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اإلهذاء
إىل كم ين رافقنٌ يف يسرية هذا انبحث بانذعى وانتشجَع
واننصح واإلرشاد

إنً روح أبٍ وأمٍ وسوجت أبٍ  ،رحمهم هللا  ،انذَه عهمىوٍ أن انعهم وانعمم عبادة
 ،عزفاوا بفضههم  ،وتحقُقا ألمىُتهم  ،ونى بعذ حُه .
إنً أخىتٍ وأخىاتٍ ربُع حُاتٍ  ،وَىبىع انعطاء ،وشالل انذعم واإلسىاد انمتىاصم
،
إنً رفُقت دربٍ وحبُبت عمزٌ  ،سوجتٍ
انتٍ شاركتىٍ وآسرتىٍ عىاء هذا انجهذ انمتىاضع ،
إنً فهذاث كبذٌ أبىائٍ وبىاتٍ انغىانٍ،
إنً شبم فهسطُه انىاعذ إسماعُم وجُب انمجذالوٌ،
إنً كم أصذقائٍ وأحبائٍ ،
إنً كم مه عهمىٍ حزفا ،
إنً كم انمذافعُه عه ثزي وطىىا انغانٍ
أهذٌ هذا انجهذ انمتىاضع .
انبـــاحث
مخُمز َىسف انمجذالوٌ


ب

انشكز وانتقذَز
بعةةةا أن ف نةةةي ا

ا متأ

ا عام

ب مةةةاه شةةةك ه بإنجةةةا ىةةةذه ا ا الةةة

با علم ا علماء

فةةةي بةةة ع جامعةةة ا ىةةة ا طنيةةة

ا ذي طم ت من خال و إ ةى إضةاف بنة جايةاة فةي مجةال ا ةان ن

ت ايااً في ا مجال اإلاا ي ا ج ائي .

ال يف ة تني فةةي ىةةذا ا م ةةام إال االعت ة اف با فضةةل ذ يةةو ا ةةذين أنةةا ا ةةي ا ط ي ة

بأفكا ىم ا لاياة غ ا ة علميم
ا

ذا أت ام با ت اي

بجامع ا ى

أييم .

جا

اإلجالل لتاذي ا اكت  /فت ي ا

ياي ألتاذ ا ان ن ا عةام بكلية

ئيس قلم ا ان ن ا عام ا ملتشا ا ان ني عميا كلية ا

ة

نائب ئيس ا جامع لشئ ن اإلاا ي لاب ا ا ذي أك مني بإش افو على ىذا ا ب ث ف ا جات

فيةةو ا عةةا م ا م بةةي ا با ةةث ا م ضة عي

يةةث تعيةةاني فةةي ىةةذه ا تج بة خطة ة خطة ة

يصاً على أن يخ ج ىذا ا ب ث على أفضل مةا تكة ن عليةو ا ب ة ث ..فية ب ة
يس على ا ملت ى ا طني

في مجال ا ان ن ا عام

قا تش فت بتا يلو ي في ا ليلانس ا ماجلتي
ك ةل ا ت ةةاي

كةةان

ائةااً ف ييةاً

لب بل على ملت ى ا ع بي اإلقليمةي

اإلش اف على ىذا ا ب ث.

اإلجةةالل إ ةةى ا ةةاكت  /لةةاى ا يةةا ألةةتاذ ا ةةان ن ا جنةةائي ا ملةةاعا
بجامع ا ى

ا ذي عاني بإش افو كمش ف ثاني على

ئيس قلم ا ان ن ا عام بكلي ا

مةةن خةةال ل إشة افو علةةى ىةةذا ا ب ةةث بمال ظاتةةو ا يمة

ت جيياتةةو ا لةةاياة خاصة فةةي ا مجةةال

ىذا ا ب ث

قا

اني بعلمو اثناء ا التي ا ليلانس ا ماجلتي

ا ج ائي ب صفو خبي اً متب اً في ىذا ا مجال .
ىما:

ااني علمةاً مع فةو خبة ه

انةةو شة ف عظةةيم لبا ةةث أن ي ة م بمناقشةتو ا كةةم عليةةو علمةةان مةةن أعةةالم ا ةةان ن
ا اكت  /عبا ا

بكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

ا ف ا ألتاذ قان ن ا م افعةات ا مشةا ك
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ئةيس قلةم قةان ن ا خةاص

بجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا ىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ا ذي فاخ ت بتا يلو ي أثناء ا ليلانس تعلمت منةو ا كثية أثنةاء ا الة ا ماجلةتي

أنةةو ي يةةاني ا ش ة ف بمناقشةةتو يةةذا ا ب ةةث نيةةل مةةن علمةةو ا ي ة

مال ظاتو لتجعل من ا ب ث أكث كماال .


خ

أشةع

مةةع ج مةةي تأكيةةاي بةةأن

ا اكت  /عبا ا اا صاب ج ااة ا لتاذ ا ملةاعا

ا اضةي بم كمة ا بااية

ا ةذي

كان ي ا ش ف بأن ت افعت أمام ىيئتو في م كمة صةل غة ة أمةام ىيئتةو بم كمة بااية غة ة
أثة ى مع فتةةي ا ان نية فةةي ا مجةةال ا ج ائةةي اإلاا ي أثنةةاء ا ال ة ا ماجلةةتي

تش ة فت بةةأن

يناقش ىذا ا ب ث مناقشاً خا جياً حيث تكلف عناء ق اءة ىةذه ا ا الة اللةتخالص ا مال ظةات
اآل اء ا نظ ي

ا عملي ا تي ي ينا لتث ي ا ب ث م ل ا ا ال .

مةةن قةةت جيةةا كمةةا أت ةةام با شةةك

ألتاذ ا ل

ا ع بي

ا ع فةةان أللةةتاذ ا ةةاكت  /عبةةا ا جليةةل ا ص ص ة

بجامع ا قصى يامو بتن ي ىذا ا ب ث
ا

ياً.

ي ا ت في
ا بةةةةا ث


ز

ملخص ا ا ال
تصدت الد ارسة لمشكمة حجية الق اررات كاألحكاـ الجزائية في المجاؿ التأديبي في ظؿ

استقبلؿ الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية مف ناحية ,كاستقبلؿ النظاـ العقابي التأديبي عف

النظاـ العقابي الجنائي مف ناحية أخرل  ,كعميو أثارت الدراسة السؤاؿ الرئيس االتي-:

ىؿ تحكز القرارات القضائية كخاصة قرار حفظ الدعكل ك األحكاـ الجنائية حجية أماـ السمطة

التأديبية؟

كسعت الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ كمف أىميا :تناكؿ أكجو الشبو كاالختبلؼ

بيف الجريمة الجنائية كالجريمة التأديبية  ,كابراز الكينكنة الخاصة لمجريمة التأديبية  ,كالتعرض
بالتكضيح كالمقارنة لحجية قرار حفظ الدعكل أماـ السمطة التأديبية مف ناحية  ,كحجية الحكـ

الجنائي مف ناحية أخرل  ,في كؿ مف جميكرية مصر العربية كفمسطيف  ,ك إبراز التقاطع كالتبايف

بيف المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم حكؿ حجية الحكـ الجنائي أماـ السمطة التأديبية في
حالتي البراءة كاإلدانة ,كتقديـ تصكر مقترح لصناع القرار لتطكير القضاء التأديبي.
كتكمف أىمية الدراسة في يمحاكاتيا ليمكـ كاشكاليات الكثيريف مف العامميف كمكظفيف في
القطاع العاـ كالمرافؽ ك المؤسسات العامة الذيف يرتكبكف مخالفات إدارية تمثؿ في ذات الكقت
ج ريمة جنائية  ,خاصة في ظؿ قمة الكعي كالتجربة بأثر قرار حفظ الدعكل كاألحكاـ الجنائية عمى

المركز القانكني لممكظؼ .كما أنيا ميمة جدا لممشتغميف بالقانكف لما يمثمو الحكـ الجزائي الحائز

لقكة األمر المقضي بو سكاء أكاف بالبراءة أك اإلدانة عمى المركز القانكني لممكظؼ.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمد الباحث عمى المنيج المقارف مابيف القانكف المصرم

كالقانكف الفمسطيني باإلضافة الى المنيج الكصفي التحميمي.

كمف أبرز النتائج التي تكصمت ليا الدراسة  ,تقاطع التشريع المصرم مع التشريع

الفمسطيني في عدـ إيراد تعريؼ لمجريمة الجنائية كالجريمة التأديبية  ,كما تكصمت إلى كجكد
تقاطع كترابط مابيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية مف جية  ,كاختبلؼ كتبايف مف جية

أخرل  .كباإلضافة لذلؾ تكصمت الدراسة إلى أف قرار حفظ الدعكل في التشريع الفمسطيني كيناظره

أال كجو إلقامة الدعكل في التشريع المصرم  ,يكتسب حجية أماـ السمطة التأديبية في حالة
صدكره بناء عمى عدـ صحة الكاقعة ,رغـ أف قرار حفظ الدعكل يعتبر ق ار انر قضائيان كليس حكمان

قضائيان نيائيان ,كلكنو يكتسب حجية مف نكع خاص  ,حيث تمتاز بأنيا حجية نسبية كمؤقتة  ,ك

يمعمقة عمى بقاء األسباب  ,التي حممت سمطة التحقيؽ عمى اتخاذه كما ىي بدكف تعديؿ  ,أك عدـ

ج

إلغاء النائب العاـ ليذا القرار  ,خبلؿ المدة القانكنية التي حددىا القانكف .كلكف قرار الحفظ أك

القرار بأال كجو ال يحكز حجية إذا كاف مبناه عدـ األىمية أك عدـ كفاية األدلة .أما األحكاـ
الجنائية النيائية كالباتة في حالتي اإلدانة كالبراءة تكتسب حجية أماـ السمطة التأديبية.
كمف أبرز التكصيات التي خمصت ليا الدراسة لتطكير النظاـ التأديبي الفمسطيني كعبلقتو

بالقضاء الجنائي :األخذ بالنظاـ القضائي المزدكج  ,ألف تشكيؿ قضاء إدارم متخصص كمستقؿ
ييسيـ في تعميؽ التجربة كتحقيؽ العدالة  ,كتخفيؼ الضغط عف محكمة العدؿ العميا ,ك فصؿ
سمطة التحقيؽ عف سمطة االتياـ في اختصاصات النيابة العامة في فمسطيف ,كاحالة سمطة
التحقيؽ لمقضاء ,لما لذلؾ مف أىمية في مجاؿ الفصؿ بيف السمطات مف ناحية ,كتحقيؽ العدالة

مف ناحية أخرل  ,اعتماد الركف الشرعي كركف أساسي كأصيؿ في المخالفات التأديبية  ,كغياب
ىذا الركف  ,يكسع نطاؽ صبلحيات السمطة التأديبية في مجاؿ التجريـ  ,كيمحؽ بالغ الضرر
بالمكظؼ  ,خاصة كأف الركف الشرعي يعتبر مف أىـ ضمانات حقكؽ اإلنساف ,كبناء قضاء تأديبي

فمسطيني مستقؿ  ,كاحالة صبلحيات النظاـ التأديبي الرئاسي كشبو القضائي لمقضاء التأديبي ,
تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية لجية األخذ بالتكجيات األتية :

 -تخصيص مادة تنظـ حجية الق اررات كاألحكاـ الجنائية عمى السمطة التأديبية.

 النص عمى أف صدكر الحكـ الجنائي باإلدانة مع كقؼ التنفيذ يكتسب حجية أماـ السمطةالتأديبية  ,خاصة كأف قرار عدـ التنفيذ ينبني عمى بساطة الجريمة  ,كعمى سمكؾ المكظؼ كسيرتو

الحسنة.

 التأكيد عمى أف قرار العفك عف العقكبة أك العفك الشامؿ في الحالة التي يشكؿ بيا الفعؿ جريمةجزائية كجريمة تأديبية في ذات الكقت  ,يمتد أثره إلى العقكبات التأديبية  ,خاصة كأف الجرائـ

الجنائية أكثر خطكرة مف المخالفات التأديبية  ,كما أنو ال يجكز عقبلن العفك عف الجريمة الجزائية ,
كاإلبقاء عمى العقكبة التأديبية.

 -النص عمى أف الحكـ بالبراءة  ,كبصرؼ النظر عف أسبابو يكتسب حجية أماـ السمطة التأديبية.
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Abstract
This study addressed the problem of authentic decisions and criminal provisions
in the disciplinary field in the light of the independence of the disciplinary crime for the
penal crime on the one hand, and the independence of the disciplinary criminal system
for the penal criminal system on the other hand. This study aroused the following main
question:
Do the judicial decisions, especially the decision of keeping the case and the
criminal provisions have the authentic in front of the disciplinary authority?
This study sought to achieve a set of the purposes: The similarities and
differences between the criminal offenses and the disciplinary crime; highlighting the
special state of the disciplinary crime; clarifying and comparing the authoritative of the
decision of keeping the case in front of the disciplinary authority on the one hand, and
the authoritative rule of criminal on the other hand in both the Republic of Egypt and
Palestine; also to highlight the contrast between the Palestinian legislator and the
Egyptian one on the criminal judgment in front of the disciplinary authority of the two
cases of innocence and conviction; and to present a suggested proposal for the decision
makers to develop the disciplinary judiciary.
The importance of the study is in the simulated to the concerns and problems of
many workers as employees in the public sector, utilities and public institutions who
have committed administrative offenses and represent at the same time a criminal
offenses, especially in the light of the decision of keeping the case and the criminal
provisions on the legal status of employees. It is also very important for the operators in
law because it represents the penal law to enforce the command whether innocence or
conviction on the legal status of employees.
To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the analytical
descriptive approach, in addition to the use of the comparative approach between the
Arab Republic of Egypt and Palestine.
Notable among the findings of this study: the intersection of the Egyptian
legislation with the Palestinian legislation in the absence of the definition for the crime
of criminal and the crime of disciplinary; also , there were intersection and correlation
between the disciplinary crime and the penal crime on the one hand, and there were
differences and variation on the other hand. Moreover, the study found that the decision
of keeping the case in the Palestinian legislation has got the authentic in front of the
disciplinary authority in the case of issuance based on the invalidity of the incident.
Although the decision of keeping the case is considered a judicial decision but not a
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final court decision, it is authentic of a special kind. It is characterized as a relative and
temporary authoritative, and hung on the survival of reasons which the investigating
authority has to take it as it is without modification, or the failure to repeal the decision
by the general attorney within the legal period. The decision of keeping the case has no
authoritative if it based on giving up or irrelevance or for the lack of evidence, while the
final criminal decisions in the cases of guilt or innocence gains authentic in front of the
disciplinary authority.
Among the most prominent recommendations of this study for the development
of the Palestinian disciplinary system and its relationship to the criminal justice:
depending on the dual judicial system because the formation of specialist and
independent administrative justice contributes to deep the experience and achieve the
justice, it also relieves the pressure on the high justice court; Separate between the
investigating authority and the accusation authority in the specialists of the general
attorney in Palestine. Also , it should transmit the investigating authority to the judiciary
as it is so important to separate among the authorities on one hand and the achievement
of justice on the other hand. The adoption of the legitimate as the base in the
disciplinary offenses and the absence of this will expand the scope of the disciplinary
authority in the criminality field, and will cause serious damage to the employees, also
it will build an independent Palestinian disciplinary justice. Moreover, it will transmit
the authority of the presidential disciplinary system to the disciplinary justice, and to
modify the code of the criminal procedures to consider the following directions:
-

Customize the rule of governing the authoritative decisions and the criminal
judgment on the disciplinary authority.

-

Provided that the issuance of the criminal judgment of conviction with a
suspended gains the authentic in front of the disciplinary authority, especially
since the decision of the suspended based on the simplicity of the crime and on
the behavior of the employee and his preaching.

-

To emphasize that the decision of pardon the punishment extends to the
disciplinary sanctions, especially the criminal offenses are more dangerous than
the disciplinary infractions as it is not allowed to pardon the original offenses
and stay on the supplementary sanctions.

-

Provided that the acquittal, regardless of its causes gained authentic in front of
the disciplinary authority.

د

م ضع اب ث :
لقػػد تغيػػرت النظ ػرة إل ػػى الكظيفػػة العامػػة أث ػػر التط ػكر الػػذم لحػػؽ ب ػػدكر الدكلػػة فػػي العص ػػر

الحػػديث ,فبعػػد أف كانػػت سػػمطة كامتيػػا انز يتكالىػػا أبنػػاء الطبقػػة المتمي ػزة فػػي المجتمػػع ,أصػػبحت حق ػان
ككاجبػ ػان عم ػػى ك ػػؿ مػ ػكاطف  ,كت ػػـ ال ػػنص عم ػػى ذل ػػؾ ف ػػي دس ػػاتير معظ ػػـ دكؿ الع ػػالـ مث ػػؿ الدس ػػتكر

المصرم  ,حيث نصت المادة ( )14مف الدسػتكر المصػرم لعػاـ 1971عمػى أف ( الكظػائؼ العامػة
حؽ لممكاطنيف كتكميؼ القائميف بيا لخدمة الشػعب  ,كتكفػؿ الدكلػة حمػايتيـ كقيػاميـ بػأداء كاجبػاتيـ

فػػي رعايػػة مصػػالح الشػػعب  ...ال ػ ) كيقابػػؿ ىػػذه المػػادة مػػف الدسػػتكر المصػػرم عنػػدنا فػػي فمسػػطيف

المكاد ( )87( , )86مف القانكف األساسي المعدؿ لمسمطة الكطنية الفمسطينية .

فإذا كاف لممكظفيف حقكؽ يتحتـ عمى اإلدارة الكفاء بيا فإف عمييـ بالمقابؿ االلتزاـ بعدد مف

الكاجبػات كااللت ازمػات التػػي تفرضػيا عمػييـ طبيعػػة كظػائفيـ فػػإف خالفكىػا فقػد حقػػت مؤاخػذتيـ تأديبيػػا

كاذا ك ػػاف م ػػف المس ػػتقر عمي ػػو أف المكظ ػػؼ المج ػػد يكاف ػػأ عم ػػى ج ػػده كاجتي ػػاده ,ف ػػإف م ػػف الض ػػركرم
بالمقابػػؿ أف يعاقػػب المكظػػؼ الميمػػؿ عمػػى إىمالػػو بالعقكبػػة التأديبيػػة المناسػػبة  ,كذلػػؾ مػػف خ ػػبلؿ

إجػ ػراءات تأديبي ػػة كاقعي ػػة كمنظم ػػة تتس ػػـ بالمكض ػػكعية كالعدال ػػة تتخ ػػذىا الس ػػمطة التأديبي ػػة المختص ػػة

كيعػػد مبػػدأ التناسػػب بػػيف المخالفػػة كالعقكبػػة مػػف ابتػػداع القضػػاء اإلدارم عنػػد إعمػػاؿ رقابتػػو لعنصػػر
السبب في القرار التأديبي  ,حيث يتـ تناكؿ رقابة كجكد الكقائع كرقابة تكييؼ اإلدارة ليذه الكقائع .

حيػػث إنػػو يكجػػد العديػػد مػػف الضػػمانات العامػػة التػػي يجػػب تكافرىػػا لكػػؿ مكظػػؼ مػػتيـ  ,فػػي
المرحمة السابقة عمى تكقيع الجزاء  ,كىذه الضمانات تدكر حكؿ تعريؼ المتيـ بما ىك منسػكب إليػو
كمكاجيتو بو كاستجكابو لمتحقيؽ مما ىػك منسػكب إليػو  ,كذلػؾ ألف االسػتجكاب يخضػع لقكاعػد تكفػؿ

حرية المكظؼ كسبلمة إرادتو فيما يصدر عنو مف التزامات .
كلقد اتفؽ فقياء القانكف العاـ عمى أف الجريمػة التأديبيػة شػأنيا شػأف الجريمػة الجزائيػة يجػب

أف يت ػكافر ليػػا أركػػاف تقػػكـ عمييػػا ,فضػػبل عػػف أنيمػػا تقكمػػاف عمػػى فك ػرة الخطػػأ  ,بمعنػػى أف الكاقعػػة
المنسػػكبة إلػػى الشػػخص س ػكاء أكانػػت تشػػكؿ جريمػػة جزائيػػة أـ مخالفػػة تأديبيػػة تؤسػػس عمػػى أف ىػػذا
الشػػخص قػػد أتػػى أفعػػاال أك امتنػػع عػػف القيػػاـ بأعمػػاؿ تمثػػؿ انح ارفػػا عػػف السػػمكؾ القػػكيـ الػػذل يتطمبػػو
المجتمع أك الكظيفة العامة التػي يػنيض بأعبائيػا  ,كسػكاء أكػاف ذلػؾ عػف قصػد كعمػد منػو أـ كػاف

نتيجة إىماؿ كعدـ تبصر .

كاذا كاف التحقيؽ الجنائي أمر كجكبي بالنسبة لمجنايات كجكازم بالنسػبة لمجػنح  ,كىػذا أمػر
يعممو المشتغمكف في المجاؿ القانكني كافػة ك خاصػة المحػاميف  ,إال أف ىنػاؾ تحقيقػا ادار ػان يجػرل
ر

مع المكظؼ قد تقكـ بو الجية اإلدارية أك النيابة اإلدارية أك مجمس تأديػب معػيف بحسػب األحػكاؿ ,

كاذا كانت ىناؾ محاكمات جزائية فإنو يكجد أيضا محاكمات تأديبية .

كاذا كػػاف المشػػرع فػػى مجػػاؿ القضػػاء العػػادم نػػص عمػػى قػػكة الحكػػـ الجنػػائي أمػػاـ القضػػاء

المػػدني حفاظػػا عمػػى ىيبػػة القضػػاء كعػػدـ تنػػاقض األحكػػاـ  ,فضػػبل عػػف الجيػػد الػػذم يبذلػػو القضػػاء

المػػدني فػػي إعػػادة بحػػث الكاقعػػة  ,كبالتػػالي يكتسػػب حجيػػة أمػػاـ القضػػاء المػػدني عمػػبل بػػنص المػػادة
( )1/195كالمادة ( )2/1/390مف قانكف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػطينية  ,كالتػي تقابميػا ()456
مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم  ,كبالتالي إعماؿ مبدأ (الجنائي يكقؼ المدني)

كازاء خمػػك التشػريع مػػف نػػص يجعػػؿ مثػػؿ ىػػذه الحجيػػة لؤلحكػػاـ الجزائيػػة أمػػاـ القضػػاء التػػأديبي  ,فقػػد
اختمػػؼ الفقيػػاء حػػكؿ ىػػذه الحجيػػة  ,كبػػرر المؤيػػدكف لحجيػػة الحكػػـ الج ازئػػي أمػػاـ سػػمطات التأديػػب
حيػػث التكسػػع فػػي مفيػػكـ الػػدعكل المدنيػػة لتشػػمؿ الػػدعاكل التجاريػػة كاألحػػكاؿ الشخصػػية كاإلداريػػة
لرل المشػرع االيطػالي حيػث أكرد المػكاد مػف  25إلػى  28فػي قػانكف
كالتأديبية  ,كمف أنصار ىذا ا أ
اإلجراءات الجزائية تحت عنكاف (حجية الحكـ الجزائي في القضايا المدنية كاإلدارية) كما أف حكمػان
لقضاء التأديػب ذىػب أبعػد مػف ذلػؾ فقػرر " إنػو مػف المبػادئ المقػررة أف الحكػـ الصػادر فػي الػدعكل
الجنائية يقيد القاضي المدني فيما فصؿ فيو مف كقائع ككاف فصمو فيو ضركريا  ,كغنػي عػف البيػاف
أف ىذا المبدأ يسرم مف باب أكلى عمى القضاء التأديبي متى تكافرت شركط تطبيؽ".1
كىذا الحكـ يؤكد عمى تقيد القضػاء التػأديبى بػالحكـ الجنػائي بالقيػاس مػف بػاب أكلػى  ,كلػيس إسػنادا
لتفسير الكاسع لمفيكـ الدعكل المدنية  ,حيت أف العمة فػى التأديػب أظيػر كضػكحا كأكثػر جػبلء مػف
الدعكل المدنيػة  ,أمػا المعارضػكف أنكػركا مبػدأ الحجيػة اسػتنادا إلػى اسػتقبلؿ الػدعكل الجنائيػة عػف
الدعكل اإلدارية .

-1دىُاٌّذىّحاٌرأدَثُح،شؤوْتٍذَح،جٍسح،1959/6/2اٌذػىيسلُِٓ16لاػذجسلُ 64
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إشكا ي ا ا ال :
تصػػدت الد ارسػػة لمش ػػكمة حجيػػة الق ػ اررات كاألحك ػػاـ الجزائيػػة فػػي المج ػػاؿ التػػأديبي فػػي ظ ػػؿ

اسػػتقبلؿ الجريمػػة التأديبيػػة عػػف الجريمػػة الجزائيػػة مػػف ناحيػػة ,كاسػػتقبلؿ النظػػاـ العقػػابي التػػأديبي عػػف
النظاـ العقابي الجنائي مف ناحية أخرل  ,كعميو أثارت الدراسة السؤاؿ الرئيس التالي:

ا لؤال ا ئيس:
ىل ت

ا تأايبي ؟

ا ا ات ا ضائي

خاص قة ا

فةظ ا ةاع ى

ا

كةام ا جنائية

جية أمةام ا لةلط

كتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس مجمكعة مف األسئمة الفرعية كىي:

-1ما أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف الجريمة الجزائية كالجريمة التأديبية ؟
-2ىؿ يكجد اختبلفات بيف حجية قرار حفظ الدعكل كحجية األحكاـ الجنائية؟

 -3ى ػػؿ حجي ػػة القػ ػ اررات القض ػػائية كخاص ػػة قػ ػرار حف ػػظ ال ػػدعكل كاألحك ػػاـ الجنائي ػػة أم ػػاـ الس ػػمطة
التأديبية يمطمقة أـ نسبية؟
 -4ىػؿ ثمػػة شػػركط يتكجػػب تكافرىػػا فػػي القػ اررات كاألحكػػاـ الجنائيػػة الكتسػػاب الحجيػػة أمػػاـ السػػمطة
التأديبية؟

 -5ما أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف حجية الحكـ بالبراءة ك اإلدانة أماـ السمطة التأديبية؟
أىااف ا ا ال :
يطمح الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 -1تناكؿ أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف الجريمة الجنائية كالجريمة التأديبية  ,كابراز الكينكنػة الخاصػة
لمجريمة التأديبية.

 -2التع ػػرض بالتكض ػػيح كالمقارن ػػة لحجي ػػة قػ ػرار حف ػػظ ال ػػدعكل أم ػػاـ الس ػػمطة التأديبي ػػة م ػػف ناحي ػػة ,
كحجية الحكـ الجنائي مف ناحية أخرل  ,في كؿ مف التشريعيف الفمسطيني كالمصرم.

 -3تكضيح مفيكـ الحجية لقرار حفػظ الػدعكل كاألحكػاـ الجزائيػة  ,كالشػركط الكاجػب تكافرىػا لحيػازة
ىذه الحجية أماـ السمطة التأديبية  ,كاآلثار المترتبة عمييا.

 -4إبراز التقاطع كالتبايف بيف المشرع الفمسطيني كالمشرع المصرم حكؿ حجية الحكـ الجنائي أماـ

السمطة التأديبية في حالتي البراءة كاإلدانة.

 -5تقديـ تصكر مقترح لصناع القرار لتطكير القضاء التأديبي.
أىمي ا ا ال :
تيحاكى الدراسة ىمكـ كاشكاليات الكثيريف مف العامميف كمػكظفيف فػي القطػاع العػاـ كالم ارفػؽ
كالمؤسسات العامة الذيف يرتكبكف مخالفات إدارية تمثؿ في ذات الكقت جريمػة جنائيػة  ,خاصػة فػي
ص

ظؿ قمة الكعي كالتجربة بأثر قػرار حفػظ الػدعكل كاألحكػاـ الجنائيػة عمػى المركػز القػانكني لممكظػؼ.
كمػػا نعتقػػد بػػأف ىػػذه الد ارسػػة ميمػػة جػػدا لممشػػتغميف بالقػػانكف كتكمػػف أىميػػة كخطػػكرة الحكػػـ الج ازئػػي

الحائز لقكة األمر المقضي بو سكاء كاف بالبراءة أك اإلدانة عمى المركػز القػانكني لممكظػؼ ,فإنػو قػد
ينيػػي عبلقتػػو بالعمػػؿ  ,خاصػػة كأف القػػانكف اإلدارم سػػابقا حػػرـ المكظػػؼ مػػف الكثيػػر مػػف المبػػادئ
القانكنية الراسخة التي يستفيد منيا المكاطف العادم ,تحت ادعاء الحفاظ عمى كرامة كسمعة الكظيفة

مػ ػػف نػ ػػكع االعت ػ ػراض عمػ ػػى الق ػ ػ اررات اإلداريػ ػػة غيػ ػػر المشػ ػػركعة  ,كالحػ ػػؽ فػ ػػي االنض ػ ػماـ لمنقابػ ػػات

كالتجمعػػات السػػممية  .كأخي ػ انر تيمثػػؿ ىػػذه الد ارسػػة إسػػيامان متكاضػػعان لممكتبػػة الفمسػػطينية ,فػػي إحػػدل
المكاضيع اليامة  ,التي يطاليا الفقو كالقضاء الفمسطيني بالجيد الكافي.
منيس ا ا ال :
إف طبيعػػة المكض ػػكع ال ػػذم تص ػػدت ل ػػو الد ارس ػػة  ,تتطم ػػب اعتم ػػاد الم ػػنيج المق ػػارف م ػػا ب ػػيف
التش ػ ػريع الفمسػ ػػطيني كالمصػ ػػرل  ,خاصػ ػػة كأف النظػ ػػاـ القػ ػػانكني كالقضػ ػػائي فػػػي فمسػ ػػطيف  ,تػ ػػأثر –
تاريخيان -بالنظاـ المتبع في جميكرية مصر العربية في كثير مػف النػكاحي  ,كلكنػو مػف ناحيػة أخػرل

تمػػايز عنػػو  ,خاصػػة بعػػد أف سػػارت جميكريػػة مصػػر العربيػػة عمػػى طػػرؽ األخػػذ بالنظػػاـ القضػػائي
المزدكج  ,في حيف استمرت فمسطيف عمى األخذ بالنظاـ القضائي المكحد ,ما يجعػؿ لممقارنػة أىميػة

فائقة في جكانب االتفاؽ كاالختبلؼ.

كما يتطمب االستعانة بػالمنيج الكصػفي التحميمػي  ,مػف خػبلؿ التطػرؽ لمنصػكص القانكنيػة
كاآلراء الفقيية كاألحكاـ القضائية بالعرض كالتحميؿ .
خط ا ب ث :
كصكالن ألىداؼ الدراسة كغاياتيا  ,تـ تقسيـ ىذه الدراسة إلى ثبلثة فصكؿ عمى النحك األتي:

ا فصل ا ل  :الجريمة الجزائية ك التأديبية كالسمطات المختصة بالتأديب .
المبحث األكؿ  :مفيكـ الجريمة الجزائية كالتأديبية .
المبحث الثاني  :أكجو الشبو كاإلختبلؼ بيف الجريمة الجزائية كالتأديبية .

المبحث الثالث  :سمطات التأديب .

ا فصل ا ثاني  :حجية قرار حفظ الدعكل الجزائية عمى السمطة التأديبية .
المبحث األكؿ  :مفيكـ قرار حفظ الدعكل .

المبحث الثاني  :أسباب قرار حفظ الدعكل .

المبحث الثالث  :حجية قرار حفظ الدعكل أماـ سمطات التأديب .

ط

ا فصل ا ثا ث :حجية األحكاـ الجزائية عمى السمطة التأديب.
المبحث األكؿ  :مفيكـ الحكـ الجزائي .

المبحث الثاني  :حجية حكـ اإلدانة أماـ السمطات التأديبية .
المبحث الثالث  :حجية حكـ البراءة أماـ السمطات التأديبية .


ش

انفصم األول
اجلزميت اجلزائَت و انتأدٍبَت وانسهطاث املختصت بانتأدٍب

1

ا فصل ا ل
ا ج يم ا ج ائي

ا للطات ا مختص با تأايب

ا تأايبي

إف العبلقة بيف الجريمػة الجزائيػة كالجريمػة التأديبيػة مػف المكاضػيع التػي تفػرض نفسػيا عمػى
التشػريع كالفقػػو كالقضػػاء لمػػا بينيمػػا مػػف تػػداخؿ كتقػػاطع مػػف ناحيػػة  ,كاختبلفػػات كتباينػػات مػػف ناحيػػة

أخػػرل ,فػػالجرائـ الجزائيػػة يػػرد تنظيميػػا فػػي قػػانكف العقكبػػات الػػذم يخاطػػب بأحكامػػة المػكاطنيف كافػػة,
فيمػػا الج ػرائـ التأديبيػػة ت ػرتبط بفئػػة المػػكظفيف العمػػكمييف  ,مم ػا يجعميػػا ذات ارتبػػاط بالقػػانكف اإلدارم

كالقكانيف المنظمة لمخدمة العامة .كلكػف اسػتقبلؿ أحكػاـ قػانكف العقكبػات عػف أحكػاـ القػانكف اإلدارل

,ال تح ػػكؿ دكف الت ػػداخؿ بينيم ػػا  ,فكبلىم ػػا م ػػف ف ػػركع الق ػػانكف الع ػػاـ ال ػػذم تك ػػكف ب ػػو الس ػػمطة طرفػ ػان
بكصػػفيا صػػاحبة سػػمطاف .كيحصػػؿ التػػداخؿ بينيمػػا مػػف الناحيػػة النظريػػة فػػي الج ػرائـ التػػي تكتسػػب

صػفتيا االجراميػػة فػػي قػانكف العقكبػػات كفػػي القػانكف اإلدارل فػػي ذات الكقػػت ,خاصػةن عنػػدما يرتكبيػػا
أحد المكظفيف العمكمييف.

كمػػا تعتبػػر ىػػذه العبلقػػة ذات أىميػػة عمميػػة بحكػػـ الصػػبلت كالتػػداخبلت مػػا بػػيف األخطػػاء

الجنائي ػػة كاألخط ػػاء التأديبي ػػة ,خاص ػػة عن ػػدما يس ػػاءؿ المكظ ػػؼ جنائي ػػا كتأديبي ػػا" عم ػػى ذات الس ػػمكؾ
الكاحد.

مف ىذا المنطمؽ حظيت العبلقة بيف الجريمة الجزائية كالجريمة التأديبية باىتماـ كاسع عمى

مستكل التشريع كالقضاء كالفقو.

إف تناكؿ العبلقة ما بيف الجريمة الجزائية مف ناحية  ,كالجريمة التأديبية مف ناحية أخػرل ,

تقتضي تقسيـ ىذا الفصؿ لثبلثة مباحث كىي:

المبحث األكؿ  :مفيكـ الجريمة الجزائية ك التأديبية

المبحث الثاني:أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف الجريمة الجزائية كالتأديبية

المبحث الثالث  :سمطات التأديب
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ا مب ث ا ل
مفي م ا ج يم ا ج ائي

ا تأايبي

رغـ أف الجريمة سكاء كانت جزائية أك تأديبية حظيت باىتماـ تشريعي كفقيي كقضائي
كاسع ,كما أف ارتكابيا يشكؿ حقيقة كاقعية في كافة المجتمعات  ,إال أف اإلجماع لـ ينعقد حكؿ

مفيكميا ,سكاء كاف ذلؾ مف جية تعريفيا أك أركانيا .كيعتبر مفيكـ الجريمة سكاء الجزائية أك
التأديبية مف المفاىيـ اإلشكالية  ,كالزالت أبكابو يمشرعو" لبلجتيادات.
مف ىذا المنطمؽ كثرت التعريفات حكليا  ,كالزاؿ الفقو يستحدث تعريفات جديدة ,خاصة
كأف التشريع لـ يتدخؿ لكضع تعريؼ ليما ,تاركان ىذا المجاؿ لمفقو كالقضاء.

كيحتؿ مفيكـ الجريمة أىمية فائقة لما لو مف انعكاس اإلحاطة بيا كتميزىا عف غيرىا مف

الجرائـ ,فمف خبللو يتـ المقارنة بيف الجريمة الجزائية كالجريمة التأديبية ,كمف خبللو أيضان ييمكف

استنباط أركاف الجريمة.

ك سنتعرض في ىذا المبحث لمفيكـ الجريمة الجزائية كالجريمة التأديبية مف خبلؿ مطمبيف,

يتناكؿ المطمب األكؿ ,مفيكـ الجريمة الجزائية ك المطمب الثاني ,مفيكـ الجريمة التأديبية.
ا مطلب ا ل :مفي م ا ج يم ا ج ائي

تحتؿ محاربة الجريمة الجزائية مكانة بارزة في النظـ القانكنية كافة ,كذلؾ لما تمثمو مف

خطر عمى أمف كسبلمة المجتمع  ,كخصصت كؿ دكؿ العالـ قانكنان يحدد الجرائـ كالعقكبات

المناظرة ليا.

كيقتضي تناكؿ مفيكـ الجريمة الجزائية  ,تقسيـ ىذا المطمب الى ثبلثة فركع ,ييعالج الفرع
األكؿ:تعريؼ الجريمة الجزائية ,كالفرع الثاني :أركاف الجريمة الجزائية ,كالفرع الثالث :تعريؼ كأركاف
الجريمة الجزائية في التشريع الفمسطيني.
ا ف ع ا ل :تع يف ا ج يم ا ج ائي
حظى تعريؼ الجريمة باىتماـ تشريعي كفقيي  ,كذلؾ كفؽ التكضيح الحالي:

 -1ا تع يف ا تش يعي :

ليس مف السيكلة بمكاف إيجاد تعريؼ تشريعي لمجريمة الجزائية ,حيث اتجيت غالبية التشريعات
الجنائية الي عدـ كضع تعريؼ لمجريمة .كاكتفت التشريعات "في غالبية الدكؿ بتعداد الجرائـ مبينة
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أركانيا كأنكاعيا كالعقكبات المقررة ليا") .(1كبالعمكـ "قمما تعنى التشريعات بالنص عمى تعريؼ

الجريمة"( .)2كفي إطار التشريعات العربية المقارنة  ,أغفؿ

التشريع المصرم كضع تعريؼ

لمجريمة الجزائية( .)3ككذلؾ المشرع األردني"لـ يضع تعريفان عامان لمجريمة"( .)4في حيف أكردت
بعض التشريعات تعريفان لمجريمة الجزائية ,كالقانكف" األسباني كالسكداني كالركماني كالمغربي

كالمكسيكي كاليكناني"( .)5كينطبؽ ذلؾ أيضان عمى قانكف العقكبات في يدبي ,حيث عرؼ الجريمة
بأنيا" كؿ فعؿ أك شركع أك ترؾ يستكجب العقكبة بحكـ القانكف"(.)6

كيرل بعض الفقو أف محاكلة تعريؼ لمجريمة ال يخمك مف ضرر ألنو " ميما بذؿ في

صياغتو مف جيد لف يأتي جامعان لكؿ المعاني المطمكبة(.)7

كنرل أف عدـ إيراد تعريؼ تشريعي لمجريمة الجزائية ال يعتبر قصك انر تشريعيان ,خاصة كأف

مفيكـ الجريمة كأنكاعيا في تجدد دائـ ,ما يجعؿ التعريؼ التشريعي قالبان جامدان ليا .كباإلضافة

لذلؾ فإف عدـ إيراد تعريؼ يفتح الباب كاسعان الجتيادات الفقو كالقضاء.
-2ا تع يف ا ف يي :

ترتب عمى غياب كجكد تعريؼ تشريعي لمجريمة الجزائية ,قياـ فقياء القانكف الجنائي
بمحاكلة لسد الفراغ التشريعي  ,حيث تعددت كاختمفت تعريفاتيـ في ىذا المجاؿ  .كيعكد السبب

كراء ىذا االختبلؼ إلى " المعيار الذم يأخذ بو كؿ فقيو  ,فالبعض يتبنى المعيار الشكمي في حيف

ركز فريؽ آخر عمى المعيار المكضكعي(.)8

( )1اكرـ محمد الجمعيات ,العبلقػة بػيف الجريمػة التأديبيػة كالجريمػة الجنائيػة ",رسػالة ماجسػتير",كمية الحقػكؽ-جامعػة
الشرؽ االكسط لمدراسات العميا,األردف,2010 ,ص16

( )2محمكد محمكد مصطفي ,شرح قانكف العقكبات" القسـ العاـ"  ,مطبعة جامعة القاىرة,1983 ,ص.35

( )3محمد محمكد ندا ,انقضاء الدعكل التأديبية "دراسة مقارنة " ,رسالة دكتكراة ,كمية الحقػكؽ -جامعػة عػيف شػمس,
 ,1981ص.20

( )4اكرـ محمد الجمعيات ,مرجع سابؽ ,ص.16

( )5عبد القادر صابر جرادة ,الجريمة تأصيبل كمكافحة ,مكتبة آفاؽ ,غزه ,2011,ص.18
( )6المادة( )2مف قانكف عقكبات دبي لعاـ .1970

( )7عمي حسف الخمؼ كد.سمطاف عبد القػادر الشػاكم ,المبػادئ العامػة فػي قػانكف العقكبات,المكتبػة القانكنيػة ,بغػداد,
دكف تاري طباعة ,ص.148

( )8اكرـ محمد الجمعيات ,مرجع سابؽ ,ص.18
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كقد عرؼ أحد الفقياء الجريمة بأنيا"الكاقعة التي ترتكب إض ار ار بمصمحة  ,حماىا المشرع

في قانكف العقكبات كرتب عمييا أث انر جزائيا متمثبلن في العقكبة"( .)1فيما عرفيا فقيو آخر بأنيا " فعؿ
غير مشركع صادر عف إرادة جزائية يقرر لو القانكف عقكبة أك تدبي انر احت ارزيا"( .)2كرغـ تعدد
التعريفات لمجريمة الجزائية  ,إال أنو ال يكجد بينيا اختبلؼ كاسع"( .)3كما أنيا تتفؽ في التأكيد

عمى أنو فعؿ غير مشركع ,كيترتب عميو جزاء.

ا ف ع ا ثاني :أ كان ا ج يم ا ج ائي
تقكـ الجريمة عمى أركاف ثبلثة كىي :الركف المادم كالركف المعنكم كالركف الشرعي(.)4

كذلؾ كفؽ التكضيح التالي:

 -1ا كن ا مااي :

يتمثؿ الركف المادم لمجريمة في نشاط الفاعؿ كالنتيجة التي يصيبيا كعبلقة السببية

بينيما( .)5فالركف المادم مرتبط بالنشاطات كاألفعاؿ المممكسة المترجمة عمى أرض الكاقع  ,كبذا
يخرج مف مفيكـ الركف المادم ما يجكؿ بعقؿ اإلنساف مف أفكار طالما أنيا لـ تترجـ ماديان ,كتقكـ
الكاقعة المككنة لمركف المادم في الجريمة التامة عمى عناصر ثبلثة  :األكؿ ىك السمكؾ اإلنساني ,
كالثاني ىك النتيجة المادية المتحققة في العالـ الخارجي  ,كالثالث عبلقة السببية بيف السمكؾ
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كيقصد بالفعؿ السمكؾ اإلنساني بصرؼ النظر عف صكرتو سكاء القياـ بعمؿ أك
كالنتيجة"( ) .ي
االمتناع عف عمؿ ,الميـ أف يككف ىذا الفعؿ يمجرمان  ,كيمثؿ الفعؿ اعتداء" عمى حؽ يحميو

القانكف.

( )1مأمكف محمد سبلمة ,قانكف العقكبات " القسـ العاـ" ,دار الفكر العربي,1990 ,القاىرة ,ص.93

( )2محمكد نجيب حسني ,شرح قانكف العقكبات " القسـ العاـ" ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,1989,ص.40
( )3عبد القادر صابر جرادة ,مرجع سابؽ ,ص.18
( )4محمكد نجيب حسني ,مرجع سابؽ ,ص.46

( )5محمكد محمكد مصطفي ,مرجع سابؽ,ص.37

( )6محمكد نجيب حسني ,مرجع سابؽ ,ص , 474كد.مأمكف محمد سبلمة ,مرجع سابؽ ,ص.123
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 -2ا كن ا معن ي :
يرتبط الركف المعنكل بخطأ الفاعؿ كاتجاه إرادتو نحك تحقيؽ النتيجة الجرمية .كيراد بو

األصكؿ النفسية لماديات الجريمة"( .)1فالعمؿ الجرمي مرتبط باإلرادة اآلثمة ,لذا "ال يمكف تصكرىا
بدكف إرادة آثمة تعبر عف مسمؾ خاطئ تجاه المصمحة المحمية"(.)2

كتنقسـ الجرائـ مف حيث ركنيا المعنكم إلى جرائـ عمدية كجرائـ غير عمدية " ,كتككف

الجرائـ عمدية حينما يتطمب المشرع لقياميا تكافر القصد الجنائي ,كتككف غير عمدية عندما

يتككف ركنيا المعنكم مف الخطأ غير العمدم"(.)3
-3ا كن ا ش عي :

تنص غالبية دساتير الدكؿ عمى أف "ال جريمة كال عقكبة إال بنص " ,كبالتالي يكمف الركف
الشرعي في الجريمة بالنص عمييا كعمى العقكبة المناظرة ليا في القانكف ".فالشارع ىك الذم يممؾ

التجريـ كالعقاب"( .)4كيعتبر ذلؾ مف أىـ ضمانات حقكؽ اإلنساف في مكاجية انحرافات اإلدارة أك
تجاكزات القضاء .فالجرائـ المكجبة لمعقكبة الجنائية محددة في قانكف العقكبات كالقكانيف األخرل

عمى كجو الحصر" .الجريمة الجنائية مصدرىا القانكف"( .)5كمف أىـ اآلثار المترتبة عمى الركف

الشرعي "انحصار سمطة القاضي في تطبيؽ القانكف ضمف الحدكد التي رسميا المشرع"(.)6

كيرل جانب مف الفقو أف الجريمة تقكـ عمى ركنيف فقط كىما:الركف المادم كالركف

المعنكم ,عمى اعتبار أف الركف الشرعي حكـ أك كصؼ عمى الجريمة بقياسيا عمى نص عقابي,

كليس مف المنطؽ اعتبار القياس أك الحكـ ركف في الجريمة (.)7

( )1عمي حسف الخمؼ كد.سمطاف عبد القادر الشاكم ,مرجع سابؽ ,ص.148

( )2سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,األحكػػاـ العامػػة فػػي قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني ,الجػػزء األكؿ ,دكف دار طباعػػة,2011,
ص.89

( )3مأمكف محمد سبلمة ,مرجع سابؽ ,ص.122

( )4فتحي الكحيدم ,أساسيات النظرية العامة لمجريمة التأديبية كتطبيقيا عمى مؤسسات التعميـ العالي في األ ارضػي
األ ارضي المحتمة ",بحث يمحكـ" " مقدمة لممؤتمر التبكم األكؿ " تطكير التعميـ في األراضي المحتمػة كمػف أيػف يبػدأ,
جامعة األزىر 14-21,أكتكبر,1993,ص.304

( )5احمد محمكد جمعة ,منازعات القضاء التأديبي ,منشأة المعارؼ ,االسكندرية  ,1985 ,ص.37
( )6عمي حسف الخمؼ كد.سمطاف عبد القادر الشاكم,ص.37
( )7محمكد محمكد مصطفي ,مرجع سابؽ,ص.38
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كيرل الباحث أف ما أخذ بو غالبية الفقو كما استقر عميو القضاء بضركرة تكافر ثبلثة أركاف في
الجريمة  ,ىك األكثر دقة كمكضكعية ,خاصة كأف الركف الشرعي يعتبر مف أىـ ضمانات حقكؽ

اإلنساف.
ا ف ع ا ثا ث :تع يف أ كان ا ج يم ا ج ائي في ا تش يع ا فللطيني
 -1ا تع يف ا تش يعي :

بعد االطبلع عمى قانكف العقكبات الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة( ,)1تبيف لمباحث أنو

لـ يتطرؽ لتعريؼ الجريمة في الفصؿ الثاني المتعمؽ بالتعاريؼ كاالصطبلحات.كلكنو عرؼ الجرـ
في المادة( )5بأنو" :الفعؿ أك المحاكلة أك الترؾ الذم يستكجب العقاب بحكـ القانكف".

كيفيـ مف التعريؼ أنو أدمج الفعؿ أك المحاكلة أك الترؾ في إطار التجريـ  ,طالما رتب عميو
ي
القانكف العقاب .ما يدلؿ عمى أف التجريـ كالعقاب مرتبط بالنص القانكني.

أما في الضفة الغربية حيث تيطبؽ أحكاـ قانكف العقكبات األردني( )2فقد جاء خاليان مف أم
نص يتعرض لتعريؼ "الجريمة"(.)3
ك أخذ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني بذات تكجو قانكف العقكبات األردني  ,حيث خبل

أيضان مف تعريؼ الجريمة الجزائية ,كاكتفي بتعريؼ الفعؿ اإلجرامي بأنو " كؿ تصرؼ جرمو القانكف

سكاء كاف إيجابيان أـ سمبيان كالترؾ أك االمتناع ,ما لـ يرد نص عمى خبلؼ ذلؾ(.)4

المطبؽ في الضفة الغربية كمشركع القانكف,
مف ىذا المنطمؽ نبلحظ أف قانكف العقكبات ي
جاءت خالية مف تعريؼ الجريمة الجزائية ,كلكف ييمكف االستدالؿ عمى مفيكـ الجريمة في مشركع

قانكف العقكبات الفمسطيني مف خبلؿ تعريؼ الفعؿ اإلجرامي.

المكحد لمضفة الغربية كقطاع غزة ,ال يعتبر خمبلن
كمف الجدير ذكره أف خمك مشركع قانكف العقكبات ي
أك قصك انر في التشريع الفمسطيني ,خاصة كأف عدـ إيراد التعريؼ سمة عامة لغالبية تشريعات
الدكؿ ,كما أنو ال نفع في إيراده كال ضرر في تركو .كباإلضافة لذلؾ ال يترتب عمى خمك القانكف

مف أية نتائج سمبية طالما أف القانكف حدد الجرائـ عمى سبيؿ الحصر كالعقكبات المناظرة ليا.

( )1قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة .1936
( )2قانكف العقكبات األردني رقـ( )16لسنة .1960
( )3ساىر إبراىيـ الكليد ,مرجع سابؽ ,ص96

( )4المادة ( )1مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني .
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أما مف حيث األركاف  ,فقد اعتبر المشرع الفمسطيني الركف الشرعي مف المبادئ

الدستكرية ,حيث نص القانكف األساسي عمى " ..كال جريمة إال بنص قانكني ,كال تكقع عقكبة إال

بحكـ قضائي  ,كال عقاب إال عمى األفعاؿ البلحقة لنفاذ القانكف"( .)1كما عبر المشرع عمى تمسكو

بكضكح بالركف الشرعي مف خبلؿ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني  ,حيث جاء بػ ":ال جريمة

كال عقكبة أك تدابير احت ارزية إال بنص في القانكف"(.)2

كفيما يخص أركاف الجريمة أخذ قانكف العقكبات الفمسطيني بالتركيب الثبلثي ألركاف

الجريمة الجزائية( مادم – معنكم -شرعي) ,كنظـ العديد مف األحكاـ المتعمقة بو ,متقاطعان بذلؾ
مع ما استقر عميو الفقو كالقضاء في غالبية دكؿ العالـ .كلكف تناكؿ قانكف العقكبات الفمسطيني

ألركاف الجريمة جاء مبعث انر كمشتتان ,حيث أنو لـ يتعرض ليا بطريقة ممنيجة يسيؿ التعرؼ

عمييا .في حيف بعض قكانيف العقكبات  ,كقانكف العقكبات الككيتي ,تطرؽ لؤلركاف بشكؿ منظـ
كمتسمسؿ ,حيث اختصت المكاد( )39 - 26بالركف الشرعي  ,كالركف المعنكم في المكاد (- 40

 ,)44كالركف المادم في المكاد (.)3()56 - 45

كقد أخذ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني بتناكؿ أركاف الجريمة اليثبلثي بشكؿ منظـ كمتسمسؿ

متقاطعان بذلؾ مع قانكف العقكبات الككيتي.
 -2ا تع يف ا ف يي :

اتجو غالبية الفقو الفمسطيني إلى تناكؿ تعريفات الجريمة الجزائية في القانكف المقارف
كالتعميؽ عمييا إيجابان أك سمبان ,أك االتفاؽ مع بعضيا كميا ,فيما حاكؿ جزء آخر مف الفقو إضافة

تعريفات جديدة ,كمف التعريفات التي كجدناىا مف خبلؿ البحث ىي" :سمكؾ إنساني يرتكب إخبلال
بقكاعد القانكف الجنائي المحمي كالدكلي يترتب عميو المساس بمصمحة يحمييا القانكف ,كيكقع

القضاء بحكـ بات عمى مرتكبو الجزاء المناسب"( .)4كيمتاز ىذا التعريؼ رغـ اتساعو بالربط ما
بيف القانكف المحمي كالقانكف الدكلي في تعريؼ الجريمة ,كلكنو يفتقر إلى األركاف كالعناصر

المككنة لمجريمة ,كخاصة الركف المعنكم كاإلرادة المعتبرة قانكنان.
أما مكقؼ الفقو الفمسطيني مف أركاف الجريمة  ,فيك متقاطع مع ما ذىب إليو غالبية الفقو
بخصكص التركيب الثبلثي ألركاف الجريمة سكاء كانت جنائية أك تأديبية.
( )1المادة( )15مف القانكف األساسي الفمسطيني.

( )2المادة ( )1مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني.
( )3قانكف العقكبات الككيتي رقـ ( )16لسنة .1960
( )4عبد القادر صابر جرادة ,مرجع سابؽ ,ص.19
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ي ى ألتاذنا ا اكت  /فت ي ا

ياي أف "الجريمة التأديبية –كالجريمة الجنائية – ليا

ثبلثة أركاف ىي :الركف الشرعي ,الركف المادم ,الركف األدبي أك المعنكم"(.)1

ن ى أف أحكاـ قانكف العقكبات كمشركع القانكف كالفقو في فمسطيف ,تقاطع مع ما استقر

عميو الفقو كالقضاء المقارف.

ا مطلب ا ثاني :مفي م ا ج يم ا تأايبي
إف التعرؼ عمى مفيكـ الجريمة التأديبية يقتضي تقسيـ ىذا المطمب الى ثبلثة أفرع ,

سيتناكؿ الفرع األكؿ :تعريؼ الجريمة التأديبية ,كالفرع الثاني  :أركاف الجريمة التأديبية ,ك الفرع
الثالث:تعريؼ الجريمة التأديبية ك أركانيا فى التشريع ك الفقو الفمسطينى.
ا ف ع ا ل :تع يف ا ج يم ا تأايبي
درج الباحثكف عمى استخداـ اصطبلحات متعددة لمجريمة التأديبية  ,فالبعض يطمؽ عمييا

الخطأ التأديبي ,كالبعض األخر يطمؽ عمييا الجريمة التأديبية ,كالبعض األخر الذنب اإلدارم ,
كفريؽ رابع المخالفة التأديبية ,كلكف المقصكد بيا عندىـ جميعان " معنى كاحد أال كىك ":مخالفة
المكظؼ العاـ لمكاجبات الكظيفية التي تنص عمييا القكانيف كالمكائح"( .)2كنعتقد أف اصطبلح

الجريمة التأديبية ىك األكثر دقة كمناسبة مف االصطبلحات األخرل  ,ككنو يعكس الطابع
اإلجرامي في حاالت الخركج عف متطمبات كمقتضيات كأخبلقيات الكظيفة العامة ,في حيف أف

اصطبلحات المخالفة اإلدارية كالذنب اإلدارم تحمؿ مضاميف التخفيؼ لمجرـ .كعميو سنعتمد
اصطبلح الجريمة التأديبية في مجاؿ دراستنا ,كسنتطرؽ لتعريفيا كفقان لآلتى:

( )1فتحي الكحيدم ,مرجع سابؽ ,ص.303

( )2مجدم مدحت النيرم ,المكظؼ العاـ ,دار النيضة العربية ,القاىرة,1996 ,ص.317
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-1ا تع يف ا تش يعي:
يتقاطع مكقؼ المشرع في غالبية الدكؿ تجاه تعريؼ الجريمة التأديبية مع مكقفو مف تعريؼ

الجريمة الجزائية ,فمـ تكرد التشريعات "تعريفا" محددا" لماىية الجريمة التأديبية أك الخطأ

التأديبي(.)1كمف ضمنيا التشريع المصرم (,)2فالتشريعات لـ تضع تعريفان جامعان مانعان لمجريمة
التأديبية كلـ تكرد األفعاؿ المككنة ليا عمى سبيؿ الحصر  ...إنما اقتصرت التشريعات عمى بياف

الكاجبات الكظيفية كاألعماؿ المحظكرة عمى المكظؼ"(.)3

إذ أف إحجاـ التشريعات عف إعطاء تعريؼ لمجريمة التأديبية  ,ينطكل عمى حكمة كاتساع

أيفؽ المشرع ,خاصة الجريمة التأديبية ال يمكف حصرىا ,كال يمكف تكقعيا بشكؿ مسبؽ مف المشرع,
كما أف عدـ تعريؼ الجريمة في نصكص القانكف ,ال يحمؿ أية مخاطر كال يترؾ أم فراغ ,خاصة

عندما يقكـ الفقو كالقضاء بيذه الميمة.
-2ا تع يف ا ف يي :

تعددت التعريفات الفقيية لمجريمة التأديبية  ,مما يدلؿ عمى عدـ اتفاؽ الفقو عمى تعريؼ جامع ليا,

فذىب رأم أكؿ عرفيا بأنيا" :كؿ فعؿ أك امتناع يرتكبو العامؿ كيجافي كاجبات منصبو"( ,)4فيما
ذىب أخر الى أنيا " :إخبلؿ المكظؼ العاـ بكاجبات كظيفتو"( ,)5كحسب رأم ثالث ىي  ":إخبلؿ

شخص ينتمي الى ىيئة بالكاجبات التي يمقييا عميو انتماؤه"(.)6

كمف المبلحظ أف التعريفات السابقة تتقاطع في أف الجريمة التأديبية تقع مف المكظؼ حاؿ

المسمـ بيا  ,ألف الجريمة التأديبية " تتصؿ
إخبللو بكاجباتو الكظيفية ,كىذا مف األمكر البدييية ك ي
اتصاال كثيقا بالكظيفة العامة كالتي تتخذ منيا محك ار تدكر حكلو كجكدا كعدما"(.)7
مف ىنا يتضح أف النظاـ التأديبي ىك نظاـ طائفي ,حيث تسرم أحكامو عمى فئة المكظفيف

العمكمييف دكف غيرىـ مف المكاطنيف.
( )1عبػ ػػد الحميػ ػػد الش ػ ػكاربي ,تأديػ ػػب العػ ػػامميف فػ ػػي ق ػ ػػانكف شػ ػػركات قطػ ػػاع الشػ ػػركات القابض ػ ػػة ,منشػ ػػأة المع ػ ػػارؼ,
اإلسكندرية,1995,ص.15

( )2محمد محمكد ندا ,انقضاء الدعكل التأديبية "دراسة مقارنة ",مرجع سابؽ  ,ص.7

( )3كليد عبد الرحمف مزىر ,الكظيفة العامة في القانكف الفمسطيني رسالة ماجستير ,معيد البحكث لمدراسات العربية ,القاىرة
 ,2001ص.161

( )4سميماف الطماكم ,القضاء اإلدارم ,الكتاب الثالث,دار الفكر العربي ,القاىرة ,1996,ص.50
( )5ماجد راغب الحمك ,القضاء اإلدارم ,مطبعة جامعة القاىرة,2000 ,ص.504

( )6محمكد نجيب حسني ,شرح قانكف العقكبات " القسـ العاـ" ,مرجع سابؽ ,ص.44

( )7عبد العزيز عبد المنعـ خميفة  ,المسؤكلية التأديبية في الكظيفة العامة ,منشأة االسكندرية,2009,ص.54
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-3ا تع يف ا ضائي :
أسيـ القضاء بشكؿ كاضح كخاصة القضاء المصرم في إغناء مفيكـ الجريمة التأديبية ,ما

ساعد عمى تبلفي النقص التشريعي في ىذا المجاؿ ,فمقد استقر قضاء المحكمة اإلدارية العميا في
مصر عمى تعريؼ الجريمة التأديبية بأنيا" مخالفة المكظؼ لكاجبات كظيفتو كمقتضياتيا ,أك لكرامة

الكظيفة كاعتبارىا"( , )1كما قضى مجمس الدكلة بمصر بأف" الجريمة التأديبية قكاميا مخالفة
المكظؼ لكاجبات كظيفتو كمقتضياتيا أك كرامتيا"(.)2

كنبلحظ التقاطع في التعريؼ الفقيي كالتعريؼ القضائي في ربط الجريمة بمخالفة المكظؼ

لكاجبات الكظيفة كمتطمباتيا  ,فيما أضاؼ التعريؼ القضائي لممحكمة اإلدارية العميا كمجمس الدكلة
عمى السكاء مخالفة كرامة الكظيفة .ما يجعؿ كرامة الكظيفة مف كجية نظر القضاء تقؼ عمى

درجة كاحدة كمساكية لكاجبات الكظيفة.

