- الثانٌة

حٌث " وقد رأى الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن فً األردن، فً أحد قراراته أن من 

العفو الخاص الذي ٌصدر بحق المحكوم علٌه بحكم مبرم، هو عفو شخصً، ال ٌزٌل حالة اإلجرام 

من أساسها، وإنما ٌترتب علٌه فقط إسقاط العقوبة أو إبدالها أو تخفٌضها كلٌا أو جزبٌا، كما هو 

من قانون العقوبات، فان ما ٌنبنً على ذلك أن الحكم بحد ذاته ٌبقى  (51)واضح من نص المادة 

قابما، وتترتب علٌه كافة اآلثار التً تترتب على الحكم المبرم، من حٌث جواز اتخاذه أساسا 

، وأساسا إلثبات ارتكاب السرقات واالحتٌال، وإساءة االبتمان (102)للتكرار تطبٌقا لنص المادة 

من قانون العقوبات أو من حٌث الحرمان من الوظابؾ،  (425)بٌن األقارب تطبٌقا لنص المادة 

. وبعض الحقوق المدنٌة تطبٌقا لنظام الخدمة المدنٌة أو التشارٌع األخرى

                                                 
 .  ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط32ٟٕ١ ٚ 31 ٚ 30  أظش اٌّٛاد 

 .302ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش
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وعلٌه فان صدور عفو خاص عن الموظؾ المحكوم علٌه بالحبس مدة شهر أو أكثر ال 

من نظام الخدمة المدنٌة سواء أكانت العقوبة  (144)من المادة  (و)ٌإثر على تطبٌق حكم الفقرة 

 ".كلها أو بعضها قد نفذت فٌه أم لم تكن

وترتٌبا على القول بان العفو ال ٌمس الفعل فً ذاته، فانه ال ٌمس حقوق الؽٌر المدنٌة، إال 

ال - بنوعٌه - إذا نص القانون الصادر بالعفو على خبلؾ ذلك، وطبقا له فان القانون الصادر بالعفو

ٌمس الحقوق المدنٌة أو التعوٌضات المستحقة لمن أصابه ضرر من الفعل اإلجرامً الذي أتاه 

 .الموظؾ، ذلك أن العفو ال ٌمحو عن الفعل وصفه الضار

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ِجّٛػخ اٌمشاساد اٌزفغ١ش٠خ، اٌجضء اٌضبٟٔ، ؿ  (105 )16/1972لشاس اٌذ٠ٛاْ اٌخبؿ ثزفغ١ش اٌمٛا١ٔٓ سلُ  : 

 ، ئػذاد ِذّذ ر٠ت اٌّقش963ٞ

ال ٠إصش اٌؼفٛ اٌؼبَ ػٍٝ اٌذمٛق اٌّذ١ٔخ ٚال ػٍٝ اٌّقبدسح اٌٛجٛث١خ ِب ٌُ " ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ رٕـ (28) اٌّبدح 

" ٠ٕـ اٌمبْٔٛ فشادخ ػٍٝ خالف رٌه
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المبحث الثالث 

 

حجٌة األحكام الصادرة بالبراءة 

 

ٌجمع الفقه والقضاء على انه فً حالة صدور حكم جنابً سابق بالبراءة، وكان مبنٌا على 

وال . انعدام الوجود المادي للوقابع المإثمة، فان الحكم الجنابً ٌكون له حجٌة أمام سلطات التؤدٌب

. تملك جهة اإلدارة أن تقرر أن الوقابع موجودة، وأن توقع الجزاء التؤدٌبً بناءا على ذلك

وٌستطٌع الموظؾ أن ٌطلب الحكم بإلؽاء هذا الجزء، الذي توقع إلنعدام األساس القانونً، الذي 

. ٌرتكز علٌه القرار أو الحكم التؤدٌبً

ومن هنا فإن وحدة الواقعة المادٌة فً المجالٌن الجنابً والتؤدٌبً، توجب عدم جواز 

المجادلة، فٌها من جانب السلطة التؤدٌبٌة بعد أن فصل فٌها حكم جنابً، فبل ٌجوز مجازاة 

 تطبٌقا لحجٌة الحكم الجنابً، كالموظؾ عن ذات الواقعة التً برأه حكم جنابً من ارتكابها، وذل

إال أن الحكم بالبراءة، قد ٌستند على أمور عدٌدة ؼٌر انعدام . واصطباؼه بقوة األمر المقضً به

عندها ما . الوجود المادي للوقابع لقصور األدلة مثبل أو للشك فً االتهام إلى ؼٌر ذلك من األسباب

هً مدى الحجٌة التً تتمتع بها مثل هذه األحكام أمام جهات التؤدٌب؟ وبمعنى آخر أن مدى التزام 

جهات التؤدٌب باألحكام الجنابٌة الصادرة بالبراءة، إنما ٌتوقؾ على األسباب التً بنٌت علٌها 

: وذلك وفقا لما ٌلً.األحكام بالبراءة
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 :البراءة المستندة إلى االنتفاء المادي للجرٌمة الجنائٌة.1

إذا قضى الحكم الجنابً ببراءة الموظؾ، بسبب انتفاء الوجود المادي للوقابع المإثمة، أو 

بسبب انتفاء نسبتها إلى المتهم، فان هذا الحكم ٌقٌد جهة التؤدٌب، أو جهة اإلدارة، وبالتالً ال تجوز 

معاقبة الموظؾ تؤدٌبٌا عن الفعل ذاته، الذي قد تحاول اإلدارة نسبة جرٌمة تؤدٌبٌة إلٌه من ذات 

 .الفعل المنفً جنابٌا

ال ٌمنع حق اإلدارة، فً - ونظرا إلستقبلل الجرٌمة الجنابٌة عن الجرٌمة التؤدٌبٌة- إال انه

تقدٌر سلوك الموظؾ المتهم من الناحٌة التنظٌمٌة، ومدى اتفاقه مع القواعد العامة للسلوك 

الواجب، طالما أنها تإسس جزاءها على وقابع لم ٌفصل فٌها القاضً الجنابً، ومثال ذلك ما 

وإذا قضت محكمة الجناٌات ببراءة الطاعن " قضت به المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة حٌن قالت

من اإلختبلس والتزوٌر فً محررات رسمٌة، لعدم ثبوت الواقعة، فإن ذلك ال ٌنفً من الناحٌة 

اإلدارٌة وقوع عجز ضخم فً مٌزانٌة المشروع المسند للطاعن بما ٌجوز محاكمته ومجازاته 

 ".تؤدٌبٌا على ذلك

 

: البراءة المبنٌة على تكٌٌف الفعل أو إنتفاء أحد أركان الجرٌمة الجنائٌة.2

إن األحكام الجنابٌة الصادرة بالبراءة النعدام ركن من أركان الجرٌمة الجنابٌة، ال تحوز 

حجٌة أمام جهات التؤدٌب، ذلك أن ما ٌقٌد جهة التؤدٌب ٌقتصر على التقرٌر الواقعً لمحل االتهام 

من حٌث الوجود المادي للوقابع أو انعدامه، وان أحكام البراءة المبنٌة على تكٌٌؾ الفعل، أو انتفاء 

أحد أركان الجرٌمة، ال تقٌد جهة التؤدٌب، اذ تكون فً حل مما انتهى إلٌه الحكم الجنابً، وتستطٌع 

 .أن تعمل الجزاء التؤدٌبً فً حق الموظؾ متى توافرت أركانه من الناحٌة التؤدٌبٌة

                                                 
 .269ِذّذ ػقفٛس، جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش

 27/1/1991 لنبئ١خ ثزبس٠خ 33 ٌغٕخ 1494 ٔظش دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 

 .219ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس: أٔظش
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فالتكٌؾ القانونً للوقابع ٌختلؾ من الناحٌة اإلدارٌة عنه من الناحٌة الجنابٌة، فالمحكمة 

الجنابٌة كما هو معلوم، تبحث فٌما كان الفعل مإثم جنابٌا أم ال بمعنى،هل ٌشكل جرٌمة جنابٌة أم 

ال؟ أما المحكمة التؤدٌبٌة، فتبحث عن مدى إخبلل الموظؾ بواجبات وظٌفته، حسبما ٌستلخص من 

فالقاضً اإلداري "...وفً هذا قالت المحكمة الدارٌة العلٌا. مجموع التحقٌقات أو المحاكمة الجنابٌة

ٌتقٌد بما أثبته القاضً الجنابً فً حكمه من وقابع كان الفصل فٌها الزما، وال ٌتقٌد القاضً 

اإلداري بالتكٌٌؾ القانونً لهذه الوقابع، فالتكٌٌؾ من الناحٌة اإلدارٌة،ٌختلؾ عنه من الناحٌة 

الجنابٌة، فقد ٌصدر حكم بالبراءة فً الجرٌمة الجنابٌة ومع ذلك فإن ما ٌقع من الموظؾ قد ٌشكل 

 "ذنبا إدارٌا ٌستوجب مسابلته عنه تؤدٌبٌا

 

- :البراءة المبنٌة على بطالن الدلٌل أو اإلجراءات.3

إن الحكم الجنابً الصادر بالبراءة، بسبب بطبلن الدلٌل أو اإلجراءات، ال حجة له أمام 

. جهة التؤدٌب، فبل ٌقٌدها، وال ٌحول دون مساءلة الموظؾ تؤدٌبٌا

متى ثبت أن المحكمة الجنابٌة، قضت " وتطبٌقا لذلك قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا بؤنه 

ببراءة المتهم من تعاطً المخدرات، وكان سبب البراءة، ٌرجع إلى عٌب شكلً فً إجراءات 

ضبط الواقعة، هو بطبلن التفتٌش، بمقولة أن الحالة التً هوجم فٌها المقهى لم تكن من حاالت 

التلبس التً تسوغ قانونا تفتٌش المقهى، فان هذا الحكم ال ٌنفً قٌام سبب الجزاء التؤدٌبً، وهو 

وقد ثبت ذلك للسلطة اإلدارٌة من . إخبلل الموظؾ بواجبات وظٌفته، أو الخروج على مقتضٌاتها

أوراق التحقٌقات الجنابٌة، وقد ثبت لها تواجد المدعى فً المقهى التً هاجمها البولٌس، وضبط 

بها، فإذا استفادت من ذلك كله، ان المدعً قد أخل بواجبات وظٌفته، وخرج على مقتضٌات 

                                                 
 21/12/1985 لنبئ١خ ثزبس٠خ 27 ٌغزخ 554  أظش دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 
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السلوك الواجب على رجل البولٌس، واالبتعاد عما ٌحط من كرامته وٌسًء إلى سمعته، فان 

 "ٌكون قد قام على سببه-  والحالة هذه–الجزاء التؤدٌبً 

 

:- البراءة المبنٌة على عدم كفاٌة األدلة أو الشك فً االتهام.4

كان خبلصة تتبعً لهذه المسؤلة، أننً وجدت من ٌرى بؤن البراءة الجنابٌة لعدم كفاٌة 

األدلة على ثبوت التهمة، ٌقتضً البراءة من الناحٌة التؤدٌبٌة عن ذات التهمة، إذا اقتصر التؽٌٌر 

فً هذه الحالة على مجرد تعدٌل أو تبدٌل وصؾ التهمة وجعله وصفا تؤدٌبٌا، ذلك إن وقابع االتهام 

. تكون واحدة فً الحالٌن، وأن تؽٌٌر وصفها فً المجالٌن

ومن أجل ذلك، فان مساءلة العامل تؤدٌبٌا فً هذه الحالة، ال تكون على أساس الوصؾ 

 وان كانت ؼٌر كفٌلة –السابق، وإنما على أساس أن الوقابع التً تثبت فً حقه بالحكم الجنابً 

إال أنها تشكل فً ذاتها كلها أو - لقٌام الجرٌمة الجنابٌة بؤوصافها المقررة فً قانون العقوبات 

بعضها مخالفة أو مخالفات تؤدٌبٌة باعتبارها تتضمن بذاتها، إخبلال بمقتضى الواجب الوظٌفً، هذا 

فضبل عما قد ٌكون هناك من وقابع أخرى لم تتعرض لها المحكمة الجنابٌة لعدم إنتاجها فً 

الدعوى الجنابٌة، فهذه الوقابع قد ٌكون لها على الرؼم من ذلك وزنها من حٌث المساءلة 

 .التؤدٌبٌة

على أساس إن "وفً حالة البراءة الجنابٌة للشك فً االتهام، إن المساءلة التؤدٌبٌة ال تنهض

تلك الواقعة أو الوقابع التً أحاطها الشك أمام المحكمة الجنابٌة، قد ظهرت هً بعٌنها، وبذات 

مادٌاتها مجلوة ال ٌعترٌها الشك فً المجال اإلداري، أو التؤدٌبً، وبعبارة أخرى ال تقوم اإلدانة فً 

هذه الحالة على أساس افتراض الثبوت القطعً لهذه الوقابع فً نظر الجهة التؤدٌبٌة على خبلؾ ما 

على أساس ما ثبت فعبل من -إن كان لها وجه–قضت به المحكمة الجنابٌة، إنما تقوم اإلدانة 

                                                 
 290-289، اٌؼذد األٚي ؿ 14/12/1957دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ اٌقبدس فٟ 

 . 199 ،198ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس



  -80-  

األصول الموجودة فً األوراق، ٌفٌد أن العامل وقد وضع نفسه بسلوكه أو تصرفاته موضع الشك 

 "والرٌب

عنها فً - من حٌث تكوٌن العقٌدة–أن اإلدانة فً المجال التؤدٌبً، ال تختلؾ " ومع ذلك

أن تقوم اإلدانة - كما ٌلزم فً المجال الثانً–المجال الجنابً، ومن ثم فانه ٌلزم فً المجال األول 

 الحدس والتظنٌن، ولهذا فالشك ال ٌصلح أٌضا فً المجال أساسعلى أساس الٌقٌن، ولٌس على 

 ."التؤدٌبً أساسا لئلدانة

إال أن هناك وجهة نظر أخرى، ٌقول صاحبها، أنه ٌجب أن تفرض كقاعدة عامة لحكم 

البراءة، حجٌة فً جمٌع الحاالت التً تتحدد فٌها أوصاؾ األفعال المإثمة تؤدٌبٌا وجنابٌا، وذلك 

سواء كان مبنى البراءة تخلؾ ركن من أركان الجرٌمة الجنابٌة، أو بسبب الشك فً اقتراؾ المتهم 

 .للوقابع محل المحاكمة

- وإذا كان المشرع الجنابً قد تدخل، ففرض للحكم الجنابً حجٌة إمام القضاء المدنً

فإنه ٌرى - حتى فً الحاالت التً ٌإسس فٌها حكم البراءة على الشك فً نسبة األفعال إلى مقترفها

إن هذا الحل أوجب فً اإلتباع فً التؤدٌب، فالتؤدٌب ٌعتبر فً وجه من وجوهه األساسٌة فرعا من 

فروع الشرٌعة العامة فً العقاب، ومن المفروض تبعا لذلك أن تكون لتقدٌرات القضاء الجنابً 

. وتقرٌراته حجٌتها أمام جهة التؤدٌب

وٌقول أٌضا، إذا كان ٌحدث فً بعض األحٌان إن ٌتخلؾ أحد األركان الممٌزة للجرٌمة 

، فانه ٌجب االحتٌاط فً توقٌع الجزاء (والتً ال ٌشترط توافرها فً األخطاء التؤدٌبٌة )الجنابٌة 

التؤدٌبً فً هذه الحاالت، وذلك، أن سٌاسة المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة، تتسم بنوع من 

