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 الشكر والتقدير
 

ة إلنجـا  بالصـبر واإلرادوأمـدني  واب العلـمر لـي الـدرب، وفـتي لـي أبـهلل عز وجل الذي أنا أول شكرنا

 فكـرة فيـدعوإلى كل من يقتنـع ب ، كما أتقدم بجزيل الشكر والتقديرنذا البحث فالحمد هلل رب العالميه

 إليها ويعمل على تحقيقها ال يبغي بها إال وجه هللا ومنفعة الناس في كل  مان ومكان.

امعــة القــدس وأخــ  ج-كليــة الحقــو   واإلداريــة فــيء الهيئــة التدريســية الكــرام أع ــا األســاتذةإلــى 

لــى عنــا كــل الخيــر الــذي أشــرف علــى هــذا البحــث فجــزاه هللا ع ريمــاوي بالــذكر الــدكتور عبــد الملــك ال

ئي تور القاضي رفيق أبو عياش الـذي لـم يبخـل علـي بالنصـاالدكسعادة و ، السديدتوجيهاته ونصحه 

 .والتوجيه طيلة مرحلة الدراسات العليا

الدكتور و  مناصرة،الدكتور عيسى  :تقدم أي ا بجزيل الشكر والتقدير إلى أع اء لجنة المناقشةكما أ

  .بمناقشة هذه الرسالة وعلى مالحظاتهما القيمة لتف لهما االحمدبهاء 

خـويرة  بهـاءالـدكتور  خاصـة، الشكر واالمتنان لكل الذين قدموا لي يد المساعدة من قريب أو بعيـدو  

علـى  رفأشالذي  سويطيالواألستاذ القدير رشيد ، اإلداري في جامعة فلسطين األهليةأستاذ القانون 

 .لنصائي القيمةتنقيي الرسالة لغويا وأثرى الرسالة بالتوجيهات وا

 لكــم منــي جزيــل الشــكر واالمتنــان وكــل التقــدير والــى أخــواني و مالئــي فــي جهــا  األمــن الوقــائي

 .واالحترام
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 :الملخ 
الرااده   أتباااؤالصطااأي وكلاا  ماان خاا    أسااان  اا   اإلاالةبالبااام موعااوؤ م اا ولرة  تداولاال الدلاسااة

 فةإعااالداظراة لهاذا الروعاوؤي  اإلاالياةال شاريعا  الف  اطردرة  إلا ال ا ر ا الو فا الر،الني باالدرر 

ال شااريعا  الر،النااة واالم هااااا  ال،فااادرة فااا  اادة او    اا  لأسااها مم ااو الدولااة الفرن اااي وقااد  إلاا 

 أو ااان تاااارفاتها ال،انونراااة  اإلاالةمااادا فا  راااة م ااا ولرة  إلااا الدلاساااة فاااا ال طااار   إشااايالرةترااااول  

 ا  الرص  فاة   أ الهاا إلا قراان هاذه الر ا ولرة وشاروق تا،،هااي و اوال   ألكاان هاا الراادةي وماا أ رالها

 .األ عدةكافة 

ي وق ام اإلاالةلررتكا  مان قباة الصطاأ ا اول  داوان  األو حراة الفااة  ؛فا رن إل ان، رل الدلاسة 

 ول الصطأ الررف،ا سواء اتصذ هذا الصطأ  ولة ساوء إل   األو تم ال طر  فا الربام  ؛مباثرن إل 

 أني وكانااال الرااااا ة ال،انونراااة لهاااذا الرباااام أاادهااااال اااأخر فاااا  أوالصدماااة  أااء ااادن  أوالررفااا   أااء

رااداة ال األ راا  أوقرامهاا بال اارفا  ال،انونراة  اءأ داال ا ترتكبهاا  األخطاءت أ   ن  أندرين  اإلاالة

الرباااام الثاااانا ماان كا  الفااااة ف،اااد  ااال  موعاااوؤ  اااول الصطاااأ  أماااا الر ااا ة بعراااة الررفااا  العاااني

ل وظرفااةي وحالااة الصطااأ  أاادااه أ داااءالشصااااي وشاارة حالااة التكااا  الروظااخ العااان ل صطااأ الشصاااا 

ال ت،ااون ف،اا   اإلااليااةالر اا ولرة  أن إلاا الربااام خ  ااة هااذا  أس االالشصاااا خااالو الوظرفااةي وقااد 

تشاارة حالااة خطااأ الروظااخ الشصاااا الر اا وم  ل،رااان الر اا ولرة  وإنراااي الصطااأ الررف،ااا أسااان  اا  

 .الصدمة العامة بأااءل ،ران  اإلاالةكون الروظخ الداد   ن  اإلاالية

 أساان  ا   اإلاالياةنا ل ر ا ولرة  دوان ي ع   بالدران ال،انو  إل وقد تطر  الباحم فا الفاة الثانا 

ي األو قرااان الر ا ولرة فااا الرط اا   أساابا ماان كا  الفاااة موعاوؤ  األو الصطاأي وقااد  ااال  الرباام 

فاا  لعارولة مبار الفار  إلا  باإلعافةي وال ا اناار  فا عرولة الراافرة     سرر الررف  العان

 ألكاااانالوقااوع   اا  تاام ي وقااد االيااةاإلوقااوؤ الفاارل الر اا وم  ل،رااان الر اا ولرة   اانمهااة الر فاارل 
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ي فاا الرط ا  الثاانا ال ، رددة من خطأي وعرلي ولابطة سببرة مان هاذين العداارين اإلااليةالر  ولرة 

مااااي أو ترتاا    رااه عاارل  ذي اان الصطااأ الااونو ااه ت،ااددم ال عااوي   لرااةآالبااام فااا  إلاا  باإلعااافة

ت،اعاا ال عاوي  الرعراو   إماراءا   فاا خاو رة الاالاة الف  اطردرة فرراا ي ع ا إل  إعافةي معدوي 

 مان الفااة الربام الثاانا أماي فا الرط   الثالم اكم الف  طردرة من حرم االخ ااصالرا أمانبها 

   اة مطالا ي  إل الصطأي وقد ق م  أسان     اإلااليةالر  ولرة   الآموعوؤ الاسة ي ف،د تم الثانا 

 أن إلاا تبااة   اا  العرااةي وقااد تو ااة الباحاام ماان خ لااه الر ر  اآل ااال دااوان  األو حراام حرااة الرط اا  

 وأااء اإلاالة العاماااة ل ا ااارن أاادهاااا  ااام  أ اااو عااارن  اإلاالةادمابراااة تفراااد  ا اااال آ اإلاالياااةل ر ااا ولرة 

العامةي  اإلاالةالر رتبة      اآل ال إل الروظخ     حد سواءي فررا تطر  الباحم فا الرط   الثانا 

ال ا برة فا ن  اآل االالعاماةي فران حرام  لاداالةس برة بالد بة  وا ألادمابرة  أ ال  إل اآل الوقد ق م هذه 

مالراااا بفعاااة ال عويفاااا  ال اااا ت،اااون بااادفعها  إلهاقهاااا إلااا يااا اي  اإلاالةفاااا مانااا   اإلاالياااةالر ااا ولرة 

ل،رااان ل فااااي وقااوؤ الصطااأ الر اا وم   اإلاالة أااءاالدمااابا ي رثااة فااا تا اارن  األ اار أن إاللر اا ا،رهاي 

مااان الدلاساااة ف،اااد تدااااو   األخرااارالرط ااا   أمااااالعاماااةي  اإلاالةالرره،اااة مالراااا بالد ااابة  اإلاالياااةالر ااا ولرة 

وتاديدا  فررا ي ع   فا تعزيز مرالسة الا،و  والاريا  ي األفراا     اإلااليةموعوؤ تأ رر الر  ولرة 

الشصااا مان تاراة الر اا ولرة تصاوع الروظاخ العاان فاا  اولة الصطاأ  إلا  إعاافةي الدولاة أطاالفاا 

مرالسا ه لعر اهي وقاد تو اة  أطاالزياااة حر اه فاا خطئاهي واال االا انعياان كلا    ا   ماراء اإلاالية

ن و د  فرد مدهاا العاام  أنممرو ة من الد اد  وال و را  ال ا دأمة  إل الباحم فا نهادة هذه الدلاسة 

الصطأ فاا  أسانرخ قوا د الر  ولرة     ستر فا  اإلاالي فا ال،انون وكذل  الرشرؤ الوطدا وال،اعا 

 الدران ال،انونا الف  طردا.
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Administrative responsibility on the basis of wrong 

Prepared by:  Waleed A.M Drabia 

Supervision: Dr. Abdel malik T.A Rimawi  

Abstract 

The study took up the subject of Administration‘s responsibility on the  basis of its error 

and by following the descriptive analytical and comparative method according to the 

Palestinian legislative and administrative  laws governing this subject, in addition to the 

comparative and judicial interpretations of legislation in several countries , led by France's 

Council of State, the problem of the study has focused in addressing the effectiveness of  

Administration‘s responsibility for its  legal actions or physical work, and what are the 

pillars of this responsibility and the  conditions of its realization,  and its different effects at 

all levels. 

The study was divided into two chapters;  the first chapter came under the title, the error 

perpetrated by administration, which was divided into two sections ,the  first section 

addressed  the  office’s or  utility's error , whether it came in  the form  of poor utility's 

performance or lack of service performance or delay in performance ,the legal outcome of 

this section was that the administration could be questioned for errors committed while 

conducting legal dispositions or physical work related to the work of public utility, the 

second section of the same chapter has dealt with the  types of personal errors, including 

the case of error committed by the public employee during the performance of the job, and 

the case of personal error outside his job. 

This section has concluded that the administrative responsibility is not only on the  office’s 

or  utility's error, but include the case of employee personal error which led to 

administrative responsibility because the employee is the public deputy  for the 

administration in its management  of  the public service, the second chapter dealt with  the 

legal  system of administrative responsibility of wrong, the first section of the of this 

chapter addressed  the causes of the responsibility in the first requirement, which is 

confined to the need to maintain the functioning of public utility, in addition to the need for 

reparation of the damage injury which lead to the to the administrative responsibility ,the 

principles of  traditional administrative responsibility of the mistake, damage, and an 
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association of causation of these two elements, as well as research in the mechanism for 

providing compensation and  its type for the mistake that resulted in a material or moral 

damage, in addition to the privacy of the Palestinian case with respect to payment of the 

applicable compensation before the Palestinian courts in terms of jurisdiction procedures. 

The second section of the same chapter, discussed  the issue of the effects of administrative 

responsibility on the wrong basis, and it has been divided into three demands. The first 

demand addresses the implications of the work, through which the researcher has 

concluded that the administrative responsibility has positive effects on the  administration 

which benefits the administration – in the principles of administration science -  to improve 

its performance, as well as the of its employees alike In the second requirement, the 

researcher discussed the effects of the public administration, where he divided these effects 

into positive and negative effects for public administration. As for the negative effects the 

administrative responsibility in the part of  administration leads to financially overtaxed by 

the compensation which the administration  pays to those persons entitled to compensation. 

the positive impact is to improve management performance to avoid  error for a 

cumbersome administrative responsibility financially for the public administration,the 

latter requirement  addressed the subject of the influence of administrative responsibility 

on individuals, specifically with regard to the promotion exercise of rights and freedoms in 

the framework of the state, in addition to the fear of public employee in a personal error to 

assume administrative responsibility  due to his mistake, and therefore its impact on 

increasing the passion in the exercise of his work. 

Finally, the researcher arrived at a set of findings and recommendations that he hopes will 

benefit those working in law as well as the national legislature and the administrative judge 

in establishing the liability rules on the error in the Palestinian legal system basis. 

  

 

 



1 
 

 تمهيد 
 لعان فاادة ماالح الرواطدرن والافاظ     األمن والدران ااولا مهرا فا حر يةاإلاال الر  ولرة ت ع  

فف   ن حرادة ح،و  وحريا  الرواطدرن ال ا قد تكون  رعه إلساءة اس عرا  ال  طة ي أي اولة

 .هافرأو ألي خطا مرتك  من قبة اإلاالة العامة بواسطة الروظفرن العام رن 

 ،د كانل في با  الدولة واإلاالة العامة  قام هاب الرطالبة هذه الر  ولرة بعد سدوا  طوي ة من ومد 

 أ رالهالة الدولة  ن ءغ   او  العالم ت،ون      دن م اال،ا دة ال اددة فا ال،رن ال اسع  شر فا ا 

الر   لويو الرابع  شر الذي كانل ت ركز برده  أكدهفا ظة اخ  ق الدولة بشصارة الر   وهذا ما 

 أنالر   ال درين )م  ددا ل،ا دة  بأ رالهوي،ون  (رة وال دفرذدة وال،فادرةال شريع)مررع س طا  الدولة 

    ما هو  األمرواس رر ي كونها مرتبطة بالر   الااانةت    تأخذدصطئ( وعردرا كانل الدولة 

سرااة الدولة الذي تم تاويره بان  مبدأ ةقامأال ا نشا  دها  1789  ره مرولا بالثولة الفرن رة  ان 

ل ها وهذا ما افع ءتصفع لرقابة ال،فاء وال درين م ااة ت داف  مع الر  ولرة واال الا ال ال را

والااو      ال عوي  من ماله  الصطألتك  الذي ام،اعاة الشصص  إل فرل  الشصص الر

 قدلته نبعدن قدلة الروظخ العامة فا الدولة     سداا مبالغ ال عوي  و د ا طدنالصاص والذي 

 1.قرالا  الرااكم بال عوي     تدفرذ 

 الشهررة (وب  نك) الفرن ا فا قفرة اإلاالي     ما هو   ره ح   ماء قرال ال،فاء  األمراس رر 

مادع  هار كوال ا دمن  راة م،طولة  (وب  نك)طف ه تد    ب  ابة اا ت  صص وقادعه ال 1873 ان 

 أميانرةال،فاء العااي  لعدن  أمانرادع ال بغ ال ابع ل دولة وقران والدها برفع ا وا عد مدير ال

ف،ان مدير الرادع بالطعن بعدن اخ ااص ال،فاء العااي ي الصطأ ن مثة هذه  اإلاالةلة م اء

االخ ااص لرم و الدولة الفرن ا الذي حيرل مايرة ال دازؤ  أنال،فادا وارن  هبالدرر فا مثة هذ

                                                           
 .9سعيد السيد علي، التعويض عن أعمال السلطات العامة ، دار أبو المجد للطباعة، الهرم، بدون طبعه، بدون سنة نشر، ص  1
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م و الدولة الفرن ا من خ   هذا ال،رال لرعطا م 1873 /3 /16ب اليخ  اإلاالةه بر  ولرة فر

 روظخ لو دن اق االها     الر  ولرة الشصارة  اإلااليةقفادا الر  ولرة فا درر الالا حرة ب

 إل  اإلاالة     اإلااليةالر  ولرة  أقامةمن  دن  اإلااليةف غرر  ال،ا دة ال ا تايم الر  ولرة ي العان

ال،فاء  أمانم  ولراتها  اإلاالة ارة وان توالروظخ  اإلاالةبرن  اليةاإلاقا دة توازن الر  ولرة  إقامة

  1.الصطأفا حالة 

أولها أنها كا  نشأة قفادرة تدرم ب،انون خاص مدفاة : هذه الر  ولرة ال ا تررز  بعدة خاادص

ز الر  ولرة ت رر أنكران ي والا حرة فا ال طبر  األفف رة ن الر  ولرة الردنرة وت ر ع بررزة 

اكا ن رمة فهو تارع غرر تعوض الر فرل  نهاألتعويفرة فها ي درةاتعويفرة مز  أنهابصا رة 

بر،دال ال عوي   أدفادرة اومز ي اإلاالةال،انونا الر صذ من الغرر ال ارع ب ب   أوفعة مااي  قانونا

ة الدولة واس ،طاؤ من موازن اال درن معا أوالررف،ا  أوالشصاا  الصطأ ن الفرل الررتك  ن رمة 

 .2تشية  ،واة بذاتها ي حرم انها درثة لاؤ لها 

    أسان الرصاطر  إااليةوم  ولرة ي الر  ولرة إل  م  ولرة أاالية     أسان الصطأ ت، مو 

 أ را ت رثة فا و ال،انون  ألحيان" مصالفة   رع بانهالذي  الصطأال ا ت،ان ن رمة  اإلااليةفالر  ولرة 

    هرئة تارفا  س برة تدشا  ن  تأتا أوادمابرة  أ را  ولة  وتأخذونرة فا تارفا  قان أوماادة 

 .3 دن ال،ران برا يومبه ال،انون "

 إل الذي " يد    الصطأقد تكون ن رمة خطا شصاا وهو كل  فالر  ولرة اإلاالية     أسان الصطأ 

ال ا ن مل  ألعرالا ن  وييون وحده م  وال   الصطأ ن هذا  الشصارةالروظخ وت ا،  م  ولر ه 
                                                           

 .48ص  ي 2012 يالرابعةالطبعة ي المزادري الرطبو ا  المامعرة  ايوان ينررية الر  ولرة اإلاالية ي وابدي  امر 1
، 2014ياسين بن بريح، أحكام المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ دراسة مقارنه، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى ، اإلسكندرية،  2

  26ص 
مشال ألره فا مم ة . 411ص  ينشربدون سده  يبدون طبعه يسيددليةاإل ياال الرطبو ا  المامعرة يال،فاء اإلاالي  يمامد لاغ  الا و 3

 .313ص  ي 2008ال دة  ي38العدا  ي10الرم د  ي الرافدين ل ا،و  



3 
 

كرا  أوخطا مرف،ا  رمةن  الر  ولرة اإلاالية  قد تكون  أو ي1" ده وكل  بدفع تعوي  من ماله الصاص

الررف  العان كاته  إل ال ،ارر الذي يد    أو الصطأ" :بأنهوهو ما  رع  (خطا ما اا)دط     ره 

شصاا والذي د،ع من الروظخ  ح   ولو كان الذي قان به ماادا احد الروظفرن وغرر مطبوؤ بطابع

 هدافهأ م مرا من  إاالي  هدعاو الاوا  وي،اد من  ر ه تا،ر   ل صطأالذي ديون  رعه 

 .2الشصارة"

اون  أدفا ت،ان الر  ولرة أندرين  هفان الصطأ أسانت،ان فا الغال       اإلااليةكانل الر  ولرة  إكا

ن اإلاالة ب عوي  عرل خاص واس ثدادا أحد ه "ال زا :وال ا  رفل بأنها (الرصاطر أسان    )خطا 

 .3 ر ها الرشروؤ بالغرر"

الفرل :رن فا توافر لكد الر  ولرة اإلاالية اون خطا ت شابه الر  ولرة اإلاالية     أسان الصطأ و

بالفرل فا الر  ولرة اإلاالية     أسان   الذي درثة ماول الر  ولرة فا الاال رن فالصطأ يرتب

حرم يرتب  نشاق اإلاالة الرشروؤ  اون خطا    قة ال ببرة كذل  األمر فا الر  ولرة الصطأ من خ 

فا حاال  توافر م  ولرة الرصاطر مع الفرل وييون الراب  هو   قة ال ببرة ال ا إكا ان فل ال 

 .4د  طرع إقامة الر  ولرة فا ك  ا الاال رن

فا  دة فرو  ي م د الفر   الصطأ أسان   ن الر  ولرة    أالر  ولرة اون خطتص  خ فا حرن 

الر  ولرة أن ي فا حرن ، ار     الفرل والع قة ال ببرةوت الصطأتص و من  ألكانها أنالردر ا فا 

                                                           
. مشال إلره فا نداء أبو الهواي م  ولرة اإلاالة 262ي ص 1992ياإلسيددلية يمطبعة ال ونا يقفاء اإللغاء وال عوي   يما ن خ رة 1

 62ص  ي2010مامعه الشر  األوس ي  يلسالة مام  رر  يلا  اإلاالية غرر الرشرو ةبال عوي   ن ال،را
 .14ص  ي1977 يالمامعة األلانرة  يلسالة مام  رر  يم  ولرة اإلاالة ال،ادرة     أسان الصطأ  ي بد الكريم الاغرر 2
  70ص  ياألمالا   يمار ياال ش ا  ل دشر يانونرةاال الك   ال،يم  ولرة اإلاالة اون خطا وتطبر،اتها الرعا رة ياحرد الرارعا 3
ص  1995 يلسالة اك ولاه  يمامعة  رن شرو يم  ولرة اإلاالة     أسان الرصاطر فا ال،انون الفرن ا والراري  يمارد احرد  بد الردعم 4

104 
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  قة و  ي وعرلي  الررف،اأو شصاا الصطا ال     ألكانها تاوي فا الصطأ    أسان اإلاالية 

 1.سببرة بردهم

 :الدراسة أهمية
 قوا د الر  ولرة أقرالشي ه من تطول      عرد تلرا  من الداحرة الدرريةعوؤ الرو  أهررةتبرز 

الصطأي وكل  بفعة ام هااا  مم و الدولة الفرن ا فا موعو ا  ال،انون  أسان     اإلاالية

م الشصص ال،اد أو اإلاالةي وتاديدا  الر ادة الر ع ،ة بال عوي   ن الصطأ الذي ترتكبه اإلاالي 

رعا ر نا الرابة  دهاي تراشرا  مع ال،وا د الر ع ،ة بالر  ولرة الردنرة عرن ال،انون الردبال ارع بالد

 دن  إل ي وكل  ك ه بالدرر أحد هالر  ب  بالصطأ مبر الفرل الذي  أووال ا توم      الرباشر 

 الف  طرداي الدران ال،انونا فا اإلاالة أخطاءوعوح ال،وا د الر بعة فا قفادا ال عوي   ن 

ل وسع نشاق  إعافةوال داقفا  برن ما يدص   ره ال،انون وال طبر  الواقع ل داوص ال،انونرةي 

 ت ع   ب فعرة أحيانفرض  إل  اإلاالي ي وتشع  مرااين  ر هاي مرا ا ا الرشرؤ وال،اعا اإلاالة

 وأتها ،رالاال ا تاد هاي بفعة ال ارفا  ال،انونرة ال ا ت،ون بها وما تع   ب األخطاءم  ولر ها  ن 

مراء  وال ا من الررين أنوا هاالع،وا     اخ  ع  أوما دااح  ت   ال،رالا   أوي اإلاالية ،واها 

ال،اطدرن فا الدولة تراشرا مع ما تدص   ره الفاو   األشصاصترو  اأعرال تادث  أنمباشرتها 

   وال ا ت،ون  ي عا رةالف  طردا والدساترر الر األساساالر ع ،ة بالا،و  والاريا  فا ال،انون 

 الدلاسة العر رة واشية م ا وواعح. أهررةالددر،راطرةي مرا دم د  األنررةتبدا  أسان

 

 

                                                           
 .803ص  ي2006 يالطبعة الثالثةياإلسيددلية   ياال الرعالع يال،فاء اإلاالي  ي بد الغدا ب رونا 11
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 الدراسة: أهداف
 ال الرة: األمولتا،ر   إل تهدع الدلاسة 

 أوالصدمةي  أااءي سواء ما تع   ب وء اإلاالةالبام فا  ول الصطأ الررف،ا الررتك  من قبة  -1

 ر  ن ت،ددرها.خال أ أوي قاإط  أاادها دن 

 وا اإلاالة ول الصطأ الشصاا الررتك  من قبة الشصص ال،ادم بالعرة باسم  إل ال طر   -2

 لو نطا  الصدمة.اخ أوالصدمةي  أااء أ داءبالدرابة  دهاي من حرم نطا  الصطأ 

رة الر  ولقران  أسبا الصطأي وكل  بالوقوع      أسان     اإلااليةالبام فا نران الر  ولرة  -3

 فرل مراء الصطأ. ي والر ع ،ة بالررف  العان والفرل الواقع     الراإلاالية

برة ي واران  دا رها من حرم الصطأي والفرل و  قة ال باإلااليةالر  ولرة  ألكانالوقوع      -4

ال عوي  الر،رل  ن الفرل والرايرة  أنواؤ فا ال ا ترا  برن الصطأ والفرلي والبام

 .ال عوي  رضالرص اة بف

 ر رتبة    ال واآل الي اإلاالي الر ع ،ة بالعرة  اآل المن حرم  اإلااليةالر  ولرة  أ ال إل ال طر   -5

 .اإلاالي ال،انون  حيانأل     األفراا الصاععرنبة تالر ر  اآل ال وأخرراالعامة  اإلاالة

 :حدود الدراسة
وا الدلاسة ت كرن فا البام عرن الدران ت صذ الدلاسة م مح الدران الباثا الر،الني لذا ف ن حد

ي والبام فا أخطادها ن  اإلاالةالف  طرداي وتاديدا  ال،وانرن الر ع ،ة بر  ولرة  اإلاالي ال،انونا 

الردنرة الف  طردا وتعدي تهي وقانون الصدمة فا  سررا ت   الر ع ،ة ب،انون الصدمة اإلااليةنرن اال،و 

ة الرااكم الدرامرة الف  طردا وتعدي تهي والبام فا ام هااا  مايرة الدافذي وقانون تشير األمنقوا 

ي واالر،ابة  ن اخطاء االاالةرا والرااكم الدرامرة الف  طردرة الرص اة بر ادة ال عوي   العد  الع

مم و الدولة الفرن ا  ألساها د ال ا ا ال،و  إل ال،انونرة الر،النةي من خ   ال طر   األنررةالبام فا 
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بمر  ه هو قانون قفادا دع رد     االم هااا   لي ااإلاي كون ال،انون اإلاالية   عرد الر  ولرة   

الرعا رة الر ع ،ة  األنررةال طر  لبع   إل  باإلعافةال،فادرة ال ا اقرها مم و الدولة الفرن اي 

 اري وغررها.والر األلانا اإلاالي بالر  ولرة فا بع  الدو  العرارة الرماولة ومدها الدران 

 :الدراسة إشكالية
دة اوكذل   ن ي ن ا رالها  ت عدا ال،وا د ال،انونرة ال ا ي م     اساسها تاديد م  ولرة االاالة

رشرؤ ي لكن فررا ي ع   بر  ولرة االاالة  ن اخطادها هة حدا ال االاالة طرفا فرهاتكون قد مصاطر 

ا د االاالة  ن هذه االخطاء ان انها ترمع ل ،و  قوا د واسو بعردها ي م من خ لها تاديد م  ولرة

ما و  ؟ ي  ول هذه االخطاء واسبابهاواالحيان العامة ي وفا حا  تادا  قوا د الر  ولرة هدا ما ها 

 . ؟ها طبرعة اال ال الر رتبة   رها 

 :منهج الدراسة
ا رة لر،الني وكل  ب اال ا ر ا الرده  الو فا  اتبعالررموة من هذه الدلاسة سوع  األهداعل ا،ر  

 ةألنرراال،وا د ال،انونرة واالم هااا  ال،فادرةي وو خ ما وياتها وم،الن ها بال مال  الررا  ة فا 

 . لر،النةال،انونرة ا

  السابقة:الدراسات 
لل من خ   اط  ا     الدلاسا  ال ا تداو  أمدي اال اندا لم بالرغم من اهررة الروعوؤ وحروي ه

ي و    الرسادة المامعرة الاسا  خا ة تداولل هذه رم الري با  الف  طردرةعوؤ فا معالرو 

الدلاسة فا مار وااللان من الروعوؤ فا واقعدا الف  طردا ومررع هذه الرسادة تداولل موعوؤ 

 : عردها
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نةي  بد الكريم عرخ هللا يوسخ الاغرري م  ولرة اإلاالة ال،ادرة     أسان الصطأي الاسة م،ال  -1

 .1997ام  رري المامعة األلانرةي األلاني لسالة م

 ماهرة نوؤ الصطاي ونشاة م  ولرة اإلاالة     أسان الصطا يتداو  الباحم فا هذه الرسالة 

 ول الصطا الشصاا ومن  م تطر  ال   ومعايرر ال فرقة برن الصطا الشصاا والصطا الررف،ا ي

 والصطا الررف،ا . 

 ال عاقددة امان ال،فاءم  ولرة االاالة  ن ا رالها غرر ي  بد الرؤوع احرد مف ح الك اسبة -2

 .2010 مار ي ي( ي لسالة اك ولاه مامعة  رن شروالاسة م،النة االلانا )

ي واالخ ااص ال،فادا م  ولرة االاالة     اسان الصطا تداو  الباحم فا هذه الرسالة مفهون

ها الع     اسان م  ولرة االاالية  ن ا ري وال عر االاالية فا فرن ا ومار وااللان بد وا م  ولرة

 .اون خطاي والمزاء الر رت    رها ي وا رالها غرر ال عاقددةغرر ال عاقددة     اسان الصطا

ا ي ل،د خ ل الدلاسا  ال اب،ة من تداو  اسبا  الر  ولرة االاالية ال ا افعل الرشرؤ ال  اقام ه

والذي  ياسان الصطا     الروظخ العان واالاالة والعرة واال ال الداتمة  ن الر  ولرة االاالية     

 العامة االاالة  م فا   ولرة االاالية     اسان الصطا االمول الر ع ،ة بالرمرز الاس دا الرا  برن 

  وال،انون االاالي كونهم مير رن لبع  فالدشاق االاالي دا او لداوص قانونرة تدرم  ر ه ي ويم

ل برد اسةباالعافة ال  ان هذه الدل لة ل االة العامة م  ،ب  ي ل مد  أي م اءديون م واف،ا معها  ان

ادرة وح  ل العديد من ال طبر،ا  ال،فالرايرة الرص اة بدرر قفادا الر  ولرة االاالية فا ف  طرن 

 الف  طردرة ال ا  دل  فا موعوؤ الر  ولرة االاالية . 
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 : الفصل األول

______________________________________________________ 

 :صور الخطأ المرتكب من قبل اإلدارة
 :تمهيد وتقسيم

بشية  ال،اطدرن فا الدولة األمان لبع  لعرون الرواطدرن و الر،دمة  وخدماتها أ رالها اإلاالة ترالن

وهذه  يف  درر يوما من حراة الفرا اون أن يدخة فا معام ة من نوؤ ما مع اإلاالةي اادم وم  رر

الع قة تأتا كد رمة طبرعرة ل فا ة الدشاق اإلاالي فا مص  خ الرماال  لكون هذه الصدما  دا امها 

االا،و  الرواطدرن فا كثرر من األحران و  الفرا وال د  طرع االس غداء  دها اللتباطها الدادم باراة

 .1رة والدولرةالرداوص   رها فا معرم ال شريعا  الوطدي والاريا  العامة فا الدولة

 د فعرنسواء ل ر اها أل رالها ول صدما  الردوطة بها أخطاء ت ب  أعرال دأ داء أااترتك  اإلاالة حرم 

وهذا الفرل ي الرط و لعدن أااء الصدما      الومه  ن من خدماتها أو ألشصاص آخرين ي فرلو 

ا من قبة الروظفرن أو خطشصاا ال الصطأ  ولة ت صذال ا قد  يالر  ولرة اإلاالية قران إل ي اي 

 .اإلاالة أو تم رع الر  ولرة برن اإلاالة والروظخ فا كا  الصطأ مند،ع 

 ول الصطأ الررف،ا الذي ت ا   ده اإلاالة فا الربام  باس عراض فا هذا الفاة ر،ون الباحموس

الرط    أماي الرط   األو فا لاولة سوء أااء الررف  ل صدمة  من خ له ي طر  الباحمو  ياألو 

الررف  فا  برن فا الرط   الثالم حالة تأخرنوأخررا سوع ي الصدمةالررف  أااء  فر ع   بعدن الثانا

 ول الصطأ الشصاا ماة الر  ولرة   وعرحالربام الثانا ف وع دصاص لأما ي أااء الصدمة

                                                           
 .653صي 2011 يال،اهرة ياال الدهفة العرارة يقريدة الصطأ فا مما  الر ئولرة اإلاالية :مارد   ا ح ونة 1
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فا   لصدمةا أااءأ داء  قبة الروظخ من الررتك الصطأ الباحم  ولة  سروعححرم ي اإلاالية أدفا

 .لصطأ الررتك  من قبة الروظخ خالو الصدمة فا مط    ان    اوسوع نعرو  ي أو مط   

 :صور الخط المرفقي :المبحث األول
الر  ولرة اإلاالية برا تدطوي   ره من مصالفة  قران إل ت اي األسبا  ال ا  أحددعد الصطأ الررف،ا 

من الررف    الصطأ الررف،ا ماءت ررة و ي لآلخرين االةاإل ل ،وانرن الوععرة واألعرال ال ا ت  ب  بها

العا   ي الذي يهدع إلشباؤ الااما  والر ط با  الفرولية لألفراا با  بال الررف  العان1العان

  .2صدما  األمن والااةالاروي الذي د،دن خدما  كا  طابع م ررز لألفراا ك

تا،ر  هذه الصدما      أح ن  م،رلة تكفة الرراف  العامة ل  اي خدما   امة وف،ا ل،وا دتدشا 

ي ف كا أ ا   رة الررف  خ ة أو ف اا ب ب   دن مرا اة ال،وا د الر،رلة ا  بر كل  خطا واقعا ومه

ا هذه فمن قب ها أمان ال،فاء وال تد  ترتك  األخطاء ال ا   ن أاإلاالة ت  إنحرم  ي3من الررف  "

ن رمة  أمرعرلا لألفراا ماء ن رمة حاو  أ الذي سب  الر  ولرة إال فا حاال  إ با  أن الصط

 .4ال اخة لداالة فا حدو ه أو بفعة الغرر ةأو ب،وة قاهر  أمدباسب  

                                                           
حامة  بأنهال ا وعال"   74/6719فا قرالاها لقم  األلانرةمايرة العد  الع را من عردها ال طبر،ا  ال،فادرة العديد من الذي  رف ه  1

د  طرعون بوساد هم  األفرااباس صدان وسادة ال،انون العان سواء كان  لألفراالكا توفرها  الايومة غا د، فا تدخة مب األهررةمرا رة ب غل من 
من  أاالتها إل فا الررف  العان هو عرولة وموا خدمة  امة يهدع الرشرؤ  األساساالعدار  أنأي  يال أن الاامةت    إشباؤالصا ة 

تكون ت    أنوال فال  برن  يأشرافهابواسطة م  زن تال  أو يالرباشرة الايومةمن  أاالتها إل  أشرافهان تال بواسطة م  ز  أوالايومة الرباشرة 
نواع كدعاني  مشال ألره 321ص  ي1969 سدة ي  6العدا  يمم ة ن،ابة الراامرن"  خ فها أواطا  تمالية او  دا رة الصدمة ت ع   بدش

  .317ص  ي2002 ياألول الطبعة  ي ران يالث،افة ل دشر وال وزيعاال  ياألو الك ا   ياإلاالي ال،انون 
هداك حامه  أن لأ  اإلاالةمهة  أنالررف  العان  أنشاءعد  " م بأنه 1957-3-3الراري فا حيرها الااال  اإلاالي و رفها ال،فاء 

ن مدل كبرر سادة ال،انون العان ال ا تدطوي     قباس صدان و  لألفرااقد ب غل من األهررة مب غا د، فا تدخ ها لكا توفرها  يم اه مرا رة
ما  األمرن هذا الر ان له فا الواقع م أنمن  ل  أكدمن الفرانا   اءبش اإلنشاءهذا  إحاطةمرا د   بع  يوحرياتهم األفرااالر ان با،و  

 .372ص ي 2007 يةال،اهر  يةال ااس الطبعة ياال الفكر العراا يالاسة م،النه اإلاالي ال،انون  مباائ ييبرله " س رران الطراوي 
 .229ص  ي2008 يبدون اال نشريبدون طبعه ي اإلاالي وقوا د ال،انون  أسو يسعرد ال رد   ا 2
 .161ص 1972 يبدون طبعه يبدون اال نشر يفا تشريعا  الب ا العرارة اإلاالةم ئولرة  يمارد ف اا مهدا 3
 .57ص  يالر  ، ة الهرئة  وم حرا  ن،ددة الهرئة الر  ، ة لا،و  اإلن اني مدشولا  قوانرن الشرطة فا ف  طرن الاسا ي دنان  ررو 4



10 
 

سوء  :ت رثة فا ي1لدر ة   ة  ول   ول هذا الصطأ وق ر ه إل الف،ه وال،فاء  ام هااا  نررلل،د 

تأخر الررف  فا أااء و  يمط    انفا ة و دن أااء الررف  ل صدم يمط   أو فا أااء الررف  ل صدمة 

  .الصدمة فا مط    الم

 :سوء أداء المرفق للخدمة :المطلب األول
لرة اإلاالة ن رمة مررع الااال  ال ا ت ،رل فرها م  و " هذا الادافا  د،اد سوء أااء الررف  ل صدمة