ا ف ع ا ثاني  :أ كان ا ج يم ا تأايبي
سبؽ اإلشارة إلى كجكد ما يشبو اإلجماع الفقيي كالقضائي عمى التككيف الثبلثي(مادم-
معنكم-شرعي) لمجريمة الجزائية ,مع كجكد بعض اآلراء ,التي تحصر األركاف في المادم
كالمعنكم فقط .كفيما يتعمؽ بالجريمة التأديبية ,فقد اختمفت اآلراء حكؿ األركاف المككنة ليذه

الجريمة,كخاصة حكؿ الركف الشرعي .كبالعمكـ فإف الجريمة التأديبية تتككف مف األركاف اآلتية:

-1ا كن ا مااي :

ىك المظير الخارجي لمجريمة  ",أم الفعؿ المادم الذم تدركو الحكاس"( .)3كيتمثؿ في

"إتياف المكظؼ العاـ سمككا مجرما أك إحجامو عف القياـ بعمؿ يحتـ أداؤه لكاجبو الكظيفي القياـ

بو"(.)4أك السمكؾ اإليجابي أك السمبي الذم يرتكبو المكظؼ إخبلال بكاجبات كظيفتو" إخبلؿ

المكظؼ العاـ بكاجبات كظيفتو"( .)5أك الفعؿ الذم أتاه المكظؼ أك المسمؾ الذم سمكو مخالفا
بذلؾ مقتضيات كظيفتو ككاجباتيا ,كاعتبر مف أجمو مرتكبا لجريمة تأديبية"( .)6كتجمع التعريفات
السابقة عمى أف الفعؿ الذم يشكؿ الركف المادم لمجريمة ىك القياـ بعمؿ أك االمتناع عف عمؿ

( )1المحكمة االدارية العميا ,طعف رقـ  1010لسنة  10ؽ,جمسة .1965/5/22

( )2صبلح العطيفي ,المخالفة المالية بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجنائية ,جامعة القاىرة,1982,ص.119
( )3فتحي الكحيدم ,مرجع سابؽ,ص.300

( )4عبد العزيز عبد المنعـ خميفة  ,مرجع سابؽ ,ص.46
( )5ماجد راغب الحمك ,مرجع سابؽ,ص.505
( )6صبلح العطيفي ,مرجع سابؽ ,ص.128
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يخالؼ كاجبات كمتطمبات العمؿ الكظيفي .كقد حظي تعريؼ الركف المادم باىتماـ القضاء ,حيث
عرفتو المحكمة اإلدارية بمصر بأنو "إخبلؿ المكظؼ بكاجبات كظيفتو أك إتيانو عمبل مف األعماؿ

المحرمة عميو"( .)1كبذا يككف تقدير كقكع الفعؿ أك االمتناع عف فعؿ المككف لمركف المادم

لمجريمة التأديبية مترككان لمسمطة التقديرية لئلدارة.
-2ا كن ا معن ي :

يعني"صدكر الفعؿ المادم اإليجابي أك السمبي مف إرادة آثمة"( .)2فالركف المعنكم ييحيؿ

إلرادة مرتكب الجريمة التأديبية ,ما يتطمب أف يككف إتياف المكظؼ لمفعؿ الذم يشكؿ جرما تأديبيا

نابعان عف إرادة حرة دكف إكراه مادم أك أدبي ,كيستكل أف تككف اإلرادة غير المشركعة عمدية أك

غير عمدية" .فإف كانت األكلى  ,سميت الجريمة (عمدية) ,كاف كانت األخرل سميت الجريمة(غير

عمدية)"(.)3

-3ا كن ا ش عي :
ثمة خبلؼ حكؿ الركف الشرعي لمجريمة التأديبية ,خاصة كأنيا لـ ترد عمى سبيؿ
الحصر,كما ىك الشأف في الجريمة الجزائية .كقضت المحكمة اإلدارية العميا بمصر إلى أف "الجرائـ
التأديبية بعكس الجرائـ الجزائية ليست محددة عمى سبيؿ الحصر كال تخضع لقاعدة ",ال جريمة

بغير نص"(.)4كيرل جانب مف الفقو أف" مشكمة شرعية الجرائـ التأديبية ال يمكف الكصكؿ إلى حؿ
حؿ حاسـ ليا إال عف طريؽ إيجاد تقنيف كامؿ لؤلخطاء التأديبية دكف أل بديؿ أخر"(.)5

كيقصد بو
كيذىب رأم في الفقو إلى إضافة ركنان رابعان لمجريمة التأديبية كىك ركف الصفة ,ي
كقكع " الفعؿ المككف لمجريمة مف أحد العامميف المرتبطيف بجية اإلدارة بعبلقة كظيفية"( .)6يعت ا

ا با ث أف حصر الجرائـ التأديبية قانكنان كالعقكبات المناظرة ليا ىك األفضؿ لمحد مف تعسؼ
اإلدارة كانحرافيا عف القانكف ,كما أنو ييعتبر األسمكب األمثؿ لحماية حقكؽ المكظفيف.

( )1عبد الحميد الشكاربي ,مرجع سابؽ,ص.16
( )2عبد الحميد الشكارم ,مرجع سابؽ,ص.18
( )3فتحي الكحيدم ,مرجع سابؽ,ص.315

( )4حكـ المحكمة اإلدارية العميا الصادر في  11نكفمبر عاـ  1961س7ص 7كحكميا الصادر في  22مايك سػنة
سنة  1965س 10ص ,145كحكميا الصادر في أكؿ ديسمبر عاـ  1962س 8ص.166

( )5مصطف ي محمػكد أحمػد عفيفػي ,فمسػفة العقكبػة التأديبيػة كأىػدافيا" د ارسػة مقارنػة" ,رسػالة دكتػكراة ,كميػة الحقػكؽ-
جامعة عيف شمس,1976,ص.65

( )6مازف راضي ليمك ,القانكف اإلدارم ,منشكرات األكاديمية العربية ,الدينمارؾ,2008 ,ص.132
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أ كانيا فى ا تش يع

ا ف ع ا ثا ث :تع يف ا ج يم ا تأايبي

ا ف و ا فللطينى

-1ا تع يف ا تش يعي :

ساير المشرع الفمسطيني باقي التشريعات المقارنة كلـ يضع تعريفا جامعا مانعا لمجريمة(,)1

التأديبية،فمـ يتطرؽ قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة  1936لتعريؼ الجريمة التأديبية.

ككذلؾ فإف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني( )2لـ يتطرؽ لتعريؼ الجريمة التأديبية .كاكتفى قانكف

الخدمة المدنية بعرض "المحظكرات التي يحظر عمى المكظؼ ارتكابيا كاال عرض نفسو إلى عقكبة
تأديبية"(.)3

-2ا تع يف ا ف يي :
اكتفى بعض الفقو بتعريؼ العقكبة التأديبية فيي " :جزاء يمس المكظؼ المخطئ في مركزه

الكظيفي أم في حياتو كمقدراتو الكظيفية"( .)4كذىب رأم آخر إلى تعريؼ الجريمة التأديبية بأنيا:

بأنيا " :ما يصدر عف المكظؼ العاـ مف إخبلالت بكاجبات كظيفتو كاإلىماؿ أك التراخي أك الخطأ

في أداء الكاجبات"(.)5
أما

ل ا م قف من أ كان ا ج يم  ,يرل جانب مف الفقو أف "الجريمة الجنائية كحدىا مف

يخضع لمبدأ شرعية الجرائـ كالجزاءات,أما الجريمة المدنية كالتأديبية فبل تخضعاف ليذه

القاعدة .)6(".كما يتجو بعض الفقو إلى أف قانكف الخدمة المدنية " لـ ييحدد المخالفات اإلدارية
7
كيعمؿ أحد الباحثيف ذلؾ "إلعطاء السمطة المختصة بالتأديب
كيحدد ليا العقكبات المناسبة"( ) .ي
ي

تقدير ما إذا كاف العمؿ الذم قاـ بو المكظؼ ييعد جريمة تأديبية"( .)8ك يذىب رأم أخر مف الفقو
إلى أف الركف الشرعي متكافر في الجريمة التأديبية .كيستند في ذلؾ عمى أف "الركف الشرعي

( )1كليد عبد الرحمف مزىر ,مرجع سابؽ ,ص.16

2
المعدؿ لمقانكف رقـ( )4لسنة .1998
( ) قانكف الخدمة المدنية رقـ( )4لسنة  2005ي
( )3عبي ػػر تكفي ػػؽ محمػ ػػد أب ػػك كش ػػؾ ,س ػػمطة التأدي ػػب ب ػػيف اإلدارة كالقضاء(د ارس ػػة مقارنة),رس ػػالة ماجس ػػتير  ,كمي ػػة

الدراسات العميا ,جامعة النجاح,2011,ص.40

( )4عدناف عمرك ,مبادئ القانكف اإلدارم الفمسطيني ,المطبعة العربية ,القدس,2002,ص.40
( )5فتحي الكحيدم ,مرجع سابؽ,ص.300

( )6ساىر ابراىيـ الكليد ,مرجع سابؽ ,ص , 88كد .كليد عبد الرحمف مزىر ,مرجع سابؽ ,ص.164
( )7عبير تكفيؽ محمد أبك كشؾ ,مرجع سابؽ,ص.40

( )8عػ ػػدناف عمرك,شػ ػػرح قػ ػػانكف الخدمػ ػػة المدنيػ ػػة الفمسػ ػػطيني لعػ ػػاـ ,1998أضػ ػػكاء لمتصػ ػػميـ كالمكنتػ ػػاج الفنػ ػػي ,راـ
اهلل,1999,ص.60
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لمجريمة التأديبية ىك النص عمى بعض الجرائـ التأديبية  ,ثـ أتى بنص عاـ قضى فيو بأف يعتبر

مخالفة عمى كؿ خركج عف الكاجبات الكظيفية أك عمى مقتضياتيا"(.)1

ن ن ن ى أف الجريمة التأديبية يتكافر بيا الركف الشرعي كلكف مف نكع خاص ,كالدليؿ
عمى ذلؾ أف

المادة( )66مف قانكف الخدمة المدنية ,تعرضت لكاجبات كسمككيات المكظؼ,

كطالبتو بتأدية عممو بدقة كأف يحترـ مكاعيد العمؿ كيخصصيا ألداء كاجبات الكظيفة  ,كأف

يحسف معاممة الجميكر كانجاز معاممتيـ في الكقت المحدد ,كالمحافظة عمى األمكاؿ كالممتمكات
العامة ,كاحتراـ التسمسؿ اإلدارم .كتكمف الطبيعة الخاصة لمركف الشرعي في الجريمة التأديبية بعدـ
حصرىا جميعان بنص القانكف ,ما يعطي ىامش نسبي لمسمطة التقديرية لمقاضي.

كما حظرت المادة ( )67عمى المكظؼ مخالفة أحكاـ القانكف كالمكائح  ,كالجمع بيف

كظيفتو كأم عمؿ أخر ,كاستغبلؿ كظيفتو لمنفعة ذاتيو أك ربح شخصي أك قبكؿ أية ىدية أك مكافأة

أك منحو أك عمكلة بمناسبة قيامو بكاجبات كظيفتو ,كأف يفشي أيان مف األمكر التي يطمع عمييا,
كالخركج عمى الكاجبات في أعماؿ كظيفتو أك اإلخبلؿ بكرامة الكظيفة ,كشرب الخمر كلعب القمار

في األندية أك في المحاؿ العامة ,فالمشرع الفمسطيني اعتبر قياـ الجريمة التأديبية في حالة مخالفة

المكظؼ العاـ لؤلنظمة كالق اررات المعمكؿ بيا في الخدمة المدنية"(.)2

كؿ ما سبؽ مف كاجبات كمحظكرات بمثابة جرائـ تأديبية تستدعي العقاب ,كبالتالي فاف
النصكص المتعمقة بالكاجبات كالمحظكرات تمثؿ الركف الشرعي لمجريمة التأديبية.

( )1فتحي الكحيدم ,مرجع سابؽ ,ص.307

( )3كليد عبد الرحمف مزىر ,مرجع سابؽ ,ص.162
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ا مب ث ا ثاني
ا تشابو االختالف بين ا ج يم ا تأايبي

ا ج ائي

تبيف مف خبلؿ تعريؼ كؿ مف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية كأركانيما كجكد عبلقة
تقاطع بينيما  ,حيث ينطكياف عمى ارتكاب فعؿ غير مشركع يستكجب العقاب  ,كما أف التركيب

الثبلثي ألركانيا( شرعي – مادم – معنكم) كفقان لغالبية الفقو متشابو .كربما ىذا التشابو حمؿ

جانبان مف الفقو كما سنرل عمى اعتبار الجريمة التأديبية جريمة جزائية  ,جراء ما يربطيما مف أكجو

شبو.

كلكف يكجد بيف الجريمتيف أكجو اختبلؼ كما يرل غالبية الفقو  ,سكاء في التعريؼ أك
األركاف أك العقاب كاليدؼ منو  ...ال  .مما يجعؿ الجريمة التأديبية ليا ماىية خاصة تميزىا عف

الجريمة الجزائية.

إف طبيعة العبلقة بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية ليا طابع مركب كمعقد  ,كتسير

في اتجاىيف متعارضيف ,حيث تنطكياف عمى تقاطع مف ناحية كتباعد مف ناحية أخرل.

كيرجع السبب كراء ىذه العبلقة المركبة إلى كجكد تشابو كاختبلؼ بينيما في ذات الكقت,
ما جعميا محط اىتماـ مف الفقو كالقضاء  ,سكاء كاف ذلؾ مف الناحية النظرية أك الناحية العممية.

فغالبية مف كتبكا في الجريمة التأديبية تطرقكا لطبيعة ىذه العبلقة المركبة بأكجو الشبو كاالختبلؼ
بينيما .كما أنو صدرت في إطار تجديد طبيعة العبلقة بينيما العديد مف األحكاـ القضائية مف

القضاء العادم كالقضاء اإلدارم.

كباإلضافة لذلؾ  ,تزداد األمكر تعقيدان في إطار العبلقة بينيما عندما يشكؿ الفعؿ غير

المشركع جريمة تأديبية كجزائية في ذات الكقت ,ما يثير معو تساؤالت حكؿ القانكف كاجب التطبيؽ,

كالعقكبة المناظرة ليا ,كاإلجراءات الكاجب اتباعيا.

إف طبيعة العبلقة بيف الجريمة التأديبية كالجزائية مف حيث التشابو كاالختبلؼ  ,كانت

كالزالت محؿ اىتماـ فقيي ,كأفرزت اتجاىات فقيية متعددة .األمر الذم يستدعي التطرؽ لمعبلقة

بيف الجريمتيف مف خبلؿ مطمبيف كىما:

ا مطلب ا ل :التشابو بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية.

ا مطلب ا ثاني :االختبلؼ بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية.
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ا مطلب ا ل :ا تشابو بين ا ج يم ا تأايبي

ا ج يم ا ج ائي

سنعالج التشابو بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية مف خبلؿ ثبلثة فركع  ,يتناكؿ الفرع

األكؿ:تشػػابو الجريمػػة التأديبيػػة والجريمػػة الجزائيػػة ,كالفػػرع الثػػاني سػػيناقش :أكجػػو الشػػبو بػػيف الجريمػػة
التأديبية كالجريمة الجزائية ,فيما الفرع الثالث سيبحث في  :اآلثار المترتبة عمى التشابو بيف الجريمة

التأديبية كالجريمة الجزائية

ا ف ع ا ل :تشابو ا ج يم ا تأايبي

ا ج يم ا ج ائي .

ثمة ارتباط كعبلقة قكية بيف قانكف العقكبات كالقانكف اإلدارم بكجو عاـ ,بكصفيما مف

فركع القانكف العاـ .فقانكف العقكبات ييدؼ إلى حماية المجتمع كمصالحو بكجو عاـ ,في حيف
يسعى القانكف اإلدارم مف ضمف أىدافو إلى حماية " نزاىة الكظيفة بعقابو عمى الرشكة ,كحفاظو
عمى أمكاليا بعقابو عمى اختبلس األمكاؿ العامة,كحقيا في أف يتمتع مكظفكىا باالستقبلؿ

كالطمأنينة في عمميـ بعقابو عمى جرائـ االعتداء عمى المكظفيف"(.)1

كفي كبل القانكنيف تدخؿ الدكلة طرفان في العبلقة بكصفيا صاحبة سمطاف ,لحماية أمف

كسبل مة المجتمع أك لحماية كاجبات ككرامة الكظيفة العامة .كما أف المكظفيف العمكمييف جزء ال
يتج أز مف المجتمع كيخضعكف ألحكاـ قانكف العقكبات حاؿ خركجيـ أك تعدييـ عمى أحكامو ,كفي

ذات الكقت يخضعكف ألحكاـ القانكف اإلدارم في حاؿ الخركج عمى متطمبات ككرامة الكظيفة.
ما س بؽ مف تكضيح يدلؿ عمى طبيعة العبلقة بيف الجريمة الجزائية كالجريمة التأديبية فيما

" يتفقاف في أمكر كيختمفاف في أخرل"(.)2

إف عبلقة التشابو بيف الجريمتيف حقيقة كاقعية ,حيث "يرل جانب مف الفقو في كؿ مف

مصر كفرنسا أف ىناؾ تشابيا بيف العقكبتيف التأديبية كالجنائية"( .)3كيرل أحد الباحثيف أف عدـ
تكجو المشرع لكضع تعريؼ لمجريمة التأديبية يعكد إلى " التشابو الذم قد يحصؿ بينيا كبيف

الجريمة في المجاؿ الجنائي").(4

( )1عمي حسف الخمؼ كد.سمطاف عبد القادر الشاكم ,مرجع سابؽ ,ص8ك.9
( )2عبد الحميد الشكاربي ,مرجع سابؽ ,ص.21

( )3مصطفي محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ ,ص.65
( )4مازف راضي ليمك  ,القانكف اإلدارم ,منشكرات األكاديمية العربية  ,مرجع سابؽ  ,ص.125
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كفي بعض الحاالت تككف العبلقة بيف الجريمتيف أكثر مف عبلقة تشابو ,بؿ عبلقة تداخؿ

كاضحة ,خاصة في الحاالت التي " ينطكم الفعؿ عمى جريمتيف جنائية كتأديبية(.)1كبمعنى أخر
قد يشكؿ السمكؾ غير المشركع جريمة تأديبية كأخرل جنائية في ذات الكقت.
كقد أكرد بعض الفقو مثاالن يكضح فيو العبلقة المتداخمة بيف الجريمتيف في مجاؿ العقكبة

عمى بعض الجرائـ  ,فعمى سبيؿ المثاؿ الفصؿ مف الكظيفة " كىك أشد العقكبات التأديبية يككف

أحيانا عقكبة تبعية أك تكميمية في بعض الجرائـ الجنائية"(.)2

كلقد ترتب عمى التداخؿ بيف الجريمتيف اختبلؼ في اآلراء الفقيية  ,حيث انقسمت إلى
ثبلثة اتجاىات  ,يرل أحدىما أف الجريمة التأديبية مستقمة عف الجريمة الجزائية  ,كذىب اتجاه
أخر إلى إنكار أم طبيعة خاصة لمجريمة التأديبية ,في حيف يرل اتجاه ثالث أف العبلقة بينيما
تنطكم عمى تشابو رغـ استقبللية الجريمة التأديبية .كفيما يتعمؽ بالتشابو بيف الجريمتيف مجاؿ

بحثنا في ىذا الفرع  ,يبدك أف كثرة التشابو كالتقاطع بيف الجريمتيف ,حممت بعض الفقو إلى

المغاالة في التعاطي مع أكجو الشبو بينيما  ,كذلؾ مف خبلؿ التكصؿ إلى إنكار الذاتية الخاصة
لمجريمة التأديبية ,لجية التعامؿ معيا كجريمة جزائية .كقد ذىب أصحاب ىذا الرأم إلى إنكار

"استخداـ اصطبلح الجريمة عمى السمكؾ الذم ييعرض المكظؼ العاـ لمجزاء التأديبي كيرل قصره
عمى الخركج عمى أحكاـ قانكف العقكبات"( .)3كمف المبلحظ أف ىذا الرأم يذىب لجية إدماج
الجرائـ التأديبية في إطار قانكف العقكبات كجرائـ جزائية بسبب المغاالة في عبلقة التشابو بينيما.

كلـ تقؼ األمكر لدل ىذا الفريؽ عند حد تكييؼ الجريمة التأديبية كجريمة جزائية  ,بؿ ذىب

"المغالكف منيـ إلى تقرير أف العقكبة التأديبية في حقيقة أمرىا عقكبة جنائية"( .)4كخبلصة مكقؼ
ىذا الرأم أف الجريمة التأديبية ىي في حقيقتيا جريمة جزائية  ,كأف العقكبة التأديبية ىي عقكبة

جزائية .كتكمف المغاالة في ىذا الرأم بنسفو لذاتية كاستقبللية الجريمة التأديبية جراء ما يربطيا مف
تشابو مع الجريمة الجزائية.
إف النظر لمجريمة التأديبية كجريمة جزائية ينطكم عمى مغاالة كاضحة مف ناحية ,كما أنو
يتعارض مع ما ذىب إليو غالبية الفقو إلى أف الجريمة التأديبية جريمة قائمة بذاتيا كمستقمة عف

غيرىا مف الجرائـ الجزائية مف ناحية أخرل  ,إف طبيعية العبلقة بيف الجريمتيف عبلقة استقبللية في
( )1أحمد محمكد جمعة ,مرجع سابؽ ,ص.36
( )2ماجد راغب الحمك ,مرجع سابؽ,ص.517

( )3أكرـ محمكد الجمعيات ,مرجع سابؽ,ص.38

( )4مصطفى محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ,ص.52
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إطار التشابو ,خاصة كأنو " يكجد ثمة تأثير متبادؿ بينيما ,أقره المشرع كالقضاء عمى كجو

السكاء"( .)1كمف أىـ أكجو الشبو أف الجريمتيف  " :عبارة عف سمكؾ شاذ يعاقب عميو القانكف ,
كيجب تجنبو تحقيقا لممصمحة العامة"( .)2ىذا عدا عف أكجو الشبو األخرل كالمتعددة.

كحكؿ طبيعة العبلقة الشائكة كالمركبة بيف الجريمة التأديبية كالجزائية كتعدد اآلراء الفقيية بشأنيا,

يرل أحد الباحثيف أف

لمحقيقة"(.)3

ن ن نتف

"كجية النظر التي مفادىا التشابو الشديد بيف العقكبتيف ىي أقرب

مع ما ذىب إليو غالبية الفقو كالقضاء بأف الجريمة التأديبية تشكؿ جريمة

مستقمة عف الجريمة الجزائية  ,كاف تشابيت معيا في العديد مف الجكانب .كتأكيدان ليذا الرأم ,

سنتعرض في الفرع التالي ألكجو الشبو بيف الجريمتيف.

ا ف ع ا ثاني :أ جو ا شبو بين ا ج يم ا تأايبي

ا ج يم ا ج ائي

تطرؽ العديد مف الفقياء ألكجو الشبو بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية  ,كعبر

بعض فقياء القانكف اإلدارم عف أكجو الشبو بشكؿ مكثؼ " بأف العقكبتيف التأديبية كالجنائية

متشابيتاف مف حيث الطبيعة كاليدؼ كالمساءلة"( .)4كلكف مف خبلؿ تطرقنا سابقان لتعريؼ كأركاف

الجريمتيف ,نستطيع استخبلص العديد مف أكجو الشبو ,ىذا عدا عف أكجو الشبو األخرل ,كذلؾ

كفؽ التكضيح اآلتي:
-1ا تع يف :
سبؽ التكضيح بأف المشرع الفمسطيني كالمصرم لـ يتعرض لتعريؼ كؿ مف الجريمة التأديبية

كالجزائية ,كترؾ المشرع تعريفيما لمفقو كالقضاء ,كيعتبر غياب التعريؼ التشريعي لمجريمة التأديبية
كالجزائية مف أكجو الشبو الكاضحة كالبارزة بينيما.

( )1عبػ ػػد الػ ػػرؤكؼ ىاشػ ػػـ محمػ ػػد بسػ ػػيكني ,الجريمػ ػػة التأديبيػ ػػة كعبلقتيػ ػػا بالجريمػ ػػة الجزائيػ ػػة ,دار الفكػ ػػر الجػ ػػامعي,
االسكندرية ,2007 ,ص.77

( )2مازف راضي ليمك  ,مرجع سابؽ  ,ص.128

( )3عب ػ ػػد الق ػ ػػادر عب ػ ػػد الح ػ ػػافظ الش ػ ػػيخمي ,الق ػ ػػانكف الت ػ ػػأديبي كعبلقت ػ ػػو بالق ػ ػػانكف اإلدارم كالجن ػ ػػائي ,دار الفرق ػ ػػاف ,
عماف,1983,ص.127

( )4عبد القادر عبد الحافظ الشيخمي ,مرجع سابؽ ,ص.126
18

-2ا كان :
أجمع الفقو كالقضاء عمى تشابو الجريمتيف في الركف المادم كالمعنكم  ,أما الركف الشرعي

فقد أيثير حكلو خبلؼ كاضح ككاسع بيف الفقياء  ,كتذىب الغالبية العظمى مف الفقو بأف الجريمة
التأديبية "ال تخضع لمبدأ شرعية الجريمة الذم تخضع لو الجريمة الجزائية"(.)1فيما يذىب جزء مف

الفقو إلى خضكع الجريمة التأديبية لمركف الشرعي ,عمى قاعدة أف عدـ كجكد نص بالتجريـ ال يعني
اإلباحة .كسكاء تـ األخذ بالرأم األكؿ أك الثاني  ,فاف التشابو كاضح دكف أدنى شؾ بيف الجريمتيف

في الركف المادم كالمعنكم.
-3ش عي ا ع ب :
فرؽ الفقو كالقضاء ما بيف شرعية الجريمة كشرعية العقكبة  ,فإذا كاف الركف الشرعي
لمجريمة التأديبية محؿ خبلؼ ما بيف الفقياء  ,إال أنو ينعقد اإلجماع عمى ضركرة تكافر شرعية
العقاب في الجرائـ التأديبية أسكة بالجرائـ الجزائية  ,كعميو فإف " تشابو العقكبتيف مف حيث سرياف

2
مبدأ شرعية العقكبة عمييما"( ) .ما يعني أف العقكبات التأديبية محددة عمى كجو الحصر اسكةن
الجرمي
بالعقكبات الجزائية .فإذا كاف القاضي اإلدارم يمتمؾ سمطة تقديرية نسبية في تحديد الفعؿ ي

مف عدمو ,إال أف سمطتو التقديرية مقيدة في تحديد العقاب المنصكص عميو في القانكف أسكة

بالقاضي الجنائي.
-4ا ملؤ ي :
يرتب الخركج عمى أحكاـ قانكف العقكبات كقانكف الخدمة المدنية المسؤكلية عمى مف ارتكب

الفعؿ أ ك امتنع عنو .كثمة تشابو ما بيف جكىر أك أساس المسؤكلية في الجريمتيف ,حيث
يعتبر"اإلثـ ىك جكىر الجريمة الجنائية كالجريمة التأديبية عمى السكاء"( .)3فاإلرادة اآلثمة أساس

المسؤكلية لمعقاب الجزائي كالتأديبي.

-5ا تشابو ببعض خصائص ا ع ب :
مف الثابت في قانكف العقكبات أف العقاب يطاؿ شخص المجرـ  ,كال يجكز معاقبة شخص

آخر عمى ىذا الفعؿ الجرمي  ,كىك ما ييعرؼ "بشخصية الجريمة" ,كما يأخذ قانكف العقكبة بمبدأ
كحدة العقكبة ,كالقاضي بمعاقبة الجاني عمى الفعؿ الجرمي مرة كاحدة كبعقكبة كاحدة .كمف أكجو

( )1مازف راضي ليمك ,مرجع سابؽ ,ص.126

( )2مصطفي محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ ,ص.53

( )3عبد الرؤكؼ ىاشـ محمد بسيكني ,مرجع سابؽ ,ص.78
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الشبو بيف الجريمة التأديبية كالجزائية أف مبدأم كحدة العقكبة كشخصيتيا ينطبقاف بالنسبة لكؿ مف
العقكبتيف ,فبل يقع عف الخطأ الكاحد أك الجريمة الكاحدة سكل عقكبة كاحدة"(.)1

-6اإلج اءات :
لقد خطت اإلجراءات المتبعة في تأديب المكظؼ العاـ نحك اتخاذ الشكؿ القضائي في

التحقيؽ كالمحاكمة كتكفير الضمانات البلزمة لممكظؼ  .فاإلجراءات المتبعة في تأديب المكظؼ

العاـ تشابو اإلجراءات المتبعة في عقاب مرتكبي الجريمة الجزائية .كمف الميـ التأكيد في ىذا

السياؽ عمى أنيما تتفقاف "أيضان في كجكب إجراء تحقيؽ قانكني تتكافر فيو الضمانات المختمفة

لمتحقيؽ"( .)2األمر الذم يدلؿ عمى أبعاد التشابو في اإلجراءات جراء تأثير القضاء التأديبي
بالقضاء الجنائي.

 -7ا ياف من ا ع ب :
إف اليدؼ مف تشريع العقكبة الجزائية ردع كزجر المجرـ لحماية مصالح المجتمع  ,بينما

اليدؼ مف العقكبة التأديبية ىك زجر كردع المكظؼ العاـ لضماف حسف كاضطراد سير المرفؽ
العاـ  .كلكف رغـ ذلؾ فاف العقكبتيف تتفقاف في اليدؼ العاـ  ,حيث أف " كمتا العقكبتيف تيدفاف إلى

حماية مصالح المجتمع كالدكلة"(.)3

-8عام ج ا االعتذا بجيل ا ان ن :
ال يجكز لممجرـ –كقاعدة عامة -في إطار قانكف العقكبات التذرع بعدـ معرفتو أك جيمو

بالقانكف لتبرير فعمو اإلجرامي البلمشركع  ,أك لئلفبلت مف العقاب  .كمف المبادئ الثابتة في قانكف
العقكبات أف الجيؿ بأحكاـ القانكف ال يعفي المجرـ مف المسؤكلية كالعقاب .كيعتبر ىذا المبدأ مف

أكجو الشبو بيف الجريمتيف ,حيث ينطبؽ عمييما عمى كجو المساكاة.
ا ف ع ا ثا ث :اآلثا ا مت تب على تشابو ا ج يم ا تأايبي
أ ال :ا ع ب ا تأايبي

ا ج ائي من طبيع

ا ج يم ا ج ائي

ا اة :

يترتب عمى أكجو الشبو السابقة تداخؿ بيف العقكبتيف يجعميما مف طبيعة كاحدة  .فالعقكبة

الجنائية تطبؽ مف جانب أكؿ في مجاؿ الكظيفة العامة,خاصة عندما يشكؿ الفعؿ البل مشركع
جريمة جزائية كتأديبية في ذات الكقت  ,أك يككف لو انعكاساتو عمى الجريمة التأديبية .كما أف
( )1مصطفى محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ,ص.53

( )2عبد الرؤكؼ ىاشـ محمد بسيكني ,مرجع سابؽ ,ص.80

( )3عبد القادر عبد الحافظ الشيخمي ,مرجع سابؽ ,ص.127
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العقكبة التأديبية مف جانب أخر عندما تمارس في إطار كظيفي معيف إنما تيدؼ إلى تحقيؽ جزء

مف الصالح العاـ لممجتمع األساسي كمو .فبعض الجرائـ التأديبية مف نكع الرشكة كالفساد كاستخداـ

الماؿ العاـ ألغراض خاصة  ,لـ يعد أثرىا كخطرىا يتكقؼ عمى المرفؽ العاـ كحسب ,بؿ تمتد
نتائجو السمبية عمى المجتمع بكجو عاـ .كبالمحصمة العامة فإف العقاب عمى الجرائـ الجزائية أك

التأديبية كرغـ االختبلفات النسبية في اليدؼ بينيما ,إال أنيا في النتيجة النيائية يسيماف في
تحقيؽ الصالح العاـ كأمف كسبلمة المجتمع .فالتداخؿ كالتشابو بيف الجريمتيف يجعؿ العقكبتيف ذات
ىدؼ كاحد " إف ىذا التداخؿ بيف الجريمتيف ما كاف ليحدث لمحظة كاحدة لك لـ تكف العقكبتاف مف

طبيعة كاحدة"(.)1

كقد أكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر عمى ذلؾ بالقكؿ " إف الجزاء اإلدارم شأنو في

ذلؾ كشأف الجزاء الجنائي ال يقع بغير نص"(.)2

 :ا مباائ ا متشابيو ل ان ن ا تأايبي ا جنائي :
اقتبس القانكف اإلدارم كبكجو خاص النظاـ التأديبي  -بحكـ الشبو بيف الجريمة الجزائية

كالجريمة التأديبية  -العديد مف مبادئ القانكف الجنائي ,فأكجو الشبو بيف الجريمتيف مف ناحية,
كالطبيعة الكاحدة لمعقكبتيف مف ناحية أخرل  ,كفرت األساس المناسب لتأثر النظاـ التأديبي بالنظاـ

الجزائي .كباإلضافة لذلؾ ييعتبر النظاـ التأديبي حديثان-بالمعنى النسبي  -بالقياس مع النظاـ
الجنائي ,حيث ترسخت مبادئ قانكف العقكبات خبلؿ سنكات عديدة قبؿ نشأة كبمكرة النظاـ التأديبي
كنظاـ تأديبي خاص بفئة المكظفيف ,مف ىذا المنطمؽ نجد أف النظاـ التأديبي تأثر كأخذ بالعديد
مف المبادئ الراسخة كالمستقرة في قانكف العقكبات  ,كمف أىـ األمثمة التي تأثر بيا كاقتبسيا النظاـ
التأديبي مف قانكف العقكبات "شرعية العقاب ,كقابمية الدعكل التأديبية لمتقادـ في بعض النظـ

القانكنية ,كضمانات االتياـ كالتحقيؽ كالدفاع كالتقاضي"( .)3فغالبية المبادئ التي يعتمدىا النظاـ

التأديبي استمدىا مف مبادئ قانكف العقكبات  ,كىذا مف اآلثار الطبيعية بسبب ما يجمع بيف
الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية مف تشابو كتقاطع.

( )1مصطفى محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ,ص.59

( )2المحكمة اإلدارية العميا طعف رقـ  163لسنة 6ؽ,جمسة .1966/3/12
( )3عبد القادر عبد الحافظ الشيخمي ,مرجع سابؽ.127,
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ثا ثاً :آث ا كم ا جنائي على ا ضاء ا تأايبي :

أخذ قانكف العقكبات بالنص عمى العديد مف الجرائـ ذات الطابع الكظيفي  ,مما يجعؿ ىذه

الجرائـ ذات طبيعة جزائية كتأديبية في ذات الكقت .مما يفتح المجاؿ لمنظر فييا مف القضاء
الجنائي كمف السمطات التأديبية في ذات الكقت .فإذا صدر الحكـ الجنائي سيككف لو تأثيره الكاضح
عمى السمطات المختصة بتأديب المكظؼ ".فالحكـ الصادر في الدعكل الجنائية يمزـ السمطة

التأديبية فيما انتيى إليو مف إدانة المتيـ حيث يحكز ذلؾ الحكـ حجية الشيء المقضي أماـ السمطة

التأديبية"( .)1كيكمف السبب كراء ذلؾ في احتراـ قكاعد االختصاص ,حيث يعتبر القضاء الجنائي
ىك المختص بإثبات أك نفي المسؤكلية الجنائية عف األفعاؿ .كاذا أصدر حكمو باإلدانة ال يجكز

لممحكمة التأديبية أف تعاكد البحث في ثبكتيا مف عدمو .كمف الكاضح أف القيد الذم ييرتبو القضاء
الجنائي عمى المحكمة التأديبية ينحصر في ثبكت اإلدانة مف عدميا ,كعمى قضاء التأديب أف
يحترـ كيمتزـ ما يقرره القضاء الجنائي في ىذا المجاؿ .أما في حالة اإلدانة مف قبؿ القضاء

الجنائي فا ف ىذا القرار"ال يغؿ يد القاضي اإلدارم عف إصدار حكـ بتكقيع عقكبة تأديبية  ,دكف أف
يعد ذلؾ ازدكاجا عقابيا غير جائز ,كذلؾ ألف الفعؿ الكاحد قد يشكؿ جريمة جنائية كاثما إداريان في

ذات الكقت"(.)2

ابعاً :ا تااخل في ا نص ص ا ان ني :

تعتبر النصكص القانكنية أحد أسباب التشابو كالتداخؿ بيف العقكبتيف ,حيث تكجد جرائـ

منصكص عمييا في قانكف العقكبات كفي القكانيف المنظمة لمكظيفة العامة.كسبؽ أف أشرنا لكجكد
العديد مف النصكص في قانكف العقكبات الفمسطيني تتعمؽ بجرائـ لممكظفيف العمكمييف.

كمف الطبيعي أف يترتب عمى ذلؾ التداخؿ التشريعي تداخؿ قضائي .كمف أبرز مظاىر التداخؿ

التشريعي النصكص التي تقرر العقاب الجنائي عمى اإلخبلؿ بكاجب المحافظة عمى أسرار الكظيفة
أك ممارسة التجارة أك إحدل الميف الحرة ذات النكعية المماثمة لتمؾ التي يمارسيا المكظؼ العاـ

بحكـ عممو الكظيفي"(.)3

خاملاً :ا تااخل في آثا ا ج يم :

إف الجرائـ التي يرتكبيا المكظؼ ال يقتصر أثرىا عمى المساس بالمجتمع الكظيفي فحسب,

" بؿ يمتد إلى المساس كالحاؽ الضرر بالمجتمع األساسي الكبير الذم يسأؿ العقكبة الجنائية عف

( )1عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ,مرجع سابؽ ,ص.39

( )2المحكمة اإلدارية العميا طعف رقـ  2345لسنة  42ؽ ,جمسة .1999/2/23
( )3مصطفى محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ,ص.59
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ميمة حمايتو كالدفاع عنو في مكاجية ما يتيدده مف مخاطر"( .)1إف آثار الجريمتيف في اإلطار

العاـ تؤثراف سمبان عمى المجتمع بكحو عاـ.

ا مطلب ا ثاني  :االختالف بين ا ج يم ا ج ائي

ا ج يم ا تأايبي

إف التقاطع كالتشابو بيف الجريمة الجزائية كالجريمة التأديبية سالؼ الذكر ,ال يعني التماىي

بينيما ,فثمة اختبلفات عديدة بينيما ,كسنغطي االختبلؼ بيف الجريمتيف مف خبلؿ ثبلثة أفرع,

نتناكؿ الفرع األكؿ :استقبلؿ الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية ,كفي الفرع الثاني :أكجو
االختبلؼ بيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية كالفرع الثالث :النتائج المترتبة عمى استقبلؿ

الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية.

ا ف ع ا ل :الت الل ا ج يم ا تأايبي عن ا ج يم ا ج ائي
تيعتبر الجريمة التأديبية رغـ ما يربطيا مف كشائج كعبلقات مع الجريمة الجزائية  ,جريمة
مستقمة بحد ذاتيا .فأكجو الشبو المتعددة بينيا كبيف الجريمة الجزائية كالتي تعرضنا ليا سابقان ,ال

يجعميما شيئان كاحدان .فالتشابو ىنا أك ىناؾ بيف الجريمتيف ال ينفي خصكصية كذاتية الجريمة

التأديبية.

كلقد ذىب أغمبية الفقو كالقضاء إلى التأكيد عمى اليكية الخاصة لمجريمة التأديبية .حيث

تعتبر الجريمة التأديبية " كقاعدة عامة مستقمة عف الجريمة الجنائية"(.)2

كالدليؿ عمى ذلؾ أنو "يكاد ينعقد إجماع الفقو كالقضاء في مصر كفرنسا عمى مبدأ استقبلؿ

الجريمة التأديبية عف الجريمة الجنائية حتى كلك تكلدتا عف فعؿ كاحد"( .)3كبات بمثابة اتجاه

مستقر"( .)4فالتقاطع كالتشابو بيف الجريمتيف  ,ال ينفي االستقبللية.

كىذا اإلجماع لو ما يبرره  ,خاصة كأف أكجو االختبلؼ بينيما  -كما سيتضح الحقا_ متعددة.

( )1مصطفى محمكد أحمد عفيفي  ,المرجع سابؽ,ص.59
( )2مجدم مدحت النيرم ,مرجع سابؽ  ,ص.324

( )3كحي ػػد محم ػػكد إبػ ػراىيـ ,حجي ػػة الحك ػػـ الجن ػػائي عم ػػى ال ػػدعكل التأديبي ػػة" د ارس ػػة مقارن ػػة" ,مكتب ػػة ن ػػادم القض ػػاة ,
القاىرة,1998,ص.16

( )4عزيزة الشريؼ ,النظاـ التأديبي كعبلقتو باألنظمة الجزائية االخرل ,دار النيضة العربية ,القاىرة,1988,ص.7
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كقد تعددت بينيما اآلراء في مجاؿ إبراز جكانب االستقبلؿ  ,فقد ذىب أحد اآلراء إلى أف

1
أل آخر أرجع
"كبلن منيما مستقمة عف األخرل مف حيث النظاـ القانكني الذم تخضع لو"( ) .بينما ر ه
االستقبلؿ بيف الجريمتيف إلى عدة أمكر" تتعمؽ باالختبلؼ في طبيعة المسؤكلية  ,كاختبلؼ الغاية
2
أم ثالث إلى أف استقبلؿ الجريمتيف "يككف بالنسبة لمكصؼ كاألركاف
كاألساس( ) ,فيما ذىب ر ه
كالتكييؼ القانكني"(.)3

كال نستطيع أف نرجح أيان مف اآلراء السابقة عمى األخر ,حيث يجانب كؿ منيا جانب مف

جكانب الصحة ,كىي جميعان تكمؿ بعضيا البعض.

كما نعتقد أف استقبلؿ الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية يجد تجمياتو في العديد مف

الجكانب ,بؿ أكثر مف ذلؾ ,فالجكانب التي تتقاطع فييا الجريمتيف يكجد بيا خصكصية لمجريمة

التأديبية ,لدرجة بات بيا استقبلؿ الجريمة التأديبية يشكؿ حقيقة ثابتو ,ليس في مجاؿ الفقو كحسب,
بؿ كلدل أحكاـ القضاء أيضا ,لقد أسيـ القضاء في ترجيح ما ذىب لو غالبية الفقو بالتأكيد عمى
استقبلؿ الجريمة التأديبية ,كصدر العديد مف األحكاـ اليامة في ىذا المجاؿ.

ك أخذ القضاء اإلدارم المصرم باستقبلؿ كؿ مف الجريمة الجنائية كالتأديبية كأصؿ

مذىبو ,كرتب عميو الفركؽ العممية ,في قضاء متكاتر ال مجاؿ لحصره"( .)4مما يدلؿ عمى أف
القضاء المصرم بكجو عاـ رس منظكمة قضائية نحك استقبلؿ الجريمة التأديبية ,باعتبارىا جريمة

قائمة بذاتيا كمستقمة عف غيرىا مف الجرائـ ,كخاصة الجريمة الجزائية.
كما أكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر عمى استقبلؿ الجريمة التأديبية عف الجريمة
الجزائية " في العديد مف أحكاميا ,كنذكر منيا الطعف رقـ  101لسنة 10ؽ جمسة ,1965/5/22

حيث تقكؿ "الجريمة التأديبية قكاميا مخالفة المكظؼ لكاجبات كظيفتو كمقتضياتيا أك لكرامة

الكظي فة كسبلمتيا ,بينما الجريمة الجنائية ىي خركج المتيـ عمى المجتمع فيما ينيي عنو قانكف
العقكبات كالقكانيف الجنائية أك تأمر بو ,فاالستقبلؿ حتما قائـ كلك كاف ثمة ترابط بيف الجريمتيف".
كيفيـ مف يحكـ المحكمة اإلدارية العميا أنيا ركزت في تأكيد استقبللية الجريمة التأديبية
ي
عمى قكاميا  ,حيث تشكؿ مخالفة لكاجبات كمتطمبات العمؿ الكظيفي.
( )1ماجد راغب الحمك ,مرجع سابؽ,ص.96

( )2عبد الرؤكؼ ىاشـ محمد بسيكني,مرجع سابؽ,ص.51
( )3محمد محمكد ندا ,مرجع سابؽ  ,ص.21

( )4سميماف محمد الطماكم ,الجريمة التأديبية" دراسة مقارنة" ,مكتبة الكتب العربية ,القاىرة,1975 ,ص.229
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كفي حكـ أخر لممحكمة اإلدارية العميا قضت بأف الجريمة الجنائية تختمؼ في "طبيعتيا
كأركانيا عف الجريمة التأديبية ,فمك وؿ منيما كزنيا كمقكماتيا"(.)1
كنصؿ مما تقدـ إلى أف استقبلؿ الجريمة التأديبية يجد سنده الكاضح لدل غالبية الفقو

كأحكاـ القضاء .كاالستقبلؿ دليؿ عمى االختبلؼ ,ما يحممنا عمى ضركرة إبراز أكجو االختبلؼ بيف

الجريمتيف في الفرع القادـ .

ا ف ع ا ثاني :أ جو االختالف بين ا ج يم ا تأايبي

ا ج يم ا ج ائي

تتعدد أكجو االختبلؼ بيف الجريمة الجزائية كالتأديبية ,بحكـ استقبلؿ األخيرة ,كذلؾ كفقان لمتكضيح

اآلتي :

-1االختالف من يث ا كان :
ثمة إجماع فقيي كقضائي عمى التركيب الثبلثي لمجريمة الجزائية ,كفي مقابؿ ذلؾ يكجد

خبلؼ عمى تكافر الركف الشرعي في الجريمة التأديبية  ,فيناؾ " مف يرل مف فقياء القانكف اإلدارم

عدـ سرياف ذلؾ المبدأ في مجاؿ العقاب التأديبي"( .)2كأف الجريمة التأديبية ال تخضع لمبدأ

المشركعية إال فيما يتعمؽ بشؽ الجزاءات"( .)3كيرل جزء آخر –كما أسمفنا -خضكع الجريمة

التأديبية لمركف الشرعي.

-2االختالف من يث ا مصل

ا م مي :

ييدؼ العقاب الجنائي إلى الحفاظ عمى مشاعر العامة كمصالح المجتمع بكجو عاـ ,فيك

قصاص مف المجرـ لحماية المجتمع"( .)4كبعكس ذلؾ ,فالعقاب التأديبي محدد اليدؼ يتعمؽ ىدفو

"بمصمحة المرفؽ الذم ارتكب المكظؼ في نطاقو الجريمة"( .)5مف ىنا تتميز الجريمة التأديبية

بأنيا تمس مصمحة محددة ,كىي تمؾ التي يفرضيا االنتماء لمكظيفة أك الييئة"( .)6فاليدؼ النيائي

النيائي لمعقكبة الجنائية يتمثؿ في تحقيؽ المصمحة لممجتمع كمو ,مما يجعمو أكثر شمكلية مف
النظاـ العقابي التأديبي.
( )1حكـ المحكمة اإلدارية العميا بمصر –الطعف رقـ  336جمسة .1967/1/7
( )2مصطفي محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ ,ص.60
( )3ساىر الكليد ,مرجع سابؽ,ص.91

( )4احمد محمكد جمعة ,مرجع سابؽ ,ص.36

( )5عبد القادر عبد الحافظ الشيخمي ,مرجع سابؽ ,ص..123
( )6ساىر إبراىيـ الكليد ,مرجع سابؽ ,ص.91
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-3االختالف من يث ىاف ا ع ب :
تختمؼ أىداؼ العقكبة في النظاـ التأديبي عف أىدافيا في النظاـ الجنائي  ,فاليدؼ مف

النظاـ التأديبي ضماف سير المرافؽ العامة بانتظاـ كاضط ارد ,كالذم يتحقؽ مف خبلؿ االلتزاـ
بمتطمبات ككرامة الكظيفة العامة  ,كالعقاب عمييا في حاؿ مخالفتيا .فااللتزاـ بمتطمبات ككرامة

الكظيفة يترتب عمييا ضماف سير المرفؽ العاـ ,خاصة كأف المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ

يتحدد نطاقيا " بارتكاب المكظؼ العاـ مخالفة إدارية  ,كىي مخالفة تنطكل عمى معنى اإلخبلؿ

بحسف سير العمؿ الكظيفي كانتظامو"( ..)1أما اليدؼ مف النظاـ الجنائي حماية أمف المجتمع

كنظامو  ,كردع مف يحاكؿ االعتداء عمييما.
-4االختالف في خط ة ا ع ب :

يمس العقاب التأديبي المركز الكظيفي كما يرتبط بو  ,كال تتعدل ىذا النطاؽ ,أما العقاب

الجنائي "فيصيب الفرد في حياتو أك حريتو أك ممكيتو"( .)2لذلؾ تعتبر العقكبة الجنائية أكثر شدة

كخطكرة مف العقكبة التأديبية.

-5االختالف من يث ا نطا ا شخصي في ا ع ب :
ال تسرم العقكبات التأديبية إال عمى المكظفيف العمكمييف ,لذلؾ يعتبر النظاـ التأديبي

نظامان طائفيان ,ككنو ييطبؽ عمى طائفة محددة مف المجتمع كىـ المكظفكف العمكميكف .كفي مقابؿ
ذلؾ فإف النظاـ العقابي الجنائي يعاقب أم فرد في إقميـ الدكلة ,سكاء كاف مكظفان عامان أك فردان

عاديان.

كمف أكجو االختبلؼ اليامة في إطار المسؤكلية  ,أف المكظؼ يسأؿ تأديبيا عف عمؿ غيره
مف الخاضعيف لسمطتو الرئاسية ,بينما ال يحاسب الفرد جنائيا إال عف األفعاؿ الصادرة عنو

شخصيان .فالجريمة الجنائية" ما تزاؿ شخصية محضة"( .)3أما الجريمة التأديبية فبل تعتبر شخصية

محضة ,فمسؤكلية المكظؼ العاـ تطاؿ أفعالو المخالفة لمتطمبات الكظيفة العامة ككرامتيا ,كما

تطاؿ أفعاؿ مرؤكسيو.

( )1د .عزيزة الشريؼ ,النظاـ التأديبي كعبلقتو باألنظمة الجزائية األخرل,مرجع سابؽ  ,ص.84
( )2د.ماجد راغب الحمك ,مرجع سابؽ,ص.522

( )3د .سميماف محمد الطماكم ,مرجع سابؽ,ص.228
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-6االختالف من يث للطات ا تأايب :
ييشارؾ في تكقيع العقكبة التأديبية سمطات متعددة رئاسية كقضائية كشبو قضائية "في حيف
العقكبة الجنائية ال تعرؼ ىذا التعدد في السمطة العقابية"(.)1
-7ا عف ا شامل :
"القانكف الصادر بالعفك الشامؿ كالق اررات الجميكرية الصادرة بالعفك عف العقكبة الجزائية " ال أثر

ليا في المجاؿ التأديبي"(. )2

-8االختالف من يث ا جي :
" إذا كاف لمحكـ الجنائي حجيتو المطمقة مف حيث قياـ الكاقعة المككنة لمجريمة أك عدـ

قياميا ,فإف ىذه الحجية ال تتجاكز حدكد الكاقعة الكاردة في الحكـ"( .)3فمف المقرر أف الحكـ
الجنائي لو حجية أماـ المحاكـ التأديبية  ,كلكف ىذا ال يغؿ يدا المحكمة التأديبية في مساءلة

المكظؼ تأديبيا  ,كعمي العكس ال حجية لؤلحكاـ التأديبية أماـ المحاكـ الجنائية .
-9االختالف من يث ا االعتبا :
ال تعرؼ العقكبات التأديبية رد االعتبار المعمكؿ بو في العقكبات الجزائية  ,كلكف يقابمو

محك العقكبة فيما يتعمؽ بالعقكبات التأديبية.

ا ف ع ا ثا ث :ا نتائس ا مت تب على الت الل ا ج يم ا تأايبي عن ا ج يم ا ج ائي
-1الت الل ا نظام اإلج ائي ا تأايبي عن ا جنائي :
كاف النظاـ التأديبي سابقان يخضع لمنظاـ اإلجرائي الجنائي  ,كلكف مع تطكر القانكف

اإلدارم انتيى "إلى إنشاء نظاـ تأديبي خاص بو"( .)4كيعتبر استقبلؿ النظاـ اإلجرائي نتيجة

طبيعية الستقبلؿ الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية .كبناء عمى ذلؾ تطبؽ المحكمة الجنائية
قكاعد القانكف الجنائي  ,كيحكـ إجراءات المحاكمة قانكف اإلجراءات الجنائية  ,أما المحاكـ التأديبية

فإنيا " تطبؽ القكاعد العامة في القانكف اإلدارم كالتي تحكـ العبلقات الكظيفية كيحكـ إجراءات

( )1مصطفي محمكد أحمد عفيفي ,مرجع سابؽ ,ص.70
( )2مصطفي محمكد أحمد عفيفي مرجع سابؽ  ,ص.73
( )3ماجد راغب الحمك ,مرجع سابؽ ,ص.521
( )4فتحي الكحيدم, ,مرجع سابؽ,ص.300
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المحاكمة القكانيف الخاصة بذلؾ"( .)1فاالختبلؼ في مضمكف كطبيعة الجريمة التأديبية عف
الجريمة الجنائية  ,تتطمب كجكد نظاـ إجرائي خاص كمستقؿ لمجرائـ التأديبية.

كاذا رجعنا إلى أحكاـ مجمس الدكلة الفرنسي لكجدنا القاعدة السائدة ىي أف تحريؾ الدعكل

الجنائية ال يكقؼ إجراءات التأديب ,مالـ يكجب القانكف كقؼ الفصؿ في الدعكل التأديبية حتى
يصدر حكـ مف المحكمة الجنائية"(.)2

-2الت الل ا ع اب ا تأايبي عن ا ع اب ا جنائي إذا ات ات ا ج يم في ا صف :
كثير مف األفعاؿ تنطكم عمى جريمتيف في كقت كاحد جنائية كتأديبية ,كأنو حتى مع
ه
3
اتحاد كصفيما" ,فإف ذلؾ ال يخؿ بفكرة استقبلؿ العقاب التأديبي عف العقاب الجنائي"( ) .كيتجمى
االستقبلؿ في ىذه الحالة بحؽ الجية اإلدارية باتخاذ العقاب اإلدارم المناسب .فالحكـ بالعقكبة

الجنائية "ال يمنع الجية اإلدارية مف محاسبة المكظؼ عمى ما يككف قد انطكل عميو الفعؿ الجنائي

ذاتو مف مخالفات إداريو .كبتعبير آخر فإف السمطة اإلدارية ليا استقبلليتيا الكاممة في إيقاع
العقكبات اإلدارية  ,حتى لك قامت سمطة العقاب الجنائي بمعاقبتو جزائيان.
كفي حاؿ معاقبة المكظؼ جزائيان عمى أحد األفعاؿ غير المشركعة المجرمة في قانكف

العقكبات ,كمعاقبتو في ذات الكقت تأديبيان عمى ذات الفعؿ ,ال يعتبر ذلؾ مخالفة لقاعدة العقكبة
الكاحدة لمفعؿ اآلثـ ,كىذا نتاج الستقبلؿ العقاب اإلدارم عف العقاب الجنائي.

 -3عام تأث ا ضع ا ظيفي با ج ائم ا ج ائي ذاتيا :
إذا كانت المخالفة المنسكبة لممكظؼ ىي جريمة جنائية فقط كفقان لقانكف العقكبات ,كال

تمثؿ في ذات الكقت جريمة تأديبية  ,ففي ىذه الحالة ال يمتد نتائج العقكبة الجزائية عمى كضعو

الكظيفي .لذلؾ ال يعتبر ارتكاب المكظؼ لجريمة جزائية لذاتيا سببان مكجبان أك تمقائيان لمعاقبتو

تأثير عمى كاجبات ككرامة الكظيفة  .كال يعتبر ىذا الرأم
تأديبيان ,ما لـ يكف لمجريمة الجزائية ه
اجتيادان فقييان أك رأيان خاصان ,بؿ يمثؿ أيضان مكقؼ القضاء اإلدارم .كقد قضت المحكمة اإلدارية
العميا بمصر جمسة  16ديسمبر  1978في الطعف رقـ  395لسنة  19قضائية بالتالي " :ال يترتب
عميو لذاتو مؤاخذة مرتكبو تأديبيا ما لـ ينطك ىذا الفعؿ عمى إخبلؿ مف العامؿ بكاجبات الكظيفة أك

( )1عزيز الشريؼ ,مرجع سابؽ,ص.85

( )2عزيزة الشريؼ, ,المرجع نفسو ,ص.120

( )3عبد الحميد الشكاربي ,مرجع سابؽ ,ص.25
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الخركج عمى مقتضياتيا أك تحمؿ في ثنياىا ما يمس السمكؾ الكظيفي الكاجب مراعاتو أك الثقة

الكاجب تكافرىا فيو".

كمف أمثمة ذلؾ مشاجرة المكظؼ مع غيره خارج إطار العمؿ الكظيفي أك ارتكاب مخالفات

مركرية  ,فالغالب في معظـ التشريعات أف مجرد صدكر حكـ بعقكبة يؤدم إلى انتياء الكظيفة
طالما أف ىذه العقكبة تعمقت بجريمة ماسة باألمانة كالشرؼ  ,ألف ىذه الجرائـ تحتكم عمى جانب

كبير مف الخطكرة بالنسبة لممكظفيف .
-4ا ع اب ا جنائي ال ي ل ا ن ا ع اب ا تأايبي :
في الح الة التي يشكؿ فييا الفعؿ جريمة جنائية كتأديبية  ,كقياـ سمطة العقاب الجزائي
بالحكـ عمى المكظؼ المتيـ بعقكبة جزائية  ,فاف العقاب الجزائي " ال يمنع الجية اإلدارية مف

محاسبة المكظؼ عمى ما يككف قد انطكل عميو الفعؿ الجنائي ذاتو مف مخالفات إدارية"(.)1

"مػػف آثػػار اس ػتقبلؿ المسػػئكلية التأديبيػػة عػػف المسػػؤكلية الجنائيػػة أف لػػئلدارة أف تكقػػع الج ػزاء

التأديبي دكف انتظػار نتيجػة المحاكمػة الجنائيػة"( .)2كمعنػى ذلػؾ أف المكظػؼ حصػؿ عمػى عقػكبتيف
إحداىما جزائية كأخرل تأديبيػة  .كىػذا التعػدد " ال يعتبػر إخػبلال بمبػدأ عػدـ تعػدد العقكبػات عػف فعػؿ

كاحد"(.)3

 -5جي ا كم ا جنائي على ا اع ى ا تأايبي :
يترتب عمى استقبلؿ الجريمة الجزائية عف التأديبية العديد مف األحكاـ المتعمقة بالحجية ,

فإذا قضت المحكمة الجزائية بإدانة أك ببراءة المتيـ ,ال يجكز لممحكمة اإلدارية إعادة البحث في
المكضكع الذم أقرتو المحكمة الجزائية ,ككف الحكـ الجزائي باإلدانة أك البراءة يكتسب حجية أماـ

المحاكـ التأديبية.كلكف ىذا ال يغؿ يد المحكمة التأديبية في مساءلة المكظؼ تأديبيان.فالحكـ "بالبراءة
مف التيـ الجنائية ال يمنع مساءلة المكظؼ تأديبيا"(.)4

كسنتطرؽ ليذا المكضكع تفصيميان في الفصؿ الثاني مف الدراسة ,خاصة كأف حجية الجزائي

عمى التأديبي كالعكس يتضمف العديد مف األحكاـ اليامة.كلكنو مف حيث المبدأ يؤكد عمى مبدأ
االستقبللية في العديد مف الجكانب.

إف النتائج السابقة ماىي إال إفراز طبيعي كمنطقي الستقبللية الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية.

( )1عبد الحميد الشكاربي ,مرجع سابؽ ,ص.26
( )2محمد محمكد ندا ,مرجع سابؽ ,ص..24

( )3عبد الرؤكؼ ىاشـ محمد بسيكني,مرجع سابؽ,ص.64
( )4مجدم مدحت النيرم ,مرجع سابؽ ,ص.328
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ا مب ث ا ثا ث
ا للطات ا تأايبي
ترتب عمى الكظيفة العامة العديد مف االلتزامات كالحقكؽ لممكظؼ العاـ .كاألصؿ أف يمتزـ
المكظؼ بمتطمبات كالتزامات كأخبلقيات الكظيفة العامة مف تمقاء نفسو ,كلكف حاؿ مخالفتو ليا يقع

تحت المساءلة التأديبية .فالنظاـ التأديبي يمرتبط بالكظيفة العامة .كما أنو "يشكؿ جزءان ىامان
1
كيعرؼ النظاـ التأديبي بأنو"مجمكعة القكاعد كاألحكاـ التي تبيف كاجبات المكظفيف كتحدد
منو"( ) .ي
الجزاءات التي تكقع عمييـ بمعرفة السمطة التأديبية المختصة كفؽ إجراءات معينة"(.)2
كيتطمب أم نظاـ تأديبي تحديد السمطة المختصة باتخاذ العقكبات التأديبية بدقة ككضكح
الضكابط التي تحكـ عمميا مف ناحية  ,ك تكفير الضمانات الكفيمة بحماية حقكؽ المكظؼ مف

ناحية أخرل.