التوسع فً العقاب التؤدٌبً، إما استنادا إلى مجرد الشك، أو تعدٌبل على ما تعتبره جهة التؤدٌب 

. مخالفات تؤدٌبٌة استخبلصا من الوقابع التً ال ٌراها القضاء الجنابً كافٌة لتوقٌع العقوبة الجنابٌة

                                                 
 .201ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس:  أٔظش

 .199ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس:  أٔظش
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ولو أن المحكمة اإلدارٌة العلٌا نظرت إلى المسؤلة نظرتها الصحٌحة لوجدت أن التؤدٌب 

هو نظام للعقاب ال بد وأن ٌإخذ فً توقٌع جزاءاته بمعظم األصول التً ٌقوم علٌها أي نظام 

وعدم التعوٌل على الشبهات فً فرض العقاب، .شرعً للعقاب، وأهمها التزام مبدأ التفسٌر الضٌق

وأولى بجهات اإلدارة والتؤدٌب أن تلتزم هذه األصول  فً الحاالت التً ٌكون قد صدر فٌها حكم 

جنابً بالبراءة، حتى لو أسس الحكم بالبراءة، على عدم الٌقٌن فً نسبة األفعال المإثمة إلى 

 "المتهم، فهذا أقرب إلى روح القانون وأكثر تحقٌقا للعدالة

وخبلصة القول أرى أن تبربة الموظؾ جنابٌا من التهمة المسندة إلٌه، واستناد البراءة إلى 

عدم كفاٌة األدلة ال ٌرفع الشبهة عنه نهابٌا، وال ٌحول دون محاكمته تؤدٌبٌا، وإدانة سلوكه اإلداري 

ألن القاضً الجنابً لم ٌنؾ حدوث . من اجل هذه التهمة عٌنها، على الرؼم من حكم البراءة

من هنا قد تكون هذه الشبهة كافٌة . الواقعة، ولكن شك فً الدلٌل المثبت لها ولم ٌرجح حدوثها

 .إلدانة الموظؾ فً المجال التؤدٌبً، ألنها ٌمكن أن تمثل الركن الشرعً لمخالفة تؤدٌبٌة

 أن تبربة الموظؾ جنابٌا عن التهمة المسندة إلٌه، وإسناد البراءة وقد تؤكد ذلك قضابٌا،

إلى عدم كفاٌة األدلة، ال ٌرفع الشبهة عنه نهابٌا، وال ٌحول دون محاكمته تؤدٌبٌا، وإدانة سلوكه 

. اإلداري من أجل هذه التهمة عٌنها على الرؼم من حكم البراءة

ومن حٌث أن الثابت من األوراق أن الحكم ببراءة المدعً مما أسند إلٌه بنً " وكذلك قضت أنه 

ومن ثم فهو ال ٌرفع الشبهة عنه نهابٌا وال ٌحول دون إدانة سلوكه - على أن الواقعة مشكوك فٌها

بحسبان أن المدعً قد وضع نفسه موضع الشبهات والرٌب وشاع أمره بٌن الخاصة - اإلداري

......." والعامة مما أفقده الثقة بٌن زمبلبه

 

: البراءة على أساس شٌوع التهمة. 5

                                                 
 .290 ،289ِذّذ ػقفٛس، جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش

 ٚوزٌه دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ 1963/ 21/12 لنبئ١خ ثزبس٠خ 9 ٌغٕخ 634 أظش دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 

 .30/11/1986 لنبئ١خ،جٍغخ 26 ٌغٕخ 1409اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 
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الحكم الجنابً الصادر بالبراءة لشٌوع التهمة، ال ٌحول دون النظر فً مساءلة الموظؾ 

. تؤدٌبٌا

وقد قضً بؤن قٌام حكم البراءة فً الشق الجنابً على أساس شٌوع االتهام، مما ٌنطوي 

على شك ٌفسر لصالح المتهم فً جناٌة حٌازة مواد مخدرة بؽرض اإلتجار، هذا الحكم ال ٌقٌد 

. القضاء التؤدٌبً

وكذلك قضً ببراءة الطاعن، من جرٌمة ضرب أفضى إلى موت، الشتراكه مع آخرٌن 

فً ضرب المجنً علٌه، وعدم معرفة الضربة التً أودت بحٌاته، ال تمنع من معاقبته، ألنه ساهم 

 .مع آخرٌن فً وضع نفسه موضع الشبهات فً ارتكاب أحد الجرابم مجازاته من هذه الواقعة

ال تقوم على أساس نسبة ذات التهمة الجنابٌة مع "والمساءلة التؤدٌبٌة فً هذه الحالة 

شٌوعها إلى عامل أو عمال معٌنٌن، وإنما تقوم على أساس أن ما ثبت فً حق العامل، من ارتكابه 

أعماال معٌنة تعتبر فً ذاتها مخالفات إدارٌة فً هذا الخصوص كإهمال أو عدم احتٌاط، أدى إلى 

ال تنهض إال على ركنها المادي، أو - جنابٌة أو إدارٌة–وقوع الجرٌمة الجنابٌة، ذلك أن الجرٌمة 

، هو لعلى فعل أو أفعال محددة ثبت صدورها من المتهم أو المتهمٌن، وٌعتبر هذا الفعل أو األفعا

 ."المخالفة اإلدارٌة أو المساهمة فً هذه المخالفة التً أدت إلى الجرٌمة الجنابٌة

 

                                                 
 ٚوزٌه دىّٙب فٟ اٌطؼٓ سلُ 21/2/1998 لنبئ١خ ثزبس٠خ 40 ٌغٕخ 397 أظش دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ، فٟ اٌطؼٓ سلُ 

 31/7/1993 لنبئ١خ ثزبس٠خ 37 ٌغٕخ 4242

 230ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك،  ؿ / اٌّغزؾبس:  أٔظش
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المبحث الرابع 

 

أثر قرارات سلطة التحقٌق الجنائً على السلطة التأدٌبٌة 

 وتعارض الحكم الجنائً مع الحكم التأدٌبً

 

 .مدى أثر قرارات سلطة التحقٌق الجنائً على السلطة التأدٌبٌة: أوال

من قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً واضحا،  (96)لقد جاء نص الفقرة السادسة من المادة

بوصؾ الحكم الجنابً المنهً لخدمة الموظؾ، بالحكم القضابً النهابً، وعلٌة ٌتبٌن أن الحجٌة 

وبالتالً ما تنتهً إلٌه النٌابة العامة، ال . مقررة للحكم الجنابً النهابً، ولٌست للتحقٌقات الجنابٌة

.  من قبل اإلدارةمحٌث تبقى برأٌنا خاضعة للفحص والتقًٌ. ٌحوز حجٌة أمام الجهات التؤدٌبٌة

ومع ذلك فان األمر ٌقتضً التفرقة بٌن القرارات بالحفظ، وبٌن القرارات الصادرة بؤنه ال 

 .وجه إلقامة الدعوى الجنابٌة لعدم الصحة

: األمر الصادر من النٌابة العامة بالحفظ. 1

إن األمر الصادر من النٌابة العامة بالحفظ، ما هو إال إجراء إداري، ٌفترق عن األمر 

القضابً، بؤن ال وجه إلقامة الدعوى الجنابٌة الصادر عن إحدى سلطات التحقٌق، ولذلك فان 

األوامر والقرارات الصادرة بالحفظ ال تحوز الحجٌة أمام القضاء المدنً أو التؤدٌبً، ومن ثم فإنها 

 .ال تمنع مساءلة الموظؾ تؤدٌبٌا

ما ٌتمسك به هذا الطعن من - ومن حٌث أنه ال ٌنال مما تقدم".. وقد قضً بؤنه

مخالفةالحكم المطعون فٌه لحجٌة القرار الصادر من النٌابة العامة بؤن ال وجه القامة الدعوى 

فان المستقر - الصادرة من النٌابة العامة ال ٌعد حكما بالبراءة وال ٌكتسب فً هذا الصدد حجٌة ما

                                                 
 ، 258ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش
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فكل منهما مجاله مستقل وبراءة العامل - علٌه هو استقبلل المبولٌة التؤدٌبٌة عن المسبولٌة الجنابٌة

جنابٌا ال تحول بٌن مساءلته تؤدٌبٌا طالما كان الفعل ٌشكل خروجا على مقتضٌات الوظٌفة ولم تكن 

أسباب البراءة مستندة إلى عدم ارتكاب الفعل، وهو ما ال ٌتوافر فً حالة األمر بؤن ال وجه القامة 

" الدعوى الصادرة من النٌابة العامة

ومن حٌث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القرار الصادر من النٌابة " وكذلك

العامة بحفظ التهمة الجنابٌة ؼٌر مانع من المإاخذة التؤدٌبٌة متى قام موجبها،اذ أن الحفظ الجنابً 

 " ال ٌبرىء سلوك المتهم من المسبولٌة التؤدٌبٌة

 :أٌضا بالنسبة لألمر الصادر بأنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائٌة لعدم الصحة. 2

فان هناك رأٌا ٌتجه إلى أن السلطة التؤدٌبٌة ال تلتزم حتما بالقرارات الصادرة عن سلطة 

التحقٌق الجنابً، ولو كان مبنى هذه القرارات القول بعدم صحة الواقعة، إذ أن الجرٌمة ال تثبت 

إال لؤلحكام الجنابٌة النهابٌة فٌما قضت به من ثبوت أو نفً قطعً للفعل موضوع االتهام، ومن ثم 

فان هذه الحجٌة ال تثبت لقرارات سلطة التحقٌق الجنابً، وال تحول دون النظر فً المسإولٌة 

 .المدنٌة أو التؤدٌبٌة

وهناك من ٌرى، أن على جهة التؤدٌب أن تتقٌد بمثل هذه القرارات، إذا كانت التهمة من 

الجرابم التً تخضع لقانون العقوبات، ولٌست تهمة إدارٌة مستقلة عن التهمة الجنابٌة، وذلك ألن 

سلطة التحقٌق الجنابً، ومعها النٌابة العامة متخصصة فً تحقٌق التهمة الجنابٌة، ولدٌها القدرة 

على استجبلء الحقٌقة سواء من حٌث صحة وقوع الفعل، ونسبته إلى المتهم أو عدم وقوعه، وعدم 

صحة نسبته إلى هذا المتهم، لذلك فمن ؼٌر المبلبم أن تهدر الجهة التؤدٌبٌة اإلدارٌة، ما ٌنتهً إلٌه 

 .التحقٌق الجنابً فً هذا الشؤن

                                                 
 35 ٌغٕخ 3161وزٌه أٔظش اٌطؼٓ . 5/2/1994 لنبئ١خ ، جٍغخ 38 ٌغٕخ 810 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ  اٌطؼٓ سلُ  

 .29/2/1992لنبئ١خ،جٍغخ 

     259ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، اٌجش٠ّخ اٌزأد٠ج١خ،  ؿ  / اٌذوزٛس: أٔظش 

. 236 ،235ِغبٚسٞ ِذّذ ؽب١٘ٓ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس: أٔظش 

 233ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌّغزؾبس- : 



  -85-  

إذا كانت الواقعة المنسوبة إلى المدعً محل تحقٌق النٌابة "وعلى ذلك فقد قضً بؤنه

العمومٌة، وانتهت فً ذلك إلى قرار بعدم صحتها، فما كان ٌجوز والحالة هذه محاكمة المدعً 

تؤدٌبٌا عنها، وال ٌقدح فً ذلك القول بؤن الجرٌمة التؤدٌبٌة أوسع نطاقا من الجرٌمة الجنابٌة، إذ أن 

مجال ذلك أن تختلؾ عناصر الواقعة التً كانت تحت نظر النٌابة عند تصرفها، عن عناصر 

 .الواقعة التً حوكم من أجلها

وبرأًٌ أن ما تنتهً إلٌه النٌابة العامة من ثبوت أو عدم ثبوت إدانة الموظؾ العام، ال 

ٌحوز حجٌة أمام جهات التؤدٌب، وأساس ذلك استقبلل كل من الجرٌمة التؤدٌبٌة عن الجرٌمة 

وبالتالً إن ما تنتهً - حٌث أن الحجٌة مقررة للحكم الجنابً ولٌس للتحقٌقات الجنابٌة - الجنابٌة 

إلٌه النٌابة العامة، ال ٌمنع من إخضاع الفعل للفحص والتقٌٌم أمام جهة التؤدٌب، والتً قد ترى أنه 

ال ٌوجد لدٌها ما ٌمنع من مإاخذة مرتكبه تؤدٌبٌا على هذا السلوك، مإاخذة ٌكون مردها إخبلل 

الموظؾ بمقتضٌات الوظٌفة وكرامتها، فالجرٌمة التؤدٌبٌة أو الذنب اإلداري إنما ٌختلؾ اختبلفا 

كلٌا فً طبٌعته وتكوٌنه عن الجرٌمة الجنابٌة، فقد ٌكون الفعل ذنبا أو خطؤ إدارٌا وهو فً الوقت 

. ذاته ال ٌشكل جرٌمة جنابٌة

وفً هذا قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة، بؤن من المقرر أن القرار الصادر من 

النٌابة العامة، بؤال وجه إلقامة الدعوى لحفظ اإلتهام الجنابً، ؼٌر مانع المإاخذة التؤدٌبٌة، متى قام 

 اإلدارٌة، وال ٌمنع ةموجبها، إذ أن هذا الحفظ الجنابً ال ٌبرئ سلوك الطاعن من المسإولً

مإاخذته تؤدٌبٌا على هذا السلوك، مإاخذة مردها إلى وقوع إخبلل منه بمقتضٌات الوظٌفة 

وكرامتها، فالجرٌمة التؤدٌبٌة والذنب اإلداري إنما ٌختلؾ اختبلفا كلٌا فً طبٌعته وتكوٌنه، عن 

 .الجرٌمة الجنابٌة، فقد ٌكون الفعل ذنبا إدارٌا وهو فً الوقت ذاته ال ٌشكل جرٌمة جنابٌة

 

                                                 
 ٚاٌزٞ 1994 لنبئ١خ ٌغٕخ 38  ٌغٕخ 81وزٌه أٔظش اٌطؼٓ سلُ . 172، ؿ 22/6/1962دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌقبدس فٟ   : 

 . ٚسد آٔفب

 12/9/1998 لنبئ١خ ثزبس٠خ 34 ٌغٕخ 1739 دىّٙب فٟ اٌطؼٓ سلُ 
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. تعارض الحكم الجنائً مع الحكم التأدٌبً:  ثانٌا

رأٌنا أن القضاء التؤدٌبً ٌتقٌد بالحكم الجنابً الصادر باإلدانة، وكذلك بالحكم الجنابً 

الصادر بالبراءة على أساس نفً الوجود المادي للوقابع المإثمة جنابٌا، أو نفً نسبتها إلى المتهم 

. ذاته

وفً حالة تراخً صدور الحكم الجنابً، ثم صدوره مخالفا لما انتهى إلٌه الحكم التؤدٌبً، تثور 

مشكلة التعارض بٌن الحكم الجنابً والحكم التؤدٌبً، وٌقتضً األمر فً هذا الخصوص التفرقة 

 :-بٌن حالتٌن

حالة ما إذا صدر حكم تؤدٌبً بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة من الناحٌة المادٌة، ثم صدور : األولى

. حكم جنابً باإلدانة، مإكدا الوجود المادي للجرٌمة

  حالة ما إذا صدر حكم تؤدٌبً باإلدانة، على أساس ثبوت الواقعة أو الوقابع مادٌا، ثم :الثانٌة

صدور حكم جنابً بالبراءة، استنادا إلى انتفاء الوجود المادي للوقابع موضوع االتهام، أو انتفاء 