 اءهذا األااء ال  وييون  ي2ي رت    ره عرل ل غرر" أقران الررف  بعرة ادمابا يدطوي     خط

لد بة ل روظخ اومن  ول  دن الكفاءة بي  دن كفاءة الروظخ العان أ داء أااء  ر ه ب ب ل ررف  

إغ قه لري   الصدما  قبة ان هاء مو د العرة الرسرا و دن توامده     لأن  ر ه أ داء  العان

يو ر بشية س با     يبرل هذا ال  وك الذي  ومشروؤ موا رد  ر ه اون وموا سب  واعح و ريح

 .3اإلاالة والفرا

"تدخة تال هذه الاالة مررع اإل را  االدمابرة ال ا د،ون بها الررف  العان وال ا ت اخ بالصطأ 

قان بها الروظفون أو  دل   ن األشراء  (قرالا  إاالية)وسواء كانل هذه األ را  ماادة أو قانونرة 

 .4ل  الررف  كاته" أو حروانا  تر كها اإلاالة فرد   الصطأ إ

لة والرقابة اإلاالية من قبة ال،فاء الدراما درين أن ديون ءف وء إاالة الررف  العان موعوؤ الر ا 

ن او  رة مااي أو تارع قانونا م صذ من قبة اإلاالة أو أن يرمع إل  سب  كاتا تعرض له اإلاالة 

  ا ر لو  يمن اإلاالة فا فرؤ أو  ةالااال  ة  الراادا رنبام فا االأ داء أااء أ رالها وسوع 

 .فرؤ  ان الااال من اإلاالة فا ةال،انونر

                                                           
 .واأللان  العرارة مثة مار والعديد من الدو  الفرن الدوله  به مم و دأخذت، رم الف،ره اويز والذي  1
 .51ص  ي1987يبدون طبعه ي ال،اهرة يارةاال الدهفة العر  يالاسة م،النة ياإلااليةال عوي  فا الر ئولرة  يمارد انو قاسم معفر 2
 .357ص  ي2015 يال،دن يبدون طبعه يبدون اال نشر يفا ف  طرن الاسة م،النة اإلاالي ال،فاء  ي دنان  ررو 3
 .135ص  ي2012 يمار ياال الك   ال،انونرة واال ش ا  ل دشر والبرممرا  يوقوا دها اإلاالةم  ولرة  أسانبد الر   يونو ماردي   4
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  :صادر من اإلدارةالمادي العمل ال :ولالفرع األ 
  ا رأ ررف،ا الررتك  من قبة اإلاالة الر رثة فا سوء أااء الررف      شية ال أصطالكون  ولة ت

فاء أو  را  إحدا ال  طا  اإلاالية وال تع بر األ را  ال ا د،ون بها أ " :ة وال ا  رفل بأنهامااد

 .1".قرالا  إاالية وال  ،وا وال اتفاقا  إاالية

وقد  يف،د ديون الصطأ ماة الر  ولرة      ولة إهرا ي تعدا  ول الصطأ فا حالة األ را  الراادة

 ول وغررها من و دن ال باري ي حرانا دا رة  ولة  دن االح راقأو  يديون      ولة تأخرر

 .2األ را  الراادة غرر ال،انونرة ال ا ت  ب  بأعرال واسعة وتا او إل  تعويفها

بة درين أن ديون ناتما  ن  ي رة موظخ أ داء أااء  ر ه   م، ارا  ال ديون  هذا العرة الراايف

لرر وكة إهرا  اإلاالة فا العدادة بالصرو  امثا  كل  ي أشراء أو حروانا  تعوا م كر ها لداالة العامة

 صذ إن ت    اإلاالة  دم ألنه ؛ بالرر  كا  واألفراا اأعرال  الاروانا  لها مرا ي رت    رها إد،اؤ

مرا داو  اون حاو  أعرال  أومه العدادة ألااء الررف  العان     الومه الرط و ال دابرر ال زمة و 

  .3أكثر من مهة من ت،عن هذه األ را  الناتمة  ن هذه األ را  الراادة 

م  ولرة اإلاالة الر رتبة  ن أ رالها الراادة  إل  العديد من تطبر،ا  ال،فاء اإلاالي الر،الن  أشالوقد 

حد المدوا الفرن ررن ل،رامه ب ط   الدال      ول أالر  ولرة اإلاالية      ف،د أقان ال،فاء الفرن ا

حد أأن  أخرا  وكذل  فا واقعة 4حد األفراا وهو ااخة مدزلهأ فأ ا ال اوي   أهاد  ولكده أخط

ن   ي ي حااث مرول  لسرا فااة مع المددياون تاريح ي المدوا خرو من الرع ير ب رالة المرش

مادع الذخررة الارة إل   وكذل  فا واقعة أخرا أن لما احد حران .مرح ا درن من الردنررن  ده
                                                           

فا  بد  ألرهمشال  805ا ص  1956 ياون اال ناشر ياإلااليةال  طة  األو الراري والر،الن المزء  اإلاالي ال،انون  يمارد فواا مهدا 1
  .59ص  ي2010 يمامعة  رن شرو يلسالة اك ولاه م ئولرة اإلاالة  ن أ رالها غرر ال عاقددة أمان ال،فاء األلاناي  يوع ك اسبة ؤ الر 

 .207ص  ي1998االسة م،النةي لسالة اك ولاه مامعة ال،اهرةي  يالفرولة أ را  ن  اإلاالة ةم  ولر يردعم  ياشةهشان  بد ال 2
 .211ص  ي1994 ياال الرطبو ا  المامعرة ياإلاالي ال،فاء  بد الوها يمارد لفعل   ومامد لاغ  الا و  3
  .252ص  يالهرن يل طبا ةالرمد  أبواال  يلنةال  طا  العامة الاسة م،ا أ را ال عوي   ن  يسعرد ال رد   ا 4
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 تار  الابا إ ابة  ة ا اس عرا  م دن ظده فالغا ل صويف الابا بغرة إبعااه ف دط   مده ل 

 .1ةقات 

إقامة الر  ولرة اإلاالية     إل   اإلاالي الراري  ال،فاء رد ف،د  أما فا مرهولية مار العرارة

خدمة  امة  اااءب امرتبط الن  ر هم كانفا أااء  ر هم الطبا  ن رمة خطا أطباء هرئة قداة ال ويو

أطباء هرئة قداة  أعرال يد رها ب ب  خط"ومن حرم أن ا وا الرد ا تعويفه  ن أ :أوعححرم 

ال ويو إنرا ها ا وا تعوي   ن  رة مااي مدالها م ئولرة الدولة  ن أ رالها الراادة فا نطا  

إك ها مداز ة ي أكد اتاالها مباشرة بررف   ان يدال وف،ا ل ،انون العان ي ال،انون العان ومماالته

  ."2عامة ومرهرهاوأسالربه وي بدا فرها واعاا ومه ال  طة ال

بع  الر  ولرة اإلاالية     قران الب ددة بارمان  أقررلف،د  رة الهاشررةاأللانالرر كة  فا أما

 ألاعاإ ابة   عرالب مم ت ب ؛  ةا من مراه الري الرصااة ل زل  األلاعا الواقعة فا أحدا ال،را 

 وزيع الرراه بي زن الب ددا   واعاة ل،انون الب ددا  الذي ةمرا دشية مصالف؛ ومزلو ا  الرواطدرن

 .3    ال يان بشية  اا  و دن حرمان الرواطدرن مدها وإلزان اإلاالة بال عوي 

ماء ما     سال  مايرة العد  الع را الف  طردرة  دمد انفي فررا ي ع   بروقخ قفاددا الف  طرداأما 

ف،امل  ؛4اال  ،ا  ال ع فاقرالا  ت ع   ب كان لها  دةحرم  ا الاداال،فاء الر،الن فا هذبه 

                                                           
 رالي نررية الر  ولرة  فا  وابدي ألرهفا قفرة اامرن اي المر  مشال  1938-6-16حيم مم و الدولة الفرن ا الااال فا  1

 .152ص ي2012 يالرابعةالطبعة  يي ايوان الرطبو ا  المامعرةاإلاالية
أحيان الر ئولرة اإلاالية  يفا داسرن بن بريح ألره  مشال  32ل دة  3475الطعن لقم  1993 – 12-26الع را فا  اإلااليةحيم مايرة  2

 .وما بعدها 254ص  ي2014  ياإلسيددلية ياألول الطبعة الصطأ مي بة الوفاء ال،انونرةي      أسان
  .وما بعدها 173ص  يمرمع ساب  يأللانااال،فاء  أمانغرر ال عاقددة  أ رالها ن  اإلاالةم  ولرة  ي اسبةالك بد الرؤوع احرد  3
ومباائ ح،و   األساساالريفولة فا ال،انون  لألفراااح رازي درو الارية الشصارة  أمراء بأنه "ال،ب   أواالح ماز  أواال  ،ا  ل،د  رع  4

ي م فا حدوا ال،انون ا أي فا  أنو انرا  يدادل من مهة مصولة قانونا بذل  أنقانونرا ولرو تع فرا يدبغا  األمراءولكا ديون هذا  ياإلن ان
فا الدلرة الررمعا ل رفاهرم  ألرهوالروعو رة ال ا لسرها ال،انون فا  ر رة االح ماز مشال  اإلمرادرةظة مرا اة ال،وا د والفرانا  
  .55ص  يلان هللا ي2015والراط اا  الا،وقرة وال،انونرة 
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باإلفراو  ن مع ، رن تم توقرفهم بشية دصالخ ال،انون األساسا الف  طردا وقوانرن اإلمراءا  المزادرة 

وتوقرفهم توقرخ ااالي ال  ،الهم  نفا ا وا أقررل عد وزير الداخ رة والداد  العان الف  طردررال الي 

 .1وموا م وغ قانونا او اتهان با،هماون 

 ةف،ر  33لرااة او    كل  ف،د نال ي ه اإلاالةفرحد  ول الصطأ الذي قد ت،ع أاال  ،ا  ال ع فا  دعد  

الط با  ال ا ها " :أن     ال ا تدص 2001( ل دة 5من قانون تشيرة الرااكم الدرامرة لقم ) 3

بومه  من نوؤ الرعالعة فا الابو ال ا دط   فرها إ دال أوامر اإلفراو  ن األشصاص الروقوفرن

من ال،انون األساسا  2ف،رة  11تعالعه مع ما ماء فا الرااة  إل وااإلعافة  ."غرر مشروؤ

 أو تف رشه أو حب ه أو أحد"ال دموز ال،ب       :ال ا وعال بانه 2003الرعد  ل دة الف  طردا 

مدة  ل،انون ويادا اي ت،ررد حري ه بأي قرد أو مدعه من ال د،ة إال بأمر قفادا وف،ا ألحيان ال،انون 

م  ،وانرن الااالة ب درروال دموز الامز أو الابو فا غرر األماكن الصاععة لي الابو االح راطا

 .ال مون"

اال  ،ا  ال ع فا الذي ديون من قبة الراافظ  لروعوؤالف  طردرة تعرعل مايرة العد  الع را وقد 

)ماافظ ناب و( قد  األو د   عده ولرا كان الر  ه قرالا  مايرة العد  الع را ف،فل "  والذي لفف

بالرغم من  دول قرال مايرة بدادة ناب و باإلفراو  ي    الر  د ا موقوفا  فا سمن ناب و أب، 

وهو بعر ه هذا ديون قد ا  دا  ينه ديون قد ام دع  ن تدفرذ قرال قفادا وام  ال دفرذ ف ي ده بالكفالة

قراله فا هذا  وأ بحقد اغ ا  س طة ال،فاء      مبدأ الفاة برن ال  طا ي واعر ه هذا ديون 

                                                           
 يهللا لان يالف  طردرة الع را بالرايرة الفدا الري   برانا  قا دة 1997-11-30م  ة  7199ل دة  38مايرة العد  الع را ا وا لقم  1

 .10/7/2016 ب اليخةي الررامع ترل
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الذي دغدو معه  األمرالطعن ترا     ال،رال الطعرن  أسبا الشأن معدوما  ال ا ر لهي واال الا فان 

 .1"ال،رال م  وم  اإللغاء

مااول ها إعفاء  فة الرشرو رة      ةولغم كل  فانه ي خذ     مايرة العد  الع را الف  طردر

احدا االمهزة االمدرة فا قطاؤ غزة ب اليخ  لقام ة ماع فا فا بع  قرالاتها ففا واقعاال  ،ا  ال 

ت،دن الروقوع بد وا  واس رر توقرفه ح  باح ماز احد الرواطدرن اون م وغ قانونا  10/2/2001

 بر ماامره لدا مايرة العد  الع را ي حرم قامل الدرابة العامة واداء     قرال م قل  اال  ن 

ب هرة ال صابر مع العدو با  الر  د   امان يرة ب ،ددم الداة موابرة تش رة     الداة اتهان الرا

نون تشيرة الرااكم من قا 23نص الرااة  واس دد  فا ال داة الموابرة    الرااكم الدرامرة ي 

لر ل  وال ا تدص     اخ ااص مايرة العد  الع را " بالر ادة ال ا 2001ل دة  (5الدرامرة لقم )

قفادا او مااكرا  بة ممرا  راد  او اس د اءا  خالمرة  ن   حرة اي مايرة ت  وم  

برف  الط   الر،دن من  مايرة العد  الع راقرال الفرولة الفاة فرها تا،ر،ا ل عدالة " وهدا  دل 

 الر  د   ونال      أنه: " طالرا انه قد تم إيداؤ ت،رير اتهان عد الر  د ا لدا الرايرة

الرص اة ل  ا،  من ال هم الر ددة إلره فانه بذل  دابح ط به الرا ة فا غرر ما ه واال الا ي عرن 

ي م  غ رن إن ال،رالا  الااالة من ال  طة ال،فادرة ال تصفع ل ر  ولرة اإلاالية وهذا أمر 2لففه"

كبها الشصص مرا خطرر درو ح،و  وحريا  األفراا ألنه يومه أ ابع االتهان فا قفرة معردة لم يرت

 ي رت    ره لا الد وا أمان مايرة العد  الع را.

                                                           
 الع را بالرايرة الفدا الري   برانا  قا دة2005 /30/10فاة ب اليخ  2005ل دة  119حيم لقم  حيم لرايرة العد  الع را الف  طردرة  1

 .10/7/2016 ب اليخ ةالررامع ترل يهللا لان يالف  طردرة
 ةالررامع ترل يهللا لان يالف  طردرة الع را بالرايرة الفدا الري   برانا  قا دة 2004 /1/ 20م  ة  91/2003لقم يحيم  د    را غزة  2

 . 10/7/2016 ب اليخ
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 سب  هذا كانأنات   ن  رة مااي  اال مدهاي سواء  اإلاالةمن قبة  أحرن د،ع خطنه أيرا الباحم 

 اإلاالة      ات  اإلااليةمر  كاتهاي فان كل  يرت  الر  ولرة من  أو اإلاالة ام ا من العرة الرااي 

العرة الرااي الذي  أن أدفاويرا ي الفرل فا مان  الشصص الر  ا  ل  عوي  دار  ااو ل

 إلهرا ا ولة  أودمابا( ال  وك اإل)قد د،ع فا  ولة العرة االدمابا  اإلاالية رت    ره الر  ولرة ت

ر من  دا  األو ال  وك والذي يبد    ره الصطأ العدار  أوال  وك ال  با( با  بال  دار الفعة )

 .اإلااليةالر  ولرة تا،  

 بام فا فرؤيسوع ي العرة الرااي الااال من اإلاالة باس عراض فا هذا الفرؤ قان الباحمبعد أن 

 . ان العرة ال،انونا الااال من اإلاالة

 :اإلدارة الصادر منقانوني العمل ال :ثانيالفرع ال
     :وال ا د،اد بها ةال،انونر فا ال ار بة تشرة أدفا  يت، ار أ را  اإلاالة     األ را  الراادة ال

وف،ا ل ا حرا  واالم رازا  الرردوحة لها ي "األ را  ال ا ت ارع فرها اإلاالة تعبررا  ن إلااتها

 .1 ر قانونا معرن"أب،اد إحداث 

كل  أن  دن الرشرو رة   دن الرشرو رة هاو  يثالها ي صذ الصطأ  ولة م روسةفا هذه الاولة وأم

مادل  أنهاكرا ف يمصالفة الشية واالخ ااص وال،انون واالناراعوها  ؛الرعروفة بأومهه األلاعة

 .2أدفا ةاإلاال  لر ئولرةمادل  فأنهالدلغاء 

والطرع اآلخر قد ديون  يل ،اء إلااترن إحدا أطرافها اإلاالةإن رمة قد تكون هذه األ را  ال،انونرة و 

مهم  كون اإلاالة طرع ي    شية  ،د إاالي  (أو خا ا   ) اما   معدويا   ا  أو شصا طبرعرا   شصاا  

،د في رر الررف  العانرباإلعافة إل  الهدع الردر ا الر رثة فا الرا اة العامة وت فرهي لدر ا و 
                                                           

 . 64ص مرمع ساب ي  ياأللاناال،فاء  أمانغرر ال عاقددة  أ رالها ن  اإلاالةم ئولرة  يوع الك اسبةؤ  بد الر  1
 . 151ص ي1977ال،اهره  ياال الفكر العرااي األحيانالك ا  الثانا قفاء ال عوي  وطر  الطعن فا  اإلاالي ال،فاء  يس رران الطراوي  2
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ديون هذا العرة      يو العرة ال،انونا ال اب  ن رمة إلااة مدفراة لداالة اون وموا أي طرع 

 .1آخر     شية قرال إاالي 

الر رتبة  ن  اإلاالةم  ولرة  موعاةفا بع  الدو  عديد من ال طبر،ا  ال،فادرة ال ماء ل،د 

ترخرص اون  اإلاالةف  مم و الدولة الفرن ا ب قامة ال عوي   ن سا  د ق،في ال،انونرة أ رالها

و ن قرال غرر مشروؤ بهدن كش   قانونايبفاة الروظفرن اون سدد  الصا ةو ن ال،رالا   يومه ح 

حد ماا ا الفراد  أ أي م أن أو ي2قانونا م    ان بطري  ال دفرذ المبري اون م، ف م،ان     

بالرغم من سب  ت ديد هذا الررو  ل فريبة الر  ا،ة   ره  يحد الررولرنأالامز     مد،وال   إل 

 .3مة سدااهاأوال ا وقع الامز من 

 ولة الصطأ فا  الهاشررة لانرةاألال،فاء فا الرر كة  تبد ،د ف يال،فاء األلانا      عردأما 

ن المريرة ال ا أاين بها إ"وحرم  :ما ي او    كل  ف،د قفل مايرة األلان  يال،رال اإلاالي 

الرداوص   رها فا  يمن الدولة الداخ ا أو الصالماأالر  د   لر ل من  داا المرادم الواقعة     

ن ال،رال الرشيو مده قد حرن إوحرم ي ا الايمارن من الريافأة ب ب  هذولذل  ف  د   يقانون الع،واا 

 .4الر  د ا مدها باالس داا إل  الايم الرذكول فريون قد خالخ ال،انون"

لا  الرمدد  إكا"  :برا ي ا ف،ف ؛ الشأنمن األحيان فا هذا العديد  دل أف،د ال،فاء الراري  أما

اش د    ره  أنن ترت      تمدرده أب يعرل من مراء تمدرده وهو غرر الد  ل صدمة الع يرية طبرا  

ن مل  ن  أعرالديون     ح  فا الرطالبة بال عوي   را لا  به من  نه ف يتفا فل  اه ه أو

                                                           
 .64ص  يمرمع ساب م ئولرة اإلاالة  ن أ رالها غرر ال عاقددة أمان ال،فاء األلاناي  يوع الك اسبةؤ  بد الر  1
 .29ص يال،اهرة ياال الدهفة العرارة ياإلااليةل ر ئولرة  كأسان الصطأتطول فكرة ر ماا ناالي ماب 2
 .125ص2007 اإلسيددلية ياألول الطبعة  ياال الفكر المامعا ي الاسة م،النة يرهاموظف أ را  ن  اإلاالةم  ولرة  يمارد بير ح رن 3
المزء  ياإلاالي ال،فاء  موسو ة يي فا   ا خطال شطداو  ألرهمشال  1396ص  1978مم ة ن،ابة الراامرن  7/9/1978 د    را  4

 .875ص  ي2011ي الطبعة األول ي  راني اال الث،افةي الثانا
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وكل  ب وافر  يب ب  تمدرده وهو غرر الد  بالرصالفة ل ،انون  ا  وازادااها سوءي الاارةتدهول حال ه 

 .1والفرل و  قة سببرة" الصطأالر  ولرة وها  ألكان

ال،رال  ب لغاء الشأني وكل بهذا قرالاها  الف  طردرة مايرة العد  الع را أ دل أما فا ف  طرن ف،د 

قفاء الص رة اولا  مدط،ةإحدا المرعرا  فا  إغ  الر فرن الف  طردا  الداخ رةالااال من وزير 

س طة  دادل من أندم   إك يلادوله من مهة غرر مص اة )وزير الداخ رة(ي آ الهكافة  وشة  

 .2وف  شروق وإمراءا  قانونرة واعاة و رياة ن ديون م ببا  أو  يقفادرة

 إال يتف رش أي مرعرة أوإغ    أو     دن مواز وعع الرد ي كد نص قانون المرعرا   نإحرم 

ن مدح الا حرة من الوزير ب  دال قرال خطا أو  يبادول قرال من ال  طة ال،فادرة الرص اة

نهادا  أوقفادا م قل أمر  ال دردعها من موا  ة  ر ها لغادة  دول يالمرعرةت مرة  ب لغاء ام بب

 .3ح ها أوب وقرفها  ن  ر ها 

ي ماة العرة من حرمال،انونا  وال ارعالعرة الرااي الااال من مهة اإلاالة  برن اخ  ع هداكف

قعة ماادة أو     إما     شية وا يديون اادرا   الراايالعرة  ن ماةأففا الوقل الذي نمد فره ب

ال ارع وهذا دص  خ  ن  ي،اد بها تا،ر  آ ال قانونرة معردةاون أن د   يلها شية إمراء مثب ا  

 ؛لعرة قانونا باإلعافة إل  أن العرة الرااي دأتا فا الغال  تدفرذا  ي قانونرة الذي يرت  آ الا   ال،انونا

ففا هذه الاالة دع بر هذا ال،رال  يامثا  كل  حالة إ دال قرال إاالي ب ل،اء ال،ب      شصص م

أما  ر ره إل،اء ال،ب      الشصص فها من األفعا  الراادة ال ا ماء  ن رمة  يقانونا تارع

 .4ال،انونا ال ارع

                                                           
 68ص  2002طبعة  2001-1999و ة الري   الفدا ل،فادا الدولة ممر 2001/ 17/3ؤ م  ة  –   43ل دة  4260الطعن لقم  1

 .265ص ي2010 يم ئولرة الدولة الاسة م،النة ي اال الدهفة العرارة أسانتطول  يفوزي احرد شااي ألرهمشال 
 . 10/7/2016الري   الفدا لرايرة العد  الع را تاليخ الزيالة فا  2009-6-21م  ة  2008ل دة  182ا وا  د    را لقم  2
 .2000ل دة  1لقم  األه رةقانون المرعرا  الصررية والهرئا   41 ي38الرااة انرر  3
 .238ص  ي2007اال الث،افة ل دشر وال وزيع ي ران ي  الطبعة االول  ي  يال،انون اإلاالي الك ا  الثانا ينواع كدعان 4
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ن أكي اء    ناو س ن ديون الررف  مدررا  أك؛ سب  كاتا" :إل الررف  لصدماته  أااءيرمع سوء و 

ي عرض الروظفون لاالة ت رم ب    أن وأي الررف  لرواا تالفة اس عرا  ن رمة بأعرال األفرااداا  

 نالرهدرربع  الط بة  إ ابةباإلعافة إل  " ي1"العرة فا الررف  بعد تدفئ ها بالفام أماكنسوء تهوية 

 .2"االم اانا  ألااء إلرهال ا س رل  اآلال      اإلشراعفا االم اان ب ب  سوء 

ي وتد، م اإلاالةذ  ولة ال ارع ال،انونا الااال  ن صد ي يرا الباحم بأن الصطأ الررف،ا ق

لة بال ارفا  الااا األو وي ع   ال، م  ؛ق ررن إل  هاالااالة  د يةاال اإلال ارفا  ال،انونرة 

رة   ال،انونبال ارفا الثاناي ع   ال، م  وال،انوناي  لأل ر( الرادث اإلاالي ال،رال )الردفراة  باإللااة

صالخ مبشية  لن كانل هذه ال ارفا  قد وقع ي لذا فاف  االلااترن ) الع،د االاالي ( ال،ادرة     تو 

 رر الع،دس أ داء اإلاالةلصطأ التك  من  مان   أوبيافة  رواهي  اإلاالي ل ،انون سواء ما تع   بال،رال 

رع الر صذ  ولة ال ا الشصص ن كل  د  وم  ال عوي   ن الفرل الواقع ن رمة خطأ ف ياإلاالي 

 ال،انونا.

 كأحد  ول الصطأ العامة اإلاالةالعرة ال،انونا الااال من  فا هذا الفرؤ الباحم  ال بعد أن 

 . ولة  دن أااء الررف  ل صدمة فا الرط   الثانا سوع يبرني الررف،ا

 

 

 

                                                           
 .137ص  يأسان م  ولرة اإلاالة وقوا دهاي مرمع ساب  ي بد الر   يونو مارد 1
 .47ص ي2014يمامعة الشر  األوس  يرلسالة مام  ر يم  ولرة اإلاالة  ن أ رالها الراادة ياحرد  دنان مابر الشرري  2
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  :عدم أداء المرفق للخدمة :المطلب الثاني
 أااء دن الصطأ أدفا  ن  دشرة وإنرا صدمة الررف،ا      ولة سوء أااء الررف  ل ألم د، ار الصط

فال،انون ي زن ؛ بصدمة ي زمها ال،انون ال،ران بها ن ال،ران  اإلاالة م داؤافا الر رث ة الررف  ل صدمة 

توافر  شروق معردة داداها  إكا ما ال،ران بعرة أوتصاك قرال معرن  فا كثرر من الااال  ب اإلاالة

 طال ت اإلاالةفان  ي الردوق بها ال،ران بالعرة أو  ن اتصاك هذا ال،رال اإلاالة ن ام داؤاو ال،انون 

 .1ن رمة هذا االم داؤال عوي   ن الفرل الذي لا  بالر فرل ب

 نأل مطالبة اإلاالة ب دفرذ أحيان ال،انونيح   ألفراالن أو  يال،انون  أحياني وم    رها تطبر   فاإلاالة

بية حرص  ن ت ايهاأ  رها  دم ولكدها  يلها ترالسها م   شاء  ا  س طاتها ونشاطاتها لم تعد ام راز 

درة الدهادرة والاادزة لامرة ال،فا األحيانتدفرذ  اإلاالةويعد لف  مهة  ي2الرا اة العامة ل ا،ر واقة 

 أو اإلاالةممرا تغاع   أنبرد الر  ومبة ال عوي  الررف،رة  األخطاء عرنبه من  االر،ف اءالش

وال دعد  ،وا د الشي رة غرر الموهرية فا هذا ال دفرذ ال دعد من قبرة الرصالفة ل ،انون  دن مرا اتها ل

 .3خطا مرف،را أدفا

 أ رالهاالر رتبة  ن  لةاإلاار  ولرة ل فا ال شريعا  الر،النة العديد من ال طبر،ا  ال،فادرة أشال وقد 

م  ولرة  سو ول الر  ولرة اإلاالية فأخذ بهذه الاولة من أي ال،فاء الفرن ارث  ف ال  برةالراادة 

كرا لو لم ت،م اإلاالة باأل را  ي حامز دردع س،وق الرالة فو  طري  مرتفع نشاءإفا حالة  دن  اإلاالة

     الواقعة اإلااليةالر  ولرة أدفا      كل   ومن األمث ة ي4من الفرفان اآله رنالفرولية لوقادة 

العامة  ن  االاالة  أ  ب  سوء حالة الطري  العان حرم ال ت  بان،   سرالة ن،ة  اإلاالة ن رمة
                                                           

 .31ص يمرمع ساب  ياإلااليةل ر ئولرة  كأسان الصطأتطول فكرة  يمابر ماا ناال 1
 .137وقوا دها الررمع ال اب  ص  اإلاالةم  ولرة  أسان بد الر   يونو مارد  2
 .299ص9199 ي األمالا يالطبعة الثانرةة اباي ك رة شرط يال  طة العامة المزء الثانا أ را م  ولرة الدولة  ن  يماطف   فرفا 3
ص  ي2011 ياأللان ياألول اال وادة ل دشري الطبعة الهاشررةي  األلانرةوتطبر،اته فا الرر كة  اإلاالي الومرز فا ال،فاء  يقدولهزهرر احرد  4

219. 
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 ن  دن قرامها ب دفرذ هذه أدفا    ا ت  بة  يالعامة فا   باألشغا الداشئة  ن قرامها  األعرال

 .1إنشادها  العامة وم ا،اتها بعد آويدخة فا كل   دن  رانة الردش ياألشغا 

ام داؤ  أن نحرم بر   يال  وك ال  با وال ارع ال،انوناأدفا  لاالة ف،د تعرض ال،فاء الراري  أما

من ال مة المدادا )سمة الصطرين مصدلا   نالزلا ررحد الرهددسرن أن ماو اسم  وزالة الداخ رة 

 1998ل دة 12163مدح العموزة الر  أنفة برقم  1995ل دة  10226كونه حيم ال،فرة لقم  (فئة أ

 28/2/1999فا  ةم لخبم  ة    ره فرها غرابرا   وال ا حيم ي1999ل دة  1263حار لقم 

 اوإ با  تداز  الرد  يبال،بو  وال أيرد واإلد،اع 18/4/1999 م قف  فرها بم  ة ي بالابو سدة

كون هذا ال  مرة يو ر     سرعة  يسدة     كل  12ومفا ف رة ي بالا  الردنا  ن ا واه الردنرة

وزالة الداخ رة  ن م ح الرهددن قرال ام داؤ  ب لغاءله الرايرة  لحيرقد و  يأسرته وأفراا أبداده

 وإلغاء يوكاال الرع وما  بوزالة الداخ رة اآللاالعان والااس   األمنمن سم   ما اة الزلا ا 

 .2  ره الر رتبة اآل ال كافة

ن الر  د   إ"حرم  :األلانرةالرايرة و    كل  ف،د قفل  يبهذه الاولة ال،فاء األلاناوأخذ 

قراله الرشيو مده الر فرن  دن  4/11/1998( الردع،دة فا 27/98) دل فا م   ه لقم أه عد

ل  طة ت،ديرية     الرغم من أن س ط ه فا هذا  ترقره الر  د   إل  لتبة أس اك مشالك م  ددا  

األمر  كرا س فل اإلشالة إلره ب،وا د قانونرة آمرة ا وكان قرالا قطعرا حادزا     حمرةي الروعوؤ م،ردة

                                                           
 أ رالها ن  اإلاالةم  ولرة  ياحرد الشرري  ألرهشال مي depau loiret تال  دوان  1934نوفربر  8حيم مم و الدولة الفرن ا فا  1

 .48ص  مرمع ساب ي  يالراادة
خ تالي http://www.ecs.eg/archives/472موقع مم و الدولة الراري مشال ألره فا   ي أاالا قفاء   68ل دة  31814لد وا لقم  2

 .ال ا ة الثامدة م اء، 1/6/2016الزيالة 

http://www.ecs.eg/archives/472%20تاريخ%20الزيارة%201/6/2016
http://www.ecs.eg/archives/472%20تاريخ%20الزيارة%201/6/2016
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الردع،دة فا  27نه ال ومه الل فا  مم و  رداء المامعة األلانرة  ده فا م  ة لقم  ف يالرايون به

 .1ال ا  دل فرها ال،رال الرطعون فره مرا دمعة ال،رال الرطعون فره مصالفا ل ،انون  4/11/1998

 قرالاتها ب حدا،فل ف يسال  مايرة العد  الع را الف  طردرة     كا  الطري أما فا ف  طرن ف،د 

ط   الذين ال بأحدبردع معاالة شهااة الدك ولاه بوزالة ال ع رم العالا الصا ة د،فا قرال  ب لغاء

 وألغل ينالاسرربدا ا  دن االن ران فا الاسة فا رن  يال،اهرةيدلسون الع ون ال راسرة فا مامعة 

  .2فا الراعاالر رتبة   ره  اآل الالشهااا  ومررع  ماااقةبردع  ا  قرال 

الررف،ا عرانة قفادرة مديدة فرعها  الصطأمن  ول  وتشية لقابة ال،فاء     هذه الاولة

 بأااءالدامرة  ن  دن قرامها  األعرال ن  مالرا   اإلاالة  أت  ل واذ" األفراالاالح  اإلاالي ال،فاء 

بة ي ف،  مهامها أااءم ت، ار     الفرل الدات   ن فر  ولرة اإلاالة لي االصدمة الرط واة مده

 .3الصدما " ءاالم داؤ وال ،ارر فا أاا  ن شر ل الر  ولرة أدفا  

ة      نألويم      اإلاالة أن تا رمه  ين الا  فا ال دفرذ أمر مهم فا واقعدا االم را اكل  أل

لو س رفاء الا  بشصاه وارده خاهو أن ال دعرد الر فرل إل  إ؛ الايم مدح الا  ب دفرذ فاالرشرؤ 

 وف  م، فرا  العدالة وتطبر،ا   الر فرل تكون اإلمراءا  الر صذة من قبة الشصص وح   يال،انون 

 .4ل ،انون فا الرم رع

                                                           
المزء الثانا  اإلاالي موسو ة ال،فاء  يفا     خطال الشطاوي  ألرهمشال  91ص  2000مم ة ن،ابة الراامرن  16/6/1999 د    را  1

 .55ص  ي2011 يالثالثة الطبعة ي ران ياال الث،افة ل دشر وال وزيع
تاليخ الزيالة يون ا موقع الر، فاي مامعه برر زيلي مشال ألره في 2014-10- 14  ة م 2014ل دة  139ا وا  د    را لقم  2

  باحا. 10ي ال ا ة 15/6/2016
 . 137مرمع ساب  ص ي أسان م  ولرة اإلاالة وقوا دها الاسة م،النةي  بد الر   يونو مارد 3
 ياألول الطبعة  ياال الاررعا ل دشر وال وزيعي م،النهلة عدها الاسة الااا اإلاالية األحيان ن تدفرذ  اإلاالةام داؤ  يمارد سعرد ال رثا 4

 .22ص ي2009ي ال عوادة
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ها فرلة ها الااال  ال ا تر دع االااالصدمة  أااء ولة الصطأ الررف،ا الدات   ن  دن  أنيرا الباحم 

  دافي  هذه الصدما لدولة ي و دن تااي ها ل ن ا دال قرالا  وت،ددم خدما  دا امها الرواطدرن فا ا

ا كانل اكخا ة ي مع الا،و  والاريا  الريفولة بيافة الدساترر وال،وانرن الوطدرة وي  ر   رهم س با 

الصدمة دا امها الرواطن بشية م  عمة وي ا ر فا حالة  دن الااو    رها مثة ا طاء ح ن 

 مثة الشصص الس كرا  معام ة معردة  االذي دا امه من قبة االاالة العامة فهذه الصدمةال  وك 

ع لها درد ةوان ام داؤ االاالة العامة بروم  ال  طة الرردوح وغررهاي وسفر خالو الب ااوظرفة 

الرواطن من الااو      فر ة فا ال ،دن لوظرفة معردة او الااو      مداة الاسرة او ال فر 

 يران بهانل اإلاالة م،ردة وام دعل  ن أااء العرة أو لففل ال،الاالة وم   كهذه ففا خالو الب ا ي 

     مبدامن خ   ام دا ها  ن ال،ران ب ارع قانونا  فأنها بهذا الادا تكون قد التكبل خطأ  

ة رالع قة ال بب ا  وم  لدلغاء وال عوي  م   تا،   دار ي و  ره ديون تارفها د س طة م،ردة

  والفرل.