كعميو فإف النظاـ التأديبي ييدؼ "إلى الجمع بيف ضمانتيف ,األكلى تتعمؽ بضركرة حسف
سير العمؿ بتكخي المصمحة العامة دكف سكاىا ,كالضمانة الثانية تتعمؽ بحماية المكظؼ مف
تعسؼ الرئيس في مجاؿ فرض العقكبة التأديبية كضماف حقكقو"(.)3

كتتنكع األنظمة التأديبية باختبلؼ الدكؿ  ,كما أنيا تتنكع في بعض األنظمة القانكنية في

الدكلة الكاحدة .كيرتبط تنكع األنظمة التأديبية حسب السمطة المخكلة قانكنان بالتأديب.

كبناء عمى ما سبؽ ,تيصنؼ األنظمة التأديبية إلى ثبلثة أنظمة كفقان لسمطة التأديب كىي:
النظاـ الرئاسي كالنظاـ شبو القضائي كالنظاـ القضائي .كعادةن ما يتكلى المشرع تحديد سمطة
التأديب ,خاصة كأنيا تتعمؽ بالنظاـ العاـ .لذا يعتبر باطبلن أية إجراءات أك جزاءات تأديبية مف
غير السمطة المخكلة قانكنان.

كقد خضعت األنظمة التأديبية باىتماـ كاسع مف الفقياء بما ليا كما عمييا ,ال سيما كأف

كؿ نظاـ مف األنظمة الثبلث لو إيجابياتو كسمبياتو .كقد استخدـ الفقياء صبلحيات سمطة التأديب,

( )1عزيز الشريؼ ,مرجع سابؽ ,ص.7

( )2فتحي الكحيدم,مرجع سابؽ,ص.300

( )3عم ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػرىج أي ػ ػ ػػكب ,الكظيف ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي لبناف"كاجب ػ ػ ػػات كحق ػ ػ ػػكؽ" ,المجم ػ ػ ػػد الث ػ ػ ػػاني ,منش ػ ػ ػػكرات الحمب ػ ػ ػػي
الحقكقية,بيركت,1999,ص.840
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كضمانات حماية المكظؼ مف التعسؼ كانحراؼ سمطة التأديب كمعايير ىامة كحاسمة في تقييـ

أل نظاـ تأديبي.

إف تناكؿ دكر كاختصاصات سمطات التأديب مرتبط بطبيعة كنكع النظاـ التأديبي ,ما

يستدعي تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف كىما:المطمب األكؿ :أنظمة التأديب  ,كالمطمب الثاني :

النظاـ التأديبي الفمسطيني.

ا مطلب ا ل  :أنظم للطات ا تأايب
أخػػذت الػػدكؿ عمػػى اخػػتبلؼ أنظمتيػػا القانكنيػػة بأحػػد األنظمػػة التأديبيػػة الػػثبلث  ,كمػػا أف

بعض الدكؿ طبقػت أكثػر مػف نظػاـ فػي ذات الكقػت .كسػنتعرض لؤلنظمػة التأديبيػة فػي ثبلثػة فػركع,

حيػػث ييعػػالج الفػػرع األكؿ  :نظػػاـ التأديػػب الرئاسػػي ,كالفػػرع الثػػاني  :نظػػاـ التأديػػب شػػبو القضػػائي,
كالفرع الثالث :نظاـ التأديب القضائي.
ا ف ع ا ل :نظام ا تأايب ا ئالي
ييصنؼ النظاـ التأديبي الرئاسي كأقدـ كأبسط نظاـ تأديبي ,كبمكجبو يتـ مساءلة كمحاسبة
المكظؼ العاـ " مف خبلؿ السمطة المختصة بالجية التي يتبعيا العامؿ رئاسيان( .)1كمف المستقر
ع ميو في الفقو اإلدارم أف مف يمتمؾ سمطة التعييف يمتمؾ سمطة التأديب .كعميو تتكلى السمطة

اإلدارية التي يتبع ليا المكظؼ تأديبو كايقاع الجزاءات التأديبية عميو  .ككفقان ليذا النظاـ "يتكلى
الرئيس اإلدارم بمكجبو تكقيع كافة العقكبات التأديبية بمفرده ,كدكف حاجة الستشارة أم جية أخرل

 ,كدكف التقيد بحصر معيف لمجرائـ أك العقكبات"( .)2كما أنو بمكجب ىذا النظاـ التأديبي الرئاسي
" تقكـ الجية الرئاسية كحدىا بتقدير األخطاء المسمكية كتكقيع الجزاء التأديبي عمى المكظؼ دكف

مساعدة أك تدخؿ مف أحد"(.)3

( )1عبد العزيز عبد المنعـ خميفة ,مرجع سابؽ ,ص.97

( )2أحمػد المػكافي ,نظػػاـ مجػػالس التأديػب طبيعتػػو-ضػػماناتو " د ارسػػة تطبيقيػػة عمػى أحكػػاـ المحكمػػة اإلداريػػة العميػػا,
دار النيضة العربية,2000,ص.4

( )3عبير تكفيؽ محمد أبك كشؾ ,مرجع سابؽ,ص.1
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كيتضح مما سبؽ أف سمطة التأديب اإلدارية حسب ىذا النظاـ الرئاسي تجمع بيدىا بيف

سمطة التحقيؽ كتكجيو االتياـ كايقاع الجزاء عمى المكظؼ .لذا ييعتبر ىذا النظاـ نظامان فرديان"
بمعنى أف الفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالحكـ غير قائـ"(.)1
كمما ال شؾ فيو أف ىذا النظاـ يتسـ بسيكلة اإلجراءات كالسرعة في إيقاع الجزاءات

التأديبية .كما أنو ييعزز طاعة المكظؼ لئلدارة كالقكانيف كاألنظمة.كربما لذلؾ ال زالت العديد مف
الدكؿ تعمؿ بو رغـ ما يتعرض لو مف انتقادات  ,فبل زاؿ معمكالن بو في عدد كبير مف الدكؿ,
كخاصة في مصر كاألردف إلى جكار أنظمة تأديبية أخرل.

كلكف ذلؾ ال يعنى أنو النظاـ األفضؿ كاألنسب ,فسيكلة اإلجراءات كسرعة العقاب ,قد

يرافقيا غياب الضمانات في حماية حقكؽ المكظؼ ,فبل قيمة لمسرعة كالبساطة في ظؿ انعداـ

ضكابط التأديب العادؿ ,كمف المؤكد أف تفرد كاحتكار السمطة اإلدارية لمتحقيؽ كاالتياـ كالعقاب,
ييثير القمؽ مف منظكر الضمانات الحقكقية لممكظفيف العمكمييف ,طالما أف الجية اإلدارية تختص
"بممارسة كظيفة التأديب كاممة"( ,)2كما أف كقكع السمطة التأديبية في أخطاء كانحرافات غير

مشركعة ,تعتبر حقيقة كاقعية ,ما ييتطمب معو الرقابة عمى السمطة اإلدارية في سياؽ ممارستيا
لسمطتيا التأديبية.
لقد تدخؿ المشرع لمحد مف عيكب النظاـ الرئاسي كذلؾ مف خبلؿ تحديد السمطة المختصة
بالتأديب ,كاعتبار ىذا االختصاص مف النظاـ العاـ مف ناحية  ,كحدد العقكبات التأديبية عمى

سبيؿ الحصر" شرعية العقاب" مف ناحية أخرل  .كباإلضافة لذلؾ أخضع ق اررات السمطة التأديبية
لمتظمـ اإلدارم  ,كالطعف القضائي  ,كنظـ اإلجراءات الخاصة بيما.
كلكف الضمانات السابقة ال تعتبر كافية لتكفير الضمانات لحماية المكظؼ مف تعسؼ

اإلدارة ,كلـ تضع حدان لبلنتقادات المكجية لمنظاـ الرئاسي.

فإذا كاف ىدؼ النظاـ التأديبي بكجو عاـ تكفير المكائمة أك المكازنة مابيف حسف سير

المرفؽ العاـ عبر ردع المكظؼ الذم يجاكز متطمبات الكظيفة ككرامتيا  ,كما بيف حماية حقكؽ

المكظؼ مف انحراؼ اإلدارة  ,فاف النظاـ الرئاسي ال يستطيع القياـ بيذه المكائمة ,كيعكد السبب
( )1عب ػػد الباس ػػط عم ػػي أب ػػك الع ػػز ,ح ػػؽ ال ػػدفاع كض ػػمانات المح ػػاؿ لممحاكم ػػة التأديبي ػػة ف ػػي الق ػػانكف اإلدارم كق ػػانكف
المرافعات المصرم"دراسة مقارنة" ,مكتبة دار النيضة العربية,القاىرة ,2011,ص.296

( )2عبد الفتاح مصباح التركي ,النظاـ القانكني لمجزاءات في العقد اإلدارم لممكظؼ العػاـ فػي ليبيػا "د ارسػة مقارنػة",
رسالة ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,األكاديمية العربية المفتكحة ,الدينمارؾ ,2009 ,ص.49
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كراء ذلؾ إلى أف ىذا النظاـ" يقكـ عمى تغميب مصمحة المرفؽ عمى مصمحة المكظؼ بما يحقؽ

أكبر قدر مف الفعالية في سير العمؿ كانتظامو داخؿ المرفؽ"( ,)1فاليدؼ األساس كالجكىرم ليذا
النظاـ مصمحة المرفؽ كحسف سيره بانتظاـ كاضطراد  ,كليس مصمحة المرفؽ كمصمحة المكظؼ

معان.كاألخطر مف ذلؾ أف ىذا النظاـ يستند إلى االختصاص التقديرم الكاسع لمسمطة الرئاسية في
التأديب ,حيث يضع بيدىا العديد مف السمطات ( تحقيؽ – اتياـ – عقاب)  ,كالتي تستند عمى

سمطتيا التقديرية,لذا قد يؤدل في تطبيقاتو العممية "إلى التعسؼ كاالنحراؼ"(.)2

ي ى ا با ث أنو رغـ ما يقاؿ مف إيجابيات ليذا النظاـ مف سرعة اإلجراءات  ,كاشراؼ
السمطة اإلدارية صاحبة الخبرة العممية عميو ,إال أنو ال يكفر الضمانات لحماية المكظفيف ,كما أف
إخضاع ق اررات التأديب لمتظمـ اإلدارم كالطعف القضائي  ,ال تنفي عف ىذا النظاـ احتكار السمطة

الرئاسية منفردة لكافة الصبلحيات التأديبية .

ا ف ع ا ثاني :نظام ا تأايب شبو ا ضائي
لجأت العديد مف الدكؿ لؤلخذ بالنظاـ شبو القضائي جراء االنتقادات التي يكجيت لمنظاـ
الرئاسي ,كلما أفرزتو التجربة العممية مف صحة ليذه االنتقادات .ككاف اليدؼ األساس ليذا النظاـ

كضع حد لتفرد كاحتكار السمطة اإلدارية لكافة االختصاصات المتعمقة بالتأديب .لذلؾ اتجيت
بعض التشريعات إلى إشراؾ جيات قضائية إلى جكار السمطة الرئاسية .كعميو فإف النظاـ شبو

القضائي يقكـ عمى إنشاء ىيئة مستقمة بجانب اإلدارة تتكلى سمطة التأديب .كقد راعي المشرع في

تشكيميا "المحافظة عمى كجكد عناصر إدارية ,كأخرل قضائية .لذا ال يعتبر ىذا النظاـ بديبلن جذريان

لمنظاـ الرئاسي ,بؿ يشكؿ تطكي انر نسبيان لو .ككنو لـ ينزع االختصاصات اإلدارية  ,بؿ أشرؾ معيا
عناصر قضائية مع السمطة اإلدارية في النظاـ التأديبي.

كتكقع العقكبة التأديبية في النظاـ شبو القضائي كالمتمثؿ في مجالس التأديب " مف خبلؿ

اقتساـ سمطة تكقيعيا ما بيف السمطة الرئاسية كمجالس جماعية ذات تركيب إدارم كقانكني"(.)3

كيكمف جكىر االختبلؼ بيف النظاـ الرئاسي ك النظاـ شبو القضائي في " ككنو يشمؿ في

تشكيمو عمى عنصر إدارم بجانب العنصر القضائي"( .)4لذا يعتبر ىذا النظاـ نظامان كسطيان ما
( )1أحمد المكافي ,مرجع سابؽ ,ص.4

( )2عبػػد المطيػػؼ بػػف شػػديد الحربػػي ,ضػػمانات التأديػػب فػػي الكظيفػػة العامة"د ارسػػة تحميميػػة تأصػػيمية فقييػػة بمػػا اسػػتقر
عميو القضاء السعكدم ,مطابع الدار اليندسية ,القاىرة,2006 ,ص.108

( )3عبد العزيز عبد المنعـ خميفو ,مرجع سابؽ ,ص.165
( )4مجدم مدحت النيرم ,مرجع سابؽ ,ص.382
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بيف النظاـ الرئاسي كالنظاـ القضائي ,ككنو ال يمثؿ نظامان رئاسيان خالصان كال نظامان قضائيان خالصان,
بؿ ىك مزيج أك خميط بينيما.

كيمتاز النظاـ شبو القضائي بجممة مف السمات  ,التي تميزه عف النظاـ الرئاسي ,كمف أىميا:

-1ا فصل بين للط االتيام للط ا ُ كم :
كسر النظاـ شبو القضائي احتكار السمطة الرئاسية لسمطة االتياـ كالحكـ في ذات الكقت
بحكـ كجكد عناصر قضائية تشاركيا ىذا الدكر ,حيث استمر دكر السمطة اإلدارية في تكجيو

االتياـ  ,فيما اختصاص العقاب ينقؿ لمجالس التأديب.
كلكف ال يفكتنا في ىذا السياؽ اإلشارة إلى أف سمطات مجالس التأديب تختمؼ مف دكلة
إلى أخرل  ,حيث ييمكف أف يقتصر دكرىا عمى إبداء الرأم االستشارم لسمطة التأديب قبؿ إصدار
قرار الجزاء ,كاما أف يككف قرارىا ممزما أك غير ممزـ .كيرل أحد الباحثيف أف النظاـ شبو

القضائي " يعمؿ عمى إقامة فصؿ بيف سمطة االتياـ كسمطة الحكـ  ,كذلؾ بتنظيـ سمطة تدخؿ

الييئات االستشارية المكمفة بإبداء الرأم قبؿ صدكر الحكـ مف السمطة اإلدارية"( ,)1فالباحث

السابؽ قصر دكر مجالس التأديب عمى إبداء الرأم االستشارم قبؿ صدكر الجزاء كفقان لما ىك
معمكؿ بو في السعكدية  ,في حيف ذىب باحث أخر إلى أف"ق اررات مجالس التأديب تعتبر نيائية

كممزمة لجية اإلدارة كفقان لمنظاـ المعمكؿ بو في مصر .كخضكع قرارىا باإللزاـ مف عدمو يخضع

المشكؿ ليا .فمكي يكتسب مجمس التأديب مشركعيتو " فانو يتعيف أف يككف ذلؾ المجمس
لمقانكف ه
مستندان في قيادتو إلى قانكف"( .)2كفي حاؿ كانت ق اررات مجالس التأديب يممزمة هيصبح ذلؾ مف

ميزات ىذا النظاـ اإليجابية اإلضافية.كبصرؼ النظر عف صبلحيات مجالس التأديب مابيف الرأم

االستشارم أك اإللزامي  ,يمثؿ ىذا النظاـ "خطكة في التقميؿ مف مثالب االنحياز التي يترتب عمى
ازدكاج االختصاص  ,كخاصة الجمع بيف كظيفتي االتياـ كالحكـ"(.)3

-2ا م اءم بين مصل

امف

مصل

ا م ظف :

سبؽ اإلشارة إلى أف النظاـ الرئاسي ,ييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العامة " مصمحة
المرفؽ" ,دكف االعتداد لمصمحة المكظؼ ,فيما النظاـ شبو القضائي يتـ بمكجبو "المكازنة بيف

اعتبارات المصمحة العامة المتمثمة في مصمحة المرفؽ كحسف سير العمؿ بو كبيف تحقيؽ المصمحة

الخاصة لممكظؼ"(.)4

( )1عبد المطيؼ بف شديد الحربي,مرجع سابؽ,ص.110

( )2عبد العزيز عبد المنعـ خميفو ,مرجع سابؽ ,ص.166

( )3عبد الباسط فؤاد عمي أبك العز ,مرجع سابؽ,ص.299
( )4أحمد المكافي ,مرجع سابؽ ,ص.5
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كقد أخذ المشرع المصرم" بجانب التأديب اإلدارم بنظاـ التأديب شبو القضائي ,كذلؾ بتشكيؿ
مجالس تأديب لتأديب العامميف ببعض الجيات نظ ار لطبيعتيا الخاصة"( .)1ككذلؾ المشرع األردني

أخذ "بالنظاـ التأديبي الرئاسي كنظاـ التأديب شبو القضائي في نظاـ الخدمة المدنية رقـ ()30

لسنة  2007كالمعدؿ بنظاـ الخدمة المدنية رقـ ( )31لسنة  .)2(2009كذا فاف االختصاص
التأديبيي في ليبيا" كاف ك اليزاؿ مكزعان بيف السمطة التأديبية الرئاسية كسمطة مجالس التأديب"(.)3

كلـ يسمـ النظاـ شبو القضائي مف النقد  ,حيث يأخذ عميو جزء مف الفقو " أنو يضعؼ مف

السمطة الرئاسية تجاه المرؤكسيف ...كما أنو يؤدم إلى تعقيد كتنازع االختصاص بيف مجالس

التأديب كاإلدارة"(.)4

كيرل الباحث أف المآخذ السابقة ىي ميزات إيجابية لصالح ىذا النظاـ  ,كليست مآخذ

عميو ,ألف النظاـ التأديبي ال يتعزز بتكسيع السمطة الرئاسية ,كما أف تنازع االختصاص ييمكف

تجاكزىا بتحديد اختصاصات مجالس التأديب قانكنان .كنعتقد أف أىـ عكامؿ الضعؼ في ىذا النظاـ

استمرار مساىمة السمطة الرئاسية في النظاـ التأديبي بشكؿ فاعؿ.

ا ف ع ا ثا ث :نظام ا تأايب ا ضائي
يشكؿ ىذا النظاـ بديبلن جذريان عف النظاـ الرئاسي ,حيث تقكـ جية قضائية خالصة بسمطة

التأديب لممكظؼ العاـ كتتمثؿ ىذه الجية القضائية في " المحاكـ التأديبية" ,بينما سمطة التأديب

في النظاـ الرئاسي تقكـ بيا جية إدارية خالصة .كما يختمؼ التأديب القضائي عف التأديب شبو
القضائي ,كمف أكجو االختبلؼ الجكىرية "أف نظاـ التأديب شبو القضائي يشمؿ في تشكيمو عمى
عنصر إدارم بجانب العنصر القضائي"( .)5فيما المحاكـ التأديبية جية قضائية خالصة دكف
مساىمة أية جيات إدارية في تشكيميا .كمف أبرز الدكؿ التي تطبؽ ىذا النظاـ فرنسا كمصر.

كيمتاز نظاـ التأديب القضائي " المحاكـ التأديبية" بالسمات اآلتية :

( )1مجدم مدحت النيرم,مرجع سابؽ,ص.381

( )2أكرـ محمكد الجميعات ,مرجع سابؽ,ص.113

( )3عبد الفتاح مصباح التركي,مرجع سابؽ ,ص.67

( )4عبد المطيؼ بف شديد الحربي ,مرجع سابؽ,ص.110
( )5مجدم مدحت النيرم,مرجع سابؽ,ص.382
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-1انت اع للط ا تأايب من اإلاا ة :
بمكجب ىذا النظاـ يصبح دكر السمطة اإلدارية ىامشيان ,حيث أينتزعت منيا سمطة التأديب

كميان ,كباتت مف اختصاصات المحكمة التأديبية .كلكف ىذا ال يعني انعداـ دكرىا كميان ,بؿ "اقتصر

دكرىا عمى رفع الدعكل التأديبية أماـ المحاكـ التأديبية"( ,)1كمف ثـ تقكـ المحكمة التأديبية بتحريؾ
اإلجراءات اإلدارية ثـ تتكلى التكييؼ القانكني لممخالفات التأديبية كتكقيع العقكبة المناسبة.

-2ا فصل ا تام بين للط ا ت ي االتيام للط ا ُ كم :
يتطمب النظاـ القضائي في التأديب كجكد النيابة اإلدارية  ,كالتي تتكلى ميمة التحقيؽ مع
المكظؼ ,كيترتب عمى ذلؾ نتيجة ىامة كجكىرية ,أال كىي الفصؿ الكامؿ ما بيف سمطتي التحقيؽ

كاالتياـ كسمطة المحاكمة"( ,)2كبذا يككف ىذا النظاـ قد تجاكز ما يكجو لمنظاـ الرئاسي كشبو
القضائي مف انتقادات في ىذا المجاؿ.
 -3ا ياة االلت الل :
يتحقؽ في نظاـ التأديب القضائي الحيدة كاالستقبلؿ التاميف لسمطة التأديب  ,خاصة كأنو

في ىذا النظاـ تقيد المحاكـ التأديبية بمبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات عمى النحك المطبؽ في
النظاـ القضائي الجنائي ,كتعتبر الحيدة كاالستقبلؿ مف أىـ متطمبات العدالة ,لذا ييعتبر النظاـ
الرئاسي محؿ طعف كنقد مف حيث حيدة كاستقبلؿ الرئيس اإلدارم ,الذم يجمع بيده سمطة االتياـ
كالعقاب ,خاصة في ظؿ ما أثبتتو العديد مف التجارب مف انحراؼ السمطة اإلدارية عف أحكاـ

القانكف عند ممارستيا لبلختصاص التأديبي .أما في النظاـ القضائي " تقكـ بسمطة تكقيع الجزاء,
سمطة قضائية متمثمة في المحاكـ التأديبية المستقمة عف الرئيس اإلدارم"(.)3

-3ت ليب مصل

ا م ظف :

إذا كاف النظاـ الرئاسي ييغمب مصمحة اإلدارة عمى مصمحة المكظؼ ,كالنظاـ شبو
القضائي ييدؼ إلى تحقيؽ المكائمة بيف مصمحة المرفؽ كمصمحة المكظؼ  ,فاف النظاـ القضائي
4
كيعتبر ذلؾ نتيجة طبيعية لمفصؿ التاـ ما بيف سمطة
يقكـ "عمى تغميب مصمحة المكظؼ"( ) ,ي
الحكـ  ,لما تكفره مف ضمانات في حماية المكظؼ مف تعسؼ اإلدارة .كطالما أف
االتياـ كالتحقيؽ ك ي

( )1عبد المطيؼ بف شديد الحربي ,مرجع سابؽ ,ص.111
( )2أحمد المكافي ,مرجع سابؽ,ص.5

( )3عبد الباسط عمي أبك العز ,مرجع سابؽ ,ص.298
( )4أحمد المكافي ,مرجع سابؽ,ص.5
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العقاب يصدر عف محكمة مختصة دكف أم تأثير لئلدارة  ,ستككف مصمحة المكظؼ ليا االعتبار

األكؿ.

كمف ناحية أخرل يمعب ىذا النظاـ دك انر ىامان في تعزيز الشعكر بالطمأنينة كالرضا

لممكظؼ ,كبديؿ عف الشعكر بالغبف كعدـ الرضا المترتب عمى النظاـ الرئاسي ,كخاصة ك أف

صدكر العقاب ميما كانت طبيعتو مف المحكمة التأديبية  ,سيجد الرضا مف المكظؼ .كيعكد
السبب كراء ذلؾ لمثقة الكاسعة التي يتمتع بيا القضاء قياسان لمسمطة اإلدارية.
كبالرغـ مما يتمتع بو النظاـ القضائي مف سمات كخصائص إيجابية  ,كالتي تعرضنا ليا
أعبله ,إال أنو لـ يسمـ مف النقد .كمف االنتقادات التي يكجيت ليذا النظاـ " أف القضاة بحكـ عمميـ
بعيدكف عف الكاقع العممي لؤلجيزة اإلدارية "( ,)1كمضمكف ىذا النقد عدـ امتبلؾ القضاة لمخبرة
العممية المتعمقة بالكظيفة العامة كأجيزتيا اإلدارية.

كما ييكجو ليذا النظاـ مبلحظات حكؿ مراعاتو لمصمحة المكظؼ عمى حساب مصمحة
المرفؽ العاـ ,خاصة كأف إجراءات التقاضي أماـ المحكمة التأديبية تتطمب كقتان طكيبلن ,قياسان

لمتأديب الرئاسي كشبو القضائي.

كيرل الباحث أف النظاـ القضائي ىك النظاـ األنسب مف األنظمة التأديبية األخرل في

تأديب المكظؼ العاـ  ,كذلؾ لؤلسباب التالية:
-1تحييد تدخؿ اإلدارة في تحديد العقاب.

-2صدكر الحكـ التأديبي مف جية قضائية  ,ييفترض بيا الحيدة كاالستقبللية.
-3يكفر النظاـ التأديبي القضائي الضمانة األكيدة لشرعية الجرائـ كالعقكبات.
-4ينسجـ النظاـ التأديبي القضائي مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات.

-5ييعتبر النظاـ التأديبي القضائي الضمانة األقكل لحماية حقكؽ المكظؼ بكصفيا حقكؽ إنساف
مف انحراؼ كتعسؼ السمطة الرئاسية.
ا مطلب ا ثاني :ا نظام ا تأايبي ا معتما في فللطيني
سنتطرؽ في ىذا المطمب لمنظاـ التأديبي الفمسطيني مف خبلؿ أنظمة التأديب الثبلث,
كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة فركع  ,يتطرؽ الفرع األكؿ لمنظاـ الرئاسي ,كالثاني لمنظاـ شبو القضائي ,

كالثالث لمنظاـ القضائي.

( )1عبد المطيؼ بف شديد الحربي ,مرجع سابؽ,ص.113
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ا ف ع ا ل :ا نظام ا ئالي
يعتبر النظاـ الرئاسي في تأديب المكظؼ العاـ ىك المعتمد في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية.
كبمراجعة أحكاـ القانكف األساسي ,نبلحظ أف المادة ( )75أعطت الصبلحية لمرئيس

بإحالة رئيس الكزراء لمتحقيؽ( ,)1كقد ذىب رأم إلى " جكاز تكقيع الجزاء التأديبي مف رئيس الدكلة

عمى رئيس الكزراء"( ,)2كبكجو عاـ لـ يتطرؽ القانكف األساسي لسمطات التأديب  ,كنعتقد أنو ليس
القانكف المختص في ىذا المجاؿ ,بؿ قانكف الخدمة المدنية ىك المرجعية المباشرة لتأديب المكظؼ

العاـ ,بكصفو القانكف المنظـ لمكظيفة العامة.
كبمراجعة أحكاـ قانكف الخدمة المدنية  ,يتبيف أنو لـ يتطرؽ مف قريب أك بعيد لسمطة
رئيس السمطة الكطنية التأديبية .كلكنو كزع سمطة التأديب بيف سمطتيف " األكلى  :مجمس الكزراء,

كا لثانية :رئيس ديكاف المكظفيف  ,كالمعيار الذم اعتمده المشرع في تحديد سمطة التأديب فئة
المكظؼ العاـ .كعميو " منح مجمس الكزراء تأديب مكظفي الفئة العميا كىـ أصحاب الكظائؼ

التخطيطية كاإلشرافية العميا ,في حيف منح سمطة تأديب باقي الفئات لمسمطة الرئاسية المتمثمة في

رئيس ديكاف المكظفيف العاـ أك مف يفكضو بذلؾ خطيان بالتنسيؽ مع الدائرة الحككمية التي يتبعيا

المكظؼ"(.)3

كما نجد تجميات لمنظاـ التأديبي الرئاسي في قانكف السمطة القضائية ,حيث "منح سمطة

التأديب بداية بالسمطة الرئاسية أم القاضي الرئيس في المحكمة"( .)4كقد أعطى القانكف الحؽ
لرئيس المحكمة بتكقيع عقكبة التنبيو .ما يعنى أف القاضي الرئيس مخكؿ قانكنان بسمطة التأديب مف
ناحية ,كانحصار سمطتو في عقكبة التنبيو فقط  .أما العقكبات األكثر شده  ,فإنيا تخرج عف

سمطات القاضي الرئيس التأديبية.
كفيما يتعمؽ بالجزاءات أخذ قانكف الخدمة المدنية بتحديدىا مسبقان عمى سبيؿ الحصر ,مما

يجعمو متقاطعان مع النظـ التأديبية المقارنة  ,كالتي تتجو إلى تحديد الجزاءات مقدما عمى سبيؿ

( )1المادة ( )75مف القانكف األساسي الفمسطيني.

( )2عبير تكفيؽ محمد أبك كشؾ ,مرجع سابؽ ,ص.9

( )3عػػبل جػػكدت أبػػك سػػيدك ,اإلج ػراءات كالعقكبػػات التأديبيػػة كفق ػان ألحكػػاـ قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة الفمسػػطيني" د ارسػػة
تحميمية" " رسالة ماجستير ,كمية الحقكؽ – جامعة األزىر  ,غزه,2012 ,ص.155

( )4عبير تكفيؽ محمد أبك كشؾ ,مرجع سابؽ,ص.19
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الحصر في قكانيف كلكائح التكظيؼ مع تدرجيا تبعا لشدتيا( .)1فكفقا لممادة ( )66مف قانكف

الخدمة المدنية إذا ثبت ارتكاب المكظؼ مخالفة لمقكانيف كاألنظمة كالتعميمات كالق اررات المعمكؿ بيا
في الخدمة المدنية أك في تطبيقيا فتكقع عميو إحدل العقكبات اآلتية :

-1التنبيػػو أك لفػػت النظػػر-2 .اإلنػػذار -3 .الخصػػـ مػػف ال ارتػػب بمػػا ال يزيػػد عػػف ارتػػب خمسػػة عشػػر
يكمػػا-4 .الحرمػػاف مػػف العػػبلكة الدكريػػة أك تأجيميػػا مػػدة ال تزيػػد عػػف سػػتة أشػػير-5 .الحرمػػاف مػػف

الترقيػػة حسػػب أحكػػاـ القػػانكف-6 .الكقػػؼ عػػف العمػػؿ مػػدة ال تتجػػاكز سػػتة أشػػير مػػع صػػرؼ نصػػؼ

الراتب-7 .تخفيض الدرجة-8 .اإلنذار بالفصؿ-9 .اإلحالة لممعاش -10 .الفصؿ مف الخدمة.

أمػػا الفئػػة الثانيػػة ال تكقػػع عمييػػا إال إحػػدل العقكبػػات التاليػػة (المػػكـ – اإلحالػػة لممعػػاش – الفصػػؿ مػػف
الخدمة).كفيما عدا عقكبة التنبيو أك لفت النظر ال يجكز تكقيع عقكبة عمى المكظػؼ إال بعػد إحالتػو

إلى لجنة لمتحقيؽ معو كسماع أقكالو ,كيتـ إثبػات ذلػؾ بالتسػجيؿ فػي محضػر خػاص ,كيكػكف القػرار
الص ػػادر بتكقي ػػع العقكب ػػة مس ػػببا.كاف كن ػػا نتف ػػؽ م ػػع الػ ػرأم القائ ػػؿ ب ػػأف "التحقي ػػؽ ح ػػؽ أص ػػيؿ لمجي ػػة
اإلداريػػة"( ,)2إال أن ػػو ف ػػي ذات الكقػػت ح ػػؽ لممكظ ػػؼ  ,ككنػػو يمث ػػؿ أح ػػد الضػػمانات اليام ػػة لحماي ػػة
المكظؼ مف الرئيس اإلدارم .كفيما يخص قرار اإلحالة لمتحقيؽ  ,جاء فػي المػادة ( )69مػف قػانكف

الخدمة المدنية  " :تككف اإلحالة لمتحقيؽ عمى مخالفة تأديبية ممف يممػؾ سػمطة تكقيػع العقكبػة عمػى

المكظؼ"  .مع التأكيد عمى عدـ جكاز إحالة المكظؼ إلى التحقيؽ كفقان ألحكاـ ىذا القانكف بسػبب
مخالفة تأديبية مضى عمى اكتشافيا أكثر مف ستة أشير " (.)3

كلـ يترؾ المشرع الفمسطيني السمطة الرئاسية تتفرد في تكجيو االتياـ لممكظؼ العاـ عمى
المخالفة التأديبية كالتحقيؽ معو كتقرير العقكبة التأديبية ,بؿ اشترط تشكيؿ لجنة تحقيؽ  ,تتكلى

ميمة التحقيؽ مع المكظؼ قبؿ إيقاع العقكبة عميو .كيعتبر إجراء التحقيؽ كجكبيان كليس اختياريان
لئلدارة في كافة العقكبات التأديبية باستثناء التنبيو أك لفت النظر .أما باقي الفئات الكظيفية تحدد

لجنة التحقيؽ بقرار مف رئيس ديكاف المكظفيف أك مف يفكضو بذلؾ خطيان بالتنسيؽ مع الدائرة

الحككمية المختصة"(.)4أما ق اررات المجنة فيي " غير ممزمة "( .)5كمف الجدير ذكره أننا ال
نستطيع أف نعتبر لجاف التحقيؽ مجالس تأديب مف حيث التركيبة كالصبلحيات.

( )1فتحي الكحيدم ,مرجع سابؽ ,ص.319

( )2عبل جكدت أبك سيدك ,مرجع سابؽ ,ص.74

( )3المادة( )74مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني.
( )4عبل جكدت أبك سيدك ,مرجع سابؽ ,ص.77

( )5المادة ( )91مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية.
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ا ف ع ا ثاني :ا نظام شبو ا ضائي
بالرغـ مف اعتماد المشرع الفمسطيني نظاـ التأديب الرئاسي كقاعدة عامة ,إال أنو أخذ في

بعض الحاالت بالتأديب مف خبلؿ النظاـ شبو القضائي أك مجالس تأديبية  ,كذلؾ كفؽ التكضيح
اآلتي :
أ الً :تأايب ا ضاة أعضاء ا نياب ا عام :

نص قانكف السمطة القضائية عمى أف ينشئ مجمس القضاء األعمى مجمس تأديب دائـ

و
قاض مف قضاة كؿ مف محكمتي استئناؼ
بعضكية أقدـ اثنيف مف قضاة المحكمة العميا  ,كأقدـ
القدس كغزة مف غير أعضاء مجمس القضاء األعمى ,كعند غياب أحد األعضاء أك كجكد مانع

لديو يحؿ محمو األقدـ فاألقدـ.ك يتكلى رئاسة مجمس التأديب أقدـ أعضائو الحاضريف مف المحكمة
العميا ,كتصدر الق اررات باألغمبية المطمقة ألعضائو(.)1كبالتالي" فاف القضاة كأعضاء النيابة العامة
" ال يخضعكف في تأديبيـ لئلجراءات كالعقكبات التأديبية المنصكص عمييا في قانكف الخدمة

المدنية"(.)2

بناء عمى طمب
كتيقاـ الدعكل التأديبية عمى القضاة بفتح تحقيؽ في حؽ أم مف القضاة ن
مف :رئيس المحكمة العميا ,أك مف كزير العدؿ ,أك مف النائب العاـ ,أك مف رئيس المحكمة التي
يتبعيا القاضي.ك يقكـ بالتحقيؽ قاض يندبو رئيس المحكمة العميا ,كلو صبلحيات المحكمة بالنسبة

لسماع الشيكد الذيف يرل سماع أقكاليـ.

كمف حيث االجراءات  ,تقاـ الدعكل التأديبية مف قبؿ القاضي المندكب لمتحقيؽ بمكجب
عريضة تشتمؿ عمى التيمة أك التيمة التي انتيت إلييا التحقيقات كتكدع العريضة لدل سكرتارية

مجمس التأديب ,ك إذا رأل مجمس التأديب كجيا لمسير في اإلجراءات أمر بتكميؼ القاضي
المرفكعة عميو الدعكل بالحضكر في المكعد الذم يحدده المجمس ,كيجب أف يشتمؿ التكميؼ عمى
بياف و
كاؼ لمكضكع الجريمة التأديبية كأدلة االتياـ ,كتسمـ لمقاضي صكرة مف أكراؽ الدعكل بناء
عمى طمبو كبغير رسكـ قبؿ مكعد الجمسة بأسبكع عمى األقؿ  ,كيجكز لمجمس التأديب أف يقرر
كقؼ القاضي عف مباشرة أعماؿ كظيفتو حتى تنتيي محاكمتو كلو أف يعيد النظر في قرار الكقؼ

في أم كقت ,كال يترتب عمى كقؼ القاضي تعميؽ راتبو مدة الكقؼ إال إذا قرر مجمس التأديب غير
ذلؾ,حسب المادة( )53مف قانكف السمطة القضائية .

( )1المادة ( )51مف قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1سنة . 2001
( )2عبل جكدت أبك سيدك ,مرجع سابؽ,ص.9
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كتككف جمسات المحاكمة التأديبية سرية إال إذا طمب القاضي المرفكع عميو الدعكل أف تككف عمنية.

ك يحضر القاضي بشخصو أماـ مجمس التأديب ,كلو أف يقدـ دفاعو كتابة أك ينيب أحد

المحاميف في الدفاع عنو ,كاذا لـ يحضر القاضي المرفكع عميو الدعكل أك مف ينكب عنو ,جاز
لممجمس أف يحكـ في غيابو بعد التحقؽ مف صحة تبميغو.

كحدد القانكف الحاالت التي تنقضي بيا الدعكل التأديبية ,كىي:

استقالة القاضي أك إحالتو إلى المعاش  ,كما أكد عمى عدـ تأثير الدعكل التأديبية عمى الدعكل
الجنائية أك المدنية الناشئة عف الكاقعة ذاتيا ,كفقان لممادة ( )57مف قانكف السمطة القضائية .
كأخذ القانكف بتحديد العقكبات التأديبية في المادة( )55عمى كجو الحصر كىي:

التنبيو ,المكـ  ,العزؿ كفقان ألحكاـ القانكف.

كسبؽ اإلشارة الى أف القاضي الرئيس مخكؿ بتكقيع عقكبة التنبيو في إطار سمطتو التأديبية

الرئاسية .أما باقي العقكبات التأديبية األخرل فيكقعيا مجمس ييسمى مجمس تأديب القضاة"(.)1

كقد حالؼ المشرع الفمسطيني التكفيؽ قي عدـ إخضاع القضاة كأعضاء النيابة ألحكاـ
التأديب الرئاسية ,رغـ انطباؽ صفة المكظؼ العاـ عمييـ .كما يبرر ىذا التكجو حساسية كخطكرة

مينة القضاء ,كما تطمبو مف عدـ الخضكع ألية سمطة إدارية ,ضمانان لتحقيؽ الحيدة كاالستقبللية.
كباإلضافة لذلؾ فإف آليات تعييف القضاة كأعضاء النيابة العامة ليا أحكاـ خاصة .األمر الذم

يتطمب تحديد إجراءات خاصة في تأديبيـ.كبذا يككف المشرع الفمسطيني ,قد سار عمى ذات المسمؾ

الذم خطتو غالبية الدكؿ ,فيما يتعمؽ بتأديب القضاة كأعضاء النيابة العامة.
ثانياً :م ظفي ا للك ا ابل مالي :

نص قانكف السمؾ الدبمكماسي

عمى تأديب مكظفي السمؾ الدبمكماسي أماـ مجالس

تأديب( .)2كما أكدت المادة ( )43عمى " يسرم عمى مكظفي السمؾ الدبمكماسي بكؿ ما لـ يرد بو

نص في ىذا القانكف أك النظاـ الى أف يصدر نظاـ التأديب الخاص بيـ" .كفكضت المادة()26

مجمس الكزراء بإصدار نظاـ يحدد مياـ كاختصاصات مجمس التأديب.كتككف إحالة مكظؼ السمؾ

الدبمكماسي لمتحقيؽ بقرار مف كزير الخارجية حسب المادة(.)27كيعتبر التحقيؽ مع مكظؼ السمؾ
الدبمكماسي كجكبيان قبؿ إيقاع العقاب عميو .كحددت المادة( )28العقكبات التي يجكز إيقاعيا عمى
مكظؼ السمؾ الدبمكماسي عمى سبيؿ الحصر كىي:

( )1عبير تكفيؽ محمد أبك كشؾ ,مرجع سابؽ,ص.12

( )2المادة ( )26مف قانكف السمؾ الدبمكماسي الفمسطيني رقـ ( )13لسنة 2005
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 -1التنبيو -2 .المكـ -3 .اإلنذار -4 .النقؿ إلى كظيفة أخرل -5 .اإلحالة إلى التقاعد.
 -6الفصؿ مف الخدمة.

بةةا غم مةةن تأييةةا ا با ةةث لع ةةاب عبػػر مجػػالس تأديػػب لمقضػػاة كأعضػػاء النيابػػة كمػػكظفي
السػػمؾ الدبمكماسػػي  ,إال أنػػو غيػػر كػػاؼ ,ألنػػو ال يشػػمؿ كافػػة المػػكظفيف العمػػكمييف .كتبقػػى السػػمة
الغالبػة لمنظػاـ التػػأديبي الفمسػطيني  ,بأنػػو نظػاـ رئاسػػي ,فيمػا النظػػاـ التػأديبي شػػبو القضػائي اسػػتثناء

لبعض الكظائؼ .

ا ف ع ا ثا ث :ا نظام ا ضائي
يعتمد النظاـ التأديبي القضائي عمى كجكد محاكـ تأديبية ,تتكلى ميمة إيقاع الجزاء عمى

المكظؼ العاـ .أما في فمسطيف ال يكجد" محاكـ تأديبية كال نيابة إدارية كما ىك الحاؿ في

مصر"(.)1

كما ال يكجد محاكـ إدارية متخصصة في نظر الدعاكل اإلدارية كالتأديبية ,خاصة في ظؿ

اعتماد السمطة الكطنية عمى النظاـ االنجمكسكسكني  ,الذم ال يأخذ بفكرة القضاء المزدكج.

كمف الجدير ذكره أف قانكف الخدمة المدنية  ,الذم يتكلى ميمة تنظيـ أحكاـ الكظيفة العامة  ,لـ

يتضمف أية إشارات بخصكص المحاكـ التأديبية.

مع العمـ بأف تشكيؿ محاكـ إدارية نص عميو القانكف األساسي ,فقد جاء في المادة ()102

كيحدد
منو  " :يجكز بقانكف إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية كالدعاكل التأديبية  ,ي

القانكف اختصاصاتيا األخرل  ,كاإلجراءات التي تيتبع أماميا".

كلكف ىذه المحاكـ مف الناحية العممية لـ تشكؿ حتى تاريخو  ,كلـ يصدر قانكف بشأف

تشكيميا ,ما يعني أف المشرع العادم ,لـ يترجـ رغبة كارادة المشرع الدستكرم.

كبالرغـ مف عدـ تشكيؿ محاكـ إدارية متخصصة في النظاـ القضائي الفمسطيني,إال أف

ذلؾ ال يعني كجكد فراغ قضائي في ىذا المجاؿ .فقد نص القانكف األساسي عمى " :تتكلى المحكمة

العميا مؤقتان كؿ المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالدستكرية ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية
قضائية أخرل " ( .)2كقد أخذ قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية بذات التكجو حيث نص عمى " تتكلى

( )1عبل جكدت أبك سيدك ,ماجستير ,مرجع سابؽ,ص.215

( )2المادة ( )104مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ .2005
42

المحكمة العميا مؤقتان كؿ المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية لحيف تشكيميا بقانكف,
ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية قضائية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة"(.)1

كيتضح مما تقدـ أف محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ىي صاحبة االختصاص في النظر

بالدعاكل اإلدارية لحيف تشكيؿ المحاكـ اإلدارية المتخصصة.

كمف الجدير ذكره أف محاكـ العدؿ العميا تمارس اختصاصاتيا كصبلحياتيا في العديد مف
الدكؿ بمكجب قانكف خاص بيا .أما محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ال يكجد ليا قانكف خاص "

كما ىك الحاؿ في أغمب الدكؿ العربية" ( .)2مف ىذا المنطمؽ الزالت المحكمة تيطبؽ
االختصاصات كالصبلحيات المنصكص عمييا التي تكلى قانكف تشكيؿ المحاكـ كتكضيحيا عمى
كجو الحصر,في ظؿ عدـ كجكد قانكف خاص بيا.

كمف أىـ اختصاصات المحكمة العميا في مجاؿ دراستنا " المنازعات المتعمقة بالكظائؼ
العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات أك المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك

التأديب أك االستيداع أك الفصؿ ,كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية "( .(3كفي ظؿ عدـ كجكد

محاكـ تأديبية في النظاـ القضائي الفمسطيني " تتكلى المحكمة العدؿ العميا النظر في المنازعات

المتعمقة بالكظيفة العامة"(.)4

كلما كاف قرار الجزاء التأديبي قرار إدارم  ,كبالتالي يخضع لمطعف باإللغاء في حاؿ

خركجو عف إطار المشركعية(.)5كبالتالي "يحؽ لممكظؼ المجكء لمحكمة العدؿ العميا لمطعف في

الق اررات التأديبية  ,كذلؾ خبلؿ ( )60يكمان مف تاري رفض تظممو ,أك عدـ الرد عميو "(.)6

كتكلت المادة ( )160مف البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية تنظيـ إجراءات التظمـ

لمسمطة المختصة قبؿ التكجو لمطعف باإللغاء في الق اررات اإلدارية.
كثمة فرؽ كاضح ككبير بيف اختصاصات المحكمة

التأديبية المشكمة في مصر

كاختصاصات محكمة العدؿ العميا في مناطؽ السمطة الكطنية .فالمحاكـ التأديبية بكجو عاـ تتكلى

سمطة التأديب كفقان لمجزاءات التي حددىا القانكف عمى كجو الحصر مف ناحية  ,كالتعقيب عمى
( )1المادة( )37مف قانكف تشكيؿ المحاكـ في فمسطيف لعاـ 2001
( )2عبير تكفيؽ محمد أبك كشؾ ,مرجع سابؽ,ص.69

( )3المادة( )4/33مف قانكف تشكيؿ المحاكـ في فمسطيف لعاـ .2001
( )4عبل جكدت أبك سيدك, ,مرجع سابؽ ص.96

( )5عبير تكفيؽ محمد أبك كشؾ ,مرجع سابؽ,ص.90
( )6المادة( )105مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني.
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ق اررات سمطة التأديب مف ناحية أخرل( .)1أم أف المحاكـ التأديبية تمثؿ سمطة تأديب في الجزاءات
التي تخرج عف صبلحيات كسمطات الرئيس اإلدارم  ,كما أنيا تنظر في الق اررات الصادرة عف

السمطة الرئاسية في حالة تكجو المكظؼ لمطعف بيا لخركجيا عف مبدأ المشركعية.

فيما محكمة العدؿ العميا الفمسطينية ليس ليا أية سمطات مف قريب أك بعيد في مجاؿ التأديب,ك

قررات سمطات التأديب الرئاسية فقط ,فالمشرع
ينحصر اختصاصيا في سمطة التعقيب عمى ا

الفمسطيني لـ يعتمد عمى النظاـ القضائي كسمطة لتكقيع العقكبات عمى المكظفيف في الجرائـ
التأديبية ,كلكف المشرع الفمسطيني منح المكظؼ المظمكـ مف قرار التأديب الصادر ضده المجكء

إلى القضاء بالطعف في ذلؾ القرار".2

كمما سبؽ يتضح أف النظاـ القضائي الفمسطيني  ,ال يعرؼ حتى تاريخو النظاـ القضائي

التأديبي " المحاكـ التأديبية" بذات التركيبة كالصبلحيات في مصر كفرنسا .كلكف النظاـ القضائي
الفمسطيني يكفر أحد الضمانات اليامة لممكظؼ العاـ لمطعف في الق اررات التأديبية غير المشركعة

مف خبلؿ محكمة العدؿ العميا  ,كفقان لمقكاعد الشكمية كقكاعد االختصاص التي حددىا القانكف.

ي ى ا با ث أف عدـ تشكيؿ محاكـ إدارية كتأديبية في مناطؽ السمطة الكطنية ,يعتبر أحد

أىـ الثغرات في انتياؾ حقكؽ المكظفيف حاؿ تعرضيـ لممساءلة التأديبية.

( )1عبل جكدت أبك سيدك ,مرجع سابؽ,ص.98

( )2كليد عبد الرحمف مزىر ,مرجع سابؽ ,ص.187
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انفصم انثانٌ
حجَت قزار حفظ انذعوى اجلزائَت عهي انسهطت انتأدٍبَت
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انفصم انثاوٍ
حجُت قزار حفظ انذعىي انجشائُت عهً انسهطت انتأدَبُت
يعتبر قرار حفظ الدعكل مف الق اررات التي تتخذىا سمطة التحقيؽ بعد االنتياء مف
التحقيؽ ,فسمطة التحقيؽ ىي صاحبة االختصاص بالتصرؼ بالتحقيؽ  ,فإما أف تحيؿ الدعكل

الجزائية إلى قضاء الحكـ  ,أك تحفظ الدعكل.

كمما ال شؾ فيو أف قرار حفظ الدعكل المتخذ مف سمطة التحقيؽ بعد مرحمة انتياء التحقيؽ

االبتدائي  ,ييثير العديد مف التساؤالت حكؿ مفيكمو كسمطة اتخاذه كأسبابو ,خاصة في كجكد
تباينات بيف األنظمة القانكنية حكؿ ىذه التساؤالت .فرغـ أف غالبية التشريعات العربية أعطت
الصبلحية كاالختصاص لسمطة التحقيؽ باتخاذ ىذا القرار ,إال أنيا تباينت في تسمية القرار كسمطة

اتخاذه كأسباب اتخاذه.

كما يثار الجد هؿ حكؿ حجية الق اررات القضائية بكجو عاـ  ,كقرار حفظ الدعكل بكجو

خاص ,أماـ سمطات القضاء المتنكعة (الجزائية كالمدنية كالتأديبية) ,ال سيما كأف القرار صادر عف

سمطة التحقيؽ كليس عف طريؽ قضاء الحكـ ,مما يثير معو تساؤالت حكؿ حجية ىذا القرار مف
ناحية أكلى  ,كجكانب التقاطع كاالختبلؼ بيف الحجية التي يتمتع بيا ىذا القرار قياسان عمى األحكاـ

القضائية.

كمف زاكية أخرل  ,ييثار ذات التساؤالت كالجدؿ حكؿ عبلقة قرار حفظ الدعكل الذم تتخذه
سمطة التحقيؽ بالدعكل التأديبية ,كمدل الحجية التي يتمتع بيا قرار حفظ الدعكل عمى الدعكل

التأديبية.

لقد تطرقت التشريعات العربية كالتشريع الفمسطيني لقرار حفظ الدعكل ,كما احتؿ مساحة

كاسعة مف الفقياء  ,كصدر بشأنو العديد مف األحكاـ القضائية ,كلكف باب حجية قرار حفظ الدعكل
عمى الدعكل التأديبية ال زاؿ مشرعان أماـ البحث كاالجتياد.

إف التعرض لحجية قرار حفظ الدعكل عمى الدعكل التأديبية  ,يقتضى تقسيـ ىذا الفصؿ لثبلثة

مباحث ,كىي:

ا مب ث ا ل :مفيكـ قرار حفظ الدعكل.

ا مب ث ا ثاني :أسباب قرار حفظ الدعكل.

ا مب ث ا ثا ث :حجية قرار حفظ الدعكل .
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فظ ا اع ى

ا مب ث ا ل :مفي م ق ا
يتـ التطرؽ إلى مفيكـ حفظ الدعكل مف خبلؿ مطمبيف ىما:

ا مطلب ا ل :تعريؼ حفظ الدعكل.

ا مطلب ا ثاني :سمطة إصدار قرار حفظ الدعكل.
ا مطلب ا ل :تع يف ق ا

فظ ا اع ى

سنتعرض في ىذا المطمب لتعريؼ حفظ الدعكل في ثبلثة فركع ,يتناكؿ الفرع االكؿ:

تعريؼ قرار حفظ الدعكل في التشريع كالفقو كالقضاء ,كالفرع الثاني :خصائص قرار حفظ الدعكل,
كالفرع الثالث :تعريؼ قرار حفظ الدعكل في التشريع كالفقو كالقضاء الفمسطيني.
ا ف ع اال ل :تع يف ق ا

فظ ا اع ى في ا تش يع ا ف و ا ضاء

يتـ التطرؽ في ىذا الفرع لتعريؼ قرار حفظ الدعكل في التشريع كالقضاء كالفقو ,كفقان لآلتي:
أ الً :ا تع يف ا تش يعي :

تعرضت غالبية التشريعات العربية لقرار حفظ الدعكل  ,كلكف بتسميات مختمفة ,فبل يكجد

تسمية مكحدة لقرار حفظ الدعكل في التشريعات العربية ,حيث ييطمؽ عميو في مصر كليبيا "القرار
بأف ال كجو إلقامة الدعكل" ,كفي األردف كسكريا كلبناف ييطمؽ عميو "القرار بمنع المحاكمة"  ,كفي

الجزائر "الكجو لممتابعة"  .كالحقيقة أف تعدد التسميات ال تعكس خبلفات في مضمكف القرار,
فجميعيا تحيؿ الى مضمكف كاحد .أما بخصكص تعريؼ قرار حفظ الدعكل  -حسب التسميات

المختمفة لكؿ تشريع -فقد خمت التشريعات العربية مف إيراد تعريؼ لو" ,كبمراجعة القكانيف
اإلجرائية في الكطف العربي كافة ,تبيف أنو لـ يرد فييا نص صريح ييعرؼ قرار حفظ الدعكل "(.)1
ثانياً :ا تع يف ا ضائي :

عرفت محكمة النقض المصرية قرار حفظ الدعكل بأنو " األمر الصادر مف النيابة العامة

بعد تحقيؽ أجرتو بنفسيا أك بمف ندبتو إلجرائو مف مأمكرم الضبط القضائي  ,يعد أم انر بعدـ كجكد
كجو إلقامة الدعكل صدر عنيا بكصفيا إحدل سمطات التحقيؽ االبتدائي ,لو حجيتو التي تمنع مف
العكدة إلى الدعكل عف ذات الكاقعة التي صدر األمر فييا ,ألف لو في نطاؽ حجيتو المؤقتة ما

( )1محمد الغرباكم المبركؾ أبك خضرة ,األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية كأمر حفظ األكراؽ ,دراسة مقارنة
في القانكف الجنائي المصرم كالميبي ,رسػالة دكتػكراة  ,كميػة الد ارسػات العميػا ,جامعػة كادم النيػؿ ,السػكداف,2005 ,

ص.105
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لؤلحكاـ مف قكة الشيء المقضي"( .)1كيؤخذ عمى التعريؼ أنو حصر سمطة اتخاذ القرار لمنيابة

العامة  ,عممان بأف التشريع المصرل أعطى الصبلحية لقاضي التحقيؽ باتخاذ القرار.
ثا ثاً :ا تع يف ا ف يي :

قرار حفظ الدعكل كما يعرفو جانب مف الفقو ىك " قرار المحقؽ إنياء التحقيؽ االبتدائي

كتكقؼ الدعكل عند ىذه المرحمة ,فيك قرار بعدـ إحالة الدعكل إلى المحكمة المختصة"( .)2كىذا

التعريؼ يركز عمى األثر المترتب عمى القرار كالمتمثؿ بكقؼ التحقيؽ االبتدائي كعدـ إحالة الدعكل
لممحكمة ,كاالكتفاء بما تـ اتخاذه مف إجراءات في مرحمة التحقيؽ االبتدائي.

فيما يعرفو البعض األخر بأنو " إجراء مف إجراءات التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي"(.)3
كمف الكاضح أف ىذا التعريؼ جاء مختزالن  ,كاكتفى بالتأكيد عمى أف القرار يعتبر تصرفان في
التحقيؽ االبتدائي ,دكف اإلشارة إلى اتجاىات ىذا التصرؼ كآثاره.

كحسب تعريؼ ثالث ىك " :أمر بمقتضاه تقرر سمطة التحقيؽ عدـ السير في الدعكل الجنائية

لتكافر سبب مف األسباب التي تحكؿ دكف ذلؾ"(.)4

كركز التعريؼ السابؽ عمى أف القرار صادر مف سمطة التحقيؽ  ,كمضمكنو عدـ السير في

الدعكل الجنائية .

كحسب تعريؼ أخر ىك  ":أمر قضائي تصدره سمطة التحقيؽ لتقرر عدـ كجكد مقتضى القامة

الدعكل الجنائية لسبب مف األسباب التي بينيا القانكف"(.)5

كقد فسر ىذا التعريؼ آثر ىذا القرار بعدـ إقامة الدعكل الجنائية ,باالستناد ألم مف األسباب التي

حددىا القانكف.

فيما أحد التعريفات تطرؽ لمحجية المؤقتة لمقرار  ,حيث عرفو بأنو " أمر قضائي ذك حجية خاصة

تقرر بمقتضاه سمطة التحقيؽ صرؼ النظر مؤقتان عف تقديـ الدعكل لممحكمة لتكافر سبب مف

األسباب التي بينيا القانكف"(.)1

()1أشػ ػػار إليػ ػػو د.سػ ػػاىر إب ػ ػراىيـ الكليد,التصػ ػػرؼ فػ ػػي التحقيػ ػػؽ االبتػ ػػدائي فػ ػػي التش ػ ػريع الفمسػ ػػطيني ,دار النيضػ ػػة
العربية,القاىرة ,2008 ,ص.6
( )2محمكد نجيب حسني,شرح قانكف اإلجراءات الجزائية  ,ط ,2دار النيضة العربية ,1988,ص.733

( )3عبػػد العزيػػز بػػف مسػػيكج جػػار اهلل الشػػمرم,األمر الجنػػائي كأث ػره فػػي إنيػػاء الخصػػكمة الجنائيػػة فػػي دكؿ مجمػػس
التع ػػاكف الخميجي(د ارس ػػة تأص ػػيمية مقارن ػػة) ,رس ػػالة ماجس ػػتير ,كمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا ,جامع ػػة ن ػػايؼ العربي ػػة لمعم ػػكـ
األمنية ,السعكدية 2008,ص.66
( )4مػ ػ ػػأمكف محمػ ػ ػػد سػ ػ ػػبلمة ,اإلج ػ ػ ػراءات الجنائيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي التش ػ ػ ػريع المصػ ػ ػػرم ,الجػ ػ ػػزء األكؿ ,دار الفكػ ػ ػػر العربػ ػ ػػي,
القاىرة ,1988,ص.666

( )5فكزية عبد الستار ,شرح قانكف االجراءات الجنائية ,دار النيضة العربية ,1992,ص360
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كيرل أحد الباحثيف أف غالبية التعريفات تتفؽ في " أف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل

يعد أم انر قضائيان يصدر بمقتضى سمطة المحقؽ القضائية"(.)2

كالكاضح أف التعريفات السابقة تتكامؿ مع بعضيا في أنو قرار قضائي مؤقت صادر عف

سمطة التحقيؽ بكقؼ التحقيؽ عند النقطة التي كصؿ ليا  ,كعدـ إحالة الدعكل الجزائية إلى سمطة

الحكـ.

ا ف ع ا ثاني :خصائص ق ا

فظ ا اع ى

يتميز قرار حفظ الدعكل بمجمكعة مف الخصائص اليامة ,كالتي ييمكف استخبلصيا مف التعريفات
السابقة ,كىي:

 -1ق ا قضائي :

ال خبلؼ عمى الطبيعة القضائية لقرار حفظ الدعكل عند صدكره عف قاضي التحقيؽ,

كلكف قد ييثار تحفظات عمى طبيعتو القضائية عندما يصدر عف النيابة العامة .كبات مف الثابت أف
قرار حفظ الدعكل  ,يعتبر ق ار ار قضائيان كليس إداريان ,حتى لك أصدرتو النيابة العامة .فالقرار "ذك
طبيعة قضائية يصدر مف جية مختصة"( ,)3سكاء أكانت سمطة إصداره النيابة العامة أك قضاء

التحقيؽ ,خاصة كأف النيابة العامة تصدره بصفتيا سمطة تحقيؽ .فمف شركط اكتساب القرار

الصفة القضائية " أف يككف صاد انر بعد إجراء تحقيؽ"( .)4فالتحقيؽ بطبيعتو عمؿ قضائي حتى لك

قامت بو النيابة العامة .كنعتقد أف الجدؿ يحسـ حكؿ الطابع القضائي لقرار حفظ الدعكل حاؿ
صدكره عف النيابة العامة  ,خاصةن كأف الفقو المصرم يجمع عمى أف "األمر بأف ال كجو قرار

قضائي أيان كاف السبب الذم يستند اليو"(.)5

-2ا طابع ا مؤقت :

يترتب عمى القرار القضائي اكتسابو حجية األمر المقضي بو  ,كينطبؽ ذلؾ عمى قرار

حفظ الدعكل ,كلكف ىذا القرار "يتميز بطابع مؤقت"( ".)6فحجية ىذا القرار مف نكع خاص " أم
( )1محمد عبد الحميد مكي  ,حجية األمر بػؤلف ال كجػو إلقامػة الػدعكل الجنائيػة" د ارسػة مقارنػة" ,ط ,2دار النيضػة
العربية ,القاىرة,2010,ص.9

( )2أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,النيابة العامة كدكرىا في المرحمة السابقة عمى المحاكمة"دراسة تحميمية" ,دار الفمر
العربي ,القاىرة,2004,ص.318

( )3ساىر إبراىيـ الكليد,التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي في التشريع الفمسطيني ,مرجع سابؽ,ص.6
( )4فكزم عمارة ,رسالة دكتكراة ,كمية الحقكؽ,جامعة منتكرم-قسنطينة ,الجزائر,2010,ص321
( )5محمد الغرباكم المبركؾ أبك خضرة  ,مرجع سابؽ ,ص.127
( )6فكزم عمارة ,مرجع سابؽ ,ص.320
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حجية مؤقتو غير نيائية"( .)1كىذه الحجية ذات طابع مؤقت ألف القرار ليس فاصبلن في مكضكع

الدعكل الجزائية ,خاصة كأنو لـ يصدر عف سمطة القضاء  .كبناء عمى ذلؾ " يمكف الرجكع عنو

ً
تنقض بالتقادـ"( .)2ففي حاؿ ظيرت
في أم كقت في حالة ظيكر أدلة جديدة ,طالما أف الدعكل لـ

ً
تنقض الدعكل بالتقادـ يجكز العدكؿ عف قرار حفظ الدعكل كالعكدة الى التحقيؽ
دالئؿ جديدة كلـ

مرة أخرل.