. نسبتها إلى ذات المتهم، أو ألنه كان فً حالة من حاالت اإلباحة

تثور هذه المسؤلة عندما تشكل الواقعة، جرٌمة تؤدٌبٌة وجرٌمة جنابٌة فً : الحالة األولى

وفً مثل هذه الحالة برأٌنا كان ٌجب على اإلدارة أن تترٌث حتى صدور الحكم . ذات الوقت

ال بد من إعمال - وكما أوضحنا سابقا- الجنابً فٌها، مثبتا قٌامها أو نفٌها، اما وإن كان قد حصل، 

 اإلدارة التؽاضً عن ثبوت الوجود المادي المإثم عحجٌة األمر المقضً به، حٌث ال تستطً

 خدمة الموظؾ، ء والتً تقضً بإنتها6فقرة  (96)للواقعة، وكما هو واضح من نص المادة 

بمجرد الحكم علٌه بحكم جنابً نهابً، بجناٌة أو بجرٌمة مخلة بالشرؾ أو أألمانه، ال بد إذا من 

إزالة هذا التعارض، بالعودة إلى مساءلة الموظؾ تؤدٌبٌا، على الرؼم من صدور الحكم التؤدٌبً 

التً أكد - حٌث بذلك ٌكون قد انتفى ركن السبب- القاضً بالبراءة، على أساس عدم وجود الواقعة

والعودة الى تؤدٌب الموظؾ، وهذه . الحكم الجنابً بعد ذلك وجودها، بما ال ٌقبل إثبات العكس
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الحالة ال تعتبر برأٌنا ازدواجا فً الجزاء على ضوء الحكم الجنابً الذي ٌتعٌن أن تتقٌد به جهات 

. التؤدٌب، ولو كان القرار التؤدٌبً قد صدر من سلطة قضابٌة

فان التعارض ٌزال عن طرٌق الطعن بالقرار التؤدٌبً متى كان : أما فً الحالة الثانٌة

ؼٌر نهابً، أمام الجهة المختصة التً تنظر الطعن فً ضوء الحكم الجنابً الذي نفى الوجود 

المادي للواقعة، أو نفً نسبتها إلى المتهم بالذات، أما إذا كان القرار التؤدٌبً قد صار نهابٌا، فان 

 كان األمر بصدد قرار إداري، فٌكون لصاحب الشؤن أن ٌطلب من مصدر القرار أن ٌسحبه،

وإال كان له الطعن من جدٌد بالقرار الصادر بالرفض خبلل المواعٌد القانونٌة، وان كان الجزاء قد 

أوقع بحكم تؤدٌبً لم ٌحز حجٌة األمر المقضً به، ٌمكن الطعن فٌه ، أما إذا كان الحكم التؤدٌبً قد 

طعن  أمام الجهة القضابٌة المختصة وأصبح نهابٌا، فلن ٌجوز القول بسحبه كالقرار اإلداري، 

 .فٌجوز الطعن فٌه بالتماس إعادة النظر

 

 

 

 

 

                                                 
 291ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش 

. ، ِٚب ثؼذ٘ب265ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، لنبء اٌزأد٠ت ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش

 .286ِذّذ ػقفٛس، جش٠ّخ اٌّٛظف اٌؼبَ، ؿ / اٌذوزٛس    - : 
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الفصل الرابع 

 

 أثر الحكم الجزائً الصادر باإلدانة على العالقة الوظٌفٌة

 

تحدد قوانٌن وأنظمة الوظٌفة العامة أثر العقاب الجزابً على الوضع الوظٌفً للموظؾ، 

وترتب على صدور حكم جزابً على الموظؾ فً حاالت معٌنة إنهاء العبلقة الوظٌفٌة سواء على 

. وجه التوقٌت أو التؤبٌد

- من حٌث الوصؾ والعقوبة–وتختلؾ تشرٌعات الوظٌفة العامة فً شؤن تحدٌد الجرابم 

التً ٌترتب على صدور حكم جزابً فٌها إنهاء خدمة الموظؾ، وكذلك فٌما ٌتعلق بكٌفٌة إنهاء 

 .الخدمة

: وسنتناول عرض ذلك فً ثبلثة مباحث على النحو التالً

 

. األثر العام للحكم الجنابً على العبلقة الوظٌفٌة: المبحث األول

 

الجرٌمة المخلة بالشرؾ أو األمانة :         المبحث الثانً

 

كٌفٌة إنهاء الخدمة كؤثر حتمً للحكم الجزابً : المبحث الثالث
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لمبحث األول ا

 

 األثر العام للحكم الجنائً على العالقة الوظٌفٌة

 

 فً تشرٌعات الوظٌفة العامة- أوال

لقد دأبت الدول فً تشرٌعاتها المتعلقة بالوظٌفة العامة، على تحدٌد أثرا للعقاب الجزابً 

حٌث فً حاالت معٌنة ترتب هده التشرٌعات . الواقع على الموظؾ العام، ٌمس الوضع الوظٌفً له

. على العقاب الجزابً إنهاء العبلقة الوظٌفٌة

 

: ففً األردن

على - فً حاالت معٌنة - رتب نظام الخدمة المدنٌة األردنً على صدور حكم جزابً

" على أن ( أ)منه فً الفقرة  (162)الموظؾ إنهاء عبلقته الوظٌفٌة بالعزل، حٌث تنص المادة 

:- ٌعزل الموظؾ فً أي من الحاالت التالٌة

إذا حكم علٌه من محكمة مختصة، بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ، كالرشوة واالختبلس - 1

والسرقة والتزوٌر وسوء استعمال األمانة والشهادة الكاذبة، وأي جرٌمة أخرى مخلة باألخبلق 

العامة، أو حكم علٌه بالحبس من محكمة مختصة، لمدة ال تقل عن ثبلثة أشهر، الرتكابه أي 

جرٌمة من الجرابم، وٌعتبر الموظؾ فً أي حالة من الحاالت المنصوص علٌها فً هذا البند 

بقرار من المرجع المختص - 2. معزوال حكما من تارٌخ اكتساب الحكم علٌه الدرجة القطعٌة

بتعٌٌن مثله فً الدرجة والراتب، إذا عوقب بتنزٌل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكٌة أخرى 

. وأوقعت علٌه عقوبة تنزٌل الدرجة مرة أخرى
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ال ٌجوز إعادة تعٌٌن الموظؾ الذي عزل من وظٌفته "من نفس المادة تنص على أنه  (ب)والفقرة 

." فً أي دابرة من الدوابر

ٌعزل الموظؾ "بؤنه  (132) ٌقضً فً المادة 1966لسنة  (23)وكان نظام الخدمة المدنٌة رقم 

: فً األحوال التالٌة

إذا حكم علٌه بالسجن لمدة شهر أو أكثر الرتكابه جرما، وفً هذه الحالة ٌصدر قرار العزل من 

 ".المرجع المختص اعتبارا من تارٌخ اكتساب الحكم الدرجة القطعٌة

من نظام  (162)من المادة  (أ)أما عن اآلثار المترتبة على العزل استنادا إلى أحكام الفقرة 

من نظام الخدمة المدنٌة  (166)من المادة  (ا)الخدمة المدنٌة األردنً سالفة الذكر، فان الفقرة 

. تقضً بحرمان الموظؾ من جمٌع حقوقه المالٌة فً حالة العزل من الوظٌفة

 

: أما فً مصر

، 1978لسنة  (47)من قانون العاملٌن المدنٌٌن بالدولة رقم  (7)فقرة  (94)فان المادة 

:  فً حالةلتقضً بإنهاء خدمة العام

الحكم علٌه بعقوبة جناٌة فً إحدى الجرابم المنصوص علٌها فً قانون العقوبات أو ما ٌماثلها " 

من جرابم منصوص علٌها فً القوانٌن الخاصة، أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة مخلة بالشرؾ 

" أو األمانة ما لم ٌكن الحكم موقوؾ التنفٌذ

ومع ذلك، فان كان الحكم قد صدر علٌه ألول مرة، فبل ٌإدي إلى إنهاء الخدمة، إال إذا قدرت لجنة 

 ٌتعارض مع لشإون العاملٌن بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروؾ الواقعة أن بقاء العام

. (مقتضٌات أو طبٌعة العمل

 

 : أما فً فلسطٌن

                                                 
.  ٚرؼذ٠الر1966ٗ ٌغٕخ 23ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ األسدٟٔ سلُ  : 
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ٌبلحظ أٌضا أن المشرع الفلسطٌنً قد رتب على صدور حكم جزابً على الموظؾ، 

من قانون الخدمة المدنٌة  " 96"انتهاء خدمته الوظٌفٌة حٌث جاء ذلك فً متن نص المادة 

: تنتهً خدمة الموظؾ ألحد األسباب التالٌة"الفلسطٌنً على النحو التالً 

- 5. فقد الوظٌفة- 4. االستقالة- 3. عدم اللٌاقة الصحٌة- 2. بلوغ السن القانونٌة لترك الخدمة- 1

الحكم علٌه بحكم نهابً من محكمة فلسطٌنٌة مختصة بجناٌة أو بجنحة مخلة - 6. اإلحالة للمعاش

." الوفاة- 7. بالشرؾ أو األمانة

تجدر اإلشارة هنا أن المشرع لم ٌتطرق لمسؤلة حرمان أو عدم حرمان الموظؾ المنتهٌة 

 لو أن المشرع قد حسم األمر ووضح هذه اوٌا حبذ. خدمته من حقوقه المالٌة جمٌعها أو بعضها

الخ ....المسؤلة بجبلء لمساسها بالحقوق المترتبة للموظؾ كالراتب والمكافؤة

قد  (19)إال انه بالعودة إلى مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً، الحظنا أن نص المادة

 على الوظٌفة من إمتٌازات، حٌث بمن كل ما ٌترت (الجانً)حسمت األمر بحرمان الموظؾ 

العزل من الوظٌفة العامة، هو حرمان المحكوم علٌه، من الوظٌفة ذاتها ومن "نصت على أن 

" المرتب المقرر لها، وكل ما ترتب علٌها من إمتٌازات

ومن مقارنة موقؾ كل من المشرع األردنً والمصري والفلسطٌنً، من أثر الحكم 

:- الجزابً على العبلقة الوظٌفٌة نبلحظ ما ٌلً

إن نظام الخدمة المدنٌة األردنً والقانون الفلسطٌنً ٌقضٌان بعزل الموظؾ إذا صدر : أوال

: علٌه حكم جزابً 

والمعول علٌه هنا وصؾ الجرٌمة، دون األخذ بعٌن االعتبار لنوع العقوبة، : بجناٌة. أ

دون نظر إلى وصفها، أي كونها مخلة  (جناٌة)فالعبرة بهذا الخصوص، بنوع الجرٌمة، أي بكونها 

وٌا حبذا .أو ؼٌر مخلة بالشرؾ أو األمانة، ودون ما نظر أٌضا إلى نوع العقوبة التً وقعت بسببها

لو أن المشرع الفلسطٌنً ذهب مذهب المشرع المصري، الذي لم ٌكتؾ بوصؾ الجرٌمة، وإنما 

ومن ثم فإنه إذا خففت عقوبة الجناٌة، ". بعقوبة جناٌة"قٌده بنوع العقوبة، فاستلزم أن ٌكون الحكم 
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وصدر فٌها الحكم بعقوبة الجنحة، فبل ٌترتب على هذا الحكم، انتهاء الخدمة بقوة القانون، إال إذا 

وكذلك ٌكفً إلنتهاء الخدمة بقوة القانون، الحكم بعقوبة . كانت الجرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة

 .جناٌة، ولو كان صادرا فً جنحة

وفً هذه الحالة أٌضا اكتفى كل من المشرع :  بجنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة.ب

فً حٌن نإٌد مسلك المشرع .  التعرض لنوع العقوبةنالفلسطٌنً واألردنً، بوصؾ الجرٌمة دو

بٌن وصؾ الجرٌمة ونوع العقوبة، فاشترط أن ٌكون الحكم - هنا أٌضا–المصري، الذي ربط 

ومن ثم فإنه فً الحالة التً ٌقضى فٌها . بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة

بؽٌر عقوبة الجناٌة، ٌلزم إلنتهاء الخدمة بقوة القانون كؤثر حتمً للحكم، أن تكون العقوبة المقضً 

بها مقٌدة للحرٌة، وذلك فضبل عن الشرط األول الخاص بالجرٌمة، وهو أن تكون الجرٌمة مخلة 

بعد الشرؾ، ولنا  (أو األمانة)وٌبلحظ أن المشرع الفلسطٌنً قد أضاؾ كلمة . بالشرؾ أو األمانة

 .تعلٌق على هذا سٌرد الحقا

أو حكم بالحبس لمدة ال تقل عن ثبلثة أشهر الرتكابه أي جرٌمة من الجرابم، وهذه . ج

وحسنا فعل المشرع الفلسطٌنً، بؤنه لم ٌؤخذ بمثل هذا . الحالة ٌنفرد بها نظام الخدمة األردنً فقط

. النص، لما ٌبدو انه على درجة كبٌرة من القسوة

إن نظام الخدمة المدنٌة األردنً وقانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً، قد خلٌا من نص ٌعالج : ثانٌا

حالة صدور الحكم الجزابً مشموال بوقؾ تنفٌذ العقوبة، على خبلؾ المشرع المصري الذي لم 

. ٌرتب انتهاء خدمة الموظؾ على الحكم مع وقؾ التنفٌذ

وفً هذا الصدد نشٌر إلى أن وقؾ تنفٌذ العقوبة ٌمكن تعرٌفه، بؤنه ذلك النظام الذي ٌخول 

القاضً، الحكم بإدانة المتهم وتحدٌد العقوبة المناسبة له، مع األمر بوقؾ تنفٌذها لفترة معٌنة 

ٌحددها القانون، تكون بمثابة فترة تجربة ٌطالب المحكوم علٌه فٌها بؤن ال ٌعود إلى ارتكاب 

وإذا مرت هذه . جرٌمة جدٌدة، وذلك بناءا على تقدٌر القاضً لسلوك أو ماضً أو سن المتهم

                                                 
 .  ٠ٚىْٛ رٌه فٟ األدٛاي اٌزٟ رؾذد ف١ٙب اٌؼمٛثخ، ثبٌٕغجخ ٌجؼل اٌجٕخ، ف١ذىُ ف١ٙب ثؼمٛثخ اٌجٕب٠خ
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الفترة دون أن ٌرتكب المتهم أي جرٌمة جدٌدة، اعتبر الحكم كؤن لم ٌكن، وتزال جمٌع آثاره 

. الجنابٌة

أما عن اثر وقؾ تنفٌذ العقوبة على العبلقة الوظٌفٌة عندنا فً فلسطٌن، فكما تبٌن سابقا أن 

المشرع الفلسطٌنً، لم ٌنص على وقؾ تنفٌذ العقوبة، وأثرها على العبلقة الوظٌفٌة فً قانون 

إال انه أخذ بوقؾ تنفٌذ العقوبة الجزابٌة فً . الخدمة المدنٌة، كما فعل المشرع المصري

ومن خبلل ما جاء فٌها، ٌتبٌن أن للقاضً من مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً، (33)المادة

 تنفٌذ ؾالجنابً عند الحكم فً جرٌمة بالؽرامة أو الحبس، مدة ال تزٌد عن سنه، أن ٌؤمر بإٌقا

. العقوبة األصلٌة، أو أن ٌجعل اإلٌقاؾ شامبل ألٌة عقوبة تبعٌة، ولجمٌع اآلثار المترتبة على الحكم