ولة ند ،ة إل    يحد  ول الصطأ الررف،اأ  بالها  ب يل  دن أااء الررف  ل صدمةواعد أن باثدا  و 

 .تأخر الررف  فا أااء الصدمة فا مط    الم
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  :تأخر المرفق في أداء الخدمة :لثالثاالمطلب 
 نابعا   اإلااليةالر  ولرة  أسانديون  أنفرن الررين  يالصدمة أااءالررف،ا     سوء  الصطأال د، ار 

م،ردة برو د  اإلاالةال ا ال تكون : "الااال  ذه الاولةوي،اد به يخدماتها أااءفا  اإلاالة تأخرمن 

 .1اون مبرل فا ت،ددم الصدمة" كثررا   ت أخرخدماتها ولكدها  أااءمادا فا 

ن ألي الررف،ا الصطأ ن  ةالر  ولر إطالفا  اإلاالي ال،فاء  إلرهحدث ما و ة أتعد هذه الاولة "

ن لم تكن س طاتها فا هذا إح   و  يم زمة بالعرة خ   مدة معردة اإلاالةا  بال هو هذا االتماه م اا 

نطا   توسرع"ت،دما ناو  تعد واذا  الوقل ي2"لداالةمن ال  طة ال ،ديرية  مرا داد   يالرما  م،ردة

سواء أكان  يالصدمة  اإلاالة  ن  دن قرامها بأ إك بر، فاها ت   ياإلاالة  ن أ را  موظفرها ةم  ولر

 .3 ن ت،ددم هذه الصدمة أو إل  إهرالها فا ال،ران بها" إل  ام دا ها  ردا   كل  لامعا  

فا  ةاإلاال و دن قران  يالصدمة أااءالررتب  بام داؤ الررف   ن  الصطأهذه الاولة  ن طبرعة تص  خ 

را م ياألشصاصال ا دا امها  الصدمة الرط واة أااء ن  م قلهو ام داؤ  ال أخر أنفا  ط قاإالعرة 

 ءأاا ن  اب داءا  ال ا در دع فرها الررف   ياألول الاالة     العيو من  ير  فردين مدهابال ي ا  عرلا  

فا أن ( سوء أااء الررف  ) ن الاولة األول  من  ول الصطأ الشصاا  ويص  خ أدفا  ي هذه الصدمة

ه رف اي وإنرا ت يواذا  الوقل ال ترف  أااء العرة يةهذه الاولة ال ت أخر اإلاالة فره بال،ران بالعر

 بعيو ما تبرده ال،وانرن واألنررة.  العرة الرااي وال،انونا بشية ساء

 نررالطبرع ألشصاصل أعرال ر ها فا مثة هذه الااال  ي ا   أااءفا  اإلاالةمن قبة   فال باط

ت،ون  أنتماوز الوقل الرع،و  الذي دم  قد  من قب ها ال أخرهذا  نأل يباإلاالةالررتبطرن  رنوالرعدوي

                                                           
 .55ص  مرمع ساب ي  يالاسة م،النة اإلااليةمارد انو قاسم معفر ي ال عوي  فا الر  ولرة  1
 .220ص مرمع ساب ي  ياإلاالي الومرز فا ال،فاء  يزهرر احرد قدولة 2
 .74ص  ي2013ي ال،اهرةلسالة مام  رر مامعة  يموظفرها أ را  ن  اإلاالةلر  ولرة  كأسان الصطأ ياألسواهشان العيرما  3
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 ياإلاالةمة الرد فعرن من قبة وال ا تهدع ل ا،ر  الاالح العان وخد يبها ةالردوط األ را  بأااءخ له 

لو قامل اإلاالة بالعرة  وال ا ما كانل أن تفرع يمرا يو ر   رهم ويواي إل  عراؤ فرص   رهم

   .بالوقل الرداس  لذل 

نه ال درين أن أو  يبرز ألكان ال  طة ال ،ديرية لداالةأم به أن اخ رال الوقل هو ن الر    ف كا كان م

خفع هذا أقد  يمده     حرادة األفراا حر ا  و ن مم و الدولة الفرن ا  ف يلدلغاء د  رد مده سببا  

 .1 رقابة فا مما  ال عوي لالمان  من نشاق اإلاالة 

 مد واا   الصطأديون  أنال فر  فا كل  برن  يومباشرة أ  رةم  ولرة فا هذا الرما   اإلاالةفر  ولرة 

ففا ك  ا الاال رن تد فا م  ولرة الروظخ ي كاتها اإلاالة إل مد واا  أوموظخ معرن بالذا   إل 

الصدمة  أااءفا  ال أخرر ن  اإلاالةولرة   ف،رال م  ي2وحدها اإلاالةم  ولرة  إال  ترهر ف يالشصارة

ديون  أنكل  د، فا  أن إال يوتا،ر  ماالاهم فا وقل مداس  األفراا    حرادة  كثررا  د ا د  أمر

ال  طة ال ،ديرية الرصولة  إلغاء إل اي كل    ح   ال ي يبالرروع ال ا دعرة بها الررف  ال،فاء  الرا  

 .3بداوص ال،انون  لداالة

ل ارع بال،ران با زمة فا هذه الاالة ال تكون م اإلاالة أن يالررف،ا الصطأي حظ فا هذه الاولة من 

 بشية االةاإلمن قبة  ديون هدا تماوزا   ال أخرن أو ي    دهاأ الصدمة ال ا ت   ألااءبوقل معرن ال،انونا 

 .ال أخراون ت،ددم أي  ذل يبرل هذا ي ترال لهاغرر مع،و  بالردة ال ا أ  

 د  فهذا دع يهذه الردة اإلاالةن وتماوز  الصدمة بروم  ال،انو  ألااءفا حالة تم تاديد مدة معردة  أما

فا  إالديون  أنالذي ديون من قب ها فا هذه الاالة ال ي اول  وال أخري الررف  ل صدمة أااء دن 

                                                           
 .147ص مرمع ساب ي  ياألحيانالك ا  الثانا قفاء ال عوي  وطر  الطعن فا  اإلاالي ال،فاء ي س رران الطراوي  1
 .50ص ي مرمع ساب  ي نةالراادة الاسة م،ال  أ رالها ن  اإلاالةم  ولرة  ياحرد  دنان الشرري  2
 .34ص  يي مرمع ساب اإلااليةل ر  ولرة  كأسان الصطأتطول فكرة  يمابر ماا ناال 3
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لة ءماة الر ا اإلاالةكانل س طة  إكا إل رالهاوال مما   يل  ط ها ال ،ديرية اإلاالةحالة مرالسة 

 .1"الصدمة ألااءنون ال،انونرة م،ردة برو د معرن حداه ال،ا

ع   ف يالصدمة أااءفا  ال أخر رتبة  ن الر اإلاالةم  ولرة ل برن العديد من ال طبر،ا  ال،فادرة   ماء

وكل  لغم  يلمرشافا  لم يب غ ال ن ال،انونا م طو ا   ال،فاء الفرن ا قب ل اإلاالة شصاا    عرد

لغم مطالبة والده ي هذا الشا  من ال طوؤ ءإ فافا  اإلاالةتأخر   ف كا يمعالعة والده لهذا ال طوؤ

 رت  الر  ولرة وكرا ت .2اش رك الشا  فا معركة وق ة فرها أنوترت      هذا ال أخرر  يباإل فاء

ل روظخ  مرا لت  عرلا   ي أايبرةال ادا،فإحدا الفا الفاة فا  أدفا   ال أخر    حالة  اإلاالية

 .3ب ب  إد،افه  ن العرة

وام  المهة أن " :أوعح ف،د يري لاالة ال أخر فا أااء خدمة الررف  العانتعرض ال،فاء الرا

 أون ها ت،ا  ل  في وإ  نهافا وقل مداس  من تاليخ  دولها  األحيانت،ون ب دفرذ  أن اإلاالية

ا  بر هذا االم داؤ برثابة قرال س با مصالخ ي ام دعل اون ومه ح   ن هذا ال دفرذ فا وقل مداس 

 .4 "ال عوي  الشأن  لااح  ل ،انون يوم

"ال ي فرن  :األلانرة بأنه سال ال،فاء األلانا     كا  األمر  ددما حيرل مايرة العد  الع راوقد 

دادا س طة اإلاالة فا إ دال ال،رال ب  مرة الشركة  دد توافر شروق  آمرا   قانون الشركا  ناا  

 االة توافر العدالة فا حا  توفر الشروقداالة حرية ال ،دير     أن ترا ا اإللبة ترك  يمعردة

                                                           
  .49ص  مرمع ساب ي يالراادة أ رالهام  ولرة اإلاالة  ن  ياحرد  دنان مابر الشرري  1
 .127ص  ي7200 ياإلسيددلية ألول يالطبعة ا ياال الفكر المامعا يموظفرها أ را  ن  اإلاالة ةم  ولرمارد بير ح رني  2
 .178ص الررمع ال اب ي  األلاناال،فاء  أمانعاقددة  غرر ال أ رالها ن  اإلاالةلرة  و م  ي بد الرؤوع الك اسبة 3
   17ل دة  1655وحيرها فا الد وا لقم  630ص  1957-7-30  م  ة  8ل دة  6255فا الد وا  أاالي حيم مايرة قفاء  4

مرمع  يالااالة عدها اإلاالية األحيان ن تدفرذ  اإلاالةام داؤ  يفا ك ا  مارد سعرد ال رثا ألرهمشال  368ص  1968-6-20م  ة 
 .184ص ساب  
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فا حا   دن تا،  هذه  أو إماب ها نفرا   الرط واةا والعرة     إمابة ط   الشركة بال  مرة إدمابا  

 .1"وال يرا ال،و  أن ال لقابة ل رايرة     س طة اإلاالة ال ،ديرية يعرال بالغرري تمدبا لدالشروق

برز أن اخ رال وقل ال دخة هو أ" :رن ا والراري عرن قرالاتهالدولة الف ا  قفاء مم  ن بر  ل،د 

من  ومع كل  حر ا  ي لد وا اإللغاء نه ال دموز أن ديون كل  ما   أو  يمما  ال  طة ال ،ديرية لداالة

اتمه الرم و إل  إخفاؤ هذا المان  لرقاب ه فا مما   يمم و الدولة     حرادة األفراا وح،وقهم

 .2ال عوي 

 ن  االفراوفا ال اخر العامة ي حرم ت عرد االاالة واقعرا فا بع  ال،فادا فا ف  طرننراه وهذا ما 

ولة فا احدا ال،فادا الردرماء قرال مايرة العد  الع را حرم انه ي مع ، رن موقوفرن ب،رال ااالي 

واالفراو الرواطدرن الردنرن الروقوع     كمة لدرو هرئة ال،فاء الع يري  أحدباخ ء سبرة امامها 

وان تاخر االاالة  ن ال،ران ب دفرذ ي  ده فولا من ميان توقرفه ما لم دين موقوفا     كمة قفرة اخرا 

من االاالة دعرعها ل ر  ولرة  أخط سب  قانونا مشروؤ دع بر واقرال مايرة العد  الع را اون وم

 .3االاالية

ي ع   برقابة  األو ال، م فق ررني  إل د، م ت اإلاالة أ را      اإلاالي لقابة ال،فاء  أنيرا الباحم 

مع  ارح  اإلاالةالراادة وال ارفا  ال،انونرة الااالة من  األ را حالة تواف  ؛ الرشرو رة وها

وقل ال،ران  إطالهاوال ا يدخة فا  ةمء ع   برقابة الر رمن الرقابة ف ال، م الثانا أماال،انوني  أحيان

الرشرؤ   حرة  أ ط وهدا يرا الباحم بأنه م    .اإلاالةلااال من ال ارع ال،انونا ا أوبالعرة 

نه من الع رر فرض الرقابة     توقرل  ف يالعرة من قب ها أو اإلمراءوق را التصاك  لداالةماداة 

 نه ح دا  أ إالال  طة ال ،ديرية وال ،ررد ال ي  ،راني  أن إكي اإلاالةالعرة الااال من  أو اإلمراءتصاك إ
                                                           

 .م اء  7ال ا ة  3/8/2016وقع ق طان     شبية االن رنل تاليخ الزيالة م 1996/ 16/4م  ة  156/95 د    را لقم  1
مشال  147 يال،اهرة ياال الفكر العراا 1986 األحيان  وطر  الطعن فا يقفاء ال عو  الثانالك ا  ا اإلاالي ال،فاء  ي س رران الطراوي  2

 .220ص  يمرمع ساب  ياإلاالي ال،فاء  يقدولهفا زهرر احرد  ألره
 لزيارةا تاريخ زيت، بير جامعه المقتفي، موقع في أليه مشار ، 2009/ 25/10، صادر بتاريخ  2009/  461دعوى عدل عليا رقم  3

 .صباحا 10 الساعة ،15/6/2016
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ران ب ارفاتها  ن ال، اإلاالةم ادة تأخر   مة   ءال،فاء الفرن ا  ددما فرض لقابة الر  فعة

برعرالي الوقل الرع،و  ومعرال  دن وموا ظرع  ذاألخأدفا أن يرا الباحم  الوام  ال،ران بها.

 د د اإلاالة     اإلااليةالر  ولرة  أحيانفرض  أاا إل الصدمة  أااءاس د   ال أخرر فا  طالئ 

 ة منالصدمة الر،رل  أااءد  د ا ال أخر  ن  طالئ سب   شريطة أن ال يومدي تأخرها غرر الرع،و 

 بروم  ال،انون. اإلاالة

 ول الصطأ ت  دد فا  أن يلداالةنه ال دموز أ إل  نشرر أنال بد من هذا الربام  د هان أنقبة 

دل بر   ف،د ي1ال رااة أ را ل،ا دة  أاادهافا  ال أخر وأخررا   يأاادهاو دن  الصدمة أااء إساءةالر رث ة فا 

 األ را ت   اس ،ر الف،ه وال،فاء     أن أ را  ال رااة ها قد " :بأنه مايرة العد  الع را الف  طردرة

ال،رالا  ال ا تادل  أماي إااليةبا  بالها س طة حيم ال س طة  الايومةال ا تادل  ن  واإلمراءا 

واال الا دموز  إاالي  ن الراالح المالية ل مرهول فها  رة  تعبررا   ررةواألن دها تطبر،ا ل ،وانرن 

 .2"عن فرها أمان مايرة العد  الع راالط

 :نال     2001من ال،انون األساسا الف  طردا ل دة  30خا ة أن الف،رة الثانرة من الرااة 

ال  " واال الااءالق  يحظر الن  في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة"

ذ من لة  ن  رة إاالي أو قرال م صء  طرع اإلاالة أن ت  دد إل  أ را  ال رااة كربرل لردع الر ات

 .قب ها أو تاارده من لقابة ال،فاء

                                                           
 روما ي سواء فا كل   و رفل نررية أ را  ال رااة بأنها " طادفة من األ را  اإلاالية بطبرع ها وال ا ت ررز بعدن خفو ها لرقابة ال،فاء 1

لداخ رة أو الصالمرةي ف  تكون ما   ال،فاء العااي أن ال،فاء اإلااليي وكل  مهرا كانل المة  دن مشرو ر ها؛ التاالها ب رااة الدولة ا
باإللغاء أو ال عوي  أو وقخ ال دفرذ أو فاص الرشرو رةي وكل  بالرغم من  دولها من مان  ال  طة ال دفرذدة واتاافها بمررع  ل طعن

http://www.arab- :لرقابة ال،فاء مشال إلره فا الروقع االلك رونا الصاادص ال ا ت ررز بها ال،رالا  ال ا تصفع
ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%

3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B-A7%D9%84   25/7/2016تاليخ الزيالة 
 .ال ا ة الثالثة  ارا

  .10/7/2016الري   الفدا لرايرة العد  الع را تاليخ الزيالة  1999-11-7 م لخ 9819 – 85مايرة العد  الع را الف  طردرة قرال لقم  2

http://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://www.arab-ency.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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رد ،ة الباحم س يالررف،االصطأ   ولمن هذه الدلاسة االو  الربام  هذا فا الباحم  ال بعد أن 

 .فا الربام الثانا الصطأ أسان     اإلااليةالر  ولرة  يرت  ول الصطأ الشصاا الذي  ل وعرح

 :صور الخطأ الشخصي: المبحث الثاني
    أدفا  أقامل  بة يلم ت، ار الر  ولرة اإلاالية الواقعة     اإلاالة     أسان الصطأ الررف،ا

يرتكبه ن رمة الصطأ الشصاا الذي  يمن كم ه الصا ة 1شصارة     الروظخالر  ولرة الأسان 

و دن تبديد أموا   يبهدع إنراء الشعول بالر  ولرة لدا الروظفرن يالروظخ أو العامة أ داء أااء  ر ه

سواء أكانل  يوإعفاء الافة األخ قرة     الوظرفة العامة أمان ال،فاء العااي يالصزيدة العامة ل دولة

 .2مدادرة ن،وا د الرطب،ة قوا د مدنرة أال

لروظخ الة ءن  دن م األ يالر  ولرة اإلااليةبفررا ي ع   لصطأ فا غادة األهررة هذا الدوؤ من ا د  دع

وتك رخ اإلاالة ب عوي   يه تعدا إقامة م  ولرة كام ة أو مزدرة  ن الفرل الررتك ئ ن خط

 ي ت ا   ده.ل الذي لا  به أو المزء الذالر فرل  ن الفر 

بأ را  معردة كرا توم    ره فا نفو الوقل  ال،ران ادمابرا"    شاغ ها  الوظرفة العامةتوم  

ل عالعها مع م، فرا  الوظرفة العامة أو  االم داؤ  ن إتران األ را  الرارولة بومه  ان وكل  نررا  

 .3أهدافها وكرام ها"

                                                           
" الشصص الرعرن ب،رال من مهة :بأنه 1998ل دة  4ن الصدمة الردنرة لقم من قانو  األول تعريفه فا الرااة  إل كه  الرشرؤ الف  طردا  1

 " مص اة لشغة وظرفة مدلمة فا نران تشير   الوظادخ الردنرة     موازنة إحدا الدوادر الايومرة أدا  كانل طبرعة ت   الوظرفة أو م راها
دلمة فا " الروظخ كة من دعرن ب،رال من مهة مص اة لشغة وظرفة م هبأن األول فا الرااة  2005ل دة  1و رفه قانون ميافاة الف اا لقم 

 راها." نران تشير   الوظادخ الردنرة أو الع يرية     موازنة إحدا الدوادر الايومرة أدا كانل طبرعة ت   الوظرفة الايومرة أو م 
 أو اإلاالي كة موظخ  روما فا ال     بأنهمده  169ال الي فا ف  طرن فا الرااة  1960ل دة  16لقم  األلاناوقانون الع،واا  

  .ة ام أاالةفا  أوم  صدن فا الدولة  أووكة  امة  يأفرااهافرا من  أوالع يرية  أووكة عاب  من عباق ال  طة الردنرة  يال،فادا
 .127ص  يمرمع ساب  ياإلاالية وابدي  رالي نررية الر  ولرة  2
 . 158ص  يمرمع ساب   يا  الثاناالك  اإلاالي ال،انون  ينواع كدعان 3
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 لروظخان وامبا  ار  و  ين الرشرؤ الف  طردا فا قانون الصدمة الردنرة مارولا  الوظرفة العامةبر   ف،د

 : اين برا هذا ال،انون وال وادح وتدفرذها وأن ي  ز  باإلعافة إل  مرا اة أحيان يرولة ال زامهوعالعان 

تأادة العرة الردوق به بدف ه بدقة وأمانة وأن دصاص وقل العرة الرسرا ألااء وامبا   -1

ة وظرف هي وأن ي  زن بالعرة فا غرر أوقا  العرة الرسررة بداء     تك رخ من المهة الرص ا

 .اق فل ما اة العرة كل إكا 

 .دا ن معام ة المرهول وأن يدمز معام تهم فا الوقل الرادا أن -2

 .اح ران موا رد العرة -3

 .ة     األموا  والرر  كا  العامةالراافر -4

فا  وتدفرذ ما دادل إلره من أوامر وتع ررا  ياح ران ال    ة اإلاالي فا اتااالته الوظرفرة -5

يون دفذةي وي ارة كة م  و  م  ولرة األوامر ال ا تادل مده كرا حدوا ال،وانرن وال وادح الدا

 .م  وال   ن ح ن سرر العرة فا حدوا اخ اا اته

أن دعرة     تدررة قدلاته وكفاءته الع ررة واالط ؤ     ال،وانرن وال وادح وال ع ررا  الر ع ،ة  -6

ن طر  العرة فا الدادرة ولفع وت،ددم االق راحا  ال ا يراها مفردة ل ا ر يبعر ه واإلحاطة بها

 .1م  وا األااء فرها

وامبا  الروظخ العان  ةدمبر   فا هذا الشأنناوص قانون الصدمة ل،وا األمن الف  طردا وماء  

دفها هالوظرفة العامة فا أدة قوة من قوا األمن تك رخ ل ،ادررن بهاي " :حرم أكد      أن يالع يري 

    و  يرا ل ،وانرن وال وادح وال،رالا  وال ع ر  را اة العامة وف،ا  ل خدمة الوطن والرواطدرن تا،ر،ا  

 : ل الفاب  مرا اة أحيان هذا ال،انون وال وادح وال،رالا  وال ع ررا  الااالة بر، فاه و  ره كذ

                                                           
 .8199ل دة  4من قانون الصدمة الردنرة لقم  66الرااة  1
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أن ي اي العرة الردوق به بدف ه بدقة وأمانة وأن دصاص وقل العرة الرسرا ألااء وامبا   -1

 ه بالعرة فا غرر أوقا  العرة الرسررة   وة     الوقل الرعرن إكاوظرف هي ويموز تك رف

 .اق فل ما اة العرة بذل 

مة أن ي عاون مع زم ده فا أااء الوامبا  العام ة ال زمة ل أمرن سرر العرة وتدفرذ الصد -2

 .العامة

ا   ع ررأن يدفذ ما دادل إلره من أوامر بدقة وأمانة وكل  فا حدوا ال،وانرن وال وادح وال  -3

وي ارة كة عاب  م ئولرة األوامر ال ا تادل مده وهو الر ئو   ن ح ن سرر ي الرعرو  بها

 .العرة فا حدوا اخ اا ه

ي ف  واالح ران  أن داافظ     كرامة وظرف ه طب،ا ل عرع العان وأن د    فا تارفاته م  كا   -4

خطاء الداتمة  ن الروظخ األمااولة مده الافاظ     األموا  العامة وت، رة ي الوام  لها

 .1"العان

 ن رمة  رة الصطأ كانأسواء  أيوان إخ   الروظخ بهذه ال ع ررا  والوامبا  قد ي رت    ره خط

وا  باس صدان وسادة وأا الدوانديون الصطأ من قبة الروظخ خالو ف رة  أو أن اوامهالروظخ أ داء 

ن والروظخ دش ركو  اإلاالة لكانأسواء  ي ةالااي رت    ره افع تعوي   ن الفرل ي الررف  العان

 .،ون اإلاالة أو الروظخ العان مدفا رن ب عوي  الر فرلأن تبدفع ال عوي  أو 

إل   ول الصطأ الشصاا الررتك   ت، مأن  ول الصطأ الشصاا  لرا سب  ال باحم وف، ي فحو 

لاول الصطأ الشصاا  وسدعروي والذي سدبرده فا مط   أو  يمن قبة الروظخ أ داء أااء الصدمة

 .فا مط    انرتك  من قبة الروظخ خالو الصدمة الر

 
                                                           

 .2005ل دة  8لقم  األمنمن قانون الصدمة ل،وا  89الرااة  1
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 الخطأ المرتكب أثناء أداء الخدمة: المطلب األول
حرم ا  بر ال،فاء ي شصاا التكبه موظخ فا إطال الصدمة وارداسب ها أهذه الاالة ن رمة خط أتدش

فاة  ن الررف  الذي دم    ره تارة هذا الصطأ ال يد ن  أو  ين الررف  هو الذي مهد لوقوؤ الصطأأب

 .1ن م  ولرة الررف  تمرع مع الر  ولرة الشصارة ل روظخ واال الا ف يمزء من الر  ولرة

فالصطأ كرا ي "فالروظخ العان كغرره من األفراا معرض أ داء ال،ران بوامبا  الوظرفة ل وقوؤ فا خطا

أن ي  رد د ررا  ن غرر ع فره الروظخ د،ا  إن انا لذل  فرن الطبرعا إكا كان الصطأ الذي وق

 .2ت ارة اإلاالة الد اد  الر رتبة     هذا الصطأ"

هذه الاولة من  ول الر  ولرة فا ال،فاء الر،الن ب ال طبر،ا  ال،فادرة العديد من أخذ ف،د 

راض تدررم اس ع"مم و الدولة الفرن ا م  ولرة اإلاالة  ن الصطأ الشصاا فا واقعة أقان في اإلاالية

فأهرة  ردة ال،رية اتصاك ال دابرر ال زمة لارادة ي ل رمادة     أهداع  ادرة فا تر ة  غررة

أن العردة قد سب  وان نبه الرواطدرن إل  خطولة لغم و ي   ر ةلالروطدرن الرالين فا الففة األخرا 

 .3"رح هابر ا ة م (Lemonnier) إل  إ ابة ال ردة كل  مرا أاا

حد أ، ه إل  رفا قفرة قران خفرر باس دلاو زوو  ش لهذا الدوؤ من الصطأ ري ال،فاء الرا تعرض

"إكا كان الصطأ الذي وقع من الر هم    بأنه:بعد كل  ف،ف ياألماكن وق  ه ح   د  طرع الزواو مدها

م إلره من الايومة وفا الدلك الرعرن ل أادة خدم ه فره واال  ح الر     يإنرا وقع مده بو فه خفررا  

وماز    ره الصد ة  ينه إنرا تذلؤ بوظرف ه فا ال ف رة بالرمدا   ره ح   طاو هإو  ي ا اس صدم هال

ن وظرف ه هذه ها أوا يمرا د،طع بأنه التك  هذا الصطأ أ داء تأادة وظرف ه ي م ترين من الف   به

                                                           
 .141ي  ص 2014 ي مزادر يوالدشر وال وزيع ل طبا ةاال هومه  يالصطأ أسان     اإلااليةالدران ال،انونا ل ر  ولرة  يكفرخ الا ن 1
  .وما بعدها 196ص  ي1995 يال،اهرة ي اال الدهفة العرارة يغرر ال عاقددة قفاء ال عوي  اإلاالةم ئولرة  ي نبر ة  بد الا رم كامة 2
ص ي مرمع ساب ي وقوا دها  اإلاالةم  ولرة  أسانفا  بد الر   يونو مارد  ألرهامشال  1918حزيران  26فا  lemonier قفرة  3

 .457ص  ي2004 يمدشاة الرعالع ياإلاالي ال،فاء  ي غ  الا وو مامد لا  184
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 هم با  باله فر ئولرة الايومة  ن تعوي  الفرل الذي ت ب  فره الر يال ا سه ل له التكا  مرير ه

سواء     أسان أن الفعة الفال وقع مده أ داء تأادة وظرف ه أو      يب ها  اب ةمن ق   معردا   خفررا  

  .1أسان أن الوظرفة ها ال ا هرأ  له ظروع التكابه"

حد الرواطدرن فا الراافرة لاد ألإفا قفرة توقرخ ماافظ ،د قفل ف مايرة العد  الع را األلانرةأما 

لاد لفران  دن تدخة قريبه فا ف،ان ماافظ إ ي حد أقالاه بال وس  إلخرامهأوقران ي الراافظ     كمة

ال دصرو ي واروم  هذا ال،رال اإلالاي م،دالها خر رادة ايدال     ال،ري  ةقرال الراافظ بفرض كفال

ه لراافظ   حراتااس عرا  بأن " :ف،فل الرايرة بهذا الشأن يمن ال من إال بدفعهاالشصص 

وييون ح   يألنه  دل بشية مصالخ ل ،انون  م ررا   وص   رها فا كل  ال،انون دشية خطا  الردا

و  ره ن،رل إلزان ي الر  د ا فا الااو      تعوي  لمبر ما لا  به من عرل مااي ومعدوي 

  .2ايدال ل ر  د ا بد  الفرل" باإلعافة لوظرف ه بدفع مب غ مئة لادإعده ماافظ   الر  د 

"إن س   الشرطة مرف   ان تديره الدولة  : فأوعحهذا الصطأ فا أحيامه الف  طردا  ال،فاء داو وقد ت

وهو مدرم وله أهررة قاوا فا الرم رع ب ب  الصدما  والااما  العامة  يبروم  قانون  مدشأوهو 

 ين و  رومرن و ن أفراا الشرطة دع برون من موظفا الدولة وهم موظفأو  يال ا د،دمها ل دولة ول رواطدرن

ويف رض     أفراا الشرطة وكة من دعرة فا خدمة األمن العان أن د هم فا إاالة الررف  العان 

و    مررع أفراا األمن العان االل زان بفواب  الوظرفة برا ت فرده من ح،و   يم اهرة إاالية

إنرا  ي  المزاءقد اخطأ وي  وم يحد أفراا الشرطة مهرا كانل لتب هأف ،دير ما إكا كان  يووامبا 

ن ي م أو  ين فا  رة ال أاي  ت  وم  أن ت م بالا م وال ر ةإو  ييرمع فره إل  هذه الا،و  والوامبا 
                                                           

 يفا تشريعا  الب ا العرارة اإلاالةم ئولرة  يفا مارد ف اا مهدا  ألرهمشال  369ص  196الد،  المدادرة لقم  ألحيانممرو ة  رر  1
 .243ص  مرمع ساب ي 

العامة  ن  اإلاالةم  ولرة  يفا   ا خطال شطداوي  إلرهل مشا 1649ص  1996مم ة ن،ابة الراامرن  1995/ 91 د    را قرال  2
 .177ص ي 2008 ي األلانياألول الطبعة  ياال وادة ل دشر يالفالة أ رالها
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لة ءن الغرض من الر األ يلر ا،  أ ره     أففة ناو مرين ؛فا كا  البرئة ال ا وقع فرها الصطأ

 .1رة ومه"المزادرة وال أاي  هو تريرن الررف  العان من أااء لسال ه     أك

قررل عد وزير الداخ رة ووزير ال ا أ   د وا الف،د قف  ب يل،فاء الدراما الف  طردافررا ي ع   باأما 

 إاالةالروظفرن فا  أوال ا تدول وقادعها فا خطي الرالرة و طوفة الداد  العان باإلعافة لوظرف هم

بالاة ال،ادرة برن نااي  ،افا ب،رامهم ب ط   الدال  و  مشمعرن فا الر (الرباحم العامة)الشرطة 

حد أأ ر   ف،د ي13/9/2009طولكرن وارن نااي مركز مصرم طولكرن     م ع  ق ،ر رة ب اليخ 

نه دعانا من نزيف اموي وليدي أن وتبر   يشف   الر إل ،ة الرشمعرن بط   نالي فا الفصذ األد ر ون  

ال،انون الذي ي ط   ال دلو باس صدان ال،وة  ألحيان خ فا   يإنذالط   الدال الذي تم اون ساب  إمراء 

  .2الرشمعرنتماه 

فا خطا  الف  طردا ف،د تطر  ل    الدررية وترث ل ت   الوقادع الردرولةال،فاء الع يري  أما

 ر ه فا  أااء وأ داءالعامة الشرطة الف  طردرة  اإلاالةحرم قان احد العام رن فا ي نرعرومرالروظفرن ال

 األطراعاحد  أقال حاو   األطراعال،ب       وإل،اءالرايرة  أمان مشامرةاو  الرايرة و ،  ح

اخذ س ح الشرطا الذي  برااولةقان الشصص  أن  إلوالده من الدرالة ف،ان الشرطا بردعه  إخراو

تك رر  ران ال ا   إل  أااالدال ناو قدمه مرا  ب ط  ترك م افة برده وارن الرمدا   ره وقان 

كبررة ف،فل الرايرة " من خ   البردة الر،دمة ومن واقع الاا  ف،د  بأعرالت ببل  خرا أ وإ ابا 

 ن غرر قاد خ فا لدص  اإليذاءالر هم مذن  ب هرة  أنل ش   مماال  بل ل رايرة برا ال يد و

تفااي ما  ب ميانهحرم كان  1979( من  .ؤ.ؤ.ع لعان 386بداللة الرااة ) (ف،رة   393الرااة )

                                                           
 .م اء  7ال ا ة  8/8/2016مامعة برر زيل تاليخ الزيالة  يموقع الر، فا 2014-4-30م  ة   2012 / 197   را ا وا  د  1
الري   الفدا فا مم و ال،فاء اال    تاليخ الزيالة  ي21/3/2016الر لخ فا ي مايرة بدادة طولكرن 2201/  9ا وا ح،و  لقم  2

20/7/2016. 
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 وإبعاافالطري،ة ال ا حاو  الر هم تصويف ي وإ اب هالدال باتماهه  إط  غرر  أخرا طري،ة  أيبحدث 

 .1الرمدا   ره  ن الروقع غرر م داسبة مع الواقع

 إ طاءال،فادا من قبة ال،فاء الدراما والع يري فا ف  طرن ماء فا ظة  دن  الفاة فا ت  

قانون تشيرة  أنثة هذا االخ ااص حرم نمد االخ ااص ل،فاء مايرة العد  الع را ل درر بر

 :العد  الع را فا ف  طرن بالدرر فامايرة الرااكم الدرامرة حدا اخ اا ا  

الط با  ال ا د،دمها كوو الشأن ب لغاء ال وادح أو األنررة أو  -2الطعون الصا ة باالن صابا .  -1" 

الااالة  ن أشصاص ال،انون العان برا فا  ال،رالا  اإلاالية الدهادرة الراسة باألشصاص أو األموا 

الط با  ال ا ها من نوؤ الرعالعة فا الابو ال ا دط   فرها إ دال  -3كل  الد،ابا  الرهدرة. 

الرداز ا  الر ع ،ة بالوظادخ العرومرة  -4أوامر اإلفراو  ن األشصاص الروقوفرن بومه غرر مشروؤ. 

و الررتبا  أو الد،ة أو اإلحالة إل  الرعاش أو ال أاي  أو من حرم ال عررن أو ال رقرة أو الع وا  أ

لف  المهة اإلاالية أو ام دا ها  ن  -5االس رداؤ أو الفاةي وسادر ما ي ع   باأل را  الوظرفرة. 

سادر الرداز ا   -6اتصاك أي قرال كان دم  اتصاكه وف،ا  ألحيان ال،وانرن أو األنررة الرعرو  بها. 

 ادة ال ا لر ل قفادا أو مااكرا  بة ممرا  راد  أو اس د اءا  خالمة  ن الر -7اإلاالية. 

أدة أمول أخرا ترفع إلرها  -8  حرة أي مايرة ت  وم  الفرولة الفاة فرها تا،ر،ا  ل عدالة. 

الااال  ن لدرو اولة  2006ل دة  (5كذل  ف،د س   ال،رال ب،انون لقم )و  2."بروم  أحيان ال،انون 

لم دردح كل  ال عدية   حرة ل ،فاء  إكتعدية قانون تشيرة الرااكم الدرامرة  ف  طرن بصاوص

 . اإلااليةل بل فا ا اوا الر  ولرة  اإلاالي 

                                                           
 .3/2/2009( المحكمة العسكرية الدائمة جنوب المحافظات الشمالية جلسة 2009م.د/ /12دعوى رقم ) 1
  . 2001لسنة  5من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم  33المادة  2
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ذه هت،ع   ره م  ولرة شصارة قد تكون قد والروظخ العان بعردا  ن الر  ولرة الررتبطة باإلاالة  

ي فا ال ال  1960( ل دة 16لقم ) واا  األلانالها فا  كام  فا قانون الع، فراأالر  ولرة مدادرة 

ناوص عرن وأحرانا أخرا م  ولرة تأايبرة ماء  ي 1979ل دة  الع،واا  الثولي  وقانون ي ف  طرن

( 8م )الف  طردا لقوقانون الصدمة ل،وا األمن ي 1998( ل دة 4لقم )قانون الصدمة الردنرة الف  طردا 

وماء  قوا د ي الفرل  ن الفعة أو الصطأ الررتك  مده وأخررا م  ولرة مدنرة لمبري 2005ل دة 

 ال،انون مبردة أن م  ولرة الشصص الواحد ال تردع الر  ولرا  األخرا.