كمف زاكية أخرل أكدت األحكاـ القضائية عمى الحجية المؤقتة ليذا القرار ,حيث قضت

محكمة النقض المصرية بأنو "يكتسب األمر بأف ال كجو حجية الشىء المحككـ فيو مؤقتا ماداـ

قائما كلـ يمغ قانكنا"(.)3
-3ا طابع ا للبي :

يكتسب قرار حفظ الدعكل حجية الشيء المقضي بو  ,كيتفؽ الشراح عمى أف "حجية

الشيء المقضي فيو تؤدم كظيفة مزدكجة األكلى سمبية كالثانية إيجابية "( .)4كلكف قرار حفظ
الدعكل لو حجية مف نكع خاص  ,حيث يقتصر عمى الحجية السمبية دكف اإليجابية ,فحجيتو ذات

طبيعة سمبية " أك تحكؿ دكف إعادة نظر الدعكل الجنائية مرة ثانية لسبؽ صدكر أمر بأف ال كجو

إلقامتيا"( , )5مع اإلشارة بأف قرار حفظ الدعكل قد يككف لو في بعض الحاالت حجية في جانبيا

اإليجابي كما ىك الحاؿ في دعكل التزكير الفرعية  ,كفقان لممادة ( )464مف قانكف اإلجراءات

الجزائية المصرم .كلكف حجيتو في إنياء الدعكل الجزائية ليا طبيعة خاصة,

كتكمف ىذه

الخصكصية في أف القرار يحكز حجية في إنياء الدعكل الجزائية بدكف محاكمة .فيي حجية مانعة

فحسب"( ,)6كالعنصر السمبي في جكىره الحقيقي يتمثؿ في"امتناع نظر الدعكل أماـ جيات القضاء
القضاء الجزائي"(.)7

( )1محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ ,ص.90

( )2عبد العزيز بف مسيكج جار اهلل الشمرم ,مرجع سابؽ ,ص.66
( )3نق ػ ػ ػػض ,1958/3/5س 9ؽ 94ص ,943الطع ػ ػ ػػف رق ػ ػ ػػـ  99لس ػ ػ ػػنة  24ؽ – كنق ػ ػ ػػض  ,1980/11/5س31

ؽ 186ص ,960الطعف رقـ  927لسنة  50ؽ.

( )4نظاـ تكفيؽ المجالي ,القرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائيػة " د ارسػة مقارنػة" ,رسػالة دكتػكراة ,كميػة الحقػكؽ,
جامعة عيف شمس ,1986,ص.396

( )5محمد عبد الحميد مكي  ,م رج ع ساب ق ,ص.108

( )6محمد الغرباكم المبركؾ أبك خضرة ,مرجع سابؽ ,ص.383
( )7نظاـ تكفيؽ المجالي ,مرجع سابؽ ,ص. 396
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أما العنصر اإليجابي فيتمثؿ في احتراـ حجيتو أماـ القضاء الجنائي كغير الجنائي.كقرار

حفظ الدعكل ال يحكز عمى ىذه الحجية التي تتمتع بيا األحكاـ القضائية.
-4ا طابع ا عام :

حجية األمر عامة لجيات القضاء الجزائي " تعتبر الحجية عامة إذ تمتزـ بيا جيات

القضاء كافة ,سكاء كانت قضاء الحكـ أك قضاء التحقيؽ"( ,)1فالعمكمية التي يتمتع بيا تنحصر
في جيات القضاء الجزائي فقط.
-5ا جي ا ف ي :
يكتسب قرار حفظ الدعكل حجيتو بشكؿ فكرم  ,أك كما عبر عنيا رأم في الفقو بأنو"

يكتسب حجية بمجرد صدكره"( ,)2مما يعني أنو ينتج آثاره القانكنية في الحاؿ.
ا ف ع ا ثا ث :تع يف ق ا

فظ ا اع ى في ا تش يع ا ف و ا فللطيني

أكلى قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني كالفقو الفمسطيني االىتماـ بقرار حفظ الدعكل ,حسب

التكضيح اآلتى:
أ الً :ق ا

فظ ا اع ى في قان ن اإلج اءات ا ج ائي :

 -1استخدـ القانكف اصطبلح قرار حفظ الدعكل كفقا لممادة ( )149كالمادة ( ,)152خبلفان لمتسمية

المعتمدة في القانكف المصرم" األمر بأال كجو إلقامة الدعكل" مع اإلشارة بأف االختبلؼ في

التسمية ال يعكس خبلفان في المضمكف.

-2خبل القانكف مف إيراد تعريؼ محدد ككاضح لقرار حفظ الدعكل ,كاستخدـ االصطبلح دكف
التطرؽ لمعناه ,كقد تقاطع بذلؾ مع التشريعات العربية " ,فمـ ينص عمى تعريؼ األمر بأال كجو
إلقامة الدعكل الجزائية" (.)3

-3نظـ القانكف األحكاـ الخاصة بقرار حفظ الدعكل  ,مف حيث أسباب اتخاذ القرار كسمطة اتخاذه
 ,كطرؽ التظمـ كالطعف بو  ,كالتي سنتطرؽ ليا الحقان.
ثانياً ق ا

فظ ا اع ى في ا ف و ا فللطيني :

( )1محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ,ص.108

( )2عبد الرءكؼ ميدم ,شرح القكاعد العامة لئلجراءت الجزائية ,دار النيضة العربية القاىرة,2008,ص.540
( )3ساىر إبراىيـ الكليد,التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي في التشريع الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص.1
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عرؼ أحد الباحثيف قرار حفظ الدعكل بأنو " األمر الصادر مف سمطة التحقيؽ بكقؼ

السير في الدعكل لكجكد سبب جازـ أدل لذلؾ"(.)1

كمف المبلحظ أف ىذا التعريؼ استخدـ اصطبلح األمر بدالن مف القرار ,كاصطبلح األمر

يجرم استخدامو في مصر .كباإلضافة لذلؾ ركز التعريؼ عمى تبرير كقؼ السير في الدعكل
لكجكد سبب جازـ .كيؤخذ عمى التعريؼ عدـ اإلشارة لمتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي مف سمطة
التحقيؽ ,خاصة كأف قرار حفظ الدعكل ما ىك إال صكرة مف صكر التصرؼ في التحقيؽ

االبتدائي"( .)2فسمطة التحقيؽ مطالبة بالتصرؼ في التحقيؽ بعد االنتياء منو  ,لجية االنتقاؿ
بالدعكل الجزائية نحك التحقيؽ النيائي ,أك حفظ الدعكل  .كما يميز قرار حفظ الدعكل بأنو تصرؼ

في التحقيؽ االبتدائي ,ما يفترض إبراز ىذه الحقيقة في التعريؼ.

كحسب رأم فقيي أخر  ,فإف قرار حفظ الدعكل " ىك التصرؼ الذم تقرر فيو السمطة
المختصة ب التحقيؽ االبتدائي عدـ إحالة الدعكل الجزائية إلي قضاء الحكـ ,كاالكتفاء باإلجراءات
التي تـ اتخاذىا في الدعكل"(.)3

كيمتاز ىذا التعريؼ بأنو أكد عمى أف قرار حفظ الدعكل تصرؼ في التحقيؽ االبتدائي,

كما أف التعريؼ جاء عامان مف حيث سمطة اتخاذ القرار  ,فمـ يحصرىا في النيابة العامة  ,بؿ

استخدـ اصطبلح سمطة التحقيؽ  ,ما يجعمو مبلئمان ألية تعديبلت قانكنية الحقة تط أر عمى القانكف
مف سمطة اتخاذ القرار ألنيا تشتمؿ سمطة النيابة العامة كقاضي التحقيؽ في اتخاذ القرار .كرتب

التعريؼ أث انر ىامان عمى القرار ,كىك عدـ السير بالدعكل لمتحقيؽ النيائي كاالكتفاء بما تـ اتخاذه مف

إجراءات.

كحسب تعريؼ ثالث فإف قرار حفظ الدعكل ىك " :أمر قضائي تصدره النيابة العامة في

بعض التشريعات كالفمسطيني ,كتصدره المحكمة في تشريعات أخرل كااليطالي ,كذلؾ ألسباب
إجرائية أك مكضكعية لتصرؼ بو النظر( مؤقتا أك قطعيا) عف إقامة الدعكل أماـ محكمة

المكضكع"(.)4

( )1محمكد نظمي محمػد صػعابنو ,دكر النيابػة العامػة فػي إقامػة الػدعكل العامػة فػي فمسػطيف "د ارسػة مقارنػة" ,رسػالة

ماجستير ,كمية الدراسات العميا ,جامعة النجاح ,2011 ,ص.103

( )2مػػي خمػػيس عصػػفكر ,المػػدد كالمكاعيػػد فػػي قػػانكف اإلج ػراءات الجزائيػػة (د ارسػػة مقارنػػة) ,رسػػالة ماجسػػتير ,كميػػة
الحقكؽ  ,جامعة األزىر ,2011 ,ص.107
( )3ساىر إبراىيـ الكليد,التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي في التشريع الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص.6

( )4عبػػد القػػادر صػػابر ج ػرادة ,مكسػػكعة اإلج ػراءات الجزائيػػة ,الجػػزء الثالػػث ,مكتبػػة آفػػاؽ ,غ ػزه ,2009,ص 820
ك.821
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كيمتاز ىذا التعريؼ بذات السمات التي سبؽ تكضيحيا في التعريؼ األكؿ مف حيث

شمكليتو في سمطة اتخاذ القرار ,بحيث يشمؿ سمطة النيابة العامة كالمحكمة في اتخاذ القرار كفقان
لتنكع سمطات اتخاذ القرار حسب التشريعات المختمفة .كأىـ ما يميز ىذا التعريؼ التأكيد عمى

طبيعة القرار  ,بكصفو ق ار انر قضائان.

كعمى ضكء ما تقدـ يتضح لنا أف قرار حفظ الدعكل يعد بمثابة قرار صادر مف سمطة
التحقيؽ االبتدائي  ,تيعمف بمكجبو عف انتياء مرحمة التحقيؽ االبتدائي عند النقطة التي كصؿ ليا,
كيترتب عميو عدـ إحالة الدعكل الجزائية لممحكمة .مف ىذا المنطمؽ تكصؿ الباحث لتعريؼ قرار
حفظ الدعكل بأنو:

"القرار القضائي الصادر عف سمطة التحقيؽ بإنياء التحقيؽ االبتدائي مؤقتان ,كبعدـ إحالة الدعكل
لقضاء الحكـ لكجكد سبب قانكني أك مكضكعي يحكؿ دكف ذلؾ.

كميزة ىذا التعريؼ أنو:

-1يبرز الطابع القضائي لمقرار.
-2يكضح سمطة إصداره.

-3يبيف األثر المترتب عميو.
ا مطلب ا ثاني :للط إصاا ق ا

فظ ا اع ى

أخذت غالبية الدكؿ بإسناد سمطة اتخاذ قرار حفظ الدعكل إما لمنيابة العامة أك قاضي
التحقيؽ ,كسنتعرض لو في الفرع األكؿ ,فيما بعض الدكؿ أخذت بالنظاـ المختمط  ,الذم سنناقشو

في الفرع الثاني ,فيما الفرع الثالث :سنخصصو لسمطة إصدار القرار في التشريع الفمسطيني.
ا ف ع ا ل :ا نياب ا عام

قاضي ا ت ي

تتبايف سمطة اتخاذ قرار حفظ الدعكل مف دكلة إلى أخرم حسب نظاميا القانكني ,كلكف غالبية

الدكؿ أخذت بإسناد سمطة اتخاذ القرار لمنيابة العامة أك لقاضي التحقيؽ كفقا لمتكضيح اآلتى:
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أ الً :ا نياب ا عام :

أسندت العديد مف التشريعات اختصاص إصدار قرار حفظ الدعكل لمنيابة العامة ,بكصفيا

صاحبة االختصاص بالتحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ بو .كقد أخذ بيذا التكجو المشرع األردني في

ظؿ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الحالي بمبدأ الجمع بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ(.)1كما أخذ

بو المشرع الفمسطيني .أما المشرع المصرم فإف النيابة العامة ىي الجية المختصة بسمطة التحقيؽ

أصبل ,كالتصرؼ فيو بأف ال كجو إلقامة الدعكل  ,كفقان لممادة ( )209مف قانكف اإلجراءات

الجزائية  ,كلكف المشرع المصرم أخذ بنظاـ مختمط كما سنكضح الحقان .كلـ يكتفي المشرع

المصرم في إسناد سمطة التحقيؽ كالتصرؼ بو لمنيابة العامة  ,بؿ أطمؽ يدىا  ,فيما يتعمؽ بأسباب
إسناد قرار ال كجو إلقامة الدعكل  ,كأباح ليا إذا رأت بعد التحقيؽ أنو ال كجو إلقامة الدعكل أف

تصدر أم انر بذلؾ ,كفقان لممادة (.)209

كمما ال شؾ فيو أف نظاـ جمع النيابة العامة لسمطتي االتياـ كالتحقيؽ يثير شكككان كاسعة

حكؿ حيادية كمكضكعية التحقيؽ .كيرل أحد الباحثيف أف النظاـ الحالي في مصر الذم تييمف بو
النيابة كأصؿ عمى التحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ بو "يتعارض تماما مع اتجاىات القكانيف الجزائية
المقارنة التي تنبذ أغمبيا نظاـ الدمج بيف سمطتي التحقيؽ كاالتياـ(.)2

ثانياً :قاضي ا ت ي :

أخذت العديد مف الدكؿ بنظاـ الفصؿ بيف سمطة االتياـ كسمطة التحقيؽ ,حيث قصرت

سمطة النيابة العامة عمى االتياـ ,كجعمت التحقيؽ مف سمطة قاضي التحقيؽ .فالمبلمح األكلى
لنظاـ قاضي التحقيؽ تعكد إلى القانكف الفرنسي( .)3كيعتبر القانكف الفرنسي النمكذج األمثؿ
لمتشريعات التي تطبؽ مبدأ الفصؿ بيف سمطتي االتياـ كالتحقيؽ( .)4كيتجسد الفصؿ بيف سمطة

االتياـ كسمطة التحقيؽ بجعؿ سمطة االتياـ  ,سمطة أخرل كمستقمة عف سمطة التحقيؽ  ,حيث

تيسند لمنيابة العامة سمطة االتياـ ,فيما تيسند ميمة التحقيؽ لقاضي التحقيؽ.

إف دكر النيابة العامة كفقا لمفصؿ بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ  ,يقتصر عمى تحريؾ
كمباشرة الدعكل الجنائية أماـ قاضي التحقيؽ ,الذم يييمف كيتصرؼ في التحقيؽ االبتدائي .فبل
( )1ساىر الكليد  ,التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي في التشريع الفمسطيني ,ص.29
( )2محمد عبد الحميد مكي  ,العربية ,مرجع سابؽ,ص.29
( )3فػػكزم عمػػارة , ,قاضػػي التحقيػػؽ,
ص .5

رسػػالة دكتػػكراة ,كميػػة الحقكؽ,جامعػػة منتػػكرم-قسػػطنطينة ,الج ازئػػر,2010,

( )4أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ ,العربي ,ص149
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يجكز ليا القياـ بالتحقيؽ ,ألنو يخرج عف دائرة اختصاصيا ,كمتى تبيف ليا أف القضية تتطمب

التحقيؽ فعمييا أف تطمب مف قاضي التحقيؽ القياـ بو .كيتـ اختيار القاضي "مف بيف قضاة

المحكمة االبتدائية ,كيصدر قرار بتعينو مف رئيس الجميكرية بناء عمى اقتراح مف كزير العدؿ كبعد
مكافقة مجمس القضاء األعمى ,كتككف مدة التعييف ثبلث سنكات قابمة لمتجديد لمدة ثبلث سنكات

أخرل"( .)1أم أف قاضي التحقيؽ يزاكؿ سمطاتو بشكؿ ثابت كمستقر .كيترتب عمى ىيمنة كسيطرة
قاضي التحقيؽ عمى التحقيؽ االبتدائي  ,صبلحية إصدار األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل

لقاضي التحقيؽ.

كفيما يخص سمطات قاضي التحقيؽ في إصدار أمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل  ,فيي

سمطات كصبلحيات كاسعة  ,كتشمؿ جميع الجرائـ  ,فمو "إصدار أمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل

في جميع التحقيقات التي يجرييا-سكاء مخالفة أـ جنحة أـ جناية -متى رأل أف الكاقعة ال يعاقب
عمييا القانكف أك أف األدلة غير كافية عمى ترجيح اإلدانة ,كفقان لممادة ( )1/177مف قانكف

اإلجراءات الجزائية الفرنسي.

كمف الجدير ذكره أف قاضي التحقيؽ ال يمارس اختصاصاتو دكف رقابة أك مرجعية  ,بؿ

تخضع سمطاتو لرقابة كمرجعية غرفة التحقيؽ .كتعتبر غرفة التحقيؽ غرفة إحالة بالنسبة لمجنايات,

كلغرفة التحقيؽ – بكصفيا قضاء إحالة في مكاد الجنايات -إصدار األمر بأف ال كجو إلقامة
الدعكل لنفس األسباب ,حسب المادة ( )1/212مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفرنسي.
كقد نقمت تشريعات بعض الدكؿ نظاـ قاضي التحقيؽ : ,منيا تكنس كالجزائر كالمغرب

كسكريا كلبناف كالعراؽ( .)2كقد أخذت الجزائر بالنمكذج الفرنسي كما أكضحناه سالفان ,حيث أككمت
كظيفة االتياـ لمنيابة العامة ككظيفة التحقيؽ عمى مستكل الدرجة األكلى لقاضي التحقيؽ كعمى

مستكل الدرجة الثانية لغرفة التحقيؽ أما كظيفة الحكـ فأككمت لقاضي التحقيؽ(.)3

ي ى ا با ث أف نظاـ الفصؿ بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ المطبؽ في فرنسا كالعديد مف
الدكؿ العربية  ,ىك النمكذج األكثر ضمانة لممحاكمة العادلة ,كاألكثر تجسيدان لمفصؿ اإليجابي بيف
سمطة االتياـ  ,كسمطة التحقيؽ ,كسمطة الحكـ.

( )1ساىر الكليد  ,التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي في التشريع الفمسطيني ,ص.63
( )2أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ ,ص.150
( )3فكزم عمارة ,مرجع سابؽ  ,ص.17
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ا ف ع ا ثاني :ا نظام ا مختلط
حاكلت بعض الدكؿ الجمع بيف نظاـ إسناد سمطة التحقيؽ كالتصرؼ بو  ,ما بيف نظاـ

الجمع كالفصؿ لسمطة االتياـ كالتحقيؽ في نظاـ مختمط .كيتـ ترجمة ىذا النظاـ مف الناحية العممية
عمى النحك اآلتى:

-1ينعقد االختصاص بالتحقيؽ كالتصرؼ بو  -كقاعدة عامة -لمنيابة العامة.

-2يجكز أف ينعقد االختصاص بالتحقيؽ كالتصرؼ بو إلى قاضي التحقيؽ أك المستشار المنتدب
بالتحقيؽ كالتصرؼ بو عمى سبيؿ االستثناء .كككف إصدار األمر اف ال كجو إلقامة الدعكل شكؿ

مف أشكاؿ التصرؼ في التحقيؽ  ,لذا ينعقد االختصاص باتخاذه لمنيابة العامة كأصؿ  ,كالى
قاضي التحقيؽ كاستثناء يرد عمى األصؿ.
كتعتبر مصر ىي النمكذج البارز ليذا النظاـ  ,حيث يسند سمطة اتخاذ قرار بأف ال كجو

إلقامة الدعكل إلى " النيابة العامة كقاضي التحقيؽ"( .)1لقد أخذ المشرع المصرم بنظاـ كسطي "

بيف نظامي الفصؿ كالجمع بيف كظيفتي االتياـ كالتحقيؽ"( .)2كما أخذ المشرع الميبي " بنظاـ

قاضي التحقيؽ كلكف في حدكد ضيقة عمى سبيؿ االستثناء"(.)3

كما يميز النظاـ المختمط المعمكؿ بو في مصر كليبيا عف نظاـ قاضي التحقيؽ المعمكؿ

بو في فرنسا ,أنو في نظاـ قاضي التحقيؽ المعمكؿ بو في فرنسا كمف حذا حذكىا مف الدكؿ العربية

ما يأتي:

 -1تعتبر كظيفة قاضي التحقيؽ في فرنسا كظيفة ثابتة كدائمة نسبيان ,حيث يصدر قرار تعييف

قاضي التحقيؽ مف رئيس الجميكرية لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد .أما في النظاـ المختمط

المعمكؿ بو في مصر فبل يكجد في النظاـ اإلجرائي المصرم الحالي كظيفة ثابتة كدائمة لقاضي

التحقيؽ  ,إنما ينتدب بشكؿ عارض مؤقت(.)4

 -2في نظاـ قاضي التحقيؽ المعمكؿ بو في فرنسا ,يختص قاضي التحقيؽ دكف النيابة العامة
بالتحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ بو ,كال يجكز لمنيابة العامة القياـ بالتحقيؽ كالتصرؼ بو ,بؿ ينحصر

دكرىا في االتياـ .أما في النظاـ المختمط المعمكؿ بو في مصر ,فالنيابة العامة ىي صاحبة
االختصاص –كقاعدة عامة -بالتحقيؽ االبتدائي ,كتجمع بيدىا سمطة االتياـ كالتحقيؽ.
( )1محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ ,ص.27
( )2ساىر الكليد  ,التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي في التشريع الفمسطيني ,ص.86
( )3محمد الغرباكم المبركؾ أبك خضرة ,مرجع سابؽ ,ص136
( )4أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ,ص.274
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 -3في نظاـ قاضي التحقيؽ يكجد فصؿ تاـ بيف السمطات ,حيث ال يجكز لقاضي التحقيؽ ,أف
يككف أحد قضاة الحكـ.

-4حسب نظاـ قاضي التحقيؽ المعمكؿ بو في فرنسا  ,تتسع سمطات قاضي التحقيؽ في اتخاذ
قرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل مف حيث األسباب .أما في النظاـ المختمط المعمكؿ في مصر,
فإف سمطات كصبلحيات قاضي التحقيؽ ,جاءت ضيقة كمحددة عمى سبيؿ الحصر ,كىذا ما

سنتناكلو بالتكضيح عند التعرض ألسباب األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل.
كتككؿ ميمة التحقيؽ لمقاضي كفقا لممادتيف ( 64ك )65مف قانكف اإلجراءات الجنائية(.)1

و
لمقاض
كبكجو عاـ يكجد كفقا لمنظاـ المختمط المصرم ثبلثة حاالت إلسناد سمطة التحقيؽ االبتدائي

 ,كىي:

ا ا ا

ى  :بناء على طلب ا نياب ا عام :
أجازت المادة ( )64مف قانكف اإلجراءات الجنائية  ,لمنيابة العامة أف تطمب إلى رئيس

المحكمة االبتدائية في مكاد الجنايات كالجنح ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة ىذا التحقيؽ في أم
حالة كانت عمييا الدعكل.

كمف المبلحظ أف ندب أحد قضاة المحكمة لمتحقيؽ  ,يعتبر أم انر جكازيان لمنيابة العامة ,

كىي غير ممزمة بيذا الطمب  ,سكاء كاف بكجو عاـ ,أك في حاالت عمى كجو الحصر ,ما يجعؿ

تفعيمو أك تعطيمو رىنان بالسمطة التقديرية لمنيابة العامة.
ا ا ا ثاني  :بناء على طلب

ي ا عال :

كفقا لممادة ( )65مف قانكف اإلج ارءات الجنائية  ,لكزير العدؿ أف يطمب مف محكمة

االستئناؼ ندب مستشار لمتحقيؽ في جريمة معينة أك جرائـ مف نكع معيف ,كيككف الندب مف
الجمعية العامة ,كفي ىذه الحالة يككف المستشار المنتدب ىك المختص دكف غيره بإجراء التحقيؽ

مف كقت مباشرتو لمعمؿ.

ا ا ا ثا ث  :ا تصاي :
أجاز المشرع المصرم  ,استنادان لممكاد ( )11,12,13مف قانكف اإلجراءات الجنائية ,

ندب أحد أعضاء محكمة الجنايات أك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ,لمباشرة التحقيؽ االبتدائي

في الجرائـ التي تقع أثناء الدعكل(.)2

( )1أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ,ص.274
( )2ساىر الكليد  ,التصرؼ في التحقيؽ االبتدائي في التشريع الفمسطيني ,ص.93
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كفي أم مف الحاالت الثبلث السابقة  ,يصبح القاضي أك المستشار ىك المتصرؼ في التحقيؽ

االبتدائي  ,كباتخاذ قرار بأال كجو إلقامة الدعكل.

يتضح أف النظاـ المختمط المعمكؿ بو في مصر كليبيا  ,يجعؿ النيابة العامة –كأصؿ-

ىي صاحبة االختصاص بالتحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ بو ,كاصدار أمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل

 ,إال أنو " يجكز أف يصدر ىذا األمر مف قاضي التحقيؽ(ـ )154كمف في حكمو (المستشار
المنتدب لمتحقيؽ مف محكمتي الجنايات كالنقض في أحكاؿ التصدم  ,كمستشار التحقيؽ).)1(.
ا ف ع ا ثا ث  :للط اتخاذ ق ا

فظ ا اع ى في ا تش يع ا فللطيني

بات مف الكاضح أف مف يمتمؾ سمطة التحقيؽ  ,يمتمؾ سمطة التصرؼ بو .كمف المقرر
"أف السمطة التي تتكلى التحقيؽ االبتدائي-بحسب األصؿ -ىي التي تمتمؾ التصرؼ فيو بعدـ

كجكد كجو إلقامة الدعكل"(.)2

كقد حدد المشرع الفمسطيني "السمطة المختصة بمباشرة الدعكل الجزائية كاجراءات التحقيؽ

االبتدائي كالمتمثمة في النيابة العامة بكصفيا ممثمة المجتمع"( .)3فالنيابة العامة في فمسطيف

"تختص دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا"( .)4كال ينازعيا أك يشاطرىا في ىذا
االختصاص أم جية أخرل.
إف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني يتطابؽ مع قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم في

إسناد سمطة التحقيؽ كالتصرؼ بو  ,كاصدار قرار حفظ الدعكل لمنيابة العامة منفردة .كمف ناحية
أخرل يختمؼ عف قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم في عدـ األخذ بنظاـ قاضي التحقيؽ عمى

سبيؿ االستثناء.

كمف الجدير ذكره أف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني السابؽ  ,كاف يأخذ بنظاـ

قاضي الصمح كقاضي تحقيؽ ,كلكف كفقان لقانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة  , 2001فإف
نظاـ قاضي الصمح كقاضي تحقيؽ لـ يعد مكجكدا في ظؿ النظاـ اإلجرائي الفمسطيني"(.)5

( )1محمد عبد الحميد مكي  ,العربية ,مرجع سابؽ,ص.29
( )2محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ  ,ص.27
( )3مي خميس عصفكر ,مرجع سابؽ ,ص.59
( )4محمكد نظمي محمد صعابنو ,مرجع سابؽ , ,ص.102

( )5سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل فػػي التش ػريع الفمسػػطيني ,مرجػػع سػػابؽ,
ص.73
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كىذا ما أكدت عميو بكضكح المادة ( )55مف قانكف اإلجراءات الجزائية  ,كالتي نصت

عمى" :تختص النيابة العامة دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كالتصرؼ فييا" .كقد جاء نص المادة
جازمان باالختصاص الحصرم لمنيابة العامة في التحقيؽ كالتصرؼ بو ,فعبارة (دكف غيرىا ),
يستبعد أية جية أخرل مف ممارسة صبلحية التحقيؽ كالتصرؼ بو.

كمف الجدير ذكره أف المشرع الفمسطيني لـ يكتؼ بما جاء في المادة ( )55الستنباط
اختصاص النيابة العامة في إصدار قرار حفظ الدعكل  ,في إطار اختصاصيا العاـ بالتصرؼ

بالتحقيؽ ,بؿ عدا عف ذلؾ نص بكضكح  ,عمى إسناد سمطة اتخاذ قرار حفظ الدعكل لمنيابة

العامة في المكاد ( )149ك(  ,)152حيث نصت المادة ( )149مف قانكف اإلجراءات الجزائية

الفمسطيني عمى اآلتى:

-1متى انتيى التحقيؽ كرأل ككيؿ النيابة أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف  ,أك أف الدعكل انقضت
بالتقادـ أك بالكفاة أك العفك العاـ أك لسبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة ,أك ألنو غير مسؤكؿ

لصغر سنو  ,أك بسبب عاىة في عقمو ,أك أف ظركؼ الدعكل كمبلبساتيا تستكجب حفظيا لعدـ
األىمية ,يبدم رأيو بمذكرة كيرسميا لمنائب العاـ لمتصرؼ.

 -2إذا كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف رأم ككيؿ النيابة في محمو يصدر ق ار ار مسببا بحفظ
الدعكل ,كيأمر بإطبلؽ سراح المتيـ إذا كاف مكقكفان.

إف نص الماد ة السابقة يؤكد عمى أف سمطة اتخاذ قرار حفظ الدعكل يصدر مف النائب

العاـ أك أحد مساعديو  ,بناء عمى المذكرة المقدمة مف ككيؿ النيابة.

فيما المادة ( )5/152مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ,نصت عمى :إذا كجد

النائب العاـ أك أحد مساعديو أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف ,أك أف الدعكل انقضت بالتقادـ أك
العفك العاـ أك سبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة ,أك أنو غير مسئكؿ جزائيا لصغر سنو أك

لعاىة عقمية ,أك لعدـ كجكد أدلة أك أف الفاعؿ غير معركؼ أك أف الظركؼ كالمبلبسات تقتضي

حفظ الدعكل لعدـ األىمية يأمر بحفظيا.

كمف المبلحظ أف نص المادة ( )5/152تقاطع مع نص المادة( )149في إسناد سمطة

اتخاذ قرار حفظ الدعكل لمنائب العاـ أك أحد مساعديو .ما يعني أنو يككف كفقان لمقانكف "لمنيابة

العامة سمطة تحقيؽ كسمطة اتياـ(" .)1كفي نفس االتجاه ذىب ك هؿ مف المشرع المصرم كالمشرع

( )1محمكد نظمي محمد صعابنو ,مرجع سابؽ ,ص76
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األردني ,حيث اعتب ار أف النيابة العامة ىي الجية المختصة بالتحقيؽ االبتدائي"( .)1مع اإلشارة
لكجكد اختصاص استثنائي لقاضي التحقيؽ في مصر.

كفيما يخص المكقؼ مف جمع النيابة العامة بيدىا لسمطة االتياـ كالتحقيؽ يذىب رأم في

الفقو إلى أف " الجمع في يد النيابة بيف سمطة االتياـ كالتحقيؽ يصطدـ مع العدالة  ,إذ يجعؿ منيا

خصمان كحكمان في ذات الكقت"(.)2

كيتفؽ الباحث مع الرأم السابؽ ,خاصة كأف التبريرات  ,التي تدافع عف فكرة جمع النيابة

العامة لسمطة االتياـ كالتحقيؽ ,كالمستندة إلى اعتبار النيابة خصـ شريؼ مف ناحية  ,كتكجيو
االتياـ بعد االن تياء مف التحقيؽ االبتدائي مف ناحية أخرل  ,لف يؤدم بالضركرة إلى إدانة المشتبو
بو أماـ المحكمة  ,ألف المحكمة سيدة نفسيا .كفيما لك سممنا بفرضية أف النيابة خصـ شريؼ ,فيذا

ال يحتـ تكريس أكثر مف سمطة بيدىا  ,خاصة كأف السمطة المطمقة مفسدة مطمقة .كما أف تكجيات

الد كؿ الحديثة تقكـ عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات لمنع التفرد كاالستبداد .كمما ال شؾ فيو

أف تكزيع اختصاصات االتياـ كالتحقيؽ كالحكـ  ,ىك األكثر ضمانة لتحقيؽ الحياد كالعدالة ,حتى

لك كانت النيابة العامة خصمان شريفان.

( )1مي خميس عصفكر ,مرجع سابؽ  ,ص.59

( )2أحمػػد ب ػراؾ ,دكر النيابػػة العامػػة فػػي تجسػػيد العدالػػة بػػيف الكاقػػع كالطمػػكح ,منشػػكر عمػػى مكقػػع البكابػػة القانكنيػػة,
صhttp://pal_lp.org .24
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ا مب ث ا ثاني
فظ ا اع ى

ألباب ق ا

اكتساب قرار حفظ الدعكل لصفة القرار القضائي ,تتطمب أف يتمتع بمجمكعة مف الشركط
الشكمية الكاجب تمتع الق اررات القضائية بيا.

كمف أبرز الشركط الشكمية الكاجب تمتع قرار حفظ الدعكل بيا ىي :أف يككف مكتكبان كصريحان

كمحددان كمسببان ,ك إعبلـ األطراؼ بو.

كرغـ أىمية الشركط السابقة كافة ,إال أف التسبيب يعتبر مف أىميا  .فقضائية األمر باف

ال كجو إلقامة الدعكل " تقتضي أف يككف مسببان"(.)1

كتكمف الحكمة مف كراء تسبيب قرار حفظ الدعكل معرفة األطراؼ بالمبررات التي دعت

سمطة التحقيؽ التخاذ ىذا القرار .كما أف التسبيب يحمؿ سمطة التحقيؽ عمى التدقيؽ كالتمحيص

قبؿ اتخاذ القرار  ,بما يضمف انسجاـ قرارىا كصحيح القانكف .مف ىذا المنطمؽ يعتبر تسبيب القرار

أحد أىـ دعائـ العدالة.

كمف زاكية أخرل  ,يتيح التسبيب لمطاعف " تبرير طعنو ,كلمجية التي تنظر الطعف إعماؿ

رقابتيا عمى ىذا القرار كاحاطتو مف كافة جكانبو لكي تصؿ إلى التطبيؽ السميـ لمقانكف"( .)2كيمكف

القكؿ بأف التسبيب يعتبر مف أدكات الرقابة الداخمية كالخارجية عمى سمطة اتخاذ القرار ,حيث

يحمميا عمى بذؿ العناية المطمكبة في تبرير قرارىا ,كما يشعرىا مقدمان أف األسباب كالمبررات التي

ستسند لو قرارىا  ,سيككف محؿ دراسة أماـ القضاء في حاالت الطعف.

إف أسباب قرار حفظ الدعكل متعددة  ,حيث يتـ النص عمى بعضيا في قانكف اإلجراءات
الجزائية  ,كالبعض األخر في قانكف العقكبات ,كما أف بعضيا األخر تتعمؽ بمجمكعة مف األسباب

المكضكعية .كيذىب غالبية الفقو إلى تقسيـ األسباب إلى أسباب قانكنية كأسباب مكضكعية أك
كاقعية"(.)3

إف التعرض ألسباب األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل في القانكف المصرم ,يقتضي تقسيـ ىذا

المبحث الى مطمبيف كىما:

( )1أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,العربي ,مرجع سابؽ ,ص.221

( )2سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل فػػي التش ػريع الفمسػػطيني ,مرجػػع سػػابؽ,
ص.106

( )3محمػػد عبػػد الحميػػد مكػػي ,مرجػػع سػػابؽ ,ص  , 43ك محمػػكد نجيػػب حسػػني ,شػػرح قػػانكف اإلج ػراءات الجزائيػػة,
مرجع سابؽ,ص.745
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ا مطلب ا ل :أسباب األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل في القانكف المصرم.

ا مطلب ا ثاني :أسباب قرار حفظ الدعكل في التشريع الفمسطيني.

ا مطلب ا ل :ألباب ا م بأن ال جو إلقام ا اع ى في ا ان ن ا مص ي
يتـ التعرض في ىذا المطمب إلى أسباب قرار حفظ الدعكل في القانكف المصرم مف خبلؿ

ثبلثة فركع ,يتناكؿ الفرع األكؿ :األسباب القانكنية ,ك الفرع الثاني :األسباب المكضكعية ,أما الفرع
الثالث سيعالج أكجو اختبلؼ أسباب قرار بأال كجو إلقامة الدعكل حسب سمطة إصداره.
ا ف ع ا ل :ا لباب ا ان ني
يندرج في إطار األسباب القانكنية لقرار حفظ الدعكل ,انقضاء الدعكل ,كأسباب اإلباحة,

كمانع المسؤكلية ,كمكانع العقاب ,كفقان لمتكضيح التالي:
أ ال :ان ضاء ا اع ى :

يمكف أف تنقضي الدعكل ألسباب عامة ,أك ألسباب خاصة ,كما يأتي تكضيحو:

-1ا لباب ا عام الن ضاء ا اع ى :

" تسرل عمى كؿ دعكل ميما كانت الجريمة التي نشأت عنيا"( ,)1سكاء كانت جناية أك جنحة أك

مخالفة .كتتمثؿ األسباب العامة النقضاء الدعكل في اآلتي :

أ -فاة ا متيم :

جاءت في المادة ( )14مف قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم " تنقضي الدعكل بكفاة

المتيـ" كترجع العمة كراء ذلؾ " مبدأ شخصية المسؤكلية الجنائية كالى مبدأ شخصية العقكبة"( .)2ما
يعني أف الدعكل تنقضي بكفاة المتيـ ,كفي ىذه الحالة  ,يتكفر أحد األسباب اليامة لسمطة

التحقيؽ التخاذ األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل.

( )1محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ ,ص.45

( )2أشرؼ تكفيؽ شمس الديف ,شرح قانكف اإلجراءات الجنائية,صwww.pdffactory ,2012 ,95
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ب-ا عف ا شامل :
يصدر العفك الشامؿ بقرار مف رئيس الجميكرية ,كىذا القرار" يمزـ سمطة التحقيؽ  ,بحيث

يتعيف عمى ىذه السمطة أف تكقؼ السير في إجراءات الدعكل ,كاصدار قرار بحفظيا بالنسبة

لممتيميف في الجرائـ التي شمميا قانكف العفك"(.)1
ا-صا

كم بات في ا اع ى:
مف المعركؼ أف الحكـ البات ىك الحكـ الذم استنفذ كافة طرؽ الطعف,ما عدا إعادة

النظر .كمف أىـ اآلثار المترتبة عمى صدكر الحكـ البات انقضاء الدعكل ,ما يتطمب مف سمطة
التحقيؽ إصدار األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل .كيشترط في الحكـ البات أف يككف الحكـ حكمان

جزائيان فاصبلن في المكضكع اكتسب الدرجة الباتة ,كأف تككف الكاقعة التي صدر بشأنيا الحكـ ىي
ذاتيا الكاقعة المطركحة أماـ التحقيؽ ,كأف يككف المتيـ الذم يخضع لمتحقيؽ ىك ذاتو المتيـ الذم

صدر بحقو الحكـ البات(.)2

-2ا لباب ا خاص الن ضاء ا اع ى :

أ-ا تنا ل عن ا شك ى أ ا طلب :

أجاز القانكف لممجني عميو التنازؿ عف شككاه  ,كلو الحؽ في أف ي"يطالب بكقؼ اإلجراءات
التي بدأت بعد تقديـ شككاه"( .)3كيستند حؽ المجني عميو في التنازؿ ككنو حؽ " متكلد عف الحؽ

في الشككل أك الطمب ذاتو"(.)4
ب-ا صل :

"أجاز القانكف التصالح في بعض الجرائـ  ,كقد يككف بيف اإلدارات الرسمية كالجاني  ,كما

ىك الحاؿ بالنسبة لدكائر الضريبة حاؿ قياميا بالتصالح مع الجاني ,كقد يككف الصمح بيف الجاني

كالمجني عميو ,كيترتب عمى الصمح انقضاء الدعكل الجنائية الناشئة  .كمف أبرز المبلحظات عمى

( )1سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص.120

( )2سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص 121كما بعدىا.

( )3أشرؼ تكفيؽ شمس الديف ,مرجع سابؽ ,ص.58

( )4سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص.128س
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نظاـ الصمح المنصكص عميو في بعض الجرائـ" غياب الرقابة عمى سمطة النيابة العامة في إجراء

ىذا الصمح"(.)1
ج-ا ت اام :

تقادـ الدعكل ىك " مضي مدة زمنية معينة يحددىا القانكف تبدأ مف تاري

كقكع الجريمة,

اء مف إجراءاتيا بحثان عف فاعؿ الجريمة ,مما يؤدم إلى انقضاء
دكف أف تتخذ الدكلة أثناءىا إجر ن
ىذه الدعكل"( .)2كمدة التقادـ في القانكف المقارف كالفمسطيني ال تختمؼ عف بعضيا البعض ,حيث
تبمغ ( )10سنكات في الجنايات ,ك( )3سنكات في الجنح ,كسنة في المخالفات.

كبعػػد التعػػرض ألسػػباب انقضػػاء الػػدعكل  ,كجػػب التأكيػػد عمػػى أنػػو فػػي حػػاؿ ت ػكافر أم مػػف
أسباب انقضاء الدعكل ,فإف سمطة التحقيؽ يمطالبة بكقؼ السير في إجراءاتيا ,كبإصػدار أمػر بعػدـ
كجكد كجو إلقامتيا.
ثانيا :ألباب اإلبا

:

ىي األسباب" التي تمحك الصفة غير المشركعة عف الفعؿ"(.)3ك " يرتب القانكف عمى

تكافرىا تعطيؿ نص التجريـ في تطبيقو عمى فعؿ يخضع لو بحسب األصؿ ,فتحكؿ دكف اكتساب
الفعؿ صفة الجريمة ,كتجعمو في حكـ المباح الذم لـ يرد نص بتجريمو"( .)4أم أنيا تخرج الفعؿ "

مف نطاؽ النص كتخمع عنو صفة عدـ المشركعية كتعيده إلى أصمو فعبلن مشركعان"(.)5

كمف أمثمتيا في القػانكف المصػرم اسػتعماؿ الحػؽ(ـ 60عقكبػات)  ,كاسػتعماؿ السػمطة(ـ63

عقكبات) ,كالدفاع الشرعي(المكاد  )251-245عقكبات ,كرضا الجاني(.)6

()1أشرؼ تكفيؽ شمس الديف ,مرجع سابؽ ,ص.19

( )2طارؽ جبريؿ حنا قمصيو  ,تقادـ الدعكل الجزائيػة فػي ظػؿ قػانكف اإلجػراءات الجزائيػة الفمسػطيني رقػـ ( )3لسػنة
 ,2001رسالة ماجستير ,كمية الحقكؽ  ,جامعة فمسطيف األىمية  ,2012 ,ص.7

()3رنا إبراىيـ العطار ,دكر القانكف في إباحة التجريـ ,بحػث محكػـ  ,مجمػة الشػريعة كالقػانكف ,كميػة الحقػكؽ ,جامعػة
اإلمارات العربية المتحدة ,العدد الخمسكف  ,جمادم األكؿ 1433 ,ق  ,ابريؿ  ,,2012ص.132

()4عمر السعيد رمضاف ,شرح قانكف العقكبات ,القسـ األكؿ ,دار النيضة العربية,1991,ص.469

( )5عم ػػى حس ػػيف الخم ػػؼ ك د .سػػػمطاف عبػ ػػد الق ػػادر الش ػػاكم ,المب ػػادئ العام ػػة فػ ػػي قػػػانكف العقكب ػػات ,مرجػػػع سػ ػػابؽ
,ص.240

()6محمد عبد الحميد مكي  ,,مرجع سابؽ ,ص.70-79
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ثا ثا :م انع ا ملؤ ي :
"أسػباب تعػػرض لمرتكػب الفعػػؿ فتجعػؿ إرادتػػو غيػػر معتبػرة قانكنػان  ,بػأف تجردىػػا مػػف اإلدراؾ

أك االختيػار أك منيمػا معػا"( .)1فيػي تفقػد الشػخص قدرتػو عمػى التمييػز أك حريػة االختيػار ,فتجعمػو
غيػر أىػػؿ لتحمػؿ المسػػؤكلية الجزائيػة ,ك تجعػػؿ إرادتػو غيػػر معتبػرة قانكنػػا  ,بػأف تجردىػػا مػف التمييػػز

كحرية االختيار.

كمػػف الجػػدير ذكػره أف مكانػػع المسػػؤكلية " تقتصػػر عمػػى عػػدـ إسػػناد المسػػؤكلية الجنائيػػة إلػػى

الفاعؿ عف فعؿ يبقى مجرمان بالنسبة لو "( ,)2فبل يستفيد منيا سكل الفاعؿ حاؿ تػكافر أحػد أسػباب
مكانع المسؤكلية ,مع اإلبقاء عمى تكصيؼ الفعؿ كفعؿ مجرـ .كمنػاط عػدـ المسػؤكلية ىػي شػخص

الجاني ,فيي ذات طبيعة شخصية تتعمؽ بإرادة الجاني .كمف أمثمتيػا فػي القػانكف المصػرم " اإلكػراه

كحالػػة الضػػركرة (ـ 61عقكبػػات)  ,كالجنػػكف أك عاىػػة العقػػؿ(ـ 62عقكبػػات) ,كالغيبكبػػة الناشػػئة عػػف

سكر اضطرارم (ـ 62عقكبات ,كصغر السف"(.)3
ابعا :م انع ا ع اب :

تتضػػمف مػػا اصػػطمح عمػػى تسػػميتو باألعػػذار القانكنيػػة المعفيػػة أك مكانػػع العقػػاب( .)4كيقػػكـ

المشرع بتحديد ىذه المكانع عمى سبيؿ الحصر.
ا ف ع ا ثاني :ا لباب ا م ض عي :

سبؽ اإلشارة إلى أف األسباب المكضكعية تتعمؽ بماديات الجريمة كالظركؼ المحيطة بيا.

كيرل أحد الباحثيف أنو " أيا كانت األسباب التي يستند عمييا األمر بأف ال كجو لممتابعة ,فإنو

يرتكز عمى فكرتيف :ترجيح براءة المتيـ أك استحالة رفع الدعكل أك عدـ مبلءمة رفعيا"( .)5في
حيف يرل باحث أخر أف األسباب المكضكعية " ال تخرج عف عدـ كفاية األدلة  ,كعدـ الصحة,

كعدـ معرفة الفاعؿ ,كعدـ األىمية"( .)6كسنتطرؽ لؤلسباب المكضكعية كفقان لمرأم الثاني,ألنو

يعطينا مجاالن أكسع لتناكؿ األسباب المكضكعية  ,كىي:

( )1عمى حسيف الخمؼ ك د .سمطاف عبد القادر الشاكم  ,مرجع سابؽ ,ص250-249
( )2رنا ابراىيـ العطار ,مرجع سابؽ ,ص.134

( )3محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ ,ص.72-71

( )4سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة",مرجع سابؽ ,ص.171

( )5فكزم عمارة ,مرجع سابؽ ,ص320

( )6محمد عبد الحميد مكي ,مرجع سابؽ ,ص.76
65

أ ال :عام كفاي ا ا :
أعطى قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم الصبلحية لقاضي التحقيؽ  ,إذا رأل أف األدلة

غير كافية إلصدار أم ار بأف ال كجو إلقامة الدعكل ,كفقان لممادة (.)1/154

كعدـ كفاية األدلة تتكافر فيما إذا رأل المحقؽ أف األدلة التي أسفر عنيا التحقيؽ غير

كافية لترجيح اإلدانة( .)1كمما ال شؾ فيو أف تكجيو االتياـ لممشتبو بو ,يتطمب كجكد أدلة كافية

لتبرير ىذا االتياـ أماـ محكمة المكضكع.

أما بالنسبة لمنيابة العامة  ,فقد نصت المادة ( )1/214مف قانكف اإلجراءات الجزائية

المصرم " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيؽ أف الكاقعة جناية أك جنحة أك مخالفة ,كأف األدلة

عمى المتيـ كافية ,رفعت الدعكل إلى المحكمة المختصة" .فيذه المادة تؤكد عمى أنو في حاؿ

كفاية األدلة  ,تيحيؿ النيابة العامة الدعكل لممحكمة المختصة .كمف المبلحظ أف المادة ال تنص
صراحة عمى اتخاذ أمر بأال كجو إلقامة الدعكل مف النيابة العامة في حاؿ عدـ كفاية األدلة ,
كلكف بالمعني المخالؼ ييستشؼ جكاز إصدار أمر ال كجو إلقامة الدعكل مف النيابة العامة في
حاؿ عدـ كفاية األدلة ,خاصة كأف عدـ كفاية األدلة  ,تعتبر أحد أسباب عدـ تحكيؿ الدعكل
لممحكمة المختصة ,ما يستدعي اتخاذ األمر بأال كجو إلقامة الدعكل.
ثانيا :عام ص

ا اقع :

يتكلى قانكف العقكبات تحديد األفعاؿ الجرمية غير المشركعة كتحديد العقكبات المناظرة

ليا ,فيما كظيفة قانكف اإلجراءات الجزائية  ,اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتقديـ الجاني لمقضاء لمعقاب
عمى الجريمة في الحدكد التي رسميا القانكف .فالعقاب كتحريؾ الدعكل الجزائية يتطمب كجكد كاقعة

غير مشركعة ييعاقب عمييا القانكف.

أما في حالة ثبكت عدـ صحة الكاقعة  ,تنتفي معيا الحاجة لمسير بالتحقيؽ االبتدائي ,أك

إحالتيا لمتحقيؽ النيائي أماـ المحكمة المختصة ,لعدـ كجكد كاقعة ييعاقب عمييا القانكف,ما يستدعي
مف سمطة التحقيؽ  ,اتخاذ قرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل.
كيتضح مما سبؽ أف عدـ صحة الكاقعة كسبب مف األسباب المكضكعية النقضاء الدعكل,

كالتي تيمكف سمطة التحقيؽ مف إسناد األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل ليذا السبب  ,تعتبر مف أىـ
األسباب المنطقية  ,لعدـ كجكد فعؿ يمجرـ يتطمب السير في الدعكل الجزائية .
( )1أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ ,ص.321
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إف عدـ صحة الكاقعة تيحيؿ بشكؿ دقيؽ كمكثؼ إلى"عدـ كقكع الفعؿ المنسكب إلى المتيـ
مف حيث األصؿ"( .)1فالدعكل الجزائية تكجد بكجكد السمكؾ المجرـ  ,كتنقضي في حالة عدـ
كجكده .كمف أىـ النتائج المترتبة عمى عدـ صحة الكاقعة انقضاء الدعكل الجزائية ,عبر صدكر

قرار ال كجو إلقامة الدعكل مف سمطة التحقيؽ.
ثا ثا :عام مع ف ا فاعل :

يكجو االتياـ عمى األفعاؿ الجرمية إلى شخص محدد كمعيف بالذات,كىذا ينسجـ مع مبدأ
شخصية الجريمة كالعقكبة .كبات مف الكاضح أف التحقيؽ االبتدائي ييدؼ إلى معرفة الفاعؿ
لتقديمو لمعدالة .أما

في حاؿ عدـ تمكف سمطة التحقيؽ مف معرفة الفاعؿ "ال يمكف تكجيو

اتياـ"( .)2فتكجيو االتياـ يتطمب معرفة الفاعؿ بأدلة كافية  ,كفي حالة عدـ معرفة الفاعؿ ,ال يككف

بحكزة سمطة التحقيؽ مف أدلة ما يمكنيا مف تحديد الفاعؿ .ك مف ىذا المنطمؽ فإف عدـ معرفة

الفاعؿ تعني" أنو غير معركؼ تمامان  ,كال يتكافر مجرد شبية تؤدم إليو"( .)3فالبرغـ مف كجكد
كاقعة نيعاقب عمييا القانكف ,إال أف سمطة التحقيؽ تتخذ قرار الحفظ  ,ألف الفاعؿ مجيكؿ.
ابعاً:عام ا ىمي :

ىذه الحالة تفترض كجكد كاقعة محددة  ,كفاعميا معركؼ لسمطة التحقيؽ ,كبيدىا مف

األدلة الكافية إلسناد التيمة ليا .كمف أبرز األمثمة عمى عدـ األىمية " متى ثبت أف الضرر أك

الخطر الناشئ عف الجريمة بسيطه ,أك كانت المبلحقة الجزائية تكلد أثا ار سمبية تفكؽ ما يمكف أف
يحققو العقاب مف نتائج"(.)4

كمما ال شؾ فيو أف عدـ األىمية مف الحاالت التي تنقضي بيا الدعكل ,كتمكف سمطة

التحقيؽ مف اتخاذ قرار بأف ال كجو إلقامة الدعكل .كمف أبرز المبلحظات عمى صدكر قرار بأف ال
كجو إلقامة الدعكل بسبب عدـ األىمية ,يخضع لمسمطة التقديرية لمنيابة العامة.
ا ف ع ا ثا ث :أ جو اختالف ألباب ق ا

فظ ا اع ى لب للط إصاا ه

سبؽ اإلشارة إلى أف المشرع المصرم ,أخذ بالنظاـ المختمط فيما يتعمؽ بالجمع كالفصؿ

بيف سمطة االتياـ كسمطة التحقيؽ .كقد أعطى المشرع المصرم سمطة األمر بأف ال كجو إلقامة
( )1مأمكف سبلمة  ,مرجع سابؽ,ص.721

( )2أشرؼ تكفيؽ شمس الديف ,مرجع سابؽ ,ص,43
( )3محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ ,ص.87
( )4عبد القادر صابر جرادة ,مرجع سابؽ.828 ,
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الدعكل لمنيابة العامة مف جية ,كلقاضي التحقيؽ مف جية أخرل ,كلكنو ميز ما بيف األسباب التي
يجكز بيا لمقاضي اتخاذ القرار ,كاألسباب التي يجكز بيا لمنيابة اتخاذه ,ما يستدعى التعرض
ألسباب اتخاذ القرار مف قاضي التحقيؽ مف ناحية ,كأسباب اتخاذه مف النيابة العامة مف ناحية

أخرل ,كذلؾ كما يأتى:

أ الً :ألباب اتخاذ ا ا من قاضي ا ت ي :

نص قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم عمى اآلتي ":إذا رأل قاضي التحقيؽ أف الكاقعة ال

كيفرج
يعاقب عمييا القانكف  ,أك أف األدلة غير كافية  ,يصدر أم انر بأف ال كجو إلقامة الدعكل ,ي
عف المتيـ المحبكس"(.)1

إف النظاـ المختمط المعمكؿ بو في مصر ,ال يباشر بو القاضي عممو إال بناء عمى طمب

ندب( .)2أل أنو نظاـ ىامشي مف حيث العمؿ بنظاـ قاضي التحقيؽ  ,األمر الذم ينعكس عمى

صبلحيات كسمطات التحقيؽ .فمف الكاضح كفقان لمنص السابؽ ,أف المشرع المصرم حصر سمطات
قاضي التحقيؽ في سبببف مف األسباب الكاقعية فقط .كيرل جانب مف الفقو أف األسباب الكاقعية

الكاردة في النص السابؽ " تتسع لفرضيف :إذا لـ تتكافر األدلة الكافية عمى حصكؿ الكاقعة ,كاذا لـ
تتكافر األدلة الكافية عمى نسبتيا لممتيـ " ,كفي ىذيف النكعيف تنحصر سمطة التحقيؽ في إصدار

األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل"(.)3

لقد كسع قانكف اإلجراءات الجزائية صبلحيات قاضي التحقيؽ في اتخاذ أمر بأف ال كجو
إلقامة الدعكل مف حيث نكعية الجرائـ التي يحقؽ بيا  ,فمو أف يأمر بأال كجو إلقامة الدعكل أيان

كاف نكع الكاقعة  ,سكاء كانت جناية أك جنحة أك مخالفة ما داـ ندب لتحقيؽ فييا ,كفقان لممادة

( )154مف قانكف اإلجراءات الجزائية .أما فيما يتعمؽ بصبلحيات قاضي التحقيؽ في إصدار األمر

بأف ال كجو إلقامة الدعكل  ,مف منظكر األسباب التي تحممو عمى اتخاذ القرار ,فقد جاءت أقؿ

مف الصبلحيات الممنكحة لمنيابة العامة  ,حيث حصر القانكف سمطة القاضي في اتخاذ األمر بأف

ال كجو إلقامة الدعكل ,في حاالت محددة عمى كجو الحصر  ,تكلت المادة ( )154سالفة الذكر

تكضيحيا كىي :الكاقعة ال يعاقب عمييا القانكف , .عدـ كفاية األدلة.

( )1المادة ( )145مف قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم.

( )2سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة

مقارنة",مرجع سابؽ ,ص.171

( )3محمكد نجيب حسني  ,شرح قانكف اإلجراءات الجزائية ,مرجع سابؽ ,ص.745
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ككاضح مما سبؽ" أف المشرع المصرم" قيد سمطة قاضي التحقيؽ"( ,)1في الحالتيف سالفتي الذكر

 ,فبل يجكز لقاضي التحقيؽ اتخاذ األمر بأال كجو إلقامة الدعكل بسبب عدـ األىمية ,في حيف ال
يمتمؾ قاضي التحقيؽ ىذه الصبلحية .كىذا يدلؿ عمى ىامشية سمطات قاضي التحقيؽ مف حيث

األسباب التي تمكنو مف اتخاذ األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل قياسان لسمطات كصبلحيات النيابة

العامة في اتخاذ القرار.

ثانياً :ألباب اتخاذ ا ا من ا نياب ا عام :

جاء في قانكف اإلجراءات الجزائية" إذا رأت النيابة بعد التحقيؽ أنو ال كجو إلقامة الدعكل

تصدر أم انر بذلؾ  ,كتأمر باإلفراج عف المتيـ ما لـ يكف محبكسا لسبب آخر"(.)2

يعكس النص السابؽ صبلحيات متشابية لمنيابة العامة كقاضي التحقيؽ فيما يتعمؽ

باإلفراج عف المتيـ في حالة اتخاذ األمر بأال كجو إلقامة الدعكل  .كمف جانب آخر يعكس نص

المادة السابقة االختبلؼ الكاضح فيما يخص األسباب التي تستند ليا النيابة العامة في اتخاذ
المسندة لقاضي التحقيؽ .فمف المبلحظ أف النص جاء عامان فيما
األمر ,بالمقارنة مع األسباب ي
يتعمؽ باألسباب التي تستند ليا النيابة العامة في اتخاذ األمر بأال كجو إلقامة الدعكل ,كلـ يضع
أماميا أية قيكد كلـ يحصرىا في أسباب محددة عمى كجو الحصر .كبناء عمى ذلؾ ليا الحؽ

لكحدىا اتخاذ األمر باال كجو إلقامة الدعكل لعدـ األىمية( ,)3كلغيره مف األسباب المتعددة ,في

صبلحيات قاضي التحقيؽ محصكرة بحالتيف فقط.

كمما ال شؾ فيو أف إعطاء النيابة العامة سمطة اتخاذ األمر بأال كجو إلقامة الدعكل لعدـ

األىمية كبسمطة تقديرىا منيا دكف رقابة مف القضاء ,كانتزاع ىذه السمطة مف قاضي التحقيؽ  ,ال
يستند لممنطؽ ,خاصة كأف قدرة قاضي التحقيؽ عمى تقدير عدـ األىمية ال تقؿ عف قدرة النيابة

العامة.