وكما هو معلوم أن الحكم الجنابً الصادر فً جرٌمة جنابٌة أو فً جنحة مخلة بالشرؾ 

أو األمانة، ٌرتب آثاره فً المجال اإلداري، فإننا نرى أن الحكم الصادر بوقؾ تنفٌذ العقوبة إذا لم 

أما إذا صدر الحكم الجنابً . ٌكن شامبل لجمٌع اآلثار، ال ٌمنع من إنهاء خدمة الموظؾ العام

الموقوؾ التنفٌذ شامبل ألٌة عقوبة تبعٌة، ولجمٌع اآلثار المترتبة على الحكم، فإن من شؤن هذا 

. اإلٌقاؾ أن ٌمتد أثره إلى المجال اإلداري، بوقؾ إنهاء خدمة الموظؾ المرتكب للجرٌمة

 

وٌذهب المشرع المصري ابعد من ذلك، إذ ال ٌرتب إنهاء الخدمة على صدور الحكم : ثالثا

 ألول مرة، إال إذا قدرت لجنة شإون العاملٌن بقرار مسبب من واقع أسباب ؾالجزابً على الموظ

أما . الحكم وظروؾ الواقعة، أن بقاء العامل ٌتعارض مع مقتضٌات الوظٌفة، أو طبٌعة العمل

المشرع الفلسطٌنً، فلم ٌتطرق لمثل هذا النص، وجعل إنهاء خدمة الموظؾ العام وجوبٌة، وان 

.    كان الحكم علٌه ألول مرة فً جناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة

                                                 
٠جٛص ٌٍّذىّخ ػٕذ اٌذىُ فٟ جش٠ّخ،  " ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ أْ (33) رٕـ اٌّبدح 

ثبٌغشاِخ، أٚ ثبٌذجظ ِذح ال رض٠ذ ػٍٝ عٕخ، أْ رأِش فٟ لشاس اٌذىُ، ثا٠مبف رٕف١ز اٌؼمٛثخ ٚفمب ٌألدىبَ ٚاٌؾشٚه إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ 

اٌّٛاد اٌزب١ٌخ، ئرا سأد ِٓ أخالق اٌّذىَٛ ػ١ٍٗ أٚ ِبم١ٗ أٚ عٕٗ، أٚ اٌظشٚف اٌزٟ اسرىجذ ف١ٙب اٌجش٠ّخ، ِب ٠جؼش ػٍٝ االػزمبد ثأٔٗ ٌٓ 

٠ؼٛد ئٌٝ ِخبٌفخ اٌمبْٔٛ، ٠ٚجت أْ رج١ٓ فٟ اٌذىُ، أعجبة ئ٠مبف اٌزٕف١ز، ٠ٚجٛص أْ رجؼً اإل٠مبف ؽبِال أل٠خ ػمٛثخ رجؼ١خ ٌٚج١ّغ ا٢صبس 

 ."ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ (38)اٌّزشرجخ ػٍٝ اٌذىُ ِغ ِشاػبح ِب ٔقذ ػ١ٍٗ اٌّبدح
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بؤن قرر . وبتقدٌرنا أن المشرع المصري كان موفقا، حٌث ضمن حماٌة معٌنة للموظؾ

عدم فصل الموظؾ تلقابٌا إذا كان الحكم الجنابً هو السابقة األولى للموظؾ، وإنما ٌعرض هذا 

ووضع ضوابط . الحكم على اللجنة المختصة بالجهة التً ٌتبعها الموظؾ المحكوم علٌه

ومن جهة أخرى نرى أن جهة اإلدارة .وضمانات، على جهة اإلدارة إتباعها لتقرٌر فصل الموظؾ

إذا رأت عدم فصل الموظؾ كؤثر للحكم المذكور، فإن هذا ال ٌكؾ ٌدها عن اتخاذ إجراءات 

 .تؤدٌبٌة، وتوقٌع العقوبة التؤدٌبٌة المناسبة بحقه

إن نظام الخدمة المدنٌة األردنً، ال ٌجٌز إعادة تعٌٌن الموظؾ الذي عزل من الوظٌفة فً : رابعا

 .أي دابرة من الدوابر

بٌنما نجد أن نظام الوظٌفة العامة فً مصر وقانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً ٌجٌزان 

: تعٌٌن

من سبق الحكم علٌه بعقوبة جناٌة أو بعقوبة مقٌدة للحرٌة فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة إذا -

 .كان قد رد إلٌه اعتباره

: بٌنما انفرد المشرع المصري بإجازة تعٌن كل من 

من كان قد حكم علٌه ألول مرة، إال إذا قدرت لجنة شإون العاملٌن بقرار مسبب من واقع أسباب - 

 .الحكم وظروؾ الواقعة إن تعٌٌنه ٌتعارض مع مقتضٌات الوظٌفة أو طبٌعة العمل

 .من مضى على صدور قرار أو حكم تؤدٌبً نهابً بفصله أربع سنوات على األقل- 

وهكذا ٌبدو فً القانون المصري والقانون الفلسطٌنً االتساق والتوافق بٌن أسباب انتهاء 

الخدمة كؤثر للحكم الجزابً،  والشروط المتطلبة فً هذا الخصوص للتعٌن فً الوظابؾ العامة، 

باستثناء )فً حٌن أن النظام األردنً ٌشترط فٌمن ٌعٌن فً أي وظٌفة أن ٌكون ؼٌر محكوم بجناٌة

ألول –أو بجنحة مخلة بالشرؾ واألخبلق العامة، وإعماال لهذا النص ٌبدو  (الجرابم السٌاسٌة

                                                 
 .2002ِٓ ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ األسدٟٔ ٌؼبَ  (154) أٔظش ٔـ اٌّبدح 

٠ؾزشه ف١ّٓ ٠ؼ١ٓ فٟ أٞ  "  ػٍٝ أْ 1998ِٓ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌفٍغط١ٕٟ ٌغٕخ  ( 24 ) رٕـ اٌّبدح

ِزّزؼب ثذمٛلٗ اٌّذ١ٔخ غ١ش ِذىَٛ ػ١ٍٗ ِٓ ِذىّخ فٍغط١ٕ١خ - 4-..................3-..................2-................1ٚظ١فخ أْ ٠ىْٛ 

 ."ِخزقخ ثجٕب٠خ أٚ ثجٕذخ ِخٍخ ثبٌؾشف أٚ األِبٔخ ِب ٌُ ٠شد ئ١ٌٗ اػزجبسٖ
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. جواز تعٌٌن من سبق الحكم علٌه بخبلؾ الجناٌة والجنحة المخلة بالشرؾ واألخبلق العامة- وهلة

ال ٌجوز تعٌٌن أو إعادة تعٌٌن من عزل طبقا  (154)من المادة  (ب)إال أنه عمبل بنص الفقرة 

بما فً ذلك حالة حبس الموظؾ لمدة ال تقل عن ثبلثة أشهر فً أٌة جرٌمة  (154)ألحكام المادة 

 .من الجرابم

ٌحرم الموظؾ "من نظام الخدمة المدنٌة األردنً على أن ( ب)فقرة  (159)تنص المادة : خامسا

-1):- من جمٌع حقوقه المالٌة إذا أنهٌت، أو إذا انتهت خدمته فً أي حالة من الحاالت التالٌة

..... العزل من الوظٌفة

– 1978لسنة  (47)هذا فً حٌن أنه لم ٌرد فً قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة رقم 

ما ٌنص على الحرمان من المعاش أو المكافؤة عند توقٌع عقوبة - المعمول به حالٌا فً مصر

. العزل

بٌنما نجد أن قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً قد خبل من أي نص ٌشٌر إلى مسؤلة حقوق 

وفً . الموظؾ المالٌة حال انتهاء خدمته نتٌجة للحكم علٌه بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ أو أمانة

تقدٌرنا أن المسؤلة وان كانت بحاجة ألن تحسم، وتوضح من قبل المشرع، إال إننا نرى بؤن 

-الموظؾ بمثل هذه الحالة ال ٌستحق أي تعوٌض عن انتهاء خدمته، وذلك ألنه ال ٌعقل أن ٌكافا 

على خدمته من ناحٌة وٌجازى بإنهاء خدمته - كمكافبة نهاٌة الخدمة أو تعوٌض عن إنهاء خدمته

بمعنى أنه ال ٌجوز أن ٌعزله القانون من جهة وٌكافبه . كؤثر للحكم علٌه جزابٌا من ناحٌة أخرى

من مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً  (19)وفً هذا المعنى جاء نص المادة. من جهة أخرى

العزل من الوظٌفة العامة، هو حرمان المحكوم علٌه من الوظٌفة ذاتها، ومن " حٌث نصت عل ان

" المرتب المقرر لها، وكل ما ترتب علٌها من مزاٌا مباشرة

أما بخصوص الراتب فؤرى أن الموظؾ الذي تنتهً خدمته من الوظٌفة العامة، بسبب 

الحكم علٌه بحكم جنابً، أو بجنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة، فبل ٌستحق من راتبه وعبلوته إعماال 
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لما جاء به المشرع من أحكام، إال عن تلك الفترة الواقعة ما بٌن إحالته إلى المحكمة أو التحقٌق 

. إلى حٌن صدور الحكم القطعً بحقه، وال ٌستحق أي راتب بعدها

 

. فً القضاء والفقه:  ثانٌا

ٌثٌر موضوع عزل الموظؾ كؤثر لصدور حكم جزابً علٌه العدٌد من التساإالت 

والمبلحظات نجد اإلجابة علٌها فً قرارات محكمة العدل العلٌا األردنٌة وقرارات الدٌوان الخاص 

هذا فضبل عن بعض اآلراء الفقهٌة فً عقوبة العزل واآلثار المالٌة . بتفسٌر القوانٌن األردنً

 .المترتبة علٌها

: محكمة العدل العلٌا األردنٌة- أ

صدرت عن محكمة العدل العلٌا مجموعة من القرارات تناولت جوانب مختلفة من موضوع عزل 

: الموظؾ كؤثر لصدور حكم جزابً علٌه منها

: تارٌخ عزل الموظؾ. 1

ال ٌجوز عزل الموظؾ الذي ٌصدر بحقه حكم من المحكمة العرفٌة العسكرٌة، إال من تارٌخ " 

 من تعلٌمات الدابرة 18-17تصدٌق هذا الحكم من الحاكم العسكري العام، بمقتضى المادتٌن 

، وتكون فقرة القرار المطعون به المتضمنة اعتبار العزل رجعٌا سابقا على 1967العرفٌة لسنة 

 "صٌرورته قطعٌا مشوبة بعٌب مخالفة القانون وباطلة وحرٌة باإللؽاء

: إجراء محاكمة بالصورة االعتٌادٌة- 2

، ال -----إذا اتهم موظؾ بجرٌمة جزابٌة تجرى محاكمته من قبل المحاكم بالصورة االعتٌادٌة" 

 .ٌجوز عزل موظؾ ألنه اتهم بتهمة جزابٌة قبل أن ٌحاكم من قبل المحاكم بالصورة االعتٌادٌة

                                                 
. 1173، ؿ 1975 ٌغٕخ 10، 9، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 5/75 لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ 

رجذس ِالدظخ أْ ِضً ٘زٖ اٌّؾىٍخ ال رضٛس ٌذ٠ٕب فٟ فٍغط١ٓ، د١ش أْ اٌّؾشع اٌفٍغط١ٕٟ ٌُ ٠شثو ِٛمٛع ػضي اٌّٛظف اٌّذىَٛ ػ١ٍٗ =

ثجٕب٠خ أٚ جش٠ّخ ِخٍخ ثبٌؾشف أٚ األِبٔخ ثّذح اٌؼمٛثخ، ٚئّٔب اوزفٝ ثبٌٕـ ػٍٝ أزٙبء خذِزٗ ثذىُ اٌمبْٔٛ ثّجشد ف١شٚسح اٌذىُ اٌجٕبئٟ 

وّب ٔؾ١ش ئٌٝ أٔٗ ال رضٛس أٞ ِؾىٍخ فٟ دبٌخ اسرىبة اٌّٛظف اٌجٕب٠خ ٚدىُ ػ١ٍٗ ثٙب ثؼمٛثخ جٕذخ د١ش رؼزجش خذِزٗ أ٠نب ِٕز١ٙخ . ٔٙبئ١ب

 .غ١ش ِشرجطخ ثٕٛع اٌؼمٛثخ أٚ ِذرٙب– وّب اؽشٔب – ِٓ ربس٠خ ف١شٚسح اٌذىُ ٔٙبئ١ب ألْ اٌّغأٌخ ػٕذٖ 

 .736، ؿ 1954 ٌغٕخ 10، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 54/ 42لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ  -
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: أثر العفو العام- 3

إن قانون العفو العام ٌشمل العقوبات األصلٌة والفرعٌة المنصوص علٌها فً الفصلٌن األول " 

والثانً من قانون العقوبات األردنً، وال ٌعتبر الحرمان من الحقوق التقاعدٌة داخبل فً مفهوم 

 ".هذه العقوبات

: أثر القرار الصادر بتخفٌض العقوبة على تكٌٌؾ فترة السجن السابقة- 4

على أثر الحكم على المستدعً من قبل المحكمة –إذا أصدر الحاكم العسكري العام قراره " 

باالكتفاء بالمدة التً قضاها المستدعً فً السجن، - العرفٌة باألشؽال الشاقة مدة خمس عشرة سنة

وإطبلق سراحه على أن  ٌربط بكفالة تضمن حسن سلوكه وتحدٌد مكان إقامته، فان هذا ٌفٌد أن 

الحاكم العسكري العام قد نزل العقوبة المحكوم بها إلى المدة التً قضاها المحكوم علٌه موقوفا فً 

السجن، وذلك ألن هذه المدة تحسب من مدة العقوبة كما ٌشٌر إلى ذلك حكم المحكمة العرفٌة، 

. وبالتالً ٌكون المستدعً قد حكم بالسجن المدة التً كان موقوفا خبللها

 الحاكم العسكري ربط المحكوم علٌه بكفالة حسن سلوك، وتقٌٌد محل إقامته، فان ذلك طأما اشترا

 ."ال ٌإثر على أنه قد صدر حكم على المستدعً بالحبس

ونظرا لوجود محاكم عسكرٌة لدٌنا فً فلسطٌن، كان لزاما علٌنا التطرق لمسؤلة حجٌة 

فنرى أن المحاكم العسكرٌة هً . الحكم الجزابً الصادر من هذه المحاكم على العبلقة الوظٌفٌة

محاكم قضابٌة، وأن األحكام الصادرة منها لها قوة األحكام الصادرة من المحاكم العادٌة، وما 

ٌترتب علٌها من إنتهاء خدمة الموظؾ المحكوم علٌه بإحدى العقوبات التً تستوجب ذلك، طبقا 

. لقانون الخدمة المدنٌة الذي ٌخضع له الموظؾ

ومما ال رٌب فٌه أن " وهذا ما قالت به المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة، حٌث قضت 

جرٌمة السرقة التً ارتكبها المطعون ضده، وقضً علٌه بسببها من المحكمة العسكرٌة بحبسه 

ستة أشهر مع النفاذ، وتصدق الحكم وصار نهابٌا، تعتبر جرٌمة مخلة بالشرؾ واألمانة، ومن ثم 

                                                 
  .1305، ؿ 1965 ٌغٕخ 10، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 44/65لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ - 

  .917، ؿ 1973 ٌغٕخ 7،8، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 133/72لشاس ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب سلُ - 
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 لسنة 46 من القانون رقم 77ٌكون قد تحقق بذلك مناط تطٌق حكم الفقرة السابعة من المادة 

 وتعتبر خدمته منتهٌة إعتبارا من تارٌخ صدور حكم المحكمة العسكرٌة . المشار إلٌه1964

 "نهابٌا

: إصدار قرار بالعزل- 5

ٌنبؽً أن ٌصدر قرار عزل الموظؾ إذا حكم علٌه "وورد فً القرار السابق أنه 

-الرتكابه جرما، من المرجع المختص اعتبارا من تارٌخ اكتساب الحكم الدرجة القطعٌة...بالسجن

"-- 

. الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن- ب

وصدر عن الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن عدة قرارات تتعلق بموضوع عزل الموظؾ بسبب 

:  ومن ذلكقصدور حكم جزابً علٌه وما ٌثور من مشكبلت أثناء التطبً

: تحوٌل مدة الحبس إلى ؼرامة

المطلوب  (أ،و)إن الموظؾ الذي ٌتوجب عزله واعتبار خدمته منتهٌة بمقتضى الفقرتٌن "...