حراته الصا ة  ةمثا  كل  قران احد عباق الشرطة باال  داء     احد الروطدرن بان هاكه حرم

داء ن الدرابة العامة أو اال   ال باس غ   وظرف ه الرسررة فا تف رش الرداز  اون إكن تف رش  ا

  الشصص واإلاالة  ن هذا الصطأ برا أ بالفر  وال عذي  ففا هذه الاالة د    احد الرواطدرن 

 .ت ب  به من عرل لآلخرين

 أنبرن  ذي،انون األساسا الال ماء فاما مع  كل  ك ه اس دااا لرا ت فرن ت   األفعا  من تعالض  

لاريا  الشصارة أو حرمة الاراة الصا ة لدن ان وغررها من الا،و  كة ا  داء     أي من ا "

والاريا  العامة ال ا ديف ها ال،انون األساسا أو ال،انوني مريرة ال ت ،  الد وا المدادرة وال الردنرة 

 .1"الداشئة  دها بال ،ااني وتفرن ال  طة الوطدرة تعويفا   ااال  لرن وقع   ره الفرل

 ي يدول هدا ماكا لو كان تارع الروظخ ن رمة أمر من لدر ه فهة فا هذه الاالةلكن ال  اؤ  الذ

ول  با  باله احد  هادرين ا  بالها  ولة من  ول الر  ولرة اإلاالية؟ وي زن الروظخ بال عوي   د

 الصطأ الوظرفا؟

                                                           
 . 2003من قانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  32المادة  1
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رك األمر لهذه الر الة بشية مباشر وت الرشرؤ الفرن ا ال شريعا  الر،النة ومدهالم ت طر  بع  

ل ،وا د العامة والم هاا الف،ه وال،فاء الذي بدوله فر  برن فرعر رن األول  حالة تماوز األمر الرداسا 

ي ومه الرط و الكان هذا ال ماوز ب اريفه أو تعدي ه أو تدفرذه     غرر أمن قبة الروظخ سواء 

 قدل دفرذ لهذا األمر باولة س ررة تدفرذ األمر الرداسا من قبة الروظخ ولكن أ داء احالة والثانرة ها 

نمد أن الروظخ فرها ي ارة كامة الر  ولرة الشصارة با  باله ي  ففا الفرعرة األولي حدث خطا

أما فا الفرعرة الثانرة ي لم يدفذ بالشية الرداس  ألنهوال ديون ألمر الردرو أي تأ رر ي خطا شصارا

مرف،را فذه  البع  إل  ا  بال الصطأ  خطأو شصارا أ أفا مدا ا  باله خط ف،د اخ  خ الف،هاء

الررؤون دم  أن دطرع أوامر لدر ه وال د ا  الروظخ  ن  نمرف،را ال خطأالدات   ن أمر الردرو 

شصارا ي ارة  خطأسره ؤ وكه  الرأي اآلخر إل  ا  بال الصطأ الدات   ن أوامر مر ي ن اد  هذا الصطأ

الصاطئ من ال ارع الاارح وال دموز االح راء  ن الروظخ يدلك ال ارعالالروظخ م  ولر ه 

ن الع يري م زن بأااء الواس ثد  هذا الرأي األوامر الااالة ل ع يريرن ي بأوامر الردرو فا هذه الاالة

أن الر  ولرة  ةالذي اخذ بفكر و أما الرأي الثالم ف بد  الفكرة الوس  برن الفكرترن  هتع ررا  مرؤوسر

سه غرر مشروؤ من الداحرة الشي رة مثا  كل  و ما ديون األمر من مرؤ الشصارة ل روظخ تكون  دد

أما إكا كان األمر غرر مشروؤ من الداحرة الروعو رة ففا  ي دن اخ ااص الردرو ب  دال األمر

إن كل   سب و ي هذه الاالة ال د ا  الروظخ  ن الصطأ الدات   ن األمر من لدر ه فا العرة

  .1ا وال د  طرع  مداقش هاال د  طرع ال ثبل مده الروظخ

اقر  ل اوا  ول واقع العر ا حرم أن الروظخ  ألنهمع الرأي الثالم واألخرر هدا ي ف  الباحم 

من غرر مشروؤ مدلك د  طرع أن دفر  برن الصطأ والاوا  فا حالة إ دال أمر  شصص واؤ  

 اراا   ا  ي  ،  أمر  دقالروظخ  النذل  كان اإل فاء من الر  ولرة  اراا لو ي الداحرة الشي رة
                                                           

 .وما بعدها 191ص مرمع ساب   يوقوا دها اإلاالةم  ولرة  أسان ي بد الر   يونو مارد 1
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ي مبرلوالغرض مده غرر غرر مشروؤ ولكده من الداحرة الروعو رة ي من الداحرة الشي رة ومشرو ا

  .هذا ال،راللن رمة بالغرر د ا  الروظخ  ن الفرل الذي لا  ال فهدا دم  أن 

 ن  ر ه الذي  نه " ال ديون الروظخ العان م  وال  أ قانونه الردنافا  ف،د برنأما الرشرؤ الراري 

اعر بالغرر إكا قان به تدفرذا ألمر  دل إلره من لدر ه م   كانل إطا ة هذا األمر وامبه   رهي أو 

فا  ر ه  نه لاؤ  أكان دع ،د مشرو رة العرة الذي وقع مده وكان ا  ،ااه مبدرا     أسبا  مع،ولة و 

 .1"مان  الارطة

"ال   أنه:حاال  اإل فاء من الر  ولرة مبرددا   عرارةفا مرهولية مار القانون العام رن الردنرن وعح 

ألمر مي و    بل أن التكابه ل رصالفة كان تدفرذا  أدعف  العامة من الع،واة اس دااا ألمر لدر ه إال إكا 

 اال إلره من هذا الردرو بالرغم من تدبرهه ك ابة إل  الرصالفة فا هذه الاالة تكون و  يبذل 

 .2رال"الر  ولرة     مادل ال،

 -2     هذا األمر فدص     " ام كد من قانون الصدمة ل،وا األمن الف  طردا 94مااة ماء نص 

تدفرذا  ة كانال دعفا الفاب  من الع،واة اس دااا ألمر قادده أو م ئوله إال إكا أ بل أن التكابه الرصالف

كون تالفةي وفا هذه الاالة ألمر  اال إلره من هذا ال،ادد أو الر ئو  بالرغم من تدبرهه إل  الرص

 ". ن خطئه الشصاا ال د أ  الفاب  مدنرا إال -3 الر ئولرة     مادل األمر وحده

"دفاع الفعة إل  الفا ة ال األمر ما  :    أنه أدفا   من مم ة األحيان العدلرة 89الرااة ،د نال ف

يبرن وموا حال رن  قوا  األمن وقانون الصدمة فا لم دين ممبرا " ونمد أن نص مم ة األحيان العدلرة

وييون هذا ي لدر هأمر من  له أولهرا أن ديون قد  دل؛ ل فعة الفال الررتك  من قبة الروظخ

                                                           
  .1947ل دة  131من ال،انون الردنا الراري لقم  167الرااة  1
 .7119ل دة  58لقم  الراري  من قانون العام رن الردنرن 55الرااة  2
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ال دم      الروظخ و إل  الروظخ  وردروالاالة األخرا  دول أمر آخر من الي األمر دم  طا  ه

 لرصالف ه ل ،انون.طا  ه 

  دع برالففا هذه الاالة ومواف  ل ،انون   الروظخ م زما قانونا ف كا كان األمر الااال من الردرو إل

ئه باس ثداء ما وقع من عرل بداء     خطوال ت،ع   ره أي م  ولرة تذكر  خطأتدفرذ الروظخ ل عرة 

 .الشصاا

ر  ولرة الروظخ  ن إطا ة باإل فاء من الر  ولرة فررا ي ع    حاال  الف  طردا كرا برن الرشرؤ

ا اف،د تفرن مشروؤ ال،انون الردنا ن ؛حاال  إ فاده من هذه الر  ولرةاردل الرباشر و لدر ه أمر 

ال ديون الروظخ العان م ئوال   ن  ر ه الذي أعر بالغرر إكا قان به تدفرذا  ألمر  دل إلره " :مفااه

  ا  ،ااه من لدر ه م   كانل إطا ة األمر وامبة   رهي أو كان دع ،د أنها وامبةي و أقان الدلرة   

برشرو رة الفعة الذي وقع مدهي وكان ا  ،ااه مبدرا      أسبا  مع،ولة وأنه لا   فا  ر ه مان  

 1.الارطة والاذل

ن أي مخ  قد  1988ل دة  1أن قانون الصدمة الردنرة األلانا لقم فررا ي ع   بالرشرؤ األلانا بنمد 

من قانون الصدمة الردنرة  (و) 67الرااة فا حرن أن  لدر هنص ي ع   بر  ولرة الروظخ  ن أمر 

  ة برن أن من وامبا  الروظخ العان "تدفرذ أوامر لؤساده وتومرهاتهم وف  ال   2007ل دة  30لقم 

  .لعرة"اإلاالي وال عامة مع لؤساده ومرؤوسره باح ران وتطبر  مبدأ الرشالكة واداء لوح الفري  فا ا

دفاع الفعة  -"أن ه:      1976انون الردنا األلانا ل دة من ال، 263الرااة بالر،ابة ف،د نال 

    أن اإلمبال الرع بر فا ال ارفا  الفع رة هو اإلكراه  إل  الفا ة ال األمر ما لم دين ممبرا  

                                                           
 اي مشال إلره فا قا دة البرانا  فا موقع ايوان الف وا وال شريع الف  طردمن مشروؤ ال،انون الردنا الف  طردا 183الرااة  1

.pdfhttp://www.dft.gov.ps/images/stories/doc/madane_falastenee  30/9/2016تاليخ الزيالة بون. 

http://www.dft.gov.ps/images/stories/doc/madane_falastenee.pdf
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ومع كل  ال ديون الروظخ العان م  وال   ن  ر ه الذي اعر بالغرر إكا أقان به  -2الر مئ وحده 

 ة  ره أو كان دع ،د أنها وامب ةلدر ه م   كانل إطا ة هذا األمر وامب تدفرذا ألمر  دل إلره من

نه أوأقان الدلرة     ا  ،ااه برشرو رة العرة الذي وقع مده وكان ا  ،ااه مبردا     أسبا  مع،ولة و 

 .فا  ر ه مان  الارطة والاذل" لاؤ  

     1948 ل دة 131ري لقمالردنا الرا،انون المن ( 167الرااة )نال الرشرؤ الراري ف،د أما 

ن مإلره  ال ديون الروظخ العان م ئوال   ن  ر ه الذي أعر بالغرر إكا قان به تدفرذا  ألمر  دل": أنه

د   رهي أو كان دع ،د أنها وامبةي وأ بل أنه كان دع ، ةم   كانل إطا ة هذا األمر وامبي لدرو

ن     أسبا  مع،ولةي وأنه لا   فا  ر ه مامشرو رة العرة الذي وقع مدهي وكان ا  ،ااه مبدرا   

 ." الارطة

"لرا كان من الر،رل أن طا ة الررؤون ال تر د بأي حا      : ال،فاء الراري به فدصوقد أخذ 

نه لرو     الررؤون أن دطرع األمر الااال إلره من لدر ه بالتكا  فعة دع م أإل  التكا  المرادم و 

 ن الر سو     أن إحرازه اطرح افاؤ الطأالايم الرطعون فره إكا  فاني هو أن ال،انون دعاق    ره

  .1الصطأ فا تطبر  ال،انون" ةقالديون بريئا من ي ألمر لدر ه  دو ال  ح الدالي كان ا

من  ولم دعخ اإلاالة وعع مارولا      الروظخ العان فا قوانرن الصدمة الردنرة الف  طردا

مصالفة أحيان هذا ال،انون أو ال،وانرن وال وادح األخرا -1 "ث ة فا الر ر الر  ولرة الر رتبة   رها

المرع برن وظرف ه وارن أي  رة آخر ي اده -2ة بالصدمة الردنرة والروظفرن. الرعرو  بها والر ع ،

وتادا ال داة ال دفرذدة لهذا ال،انون الفواب  واألحيان لأل را  ال ا دموز  -3بدف ه أو بالواسطة. 

ااؤها فا غرر أوقا  الدوان الرسررة برا ال دفر أو ي عالض أو ي داق  مع الوظرفة أو ل روظخ أ
                                                           

فا احرد سويطا و ثران  ألرهمشال  1216ص 274  3ؤ  23ن 19/11/1972م  ة  42ل دة  925ن،  ماري مدادا الطعن لقم  1
  .448ص ي 2015ي مااال االل زانيي الري بة األكاادررةي الطبعة األول ي ف  طرني ال كرولي 
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اس غ   وظرف ه و  حراته فرها لردفعة كاترة أو لاح شصاا أو ال،بو  مباشرة او  -4م، فراتها.

 ه أن دا فظ لدف -5بالواسطة ألدة هددة أو ميافأة أو مداة أو  رولة برداسبة قرامه بوامبا  وظرف ه

بأ ة أدة ولقة لسررة أو  ولة أو ن صة أو م صص  دها أو أن يدز ها من الر فا  الرصااة 

أن دفشا أدا  من األمول ال ا دط ع بايم وظرف ه  -6لافرها ولو كانل خا ة بعرة ك خ به شصارا .

فا الصروو     م، ف  الوام   - 7خ فا  ل رماال  ال ا دمرزها ال،انون ح   ولو ترك الوظرفة.

شر  الصرر ولع  ال،رال فا  -8أ را  وظرف ه أو الرهول بررهر من شأنه اإلخ   بيرامة الوظرفة.

 .1"األنددة أو فا الراا  العامة

دارر     الفاب   ":هنأ     (90رااة )حرم نال القانون الصدمة ل،وا األمن فا  األمر كاته 

 راسرة واالش غا  بال راسة أو االن راء إل  األحزا  إبداء اآللاء ال -1  :أ داء الصدمة الع يرية ما ي ا

االش راك فا أدة مراهرة أو  -2. أو الهرئا  أو المرعرا  أو الردررا  كا  األهداع ال راسرة

 ،د ام را ا  الن ،اا  -4 .االش راك فا تدررم ام را ا  حزارة أو ا ادا  ان صابرة -3. اعطرابا 

اء برع وما  أو إدفاحا   ن الر ادة ال ا يدبغا أن ترة سرية اإلفف -5 .أ را  ال  طة الوطدرة

 -6. بطبرع هاي أو بر، ف  تع ررا  خا ةي ويرة االل زان بالك ران قادرا ح   بعد ان هاء الصدمة

األولا  الرسررة أو  ولة  دهاي ولو كانل خا ة   االح فاظ لدف ه بأي و ر،ة أو ولقة من الو اد  أو

مصالفة إمراءا  األمن الصاص والعان ال ا دادل بها قرال من الوزير  -7 .بعرة ك خ به شصارا

أن يوس  أحدا أو د،بة الواسطة فا أي شأن خاص بوظرف هي أو أن ي وس  لع يري أو  -8. الرص ص

االتاا  مع أي مهة غرر ف  طردرة إال وف،ا ل ع ررا  من   -9 .لروظخ آخر فا أي شأن من كل 

                                                           
 .1998لسنة  4رقم  نرة( من قانون الصدمة الرد67مااة ) 1
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إ دال تارياا  لوسادة اإل  ن إال بروم  تفوي  لسرا  -10. لع قةالمها  الرص اة كا  ا

 .1"من الوزير الرص ص

وعع حد لداالة  باإلعافة إل ي  ع خ من قبة اإلاالة ولمبر الفرل  ن الر فرلال  ة كل  مدع 

  .لردع ال هر  من ال،ران بالر  ولرا  الواقعة   رها

 مدهأ الصط وقعم    اإلاالة بأ را ل شصص ال،ادم  اإلااليةت،ع الر  ولرة  أنيرا الباحم بأنه درين 

 أو األ  اكان كل  فا ميان العرة أال،ران بالعرة الرسرا الر دد ل ررف  العان سواء  أوقا  أ داء

 خالو الارز الريانا ل ررف  العاني وكل  بشرق تا،   دا ر الر  ولرة من خطأ االعرة نشاطكان 

ال،ادررن  األشصاص أ را  ن  اإلاالةهذا ال يدفا م  ولرة  أن الإ شصاا وعرل و  قة سببرةي

ون الردرو والررؤوني حرم يدبغا الن فاء م  ولرة الررؤ  أوامربعر هاي ويمد كل  تطبر،ه فا حالة 

و الشصارة  ن العرة الرصالخ ل ،انون والااال بداء     تع ررا  الردرو ان يدبه الررؤون الردر

 بداء     الصطأ الشصاا بالد بة ل ررؤون. اإلااليةتا،،ل الر  ولرة  وإال اإلااليةل رصالفة 

 سوع د،ونالصطأ الشصاا من قبة الروظخ أ داء أااء الصدمة  قان الباحم باس عراضواعد أن 

  .مط    انفا الصطأ الشصاا من قبة الروظخ خالو الصدمة  برداقشة

 

 

 

                                                           
 .2005ل دة  8لقم  األمنقانون الصدمة ل،وا ( من 90) مااة 1
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 :الخطأ المرتكب خارج الخدمة: المطلب الثاني
م  ولرة اإلاالة المزدرة أو الكام ة الررتبطة بالصطأ الشصاا أن تكون  ترتر  الرعرال فااأل ة أن 

 نهإحرم ي اإلاالة فا حاال  وقوؤ الفرل خالو الصدمة أدفا درين أن ت أ أ داء أااء الصدمة ولكن 

ا دم  أن ديون أو اإلاالة  ن أ را  موظفره ةلكا د ا  الر بوؤ  ن أ را  تابع" :ك،ا دة  امة

  .1"الصطأ الذي التكبه ال ابع أو الروظخ حا  تأاي ه وظرف ه ومرالس ها أو برداسب ها

إكا تبرن أن الصطأ الشصاا الررتك  خالو نطا  الوظرفة مرف،را كغرا   اإلاالة م  ولرةدرين إ الة 

الر  ولر رن اإلشراع والرقابة واذا نكون بادا خطأين مرف،ا وشصاا معا فر ا،  المرع برن 

 .2الشصارة والررف،رة

يرتكبه الروظخ خالو نطا  العرة أو فا غرر أوقا  العرة الرسرا الدوؤ من الصطأ الشصاا  اهذ

 يدولةسواء فا وظرفة  امة مدنرة أو إحدا اإلاالا  العامة الصا ة بافظ األمن والدران العان فا ال

 نصداباس بالوظرفة العامة  مرتب  خطأن بالتكا  بارم ديون الشصص قد انها أااء أ راله الاالرة وقا

 .أاواتها ووساد ها

رم و الدولة الفرن ا ولغادة  ان ففررا ي ع   بي ال،انونا ل،فاء الرااكم وف،د تطول وتب ول الدر

اإلاالة ال،ادرة     األخطاء الشصارة ل روظفرن ال ا ترتك  أ داء أااء  تبد  نررية م  ولرة 1949

أن م  ولرة اإلاالة ت ا،   ن الصطأ  مبردا  ي نه  د   ن هذا الروقخ فا وقل الح أإال ي الصدمة ف، 

                                                           
 يفا ح رن مارد الشاما إلرهمشال  . 124ص  ي 1973ي برار  يالطبعة الثالثة ياال الرعالعي اإلااليةالر  ولرة  يسعاا الشرقاوي  1

  .55از الشرطة صموظفرها الاسة م،النه تطبر،رة     مه أخطاء ن  اإلاالةم  ولرة 
 .239ص  مرمع ساب ي يالفالة أ رالهاالعامة  ن  اإلاالةم  ولرة  ي  ا خطال الشطداوي  2
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كانل ت   األاوا  سرالا   رومرة أالشصاا فا حاال  التكا  الروظخ ل صطأ بأاوا  الررف  سواء 

 .1أو أس اة تعوا م كر ها لداالة أو غررها من األاوا 

سرالة تابعة ل مرش كان "التكا  :وها فا واقعة أدفا الة ر  ولرة اإلابمم و الدولة الفرن ا  قف 

كه  لزيالة  يوفا أ داء  واته أنهد،واها احد المدوا من امة تو رة شادة بدزين لريان معرن إال 

 .3الررف  لعان أاوا وكل  باس صدان  2حاا ة أ داء كل  ت ب  بأعرال ل غرر " له احد أقالاه وقعل

قفل مايرة الد،  الرارية بر  ولرة وزالة الداخ رة  ن األعرال  ي ف،دفررا ي ع   بال،فاء الرار 

وكل  ي كن له بار ه اادراألر دن حيوما  دارةكان  الذياحد لما  الشرطة  اا ت ب  فا وقو ه ال

ي  ر فا أقامة الر  ولرة وككر  الرايرة بأنه ال ي ب ب  إط قه الدال فا حفة  رن إظهالا لرشا ره

قد حفر الافة الرذكول باف ه الشصارة ما اان  ر ه الفال غرر  أن الشرطاالوزالة  اإلاالية    

مدنا  152ف،ا ل رااة كل  و و ي كونه اس صدان أاوا  الررف  العان )الر دن(الرشروؤ م ا  بوظرف ه 

 .4مدنا مديد  174قددم ال ا ت،اب ها الرااة 

 أحدفبرن فا  العديد من ال طبر،ا  ال،فادرة فا    كا  الده  ف،د سال  ال،فاء اإلاالي األلانا أما

"دموز مصا رة أي شصص باف ه الشصارة وااإلعافة لوظرف ه فا حالة األكا : نهأأحيامه 

وارا أن ي غرر وظرفا التكبه لمة اإلاالة خطأبال عوي   ن عرل مااي أو أابا ناشئ  ن 

                                                           
 . 98ص  مرمع ساب ي يالرشرو ةغرر  اإلااليةبال عوي   ن ال،رالا   اإلاالةم  ولرة  يالهوا  أبو أمرننداء مارد  1
الراادة  أ رالها ن  اإلاالةم  ولرة  يدنان الشرري حرد  فا ا ألرهمشال  1949ربر فنو  18مم و الدولة الفرن ا الااالة ب اليخ  أحيان 2

  ما بعدها .و  58ص  يمرمع ساب  يوالكوي ا األلاناالاسة م،النه برن ال،انون 
 أنأي  يال  رررهذه الرواا مباشرا فا كل   تأ رر أكانسواء  يكة ما هو د  عرة من مواا فا ت ررر الرراف  العامة :هو باألااة الر،اوا  3

الرراف   أوت هة مهرة الررف   األاوا  أو األااة  أنغرر مباشر أي  أن ياألاوا  أو األااة الرراف  ال ت رر بدون اس صدان ت    أوالررف  
 أ را  ن  الةاإلام ئولرة  يطه الفراض إبراهرمفا  ألرهغرر مومواة مشال  األااة مرا لو كانل هذه  أففةسررها برروع  أووت ا د     سرره 
 .299- 298ص  ي1973 يال،اهرةمامعة  يلسالة اك ولاه ي موظفرها فا العرا 

 582مدادرة ص  7مدشولا فا ممرو ه ال دة  1956مايو  3ب اليخ  22ال دة ال،فادرة  370حيم مايرة الد،  الرارية فا الطعن  4
 .301ص مرمع ساب ي  يها فا العرا موظفر أ را  ن  اإلاالةم  ولرة  يطه الفراض إبراهرمفا  ألرهمشال 
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 –ه الشصارة وااإلعافة لوظرف ه باف  –الرابع  –الر  د رة تد ا فا طعدها أن الر  د   عده 

قد ام دع  ن تدفرذ قرال مايرة العد  الع را وان ام دا ه  ن تدفرذ قرال مايرة العد   (م س ة  الرة

كون مصا ر ه مادزة ح   إكا ما أ ب ل الر  د رة  واال الا في الع را قد الا  عرلا ماادا ومعدويا

كان قد الا  بالر  د رة عرلا ن رمة خطئه ماز إلزان الر  د   عده بالفرل إكا ي ا واها

 .1الشصاا أو ما د ر  بالصطأ غرر الوظرفا"

أن ي م من قبة الروظخ خالو ف ره  ر ه  خطأفا حالة وموا  دش رق لكا ت رت  م  ولرة اإلاالةحرم 

شصارا  ن  لة الروظخءر م م افحالة  دن اس صدان أاوا  الررف  أما فا  اإلاالة اس عرا  أاوا 

ف،د ل  الصطأ مدادرا ومدنرا وتأايبرا وهذا ما وعاه الدك ول  دنان  ررو فا  رة مهاز الشرطة ك

ت ب  بفرل خالو  ر ه ولم د  عرة فره أاوا  مهاز الشرطة  خطأ"إكا التك  لمة الشرطة  :نأ برن

تماه من سرالا  أو أس اه فان م  ولر ه وحدها ال ا ت ارك وال درين ل رفرول أن دارك م  ولرة 

 .2مهاز الشرطة"

 ن الصطأ الشصاا الررتك  خالو نطا  العرة هو  اإلااليةمداق تا،  الر  ولرة  أنيرا الباحم 

د،ع  أنووساد ه   قة بالفرل الواقع بمان  الرفرولي ويشرة كل   بأاواتهديون ل ررف  العان  إن

ه الوسادة بان رادها لركن الر  ولرة ي وان ترتب  هذوأاواتها اإلاالةالصطأ  الر  وم  ل  عوي  بوسادة 

برابطة سببرة مع الفرل الر رت      الفعة الصاطئ  (اإلاالي الفعة الر فرن ل صطأ )وهو  اإلاالية

 يدهبداءا     الصطأ الشصاا الررتك  خالو نطا  العرةي وهذا ي   اإلااليةالر  وم  ل ر  ولرة 

من  اإلاالةت مرا  أنخالو نطا  العرة  ةداال لوموا الر بوؤ  إكا كان ال دعدا أنه إكالردط  

                                                           
العامة  ن  اإلاالةم  ولرة  يفا   ا خطال شطداوي  إلرهمشال  180ص  1995مم ة ن،ابة الراامرن  1993/ 101 د    را قرال لقم  1

 .176ص  مرمع ساب ي يالفالة أ رالها
ئة الر  ، ة لا،و  اإلن ان ولقة  رة الر  ولرة الشرطرة الهرمدشولا   ين،ددة وم حرا قوانرن الشرطة فا ف  طرن الاسا   ي دنان  ررو 2

 .58ص 
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غرر مباشرة فا تا،   أو  قة مباشرة  لداالة ما اانمداق م  ولر ها يب،  قادرا أن  إكم  ولر هاي 

 الفرل الر  وم  ل  عوي .

ال،فاء ال ، ردي لرم و الدولة الفرن ا ا  د   أن "إل  ال بد من اإلشالة  ط  قبة الفراغ من هذا الر

   مط ع ال،رن العشرين مبدأ  دن المرع برن م ئولرة اإلاالة وم ئولرة الروظخ  ن خطئه وح

ين معا فا الصطأشصاا و دن إميان تاول ك   خطأالشصاا     أسان الفاة ال ان برن ما هو 

 .1"إحداث الفرل الررت  ل ر ئولرة الرش ركة

فا  ةالصطأ الشصاا والررف،ا  ألو  مر نمد أن مم و الدولة الفرن ا اخذ باولة المرع برن وهدا 

وال ا تدول وقادعها فا تأخر احد  (anguet) فا قفرة 1911فبراير سدة  3حيره الااال   

األفراا الررامعرن لري   البريد ااخة الري   واقفة البا  الرعد لدخو  المرهول مرا اعطر الررامع 

به إل   ا  ره بالفر  وال،و  وا  دن إال ا وظفرن فرا كان من الروظفرالس صدان البا  الرصاص ل ر

ف ،دن الررامع بد وا مطالبا ب عوي   ن الفرل ي دااو  الهر  ألنهم ظدوه لااخالو مي   البريد 

ة فا صطأ الشصاا الر رثلالر  ولرة  ن ا وقرل الرم و فا حيره إقامةي اقهالدات   ن ك ر س

ثة فا إغ    رر  ولرة  ن الصطأ الررف،ا الرة الإقامو ي ه إل  الصالوا  داء الروظفرن   ره وإل،اد

البا  الرصاص ل ررامعرن قبة ان هاء وقل العرة الرسرا ل،ران احد الروظفرن ب غررر سا ة الري   

ول وء الاالة ال ا كانل   رها   بة البا  الرصاص لصروو ي لرغب ه فا إنهاء العرة بوقل مبير أوال

 .2لاااثالروظفرن وال ا ساهرل فا وقوؤ ا

ي م الايم بال عوي   أنولكن هذا المرع ال دعدا  الصطأينالمرع برن  إل بع  الدو  اتمهل  أن إال

وي م فا هذا الاالة ت، رم ال عوي  ح   الفرل الدات   ن ي ديون مرة واحدة أنمرترن بة دم  
                                                           

 .144صمرمع ساب ي  يموظفرها أ را  ن  اإلاالةم ئولرة  يمارد بير ح رن 1
 .186ص  ي مرمع ساب يباألحيانالك ا  الثانا قفاء ال عوي  وطر  الطعن  اإلاالي ال،فاء  يس رران الطراوي  2
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ال ا لا،ل ك  ح   المة الفرل  واإلاالةوالر وافر فره   قة ال ببرة برن الروظخ  الصطأ

 .1معدوية وأماادة  األعرالكانل ت   أبالر فرل سواء 

ال،فاء اإلاالي  ن"وفا حالة ازاواو الصطأ ديون ل رفرول ا ويان أحداهرا عد اإلاالة وترفع أما

واألخرا فا موامهة الروظخ وت،دن إل  ال،فاء العااي ولكن ازاواو الر ئولرة فا هذه الاالة لرو 

 .2ااو      ال عوي  مرترن"ال نه أن ي اي إل أمن ش

رذ  دن تدف بال عوي   ن ن اإلاالة ت ا  فاإلاالية  األحيانفا حالة ام داؤ اإلاالة  ن تدفرذ  مثا  كل 

 وهدا يوفا كا  الوقل د ا  الروظخ الرباشر  ن  دن تدفرذ األحيان ال،فادرة أدفاي األحيان اإلاالية

 .واقعدا الف  طردا  م د المرع برن الر  ولرة اإلاالية فاي

 الررف،رة اإلاالية ددما اقر المرع برن الر  ولرة  ح دا  فعة ال،فاء الفرن ا أنهيرا الباحم 

 أن إالا ي مع ب  رالهاوالشصص ال،ادم  لداالةالصطأ الر  وم  ل  عوي  قد يد    أن إكوالشصارةي 

 إل الصطأ الشصااي بة داال والشصص ال،ادم ب اإلاالةي م المرع برن تعوي   أنكل  ال دعدا 

 ت،اسم الر  ولرة وتاديدا  ال عوي  بد بة م اهرة كة خطأ.

ك  الصطأ الررت بران إل من الفاة األو  من هذه الدلاسة  األخررواعد أن تطرقدا فا هذا الرط   

  .طأالص أسان     اإلااليةالثانا والذي نبرن فره نران الر  ولرة  ةالفا إل ند ،ة  الوظرفة خالو

 

 

 

                                                           
 . 359ص  ي2015 ينشراال بدون  يال،دن يف  طرن فا اإلاالي ال،فاء  ي دنان  رر 1
 .457ص  يالررمع ال اب  ياإلاالي ال،فاء  يمامد لاغ  الا و 2
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 :الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 :النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ
 : تمهيد وتقسيم

والذي يبرن ي ت ر ع الر  ولرة اإلاالية بدران خاص ي رح لها الو و  إل  الغادة الررموة من ومواها

والشروق ال ا يدبغا ي الر  ولرة اإلااليةبشرؤ فا ال،وانرن الر،النة إل  األخذ الر لاألسبا  ال ا افع

لغاء ال،رال أو ب  الر  ولرة اإلاالية نلدات   امن ال  طة ال،فادرة ال أكد من ومواها ل ايم بال عوي  

لفرل تعوي   اا  دمبر ا و و  إل الر صذ من قبة اإلاالة أو احد موظفرها ل أو ال ارع ال،انونا 

الذي لا  بالر فرل وي اهم فا اس ررال اإلاالة بأااء  ر ها لع رها ال ان بان هدال  لقابة     أاادها 

ت   الدولة ال ا ت ،رد فا مررع مراهر نشاطها ب،وا د قانونرة تكون  ح   تكون عرن اولة ال،انون 

ام رازا ة ال  طة لم تعد كل  كون مرالسي بذاتها عابطا أل رالها وتارفاتها فا أشيالها الرص  فة

 .1من ال  طة ال،فادرة لقابةشصارا ألحد تباشره اون 

 وي، م ال  مباثرنقران الر  ولرة اإلاالية     أسان الصطأ  ال  فا هذا الفاة الباحم  عرضرس

فا حرن ي و األرط   الو  سر طر  الباحم ألسبا  أقامة الر  ولرة اإلاالية فا األربام الفا 

 ن  دبرن ال عوي س وفا الرط   الثالمي الر  ولرة اإلاالية إقامةشروق الرط   الثانا ي داو  فا 

أما الربام الثانا ف رصاص ل اديم  ن اآل ال الر رتبة     الر  ولرة ي الر  ولرة اإلاالية

  لرط ا فا حرن يبام ي أ ر الر  ولرة اإلاالية     العرةه فر  داو رسالرط   األو   ففاي اإلاالية

لرة الر  و  أل رسوع نعرو فا الرط   الثالم أخررا و ي الر  ولرة اإلاالية     اإلاالة أ رالثانا 

 .اإلاالية     األفراا

                                                           
 .5ص اإلداري في فلسطين، مرجع سابق،  القضاء عدنان عمرو، 1
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 :الخطأ أساسعلى  اإلداريةقيام المسؤولية : األولالمبحث 
،ون وسوع د يت،ان الر  ولرة اإلاالية     اإلاالة العامة فا حالة حاو  الصطأ الشصاا أو الررف،ا

 وشروق يخ   هذا الربام بال عرع     أسبا  إقامة الر  ولرة اإلاالية فا مط   أو  منالباحم 

 وأخررا سوع يبرن ال عوي   ن هذه الر  ولرة فا مط   يلر  ولرة اإلاالية فا مط    انإقامة ا

 . الم

 :أسباب أقامة المسؤولية اإلدارية: المطلب األول
 اإلاالةمن ان فاء الر  ولرة عد الدولة و بعد سدوا  طوي ة را بردا ساب،ا ماء  الر  ولرة اإلاالية ك

 دة  من خ    رعرةين الر  ولرة اإلاالية ظهر  لاامة ممالي اإلاالة واذ  مهوا كبررة إلقام ها عد

 إل  ط  وسوع ي م ت، رم هذا الري مبرلا  تهدع مررعها إل  تا،ر  الاالح العان ل فرا واإلاالة

الراافرة     اوان وان ران الررف  العان بان ران  ل داو  سب ألو  تم تصاراه لفرؤ اي فر رن

ن    ن أ را  وتارفا   والفرؤ الثانا مصاص ل  ب  الر ع   بمبر الفرل الذيي اوااعطرا

 .اإلاالة

 :المرفق العام المحافظة على سير :الفرع األول
ا ال،انون اإلاالي ي ع   ب دررم الررف  العان وهو مبدأ ماء  الر  ولرة اإلاالية تراشرا مع مبدأ هان ف

اوان وان ران الررف  العان والذي  رفه الدك ول نواع كدعان بأنه " اس ررال نشاق الررف  العان وان رامه 

 .1اون توقخ أو ان،طاؤ "

امة     فرهول الر  ولرة اإلاالية ماء كد رمة طبرعرة لاامة ي ط بها الرم رع ولارص اإلاالة الع

ي فا ت ررر حراة األفراا الرومرةن الررف  العان د،دن خدما   امة ت اهم الاالس ررال فا أااء خدماتها 

    نف ه وماله و رعهي له ماافرا ي مثة خدما  أمهزة األمن ال ا توفر العرش بأمان ل فرا

                                                           
 .335ص مرمع ساب ي ينواع كدعاني ال،انون اإلاالي الك ا  األو  1
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 فخ وت هة     الرواطدرن تصباإلعافة إل  الصدما  الر،دمة من الرراف  الرص اة بالد،ة العان وال ا 

وكذل  األمر من خ   خدما  الر  شفرا  ال ا ت،دن خدماتها فا ل ادة الررع  ي الاركة وال د،ة

الكثرر من الصدما  ال ا ت،دمها و ي والمرح  وت ع  اولا مهرا فا مدع ان شال اإلمراض الرعددة وغررها

 .1اإلاالة لألفراا والرم رع 

 وت با اح راما  العامة ح   ت  رر فا أااء  ر ها بشية اادم وم  ررمررع هذه الرراف  وغررها 

و  تكون باامة لر  ولرة إاالية ت،ع     الررف  تفرن من خ لها ت،ددم خدماتها     الومه الرط 

 ه من ام  رغلوتطبر،ا ل غرض الذي  لررف اون أي ت،ارر تراشرا مع الرسالة ال امرة ال ا د،دمها ا

 .رة لعرة هذه الرراف ،وانرن الردرال

ن ألا  بالها مرف،ا  اما  إل فالررف  العان ماء إلشباؤ حامة  امة افعل ال  طة العامة ألهرر ها 

 حراته خ ة فاله ويادث  يهفرالرواطن دصط  لاراته ا  رااا     وموا الررف  العان وان ران العرة 

ال ،ارر فا هذا  ةفا حال أوردة قاررة لكان ال وقخ حالة توقخ هذا الررف   ن أااء  ر ه ح   لو 

 2.العرة

موعاة أن الهدع ول،د ماء  ناوص ال،وانرن الوطدرة م كدة     هذه الغادة بشية غرر مباشر 

يدرم ب،انون كة ما ي ع   بش ون الصدمة "ل     العان هو االلت،اء باإلاالة العامة وتطويرها فدا