إف تكسع صبلحيات النيابة العامة في اتخاذ األمر بأال كجو إلقامة الدعكل  ,كتضييؽ
صبلحيات قاضي التحقيؽ  ,يدلؿ عمى أف " النيابة العامة في ظؿ ىذا النظاـ ىي صاحبة

االختصاص األصيؿ في التحقيؽ كالتصرؼ فيو"( .)4كما يدلؿ عمى عدـ ثقة النظاـ اإلجرائي
( )1محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ ,ص.43

( )2المادة ( )209مف قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم.
( )3أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ ,ص.321

( )4سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة",مرجع سابؽ ,ص.171
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المصرم بقدرات قاضي التحقيؽ ,ماداـ يعطى الصبلحية لمنيابة العامة باتخاذ قرار بأال كجو إلقامة

الدعكل دكف أية قيكد  ,كفي مقابؿ ذلؾ يحصر صبلحيات قاضي التحقيؽ في حالتيف فقط.
ا مطلب ا ثاني :ألباب اتخاذ ق ا

فظ ا اع ى في ا ان ن ا فللطيني

تقاطع المشرع الفمسطيني مع القانكف المقارف مف حيث كجكب تسبيب قرار حفظ الدعكل,

ككي ال نكرر ما عرضناه سابقان مف أسباب قانكنية كمكضكعية في القانكف المصرم ,سنتعرض
لؤلسباب التي حددىا قانكف اإلجراءات الجزائية كالجيات التي تسند ليا ,حيث يتناكؿ الفرع األكؿ:
األسباب التي يستند ليا ككيؿ النيابة في المذكرة ,كفي الفرع الثاني :األسباب التي يستند ليا النائب

العاـ أك أحد مساعديو ,كالفرع الثالث :عدـ صحة الكاقعة.

ا ف ع ا ل :ا لباب ا تي يلتنا يا كيل ا نياب في ا مذك ة
عالجت المادة ( )149األسباب القانكنية التي يستند ليا ككيؿ النيابة في إبداء رأيو لمنائب

العاـ بحفظ الدعكل .كتتمثؿ ىذه األسباب في الحاالت التي يتبيف لمنيابة العامة بعد انتياء التحقيؽ

أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف  ,أك أف الدعكل انقضت بسبب مف أسباب االنقضاء أك أف ىناؾ

مانع مف مكانع المسؤكلية أك مانع مف مكانع العقاب( .)1كاألسباب القانكنية عمى ىذا النحك تندرج

جميعان ضمف تعبير المشرع بأف الكاقعة ال يعاقب عمييا القانكف ,عمى ما جاء بالمادة( )149مف
قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني(.)2
ولذجاءفٍاٌّادج(ِ)149أظه :

 -1متى انتيى التحقيؽ كرأل ككيؿ النيابة أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف أك أف الدعكل انقضت
بالتقادـ أك بالكفاة أك العفك العاـ أك لسبؽ محاكمة المتيـ عف ذات الجريمة أك ألنو غير مسؤكؿ

جزائيا لصغر سنو أك بسبب عاىة في عقمو أك أف ظركؼ الدعكل كمبلبساتيا تستكجب حفظيا
لعدـ األىمية يبدل رأيو بمذكرة كيرسميا لمنائب العاـ لمتصرؼ.

 -2إذا كجد النائب العاـ أك أحد مساعديو أف رأل ككيؿ النيابة في محمو يصدر ق ار نار مسببان بحفظ
الدعكل كيأمر بإطبلؽ سراح المتيـ إذا كاف مكقكفان.

كمف خبلؿ النص السابؽ يتضح لنا كجكد أربعة أسباب ,تجيز لعضك النيابة إعداد مذكرة لمنائب

العاـ لحفظ الدعكل ,كىي:

( )1مي خميس عصفكر ,مرجع سابؽ  ,ص.111

( )2سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص.115
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ا لبب ا ل :الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف.

ا لبب ا ثاني :انقضاء الدعكل.

ا لبب ا ثا ث:مكانع المسؤكلية.

ا لبب ا ابع :ظركؼ كمبلبسات الدعكل تستكجب حفظيا لعدـ األىمية.
كفيما يتعمؽ بالسبب األكؿ فإذا ثبت لمنيابة العامة أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف" عمييا

أف تأمر بحفظ الدعكل قطعيان"( .)1كيجد ىذا السبب تبريره بأف الفعؿ الذم ال يعاقب عميو القانكف,
يككف فعبلن مباحان .كفي ىذه الحالة تككف حجية القرار ذات طبيعة قطعية ال نسبية.

أما السبب الثاني كالمتعمؽ بانقضاء الدعكل الجزائية ,فقد تكفؿ قانكف اإلجراءات الفمسطيني
بتحديدىا عمى كجو الحصر كىي):(2

 -1إلغاء القانكف الذم يجرـ الفعؿ-2 .العفك العاـ -3 .كفاة المتيـ-4 .التقادـ-5 .صدكر حكـ
نيائي فييا -6 .أية أسباب أخرل يحددىا القانكف كالصمح كالتنازؿ عف الشككل.

كفيما يخص السبب الثالث المتعمؽ بمكانع المسؤكلية  ,فإف المشرع لـ يجز لمنيابة العامة

حفظ الدعكل إال في نكعيف منيما كىما :صغر السف ,كالعاىة العقمية .كيرل جانب مف الفقو أف

السبب كراء ذلؾ " أف باقي مكانع المسؤكلية كىي السكر االضطرارم كاإلكراه كحالة الضركرة

تقتضي بحثان قضائيان تتكاله محكمة المكضكع"( .)3بينما يرل جانب أخر مف الفقو أف مكانع
المسؤكلية التي نظميا قانكف العقكبات الفمسطيني في الفصؿ السابع مف الباب األكؿ كالمتمثمة في

(صغر السف  ,الجنكف  ,عاىة العقؿ  ,السكر االختيارم  ,اإلكراه  ,الضركرة)  ,جاء عمى سبيؿ

المثاؿ( ,)4ما يعني أف النص يستكعب أسباب أخرل لمكانع المسؤكلية.

ي ى ا با ث أف مكانع المسؤكلية يجب أف يحددىا القانكف بكضكح كعمى سبيؿ الحصر,
خاصة لما يترتب عمييا مف آثار ىامة ,تحقيقان لمعدالة كالمساكاة  ,كالحد مف السمطة التقديرية

لمقاضي.

ك فيما يتعمؽ بالسبب الرابع كالمتعمؽ بظركؼ كمبلبسات الدعكل تندرج في إطارىا الحاالت

التي تستكجب حفظيا لعدـ األىمية.

( )1عبد القادر صابر جرادة,مرجع سابؽ ,ص.824

( )2المادة ( )149مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ,رقـ ( )3لسنة .2001
( )3عبد القادر صابر جرادة,مرجع سابؽ ,ص.824

( )4سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص.154
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ي ى ا با ث أف األسباب السابقة التي حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر  ,تمثؿ المبرر
أك المسكغ لككيؿ النيابة إلعداد مذكرة لمنائب العاـ تتضمف رأيو بحفظ الدعكل ,ما يعني أف دكر

ككيؿ النيابة يقتصر عمى مجرد االقتراح كليس اتخاذ القرار ,ككف اتخاذ القرار خارج إطار
الصبلحيات الممنكحة لو.
ا ف ع ا ثاني:ا لباب ا تي يلتنا يا ا نائب ا عام أ أ ا ملاعايو في إصاا ا ا
ٔظد اٌّادج( ِٓ )5/152لأىْ اإلجشاءاخ اٌجضائُح اٌفٍسطٍُٕ سلُ (ٌ )3سٕح 2001
ػًٍ "  إرا وجذ إٌائة اٌؼاَ أو أدذ ِساػذَه أْ اٌفؼً ال َؼالة ػٍُه اٌمأىْ ،أو أْ اٌذػىي
أمضدتاٌرمادَأواٌؼفىاٌؼاَأوسثكِذاوّحاٌّرهُػٓراخاٌجشَّح،أوأٔهغُشِسؤويجضائُا
ٌظغش سٕه أو ٌؼاهح ػمٍُح ،أو ٌؼذَ وجىد أدٌح أو أْ اٌفاػً غُش ِؼشوف أو أْ اٌظشوف
واٌّالتساخذمرضٍدفظاٌذػىيٌؼذَاألهُّحَأِشتذفظها" .
وفٍدايذىافشأٌِٓاٌذاالخاٌساتمح،أػطًاٌّششعاٌفٍسطٍُٕ"سٍطحدفظاٌذػىي
ٌٍٕائةاٌؼاَأوأدذِساػذَه"(،)1فُّادوسووًُإٌُاتحَمرظشػًٍسفغاٌرىطُحٌٍٕائةاٌؼاَ
تذفظاٌذػىيفمط .
وِٓاٌىاضخأْاٌّادج()2/152أضافدسثثُٓجذَذٌَٓذفظاٌذػىيِٓإٌائةاٌؼاَأو
أدذِساػذَهٌَُ،شدروشهّافٍاٌّادج()149وهّا :

-1ػذَوجىدأدٌح .

-2ػذَِؼشفحاٌفاػً .

وِٓ اٌّالدظ أْ اٌّادج( )5/152ذذذثد ػٓ سرح أسثاب ٌٍذفظ فٍ دُٓ أْ اٌّادج

()1/149ذٕاوٌدأستؼحأسثابفمط،األِشاٌزٌلذَرشذةاإلستانوػذَاالذساقاٌرششَؼٍِّ".ا
َمرضٍ ِٓ اٌّششع دسٓ طُاغح اٌّادذُٓ ترىدُذهّا فٍ ِادج وادذج ذذذد األسثاب اٌرٍ ػًٍ
أساسهاذأِشإٌُاتحاٌؼاِحتذفظاٌذػىي"( .)2
كعممان بأف النصكص تكمؿ بعضيا بعض  ,إال أف ككجكد مادتيف حكؿ مكانع المسئكلة ال مبرر لو
 ,ككاف األجدر بالمشرع أف يحدد مكانع المسئكلية في مادة كاحدة  ,خشية االلتباس.


وَُمظذ تها "ػذَ ذىافش رٌه اٌمذس ِٓ األدٌح اٌرٍ ذىفٍ ٌرمذَُ اٌّرهُ ٌٍّذاوّح"(ِ ،)3ا
َذٍّهاػًٍدفظاٌذػىي،وػذَاٌسُشتهاٌّشدٍحاٌّذاوّح،ألِْشدٍحاٌّذاوّحذرطٍةوجىد
فاػًٌٍجشَّحتأدٌحوافُحذُشجخاسذىاتهٌٍجشَّح .
( )1محمكد نظمي محمد صعابنو ,مرجع سابؽ ,ص.109
( )2عبد القادر صابر جرادة ,مرجع سابؽ ,ص.823

( )3سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص.174
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كأماـ اختبلؼ الصياغات بيف المادة ( )149كالمادة( )5/125تجاه عدـ كفاية األدلة,

جاءت التعميمات القضائية لمنائب العاـ لعبلج النقص الذم اعترل المادة ( )149مف حيث عدـ
كفاية األدلة كسبب مف أسباب اتخاذ قرار حفظ الدعكل ,حيث نصت عمى "إذا تبيف لعضك النيابة

العامة بعد انتياء التحقيؽ فييا كاستجبلء جميع كقائع الدعكل كاستكماؿ كؿ نقص فييا ,أف األدلة
قبؿ المتيـ منتفية بصفة قاطعة أك أف احتماالت اإلدانة ال تتكافر بنسبة معينة ,تعيف عميو إعداد

مذكرة حفظ الدعكل"(.)1

أما في حالة ظيكر أدلة جديدة لـ تكف معركفة عند إصدار قرار حفظ الدعكل ,يجكز
لمنائب العاـ إلغاء قرار حفظ الدعكل  ,كالسير في الدعكل الجزائية مف جديد ,كفقا لممادة ()155

مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني .فحجية قرار حفظ الدعكل لعدـ كفاية األدلة ذا طبيعة

نسبية ال قطعية .كيقصد باألدلة الجديدة "األدلة التي لـ يكف حاصبلن عمييا المحقؽ عندما أمر

بحفظ التحقيؽ"( .)2كقد تكلت المادة ( )156تكضيح أشكاؿ األدلة الجديدة ,حيث جاء بيا " يعد
مف األدلة الجديدة إفادة الشيكد الذيف لـ تستطع النيابة استدعاءىـ كسماع أقكاليـ ,كاألكراؽ

كالمحاضر التي لـ يبحث بيا التي مف شأنيا تقكية األدلة مف اجؿ تكضيح الحقيقة".
أِاتإٌسثحٌؼذَِؼشفحاٌفاػًاٌذاٌحوأدذاألسثاباٌرٍٔظدػٍُهااٌّادج()2/152وٌُ

ذٕضػٍُهااٌّادج(،)149ذّثًأدذاألسثاباٌهاِحالذخارلشاسدفظاٌذػىي،خاطحوأْاٌذػىي
اٌجٕائُحالذشفغأِاَاٌّذىّحضذِجهىي"(،)3وػٍُه"َجةأَْىىْاٌّرهُِؼُٕاً"( .)4
كرتب القانكف عمى عدـ كفاية األدلة كعدـ معرفة الفاعؿ  ,إعطاء سمطة لمنائب العاـ أك

أحد مساعديو اتخاذ قرار بحفظ الدعكل .أما في حالة ظيكر جديد  ,ينعقد االختصاص لمنائب العاـ
أك أحد مساعديو ,باتخاذ ق ارره بإلغاء قرار الحفظ.
ي ى ا با ث حياؿ عدـ كحدة األسباب بيف المادتيف ( )149ك( , )2/152داللة عمى
خمؿ تشريعي كاضح ,خاصة في ظؿ القناعة بأف التعميمات القضائية  ,يقتصر دكرىا عمى تفصيؿ
ما جاء بالقانكف ,كليس إعطاء أحكاـ جديدة ,احترامان لمبدأ تدرج القاعدة القانكنية .فمف غير الجائز

( )1المادة ( )629مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ ( )1لسنة .2006
( )2محمكد نظمي محمد صعابنو ,مرجع سابؽ ,ص.107
( )3عبد القادر جرادة ,مرجع سابؽ ,ص.828

( )4سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارس ػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص174
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أال تنص المادة ( )149عمى اختصاص ككيؿ النيابة بإعداد مذكرة حفظ الدعكل في حالة عدـ

كفاية األدلة ,كاكسابو ىذه الصبلحية بمكجب التعميمات القضائية.

ا ف ع ا ثا ث :عام ص

ا اقع

لـ يعرؼ قانكف اإلجراءات الجزائية عدـ صحة الكاقعة  ,كلـ ينص عمى اعتبارىا كأحد

األسباب التخاذ قرار حفظ الدعكل ,سكاء كاف ذلؾ في المادة ( )149أك المادة (.)152

لقد تطرقت التعميمات القضائية لعدـ صحة الكاقعة  ,كحددت الحاالت التي تحقؽ بيا عدـ

صحة الكاقعة ,كىي  " :إذا بمغ عف حادث كثبت أف الكاقعة المدعى بيا لـ تقع أصبل  ,أك أف يقع
فعؿ كيتيـ بارتكابو شخص ثـ يثبت أف الفعؿ مف عمؿ المجني عميو نفسو بقصد اتياـ ذلؾ

الشخص(.)1

كيتضح مف خبلؿ النص أف تعميمات النائب العاـ  ,حدد حالتيف لعدـ صحة الكاقعة ,كىما:

الحالة األكلى :عدـ حدكث الكاقعة.

الحالة الثانية:ارتكاب الفعؿ مف المجني عميو.
كتفترض الحالة األكلى :عدـ حدكث الكاقعة أصبلن ,كمف أمثمتيا اإلببلغ عف كاقعة ييعاقب عمييا
القانكف ,ثـ يتبيف مف خبلؿ التحقيؽ االبتدائي ,أف الكاقعة لـ تحصؿ " ببلغ كاذب".

فيما الحالة الثانية تفترض :حدكث الكاقعة التي ييعاقب عمييا القانكف ,كلكف يثبت مف خبلؿ التحقيؽ
االبتدائي أف المتيـ لـ يرتكبيا ,فقد يتبف لسمطة التحقيؽ أف الكاقعة غير المشركعة مف فعؿ المجني
عميو نفسو.

كمف المبلحظ أف عدـ صحة الكاقعة كفقان لمتعميمات القضائية  ,تشمؿ عدـ صحة الكاقعة

نفسيا  ,كعدـ صحة ارتكاب المشتبو بو لمكاقعة ,فيي تشمؿ عدـ الصحة لمكاقعة نفسيا مف ناحية,

كلممشتبو بو مف ناحية أخرل.

يرل جانب مف الفقو أف ما كرد في التعميمات القضائية حكؿ كجكد حالتيف فقط لعدـ

صحة الكاقعة " لـ يردا عمى سبيؿ الحصر ,كانما عمى سبيؿ المثاؿ ,إذ إف حاالت عدـ صحة

( )1المادة (/2/633د) مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ ( )1لسنة .2006
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الكاقعة كثيرة"( )1كييقصد بذلؾ حسب ىذا الرأم أف ىاتيف الحالتيف يندرج تحتيما أمثمة كثيرة  ,كاف
لـ يتـ النص عمييا في التعميمات القضائية .كمما ال شؾ فيو أنو يترتب عمى ىذا الرأم تكسيع
سمطات النيابة العامة في خيارات اتخاذ قرار حفظ الدعكل لعدـ صحة الكاقعة.
كىناؾ آراء فقيية تتكسع في مدلكؿ صحة الكاقعة  ,كتسكؽ لو أمثمة متعددة  ,حيث يرل

جانب مف الفقو أف عدـ صحة الكاقعة " تفترض كقكع حادثة فعبلن كدعكل مرفكعة ضد متيـ معيف,
المدعى بارتكابيا ,كما يشمؿ ثبكت أف
كلكف يثبت بعد تمحيص األدلة عدـ صحة كقكع الجريمة ي
الكاقعة المدعاة كيدية أك أف االتياـ زائؼ"( ,)2كحسب الرأم السابؽ ,ييدرج في إطار عدـ صحة

الكاقعة ,عدا عف عدـ كقكعيا أصبلن ,حالتي الشكاكل الكيدية كالزائفة.

كيرل جانب أخر مف الفقو أف عدـ صحة الكاقعة تتحقؽ " إذا بمغ شخص عف حادث كثبت

أف الكاقعة المدعى بيا لـ تقع أصبل  ,أك أف يقع فعؿ كيتيـ شخص بارتكابو ,ثـ يثبت أف الفعؿ

مف عمؿ المجني عميو نفسو بقصد اتياـ ذلؾ الشخص"(.)3

كذىب جانب مف الفقو في فمسطيف إلى أنو يترتب عمى صحة الكاقعة ,اتخاذ سمطة
التحقيؽ قرار حفظ الدعكل  ,حتى في ظؿ غياب النص عمى ذلؾ .كيستند الرأم السابؽ في تبرير

صبلحية النيابة العامة في اتخاذ القرار لعدـ صحة الكاقعة عمى أساس التفسير المكسع لممادة

( ) 156التي يستفاد منيا بناء عمى قرار حفظ الدعكل عمى عدـ كفاية األدلة ,فإذا كاف لسمطة
التحقيؽ أف تؤسس القرار بحفظ الدعكل عمى عدـ كفاية األدلة  ,فإنو يككف مف باب أكلى أف تقرر
حفظ الدعكل في حالة عدـ صحة الكاقعة ,خاصة كأف قرار حفظ الدعكل يصب في صالح

المتيـ(.)4

كاف كنا نتفؽ مع الرأم السابؽ كمسكغاتو ,إال أننا نجد ضركرة لنسمط الضكء عمى عدـ

كجكد أية مبررات لممشرع الفمسطيني ,لعدـ النص بكضكح عمى صبلحية سمطة التحقيؽ باتخاذ قرار
حفظ الدعكل في حالة عدـ صحة الكاقعة.

( )1سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص.202

( )2عبد القادر صابر جرادة ,مرجع سابؽ,ص .828

( )3محمد الغرباني المبركؾ أبك خضرة ,مرجع سابؽ ,ص.863

( )4سػػاىر إب ػراىيـ الكليػػد ,التصػػرؼ فػػي التحقيػػؽ االبتػػدائي بحفػػظ الػػدعكل الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسطيني"د ارسػػة
مقارنة" ,مرجع سابؽ,ص.204
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على ض ء ا ع ض ا لاب ي ى ا با ث اآلتي:
-1إف إعطاء الصبلحية لسمطة التحقيؽ لحفظ الدعكل في حالة عدـ صحة الكاقعة ,ينسجـ مع

كيعتبر مف المسممات.
العقؿ كالمنطؽ ,ي
-2كقع المشرع الفمسطيني في قصكر كاضح بعدـ النص عمى عدـ صحة الكاقعة ,كأحد األسباب
لحفظ الدعكل.

-3إف تطرؽ التعميمات القضائية لعدـ صحة الكاقعة بالتعريؼ أك األحكاـ الخاصة بيا ,دكف كجكد
نص عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية  ,محؿ نظر مف منظكر مبدأ المشركعية ,كاحتراـ القكاعد

األدنى درجة لمقكاعد األعمى.
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ا مب ث ا ثا ث
جي ق ا

فظ ا اع ى

يتـ التعرض لحجة قرار حفظ الدعكل أماـ القضاء في مطمبيف  ,يتناكؿ المطمب األكؿ :مفيكـ

الحجية كأساسيا ,

المطمب الثاني :أثر قرار حفظ الدعكل عمى الدعكل التأديبية.
ا مطلب ا ل :مفي م ا جي

يتـ التطرؽ لمفيكـ الحجية مف خبلؿ ثبلثة فركع  ,نعرض في الفرع األكؿ لتعريؼ حجية

قرار حفظ الدعكل  ,كفي الفرع الثاني لحجية قرار حفظ الدعكل ,كفي الفرع الثالث لطبيعة حجية

حفظ الدعكل

ا ف ع ا ل :تع يف جي ق ا

فظ ا اع ى

ييقصد بالحجية بكجو عاـ " أف يككف الحكـ أك القرار حجة عمى المتيـ كعمى الجميع,
كيستكم أف يككف حجة في إثبات براءة المتيـ أك إدانتو "(.)1
ك ترتكز فكرة الحجية إلى مجمكعة مف األفكار القانكنية " .فاعتبارات االستقرار كثبات

المراكز القانكنية تقتضي أف يككف لكؿ نزاع حد معيف يقؼ عنده"( .)2كما أنيا ترتكز عمى فكرة

عدـ جكاز المحاكمة عمى ذات الفعؿ مرتيف .
ك تتضمف الحجية قرينتاف قانكنيتاف كىما:

األكلي :قرينة الحقيقة  :أم أف الحكـ يعتبر عنكانان لمحقيقة فيما قضي بو.

الثانية :الصحة :أم أف الحكـ صدر بناء عمى إجراءات صحيحة.

فطالما أف الحكـ أك القرار ىك عنكاف الحقيقة مف ناحية  ,كصحيحان مف ناحية أخرل  ,يغدك كاجبان

اجب النفاذ  ,سكاء تجاه المتيـ  ,أك اآلخريف.
االحتراـ كااللتزاـ كك ى

كتسيـ فكرة الحجية في استقرار المراكز القانكنية  ,كضماف عدـ محاكمة المكاطف مرتيف

عمى ذات الفعؿ ,خاصة في التسميـ بأف الحكـ صدر صحيحان كمطابقان لمحقيقة .كماداـ كذلؾ ,

مبرر لمعكدة لممحاكمة مرة أخرل فيما اكتسب حجية الشيء المحككـ فيو ,فالحجية صفة
ليس ىناؾ ه

( )1عبد العزيز بف مسيكج جػار اهلل الشػمرم ,األمػر الجنػائي كأثػره فػي إنيػاء الخصػكمة الجنائيػة فػي مجمػس التعػاكف
الخميجي " دراسة مقارنة"  ,مرجع سابؽ  ,ص.173

( )2نظاـ تكفيؽ المجالي ,مرجع سابؽ ,ص.394
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لمحماية القضائية التي يمنحيا القرار القضائي ,كىي ما يطمؽ عمييا بالقضية المحكمة أك سبؽ

الفصؿ في الدعكل".1

كمف الجدير ذكره أف حجية الشيء المحككـ فيو " فكرة قانكنية مؤداىا عدـ جكاز إعادة نظر

الدعكل طالما صدر فييا حكـ حائز ليذه الحجية"( .)2فالحجية تمثؿ حاج انز في كجو محاكالت

حكـ اكتسب ىذه الحجية.
المجكء لمقضاء لطمب العدالة  ,فيما صدر بو ه

كلكف ثمة فرؽ ما بيف حجية األحكاـ النيائية الصادرة عف المحكمة  ,كما بيف حجية قرار

حفظ الدعكل الصادر عف سمطة التحقيؽ االبتدائي .مف ىذا حجية قرار حفظ الدعكل يعني"
امتناع سمطة التحقيؽ عف إعادة تحريؾ الدعكل أك نظرىا بعد صدكر ىذا األمر طالما لـ تتكافر
أحد األسباب المبررة لذلؾ"( .)3كيتضح مما سبؽ أف األحكاـ النيائية تصدر عف المحاكـ ,بينما
يصدر قرار حفظ الدعكل عف سمطة التحقيؽ االبتدائي ,سكاء صدر عف النيابة العامة أك قاضي

التحقيؽ.كمف ناح ية أخرل  ,فإنو يترتب عمى صدكر األحكاـ النيائية في الدعاكل الجزائية انقضاء

الدعكل العمكمية  ,خاصة كأف حجية األحكاـ القضائية نيائية كباتة  ,كىذا ما ال يتكافر لحجية

قرار حفظ الدعكل .
إف صدر قرار حفظ الدعكل الجنائية مف إحدل سمطات التحقيؽ " ال يترتب عميو انقضاء

الدعكل الجنائية  ,كانما الكقؼ في السير في إجراءات الدعكل بحالتيا بحيث يمنع العكدة إلى

الدعكل العمكمية طالما ظمت عمى حالتيا"(.)4

كبالتالي ىي حجية مشركطة  ,أك يمعمقة عمى بقاء األسباب  ,التي حممت سمطة التحقيؽ
عمى اتخاذه كما ىي بدكف تعديؿ  ,أك عدـ إلغاء النائب العاـ ليذا القرار  ,خبلؿ المدة القانكنية
التي حددىا القانكف  ,كبمعنى أخر ال يترتب عمى قرار حفظ الدعكل انقضاء الدعكل العمكمية

بشكؿ قطعي كنيائي  ,كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلحكاـ القضائية.

أك ىي التي تمنع مف العكدة إلى الدعكل الجنائية  ,ما داـ قائمان لـ يمغ ,إذ لو ما لؤلحكاـ

مف قكة األمر المقضي كلك لـ يعمف قانكنا بو الخصكـ( .)1كىذا ما يميز حجية قرار حفظ الدعكل
( )1عبد اهلل خميؿ حسيف الفرا ,الدفع بالقضية المحكمة كأثره عمى الدعكل القضائية "دراسة مقارنة" ,جامعة القدس,2001 ,
ص.46

( )2نظاـ تكفيؽ المجالي ,مرجع سابؽ ,ص.392

( )3محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ ,العربية,ص.112

( )4ع ػ ػ ػ ػ ػػادؿ ع ػ ػ ػ ػ ػػامر ,بح ػ ػ ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػ ػ ػػي األم ػ ػ ػ ػ ػػر ب ػ ػ ػ ػ ػػأال كج ػ ػ ػ ػ ػػو إلقام ػ ػ ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػ ػػدعكل الجنائي ػ ػ ػ ػ ػػة,ص,2009/8/17 ,3
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عف حجية الشىء المحككـ فيو نيائيا ،كالتى تحكؿ دكف الرجكع إلى الدعكل ميما ظير مف أدلة

فييا كبذلؾ يجكز العدكؿ عف األمر بأف ال كجو كالعكدة إلى التحقيؽ متى ألغى النائب العاـ ىذا

األمر خبلؿ مدة ثبلثة األشير التالية لصدكره مف أحد أعضاء النيابة العامة ما لـ يكف قد صدر

قرار مف الجية المختصة بنظر االستئناؼ بتأييد األمر(.) 2

كمف الجدير ذكره أف قرار حفظ الدعكل  ,يكتسب حجية أماـ القضاء الجزائي نفسو ,
طالما لـ يمغ  ,كلممحكمة أف تقضى بو مف تمقاء نفسيا  ,لذا فإف قرار حفظ الدعكل  ,يكتسب

حجيو في مكاجية المتيـ كالغير  ,كال تسقط عنو ىذه الحجية  ,إال بإلغائو  ,كفقان لمحدكد التي

رسميا القانكف

ا ف ع ا ثاني :جي ق ا

فظ ا اع ى

يجمع الفقو كالقضاء عمى حجية األحكاـ الجزائية ,كلكف األمر " يبدك خبلؼ ذلؾ بالنسبة

لقرار ال كجو إلقامة الدعكل"( .)3كمف عكامؿ اتفاؽ الفقو كالقضاء عمى حجية األحكاـ الجزائية أنيا
تفصؿ في مكضكع الدعكل الجزائية  ,سكاء بالبراءة أك اإلدانة  ,ما يعني أف القضاء قاؿ ق ارره

الفاصؿ كالبات في مكضكع الدعكل  ,كىذا القرار عنكاف الحقيقية كالصحة كالعدالة .فيما قرار حفظ

الدعكل "كقاعدة عامة يصدر مف سمطة التحقيؽ االبتدائي"( .)4كتمتاز األكامر كالق اررات الصادرة
مف سمطة التحقيؽ  ,بأنيا ال تفصؿ في مكضكع الدعكل الجنائية بالبراءة أك اإلدانة ,بؿ ىي

تفصؿ في شيء آخر كىك

تكافر أك عدـ تكافر الظركؼ التي تجعؿ الدعكل صالحة إلحالتيا

لممحكمة لمفصؿ في مكضكعيا( .)5مف ىذا ال يعتبر قرار حفظ الدعكل فاصبلن في مكضكع الدعكل
 ,بؿ يعكس قناعة سمطة التحقيؽ ,بما لدييا مف بينات كحيثيات  ,أنيا غير مناسبة إلحالتيا

لمقضاء الجزائي.
كمما ال شؾ فيو  ,أف الحجية في األصؿ تثبت لؤلحكاـ النيائية المنيية لمخصكمة .مف

ىذا المنطمؽ يرل جانب مف الفقو أف األمر بأال كجو ال يكتسب الحجية ألنو ليس حكمان ,كلكف ال
يكجد ما يحكؿ دكف ثبكتيا لمق اررات القضائية(.)6

( )1محمد الغرباكم المبركؾ أبك خضرة ,مرجع سابؽ ,ص.385
( )2عادؿ عامر ,مرجع سابؽ,ص.6

( )3نظاـ تكفيؽ المجالي ,مرجع سابؽ , ,ص.391
( )4عادؿ عامر ,مرجع سابؽ ,ص,1

( )5عبد الرءكؼ ميدم ,مرجع سابؽ ,ص.545
( )6نظاـ تكفيؽ المجالي ,مرجع  ,ص.392
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كمف المفيد اإلشارة إلى أف النيابة العامة سمطة تحقيؽ كخصـ شريؼ ,كجزء مف الجياز

القضائي  ,كتصدر قرار حفظ الدعكل  ,بناء عمى ما أجرتو مف تحقيؽ  ,لذا مف باب المنطؽ أف
يكتسب قرارىا حجية ,أسكة بحجية األحكاـ القضائية.

كيكتسب قرار حفظ الدعكل حجية الشيء المحككـ فيو أماـ سمطة التحقيؽ االبتدائي نفسيا  ,التي

أصدرت القرار  ,بحيث تمتزـ ىذه السمطة بعدـ اتخاذ أم إجراء جنائي ضده بشأف تحريؾ الدعكل
أك السير فييا  ,فيما يتعمؽ بالجريمة التي صدر بشأنيا ىذا األمر ,كطالما ظؿ قائما كلـ يمغ قانكنا
كتكافرت شركط تمتعو بيذه الحجية(.)1

كيعتبر حجية قرار حفظ الدعكل مف النظاـ العاـ  ,كبالتالي ال يجكز مخالفتو  ,أك تجاكزه,

أك القفز عنو  ,كبناء عمى ذلؾ  ,يجب عمى المحاكـ الجزائية احتراـ حجيتو  ,ك"إذا ما رفعت

الدعكل عمى المتيـ خطأ أماـ المحكمة بعد أف انتيت سمطة التحقيؽ إلى التقرير بأف ال كجو

إلقامتيا ,تعيف الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل الجنائية لمخالفة ذلؾ لمنظاـ العاـ (.)2

كمما الشؾ فيو أف سرياف حجية قرار حفظ الدعكل  ,أماـ القضاء الجزائي  ,ييدلؿ عمى أف
يحكز عمى حجية الشيء المحككـ فيو أماـ القضاء الجزائي.
كما يكتسب قرار حفظ الدعكل  ,بمجرد صدكره حجيتو في مكاجية الخصكـ كافة في

الدعكل ,فمف سمات الحجية لقرار حفظ الدعكل  ,سريانيا الفكرم  ,حيث يحكز عمى حجية "
بمجرد صدكره حجية تمنع مف العكدة لمتحقيؽ ,إال في الحاالت كبالكيفية التي قررىا القانكف(.)3

كمف الكاضح أف نطاؽ حجية قرار حفظ الدعكل ,يشمؿ سمطة إصداره  ,كالمحاكـ الجزائية
 ,كالخصكـ  ,كنعتقد أف ليذه الحجية ما يبررىا  ,كمف أبرز ىذه المبررات" قياـ أدلة قكية ترجح

براءة المتيـ"( .)4فسمطة التحقيؽ  ,كبما ىك متاح أماميا مف أدلة كحثييات  ,رجحت براءة المشتبو
بو  ,أكثر مف ترجيح إدانتو  ,كطالما أف النيابة لـ تتكصؿ لئلدانة  ,فإف قرار حفظ الدعكل  ,حجة

عمى البراءة .
كلكف يشترط لمتمسؾ بحجية قرار حفظ الدعكل  ,تكافر شرطاف ,كىما :األكؿ كحدة الكاقعة

كالثاني كحدة األشخاص(.)5

(ِ)1ذّذاٌغشتاوٌاٌّثشونأتىخضشجِ،شجغساتك،ص.393
( )2محمد عبد الحميد مكي  ,مرجع سابؽ,ص.111
( )3أشرؼ رمضاف مرجع سابؽ,ص.321

( )4محمد الغرباكم المبركؾ أبك خضرة ,مرجع سابؽ ,ص.393
( )5عبد الرءكؼ ميدم ,مرجع سابؽ ,ص543
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كيقصد بكحدة الكاقعة :ىي ذات الكاقعة التي صدر بشأنيا قرار حفظ الدعكل.

أما كحدة األشخاص  :تعني أف يككف المتيـ المرفكعة ضده الدعكل الجنائية ىك ذاتو المتيـ الذم

سبؽ أف صدر لصالحو قرار حفظ الدعكل.

كتنتج حجية قرار حفظ الدعكل مجمكعة مف اآلثار اليامة  ,كمف أبرزىا  :منع مف العكدة

إلى التحقيؽ االبتدائي أك النيائي ,إذا لـ يتكافر أدلة جديدة تبرر تمؾ العكدة  ,كما يترتب عمى
حجيتو اإلفراج الفكرم عف المشتبو بو إذا كاف مكقكفان ,كحقو في المطالبة بالتعكيض في بعض
النظـ القانكنية.

أما االعتبارات  ,التي يستند إلييا اكتساب قرار حفظ الدعكل لفكرة حجية األمر المقضي

فيو  ,فيي ذات اعتبارات العدالة كاستقرار المراكز القانكنية ,حيث تنطبؽ عمى قرار حفظ

الدعكل(.)1

مف ىنا نبلحظ أف قرار حفظ الدعكل يكتسب ذات حجية األحكاـ القضائية  ,كيرتب ذات

اآلثار  ,كيستند عمى ذات االعتبارات ,طالما بقي ساريان ,كلـ يتعرض لئللغاء.
ا ف ع ا ثا ث :طبيع

جي ق ا

فظ ا اع ى

يجمع الفقو كالقضاء عمى اكتساب قرار حفظ الدعكل _ حجية األمر المقضي بو_ ما

يمغ ,كلكف ىذه الحجية  ,ليا طبيعة تختمؼ نسبيان عف حجية األحكاـ القضائية  ,كيتضح ذلؾ
لـي ى
مف خبلؿ اآلتى:
 -1جي من ن ع خاص :

يعتبر األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل مف األكامر القضائية ,كمف ثـ فيك يكتسب حجية

مف نكع خاص( .)2كتتمثؿ الطبيعة الخاصة ليذه الحجية  ,بأنيا نتاج أمر قضائي صادر مف
سمطة التحقيؽ  ,مف ىذا المنطمؽ يكتسب حجية مف نكع خاص  ,ككنو أم انر أك ق ار انر صاد انر مف
سمطة التحقيؽ االبتدائي مف ناحية  ,كككف ىذا القرار لـ يفصؿ في مكضكع الدعكل الجزائية مف

ناحية أخرل.

 -2جي مؤقت :
ال يعتبر قرار حفظ الدعكل مف الق اررات النيائية كالباتة  ,كالتي ال يجكز الرجكع عنيا,

خاصة كأف الدعكل الجزائية ال تنقضي بصدكره  ,بؿ يتـ الكقكؼ بيا عند الدرجة التي كصمت لو .
( )1ساىر إبراىيـ الكليد ,مرجع سابؽ.237 ,

( )2محمد عبد الحميد مكي ,مرجع سابؽ ,ص.108
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كرغـ أنو يخرج المشتبو بو مف المبلحقة القضائية  ,كيتسبب في اإلفراج عنو إذا كاف مكقكفان,

كيكتسب حجية األمر المقضي فيو  ,طالما لـ يمغ ,إال أنو يمكف العدكؿ عنو إذا ظيرت دالئؿ

جديدة  .كككف قرار حفظ الدعكل يجكز العدكؿ عنو ,فإنو حجية مؤقتة غير نيائية(.)1

كيعتبر الطابع المؤقت لحجية قرار حفظ الدعكل  ,أحد جكانب التمييز ما بينو كما بيف
ي
الحكـ القضائي البات  ,حيث يمتاز الحكـ القضائي  ,بأنو حسب األصؿ يحكؿ دكف الرجكع إلى

الدعكل ميما جد مف أدلة فييا( .)2أما قرار حفظ الدعكل يمكف العدكؿ عنو " ,إذا ظيرت أدلة
جديدة ,شريطة أال تككف الدعكل قد انقضت بالتقادـ"( .)3كما سبؽ ييدلؿ عمى مشركعية العدكؿ عف
قرار حفظ الدعكل ,حاؿ ظيكر دالئؿ جديدة  ,فقرار حفظ الدعكل كحجيتو  ,يرتبط مستقبميما

بكجكد أدلة جديدة مف عدمو ,حيث تستمر حجيتو  ,ما لـ تظير دالئؿ جديدة تستكجب إلغاء

القرار ,فيي حجية يمعمقة عمى شركط  ,لذا تيكصؼ بالحجية المؤقتة كغير النيائية  ,عمى عكس
حجية األحكاـ القضائية النيائية كالباتة .كقد استقر قضاء محكمة النقض " عمى أف األمر بأف ال

كجو إلقامة الدعكل الصادر عف سمطة التحقيؽ لو حجيتو التي تمنع مف العكدة إلى الدعكل

4
كيبلحظ أف الحجية مشركطة بعدـ إلغاء القرار  ,ما يدلؿ
الجنائية ما داما قائمان كلـ يمغ"( ) .ي
بالمعني المخالؼ  ,عمى انتياء الحجية حاؿ إلغاء القرار.كقد قضت محكمة النقض المصرية ",

بأف األمر الصادر مف النيابة العامة بأف ال كجو إلقامة الدعكل لو حجيتو التي تمنع العكدة إلى

الدعكل الجزائية ماداـ قائمان لـ يمغ ,فبل يجكز مع بقائو قائمان الدعكل عف ذات الكاقعة التي صدر

األمر فييا ,ألف لو في نطاؽ حجيتو المؤقتة ما لؤلحكاـ مف قكة األمر المقضي .لما كاف ذلؾ

ككاف الدفع بعدـ جكاز نظر الدعكل لسبؽ صدكر قرار بحفظ الدعكل الجزائية جكىريان ,إذ مف

شأنو -إف صح-أف يتغير بو كجو الرأم في قبكؿ الدعكييف الجزائية كالمدنية ,مما كاف ينبغي معو
عمى محكمة ثاني درجة حتى كلـ يدفع بو أماميا -باعتباره دفاعا مسطك ار – أف تمحصو بمكغا إلى

غاية األمر فيو أك ترد عميو بما دفعو,أما كىي لـ تفعمف فإف الحكـ المطعكف فيو يككف معيبا بما

يكجب نقضو"(.)5

كمما ال شؾ فيو أنو إذا تـ إلغاء قرار حفظ الدعكل  ,تزكؿ حجيتو ,كيصبح مف حؽ سمطة

التحقيؽ السير مف جديد بالدعكل الجزائية.

( )1أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ,ص.322
( (2عبد القادر صابر جرادة ,مرجع سابؽ ,ص.838
( )3ساىر إبراىيـ الكليد ,مرجع سابؽ.230 ,

( )4محمد عبد الحميد مكي ,مرجع سابؽ ,ص.119

( )5نقض مصرم رقـ ( )10565لسنة  62ؽ ,جمسة  ,1995/2/8س,46ص.333
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 -3جي نلبي :
تمتاز حجية قرار حفظ الدعكل بأنيا حجية نسبية ,ال حجية مطمقة  ,كيترتب عمى ىذه

الطبيعة الخاصة لقرار حفظ الدعكل ,أنو " ال يستفيد منيا إال المتيـ الذم حقؽ معو كصدر القرار

بشأنو بالنسبة لمكاقعة محؿ التحقيؽ"( .)1ك ال يستطيع أحد المتيميف أف يستند إلى أمر حفظ صدر

لمصمحة متيـ أخر معو في ذات الجريمة  ,إال إذا صدر األمر مستندا إلى أسباب عينيو مثؿ :
انقضاء الدعكل بالتقادـ فيستفيد جميع الشركاء في الجريمة منو"(.)2

 -4جي ق ا

فظ ا اع ى يتعل با نظام ا عام :

سبؽ اإلشارة إلى أف قرار حفظ الدعكل متصؿ بالنظاـ العاـ ,كترجع العمة في تعمؽ ىذه

الحجية بالنظاـ العاـ  ,إلى أف األمر بأف ال كجو إلقامة الدعكل ىك سبب النتفاء الدعكل الجنائية
طالما لـ ينتؼ السبب المستند إليو بالدالئؿ الجديدة(.)3

كنخمص مما تقدـ إلى أف قرار حفظ الدعكل يكتسب حجية الشيء المقضي فيو  ,كلكنيا

حجية مف طبيعة خاصة  ,كذلؾ ككف حجيتو مستمدة كمرتبطة بقرار صادر عف سمطة التحقيؽ
االبتدائي ,يجكز العدكؿ عنو.
ا مطلب ا ثاني :أث

فظ ا اع ى على ا للط ا تأايبي

قا

تطرقت العديد مف األحكاـ القضائية ألثر قرار حفظ الدعكل عمى السمطة التأديبية ,في
حيف تباينت آراء الفقو حكؿ حجية قرار حفظ الدعكل عمى السمطة التأديبية  ,كسنتطرؽ في ىذا
المطمب لحجية قرار حفظ الدعكل في ثبلثة فركع  ,يتناكؿ الفرع األكؿ مكقؼ القضاء مف حجية

قرار حفظ الدعكل أماـ السمطة التأديبية  ,كالثاني مكقؼ الفقو مف حجية قرار حفظ الدعكل أماـ
السمطة التأديبية  ,كالفرع الثالث  :الترجيح بيف اآلراء الفقيية .
ا ف ع ا ل :م قف ا ضاء من جي ق ا

فظ ا اع ى أمام ا للط ا تأايبي

تتبايف أحكاـ القضاء حكؿ حجية قرار حفظ الدعكل عمى السمطة التأديبية  ,حسب السبب الذم
بنى عميو قرار حفظ الدعكل  ,كذلؾ حسب التكضيح اآلتي:

( )1أشرؼ رمضاف عبد الحميد ,مرجع سابؽ ,ص.322
( )2عبد القادر صابر جرادة ,مرجع سابؽ ,ص.839
( )3محمد عبد الحميد مكي ,مرجع سابؽ ,ص.128
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قا

 -1صا

فظ ا اع ى با تنا ل عن ا شك ى :

قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر " إف ىذا التنازؿ كما يعمؿ أثره  ,في مجاؿ

المساءلة الجنائية عف جريمة الزنا لتستفيد منو الزكجة كشريكيا عمى السكاء ,يعمؿ أيضا أثره  ,في
مجاؿ المساءلة التأديبية بالنسبة لمشريؾ  ,حاؿ ككنو مكظفان عامان  ,بحيث ال يمكف مساءلتو كلك
تأديبيا عف كاقعة الزنا نفسيا ,كبالنظر إلى اعتبارات المحافظة عمى األسرة ,التي سكغت إمكانية

التنازؿ عف الدعكل الجنائية ,ىي أيضا نفسيا في مجاؿ المساءلة التأديبية ,كلكف سيتسنى مع ذلؾ

مؤاخذة ىذا المكظؼ العاـ تأديبيان بكصؼ آخر ىك كضع نفسو مكضع الشبيات"(.)1

كمف المبلحظ أف الحكـ السابؽ ,يؤكد عمى أف قرار حفظ الدعكل  ,ال يكتسب حجية أماـ
سمطة التأديب  ,في حالة التنازؿ عف الشككل .كأرجع الحكـ عدـ حجية قرار حفظ الدعكل عمى

قضاء التأديب ,بحؽ السمطة التأديبية في تكصيؼ فعؿ المكظؼ  ,بكصؼ آخر يثير الشبيات.
-2صا

قا

فظ ا اع ى عام ا ىمي :

ال يكجد أحكاـ قضائية بيذا الخصكص في القضاء الفمسطيني  ,كلكف القضاء المصرم تعرض
ليذه المسألة  ,حيث قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر " إذا كانت النيابة العامة انتيت إلى
عدـ ثبكت التيمة بحؽ المكظؼ العاـ ,غير أنيا قررت حفظ الدعكل لعدـ األىمية ,فبل يحكز ىذا

القرار حجية أماـ القضاء التأديبي ,كانما يخضع لمفحص كالتمحيص كالتقييـ أماـ المحكمة

اإلدارية"(.)2

لـ ييمزـ الحكـ السابؽ ,قضاء التأديب بحجية قرار حفظ الدعكل في حاؿ عدـ األىمية,
عمى اعتبار أف ما ال يعتبر ىامان مف منظكر جزائي ,قد يككف ىامان مف منظكر الكظيفة العامة
كمتطمباتيا .مف ىذا المنطمؽ  ,يخضع ىذا القرار لمفحص كالتقييـ مف سمطة التأديب  ,دكف أف

تككف ممزمة بو.
-3صا

قا

فظ ا اع ى عام كفاي ا ا :

قضت المحكمة اإلدارية العميا في مصر " إف طبيعة الجريمة اإلدارية  ,تختمؼ اختبلفان

كميان عف طبيعة الجريمة الجنائية ,فيكفي في الجريمة األكلى أف تثير الكقائع المنسكبة لممكظؼ

غبا انر قائمان حكؿ تصرفاتو ,بما يمس سمككو الكظيفي ,كيؤثر في سمعتو بيف الناس ,فتتناثر حكلو

( )1حكـ المحكمة اإلدارية العميا بمصر  ,مؤرخ في  ,1964/4/13في الطعف رقـ  ,2174س 40ؽ.
( )2حكـ المحكمة اإلدارية العميا ,1993-11-23 ,في الطعف رقـ  ,739س 37ؽ.
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األقاكيؿ ,األمر الذم يفقد معو االطمئناف ,كبالتالي يككف بقاؤه في كظيفتو مما يعرض المصمحة

العامة لمخطر"(.)1

يؤكد الحكـ السابؽ عمى قرار حفظ الدعكل المبني عمى عدـ كفاية األدلة  ,ليس ليذا القرار

أم أثر أماـ السمطة التأديبية ,حيث ال تشترط المساءلة التأديبية كفاية األدلة  ,بؿ يكفي فقداف

االطمئناف تجاه المكظؼ  ,لمساءلتو تأديبيان ,حتى في ظؿ عدـ كفاية األدلة.
- 4ق ا

فظ ا اع ى عام ص

ا اقع :

كبالرغـ مف أف المحكمة اإلدارية العميا قد قضت بمغة العمكـ كاإلطبلؽ  ,بأف المحكمة

التأديبية ليست ممزمة بما تتخذه أك تنتيي إليو سمطة التحقيؽ ,مف ق اررات بشأف الكقائع المعركضة

عمييا ,إال أنيا خرجت عف ىذه القاعدة حيف قررت في أحد أحكاميا بقكليا" مف المقرر استقبلؿ

المخالفة التأديبية عف الجريمة الجزائية  ,كمف ثـ فبل عبرة بما انتيت إليو النيابة العامة مف ق اررات
بالحفظ ,عمى قياـ المسؤكلية التأديبية عف ذات الفعؿ الجنائي ,إال إذا كاف قرار النيابة العامة ,بأف

ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية لعدـ ثبكت االتياـ ,ففي ىذه الحالة ينعدـ سبب القرار التأديبي"(.)2

مف المبلحظ أف الحكـ السابؽ ,جاء منفردان عف الحاالت السابقة  ,فإذا كاف قرار حفظ

الدعكل  ,مبنيا عمى أساس عدـ صحة الكاقعة  ,يككف لو حجية أماـ السمطة التأديبية .كنعتقد أف

الحجية لقرار حفظ الدعكل في حالة عدـ صحة الكاقعة  ,لو ما يبرره  ,خاصة في ظؿ تأكد سمطة
التحقيؽ مف عدـ صحة الكاقعة  ,كما يستدعيو مف عدـ جكاز المساءلة التأديبية.

كنخمص مما سبؽ ,حكؿ مكقؼ القضاء مف حجية قرار حفظ الدعكل ,إلى أف القضاء

مستندان عمى اختبلؼ الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية  ,ال ييمزـ السمطة التأديبية ,إال في حالة
صدكره بسبب عدـ صحة الكاقعة .كمكقؼ القضاء السابؽ ,يفتح المجاؿ أماـ سمطة التأديب ,في
مساءلة المكظؼ ,دكف أف يشكؿ قرار حفظ الدعكل قيدان عمييا.

( )1حكـ المحكمة اإلدارية العميا بمصر  ,مؤرخ في  ,1962/4/21في الطعف رقـ  ,65س.7
( )2ساىر إبراىيـ الكليد ,مرجع سابؽ ,ص 256ك.257
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ا ف ع ا ثاني :م قف ا ف و من جي ق ا

فظ ا اع ى أمام ا للط ا تأايبي

لقد تفرقت أراء الفقو حكؿ إلزاـ حجية قرار حفظ الدعكل إلي مذىبيف  ,المذىب األكؿ يرل

بمقتضاه أف السمطة التأديبية غير ممزمة بالق اررات الصادرة مف سمطة التحقيؽ االبتدائي ,كالمذىب

الثاني  ,يرل بكجكب التزاـ السمطة التأديبية بيذه الق اررات"(.)1
أ الً :ا أي ا معا ض

جي ق ا

فظ ا اع ى أمام للط ا تأايب :

يستند أصحاب ىذا الرأم عمى أف الحجية ال تثبت  ,إال لؤلحكاـ الجنائية النيائية  ,فيما

قضت بو مف ثبكت أك نفي قطعي لمفعؿ مكضكع االتياـ ,كال تثبت لق اررات سمطة التحقيؽ التأديبية,
ك إلى استقبلؿ الجريم ة التأديبية عف الجريمة الجزائية  .كقد ذىب غالبية الفقو  ,إلى عدـ امتبلؾ

قرار حفظ الدعكل بكجو عاـ  ,حجية أماـ القضاء التأديبي ,متقاطعان بذلؾ مع ما استقر عميو

القضاء .مف ىذا المنطمؽ  ,استقر الفقو كالقضاء في المجاؿ التأديبي في مصر عمى أنو  ,ال

حجية أماـ جيات التأديب ألمر الحفظ  ,أك األمر بعدـ كجكد كجو إلقامة الدعكل الجنائية أك أكامر
اإلحالة الصادرة مف النيابة العامة  ,كحجتيـ في ذلؾ أف الحجية في المجاؿ الجنائي ىي لمحكـ

الجنائي كحده(.)2

كلكف الرأم السابؽ  ,ال يمكف األخذ بو عمى إطبلقو  ,خاصة كأف الفقو يربط حجية قرار
حفظ الدعكل  ,عمى السمطة التأديبية  ,باألسباب  ,التي بني عمييا قرار حفظ الدعكل .ففي العديد

مف األسباب  ,التي يبنى عمييا قرار حفظ الدعكل ,ال تككف السمطة التأديبية ممزمة بحجيتو  ,فإذا

بنى القرار عمى عدـ كفاية األدلة  ,أك النقضاء الدعكل بالتنازؿ عف الشككل  ,أك لعدـ األىمية ,

فإف ىذا القرار ال يككف ممزمان لمسمطة التأديبية ,أما إذا " إذا أصدرت النيابة العامة ق ار انر بحفظ
الدعكل النقضائيا بالتنازؿ عف الشككل  ,فإف ىذا القرار ال يككف ممزما لمسمطة التأديبية لتبرئة

ساحة المكظؼ .كيرل الفقو أنو في حالة كاحدة فقط ,يكتسب قرار حفظ الدعكل حجية أماـ السمطة
التأديبية  ,أال ك ىي عدـ صحة الكاقعة " ففي ىذه الحالة  ,يككف ليذا القرار حجية أماـ السمطة

التأديبية ,كيشترط في ذلؾ أف يككف الكصؼ القانكني لمجريمة التأديبية ىك ذاتو الكصؼ القانكني

لمجريمة الجنائية"(.)3

( )1عب ػػد الكى ػػاب البن ػػدارم ,المس ػػؤكلية التأديبي ػػة كالجنائي ػػة لمع ػػامميف بالدكل ػػة كالقط ػػاع الع ػػاـ  ,مكتب ػػة جامع ػػة الق ػػاىرة
 ,1972,ص.229

( )2كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ  ,ص.327
( )3ساىر إبراىيـ الكليد ,مرجع سابؽ.255 ,
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كنبلحظ أف ىذا الرأم الفقيي  ,يتقاطع مع ما ذىب إليو القضاء ,بعدـ امتبلؾ قرار حفظ الدعكل

الحجية أماـ سمطة التأديب ,إال في حالة عدـ صحة الكاقعة.
ثانيا :ا أي ا ف يي ا مؤيا

جي ق ا

فظ ا اع ى أمام للط ا تأايب :

ذىب رأم في الفقو أف السمطات التأديبية مطالبة بااللتزاـ بقرار حفظ الدعكل بصرؼ

النظر عف األسباب التي بنى عمييا  ,كذلؾ ألف سمطة التحقيؽ الجنائي كمنيا النيابة العامة,
متخصصة في التحقيؽ بالتيـ الجنائية كالتصرؼ بيا  ,كلدييا القدرة كاإلمكانات عمى استجبلء

الحقيقة  ,سكاء مف حيث كقكع الفعؿ كنسبتو لممتيـ  ,أك عدـ صحة نسبتو إلى المتيـ (.)1

كاذا كاف الرأم المنكر لحجية قرار حفظ الدعكل أماـ السمطة التأديبية  ,ال يعترؼ بالحجية
 ,إال إذا كاف مبنى القرار قائمان عمى أساس عدـ صحة الكاقعة ,باالستناد ألف قرار حفظ الدعكل ال
يعتبر حكمان ,كال يصدر عف سمطة التحقيؽ النيائية  ,كبالتالي ال يمتمؾ حجية ,إال في حالة عدـ

صحة الكاقعة,فإف الرأم المؤيد لحجية قرار حفظ الدعكل أماـ السمطة التأديبية  ,ييقر بيذه الحجية
بصرؼ النظر عف األسباب  ,التي بنى عمييا .كيبرر جانب مف الفقو المؤيد لحجية قرار حفظ
الدعكل أماـ السمطة التأديبية بشكؿ مطمؽ  ,بأنو

مف غير المبلئـ أف تيدر الجية اإلدارية ما

ينتيي إليو التحقيؽ الجنائي في ىذا الشأف  ,كما أف حسف سير اإلدارة  ,كتحقيؽ الصالح العاـ ,

يقتضي أف تحترـ الجيات اإلدارية اآلراء كالق اررات الصادرة مف جيات االختصاص ,كلك كاف

األصؿ أف ىذه الق اررات ليست ممزمة بذاتيا ,فميس مف السائغ إىدار آراء أك ق اررات جيات
االختصاص بق اررات مف جيات غير فنية بيذا الخصكص .إف إىدار الق اررات الصادرة مف الجيات

الفنية المتخصصة  ,بمجرد إرادة جيات ليس بيا ذات تخصصيا أك في مرتبتو  ..قد يشكبو سكء

استعماؿ السمطة أك االنحراؼ بيا"(.)2

كنعتقد أف ىذا الرأم يستند عمى اعتبارات منطقية  ,خاصة كأف سمطة التحقيؽ االبتدائي ,

ىي األجدر كاألكفأ بالتحقيؽ كالتصرؼ بو  ,كعدـ األخذ بما تكصمت لو مف ق اررات  ,يمس بييبتيا,
ىباء منثك انر.
كيجعؿ جيدىا ككقتيا كاستخبلصاتيا ن
ك يرل أحد الفقياء أنو يتعيف عمى السمطة التأديبية أف تتقيد باألمر الصادر مف سمطة
التحقيؽ بأف ال كجو إلقامة الدعكل الجنائية  ,كيدعـ رأيو بسبعة حجج عمى النحك اآلتي(:)3

( )1عبد الكىاب البندارم , ,ص.233

( )2عبد الكىاب البندارم ,المرجع نفسو  ,ص 233كما بعدىا.
( )3كحيد محمكد إبراىيـ  ,ص.335- 327
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 -1إف دكر النيابة العامة كىي جية قضائية  ,ال يقتصر في مجاؿ الدعكل عمى إحالة القضايا

إلى القضاء الجنائي لمفصؿ فييا ,بؿ يشمؿ أيضان سمطتيا في عدـ تحريؾ الدعكل الجزائية  ,فيي
تممؾ مف سمطة المبلئمة في تقدير دكاعي السير في االتياـ الى نيايتو أك صرؼ النظر عنو  ,فإذا

قررت عدـ السير في االتياـ حتى مرحمة المحاكمة  ,فإف ق ارراىا بذلؾ يككف عمبلن قضائيان يدخؿ

ضمف أعماؿ القضاء.

 -2إف المشرع خكؿ النيابة العامة سمطة إصدار األكامر الجنائية في بعض الجرائـ (المادة 325
مف قانكف اإلجراءات)  ,كىي بذلؾ تفصؿ في مكضكع الدعكل الجنائية باإلدانة  ,دكف أف يسبؽ

ذلؾ محاكمة تجرم كفؽ األصكؿ العامة لممحاكمات  ,فيي تصدر األمر بعد االطبلع عمى

األكراؽ كاألدلة كفي غيبة الخصكـ كدكف تسبيب ,كرغـ ذلؾ كمتى أصبح نيائيان بعدـ اعتراض
الخصكـ عميو يتمتع بالقكة  ,التي يحظى بيا أم حكـ  ,قكة سمبية كقكة ايجابية أماـ الجيات
القضائية األخرل ,التي تتقيد بيا  ,فمماذا إذف ال يتساكل األمر بأال كجو الصادر مف النيابة العامة

؟ كيحظى بقكة األمر الجنائي بنكعييا مع انو يصدر بعد فحص التيمة كتحقيؽ مكضكعيا تحقيقا
شامبل بالمكازنة بيف أدلة اإلدانة كأدلة البراءة  ,كترجيح أف القضية بالحالة  ,التي ىي عمييا ,ليست

صالحة ألف تقدـ بشأنيا الدعكل الجنائية.

 -3إف الجريمة التأديبية قائمة عمى ذات الفعؿ الذم تقكـ عميو الدعكل الجزائية ,كمف غير
المقبكؿ أف تنتيي النيابة العامة ,كىي صاحبة الدعكل الجزائية إلى عدـ ثبكت الكاقعة  ,كتصدر

بذلؾ قرارىا  ,ثـ تأتي جية التأديب مف بعدىا  ,لتخمص إلى القبكؿ بثبكتيا.

 -4إف القكؿ بأف ال كجو إلقامة الدعكل ال يحكز القكة أماـ سمطات التأديب  ,يجعؿ المتيـ الذم

قضي ببراءتو بعد المحاكمة الجزائية أكفر حظان مف المتيـ الذم ارتأت سمطة التحقيؽ أف األدلة قبمو
ال ترتقي إلى أف يترجح منو إحالتو إلى المحاكمة الجنائية ,فقرار سمطة الحكـ بالبراءة يحظى بقكة

أماـ السمطة التأديبية  ,في حيف قرار أف ال كجو ال يحظى بقكة.

 -5إف قرار ال كجو إلقامة الدعكل يؤكد عمى أف االتياـ المكجو لممتيـ غير قائـ في حقو بصكرة
أقكل لك كاف الحكـ الصادر بالبراءة مبني عمى قرينة البراءة.

 -6إف النيابة العامة كىي خصـ لممتيـ  ,قد أرادت صرؼ النظر عف االتياـ قبمو  ,كأصدرت
قرار أال كجو  ,فإذا كاف الخصـ يقر ببراءة خصمو مف االتياـ  ,فيك دليؿ عمى نصاعة صفحتو
بصكرة أكضح مف قرار القاضي الذم يقكـ في الدعكل الجنائية بدكر الحكـ كليس الخصـ.

 -7ال شؾ أف القرار بأال كجو إلقامة الدعكل ,يككف ييعطي مؤشرات قكة عمى عدـ إدانة المتيـ ,
كأكلى بو أف تككف لو قكة تفكؽ القكة التي يتمتع بيا األمر الجنائي.