تفسٌرها هو الموظؾ الذي تكون عقوبته النهابٌة الواجب تنفٌذها بحقه هً مدة الحبس شهر أو 

فإذا كانت العقوبة الواجب تنفٌذها هً الؽرامة بسبب استعمال المحكمة صبلحٌتها فً تحوٌل . أكثر

الحبس إلى ؼرامة القتناعها بان الؽرامة عقوبة كافٌة للجرٌمة التً أدٌن بها بناءا على ما ورد فً 

 من قانون العقوبات فان حكم الفقرتٌن المذكورتٌن ال ٌنطبق وال ٌكون 27الفقرة الثانٌة من المادة 

 ." الموظؾ مستحقا العزل فً هذه الحالة

جاء  ( 96 )إال انه وفق قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً فنشٌر إلى أن ما تنص علٌه المادة 

واضحا وحاسما لمثل هذه المسالة حٌث لم ٌعول المشرع على نوع العقوبة المحكوم بها من حٌث 

                                                 
 . ِٓ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌفٍغط96ٟٕ١ ٟٚ٘ رمبثً اٌفمشح اٌغبدعخ ِٓ اٌّبدح 

 5/1972/ 27 لنبئ١خ ثزبس٠خ 12، ٌغٕخ 232 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 

ِٓ ٔظبَ   (144)ِٓ اٌّبدح  (ٚ)، ٚاٌفمشح132اٌفمشح أ ِٓ اٌّبدح : ٘ٛ  (أ،ٚ)اٌّمقٛد ِٓ اٌفمشر١ٓ  - 

 .1966 ٌغٕخ 23       اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ سلُ 

، ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ِجّٛػخ  10/12/1966 ثزبس٠خ 22/77لشاس اٌذ٠ٛاْ اٌخبؿ ثزفغ١ش اٌمٛا١ٔٓ سلُ  -  

       اٌمشاساد اٌزفغ١ش٠خ، ػّبْ 
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وإنما كان تعوٌله لعزل الموظؾ على نوع الجرٌمة . إذا كانت عقوبة ؼرامة أو مقٌدة للحرٌة

 مهما ةفاكتفى بؤن ٌحكم علٌه بجناٌة مهما كانت عقوبتها وكذلك بالجنحة المخلة بالشرؾ أو األمان

 .كانت نوعٌة أو مدة عقوبتها

: صدور عفو خاص عن الموظؾ. 2

تعتبر خدمة الموظؾ منتهٌة بعد صدور قرار المرجع المختص إذا حكم علٌه بالحبس لمدة شهر " 

أو أكثر،وال ٌإثر على ذلك صدور عفو خاص على الموظؾ المحكوم علٌه ألن العفو الخاص ال 

 ."ٌزٌل حالة اإلجرام من أساسها

                                                 
، ؿ 2ط . ، ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ِجّٛػخ اٌمشاساد اٌزفغ١ش٠خ24/9/1972 ثزبس٠خ 16/72لشاس اٌذ٠ٛاْ اٌخبؿ ثزفغ١ش اٌمٛا١ٔٓ سلُ  -

 (ئػذاد ِذّذ ر٠ت اٌّقشٞ ) 963
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 :تحدٌد المرجع المختص.3

وحٌث أن هذه المادة لم تبٌن من هو المرجع المختص بإصدار قرار العزل، فانه ٌنبؽً تحدٌد "

مدلول هذه العبارة على ضوء نصوص النظام المتعلقة بالعزل، وهذه النصوص قد أوضحت أن 

المرجع المختص بإصدار قرار العزل بالنسبة لموظفً الصؾ األول هو مجلس الوزراء على أن 

ٌقترن قراره باإلرادة الملكٌة 

وبالنسبة لموظفً الصؾ الثانً هو الوزٌر المختص بوصفه المنفذ لقرار العزل، عمبل بالمادة 

 . من النظام125

 ...."وبالنسبة للموظفٌن ؼٌر المصنفٌن وللموظفٌن المإقتٌن هو الوزٌر أو وكٌل الوزارة

إن عقوبة العزل تقع فً نهاٌة السلم التدرٌجً العقابً باعتبارها أقصى درجات الجزاءات التؤدٌبٌة 

 وتتضح هذه الجسامة من خبلل النظر –التً ٌمكن توقٌعها على الموظؾ جسامة على اإلطبلق 

إلى نوعٌن من اآلثار اإلدارٌة والمالٌة الخطٌرة المترتبة على توقٌعها، لٌس فٌما ٌتعلق بالموظؾ 

 ألفراد عابلته الذٌن تنعكس علٌهم األضرار المادٌة واألدبٌة لهذه االمعنً فحسب بل وبالنسبة أٌض

 .العقوبة على قدم المساواة

وٌتساوى العزل التؤدٌبً المترتب بقوة القانون كؤثر لصدور حكم جزابً على الموظؾ من حٌث 

. اآلثار المنوه عنها

فً قانون الخدمة المدنٌة -  كؤثر لصدور حكم جزابً على الموظؾ–ونظرا ألن أحكام العزل 

بالنسبة لنظم الخدمة المدنٌة األخرى وبخاصة النظام - الفلسطٌنً تعتبر بالؽة الشدة والقسوة

 الحقوق المالٌة والحرمان المإبد ن وبخاصة فٌما ٌتعلق بالحرمان م–المصري موضع المقارنة 

من شؽل الوظابؾ العامة إال إذا رد له اعتباره، وكذلك بالنسبة لنوع الجرابم والعقوبات التً 

. ٌترتب علٌها العزل

                                                 
، فبٔٗ لذ سٚػٟ فٟ 1988ٌغٕخ  (1)ػٍٝ اٌشغُ ِٓ فذٚس لشاساد اٌزفغ١ش إٌّٖٛ ػٕٙب لجً اٌؼًّ ثٕظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ سلُ  - 

 .اخز١بس٘ب وٛٔٙب رؾزًّ ػٍٝ ِجبدٜء ػبِخ

 943، ؿ 2 ، اٌّشجغ اٌغبثك، ط18/2/1969 ثزبس٠خ 4/69لشاس اٌذ٠ٛاْ اٌخبؿ ثزفغ١ش اٌمٛا١ٔٓ سلُ  - 

 .                                    325  ؿ 1976ِقطفٝ ػف١فٟ، فٍغفخ اٌؼمٛثخ اٌزأد٠ج١خ ٚأ٘ذافٙب، دساعخ ِمبسٔخ، سعبٌخ دوزٛساٖ، اٌمب٘شح، عٕخ / اٌذوزٛس: أٔظش -
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وتبلفٌا لكل ذلك أرى أن أفضل الحلول ٌكون فً اشتمال التشرٌع على ثبلثة جزاءات إلنهاء 

:- الخدمة هً

االستؽناء عن خدمة الموظؾ مع حفظ حقه فً التعوٌض أو التقاعد، باإلضافة إلى جواز إعادة - 1

. تعٌٌنه فً أجهزة الدولة بعد مرور سنتٌن على قرار االستؽناء

العزل مع الحرمان من نسبة التعوٌض أو التقاعد ال تزٌد عن النصؾ مع جواز إعادة التعٌٌن - 2

.  سنوات على قرار العزلعبعد مرور أرب

 .العزل مع الحرمان من التعوٌض أو التقاعد، وعدم جواز إعادة التعٌٌن-3

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثانً 

 

                                                 
. 181ِٕقٛس اٌؼزَٛ، اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / اٌذوزٛس: أٔظش - 
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 الجرٌمة المخلة بالشرف أو األمانة

 

من األمور التً لها أهمٌة عملٌة بخصوص أثر الحكم الجزابً على العبلقة الوظٌفٌة 

. تحدٌد الجرابم المخلة بالشرؾ أو األمانة أو األخبلق العامة

لم ٌعرؾ المشرع الجرٌمة المخلة بالشرؾ أو األمانة أو األخبلق العامة، سواء فً قوانٌن 

الوظٌفة أو بقوانٌن الجزاء، حتى ٌكون هناك مجال للتقدٌر وأن تكون النظرة إلٌها من المرونة 

بحٌث تساٌر تطورات المجتمع، ولذلك ٌقوم الفقه والقضاء بدور ربٌسً فً تحدٌد ما ٌعتبر من 

. الجرابم مخبل بالشرؾ أو األمانة أو األخبلق العامة

 

فً األردن :   أوال

أورد نظام الخدمة المدنٌة األردنً، مجموعة من الجرابم المخلة بالشرؾ على سبٌل 

، وهً الرشوة، واالختبلس، والسرقة، والتزوٌر، وسوء استعمال األمانة، رالمثال ال الحص

وأي جرٌمة أخرى مخلة باألخبلق العامة، مما ٌنفً أي " والشهادة الكاذبة، وعقب ذلك أورد عبارة

مما أعطى للقضاء المساحة الواسعة فً .التباس ممكن، بؤن هذه الجرابم وردت على سبٌل الحصر

التصدي لهده المسؤلة عن طرٌق اإلجتهاد القضابً، والبحث فً كل قضٌة على حده، للحكم علٌها 

. فٌما إدا كانت مخلة بالشرؾ أم ال

ولم ٌحالفنا الحظ فً العثور على قرار لمحكمة العدل العلٌا ٌتعرض لوضع معٌار أو 

 .أساس لما ٌمكن اعتباره من الجرابم المخلة بالشرؾ أو الخبلق العامة

                                                 
٠ؼزجش اٌّٛظف ِؼضي دىّب ثّجشد   " 945، ؿ 3، ػذد 1997، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، 14/95 أظش ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب، فشاس سلُ 

أ ِٓ /154اسرىبثٗ ألٞ جش٠ّخ ِٓ اٌجشائُ اٌّخٍخ ثبٌؾشف ،ِٕٚٙب اٌزض٠ٚش، ثغل إٌظش ػٓ ِمذاس اٌؼمٛثخ اٌّذىَٛ ثٙب عٕذا ألدىبَ اٌّبدح 

، ٚػ١ٍٗ فاْ ئٔزذبي اٌّغزذػٟ ٌؾخق١خ ؽم١مٗ ٚدخٌٛٗ ئِزذبْ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ثذال ػٕٗ، ٠خً ثؾشف 1988 ٌغٕخ 1ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ سلُ 

اٌىبرثخ =ثبإلمبفخ ئٌٝ أْ ئٔزذبي ا٠ٌٛٙخ . ٠ٚؾىً خ١بٔخ ألِبٔخ اٌشعبٌخ اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛوٍخ ثٗ. اٌٛظ١فخ إٌّٛهخ ثٗ ثاػزجبسٖ ِؼٍّب

ٟ٘ ِٓ جشائُ اٌزض٠ٚش إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ٚثبٌزبٌٟ ٠ىْٛ لشاس ٚص٠ش اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثؼضي اٌّغزذػٟ اعزٕبدا ئٌٝ اٌّبدح 

 "  اٌّزوٛسح أػالٖ ِزفمب ِغ أدىبَ اٌمبْٔٛ
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وأما الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن، فقد تناول فً أحد قراراته، موضوع ما ٌعتبر ماسا 

أن الشارع ال ٌوجب إحالة الموظؾ إلى المجلس : "بشرؾ الوظٌفة، وحسن سمعتها حٌث ٌقول

التؤدٌبً، من أجل سلوكه الشخصً، أو ما ٌقوم به من أفعال فً نطاق حٌاته الخاصة، ما لم ٌكن 

ذلك السلوك، أو هذه األفعال مما ٌمس شرؾ الوظٌفة، وحسن سمعتها، أو ٌإثر على عمله 

الرسمً، وٌتعارض معه، وعلة ذلك، أن سوء سلوك الموظؾ فً ؼٌر نطاق الوظٌفة، ٌنعكس 

 من الثقة هعلى سلوكه العام فً مجال الوظٌفة، من حٌث اإلخبلل بمقتضٌاتها، وما تستلزم

كما لو كان الموظؾ ... واالعتبار، وألن األخبلق الفاضلة، والشرؾ، وحسن السٌرة، كل ال ٌتجزأ

 ...، أو ٌنتهج مسلكا خلقٌا شاذا منافٌا لكرامة الوظٌفة التً ٌمثلهاتمدمنا على المخدرا

  (ه)بٌنما هناك من ٌرى أن الجرابم المخلة باألخبلق العامة المشار إلٌها فً آخر الفقرة 

:  ه66ًمن نظام الخدمة المدنٌة لعام 

 من المادة 1966لسنة  (16)الجرابم المنصوص علٌها فً الباب السابع من قانون العقوبات رقم 

وردت على سبٌل  (ه)، مع اإلشارة إلى أن الجرابم المخلة بالشرؾ المعدودة فً الفقرة 292-299

 .المثال ال الحصر

                                                 
،  2، ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ِجّٛػخ اٌمشاساد اٌزفغ١ش٠خ، ط 4/10/1969 ربس٠خ 69/ 23لشاس اٌذ٠ٛاْ اٌخبؿ ثزفغ١ش اٌمٛا١ٔٓ سلُ :  أٔظش

 .                                                            ئػذاد ِذّذ ر٠ت اٌّقش945ٞؿ 

، األسدْ، 1966     ٌغٕخ 23سلُ – جّبي اٌذغٓ، ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ٌّٛظفٟ دىِٛخ اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبؽ١ّخ / األعزبر : أٔظش

ٚاٌجشائُ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌّٛاد  . 29 ٘بِؼ سلُ 67، 66 ؿ 1970هجؼخ 

ٟ٘ االغزقبة ٚ٘زه اٌؼشك، ٠ّٚىٓ اػزجبس اٌجشائُ اٌٛاسدح فٟ  اٌجبة اٌغبثغ دْٚ رخق١ـ اٌجشائُ إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ -292-299

 . جشائُ ِخٍخ ثبٌؾشف ٚاألخالق اٌؼبِخ299-292اٌّٛاد 
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: فً مصر: ثانٌا

، اكتفى 1978 لسنة 47ٌبلحظ أن قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة رقم 

على العقوبة المقٌدة للحرٌة فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة، كسبب النتهاء الخدمة، بالنص

ولم ٌورد ذكر أٌة جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة، ولو على سبٌل المثال على خبلؾ ما انتهجه 

 .نظام الخدمة المدنٌة األردنً فً هذا الشؤن

 بالشرؾ، ومما ةوقد تعرضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا فً مصر لتعرٌؾ الجرٌمة المخل

تكفل المشرع فً قانون العقوبات بتحدٌد الجناٌات فً وضوح وجبلء، أما " قالته فً هذا الصدد