ع المها  الايومرة الرص اة العرة     االلت،اء باإلاالة الردنرةي و    ايوان الروظفرن بال د ر  م

 3".هافرالعامة وتطويرهاي وي خذ لأده فا مشرو ا  ال،وانرن وال وادح الصا ة باإلاالة العامةي والعام رن 

مدها مبردة أن أي  56فا الرااة  2003وهو كاته ما نص   ره فا م واة الدس ول الف  طردا ل دة 

  .االة دم  أن يرا ا االلت،اء باإلاالة وتطولها بان ران وااعطرات صذه اإلا إمراء
                                                           

 .134، ص 2010الطبعة الثالثة، فلسطين،  لمطبعة الحديثة،عدنان عمرو، مبادئ القانون اإلداري، ا 1
 .335نواف كنعان، القانون اإلداري الكتاب األول،  المرجع السابق، ص 2
 .2003من قانون األساسا الرعد  ل دة   87الرااة  3
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ال ا دم      الروظفرن فا اإلاالة العامة االل زان ال  وك وأخ قرا  الوظرفة العامةي كرا أن مدونة  

أن من وامبا   الس ررال الررف  فا أااء أ راله فبردلي حر ل     الراافرة     الرا  العان بها

ال أ رر     اال الا ي اي إل  إهداله و  ساء عان االه ران بالرا  العان و دن اس صدامه بشيةالروظخ ال

 1 .اإلاالة العامة

فال زان اإلاالة  يوايافة األماكن ر  االس ررال بالعرة بيافة ال بةفاإلاالة العامة دم  أن ت ع  ل ا،

و تع خ ي اي إل  االس ررالية فا أااء أ خطأالعامة بأااء ح،و  اإلفراا الر عاقدين معها مث  اون 

 2.ال زاماتها وخدماتها لعرون أفراا الرم رع

اوان  الراافرة    )فا الفرؤ األو  ال ب  األو  إلقامة الر  ولرة اإلاالية  الباحم اوعحواعد أن  

ة الر رثو ة الر  ولرة اإلاالي إقامة سدبرن فا فرؤ  ان ال ب  الثانا من أسبا ي (وان ران الررف  العان

 .(مبر الفرل وحرادة ح،و  اإلفرااب)

 :جبر ال رر وحماية حقو  اإلفراد :الفرع الثاني
ا  بر مبر  دف،ي ف، لم ت، ار أسبا  الر  ولرة اإلاالية     الراافرة     سرر الررف  العان 

بة فا كثرر من  ف، يأهررة بالغة لرو إلقامة الر  ولرة اإلاالية  اك االفرل الواقع     الر فرل سبب

                                                           
 وظرفة العامة انه     الروظخ:بشأن مدونة ال  وك وأخ قرا  ال 2012ل دة  6قرال مم و الوزلاء لقم من  (15رااة )حرم نال ال 1
شر  ن ومر  كاتهاي و دن ال فري  بأي ح  من ح،وقهاي وتب رغ لدر ه الربا ماالح ال  طة الوطدرة الف  طردرةالراافرة     الرا  العان و -1

 أي تماوز فا اس صدان الرا  العاني و ن أي إهرا  أو تارع دفر به.
 ة وفا  رة وف،ا  لرا خاص لهي واتصاك كافة اإلمراءا  ال زمة ل افاظ   ره.اءيرا ا الروظخ اس صدان الرا  العان بيف-2
وظخ اس صدان مر  كا  ال  طة الوطدرة الف  طردرة ل ااو      مياس  خا ة أو ل  روي   ن س ع أو خدما  لردفع ه دردع     الر-3

  باحا.  10ال ا ة  24/9/2016موقع الر، فا ي  تاليخ الزيالة .  الشصارة أو مدفعة طرع  الم
 365ص  مرمع ساب ي  ينواع كدعان ال،انون اإلاالي الك ا  األو  2
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ال ا حر  ال،فاء اإلاالي  1نررية الرروع الطالدة كرا فا حالة تطبر الااال  فا ال،انون اإلاالي 

 .مداسبا  برومبها الر عاقد فا حالة حاو  الفرل و وعه تعويفا 

ن الفرا من تع خ اإلاالة وشية لقابة ألي ان هاك من قب ها ألي ح  م قد حر  ال،فاء اإلاالي  أن

 لبا  باوتعدي ته  2005ل دة  الرعد  اإلن ان الريفولة بروم  ال،انون األساسا الف  طردا ح،و  

ال،وانرن  هذه لها بروم  الرردوحةالا حرا  أن أن الفرا هو الطرع األععخ فا هذا الدزاؤ و 

  .تريدها من اس عرا  س طاتها بشية واسع ولردة طوي ة

ي وهم طادفة الروظفرن ن،ران بوظادفه بأشصاص طبرعررفالدولة لر ل سوا شصص معدوي د  عرن ل 

ن الصطأ سواء فررا ي ع   ب ف رر ال،انون وتأوي ه أو  دد  غرر معاومرن  اوه الء لر وا إال بشر 

 .2تطبر،ه     الااال  الفرادة والرراكز ال،انونرة

 اواة فا ت، د الوظادخ العامة فا الررف  العان الذي ت  زن برومبه اإلاالة "بالر نلربدأ الر اواة أما إ راال

ي والر اواة فا ال ر ع بالا،و  واالل زان بالوامبا  يوم اواة الرد فعرن من خدما  الرراف  العامة يالدولة

والر اواة أمان ال،انون فا تعام ها مع اإلفراا ف رو ي وال فارا  يوالر اواة فا تارة ال كالرخ العامة

 .3"ة فررا بردهمرز أو تفر  بالرعام لها أن تر

                                                           
 أوظروفا  األمدطوي ة  اإلااليةفا الع،وا  تطرأقد  :بأنه 17/6/1972ب اليخ  46لقم  الطعنا فالع را الرارية  اإلااليةالرايرة  ل،د بردل 1

دابح تدفرذ الع،د مره،ا  أنالر عاقدين فرها وي رت   دها  ألحدلم تكن م وقعه  دد ال عاقد وال اخة تدفرذ ال عاقد  وأ داءبعد ال عاقد  إحدا اتادث 
وكانل  يك فة مرا قدلة الر عاقدان ال ،دير الرع،و  وأكثر     ،   لأساق   ال وازن الرالا ل ع،د  إل مرا ي اي  اإلاالةومي فا ل ر عاقد مع 

خ الة فااحه واس ثدادرة ففا هذه الاالة دا  ل ر عاقد  إل العاادة ال ا دا ر ها أي م عاقد  الرألوفةص الة الص الة الداشئة  ن كل  تماوز ال
ال وازن "  إل ااةلم يواف      تعدية شروق الع،د  أكامشالك ه فا الص الة ومداه تعويفا مزدرا  األخردطال  من الطرع  أنالرفال 

 وما بعدها 181ص مرمع ساب  ا  ي اإلاالي مباائ ال،انون  يفا  دنان  ررو ألرهمشال  1877ص  اما  15الرايرة اإلاالية الع را فا 
ال ا ة  20/8/2016ي تاليخ الزيالة يون     الشبية االن رنلespacedroitpublic,com موقع ففاء ال،انون العان  ي ثران ال اوي  2

 ال ااسة م اء.
 ا146ي  ص ع ساب ي مرماإلاالي مباائ ال،انون  ي دنان  ررو 3



52 
 

 :بداه    الر اواة برن الرواطدرن أكد الرشرؤ الف  طردا فا ال،انون األساسا الف  طردا  وقد

دين أو "الف  طردرون أمان ال،انون وال،فاء سواء ال تررز بردهم ب ب  العر  أو المدو أو ال ون أو ال

الف  طردا دها ال،انون األساسا  ا بر  لفكرة سرااة ال،انون ال وتطبر،ا   ي1"الرأي ال راسا أو اإل اقة

مبدأ سرااة ال،انون أسان الايم فا     أن"  نالوال ا مده ( 6)فا الرااة  2003الرعد  ل دة 

 ."ف  طرني وتصفع ل ،انون مررع ال  طا  واألمهزة والهرئا  والر س ا  واألشصاص

ت ع  ل ا،ر  أهدافها وخططها  اإلاالةف يف كة طرع من أطراع الر  ولرة هدع معرن د ع  ل ا،ر،ه 

الاريا  الريفولة له و  وكذل  الفرا د ع  ل راافرة     حراته ومرالسة الا،و  ي ال ا ت ع  ل طبر،ها

" فالر  ولرة اإلاالية لر ل فا ح،ر، ها سوا وسر ة ي م من  :و  ره بروم  ال،وانرن والروا ر  الدولرة

  .2رفرول من مان  والاالح العان من مان  آخر"خ لها تا،ر  أهداع معردة تمرع برن  الح ال

فع ال عوي  ل،ا دترن الده  حرم دص هذاسال  ال،وانرن الر،النة أدفا     ن رمة لذل  ف،د  

وهذا ي حرم أن ال عوي   ن الفرل ال دص  خ باخ  ع الشصصي العدالة والر اواة  اس ولي رن هرا

"الرواطدرن لدا ال،انون سواء وهم  :نأب أكدراري فدرا أن الدس ول ال ما برد ه ناوص ال،وانرني

م  اوون فا الا،و  والاريا  والوامبا  العامة ال تررز بردهم ب ب  الدين أو الع،ردة أو المدو أو 

األ ة أو العر  أو ال ون أو ال غة أو اإل اقة أو الر  وا االم را ا أو االن راء ال راسا أو 

"األلانرون أمان ال،فاء سواء ال  :أن فبرنرا ي ع   بالرشرؤ األلانا وفري 3المغرافا أو ألي سب  أخر"

  .4ترررز بردهم فا الا،و  والوامبا  وان اخ  فوا فا العر  أو ال غة أو الدين

                                                           
 ا 3200  دةل الرعد  من ال،انون األساسا الف  طردا 9الرااة  1
 ا 73ص  مرمع ساب ي  ي     أسان الرصاطر فا ال،انون الفرن ا والراري  اإلاالةم ئولرة  ي مارد احرد  بد لردعم 2
 . 2014 دةمن الدس ول الراري ل 53الرااة  3
 .  1952ل دة ا من الدس ول األلان 1ف،رة  6الرااة  4
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ل،د كفة ال،انون األساسا ل رواطن الف  طردا فا الفاة ال ابع فررا ي ع   برشر دا الف  طردا  أما

لصطأ فا أ را  اإلاالة ومرالس ها إل  ان هاك بع  هذه الا،و   اي ايقد ي  دة ح،و  وحريا 

فا  ،ا  الشصص وتف رش مدزله اون م وغ قانونا ي عالض مع الا  فا الارية  يوالاريا 

 .1الشصارة

فا أحد اإلاالا  األمدرة كمهاز الشرطة مث  ب عذي  أحد الر هررن فا قفرة ما العان  روظخال،ران ف

طن الف  طردا وت  به األخطاء ال ا تو ر     حرية الروا أحددع بر  لؤسادهعاء الن زاؤ ا  راع إلل 

 .2بال،انون األساسا وكافة ال شريعا  الوطدرة والروا ر  الدولرةح،ا ميفوال 

عان فالراافرة     اوان وان ران الررف  الي من هدا ظهر  الاامة لوموا م  ولرة ت،ع     اإلاالة

  لرع اا باس صدان وسادة اإلاالة وموظفرها بأقة األخطاء هو أحد األسباواس ررال أااء  ر ه كا

ا،و   ب  الثانا ل ر  ولرة اإلاالية الر رثة فا مبر الفرل وحرادة ت   الالالموهرية والررتبطة ب

 والاريا  من سطوة اإلاالة وأخطاء موظفرهاا

ا  خدملرعا العان الر ع   بان ران هو تا،ر  ا اإلااليةالر  ولرة  إلقامةاألسر  واألمثة ال ب  

ة لدا مراق  برداق الرشرو ر بأاواتهالدولة بان الررف  العان  أطالفعددما دشعر الشصص فا ي الررف 

 فان سرر العرة فره د  رر بفعةي ما  ددها خطأت،ان م  ولر ه  دد التكا  حرم ي لوظادفه أااءه

 العان ل،فاء حاماته ولغباته.  الررف  أنشأالرعا الكامة من قبة الرواطن الذي 

                                                           
ال دموز  -2الارية الشصارة ح  طبرعا وها ميفولة ال ترو.  -1"  2003( من ال،انون األساسا الرعد  ل دة 11نال الرااة ) 1

دة ال،ب      أحد أو تف رشه أو حب ه أو ت،ررد حري ه بأي قرد او مدعه من ال د،ة إال بأمر قفادا وف،ا  ألحيان ال،انوني ويادا ال،انون م
 الابو االح راطاي وال دموز الامز أو الابو فا غرر األماكن الصاععة ل ،وانرن الااالة ب دررم ال مون.

ال دموز إخفاؤ أحد ألي إكراه أو تعذي ي ويعامة الر هرون وسادر  -1"  2003من ال،انون األساسا الرعد  ل دة ( 13نال الرااة ) 2
 باط   كة قو  أو ا  راع  دل بالرصالفة ألحيان الف،رة األول  من هذه الرااة." د،ع -2الرارومرن من حرياتهم معام ة الد،ة. 
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وم اءلة اإلاالة فا ي الرقابة ال،فادرة من قبة ال،فاء اإلاالي ال ا ت،ون     إ را  مبدأ الرشرو رةف

" حرادة ح،و  اإلفراا وحرياتهم  إل  أو تع خ من قب ها يهدع بشية أساساي خطأحالة حاو  أي 

هذه  أحدل عوي   دها أو فا ك رهرا معا أكا مو وي ا،  هذا الهدع فا إلغاء ال،رالا  اإلاالية وا

 .1ال،رالا  ح،ا ل فرا أو نا  من حري ه "

 ة يرا الباحم هدا أن  دن وموا لقابة وم ئولرة      رة اإلاالة ي  ر     تا،ر  الصط  الروعو  

ر  تا،فا ال ا ت ع  فا ممر ها ل س ررالية فا خدمة الرواطدرن والرم رع اون تهاون أو تراخا 

     م العرةحرادة أنف هم بأااده إل رن العام رن فا اإلاالة ظففان فاء وموا م اءلة يدفع الرو ي أهدافها

           .الداو الرط و  مدهم مرا يدعيو بشية ادمابا      رة اإلاالة

ذا همن  سد طر  فا الرط   الثاناي فا هذا الرط   أسبا  الر  ولرة اإلاالية الباحم واعد أن برن 

 .الربام إل  ألكان الر  ولرة اإلاالية

 :شروط المسؤولية اإلدارية: المطلب الثاني
دش رق إلقامة الر  ولرة اإلاالية تماه اإلاالة العامة أن ت وافر  دة شروق وعاها الف،ه وال،فاء 

ا   ده مرف،را أو شصارا ت  أكانسواء  خطأ فرها وموااإلاالي مبردا أن الر  ولرة اإلاالية دش رق 

اإلاالة باإلعافة إل  الفرل الدات   ن الصطأ وأخررا   قة ال ببرة برن الفرل والصطأ بارم ال 

  .2ا أخر  ةقوة قاهر   ن ا  ديون الفرل ن ام أن أوأخر  خطأ ن  اديون الفرل ناتم

                                                           
 .47زهير احمد قدوره، الوجيز في القضاء اإلداري،مرجع سابق، ص  1
  .210ص  يمرمع ساب  يالومرز فا ال،فاء اإلاالي  يزهرر احرد قدوله 2
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 ماء  مشداة     توافر هذه الشروق ف  داح أن؛ 1  الوطدرة وأحيان ال،فاء اإلاالي ال شريعاإن 

الشروق ي رت    ره  وأي ن،اان فا هذهي م  زمةي وافر أحداها اون اآلخر فالع قة بردهم   قة 

 .اإلاالة بال عوي  ال زن لمبر الفرل الذي لا  به الط   من نان فاء الر  ولرة اإلاالية و د

رن ا الفر  بفا فرؤ أو  الصطأ كأحد ألكان الر  ولرة اإلاالية مبرد الباحم وعحرووف،ا لرا سب  س

رة لر  ولعرو فا فرؤ  ان     الركن الثانا من ألكان اروسي أنواؤ الصطأ وف  الرذاه  الف،ره الرص  فة

ي رلالفرل الدات   ن هذا الصطأ بش،ره الشصاا والررف،ا مبردا الشروق ال ا دم  توافرها بالف وهو

رن را  بت ولرة الع قة ال ببرة ال ا بام فا فرؤ  الم الركن الثالم واألخرر من ألكان الر روأخررا س

 الصطأ والفرل كأسان ل ر  ولرة اإلاالية. 

 :الخطأ :الفرع األول
ي مرف،را خطأ شصارا أو خطأديون  درين أنأو  ألكان الر  ولرة اإلاالية ي رثة فا الصطأ الذي 

 ون اولرة   أ والر برن الر  ولرة     أسان الصط زرتدبع من إتاحة الرما  ل  ررالركن أهررة هذا و 

  .ال ا يد فا بها وموا الصطأ خطأ

مم و الدولة الفرن ا حردرا ألس  الر  ولرة اإلاالية     أسان الصطأ لم يدرر إل  فكرة  أندمد ف

كأسان لفكرة الصطأ فا  الصطأ فا ال،انون الردنا بة شرد نررية الصطأ الشصاا والصطأ الررف،ا

                                                           
هو قران خطا من مانبها  ي ن ال،رالا  ال ا تادلها اإلاالة" مداق م  ولرة أن  وعال فا أحدا قرالاتهاالع را الرارية  اإلااليةالرايرة  1

وان ت،ون   قة ال ببرة  يعرل الشأن. وان ي ا   اح  .غرر مشروؤ ب ب   ر  لا،ه من  رو   دن الرشرو رة اإلاالي بان ديون ال،رال 
الذي  األابا أوالرااي  األكاولكن الفرل د،اد به  يصالفة ل ،انون بالر اإلاالةي رثة فا  دول قرال من  الصطأوالفرل فركن  الصطأبرن 

لرا تا،  الفرل      يلداالةالرد و   الصطأو  قة ال ببرة برن الصطأ والفرل ت كد وتفرد انه لوال  يي ا   اح  الشأن من  دول ال،رال
 ران  ياال الث،افة ياألول الطبعة ي األو المزء  يالاسة م،النة اإلاالي ال،فاء  يفا سالم بن لاشد الع وي  ألرهالداو الذي حدث به " مشال 

 .275ص  2009
رر غ أ رالهان   اإلاالةم  ولرة  أنالف،ه وال،فاء قد اس ،را      أنقرالاتها     " وحرم  أحداكذل  نال فا  االلانرة مايرة العد  الع را
لفرل " وا الصطأوان ت،ون   قة سببرة برن  الصطألفرا عرل ن رمة وقوؤ هذا ديون هداك خطا من مانبها وان دار  ا أنالرشرو ة ت   زن 

ص مرمع ساب ي  يالفالة أ رالهاالعامة  ن  اإلاالةم  ولرة  ي  ا خطال الشطداوي  لرهاابة ماامررن مشال مم ة ن، 1995-7-9 د    را 
155. 
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وخاو ا ي باولة  امةالصطأ  فا ال،فاء اإلاالي ال يدرر ولكن فا ظة أن ي1ال،انون اإلاالي 

ظهر  الاامة إل  العواة ل،وا د ال،انون الردنا فا حا   دن الدص   رها فا ف،د الشصاا الصطأ 

  .ال،انون الذي يدرم ال،فاء اإلاالي فا الدولة

الصطأ الشصاا  ما هو معرال ال رررز برن :ال الا   اؤ اليدفعدا لطرح  تداو  هذا الروعوؤإن 

ن أن رمة  رة الروظخ فا اإلاالة. فدمد  ار  رر بردهرالوالصطأ الررف،ا؟ فا ظة الص   وال داخة 

من ف،ا و فررا بردهم فا أدماا معرال موحد فا ال رررز برن الصطأ الشصاا والصطأ الرر  واالف،هاء اخ  ف

   :لرعايررعرن هذه ا

 :معيار انفصال الخطأ عن الوظيفة -1

أنه ولغادة  ان  ال رررز برن الصطأين الشصاا والررف،ا فدمد هذا الرعرال فا (هوليو)ف،ره ال تبد  

م رم وفا الر،ابة اخذ  خطأالذي ا  بر أن الصطأ الشصاا هو  اخذ برعرال المة الصطأ 1898

ال ( إل  األخذ برعرهوليو)واعد هذا ال اليخ اتمه ي ال ن  طرع و فه خطأبفكرة أن الصطأ الررف،ا هو 

الذي مرز به برن الصطأين الشصاا والررف،ا     أسان أن اإلاالة ي م  وا أااء الررف  مديد هو

أ داء مباشرتها أ رالها فا ت رر الرراف  العامة تراشرا مع أ راع تادا بداء   رها م  وا األااء ف كا 

ي ولة بال عوي   دهكان الفرل الدات   ن انصفاض األااء وف  هذه الادوا تكون اإلاالة ها الر ئ

ا  ن انصفاض األااء  ن هذا الر  وا ن رمة سوء نرة أو إهرا  ئأما فا حالة إكا كان هذا الفرل ناش

ي ارة الروظخ الر  ولرة  ده وال ت ارة اإلاالة أي  خطأمن قبة الروظخ ففا هذه الاالة نكون أمان 

مع برا أن الصطأ ي  ن الرعايرر ال اب،ة برعرال  الم مص  خ (هوليو)وأخررا ماء الف،ره ي م  ولرة  ده

وكل  بالتكابه  رة ال   قة له بالوظرفة أو ي  ن الوظرفة الروظخ ديون شصارا فا حالة تم فاة

                                                           
 . 19ص دراسة مقارنة، مرجع سابق،  عبد الكريم الصغير، مسؤولية اإلدارة القائمة على أساس الخطأ 1
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لة ءولكن سوء نرة الروظخ ي رت    ره  دن م ا ي رة مرتب  بالوظرفة با  باله احد وامبا  الروظخ

 .1ف، الروظخ ت،ع     لة ر اءالاإلاالة  ن الصطأ و 

 :معيار الغاية -2

بفكرة الغادة كأسان ل  فرقة برن الصطأين      يو الذي اخذ هذا الرعرال ب (مادا)الف،ره  اناا

ه العرة تا،ر  أهداع مرتبطة باإلاالة وتدخة دكانل غادة الروظخ من أاا كاإ أنهالرعرال ال اب  مبردا 

أما أكا كانل غادة الروظخ تا،ر  أغراض ي ةمرف،ا ت ا   ده اإلاال  خطأبوظرف ها ف ندا نكون أمان 

 .2شصارة بعردا  ن الوظرفة العامة وأهدافها ففا هذه الاالة ديون الصطأ شصارا  

  :معيار النزوات الشخصية-3

 إل نرة الروظخ ت مه  لف كا كاني يرتب  بدرة الروظخالذي هذا الرعرال ب لألخذ (الفررر)الف،ره كه  

طابع شصاا درهر ععخ  اوكان العرة الفال كي ح   الرع اا مرالسة العرة بشية طبرعا

  داء مااي فان هذا ا أو كان ن رمة تدلرو أو ي  ااي خطأو دل مده  دن تباره و اإلن ان وشهوته 

الفعة     العيو من  خطأي حاة به ذكا كان الفعة الإأما فا حالة ما ي اشصار خطأالصطأ دع بر 

فأندا ي ل صطأ والاوا  ة رعلروظخ العامة باإلاالة العامة ن اطابع شصاا ديو  اك لرواألو  

 .3مرف،ا خطأنكون أمان 

  :جسامة الخطأ معيار-4

شصارا  خطأكه  إل  أن الصطأ الررتك  ديون  حرمبهذا الادا  آخرمعرالا ( مرز)ل،د تبد  الف،ره 

  هيوما أ داء مرالس  عرض لها الروظخ بشيةيال دع بر من األخطاء العاادة ال ا و أكا كان م ررا 
                                                           

 وما بعدها. 190اإلدارة غير التعاقدية قضاء التعويض، مرجع سابق  ،ص  ةنبيلة عبد الحليم كامل، مسؤولي 1
 . 214 ص الوجيز في القضاء اإلداري ،  مرجع سابق ، زهير احمد قدوره، 2
 .18ص  ياب مرمع س يال عوي  فا الر ئولرة اإلاالية يمارد انو قاسم معفر 3
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هذا الفعة نات   ن  رة  اال ب وء قاد من الروظخ العامة فا اإلاالة  أنباإلعافة إل   يرهامهل

 .1لغادة االن ،ان مث 

  :به خل  أمعيار طبيعة االلتزام الذي  -5

 احد الرعايرر ال ا ت،ون     ال فرقة برن نو ا الصطأ     أسان طبرعة (اوك لاسا)تبد  الف،ره 

ر الصطأ شصارا إكا كان االل زان من االل زاما  ال ا ت،ع     رع بف ياالل زان الذي اخة به الروظخ

كان االل زان من االل زاما  الررتبطة  إكاو    العيو من كل  دع بر الصطأ مرف،را  يمررع الرواطدرن

 2.بالوظرفة العامة

لم دع د،ا معرالا معردا من  ألنهرا ؛داقد فع  ح مم و الدولة الفرن ا والراري  أنيرا الباحم 

ففا بع   يوتركا اخ رال الرعرال الرداس  ح   كة قفرة مدفا ة  ن األخرا ي الرعايرر ال اب،ة

ترك س طة  ألنه ي3برعرال الدزوا  والغادةدأخذ قفادا أخرا فا ال،فادا دأخذ معرال م امة الصطأ و 

ال ي ففا حالة ألزان ال،فاء برعرال معرن يرولة أمامهت،ديرية ل ،فاء اإلاالي فا الايم بال،فرة الرد

ي داس  مع ال،فرة الردرولة أمامه ويواي كل  إل  إهدال ح،و  وماالح الرواطدرن الر فرلين وفا 

 .اس ررال الوظرفة العامة    اإلاالة العامة و  اإلاالية و    ال،رالا  ت  رقد أخرا حاال  

نه ال يومد  رة أ" :    الرارية حيم الرايرة اإلاالية الع را صفد األمراخذ ال،فاء الر،الن بهذا 

وإنرا ي قا دة  امة ممراة تفع عواب  تفاة بومه قاطع برن األخطاء الررف،رة واألخطاء الشصارة

وم ب اتها  اي ادا كة نوؤ من هذه األخطاء فا كة حالة     حده لرا د  ص اه ال،اعا من ظروفه

                                                           
ي ص  2007يالطبعة األول   ياإلسيددلية،النة اال الفكر المامعا ل دشري م  ولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها الاسة م يمارد بير ح رن 1

94. 
 .37ص يالررمع ال اب  يالصطأ كأسان لر ئولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها يهشان العيرما األسوا 2
 .133ص  يم  ولرة اإلاالة وقوا دها الاسة م،النهي مرمع ساب   بد الر   يونو ماردي أسان 3
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من الم امة والدافع ال   من الرعايرر مدها نرة الروظخ ومب غ الصطأ م  هددا فا كل  بالعديد

 .1"التكابه

 :2ال رر :الفرع الثاني

 ن خطأ    تاديد ما أكا كان الفرل قد نو  يالشرق الثانا من شروق الر  ولرة اإلاالية هو الفرل

؟ وي  الدهادارة ال عرواال الا من ي ارة قي شصاا أو خطأ ما اا ي اي إل  تاديد الر  ولرة

 ؟3سوء ال دررم واإلاالة ل ررف  العان أن وظرف ه؟ غرر الر  زن بوامبا هة هو الروظخ العان 

ي درو الر فرل فا ح  من ح،وقه الريفولة بروم  ال،انون  امااد اعرل  الذي قد ديون هذا الفرل 

 ب  فا وفاة تمروح أو   دهعرل يد    وأيي و دن ال عذي  يمثة الا  فا الرعام ة اإلن انرة

    شية ا  داء     ما اة مالرة قد ديون هذا الفرل  أوي عرلا مااداهذا الفرل د ر   شصص

حد األفراا ب ت فها  ن أحد الروظفرن فا اإلاالة العامة     ح  م ريه أتصاه مثا  كل  ا  داء 

 .4ماادا   دع بر عرلا   ذافهي طري  حرقها

رو ت وأ را   ارفا ال،ران بالفرل الرعدوي من خ     ولة هذا الفرل ي صذرين أن ن الرمو 

احد موظفرها وي  ب  هذا الدوؤ فا من أو  ياإلاالة العامة خطأمشا ر وأحاسرو الر فرل من 

واال الا ت  وم  ال عوي   يسرع ه أو فا يأعرال بالراالح غرر الرالرة ال ا قد تكون فا شرفه

                                                           
الرااماة  بد الردعم ح دا مدونة ال شريع وال،فاء فا الرواا الردنرة وال مالية مشال ألره فا  1969-3-30الع را  اإلااليةحيم الرايرة  1

 . 134ص  يمع ساب ر م يوقوا دها الاسة م،النه ةاإلاال م  ولرة  أسانفا  بد الر   يونو مارد  إلرهمشال  11المزء الثانا ص 
 أو اطف ه فهو دشرة الفرل الرااي  أو رعه  أوم ره  أوي ا  بالشصص فا ح  من ح،وقه ي سواء  فا ماله  إيذاءالفرل: هو كة  2

دايم  أنخطأ فانه ال ي اول كان من الررين الايم بال عوي  بغرر  وإكاالر  ولرة   ألكانالفرل األابا ي والفرل هو الركن الثانا من 
ب عوي   ن فعة ال يرت  عرلا . ولو كان الفعة خاطئا  لعدن وموا ما اة لطال  ال عوي  دصو  له الا  فا الد وا والرطالبة فا 

 .186ص  مرمع ساب ي  يم  ولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها الاسة م،النة  يفا  مارد بير ح رن إلرهشال م نال عوي  
 .158ص مرمع ساب ي  يم  ولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها –ير ح رن مارد ب 3
ص ي مرمع ساب ي ال  طا  العامة( الك ا  الثالم أ را ال عوي   ن ) اإلاالي الشام ة فا ال،فاء  الروسو ة :العردرن أبومارد ماهر  4

 .وما بعدها311
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 ا  به الر  ولرة اإلاالية  دة شروق ت ذيفا الفرل ال ت وافر أنيم  و ي 1بال،دل ال زن  ن الفرل

 :ت رثة فا

  :يكون ال رر محققاً  أن-1

بارم ديون ي اأي أن ديون ومواه م كدي دش رق فا الفرل الذي د  وم  ال عوي  أن ديون ما،،ا

أو أن تكون  يؤ م  ،ب و بارم ال ديون الفرل ما رة الوق ي2الرفرول قد أ ر  فع  بفرل

 .3رة وقو ه والاه من  دمهاح رال

 أكا إالال دعوض  ده ي أن الفرل الرا رة أي الذي لرو من الر كد أن دادث م  ،ب ؛ كنإفال،ا دة 

 يدم  االن رال ح   ي ا،  مثة هذا الفرل إلميان الرطالبة بال عوي   ده أنهبرعد  ي وقع فع 

 .4فان لم ي ا،  ف  تعوي 

 

 وقوع ال رر على حق مشروع: -2

ما اة قانونرة لكا  أوالر فرل قد تم     ح  بأن ديون الفرل الذي لا  ي  رق ال،انون أدفااش 

فهدا ي الريان الذي وقع   ره الفرل غرر قانونا أوكان نشاق الشصص   كافد  طرع الرطالبة بال عوي  

 أسبا من  اسببع بر تفعدن الرشرو رة هدا ي أي تعوي  وال د  طرع الر فرل الرطالبة به   ره ال ي رت 

                                                           
 . 86صي 2010 يالمامعة األلانرةي لسالة اك ولاه ي اإلن ان الاسة م،النةفا تعزيز اح ران ح،و   اإلاالةاول م  ولرة  ي فاء ال وي رم 1
 .779ص  يي مرمع ساب  اإلاالي ال،فاء  ي  بد هللا بد الغدا ب رونا  2
المة  إل لو ب،  فا الصدمة لو ة  بأنه" ال ا  داا فا ت،رير ال عوي  ب،و  الرد ا  الرارية انه اإلاالي مايرة ال،فاء  أكد حرم  3
 أمولاف راض  أسانالواقع الثابل ال      أسانتكون بر،دال الفرل الواقع فع       أنرا يفا ت،ديره العبرةرة وزالة فا بار  امرن الن وك

س طة برد  أ   تبد      الواقع ال     الفروض واالح راال  وما اامل ال رقرة لدلمة  أن اإلحياندم      لااة  إك يما ر ة قد ال تااة
فا مامد لاغ   إلرهي ر   ب رقرا  لم ترداها له الايومة " مشال  أنولر ل ح،ا ل روظخ ف رو ل رد ا  يمة ترداها لرن تراه مديرا بهاالايو 
 .476ص  مرمع ساب ي  ياإلاالي ال،فاء  يالا و

الطبعة  يال،اهرة ياال الدهفة العرارة يالاسة م،النة اإلاالي بط ن ال ب  والغادة فا ال،رال  أومه ن  اإلاالةم ئولرة  يمد  لمفان بطرخ 4
 .269ص  ي2014ياألول 



61 
 

ف  درين ا  بال إت ع اإلاالة لرركبة غرر قانونرة ا  داء     ح  مشروؤ ي 1اإلاالةان فاء الر  ولرة     

  .دارره ال،انون وي  وم  ال عوي 

  :يكون ال رر خاصاً  أنيجب -3

فرل     ح  ال ،عال ديفا ال  بال الفرل كأحد ألكان الر  ولرة اإلاالية أن ديون الفرل ما،،ا وان د

 اوي،اد بهذا الشرق أن " دار  فراا معردا أو أفراا يديون الفرل خا ا أنبة دم  أدفا ي مشروؤ

من  دعد  نه      ومه الصاوصي  أما أكا كان الفرل  اما دار   داا غرر مادوا من األفراا ف

   حرية او ح  دارره ويعدا كل  اال  داء   2األ باء العامة الوام      األفراا تار ها اون تعوي  "

 .أشصاص دة  أوال،انون لشصص 

 :أن يكون ال رر ممكن التقدير نقداً يجب -4

ا مثا  و بالد، ديرتكون األعرال ال ا لا،ل باألفراا ن رمة الدشاق اإلاالي قاب ة ل  ، أندش رق ال،انون  

أو مدع الفرا من ي االةاإل خطأالفرل الدات   ن تفويل فر ة أو حرمانه من األلااح الداتمة  ن ؛ كل 

األعرال األابرة ال ا داع  ت،ديرها  ان مررع هذه األ را  درين ت،ديرها بالد،وا وح  ي فمرالسة العرة

خروما وكل  تعوي  ن،دي  لهاييون و  ا،  من الفرل وم،داله  وتا او إل  خبراء مص ارن لي بالد،وا

 :3 ن األ ة لرعاقبة الر  ب  فا الفرل

 

 

                                                           
  393ص  ي بدون طبعة ي بدون سدة نشر ي المزادر ي اال هومه ياإلااليةالرداز ا   ي  بد ال،اال  دو 1
 .476ص  الررمع ال اب ي  ي اإلاالي ال،فاء  يمامد لاغ  الا و 2
الك ا  الثالمي الررمع ال اب ي ص  (ال عوي   ن أ را  ال  طا  العامة)ال،فاء اإلاالي الروسو ة الشام ة فا  :مارد ماهر أبو العردرن 3

 .وما بعدها331
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 :1عالقة السببية :الفرع الثالث

لكن أساسا ل ا،  الر  ولرة ها وارن الفرل غرر قانونا إن   قة ال ببرة برن الفعة أو ال ارع 

ولرا كانل ال،ا دة أن   ء اإل با  د،ع     ي لر  ولرةا   قة ال ببرة ي اي إل  ان فاء ء فاان وان

 .2 ببرة برن هذا العرة والفرل ات  الرفرول فع   الرفرول أن يثبل العرة وان يثبل   قة ال

ل ا،  الر  ولرة  أهررة وموا شرق   قة ال ببرةأكد ال،فاء اإلاالي فا ال،فاء الر،الن      وقد

نه ح   درين إ" حرم :بأنهي حرم قفل مايرة العد  الع را األلانرة فا إحدا أحيامها اإلاالية

ديون مباشرا أي أن ديون ن رمة مباشرة  أننه دم   ال عوي   ن الفرل الداشئ  ن هذا االق طاؤ ف

ل دشاق الرد و  لداالة فال ببرة ها لكن أساسا برن الصطأ والفرل وال ت،ون م  ولرة اإلاالة اون 

رة  ن الصطأ الررتك  ف  ف كا لم دين الفرل الرطال  بال عوي   ده ناشئا مباشي توافرها

 .3.... " م  ولرة

 كل  و    برن الصطأ والفرل ةن الصطأ فا حالة ان فاء   قة ال ببروال ت ارة اإلاالة الر  ولرة  