88

كأخي انر فاف النيابة اإلدارية أكردت في تعميماتيا مف كجكب التريث بالمسؤكلية التأديبية ,ثـ

التصرؼ في ضكء ما انتيى إليو تصرؼ النيابة العامة  ,فميس المقصكد بذلؾ مجرد االستئناس

بتصرؼ النيابة العامة دكف التقيد بو "(.)1

ا ف ع ا ثا ث :ا ت جي بين اآل اء ا ف يي
رغـ أف الرأم المؤيد لحجية قرار حفظ الدعكل أماـ السمطة التأديبية  ,يقكؿ بو نفر قميؿ مف

الفقياء ,إال أننا نرجح ىذا الرأم  ,كنعمؿ أخذنا بيذا الرأم  ,لمجمكعة مف المبررات ,كىي:

أ الً :إف سمطة التحقيؽ االبتدائي  ,كىي شعبة مف الجياز القضائي ,تعتبر صاحبة االختصاص

األصيؿ بالتحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ بو  ,كال يجكز التعقيب عمى ق ارراتيا  ,مف أية جية إدارية,

فبل يجكز لسمطة التأديب  ,أف تعاكد البحث فيما قامت بو سمطة التحقيؽ.

ثانياً :إف اتخاذ سمطة التحقيؽ االبتدائي  ,لقرار حفظ الدعكل  ,كعدـ تحريكيا لمدعكل الجزائية ,
تككف قد رجحت أدلة البراءة عمى أدلة اإلدانة  ,كفيما لك رجح لدييا اإلدانة  ,لما تكانت عف

تحريؾ الدعكل الجزائية  ,ما يعني أف قرار حفظ الدعكل  ,يعكس في عمقو قناعة سمطة التحقيؽ

براءة المكظؼ مف الفعؿ المنسكب إليو  ,خاصة كأف النيابة العامة خصـ شريؼ لممتيـ  ,كقرار
الخصـ أكبر دليؿ عمى مكضكعيتو .

ثا ثاً :يقتضي منطؽ العدالة أف يكتسب قرار حفظ الدعكل حجية الشيء المحككـ بو ,كأف تككف

الطريقة الكحيدة لبلعتراض عميو عبر الطعف أماـ القضاء  ,فالقرار القضائي الصادر عف سمطة

التحقيؽ االبتدائي  ,يكتسب حجية أماـ المتيـ ك الجيات األخرل كافة  ,ما لـ ينقض بحكـ

قضائي ,ألف الحكـ القضائي ىك عنكاف الصحة كعنكاف الحقيقة الكحيد في مكاجية ق اررات سمطة

التحقيؽ ,كليس اجتيادات سمطة التأديب.

ابعاً :لقد فكض المجتمع التحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ فيو لمسمطة المختصة بو  ,ك رسـ ليا

القانكف مجمكعة مف الشركط كالضكابط في التعييف  ,كاجراءات التحقيؽ الكاجب االلتزاـ بيا,
كلحماية حقكؽ المتيميف  ,لتككف عنكاف العدالة لممجتمع  ,كلكف المجتمع لـ يفكض سمطات
التأديب  ,بالتعقيب أك الخركج عمى صاحبة االختصاص األصيؿ بالتحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ بو.

خاملاً :إف الفقو الجنائي كاإلدارم المعاصر ,يرفض بأم حاؿ مف األحكاؿ  ,المساس بمفيكـ

المكاطنة  ,ككضع المكاطنيف أماـ مراكز قانكنية متباينة ,كلـ يعد لئلدارة سمطة التصرؼ كاتخاذ ما
ترتئيو مف ق اررات تجاه المكظفيف  ,كلـ تعد اإلدارة تأمر كتطاع  ,كلـ يعد المكظفكف في مراكز
قانكنية تختمؼ عف المراكز القانكنية لممكاطنيف .كمف أىـ الدالئؿ عمى ذلؾ  ,أف العديد مف

( )1عبد الكىاب البندارم , ,ص233
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التشريعات باتت تقر بحؽ المكظفيف بالتنظيـ النقابي ,كالمشاركة في الحياة السياسية كالتجمعات

السممية  ,كبما في ذلؾ القضاة أنفسيـ كككبلء النيابة ,كالتي كانت محظكرة عمى المكظفيف سابقان

في قكانيف العقكبات كالقانكف اإلدارم.

ككذلؾ لـ يعد مقبكالن استثناء المكظفيف مف االستفادة مف قاعدة " تفسير الشؾ لصالح

المتيـ"  ,كاعماؿ قاعدة " تفسير الشؾ ضد مصمحة المكظؼ ,لما لذلؾ مف مخاطر عمى تجميات
مفيكـ المكاطنة  ,كعمى حقكؽ المكظفيف بكصفيا حقكؽ إنساف.
كعمى ضكء ذلؾ ال يجكز التعاطي مع المكظفيف في مجاؿ الدعاكل الجنائية  ,بطريقة
تختمؼ عف التعاطي مع باقي المكاطنيف  ,كاال شكؿ ذلؾ مساسان لعمكمية القاعدة القانكنية
كتجريدىا .كيجب أف تقتصر التزامات كأخبلقيات الكظيفية العامة  ,عمى المخالفات الكظيفية فقط ,

دكف الجرائـ الجزائية.

لاالاً :ثمة تعارض كانتقائية في التعاطي مع ق اررات سمطة التحقيؽ  ,ال يستقيـ معيا المنطؽ
كالعقؿ  ,حيث تمتزـ السمطات التأديبية بقرار حفظ الدعكل لعدـ صحة الكاقعة ,كال تمتزـ بقرار حفظ

الدعكل إذا صدر ألسباب أخرل ,عممان بأنيا جميعان صادرة عف سمطة التحقيؽ االبتدائي ,ما يدلؿ
عمى أف سمطات التأديب تتعاطى بانتقائية مع ق اررات سمطة التحقيؽ ,بما ىك أسكأ لممكظؼ  ,كليس

األفضؿ لو.

لابعاً :إف التعاطي بأحكاـ قانكنية خاصة مع المكظفيف  ,يجب أف يككف قاص انر عمى المخالفات
التأديبية كالخركج عمى أخبلقيات الكظيفة العامة  ,كالتي تيصنؼ كمخالفات أك جرائـ تأديبية  ,فيذا
ما يكفؿ لمكظيفة ىيبتيا كنزاىتيا  ,أما الدعاكل لمتعاطي مع المكظفيف العمكمييف بأحكاـ كاجراءات
خاصة في إطار الجرائـ الجنائية  ,ينسؼ العديد مف المفاىيـ العصرية  ,التي استقرت عمييا دكلة

القانكف مف نكع  :المساكاة في المراكز القانكنية دكف تمييز  ,حماية حقكؽ اإلنساف ,تفسير قاعدة
الشؾ لصالح المتيـ  ,المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو.

كباالستناد لما تقدـ  ,نرل أف قرار حفظ الدعكل  ,يكتسب حجية الشيء المحككـ بو  ,أماـ
السمطات التأديبية  ,كىك يممزـ ليا  ,كال يجكز ليا بأم حاؿ مف األحكاؿ الخركج عميو  ,كذلؾ
بصرؼ النظر عف أسباب اتخاذه  .فسمطة التحقيؽ االبتدائي مف حيث الكفاءة كالخبرة
كاالختصاص كالصبلحيات  ,في مركز قانكني أسمى في اتخاذ الق اررات المتعمقة

بالتحقيؽ

االبتدائي كالتصرؼ بو ,كال يجكز لسمطة التأديب  ,كىي في مركز قانكني أدني  ,كأقؿ خبرة ككفاءة

في مجاؿ التحقيؽ االبتدائي كالتصرؼ بو  ,أف تيعطى الصبلحيات كالسمطات لمخالفة ما تكصمت
لو سمطة التحقيؽ ,خاصة كأف ىذا الخركج عف قرار حفظ الدعكل  ,ال ييدؼ إال النتياؾ حقكؽ
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المكظؼ العاـ  ,كتعميؽ حقو في الحصكؿ عمى العدالة النفاذة  ,عمى مزاج كأىكاء السمطة

التأديبية.
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انفصم انثانث
حجَت احلكى اجلزائٌ عهي انسهطت انتأدٍبَت
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ا فصل ا ثا ث
جي ا كم ا ج ائي على ا للط ا تأايبي
أكلى القضاء كالفقو اىتمامان بالغان ككاسعان  ,بحجية الحكـ الجزائي عمى السمطات التأديبية ,

خاصة عندما يشكؿ ذات الفعؿ جريمة جزائية كتأديبية  .كما يجعؿ ليذا المكضكع تعقيداتو ,

امتبلؾ الحكـ الجزائي البات حجية مطمقة أماـ المحاكـ الجزائية  ,بينما حجيتو عمى السمطات

التأديبية محؿ نظر  .كيذىب غالبية الفقو كالقضاء إلى أف األحكاـ الجزائية الباتة  ,ال تمتمؾ حجية

مطمقة أماـ السمطات التأديبية  ,كيبرركف ذلؾ باستقبلؿ الجريمة التأديبية عف الجريمة الجنائية مف
ناحية  ,كاستقبلؿ القضاء التأديبي عف القضاء الجزائي مف ناحية ثانية  ,كمتطمبات كالتزامات

كسمعة الكظيفة مف ناحية ثالثة .
كامتبلؾ الحكـ الجزائي حجية األمر المقضي بو مف ناحية أخرل ,ما يثير معو تعقيدات

العبلقة بيف الحكـ الجزائي كالسمطة التأديبية  ,طالما أف العبلقة يحكميا حجية األحكاـ الجزائية مف
ناحية  ,كاستقبلؿ الجريمة التأديبية كنظاميا التأديبي مف ناحية أخرل.
كما أنو يترتب عمى الحكـ الجزائي البات  ,انقضاء الدعكل الجزائية  ,لجية الحكـ عمى

المتيـ بالبراءة أك اإلدانة  ,كما تتركو ىذه األحكاـ في كمتا الحالتيف عمى السمطات التأديبية .كقد
ميز القضاء كالفقو  ,ما بيف حجية األحكاـ الجزائية في حالة اإلدانة  ,عف حجية األحكاـ الجزائية

في حالة البراءة  ,حيث ألزـ سمطات التأديب بقرار اإلدانة  ,كفي مقابؿ ذلؾ  ,ترؾ ليا صبلحيات
لعدـ التقيد بحكـ البراءة في العديد مف الحاالت ,كما يحممو ذلؾ مف حرية السمطة التأديبية في

األخذ بما ىك أسكأ لممتيـ " المكظؼ".

كرغـ أف الفقو كالقضاء في مصر  ,عالج حجية الحكـ الجزائي عمى الدعكل التأديبية  ,إال

أننا نعتقد أف المكضكع ال يزاؿ يحتمؿ االجتيادات  ,كثمة ما يمكف إضافتو في ىذا المجاؿ ,

خاصة في ظؿ متغير حماية حقكؽ المكظفيف  ,بكصفيا حقكؽ إنساف مف ناحية  ,كلمخاطر

إعطاء اإلدارة سمطات عدـ التقيد باألحكاـ الجزائية  ,في ظؿ ما يمتمكو القضاء مف خبرة كد ارية في
التحقيؽ النيائي  ,كفي ظؿ تسميـ القضاء كالفقو  ,بأف األحكاـ الجزائية ىي عنكاف الحقيقة كالصحة

كالعدالة .
كفي مقابؿ ذلؾ الزالت الخبرة الفقيية كالقضائية في فمسطيف جنينية في ىذا المجاؿ,

كتحتاج لمتعميؽ  .كيقتضي تناكؿ حجية األحكاـ الجزائية أماـ السمطات التأديبية  ,تقسيـ ىذا

الفصؿ لثبلثة مباحث عمى النحك اآلتى:
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ا مب ث ا ل  :مفيكـ الحكـ الجزائي.

ا مب ث ا ثاني :حجية حكـ اإلدانة أماـ السمطات التأديبية.

ا مب ث ا ثا ث :حجية حكـ البراءة أماـ السمطات التأديبية.

ا مب ث ا ل

مفي م ا كم ا ج ائي
تحتؿ األحكاـ القضائية بكجو عاـ أىمية فائقة  ,خاصة كأنيا تعتبر عنكنان لمحقيقة ,

كالخيار الكحيد لمنفاذ لمعدالة في دكلة القانكف  ,إال أف األحكاـ الجنائية  ,تحظى باىتماـ أكسع ,

خاصة كأنيا ال تطاؿ اإلنساف في أمكالو فحسب  ,بؿ قد تمس بحريتو  ,كفي بعض األحكاـ

كاإلعداـ تمس حقو في الحياة.

كمما ال شؾ فيو ,أف خطكرة األحكاـ الجنائية ,كما يترتب عمييا مف نتائج ماسة بالماؿ

كالنفس كالحياة  ,تجعميا أكثر ارتباطان بحقكؽ اإلنساف عف غيرىا مف األحكاـ القضائية األخرل.

إف األحكاـ الجزائية  ,كبحكـ خطكرة آثارىا  ,تتطمب العديد مف الضمانات  ,التي تجعؿ الحكـ

عنكانان لمحقيقة كالعدالة مف ناحية  ,كعدـ جكاز محاكمة المتيـ عمى ذات الفعؿ مرة أخرل.

تضع حدان لمدعكل الجنائية بالحكـ أك اإلدانة ,

كمما ال شؾ فيو  ,أف األحكاـ الجنائية

كيترتب عمى ىذا الحكـ استقرار ككضكح المركز القانكني لممتيـ  ,ما يتطمب عدـ محاكمتو مرة

أخرل ,كاال أعتبر ظممان بينان ,األمر الذم يتطمب إصباغ قكة كحجية عمى األحكاـ الجزائية  ,بحيث

ال ييعاد محاكمة المتيـ أكثر مف مرة .
إف التعرض لمفيكـ الحكـ الجزائي  ,يتطمب تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف  ,يتناكؿ المطمب

األكؿ :تعريؼ الحكـ الجزائي ,كالمطمب الثاني :حجية الحكـ الجزائي.
ا مطلب ا ل :تع يف ا كم ا ج ائي

يتـ تناكؿ الحكـ الجزائي مف خبلؿ ثبلثة فركع  ,الفرع األكؿ :الفرع األكؿ :تعريؼ القضاء

كالفقو لمحكـ الجزائي ,الفرع الثاني :تعريؼ الحكـ الجزائي في النظاـ القانكني الفمسطيني  ,الفرع

الثالث :أنكاع األحكاـ الجزائية.
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ا ف ع ا ل :تع يف ا ضاء ا ف و ل كم ا ج ائي
أ ال :ا تع يف ا تش يعي :
لـ يتطرؽ قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم لتعريؼ الحكـ الجزائي.

ثانياً :ا تع يف ا ضائي :
ً
عرفت محكمة النقض المصرية الحكـ بأنو " القضاء الصادر مف ىيئة مشكمة تشكيبلن

صحيحان كمختصة في مكضكع دعكل رفعت إلييا كفؽ القكاعد اإلجرائية المعينة"( .)1كقد عرفتو
المحكمة اإلدارية العميا بأنو " القرار الذم يصدر مف محكمة بمقتضى كظيفتيا القضائية  ,كيحسـ

عمى أساس قاعدة قانكنية  ,خصكمة تتعمؽ بمركز قانكني خاص أك عاـ  ,كال ينشئ مرك انز جديدان ,

كانما يقرر في قكة الحقيقية القانكنية  ,كجكد حؽ أك عدـ كجكده ,فيعتبر عنكانان لمحقيقية فيما قضي

بو ,متى حاز قكة الشيء المقضي بو"( .)2كمف الجدير ذكره أف المحكمة الدستكرية في مصر فرقت
بيف الحكـ كرأم الجمعية العمكمية لقسـ الفتكل كالتشريع بمجمس الدكلة" ,فعمى الرغـ مف إضفاء
المشرع عمى رأييا صفة اإللزاـ لمجانبيف  ,فقضى بأف ىذا الرأم ال يتجاكز حد الفتكل ,كال يرقى

إلى مرتبة األحكاـ"(.)3

ثا ثاً :ا تع يف ا ف يي :

4
لقد تعددت تعريفات الحكـ الجنائي في الفقو( ) ,كباستقراء التعريفات  ,ينبلحظ أف جزءان
كبي انر مف الفقو أخذ بتعريفات مكسعة ,كالبعض األخر تعريفات ضيقة ,كذلؾ عمى النحك اآلتى:

-1ا تع يفات ا م لع :

مف األمثمة عمى التعريفات المكسعة  ,تعريؼ الحكـ بأنو  ":قرار صادر عف المحكمة يفصؿ في

منازعة معينة ,كىك يحؿ النزاع بفرض إرادة المشرع عمى أطراؼ الخصكمة ,كىذا الحكـ ىك التعبير

عف إرادة القانكف"(.)5

( )1حكـ محكمة النقض المصرية بتاري  ,1969/6/22مجمكعة أحكاـ النقض س, 20ص 926رقـ .182

( )2حكـ المحكمػة اإلداريػة العميػا بمصػر مػؤرخ فػي  ,1960/4/26مشػار إليػو فػي د .كحيػد محمػكد إبػراىيـ  ,مرجػع
سابؽ ,ص.174

( )3حكػػـ المحكمػػة الدسػػتكرية العميػػا جمسػػة  1981/1/17القضػػية  15س , 1تنػػازع مجمكعػػة أحكػػاـ الدسػػتكرية ج1
ص 279ؽ.10

( )4كحيد محمكد إبراىيـ , ,مرجع سابؽ ,ص.175

( )5كامػػؿ الس ػػعيد ,شػػرح ق ػػانكف أصػػكؿ المحاكم ػػات الجزائيػػة " نظريت ػػا األحك ػػاـ كالطع ػػف فيي ػػا " ,دار الثقاف ػػة,عماف,
,2006ص.5
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كمف المبلحظ أف التعريؼ السابؽ يتطرؽ لتعريؼ الحكـ بكجو عاـ  ,خاصة كأف األحكاـ كافة

تفصؿ في منازعة معينة  ,كتعبر عف إرادة القانكف.

كحسب تعريؼ أخر ىك " إعبلف القاضي عف إرادة القانكف أف تتحقؽ في كاقعة معينة نتيجة

قانكنية يمتزـ بيا أط ارؼ الدعكل "(.)1

"أك ىك نطؽ الزـ كعمني يصدر مف القاضي فيما يفصؿ بو في خصكمة مطركحة عميو أك في

نزاع بيا"( .)2أك" القرار الذم يصدر مف المحكمة كتنتيي بو خصكمة معينة"(.)3

كمف الكاضح أف التعريفات السابقة  ,تعريفات مكسعة ألنيا تنطبؽ عمى األحكاـ الجنائية,
كغيرىا مف األحكاـ الصادرة عف المحاكـ األخرل ,مع اإلشارة بأف التعريفات السابقة كافة ركزت

عمى إنياء الخصكمة مف قبؿ القاضي المعركض عميو النزاع  ,كىي اصطبلحات أكثر ارتباطان
باألحكاـ المدنية كالتجارية.

-2ا تع يفات ا ضي :
ىناؾ مف اتجو إلعطاء تعريؼ ضيؽ كمحدد كخاص بالحكـ الجزائي عمى النحك التالي:

الحكـ الجزائي ىك " إبداء المحكمة رأييا في مكضكع الدعكل بشكؿ حاسـ فييا ,كيككف الحكـ إما

بالبراءة أك باإلدانة أك بعدـ المسؤكلية"(.)4

كيتضح الطابع الخاص في تعريؼ الحكـ الجزائي في التعريؼ السابؽ ,مف خبلؿ التعرض لطبيعة

الحكـ نفسو  ,بالحكـ أك اإلدانة أك عدـ المسؤكلية  ,فيذا ما يميز طبيعة الحكـ الجزائي.

كعرفو باحث أخر بأنو " القرار الذم يصدر مف المحاكـ الجنائية في المنازعات المطركحة

عمييا"(.)5

كحاكؿ التعريؼ السابؽ ,التدليؿ عمى خصكصية الحكـ الجنائي ,مف خبلؿ تحديد المحاكـ  ,التي

يصدر عنيا.

كحسب تعريؼ ثالث ىك " القرار الصادر مف ىيئة قضائية ذات كالية في دعكل جنائية بالفصؿ

في مرحمة فييا أك إنيائيا"(.)6

كأكسب التعريؼ السابؽ الطبيعة المميزة في تعريؼ الحكـ الجزائي  ,مف خبلؿ الدعكل الجزائية.

( )1محمكد نجيب حسني ,مرجع سابؽ ,ص.50
( )2رءكؼ عبيد ,مرجع سابؽ ,ص.750

( )3مأمكف سبلمة ,مرجع سابؽ ,ص.243

( )4عبد األمير العكيمي كد .سميـ حربة  ,شرح قانكف األصكؿ الجزائية  ,مطبعة جامعة بغداد  ,العراؽ ,ص167
( )5محمكد مصطفى  ,مرجع سابؽ ,ص.316

( )6كحيد محمكد إبراىيـ  ,مرجع سابؽ ,ص.176
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كنعتقد أف التعريفات الضيقة ىي األكثر دقة كداللة عمى مفيكـ الحكـ الجنائي ,كاألكثر تميي انز لو

عف غيره مف األحكاـ.

ا ف ع ا ثاني :تع يف ا كم ا ج ائي في ا نظام ا ان ني ا فللطيني
أ الً :ا تع يف ا ضائي :

لـ يقع تحت نظرنا مف خبلؿ عممية البحث في أحكاـ القضاء الفمسطيني  ,تعريفان لمحكـ

الجزائي ,رغـ ما تـ بذلو مف جيد فى ىذا المجاؿ  ,كما أف غالبية الباحثيف كالكتاب  ,لـ يتعرضكا
في كتاباتيـ لتعريؼ القضاء الفمسطيني لمحكـ الجزائي.

ثانياً :ا تع يف ا تش يعي :

بعد اإلطبلع كالتدقيؽ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الفمسطيني  ,تبيف أنو لـ

يتطرؽ بالتعريؼ لمحكـ الجزائي  ,ما يدلؿ عمى تقاطع المشرع الفمسطيني مع المشرع المصرم ,
في عدـ إيراد تعريؼ لمحكـ الجزائي.
لقد كاف مسمؾ المشرع الفمسطيني ,كضع قكاعد عامة فيما يتعمؽ باألحكاـ القضائية

الجزائية  ,دكف التطرؽ لمتفاصيؿ  ,حيث يرل أحد الباحثيف أف المشرع الفمسطيني " لـ يضع

قكاعد مفصمة بخصكص األحكاـ القضائية الجزائية كما فعؿ بخصكص األحكاـ المدنية"(.)1

كمما الشؾ فيو أف التقاطع بيف التشريع الفمسطيني كالمصرم في عدـ إيراد تعريؼ لمحكـ
الجزائي لو ما يبرره  ,خاصة كأف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني " قد جاء في معظمو

مأخكذان عف القانكف المصرم  ,كاف اختمؼ عنو في القميؿ مف النصكص"(.)2

إف عدـ إيراد تعر و
يؼ لمحكـ الجزائي في قانكف أصكؿ المحاكمات الفمسطيني – كما نعتقد
 ال يعكس قصك انر مف المشرع الفمسطيني  ,السيما كأف كضع التعريفات المتحركة كالمتجددة,ليست مف اختصاصات السمطة التشريعية  ,ك مف األفضؿ تركيا لمفقو كالقضاء.

( )1عبد القادر صابر جرادة ,مكسكعة اإلجراءات الجزائية ,الجزء الثالث ,مرجع سابؽ ص .1451

( )2سعاد حنا الصايغ ,النقض الجزائي في فمسطيف ,مكتبة كمطبعة دار المنارة ,غزه  ,دكف سنة طباعة ,ص.5
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ثا ثاً :ا تع يف ا ف يي :

لـ يتجو غالبية الفقو الفمسطيني إلى كضع تعريؼ لمحكـ الجزائي ,بعكس التنكع كالكثرة ,

كما ىك حاؿ الفقو المصرم  ,بؿ عمى العكس مف ذلؾ تمامان  ,حيث اكتفى غالبية الفقياء في
فمسطيف في المجاؿ الجزائي  ,بإيراد ما دكنو الفقياء المصريكف مف تعريفات  ,كحتى دكف التعميؽ
عمييا  ,كدكف كضع تعريفاتيـ الخاصة  ,مع أف الفقو الفمسطيني تطرؽ بالتكضيح الكاؼ ألقساـ

كخصائص الحكـ الجزائي ,دكف تعريفو.

كالتعريؼ الكحيد الذم كقع بيف أيدينا  ,تعريؼ الحكـ بأنو " القكؿ الفصؿ الذم تصدره

المحكمة مطبقة فيو حكـ القانكف بصدد نزاع جزائي معركض عمييا"(.)1

كالحكـ القضائي بمكجب التعريؼ السابؽ ينطكم عمى عنصريف  :األكؿ  :مكضكعي  ,أم قرار
في منازعة ,كاألخر :شكمي ,أم مراعاة أكضاع معينة عند إصداره(.)2

كنحف نعتقد أف التعريؼ السابؽ تنقصو الدقة كالكضكح  ,كخاصة فيما يتعمؽ بطبيعة
المحكمة الصادر عنيا الحكـ  ,مف حيث تشكيميا حسب القانكف مف عدمو  ,ففي الكطف العربي

بكجو عاـ  ,كفي فمسطيف بكجو خاص ,صدرت العديد مف األحكاـ الجنائية  ,مما ييسمى بالمحاكـ
المشكمة خبلفان ألحكاـ القانكف  ,كتنعدـ بيا متطمبات المحكمة
العسكرية كمحاكـ أمف الدكلة ك ي
العادلة .كما أف الحكـ لـ يكضح دكر الحكـ في إنياء الخصكمة الجزائية بالبراءة أك اإلدانة.

كاتجو رأم فقيي أخر في مجاؿ تكضيح مدلكؿ الحكـ الجزائي  ,ربطو بالطابع اإلجرائي ,
دكف التعرض لمتعريؼ  ,فالحكـ الجنائي

" كاحد مف اإلجراءات المتعددة لمدعكل الجزائية ,بؿ

ىك أىـ ىذه اإلجراءات  ,ألنو ىدفيا كغايتيا ,كينبني عمى صدكره انتياء الخصكمة الجزائية ,حيث

يتحدد مركز المتيـ مف التيمة المنسكبة إليو  ,إما بالبراءة أك اإلدانة"(.)3

كتكمف أىمية ما سبؽ في التأكيد عمى ىدؼ كغاية الحكـ الجزائي في إنياء الخصكمة

الجزائية بالبراءة أك اإلدانة .

أما المشرع الفمسطيني  ,فقد استخدـ اصطبلح الق اررات كمرادؼ لؤلحكاـ  ,فاألصؿ أف

الطعف بالنقض ال يرد إال عمى " األحكاـ"  ,كلكف القانكف الفمسطيني أضاؼ الق اررات أيضا في
المادة ( 348إجراءات فمسطيني) كمرادؼ الصطبلح األحكاـ ,كىك ما جرل القضاء في فمسطيف

( )1عبد القادر صابر جرادة ,مكسكعة اإلجراءات الجزائية ,الجزء الثالث ,مرجع سابؽ ,ص.1451
( )2عبد القادر صابر جرادة ,مكسكعة اإلجراءات الجزائية ,الجزء الثالث ,مرجع سابؽ ,ص.1452

( )3ساىر إبراىيـ الكليد ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,دكف دار طباعة ,2009,ص.119
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عمى استعمالو أحيانان عندما يككف الحكـ منييا لمخصكمة( .)1كلكننا نرل ضركرة التمييز بيف
األحكاـ كالق اررات  ,فيما ليسا مترادفيف ,كداللة كؿ منيما تختمؼ عف األخر.

تع يف ا با ث :
بدكرنا نقدـ تعريفنا لمحكـ الجزائي الفاصؿ في المكضكع بأنو " الحكـ الصادر مف محكمة مختصة

كمشكمة كفقاي لمقانكف بشأف الدعكل الجزائية المنظكرة أماميا بالبراءة أك اإلدانة.
ي
ا ف ع ا ثا ث :أن اع ا

كام ا ج ائي

تكمف أىمية التعرض ألنكاع األحكاـ الجزائية ,بعبلقتيا الكطيدة مع الحجية ,كتقاطعت تقسيمات
األحكاـ الجزائية بيف التشريع المصرم كالفمسطيني عمى النحك اآلتى:
أكال :ا

كام ا يابي

-1ا كم ا يابي :

ا ض ي :

الحكـ الغيابي ىك الحكـ الصادر مف المحكمة في ظؿ غياب المتيـ  ,كاألصؿ أف تككف
المحاكمة في كجكد المتيـ ,كلكف " ىناؾ مف يرل أف حضكره ليس الزما دكما مف كجية نظر

بعض المتيميف الذيف يركف في حضكرىـ إىانة كاذالال ليـ كتناقضا مع قرينة البراءة"( .)2ما
يتطمب محاكمتيـ غيابيان حاؿ إببلغيـ كتمنعيـ عف الحضكر لممحكمة .فاألصؿ في جميع النظـ
القانكنية عدـ جكاز إصدار حكـ غيابي بحؽ متيـ دكف سبؽ إببلغو"( .)3كبيذا التكجو أخذ القانكف

المصرم كالفمسطيني  ,كقد نص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني عمى " إذا لـ يحضر المتيـ
إلى المحكمة في اليكـ كالساعة المعينيف في مذكرة الحضكر المبمغة إليو حسب األصكؿ ,يحاكـ

غيابيان"( .)4كتعتبر حضكر جمسة المرافعة ىي الفيصؿ في تحديد نكع الحكـ ,فالعبرة باعتبار

الحكـ حضكريان أك غيابيان ىك حضكر جمسة المرافعة .كمف الجدير ذكره أف القانكف الفمسطيني ال
يجيز المحاكمات الغيابية  ,إال أماـ محاكـ الصمح في جرائـ الجنح كالمخالفات أك أماـ محكمة

البداية عنا م اكم ا متيم ا فا "(.( 5

( )1سعاد حنا الصايغ ,مرجع سابؽ ,ص.17

( )2آمػ ػػاؿ مقػ ػػرم ,الطعػ ػػف بػ ػػالنقض فػ ػػي الحكػ ػػـ الجنػ ػػائي الصػ ػػادر باإلدانػ ػػة  ,رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير ,جامعػ ػػة قسػ ػػنطينة,
الجزائر ,2011,ص.12

( )3محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الشػػدم ,أثػػر الحكػػـ الجنػػائي عمػػى ممارسػػة الحقػػكؽ السياسػػية ,رسػػالة ماجسػػتير ,جامعػػة
نايؼ لمعمكـ األمنية ,السعكدية ,2008 ,ص36

( )4المادة ( )1/304مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .2001

( )5عبد القادر صابر جرادة ,مكسكعة اإلجراءات الجزائية ,الجزء الثالث ,مرجع سابؽ  ,ص.1461
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-2ا كم ا ض ي:
يقصد بالحكـ الحضكرم بالحكـ الذم صدر في مكاجية الخصـ  ,كيعتبر كذلؾ إذا حضر

جميع جمسات المرافعة كاتخذت إجراءات التحقيؽ النيائي كافة في حضكره كمنح الفرصة الكاممة
لمدفاع عف نفسو.. .أم أنو يصدر بكجكد المتيـ  .كيمتاز الحكـ الحضكرم عف الغيابي بأنو

يعطي الفرصة قبؿ صدكره لممتيـ الفرصة الكاممة لمدفاع عف نفسو  ,ما يجعمو عنكانان لمحقيقة

كالعدالة  ,أكثر مف الحكـ الغيابي.كالعبرة في الحكـ الحضكرم كما قضت محكمة النقض المصرية

ىك حضكر المتيـ جميع الجمسات كالمرافعات ,كيككف الحكـ حضكريان إذا حضر المتيـ جميع

الجمسات التي تمت فييا المرافعة كلك تغيب يكـ النطؽ بالحكـ ما دامت لـ تجر مرافعة في ىذا

اليكـ( .)1كقد حرص المشرع عمى حضكر المتيـ  ,حتى يعطى لو الفرصة لمدفاع عف نفسو بكافة
الطرؽ القانكنية المتاحة  ,كحتى يككف الحكـ عنكانان لمحقيقة(.)2
-3ا كم االعتبا ي ا ض ي :
أخذ القانكف الفمسطيني" بالحكـ الحضكرم االعتبارم " المعمكؿ بو في مصر  ,مع
اختبلؼ في التسمية إف الحكـ الحضكرم االعتبارم كما عبر عنو القانكف المصرم ,ىك الحكـ
نفسو الذم استخدمو القانكف الفمسطيني بشأف التعبير عنو " بمثابة الحضكرم"( .)3كىك حكـ غيابي

في حقيقتو ,ألنو صدر في ظؿ غياب الخصـ ,إال أف المشرع اعتبره حكمان حضكريان عمى سبيؿ

المجاز  ,كأكردت المادة ( )2/304حالتيف يككف الحكـ فييما بمثابة الحضكرم .كالحالتيف ىما :
الحالة األكلى  :إذا حضر المتيـ جمسة المحاكمة ثـ انسحب منيا ألم سبب كاف  ,الحالة الثانية

:غاب عف المحاكمة بعد حضكره إحدل جمساتيا(.)4
ثانيا :ا

-1ا

كام االبتاائي

ا نيائي

كام ا ج ائي االبتاائي :

الحكـ االبتدائي ىك الحكـ الصادر عف محكمة أكؿ درجة  ,كلـ ً
تنتو مرحمة االستئناؼ.

فاألحكاـ االبتدائية ىي األحكاـ القابمة لمطعف باالستئناؼ "( ,)5كقد قضي أف " حجية األحكاـ

االبتدائية تقؼ بمجرد رفع االستئناؼ عنيا ,كتظؿ مكقكفة إلى أف يقضى بو "(.)6
( )1نقض مصرم  23يكنيك  1958مجكعة األحكاـ س 9رقـ  178ص.706
( )2آماؿ مقرم ,مرجع سابؽ  ,ص 10ك.11
( )3سعاد حنا الصايغ ,مرجع سابؽ ,ص.39

( )4ساىر إبراىيـ الكليد ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص.119
( )5محمد بف عبد الرحمف الشدم ,مرجع سابؽ  ,ص.39

( )6حكـ محكمة النقض المصرية جمسة  1978/1/25س 29رقـ  65ص.223
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-2ا

كام ا نيائي :

كىي التي يجكز تنفيذىا ما لـ يكف في القانكف ما ينص عمى خبلؼ ذلؾ( ,)1فاألحكاـ

النيائية ىي التي ال تقبؿ االستئناؼ.
-3ا

كام ا بات :

األحكاـ الباتة " تمؾ األحكاـ التي ال يجكز الطعف فييا بطرؽ الطعف العادية كطريؽ الطعف
بالنقض "(.)2

إف التقسيـ السابؽ لؤلحكاـ لو أىميتو مف منظكر الحجية  ,كما سيتضح عند تعرضنا لمحجية في

المطمب التالي .
ا مطلب ا ثاني :جي ا كم ا ج ائي
سيتـ في ىذا المطمب التطرؽ لحجية الحكـ الجزائي مف خبلؿ ثبلثة فركع  ,يتناكؿ الفرع
األكؿ :حجية الحكـ الجزائي ,كالفرع الثاني :شركط الحكـ الجزائي الحائز لمحجية  ,كالفرع الثالث:

حجية األحكاـ الجزائية في التشريع كالفقو كالقضاء الفمسطيني

( )1محمد بف عبد الرحمف الشدم ,مرجع سابؽ  ,ص.40

( )2ساىر إبراىيـ الكليد ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص.130
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ا ف ع ا ل :تع يف جي ا كم ا ج ائي
تعني الحجية لمحكـ بصفة عامة " منع المحاكـ األخرل مف إعادة النظر مف جديد في

الدعكل  ,سكاء بناء عمى أدلة جديدة أك أكصاؼ جديدة  ,فتفترض الحقيقة فيما قضى بو

الحكـ"(.)1

كيفيـ مف التعريؼ السابؽ  ,أف حجية الحكـ  ,تيشكؿ سدان في كجو المحاكـ األخرل ,
ي
بحيث تمنعيا مف النظر مرة أخرل في خصكمة صدر بيا يحكـ سابؽ.

أما حجية الحكـ الجنائي تعني أف الحكـ حجة بيف الخصكـ فيما قضى بو ,كبالنسبة لذات الحؽ
محبل كسببا(.)2

كالتعريؼ السابؽ ,ييدلؿ عمى أف حجية الحكـ الجزائي تمتد لتطاؿ الخصكـ  ,إذا ما تعمؽ
بنفس الحؽ كالمحؿ كالسبب.
بينما اتجو رأم أخر لتكسيع مفيكـ حجية الحكـ الجنائي بأنو " يحكز االحت ارـ أماـ المحكمة

التي أصدرتو  ,كأماـ غيرىا مف المحاكـ  ,كأماـ أطراؼ الدعكل العمكمية المفصكؿ فييا ,بحيث إذا
أثار أحد الخصكـ نفس النزاع مف جديد كجب الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل ,كما أف المسألة التي سبؽ

حسميا بالحكـ يجب التسميـ بيا محؿ نزاع جديد"(.)3

كنعتقد أف ىذا التعريؼ أكثر كضكحان كداللة لحجية الحكـ الجنائي  ,ألنو يكضح نطاؽ

احترامو مف المحكمة التي أصدرتو أكالن ,كالمحاكـ األخرل ثانيان ,كأطراؼ الدعكل العمكمية ثالثان ,ما
يعنى عدـ الجكاز ألم مف الجيات السابقة  ,إعادة النظر فيما قيضي بو سابقان بقرار قضائي.

كلكي يكتسب الحكـ الجزائي ىذه الحجية  ,يجب أف يككف قد استنفذ جميع طرؽ الطعف.

فإذا استنفذ الحكـ جميع طرؽ الطعف المقررة أك كاف غير قابؿ لمطعف فيو يصير عنكانان

لمحقيقة"( .)4كليذا التكضيح أىميتو  ,خاصة كأف القضاء كالفقو  ,يميزاف ما بيف حجية الشيء
المحككـ فيو كقكة الشيئ المحككـ فيو ,فيقكلكف إف الحكـ القطعي نيائيان كاف أك ابتدائيان حضكريان أك

( )1زكػػي محمػػكد النجػػار ,الػػكجيز فػػي تأديػػب العػػامميف بالحككمػػة كالقطػػاع الخػػاص" د ارسػػة نظريػػة تطبيقيػػة" ,الييئػػة
المصرية العامة لمكتاب ,القاىرة,1986 ,ص.39

( )2آماؿ مقرم ,مرجع سابؽ ,ص.80

( )3ادكارد غػػالي ال ػػدىبي ,حجيػػة الحك ػػـ الجنػػائي أمػػاـ القضػػاء الم ػػدني" رسػػالة دكت ػػكراة" ,جامعػػة القػػاىرة,1960 ,
ص 31ك.49

( )4عز الديف الدناصكرم ك د .عبد الحميد الشكاربي ,المسئكلية الجنائية في قػانكني العقكبػات كاإلجػراءات الجزائيػة,
الجزء الثاني" ,رمضاف كأكالده لمطباعة  ,اإلسكندرية,2003 ,ص .1556
102

غيابيان تثبت لو حجية األمر المقضي  ,كلكف ىذا الحكـ ال يحكز حجية األمر المقضي ,إال إذا

أصبح نيائيان أم غير قابؿ لممعارضة أك الطعف  ,فالحكـ الجزائي ال يقيد جيات القضاء األخرل

إال إذا كاف غير قابؿ لمطعف فيو بأم مف طرؽ الطعف ( .)1فالحجية تيكسب الحكـ القكة  ,ك تحكؿ
دكف تجاكزىا  ,سكاء أماـ الخصكـ أك المحاكـ األخرل ,كعميو فالحجية ليا جانب سمبي كجانب
إيجابي ,عمى النحك اآلتى:

-1ا جانب ا للبي ل جي  :كىك جكىر الحجية  ,كالذم يتمثؿ في منع المحاكـ األخرل مف إعادة
النظر في الدعكل مف جديد  ,سكاء بناء عمى أدلة جديدة أك أكصاؼ جديدة .كتظير بكضكح

الحجية السمبية لمحكـ الجنائي مف خبلؿ " منع المحكمة مف إعادة نظر الدعكل العمكمية مف

جديد"(.)2

-2ا جانب اإليجابي :تتمثؿ في افتراض الحقيقة فيما قضى بو الحكـ أماـ الجيات القضائية

األخرل.

كتنحصر أىمية التمييز بيف القكتيف في مجاؿ استخداميما  ,فالقكة السمبية ينحصر أثرىا عمى
القضاء الجنائي كحده  ,بينما القكة االيجابية تبرز أىميتيا فيما ينالو الحكـ الجنائي البات مف

حجية أماـ مختمؼ جيات القضاء غير الجنائي.

كال خبلؼ عمى أف حجية األمر المقضي بو تعتبر مف النظاـ العاـ في المسائؿ الجزائية ,

كىذه الحجية التي تثبت لمحكـ الجنائي تقيد القاضي التأديبي  ,كلكف بضكابط كقيكد معينة(.)3

"كككف الحجية مف النظاـ العاـ يجكز التمسؾ بيا في جميع أدكار التحقيؽ كالمحاكمة كالحكـ

كالطعف( .)4إف امتبلؾ الحكـ الجزائي حجية أماـ الخصكـ كالجيات القضائية األخرل  ,يتطمب
تكافر مجمكعة مف الشركط في الحكـ الجزائي ,كىذا ما سنكضحو فى الفرع القادـ.

ا ف ع ا ثاني :ش ط ا كم ا ج ائي ا ائ ل جي أمام ا للط ا تأايبي
تقر عمى الشركط اآلتية في الحكـ الجزائي الذم يحكز
يرل أحد الباحثيف أف الفقو كالقضاء اس ا

حجية أماـ السمطة التأديبية :أف يككف الحكـ صاد انر مف محكمة كطنية  ,أف يككف صاد انر مف جية

( )1كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ,ص.180

( )2ادكارد غالي الدىبي ,مرجع سابؽ  ,ص.36

( )3خالػػد عبػػد الفتػػاح محمػػكد ,طبيعػػة العبلقػػة بػػيف نظػػامي العقػػاب التػػأديبي كالجنػػائي " رسػػالة دكتػػك ارة" ,جامعػػة عػػيف

شمس,1991,ص.265

( )4عبد األمير العكيمي كد .سميـ حربة  ,مرجع سابؽ ,ص.183
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قضاء بالمعنى الصحيح  ,كأف يككف الحكـ نيائيان( ,)1فيما يرل باحث آخر أف شركط اكتساب
الحكـ الجزائي حجية أماـ القضاء التأديبي تتمثؿ في "حكـ جزائي صادر مف ىيئة قضائية  ,كأف

يككف الحكـ فاصبلن في مكضكع الدعكل في منطكقو  ,كأف يككف باتان أم استنفذ طرؽ الطعف

العادية كغير العادية(.) 2

كبناء عمى ما تقدـ ينفصؿ شركط اكتساب الحكـ الجزائي لمحجية أماـ القضاء التأديبي عمى النحك
اآلتى:
-1صا

كم ج ائي من م كم

طني :

يجب أف يككف الحكـ صاد انر عف محكمة كطنية  ,تطبيقا لمبدأ إقميمية القانكف الجزائي,

كألف قكاعده متعمقة بالنظاـ العاـ ( ,)3فما يحكز حجية الشيئ المحككـ فيو ىك الحكـ الصادر عف

جية قضائية بما ليا مف سمطة قضائية".4

كمف اآلثار المترتبة عمى ذلؾ عدـ امتبلؾ األحكاـ األجنبية ألية حجية أماـ القضاء

الكطني ,ما لـ تكجد اتفاقية بيف البمديف  ,مصدرة الحكـ  ,كالتي تريد تنفيذ الحكـ.

-2أن يك ن ا كم ا فاصل في ا م ض ع باتاً :

إف مبدأ التقاضي عمى درجتيف ,يجعؿ األحكاـ خاضعة لبلستئناؼ  ,لذا فإف األحكاـ

االبتدائية ,ال تكتسب حجية  ,إال إذا أصبحت باتة ,كيصبح الحكـ باتان  ,إذا استنفذ جميع أكجو
الطعف القانكنية  ,أك كانت المدد المقررة لمطعف في األحكاـ قد انتيت( ( , )5أم استنفذ كؿ طرؽ

الطعف فيو) (.)6

-3أن يك ن فاصال في ا م ض ع باإلاان أ ا ب اءة :
إذا صدر فاصبل في الخصكمة الجزائية باإلدانة أك البراءة تنفضي بو الدعكل الجزائية "

متى صار باتان أك غير قابؿ لمطعف بطرؽ الطعف العادية كىي المعارضة كاالستئناؼ ,أك غير

العادية كىي النقض" ( .)7كفي حاؿ أصبح الحكـ فاصبلن في مكضكع الدعكل الجزائية بالبراءة أك
اإلدانة ,كغير و
قابؿ لمطعف بالطرؽ العادية كغير العادية  ,اكتسب قكة األمر المقضي بو ,مما
( )1خالد عبد الفتاح محمكد ,مرجع سابؽ شمس ,ص.282
( )2كحيد محمكد ابراىيـ ,مرجع سابؽ ,ص.187

( )3ربيعػػة بػػكقراط ,حجيػػة الحكػػـ النيػػائي أمػػاـ سػػمطة التأديػػب الج ازئػػرم ,بحػػث محكػػـ  ,مجمػػة األكاديميػػة لمد ارسػػات
االجتماعية كاإلنسانية  ,العدد ( ,2011 , )6ص.86

()4عبداهلل خميؿ حسيف الف ار  ,مرجع سابؽ,ص.88

( )5عبد األمير العكيمي كد .سميـ حربة  ,مرجع سابؽ ,ص.181
( )6زكي محمد النجار ,مرجع سابؽ ,1986 ,ص.44
( )7كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ ,ص .176

104

يكسبو حجية مطمقة أماـ القضاء الجزائي ,كحجية نسبية أماـ السمطات التأديبية .كمف ىنا يتضح

أف الحكـ الجزائي كحده الذم يحكز الحجية أماـ القضاء التأديبي  ,كبناء عمى ذلؾ فإف غالبية الفقو
يرل أف " ال حجية ألمر الحفظ أك األمر باال كجو إلقامة الدعكل أك أكامر اإلحالة أماـ جيات

التأديب"(.(1كما" تستبعد أكامر التحقيؽ كاإلحالة مف النيابة العامة"( )2مف اكتساب صفة الحجية.

كبات مف الكاضح بأف الحكـ البات يصدر مف سمطة الحكـ كيككف فاصبلن عمى نحك

ق اطع في مكضكع الدعكل الجزائية باإلدانة أك البراءة ,كما يميزه عف األمر بأال كجو إلقامة

الدعكل أنو " يحكز قكة الشيء المقضي بو كيمنع مف العكدة لمدعكل الجزائية كلك ظيرت أدلة

جديدة أك ظركؼ جديدة أك بناء عمى تغيير الكصؼ القانكني لمجريمة"(.)3
-4أال يك ن قا فصل في ا اع ى ا تأايبي ب كم بات :

يكتسب الحكـ الجزائي حجية أماـ القضاء التأديبي في الحاالت اآلتية :إذا صدر قبؿ نظر

الدعكل التأديبية  ,أك إذا صدر أثناء نظر الدعكل ,أك إذا صدر بعد صدكر حكـ غير بات في
الدعكل التأديبية  ,أم جائز الطعف فيو أك حتى أثناء نظر الطعف أماـ اإلدارية العميا ,طالما لـ

4
كيثار التساؤؿ حكؿ حجية الحكـ الجزائي الصادر ,بعد صدكر حكـ
يصدر فيو حكـ نيائي( ) .ي
بات مف القضاء التأديبي .يرل غالبية الفقو كالقضاء " أف التقيد في مجاؿ المساءلة التأديبية

بإثبات أك نفي الحكـ الجزائي مشركط بأف يككف سابقان عمى الفصؿ في المسؤكلية التأديبية بصفة
نيائية"( .)5أما إذا صدر الحكـ الجزائي بعد صدكر حكـ و
بات مف القضاء التأديبي  ,فقد إستقر
الفقو كالقضاء عمى اكتساب الحكـ التأديبي في ىذه الحالة حجية  ,كال يككف لمحكـ الجنائي حجية

إذا صدر الحكـ التأديبي باتان حتى لك كاف مخالفان لو.

جدير ذكره أف تكافر الشركط السابقة في الحكـ الجزائي ,ال تكسبو حجية مطمقة أماـ

السمطة التأديبية  ,كىذا ما سنكضحو في المبحث الثاني كالثالث ,بعد أف نتعرض لحجية األحكاـ

الجزائية في التشريع كالقضاء كالفقو الفمسطيني في الفرع القادـ.

( )1فتحػ ػ ػ ػػي المصػ ػ ػ ػػرم بكػ ػ ػ ػػر ,قػ ػ ػ ػػكة الشػ ػ ػ ػػيئ المقضػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػػي المجػ ػ ػ ػػاؿ الجنػ ػ ػ ػػائي ,رسػ ػ ػ ػػالة دكتػ ػ ػ ػػكراة ,جامعػ ػ ػ ػػة
القاىرة,1989,ص.158

( )2عز الديف الدناصكرم ك د .عبد الحميد الشكاربي ,مرجع سابؽ ,ص .1558
( )3فتحي المصرم بكر ,مرجع سابؽ ,ص.300
( )4زكي محمد النجار ,مرجع سابؽ  ,ص.44

( )5محم ػ ػػد فػ ػ ػؤاد عب ػ ػػد الباس ػ ػػط ,الجريم ػ ػػة التأديبي ػ ػػة ف ػ ػػي نط ػ ػػاؽ الكظيف ػ ػػة العام ػ ػػة ,دار الجامع ػ ػػة الجدي ػ ػػدة لمنش ػ ػػر,
اإلسكندرية,2005,ص.190
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ا ف ع ا ثا ث :جي ا

كام ا ج ائي في ا تش يع ا ف و ا فللطيني

تقاطع الفقو كالتشريع الفمسطيني  ,مع الفقو كالتشريع المصرم مف حيث التمييز ما بيف األحكاـ

االبتدائية كالنيائية كالباتة ,كذلؾ عمى النحك اآلتي:

أ الً :ا

كام االبتاائي  :ىي األحكاـ التي تقبؿ الطعف بطريؽ االستئناؼ.

ك قد أجاز قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني لمخصكـ استئناؼ األحكاـ الحضكرية

كالمعتبرة بمثابة الحضكرية في الدعاكل  ,ك إذا كانت صادرة عف محاكـ الصمح تستأنؼ أماـ

محاكـ البداية بصفتيا االستئنافية ,ك إذا كانت صادرة عف محاكـ البداية بصفتيا محاكـ أكؿ درجة

تستأنؼ أماـ محاكـ االستئناؼ(.)1كيترتب عمى االستئناؼ كقؼ تنفيذ الحكـ  ,كطرح القضية

برمتيا مف جديد أماـ محكمة الدرجة الثانية( .)2كماداـ الحكـ ابتدائيان كقابؿ لبلستئناؼ  ,ال يعتبر

نيائيان  ,كبالتالي ال يكتسب حجية الشيء المحككـ فيو ,كال قكة األمر المقضي فيو .كيرل جانب مف

الفقو أف الحجية تثبت لمحكـ االبتدائي القطعي فإذا طعف فيو كتـ إلغاؤه زالت عنو الحجية أما إذا

تأيد فإنو يحكز قكة األمر المقضي بو(")3
ثانياً :ا

كام ا نيائي  :ىي األحكاـ الصادرة مف محكمة الدرجة الثانية أك مف محكمة أكؿ درجة ,

كال يككف استئنافو جائ انز( .)4كما يميز األحكاـ النيائية  ,أنيا تكتسب حجية الشيء المحككـ فيو

لعدـ خضكعيا لبلستئناؼ  ,إما النقضاء مكعد االستئناؼ  ,أك لفصؿ محكمة االستئناؼ بو ,

كلكنو ال يعتبر حكمان باتان ,ألنو قابؿ لمطعف بالنقض.

ثا ثاً:ا

كام ا بات  :ىي األحكاـ التي استنفذ في شأنيا طرؽ الطعف العادية كطريؽ الطعف

بالنقض..أم أنو الحكـ الذم ال يقبؿ الطعف باالعتراض أك االستئناؼ أك النقض( ,)5كال يمكف

الطعف فييا إال بطريؽ كاحد كىك إعادة المحاكمة (إعادة النظر)  .كقد نص قانكف اإلجراءات

الجزائية الفمسطيني عمى أنو " إذا قررت محكمة النقض رد طمب الطعف بالنقض ,أصبح الحكـ
باتان ,كال يجكز بأم حاؿ لمف رفعو أف يرفع طعنان آخر عف الحكـ ذاتو ألم سبب كاف(.)6

( )1المادة ( )323مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,رقـ ( )3لسنة . 2001
( )2مي خميس عصفكر ,مرجع سابؽ ,ص.147

( )3عبد اهلل خميؿ حسيف الفرا ,الدفع بالقضية المحكمة كأثرة عمى الدعكل القضائية " دراسة مقارنة" ,رسالة ماجستير,
جامعة القدس,2001 ,ص.45

( )4سعاد حنا الصايغ ,مرجع سابؽ ,ص.27

( )5عبػػد الحميػػد لطفػػي العيمػػة ,شػػرح أصػػكؿ المحاكمػػات الجزائيػػة لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية لعػػاـ  ,1979مطبعػػة

منصكر ,غزه ,1995 ,ص.317

( )6المادة ( )373مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ,رقـ ( )3لسنة . 2001
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كتكمف أىمية التمييز بيف األحكاـ السابقة  ,في الداللة عمى قكة الحجية التي تمتمكيا  ,خاصة "

ك انو فيما يتعمؽ بقكة األمر المقضى فيو " تمحؽ باألحكاـ الباتة دكف األحكاـ النيائية"(.)1
فاألحكاـ النيائية تكتسب حجية الشيء المحككـ بو ,دكف أف تكتسب قكة األمر المقضي  ,كعميو
فإف الحكـ البات يحكز قكة إنياء الدعكل في حيف أف الحكـ غير البات ال يتمتع بيذه القكة .كما

سبؽ يدلؿ عمى أف القانكف كالفقو الفمسطيني تقاطع مع القانكف كالفقو المصرم ,فيما يتعمؽ
بتصنيؼ األحكاـ مف منظكر الحجية.
ابعاً :جي ا كم ا ج ائي على ا للط ا تأايبي :

لـ يتطرؽ قانكف اإلجراءات الجزائية لحجية الحكـ الجزائي عمى السمطة التأديبية  ,عممان

بأنو تناكؿ بالتكضيح حجية الحكـ الجزائي عمى الدعكل المدنية  ,كنعتقد أف ذلؾ يعكس قصك انر

كاضحان في التشريع الفمسطيني.

أما قانكف الخدمة المدنية  ,نص عمى فصؿ المكظؼ حاؿ إدانتة بجريمة جزائية ,ككفقا
لقانكف الخدمة المدنية تنتيي خدمة المكظؼ ألحد األسباب اآلتية" :بمكغ السف القانكنية لترؾ

الخدمة  ,عدـ المياقة الصحية  ,االستقالة  ,فقد الكظيفة  ,اإلحالة إلى المعاش أك الفصؿ مف
الخدمة  ,الحكـ عميو بحكـ نيائي مف محكمة فمسطينية مختصة بجناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ أك
األمانة ,الكفاة "(.)2

كمف الكاضح أف قانكف الخدمة المدنية رتب عمى الحكـ الجزائي في جناية أك جنحة ,

انتياء خدمة الم كظؼ ,كخاصة إذا تعمؽ الحكـ النيائي بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة,
عمى اعتبار أف ىذه الجرائـ تتناقض مع متطمبات كأخبلقيات الكظيفة.

صادر
صادر عف محكمة فمسطينية ,أف يككف
كيشترط أف يتكافر في الحكـ  :أف يككف
ان
ان

عف محكمة مختصة,كأف يككف حكميا في جريمة جنائية أك جنحة ,كأف تككف ىذه الجريمة مخمة
بالشرؼ كاألمانة(.)3

كنخمص مما سبؽ إلى تقاطع القانكف كالفقو الفمسطيني كالقانكف كالفقو المصرم حكؿ أنكاع

األحكاـ الجزائية كحجيتيا بكجو عاـ  ,كلكف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  ,جاء قاص انر مف
حيث التطرؽ لحجية الحكـ الجزائي عمى السمطات التأديبية.

( )1ساىر إبراىيـ الكليد ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ ,ص.130
( )2المادة ( )96مف قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني رقـ ( )4لسنة 1998ـ كتعديبلتو.

( )3طػػارؽ بشػػير قف ػة كأحمػػد حسػػف خميػػؿ  ,المكظػػؼ العػػاـ فػػي قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة الفمسػػطيني "د ارسػػة مقارنػػة",
بحث مقدـ لعمادة كمية الدراسات العميا  ,الجامعة اإلسبلمية ,غزه ,2013 ,ص.30
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ا مب ث ا ثاني
جي ا كم ا ج ائي بإاان ا متيم أمام ا للط ا تأايبي
يترتب عمى التحقيؽ النيائي ( مرحمة المحاكمة ) انقضاء الدعكل الجزائية  ,مف خبلؿ
الحكـ عمى المتيـ  ,سكاء كاف بالبراءة أك اإلدانة ,كعند استنفاذ إجراءات الطعف في ىذا الحكـ ,

كيقصد بحكـ اإلدانة بأنو " القرار الصادر مف ىيئة قضائية ذات كالية
يحكز قكة الشيء المقضي .ي
فاصبلن في خصكمة جنائية بعد تطبيؽ القاعدة القانكنية المناسبة عمى الكاقعة اإلجرامية كادانة

مرتكبيا كتكقيع الجزاء الجنائي "( .)1كلخطكرة اإلدانة عمى حرية كحياة المتيـ  ,يحرص القضاء
عمى التيقف مف ارتكاب المتيـ لمفعؿ المنسكب إليو .مف ىذا المنطمؽ ييعتبر اليقيف القضائي (أك
االقتناع الكجداني) أساس الحكـ باإلدانة(.)2
كلما كاف األصؿ في اإلنساف البراءة  ,كىذا األصؿ يجب أف يككف راسخان في قناعة

كضمير القاضي طكاؿ فترة المحاكمة  ,األمر الذم يتطمب أف ييبنى الحكـ باإلدانة " عمى اليقيف
الكامؿ الستبعاد قرينة البراءة"( .)3كيجب أف تستمر قرينة البراءة  ,إلى أف يتـ الحكـ عمى المتيـ

باإلدانة  ,تطبيقا لمبدأ المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو ,األمر الذم ييدلؿ عمى أف قرينة البراءة عمى
العكس مف قرينة اإلدانة  ,حيث تبنى قرينة البراءة عمى الشؾ  ,فيما قرينة اإلدانة تبنى عمى اليقيف

 .كمف أىـ اآلثار المترتبة عمى ذلؾ  ,أف يفسر الشؾ لصالح المتيـ  ,ففي حالة كجكد شؾ في

نسبة الفعؿ المجرـ لممتيـ  ,كجب عدـ تجاىؿ مبدأ الشؾ لصالح المتيـ.

كبناء عمى ما تقدـ  ,فالحكـ الجنائي باإلدانة " يدؿ داللة قاطعة عمى الفعؿ الذم يككف

األساس المشترؾ في الجريمتيف الجزائية كالتأديبية قد كقع فعبل"(.)4

كعندما تصدر المحكمة قرارىا باإلدانة  ,تحدد العقكبة المناظرة لمفعؿ اإلجرامي المسند

لممتيـ ,كلكف العقكبة قد تككف مقركنة بالتنفيذ  ,أك بكقؼ التنفيذ  ,ما يقتضي تقسيـ ىذا المبحث
إلى مطمبيف ,يتناكؿ المطمب األكؿ :حجية الحكـ باإلدانة مع النفاذ عمى السمطة التأديبية ,

كالمطمب الثاني :حجية الحكـ باإلدانة مع كقؼ النفاذ عمى السمطة التأديبية.
( )1سػ ػػعيد عبػ ػػد المطيػ ػػؼ حسػ ػػف إسػ ػػماعيؿ  ,الحكػ ػػـ الجنػ ػػائي الصػ ػػادر باإلدانػ ػػة ,رسػ ػػالة دكتػ ػػكراة ,جامعػ ػػة القػ ػػاىرة,
,1989ص.10

( )2سمير عالية  ,المبػادئ التكجيييػة فػي الػدعكل الجزائيػة ,مجمػة صػكت الجامعػة  ,الجامعػة اإلسػبلمية فػي لبنػاف,
العدد الثاني ,بيركت ,2011 ,ص.34

( )3خميؿ محمد البحر ,مرجع سابؽ ,ص,347

( )4ربيعة بكقراط ,مرجع سابؽ ,2011 ,ص.88
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ا مطلب ا ل :جي ا كم ا ج ائي باإلاان مع ا تنفيذ علي ا للط ا تأايبي
سنتعرض لحجية الحكـ باإلدانة مع التنفيذ عمى السمطة التأديبية في ثبلثة فركع  ,يتناكؿ

الفرع األكؿ  :شركط اكتساب حكـ اإلدانة حجية أماـ السمطة التأديبية ,كالفرع الثاني :أثر العفك
عمى مساءلة المكظؼ تأديبيان ,كالفرع الثالث :حجية الحكـ باإلدانة عمى السمطة التأديبية في

التشريع كالفقو الفمسطيني.