الجرابم المخلة بالشرؾ فلم ٌحددها فً هذا القانون أو فً سواه تحدٌدا جامعا مانعا، كما هو الشؤن 

بالنسبة للجناٌات، على أنه من المتفق علٌه أنه ٌمكن تعرٌؾ هذه الجرابم بؤنها تلك التً ترجع إلى 

والشخص إذا انحدر إلى هذا المستوى األخبلقً، ال ٌكون . ضعؾ فً الخلق، وانحراؾ فً الطبع

أهبل لتولً المناصب العامة التً تقتضً فٌمن ٌتوالها أن ٌكون متحلٌا باألمانة والنزاهة والشرؾ، 

 من 337ولما كانت جرٌمة إصدار شٌك ببل رصٌد المنصوص علٌها فً المادة . واستقامة الخلق

 كوسٌلة لسلب مال الؽٌر فهً بتقتضً االلتجاء إلى الكذ- كجرٌمة النصب–قانون العقوبات هً 

لذلك ال تصدر إال عن انحراؾ فً الطبع وضعة فً النفس، ومن ثم فإنها تكون فً ضوء التعرٌؾ 

. سالؾ الذكر مخلة بالشرؾ

وذلك ...وسبق لهذه المحكمة أن قضت بؤن هذه الجرٌمة من الجرابم المخلة بالشرؾ

 .."لمساسها بسمعة الموظؾ وذمته وتؤثٌرها على الثقة فً أمانته ونزاهة معامبلته

أما محكمة القضاء اإلداري فتذهب إلى أن تحدٌد الجرٌمة المخلة بالشرؾ أو األمانة، 

إن الشرؾ واألمانة لٌس : "تحكمه نظرة المجتمع وتطوراته والقٌم األخبلقٌة السابدة، ومما قالته

لهما مقٌاس ثابت محدد، بل هما صفتان متبلزمتان لمجموعة المبادىء السامٌة والمثل العلٌا التً 

تواضع الناس على إجبللها وإعزازها، فً ضوء ما تفرضه قواعد الدٌن ومبادىء األخبلق 

                                                 
 .                                                    ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّزوٛس (7)ثٕذ  (94)اٌّبدح - 

 .62، ؿ 12 ، ط 1966 ٔٛفّجش عٕخ 5دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌقبدس فٟ  - 
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فهذه القواعد والمبادىء تتداخل جمٌعا، وتتؤلؾ كلها لٌنشا من "والقانون السابد فً المجتمع 

مجموعها المفهوم العام لمعنى الشرؾ واألمانة فً المجتمع، وٌتكون على أساس مٌزان اجتماعً، 

ٌزن الحسن والقبح، وٌمٌز بٌن الخٌر والشر، وٌفرق بٌن الفضٌلة والرذٌلة، 

، ٌرجع فٌه إلى كل شخص على حدة، وٌتؽٌر بتقدٌره يوهذا المفهوم ال ٌخضع لمعٌار ذات

، أو نظرة مجتمعٌة، لما تواضع علٌه الناس فً مجتمع معٌن، وهو يالذاتً، بل هو مفهوم اجتماع

لذلك ٌتبع المجتمع فً تطوره، وٌختلؾ مدلوله باختبلؾ الزمان والمكان وتبعا الختبلؾ العادات 

 واألمانة فً ؾوالتقالٌد والمعتقدات والمبادىء المستمدة من قواعد الدٌن فٌما قد ٌعتبر مساسا بالشر

مجتمع معٌن، قد ال ٌعتبر كذلك فً مجتمع آخر، أو فً زمان مختلؾ، كل ذلك تبعا لتطور األفكار 

االجتماعٌة، ومدى التزام السلوك االجتماعً بقواعد الدٌن واألخبلق السابدة فً العصر، وكلما 

كان للدٌن دور أكبر فً صنع الحضارة، كلما ارتفع المعٌار الخلقً، وارتفع السلوك فً المجتمع، 

 ."وعلى كل فانه ٌنبؽً مبلحظة مدى التقارب أو التباعد بٌن الدٌن والقانون فً هذا المجال

 :وقد استقر القضاء والفقه فً مصر على

التزوٌر، السرقة أو الشروع فٌها وإخفاء : اعتبار الجرابم التالٌة مخلة بالشرؾ أو األمانة.  أ

األشٌاء المسروقة، االستٌبلء على األشٌاء المفقودة بنٌة تملكها، فتح محل أللعاب القمار، ؼش 

المواد الؽذابٌة، الهرب من الخدمة العسكرٌة، المعاشرة ؼٌر المشروعة، الرشوة، التبلعب فً 

. تذاكر االنتخاب، ؼش الموازٌن، تبدٌد األموال المحجوز علٌها

الجرابم السٌاسٌة ، جرابم الرأي، جرٌمة : اعتبار الجرابم التالٌة ؼٌر مخلة بالشرؾ أو األمانة.  ب

التعدي والضرب التً ٌحكم فٌها بالؽرامة، السب، تؽٌر الحقٌقة فً سن أحد الزوجٌن فً عقد 

إذا كانت جرٌمة التسول )الزواج، تبدٌد منقوالت الزوجة، إحراز سبلح بدون ترخٌص، التسول 

. ، لعب القمار، جرٌمة دخول منزل دون إذن صاحبه(صادرة من موظؾ ال ٌشؽل وظٌفة رباسٌة

                                                 
 لنبئ١خ، ِجّٛػخ اٌغٕخ 2 ٌغٕخ 570 فٟ اٌمن١خ سلُ 27/12/1971اٌقبدس فٟ  (اٌذائشح االعزئٕبف١خ )دىُ ِذىّخ اٌمنبء اإلداسٞ - 

. 180اٌضبٌضخ، ؿ 
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: جرابم اختلفت فٌها وجهات النظر وهً.  ج

إحراز المخدرات بقصد التعاطً أو االستعمال الشخصً، واعتبارها جرٌمة مخلة بالشرؾ - 

 ارتكبها صؽار الموظفٌن ال تعتبر مخلة بالشرؾ، على خبلؾ إذا فإذاٌخضع لظروؾ كل حالة، 

. ما صدرت من موظؾ كبٌر، إذ تعتبر فً مثل هذه الحالة مخلة بالشرؾ

 .تعاطً المخدرات لدرجة إدخال متعاطٌها مصحة عبلجٌة، جرابم إصدار شٌك بدون رصٌد- 

 

فً فلسطٌن : ثالثا

تنتهً خدمة الموظؾ "من قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً على أن (46)تنص المادة 

الحكم علٌه بحكم نهابً من محكمة مختصة بجناٌة، أو بجنحة مخلة ..... ألحد األسباب التالٌة

وٌبلحظ أن المشرع لم ٌسمً أي جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة سواء على " بالشرؾ أو األمانة 

. سبٌل المثال أو الحصر كما فعلت بعض التشرٌعات

وفً هذا السٌاق نقول انه من المعروؾ بؤن الجنح هً الجرابم التً ٌعاقب علٌها بعقوبة 

من مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً فالجنح هً  (10) ووفقا ألحكام المادة أخؾ من الجناٌة،

الحبس الذي ال تقل مدته على أسبوع وال تجاوز - 1:- الجرابم المعاقب علٌها بالعقوبات اآلتٌة" 

" الؽرامة التً تجاوز خمسٌن دٌنارا- 2. ثبلث سنوات

وإذا كان المشرع الجزابً قد حدد الجرابم التً ٌنطبق علٌها وصؾ الجناٌات بكل دقة 

ووضوح، فانه لم ٌفعل ذلك بالنسبة للجرابم المخلة بالشرؾ أو األمانة، كما أن هذه الجرابم لم 

وٌرجع ذلك إلى اتساع مدلول الشرؾ ... تعرؾ، أو تحدد تحدٌدا جامعا مانعا، فً أي قانون آخر

مما ٌترك األمر ٌتبلور وفقا آلراء الفقه وأحكام . أو األمانة، واختبلفه باختبلؾ األزمنة واألمكنة

 .القضاء
                                                 

.  ِٚب ثؼذ٘ب243ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، لنبء اٌزأد٠ت،ؿ / اٌذوزٛس:  أٔظش

.  ِٚب ثؼذ٘ب61ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، ؿ / اٌذوزٛس     -  : 

 ِذّذ ِخزبس ػضّبْ، اٌّشجغ اٌغبثك،/ اٌذوزٛس     -  : 

- 2اإلػذاَ - 1: اٌجٕب٠بد ٟ٘ اٌجشائُ اٌّؼبلت ػ١ٍٙب ثبٌؼمٛثبد آالر١خ"ِٓ ِؾشٚع لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ اْ  (9) رٕـ اٌّبدح

 "اٌغجٓ اٌّإلذ اٌزٞ ال رمً ِذرٗ ػٓ صالس عٕٛاد ٚال رض٠ذ ػٍٝ خّظ ػؾشح عٕخ ِب ٌُ ٠ٕـ اٌمبْٔٛ ػٍٝ خالف دٌه- 3اٌغجٓ اٌّإثذ 
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كما ونشٌر إلى إن المشرع قد أورد كلمة األمانة بعد الشرؾ، وفصل بٌنهما بحرؾ 

مما أفاد المؽاٌرة بٌن اللفظٌن، وأضحى كؤن اإلخبلل باألمانة مؽاٌر، ومختلؾ عن  (أو)العطؾ 

مما ٌعنً أن مفهوم . اإلخبلل بالشرؾ، مع أننا نرى أن كل إخبلل باألمانة هو إخبلل بالشرؾ

أي ان األمانة هً مجرد مثال لما ٌدخل فً . كلمة األمانة ٌتضمن فً ثناٌاه مدلول كلمة األمانة

وهذا ما أخذ به المشرع األردنً . معنى الشرؾ، وان أي إخبلل باألمانة هو إخبلل فً الشرؾ

على الجرٌمة المخلة -  إضافة ألمثلة أخرى –مثاال  (سوء استعمال األمانة )عندما ذكر جرٌمة 

 .بالشرؾ

وال بد عند وصؾ الجرٌمة بالمخلة بالشرؾ، أو األمانة، أن نؤخذ كل جرٌمة على حدة، 

على ضوء ظروفها ومبلبساتها، فٌإخذ فً االعتبار طبٌعة الوظٌفة، ونوع العمل الذي ٌإدٌه 

وقد .الموظؾ المحكوم علٌه، ونوع الجرٌمة، واألفعال المكونة لها، وؼٌر ذلك من االعتبارات

تكون ذات الجرٌمة فً وضع معٌن مخلة بالشرؾ أو األمانة، وال تعتبر كذلك فً ظل ظروؾ 

 .مؽاٌرة

 خدمته حكما، ءوالحكم على الموظؾ بجنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة، ٌإدي إلى انتها

بصرؾ النظر عن نوع العقوبة، سواءا كانت الحبس أو الؽرامة وبؽض النظر عن مدتها سواء 

... كانت ٌوما أو أكثر

 

وأخٌرا نقول وإزاء االضطراب فً تفسٌر عبارة الجرٌمة المخلة بالشرؾ، نإٌد ما قال به 

أحد الفقهاء، من أن لعزل الموظؾ العام، بسبب الحكم علٌه باإلدانة فً جرٌمة جنابٌة، طابعا 

فالؽرض الذي ٌحققه عزل الموظؾ، أو الذي ٌجب أن ٌحققه هو مصلحة اإلدارة، ذلك أن . إدارٌا

 بها أن تلحق األذى بالموظؾ فحسب، دالعزل لٌس مجرد عقوبة جنابٌة تبعٌة أو تكمٌلٌة، مقصو

وإنما هو حرمان مقرر كجزاء تؤدٌبً، وهو بهذا الوصؾ قد ٌتجاوز فً بعض األحٌان الخط الذي 

 وجوب تخوٌل رومن شؤن هذا االعتبا. ٌرسمه قانون العقوبات، وقد ٌضٌق عنه فً أحٌان أخرى



  -108-  

جهة التؤدٌب، السلطة فً محاسبة الموظؾ تؤدٌبٌا، عن الجرابم التً ٌنسب إلٌه ارتكابها، سواء 

.  صدر فٌها حكم باإلدانة أو بالبراءة

وقد ٌكون ذلك االتجاه، سبٌبل لتفادي هذا االضطراب فً تفسٌر عبارة الجرٌمة المخلة 

بالشرؾ، ذلك أن جهة التؤدٌب ستقرر فً كل حالة على حده، متى تعتبر جرٌمة الموظؾ العام 

مبررة لفصله، أسوة بما تفعله جهة التؤدٌب، عندما تفصل الموظؾ العام عن تصرفات منحرفة، 

وان لم تبلػ مبلػ الجرٌمة الجنابٌة، وذلك حٌث تقرر أن الموظؾ قد فقد باقتراؾ هذه التصرفات 

 .شرط الصبلحٌة للبقاء فً الوظٌفة

 

 

 

                                                 
. 193ِذّذ ػقفٛس، ٔذٛ ٔظش٠خ ػبِخ فٟ اٌزأد٠ت، ؿ / اٌذوزٛس:  أظش
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المبحث الثالث 

 

كٌفٌة إنهاء الخدمة كأثر حتمً للحكم الجزائً 

 

إتجهت بعض أحكام القضاء، ورأي من الفقه اإلداري، إلى القول بؤن إنتهاء الخدمة، فً 

وٌذهب رأي آخر إلى . هذه الحالة ٌتم بقوة القانون، ودون ما حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك

انه ٌلزم فً هذه الحالة أن ٌصدر قرار إداري بالمعنى الصحٌح، لٌنشا هذا المركز القانونً 

. الجدٌد، بإنتهاء الخدمة

. ، وأسانٌد كل منهمانوفٌما ٌلً، كبل الرأًٌ

 

ٌبنً حجته على أن العزل كؤثر لحكم جنابً، ٌتم بقوة القانون، ومن تارٌخ : الرأي األول

وان انتهاء الخدمة فً هذه الحالة، لٌس عقوبة تؤدٌبٌة، وال إجراءا تؤدٌبٌا، ولهذا فبل . هذا الحكم

. ٌلزم أن تتدخل إلنشابه، أو إجراءه السلطة التؤدٌبٌة

كما أن انتهاء الخدمة على هذا الوجه، ٌتم فورا ومباشرة، كؤثر لصدور الحكم الجنابً 

النهابً، حٌث ٌعتبر فً جمٌع األحوال عقوبة جزابٌة تبعٌة، حتى لو كانت العقوبة التبعٌة ؼٌر 

منصوص علٌها فً قانون العقوبات، بل فً قانون آخر كقانون الخدمة المدنٌة، الذي نص على 

وإذا أصدرت . فبل حاجة إلى قرار من الجهة المختصة اإلدارٌة، إلنشاء هذا المركز القانونً. ذلك

الجهة اإلدارٌة قرارا، فهو إجراء تنفٌذي لمقتضى الحكم، وٌعتبر القرار اإلداري الصادر بالعزل 

وتعتبر عقوبة العزل فً هذه الحالة عقوبة مقررة تبعٌة ال تملك اإلدارة . قرارا كاشفا ولٌس منشبا

استبدالها بعقوبة أخرى أخؾ لصالح الموظؾ،وٌرتبط العزل كعقوبة تبعٌة للحكم الجنابً بذلك 
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الحكم، فإذا صدر حكم بالبراءة نتٌجة لتقدٌم دعوى إعادة المحاكمة وإلؽاء حكم المحكمة القاضً 