 ن سب   إكا  بل ل شصص أن الفرل قد نشأ" :،انون الردنا األلاناالمن  261الرااة ف،د نال 

فعة الر فرل كان غرر م زن  أوأمدبا ال يد له فره كافة سراوية أو حااث فمادا أو قوة قاهره 

  .ون أو االتفا  بغرر كل "بالفران ما لم د،  ال،ان

                                                           
 رفها الف،ره ال دهولي   قة ال ببرة برن الصطأ والفرل بأنها "وموا   قة مباشرة برن الصطأ الذي التكبه الر ئو  والفرل الذي أ ا   1

ي الوسر  فا شرح ال،انون الردنا المديد نررية االل زان بومه  ان المزء األو ي  اال أحراء ال راث الرفرول "  بد الرزا  احرد ال دهولي 
 .872ص  يالعرااي  بررو 

 .198ص  يمرمع ساب  يم  ولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها الاسة م،النة يمارد بير ح رن 2
اول م  ولرة اإلاالة فا  يشال ألره فا  فاء ماروا ال وي ررن م 4378ص  1997مم ة ن،ابة الراامرن  1997 / 9 / 27 د    را  3

 .128ص  يمرمع ساب  يتعزيز اح ران ح،و  اإلن ان الاسة م،النة
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ال،فاء اإلاالي ح م الدزاؤ حو  نار  كة من الروظخ واإلاالة فا فا مثة هذه الاالة فان 

ال عوي      أسان اول كة من الصطأ الشصاا والصطأ الررف،ا فا أحداث الفرل الذي قد ديون 

 .1 عوي  ك  الطرفرن و دن االق اال     طرع واحدبقرال الرايرة 

ذا سدبام فا الرط   الثالم من هي فا هذا الرط   ألكان الر  ولرة اإلاالية الباحم أن برن واعد

 .الربام ال عوي   ن الر  ولرة اإلاالية

 :2التعويض الناتج عن ال رر :لب الثالثطالم
المزاء الر رت   ن م  ولرة الشصص  ن الفرل الذي لا  بالرفرول والذي  دع بر ال عوي 

 خطأكان أسان الر  ولرة ن او أويأتا هذا ال عوي  سواء ي لكان الث  ة ال اب  ككرهاتوافر  فره األ

لذا زاا الو ا فا اآلونة األخررة من  يخطأشصاا أو مرف،ا وكذل  فا حاال  كون الر  ولرة اون 

الي قبة الر فرلين ل رطالبة با،وقهم وال موء إل  المهة ال،فادرة الرص اة تبعا لطبرعة ال،فاء اإلا

نرر قفادا فا وسدبرن الرايرة الرص اة ي فا فرؤ أو  فا أنواؤ ال عوي  سدباملذا  ي3فا اول ه 

 .ال عوي  فا ال،فاء الر،الن فا فرؤ  ان

 :أنواع التعويض :الفرع األول
 :وتعوي  ن،دي وسوع ن،ون ب وعراها د، م ال عوي  إل  تعوي   ردا

 

 

                                                           
 .457ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري، المرجع السابق، ص  1
اونرا  أمامه وحةالرطر ل رروع والر ب ا   ير وف،اد،اد ال عوي  مدح الرفرول مب غا من الرا  بدي   ن الفرل ا وي،ون ال،اعا ب ،د 2

وما بعدها  20ص  1987 ي مار ياال الدهفة العرارة  ياإلااليةال عوي  فا الر ئولرة  ا مارد انو معفر اإلسراع أوغ و فا ال ،دير 
ص  مرمع ساب ي (يالعامة ال  طا  أ را ال عوي   ن ) اإلاالي الشام ة فا ال،فاء  الروسو ة :العردرن أبوفا مارد ماهر  إلرهمشال 
 .وما بعدها331

 .311ص  مرمع ساب  ي ي قفاء ال عوي  يغرر ال عاقددة اإلاالةم ئولرة  ي نبر ة  بد الا رم كامة 3
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 :يلعيناالتعويض  :أوال

الي الفرن ا فا البدادة ال عوي  العردا ل ر فرل  ن الصطأ الدات   ن أ را  لف  ال،فاء اإلا

ولكده فا نهادة األمر قبة تصررر اإلاالة العامة ي (ميانرة تومره أوامر لداالةإ دن )اإلاالة اس دااا لربدأ 

الثانا والصرال ي األو  تدفرذ مزء من العر را  الداتمة  ن الصطأ والر  ببة بالفرل ؛برن أمرين

  .1ب عوي  الر فرل ن،ددا  ن الفرل الدات   ن أ را  اإلاالة

ب لغاء قرال ب دارة احد العام رن فا  :ف،د قفل مايرة العد  الع را الف  طردرةي هذا الادامثة فا  

من وظرفة مدير مدلسة وتاوي ه إل  مع م كونه  1999فا  ان  ي(مدط،ة الص رة)س   ال رارة وال ع رم 

بعر  إساءة اس عرا  ال  طة ولكون الد،ة كان من وظرفة لوظرفة اقة م  وا ولكونها  اوامش اقرال 

  .2 ،واة تأايبرة اتصذ  عد مدير الردلسة لم د،اد فرها الاالح العان

  رة ما كان   ره وإلماؤ الروظخ إل  وظرف ه األ  إ ااة الاا  إلهو بهذا الادا ال عوي  العردا ف

ي ر هاإلاالة العامة ب  ااة الردير إل  ميانه   ال،فاء إلزانال د  طرع  اناألحرفا بع   أنهغرر 

  .ولكن ال،انون أتاح ل ر فرل الرطالبة بال عوي  الد،دي

و اغرر مرين كان ال دفرذ العردا  النغرر م ا،،ة كانل ح   شروق ال دفرذ العردا  أنهيرا الباحم 

 ال عوي  وهالمبر الفرل  ا األخر الطري   إل  موء ال وتمي ال دفرذ العردا م  ار  وكاني مره،ا

  .الد،دي

 

                                                           
1 Yves GAUDEMET op,cot,P845-p111.pierre dubois ,op,cit–Jean   الدران ال،انونا  يفا كفرخ الا ن إلرهمشال

 .250صمرمع ساب ي  ي  الصطأ نأسا     اإلااليةل ر  ولرة 
 . 20/7/2016الري   الفدا فا مايرة العد  الع را ب اليخ  28/4/2003م لخه ب اليخ  ي1999/ 50مايرة العد  الع را الف  طردرة  2
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 التعويض النقدي: :ثانيا

 ت  زن ال قد يساب،ا  دا لكون اإلاالة العامة كرا بر  ي لم د، ار ال عوي   ن الفرل     ال عوي  العردا

قرال  فاماء اإلاالة ب دفرذ ما  يوما بعد يون ح   ت  زن ويب،  ال عوي  ي زايدي بال عوي   ن الفرل

 .والعدو   ن الصطأ غرر قانوناي مايرة العد  الع را بال عوي  الذي أقرته الرايرة

د،ة ال ع فا ل ردير ب لغاء تدفرذ ال،رال المثا      كل   دن ال زان اإلاالة بال،فرة ال اب،ة الصا ة ب

فع الرب غ وهذا ما برده ال ع فا بد،ة الردير وهذا ما ترت    ره تعوي  ن،دي د  رر بال زايد لارن ا

الف رة  بال عوي  الد،دي  ن (مدير الردلسة)قرال مايرة بدادة الص رة ال ا نال     الايم ل رد ا 

"    الرد ا   رهم معالا وزير ال رارة وال ع رم  :نأويدص قرال الرايرة ب ال ا ن،ة بها من وظرف ه

وظرف ه و طوفة الداد  العان الف  طردا  إل باإلعافة لوظرف ه ومعالا وزير الرالرة باإلعافة 

باإلعافة لوظرف ه بدفع مب غ ألاعة و شرون ألخ شرية وإلزان الرد     رها الثانرة بدفع الرب غ 

الرايون به افعه واحده اون الايم بأدة لسون أو مااليف أو فاددة قانونرة وتفررن الرد ا   رها 

 .1 غ الباقا"الثانرة ماد ا ايدال أتعا  مااماة ولا الرب

  :المحكمة المختصة بالتعويض :ثانيالفرع ال
دص  خ االخ ااص فا نرر قفادا ال عوي  الداتمة  ن الر  ولرة اإلاالية من اولة إل  اولة 

فدرا أن ال،فاء ي ل ،انون الذي يدرم االخ ااص وتأ رها بالردالن ال،انونرة الرص  فة تبعا   يأخرا 

بالدرر فا  1972 ل دة 47و الدولة الراري لقم نون مم اإلاالي الراري دص ص بروم  قا

فدمد أن الرااكم اإلاالية بروم  نص الرااة العاشرة  احبة االخ ااص ي ا اوا اإللغاء وال عوي 

                                                           
تاليخ الزيالة  يالري   الفدا مم و ال،فاء األ    2012-6-13بدادة الص رة م لخه ب اليخ  2008 /232ا وا ح،و  لقم  1

20/7/2016. 
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غرر قانونا  خطأباس ،با  الد اوا فا الوقادع ال ا ت  ب  بأعرال ل رواطدرن وال ا تكون ناتمة  ن 

 .1 اال من اإلاالة العامة أو احد موظفرها والدرر فا سادر الرداز ا  اإلاالية

قانون ال،فاء اإلاالي األلانا حدا الط با  ال ا يدررها ال،فاء اإلاالي فا  أنفا الر،ابة نمد 

عيو ال    ي قفادا ال عوي  وقارها     الط با  ال ا ت،دن ن رمة عرل نات   ن قرال إاالي ف، 

 .2 درر قفادا اإللغاء وال عوي  فا مررع الرداز ا  اإلااليةبمن ال،فاء الراري الذي دص ص 

                                                           

تص ص مااكم مم و الدولة اون  :مده      10فا الرااة  1972ل دة  47نال الرااة العاشرة من قانون مم و الدولة الراري لقم  1
 :غررها بالفاة فا الر ادة اآلترة

  .الطعون الصا ة بان صابا  الرمالو الرا رة :أوال   
  .لريافآ  الر  ا،ة ل روظفرن العرومررن أو لول  همالرداز ا  الصا ة بالررتبا  والرعاشا  وا : انرا  
 وا  و بردح الع  رقرة أالط با  ال ا د،دمها كوو الشأن بالطعن فا ال،رالا  اإلاالية الدهادرة الااالة بال عررن فا الوظادخ العامة أو ال : الثا  
غرر الطري  بفا هم  لية الااالة ب حال هم إل  الرعاش أو االس رداؤ أوالط با  ال ا د،دمها الروظفون العرومرون ب لغاء ال،رالا  اإلاا :لابعا  

  .ال أايبا
  .الط با  ال ا د،دمها األفراا أو الهرئا  ب لغاء ال،رالا  اإلاالية الدهادرة :خام ا  
هذه  رفرة نررل ،انون الذي يدرم كالطعون فا ال،رالا  الدهادرة الااالة من المها  اإلاالية فا مداز ا  الفراد  والرسون وف،ا   :سااسا  

  .الرداز ا  أمان مم و الدولة
  .ا اوا المد رة :سابعا  
ل وفر  اهرئا   فررا  دا ال،رالا  الااالة من يالطعون ال ا ترفع  ن ال،رالا  الدهادرة الااالة من مها  إاالية لها اخ ااص قفاد  : امدا  

طأ فا  دن االخ ااص أو  ربا فا الشية أو مصالفة ل ،وانرن وال وادح أو الص يمع الطعنوال ايرم فا مداز ا  العرة وكل  م   كان مر 
  .تطبر،ها أو تأوي ها

  .الط با  ال ا د،دمها الروظفون العرومررن ب لغاء ال،رالا  الدهادرة ل   طا  ال أايبرة :تاسعا  
 .،ة سواء لفعل بافة أ  رة أو تبعرةط با  ال عوي   ن ال،رالا  الرداوص   رها فا البدوا ال اب : اشرا  

 .الرداز ا  الصا ة بع،وا االل زان أو األشغا  العامة أو ال وليد أو بأا  ،د إاالي آخر :حااي  شر 
  .الد اوا ال أايبرة الرداوص   رها فا هذا ال،انون  : انا  شر 

  .لادوا الر،رلة قانونا  الطعون فا المزاءا  الروقعة     العام رن بال،طاؤ العان فا ا : الم  شر
  .سادر الرداز ا  اإلاالية :لابع  شر

 وادح أو ن أو الويش رق فا ط با  إلغاء ال،رالا  اإلاالية الدهادرة أن ديون مرمع الطعن  دن االخ ااص أو  ربا فا الشية أو مصالفة ال،وانر
  .الصطأ فا تطبر،ها أو تأوي ها أو إساءة اس عرا  ال  طة

  ل وادح.انرن وايم ال،رالا  اإلاالية لف  ال  طا  اإلاالية أو ام دا ها  ن اتصاك قرال كان من الوام    رها اتصاكه وف،ا ل ،و ويع بر فا ح
  :وهذه الط با  تشرة 2014ل دة  27_ أ من قانون ال،فاء اإلاالي لقم 5الرااة   2
وفا الطعون  يالد،ابا  والمرعرا  والدوااي الر م ة فا الرر كةلطعن فا ن اد  ان صابا  ممالو هرئا  غرع الادا ة وال مالة و ا-1

  .االن صابرة ال ا تمرا وف  ال،وانرن واألنررة الرعرو  بها لم يرا نص فا قانون أخر     أ طاء هذا االخ ااص لرايرة أخرا 
و باالن دا  أ الوظادخ العامة أو بال رفرع أو بالد،ة أو لطعون ال ا د،دمها كوو الشأن فا ال،رالا  اإلاالية الدهادرة الر ع ،ة بال عررن فاا -2

 .باإل الة أو بال كالرخ أو بال ثبرل فا الصدمة أو بال ادرخ
 .عون الروظفرن العرومررن الر ع ،ة ب لغاء ال،رالا  اإلاالية الدهادرة الر ع ،ة ب نهاء خدماتهم أو إد،افهم  ن العرة ط -3
 .رة الااالة با،هم من ال  طة ال أايبرة ع ،ة ب لغاء ال،رالا  الدهادطعون الروظفرن العرومررن الر-4
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 اإلنشاءاولة تال  ف  طرن ة كون ظفا  الشأن ه خاو رة معردة فا هذا ف ال،فاء الف  طردا أما

 ألساساامدح ال،انون ف،د ي وقوانردها لم تع رد فا ظة  دن انع،اا الرم و ال شريعاي وال طوير

م "دموز ب،انون إنشاء مااك :أنه ( مده    102فدص فا الرااة ) ؛إااليةمااكم  أنشاءالف  طردا 

ي إاالية ل درر فا الرداز ا  اإلاالية والد اوا ال أايبرةي ويادا ال،انون اخ اا اتها األخرا 

 الدرر فا مهان من كا  ال،انون اسدد( 104)نه فا الرااة أ إالي واإلمراءا  ال ا ت بع أمامها"

 ل رااكم ةالر دد الرهان كة م ق ا   الع را الرايرة ت ول "  :    اإلاالية ل رايرة الع را فدصالد اوي 

 انرنل ،و  وف،ا   أخرا  قفادرة مهة اخ ااص فا ااخ ه تكن لم ما الع را الدس ولية والرايرة اإلاالية

  ." الدافذة

 إنشاءنفاك ال،انون األساسا الذي نص         الرغم من مفا أكثر من  شر سدوا      "

 دوله ووععه موعع  أنقانون ب نشاء هذه الرااكم لغم  أالنالرااكم اإلاالية ولم دادل ح   

 .1 "ال دفرذ اون إبطاء ما اة وعرولة وطدرة

   من أي نص دفرد باخ ااص ال،فاء اإلاالي  قد خ  قانون تشيرة الرااكم الدرامرة الف  طردا إن

ا وا      الدررواق ار اخ اا ها ي بالدرر فا قفادا ال عوي  (يرة العد  الع را الف  طردرةما)

 .2اإللغاء ف، 
                                                                                                                                                                                

مدهم او  ة بالروات  والع وا  والريافآ  والزيااا  ال دوية والا،و  ال ،ا ددة الر  ا،ة ل روظفرن العروما ناو ل ر ،ا دينالطعون الصا -5
 .لول  هم بروم  ال شريعا  الدافذة

مصالفة  و قرال والر  ددة ال  مصالفة الدران ل ،انون الااال بر، فاه اورل لط   إلغاء أي نران او تع ررا  االطعون ال ا د،دمها أي م ف-6
  .اال ع ررا  ل ،انون او ل دران الااالة بر، فاه او مصالفة ال،رال ل ،انون أو الدران او ال ع ررا  ال ا  دل باالس داا الره

  .ل،رالا  اإلاالية الدهادرة ولو كانل ماادة بال،انون الااالة بر، فاها ،ة ب لغاء الطعون ال ا د،دمها أي م فرل الر ع-7
 قرالا  نهادرة  االة  ن مها  إاالية كا  اخ ااص قفادا فررا  دا ال،رالا  الااالة  ن هرئا  ال وفر  وال ايرم فا الطعون فا أي-8

 .مداز ا  العرة 
 .االية بروم  أي قانون أخر اإلالطعون ال ا تع بر من اخ ااص الرايرة -9
العدالة ي مم ة اإلاالي ال زمة ل طوير ال،فاء  واإلااليةم،الة بعدوان الر ط با  ال،انونرة  يال،اعا ماروا حراا ناد  لدرو الرايرة الع را 1

 .281ص ي 2015 (يمدشولا  الرركز الف  طردا الس ،   الرااماة وال،فاء )م اواة  يوال،انون 
 تص ص مايرة العد  الع را بالدرر فررا ي ا: نال     "  2001ل دة  5من قانون تشيرة الرااكم الدرامرة لقم  (33) رااةال 2
 الطعون الصا ة باالن صابا . -1
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 ل دة( 5) لقم الدرامرة الرااكم تشيرة قانون من  2 رااةالرااكم الدرامرة اس دااا لدص التص ص 

 فا ف  طرن فا الدرامرة الرااكم تدرر -1 " ل درر برثة هذه ال،فادا فدال     : 2001

 مررع     ال،فاء س طة وترالن خاصي قانونا بدص اس ثدا ما إال كافة والمرادم الرداز ا 

 .ل ،انون  وف،ا   اخ اا ها وتباشر الرااكم اخ ااص قوا د تادا -2. األشصاص

قرالها اإلاالي فا اادرة  أوحرم تص ص كة مايرة نرامرة د،ع الشصص الر فرل من تارع اإلاالة 

عد  القد تكون م  ددة إل  حيم مايرة  بالدرر فا الد وا الر،دمة من الر فرل ال ا ياخ اا ها

 .موا حيم من مايرة العد  الع راوفا أحران أخرا اون و  يالع را الف  طردرة

مررزة فا االخ ااص برن ا وا  ومن خ   ال طبر،ا  ال،فادرة قفاددا الف  طردا ا قرال ماء   ل،د

ديون  اال رررز بردهر أن الف  طردرة مايرة الد،  بردل ال،رالا  الااالة من حرمي اإللغاء وال عوي 

 فاني اإلاالي ال،رال  إلغاءالد وا  أقامةكان الرد ا يب غا من  ف كاي الغادة من الد وا  أسان    

كانل الغادة من إقامة الد وا من  أكا أماي الشأنبهذا ها الرص اة مايرة العد  الع را الف  طردرة 

 1.ال،فادامثة هذه فا درر الفهدا تص ص الرااكم الدرامرة بي لرد ا الااو      ح  م دازؤ   رها

                                                                                                                                                                                

لة  ن ااا د،دمها كوو الشأن ب لغاء ال وادح أو األنررة أو ال،رالا  اإلاالية الدهادرة الراسة باألشصاص أو األموا  الاالط با  ال  -2 
 أشصاص ال،انون العان برا فا كل  الد،ابا  الرهدرة. 

 ا ها من نوؤ الرعالعة فا الابو ال ا دط   فرها إ دال أوامر اإلفراو  ن األشصاص الروقوفرن بومه غرر مشروؤ. الط با  ال  -3
و ال أاي  أو الررتبا  أو الد،ة أو اإلحالة إل  الرعاش ألرداز ا  الر ع ،ة بالوظادخ العرومرة من حرم ال عررن أو ال رقرة أو الع وا  أو ا -4

 االس رداؤ أو الفاةي وسادر ما ي ع   باأل را  الوظرفرة. 
 ف  المهة اإلاالية أو ام دا ها  ن اتصاك أي قرال كان دم  اتصاكه وف،ا  ألحيان ال،وانرن أو األنررة الرعرو  بها. ل  -5
 سادر الرداز ا  اإلاالية. -6
ا ادة ال ا لر ل قفادا أو مااكرا  بة ممرا  راد  أو اس د اءا  خالمة  ن   حرة أي مايرة ت  وم  الفرولة الفاة فرهالر -7

 تا،ر،ا  ل عدالة. 
 أدة أمول أخرا ترفع إلرها بروم  أحيان ال،انون.-8
 أسانص مايرة  العد  الع را ي ادا     اخ اا أن" من الر،رل ف،ه وقفاء مايرة الد،  الف  طردرة وعال فا أحدا أحيامها بأنه  1

 أندم   اإللغاءدعرن اخ ااص ت   الرايرة وان ا وا  لافع الد وا ل ااو    رها الن موعوؤ الد وا هو الذي ي وخاهاالغادة ال ا 
ة ومصالفة ال،انون فان ال،رال لعدن الرشرو ر إلغاءكان هدع لافع الد وا هو  ف كاتدا      الطعن لعدن مشرو رة ال،رال الرطعون فره 

كانل غادة لافع الد وا ها الااو      ح  م دازؤ   ره س كون غرر مص اة  إكا أماالد وا تكون من اخ ااص مايرة العد  الع را 

فا  ثران  إلرهمشال  2012-1-25ب اليخ 2011- 58ن،  مدنا لقم " (العاادة)عرن اخ ااص الرااكم الدرامرة  الرداز ةوتدخة 
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الرشرؤ  مع ما كه  إلرههدا ي ف  الباحم ي قفادا ال عوي  فا دررالوفا ما ي ع   باالخ ااص ب

ا اوا  فا دررالال،فاء اإلاالي الراري االخ ااص ل رااكم اإلاالية ب إ طاءمن  الراري 

مباشرة ال،فاء اإلاالي فا مار  أن حرمي األلاناال،فاء  عوي       يو ال،فاء الف  طردا و ال

لرثة هذه الد اوا د اهم فا سر ة الفاة فا الد اوا     العيو من الرااكم الدرامرة ال ا 

شر  ابال ا الرااكم اإلاالية  والن يأطو  لامم ال،فادا الكبررة ال ا تدرره بشية يوما ات  غر  وق 

 .بيافة موانبهاكام ة تكون     الادة بالدرر فرها 

الذي يدرم سرر  2001ل دة  2لقم خا ة ان الرشرؤ فا قانون ا و  الرااكرا  الردنرة الف  طردا 

ي وعح ان     مايرة العد  الع را فا ظة  دن وموا قانون مصاص لذل  الد اوا االاالية

رف  الط   الر،دن او ب عدية او الغاء ال،رال االاالي     ء بان ت،ون با دال قرالاتها سواالف  طردرة 

ومه ال ر ه مبرا ل فرل وحرادة ل ا،و  والاريا  الريفولة من الرشرؤ الف  طردا وفا سادر الروا ر  

 1.ولرة ال ا انفرل لها اولة ف  طرنواالتفاقرا  الد

ال عوي  ي وال د، ار  ر ه وهدا نص ص ال  عرولة وموا قفاء ااالي شامة دص ص بدرر قفادا 

من ال،فادا بشية يوما وهو ما د ب   هاد  ا    ا اوا االلغاء فالرااكم الدرامرة تدرر كر

 من لر الرراط ة فا افع ال عوي  ال زن ل مهة الر فرلة من قبة االاالة ن رمة ترديد الم  ا  الر ك

 االقدل     فهم ما ترت      خطا قبة ال  طة ال،فادرة ي باالعافة ال  ان ال،فاء االاالي هو

ب ها قاالاالة العامة من عرل كونه قان بااانة االاالة العامة والغاء او تعدية الصطا الررتك  من 

  نرة .  قوا د الر  ولرة االاالية     الدزاؤ الدادر برن االاالة والصام ولرو ال،وا د الردرطبتو 

الربام  فا يبامسوع ي    ن الصطأ من قبة اإلاالةفا هذا الرط   ال عوي ن الباحمبر  بعد أن 

 .الر رت      الر  ولرة اإلاالية اآل الالثانا 
                                                                                                                                                                                

ي ال،دن يلثالثةالطبعة ا ياال الفكر ي األو المزء  2001ل دة  2الرااكرا  الردنرة وال مالية لقم  أ و الكافا فا شرح قانون  يي ل ال كرو 
 .193ص  2012

    انه " تادل الرايرة حيرها     ومه ال ر ة فا  2001ل دة  2( من قانون ا و  الرااكرا  الردنرة لقم 291رااة )النال   1
   إما برففه أو ب لغاء ال،رال الرطعون فره أو ب عدي ه مع ما ي رت      حيرها من آ ال قانونرة.الط   وكل



70 
 

 :ثر المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ: أالمبحث الثاني
 ر     طبرعة العرة ي   اإلاالية ةالر  ولرماة  صطألرقابة ال،فاء  دد التكابها ل اإلاالةخفوؤ إن 

وان ال دشواها وقرالاتها خاععة ل ،انون  اإلاالةديون كل  العرة وتارفا   أن  فرم اإلاالةمن قبة 

من ناحرة س وك الروظفرن  اإلاالةي  ر      األمروكذل  ها بقانونا دفر باإلفراا والعام رن  خطأأي 

 ةالرردوحال  طا   باس عرا  الروظفون  د،ونف،د ي الصطأ  نغرر معاومرن  اها كونهم بشر فرالعام رن 

مرا ي  ر     ح،و  وحريا  الرواطدرن ي اشية ي داف  مع قوا د ال،انون و ي     ومه ال ع خلهم 

 دد حام هم لصدمة  أو اإلاالةمع  ما ماادة ومعدوية خ   ف رة التباطهم بعرة اأعرال وي ب  لهم 

  .1مدها عردةم

دعرة     الدرو ي ابامزء مدها ادمف ؛أي تارع قانونا  اال من اإلاالة ي رت    ره آ الوان 

ي ااألفراوالمزء اآلخر ي  ر س برا     العرة واإلاالة و ي باإلاالة و حرادة الا،و  والاريا  لألفراا

 ر   يو ي قانونا خطأمن قبة الروظفرن فا أااء أ رالهم خشرة م اءل هم قانونرا  ن أي  ام ببا التباك

 .تره  مرزانرة الدولة ألنهامن ناحرة الصدما   خطأ    األفراا فا حا  التكابهم 

ل      ت، رره إالباحم عرة ربداء     ما سب  ككره ول وقوع     الغادة الررموة من هذا الرط   س

لثانا أما فا الرط   ا ياآل ال ال،انونرة الر رتبة     العرة األو رط   البام فا يي مطال  ة   

 رتبة آل ال الر    اسوع نعرو  ثالمالفا الرط   و  ا داو  اآل ال الر رتبة     اإلاالة العامة ر ف

     الر  ولرة اإلاالية لألفراا.

 

                                                           
 . 13عدنان عمرو، قضاء إداري في فلسطين، مرجع سابق،  ص  1
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 :اآلثار المترتبة على العمل: المطلب األول
 و    أت أ ر اإلاالة العامة بالر  ولرة اإلاالية سواء  دد مرالس ها ل عر رة اإلاالية بشية يوما 

الة ة الروظخ لعر ه الروما الروكة له من قبة اإلاتأ رها  دد مرالس إل باإلعافة ي الردا البعرد

ي  م  ولرة اإلاالة     أسان الصطأ     الدشاق اإلاالي فا فرؤ أو  أ رولهذا سوع نبام ي العامة

   ان.الروظخ فا فرؤ  اخ رالالر  ولرة اإلاالية     أسان الصطأ      أ ر الباحم برنروس

 :لى النشاط اإلداري أثر المسؤولية اإلدارية ع: األولالفرع 
ي 1ي أ ر العرة فا اإلاالة العامة بالر  ولرة اإلاالية فاإلاالة  دد مرالس ها  دا ر العر رة اإلاالية

طراا الررف  العان إدم  أن ترا ا أسبا  وعع الر  ولرة اإلاالية الر رث ة فا الراافرة     ان ران و 

  .معدويا   نأ ماادا   كان عرلا  أبهم سواء  وحرادة ح،و  وحريا  األفراا ومبر الفرل الذي لا 

ت أ ر بالر  ولرة اإلاالية وتعرة     ال صطر  إلدماا ح و  ي 2فعدد قران اإلاالة بعر رة ال صطر  

إلها  تفااي مد  الر اءلة ال،انونرة لداالة والروظخ و  ل و ي الروظفرن واإلاالة ءخطاأوسبة لروامهة 

ان باإلميان اس غ لها فا تطوير  رة اإلاالة وتا،ر  اكبر فاددة مرموة مرزانرة الدولة بربالغ باهرة ك

ل عرة من خ   تاديد العدا ر الرالرة والعدا ر البشرية ال زمة ل ا،ر  الغادا  الررموة ي م  ،ب 

مررع هذه و ي  روظفرن فا هذا الشأنلفا ظة وموا برانا   اراة ت  دد   رها وفا ظة ال دلي  

 .ت أ ر بالر  ولرة األمول م ادة

                                                           
اصول االدارة العامة ، تقسم العملية االدارية الى عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة  ، مشار اليه في ابراهيم شيحا ،  1

 . 15، ص  1993منشاة المعارف ، االسكندرية ، 
ماداة " س رران  أهداعموامهة الر  ،بة بصط  مدررة س فا ل ا،ر   إل " ال دبرر الذي يرما  بأنهال صطر   الدك ول س رران الطراوي   رع 2

 .163- 160ص  1969 ال،اهرة ياال الفكر العراا يالعامة اإلاالةمباائ   م  يالطراوي 
ها   تا،ر،الوام األهداعو رفه الدك ول سعد الهوالي " مرح ة ال فكرر ال ا ت ب  تدفرذ أي  رة واتصاك ال،رالا  الصا ة باخ رال ممرو ه 

ذ  بع تدفرت ال فار رة ال ا واإلمراءا وكذل  ممرو ة ال،رالا  ال ا تومه سرر العرة  (بشرية أوماادة كانل )والعدا ر الوام  اس صدامها 
 . 171ص رو ي بريمدشولا  الا با الا،وقرة ياإلاالي  واإل  حوالوظرفة العامة  اإلااليةالعامة العر رة  اإلاالة ي" طال  الرمذو  األ را 



72 
 

تب،  اإلاالة م أ رة فا هذه حرم ي 1االاالي  ال دررمفها أما الررح ة الثانرة من مراحة العر رة اإلاالية 

وتدفرذ ال راسا  العامة فا الدولة  يمرتب  بال دررم غاي هانماح اإلاالة ب دفرذ  الني الاالة بالصطأ

 ئ  تدررم مرد فهرا أمران م شابيان فال دررم ال رمرتب  بال دررم أدفاي ونماح ال صطر  باامة إل

كانل هذه الر  ولرة ناتمة  ن أر  ولرة اإلاالية سواء الاي إل  وقوؤ   يقد ي من قبة اإلاالة ل عرة

 . ول الصطأ الشصاا ن  ول الصطأ الررف،ا أو 

ل ها ءدررم ل مد  م افبعد أن ت،ون اإلاالة بعر را  ال صطر  وال  ي2أما العر رة الثالثة فها ال ومره

 إل الر  ،ب رة تأتا  ر رة ال ومره ال ا ت أ ر بالر  ولرة اإلاالية من مان  سعرها الدادم والر وا ة 

ال ومره بالطري،ة ال  ررة ل  أكد من أن العرة أو ال ارع الرااي وال،انونا الذي ت،ون به اإلاالة العامة 

ت ع  مررعها  ال اووف  ال ع ررا  الر،رلة  يلوسةيرا ا مباائ وأ و  اإلاالة وي م وف  خط  مد

إاالة  صطأالررتك  ل    فرها المررع  ن أخطاده حرن التكابها سواء أكانأل و و  لدولة تطب  ال،انون د 

 .3ا   امة أو فرا

                                                           
مباائ  يي طراو ال" الشية الذي تفرغ إلره مهوا مرا رة ل ا،ر  غرض مرسون " س رران  رع الدك ول س رران الطراوي ال دررم االاالي بانه  1

  .58رمع ساب  ص   م اإلاالة العامةي م
راة فا اقع الاومن  م ت ا،  وظادخ االاالة العامة فا و  يويعرفه الدك ول إبراهرم الويش بأنه " البداء الذي د،دن العرة اإلاالي من خ له

إلاالة أ و  ا  يفا إبراهرم  بد العزيز شراا مشال إلره 197ص  1975اإلاالة العامة فا الدررية والررالسة  يالمرا ة "إبراهرم الويش
 .195ي  ص 2004 يمدشاة الرعالع يالعامة

  يحديد ماردتوفر   يالذي  رع بأنه " إ دال األوامر وال ع ررا  ال ا تادا األ را  ال فار رة الفرولية ل و و  إل  أهداع الردررة  2
  76ص  2004 ي ران يألول الطبعة ا  ياإلاالة العامة اال الشرو  ل دشر وال وزيع

ا فة ت رر  رع أدفا بأنه " احد  دا ر اإلاالة و ر راتها الردر رة ال ا درين  ن طري،ها ال ا،  من أن مهوا األفراا العام رن بالردرر
 بة  ها ومفاهررها ميسأ –إاالة الر س ا  ال راوية   ي  ح الدين موهر .الطري  الررسون ناو تا،ر  األهداع بيفاءة  الرة وفا د ر م،بو 

لة  الري   مشال إلره فا إبراهرم  بد الهااي الر رماي  اس راترمرا  و ر را  اإلاا .202ص ي1972الطبعة األول ي  ال،اهرةي    ي رن شرو
 .315ص2002اإلسيددليةي   يالمامعا الاديم

 .316ص يمرمع ساب   يمعا الاديماس راترمرا  و ر را  اإلاالة  الري   الما  يإبراهرم  بد الهااي الر رما 3
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ن نماح العر رة اإلاالية ي رثة فا توحرد المهوا من خ   إحرم ي 1أما فا العر رة الرابعة ال د ر 

 دن ال،ران بها قد ي  ر     الغادة أن و ي د،ع   رها اول كبرر فا الو و  ل د رمة ألنهي ال د ر  ر رة 

وهدا دم      اإلاالة العامة أن توظخ هذه العر رة فا تا،ر  الرا اة العامة  يالررموة من كل 

اإلشراع  وتفعرة اول الر ئو  من حرمي وتا،ر  أهداع اإلاالة العامة بأ    مواة وكفاءة مريدة

  .2وموظفرها لداالةال،انونرة ال ا ي رت    رها م اءلة مباشرة  األخطالالرباشر     ال د ر  ل ، رة 

نها أال ا ترالسها اإلاالة وال ا من شو ال ا تعد من أهم العر را  اإلاالية  ي3ما فا  ر رة الرقابةأ

الرقابة ها  حرم أني ا  ل   طة ال،فادرةال ، رة من ن بة حاال  الر  ولرة اإلاالية وال،فادا ال ا تا

ترين اإلاالة العامة من تاديد الصطأ واإلشراع     تدفرذ العر را  اإلاالية ال اب،ة من ال ا ااة األ

تصطر  وتدررم وتومره وتد ر  ل و و  إل  الغادة الدهادرة ب ا،ر  الاالح العان وخدمة الرواطدرن فا 

 .4الدولة

العرة وأهرر ه هذا لعان م واف،ا مع طبرعة و ،افة العرة وإكا كان م مدا ب،وا د س وك الروظخ اإكا كان 

د اهم بشية كبرر فا سهولة االط ؤ ومراقبة ن اد  فان كل  ي ذا العرةباامه لههم بالد بة ل فئة ال ا 

ة دف،ا  ال ا تارع     مرح الأ رالهم وال ، رة من الما  الرقابة ال ا ت  هدع الروظخ العان و 

ن الروظخ ديون لدده وازؤ ااخ ا ل عرة يدفعه ألااء  ر ه المن ا م لوم  ا و دار بشري ي الرقابة

 .5    الداو الرداس  اون ك ة أو م ة

                                                           
مامد  :و دن تفالاها فا سبرة تا،ر  الهدع الرش رك اإلاالة أمزاءتعاون مص  خ  إل " الرمهوا الذي يرما  بأنه رفه مامد لاغ  الا و  1

 .220ص  ي1982 ياإلسيددلية ي ل طبع والدشر وال وزيع ي المامعةم س ة شبا   يالعامة اإلاالة  م  يلاغ  الا و
ص  ي 1984 أسيددلية ي بدون طبعة يالري   العراا الاديم ل طبا ة والدشر (ياإلااليةالعر رة )العامة  اإلاالة ي بد العزيز شراا هرما إبر  2