ا ف ع ا ل  :ش ط اكتلاب كم اإلاان

جي أمام ا للط ا تأايبي

يحكز الحكـ الجزائي البات باإلدانة حجية أماـ السمطة التأديبية  ,فحجية الحكـ الجزائي يقيد

السمطة التأديبية في حالة الحكـ باإلدانة"( ,)1كلكنيا ليست حجية عامة كمطمقة  ,بؿ تقتصر
الحجية عمى حاالت محددة  ,كبشركط معينة ,كذلؾ عمى النحك اآلتى:
-1ثب ت ا اقع أ ا قائع ا منل ب لم ظف :
ال يصدر القضاء الجزائي حكـ اإلدانة ,إال بعد التيقف اك التأكد مف ثبكت الكاقعة  ,كمف
نسبتيا إلى المتيـ  ,فإذا تكصؿ الحكـ الجزائي إلى ثبكت الكاقعة أك الكقائع المنسكبة لممكظؼ ,ال
يجكز لمسمطة التأديبية إثبات عكس ذلؾ  ,كبناء عمى ذلؾ ال يجكز ليا " إعادة بحث ما فصؿ فيو

الحكـ الجنائي فيما يتعمؽ بثبكت الكاقعة أك الكقائع المنسكبة لممكظؼ  ,بؿ عمييا أف تتقيد بيا

كتمتزـ بيا  ,كاال كاف حكميا مخالفان لحجية األمر المقضي كىك ما ال يجكز( .)2كال تقتصر الحجية

عمى الكقائع الجزائية  ,بؿ كتشمؿ أيضان الكقائع التأديبية ,فإذا اشتمؿ الحكـ الجنائي كؿ كقائع
الدعكل "سكاء كانت جنائية أك تأديبية  ,فإنو يمتنع عمى المحكمة التأديبية إعادة النظر في الكقائع

التأديبية  ,التي اشتممت عمييا الدعكل الجزائية(.)3

كقد قضت المحكمة اإلدارية في مصر في الحالة التي يصدر بيا الحكـ عمى فعؿ يمجرـ ,
كيمثؿ مخالفة إدارية في ذات الكقت بقكليا " يعتبر الحكـ حجة فيما فصؿ فيو ,كال تعاكد

المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الكقائع التي سبؽ لحكـ جنائي حاز قكة األمر المقضي أف

أثبت كقكعيا"(.)4

( )1جماؿ الديف سالـ حجازم ,تأديب أعضاء ىيئة الشرطة " دراسة مقارنة" ,في ضػكء الفقػو كالقػانكف ,مكتبػة الكتػب
العربية ,القاىرة,1988,ص.52

( )2زكي محمكد النجار ,مرجع سابؽ,ص.48

( )3عبد المقصكد أحمد عمى مكسى ,مرجع سابؽ ,ص.276

( )4المحكمة اإلدارية العميا ,طعف  1572لسنة  36ؽ جمسة .1992/12/8
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-2ا منط

:

منطكؽ الحكـ ىك الجزء الياـ مف الحكـ  ,ك يتضمف القرار الفاصؿ في مكضكع الدعكل.

كال خبلؼ في الفقو كالقضاء عمى اكتساب منطكؽ الحكـ لمحجية .ك قد قضت محكمة النقض
المصرية بأف "األصؿ في األحكاـ أال ترد الحجية إال عمى منطكقيا  ,كال يمتد أثرىا إلى األسباب
إال ما كاف مكمبل لممنطكؽ كمرتبطا بو ارتباطا ال يقبؿ التجزئة بما ال يككف لممنطكؽ قكاـ

إالبو"(.)1

-3ألباب ا كم :

يرل جزء مف الفقو أنو "ال تثبت الحجية إال لمنطكؽ الحكـ دكف أسبابو"( .)2في حيف يعتقد

رأم آخر أف الحكـ الجنائي البات لو حجية بما فصؿ فيو مف كقائع كأسباب( .)3كقد يبدك أف ذلؾ
يحمؿ في طياتو تناقضان  ,في حيف أف الحقيقة غير ذلؾ  ,فأسباب الحكـ بكجو عاـ ال تمتمؾ حجية

أماـ القضاء التأديبي ,إال إذا كانت جزءنا ال يتج أز مف الحكـ  .فحجية الحكـ الجزائي أماـ المحاكـ
التأديبية ال تثبت إال لمنطكؽ الحكـ دكف أسبابو ,إال إذا كانت األسباب جزءا منو أك متمما لو كال

يقكـ بدكنو .كيعكد الدافع كراء ذلؾ إلى أف األسباب التي يقكـ عمييا الحكـ الجزائي غير األسباب

التي يقكـ عمييا الحكـ التأديبي .أما إذا كانت األسباب مرتبطة بالحكـ ارتباطان كثيقان  ,كال يقكـ
الحكـ بدكنيا

ىنا فقط تثبت الحجية ألسباب الحكـ  ,ألنيا تعد جزءا منو ال تنفصؿ عنو ,ىذا ما

استقر عميو فقيا كقضاء (.)4

كقضت محكمة النقض المصرية " األصؿ في األحكاـ أال ترد الحجية إال عمى منطكقيا,

كال يمتد أثرىا إلى األسباب  ,إال ما كاف منيا مكمبل لممنطكؽ كمرتبطا بو ارتباطان كثيقان غير

متجزئ كال يككف لممنطكؽ إال بو .أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجان ما مف كاقعة مطركحة عمييا

فإف ىذا االستنتاج ال يحكز حجية كال يمنع محكمة أخرل مف أف تستنبط مف كاقعة مماثمة ما تراه
متفقا كمبلبسات الدعكل المطركحة عمييا النتفاء الحجية بيف حكميف في دعكييف مختمفتيف مكضعا

كسببان"( .)5مع اإلشارة بأف "الحكـ بعقكبة جنائية ال يمنع الجية اإلدارية مف محاسبة المكظؼ عمى
ما يككف قد انطكل عميو الفعؿ الجنائي ذاتو مف مخالفات إدارية"(.)6

( )1الطعف أماـ محكمة النقض المصرية  4888لسنة  57بتاري .1989/4/6
( )2زكي محمكد النجار ,مرجع سابؽ ,ص.47

( )3عبد المقصكد أحمد عمى مكسى ,مرجع سابؽ ,ص.276
( )4زكي محمكد النجار ,مرجع سابؽ ,ص.47

( )5حكـ محكمة النقض المصرية بتاري  , 1984/5/8س 35ؽ  108ص.491

( )6محمد ماىر أبك العينيف ,الدفكع التأديبية أماـ المحاكـ كمجالس التأديب كالطعف التأديبي أماـ المحكمػة اإلداريػة
اإلدارية العميا كفقا ألحكاـ كفتاكل مجمس الدكلة ,دار الكتب المصرية  ,القاىرة 2005 ,ص.365
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ا ف ع ا ثاني :أث ا عف على ملاء ا م ظف تأايبياً
قد يككف العفك عف العقكبة  ,كقد يككف شامبلن ,كذلؾ كفؽ التكضيح اآلتى:

أ ال :ا عف عن ا ع ب :

العفك عف العقكبة ىك :إعفاء المحككـ عميو مف تنفيذىا كميا أك بعضيا أك إبداليا بعقكبة

أخؼ مقرره قانكنان ,كذلؾ بناء عمى قرار مف رئيس الدكلة( .)1كمف أىـ ما يميز العفك عف العقكبة
عف العفك الشامؿ ,أف قرار العفك عف العقكبة  ,يصدر مف رأس السمطة التنفيذية  ,سكاء كاف رئيس
الدكلة في األنظمة الرئاسية ,أك رئيس الكزراء في األنظمة البرلمانية" ,فيك ال يتـ مف خبلؿ تشريع

 ,كال مف خبلؿ حكـ قضائي( .)2كما أف العفك عف العقكبة يبقي عمى الجريمة نفسيا دكف إزالتيا ,
فالعفك الخاص يتعمؽ بالعقكبة دكف الفعؿ المجرـ.

كفيما يتعمؽ بأثر العفك عف العقكبة الجزائية عمى العقكبة التأديبية  ,فإف أثر العفك عف

العقكبة " ,ال يقتصر أثره  ,إال عمى الجرائـ الجزائية فقط"( ,)3أم أنو ال يطاؿ العفك عف العقكبات
اإلدارية بشكؿ تمقائي أك بالتبعية .كفي الحالة التي ييعاقب بيا المتيـ بعقكبة جنائية كأخرل تأديبية ,
فإف أثر العفك يقتصر عمى العقكبة الجنائية دكف العقكبة التبعية إف كجدت,كبما فييا العقكبات

التأديبية .كيترتب عمى ذلؾ جكاز معاقبة المكظؼ تأديبيان رغـ صدكر قرار العفك عف العقكبة .أما

إذا صدر قرار العفك عف العقكبة  ,متضمنان العقكبات األخرل كخاصة التأديبية  ,فإف العفك يشمؿ

العقكبة التأديبية  ,كفقان لنص قرار العفك عف العقكبة .أم أف العفك عف العقكبة ينصرؼ إلى العقكبة
الجنائية كال يمتد إلى العقكبة التأديبية " إال إذا نص قرار العفك عف العقكبة عمى ذلؾ"( ,)4كبناء

عميو  ,يجمع الفقو كيسمـ بأف أثر العفك عف العقكبة – كقاعدة عامة  -يقتصر عمى العقكبة

الجنائية األصمية دكف سكاىا  ,كال يمتد ليشمؿ العقكبات التبعية أك التكميمية  ,إال في حالة كاحدة
عمى كجو الحصر ,كتتمثؿ بالعفك عنيا بشكؿ صريح ككاضح في قرار العفك عف العقكبة الجنائية,

ف نطاؽ العفك عف العقكبة ال يتسع لمعقكبات التبعية أك التكميمية  ,إال بمكجب نص صريح في قرار
العفك عمى خبلؼ ذلؾ( .)5كاذا كاف المكظؼ مكقكفان عف العمؿ أك فيصؿ مف الخدمة  ,ك صدر
العفك البسيط شامبل العقكبات األصمية كالتبعية  ,فإنو يجيز عكدة المكظؼ لمخدمة(.) 6
( )1جميؿ عبد الباقي الصغير ,النظرية العامة لمعقكبة ,دار النيضة العربية ,القاىرة ,1997 ,ص.215
( )2أحمد عكض ببلؿ  ,النظرية العامة لمجزاء الجنائي ,دار النيضة العربية ,القاىرة,1996,ص.651
( )3زكي محمكد النجار ,مرجع سابؽ ,ص.37

( )4عبد المقصكد أحمد عمى مكسى ,مرجع سابؽ ,ص.280
( )5جميؿ عبد الباقي الصغير ,مرجع سابؽ ,ص.216
( )6خالد عبد الفتاح محمكد ,مرجع سابؽ ,ص.279
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ثانيا :ا عف ا شامل :
ىك :إجراء يصدر بقانكف يمحك صػفة الجريمػة عػف الفعػؿ كينيػي الػدعكل الجنائيػة الناجمػة عنػو ,أك

يسقط حكـ اإلدانػة الػذم يكػكف قػد صػدر بشػأنو كينيػي مػا يرتبػو مػف آثػار كافػة ,بمػا فػي ذلػؾ تنفيػذ

1
كيسػػمى العفػػك الشػػامؿ أيضػػا ( بػػالعفك عػػف الجريمػػة ) ألنػػو  ,يزيػػؿ الجريمػػة ذاتيػػا  ,كال
العقكبػػة( ) .ي
يكػػكف ذلػػؾ إال بقػػانكف .كعميػػو فػػإف العفػػك الشػػامؿ ىػػك " تجريػػد الفعػػؿ مػػف الصػػفة اإلجراميػػة  ,بحيػػث

يصبح ككأنو غير مجرـ أصبلن( .)2كبناء عمى ذلؾ يمتاز العفك باآلتى:

المعاقب عميو  ,إلى فعؿ ال يستكجب العقاب.
المجرـ ي
-1تحكيؿ الفعؿ ي
-2يصدر بقانكف.

كيرل جانب مف الفقو أف القانكف الصادر بالعفك الشامؿ  ,كما أف مف شأنو يمحك الصفة

المجرمة لمفعؿ الجنائي يمحك أيضا الصفة اإلجرامية النيائية التأديبية كيككف مف شأف ىذا القانكف

أف تنقضي بو الدعكل التأديبية( .)3بينما يرل جانب آخر مف الفقو أف العفك الشامؿ " ال يسرم إال
عمى العقكبات الجنائية دكف التأديبية  ,إال إذا كانت العقكبة تابعة لمعقكبة الجنائية ,التي شمميا

العفك فتمحكىا باعتبارىا مف العقكبات التأديبية المترتبة عمييا"( .)4فالرأم األكؿ يؤكد عمى أف العفك
العفك العاـ تنقضي بو الدعكل التأديبية دكف أية اشتراطات  ,في حيف الرأم الثاني يربط ما بيف أثر

العفك العاـ عمى طبيعة العقكبة التأديبية  ,حيث يمتد أثره ليا إذا كانت عقكبة تبعية.

كحسب رأم ثالث فإف " العفك الشامؿ كالق اررات الجميكرية الصادرة بالعفك عف العقكبة " ال
أثر ليما في المجاؿ التأديبي ,كال يصح القكؿ بغير ذلؾ  ,إال إذا كاف الجزاء التأديبي عقكبة تبعية

لمعقكبة الجزائية محؿ العفك  ,كأشار العفك صراحة لئلعفاء مف العقكبة التأديبية"( .)5كيتضح مف
ىف بالنص عمى القرار
ىذا الرأم أف أثر العفك سكاء عف العقكبة أك عامان عمى العقكبة التأديبية  ,ر ه
أك القانكف المتعمؽ بيما.
أينا في ا م ض ع :

أف استمرار محاكمة المكظؼ أك استمرار معاقبتو تأديبيان  ,رغـ العفك عف العقكبة أك العفك

كيخالؼ تطبيؽ القكانيف كالق اررات األصمح لممتيـ.
العاـ  ,يمثؿ انتياكان كاضحان لحقكؽ المكظؼ  ,ي

( )1أحمد عكض ببلؿ  ,النظرية العامة لمجزاء الجنائي ,دار النيضة العربية ,القاىرة,1996,ص.659
( )2جميؿ عبد الباقي الصغير ,مرجع سابؽ ,ص.219

( )3عبد المقصكد أحمد عمى مكسى ,مرجع سابؽ  ,ص.283
( )4زكي محمكد النجار ,مرجع سابؽ,ص.36

( )5مصطفي محمكد أحمد عفيفي  ,مرجع سابؽ ,ص.73
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ا ف ع ا ثا ث :جي ا كم ا ج ائي باإلاان مع ا تنفيذ في ا ان ن ا ف و ا فللطيني
جاء في القانكف األساسي الفمسطيني  ":العقكبة شخصية ,كتمنع العقكبات الجماعية ,كال

جريمة كال عقكبة إال بنص قانكني ,كال تكقع عقكبة إال بحكـ قضائي ,كال عقاب إال عمى األفعاؿ

البلحقة لنفاذ القانكف"( .)1كمف الكاضح أف القانكف األساسي الفمسطيني ,حظر إيقاع العقكبات إال
بحكـ قضائي .كمف جانب آخر ,عالج قانكف اإلجراءات الجزائية تنفيذ األحكاـ الجزائية ,كقد نص

عمى ":ال تنفذ األحكاـ الصادرة مف المحاكـ الجزائية إال إذا أصبحت نيائية ما لـ ينص القانكف
عمى خبلؼ ذلؾ "( .)2كبمكجب النص السابؽ  ,يتبيف أف المشرع الفمسطيني حدد القاعدة العامة
لتنفيذ األحكاـ الجزائية ,فأحكاـ اإلدانة التي تخضع لمتنفيذ  ,ىي األحكاـ النيائية ,فبل يحكز الحكـ

3
كيفيـ
القكة التنفيذية  ,إال إذا صار نيائيان  ,أم غير قابؿ لطريؽ مف طرؽ الطعف العادم( ) .كما ي

مف نص المادة السابقة أف المشرع الفمسطيني كقاعدة عامة  ,لـ يجز تنفيذ األحكاـ  ,إال إذا كانت

غير قابمة لمطعف  ,فاألصؿ أف تنفيذ الحكـ الجزائي كجكبي فالحكـ متى صار نيائيان كجب تنفيذ

العقكبة المحككـ بيا  ,ما لـ يجز القانكف التنفيذ قبؿ ذلؾ( .)4كلكف المشرع الفمسطيني حدد عدة

استثناءات خركجان عمى األصؿ  ,كبمكجب االستثناء أجاز المشرع تنفيذ األحكاـ االبتدائية  ,كلـ

ييعمؽ نفاذىا عمى تحكيميا ألحكاـ نيائية  ,كىذه الحاالت " تحد مف مبدأ األثر المكقؼ لبلستئناؼ ,
فيككف الحكـ نافذان دكف أف يككف قد اكتسب الصفة النيائية "( .)5كما يدلؿ عمى ذلؾ ما جاء في
المادة ( )396مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني " إذا كاف المتيـ مكقكفان عمى ذمة القضية
كصدر الحكـ االبتدائي بالبراءة أك بالغرامة أك بالحبس مع كقؼ التنفيذ ,كجب إخبلء سبيمو في

الحاؿ ,ما لـ يكف مكقكفا لسبب أخر" .كقد جاء االستثناء لمصمحة المتيـ  ,كلتكفر الحماية لحريتو
كأمكالو ,كقد حالؼ المشرع الفمسطيني التكفيؽ في ىذا االستثناء  ,مف منظكر حقكؽ اإلنساف.

كحسب قانكف الخدمة المدنية تنتيي خدمة المكظؼ في حالة الحكـ عميو بحكـ نيائي مف محكمة

6
فمسطينية مختصة بجناية أك بجنحة مخمة بالشرؼ أك األمانة( ) ,ما يعني أف إدانة المكظؼ جزائيان

جزائيان كالحكـ عميو بعقكبة نيائية بجناية أك جنحة مخمة بالشرؼ ,يترتب عمييا انتياء خدمة

المكظؼ قانكنان .فيما البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية  ,أكدت عمى أنو ال يمنع تكقيع
( )1المادة ( )15مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لعاـ .2005
( )2المادة ( )394مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  ,رقـ ( )3لسنة . 2001
( )3محمد صبحي محمد خطيب ,مرجع سابؽ  ,ص.27

( )4محمد صبحي محمد خطيب ,المرجع سابؽ ,ص.17

( )5ساىر إبراىيـ الكليد ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ,ص.251

( )6المادة ( )6/96مف قانكف الخدمة المدنية رقـ ( )4لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ .
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العقكبة المنصكص عمييا في قانكف الخدمة المدنية مف مساءلة المكظؼ جزائيان أك العكس ( ,)1ما

يعني أف الحكـ باإلدانة كتكقيع العقكبة الجزائية ,ال تحكؿ دكف معاقبة المكظؼ تأديبيان.

أما الفقو الفمسطيني  ,لـ ييتـ بشكؿ كاسع بتعريؼ الحكـ باإلدانة  ,كقد عرفو جانب مف

الفقو بأنو " الحكـ الذم ينتيي إلى ثبكت ارتكاب المتيـ لمجريمة المسندة إليو سكاء بصفتو فاعبلن أك

شريكان  ,كىك يبنى عمى الجزـ كاليقيف  ,كال يؤسس عمى الشؾ كالريبة"( .)2كتقضي المحكمة

باإلدانة عند ثبكت الفعؿ المعاقب عميو  ,كذلؾ حسب المادة ( )2/274مف قانكف اإلجراءات

الجزائية الفمسطيني  .كالحكـ الصادر باإلدانة ال يخاطب المحككـ عميو كانما يخاطب األجيزة
المنكطة بيا اقتضاء حؽ الدكلة في العقاب كمف أجؿ ذلؾ فإف التنفيذ االختيارم غير جائز في
محيط التنفيذ العقابي(.)3

كفيما يتعمؽ بمكقؼ القضاء الفمسطيني مف حجية الحكـ الجزائي باإلدانة عمى القضاء
التأديبي ,فمـ يجد الباحث أحكامان صادرة عف القضاء الفمسطيني في ىذا المجاؿ ,كغالبية الباحثيف
يستأنسكف بأحكاـ القضاء المصرم أك األردني في ىذا المجاؿ.
أينا في ا م ض ع:
نعتقد أف ما اتجو إليو القضاء كالفقو المصرم  ,مف حصر حجية الحكـ الجزائي عمى

منطكؽ الحكـ كالكاقعة  ,كاألسباب المتممة لو فقط  ,أماـ السمطة التأديبية  ,ييدؼ إلى فتح
ثغرات في حجية الحكـ الجنائي  ,لتمكيف السمطة التأديبية لمنفاذ مف خبلليا إللحاؽ األذل كالضرر

بالمكظؼ .كما أف االستمرار في محاكمة المكظؼ تأديبيان  ,أك استمرار العقكبة التأديبية الصادرة
بحؽ المكظؼ المتيـ  ,بعد العفك عف العقكبة  ,أك العفك العاـ  ,يخدـ ذات التكجو  ,بإلحاؽ األذل

كالضرر بالمكظؼ  ,كاألخذ بما ىك أسكأ بالنسبة لو ,بدالن مف األصمح.

( )1المادة ( )95مف قرار مجمس الكزراء رقـ ( )45لسنة 2005ـ بالبلئحة التنفيذية لقانكف الخدمػة المدنيػة رقػـ ()4
لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ .

( )2عبد القادر صابر جرادة ,مكسكعة اإلجراءات الجزائية ,الجزء الثالث ,مرجع سابؽ ,ص.1454
( )3أحمد براؾ,التنفيذ العقابي في ضكء السياسة العقابية المعاصرة" دراسة تحميمية تأصيمية  ,ص.3
http://ahmadbarak.com/v57.html
114

ا مطلب ا ثاني :جي ا كم ا ج ائي بع ب مع قف ا تنفيذ أمام ا للط ا تأايبي
تأخذ غالبية التشريعات بنظاـ إصدار أحكاـ بعقكبة مع كقؼ تنفيذىا في حاالت معينة

كبشركط معينة ,كسنتعرض لحجية ىذه األحكاـ أماـ السمطة التأديبية في ثبلثة فركع  ,يتناكؿ الفرع

األكؿ :مفيكـ الحكـ بعقكبة مع كقؼ التنفيذ ,كالفرع الثاني :حجية الحكـ بعدـ التنفيذ أماـ سمطات

التأديب  ,كالفرع الثالث :حجية الحكـ بعقكبة مع كقؼ التنفيذ في التشريع كالفقو الفمسطيني.
ا ف ع ا ل :مفي م ا كم ا ج ائي بع ب مع قف ا تنفيذ

ييعرؼ الحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبة بأنو " تعميؽ العقكبة المحككـ بيا عمى شرط مكقؼ خبلؿ
بناء عمى اعتبارات تقدرىا المحكمة ,فيظؿ المحككـ عميو متمتعان بكامؿ
فترة معمكمة يحددىا القانكف ن
الحرية إذا لـ يكف محبكسا ,كيتـ اإلفراج عنو إذا كاف محبكسان حبسان احتياطيان"(.)1

يجب اإلشارة إلى أف الحكـ باإلدانة مع كقؼ التنفيذ  ,يفترض ثبكت ارتكاب الجريمة,
أم إقرار قضائي بأف المستفيد مف إيقاؼ التنفيذ ىك مرتكب الجريمة ,كىذا اإلقرار باإلدانة يختمؼ
عف العقكبة كعف تنفيذىا ,فاإلقرار باإلدانة مف جانب القضاء ىك أمر قطعي كغير مشركط ,أما

العقكبة نفسيا فيك أمر معمؽ عمى شرط(.)2

كمف المبلحظ أف ىذا النظاـ القانكني ال يمغي فكرة اإلدانة  ,بؿ يفترض النطؽ بحكـ

اإلدانة كتحديد العقكبة مف ناحية  ,كفي نفس الكقت شمكؿ الحكـ بعدـ تنفيذ العقكبة مف ناحية
إعفاء مف الجزاء الجنائي.
عد
أخرل  ,كىك بيذا المعنى يي ٌ
ن
كقد نشأ ىذا النظاـ القانكني نتيجة لتطكر فكرة العقاب ,حيث ظيرت فكرة أف يأخذ في

اال عتبار ظركؼ المتيـ كظركؼ الجريمة عند تكقيع العقكبة  ,فكانت نتيجة ذلؾ أف منح القاضي
السمطة في تقدير العقكبة المناسبة لكؿ جريمة تعرض عميو (.)3

ككاف الحكـ مع كقؼ التنفيذ سابقان يطبؽ في بريطانيا  ,بسبب الشؾ في أدلة اإلثبات أك

كجكد ظركؼ شخصية معينة  ,أك لتفاىة الجريمة  ,كذلؾ إلفساح المجاؿ لطمب عفك مطمؽ أك
( )1عبد الرحمف محمد أبك تكتة ,أصكؿ عمـ العقاب ,شركة  ,ELGAمالطا ,2001 ,ص.360

( )2محمد سعيد نمكر ,كقؼ تنفيذ العقكبػة نظػاـ نفتقػده فػي تشػريعاتنا الجزائيػة فػي األردف ,الظػركؼ المخففػة لمعقكبػة
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي التشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريع الج ازئ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي األردن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  ,ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدليؿ االلكتركن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لمق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانكف العرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ,ص59ك60
www.arablawinfo.com

( )3محمد بجاد العتيبي ,السمطة التقديرية لمقاضي بعد النطؽ بالحكـ  ,معيد الككيت لمدراسات القضائية كالقانكنية ,
الككيت ,2006 ,ص.2
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مشركط مف الممؾ( .)1كلكنو اآلف بات يشكؿ نظامان قانكنيان تأخذ بو غالبية التشريعات  ,خاصة كأنو
يمتاز بحماية المجرميف المبتدئيف مف خطر اإلجراـ بإيداعيـ في السجف مع المجرميف المعتاديف,
كما يجنب المحككـ عمييـ مساكئ عقكبة الحبس قصيرة المدة؛ مف خبلؿ منحيـ فرصة لتقكيـ

سمككيـ كاصبلح حاليـ .

كمف أىـ اآلثار المترتبة عمى شمكؿ الحكـ بإيقاؼ التنفيذ عدـ جكازه اتخاذ أم إجراء
تنفيذم ضد المحككـ عميو خبلؿ فترة االختبار ,غير أف ىذا اإليقاؼ ليس نيائيا؛ بؿ ىك قابؿ

لئللغاء في أم لحظة أثناء فترة االختبار( ,)2حاؿ مخالفة المحككـ عميو لمشركط خبلؿ فترة التجربة
 .أما إذا انقضت فترة التجربة دكف إلغاء كقؼ التنفيذ ,يصبح عدـ التنفيذ نيائيان ,فبل تنفذ العقكبة؛
كيعتبر الحكـ بيا كأف لـ يكف ,كمعنى ذلؾ أف يفقد الحكـ الصادر بالعقكبة كؿ آثاره الجزائية ,كال
يعتبر سابقة في العكد ,كال يحتاج المحككـ عميو الذم استفاد مف نظاـ كقؼ التنفيذ ألف يرد

اعتباره(.)3

كقد أخذ قانكف العقكبات المصرم بتنفيذ العقكبة حيث نص عمى" يجكز لممحكمة عند
الحكـ في جناية أك جنحة بالغرامة أك بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في نفس الحكـ

بإيقاؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف أخبلؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي ارتكب

فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف ,كيجب أف تبيف في الحكـ
أسباب إيقاؼ التنفيذ.كيجكز أف يجعؿ اإليقاؼ شامبلن آلية عقكبة تبعية كلجميع اآلثار الجنائية

المترتبة عمى الحكـ"(.)4

كقد حدد قانكف العقكبات المصرم األمر بإيقاؼ تنفيذ العقكبة لمدة ثبلث سنكات تبدأ مف

اليكـ الذم يصبح فيو الحكـ نيائيان .كما تطرؽ إللغاء القرار  ,إذا صدر ضد المحككـ عميو في

خبلؿ ىذه المدة حكـ بالحبس أكثر مف شير عف فعؿ ارتكبو قبؿ األمر باإليقاؼ أك بعده ,كاذا
ظير في خبلؿ ىذه المدة أف المحككـ عميو صدر ضده قبؿ اإليقاؼ حكـ كالمنصكص عميو في

الفقرة السابقة كلـ تككف المحكمة قد عممت بو .كيصدر الحكـ باإللغاء مف المحكمة التي أمرت
بإيقاؼ التنفيذ بناء عمى طمب النيابة العمكمية بعد تكميؼ المحككـ عميو بالحضكر .كيترتب عمى

اإللغاء تنفيذ العقكبة المحككـ بيا كجميع العقكبات التبعية كاآلثار الجنائية التي تككف قد أكقفت.
( )1محمد بجاد العتيبي ,مرجع سابؽ  ,ص.35

( )2عبد الرحمف محمد أبك تكتو ,مرجع سابؽ ,ص.365
( )3محمد سعيد نمكر ,مرجع سابؽ ,ص.60

( )4المادة( )55مف قانكف العقكبات المصرم رقـ ( )58لسنة  1937المعدؿ بالقانكف رقـ ( )90لسنة .2003
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ا ف ع ا ثاني :جي ا كم ا ج ائي بعام ا تنفيذ أمام للطات ا تأايب .
لـ يتطرؽ القانكف المصرم ألثر الحكـ الجنائي المشمكؿ بكقؼ التنفيذ عمى السمطة

التأديبية ,كبالتالي يعتريو الفراغ مف ىذه الناحية  ,كيرل جانب مف الفقو أف القانكف ترؾ ىذا

المكضكع لمفقو كالقضاء(.)1

أما الفقو كالقضاء فقد أبديا االىتماـ بحجية الحكـ الجنائي مع كقؼ تنفيذ العقكبة عمى

السمطة التأديبية .ك يرل الفقو أف الحكـ بعقكبة مع عدـ التنفيذ ال يكتسب حجية أماـ السمطة
التأديبية ,كالعمة كراء عدـ سرياف نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة عمى السمطة التأديبية  ,إذ إف ذلؾ النظاـ
خاص بنكع معيف مف الجرائـ ,كالجنح المنطكية عمى سمب لمحرية أك الممكية  ,كىك أمر ال تعرفو

العقكبة التأديبية(.)2

كيستند الرأم السابؽ عمى اعتبار أف نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ىك نظاـ خاص بالعقكبات

الجزائية حص انر ,كال يمتد أثره لمنظاـ التأديبي .أما فيما يتعمؽ بالحكـ بعقكبة تأديبية مع كقؼ التنفيذ
أف النظاـ التأديبي في مصر ,فإنو " ال يعرؼ النظاـ التأديبي مبدأ كقؼ تنفيذ العقكبة كما ىك

معمكؿ بو في المجاؿ الجنائي  ,مع أنو قد تككف ثمة مبررات تسكغ كقؼ التنفيذ لمعقكبة كحداثة
عيد المكظؼ بالخدمة أك قمة خبرتو أك ضغط العمؿ أك ماضيو الكظيفي الطكيؿ ناصع البياض

كغيرىا مف االعتبارات التي تبرر االكتفاء بالتمكيح بالعقكبة دكف تنفيذىا"(.)3

إف نظاـ الحكـ بعقكبة مع كقؼ التنفيذ في مصر  ,ال زاؿ قاص انر عمى النظاـ العقابي

الجنائي دكف النظاـ التأديبي  ,عممان بأف المنطؽ  ,كسيرة المكظؼ  ,كنكع المخالفة التأديبية ,
تقتضي تفعيؿ الحكـ بعقكبة تأديبية مع كقؼ التنفيذ ,خاصة إذا كانت المخالفة بسيطة  ,كأف سيرة

المكظؼ كتاريخو غير مسبكؽ بمخالفات .
كنرل أف غياب نظاـ إصدار عقكبات تأديبية مع كقؼ التنفيذ ,يعكس قصك انر كاضحان في

النظاـ العقابي التأديبي ,كيحرـ المكظؼ مف ميزة استقر عمييا الفقو كالقضاء الجزائي في غالبية
األنظمة القانكنية لمدكؿ كافة.

( )1كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ ,ص.452

( )2مصطفي محمكد أحمد عفيفي  ,مرجع سابؽ ,ص.73
( )3كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ ,ص.120
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أما في الحالة التي يصدر بيا حكـ جزائي باإلدانة كبعقكبة مع كقؼ التنفيذ عمى المكظؼ

مف محكمة مختصة  ,فإف ىذا الحكـ ال يشكؿ قيدان أماـ السمطة التأديبية  ,كال يغؿ يدىا عف

اتخاذ ما ترتئيو مف إجراءات  ,فالحكـ الجزائي المشكؿ بعدـ التنفيذ  ,ال يمنع مف محاكمة العامؿ

تأديبيان(.)1

كما سبؽ يدلؿ عمى أف الفقو يتعامؿ مع مسيرة المساءلة التأديبية لممكظؼ بصكرة مستقمة
عف مسيرة العقكبة الجزائية في حالة صدكر الحكـ الجزائي بكقؼ التنفيذ  ,كال تتأثر بصدكر حكـ

بعقكبة مع كقؼ التنفيذ.

كخبلصة المكقؼ الفقيي تشير إلى أف مسيرة المساءلة التأديبية ال تتأثر بالقضاء بكقؼ

العقكبة الجنائية"(.)2

كما سبؽ يدلؿ عمى أف الفقو  ,ال يرل كجكد حجية لمحكـ الجزائي الصادر بكقؼ تنفيذ
العقكبة عمى السمطة التأديبية في حالة شمكلو بعدـ التنفيذ  ,كذلؾ تأسيسان عمى قناعة جزء كبير مف
الفقو باستقبلؿ النظاـ التأديبي عف النظاـ الجزائي ,كما يترتب عميو مف إعطاء الصبلحية لمسمطة

التأديبية مف معاقبة المكظؼ المحككـ عميو بعقكبة مع كقؼ التنفيذ تأديبيان.

كفي ظؿ الفراغ القانكني في مصر حكؿ حجية الحكـ الجزائي بكقؼ التنفيذ عمى السمطة

التأديبية ,كعمى ضكء اعتقاد اتجاه فقيي  ,يرل كجكد مسكغات إلكساب الحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبة

بحجية أماـ السمطة التأديبية  ,تطمب األمر حسـ المكضكع مف خبلؿ القضاء ,كقد حسمت

المحكمة اإلدارية العميا ىذا األمر  ,كقضت بعزؿ المكظؼ المحككـ عميو بعقكبة جزائية أك أديف

في جريمة مخمة بالشرؼ كاألمانة  ,حتى لك اقترف الحكـ بكقؼ التنفيذ(.)3

كقد قررت المحكمة اإلدارية العميا " ال كجو لمقكؿ بأف الحكـ الجنائي كقد قضى بإيقاؼ

تنفيذ العقكبة ال يجكز ترتيب أية أثار إدارية عميو .ذلؾ أف مجاؿ التأديب ىك العقاب عما كقع مف
العامؿ مف مخالفات كىك مجاؿ يختمؼ عف إعماؿ آثار الحكـ الجزائي المكقكؼ تنفيذه عمى العبلقة

الكظي فية  .كما أف الحكـ الصادر مع إيقاؼ التنفيذ في الجريمة التي أديف فييا المتيـ ال يمنع مف
محاكمتو تأديبيان عف ذات السمكؾ لما فيو مف اعتداء عمى كرامة الكظيفية"(.)4

( )1عبد الحميد الشكاربي ,مرجع سابؽ,ص .32

( )2محمد فؤاد عبد الباسط ,مرجع سابؽ ,ص.219

( )3كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ ,ص , 452ك عبد المقصكد أحمد عمى مكسى ,مرجع سابؽ ,ص.277
( )4المحكمة اإلدارية العميا في الطعف  888لسنة  36ؽ بتاري .1992/1/25
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كخبلصة المكقؼ الفقيي كالقضائي أف الحكـ بعقكبة مع كقؼ التنفيذ ال يكتسب حجية

أماـ السمطة التأديبية.
أينا في ا م ض ع:

إف شمكؿ الحكـ بعدـ النفاذ مف المحكمة الجزائية  ,نتاج لدراسة كتمحيص طبيعة السمكؾ

غير المشركع  ,كسيرة المكظؼ  ,ما يقتضي احتراـ السمطة التأديبية لو.

ا ف ع ا ثا ث :جي ا كم ا ج ائي بع ب مع قف ا تنفيذ با تش يع ا فللطيني
أخذ القانكف الفمسطيني بنظاـ الحكـ باإلدانة كتحديد عقكبة مناظرة لمفعؿ الجرمي مع كقؼ
التنفيذ ,حيث نص قانكف اإلجراءات الجزائية عمى "يجكز لممحكمة عند الحكـ في جناية أك جنحة

بالغرامة أك بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في نفس الحكـ بإيقاؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف

أخبلؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي ارتكبت فييا الجريمة ما يبعث عمى

االعتقاد بأنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف .كيجب أف تبيف في الحكـ أسباب إيقاؼ التنفيذ ,كيجكز

أف يككف اإليقاؼ شامبلن ألية عقكبة تبعية كلجميع اآلثار الجزائية المترتبة عمى الحكـ"(.)1

يكيفيـ مف النص السابؽ أف نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ىك نظاـ جكازم كليس إجباريان,
كيخضع لمسمطة التقديرية لممحكمة  .أما أىـ الشركط التي حددتيا المادة فيي:
الشرط األكؿ :أف تككف الجريمة مف نكع الجنايات أك الجنح فقط كعميو ال كقؼ لتنفيذ العقكبة

في المخالفات .

الشرط الثاني :أف تككف عقكبة ىذه الجنحة أك الجناية ال تتجاكز السنة .
كالشرط الثالث :أف تككف أخبلؽ كماضي الشخص المحككـ عميو كسنو أك الظركؼ التي ارتكب بيا

الجريمة)كأف يككف حدثان عند ارتكابو لمجريمة مثبل(ما يؤكد عمى أنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف.
الشرط الرابع :تبياف األسباب التي حممت المحكمة عمى كقؼ تنفيذ العقكبة .

كما أف كقؼ التنفيذ  ,يجكز أف يككف شامبلن ألم عقكبة تبعية  ,كلجميع اآلثار الجزائية المترتبة
عمى الحكـ(.)2

كفيما يتعمؽ باإلطار الزمني لكقؼ تنفيذ العقكبة  ,لـ يتركيا القانكف مفتكحة  ,بؿ حددىا القانكف

بثبلث سنكات تبدأ مف اليكـ الذم يصبح فيو الحكـ نيائيا(.)3

( )1المادة ( )284مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .2001

( )2محمػد صػػبحي محمػد خطيػػب ,إشػكاليات تنفيػػذ األحكػاـ الجزائيػػة فػي قػػانكف اإلجػراءات الجزائيػػة الفمسػطيني ,كميػػة
الدراسات  ,جامعة النجاح  ,نابمس,2010 ,ص.57

( )3المادة ( )289مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .2001
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كاذا أصدرت محكمة المكضكع حكمان بإيقاؼ التنفيذ في غير األحكاؿ المقرة قانكنان

بالشركط كالضكابط سالفة الذكر  ,كما إذا قضت بذلؾ في جريمة تزيد عمى مدة الحبس فييا عف
سنة ,أك إصدار حكـ بكقؼ التنفيذ في مخالفة " فميس لمنيابة العامة سكل الطعف عمى ىذا الحكـ
لمخطأ في تطبيؽ القانكف(.)1

كأجاز قانكف اإلجراءات الجزائية إلغاء إيقاؼ التنفيذ ,إذا صدر ضد المحككـ عميو خبلؿ
ىذه المدة حكـ بالحبس أكثر مف شير عف فعؿ ارتكبو قبؿ األمر باإليقاؼ أك بعده ,كاذا ظير

خبلؿ ىذه المدة أف المحككـ عميو صدر ضده قبؿ اإليقاؼ حكـ كالمنصكص عميو في الفقرة
السابقة كلـ تكف المحكمة قد عممت بو ,سكاء كاف ذلؾ بطمب مف النيابة العامة  ,أك مف المحكمة

التي قضت بيذه العقكبة ,سكاء مف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب النيابة العامة.

كقد رتب القانكف عمى اإللغاء تنفيذ العقكبة المحككـ بيا كجميع العقكبات التبعية كاآلثار

الجنائية التي تككف قد أكقفت(.)2

كمف الجدير ذكره أف المادة ( )350مف قانكف اإلجراءات الجزائية أكجبت " يتـ الطعف

بالنقض بحكـ القانكف في جميع األحكاـ الصادرة باإلعداـ أك الحبس المؤبد  ,حتى كلك لـ يطمب

الخصكـ ذلؾ" .كما" أكجبت كقؼ تنفيذه في جميع األحكاؿ حتى تفصؿ محكمة النقض في

المكضكع"( .)3كىي الحالة الكحيدة  ,التي أكجب بيا القانكف كقؼ تنفيذ العقكبة  ,رغـ أنيا ال
تنطبؽ عمييا الشركط األربع سالفة الذكر.
كبالتدقيؽ في نصكص قانكف اإلج ارءات الجزائية الفمسطيني كافة  ,ينبلحظ أنيا لـ تتطرؽ
ألثر الحكـ بكقؼ التنفيذ لمعقكبة عمى السمطة التأديبية  ,كاف إشارتو لجكاز أف يشمؿ كقؼ التنفيذ
ألم عقكبة تبعية ,إال أف ذلؾ ال يؤكد عمى أنو يشمؿ العقكبة التأديبية.

كما أف القضاء الفمسطيني ييعاني مف فقر كاضح في ىذا المجاؿ  ,كقد عجزت محاكالتنا
في إيجاد حكـ قضائي يتطرؽ لحجية الحكـ الجنائي بعقكبة مع كقؼ التنفيذ أماـ السمطة التأديبية
أينا في ا م ض ع:
إف قانكف اإلجراءات الجزائية جاء قاص انر مف حيث حجية الحكـ الجنائي بكقؼ تنفيذ

العقكبة  ,ما يتطمب إضافة مادة لقانكف اإلجراءات الجزائية  ,تنص عمى حجية الحكـ بعقكبة مع
( )1محمد صبحي محمد خطيب ,مرجع سابؽ  ,ص.58

( )2المادة ( )287مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة .2001
( )3محمد صبحي محمد خطيب ,مرجع سابؽ,ص.59
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كقؼ التنفيذ أماـ السمطة التأديبية  ,خاصة كأف قرار المحكمة بعدـ تنفيذ العقكبة  ,مبني عمى

بساطة السمكؾ غير المشركع  ,كعمى السيرة الحسنة لممتيـ  ,كعمى االعتقاد بأف المتيـ لف يعكد
ليذا الفعؿ مرة أخرل.
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ا مب ث ا ثا ث
جي ا كم ا ج ائي با ب اءة علي ا للطات ا تأايبي
تيعتبر قرينة البراءة مف المبادئ الدستكرية كمف مبادئ حقكؽ اإلنساف ,كيقصد بيذا المبدأ
"حالة يمر بيا المتيـ أك الظنيف  ,كذلؾ قبؿ أف يثبت قضائيان عدـ صحة االتياـ أك الظف المنسكب

إليو ,كقبؿ أف يتـ التحقؽ مف إدانتو(.)1

كتقكـ قرينة البراءة عمى أساس "اعتبار المتيـ بريئان ألف ذلؾ ىك األصؿ في اإلنساف"(.)2ك

نظ انر ألىمية مبدأ قرينة البراءة  ,فقد كصؿ إلى مستكل المبادئ العامة لمقانكف الجنائي المكجكدة

في األسس المشتركة لمنظـ القانكنية الديمقراطية(.)3

ك تعني قرينة البراءة أف األصؿ في المتيـ براءتو مما أيسند إليو  ,كيبقى ىذا األصؿ حتى

تثبت – في صكرة قاطعة كجازمة -إدانتو"(.)4

كاذا الحكـ باإلدانة يتطمب اليقيف  ,فإنو يكفي لمحكـ بالبراءة مجرد الشؾ  ,ك كجكب تفسير

الشؾ لمصمحة المتيـ  ,حيث يستمد أصكلو مف قرينة البراءة .فإذا كاف الحكـ الجنائي يقكـ عمى
مبدأ اليقيف فإف الحكـ الجنائي بالبراءة يقكـ عمى عكس ذلؾ كىك الشؾ .كبناء عمى ذلؾ فإف "تبرئة

ألؼ مجرـ خير مف إدانة برمء كاحد"(.)5

كتيدؼ قرينة البراءة إلى " حماية المتيـ  ,سكاء أكاف ذلؾ فيما يتعمؽ بالمعاممة التي
يخضع ليا ,أك في ما يتعمؽ بإدانتو  ,كىي ال تغفؿ في الكقت ذاتو مصمحة المجتمع .كال تنقض ىذه

القرينة إال بالحكـ البات باإلدانة.

كككف الحكـ بالبراءة يبنى عمى الشؾ ,أثار جدالن حكؿ حجيتو أماـ السمطة التأديبية  ,كفي

ىذا المجاؿ يميز الفقو كالقضاء ما بيف حاالت اكتساب الحكـ بالبراءة حجية أماـ السمطة التأديبية ,

( )1سمير عالية  ,مرجع سابؽ ,ص.30

( )2نكفؿ عمى عبد اهلل الصفك  ,قرينة البراءة في القانكف الجنائي ,مرجع سابؽ  ,ص .152
( )3خميؿ محمد البحر ,مرجع سابؽ ,ص.361

( )4احمػػد إبػ ػراىيـ مص ػػطفى ,الش ػػرعية اإلجرائي ػػة ب ػػيف الفاعميػػة كالض ػػمانات الدس ػػتكرية ,مممك ػػة البحػ ػريف ,منش ػػكرات
األكاديمية الممكية لمشرطة ,ص .4

( )5محمػ ػػد شػ ػػتا أبػ ػػك سػ ػػعد ,الب ػ ػراءة فػ ػػي األحكػ ػػاـ الجنائيػ ػػة كاثرىػ ػػا فػ ػػي رفػ ػػض الػ ػػدعكل المدنيػ ػػة ,منشػ ػػأة المعػ ػػارؼ
باإلسكندرية,1997,ص.6
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كالتي سنتناكليا في المطمب األكؿ  ,فيما المطمب الثاني ,سنخصصو لمحاالت التي ال يكتسب

بيا الحكـ بالبراءة حجية أماـ السمطات التأديبية  ,عمى النحك األتى:
ا مطلب ا ل :االت اكتلاب

كم ا ب اءة جي أمام ا للط ا تأايبي

سنتعرض في ىذا المطمب لحاالت لؤلسباب التي يبنى عمييا حكـ البراءة في ثبلثة فركع ,

حيث يتناكؿ الفرع األكؿ :البراءة المبنية عمى انتفاء الكجكد المادم لمجريمة ,كالفرع الثاني :حجية

حكـ البراءة المبني عمى عدـ ثبكت الفعؿ مف المتيـ ,كالفرع الثالث :حاالت اكتساب حكـ البراءة
في التشريع كالفقو الفمسطيني عمى السمطة التأديبية.
ا ف ع ا ل :جي

كم ا ب اءة ا مبني على انتفاء ا ج ا ا مااي لج يم

مف المعمكـ أف الحكـ الجزائي ,ييبنى عمى الجزـ كاليقيف ,كال يبنى عمى الشؾ كالشبيات" ,
كاذا كجدت المحكمة أف الفعؿ المنسكب إلى المكظؼ المشتكى عميو  ,ال يؤلؼ جرمان كال يستكجب
عقابان ,أك لـ تتكافر بينة كافية لمحكـ باإلدانة  ,فاف المحكمة تقرر عدـ إدانة المكظؼ المشتكى
عميو  ,كذلؾ بإعبلف براءتو  ,أك عدـ مسؤكليتو عف الفعؿ المنسكب إليو"(.)1

كيكػػاد يجمػػع الفقػػو كالقضػػاء عمػػى أنػػو فػػي حالػػة صػػدكر حكػػـ جنػػائي سػػابؽ بػػالبراءة  ,ككػػاف

مبناه انعداـ الكجكد المادم لمكقائع المؤثمة  ,فإف الحكـ الجنائي يككف لو حجية كاممة أمػاـ سػمطات

التأديب(.( 2

كقد قضت المحكمة اإلدارية العميا بمصر بأنو " إذا انتيى الحكـ الجنائي إلى براءة

المكظؼ ككاف مبناه في ذلؾ ىك نفي التيمة المنسكبة إليو في ذاتيا ,يتعيف عمى المحكمة التأديبية
أال تغفؿ حجية الحكـ الجنائي الصادر ببراءة المكظؼ  ,إذا كاف قد استند عمى عدـ صحة الكقائع

أك عدـ ثبكتيا أك عدـ الجناية"( .)3كما قضت بأنو في الحالة التي تمتقي بيا الجريمة الجنائية
كالتأديبية في الفعؿ المككف لكؿ منيما " فإف عدـ صحة الكقائع المككنة ليذا الفعؿ كثبكت براءة
المتيـ مف الناحية الجنائية يستتبع كذلؾ عدـ إدانتو مف الناحية التأديبية  ,إذ ليس يصح القكؿ بعدـ

ثبكت كاقعة كثبكتيا في آف كاحد  ,كبيذه المثابة يمتنع القكؿ بجكاز مجازاة مكظؼ تأديبيان عف ذات

الكاقعة لـ تثبت صحتيا جنائيان ,إذ إف ذلؾ يككف عف ذنب لـ يقع كىك ما ال يجكز  ,كسمطة

( )1نكفاف العقيؿ العجارمػة  ,أثػر الحكػـ الج ازئػي فػي إنيػاء الرابطػة الكظيفيػة " بحػث محكػـ ",د ارسػات عمػكـ الشػريعة
كالقانكف ,المجمد ( ,36ممحؽ)  ,الجامعة األردنية ,عماف  ,2009ص.743

( )2ربيعة بكقراط ,مرجع سابؽ ,ص.87

( )3المحكمة اإلدارية العميا  ,الطعف رقـ  1494لسنة 3ؽ جمسة .1990/1/27
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التأديب إذا فعمت ذلؾ تبني ق ارراىا التأديبي عمى أساس ركف السبب المزعزع  ,كغني عف البياف أف
المسألة ىنا بعيدة عف استقبلؿ جريمتيف عف بعضيما البعض  ,كانما ىي داخمية في مجاؿ كقائع

كاحدة مشتركة"(.)1

كيدلؿ حكـ المحكمة اإلدارية العميا عمى أنو ال يجكز لممحكمة التأديبية أف تتجاكز قرار

الحكـ بالبراءة في حالة عدـ صحة الكاقعة  ,كبناء عمى ذلؾ يحظر عمى السمطة التأديبية ,أف تعكد
لممجادلة في ىذا القضاء مرة أخرل كتديف المكظؼ عف ذات التيـ التيي برلء منيا جنائيان.

ن ن ن ى أف حكـ المحكمة اإلدارية العميا  ,ينسجـ تمامان مع األصكؿ القانكنية كالمنطؽ ,خاصة

كأف القضاء الجزائي ىك األقدر كاألكفأ في إثبات صحة الكاقعة مف عدمو  ,لذا كجب عمى السمطة

التأديبية احتراـ حجية ىذا الحكـ .فحجية الحكـ الجزائي ليا كامؿ قكتيا أماـ المحاكـ األخرل –

كبما فييا التأديبية -فيما يتعمؽ بإثبات الكقائع محؿ النظر كنسبتيا إلى صاحبيا(.)2في حيف أف

أحكاـ المحاكـ األخرل ال تحكز ذات القكة أماـ المحكمة الجزائية.

إف األحكاـ الجزائية الباتة  ,ببراءة العامؿ مف جريمة معينة بناء عمى عدـ كجكد الفعؿ  ,ال

تجيز معاقبتو عف نفس الفعؿ ( ,)3أم أنو إذا صدر الحكػـ البػات ببػراءة المػتيـ لعػدـ كجػكد الفعػؿ ,
ال يجػ ػػكز لمسػ ػػمطة التأديبيػ ػػة معاقبػ ػػة المكظػ ػػؼ  ,فالقضػ ػػاء الجنػ ػػائي ىػ ػػك المخػ ػػتص بإثبػ ػػات أك نفػ ػػي

المسؤكلية التي تككف جريمة جنائية.

كبناء عمى ما تقدـ فإف السمطة التأديبية تتقيد بالحكـ الجزائي  ,في حالة عدـ كقكع الفعؿ
مف المكظؼ  ,كلكف القيد عمى السمطة التأديبية ال ينطبؽ إال بالنسبة لما قضت فيو مف عدـ

كقكع الفعؿ أصبل (.)4

كاذا كاف الفقو كالقضاء متفقيف عمى حجية الحكـ الجزائي أماـ السمطة التأديبية في حاؿ

عدـ ثبكت الكاقعة  ,كلكف دكف أف يعني ذلؾ انعداـ المسؤكلية عف المخالفة اإلدارية التي تتعمؽ
بسير العمؿ في مجاؿ الكظيفة العامة .كعميو ال يككف لمحكـ الجنائي حجية أماـ قضاء التأديب "

إال فيما قاـ عميو الحكـ الجنائي في إثبات أك نفي الكاقعة أك الكقائع المنسكبة لممكظؼ  ,كصحة

إسنادىا لو"(.)5

( )1حكـ اإلدارية العميا جمسة  1986/6/17الطعف  2495س  30مجمكعة أحكاـ اإلدارية العميا س.31
( )2محمد فؤاد عبد الباسط ,مرجع سابؽ,ص.188

( )3خميس السيد إسماعيؿ ,مرجع سابؽ ,ص.316
( )4خالد عبد الفتاح محمكد ,مرجع سابؽ,ص.274
( )5زكي محمكد النجار ,مرجع سابؽ ,ص.44
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أينا في ا م ض ع:
نرل أف إعطاء الصبلحية لمسمطة التأديبية بمساءلة المكظؼ تأديبيان  ,في حالة الحكـ

ببراءة المكظؼ لعدـ صحة الكاقعة  ,ليس لو ما يبرره  ,فماداـ القضاء الجنائي قد أثبت عدـ
صحة الكاقعة ,يجب أف يقيد ىذا الحكـ السمطة التأديبية.
ا ف ع ا ثاني :جي

كم ا ب اءة ا مبني على عام ثب ت ا فعل من ا متيم

سنتطرؽ إلى حجية حكـ البراءة في القانكف كالفقو كالقضاء المصرم ,عمى النحك اآلتى:

أ الً :ا ان ن ا مص ي :

حسـ المشرع المصرم حجية الحكـ الجنائي عمى الدعكل المدنية في حالة عدـ ثبكت

الفعؿ مف المتيـ  ,حيث نصت المادة( )456مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف " الحكـ
الجنائي الصادر مف المحكمة الجنائية باإلدانة تككف لو قكة الشيء المحككـ فيو أماـ المحاكـ
المدنية  ,فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة كنسبتيا إلى فاعميا" .كمف الظاىر أف المادة تتحدث عف حجية

الحكـ الجزائي عمى الدعكل المدنية دكف التأديبية  ,كبناء عميو ال تثير المادة السابقة أية التباسات
بحجية الحكـ الجنائي عمى الدعكل المدنية ,كلكنيا لـ تتعرض لمحجية عمى الدعكل التأديبية  ,ما

قد يثير معو التباسات.
كيرل جانب مف الفقو المصرم أف المادة السابقة تمتد حجيتيا لتشمؿ السمطة التأديبية
أيضان  ,خاصة كأف النظاـ التأديبي قد جاء خاليان مف نص مماثؿ يحدد حجية الحكـ الجنائي عمى
الدعكل التأديبية فإف المستقر عميو أف المادة  456مف قانكف اإلجراءات الجنائية  ,تتسع بحيث
يككف لمحكـ الجنائي ىذه الحجية عمى الدعكل المدنية بمعناىا الكاسع  ,أم كؿ ما ىك غير جنائي

 ,فيتسع ليشمؿ الدعكل التأديبية"(.)1

ي ى ا با ث أنو كاف أجدر بالمشرع المصرم ,أف ينص بكضكح عمى حجية الحكـ
بالبراءة في حاؿ عدـ صحة إسناد الفعؿ لممكظؼ عمى السمطة التأديبية  ,أسكة بالنص عمى حجيتو
عمى الدعكل المدنية.

( )1كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ ,ص.560
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كمف الجدير ذكره أف الحكـ بالبراءة يبنى عمى الشؾ في عدـ صحة إسناد الكاقعة لممتيـ,

حيث قضت محكمة النقض المصرية " يكفي لمحكـ بالبراءة أف تتشكؾ المحكمة في صحة إسناد

الكاقعة إلى المتيـ مادامت قد أحاطت بالدعكل عف بصر كبصيرة"(.)1

إف الحكـ الجنائي البات ببراءة المكظؼ المتيـ بناء عمى ثبكت عدـ إسناد الفعؿ لممكظؼ

المتيـ ,يعتبر حجة أماـ سمطات التأديب  ,كما يبرر ىذه الحجية أف القضاء الجنائي ىك صاحب
االختصاص األصيؿ في التيقف مف إسناد الفعؿ لممتيـ مف عدمو  ,كماداـ الفقو كالقضاء أخذا بيذا

التكجو  ,كاف األجدر بالقانكف  ,أف يضمنيا ألحكامو بكضكح  ,دكف أية تمييز في الحجية مابيف
المدني كالتأديبي .
ثانياً :ا ف و ا مص ي :

المجرـ مف المكظؼ
إف الحكـ الجنائي البات ببراءة المكظؼ المتيـ لعدـ ثبكت إسناد الفعؿ ي
"حجية مطمقة في مكاجية القضاء الجنائي كالمدني كالتأديبي ,كال يجكز إعادة طرح المكضكع أماـ

المحكمة التأديبية احتراما لحجية الحكـ الجنائي"( .)2ك " الحكـ الجنائي الصادر بالبراءة ,يقيد
السمطة التأديبية  ,إذا كاف سببيا ,عدـ كقكع الفعؿ المادم مف المكظؼ"( .( 3كمف الحاالت التي

يكتسب الحكـ الجنائي حجية أماـ السمطة التأديبية " عدـ كقكع الفعؿ مف المتيـ بالذات"(.) 133

كيتضح مف اآلراء الفقيية السابقة  ,أنو إذا صدر حكـ جزائي ببراءة المكظؼ المتيـ مف

جريمة بناء عمى عدـ ثبكت إسناد الفعؿ لممتيـ  ,فبل يجكز معاقبتو عمى ىذا الفعؿ بعد أف برأتو

المحكمة الجزائية ,فمف غير المنطؽ أف يككف المكظؼ بريئان مف نسبة الفعؿ اليمجرـ لو بقرار بات

مف القضاء الجزائي ,كيككف في ذات الكقت يمدانان عمى ذات الفعؿ مف السمطة التأديبية  ,خاصة
كأف مستكل الثقة كاليقيف لق اررات القضاء أعمى بكثير مف ق اررات السمطة التأديبية .كفي حاؿ يمعاقبة

المكظؼ مف السمطة التأديبية عف فعؿ قضت المحكمة الجزائية ببراءتو مف ارتكابو  ,يككف قرار
السمطة التأديبية مبنى عمى الشؾ غير المبرر .لذا كاف مف الطبيعي أف تتطمب حجية الحكـ

الجزائي تقييد السمطة التأديبية في حالة الحكـ بالبراءة ,إذا كاف سببيا  ,عدـ كقكع الفعؿ المادم مف

المكظؼ(.)4فإذا انتيى الحكـ الجزائي لبراءة المكظؼ ككاف مبناه نفي التيمة المنسكبة إليو في
( )1محكمة النقض المصػرية  ,جمسػة  ,1978/1/15طعػف  915س 47ؽ مجمكعػة أحكػاـ الػنقض س 29ص45
قاعدة

( )2عبد المقصكد أحمد عمى مكسى ,مرجع سابؽ ,ص.288
( )3جماؿ الديف سالـ حجازم ,مرجع سابؽ ,ص.52
( )4عزيزة الشريؼ ,مرجع سابؽ ,ص.99
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ذاتيا  ,فعندئذ كبالتكازم يتعيف عمى المحكمة التأديبية أال تغفؿ حجية الحكـ الجزائي الصادر ببراءة

المكظؼ إذا كاف قد استند عمى عدـ صحة الكقائع أك عدـ ثبكتيا أك عدـ الجناية(.)1
ثا ثاً :ا ضاء ا مص ي :

قضت المحكمة اإلدارية العميا بمصر بأنو " إذا كاف ال يجكز لمقرار التأديبي أف يعيد النظر

فيما قاـ عميو الحكـ الجزائي الذم قضى ببراءة المدعى عميو مف جريمة الرشكة  ,كاال كاف ذلؾ
مساسان بقكة األمر المقضي كىك ما ال يجكز  ,إال أف ىذا ال يمنع المجمس التأديبي مف محاكمة
المكظؼ تأديبيا عف األخطاء المسمكية األخرل عند ثبكتيا ماداـ ليس ثمة تعارض بيف اإلدانة في
تمؾ األخطاء كبيف الحكـ الجزائي بالبراءة فيما قاـ قضاؤه"(.)2

كنستخمص مما سبؽ اتفاؽ الفقو كالقضاء عمى حجية الحكـ الجزائي بالبراءة لعدـ ثبكت إسناد

التيمة لممكظؼ عمى حجية أماـ القضاء التأديب.