. بإدانة الشخص بارتكابه ٌتعٌن على اإلدارة سحب قرار العزل وإعادة الموظؾ الوظٌفة

وقد استند هذا الرأي، بؤن أحكام القضاء اإلداري، قضت بان انتهاء الخدمة ٌتم بقوة 

ومن تارٌخ الحكم النهابً، دون حاجة إلى صدور قرار إداري بذلك، ألن خدمة الموظؾ . القانون

دون حاجة إلى - بقوة القانون- تنتهً بالحكم علٌه بعقوبة جناٌة، أو فً جرٌمة مخلة بالشرؾ 

استصدار قرار بالفصل، وإذا ما صدر مثل هذا القرار، ٌعتبر من قبٌل اإلجراءات التنفٌذٌة 

 البلزمة، لتنفٌذ حكم القانون

 

ومن أحكام القضاء فً هذا المجال 

تنتهً خدمة الموظؾ العام من تارٌخ اكتساب "تقول المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة 

ان الفصل كؤثر لحكم جنابً ٌقع بقوة القانون، "وأٌضا تقول" الحكم الجزابً للدرجة القطعٌة

 "والقرار الذي ٌصدر بذلك ال ٌعدو أن ٌكون مجرد إجراء تنفٌذي

 من الوظٌفة، إذا حكم علٌه ؾٌعزل الموظ"وبهذا أٌضا قضت محكمة العدل العلٌا األردنٌة 

من محكمة مختصة بجناٌة مخلة بالشرؾ، أو حكم علٌه بالحبس من محكمة مختصة لمدة ال تقل 

عن ثبلث اشهر، الرتكابه أي جرٌمة من الجرابم، وٌعتبر الموظؾ معزوال حكما من تارٌخ 

 1988من نظام الخدمة المدنٌة، لعام  (3/أ/154)اكتساب الحكم الدرجة القطعٌة، عمبل بالمادة 

وٌعتبر القرار الذي ٌصدر بإنهاء خدمة الموظؾ فً هذه الحالة، هو تنفٌذ لمقتضى الحكم الجزابً، 

 "الذي رتب علٌه القانون إنهاء الخدمة، ولٌس لجهة اإلدارة أي سلطة فً الترخص فٌه

                                                 
 452-450ػٍٟ خطبس اٌؾطٕبٚٞ، ِجبدٜء اٌمبْٔٛ اإلداسٞ األسدٟٔ، ِشجغ عبثك، ؿ /اٌذوزٛس: أظش 

 354، 353ع١ٍّبْ اٌطّبٚٞ، فنبء اٌزأد٠ت، ؿ / اٌذوزٛس      -  : 

  65، 64ػجذ اٌفزبح دغٓ، اٌزأد٠ت فٟ اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ، ؿ / اٌذوزٛس      -   : 

 ،    1965/ 4/ 14 لنبئ١خ فٟ 7 ٌغٕخ 1413أٔظش دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ،  

 .  1962 / 4/ 24 لنبئ١خ فٟ 6 ٌغٕخ 713 ٚوزٌه اٌطؼٓ سلُ 

 ٚاٌّمقٛد ثبٌٕظبَ اٌزٞ جبء فٟ ِزٓ 945 ؿ 1997 3، ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ، ػذد 14/95 ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب األسد١ٔخ، لشاس سلُ  

 1988اٌمشاس، ٘ٛ ٔظبَ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ٌؼبَ 
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ٌعزل الموظؾ عزال حكمٌا إذا حاز الحكم الجزابً " كذلك قضت فً حكم آخر لها 

القاضً بثبوت ارتكابه جرم إعطاء مصدقة كاذبة الدرجة القطعٌة ألن هذا الجرم من جرابم 

 "1988 لسنة 1أ من نظام الخدمة المدنٌة رقم /154التزوٌر الماسة بالشرؾ وفقا للمادة 

أنه وإذا كان لجهة اإلدارة سلطة تقدٌرٌة فً تحدٌد معنى . كما وٌدلل هذا الرأي على ذلك بقولهم

. الجرٌمة المخلة بالشرؾ، فان الحكم على الموظؾ بعقوبة جناٌة، لٌس متروكا لتقدٌر اإلدارة

كذلك إن . وكذلك ٌنتج أثره قبل الموظؾ منذ صٌرورته نهابٌا، وال سلطان لئلدارة فً هذا الشؤن

صدور الحكم الجنابً باإلدانة، فً جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة، سبب إلنهاء الخدمة، وبمجرد 

صدوره ٌصبح الموظؾ ؼٌر صالح للوظٌفة العامة، وهذا ٌتفق مع ما ٌشترط فً من ٌعٌن إبتداءا 

فً إحدى الوظابؾ العامة، بؤال ٌكون قد سبق الحكم علٌه بعقوبة جناٌة، أو فً جرٌمة مخلة 

 .بالشرؾ أو األمانة

فذهب بخبلؾ ذلك، واعتبر أن إنهاء خدمة الموظؾ، كؤثر لحكم نهابً، : أما الرأي الثانً

ال ٌتم بقوة القانون بمجرد صدور هذا الحكم وال ٌنشؤ ذلك إال بصدور قرار إداري بالمعنى 

. الصحٌح

والحكم الجنابً، ال ٌعدو أن ٌكون سببا لعزل الموظؾ، أي إنهاء خدمته، ولكن ال تنتهً 

 .خدمته تلقابٌا بمجرد صدور هذا الحكم، وال ٌنشؤ ذلك إال بصدور قرار إداري بمعناه الصحٌح

لما كان القانون، قد أورد فً مجال أعماله، " وفً هذا قالت المحكمة اإلدارٌة العلٌا بؤنه 

حكما عاما مفاده إنهاء رابطة التوظٌؾ بسبب الحكم على الموظؾ فً جناٌة أو جرٌمة مخلة 

بالشرؾ، إال أن المركز القانونً لهدا الموظؾ، ال ٌتؽٌر تلقابٌا بمجرد صدور حكم من هذا القبٌل، 

بعمل إٌجابً تنزل به حكم القانون، -  بحسب تقدٌرها لقٌام اإلخبلل بالشرؾ –وإنما تتدخل اإلدارة 

                                                 
 1992 -1988 اٌّجبدب اٌمب١ٔٛٔخ ٌّذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب ِٕز 1992 عٕخ 1576 ففذخ 267/91 ِذىّخ اٌؼذي اٌؼ١ٍب األسد١ٔخ، لشاس سلُ 

 ِجٍخ ٔمبثخ اٌّذب١ِٓ– 

  ِٚب ثؼذ٘ب 309اٌّشجغ اٌغبثك، ؿ / ِخزبس ػضّبْ/ اٌذوزٛس:  أٔظش  

 ِٚب ثؼذ٘ب 321ػجذ اٌٛ٘بة اٌجٕذاسٞ، اٌّشجغ اٌغبثك ؿ / اٌذوزٛس :  أٔظش  
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على وضعه الفردي، متى قدرت توافر شروط انطباقه فً حقه، وهً فً سبٌل ذلك، إنما تتدخل 

 ."بسلطتها التقدٌرٌة فً تكٌٌؾ طبٌعة الجرٌمة الصادر فٌها الحكم ومدى العقوبة المقضً بها

وقالت أٌضا أن المركز القانونً القابم على إنهاء خدمة العامل، بسبب الحكم علٌه فً 

جرابم إصدار شٌك بدون رصٌد، إذا ما اعتبرت جرابم مخلة بالشرؾ، ٌلزم لنشوبه صدور 

. إفصاح ممن ٌملكه، بقصد إنشاء هذا المركز القانونً المعٌن، متى كان ذلك ممكنا وجابز قانونا

 .أي ٌلزم صدور قرار إداري بالمعنى الصحٌح المتعارؾ علٌه

وعلى هذا جرى التؤكٌد فً أحكامها الحدٌثة حٌث قضت أن قضاء هذه المحكمة مستقر 

على أن القاعدة القانونٌة التً تقرر إنهاء رابطة التوظٌؾ بسبب الحكم على العامل فً جناٌة أو 

إنما تتضمن حكما - بعقوبة مقٌدة للحرٌة سواء وردت تلك القاعدة فً القاعدة فً قانون أو البحة

 وأن المركز القانونً لهذا العامل ال ٌتؽٌر تلقابٌا بمجرد صدور حكم من هذا –تنظٌمٌا عاما 

وإنما تتدخل اإلدارة بعمل اٌجابً تنزل به حكم القاعدة القانونٌة على الوضع الفردي متى - القبٌل

قدرت توافر شروط انطباقها فً حقه،ومن ثم فان المركز القانونً لهذا العامل ال ٌنشؤ إال بقرار 

اإلدارة بإنهاء خدمته والذي ٌقوم على واقعة قانونٌة هً صدور الحكم علٌه فً جناٌة كسبب 

 .إلصداره شؤنه فً ذلك شؤن أي قرار إداري ٌقوم على سببه

 

باستعراض أحكام قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً، التً تحدد أسباب انتهاء خدمة : رأًٌ

أي -  ٌتضح أن الحكم الجنابً النهابً الذي ٌترتب علٌه عزل الموظؾ الموظؾ بصفة عامة،

ال ٌعدو أن ٌكون سببا من أسباب انتهاء خدمة الموظؾ، كما أن بلوغ السن - فصله بإنهاء خدمته 

المقررة لترك الخدمة هو أحد األسباب الموجبة النتهاء الخدمة، بحٌث ٌتعٌن إنهاء الخدمة متى بلػ 

                                                 
 1969/ 5/ 31 لنبئ١خ، ثزبس٠خ 12 ٌغٕخ 811 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ  

 1/1965 / 10 لنبئ١خ ثزبس٠خ 8 ٌغٕخ 987دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ  

 20/12/1994 لنبئ١خ ثزبس٠خ 39 ٌغٕخ 3478 دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب اٌّقش٠خ فٟ اٌطؼٓ سلُ 

ػذَ ا١ٌٍبلخ - 2ثٍٛؽ اٌغٓ اٌمب١ٔٛٔخ ٌزشن اٌخذِخ - 1: رٕزٟٙ خذِخ اٌّٛظف ألدذ األعجبة اٌزب١ٌخ" ػٍٝ أْ  (96)رٕـ اٌّبدح   

اٌذىُ ػ١ٍٗ ثذىُ ٔٙبئٟ ِٓ ِذىّخ فٍغط١ٕ١خ ِخزقخ - 6اإلدبٌخ ئٌٝ اٌّؼبػ أٚ اٌفقً ِٓ اٌخذِخ - 5فمذ اٌٛظ١فخ - 4اإلعزمبٌخ - 3.اٌقذ١خ

 101 ٌٚغب٠خ اٌّبدح 97وزٌه أظش اٌّٛاد ِٓ اٌّبدح " ثجٕب٠خ أٚ جٕذخ ِخٍخ ثبٌؾشف أٚ األِبٔخ



  -113-  

هذه السن، وأٌضا فان انقطاع أو تؽٌب الموظؾ عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول، المدة 

. المنصوص علٌها فً القانون، ٌعتبر سببا إلنهاء خدمته

وقد جرى القضاء على أن القرار الذي ٌصدر بإنهاء خدمة الموظؾ بسبب بلوؼه سن 

 هو قرار منشىء لهذا المركز القانونً للموظؾ، وإن كان سببه الموجب حكما التقاعد،

ولهذا ٌتعٌن لقبول دعوى إلؽابه، أن ترفع خبلل . إلصداره، هو بلوغ الموظؾ السن المذكورة

. المٌعاد المقرر لدعوى اإللؽاء

بؤن المركز القانونً الخاص، " وتطبٌقا لذلك فقد قضت المحكمة اإلدارٌة العلٌا المصرٌة

وهذا . بانتهاء رابطة التوظٌؾ، لبلوغ العامل سن التقاعد، ال ٌنشؤ إال بالقانون الذي ٌصدر بذلك

القانون ٌقوم على واقعة قانونٌة، هً بلوغ السن القانونً كسبب إلصداره، شؤنه فً هذا شؤن أي 

وكون سبب القرار واقعة قانونٌة، متى تحققت لزم إصدار القرار . قرار إداري، ٌقوم على سببه

ومن ثم فان طلب إلؽاء هذا القرار هو من قرارات اإللؽاء، وبهذه المثابة . باإلحالة إلى المعاش

  ."ٌتعٌن تقدٌمها فً مٌعاد الستٌن ٌوما المحدد لتقدٌم طلبات اإللؽاء

-  لمدة محددة فً القانون – وبرأًٌ أٌضا، أن انتهاء خدمة الموظؾ بسبب التؽٌب عن العمل

بل ال بد من صدور . دون إذن أو عذر مقبول، ال ٌتم تلقابٌا وبقوة القانون بمجرد تحقق هذا السبب

قرار إداري بذلك، ٌنشىء المركز القانون الجدٌد باعتباره تاركا أو فاقدا للوظٌفة، اعتبارا من الٌوم 

. التالً الكتمال مدة الؽٌاب المقررة قانونا

وكذلك فان خدمة الموظؾ، وان كانت تنتهً بسبب الحكم علٌه بجناٌة، أو جنحة مخلة 

بالشرؾ أو األمانة، إال أن هذا الحكم متى صار نهابٌا، فانه ال ٌعدو أن ٌكون سببا ٌستوجب حتما 

                                                 
" رٕزٟٙ خذِخ اٌّٛظف ئرا أوًّ اٌغز١ٓ ِٓ ػّشٖ" ػٍٝ أْ  (97) رٕـ اٌّبدح  

. 625 ؿ 17/4/1966 لنبئ١خ فٟ 8 ٌغٕخ 1245دىُ اٌّذىّخ اإلداس٠خ اٌؼ١ٍب فٟ اٌطؼٓ سلُ  

- 1:رٕزٟٙ خذِخ اٌّٛظف ثفمذٖ ٚظ١فزٗ فٟ ئدذٜ اٌذبٌز١ٓ اٌزب١ٌز١ٓ"ِٓ لبْٔٛ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخ اٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ أْ  (100)ٔـ اٌّبدح سلُ 

ئرا رغ١ت ػٓ ػٍّٗ ِٓ غ١ش ئرْ أٚ ػزس ِمجٛي أوضش ِٓ صالص١ٓ ٠ِٛب غ١ش ِزقً فٟ - 2.ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ (90)اٌزغ١ت ٚفمب ألدىبَ اٌّبدح 

اٌغٕخ ٚرؼزجش خذِزٗ ِٕز١ٙخ فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ ِٓ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ الوزّبي ٘زٖ اٌّذح ؽش٠طخ أْ ٠ىْٛ لذ رُ ئثالغٗ خط١ب ثؼذ رغ١جٗ خّغخ ػؾش 

رٕـ ػٍٝ فمذ اٌّٛظف ٌٛظ١فزٗ ئرا رغ١ت ػٓ ػٍّٗ دْٚ ئرْ ِذح رض٠ذ ػٓ خّغخ ػؾش  (1)فمشح  (90)ٚرجذس اإلؽبسح أْ اٌّبدح سلُ ".٠ِٛب

. ٠ِٛب ِزقٍخ ِب ٌُ ٠مذَ ػزسا ِمجٛي
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ومن ثم ٌلزم - تماما كما ٌستوجب بلوغ الموظؾ سن التقاعد، إنهاء خدمته - إنهاء خدمة الموظؾ

. صدور قرار بذلك فً الحالتٌن

أن ٌكون انتهاء الخدمة، من تارٌخ الحكم الجنابً، ولٌس من - بل ٌجب - وهذا ال ٌمنع

تارٌخ القرار بذلك، وهذا هو الشؤن فً حالة انتهاء الخدمة لبلنقطاع أو التؽٌب عن العمل، دون 

إذن أو عذر، إذ تعتبر الخدمة منتهٌة من تارٌخ إكتمال هذه المدة، ولٌس من تارٌخ القرار الصادر 