365. 
 يكي س طة وتاديد م ئولرة كة يفا وق ها الرادا إالاكهاالرراا  األهداع رفها مامد لاغ  الا و " م ابعة  ر را  ال دفرذ ل برن مدا تا،ر   3

مرمع   م اإلاالة العامة اي  يمامد لاغ  الا و .اكبر كفاءة مريدة إل  باإلاالةن مواطن العر  والص ة ح   درين تفاايها والو و   والكشخ 
 .229ساب  ص 

 .79ص  ي 2004 ران  يالثالثةالطبعة  ياال الشرو  ل دشر وال وزيع يالعامة اإلاالة  يموف  حديد مارد 4
 .45ص  ي1998 ي األول الطبعة  يالعامة فا ف  طرن برن الدررية وال طبر  اإلاالة ي رالة أبوا مارد    5
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عال  ت نهاأليرا الباحم أن مرع  دا ر العر رة اإلاالية فا اإلاالة العامة ت أ ر بالر  ولرة اإلاالية 

ن زمان األمول قبة وقوؤ الصطأي مبف م اك اإلاالة ي ر  ،بةال من الر وقع وقو ها فا دة مشاكة 

دها ومعالم ها سواء بوعع الشصص الرداس  والكخء فا الريان الرداس  اخ   البام  ن أخط

ا كة والوقوع     ميامن الصطأ وفرض لقابة     إ دال قرالا  أاالية من خ   الدادرة ال،انونرة ف

ي ل هلة العامة ويارا موظفرها وياافظ      ،ة الرواطن بر س ا  او دارا اإلااكة كل  ي أاالة  امة

ويارا خزيدة الدولة من مبالغ ال عويفا  الكبررة خا ة أن اإلاالة وال دررم فا م س ا  اولة 

ف  طرن فا اآلونة األخررة سعل من خ   ال صطر  الدامح إل  خف  ن بة حاال  الفاة ال ع فا 

  .ال،انون  كون اإلمراءا  وف تبارم 

ت ع  من خ   لما   يم  أنمررع نشاطا  ال  طة اإلاالية دم  أن ت واف  مع ال،انون و إن 

ب ا،ر  الاالح العان ل رم رع بأكر ه من خ   إلزان أفراا   رث ةالرو اإلاالة إل  تا،ر  الغادة األساسرة 

 .1إل  تا،ر  األهداع الررموة ل و و اإلاالة العامة بال عاون مع أفراا الرم رع بيافة طوادفه إل  

 ر األتوعرح  د ،ة إل رسي اآل ال الر رتبة     الدشاق اإلاالي فا هذا الفرؤ الباحم واعد أن برن

 . الفرؤ الثانا فا     اخ رال الروظفرن العامرن

 :األثر على اختيار الموظف العام :الفرع الثاني
الروظفرن األكفاء ال،االين     أااء الرهان  هاخ رال ا فااإلاالة ن    ن الر  ولرة اإلاالية اه ران ل،د 

الراافرة     اس ررال الررف  العان بان ران امة من ي والوامبا  بشية تان اون تهاون أو مراط ة

                                                           
 محمد صابر رحابمشار إليه في  288ص  1998عبد الغني بسيوني، والية القضاء اإلداري على إعمال اإلدارة، الدار الجامعية، بيروت،  1

 .39ص  2005 العليا للدراسات العربية عمان جامعة ماجستير رسالة ،مقارنه حليلهت دراسة خطا بال العامة اإلدارة مسؤولية ،الشبلي
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إل  تا،ر   من خ له د ع   مهرادرالن  ر  بةي به ن الروظخ ال دعرة  ر  خا األ ياوااعطرا

 .1ل ا،ر  مآل  شصارةد ع  ال و ها فرة ال ا دعرة طروحا  وأهداع اإلاالة العام

يمد  اإلاالة العامة و ي فاالخ رال المرد ل روظخ ولطبرعة العرة الروكة له أمر فا غادة األهررة

األخطاء واآل ال ال  برة الداتمة  ن  دن ال داس  برن العرة وتواف،ه مع تصاص الروظخ وشصار ه 

ة العامة وشعوله بال وتر الذي يدعيو     العرة الروما والصدما  الر رث ة فا ف،دان االن راء ل وظرف

 .2الر،دمة من قبة اإلاالة العامة

مثة د   مكا تاو  العالم ب نشاء مدالن لداالة  أغ برةقامل اإلاالا  بية ما سب  ككره ف،د  وإلدران

ي األخطاء الشصارة وخا ةن بة األخطاء الداتمة  ن موظفرها هذه اإلشيالرا  والعرة     ت، رة 

 مهالاتهم وقدلاتهم ل طوير ة م  ررةن الروظفرن بااماليدعيو بشية ادمابا     العرة  وكة هذا

 .شيالرا  ال ا توامههم فا العرةاإل كة  مد ح   ت

تطول الروظخ فا اإلاالة العامة بام راز اولا  معردة  يرا الباحم إن     م س ا  الدولة لا 

 ل وفرر خدما  نو رة وكا  مواة ي س ة واألشراع     الروظفرن بشية قانوناتريده من أاالة الر

،ه     اتوإنشاء كاال فا اإلاالة العامة قاال     مباشرة مهامه والوامبا  الر ،اة  ي  الرة لألفراا

  .وكفاءةبرهدرة 

الف  طردا فدمد أن ال،انون  ؛ماء  ناوص ال،وانرن فا غالبرة الدو  م كدة     هذا األمرحرم 

وماء ي 3نص فا ال،انون األساسا     أن احد أهداع ايوان الروظفرن العان هو تطوير اإلاالة العامة

 .1راكز تدلي  خا ة باإلاالة العامةقانون الصدمة الردنرة م كدا     عرولة إنشاء م

                                                           
 .69ص  يمرمع ساب  ياإلاالةاس راترمرا  و ر را   يإبراهرم  بد الهااي الر رما 1
 .53ص ي مي بة مدبولا ياإلااليةالفغوق  ي ما ن احرد الصفرري  2
 .2003لسنة  من قانون األساسي الفلسطيني  المعدل 87المادة  3
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بالردالن  ل كون شبرهه 2015فا فبدا العرة     إنشاء مدلسة وطدرة لداالة العامة فا ف  طرن 

سعرا من الايومة  أنشئلوقد ي ردلسة الوطدرة الفرن رةالوطدرة الر ررزة     م  وا العالم كال

والدهوض بالروظخ العان العامة فا اإلاالة العامة ي الف  طردرة ل طوير اإلاالة العامة فا ف  طرن

عرا من الردلسة ل ا،ر  س س رملريون     المه  الرة من الكفاءة وال،دلة     أااء األ را  بشية 

 .2أهداع واسعة

يوامه  عواا  كثررة فا  ر ه الروما أكثر من نررره الروظخ باولة خا ة أن الروظخ العان 

برهالا  وقدلا  لروامهة أدة  م   اا  الروظخ لذا دم  أن ديون ي العامة فا ال،طاؤ الصاص

 .3العامة اإلاالة وامهأخطاء م  ،ب رة قد ت ة عواا  لاهدة ول فااي أد

                                                                                                                                                                                
( وكل  8ن بعد الف،رة لقم )1998( ل دة 4( من قانون الصدمة الردنرة لقم )7( تفاع الف،را  األلاع اآلترة إل  الرااة لقم )9نال الرااة ) 1

 كرا ي ا:
ن  لدرا،ا ددة وف،ا  . إحالة م فا  الروظفرن الذين تد ها خدماتهم واس رالة حار مدة خدم هم إل  المهة الرص اة بارع الر  ا،ا  ال 1 

 ال ،ا د.
عها قبة  ر  . ت،ددم الرأي فا مشاليع الهراكة ال دررررة وت، رراتهاي ومداو  الوظادخ والو خ الوظرفاي ال ا ت،دمها الدوادر الايومرة2 

     مم و الوزلاء.
رة وال وادح باألنر   الرشالكة معها فا كة ما ي ع  . ال د ر  مع الدادرة الايومرة من أمة االلت،اء باإلاالة العامة وتطويرهاي وكل  من خ 3 
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  . إنشاء مركز ل  دلي  وفروؤ له فا أنااء ف  طرن.4
  :ت رثة أهداع الردلسة الوطدرة لداالة فا 2

 .الفرولية ل ولا الردا   ال،راادة الردر رة (العتطوير وتعزيز الكفادا  )االتماها يوالر  كرا ي والرهالا  والرع .1
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 مريدة ل عرة فا قطاؤ الصدمة الردنرةي تففا إل  الث،ة والر  ولرة وال عاون واالل زان. تطوير برئة .5
ي رقابة العامةرئة الوه يتعزيز ال د ر  وال عاون برن الرمرو ة األساسرة لداالة )ايوان الروظفرن العان "ووزالة ال صطر "ي ووزالة الرالرةي .6

 .ومي   مم و الوزلاءي والوزالا  األخرا(
 اء وتطوير ال عاون فا مص  خ الرماال  اإلاالية العامة برن الردلسة الوطدرة لداالة والر س ا  العرارة والدولرة.بد .7
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 . 262ص  مرمع ساب ي  ي العامة اإلاالة ي موف  حديد مارد 3

http://www.gpc.pna.ps/diwan/arabic/administrative/ministerOffice/NationalSchool.jsp
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مثة  ؛ا فا بع  األحران أن ت  ر   رهاأنهن اإلاالة العامة ت عرض إلشيالرا  وتغررا  من شال

ها ال ا دم  أن توامهي وغررها من الر  را  الرومرة والر  ،ب رةي اإلاالة هاالرعطرا  البرئرة ال ا توامه

 باإلعافة إل  مشاكة 1ا  اةة ومدل قوي ة ر بشريا    قدلا  ومهالا   د مع ردةي بايره اإلاالة

؛ ت،ددرها وتدفرذها ل صدما  الري فة بهاوال ا قد ترهر لداالة  دد لرعالم ها  اإلاالة ت ع  أخرا 

والتفاؤ ك فة ي ل فصموالاريا  الشصارة وغرا  ح،و  اإلن ان وت رثة هذه الرشاكة فا ت،رردها ا

 .2غ   أق ان اإلاالة العامةوالرشوة ال ا تعانا مدها ا ي والف اا اإلاالي ي الرعرشة

ا  مب عدين  ن كافة أشيو ب مراءا  ماداة ي الروظفرن دم  أن ديون خاععا ل ،انون  ن اخ راللذا ف 

 يعرااال ا دعانا مدها مم رعدا الو  طة والرا وارة ال ا تع بر من أكثر مشاكة الف اا اإلاالي االوس

ة اإلاالة راالة العامة وقد ي  ب  فا تار ر     اإل  يقد حرم أن اخ رال موظخ بشية غرر  ارح 

 .هوت،ارر  هالداتمة  ن إهرال ء الروظخن اد  أخطا م  ،ب 

ن ال،انون اإلاالي إحرم  يفا العرةبرن ال،انون اإلاالي واإلاالة العامة ال،وي هدا درهر االلتباق و 

إل  االخ اا ا   دم  أن يرا ا الشروق ال،انونرة الكام ة والكافرة ل روظخ العاني باإلعافة

اإلاالة العامة تكرة اول ال،انون اإلاالي من خ   وعع  فان والا حرا  الرردوحة لهي وفا الر،ابة

وسادة كافرة الخ رال الروظخ العان والوظادخ ال ا دم  ان دعرة فرها ل ا،ر  أ    الما  األااء 

ة العامة فها حرن تفع كافة الوسادة فاالاالة العامة ته م بالمان  الفدا ل وظرف والكفاءة فا العرة

ل طوير قدلا  الروظخ ي وها فا نفو الوقل تفع انمع الطر  الخ رال اففة الروظفرن من حرم 

  .3الكفاءة وال،دلة وتارة عغ  العرة 

                                                           
 . 216 ران ص   ياال الشرو    ياة الع ررةر ن الدررية وال مبر األلانفا  اإلاالة ي بد الكريم  الح ال ير يحرد الفرحان أمة 1
 .25موفق حديد محمد اإلدارة العامة، مرجع سابق،  ص  2
  .35ص  1991 يبدغازي   يالطبعة األول  يمدشولا  مامعة قاليون يمباائ   م اإلاالة العامة يمارد مص ال  ثران 3
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من و دم  أن تصفع فا كافة أ رالها ونشاطاتها اإلاالية ل،وا د ال،انون بافة  امة  فاإلاالة العامة

ي مبدأ الرشرو رة وسرااة ال،انون ول،وا د ال،انون اإلاالي بافة خا ةل الروظخ العان عردها اخ را

الدشاطا  واأل را   هلة من التك  هذءر اي إل  بط ن هذا العرة وال  م اسمصالفة هذا األمر  الن

 .1بشية غرر قانونا

 من الكفاءا  ما فرهاالعرومررن و يرا الباحم أن العرة     إ داا مراكز تدلي  خا ة بالروظفرن 

لة اإلاا ماء ن رمة ل عا اإلاالة العامة وايوان الروظفرن العان ل دهوض بر  وا ي والصبرا  الف  طردرة

رة وان االس ررال فرها سوع د اهم بشية كبرر فا ال أ رر     العرة اإلاالي فا الف ي فا ف  طرن

 د،ومون بد،ة الصبرا ي أشصاص أكفاء ايدل  فرهن الروظفرن سريونون خاععرن لدولا  الي ال،اامة

 فالعدار البشري بأي م س ةي إلرهم وخا ة فا موعوؤ الر  ولرة اإلاالية ووامبا  الروظخ العان

 الاتهاوكذل  إكا تم تطوير مهي العام رن فرها بشية س رمأو إاالة ي  ب  فا نماحها إكا تم اس غ   

إلاالة فواب  وقوا د اب   زنإكا لم يخ فا فشة اإلاالة فا حرن قد ي  ب  الروظي وقدلاتهم بشية اولي 

  .ها ويدفذ أوامرهافرالعامة ال ا دعرة 

رتبة اآل ال الر  رداقشة ،ة لسرد ياآل ال الر رتبة     العرة فا هذا الرط   الباحم واعد أن  ال 

 . الرط   الثانا فا     اإلاالة العامة

 :ة على اإلدارة العامةثر المسؤولية اإلداريأ :المطلب الثاني
لهذا حرم ديون هذا ال أ رر     أكثر من  عرد و ي ت أ ر اإلاالة العامة بالر  ولرة اإلاالية كذل 

خر األ ر اآل الباحم برنروس يأو  ر تا رن األااء فا اإلاالة العامة فا فرؤ الباحم إل  أ طر  رس

 .االة بربالغ ال عوي  فا فرؤ  ان الر رت      اإلاالة العامة الر رثة فا إلها  كاهة اإل

                                                           
 .28ص  يمرمع ساب  يبرن الدررية وال طبر  اإلاالة العامة فا ف  طرن يمارد   ا أبو  رالة 1
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  :تحسين األداء في اإلدارة العامة :ولاأل فرع ال
ة شراع المدي من قبفا تا رن األااء فا اإلاالة العامة من خ   اإلالر  ولرة اإلاالية ت اهم 

ل لفعا الد اوا ال في رفاتها من قرالا  إاالية وغررهاالر ئولرن  ن اإلاالة العامة     أ رالها وتا

ا ة خ ف دن تدفرذهم قرال الراير ةن رمي ةاإلاالة العام نن  إلاالة العامة وخو م بها الر ئولو عد ا

ا   ،وا     إد،اؤال،انون أن نص حرم ي أو غرره اتع فر ا  ،اال الصطأ كانأإلحيان ال،انون سواء 

 إل لرن فا اإلاالة الر ئو افعل ي ن رمة الصطأالروظخ الر ئو  أو تفرض      ةمدادرة وتأايبر

 .    العرة باولة ادمابرةاالل زان بربدأ الرشرو رة وهذا ما انعيو 

ال،انون وقد ماء  قوانرن الدو  فا هذا الرما  م كدة     كل  فالرشرؤ الف  طردا نص فا 

 تعطرة أو تدفرذها  ن واالم داؤ ال دفرذ وامبة ال،فادرة األحيان" :األساسا الف  طردا نص     أن

 أو  اما   موظفا   الر هم كان إكا الوظرفة من والعز  بالابوي   رها دعاق  مريرة ناو أي     تدفرذها

 وتفرن الرص اةي الرايرة إل  مباشرة الد وا  لفع فا الا  له ول رايون  امةي بصدمة مي فا  

 .1"له كام    تعويفا   الوطدرة ال  طة

 مباشرة وظرف ه س طة د  عرة موظخ كة -1" :نا    كا  األمر نص   ره قانون الع،واا  األلا

 الرسون مبادة أو بها الرعرو  األنررة أو ال،وانرني أحيان تدفرذ ي خر أو لرعو   مباشر غرر بطري  أو

 دعاق    حرة كا  س طة  ن  اال أمر أي أو قفادا قرال تدفرذ أو قانونا   الر،رلة والفراد 

 .2".سد رن إل  شهر من بالابو

 اس عرة  روما موظخ كة والعز  بالابو دعاق " :    أنه ص قانون الع،واا  الراري كذل  نو 

 تأخرر أو وال وادح ال،وانرن أحيان أو الايومة من الااالة األوامر تدفرذ وقل فا وظرف هو  س ط ه

                                                           
 .2003من القانون األساسي الفلسطيني المعدل  لسنة  106المادة  1
 . 1960ل دة  16من قانون الع،واا  االلانا لقم  182الرااة  2
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ي مص اة مهة ةأد من أو الرايرة من  اال أمر أو حيم تدفرذ وقخ أو والرسون األموا  تاارة

 بعد ككر مرا أمر أو حيم تدفرذ  ن  ردا ام دع  روما موظخ كة والعز  بالابو اق دع  كذلو 

 اخ ااص فا ااخ  األمر أو الايم تدفرذ كان أكا مافر يد     إنذاله من أدان  رانرة مف 

  .1"الروظخ

انون وقي 2005ل دة  8لقم  الف  طردا الع،واا  ال أايبرة ال ا نص   رها قانون الصدمة ل،وا األمنف

لذي اوالد وا الردنرة ال ا ت،ان بال عوي   ن الفرل  ي1998ل دة  4لقم  الف  طرداالصدمة الردنرة 

واال الا يدعيو     ي بعدن التكابه لألخطاء أ ر  به الر فرل تدفع الر ئو  إل  حرادة نف ه

االة ا اإلة العام رن فوهذا األمر ساهم فا ال ا ن فا أااء العرة من قب ياإلاالة العامة ال ا دعرة بها

 .مومرؤوسره

الر  ولرة الداتمة  ن ا  ،ا  شصص لم يوقخ  ح   ال ت ارة ان مهاز الشرطة الف  طردرة ردير ف

ال سردفعه كل  إل  االل زان ب،ر  يبشية قانونا لغم  دول قرال مايرة العد  الع را ب خ ء سبر ه

والرقا ي  رن أااء مهاز الشرطة الف  طرداوهذا د اهم فا تاي الرايرة واح ران مبدأ الرشرو رة

 اريا ل دافو نرررتها فا الدو  الرمالة من حرم اح رامها ل ا،و  وال ةبالر س ة األمدرة الف  طردر

 .وال زامها ب طبر  ال،انون واح ران أحيان الرااكم

قررل عد اإلاالة أن الكثرر من الد اوا ال،فادرة ال ا أسدمد ال طبر،ا  ال،فادرة و دد االط ؤ     

قبة  دول  برن الر صا ررن تم إنهاء اإلشيا ألنه الكثرر مدها قد لا العامة أمان الرااكم اإلاالية 

                                                           
 .2003ل دة  95من قانون الع،واا  الراري لقم  123الرااة  1
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قد ديون هذا اإلمراء  أنولكن دم  ي 1سعرا من اإلاالة إل  أ  ح الصطأ بعد وقو ه ي قرال الرايرة

  (.فالوقادة خرر من الع و) مدذ البدادةاتصذ 

 ن الد،ةالر ئو  با أوفان   م الردير ي من الدوادرا اإلاالا  العامة كالوزالا  وغررها كذل  األمر ف

 سوع ي اي إل  إلغاء ال،رال وتعوي ي ال ع فا أو الفاة من الصدمة اون إمراءا  قانونرة  اراة

 ن     الردير أو الروظخ الر ئو  أدفا م  ولرة شصارة س ،ع و ل رفرول اإلاالة العامة  تدفعه

 .مع ال،انون  االة اوما م ف،ةدمعة تارفا  االفان كل  ي ال،رال ال ع فا

د  وم  الع،ا  ي قانونا أو س وك غرر أخ قاغرر  صطأإكا كان الروظخ مرتكبا ل او اخ

فان كل  سر اهم فا تشمرع وتم اإلمراء ال،انونا عده بشية خاطئ ي والر اءلة ال،انونرة عده

ي   رها وموا لقابة قفادرة ده لعدن الع،واة سوع توقخ  الني رة    االس ررال فا العالروظخ 

 .اس ررال الروظخ بعر ه مرا ي رت    ره سوء األااء فا اإلاالة العامة إل وسر اي كل  

  كلالن  ؛الصدمة أااءتا رن  إل سر اي  اإلااليةتكريو قوا د الر  ولرة إقرال و  أنيرا الباحم 

 صطأبالن قرامه حراته الوظرفرة لذا ف      ال أ رربالصدمة ومن  م  ت،ررم ال،ادمكرفرة سر  ر فا 

 ر ه  ترانإحر ه      إل وسر اي ي س وكه فا الاراة الوظرفرةالر  وم  الر  ولرة سر  ر     

 ي فشعول الروظخ بهذه الر  ولرة  ره اإلااليةومه مرا د، ة من فرص قران الر  ولرة  أكرة    

ن ء مهاواااءه بشية ي اي ال  بذ  العدادة ال زمة والارص الكافا     ااا      ر ه اتشية عابط

  . ر ه بعدادة وكفاءة  الرة

                                                           
سبرة الر  د ا قبة  دول الايم من مايرة العد  الع را  أخ ءتم الذي   2006/ 3/4يخ ب ال  ة لخرال 2006/ 21  د    را لقم ا وا  1

من انه لم دعد ل ر  د   ما اة فا اس ررال  الرااكرة" واال دقر  واعد الرداولة قانونا واداء     ما  رح به وكرة الر  د   فا مافر 
الردنرة وال مالية تش رق وموا ما اة قادرة د،رها ال،انون ل،بو  الد وا فان  الرااكرا  أ و الرااة الثالثة من قانون  أنالد وا وحرم 

ال ا ة  2016-10-26تاليخ الزيالة  يفا موقع الر، فا ال ابع لمامعة برر زيل     شبية االن رنل  ألرهالرايرة ت،رل لا الد وا " مشال 
 .م اء  10
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ا سوع نبام في أل ر الر رت      تا رن أااء اإلاالة العامةافا هذا الفرؤ  ن الباحمواعد أن بر

 دولة.إلها  مرزانرة الفرؤ  ان األ ر ال  با ل ر  ولرة اإلاالية     اإلاالة العامة الر رثة فا 

 :دولةإرها  ميزانية ال :الفرع الثاني
الة عدل اإلاباإلعافة إل  تي خطأالتكا  ت أ ر مرزانرة اإلاالة العامة بالر  ولرة اإلاالية الداتمة  ن 

  س ررال فا اح  ا  ال عوي   ن ف رااالي ي رت    ره العامة و دن تطبر،ها ل،رال الرايرة الذي

ه ذوه كرا ككرنا ساب،اي الف  طردرةا الايم ال،فادا الااال  ن مايرة العد  الع را  دن تدفرذ هذ

ها وافعي إلزان اإلاالة العامة باح ران الا،و  والاريا  العامة االهدع مدهالع،واة بال عوي  الد،دي 

   . وتكريو مبدأ الفاة برن ال  طا ،رالا  واإلحيان الااالة  ن مايرة العد  الع راالل دفرذ 

ا  بال معرم األخطاء  مع لالمة وقد و ة إل  مرف،را  خطأال وسع فا ا  بال الصطأ الشصاا إن 

 اس برة ترو خزيدة اإلاالة ال ا ت ارة الدف،ا  مررعها أو مزء اسب  أ ال  مرا مرف،رهالشصارة أخطاء 

ف،ا  والروالا ال زمة دشية خطولة     الوظرفة العامة ال ا ت أ ر من ناحرة العمز فا الدهذا مدها و 

 .1ل ،ران ب  رالها

 دل  ن الرااكم الف  طردرة العديد من اإلحيان ال ا ت زن اإلاالة بال عوي  العاا   ن الفرل  وقد 

قرال طرا الرد ا من  ر ه  أن" :    مث  نال رايرة بدادة لان هللاف الرد ررن   رهاالذي لا  ب

ع بر كان لم دين لادوله  ن مهة غرر مص اة دا الروقرة     عوء ما قفل به مايرة العد  الع ر

هذه  إقامةمن تاليخ طراه من العرة وح   تاليخ  الف رةفان الرد ا د  ا  بد  لواتبه  ن  ب  داله

                                                           
 . 153ا، مرجع سابق، ص محمد بكر حسين، مسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيه 1
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 بردا لرا ت،دن به الرد ا من  م داقفةبردة  بأدةالد وا ال سررا وان المهة الرد     رها لم ت ،دن 

 .1"شرية 392418د  ا  مب غ  أنهأي 

هذه الربالغ الكبررة ال ا دايم بها ل روظخ أو ل رواطن العااي كان درين توظرفها ب طوير اإلاالة 

العامة ال ب لها  مرزانرة الدولة بدفع الربالغ الرالرة باإلعافة إل  أن هذه الربالغ ال ا تدفع تأتا أدفا 

ن كا  العرة داي ا انشصاهدا دابح هدال  و نررر تعررن شصص ميان شصص مفاو  تع فرا 

ولكن احدهم دعرة واألخر دا   له لاتبه  ن  ر ه من تاليخ فا ه من العرة وفا هذا الشأن 

حاال  إنهاء الصدمة  2005 ( ل دة8الف  طردا لقم ) وعال ناوص قانون الصدمة ل،وا األمن

لمدة الفباق احد  وان االس غداء ديون  ن الروظخ الع يري ديون  ن طري ي 2 نبالد بة ل ع يرير

وقانون الصدمة ي ها االس غداء  ن الصدمة (19) نص   ره هذا ال،انون فا الرااةاخ اا اتها ال ا 

كذل  وعح حاال  ان هاء الصدمة بالد بة ل روظفرن الردنرن أدفا  1998( ل دة 4لقم ) الردنرة

 .3ل مد  تع خ اإلاالة فا اس عرا  س طاتها

                                                           
الري   الفدا فا مم و ال،فاء األ    تاليخ الزيالة  2016-6-6مايرة بدادة لان هللا م لخ ب اليخ  2015 – 89ا وا لقم  1

20/7/2016. 

ل رن تد ها خدمة الفاب  فا أي من الاا    انه "  2005ل دة  8من قانون الصدمة ل،وا األمن الف  طردا لقم  128الرااة نال  2
 اآلتر رن:

 إكا أ دل  مايرة   يرية مص اة قرالا  بطراه من الصدمة الع يرية .1
و ألصا ةي اإكا حيم   ره بع،واة مدادة فا إحدا المدادا  الرداوص   رها فا قانون الع،واا ي أو ما درا  ها من مرادم فا ال،وانرن  .2

 بع،واة م،ردة ل ارية فا مريرة مص ة بالشرع أو األمانة. 
  :تد ها خدمة الروظخ ألحد األسبا  ال الرة    انه "  1998ل دة  4قانون الصدمة الردنرة لقم ( من 96رااة )ل النا 3
  .ب وغ ال ن ال،انونرة ل رك الصدمة -1
 . دن ال راقة الاارة  -2
  .االس ،الة -3
 .ف،د الوظرفة -4
  .اإلحالة الرعاش أو الفاة من الصدمة  -5
 .هادا من مايرة ف  طردرة بمدادة أو بمداة مص ة بالشرع أو األمانةالايم   ره بايم ن-6
 " .الوفاة -7
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 دن تبديدها ت اهم فا الافاظ     أموا  الصزيدة العامة و  ل،انونرة ال  ررةلة باإلمراءا  افو ا اإلاا

ي هرا  فا تدبرر العرة أو ال،ران به من قبة العام رن فا اإلاالة بشية خاطئسواء كان كل  ن رمة إل

حرم إن الر فرل فا الغال  دعوا     اإلاالة من هذا الصطأ مطالبا بال عوي  كونها أكثر اق دالا 

الب ها بربالغ باهرة كان باإلميان أن ت  صدن فا ت،ددم خدمة  امة ل رواطدرن أو تد م الررف  لرط

 .1وأااء الوام  الردوق بهي العان فا تطوير مراف،ه وأاواته

إلاالة ااإلاالية عد  ةر األسبا  ال ا تواي إل  إقامة الر  ولرمن اكثالفاة ال ع فا يرا الباحم إن 

مبالغ افع ن الصطأ فا إنهاء الصدمة ي رت    ره أل؛ من قب ها فا ف  طرن ن رمة الصطأ الررتك 

خا ة أن بع  ي العرة إل  ن سدوا   دن تدفرذ قرال مايرة العد  الع را بالعواة  اتعويفباهرة 

ي  سدوا  طوي ة ومن  م ي مئون إل  ال،فاء الردنا ل رطالبة بال عو  ن الروظفرن الرفاولرن يد ررو 

رة مة ل فعهاي وهدا ترهر الاابربالغ الرطال  الاء ال،رال ال،اعا بالفاة ال ع فا لزيااة  ن تدفرذ إلغ

نونرة را  قا،رالا  أو ال،ران ب  الاول الدوادر ال،انونرة فا اإلاالة العامة بالرموؤ إلرها قبة إ دال 

 .يو ر     اإلاالة العامة م  ،ب  خطأل فااي أي 

هم كرا الرعرن م  ولراتهم لمع هم درالسون الرهان الروك ة ها ام رن فرالعاإلاالة العامة كذل  تفع 

فالروظخ الذي د  شعر إميانرة م اءل ه  ن الصطأ الررتك  مده دااو  م ة  أودم  اون ك ة 

الاو الروظخ  اف رتفع لدي م  ،ب    ا  قانونر  هم اءل كا ت مد ماهدا أااء  ر ه كرا دم  

    أااده فا اإلاالة وفا مواة الصدمة الر،دمة من قبة اإلاالة  دمابرا  إو  دا  بالر  ولرة ال ا تدعيو طرا

  .2العامة ل مرهول

                                                           
 .127ص   يالررمع ال اب  ينررية الر  ولرة اإلاالية ي  وابدي  رال 1
 .127ص  الررمع ال اب ي   2
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الدولة  زانرةفا هذا الفرؤ األ ر الدات   ن الر  ولرة اإلاالية الر رثة فا إلها  مر الباحم واعد أن برن

  الم. مط   داو  اآل ال الر رتبة     اإلفراا فا يسوع 

 :اثر المسؤولية اإلدارية على اإلفراد :ثالمطلب الثال
اص ي الصي أ ر الفرا سواء الروظخ العامة فا اإلاالة العامة أو الفرا الر عامة معها بالدشاق اإلاال 

 رت  وسأ رو     األ ر الرفرؤ أو   برن ال أ رر     مرالسة الا،و  والاريا  فاأوسوع ي باإلاالة

 .فرؤ  ان فاة تصوع الروظخ من تارة الر ئولر    

 ت:التأثير على ممارسة الحقو  والحريا :الفرع األول
الرقابة ال،فادرة ال ا ت،ررها ال  طة ال،فادرة فا الدولة  ن طري  م اءلة اإلاالة  ن أخطادها إن 

دعرة فرها له بشية كبرر فا عران ح،و  اإلن ان الفرادة فا   ق ه مع اإلاالة أو كروظخ  لساهر

فاإلاالة العامة  دد مرالسة نشاطها كرا ككرنا قد ت ع خ فا اس عرا  ال  طة  اريا ؛من الا،و  وال

    الوعع ال،انونا ل فرا الذي    رف الرردوحة لها بروم  ال،انون وأحرانا قد ت ماوز هذه ال  طا  

 .1كف  ه له ال،وانرن الوطدرة واالتفاقرا  والروا ر  الدولرة

من أ الصطمن قبة اإلاالة قد دارمه كل   صطأ دد تعرعه لي دا أن موظفاكان مواطدا  ااأسواء فالفرا 

مثة  ة مزداخ   ف رة سريان الصطأ من قبة اإلاالة بشي (ال،انونرة والدس ولية)ال ر ع با،وقه الطبرعرة 

ا وهذوقد ديون بشية ك ا مثة حالة اال  ،ا  ال ع فا ي حرمان اإلفراا من الا  فا ال مرع ال  را

،ا  اال   ألنه ما اان تالي أخرا  من  دة ح،و  وحريا   رت    ره حرمانها  واحد يل اان هاك دع بر

 .ال ع فا ف  د  طرع مرالسة ح،ه بالعرة والر ين وحرياته بال عبرر وال د،ة

                                                           
 .13ص  ي2015 ير زيلا  مامعة برمدشول  يالرقابة ال،فادرة     أ را  اإلاالة العامة فا ف  طرن الاسة م،النة يتوفر  حرز هللا 1
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تر      حرا  وس طا  واسعة  ألنهاالفرا اادرا هو الطرع األععخ فا الع قة مع اإلاالة العامة ف

 ابأمو الاامة إل  الارادة ال،انونرة ال ا ديف ها له ال،انون وال،فاء العاا  الذي دع بر أمردلذا فهو 

 .1    تطبر  ناوص ال،انون وحرادة ح،و  وحريا  األفراا من أي تماوز

اي ة ويو  ر     ت،ررم الدولة من ناحرة الا،و  والاريا  العام  ي اس بر اويع بر شط  اإلاالة هدا أمر 

 ولرة ن اإلاالة العامة ها وامهة الدولة وت،ع   رها م الفعة من قبة الرم رع عد الدولة إل  لاوا 

 .مرالسة مهامها

فا اولة قانون دطب  فرها  ألندا نعرش يح،و  دم  أن تا رن  رها األفراا الر عام ون مع اإلاالة لهم و 

ا باإلعافة إل  الروظخ وي رين الفرا الر عامة معهي وآخرناوص ال،وانرن اون ترررز برن شصص 

إمبال اإلاالة     اح ران مبدأ الرشرو رة والر اواة وتطبر  ال،انون باس صدان الوسادة  من العان

 . 2بال موء إل  ال  طة ال،فادرة ولفع ا اوا وشياوا بالفرل الذي لا  بهموكل  ال،انونرة الر احة 

الطرأنردة نه  ددما د  شعر األمان و حرم إاإلاالة الروظخ العامة فا  ادمابا     أ رهذا له وكة 

ي اي  ي مرافا العرة ب ر عه بالا،و  والاريا  العامة اون تع خ أو شط  من قبة اإلاالة العامة

 يله فا ال،انون  ةوال عا إل  ال رقرة إل  أ    الر  ويا  الريفول يالعرةفا إل  تا،ر  الكفاءة 

بعر ه  د،ون ه  ددمانأو  يدع م أن له ح،وقا وحريا  ميفولة؛ الروظخ ديون م مدا بعر ه مابا له ألنهف

 .3ي ان هاك لا،ه الريفو  بال،انون     الداو الرط و  لن ي عرض أل

دم  أن ال تكون هدال  حدوا وقروا تفرض     الرقابة ال،فادرة من قبة ال  طة  أنهيرا الباحم 

سا ا  ي رت    ره العديد من االن هاكا   غرا  هذه الرقابة لبفع ألنال،فادرة     اإلاالة العامة 
                                                           

 . 428ص  ي1978 يمار يالطبعة الرابعه  يمطابع الهرئة الرارية العامة ل ك ا  ياإلاالة العامة فا الدررية والررالسة يإبراهرم الويش 1
اال هومه   ي،اعا واإلاالةاول ال،اعا اإلاالي برن الر  يمشال إلره فا بأدة سياكدا 1996من اس ول المزادري ل دة  143و  139الرااة  2

 .39ص  ي2006المزادري    يالطبعة الثانرة  يل طبا ة والدشر وال وزيع
 .461ص  ي2003 يمارد فريد الااني  اإلاالة العامة الرباائ وال طبر  الدال المامعرة يمارد سعرد  بد الف اح 3
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لافظ األمن  اإلاالة العامة وخا ة فا ظة الرروع االس ثدادرة ال ا ت ع ي لا،و  اإلن ان وحرياته

اس ثدادرة تدفعها ل ،ران ب ارفا  وأ را  دم  أن تكون فا إطال  اظروففرها وتوامه  يوالدران العان

اإلاالة العامة اللتكا  األخطاء من  الروظخ فاي ما إلرها  لذا دم  سد كافة الطر  ال اي الشر رة