ا ف ع ا ثا ث :االت اكتلاب كم ا ب اءة جي في ا تش يع ا ف و ا فللطيني على ا للط

ا تأايبي

أخذ القانكف األساسي بقرينة البراءة ,حيث نص عمى أف " المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو
في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو ,ككؿ متيـ في جناية يجب أف يككف لو

محاـ يدافع عنو"(.)3

كحدد قانكف اإلجراءات الجزائية عمى أف" المحكمة تقضي بالبراءة عند انتفاء األدلة أك عدـ

كفايتيا  ,أك النعداـ المسؤكلية  ,أك كاف الفعؿ ال يؤلؼ جرما  ,أك ال يتكجب عقابان"( .)4كىذا يعني

أف المحكمة ال يككف أماميا إال القضاء بالبراءة أك باإلدانة  ,فبل قرار ثالث يجكز ليا إصداره(.)5

كاذا كانت البراءة مؤسسة عمى كجكد سبب مف أسباب اإلباحة أك مانع مف مكانع المسؤكلية أك
سبب معفي مف العقكبة فبل بد أف يشير الحكـ إلى النص القانكني الذم بنى عميو حكـ البراءة(.)6

كيترتب عمى الحكـ ببراءة المتيـ " إطبلؽ سراح المتيـ في الحاؿ ما لـ يكف مكقكفا لسبب
( )1محمد فؤاد عبد الباسط ,مرجع سابؽ  ,ص.193

( )2حكـ المحكمة اإلدارية العميا ,جمسة  , 1960/9/21مجمكعة المبادئ القانكنية س,5ص.443
( )3المادة ( )14مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ.

( )4المادة ( )1/274مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية رقـ  3لسنة .2001

( )5عبػػد القػػادر صػػابر ج ػرادة ,مكسػػكعة اإلج ػراءات الجزائيػػة فػػي التش ػريع الفمسػػطيني ,الجػػزء الثالػػث ,مرجػػع سػػابؽ,
ص.1514

( )6ساىر إبراىيـ الكليد ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني ,مرجع سابؽ,ص.151
127

آخر"( .)1كأكد القانكف الفمسطيني عمى ضركرة تسبيب األحكاـ  ,حيث نصت المادة( )2/5مف
قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية في فمسطيف رقـ  5لسنة  2001عمى " يجب أف تشمؿ األحكاـ
عمى األسباب التي بني عمييا" .فيما نصت المادة ( )276مف قانكف اإلجراءات الجزائية عمى "
يشتمؿ الحكـ عمى ممخص الكقائع الكاردة في قرار االتياـ كالمحاكمة كعمى ممخص طمبات النيابة

العامة كالمدعى بالحؽ المدني كعمى األسباب المكجبة لمبراءة أك اإلدانة".

التسبيب :مما ال شؾ فيو أف الحكـ ال بد أف يشتمؿ عمى أسبابو المكجبة لو  ,فإذا جاء خاليا مف

ىذه األسباب أك كانت ىذه األسباب غير كافية أك غامضة أك متناقضة  ,فإف ذلؾ يعتبر كافيان

لمطعف بالحكـ عف طريؽ النقض( .)2كما سبؽ يدلؿ عمى اشتراط القانكف تسبيب األحكاـ الجنائية

بالبراءة ,كعرفت محكمة النقض الفمسطينية التسبيب بأنو " األسانيد المنطقية لمحكـ القائمة عمى
الحجج التي يضمنيا القضاة حيثيات أحكاميـ  .فيجب أف يككف الحكـ مسببا  ,أم  :تذكر أسبابو

كالحيثيات التي يبنى عمييا"(.)3

جي ا كم با ب اءة على ا للط ا تأايبي :
عالجت المادة ( )390مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة  2001حجية الحكـ بالبراءة في
مجمكعة مف العناصر كىي:

 -1يككف لمحكـ الجزائي الصادر مف المحكمة المختصة في مكضكع الدعكل الجزائية بالبراءة أك
باإلدانة قكة األمر المقضي بو أماـ المحاكـ المدنية في الدعاكل التي لـ يكف قد فصؿ فييا نيائيا

فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة كبكصفيا القانكني كنسبتيا إلى فاعميا.

-2كيككف لمحكـ بالبراءة ىذه القكة سكاء بني عمى انتفاء التيمة أك عمى عدـ كفاية األدلة.
 -3ال يككف لمحكـ بالبراءة ىذه القكة إذا كاف مبنيا عمى أف الفعؿ ال يعاقب عميو القانكف لعدـ
المسئكلية.

كيتضح مف خبلؿ نص المادة السابقة أف المشرع الفمسطيني تقاطع مع المشرع المصرم في

التعرض لحجية الحكـ بالبراءة عمى الدعكل المدنية ,دكف التعرض لحجيتو أماـ السمطة التأديبية.

كفي المقابؿ أكد القانكف عمى أنو ال تككف لؤلحكاـ الصادرة مف المحاكـ المدنية قكة األمر المقضي

بو أماـ المحاكـ الجزائية فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة كنسبتيا إلي فاعميا(.)4
( )1المادة ( )278مف قانكف أصكؿ المحكمات الجزائية رقـ  3لسنة .2001
( )2سعاد حنا الصايغ ,مرجع سابؽ,ص383

( )3اس ػ ػػتئناؼ عمي ػ ػػا ج ازئ ػ ػػي رق ػ ػػـ ( ,)74/72جمس ػ ػػة  ,1975/1/19كنق ػ ػػض ج ازئ ػ ػػي رق ػ ػػـ ( )2003/388جمسػػ ػػة
.2003/4/7

( )4المادة ( )391مف قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ ( )3لسنة .2001
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أما قانكف الخدمة المدنية الفمسطيني  ,فيك أيضان لـ يتطرؽ لحجية الحكـ بالبراءة عمى

السمطة التأديبية ,فيما البلئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية أجازت النظر في مجازاة المكظؼ

تأديبيان عمى الرغـ مف براءتو جزائيان(.)1

كعمى ضكء ما ىك كارد أعبله  ,نبلحظ أف المشرع الفمسطيني أصابو القصكر الكاضح في

تنظيـ األحكاـ الخاصة بحجية الحكـ بالبراءة عمى السمطة التأديبية عمى مستكييف كىما:
األكؿ  :عدـ إيراد أية نصكص تتعمؽ بحجية الحكـ بالبراءة أماـ السمطة التأديبية.

الثاني :عدـ إيراد أية نصكص تتعمؽ بالحاالت التي يكتسب بيا الحكـ بالبراءة حجية أماـ السمطة
التأديبية .أما الفقو الفمسطيني  ,فإف إنتاجو يكاد يككف منعدما في ىذا المجاؿ .لذا تبدك المقارنة

مستعصية عمى المستكل الفقيي كالقضائي بيف مصر كفمسطيف  ,خاصة في ظؿ ندرة أحكاـ

قضائية في ىذا المجاؿ.
أينا في ا م ض ع:

ييعاني القانكف كالفقو كالقضاء الفمسطيني مف تحديد مكقؼ كاضح مف حجية الحكـ بالبراءة في حالة
عدـ صحة الكاقعة أك عدـ صحة إسنادىا لممتيـ كنرل أنيا تكتسب حجية مطمقة.
ا مطلب ا ثاني :ا االت ا تي ال يكتلب فييا كم ا ب اءة جي أمام ا للط ا تأايبي
إف تناكؿ الحاالت التي ال يكتسب فييا حكـ البراءة حجية أماـ السمطة التأديبية يقتضي
تقسيـ ىذا المطمب الى ثبلثة فركع  ,يتعرض الفرع األكؿ الى حاالت عدـ اكتساب حكـ البراءة

حجية أماـ السمطة التأديبية في الفقو كالقضاء المصرم  ,كالفرع الثاني مكقؼ الفقو مف التمييز بيف

أسباب حكـ البراءة ,كالفرع الثالث  :حاالت عدـ اكتساب حكـ البراءة حجية أماـ السمطة التأديبية
في فمسطيف ,كذلؾ حسب التكضيح اآلتى:

ا ف ع ا ل  :االت عام اكتلاب كم ا ب اءة جي أمام ا للط ا تأايبي في ا ف و ا ضاء

ا مص ي

( )1المادة ( )95مف قرار مجمس الكزراء رقـ ( )45لسنة 2005ـ بالبلئحة التنفيذية لقانكف الخدمػة المدنيػة رقػـ ()4
لسنة  1998المعدؿ بالقانكف رقـ ( )4لسنة 2005ـ .
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تبيف لنا مما سبؽ أف الحكـ الجنائي باإلدانة يكتسب حجية أماـ السمطة التأديبية في حالة

ثبكت صحة الكاقعة  ,كاسناد التيمة إلى المكظؼ المتيـ  ,أما إذا صدر قرار البراءة بناء عمى
أسباب أخرل  ,فإف الفقو كالقضاء في مصر لو رأم آخر  ,كقد حددت المحكمة اإلدارية العميا

في مصر الحاالت  ,التي ال يحكز بيا قرار الحكـ بالبراءة حجية أماـ القضاء التأديبي  ,حيث
قضت باآلتي ":متى ثبت أف الحكـ الصادر مف المحكمة الجنائية بتبرئة المكظؼ المتيـ لـ يستند

إلى صحة الكاقعة أك عدـ الجناية كانما بني عمى الشؾ كعدـ كفاية األدلة  ,فيذا ال يرفع الشبية
عنو نيائيا كال يحكؿ دكف محاكمتو تأديبيا كادانة سمككو اإلدارم مف أجؿ ىذه التيـ عمى الرغـ مف

الحكـ بالبراءة"(.)1

أ ال :ا ب اءة عام كفاي ا ا :
إذا كاف الحكـ بالبراءة يكتسب حجية أماـ القضاء الجزائي قي حالة عدـ كفاية األدلة  ,إال

أنو ال يكتسب حجية أماـ السمطة التأديبية  ,فإذا كانت األدلة غير كافية لقياـ المساءلة الجنائية" ,

فبل يفمت المكظؼ مف المساءلة التأديبية"(.)2

أما المحكمة اإلدارية العميا فقد قضت في حالة براءة المكظؼ المتيـ لعدـ كفاية األدلة
بأف ذلؾ " ال يرفع الشبية عنو نيائيا كال يحكؿ دكف محاكمتو تأديبيان كادانة سمككو اإلدارم مف أجؿ

3
كقضاء ييدلؿ عمى جكاز
ىذه التيمة عينيا عمى الرغـ مف حكـ البراءة"( ) .كما سبؽ تكضيحو فقيان
ن
محاكمة المكظؼ المحككـ عمية بالبراءة تأديبيان في الحالة التي يككف بيا الحكـ مبني عمى عدـ

كفاية األدلة.

ثانياً :أ كام ا ب اءة ا مبني على مج ا بطالن اإلج اءات :

يرل جانب مف الفقو أف " الحكـ الجزائي المبني عمى بطبلف الدليؿ أك اإلجراءات ال حجة

لو أماـ جيات التأديب كال يقيدىا"( .)4فإذا ما قضى حكـ جنائي ببطبلف الدليؿ أك بطبلف نسبة

الفعؿ الي المتيـ أك بطبلف اجراءات التفتيش كالقبض  ,فإف ذلؾ األمر يتصؿ باإلجراءات الجنائية

 ,كال يقيد سمطات التأديب مف محاكمة العامؿ.
ثا ثاً :شي ع ا تيم :

( )1حكـ المحكمة اإلدارية العميا جمسة  1958/3/8الطعف  634س ؽ ص 211قاعدة .11
( )2عبد المقصكد أحمد عمى مكسى ,مرجع ساؽ ,ص.292

( )3المحكمة اإلدارية العميا في الطعف  643لسنة 3ؽ جمسة . 1958/3/8
( )4عبد المقصكد أحمد عمى مكسي مرجع سابؽ ,ص.292
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إذا صدر حكـ البراءة الجنائية مبني عمى أساس شيكع التيمة  ,فبل يعني ذلؾ براءة المتيـ

تأديبيان .كقد أكدت المحكمة اإلدارية عمى أف" البراءة لشيكع االتياـ ال تؤثر عمى المسؤكلية

التأديبية"(.)1فشي كع التيمة ال ينفي اإلثـ اإلدارم  ,كال ينفي إخبلؿ المكظؼ بكاجبات كظيفتو أك
الخركج عمى مقتضاىا( .)2كجاء في قضاء المحكمة اإلدارية " إذا كاف شيكع التيمة يعتبر سببا

لمبراءة مف العقكبة الجنائية ,فإنو ال ينيض عمى الدكاـ مانعان مف المؤاخذة التأديبية"(.)3

كمف الكاضح أف جزءان مف الفقو كأحكاـ القضاء تيكسب الحكـ الجنائي بالبراءة إذا كاف مبنيان
المقابؿ ال يكتسب حجية أماـ السمطة
عمى شيكع التيمة حجية أماـ القضاء الجزائي ,كفي ي

التأديبية ,مما يطمؽ يد السمطة التأديبية في يمعاقبة المكظؼ تأديبيان رغـ الحكـ ببراءتو.
ابعاً :أ كام ا ب اءة ا مبني على ا شك في نلب ا فعل لمتيم :

"إف الفقو كالقضاء التأديبي سكاء في مصر أك في فرنسا أخذ بأف " األحكاـ الجزائية بالبراءة

المؤسسة عمى الشؾ في االتياـ ال تحكز القكة أماـ السمطة التأديبية"(.)4

كبالرغـ مف أف غالبية الفقو كأحكاـ القضاء تميز ما بيف حجية الحكـ بالبراءة في حالة عدـ

ثبكت صحة الكاقعة  ,أك عدـ إسناد الكاقعة لممكظؼ المتيـ  ,إال أف ذلؾ ال يعنى عدـ كجكد آراء
فقيية ترفض ىذا التمييز  ,األمر الذم يتطمب التعرض لمكقؼ الفقو مف التمييز في حجية الحكـ

البراءة حسب السبب  ,الذم يبني عميو القرار في الفرع القادـ.

ا ف ع ا ثاني  :م قف ا ف و من ا تميي بين ألباب كم ا ب اءة
يتفؽ الفقو كالقضاء عمى اكتساب الحكـ الجنائي بالبراءة حجية أماـ السمطة التأديبية في
حالة عدـ ثبكت صحة الكاقعة  ,أك عدـ إسناد الفعؿ لممتيـ  ,كلكف الفقو يتنازعو رأياف في حجية

الحكـ الجنائي بالبراءة في الحالة التي يبنى فيو حكـ البراءة عمى عدـ كفاية األدلة أك شيكع االتياـ
أك الخطأ في اإلجراءات  ,كذلؾ كفؽ اآلتى:

ا أي ا ل  :أخذ أصحاب ىذا الرأم  -كىـ يمثمكف الغالبية في الفقو -بفكرة التمييز في حجية
أحكاـ البراءة عمى مستكييف كىما:

-1التمييز بيف حجية الحكـ الجنائي أماـ القضاء المدني كالسمطة التأديبية  ,حيث يكتسب الحكـ
بالبراءة حجية مطمقة أماـ القضاء المدني كحجية نسبية أماـ القضاء التأديبي.
( )1احمد سبلمة بدر ,مرجع سابؽ ,ص.98

( )2عبد المقصكد أحمد عمى مكسي مرجع سابؽ ,ص.294

( )3حكـ المحكمة االدارية العميا الصادر بجمسة  1985/1/25في الطعف رقـ  1723لسنة 3ؽ عميا.
( )4كحيد محمكد إبراىيـ ,مرجع سابؽ ,ص.590
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-2التمييز بيف حجية الحكـ الجنائي كالبراءة في حالة عدـ صحة الكاقعة كعدـ ثبكت إسناد الفعؿ
لممكظؼ المتيـ مف ناحية  ,كما بيف األسباب األخرل التي ييبنى عمييا حكـ البراءة مف ناحية أخرل
 ,حيث تقتصر حجية الحكـ بالبراءة عمى السمطة التأديبية في حالة عدـ صحة الكاقعة كعدـ ثبكت
إسناد الفعؿ لممتيـ فقط  ,أما الحاالت األخرل ال يكتسب بيا الحكـ بالبراءة حجية أماـ السمطة

التأديبية  .كقد سبؽ أف أكضحنا ىذا الرأم الفقيي  ,كما يعززه مف أحكاـ قضائية.

ا أي ا ثاني :يرفض جانب مف الفقو التمييز في حجية حكـ البراءة الذم أخذ بو الرأم األكؿ ,
كيدعك عكضان عف ذلؾ إلى عدـ التفرقة في أحكاـ البراءة " ,اذ يرل أف تككف ليا جميعان ذات

الحجية ,في اتحاد كصؼ األفعاؿ التي تنسب سكاء لمعقاب جنائيا أك تأديبيان أيان كاف سبب البراءة
استنادان إلى ( مبدأ التفسير الضيؽ) كعدـ التعكيؿ عمى الشبيات ( كدرء الحدكد بالشبيات) في

فرض العقاب ,كأنو ما داـ التأديب يعتبر فرعان مف فركع الشريعة في العقاب ,فيجب أف تككف

لتقديرات القاضي الجنائية كتقريراتو الحجية الكاممة أماـ جميع جيات التأديب"(.)1

كمف الكاضح أف الرأم السابؽ  ,ييطبؽ ذات قكاعد كمبادئ القانكف الجنائي المتعمقة بقرينة
البراءة ,عمى حجية الحكـ الجنائي عمى السمطة التأديبية  ,كخاصة تفسير الشؾ لصالح المتيـ.
كما يرل جانب مف الفقو عدـ التمييز بيف األسباب التي ييبنى عمييا الحكـ الجنائي عمى
اعتبار " أف السمطة التأديبية ممزمة باألحكاـ الجزائية  ,التي حازت قكة األمر المقضي بو ,كال

تستطيع السمطة التأديبية الخركج عمييا ,فحجية األحكاـ القضائية ,تعتبر مصد انر مف مصادر

المشركعية ,يتعيف عمى اإلدارة احتراميا"(.)2

كيدعـ جانب مف الفقو عدـ التمييز بيف أحكاـ اإلدارة  ,معمبلن ذلؾ " حتى ال تعاد

محاكمة عامؿ انتيت المحكمة إلى براءتو ,عمى أساس الشؾ في نسبة التيـ المسندة إليو ,كنستند

في ذلؾ الى أف " الشؾ يفسر لصالح المتيـ ,كما نرل أال تحمؿ المحاكـ التأديبية نفسيا محؿ جية

القضاء الجنائي  ,التي انتيت إلى عدـ كفاية األدلة"(.)3

كغني عف التأكيد بأف ( الشؾ ييفسر لصالح المتيـ ) لـ تعد ترتبط بقرينة البراءة فقط ,بؿ
باتت مف أىـ المبادئ الدستكرية لغالبية الدكؿ  ,كما أنيا احتمت مكانة متقدمة في المعايير الدكلية
لحقكؽ اإلنساف  ,ىذا عدا عف ككنيا باتت مف متطمبات المحكمة العادلة  ,ما يستكجب احتراـ

السمطة التأديبية ليذا المبدأ الدستكرم.

( )1محمد عصفكر  ,مرجع سابؽ ,ص.290

( )2نكفاف العقيؿ العجارمة  ,مرجع سابؽ  ,ص 743ك.744
( )3خميس السيد إسماعيؿ ,مرجع سابؽ ,ص.319
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كيرل المستشار الدكتكر كحيد محمكد إبراىيـ أف " األصؿ في اإلنساف البراءة كتأكيؿ

الشؾ لمصمحة المتيـ ككجكب أف يككف مبنى اإلدانة الجزـ كاليقيف  ,فبل تقاـ عمى الشبيات كؿ
ذلؾ مبادئ مسمـ بيا ليست نابعة مف الطبيعة الخاصة لمقانكف الجنائي  ,فبل يستقؿ بيا كينفرد

بإعماليا في مجاؿ فقط  ,بؿ ىي مبادئ عامة يجب إعماليا في جميع المحاكمات الجنائية

كالتأديبية"( .)1كنعتقد أف لمرأم السابؽ كجاىتو  ,فقرينة البراءة  ,كتفسير الشؾ لصالح المتيـ  ,ال
يمتد نطاؽ تطبيقيا عمى القضاء الجنائي فقط  ,بؿ ىي مبادئ كقكاعد عامة كاجبة االحتراـ

كالتطبيؽ في المحاكمات كافة  ,خاصة كأنيا األقدر كاألنسب لتحقيؽ العدالة مف ناحية  ,كاحتراـ
حقكؽ اإلنساف مف ناحية أخرل.
أينا في ا م ض ع:

-1إف التمييز بيف أسباب البراءة  ,تمييز غير مبرر  ,كينسؼ قرينة البراءة.
-2إف عدـ إكساب حكـ البراءة حجية أماـ السمطة التأديبية ينسؼ قاعدة " تفسير الشؾ لصالح
المتيـ.

-3إف تخكيؿ السمطة التأديبية بتأديب المكظؼ بعد أف ثبتت براءتو  ,يترتب عميو عمك كسمك القرار
اإلدارم عمى الحكـ القضائي النيائي.

 -4ماداـ المحاكـ التأديبية تعمؽ النظر في الدعكل التأديبية لحيف صدكر الحكـ الجنائي البات,
ما يتطمب مف السمطة التأديبية احتراـ ما قضت بو المحكمة الجنائية بالبراءة.

كبناء عمى ذالؾ نرل أف يككف لمحكـ الجنائي بالبراءة حجية أماـ السمطة التأديبية  ,بصرؼ النظر
ن
الحكـ.
عف أسباب ىذا ي
ا ف ع ا ثا ث :ا االت ا تي ال يكتلب بيا كم ا ب اءة جي أمام ا للط ا تأايبي في فللطين
مف الصعكبة بمكاف أف نجد غ ازرة قضائية كتنكعان فقييان في فمسطيف حكؿ الحاالت التي ال

يكتسب بيا حكـ البراءة حجية أماـ السمطة التأديبية  ,قياسان لما ىك الحاؿ في مصر .أما عمى
القانكني فإف المشرع الفمسطيني ما بيف حجية الحكـ بالبراءة أك باإلدانة أماـ القضاء المدني ,

حيث نص عمى" يككف لمحكـ الجزائي الصادر مف المحكمة المختصة في مكضكع الدعكل الجزائية

بالبراءة أك باإلدانة قكة األمر المقضي بو أماـ المحاكـ المدنية في الدعاكل التي لـ يكف قد فصؿ

فييا نيائيان فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة كبكصفيا القانكني كنسبتيا إلى فاعميا.)2( ".

( )1كحيد محمكد إبراىيـ مرجع سابؽ,ص .600

( )2المادة ( )1/390مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .2001
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كقد اختمؼ المشرع الفمسطيني مع المشرع المصرم في حجية الحكـ بالبراءة في حالة عدـ

كفاية األدلة  ,كيتضح ذلؾ مف خبلؿ النص الصريح في قانكف اإلجراءات الجزائية  ,حيث جاء فيو

" كيككف لمحكـ بالبراءة ىذه القكة سكاء بني عمييا انتفاء التيمة أك عمى عدـ كفاية األدلة"  ,كذلؾ
كفقان لممادة ( .)2/390أما إذا كاف حكـ البراءة مبنيان عمى أف الفعؿ ال ييعاقب عميو القانكف  ,ال
يككف لمحكـ ىذه القكة "( .)1كلـ يأخذ القانكف بالحجية المعاكسة لؤلحكاـ المدنية أماـ القضاء
الجنائي  ,كىذا ما أكدت عميو المادة ( )391مف قانكف اإلجراءات الجزائية  ,كالتي جاء فييا" ال
تككف لؤلحكاـ الصادرة مف المحاكـ المدنية قكة األمر المقضي بو أماـ المحاكـ الجزائية فيما يتعمؽ

بكقكع الجريمة كنسبتيا إلي فاعميا".

كنعتقد أف المشرع الفمسطيني أصاب كبد الحقيقة بعدـ إكساب األحكاـ المدنية قكة األمر

المقضي بو فيما يتعمؽ بكقكع الجريمة كنسبتيا لفاعميا ,كذلؾ ألف المحكمة الجنائية ىي صاحبة

االختصاص األصيؿ كاألقدر عمى التيقف مف كقكع الجريمة كنسبتيا لمفاعؿ مف عدمو.

كمف المبلحظ أف قانكف اإلجراءات الجزائية عالج حجية األحكاـ الجنائية بالبراءة أماـ

المحاكـ المدنية كبالعكس ,كلكنو جاء خاليان مف أية نصكص تتعمؽ بالحاالت التي يكتسب بيا

الحكـ الجنائي حجية أماـ السمطة التأديبية  ,كالحاالت التي يكتسب بيا حجية.
ي
أينا في ا م ض ع:

نرل ضركرة ألف يتجو المشرع الفمسطيني نحك إكساب الحكـ الجنائي النيائي بالبراءة

الحجية أماـ السمطة التأديبية في الحاالت كافة  ,إعماالن لقرينة البراءة ك تفسير الشؾ لصالح

المتيـ ,كتجسيدان لمفيكـ المكاطنة  ,كالذم أكدت عميو المادة ( )9مف القانكف األساسي كالقاضية
بالمساكاة بيف المكاطنيف أماـ القانكف كالقضاء.

( )1المادة ( )3/390مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ ( )3لسنة .2001
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ا خاتم
تعرضت الدراسة لحجية الق اررات كاألحكاـ الجزائية أماـ سمطات التأديب  ,كتناكلت بالتكضيح
طبيعة العبلقة المعقدة ما بيف الجريمة الجزائية مف ناحية  ,كالجريمة التأديبية مف ناحية أخرل.

كيكمف طابع التعقيد بينيـ بأف الجريمة التأديبية تمثؿ جريمة مستقمة كقائمة بذاتيا  ,كلكنيا عمى

صمة كثيقة كعضكية مع الجريمة الجزائية  ,كفي بعض األحياف تمثؿ الجريمة الكاحدة جريمة جزائية
كجريمة تأديبية  ,كما يثيره ىذا الترابط مف تساؤالت ىامة حكؿ حجية الق اررات ك األحكاـ الجزائية

أماـ سمطات التأديب كالعكس.

كقد تعمقت الدراسة في اآلراء الفقيية كالنصكص التشريعية كاألحكاـ القضائية حكؿ حجية الق اررات

كاألحكاـ الجزائية في جميكرية مصر العربية  ,كالتي تتسـ بالغنى كالغ ازرة  ,مع المقارنة بالفقو

كالتشريع كالقضاء الفمسطيني  ,في إطار تجربتو الكليدة كالمتكاضعة في ىذا المجاؿ.

ك بعد االنتياء مف ىذه الدراسة حكؿ مكضكع حجية الق اررات كاألحكاـ الجزائية أماـ سمطات التأديب
فقد خمصت ىذه الدارسة لمجمكعة مف النتائج كعدد مف التكصيات نتناكليا عمي النحك األتي :

أ ال:ا نتائس :

 -1تقاطع التشريع المصرم مع التشريع الفمسطيني في عدـ إيراد تعريؼ لمجريمة الجنائية كالجريمة
التأديبية  ,فيما تميز الفقو المصرم بغ ازرة التعريفات لمجريمتيف  ,في حيف اكتفى غالبية الفقو
الفمسطيني بالنقؿ عف تعريفات الفقو المقارف .كلكف القضاء المصرم حسـ الخبلؼ  ,حيث استقر
قضاء المحكمة اإلدارية العميا في مصر عمى تعريؼ الجريمة التأديبية بأنيا

لكاجبات كظيفتو كمقتضياتيا ,أك لكرامة الكظيفة كاعتبارىا ".

"مخالفة المكظؼ

-2يكجد تقاطع كترابط مابيف الجريمة التأديبية كالجريمة الجزائية مف جية ,كاختبلؼ كتبايف مف
جية أخرل  ,كمف أكجو الشبو أنيما ينطكياف عمى ارتكاب فعؿ غير مشركع يستكجب العقاب  ,كما
أف التركيب الثبلثي ألركانيـ ( شرعي – مادم – معنكم) كفقان لغالبية الفقو متشابو .كفيما يخص
أبرز أكجو االختبلؼ بينيما  ,عدـ خضكع الجريمة التأديبية لقاعدة " ال جريمة بدكف نص" ,

كلكنيا تخضع لقاعدة " ال عقكبة إال بنص" ,كقضت المحكمة اإلدارية العميا بمصر عمي أف
"الجرائـ التأديبية بعكس الجرائـ الجزائية ليست محددة عمى سبيؿ الحصر كال تخضع لقاعدة ",ال

جريمة بغير نص" .

-3استقر الفقو كالقضاء عمى استقبلؿ الجريمة التأديبية عف الجريمة الجزائية  ,كمف أىـ اآلثار
المترتبة عمى ىذه االستقبللية  :استقبلؿ النظاـ اإلجرائي التأديبي عف الجنائي ,استقبلؿ العقاب
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التأديبي عف العقاب الجنائي إذا اتحدت الجريمة في الكصؼ  ,عدـ تأثر الكضع الكظيفي بالجرائـ

الجزائية لذاتيا ,العقاب الجنائي ال يحكؿ دكف العقاب التأديبي.

-4تنقسـ األنظمة التأديبية إلى ثبلثة أنكاع كىي :الرئاسية  ,شبو القضائية ,القضائية ,كقد أخذت
جميكرية مصر العربية باألشكاؿ الثبلثة السابقة  ,في حيف أنو في فمسطيف تـ األخذ بنظاـ
التأديب الرئاسي كقاعدة عامة ,إال أنو أخذ في بعض الحاالت بالتأديب مف خبلؿ النظاـ شبو

القضائي أك مجالس تأديبية.

 -5تختص الجية اإلدارية بالتحقيؽ فيما يتعمؽ بالشؽ التأديبي في الجرائـ المرتكبة مف قبؿ
الخاضعيف ليا  ,أما الشؽ الجنائي فيك مف إختصاص النيابة العامة كالمحاكـ النظامية حسب

اإلختصاص كيتـ كقؼ اإلجراءات التأديبية لحيف الفصؿ في الشؽ الجنائي بحكـ بات .

 -6تقكـ السمطات الرئاسية في فمسطيف بمعاقبة المكظؼ العاـ  ,حيث ال تكجد في فمسطيف محاكـ
تأدبية كال نيابة إدارية كما ىك الحاؿ بجميكرية مصر .

 -7ق اررات محكمة العدؿ العميا في فمسطيف نيائية كباتة كال يجكز الطعف فييا بأية طريقة مف
طرؽ الطعف العادية أك غير العادية .

-8يكتسب قرار حفظ الدعكل في التشريع الفمسطيني كيناظره أال كجو إلقامة الدعكل في التشريع
المصرم ,حجية أماـ السمطة التأديبية في حالة صدكره بناء عمى عدـ صحة الكاقعة ,رغـ أف قرار
حفظ الدعكل يعتبر ق ار انر قضائيان كليس حكمان قضائيان نيائيان ,كلكنيا حجية مف نكع خاص  ,حيث

أنو تمتاز بأنيا حجية نسبية كمؤقتة  ,ك يمعمقة عمى بقاء األسباب  ,التي حممت سمطة التحقيؽ
عمى اتخاذه كما ىي بدكف تعديؿ  ,أك عدـ إلغاء النائب العاـ ليذا القرار  ,خبلؿ المدة القانكنية
التي حددىا القانكف .كلكف قرار الحفظ أك ال كجو ال يحكز حجية إذا كاف مبناه التنازؿ أك عدـ

األىمية أك لعدـ كفاية األدلة .

-9يتـ اتخاذ قرار حفظ الدعكل في فمسطيف مف النيابة العامة حص انر بكصفيا تجمع بيدىا سمطة

االتياـ كسمطة التحقيؽ ,في حيف أف سمطة اتخاذ قرار ال كجو إلقامة الدعكل في مصر يتكزع بيف

النيابة العامة كقاضي التحقيؽ.

 -10تقاطع القانكف كالفقو الفمسطيني كالقانكف كالفقو المصرم حكؿ أنكاع األحكاـ الجزائية كحجيتيا
بكجو عاـ  ,كلكف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  ,جاء قاص انر مف حيث التطرؽ لحجية الحكـ
الجزائي عمى السمطات التأديبية .كلـ يتطرؽ الحكـ الجزائي عمى السمطة التأديبية  ,عممان بأنو تناكؿ

بالتكضيح حجية الحكـ الجزائي عمى الدعكل المدنية  ,كنعتقد أف ذلؾ يعكس قصك انر كاضحان في

التشريع الفمسطيني.

-11اتفؽ الفقو كالقضاء عمى حيازة الحكـ الجنائي حجية في حالة اإلدانة مع التنفيذ  ,إذا كاف
مبنى الحكـ قائـ عمى صحة الكاقعة  ,كثبكت إسناد التيمة لممكظؼ المتيـ .كفي حاؿ صدكر قرار
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بالعفك عف العقكبة أك العفك العاـ  ,فإف ىذا القرار ال يشكؿ قيدان عمى السمطة التأديبية .كقد جاء

قانكف اإلجراءات الجزائية قاص انر مف حيث حجية الحكـ الجنائي بكقؼ تنفيذ العقكبة .

 -12ثمة تقاطع بيف المشرع الفمسطيني ك المشرع المصرم في التعرض لحجية الحكـ بالبراءة
عمى الدعكل المدنية ,دكف التعرض لحجيتو أماـ السمطة التأديبية .كفيما يتعمؽ بالحجية أماـ

السمطة التأديبية استقر الفقو كالقضاء المصرم عمى اكتساب الحكـ الجنائي بالبراءة الحجية أماـ

السمطة التأديبية إذا كاف مبناه عدـ صحة الكاقعة كنسبتيا إلي فاعميا.

 -13يتفؽ الفقو كالقضاء في مصر عمى حجية الحكـ الجزائي بالبراءة لعدـ صحة الكاقعة ك عدـ
ثبكت إسناد التيمة لممكظؼ عمى حجية أماـ القضاء التأديبي ,فيما باقي األسباب التي بنى عمييا

قرار البراءة ال يكتسب حجية أماـ السمطة التأديبية في مصر  .أما في فمسطيف فإف المشرع
الفمسطيني أصابو القصكر الكاضح في تنظيـ األحكاـ الخاصة بحجية الحكـ بالبراءة عمى السمطة
التأديبية عمى مستكييف كىما:

ا ل  :عدـ إيراد أية نصكص تتعمؽ بحجية الحكـ بالبراءة أماـ السمطة التأديبية.

ا ثاني :عدـ إيراد أية نصكص تتعمؽ بالحاالت التي يكتسب بيا الحكـ بالبراءة حجية أماـ السمطة
التأديبية.

-14تمتاز التجربة التشريعية كالفقيية كالقضائية بالبساطة كالحداثة  ,فيما يتعمؽ بالدعاكل التأديبية
كالحجية التي يكتسبيا قرار حفظ الدعكل كالحكـ الجنائي عمى السمطة التأديبية.

ثانياً :ا ت صيات

-1األخذ بالنظاـ القضائي المزدكج  ,ألف تشكيؿ قضاء إدارم متخصص كمستقؿ  ,ييسيـ في
تعميؽ التجربة كتحقيؽ العدالة  ,كتخفيؼ الضغط عف محكمة العدؿ العميا .
 -2العمؿ عمي إعداد الككادر المتخصصة في التحقيؽ مع المكظفيف كانشاء نيابة إدارية لمتحقيؽ
بالج ارئـ التأديبية

قبؿ إحالتيا لممحاكـ التأديبية كمباشرتيا أماـ المحاكـ التأديبية إذا ما تمت

اإلحالة.

-3بناء قضاء تأديبي فمسطيني مستقؿ  ,كاحالة صبلحيات النظاـ التأديبي الرئاسي كشبو القضائي

لمقضاء التأديبي.

 -4فصؿ سمطة التحقيؽ عف سمطة االتياـ في اختصاصات النيابة العامة في فمسطيف ,كاحالة
سمطة التحقيؽ لمقضاء ,لما لذلؾ مف أىمية في مجاؿ الفصؿ بيف السمطات مف ناحية ,كتحقيؽ

العدالة مف ناحية أخرل.
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-5اعتماد الركف الشرعي كركف أساسي كأصيؿ في المخالفات التأديبية  ,كغياب ىذا الركف  ,يكسع
نطاؽ صبلحيات السمطة التأديبية في مجاؿ التجريـ  ,كيمحؽ بالغ الضرر بالمكظؼ  ,خاصة كأف

الركف الشرعي يعتبر مف أىـ ضمانات حقكؽ اإلنساف.

 -6نكصي المشرع الفمسطيني بالنص في قانكف الخدمة المدنية  ,عمي كجكب كقؼ اإلجراءات
التأديبية لحيف الفصؿ بالدعكل الجزائية  ,إذا كاف الفعؿ يشكؿ جريمة جزائية كمخالفة تأديبية في
آف كاحد  ,كذلؾ تطبيقا لقاعدة الجنائي" يعقؿ اإلدارم " .

-7تعديؿ قانكف اإلجراءات الجزائية لجية األخذ بالتكجيات التالية:

أ-تخصيص مادة تنظـ حجية الق اررات كاألحكاـ الجنائية عمى السمطة التأديبية.

ب-النص عمى أف صدكر الحكـ الجنائي باإلدانة مع كقؼ التنفيذ يكتسب حجية أماـ السمطة
التأديبية  ,خاصة كأف قرار عدـ التنفيذ ينبني عمى بساطة الجريمة  ,كعمى سمكؾ المكظؼ كسيرتو
الحسنة.

ج-التأكيد عمى أف قرار العفك عف العقكبة أك العفك الشامؿ يمتد أثره إلى العقكبات التأديبية ,
خاصة كأف الجرائـ الجنائية أكثر خطكرة مف المخالفات التأديبية  ,كما أنو ال يجكز عقبلن العفك عف

الجريمة األصمية  ,كالبقاء عمى العقكبات التكميمية.

ا-النص عمى أف الحكـ بالبراءة  ,كبصرؼ النظر عف أسبابو يكتسب حجية أماـ السمطة التأديبية.

كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 -20عزي ػزة الش ػريؼ ,النظػػاـ التػػأديبي كعبلقتػػو باألنظمػػة الجزائيػػة األخػػرل ,دار النيضػػة العربيػػة,

القاىرة.1988,

-21عمى مرىج أيكب ,الكظيفة العامة في لبناف"كاجبات كحقكؽ" ,المجمد الثاني ,منشػكرات الحمبػي

الحقكقية,بيركت.1999,

 -22مجدم مدحت النيرم ,المكظؼ العاـ ,دار النيضة العربية ,القاىرة.1996 ,
 -23محمد بجاد العتيبي ,السمطة التقديريػة لمقاضػي بعػد النطػؽ بػالحكـ  ,معيػد الككيػت لمد ارسػات
القضائية كالقانكنية  ,الككيت2006. ,

 -24محمػػد شػػتا أبػػك سػػعد ,الب ػراءة فػػي األحكػػاـ الجنائيػػة كأثرىػػا فػػي رفػػض الػػدعكل المدنيػػة ,منشػػأة

المعارؼ باإلسكندرية1997.,
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 -25محمػد عبػد الحميػػد مكػي  ,حجيػػة األمػر بػػأف ال كجػو إلقامػػة الػدعكل الجنائيػػة" د ارسػة مقارنػػة",

ط ,2دار النيضة العربية ,القاىرة2010.,

 -26محمػػد ف ػؤاد عبػػد الباسػػط ,الجريمػػة التأديبيػػة فػػي نطػػاؽ الكظيفػػة العامػػة ,دار الجامعػػة الجديػػدة

لمنشر ,اإلسكندرية.2005,

 -27محمد ماىر أبك العينيف ,الدفكع التأديبية أماـ المحاكـ كمجالس التأديب كالطعف التػأديبي أمػاـ

المحكمة اإلدارية العميا كفقا ألحكاـ كفتاكل مجمس الدكلة ,دار الكتب المصرية  ,القاىرة. 2005 ,

 -28كحيد محمكد إبراىيـ ,حجية الحكـ الجنائي عمى الدعكل التأديبية" دراسة مقارنة" ,مكتبة نادم

القضاة  ,القاىرة.1998,

ثا ثا :ا لائل ا علمي
لائل اكت اة

-1إدكارد غالي الذىبي ,حجية الحكـ الجنائي أماـ القضاء المدني" رسالة دكتكراة" ,جامعة القاىرة,
.1960

 -2خالد عبد الفتاح محمكد ,طبيعة العبلقة بيف نظامي العقاب التأديبي كالجنائي " رسالة دكتكراة",
جامعة عيف شمس.1991,

 -3سعيد عبد المطيػؼ حسػف إسػماعيؿ  ,الحكػـ الجنػائي الصػادر باإلدانػة ,رسػالة دكتػكراة ,جامعػة

القاىرة.1989 ,

 -4فتحػػي المصػػرم بكػػر ,قػػكة الشػػيء المقضػػي بػػو فػػي المجػػاؿ الجنػػائي ,رسػػالة دكتػػكراة ,جامعػػة

القاىرة1989.,

 -5ف ػػكزم عم ػػارة ,قاض ػػي التحقي ػػؽ ,رس ػػالة دكت ػػكراة ,كمي ػػة الحقكؽ,جامع ػػة منت ػػكرم-قس ػػطنطينة,

الجزائر2010.,

 -6محمػػد محمػػكد نػػدا ,انقضػػاء الػػدعكل التأديبي ػة "د ارسػػة مقارنػػة " ,رسػػالة دكتػػكراة ,كميػػة الحقػػكؽ-
جامعة عيف شمس.1981 ,

 -7محمػػد الغربػػاكم المبػػركؾ أبػػك خض ػرة ,األمػػر بػػأف ال كجػػو إلقامػػة الػػدعكل الجنائيػػة كأمػػر حفػػظ
األكراؽ ,دراسة مقارنة في القانكف الجنائي المصرم كالميبي" ,رسػالة دكتػكراة" ,كميػة الد ارسػات العميػا,

جامعة كادم النيؿ ,السكداف.2005 ,

 -8مصطفي محمكد أحمد عفيفي ,فمسفة العقكبة التأديبية كأىدافيا" د ارسػة مقارنػة" ,رسػالة دكتػكراة,
كمية الحقكؽ-جامعة عيف شمس1976.,

 -9نظػػاـ تكفيػػؽ المجػػالي  ,الق ػرار بػػأف ال كجػػو إلقامػػة الػػدعكم الجنائيػػة " د ارسػػة مقارنػػة "  ,رسػػالة

دكتكراة  ,كمية الحقكؽ  ,جامعة عيف شمس . 1986 ,
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لائل ماجلتي

 -1آمػػاؿ مقػػرم ,الطعػػف بػػالنقض فػػي الحكػػـ الجنػػائي الصػػادر باإلدانػػة  ,رسػػالة ماجسػػتير ,جامعػػة
قسنطينة ,الجزائر2011,

 -2أكرـ محمد الجميعات ,العبلقة بيف الجريمة التأديبيػة كالجريمػة الجنائيػة ",رسػالة ماجسػتير",كمية
الحقكؽ-جامعة الشرؽ األكسط لمدراسات العميا,األردف.2010 ,

 -3طارؽ جبريؿ حنا قمصيو  ,تقادـ الدعكل الجزائية في ظؿ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني

رقـ ( )3لسنة  ,2001رسالة ماجستير ,كمية الحقكؽ  ,جامعة فمسطيف األىمية .2012,

-4عبد اهلل خميؿ حسيف الفرا ,الدفع بالقضية المحكمة كأثره عمػى الػدعكل القضػائية" د ارسػة مقارنػة",

رسالة ماجستير ,جامعة القدس.2001,

 -5عبد العزيز بػف مسػيكج جػار اهلل الشػمرم,األمر الجنػائي كأثػره فػي انيػاء الخصػكمة الجنائيػة فػي
دكؿ مجم ػػس التع ػػاكف الخميجي(د ارس ػػة تأص ػػيمية مقارن ػػة) ,رس ػػالة ماجس ػػتير ,كمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا,

جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية ,السعكدية 2008.,

 -6عبد الفتاح مصباح التركي ,النظاـ القانكني لمجزاءات في العقد اإلدارم لممكظؼ العاـ في ليبيػا
"د ارسػػة مقارنػػة" ,رسػػالة ماجسػػتير ,كميػػة الد ارسػػات العميػػا ,األكاديميػػة العربيػػة المفتكحػػة ,الػػدينمارؾ,

2009.

 -7عبيػ ػػر تكفيػ ػػؽ محمػ ػػد أبػ ػػك كشػ ػػؾ ,سػ ػػمطة التأديػ ػػب بػ ػػيف اإلدارة كالقضاء(د ارسػ ػػة مقارنة),رسػ ػػالة
ماجستير  ,كمية الدراسات العميا ,جامعة النجاح2011.,

 -8ع ػػبل ج ػػكدت أب ػػك س ػػيدك ,اإلجػ ػراءات كالعقكب ػػات التأديبي ػػة كفقػ ػان ألحك ػػاـ ق ػػانكف الخدم ػػة المدني ػػة
الفمسػػطيني" د ارسػػة تحميميػػة" " رسػػالة ماجسػػتير" بإشػراؼ األسػػتاذ الػػدكتكر فتحػػي الكحيػػدم مقدمػػة الػػى

قسـ القانكف العاـ  ,كمية الحقكؽ – جامعة األزىر  ,غزه 2012.

 -9محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الشػػدم ,أثػػر الحكػػـ الجنػػائي عمػػى ممارسػػة الحقػػكؽ السياسػػية ,رسػػالة
ماجستير ,جامعة نايؼ لمعمكـ األمنية ,السعكدية2008. ,

 -10محمد صبحي محمد خطيب ,إشػكاليات تنفيػذ األحكػاـ الجزائيػة فػي قػانكف اإلجػراءات الجزائيػة
الفمسطيني ,كمية الدراسات  ,جامعة النجاح  ,نابمس2010. ,

 -11محمكد نظمي محمد صعابنو ,دكر النيابة العامة في إقامة الدعكل العامة في فمسطيف "دراسة
مقارنة" ,كمية الدراسات العميا ,جامعة النجاح.2011 ,

 -12مػػي خمػػيس عصػػفكر ,المػػدد كالمكاعيػػد فػػي قػػانكف اإلجػراءات الجزائيػػة (د ارسػػة مقارنػػة) ,رسػػالة
ماجستير ,كمية الحقكؽ  ,جامعة األزىر.2011 ,
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 -13كليػػد عبػػد الػػرحمف مزىػػر ,الكظيفػػة العامػػة فػػي القػػانكف الفمسػػطيني رسػػالة ماجسػػتير ,معيػػد البحػػكث
لمدراسات العربية ,القاىرة .2001

ابعاً :ا ب اث ا م االت

 -1ربيعػ ػػة بػػػكقراط ,حجيػػػة الحكػ ػػـ النيػػػائي أمػ ػػاـ سػ ػػمطة التأديػ ػػب الج ازئػ ػػرم ,بح ػػث محكػػػـ  ,مجمػ ػػة
األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية  ,العدد (.2011 , )6

 -2د .رنا إبراىيـ العطار ,دكر القػانكف فػي إباحػة التجػريـ ,بحػث محكػـ  ,مجمػة الشػريعة كالقػانكف,
كميػػة الحقػػكؽ ,جامعػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ,العػػدد الخمسػػكف  ,جمػػادم األكؿ 1433 ,ق ,
ابريؿ .2012

 -3د .سػػمير عاليػػة  ,المبػػادئ التكجيييػػة فػػي الػػدعكل الجزائيػػة ,مجمػػة صػػكت الجامعػػة  ,الجامعػػة
اإلسبلمية في لبناف ,العدد الثاني ,بيركت2011. ,

 -4طػػارؽ بشػػير قفػػة كأحمػػد حسػػف خميػػؿ  ,المكظػػؼ العػػاـ فػػي قػػانكف الخدمػػة المدنيػػة الفمسػػطيني
"دراسة مقارنة" ,بحث مقدـ لعمادة كمية الدراسات العميا  ,الجامعة اإلسبلمية ,غزه2013. ,

 -5د .فتحي الكحيدم ,أساسيات النظرية العامة لمجريمة التأديبية كتطبيقيا عمػى مؤسسػات التعمػيـ

العػػالي فػػي األ ارضػػي المحتمػػة ",بحػػث يمحكػػـ" " مقدمػػة لممػػؤتمر التربػػكم األكؿ " تطػػكير التعمػػيـ فػػي
األراضي المحتمة كمف أيف يبدأ ,جامعة األزىر 14-21,أكتكبر1993.,

 -6نكفاف العقيؿ العجارمة  ,أثر الحكـ الجزائي في إنياء الرابطة الكظيفية " بحث محكػـ ",د ارسػات
عمكـ الشريعة كالقانكف ,المجمد ( ,36ممحؽ)  ,الجامعة األردنية ,عماف 2009.

 -7د .نكفػػؿ عمػػى عبػػد اهلل الصػػفك  ,قرينػػة البػراءة فػػي القػػانكف الجنػػائي ,بحػػث محكػػـ  ,منشػػكر فػػي

مجمة الرافديف لمحقكؽ ,مجمد  8السنة الحادية عشر,عدد .2006 , 30

خاملا :ا انين

 -1القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة .2005

المعػ ػػدؿ لمقػ ػػانكف رقػ ػػـ( )4لسػ ػػنة 1998كلكائحػ ػػو
 -2قػ ػػانكف الخدمػ ػػة المدنيػ ػػة رقػ ػػـ( )4لسػ ػػنة  2005ي
التنفذية.
 -3قانكف العامميف المدنييف بالدكلة المصرم رقـ ( )47لسنة  1978كتعديبلتو .
 -4قانكف مجمس الدكلة المصرم رقـ ( )47لسنة  1972كتعديبلتو .
 -5قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ ( )74لسنة 1936.

 -6قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ( )3لسنة 2001.

 -7قانكف العقكبات المصرم رقـ ( )58لسنة 1937المعدؿ بالقانكف رقـ ( )90لسنة . 2003
144

 -8قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية في فمسطيف رقـ ( )5لعاـ .2001
 -9منظكمة القضاء كالتشريع في فمسطيف (المقتفي ) .
 -10قانكف السمطة القضائية رقـ ( )1لسنة . 2001

 -11قانكف السمؾ الدبمكماسي الفمسطيني رقـ ( )13لسنة . 2005
 -12قانكف العقكبات لدكبي لعاـ .1970

 -13قانكف العقكبات األردني رقـ( )9لسنة .1961

 -14مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة .2010
 -15قانكف العقكبات الككيتي رقـ ( )16لسنة .1960

 -16التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ ( )1لسنة .2006

لاالاً :ا م اجع على ا شبك اال كت ني

 -1أحمػػد براؾ,التنفيػػذ العقػػابي فػػي ضػػكء السياسػػة العقابيػػة المعاص ػرة" د ارسػػة تحميميػػة تأصػػيمية ,
. http://ahmadbarak.com/v57.html
 -دكر النيابة العامة في تجسيد العدالة بيف الكاقع كالطمكح ,منشكر عمى مكقع بكابة فمسػطيف

القانكنية.http://pal-lp.org ,

 -2أشرؼ تكفيؽ شمس الديف ,شرح قانكف اإلجراءات الجنائية www.pdffactory ,2012 ,
 -3عػ ػ ػػادؿ ع ػ ػ ػػامر ,بح ػ ػ ػػث ف ػ ػ ػػي األم ػ ػ ػػر بػ ػ ػػأال كج ػ ػ ػػو إلقام ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػدعكل الجنائي ػ ػ ػػة,2009/8/17 ,
. www.adelamer.com

 -4محمد سعيد نمكر ,كقؼ تنفيذ العقكبة نظاـ نفتقػده فػي تشػريعاتنا الجزائيػة فػي األردف ,الظػركؼ

المخففػ ػ ػ ػػة لمعقكبػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي التش ػ ػ ػ ػريع الج ازئػ ػ ػ ػػي األردنػ ػ ػ ػػي  ,الػ ػ ػ ػػدليؿ االلكتركنػ ػ ػ ػػي لمقػ ػ ػ ػػانكف العربػ ػ ػ ػػي ,
. www.arablawinfo.com
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انفهزص
ملللل

قم

ام ضع

ا صف

ا آن ا ك يم

أ

اإلىااء .

ب

شك

ت

ت اي .

ملخص ا لا .

ج

ا م ام .

ذ

اشكا يات ا ا ال .
أىااف ا ا ال
منيس ا ا ال

س

خط ا ا ال

س

ا فصل ا ل :ا ج يم ا ج ائي

ا للطات ا مختص با تأايب

ا تأايبي

ا تأايبي .

ا مب ث ا ل  :مفي م ا ج يم ا ج ائي
ا مطلب ا ل  :مفي م ا ج يم ا ج ائي .
ا ف ع ا ل  :تع يف ا ج يم ا ج ائي .
ا ف ع ا ثاني  :أ كان ا ج يم ا ج ائي .

ا ف ع ا ثا ث  :تع يف أ كان ا ج يم ا ج ائي في ا تش يع ا فللطيني
.

ا مطلب ا ثاني  :مفي م ا ج يم ا تأايبي
ا ف ع ا ل  :تع يف ا ج يم ا تأايبي .
ا ف ع ا ثاني  :أ كان ا ج يم ا تأايبي .
ا ف ع ا ثا ث  :تع يف ا ج يم ا تأايبي

ا فللطيني

أ كانيا في ا تش يع ا ف و

ا مب ث ا ثاني  :ا تشابو اإلختالف بين ا ج يم ا تأايبي
ا مطلب ا ل  :ا تشابو بين ا ج يم ا تأايبي
ا ف ع ا ل  :تشابو ا ج يم ا تأايبي

ا ج ائي .

ا ج يم ا ج ائي .

ا ج يم ا ج ائي .

ا ف ع ا ثاني  :أ جو ا شبو بين ا ج يم ا تأايبي

ا ج يم ا ج ائي .

ا ف ع ا ثا ث  :اآلثا ا مت تب علي تشابو ا ج يم ا تأايبي
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ا ج يم

ا ج ائي .
ا مطلب ا ثاني  :اإلختالف بين ا ج يم ا ج ائي

ا ج يم ا تأايبي .

ا ف ع ا ل  :إلت الل ا ج يم ا تأايبي عن ا ج يم ا ج ائي .
ا ف ع ا ثاني  :أ جو اإلختالف بين ا ج يم ا تأايبي

ا ج يم ا ج ائي

ا ف ع ا ثا ث :ا نتائس ا مت تب علي الت الل ا ج يم ا تأايبي عن

ا ج يم ا ج ائي .

ا مب ث ا ثا ث  :ا للطات ا تأايبي .
ا مطلب ا ل  :أنظم للطات ا تأايب .
ا ف ع ا ل  :نظام ا تأايب ا ئالي .
ا ف ع ا ثاني  :نظام ا تأايب شبو ا ضائي .
ا ف ع ا ثا ث  :نظام ا تأايب ا ضائي .
ا مطلب ا ثاني :ا نظام ا تأايبي ا معتما في فللطيني .
ا ف ع ا ل:ا نظام ا ئالي .
ا ف ع ا ثاني  :ا نظام شبو ا ضائي .
ا ف ع ا ثا ث  :ا نظام ا ضائي .
ا فصل ا ثاني  :جي ق ا

فظ ا اع ى ا ج ائي علي ا للط ا تأايبي

ا مب ث ا ل  :مفي م ق ا

فظ ا اع ى .

ا مطلب ا ل  :تع يف ق ا

فظ ا اع ى .

ا ف ع ا ل  :تع يف ق ا

فظ ا اع ى في ا تش يع ا ف و ا ضاء .

ا ف ع ا ثاني  :خصائص ق ا
ا ف ع ا ثا ث  :تع يف ق ا

فظ ا اع ى .
فظ ا اع ى في ا تش يع ا ف و ا فللطيني

ا مطلب ا ثاني  :للط إصاا ق ا
ا ف ع ا ل  :ا نياب ا عام

فظ ا اع ى .

قاضي ا ت ي .

ا ف ع ا ثاني  :ا نظام ا مختلط .
ا ف ع ا ثا ث  :للط اتخاذ ق ا
ا مب ث ا ثاني  :ألباب ق ا

فظ ا اع ى في ا تش يع ا فللطيني .
فظ ا اع ى .

ا مطلب ا ل  :ألباب ا م بأن ال جو إلقام ا اع ى في ا ان ن

ا مص ي .

ا ف ع ا ل  :ا لباب ا ان ني .
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ا ف ع ا ثاني  :ا لباب ا م ض عي .
ا ف ع ا ثا ث  :أ جو اختالف ألباب ق ا

إصاا ه .

ا مطلب ا ثاني  :ألباب اتخاذ ق ا

فظ ا اع ى لب للط

فظ ا اع ى في ا ان ن ا فللطيني

ا ف ع ا ل :ا لباب ا تي يلتنا يا كيل ا نياب في ا مذك ة .
ا ف ع ا ثاني  :ا لباب ا تي يلتنا يا ا نائب ا عام أ أ ا ملاعايو في

إصاا ا ا .

ا ف ع ا ثا ث  :ص

عام ا اقع .

ا مب ث ا ثا ث  :جي ق ا

فظ ا اع ى أمام ا ضاء ا تأايبي .

ا مطلب ا ل  :مفي م ا جي .
ا ف ع ا ل  :تع يف جي ق ا
ا ف ع ا ثاني  :جي ق ا
ا ف ع ا ثا ث  :طبيع
ا مطلب ا ثاني  :أث ق ا

فظ ا اع ى .

فظ ا اع ى .

جي ق ا

فظ ا اع ى .

فظ ا اع ى علي ا للط ا تأايبي .

ا ف ع ا ل  :م قف ا ضاء من جي ق ا

ا تأايبي .

ا ف ع ا ثاني  :م قف ا ف و من جي ق ا

ا تأايبي .

فظ ا اع ى أمام ا للط
فظ ا اع ى أمام ا للط

ا ف ع ا ثا ث  :ا ت جي بين اآل اء ا ف يي .
ا فصل ا ثا ث  :جي ا كم ا ج ائي علي ا للط ا تأايبي .
ا مب ث ا ل  :مفي م ا كم ا ج ائي .
ا مطلب ا ل  :تع يف ا كم ا ج ائي .
ا ف ع ا ل  :تع يف ا ضاء ا ف و ل كم ا ج ائي .
ا ف ع ا ثاني  :تع يف ا كم ا ج ائي في ا نظام ا ان ني ا فللطيني .
ا ف ع ا ثا ث  :أن اع ا

كام ا ج ائي .

ا مطلب ا ثاني  :جي ا كم ا ج ائي .
ا ف ع ا ل  :تع يف جي ا كم ا ج ائي .
ا ف ع ا ثاني  :ش ط ا كم ا ج ائي ا ائ ل جي أمام ا للط ا تأايبي

.
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ا ف ع ا ثا ث  :جي ا

كام ا ج ائي في ا تش يع ا ف و ا فللطيني .

ا مب ث ا ثاني  :جي ا كم ا ج ائي بإاان ا متيم أمام ا للط

ا تأايبي .

ا مطلب ا ل  :جي ا كم ا ج ائي باإلاان مع ا تنفيذ علي ا للط

ا تأايبي .

ا ف ع ا ل  :ش ط إكتلاب كم اإلاان

جي أمام ا للط ا تأايبي .

ا ف ع ا ثاني  :أث ا عف علي ملاء ا م ظف تأايبيا .
ا ف ع ا ثا ث  :جي ا كم ا ج ائي باإلاان مع ا تنفيذ في ا ان ن ا ف و

ا فللطيني .

ا مطلب ا ثاني  :جي ا كم ا ج ائي بع ب مع قف ا تنفيذ أمام

ا للط ا تأايبي .

ا ف ع ا ل  :مفي م ا كم ا ج ائي بع ب مع قف ا تنفيذ .
ا ف ع ا ثاني  :جي ا كم ا ج ائي بعام ا تنفيذ أمام للطات ا تأايب .
ا ف ع ا ثا ث  :جي ا كم ا ج ائي بع ب مع قف ا تنفيذ في ا تش يع

ا فللطيني .

ا مب ث ا ثا ث  :جي ا كم ا ج ائي با ب اءة علي ا للطات ا تأايبي .
ا مطلب ا ل  :االت اكتلاب كم ا ب اءة جي أمام ا للط ا تأايبي
ا ف ع ا ل  :جي

كم ا ب اءة ا مبني علي انتفاء ا ج ا ا مااي

ا ف ع ا ثاني  :جي

كم ا ب اءة ا مبني علي عام ثب ت ا فعل من

لج يم .

ا متيم .

ا ف ع ا ثا ث  :االت اكتلاب كم ا ب اءة جي في ا تش يع ا ف و
ا فللطيني علي ا للط ا تأايبي .

ا مطلب ا ثاني  :ا االت ا تي ال يكتلب بيا كم ا ب اءة جي أمام

ا للط ا تأايبي .

ا ف ع ا ل  :االت عام اكتلاب كم ا ب اءة جي أمام ا للط

ا تأايبي في ا ف و ا ضاء ا مص ي .

ا ف ع ا ثاني  :م قف ا ف و من ا تميي بين ألباب كم ا ب اءة .
ا ف ع ا ثا ث :ا االت ا تي ال يكتلب بيا كم ا ب اءة جي أمام ا للط
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ا تأايبي في فللطين .
ا خاتم .
أ ال  :ا نتائس .
ثانيا  :ا ت صيات .
قائم ا م اجع .
ا في س .
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