. بهذا

وبناءا على ذلك، فان الطعن باإللؽاء فً هذا القرار الصادر بإنهاء الخدمة، بسبب الحكم 

، برأٌنا ٌلزم لقبوله شكبل، أن ٌقوم خبلل المٌعاد المقرر لدعاوى نالجنابً الصادر ضد الموظفً

. اإللؽاء، وطبقا لئلجراءات الخاصة بها
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الخالصة و التوصٌات 

 

ٌقتضً - بصفة عامة وللنظم التؤدٌبٌة بصفة خاصة-لبن كان التنظٌم الممثل للوظٌفة العامة

 فاعلٌة اإلدارة، فان أي تطرؾ من كبل نإقامة توازن دقٌق بٌن مقتضٌات الضمان للموظؾ، وبً

.  ٌولد آثار سلبٌة تنعكس على تحقٌق أهداؾ المرجوة من الوظٌفة العامةناالتجاهً

: وانطبلقا مما تقدم نعرض المقترحات والتوصٌات التالٌة

ٌبلحظ أن المشرع الفلسطٌنً فً قانون الخدمة المدنٌة لم ٌتطرق لمسؤلة ترٌث اإلدارة فً - أوال

اتخاذ اإلجراءات التؤدٌبٌة إلى أن ٌصدر الحكم القضابً الجنابً النهابً، مما ٌشٌر لدى اإلدارة 

المشكبلت بسبب اختبلؾ النتابج التً تنتهً إلٌها كل من السلطتٌن التؤدٌبٌة والقضابٌة فً حالة 

عدم التزام اإلدارة بالتوقؾ واتخاذ أي إجراء من إجراءات التؤدٌب حتى صدور الحكم الجنابً 

. النهابً فً التهمة الجزابٌة

لهذا نوصً . كما أنه قد ٌمس بشكل مباشر وقاس بحقوق الموظؾ ومركزه القانونً على

أن ٌتدخل المشرع لحسم هذه المسؤلة والنص بشكل واضح وصرٌح على إلزام اإلدارة بالترٌث 

والتوقؾ عن اتخاذ أي إجراء تؤدٌبً نهابً بحق الموظؾ، لحٌن صدور الحكم النهابً فً التهمة 

. الجزابٌة من قبل المحكمة الجنابٌة المختصة

: إن تنظٌم إجراءات وقؾ الموظؾ عن العمل لدى المشرع الفلسطٌنً تعترٌه األمور التالٌة- اثانً

إن تحدٌد مرتب الموظؾ الموقوؾ عن العمل وهو استحقاقه للراتب كامبل نرى أنه قد 

بولػ به، وان كان هذا أخذا بعٌن االعتبار لآلثار االجتماعٌة لمرتب الموظؾ، إال أنه من ناحٌة 

أخرى من المقرر أن األجر مقابل العمل، فما دام الموظؾ موقوفا عن العمل فانه بالضرورة ال 

ٌستحق الراتب كالبقٌة من زمبلبه العاملٌن معه رؼم أنه موقوؾ أصبل لؽاٌات التحقٌق بتهمة 

ولهذا وان كان . جنابٌة أو على األقل ٌشٌر إلى وجود شبهات قوٌة الرتكابه ذنبا أو خطؤ إدارٌا
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حسنا من المشرع بؤن أعطى للموظؾ الموقوؾ راتبا إال انه ٌجدر إعادة النظر فً هذا القدر 

. المستحق للموظؾ لما أوردناه أعبله من أسباب

إن مدة الوقؾ عن العمل ؼٌر محددة بمقتضى القانون الفلسطٌنً، مما ٌعطً اإلدارة 

السلطة التقدٌرٌة لتقدٌر ذلك، فكما قد تقصر فإنها قد تطول كثٌرا ولهذا نحبذ على المشرع تحدٌد 

 .حدا أقصى لمدة وقؾ الموظؾ عن عمله كؤن تكون لؽاٌة سنة مثبل

عندما ٌحبس احتٌاطٌا أو - كما فعل النظام المصري-عدم تنظٌم وقؾ الموظؾ بقوة القانون

تنفٌذا لحكم جزابً ؼٌر نهابً، والتمٌٌز بٌن هذه الحالة وحاالت الحبس تنفٌذا لحكم جنابً نهابً 

من حٌث صرؾ نسبة من المرتب أو الحرمان نهابٌا منه، كذلك من حٌث عرض األمر على 

السلطة التؤدٌبٌة المختصة عند عودة الموظؾ إلى عمله لتقرٌر ما ٌتبع فً شؤن مسإولٌته التؤدٌبٌة 

على عدم جواز إحالة  (73)ٌنص قانون الخدمة المدنٌة فً المادة .  سقوط الدعوى التؤدٌبٌة:ثالثا

وٌبلحظ أن النص .الموظؾ للتحقٌق بسبب مخالفة تؤدٌبٌة مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر

جاء قاصرا حٌث لم ٌنص على سقوط المخالفة التؤدٌبٌة بمرور مدة محددة على وقوعها وإنما 

كما لم ٌنص على قطع مدة السقوط إذا تم اتخاذ أي . اكتفى المصري واألردنً بهذا الخصوص

وأخٌرا نوصً بؤن ٌتم التوضٌح من . إجراء من اإلجراءات بخصوصها قبل الموظؾ المرتكب لها

: قبل المشرع للمسابل التالٌة

. حالة تعدد المتهمٌن، وأثر قطع المدة بالنسبة ألحدهم على اآلخرٌن

 .تحدٌد مدة محدودة لسقوط المخالفة من لحظة وقوعها إلى وقت اكتشافها

 

إن أحكام انتهاء خدمة الموظؾ فً حالة صدور حكم جزابً بإدانته فً قانون الخدمة : رابعا

: ةالمدنٌة، واآلثار المترتبة علٌها بحاجة إلى إعادة نظر لؤلسباب التالً
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قضى قانون الخدمة المدنٌة بؤن تنتهً خدمة الموظؾ إذا صدر حكم جزابً علٌه فً جناٌة أو - 1

جرٌمة مخلة بالشرؾ أو األمانة، وٌبلحظ أن المشرع الفلسطٌنً عول هذا األمر على وصؾ 

الجرٌمة فقط، دون أخذه بعٌن االعتبار لنوع العقوبة أو مدتها 

نوع العقوبة أٌضا ومدتها، -  باإلضافة لوصؾ الجرٌمة –وحبذا لو أن المشرع أخذ بعٌن االعتبار 

فضبل عن ضرورة التفرقة بٌن الجنحة المخلة بالشرؾ أو األمانة، وبٌن الجرابم التً ال تحمل هذا 

. الوصؾ كالحكم على الموظؾ بسبب تجاوزه حق الدفاع الشرعً مثبل

إن قانون الخدمة المدنٌة قد خبل من نص ٌعالج حالة صدور حكم جزابً على الموظؾ - 2

ٌإمل أن ٌتدارك المشرع الفلسطٌنً مثل هذه الحالة مستقببل آخذا . مشموال بوقؾ تنفٌذ العقوبة

. بعٌن االعتبار ذات األسباب التً تدعو السلطة القضابٌة إلى إصدار الحكم مع وقؾ تنفٌذ العقوبة

إن قانون الخدمة المدنٌة، ال ٌجٌز إعادة تعٌٌن الموظؾ استنادا لحكم جنابً على وجه التؤبٌد - 3

وحبذا لو أن المشرع قٌد ذلك بمرور مدة معٌنة ٌجٌز بعدها إعادة تعٌٌن . عدا رد االعتبار

. الموظؾ،مع مراعاة تحدٌد الحاالت المستبعدة نهابٌا على سبٌل الحصر

بٌن ما ٌشترط فً من " المواءمة " حبذا لو أن المشرع الفلسطٌنً ٌؤخذ بعٌن االعتبار مستقببل - 4

أو بجنحة مخلة -  باستثناء الجرابم ذات الصفة السٌاسٌة–ٌعٌن بؤن ٌكون ؼٌر محكوم بجناٌة 

بالشرؾ أو األمانة، وبٌن النص على عدم جواز إعادة تعٌٌن الموظؾ الذي ٌعزل إذا حكم علٌه 

. بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة

إن حرمان الموظؾ من جمٌع الحقوق المالٌة كؤثر حتمً لعقوبة العزل من الوظٌفة أمر - 5

مجحؾ بحق الموظؾ من حٌث المبدأ، وحبذا لو أن المشرع مٌز فً هذا المجال بٌن حاالت 

: ثبلث

عدم حرمان الموظؾ من حقوقه المالٌة : الحالة األولى

. حرمان الموظؾ من نسبة معٌنة من حقوقه المالٌة: الحالة الثانٌة

. حرمان الموظؾ من جمٌع حقوقه المالٌة: الحالة الثالثة



  -118-  

على أن ٌتم وضع معٌار لذلك ٌستند إلى نوع الجرٌمة المإدٌة إلى العزل وخطورتها، والوظٌفة 

. التً ٌشؽلها
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المراجع 

 

المصادر - أوال

مجموعة القرارات التفسٌرٌة الصادرة عن الدٌوان الخاص بتفسٌر القوانٌن، نقابة المحامٌن، - 

. عمان، إعداد محمود ذٌب المصري، ببل سنة طبعة

المبادىء القانونٌة لمحكمة العدل العلٌا األردنٌة المنشور فً مجلة نقابة المحامٌن منذ بداٌة سنة -

. ، إعداد المكتب الفن1992ً حتى نهاٌة 1988

مجموعة المبادئ القانونٌة لمحكمة التمٌٌز بصفتها محكمة عدل علٌا، مجلة نقابة المحامٌن، - 

عمان، إعداد المحامً موسى األعرج 

فً مصر،  (المكتب الفنً بمجلس الدولة)مجموعة المبادئ التً قررتها المحكمة اإلدارٌة العلٌا، - 

. ببل سنة طبعة

 (المكتب الفنً بمجلس الدولة)مجموعة المبادئ القانونٌة التً قررتها محكمة القضاء اإلداري، - 

. فً مصر، ببل سنة طبعة

 28/5/1998، الصادر فً 1998قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً لعام، -

-6-4 المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بتارٌخ 2002لسنة  (2)نظام الخدمة المدنٌة األردنً رقم - 

2002 

، المنشور فً الجرٌدة الرسمٌة للمملكة األردنٌة 1988 لسنة 1نظام الخدمة المدنٌة رقم - 

. 1/11/1987الهاشمٌة فً 

 1960 لعام 16قانون العقوبات األردنً رقم - 

 1978 لسنة 47قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة المصري رقم - 
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، دار الفكر الحدٌث 1977قانون العاملٌن فً الحكومة والقطاع العام، الطبعة األولى، سنة -

. للطباعة والنشر، القاهرة

 2001لسنة  (3)قانون اإلجراءات الجزابٌة الفلسطٌنً رقم - 

و . م93/2001مشروع قانون العقوبات الفلسطٌنً رقم - 

 

: المؤلفات العامة:- ثانٌا

الوسٌط فً قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربٌة، : احمد فتحً سرور/ الدكتور-

 1981القاهرة ،

 23نظام الخدمة المدنٌة لموظفً حكومة المملكة األردنٌة الهاشمٌة رقم : جمال الحسن/ األستاذ -

 1970 األردن، طبعة – 1966لسنة 

: خالد الزعبً/ الدكتور-

 1989القانون اإلداري وتطبٌقاته فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة، عمان، سنة . 1

 1998القانون االداري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الطبعة الثالثة، سنة .2

: سلٌمان الطماوي/ الدكتور -

الجرٌمة التؤدٌبٌة، دراسة مقارنة، دار الثقافة العربٌة للطباعة، . 1

 1975، ةالقاهر

القضاء اإلداري، الكتاب الثالث، قضاء التؤدٌب، دراسة مقارنة، الطبعة . 2

 1979الثانٌة  دار الثقافة العربٌة للطباعة،القاهرة،

، ص 1979دار الفكر العربً، القاهرة، . الوجٌز فً القانون اإلداري .3

434، 435 

شرح قانون نظام العاملٌن المدنٌٌن بالدولة، الجزء الثانً، الطبعة : سمٌر ٌوسؾ البهً/ المستشار- 

 2000األولى، سنة 
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: طعٌمة الجرؾ/ الدكتور -

القانون اإلداري والمبادئ العامة فً تنظٌم ونشاط السلطات اإلدارٌة، دراسة مقارنة، الطبعة . 1

 1978الرابعة، القاهرة، سنة 

مبدأ المشروعٌة وضوابط خضوع اإلدارة العامة للقانون، دار النهضة العربٌة، القاهرة سنة . 2

1973 

 1964التؤدٌب فً الوظٌفة العامة دار النهضة العربٌة، القاهرة، سنة : عبد الفتاح حسن/ الدكتور -

الجزاء التؤدٌبً للموظؾ العام فً القانون العراقً، دراسة : عبد القادر الشٌخلً/ الدكتور -

. 1978مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 

الجرابم التؤدٌبٌة والجنابٌة للعاملٌن بالدولة والقطاع العام، دار : عبد الوهاب البنداري/ المستشار -

. 1972سنة . الفكر العربً، القاهرة

عدنان عمرو / الدكتور-

 .1999، مإسسة الحق، فلسطٌن،1998شرح قانون الخدمة المدنٌة الفلسطٌنً لعام . 1

. 2001القضاء اإلداري الفلسطٌنً، مبدأ المشروعٌة، طبعة أولى، مطبعة بٌت المقدس،رام هللا،. 2

مبادئ القانون اإلداري الفلسطٌنً، نشاط اإلدارة ووسابلها، المطبعة العربٌة الحدٌثة، فلسطٌن، . 3

2002 

علً خطار شطناوي، مبادئ القانون اإلداري األردنً، الكتاب الثالث، الوظٌفة العامة، / الدكتور-

 1994المكتبة الوطنٌة، 

، سنة ةالسلطة التؤدٌبٌة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهر: عمر فإاد أحمد بركات/ الدكتور-

1979 

، الجزء األول، دار الثقافة للنشر "دراسة مقارنة"عمر محمد الشوبكً، القضاء اإلداري / الدكتور-

 1996والتوزٌع، 
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ماهر أبو العٌنٌن، التؤدٌب فً الوظٌفة العامة للعاملٌن بالقطاع العام والكادرات الخاصة / الدكتور- 

والضمانات أمام المحاكم التؤدٌبٌة ومجالس التؤدٌب وفقا لمبادىء مجلس الدولة حتى نهاٌة القرن 

. العشرٌن،دار النهضة العربٌة،ببل سنة طبعة،القاهرة

مجلس الدولة والرقابة القضابٌة على أعمال اإلدارة فً جمهورٌة : محمد عبد العال/ الدكتور-

 2003-2002، ببل دار نشر، سنة "دراسة مقارنة"مصر العربٌة، 

المسإولٌة التؤدٌبٌة للموظؾ العام، رسالة دكتوراه، دار النهضة : محمد جودت الملط/ الدكتور-

 1967العربٌة، القاهرة سنة 

الموظؾ العام فقها وقضاء، الجزء األول، الطبعة الثانٌة، دار : محمد حامد الجمل/ الدكتور-

 1969النهضة العربٌة،القاهرة، سنة 

: محمد عصفور/ الدكتور-

، دار يجرٌمة الموظؾ العام وأثرها فً وضعه التؤدٌبً، الجزء الثان. 1

 1972، سنة ةالجٌل، القاهر

 1967نحو نظرٌة عامة فً التؤدٌب، عالم الكتب، القاهرة، سنة . 2
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