 .خطأأي  اإلاالة الوقوؤ فا وتمد  تردعخ   العرة الماا من اإلاالة والروظخ لوعع أسو 

من واقعة  أكثرالكبرر فا حرادة الا،و  والاريا  فا  األ رالرااكم الف  طردرة كان لها  إنو خا ة 

 والذي إل  ال،فاء فا ف  طرن ال الي  األلاناا قانون الع،واا  احد ناوص موا حالةإوخا ة فا 

ومد م موال  فا أي م   أو     م،راة مده أو فا أدة طري  أو شالؤ  ان أو  " معاقبة من     يدص

موموا لغادا  غرر  بأنهفا ميان مااك  لهرا أو فا أي ماة  ان آخر فا وقل وظروع د  د   مده 

 .1غرر الد،ة" أومشرو ة 

أن هذا الدص الرش به بعدن اس ولي ه الزن  "ف،د قفل مايرة   ح مزاء لان هللا فا هذه الد وا 

من قانون  27/2و ر  بأحيان الرااة الروعو رةي وسددا لكة ما ت،دني  ل فاة فا هذه الد وا 

ولا  ت،رل الرايرة وقخ ال رر فا هذه الد واي وإحالة األ 2006ل دة  (3)الرايرة الدس ولية لقم 

م ق ا بدرر الطعون الدس ولية ل فاة فا الر ألة الدس ولية ح    ةالرأكونإل  الرايرة الع را الروقرة 

 .2"األ و 

يم د ،ة ل ادي يأو فا هذا الرط   األ ر     الا،و  والاريا  العامة فا فرؤ  الباحم ن برنأبعد 

 .فرؤ  ان فا اإلاالية ن الر  ولرةالدات    ن ا ر تصوع الروظخ العان 

                                                           
 .1960 لسنة 16 رقم العقوبات قانون من 389/5 المادة 1
مشال الره فا الروقع االلك رونا:  3438/2013لان هللا الد وا المزادرة لقم مايرة   ح  2

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/432626.html باحا.  10ال ا ةي 10/10/2016تاليخ الزيالة ي  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/432626.html%20تاريخ%20الزيارة%2010/10/2016%20الساعة%2010
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 :التخوف من تحمل المسؤولية :الفرع الثاني
قد ي أ ر الروظخ أو الر ئو  فا اإلاالة العامة بالر  ولرة الداتمة  ن الصطأ ف دفعه إل  اخذ موقخ 

رتبة  تصوفا من االن ،اا أو الر  ولرة الر  را  قانونرةأ س با من خ    دن قرامة ب  دال قرالا  أو 

الروظخ دم  أن  ألنفو  له بروم  ال،انون وهذا يو ر     الوظرفة العامة     هذا ال ارع الري

 ي هر  من أوأحرانا موقفا افا را الروظخ دأخذ  وأالي ي ر ع بالشما ة األابرة الررتبطة بال،انون 

وماالح ي يرو الرا اة العامةو  ي رة اإلاالة العامةتعطرة مرا د هم فا ي أحرانا أخرا  لر  ولرةا

  .1نالرواطدر

ف،ران الروظخ العان الري خ ب نفاك ال،انون برصالفة ال،وا د ال،انونرة ي اي إل  ان هاك لا،و  اإلن ان 

وناوص قانون ي وال،انون األساسا الف  طرداي مدرومة ح،و  اإلن ان عرد هاا  وحرياتهم ال

ة     معاقبة مرتكبا ا،و  الرواطدرن و دن ال،دل لمن عراؤ  وما ي رت      كل ي اإلمراءا  المزادرة

بالعرة ي رت   الروظخ  دن قرانان و ي  2وإد،اؤ المزاء ال زن   رهم قانونرا ل همءوم ا نالمرادم الا،ر،رر

ال،انونرة ن خشرة الروظخ العان من الر اءلة الا،و  وحريا  الرواطدرن لعراؤ ؛   ره كا  األمر

وال ا ت  ر     األمن والدران العان فا ي ليةتدفعه إل  ال راا فا اتصاك ال،رالا  الااسرة والفرو 

  .ال ا دا امها اإلفراا وال د  طرعون االس غداء  دهاو الرم رع 

الفئة الدنرا فا  موظفا الر  ولرة أمر س با ي عرض له الروظخ وخا ةتارة فال صوع من إكن 

دع رون الفرل الذي ي رت   والي قانونالها الوظرفة العرومرة ال ا ال تعا ح،وقها ووامباتها الريفولة 

    اإلاالة من هذا ال  وك الذي قد ي اي     األمد البعرد إل  ش ة اإلاالة وت،ا  ها  ن أااء 

                                                           
  .381مرمع ساب  ا ص  ياإلاالة العامة فا الدررية والررالسةإبراهرم الويشي  1
تشرين  -  49مدشولا  الهرئة الر  ، ة لا،و  اإلن ان فا رة ح،و  اإلن ان العدا  ياول الري فرن ب نفاك ال،انون فا اح ران ح،و  اإلن ان 2

 . 21ص  2013األو  
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ر الاولة ترو الث،ة باإلاالة العامة وتغر هذا  دا  ن اآل ال ال  برة ال اي 1إلرهاوامباتها الروك ة 

  طوي ة لبدادها وتطويرها وتفعخ  ،ة الرواطدرن الذهدرة االدمابرة ال ا أمفل اإلاالة العامة سدوا

 .بها

األ ر ال  با تبدا بع  ف،هاء اإلاالة العامة لأدا د،ون     تاررة الروظخ العان م  ولرة لهذا ن رمة و 

ه اس ه ال   موعارن إن  دن تارة الروظخ ل ر  ولرة ي اي إلي خطئه الشصاا اون الصطأ الررف،ا

إل  عغوق      الشصاا والررف،ا المانبرنفا تار ه ل ر  ولرة ي ي افا كا  الوقل و  يبالعرة

  .2تبدا هذا الرأي ال،ادم     الر  ولرة     الصطأ الشصاا ف،   الروظخ مرا افعها إل

طرح فكرة اق اال الر  ولرة     الصطأ الررف،ا بالرغم من  أنهذا الادا فا يرا الباحم 

ت رثة فا  دن و تب  ب  برا  أدفا ترو الرواطدرن واإلاالة أدفا مر  أنهإال  اياالدمابرا  الداتمة  ده

باإلعافة إل  حالة االس ه ال ال ا ي مالراغرر م، دل  دلة     مبر الفرل من قبة الروظخ ألنهال،

أن تعرة وان األحرا باإلاالة العامة ي ت  ر     اس ررال الررف  بأااء  ر ه وف  ما هو مط و  مده

فعددما دعا الروظخ ي ووامباته فا ش   نواحا  ر ه وحراته الرومرةالعان با،وقه      تو رة الروظخ

  يريا بالا حرا  الريفولة له قانونا دصفخ من حالة الرهبة وال راا أ داء مباشرة  نكان مدنرا أأسواء 

ي عرض لها  ع ال اوال،وة فا تدفرذ اإل را  وال،ران بها فا ش   الااال  والررو  أة وتعطره المر ي العرة

 .يومرا فا  ر ه

 

                                                           
 123ص  1990محمد عبد الرحمان هلهول، قضاء التعويض مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، مكتبة الجالء الجديدة، المنصورة،  1

مشار أليه عبد الكريم ضيف هللا الصغير،  مسؤولية اإلدارة على أساس الخطأ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،  الجامعة األردنية، رسالة 

 .13، ص 1997، رماجستي
 .وما بعدها  278ص  .مرمع ساب  يم ئولرة اإلاالة فا تشريعا  الب ا العرارة يمارد ف اا مهدا  2
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 :الخاتمة
ة فا ف  طرن الاس الصطأ أسانالعامة      اإلاالةم  ولرة  او  الباحم فا هذه الدلاسة موعوؤتد

 موعع الصطأ ول  إل تم ت  ر  الفوء فا هذا الروعوؤ  كاإي واأللانام،النة مع ال،انون الراري 

 .العامة اإلاالةم  ولرة 

عوي  ال  أنواؤل  إو ي الر  ولرة شروق هذه إل و ي اإلااليةالر  ولرة  أسبا   إل أدفا  ال طر   وتم  

يم الاد تم   وأخررا  ي الرص اة بدرر ا اوا ال عوي وتم ال طر  أدفا إل  الرايرة ي رهاالر رت    

  .فرااواأل واإلاالةالر رتبة     العرة  اإلااليةالر  ولرة   الآ ن 

صا ة ال،وانرن ال إل باإلعافة  يولة  امة     ال،وانرن الف  طردرةوقد ا  رد  فا هذه الدلاسة با

ب،ة الاسا  ساا  رد  وكذل  ي الهاشررة األلانرةالرر كة قوانرن الر ع ،ة بمرهولية مار العرارة و 

؛ وتم ال ركرز باولة خا ة     بع  ال،وانرن الف  طردرة الردررةي م ع ،ة بروعوؤ هذا البام

 ل دة (5)وقانون تشيرة الرااكم الدرامرة لقم  ي2003ل دة الرعد  الف  طردا  األساساكال،انون 

ل دة  (8)لقم  األمنوقانون الصدمة ل،وا  1998ل دة  (4ردنرة لقم )وقانون الصدمة الي 2001

  .ب طبر،ا  قفادرة من الرااكم لف  طردرة وم  شهداي 2005

ي 2014لعان  (53)لقم  العرارة  ول مرهولية ماربدس األخذفررا ي ع   بال،انون الراري ف،د تم  أما

ي 1947ل دة  (131)وقانون الردنا الراري لقم ي 2003ل دة  (95)وقانون الع،واا  الراري لقم 

 .الشأنالع را الرارية فا هذا  اإلااليةالرايرة  ألحيان باإلعافة

 ي1960ل دة  (16)لقم  األلانااا  ف،د تم االس داا     قانون الع،و  األلانرةفررا ي ع   بال،وانرن  أما

 إل  باإلعافة ي 1976ل دة  األلاناوال،انون الردنا ي 1988ل دة  األلاناوقانون الصدمة الردنرة 

  .الشأنالااالة  ن مايرة العد  الع را فا هذا  األحيان
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  ا:اآلتوقد تو ة الباحم فا نهادة الدلاسة لرمرو ة من الد اد  وال و را  وكل      الداو 

  النتائج  :أوال
 صطا الكان كل  اسواء ي  ول الصطا الررف،ا شرو ا أكثرمة تعد  ولة سوء اااء الررف  العان ل صد

ا  رة مااي  اال من االاالة بواسطة موظفا احدا ال  طا  االاالية او  ر  قانونر  بالة  ن

 االاي.ه  ن الااتها بواسطة  ،د او قرال فرتعبر ت،ون به االاالة 

 واسطةعد  دن اااء الررف  ل صدمة  ولة من  ول الصطا الررف،ا الذي تر دع به االاالة العامة بد 

 ي وهو من شانه ان ي  رالااو    رهاله ال شريعا  الوطدرة  لموظفرها  ن ال،ران بوام  كف 

 .اطدرن باالاالة العامة فا الدولة     ،ة الرو 

  يمةالعا ةاإلاال الررف،ا الررتك  من قبة   صطأل ا  ة تبرير ال راا ال دموز االس داا إل  قا دة إ را 

 .أدفا اإلااليةالشصاا موعع الر  ولرة  الصطأ أو

 ا  دعد تاخر االاالة فا اااء الصدمة احدا  ول الصطا الررف،ا الررتك  من قبة االاالة حرم ت 

امة رعة االاالة العبي مع مرا اة طالرع،و  الااء الصدمة ل رواطدرن االاالة  دد تماوز الوقل

 . وظروع  ر ها

 ا فاالاالة  هقران الروظخ العان بالتكا  خطا ا داء ف رة اااء الصدمة دعد خطا شصارا ت ا   د

االية ي كرا ان الر  ولرة االاالاالة العامة من الر  ولرةوال تعف  الروظخ ل صطا  حالة التكا 

التك  رة اااء الصدمة اكا كان الصطا     اسان الصطا ت،ان فا حا  التكا  الصطا خالو ف 

 .بواسطة ااوا  الررف  العان

 ل رطالبة  اإلاالةل  الروظخ من قبة االشصاا والررف،ا والعواة  الصطأالمرع برن  إميانرة

 .هئربالغ ال ا افع ها  ن الروظخ العان ن رمة خطالب
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  العان   اوان وان ران الررفالراافرة   بهدع عد االاالة العامة اإلااليةالر  ولرة  ت،ان ا وا   

ي   ان ت  رر فا ااادهاوامبا  وخدما  مدوطه بها دم الن     االاالة اوااعطرابان ران 

 .لفرلبا اابرنالر األفرااا،و  وحريا  ومبر الفرل  ن لحرادة  وكذل 

  خطأا مو لدر رة ت رثة بو  شروقالعامة توافر    ة  اإلاالةد ع اإلااليةالر  ولرة  إلقامةدش رق 

اخررا و  يمااي او عرل معدوي او ك رهرا عرلقد ديون خطا شصارا او خطا مرف،را ي رت   ده 

 أقامةاون  وان  دن توفر شرق واحد مدها داو  يرلة ال ببرة برن شرطا الصطا والفق  

   .    أسان الصطأاإلاالية الر  ولرة 

  أوره ما كان     إلالاا   ب  ااة ا ردر اقد ديون تعويف اإلااليةال عوي  الدات   ن الر  ولرة 

 .  الر فرل  ن الفرل الذي لا  بهي عو لالغ مالرة بمدفع ب ان،دد اتعويف

  وال عوي  الر،دمة من  اإللغاءبدرر ا اوا ؛ العرارة مارمرهولية فا  اإلاالي دص ص ال،فاء

وي  الر ع ،ة دص ص بدرر ا اوا ال ع فهو األلانااإلاالي ال،فاء أما ي الرواطدرنقبة 

 الإ صدص ال فا ف  طرن  اإلاالي ال،فاء و ي ف،  اإلاالي الررتبطة بال،رال  اإلااليةبالرداز ا  

الرايرة الرص اة أن و ي ال عوي  ص ص بالدرر فا ا اوا دوال ي ف،  اإللغاءا اوا  فا دررالب

 .مثة هذه ال،فادا ها الرااكم الدرامرةفا درر الب

  ولرة ال  مرا اة هذه الر  اإلاالةف دفع ي اسان الصطا     العرة     اإلااليةت  ر الر  ولرة 

عامة الاالة الاكرا انها تدفع  ياإلاالي قران ومباشرة الدشاق  أ داء اإلااليةومااولة معالمة الر  ولرة 

المة  يال  االه ران باخ رال الروظخ العان وتاسرو مدالن وطدرة ل االة ل صروو بروظخ ك

 .أي م اءلة ااالية مريده م  ،ب  فاءة والصبرة ال ا تريده من تمد  الرة من الك
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 رف  الر أااءف  اهم فا تا رن  يادمابرا اإلاالة اسان الصطا         اإلااليةالر  ولرة  ت  ر

 لها ب  س با  اإلاالة  ت أ ررا درخ العان لعدن الر اءلة ال،انونرةي بالعان من خ   سعا الروظ

 .هاالعامة والدهوض ب اإلاالة درين اس غ لها فا تطويربربالغ ال عوي  ال ا مرزانرة ال  طة 

 ن فاءال،فاء االاالي الف  طردا ترا الد وا ال مااكم الكثرر من الد اوا االاالية ال ا تدررها 

 ن االاالة العامة ت ما ال  انهاء االشيا  قبة  دول الايم من قبة مايرة العد الالصاومة 

 . قفادا ال وقرخ االاالي لع را مثة ا

 وا ت اهم فا الرقا بر  حرم االدمابرا األفراا اسان الصطا         اإلاالية ر الر  ولرة   ت 

فا  س با   ن تدعيوأيرين و ي الا،و  والاريا  فا الدولة وهو ما يدعيو مباشرة     مرالسرها

 قد تد    دها بأ را ان ال،ر أو يقرالا  إ دالالعامة من  اإلاالةتصوع الروظخ العامة فا 

 .اإلااليةل ر  ولرة  تعرعه أخطاء
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 :التوصيات :ثانيا
 تا،ري و ن ن اد  ادمابرة     اااء الصدمةي وم  تعدا انواؤ الرقابة     الروظخ العان لرا له م  

ان ديون الروظخ العان فرها اااة  دم ومه سررا فا ف  طرن ال ا  أكرةالاالح العان     

 .  اة العامة واااة ل طبر  ال،انون لراتا،ر  ا

 ادا تي وال ا بداء   رها االة العامة فا ف  طرني وم  تاديد الر  ولرا  بدقة لكبال موظفا اال

 قوا د الر  ولرة فا ال ،ارر والصطا ادا كان شي ه وكل  ب اديد هذه الر  ولرا  فا هري رة

 . لة بشية دا،  ال    ة فا الرقابةاالاا

  وهو ما ي اي ال ومفطراية الروظخ العان وت،ررم س وكه وت،ويره بشية اولي اءلل م تفعرة او  

 . الارطة والاذل اوما فا اااء  ر هاخذ 

    ي وم  انشاء قفاء ااالي م صاص فا ف  طرن فررا دصص الرداز ا  االاالية وال ا ت ط

 ا قوا د وخاادص بردهرا بشية يرا    قة ال ببرةالفرل و لؤية خا ة فا ا با  الصطا و 

  ة.االاال ال،انون العان الذي ي وم  ان ديون هو الرعرال فا ال طبر   دد قران الر  ولرة     

  لر دد ل ،فاء 2001( ل دة 5)قانون تشيرة الرااكم الدرامرة لقم من  33 نص الرااة أن دعد 

ا  الرقابة     ا رمه فا االاالي الف  طردا االخ ااص بااللغاء وال عوي  معا فررا دصص احيا

 يةاالاال  وت هرة االمراءا  فررا دصص ا با  قوا د الر  ولرة أكثري وهذا دا،   دالة االاالة

  .ال،فاء الدراما أمان ،فادا الردرولة الكبرر لامم الة ظفا  ال عوي  خا ة بشأن

  را واأل  ةاإلاالي  العامة ولا  ال،رالا اإلاالةاول الدوادر ال،انونرة فا  اإلاالة العامة تفعةأن 

 رمة لعامة نا اإلاالةال ا قد ت،ع      اإلااليةل ر  ولرة  تفااداالراادة باس شالة قانونرة من قب ها 

 .هامد خطأأي 
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  ؤ فا الوقو  اإلاالةل صروو بياال قوي دمد   فرهاب دلي  العدار البشري أن ت،ون اإلاالة العامة

 .بالشية ال  رم والاارح اإلمراءا افة ت م ك أن إل وي ع  ي ال،انونرة األخطاء

 ن مولشا   رة لروظفرها ل  باحم فا طبرعة وأسبا  األخطاء الررتكبة العامة  اإلاالةتع،د  أن

ة ءلواتصاك كافة ال بة ل مد  الوقوؤ فا الر ا والبام فا سبة تمد  حدو هاي قبة موظفرها

 .الية وال،ران بالعرة بشية قانونااالا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

  :المصادر والمراجع
 المصادر  :أوالً 

 :ال،وانرن

  .1952الدس ول األلانا ل دة  -1
 .2014الدس ول الراري ل دة  -2
  .2005( ل دة 1قانون ميافاة الف اا لقم ) -3
  .2005( ل دة 8قانون الصدمة ل،وا األمن لقم ) -4
  .2001( ل دة 5قانون تشيرة الرااكم الدرامرة لقم ) -5
  .2003ل دة  الرعد  لف  طرداال،انون األساسا ا -6
  .1948( ل دة 131ال،انون الردنا الراري لقم ) -7
  .1971( ل دة 58قانون العام رن الردنررن لقم ) -8
  .2014( ل دة 27قانون ال،فاء اإلاالي لقم ) -9

  .1960( ل دة 16قانون الع،واا  األلانا لقم ) -10
  .2003( ل دة 95قانون الع،واا  الراري لقم ) -11
 . 2000ل دة  (1)عرا  والهرئا  الصررية لقم قانون المر -12
 . 1972ل دة  (47)قانون مم و الدولة الراري لقم  -13
 . 1998( ل دة 4قانون الصدمة الردنرة لقم ) -14

  :ال،رالا 

 . 2012ل دة  (6)قرال مم و الوزلاء لقم  -1

  :أحيان الرااكم

   .2010ل دة  531لقم قرال مايرة العد  الع را  -2
 . 1997ل دة  38ا قرال لقم عد  الع رالمايرة  -3
 . 2005ل دة  119عد  الع را قرال لقم المايرة  -4
 .1999ل دة  50عد  الع را قرال لقم المايرة  -5
 . 2008ل دة  18عد  الع را قرال لقم المايرة  -6
 . 2014ل دة  139عد  الع را قرال لقم المايرة  -7
 .1998ل دة  85عد  الع را قرال لقم المايرة  -8
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 .2010ل دة  531 را قرال لقم عد  العالمايرة  -9
 .2012ل دة  197عد  الع را قرال لقم المايرة  -10
 .2006ل دة  21عد  الع را قرال لقم المايرة  -11
 . 2009 ل دة 461لقم قرال ع را العد  ال مايرة -12
 . 2003ل دة  91قطاؤ غزة قرال لقم فا مايرة العد  الع را  -13
 . 2008ل دة 232ح،و  بدادة الص رة قرال لقم  -14
 . 2015ل دة  89و  بدادة لان هللا قرال لقم ح، -15
 . 2013ل دة  3438مزاء   ح لان هللا قرال لقم  -16
 . 2011ل دة  58ن،  مدنا قرال لقم  -17
 . 2012ل دة  9ح،و  بدادة طولكرن قرال لقم  -18
 . 2009 ن.ا 12لقم الرايرة الع يرية الدادرة ا وا  -19
 المراجع  :ثانياً 

ي  ا مطابع الهرئة الرارية العامة ل كي ا الدررية والررالسةاإلاالة العامة ف :إبراهرم الويش -1
  1975ماري ي الطبعة الرابعة

 .2004ي ةبدون طبعي مدشاة الرعالعي أ و  اإلاالة العامة :إبراهرم  بد العزيز شراا -2
 يعه ي بدون طب االسيددلية ي الرعالع مدشاة ي العامة االاالة ا و  : شراا بد العزيز  ابراهرم -3

1993 . 
طبا ة الري   العراا الاديم ل (ي العر رة اإلاالية)اإلاالة العامة  :إبراهرم  بد العزيز شراا -4

 .1984ي والدشري إسيددلية
ي يددليةاإلسي الري   المامعا الاديم ياس راترمرا  و ر را  اإلاالة :إبراهرم  بد الهااي الر رما -5

2002.  
 ش ا  ر،اتها الرعا رةي اال الك   ال،انونرةي االاإلاالة اون خطأ وتطب ةأحرد الرارعا: م  ولر -6

 ل دشري ماري اإلمالا . 
 .2010ي اال الدهفة العرارةي تطول أسان م ئولرة الدولة الاسة م،النة :حرد شاايأ -7
ال ا يةاة الع ررر اإلاالة فا األلان برن الدررية وال م :أمة حرد الفرحان  بد الكريم  الح ال ير -8

 . راني الشرو  
با ة الطبعة الثانرةي اال هومه ل طي اول ال،اعا اإلاالي برن الر ،اعا واإلاالة :سياكدا دةاب -9

  2006يالمزادري والدشر وال وزيع
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  دشولامي الرقابة ال،فادرة     أ را  اإلاالة العامة فا ف  طرن الاسة م،النة :توفر  حرز هللا -10
 .2015ي زيل مامعة برر

 .2004 راني  ياال الشرو  ل دشر وال وزيعي الطبعة األول ي حديد: اإلاالة العامة ماردتوفر   -11
ةي ال،اهر  مابر ماا ناال: تطول فكرة الصطأ كأسان ل ر  ولرة اإلااليةي اال الدهفة العرارةي -12

1998. 
موظفرها الاسة م،النه تطبر،رة     مهاز  أخطاء ن  اإلاالةم  ولرة  :ح رن مارد الشاما -13

 .لا لفباق الشرطة الرردرةي ق م الدلاسا  الع راي بام م،دن لرعهد العاالشرطة
دة ال وااي الومرز فا ال،فاء اإلاالي وتطبر،اته فا الرر كة األلانرة الهاشررة :زهرر احرد قدوله -14

 .2011 األلانيي الطبعة األول ي ل دشر وال وزيع
ي ةلث،افل ي اال االمزء األو ي الطبعة األو ي سالم بن لاشد الع وي: ال،فاء اإلاالي الاسة م،النة -15

 .2009 راني  
 .1973ي ماري الطبعة الثالثةي اال الرعالعالر  ولرة اإلااليةي  :الشرقاوي  سعاا -16
 .2008ي أسو وقوا د ال،انون اإلاالي  :سعرد ال رد   ا -17
ي ةم،النةي اال أبو الرمد ل طبا  ال عوي   ن أ را  ال  طا  العامة الاسة :سعرد ال رد   ا -18
 .الهرن
 طراوي: ال،فاء اإلاالي الك ا  الثانا قفاء ال عوي  وطر  الطعن فا األحيانس رران ال -19
 .1977 اال الفكر العرااي ال،اهرةي ي

رااي ااال الفكر العي الطبعة ال ااسةي س رران الطراوي: مباائ ال،انون اإلاالي الاسة م،النه -20
 .2007ي ل،اهرةا

 .1969 يفكر العرااي ال،اهرةاال الي مباائ   م اإلاالة العامة :س رران الطراوي  -21
الطبعة األول ي مي بة  رن ي س ها ومفاهررهاأ–إاالة الر س ا  ال راوية  :  ح الدين موهر -22

  .1972شروي ال،اهرةي 
 طال  الرمذو : اإلاالة العامةي مدشولا  الا   الا،وقرةي بررو .  -23
ان زان بومه  نررية االل  بد الرزا  احرد ال دهولي: الوسر  فا شرح ال،انون الردنا المديد  -24

 .بررو  حراء ال راث العراايإاال  المزء األو ي
  2006الطبعة الثالثةيمدشاة الرعالعي اإلسيددليةي ي ال،فاء اإلاالي  : بد الغدا ب رونا -25
 .1998ي بررو ي الدال المامعرةي والدة ال،فاء اإلاالي     أ را  اإلاالة : بد الغدا ب رونا -26
 .بدون طبعةرداز ا  اإلااليةي اال هومهي المزادري بدون سدة نشري ال  بد ال،اال  دو: -27
ال اي رةي اال الك   ال،انونةرة اإلاالة وقوا دها الاسة م،الن بد الر   يونو مارد: أسان م  ول -28

 .2012ي اإلمالا ي ش ا  ل دشر والبرممرا ي مار
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ي 2001ل دة  2ل مالية لقم ردنرة واالكافا فا شرح قانون أ و  الرااكرا  ال : ثران ال كروي  -29
 .2012اال الفكري ال،دن الثالثة ي المزء األو 

 .2015ي بدون نشري ال،دني ال،فاء اإلاالي فا ف  طرن :و دنان  رر  -30
قوانرن الشرطة فا ف  طرن الاسا  وم حرا  ن،ددة الهرئة الر  ، ة لا،و   : دنان  ررو -31

 .اإلن اني مدشولا  الهرئة الر  ، ة
  .2010ي الطبعة الثالثةي الرطبعة الاديثة يةاائ ال،انون اإلاالي الاسة م،النمب : دنان  ررو -32
ة اال وادي الطبعة األول ي م  ولرة اإلاالة العامة  ن أ رالها الفالة :  ا خطال الشطداوي  -33

 .2008ي األلاني ل دشر وال وزيع
 ثالثةيل دشري الطبعة ال المزء الثاناي اال الث،افةي موسو ة ال،فاء اإلاالي  :  ا خطال شطداوي  -34

 .2011  راني
 .2012ي الطبعة الرابعةي ايوان الرطبو ا  المامعرةي  رال  وابدي: نررية الر  ولرة اإلاالية -35
 .2010ي اال الدهفة العرارةي م ئولرة الدولة الاسة م،النة أسانتطول  :فوزي احرد شااي -36
دشر ل طبا ة وال ةاال هومي سان الصطأالدران ال،انونا ل ر  ولرة اإلاالية     أ :كفرخ الا ن -37

 .2014 يالمزادري وال وزيع
ي مامد لاغ  الا و ومارد لفعل  بد الوها : ال،فاء اإلااليي اال الرطبو ا  المامعرة -38

1994. 
 .2004ي اإلسيددليةي بدون طبعةي مدشاة الرعالعي ال،فاء اإلاالي  :مامد لاغ  الا و -39
ي م س ة شبا  المامعة ل طبع والدشر وال وزيع يةمامد لاغ  الا و:   م اإلاالة العام -40

 .1982 ياإلسيددلية
مي بة مدبولاي بدون (ي الع و ياألسبا  يالراهرة)الفغوق اإلاالية  :ما ن احرد الصفرري  -41

 .اال نشري وادون سدة نشر
 . 1992ما ن خ رة: قفاء اإللغاء وال عوي ي مطبعة ال وناي اإلسيددليةي  -42
 ياال الدهفة العرارةي ال عوي  فا الر  ولرة اإلاالية الاسة م،النة :مارد انو قاسم معفر -43

 .1987ال،اهرةي 
اال الفكر المامعا ي م  ولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها الاسة م،النة :مارد بير ح رن -44

 .2007ي اإلسيددلية يل دشري الطبعة األول 
ال اي نهة الااالة عدها الاسة م،ال ام داؤ اإلاالة  ن تدفرذ األحيان اإلاالي :مارد سعرد ال رثا -45

 .2009ي ال عوادةي الطبعة األول ي الاررعا ل دشر وال وزيع
ي رةالدال المامعي مارد فريد الاان اإلاالة العامة الرباائ وال طبر  :مارد سعرد  بد الف اح -46

  .2003ماري 
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 مي بةي  عاقددةقفاء ال عوي  م  ولرة الدولة  ن أ رالها غرر ال :مارد  بد الرحران ه هو  -47
  .1990ي الرداولةي الم ء المديدة

ي الطبعة األول ي اإلاالة العامة فا ف  طرن برن الدررية وال طبر  :مارد   ا أبو  رالة -48
1998. 

ي ال،اهرةي اال الدهفة العرارةي ولرة اإلاالية  قريدة الصطأ فا مما  الر  :مارد   ا ح ونة -49
2011. 

ي رال نشلي الراري والر،الن المزء األو  ال  طة اإلااليةي اون اال،انون اإلاا :مارد فواا مهدا -50
1956. 

 يبدون طبعهي بدون اال نشري م ئولرة اإلاالة فا تشريعا  الب ا العرارة :مارد ف اا مهدا -51
1972. 

  ال عوي   ن أ را  ال  طا)الروسو ة الشام ة فا ال،فاء اإلاالي  :مارد ماهر أبو العردرن -52
  .2007ي الثالم الك ا (ي العامة

ي مدشولا  مامعة قاليوني الطبعة األول ي مباائ   م اإلاالة العامة :مارد مص ال  ثران -53
 .1991ي بدغازي 

ة مدشولا  ك رة شرطي المزء الثانا ية الدولة  ن أ را  ال  طة العامةم  ولر :ماطف   فرفا -54
 .1990الطبعة الثانرةي اإلمالا ي 

ة لة  ن أومه بط ن ال ب  والغادة فا ال،رال اإلاالي الاسم ئولرة اإلاا :مد  لمفان بطرخ -55
 .2014 يالطبعة األول ي م،النة

 .2004ي  راني اال الشرو  ل دشر وال وزيعي الطبعة الثالثةي اإلاالة العامة :موف  حديد مارد -56
بدون طبعهي اال ي م  ولرة اإلاالة غرر ال عاقددة قفاء ال عوي  :نبر ة  بد الا رم كامة -57
 .1995ال،اهرةي ي هفة العرارةالد

رة ل دشر الدال العالري وال وزيعل دشر اال الث،افة ي ال،انون اإلاالي الك ا  األو  :نواع كدعان -58
  .2002األلاني الطبعة األول  ي وال وزيع

ي ران ي ل ي الطبعة األو وال وزيع ل دشر   الثاناي اال الث،افةال،انون اإلاالي الك ا :نواع كدعان -59
2007. 

طبعة داسرن بن بريح: أحيان الر  ولرة اإلاالية     أسان الصطأي مي بة الوفاء ال،انونرةي ال -60
 . 2014األول ي اإلسيددليةي 
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  :الرسائل الجامعية

مامعة  لسالة اك ولاهي يولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها فا العرا   م  :إبراهرم طه الفراض -1
 .1973 ماري ال،اهرةي

رري لسالة مام  ي م  ولرة اإلاالة  ن أ رالها الراادة الاسة م،النة :لشرري احرد  دنان مابر ا -2
 .2014 األلان ي  يمامعة الشر  األوس 

  رر لسالة مامي ةالاسة تا ر ه م،الن خطأم  ولرة اإلاالة العامة ب   :لحا   ابر مارد الشب ا -3
 .2005 األلان ي يمامعة  ران العرارة ل دلاسا  الع را

ة م  ولرة اإلاالة فا تعزيز اح ران ح،و  اإلن ان الاسة م،النة المامع اول :ي رمال و   فاء -4
 .2010ي لسالة اك ولاه  األلاني ياأللانرة

سالة ل م ئولرة اإلاالة  ن أ رالها غرر ال عاقددة أمان ال،فاء األلاناي  :وع الك اسبةؤ  بد الر  -5
  .2010 يةي الاسة م،النمار-اك ولاهي مامعة  رن شرو

ري لسالة مام  ري الاسة م،النةاإلاالة ال،ادرة     أسان الصطأ م  ولرة  :الكريم الاغرر  بد -6
 .1997 ي األلانيالمامعة األلانرة

طر فا ال،انون الفرن ا والراريي م ئولرة اإلاالة     أسان الرصا :مارد احرد  بد الردعم -7
 .1995ي مار -مامعة  رن شرو يلسالة الدك ولاه 

 يةال،رالا  اإلاالية غرر الرشرو  م  ولرة اإلاالة بال عوي   ن :أبو الهوا  نداء مارد أمرن -8
 .2010 ياأللاني  ي مامعة الشر  األوس ي لسالة مام  رر

ي لسالة مام  رر يولرة اإلاالة  ن أ را  موظفرها  الصطأ كأسان لر  :هشان العيرما األسوا -9
 .2013ي ي مارمامعة ال،اهرة

 ياه االسة م،النةي لسالة اك ول ي م  ولرة اإلاالة  ن أ را  الفرولة :هشان  بد الردعم  ياشة -10
 .1998 ماري مامعة ال،اهرةي

 

  :المواقع االلكترونية

  :موقع مم و الدولة الراري     الراب  اإللك رونا ال الا -1
http://www.ecs.eg/archives/472 

  : ة العرارة     الراب  اإللك رونا ال الاموقع الروسو  -2
ency.com-http://www.arab/  

 

http://www.ecs.eg/archives/472
http://www.arab-ency.com/
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  :موقع ايوان الروظفرن العان     الراب  اإللك رونا ال الا -3
http://www.gpc.pna.ps  

  :اإللك رونا ال الا موقع انرا الوطن     الراب  -4
https://www.alwatanvoice.com  

 :موقع الر، فا ال ابع لمامعة برر زيل     الراب  االلك رونا ال الا -5
http://muqtafi.birzeit.edu    

  :  االلك رونا ال الاموقع ال، طان     الراب -6
nwww.qistas.com/publicsectio//:http  

  :موقع ايوان الف وا وال شريع     الراب  االلك رونا ال الا -7
.dft.gov.ps/images/stories/doc/madane_falastenee.pdfhttp://www 

  :وقع ففاء ال،انون العان     الراب  االلك رونام – 8

 http://espacedroitpublic.com 

 

  :المجالت

ررن الفدا لد،ابة الراامالري   ي العدا ال ااني مم ة ن،ابة الراامرن الدرامررن الف  طردررن -1
  .1969ي الدرامررن الف  طردررن

 2008ي 38العدا ي 10الرم د  مم ة الرافدين ل ا،و   -2
 .لان هللا ي2015الدلرة الررمعا ل رفاهرم والراط اا  الا،وقرة وال،انونرة  -3
 .2015 (م اواة )مدشولا  الرركز الف  طردا الس ،   الرااماة وال،فاة  يالعدالة وال،انون مم ة  -4
 يإلن انمدشولا  الهرئة الر  ، ة لا،و  اي اول الري فرن ب نفاك ال،انون فا اح ران ح،و  اإلن ان -5

 .2013تشرين األو  - 49فا رة ح،و  اإلن ان العدا 
 

http://www.gpc.pna.ps/
https://www.alwatanvoice.com/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://www.qistas.com/publicsectio
http://www.dft.gov.ps/images/stories/doc/madane_falastenee.pdf
http://espacedroitpublic.com/
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